
| رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي ودوم | شمارة 3| بهار 1398 | 2

وقتی در باغ جانمان شکوفه های مهر می روید.....
وقتی آسمان قلبمان روشن و آفتابی است...

وقتی سرانگشــتان به گره گشــایی می گشایيم، اشــکی از گونه ای 
می زدایيــم، تاریکزار ضمير و ذهنی را به روشــنایی ایمان و دانش 
می آرایيم، خدای حال بخش، حال خوبمان می بخشــد و تا رسيدن 
به احسن حال، یاورمان می شود. خودش گفته است: َفَأمَّا َمن َأْعَطی 

ُرُه لِْلُيْسَری )ليل/ 7ـ5(. َق بِاْلُحْسَنی َفَسُنَيسِّ َواتََّقی َوَصدَّ
هر آنکه ببخشد و پرهيزگارانه زیست کند و راستی و درستی پيشه 
سازد، دشواری ها را بر او آسان خواهيم کرد و این، یعنی حال خوش 

چشيدن به پاس حال خوش به دیگران بخشيدن.
امــا همين خدا حال گير اســت! آنان که آز می ورزند و دســتی به 
بخشش نمی گشــایند و با دروغ، فروغ از زندگی می گيرند، زیستنی 

تلخ و تاریک و دشوار خواهند یافت.
َب بِاْلُحْسَنی  َوَأمَّا َمن َبِخَل َواْســَتْغَنی َوَكذَّ
ُرُه لِْلُعْســَری َوَما ُیْغِني َعْنُه َماُلُه إَِذا  َفَسُنَيسِّ

َتَردَّی )ليل/ 11ـ8(
تا حاال، خدا حال بســيار کســان را گرفته 
که زشــتی و پلشتی و درشتی شيوة ناروای 
زندگی شــان بوده اســت. چــه فرعون ها و 
قارون ها و هامان ها فروشکســته اند و قدرت 
و ثروت و شهرتشــان بربادرفته است و چه 
بسيارند که هر روز لبخند مهربان خدا سایه 
بر چهره شــان می افکند و دست نوازشگر او 
بر شانه هایشان می نشيند و جام جام آرامش 
به جانشان می نوشــاند. اینان خوش حاالن 

عالم اند.
بهار، شناخت همين حال بخشی ها و حال گيری هاست!

بهــار یعنی در فصل گل، خار نباش. همچون خار به دامان کســی 
مياویز تا از رفتن بازماند. در سخاوت آسمان و باران، رسم آزمندی و 

بخل ورزی برانداز!
در رســتاخيز خاک و بيداری درختان و چشــم گشودن شکوفه ها 
بر هرچه خواب، خط باید کشــيد. بهار، کریم اســت! ابرهای کریم، 
نسيم های کریم، درختان کریم به ما زندگی تعارف می کنند؛ چرا ما 

کریم نباشيم! نيما می گوید:
با ابر بهار گفتم: ای ابر بهار

بر خاربنان بهر چه بگشایی بار؟
خندید و گریست ابر و گفت: ای غمخوار

در پيش عطای ما، چه گلزار چه خار
بهار نمایش سپاســگزاری است. زمين سپاســگزار است، به پاس 
آبی که نوشــيده، ميوه و گل و شکوفه تعارف می کند. گل به پاس 
بهره ای کــه از خاک و آب و آفتاب و نســيم گرفته، رایحة خوش 
می بخشــد. چشمه به پاس سيراب شــدن از کوه، سبزه ها و خاک 

تشنه را می نوازد.
بلبل به پاس دیدن گل، نغمه خوانی می کند....

... اما ما! دریغ....
بهار، درس آموز حرکت به ســمت باالست. جشن رهایی از خاک 
اســت. آغاز پرواز سليمانی آفرینش اســت. درخت ها به باال قامت 
می کشند. شاخه ها به سمت آسمان بال می گشایند. دانه ها با تاریکی 
خاک وداع می گویند و به آفتاب سالم می دهند. جوجگان، از آشيان 
بال و پر می گشــایند و به زیارت و ضيافت 

آسمان می روند.
در بهــار، همه چيز تازه می شــود؛ تازگی و 
نــوآوری قانون بهار اســت. در بهار، محول 
الحول و االحوال، حال ها را دگرگون می کند 
و »احســن حال« در تقویم ها رقم می زند. 
راســتی، تاکنون چندبار »یا محول الحول 
و االحــوال« گفته ایــم و در احوال خویش 
ننگریســته ایم و به خانه تکانی و نو شــدن 

نيندیشيده ایم؟
خــدای حال بخش، از دادن و نوکردن و هر 
لحظه شــأن تازه به هستی بخشيدن دریغ 
نمی کند )کل یوم هو فی شــأن(؛ چرا ما به 
خود و دیگران حال خوش نبخشيم و بر حال گيری از دیگران خط 

قرمز نکشيم؟
بهار است و چه بهاری! بهاری که بهارانه ترین و بهارآورترین انسان 
ـ علی)ع( ـ  درطليعة آن از افق کعبه می شکفد و بهار بهار و خرمن 

خرمن گل به جان و جهان می بخشد.
بهار اســت چه بهاری! بهارانه ترین روزهای مردم سرزمين ایمانـ  
ایــرانـ  در دوازدهم آن رقم می خورد و بهاری که بهار دل ها و بهار 

قرآن ـ رمضان ـ در آن رخسار و دیدار می نماید. 
در بهار به شيوه بهارآوران، حال خوش به خود و دیگران هدیه کنيم 

و از هرچه قال و حال و اعمال بهارانه سوز، فاصله بگيریم.
حالتان خوش، بالتان آسمان آشنا و سالتان خرم و روشن و زیبا باد!

محمدرضا سنگری

بهار، درس آموز حرکت 
به سمت باالست. جشن 
رهایی از خاک است. 
آغاز پرواز سلیمانی 

آفرینش است


