ﺑﺮای ﻣﻦ ﮔﺮﻳﻪ و زاری ﻧﮑﻨﻴﺪ !
ﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﺎدف  ،ﭼﻪ ﺑﺎ ﺳﮑﺘﻪ

وﭼﻪ ﺁرام در

روزی ﻣﺮگ ﻣﻦ ﻓﺮا ﺧﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ
ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮاب !
و ﺷﻤﺎ را ﺗﺮک ﺧﻮاهﻢ ﮐﺮد !
روزی ﻣﻦ از اﻳﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ ﺧﻮاهﻢ داد
اﻣﺎ ﭼﻪ ﭘﻮچ و واهﻲ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺧﻴﺎل ﮐﻪ ﻣﻦ از اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﺧﻮاهﻢ رﻓﺖ !
ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ هﭙﺮوت ؟ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺁن دور دورهﺎ در ﺗﻮهﻤﺎت و روﻳﺎهﺎ
راﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ  ،ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ؟
 ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ؟
و ﺁن دﻧﻴﺎ هﻢ اﻳﻦ دﻧﻴﺎﺳﺖ .
ﮐﻪ دﻧﻴﺎ دﻧﻴﺎﺳﺖ
واهﻲ اﺳﺖ ﺁن دﻧﻴﺎ !
ﻗﺎﻟﺐ و ﺷﮑﻞ و ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .
و دوﺑﺎرﻩ ﺑﺎ ﺑﺎران ﺧﻮد ﻃﺒﻴﻌﺖ را
دود ﻣﻲ ﺷﻮم ﻳﺎ ﺑﺨﺎر
ﺧﺎک ﻣﻲ ﺷﻮم درﺧﺖ ﻳﺎ ﮔﻞ
ﺳﺮ ﺳﺒﺰ ﻣﻲ ﮐﻨﻢ
ﻳﺎﺁن ﻣﺎر زﻧﮕﻲ در ﮐﻮﻳﺮ
ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮم ﻳﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ای در ﺑﺮﮐﻪ
و ﻳﺎ ﺁن ﻏﻨﭽﻪ ﮔﻞ ﺳﺮخ در ﮔﻠﺪان هﻤﺴﺎﻳﻪ
و ﻳﺎ هﻢ ﺑﺮﻩ ای ﻟﺬﻳﺬ روی ﺳﻔﺮﻩ رﻧﮕﻴﻦ ﺟﺸﻦ ﻋﺮوﺳﻲ
ﻳﺎ ﮐﻪ ﺣﻴﻮان و دوﺑﺎرﻩ اﻧﺴﺎن
و ﺷﺎﻳﺪ هﻢ دوﺑﺎرﻩ ﺟﻨﻴﻨﻲ در ﺑﻄﻦ ﻣﺎدری ﺁﺑﺴﺘﻦ
روزی دﺧﺘﺮ ﮐﺮ وﻻل ﻧﺎزﻳﺒﺎ ،

روزی ﻓﻘﻴﺮ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ  ،روزی

روزی ﭘﺴﺮ ﺟﻮان رﺷﻴﺪ ،
ﺷﺎهﺰادﻩ ﻣﻐﺮور ،
روزی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻣﻨﮕﻮل  ،روزی ﭘﻴﺮزن ﺧﻤﻴﺪﻩ ﺑﺎ ﻗﻮزی در ﭘﺸﺖ  ،روزی ﻣﺮد ﺣﻤﺎل
ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ
روزی ﻣﺠﺎهﺪ ﺟﻨﮕﺠﻮ در ﮐﻮهﺴﺘﺎن  ،روزی هﻨﺮﭘﻴﺸﻪ ﻣﻌﺮوف  ،روزی راﻧﻨﺪﻩ ﺗﺎﮐﺴﻲ در
ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎی هﺎﻣﺒﻮرگ
و روزی و روزی
و روزی
ﺁری ﻣﻲ ﮔﺮدم و ﻣﻲ ﮔﺮدم و از ﺣﻴﺎت زﻳﺒﺎ و ﻧﺎزﻳﺒﺎ در اﺷﮑﺎل ﻣﻠﻮن ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮم
و ﺁزﻣﻮدﻩ
ﭘﻴﺶ ﻣﻲ روم ﭘﻴﺶ و ﺑﺎز ﻣﻴﺸﻮم و ﺑﺎز
و در هﺮ زاوﻳﻪ ای ﮐﻪ هﺴﺘﻢ در هﺮ ﺷﮑﻞ و ذرﻩ ای ﮐﻪ هﺴﺘﻢ ﺣﻴﺎت و زﻧﺪﮔﯽ را
ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻢ و ﻟﺬت ﻣﻲ ﺑﺮم و ﻟﺬت !
و ﺟﺎری ﻣﻲ ﺷﻮم  ،ﺣﺘﻲ در ﺁن ﻻوای ﺁﺗﺸﻔﺸﺎن ،
هﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﻲ روم  ،ﻣﻲ ﮔﺮدم
ﺟﺎری و روان
ﺗﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ و ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ زﻧﺪﮔﻲ را در زواﻳﺎ و اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﻮد درﻳﺎﺑﻢ و ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻢ .
ﻣﺴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮم و ﺳﺮﻣﺴﺖ
از ﺷﻮر و زﻧﺪﮔﻲ ﮐﻪ وﺟﻮد  ،وﺟﻮد اﺳﺖ

