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  دفتر شعر                 

 

 ایراکلی
 و  

 دفتر ضالل
(3131- 3133) 

 امیر حکیمی

 

   [یادداشت ]و سه         

 

 «کارِ شاعری»

  شاهد طباطبایی   

 و

 «با من -تا به هیکل برویم  -بیا »

 ح.هاتف

 و

 «کژی از خود»
 امیر حکیمی
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  .اشاره
 

 

سال  و دیگری، دفتر ضالل،اند ساخته شده 0931شعرهای دفتر نخست، ایراکلی، در سال 

 پهلوی رغبت، بهتر از همیشه، بی. پس از آن، تا امروز، رفتار نگاه من به شعر، بدبینانه0930

تر خوانده بودم هم آنچه پیشای بال اشتیاقم نشده. ام، لحظهام و خواندهست. هرچه دیدهبیزاری

. انگار هرکس کمی ذوق آیدو می دو چند شاعر، باقی به مذاقم سردستی و سرپایی آمده کارجز 

ام و آورم همواره روی گرداندهداشته، آب بسته توش، به کاغذ ریخته. من هم به دروغِ سردرنمی

 همچنان هم خواهم گرداند.

  

 یک.

، اما سالها فکر و اتود و تمرین پشت اندساخته شده الهای دو سدوره این شعرها، اگرچه در

ام، حتا همین شعرها هم آنجا تر در وبالگ گذاشتهام را پیشی هرچه نوشتهآنهاست. من همه

قدر ام تا دفتری جدا ساخته باشم. تمرین و اتود، هرچههست ولی آن همه را کنار هم گرد نکرده

فتر، شکل نهایی شکل نهایی فاصله دارد. برای من این دو د باشد، هنوز بادرآمده عالی اگر هم 

سال پیش از این برایم پیدا شده بود. خیالی که تصویر را در  01ست که نزدیک به یخیال

به  اهدخوای که زبان را منجنیقی مییخواست. پیراستگگرفته میبترین شکل آن، قاپیراسته

ش بکشد، آتش تمنایی سوزان نه سوزنده. همزمان پرت کردن اشکالی در خیال تا آن را به آت

ل، قطعیت شک به گمان من ام این اشکال، قطعیت شکل داشته باشند.خواستم و نخواستهنمی

ام این خطوط و من خواسته تحدید کرده به هیاتی درآوردهست که آن را ته به خطوط رسمیبس

گذارد که از زور چیزی پیش چشم می دارد و ابهام این برداشتن، کاستن و افزودن، .را بردارم

 ست نماید ولی به عکس، باور من این بوده و هست که طبیعی آن چیزیناآشنایی، طبیعی نمی
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و  کنددیگر غیرطبیعی جلوه می ی تلقینی،ساختهکه برای ما به سبب شکل پیشینی و پیش

 نماید اما به ادت، ساده میزنیم. از طرف دیگر، طبیعی به جادوی عهرچه غیر آن را پس می

 خواهد پس ساده گمان من سادگی، برآیند طبیعی منطق پیشینی ذهن است که ساده می

، گویمای جز چسبیدن به طبیعت ندارد، طبیعتی، باز میسازد و برای این ساده کردن چارهمی

 ت، فکرها و سکه در پایان این دفتر یافتنی« کژی از خود». در یادداشت ساده به افسون عادت

آنها در جامه در آوردن به در که چه اندازه ام. اینام کشیده، آوردههایم را تا آنجا که حوصلهایده

 ام، زمان قاضی خواهد شد. این کار توانسته

 

 دو.

به هیچ  مجوز ]؟[ م را برای بررسی و گرفتندیگر اینکه من این کتاب و هیچ کتاب دیگری

ن آید دیدمیو بزدالنه نخواهم فرستاد. برایم خیلی عجیب و مزورانه ام و قبرستانی نفرستاده

نویسنده و شاعری که روزانه به وضعیت موجود ناسزاگویان در فیسبوک و دیگر کجاها سینه 

فهم و  میزان نمای شانهای وقیح و قبیحکه چهرهها باز از دنبال همین آدم کند وچاک می

یکتاتور، اعتبارش را از د اربابدود! می برای گرفتن پروانهست ا شان از فرهنگ و ادبدرک

ت سایافکند؛ این حرف ساده و پیش پا افتادهبندگانش می در دلگیرد که هراسی میبازخورد 

شود. اجازه خواستن از مرجعی که اعتبارش را اش دلیل فراموشی آن نمیولی پیش پا افتادگی

کند، جز رسمیت دادن به او نیست. از آن بدتر، پیدا میاز همین خواست و با همین خواست 

ست گذارند و دیرگاهیها نمیچادر کمر بسته بیرون آمدن به فریاد این است که آی مردم این

اند! این جز نمایش شارالتانی و فریبکاری و بازارگرمی کتاب من و اثر من و شعر من را نگه داشته

توری نویسندگان پراگ سالهای دیکتا اد ما بیاورد مگر حلقهبه ی نیست. بد نیست کسی پیدا شود

کرد؟ ی روسی چه کار میکردند؟ مگر نویسنده و شاعر به جان آمده و آوارهپرولتاریا، چه کار می

برای رساندن اثر به دست دیگران هست، این همه عنعنات معلوم نیست به  امروز که هزار راه

 چه چیزی کمک دارد. 

 تواند ور میچطو کمونیست و سوسیالیست ایست سکوالر و اته ییک،ال سنده و شاعرنوی یا یک نفر

 

 

 

 

http://do-lb.blogspot.com/


Do-Library 

 

 

 

 یکرده ون در شیشهو خ هاجانساخته از  یبه خودش بقبوالند کتاب و کارش را در مسجد

ی شرم، به همان مردم بفروشد؟ نه حتا یک نفر الییک همه مایه آدمها، سیخ به آسمان فروکرده

دهد؟ البد شرمی میای چطور دل به چنین بیکه هر آزاده و سوسیالیست ایستو سکوالر و اته

ها همه این فهمیدمندارم وگرنه می هم شناسم و عقل معاشمنِ خرفت و نادان، صالح کار نمی

 ! آوردمیدرکند و پشتش را به لرزه می مرزهای هویت دیکتاتور را بحرانی

 

 سه.

تِ ساخدر این ساختِ بی؛ با این حال بیزارم نوشت بر کار هنراز توضیح و پانوشت و پی اگرچه

است و فرهنگ نماندن از بازار  فکر و ذکرش پسکه تنها  دستگاهی قوادهای فرهنگیکونود

هم همدست و نقاد و ناشر؛ نقد ر و وکیل ت دهان وزیزین ستایر دررفتهواجان زهبی یکلمه

ا جستجوی جهان و تنقیح زبان دست نهاده که هماناندیش، جوهر از کار و صالحمالحظهبزه 

توضیح را ای کارش در روش و منش کنم در چنین محیطی اینکه هنرپیشهاست. من گمان می

شد. سه یادداشت افزوده به این دو دفتر دیگر کرده باسمی ست تا مگر درخواست ردهد، ضروری

 ست. استینمای چنین درخو

 رایب ها و نهبرای این نه با این شعرها بنویسند، ها خواسته بودمین یادداشتمن از نویسندگان ا

 شعرها باشد.  ا برآیند سینرژی و همنشینی باهتا افزوده ماکردهخودم هم چنین  من،

نیست، پس این تک ز ح.هاتف و شاهد طباطبایی اام گزاری و قدردانیسپاسگنجای  هیچ سخن

 آورم: مصرع بیدل را گواه می

       

 بندد. پش صورت نمیغیر از تسازم چون نفس  ز                          

 

      

 امیر حکیمی         

 0939خرداد         
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 ام بسیار در دل آرزوها را، کشته»

 های آرزوهاپس به روی کشته
 آرا! پیکرانی چه دل

 «کنم من...با دگرسان زندگانی، زندگانی می

 
 نیمای سریویلی، خانه        
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 "نگاره بر دیوار گورپیش"

 یکم

 *ایراکلی به -

 

 ات ی راهبانهگونه

 من           تاسیر افسون زیبایی

 .... در لذت... لذت سحر اندام باکره

         کندام میخیره                                    

 

 هات دراز بیافتم؟ گذاری در چشممی

 پاسبان مروارید تو باشم؟ 

  و در زالل پوستت ... بگذار بخندم

 رودر قلمرو تو... قلم                        

 دندان درخشان!                                     
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 به التماس... التماس... 

 رهایم کن

 هایم گوش            التماس... التماس...             به اشتیاق 

 ای خاموشزیب

 آن کالم نهفته را      آرزوی شنیدن                        

 را.  آزادی                                        

 تا دوباره بشکفد 

 به نام تو 

 پرت افتاده لگد خورده           این زمین سوخته         ی من !ملکه

 تا دوباره بشکفد                                                                        

 ریخته                 دیوار 

 ویران                        

 به نامِ تو 
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 بانوی من ! 

  وُبه لذت                        

 بکشدکه باز نفس                                     

 بگذار بخندم                                                            

 واپسین                                                 

 در بازوی نوِر تو... قلمروِ تو                                    

 از جانِ من برخیزد. یاکریم                                                 

 

 

اش برای من ایراکلی اسم است، مذکر. معنی* 

به "و یا  "او را به یاد داشته باش"این است: 

   ."یاد آر/ او را
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 نگاره بر آغوش گورپیش
 دوم

 

 * ایراکلیبه  -

 "آکاکی تزِرِتِلی" به احترام 

 

 

 عشق من       گور    ام کنده  در رگ 

 تو را                               

 اشکِ وارون 

 وَ                 

 دهانْ                        

 رودِ گشوده                                     

 کجاستی؟            
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 روی و پیرامون                   هاگل

    لرزان       ...     در عطر            

 لرزان       سرخ ... کبود            

 

 باالتر 

 درخشد جا که گونه میآن            

 جایِ خوابِ صبحِ آفتاب            

 رُزِ زرد                                                  

 فشردبوسه                                                

 آوازِ مچاله                                                

 عطر وُ                   در میان                                  

 

 کجاستی؟                                                
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 افتان                برگِ بارانِ دیشب 

 رقصان                                     

 چسبان                           شیشهبه 

 پنجره

 پرنده                                    سو تر  آن

 آوازخوان                         

 به نرده         

 -ی کوچک! آه پرنده -               

 

 دوخته                         چشم خیره

 و دهان                   

 رود روان                                    

 که خواست

 فریاد...            

 فریاد...                        

 آه پرواز کوچک                                    

            

      کجاستی؟                                                      
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 در باالی تنهای لبْـش             

 دستهاش           نه دیگر به جستجویْ 

                         نه دیگر به اندوه تلخ

 نه بازوانـْـش                                 

          خسته از    شنه دیگر جهانْ

 

 مویه... مویه      

 

 او       هر     شبانه 

 

           عطرآغشته        گاه بلبلم من آن

       غلتان         و شبنم سرخ

 

 باز    آی شادِی بیکران

  -چه کسی آوازم را تجزیه خواهد کرد؟  -

             
 کجاستی!                                                 
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 امکنده               رگ                و

 

 عشق من!             

 روان رودِ                           

 تو را.                                          

 

 

 

ست که آن دو را به یاد من، زنده خواهد کرد... "دو"ایراکلی نامی * 

، نامش را پرسیدم/ به خنده نگریست "آنها"وقتی پیش رفتم و به جای 

و هر دو بود. من در مستی فراموش کردم. جایی نوشتم. بعد به خاطر 

مانست و هایشان را و نازکای اندامی که به رویا میآوردم، چشم

اش، رخ گرداند وقتی . دیگربار در خیابان که دیدمخرامید و گذشت

جا ستونِ یادها و در اش را. آنسر انداختم، به شرم، باز آوردم، گونه

 –اش اوست... ایـــراکــلی! فریاد در من مچاله و تاوانِ من بود. پس

 به یاد آر! 
 

 

 

 

http://do-l.blogspot.com/


Do-Library: http://do-l.blogspot.com 

XI 

 

 

 جان    سپارم به آواز می

 شاعر... شاعر بیششاه

 من.

