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در  ينازكم و بوم ،كه ضربات پ ي ان لحظه فقط من بودم و قلم مو در
  مرا تحمل  يپ

  . زديو دم نم كرديم

و مرا كنترل  داديكه شبانه روز در در من جوالن م ي ذهن زيتصو كي
  .گاه در كرديم

را  دمي.گاه در چشمانم بود و د گرفتيم  ي بود و ضربانم را به باز قلبم
  و كرديتار م

خاطرات را در  ني؛گاه خنجر زهرآگ ميدستم را مهمان اشك ها پشت
  كر؛و يقلبم فرو م

 ي د ي نقشش بزنم بر سف  كنديدستانم را وادار م هم مثل حاال كه يگاه
  . بوم ي انتها يب

ها بار مرورش كرده بودم،سال ها  ارديليبودمش ،م  دهيبار كش هزاران
  را  ريان تصو

  . كرده بودم اما نبود يزندگ

فقط   رميمن منظره نبود ، چهره نبود ،پرتره نبود ،تصو يذهن ريتصو
  رنگ يكم
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!او   ني،و گاها سبز،هم يمشك ي زرد ،اندك ي،كم خواستيم قرمز
  معصوم بود ، بكر 

  ... دبو ديجد يرنگ في ط كي! اصال بود

به   ي ناخودآگاهم بودم .گاه ريضم ونيرا مد نيرا از بر و ا زشيبه ر زير
  رهيشكل دا

مربع ،گاها انقدر بزرگ كه از   يگاه  رهيدا مي ن يگاه  دمشيكشيم
  قابل كينزد

  .نباشد صيتشخ

 زديدو دو م  ميافتاد ،چشما يو به شماره م شديكه نفسم تنگ م روزها
  دانه ميو اشكها

  .... كه پر بود از او ياوردم...اتاق ياتاق پناه م  نيبه ا شديروان م دانه

اتاق به سمتم    ي ها واريد كردمي حال فرق داشت انگار، حس م اما
  دارند كننديحركت م

انقدر مرا بفشارند تا  خواهند يمرا ببلعند م خواهندي،م شونديم كينزد
  يي محو شوم ، گو
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  . نبوده ام هرگز

  دانستمي.مدميدو  ميمو رابا ضرب رها كردم و به سمت لباس ها قلم
  اتاق اخر مرا  نيا

شكل ذره ذره جانم را   ي كرو يكشت ...همچون خون اشام خواهد
  ، اخر  ديخواهد كش

از  يمن خال كيخواهد گزاشت ...  ي بر جا يپوچ و خال يمن ، من از
  كيحس ، با 

  يتكرار ي قاشن  ايدن

ببرم  اديتا دور شوم ، تا از  دميدوي ، فقط م روميكجا م   دانستمينم
  شده ام نيگزشته نفر

در ذهنم  زي نفرت انگ ي زيد تر شود ، چكن ميفنا ندي، تا فرا را
  دهيفا  يكه ب   دانستيم

  .ستيجيتازه شروع مرگ تدر ني...كه ا است

برگها و صدا  جانيبه راه رفتن ارام شد .جسم مچاله و ب ليتبد دنميدو
  خش خششان 
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  . داديم زييخبر از شروع پا ميكفش ها ريز در

  ! من بود ! فصل مرگ فصل

  ... د يچيخاطره به دور قلبم پ چكيپ

مشغول قدم  اطيرا بسته و با پدرم در ح ميبود ...چشما  شيسال پ  ده
  يزدن بودم ...صدا 

را به من منتقل   ايحس دن نيتر بايز ميپا ريز ي خش برگها  خش
  و دست كوچك  كرديم

را   نانياطم نيزده ام كه در دست بزرگ و گرمش بود به من ا خي و
  كه او داديم

  . بخورم  نيزم گذاردينم هرگز

 بود در ده يباغ بزرگ بود كه از پدر بزرگم به پدرم رس كيما در  خانه
  باغ دو

و  ساخته شده بودند  گريكديبود و هر دو ساختمان كنار  نساختما
  دو  ي روبه رو
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  ييبايقطور منظره ز ي با تنه ا ي درختان بلند و باستان ساختمان
  . ساخته بود

از دست داده بود خود  ي را در حادثه ا شيام كه شوهر و بچه ها عمه
  در  ييبه تنها

فوت شد و پدرم با    شيچند ماه پ  يول كرديم يزندگ  ي كنار خانه
  م يتصم يناراحت

انجا خانه را به دوستش  از متروك شدن  ي ريجلوگ ي كه برا گرفت
  بفروشد .پدر

  . نديپدرش را بب ادگاريخراب شدن  توانستيام نم ياحساسات

كه قرار بود به ساختمان   ميو پدرم منتظر امدن دوستش بود من
  ياسباب كش ي كنار

  ...در همان حال گفتم  كنند 

 يلي.من اونجا رو خ يفروختيوقت خونه عمه رو نم چيبابا كاش ه  -
  .دوست داشتم

  . و باعث شد چشم باز كنم ستادي ا ميروبه رو پدرم
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و از  هيشه مرد محترم مونيو همسا ادي كه قراره ب ي سپهر ي بابا اقا-
  دوستان خوب 

اما مبادا به   يهست يكه از فروش خونه ناراض دونميهستش .م  من
  ي خاطر ناراض

 نم ينسبت به اون و خوانوادش ازت بب ياحترام يب ا يرفتار بد  بودنت
  يخب ؟دختر

  خوشرفتار و خوش برخورده .باشه بابا ؟ شهيكردم هم  تيمن ترب  كه

رو بهم گوشزد  دونمي كه م ييزايچ ستيبابا من دوازده سالمه ! الزم ن -
  چي.ه  يكن

  رمتورو بب ي ابرو ستيقرار ن وقت

  . تو حساب كرد  ي رو شهيم شهيكه هم دونستنميم -

و سپس   ي سپهر  ي امد و اقا ديچرخش كل ي لحظه صدا همان
  خانم و اليهمسرش ل

  ... من و هامون وارد شدندسرشان فرزندانشان هو پشت
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  ي ها هيلبخندم از همسا نيتر باي ...انروز من با ز دميكش  يقيعم اه
  استقبال دمانيجد

  بود ميروز ها نيتر نيري.انروز شروعِ تلخِ ش كردم

  زنديري، تار و پودت را بهم م نديا ي! م رانگرندي.خاطرات و  دميكش ياه
  . رونديو م

كاش  ي ا كردميو ارزو م زدميو مست ارام قدم م ديالق ي ادم ها مثل
  انبرگردم به هم

مستانه .برگردم به همان دوران  ي .به همان قهقهه ها   يسالگ دوازده
  كه پدرم، مثل 

  يتر از زندگ يواقع  االتميكوه ، پشتم بود .همان روز ها كه خ كي
  ام بودند يواقع

فرق داشت   ميبا تمام همسن و سال ها ميهمان موقع ها كه دقدقه ها.
  كه يي، روز ها

عاقبت افكار مرا خواهد خواند .برگردم به همان  ي داشتم رهگذر نيغي
  سال ها و 
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كردن ها، تا به پدر نشانش دهم و از او بپرسم كه بر    يطراح يمفهوم 
  ست يداشتش چ

مدتش غرق لذت شوم و او مصتاصل از من بخواهد  ياز تامل طوالن و
  كه مفهومش 

  رهيت كجاي.ساعتها به  خواستيرا م  ميها ي.دلم دوازده سالگ ميبگو را
  شدن ها .نجوم

ها ...كجاست ان منِ دوازده ساله ؟ چه شد ان من ؟ در كدام  خواندن
  ي زندگ  ستگاهيا

  گذاشتمش ؟  جا

  ... دانستمينم

دوختم   ينشستم و نگاهم را به به درخت كهن سال يپارك  مكتين ي رو
  تنه اش  ي . رو

  !... .تنش ذخم بود خورديانسان به چشم م ي پا رد

 ي كه بلندا  يي. در اعماق باغ جاشي به گذشته به ده سال پ   برگشتم
  درختان به اسمان



 10 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

 شديم ديشان مانع نفوذ نور خورش ده يدرهم تن ي و شاخه ها دي رسيم
  ي از اعضا ي.كس

عمق از باغ انهم تنها را نداشت . من اما   نيجرعت امدن به ا عمارت
  را  ي محوطه ا

.به صورت كامال گرد كه  دانيم كي  هيانجا كشف كرده بودم .شب در
  در يدرخت چيه

ا دم غروب انجا  گاه من بود . ت يفكاشته نشده بود .انجا مخ ان
  ي بن چيو ه  ماندميم

و  گذشتي م ي سپهر ي . شش روز از نقل مكان اقا شدي نگرانم نم ي بشر
  من در

قطور بودم . خودم با دستان خودم   يبه تنه درخت  ره يخ گاهميمخف
  ك يتنه اش   ي رو

  . بودم مانيگنده حك كرده بودم و حال مثل سگ پش يپ حرف

،   كردميم يو دستانم را دور تنه حلقه كرده و عذر خواه كردميم هيگر
  كه ناگهان 

  گفت  يكس
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  ؟  ي كنيم كاريچ -

بود اشك را از گونه ام  ي سپهر ي از پسران اقا يكي،   عقب برگشتم به
  پاك كردم و 

  : دادم حيتوض

دردناك  يليتنه اش اول اسممو نوشتم .فك كنم خ ي رو شي هفته پ -
  ! باشه

  خالف انتظارم بدون تمسخر گفت بر

  ! بخشهينگران نباش ! اون تورو م -

  دم يو پرس  دم يراباال كش مين يقرص شد ب  دلم

  يكرد دايپ ي روچجور  نجايا -

  هيدنج ي ! جا يبه سادگ -

  لحظه فكر كرد و سپس متعجب گفت  چند

  ! ي ... پنجم شده بوديي...اها ! مسابقه قصه گو دميد  ييجا هيتورو   -

  زديافتاد چرا از همان لحظه اول به چشمم اشنا م  ادمي

  ! ادمهي. ي و تو اول شد -
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  را جلو اورد  دستش

  من هامونم -

چون او نامحرم بود  دادميدست م  دي به دستش كردم ! قانونا نبا ي نگاه
  اما من اكنون با 

  هيبودم ! پس قض ستادهي ا شيباز و جلو ي كوتاه و موها نياست شرتيت
  ! بود  يمنتف

 كيبه اسمان كردم ...نزد ي را در دستش گذاشتم و سپس نگاه دستم
  غروب بود اگر 

  افتادم يبه غلط كردن م شديم كيتار هوا

  برم  ديمن با -

  بزند با دو از انجا دور شدم ي بگذارم حرف نكهيسپس بدون ا و

  . ديكش رونيمرا از قعر گذشته ب  ييصدا

  ؟ ي گل بخر دونهياز من  شهيخاله .خاله م -

 ي و موها دهينگاهش كردم .برخالف ظاهر ژول رهي خ يحركت بدون
  درهمش ، چشمان
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 ديبود .نگاه مرده ام را كه متوجه خودش د  يداشت .توس ييبايز
  دوباره گفت 

  ضه ي.مامانم مر كنم يخواهش م -

كه خودم را هم جا نگذاشته  نيهم ت ي ان وضعبودم ، با  اوردهي ن فيك
  بود  بيبودم عج

  .كردينم انت يوقت به من خ چيكهنه ام ه   ي مانتو بيج اما

  ... شيسال پ نيرفت ، ذهنم فلش بك خورد بازهم به چندكه  او

بر   هيبود و تك مي پا ي ام رو يچوب  يبودم .تخته شاس گاهم يمخف در
  داده ي كبوده قطور

.لحظه  زدميم هيزده بودم با حاشور سا يرا كه به تازگ يو طرح بودم
  دم، توقف كر ي ا

دوباره   ستيمتعلق به ك  دانستميامد كه م  يم ييقدم ها ي صدا
  زدن شدم هيمشغول سا

 ي شده بودم .نه كه عمد يميصم ي سپهر  ي ماه بود كه باپسر اقا كي .
  باشد ، هر موقع 
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قرار   كي يامد .ط  يم ايزودتر انجا بود  ايامدم  يگاهم م يبه مخف كه
  داد ناخواسته

نا خواسته تر   يل يرا با او به اشتراك گذاشته بودم.و خ گاهميمخف
  افكارم را.و به شكل

از حد باهم سر  اديز ييجورها كي ي قابل باور ريو غ  بيعج يليخ
  مسائل تفاهم 

  . ميداشت

ساده    زيكرده بودم كه باشد، بودنش خوب بود ! الزم نبود هر چ عادت
  حيرا توض ي ا

  ! دهم

  . به برگه ام كرد ي داد و نگاه هيبه درخت تك كنارم

  چرا انقد تلخ ؟ -

  دونم ينم -

  . بود  يعال كردينم چميسوال پ نكهيا
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گذشت ، دست از سر مداد و كاغذ برداشته بودم و در سكوت  يلحظات
  مشغول كوش

  دورتر از ما بود يبودم كم  يداركوب ي به صدا دادن

  سوال  هي گميم -

  هوممممم؟  -

.به  ي و تا دم غروب هم موند ي توام بود نجايكه من اومدم ا يهر وقت-
  خوانوادت 

  ؟ نجايا ي ايكه م  ي گفت

  . نگفتم ي زي به خوانوادم چ -

  چتيپاپ  دونمي چم اي ي كه كجا بود كننينم چتيجدا؟سوال پ -
  ؟ شنينم

  نه -

 ي برا خواستم ي.من اما مد ينپرس ي ز يچ يكردم متعجب شد ول حس
  ي بار با كس نياول
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 من بود  ييجورها  كي اعتماد كرد ،او   شديپدرم حرف بزنم .به او م  بجز

!  

داره ، تنها   يچه حس دونمياصال نم شه،ينگران من نم يكال كس -
  كه من براش يكس

 هي يحت خواميهست كه نم زيدارم پدرمه ! و پدرم اونقدر عز تياهم
  لحظه دلش شور

  اد يچون شب م  كنميانش نم! پس نگر بزنه

  پس مادر و خواهرت ؟  -

تو  ي زيمادرم ؟اجازه ندارم مامان صداش كنم و از خواهرم تنها چ -
  دوازده سال نيا

  جواب من بوده  يب ي سالما دهي بهم رس كه

بغض الودم توجهش را جلب كرد انگار چون نگاه از رو برو  ي صدا
  گرفت و به 

  برگشت  سمتم

 شهي تو البوم بابا هست كه مانع م دي و سف اهي عكس س هي... يدونيم -
  سوال تو ذهنم نيا
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كه منو   ياون عكس درحال ي زنم ؟ تو نيكه من واقعن بچه ا اديب
  نيدورب ي بارداره تو

  . كنهينم  ميسع  ي .حت زنهي. لبخند نم كنهيم نگاه 

  زدم و ادامه دادم  يلبخند مضحك دميديكه تار م يحال در

منو   ي خوايبرم صاف تو چشماش نگاه كنم و بگم اگه م خواميم -
  چرا فقط  يبكش

  !ترسمي...اما ازش م ي دي نم انجامش

  ...سيچشمم رفع شد و گونه ام خ ي تار

  ستميانگار من اصال ن كنهيرفتار م ي كه جور نيگرفتنا .ا ديند نيبا ا -
  ، داره شكنجم 

  . رميكم كم بم خوادي.م  ده يم

  خالص شوم ميتا از شر اشك ها زدميم پلك

  ره يمنو بگ ادي.ارزومه ب زد يكاش منو م -

كه از  نميا  قيبهم بگه چرا ال  يمنو بزنه ...ول  خورميكتك ، تا م به
  ي نظرش نامرئ 
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  . باشم

  ...سكوت-

و سرد  ي سالم بود ...انقدر جد  شيدفعه اخر كه بهش گفتم مامان ش -
  بهم گفت مامان

  !... كال الل شدم گهينزنم ،كه د صداش

  كرد ي نگاهم م  رهيكرده بود و خ سكوت

كار هر روزش  ي دونيم وقت مامان صداش نكردم ...اما  چيه گهيد -
  ي ؟در حال هيچ

 زنهي بلند صدا م زنميصبحانه تو سكوت لقممو سق م  زيمن سر م كه
  جان...مامانم  ازي:ن

،واسش   ره يم دشيژول افهي؟ بعدم قربون صدقه ق يش داريب ي خواي؟نم
  و  رهيگ يلقمه م

 كنميو من فقط نگا م   كنه يمدرسش م   يراه  يلب  ريز  ي الكرس  تيا  هي  با

...  

