ﺑﺎ ﺳﻼم،
ﺢ ﺷﺎد !
ﺻﺒ ِ
ﭼﺮاﻏﯽ از ﻏﺰل ﺷﻤﺎرة  ،2777ﻣﻮﻟﻮي ،از دﯾﻮان ﺷﻤﺲ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺷﻤﺎره  910ﮔﻨﺞ ﺣﻀﻮر…
ﺗﻤﺎﻣﯽ راهﻫﺎ و روشﻫﺎ را آزﻣﻮدهام؛ وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ! در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻢ و دﮔﺮ ﻣﺮا ﻫﯿﭻ ﭼﺎره ﻧﻤﺎﻧﺪهﺳﺖ! ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﯽداﻧﻢﻫﺎﯾﻢ را ﻋﺸﻖ ﺳﻮزاﻧﺪه
اﺳﺖ!
ك
ﻣﻦ ﺑﺎ َﺳﺮ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪاي )ﺑﺮاي ﺑﯿﺪاري( روي آوردهام! ﻫﻢ اﯾﻦ در را زدهام ،ﻫﻢ آن در را ﮐﻮﺑﺎﻧﺪهام؛ و ﻫﻤﮥ ﺟﻮابﻫﺎ را ﺟﻤﻊ و ﺧﻮراكِ ﺧﻮد ﮐﺮدهام .آﻧﻘﺪر ﺧﻮرا ِ
ي ُدﻧﯿﻮي اﻓﺘﺎدهام؛ ﻋﺸﻖ ،ﻃﻌﻢ و ﻣﺰة داﻧﺶ را
ن داﻧﺶﻫﺎ ِ
ي ﯾﮏ ﻗﻄﺮه ﻫﻢ ﻧﻤﺎﻧﺪه! ﭘﺲ در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻢ؛ و دﮔﺮ از ﺧﻮرد ِ
داﻧﺶ را ﺧﻮردهام… ﮐﻪ دﮔﺮ ﺟﺎي ﺑﺮا ِ
ﺑﺮاَﯾﻢ ﺗﻠﺦ ﮐﺮده اﺳﺖ!
آري! ﻣﻦ ﻧﻪ ﯾﮏ ﻋُﻤﺮ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺰار ﻋﻤﺮ را… ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدهام )ﺟﻤِﻊ داﻧﺶ و ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ… ﺑﺮاي ﺑﯿﺪاري(؛ اﻣﺎ ﻋﺸﻖ ،ﻫﺮ ﺑﺎر اﻓﻌﺎل ﻣﻦ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺗﺎ ﻣﺮا از
ﺖ »ﻣﻦ« ﻧﯿﺴﺖ! ﺣﺎل ،ﻣﺮا در ﺑﯽﭼﺎرﮔﯽِ ﻣﻦ» ،ﭼﺎره« ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﭼﯿﺰي »آﮔﺎه« ﺳﺎزد :ﻓﻘﻂ »ﺣﻘﯿﻘﺖ« ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖ؛ ﻧﻪ داﻧﺶ از ﺣﻘﯿﻘﺖ! ﭘﺲ ﭼﺎره در دﺳ ِ
ﭼﺎره ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ »ﻋﺸﻖ« ﻣﻦ را ﺑﯽ»ﭼﺎره« ﮔﺮداﻧﺪ و ﺧﻮد ﮔﺮدد ﭼﺎره!
ﻦ ُدروﻏﯿﻦ( ،ﻋﺸﻖ ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﺎَﻧﺪ و ﻣﺰة اﻓﻌﺎلِ
ﻋﺸﻖ ،ﺧﺎﻣﻮﺷﯽِ »ﻣﻦ« را ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ؛ و ﭼﻮن ﺧﺎﻣﻮﺷﯽام را ﻓﻘﻂ »ﻧﻈﺎر ِ
ت ﻋﺸﻖ« ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ درآورد )ﻧﻪ اﯾﻦ ﻣ ِ
»ﻣﻦِ دُروﻏﯿﻦ« را ﺗﻠﺦ ﮔﺮداﻧﺪ!
ﻦ ُدروﻏﯿﻦ« ﺑﻪ ﻓﻌﻞ درآﻣﺪه» ،ﻋﺸﻖ« ﭼﺎره آﻣﻮزي ﮐﻨﺪ
ب »ﻣ ِ
آِﺧﺮ ،ﮐﺪام »ﻣﻨﯽ« را دﯾﺪهاي ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻤﺎﻧﺪ؟! ﭘﺲ اﮐﻨﻮن در اﯾﻦ َدم ﮐﻪ »َﺧﻤﻮﺷﯽ« در ﻏﯿﺎ ِ
آن ﺟﺎﻧﯽ را ﮐﻪ از »ﻣﻦِ دُروﻏﯿﻦاش« رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ.
ﭘﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺷﺎد آن ﺻﺒﺤﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن را ﭼﺎرهآﻣﻮزي ﮐﻨﯽ
ﭼﺎره او ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺗُﺶ ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ روزي ﮐﻨﯽ
ﻣﻮﻟﻮي ،دﯾﻮان ﺷﻤﺲ ،ﻏﺰل ﺷﻤﺎرة 2777ي ﺑﯿﺪاري ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﭼﺎرهﻫﺎ در دﺳﺘﺮس »ﺧﻮد ﺗَﻮَُﻫﻤﯽ« اﺳﺖ! اﻣﺎ ﺷﺎد اوﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯽﭼﺎرﮔﯽِ اﯾﻦ ﻣﻦِ ﺗَﻮَﻫُﻤﯽاش ،ﭘﯽ ُﺑﺮده
»ﻣ ِ
ﻦ ُدروﻏﯿﻦ« ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮا ِ
ﺑﺎﺷﺪ .در ﭘِﯽ ﺑُﺮدن ﺑﻪ ﻋﺠﺰِ ﺧﻮدِ دُروﻏﯿﻦ )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦِ ذﻫﻨﯽ( ،ﺟﺎنْ رﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدد از آن.
ﻖ ِوي را ﭼﺎرهﺳﺖ و َﺑﺲ؛ آﻧﮕﺎه ﻋﺸﻖ ﭼﻨﯿﻦ ذﻫﻨﯽ را ،ﺑﻪ ﻓﻌﻞِ ﻋﺸﻖ درآورد.
آري! ﻋﺸﻖ ،ﭼِﻨﯿﻦ ذﻫﻨﯽ را ﺟﻮﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ :ذﻫﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﯽ ﺑُﺮدهﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻋﺸ ْ
ﺑﺎ ﺳﭙﺎس و اﺣﺘﺮام،
آزاده از آﻣﺮﯾﮑﺎ…

