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آلترناتیو کلمات،شوراست
ِ

رضا بهادر

روایتی از انسان آبانماه و برخوردهای نزدیک از نوع دوم و سوم
کالبدشکافی کلمه در دو نوبت"

ی کلمه را چگونه آب کنیم؟
نوبت اول :چربیهای اضاف 

این دوره در دو جلسهی تئوری

شامل:

ی معترضین.
 :۱میراث روابط خونی در ژن و رنگ کلمه تا تاثیر ژنتیک بر گروه خون 
ف رنگی کلمات
 :۲مشاهدهی صدای کلمات از طریق تنیدن تصاویر در هم و تکرار شعارهایی از طی 
ن خالق و ظرفیتهای انقالبی زبان...
آبان تا دی و ذه 

و یک جلسهی عملی با سرفصلهایی بههمپیوست ه دربارهی پراکندگی اجزای تشکیل دهندهی

ِ
کلمات
یک کلمه و رابطهی هر عضو با عضو دیگر به واسطهی شورای زبان و تن پویا و خودترمیمگر
ناسازگار با اشرافیت زبان...

این دوره به زبانهای فارسی ،کوردی ،بلوچی ،عربی ،تورکی ،گیلکی و هر زبانی که ملیتها و
ش را سرخ میکنند
ت را از نوک زبان برمیدارند و ماهیچهی کوچک 
ساکن لغت با آن لکن 
شهروندان
ِ
تا کف خیابان از سنگفرش صدا پوشیده شود ،برگزار میگردد.

شرکتکنندگان گوشهای کلمه را به صورت رایگان از اوراد و اذکار مذهبی و نژادی پاک میکنند.
ساز همواژه
(حمایتکنندهی این دوره :گوشپاککن دست ِ
ِ
شرف کلمه)
کاری از شاعران برگشته به
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بدنش را از چشمان نافذی که منیشناخت

ی متالشی و
ش را در پلک بههمزدنی به رشتهی افکارش رساند تا اجزا 
عبور داد و تکههای تیز 
کمتردیدهشدهی خود را به یاد بیاورد.

ِ
گوشت اضافهای را که از دو رابطهی خونی به ارث برده بود
از پهلوی چپ لغتی الل بیرون کشید و زیر بغل گرفت.

ی جمالت
اطرافش را نگاهی انداخت .این کار را سه بار اجنام داد سپس به نیت بازسازی تصاویر ذهن 
را به مست جمعهبازار هدایت کرد .مقداری از گوشت تازه را به تابلوی خیابانها اضافه کرد و چند
ن نژندی
ی یک جمل ه آتش ،عبور داد تا روا 
تن تعمید 
تکهاش را با انگشتان 
ی بلند و استخوانی از ِ

شهر چیره شود.
گوشت بر سیستم دفاعی
ِ

ن باز مباند و بازی را به درصد قابل قبولی
ی ارزا 
شود آیا که در میکدهها ...با کلمهی الکل و طعم تنباکو 

ت جذب خیابان شد ،ماهیچههای
از تاریخ ارائه داد؟ حرف میزد ...حرف میزدیم .وقتی که گوش 

گ پنجرهها اتاقها را تهدید میکر د تا رنگ رابطه را عوض کنند.
شهر گره خوردند و خون از ر 
تصویر ماتی بود!

راوی که گم شد ،صدای حروف را از اشکال هندسی خالی کردند.

منت اخبار به چشم میخوردند.
بدن بدون اندام در ِ
چند ِ

نبکشد.
شرابادقتمتامسوها 
کمتردیدهمیشدکسیپاهایشراازکیسهیزبال هبیرونبیاوردوناخنهای 
سیم نازکی دور انگشتش بست تا حلقههای پوست بر اندامی تازه شکل بگیرند.

ن کشید به زخمی زد که حاال
ال پایی 
ن را فروخت ه بود و پولش را درست زمانی که ط 
قبلن حلقهی رندا 

دهان زردش باز شده و خلته و خلته اشیای کهنه را از خون پسمانده جدا میکند.
صالح مملکت خویش خسروان دانند

خسروان به مملکت خویش ...ریدهاند و اشیا را در خواب خونی خود اماله کردهاند.

چرا خشکه حساب منیکنی آقا؟
متام این اشیا کلمه بودهاند.

پهن کردن بساط بر سطح زبان مالیات جداگانهای دارد!

این کار گاهی آنقدر تکرار میشود تا تصاویر در یک فرکانس جدید روی هم قرار بگیرند و تبدیل

دیدن دیتای بدن.
شوند به صداهایی برای
ِ
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ی صدا در یک جلسهی فوق برنامهی یکساعته چشمهایی را تربیت میکند که
آموزش مشاهد ه 

ِ
پوست داخلی روح را مشاهده کند.
برخورد جسم سخت با

بدنهای معترض)
(دیدن صدای اشکال هندسی در ِ
ِ
ای خامن صدا

از سینههای تو خون میچکد! چرا؟

ک جمل ه سینههای پر از شیرش را
نیش ی 
بدنش را با چند کلمهی مترادف کشف کرده بود و
دندان ِ
ِ

گاز میگرفت.