  دند ي چكيم ميزانو ها  ي .از چانه ام رو ي لعنت ي ها اشك
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  .. ي اما تو دوسش دار -

.  

را ؟سرم را به   كرديحساب م چيكه مرا ه  ي؟دوستش داشتم ؟كس من
  سمتش برگرداندم

  ...يليخ -

  ! بارش بود  نيرا گرفت و فشرد ... اول دستم

  !... ي اما تو پدرتو دار  -

  ! بابا؟ بابا همه كس منه -

  برادرت باشم؟ ي من جا ي خوايم -

  عجز نگاهش كردم  با

!  باش ! برادر بده ي سپهر ي بمون ! پسر اقا هيپسر همسا  نينه ! هم -
  هر وقت برادرو 

 ين ي فقط از نوع مذكرش اومده تو ذهنم ! هم گهيد ازين هيكردم  تصور
  باش  يكه هست

  ! !دوست بمونهامون
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  زد  ي دوستانه ا لبخند

  ...ي گتو ب يهر چ -

  شد و دستش را به سمتم گرفت بلند

  . ناراحتت كنم خواستميمتاسفم ! نم -

را پاك كردم  ميبه دستش كردم و بلند شدم .با لبخند اشك ها ي نگاه
  و گفتم 

  اشكال نداره  يكنم .ول هيقرار نبود امروز گر -

  شدم و مداد و تخته ام را برداشتم  خم

  ام يشده .صبر كن منم باهات ب كي تار -

كه  نيبود بخورم زم كينزد كبارهميهمراهش به راه افتادم . حرفيب
  دستم را گرفت 

  !... دستش را رها نكردم ريبود اما تا اخر مس  بيعج.

رفتار مادرم اشك   ي اداوريبودم كه بعد از چند سال باز هم از  احمق
  ... ختميريم
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دخترش را بداند   ي قدر التماس ها يمادر ان دخترك چشم توس كاش
  .كاش به دخترك

  ... من هم مادرش را مامان صدا كند  ي به جا گفتم يم

 ريها رو به اسمان ز ي دادم .مثل عقده ا مكتين  يبه پشت هيرا تك سرم
  لب گفتم 

  مامان؟ -

  ! بود يبيغر واژه

كه چشمه  ي . انقدر كه طعم دهانم را گس كند ، به قدربيغر يليخ
  جوشان اشكم را

واژه را به زبان نخواهم  نيا گريبه خودم .كه د همدي .قول م  بخشكاند
  اورد .صاحب

به   گفتي. پدرم م  خواهم ياو را نم گريلغب مرا نخواست ،من هم د نيا
  ادم ها قدر

  ... وازه مادر را اقتيبها بدم . او ل افقتشانيل

  ؟ داشت
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  ؟  نداشت

  ... دانستمينم

  ...كلمه همه كس من بود  يواقع ي پدرم ، او به معنا يراست

هامون  را كف دستم گذاشتم و به  ميكه درد ها ي روز  ي فردا قايدق
  نشان دادم شام

خانم  الي(با ل ميگوي را م  اقتيل ي)همان زن ب هيما بودند . سم مهمان
  دوست شده بودند

...  

هم سرم  ي ، شال مشك كيبودم   دهيپوش ميزانو ي تا رو يزرشك كيتون
  كرده وبا 

بودم سر سفره كنار پدرم   ختهيصورتم ر ي كه كج رو ييها ي چتر
  نشسته بودم و به 

و لباس  ي كه هامون مرا با روسر ستيبار نياول نيا كردميفكر م نيا
  !ندي بي م ده يپوش

  گفت هيلبم نشست .همان لحظه سم ي رو يفكر لبخند مضحك نيا با



 23 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

  ن ي ! توروخدا تعارف نكن نيبكش -

  بعد اهسته تر گفت   هيچند ثان و

  برات مرغ بزارم ؟ اي ي خوري م  ي جان مامان قورمه سبز ازين -

او كنار  با فاصله از  يصندلپنج  زيكجا نشسته بودم ؟ ان سمت م من
  د يپدرم ! بابا فهم

  نيي چنگال و قاشق در دستانم قفل شد سرم پا نكهياز ا دي.شا ارانگ
  ام ديشا ايافتاد .

.هر چه كه بود باعث شد فسنجان مورد  دانستياز قبل م  خودش
  يعالقه ام را كه كم

  و كنار گوشم زمزمه كرد  زديبر ميبود بردارد و برا دور

.غصه   ياحساس كمبود كن زارمي.تا من هستم نم ييمن هستم بابا -
  نخور تك گل باغم

.  

  . خواستمينم چي ه ايدن بود ! تا او بود از شهي.لبخند زدم .پدرم هم
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 زيم ي سو.هامون از ان  رميباعث شد سرم را باال بگ   ينگاه ي نيسنگ 
  و نگران نيغمگ

  ي تك نفره انسان ها ستيبه ل دي با  دمي!بالفاصله فهم  كرديم نگاهم 
  مهم اطرافم او را

بود ،كه دونفر   يتلخ زدم .حس خوب  ي .در جوابش لبخند ميفزايب  هم
  ! مواظبت باشند

 ي هم برا يبيعج  ليبار خوشمزه بود .م  نياول ي برا  هيسم  دستپخت
  خوردن ساالد 

نفر به   كياضافه شدن كه از ان متنفر بودم داشتم !  ي ا ي رازيش
  ي ها يدوست داشتن

  ! كرده بود كي را تحر مياشتها اطرافم

از وجودشان در  ي مرور سرسر كيگذشته ام . ي كردم به ادم ها ي نگاه
  ... مي زندگ

كه  كرديبا من رفتار م  ي . طور خورديبه لقبش نم هي بود ! سم درست
  ي از همصحبت

  ! دميترس يبودم .م  زارياو ب با
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و صحبت   ييغذا ي وعده ها ي اول صبح و تشكر برا ي سالم ها يحت
  كوتاه و ي ها

.از او  دادميرا با حراس انجام م گرفتي صورت م  ديبا يكه گاه ي ا كلمه
  يخاطره ا

  ! غينگاه ساده ! در كي يلبخند .حت  كي ي.حت ندارم

كه تا سر حد مرگ   ييزهايربات! نگاهش به چ كي. ازين خواهرم
  دوستشان دارد 

  . سرد يليخ  يلياش سرد بود .خ ي بود .نگاه خاكستر تفاوتيب

داشت با   يسع شهي.هم  كردينگاهم م رهي،او دائما خ هيخالف سم بر
  چشمانش حرف

  رهيخ  هياز پنج ثان  شتريتر از ان بود كه بشود ب  ياما نگاهش قطب بزند
  شان شد .با 

به    رفتمينگاهش هر كجا كه م  ري اما ت كرديرفتار م  هيمثل سم من
  دنبالم بود .دركش

لقب  اقت يكم نداشت .او هم ل ايدن  نيدر ا ي زيچ چي ! او ه كردمينم
  خواهر را نداشت
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  . بودكثافت بوالهوس  كيكه كرد به نظرم او  ييبا كارها.

 يكرد ! او حام فشي توص شديگنجاند .نم شدي.او را در كلمات نم پدرم
  بود ،كوه بود

او دائما در  تيمن بود ! من در محور زيبود ،مشوق بود ،همه چ  ،پناه
  ! گردش بودم

كنم.او  ي بد رفتار مي زندگ زيبا افراد نفرت انگ  گذاشتياو نم ي ها اموزه
  بود كه سفت 

ه دهم .او بود كرد تا رشته مورد عالقه ام را ادام تياز من حما وسخت
  تمام  كتنهيكه 

؟   ي و هر وقت گفتم پدر ؟ خسته ا ديمرا به دوش كش زحمات
  به وسعت كل  ي لبخند

 ي .او برا  ستميوقت خسته ن  چيتو ه ي زد و گفت برا ميها يخوش
  يهمدم بود برا هيسم

  ! من همه كس  ي پدر بود و برا ازين

با  القيبود .ان پسرك د يدلخوش نيتر باياما انروز ها ز هامون
  م دانيكه نم ييچشمها
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بود   گانهي و ب يبرخورد غرب نيبود و ان كله زرد كه در اول يرنگ چه
  ليحال تبد

نا محسوس ! منتظر   يخوش كيخاص ، اق ياشت كيبود به   شده
  تا پدر به ماندميم

و سر   ميزديبروم .ساعتها حرف م  گاهمي برود تا فورا به مخف حجره
  به   زيها چ ونيمل

نداشتم چون اكثر مواقع فقط   ي. در مدرسه دوست م يديرسيم  تفاهم
  خواندميدرسم را م

با   شد يم كميهم كه نزد ي.هر كس شدميم رهيخ كجايدر سكوت به  و
  گوشه   دنيشن

بلكه با هم به   رفتي! اما هامون نه تنها نم رفت ياز افكارم م يكوچك
  پر و  االتمانيخ

اختالف به   ني.من دوازده ساله بودم و او شانزده ساله اما ا ميداديم  بال
  امد يچشم نم

ام را  يمزخرف زندگ طيبود از سمت خدا تا بتوانم شرا هيهد كياو .
  . تحمل كنم
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  امدم رونيزنگ تلفن همراهم از فكر ب ي صدا با

  ... بود  پناه

  . ام يطوفان  ي روز ها سرپناه

  جانم -

  كه ؟  يخونت . هست  اميدارم م -

  ! نه -

  موقع شب ؟  نيتو دختر ا ييعه ! كجا -

  شده بود ؟  شب

  !... بود انگار رهيت اسمان

  ! دونمينم -

  ! هستم يدر چه اوضاع دانستي م  شهي! مثل هم  ديكش  يقيعم اه

  ؟ يخوب -

  ! دونمينم -

  هست بهم بگو  ي زيچ يينگاه بنداز .اگه تابلو هيبه اطرافت   نيبب -
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  ... به او گفتم و گفت كه خودش را خواهد رساند ي خنده دار  ادرس

شدم .واقعا  رهيبه اسمان خرا كه قطع كردم دوباره متعجب  تماس
  شب شده و تنم در 

و دردناك شده بود .كش و   دهيساعتها بود كه خشك شني پوز كي
  به خودم دادم  يقوص

چراغ برق و.ان درخت  ريت كي قايسرم دق ي اطرافم را نگاه كردم .باال  و
  قطور

  . بود ستادهي ا مياستوار تر روبه رو يزخم

 ي خبر يرا در ب ي شتريب  ي ساعت ها دياحتماال با زدي نمپناه زنگ   اگر
  ن ي.ا گدراندم يم

  يسبك زندگ نيقبر خاطرات ،در اوردن ان مرده متعفن از گور ،ا نبش 
  هفت ساله 

  . كشتيارام مرا م يليخ داشت

كه در   يژنيخداوند بود .مثل كپسول اكس هيهد نيپناه .او بهتر گفتم 
  كدفعه ي ايقعر در
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برداشت   ييو هر تكه ام را از جا  ميزندگ ي شود .امد وسط وانقسا ظاهر
  و بند زد 

  . كرد ايمرا اح.

  ... تر، دو سه خانه انطرف  كردنديم  يپناه در محله ما زندگ  خوانواده

گاه   منيسرشان در نش يبود و از همان بچگ  ازيدوست ن نيبهتر او
  چي!.ه گريكدي

  ! چه داشت پناه جذبش شده بود ازين  دمينفهم وقت

با من دارند   ي چه رفتار ازي و ن هيسم  ديديكه م  نياز ا ها پناه انروز
  ن يمتعجب بود ،ا

از  د يخواند .اما او خوشبختانه به تقل شدياز چهره اش به وضوح م  را
  نپرداخت  ازين

، اما بازهم ارتباط  ادديادب مرا پاسخ م  ي از رو  ي حداقل سالم ها و
  با او يچندان

حساب  شانيكه من ممكن بود رو يكسان  ستياقع او در ل.در و نداشتم 
  كنم ، جزء
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  اخر بود  نفرات

  اريد و با هم بسداشتن  يقيبا خوانواده ما ارتباط عمشان  خوانواده
  . پدرم ميبود يميصم

گشود گشود و از ان   بايكرا با خوانواده ش ي خوانواده سپهر يياشنا باب
  موقع تمام

  . ميتها را با هم بودو مناسب  تجمعات

،اصفهان بودند !   شي ها ليبود و تمام فك و فام  ياصالتا اصفهان هيسم
  پس از سمت 

عمه بود  كيپدرم هم كه فقط همان  ي ها ل ي.فام ميرا نداشت  يكس او
  كه فوت شد .البته

داشت اما با انها اصال در  ي شماريب يختر خاله هاپسر عمو ها و د بابا
  م ياط نبودارتب

  . بود مانهيصم ي جمع ها نيمان هم يدلخوش  ليدل ني به هم.

 هي اما به همان اندازه ما كه با ما در ارتباط بودند با بق  بايشك خوانواده
  هم  لشانيفام
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  يخوانواده سرخوش و خونگرم ل يدل ن يشتند به همو امد دا رفت
  بودند و خوانواده

 انيناهم اكثرشان به كانادا محاجرت كرده بودند و آش  ي سپهر ي اقا
  ران ي در ا  ي اديز

  . نداشتند

  ! بود لياص ي فرانسو كي خانم  اليل مادر

 دهيبار كه امده بود به دخترش و خوانواده اش سر بزند او را د كي
  بودم ! انگار از

 ي بود و موها ده ي پوش ميمال يامده بود ! كت و دامن گلبه  فضا
  د يرا به مروار دشيسف

و  مبل نشسته بود ! هامون ي باد بزن در دستش رو كيو با  اراسته
  ب يهومن به ترت

 ي ز يو رفتند .اما چ  دنديمحترم بوس  ي ديل كيدستش را مانند  امدند
  كه مرا متعجب 

 يشرق  افهي خانم ق اليبه او بود .ل  شي نوه ها اديز يليشباهت خ  كرد
  داشت اما فرزندانش
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  شديبه انها م  ينگاه دو كامال به مادر بزرگشان رفته بودند .با   هر
  ان خانم با  ديفهم

  !داشته است ييخرما ي بلوند با رگه ها ي موها ي روز كتيات

  ي اومد ادهيراهو پ نهمهيا ي ه من شرح بده چطور واس يلعنت-

 يساعت از وقت كيامدم .پناه امده بود .فكر كنم   روني فكر گذشته ب از
  كه زنگ زده

 نيكه من به او داده بودم ا ي! البته با ان ادرس سرراست گذشت ي م بود
  انتظار هم 

  . ! اما متاسفانه امدنش مصادف شده بود با اعصاب قشنگ من  رفتيم

  نده  ر يتورو به مقدساتت قسم پناه گ  -

...نگرانت شدم ابله ! باز دوباره غرق  ييچشم و رو يب  يلي؟ خ ريگ -
  تو گذشته  ي شد

بدونم اگه من زنگ نزده   خامي؟ م  ي و از زمان و مكان غافل شد ها
  ي خواستيم  يبودم ك

  ؟ ي ايخودت ب به
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امد   يپست بودم ! چطور دلم م ي چشم و رو  يب كيواقعا  من
  سرپناهم را اشفته سازم

ام   يخال مزخرفم و معده ي هامن و گذشته  ينحس  اما خب هفته ؟
  بر علت شد تا ديمز

  ! كنندينم راتيبرسم كه وسط دعوا حلوا خ جهينت  نيا به

  ؟ يودم تو گذشته .حاال كه چاره بابا غرق ب -

من   ت يتو زندگ يو گند بزن ي فرمون ادامه بد ني! فقط با هم يچيه -
  به عنوان دوست 

  ! تو كارات دخالت كنم نميب ي خودم م فهيوظ

امد و  يبه اندازه دخالت در اموراتم بدم نم زيچ چي از ه دانستيم او
  دست گزاشته قايدق