 تابیدزِ گالکتیون  -

 

 

 نگاره بر آغوش گورپیش
 سوم  

 

  *ایراکلی به -

 "گالکتیون تابیدزِ"به احترام 

 

 

 

 ام، گلهای بنفش برف!شیفته

 پلها!      ی یخ! رودخانه

 خوان،آوازه

 شبانه چنین     های باکره در سقوط نور از پل! سایه
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      شادی                              

 

 برفِ 

 رقص                                          کولی

 بنفش                                          

 

 سپیدتر  سپید...     همین   به تردی        و چه دستهای جانَ م را

 ترپریده                                                                      

 که :

 تهایَت، دستدستَ        به آغوش یخ جاری       تبینممی نان! آی! جا -      

      به زرد گریخت      ترهمان که پیش

 بیابان شد          وُ 

 همان وُ

 شد  ناپدید...            
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 کف دستِ تو               خطوط آبیِ روشن

 که: 

 رِهْ،   چا    بی    روی، آی! جانِ من! دور می -    

 هاست وُ خیابانجا بازیّاما آن      

 غوغاهاست                                                                        

                     نِهْ    خا    بی                                                 

 و 

   که به رویا  برف را     امدیوانه      من چو اندوه

 رود   

 یخ                                                                   

 دست   خطوط ریخته                                            

        خسته......آبی                                                                

          

 ی دلم را. فرو پوشانده مانده                                                              

 

راکلی برخاست، در میانه وُ چرخید، چرخید وُ پرنده شد در ایــ *

بودم و آوا برنیامد، پرسیدم،  "من"بانگ موسیقی، وقتی تمام حنجره 

دیگربار، باز جهید از سان وُ بیهوده. که نامش را با گلوی شکسته، آن

/ ابروهای بلند و درهم، که "ایــراکـــلی"او،  "به یاد آر!"النه : 

  قرارم.بی -ی سوخته حفره -شمایلِ خورشید بود و چشمِ 
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 بیچاره     نشانه باال گرفتی»

 حتا  ام با هوای جمجمه  که هیچ 

 کمانه نکرد، 

 گلوله...

 «ماندن.    همیشه  یاما خراش لبخندم، به گونه
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 نگاره بر آغوش گورپیش
 چهارم

 * ایراکلیبه  -

 "واژا پیشاوِال"احترام به 

 

 

 تو باید فریاد بزنی

 هزاربار      پاره !     و یک قلب هر بار بیافتد، 

  

 

 برف و باروش    م را به کوه دوردستمن آوای سرزمین

 

 رودم       پاشممی        خاکستر و دردم          م را من آوای            

 

 آغوشِ سنگ                                                                   

 که پژواک                                    

 هربار بیافتد       هزار سرزمین     دریاب     نامِ تو                                     

 آمده...      با من       لیک     ویران                                     
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   آنها 

 ند.گریخته     

 قلبی گستاخ  گاهی 

 شمشیری شکسته گاهی 

 جنگ     خونی سرد، گاهی 

 هااستخوان  های پراکندهو دوردستِ سایه

             ند.گریخته

 

 ستونِ لرزانِ اندوه       آییپیش می       تو 

 دست و بازوت       سپیده    با پوست ریخته    

 کندجان می      اتنظربازِ آمدن       و او

 ش از رگرودی                                      

   حنجرْش   گسیخته                                       

           سوخته                 و           برگ ریخته      ش گرفتم به برْ -

 تپید.        

 

 تا تو مانی و یادم.             ت را : نام    وقت و 
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 خونِ شاعر   شهر به شهر، 

    ایمان، هراس         به سینه    چه           آن

 

 که خواست     با لب   زبان بده

 تا                               

 رویاش              آستانه را    بسراید                        

 

 شهر به شهر و                             

 هزار سرزمین              خانهخانه                        

 هرجا          بار خاطرش                                             

 

     بانوی دیاران                                                                 

 ای جان!                                                                       

 رهایی.                                                                          
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 پاره! هربار    و یک قلب بیافتد

 

  

 

 ست افتادن حماسه

 

 کنی؟ م میذبح                    

  

 

 اینک باد آوازِ کشته را 

 بویناک و بریده

 

 لرزم.می

 

 

 ایراکلی شعر من است، پاسبان خندان لبهای من... * 
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ست سوختی؛ آن، کبوترجوجه باشد، یا قمری؛ پرنده اگر قربانی"

 گاه، به جانبِ شرق.خونش پهلوی قربان

  -که بترکد، پر کنده، خالی اما بی  -ش،از میان بسوزان بال گسیخته

  "و خاکستْرش بیافشان... بر آتش!

 " سوده باشد؛ که نمک یادِ عهد است...کش )قربانی( نمکپیش"
 "الویان"، کتاب "عهد عتیق"بازخوانده از                

 

 نگاره بر آغوش گورپیش
 پنجم

 *  ایراکلیبه  -

 "سیمون چیکُوانی"احترام  به 

 

 

 

 نیستم       از تو که دورم

 که ستاره، باال، با من زنی، چوناننبض داری، می

 نگاه کن!                                                      
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 آبستن :زبان          درخشممی -

 

 تردید وُ خنجر وُ م! دروازه گشوده ... به آتش ابراهی -                    

 بینی؟ می                                                                      

 آی  باز   برخیزوُ    تام به آشیان بالآوازِ غنوده                                    

 جا، نبض داری    این          ام اوجِ سینه                                         

 زنی،می                                                                                    

 

 آمده.جان                                                                                   
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 نیستم        ه دورماز تو ک

 

 که باران، خاک، با منکنی، چونانعطر داری، پر می

 نفس بزن!                                                   

 سوز :خیال               تپممی -

       
 اگر      اگر    م! ابراهی   -                       

                                           .          .                            

 ت بازوش، بر شانه   

        
 هاخانه            هاویرانه            هابت                          

        
 نامِ تو            جا وُ عطر        این   افتم،می                                         

 

 خاسته.                                                                               
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 )خویش(

 

     بگوید   -بگذار  -    که 

 من    ی دست و خانه  

 من   یسرزمین و قلعه                                 

 من           زبان                                        

 

 کوتاه و کوچک و بدقواره                              

 است؟           

 -دیوانه   این زمینِ  -

 و                        -گشوده به آتش دروازه -

 خاکستر     میانِ                                            

                                         
 شاعر                  چشم                                      

                                       
 رخشان                نازک                                        

                                      
               سوزدمی            خیزدبرمی                                    
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 نیستم      از تو که دورم، 

 زبان         دست و خانه 

      نامِ تو     تپدمی      داری     نبض  

 

 !نگاه کن

 چه کسی.                

 

 

  و با من یگانه شد.* 
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  تا اینکه توانست مرد کاملی را در رویا ببیند.        

 های مدوربورخس، ویرانه

 

 در آغوش گور 
 بازگشت

 * میشابه 
    

 

 ،        چشمهای عزیز

  بنوازیدم

  شودکه سفید می  ام پوست              زیر     در 

 تلخ، تا                             بنفِش              و لب    

 گاه آن 

 پوست من:  با    ای لحظه

 ،  رنگ های      تیله        

 ها، سبزها آبی       

  و بیش     

 سیاه         اِی قهوه       

  بترکید     
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 طور همان    وقتِ روزی 

 که        

 دارید      

 دوید، می                              

 بی 

    و    خود، 

 یاد من     و     آید وجد می 

 شود می             - دریاست،               

         موج                                                             

 -پوستم،   لذتِ 

 و چاقو  ی گشاده با تخدیر، را در قرنیه

 آید فرود می       

 هر ضربه، 

   ترکد: پوست می

    -پوستم  -

 چشمهای عزیز 
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 ی شکافته : من تیله

 که به شما      

 گرفتارم. 

  

 های عزیز! چشم

 و  .    وقتی     ترکید، دنیا در من شما که می

 خواهم خندید،   

   استخوان َم شدهعجیب

 تیغ را بر پوست 

   شکافته                                        

 در من       های شکوفه  

  تنیده.                         

 بر      بارید، می

 خون:           من             

 با شما  .       های رنگتیله      

 هایممحبوبه           ، و    من
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 و              ایم    -بینا     

  –همه را  -  شما 

 خواهم سوزاند،    

  رگهایم را با هر

 ضربه                       

 چاقوام       عجیب        شده

          تا            

       دارم بر                      

  .  
 

 

این تنها ببر یا کره اسبی وحشی و شریر  *

نبود، بلکه ترکیبی بود از این دو حیوان 
 خشماگین و نیز گاو نر و گل سرخ و طوفان. 

 داستان بورخس، همان -
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 دوم 

 

 

 

 

 دفتر ضالل 

 هفت شعر
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Depuis que Maria m’a quitté pour aller 

dans une autre étoile — laquelle, Orion, 

Altaîr, et toi, verte Vénus ? — j’ai   

                             toujours chéri la solitude. 

                                                                                  
       PLAINTE D’AUTOMNE; Divagation; Stéphane Mallarmé 
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 یادِ
 

 

Diem qua pereo (میرمروزی که می)............................... علی رستمیان  

 

Factum est illud; Plautus (That is done) صالح ادنانی......................  

 

Dies irae, dies illa (روز خشم، آن روز)............................حامد هاتف  

 

Aegri somnia vana; Virgil   (رویای مرد بیمار)..................آرش جودکی  

 

Semper idem (همیشه همان).............................................آتنا اکرمی  

 

Est quadam fiere voluptas; Ovide (ستیگریه را عیش).....کاوه بهرامی  

 

Tetigisti acu; Plautus ( به نیزه خالندی).............................باطباییاهد طش    
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 " و قیل من راق"

  75،آیه 57قرآن، س

 

“Diem qua pereo!” 

 * به فا                    

 

 

  آنجاست    من زخم شفای

  سوزدمی باغ که

  سوخته   و      شکوفه و درخت             و    خاکستر میان

  نور یزنانه دشتهای

  روشن زیبای

  آلوده و تهی         نواستبی   یدامّ که چرا

 

  دواندوان          بگریزد تا

           عزا گلوی با   آمده، خاموش کهآن
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  بیامرز                 پس

  کشیده اندام      

  تندخو یجمجمه بر              خیزدبرنمی

  کن رهایم       وُ بیامرز

  رگ طلسم              خون یآبگینه از

  رگ سیاهِ          دیگری هر و

  نور یکالفه دشت به

  گشوده مرگ به

 

  نمیرد             نمیرد          تاریکی که

  هرگز          هرگز              

  سوزدمی درخت که آنجا

  من زخم شفای

 من بلور، رگهای در:  خواندمی که دشت آوای و* 

 - اشتن هایتکه... ستنجاتی نیارامی، تا مهربانم، که

 مهرم     که       من... بخشممی تو به

 به شویمی کشیده شعله، بازوی از و ایستیمی تو

 .ملعون دستی با "بیامرزی" تمنای
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 در قعر بحر محبت، جان غریق بود که مجال دم زدن نداشت.            

 گلستان سعدی                                                                                

  

 
 

 

 

‘ Factum est illud’ 

 به فا *                   

                     

                                             
 

 پری

 گیرداوج می                          

 و         گرداندآنگاه رخ می

 

 رمدمی                            

       ستبال زخمی                                    تن رخشان

 روید وو شناور که از قلب می آویخته

 در آن زالل سیاه          شودجدا می
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 تجمل  به غزل: اندوه و                        کدام چشم بیگانه

 بالت را در تاریکی

   و                   تراشدمی 

 سقوط                            

 رخشانرخشان  

 شکافته      
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 جانی                     تنها

 -نه یک چشم  -      

 شرمگین هوس                   

                  به رنج                  رسته 

 از رنج  

                آواز              داند می               

                نجات                          

 را                           

 گرداندرخ می                   پس      

  تکان و سخنبی                         

 وُ                

 افتدمی             

کجای افتادن  –ست که آرزو بپرسد * وآوا: چراکه در تماشا، آزمونی

 ایستادی، وقت پرواز؟؛ که هرگز، دانستی، نخواهد شنید.

                سالم بلندش بود، در بلور، از   نفرت، 

 جانب شکستن.                                   
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خواست که او را بزند، خویشتن را از زین برداشت، میانِ زره پیش زهارش پیدا شد؛ 

 تاریخ بیهقی -آن جا رسید، وی بر جای بایستاد.  ترکمانی تیری انداخت، 

                                  

  

‘Dies illa, dies irae’ 

 به فا *                      

 

 ،ی جنایت !باکره

 افتد چگونه می  

 اتی گوشتشکوفه در       میهمان زیبا      

 و          

 شود غرق می         

 میرد آنجا که می          سوزد می    

     ی آتش در پیاله                 
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  شا بیامرزیت  ی تردش حنجره 

 آید، او  می -

   خجسته. خجسته.  خجسته. 

 عقابش گشوده 

 باکره 

 و  دورتر   آن سوی آسمان 

  با چشم برشته

 

 که   میرم می

 -نور.  و               گرسنه   سوزم. ب  که  بمیرم.               

