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يادداشت ناشر

داستان جدا شدن تدريﺠي جاﻣﻌﻪ دگرباشان جﻨﺴي ايران و درخواستﻫاي ﭘﻨاﻫﺠويي و ﭘﻨاﻫﻨدگي آنان در

ديﮕر سرزﻣيﻦﻫا را بﻪ ﻫزار و يك شكل گوناگون ﻣيتوان بيان كرد .راﻣتيﻦ شهرزاد ،ايﻦ ﻣرتﺒﻪ روايت

شﺨﺼي خودش از ﭘﻨاﻫﻨدگي و ﭘﻨاﻫﺠويي را در ﻗاﻟﺐ شﻌر سﭙيد نوشتﻪ است.

دفتر شﻌر »روز از شﺐ گﺬشتﻪ بود ،اسمي نداشت «،تازهتريﻦ شﻌرﻫاي اوست كﻪ در تركيﻪ ،شهرﻫاي

استانﺒول و دنيزﻟي و در شهرﻫاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ونكوور كانادا نﮕاشتﻪ شدهاند .كتاب در ﻣﺠموع شاﻣل بر  ٣٠شﻌر

است و انتشارات گيﻠﮕميشان آن را در روز  ٢٤سﭙتاﻣﺒر  ٢٠١٦ﻣﻨتشر ﻣيكﻨد ٩ .سال ﭘيﺶ ،ﻣحمود احمدي

نژاد ،در ﻫميﻦ روز بﻪ دانشﮕاه كﻠمﺒيا در شهر نيويورك رفت و ادعا كرد در ايران ﻫمﺠﻨﺲگرا وجود ندارد.

انكاري كﻪ ﻫمچﻨان ﻣﻘاﻣات كشوري ايران بﻪ شكلﻫاي گوناگون آن را ادا ﻣيكﻨﻨد.

انكاري كﻪ باعﺚ شده تا ﻫويت جﻨﺴي و گرايﺶ جﻨﺴي و حﻘوق دگرباشان جﻨﺴي از ﺻحﺒت رسانﻪﻫا و

دانشﮕاهﻫا و ﻣدارس ايران دور بماند .انكاري كﻪ دگرباشان جﻨﺴي را از خانﻪ ﻣيراند و راﻫي ديﮕر كشورﻫا

ﻣيكﻨد .ايﻦ دفتر شﻌر ،روايت تاﺛيرگﺬاري ايﻦ انكارﻫاست بر زندگي جوانان ايﻦ وطﻦ كﻪ در سرزﻣيﻦﻫاي
ديﮕر بﻪ دنﺒال يافتﻦ خانﻪ و آيﻨده خود ﻫﺴتﻨد.
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شاعر ،وبﻻگنويﺲ و روزناﻣﻪنﮕار ﻫمﺠﻨﺲگراي ايراني ،ﻣﻘيم كشور كانادا است .فﻌاﻟيت خود را با
وبﻼگ »ﭘﺴرﻫاي كوچﻪ ﭘشتي« در سال  ٢٠٠٥شروع كرد ،بﻌد از آن ﻣدتي سردبير ﻣﺠﻠﻪ ايﻨترنتي »چراغ«
بود و در رسانﻪﻫاي ﻣﺨتﻠف از جمﻠﻪ ﺻفحﻪ دگرباش وبسايت راديو زﻣانﻪ و بيبيسي فارسي ،ﻣﻄاﻟﺒي
در خدﻣت جاﻣﻌﻪ دگرباش ايراني ﻣﻨتشر كرد.

كتابﻫاي اﻟكترونيك راﻣتيﻦ شهرزاد را بيشتر انتشارات گيﻠﮕميشان در تورنتو كانادا ﻣﻨتشر كردهاند و
ﻟيﻨكﻫاي دانﻠود آنها در وبﻼگ كتابﻫاي او ﻣوجود است.

در ﻣيان ايﻦ كتابﻫا ،دفترﻫاي شﻌر او» ،ﻗايمباشك ابرﻫا«» ،فرار از چهارچوب شيشﻪاي« و »راكاندرول«

ﻗرار دارند.

ﻫمچﻨيﻦ در ﻣيان آﺛار ترجمﻪ شهرزاد ،ﻣيتواند بﻪ  ٥جﻠد ﻣﺠموعﻪ آﺛار نمايشي سارا كيﻦ» ،اﻣريكا و

چﻨد شﻌر ديﮕر« سروده اﻟﻦ گيﻨزبرگ و شﻌر بﻠﻨد »خاكﺴترﻫاي آبي« سروده ژان-ﭘل دُوا اشاره كرد.

شهرزاد» ،ﻗﻠﺐ ﻣﻌموﻟي« و »سرنوشت ﻣﻦ« ،نمايشﻨاﻣﻪﻫايي از ﻟري كراﻣِر» ،كويير« رﻣاني از ويﻠيام اس
بارُز و ﻣﻨتﺨﺒي از داستانﻫاي كوتاه ﻫمﺠﻨﺲگرايان را در دست ترجمﻪ و انتشار دارد.

»روز از شﺐ گﺬشتﻪ بود ،اسمي نداشت «،جديدتريﻦ شﻌرﻫاي او است و ﭘيﺶ از ايﻦ سﻪ شﻌر از ايﻦ
دفتر در وبﺴايت شهرگان )وابﺴتﻪ بﻪ ﻣﺠﻠﻪ شهروند بيسي در شهر ونكوور كانادا( ﻣﻨتشر شده بودند.

وراجي در سرزمين هزار و هزار مسجد
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راﻣتيﻦ شهرزاد

چﻪ كﺴي فكر ﻣيكﻨد آيﻨدهاش در آوارگي شكل ﻣيگيرد؟ ﻣﻦ كﻪ چﻨيﻦ فكري نداشتم.

داشتم تهران زندگيام را ﻣيكردم ،نان و ﻣاستم را ﻣيخوردم و ترجمﻪام را ﻣيكردم ،ايﻨﺠا و آنﺠا ﻣينوشتم.

بﻪ شوخي ﻣيگفتم ﻫفت تا اسم ﻣﺴتﻌار دارم و ﻫفتمياش اﻣضا ﻣحفوظ است .وﻟي آيﻨده را كﻪ نميشود

ﭘيﺶبيﻨي كرد ،ﻣيشود؟

يك ﻣوﻗﻌي ﻣﻦ استانﺒول بودم و در اتاﻗي بﻪ كوچكي يك گﻨﺠﻪ وﻟو بودم بر يك ﻣﺒل باريك كﻪ دو نفري

شﺐﻫا بر رويﺶ ﻣي خوابيديم بدون ايﻨكﻪ بدانيم ﻗرار است چﻪ بشود و در اسكايپ با ساﻗي ﻗهرﻣان ﺻحﺒت
ﻣيكردم و ﭘرسيد چرا آﻣدي؟ ﻫﻨوز نميدانﺴتم چﻪ ﻣيخواﻫم بكﻨم ،وﻟي ﻣيدانﺴتم چرا آﻣدهام .آﻣده بودم

چون وجودم ﻟﺒريز ﻫراس شده بود ،چون داشتم وجودم را ازم جدا ﻣيكردند تا آن را تﺒديل بﻪ يك روبات

در خدﻣت خودشان بكﻨﻨد .ﻣﻦ فرار كرده بودم تا ايﻦ اتفاق نيافتد.

بﻌدﻫا ،ساﻗي گفت شماﻫا بﻪ ﻣوﻗع ﻣيﭘريد ،ده سانتي ايﻨكﻪ گيرتان بياندازد.

بﻌدﻫا ،اﻟهام ﻣيگفت ايﻦﻫا ﻣرزﻫا را باز گﺬاشتﻨد كﻪ ﻣاﻫا برويم و فرار كﻨيم .چون ﻣيدانﻨد خارج بشوي

ديﮕر بي بال و ﭘر ﻣيشوي .ﻣيگفت ﻣﮕر چﻨد نفر خارج شدند و كارﻫاي ايرانشان را اداﻣﻪ دادند؟ آدمﻫا

ﻣيروند سر زندگيشان.

بﻌدﻫا ،اﻟهام ﻣيگفت اگر آدم ﻗرار باشد توي ايران فﻘير باشد و كارگري كﻨد و بﻌد بيايد خارج از ايران و
فﻘير باشد و كارگري كﻨد ،خﺐ چرا بايد بيايد؟
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ايﻨﺠا ،توي ساحل غربي كانادا كﻪ شﺒيﻪ بﻪ يك روياي دست نيافتﻨي است ،شﺒيﻪ است بﻪ يك سياره دوست
داشتﻨي در ﻣﺠاورت جهﻨمي كﻪ از آن گريﺨتﻪاي ،ﺻﺒحﻫا بيدار ﻣيشوم و بﻌضي وﻗتﻫا بﻪ آفتاب ،يا بﻪ ابر،

يا بﻪ باران نﮕاه ﻣيكﻨم و بي ﻫيچ دﻟيﻠي گريﻪ ﻣيكﻨم .ﻣوسيﻘي گوش ﻣيكﻨم و گريﻪ ﻣيكﻨم.

چون رفتي از ايران و آنچﻪ با خودت بردهاي تﻨهايياي بيﭘاياني است كﻪ ﻗاطي چمدانﻫايت شده است و

ﻫر روز اوج ﻣيگيرد بر وجود تو .تو را زير حضور خودش ﻟﻪ ﻣيكﻨد :تﻨها ،دور از خانواده ،فاﻣيل ،دوست،
آشﻨا ،زباني كﻪ ﻣيشﻨاختي ،فرﻫﻨﮕي كﻪ داشتي.

ايﻦﻫا ،تماﻣيشان شﻌرﻫاي بﺨﺶ دوم كتاب است .شﻌرﻫايي سرتاسر شﺨﺼي ،ﻟﺒريز از شكلﻫاي ﻣﺨتﻠف
تﻨهايي.

شﻌرﻫاي بﺨﺶ نﺨﺴت ،سراسيمﮕي نزديك بﻪ دو سال زندگيام در تركيﻪ است :سرزﻣيﻨي كﻪ روزي ﭘﻨج

ﻣرتﺒﻪ اذان ﻣيگفتﻨد و سر ﻣيدواندي ،ﻫزار در ﻫزار ﻣﺴﺠد بود رودررويت ،ﭘشت سرت ،در كﻨارت ،در ﻫمﻪ

جا.

ﻫرچﻨد آنچﻪ نﮕرانت ﻣيكﻨد ،نﻪ دنياي خارجي تركيﻪ است و زبان تازه و فرﻫﻨگ جديد ،بﻠكﻪ نﮕراني بيشتر
از داخل جاﻣﻌﻪ ﭘﻨاﻫﺠوياني بود كﻪ ﻫمراﻫشان بودي.

وراجي ،خاﻟﻪ زنكي ،غيﺒت ﻫميشﻪ بود .كارياش ﻫم نميشد كرد ،آدمﻫاي ﻣﺨتﻠف از سﻄوح ﻣﺨتﻠف تحﺼيل

و فرﻫﻨگ كﻨار ﻫم بﻪ اجﺒار ﻗرار گرفتﻪ بودند و ﻫمﻪ خﺴتﻪ ،ﻫمﻪ عﺼﺒاني ،ﻫمﻪ ﻣﻨتظر ،ﻫمﻪ ناآرام ،خﺐ ،تماﻣي

ايﻦ رنجﻫا يك جوري بيرون ﻣيريﺨت و يك راﻫﺶ آزار دادن بﻘيﻪ بود.
برخي ﺻميميتريﻦ دوستﻫايم بيشتر از ﻫمﻪ اذيتم كردند.
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يك راﻫم براي آرام شدن ،نوشتﻦ بود .ايﻦﻫا شﻌرﻫاي بﺨﺶ نﺨﺴت كتاب ﻫﺴتﻨد :شﻌرﻫايي ﻟﺒريز از حﺲﻫاي
احمﻘانﻪ و كودكانﻪ ،ﭘر از ﻗضاوت ،ﭘر از ناآراﻣي و ﭘريشاني.

حاﻻ ،بﻌد از دو سال و اندي زندگي كانادايي ،از نوشتﻦ ايﻦ شﻌرﻫا ﭘشيمان نيﺴتم ،ﻫرچﻨد سراﭘايشان ﻟﺒريز

ﻗضاوتﻫاي ضﻌيف است :چون ايﻦﻫا اتفاق افتادند ،بر وجودم سﻨﮕيﻨي كردند و حاﻻ تابﻠوﻫاي كوچكي
ﻫﺴتﻨد از زندگي دوران ﭘﻨاﻫﻨدگي.

براي ﻫميﻦ ﻫم آنها را ﻣﻨتشر ﻣي كﻨم :چون از يك ﻣوﻗﻌي بايد سكوت را كﻨار گﺬاشت و ﺻحﺒت كرد .چﻪ
راﻫي بهتر از ايﻨكﻪ از بديﻫا بﮕويي و تﻼش كﻨي بﻪ خوبيﻫا برسي؟

نﻨوشتﻪام سوژه شﻌرﻫا كﻪ ﻫﺴتﻨد ،وﻟي از تك بﻪ تكشان ﻣﻌﺬرت ﻣيخواﻫم بﻪ خاطر ﻗضاوتﻫايم .و ﻣرسي
كﻪ در كﻨارم بوديد ،ﻣرسي كﻪ اذيتم كرديد و نﮕﺬاشتيد زير ﺻرف تﻨهايي ﻟﻪ بشوم.

و ﻣمﻨون از اﻣيد ﭘارسا و از ساﻗي ﻗهرﻣان كﻪ باري ديﮕر اﻣكان انتشار شﻌرﻫايم را فراﻫم آوردهاند.
ﻣانﻨد ﻫميشﻪ ،بﻪ اﻣيدواري آيﻨده
راﻣتيﻦ شهرزاد

ﻓهرست شﻌرها:

دﻓتر تبﻌيد و ﻓراموشي

 – ١تﺒﻌيد در خود

 – ٢دستﻪاي ﭘﺴربچﻪﻫاي تﻨها
 – ٣بيمارِ درون

 – ٤فرار از خودم
 – ٥توﻫمِ بيروني
 – ٦وراجي

 – ٧ﭘﺴربچﻪﻫاي تﻨها
 – ٨درب بﻪ درب
 – ٩در تﻼطم
 – ١٠ﻣاسك

 – ١١باﻟماسكﻪ
 – ١٢در جاده
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 – ١٣ترسيد و ﭘكيد
 – ١٤ﭘرستﺶ
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 – ١٥برخواستﻪ
 – ١٦وحشت

 – ١٧در ويراني

 – ١٨عشق  /بازي
 – ١٩درازا

 – ٢٠عشق  /عشق

 – ٢١آرزو  /ﻣهماني
 – ٢٢آن بيرون

 – ٢٣عشق  /عشق
 – ٢٤باران سياﻫي

 – ٢٥ديوانﮕي ﻣحض
 – ٢٦ﻣهماني
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 – ٢٧در نزديكي

 – ٢٨ﻻﻟﻪ ،سﭙيد يا سرخ

 – ٢٩دو ﻫزار و چرنديات ﻣيﻼدي
 – ٣٠بﻌد از ايﻦ ﻣرگ
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در تبﻌيد و ﻓراموشي
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دفتري از شﻌرﻫا و ﻟﺒريز از ﻗضاوتﻫاي شﺨﺼي و خودخواﻫانﻪ بر ﻣوضوع ﭘﻨاﻫﻨدگي دگرباشان جﻨﺴي
ايراني در كشور تركيﻪ ،ﻣتمركز بر شهر دنيزﻟي كﻪ در سالﻫاي  ٢٠١٢تا  ،٢٠١٤نزديك بﻪ  ٢٠ﻣاه در آن

زندگي كردم ،ﭘﻨاﻫﺠو و بﻌد ﭘﻨاﻫﻨده بودم و عاﻗﺒت بﻪ كشور كانادا رفتم .و اﻟﺒتﻪ ،زندگي در كانادا ،خوبيﻫا
و تﻨهاييﻫايﺶ.
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تبﻌيد در خود

اوﻟيﻦ ﭘﺴري بود در تﺒﻌيد ديدم

بﻪ اندازه تمام روشﻨيﻫاي دنيا تﻨها بود

و بﻪ اندازه يك كاناﭘﻪ چاق شده بود.

ﻣيتوانﺴت ساعتﻫا در ﻣورد دردﻫاي استﺨوان ،دردﻫاي باﻻ و ﭘاييﻦ سر
و دور چشمﻫايﺶ ﺻحﺒت كﻨد

اﻣا حاضر نﺒود براي كم كردن يك گرم وزن
ﻫرچﻨد ﻫميشﻪ حرف از كاﻫﺶ وزن ﻣيزد.

تكاني بﺨورد،

ﻣيگفتم سي كيﻠو وزن كم بكﻨي تمام ﻣشكﻼتت حل ﻣيشود،
گوش نميكرد ،بﻪ حرف ﻫيچكﺴي گوش نميكرد.

ﻣيگفت ايﻨﺠا نميشود ،ايﻨﺠا نميتواني.

وﻗتي از آيﻨده ﺻحﺒت ﻣيكرد ،چشمﻫايﺶ ﻣيدرخشيد،

بﻪ روبﻪرو خيره ﻣيﻣاند ،در سكوت خودش غرﻗﻪ ﻣيشد.
ﺻﺒحﻫا ،شﺐﻫا ،بﻌدازظهرﻫا ،ﭘردهﻫاي خانﻪ را ﻣيكشيد
دﻗت ﻣيكرد درزي باز نماند.

براي تﻠفﻦ ،براي خواب ،براي دستشويي ﻣيرفت و ﭘردهﻫا را ﻣيكشيدم،

خانﻪ ﻗفﺲ ﻣيشد.

١٠

رامتين شهرزاد ١١
دوست داشت در يك ﻗفﺲ خاكﺴتري باشد و

ﻫيچكﺴي چيزي نﺒيﻨد ،چيزي ﻣتوجﻪ نشود.

شمعﻫاي كوچك روشﻦ ﻣيكرد
ﻣيگفت براي انرژيشان است

تﻨهايياش را ﭘشت ﻫدفون ﻗايم ﻣيكرد ،وﻗتي ﻣوسيﻘي گوش ﻣيكرد

و ﻣيگﺬاشت ﺻداي ﻫم تﻠويزيون بﻠﻨد باشد.
ﻫميشﻪ تا ﻣيتوانﺴت ﻣيخورد.

ﻣﻌتﻘد بود بﻪ اندازه تمام روزﻫاي كودكي ،جوان است

و ﭘوستﺶ بﻪ ﻟﻄفات ابرﻫاست

و ﻣوﻫايﺶ را آنﻘدر ﻣادهﻫاي شيمايي ﻣيزد تا بﻪ نرﻣي ﻣوﻫاي يك دختربچﻪ باشﻨد و
ﻫميشﻪ وحشت داشت كﻪ ﻣﺒادا يك روزي كچل بشود.