  ! نقطه حساس ي رو بود

  ني كنه ! كوچك تر  دايواست متناسب با رشتت كار پ  يكيسپردم به -
  رو هم  يمخالفت

  ! كنمينم  قبول



 35 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

را انجام   زيكار نفرت انگ نيا يوقت كردميهارت و پورت م شهيهم
  و سخت  داديم

  وجود داشت<<اما >> كي انيم نياما در ا  كروميم  مخالفت

ممنون اما  ميكامال راض  ميفكرشم نكن پناه .من از سبك زندگ  يحت -
  ه لطفا سرت ب

  ...كار

  تي ! من از سبك زندگ  كنميرو قبول نم يمخالفت نيگفتم كوچك تر -
  ! ستمين يراض

 تتاتو يموفق ديكه با يتو دوران يزنيگند م  ي دار نميبب  نم يبش  تونمينم
  پشت سر هم ورق

تا االنم ساكت موندم چون فكر  يبه فرصتات پشت كن زارمي! نم  يبزن
  دخالت كردميم

  ي ريكه تاث نميبي م  يول يشيو بالخره ادم م ستيكارات درست ن تو
  ! نداره

  ... نگاه به خودت بنداز هي
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 اتيبچه باز نيدست از ا  ي خوايم  يو شش سالته احمق ! ك ستيب
  ؟  ي بردار

 اتياز شبگرد نميكرد ا رميگرفتنت كه منو پ  سانسياز داستان ل اون
  نداره ميكه تموم

  ي بد تي به خودت و زندگ يتكون ه ي ديكه گفتم .با  نيخدا .هم شكر

وقت توان  چي بود كه من ه نيا كردميرا م فشيكه تعر <<اما >> ان
  او مخالفت با

  ! نداشتم را

! از  زديكشاند .هنوز هم داشت حرف م ني غر غر مرا به سمت ماش با
  كه فضاحت  نيا

بود .تا مرا به  نطورياورد متنفر بودم اما او هم يم ميرا به رو مي زندگ
  غلط كردن

  . كرديانداخت ول نم ينم

قبول   يدولت يتونستيراحت م ي كه تو دار  يبا اون هوش و ذكاوت -
  .اگه من  يبش
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! خودمو كشتم تا با  ي كرده بود لينگرفته بودم كه ترك تحص جلوتو
  سانستويل يبدبخت 

  ؟ عمرا ي ريگوشه قابش بگ  هي شيكه بزار ي ريبگ

هولم داد و خودش دور زد و سمت راننده نشست .هنوز  نيماش داخل
  ! از  گفتي هم م

!   كردياخالقش متنفر بودم .داشت نقطه ضعفم را انگولك م نيا
  ي خوشبختانه وقت

به نشانه  دانستميحاكم شد .م نيرا روشن كرد سكوت در ماش ني ماش
  اعتراض قهر

نبودم ! پس تا دم خانه ام همچنان   ياست .من اما ادم منت كش  كرده
  يسكوت حكم ران

خبرت  'با گفتن جمله  شدميم  ادهيهم كه داشتم پ  ي .وقت كرديم
  نشان داد كه ' كنميم

  ... و سپس با سرعت از من فاصله گرفت ستيجد مشيتصم

فكر  نيباز كردن به ا نيدراوردم و در ح نميشلوار ج  بيرا از ج ديكل
  كردم كه پناه 
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داشت اما مدركش را به   ي معمار سانسياز من بزرگ تر بود و ل دوسال
  ل خودش قو

بود انجا و قابش گرفته بود ! اما نه حوصله كل كل داشتم نه  كذاشته
  خواست يدلم م

  ! پناهم را آزرده كنم جان

باغچه بزرگ بود  كيبه  نيبزرگ خانه ام مز اطيخانه شدم ! ح  وارد
  كه درختانش 

ببخشم !   اتيسبز بودند من اما مرده تر از ان بودم كه ح ي روزگار
  .حوض گرد

 ي چند هزار ساله .ابنما  ي هم پر از غبار بود .غبار اتيوسط ح بزرگ
  وسط حوض

دور تا ددور حوض  فيچرك و كث ي .گلدان ها زدي من پوزخند م  به
  . شده بود دهيچ

  نيام چكيپ كيهم كنار حوض بود كه  ي سقف دار يچوب داربست
  الدوله سراسر ان 
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خاك گرفته و  يقيان داربست سقف دار آالچ ريبود ،ز دهيخشك
  ! بود ده يپوس

خانه   ن يكشانده بودم ! ا ي خانه را هم به نابود نيبه همراه خودم ،ا من
  ي سنت ي بايز

د و بخندند با دو دختر بچه كه بدون بود يشاد م ي مامن خوانواده ا ديبا
  و بخندند و پدر

 خورندياز گل نشته اند و هندوانه م   يسقف  ريكه ز يمادرشان درحال  و
  شانيبه بچه ها

قرمز كوچك با  ي ها يماه  زيجست و خ ي بزنند و همزمان صدا لبخند
  شرشر ي صدا

  ! لحظات خوششان باشد يق يو موس زديوسط حوض درام ي ابنما

  ! مرده بودم ي ، فقط ذره ا  يكه من كم افسوس

بود و رها   دهيخرم را چسب  خيي ياتاقم شدم ،سردرد مزخرف  وارد
  رد سرد ني، ا كردينم

  . مرهم داشت كه ان هم نبود كيالعالج من فقط  هاس
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 ي ماريب نيا  ي دوا گفت يم  ريكه دكتر پ  ميها يبچگ ي كارتون ها مثل
  كوه در  كيدر 

نبود كه در دل   ي كاراكتر فداكار چي! و ه   استينقطه دور دن نيتر  دور
  ميطر براخ

  ! كند دايمرهم پ ايدور دن نيدور تر از

گرفتم صورت  م يو تصم دميشتخت دراز ك ي ها روهمان لباس  با
  مسئله را پاك كنم

 زديم واريانقدر خودش را به در و د يدرد لعنت نيا دميخوابيم  يوقت ،
  شد يتا خسته م

  ! بود نيگزيجا  ني... خواب بهتر رميبه حال خودم بم گذاشتيم و

صورت   نيشدم ! لعنت ! ا دارياما با همان سردرد از خواب ب صبح
  شده  نيمسئله نفر

به    لميمرده م كي، طبق روال  شهينشده بو انگار . مثل هم پاك
  فقط  دي كشيصبحانه نم

  . شده بودم به سقف ره يبودم و خ  دهيباز دراز كش طاق
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قهر   دانستي. پناه م   دميرا شن  ييو قدم ها ديچرخش كل ي صدا
  . است ده يفايكردنش ب 

  !. يقهر كن يچوب لباس كيبود كه با  نيبا من مثل ا قهر

سردرد    دانستيبود ، او م ي تكرار ديدي كه م ي اتاق باز شد .صحنه ا در
  دارم ، 

  . ، او مرا از بر بود خواهدينم زيچ  چيمرده ام ، دلم هم  دانستيم

گذاشتم و چشمانم را با درد  شيپا  ي تخت نشست و سرم را رو لبه
  بستم 

 ينشست و به حالت دوران  ميها قهيشق  ي دو طرف سرم رو دستانش 
  حركت داد .با

  لب زدم ي ديام نا

  .پناه  كنهيتو اثر نم ي با دستا -

  هم مثل من ارام گفت  او

  دونم يم -

  . به گذشته  رفتم دوباره
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بودم .عصر بود و درد داشت جانم    دهياتاقم دراز كش يكاناپه راحت ي رو
  گرفت يرا م

ك خورده بودم و دور   ي شماريب ي پر بود از خشاب قرص ها زيم ي رو.
  ي سرم شال

  ديدر اتاقم به گوش رس ي محكم گره زده بودم ! ناگهان صدا را
  .متعجب شدم ، پدر

امد   ياتاق نم نيبه ا يرفته بود و بجز او كس شي چند ساعت پ نيهم
  .سرم را چرخاندم

  متعجب گفتم  و

  ؟  يكنيم كاريچ نجايهامون ؟ ا -

  !! نگران شدم گاهيمخف  ي ومدين-

  و نگران گفت  ستاديسرم ا ي باال 

  ؟ يخوب -

  ... تركهيم نه ! سرم داره  -
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 ي را كه محكم باال  ميكرد و شال را از دور سرم گشود و موها ينچ
  سرم بسته بودم

سرم برداشته شد ! دستم را   ي از رو ين يانگار وزنه سنگ باز كرد .  را
  و بلندم  ديكش

  اشاره كرد  شي تخت نشست و به پاها ي رو كرد

  ! نجا يسرتو بزار ا -

گذاشتم .در ان  شي پا ي معذب بودن سرم را رو ي ذره ا يحت بدون
  مدت انقدر با او

  . نداشته باشد  يتياهم نماني ها ب زيچ نيشده بودم كه ا يميصم

دردناكم  ي ها قه يشق ي گذشت و رو ميموها ي از ال به ال  دستش
  نشست و حركات

  . ارامبخش در من به وجود اورد ي انگشتانش خلصه ا يدوران

شدن  رهيانها را از خ توانستمي اما نم زدياز شدت درد نبض م  چشمانم
  ش يبه چشم ها



 44 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

 شدميم  جيگ  شتريب شدم يم  رهيبه چشمانش خ  شتريكنم .هر چه ب  منع
  ستيكه رنگشان چ

اش  رهيپروا خ ياما حاال كه ب يعسل  گفتم يقاطعانه م   دنديپرس يقبال م .
  ام رهيبودم و خ

  ! شك داشتم بود

ان  نيگزيو گرم جا نيريش يارام ارام از وجودم رخت بست و حس درد
  ي شد .حس

 داديچشمانش شدن به من دست م  رهياو و خ دنيبه هربار د كه
  گذاشت ي كه نم ي.حس

  . كنمزمان را حس  گذر

بودم   دهيشدن اتاق فهم كي تار مهي را از ن نيغروب كرده بود ،ا افتاب
  اما من هنوز

را هم مزاحم  ميپلك زدن ها يكشف رنگ چشمهاش حت يپ در
  . دميديم

بود و حتما گردنش از  زانيلختش سر خورده و او  ي از موها ي ا تره
  كه ساعتها  نيا
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  . را نگاه كرده بود خسته شده بود نييپا

  ي خسته شد -

  زد ي لبخند

  نه نشدم .سرت چطوره ؟ -

  ! وقت بود كه خوب شده بود  يليكامال خوب شده بود . خ سرم

  ! كنهيدرد نم گهيد -

  ! ممكنه برگرده .چشماتو ببند و بخواب -

  ! اديخوابم نم -

  شد كي.و جهان تار ديكش ميپلك ها ي را رو دستش

  گوش كن حرف -

 ميهم مشغول نوازش موها  شيبود .مخصوصا كه دستها ينيريش اجبار
  بود ! در

.ضربان قلبم كم   كردميتجربه م را ي حساسات تازه ا داشتم ا حضورش
  شديم اديو ز

  .پروا يچشمانم ب و
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 دايدر وانمود كردن پ  ي بيهم گذشت .و من تبحر عج گريساعت د  مين
  كرده بودم و او

  . ام دهيكه خواب كرديم فكر

  .و همونطور خيره نگاهم ميكرد

  .  دارميب  ديفهميقلبم م انهيضربان وحش ي از رو  كردي دقت م يكم اگر

او رفته بود و من متعجب از ضربان قلبم دستم را  هياز ثان ي كسر در
  بودم گذاشته شيرو

  . گونه او ارام ارام مرا معتاد مخدر دستانش كرد نيا و

...اما حال ، در نبود درد مرا  شديمن فقط با او درمان م ي ها سردرد
  كردينابود م 

درحال مرور گذشته   داندي بود كه م نينگاه پناه نشانگر ا ي نيسنگ 
  هستم .نگاه 

  نيحرا داشتم كه در  ي ، حس معتاد  كرديخجالت زده ام م زگرشيانال
  زدن مواد مچش

  ! گرفته باشند را
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  : ديپرس

  ؟ يخوب -

هم خوب  ي ذره ا  يبود .حت  ستادهي ا شيبه تمام قوا سر جا سردردم
  نشده بودم 

  ! نه -

  غم الوده شد  نگاهش

  ؟  ي .مسكن خورد رميبم ياله -

را بدون اب خورده   ي قو يقبل از امدن به رخت خواب مسكن شبي د -
  . بودم

  اره  -

تمام  ي كه به ازا كردميدرد به اغوشش پناه بردم. خداوند را شكر م با
  پناه   مينداشته ها

  ! ،هست،خداهد بود بود

 ي گرفتند .بو دني من دوباره بار يلعنت ي در بر گرفت .و اشك ها مرا
  عطر تندش
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  : داشت .خفه گفتم ي شتريب  تياما اغوشش اهم كرديرا بدتر م دردم

  پناه  -

  جانم -

  شالش گفتم ي ها  هيال ي ال به ال  از

  بهم ترحم نكن  -

نگفت    چيافتاد و ه ميو خم موها چي كرد و دستش از نوازش پ سكوت
  گذشت  يقي.دقا

  زمزمه كرد ي زي چ قيعم يبا اه.

  تو ؟ ايوسط قابل ترحم تره ؟ من  نيا يك -

  ... كردم سكوت

  قابل ترحم تر بود ؟ يكس چه

  ! دانستمينم

  تر بود ؟  رهيتر كدام ت  اهيو س  اهيس  نيب

روزگارش زد  يبه تلخ ي كرد و بلند شد .لبخند ميرها ديرا كه د تاملم
  و گفت 
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  من رفتم  -

  ! فاجعه بود كي، سراغاز  نيرفت وا و

داشتند  ادي،فر شي در لحظه رفتن حرف داشت ، چشم ها چشمانش
  ! انگار

تنم  شبيكه از د  ميبسته شدن در به خودم امدم .لباس ها ي صدا با
  چييبودند .سو

  .را چنگ زدم و با عجله از خانه خارج شدم  ني ماش

اما او به   كردمياز من بود. من مرورش م شترياو ب يبرا خيتار يتلخ
  گذشته ها بر 

هم كه به   ياو را پناهگاه من كرده بود اما وقت  ن ي، هم گشتينم
  زديم زيگذشته گر

  . شديم رانيو

گرم و مهربانم را من ،با دستان خودم به گذشته اش برده بودم و   پناه
  كوپك انهياش

  ... امنم را دستخوش طوفان و
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  به من  لعنت

اش را گرفتم و در گوشم گزاشتم ،همزمان دنده را هم عوض  شماره
  كردم

  ...دستگاه مشترك مورد نظر -

 انداخته بودم شيهفت سال پ ادياز كار كذشته بود .من او را به  كار

...  

بود كه  نيسالها درباره اش اموخته بودم ا نيكه من در ا ي زيچ تنها
  ادياو را به  دينبا

فلش بك ها ! اما   نينداشت ا ي .عاقبت خوب ندازمياش ب  گذشته
  نجوريدر ا دانستميم

  ... گاز فشار دادم ي رو شتريرا ب  مي،پس پا روديكجا م  مواقع

 يمكان كس ني، اما در ا ي.من اشكارا اما او پنهان ميبود رانيهردو و ما
  داينبود تا هو

  . ندي را بب تشيبعد از شخص نيا شدن

تپه رفتم .درست حدس زده بودم  ي و با عجله به باال  ادهيپ  نيماش از
  ي.او انجا بود .رو
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  ي گاه بدنش شده بودند ، صدا  هيتك شينشسته و دستها دوزانو
  دردناك هق هقش را

  . دميشنياز ان فاصله هم م  يحت

  ؟ بود  مي همان دختر شوخ و آرام زندگ نيبر اندامم نسشت ،ا لرز

اورد ،سر پناه امن   يهق هقش كوه را به زانو در م  ي دختر كه صدا نيا
  من بود ؟ 

  ! روز انداخته بودم نيموقعم او را به ا  يبا حرف ب من

  نجايا ميشديبود كه من و او پر كه م يي، جا شناختميكوه را م نيا
  هامان اديمامن فر

  . بود

  و در اغوشش گرفتم دميرس كنارش

دختر فراموش كار و پست   ني.غلط كردم پناه ! ا ديپناه ببخش -
  زم يببخش عز توي زندگ

!  

