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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  2018-03-21   صالحه واهب واصل      

 سفرۀ نوروزی رد  گ  
 

از دوستان همدل در روز نوروز با هم در منزل یکی از دوستان جمع شدند، همه لباس های بیست نفری گروهی 
نو با رنگ های مرغوب به تن داشتند. همه با چهره های شاداب و مملو از شادی و لبخند، به همدیگر سالم کردند 

ده بود نشستند و از شه که قبالً تهیه دید گ نوروزیبعد همه گرد سفرۀ بزروش کشیدند.  و همدیگر را به آغ
خوردن سمنک و هفت میوه لذت بردند. در جریان این نشست در حالیکه همه مصروف صحبت و خوردن چای 

توجه توجه توجه بیائید این ان با صدای بلند خطاب به دوستان گفت: ز دوستو هفت میوه و سمنک بودند یکی ا
و از آن خاطرۀ فراموش ناشندنی  بسپاریم ریشه به خاطنوروزی ماندگار بسازیم. و برای همروز را  با پیام کوتاه 

 پیامی داشته باشند.  به زعم خود شان برای این روز . و خواست تا همه دوستان حاضر در مجلسبسازیم
  

 که  گزاریمرا شکر )ج( ونداست اما خدامدلیل زندگی  یگانهکه عشق  اکثراً فراموش میکنیم شخص اول گفت:
بار دیگر نعمت خداوندی را دوباره در خاطر ما زنده میسازد و مارا یکاین یعنی روز نوروز سال  روز اولهر

 .باشدسرشار از عشق  تان سال باد میگویم تا هرلحظۀ اینمبارکرا  انپس نوروزت. به زندگی عالقمند میکند
 
ی درختان جوانه میزنند برگ ها د.نک می تازه زمین نفسرسد، سال نومی  شخص دو بعد از مکث کوتاهی گفت: 
زندگی نو و جهان سبز و می گردند و دراین  دوباره بر و پرنده ها لبخند می زند شگوفه هاو  میگیرند رنگ و

خوشبو من و تو سراپا عشق میشویم و بر سالمتی زمین دعا میخوانیم. این زندگی تازه آغاز شدۀ بهاران را به تو 
مبارک باد میگویم و دلت را همیشه امیدوار خوشی ها میخواهم. بهارت سبز، دلت خوش، زندگی ات با سعادت 

 باد.و لبت همیشه پرخنده 
ش و نه نه برای خوده هاست که کار بازندبا حسرت و انده زیستن  را عمری شخص سوم تبسمی کرد و گفت:

پرواز کن و سخاوت داشته باش.  بگیر،اوج برای دیگران سود بخش است. پس با بهاران روز نوی را آغاز کن، 
 گیر. نوروزت یاموز و از اشتباه سال پارت یاد شریک ساز و آنچه را نمی دانی ببا دیگران  ئیوخته چه را آم آن

 .پیروز پیروزی ات هر روز باد
 

: شخص چهارم که تا اندازه ای متدین تر و آرام تر بود به سوی همه نگاهی انداخت  دست دعا بلند کرد و گفت
 حول حالنا الی احسن الحال ،لحول و االحوالیا محول ا، یا مدبرالیل و النهار ،یا مقلب القلوب و االبصار

تبریک  به همه، حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت الیزال الهی و تجدید حیات طبیعت می باشد
را ازدرگاه خداوند متعال و سبحان برای شماعزیزان  سال سرشار از برکت و معنویت، عرض نموده و تهنیت

 .مسئلت مینمایم
 

داشته باشیم ولو زیبایی های کوچک را دوست  بیائید  که با سیب روی دستش بازی میکرد گفت: شخص پنجم 
ما ، نه آن گونه که که هستندطوری داشته باشیمدیگران را دوست . باشندپیچیده در میان زشتی های بزرگ  که

من خودم را نپذیرم هرگز دیگران را نخواهم نبینیم زیرا اگر دیگران  نظرهرگز خود را از . باشندآرزو داریم 
بیائید ست، با دیگران مهربانی نمی تواند. پذیرفت. بیائید خود ما با خود مهربان باشیم زیرا آنکه با خود مهربان نی

 هبیائید عشق را با همه اعبادش بشناسیم تا بتوانیم ب دیگران دوست ما بدارند.خود را دوست د اشته باشیم تا 
 را نوروز میخواهم. انته هر روزتفرا مبارک باد گ اندیگران عشق بورزیم. به این آرزو نورزت

