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 گفتارپیش
 

ترین اصول فلسفی مکتب اصالت مهم عریانیسم و ای برمقدمه»

 «1کلمه

 

 ؟کلمه وسیله است یا هدف

اصل دیدگاه مکتب ادبی اصالت کلمه بر دو محور بنیادین 

 کند:حرکت می

 یاجتماع_وسیله دانستن کلمه در جهان زیستی. 8

 هدف دانستن کلمه در دنیای هنر و ادبیات. 6

 اجتماعی_وسیله دانستن کلمه در جهان زیستی

ها از طریق فرآیندهای زبانی با یکدیگر ارتباط برقرار ما انسان

ابراین بن ؛ها و عالئم و...کنیم مثل گفتگو، مکاتبه، نقاشی، نشانهمی

ون افتد و بدتر زندگی ما در زبان اتفاق میهستی ما و خیلی ساده

ی مهم این است که زبان تفاوتی با دیگر جانوران نداریم. نکته

گوییم اجتماعی از کلمات است و اگر کلمه چه ما به آن زبان میآن

ساحت اجتماعی  را توان زبانمی پسنباشد زبانی هم وجود ندارد، 

توانیم زیست ت. ما عمالً از طریق کلمات و زبان میسدانکلمات 

ه ای کتفکر، احساس، عمل و هر نوع تجربه گونهکنیم چرا که هر 

                                                           
ستاد توسط ا« _کلید جهان هولوگرافیک_چشمهای یلدا و کلمه ». این مقاله برگرفته از تدریس مباحث علمی کتاب مستطاب  8

 ( است.8930ی کلمه گرایان ایران )اردیبهشت زرتشت محمدی در اندیشکده

 



 11||صبح بخیر پرنسس

نابراین ب ؛دنگیرداشته باشیم همگی از طریق کلمه و زبان شکل می

اجتماعی، کلمه _از دیدگاه مکتب اصالت کلمه، در جهان زیستی

 ای در اختیار انسان است.وسیله

 

 دانستن کلمه در دنیای هنر و ادبیاتهدف 

های ادبی و هنری همگی در یک نکته ی مکتبهمه

القولند و آن این که کلمه همانند زندگی روزمره در دنیای متفق

توان آن می اای که بهنر و ادبیات هم تنها یک وسیله است، وسیله

 اما مکتب اصالت کلمه برای نخستین ،نوشترا داستان  و انواع شعر

بار در تاریخ ادبیات جهان اعالم کرده که این کلمه است که مادر 

ادبی و هنری به دلیل وجود بسیط کلمه  هایآفرینش تمامو  بوده

 گیرد. اگرکلمه هست اثری شکل می چون ؛ به عبارت دیگراست

های ادبی متفاوتی را از نظر وجودی نداشت کلمه قابلیت و ساحت

و...  یژانررا از نظر مکتبی، سبکی،  توانستیم آثار متفاوتینمی

 شکل دهیم.

 زبان تشعشعی

های مزیت و گرا کدامندخصوصیات زبان تشعشعی و زبان کلمه

 بندی ما دو نوع زبان داریم:چیست؟ در یک تقسیم هر یک در

 تشعشعی(_)مکانیکی یزیغر زبان. 8

 گرا. زبان کلمه6
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 نیز آدمیی گارو روز است زبان تشعشعی زبان تمام جانداران

ای با تکاملی که در ساختار زبان را داشته اما در دوره همین

 کند.گرا را کشف میه زبان کلمهافتادبیولوژیکی او اتفاق 

ه چ گرا اززبان کلمه هآید کپیش می اکنون این پرسش

د برآورشناسان از زبان ایعده ؟کشف شد و شکل گرفت زمانی

ه میلیون سال پیش شکل گرفتتقریباً یکاند که این زبان از دهکر

و ما  بودهاین تنها یک تخمین  که باید توجه داشت هم اما باز

ده نباید نادیای که نکته . به هر حالنداریم در این زمینهاطالعاتی 

تردید باعث این کشف سیر تکامل آدمی بی گرفت این است که

  .شده و به آن حد از تکامل رسیده که شعورمند شود

 :(زبان تشعشعی)دارای محور تشعشع اتموجود ویژگی

 آگاهی ثابت و ایستا. داشتن 8

 محورموجود تشعشع. مجبور بودن 6

 زندگی کامالً طبیعی. داشتن 9

 قدرت فراروی یا فروروی. عدم 6

توان گفت آگاهی حاصل از زبان تشعشعی ثابت و می ایآ

در غیرانسان، یعنی در دیگر  یتشعشعزبان  ؟مکانیکی است

و خنثی است یعنی استحاله و تغییر  ردجانداران حالت ایستا دا

اساس  رو ب کندمیاما زبان تشعشعی در انسان استحاله پیدا  رد،ندا

 ،گرا قابلیت رشدالبته زبان کلمه شود،مثبت و منفی می ،ذهن

یش، راگانسان بر اساس شعور کلمه .گسترش و پویایی دارد ،بسط

موجودات دیگر به دلیل  دهد.تغییر ب اتواند انرژی تشعشعی رمی
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 نداشته وزبان تشعشعی قدرت دخل و تصرف و فراروی و فروروی 

گانه همان طینت ثابت خود را دارند. شما از طریق حواس پنج

کنید. حال اگر برای این دریافت میداده و  انتقالرا اطالعاتی 

ر گرا هستید و اگلمه استفاده کنید، کلمهها از کها و دریافتارسال

 محورید.تشعشع موج و... ،از تشعشع استفاده کنید مثالً از بو

توان گفت موجودی که فقط زبان تشعشعی دارد آیا می

آزادی به مفهوم قدرت  مثالً یک گربه، در زندگی مجبور است؟

ین ابرابن ؛گیری و اختیار استاراده، رشد، پیشرفت شعوری، تصمیم

مثالً یک  ،توانند رشد کنندمحور هرگز نمیموجودات تشعشع

، تحصیالت کسب کند، ریاضی هدزاختراع  دست به تواندگرگ نمی

 شده، محدود اشافزار مکانیکیاین موجود در همان نرم بیاموزد و...

پس مجبور است و درست مثل یک ماشین یا یک کامپیوتر بدون 

 کند.دخالت شعوری، تنها به صورت مکانیکی رفتار می

 

 واسطهاصل ارتباط بی

 اصالتگذار و تئوریسین مکتب بنیان_آرش آذرپیکجناب عالی

واسطه در نزد ما به معنای ارتباط معتقد است ارتباط بی_ کلمه

جهان فلسفه و ادبیات، همواره با مشکل وسیله نیست. ما در بی

ایم. وسیله همان ابزار تشخیص وسیله از واسطه مواجه بوده

اما واسطه تبدیل شدن  ،شناخت، بیان و یا رسیدن به چیزی است

همان وسیله به هدف است، نه فقط ابزاری برای حرکت. فرض 

 یهم برای آوردن آب، لب دریا برویم و هرکس وسیله کنید همه با
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. .از لیوان و بطری گرفته تا کوزه و تانکر و. ،مورد نیازش را بیاورد

ر از ها را برتحال اگر یکی از این وسیله .اندهر کدام یک وسیله که

تبدیل  ی ماوسیله وقتآنی برداشت آب بدانیم، بقیه و تنها وسیله

که در تمام عمرش  به واسطه شده است. حال تصور کنید کسی

ن، آب خورده است لیوانش بشکند و تشنگی بر او چیره تنها با لیوا

آید. آیا این برای او آغاز یک فاجعه شود چه بالیی به سرش می

کسی دوست دارد به دیگران بقبوالند  واضح است چون هر ؟نیست

روع گیرد و جنگ شفاجعه شکل می .اش بهتر و برتر استکه وسیله

 اند.شکل شدهشود. در مورد شناخت، همه دچار این ممی

چون  وسیله نیست؟واسطه، ارتباط بیچرا ارتباط بی

م، سئالیرهای باطنی کلمه مثل سورادبیات یعنی کشف قابلیت

های ادبی هم ها و سبکحتی قالب، سمبولیسم، ناتورالیسم و...

 های جوهری کلمه است.استفاده از قابلیت

 ت؟سنی باواسطهچرا استفاده از وسیله به مفهوم ارتباط 

شود، به هدف ب لیتبدهرگاه، وسیله  کهاستاد آذرپیک معتقد است 

ظر ی مورد نتنها زمانی که وسیله نیبنابرا ؛شودوسیله واسطه می

جای ابزار در زندگی تبدیل به هدف ما در زندگی بشود، آن ه ب

نوع ارتباط ما با هستی با واسطه است.  و شدهوسیله دیگر واسطه 

بی نگاهی بیندازیم، هر مکتب تنها خود را حال اگر به مکاتب اد

ها و پرتوهای وجودی کلمه غافل هدف قرار داده و از دیگر قابلیت

 ودهبسمبولیسم تنها یک بعد از قابلیت وجودی کلمه ، مثالً مانده

ای نوری است برای شناخت ذات کلمه، حال اگر و پرتو و رشته
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متن نها ده باشد و تقرار داکسی سمبولیسم را هدف خود 

 دچار ارتباط باواسطه شده است! اتیادببنویسد در  تیسمبولیس

واسطه در ادبیات به چه مفهوم است؟ آیا ارتباط بی

شاعری که تنها راه شعر را استفاده از وزن عروض کالسیک 

واسطه با داند ارتباط بیو آن هم در همان سبک سنتی می

و یا ای است یا نوع نگاهش واسطه ادبیات برقرار کرده

نگر نویسد، واسطهمی یستیئالرنویسی که تنها سورداستان

د؟ اگر آن شاعر یا نگرواسطه به ادبیات میاست یا بی

کاری باید ه واسطه عمل کند چنویس بخواهد بیداستان

 واسطه یکی ازوقتی ارتباط بی در پاسخ باید گفت انجام دهد؟

شناخت است، پس باید بتوان  امرلمه برای اصول مکتب اصالت ک

از این اصل برای شناخت هر موضوعی از جمله ادبیات بهره گرفت. 

 شود که ماواسطه در ادبیات باعث مینگاه بر مبنای ارتباط بی

فرض ذهنی در هنر ادبیات )شعر، داستان، بدون هیچ گونه پیش

ها در ژانری ای آننامه( تأمل و از دستاوردهنامه و فیلمنثر، نمایش

برای مثال اگر شاعریم با نگاه  ،مند شویمبهرهزنیم که قلم می

 ها وتوانیم از تمام دستاوردهای ادبی قالبواسطه میارتباط بی

های شعری و داستانی بر مبنای نیاز متن خود استفاده کنیم سبک

 یو در این صورت است که اثر ما از شعر فراتر رفته و وارد حوزه

عبارتی  هالبته در این مسیر خود شاعر یا ب شود،میراشعر ف

 ها نیز به عنوانرسد که آننویس خود به کشفیات ادبی میعریان

که نویسنده تنها  هنگامی شود...نوآوری بر فراشعرش افزوده می



 صبح بخیر پرنسس||11

ر د سبک یا یک مکتب خاص باشد ،هدفش پرداختن به یک قالب

گر های دیبه طوری که از پتانسیل ،سازدبعدی میواقع متنی تک

ها و مکاتب دیگر و در کل در انواع ادبی سبک ،هاکلمه در قالب

و خود را از  دانستهادبیات  تمام چون آن را و مانددیگر غافل می

آن را اصل و مبنای ادبیات ، چه بسا کنددیگر انواع ادبی محروم می

ی ساختن شعر و لهکلمه را وسی گونه که برخیهمان، بداندزمانه 

ان پای، در نتیجه از آن ذات و قدرت بینددانمیدانسته و  داستان 

یکی از ابعاد  شده و خود را در کلمه در مقام جامع وجودی غافل

 گرا به ادبیات و کلمهند. این نوعی نگاه واسطهکنمیمحدود کلمه 

 افزایی هرچه بیشتر انواع مختلفنویس با هماما یک عریان ،است

های ادبی، به فراروی از شریعت و ادبی، ضمن ایجاد زیبایی

یعنی حرکت به سوی  و این مداری ادبی خواهد رسیدچارچوبه

. هر اندکه از انواع ادبی مکتب اصالت کلمه فراداستان و... ،فراشعر

 هستندنوع ادبی مثالً غزل یا شعر سپید دارای چارچوب خاصی 

اصل  خود راو شوند ب میمحسویک شریعت ادبی  هر کدامکه 

 یالبته جنگ هفتادودو ملت که دانندمیی حاضر ادبیات زمانه

اما در مکتب اصالت کلمه،  ؛هادبیات به همین شکل ایجاد شد

ی این انواع مختلف واسطه همهنویسنده، از طریق اصل ارتباط بی

نهایت کلمه در مقام جامع هایی از ذات بیدر ادبیات را پتانسیل

های داند و ماهیتبنابراین چون کلمه را هدف می ؛داندوجودی می

ها ن تکنیکها به عنوااز آن ،های کلمهشده را ابعاد و قابلیتکشف
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 بهرهاز آنان کند و هرچه بیشتر در متن استفاده می یو وسایل

 کند.بگیرد، کلمه را بیشتر عریان می

واسطه در ادبیات، به مفهوم شناخت آیا ارتباط بی

یم یدر پاسخ باید بگو جانبه از کلمه در مقام جامع است؟همه

لمه نری کی ابعاد هجانبهواسطه یعنی شناخت همهبله. ارتباط بی

ه اند و البتتا کنون کشف شده .ها و..قالب ،هاسبک ،که در مکاتب

 یاند و سپس استفادهکه نامکشوف ماندهاز کلمه هایی حتی جنبه

تر کردن ها در متن برای هرچه عریانافزا از آنهنرمندانه و هم

 کلمه.

واسطه با خود به مفهوم ارتباط بی: واسطه با خودارتباط بی

شناختی، های جسمی، روانجانبه از خود )جنبهت همهشناخ

به  و شناسی، نجوم و...( استفردی و اجتماعی، نیازسنجی، مزاج

 ی وسایلی که درنوعی خودشناسی با استفاده از همهعبارت دیگر 

اختیار داریم. این به معنی حرکت بسیط برای شناخت خود است. 

 معتقدند که تشخیص واسطه استاد آذرپیکدر خصوص ارتباط بی

 نقش اساسی دارد.« منیت پویا»و « منیت کاذب»

های خود که انسان از غریزه هنگامی منیت کاذب چیست؟

د از توانکند که میسازد نه یک وسیله و تصور مییک واسطه می

گیرد. در این حالت ها زندگی کند منیت کاذب شکل میطریق آن

که از  طوریه کند بمی اش سقوطشعوری یانسان از فرادایره

درستی ه تواند به عنوان وسیله بمشاهدات و تصوراتش نمی

تبدیل به هدف خود  اها رچرا که در بیشتر اوقات آن ،استفاده کند
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بنابراین مدام در مردابی از تصورات ذهنی و اتفاقات  ؛کرده است

کند اما تردیدش زاینده نیست زند. تردید میروزمره دست و پا می

بلکه عامل شک است، شک تردیدی که در مکتب اصالت کلمه 

شود. در این حالت شخص بر اساس هم خوانده می« شک مردابی»

 های آنماهیتکند که اساساً هایش شک میفرضتخیالت و پیش

 گیرد.پریش قرار میواهی است و در حالت بیمارگونه و روان

شک مردابی شکی است که ما در آن  شک مردابی چیست؟

سوی ایمان و یقین نداشته ه و در این حالت حرکتی ب شدهمانا 

 هایفرضباشیم. ما در واقع بر اساس هدف کردن تصورات و پیش

ها شویم و چون آنرواقعی( میتخیالت )تخیالت غیخود دچار شبه

ر که این ساختا ویم. هنگامیرمی فرومنیت کاذب در پذیریم را می

شود در طول زمان، حجم عظیمی از این در ما تعبیه می

را ما  یندهمسیر حرکت فرارو گشته وتخیالت در ما انباشته هشب

 کند.مسدود می

 هایها و شکستکنید در منیت کاذب، پیروزیفکر می

چه را که در منیت کاذب انسان آن افراد چه تبعاتی دارند؟

های مالی، مقامی، نیست با پوششی از موفقیت« خود»

 دادهبه خورد دیگران  گرایی افراطی و...انگیزی، مد، تجملشهوت

شود. در صورت پایه و اساس میهای بیبینیو دچار خودبزرگ

مبتال  هاپریشیروان تخیالت و توهمات وهشکست نیز به انواع شب

بنابراین  ؛شودمی که باعث خودآزاری، دیگرآزاری و... گشته
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 گیریمنیت کاذب در هردو حالت موفق و ناموفق، شکل ینتیجه

 ی بیمار است.انسان و جامعه

که همه چیز اعم از خوردن،  هنگامی منیت پویا چیست؟

نه به  را های اجتماعی و...خوابیدن، شهوت، احساسات، موقعیت

هایی در خدمت زندگی کردن عنوان واسطه بلکه به عنوان وسیله

ه نشویم ب بینی و...خودبزرگ، بدانیم و در عملکرد خود دچار کبر

ه با واسطایم. در منیت پویا از طریق ارتباط بیمنیت پویا رسیده

را به شناخت درآوریم  مانشود نقاط قوت و ضعفسعی می« خود»

 ،اخت منجر به غرور یا ناامیدی نخواهد شدبه شکلی که این شن

چرا که نباید هرگز از نتایج و دستامدها، هدف ساخت. در این 

سیر  یحالت شک دیگر تردیدی یا مردابی نیست بلکه روشی برا

 سوی یقین است.ه ب

 «ویفرارَ»اصل 

واسطگی به باواسطگی کشیده شود و هرگاه ارتباط از مسیر بی

تر و بیشتر شود، انسان بیشتر در مسیر این باواسطگی هرچه بیش

آرش آذرپیک با توجه به اصل  جنابعالی گیرد.فروروی قرار می

 اند.ویساالری فرورَمردساالری و زن»د: فرمایمی سومجنس 

ا شدگی ردو پسوندند که گراییدن و هدف «ییگرا»یا  «یساالر»

پرستش دهند. هر نوع گرویدن به یک وسیله در واقع نشان می

های پندار! با توجه به اصل ارتباط یعنی پرستش بت ،ابزارهاست

چه است که وسیله واسطه، فراروی محدود نکردن خود به هر آنبی

به عبارت دیگر اگر وسیله به هدف  ؛کندرا به واسطه تبدیل می
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ای به عنوان مقصد در نظر گرفته نشود، تبدیل و بالطبع وسیله

کند. حرکت بسیط انسان در حرکت می ویرانسان در مسیر فرا

که پیوسته هر تفکر و پتانسیلی از گونه است اینابعاد کلمه به 

 ای برای شناخت بیشتر و بیشتر حقیقتوسیله تنها وکلمه تنها 

کند و . در فراروی انسان به سمت جنس سوم حرکت میباشدمی

 در نظر ای را به عنوان هدف و مقصودگاه وسیلهدر این راستا هیچ

گیرد که خود را محدود و محصور به آن بداند بلکه همیشه با نمی

تئوری ضمن درک و  ای لهیوسدید باز و با احترام تمام به یک 

ا و ب کردهها حرکت شناخت آن، به سمت دیگر وسایل یا تئوری

رسد و تر میها به شناختی بسیطو تئوری شناخت آن وسیله

را نیز به آن  ییافزاخودی، شخص هایسپس با توجه به دریافت

بعاد و از ا یافتهبعدی نجات در نتیجه از تفکر یک ،کنداضافه می

رسد. در این حالت کلیت آن شناخت مختلف به شناخت می

موجودیت  ،ن شخص استهماجانبه که تنها مخصوص همه

انسان در  حتیکند. زمان مشخص می_فراروی او را در آن مکان

 شودیم ییستایا دچارکند زیرا سطح اکتفا نمی این مسیر به این

 پایان کوشش برایها باز هم در مسیر بیبلکه پس از این دریافت

ا نشیند. از این نظر انسان تدریافت بیشتر حقیقت به جستجو می

 داندگاه حقیقت را مقصدی نمیرهرو و محقق است و هیچ ابدالدهر

تواند که به دست آید بلکه شناختش از حقیقت تنها و پیوسته می

 تر شود، زیرا حقیقت نامحدود و الیتناهی است.ترو متعالیبسیط



 11||صبح بخیر پرنسس

هنر در امتداد تاریخ و پس از انواع  :فراروی در هنر

ا ق پنج فرایند مجزهای شعری یا داستانی تاکنون از طریجنسیت

 توان آن را به دو نوع کلی تقسیم کرد: شکل گرفته است که می

 قانونهنر به معنای شکستن . 8

 هنر به معنای فراروی از قانون. 6

 دو حالت دارد:نیز شکستن قانون به منظور خلق هنر 

انکار  و قانون جدیدی به  حالت اول: قانون پیشین کامالً رد و

 مانتیسم برای ایجاد رئالیسمومثالً انکار ر ؛شودمیجای آن وضع 

رد یا  را حالت دوم: تنها یک بعد یا ابعادی از قانون پیشین

 شود.میکنیم اما اصل بنیادین آن قانون حفظ میانکار 

تنها بعدی یا ابعادی از قانون  :هنر به معنای شکستن قانون

م الً رئالیسشود مثپیشین انکار  اما اصل بنیادین آن حفظ می

ه کند در حالی کجادویی که فقط بعدی از رئالیسم را برجسته می

 گیرد.نادیده می را های دیگرالیه

 دهد:در سه حالت رخ می :هنر به معنای فراروی

تکوین ساختارهای بیرونی و درونی یک قانون به  (حالت اول

)نوع ادبی( که باعث  ژانری آن جانبهمنظور تحول و تکوین همه

و یک قانون متعادل ادبی از درون قانون نه چندان  گشتهتکامل آن 

و  وفانتی مکتب تکامل نظریه مانند ،هنری پیشین خلق شود

 .مانتیسموطغیان در ر

ی یک قانون بدون نشدههای پنهان و بیانظرفیت (حالت دوم

یز های نوین نهای آن به تکامل برسد و مؤلفهتغییر و انکار مؤلفه
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مثالً  ؛دنشو با اصالت دادن به مانیفست اولیه کشف و به آن افزوده

وحدت لحن هوراس در ادبیات نمایشی مکتب کالسیسیسم یا 

 .وحشی بافقی در مکتب وقوع در ادبیات فارسی «واسوخت» یتئور

در اصالت کلمه، . فراروی از منظر اصالت کلمه ( حالت سوم

ی که در آن مسلط است با شناخت دیگر نویسنده عالوه بر ژانر

 وهای ادبی و هنری ها و تکنیکها، پتانسیلژانرها، مکاتب، سبک

تاری قلم خود را به نوش با حفظ اصالت بنیادین خود یعنی ژانر اولیه

رساند. برای مثال، نویسنده با اصالت به ژانر اولیه مثالً بسیط می

گر ژانرهای داستانی و شعر سپید، از طریق حضور دموکراتیک دی

، به کلی فراتر از ژانرها درمتن .ها و مکاتب و..ی فرمشعری در همه

ی کلمه و گونههای هولوگراممتن با شناخت الیه نیارسد. می

گیرد. یک نویسنده ممکن است های آن صورت میکشف ساحت

 ،اما با شناخت دیگر ژانرها ،رئال کار کرده باشدرشعر یا داستان سو

های کلمه به شناختی بسیط از قابلیت ها و...مکتب ،هاسبک

جانبه سوی آفرینش یک متن حرکتی همهه رسد و قلمش بمی

ا و هیا اکثریت پتانسیل متنی که کلمه در آن با همه ،کندمی

 .هایش متجلی استقابلیت

ی شعری به تسلط ادبی وقتی که شاعر در حیطه فراشعر:

لت در ژانر خود به آفرینش متنی فرارو برسد و با حفظ و اصا

 هایهای ادبی و قابلیتبپردازد یعنی در متن او دیگر جنسیت

د، اثر او یک فراشعر است. نافزا متجلی باشها نیز به صورت همآن

 ود.شدر فراشعر، حرکت از عناصر شعری بنا بر ژانر اولیه شروع می
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ود، ر داستانی خنویسنده با حفظ ژان در فراداستان فراداستان:

با شناخت و حضور دیگر ژانرهای شعری و داستانی و سایر 

زند. های ادبی، به آفرینش متنی فرارو دست میها و مؤلفهپتانسیل

در فراداستان حرکت از عناصر داستانی بنا بر ژانر اولیه شروع 

 .ی فراداستانندزیرمجموعه 6و فراقصه 8فرارُمان شود.می

 قدر متعالیکه فراروی نویسنده آن هنگامی متن آزاد عریان:

شود که دیگر تمایزی میان فراشعر یا فراداستان نباشد، یعنی ژانر 

جا شروع ای که نویسنده در آن مسلط بوده و حرکت از آناولیه

متن آزاد عریان شکل  ،شده در کل متن محلول شده باشد

 است. بارز جنس سوم کلمه یگیرد. متن آزاد عریان نمونهمی

خود یا من در هر شکلش یعنی ماهیت  :فراروی از خود یا من

رپیک آذ استادی اوست. و کیستی ما. ماهیت انسان برآیند گذشته

تمامی آن  است ومعتقد است که خود، همان عادات، رفتار و تفکر 

محور ماست. باید بدانیم پشت هر کلمه که ی شعور کلمهزاییده

ان شعور و آگاهی پنهان است. خود ماهیت ما را ساخته چه میز

 ی یک فرایند بدوناگر فقط حاصل جبر محیط، وراثت و یا نتیجه

آگاهی متعالی و متعصبانه باشد باید نقد شود و الزم است که از 

آن فراروی کرد زیرا این ماهیت انسانی را تنها به سمت زندگی 

 بگذاریم بای نقد را به بوته «خود» اگر وار هدایت خواهد کرد.گله

                                                           
، «_کلید جهان هولوگرافیک_های یلدا و کلمه چشم»فرارمان  :عنوان مثالبه  .8

 (، تهران: نشر روزگار8930آرش آذرپیک و همکاران، )

 آرش آذرپیک جناب استاد به قلم «گلپانا»ی . به عنوان مثال: فراقصه6
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توانیم خود را انتخاب، کشف و خلق کنیم. این شناخت خود، می

ی خود، به عنوان شریعت فکری خود است و خلق کشف چارچوبه

ی فکری و حرکت بسیط و خود نیز یعنی فراروی از چارچوبه

 .زن است مرد و سوی انسانیت متعالی که جنس سومِه جانبه بهمه

 گراییاین جنسیت بوده وگرایی نسیتفراروی از خود، فراروی از ج

گرایی، یا پرستش هر چیزی مثل پول، فکر تواند مردگرایی، زنمی

و توهمات، زبان خود، حرکات  تعصباتخود، ژنتیک و نژاد خود، 

باشد. انسانی که به دنبال فراروی است  متعالی و نوری خود و...

ای هچ وسیلو هی بوده مقصودگراوی سازد بلکه گاه مقصد نمیهیچ

 کند.را به عنوان هدف و مقصد تعیین نمی

 اصل اصالت وجود عریانیستی

 وجود از منظر مکتب اصالت کلمه به چه مفهوم است؟

تفاوت قائل « موجود»و « وجود»آذرپیک، بین دو ساحت  استاد

 محدود شده مکانی_ابعاد زمان دراست. از نظر ایشان، موجود 

)البته هر موجودی در هر عالمی محدود به ابعاد خود است(. 