  التماس در همان حال گفت  با
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  دونستي كه م يرو كس زاشتيدست م ديبا ازياخه چرا من ؟ چرا ن -
  دميواسش جون م

  ؟

  هق هق گفت  با

كه من دوستشون دارم  ييدوستم ؟ چرا ادما ني؟ چرا بهتر ازيچرا ن -
  انقدر  ديبا

  باشن ؟  يعوض

  د يكش اديشد و رو به من فر زيخ  مين

! حالم از تظاهر  خواميشاد و سرخوش و نم ينقاب لعنت نيبابا من ا -
  نيكردن به ا

مامانم بهم   زياز نگاه غم انگ ! حالم  خورهيندارم بهم م  ي غصه ا چيه كه
  از خورهيم

به سرم اومده   ي چ ادشهيكه  ي! از هر كس  زارميمترحم بابام ب نگاه 
  ! متنفرم

  به عقب هل داد يبودم كم ستادهيشد و مرا كه حاال ا كينزد
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 زارميترحمه ب  يمن از هرچ  يفهميكه نم  ياز توام متنفرم .انقد احمق -

!  

  زد  اديلم داد و فرارام ه دوباره

. تنها  ي كه مثل من  يهست ي.تو تنها كس شعوريمن دوستت دارم ب -
  كه   يهست يكس

كه دركت   نهي.محبت من به خاطر ا ديد ب يبدتر از من اس اونموقع
  كنم يم

  . سرفه افتاد ! لعنت به من به

  ... چاندميرا محكم به دورش پ ميبازوها

  . اروم باش پناه شششيه -

  مرا از خود دور كرد  ي ضربه ا با

  ... قول بده -

را بدهم اما نگاهش انقدر  زمينگاهش كردم .حاضر بودم همه چ يسوال
  متزلزل و 

  ! زده نباشد بتي مص
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  ! يست ياشغال ن يستيقسم بخور كه مثل خواهرت ن -

  گرفت و با التماس گفت  ميبروم سمتش كه دستش را جلو خواسم

كه بهش اعتماد   يهست يكس نينكن ! دوم  يتوروخدا پشت منو خال -
  ! نباش ي اول كردم ، مثل

  خوردم  قسم

دارم بجز تو؟ منو ببخش   وي! اخه ك شميو نم ستم ين ازي! من ن   ستمين -
  ! فهمهي بهتر از من منو م هست كه يكي رهيم ادمي  وقتا ي پناه .گاه

 بود ميتمام غصه ها يقي بلند او موس هيكر ي در اغوشش گرفتم. صدا و

.  

  ...خورد را  شيسال پ   هفت كه پناه   يامد ضربه محكم ادمي

ت ،تمام ارزو ها و به فنا رف زشيو روز بعد همه چ ديخواب كشبي
  د  نيزيش ي ايرو

فقط درجاتش فرق  مياتفاق كياش ...من و پناه صربه خوروه  يصورت
  ! او  كنديم

داشتم كه البته او  يي خاموش شد اما من كور سو دشيتمام ام ناگاه 
  خاموش يجيهم تدر
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  ... شد

كرد .او داشت   شيامد و شروع به پاك كردن اشك ها رونياغوشم ب از
  دوباره

  . باشد  ديبشود كه با ي تا همان كس ساختيرا م خودش

مامان نگران بشه .از صبح حدس زده بودم  خواميبرسون خونه .نم منو
  ي ها هيگر

بزنم كه  ي سر هي، اومدم بهت  ي ريكار دستت بده و سردرد بگ شبيد
  !... ي گند زد

گاه   هينبود كه دستانش را تك يدختر همان نيمتعجب شدم ! ا ب
  كرده بود تا پخش

اش را از فاصله دور  هيگر ي نبود كه صدا يدختر ان نينشود .ا  نيزم
  .او د يشن شديم

  ! نبود  نيشيپ ي ها قهيدق دختر

  ! كرده بود ميخودش را ترم كردميكه تصورش را م ي ز يزود تر از چ او
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كردم .موقع امدن   ييراهنما نيسكوت كامل او را به سمت ماش  در
  مي اصال به لباس ها

دم اما حاال متوجه شدم كه شلوار راه راه گشاد با  نكرده بو توجه
  غيج  يصورت ي مانتو

  ! ام دهيپوش ييطال  يشال گل گل و

  تو سر كوچه شان راندم  يحرف چيسكوت كامل بدون ه در

را   متش يگرانق نيج ي و سر زانو ها  ي مانتو ي كردم خاك ها كمك
  ي د و براپاك كن

  . كردم يبار از او عذر خواه نياخر

  كه رفت من هم به راه افتادم  او

  ! كامال او رابه مقصدش برسانم توانستمينم

  . فاتحه جفتمان خوانده بود ديدياگر مرا با او م مادرش

كه در گذشته افتاده بود مادرش  يو البته اتفاقات مزخرف يليبه دال   بنا
  دور گذاشت ينم
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باشد و من هم   كردي م وست يكه او را به گذشته پ ي زيبر هر چ و
  از انان بودم يجزع

.  

  ! كه با من در ارتباط است دانستياصال نم مادرش

از من و خوانواده ام نداشت و من صد درصد حق را به او  يخوش دل
  به هر  دادميم

  ... فرزندش يروح  تيمادر بود نگران وضع حال

  را عوض كردم دنده

 شيات رقت بارش را به روقرارداد نانوشته قرار نبود لحظ كي يط
  ني؛با ا اورميب

  ! برديكارش لذت م نيو از ا  كرديبرعكس عمل م قاياو دق كه

من  ديايبه خودش ب ي و با تلنگر زديبه هم بر ي نگربا تل  توانستيم او
  نيا شهيهم

به خود امدن   ني ا دانستمي كه م نيبا ا كردميم ني اورا تحس يژگيو
  ي كامال ظاهرساز



 58 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

  ! را هم نداشتم ني ؛به هر حال من عرضه هم  است

  نيو ا خوردينداشت حالم به هم م  موتيكه در خانه ر نياز ا شهيهم
  خودم ياز تنبل

را باز و  اطيقشنگم از درب ح پيحال با ان ت ني.با ا گرفتي م  نشئت
  را پارك ني ماش

  كردم

 كي در  يليتر كي كردميود و احساس ممرا رها نكرده ب سردرد
  تند از يبيسراش

  .رد شده است ميرو

نشسته ام پرت  ي كوه لباس ها ي انزجار لباس هارا در اوردم و در رو با
  . كردم

بود به   دهيك پوشكه دستكش و ماس يلانها را در حا شهيهم پناه
  منتقل ييلباسشو

كمدم را  ي دانه لباسها نيمن معموال تا اخر دانستيچون م كرديم
  ن ينپوشم تن به چن 
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  ! دهمينم ي كار

  ! رفتي من باال م ي اگر نبود گند و كثافت از سر و رو پناه

چشمم را در اتاق به گردش دراوردم  دميتخت طاق باز دراز كش ي رو
  اتاق  كي.

 ي دراور كوچك و پرده ها ،ي وار يتخت تك نفره، كمد د كي. يمعمول
  كه همه  ريحر

 بودند  ي اركت ها هم خاكسترپ  يداشتند! حت  ي از رنگ خاكستر  ي فيط

!  

تختم  ي رو به رو قا يبود كه دق  ينقاش كيام  ين يتزئ  لهيوس تنها
  . نصبش كردم بودم

  . ستيبا ابعاد صد در صد و ب ييتابلو

و زن بلند كرده بود  شيبا زوها ي . مرد ،زن را رو نياز دو بالر ينقش
  كه يدر حال

  ! خم بود از كمر برگشته بود شياز پاها يكي

از وجود من بود !   يبود كه بخش يهم نوشته كوچك  ي ان نقاش ريز در
  ! عالمت كي
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  دميخند يكه م  ييبه ان عالمت بازگشتم به سالها رهيخ

  گاهير به حجره بودم تا به سمت مخفروز سرخوش منتظر رفتن پد ان
  پرواز كنم

شده بود   مي نقطه درخشان در زندگ كيبه  ليان روز ها تبد هامون
  .تمام خنده ها ، 

به  ليها را با او تجربه كرده بودم .او تبد ييباي، ز جاناتيها ، ه هيگر
  يميبخش عظ 

مرا رنگ زده  ي خاكستر يشده بود ، امده بود و زندگ ميها يخوش از
  بود ، او لبخند 

  ! كرده بود ه يهد ميبه لبها را

  ! بود  يكاف مي نداشتم اما او به اندازه تمام نداشته ها  يدوست من

، او به من    گفتينم ي زيچ يول ديديمتعجب برق چشمانم را م پدر
  كامل داشت  نانياطم

.  

  !ام خوشحال است ياز خوش دانستميم
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تختم برداشتم و به   ر يرا از ز ي كه رفت با عجله كاغذ لوله شده ا يوقت
  گاه ي سمت مخف

  ه بودمرا كامل كرد ود يرا كه او اتد زده  ي.شاد بودم چون طرح دميدو

  حالت يب يو موها ي و شلوار سرمه ا شرتي آنجا بود .با ت او

  :گفتم ي شاد با

  تمومش كردم  -

  :امد گفت يكه به سمتم م  يتمسخر در حال  با

  .منم خوبم  زميسالم عز -

  : گفتم كردميپهن م نيزم ي كه داشتم كاغذ را رو يحال در

  خوب شده ؟  ني بب ايبسه بابا .ب  -

  متفكر به طرح انداخت يسرم نگاه ي باال  از

  ! مي.جمع كن بر هيعال ياشكال داره .ول كميدختره  گوريف -

  كجا ؟  -

  ! كارگاه من -

  نگاهش كردم و او با غرور گفت  متعجب



 62 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

  شيدياز خونه كه تو ند ييتنها جا -

  گفتم  يشاك

  ي كار گاه دار  ياالن بهم بگ دي سال با هيبعد  -

  نگاهم كرد و با لبخند گفت  مرموز

  !... دنينشون نم  يرو كه به هر كس ييهر جا -

  : خاطر گفتم  ازرده

  هامون ؟ ميمن هركس -

  را دوطرف صورتم گزاشت و گفت  دستش

خانوادم   يتا حاال حت هيواقعا شخص ي جا هيناراحت نشو ! كارگاه من  -
  هم اون جا

  اعتماد كرد شهيبه تو م ي.ول دنيند رو

  ادامه داد  ييبايلبخند ز با

  ...با همه ي تو فرق دار  -

  را پشت گوشم زد م ياز موها ي ا تكه

  ! يستي ن يتو هر كس -



 63 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

نداشت   يتياهم ميشد تا كاغذ را دوباره لوله كند و من ، اصال برا خم
  كه مادرم محل 

  !كرديو خواهرم مرا ادم حساب نم گداشتيبه من نم سگ

  تياهم نينبودم! ا يهر كس شيفرق داشتم ! من برا شيبا همه برا من
  ... داشت

 ضربان قلبم نفهمد چقدر از گفته اش ذوق زده شده ام  ياز صدا  كاش

!  

  : ديشد ، دستم را گرفت و به دنبال خود كش بلند

  ميبدو بر -

فكر كردم كه پس از اتمام  نيبه ا دميدويكه به دنبالش م  همانطور
  كدام ي طرح امضا

  . گرفتيان قرار م نيياز ما پا كي

  ! شديجالب نم اديباشد ز ينقاش كي ي كه دو امضا پا نيا

عمه  يميانبار قد ي بعد چون ما االن روبه رو  ي فكر را گذاشتم برا نيا
  ميبود ستادهيا

.  
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نقل مكان كرده بودند داخل  نجايانها به ا نكهيبعد از ا گفت ي م راست
  ده يانبار را ند

اش  يرا كارگاه شخص  نجايا كردميفكرش را هم نم يو حاال حت بودم
  . كرده باشد

! عمه   داشتي سگ مرده اش را نگه م نجايتا قبل از مرگش در ا عمه
  در ادمهمانق

  ! بود كه من بودم  يبيعج

  : در را باز كند گفتم نكهياز ا قبل

  ؟  نجاستياممممم ...كارگاهت ا -

  : گفت يشگفت  با

  داره ؟  يشكلم -

  ميشكل ممكن بگو نيتر تفاوتي كردم با ب يسع

بزرگ داشت كه سگش رو توش  زريفر هي نجايعمم ا ي دونينه نه ...م  -
  كرده زيفر

  ... يكرد ول  ستيتوشو سر به ن اتيو محتو  زري! پدرم البته اون فر ودب
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  :گفت ي ناباور ي از رو ي وسط حرفم و با خنده ا ديپر

  سگ مرده رو منجمد كرده بود ؟ هيصبر كن صبر كن .عمت  -

 هياون بعد از فوت شوهر و بچه هاش فقط همون  يدون ياره خب ! م -
  سگ براش 

فكر  شهيمن هم يدوني بود و نتونست مردنشو تحمل كنه و... م مونده 
  روح كردميم

  ... الشيخي انباره ! اصال ب ني ا ي سگ تو  اون

  : زد و گفت ي ا قهقهه

  ! بوده يپسر!عمت چه ادم باحال -

عالقه داشتم داخل ان انبار را  شتري.ب رفتيحوصله ام سر م داشت
  .نم ي بب

كارگاهتو   ميو بر ميعمم بش ريگنده و پ شنيسگ دالم ال يخيب  ايب -
  ! هوم ؟ مي ني بب

قفل در را باز و مرا به داخل هل داد ، برق را زد  ي با قهقهه ا او
  : گفت وهمزمان
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بزرگ باشه ! حاظرم حقوق  يليخ ديبا ريپ شنيسگ دالم هي يلعنت -
  ماهم رو بدم  نيا

ماه حقوق ندارم .كل   ني! البته من ا  نميرو ب زري ابعاد اون فر يول
  دوازده ماه سالو 

  ! رمياصال من سر كار نم ندارم ! حقوق

انجا بودم كه  ي به فضا رهيباز خ توجه به حرفش با دهان ياما ب من
  .انبار نبود گريد

  ! به انبار نداشت يشباهت  اصال

  ي پر از تابلو بود ، پر از نقاش ي ان اتاقك دوازده متر ي ها واريد كل
  يپوگرافيخط ،تا

  . رينظ يب  ي رنگها بيو تاب ،ترك چي پر پ ي ،نوشته ها  دهيچيپ ي ها

 ي به تضاد ها دارد ، از رنگها ي اديعالقه ز ديفهم شد ياول م  درنگاه
  مكمل استفاده 

  ! ماهر است اريبس قيشكسته نستعل يسيو در خوشنو كنديم ي اديز
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از انها كه بزرگ    يكيو قطور بود اما  يقاب تمام تابلو ها مشك رنگ
  هم نشانيتر

به رنگ    يبيعج يگراف پويداشت و تا يشاندرخ  دي، قاب سف  بود
  ان انيدر م يطوس

  كامل نقش بسته بود رهيدا كيشكل  به

  :بود مرا از بهت دراورداز پشت سرم  قايكه دق شيصدا

  نظرت ؟-

  زدم  اديو فر دميسمتش چرخ به

  ... خودت  نارويخدا ا  ي وا  -

را كه خودت  ي زياست كه چ  نيكار ا نياحمقانه تر دميبعد فهم و
  با  يباش   دهينكش

  ! يبزن واريبه د ياشراف ي قابها

  ؟   ي اخه چجور -

از قابها بودم و او با لبخند   يكيكه غرق  يساعت بعد درحال  مين
  كرديام م يهمراه
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  : گفتم

  ؟ هي قابا واسه من نااشنا هستن .شاعرشون ك نيا شعر

  :را باال انداخت و پاسخ داد  شيابرو

  ! خودم -

  بايرا به ز شيو بعد شعر ها گفتيكردم حضمش كنم ! او شعر م يسع
  ده يچيو پ نيتر

صبح  ينبود كه هر ادم ي كار ني! اكرديم  يطشكل ممكن خطا نيتر
  از خواب بلند

  ! و انجامش دهد شود

  : كنم يكردم تعجبم را مخف يسع

  ي نوشت  ياون قاب چ ي تو -

  كرديبود كه با همه فرق م يام به قاب اشاره

بهت گفتم  ي روز هي ديرازه .شا هيراجب اون قاب سوال نپرس. اون  -
  االن نه يول

...  
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  كنم كه كاغذ لوله شده  مخالفت  خواستم

  : باال گرفت و گفت را

  م يامروز كار كن  كمشويسر طرحمون. بزار حداقل  ميبر ايب -

را   مياز زندگ يمي كه ان راز را بفهمم حاضر بودم ن   نيا ي اما برا من
  ! بدهم

  يسع شد يكه م ي طول روز و دو روز بعد از ان هم با هر طرفند در
  ر يكردم از ز

  ... داديبكشم اما نشد كه نشد ! نم پس نم  زبانش

  .سوم دوباره منتظر رفتن پدر بودم روز

به   منتظر رفتنش هستم،  اقيچقدر با اشت ديفهميام اگر م چارهيب پدر
  د يكل از من نا ام

  .شديم

  . رفتم رونيكه رفت با عجله از اتاقم ب يوقت

  ينگران  ياشپز خانه بود .دلم كم ي ريمشغول گرد گ هيسم
  و نگاه كنجكا كيخواست،يم
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  ... حداقل

  لحن كه بپرسد كجا ؟  نيكلمه با بدتر كي يحت

  ! و دچار كمبود كرده بود ي نبودنها مرا عقده ا نينبود! ا يول

تمام نبودنها  ي پدر و هامون برا گفتميبود كه م   شيچند روز پ  نيهم
  اند، اما در يكاف

اور   اديگفته را به من  نيشعار بودن ا اديبا فرمواقع ذهنم  نجوريا
  ! شديم

جواب ذهنم  يب ي چراها م،زيام، از حسرتها يزندگ ي روند تكرار  از
  خسته شده بودم

.  