دوست داشت از كارﻫايﺶ تﻌريف كﻨي

و وﻗتي ﻣيگفتي غﺬايت خوب شده است ،گونﻪﻫايﺶ سرخ ﻣيشد

و چشمﻫايﺶ آرام ﻣيگرفت.
بﻪ گﺬشتﻪ افتﺨار ﻣيكرد،

بﻪ سﻨتﻫا ،ارزشﻫا ،آرﻣانﻫا و ﻣﺬﻫﺐ افتﺨار ﻣيكرد
ﻫرچﻨد بﻠد نﺒود دعايي را كاﻣل بﺨواند

و بﻪ تمام ساختارﻫاي تازه بﻪ ديده شك ﻣينﮕريﺴت

بﻪ خﺼوص از شﻌر نو بدش ﻣيآﻣد

و ﻣﻌتﻘد بود ﻫميشﻪ حق با خودش است.

روز از شب گذشته بود

ﻫرچﻨد درنهايت ﻣثل بﻘيﻪ بود ،بﻠد نﺒود با خودش كﻨار بيايد

نميتوانﺴت بيرون از ﻣرزﻫاي خودش را بﺒيﻨد
بﻪ آيﻨده چﺴﺒيده بود

ﻣثل يك بﻨدباز بﻪ بﻨدي در وسط زﻣيﻦ و آسمان و

ﻣﻨتظر بود ﻣﻌﺠزه شروع شود.

اسمي نداشــت

١٢

٢

دستهاي پسربچههاي تنها

دستﻪ ﭘﺴرﻫاي تﺒﻌيد خﺴتﻪاند كﻼفﻪاند ﻫميشﻪ نﮕراناند

نميدانﻨد ديﮕر چﻪ كار ﻣيتوان كرد

آنها را گﺬاشتﻪاند داخل يك شهر يك گوشﻪ تركيﻪ

گفتﻪاند خوش باشيد و رفتﻪاند

دم در فﻘط گفتﻪاند اﻣضاﻫاي ﭘﻠيﺲ فراﻣوش نشود

انﮕار عروسكﻫايت را گﺬاشتﻪ باشي داخل كمد و
در را بﺴتﻪ باشي و

خياﻟت ﻫم راحت باشد اوضاع ﻣرتﺐ است

بﻌضيوﻗتﻫا ﻫم آنها را بﻪ ﺻف كﻨي ،بﺒيﻨي چيزي عوض نشده باشد.
دستﻪ ﭘﺴرﻫاي ﻫمﺠﻨﺴﮕراي تﺒﻌيد ﻣانده است بايد چﻪ كار كﻨد

جمهوري اسﻼﻣي ايران چشمﻫايﺶ را بر وجود آنها بﺴتﻪ است

جمهوري تركيﻪ بﻪخاطر آنها ﭘز ﻣيدﻫد بﻪ سازﻣان ﻣﻠل ﻣتحد ،وﻟي
در عمق وجودش از آنها ﻣتﻨفر است

در شهر ﻫم ﻣﻠت ترك چپچپ فﻘط نﮕاه ﻣيكﻨﻨد

توي دنيزﻟي توي اسكيشهير توي كايﺴري و توي ﻣرسيﻦ

از ﻫمديﮕر ﻣردم ﻣيﭘرسﻨد ،ﻣﮕر ﻫمﻪ ايرانيﻫا بچﻪ كوني ﻫﺴتﻨد؟

آنها نميدانﻨد ايران درﻫايﺶ را بﻪ روي ﭘﺴرﻫاي ﻫمﺠﻨﺲگرايﺶ بﺴتﻪ است

نميدانﻨد ايﻨﺠا ﻫم فﻘط ﻻي ﭘﻨﺠره كمي باز است.

رامتين شهرزاد ١٣

روز از شب گذشته بود

ﻣﻠت ترك فكر ﻣيكﻨﻨد ﭘﺴرﻫاي ﻫمﺠﻨﺴﮕرا بﻪ خرج آنها در تركيﻪ زندگي ﻣيكﻨﻨد

اسمي نداشــت

آنها داخل يك حﺒاب گير افتادهان د ،يك حﺒاب گﻨده كﻪ ﭘﺴرﻫاي ﻫمﺠﻨﺴﮕرا ﻫم توي آن

دست و ﭘا ﻣيزنﻨد تﻘﻼ ﻣيكﻨﻨد ﻣيخواﻫﻨد فرار كﻨﻨد وﻟي نميدانﻨد چﻄور فﻘط
ﻣيدانﻨد بايد يك كاري كرد.

دستﻪ ﭘﺴرﻫاي ﻫمﺠﻨﺴﮕراي تﺒﻌيد شده است درست ﻣثل دستﻪ جانور
افتاده بﻪ جان خودش ،بﻪ جان بﻘيﻪ ،بﻪ جان زﻣيﻦ و زﻣان و زندگي
ايﻨﺠا ﭘﺴرﻫايي ﻫﺴتﻨد در كﻨار ﻫم و از ﻫمديﮕر ﻣتﻨفر

دستﻪدستﻪﻫاي كوچوﻟو كﻪ با ﻫم خوش ﻫﺴتﻨد و از بﻘيﻪ دستﻪﻫا بد ﻣيگويﻨد

ﻫميشﻪ ﻫم فكر ﻣيكﻨﻨد بﻘيﻪ دروغ ﻣيگويﻨد ،بﻘيﻪ نﻘشﻪﻫايي در ﻣورد آنها ﻣيكشﻨد،
ت سر آنها حرف ﻣيزنﻨد براي ﻫميﻦ ﭘشت سرِ ﻫمﻪ حرف ﻣيزنﻨد،
بﻘيﻪ ﭘش ِ

ﻫميشﻪ ﻫم ﻣيترسﻨد ﭘﺴرﻫاي استريت بيايﻨد كﻨارشان باشﻨد
ﻫميشﻪ فكر ﻣيكﻨﻨد ﻣا كيﺲﻫاي طﻼيي ﭘﻨاﻫﻨدگي ﻫﺴتيم

ﻫمﻪ ﻫم بﻪ ﻣا حﺴادت ﻣيكﻨﻨد

ﻫمﻪ ﻫم بﻪ ﻣيخواﻫﻨد جاي ﻣا باشﻨد

و فكر ﻣيكﻨﻨد فﻘط آرزوي بﻪ آغوش گرفتﻦ ﭘﺴرﻫاي استريتشان را داريم.
ﭘﺴرﻫاي ﻫمﺠﻨﺴﮕرا خﺴتﻪاند ،بﻪ جان ﻫرچﻪ دم دستشان برسد ﻣيافتﻨد
بﻠﻨد ﺻحﺒت ﻣيكﻨﻨد

سر ﻫمديﮕر داد ﻣيكشﻨد

بﻪ چاق شدن ﻣفرط يا بﻪ ﻻغر شدن ﻣفرط خودشان اداﻣﻪ ﻣيدﻫﻨد

ايﻨﺠا حدِ ﻣياني وجود ندارد ايﻨﺠا يا افراط است يا تفريط راه ﻣيانﻪاي وجود ندارد

بيشتر تكان نميخورند جﻠوي كاﻣﭙيوترﻫايشان جﻠوي تﻠويزيونﻫا جﻠوي ديوار بيحركت ﻣاندهاند

بﻌضيوﻗتﻫا ﻣثل دستﻪاي زاﻣﺒي راه ﻣيافتﻨد

دستﻫا توي جيﺐ سرﻫا ﭘاييﻦ افتاده توي خيابانﻫا جﻠو ﻣيروند

فكر ﻣيكﻨﻨد زندگي ﭘﻨاﻫﻨدگي است ديﮕر ،ﻫميﻦ است و ﻫميﻦ است فﻘط.

١٤

رامتين شهرزاد ١٥
ﻣحدودشان كردهاند حاﻻ خودشان ﻫم بﻪ ايﻦ ﻣحدوديت اضافﻪ شدهاند

حاﻻ ﻣحدوديت سﻨﮕيﻦ شده است رويشان افتاده است كﻼفﻪشان كرده است

ﻫميشﻪ ﻫم فكر ﻣيكﻨﻨد بايد از بﻘيﻪ ﭘﺴرﻫاي ﻫمﺠﻨﺴﮕراي ايراني دوري كرد ،وﻟي

چارهاي بﻪ جز ﻫمراﻫي ﻫمديﮕر ندارند

شدهاند يك دور باطل ايﻦ ﭘﺴرﻫاي ﻫمﺠﻨﺴﮕراي تﺒﻌيد

بﻪ اﻣيد كشور سوم از خواب بيدار ﻣيشوند فكر ﻣيكﻨﻨد آيﻨده در يك كشور ديﮕر آزادي است
بﻪ ايﻦ اﻣيدواري ﻫمديﮕر را ﻣيكﻨﻨد غﺬا ﻣيﭘزند و از ﭘشت ﭘﻨﺠره ،در سكوت ﻣحض،

آه ﻣيكشﻨد و انتظار ﻣيكشﻨد و انتظار ﻣيكشﻨد.

٣

روز از شب گذشته بود

بيمارِ درون

اسمي نداشــت

١٦

از خودش طوري ﺻحﺒت ﻣيكرد انﮕار از خدايﺶ ﺻحﺒت ﻣيكﻨد

بهتريﻦ زﻣانﻫاي دنيا برايﺶ ايﺴتادن روبﻪروي آيﻨﻪ بود

خيره ﻣاندن بﻪ تﺼوير ذﻫﻨياش از خودش و ناديده گرفتﻦ خودش بود

ﻣيگفت  ٤٥دﻗيﻘﻪ طول ﻣيكشد تا كِرمﻫايم را بﻪ ﺻورتم و دستﻫايم و ﻣچ دستﻫايم و گردنم بزنم

ﻻغر بود ،ديﻼق بود با استﺨوان ﻫايي بيرون افتاده ،ﻣوﻫايي كوتاه و ﭘوستي ﭘوشيده از ﻣوﻫاي ريز و درشت،

روبﻪروي آيﻨﻪ ﻣيايﺴتاد ،زندگياش را بﻪ كرمﻫايﺶ و ﻟوسيونﻫايﺶ و تمام ﻣادهﻫاي آرايشيِ شيمايي ديﮕر

گره ﻣيزد و بﻌد ﻫم يك نفﺲ راحت ﻣيكشيد ،وﻟي

از آفتاب ،كثيفي ،ويروسﻫا و بيماري و آدمﻫا و نﮕاهﻫا و حرفﻫا وحشت داشت.

ﻣيترسيد غﺬاﻫاي جديد را ﻣزه ﻣيكﻨد ،ﻣيگفت ﻣريض ﻣيشوم

ﻣيترسيد بدون كرم ضدِ آفتاب بيرون بروم ،ﻣيگفت ﭘوست ﻣياندازم
ﻣيترسيد بدون ﻗرصﻫاي ويتاﻣيﻨﺶ در زندگي تﻨها بماند

و ﻣثل تمام آدمﻫاي خيﻠي بيﺴواد ديﮕر با اعتماد بﻪ نفﺲ كاﻣﻠي درباره ﻫمﻪچيز

و ﻫمﻪچيز اظهارنظر ﻣيكرد و ﻫميشﻪ ﻣيگفت بﺒيﻦ ﻣﻦ چي ﻣيگويم ،از ﻣﻦ بﭙرس!
وﻟي اگر يك ايميل ساده ﻣيخواست بﻨويﺴد ﻣيﻣاند چﻪ كار بايد بكﻨد.

ﻣيگفت ﻣﻦ بچﮕيام در ساختماني ﻫشت طﺒﻘﻪ گﺬشتﻪ است و آسانﺴور نداشتيم

و ﻫر روز ﻫشت طﺒﻘﻪ را باﻻ ﻣيرفتيم و ﭘاييﻦ ﻣيرفتيم و ﻫميشﻪ وﻗتي وارد ساختمان ﻣيشديم

ﻣيگفت چﻘدر ﭘاﻫايم چﻘدر كمرم چﻘدر دستﻫايم درد ﻣيكﻨد

بﻪ آﭘارتمان در طﺒﻘﻪ ﭘﻨﺠم كﻪ ﻣيرسيد بايد دراز ﻣيكشيد عرقﻫايﺶ را ﭘاك ﻣيكرد

رامتين شهرزاد ١٧

ﻣيگفت آب خاﻟي براي شﺴتﻦ تواﻟت كافي است

ﻣيگفت كفِ سﻨگِ خانﻪ ،طي زدن و ﻣاده شويﻨده نميخواﻫد
ﻣيگفت ﻻزم نيﺴت خانﻪ را جارو بكشي

از آشﭙزي نفرت داشت ،از ﻣهمان نفرت داشت،

دوست داشت ﻟﺨت بشود جﻠوي ﻟپتاﭘﺶ جﻠوي ﻣوبايلاش بازي كﻨد

خودش را نشان بﻘيﻪ بدﻫد و

ﻣﻨتظر شﺐﻫا باﻗي ﻣيﻣاند تا يك نفر را تور بزند تا يك نفر را توي خودش فرو بكﻨد

ﻫميشﻪ ﻣيگفت ﭘول ندارم

ﻫميشﻪ ﻣيگفت برﻣيگردم ايران ،ﻣيترسم ،ﻣيگفت ﻣﻦ ايﻨﺠا ﻣيﻣيرم،

و ﺻدايﺶ جيغ وحشتزده ﭘيرزني تﻨها ﻣيشد ،وﻗتي تكرار ﻣيكرد و تكرار ﻣيكرد كﻪ

ﻣﻦ ايﻨﺠا ﻣيﻣيرم!

در خودش غرق بود،

در بيماريﻫاي ذﻫﻨياش ،توﻫمﻫايﺶ ،خيالﻫايﺶ غرﻗﻪ بود

ﻣﻌتﻘد بود ﻫمﻪ بد او را ﻣيخواﻫﻨد ،ﻫميشﻪ از نﻘشﻪﻫا ،حرفﻫا ،نظرﻫاي بﻘيﻪ وحشت داشت،

اگر حرفي ﻣيشﻨيد ،حتماً بﻪ خودش ﻣيگرفت و ﻣيﻟرزيد و عﺼﺒاني ﻣيشد و خرد ﻣيشد،

جﻠوي تو ﻣينشﺴت و بدِ دوستي ﻗديمي را ﻣيگفت

واي واي واي نميداني چﻪ كرده است چﻪ گفتﻪ است چﻪ كرده است چﻪ گفتﻪ است

ﻫرگز ﻫم درست نميگفت چﻪ كرده است چﻪ گفتﻪ است فﻘط دﻟﺶ خون بود

ﻻزم ﻣيشد يك دلِ سير ﻫم گريﻪ ﻣيكرد ،اشك ﻣيريﺨت ،آه ﻣيكشيد ،زار ﻣيزد ،عر ﻣيزد،
بﻌد ﻫم ﻣيرفت تا سراغ يكي ديﮕر ،بدِ تو را بﮕويد.

تﻨهايياش ﻫوﻟﻨاك گﺴترده بود.

تﻨهايياش در ذﻫﻦ خودش بود ،بيماريﻫايﺶ در ذﻫﻦ خودش بود،

روز از شب گذشته بود

اسمي نداشــت

ﻫمﻪ را ﻫمراه خودش از ايﻨﺠا بﻪ آنﺠا ﻣيكشيد و از دستِ ﻫيچكدامشان خﻼص نميشد،

از دستِ خودش خﻼص نميشد،

ﻣيگفت تا روزي ﻫفت بار جﻠق ﻣيزنم و ارضاء نميشوم،

اگر ﻣيشد ﻫر شﺐ كﺴي را ﻣيآورد و توي خودش ﻣيچﭙاند و ارضاء نميشد،
ﻣيگفت بﻪخاطر كﻠفتي كيرم ،بﻪخاطر گﻨدگي كيرم است،

ﻫرچﻨد از كيرش توي رختﺨواب استفادهاي ﻫم نميكرد ،وﻟي نشانﺶ ﻣيداد و فﻘط ﻣيگفت

بﺒيﻦ ،بﺒيﻦ ايﻦچﻘدر گﻨده است!

و ايﻨﺠا ،براي اوﻟيﻦ بار در زندگياش دور از دست بﻘيﻪ آدمﻫا و خانواده،
سﻌي كرد سري بﻠﻨد كﻨد ،غوغايي بكﻨد ،خانمِ شهر بشود

و با كﻠﻪ خورد زﻣيﻦ و ﻣﺠﺒور شد از دستِ تمام آدمﻫاي شهر فرار كﻨد.
فكر كﻦ چﻘدر بايد بدِ ﻫمﻪ را گفتﻪ باشي بدِ شهر شده باشي

كﻪ تمام ﭘﺴرﻫاي توي دنيزﻟي عﻠيﻪ تو باشﻨد تازه چﻨد تا دشمﻦ ﻫم بيﻦ زنﻫاي واﻗﻌي داشتﻪ باشي

و حتي آنكﻪ بﻪ تو ﭘﻨاه داده باشد ﻫم بﻌدﻫا فﻘط آزردهخاطر باشد

خﺴتﻪ باشد

او ﻫم شاكي شده باشد.

١٨

٤

ﻓرار از خودم

ﭘاسﭙورتﺶ ﻣيگفت جوان است اﻣا جوان نﺒود ،چروكيده بود،
ﻫميشﻪ تكرار ﻣيكرد ،كﺴي نفهمد ﻣﻦ ايﻨﺠا ﻫﺴتم،

ﻫمﻪ دنﺒال آﻣار ﻣﻦ ﻫﺴتﻨد ،نﺒايد ﻫرگز كﺴي ﻫيچي بفهمد!

عكﺲﻫايﺶ را از فيﺲبوك برداشتﻪ بود،

تمام ﻣحدوديتﻫاي ﻣمكﻦ را بﻪ ﺻفحﻪاش آورده بود،

فهرستي بﻠﻨدباﻻ از ﭘروفايلﻫاي بﻼك شده داشت،
ﻫميشﻪ در وحشت ردﻫاي گﺬشتﻪاش بود،

وحشت داشت دوستﻫاي ايران و خارج از ايرانﺶ بدانﻨد ﭘﻨاﻫﻨده شده است

وحشت داشت بدانﻨد تركيﻪ است و ايﻨﺠا ﻣﻨتظر است و ﻫيچ كاري نميكﻨد و

در تمام جمعﻫا و ﻣهمانيﻫا در تمام عكﺲﻫا حاضر ﻣيشد و

ﻣيگفت كﺴي ايﻦ عكﺲﻫا را ﻣﻨتشر نكﻨد.

در زندگياش آنﻗدر بدون ﻫيچچيزي شده بود
كﻪ بايد براي خودش ترس درست ﻣيكرد و

از ايﻦ ترسﻫايﺶ ،ﻣيﻟرزيد و وحشت ﻣيكرد و نﮕران ﻣيشد و
بﻌد ﻣينشﺴت براي خودش غﺬاﻫاي چرب درست ﻣيكرد و

فكر ﻣيكرد با خوردن غﺬا حاﻟﺶ خوب ﻣيشود.