کل فراتر از « وجود» وموجود ساحت این جهانی وجود است 

ماهیتی، _ماهیتی. در واقع ابعاد جوهری_افزایی ابعاد جوهریهم

ی مکان_فراتر از ابعاد زمان« وجود»در نتیجه  ،مکانی هستند_زمان

 ماست.

 شود:ل میاین تعریف چند نتیجه حاص از

 وجود ساحت فرازمان مکانی است.. 8

 نهایت و نامحدود است.وجود بی. 6
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وجود، حاصل چیزی نیست بلکه همه چیز در هر بعدی از . 9

 یابند.، هستی می«وجود»

 شود. چه که محدود به ابعاد است، موجود نامیده میآن. 6

افزایی یا حاصل هم و چه که حاصل چیزی یا چیزهاییآن. 8

 . شودنامیده میچیزهایی است، موجود 

 وجودند. بعدیِهای درونجوهر و ماهیت صورت. 0

استاد  جوهر در مکتب اصالت کلمه به چه مفهوم است؟

ای است که باعث موجودیت که جوهر، شاکله اعتقاد داردآذرپیک 

 دو ،زمان_شود و در جهان مکانیک وجود در بعدی از هستی می

ثابت که به عبارت دیگر  بعد. داردساحت و بعد ثابت و متغیر 

همان چیزی است که در تمام مراحل حیات  بودهی زیرنهاد جوهره

مثالً بعد ثابت جوهر زرتشت  ،یا موجود همیشه هست یءیک ش

ی آن در کودکی، وسیلهه همان ساحت جوهری است که ما ب

ه شناسیم یا با میآن زرتشت ر با .نوجوانی، جوانی، پیری و..

و تشخیص شناخته ی آن یک درخت را از دانه تا باروری وسیله

ی است که ااما بعد متغیر جوهر، تمام تغییرات جوهری ؛دهیممی

مثالً تغییرات شکل و وزن و  ،آن موجود در این مراحل طی کرده

 ی من از کودکی تا کنون بعد متغیر جوهر زرتشت هستند.قیافه

آذرپیک  استاد آرش تعریف جوهر از نظر چه نتایجی از

 شود؟حاصل می
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 شود نتیجه گرفتمی «جوهر یک شاکله است»ی . از جمله8

ای خودش یک است چون هر شاکله (سیستم)جوهر یک نظام  که

 .شودمحسوب مینظام 

اگر  به این معنی که ،شودوجود، از طریق جوهر، موجود می. 6

کنیم، این یعنی جوهری که یما موجودی را در هستی مشاهده م

 مکان دارد._وجودی در فرازمان

 .داردموجود، در بعدی از هستی، حضور . 9

 .جوهر دارای دو بعد ثابت و متغیر است. 6

ما از طریق بعد ثابت یک جوهر، آن را در تمام مراحل . 8

جوهر  چنین ما از طریق بعد متغیرِشناسیم. همزیستش می

مراحل زیستش تغییرات زیادی اعم از دانیم یک جوهر در می

 کند.کمیت و کیفیت پیدا می

 . اینیک شاکله است آمده کهتعریف جوهر در جا در این

ک یافته از موجودیت یصورتی سیستم ازیعنی شکلی  ؟هیعنی چ

 .وجود

)وجود( در بعدی از هستی،  یمکان_یک هستی فرازمان

یعنی  )موجود( پیدا کند یعنی چه؟ یمکان_صورت زمان

 توانند وجود داشته باشندهای مختلفی با بعدهای مختلف میعالم

 شود.ها باشد موجود نامیده میهر چیزی که در این عالم و

 آرش آذرپیک معتقد است ما دو نوع جوهر داریم:استاد 

ای طبیعی موجود بدون دخالت انسان به گونه :جوهر اولیه. 8

نیز در عالم وجودی  است و هر چیزی که طبیعی باشد ساحتی
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داشته در نتیجه جوهرهای اولیه، ساحت فرایی دارند 

 .انسان، گندم، درخت، سنگ، آب و.. همانندمکانی( _)فرازمان

اش ی اولیهیعنی جوهری که اگرچه ماده :جوهر ثانویه. 6

طبیعی است اما به صورت طبیعی و خداداد شکل نگرفته بلکه 

ام اختراعات بشری. این ها ساخته شده مثل تمتوسط انسان

ها ساحت مکانی ندارند یعنی جوهر آن_جوهرها ساحت فرازمان

 فرایی ندارد.

 ماهیت انسان از دیدگاه مکتب اصالت کلمه

چه که جزء ساختار آذرپیک معتقد است آنجناب آرش عالی

ای که ارگانیک و زیستی یک پدیده نیست ماهیت است، به گونه

آید. زیستی، نقصانی در او به وجود نمی اگر فاقد آن شود از لحاظ

انسان است. اگرچه در  گرا و تنها از آنِماهیت حاصل شعور کلمه

شود گانه و جوهر میدیدگاه ارسطویی، ماهیت شامل اعراض نه

اما در  یعنی کمیت و کیفیت و رنگ و مقدار و حد و اندازه و...

 سرعتخویی گرگ، مکتب اصالت کلمه عطر و رنگ گل، درنده

ی طبیعی ناپذیر جوهرهپلنگ و پرواز پرندگان جزء جدایی

رو مشکل روبهزیستی با  لحاظهاست که اگر فاقد آن شوند از آن

ها نیست. ماهیت انسان خواهند شد و به هیچ وجه ماهیت آن

چه که با محوریت کلمه به دست آمده یا همان چگونه است؟ آن

تی که به سیستم باز ی ما از هسمحورانههای کلمهتجربه

مثالً آرش بودن، کرد  ،شود ماهیت ماستمی افزودهمان وجودی

همه و همه ماهیت من  بودن، کرمانشاهی بودن، استاد بودن و...
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شم کام، نفس میها را از من بگیرند، باز هم زندهاگر آن که هستند

ام از لحاظ هستی دچار چنان موجود خواهم بود و جوهرهو هم

 نخواهد شد.نقصان 

 شود:انسان به دو نوع تقسیم می تیماه

که در  شودگفته میای های بالقوهپتانسیل : بهماهیت ذاتی. 8

ها وجود دارد و در صورت ی انساناشکال گوناگون در جوهره

استعداد فالنی شکوفا شده که د ینوگمی حاًبالفعل شدن اصطال

 است.

د های خوی تمرین و تکرار و کوششنتیجه :ماهیت غیرذاتی. 6

 ماست مانند پزشک شدن، معمار شدن یا نجار شدن.

اگر چه با موجود شدن یعنی تشکیل جسم، وجود به  در انسان

محور، یابی او به شعور کلمهپیوندد اما به دلیل دستظهور می

رسد اش، بُعد دیگری از او به ظهور میافزون بر موجودیت جوهری

شود و تفاوت اصلی انسان با موجودات ماهیت گفته می آنه که ب

 ها در همین بعد ماهیتی است. در قرآندیگر و نیز دیگر انسان

 اریگها در پرهیزکند که برتری انساننیز خداوند تأکید می مبین

مهم  یآید. نکتهمحور پدید می که از طریق ماهیت کلمهاست 

جز انسان ه هیچ موجودی بآذرپیک  استاداین است که از نظر 

دارای ماهیت نیست. عطر گل جزء جوهر گل است، نه چیزی که 

ح ی اصطالدر مکتب اصالت کلمه ریشه .اندآن را ماهیت پنداشته

ماهیت  ، زیرانیست« این چیست؟»به معنای « ما هُوَ»ماهیت از 

به همه چیز داللت دارد اما به معنای « چیستی» یمعنابه 
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یعنی هر موجودی که  ؛فقط مختص انسان است« کیستی»

افزایی ابعاد جوهری بیافریند یا توانسته باشد وجودی فراتر از هم

ی مند )دارای ماهیت( است. به گفتهاز جوهر فراروی کند ماهیت

مشترکند ها در چیستی ی حیوانات و انسانآذرپیک همهجناب 

ی مشترک از لحاظ ماهیت و کیستی دارند ها یک نقطهولی انسان

 تگفجای نوع انسان باید ه و آن تفاوتشان است. در واقع باید ب

، چون کیستی هر انسانی با انسان دیگر تفاوت دارد «انواع انسان»

ات اما در حیوان، کندی من با حال، کامالً فرق میو کیستی گذشته

ست و گرای شعور کلمه، چون کیستی انسان زاییدهطور نیستاین

بهترین راه شناخت کیستی هر کسی شناخت کلیدواژگان اوست 

 اند.ی او را ساختهکه در ذهن وی گذشته و آینده

در  در مکتب اصالت کلمه چیست؟« عرض» ازمنظور 

ا و تنه مکتب اصالت کلمه، چیزی به نام عرض وجود خارجی ندارد

که بیرون از  نه این ،گیردر ذهن ما شکل میفرضی است که د

به شما عرض هستم  تمثالً من نسب ،ذهن ما وجود داشته باشد

 ءترس و شجاعت جزخصایصی مانند . ماما نسبت به خودم جوهر

شدت  ماا کنندماهیت ذاتی انسانند و بنا بر شرایط مختلف بروز می

های پس ماهیت ،است متفاوتها در افراد مختلف و ضعف آن

 راگکلمه بر اساس دیدگاه عریانیسم، د ونانسان وجود خارجی دار

 .هستند

 وجود، جوهر و ماهیت کلمه 
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ی که انسان بدون کلمه و کلمه اعتقاد دارد آرش آذرپیکاستاد 

 ،است« کلمه_انسان»چه هست بدون انسان وجود ندارد بلکه آن

 دارند و یمکان_اند و نیز مقام فرازمانبه این مفهوم که هر دو زنده

دهند و ها، کلمات را گسترش میانسان هم در عالم موجودیت نیز

دوسویه الزم و ملزوم همند.  یها را و این رابطهکلمات انسانهم 

 و مکانی یعنی مقام وجودی است_دارای مقام فرازمانهم  کلمه

ودی و این جهانی یا مقام متکثر. در مقام جامع هم دارای مقام موج

 و در مقام متکثر کلمات قرار دارند.« کلمه»وجودی 

 کلمه از نظر جوهری و ماهیتی

 کلمه دارای هفت جوهره است: جوهر کلمه:

 ییمعنا یجوهره. 8

 ییآوا یجوهره. 6

 نوشتاری یجوهره. 9

 حرکتی یجوهره. 6

 طبیعی یجوهره. 8

 شرایطی یجوهره. 0

 اجتماعی یجوهره. 0

کشف  ،که به مثابه جان کلمه است معنایی یابتدا جوهره

 یآوایی و نوشتاری کلمه، نطفه یشود و سپس با خلق جوهرهمی

های دیگر نیز در زبان دارد مثالً هکلمه جوهر .گیردآن شکل می

 حرکتی یهای معنادار، هر دو جوهرهزبان ناشنوایان و ایما و اشاره

اند. های طبیعیاند. دود و ابر که نشانگر آتش و بارانند جوهرهکلمه
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 ،شوداست که در شرایط مختلف آشکار می جوهری از کلمه موجود

در شرایط گوناگون معناهای مختلفی پیدا « بمیری» یمثالً واژه

ی معنایی را به وجود کند و با حفظ معنای ثابت خود، هالهمی

گردان، در هنگام جنگ  یه یک فرماندهآورد. فرض کنید کمی

که پستش را ترک  سربازرا در نهایت خشم به « بمیری» یکلمه

کرده بگوید. حال همان شخص این کلمه را در حالت شوخی 

بینید که با توجه به کار ببرد. میه عاشقانه خطاب به نامزدش ب

 یکند. این همان جوهرهمعنایی آن تغییر می یشرایط، هاله

 و های ازدواج، تابلوهای راهنماییحلقه و کلمه است« رایطیش»

 اند.ی اجتماعیهایی از جوهرهها همگی مثالرانندگی و پرچم

ک شناسیحاصل دیدگاه هنری و برخورد زیبایی :ماهیت کلمه

که از کلمه به عنوان  جای آنه یعنی ب است، های کلمهبا جوهره

کلمه  یابعاد بالفعل و بالقوهی ارتباط استفاده شود، کشف وسیله

چنین های ادبی و هنری همشود. از همین رو تمام مکتبهدف می

ات ذهای مختلف تمام انواع شعر و داستان که همگی قابلیت

شوند. کلمات عالوه بر ماهیت اند، ماهیت کلمه محسوب میکلمه

جا که زبان تشعشعی نیز هنری، ماهیت انرژیک هم دارند. از آن

شود ع میطی که از ما ساامحور ماست، حتی انرژیع زبان کلمهتاب

و بر تمام موجودات تأثیر  ن بودهحاوی افکار و عقاید و احساساتما

متأثر  خوب یا بد، ها راگذارد، حال آنانرژیک و ماهیتی می

تأثیر کلمات را _ ماسارو ایموتو_ دانشمند ژاپنی کهچنانکند. می

 بر آب بررسی کرد.
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ت اصال یدر مکتب عریانیسم و شاخهگونه که اشارت شد همان

 ،ستوا «کیستی»موجود نیست بلکه  کلمه، ماهیت دیگر چیستیِ

آرش آذرپیک، چیستی را جوهر موجودات قلمداد جناب عالیزیرا 

ماهیت استحاله داده  بنابراین در مکتب عریان، مفهومِ ؛کندمی

شود، یعنی پرداخته می جای ماهُوَ بیشتر به مَنْ هُوَه شده و ب

 ،ساحت شعوری و کیستی که تنها در انسان و کلمه هستی دارد

تحاله اس در عریانیسم تر گفتیم که مفهوم جوهر نیزالبته پیش

ی قائم به ذات ، دیگر مادهماداده شده است. جوهر در مکتب 

ای است که باعث موجودیت یک وجود در بعدی نیست بلکه، شاکله

)ساحت(  بعدمحور دارای دو مکان_در جهان زمان وشده از هستی 

 ثابت و متغیر است.

ماهیت انرژیک هم دارند.  ،کلمات عالوه بر ماهیت هنری

ماهیت انرژیک یعنی عالوه بر بعد شعوری که  ؟این یعنی چه

حاصل کلمات است، حتی کلمات منبع انرژی هم هستند و آن را 

دهند. کلمات از طریق تشعشع، بر زبان تشعشعی هم انتقال می

هر روز بگویید دوستشان شما به دیگران گذارند. اگر تأثیر می

دید، اما اگر به  ها خواهیدی از آنترتر و بانشاطدارید، رفتار سالم

ن دهند. ایها هر روز بگویید متنفرید به شدت واکنش نشان میآن

 ر موجوداتمحور بلکه بکلمه اتموجود برقدرت کلمات نه فقط 

 .گذاردنیز تأثیر می آب و گیاه و... انندم نیز محورتشعشع

 مداریاصل حقیقت
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گرایی در مکتب اصالت کلمه، در گرو درک اصل حقیقت

ی شریعت ادبی، طریقت ادبی و حقیقت سه کلیدواژهشناخت 

 است. ادبی

ها و ست برای تمام ژانرها، سبکاصطالحی :شریعت ادبی

های ادبی که هر یک ساحتی از ابعاد کلمه را کشف و تئوریزه مکتب

مانند سوررئالیسم،  انددادهکرده و آن را هدف نهایی خود قرار 

ن گرایی و اصالت بخشیدقیتبا مطل و فوتوریسم، سمبولیسم و...

به آن ساحت، آن را هدف اصلی و نهایی خود ساخته و فراخنای 

ی خاصِ بهی همان کشف و چارچوناپذیر کلمه را به اندازهکرانه

شده ادبی، کوچک، محدود و محصور و متن را از سایر ابعاد کشف

به عبارت اند. ی مقام جامعیت کلمه، حذف کردهنشدهو کشف

های مدون ادبی که تحت تمام چارچوبه یعنی شریعت ادبیدیگر، 

عنوان مکتب، سبک، نحله، ژانر و... در دنیای ادبیات به وجود 

 .اندآمده

« رفراشع»اصطالحی برای ژانرهای عریانیستیِ  :طریقت ادبی

های شده و ساحتهای کشفی افقاست که از همه« فراداستان»و 

های ادبیِ ویژه اَبَرشریعت بههای ادبی، ی جنسیتشدهبالفعل

فراروی کرده است و با طی طریق به سوی « داستان»و « شعر»

وارون تمام متون شعرمدار و _ های کلمهها و پتانسیلدیگر افق

ی خودساخته و هبند هیچ چارچوب و در قید_ مدارانداست

 ؛محور در حرکتندهای نمانده و به سوی یک متن کلمهتخودپنداش

 است.« کلمه»قیقتِ بنیادین ادبیات جهان، زیرا ح



 صبح بخیر پرنسس||11

که از فرایندِ خود هدف  شوداطالق می حرکتیبه طریقت ادبی 

 نیست وگرا سازد و به اصالت خویش ایمان کامل دارد. مطلقنمی

هیچ یک از ابعاد و پرتوهای دیگر کلمه را در دنیای ادبیات رد 

کند بلکه همه را از خود دانسته و مقصودش رسیدن به نمی

حقیقت جامع کلمه است و طی فرایندی آوانگارد به اصالح و 

افزایی پردازد. در طریقت ادبی همخودسازی ساحت خویش می

البته عالوه  ودهد یت رخ میکلمه در مقام جامع یشدهکشفابعاد 

های قلمی نویسنده نیز از طریق شده، افقافزایی ابعاد کشفبر هم

خودافزایی منجر به کشف پرتوهای دیگری از کلمه خواهد شد. 

 گیری اثر عریانیستینگارش در طریقت ادبی به تولید و شکل

 _هنری_افزایی ادبیانجامد که در آن پرتوهای کلمه در هممی

 اند.شگانی عریان شدهاندی

یعنی همان ژانرهای شعر و داستان که انواع  :جنسیت ادبی

های ادبی مانند ناتورالیسم، سوررئالیسم و... از دل آن به شریعت

« عتاَبَرشری»به این دو جنسیت،  نیز د، به همین دلیلنآیوجود می

های ادبی رسیدن به ی مشترک تمام شریعتگویند و نقطهمی

تر است که همان جنسیت مشترک تر یا داستانیرانهمتنی شاع

زیرا خود شعر و داستان تبدیل به دو جنس غالب و برتر  ؛هاستآن

های نوگرایی و فرانوگرایی غرب( و اند )تحت اندیشهادبیات شده

های دیگر نیز اگر چه به لحاظ چارچوب از هم ی چارچوبههمه

اند یا از ان زاده شدهجدا و متمایز هستند اما یا از جنس داست

جنس شعر و همین باعث پنهان ماندن و ستاریت ذات جامع کلمه 
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گرایی ادبی در مکتب اصالت با توجه به اصل طریقت که گشته

 کلمه، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

ی زمان شود؟تر میچه موقع متن به حقیقت ادبی نزدیک 

وی کرده و وارد دنیای مدار بودن در ادبیات فرارکه از شریعت

های ادبیِ فراشعر مداری شود. هنگامی که طریقتنامحدود حقیقت

از  چنانآنای برسند که دیگر متن ما و فراداستان به نقطه

محوری فراروی کرده باشد که به هیچ وجه شعرمحوری و داستان

ت توان گفنتوان تشخیص داد که فراشعر است یا فراداستان، می

 گراست. روشن استآن متن بیش از سایر متونِ کلمهکه عریانیت 

پایان، هرگاه که از ساحتی هر چند بسیار که در این طی طریقِ بی

تر از فراشعر و فراداستان، واسطه و هدف بسازیم همان فراخ

 ؛بیاتگرایی در ادی شریعتایستایی برابر است با سقوط ما به ورطه

 گرایی ادبیی شریعتاز حیطهگرا پس در واقع ما در ادبیات کلمه

ی شویم و هماره در این عرصهگرایی ادبی میوارد جهان حقیقت

گرای ادبی خواهیم ماند زیرا حقیقت ادبیِ ناپذیر، یک طریقتکرانه

شده نیست که پس از پایان کلمه، مقصدی پیشاپیش تعیین

در  ستطریقت ادبی به آن برسیم بلکه حقیقتِ کلمه مقصودی

گرایی در ادبیات که بدون آن هیچ طریقتی در این یقتذاتِ طر

ان پایبی جهان دربه عبارت دیگر، ما  ؛هنرِ واال شکل نخواهد گرفت

محور ی یک متن شعرمحور و داستانادبیات، یا خالق و خواننده

 محور.ی متنی کلمهخواهیم بود یا خالق و خواننده
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دستورِ مخلوط کردن کلمات در هر زبان بر اساس 

ای که صورت گرفته، نوعی ارتباط را پدید خواهد آورد خودساخته

دهد اما محلول ها و متون گوناگون را شکل میها، گزارهکه جمله

ی ظهور رساندن کلِ فراتر از شدن کلمات به منظور به منصه

افزایی اجزا یک کلیدواژه را به دنیا خواهد آورد که خود، ساخته هم

مجموعه است و البته ی زیرد یا چندین کلیدواژهی چنو پرداخته

ی مثالً کلیدواژه ؛ها نیز کلیدواژگانی خواهند داشتخودِ آن

شماری برای خلق، شرح داستان، حاصل محلول شدن کلمات بی

مانند  هاییو توضیح آن است که البته این کلیدواژه نیز کلیدواژه

 یا در زیرمجموعهگشایی، شخصیت، تیپ، رمان و... رروایت، گره

« مادرما»ی داستان نیز بر اساس حتی خودِ کلیدواژه؛ خود دارد

ی ادبیات است. ی کلیدواژهمجموعههای هستی، زیربودن جوهره

ا ب_ واسطه با هستی، به مشاهدهپس برای آن که در ارتباط بی

نزدیک شویم باید به نوعی _ گرای انسانیتوجه به نگاه کلمه

برخورد با کلیدواژگان دست بزنیم و هر کلیدواژه هنجارشکنی در 

ی خاصی از کلمات را از مشروعیتِ اعمال قدرت برای توضیح دایره

گرای انسان ی محض با توجه به شعور کلمهخارج کنیم. مشاهده

پس تا  ،نیافتنی استو بار ژنتیکی کلمات، تنها یک تخیلِ دست

زدایی و روعیتها مشجایی که ممکن است باید از کلیدواژه

ر ها دشکنی کرده و تسلیم ایدئولوژی طبیعیِ کلیدواژهقدرت

 های زبانی نشویم.گفتمان
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شعر و داستان دارای  کهپرسش مهم این است 

توان کلیدواژگان خاص خودشان هستند، پس چه طور می

 صعودیا سطحی فراتر زدایی و به الیهها مشروعیتاز آن

 کرد؟

م. نداری« نفی»ای به نام اصالت کلمه واژهما در قاموس دیدگاه  

های دانیم که تمام ایدئولوژیفراروی بهترین عمل است. همه می

ها را ی کلیدواژگانی هستند که آنفکری، ساخته و پرداخته_ادبی

چنین محلول کردن چند کلیدواژه منجر به دهند. همتوضیح می

 عیت، درستیشود که با فرضِ مشروی جدیدی میزایش کلیدواژه

 های پنهان در پشتهنجار بودن و حتی بدیهی بودنِ ایدئولوژیو به

 اند وی زبان گذاشتهی خود، پا به عرصهکلیدواژگان زیرمجموعه

ترین فرایندهایی هستند که باعث تعصب، همین دالیل، اصلی

باوری و پندارپرستی در جهان ادبیات و ادبیات انگاری، جزممطلق

 .شوندمیجهان 

که از  «سمبولیسم»ی مثالی دیگر بزنیم، فرض کنیم کلیدواژه

استفان »، «یونگ»ی جناب ی کلیدواژگان مورداستفادهمجموعه

و... سامان یافته و چون مورد قبول عوام و « بودلر»، «ماالرمه

ی زبان شده و در نظر همه بدیهی خواص قرار گرفته، وارد دایره

ور کسب شناخت با سدی به نام ها به منظآمده، فراروی از آن

ها اگر در رو است و این جزم باوریانگاری و جزم باوری روبهمطلق

های ای صورت پذیرد منجر به آشوب و جنگمورد هر کلیدواژه

های ادبی در بیشتر مکتبی و افول ادبیات خواهد شد. این گونه
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د ی خوی اول، مقهور و تسلیم گفتمان رایج قدرت در زمانهدرجه

ی دوم، مقهور و تسلیم گفتمان رایج در کلیت ادبیات و در درجه

به عبارت دیگر از وقتی که روحِ شعریت و قصویت در  ؛هستند

طبیعی و هنجار و غیرها نابهفرما شد گذر از آنجهان ادبیات حکم

 شود.گری، جنون و... قلمداد میحتی انحراف، افراطی

گرفت که هر یک از این  البته این مسئله را نباید نادیده

ناپذیری از وجود واژه را های ادبی، پتانسیل و بعد جداییشریعت

اند که به دلیل تعصب طرفداران و پندارپرستیِ عریان کرده

هواخواهان، برای خود و دیگران تبدیل به واسطه شده است. بدتر 

از همه این که این پندارپرستان و متعصبان با محور قرار دادن 

بعد، به انکار و تحقیر دیگر ابعاد بالقوه و بالفعل کلمه  همان

 های ادبی که به عنوانبنابراین باید گفت شریعت ؛پرداختندمی

اند خود در کلیدواژگانِ ما در ادبیات، عَلَم استقالل برافراشته

خدمت کلیدواژگان اصلی و انحصارگرای ادبیات، یعنی 

های ادبی ریز و درشتِ تهای شعر و داستانند. تمام شریعجنسیت

ی اختالفات و تعارضاتشان، در یک نقطه تاریخ ادبیات با وجود همه

اشتراک نظر دارند و آن به رسمیت شناختن و هدف قرار دادن 

شان را به سبب همان شعر و داستان است که مشروعیت هنری

های ادبی با تمام اند. تمام شریعتجنسیت ادبی کسب کرده

شان پشت سنگرهایی محکم به نام شعر و یاختالفات ظاهر

چنان عقاید و تر از همه این که آنمهم واند داستان موضع گرفته

 همارتباط با ظاهر بی پندارهای گوناگون و متعارض و حتی به



 12||صبح بخیر پرنسس

های غالب یعنی شعریت و قصویت در حلق تحت تسلط گفتمان

 نستگاه کسی نخواهد توااین دو کلیدواژه ریخته شده که هیچ

های درهم و ناهمگون را که حاصل همان جمالت و گزاره

به تعریف  ای خالصه کند تاهای ناسازگارند به گونهایدئولوژی

 ی خودساخته و خودپنداشته برسد.درست و جامعی از این دو الهه

البته ناگفته نماند که تقدسِ کلیدواژگان شعریت و قصویت، 

ظمت این کلیدواژگانِ این توهم را هم به وجود آورده که ع

های مبهمِ خودپنداشته است که موجب روایتخودساخته و فرا

ها شده و حتی این توهمِ فانتزی تا آن جا پذیری آنعدم تعریف

ز ی دیگری غیر اپیش رفته که مدعیان معتقدند اگر روزی وسیله

های شعر و داستان آوری به وجود بیاید الههکلمه توسط علم و فن

ند به نحو احسن از آن نیز استفاده کنند زیرا کلمه از دید توانمی

 ها فقط و فقط یک ابزار است و بس.آن

گرای ادبی هستند کلمه را مانند آجر هایی که جنسیتپس آن

هایی معمول برای بندگی و سیمان، فقط وسایلی صرف و ماتریال

ر نا بدانند که هر کس بهای به ظاهر مقتدرِ شعر و داستان میالهه

کند و ی نگرش و نگارش خود به شکلی آن را تصور میشیوه

 سازد.می

 قدرنیاهای شعر و داستان ریشگی الههپذیرش هم چرا

هنگامی که از  ممکن است؟برای اهل فن، سخت و حتی غیر

ی ما و گوییم منظورمان در اصل، حافظهخودشناسی سخن می

خودشناسی همان ی ماست. پس حافظه نیز حاصل گذشته
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یم را تعم« خود». اینک، این استشناسی شناسی و حافظهگذشته

بدهید به خودِ فرهنگی و ادبی بشر. ما در این خودِ بزرگ نیز 

های الگوهای ذهنی هستیم. الههتابع کهن مانیفردهمانند خودِ 

ی تاریخی ما هستند الگو در حافظهکذایی شعر و داستان، دو کهن

شود که یا ها باعث میی پنهانِ آنطره و اتوریتهو همواره سی

دار ذهنی را بر اساس الگوهای ریشه هاآن ها را نبینیم یاواقعیت

ها فرضزمانی که یک قلم خود را از تمام پیش خود تحریف کنیم.