  ! كمبود ها را باال اورد  دست كرد ته حلق و تمام شديكاش م ي ا

نگاهم را حس  ين ي سنگ هيسم نكهيو قبل از ا دميكش  يقيعم  نفس
  رونيكند از خانه ب

  . زدم
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  گاهيرفت امد را نسبت به مخف نياتاقم بود و ا واريبه د واريد قا يدق انبار
  اسان تر

  . كرديم

بود و   ده يپوش ي و شلوار سورمه ا ياسمان شرتيرا باز كرد.ت در
  ي را برا شيموها

وفق تالشش نا م نكهيبا توجه به ا يبار باال شانه زده بود كه، حت نياول
  بوده و فقط 

بهم   ني حالتش شده بود اما هم يب شهيهم ي موها يختگ يبهم ر  باعث
  موها  يختگير

  شيادوارد كالن در گرگ و م هياو را شب بايترش كرده و تقر جذاب
  ! كرده بود

  گفتمبلند شدم  ميپاها ي خنده رو با

  ! ي چه باحال شد  -

  به من كرد و چشمانش را در كاسه چرخاند ي هم نگاه او

  . ي توام انگار از دهه پنجاه اومد -
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شده   د يسف اهي س گفتي . راست م يمشك نيو ج د يباز، بلوز سف ي موها
  ! مبود

  ؟  ي . كار رو به كجا رسوندال يخيب-

بك گراند محو   هيفقط لباس دختره مونده .تو لباسو كار كن منم  -
  زنم يم

موقع خواب به ذهنم   روزيكه د ي ا دهيا زدميكه رنگ م همانطور
  د را مطرحبو دهيسير

  كردم

  هامون -

  جواب داد  دي كشي قلم مو را م كه ان سمت بود متفكر  همانطور

  جانم -

  ي .حس خوب ميكردياستفاده نم ي الفاظ هند نيما اصوال از ا خب
  بود،لبخند را به قلبم 

  نشاند 

  ؟ م ي بزن  يچ نشييقراره پاتموم بشه  نيكه ا يوقت -
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  حواس جواب داد  يب

  ! امضا -

! من  م يمسواك بزن  نشييپا ديبا  مكرديمن فك م يگفت ياگه نم -
  ديكه با نهيمنظورم ا

  ؟ مي امضا بزن دوتا

  : ديدست از كار كش ي ا لحظه

  . ميكن ي.بعد راجبش فكر مشهينه،مسخره م -

بودم منتظر   نه يدختر را تمام كرده بودم و حاال دست به س راهنيپ من
  يياو تكه نها

  بزند گراند را  بك

  راستش من فكرشو كردم -

  خب ؟  -

  ؟ هيمشترك چ ي امضا هيراجب  نظرت

  : اخر را هم زد و بعد رو به من گفت تكه

  باشه ؟  ياما چ ه،يجالب دهيا -
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  .م يتدو به فكر فرو رف هر

تخته  كياز كارگاه رفت و با  ي بعد با عجله به گوشه ا   هيثان چند
  برگشت .ان تبرديوا

هم به من   يكيبرداشت و   يكيدر همان جا گذاشت. ماژ ي زيم ي رو  را
  . داد

  : جالب نشد. او گفت چكداميه يول ميطرح زد ونهايليم كساعتي تا

  . شهيقشنگ نم يهم به فارس رون،اسمامونيب  ميايب المونياز فكر فام-

  بود را نشانش دادم  نيامضا كه از حروف الت كي

  ها هيما نيتو ا ي زيچ هي يني -

  . هيطوالن يليه اون خن -

  :با ذوق گفت  ناگهان

  حله  -

بود   يطرح زد و به نظرم همان ي زيتخته را پاك كرد و وسط ان چ كل
  كه دنبالش 

  . ميبود
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  . ميكار مشتركمان بود  نيبه اول رهيخ  واريبر د هيبعد هر دو تك  يساعت

  .نيلراز دو با ينقش

از  يكيكه  يبلند كرده بود و زن در حال شيبازو ها ي زن را رو  مرد
  خم بود  شيپاها

  ! كمر برگشته بود از

  : خورديبه چشم م ي نقاش ن ييرنگ گوشه سمت راست، پا اهيس ي زيچ

  <اچ>و دسته    شديكوچك م<يپ>  كي كوچك كه در ادامه    <اچ>  كي
  >يپ> ي و پا

  . دشدن يم  يمته  بايچرخش ز  كي به

  ! ! عالمتمان ميمشتركمان بود  ي شاهد امضا ما

  .دميكش ياه

كه  يبا لبخندم بودند.تنها مدرك  ختهيآم ي ها نشانگر سالها نيبالر نيا
  من از ان

  .داشتم دوران
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گردنم  ي سطح نرم ملحفه ام سر خورد و آرام رو ي از رو دستم
  ن ينشست.نه ا

  !آن دوران نبود  ي ادگاريتنها  قاب

من با لذت گفته بودم   ميم كردرا تما يآنكه نقاشاست، بعد از  ادمي
  عاشق كار 

  يهستم و او سخاوتمندانه آن را به من داده بود. وقتمان  مشترك
  بودم چرا ؟  دهيپرس

را پشت سرم بسته بود و در  ي سرم رفته بود و گره گردن بند پشت
  گوشم تولدم را 

  ! گفته بود كيتبر

را از  ي دوست داشتن زيعز نيردن بند مشت كردم.ارا دور گ دستم
  چيخودم ه

  ! جدا نكرده بودم وقت

  .چشمم باال گرفتم ي اش را جلو يچوب  زيآو

  !بودش دهيبود كه حجم دار تراش ميقاب رو به رو ني نقش هم قايدق
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كند.   ميسردرد قصد نداشت رها نيتخت بلند شدم. ا  ي رو از
  من را خواستيم

  .نرم و آرام  يليخ بكشد،

خانه بزرگ و    كيتنها بودم در  ي شده بود. من دختر كيتار هوا
  متروك؛ قائدتا 

  .م گذشته بود اما اب از سر  دميترس  يم ديبا

دانستم   يرا به من نشان داده بود و م شيها نيترسناك تر يزندگ
  ي بدتر زيچ

  .چنته اش ندارد در

كه  ييخانه گذشتم و جا كي تار  ي كورمال از راهرو ها كورمال
  برق دي كل دانستميم

  .است را فشار دادم آشپزخانه

  يرا نگه م  ميبود ك انبوه دارو ها ييجا نكيسمت چپ س كشو
  داشتم .كاش قرص
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  يم ريتاث يكم خوردميكه آن سالها مشت مشت م ياعصاب ي ها
  .گذاشت

برگشتم    نكهيبرداشم و بدون اب خوردم و به محض ل ي مسكن قو كي
  او پشت سرم

  ! بود

من   يرا به دستم داد. زندگ يآب وانيم و او با عجله لسرفه افتاد به
  ديبود كه با ي طور

از  گفتميم نكهي! مگر نه ا  دادميكه م ييبه شعار ها شديزده م  گند
  و  ترسمينم ي زيچ

  از سرم گذشته؟ آب

  :گفتم  معترض

  چه وضع اومدنه ؟  نيپناه ا -

  به جانب گفت حق

.چرا بدون اب قرص به  ياعالم وجود كنم ك برگشت  خواستميمن م -
  وياون بزرگ
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  ... ريگ يگ ي؟ نم ي خوريم

توجه به او به سمت كاناپه وسط حال به راه افتادم.افتضاح تر از  بدون
  ان بودم كه به 

  گوش بدهم  شيها حتينص

  ...كردمايت صحبت م ! داشتم باها ي هو -

  : را كالفه با دستم باال دادم و گفتم ميها ي چتر

و شش   يبه س كيدلم االن كالفه ام و سرم نزد زيپناه جان عز -
  .كنهي ساعته كه درد م

  .قربونت برم ستين  حتيواسه نص يخوب وقت

  .از صدتا فحش بدتر است ميكه قربان صدقه ها دانستياو م و

  گشتيم ي زيخم شده بود و دنبال چ خچاليكه با سر در  يحال در
  :گفت 

. تو از هفت روز هفته هشت روزش رو ست ين  يبيعج زيكه چ نيا -
  و از  ي سردرد

  !ي و هشت ساعتش رو كالفه ا ستيو چهار ساعت ب  ستيب
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چشمانش را در كاسه چرخانده و   دانستميبه من بود اما م پشتش
  به عنوان تاسف ي سر

  .تكان داده است. من او را از بر بودم ميبرا

و زحمت پر كردنش را هم  ستيخال خچاليباز  نكهيغر كنان از ا غر
  قرار است

از  شهيكرد. هم ي ها را باضرب باز و بسته م  نتيبكشد، كاب خودش
  ي دستم كه عصب 

  !اورد يخانه ام در م ليحرصش را سر وسا شديم

نوشابه در دستش بود با   ي و بطر  چيكه دو ساندو يدر حال سرانجام
  ضرب كنارم 

ها را به سمتم  چياز ساندو يكيو  زيم ي را رو ي كاناپه افتاد، بطر ي رو
  گرفت و

  :گفت 

رو در روز تو حلقت  ييوعده غذا هي ن يبخور بدبخت ، من اگه هم -
  نكنم خشك
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  ! بهم  يشيم

به    يكار شده مثل نخورده ها گاز بزرگ ي و ناخن ها ژيان پرست با
  !زد چشيساندو

نداشتم و سردرد و حالت تهوع مرا تا سرحد جنون كشانده بود   اشتها
  خوردمياما اگر نم

  !ختير يدر حلقم م  واقعا

سرفه افتاد اما با جرعه بزرگ نوشابه لقمه اش را فرو داد و شتابزده  به
  : گفت

! گفته بودم كه به دوستم سپردم واست مناسب رشتت كار  يراست -
  ب ؟كنه،خ دايپ

بحث كنم اما او   ديسف ي !حاضر بودم با او در مورد توله سگ هااه
  بحث مزخرف م

  ؟ رميگذاشت به حال خودم بم يرا وسط نكشد.چرا نم كار

  به خاطر خدا پناه دوباره شروع نكن -

  :تمام گفت  ي كتاتوريد با
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  ي و تو قبول كرد ميباره بحث كرد نيما در ا -

  : كردم اعتراض

  ...پناه من يول -

  ديحرفم پر وسط

و از   ،ي حرف نباشه. فردا صبح ساعت هشت قرار مصاحبه دار -
  كه مطمئنم  يياونجا

تا تورو مثل بچه آدم آماده كنم و به   نجاميخودم ساعت هفت ا ي رينم
  تيقرار كار

  ! برسونم

مسخره   چيكه ان ساندو نيدر برابرش بكنم بجز ا توانستم ينم ي كار
  را باضرب  هيالو

  .پرت كنم و سپس به اتاقم بروم و در را محكم ببندم زيم ي رو

  :كه گفت  ديخونسرد به گوشم رس  شيصدا

  ! زمينداره عز ريتاث يخودتم بكش -

  :سرانجام با گفتن  شديپاركت دورتر م ي رو شي پاشنه ها ي صدا
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  نمت ي بيصبح م  -

  !را بست ي ورود در

به حال   گذاشت يرا باحرص به سمت در اتاقم پرت كردم. چرا نم بالش
  رم؟ يم بمخود

و لباس   گذراندمي از خانه م رونيمن اگر در روز شش ساعت را ب مثال
  دم يپوشيفرم م

كند   ي توانست كار يكردم؟ م يگذشته تلخم را فراموش م شد؟يم چه
  ي كه فراموش

  به من داده است ؟  ييها يببرم روزگار چه سخت اد ي؟ كه از  رميبگ

  . بود دهيفا ي شد! ب ينم

را بستم و گذاشتم   ميبرداشتن بالش را نداشتم.چشم ها حوصله
  ميمسكن خواب درد ها

  .دهد نيتسك را

  .را باز كردم مياتاقم چشمها ي ر وايبرخورد كمد د ي صدا با
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 ي زيدنبال چه چ دانم يسرش را تا ته در كمدم كردخ و نم  پناه
  و از جان لباس گذشتيم

  .خواستيام چه م يخيتار ي ها

  پناه  -

 ي خفه ا  وسط كمد خورد و اخ لهيكه سرش به م دياي ب رونيب استخو
  .گفت 

  خودت مگه؟ ي از جون كمد من. لباس ندار ي خوايم يچ -

خودش را از بند كمد ازاد كرد. به سمت پنجره رفت و پرده  بالخره
  هارا با شتاب 

  .ديكش

واضح به گوشم  شي غرغر ها ي را از شدت نور بستم اما صدا چشمانم
  د ي رسيم

فك  ي بر  نايبا ا يخواست يودم لباس اوردم.اگه مخوب شد كه با خ -
  صد ي بعد س  كردنيم

  !ديخر  ميري. در اصرع وقت مرونيب ي مداز غار او سال
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عجز  از شدت خواستيمزخرف افتادم. دلم م ي قرار كار ادي ناگهان
  .كنم هيگر

  !مادرت ولم كنپناه جان  -

  . اتاق هل داد سيو به زور داخل سرو ديرا كش دستم

 ي ايدست و رو شسته و مسواك زده م گهيد قهيحرف نزن.تا دو دق -
  . رونيب

 رونيب سيباشد مرا از سرو ده يبه ذهنش رس ي زيانگار چ كدفعهي اما
  و به سمت  ديكش

  هل داد  حمام

  .كنار در زارمي! حوله و لباساتو م ريخواد! دوش بگ ينم -

.......  

