
              

                                                                       

خورشيدی بر شما مبارک باد    1400فرا رسيدن نوروز باستانی و سال نو   
Spring Equinox 2021 in Northern Hemisphere  

will be at 4:37 AM ( central ) or at 09:37 UTC  on Saturday March 20th 2020  

  

باطالع دوستان عالقمند به برنامه های ویژه مجازی زووم سه شنبه ها میرسانیم -با بهترین شادباش های نوروزی   

برگزار نمی گردد  (ماه مارچ  23 )برابر با    (سوم فروردین  )برنامه سه شنبه همراه با تعطيالت نوروزی     

                                                       I.R.I.C.F  is a non-profit (501)(c )(3) designated organization  

 با  آرزوی بهترین اه     ربای  همه  انسانها
 یاران سربلند ... كوى نشینان محله عشق ... همرهان همدل ...

به افسون دم جادویی اش رمز حیات را هوی کنان بر دل های  گامی دیگر روزگاری نو از گرد راه میرسد تا 

پژمردگی ها پایان دهد و بر پیکر زرد و بی جان طبیعت  به  فسرده و دانه های خفته در دل خاک بدمد ... تا 

بپاشد ... تا همه چیز و همه کس را بر سر سفرۀ رحمت خود بخواند و از هیمۀ  رنگ سبز حیات و حرکت 

تا کهنگی ها و ماندگی ها را بسوزاند و بر ما نهیبی زند سبز ... تا که پایان  عشق آتشی بر پا کند جانانه 

فصل سرد را باور کنیم ... می آید تا یک بار دیگر سرود رهایی را درگوش جان ملتی خسته اما سربلند 

 زمزمه کند، ملتی بزرگ به شکوه و قامت بلند همۀ تاریخ.

و پاس اش  نوروز سرود رهایی است، شعر بلند رویش است و ترانۀ شور انگیز آفرینش ... باورش کنیم   

دل را بتکانیم و از سر اخالص حضورش را غنیمت شمریم چه ... به باغ آید از این راه و ... از  بداریم خانۀ 

 آن خواهدشد.

این سوارسبز پوش، پانزده هزار سال است که از اعماق تاریخ پا در رکاب بهار می آید تا همگام با   

طبیعت، جانی دوباره در روح فسردۀ ما بدمد وتولد انسانی نو را بشارت دهد ... طرحی نو در اندازد و فلک 

را سقف بشکافد. نوروز این آموزگار دلهای بیدار هرسال، در همین روزها سر میرسد تا راز باروری و 

چیده بر سفرۀ سبزش، بر ذهن و ضمیرمان تلقین کند تا که  بالندگی را در قالب هفت نماد حیات و حرکت، 

خواب آشفتۀ زمستانی مان را بر هم زند ... تا که ما را از فاجعۀ شوم جمود و ماندگی و اسارت در زمستان 

خداوندان زر و زور بر گرد خویش ساخته ایم  سرد زندانی که خود به دست خویش و به حیله و فریب 

نگران از سکون و سستی ما درشکستن این تابوی سیاه میرود تا بهاری  برهاند ... رهایمان کند و آنگاه 

 دیگر ... تا که ... باز گردد. شگفتا سنتی چنین عمیق و ملتی چنان در بند حقارت ... 

 می خواستم بگویم که ...

تا ساعاتى دیگر زمین تولد خویش را جشن میگیرد ... تنهایش نگذاریم ... قدمی به استقبالش برداریم چه 

 شهریارنوروز تنها روزگار سبزی طبیعت نیست... روزگار سبزی دل ها و طلوع دوبارۀ ما نیز هست.   

                 نوروزاتن سر سبز         

10125 EMNORA Lane Houston, TX 77080 

 تلفن پیام گیر  4726 –461 (713)                            8849-466 (832)    تلفن اطالعات
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