بخش کلیدواژگان عریان کند و مقهورِ قدرت مشروعیت

لمه پایان کود بیها به وجی آنغیرعریانیستی نشود و به وسیله

نیندیشد بلکه عنان و زمام کلیدواژگان سنتزدهی ادبی را در دست 

ی گرایی ادبی حقیقتها قیام کند وارد عرصهبگیرد و در برابر آن

گراییِ ادبی برای رسیدن به شده است و این یعنی آغاز طریقت

 حقیقت کلمه.

 

را گگرایی در ادبیات کلمهی حقیقتحرف اصلی مؤلفه

است و تمام ژانرها و « کلمه»حقیقتِ بنیادین ادبیات،  ست؟چی

چون نور که از مهر جدا هست و جدا »مکاتب ادبی بنا بر مصداق 

اند. هایی ادبی هستند که از آن سرچشمه گرفتهشریعت« نیست

ما در اصل با اصالت دادن به کلمه، اصالت را به حقیقتِ ادبیات 

های ادبی، حرکت ی شریعتبسته هایداده و با فراروی از چارچوبه

تر شدن به حقیقتِ ادبیات آغاز خود را برای هر چه نزدیک

دهد. هرگاه ما با ایم. این حرکت، طریقت ادبی را سامان میکرده
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هر عنوان و به هر دلیلی از طریقت ادبی خود در ادبیات هدف و 

محوری در ادبیات خارج و خود از حقیقتبهواسطه بسازیم خود

ایم. فراموش گرایی در ادبیات شدهی شریعتی بستهارد دایرهو

راشعر های فگرا، طریقتنکنید که دو طریقت اصلی در ادبیات کلمه

و فراداستان هستند. حقیقت در ادبیات، مقصد نیست بلکه مقصود 

اندیش همواره در طریقت ادبی است. به همین دلیل یک قلم عریان

های ادبی کِ انکار وارد جهان شریعتزندگی خواهد کرد و با عین

 شود.نمی

ن بیاندیش با در دست داشتن جام جمِ حقیقتیک قلم عریان

های شعر و داستان، ارتباط های ادبی و جنسیتی شریعتبا همه

واسطه برقرار کرده و چون کسب آگاهی و شناخت، مرز بی

های دیگر خصوصی ندارد از هر شناخت به سمت شناختبه

در این صورت، یک  و ؛پردازدکند و به پویش میوی میفرار

گرای ادبی در این پویش و جستجوی موشکافانه، مثالً حقیقت

ی اصالت تخیل و احساسات در کلمه را که محصول اندیشه

گوید کند و نه میرومانتیسم است به دست آورده، نه آن را انکار می

حتی برای این کشف بزرگ احترام قائل  بلکهزمانِ آن به سر آمده 

ی حاکمِ این کلیدواژه که حاصل است. هرگز تسلیم چارچوبه

ست نخواهد شد و دنیا را از پشت عینک رومانتیسم گراییمطلق

نخواهد دید که خود را در این ایدئولوژی، محدود و آن را مقصد 

 یگرای ادبی با نگاهی بسیط از همهخویش سازد. یک حقیقت

فع ایدئولوژیک به ن یهای ادبی، فراتر از هر گونه اندیشهتانسیلپ
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کند و از توان، درک و کشف خود، زیر لوای خود استفاده می

سازد حتی از این هم فراتر های شعر و داستان هدف نمیکلیدواژه

ها و تمایزات ایدئولوژیک را ظاهری و حاصل رفته و تمام مرزبندی

به این ترتیب در راه شناخت و تحقیق  د.دانتوهمات قراردادی می

ی کلمه نیز معرفت ادبی و روزمرههای غیردر این طریقت به الیه

 پیدا خواهد کرد.

ادبیاتی، کلمه تنها و در جهانِ روزمرگی و یا بهتر بگوییم غیر

تنها یک وسیله است برای شناخت جهانِ چهاربعدی و ارتباط با 

و  ادبیهای غیررفت یافتن به الیهخود، دیگران و هستی. ما با مع

های بالفعل و خود متوجه پتانسیلبهها، خودچند و چون آن

ها کلمه بنا بر دیدگاه هنری ی کلمه خواهیم شد که در آنبالقوه

های ی دیدگاهاز ساحت وسیلگی خود فراروی کرده و بر پایه

شناختی از حرکت خویش بر بستر یک متن، هدف یمتفاوت زیبای

پایان و ی قدرت بیخانهسازد و آن جاست که متنمان تجلیمی

 جادویی کلمات خواهد بود.

حقیقتِ بسیط کلمه، هرگز  آیا طریقت ادبی انتهایی دارد؟

اندیش تا دم آخر در یک مقصد مشخص نیست. یک قلم عریان

ای را تواند ابعاد بالقوهبرد و در این راه میطریقت ادبی به سر می

یقت عمیقی از وجود کلمه را عریان کند که این خود کشف و حق

افتخاری بزرگ است اما چنان چه در ساحت طریقت ادبی به 

هر چه قدر هم _و در همان فضاهای مکشوف  دردهدایستایی تن 

خود از بهمتوقف شود، خود _انگیز باشندکه عظیم، بکر و شگفت
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 ی ادبیگراگرایی ادبیات خارج و به یک شریعتساحت حقیقت

ترین متن یافتهمبدل خواهد شد. متنِ عریان، آزادترین و تکامل

های سو به نامافزا و همادبی دنیاست که در ظاهر به دو ژانر هم

شود و این دو ژانر هنگامی شکل فراشعر و فراداستان تقسیم می

نویس با عنایت به توانش قلم و گیرند که یک شاعر یا داستانمی

های ادبی به استعداد ادبی خود، از تمام شریعت میزان معرفت و

مثالً در فراشعر که یک طریقت  ،سوی حقیقت کلمه حرکت کند

کند که متن شعرمدارِ خود را به سوی ست نویسنده تالش میادبی

د و آن را به برمحوری یا حقیقت عمیق در ادبیات پیش بکلمه

یِ کلمه، سیستم وجود جایی برساند که دیگر شعرمحور نباشد.

ول ها محلگونه است که در آن پتانسیلسیستمی باز و هولوگرام

هایی که در ی ماهیتشعر و داستان یعنی جعل ماهرانه همند...

اند پایان کلمه، به نام هنرهایی قائم به ذات، هستی یافتهوجود بی

که به علت نواخته شدن شیپور ادبیات از خروجی آن، کلمه را 

ای پس فراشعر و فراداستان اگر ذره ،نگرندزار میفقط به مثابه اب

گمان محور نبوده و برای شعر و داستان اصالت قائل باشند بیکلمه

ی و از این قبیل ژانرها« داستان_شعر»یا « شعر_داستان»تبدیل به 

« انمتن عری»شوند. فراداستان نیز مانند فراشعر، یک آمیزشی می

است که در نهایت به یگانگی خواهند رسید و تفاوتی از لحاظ 

تواند در اوج هنری خود، ماهیت نخواهند داشت. یک اثر می

های ادبی فراروی کرد و ها و شریعتهنگامی که از جنسیت

 هایور شد یک متن عریان باشد و در این صورت اصالتمحکلمه
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چون که »ی شعر و داستان به مصداق خودپنداشته و خودساخته

دیگر معنایی نخواهند داشت و « صد آمد نود هم پیش ماست

متن »ها را فارغ از پیشوندهای فراشعر و فراداستان، توان آنمی

آن عقل و  نامید. زایشگاهِ کلمه حس است و والدین« عریان

سر باز کردن »شهودند. از آن جا که کلمه در زبان عربی به معنای 

است، اصطالحاً در مفهومِ آشکارگی و عریان ساختن به کار « زخم

 رود.می

 

 سوم جنس

جنس »ی آرش آذرپیک معتقد است که نظریه جنابعالی

ی علوم از جمله فلسفه و ادبیات ای است که در همهنظریه« سوم

ی ها«جنسیت»سرانجام ه این است که باید به جنگ بیقائل ب

ها که باعث «گراییتجنسی»شده به انسان پایان داد. این البغ

شعر و »، «مطلق و نسبی»، «زن و مرد»های مثل «نگریدوگانه»

شده اگرچه متضادند اما این تضاد در سطح و  و...« داستان

ها در اصلی آنحقیقت و سرمنشأ  گاه،که در ریشه چرا روبناست؛

باید با حفظ و همراهی همیشگی  کهبه این شکل  ،فراروی است

یز ها نشریعت اولیه )جنسیت اولیه( به شناخت از دیگر شریعت

ها و ی وجودی دیگر شریعتپرداخت و با کسب حقیقت و عصاره

 رسید.« مداریطریقت»ها، به جنسیت

ط یجنس سوم، جنسیتی است که به علت فراروی )حرکت بس

های اولیه مثالً زن و مرد، شعر و داستان، جانبه( از جنسیتهمه
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با « مرد»و « زن»بنابراین  ؛آیدبه دست می مطلق و نسبی و...

« فرامرد»که همانا « جنس سوم»های خود، به فراروی از جنسیت

گذارند. اصل جنس سوم، اصلی است قدم می« فرازن»و 

زیرا انسان  ؛ماهیتی_یآفرین جوهراست، وحدت« آفرینوحدت»

دهد، حرکت می« گرایانهتکامل»های را در مسیر شدن

ای که هیچ کدام از ابعاد وجودی انسان را رد و نفی گرایانهتکامل

س با خود و سپ« واسطهارتباط بی»کند، بلکه یک انسان با نمی

گرا شکل دیگران و هستی )که همگی از طریق زبان کلمه

گونه که زن رسد. هماناز خود و دیگران مید( به شناخت نگیرمی

چون و مرد به لحاظ فیزیکی، جنسی و جسمی، نیازمند و مکمل بی

)کیستی(، فکری و  یتیماهچرای هم هستند باید به لحاظ و 

ایی و دیگرافزایی زاجتماعی نیز همانند دو بال مکمل، باعث خوداف

علوم انسانی  هایی حوزهافزایی در همهو به طور حقیقی باعث هم

وند. بش هنر و... ،شناسیروان ،شناسیجامعه ،فلسفه ،تاریخ یعنی

های ها و تمایزها و شاکلهتمام تفاوتکه  گویدجنس سوم می

ی های زنانه و مردانه، همگی ساخته و پرداختهی جنسیتویژه

های زبانی انسان در بستر محور انسانند و به علت بازیشعور کلمه

گیرند. شناسی شکل میهای تاریخی و جامعهمینهرخدادها و ز

گوید: از نظر من زن و مرد دو جنس مکمل از استاد آذرپیک می

است که حاصل فراروی از « انسان»یک حقیقت عمیق به نام 

فرامرد »های انسانی های مرد و زن و رسیدن به طریقتجنسیت

 یمؤلفهباشد. جنسیت برای فرازن و فرامرد یک می« فرازن» و« 
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ثانویه است. در دیدگاه اصالت کلمه، زن و مرد با احترام کامل به 

ی های تعریف شدهاندیشند و از جنسیتجنسیتشان می

ه کنند تا باند، فراروی میها ساختهاجتماعی که برای آن_زیستی

ی عمل بپوشانند. خود جامه یعنی جنس سومِ« انسانیت متعالی»

های کاذب و ی منیتدر واقع جنس سوم، رستگاری انسان از همه

معتقد  چنینایشان همهای فرارو است. دروغین و کسب ماهیت

ایم. اولین رو بودهروبه« گراییجنس سوم»است که ما با دو عصر 

 گرایی بود که در آن زمان کلمات به قدرتکلمه یدوره، عصر اولیه

وسعت مفاهیم امروزی خود نرسیده بودند و انسان هنوز به 

های فکری ها و سیستمها و قالبهای گوناگون و فرماندیشه

بعد از این دوره کلمات بشر رشد  .ی امروزی نرسیده بودپیچیده

های مختلف فکری شکل ها و مکتبکردند، تفکرات و سیستم

 ؛شد ها لباسبر انسانگرایی شروع و ، جنسیترفتهرفتهگرفتند و 

 آذرپیک پیشنهاد شدهاستاد گرایی، توسط اما عصر دوم جنس سوم

خود با تمام  ییعنی ضمن حفظ جنسیت اولیه که این

ی جنس گرایانههایش، به سمت ادراک و شناخت وحدتپتانسیل

با  که این مهم ندمعتقد ایشاندیگر و تکامل فرارو، قدم گذاشتن. 

این  ابآید. مکاتب مختلف به دست می« ینهگرایاجنس سوم»نقد 

رویکرد، طبق اصل جنس سوم، اگرچه بسیاری از دستاوردهای 

 مفمینیس های فمینیستی قابل توجه است اما ابعاد و زوایایموج

اند رد تفریطی-که افراطی را خصوص سوم و چهارم ههای بدر موج

 کند.می
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 اصل حقیقت عمیق

 :افزا شکل گرفتههمحقیقت عمیق از دو بعدِ 

 بعد ثابت حقیقت عمیق. 8

 بعد متغیر حقیقت عمیق. 6

ت ی بعد ثابدهندهمکتب اصالت کلمه، شکل یاولیه هایمؤلفه

مکتب اصالت کلمه،  یهای ثانویهحقیقت عمیق و مؤلفه

ن افزایی هم ایی بعد متغیر حقیقت عمیقند که با همدهندهشکل

اند البته خودِ کلمه ن دادهشناختی را سامادیدگاه شناخت

 بیشترین تجلی حقیقت عمیق را در هستی دارد.

 های اصلیآذرپیک اصل حقیقت عمیق را یکی از مؤلفهجناب 

گاه و جنس سومِ حقایقِ اند که ریشهاصالت کلمه معرفی کرده

که بر اساس اصل حقیقت  ندمعتقد ایشان مطلق و نسبی است.

اد توانند ایجانسانی و تجربی می گرا در علومعمیق، مکاتب عمیق

 شوند که این مهم بدون شک در عصر عریان اتفاق خواهد افتاد.

ای در قاموس هر کلمه بعد ثابت حقیقت عمیق کلمات:

واژگان دارای یک یا چند معنای مشخص و محدود است، معنا یا 

 هکه در فرهنگ لغت برای آن کلمه در نظر گرفته شد یایمعان

 معنایی هر کلمه است. یهرهبعد ثابت جو

که  است یایمعانمعنا یا  بعد متغیر حقیقت عمیق کلمات:

ها، در درون خود، در زمان _معنای فرهنگ لغتی_با حفظ بعد ثابت 

مثالً  ،گیردتوسط افراد مختلف شکل می مختلف .ها، متون و..مکان

یا  ها یکنامهچون عشق، حق یا انسان و... که در لغتواژگانی هم
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چند معنی ثابت، مشخص و محدود دارند دقیقاً با حفظ همان معنا 

ها و توانند در شرایط مختلف در زمانیا معانی ثابتِ محدود می

های گوناگون توسط گویندگان متفاوت در هر لحظه باعث مکان

شوند ای بسابقهپایان و حتی بیبارش و ریزش معناهای مختلف، بی

 البته ،ها استغیر حقیقت عمیق در واژهکه این خاصیتِ بُعد مت

گیری بعد متغیر توانند باعث شکلهای کلمه هم میدیگر جوهره

ی گفتاری کلمه نیز جوهری شوند مثالً طرز ادای جوهره

تواند در زایش معناهای متغیر نقش زیادی ایفا کند خود میبهخود

ر عد متغیکه هر کدام از ما، در زندگی با این زایشگری کلمه در ب

 ی دائمیم.آن در مواجهه

افزا دارد. اول، بعد حقیقت عمیق، دو بعد کامالً مکمل و هم

تواند در صورت نگرش ثابتِ حقیقت عمیق که می

گرایی بشود و انحطاطی به آن، باعث ایجاد نگرش مطلق_افراطی

ی محور قرار دادن دوم، بعد متغیرِ حقیقت عمیق که نمونه

زیرا اگر ما با  ،گرایان است، نگرش نسبیانحطاطی آن_افراطی

 ها بدهیم دچارانحطاطی، اصالت را به یکی از این_نگرشی افراطی

افزایی ایم در حالی که حقیقت عمیق، حاصل همفروروی شده

عمیق در انسان هم دارای دو بعد ثابت و متغیر  قتیحقهاست. آن

 و« انسان بودن»هایی مربوط به خودِ است. بعد ثابت، ویژگی

هایش مشترک جنسنوعان و هماوست که بین هم« جنسیت»

ی مستقیم در های ناشی از آن ریشهاست که چون ماهیت

شوند. مؤنث و مذکر بودن به ی او دارند ذاتی محسوب میجوهره
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هایی است که اگر چه در سطح بتوان برخی ی ویژگیود آورندهوج

را کمتر بروز داد اما انکارناشدنی هستند. بعد  هااز نمودهای آن

هایی است که ریشه در متغیر حقیقت انسان هم مربوط به ماهیت

تاریخ، فرهنگ، اقتصاد، سنت و... دارند و انسان به انسان متفاوت 

 شد.و حتی ممکن است متغیر با

ی معنایی اولیه یا به بعد ثابت حقیقت عمیق در کلمه، جوهره

شناسان همان دالی است که بر یک یا چند مدلول قول زبان

چون اگر با توجه به علم  ،کندمشخص و محدود داللت می

ود ی دال و مدلولی برقرار نششناسی، این بعد ثابت یعنی رابطهزبان

ام تواند تما بعد متغیر آن میکلمه تنها یک لفظ مهمل است؛ و ام

ی )دگرگونش( کلمات در بستر زمان های زبانی و استحالهبازی

ی زنده بر بستر جامعه در سیالن و باشد که به عنوان یک پدیده

دارای دو بعد مکمل و « درخت»ی مثالً کلمه ،تغییر و تحول است

 نافزاست، به این ترتیب که بعد ثابتش همان معنای رایج ایهم

متغیرش، تمام معناهای استعاری،  ها و بعدنامهواژه در لغت

تواند در بستر زبان پیدا است که می .مجازی، کنایی، ضمنی و..

 کند.

ی واژه« میرندها ایستاده میدرخت»ی مثالً در گزاره

ی معنایی خود، وارد با حفظ کامل بعد ثابت جوهره« هادرخت»

تواند در نگاه هر نایی شده که میی معهای متفاوت از هالهحوزه

 خوانشگری مصداق متفاوت داشته باشد.
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افزایی این دو بعد است و جنس سومِ کلمه، کلی فراتر از هم 

باشد ما را از کلمه که دست یافتن به همین حقیقت عمیق می

محوری نجات داده و به ایمانی ی یقین مطلق و شکچالهدام

اگر  گاهآنرهنمون خواهد کرد و  هافرارونده در شناخت پدیده

ی اخالقی این بحث را بازتاب دهیم باید بخواهیم با یک گزاره

بندوباری بگوییم که نه به ایستایی در کلمه بسنده کرده و نه به بی

در این را ها ایم. مولوی، راز اختالف انساندر مورد آن تن داده

 انداختهداند که برای یک مصداق واحد، کلمات مختلف سمی

خواهند اما هر یک آن را با زبانِ حکایت کسانی که همه انگور می)

 کند.(بیان می خود

 ی شناوراصل مراقبه

انسان تنها دارای یک شعور  ،ی شناوربر اساس اصل مراقبه

های و الیه بوده فرآگاه، بسیط است.« فراآگاه» شعورمادر به نام 

مانند شعور خودآگاه جمعی، شعور خودآگاه فردی،  داردشماری بی

 شعور دگرآگاه، شعور ناخودآگاه جمعی، شعور ناخودآگاه فردی و...

ا است که ب« فراآگاه زمینی» شعورشعور فراآگاه انسانی جزئی از 

 در ما وجود دارد.« مادرما»توجه به تئوری 

 دآگاههای رایج، وجود متعالی انسان را در خومتأسفانه دیدگاه

آرش آذرپیک،  استاد کنند اما به اعتقادو ناخودآگاه محصور می

شعور »نخست،  .دارای دو وجه است« فراآگاه»پایان شعور بی

ی خودآگاهی انسان که در خود محدود یا همان الیه« ظاهری

های درونی وجودمان همان الیه یعنی« شعور باطنی»است و دوم، 
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ای های درونی در ما به گونهلبته این الیها ،اندظاهراً در ما نهفته که

ها کنند بلکه این ما هستیم که از وجود آنپنهان عمل نمی

توانند جزئی از شعور ناآگاهیم و هر یک در صورت نمود و ظهور می

؟ عدم توجه به شعور باطنی گونهاما چ ؛ظاهری یا خودآگاه ما شوند

 را تصور کنید که شود. پدریباعث عدم آگاهی ما نسبت به آن می

ها باعث عدم دارای هشت فرزند است. عدم توجه او به بعضی از آن

د نمداند سالای که حتی نمیشود، به گونهآگاهی از احوالشان می

ور تص را چه وارون این قضیه باشد یعنی پدرییا معتاد. حال چنان

محض توجه پدر به  بهکنید که توجه کامل به خانواده دارد، 

شود. سامان می، وضعیت به«ی شناورمراقبه»ن و داشتن فرزندا

ها آگاهی یافته و وسایل های آنپدر از استعداد و پتانسیل

 کند.شان را فراهم میافزاییخودافزایی و هم

سیالیت. منظور  یعنی« شناور » وآید از مراقبت می« مراقبه»

شعور  های ظاهری و باطنیافزایی الیهی شناور، هماز مراقبه

فراآگاه است. خودآگاهِ محض در نوشتن و سرودن یک شعر، بر 

ی اهایی که به ما آموزش داده شده مراقبهاساس مصالح و تکنیک

ها بر اساس و نوعی صنعتگری و مهندسی تکنیکبوده ایستا 

گرا است که ما را به سمت ی متنی موضوعواقع ارائه در و عقالنیت

که همه چیز تکنیک  این و توجه به دهدبعدگرایی سوق میتک

ی ارتباط به عبارت دیگر، ساحت خودآگاه شعور، دریچه ؛است

شعور فراآگاه با هستی بیرونی است. اگر به علت غفلت از دیگر 

اندک سایر ابعادِ شعوری، از شعور خودآگاه واسطه بسازیم اندک
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دهند که تنها مان به نوعی خاموشی تن میهای شعوریساحت

 پایان درونی و باطنی است.توجهی ما به دنیای بییلش بیدل

به این علت که  آور است؟چرا تکیه بر خودآگاه محدودیت

متأسفانه عقل ما بعدگراست و موضوعات را تنها از یک بعد نگاه 

های دیگری شدنش ما را از قدرت دریچه«واسطه»کند. حتی می

سازد. توجه داشته میدهند محروم که با جهان بیرون پیوندمان می

ی شعوری دگرآگاه، گاه همانند الیهباشید که شعور خودآگاه هیچ

 هگونگونه را ندارد )هولوگرامقدرت ارتباط عمیق با جهان هولوگرام

همانند یک آینه که  ،عنی خصوصیات کل در اجزا نمایان استی

کند و شود باز هر تکه همانند آینه عمل میوقتی شکسته می

 (.کنندای را حفظ میشکسته همان خصوصیات آینه اجزای

آیا خودآگاه محض مانع از تشکیل تخیل فعال و ظهور 

بله. نوعی استبداد ذهنی که ما را از  شود؟تخیل خالق می

یعنی چیزی که جریان ناخودآگاه ذهن  ،داردفراروی خالقانه بازمی

 زدگی در میان است و نهبه کلی از آن مبراست. نه موضوع

ز بسیاری ها نیالبته ناگفته نماند که سورئالیست ،گراییایدئولوژی

گیرند و به نوعی شناختی را نادیده میاز اصول زیبایی

، آذرپیک جناب استاد آرش یگرا هم هستند. به گفتهایدئولوژی

هر فردی در طول زندگی، تحت جبر خودآگاه جمعیِ ناحیه و 

کند و طبیعتاً زندگی می ای است که در آن بزرگ شده ومنطقه

 گیرد. نزدیکبینی و ناخودآگاهش هم تحت تأثیر آن قرار میجهان

های شعوری شدن به چکاد شعور فراآگاه، یا بالفعل کردن الیه
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 های بدن خودافزار شعور سلولشود که انسان بتواند نرمباعث می

 را تحت نفوذ درآورده و بر احساسات درونی و غرایزش تسلط یابد

رونی ها و جهان دکلید نفوذ به دنیای سلولیعنی شعور فراآگاه، شاه

 ماست.

 ی ترسیمیِ یونگ از خودآگاه، ناخودآگاه و آنیموس ودر دایره

های واگذار شده که درون این الیه« خود»آنیما، مرکزیت به 

توان گفت فراآگاه یعنی همان آیا می ، اماشده پنهان استتعریف

سیمی یونگ تنها شامل خودآگاه و ناخودآگاه ی ترخود؟ دایره

ای هآذرپیک مرکزیت شعور فراآگاه که الیه استاداست اما از نظر 

افزایی اجزا قرار گرفته که شماری دارد در کلِ فراتر از همبی

تواند خودش را در هر جزء هم نمایان کند زیرا انرژی کل، در می

ر جزء و جزء در کل، جزء هم نهفته است که این یعنی همان کل د

مثل همان  ،پس ساحت شعور فراآگاه، تمامیت جوهری ماست

کنند باز هم تکه میهولوگرام که هر چه قدر آن را تکه یهصفح

ای از دریا که تمام سازد یا قطرهکل تصویر را در خود نمایان می

 دهد.خصوصیات دریا را به ما نشان می

 افزاتفکر واگرا و همگرا و تفکر هم

 ایهای کتابخانهریزیمحصول مطالعات و عرق :تفکر همگرا

و آزمایشگاهی است که با تحقیق و تدقیق و تفکر دقیق در جهت 

 رسیدن به پاسخ پرسشی باشد.

