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	 بلبالن	وقت	گـل	آمد	که	بنالند	از	شوق	

نه	کم	از	بلبل	مستی	تو،	بِنال	ای	هشیار 	 	 	

آفـرینش،	همه	تنبیه	خداوند	دل	است	

	دل	ندارد	کـه	ندارد	به	خـداونـد	اقرار 	 	 	

سالی دیگر پایان پذیرفت و سالی دگر پا به تقویم عمر ما خواهد 
گذاشــت. با گذشــته ای که می توان در تعطیالت نوروز برایش 
وقت گذاشت، و منصفانه با خوِدخودمان به کارنامه زندگی ساِل 
گذشــته مان بنگریم و ببینیم که نمره زندگی مان چگونه است؛ 
شاید هنگام محاسبات با وجدان مان، ببینیم که گاه، لحظه ای 
از زندگیمان ارج و عظمت یک قرن را یافته و گاه هم تمام 365 
روز گذشــته به پشیز لحظه ای نیرزد! آنگاهست که باید آستین 
همــت باالزنیم و برای ســال نوی زندگی، تــدارک برنامه ای 
بــزرگ ببینیم، چنان که در پایان ســال دیگر هیــچ روزی را با 

دریغ بدرقه نکرده باشیم.
“پروردگارا! به ما فروتنی، بردباری، دانش، قلبی فرمانبردار، 

گوشی شنوا، ذهنی هوشیار و همتی ساعی عنایت فرما تا بتوانیم 
در راه کمال، آنچنان که تو برایمان خواسته ای گام برداریم.”

اما در عالم هســتی، داســتان به خامه تمامی تبارنویســاِن 
سال جدید با زیباترین واژه ها آغاز می گردد: بهار طبیعت از راه 
می رسد و صحنه جهان، بار دیگر با شکوه و زیبایی تمام، آئینه 
تمام نمــای قدرت خداوندی می شــود؛ از رنگها گرفته تا آوای 
موســیقی باران بهاری و کوچ فرخنده پرستوها و بلبالن و همه 

پرندگان زیبا و خوشنوا. 
ســال کهنه می گذرد؛ با خوبیهــا و بدیهایی که ثمره شــان 
شــیرینی و تلخی بود. هرآنچه که بود، صفحه ای دیگر از دفتر 
روزگار ورق خورد و برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد.

نوروز، رسمی خوشــایند برای ظهور پندارهای نیک است؛ 
و بهار پاســخی متین و محکم اســت به کســانی که می گویند 
همه روزها و لحظه ها برابرند. نه! اینطور نیســت. به همراهی 
کالم نیــک و کرداری نیک، برای تقدیم هدیه های آســمانی و 

 توران اکوان

ْل َحالََنا إِلَی أَْحَسِن الَْحاِل َل الَْحْوِل َو االْحَواِل َحوِّ َّْیِل َو النََّهاِر یَا ُمَحوِّ َِّر الل َِّب الُْقُلوِب َو االْبَصاِر یَا ُمَدب یا ُمَقل
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زمینی به تمامی کســانی که آنها را می شناســیم و گرامیشــان می داریــم، می توانیم عزم و همت برای تالشــی چابک و 
گامی بلند تا نیکبختی و شادمانی را، از پندار به دیدار آوریم.

به راســتی حالی خوشــتر از این چیســت که آدمی بتواند با برکت دادودهش و پخش شهدوِشّکر، و با نوید براورده شدن 
امیدها و آرزوها، آنهم با روی خوش و راســتی، به فیض مبارک کردن زندگانی برای دیگر انســانهای هم نوعش و تمامی 

مخلوقات عزیِز پروردگار مهربان، نائل شود
در هیاهوی و شــلوغی تکرار مکررات زندگی، همه ما به دنبال فرصتهاییم؛ بهار هم یک فرصت دوباره اســت. فرصت 
دوباره نگریستن به دیروز و امروز؛ بهار یعنی بهترزیستن و بهتر نگریستن؛ یعنی بهتر از همه دیروزها، سبزی و طراوت را 
تالوت کردن؛ و آنگاه که آفتاب نگاه بهار بر دیوار دل وجانمان می تابد، از تدبیرکننده شــب وروز و بی همتای هستی بخش، 

دگرگونی، تحول و بهترین حالها را در لحظات تحویل سال با تمام وجودمان تمنا کنیم.
ناگفته آشکارست که، رسیدن سال نو همیشه نویدبخش افکار نو، کردار نو و تصمیمهای نو برای آینده است؛ آینده ای 

که همه امیدواریم و باید که بهتر از گذشته باشد.
َل الَْحْوِل َو االْحَوال... درودها و احســانت را بر ما فزون کن و گشــایش ده بر ما از  ـَب الُْقُلــوِب َو االْبَصار... یا ُمَحوِّ ِـّ یــا ُمَقل
روزی حالل و روا کن از ما تمام نیازهای ما را. دلهایمان را بر آیینت استوار و پایدار گردان، و یاریمان کن تا قلبمان را پس از 

آن که راهنمایی کردی به حق، از آن برنگردانیم؛ به راستی تویی مهربان بسیار بخشنده!
، با عرض  ، در آســتانه فرارسیدن ســال 1398 و انتشار صدمین شــماره  دســت اندرکاران 
شــادباش، فرارســیدن بهار و آغاز ســال جدید را حضور تمامی مخاطبان ارجمند، و دوستان و ســروران گرامی، و همه 
اعضای حرفه حســابداری و حسابرسی، صمیمانه تبریک عرض نموده، بهترین آرزوها و تحقق برترین آرمانهایتان را از 

خداوند بهار برایتان آرزو می کنند.

امید آن که احوال خوش و سرسبزتان در این اوقات روحانی با شکوفایی و دل انگیزی بهار همداستان باشد.

نوروزتان پیروز!