او ﻫم ﻣثل بيشتر بچﻪﻫاي شهر بود ،سوألﻫاي بيجواب ﻣانده از

گﺬشتﻪ را ﻫمراه خودش بﻪ تركيﻪ آورده بود

رامتين شهرزاد ١٩

آنها را ﻣثل چمدانﻫايي نيمﻪباز رﻫا كرده بود ايﻨﺠا و آنﺠا باشﻨد

ﻫيچوﻗت ﻫم نمينشﺴت بﻪ ﻣرتﺐ كردن آنها
ﻫرگز با سوألﻫايﺶ روبﻪرو نميشد

ﻫرگز دنﺒال ريشﻪﻫاي وحشتﻫايﺶ نميگشت

عﺠيﺐ ﻫم نﺒود

از ﻫركﺴي ﻣيشود انتظار داشت فﻘط خودش باشد
او ﻫم خودش بود

يك ﻣوش ﻣتوﻫم خزيده در سوراخي تاريك ﭘشت دربﻫاي بﺴتﻪ،

در تﻨهايي ﻣيﻟرزيد.

روز از شب گذشته بود

اسمي نداشــت

٢٠

٥

توهمِ بيروني

دستﻫاي كوچكي داشت

اﻣا ﻣﻌتﻘد بود دنيا بايد بر ﻣدار دستﻫايﺶ بچرخد

و وﻗتي دنيا در دستﻫايﺶ نميچرخيد – يﻌﻨي تﻘريﺒاً ﻫميشﻪ

عﺼﺒاني ﻣيشد ،سروﺻدا ﻣيكرد ،داد و ﻫوارش بﻠﻨد ﻣيشد،
ﻫميشﻪ ﻫم با سروﺻدا بحﺚﻫا را جمع ﻣيكرد و ﻫوار و

بﻌد ﻣيگفت كﺴي حريف زبانم نميشود.
ﻫرگز راضي نميشد

ﻣﮕر در ﻣﻘابل بشﻘابي تازه خاﻟي شده باشد و بﻌد براي بار سوم ،براي بار چهارم

ﻟﺒريز ﻣاكاروني بشود و تا تﻪاش را ﻫم ﻣيخورد و حﺴابي ﻟﺬت ﻣيبرد.
ﻣﻌتﻘد بود فاﻣيل ﻫمﻪ است ،ﻫمﻪ چيز را ﻫم ﻣيداند

و ﻫميشﻪ با ﺻدايي بﻠﻨد ﻣيباﻟيد ،اوني كﻪ شما ﻣيبريد بﺨوريدش دﻫﻨي ﻣﻨﻪ!

بﻌد با ﺻدايي بﻠﻨد ﻣيخﻨديد ،با دﻫاني باز و ﻣﻠچﻣﻠوچكﻨان ﻣيجويد و ﻫمزﻣان،

ساعتﻫا حرف داشت بزند.
زندگياش اسكايپ بود،

باشﮕاه ﻣيرفت و ﻫميشﻪ شكمﺶ را جﻠو ﻣيانداخت و ﻣيگفت بﺒيﻦ چﻘدر ﻻغر شدم
بﻌد ﻣيگفت بدنم ﻻزم دارد و يك بﺴتﻪ ،دو بﺴتﻪ ﻣاكاروني دم ﻣيكرد
يا يك ﻗابﻠمﻪ ﭘر از برنج و كﻨارش ران ﻣرغ ﻣيﭘﺨت

رامتين شهرزاد ٢١

و يك كاسﻪ بزرگ ﻫم ساﻻد ﻣيگﺬاشت روي ﻣيز و

روز از شب گذشته بود

تا تﻪ ﻫمﻪچيز خورده ﻣيشد.

شﺐﻫا ﻣيتوانﺴت تا چهار ﻣرتﺒﻪ شام بﺨورد،

ﻣيتوانﺴت تا ساعتﻫا ﭘﺴرﻫاي ترك را بياورد داخل اتاق و بﻌد رﻫايشان كﻨد بروند،
ﻫميشﻪ از زندگي كودكياش ﻣيگفت ،شهرش و ﭘﺴرﻫاي شهرش،

بﻌد از ﭘﺴرﻫاي تركيﻪ ﻣيگفت و رفتارﻫايشان
و ﻣﻌتﻘد بود آسيايﺶ ﻫركﺴي را خرد ﻣيكﻨد.

بد نﺒود ،بدي نميكرد ،اﻣا كيﻨﻪاي بود

و وﻗتي كيﻨﻪ كﺴي را بﻪ دل ﻣيگرفت ،چشمﻫايﺶ از خشم ﻣﻄﻠق ﻣيسوخت.

براي ﻫمﻪ ﻫم يك توﺻيﻪ آﻣاده دم دست داشت،

ﻫميشﻪ ﻫم ﻣﻌتﻘد بود بايد ﻣُهر تأييدش بر روي تازهواردﻫاي شهر بﺨورد،

ﻫر تازهواردي ﻫم بﻪ ﭘﺴتﺶ ﻣيخورد ،يك ﺻد و بيﺴت دﻗيﻘﻪ حرف آﻣاده داشت

در ﻣورد ﭘﻨاﻫﻨدهﻫاي ﻫمﺠﻨﺴﮕراي دنيزﻟي و تركيﻪ بزند.

ﻫميشﻪ از ﻫفت شﺐ و روز ﻣهمانيﻫاي خداحافظي ايرانﺶ ﻣيگفت ،اﻣا
در تﻨهايي و سكوت ﻣﻄﻠق ،از شهر رفت

بدون آنكﻪ از تمام آنهايي كﻪ ﻣيشﻨاخت خداحافظي كرده باشد.

ﭘشت سرش ﻫميشﻪ حرف ﻣيزدند ،ايﻦ را ﻣيدانﺴت و از خشم ﻣيسوخت.

بﻌدﻫا در فيﺲبوك برايﺶ جوك ساختﻨد .ﺻفحﻪ فيﺲبوك ﻫم برايﺶ درست كردند.

رفتﻪ بود ،اﻣا خاطرهﻫاي بدش ﻣانده بود ،خاطرهﻫاي خوبﺶ ﻫم ﻣانده بود.
ﻫرچﻨد درنهايت درست ﻣثل بﻘيﻪ بود،

حرف ﻣيزد ،اﻣا كاري نميكرد.

كاري ﻫم نكرد.

اسمي نداشــت

٢٢

٦

رامتين شهرزاد ٢٣

وراجي

ﻣﻌتﻘد بود ﻫمﻪچيز بﻪ سكﺴيم ختم ﻣيشود و ﻫمﻪ ايﻨﺠا بﻪ ايﻦ درد ﻣﺒتﻼ ﻫﺴتﻨد
و ﻣﻌتﻘد بود براساس ﻣشاﻫدهﻫايﺶ ،بﺴياري از ﭘﻨاﻫﻨدهﻫاي ايﻦ شهر عميﻘاً از

ترنﺲجﻨدرفوبيا و ﻫوﻣوفوبياي ﭘﻨهان و عيان رنج ﻣيبرند.

ايﻦ را در تﻠفﻦﻫايﺶ ﻣيگفت و در اسكايپﻫايﺶ و در چتﻫاي وايﺒر.

بﻌد ﻫم روبﻪروي ايﻦ فوبيازدگان و سكﺴيمﻫا ﻣينشﺴت و سرش را در ﻣوبايﻠﺶ ﻗايم ﻣيكرد

و بﻪ چت كردن و نوشيدن ﻗهوه ﻣشغول بود و ﻫرازچﻨدگاﻫي ﻣيگفت چﻘدر چشمﺶ ﻣشكل دارد،

بﻌد خيره ﻣيﻣاند بﻪ ﺻفحﻪ ﻣانيتور و بﻘيﻪ چتﺶ را ﻣيخواند.

چشمﻫايﺶ ﻣشكل داشت و

براي ﻫميﻦ باور داشت ﻫمﻪ بر او حﻘي دارند و

ﻣﻌتﻘد بود بايد حﻘﺶ را از ﻫمﻪ ﭘﺲ بﮕيرد.

براي ﻫميﻦ ﻫميشﻪ دستﺶ تﻪ حﻠق يكي بود تا حﻘﺶ را ﭘﺲ بﮕيرد يا

حﻘﺶ را سر جايﺶ بﻨشاند .بﻌضيوﻗتﻫا ﻫم فﻘط با حق و حﻘوﻗﺶ تﻪ حﻠقِ ﻣردم بازي ﻣيكرد.
ﻫرچي ﻫم ﻣيشﻨيد بﻪ خودش ﻣيگرفت

و ﻫميشﻪ نﮕران بود بﻌد چي ﻣي شود و ﻗﺒل چي شده است و حاﻻ چي ﻣيشود.
با ﭘارتﻨرﻫاي گﺬشتﻪ و حال و آيﻨدهاش ﻫميشﻪ در جدل بود

و در جدلﻫا فرسوده ﻣيشد و خﺴتﻪ ﻣيشد و چشمﻫايﺶ درد ﻣيگرفت و
در رختﺨواب دراز ﻣيكشيد و باز ﻫم چت ﻣيكرد.

ﻣاهﻫا بﻪ ﻣرتﺐ كردن فايلﻫاي نيمﻪكارهاش ﻣشغول بود و
ﻫميشﻪ ﻣيگفت چﻪ ﻣيخواﻫد بكﻨد

روز از شب گذشته بود

اسمي نداشــت

و اعتﻘاد خاﺻي بﻪ ﭘياز داشت كﻪ بايد در ﻫر غﺬايي درست و حﺴابي ديده ﻣيشد

و از آفتاب و ﻫوا و ﻣيوهﻫاي تركيﻪ ﻟﺬت وافري ﻣيبرد.

چﻨد ﻣاﻫي ايﻨﺠا بود و رفت

و بيشتر از ﻫمﻪ ﻣاﻫا از ﭘﻨاﻫﻨدگي ﻣيترسيد

و تﺼميمي نميگرفت

بﻪ كﻠمﻪﻫا چﻨگ ﻣيزد و سﻌي ﻣيكرد از كﻠمﻪﻫاي ﻗديمي زواردررفتﻪ و

كﻠمﻪﻫاي ﻗﻠﻨﺒﻪسﻠمﺒﻪ استفاده كﻨد تا كﺴي درست ﻣتوجﻪ نشود چﻪ ﻣيگويد ،چﻪ ﻣيكﻨد.
ﻫيچوﻗت ﻫم درست نميفهميدي چﻪ كار ﻣيكﻨد.

ﻫرچﻨد در عمل كاري ﻫم نميكرد ،داشت حرف ﻣيزد

و ﻣﻌتﻘد بود دنيايي را تﺼحيح ﻣيكﻨد با ﻫميﻦ حرفﻫا.

٢٤

رامتين شهرزاد ٢٥

٧

پسربچهي سايهها

ايﺴتاده بود ،نﻪ ،نشﺴتﻪ بود ﭘشت ﻣيز

تكرار ﻣيكرد ،خوبي كﺠاست؟ بدي كﺠاست؟
دنيا برايﺶ دنيايي بود كﻪ ﻣا ﻣﻌﻨايﺶ ﻣيكرديم

دنيايي بود در حضور ﻣﻦ زيﺒا ﻣيشد ،ﻣشﺨص ﻣيشد ،يافت ﻣيشد.

ﻣينشﺴت ﭘشت ﻣيز ،ظاﻫري شايﺴتﻪ بﻪ خودش ﻣيگرفت،

از آيﻨده ﻣيگفت ،از گﺬشتﻪ ﻣيگفت ،بﻪ تحﻠيل بﻘيﻪ ﻣشغول ﻣيشد،
ﻣراﻗﺐ بود كﺴي ﻣتوجﻪ نشود كﻪ چﻘدر ﻣيترسد،

ﻣراﻗﺐ بود كﺴي نفهمد تﻨهايياش چﻘدر عمق گرفتﻪ است بر خﻄوط ﺻورتﺶ

ﭘﺴربچﻪاي بود كﻪ در چهارچوب ﻣردي جوان گم شده باشد
نميتوانﺴت در ايﻦ چهارچوب خودش را ﭘيدا كﻨد

نميتوانﺴت نفﺲﻫاي ﻣردانﻪ بكشد وﻗتي ﻫﻨوز گوشﻪاي ﻣﻨتظر برگشتﻦ بﻪ خودش بود

ﻗرصﻫاي آرام بﺨشﺶ را ﭘﻨهاني ﻣيخورد

ﻣراﻗﺐ بود ﻣﺨفي باﻗي بماند ﭘشت سرِ خودش،

ﭘشت كرواتﻫايﺶ ،ﻣوﻫايﺶ ،ابروﻫايﺶ ،جﻠﺴﻪﻫاي اسكايﭙياش ،ﻗايم ﻣيشد،
از خودش فراري ﻣيشد ،وﻟي فﻘط بﻪ خودش ﻣيرسيد،

از نﻘﻄﻪﻫاي خودش ختم بﻪ نﻘﻄﻪﻫاي خودش ﻣيشد،
ﻣيخواست ﻫمﻪچيز را در كﻨترل خودش داشتﻪ باشد،
وﻟي نميشد

ﻫرگز نميشد

ﻫيچوﻗت ﻫم ﻗرار نﺒود چﻨيﻦ بشود.

ﻣيخواست ﻗضاوت بكﻨد ،وﻟي ﻗضاوت نشود
ﻣيخواست در جايﮕاﻫي باشد باﻻتر از ﻫمﻪ
بﻘيﻪ را ﻫم از ﻫمان باﻻ نﮕاه كﻨد

وﻟي از ﻫمﻪشان ﻣيترسيد

بيشتر از ﻫمﻪ نﮕراني داشت

و تﻨهاييﻫايﺶ ،وحشتﻫايﺶ ،كابوسﻫايﺶ را از ايﻨﺠا بﻪ آنﺠا ﻣيكشاند و
آرام نميگرفت.

ﭘﺴر بچﻪ تﻨهايي بود

در تﻨهايياش غرق بود

ﻣيترسيد ،بيشتر از ﻫمﻪ ﻣيترسيد،

بايد ازش فاﺻﻠﻪ ﻣيگرفتي.

روز از شب گذشته بود

اسمي نداشــت

٢٦

٨

درب به درب
تﻨهايي وﻗتي ﻫراسان از درب فرودگاه گﺬشتﻪاي نﮕران از دست دادن ﭘرواز

نﮕران بازرسي گيت رد شدهاي

از نﮕاﻫي خيره بﻪ كوهﻫا ،شهرﻫا ،درياچﻪﻫا در ارتفاع ﭘروازي خوابآﻟوده گﺬشتﻪاي
خﺴتﻪ وﻗتي از ساختمان سازﻣان ﻣﻠل دور ﻣيشوي وﻗتي

خﺴتﻪ ﻫر ﻣرتﺒﻪ ﻣيرسي بﻪ آنكارا و انتظار سر رسيدن ساعت اداري

وﻗتي انتظار ﻣيكشي در ﺻﺒحﻫا ،عﺼرﻫا ،بهارﻫا،
تابﺴتانﻫا ،ﭘاييزﻫا ،زﻣﺴتانﻫا ،شﺐﻫا،

نيمﻪشﺐﻫا،

خﺴتﻪ وﻗتي از ﭘﻨﺠره خيره ﻣيﻣاني آنكارا در گﺬر ﻣاشيﻦﻫايﺶ ﻣحو ﻣيشود

و كمي بﻌد تاريكي است

و كمي بﻌد خوابت برده است

كمي بﻌد بيدار ﻣيشوي بﻪ شهر خودت رسيدهاي
بﻪ شهري كﻪ نميشﻨاسياش رسيدهاي

بﻪ خانﻪاي برﻣيگردي كﻪ برايت خانﻪ نميشود
درب را ﻣيبﻨدي

فكر ﻣيكﻨي بﻪ ﻗفﺲ طﻼييام برگشتﻪام
از شوخي خودت ﻣيخﻨدي

و بيشتر از ﻫميشﻪ سردت ﻣيشوي

ﻣيروي زير دوش آب گرم و

فكر ﻣيكﻨي بﻪ فكر نكردن فكر نكردن فكر نكردن
فكر نكردن.

رامتين شهرزاد ٢٧

روز از شب گذشته بود

تﻨهايي وﻗتي نشﺴتﻪاي بر روي ﻣﺒل و
ﺻداي تﻠويزيون ﻫميشﻪ كم است

نﮕاه ﻣيكﻨي در حداكثر ﺻدايﺶ

اسمي نداشــت

ﻫﻨوز كم است.

تﻨهايي در نﮕاه خيره بﻪ ﻗوطيﻫاي آبﺠو در سوﭘرﻣاركت

وﻗتي ﻣيخواﻫي نميخواﻫي ﻣيشود نميشود ﻗيمتﺶ آخر
وﻗتي بﻄري خاﻟي بر روي ﻣيز ﻣچاﻟﻪ است و

تﻨهايي وﻗتي بﻠﻨد ﻣيخﻨدي بﻪ حرف دوستﻫايت

بﻠﻨد حرف ﻣيزني در جمع دوستﻫايت
بﻠﻨد ﻣيشوي بﻪ دستشويي بروي

روبﻪروي آيﻨﻪ نﮕاه ﻣيكﻨي بﻪ سرﻣايي كﻪ تركت نميشود

وﻗتي بﻪخاطر آوردن گﺬشتﻪ از خاطر رفتﻦ گﺬشتﻪ ﻣمكﻦ نيﺴت
و بايد گﺬشتﻪ را جمﻠﻪ بﻪ جمﻠﻪ بﻪخاطر بياوري

با دﻗت تمام تﻌريفﺶ كﻨي با ﺻدايي بﻠﻨد دو ﻣرتﺒﻪ تﻌريفﺶ كﻨي
و انتظار بكشي و انتظار بكشي و فكر بكﻨي ﻫمﻪچيز را گفتﻪاي؟

ﻫمﻪچيز را اعتراف كردهام؟

وﻗتي روزﻫاي گرم تابﺴتان ﻫم فﻘط سردت ﻣيشود

وﻗتي ﺻﺒح نميداني ايﻨﺠا كﺠاست بيدار شدهاي

وﻗتي ﺻﺒحﻫا نميداني چرا ايﻦ ﻣيز و ﻟيوان يخ كرده چايي را كشف ﻣيكﻨي
ﻫﻨوز در انتظارت.

٢٨

رامتين شهرزاد ٢٩

خﺴتﻪ از تﻨهايي

وﻗتي باز كردن درب طاﻗتفرساست

بﻪ آشﻨايي دوستي غريﺒﻪاي در انتظار ديدارت.

خﺴتﻪ وﻗتي بﻪ تﻠفﻨت نﮕاه ﻣيكﻨي

و ﻣاندهاي جواب بدﻫم؟ جواب بدﻫم؟
خﺴتﻪ در انﮕشتﻫاي درﻫم فشردهات

وﻗتي ﺻورتت در كادر اسكايپ ﻟﺒﺨﻨد ﻣيزند

ﻣيخﻨدد

شوخي ﻣيكﻨد

بﻪ تمام ﺻورتﻫاي خانﻪ و خانواده و آشﻨا و دوستﻫايت.