 کند پس شکار می

 بندد    رگ بر بازو می نجات را 

  دردمست         
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   افتد   میهمانبه زانو می

    بوس زخم

 زیبا 

 ی بریده ... شهد شکفد ... از خرخرهوُ می

      

 سوتر و آسمان آن   

 با گلِ سرد اشک    

 سور جنون       

 ی جنایت. باکره   

ش، کشیبه آغوش میزناست،  * در اتفاق بلور، کودکِ

اند، ی اویصورت، تشنههای بیگریزی، از آنها، صورتمی

اش پیش، تمامآنها که به امید، نامیرایی، خونش. و تو، پیش

 کنی، در خودت، تو که جاویدی. می
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 و باغبان استاد را رسم است که اگر در میان ریاحین گیاهی ناخوش بیند، برآرد.  
 کلیله و دمنه                                                          

چنان که  چون از آنجا گذشتیم به صحرایی رسیدیم که همه نرگس بود شکفته 

 نمود از بسیاری نرگسها.سپید می تمامت آن صحرا

 سفرنامه ناصرخسرو

 

 

‘Aegri somnia vana’ 

 * به فا                        

         

 

 زیبا   

 ست درنده    

 ی خون در برف جاذبه

 رقصان   باد  ها سایه زوزه 

 

 

http://do-l.blogspot.com/


l.blogspot.com-http://do Library:-Do 

XL 

 

 درختِ 

 الل     

 بُرد انتهای عصب را می 

 رویا                

 اندازد چنگ می

 چهره را و 

 بلعد می     

  تا فراموشی را بستاید 

 

 ست یادی           

 سنجاق سینه 

 خواند که تنها باد می

 و انحنای برف    

 گدازد می             
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 خشونت از ماه

 افتد پایین می

 حافظه را   اندوه  و

  و         تکهتکه 

 کند می      برهنه    

 زیبا 

     ی

 ست. دررنده

 

 عصب 

 ما    سیده.                          خواب  و   پیچد      می

پاید. کبود و رگهای بلور، تو را میهاش، * چشم

راند: هات، مرثیه میکه سرانجام بر نفسرکب از درد م 

 ی جشن. ارابه

 ست. ست، گرم تقالی تنت. آوازیروز شکنجه
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شنود. دل قایل است و زبان مستمع و این   بیچاره را ست که زبانم از دل میاکنون مدتی

 القضاتتمهیدات، عین       باشد.نماید، مدتها و وقتها میمیاوقات و احواالت بوالعجب روی 

             

 

‘Semper idem’ 

 به فا *              

     

 زند می      جیغ  

 سرم                       

 استاده    بر لبانگاه 

 رهاند سنگ را می

 عربده    و     جگر       در 

 حنجره     کبوتر    از 

 گریزد می   
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 به نزدیک 

 چه سیاهی  

 بر دهان گوشت 

 رها      

 بیمار    

ی ت را. به من شنو دلدادهبه من شنو آواز پریشان – * 

 به سال، چرا که ت، سالی زاریت را، همیشهجوان

ش، که شیر بر آستانه خواباندی، شالق و مهمیز، شکستی

     جوانِ گرگت شد، پاره

  –ای پاره    

 سگ                ینه پر از سنگِ چ

 جگر           و           جواهر   
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 آراسته  سپاه مرگ 

 انبوه  همرد

 رود از هر مرز می           

 هر داالن            

 هر               در  

 تنی ،    اندامی 

 جا مانده       

 ران   تا  

 خواندمی                             

 

باال غوغاست.  -شکنم تا دروازه بیافتد. آرزو می -* 

 خلسه. دریا نوشان و هلهله در شهد. نورگلهای پستان 

 -آغوش. 

 ی مستاالهه
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 بیاساید       تا          

 برهاند        اگر       آب          

 گرگ

 رها     

 کبوتر است.       

 

 

 

 

 

ست که چون به طرف سگ اندازند، به دندان گیرد و دور افکند. سنگی :سنگ سگ )

اند چون در آب یا شراب اندازند و از آن بنوشند. و حضور در عداوت موثر دانسته

ش در برج کبوتر، باعث گریختن ی اهل مجلس و گذاشتناو در مجلس باعث عربده

  (دهخدا –کبوتران است. 
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شود که آبی که اصل آفرینش فرزند آدم است در کتب طب چنین یافته می

 چون به رحم پیوندد و آب زن بیامیزد، تیره و غلیظ شود. 

 کلیله و دمنه                       

 

 

 پوشاند. هان! ست. اشتهای سردش را میخواند، دامی* تا تو را 

‘Est queadam fiere voluptas’ 

 * به فا                                    

           

 

 آسمان گریست     خدای      سرخ   

 ببین          را        فواره 

 آبستن کرد       خیال را     بخار   

 در آب         انگشتش  ایقطره                

 نبض         

 "قلب دیوانه  به  قلب دیوانه"         
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 فصل طوالنی سکوت    رد

  و      از سیماش تا سایه   

 ش شد وروز خام      

 پیشانی  ی آستانه

 آجرهای پخته 

 آنگاه           تورم شد          و 

 کدورت آب       از ش  دیگری        صورت

 برخاست.      

کران؛ بیا! تا به اش: بیکمین جهید، از بلور * تا بنوشد، چهره

 هیکل برویم، با من.

 

 

وان دیگر که از آن شیر پستان و آن چیزی باشد از انسان و حی  :ضرع) 

 / زاریدن. خوار و حقیر گردیدن.  رام شدن،  قاطع برهان  -اند. دوش

 دهخدا( –تنی کردن، رام کردن اسب. فرو
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 نه گویم. به نظاره ایستاده بودم و آنچه گویم از معای

 تاریخ بیهقی               

 

‘Tetigisti acu’  

 * به فا              

   

 

     آواز آخر                 

 

 شکارچی  و   روسپی     

  شبهای مرگ      

    

 آید اوست که می    
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 وقت تاول    

 در حلق    

 زبان       

 به گرد اندوه 

 غزاالن جستند    

 سینه     

 عریان 

 و شب دهان گشوده 

 آغوش کرد        اشتیاق را    
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 تردپس از زانو افتاد        

 تکرار انگشت    

 عبور     در 

 دیوار      به       

 چسبیده     

 حلقت را    

 و این دیوانه 

 در چشمهاش  

  -خلسه  -   

 ی کوچک آفریده

 خندید          

 میان آب    
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 گردد ازاگر ب

 اندازد قوس می به آستانه

 کند خفه می

 تو را    

 به زندگی   که دل دادی 

 پس      غبار 

   بمیرد 

 اکنون             

 رهایش کن  
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   بر گلو  ریسمان 

 طوق     بر پا

        ، 

 افتد سیاه می 

     ، 

 اندازد تف می         

 

دانست، رویا * و یک صورت. عیاش و بازیگوش. به 

جود، خالی د و لب را به دندان میافتبلور از آسمان می

 و پوک. به رویا دانست

 . آیدکه می            

  

یشانی را ی باالی پموی شانه کردهو دوال چرمی باشد.  چرم خام  :تسمه)

  برهان قاطع( -نیز گویند. 
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 ها افزوده

 

 

1  

 شاهد طباطبایی ....................................کار شاعری 
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این ، آیداین که شاعر در چه زمان و زمینی پدید می ؛است یسخن در برداشت ما از کار شاعر

چون برترین نماد به زمین و زمان یا شاعر هممربوط آیا پدیدآمدن شاعر امری است اصلن که 

در این صورت باید پرسید و  ساز استکه زمین و زمان یگری نه برآمده از زمین و زمانآفرینش

. به دیگر سخن آیا این شاعر است که در شرایط خاصی مگر زمین و زمان ساختنی استکه 

محدود به کنشی در جهت یا واکنشی در برابر این شرایط است یا این که  پدید آمده و اعمالش

شرایط دیگری  ی وزند تا امر دیگرتیشه بر ریشه می و زن استهمربازی ب ،شاعر نابهنگام است

آیا شاعر به عبارت دیگر  ؟را فراآورد که در نظر او آرمانی است و اینی نیست که اکنون هست

گونه توان میان این آسمان و زمین جمع کرد و اینیا زمین و آیا میدوزد چشم به آسمان می

پذیر یا رویایی است که بر سر شان را از هم جدا نکرد؟ آیا آرمان امری است تحققحساب

نگرد که اکنون نیست پایان به پایان رسیده؟ اگر بگوییم که به آرمانی میهای بیش جانبرآوردن

گاه هم نبوده، توان به امری که اکنون نیست و شاید هیچگونه میگاه پرسیده خواهد شد چآن

گاه حال شاعر چه تمایزی از حال دیگر صاحبان حِرَف نگریست. اگر نگوییم آرمانی دارد آن

 دارد؟ 
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آیند و هر به میان می ههایی است که در برداشت ما از کار شاعری ناگاها پرسشاین

هر برداشتی از کار شاعری ناگزیر است که نسبت شاعر را ند. کشمی چالشگونه برداشتی را به 

ی ، ناگزیر است درباره را اشبا تاریخ و آینده وینسبت  یعنی ش معلوم کندبا زمین و زمان

 که آیا این ی وجودی امر آرمانی سخن بگوید و نسبت آن را با دیگر انواع وجود بررسدنحوه

یا امری است که هنوز نیامده و  ها پیوسته استو به آن تاریخ داردامر آرمانی ریشه در گذشته و 

 نسبتناگزیر است ترین شکل ممکن این پرسش، و در کلی، امر موجود استدر گسست با 

 هاپرسش در برابر طبیعت نشان دهد و اینو امکان آن را انسان به عنوان یک  آزادی شاعر

کرد مان رسیده که رویش گرچه بسیار به گوشمخوانیی آن چیزی است که متافیزیک میهمه

  به آن.  یی متافیزیکانگارانهکرد نیستاز رویاست شاعرانه به جهان، راه گریزی 

به دوزد هم به آسمان چشم می که شاعر همهایی از این دست آوردن پاسخدر این راه، 

ی امکاناتی که تاریخ و سنت سازد یا آزاد است اما در حیطه، گذشته را چراغ راه آینده میزمین

تاریخ ما پر است از  .برددرد را هم از یاد میهیچ، کند دردی که درمان نمی نیزدر برابرش نهاده 

وجه با هم جمع های سطحی که با تردستی میان دو امر مخالفی که به هیچگرفتناین حدوسط

 جوید.راهی به صالح میکم هنوز هیچ بستر مشترکی میان آن دو فراهم نشده یا دستشوند نمی

 ند.  ها نه پاسخ که رفع اصل پرسشگونه پاسخاین

هایی مندترین پاسخ عقلی به چنین پرسشنیز که تواندیالکتیک کارگیری حتی برای به

و تا از وحدت است  لبرآمدن تضاد از د ،دیالکتیک داریم زیرابستر مشترک نیاز به این  ،است

جاست که ایناما شوند. نکته ناپذیر رفع نمیهای جمعاین وحدت نخستین آغاز نکنیم دوگانه

ها از خود بنیاد این پرسش روند.ها همان وحدت نخستین را نشانه میاین گونه پرسش

؛ آیدنیز برمی دیگر یپرسشجا درست در همین .بنا شده ،چه که بر آن بنیادپرسند و نه از آنمی

ها خود بر هایی ممکن شده است. آیا این پرسشچنین پرسش چگونه پرسیدنِاساسن که این

جا که از یا از آنشده ها پرسش از این بنیاد ممکنکه با تکیه بر آنبنیادی دیگر استوارند 
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ی پذیرش آزادی انسان چیزی جز امکان مهبنیادند؟ و آیا الزبی ،پرسندترین بنیادها مینهایی

جاکردن، هایی است؟ توان بازتابیدن بر موقعیت و خشت زیر پا را جابهپرسیدن چنین پرسش

کنیم و اش میی ممکن است اما تجربهنظر توان انسان است گرچه ندانیم چگونه از نظر عقل

 تواند از خود بپرسد و کران میبیی است که تا اندیشباز یاش. این همان توانِ رفلکشن یابیممی

 

شاید در تحلیل نهایی برای آزادی انسان نیز نتوان بیش از این چیزی در  تر.به پس رود و پس

پیش از پرداختن به دو بنابراین بهتر است  آزادی پرسش است. ،آزادی انسان که نظر گرفت

یعنی پرسش از امکان  ،هاست آغاز کنیمترین آن پرسشاز پرسش سوم که کلی پرسش نخست

  آزادی طبیعی انسان.  