 با جانمایی سیر تفکریدر تفکر واگرا دانشمند  :تفکر واگرا

ی خود در هستی به دنبال پاسخ نیست بلکه با باز گذاشتن دریچه
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های بیرونی، پاسخ پرسش خود را با د بر روی دادهتفکر خو

گیرد یعنی همان مشارکت عاشقانه در جهان بیرونی از آن می

 گذارند.را بر آن می« شهود»چیزی که عرفا نام 

در قید تحقیق و تدقیق بودن یعنی دیدن با چشم دیگران و 

 تفکر همگرا، اما تفکر واگرا از تفکر و اطالعات گذشتگان فرارَوی

واسطه با هوش و واسطه با طبیعتِ خود، بیکرده و با ارتباط بی

ایی از گرکند. در تفکر واگرا مطلقشعور کائنات ارتباط برقرار می

کنیم در حالی ها قضاوت نمیرود و ما دیگر در مورد پدیدهبین می

 ایم.طرفه به قاضی رفتهکه در تفکر همگرا ما یک

ه هیچ یک از تفکرهای همگرا در عین حال ک :افزاتفکر هم 

 های هر دو برای رسیدن به تفکرکند از پتانسیلو واگرا را نفی نمی

ها از صافی تعشق عمیق عمیق و تخیل عمیق و گذر دادن آن

این  افزاییافزا حاصل همبه عبارت دیگر، تفکر هم ؛کنداستفاده می

تار، وشتوان گفت در نسه فرایند و درک فراآگاهی برتر است و می

آید که حضرت موالنا از آن برخوردار رنج به شمار میکوششی بی

 بود.

ی شناور فقط در ادبیات مطرح است یا آیا مراقبه

توان از آن در رابطه با اخالق و رفتار انسان و... نیز می

ی شناور ما باور داریم که در وجود انسان در مراقبه استفاده کرد؟

. نامیمدارد که آن را شعور فراآگاه میوجود « ضمیر مادر»فقط یک 

افزا تشکیل شده است یعنی بعد باطنیِ این ضمیر از دو بعدِ هم

ها و شعور فراآگاه و بعد ظاهریِ شعور فراآگاه که البته ساحت
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ابعادی از این ضمیر توسط انسان کشف شده و بر آن نام نهاده 

شعور است همانند شعور ناخودآگاه فردی که توسط فروید و 

ناخودآگاه جمعی که توسط یونگ کشف شد و اینک نیز در مکتب 

از دو ساحت ضمیر دگرآگاه و ضمیر خودآگاه جمعی در  عریانیسم

ی شناور به این گونه شود. اصل مراقبهضمیر فراآگاه صحبت می

های پنهان شعور باطنی است که ما بتوانیم با کشف قدرت

ی کرده و در واقع خودآگاه هایی از آن را وارد شعور ظاهرالیه

ها آن است که ترین این کنشترین و حیاتییم که بنیادیساز

های تاریک ضمیر ناخودآگاه فردی را وارد ضمیر بتوانیم الیه

شناس مطرح طور که روان؟ همانگونهاما چ ،خودآگاه فردی کنیم

هم گفته، ناخودآگاهِ ما از جنس زبان و دارای ساختاری  _لکان_

ام کنیم که تمپس ما در مراقبه به این طریق عمل می ،مشابه است

ی فعال ضمیر خانههای تاریک و فراموشخاطرات گذشته را از الیه

آوریم و بدین صورت این خاطرات را وارد ناخودآگاه بیرون می

ی آن تحلیل و بررسی علت کنیم که وظیفهضمیر خودآگاه می

بته ال ،ی آن رخدادهاستبنای همهپیدایش آن اتفاقات و یافتن زیر

گر افتد مگاه به صورت واقعی و علمی اتفاق نمیهیچدشوار این امر 

 مامتواسطه با خود یعنی شکستن و ریزریز کردن با ارتباط بی

 تیی آن و تحلیل دقیق حکدواژگان ذهنی به واژگان زیرمجموعه

ی دور، چه در ترین اتفاقات چه در گذشتهبه ظاهر کوچک

مان رخ داده. این کار ی چند ساعت پیش که در زندگیگذشته

که از  شودمی هاییها و سیستمقالب ،کشف ساختارهاباعث البته 
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ا و و کج گونهکه چ این واند ابتدای آفرینشمان، روی ما ثبت شده

 اند.دهرسیثبت به ر ذهن ما ها این موارد دچرا بر اساس آن

های تاریک ضمیرِ ناخودآگاه چه خودآگاه کردن الیه

 تنی است وها، روانی بیشتر بیماریریشه سودی برای ما دارد؟

های تنی را باید در الیههای روانی اصلی بیماریهسرچشم

 اتی ضمیر ناخودآگاه جستجو کرد که با آوردن خاطرخانهفراموش

شناسانه و دتک با علم و معرفت خوبهگاه، تکبه ضمیر خودآ

 کنیم و ثانیاً با این کارکاوانه زیربنای تمام رخدادها را پیدا میروان

ها می گیریم و بدین ترتیب های منفی آن خاطرات را از آنانرژی

ر ادبیات بست وباعث تصفیه و پاالیش درونی خویش خواهیم شد 

ات ی شناور در ادبیا در مراقبهمناسبی برای چنین پاالیشی است. م

خواهیم توانست نوعی جنس سوم از نوع نوشتارهای کوششی و 

های شعور جوششی داشته باشیم یعنی چیزی که در عین مکاشفه

ناخودآگاه و سیالیت و شناوری خاصی که در شریعت 

گر نگاه حکیمانه و تحلیل ؛شودها توصیه میسوررئالیست

باشیم که در شریعت رئالیستی و خودآگاهانه را هم داشته 

ی اعالی چنین نگارشی شود و نمونهناتورالیستی پیشنهاد می

ی سرایش دیوان در هنگام و هنگامه_ موالنا_حضرت عشق و شعور 

 .بوده است کبیر شمس و مثنوی معنوی

 

 

 (گرایان ایرانی کلمهاندیشکدهسپاسمند: زرتشت محمدی )
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مباحث علمی کتاب مستطاب این مقاله برگرفته از تدریس 
 توسط استاد« _کلید جهان هولوگرافیک_ چشمهای یلدا و کلمه»

ی کلمه گرایان ایران )اردیبهشت زرتشت محمدی در اندیشکده
 ( است.8930
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 «های یک بیوهعاشقانه»

 

 نیچرکی قهی●زدمی چنگ طایح وسط هابنفشه روزمین در]

 یال صابون خصـلت  از و●غیت با خراشـد می صـورت  که را یمرد

 اروید اگر این»●:دیگومی یکس ذهنش در زن●کرده کف دستش

ــکافتمی را یبغل  که یدیدمی حجاب در●را زن باز فرق●یشـ

ــت ــرش●خودش گردن بر دس ی ادهی افتدکمه●«اختهاند همس

 یزندگ در-●[زندمی گرهاش یروسری گوشه در را مانیسـ  یرو

 یعدب عشق و●کرد پر را گورستان ناقصی سـکته  با مرد امیقبل

ــش ــترن از پر آغوش ــوســن ، نس ــمنی و س  نهیآ در]●ســتاس

ــه تو بس زا اندشــده پرلبها اســتکان -●[خنددمی  آنان از بوس

 یگوشــه -●[شــودمی دایپ رخت بند یرو زن اندام]●داریبرمی

 ســـوت یصـــدا]●اتروزانه کابوس همهنیاز ا زده خالتب لبم

 مســافرخانه جامدتی این -●[کندمی دنبال در اتاق تا را زدنش

ــد تمام مدتش حال●من مهمان هم تو بود  از چمدان کی]●ش

 به را پیراهنش نیســرآســت زن●گذاردمی در یجلوها رپنز رخنز

 نکاح اام -●[اشهیسا یپا و دسـت  یرو افتدمید ریگمی التماس

ــت در جان یوقت تا ما ش موهای یخال یجا بر مرد]●بود بندس

 ،ماه چند نه، -●[بردمی باال را خودش پله چند کشــدمی دســت

 به راها ابانیخ و کوچه زن]●خوانندمی نامحرم مرا روزام حرممَ

 ●[رساندمی ...ی شماره دفترخانه به●عابران انگشتی ارهاش

*** 
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 اباد بادا -●(سکه و نقل و پولک)●[اندبسـته  سـه یر را راهرو]

ــانندمی مرادی خانه به را هرات دختر]●اباد مبارک  تریت●رسـ

 تیجمع سر پشت یصـندل  یرو●کندمی سیخ زبان با را لبانش

 از خواننده و یراو جز که●جنباندمی را گوشش و سر ندینشـ می

 ار مشترکم یزندگ مدت !عاقد یآقا -●[نشوند مطلع موضوع این

 -●[کندمی ضاام خودکار با را هایشحرف یپا یعاقد]●بزن خط

 شیابرو گره]●دیهست حوا یهوو العمرمادام شـما  ؟شـود می مگر

ــت●کندمی را صــاف ــت به دس ــپاردمی شدس  تا مرا پس -●[س

ــت قدم چند]●کن یهمراه اتخانه تا، امخـانـه   ــرش پشـ  سـ

 ●[دیآمی

*** 

ــت - ــواره بــه کالغــان تــا بهترسـ  زانیآو تیــهووی گوشـ

 هب●چادر ریز را چمدانش زن]●یشو تنگدل دیردیربه●اندنشده

 ●[رودمی اندنوشتهاش شناسنامه پشت که ینام آدرس

*** 

 که پهن یابروها●زندمی لبخند وارید یرو عکسقـاب  بـه ]

ها آدم راه ،تصادف به عاقد یوقت از●پوشانده را نشیبزیر چشمان

 رســ بر را نکاحی هیآ پنجشــنبه هر و●کرد دایپ گورســتان به را

 [.کنندمی قرائت مزارش
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 «ماجراست وسط لیقاب یپا کی»
 

ــتانه] ــنای آس ــدقه●پنجره از را پرده زندمی کنار ییروش  ص

 در●کندمی هیـ گر بلنـدبلنـد   زن●خوردهچـاقو  جوان دهـد می

ــ ــ در●کـاغـذ   یدیـ پسـ  واررولت را کلمــات●بــانــد یدیــپسـ

 خون قطره سه●شـد  دایپ کهنهی آیینه دراش هیسـا ●چاندیپمی

 شوک از-●[پهلو ایستاد به دسـت ●افتادهاش دکمه راهنیپ یرو

ــتینش آرنج تا]●؟!آمده بند را زبانت جانیه ای  -●[تاخورده آس

 خط]●؟!افتدنمی خانه به این گذرش کهای آورده مرگ سر بر چه

ــاف ــق با، وندیپ گره با را ابروهایش ص ــربت وانیل قاش  هم را ش

ــمی را هالک زهر کاش -●[زندمی  خودش در وانیل]●یدینوش

 -●[داردبرمی قدم هایششیشهخرده یرو●شکندمی مشـتش  در

ــکوت غیج در زن]●کنممی برآورده خودم را مرگ یآرزو  در س

 مرگ بــا برابر توی هیــســـا -●[کنــدمی کز اقاتــی گوشـــه

ــت ــ]●اس ــمانش●زندمی تلخند اشقروچهدندان یاهیس  از چش

 به مرگ دوشــادوش حاال -●[زده رونیب حدقهاز  دهانش یترشــ

 از●کشــد می درد چاقو نوک از قلبش]●بزن قدم قبرها موازات

 ●[گذاردمی فرار به پا معرکه

*** 

ــا با یآزاد ابانیخ در]  نقاب اشچهره●کندمی دوئلاش هیس

 چرا -●[کشدمی ریششته در دسـت ●افتدمی ختیر از نقاب به

ــت مرگ از فراتر را پا  -●[خاراندمی راش یگلو خیب]●!؟یگذاشـ
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 گاریس به گاریس]●سـت یجهنم یایدن از این بهتر گور در یزندگ

 جهان در او -●[کوبشخال یبازو بر کشدمی دسـت ●زندمی پک

ــبخت برزخ ــتا خوش ــپ -●[کرد ادیز را شتآ زمیه]●س  ،یروس

 دیناه●دوخته شمیابر راه در چشم●ماندمی عروس کفن در راهبه

 ●زدمی چشمک وقتی ستاره●دایپ

*** 

 مات روز در چشـــمانش●ختهیآو دار براش هیســـا پل ریز]

 کرف مرگ از بعد یتماشـا  به، میتقو آخر یتماشـا  به●دنحرکتبی

 ●[.گذاردمی پا هازنده گورستان معدود به یوقت●کندمی
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 «ی خشکیدهخوشه»

 

ــن المپ●زندمی جرقه برق●خـاموش  رعـد ]  در اتاق روشـ

ــوچــک ــر ک ــت ــهیر●دخ ــرشی شــ ــز ف ــش ری ــای ــا پ ــپ  انی

ــکیب●:کاراکترهای منولوگ)●[ردیپـذ می  طرفهکی راه نیا شـ

ــه●لدایی مقدمه در●ســتین  تا●انارهای دانه از یخال ،پری کاس

ــ ــق دیپرس ــتیزندگ عش ــر از●؟س ــرم س  حافظ بر یتفأل●ش

 کی به●کندمی جاهجاب را خودش●راهنیپ به راهنیپ]●(بخوانم

 هایگل به او نهیآ در را صــورتش●شــودمی مهمان هندوانه قاچ

 غلط -●[شـکست  را سـکوت  طرح●چسـبانده  یقال یدهیپررنگ

 به راش حالی رشـته ]●سـم ینومی رسـط  سـر  را شـان یالام طغلو

 ما از را سفرها حرف●زییپا هوش یصدا -●[بنددمی غم انگشت

 ورقورق -●[کندمی مچاله دســتمال یال را لبخندش]●ردیگمی

 خط لبش خط]●کنممی پر عشــق مشــق با را دفترهایشــان

ــمانش  ناخوانا حروف همه نای کن پاک -●[کندمی گرد را چش

ــتـش ]●را ــت -●[کنــدمی پنهــان کتش در را وحشـ ــان  را زب

ــه●فهممنـمی  ــب بنــد را میآرزوهــا نفس چگون  چنــد)●؟رموای

ـ  از رونیب و●رودمی فرو ذهنش در]●(تـاک کیـ ت  آن بــه اقات

 ●[نگردمی

*** 

ــاخــه از این کالغــان●مکــتین یرو پـارک  در]  آن بــه شـ

 یرو●خال و خط●بینکف زن●پرانندمی را هوشــشــان●شــاخه
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 اما●ســتیجوهر کتش نیرآســتســ»●:خواندمی رااش یشــانیپ

 چند را احســاســش●«ســتیگرید یامضــا●اشباچهید یپاورق

 مردمک●«یگفت ناخوانده را خط یانتها»●:دیشومی قطره اشک

 -●[بزند رونیب ایکلمه●نگاهش پشت از تا●غلتدمی چشـمانش 

 در]●ستایستاره ماهی هیسا در●بزنم ورق راها راه میتقو بگذار

ــ ذهنش  تنها خودت ییتنها بـه  ترنزدیـک »●:دیـ گومی یکسـ

 کراها با را کردن هیگر فرصت●«شد آب بر نقش اتنقشه●یهست

 به بینکف زن]●بگو بانشــاط را آورشــورهدل یخبرها -●[افتین

 ارک در گره یوقت●کندمی درازیدست فاجعه الیالبه دیسپ شعر

 ●ود[رمی تنها تیجمع انیم در او●افتاده ایدن

*** 

 یهشـــیر از تربلندبخت●دهیچرخ را نیزم دور کی جهان]

 از جمله کی●اششــناســنامه  آخری صــفحه یوقت●زدهچنگ

 به●نیپرو یخوشه نمت●انگور یخوشه و●شده کم هایشحرف

 ●[.هتخیآو تاک
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 «اداریدر افسون»

 

ــاحل کنار رفتمی راه غروب در] ــ●سـ ــت یموسـ  به دسـ

ــا ــتخوان●یمـاه اره کرده قطع یوقت●عصـ  کوتاهش یپــا اسـ

 جاهجاب●هیونســی ذکر به دانه به دانه●را حیتســب چرخاندمی●را

ــط چرا ناخدا»●:کنانمنمن رااش یآفتاب نکیع●کنـد می  وسـ

 ییجا از را رؤیاهایم و یزندگ»●«!د؟یکنمی پهن تور ایدر طایح

ــروع دیبا ــط●دندانش یخال یجا زندمی برق●«کردممی ش  وس

 یآرزوها یمایهبن وتابآب با دنکمی صرف یوقت●حرف ودویس

ــت  رخنیم دگردیبرم]●!د؟یدهمی ادامه کجا تا-●را[ یافتنیندس

 خودش زندمی پارو که ایشـکســته  قیقا ســمت به●اشسـوخته 

 در بردمی دســت]●کندمی کار چشــم ســت وایدر ا،یدر تا-●[را

ــش شید بیج  و زیتون نیت دانه چند کندمی و تعارف●داشـ

 ●[را

*** 

 اچهیدرچشــم ●را انوسیاق ییآهو پوســت بر انددهیکشــ]

 ریگ چنانهم و●یآسمانهای سطر در دهیکخش قلمشان و●شـور 

فحهص از پرندگان رندیگمی اوج●شپود و تار در یعنکبوت افتاده

ــنگ زندمی به هم یوقت●برکهی  ــب ایزهیرس  کفش ریز دهیچس

 در یعنکبوت افتاده ریگ چنانهم و●را آرامشش موجموج●ادیصـ 

 ●[شپود و تار

*** 
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 ســتین یوقت●اطالعاتی روزنامه دســتبهدســت چرخدمی]

ــدمی و●شیردپا ییهزارپا عمق در ییناخدا ــ رسـ  به یغواصـ

 اطالعاتی روزنامه نندیچمی هاخواننده یوقت●نفت چاه اکتشاف

 شد، فراموش-●!ناخدا؟ پس-●[هایشانکتابی قفسـه  یال در را

 پس-●[را قلم انگشتانش یال چرخاندمی]●اهیس سـطر  همان در

ــه چــرا ــه-●!؟یدیــخــنــد رفــتــنــش راه تــمیــر ب ــه مــن ن  ب

 به یدیخند، نه-●[انـدازد می پـا  یرو را پـایش ]●...یهـا حرف

 شــما-●[را لبانشی گوشــه گزدمی]●اشنداشــته یپا بدقوارگی

 تابوت آن در-●!؟ایدهیکشــ قیقا و پارو چرا را رمانتان یپاورق

ــت ایییایموم ــ به کهس  اندازدمی باال]●درومی پیش لین ویس

ـ ابـروهــا  ــفحــه کــار کودک●زنــدمی ورق وقـتی  را شی ی صـ

 ●[را شیهایازمندین

*** 

ــا دهیچروک]  بر نشــســته یوقت●ســرخ یایدر درون اشهیس

 ●[.را ساحل دامن بزند چنگ که یچوبپاره
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 «مزرعه»

 

 متن بر●برف برف، برف،●ذرهذره●آســمانی لولهیق وقته ب]

ــدم●زن●جــاده ــدم●ق ــزادش از●ق ــم ــا از●ه ــســ  از●اشهی

ــت●خودش ــر پش ــینه یوقت●گذاردمی س ــرخس  مهاجرت●هاس

 تیانیعر ســندهینو●جنوب یایدر ،نه●ســرخ یایدر به●کنندمی

ــاندمی برف با را مزرعه ــت پنهان حضــور●پوش  دررا  کودک دس

 میهاناخن یقرمز الک با-●[سوزاندمی شتآ یسرد●دستکشش

ــوخ مــادر]●!؟کنیمی گرم را  کو پس-●[فکرش در کرده رسـ

 مادر ییدمپا]●مماند جا کوالک ســطر در را آن-●!؟اتییدمپا

ــنــه از تربزرگ ــ !مــادر-●[کودک کوچــکی پــاشـ  گرم ریشـ

 رونیب فکرش از چنانهم زن]●؟ بالل ریشــ ای ترســتخوشــمزه

 گردنشــال را یروباه دم یراو)●...میربهایشــ تو یفدا-●[امدهین

ــدمی یوقت●نـاخوانده  مهمـان  انتظـار  در●کرده  را یپادر کشـ

ــتتـار  در کودک●پـارو  ــتش هفت ندیبمی خواب●پتو اسـ  پشـ

ــه   ●زن●را ــه  گـلـوـل ــدازدمی تــاس●گـلول ــت بر●ان ــامپشــ  ب

ــان از●پلــه●پلــه●(8●یراو ــا نردب ــه●دیــآمی نییپ  در مچــال

ــتانش●خود ــت●(6●انگش ــ وانیل یرو اشنگاریانگش  که●ریش

ــر●جرعــهجرعــه و●را گرمهــای رگــه کـنــد مـی  لـمـس    سـ

 ریش ریز که●شـد یاندمی فیکث ظرف به●ناگهان●(9●کشـد می

 کلمات رنگ از بنددمی خی دســـتش یوقت●دیشـــومی تن آب

ی همکاشــف در گونهاین-●...رحمت زحمتِ از این شــتریب-●(یآب
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-●دیگذرانمی فصــل شــاعرانه قدرهچ-●شــنفممی راش یبو بهار

ــانـه  یرو ــپ کمانرنگین●تـان یموهـا  یرو تـان یهـا شـ  یدیسـ

 تا●بنددمی ترمحکم رااش یروسر گره اشیدردهم از]●نشسته

 ●امگرفته را زال یجا هاستسال-●[نترکد بغضش

*** 

ــمت به گرددیبازم] ــقا نبض و قله س  در●ردیگمی راها قیش

 که غانکال نه●ستگندمزار یبرشتگ فکر به نه یکسـ  که یفصـل 

 گوش کو»●:کنندمی قارقـار  متفکرانـه ●گردو درفرو برده  کلـه 

 ●[«؟یمترسک یشنوا
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 «گمنام سرباز»

 

 مسلح●خودش از دورتر متر چند●!ابانیخ دیشه●زمسـتان ]

ــه شــــده ــه   ب ــل ــو ــل ــ  ایگ ــرف ــ ●یب ــم ــن ی هدک ــری  آخ

 بوالنسمآ یوقت●پوشــدنمی /بنددنمی●هایشچکمه●پیراهنش

 سبچ مینس انگشت به دهیچسـب ●گرددبرمی تدفینش مراسـم  از

 کاش-●[خواندش میحرو آرامش یبرا ایفاتحه یوقت●یزخم

ــ در اش فرمانده پیـ ج بـه  ینگـاه ]●مردممیی تـابوت  ایـه سـ

ــرباز که●اندازدمی ــت یس ــته فرمان یرو دس  خواب به●گذاش

 به باران]●...جا !قافله قیرف! یه-●[رودمی رؤیاهایش کـابوس 

ــتترنام خاک در جایش-●[چکهچکه افتدمی لکنـت   اما-●سـ

 قامت یرو را چترش چتربازی]●وارید یرو افتادهاش یخال یجا

ــ ــق ــییاف ــد اش م ــان ــاش آرام-●[کشــ ــجــروح ب ــا م  یروزه

 در و●کندمی پرپر را مزارش یرو یخیهای گل]●یخاکســـتر

 ●[شودمی جمع باران پایشرد یگود

*** 

 ریز یوقت●افتادهش رموفیونی یرو ابرها یخاکســتری هیســا]

ــزد فرماندههای حرف●اشیخلبان کاله ــودمی گوشـ  فیرد●شـ

ه چ-●[ســتادهیا انددهیچ هیهمســا وارید ســمت به که ییهاآجر

ــورت]●!؟ایمـانده  واج و جهـا  ــتمال رااش گرفتهعرق صـ  دسـ

ــدمی ــ که روزید تا-●[کش  نگه حرمت را هامرز خاردار هایمیس

 یرو رهیگ با که یکاغذ به دوخته چشــم]●...حاال و داشــتندمی
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 مندش-دوستی رابطه●یچیق کاغذ، سنگ، با●نشستهاش نهیس

 لحظه چند یبرا●اشیســـرباز راهنیپ یرو●زندمی وصـــله را

ــودمی قطع یونیزیتلوی برنامه  خوب چه»●:زنهای نولوگم●ش

 ●[کندمی تازه ینفس●«ستندین یواقع روزها نای شد

*** 

ــامن که یوقت●لیکم●کندمی قرائت را والفجر]  یمرد ضـ

 هب شانه حاال و●رااش قهیشق یروز گرفته نشـانه  که●شـده  عرب

 ●[.کندمی یط را بازار●اشیناتن برادر●شانه
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 «شدهجفت یدرها»

 

 گنجشگکان پرحرفی●باغهای شاخه سـر  بر●لولهیق وقته ب]

 ندرو●بادامهای شکوفه●ندارند را زییپای لهرهکه د●دیشنمی را

ــ ــبزهـای  حرف●ینیسـ  یرو گذاردمی و●کنـد می پهن را سـ

ــکو ــک که●س ــوند خش ــا در ش ــت چاقو با●آفتابی هیس  پوس

-●!دهیــچرخ دهــانبــهدهــان-●[بهــار راهــا نوبرانــه●ردیگمی

 وا را شیهاچکمه بند●هاوهیم دنیچ از ستا پر سـبدش ]●!؟هچ

 حرف-●آدم یخالی ســـفره●زده یدزد به دســـت-●[کندمی

ــ●نزن را گرانید ــا هن ــا نــه●خودت خلوت ب  لجش]●گرانید ب

 گوشم بغل از-●[وارید یرواش هیسا شودمی خکوبیم●دیآیدرم

ــکوت پچپچ ــنوممی را س ــالً●ش  زشیر لیدلبی تو-●...من به اص

 اب لبانش به دهدمی طعم]●نکش هوااار را یزیآبرور ،نه●...آبشــار

 الیالبه در]●را هایمحرفاند برده ســـرقت به هایتگوش-●[رژ

 سقم و صـحت  که●گرددمی ریسـردب  به دنبال روزنامهی صـفحه 

 ●[ردیبگ را خبر

*** 

ــفره یبرا آدم] ــر  چرخدمی●احوّ یلخا یس  و●هاچهارراهس

 اراش یخال کقل یکودک●یدیع رونقهای بیســکه از پر جیبش

 بــه خنــددمی●«کرده؟ ول مرا بــادکنکم آقــا،»●:بخشــــدمی

 باد●«انگشتت دور به یچاندیپمی را سرنخش»●:اشزبانیشیرین

ــت●زندمی دور را یتکراری واژه  نوازش و●بردمی بیج در دس
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 یایرؤ به●را تبادکنک●را تیایؤر برو»●:را ســوانشیگ کندمی