خﺴتﻪ وﻗتي ايﺴتادهاي در ﺻﺒح استانﺒول
ﻣﻨتظر ﻣاندهاي گيت ﭘرواز باز شود

خﺴتﻪ در آﻣدن رفتﻦ دورتر رفتﻦ
دورتر رفتﻦ

دورتر از ايﻦ رفتي

و نميفهمي

آخر چرا؟

وﻗتي تمام طول راه از خودت ﻣيﭘرسي چرا؟

خﺴتﻪ وﻗتي درب باز ﻣيشود

و اوﻟيﻦ نﮕاه بﻪ ايﻦ فﺼل جديد زندگي است

خﺴتﻪ وﻗتي چشمﻫايت را ﻣيبﻨدي

و اﻣيدواري در خانﻪ چشم باز بكﻨي

اﻣيدواري بﻪ خانﻪ برگشتﻪ باشي

اﻣيدواري باﻻخره ايﻦ خواب طوﻻنيات تمام شده باشد

و اﻣيدواري

باﻻخره گرﻣت شده باشد.

خﺴتﻪ وﻗتي فﻘط خوابيدي.

روز از شب گذشته بود

اسمي نداشــت

٣٠

٩

در تﻼطم

از ارتفاع جهان افتاده بود

با چشمﻫايي از عمق كاسﻪ تهي

و سوالﻫا شﻘيﻘﻪﻫايﺶ را چروك انداختﻪ بودند

با ﻣوﻫايي كﻪ آرام

آرام ﻣيريﺨت و كمتر ﻣيشد

اﻣيدوار بود بﻪ اندازه تمام آبيﻫاي آسمان

و ﻣهربان بود بﻪ اندازه وسﻌت ﻟﺒﺨﻨدﻫايﺶ

ﻫرچﻨد در ﻣحدوديتﻫايﺶ خﻼﺻﻪ شده بود

ﻣثل ﻫركﺴي اسير در ايﻦ شهرِ ﭘر از خيابانﻫاي عريض و خانﻪﻫاي بﻠﻨد.

ﻫمديﮕر را ﻣيديديم ،سوالﻫايي ﻫميشﻪ آﻣاده داشت تا بﭙرسد

راه ﻣيرفتيم در عرض و طول شهر ،ﻫمﻪچيز را ﻣيسﻨﺠيديم

خيابانﻫا را نﮕاه ﻣيكرديم

آدمﻫا را ﻣيديديم از فاﺻﻠﻪاي نزديكتر

اسمﺶ را ورزش گﺬاشتﻪ بوديم
ﻫرچﻨد رﻫايي از تﻨهايي بود

بﻪ اﻣيد وزني كﻪ كمتر بشود شايد

نﮕران بود بﻪ اسم آنچﻪ از آيﻨده ﻣيآيد

وﻟي در گﺬشتﻪاش در ﻫم فشرده بود

رامتين شهرزاد ٣١

روز از شب گذشته بود

نميگفت چﻄور و چﮕونﻪ

فﻘط خﻼﺻﻪاش ﻣيكرد در فشارﻫاي خانوادگي

اسمي نداشــت

و خاطرهﻫا داشت از ﭘﺴرﻫاي ﻫمﺠﻨﺴﮕراي ايﻦ شهر تﻌريف كﻨد
نﮕرانيﻫايﺶ را وسﻌت ﻣيداد

در تﻨهايي بﻪ آﻫﻨگﻫاي راديو جوان گوش ﻣيكرد

آشﭙزي ﻣيكرد خانﻪ تميز ﻣيكرد

از ﭘﻨﺠره بيرون را نﮕاه ﻣيكرد ﻣﻼفﻪﻫاي تﺨت را براي چﻨديﻦ بار در ايﻦ ﻫفتﻪ ﻣيشﺴت

و فكر ﻣيكرد جﺴمﺶ بيمار شده است

از ﻣردي كﻪ ديشﺐ ﻫميﻦجا بر روي ﻫميﻦ تﺨت بود ﻫم بيمارتر است
و از ﻫر چيزي كﻪ ﻫﺴت بيمار شده است.

شيريﻨي خاطرهﻫاي ديشﺐ رﻫايﺶ ﻣيكرد
تﺼوير بيماري وسﻌت ﻣييافت

بدنﺶ درد ﻣيگرفت

ﭘوست ﻣيانداخت

آنﻗدر عوض ﻣيشد كﻪ دكتر ﻣيرفت
آزﻣايﺶ ﻣيگرفتﻨد

و ﻫيچچيزي نﺒود

رنگ عوض ﻣيكرد

بررسي ﻣيكردند

اسمﺶ را ﻣيگﺬاشت فشارﻫاي خانوادگي

و ﻣيگفت ايﻨﺠا ديﮕر از دستشان خﻼص شده است
نﮕران آيﻨده بود

نﮕران روزﻫايﺶ بود

٣٢

ﻣيگفت فﻘط وﻗت تﻠف ﻣيشود در ايﻨﺠا

و دستﭘﺨتﺶ ﻫر روز فوقاﻟﻌادهتر ﻣيشد.
فاﺻﻠﻪ گرفتﻪ بود از ﻫمﻪ

فاﺻﻠﻪ گرفتﻪ بود از خودش
اﻣيدوار بود راﻫي ﭘيدا شود

بﻪ خودش برسد

بﻪ خودش كﻪ روياي تﺼويرش را ديده بود

بﻪ خودش كﻪ در عكﺲﻫاي كودكياش بود

بﻪ خودِ خودش برگردد.

رامتين شهرزاد ٣٣

روز از شب گذشته بود

اسمي نداشــت

١٠

ماسك

نوجوان بودن توي ايﻦ دنياي ﻣﺴﺨره

توي ايﻦ شهر درﻫم گﺴيﺨتﻪ ،كار راحتي نﺒود

نوجوان ﻫمﺠﻨﺴﮕرا بودن از ايﻦ ﻫم سﺨتتر ﻣيشود

وﻗتي با چشمﻫاي ﻣﻨگ خيره بﻪ آيﻨﻪ باﻗي ﻣانده باشي
فكر بكﻨي بﻪ ﻣوﻫايي بﻪ رنگ آبي

ﻗيافﻪات ﻫم فﻘط ﭘﺴربچﻪاي ﻣﻌﺼوم باشد

در سوال كدام تركيﺐ گوشواره با كدام تركيﺐ رنگ چشم و ابرو.

ﻣيﭘرسيدي ،بايد نﮕران باشم؟

ﻣيﭘرسيدي ،بﻪ نظرت اشتﺒاه نميكﻨم؟

نﮕران بودي و نﮕراني را ﻫمراه خودت ﻣيآوري،

با كيفت گوشﻪاي ﻣيگﺬاشتي و وﻟو ﻣيشدي روي كاناﭘﻪ و زيﺒايي
زيﺒايي

وﻗتي براي خرد شدن بر ديوار باشد

ﻣحﺒوس بر آنچﻪ خودت بﻪ خودت ﻣياندازي
ﻟيواني ﻣشروب در دستت

سيﮕار بر انﮕشت

ﻻف بزني از ﭘﺴري كﻪ از تﻨت نﺒود

بر تﻨت آرام

و ﻣوسيﻘي از بﻠﻨدگوﻫاي گوشﻪ ديوار زار زنان

بيﻗرار گرفتﻪ بود

٣٤

حرف بزني از نرﻣي باسﻨﺶ از رنگ چشمﻫايﺶ از ﻣوﻫايﺶ

دست بياندازي ﻣوبايل را باﻻ بﮕيري عكﺲتان را نشان بدﻫي

با چشمﻫايي ﻫﻨوز يك ﭘﺴربچﻪ دبيرستاني.

بازو انداختﻪ بر شانﻪاش

يك ﻣوﻗﻌي ساكت ﻣيﻣاند

سر خم ﻣيكرد بر نرمافزار ﻣوبايل دنﺒال ﭘﺴر بﻌدي كﻪ عشق چﻨد ساعتﻪاش باشد
در ايﻦ زندگي بيﻫيﺠان كﻪ ﻫميشﻪ غرش را ﻣيزد

كﻪ بيﭘﻨاﻫﺶ

بيﻫدفﺶ

و سيﮕار جديدي روشﻦ ﻣيكرد

ﻟﺒﺨﻨد ﻣيزد

بيآيﻨدهاش گﺬاشتﻪ است

و ﻟﺐﻫاي كودكانﻪاش در اندوﻫي بيﭘايان غرق ﻣيشد.

ﺻﺒح چشمﻫايﺶ را از بدخوابي كابوسﻫايﺶ باز ﻣيكرد
خيره بﻪ ديوار ﻣيﻣاند

بﻪ خاطرهﻫايﺶ فكر ﻣيكرد يا تﺼويرﻫايشان را دور ﻣيريﺨت
ﻫركدام كﻪ بود

با سيﮕاري ناشتا خفﻪ ﻣيشدند

و تﻼش براي زندگي اداﻣﻪ ﭘيدا ﻣيكرد
در تﻘﻼيي بيﻦ بودن رفتﻦ

آﻣدن و رﻫايي

عاﻗﺒت ﻻف ﻣيزد شﺒي ديﮕر از ﭘﺴري كﻪ از جﻨﺲ تﻨﺶ نﺒود

بر تﻨﺶ بيﻗراري كرده بود

و چشمﻫايﺶ از ﻣﻌﺼوﻣيتي كودكانﻪ ﻣيسوخت.

رامتين شهرزاد ٣٥

١١

بالماسكه

وﻗتي ﻣيرﻗﺼيد دنيا برايﺶ گﺴترش ﻣييافت
ﻣرزﻫا رﻫايﺶ ﻣيكردند

ﻗﺼﻪﻫايﺶ دور ﻣيشدند

چرخي ﻣيزد ﻗوسي بﻪ كمرش ﻣيداد چشمﻫايﺶ خيره نﮕاﻫت ﻣيكرد
باز ﻣيخﻨديد.

خﻨدهﻫايﺶ را دوست داشتي

وﻗتي ﻣيرﻗﺼيد دوستﺶ داشتي
وﻗتي ﻣوسيﻘي تمام ﻣيشد

وﻗتي دنيا بﻪ سراغﺶ برﻣيگشت

ديﮕر نميتوانﺴتي تحمﻠﺶ بكﻨي.
ﻫﻨوز بزرگ نشده بود

نميتوانﺴت بزرگ بشود

جﻠوي دوربيﻦ رﻗﺼيده بود و
در رﻗﺼﺶ ﻣتوﻗف شده بود.

حاﻻ ﻣيخواست و ﻣيخواست

در جﻠوي دوربيﻦ در ﻟحظﻪﻫايﺶ ﻣتوﻗف باشد

يا جﻠوي چشمﻫايي تماشايﺶ ﻣيكردند.

روز از شب گذشته بود

اسمي نداشــت

٣٦

رامتين شهرزاد ٣٧

سردش بود ﻫميشﻪ ،اﻣا ادا درﻣيآورد كﻪ چﻘدر ﻫمﻪچيز گرم است

دﻟﺶ كوچك بود ﻣيگرفت تﻨگ ﻣيشد ،اﻣا ﻗاهﻗاه و بﻠﻨد ﻣيخﻨديد بﻪ ﻣﺴﺨرگي يك بيهودگي

ادا درﻣيآورد كﻪ ﻫمﻪچيز چﻘدر خوب است.

بيﻦ بچﻪﻫاي شهر ﻣيرفت و برﻣيگشت
دنﺒال كﺴي ﻣيگشت نﮕاﻫﺶ كﻨد

دنﺒال كﺴي ﻣيگشت حفرهﻫاي تهي وجودش را ﭘر كﻨد

دنﺒال كﺴي ﻣيگشت ﺻدايﺶ در توﻗف ﻟحظﻪﻫا ،شﻨيده شود.
عشق را ﻫمراه خودش از ايران آورده بود

ﻟﮕد ﻣيزد عشق غرﻗﺶ نكﻨد در عشق
نﮕران بود در عشق ﻣحو بشود

نﮕران بود عشق جﻠوي توﻗف ﻟحظﻪﻫا جﻠوي دوربيﻦ را بﮕيرد.

عشﻘﺶ را ﻣﺴﺨره ﻣيكرد

بﻪ عشﻘﺶ ﻣيخﻨديد

بﻌد دست ﻣيانداخت عشﻘﺶ را بﻪ آغوش ﻣيكشيد
ﻟﺒﺨﻨد ﻣيزد و نﮕاﻫﺶ ﻣيكرد

كمرش را تابي ﻣيداد

ﻣيرﻗﺼيد

باز ﻫم ﻣيرﻗﺼيد.
باز ﻫم ﻣيرﻗﺼيد.

١٢

روز از شب گذشته بود

اسمي نداشــت

در جاده

تﻨهايي يﻌﻨي جاده اي باشد در اﻣتداد ﻣﺴيري ختم بشود بﻪ يك دريا يا درياچﻪ يا رودخانﻪ

و درازاي گامﻫايت تﻨهاييات باشد در كﻨار خودت باشد جاي دوري نرفتﻪ باشد
در كﻨار ﻫمديﮕر ﭘيﺶ برويد دور بشويد دور بشويد و دور بشويد

و در جادهاي كﻪ ﻫﺴت يا نيﺴت ،بﻪ ﻫدفي كﻪ نيﺴت يا نيﺴت برسي.
ﻣينشﺴت روي ﻣﺒل و ﻣيگفت ﻣﻦ ايﻦ شكﻠي ﻫﺴتم

ﻣﻦ نميخواﻫم شﺒيﻪ بﻪ بﻘيﻪ باشم ،نميخواﻫم ﻣثل بﻘيﻪ دنﺒال وسايل خانﻪ يا كار يا
زندگي ﻣتفاوتي باشم .از ﻫميﻦ كﻪ ﻫﺴت خوشحاﻟم ،از ﻫميﻦ.

تﻨهايياش ﻣينشﺴت بر روي دستﻪ ﻣﺒل ،چايياش را سر ﻣيكشيد،
ﻣوافق سر تكان ﻣيداد.

بﻌضيوﻗتﻫا ﻣيخواست ﻣتفاوت باشد ،ﻟﺒﺨﻨد ﻣيزد و برناﻣﻪ ﻣيريﺨت و
خوشحال ﻣيشد و ﻣيخﻨديد و بﻌد با يك نفر ديﮕر ﺻحﺒت ﻣيكرد و

نظرش عوض ﻣيشد و نميدانﺴت چﻪ كار كﻨد و غمﮕيﻦ ﻣيشد و يك گوشﻪ ﻣينشﺴت

و بغض ﻣيكرد .وﻟي ﻣراﻗﺐ بود كﺴي بغضﺶ را نﺒيﻨد.
حرف بﻘيﻪ برايﺶ ﻣهمتريﻦ اﺻل زندگي بود.

در زندگياش ،بﻘيﻪ ،تﻨهايياش بود ،در كﻨارش باﻗي ﻣيﻣاند،

كﻨار گوشﺶ زﻣزﻣﻪ ﻣيكرد ،دستﺶ را ﻣيگرفت ،ﻣيگفت برويم بيرون.

٣٨

رامتين شهرزاد ٣٩
ﺻﺒح ،آفتاب زده بود يا نزده بود،

تﻨهايياش را بر روي شانﻪاش ﻣيگرفت

و ﻣيرفت بﻪ دور از بﻘيﻪ آدمﻫا و شهر و زندگي و تﺼميم گرفتﻦ،

گوشﻪاي بﻨشيﻨد ،ﻣاﻫياش را بﮕيرد يا نﮕيرد يا عكﺲﻫايﺶ را بﮕيرد يا نﮕيرد
يا ﻫرچيزي كﻪ بود يا نﺒود يا دور بود ،از ﻫمﻪ دورتر و دورتر و دورتر بود.

تﻨهايياش ،تﻨها كﻪ ﻣيشد ،گريﻪاش ﻣيگرفت

و بﻌد سراغ ﻗرصﻫايﺶ ﻣيرفت و ﻗرص تﻨهايياش را ﻗورت ﻣيداد
و تﻠﺨياش را ﻟﺒﺨﻨد ﻣيزد و اﻣيدوار ﻣﻨتظر ﻣيشد تﻨهايياش برگردد

ﻟﺒﺨﻨد بزند دست دور شانﻪاش بياندازد سر بر گوشﻫايﺶ زﻣزﻣﻪ كﻨد و

ﻟﺒﺨﻨد بزنﻨد و راﻫي بشوند ،راﻫي جاده بشوند.

شﺐ در تﻨهايياش برﻣيگشت و بر تﻨهايياش دراز ﻣيكشيد

و ﭘتو دور خودش ﻣيﭘيچيد و شايد حرف ﻣيزد و شايد فﻘط بﻪ ﺻفحﻪ ﻣانيتور خيره ﻣيﻣاند
شايد فﻘط ﻣوسيﻘي گوش ﻣيكرد يا شايد

يا شايد

يا شايد تﻨهايياش را بﻪ آغوش ﻣيكشيد و چشمﻫايﺶ را ﻣيبﺴت.
ﺻﺒح در جاده بود ،ﺻﺒح ﻫمراه تﻨهايياش راﻫي بود.

روز از شب گذشته بود

اسمي نداشــت

١٣

ترسيد و پكيد

آﻣده بود گﻠدانﻫاي كوچك زندگياش را ﻟﺒريز گلﻫاي رنﮕارنگ كﻨد

گﻠدانﻫاي زندگياش در بارانﻫاي غرب كانادا و در آفتابي كﻪ تا ﻫميشﻪ ﭘشت ابرﻫا ﭘﻨهان بود
بﻪ گلﻫاي تﻨهايي نشﺴتﻪ بودند و گﻠﺒرگﻫاي روحﭘوششان

چشمﻫايﺶ را انﮕشتﻫايﺶ را سايﻪﻫايﺶ را اطرافﺶ را خودش را درونﺶ را بيرونﺶ را
ﭘر كرده بودند و ديﮕر بﻪ جز سﭙيدي ﭘوچ ﻫيچچيزي نﺒود

تا نﮕاﻫﺶ كﻨد.

سي ساﻟﮕي گﺬشتﻪ بود و سي و چﻨد ساﻟﮕياش رنگ عزاي ابرﻫا گرفتﻪ بود.

دنيا چروك خورده بود ،كوچك شده بود ،تﻪ گرفتﻪ بود ،بوي گﻨد ﻟﺠﻦ گرفتﻪ بود.

فكر ﻣيكرد دنيايﺶ را از نو ﻣيسازد.

جﻠوي آيﻨﻪ ﻣيايﺴتاد و بﻪ تﺼوير ﻫوﻟﻨاك ﻣوﻫاي زودتر از ﻣوعد سفيد شدهاش
خيره ﻣيﻣاند.

از دستشويي فراري ﻣيشد از بيرون فراري ﻣيشد در دنيايي كﻪ كوچك

كوچك

كوچكتر

ﻣيشد

خودش را ﭘشت سر خودش ﻗايم ﻣيكرد.

ﻗايم كرد ﻗايم كرد ﻗايمتر كرد

ﻣابيﻦ گﻠﺒرگ رنگ روح گرفتﻪ زندگياش ﭘﻨهان شد

٤٠

ﭘﻨهان شد و بيرون نياﻣد.

رامتين شهرزاد ٤١

آفتاب از ﭘشت ابرﻫا درآﻣد.

گلﻫايﺶ خشك شدند .آفتاب آﻣد .آنها را سوزاند.

گلﻫايﺶ رنگ ﻣرگ گرفتﻨد .بوي ﻣرگ گرفتﻨد .ﻣزهي ﻣرگ گرفتﻨد.