خوش  يشمي ي شده بودم! مانتو يچوب لباس كيساعت بعد مثل   مين
  تنم بود  يدوخت

  .كرديم ييصورتم خود نما ي رو يحياپ مل كيم و

  ام شده بود رهيمادر خ كي مثل لبخند احمقانه  كيبا   پناه
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  !مسخره را داشتم شينما كي   ي دلقك قبل از اجرا كي حس

كه دو دستش را به هم گره زده و  يبا همان لبخند احمقانه درحال  پناه
  صورتش ريز

  :بود گفت  گرفته

  ! ي شد زاديمثل بچه ادم -

  را در كاسه چرخاندم چشمانم

  م يمصاحبه احمقانه رو انجامش بد نيا ميبر ايب -

  :صورتش حركت دادم ي را جلو انگشتم

  ! نمتي بب  خواميو روز نمكه تا د دميو بعدش پناه اخطار م -

  .متوقف شد   يمقابل ساختمان با ابهت  ني ماش

همه  انيدر م ز ييپا يغاتياخر دانشگاه زمزمه شركت تبل ي سالها
  ي بود. شركت  دهيچيپ

هم صنف خودش جلو  ي شركت ها  هيسر و گردن از بق كيپا كه  نو
  يايبود و رو

  .يكيگراف ي دانشجو هر
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همان شركت   يمشك ي خاكستر ميسر در عظ ي حاال من روبه رو و
  .بودم ستادهيا

از شدت استرس و  ديمن بود با ي جا يبود، هر كس يخوب  تيموقع
  اورد ي شوق باال م

  !مرده بودم يمن كم اما،

  .دست پناه پشت سرم مرا وادار به حركت كرد فشار

  .بود ي و خاكستر ياز مشك يب يشركت هم ترك  يالب ونيدكوراس

. من اما كرديصحبت م  يبا دوست دوستش كه معرف من بود تلفن  پناه
  توجه به او يب

  .انجا شده بودم ي فضا جذب

كه توجه مرا جذب   ي زيدر هوا شناور بود.اما چ يف يگل رز خف ي بو
  كرده بود سه 

  . بود ي ورود  ي رو به رو واريد  ي در ابعاد مختلف رو قاب

 يروشن، كه هر سه خال ي خاكستر واريد ي رو رهيت ي قاب خاكستر سه
  ي بودند و رنگ 
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  !گذاشتنديم شيرا به نما واريدرجه روشن تر از د دو

 ي برا اهويجمله ه اديبود. ي كننده ا د يحال نا ام  نيلب و در عجا دهيا
  ! افتادم چيه

جواب  زنميصدات م ي! دو ساعته هرچ ي ابرومونو برد وفتيراه ب -
  ! ي دينم

  .مرا به خود اورد و به سمت اسانسور هل داد  پناه

 يبه نام ترمه كه معرف من بود مرا به سمت دفتر كس  ينقش زير دختر
  مرا  ديكه با

  .كرد برد يم دييتا

رنگ   اديكه من از شدت استرس ز كرديتمام مدت فكر م دخترك
  شده ام طفلك  دهيپر

 ي معن يمراسمات مسخره در نظر من ب نيدر واقع تمام ا دانستينم
  ست و رنگ 

  !است دم ياز حد سف شي پوست مزخرف و ب يژگيهم و يدگيپر



 89 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

  لشيفام  دميكه مسئول مربوطه )كه فهم كرديم د يبا لبخند تاك  او
  است(شخص ي طاهر

  ! مرا بخورد  ستيو قرار ن ست يمحترم

خسته  ي سر و ته طاهر يكردن فرم ها و جواب دادن به سواالت ب پر
  ام كرده بود

كه لحظه اخر پناه به دستم داده بود  مينمونه كارها  يدر اخر نگاه و
  انداخت و با

  .گفت كه تماس خواهد گرفت يمصنوع  ي لبخند

خواهد داشت از پناه دست از سرم بر  نكهيمن خسته و خوشحال از ا و
  رونيدفتر ب

  زدم 

 يب ي . با آن چشمهاشوميمطمئن بودم كه در مصاحبه رد م بايتقر
  فروغ و رنگ و 

به  ي ديام دادميكه م ي دو سه كلمه ا  ي و ان جواب ها دهيپر ي رو
  .قبول شدنم نبود
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 م ياز چشم ها كرديم  يمنتظرم بود و داشت سعاز دفتر پناه  رونيب
  بخواند در آن اتاق

حدس زده  دادياش نشان م يشاك افهيافتاده؛ ق يچه اتفاقان  ي خاكستر
  ي كه چه افتضاح

  .بار اورده ام به

  لب زد يحرص

 ني. حاال چه تو ا يشاغل ش ديتو با دارم،يرنممن دست از سرت ب-
  شركت مشهور، 

  .يبه عنوان منش دكتر چشم دريده هي ي زوريتو مطب پ چه

  :به جانب لب زدم حق

  ..فقط منو برسون خونهسيه-

و تا خود خانه هم   نيدر ماش  م،يامد رونيحرف از آسانسور ب بدون
  همچنان سكوت

  .بود پابرجا

  .مياز هم جدا شد ي بدون گفتن كلمه ا يدر هم حت  ي جلو
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از خانه نكند ول كن   رونيب ي دانستم او تا دست مرا بند كار  يم
  اما فعال ست،ين

نسكافه داغ و غرق شدن  وانيل كيبه آن فكر كنم، دلم    خواستمينم
  در خاطرات 

  .خواستيرا م  نميريش

 ي حال لش كنم و گند بزنم به زندگ يكاناپه راحت  ي رو خواستميم
  خودم، دلم سوزاندن

  .خواستيعمرم را م ي دانه روز ها  دانه

كه   ي زيو با هزار درد از سرم باز كردم؛ تنها چ يمو را به سخت كش
  شد  يباعث م

بود كه به او قول داده   نيرا كوتاه نكنم ا زينفرت انگ ي ها يپركالغ نيا
  .بودم

فقط    نكهيبه ا كردميوسط آشپز خانه و فكر م رهيداده بودم به جز هيتك
  به خاطر قول 

آور دست  اديموها  نيكنم. تار به تار ا يكه كوتاهشان نم ستين او
  او بود، ي ها
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  .بافتن ها، شانه كردن ها ش،يها نوازش

  .كردم يخاطرات او را نابود نم من

را جمع كرد و ساده پشت سرم بافت   ميك موها ي بار  نينرفته اول ادمي
  تا چهار روز 

  .نكردم بازشان

 ي او را فراموش نم ي وقت موهاتو كوتاه نكن ها چيه ي زمزمه ها من
  .كردم

دادم وهمان  هيام تك نهي و بزرگ نسكافه را به قفسه س ي مشك ماگ
  طور دراز كش

  .و تاب بخارش غرق خاطراتم شدم چيبه پ  رهيخ

چهار تا هفت شبمان  ي كه قرار ها ميدي رس جهينت  نيشد كه به ا چه
  و ان  ستين  يكاف

  ؟  ميدوازده تا سه صبح ادامه داد  ي در ساعت ها را

احساس  كيروشنم ام را به  ندهيمن افتاد كه آ ي برا يچه اتفاق واقعا
  باختم؟ نيريش
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  !دانستم ينم

خورد كه   يمن وقت ي ها ي داريفكر كردم كه استارت شب ب نيا به
  ضربات ي صدا

اول دو ضربه به دو  دمي از كارگاهش كه كنار اتاق من بود شن يبيعج
  وار يتر اول دم

ضربه به   كيه و دوبار وار،يبعد شانزده ضربه به دو متر بعد د اتاق،
  .دومتر اول

  .به كار افتاد عيسر مغذم

  كيشانزده. دو،

حرف دوم حروف الفبا و شانزده   يعني وارياول د  مهيضربه به ن  دو
  ي عنيضربه 

حرف اول  يعنيضربه  كيدوم حروف الفبا و  مهيشانزدهم از ن حرف
  .اول مهين

  ).اي حروف )ب. شديم كه

  .برخواستم فورا
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  !زد يمرا صدا م او

ام شدم و با همان ها و  يصورت يلباس خواب خرس ضيتعو اليخ يب
  كه   ييبا موها

  .بافته بودم با عجله از حال گذشتم يمنظم دوگوش  نا

به  ميهوشمندانه ام خوشحال بودم كه سر راه پا يياز رمز گشا انقدر
  مبل برخورد لبه

  .كرد ديتول ي بلد ي صدا دكر

توجه به راهم ادامه دادم، مطمئن بودم كه منظورش از آن ضربه  يب
  ستيهمان قايها دق

  .من برداشت كرده ام كه

د پس بدون هدر دادن وقت در را باز كارگاهش را به من داده بو ديكل
  .كردم

  !آنجا بود او

دادن و  واريبه د هيتك نه يرا از دست به س ني. اميآ يبود كه م   مطمئن
  نگاه منتظرش
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  .دميدر فهم به

گشت اشاره ام دادن كردم و ان حيعجله و بدون سالم شروع به توض اب
  را به سمت 

  گرفتم واريسمت راست د ي انتها

  دوتا ضربه-

  را نشان دادم   واريسمت چپ د  ي سپس انتها و

  شونزده تا -

  دوباره سمت راست  و

  ا يالف. ب ي .ب دونهي -

  :و گفتم دميرا بهم كوب دستانم 

  .اومدم-

  ينگاهم م نهي همانطور دست به سباال رفته و لبخند،  ي ابروها با
  كرد.به مسخره 

  :ترا باز كرد و گف دستانش 

  بغل عمو ايب-



 96 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

  .بود مياش به لباسها و از همه بدتر موها اشاره

چهارمش را  كي رفتم كه عصر  ي گبه سمت بوم بزر  يياعتنا يب  با
  و ميبود  دهيكش

  :گفتم كردميرنگ ها را امتحان م يسيخ اي يكه خشك همزمان

  حاال؟  يداشت ي كار-

  .بود سي خشد، تابلو هنوز   يرنگ انگشتم

  !كامل پاك شد روزيپر نم يدورب ي ممور-

  .پاك كردم شرتشيت ني ام را با است يرنگ انگشت

  خب به من چه -

  :زمزمه كرد و گفت  يلب چندش ريز

 شيكاوريكه ر هي به تو نداره مسئله مال وقت يربط نشيآره خب، ا-
  كردم. حدس بزن

  توش بود؟  يچ

  :زمزمه كردم كنجكاو

  ؟ يچ-
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  !حدود صد تا عكس از پناه خانم توش بود  ي زيچ هي -

  :گفتم  متعجب

  پناه؟-

  گرفت؟ يحدود صد عكس از پناه م   ديچه با ي برا او

  .اره پناه خانم-

  كن؟ يم  كاريپناه چ ي تو عكسا نياون وقت تو دورب-

  :گفت داشتي بر م يبزرگكه انگار پرده از راز  ي مرموز طور ي لبخند با

مشغول كرد. نشستم دونه دونه  يسوال ذهن منو حساب  نيهم قايدق-
  يعكسا رو بررس

  دم؟ يد ياز عكسا چ يكيو حدس بزن گوشه  كردم

  :گفتم  ي كامال جد يول يبه شوخ-

  د؟ يدوتا چشم براق و سف-

كه عكسا رو   يكس  ن يپنجره بود و است هياز عكسا  يكينه! گوشه  -
  گرفته بود توش

  بود؟ يك   نيدس بزن استبود و ح معلوم
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  يك-

  دهياون كتو خودم واسه تولد هومن واسش خر ني سر است ي دكمه ها-
  .بودم

  .دم يكش  ينيه

  هومن عكسارو گرفته بود؟-

 دايآره. و من بعد از گشتن اتاقش، تو كشوش تموم اون عكسا رو پ-
  كردم. از اون 

گرفته شده بودن كه پناه اصال   ي كه تموم اون عكسا جور ييجا
  حواسش نبوده، و 

تموم هوش حواست متوجه  ي روز هي  يول ستي)االن حواست ن  نوشته
  )شهيمن م 

  .زننيرو داد م ي زيچ هيعكس فقط  گوشه

در چهره من بود. تا   شيحرف ها  ريسپس با لبخند نظاره گر تاث و
  ي زيخواستم چ

  :صورتم گرفت و گفت ي دستش را جلو ميبگو
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كشونده باشمت   نيكه به خاطر ا ستميخاله زنك ن ي اما اون قدر-
  . موضوع نجايا

تو  ي عكسا دنيكه من باال آوردم و هومن منو موقع د  هيسر گند ياصل
  و  ديكشوش د

  .من باز شده شي كه مشتش پ ديگرفت. اون فهم مچمو

و تار هم اما اون فقط چشماشو  پيبه ت مي بزن يتوقع داشتم كه كل من
  نفس  هيبست و 

 هيبار بزرگ از رو دوشش برداشته شده و بعد  هيانگار كه  ديكش قيعم
  يدرخواست

  .من كرد از

  ؟يچه درخواست-

بدن و اون قراره تو  بيسفر شمال سه روزه ترت هيقراره خوانواده ها -
  همون سفر

 هيپشت بوم ابراز عالقه كنه و از من خواست كه  ي پناه خانم رو به
  گوشه دور از 
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ازشون بكشم بعد در ابعاد صد در  عيسر  سياسك هيو  ستميبا چشم
  كنم.و ادشيهشتاد پ

  !دارم اج يمكتو اون روز احتصد در صد ك  من

  :باال انداخت و در همان حالت گفت ي شانه ا ديچهره ام را كه د حالت

  !باشه كي منم انتظار نداشتم ان قدر رمانت-

  شوم و بپرسم؟  شيچشمها مجهول به رنگ رهيتر رفتم، خ جلو

  ؟ي ايساده بر نم  سياسك هي. از پس ي خوايم  يمنو واسه چ-

  تر از من گفت  رهيخ

به   شه، يكه حضور تورو حس كنم احساساتم چند برابر م ييهر جا-
  سياسك هيخاطر 

  خوام ينه، به خاطر خودم تورو م ساده

  از بدنم رد شد.   يميبرق عظ انيجر

  .نزد  هيچند ثان قلبم

  ...ي وا

  !او را دوست داشتم من
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  بودم؟ دهيتا اآلن نفهم چطور

  كوبد،يم شهيكرد؛ درست است، قلب هم  دنيه كوبمحكم شروع ب قلبم
  ي كند گاه يگاه

  !اما ان دفعه فرق داشت تند

  !ديكوب يم يكس ي برا

  !دي كوب ياو، م ي برا

  داشت؟ ييها يژگ يمگر چه و او

  !سر داشت كيدست و دو پا و درست در راس بدنش  دو

  ...اما

  !دوستم نيهامون بود، بهتر او

داشت كه   ييكامال هم سو با من داشت، او چشم ها  يتيشخص او
  آن چنان توانسم يم

  !و مرده ام ده يرس انيعمرم به پا  يشوم كه نفهمم چه زمان  غرقش

حسش كرده بودم و   ميها هيداشت كه من فقط موقع گر ييشانه ها او
  محكم  دانستميم
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  .است يدژ دن ن يو امن تر نيتر

 ا ينوازش كننده دن  نيتر  ي حرفه ا توانست يداشت كه م  ييدستها او
  .باشد 

  .باشد اي سوم شخص مفرد دن نيبود تا بهتر ي كاف ني او بود و هم او،

  ...لحظه ناگهان، مطمئن شدم او هم به اندازه من مرا كيدر  و

  !نبود اشتباه 

  .كردم! او هم مرا دوست داشت يم حسش

  .شتركمان بودجرقه احساسات م نيلحظه و آن حس، اول آن

  .گذاشتم، سرد شده بود زيم ي نسكافه را رو وانيل

  .كردم تيرا به باال هدا ميها ي با دستم چتر كالفه

! خوشحال كه بود، ناراحت كه مي و هامون احساسات مشترك داشت من
  شد، به  يم

با هر فاصله  گر،يهر حس د ايشد  يكه م  يآمد، احساسات يكه م وجد
  م، يكه داشت ي ا

  !و بلعكس  دم يفهم يم  من
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  !بود بيعج

