
چه داد و ستد شگفتي در گسترة كرة خاكي ما جاري است؟ 
آب هاي تبخير شده ابر  به آسمان مي بخشند و ابرها كریمانه، خاك 
را مي نوازند و خاك ســخاوتمندانه، گل و سبزه و درخت و طراوت،  

تعارف مي كند. 
هيــچ  پدیده اي در این چرخــة مدام، ُبخل نمي ورزد، خســتگي 
نمي شناســد، مهرباني دریغ نمي دارد و به ناروا و شكوه و ناسزا لب 
نمي گشاید. همه دست در دست هم بهار مي آورند، تابستان و پایيز 
و زمســتان هدیه مي دهند و منظومة پيچيدة حيات را قوام و نظام 

مي بخشند. 
تأخيــر و تعطيل و تعجيل در قامــوس پدیده ها و گردش و آمد و 
شــد فصل ها و ماه ها و روزها بي معني است. همه  چيز در »گاه« و 
»جاي« خویش است و به تعبير قرآن، »فطور« و »تفاوت« كاستي 

و از قلم افتادگي در سامانة جهان نمي توان یافت. 
پدیده هــا پيامبران برانگيختة جهان اند. رســالت خــود را خوب 
مي شناسند. در بعثت خویش سستي روا نمي دارند و خلق و خلقت 

را به مهر و لطف مي سازند و مي نوازند. 
همه با هم همراه و هم  ســازند. ســتيزه در سلوك هيچ  پدیده اي 
نيســت. خداي این پدیده ها همه چيز را زوج آفریده است تا با هم 
باشــند و »جدایي« را تن نسپارند. جشن ازدواج پدیده ها این همه 
مولود مبارك آفریده است. در هستي هر لحظه جشن ازدواج است 

و جشن تولد. 
روزگاري آنان كه هســتي را نمي فهميدند، بــا انگارة »تضاد« در 
پدیده ها به تحليل جهان پرداختند اما چه زود دیدگاه هایشــان به 

تحليل رفت و خود تجزیه شدند و جز نام، نشاني نيافتند. 
پيام این زوج هاي عاشق و »پدیده  هاي با هم« چيست و اینك كه 
بهــار مي آید و فرزندان مبارك خاك- محصول پيوند و ازدواج باد و 
باران و آفتاب و ابر و ماه- در دشت و باغ لبخند مي زنند، كدام درس 

و آموزه را از آنان باید بر صفحة جان نوشت و نگاشت! 

ابر چه مي گوید؟ 
پيام بليغ باران چيست؟ 

گل در بلوغ خویش با ما چه مي گوید؟ 
شــكوفه  هایي كه با نســيم مي رقصند، ژاله هایي كه از گلبرگ ها 
مي چكند، گياهاني كه شجاعانه از تاریكناي خاك سر بر مي آورند، 
سبزه هایي كه از روزنة سنگ ها سرك مي كشند، با ما چه مي گویند؟ 
آیا هجرت از تاریكي- آن گونه كه رسم بذر هاي بهارانه است-  پيام 

صریح جوانه ها و دانه ها نيست؟ 
آیا سمت آفتاب كوچيدن، درس ساقه هاي ُترد نوشكفته نيست؟

آیا از خاك گرفتن و در خاك نماندن، تعليم صميمانة بهار نيست؟ 
آیا صبورانه زمســتان را تاب آوردن، درســي نيست كه پيامبران 

كوچك مهاجر، از متن خاك، در گوش ما زمزمه مي كنند؟ 
چه كالسي در بهار در وسعت دشت و كوه و دریا و آسمان برپاست! 
چه آموزه هایي در زمزمة چشمه ساران، سكوت گل ها، همهمة نسيم 

و هوهوي باد و چك چك باران است و به قول قيصر امين پور:
دیشب باران قرار با پنجره داشت 

روبوسي آبدار با پنجره داشت 
یكریز به گوش پنجره پچ پچ كرد 

چك چك، چك چك چه كار با پنجره داشت
مایيم و بهار، مایيم و كاروان كاروان شكوفه و گل و شبنم و باران، 

و مایيم و هزاران درس، پيام، نكته، عبرت و آموزه... 
و در كنــار ایــن همه بهار، مایيــم و بهــارآوران، بهارآفرینان كه 
فروردین هاي فتح را رقم زدند و شــكفته ترین گل هاي همة فصول 

تاریخ شدند. 
بهار را ســالم، بهارآوران را سالم و بهار باوران و بهار باروران امروز را 
سالم، كه بهار بي یادشان و نامشان جز خزان سرد و پژمرده و تاریك 

نخواهد بود. 
جان بهارانه تان را سالم!
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