
اسـت   ^ئـي   ها  را  تنها  ديدن  و  چه  بدبختِى   آزاردهنده                 ها  را  تنها  بردن  و  چه  زشت  است  زيبايى                  است  لذت  ^چه  رنجي  
ات   در  بهـار  هـر  نسـيمي  كـه  خـود  را  بـر  چهـره       .  تر  از  كوير  است در  بهشت  تنها  بودن،  سخت!  بخت  بودن  تنها  خوش  

تـاب  و    در  آن  روزها  كه  آف.  است^ات  داِغ   آتشي هر  گِل   سرخي  بر  دل.  كند  را  در  سرت  بيدار  ميزند،  ياِد   تنهايى   مي
بـارد  و  دشـت  دعـوتي  را  بـا  دِل   تـو  تكـرار         هاِي   كوير  كه  از  آسمان  ستاره  مي  آميزند،  در  آن  شب        باران  به  هم  درمي      

ِي   قطـارش،  سـاِل   نـو  را  در      ِي   كوپـه  نگري  و  مسافري  تنها  از  پنجـره    افِق   خونين  را  مي  ِي   دشتي     كند،  در  سينه      مي
ِ   »مثنـوى «كنـيم  كـه  در  ايـن      وارتر  از  همه  جا  احسـاس  مـي     تر  از  همه  وقت،  دش          كند،  بيش    گريباِن   سپيده  تحويل  مي       

 !شدن»  تبْي«مان  انتظاِر   يك    بودني  ناتمام  ايم؛ »مصراع«بزرِگ   طبيعت،  

چـه  را  در  ايـن     بينيم،  احساِس   اين  كـه  آن  بريم،  زيبايىئي  را  با  ديگرى  مي در  آن  حال  كه  لذتي  را  با  ديگرى  مي     
آن  گونـه    يابـد  و  هـم   يآن  است  كه  او  مـ  ،  هم»هستيم«اكنون   يابيم،  آن  گونه  كه  هم تِن   خويش  مي      ها  در  خويش      لحظه

بخشـد،    را  التيام  مي  »  ماندن  نيمه«كند،  رنِج          بودن  را  جبران  مي        ،  يكه  دهد  گى  را  تسكين  مي        گانه  ،  بي  »هست«است  كه  او        
ا  و  يـك   كند؛  اگر  هر  دو،  يـك  جـ       آوندى،  آشنايى  و  همانندى  را  با  شركِت   دو  روح  در  يك  احساس،  حس  مي                             خويش

  !»فهميدن«،  كه  تفاهم  در  »مفهوم«تفاهم،  نه  تفاهم  در  .  ديگرى خصوص  بي وقت  تجربه  كنند،  با  هم  و  به

و  مـن     .  تمام  است،  كه  تنهابودني  به  نيمـه  اسـت                است،  نيمه  ^زا  ئي  رنج    بختى  بودن،  خوش    بخت  اين  است  كه  تنهاخوش      
بهشـت  را  در   »  كسـى  بـي «.  را  احسـاس  كـردم  »  ىيتنهـا «ام  رنـِج     براِي   آخرين  بار  در  هسـتى .  ..براِي   نخستين  بار  و    

ِي   آرام  و  راسـتيِن            ها  شد،  جزيره      گاِه   مأنوِس   من  در  گريختن  از  تن                 اين  هنگام،  تنهايى  پناه       جز  .  نمود  ام  كوير  مي      چشم
ام  در  ازدحـاِم   بـِد   جمعيـت،  آزادِى       دارى  و  غرق  بود،  خلوِت  خـوب    هْول  و  نمود  و  ناپاْيساراِي من  در  اين  درياِي  سام        

،  »كسـى  بـي «ام  نـه  هرگـز     تـابى  بـود  و  بـي  »  جدايى«،  »تنهايى«ام  از  آن  پس،  ديگر  نه   رنج.  ام  در  خفقاِن   نفوس   نفس
  .شد»  اويى بي«

ها،  بر  لِب   نهرهاِي   سرشاِر   شير  و  عسل،  تنها  ديدن  و  تنهـا  آشـاميدن                                 ها  و  رهايى      ها،  كام    يىدر  بهشِت   همه  زيبا       
درد،  بـي    ماند؛  بـي  هـم  »  تنها«توان   تر  مي ها   آسوده ها  و  ناكامى با  دردها  و  زشتى   .  و  تنها  نشستن،  برزخى  زيستن  است          