روزﻫا گﺬشتﻨد شﺐ ﻫا گﺬشتﻨد آنچﻪ بود رفت آنچﻪ رفتﻪ بود ﻣحو شد ناﭘديد شد ﻣحو شد.
ﭘشت ﻣرگ ﻗايم شده بود

بﻌضيوﻗتﻫا انﮕشتﻫايﺶ بر روي ﻣوبايلاش ﻣيسريد

شمارهاي ﻣيگرفت بﻪ آدﻣي كﻪ ﺻورتﺶ را نميتوانﺴت بﺒيﻨد سﻼم ﻣيكرد
در آن طرف زﻣيﻦ ﻣيخﻨديد ﺻحﺒت ﻣيكرد زندگي ﻣيكرد

تﻠفﻦ ﻗﻄع ﻣيشد و بﻪ تﻨهايي ﭘﻨهان زندگياش باز ﻣيگشت.

يك روز ﺻﺒح ﻣﻨفﺠر شد.

تكﻪﻫايﺶ ﭘرت شدند از ايﻨﺠا بﻪ آنﺠاي ﻟحظﻪﻫا را ﭘر كردند.

ساعت وﻟي

ساعت وﻟي بﻪ تيك تاكﻫايﺶ ﻣشغول بود.
آدمﻫا بﻪ زندگيشان ﻣشغول بودند.

آفتاب ابرﻫا را دور رانده بود تابﺴتان سوزاني بود

ﻫمﻪچيز زير آفتاب ﻣيسوخت .تكﻪﻫايﺶ ﻣيسوختﻨد.
بﻌد كﻪ باران بﻪ شهر برگشتﻨد

گﻠدانﻫايﺶ بﻪ گل نشﺴتﻨد .گلﻫاي رنگ روح گرفتﻪ،

تكﻪﻫايﺶ را ﭘوشاندند .در ﭘﻨهاني خودش ﻣحو شده بود.
بيشتر از ﻫميشﻪ ﻣيترسيد.

روز از شب گذشته بود

اسمي نداشــت

١٤

پرستﺶ

تﻨهايي دستﻫايﺶ را بﻪ ديوار گرفتﻪ بود

داد ﻣيزد و ﻣيخﻨديد و خودش را ﻣيخاراند
نﮕاﻫﺶ ﻣيكردي و

اجﺒار بﻪ ايﻨكﻪ ﺻﺒحﻫا از خواب بيدار شوي
انﮕار كﻪ نﺨوابيده باشي

بدن كوفتﻪ را از تﺨتت بيرون بياندازي

ﻣﻨگ روبﻪرويت بماني و فكر كﻨي بﻪ تهرانت ﻣشهدت ايرانت

و از ﭘﻨﺠره بﻪ كاناداي خﺴتﻪات نﮕاه كﻨي

خاكﺴتري آسمان يا نارنﺠي آفتابي ناآشﻨا و

شايد باراني كﻪ تماﻣي نداشتﻪ باشد

و شايﻌﻪ برف آن سمت كوهﻫاي راكي

كﻪ ﻣيگويﻨد يخ ﻣيبﻨدي دفﻦ ﻣيشوي دنيات را ﻻيﻪﻫاي ديوار سردي ﻣيﭘوشاند
ﺻﺒح و عﺼر و ظهر و شﺐ

از دﻣار روزگار ﻣيبارند و ديوانﻪات ﻣيكﻨﻨد.
بﻪ اجﺒار بﻪ ايﻨكﻪ سرت را باﻻ بﮕيري

رو بﻪ بتﻫاي زندگيات ﻟﺒﺨﻨد بزني

بﻪ آبشار رنﮕيﻦكماني ﻣﺼﻨوعي از رنگ و كوبﺶ ﻣوسيﻘي و تركيﺐ شده با كمي ﻣاريجوآنا

كمي بيشتر اﻟكل

سر باﻻ بﮕيري بﻪ اجﺒار ﻟﺒﺨﻨد بﻪ اجﺒار ﻟحظﻪﻫاي كاناداييات

بﻪ اجﺒار ايﻨكﻪ بايد باشي بايد خودت را نشان بدﻫي.

٤٢

چرخ بزني تاب بدﻫي ﻗوس بدﻫي با ﺻدايي بﻠﻨد بﺨﻨدي

رامتين شهرزاد ٤٣

بﻪ ﭘرستﺶ خودت در ايﻦ ﻟحظﻪﻫاي ﻣﻘدس

بﻪ ﭘرستﺶ ﻣوسيﻘي كﻪ بر ﻣغزت ﻣوج گرفتﻪ است

بﻪ ﭘرستﺶ فراﻣوشي.

فكر بكﻨي بﻪ گﺬشتﻪ كﻪ رفتﻪ است

بﻪ خودت كﻪ توريﺴتي ﻫﺴتي در گﺬشتﻪات

بﻪ خودت كﻪ تماشاچي ديﮕران ﻫﺴتي در ايﻦ سرزﻣيﻦ ﻫزار و يك سرزﻣيﻦ و كشور و رويا
در ايﻦ سرزﻣيﻦ كﻪ رنگ ﻫمﻪ بيتوجهي بيشتر است

بﻪ جز بﻪ خودت

در ايﻦ سرزﻣيﻦ كﻪ سيارهاي است در ﻣدار ﻫيچيﻫايﺶ

در بيشتري از سكﺲ بيشتري از اﻟكل بيشتري از ﻫاي شدن در حال و ﻫواي يك كﻠوچﻪ يا يك سيﮕاري

در بيشتري ﭘرستﺶ خودت در خودت در خودت در خودت احاطﻪ شده در خودت فرو رفتﻪ

در خودت ﻣحو شده

در ايﻦ سرزﻣيﻦ تازه كﻪ تازگياش را از دست داده و كهﻨﮕيﻫايﺶ

كهﻨﮕيﻫايﺶ ﺻﺒح است بﻪ اجﺒار چشم باز ﻣيكﻨي
خيره بﻪ خودت ﻣيﻣاني

ﻟحظﻪاي ﻣكﺚ ﻣيكﻨي و اجﺒار ديﮕري ﻣيشوي بﻪ...

روز از شب گذشته بود

روز از شب گذشته بود

اسمي نداشــت

اسمي نداشت

٤٤

١٥
برخواسته

براي دادا

تﺼويرﻫاي نداشتﻨت
بر انﮕشتﻫايم وسﻌت ﻣيگيرند
ﻣهمانيﻫا
عكﺲﻫا
بوسﻪﻫا
تمام نﺒودهﻫا
تمام ساعتﻫاي تﻨهايي در شﺐ
تمام دستﻫاي گرهخورده در درازاي خيابانﻫا
تا زندگي خودم باشم
براي تمام ﻟحظﻪﻫاي اجازه ندادنم
آغوشي براي تو باشم
ﻟﺒﺨﻨدﻫاي تﻨهايي ﻫمديﮕر بمانيم
براي تمام سيﮕارﻫاي افﺴوس در ﻣيانﻪﻫاي ﻣﺴتي
براي تمام آوازﻫاي غمﮕيﻦ زبانﻫاي ناشﻨاس
وﻗتي نﺒودي چون نﺨواستيم
چون اجازهاش نداديم اجازهاش ندادند اﻫميتي نداديم
وﻗتي دستﻫايت بﻪ ﭘرده آويﺨتﻪ بود
و شهر در اﻣتداد خيابانﻫاي ترسﻨاك نيمﻪشﺒﺶ
ﭘرده بﻪ شﺐ آويﺨتﻪ بود
تمام نميشد
وﻗتي خودم را از خودم جدا ﻣيكردم
وﻗتي اجازه نداشتم اجازه ندادم خودمﻫايم بﻪ خودم برگردد
وﻗتي تﻨهايي را با ﻟﻘمﻪﻫاي غﺬايم ﻗﺴمت ﻣيكردم
جويدم
جويدم جويدم ﻣﺼمم بودم
وﻗتي ساعتم را دور انداختم شمردن روزﻫا را سالﻫا را
دور انداختم
وﻗتي نﮕاه نكردم ﻫفتﻪﻫا ﻣثل طوفانﻫاي حارهاي ﻣيگﺬرند
نداشتﻦ تو در نداشتﻦﻫاي خودم جمع شد
ﻟﺒريز شد
ﻣﻦ در ديوارﻫا غرق شدم
يكي بﻌد از ديﮕري
ﻗفﺲﻫايي كﻪ ﻣيساختم ﻫمانﺠا

رامتين شهرزاد ٤٥

روز از شب گذشته بود

بﻌد از ديﮕري
ايﻦ ساختمانﻫا
ايﻦ كشور
در ايﻦ شهر
فوقاﻟﻌاده وحشتﻨاك
عاﻟي
خوب
وحشتﻨاك
وحشتﻨاك
وحشتﻨاك
وحشتﻨاك شﺐﻫايي كﻪ تمام نميشدند
نشدند
روزﻫا كﻪ تمام نشدند
آويﺨتﻪ بﻪ ﭘرده آويﺨتﻪ بﻪ شهر آويﺨتﻪ بﻪ ﻣترو بﻪ اتوبوس
رفتﻦ رفتﻦ رفتﻦ جﻠوتر رفتﻦ
وﻗتي اجازهاش را نميدادي
اجازهاش را بدﻫم
وﻗتي ﻗدرتﺶ نمانده بود
وﻗتي خودم بارﻫا جدا شده بود از خودش
ﻫركدامشان راﻫي شده بودند بﻪ شهري بﻪ كشوري
وﻗتي ديﮕر نتوانﺴتي خودت را جمع بزني
نتوانﺴتي خودت را توي آيﻨﻪ نﮕاه كﻨي خودت را ﭘيدا كﻨي
دست بكشي انﮕشتﻫايت بﻪ انﮕشتﻫايت برسد
وﻗتي ديﮕر جدا افتادي از آخريﻦ ﻗﻄﻌﻪات دورتر نميتوانﺴتي بروي
وﻗتي آخريﻦ ﻗﻄﻌﻪات تواني نداشت جدا شود ايﻦ ﻣرتﺒﻪ ﻫم از خودش
وﻗتي اﻣيدواري بيماري تﻨهايي نمانده بود
ﻣﺴتي نمانده بود زﻣان روز
شﺐ نمانده بود
وﻗتي نداشتﻨت
اجازهاش را ندادن
ديﮕر
و ديﮕر
ندادن
و شروع دوباره در شمردن ﺛانيﻪﻫا
در تﻼشي ديﮕر براي درك زﻣان
در تﻼشي ديﮕر براي باﻗي تكﻪﻫايم خودﻫايم خودم
در تﻼشي براي آنچﻪ ديﮕر ﻣمكﻦ نميشد.
نشد.
نميشد.
نداشتﻨت
در تﺼويرﻫاي نداشتﻨت
نداشتﻨت

اسمي نداشــت

٤٦

١٦
وحشت

براي ساشا

ﻣيترسيدم از دعوتت در ﻫﻨﮕاﻣﻪي شﺐ
ﻣيترسيدم از ﻟحظﻪﻫايت در ﻫﻨﮕاﻣﻪ تﻨهايي
ﻣيترسيدم از آنچﻪ بايد انﺠام ﻣيشد
آنچﻪ بايد رﻫا ﻣيشد
آنچﻪ بايد بﻪ خاطرش ﻣيجﻨﮕيديم
نﮕاه كردم بر سايﻪﻫايت شﺐ گﺴترده بود
آنچﻪ بﻪ خاطرش بايد
بر شﺐﻫايت اندوه گﺴترده بود
ﻣﻦ نميدانﺴتم نميدانﺴتم نميدانﺴتم چﮕونﻪ بايد شﺐ را كﻨار زد
بﻪ ابرﻫا دست انداخت ابرﻫا را كﻨار زد نميدانﺴتم نميتوانﺴتم
انﮕشتﻫايت را ﭘيدا كﻨم در شﺒي كﻪ بر روزﻫايت سايﻪ افكﻨده بود
بر اشكﻫايت بر بارانﻫايت سايﻪ افكﻨده بود
بر ﻣوجﻫاي تﻨهاييﻫايت كﻪ گﺴترده ﻣيشد از حد و تاب ديوارﻫا ﻣيگﺬشت
از فراسوي كوهﻫا ﻣيگﺬشت دنيايي را بﻪ دست فراﻣوشي ﻣيسﭙرد
فراﻣوشي را بﻪ بياﻫميتي ﻣيرساند اﻫميت را از ﻫمﻪچيزت ﻣيگرفت
ﻣيگرفت رﻫا ﻣيكرد با باد يا ﻫر چﻪ بود برود بﻪ ﻫركﺠا ﻣيخواﻫد برود
بﻪ ﻫيچ اﻫميت بياﻫميتي ختم شود براي براي براي ﻫيچ كﻪ ﻫيچ كﻪ بر ﻫيچ
دست انداختم دستم را بﮕيري برايت انﮕشتﻫايم نﺒود برايت ﺻورتم نﺒود
ﺻدايم برايت شﻨيده نميشد
بر جزيرهاي بر دريايي بر طوفاني نشﺴتﻪ بودي
تاب نميخوردي بر رعد ابرﻫا تﻘﻼ نميكردي بر ﻣوجﻫاي دريا
يا ﻫر چﻪ بود بود يا نﺒود يا نﺒود و بود
ﺻدايم برايت شﻨيده نميشد
دستم برايت دراز نميشد
انﮕشتﻫايم بﻪ تو نميرسيد نميرسيد نميرسيدي بﻪ ﻫيچ چيز

رامتين شهرزاد ٤٧

تفتيﺶ عﻘايدت شدم در واحﻪ تﻨهايي سوالﻫايم نظرﻫايم ايدهﻫايم
ﻫمﻪ را خﻨديدي
ﻫمﻪ را رﻫا كردي
ﻫمﻪ را بﻪ نﻘﻄﻪي ﻫيچ رساندي ﻫيچ را بﻪ نﻘﻄﻪ تمام رساندي
تمام را رﻫا كردي برود برود برود دورتر شود دورتر از ايﻦ حتي
از ايﻨكﻪ حتي نشﺴتﻪ نﺒاشي ايﺴتاده نﺒاشي نﺒاشي نﺒوده باشي
ﻣﻦ فﻌلﻫا را كﻠمﻪﻫا را توﺻيفﻫا را گم كردم ﻗيد از جمﻠﻪﻫا ﭘريد
تو از حد كﻠمﻪ گﺬشتي از حد نابودي از حد ويراني از حد توانايي گﺬشتي
بودي ديﮕر نﺒودي نﺒودي نﺒودي نﺒودي تمام نميشدي تمام
تمام نميشدي
تمام

روز از شب گذشته بود

اسمي نداشــت

٤٨

١٧
در ويراني

رامتين شهرزاد ٤٩

زﻣانﻪ ناشﻨاس تو را بﻪ ﻣوجﻫايﺶ سﭙرده بود
در تاريكي خودت را نﻘﺶ بزني بر برگي از كاغﺬ
كاغﺬ را بﻪ ديوار بياويزي بر سيﮕارﻫايت خيره بماني بر ﻟيوانﻫاي نيمﻪ خاﻟي خيره بماني
بر سكوت خيره بماني ايﻨﺠا و حاﻻ كﻪ زﻣان تيكتاكﻫايﺶ را دوباره شروع كرده است
حاﻻ بيايي و ﻟﺒﺨﻨد بزني بر ناشﻨاسي دستﻫايي سمت تو دراز افتادهاند
تو را بﻪ انﮕشتﻫايشان ﻣيگيرند ﻟﺒﺨﻨدشان را سمت تو ﻣيگيرند
ﻣيخواﻫﻨد دوستت داشتﻪ باشﻨد ﻣيخواﻫﻨد دوستت باشﻨد

شﺐ بود بر ﻟﺒﺨﻨدﻫايشان بر رﻗصﻫايشان بر بوسﻪﻫايشان خيره ﻣانده بودي
چشمﻫايت را بﺴتي آغوشﻫايشان را باز گﺬاشتﻪ بودند
چشمﻫايت را بﺴتي ﻟﺒاسﻫايشان را رﻫا كرده بودند
چﻪ وحشتي است كﻪ رﻫايت نميكﻨد نميگﺬارد از خودت كﻨده شوي
نميگﺬارد از روي ﻣﺒل كﻨده شوي
نمي گﺬارد بﻪ سمت ﻫر چﻪ ﻫﺴت جيغ بكشي بدوي بﻪ سمت ﻫر چﻪ ﻫﺴت خودت را
خودت را خودت را رﻫا كﻨي خودت باشي
چﻪ وحشتي است نميگﺬارد خودت را رﻫا كﻨي خودت باشي؟

شﺐ بود نﻘاشيﻫايت را كﻨار گﺬاشتي ديوارﻫا را كﻨار گﺬاشتي
آنچﻪ بود را كﻨار گﺬاشتي
گﺬشتي
گﺬشتي و از شﺐ بﻪ شﺐ رسيدي از خيابان بﻪ خيابان رسيدي
از درﻫا گﺬشتي ﻫيچكدامشان بﺴتﻪ نﺒود نميتوانﺴتي
نميتوانﺴتي جﻠوتر نروي نميتوانﺴتي بﻪ درختﻫا تكيﻪ كﻨي بﻪ دستﻫا تكيﻪ كﻨي
نميتوانﺴتي آنچﻪ باشي بشوي و ﻣيخواندي آوازي تا بر ﻟﺒﺨﻨدي بوسﻪ شود
انﮕشتﻫا را كﻨار زدي از روي تﻦﻫا گﺬشتي از روي خواستﻪﻫا رد شدي
سكوتت ﻫمراﻫت شد دست انداخت شانﻪات را گرفت دوست ﺻميميات شد
اﻫميت ندادي جﻠوتر نرفتي عﻘﺐتر نرفتي ايﺴتادي تﻠو تﻠو ﻣيخوردي

روز از شب گذشته بود

آنچﻪ بايد ﻣيشد راﻫي كﻪ درست بود تﺼميمي كﻪ واﻗﻌيت داشت كاري كﻪ بايد
انﺠام ﻣيگرفت

از خودت ﭘرسيدي ،تمامشان چﻪ اﻫميتي دارد؟
تمامشان چﻪ ﻣيتواند باشد؟
ﻣيخواستي بﺨﻨدي نتوانﺴتي
ﻣيخواستي بداني نميفهميدي
ﻣيخواستي نﺒاشي نشد

و از تمام سﻠولﻫاي ﭘوستت بﻪ تو نزديكتر بود
و از تمام تاريكيﻫا بهتر تو را ﻣيشﻨاخت
و تو باور نميكردي نميتوانﺴتي ﻗﺒول كﻨي نميخواستي نشد
نشد.
نشد

اسمي نداشــت

٥٠

١٨
عشق  /بازي
از خودم بﻪ ﻣﻦ نزديكتر ايﺴتاده بود
در سايﻪﻫاي بيﻦ ﻟﺒاس تا تﻨم را انﮕشت ﻣيكشيد
اشكﻫايم را ﻟمﺲ ﻣيكرد
نﮕاه ﺻورت ﭘاييﻦ افتادهام را ﻣيبوسيد
ﻫيچچيزي ﻫم كﻪ نميگفت.