عریانی شاعران بدون بدن دارد.
همین حلظه متوجه شد که زندگی نباتیاش چه شباهتی با
ِ
این یک اتفاق نادر است.

و به طور همزمان اعضای اصلی چند بدن بدون اندام خودشان را در حرفهای باکر ه بازتولید
کردند .شکل کلمه در ساختاری تازه انتظار آمدن لغتی تنها را به کارگاه آموزشی استفاده از رنگ در

حجم قطعه ارائه میدهد.
گنه کرد در بلخ آهنگری

به شوشتر زدند گردن مسگری .گری گری که چرا تو در به دری به زبان دری این را میخوا َند و

میگوید :تشکیل شورا را در اتفاقهای زبانی خالصه کردهاید تا در میانهی میدان ،رطوبت کلمه در

شعرهای خشکشده زنگ بزند .الو؟ حرفی بزن ای عضو غایب!
یک زندگی از بوق سگ

با دو تکه نان

یک زندگی از بوق سگ با آلت تناسلی حرف میلولد.

حنو بدن را میقَ َت َلد.
آلت قتاله ِ

آلت دست منیمانیم.

روزنامهها از سر بریدهی مسگر شوشتری مینویسند تا کلمات قانع به کشنت نفس خود بسنده کنند.

حی علی خیرالعمل

باروتها من برداشتند و در این موارد معموال عمل خاصی صورت منیگیرد.

محور سختتنان ،اندام فهمیدهای را با خود به خیابان میآورند.
ی شاعر
یک گوشه از آلت ارجتاع 

بیرون زد ه و کلمه را از شعور کم کرده است.
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ش دستگاه فکری
شاعر در پوستری روی دیوار خانهاش نفت شده است و بشکه بشکه با شعرهای 
دالالن را شکل میبخشد.

چشمهای معلق در میان صدا

جملههای بلندی را ثبت میکنند

ع اندامهای پیشرو به سندیکای کارگران نیشکر و برعکس ،دهان
که بعد از مدت کوتاهی از اجتما 
به دهان میشوند.

کلمات خجالتی از نیشکر بیرون زدند و سوار بر صدای نی

گ هوا بیرون بزند و جامعه شهریهی خوابهای شاعر
میگفتند :باید تن این کوچه را جراحی کرد .ر 
را پرداخت کند.

اما راوی دیگری میگوید:

همیشه مردهباد چشمهای شاعر ...دستهای شاعر ...پاهای شاعر...

و زندهباد اندامهای غیرطبیعی که راز سنگر و ستاره و نیزار را میدانستند.

مردهباد خوابهای شاعرانهای که زبان عربی را متوجه منیشوند

و زندهباد جنازههایی که به چند زبان زنده مرگ را به خنده گرفتهاند.

عروس
س
ی لبا 
ی را در ریههای کلمه میچرخاند تا خواهران تن 
زندهباد هوای اعتراض که زبان کورد 
ِ

این شعر را در کولهپشتی سربازان مرز ایران و ترکیه جا بدهند و کلمات را به کمپ موری ا برسانند .متام
کلمات ِکل میکشند در جزیرهی سرگردانی و آبهای آزاد رفتار حرف را عوض میکنند.
این جلسه بعد از تنفسی کوتاه ادامه مییابد.
مرده باشی تو که دو چشم نافذ نداشتی تا بدنت را در خیابان راهآهن بساط کنی و داد بزنی :قطارهایم
را حراج کردهام...
آقا ...خامن...

قطار نعنایی برای شما مناسب نیست.

اوه ...بله آقا!

این قطار صدای کارخانه را به شهر آورده است و دود مالیمی دارد.

فروشی نیست!

مرد حسابی این پاهای کولبری است که زبان مادریاش را راه منیرود.

شرمنده خامن زیبا
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ب اکبر حق حتصیلش را از
ت که در کنار د 
ی برای ستارهی سهاس 
این وثیقهی پانصدمیلیون تومان 

کلمه درخواست کرده است.

با ضامن معتبر و چک کارمندی یک هفته به شما تعلق میگیرد.
ی مردهایست که لبخند میزند و کلمه چال میکند.
بله این برای شما ...معدنچ 
نه این یکی هجده سال حقوق عقبمانده از خیابان طلب دارد.

تن مرده ر ا زنده
زندهباد دستهایی که در پیادهرو مشت میشوند تا از دهان دوربینها حقوق این ِ

کند.

مردهباد شاعری که رنگ آمسان را بر استخوانهای خاوران منیبیند.

ِ
همراه قرنیهای که
ی است .البته!
چشمهایش تکه تکه بدنها ر ا در کنار خیابان منیبیند .فروش 

ی دوستان
متاموقت به چشمپوشی گرایش داشت یک حساب کاربری پر از کلمه با انگشت اشاره برا 
نزدیک هم به شما داده میشود.