ای کند و در چنین دوگانهپرسیدن از بنیاد، به خودی خود موقعیتی دوگانه ایجاد می

پاسخ نیز تالشی  ،از سوی دیگر. منطقیاست ی و این دور شودممکن می یدنپرس خودِاست که 

ز بین بردن گسست. بنابراین است برای بازگرداندن این موقعیت دوگانه به وحدت نخستین و ا

ناپذیر باشد به جای رسیدن به بنیادی مشترک و اگر با پرسیدن در موقعیتی قرار گیریم که رفع

بر اساس توان نخستین صرفن ایم. این گسست نیز وحدتی نخستین، به گسستی نخستین رسیده

فراهم نباشد هیچ  انسان یعنی آزادی انسان ممکن شده است و گرنه تا امکان پرسش در انسان

است میان امکان پرسیدن در ما و منطقی دوری ها نیست. گونه کنشراهی برای امکان این

شود و تا پرسیده نشود موقعیت دوگانه. تا موقعیت دوگانه نباشد امکان پرسیدن فراهم نمی

سو در  ی وضعیت انسانی است زیرا انسان از یکشود. این دور الزمهموقعیت یگانه دوگانه نمی

تواند از این پیرامون بپرسد وحدتی کامل با طبیعت و پیرامون خود قرار دارد و از سوی دیگر می

 و از آن فاصله بگیرد گویی که با آن یکی نیست. 

شود و تا وحدت نخستین متکثر نمی ،شودبنابراین تا انسان نپرسد فاصله ایجاد نمی

های بشری بر روی این رد. تمامی کنشگسستی نخستین نباشد امکان پرسیدن وجود ندا
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خواهد واقعیت را از آن خود سازد به نحوی که دیگر نتواند از آن زند و میگسست پل می

ی بودش انسانی است تر بگوییم که آزادی الزمهجاست که باید با احتیاط بیشاینفاصله بگیرد. 

ی انسان است زاد وضعیت دوگانههای انسان. این آزادی که همو نه توانی در میان دیگر توان

 رفتن و دیگر راه ،خواندن ،شود و بنابراین مانند توان نوشتنجز با مرگ از انسان گرفته نمی

پوشیدنی نیست. همین که انسان نتواند خود را از موقعیت جدا کند ها کنارگذاشتنی و چشمتوان

 سهیم باشد.  انسانیی ی روزمرهتواند در تجربهدیگر وضع انسانی ندارد و دیگر نمی

توان هیچ رخداد آزادی پرسش است زیرا نمی ،گویم آزادی انسانجاست که میاین

نحوی علت تامه برای این پرسیدن بنیادین دانست. به چه علت انسان  زیستی یا طبیعی را به

ین دوگانگی ژرف میان یک موجود و خودش بر اتواند بپرسد که کیست و چرا هست؟ می

بگوییم پرسیدن از که آیا به صرف ایندادنی است؟ اساس کدام سلسله از علل طبیعی پاسخ

، پاسخ این پرسش را مپرسیبپرسیدن از چیزها از خود به جای این توان را به ما داده تا چیزها 

ایم؟ در این صورت چه پاسخی خواهیم داشت در برابر پرسش از چرایی امکان پرسیدن از داده

چیزها؟ تازه اگر باز هم راهی برای پیوند امکان پرسیدن از چیزها به وضع طبیعی بیابیم این 

تواند خود که امتداد وضع طبیعی است می پرسش را چگونه پاسخ خواهیم داد که چرا امری

ای وضع طبیعی را به چالش بکشد. چگونه از دل وضع طبیعی نقیض آن نه در پیوستگی

امتداد وضع طبیعی  ،گر امکان پرسیدنا 1آید؟ناپذیر، پدید میدیالکتیکی که در گسستی رفع

شرط این امکان  در برابرتوان با این امکان است و در پیوستگی با آن است چگونه است که می

                                                            
و برآمده از کاربرد نادرست را توهمی زبانی  ناپذیر و نماد آزادی خود از طبیعت بدانیم و چه آنچه پرسشی پاسخ ،خود را ـ در واقع پرسش از کیستی و چرائیِ 1 

ن چه محل تامل است ایها پاسخ بدهد. آنتواند به آنوجه نمیتواند از اموری بپرسید که به هیچایم که انسان میبدانیم در هر دو صورت این واقعیت را پذیرفتهزبان 

کشیده، علم را ی تامل ساقط کرد که توهمی زبانی است و اندیشیدن به آن زبان را به آشوب واقعیت است و نباید این امر مورد تامل را با این انگ از درجه

ه باید پرسید که آیا درک ما از گادانند؟ آنهای زندگی عملی میترین معیار برای تعیین حد ومرز زبان را ضرورتمگر جز این است که نهایی کند.تضعیف می

ها کش آنهایی نیست که با خطی همین ضرورتکنندهعملی ما ندارد و تعیینهای زندگی هیچ ربطی به ضرورت ،از نسبت خود با مرگو کیستی و چرائی خود 

ها را نیز فراموش کرد که ضرورت یار سخن گفت و این پرسشتوان از ضرورت زندگی عملی به عنوان معدر واقع تنها زمانی می شود؟گیری میهر واقعیتی اندازه

زیستی انسان منوط به پاسخ به این زیرا هر تعریفی از به زیستی انسان کنیم.های بههای زیستی و نه نیازها و ضرورتعملی را تنها محدود به نیازها و ضرورت

 شوند.  برابررستگاری و رفاه انسان  ه،کی شدزیستی با هم یهاست حتی اگر در این پاسخ امر زیستی و بهپرسش
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تواند برآمدن اضداد پیوستگی دیالکتیکی تنها می ایستاد و از آن پرسید؟یعنی خوِد وضع طبیعی 

برآمدن گل از غنچه( اما آیا با برآمدن  برای نمونه) از یکدیگر را در رشدی زیستی نشان دهد

ای در میان نیست ر غنچهماند؟ با آمدن گل، دیگتر بود باقی میچه پیشضدی از ضد دیگر آن

 اما توان پرسیدن انسان و خود را در برابر طبیعت قراردادن از این سنخ نیست. در این برابری 

ایستد این گسست و این جدایی را در برابر آن میماند و هم انسان هم طبیعت طبیعت می

   توان با هیچ پیوستگی دیالکتیکی توضیح داد. نمی

چیزی است که نزد آلن بدیو موقعیت فلسفی  آن مبنایی نخستین این موقعیت دوگانه

از آغاز با یکدیگر  ،گیرنددر برابر هم قرار می سقراط و کالیکلسموقعیتی که در آن  ،گیردنام می

توافق ندارند و تا انجام هم به این توافق نخواهند رسید یا کسی باید کوتاه بیاید یا مقهور شود 

ای از این انسان را اصل قرار داده زیرا هر یک جنبه یا به دلیلی بحث بریده شده ناتمام رها شود.

ا رفع کنند. مشکلی که بر اساس ی دیگر به آن، مشکل دوگانگی رکوشند با فروکاستن جنبهو می

شود زیرا برآمده از وضعیت انسانی است و تا انسان انسان گاه رفع نمیچه گفته شد هیچآن

تواند از بنیادها آن روزی که انسان بتواند پاسخ دهد که چرا می است همراه او خواهد ماند.

اش ت یا از جایگاه انسانیمطلق شده و دیگر فرد انسانی نیس ،ی هگلیبپرسد یا همانند سوژه

  . گشته استشده ماشینی از پیش طراحی ،آمده پائین

ای است که باید به برداشت خود از کار شاعری رسید. اگر این گسست با چنین مقدمه 

ی را بر اساس توان پرسیدن در انسان به عنوان الزمه )امکان آزادی طبیعی انسان( نخستین

که در زندگی روزمره غرق است و بودش انسانی او بپذیریم در این صورت انسان در عین این

گاه هیچروزمرگی  ،جا که انسان استگیرد اما از آنچه هست و دارد را از طبیعت خود میهر آن

نشان  یتواند راه پیش روی او را به تمامعت نیز نمیگیرد و طبی را در بر شتواند تمامیتنمی

تواند بپرسد و ها هست میی آنچیزهایی که به واسطه ی آندهد زیرا انسان از مشروعیت همه

گرچه انسان از آن رو که موجودی طبیعی و نیازمند در نتیجه آن مشروعیت را زیر سوال ببرد. 
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قراری ندارد اما باید این واقعیت تلخ را نیز  واره در پی پاسخ است و بدون پاسخاست هم

واره است که هم «پرسش»بپذیرد که آن پاسخ نهایی که به دنبال آن است ناممکن است و این 

 شود. واره در پایان ظاهر میکند و همحاکمیت خود را بر قلمروی انسانی حفظ می

را بدون تفاوت، تالشی توان هر کنش انسانی از جمله کار شاعری در این صورت می  

کدام برای غلبه بر وضع انسانی دانست با این تفاوت که امروزه نه شعر نه فلسفه و نه علم هیچ

زیرا  ،واره محکوم به شکستدانند و البته تالشی همخود را چیزی بیش از یک تالش نمی

ایط موجود و همیشه محدود به شرایط موجودی است که انسان در آن قرار دارد و پرسش از شر

و  فراتر از شرایط موجود یعنی واقعیت مطلق به معنای پرسش از واقعیتِ  ،دادن به آنحتی پاسخ

کند شعر و فلسفه و گاه بتانی که نیچه برای ما ترسیم میدر شامیافتن پاسخی برای آن نیست. 

تناهی ذاتی همین و آگاهی به اند و دریافت علم به خوبی به این تناهی ذاتی خود آگاه شده

  . البته این گام نخست است و2کندی انسانی جدا میهای روزمرهها را از دیگر کنشاست که آن

شود و آزادی پرسیدن او به عنوان هم وضع انسانی به رسمیت شناخته میدر این گام نخست 

انسان رفتن شود و هم از سوی دیگر عدم امکان بیرونعنصری اساسی پذیرفته و بسط داده می

که  از یاد بردنباید  .شودفراموش نمی ،از وضع طبیعی و واقعی موجود به سوی وضعی دیگر

 تجربی روزمره ندارد.طبیعی و ی از جهان جدایا همان توان پرسش، بنیادی  اندیشیامکان باز

بیرون از طبیعت جایی برای انسان  بنیاد است یعنیگونه که گفته شد پرسش از بنیاد، بیهمان

این و  ین وضعیتاانسان را از است که  توان پرسیدنهمین جاست که نیست اما نکته این

رفتن به جایی دیگر. آن یعنی  آگاهیهمین درست کند و می آگاه فرارفتن از طبیعت ناتوانی

                                                            
دادند، روزگاری کانت از عدم امکان علمی به نام  نویدو پایان شعر و آغاز فلسفه و متافیزیک را  رقم زدندـ روزگاری یونانیان گذر میتوس به لوگوس را  2 

گویند. انسان امروزین پاسخ قطعی و ها میی علوم چندگانه شده و سخن از فیزیکمتافیزیک سخن گفت و جای فلسفه را به علم داد اما امروز چه کنیم که ملکه

راه بسیاری دیگر، تکنولوژی را بت بزرگ ق این واقعیت است.  گرچه هیدگر به همگاه بتان برای من تحقیقینی خود را باید از کدام دانش درخواست کند؟ شام

پاشیدگی روابط دیرین انسانی در خانواده و جامعه، این بت بزرگ را هم به سرنوشت پیشینیان دچار خواهد کرد. های محیط زیستی و از همداند اما بحرانامروز می

تالشی که گونه هر ی شعر، فلسفه و علم به کار برد بلکه نباید صرفن آن را دربارهو  دهاندیشان آمایی آن در ذهن روشنناگفته نماند که تعبیر بت به خاطر آشن

  شبه ماشین کند، همین نام را دارد، هر تالشی که گسست نخستین انسان را نادیده بگیرد. بخواهد انسان را از وضعیت انسانی خارج کرده و او را شبه خدا یا 
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برآمده از و انسانی  یشود. جهانجای دیگر همین جهانی است که در شعر، فلسفه و علم باز می

 . در برابر طبیعتست همانند انسان که موجودی طبیعیبرابر آن، عین حال در و در جهان طبیعی 

شود و هنگامی که از این امر آگاه انسان با پرسیدن است که از این عدم امکان فراروی آگاه می

 شوند. در آن متحقق می های انسانیسازد که تمامی فعلیتشود همین آگاهی، جهانی را میمی

ی وجودی شود و اگر بخواهیم از نحوهممکن می یآرمانامر ست که چنین جهانی ادر   

 بپرسیم باید در چنین جهانی بپرسیم و گرنه در جهان تجربی و طبیعی جایی برای آن نیست. آن

آرامشی ابدی ل در آن بدون شائبه و تغییر در ثُفرق این جهان با جهان مثالی افالطون که مُ

وجود گسست جاودان  ،اند این است که در آن جهان، صحرای واقعیت فراموش شدهغنوده

 نادیده گرفته شده و از وضع انسانی به وضع الهی گذر شده است بدون هیچ مجوزی.انسانی 

ای واقعی نیست به این معنا که بتواند بال بکشد و به آزادی انسان از جهان طبیعی آزادی

ای است که در دل صحرای واقعیت ممکن آن در پی دیدار امر مثالی برود بلکه آزادیفراسوی 

انسان را به بعدی دیگر  ،واره پای در گل خواهد ماند. این آزادیشده و در اوج پروازش نیز هم

دیگر شده و امکان  ،برد که گویی در آن قوانین تغییرناپذیر واقعیتاز جهان واقعیت می

خیالی گفتن به پرسش جاودانی ممکن شده است اما در این فراروی نی و پاسخکشیدن انسانفس

به طور واقعی ممکن شده که گویی زمینی و زمانی دیگر  دهدرخ نمیواقعی گاه فرارفتن هیچ

. این جهان آرمانی گریزگاهی است که بر اساس آزادی ذاتی هر انسان برای او ممکن است است

ای که در جهان هست زیرا گریزگاهی است از مرگ حتمی و واقعیو تنها گریزگاه ممکن نیز 

برد. چیزی های فرارفتن او را با خود به همراه میشود و تمام توهمواقعی بر سر انسان آوار می

گذاردن نام خود باقی ،ماندکه از این فرارفتن برای شاعر، فیلسوف یا دانشمند و هنرمند باقی می

گریزد و است به آن جهان میانسان هانی است که تا انسان هست و و جای پای خود در آن ج

واقعی  مرگِ به آشنایی با آن جای پاها درد مشترک و انسانی خود را با گذشتگان و به کامِ 

 پرداختن به امر آرمانی در عین پذیرش واقعیت محتوم مرگ و عدم کند. فرورفتگان تقسیم می
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کند. ره، گام دومی است که سیر کار شاعری را کامل میامکان فراروی واقعی از جهان روزم

 ناگفته نماند که در چنین برداشتی از کار شاعری هیچ تفاوتی میان کار فیلسوف، شاعر، هنرمند 

های اجرا خواهد ها و تکنیککردها و روشها در رویو دانشمند نخواهد ماند و تمام تفاوت

 بود. 

