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 صداي انعقاد نطفه معنی

  
تشر من دستم رسیده؛ در این عکس تمام نوزده کتابزیر به لطف دوست نادیده عزیزي به عکس

ولین اثر که ا» آئین در آئینه« از اند؛ام طی چهارده سال اخیر، به ترتیب انتشار کنارهم قرار گرفتهشده
روزگاري که در انگلستان مشغول درس و مشق فلسفی  شمسی منتشر شده، 84من است و در سال 

 .آخرین کتابم است و ماه گذشته انتشار یافته است که» نبض خیس صبح«بودم؛ تا 

 پانزده سال اخیرعمرم، هايدیدنِ عکس ذیل، دقایقِ غریبی را تجربه کردم؛ تو گویی روزها و ماه با
اي که هر کتاب و وقت و انرژي نگارش بسان فیلمی از پیش چشمانم رژه رفت و زمینه و زمانه

 .آن گشته، در ذهن و ضمیرم زنده شد و جان گرفت و غافلگیرم کرد صرف انجام

تو  حال از اند؛ در عیننگري که بخشی از وجود تومعجونِ غریبی است؛ وقتی به آثاري می انسان
مستقلی یافته و به ادامه دادن، ادامه  اند و حیاتاند و در هستی انتشار یافته و جاري شدهجدا شده

آورند، اعم کنی و از وجود تو سر بر میآثاري که خلق میی. کندهند، حس مبهمی را تجربه میمی
 سخنرانی، آواز، نقاشی، فیلم، تئاتر... در حکم فرزند توست؛ فرزندي که نظیر از کتاب، موسیقی،

کند، ترا نظر می و دارد و هر کس، هر زمانی در آنفرزند بیولوژیک ات، نشان و اثر و مهري از ت
 .بیند و فرا یاد می آوردمی

خویش، از  ؛ هانا آرنت هم در مکتوبات»ماندتنها صداست که می«گفت: پیش، فروغ می هاسال
 ، سخن»زحمت«خالف هستی، بر بخشی آن در مناسبات انسانی در پهنهو ماندگاري و هویت» کار«

انسانی، متنوع و رنگارنگ است؛ از صداي خوش  در عالم» کار«و » صدا«و ظهور گفت. بروز می
 ...گیري کردن از یک انسان نیازمندنواز و فیلم خوش ساخت و دستگرفته تا قلم روان و موسیقی دل

بر  متنوع و هاي روزانه مختلف ودر فعالیت» صداي انعقاد نطفه معنی«یابم، شنیدنِ میدر چنانکه
بخش بعد انسانیِ ما موجودات نهادن اموري ماندگار که رنگ و بوي من و تو را دارند، قوامجاي 

تجارب بکر و بدیع و نابِ  از سرگذراندن دارِ پیرامونی است و متضمنِگوشت و پوست و خون
 :اگزیستانسیل

  ، تنها صدا، صداصدا
  صداي خواهش شفاف آب به جاري شدن

  جدار مادگی خاك صداي ریزش نور ستاره بر
  صداي انعقاد نطفه معنی

  و بسط ذهن مشترك عشق
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 ماند، تنها صداست که می، صدا، صداصدا
  
  
 


