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، هيچ وقت نبودندواژه ها خودشان. تالش براي فرار از متن كافي نبود؛مي دهدهمه چيز از هنر شروع شد، تصادف همه چيز را تغيير 

.، كلمه بود، كلمه فقط كلمه بوداول كلمه بود، كلمه. خودشان نبوده اند

كه ، اسميايستادگي هميشه فاقد مفهوم بوده و فرار هميشه تنها يك اسم. را تعريف كنند، ترسيم كرده بودندمنكادرها را قبل از اينكه

منكادر ي بسته با زوايايي تيز،، ميياد مي آوره ، اما كادر را بمياينجا بوديادم نمي آيد از چه موقع .بودفقط تعريف شده،فعليت آن

م ، چراكه هر چقدر هم به خود يدائم در حال جابجا شدنمنچون.نهمنبراي كادر جا زياد بود اما براي . م و آن همه جايدرون آن بود

؛ اما نوشته هايم درون كادر جا نمي شدندم براي چه كسي ،ي؛ نمي دانيم، جز اينكه بنويسيمدهكاري انجاميمنتوانستميكردنيرو وارد 

را منكادرها را قبل از اينكه،آنها مرا در ميان واژه هايم يافته بودند.بيمارندواژه هايتتندگف، آنها مي چون واژه هايم بيمار بودند

.تعريف كنند، ترسيم كرده بودند

*

.م آن نقطه را چه كسي گذاشته ولي آنقدر بزرگ است كه مي تواند يك جمله را تمام كندي، نمي دانستيمهر روز روي نقطه اي مي نش

داشته . شده اند ستكاريدهايمفعل. نمي شناسندآنها مرام،يم و خودم را با يك فعل معرفي مي كنياين نقطه مي ايستمن هر روز روي 

اسمي كه با يك ؛زدن آن اسمبراي فرياد ،م، درست روي آن نقطهيمن انتخاب شده بود؛اي ندارم جز نامي كه آنها به من داده اند

.من بامگر ردهيچ معنايي نداحرف بي صدا شروع ميشود و 

*

من هر روز آن را از نو مي نويسيم، هر روز از نو مي براي يك پايان ؛، شودهربار از نو آغاز مي داستان من همچون داستان آفرينش

اش و شدهمضاعفخوانيمش و هر روز از نو پاره اش مي كنيم؛ و همچون داستان آفرينش آغاز مي گردد با همان واژه ها و فعل هاي 

يي پيش از ترسيم كادرها، كادرها،، همان نام مصنوع، همان نام بي معنا ، آغاز شده است ، همان نام عاريهاسم باز آغاز مي شود با يك 

سيناپس دو بود، درزاده ي  لذتكه يتراژدي.نشاز مضاعف شدپسقبل از نيمه شدنم و قبل از ريزش من ، هميشه بوده اند ،كه

.و اين بود داستان آفرينش؛دو صدا ،دو اسمتفاوت ،

*

صدا در چند صدا، بخشي كسي مرا با فعلي دو مي زند،صدا مي زند،مرا صدا مي زند،كسي مرا صدا مي زند،د،نكسي مرا صدا مي ز

فراموشش ديگركهيفرسوده اند جز اسمواژگانم براي فرياد . كسي ايستاده بر نقطه اي  در پيش از نقطه ي من  مرا صدا مي زد.مي زد

آن تنها داشته ام را ؟ چه كسي مرا خواهد يافت ، اين من گم شده ،تو در تو  نامم را به ياد خواهد آورد چه كسي در اين مازِ. م يكرده ا

. نامم را بياد آورند ويافت شوم در ميان واژه هاي بيمارمشايد روزي در واژه هايم ؟ 



، فرسايش تنها واژه اي  است كه مي ددوندبي قيد به روي  زميين كشيده مي شپاهايم ، دندبودفاصله ها در حال گسترش 

در بي ، من در بينهايت، ددبرون ريخته نخواهم شد.ددو در پسش نقطه اي نخواهد بوددنقطه ام نقطه ي پاياني بود. شششناختيم

هيمنچكسلبسي منترابقث نخهبناهئربند فهمثصضيد، . واژه هايم درر ححال تخريب شدنننددد.ممفرو رفته ايمتعريفي مطلق

...ايبلعحدستضادذيسشگي  بميهدكگشطودشسيه اشسشست و تسمنهعيسليكشگم تنحثوئدنها راجسيسده

*

هم به خود نيرو وارد كرديم چون من دائم در حال جابجا شدنيم ، چراكه هر چقدر . براي كادر جا زياد است اما براي من نهاينجا 

كادر جا شود ، چيزي شبيه نامم ، درچيزي مي نويسيم كهنتوانستيم كاري انجام دهيم، جز اينكه بنويسيم؛ نمي دانيم براي چه كسي ، اما

|نكنيمتا آن را فراموش نامي كه همه مي شناختندش ، اسمي با حرفي بي صدا  كه معنايش را از ياد برده ايم ، مي نويسيم 
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