ﻫميﻨﺠا بود كﻪ زﻣيﻦ خﺴتﻪ ﻣيشود و خودش را رﻫا ﻣيكﻨد
توپ كوچكي ﻣيشود آواره كهكشانﻫا وﻗتي براي كﺴي ﻣهم نيﺴت
بﻪ كدام سو ﻣيروي
وﻗتي بﻨدﻫا تو را جﺬب خودشان نميكﻨﻨد
وﻗتي ﻣتﻌﻠق نيﺴتي بﻪ ﻫيچكﺠا و بﻪ ﻫمﻪجايي ﻣيخواﻫي چﻨگ بياندازي
وﻗتي زﻣيﻦ تاب ﻣيخورد وﻟي تو برايت ﻣهم نيﺴت
وﻗتي انﮕشت ﻣيكشد ﺻورتت را باﻻ ﻣيگيرد نﮕاﻫت ﻣيكﻨد
وﻗتي از خودت بﻪ خودت نزديكتر ﻣيشود
وﻗتي درون خودت است وﻟي حواست نيﺴت
وﻗتي در رگﻫايت جابﻪجا ﻣيشود وﻟي نميداني كﻪ ،نميداني
وﻗتي روبﻪروي آيﻨﻪ ﻣيايﺴتي خودت را بﻪ جا نميآوري
خودت را ديﮕر نميشﻨاسي.
گفتﻪ بود در خواب ديده ﻣرا نميدانﺴتم ،نميفهميدم
گفتﻪ بودم در خواب ،گم شدم ،ﭘيدام كﻦ ،ﻟﻄفاً ﭘيدام كﻦ،
گفتﻪ بود در خواب ،دستم را رﻫا نكﻦ ،دست دراز كرده بود ،وﻟي
وﻟي وﻗتي ﻣتوجﻪ نميشوي وﻗتي ديﮕر گﺬشتﻪاي.

ﻟﺒﺨﻨد ﻣيزنم ،ﻣيخﻨدم ،اشكﻫايم از ﭘشت ﭘﻠكﻫايم

رامتين شهرزاد ٥١

ﻣيان ﻗﻄرهﻫاي خونم جاري ﻣيشوند
تو تكاني بﻪ خودت ﻣيدﻫي
خونم تﻨدتر بﻪ ﻗﻠﺒم ﻣيكوبد
ﻣثل ﻣوجﻫايي بﻪ ﺻﺨره بكوبﻨد

روز از شب گذشته بود

اسمي نداشــت

دري وﻟي باز نميشود.

ايﺴتاده بودم و ديوارﻫا برايم ناشﻨاس شده بودند
ايﻦ خانﻪ ديﮕر كﺠاست؟
ايﻦ خانﻪ وﻗتي چشم باز ﻣيكﻨي و

كﺠا خودت را جا گﺬاشتﻪ بودي؟
كﺠا از درون خودت تﺨﻠيﻪ شده بودي بﻪ كﺠا ﭘاشيده بودي؟
كﺠا فراﻣوش كردي ايﻦ كدام آسمان كدام شهرشان است؟
كﺠا ديﮕر خﺴتﻪ شدي ،ايﺴتادي و ديﮕر خﺴتﮕي تركت نكرد،
كﺠا بيحركت ﻣاندي و ديﮕر تكان نﺨوردي؟
كﺠا ﻣرزﻫا از ﻫم ﭘاشيدند و ديﮕر ﻫيچ باﻗي نماند؟

وﻗتي درونم جابﻪجا ﻣيشوي و
چشم باز ﻣيكﻨم
ﻫيچ نميفهمم
دست دراز ﻣيكﻨم
ايﻨﺠا كﻪ كﺴي نيﺴت

درونم دست ﻣيكشي بﻪ اشكﻫا
درونم دست ﻣيكشي بﻪ ضربﻪﻫاي ﻗﻠﺐ
درونم ﭘﻠكﻫايم را ﻣيبﻨدي

فكر نميكﻨم
وﻗتي نميدانم

احﺴاس ﻣيكﻨم چيزي حﻘيﻘت دارد
ﻫيچ كﺠا را نميشﻨاسم

كﺴي نﺒود.

وﻗتي نميفهمم ديﮕر فكر نميكﻨم
وﻗتي نميتوانم بدانم

ايﻨﺠا ديوانﻪ كﻪ نيﺴتم وﻟي از ﻣرز ﻫوشياري ديﮕر گﺬاشتﻪام
ايﻨﺠا خﺴتﻪتر از ﻫميشﻪ.
و آسماني ديﮕر غروب ﻣيكﻨد

٥٢

زﻣيﻨي ديﮕر بﻪ بيكﺠايي ﻣيرود
و تو ديﮕر اﻫميتي نميدﻫي.

از خودت بﻪ خودت نزديكتر است

و نميداني.

رامتين شهرزاد ٥٣

١٩
درازا
ايﻦﻫا خﻄوط زندگي ﻫﺴتﻨد در سرخفاﻣيشان
از ﻣيانم ﻣيگﺬرند
آراﻣشي كﻪ باﻗي نميگﺬارند
خﻨﺠرﻫايي ﻫﺴتﻨد
ﻣيبرند و جﻠو ﻣيتازند و
تكﻪﭘارهات ﻣيكﻨﻨد
نميشود نفﺲ تازه كﻨي
خون است آنچﻪ باﻻ ﻣيروي
با تكﻪﻫاي شﺶﻫايت
نميتواني بيحركت باﻗي بماني
ﻣيﻟرزي و بيرون ﻣيﭘاشي در
رودهﻫايت در عضﻠﻪﻫاي كوچكات
دست ﻣياندازي نﮕﺬاري وﻟي
نميشود
نميشود
ديﮕر نميشود وﻗتي در حركت خﻄوط زندگي
ﻗرار گرفتﻪ باشي
وﻗتي ديﮕر از دستت گريﺨتﻪ باشد
و ﻣﺒهوت ﻣانده باشي
بﻪ تماشاي آخريﻦ ﻟحظﻪﻫا
ﻗﺒل از ﻣرگ بﻪ دست ايﻦ زندگي

روز از شب گذشته بود

اسمي نداشــت

٥٤

٢٠
عشق  /عشق
بﻪ تﻨهاييام چﻨگ ﻣيانداخت،
تﻨهاييام را زير و رو ﻣيكرد ،ﭘردهﻫايﺶ را ﻣيكشيد،
دربﻫايﺶ را باز ﻣيكرد ،توي كشوﻫايﺶ را نﮕاه ﻣيكرد،
زير ﺻﻨدﻟيﻫا را ﻣيگشت ،از ﭘﻨﺠرهﻫايﺶ سرك كشيد
و بﻪ خيابان خيره ﻣاند.
درتﻨهاييايم باﻗي ﻣاند ،جا خوش كرد ،گوشﻪاي نشﺴت بﻪ
تماشاي غروب خورشيدﻫا.
يك جايي شروع كرده بود بﻪ ﺻحﺒت
يك جايي دست انداختﻪ بود ﻣرا سمت خودش كشيده بود
يك جايي ﻣﻦ فريﺐ خوردم ،تﺴﻠيم شدم،
چشمﻫايم را بﺴتم ،وا دادم.

چشمﻫايم بﺴتﻪ شده بود در ايﻦ روياي دروغيﻦ
بﻪ خودم دروغ ﻣي گفتم ،بﻪ ﻣﻦ دروغ ﻣيگفت ،بﻪ خودم فريﺐ ﻣيدادم ،فريﺒم ﻣيداد،
گﺬاشتم در ايﻦ تﺴﻠيم ،غرق شوم.

غرق شدم.
تﻨهاييام شﻨاور شد ،ژﻟﻪ شد ،ﻣوج ﻣيخورد،
در ﻫر بادي ﻣيﻟرزيد ،ﻣيﻟرزيدم ،سردم ﻣيشد،
دربﻫا ،ﭘﻨﺠرهﻫاي تﻨهاييام باز ﻣانده بودند ،ﭘردهﻫا ﻣوج ﻣيخوردند،
ايﻨﺠا و آنﺠا وسايل ريﺨتﻪ بودند،
با چشمﻫايي بﺴتﻪ سﻌي ﻣيكردم ﻫمﻪچيز را ﻣرتﺐ كﻨم
سﻌي ﻣيكردم ﻫمﻪچيز را درست كﻨم،
از ايﻨﺠا بﻪ آنﺠا ﻣيدويدم ،وﻟي از كﺠا ،از كﺠا بايد شروع ﻣيكردم؟
تﻨهاييام گريﻪاش گرفتﻪ بود،
ﻣيان اشكﻫايﺶ ديدم نيﺴت ،رفتﻪ است ،شايد گم شده است،

رامتين شهرزاد ٥٥

گم شده است ،رفتﻪ است ،نيﺴت شده است،
ﻫمﻪچيز را ﻫم رﻫا كرده است،
اول ﭘشت درﻫا را ديدم ،بﻌد كشوﻫا را بﺴتم ،باز كردم،
روي تﺨتخواب نشﺴتم ،بيﻦ ﻣﻼفﻪﻫا و ﻟحاف را سرك كشيدم،
رفتﻪ است ،خداحافظي نكرده ،رفتﻪ است.

روز از شب گذشته بود

تﻨهاييام بر زﻣيﻦ زانو ﻣيزند ،ﻣيﻟرزيد ،ﺻدايي از جايي بﻠﻨد نميشود.

فكر ﻣيكﻨم تمام دنيا تاريكي بيشتر است،
در ايﻦ غروبﻫاي روبﻪروي ﭘﻨﺠره
كﻪ تكرار ﻣيشوند و تمام نميشوند

خورشيدي غروب ﻣيكﻨد،
ﺻﺒح نشده ،شﺐ نشده ،خورشيدي ديﮕر غروب ﻣيكﻨد،
خورشيدي رفتﻪ است ،خورشيدي در سﻄح افق است ،خورشيدي غروب ﻣيكﻨد،
تاريكي بﺴط ﻣيگيرد ،تاريكي بﻪ تﻨم دست ﻣيكشد ،چشمﻫايم را ﻣيبﻨدم،
در ايﻦ افق بيانتها.

اسمي نداشــت

٥٦

٢١
آرزو  /مهماني

رامتين شهرزاد ٥٧

ايﻦ سكوت ابدي است در انتظارش ﻣانده بودي
در كﻨار ﻣشتي تﻨهايي ابدي بر روي ﻣيز ﻫال است
ﻣثل ظرفي شكﻼت در انتظار جويده شدن
انﮕشتﻫاي ﻣرگ است انﮕشتﻫايت را گرفتﻪ است تو را
ﻫدايت ﻣيكﻨد بﻪ ﻣركز اتاق
چشمﻫايت را با بوسﻪاي ﻣيبﻨدد
بﻪ آغوشت ﻣيكشد و سردت ﻣيشود آنﻗدر سردت ﻣيشود كﻪ
ديﮕر ﻫيچچيز ديﮕري را احﺴاس نميكﻨد و بﻌد خﻨدهات ﻣيگيرد و بﻌد
وا ﻣيدﻫي بﻪ آغوشي كﻪ تو را بﻪ خودت ﻣيفشارد ﻣحكمتر ﻣحكمتر تو را بﻪ خودت ﻣيفشارد
چشمﻫايت را باز ﻣيكﻨي بر روي تﺨت ﻫﺴتي در ايﻨﺠا كﻪ سكوت ﻣمتد شده است بر
حﺠم تاريكي ساعتي كﻪ نميخواﻫد بداني بفهمي ﻣتوجﻪ بشوي چﻨد است.

آرزويﺶ را كرده بودي
ايﻦ ﻫمان سكوت ابدي است
ﻫﻨوز كتابﻫاي ديﮕري از چارﻟز بوكافﺴكي كﻪ ﻣيخواني و ﻣيخواني
با دفترﻫاي شﻌر اﻟﻦ گيﻨزبرگ و
و ﻣوسيﻘي بﻠﻨدتري بكوبد بر گوشﻫايت بكوبد بر حﺠم سكوتﻫايت
و بﻪ جز سكوت ﻫيچ نﺒاشد بﻪ جز سكوت ﻫيچ نﺒاشد.

ايﻦ ﭘﻨﺠره ﻫمان است در آن سمت زﻣيﻦ يا ايﻦ سمت زﻣيﻦ يا كمي ايﻦطرفتر يا آنطرفتر
ﭘردهاي دارد تو را در خودش ﻣي ﭘوشاند احﺴاس بكﻨي كمي اﻣﻦ است ايﻨﺠا
بيايﻨد بروند تو را بﻪ آغوش خودت بكشﻨد
براي دستﻫايي
فكر كﻨي كمي اﻣيدواري كمي اﻣيدواري ﻫميﻨﺠاﻫا جا ﻣانده است
بايد جا ﻣانده است سراسيمﻪ بشوي چﻨگ بزني بﻪ ﭘرده
ﭘرده سر جايﺶ باﻗي بماند تكاني نﺨورد تكاني نﺨورد تكاني نﺨورد.
ايﻨﺠا كﻪ آيﻨده ﻣثل گﺬشتﻪ است آيﻨﻪاي است روبﻪروي آيﻨﻪاي است
ﭘيرﻣردي خيره است بﻪ گﺬشتﻪاي از آيﻨدهاي از ﭘوستي چروكيده چشماني گود افتاده

ﻟﺒﺨﻨدي ﻣحو بر ﺻورتي ﻣﻨگ بر چشمﻫايي ﻣحو

و سراغ ﻣيز ﻣيروي – تﻠوتﻠو خوران
گاز ﻣيزني بر تﻠﺨي تﻨهايي ابدي و آرام آرام آرام آرام ﻣيجوي
وﻗتي ﻣرگ گوشﻪ اتاق نشﺴتﻪ است كﻨار ديوار بﻪ ﻫيچچيزي اﻫميتي نميدﻫد.
در ايﻦ سكوت ابدي.

روز از شب گذشته بود

اسمي نداشــت

٥٨

٢٢
آن بيرون

رامتين شهرزاد ٥٩

شﺐ باشد در تاريكي يا ﺻﺒحي در خياباني خﻠوت در انتظار حضور آدمﻫا ﻣاشيﻦﻫا ﺻداﻫا
يا غروب باشد در ﻣﻨظره خﺴتﮕي زندگي شهري باشد
فكر ﻣيكﻨي فرق باشد در شﺐ تهران يا تورنتو يا جايي در كوچﻪﻫاي ازﻣير؟
چﻪ فرق ﻣيكﻨد اسم خيابان انﻘﻼب باشد يا اوﻟوس١باشد يا
شهداي ﻗﺒرس٢باشد يا شهداي خرﻣشهر باشد يا ديوي٣باشد؟
وﻗتي ايﺴتاده باشي در انتظاري بيشتر خيره بﻪ روبﻪرويت سر برسد
ﻣﻨتظر باشي ﻟرزش ﻣوبايل در ﻣشتت بﮕويد نزديك ﻫﺴتم
چﻪ فرﻗي ﻣيكﻨد بيﻦ چشمﻫاي نيمبﺴتﻪ يك ايراني يا كانادايي با از شرق دور يا
غرب نزديك يا
ﻫميشﻪ سردت ﻣيشود
ﻫميشﻪ نﮕران ﻣيﻣاني
سيﮕاري ديﮕر يا جرعﻪاي ديﮕر از ﻗهوه يا

و سر برسد از آن سوي كوچﻪ دستي تكان بدﻫد با ﻟﺒﺨﻨد خواﻫرت تو را ﭘيﺶ بﺨواند
بﻪ آغوش ﭘدرت تو را بغل كﻨد و در گوشﻫايت آرام زﻣزﻣﻪ كﻨد برويم و

بﻪ تاريكي ﺻحﻨﻪ گام برداري از خيابان دور بشوي چﻪ فرﻗي بكﻨد فارسي ﺻحﺒت كﻨﻨد بﻘيﻪ يا
انﮕﻠيﺴي يا تركي يا عربي يا چﻪ فرﻗي ﻣيكﻨد دست تو باشد دست تو باشد دست ديﮕري باشد
ﭘردهﻫا را بكشد چﻪ فرﻗي ﻣيكﻨد انﮕشت تو باشد انﮕشت او باشد چراغي خاﻣوش كﻨد
چﻪ فرﻗي است در ﻗاﻣت تو يا ﻗاﻣت او وﻗتي ايﻦ نﮕاه ﻣادرت باشد
چﻪ فرﻗي است در آشﻨايي يا دوستيتان وﻗتي ايﻦ بوسﻪ برادرت باشد
ايﻦ نﮕاه ﻣهربان برادرت باشد ايﻦ گرﻣاي تﻦ ﻣادرت باشد ايﻦ بوي بازوي ﭘدرت باشد يا

 ١اوﻟوس ulus :بﻪ زبان تركي يﻌﻨي »ﻣﻠت« .در ﻫر شهر تركيﻪ ،خياباني بﻪ ايﻦ نام وجود دارد.
٢
٣

در ﻫر شهر تركيﻪ ،بﻪ ﻣوجﺐ ﻗانون نام يك خيابان بايد »شهداي ﻗﺒرس« باشد.

خيابان ﻣتﻌﻠق بﻪ دگرباشان جﻨﺴي در ونكوور ،كانادا.

