
                                               «مل  »  گوینده بلقیس                    به پیشواز نوروز           

 

                                              !                                 ای عید نو بهاران قدومت خجسته باد 

فرصتی ده به بلبالن که خوانند                                                                                         

                                                                                                و بهروزی   نغمه های پیروزی

دانم نغمه بلبالن ز بهر چیست                                                                                      

                                که گلو میدرند در ساز نوروزی                                                            

نسیم بهار تو میوزد و دلهای نا امید را گرمی میبخشد و لذت آمد آمد تو بهار نوین را 

.                                                                                                    مژده میدهد 

.                                                                                           تویی که بر آیینه قلب ها نشسته ای

!                                                                                      بانوی زیبا و گلگون پیراهن 

آواز  آمد تو فراموشم میشود ،  میآغازد و غمها و اندوه ها در آمدهستی من  با آمدن تو

.                                                              بگوشم میرسد  هر پرنده که با طنین بلبالن هم آوا میگردد 

          بر همه دمیدن های افق                                                                                      

      بر نیلی بودن آسمانها                                                                                                         

براه شیری کهکشانها                                                                                              

نور خورشیدی که تابد                                                                                                      به 

روشنایی تو بر توان من می افزاید                                                                                 

                                                                                                  !     باستان  واژه ای ناب تو نوروز

جهانی یافته ای ، هر سال به باد شادی آمدن تو دامان زندگی  بخود میبالم به اینکه شناخت

.                                  ا دوباره بدست میگیرم ، بر همه هویداست که طلسم تو از بین بردن سردی هاست ر

و تمام گلها به ین به استقبالت فرش نموده همه ساله  فرش زمرد زمین بنام تو میبالد و

.                                                                                                      به پا میایستند دمت مق

سالیان متمادی نوروز را در آغوش داشته ای و صدای بر پس تو ای مادر زمین که چون 

.                                           خاستن گل غنچه ها و ترنم شکوهمند خوشه ها را در خود پرورانده ای 

                                                                                           !دوباره برگشت نوروزت گرامی باد  

!                                                                                                                       نوروز باستان

                              و                        ها  تمام چمنزار  و صاعقه آرام بخش زمینی و پوشش درختان و بته های عریانی ،ت

                پیراهن های رنگین نوروزی به تن کرده اند در هر گوشه و کناره نام توست                     غزارها رم

.                                                                                                                      نوروز چقدر نامت زیباست 

تی ترا میابد کره خاکی ما بخود میبالد و باز هم ین برای دریافت تو در گردش است وقزم



                    .                                                                               ود کاملتر یابد میچرخد تا ترا در خ

!                                                                                                                            نوروز زیبا و قشنگ

.                                                                                    ذ یرا باشیم پپیام را آور یکدلی ها پس بر ماست که این  یام آور بهاری و پیامتو پ

                                                                                            !                          دوستی ا

باز کن پنجره را که نسیم بهاری بروی هر شاخچه و کنار هر برگ شمع روشن کرده 

                                                  .                                     است ، همه به چلچله ها باز گردند و طراوت را فریاد زنند 

        !                                                                                                      نوروز همه ای ما 

نم و دست آفتاب رمیوزد ، جسم خاک نرم و چشم آسمان پ  آزاد  ات به بنفشه باد بهاری 

.                                                                   گرم شده میرود من ترا درروی سبزه ها و گلها میبینم 

عقیدت ها باور داشته باش به به اران را باور کن ، ای دوست نوروز را باور کن ، ب

                                     :                                 گفته فردوسی بزرگ که چی زیبا سروده است 

                                                             شگفتی فرو مانده از بخت او شد بر آن تخت او        هان انجمنج             

                                                                                                                                  مر آن روز را نو روز خواندند            به جمشید بر گوهر افشاندند              

                           به ما ماند از آن خسروان یادگار         چنین جشن فرخ از آن روزگار              

                                                                                                                    !   همنوعان 

است ،  امروز  ، دیروز تان امروز شده ، فردای تانبه پنجره نظر کنید روز شده  

                             .                                                           بنگرید که امروز تان نو روز شده 

 

                                                                   بعرض حرمت                                                

 به امید روز های بهتر                                                                                             

                                                6102  ،3  ،06                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                          