 و●یپوشالی جاده از اقیاشـت  با کندمی عبور●«کن کینزد ابرها

ــنجاق نـاگهان  ــودمی سـ ــ یوقت●روپیاده بر شـ  یرو نیماشـ

 ●[گذاشته ترمز پدال یرو پا●خودش یرو نه●اشهیسا

*** 

 یجنازه●انتظار در یمادر یوقت●دری لنگه دیسامی پاشـنه ]

 ●[.کشدمی دوش به را کودکش
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 «مرگ ای ییتنها آغوشدر »

 

ــ] ــن ــروزی ــز●م ــی گ ــد م ــن ــ●ک ــخ ــانی ــرو و●را اب  ف

ــی ــش ●رودم ــان ــت ــگشــ ــ در●ان ــوط ــودش در●یق ــرا●خ  چ

 اشیکاغذ قلب●دهدمی یوقت●؟مرجان به کاکارستم●رسدنمی

 بیندمی]●(یعروس کارت)●[مشتش در●شودمی مچاله●او به را

 تو منفور حس-●[را شریزبین چشـمان ●چخوف نکیع پشـت  از

ــت را ــرب به●کندمی علم قد]●ندارم دوسـ  سیگ●انهیتاز ضـ

 راه از●دمید ناروا●ولگرد سگان از●دمیشـن  دشـنام -●[اشدهیبر

 پاک]●یکردمی صرف را تحمل کاش-●یامدین باز اما●تو از دور

ــ●قطره●قطره●شیهــامژه●کنــدمی ــال-●[را کاشـ  بــه ســ

ــال  بــا●کردممی خطیخط●را امـدنــت یــن میتقو یروزهـا ●سـ

ــتگذامی جا●زغـال   مثل یوقت●راه انیپا در●را ردپایش●شـ

 ●کردمی سکوت●بلندبلند●هاوانهید

*** 

ــدمی آغوش در●در اتـاق ] ــیدلی همـه ●کشـ  هایشخوشـ

 جهانم●یســت ین فروغم-●[را خودش ،نه●هاآلبوم●هاعکس●را

ــتا خواب در ــاردمی]●س ــ●فش  نکند-●[دندان یال●را شترس

-●[چشمانش انیم●کندمی دودو]●!بزنند ریت با را مانیهاهیسا

 بر●کشدمی دست]●را شانیخال یجا●کندمی پر●دیآمی برف

 ●[«...دوستت»●:خنددمی و●صورتش

*** 
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ــتر بــه●را خواب بود برده] ــ و●بسـ  چنــد بــا●کرده ریسـ

 ●[.خودش وجود از●را ایدن کرده پاک و●را خودش●قرص
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 «پدرانههای عاشقانه»

 

 یرو متن●روشــن شــمع هفت]●(یالدیم ...ســال آغاز) 

 کندمی خاموش●مینس و●«باد مبارک وندتانیپ سالگرد»●:کیک

ــان  گــاز کـه ●مهمــانـان  زدن کف و هلهلـه  انیـ م●را فروغشـ

 اضالع دراند نشسته و●چنگال سـر  بر را شـان یهاخنده●زنندمی

 دســت به●را نخ ســر●یحرف●شـکافد می ناگهان که●یگرد زیم

 از بعد هم آن●هم یایدن در ندیشومی سقط یک تا»●:مادرشوهر

 یوگل در●کندمی ریگ●یاستخوان حروف●«؟یطفلبی سال هفت

ــرفه و●مرد ــنجاق از ختهیر یوقت●زندمی س  یبلوط یموها●س

ــازه و●دختر ــادکنک از●نفس کنــدمی ت -●ترکــدمی کــه یب

 یلبخندبی اما» :پدرشوهر●مزاحمبی ست،ا لیتکم ما یخوشبخت

 ار دودمان یخون انیشـر ●خوابتاناتاقدر ●دیباشـ  گرفته قاب که

ــکانده ــطر یرو●دختر●«ایخش  خودم یبرا»●:رودمی رژه یس

ــق بیرق ــم یعش  در●کند علم قد و●من از اتشیح که●بتراش

 ادشیفر پاشــدمی شــوهر مادر●!«هرگز !هرگز●؟!امهیســا مقابل

ــو دیتبع پس»●:را  دیبخز و●شیخو تبار و لایبه کدام هر●دیش

 به روندمی●ســـرگردان قاصـــدکان●«خودشـــیفتگی لباس در

 ●[تم عموی کلبه●یسو

*** 

ــال] ــتیلیالفعام س  یوقت●خود در دهیتن که●زن یبرا●س

 اهنگ در●دزمی پلک و●آفتابی پنجه●دمآ ایدن به●ادیفر انیم
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ــنـه   و●او  نیدوم در کودک●شیهارقص در چرخـاند می پـاشـ

ــاندمی کول به●بهارش ــل هفت●کش  که●را خودش از بعد نس

 یخالی صــفحه●اشینقاشــ دفتر یوقت●نشــود خاموش یچراغ

 ●[«!؟تکجاس مادرم یراست»●:کودک نولوگم●نداشت

*** 

ــن زن اجاق] ــآ در●روش  بخار که●یکتر قلقل و●پزخانهش

 صــورت بر شــب ماســک●زن یوقت●کشــدمی باال را جانش

ــمتش به دودمی کودک●مالدمی ــدا»●:س ــنگ یص  را امیگرس

 و چرخ برو»●:او به پشت اشیجوان●رؤیا در غرق مادر●«شنفتم

ــری لقمه تا●بچرخان را فلکت ــتآفتاب●«رمیبگ یحاضـ  پرسـ

 ات●زیم دور خوردمی●جیگ ج،یگ ج،یگ و●شیخو گرد●چرخدمی

ــرد جوش آب که●دهدمی خبر حادثه ــودمی سـ  تن یرو●شـ

 صد ریز در-●[«!شده؟ چه»●:بوالنسمآ کشدمی غیج و●کودک

از -●سوزانده را سرتاپایش●یآب ترینسـرخ ●گرادسـانتی ی درجه

 را خودش زن]●آیدمی مشام به مرگ یبو●چرکابه وها تاول نیا

 از خواهدمی یوقت●بودای مجسمه مقابل در●دهیکشـ  بیصـل  به

 به●کودکش کندمی فکر●بفهمد کهنآ بدون●را دلبندش شوهر

 ●[سردخانه در●یبستن کی

*** 

 یصــفحه نای یرو اما●ندینشــمی مرغیســ خاکســتر در زن]

 ندینشمی خودش از دورتر و●یکبوتری هیسا زندنمی پر●اهیسـ 

ــاز-●[مـرد  ــوه و ن  برای یتبــاه●بود آیینــهیبرا هــایــتعشـ
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ی گهواره●دهدمی تکان ایدن و●ردیممی خود در زن]●امیزندگ

 ،فرزندم یبرا نه●تنگیدل حقبی●ستیخال آغوشت-●[را یخال

 نهیس در که یعشق پس-●د[شومی مشتخودش را  زن]●من نه

ــودمی چه ایخوابانده ــدمی یتلخ ادیفر مرد]●؟ش  را آن-●[کش

 و خطبی او نه،-● یفرســتادگورســتان ی هبه ســین ییالالبی

ــانه●خال ــقی نش  کندمی خفه]●...و تو یبرا●بود خودش عش

ــدا ــم کاله●را شیصـ  شیهابیج و●شیهـا گوش ین رویپشـ

ــتان●دزدندمی ــنگ یرو●اشلقهح که●را اشزدهیخ انگشـ  سـ

 ● [.گذاشته جا●لحد
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 «نخو یدیپس»

 

ــاعت بمــب وقـت  بـه ]  از●چکاوک دو●نــدکرد گــذر●یسـ

ــت ــوختمی یوقت●بامپش ــیالله●س ــمه یپا به●عباس ی مجس

ــتمی●یخی ــس ــرخ رود در●دختر●ش  یجا و●را پیراهنش●س

ــدا به●را لبانش کندمی پررنگ هالکه  گوشها نیپوت جفت یص

ــپاردمی ــکافته هم از را مرزها-●[س  گردعقب هایشقدم]●ایش

 معج بغلت ریز را وحشت-●یباش نداشته یکار من با-●[کندمی

 ما نییآ در-●[خوردمی گره ابروهایش]●...و من تنها جانای نکن،

ــرخــاب از کبود گونــه ــتین سـ ــ از●سـ ــت یلیسـ  هــایدسـ

 شما-●[کندمی پر خنده با راش یهادندان یفاصله]●...مترسـک 

 رد پرچم به]●زنیمی شــالق اتبافته ســوانیگ با مرا پشــت که

ــم اهتزاز ــرزم به چگونه-●[دوزدمی چش ــت امیمادر نیس  پش

 ●[افتدمی ریزهاخاک پشتاش هیسا]●؟!کنم

*** 

 یموها یوقت●نشــســته یخیهای شــکوفه●یرو ســنجاقک]

-●!؟یشـد  ییهوا باز-●[کشـد می دسـت  شـانه  از●اشیآبشـار 

ــا در را میایدن ــتم جا اتیگیهمس  به آجر●کندمی آرزو]●گذاش

 اراش یمادر نیسرزم یایدن تا●شکستمی ایشهیش وارید●آجر

 آه]●برسان گوششان به تلگراف میسـ  یرو را رؤیاهایت-●[ندیبب

 ●[ندینشمی سندهینو نکیع یرو بخارش●کشدمی

*** 
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 یرو یوقت●رودمی باالاز خود  پلهپله●یخـال  چمـدان  بـا ]

 ●[.برگردد مادرش دامان به که●زنندمی مهر عکسش
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 «عقل یهاسنگپاره»

 

ــتر وقـت ] ــم●ابرها یخاکسـ ــله به●دوخته چشـ های وصـ

ــا که●یراهنیپی دکمه●ینارنج  یخیم به●وارید یرواش هیسـ

ــت زانیآو ــ●دهیجو بس از●اس  یجا●را چادرش هالل●یموش

 تار●که یمرد●شـــودمی وارد اتاق●مانده ناخنش یرو●دندان

 آغوش در را وحشتت که باز-●[کرده ریگ انگشـتش  یال ییموها

ــقاب در یآب وانیل و قرص]●یگرفت ــره-●[گذاردمی بش  ایحش

 یجا به ینگاه]●!کجاست؟-●گرفتمی لقمه دهانش از تربزرگ

ــت ،جاهمان-●[اندازدمی نگـاهش  ــت راسـ  یرو دهیخم●راسـ

 در ایب-●کندمی پنهان را چشمانش●یقرمز شـنل  ریز در●وارید

 ●یباش انام در تا●بخواب کدوتنبل کارتن

*** 

ــکل بـه ] ــه●یثروتمند یگدا شـ  ابانیخ در●زندمی پرسـ

 ینشئگ و●خشخاش گل یرو●نشـسـته   پروانه یوقت●یجمهور

ــدمی بو●را کلمــات  یروهــا فلش برخالف●رفــتمی●کشــ

 جانای! وونهید یه-●[دیآیدرمها نیماش بوق یصدا و●آسـفالت 

ــب مکان نه و●وقت نه ــدا]●...یبرا یمناس  گم هایشحرف یص

 به چرخشش از نیزم●رودمی جیگ●ممتدهای بوق در●شـود می

 قدرهچ»●:کاراکتر منولوگ●ســتادهای فلک چرخ یوقت●خود دور

 شروع را آزاد سقوط جاهمین●؟!بپرم رگید یفضا به فضـا  از این

ــمــان بـرج  نـگـهـبــان   ●«کـنـم  مـی  ــاره رااش حنجره●آسـ  پ
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ــقوط بــا این ،یااااآهــا»●:کنــدمی می هم ازرا  نیزم کف سـ

 هحلق اشهیسا دور به و●ندیآمی هایشانسایه با ایعده●!«یپاش

 ●[زنندمی

*** 

ــتش] ــتــه را دسـ ــدبسـ  راهنیپ یرو●نیدارالمجــان در●ان

 ●[.دندیشابه سقوط آزاد میها نردهی هیسا●دیسف

  



 صبح بخیر پرنسس||11

 «مادر یپا ریز از ترپایین بهشت کی»

 

ــبخت یبرا●میکن دعا خواهدمی که ایمادرانه تیروا]  یخوش

 یبرا●دیاین باران کههـا  خوابنتکـار  یبرا●یابـان یـ خ دختران

ــآ یپارد کهها بهیغر  پرپر وقت●نندیبب یآبادخراب در ییناشـ

 انگشتان●زندمی قرمز الک●نشسته اقات در●مهرهای گل شدن

 روپوش ریز را شیدردها یالغر●کندمی پنهان و●را اشزدهیخ

مه شودمی داریب●پشـت  براش کوله●زندمی هیتک و●یپرسـتار 

 کجا-●[ســتینگاه بدهکار●اشیزندگ یپوشــال قهرمان●او یپا

-●[کند سکوت که آن از ترحوصـله بی]●!؟یاهکرد کاله و شـال 

های حرف یپا که باز-●خواهندمی مرا که ایدن یجا تریندنج

ــ کفن آنانی قواره به و●ینشــســت فمینیســتی  ریگ]●یدیپوش

 ســد را مراه یندار حق-●[در کردن باز و بســتن نیماب●کندمی

 کندمی قفل یوقت●خنـدد می مزخرفشهـای  حرف بـه ]●یکن

 ابانیخ یرو پا و●پنجره از●کندمی عبور خیالش●را فرارهای راه

 ●[گذاردمی

*** 

 ایدهیبر●بغلشریزی پوشه با●کوچه چیچاپیپ راه از گذردمی]

ی جــامــانــدههــای حرف از●یقینیف خط چنــد و●روزنــامــه از

ــردب ــبانده●آورده کم حرف که آنجـا ●ریسـ  دختر عکس چسـ

 یرو از●اشهیسا یوقت●سـردردهایش  از●بردمی لذت●یمفقود

 زودتر مادر●وارید یرو افتدمی●کندمی جمع را خودش●نیزم
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 با●کوچه وسط●پردمی پابرهنه و●فهمدمی راها شـوره دل یمعن

 بپــا را پــایــت شیپ-●[اســـت الم از یحرف کــه●عصـــا آن

ــرم ــردب زیم یرو را عینکش●افتـد می ادشیـ ]●!پسـ  جا ریسـ

 ستین یزیچ-●[ندینشمی سبیلش پشت یتلخ لبخند●گذاشته

 رنگبی یهالب با و●سر دهدمی تکان]●ستیکیتار غرق جهانم

ــرخش ــب در»●:دیــگومی سـ ــن از ییهــارگــه هم شـ  یروشـ

 چشم که●پنجره پشت تا●رسـد می تگرگ یپا یصـدا ●هسـت 

 ●«[تاقچه لب عکسقاب به●دوخته

*** 

ــودنمی گم] ــوف در اگر ماه یحت●هاراهراههیب در شـ  خسـ

 ●.[شدند سبزها زنبق و●افتاد خارها یرو●ردپایش وقتی●باشد
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 «شدهگم سرنخ»

 

ــبح] ــرنخ از●نـه یآد صـ  دور بــه●چــانــدهیپ کــه●ییهـا سـ

 از تا●دیکش کنار رااش هیسـا ●غالمننه●بود کالفه●هایشدسـت 

 طوس تا●شود پرت نور●دیخورش برود باال●یمانیسهای پله یرو

 یآهن کمد در●را هایششــلختگی از انداخت●ایتکه چند●اقات

 یجا●ماند جا یپادر یرو]●تو ایبی در دم هنوز چرا-●[زدهزنگ

 یرو خیم به●کرد زانیآو]●؟یکرد بر از توهاالوگید-●[پایش

 ایگوجه را موها●رااش ایســورمه یمانتو●ایزدهشــوره وارید

 یرو ترسممی اام رهآ-●[یسرباز کاله ریز●کرد یمخف و●بسـت 

 شمارانگشت تیجمع دنید-●[خنددمی]●کنم فراموش صـحنه 

 اراش درجه یوقت●یسقفی پنکه●ردیگمی اوج]●نداره ترس که

 ●[ستین صحنه در که یکوپتریهل یجاه ب●چرخاندمی

*** 

ــم باد●دیمایپیم را هیباد] ــه موجموج و●یموس  شیپ●ماس

 پیراهنش بیجی دکمه●کرد باز●اکاروانسر در پشت تا●رودمی

ــر از ریکو یبیج کتـاب )●[را ــتر ایخواننده]●(یعتیشـ  انبشـ

 به این هوا اگر-●[خواننده و یعتیشــرهای حرف وســط●دیآمی

عکس  زنــدمی لبخنــد]●میدار تــأخیر زرو دو بــاشــــه، منوال

 ادی به]●شود مساعد هوا گذاریممی-●[هایشحرف به●یعتیشـر 

ــتاره ــمانهفت در اشس  چه پادگانی آذوقه پس-●[افتدمی آس

 پس -●[بیفتد شچشم از دوغباررگ تا●زندمی پلک]●؟شـود می
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 در●ماه لیتخ در●شودمی غرق]●رویممی وسـته یپ و آهسـته  ما

 را آخرش حرف یعتیشــر یوقت●یریاســاط پادشــاه هفت خواب

 ●زد[می

*** 

 هایراههبیو ها راه یمتمابه ●رودسر می کتابخانهی حوصله]

ــه یرو● ــقشــ ــدر عــکــسقــاب●ن ــورد  یپ ــحــران  یرو●صــ

 ● [.یخشکسالدر  شدهییایموم●وارید
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 «عصر رؤیای سنگی»

 

ــاپرک یگردهدور] ــخوش تیـ روا●شـ  در که●ییهـا نینشـ

 تعفن یبو●رماهیت عصـــر●کنندمی یزندگها شـــهری هیحاشـــ

 ایگربه●گرفتارند عنکبوت●تور پشـــت که●هامگس●دندهمی

ــا●دهیــلـمـ   ــا آن یرو کــه●یحـلب  واریـ د یپ  نیزغــال خط ب

ــته ــغال»●:اندنوش ــودمی سیخ●«دیذارن جا جانای وتونآش  از●ش

 یانمیسهای بلوک که●یکودک●رنگشتکی کهنه راهنیپ●عرق

 پاک●دیخورش]●شد؟ تا چند !پسر یآها-●[زندمی وانت بار●را

 !آقا-●[اشیروسری گوشـه  با●را یشـرمندگ  همه نیا●کندمی

ــت لبان انیم از]●...دو ...وهفتاد  یزیت و تند حرف●اشیگوشـ

ــتنین ما معطـل  کـه  مردم ...!بجنـب  د»●:پرانـد یم  فیح ،سـ

ــون ــ ●«!نـ ــانـ ــه  شدهـ ــمـ ــیـ ــازنـ ــی بـ ــد مـ ــانـ  و●مـ

 یاضیر فردا امتحان●افتدمی ادشی●«...هفتادوپنج»●:شماردمی

 یوقت●کند جبران را اعداد کســر ،نه●بودجه یکســر دیبا و دارد

 ●[کندمی ادیز را اجاره●صاحبخانه

*** 

ــداخـتــه ] ــنــدوق●گردن بـر  ان  ریز و●یکوچکی وهیم صـ

 !نمخا»●:راها یمشتر زندمی صدا و●ستادهای پارک در●برقچراغ

 را غرورشم دست●...«داره رنگ چند●بدم یبافتن عروسک !خانم

 وا را مشــتش●«خرممی واســت وبهترینشــ !زمیعز»●:کشــاندمی

ــوا تا●کندمی ــابش س ــخه از●را حس  یوقت●پدر یداروها ینس
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 عروسک که●مانده جا یپسر پول فیک در●اسکناسشی گوشـه 

 ●دیخرمی نیولنتا روز یبرا

*** 

ــته  ــس  یبو که●یکاه یکاغذها با و●پارک مکتین یرو نش

 نیتمر رااش یاضــیر درس●عددها کســربا ●دهندمی چیســاندو

 ●[.کندمی
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 «وغفربی شب»

 

 روزنامهی مهیضـــم●نیپروی خوشـــه شـــشخدر از شیپ]

 دو کننــدمی هم تعــارف را راه یوقت●را یبربر نــان●کنــدمی

ــذر ــگ ــی●ره ــد م ــگ ــن ــط●ل ــه وســ ــوچ ــرخ●ک ــب چ ــق  ع

ــت●را دیکل●چرخـانـد  می●اشدوچرخـه   عقب به باد●در پشـ

ــر●بردمی ــاند تا حنا●رااش یروس ــف●بپوش  زن●را موها یدیس

 یاخوشـــه تاک رگ بر -●[زندمی حرف یدر هر از و●دیآمی

ــته؟ ــو یپا]●!ننشــس ــتادهای هیپاش ــل هنوز-●[س ــش فص  رویش

ی صـــفحه●گرفته دهان به را هایشجوراب ایرهیگ]●ســـتین

-●[رااش قهیسل●دوزدمی لحاف به●زندمی ورق رااش یاسـ یسـ 

ــت دنیکوب ونها در آب ــرآغاز زندمی گره]●اسـ  که را نخ سـ

ــکـافـت    دندان یجا]●...ندهینما زن کیـ  کـه -●!؟هچـ -●[نشـ

ه ب یادیز-●[دیبر را حرفش که●ماندمی یچیق لبان بر●یموشــ

 یخال ینعلبک●دهدمی دســتش به]●نباش یمتکها منصــب این

 بار نیا●قدیمش اقیس و رسـم  به●بکشـد  هورت را یچا که●را

 ●[زندمی ورق را صفحه زن

*** 

هــای منولوگ●را خودش آیینــه در●کنــدمی شیتـفـتـ   ]

 به زن قدر اینهچ●!؟دکنیم چه جانیا●!؟ستیک نیا»●:کاراکتر

 از●شودمی دور●[...«است فرتوت و ریپ ،نه اما●دارد شباهت من

ــآ همـان  او ــتکش و کاله مه نای! خانم-●بیغر ینـا شـ  دسـ
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 دیجد خدمتکار !یال -●[اندازدمی اطرافش به ینگاه]●نتااهیسـ 

 یزیچ]●!خانم نه-●[گرفته را خودش دســـت مچ]●!م؟یاهآورد

 باز●نگذارد جا را یزیچ که●در دم تا●رودمیاش هیسا سر پشت

 چرا پس●!؟روممی ختمش یبرا چرا پس»●:کــاراکتر منولوگ

ــد تنگشدل قدرنای ــت قدرهچ●!م؟اهشـ  آغوش در دارم دوسـ

 تیتسل مرده که یکسـ  به ،خودش بهشـود  یم مگر●!بفشـارمش 

 ●«[!گفت؟

*** 

 یمردگان پشت●بخواند تیم نماز تا●مرد●سـتاده ای اقامه به]

 ●[.شاننداشته فرزندان از●اندشده دهییزا که
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 «روزهاغفلتِ آن»

 

 یوقت●ندیبمی راها ذرت کاکل●کوپهی چهیدر از●بـامـداد  ]

 در●برســـد خودش ودفنکفن به که●رودمی شـــتاب با●قطار

 التیخ از چگونه»●:رهیدا یرو●زدیرمی را کلمـات  زن●تونـل 

 و شــکســته●کندمی باز●را راهشراه راهنیپی دکمه●«!افتادم؟

ــودمی ــن را مــاه کیــتــاری مــهین یوقت-●[وات خط شـ  روشـ

ــ یرو بخار]●...دمیـ د ــهیشـ ــا و●کندمی پاک را شـ اش هیسـ

ــمتش به●مورب●را ــاندمی س اش مچاله خودت در لطفاً-●[کش

 از یعکس]●میشـوهر  و زن هنوز ما اما-●پنهانش پتو ریز ای●کن

ــتادهای مکث بدون یزن●آوردمی رونیب کتش بیج  ار عکس●س

ــک]●خودت یمهین مه نیا-●[کندمی پارولـت  ــراز اشـ  ریسـ

ــودمی  حمل را ایرودابه من اما-●[زردفامشی گونه یرو●شـ

 انشلب تعادل●چپقش یوقت●مکدمی ایقانقار انگار مرد]●کنممی

 اینی حوصله●کن سـقط  خودت در هم را نیا-●[کرده حفظ را

ــندهینو از]●ندارم را دهیبرسیگ ــانینب که●خواهدمی س  خط ش

 ●[بگذارد فاصله

*** 

ــمع هفت●کندمی نگـاه ]  تیکبریقوط کی و●خاموش شـ

 گذارینمی-●بـده  را یچیق-●[زیم یرو●کیـ ک کنـار ●یخـال 

ـ ●مینـدار  یمهمـان  مـا -●؟نـد یایـ بهـا  مهمـان   و خواننده جزه ب

 یور و●دیکن چیکادوپ را تانکودکی لطفاً)●یگرامی ســـندهینو
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ــتانش انیـ م محکم●را یچیقی دهـانـه  ]●(دیـ بگـذار  زیم  دسـ

ــینم-●[گرفته ــودمی رهیخ●؟ینکن کوتاه ودش ــمان به ش  چش

ــل  تا نه،-●[اندازدمی باال●را فامشیبلوط یابروها و●اشیعسـ

ــندهینو با خواننده پچپچ در●یفتدن نیزم پدرت حرف  دامک-●س

-●را پر کرده؟! امشــناســنامهش نام یخال یجا که یپدر●!پدر؟

 چنگ]●نخواست را مادرت نه و را تو نه پدرت●سـت ین من گناه

 نکیع پشت یگرید عشق-●!چرا؟-●[عروسکش دامن به زندمی

 در●کندمی قاچ رااش یخوشبخت از ایتکه]●بود دهیداش یآفتاب

 رســط کی در●ســندهینو و خواننده بچشــند تا●نیبلور بشــقاب

 ●[فرستدمی پدر آدرس به را●دهیبرسیگ نیهفتم●سندهینو

*** 

 تسمه باد یوقت●را بافته سیگ●اندازدمی آشـغال  سـطل  در]

های مجســمه  ســر بر او و●باریکش و فینح بر گردن اختهاند

 ●[.گذارد یراماش یروس کاله●اشیخی
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 «خوردگی زندگیقلم»

 

ــاعـت  کیـ ت] ــن سـ  ●هاحبابی نندهیآفر وقـت  بـه ●یشـ

ــلگیبی●ملخ●پرانـد می  پروانه یوقت●بـاغچـه   در●را اشحوصـ

 شدم کالفه-●[خودش به زده هیتک●را اطیح●کندمی پاشـی آب

 مشــام●خوردهباران خاک یبو]●اشینامردو  مرد دســت این از

 چادرش]●ستین برگشت راه خورده، سنگ به سرش-●[است نواز

-●افتدمی ما گردن به مجازاتش-●[کندمی جمع بغل ریز●را

-●[کندمی رسوخ خودش فکر در]●روایب طاقت را گارشیس یبو

 را خودش در اتاق پشت و]●آوردمی دوام را خودش یدستدسـت 

اش نهیس یرو دود از●ینیسـنگ  حجم یوقت●کندمی وجورجمع

 ●[ماسدمی

*** 

ــه●دوزدیمـ  را نـگــاهـش  ]  وارید یرو کــهیی هــاعکس ب

ــبــانــده  نفس]●انــدکرده پرهــا مرده را این دنیــایــت-●[چسـ

ــدمـی   کــاخ م،یهــاکلوخ از-●[را آلوددود یهوا عـمق ●کشــ

 حسرتش●دهدمی قورت]●ندگانیآ یخوشبخت یبرا●سـازم می

 ●[شودمی سیخ چشمانشی گوشه یوقت●را

*** 

 یوقت●را یآدم صــفات●قبرش ســنگ یرو●کرد رونوشــت]