و ﻧﺎﺑﻮدی و ﻧﻴﺴﺘﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺳﻴﺎل در ﺣﺮﮐﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ و ﺷﻌﻮرﻣﻨﺪ ﺧﻮد در ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺮ ﺷﻮر و زﻳﺒﺎی ﺧﻮد در اﻳﻦ
دﻧﻴﺎی
ﺑﻲ اﻧﺘﻬﺎ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ رود  .ﭘﻴﺶ !

ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﺎک اﺳﺖ از ﻣﺮگ ﮐﻪ ﺁن هﻢ ﻧﻮﻋﻲ زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ .
ﺟﺪﻳﺪ !

ﺗﻐﻴﺮ ﺷﮑﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای

ﻗﺒﻞ از ﺁﻧﮑﻪ ﻣﺮﮔﻢ ﻓﺮا رﺳﺪ .
وﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮا ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ راز و ﺳﺮی ﻧﺪارم و ﻣﻲ ﺧﻮاهﻢ در زﻧﺪﻩ ﺑﻮدن ﺧﻮد ﺷﺎهﺪ وﻗﺎﻳﻊ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﮔﻢ
ﺑﺎﺷﻢ .
ﻣﺎل و ﺛﺮوت و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﺮروی ﺁن هﺎ ﺟﻨﮕﻬﺎ و رﻗﺎﺑﺖ هﺎ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .
هﺮﭼﻪ درﺧﺎﻧﻪ دارم و ﻧﺎم ﻣﻦ ﺑﺮ روی ﺁﻧﺴﺖ هﻢ اﻳﻨﮏ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﺁﻧﻬﺎ
ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﻟﻮازم اوﻟﻴﻪ زﻧﺪﮔﻲ !
هﺪاﻳﺎﻳﯽ از ﻋﺰﻳﺰاﻧﻢ هﺴﺘﻨﺪ و ﻳﺎدﮔﺎرهﺎﻳﯽ از دوﺳﺘﺎن ،
ﮐﻪ ﮔﺮ ﺷﺎدی ﺁﻓﺮﻳﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﻴﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺎن ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﻲ هﻢ
ﻳﺎدﮔﺎرهﺎﻳﯽ از ﻋﺸﻖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎﻳﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ارﮔﺎﻧﻬﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺪﻧﻢ را ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی زﻧﺪﻩ ﺑﻴﻤﺎر ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ هﺪﻳﻪ ﮐﺮدﻩ ام ﮐﻪ ﺑﺎ
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ای ﺑﺮﻣﻦ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اهﺪای ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان هﺴﺘﻴﺪ .
ﺷﺎد ﺧﻮاهﻢ ﺷﺪ ﻗﻠﺒﻢ را در ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻗﻠﺐ دﻳﮕﺮی  ،ﮐﻠﻴﻪ و ﮐﺒﺪ و ﭼﺸﻤﻢ را در اﻧﺪاﻣﻬﺎی
دﻳﮕﺮان ﺷﺎهﺪ ﺑﺎﺷﻢ .
ﭼﻪ دل اﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻢ در ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺟﻮان ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺘﻲ  ،ﺁرژاﻧﺘﻴﻦ را ﺑﺒﻴﻨﻢ .
و ﻗﻠﺒﻢ در ﺗﻦ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ ﺳﻴﺎﻩ ﺑﺘﭙﺪ
وﮐﻠﻴﻪ وﮐﺒﺪم  ،ﺳﻤﻮم ﻳﮏ دهﻘﺎن ﭼﻴﻨﻲ را از ﺑﺪﻧﺶ دﻓﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
ﺑﺪﻳﻨﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ وﺣﺸﺖ و ﺷﻌﻒ  ،ﻓﺎﺟﻌﻪ و ﻣﻌﺠﺰﻩ  ،زﻳﺒﺎﻳﻲ و زﺷﺘﻲ  ،ﺧﻮب و ﺑﺪ
و ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﻲ درهﻢ ﻣﻲ ﺁﻣﻴﺰد و ﺟﻮهﺮﻩ ﺣﻴﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﺒﺮﮔﻬﺎی ﮔﻠﻲ ﺷﮑﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
و ﻃﺮاوات و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﻲ ﮔﺬارد.
ﺟﺴﺪم را ﺑﺮای ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﮑﺎﻓﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ هﺪﻳﻪ ﮐﺮدﻩ ام.
ﺑﮕﺬارﻳﺪ هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺳﺎﻟﻨﻬﺎی ﺁﻧﺎﺗﻮﻣﻲ رگ وﭘﻲ ﻣﺮدﻩ هﺎ را از هﻢ ﺟﺪا ﻣﻲ
ﮐﺮدم و ﺣﺘﻲ ﺑﺪون دﺳﺘﮑﺶ ﻻﺑﻼی ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ را ﻣﻲ ﮐﺎوﻳﺪم ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺷﺎهﺪ ﭘﺮﻳﺪن روﺣﻲ از
ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻢ  ،دﻳﮕﺮان هﻢ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﮔﻢ ﺑﺪﻧﻢ را ﻻﻳﻪ ﻻﻳﻪ از هﻢ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ  ،ﺑﺮ
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﻳﻢ ﺑﺮش زﻧﻨﺪ  ،ﺑﺮ روی ﻗﺸﺮهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻐﺰ  ،هﻴﺒﻮﺗﺎﻻﻣﻮس و هﻴﭙﻮﻓﻴﺰم ﮐﻨﺪ
و ﮐﺎو و ﮐﺎوش ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ واز اﻳﻨﻮر ﺟﻤﺠﻤﻪ ام ﺑﻪ ﺁن ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺮای
درﻳﺎﻓﺖ ﺷﻌﻮر وذهﻦ ﻗﺪﻣﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﮔﺬاردﻩ ﺷﻮد و داﻳﺮﻩ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن
ﺷﻨﺎﺳﻲ وﺳﻴﻊ ﺗﺮ ﮔﺮدد .

