
واندر طلب طعمه پر و بال بیاراست روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خاست 
بر راستی بال نظر کرد و چنین گفت  امروز همه روی جهان زیر پر ماست
می بینم اگر ذره ای اندر تک دریاست بر اوج چو پرواز کنم از نظر تیز  
جنبیدن آن پشه عیان در نظر ماست گر بر سر خاشاک یکی پشه بجنبد 
بسیار منی کرد و ز تقدیر نترسید  بنگر که از این چرخ جفا پیشه چه برخاست
ناگه ز کمیناگه یکی سخت کمانی  تیری ز قضای بد بگشاد بر او راست
بر بال عقاب آمد آن تیر جگر دوز  وز ابر مر او را به سوی خاک فرو اکست
بر خاک برافتاد و بغلتید چو ماهی  واناگه پر خویش گشاد از چپ و از راست
گفتا عجب است این که ز چوبی و ز آهن  این تیزی و تندی و پریدن ز کجا خاست
زی تیر نگه کرد و پر خویش بر او دید  گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست

ز ک�وی یار می آید 
نسیم باد نوروزی

در این ایام غمبار، واپس��ین هفته ها و روزهای اولین 
س��ال منح��وس ق��رن 14 را س��پری می نماییم. فرا 
رس��یدن دومین بهار و نوروز خجس��ته به یادگار مانده 
از جمش��ید جم و رس��تاخیز طبیعت، آغاز فصل شور و 
ش��یدایی بهار دل انگیز، روح نواز و امید بخش را نوید 
می دهد. با آغاز وزش نس��یم نوروزی، رویش دوباره 
س��بزه ها و آذین بندی دش��ت و دمن و کوه و چمن با 
ش��کوفه های رنگین و برگ های زمردین شروع شده 

و ه��ر روز بیش��تر از روز گذش��ته ب��ه جل��وه و زیبایی 
طبیعت افزوده می ش��ود. بلبل شیدا نغمه سرایی کرده 
و پرس��توهای مهاجر بازگش��ت ب��ه النه های خود را 

آغاز می کنند.
 شکفتن الله و سنبل، یاس و یاسمن، شمعدانی و شب 
بو و سوس��ن و نرگس با رنگ های الوان و رایحه های 
روح انگیز و در هم آمیخته و بوی آش��نای زمین باران 
خورده، بار دیگر س��مفونی زندگی را به ترنم درآورده و 

رویش، پویش، جوش��ش و کوش��ش در هر جانداری 
پدی��دار می ش��ود و با طی ش��دن روزه��ا و هفته های 
آغازی��ن به��ار به اوج خود می رس��د، ولی متاس��فانه 
انس��ان های آسیب دیده از گزند پاندمی کوید– 19 چه 
از بعد اقتصادی که از هستی ساقط گردیده اند و چه از 
بعد عاطفی عزیزی را از دست داده اند و حلقه مودت و 
دوستی شان با خویش و بیگانه از هم گسسته و ارکان 
منس��جم و در هم آمیختگی والدی��ن با فرزندان دچار 

نقصان گردیده و به قول معروف:
جدای�ی ت�ا نیفت�د دوس�ت ق�در دوس�ت ک�ی دان�د
شکس�ته اس�تخ��وان دان�د به���ای مومیای�ی را

، فاجع��ه تنهای��ی و درماندگ��ی و دوری جس��تن از 
جگرگوش��گان از یک س��و و درماندگی و العالجی 
همه جانبه از س��وی دیگر و عدم توانایی در پیش��برد و 
تح��ول و دگرگونی سرنوش��ت تحمیل��ی و تقدیری 
تمامی انس��ان های ش��ریف و کاری و مه��رورز را از 
درون متالش��ی کرده و فس��اد و تباهی و ناتوانی های 
جس��می و روحی، ایستایی ذهن و اندیشه، آن ها را به 
ناامیدی و انباش��ت نفرت از خود و دیگران سوق داده 
اس��ت. به موازات این ه��ا، لحظه به لحظه تغییرات و 
جهش ه��ای جدی��د وی��روس و تاخ��ت و ت��از آن بر 
سالمتی و ادامه حیات، جنون ناامیدی را گسترده تر و 

انباشت کینه توزی را افزون تر نموده است.

در چنین جو پدیدار ش��ده برای انس��ان این س��ؤال 
مط��رح می گ��ردد که چه ش��د آن همه ادعا و منیت و 
تفرع��ن و تکب��ر تس��خیر م��اه و مریخ و ب��ه پرواز در 
آوردن هلیکوپت��ر در فض��ای مریخ و تجزیه و تحلیل 
یافته های کرات منظومه شمس��ی و گس��یل نمودن 
کاوشگرها از کهکشان راه شیری به سایر کهکشان ها 
و جایگزین نمودن تلس��کوپ هابل با تلسکوپ جیمز 
وب در فاصل��ه 1/6 میلی��ون کیلومتری زمین جهت 
کاوش و نگ��رش بیش��تر ب��ه 13 میلیارد س��ال پیش 

درست اندک زمانی پس از انفجار بزرگ بیگ بنگ و 
شکل گیری سیارات مختلف! با این همه بلند پروازی 
و دست آوردهای شگفت آور و تکنولوژی های جنگی 
و تهاجم��ی حیرت  برانگی��ز و ماف��وق تصور، در قبال 
یک ویروس نوپدید چنین درمانده و اسیر گردیدیم. 
ویروس کوی��د – 19 تم��ام دس��ت آوردها و دان��ش 
پیش��تازان را به س��خره گرفت و تمامی کش��ورهای 
ش��مالی، جنوب��ی، ش��رقی و غرب��ی عقب مان��ده و 
توس��عه نیافته، صنعتی و مرفه را یکس��ان درنوردید، 

اقتص��اد جهان��ی را در تمام��ی قاره ه��ا ب��ه ورط��ه 
ورشکس��تگی رهنمون ش��د، اخالقی��ات، نوپروری، 
ایثار، گذشت، تعاون و تعادل را در هم ریخت و غرور 
و منی��ت را چن��ان خ��اک مال��ی نم��ود ک��ه از فقیر 
بی خانم��ان کارتون خواب تا قدرتمندان کاخ نش��ین 
س��یری ناپذیر را وادار کرد که در قبال تبعیت یکسان 
از اقدامات پیش��گیرانه جهت عدم ابتالی خود زانوی 
عبودیت زده و فرمان برداری همسانی را از خود بروز 

بدهند.

در این گیر و دار تفکر و اندیشه ام که با قدرت ذهن و خیال گذشته و حال را مرور و مقایسه می نمودم، به یاد شعر زیبای سروده شده توسط ناصر خسرو مندرج در کتاب 
درسی دوران کودکی خود افتادم که چه سان در سده های گذشته تلنگری به زورمداران و بی خبران با این ظرافت و زیبایی وارد نموده است. قبل از نقل قول این ابیات 
نغز و پرمغز از تمام بن وجودم با آرزوی س��المتی ماندگار و س��عادت پایدار، فرا رس��یدن بهار و آغاز نوروز س��ال 1401 را تبریک و تهنیت عرض کرده و این امید را در دل 
می پرورانم که ره آورد سال جدید که دومین بهار قرن 14 می باشد، زندگی های سرشار از شکفتن، شکوفایی، سالمتی، سعادت، کامرانی و کامروایی باشد! آمین... یا رب 

العالمین...
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د  کتر سید  ضیاءالد ین  مظهری
متخصصتغذیهورژیمدرمانی
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