وضع واقعی و در عین حال دست برنداشتن از تالش  آگاهی بهی زاییدهامر آرمانی، 

رسیدن به وضعیت غیرطبیعی و واقعی نیست بلکه آگاهی  ،. آرماناست گفتن به آنبرای پاسخ

به این امر است که فراتر از امر واقعی و طبیعی جایی نیست و تنها ویژگی انسان این است که 

 . کوشدو در راه تحقق آن می کندمیگر امری دی یو آرزو شودمی آگاهاز این واقعیت یکه 

است.  قفسپرواز در امکان نکردن یادگرفتن و یا بهتر بگویم فراموش ،کار شاعر امروز

واکنش خصمانه  ،گیری واقعیتبردن آگاهی به همهشاعر امروزی به هر تالشی برای از بین

حال بین ببرد و در عینرا از گیری گذارد هیچ آرمانی، آگاهی ما به این همهدهد و نمینشان می

خواهد بگریزد زیرا خواه است. او از مرگ واقعی نمیواره آرمانکند که شاعر همفراموش نمی

داند گریزی خواهد بگریزد زیرا میش نمیبودنداند که از آن هیچ گریزی نیست، از انسانمی

بودن پذیرش بودن. انسانبودن مساوی نیست با طبیعیکند که انساننیست اما فراموش نمی

کند و مرگ گسست در دل پیوستگی است و همین گسست است که او را به ادامه امیدوار می

 کند.به طور کلی نفی می یخود را نه در واقعیت که در جهان آرمان

هایی است چه جهان آرماناست، آن زندگی یک قومچه حاصل این فراروی در طول آن

ها تشکیل شده، چیزی نیست جز تاریخ یک قوم. که از پروازهای کوتاه اما جاودانی انسان

 ،چون یک سنتهای گوناگون با طبیعت که همای از نسبت برقرارکردنمجموعه

که  اما این تاریخ شود.شده و به هر فرد آن قوم در طول تاریخ تراداده میدستبهدست

های آرمانی در جهات گوناگون زندگی انسانی گذشتگان است ای از همین تالشمجموعه

 کوشد با دهد و میرسد درست همانند طبیعت از خود مقاومت نشان میهنگامی که به ما می
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جاست که تاریخ یک قوم نیز دادن خود راه را بر همان پرواز کوتاه ببندد. اینیکه و تمام نشان

 شناسانه که جا نیز درست همان مبنای هستیاین شود که باید شاعر از آن گذر کند.امری می

آید. در واقع فرد انسانی افزون بر نسبتی که با طبیعت دارد و در ی انسان گفتیم به کار میدرباره

ش دارد که با نام ی گذشتگانجویانههای آزادیپی آزادی خود از آن است نسبتی نیز با تالش

چون یک فرد رسد و شاعر هممی شدهچون امکانی طبیعی و امری دادهت و تاریخ به او همسن

یک شاعر افزون بر رویارویی با طبیعت ناگزیر است از گیرد. واقعی انسان در برابر آن قرار می

های استقراریافته. تنها در چنین رویارویی است که شده و آرمانرویارویی با تاریخ طبیعی

پیوندد و به صورت نامیرا جای های فردی شاعر، فیلسوف، هنرمند و دانشمند به تاریخ میآرمان

کند. شاعر تا نتواند آن گسست نخستین در برابر طبیعت را در پای او را در تاریخ محکم می

ها بزند و برای تواند نقش خود را در جهان آرمانبرابر تاریخ و سنت خود نیز به کار بندد نمی

. او باید بتواند در گسستگی از 3این امر باید بتواند رو به گذشته و پشت به آینده بیافریند تحقق

پا طبیعی طور که هر انسان در عین گسست از طبیعت باز هم سرتابهگذشته به آن بپیوندد همان

ز مرگ تواند اتواند از آن فرارود. تنها از راه این رویارویی نهایی است که شاعر میاست و نمی

ها یا بهتر نخستین خود گذر کرده و جای پایی نامیرا در تاریخ بگذارد گرچه تمام این فرارروی

فرارفتن از طبیعت در نهایت محکوم به مرگ تلخ طبیعی است و از آن هیچ  هایبگویم توهم

 ی انسان در پرسیدنشناسانه. مرگ طبیعی گذرناپذیر است اما اگر آن امکان هستیگریزی نیست

به کاری بیاید آن کار نیست مگر همین پرسیدن از طبیعت و تاریخ تا زمانی که طبیعت به انسان 

 دهد که بماند تا بتواند در تاریخ نقش فردانیت خود را بزند. اجازه می

                                                            
آوری و ابداع گاهی برسد باید شاعریش از سر دردی باشد از سر اضطراری. این گونه نیست که شاعری برای وی زبانبرای این که شاعر به چنین جای - 3 

ش را نبندد تا ناچار از حرکتی باشد. تا خفقان شرایط موجود راه گلوی ،شده کمتر به کار گرفته های جدید و یا استفاده از صنایع لفظی و معنوی و واژگانِتکنیک

کند راه به چه دارد خشنودش نمیرود بلکه چون آنها نخواهد بود. این گونه نیست که شاعر چیزی دیده که به دنبالش مینشود شاعری چیزی جز بازی با واژه

زند دامن می )که همان آگاهی از عدم امکان فراروی واقعی است( و در این انتظار مدام به درد خود کشدگیرد، انتظار میزند سراغ آسمان را میبیراه می

 رنگ شده و او را هم مانند دیگران به دیار فراموشان بسپارد.ها کمپروراندش مبادا که در رفت و آمد روزمرگیمی
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توان گفت که گام نخست کار شاعری، درک وضعیت انسانی بندی پایانی میجمع در

 م امکان فرارفتن واقعی و رسیدن به پاسخ قطعی و گام است یعنی امکان پرسیدن در عین عد

در برابر این وضع واقعی طبیعی و گام سوم ی خیال و زاییدهدوم، امکان خلق آرمانی غیرواقعی 

شده در های خلقو پایانی نیز قرارگرفتن در برابر تاریخ یعنی قرارگرفتن در برابر تمامی آرمان

کند شده باز راه فراروی شاعر را سد میمتعلق به گذشته و طبیعیچون امری برابر طبیعت که هم

گاه در برابر طبیعت که شاعر بتواند به فردیت خود در برابر تاریخ دست یابد گرچه هیچتا این

 توان چنین کاری ندارد.

 

 1333فروردین         

 شاهد طباطبایی        
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ضالل ایراکلی و دفتر فرسوده است.  گیریانگاری و سهلمخاطب شعر فارسی از ساده الف.

 است.  گیریمحصول جدیت و سخت

 1(  V) از  «تو / یاکریم از جان من برخیزد. تو ... قلمروِ در بازوی نورِ»

 

اجزا حولِ یک انسجامِ بیند، چشم میاین های این شعرها، تا جایی که ترین ویژگیمهم ب.

رین تیکی از مهم عنوانتوجه به تصویر به، )که عموما غیاب دیگری است( اصلی محور و عنصرِ

ین هر دو با هم )که رعایت ا موثر یِآمیزرنگ مُصَرَّح در عینایجازِ ی شعر، دهندهعناصر شکل

در اول( )به نسبت شاعران درجهمتفاوت های تقطیع ،آید(سبک برمیصاحبتنها از شاعرانِ 

یک سبک  معرفی، نهایتو در شعر دار( )زاویه و محورهای فرعیمحور عمودی  افق سطر،

کار این های این سبک، معرفیِ شاخصهکه  است عنوان سبک شعری شخص شاعرشعری به

 . دشومیهای این سبک به اختصار معرفی در ادامه، یکی از شاخصه ،؛ اگرچهمجال کوتاه نیست

 نقد و نظرهایدر  ی دیگر موارد،دربارهچون ی تقطیع را باید بسیار جدی گرفت؛ مسالهعجالتا 

 . شدخواهد گفته سخن  معمولْ

ای دهششناختهتربیش شاعرانِ واره از مسائل مغفول بوده است. تقطیع در شعر معاصر فارسی هم

موما عاز باب نمونه، اند. توجهی کردهاند به تقطیع کمتا توانستهفروغ و سهراب، و  چون شاملو

وال معمشود، رنگی دارد و وقتی هم استفاده مینقش بسیار کمدر شعرهای آنان تقطیع افقی 

از کف دستانم مرغان عجب »کتاب اخیرا خانم سودابه فضایلی در نیست.  ن نزولش معلومشا

ندانه ماندیش اند که از معدود موارد تمرکزردهارایه ک به تقطیع رانظری  توجهِای از نمونه« رویند

شاعرانی چون الهی، اسالمپور، اردبیلی است.  غیرعروضیعنصر در شعر ابعادی از اهمیت این بر 

  بعادا شان بهوسوی نگاهسمتهر یک به فراخور شاعران معاصر بودند که از نخستین و شجاعی، 

                                                            
  الخط اصلی ِ شاعر حفظ شده است.ها از هر شاعری در این مطلب، رسمی نمونهدر همه 1
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در شعرهایشان عمول( مهای گیری)دور از سهلخاصی از آن را اجراهای تقطیع، گوناگون 

ز الل، بیش ادر ایراکلی و دفتر ضدر این میان، تقطیع شعرهای امیر حکیمی کردند.  معرفی

سالمپور ای بُریدهتصریحبه های متنیِپارهناظر به )عموما( های تقطیعیِ ترکیبی از تکنیکهمه، 

در افقِ سطرِ الهی متن  شگسترناظر به )عموما( تقطیعی ِ های تکنیکو در محور عمودی 

همین امر خواندن شعر او را به صدای بلند . تنهایی، نیستاز آن دو، بهیک ؛ اگرچه هیچاست

 کند.گذارد، کمی دشوار میها را پشت سر میبرای مخاطبی که نخستین مواجهه با این متن

ی ونهگفضای عاطفی ِ شعر و موجود بینِ بکوشد ربطِ مفهومیِ وثیقِ و  مخاطب باید حوصله کند

یار ی بسقطعا برای مخاطب فایدهای شخص امیر این شعرها به صد یدن ِشنتقطیع را دریابد. 

کامال متصور  امروز، های مجازیوجود شبکهبا توجه به تحقق آن، خواهد داشت؛ امکانی که 

 است. 