روز از شب گذشته بود

اسمي نداشــت

چﻪ فرق ﻣي كﻨد ايﻦ اتاق در تهران باشد در غرب باشد يا شرق يا
و چﻪ فرﻗي است چراغﻫاي كدام شهر باشد
در ارتفاع يك برج باشد با ﻣﻨظرهاي بﻪ چراغﻫا –
و چﻪ فرﻗي است بيﻦ خانﻪﻫاي ايﻦ شهرﻫا
يا روبﻪروي كوچﻪاي تﻨگ باشد يا خانﻪاي ﻣﻌوﻟي –
وﻗتي كره زﻣيﻦ ﻣيچرخد تو ﻣيچرخي رﻫا ﻣيشوي از ايﻦ كشور بﻪ آن كشور سُر ﻣيخوري
از آن آغوش بﻪ ايﻦ آغوش ﻣيغﻠتي
بﻪ زباني سﻼم ﻣيگويي بﻪ ديﮕري بدرود
چﻪ فرق ﻣيكﻨد وﻗتي ﺻورتﺶ را نميبيﻨي دستﻫايﺶ را نميبيﻨي حركت تﻦاش را نميبيﻨي
چﻪ فرق ﻣيكﻨد وﻗتي دور ﻣيشوي دور ﻣيشوي دور ﻣيشوي از ايﻦ چﻪ ﻫﺴت آن چﻪ خواﻫد بود
چﻪ فرق ﻣيكﻨد وﻗتي تﺼويرﻫا تركات ﻣيكﻨد وﻗتي ﺻداﻫا ديﮕر نميرسﻨد
وﻗتي ﻟﺒﺨﻨدش ،ﻟﺒﺨﻨد ﻣادرت ﻣيشود دستﻫايﺶ دستﻫاي ﭘدرت ﻣيشود
خﻨدهاش ،خﻨده خواﻫرت ﻣيشود.
ساحل باشد يا اتوباني باشد از نﻘﻄﻪاي بﻪ نﻘﻄﻪاي ،نيمﻪشﺐ تاريك ﻣيشود
ايﻨﺠا باشد يا ﻫر كﺠاي ديﮕر باشد ،نيمﻪشﺐ ﻫوا سرد ﻣيشود
وﻗتي ايﺴتاده باشي در آستانﻪ ﭘﻨﺠرهاي در ﻣيانﻪ خياباني در ﻫركﺠايي بﻪ ﻫركﺠايي
چﻪ فرق ﻣيكﻨد چﻪ فرﻗي ﻣيتواند بكﻨد
چﻪ فرﻗي ﻣيتواند بكﻨد
ايﻨﺠا ﻫميﻦ آنﺠاست وﻗتي آنﺠا ﻫميﻦ ايﻨﺠاست
ﻟﺒﺨﻨد ﻣيزني انتظار ﻣيكشي خيابان را سرك ﻣيكشي
بﻪ ﻣوبايﻠت نﮕاه ﻣيكﻨي
كمي ديﮕر ﻣيآيﻨد.
ﻣيآيد

٦٠

٢٣
عشق  /عشق

رامتين شهرزاد ٦١

تﻨهايي بيشتري است عشقبازي با ﭘﺴري كﻪ ﻣﻦ باشم
وﻗتي ﻣرگ ﻫرگز برايم غريﺒﻪ نيﺴت
وﻗتي ايﺴتادن ﭘشت ﭘﻨﺠره خيره بﻪ حركت ابرﻫا خيره بﻪ حركت فكرﻫا ﻣيتواند ابدي باشد
وﻗتي چمدانﻫايم را باز كردم – يك بار ديﮕر در ايﻦ خانﻪ جديد
بيﻦ ﻟﺒاسﻫا و كاغﺬﻫا و كتابﻫايم
حﺠم بيﭘاياني از گﺬشتﻪ كﻨار گﺬاشتﻪ شده بود
گﺬشتﻪﻫا باز شدند حﺠم گرفتﻨد
آب و ﻫوا و زﻣيﻦ و آسمان را ﭘر كردند
بيﻦ ﻗﻄرهﻫاي باران ﻣابيﻦ شﻌﻠﻪﻫاي خورشيد جايي بيﻦ برگ درختﻫا شﻨاور شدند
بيﻦ ﻣﻦ و انﮕشتﻫايم سايﻪ انداختﻨد
نفﺲﻫا را زير خﺶ خﺶ گامﻫايشان گرفتﻨد
ﻣيﭘرسيدند ،يادت ﻣانده است؟
بﻌد ﭘشت گوشﻫايم ايﺴتادند
فﻘط ﭘﺴربچﻪاي يادم ﻣيآﻣد
ﺻﺒحﻫا از خواب بيدار ﻣيشد نميدانﺴت ﻣدرسﻪ ﻫﻨوز چيﺴت
در حياط روي شكم بر ﻣوزاييكﻫا دراز ﻣيكشيد
سردش ﻣيشد و ﻫﻨوز نميدانﺴت ﻫﻨوز نميفهميد.

فكر كردم بﻪ ﺻورتﺶ كﻪ از خاطرم رفتﻪ است
بﻪ ﺻدايﺶ كﻪ سالﻫا بود نميشﻨيدم
بﻪ آرزوﻫايﺶ كﻪ ﭘوك شدند خرد شدند ﻣحو شدند.
ﺻدايي ﭘرسيد ،ديﮕر چﻪ يادت ﻫﺴت؟

تﺼوير در تﺼوير در تﺼوير روبﻪرويم ﭘاييﻦ ﻣيريﺨت
خواستم بﻠﻨد شوم تﻠو تﻠو بﺨورم
چمدانﻫا راﻫم را بﻨد آورده بودند

نفﺴم را بﻨد آورده بودند.

ﭘرسيدم ،وﻗتي خودم را بكشم چﻪ بر سرت ﻣيآيد؟
چﻪ بر سرم ﻣيآيد؟

تﻨهايي بيشتري است آغوش ﭘﺴري كﻪ ﻣﻦ باشم
در سرﻣاي نفﺲﻫايم و انﮕشتﻫايم كﻪ دنﺒال خودم ﻣيگردند در تو
در تو كﻪ ﻣيانم جا ﻣيشوي
ﻣيخﻨدي حرف ﻣيزني چشمﻫايت را براي بوسﻪاي ديﮕر ﻣيبﻨدي

در ايﻦ شﺐ يا ﺻﺒح يا ﻫر زﻣان ديﮕر
در ايﻦ برﻫوت كﻪ ﻣﻦ باشم
در ايﻦ ابديت كﻪ ﭘاياني نميﭘﺬيرد در ايﻦ حركت تﻨد و داغ و عشق
عشق
عشق بازي ﻣا.

روز از شب گذشته بود

اسمي نداشــت

٦٢

٢٤
بارانِ سياهي

رامتين شهرزاد ٦٣

بدنﻫايشان وﻗتي روبﻪرويت ﻣيايﺴتﻨد
شهرﻫايشان
آدمﻫايشان
دست ﻣيكشﻨد رﻫاي ﻟﺒاسﻫايشان ﻣيشوند
وﻗتي ﻟﺒﺨﻨدي ﻣيزنﻨد دستي بﻪ تﻦشان ﻣيكشﻨد تﻦشان را چرخي ﻣيزنﻨد
جﻠوتر يك ﻗدم بﻪ جﻠوتر ﻣيروي
دستي دراز ﻣيكﻨﻨد
وﻗتي چشمﻫايت را ﻣيبﻨدي رﻫا شده از ﻫمﻪچيز رﻫا شده از ﻫمﻪچيز تكرار ﻣيكﻨي رﻫا شده از
دست ﻣياندازي حركت انﮕشتﻫايﺶ ﻟﺐﻫايﺶ را دنﺒال ﻣيكﻨي زانو ﻣيزند
نﮕاه ﻣيكﻨي بﻪ ﻟﺐ ﻣيگيردت نﮕاه ﻣيكﻨي ﻣيﻣكد نﮕاه ﻣيكﻨي دستﻫايﺶ فشار ﻣيآورند
دراز ﻣيكشي چشمﻫايت را ﻣيبﻨدي فكر ﻣيكﻨي بايد تكرار بكﻨي رﻫا شدهاي از ﻫمﻪچيز از ﻫمﻪچيز از

باران آراﻣي است در آنسوي ﭘﻨﺠره جاري است در تماﻣي ايﻦ ساعتﻫاي ﭘاييز
در آسماني تيره در ﺻﺒحﻫا ظهرﻫا عﺼرﻫا شﺐﻫا در طﻠوعﻫا در غروبﻫا در حركت خورشيدي كﻪ نيﺴت
در حركت ﻣاﻫي كﻪ نيﺴت در حركت ستارهﻫا كﻪ ﭘشت ابرﻫا ﭘشت ابرﻫا ﭘشت ﭘردهﻫا

رنگشان را بﻪخاطر نميآوري خيره در حركت ﻫوايي كﻪ ﻗرار بود ناﻣرئي باﻗي بماند بر فراز سﻘف
سياه يا سفيد يا زرد يا بوﻣي يك كشور ديﮕر يا يك سرزﻣيﻦ در ﻫميﻦ نزديكيﻫا
دست ﻣياندازي گوشي ﻣوبايﻠت را چﻨگ ﻣيزني نﮕاه ﻣيكﻨي بﻪ ايﻦ يا آن گوشﻪ و كﻨارش
باران ﻣيبارد سياه است رنگ ديﮕري را ﻗﺒول نميكﻨد رنگ ديﮕري را نميخواﻫد
نشﺴتﻪاي بر روي تﺨت ﻣهم نيﺴت چيزي تﻨت باشد نﺒاشد كﺴي باشد نﺒاشد
ايﻨﺠا باران سياﻫي ﻣيبارد در روزﻫاي زندگيات وﻗتي ﻫمﻪچيز را رﻫا كردهاي بﻪ حال خودشان باشﻨد
در يك ﻣﺴيري كﻪ ﻣهم نﺒاشد راهشان را بروند
بﻌضيوﻗتﻫا از ﭘشت ﭘﻨﺠره نﮕاه ﻣيكﻨي ،ﻫمﻪچيزﻫايت ﻣيروند دورتر ﻣيشوند رنﮕي بﻪ جز سياﻫي
نميگيرند
رنﮕي بﻪ جز سياﻫي نميبيﻨﻨد رنﮕي بﻪ جز سياﻫي نﺒوده است نﺨواﻫد بود
بيرون باران ﻣثل ﻣوجي است از يك اﻗيانوس تو را در خودش احاطﻪ ﻣيكﻨد
غرق نميشود راﻫت را ﻣيروي سرت را ﻣياندازي ﭘاييﻦ و فكر ﻣيكﻨي چتر ديﮕر ﻫيچ كمكي نﺨواﻫد كرد
ﻫيچچيزي ديﮕر ﻫيچ كمكي نﺨواﻫد كرد راﻫت را ﻣيروي ﻣهم نيﺴت ﻣهم نﺒوده است

روز از شب گذشته بود

اسمي نداشــت

عروسكﻫاي ﭘارچﻪاي را روي كمد جا ﻣيگﺬاري ﻣوبايﻠت را كﻨار تﺨت جا ﻣيگﺬاري
ﻣهم نيﺴت چﻪ بر تﻨت باشد نﺒاشد ﻣهم نيﺴت در كﺠاي شهرشان باشي در كﻨار كدامشان باشي يا نﺒاشي

ﭘيانو در ﭘﺲ سرت ﻣينوازد
چشمﻫايت را ﻣيبﻨدي راﻫت را ﻣيروي
باران سياﻫي ﻣيبارد
باران سياﻫي ﻣيبارد.

٦٤

٢٥
ديوانگي محض

رامتين شهرزاد ٦٥

ديوانﮕي ﭘشت ﭘرده ﻣيايﺴتد سرك ﻣيكشد چشم ﻣياندازد ﻣﻨتظر ﻣيﻣاند از خواب بيدار بشوم
باﻫام شوخي دارد
دنﺒال چيز خاﺻي نيﺴت ،گربﻪ كوچكي است چﻨگ ﻣياندازد
برايﺶ ﻣهم نيﺴت رد ناخﻦﻫايﺶ خون ﻣيزند بيرون.

ﺻﺒحﻫا چشمﻫايم را بﻪ چشمﻫايﺶ باز ﻣيكﻨم
جﻠويم ايﺴتاده است انﮕشت بﻪ ﻟﺐ گرفتﻪ است بﻠﻨد ﻣيخﻨدد
تا بﻠﻨد بشوم ،خودم را تا دستشويي بكشانم ،ﻟيوان شير در ﻣايكرويو گرم كﻨم
ﭘودر آﻣاده اسﭙرسو بريزم تويﺶ و تﻠخ سر بكشم
كﻼهﻫايﺶ را بر سر ﻣيكﻨد و كﻼه ﻗﺒﻠي را بر كف اتاق ﻣياندازد
و تا برگردم و روي ﻣﺒل وﻟو بشوم و فكر بكﻨم اﻣروز ﻗرار است چﻪ كاره باشم
كﻼهﻫا از ايﻨﺠا تا آنﺠاي اتاق را ﭘر كردهاند و بﻌد نﮕاه عﺼﺒانيام را كﻪ ﻣيبيﻨد
بﻠﻨد ﻣيخﻨدد باﻻ ﻣيﭘرد ﭘاييﻦ ﻣيﭘرد چشمﻫايﺶ گشاد ﻣيشود ﻗاه ﻗاهاش بﻠﻨدتر ﻣيشود
چرخ ﻣيزند و بﻌد يك ﻣوﻗﻌي ﻟيوان را گﺬاشتﻪام ﭘاييﻦ روي زﻣيﻦ
دستﺶ را گرفتﻪام
چرخ چرخ عﺒاسي ﻣيكﻨيم دور اتاق
آفتاب تازه بﻪ آسمان سرك كشيده.
كﻠﻪ ﺻﺒح
شﺐ ،وﻗتي ديﮕر خﺴتﻪ شده باشم براي خواب آﻣاده شده باشم
فكر ﻣيكﻨم بﻪ ديوانﮕي ﻣحض فكر ﻣيكﻨم بﻪ رد چﻨگﻫايﺶ بر ﻣشتﻫايم
فكر ﻣيكﻨم بﻪ بوسﻪﻫايﺶ بر ﻟﺐﻫايم
فكر ﻣيكﻨم بﻪ تمام چهرهﻫاي ﻣﺨتﻠفاش در تمام ساعتﻫاي روز
فكر ﻣيكﻨم بﻪ ﻣرگ فكر ﻣيكﻨم بﻪ تمام شدن بﻪ ﭘايان رسيدن
چشمﻫايم را براي خواب ﻣيبﻨدم
ديوانﮕي جﻠوي ﭘﻨﺠره ﻣيايﺴتد
ﭘشت ﭘرده ﻣيرود جﻠوي ﭘرده ﻣيرود يك جايي بﻪ ديوار ﻣيچﺴﺒد
يك جايي از سﻘف آويزان ﻣيشود

روز از شب گذشته بود

اسمي نداشــت

تا ﺻﺒح خودش را خل ﻣيكﻨد تا وﻗتي چشم باز بكﻨم تا ﺻﺒح ﻣيخﻨدد
ﻗاه ﻗاه ﻣيخﻨدد بﻪ تمام ﻣﺴﺨرگي ﻫاي ايﻦ زندگي كﻪ آزارم ﻣيدﻫد
بﻪ تمام نﻘﻄﻪﻫاي كوچك و بزرگي كﻪ تحملشان ﻣيكﻨم
بﻪ تمام آدمﻫا بﻠﻨد ﻣيخﻨدد بﻪ تمام خﺒرﻫا بﻠﻨد ﻣيخﻨدد
بﻪ تمام زندگي بﻪ ﻣﺴﺨره ﻣيخﻨدد
بﻌضيوﻗتﻫا فﻘط ساكت ﻣيﻣاند حركت سﻨﺠاب خاكﺴتري را نﮕاه ﻣيكﻨد
از درخت آنسمت خيابان ﭘاييﻦ ﻣيدود نﮕران است ﻣضﻄرب است دنﺒال غﺬا ﻣيگردد و ﻣيﻟرزد
و ديوانﮕي ﻣحض در تمام ﻣدت ساكت ﻣيﻣاند نﮕاهاش ﻣيكﻨد
بﻌد يادش ﻣيافتد ﻣﻦ ايﻨﺠا ﻫﺴتم ﻣﻦ ايﻨﺠا خوابيدم ﺻﺒح نزديك شده است
تكانم ﻣيدﻫد تكانم ﻣيدﻫد تكانم ﻣيدﻫد تا چشم باز بكﻨم
چشم باز بكﻨم ،ﻟﺒﺨﻨد عمق گرفتﻪ ﻣيزند.
جﻠوي آيﻨﻪ ﻣيايﺴتم اﺻﻼح كﻨم ﭘشت سرم سايﻪ ﻣياندازد
ﻟﺒاس ﻣيﭘوشم ﻟﺒاسﻫاي خانﻪ را ﻟﮕد ﻣياندازد ايﻦسمت يا آنسمت
بيرون ﻣيروم ﻫي ﻣيخواﻫد فﻼسك ﻗهوه را از دستم چﻨگ بزند
دنﺒال كارﻫاي روزﻣرهام كﻪ ﻣيرود
توي ساﻟﻦ ﻣدرسﻪ ﻣيدود در خيابان كاغﺬ روي زﻣيﻦ ﻣياندازد
توي ﻣترو بﻪ ﺻورت بچﻪﻫا فوت ﻣيكﻨد
در كتابفروشي ،كتابﻫا را ﭘﺨﺶ زﻣيﻦ ﻣيكﻨد
بﻌد دراز ﻣيكشد و ﻟﮕد ﻣيزند بﻪ زﻣيﻦ و بﻠﻨد ﻣيخﻨدد.

وﻗتي ﻣوسيﻘي گوش ﻣيكﻨم باﻻي سرم ﻣيايﺴتد احمق نﮕاﻫم ﻣيكﻨد
فكر ﻣيكﻨد از ﻣﻦ خلتر ديﮕر نيﺴت
ﻫميشﻪ فكر ﻣيكﻨد از ﻣﻦ يكي خلتر ديﮕر نيﺴت.
ﺻﺒح تا شﺐ ،دنﺒاﻟم ﻣيدود ،دنﺒاﻟم ﻣيدود ،بﻠﻨد و بﻠﻨد و بﻠﻨدتر
ﻗاه ﻗاه از تﻪ دل ،حﺴابي ﻣيخﻨدد.

٦٦

٢٦
مهماني
ﻣرگ ﺻدايم ﻣيزد از ديشﺐ كﻪ ﻫياﻫو آنﻗدر اوج گرفت
ﺻداﻫاي ديﮕر را در خودش ﭘوشاند
ﻣرا ناشﻨوا كرد بﻪ ديﮕر ﻫمﻪچيز و ﻫمﻪچيز ﻣرا در خودش ﭘوشاند
و ﻣﻦ چشمﻫايم را بﺴتم تا ﭘياﻣﺒر نﺒاشم تا دكتر نﺒاشم تا آنچﻪ ﻣيخواﻫﻨد نﺒاشﻨد
با ﺻداي بﻠﻨد خﻨديدم وﻗتي در باز شد و ﻣرگ آرام بﻪ ساﻟﻦ ﻗدم گﺬاشت
از كﻨار تمام آدمﻫا گﺬشت ،دست گﺬاشت بر شانﻪام
انﮕشت كشيد بر چانﻪام سرم را باﻻ گرفت نﮕاﻫم كرد
ﭘرسيدم ،ﻟﺐﻫايم را نميبوسي؟
ساﻟﻦ تاريك بود زندگي تاريك بود ﻣﻦ احﺴاس ﻣيكرد نفﺲﻫايم از آبششي است
در ﻫواي ﻣرطوب سيارهاي ديﮕر كﻪ در آن ﻫيچچيز
ﻫيچچيز شﺒيﻪ بﻪ ﻫيچچيز نيﺴت.

رامتين شهرزاد ٦٧

ﻣرگ كﻪ رفت ،خشم وجودم را ﭘر كرده بود تﻨم را ﭘر كردم ﺻدايم را ﭘر كرده بود
وﻟي بﻠﻨد خﻨديدم در ﻫياﻫوي ﻫمﻪچيز و ﺻدايم در ﻫيچكﺠايي شﻨيده نميشد
دست دراز ﻣيكردم بﻪ ﻫيچكﺠايي نميرسيد
چﻨگ ﻣيانداختم بﻪ ﻫيچچيزي نميآويﺨت
خﻨديدم وﻗتي ﭘﺴر كﻨاريام تﻨم را نميخواست و ﻣﻦ تاب ﻣيخوردم
فكر ﻣيكردم تﻨم بﻪ تﻦ چﻪ كﺴي ﻣيتواند بياوزيد تا در ايﻦ نﻘﻄﻪ در ايﻦ نﻘﻄﻪ در ايﻦ چاه
كوچك ﭘرتاب نشوم تا در ايﻦ چاﻫي كﻪ بﻪ تﻪ نميرسد ﭘرتاب نشود.
ديشﺐ بﻪ ﺻﺒح رسيد در كابوسي كﻪ در آن ﻣرگ وارد ساﻟﻦ ﻣيشد و ﻟﺒم را نميبوسيد
ساﻟﻦ بﻪ ﺻﺒح رسيد در انتظار تﻨي كﻪ ﻣرا بﻪ خودش بياوزيد و
ﻫيچ تﻨي ﻣرا نميخواست.
ديشﺐ بﻪ ﺻﺒح رسيد و چشمﻫايم در تشﻨﮕي ﻣمتد ﻟﺐﻫايم باﻗي ﻣاند.
ﻣرگ ﺻدايم نميزد و ايﺴتاده بودم روبﻪروي ﭘﻨﺠره ،در ايﻦ چاه
كﻪ بﻪ انتهايي نميرسد.