 
د، و لحظات از آن توست سرخ، سبز، سفیهرلحظه یک نعمت است شخص ششم متفکرانه نگاهی کرد و گفت: 

ساز. روز ن خواهی برآن بریز و لحظاتت را رنگیرآن رنگی که تو کبود، نصواری. هآبی، بنفش، زرد، سیاه، 
 هایت رنگین و لحظاتت پرباردوست من. نوروزت پیروز
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تمام  درشکفتن جشن نوروز برایت شخص هفتم هیجان انگیزانه برخواست و در محضر همه ایستاده شده گفت: 

آزادی و برخورداری از همه نعمتهای خدادادی ، اندیشه ای پویافراوان،  شادی، سبزی جاودانسررا سال 
 یکنم. نوروزت مبارکآرزوم

 
ن تو شادی و سعادت جهان ا جشن است که نوروز به پا خاسته است. شخصی هشتم با تبسم آرامی زمزمه کرد:

 از آن شما. ی. نوروز همه مبارک پیروزباد
 
ده مانده نوروز پاسداشت عشقهای کوچکی است که زن شخص نهم پیامی را در موبایلش باز کرده چنین خواند: 

ین درنعمت الهی ای پس به تو  بزرگی که عظمت را کوچک می دانند. تعظیم در برابر عشق هایاند و روز 
 .ک هستیمی کنم که بزرگترین عشق این کوچنوروز سالم  روز

 
تا  استه رفاقت حافظنوروز   و با اطمینان خاطر آرام این جمله را بیان کرد:شخص دهم سرش را شوراند 

شتی ها، زیبائی ها و زها،  بدی با خوبی ها و سال پار. ماستعزیزترینان حضور  گاهجای ما قلبکه باور کنیم 
دیگر از دفتر روزگار ورق  صفحۀ؛ گذشت هرآنچه که بودها، خصومت ها و دوستی ها و کینه ها و محبت 

 بهارت ،روزهایت بهاری وارسیددیگر  گذشت و سال برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد، سالی خورد،
 نوروزت مبارک ای که به دل عزیزترینی. ، دانهجاو
 

تظرم، امید که هنوز هم مندر این نوروز  جلمه را زیر لب خواند:درد کشید و آرام این شخص یازدهم آهی پر
 رک.ای رفته از نظر یادت گرامی نوروزت مبا. آغوش می کشم در در خلوتم باتو درخیال آمدنت را دیدار و 

 
روشنائی  یعنی دریچۀ، رفتهتم سال روز نو، یعنی خنوروز یعنی  شخص دوازدهم با صدای نسبتاً بلند تر گفت:

 بش کوتاهترین ش ولو که نیست جاویدانیهیچ زمستانی یعنی که به سوی راه نو، یعنی صندوق تجارب گذشته، 
و  باز گرمای مالیم و فرحبخش روز های آفتابی بهار در باغ و راغکه روزی نوروز یعنی   باشد. شب یلدا

تازه  و جانبیدار شوند و روح  یاز خواب سنگین زمستان کهمیدهد  مژدهو درختان  کشتزار ها به سبزه و گلها
 . ه هر زوز تان نوروز ، نوروز تان پیروززمزمه کنند کو آنگاه این نوای جانبخش را  گیرندب

 
تا رد است که مرا وامی دا و محبت عشقنوروز پیام آور  شخص سیزدهم  با کمجرأتی صدا بلند کرده گفت: 

 ارم.م نوروزت پیروز دوستت دو جان . ای مالک دلتنها به خاطر تو دوست داشتن را یاد بگیرمعشق بورزم و 
 
ه پایان غلطی است ک بدونشعر آن نوروز  اکتفاء کرد و گفت: کوتاهی شاعر بود با جملۀشخص چهاردهم که  

ن نگاه جشبرای من نوروز . می مانده ها است که در خاطر زندگی وزن نگاهی. رویاهای ناتمام را تفسیر می کند
 . توستچشم مست 

 
 گل بلبل خوش الحان را ۀدگــر بوستان را / میرسد مـــژد رونق عهـــد شبابست

 گر به جوانان چمـن بـاز رسی / خدمت ما برسان سرو گل ریحـــان راای صبا 
 

 ای نو بهار خنـــدان از المکان رسیـــــدی / چیزی به یار مانی از یـــار ما چه دیـــدی
 خندان و تازه رویی سر سبز و مکشبویی / همرنگ یار مایی یا رنگ از او خریــدی

