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 بهار روايت عاشقی جهان است. روايت 
عاشــقی ســبزه هايی که به شــوق رؤيت 
خورشيد، سفر از تيرگی خاک آغاز می کنند 
و پايکوبان و دست افشــان سر برمی آورند 

تماشای نور و زندگی و زيبايی را.
بهار حکايِت رستاخيز جان هاست؛ نمايش 
جذبه و شــور و هيجانی است که در جان 
ذرات جريان دارد. بهار مفّسر صريح و فصيح 
جماِل جميل حق و ترجمان روشن حضور 

«او» در رگ رگ هستی است.
دور گردون ها ز موج عشق  دان

گر نبودی عشق بفسردی جهان
کی جمادی محو گشتی در نبات

کی فدای روح گشتی ناميات١
بهــار می آيد تا بگويد اگر رســم از خاک 
ســربرآوردن ندانی و نخواهی، شــکفتگی 
گل و جوشش چشــمه نخواهی يافت. اگر 
باران ننوشــی، ســبزه ها در َقَدمت اهتزاز 
نمی يابند. اگر مثل دانه ها در رهايی از خاک 
در جست وجوی نور نباشــی، به ظلمت و 
پوســيدگی تن خواهی داد. می بينيم چه 
معلم بزرگی اســت بهار؛ بــا چه درس ها و 

آموزه های بديع و لطيف و روح نواز.
بهار می گويد:

همه اجزای عالم عاشقان اند
و هر جزو جهان مست لقايی

اگر اين آسمان عاشق نبودی 
نبودی سينة او را صفايی

وگر خورشيد هم عاشق نبودی
نبودی در جمال او ضيايی

زمين و کوه اگر نه عاشق اندی
نُرستی از دل هر دو گيايی٢

مزرع دلم زجاري كالم تو
در غبار گام تو

چارة فسونگران و رهزنان
در محاق مرگ رخ نهفتن است.

من كه تشنه ام زاللي از سپيده را
من كه جست وجوگرم
سروده هاي ناشنيده را

شعر من كه عاشقم
هميشه از تو گفتن است؛
اي كه در بهار سبز نام تو

رسالت گل محمدي
شكفتن است٣!

همة بهارها، بهانة آمدن آن بهارند، گوش 
را گوش تر! بسپاريم به نغمة بلبالن، سرود 
آبشاران، زمزمه نسيم صبحگاهان و خندة 

خاموش گل ها؛ همه از آن بهار مي گويند.
خجسته باد آن بهار و خجسته تر گل هايي 
كه به استقبال آن بهار، در بهار سرزمين ما 

شكفتند.
و ســالم بــه چشــم هاي بهارجويتان و 
قلب هايتان كه ضربان ضربان شوِق آمدنش 

را فرياد مي زنند. 
طلوع آن بهار نزديك تر باد!

اللهم عجل فی فرج موالنا صاحب الزمان!

پي نوشت ها
١. مثنوي معنوي: به كوشــش مهدي آذريزدي، انتشارات 

پژوهش، ١٣٧١، دفتر پنجم، ص ٩٠٥.
٢. ديــوان كبير (كليات شــمس): تصحيــح بديع الزمان 

فروزانفر، ١٣٣٦، تهران: ج ٦، ص ٢٦٧٤.
٣. شــعر امروز: ســاعد باقري، محمدرضا محمدي نيكو، 
انتشــارات بين المللي الُهدي، ١٣٧٢، ص ٤٢٩ (شــعر از 

سيد حسن حسيني است)

بهــار می گويد: خمودگی و افســردگی و 
پژمردگی، رسم عاشــقان نيست. عاشقان 
آشــنای نشــاط و ســرزندگی و رويش و 
شــکفتن اند. عاشــقان را حتــی اگر غمی 
 باشــد، غمی است همرنگ شــادی؛ غمی 
بهجت آفريــن، غمی که معبر رســيدن به 
شــادی های بزرگ است. عاشقان از جنس 
بهارند و می دانند ســر از خــاک برآوردن 
سبزه ها با چه رنج و زحمتی همراه است و 
خنديدن گل جز در همسايگی خار نيست!

بهار نمی گويد: نســيم ها را تن بســپاريد. 
نمی گويد به انتظار باران ننشينيد، نمی گويد 
زمزمة دلنشــين جويباران را نجوييد. بهار 
راوی اميد اســت. هر چه داستان در کتاب 
بهار است، داستان هايی است که بوی پويه 
دارد نه پريشــانی و مويه! بهار، راوی انتظار 
است، همة بهارها به اميد بهاری می آيند که 

بهارانه ترين بهار جهان است.
ترديدم نيست که جهان با بهار آغاز شده 
است. اما بهار آخرين فصل جهان نيز هست؛ 
بهاری که در پی، تابستان و پاييز و زمستان 
ندارد، بهاری که جاده ها، «امنيت» را آغوش 

می گشايند و زيستن ها آرامش و عدالت را.
بهاری که فروردين ها، دوازده فروردين ها، 
مژده آور آ مدنش هســتند؛ و مگر می شود 

عاشق اين بهار نبود.
عاشقم بهار را

رويش ستاره در کوير شام تار را.
رهنورد دشت های عاشقی!
پر ز بادة سپيده باد جام تو.

ای که چون غزال تشنه
آب تازه مي خورد،


