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شعله شمس شهباز

“بهار” ،دمیدن روح حیات در کالبد طبیعت و فروردین ،فصل جریان خون
اسـت در شاهرگ هستی.
بهــار جشــن طبیعــت اســـت .طبیعــت زیبایــی کـــه آدمــی را مســحور
میکنــد ،بـــه طــوری کــه از ســخن گفــن بازمانــده ،حرفهایــش ناگفتــه در
ژرفــای جانــش باقــی میمانــد.
طبیعـت پـس از گـذران دورهای رسد و بـیمحصـول ،بـا آغاز بهـار زنده و
یـا در واقـع آفریده میشـود .زمین بــه شـکرانهیِ زندگی دوبـارهاش هر آن
چـه در دل پرورانـده بــه سـمت آسمان روانـه میکنـد .دانههـا آرام آرام
رس از خـاک بیـرون میآورنـد و بـه دنیـا درود میگوینـد .کوههـا بــه مـدد
خورشـی ِد درخشـان ،برف و بار از تن میشـویند و رودها رسمسـت بــه راه
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میافتنـد .پرنـدگان از النههـای خـود بیرون میآیند و خرب رسـیدن بهار را در همـه جا نغمه رسمیدهند .گلها
لباسهـای رنگارنـگ بـه تـن میکننـد تـا زیبایی خـود را بـه رخ یکدیگر بکشـند ،یکی قرمـز ،دیگـری صورتی،
آن یکـی آبـی و بنفـش و … و درختـان کــه از بـی برگـی و رسمـای زمسـتان بــه سـتوه آمدهاند رسسـبز و زنده
میشوند.
بهــار بــا زیبایــی رس از دامــان زمســتان برافراشــته ،بــا شــکوفهها و گلهــای رنگارنــگ بــه مــا چشــمک میزنــد.
اللـ ه و ســنب ل بــا رنگهــای گوناگــون و شــاد ،دشـتها را همچــون تابلــوی نقاشــی رنگیــن کردهانــد.
زندگی به ما لبخند میزند که دوباره رشوع کنید شور زندگی را.
روزهــا و ماههــا درپــی هــم میگذرنــد ،ماههــا و ســالهای تــازه از راه میرســند و ایــن قصــه کـــه نامــش
زندگــی اســـت ،هام ن گونــه ادامــه دارد.
امــا بهــار اصلــی در زندگــی مـــا از خودمـــان رشوع میشــود .مهــم ایــن اســـت کـــه دلــت بهــاری باشــد و در
رسدتریــن روزهــا و ســختترین لحظههــا نیــز ،دلــت گــرم و شــکوفه بــاران باشــد .ســایهی ســیا ِه ویــروس
کورونــا در مقابــلِ درخشــش و زیبایــی دشــت و َد َمــن ،کمرنــگ و بــه زودی محــو میشــود.
زندگی به ما لبخند میزند که دوباره رشوع کنید شور زندگی را.
بســازیم از نــو خــود را و داســتانهای تــازهای بــر صفحــه زندگــی خــود بنویســیم .امیـ ِد جوانــه زده در دلهــا،
بــا شــاخ و برگهــای تــازه روییــدهی خــود نویــد روزهــای بهــری را میدهــد.
سالی در راه است
سالی پر برکت
			
سالی که اگر خواهی
نیست در آن حرست،
			
برفها آب شدند
غصهها از ما دور،
			
یک دلِ خوش دارم
که شده ِ
سنگ صبور،
			
تو در این خانه تکانی بتکان
هر چه از درد حکایت میکرد
			
بگذار پاک شوی از غمها
خالی شوی از دودهی درد
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