ﺑﺮای ﻣﻦ ﮔﺮﻳﻪ و زاری ﻧﮑﻨﻴﺪ ،

ﺳﻴﺎﻩ ﻧﭙﻮﺷﻴﺪ

و از ﺑﺮای ﻣﺮگ ﻣﻦ ﺑﻪ هﻤﺪﻳﮕﺮ

ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻧﮕﻮﺋﻴﺪ.
ﻣﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻮﮔﻮاری و ﺧﺘﻢ و ﺗﺮﺣﻴﻢ ﻧﻤﻲ ﺧﻮاهﻢ از ﺑﺮاﻳﻢ ﺣﻠﻮا ﭘﺨﺶ ﻧﮑﻨﻴﺪ و ﺧﻮاهﺸﺎ از
ﻣﺮدم ﺗﻤﻨﺎی ﻓﺎﺗﺤﻪ و ﺻﻠﻮات ﻧﻨﻤﺎﺋﻴﺪ.
ﻣﻦ ﻧﻤﻲ ﺧﻮاهﻢ ﮐﻪ ﺁﻳﺎت ﻳﺎس ﺁور ﻗﺮﺁﻧﻲ و ﺗﺮاﻧﻪ هﺎی ﻏﻢ اﻧﮕﻴﺰ ﻧﺎﻟﻪ وار ﺑﺮاﻳﻢ ﻧﻮاﺧﺘﻪ
ﺷﻮﻧﺪ.

و ﺑﺮ ﺳﺮو ﺻﻮرت
ﺻﺤﻨﻪ

ﻧﻪ ! از ﺑﺮای ﻣﻦ ﮔﺮﻳﻪ و زاری و ﺷﻴﻮن ﻧﮑﻨﻴﺪ وﺧﺎک ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد ﻧﺮﻳﺰﻳﺪ
ﺧﻮد ﻧﺰﻧﻴﺪﮐﻪ در ﺁن ﺻﻮرت ﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮض ﺷﻤﺎ ﻣﻦ روﺣﻲ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﻢ ،
هﺎی ﺷﻤﺎ در روی زﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻀﺤﮏ و ﺧﻨﺪﻩ دار ﺑﺮاﻳﻢ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .
و ﻣﻦ ﻧﻤﻲ ﺧﻮاهﻢ ﮐﻪ در ﺁن ﮔﻴﺮو دار ﺳﻮال و ﺟﻮاب ﻧﮑﻴﺮ و ﻣﻨﮑﺮ  ،از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﺑﺨﻨﺪم و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ!

 Alsoدوﺳﺘﺎن و ﻋﺰﻳﺰان ﻣﻦ !
و از ﺳﻴﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﭘﺮ ﻧﺸﺎط ﺧﻮﻳﺶ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﻳﺪ
ﺷﺎد ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﺧﺮم !
و ﺁراﻣﺶ ﺷﻤﺎ
ﮐﻪ ﺷﺎدی ﺷﻤﺎ ﺷﺎدی ﻣﻦ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد
ﺁراﻣﺶ ﻣﻦ !
ﮐﻪ دﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ و دور
ﮐﻪ ارادﻩ ﮐﻨﻴﻢ
هﺮ ﻟﺤﻈﻪ و هﺮ دم
ﮐﻪ ﻣﺎ هﻤﻪ درﻳﺎﺑﻴﻢ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ هﻢ ﺑﺎﺷﻴﻢ .
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