
با رويكرد جعبه گرايي  حاوي ! درجعبه پنداريعنوان مجموعه اي است از متنهاي نوشته شده با توهم  
�	������������ها يا ) ت(استراكچر

���جعبه متن ���-آينجا–با عنوان. كه ازاين پس ادامه خواهد داشت، اين اولين شماره ي آن مي باشد	�

1شماره ) ت(استراكچر

.وتنم بيشتر به من. . . هستم بيشتر به تنم نزديكم اينجا اما وقتي،هستماينجانمي دانم چرا 

اتفاقي افتاده )آنجا(اينجااتفاقي بيافتد، شايد هم بيرون از اينجاشايد قرار باشد . ر مي شودپبيشتركنند جاي خاليشانميا دستكاري روقتي حواست 

.اتفاقي است كه بايد بيافتد و افتاده است؛ توهم اين قرار خود هماناست

ضبط هيچ وقت نتوانستم با ماشينهاي لباس شويي يا تلويزيون هاي درون فروشگاهها هم ذات پنداري كنم، اما حاال ميتوانم درست مثل يك دستگاه 

. وصوت حس بگيرم و ساكت تر از بشقابهاي چيني توي كابينت باشم

و فولو است درون اين ساختار ساده همه ي افكارم درهم پيچيده را ساده تر از چيزي كه هست ميديدم اما االن ينجا ابودم ،اينجاوقتي بيرون از 

.شده

اينجا كه ناگهان فهميدم من "بودن را نداشتماينجابوده ام، اما هرگز حس اينجا هم قبلنمن احساس ميكنم"داشتم به اين فكر مي كردم كه 

، آنها آنجا بودند اينجاهستم چون ديوارهاي اطرافم را مي بينم؛ ديوارهايي كه هميشه بوده اند اما نه اينجاهستم نه به خاطر اينكه اينجا هستم  بل 

.اينجاومن 

ذهنم پر از آنجا شد و از شر آنجاهايي كه داشتند همين طور خودشان را مي ساختند و باال مي رفتند راحت بشوم كه ناگهان اينجامي خواستم 

...را فراموش كردم اينجا 

به الي ديوارها به داخل نفوذ مياما صدايي از آنجا از ال".يي؛ لزومي ندارد كه به آنجاها فكر كنياينجاتو ! هي ": مي خواهم به خودم بگويم كه

را ساختم ديگر نتوانستم از آناينجا را طراحي ميكردم ، همين كه اينجا و واژه ها خرد مي شوند، درست مثل آن روزي كه آنجا داشتم دكن

. مي سازيماينجا غافل از اينكه آنجا يي وجود نداره، آنجاها را ما ،بياينداينجابه سعي مي كنندخارج بشوم؛ وحاال آنها 

از آنجا چطور به نظر مي رسم، اين را بلند ميگويم تا كسي در آنجا بشنود، اينجاهستم آنجا هم باشم و ببينم من اينجادوست دارم همين االني كه 

من آنجام ! آن لحظه كه من ديگر  اينجا  نيستماما در... "ني بعداً خودت را ببينيانگران نباش من دارم از تو عكس ميگيرم، ميتو": يكي آنجا ميگويد

اينجا و از اينكه )و آنجا هستم (نيستم اينجا اما شايد وقتي آنجا باشم ديگر اين را ندانم كه !اينجاو از آنجا خودم را مي بينم كه آنجا هستم نه 

كسي به مارك لباست اهميت نمي دهد، اينجا را خيلي دوست دارم چون واقعي تر است و خيلي متفاوت از آنجا، اينجا . نيستم ناراحت نباشم

مثل آنجا ديده نمي شوي با اين تفاوت كه آنجا اين را نمي داني و براي بهتر اينجا حس مي كني ،خودت را بيشتر مي بيني و چگالي ات را اينجا 

براي آنجايي شدن كلي اينجا .مي تواني كلي آنجا بسازي و بعد همه را با هم خراب كني روي سر آنجايي ها اينجاديده شدن بدتر نميشوي ، 

مي خواهم بدون حضور در آنجابه بعد رااينجااز .آنجا همه توهم استوبودياينجا تالش بيهوده نميكني تا آخر بفهمي همه ي اين مدت 

...زندگي كنم 



، اين حسِ حبس وآزادي به اندازه ي چقدر حس رهايي دارم .هستم خوشحال امآنجا حاال كه فهميدم تمام اينجا ها ساختگي است، از اينكه ... 

.از اينكه مجبور نيستم براي هميشه اينجا باشم ، احساس تازگي مي كنم. شتني استفصلي دوست داخارش هايِ

واستم هستم به ياد نمي آورم مي خآنجاداشنم، اما نميدانم چرا حاال كهآنجااينجا كه بودم كارهاي زيادي براي .بودن دير شدمآنجاچقدر براي

!چكار كنمآنجا 

بودن را مي آنجا ، يك جور خواب كه عادت مي داني، اينجا پر از خفگي بود.بودن عادت نكردم و هنوز اينجايي هستمآنجا خوب، شايد هنوز به 

.شكند

اين فكر من را . آخرش اينجا باشدنمي دانم شايد ... ، خيلي بزرگ به نظر مي رسد، حس گم شدن داري تا آخربرايت تازگي پيدا ميكندآنجا وقتي 

!براي اينجايي شدن كمي زود به نظر مي رسم... به هراس مي اندازد

بودن انگيزه اي است براي آنجا هميشه است وبينهايت آنجا .هستم، من را به وجد مي آوردآنجا اينكه از خواب برمي خيزم و مي بينم  من درست 

.رسيدن بي معنا ميشودكه وقتي چيزي بينهايت باشد مناما گاهي به اين فكر مي ك.شدنآنجا

.براي آن است كه اينجا نباشيآنجا براي رسيدن نيست ، آنجا . باشيآنجا اين چه اهميتي دارد وقتي براي هميشه مي تواني ! خب، نرسم

اين اينجاهاي خب ،!... اينكه از از اينجا بودن خوشم بيايد، نهنه هايم را نگه دارم؛بودنآنجا مي خواهم كلي اينجا بسازم و همه ي اما گاهي ... اما

|اينجا، همين ، شايد همين حاال مي گيرددلتآنجاوقتيكه از مثل ... شايد مثلبي مصرف گاهي به درد مي خورند،
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