 ●.[کندمی عییتش●را یخال تابوت
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 «نیسوخت جنگل»

 

 و●افتدمی برکه در●اشهیســـا یوقت●عقاب●مودیپ را افق]

 یدســت یوقت●باد●هایشبال ریز●کندمی پف●شــودنمی سیخ

ــودمی دراز ــمی و●شـ ــت یرو●ندینشـ -●[شیمونویک نیآسـ

 طعمه●آوردمی چنگ به]●!؟یکرد پالک پایش به رااش شـناسه 

ــودنمی خارج اتیح مدار از-●[ایتـازه   بند با رودمی ور]●شـ

 از-●یموش سـوراخ  تا●دوانده شـه یر چشـمانش -●[هایشکفش

ــت●زنـد می خط]●!د؟یـ دانمی کجـا   کاغذ یرو●را خطشدسـ

ــف  اوجش و●ایدرختچــه یال پرش●بود کرده ریگ-●[دیــسـ

 ●نباشد یابر●هیسا ریز تا●ردیگمی وتابچیپ

*** 

 که●داده پروانه به●را حواسش و●دهیکش دراز چمنزار یرو]

 بهشت جانیا! یبکر یجا عجب-●[راها گل●کندمی اسـتنشـاق  

 هک ببر لذت فصل از این-●[گذاردمی قهیشق ریز دسـت ]●سـت ا

 بوق●ممتد یصدا از]●ایبنفشه یسـاقه  تا●دهدنمی قد عمرت

 از●شیســوو کم ریزبین چشــمان با●یشــکارچ پیج●ســکوت

ــا را خودش و●پـرد مـی  خـواب  ــت●کنــدمی میق  گــل پشــ

 ترکینزد و کینزد●چسبانده سندهینو دفتر یال که●ایدهیخشک

 ●[افتاده دام در یوقت●آهو به●ردپاها●دنشومی

*** 
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 اشنهیس تخت یرو●یبرف یگلوله دو و●چکاندمی را ماشه]

 ●[.غسالخانه در●کرده حفظ●رااش یخونسرد یوقت●ندینشمی
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 «کوتوال یهدهکد»

 

 صورت و●کنندمی پارس هم بهها سگ●باغ آبستن فصل در]

ــت●ماندمی جا●نازکش سیخ ــه ،نه●نقاب پشـ  چادر یگوشـ

-●[را بیســ●هاکرم●اندزده دندان یوقت●بســته کمر که●مادر

 از-●[را ترســش●گرفته بغل در محکم]●!یخورمی وول قدرهچ

 اهپن یکس چه یهیسا به امهیسا●ترسمها میسگ یقروچهدندان

ــودنمی جفت]●؟ببرد  و چهارمی پله یرو●نردبان یرو پاها●ش

 هابیس●شاخه آن به●شاخه از این●کندمی چیندست و●پنجم

 سندهینو اگر اما●ردینگ را توشان یرها که نشـو  دور من از-●را[

ــتاد یکار یپ مرا ــدا به صــدا]●!کنم؟ چه فرس ــدنمی ص  از●رس

 ●[گردو درخت بر●باغ ته کالغان وقالقیل

*** 

 در او یوقت●انتظار همه از این●باغچه در●تربچه پوســدمی]

 نیسنگی پاشنه●یصدا از شودمی بلند●سـت یخرگوشـ  خواب

 و●دافتمی نیچاش یشانیپ و●کوبدیم وارید بر سر●هایشکفش

 ورد به●ستادهای یمانیس اطیح کف که●حسـن  یفرفره یجاه ب

 خیزنیم]●!؟یعصـــب ای یقراربی ای که باز-●[چرخدمی خودش

ــمی ــرپنجــه بر●نــدینشـ ــبرسیگ نیا-●[پــاهــایشی سـ  دهی

-●[رونیب شودمی پرت از اتاق سراسیمهاش هیسـا ]●!؟تکجاسـ 

 مزرعه ســر بر کاهاز  پر و●کنمیم را پوســتش-●!شــده؟ چه

 هچ شــدم، لب به جان-●برای... شــود یعبرت درس تا●گذارممی



 صبح بخیر پرنسس||11

ــده؟  یآبــاد هفــتهــای غولهنر دهــانبــهدهــان حرفش-●!شـ

ــا-●دهیچرخ ــان دیش ــس!-●...دروغگو چوپان میانش  چیه هیس

 انیم که●چاقو ضــامن یگوشــه●زندمی برق●نگاهش در]●گون

 [خوابانده مشتش

*** 

ــومیتش]  چمدان یوقت●مادر چادر ریز●دهدمی پناه را معص

 ●[.ستادهای متروکه در ایستگاه●یعلو بزرگ●دست به●یچوب
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 «زاگرسی دهینخراش یاهکوه»

 

ــکوفهی لحظه در] ــتین●هابادام زدن ش  ترکوتاه دیوارش س

ــلوار●از ــده تا●یاریبخت ش ــاقه تا ش  در را و پاها●نیلوفرانهی س

 هب●چندیپمی یوقت●سرخی رودخانه از گذردمی●کندیم کفش

 با را وردهایش●کوچولو اهیسیماه چند●اشزدهیخ انگشتان دور

 قلیصــ ]●!خودت؟ قتل به ایبســته کمر-●[دا خواندمی هیمو

ــنگ●را پـاهـایش   کف●دهـد می  یجا به-●[و تیز زبرهای سـ

ــت]●بده ادمی را هایشآیه●اسی همهنای  گردن بر●اختهاند دس

ــدایش از●فهمدمی و●ایبزغـالـه   ــ یبو دهانش که●صـ  ریشـ

 یا تا ،کن تر لب ها،-●کن تکرار مگُیم یچ هر مو -●[دهدمی

 دود از●کنــدمی تــازه نفس]●ننــداختــه ایــدر دل بــه مو آب

 که یمدد !خضر ای-●[انگشت دو یال اختهاند فاصـله  که●تنباکو

ــا ــ یعص ــتش به یموس ــون دس های موج یرو غلتدمی]●یبرس

 ●[را باران رشتهرشته●زندمی چنگ و●باران رسدمی که●صاف

*** 

 یوقت●زردفام چمن یرو●را هایششــانه●دهیمال خاک به]

ــتکوتاه ــعاع●س ــا●زییپا نور ش ــبز ایهیس ــودمی س  نور و●ش

 یراه فردا هست حواست-●[دیخورش سر پشت●ابر پشت●روان

ــفر ــندهینو از کـاراکتر ]●؟میسـ  نیزم را قلمش●خواهدمی سـ

ــدکب دراز او کنار و●بگذارد ــت●ش ــت در دس  را غروب●هم دس

 ات●دهدمی تکان را ســرش]●؟گفتمت چه یشــنفت-●[نندیبب
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 یرو یافتــاد مهنوز خو-●[نکنــد گم را زییپــا غروب آخرین

 زبان●دارد تب اما●ســردســتاش یشــانیپ]●شــو بلند ت،هیســا

ــن فندک با رااش لهیفت یوقت●فانوس  هی ذارب-●[کندمی روشـ

ــبام ــم دل تو ش ــ نوآس ــت]●کنم ریس ــال به دس  کمرش ش

 ●باش داریب زهره وقت تا پس-●[بردمی

*** 

ــودمی غرق] ــمان●در ماه●شـ  ریتخم یوقت●اشیآب چشـ

 [.دیناه وقت به●را مرگش ساعت●اندزده
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 «خیال ترینجنوبیسمت »

 

ــل] ــهای پله از و●زد را انزوا دیق●خرماپزان فصـ  یمانیسـ

ــان که●خوردهترک ــلوغ را خلوتشـ  با●درمیانیک●اندکرده شـ

ــمعدانهای گلـدان  ــتیچرخ●دیآمی نییپا●یشـ  له را اشدسـ

 !ممد آقا-●[را دامنش خشخش یصدا●شـنود می که●دهدمی

 شیهاپلک●اندســتادهای هم یروروبه]●؟یرمی زدن پرســه یبرا

 ششدهخفه صدای ویراد نیا-●!چطور؟-●[فشاردمی هم یرو را

 یحرف●دالی دهانه از●کالغ●چنار درخت یرو]●هشنمی پخش

 ینامه●داد پر را کبوترهایش●ســندهینو یوقت●کشــدمی رونیب

 هبوســ لبم یرو●که یانار چون●متیبگو ســربســته»●:کاراکتر

ــب، کــه ف،یح امــا●دهیمی گـلـم  ●زنــدمـی  ــب ل  آدمــک ل

 ...سکوت)●چانمیپمی را گوشـش  برگشـت،  وقت-●«[سـت یبرف

 پس-●ستنوازگوش شما یصـدا  بلندگو آن در اما-●(...سـکوت 

 پشتی کوچه ازش یهاچرخ رد]●!؟یفروخت یخرمال به مرا چرا

 ●[گذردمی

*** 

 یاتفاق●اطیح در●اشهیسا تا●بامپشت بر●ستادهای مممصـ ]

 یچندضلع نیرنگهای شـه یشـ ●کشـد می دسـتمال  یوقت●فتدیب

ــنــگ●فـالخـن   ذهـن  از و●را ــودمی پرت●ایزهیرسـ  و●شـ

 اوگ !یوا یا-●[مادر شودمی سراسیمه●شهیش تکهتکه●پاشدمی

 و●زندمی صدا را هیهمسا هراسان]●شده جمع مشـتت  در یخون
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ــاره ــه ●کـنــد مـی  پ  نایــم●را کهنــهی ملحفــه از ایگـوشــ

 خواب رگ دختر، نیا»●:کندمی گوشزد جوان نیرتریپ●مههمه

ــت صــفحه●«زده را خودش  از عاجز ســندهینو که●صــفحه پش

 رگت از رگ چرا !دخترم-●[ستیزنکخالههای حرف نیا نوشتن

ــده؟ قطع ــتش اثر]●!ش ــوزن را انگش  درد اما●کنندمی دوزیس

 ●[دیگونمی آخ●را

*** 

 با مرد آن اما●هگذشت فصل چند●ستین بد آرزوهایش حال]

 ●[انزواهای لهیم پشت●رفت باران
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 «فمینیست در سایه»

 

 غیت●زدهزنگهای لهیم پشت●پرستوها زدن بالبال وقت به]

ــویگ●زنـد می ــت از و●زندانبان●را یتیگ یسـ  یموها یپرپشـ

ــیاهش ــت یرو که●سـ  اگر-●[گویدمی مانده جا مقتول بالشـ

ــت ــنفــتمی]●بگو خودت خلوت از یدار دوســ  خالل از شـ

ــدا●شیهادندان ــب آن-●[مار فشفش چونهم ییص  در من ش

ــا کنار ــتاره او در و●یخال در اتاق●امهیس  نتیز که●ایکنار س

ــت  هایفمینیســت●آورندمی هجوم]●میخفت هم از دور●نداش

ــمیب ــم  در●وروچشـ ــت●کـابوسـ  امیپ●در بر دنیـ کوب و مشـ

 موهایش●نمانده یزیچ !قربان-●!شد؟ تمام کارش-●[ستیرام

ــب خودش یبرا ــتییلدای شـ ــودمی پرت]●سـ  خواب از●شـ

 نفتشمی]●!ست؟یک-●[انددهیند شیبرا یخواب که●هافمینیست

 بسته]●!؟سـت یک مویگیم-●را[ سـکوت  یخسـته  نفس یصـدا 

-●[دیب مثل تعادلش زندمی لق●واردتازه سر پشت●در شـود می

ــایـد می]●دیـ ده پنـاهم  ــت سـ  چه-●[تمنا بـه  را هـایش دسـ

-●[کاشـــ قطرهقطره●یقالهای گل یرو چکاندمی]●!شـــده؟

ــ مرا خواهـد می  مادرم که یاراتیاخت ضیتفو به●کنـد  غـه یصـ

ــتیکما احترام به●داده ــقوط در]●هاس ــتادهتمام س  به●قد ایس

 جفت●یآبادخراب آدرس به●یکوتاهدسته چمدان●داد دستش

 رااش پــاچــه و●رســــدمی راه از کــه●را شیهــاکفش نکرده

-●[و نویسنده یراو کشمکش انیم●فرارهای راه بسته●ردیگمی
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ــت ــرآس ــتم و●کردم تکهتکه چاقو با●را پیراهنش نیس ــس  ات نش

 ●را جانشی رهیش بمکند●زالوها

*** 

ــت را مجنون ،یلیل که●ویآر زندمی جار]  لعن و تف و●کش

ــدار که یآنان●کننـد می  هایورق انیم در●ندزنان حقوق پاسـ

 یلصند●کشندمی یوقت●قانون کتاب چندم چاپ در ای●کالسور

 ●[پایش ریز از را

*** 

 به سطر و●لیسه یستاره●را خانواده یمجله●زندمی ورق]

 ندلبخ یوقت●را قاتل نامو  عکس●کندمی دنبال چشم با●سـطر 

 یوقت●ســرش در●کوبندمی پتک انگار●محاکمه زیم پشــت زده

 رب ستین یگل]●!؟یکشت را همسرت چرا-●[...مرتبه سه●یقاضـ 

ــیاهش چادر ــت که●سـ  نجاتش منجالب از-●[کشـــدمی دسـ

 مگر-●[کنندمی تیرعا را ســـکوت●همهمه در حضـــار]●دادم

ــتهکت که حـاال -●[خنـدد می]●!نبود؟ قـانون  کتـاب  نای بسـ

ــه و●زندمی پلک]●میجا ــفحه تا●ردیگمی را مجلهی گوش ی ص

-●!؟یکشت را او چگونه-●[بازار و کوچه زنان کنند پچپچ●را بعد

 در سیآل یایدن از●یســـوف یایدن از و●چاقو با کردم تکهتکه

 ایعده●کنندمی پاک]●جهنم به کردم پرتش●بیعجا نیسرزم

 ●[نندیبب بهتر تا●راشان یدودهای نکیع●دستمال با

*** 
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 هر●وطنش از رفته که او و●آسمان بهها ستاره●گردندبرمی]

 ● [.دیپامی را او یمرد●ایشهیش پشت از●داندمی چند
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 «بازگشتهای بیفصل»

 

 یالله نگاه برعکس●سـوسن ●زدمی لبخند●عقرب سـال  به]

 انیم از که●پرآب لب بر●را پـایش ●گـذارد می یوقت●واژگون

 دهینشن]●!سـت خنک و گوارا قدرهچ-●[زندمی رونیب●ایصـخره 

ی دهانه در●شـــودمی گم یوقت●را هایشحرف●مرد●ردیگمی

ــکوت ازدحام در●غار ــرک●س ــدمی س ــحاب خواب به●کش  اص

 را حواســش زن●مرد خواب●دیآمی کش]●!؟یدیخواب-●[کهف

ــدمــی کــنــار  بــه ــاخــه ●کشـــ  آن بــر کــه●ایشـــ

ــاپرک●نـد ادهیـ خواب  هب●زندمی هیتک●پروازند فکر که●ییهاشـ

 یالفبا یرو●شــودمی درازکش پایش و●درخت یدهیبر یتنه

 عطر●کندمی اســتنشــاق و●قندپهلو یچا●نوشــدمی●هرز علف

 یخوشــ همه به این●عقرب●زندمی شــترین●را ســبزش راهنیپ

 شیهاخرده که●را نیبلور احساس همهآن●شـکند می و●جاکی

ــر●مرد یمروزین چرت در●خــتیرمی ــاسـ  از●پردمی مــهیسـ

 عقرب شین دمید-●[ممتد یهاغیج انی]م●!شده؟ هچ-●خواب

 تا درد●رودمی باال و]●پا قوزک●هایشلب●کبود ،ســـرخ●بود

 تب زن اما●رااش بوسه یجا●مرد●زندمی چاقو●رانهای کشاله

ــر در●افتدمی گره●خودش یبرا●کنـد می  درد تا●اشیروسـ

 ●[جانش در●فتدین

*** 
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ــتین یآزادراه] ــهجـاده ●سـ ــوسـ  ریز از●خوردمی زیل●شـ

ــنگ●هاچرخ  ییتابلو●موتور دور ردیگمی قدرت یوقت●هازهیرس

ــتین ــماردب لومتریک تا●سـ ــتا تا●شـ  اطیح در افتدمی●روسـ

 عقرب دهیگز●دیبده نجاتش»●:اریبه دامن به دســت●یبهدار

: نبض●ثابت: مردمک●...ف ن: دم●اتیح عالئم)●«[را جانش

ــک: لـب ●پردنمی  و حرف●زندمی انهیـ تـاز ]●(یکبود از خشـ

 دست-●!بود؟ یانتدارامرسـم  نیا-●[مرد سـر  پشـت ●هاثیحد

ــپـرد مـی  مـرگ  ــک] ●بود مردک از این بـهـتر   م،یـ سـ  اشــ

 ارم از که نبود پونه-●را[ صورتشی دهیپررنگ یپهنا●دیشـو می

ـ ایـ ب بـدش  ــافتـان »●:زنـد می ادیـ فر]●دی ــ انصـ  و●«؟تکجاسـ

 ،هن، نه-●[رشیز مرگ دهیخواب که●را دیسف یملحفه●داردبرمی

ــتین خوابیدن وقت  مرگ که●را پیراهنش●دهدمی تکان و]●س

 قدراین●گذشــته کار از کار-●[اریبهی ی گرفتهچهره ●بتاراند را

 راهنیپ●کندمی یادآوری]و ●نکن تیاذ را جنازه و این خودت

 ●[را عزا

*** 

 قاهقاه●شـــنودمی یوقت●خوابدمی تابوت در●باز چشــم  با]

 ● [.کنندمی خطاب وانهید●را او و●مردم●خندندمی
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 «وحشت ینیریش»

 

ــور] ــدمــی ن ــاشــ ــازی پــنــجــره از●پ ــه ●ب ــب ــات  و●شاق

 درخت ســـمت به●رودمی●پوشـــدمی●را ییدمپا●لنگهبهلنگه

 غیج یوقت●را ارشیــو●ینیچ ظرف در●نــدیچمی و●آلوچــه

 باال نردبان از چرا! دهیبر ســـویگ»●:مادرش●دور از●کشـــدمی

ــبدمی●«!؟یرفت ــقف به●چس ــربان یوقت●یحرف●دهانش س  ض

ــتـاده ایش قلب ــت که مـانـده   کم»●:سـ  رنده●!«میبزا را وحشـ

 همایســ زاغ-●[شیهاگونه یرو●را خطشدســت●مادر●کندمی

 نه، نه،-●[خودش دســـت یرو●رودمی وا]●!؟زنیمی چوب را

ــت کــه از این روزگــارت خواهمنمی فقط ــابرهنــه]●...هســ  پ

ــط●پـرد مـی  ــگــومــی کــه●یزنــ●مــتــن وسـ  از●پردهبی●دی

 ،نزدهآفتاب که ●دادم،می را مرگت خبر که یاله-●[اشباکرگی

ــلم ــورباشـ ــوهر]●یاختاند راه ییشـ  یزیچ زیرلفظی●مادرشـ

 ،اتیماهپابه تا !دخترم-●[جهان گوش شودمی کر که●دیگومی

 هب که●کبودش جان به●افتدمی جهان و]●ریبگ جگر به دندان

 ●[...اندگفته شاه اسب

*** 

ــانیــخـ  در] ــدمی غیج●اب  یچیق یوقت●آمبوالنس●کشــ

ـ ●کـنـنــد  مـی  ــازدم●نفس: دم)●[را پیراهنش یقــهی  ف ن: ب

ــتین بلــد یوقت]●(س ــموم یواه ببلعــد●ســ  خفــه●را مسـ

ــتانیب در●را خودش●ناف بند با●یکودک●کندمی ه ب نخ●مارس
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ــکم●دوزنــدمی نخ ــارگ شـ ــتبر یوقت●را اشیپ ــگومی کی  دی

 ســراســیمه ●را کودک یجهان روز●بونیتر پشــت●یپزشــک

ــالمه؟ بچه !دکتر خانم»●:پرســدمی  ریز●نگاهش●افتدمی●«!س

 یرو●مادر●شودمی آوار●«...مادرش حال اام ،متأسـفم »●:پایش

 ونیش غریو●دهدنمی انام و●«!دخترم چارهیب !نه !نه»●:اشهیسا

ــزد یوقت●ناله و ــت●یکودک●کندمی گوش  یور●ینیب بر انگش

 ●[را سیه حرف●وارید

*** 

 که●قبرش ســـنگی گوشـــه●کادی ان و ریزنج●آویزدمی]

 هنرایپ از●مانده رونیب که●را بیس●دستمال با●دهدمی قلیص

 ● [.دستشدر ●جهان
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 «کمانرنگینهای خواب»

 

ــه] ــده کودکانهی قصـ ــتیاگمشـ  ترنیرنگ روز هر که●سـ

ــنـد می ــمادرانی حافظه در امـا ●درخشـ ــدمی●انشـ  ●درخشـ

ــ ــت و●را پرده●زنـد می کنـار  و●دیـ خورشـ  چند●پنجره پشـ

 شیتفت●شهیش بهاند دهیچسـب ●یخبربی از فرسـوده ●قاصـدک 

 خط●شــکســته که●را دارشوصــله شــلوار بیج●مرد●کندمی

ــودمی مچاله و●شیوات ــتانش●شـ تکه یوقت●آن در●را انگشـ

 رونیب خانه از را تیپا-●[دشومی نگاه در او زن●سـت ینی کاغذ

ــا که●را چادرش●کندمی یچیق]●!یگذارنمی  بلندتراش هیسـ

 تو از دســت ترســممی-●!؟یکنمی بلغور چه-●[کوتاهش قد●از

 هایپارهتکه ترسممی-●[رودمی پزخانهشآ به]●!ییخطا بزند سر

ــودمی وگورگم]●یبــازب قمــار در را راهـنم یـ پـ   در●مرد●شـ

 ●[اقات کف●یکودک●رودمی خیزسینه یوقت●خودش

*** 

 و●را گارشیس●کندمی روشـن ●پارکهای درختچه پشـت ]

 راهنیپ ریز در●شـــده ســـقط که●بچه و زن به●کندمی فکر

ــ●راهبهراه●کندمی مکث●ایقـابله   مهلت و●را رفتنش ریمسـ

 سرانگشتانش●یکودک●مکدمی یوقت●شیهاوسوسه از ردیگمی

ــر ●!؟یکـرد  ریـ د قــدرنایـ  چـرا -●[را  عطر یبو درومــی]سـ

-●دمشیدزدمی مادرش نگاه از دور دیبا-●[فضــا در●ســشیپار

ــتش و بـه ]●یبـاخت  را بردبرد یبـاز   پاکت کی●دهـد می دسـ
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ــده جــا●نیـ رنـگـ   ـ  یرو مــان ــنــدل ــتــانکش یصـ  زن و●پسـ

 ســـمت به●دیدومی یوقت●را پدرانههای هیتوصـــ●شـــنودنمی

 ●[دوطرفه ابانیخ

 

*** 

 

 خوشحال و●را تانخورده اسکناس نه●را فقر مرد●بوییدمی]

 خواب در یکودک●کشدمی غیج یوقت●نباخته که یقماراز 

 ● [.شیر شیگلو به پردمی و ●مادرش
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 «شخود قاتل»

 

 ودب باز یوقت●کندمی حلول آفتاب●بازداشــتگاهی چهیدر از]

 هب منعکس که ییصــدا●ایبســته در پشــت از●شیهانیپوت بند

 ،نه●کالغ پرت حواسش]●شد پاگشا ...یآقا-●[دیرسنمی گوش

 مرد کی ،نه●انددهیکش پنجره کی●وارید یرو کبوتر دسـته  کی

ــت مثــل●رفتــه فرو خـود  در ــ●نتردام گوژپشــ  گره آن کی

-●!؟یبود کر یقبل سطر در شما-●[هم در شانیهاچشم●خورد

 ساقدوش ورود●را جانای کن ترک-●بودن نیع در نبودم آن کی

 ار ضاام یپاورق یرو انگشتش اثر]●!لم؟یوک یحت-●اسـت  ممنوع

-●دینکن نوازش یلیس به را عروسـک  صـورت  گرید-●[دزددمی

 سیه)●...یروشنفکر به بسـوزاند  چراغ●شـب  کی و هزار باز اگر

ــالق با وقتآن-●(سییییه ــطر●ش ــطر به س  را شیایدن یرو س

 ●کن دیسپ

*** 

 از یوقت●زندمی قدم پزخانهشــآ در او●در پشــتها کفش]

ــرخهــای توده یقور از●بخــاری توده یکتر -●[خیزدبرمی سـ

ــوزلب ــتین س -●[زندمی لبخند نانهیغمگ]●!نبات؟یچا نای س

ــبانده فنجانت به لب●کتابت قهرمان نکند  شیهااخم گره]●چس

ــوخته چراغ-●[کندمی وا را ــقای س  به]●نکن خاموش را قیش

 یوح به دنبال سرد شتآ نای در-●[ها راواژه گرفته قروچهدندان
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 واژه]●امختهیاوین میاهشگو به ایواژه چیه اام، نه-●؟ایدهمـ آ

 ●[دهدمی قورت را بغض

*** 

 

 یقنار   بلبل

 الل

 هدهد         یطوط

 

 چاقو

 

 زنی نهیس

 

 خراش

 

 

 احوّ :دم

 ح :بازدم
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 «بازداشتگاه پارک»

 

ــتمی●پارک در●تموز آفتـاب  یهنگـامـه   بـه ] ــسـ  با شـ

ــابون ــوادبی یبینکف که یوقت●را یخیم زیرهای خط●صـ  سـ

ــعاع و●خون و چرکـابه  در یزخم خطوط●خوانـد می  نای شـ

های دکمه به●دوخت چشم●بود زده رونیب دسـتمال  از●خطوط

اش یروسر گره]●قوم انیم امبهیغر کی مثل بگو-●[لباسش باز

 مرهم-●[رااش یمشک سـوان یگ موج●کندمی طواف باد●شـد  وا

 خط-●[بردمی نهیآ سطح یرو را چشمانش]●یهسـت  زخم یرو

 ریز●چاقو یزیت انگار-●بخوان دســتانت کف بر●را امتازه ســرخ

 یوقت●ناشناس یکاراکترها پوشانندمی رو)●نمیبمی نیآست متن

ــان ــرخ لبانشـ ــت زدن گاز از سـ  مچاله خود در یمرد-●(اسـ

-●[شیهاشــانه بر کشـد می دسـت ]●را هایشبازیبچه●کندمی

 یصــدا●شــودمی اتیح وارد اســمیب●ســتین چیز اتفاقی چیه

 ●کوبدمی●مشتمشت نبض●قلب

*** 
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 وارید             وارید]

 