٢٧

در نزديكي

فاﺻﻠﻪ تا سكوت در انﮕشتﻫاي تو بود
ناﻣت را بر گوشم زﻣزﻣﻪ كرده بودي و
ﻗرار بود در چﻨد دﻗيﻘﻪ بﻌد ،ظاﻫراً خوشحال از تمام آنچﻪ گﺬشتﻪ است،
فراﻣوشت كﻨم.
ﻗرار بود كمكي باشي بر گﺬران روز
تا از خودم نﭙرسم ،براي چﻪ ،براي چﻪ تماﻣﺶ نميكﻨي؟

ﻗرار بود دست بياندازم تﻦ عريانت را دست بكشم
سرتاﭘايت را دست بكشم عﻄر تﻨت را يك نفﺲ عميق بكشم
و بﻌد ﻟﺐﻫايم بﻪ گوشﻪاي بﻨد شود ﻟﺐﻫايت بﻪ گوشﻪاي بﻨد

و فراﻣوشي در سكوت باﻗي بماند در ﻟحظﻪاي كﻪ خيره بﻪ سﻘف
نفﺲنفﺲ ﻣيزني و
فراﻣوش شده است؟ دم گوشم زﻣزﻣﻪ كردي،
حاﻻ ديﮕر فراﻣوش شده است؟

ايﺴتادي جﻠوي ﭘﻨﺠره ،خيره بﻪ تﻦﻫايمان ،ﭘرسيدي،
چﻨد تاي ديﮕر فاﺻﻠﻪ است تا گﺬشتﻦ از ﻫرچﻪ بود
ﻫرچﻪ خواﻫد بود؟
ﻫرچﻪ ﻫﺴت

و تكرار ﻣيكﻨم ،بدون آنكﻪ نﮕاﻫت كرده باشم،
ﻣﮕر ﻣيخواﻫد چﻪ بشود؟
فراﻣوشي سراغم نميآيد

روز از شب گذشته بود

اسمي نداشــت

٦٨

ﻣﻦ نابغﻪ نيﺴتم .واﻟت ويتمﻦ نيﺴتم .اﻟﻦ گيﻨزبرگ نيﺴتم.
توني كوشﻨر نيﺴتم .نميتوانم باشم .نميتوانم ﻫيچكدامشان باشم.
نميتوانم شاعر سرزندهاي باشم و زندگي را فرياد بكشم
نميتوانم انﺴان برجﺴتﻪاي باشم حﻘيﻘت را عرضﻪ كﻨم.

ﭘﺴربچﻪاي ﻫﺴتم كﻪ در بدن سي ساﻟﻪاش حﺒﺲ شده است
و نميتواند.
و نميداند.

دنﺒال فاﺻﻠﻪ ﻣيگردد تا ايﻦ سكوت ابدي كﻪ وعدهاش را دادهاند
و سر نميرسد
دنﺒال سكوت ﻣيگردد تا تﻨهايي ابدي كﻪ وعدهاش را دادهاند
وﻟي وجود ندارد.

ديوانﻪ نيﺴتم – وﻟي اداي ديوانﻪﻫا را درﻣيآورم
عاﻗل نيﺴتم – وﻟي ادايشان را كﻪ ﻣيتوانم دربياورم.

ﻣيتوانم خﺴتﻪ باشم در ﻫر آغوشي ﭘهﻦ بشوم
ﻣيتوانم سر بﻠﻨد بكﻨم بﻪ چشماني كﻪ ﻫﻨوز غريﺒﻪ است خيره بشوم
و ﻟﺒاني كﻪ نميشﻨاسم ،ﻫمانﻫا را بﺒوسم.

زندگي شايد ﻫميﻦ باشد – آغوشي كﻪ نميشﻨاسي
وﻗتي ﻟﺐﻫايت طﻌم غريﺒﻪشان را ﻣيدﻫد
و فراﻣوشي
و طﻌمشان فﻘط تﻠﺨي است.
و فراﻣوشي
وﻗتي جدا نميشوي.

وﻗتي تﻦات از تﻨم جدا نميشود

رامتين شهرزاد ٦٩

٢٨
ﻻله ،سپيد يا سرخ

روز از شب گذشته بود

اسمي نداشــت

خيابان را خط تيره ﻣﻪ گرفتﻪ است تا آنجا كﻪ چشم بﻪ ابرﻫا گم كﻨد
ﻫمﻪچيزي كﻪ ﻫﺴت ﻫمﻪچيزي كﻪ بود
ﻫمﻪچيز را
دست دراز بكﻨي بﻪ آسمان و زﻣيﻦ و ﻫيچچيزي
ﻫيچچيزي بﻪ انﮕشتﻫايت نياوزيد.

سربرگرداني شايد ﭘشت سر خودت ايﺴتاده باشي
بچرخي شايد كﻨار خودت ايﺴتاده باشي
حﺲ بكﻨي عروسك ﭘوكي ﻫﺴتي با انﮕشتﻫايي چوبي آويﺨتﻪ از ﻟﺒاسي كهﻨﻪ
در زﻣاني كﻪ وجود ندارد وجود نداشتﻪ است وجود نﺨواﻫد داشت.

و ﻣيخواﻫي خط نﺨورده باشي از ﺻفحﻪ زندگي
ﻣيخواﻫي خط نﺨورده باشي از فهرست نفﺲﻫايت
ﻣيخواﻫي خودت را ﭘيدا كﻨي خودت را توي خودت جا بدﻫي
ﻣيخواﻫي وﻗتي نفﺲ ﻣيكشي حركت خون در خودت را احﺴاس كﻨي
ﻣيخواﻫي بشود حرف بزني بﮕويي فرياد بكشي برﻗﺼي ﻣﺴت بكﻨي دﻟت ﻣيخواﻫد چشمﻫايت را
اشك ﭘر كرده باشد.

دﻟت ﻣيخواﻫد از ايﻦ درد ابدي خﻼص بشوي
با انﮕشت ﻫايي ﭘر شده در خودت ﭘر شده در تﻨها كﺴي كﻪ دوستت دارد.

ايﻨﺠا حاﻻ در ايﻦ ﻣﻪ كﻪ باران نميشود وﻟي بﻪ ﻫمﻪچيز اﻣتداد ﭘيدا ﻣيكﻨد
در ﻣيان خانﻪﻫا و سﺒزي بوتﻪﻫا و گلﻫاي ﻻﻟﻪ ،سفيد يا
حاﻻ كﻪ خودت را ﻣيخواﻫي حاﻻ كﻪ خودش را ﻣيخواﻫي.
سرخ –

٧٠

٢٩
دو هزار و چرنديات ميﻼدي
ﻣﻦ بودم
در دنيايي كﻪ وجود نداشت
در آدمﻫايي كﻪ حﻘيﻘتي نداشتﻨد
در ﻟﺒﺨﻨدﻫايي كﻪ خفﻪات ﻣيكردند
بﻪ نام زندگي
در ايﻦ ﻗفﺲ
دست دراز ﻣيكردم
ايﻦ ﻣﻦ بودم
خودش را ﻣيخواستم وﻟي در دستﻫايم ﻣترسكي بيشتر باﻗي نميﻣاند
ﻟﺒﺨﻨد ﻣيزدم بر ﻟﺐﻫايم بﻪ جز خاكﺴتر باﻗي ﻣينماند
ﻣيخواستم اﻫﻠي بشوم ﻣيخواستم دوست بشوم ﻣيخواستم بﻨشيﻨيم كﻨار ﻟيواني ﻗهوه
براي ﻫم ﻗﺼﻪ تﻌريف كﻨيم اﻣا
بﻌد از گﺬر آﻣيزش دستي بر دستم باﻗي نميﻣاند
بﻌد از ﭘاشيدن چﻨد ﻗﻄرهاش ديﮕر ﻟﺒﺨﻨدش بر ﻟﺒانم نميﻣاند
بﻌد ديﮕر رفتﻪ بود
عادت كرده بﻪ ﻫرچﻪ ﻫﺴت
و ﻣﻦ بودم
ﻫرچﻪ نيﺴت.
ﻫرچﻪ خواﻫد بود
يادم ﻫﺴت بﻠد نﺒودم دروغ بﮕويم ﻟﺒﺨﻨد بزنم بﻪ ﭘهﻨاي ﻟﺐﻫايم چرت بﮕويم
يادم ﻫﺴت بﻠد بودم گرﻣاي تﻦات را بيشتر كﻨم
ﻟﺒﺨﻨد بر ﺻورتت بياورم بﻪ تو بﮕويم چﻄور ﻣيشود بال گشود
بر ابرﻫا سوار شد بر زﻣيﻦ سر خم كرد بﻠﻨد خﻨديد
در ﻫرچﻪ ﻫﺴت
حاﻻ
ﻫرچﻪ نيﺴت
ﻫرچﻪ خواﻫد بود
و نيﺴت.
و نيﺴت

ساعت ﻣرگم را آرزو كردم و زنده ﻣاندم
از دستﻫايت بﻠﻨد شدم وﻗتي فكر ﻣيكردم فﻘط بيشتر و بيشتر غرق خواﻫم شد
ﻫﻨوز ﺻدايم بﻪ گوشﻫايت ﻣيرسيد وﻗتي فكر ﻣيكردم ﻻل شدهام يا تو ديﮕر
نﺨواﻫي شﻨيد

رامتين شهرزاد ٧١

روز از شب گذشته بود

اسمي نداشــت

وﻟي باز ﻫم ساعت ﻣرگم را آرزو كردم و زنده ﻣانده بودم
چرخيدم
در اتاق ايﺴتادم
سايﻪﻫايم در ايﻨﺠا و آنﺠا بود و سايﻪﻫايم بر خودم بود و
سايﻪﻫايم انﺒوه عزاداراني بودند چشمﻫايشان بر ﻣﻦ ﻗفل شده بود
و ﻣﻦ گريﻪ ام گرفتﻪ بود و از خودم و از ايﻦ اتاق و از ايﻦ خانﻪ و از ايﻦ شهر
و از ايﻦ آدمﻫا و از ايﻦ كره زﻣيﻦ وحشت كرده بودم
و فكر ﻣيكردم ﻫيچچيزي ﻫيچكﺴي نيﺴت بﻪ ﻣﻦ برسد
و فكر ﻣيكردم ديﮕر نﺠاتي در كار نﺨواﻫد بود
و ساعت ﻣرگم را آرزو ﻣيكردم و ساعت ﻣرگم خوابيده بود
و نميخواست حركت كﻨد و ﻣﻦ زنده ﻣانده بودم و ﻣﻦ زنده ﻣانده بودم وﻟي
زندگي ﻣرده بود و زندگي ﻣاسيده بود و سرد شده و يخ كرده بودم و سرﻣايﺶ در رگﻫايم بود
وﻟي ساعت ﻣرگم سر نميرسيد.
وﻗتي بﻪ خودم برگشتم شﺐ شده بود و ﻣوسيﻘي ﻫﻨوز از گوشﻪ اتاق ﻣينواخت
و ﻣوسيﻘي سﻨﮕيﻨي بود ﭘر از كوبﺶ طﺒلﻫا تا ﻣرا از خودم حفظ كﻨد
وحشتزده ايﺴتاده بودم
و ﻣﻦ
و تمام نميشدم
در ﻫرچﻪ ﻫﺴت
حاﻻ
ﻫرچﻪ نيﺴت
ﻫرچﻪ خواﻫد بود
و نيﺴت.
و نيﺴت

٧٢

٣٠
بﻌد از اين مرگ
آتﺶ ﻣيكشي بر رنگ دستﻫايت
ايﺴتاده نشﺴتﻪ خميده بر سﻄح زندگيات
در ﻗاهﻗاﻫي بﻪ تﻠﺨي تﻪ سيﮕار
در ساعتي گﺬشتﻪ در ﻣدﻫوشي دردﻫا و رنجﻫا و فراﻣوشيﻫا و
و نشﺴتﻪ بودي در جمع دوستﻫايت
ايﻨﺠا در آنسوي زﻣيﻦ بﻪ خودت ﻣيگفتي ﻣثل گﺬشتﻪ است
ﻫميشﻪ ﻣثل گﺬشتﻪ است.
ايﻦ شﺐ در تكرار خودش اﻣتداد ﻣييافت
سايﻪ ﻣيانداخت بر روزﻫايت
تاريكترشان ﻣيكرد
فشردهترشان ﻣيكرد
در ﻗﻠﺒي كﻪ فراﻣوش كرده بود درد ﻣيكﻨد
فراﻣوش كرده بود فراﻣوشي چﻪ حﺴي دارد وﻗتي درد ﻣيكﻨد
فراﻣوش كرده بود نﮕراني يﻌﻨي چﻪ وﻗتي فراﻣوش كرده است درد ﻣيكﻨد
و ديﮕر نميفهميد.
خاكﺴتري آسمان را جمع ﻣيزدي بﻪ تاريكي شﺐ اضافﻪ ﻣيكرد در ساعتﻫايي كﻪ
گﺬرشان را ديﮕر نﻪ خودت تماشا ﻣيكردي ،نﻪ براي كﺴي ﻣهم بودند
افﺴردگي در كﻨارت نشﺴتﻪ بود ،برايت آبﺠو باز ﻣيكرد
برايت سيﮕار روشﻦ ﻣيكرد كﻪ نميكشيدي ،ﻣيگﺬاشتي فﻘط دود كﻨد و خاﻣوش بشود
برايت تﻌريف ﻣيكرد ،وﻟي گوش نميكردي چون ديﮕر ﻫيچ اﻫميتي نداشت
چون ﻫيچوﻗت ﻫيچ اﻫميتي نداشت.
برگﻪ ﭘاره شدهاي شده بودي از دفتر وجوديات جدا افتاده بودي
ﻣچاﻟﻪ شده بودي ﭘژﻣرده شده بودي خﻄوطت رد باران گرفتﻪ بود
ﭘﺨﺶ شده بود ﻣحو شده بود بي ﻣﻌﻨا شده بود ﻫيچ در ﻫيچ در ﻫيچ شده بود
خودت نﺒودي ﻣچاﻟﻪاي بودي گرفتار باد و باران شده بودي
و ديﮕر ﻫيچ اﻫميتي نداشتي در كل ﻫرگز اﻫميتي نداشتي
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روز از شب گذشته بود

افﺴردگيات در كﻨارت نشﺴتﻪ بود دست بر شانﻪات انداختﻪ بود از تو ﻣيﭘرسيد
يادت ﻫﺴت؟

اسمي نداشــت

خيابانﻫاي دود گرفتﻪ تهران يادت ﻫﺴت؟
يادت ﻫﺴت رد خون افتاده بود بر زندگي؟
يادت ﻫﺴت ﻫمﻪچيز خفﻪ شده بود ﻫمﻪچيز ﻣچاﻟﻪ شده بود ﻫمﻪچيز ﭘژﻣرده شده بود؟
يادت ﻫﺴت فرار كردي تا از ﻟكﻨتزبانت نميري؟ خفﻪ نشوي؟ يكي از آنها نشوي؟
يادت ﻫﺴت فرار كردي تا ﻫيوﻻ نﺒاشي؟
يادت ﻫﺴت فرار كردي تا دروغﮕوتر نشوي؟
ﭘشت ﭘﻨﺠره آسمان خاكﺴتري بود شﺐ بود روز بود فرﻗي نميكرد.

دوستت ﭘيام فرستاده بود حال افﺴردگيات را ﭘرسيده بود
نوشتﻪ بودي حاﻟﺶ خوب است
نوشتﻪ بودي ﻣراﻗﺒتﺶ ﻣيكﻨي
نوشتﻪ بودي دوست ﺻميمي تو شده است
بﺨشي از وجودت است
نوشتﻪ بود چﻘدر تو عﺠيﺐ ﻣيگويي
نوشتﻪ بود كﺴي ايﻦطوري از افﺴردگياش ﺻحﺒت نميكﻨد

شانﻪ باﻻ انداختﻪ بودي سر بر شانﻪ افﺴردگيات گﺬاشتﻪ بودي بﻪ ﭘشت ﭘﻨﺠره خيره ﻣانده بودي
گﺬاشتﻪ بودي سيﮕار خاﻣوش بشود گﺬاشتﻪ بودي آبﺠو گرم بشود
گﺬاشتﻪ بودي ﺻداي تﻠويزيون باشد وﻟي گوش نميكردي
گﺬاشتﻪ بودي ﻣوبايﻠت با ساعتي آويﺨتﻪ از ﺻفحﻪاش جﻠويت باشد ،وﻟي باورش نميكردي
گﺬاشتﻪ بودي ﻫميﻦطوري ﻫميﻦشكﻠي احاطﻪ شده در تيرگي باشد ﻫمﻪچيز و اﻫميتي نميدادي
آخر چﻪ فرﻗي ﻣيكرد؟ ديﮕر چﻪ فرﻗي ﻣيكرد؟

كاغﺬ ﻣچاﻟﻪاي كﻪ بيشتر نﺒودي در باد و باران گم شده بود
ديﮕر چﻪ فرﻗي ﻣيكرد؟ دوستﻫايت را بﻪ فﻘر زندان برده بودند
بﻪ فﻘر جدايي برده بودند .بﻪ فﻘر تحريم و استﺒداد و خشم برده بودند
خيابانﻫاي شهرﻫايت را خشم بيﭘايان ﭘوشانده بود
چشم ﻣردم را بﺴتﻪ بود

٧٤

ديﮕر چﻪ فرﻗي ﻣيكرد؟ خودشان را ديﮕر نميشﻨاختﻨد خودت را ديﮕر نميشﻨاختي
ايﻦ بﻪ آن در شده بود در ايﻦ دربﻪدريﻫايتان

افﺴردگيات رفتﻪ بود در را بﺴتﻪ بود
ﺻداﻫا را ﭘوشانده بود
ﭘيراﻫﻦ از تﻦ كﻨده بود
بﻪ آغوشات كشيده بود
ايﻦ روز از شﺐ گﺬشتﻪ بود
ناﻣي نداشت
ناﻣي نميگرفت
ديﮕر وجود نداشت
ديﮕر نﺒود
نﺒود.
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اسمي نداشــت

انتشارات گيلگميشان پيﺶ از اين آثار زير از رامتين شهرزاد را منتشر نموده است:

آﻣريكا و چﻨد شﻌر ديﮕر

خاكﺴتريﻫاي آبي

فرار از چهارچوب شيشﻪاي

ﻗايمباشك ابرﻫا

راك اند رول

مجموعه پنج نمايشنامه از سارا كين
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