در  دردهـا  دوسـت  را    .  است^با  او»  مهربان  بودن«اين،  خود،  يك  نوع  نواختِن   دوست  است،  يك              .   بي  دوست   گسار،    غم
بخشـد    به  محبـت  خلوصـي  مـي   .  ِي  درد،  زيباترين  نمايِش   ايمان  است     تقيه.  خبر  نكردن،  خود،  يك  عشق  ورزيدن  است            

كشيم  تا  دوست  را  به  يارى  نخوانيم،  براِي   او  كـاري             است،  اما  هنگامي  كه  تنها  مي          رنج  تلخ      .  كه  سخت  شيرين  است      
ِي   توان  بي  او  بود؟  سايه گونه  مي اما  در  بهشت،  چه.  چشاند ،  طعِم   تْوفيق  مي  كند  كنيم  و  اين،  خود،  دل  را  شكيبا  مي                مي

بارها،  جوشـِش     ِي   مهرباِن   جوْي زمه روآ،  بانِگ   آِب   نهِر   مقدس،  زم         پروِر   الك     رام  و  خيال    انگيِز   توبا،  قصِر   آ          سرد  و  دل    
ِي   بهشـتِى   مرغـان  و  آواِز   پـِر       نواِز  گل  و  نغمـه  خيِز   نسيم،  عطِر   دل هاِي   سبك هاِي   آِب   حيات،  پْيك اليزاِل   چشمه 

ها،  آن  همه  پـاكى  و  خـوبى  و  شـيرينى  و                       ها،  آن  همه  نعمت        گان  و  آن  همه  زيبايى          هاِي   فرشته     جبرئيل  و  سايِش   بال       
تـوان    گونـه  مـي   چـه !  توان  دوست  را  خبر  نكـرد؟          گونه  مي    چه...   بختى  شربت  و  شراب  و  مستى  و  آزادى  و  كام  و  خوش                    

در  .  است  بهشتي  كـه  در  آن  او  نيسـت  ^پاياني گِى   عام  و  چه  برزِخ  بي           هوده  د؟  چه  بي    غْيبِت   او  و  تنهايِى   خود  را  كشي              
بايسـت  هسـت،  تنهـايى  آزاري      جـا  كـه  هـر  چـه  مـي      هـا،  در  آن  ِي   خواسـتن      ِي   آرزوهـا،  در  كنـاِر   همـه               بهشِت   همـه    

  .سفرى  سخت  است هم شود،  بي هاِي   مشتاقي  باز  ميهنگامي  كه  راِه   سفر  در  پيِش   پا.  است^فرسا طاقت

  

  

  

  



  

  

 !ام  بخش وزِخ   اين  بهشت  رهايىپروردگاِر   مهرباِن  من،  از  د
  

اندازي   ئي  بانِگ   عزايي  و  هر  چشم زمه   و  هر  زماست^نامي جا  هر  درختي،  مرا  قامِت   دش   ايندر
 .ئي ِي   گستردهزا حاصلي  رنج سكوِت   گنگ  و  بي

  

  .است^گِى   رنگيني هوده كنم  و  بهشِت   تو  براِي   من  بي گى  مي قرارى  زنده زنم،  در  بي در  هراس  دم  مي

  هاِي   ديگر،  براِي   پاسِخ   نيازي  در  من  اند، چون  مائده اين  حوراِن   زيبا  و  غلماِن   رعنا،  هم
 .ام هپاسخ  ماند اما  خوِد   من  بي
  

  .،  هيچ  نيستبه  خودجا،   هيچ  كس،  هيچ  چيز  در  اين

  .است   ماندهمخاطب ِ   من  بيبودن

  .ات،  تنهاي  ام رنگآ هاِي   رنگ انبوِه   آفريدهچون  تو،  در   من،  در  اين  بهشت،  هم

  

  !اي هگانه  بود جود  بيو شناسي،  كه  خود  در  سرزميِن   گانه  را  مي تو  قلِب   بي

  

  .  بيآفرين  تا  در  او  بيآراممكسي  را
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  .كسى  بود دردم  درِد   بي

  

  

  

  ۲۹-۲۷؛  هبوطشريعتى،  على؛  