 چهار

 

 وارید             وارید

 

ــت مـادر  ــه●او جز کسچیه●پنجره پشـ  را فرارشی نقشـ

 یدیکلبی در-●داده هیتک وارید بر اتهیســا دمید-●[پرســدنمی

 پرتاش یزندگ از باز-●[دامنش در خوردمی زیل]●بود قفل در

 رد گوســفند رؤیای]●؟ســتین گیریدندان لقمه نگفتم-●شــدم

 برف رؤیای●کالغ دسـته  کی در مترسـک  رؤیای●گرگ گله کی

ــب کیـ  در ــوف کشنخ نور رؤیای●یآفتـاب  شـ  با-●[در خسـ

 ●دمیکش رونیب دندانش یال از●را اعترافهای واژه●مسواکم

*** 

 سانسورش●هایروسپ که●افتاد چشـمانش  از نامحرم قدرآن]

 ● [.سارسنگهای واژه انیم●کردند
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 «کلمه در کلمه»

 

ــر دختر●خاموش المپ●اقات] ــر●الک در س  کانون در پس

 [نهیآ

*** 

 

 سکوت       سکوت]

 

 کلمه

 

 [سکوت       سکوت

 

 حواس]●زمیاویب گردن به را حروف وارزنجیره تا دییبفرما-

 نیا-●[کشدمی دوش به فرش یرو ایمورچه که●ایکلمه پرت

ــت مد روزها  از ســوزدمی دهانش]●...قندپهلو بدون یچا که اس

 به را چشمانش دختر●باشد خودش آغازگرش که●یسـرد  بحث

 خیس به دندانتان را هجاها ترینکوتاه لطفاً-●[بخشـد می سـاعت 

ــد ــر]●بکشــ ــت -●[دهــدمی تکــان سـ ــرنوشــ  خط دو●سـ

ــتگاهای●لیر●یمواز ــمان از را فالش دختر]●متروک سـ  چشـ

ــعرهــا یرو از !بــانو-●[خوانــداش ایقهوه ــپ یشـ  دتــانیــسـ

 شــهیهم-●شــودمی رید زود قدرهچ●ســه دو، ک،ی●!د؟یخوانمی

-●[قهقهه در دلرزمی]●را قلمم انگشـتانم  الیالبه●گذارممی جا
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ــه پـس  ــه واژگونی کــاســ ــه●را الل  پر مردم حرف از چگون

 بر●کلمه ،نیزمهای ترک بر●کلمه ،رخت بند یرو●!د؟یکنمی

 ،یطوط زبان بر●کلمه ،برق میســ ســطر بر●کلمه ،کوهچکاد 

 ماران سرخ زبان زدن شین از شیپ-●...کلمه ،شـاخسار  بر●کلمه

ــاحره ــهای حرف به را آنان●هاس ــموم نیریش  اما-●کنممی مس

ــت مهمان از پر ،نه●کتاب گور●من یخال یخانه  دختر)●اسـ

ــی  ــرم ــزد ب ــی ــن  خ ــت ــم در را م ــی ه ــرم ــال یراو●زدی  ف

ــتادهایگوش  حرف کام تا الم چرا»●:دختر با یراو یبگومگو●س

 از بعدی هاتکانیخـانه  از●خورده خـاک  اتیزنـدگ ●؟!یزننمی

ــتگــار ــهــایهمبــاز یخواسـ  ورق را شیهــابرگ یراو●«تی

 برق از جرئت که●اختهاند یشــانیپ بر نیچ صــاف چنان●دنزمی

 ســر مجنون کن، باز ت راچشــم !یه-●(دنکمی فرار چشــمانش

 هنوز●هخان یاهویه دررا  صــدابی یهانت شــنفتمی]●...راهت

ــ ــته در به واشیواشی مهخوایم-●[در اتاق عطرش دهیپاش  بس

 که●چسب دهانش یرو●چسباندمی سراسیمه مادرش]●برسـم 

ــا زنـان  ــنونـد  هیـ همسـ ــا !سیه-●[نشـ ــت ازها هیهمسـ  پشـ

ــانیهـا پنجره ــلف عکس او بـا ●شـ  غر مادرش]●اندگرفتـه  یسـ

 را دخترش دل ،نه●را خودش کجا که دنکمی فکر یه و●دنزمی

 فکر یمرد به-●[فکرش در یقیدقا کندمی رســوخ●گذاشــته جا

ــتـ  فـکـرش   در کــه کـن  ــان امــا-●یهسـ  نــبش فـکـر   در آن

 ارفر فکر به او !مادر یه-●[دیآمی نیریخودش یکاراکتر]●...قبر
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 یخال یجا در●کلمه چند به دنبال]●اســت بســتبنی کوچه از

 [رودمی شیهاحرف

*** 

 خکوبیم دری پاشنه بر●که یکلمات در خوردمی غلت دختر]

 [.است مانده جا در پشت●مهمانانهای کفش یوقت●شوند
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 «بازگشتبی یسفرها»

 

ــر] ــتر عص ــا گذردمین●یخاکس  یوقت●ابانیخ از●اشهیس

 و●توچال تونل از●آورددرمی سر که●واگن به●شـود می اضـافه 

 از●دواندمی پلک و●خودش یبرا●را مضارع فعل●کندمی صرف

 زا یکی در●سفرانشهم●شوندمی ادهیپ که●لیر یرو●ایپنجره

ــه ــندهینوهای قصـ ــندل یرو که باز-●[سـ  چرت بلندبلند یصـ

ــر]●!؟زنیمی  قطار تا مانده قدرهچ-●[یآب وانیل کشـــدمی سـ

 تظاران نای! پسر-●[ینعلبک درون یچا به●کندمی فوت]●د؟یایب

 یهدکم یخال یجا به●دوزدمی چشــم]●ندارد یخوشــ انیپا

 اما-●پیغامش ای خودش ای دیآمی ناخوش ای خوش-●[پیراهنش

 ●[اشپاشنه یرو در چرخدمی]●شهیهم یبرا رفت

*** 

 که یبهار نیچندم شمارِانگشـت ●هیارپاچ یرو نشـسـته   باز]

ــودمی پهن●امـده یـ ن ــا شـ ی دفترچــه یرو●یکوتـاه ی هیـ سـ

ــما-●[خاطراتش  یخال]●شــماســت  یبرا نامه نای ...؟یآقا ش

 خط به خواندمی یوقت●اســمنی تن عطر از●دلش ته●شــودمی

 ســـنگ، دل در●روان رود، در که●عشـــق بر ســـالم»●:لیبر

ــوختم یوقت از●خاموش چکاوک، زبان بر و●پنهان  آتش در●س

 آن به●دل ســپردینمی●که آن جز●ســتین یمالل●دود بدون

 دســت●یدادنمی تکان و●متروکه در ایســتگاه●یخالهای واگن

 دهیبر را امانمکه ●سل یتارها از●ستین ایهیگال●عابرانش یبرا
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ــرفه ــ یمو تار چند●مانده فقط●س  که●یبهار چند یبرا●اهیس

 به دارید افتاده که●مزارم شــمع●ســوختمی●تابوت در امخفته

 ●«[امتیق

*** 

 یوقت●قطار ایستاده بر سنگ●ندک پرت●ستین ایکودکانه]

ــ ــش در او●رودمی خوابه ب ــمی درد●آغوشـ  غروب در●دلول

ــتـه  ــسـ ــحفه●چرخدمی و●کوتاههیپای کاناپه یرو●نشـ ی صـ

 به●مانده رهیخ و●ســکوتش یصــدا●شــودمی پخش●گرامافون

ــت●یدختر●قــاب در نهــاده کــه●شیروروبــه وارید  بر انگشـ

 !پسرم»●:را بازوانش●یزبر هایدسـت ●کندمی لمس●اشینیب

-●[هایشپلک پردمی●«خودت یایدن در●ایشــده غرق که باز

 یرواش هیسا●فتدیب که●شودمی بلند]●...پلکت که شو یعصبان

 ریسراز و]●نوشممی نگاهش از را امقهوه●روزشـبانه  هر-●[وارید

 ●...[اشک●اشک●شودمی

*** 

ــاخته] ــه از●را دیوارهای اتاق●اندس  که●هایشکتابی قفس

ــه دراز●افتــاده ــده و●تخــت یرو●دراز ب ــان ــب ــه●چسـ  دور ب

-●[هایشچشم کسوف در نشـسـته   یوقت●را خودش●ایملحفه

ــت خـودم  امـروز  ــودمی سیخ]●کـنم مـی  آرایشــ  لبــان شـ

اش عاشقانهی لحظه●وتابآب با کندمی فیتعر که●اشدهیخشک

ــ●را  تیابروها کمان-●[نیچمو با●را شیابروها●کندمی ینقاش

-●[امفیصورت●را لبش تریت پررنگ کشدمی]●اندستادهای راست
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ــا ــکوت یکـ  ت ــن و●یکنمی سـ ــهــاحرف رمیبگ دهیــنشـ  تی

ــنا-●[ایحلقه را انگشــتش فشــاردمی]●!؟را ــادف ما ییآش  یتص

ــراز]●میایــب بــه خوابــت کمــا در کــه نای نــه امــا●بود  ریسـ

 ●...[اشک●اشک●شودمی

*** 

زدن  دور یتابلو در●ونیکام●ردیگمی ریز●برگشــت راهِ در]

 ●[.راشان نفرهتک گروه●ممنوع
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 «یفرار سربازان»

 

ــپیــده] ــازان●خواننــدمی و●اهتزاز در پرچم●دمسـ ــرب  سـ

 دریکل●یکشته●قهرمانان هستند یوقت●را یمل سرود●دهانبی

 سرگرد زد صـدا  خنده با و●تلوتلو خوردمی●آبادیدولت محمود

ــمان-●[را ــمان چش ــدمی]●ندیچمی السیگ باز که اتیآس  کش

ــاز-●را مــاه پنهــان یمــهین●بـوم  یرو  خودیب خود از کــه ب

 را ســاعات نای فقط-●[گرفته الکل یبو شیهاحرف]●یدشــ

 برق یوقت●ابرها پشــت●چند ســتاره●خوردمی کیت]●ابیدر

 ●[فروغشان زندمی

*** 

ی ایکامل مادام●نشسته که●ایکنده یرو●کرم یردپاه افتاد]

 ســندهینو نیا●اشهیهمســا اعتراض ینشــانه به●دوما الکســاندر

 از●را هایشدست دهدمی تکان●رفته خودش یتلل یللی یپ●هم

 فرشته-●را همهای هیسا●کشـند می آغوش در و●پنجره پشـت 

ــپ ــبانه چنـد  !امیروسـ ــنوع یاحوّ●که روزشـ  قورت را یمصـ

ــینـد می●دادممی ــمـان  در●نشـ ــ چشـ  انیم-●خودش اهیسـ

ــنــگ●هقهق ــبور سـ  قــدم]●بودم خودم هــایتنگیدل صـ

 ابانیخ در●هاآدم یهیسا از دورتر●هم دست در دست●زنندمی

 ●[یجمهور

*** 



 111||صبح بخیر پرنسس

 هک●خودش به یسرباز●یمشق یگلوله با●کندمی کیشـل ]

 ●.ستیگرید وارید یرو●اشگرفتهقاب عکس
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 «ربها تلخند»

 

 به دندار یدیام یوقت●خودش یزندگ از یریفالگ گوییپیشــ]

 هم در انگشــتانشــان●یعمود خطوط که●ییهادســت شیگشــا

ــده قفـل  ــتشـ ــکم●دیع یهنگامه بـه ●سـ  قلک●برآمده شـ

ــفال ــکه از یخال●یس اش یقجر کاله فیروزحاجی●زیم یرو●س

 حرف بدهکار را گوشــت !مرد-●[کندمی جاهجاب ســرش یرو●را

 از مردم-●[پوشکف یرو را حواسش●کندمی پرت]●نکن مردم

ــ]●زننــدمی حرف امیرگبـی   قورت●وزدمی●را آهش●مینسـ

 آفتاب مـادرش  مثـل ●یگرفت الک رااش دخترانـه -●[دهـد می

 انیم را ســرش و]●...آبروبی ددنیدزد رااش هیســا-●دیند مهتاب

 ●[ردیگمی دست دو

***● 

ــدا از خـوانــد ینـمـ  ] ــاس یصــ  تخــت یرو●شیهــاخرن

 هب فتدین که●را نگاهش●ســبز ســاعت دیدزد یوقت●اینفرهیک

 در●را خودش●کندمی شیتفت●کافه در●دارید یوعده●تأخیر

ــ ی نـه یآ  ریز حرف●کندمی سیخ]●!؟یکرد رید-●[یتـاکسـ

 رنگ●کندمی مات]●گذشتم ممنوع عبور ابانیخ از-●[را زبانش

ــه را لـبــانـش   ــورتــ رژ ب تر پررنــگ چــه جــذابیتــت-●[یصـ

 یچشــمک]●حســودان چشــم یکور به-●[خنددمی]●شــد!

ــ-●[زندمی ــتی دیخورش ــمانم از گاههیچ که●یهس  غروب آس
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 از خبر که●ایجاده در●هشــدار عالئم خواندنمی]●کرد ینخواه

 ●[.دهدمی سقوط
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 «مرزبیهای نقشه»

 

ــربازان قلم از هدافتا●غروب] ــمن سـ ــل یوقت●دشـ  بیصـ

ــرخ  نیگودتر در افتاده و●یباند بـا ●را آنـان  پیچـانـد  می●سـ

 پوشاندمی و●شیخو گور بر●ایفاتحه●خواندمی که یطفل●مرز

ــ یراهنیپ●رزمــانشهـم  تـن  بـر   فرو یوقت●کفن تر ازاهیــسـ

 نیع●نیم، نون ،میم چرا !مــادر-●[شاقاتــیوارهــاید●زدیرمی

ــک  ــخــت ــی در ب ــدگ ــا زن ــرو م ــدد ف ــاده یا]●!؟آم ــت  در ســ

ــجود ــوم●سـ ــت یوقت●وارمعصـ  بر●زخم نه●مهر یجـا  هسـ

ــانیپ ــندمی خود یبرا را حمورابی قانون-●[اشیشـ  که●تراشـ

 که●شــده رهیخ یســقف بر درازکش]●دهند اجاره را مانیهاخانه

 در-●ماست یمادر وطن جااما این-●[ایارهستچیه درخشدنمی

ــه چیه ــغالا یبرااند آمده●ندارند جا آنان اینقش  خفه و]●...ش

 ●[شب یاهیس در●راش یگلو●یوارکرکس چنگال●دکنمی

*** 

ــودنمی بند] ــنگ نه●شیپا یرو●شـ ــنگ یرو سـ  در●سـ

 و●کودکان یباز وسـط ●توپ●شــودمی پرت یوقت●سـنگ هفت

 ینشانه به●پرچم●رودمی باال و●هادسـت ، پاها●دنشـو می قطع

ــازمان مقابل در●اعتراض ــتابانرهگذر●ملل س  ناییبرا»●:ی ش

 وتسک یصدا●کنندمی میتنظ●«ستین ییشنوا گوش●هاحرف

ــت●را ــه یوقـت ●هــابـون یـ تـر  پشــ ــان  تفنــگ●گرفتــه نشــ

 اما●ســتانندمی را جانم-●[را یکودکی قهیشــق●یچشــمکی
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ی خونابه●نیزم کف پاشدمی]●پوسدنمی هرگز●اعتراضم یصدا

ــف ــرخ●دیـ سـ ــبز●سـ ــم یوقت●سـ  به بـاز ●انـد دوختـه  چشـ

 ●[هاتریبون●سکوت

*** 

 یبرا●مهاجر کودکان●ایگوشـــه هر در●ندنکمی علم قد]

 ●[.استعمارگرانی نقشه از●کشورشان شدن تکهتکه
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 «توهم نگهبان»

 

ــپیده●کارهنیمه یبنا] ــاز●دمسـ  ●رگرانکا●کردند یبازسـ

 هامربعها و مکعب●هاچندضــلعی●بردند عقب که●را ســاختمان

 کور چرا را پنجره دیدی هیـ زاو»●:زنـد می ادیـ فر معمـار  و●را

 ار ایذوزنقه پنجره-●[ایثرتا ●آجر به آجر●چینندمی●«!؟یکرد

 نامعلوم هایخطپاره●نقشـــه یرو●غبار پوشـــاندمی]●!؟یدید

 ●[گذردیم ،افتدمی●نیزم دل در●مترو یوقت●را

*** 

ــمسیکر وقت] ــته ●س ــس ــت●اندنش  یرو●انکالغ هایهدس

ــتــان●تبرداران●دکننــمی و قـطع ●بـرج  ــگر●را کــاجسـ ی هی

 قدرهچ»●:نگهبان اعتراض انیم●ماه نور ریز●یبرفآدم●دارخنده

ــنــه●!«د؟یـ کنمی نییپـا  بــاال، راهــا پلـه   پــاگرد یرواش پــاشـ

 را سرش]●؟کنمنمی گز را ایدن که شماهای قدم با-●[چرخدمی

ــف بــه ــتــه مرا امــا-●[دهــدمی تکــان تــأسـ  ●کنــدمی خسـ

 ●[راها پله●قدمقدم●ماه●طبقه تا دوازده●را برج●شماردمی]

*** 

 ●ستسوریچهارشنبه چه اگر●یخیهای گل از یخال باغچه]

 ●[.نشسته برف پنجره پشت
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 «دهینتراشهای چوب»

 

ــاعقه●وانای در●گرینویچ وقت به] ــدمی ص  و●را ابرها●تراش

 ار خودش●کشدمی کنار●طایح در●برف نشـیند می●برادهبراده

ــه رودمی و●پتو ریز از ــمــت ب ــدکرده قوز●پنجره سـ  در●ان

 زا ایهیسا کندمی عبور●برق میس یرو گنجشـگکان ●خودشـان 

ــردتون ییچـا -●[کنـارش  ــه سـ ــت بـه  چرخـد می]●نشـ  دسـ

ــلعی●کودک ــ یرو●ایفرفره چندضـ  و کوچه مردم-●[ینیسـ

ــط●ماندمی مات]●زننمی بودار و یدودهای حرف●بـازار   وسـ

ــدا حروف●کندمی زمزمه]●!؟یچ مثالً-●[در چارچوب  را رداص

 زدد بستبن یکوچه●خانه این» :ارهاشانگشت بهمرد ●یواشـک ی

 دهانشانبهدهان-●[وارید یرو را دستش کف●کوباندمی●«!است

 دروغ که کن ثابت-●[زن جایش از شــودمی بلند]●اندکرده غلط

 پلک یوقت●چشمانش در●شـود می رهیخ]●...به یحت ندیگومی

 ●[بسته

*** 

ـ  گـلــدان ●خـورده  تـرک ] ــفــال ــاه و●زیمــ یرو●یسـ  کوت

ــندلی هیپا ،نه●حرف●ایارههای دندانه●دنکمی  یوقت●را یصـ

 ادهمآ یک ماهای پنجره !ییکربال-●[ایعده هم گرداند نشــســته

ــهیم ــت کندمی]●؟ش ــتبهدس ــت که یقلم●دس ــش پش  گوش

 ایســایه به●زندمی لبخند و]●داری؟ یاعجله چه-●[چســبانده

 را مچش●خودش ســمت به گرددبرمی و●دهمآ در پشــت که
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ــر کجا-●[ردیگمی ــانده]●میدار یادیز ناتمام یکارها !؟پس  پوش

 ●[سندهینو دفتر به شودمی وارد●رااش یشانیپ عرق

*** 

 به زندمی لبخند یوقت●را استادش یچوب سیتند تراشـد می]

 خطور ایمرده خواب-●●[اشمغــازه واریـ د یرو قــاب در●او

 ●!؟شوندمی پرپر هابرگگلی همه یوقت●زییپابه ذهن ●کندمی

*** 

 لفظ به یقار یوقت●ردیگمی گورســتان از را مادرش ســراغ]

 ●[.شده صحبتهم و دل هم او با●الرحمنی سوره
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 «لدک»

 

 یگلدان●را زیم اضــالع●کندمی یریگردگ●لولهیق وقت به]

ــودمی زرد●خوردهترک  یال را پنجره پیچاندمی●هاگل روی ش

ــرباز●کنـد می بـاز  را در آغوش و●پرده  گل حرفش که یسـ

ــتم و کردم تن بـه  را اتییتنهـا -●[کنــدمی  ایبچــه]●برگشـ

 کنیمی چه-●[دشومی خطیخط را وارهاید●را مداد●داردیبرم

 ات-●[مانده جا کتیات یرو اسمش]●سمینومی را مشقم-●!بچه؟

 لیتحو را خودم یوقت تا-●[زندمی لبخند]●!؟ییجانای وقت چه

 دو●رفتــه آب●آیینــه در●را خودش کنــدمی شیتفت]●رمیبگ

 ●[دوش ریز●سومش

*** 

ــیخ●اشایحولـه  نرگسهــای گلبرگ یال]  جــا تنش یسـ

ــدمی واکس را پوتینش یرو●غبــار یوقت●مــانــدمـی   فکر●زن

 و●خانه یبرهنگ به●ماند جا فنجان یرو که ییهالب به●کندمی

ــنفت پیراهنش بغل از که ییبو به●یبرهنگ یخانه  یوقت●شـ

ــلوارش کمر از●یکمربند ــت●کرد عبور ش ــدمی انگش  به●کش

 روشن را گارتیس-●[نشـسـته   سـکوت  به●لبش یرو که یحرف

ــاد]●نـکـن   ــر ب ــل-●[زنــدیم کنــار رااش یروسـ  برف فصــ

 یســـرباز آخرین●افتدمی راه شـــمیابر یجاده در]●گردمبرمی

 ●[مانده ریاس●که

*** 
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ــا در] ــودمی رهیخ تراس یرو●غـروب  یهیــســ ــه●شـ  ب

 چاپ یکتاب در●را خیاالتش یشــکافته ســمانیر یوقت●خودش

 ●[.نشست تندیسش●کوچه سر و●کرد
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 «سوخته وقت»

 

 بر پنجره از●نور انعکاس●افتدمی●کارانآفتـاب  وقـت  بـه ]

 ریگ●ستین قهوه فنجان در یکس یخال یجا یوقت●اشیشـان یپ

 در از مهیآســ زن●کاج درخت یال●یگنجشــگک افکار●کرده

 هب یطناب]●!؟است سراب که ایسپرده یآب به تن چرا-●[دیآمی

 اقات یواه کشــدمی بو●زد چنبره گردنش دور انگار●مار درازای

 باز ار کیفش پیز]●دمیکش کیمات را فوکو لبخند فقط من-●[را

 چشمان]●دشانیوسفاهیسـ  نیرنگهای عکس هم نیا-●[کندمی

 در]●کردم پر خاطراتم از را آلبومش-●[ماندمی ماتاش یرنگ

 آواز هب یوقت●نشستهاش هیسا●یصندل کوتاه یهیپا یرو●اطیح

 ●[سپاردمی گوش●هاانهیمور یچوب

*** 

ــط]●  زوال●ردیگمی راش آلود گلهای کفش رد●کوچه وس

ــبز  نولوگم●داد عبور●کوچه بســتبن از باد●چنارهای برگ س

ــ یبرا دو بلیت چگونه»●را: کاراکتر  بیج در●طرفهکی یریمس

 انشیهاهیسا یوقت●کندمی مکث نفسش یکم●«!؟امکرده پنهان

ــه هـم  ــدمـی  ب ــه چرا-●[رســ ــدب  میتنهــا ،امییتنهــای ازهان

 هیتک ایشهیشـ  وارید به●آویزو اشـک ●بسـته پلک]●!؟یگذاشـت 

 به راش نلبا]●یگذاشــت جا تاقاتپشــت را امهیســا-●[زندمی

 ●[گذرندمی هم کنار از تفاوتبی یوقت●جودمی سکوت

*** 
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ــتنگرفتــه قــابهــای عکس یجــا●هــازیرزمین]  کــه●سـ

 در یوقت●ندشــومین جا●وارید یرو دونفرهدر عکســی ●گاههیچ

 ● [.انددهیخواب گورستان کی
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 «مرز»

 

 شب

 

 قرمز                           قرمز
 

 چراغ

 

 قرمز                         قرمز

 

 تقاطع

 

 پرت را حواســش●ونیکام بوق●شــودمی ســبز یرمردیپ

ــتــادهای خودش یخــال یجــا در یوقت●کنــدمی  منولوگ●سـ

 طرفآن به را اشجنازه●«!؟اممرده زندهزنده چگونه»●:کاراکتر

 ریز●ایشهیش یوقت●کرده کم خود از یزیچ●کشاندمی ابانیخ

ــودمی خرد عابران یپاها ــلتان وهاندی وهیم !آقا-●[ش  جا را فص

-●[زندمی لبخند]●متشکرم امنکردهطلب کمک از-●دیگذاشـت 

ــ زبان به●کهرا  یمداد هنوز !معلم آقـا  ــ یفارسـ  ایدهیتراشـ

 در●اشدهینخراش یغیت که یصورت یرو●کشدمی دسـت ]●دارم

 نخ چند به یروز-●[دیکشــ فندک●اشیعســل چشــمان مقابل

 از سنگ-●(سکوت ●سکوت)●!؟کنیمی مهمان را خودت گاریس

 ترکوچکهای یماه آورنان زدهذوق من●سنگ از شهیش●شهیش
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-●ینخواند کالس سر●را دکترها خطدبهای نسخه پس-●شدم

 زل دوایش لونینــا بــه]●کردم تجربــه یادیــز درس اامــ نــه،

 ●[بر اتوبوس سوار●زندمی

*** 

ــ ابانیخ در] ــها چراغ ریت●یفردوس  هایشکفش●دنخاموش

ــتین لنگـه بـه لنگـه   مجموعه یوقت●ترکندها میتـاول  امـا ●سـ

-●[جوشـــانــدمی را یکتر●انــدداده دســـت از را ینیوزیتلو

 پنهان را لبخندش]●یکردمی ســالم ترگرم حداقل! یپدرصــلوات

 را مدهان گاوزبانیگل با-●ستیخال از پر که دستانت-●[کندمی

 به ار امانهیرا یپنجره که باز-●[ندینشمی زیم پشت]●کن معطر

ــته جهان یرو ــدا●کوچه]از ●!؟ایبس  کودکانخاکی  یباز یص

 را قینستعل خط چگونه●ستین یمداد سـرانگشتت  بر-●[دیآمی

ـ  مـی   راهــا عکسی برهنــههــای حرف فقط چ،یه-●؟!یخـوان

 ●خوانممی

*** 

در قآن●رفتمی باالها پله از سنش یوقت●پیر شیاهشـانه ]●

 ●[.شناختنمی را شاگردانشپیر که دیگر 
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 «هاپالکبی نیسرزم»