بود كه داشتم چشمش را در اتاق  ي بار كه حسش كردم وقت نيآخر
  .دميكش  يچشم ها م

  .و دلتنگ بود كالفه

  !و دلتنگ تر شدم كالفه

پس از گفتن آن حرفش،  م،يگذاشت  يكه قرار نصف شب  يشب نياول
  همان لحظه قايدق

  !باختم نيرياحساس ش كيروشنم را به  ندهيكه آ بود

  !بودم  مطمئن

نفس   ي كاناپه بلند شدم. گرسنه بودم اما حوصله نداشتم حت ي رو از
  .بكشم

 شه يمتروك تر از هم اطيسمت پنجره رفتم و پرده را كنار زدم، ح به
  !بود

هوشش به همه جا  زياما ت  اهيلبه نشسته بود و چشمان س ي رو يكالغ
  .ديچرخ يم
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  .من بدون كالغ هم ثابت شده بود ينحس

 د يبه ام ا،يرو دني د ديرا رها كردم و به سمت اتاق رفتم، به ام پرده
  او به چشمتنم  دنيد

  .آمد ينم ميبستم اما خواب به چشمها را

  .خواب شده بودم يشب بود كه دوباره ب  مهيهمان ن ياست فردا ادمي

گاه  يشدن را، عصر به مخف شيچشمها رهيو خ خواستياو را م دلم
  بود و من   امدهين

  .بودم  يتر از هر آدم دلتنگ دلتنگ

  :رفتم واريشدم و به سمت د بلند

  ؟يهست-

  آره-

اما نا گهان   زدميبال م  دنشيد يبرا دم،يدو  روني عجله از اتاق ب با
  مرا متوقف ي زيچ

  .كرد

  .آمد يم  هيپچ پچ از اتاق پدر و سم ي صدا
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بودم  دهيرا د هيسم  ميها ي در فانتز  شهيكه فضول باشم اما هم نيا نه
  كه درباره من با 

  .كند  يصحبت م پدر

 دنيندم اما با شن سمت در اتاق رفتم، با شوق گوشم را به در چسبا به
  كل   ازياسم ن

در متوقفم كرد.پ  شانيفرو كش كرد، خواستم بروم كه حرف ها شوقم
  ي م  هيبه سم

  :گفت 

آورد،  يرفتن از خونه بهانه م  رونيبود كه واسه ب  يچند وقت  ازين -
  كردم و  بشيتعق

  !دمشيد  پسر هيبا  امروز

  :داد ادامه

با دعوا و داد زدن و محدود   يكج رفته ول ازيدرسته كه ن هيسم-
  يي كردنش به جا

  .باهاش حرف بزنم  ي. منطق زميعز م يرسينم
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  بود؟  ازي نگران ن پدر

  گوش بدهم  خواستمينم گريد

  .ختير يم  مياشكها دم،يت كارگاه دوعجله به سم با

مادرش را با   ازيكردم همان طور كه ن  ينم ميتقس ازي پدرم را با ن من
  .نكرد مي من تقس

باشد، پدر   ازيهم خون من نگران ن  ينداشتم پدرم، تنها حام  دوست
  !فقط مال من بود 

شب    ياهي چگونه در س دم يكردم. نفهم يرا طچطور تمام راه  دم ينفهم
  خودم را به در 

كه پدر  زميبه آن كلمه عز ي دانستم كه من حت يرساندم، فقط م انبار
  گفت  هيبه سم

  .شود يم ميحسود

كارگاه را به ضرب باز كردم، هامون با تعجب سرش را باال آوردو  در
  د؟يپرس

  شده؟ يچ-
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 ميزانوها ي نشستم و سرم را رو نيزم ي به در رو هيتك همانجا
  .گذاشتم 

آمد پدر  يخواستم! من دلم نم يشد. نم  ينگران م ازي ن ي برا  دينبا پدر
  ن قلبرا با آ

 يحماقت ها و ب  ي مالحضه برا يب از،ينگران كنم؛ آن وقت ن ناراحتش،
  شيها ي فكر

  .كرد  يرا نگران م پدر

  شده؟ ي زيبا توام. چ-

  :. گفتم ديرا بلند كردم و همزمان دو قطره اشك از چشمم چك سرم

هاش، محبتاش  يمال من باشه، نگران ديبابا با  يمنطق ي تموم حرفا -
  به  ديهمش با

  خواميشم هامون. نم ينم كيشر  يمن باشه. من بابامو با كس خاطر
  از يبابا نگران ن 

 بعد حرفاش  دونمي زنه. چون محرف ب يباهاش منطق  خامينم  باشه،

  .خوام هامون  ينم نويبا خودت. من ا  يينها مي تصم گهيد گهيم
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  نه؟ ايشده  يچ يگ ي. م منو يكشت-

  .كرده  بشيتعق هي. سمدنيد يه پسرهاحمقو با  ازين-

  .كردم ي آور ادي يبد بخت  با

! اونوقت  فهمهيبعد پنج روز نم يكس رمم يبم  وفتميگوشه ب هيمن اگه -
  ب يتعق ازوين

  .كننيم

  :پا ان پا شد و گفت نيا

  ازين   دوست  داشتن   باخارج نشو. مشكلت  ي. از بحث اصلششششيه-
  ه؟يچ

داشت با  هيبرن به جهنم! سم  تشي خاص  يب اون دوستو  ازي ن از؟ين-
  زد يبابا حرف م

ك   يمن، كس يمن، تنها حام  ي بابا  ؟يفهميبود، م ازي بابا نگران ن و
  بود!  ازيبشه نگران ن نگران واسه من ديفقط با

  .صحبت كنه ي قرار شد باهاش منطق

  .چهار زانو نشست و دستانش را دوطرف صورتم گرفت  ميبه رو رو
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  ...مي باش  يمنطق ا يمنو نگاه كن. ب  شششش،ينكن. ه  هيلحظه گر هي-

  دميوسط حرفش پر ي فور

بابا مال    از،يمال ن هي كه سم نهي. منطقمم امي خب. بابا من منطق ليخ-
  .ميش ينم كيهامونو شر  داشته  هم ي من! با كس

  ني لحظه. بب هي! تو چشمام نگاه كن ه يمنطق ي آخه اصل منطقت ب-
  ...منو

 ادمي زيهمه چ كردمينگاه م  شيتوانستم. اگر به چشم ها ي! نملعنت
  ي . به جارفت يم

  .رنگ دستش شدم  يمشك يبه بند چرم  رهيخ شيها چشم

  .هست ازم يپدر تو پدر ن-

 ارياخت ي چاله نگاهش شد. ب اهيس ري اعتراض كنم كه چشمم اس آمدم
  خفه شدم. او حرف

و استحكام خوانواده ها گفت. راجب  ي . راجب روابط پدر و فررندزديم
  از ين ندهيآ
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گفت و   يگفت كه اگر پدر با او حرف نزند نابود خواهد شد.م يم
  ي به معنا يگاه

  يهستم نه ن شيحرف ها ريدادم تا فكر كند درگ يتكان م ي سر دييتا
  !شيچشم ها ين

از  م،يا كدفعهي آمدم. از عكس العمل  يكم داشتم به خودم م كم
  و حسادت  تيحساس

  .متعجب بودم خودم

را  ي ا يمنطق يبال فاصله ب يكرد. ول هيبه من منطق هد شيها چشم
  كرد نشيگذيجا

  !ستين ياصال عسل ،يعسل ي دو گو نيكرد رنگ ا ي اثباط م كه

  دادم  يزد و من سر تكان م  يحرف م او

  !رنگ چشمانش هيمن، من به دنبال توج هي وجبه دنبال ت او

  !ب بودمجمتع مي دفعه ا  كيحس حالم و احساسات  ريياز تغ خودم

  زم؟يباشه عز-
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مرا به خلصه برده   شيسر تكان دادم.نوازش ها يدانستم چه، ول ينم
  .بود

 كردميگوش م شينفس ها  ي داد. به صدا هيشد و كنارم به در تك بلند
  و عطرش را 

بود كه  يروزگار سگ نيقسمت ا نيتر باي. حضورش زدم ييبو يم قيعم
  يدرش زندگ

  !كردم يم

فهمه!  يبعد پنج روز هم نم يكس ي ر ياگه بم يهات گفت  هيوسط گر-
  تو وونهيآخه د

ش پس چرا حضور منو فرامو  كنميهم من حس م ي انگشتتو ببر  اگه
  ؟يكن يم

  تم؟يزندگ ي كجا

  !دلخور بود، به خاطر حرف من لحنش

  .دادم و صادقانه گفتم  هيرا به شانه اش تك سرم

  !يقسمتش ني رتو، قشنگ ت ؟ي ميزندگ ي كجا-
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  !رميطور بم نيشد هم  ي. كاش مبه در هيطور تك همان

  

  .چطور خوابم برد  دميغرق بودم كه نفهم ي افكار گذشته ام طور در

**************  

شدم   يم داريروز برنامه هر شبانه روزم از صبح كه از خواب ب سه
  كيبود.  نيهم

دادم به قفسه  يم هي را تك ي زيهر چ اينسكافه  ،ي بزرگ قهوه، چا ماگ
  ام و  نهيس

شدم تا   يخوشم م يبه بخارش آن چنان غرق روز ها  رهيمبل، خ ي رو
  ماگ  اتيمحتو

  شد يقابل خوردن م ريو غ سرد

.  

  يم اليكاناپه لم داده بودم و فكر و خ ي هم مثل هر روز رو امروز
  ي كردم كه صدا

  .بلند شد ديكل چرخش
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نشده    يبه قولش كامل عمل كرده بود و تا چند روز اطرافم آفتاب  پناه
  .بود

د و چشمانش را از خودش در آور ييصدا ديهمان بدو ورود كه مرا د از
  در كاسه

  .داد يچرخ

كه تصور  يشنيتو همون پوز قاي. دقيهست  ينيب  شي تو واقعا قابل پ-
  سه روزتو كردميم

  .ي گذروند

 ميبرا  ي ديدبود، لعنت! او خواب ج  ييبزرگ مقوا ي ها  سهيك  دستش
  .بود دهيد

  .شدينم  ريكه به نفع من تعب يخواب

كه احتماال حامل غذا  يلونيها به سمت اتاقم رفت.نا سهيهمان ك با
  از رونيبود را ب

  .گذاشتكنار در  اتاق

  :زدم داد
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  .تو رو شده شيپ ي اديفقط دستم ز ستمين  ينيب  شي من قابل پ-

  يمشك يو شلوارك ورزش شرتيكه ت يآمد در حال رونياتاق ب از
  .بود ده يپوش

  ؟ي باشگاه بود-

دانستم دوباره از  يتكان داد و به سمت آشپز خانه رفت.م  ي سر فقط
  ي دست من كفر

 يها رانهيو  ي كه رو ستميام كه هستم، من او ن يني . اما من همست
  .دلم خانه بسازم

  :وسط آشپز خانه دادم وگفتم رهيبه جز هيتك

  !مونم يمن م   ني منم! و هم ني پناه، ا ي بد ريينكن منو تغ يسع-

داد كند اما كامال بر خالف  يشود و داد و ب ي دادم كفر يم احتمال
  احتمال من خونسرد 

  :در چهره اش گفت ي ريماند و بدون تغ  يباق

خودم وار  كنم،ينم حتت ينص گهينداره. د ي ريتاث چيحرف زدن با تو ه-
  .شم  يعمل م
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چرا در مقابل   م؟يراض مي خواست بفهمد از سبك زندگ ينم چرا
  دي با نكهيا دنيفهم

  به حال خودم بگذارد عاجز بود؟ مرا

كه   ييزنه عقلت منطقو! تو از اون دسته ادما يبدنت شعورو پس م-
  زور باال  ديبا

  .باشه  سرشون

  ؟ ييو اون زور تو -

  :و خودش هم نشست. و پاسخ داد  د يكوب زيم ي مرا رو ي غذا بشقاب

  !مصاحبه شركته ي ابدا... زور، قبول شدنت تو -

  گفتم  اديفر با

  ...من يول ؟يچ-

قبولم   نكهيا  ي برا ي اورده ام  ي رو  لهيبه هر ح ميبه او بگو نتوانستم
  ينكنند اما دلم نم

  .دارم دي كنم و نا امدلش را بش امد

  ؟ يكه قبول نش ي داد  ارويو آتو دست  يهان؟ خودتو كشت-
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  .زدم يدس مح ديبا ديفهم يكه او م البته

  خوره يبهم م   ميزندگ ي تو دنت يپناه حالم از سرك كش-

اون شركت خوش نام   ريدتو سر م يچ دونمي. نمست يبرام مهم ن -
  خورده كه قبولت 

سر   ي ريو حرف گوش كن م نيآدم، مت تو از فردا مثل بچه  يول كرده
  .كارت

قاشق را در دهانم چپاند تا   اتيخواستم اعتراض كنم محتو يوقت و
  مخالفت  ييتوانا

  .باشم   نداشته

گرسنه ام  ت ينها يلقمه را فرو دادم متوجه شدم كه ب  نيكه اول يوقت
  ياغ ي اليخيپس ب 

  .شدم ي گر

  :دم يهمان دهان پر پرس با

  ؟ي بود دهي بود خر ياونا چ-

  !مانتو-
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  :گفتم  متعجب

  چرا؟ گهيمانتو د-

مال دوران  شهيم دايكه تو اون كمد پ  يلباس نيتر دي جد نكهيواسه ا-
  !كهيژوراس

  !! من لباسامو دوست دارميدخالت كن  ي مورد حق ندار كي  نيتو ا-

  باال انداخت و گفت  ييابرو

  !مردم فرق كرده  قهيسل  ي كه تو غارت بود يمدت نيتو ا-

  .داشت يشدم. او دست از تكه انداختن بر نم اليخيب

و   دهياومدم لباس پوش يوقت خوادي . و دلم منجاميا م يفردا هفت و ن-
  شي آرا هيآماده با 

  .نمتي بب حيمل

از  يكيشد و  نه يرها كرد و دست به س نكيرا در س بشقابش
  را به سمتم  شيدستها

  گرفت 
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تكان داد و  اديب  رد كن ي نش را بعنانگاهش كردم كه انگشتا  متعجب
  گفت 

  .پولو بده -

  ام دادم و گفتم ي نيبه ب  ينيچ

  .يدون ي. رمزشم ك مسي سوم نت يكاب   يكارتم تو قند دون سفال-

  رفت كه گفتم  نتي ابسمت همان ك  به

  بفروشم؟  هيكل ديبا اي هيكارت كاف ي موجود  ؟يپناه چقد پولشونو داد-

اش  ي منتها از شكالت خور  نت،ينگاه كرد و از همان كاب يچپ چپ
  شكالت  كي

  :من پرت كرد و گفت ي هم برا يكيو  برداشت

عرضه   دمي! كه دي تا چه حد الشخور نمي بب خواستميبودن! م هيهد-
  الشخور بودنم

  !ي ندار

. الشخور  دي كوب ي ر من مرا بر س ق يحقا شهيگفت. او هم يم راست
  اوقات يبودن گاه



 119 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

  .بود خوب

خودش و ماگ بزرگ و   ي قهوه را جلو فيو ضر  يكيسرام فنجان
  م يمرا جلو يخرك

  .گذاشت

  .ود. عادتش بدييفنجان را بو شهيهم مثل

 ن يكل نيشنل و كلو ي كه ادكلن ها ييدر خانه شان، وقت ها پناه،
  قهوه ي زد، بو ينم

  .يزندگ ي داد. بو يم

  !قهوه را ي داد نه پناه بو يپناه را م ي من قهوه بو  ي برا

  پناه؟-

با او  ي خواهم جد ي دانست كه م ينگران. م  يكرد، نگاه  نگاهم 
  .مشورت كنم

  جان؟ -

  !ترسم پناه يمن م-

  زم؟ يعز يترس يم ياز چ-
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بودن جزء   ي و منزو  ي ريگوشه گ نيا يكن يپناه تو واقعا فكر م -
  سر كش ت يشخص

  منه؟

كه تو ذهنم    ستين يا ندهياون آ نيخوره. ا يحالم از خودم بهم م من
  .ساخته بودم

  ا صبح تو گذشته هام غرقم؟خوشم شب ت يكن يم فكر

 چي به ه  ش،ي زندگ ي تو يشانس چيبه ه سادهيكه جلوت وا   ينيا يلعنت
  ي نه نم  يفرصت