این عینک یک کلمهی گمنام است که از بیست و پنجم آبان تا امروز به خانهی زبان برنگشته است.
این صندلی نه ...جزو لوازم شخصی به حساب میآید.
آهان! قرینهای برای این تابلو پیدا میکنم.

زن در متام این کلمات شتاب دارد تا صداهایی برای دیدن را به قطار برساند.

ک پیاده کند .در
زن شامل تصاویری است که ممکن است چشمان شما را در ایستگاه بازیافت مردم 

ت نانو را به دست شما مشتری عزیز
ی که این اتفاق بیافتد همکار من لیست پیشخرید کلما 
صورت 

میرساند.

این یک دورهی آزمایشی است.

زبان هوشمند و ماشین جستجو در تن لغت،
و مردههای این کارگاه در صورت رسیدن به یک ِ

میتوانند اسامی آبان را انتخاب و با بدنی تازه مجرای مجازی خواب را تیغ بزنند.

اینجا ارتباط اعضای کارخانه با قطار تهران-جنوب قطع و وصل شده است و کلمات نامفهومی در
این فایل صوتی وجود دارد.
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به اطراف خود نگاه کنید!

با دقت بیشتری این کار را اجنام دهید.

صدای بلندگو چکه میکند.

بخشی از حرفها آب شدهاند.
بشمار! یک ...دو ...سه...

وقت ناهار زندگی را در پرانتز میگذارم ،با دست و پای اجارهایام مسیر بوفه ر ا کلمه میکارم.

اینجای خط شاشیدهاند به وقت ناهار در ادامهی کار! کارگران زبان از صحنه دور میشوند و آن لغت
تنه ا چند کلمهی درشت از سینهی دیوار را به زبانهای فارسی و بلوچی ترجمه میکند.
شبی کوتاه از دستی بلندتر

جنازهی این همه ستار ه در آمسان نزدیک َم ُکران را بر تابلوی اعالنات جشنوارهی شعر فجر

چسباندهاند.

ی کلمه
مردهباد شاعری که در معامالت ملک 

نقش فروشنده و خریدار را به عهده میگیرد.

زنده باشی تو که این همه روایت را از دل سیاه خاک بیرون کشیدهای

مردهباد شاعری که تولد دختر امساعیل را جشن منیگیرد.
با سپیده در میانهی میدان منیرقصد.

مرده باشی که تو گوشتهای امست را از فهرست بازداشتیهای فشافوی ه پروا ر کردهای...
این همه دهان در دیوارهای اوین منیبینی؟

از رانت کلمات که میخورید ،استخوان اضافه در گلویتان رشد منیکند؟

منیشنوید؟

س زمزمه
ت مهتاب را با دهان یانیس ریتسو 
لبهای فراموششدهای از کمپ پناهجویان ،سونا 
میکند و تاریخ فلسفهی یونان بدن زخمی کلمه را در بوسه میپیچد.
این همه تن هم اینجای کار

پوسترهای خرید ،فروش ،رهن و اجاره با بهرهی کم و حق ویژ ه برای مشتری ر ا به طور گسترده بر

دیوار حاشا نصب کردهاند.

حجم مجازی این حرفها
تنهایی اندام حسی را

در کلمات خالی تکثیر میکند
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مادر ضربدر دو کیلو و نیم گوشت یخزده

مساوی است با سطرهایی پرورشیافته از اندام منت بر صفحهی خصوصی ستار بهشتی...
پوشیده مبانی بهشت

آلتش را نشان منیدهد.

این سطر را چه کسی نوشته است؟

ِ
خود خودت نوشته بودی و قبل از پاک کردن تن به ثبت کلمه دادی...

متر ما تنها برای اندازهگیری
یکی پرسید :آلت بهشت را اندازه گرفتهای؟ زبان 
ت را دراز کردی و گفتیِ :

اول بهشت شماره خورده است.
جسم سخت تا ورودی ِ

ی داستان تدریس میکنم .چه چیز ر ا برای چه چیز
ت را در مبان 
آلت بهشت برای آلت بهش 

میخواستی؟

ی که در برخورد کلمات بیمهات کردهاند
بارها وقتی که کلمه کم آمد نشان دادی تو یک شخص ثالث 

خ میشوی تا چشم دیدن را باال
و برای استفاده از بیمهی حادثه هر روز با کلمات مشخصی سرشا 

دهان دروغ برگردانی...
بیاوری و اسم چرب و نپختهات را با کلمات قی کرده به خالی
ِ
زندهباد کارگری که با کلمات ساده میگوید:

آلترناتیو ما شوراست و بعد برمیگردد به اول خط و به هر کدام از کلمات معترض دو چشم نافذ وصل
میکند.

ی و راه نرفته را عالمت میزنی.
زندهباشی تو که روشنایی را به پای خستهی جمالت میبند 

مردهباشی تو که حتی نام مردگان این سال را نیاوردی.

برای ثبتنام به بدنهای قابشده در شرم کلمه رجوع کنید.
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از اینجا بشنوید