 

ــر] ــه●خوردهخاک●جمعه عصـ  وارید یرو پوتینشی نقشـ

ــت یوقت●مرزها ــنگ بر انگشـ  فاتحه خودش یبرا●قبرش سـ

 مرز●تپدمی پرالتهاب ســتیخط●قلب یرو دســتش●خواندمی

 قدرهچ-●[بردمی، شــکافدمی●یچیق با●را خاردار یهامیســ●را

ــت]●!مـانـده؟   راه ــ وحشـ  دندان یجا●زندمی گـاز  را بیـ سـ

 ممنوعه خطوط دیبا-●[ماندمی جا مادرش پستان یرو●یسنجاب

ــبح تا را ــعاع]●میکن یط صـ  خاموش را اشقوهچراغ●نور شـ

 را اتهیــســـا ی ریت خواهیمی-●!رفــت؟ نور چرا-●[کنــدمی

 سکوتش●بمب که●قرمز خط از گذر تا●مانده قدم چند]●؟بزند

ــومی منفجر را ــا●را مچش دور●پرت یگودال در را او●دشـ  ب

ــت ــاحلهای خرچنگ یردپا یوقت●رندیگمی اندازه یبنددس  یس

 ●[کندمی ینقاش●سلولش وارید یرو●را

*** 

ــلـول  یچــهیـ در از] ــا نور●سـ ــدمی زییپ ــاب  وارد یمرد●ت

ــودمی  خودش دور●دهدمی سیپـار  یبو رمشوفیونی کـه ●شـ

ــدمی و●چـرخــد مـی  ــه»●:پرســ ــه چگون ــتیــخ خودت ب  ان

 طورهمان-●[ردیگمی باال را ســرش●زندمی یتلخند●«!؟یکرد

 و●ینشــســت  یتاکســ در یزن بغل●سیپار ابانیخ در●تو که

-●[اندازدمی ابروهایش صــاف خط در گره]●یدیدزد را عطرش

ــته ناخن]●دهدمی را مرداب خوش یبو دهانت  رااش شـــکسـ
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ــماهای حرف-●[جودمی  یپا]●دهدمی خزهگس  طعم هم شـ

 ●بیرون[ سلول از●زندمی ضاام را خطشدست

*** 

 در یوقت●خواندمی را مرزی چهارگوشــه از خارج یخبرها]

ــه یآزاد ابانیخ ــندهینو●زندمی پرسـ ــتش کف سـ  ها را دسـ

 ●[.نخشکد خودکارش جوهر تا●کندمی
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 «کن یزندگ مادرانه»

 

ــب وقــت بــه]  راه یابــانیــخ از●خــانــه از●یزن●هــاپرهشـ

ــنجــاق پیراهنش بر●را دخترش پالک یوقـت ●افـتــد مـی   سـ

ــنزد●کـرده  ــودمی کی ــه شـ  حلقومش-●[آهنگرانی هیــتک ب

ــورا ــتییعاش ــت چرا اما●س  فرو مانیهاگوش در خرچنگ دس

 سنج یکودک]●اندستادهیا نهیسـ هبدسـت  یجماعت یوقت●!رفته؟

 یکوتاه با یزن]●!؟درآوردم صـــداشـــو خوب مامان،-●[زندمی

 حاجت به ینذر یبرا●کندمی درازیدســتش یمونویک نیآســت

ــ ــتش●هیــتک بــه پشـــت ●اشدهیــنرسـ اش ییتنهــا بــه دسـ

ــماردمی کنانهقهق●را هایشخیانت●رســـدمی  که با این●شـ

! خانمحاج-●[شــده لیالتحصــغرفا●ســوره دانشــگاه از●دخترش

 فاًلط یگرام یراو)●[شنفت را گالب عطر یبو]●!ینذر دییبفرما

ــلوات ــبفر ص ــه قبول-●(تس ــر]●باش ــربند با یپس ــبز س  و●س

 به هم●را جادههای خطی فاصــله●انداخته ســرپا که ییهاکفش

ــب بند را درش یهانولوگم زن●دوزدمی ــم●کرده حیتس  بر چش

ــبز پـرچم  ــبز کفنم بر خــاک !آقــا»●:دوزدمی سـ ــد سـ  شــ

ــند  پرتش انگـار ●«؟ییآمی  کنار●کبودی برکه در●کرده بـاشـ

 کنار رااش ییخرما یموها یزن●دیآنمی نفسش●مردههای یماه

ــد●زد زنگ یجوان]●دینوبخواب قبله به رو وتابوت-●[زندمی  یاص

 صورتش و سر بر●آب قلپ کی سندهینو●آورددرمی را بوالنسمآ
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 را تیم یقضـــا نماز که●کندمی دارشیب خواب از●پاشـــدمی

 ●[بخواند

*** 

 دخترش بخت به●کردن فکر راه●نفرهیک ختی تلبـه  بر]

ــته اریماز●را ــک●بسـ  از باز و●چرخدمی دور اتاق به گنجشـ

 از●ییهاحرف اشهیهمســا شــبید●دشــومیپرواز  باز یپنجره

 وا شـو هااخم گره شـما  یناراحت-●[دهیشـن اش گرفتهناقخ یگلو

 نــافش بــه یچ گــهید-●[زنــدمی قــدم خودش در]●کنــهنمی

 به ینگاه]●ونیشــهزبنیریشــ از●نوتنوه یتلخگوشــت-●؟بســت

 زا نمیا-●[فشارد را هایششانه●انداخت خالینیمهی چا اسـتکان 

ــر کالهبی یآه]●منه نوه کوتاه اقبال ــدمی س با  مادرش-●[کش

 و●ختنیر شــهیشــ تو وخونشــ●رفت اســارت به تفنگ هایپوکه

 شل رااش یروسر گره]●آوردن برام●وشسالگیهشـت  نااسـتخو 

هیسا شهیهم سرش پسـت ●بدونه دیبا زن هی !خواهر یا-●[کرد

 انیم]●؟داد گل هوســش کجا باز مرد نیا-●افتهمی یمرد ی

 یال●چرخدمیاش پاشنه یرو در●سندهینو ینانوشتههای حرف

 دخترش بخت●به کردن فکر راه●خواننده بار اما این●باز کتاب

 ●[بنددمی را

*** 

ــواره لنگه]  گوش پشــت را هایشحرف●کرده گم رااش گوش

ــب دیبا●شدنیای یبرا●اندازدمی ــانت هیش  نی ازدام●هامانتالیس
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ــت یرفتگآب ــت را شچــادر●شخرتآ یبرا و●داشــ  یدودسـ

 [●.چسبدب
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 «ی آتشیپروانه»

 

ــبح] های برق ریت یرو●مهـاجر  کالغـان ی بـازمـانـده   ●صـ

ــا موازات بـه ●پـارک   ینمانخهای نفس●زنندمی قدم●اشهیسـ

ــیگار  دو یال را آنی ماندهته کندمی خاموش●کندمی دود را س

 سقف به دستش یوقت●را پوشه یال قانون●دهدمی جر و●زنبق

ــدنمی  رایر به پس●را طناب کور گره●کند یچیق کـه ●رسـ

ــندل●!رایر»●:دهدمی امکیپ ــ را پایش ریز یص  احوّ●دندیکش

ــت نوار یبرا●زدم چــانــه●!رایر●!؟چــه گرید●رفــت  کــاســ

این  گرید●سوخت سوریچهارشنبه در●امهیسا روز همان●یالخ

ــتاره●!رایر●که... ــانه یرو سـ ــ●تیجمع های اینشـ  عییتشـ

 هقیبهدســت خودم با یوقت●!؟بازگردم خانه به تنها چگونه●شــد

 رد و●گذاردمی نقطه انتها در●«ه اتفاقی افتاده؟...چ گرید●شدم

ــه ابـان یـ خ ــتان یزن●چرخاندمی قفل در دیکل ...دیـ شـ  انگشـ

 چاقو یوقت●کرده پنهان کوتاهســاق دســتکش در●رااش دهیکشــ

از  !هافمینیســت مدافع لیوک-●[یماه شــکم در●کندمی فرو

ــتـگ ]●!بـگـو؟   امـروز   آویزان یرختچوب یرو را کتش یخسـ

ــانیپ نیچ●کندمی ــت کف با رااش یش ــاف دس  و هابند-●[ص

 به مویل شربت از یوانیل]●نشود اجرا حکم نشدند مانع●هاتبصره

ــتش ــ یرو یوقت●دهـد می دسـ  یآب اثر●چکهچکـه ●نـک یسـ

ــتان پس-●[ماندمی ــکی مکافاتِ و اتیجنا داس ــتایوفس  به●داس
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 بانجبهحق یافهیق●یقاض مقابل در نتوانستم بله،-●!دیرس انیپا

 ●شودمی پرت دادگاه یفضا به●حواسش●رمیبگ

*** 

 خپاســ ســؤاالتم به لطفاً●ســتیعلن جلســه-●(زیم بر پتک)

ام آلزایمر شـناسنامه -●!سـن؟ -●8ی آتشـی پروانه-●!؟نام●دیده

ــهر؟ کدام اهل-●!گرفته با  چطور-●ام!خودم آلزایمر گرفته-●!ش

ــآ آقا این ــد ناش ــخص: پرانتز داخل)●!؟دیش  یبرا-●(مقتول ش

 را سکوتش یدختر]●گرفتممی دکمه میهاعروسـک ی هاراهنیپ

ــمان-●[زندمی هقهق ــمانیر و آسـ ــتریب او●بافتم سـ  به شـ

ی مههمه نایم]●کردمی تعارف زدن چشـــمک میهاعروســـک

ــنــدل یرو حضــــار  خودش دور بــه را چــادرش●یخــال یصـ

-●(زیم سـر  ر)فرود پتک ب●دییبفرما سـکوت  لطفاً-●[چاندیپمی

 لهمچا که یدختر به]●!داشت؟ دوست شتریب را عروسکتان کدام

اشاره  چانهبی یامقنعه و●مدرسـه  ایسـورمه  روپوش در●شـده 

-●[زندمی زل چشـــمانش به رهیخ]●!؟اســـمش-●شـــود[می

 و●اســمش از ترکوتاه ســالش و ســن●شــودمی بلند لدای]●لدای

 ارخواستگ پس-●[رسدمی ربغلیز تا●لیشی آپاشـنه بی قامتش

ــه از اعترافش]●!خودت نه ،بوده دخترت ــمانشی گوشـ  چشـ

 از پوزش با)●خواســتمی دوبندیقیب و ســندبی را او-●[چکدمی

                                                           

ندای »ی نامهدر هفته 11های آرش آذرپیک که بهار مالبا الهام از نام یکی از غزل مینی . 1

ی آتشی!... که را گفت؟!/ برخیز پروانه»ی کرمانشاه زیر نظر عبدالرضا جانسپار با مطلع: «جامعه

 منتشر شد. «بلندگو تو را خواند
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 به پا قلمش تا●ماندمی جا خط چندراوی ●یگرامی خواننـده 

 چیننقطه چند گفتگوها یجا به●کند یهمراه را ماها حرف یپا

 قرمز الک را دخترم یارهاشــ انگشــت -●...●...●...●(میگذارمی

 ارحض]●...زد جار رااش گیباکریب●بستم دستمال با را آن و●زدم

 همان در یوقت●دوختند چشم یقاض دهان به●ییرسـوا  ترس از

 به را او چطور-●[کردند ســنگســار را لدای●هاچیننقطه با●متن

ــاند قتـل   یپلنگ یپتو ریز میزهایگر و بیتعق انیم-●!؟یرسـ

 شقتل به چه با-●دهدمی حیترج فرار بر را قرار جاهمان●دمید

ــاند ــ تخت تفنگ دهان-●!؟یرس ــاه رنگ به رااش نهیس  توتش

 در●ایســندهینو یوقت●کندمی را امضــا اعترافاتش ریز]●درآورد

 رسانده قتل به را کاراکترش●داد امکیپ رایر به که سـطر  همان

 گردن به را قتـل ●کنـد می پـادرمیـانی  ●یزن جـا امـا این ●بود

 ●[برسد یآزاد به لدای تا●ردیگمی

*** 

 زمســتان یبرفکی صــحنه روشــن ونیزیتلو●صــاف هوا]

ــان●را ــ  یوقت●دهـد می نشـ  دراز به دراز●کاناپه یرو یقـاضـ

 ●.ردیگمی خبرها زنده ازو ●رودمی مقتوالن خواب به●افتاده
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 «پرنسس همزاد»

 

ــراز-8] ــودمی ریس ــ●باران●ش  حفظ را هایشنت د،یخورش

 در-6●نگردمی کوپه یهچیدر از و●رودمی کج یقطار●کندمی

 در یروباهی هیسا جلوتر،-9●مانده جا دیسف زنبق ،هاصخره جرز

 از یرد-6●افتاده چنار درخت ســر از ایپرنده فکر●افتاده آب

 در ایستگاه را خودش یزن یوقت●سـت ین خنجر یرو●سـرخ  رود

 یکس●اختهاند آشغالسطل در را عکسش و●کرده تکهتکه●آخر

ــدا را او ــتان  کودک !خـانم  !خـانم »●:زنـد می صـ  جا را نـارسـ

 نیزم پرت حواستان شما-●...که من! من؟ کودک-●«[دیگذاشت

ــده ــته تهمـت  ،نـه -●شـ  کینزد عزا لباس با کودک]●ایبسـ

 پاک دســتمال با●دســتانش کف از را هراس یســیخ●شــودمی

 لحمس سـنده ینو-●!؟دینیبمی خواب باز پلک با شـما  -●[کندمی

 از «یگرید آن» کتاب خوانندگان یوقت●کلمه به●قلم به●ســتا

 کتاب پاورقی این در●ندبز را امضــا شجلد پشــت خواهندمی او

 را یکاغذ یوارهاید●زندمی ادیفر]●«...عسل مادر شما» :نوشـته 

ــت و از●کندمی پورهپـاره   یوقت●زندمی خنجر خودش به پشـ

ــتــه قـهـرمــان   ــودمی کـتــابش  یکشـ  مجوز انتظــار در●شـ

ــخه کی تا●رودمی نییپا و باال●را یبرقهای پله●کتابش  زا نس

ــه در را کتاب  چه اگر●بدهد جا یعلو بزرگی کتابخانه یقفس

 ●[کندمی رورویز را شهر

*** 
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 او●دیآمی باران●کندمی پهن را هایشکتاب●ابـان یـ خ در]

 قدم چند●یرهگذر●لونینا با●راها کتاب یرو●کندمی سانسور

ــتبغل از ــودمی دور اشیدس ــمان به●نگاهینیم یوقت●ش  چش

-●!کتاب؟ نایمتیق !خانم-●[کندمی جلد یرو دخترک●یعسل

 ادیز ســـندهینوهای نوشـــتهدســـت تعداد-●هســـت جلد یرو

 ینیســنگ جیبش در●کهرا  ییهاســکه شــماردمی]●ســتین

 ار ســندهینو نام رهگذر]●دیگذاشــت جا را نتاکتاب !آقا-●[کندمی

نیا-●[رودمی کلنجار خودش با●کندمی میقا راستشدسـت   در

ــدنمی فروش به میهاکتاب جا ــراغ همه●رس تیکبر دخترک س

ــوم تا●رندیگمی من از را فروش ــانیهانهیش  به]●کند گرم را ش

ــگاه ابانیخ ــدمی دانش ــتاد یوقت●رس ــکوت قهیدق چند یاس  س

 ●[بکشد رونیب هجزو یال از را هایشپرسش جواب او تا●کندمی

*** 

 هک ایسندهینو کوتاه وارید به●داندیشـ می فروشـی کتاب در]

ــت ترکوتـاه  مینی ریزنقش دختران و●کوتاه یمانتوها از●اسـ

 تمام به هم●رسدمی هم به دهانشـان  دسـتشـان   که●پوشژوپ

 ●[دریغ از خواندن! اما●ها کتاب
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 «کلمات معدن»

 

ــه] ــت بـ ــا آن» وقـ ــرد●«روزهـ ــی خـ ــدمـ ــنـ  کـ

 کج را رود ریمســ که●را ایقلمبه هایســنگقلوه●شــکنســنگ

ی هیسا●کشدمی کول به یوقت●رسدمی راه از دیخورش●اندکرده

-●[کندمی پاک دستمال را بااش یشانیپ عرق●را اشپشتیکوله

ــخره یرو او بــه پشــــت]●!؟یکرد رید چرا !مهنــدس  ایصـ

ــمی ــا کــه کن کم راهــا عرض-●[نــدینشـ  حجم●کشخط ب

 ار هاآبراه ریمس●انگشتی با اشاره و]●امدهیکش راشان یهندس

اش ییخرما چشمان]●!م؟یکن سد را کجا پس-●[دهدمی نشـان 

ــ گربه یدعا به چرا جنوب در-●کندمی زیت را  باران●اههیسـ

 بر چرا●؟کندمی پرت دره از را خودش آبشـــار چرا●!د؟یآنمی

ــمالهای راه ــراب دچار هایماه یوقت●؟اندزده یآب پل یشـ  سـ

 یوقت●شوندمی سبز درختان●سـوخته  شـهر  در یوقت●اندشـده 

ها زهیسنگر با را لودرها دهان●کنندمی تیهدا راها جاده هافلش

 به]●مینیبب راها لیفس اتیحها نیتورب پشت ابتدا-●[کنندمی پر

 پروازشان●مهاجر مرغ چند که●نگردیم●شـور ی اچهیدر یایزوا

 ●[اندکرده آغاز جاآن از را

*** 

 پس پاها موج یوقت●ایدر کنار ســاحل  یردپا●ماندمی جا]

 برایش سندهینو●اندازدمی آب به●رااش یکاغذ قیقا●کشندمی

 زیل-●[گرفته ســرش بر دیپســ چتر یوقت●دهدمی تکان دســت
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 شلوارش یدمپا●زندمی تا]●یفتیب یصـدف  یکاسـه  در●ینخور

 عقب قدم چند ایدر ،موریم که جلوتر من چرا-●[خنددمیو ●را

ـ قــا]●رودمـی   او یرو●رااش یآبکهــای حـرف  یمـوتـور   قی

 رنگ●را خالم و خطبی دفتر»●:اعتراض به ســندهینو●پاشــدمی

 ●«[دیپرمی آفتاب یجلو●هاواژه یرو و رنگ یوقت●یزد یآب

*** 

 نیا که●کنندمی یحکاک راش نام●یمرمر سنگهتخت یرو]

 ایدر به دهیخشک رود چه اگر●شود تمام او نام به●ناتمامی پروژه

 ● [.درسمین
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 «کهفل پشت»

 

ــت یوقت●راهـا  حبـاب ●نورهـای  زهین●دزدنـد می]  هایدسـ

ــتهآ کف بـه ●مـادر  ــد غشـ ــدا●شـ ها جوجه کیجکیج یصـ

 در-●[زنندمی پس شانیهاپنجه●را باغچه یپلشت که●دیآمیدر

اش یکودک یایدن دور به]●!؟یاهگذاشت باز روباه یبرا را یمرغدان

ــوار●تازدمی ــب بر س ــان یجا-●[اشیچوب اس  عوض را خوابش

ــر گره]●کردم ــل رااش یروس  تا جورنای! دهیورپر-●[کندمی ش

 یال●کندمی ریگ یقاصــدک]●میندار هم جوجه کی زییپا آخر

ــرخگل یخارها ــودمی کرچ مرغمان دوباره-●[س ــت]●ش  پاپش

 ●[ستادهای سرش پشت●مادرهای قدم به●زندمی

*** 

ــتکوچههای چولهچاله●اشلهیت●کندمی پر]  یوقت●را یپشـ

را ات سایه که باز-●[کندمی ینیسنگ سرش بر●یسـبک ی هیسـا 

ــر از ییآهو چونهـم  پـرد مـی ]●!؟یکـرد  پـهـن   جــاایـن   سـ

ــته●یجو ــلنگهگل را با دس  درها یفرار●دهدمی آب به شکفش

ــونــدمی حبس خـانـه   ــت راههـا  یفرار●شـ  نردبــان را بـام پشـ

ــنــدمی هــا یفرار●زننــدمی لگــد راهــا راهــههــا بییفرار●کشـ

 قدم چندها یفرار●شـناسند می را بسـت بن یهاکوچهپسکوچه

 یهاواژه]●؟!گرفتت برق ؟!ها-●[افتندمی ریگ خودشان از جلوتر

ــ عع-●[افتندمی کنتل بهاش زیرلفظی ــ کفش ک !ومــ ــ کــ هاا ــ
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 یتور پشـــت وارمعلق●دوزدمی چشـــم آب ریمســـبه ]●مهای

 ●[ابدییم را شکفشلنگه

*** 

ــدمی فلکــه بــه تــا پــاهــایش]  یوقت●زننــدمی تــاول●رسـ

 ●[.کشدمی دستمال روباه دم با●را خیسش یردپا●دیخورش
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 «ممعل یکوچه»

 

ــر] ــه ــ●ظ ــنسـ ــی می ــذردم ــ از●گ ــخ ــانی ــا●اب ــادر ب  چ

ــیاهش ــا●دارمغازه●س ــدمی نییپا رااش کرکرهی هیس  که●کش

ــاد قیدقـا   نفس از●هایشگریه با●یکودک●فروخـت  را یکسـ

 ایبهانه چه-●[کرده جاهجاب را ینامساو●نمره مین یوقت●افتاده

 یرو●بوسه یجا یوقت●فشاردشمی آغوش در]●!رنجانده؟ را تو

 هب●شکست تقارنشـان  خط هم با تقارن در●زندمی برقاش گونه

 از●تیهاقدم آمیزیرنگ-●[دهدمی تکان را سرش راست و چپ

ــدا]●زده رونیب عـابران  خط  یرو●هــایشکفش دارکش یصـ

 ●[ماندمی جا آسفالت

*** 

 خ  ر  چ]

 جهان

 ک  ل  ف

 

 یخال                 مکتین

 

 بازنشسته

 

 او●اسب کیآکروبات حرکت چند به●یسـرباز  شیک در یوقت

اش نزدهغیتی چهره بر جــانیــهــ رنــگ●کـنــد مـی  مــات را

 نکیع یدســـته]●کردم فتح را قلعه هم بارنای-●[ندینشـــمی
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 ســـندهینو●قرآندروازه پشـــت هنوز●کندمی تا را اشبینیذره

ــ●زندمی ورق را آلبومش ــیاهتخته یپا دیجمشـ ــکلک سـ  شـ

 معــاف دنیــخنــد از●برجــک درونهــای آدمــک و●آورددرمی

ــده  یـــیهـــوا را بـــالــن  ،نـــخــوانـــده درس-●[انـــدشـــ

ــا●خنددمی]●!؟یکرد  غرق●کندمی فتح را کوهی قلهاش هیسـ

 رودمی راه●ماندمی ریکو یرو اثربی پایشرد و●شــدکمی را ایدر

ــطر درون ــاعت یوقت●هاس  به خانه زنگ که●گرفته را مچش س

 ●[دیآمیدر صدا

*** 

 یامال●تنتوانس گاههیچ که ییهاواژه انیم●شودمی تنگدل

ــان ــتش ــتالشکارت●معلم روز یوقت●ردیبگ ادی را درس  هب را پس

 ●.کرد ارسال ییناخوانا ینشان
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 :1ی نودگرایان ایران از دههی کلمههای منتشرشده از اندیشکدهکتاب

 

 (، سنندج: کالج8938گرا، میثم رجبی، )عدالت حقیقت 

 ( ،سنندج: کالج8938فمینیسم جزایی، رامین زینلی ،) 

 آرش _کلید جهان هولوگرافیک_های یلدا و کلمه چشم ،

 (، تهران: روزگار8930) آذرپیک و نیلوفر مسیح و هنگامه اهورا،

 ( ،سنندج: 8930فمینیسم و حقوق کیفری، علی پرندین ،)

 کالج

 ی فراشعر(، رحمت غالمی، فاطمه خوشبخت )مجموعه

 (، کرمانشاه: دیباچه8930)

 ی فراروایت/ فراشعر(، میثم رو )مجموعهمردی به وقت پیاده

 (، سنندج: کالج8930رجبی، )

 ی غزل(، آرش وعهگردد )مجمدوشیزه به عشق بازمی

 (، کرمانشاه: دیباچه8930آذرپیک، )

 ی فراشعر(، مهوش های یک فرازمینی )مجموعهنوشتهماه

 (، کرمانشاه: دیباچه8931پور، )سلیمان

 ی فرامتن(، ی هخامنشی )مجموعههای آخرین ملکهعاشقانه

 ی سبز(، تهران: اریکه8931مارال موالنا، )

 ای یک فرااندیش جوانهعاشقانه_تر از تبسم توفان_ 

 ی سبز(، تهران: اریکه8931ی شعر عریانیستی(، یلدا صیدی، ))مجموعه

 ی شعر(، افتد )مجموعهدوست داشتنت اتفاق است، می

 (، تهران: نودا8931رحمت غالمی، )

  بررسی جایگاه آزادی در حقوق با تأکید بر آزادی از منظر

 تهران: صالحیان(، 8931گرا، سکینه شهبازی، )عدالت حقیقت

                                                           
گرایان ایران چاپ ی کلمههای فراوانی در اندیشکدهی هشتاد کتابدهه. تا پایان 8

جم باالی اسامی تنها به کتب شده که با احترام به تمام نویسندگانشان به دلیل ح

  کنیم.ی نود بسنده میدهه
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 (، مهوش فراشعر کردی یاولین مجموعه)الت مانگ هه

 (، تهران: مهر و دل8931پور، )سلیمان

  ی )مجموعه  _های یک پرنسس جنوبیعاشقانه_فرازن

 (، دزفول: اهوراقلم8933فراشعر(، ثنا صمصامی، )

 ی فراشعرهای مجموعه)شود شیخ اشراق عاشق میگاه و آن

 (، تهران: مهر و دل8933آذرپیک، )(، آرش کالسیک

 (، کرمانشاه: 8933ی واژانه(، شبنم هاشمی، )ها )مجموعهبانوی واژه

 دیباچه، در دست چاپ

 (، 8933ی کردی/ فارسی(، آوین کلهر، )ئاسوژن کورد )فراداستان دوزبانه

 کرمانشاه: دیباچه، در دست چاپ

 (، کرمانشاه: 8933ی فرامتن(، آریو همتی، )بوطیقای عریان )مجموعه

 دیباچه، در دست چاپ

  ی فراشعر(، علی رشیدی، )مجموعه 8666آنتولوژی فراشعرنویسان

 (، تهران: مهر و دل، در دست چاپ8933)

  به اهتمام آریو 8666بوطیقای فراساختارگرایی و آنتولوژی واژانه نویسان ،

 ی چاپهمتی و مهرمینا محمدپور، آماده

 آنتولوژی بانوان عریانیست ی دختران اشراق عاشقانه(

 ی چاپ(، به اهتمام مهسا جهانشیری، آماده8666

 


