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  !باز آمدم چون عيد نو، تا قفل زندان بشكنم

  !اين چرخ مردمخوار را، چنگال و دندان بشكنم

  

  نوروز، گل هميشه بهار فرهنگ ايران

  

اگر فرهيختگان و انديشمندان جهان پيشرفته امروز، از باختر و خاور زمين گرد 

از آمدند تا روزی را به دور از وابستگيهای دينی و نژادی به نام آغ هم می

سال نو برگزينند، بی هيچ گمانی نخستين روز بهار را، روز نوزائی گيتی و 

  !خوانيم ش می"نوروز "هستی را برمی گزيدند، همان را آه ما

نوروز گل سرسبد دستاوردهای فرهنگی ما ايرانيان است، جشنی است آه 

در آن نه تنها مردمان، آه آسمان، و زمين و هر آنچه در او هست پای 

  :افشانند ند و دست میميكوب

سال ) سه شنبه(هزاران سال است آه ما ايرانيان در واپسين چهارشنبه 

ها پاك و از  افروزيم و از روی آن ميپريم، تا بياد سياوش، از زشتی آتش بر می

  گناهان پيراسته شويم،

آنيم،  آوبيم و آوزه نو پرآب می هزاران سال است آه آوزه آهنه بر زمين می

های  گانی بخش در جويهای سرنوشتمان جاری شود و سبزهتا آب زند

  خاطرمان را بروياند،

هزاران سال است آه ِگرد نوروزی خوانان سرزمينمان حلقه ميزنيم، آه هر 

يك به زبانی نويد آمدن بهار را با بانگ دف و تنبك آواز ميكنند و بيادمان 

 ستم نيز چون آورند آه زمستان رفتنی و بهار آمدنی است، آه سرمای می

  دور مير نوروزی دولت مستعجل است، 

 بهاری به درون گشائيم تا باد ها را می هزاران سال است آه پنجره

، سفره هفت سين ميچينيم، بر سر آن آه دستچينی است هايمان بوزد خانه

نشينيم و لختی در سالی آه پشت  های زندگانی و سرنوشت، می از نشانه
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آنيم و آنگاه از خدايمان، به هر نامی آه  ايم، درنگ می سر گذاشته

خوانيمش، ميخواهيم آه سالمان را، سال نوينمان را از شادی و  می

  . شادآامی و آامروائی سرشار آند

هزاران سال است آه نفس در سينه به بند ميكشيم و گوش به توپ تحويل 

ن دهيم و آنگاه برميخيزيم و با قطره اشكی در چشم، آه نه نشا سال می

" نوروز"اندوه است و نه شادی، نه نشان افسوس و نه دريغ، آه اشك 

 بر گونه عشق و فشاريم و بوسه مهر است، عزيزانمان را در آغوش می

  .نشانيم دوستی می

نوروز راز ماندگاری و پايداری ما ايرانيان است، ما ايرانيان به فرخندگی نوروز 

نبوديم، نوروز بود آه آيستی ما نگاهبان نوروز «: بود آه ايرانی مانديم

  »!فرهنگی ما را نگاهبانی آرد

نه يونانيان و نه مقدونيان، نه عربان و نه مغول و تاتار و ازبك، و نه دستاربندان 

  :ايران ستيز، هيچ يك تاب ايستادگی در برابر شكوه نوروز را نداشتند

به فهرست ترآزبانان آسيای ميانه و آسيای آوچك آنرا به همان نام ديرينش 

  دارند، جشنهای ملی خود افزودند و هم امروز نيز بزرگش می

تافتند و  های فرهنگ پيش از اسالم را بر نمی عربان آه هيچ نشانی از نشانه

است، به آتش " مجوس"و " زندقه"هر آئين ايرانی را به اين بهانه آه آئين 

ی چنان خيره و مات سپاردند، در برابر بزرگی و ژرفنای آئينهای نوروز تكفير می

  :ماندند آه برای آن دعائی نيز سرودند

  ای سامانبخش روزان و شبان،

  و ای گرداننده حالها

  ...حال ما را به بهترين احوال بگردان 

 سال اقبال روزافزون ايرانيان به نوروز و آئينهای هشتو ماليان بيست و 

ان اين بود آه نوروزی را ديدند و جگر خويش از خشم جويدند و تنها هنرش

اری محرم و هائی چون جنگ و آئينهای عزاد شهد شيرين نوروز را به بهانه
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عاشورا در آام ايرانيان شرنگ آنند، ولی ديديم آه خشك مغزترينهای اينان 

