ﺑﺮاﯼ ﮐﻮﺗﻮال ﻣﻬﺮﺑﺎن ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻳﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﯼ ﺟﻬﺎن

در ﺣﺠﻢ ﺷﻌﺮ ،ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﭼﻴﻦ ﻧﺜﺮ

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ

٭  ...ﻣﻬﺘﺎب ،ﭘﺎﻧﺰدﻩ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد .ﻣﻬﺘﺎب ،از ﭘﻴﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ اش در ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﻧﺎن
ﺑﻪ ﻧﻘﺪﻩ ﮐﻮچ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد .ﻣﻬﺘﺎب ،در ﻳﮏ ﻣﺮغ دارﯼ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯼ ﻣﻬﺘﺎب ،ﺑﻪ ﻣﻬﺘﺎب ﺗﺠﺎوز ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﺧﻮدش رﻓﺖ.
ﻣﻬﺘﺎب ،در ﻣﺮﻏﺪارﯼ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﮐﺸﻴﺪ و ﻣﺮد.
و ﺣﺘﯽ ﺧﺒﺮش را هﻢ ﻧﻨﻮﺷﺘﺪ در هﻴﭻ ﺟﺎ .در هﻴﭻ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻧﺎﮐﺠﺎ ...٭

ﻧﻪ ﺑﺎد ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺑﺎران .ﻧﻪ اﺑﺮ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ .ﻧﻪ ﺳﺘﺎرﻩ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﻣﺎﻩ.
ﻧﻪ روز ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺷﺐ.
ﻧﻪ ﺷﺐ ﺑﻮد و ﻧﻪ روز.
ﮔﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﯼ ﺗﻮ.

ﭘﺮﻳﺪﻩ رﻧﮓ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪﮔﺎن.
ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ ﭘﺮﻳﺪﻩ رﻧﮓ ،رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪﮔﺎن ﭘﺮﻳﺪﻩ رﻧﮓ.
و درﻣﻴﺎن دو واﻗﻌﻪ ﭼﻴﺰﯼ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﺪ .ﭼﻴﺰﯼ ﺑﻪ ﭼﻴﺰﯼ ﻣﯽ رﺳﻴﺪ در ﻣﻴﺎن دو
واﻗﻌﻪ .و از ﺧﻮد ﻋﺒﻮر ﻧﮑﺮدﻩ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ از ﺧﻮد.
ﺗﮑﺮارﯼ از ﺗﮑﺮار.

ﺁﺳﻤﺎن را ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺧﻮاهﻴﻢ ﺁورد .ﺗﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﯽ ﮐﻪ ﻧﻴﺴﺖ .و در ﺁن ﺧﻮاهﻴﻢ
ﻧﮕﺮﻳﺴﺖ اﺑﺮ هﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد.

اﺑﺮ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﮔﺮﻳﺴﺖ اﻣﺎ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻳﺎد ﻧﺨﻮاهﻨﺪ
داﺷﺖ.

هﻨﻮز ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯼ ﺗﻮ.
اﺑﺮ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد.
و ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﮔﺮﻳﺴﺖ.

ﮐﻮﺗﻮال ﻏﻤﮕﻴﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد ﺑﻮدﯼ .ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﯼ ﺟﻬﺎن .ﺟﻬﺎن
ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮد هﻤﻴﺸﻪ .ﺁﺷﻨﺎﯼ درد هﺎﯼ هﻴﭻ وﻗﺖ ﻧﮕﻔﺘﻪ!
و در ﻗﻠﻌﻪ ﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻮ هﻨﻮز ﺑﻪ ﭼﻴﺰﯼ ﻣﯽ ﺷﺪ ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺮد .ﺳﺎدﻩ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺜﻞ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ
ﺑﺮ ﻟﺒﺎﻧﯽ ﭼﺮوﮐﻴﺪﻩ از ﻋﺒﻮر ﺳﺎﻟﻴﺎن رﻧﺞ.

ﮐﻮﺗﻮال ﻏﻤﮕﻴﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﯼ ﮐﻮﭼﮏ!
ﻓﺎﺗﺤﺎنِ اﻣﺮوز ،ﻓﺮداﯼ ﺗﻮ را دزدﻳﺪﻧﺪ.
ﻓﺎﺗﺤﺎن ﻗﻠﻌﻪ ﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻮ.
و ﺗﻮ ﻋﺮﻳﺎن ﻣﺎﻧﺪﯼ.