مقطّع ِ شدت بهپُربُرِش و  تقطیعِزند، رپر میپَ در فضای عاطفی ِ عمیقْ شعر امیر وقتی 

ی هادروازه به لمسِجا که آنکند و افقی، تجربه میبا بسط آن در محور  ، اگرچهرااسالمپوری 

ه رسد کمیتری دستیک به ساختارِسطرها، ها و با افزایش طول عبارت، آیدنایل میحکمت 

ز هر االقای فضای عاطفی. تا  گرفتهقرار  شعر خوانیِتر در خدمت درستتقطیع در آن، بیش

 ای در زیر : نمونه ش،رِربُپُیک، نخست تقطیعِ 

  آراسته       مرگ سپاه

 انبوه مرده                             

 رود می مرز هر از

 داالن هر                    

 هر در

 تنی      ،     اندامی

 مانده جا

 ران تا                    

 (  XLIV) از     خواند می
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 و :  

  اندوه لرزانِ ستونِ              آییمی پیش تو

  بازوت و دست      سپیده ریخته              پوست با

  کندمی جان               اتآمدن نظربازِ او       و

 رگ  از شرودی                                                                              

 حنجرْش  گسیخته                                                                             

 (  XVI) از        .تپید                 سوخته و ریخته برگ          گرفتم شبرْ به -

 

زنند و شعرهای دفتر ضالل، در تر به نوع اول پهلو میشعرهای ایراکلی، در مجموع، بیش

 تر به نوع دوم. مجموع، بیش

با حذف موثر کامال آشکار است.  آمیزیِحضور رنگ، دومی نمونهدر پنج سطر نخست  اما

 : زیر رسید توان به دو سطر این پنج سطر میهای آمیزیرنگ

 

 آیی تو پیش می

 کند و او       جان می

 

قدر که همان - است ها، باز هم این دو سطر، شعرآمیزیحذف رنگ احتی بآشکار است که 

اند، قامتی موجز برداشته، «بودنرنگ»رغم به ،ها نیزآمیزیرنگجا که ولی از آن. پنج سطرآن 

 از ایجاز کامل برخوردار است. پیش از فروکاهش به دو سطر، سطری، پنجی اصلِی نسخه

چنان رعایت شود، یک مساله ایجاز همکه  دآمیزی کنشکلی شعر را رنگبهشاعر این که 

ی له، یک مسادآمیزی را به شکل مناسبْ تقطیع کنهای مربوط به رنگعبارتاست، و این که 

ی ِ آمیزهمین توجه به رنگموسوم یا ملقب به موج نو، های شعرهای ترین ویژگیاز مهمدیگر. 

  آمیزی است.رنگ  مناسب و تقطیع ِ مناسبِ
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ورد خاص نیز اشاره کرد یک مهای تقطیعی این دو دفتر، باید به ی ویژگیاما در بحث درباره

ها را به کلمهکه  یتقطیع شخصی شاعر برشمرد :ای از سبک توان آن را شاخصهکه می

سازند؛ واژگانی میکنار هم یک فضای کند که پخش می ای از صفحهای در محدودهگونه

البته نه به سیاق منفی که  - )به بیان استاد مینوی «ِجنون حذف»فضایی که با توجه به 

نیل به از در مواجهه با جمالت، شاعر مند( که به سیاقی هدفبردند، بلایشان به کار می

 زند : ی نحوی ِ سالم تن میجملههرگونه 

 

  !برف بنفش گلهای ام،شیفته

  !پلها! یخ یرودخانه

  خوان،آوازه

  چنین شبانه       ! پل از نور سقوط در باکره هایسایه

  شادی                           

 برف ِ                                  

  رقص       کولی

  بنفش         

 (  XII) از 

 

با طعم و بو و بوده خلق فضایی واژگانی بوده تا هر واژه،  در نظرچه آنچهار سطر پایانی، در 

جموع، در م تاتجربه کند را با دیگر واژگان « فضایی»ی وندپیاش، ویژهفضای معنایی ِ حس و 

فضاهای واژگانی ِ حاصل از دو این قبیل مناسب با ی مواجههبرسازند. یک فضای ویژه را 

 است. ایراکلی و دفتر ضالل های کار مخاطب دشواریاز عامل ِ تقطیع و جنون حذف، 

با واژگان در شعر معاصر فارسی سابقه دارد؛ « برخورد فضایی»مشابه این که  دباید متذکر ش

 «ِ عروسی»فصل آنیما احتیاط در  هایشعردهد، ذهن یاری میها تا جایی که این واپسین آن
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« ی اوست، در غارهای خود به نیایش بنشینیدهای هرکس غارهای کلهگوش»شعر مجموعه

ت و در کار نبوده اسطرف از هیچ تاثر واین میان، بحث تاثیر دانم که البته به تاکید میبود. 

در کار آنیما هر یک از این فضاها، مستقال، یک شعرند؛ اند. راه خویش رفتهاستقالل به هر یک

 های پیشین شعرند. بخش یادامهمکمل و هایی در خدمت و بخش ولی در کار امیرْ

تقطیع در محو مربوط به و دفتر ضالل، ایراکلیشعرهای ی تقطیع در حوزهدیگر بحث 

این در شعر معاصر فارسی رسِم مرسوم بر آن بوده که دار است. رهای فرعی یا زاویه 

چون  روکاهند،فنیز ن تقطیع پلکانی و به هماشکل تقطیع را به نام تقطیع پلکانی بشناسانند 

 : این چند سطر از ایراکلی 

 ... 

 خواست  که

  ... فریاد   

  ... فریاد                

  کوچک پرواز آه                           

 (  VIII) از          کجاستی؟                                              

 یا : 

 

  !من بانوی

 وُ  لذت به              

 بکشد  نفس باز که                            

 (  V) از    .بخندم بگذار                                                    
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هر سوی راه »شعر شناسد، تا جایی که این ذهن می ،تقطیع پلکانیمند هدفهای از نمونه

 :  2 است...« هر سوی راه راه راه راه »ی اسماعیل شاهرودی در مجموعه ...« ِ

 ... 

 

 و راه 

 مدام (  ) این خانة

 بسوئی ، باز                         

 با مرد 

 مرد        

 مرد قرشمال             

 میرود                            

 و 

 او   

 براه      

 اطراق  ةاز طرح این نشان

 میرود ،                               

 میرود ، 

 میرود          

  ـمی                

 ر                     

  3( 75از  )   . . .و                        

 

طیع به تقمحورهای فرعی تقطیع در که دهد نشان میقویا شعر معاصر تر ی دقیقمطالعهولی 

 اش این چند سطر : نمونهشود. محدود نمیپلکانی 

                                                            
 و « ...و شب به »، «فردا»، «گل در گلگل»عرهای توان شمیدر همین مجموعه  -، انتشارات بوف 1371، تهران ی پرچمخانهدر چاپ چاپ اول 2

 کشد. بازی و افراط میبا این تفاوت که گاه به پله -را نیز از همین زاویه دید «  ! آهنگ و آواز»
  94خرداد  22:  این شعر تاریخ زیر 3
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 باالتر 

 درخشد می گونه که جاآن            

 آفتاب  صبحِ خوابِ جایِ            

  زرد رُزِ                                                  

  فشردبوسه                                               

  مچاله آوازِ                                                

  وُ  عطر                       میان در                                

 

 (  VII) از    کجاستی؟                                             

 

اط ارتببحثْ بیبه گذریم که ونه و صبح و آفتاب و رز زرد میگ درخششِ از ارتباط معناییِ

 پایانی سطر شششکل تقطیعی ِ ربطِ  وثیق ِ بررسی ِ ولی  -قصد ِ تفسیر هم نیست است. 

ه طر هم بس ششاین ضروری است. فضای ِ مفهومی ِ شعر، با  )با احتساب یک سطر سفید(

  : سازندیذهن م در را« سقوط»فضای ، از نظر کالبد شعری لحاظ مفهومی و هم

 یافتناوج که با ادامهتمنای ِ کنشی است در بوسه فشردن ِ  خورشیدی است در اوج.رز ِ زردْ 

را بازنمایی   سقوط ِ واقعیتو  اوجی تناقض ِ موجود بین تمنا، قعرروبه محور عمودیِدر 

 شکل تقطیعیْاز این پس، اما . استناک دهشتاین تناقض ی نتیجه آوازْمچالگی ِ . کندمی

و « در میان»در میان ِ  آوازآید : انتقالِ فضا به ذهن مخاطب میبه یاری ِ به نحوی دیگر، 

کالبد  در فضایی معطرْآوازی مچاله  دردناکِحضورِ بدین ترتیب، و  دشومچاله می« عطر وُ»

ی محورِ عمودیِ سقوط، پایانی با یک سطر فاصله در ادامه« ِ کجاستی؟»گیرد. فیزیکی می

که چنان در فضایی معطر هم - بخشدشکل میمچاله را  پردرد ِآخرین هجاهای آن آواز ِ 

 - این قدرت تقطیع است. باررقت -  رقیق شده استعطرش پس از یک سطر فاصله، کمی 

 . حول ِ یک محور عمودی متقارنفرعی ِ  هایمحورتقطیع در جا، در این
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به  باید ترشامل بحثِد. نشوبه این موارد محدود نمی این دو دفتر یتقطیع هایتکنیکاما 

و سطرهای خاص  درهدفی مشخص ناظر به  ش هندسی ِ ونقبرخی موارد دیگری چون 

از  اینمونهراجع باشد. نیز ی دیگر مقولهو چندین سجاوندی و تقطیع مندِ هدفهای ترکیب

 این موارد : 

 

 من  عشق گور        ام    کنده   رگ   در

 را  تو                                

 اشکِ وارون 

 وَ                

  دهانْ                  

 گشوده  رودِ                               

 (  VI) از     کجاستی؟          

 

 :  9باید دقت کردبه دو سطر نخست 

 

 من  عشق گور        ام    کنده   رگ   در

 را  تو                                

 

« و رات»، «گور»آید : پس از در این دو سطرْ تقطیع به کمک القای فضای فیزیکی ِ مرگ می

 . کرده استبا سقوط در سطر بعد، درواقع به گودال قبر سقوط 

 

                                                            
 رهین بانو بهار علیزاده است. کشف این دقیقه  9
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 ای دیگر : نمونه
 

  من با خاک، باران، که چونان کنی،می پر داری، عطر

  !بزن نفس                                                         

  : سوزخیال                 تپممی -

  اگر        اگر     !مابراهی    -                         

 (  XXI) از             .          .                                                 

طر در س« اگر»سطر پایانی، پس از تعلیق ِ دو ادات شرط ِ های پایان ِ سطر در تعلیق ِ نقطه

کد موها «اگر»های پایانی را به نقطهتعلق ِ  که منظمصریحْتبهآن هم به شکلی پیشین، 

مستقلْ فضای خالی ِ مناسب برای سفیدخوانیِ   حال با نشستن در یک سطر ِو درعین کندمی

با توجه به تعلیقی که  -چیز ِ این چند سطر است همه تعلیق ِ، آوردمخاطب را فراهم می

قویا به جان ِ ، «م!ابراهی» سطر چهارم در قامت ِ  ِ «ابراهیم»کلِّ فضای معنایی ِ شدن ِ قمعل

: خیال که  بخشدرا تداومی نیرومند میشعر  سوز ِ راوی ِتپیدن ِ خیالو  کندنفوذ میشعر 

طاب؛ خی شایسته -شود م میابراهیم ابراهی ،بسوزد «دیگری»در عطر ِ  سوزدر تپیدنی خیال

می ابراهی. گدازددر تعلیقی مصرّح میتن ِ خویش افرازد و بهقامت میتنهایی به« اگر»و اگر. 

