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  1اهلل سوریروح 

سیااری  کشی. خود را به دریا میی شوی و به هر سوی سری میگاهی به دریای اندیشه رها می
 ای بگیریخواهی تصمیم ویژهیشوی. نمدست می های گوناگون دست بهو در صورت
یی   گذرند و تیو بیه هیی     ها از پیش چشمانت میای را برجسته کنی. صحنهو صورت ویژه
، توانند تو را متالطم کننید ها نمیبری؛ زیرا صحنهکنی. از این رهایی لذت میتوجهی نمی

 و این بسیار شیرین است.  
 گییرد خالی از ستارگان! هیجان، وجودت را فرا میرباید؛ کهکشانی ات را میای توجهناگهان صحنه

 شیتابند های ناهمگون اکنون به این سوی میشوند. صورتو قوای درونت به این صحنه جذب می
 دارد. گوید و حقیقتی را بیان میی خورند. گویی چینش آنها با تو سخن میای پیوند میو با چینش ویژه
کنی از چیییی  آرام احساس می کنی. آرامزنی یا تماشا میدانی که این نمایش را رقم میدرست نمی
   کنی:را توصیف مییابی که چه رخ خواهد داد. گویی رخ داده است و تو آن شوی. میباخبر می

شیود؛  روزی که مانند روزهای دیگر به روزمرگی دچیاری، ناگهیان همیه چییی دگرگیون میی      
-داد کوبنده را درون خیویش میی  این روی 3کند.می و چهره عالم تغییر 2شوند فروغ میستارگان بی

 شوی.  دهد که از شلوغی دنیا ربوده و به اعماق آرام عالم فراخوانده میچنان تکانت می یابی.
 شیوی. کران غرق میی شود و تو تنهای تنها در این گنگی بیناگهان همه چیی محو می

 که به بیرون داشتی اکنون بسته شیده  اییهنه شنیدنی، نه دیدنی، نه لمسی و نه... . همه روزنه
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بیازد  نگری. همه کرّ و فرّهای مخلوقات ناگهان رنگ میو ناگییر، عالم را از درون خویش می
 شود.  کند. همه دنیای تو نقشی بود که اکنون در آب محو میو در اقیانوس حضور افول می

 ی حضوری سنگین که تو را خُیرد حد. چییی نیست جانداز زیبایی است! حقیقتِ بیوَه که چشم
تی   بلعد. او هست، اما واژه هستی برای او اندک است. او حتی تی  کند و همه چیی را میمی
همیه؛  ماند تا بگوید او چیست. او اوست؛ همة هی  و هی ِ کند. چییی نمیها را هضم می واژه
او را  انیدازه خواهی؟ چیه  چه میاما تو  1گونه خواهد شد.گونه. هرگونه بخواهی همانتعیّن و بی بی
  2کنم.سان که هست خواهد خواست؟ گمان نمیخواهی؟ آیا کسی او را آنسان که هست میآن

 کران را چه توان گفت که چنان است. پس همیشه پنهان است. چقدر دلیت بیرای  هستی بی
 او را بییابی؛  توانستی خیودِ شود؛ نور آشکاری که هرگی شناخته نخواهد شد. کاش میاو تنگ می

گیرد. چقدر او تنهاست! کاش راهی بیود  می  نه برای خودت که برای او. وجودت را اندوه فرا
 یافت.  شناخت و به خلوت او راه میتا کسی او را می
ای کیه نمیودار   سراید. غیل عاشقانهگوید. عالم را میآید و سخن می درد میدلش از تنهایی به 

گنجید. بسییاری   داغ عشق او چنان گسترده است که در پهنه گیتی نمی اندوه تنهایی اوست. اما
شود. در کنج غربت خیویش چیه   نشیند. چقدر دلت برایش تنگ میتجلی نمی از سخنانش به

آرام نشسته و دم فرو بسته است. دلش در جوش و خروش، امیا لیبش از شیکایت خیاموش.     
فهمید در دل خواهد. کاش کسی میت نمیکه هسگیرد. کسی او را چنانکسی سراغ او را نمی

 هاست.    هاست؛ چه اشتیاقاو چه فریادهاست، چه داغ
 یابی. ای، یکباره با او میای که تاکنون دیدهنگرد. هر خوشیهای خویش جی به محبت نمیبا سروده

 کیه هاست. اساساً او خود خوشی است. هنگامیشادی با او بودن، بارها برتر از این شادی
 کنیی؛ شیاید هیم صیعود.    ای و سقوط میها رها شدهای از کهکشانا اویی، گویی در گوشهب
کنید، حضیور سینگین    کران را مرزی نیست تا صعود و سقوط معنا شود. تا چشم کیار میی  بی

بلعید. تیا بخیواهی او را بییابی،     شود؛ زیرا ادراک تیو را نییی میی   سختی ادراک میاوست که به
کنید و تیالش   شوی؛ اما اشتیاق رویش رهایت نمیی ز یافتن او ناامید میشود. ایافتنت محو می

 شوی؛ مانند غریقی که هرچیه دسیت  دهی تا اینکه کامالً هضم میبیهوده خویش را ادامه می
 شود.  می زند، بیشتر غرقو پا می
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هیی    چشیی. ای، چه رهیایی شییرینی را میی   ، چه آزاد شدهاکنون که همه چیی هضم شده
ای نیسیت تیا   ای نیست تا تو را بیازارد. هی  تعلقی نیست تا پایینت کشد. هی  جذبیه  ینامالیم

بینی. معلوم نیسیت  دانی. پایان این راه را نمیکجا، نمی روی؛ اما بهنگاهت دارد. چون برق می
 دانی که باالتر از این نیست.  دانی که چیست؛ اما میچه خواهد شد و چه رخ خواهد داد. نمی

روی. بندی و همچنان میآیی. چشم بر همه میر گوشه که خیره شوی از این حال در میبه ه
 وزنی را از تو بگیرد. کاش از صبح ازل تا شام ابد در این اقیانوسخواهد هی  چیی، این بیدلت نمی

 شناور باشی و خود را به امواج بسااری تا هرکجا که باید، بروی.  
 بیرد؛ تدریج دریا تو را در خویش فرو میی شوی. بهآرام باال و پایین میاکنون در دل امواج رهایی و 
کنی. این اقیانوس دارای شعور مرموزی است که تو را بیه خیویش   اما برای نجات تالشی نمی

شیوی و چیه   زداید. چقدر زیبیا در اعمیاق اقییانوس ناپدیید میی     ات را می خواند و نگرانی می
 روی!شیرین از دست می

هایی کیه بیه جیان    شود. همه رنجآوری. همه چیی فراموش مییاد نمیکی چییی به پس از اند
هایی که با همیه وجیودت در آغیوش کشییدی؛     هایی که پذیرفتی و زخمخریدی، همه آسیب
توان گفیت  اند. اکنون نمیشود. همه آنها همراه تو نابود شدهنیی فراموش می تحتی غرق شدن

ای از امیواج،  دانی که تو است ییا خییر؟ هالیه   هست، اما نمیکه تویی هست یا نیست. چییی 
 کنم.  توان تو نامید؟! گمان نمیشبحی از بلور یا چییی مانند این را می
آوری. شاید همه این داستان خیوابی پریشیان   یاد نمی راستی تویِ پیشین چه بود؟ چه شد؟ به

آوری. اهمیت چندانی نییی نیدارد. مهیم    یاد نمییی در کار نبوده است. به بوده و از نخست تو
 شود.کرانی است که اکنون دیده میانداز بیچشم