  .نيز در برابر بزرگی و شكوه نوروز سر فرود آوردند

ما ايرانيان، از هر نژاد و دين وزبانی آه بوديم، همدل و همزبان، اين آئين 

 اهورائی پرشكوه را در هر خانه و آوی و برزنی در چهار گوشه اين سرزمين

برپای داشتيم و نگذاشتيم آه اين آتش جاودان فرهنگ ايرانی فرو بميرد و 

چنانش بپرورديم آه هر ايرانی، از هر نژاد و دين و زبانی آه هست، سيمای 

هرگاه آه دينفروشان خشكسر تيغ ديانت از نيام . خود را در آن باز يابد

ها ساختيم و از همزمانی  انهبرآشيدند تا نوروزمان را براندازند، برايشان افس

" آغاز خالفت علی ابن ابی طالب"، "واقعه غدير خم"، "بعثت پيامبر"نوروز با 

سخن گفتيم و به خوابشان آرديم تا نوروزمان بيدار " روز ظهور امام زمان"و 

را به اين بهانه آه آئين ) سوری(اگر خواستند چهارشنبه سرخمان . بماند

گيرند، برايشان افسانه بر افروختن آتش، بدست آتشپرستان است، از ما ب

خونخواهان حسين ابن علی در قيام مختار ثقفی را ساختيم و هم از تيغ 

  !آشتار جستيم و هم از روی آتش

آيفر نبينيم، به آئين ستايش فروهرها ، آه " زندقه"و برای آنكه به نام 

 نيز در واپسين روانهای نيك درگذشتگانمان بودند، رنگی دينی زديم و هنوز

سال، بر سر خاك عزيزانمان ميرويم و برايشان آمرزش ) شب آدينه(پنجشنبه 

  .خواهيم می

...  

نوروز چيست؟ ساخته و پرداخته جانی شوريده، يا روانی خردورز؟ نوروز 

دستآورد مردمانی است آه جهانيان به شادی و شادخواری 

مردمانی آه " رچهجان يكپا"و " خرد فراگير"شناختندشان، ساخته  می

خواندند، و در هر ماهی روزی و روزهائی را به  می» سرای سرود«بهشت را 

نشستند، آه بسياری از اين جشنها پيوندی تنگاتنگ با  جشن وپايكوبی می

از جايگاه واالی خنياگران و رامشگران در . طبيعت و چرخه هستی داشتند
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 چغانه و طنين ترانه توان دريافت آه هيچ جشنی بی نوای ميان مردم می

  . شده است برگزار نمی

آری شادی و شادآامی در نزد پديدآورندگان نوروز از چنان جايگاهی برخوردار 

داد و هم سنگ آنان  بود آه خنياگری را در آنار دين و دانش و نبرد قرار می

جشن و شادی در نزد نياآان ما چنان پر ارزش بود آه شاهانی . شمارد می

آوردند تا برای مردم بخوانند و  گور نوازندگانی از هند به ايران میچون بهرام 

  .بنوازند و جانشان را آرامش بخشند

و چه جای شگفتی است، اگر آه از ذهن مردمانی با چنين منش و انديشه 

  ای آئينهای زيبای نوروزی برون بتراوند؟ 

نوروز روز نوزائی پيوسته و هماره فرهنگ و آيستی مااست، جشن 

گراميداشت زندگی و خوارشماری مرگ، آئين بزرگداشت شادی و جوش و 

نشان برجسته ايرانی خروش و دوری از اندوه و سستی و خمودگی، نوروز 

  بودن ما است؛

پس بر زمين و برآسمان، بر آوهها و جنگلها و درياها، بر سپيده دمان و 

  شامگاهان، 

  و بر ايران و ايرانيان؛

  !ده و پيروز بادخننوروز خجسته پی، فر

  همه روزگار تو نوروز باد/ ز باد همه ساله بخت تو پيرو

  خداوند دروغ، دشمن و خشكسالی را از ايران زمين بدور دارد

  مزدك بامدادان
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