زایش اجوند ِ پیسوزد که چنان میآنجا در این تعلیق ِ عامدانه اینکه نمرود نتوانست بسوزد، 

ای از جان و تنِ  شود قطعهمیپایانی( « ِ م»)و با توجه به ضمیر ملکی ِ  -شود گسسته می

آن  - تر ِ آن آتش استافروختن ِ هرچه بیشتمنای ِ دیگری، زدن ِ و تمنای نفس - شاعر

 . شودفریاد می« م!ابراهی»خطاب ِ سوختن ِ عامدانه و در این  - آتش ِ معطر

و آن یک نقطه گرفت و جای دو نقطه را یک نقطه می «اگر»را یک « اگر»کافی بود جای دو 

بخش ِ مهمی از نیروی تعلیقی صورت دراین «.اگر.»گونه : نشست، اینمی« اگر»ی در ادامه

تپم می»در تصریح ِ خود ِ شعر به سوختنِ  راوی و ابراهیم معیار ِ رفت و از میان میسطور 

 شد. محدود می ها«اگر»  شبیه به همه ِجاننیمه «ِاگر»و یک « سوزخیال

 بیند. ی سه سطر ِ پایانی، زبانه میاین چشم در هندسه
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 ی تقطیع است : بحث درباره این تنها آغازِو البته 

 شعر ننوشت از پس : هست تقطیع در نیز زمانی ایسویه پس. است شعر خرَدمدار یرویه آغازِ تقطیعْ»

 ختشنا در تاخر این فهم. شعر خود نسبتِ  به ستا متاخر امری تقطیعْ اعتبار، این به. شودمی آغاز

 اشمجمهج استخوانِ  : ستا زادتازه نوزادِ تقطیعْبی شعرِ. ستا گشاراه بسیار تقطیع ماهیت و طبیعت

 طیعْ تق دیگر، سوی از. کندمی محکم را شعر تقطیعْ. نامحکم و قوامبی - نرم شفقرات ستون نرم،

 چهره خطوط بینیم،می آدم یک که دور از. شعر براست  ایجامه - نوزاد برهنگیِ براست  ایجامه

 کجای بینیمیم ولی دهیم؛نمی تشخیص را کلمات بینیم،می شعر که دور از : بینیممی جامه بینیم؛نمی

  ... .شعر بر شودمی جامه تقطیعْ. نیستند کجا و هستند کاغذ

 برین بهشت در دادهلم آدمِ  -است  برهنه شعرِ تقطیعْبی شعرِ - شعر برهنگیِ براست  ایجامه تقطیعْ

 نوشتن از پس که این به -عقل  به ستا شاعر ایمان نبودِ تقطیعْ نبودِ است. نخوردهگندم آدمِ -است 

 کی. کنندنمی رها را نوزاده عورْ و لخت - پوشانید اشجامه باید و توانمی ادیت، از پس حتی و شعر

 گنجاندنِ  در و هاشبخش و بخش شدنِ چینچپ و چینراست در و سطر سه یا دو به تقطیع در سطر

 شکلِ  در - اندمتوالی آجرِ پنج متوالیْ آجرِ  پنج. سازدمی متفاوت فضای سجاوندیْ  هایهنشان

 . .. .شودمی ویژه شکلْ کهاست  هم کنار شانگرفتنشکل

 رد درونیش، اندازِچشم که میزان همان به نیز شعر تنیِ و فیزیکی اندازِچشم که ستا جاهمین از

 اندازمچش همین به ناظر ست،ا شعر یجامه تقطیع که این درواقع،. گیردمی رنگ نقش و شعرْ خواندن

 تربه ار جامه این شکل توانیممی کنیم، سیاه هست ایکلمه که را صفحه جای هر اگر است. بیرونی

 با شعر وداست  محال که -شود می هم شعر انگشت اثر شعرْ تقطیعِ کهاست  این. ببینیم ترکامل و

. ندکمی شویژه : بخشدمی انگشت اثر خویش مخلوق به خالق مقام در زادآدمی جااین. تقطیع یک

 . پذیرندنمی مشابه انگشت اثر و سانیک یجامه شعری دو هیچ. انگشت اثر هم واست  جامه هم تقطیع

  است. ریخته پوستِ و گوشت -تن است نوزادِ نرم - ندارد بندیاستخوان تقطیع،بی شعر

 » ... 

 ی تقطیع ( نشده دربارهمتنی چاپ) از          

 

 رِنوبدو  دفتر ضاللو  ایراکلی صد سال اخیر(یک )امروزِ امروز جدیِ شعرِ گیرانِپیبرای  .ج

بررسی دالیل شعر فارسی را زمستان گرفته است. فضای ها است که مدت -اند زمستانی

 در این میان، یک حاکمیت این فضای زمستانی موضوع مطلب مستقلی است؛ ولی این که 
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 «ِکاغذی» ش را نه در فضایِمندارزش شعررا بر هم زند و  زمستانیِ مالوف بازیِ جدیْ شاعرِ

می ی چنین تصمیدر نتیجه کوچکی اگرچه دریغِ ؛است معقولتصمیمی منتشر کند،  داخلی

داشتن کشور در گروِ موثرِ های در رسانهنیز جموعه یک مبسیار محدود  چون معرفیِ -هست 

  .است دولتیمجوز 

  .جدی است مخاطبتر کتاب به معرفی هرچه بیشفعلی،  زمستانی مخاطب جدی در وظیفه

 

 « در / فصل طوالنی سکوت / از سیماش تا سایه / و / روز خامش شد»

 اما : 

ش / از / کدورت / دیگری آنگاه / صورتِی / پیشانی / آجرهای پخته / و / تورم شد / آستانه»

 « آب / برخاست.

 پس : 

 (  XLV ) از  «/ با من. ،! / تا به هیکل برویم بیا»

 

 

 ح.هاتف 

 پانزده مهر نودودو  -دوشنبه 

  مهر نودودو سی -شنبه سهنهایی : 
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  افزوده

3 

 

 «خود کژی از»

 امیر حکیمی یادداشتِ 
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 [1]رویا

 

بسته وا ستهرچه بنویسم، نسبت این من با او، نسبتی ی دیروزمبرای منِ درگذشته امروز، اگر منِ

، به آغشتن به آن، دیگر، هرگزبازپیوستن به آن و بازکه  وانی و بازآوری حواس و خیاالتیبه بازخ

خواهد از اویی بنویسد که دست برده به مینویسد، که روان نخواهد آمد. بنابراین اینکه امروز می

شود که پیوسته به کار کاستنی می (ی هر مقدار زمانینابستهای )ها در هر گذشتهشعر نوشتن این

از هر دوری  این کاستن. از پرسپکتیو این فاصله، تماشای او، که (خودِ)ست همواره افزودنی

 آنها بازآوری رد حافظه ست که هراندازهیناسازوار های، پارهشودخوانده می «من» همچنان

ساخت ربارکرده، ناگزیر، ب «او»پس از درگذشت « او»از همبستگی با تصوراتی که بر  مند باشد،توان

پیوند زده، در این بازخوانی هر دو را یکی  «او»مروزش را به ا «منِ»شود که این روایتی میکالن

، ناسدشهای هویتی که از خود میا در امتداد این ریزوارهکند، تپس اتصاالتی پیدا میکرده باشد. 

اش را به آن، در چیدمانی تیآورد که پیوستگی هس جای را به«خود»همگون و ناهمگون، 

ناشناس  :)وابسته به کاهش و افزایش(، درخور ساخته باشد وگرنه دیوانه خواهد شد پیسیکلوژیک

 «منِ»باز بر همین روش، که  دست برده هر کاری کهدر آن زمان به  «او». اما خود این از خود

                                                            
 ینده. : رواز مصدر روییدنست نعت فاعلی عالوهبه 1 
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« آنِ»، همین بوده که نوشتن دراین اشهای درگذشته«او»تمام  یاش برساختهی آن لحظهنهایی

 است.  «من»این 

ست که چنین خوانشی از همه این روندی، (هنر )و شعر[ «او»و « من»اعم از ناگزیر ] برای ما

 «من»شد، خود این روند است به پاالیش کار این روند باکند، نه اینکه کمکرا ممکن می «خود»

ی آن لحظه که از سپس آن دم:، چنانو پس، گذر از آن و باز و تثبیت آن در حافظه «آنی»در 

. ددشناسایی گر آوندانِ  ̉دبازخوانی خو چنان در بخود و نابخود نقش بسته باشد، که در پاالیش

چه اگر نید، اگر هرگز بتواند. چناردیابی چنین تاثراتی در خود برآتواند از حافظه، به سختی می

اش پیر و فرسوده خودِ  ، او از آن در شده در سوی دیگر باگشوده شود برای کسی دری به آینده

او که هنگامی و این خودش، یکه خواهد خورد تا بازشناسیِ او را نخواهد شناخت و ،روبرو شود

چه انسان در چنان -م شده کال، با او هماش را به جا آوردهدرگذشته «خودِ» -ی آینده «او» -

 اش را بهو تمام حواس آمده ی خودش به شگفتیای در گذشتهدوره با هر عکسی از مواجهه

 –اندازد تا بازسازی چیزی ناممکن را ممکن کرده باشد مییادآوری آن لحظه و جا و شکل کار

شود برای او تا خودش را در کنایه کافی می شناسی؟ و همین اندازهرا نمی« من»گوید به طعنه می

ش از آنچه «خود»یادآوری  تا با جنباندرا میاش در یادآوریتداعی مناسبت رقه، که به آن ج نامده

اش را بازشناسد اش، نامدهی درآینده«او»به همین روند،  شناخته، اش«من»ی تا آن روز از هر پاره

ی «او»تا « من»)از این  «ما»به بازیابی  رسوب کند خورده در خود )گرداب یادآوری(یکه و پس

به چنین  ن اندیشیدنما خود این امکان، امکا. ا(ندارد ، در یادشاشکه نسبتی با تجربه نامده

دهد تا مجال می؟ این پیوستگی که به من ، چگونه فرادست آمدهچنین ایو بازآفرینیموقعیتی 

ا به اش رهدهد تا خود گذشتچنین روایتی را ساخته و پرداخته باشم و به اوی آینده فرصت می

 ؟ دهآمدنی شکند، چگونه پیشمکن میای را مو برای اوی گذشته خیال چنین تجربه تخاطب آورد
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 ]نه خود[

 

 -ا ر آوری چنین خیالیافر یکدیگر در همنشینی با و هنر دیونوسی، هنر آپولونی، ابه گمان م

ی ، واسطه)و ادبیات مدرن( کنند و هنر مدرنپذیرنده می - یادبه را  «خود»ری همچنان که بازآو

 شده، دیگر نه آن و نه این است.  چنین ضمانتی

 گر )هنرپیشه و تماشاچیتا مشاهده وش بدن )حواس( را به بازی آوردهه، اشنخستی، در ایستایی

 سو پ ه یاد آوردهدربند را چندین باره بخته، روایتی پایهردو( منطقی سخت استوار را بازشنا

 مرزهای شناختش را متعین کرده، خیال را به تعلیم آورد. سازد تا ای برمیسنجه

پرداختن به دمی که در دم پیش رو، از هم گسسته، گسیخته، نابوده  دیگری، هنر دیونوسی، با

 ،را آن جا، در یادی اشپناه گرفته، درخواست زیست پیوسته گری مشاهدهخواهد شدن، در خاطره

ی حس، دینامیسمی را فراهم آورده، ی هوشیاری بدن به واسطهکند؛ همه بسته و وابستهکارآ می

 یو نهادن آن بر مرزپیشین کاستن و افزودن، تا امکان بازخوانی را در برداشتن حدود  کارِکمک

 . ی تاثرات آن، برآورد، وابستهاثر قوام بستگی بهدیگر، بی

ی سوم، که ما آن را نه این و نه آن خواندیم، فراروی از آنها نیست: هر دو منطق را به خدمت گونه

رچیدن تجمل اش، با بو در وضعیت نهایی گشای امپرسیونیسم تا کوبیسم و آبستره.گرفته راهکژی 

نه کالن و یگا« خود» و همواره به آن تر، که پیشاشهای حسیهای زینتی از دریافتهو شکوه آرایه

ن و در ای بردآن کاسته و افزوده می دست به کار وانمایی برعکس، را متعین و شناختنی کرده

رّایی و بُ تیزی و تنظیمچیزها  تعین داشتن شتاب خطوطبا بر. او افزایدکاهد و میمی باز وانمایی،

و  ،«با خودش»کند از بار می« چیز»ودش معنای دیگری بر خ« دید»رفتار آنها از صافی  ]بر[ مرز

الت اصکه  او .نیست، یکسره دیگر است در نسبت با هر دو «آن»و  «او»صرف همراهی  برآیند این

 مفصل -ست را که تاثری -دش نهاده، رنگ را از نور برداشته، بر بازتاب آن در اندریافت خو

هنوز د دانکند؛ میرا با تعلیق مرز، شناور می« چیز» قطعیتگذارد و این گونه اتصال چیزهایش می
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، با دستکاری رنگ 2دیدنیچیز  اگرچه با دستکاری دانداو می ی زمان است.بسته نو همچنان، ای

 که در شودمیی «چیزی» چنین بازتابِ اما ؛دهازتاب نهبا دریافتِ  بازتابِ اصالت را بر  و نور،

و برای  را معلق نخواهد توانست کرد زمانای سپسین، دیگر خواهد بود چراکه دریافته لحظه

کنش  که ،متن درحرکت،  ای جز از احضار آن در حرکت ندارد.نمایش این فهم در اثر، چاره

 –عنادار صرفن منه  –تصویرپرداز  یمتنی واحدهر  و کشیدگی ست که با فشردگیایییموسیقا

زمانِ این  در ولی .آورد «از دست رفته» زنماییِستیارِ باد تردستانه،تا زمان را  شودمینمودار 

 ،تواستچه اگر هم میو  نخواندبازتواند نمیکه رفته، چنان آن بازیافته زمانِ از دست رفته را،

رامون، از پی ستدرونی ت نشان دادن دریافتیت او نیست. ضروردیگر ضرور چنین بازخوانی این

ه ها بآوردهپیشنشاندن و در اجتماع دیگر  ای با خود نزدیک آوردن، پیشِ دیدِ خوداز هر فاصله

که  نه چنان ی«خود» زمان؛ دستیاریِ آگاهیِ بازشناسیِی زمان به نابسته ،ساختن کشیدنی رسمِ

 یست، اما وابستها یاددار که شناختن آن، اگرچه وام ؛«سره» :نه چنان که بود ییها«چیز»بود و 

  .ی یکسره کژ«دیگر»و چنین زمان نیست. 