در وزش هﻤﻪ ﯼ ﺑﺎد هﺎ.
در ﻋﺒﻮرﮔﺎﻩ هﻤﻪ ﯼ ﺳﻴﻼب هﺎ.
در ﺳﺮﻣﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﻋﻘﻪ هﺎ هﻢ ﺁن را ﻧﻤﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﺪ.
ﺗﻮ ﻋﺮﻳﺎن ﻣﺎﻧﺪﯼ در ﺧﻮﻳﺶ.

ﺑﺮ دﻳﻮار هﺎ ﻣﺸﺖ ﺧﻮاهﻴﻢ ﮐﻮﻓﺖ .و ﻣﺸﺖ هﺎﻣﺎن را در هﻢ ﮔﺮﻩ ﺧﻮاهﻴﻢ ﮐﺮد.
ﻣﺸﺖ هﺎﻣﺎن را در هﻢ ﮔﺮﻩ ﺧﻮاهﻴﻢ ﮐﺮد و ﺑﺮ دﻳﻮارهﺎ ﻣﺸﺖ ﺧﻮاهﻴﻢ ﮐﻮﻓﺖ.
ﺳﻨﮓ هﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺧﻨﺪﻳﺪ هﺮﭼﻨﺪ.

ﺳﻨﮓ هﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺧﻨﺪﻳﺪ.
و اﺑﺮ هﺎ هﻢ ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﮔﺮﻳﺴﺖ.
ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮد اﻳﻦ ﺁﺑﺸﺎران ﮐﻮﻳﺮﯼ را ﭘﺲ؟
ﮐﻪ از ﺑﻴﻬﻮدﮔﯽ ﺧﻮﻳﺶ ﺟﺎرﯼ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﺗﺎ ﺑﻴﻬﻮدﮔﯽ ﺧﻮﻳﺶ؟

ﭘﻨﺠﺮﻩ هﺎ را ﺑﺸﮑﻦ ﻣﻬﺘﺎب! در اﻳﻦ ﻇﻠﻤﺎت ﺑﯽ ﺁب ﺣﻴﺎت .ﺑﻪ ﭘﺎرﻩ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺸﮑﻦ اﻳﻦ
ﻇﻠﻤﺎت را .ﻧﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻳﯽ و ﻧﻮازﺷﯽ.
ﺑﻪ ﭘﺎرﻩ ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺷﮑﺴﺖ .ﺑﻪ ﭘﺎرﻩ ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻨﺪﻳﺪ.
اﺑﺮ هﺎ ﺗﮑّﻪ ﺗﮑّﻪ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﭘﺎداﻓﺮﻩ ﺁن ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﯽ ﮔﺮﻳﺴﺘﻴﻢ ﺧﺸﮏ.

ﺑﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻳﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﯼ ﺟﻬﺎن هﺠﻮم ﺁوردﻧﺪ ﻓﺎﺗﺤﺎن.
ﺑﺎ ﺳﮑّﻪ هﺎﯼ ﻣﻠﮑﻮﮎ.

ﻓﺎﺗﺤﺎن ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻳﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﯼ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺳﮑّﻪ هﺎﯼ ﻣﻠﮑﻮﮎ!
ﻣﺎ را و ﺷﻤﺎ را ﻣﻴﻌﺎدﯼ اﺳﺖ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ.
و ﺑﻪ هﻢ ﺧﻮاهﻴﻢ رﺳﻴﺪ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ.
در ﺷﻌﻠﻪ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺘﺎب در ﺁن ﮔُﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﻮﺧﺖ ﺷﺎﻳﺪ.
و ﻳﺎ در ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ در ﺷﻌﻠﻪ هﺎﯼ ﺁن ﮔﺮ ﺧﻮاهﻴﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﻮﺧﺖ ﺣﺘﻤﺎً.

و ﻣﺎ از ﺁن ﭘﺲ ،از ﺁن ﭘﺲ را ﺧﻮاهﻴﻢ رﺑﻮد.
هﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﻮ را رﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻮﺗﻮال ﻏﻤﮕﻴﻦ! از ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﯼ ﺟﻬﺎن.
ﮐﻪ در ﺁن ﺑﻪ ﭼﻴﺰﯼ ﻣﯽ ﺷﺪ ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺮد .ﺳﺎدﻩ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺜﻞ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﺑﺮ ﻟﺒﺎﻧﯽ ﭼﺮوﮐﻴﺪﻩ از
ﻋﺒﻮر ﺳﺎﻟﻴﺎن رﻧﺞ.
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