 
  د.فرخنده بامشکبو و پس نوروز بر تو     

 
دقیق تر از  و زیباتر از واقعیت ،چه افسانه ی زیبایی یک ادیب بود با لهجۀ تعجب آور گفت:که پانزدهم  شخص
  که نخستین روز بهار گویی نخستین روز آفرینش است؟ راستی مگر هر شخصی احساس نمیکند حقیقت. 
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 ند.را تجربه می کنستاخیزی دیگر انسان ها رسال  روز اول هردر بنگر به رستاخیز طبیعت که چه زیباست. و 
آغاز  نقطۀ نقطهو آن بهار یک نقطه دارد . تباهی رستاخیز انسان در این عصر آهن و خواهد بود  چه زیباتر

 .نوروز مبارک  بهار زندگیتان بی انتها باد عظمت این نقطه را به خاطر بسپار.  است.
 

و آدم و  باز عالم با آواز بلند گفت: بعد شخص شانزدهم به یادداشتی که در پشی رویش داشت خیره شد و
ا به رسرد تا اندوه زمستان  میروند انبهار پیشوازخندان و شتابان به ، شاداب و زمستاندگان خزان و پوسی

با وجد و نشاط و رقص و سرشار و آنگه سر مست و . سازندخاک غم را مدفون تابوت و  سپردهفراموشی 
ز هر روزت مثل نوروز پر اکنند. را بر گذار  ی بهاریروز و جشن شگوفه هانو طرب انگیز سرود ،پایکوبی

 شادابی و طرب بادا.
 
نده بود خیره ما ار خانۀ میزبانی دیورو نصب شده بهش به روی منظرۀ زیبای بهاری شخص هفدهم که چشم 

ی گیسوان و باز نسیم گوارا غرق در شکوفه میشود شده،در ترنم ترانه شکوفا  ،باغ مثل لحظه ای کهنوروز  گفت:
 نسترن وخوش عذار و نرگس و ریحان و ۀتا با الل تکان میدهد نسیم گالب را با آهنگ موزون گلمشک بوی 

پا و دشت و دمن طوفان بر در چمن رسانیدهو ترانه عشق را به گوش عشاق زده گل های دشتی همزمان جوانه 
سال نـو  تان پر از شکوفـه باد. لحظه هایی و روزگارتان بهـار. همه را بر خویش میخواندموج میزند و  ،کنند

 مبارک
 

از هوای بو  :میگویدقبلی ادامه داده وام گفته های شخص دشخص هجدهم بدون معطلی و یک لمحه درنگ به 
زار ها  سبزهچمنها و را که در  آبیو  شاداب به عشرتگاه باغ و الله زار ها راه میگشاید و گلهای سرخ و زرد

ی یزبانو همین که در مرغزاران حریر پوش به م میکند حس پربار چمن رادامن می رویند نوازش میدهد و آنگاه 
رک ای که نوروزت مبا  نی را می شنود و وظیفه دار این پیام میگرددۀ شتابد نالمی و دمن پاکدل دشت  عشاق

 دلها.گلشن هستی 
 

 شخص نزدهم که والدینش را فقط یک ماه قبل از روز نوروز از دست داده بود گفت:
حبت و م مهر شان پایدار وبدن  که عطر والدین عزیزم، س بهشت آرزوهایمأگلهای ی را به سیه پوشنوروز روز

 بارک میگویم و روح شان را شاد و یاد شان را گرامی میخواهم.مو فراموش ناشندنیست، شان ستودنی 
 

 ست وخواست تا همه دست دعا بلند کنند چشمانش را بشخص بیستم و نفر آخری رو به سوی همه نموده 
ینم سرزم و م ا در کشورم داشته باشی، الهی مردو صف آرامشالهی این نوروز را آغاز صلح و امنیت و گفت: 

ن سال نجات بخشی، الهی بهای خون شهیدان وطنم را به هدر ندهی، الهی ای را از چنگال این جاهلین آدمخوار
، را برای ملت افغان سال پر از سعادت، برکت، خوشی، خوشبختی، موفقیت، بیغمی، ترقی و انکشاف، آرامی

 )آمین(امنیت، صلح، وحدت، رفاهیت، عافیت و یکپارچگی  داشته باشی. 
 در پرتو الطاف بیکرانرا برای هر فرد افغان  در هر نقطۀ جهان که زیست دارد  1397نوروز و سال نو 

 .میکنمآرزواوت و شادکامی، عزت و کامیابی سالمتی و بهروزی، طرتبریک گفته  برای شان خداوندی، 
 

 با حرمت
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