ی است؛ نه چون نخستی عرضه درگریز مانایپیوسته در یاد،  «نه آن، نه این»نوع این  ،افزون بر این

ه به ای کی تجربهست برآمده از بازسازاییوسته، خوشیبه دم پبه یادسپردنی دارد، نه  مطلقِ

 اشچون اثر است، در ابژگی دیگر اینکه .پیمایدرا آنجا می اشزیست آینده ای دیگر درآمده،تجربه

رگون پدیدار یگست که هر دم دست و چون بسته به تاثری، پیوستار شده، آپولونیاش[]چیزبودگی

؛ از موثر ست، گسستها دیگر ار چیزها،ست در کنایافزودهمزمان، چون ه. شود، دیونوسیمی

   . از کژسراسر جداسر، که  ی همهارد؛ ولی نه زیستی یکبارهزیست خودش را د

 

، طمطراق شکوهمند تراژدیاز پی  که بیتکین  ستهمواره اقلیتی ست،هرکه به کار این وانمایی

آورد و تا، به سبب ویژگی زیست ی خودش را بسنده برمییگانهبی از پی فرّی جاودان، زیست 

ز ا ر خود را در کژی؛ باز کژ و کژاندیش، بستیافته گروه شداجتماعی و تاریخی، دگردیسی 

mainstream نباشد.  [اش]اعم از خود درگذشته «آنها»ی خوابهکند تا همپهن میالب( )جریان غ

شعر ) آن یو اثر، در هر زمینهساز است. یکسان دستِاین چنین هنر، هماره کژی از هارمونی یک

                                                            
2 Visible  
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، ی حساسیتی شوریده و افراطیویژه ستیستی، خواستار نمایش ز(و نقاشی و موسیقی و دیگر

ن اید تا آنمکه همین ساختمان، آن را از هر کژی، راست می ساختی داده که به آن شکل و ترتیبِ

 هنجد، ساخت دیگری میندارد ای جز تن زدن، که چارههنرپیشه یگانه را پدیدار سازد. و زیستِ 

، تا در نظمی 3شود برترینای سوار می، بر نظام سلطهساختی، ناگزیر از استحکامات خود و هر

، برای «دیگری»ی نه جدا از تجربه ،امااگرچه مستقل  ،«خود»باشد و این  4«خود»دیگر رسانای 

ی را بازشناسی کند که از پیوند های عطفآن، نقطهدریافت سازد تا به می« آنی»او و اوی دیگر، 

  .فرادستش آمده، ممکن شود« خودنگاری» آنها

 یشههنرپبا  (خواننده/مخاطبست؛ دیدار تماشاگر )دیدار دیگری دریافت، در پی این از دیگرسو

طق و من وابسته به تنظیمات حواس که چون هر دیدار دیگر، (اثرز راهگذار پدیده ))پدیدآورنده( ا

نخستین  گرهلطجایگزین ساخت س ی تنظیمات تماشاگر،بستهوای دیگر، نظام سلطه بیننده و پس

رآشنایی او آن آشنایی یا دی ی خودو وابسته به دریافت زیسته بسته به اندریافت او باز شود تامی

ه این فرآیند نه بر خواست هنرپیش با این همه، یابد.خود باز یا ناآشنایی را در نسبتش با اثر، در

شود با دستکار دستگاه دیگری ناساز می آن دستگاه نخستی تماشاگر و و نه بر میل تاستوار اس

  ی دیگر دارد.  القای سلطه هربار که «اثر»ی خود به واسطه

 

 

 

 

                                                            
آید از خود آورده. و به کار ما اینجا بیشتر میکانت، « الترانزندنت»ایم که در برابر ، هرگز تفضیلی نیست. ما آن را از محمدعلی فروغی وام گرفته«برترین»این  3

صطالحات فلسفی ست که کانت از الفظی»نین است: انتخاب این برابرنهاد چ پانوشت فروغی در «! استعالیی: »کانت متاخر مترجمین معمولو برابرنهاد « ترانزندنتال»

ی این لفظ ی برترین که ما برای ترجمهقدیم اروپا گرفته و اصطالح کرده است برای معلومات حاصل از صور ذهنی قبلی که معنی آن را در متن بیان کردیم. کلمه

د به جزیی شود، ولیکن لفظ فرانسوی آن نیز چنین است و بایمراد گوینده فهمیده نمیمناسبت نیست. هرچند از این لفظ اللفظی آن بیاختیار کردیم با معنی تحت

لم گویم، مقصود همه این نیست که باالتر از همه است، بلکه منظور عکه کانت هم چنین کرده است. بنابراین هرجا برترین میمناسبتی آن را اصطالح قرار داد، چنان

چون اینجانب  ی نقادی داشته باشد، وی آن و وجههجربی و حسی نبوده، عقلی و قبلی باشد و تعلقش به صورت علم باشد نه به مادهست که معلوم در او تاییا فلسفه

 سیر حکمت در اروپا، 7ج ، 702پانوشت ص « / ]الخ[ ی این معانی از آن مفهوم شود، مانن خود کانت به کلمه برترین قناعت کردملفظی نیافتم که همه

 ین ندارد که محض باشد. برای ما، محض سوژه نیست. سوژه تع« خود» 4 
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 ]خوان امید[

 

ست، ستدیدادوند برآی یاز طرف دیگر، در اقتصاد هنر، که چون هر مناسبت تجاری دیگر

 توجه به تالش ووری، بیستدی با هر پیشهبا هنرپیشه، همچنان که در هر دادوی خریدار معامله

 گذاریبیرون آن ایستاده، ارزش اندرکار آنرزشی حاکم است که دستکوشش و دانش او، نظام ا

 ، ترتیب آرایشی آن شده، عالوه بر آنکنندههای هنرپیشه و مصرفی مناسبتکنندهکرده، میزان

اوست: او داور  نیز همه بر دوش گونه کار سنجشدار است؛ و بدینی عمومی را عهدهسلیقه

ترین تعریف نقد، سراپا )در فروکاسته ،نویس است، دالل اثر استهاست، روزنامهجشنواره

  . گنبه گمانش هم ست انبان زیستیکاریر کهنهبدترین شکل پی و در پولتیک( منتقد است

قدر خورد که همانگره می یولتیکستد فرارفته به پی دادوویژه نظامی چنین، ازاقتصاد هنر، این

شتِ ور را پیش از او پیشِ سرنوپیشه سیاست که مقدراتِ ساز است که پولتیکِخودکامه و یکسان

ای این دستگاه، خودکامه وپیوندِ دستوری که پیوسته پرهیزکار نباشد، همپیشه .گذارداو می

 فن ستیغی را درنوردد که پیشنهاد عرتا جایی که به این دستیاری، فراز آ« همان» گرِشود یاریمی

 ایمتصدیکار کهنهگر و دالل و چیزنویس فرارفته، فرازی که آنجا، از آرایش خود این نهاد است.

استوار و  همواره به پایش خوداند و چنین، این دستگاه، منصوبان اوی همه ایشانکه  شودمی

و در این همدست ساختن ا در اگر از هضم آن برنیامد - را در چنگال خویشی دیگر هرگونه

 رداش را خُگرفته جان و تن و اندام -به قوام او قلمه خورد ای از خود دستگاه شده روند تا پاره

 ،هنرپیشه بخواهد چنین نهادی را برستیزیده واژگون کرده باشد چه هرکند. بنابراین، اگر چنانمی

خواهد به درخواست نمیوری که ناگزیر است که برِ هر پیشه اندازههمان آن پرهیزکاری برای او

ست که مگر بتواند نه ناظم و کاریدهد. تنها در گرو چنین خویشتن  گریو میزان چنین میزان

ر این پیوستگی داو باشد وگرنه، بی و ساز خواه یکسان گر هیپوکراسیآن نهاد، که نمایشمجری 
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ای که سرانجام نمودار سستیشود دستیار کابوسی می فره را وانهاده، 5ی کیخسرووارکاریخویش

 ساسانی را به لغزش کیکاوس پیوند داد. 

بنیادش )هنری و غیر آن( با یاری و همدستی های شارالتانبرای هنرپیشه، در دنیایی که مناسبت

 تسکاری تن ندادن به رفتاریشود، خویشها چنین تعریف مینهادنهادها و خردهپولتیکِ کالن

که  -نی جایگزی گونه مگر به روش و منش،. اینشودطلب می و پیوسته دهش از او توقع که پیشتر

ی او که اگر جز این باشد به همان ست متناسب خوی یگانهاره شخصی و انفرادیهمانا هم

اش، با را پیش نهاده باشد. او با بریدن گوش -خورد می« همان»سرنوشت دچار شده قلمه به 

، با سرورگریزی و عصیان، ش، با تن زدن از هنجارهای خانواده و جامعهاش، با دیوانگیودکشیخ

آغوش  ،واژگون در گفتار و کردارِاش، ی الگوهای پدران هنرپیشهنهادههای پیشبا درشکستن قالب

 ت و دراوسهستی  هستی و پیوستگیِ او، متضمنِ گشاید که در آگاهیِای مینابودیو  تباهیبه 

. (ستایود همین آموزه)چه خ دهد که هستی او را ممکن کردهای تکیه میاین رفتار، به پیشینه

اثر.  :شودتر، خود او میتر و بیششده، پیش «او هستیِ»نیست: « او»این چنین هنر او، دیگر هنرِ 

 ن راهنرپیشه، که چنین مرزهای بیرون و درو برِدر کار که خودِ کار.  شدهکه منحل و ذوبنه این

ت به درخواستواند به جریانی پیوسته، یا تواند و نمیشود و پس، نه میجهان می «د̉خو»برداشته، 

به ته پیوس ایروپاشیف ست:او خودش، خودِ داشته باشد. پیمان او تنها با، جهانِ یجریان انداختن

    .کار بازسازی

 

 

 

 

 

                                                            
 1321مروارید، چاپ دوم  ،«آفرین فردوسی»محمدرضا محجوب؛  ،«فرجام کار کیخسرو» مقاله ن.ک 5 
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  [ستنویدی ،مرگ -که  - ]

 

 میان ینسبتو گشایش فراآوری  که ست، تالشی همواره، شعر، برآوردن خواستی برترینی منبرا

درگذشته و این خودِ رودرروی پرسشِ از خود بودن  آن خودِ یفت آمدهبه با های حسیِ اندریافت

 هک ساختهکژی از منطقی پیش باو آوردن آن،  دیگر انداختن زبان، در به ریختِ را، با از ریخت

کند. ممکن میآورد، میو فهم  یادبا نظمی استوار و ستبر در خدمت ترتیبِ های شناختی را نشانه

محصول دانش، محصول  محصول برانگیختگی،، محصول ذوق تنها تواندین شعر، نمیاین چن

ها. ی اینمهی هه و بافتهست از چیدمان به هم تنیدادراک باشد؛ بلکه برساختیتکنیک یا محصول 

دا اش را در خود پیست که منطقایشاعر التزام تئوریک ندارد، بلکه التزام او برساختن سازهاما 

ان، به زب مومیِع منطقیِ با دستیاری نظامِبه خود استوار  او، ساختمان او، شعرکند و این چنین می

پاره از رنج( ی عدمی لحظه)تی آنچه او نیس درپاالیشی حسی  امکانکوشد میآن،  دستکاریِ

به لکه بدر ناکجا نیست،  ی شاعرانه، بیرون هستی ایستادنِ خلسه برای اوآورد. پنداشته؛ فراهم 

   طلق. در جستجوی مست ، زیستن شر، زیستن مرگ، زیستن دیویهستی زیستنِ ناکجایتمامی 

ستی جز انقطاع ، خوامدام پاشیده است، است اره بریدهپمدام پاره ،رده استکاگر مدام حذف  او

 . نهایی نداشته پاشیدگیِ، جز از همنهایی پارگی جز نهایی،

تر یشپ سازد که تاروپود آن همهای سراسر ناشدنی و ناکردنی، بافتی میبهتجر برای نمایش پس

( نیاندیشیدن به نااندیشید:کژی ) از او خیالِ آمده.دربه تجربه  اشزیست انسانی مختصات و در با

 ن شدن را، آ به درد، سر و دل سپرده آبستن، همواره

 را، پارگی نهایی  را، آن ناکجای هستی یکپارچه آوردنِ خود را،

 آورد... می گرداثرش ویآگاهودر خودوزیست

 شود.  یبی چیز، چیزفرارفته،  نیز از آن تا    

 

 

 0333خرداد  - 2104می 

 امیر حکیمی
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