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این گونه سر در گوش هم از هم چه مي پرسند؟
از هم، هراسان عالم و آدم چه مي پرسند؟ 

گویا خبرهایي است... هر سو پچ پچي گنگ است 
من بي خبر از خویش مي پرسم: چه مي پرسند؟ 

از هم همه اشيا بين خواب و بيداري
با همهمه با لهجه اي مبهم، چه مي پرسند؟ 

این بازجویان سمج، این قطره باران ها 
از خاك ساكت باز هم نم نم چه مي پرسند؟ 

در لحظه هاي تازه و تكراري دیدار 
روز و شب از هم هر سپيده دم چه مي پرسند؟ 

گلبرگ هاي غنچه هاي آخر اسفند 
این گونه سر در گوش هم از هم چه مي پرسند؟ )1(

 جهان پراز پرســش است و البته لبریز پاسخ! آنان 
كه جهان را زیســت مي كنند آشــكار و پنهان، در 
سكوت و در غوغا، پرسش هاي منتشر در هستي را 
مي شــنوند و اگر درنگي باشد، پاسخ بليغ و روشن 

پس از پرسش را نيز! 
اگــر نام دیگِر هســتي»عالم« اســت یعني اینجا 
تراوشگاه »علم« است و ما در »كالس« ایستاده ایم 
و نشســته و خوابيده، هــر پدیده دهانــي دارد و 
گفت وگویي. ماه مي پرســد: من شبم را به روشني 
مي گذرانــم؛ تو چه مي كني؟ ســتاره مي گوید: من 
هيچ شبي سهم كوچكم را در نورباران و شب زدایي 

فرامــوش نمي كنم؛ ســهم تو در روشــنایي جهان 
چيست؟ 

نســيم مي گوید: من پيامبر شكفتن ام؛ رسول بهار، 
پيــك اميد آور زندگي در گــوش جوانه ها، تو كدام 

سرود زیستن را ساز مي كني؟ 
گل مي گوید: تبســم كار من اســت. بوي افشاني 
دليــل وجود من و تازگي و طــراوت، تالوت روزانة 
من؛ تو لبي بــه لبخند نمي گشــایي... طراوتي به 

دیگران تقدیم نمي كني؟ 
چشــمه مي گوید: به شوق رســيدن پاي گل ها و 
سبزه ها و درختان، پایكوبي و نعره مستانة مرا ببين. 
به شوق پر كردن  جامي و شنيدن بانگ نوشانوشي 
سر از پا نمي شناســم؛ تو كدام لب عطش زده را به 

جامي و جاني مي نوازي؟ 
پدیده هــا در گــوش هم چه زمزمه هــا دارند! چه 
موسيقي شكوهمندي در هستي جاري است؛ آفتاب 
بــا خاك، باران با درخــت، رود در گوش دریا، كوه 
در انعكاس صداي پــاي رهنوردان، در همهمة بال 
عقابــان و غرش گاه گاه آتشفشــان، هر چه و همه 
چيز، همه گاه و همه جا، ســرود خوان و زمزمه گر 

و غوغایي اند. 
راســتي چه مي گویند این خاموشــان گویا، این 
فریاد گران خاموش، و كدام گوش، شنواي این همه 
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نجوا و كدام دانش آموز، فراگيرندة این همه درس و 
معلم و كالس است؟ 

قيصر شعر انقالب مي گوید: 
دیشب باران قرار با پنجره داشت 

روبوسي آب دار با پنجره داشت 
یكریز به گوش پنجره پچ پچ كرد 

چك چك، چك چك چه كار با پنجره داشت؟ 
واقعًا ما چقدر شــنواي صداهایي هســتيم كه در 
هســتي جاري است؟ صداهایي كه در ما مي پيچد، 
گفت وگوهایــي كه در خلوت جان ما ُرخ مي دهد و 
به قول عمان  ســاماني: اینكه گویــد از لب من راز 

كيست؟ 
صداها در همة فصول در چهار سوي ما پيچيده اند، 
صداهاي پيچيده، صداهاي صریح، صداهاي پنهان 
و صداهــاي عيان، امــا فصل بهار، فصــل فراواني 
صداســت. فصل تحول حال اســت و همين تحول 

حال، فصل بهار را فصل صدا و سؤال مي كند. 
فصل پرسش هاي شگفت و پاسخ هاي شگفت تر! 

سبزه مي پرسد: من كجا بودم، كدام دست مهربان 
از تاریكزار خاكم بركشــيد و به زیارت آفتاب آورد؟ 
از من رسم سر برآري و سرفرازي از خاك بياموزید. 
درختــي كه ميــوه تعــارف مي كنــد، در گوش 
دست هایي كه به تمنا ميوه مي چينند مي گوید: من 

زمستان را تاب آوردم تا بهار را ببينم. تازیانة بادها را 
شكيب ورزیدم تا جوانه و ميوه بر شاخسارم بنشيند؛ 
تو در هجوم تندبادهــا و طوفان ها چه مي كني؟ تو 

كدام ميوه را به دست هاي التماس مي بخشي؟
اینك بهار، فصل رویش پرســش هاي بزرگ، فصل 
سفره هاي هفت ســين و سين هاي رنگ  رنگ  پيش 
روســت. بيایيد ســين ســؤال را بر این هفت سين 
بيفزایيم؛ تا هشــت در بهشــت گشــوده شود. كه 
بهشت، هشت در دارد. در ســؤال را بگشایيم تا به 
بهشــت فهميدن هاي بزرگ برسيم اما یادمان باشد 
اولين سؤاالت را از خودمان بپرسيم. از خود بپرسيم 
راستي، با این همه روز و هفته و ماه چه كردیم؟ چه 
گلي بر سر هستي زدیم؟ چقدر گل به خود زدیم و 
چقدر گل در قساوت و بي رحمي گام هایمان له شد؟ 
اگر روزهــا و ماه هایمان همــه »گل« بوده به خود 
تبریك بگویيــم و گرنه دمي و نمي بر این گل هاي 

پرپر اشك بيفشانيم. 
پایان سخن، یك سؤال: با بهار امسال چه خواهيد 

كرد؟ 
بهارتان رویشگاه سؤال هاي بزرگ و پاسخ هاي بليغ 

و بزرگ باد. 
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