
 ییانتها  بی ِانتهایبی 

فکرش شناسد.  ایان نمیانتهایی. چیزی که پ ان نداریم. بیدرست است که ما توانایی رسیدن به زمرسد؟  کجا به انتها می

انتهایی  شوربختانه دارد. به بی وکنی انتها ندارد.  ان گسترده که فکر میچن ترده،گذاری بس گس ا بکن: پا به جایی میر

 و بزرگ.  تر از گسترده تردهستر و گ نتهاست، بس بزرگا ا، بیهانت حتا نزدیک هم نیست. بی

این تجربه در به خیال آوردن انفجار بزرگ داریم. که پیش از آن هیچ نبود. نه اندک، که هیچ. چنین بود: هیچ نبود،  هم

دانیم  درست مثل درک نکردن بزرگی ِ کهکشان. نمیکنیم.  اش نمی اش، زیرا درک پذیریم انفجار و بعد بسیار چیزها. می

 شود.  انتهاتر می ها هر روز بی به یاری میکروسکوپ شود. انتهاتر می انتهاست یا بی کهکشان بی

 کنیم. پذیریم، اما درک نمی می

ی گذشته نخستین انسان به فضا  ی شصت سده تر آغاز کرد. در دهه شد سخن شیرین آور است این همه. می سرگیجه

شیای واقعی ِ ملکوتی، که اشیایی نه ا ما.برای  –فرستاده شد. سفرهای فضایی از ستارگان و ماه، اشیای واقعی ساختند 

انتهاتر از آن که  انتها شد. بی ی امکانات بی باره همه واقعی در جهان. اشیایی متعلق به خودمان. به فضا رفتیم و یک

 بود. 

خانم یایویی کوساما کند. به شهر ِ شهرها آمد تا کار ِ هنری بسازد.  ی ژاپنی در نیویورک زندگی می یزهخانم ریزه م

(Yayoi Kusama ) اتاقی را ساخت.  'انتها ی بی آینه'، چهارسال پیش از پاگذاشتن ِ انسان بر ماه، نخستین 1965سال

کند. اکنون،  انتها ظهور می فضا، بی متر مربع اند و از این رو در چند ی دیوارها و سقف از آینه پوشیده کوچک که همه

به نمایش  2008از سال  Infinity Mirror Room: Gleaming Lights of the Soulsتا سپتامبر آینده، کار ِ 

ی گذر . نخست در جهان هستی، از دری می([nMuseum Voorlindeالهه ] -در موزه فورلیندن)  گذاشته شده است

 روی به فضای بی انتها.  بندی و می و پشت سر خودت می

ها و داستان آفرینش و آخر ِ زمان.  ر بوده است. فکر کنید به دینوانتها بوده است. همیشه غیرقابل تص زمان همیشه بی

شمار ِ دیگر  بیانتهاهای  انتها وجود داشت، بی انتهاست. و به دمی که بی انتها شده است. اکنون همه چیزی بی اما فضا بی

 انتهاتر از آن یکی. انتهایی بی بی. راز و راز وظهور ِ راز در راز چونان انتهایی.  انتهای ِ بی نیز رسید. بی

دانستیم. پس زندگی دوم ساختیم،  انتهایی در یک جهان؟ نمی و بعد این پرسش آمد که: چرا قانع باشیم با این همه بی

 ت که کهکشان ِاسدر این اتاق انتها بتوانیم خود پژواک دهیم.  کهکشان ِ مجازی ِ موازی . فضای دومی که در آن تا بی

انتهایی، اما کجا  رود به بی انتهایی می تواند قسمت بشود برای تماشا. بی انتها می درخشد. جایی که بی می یایویی کوساما
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