  !گفت

اصال واسه  يدونيغار بودم اما نم ي كه هفت سال تو  ي ندازي م كهيت
  ؟يچ

بگم چون   ستين ياجيداغون شدم پناه، احت يليكه رفت من خ هامون
  خودت اون روزا 

سال بجز سر خاك بابا كه خودت  كي. من ي ديبا چشم خودت د رو
  ييجا ميبرديم
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  .نرفتم 

.  دميترسيجامعه م ي سال از جامعه، از حضور فعال تو كيبعد از  من
  ترسم ي هنوزم م

  .ترسمي. من از تفاوت ها، از تضاد ها، از نگاه ها،من از مردم مپناه

  .اجتماع واهمه دارم ي از حضور تو من

همه  نيپناه، جوجتو وسط ا ي هفت سال بزرگ كرد نيمنو تو ا تو
  .گرگ ول نكن

  :را گرفت و محكم فشار داد و گفت دستم

. برو! نترس! من از يمون  يجوجه م شهياگه رهات نكنم واسه هم -
  پشت سرت

  .گرگا هستم مواظب

  بلند شدم   زيپشت م از

  گفت  و

رو شروع  راتتييبه خاطر تو هستم، نترس! تغ شهي من هستم، هم -
  !كن
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  .و آماده منتظر آمدنش بودم دهيپوش لباس

اش  ي كه تنها جلوه اش كمر بند پهن مشك ي ساده خاكستر ي مانتو
  عهمقن  كيبود را با 

در   ي كه جلو ي خاكستر  ي و كفش ها يبلند و شلوار مشك يمشك
  كرده بي بودند ترك

  .ي ادار  ب يترك كي. بودم

  .صورتم نقش بسته بود ي هم رو يحيآپ مل كيم  دستور پناه طبق

  !بود  بهيغر دم،يدست كش نهييطرح صورتم در آ به

از   نيسنگ  ميكوچكم عادت به برق لب نداشتند. مژه ها  ي ها لب
  چشم ملير ي نيسنگ 

  .دادند يرا خمار تر نشان م ميها

شدم. استرس به سراغم  ي آزار دهنده ا يكمال تعجب متوجه نگران  در
  آمده بود! گونه 

  .زد يسرخ شده بودند و نبضم محكم تر م يكم  خميسرد و  ي ها
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كه هفت سال  يگرفتم. با آمدنش احساسات  نهييدر نگاه از آ ي صدا با
  در من خفته بودند

  يم كيرا به بدنم تبر ياتيبازگشت عالئم ح ديتر شدند. با ديشد
  !گفتم

  :رفتم و رو به او گفتم رونياتاق ب از

  م؟يبر-

  :نگاهم كرد و با لذت گفت نييباال تا پا از

  فرستمي! انگار دارم بچمو مي فدات بشم، چقدر با وقار شد ياله-
  !كالس اول

  :گفتم 

  وقت؟ هي ي تنهام نذار -

  !نترس-

  :به سمت در رفتم. اما وسط راه برگشتم و گفتم

  ؟ي دياز كنار گلدون بهم م  چوي. سوئميري من م  نيبا ماش -
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از سر  ديو از همه مهم تر با كردميتر كار م ي را حرفه ا يرانندگ  ديبا
  .شد ينم  نيبدون ماش  يول گشتميكار بر م 

 داد،ي م وريد سيادكلن م ي بو  شيرا باز كردم. چرم صندل  نيماش در
  .كردم  يخودم ساتع م  از كه من ي عطر

. يآوارگ ي منبع خاطرات بود، منبع خاطرات بد، روز ها  نيماش نيا
  بعد ي روز ها

  .بعد از او ي او. شب ها از

  .ام بود ييتنها ي همدم روز ها  نيماش نيا

 ي فان،روبعد از طو  ي روز هامن،  يران يو ي بعد از بابا، روز ها ي ها روز
  ي صندل

 يم   يشدم،زندگيم دار يب  دم،يخواب يم   نشستم،ي م ني ماش  نيهم ي ها
  مردم،  يكردم، م

  !مردم يمردم، م  يم

  ...اتميمنبع ح يمن جهنم بود هست و ب يزندگ دم،يكش يآه

  .بود خواهد
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سرشار از  يكنار من نشست و نگاه  يصندل ي در را باز كرد و رو پناه
  به سمتم  ديام

  .فرستاد

ام را هم از  ياتيعالئم حها دوباره اندك  زيچ يبعض ي ادآور ياما با  من
  .دست دادم

و  يصندل  نيهمو نبض تند و استرس را تار و پود  مي گونه ها يسرخ
  تال يجيساعت د

  .بود  دهيمك  شيآشنا

**********  

 يكه حت  يشدم. ساختمان ميرو به رو ميبه ساختمان عظ رهيخ دوباره
  ش ي رونيب ي نما

  .متنوع بود ي ها ي خاكستر يب يترك هم

  .شد ريبرو تو د-

گل رز را  ي كه پناه به پشتم داد وارد ساختمان شدم و فورا بو يهُل با
  شناختم؛ انگار 
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  .داد يگل رز م ي بو شهيجا هم نيا

همان  ،يخال ي به همان تابلو ها شد، تابلو ها رهيچشمم خ دوباره
  !ها  چيه ي برا اهويه

  !كرد و من تازه متوجه حضورش شدم يبا دوستش خوش و بش  پناه

  :رو كرد به من و گفت  پناه

  .باشه زيآم تيموفق  تيروز اول كار دوارمي. امگهيخب برو د-

  :و گفت  د يو رفت و ترمه دستم را گرفت و كش زد ي لبخند

  .. من مسئولم كل شركتو نشونت بدم زميعز ايب -

  ...ردعوض ك ديگذاشتم كه كل سرنوشتم را شا ييمن پا به فضا و

شده بودم  جيكرد. گ ميو با تمام افراد آشناهر طبقه را نشانم داد.  ترمه
  ا نفر و به ده ه

احساس   ميكه در لب ها ي زده بودم به طور نيدروغ ي ها لبخند
  !كردم يسوژش م

  .طبقه بودم كيمن در طبقه هفتم قرار داشت و با چهار نفر در  زيم
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و فوق العاده ارام بخش   شديپخش م  يكالم  يو ب تيال كيفضا موز در
  .بود

كالم انجام  يب كي را با موز ميها يطراح يزمان كي كه  يمن ي برا
  كامال  دادميم

  .بود مطلوب

كه   ي اما نه طور ي هر طبقه ساده بود و تماما خاكستر ونيدكوراس
  به همراه يافسردگ

  !باشد داشته

 ي طور ي خاكستر ليرا با فضا و وسا دي سف ليوسا يركيبا ز طراح
  كرده بود بيترك

  .هم شاد بود ي آورد بلكه تا حدود ينم ينه تنها دل مردگ كه

  .هر طبقه بودند  نات يجزء تزئ يخال ي آن قاب ها و

  .به دلم نشسته بود ديآن ساختمان شد ي فضا

  .ترمه دكمه طبقه هفتم را زد ميكرد دنيطبقه نهم كه د از

  :گفتم 
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  م؟ ين يب  يطبقه دهو نم-

  :رژ خورده اش را كج كرد و گفت ي باال انداخت و لب ها ييابرو

كه پاش به اون طبقه برسه درجا  ي! كس ده يكس اون طبقرو ند چيه-
  راجه. توام اخ

  .زميباش عز مواظب

  .گفتم يدل به جهنم در

راه   انهيحركت كردم اما در م زميآمدم و به سمت م رونيآسانسور ب از
  متوقف شدم 

  :ردم سمت ترمهدوباره رو ك و

  ن؟يقبول كرد نجايچرا منو ا-

  :زد و گفت  قهقهه

كه ردت كنن   ينرفتار ك ي جوريود كه احتماال قراره پناه بهم گفته ب -
  ن يخاطر همبه 

 ي طاهر ي من فرستاد تا نشون آقا ي برا يكپ هيفوق العادت  ي طرحا از
  !بدم
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  :سپس كش دار گفت  و

طبقه هفت مال حرفه   يواو! پسر من كه دهنم باز مونده بود. لعنت-
  من كه  استيا

جا. تو كارت  نياومدم ا يكس ي شاغلم ففط دوروز به جا نجايا دوساله
  بود يواقعا عال

  !جا نيا ارتتي راست ب هي دميحق م ي من واقعا به طاهر و

رفتارم پادزهر  هيبلكه عل شناختي! پناه نه تنها مرا كامل ملعنت
  .ساخته بود

  .به راه افتادم  زميكردم و به سمت م يترمه خداحافظ  از

و لپ   وتريكامپ ي كه نشستم متوجه شدم چقدر دلم برا ستميس پشت
  تنگ  دميتاپ سف

  .كنم ياست! كه طرح بزنم و طرح بزنم و طراح شده

ه بود، كارل تنگ شد كردميكه از آنها استفاده م ييبرنامه ها ي برا دلم
  دراو، 

  !محبوب من ي و فتوشاپ، برنامه ها  لوستراتوريا
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سال و  انيمن نشسته بود و خانم م  يبغل  زياز همكاران كه م يكي از
  يخوش برخورد 

و لپ تاپم نصب   ستم يس ي نسخه ها را گرفتم و رو نيتر ديجد بود،
  يژگيكردم و از و 

  .شگفت زده شدم  دشانيجد ي ها

 يلذت م شيجز طرح مردمك چشمها ي از سالها داشتم از كار پس
  !بردم

 اد يكه به مرور به   ي ا ي اختصار ي ها  د يدستم و كل ريموس ز صحنه
  اوردم و  يم

آشنا بود كه بتوان  ي اد يمن ز ي فتوشاپ برا ديو جد ي خاكستر  صفحه
  .فراموشش كرد

  اره يو ارتباط ام را باس دميكش يجور مواقع دور خودم حصار م نيا
  ي قطع م  نيزم

  !بود  چيمارپ ي رم پر از كهكشان هاچون در س  كردم

خودم آمدم ساعت پنج بعد از ظهر بود و من آنچنان غرق بوده ام  به
  ي حواس يكه با ب
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  .ناهار را رد كرده بودم ميتا

نسخه ها را از او گرفته بودم و خودش را   نيكه آخر يخانم همان
  يمعرف يپرچم

 ي كرد. همكار بعد يبود، با لبخند با من دست داد و خداحافظ كرده
  ان يم ي كه مرد

  ي كرد، پس از او آقا يبود خداحافظ يو همسر خانم پرچم سال
  از گريد يكي يقت يحق

شدت سر   كه با هم به يحال  در يراه خانم زمانبه هم همكاران
  بنر كي ينورسنج

را   ي كردند و روز اول كار يكردند خداحافظ يصحبت م يغاتيتبل
  گفتند و  كيتبر

  .شدند دور

از نه صبح تا پنج بعد از ظهر  ي تر بمانم اما ساعت كار  شي ب  خواستميم
  .بود

ام را خواست، طرح    يطرح رسم نياز من اول ي طاهر ي ظهر آقا اواسط
  ي كي غيتبل
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در سر  دهيها ا ارديليشركت معروف بود و م كي ديمحصوالت جد  از
  داشتم تا انها 

  .نمك يياجرا را

  بيآن محصول در ج ي عكس ها ي كه فلشِ حاو يحاال در حال و
  لپ تاپم فيك ي كنار

  .به سمت خانه به راه افتادم بود

دانستم امشب آن را كامل خواهم كرد  يداشتم كه م اقيقدر اشت آن
  يكه طاهر يدر حال

  !من پنج روز فرصت داده بود به

و  ميراه و پشت چراغ قرمز به پناه زنگ زدم تا خبر اتمام ساعت كار در
  برگشتم به 

  !رفت نهييدر آ ميچشم ها يرا اطالع بدهم اما حواسم پ  خانه

نقش بسته  ريداشتند، تصو يبيروح من حالت عج يب ي ها ي خاكستر
  ر يتصو نهييدر ا

  !بودم دهيبود كه هفت سال بود ند يبيغر
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  !برق داشتند ميها چشم

  ...الو...الو-

نگرفتم.   نهيخط هم چشم از انعكاسم در آ ي پناه از آنسو ي صدا با
  :گفتم  ي فقط فور

  !. خداحافظم يبا هم حرف بزن   ديخونه! تموم شد. با رميدارم م-

كه همچنان   يمن ي راننده ها برا يدر پ يپ ي بوق ها  ي صدا اما
  زدند ي بودم م ستادهيا

  !رمي بگ دميو جد بي غر ي و چشم از چشم ها ميايشد به خودم ب  باعث

  .فرصت روشن كردم نيساز را در اول ي چا دميخانه كه رس به

به فلش نگاه كردم كه  ي كردم و طور فميك ي كنار بيدر ج دست
  انگار عشق اول من

  .است  بوده

  .را به لپ تاپ وصل كردم و وارد جهان خودم شدم شارژر

  .مغذم خاطراتم را  ديكش يم  ريرا به تصو مي ها دهيا ميدستها



 134 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

انتخاب رشته   دميرا شن هيبحث پدر و سم ي كه صدا يشب ي فردا
  .داشتم

  ريدانستم كه از ز يها سال قبل م  ارديلينبود من از م  يمهم زيچ اصال
  ي شاخه ها

  .را ادامه خواهم داد كيو گراف خواهم بود هنر

پدر هم مشورت كرده بودم و پدر گفته بود اگر بخواهم بجز هنر   با
  يگريد زيچ

هم خوب  ي نظر  ي هوش و ذكاوتم در رشته ها نكهيكنم با ا انتخاب
  است اما در فقدان

م به عهده خودم گذاشته بود احساساتم را خواهم كشت. پدر باز ه هنر
  طرفانه  يو فقط ب 

هنر  ي از شاخه ها كينگفت كدام   يكرده بود. او حت انيرا ب نظرش
  برم بهتر است، 

  .گذاشت  يوقت منطقش را كنار نم چيبود و ه  يمنطق شهيهم پدر

  ماتشيتصم يبودم چرا عقلش را در همه مسائل قاط  دهي پرس يوقت
  كند گفته بود يم
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  يبرام در پ يقابل جبران ريغ  جهيگرفتم و نت ميبا احساسات تصم كباري
  .داشت

هامون هم راجب انتخاب رشته صحبت كرده بودم و او بر عكس پدر  با
  كامال قاطع 

 يقط به درد هنر م خودش را گفته بود كه با آن همه استعداد ف نظر
  !خورم و بس

ادامه  ي ادار  ي تا كارها ميمدرسه شد يهمن و پدر صبح زود را پس
  را انجام لميتحص

  .ميده

  :راه به پدر گفتم در

  بابا؟ -

  جانم؟-

شدم  ي. داشتم رد مدم يشن هيشما رو با سم ي صحبت ها شبيمن د-
  و كامال ناخواسته 

  .بوده يچ  هيكه قض دم يشن
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  !زشت بوده يليكارت خ ؟ي استراق سمع كرد-

  .حرفمو گوش بده  هيدرس اخالق به من شو و بق  اليخيبابا ب-

  .زميعز دميبگو باباجون. گوش م-

به سمت همون جذب   قايمنع بشه دق  ي كار هياگر از  ي هر كس ييبابا -
  ! راهش شهيم

  ديكنه. شما با تيو رعاو حجابش رونيبره ب  ديكه نذار ستين نيا
  آروم يليخودتون خ

  !نيصحبت كن باهاش

  .شعار نبود! از صبح نشسته بودم و فكر كرده بودم ميها حرف

  !منطق را دوباره به من باز گردانده بود او

را هم  ش يرا دوست ندارم اما دلم بد بخت  ازيشده بودم من ن متوجه
  .خواهد ينم

 ي به برخورد ها يبودن پدر مطمئن بودم اما سر سوزن   ياز منطق من
  هيسم ي لحظه ا

  .نداشتم نانياطم
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  نيبه بدتر نيايكارو بكنم و شما ب نيمثل من اگر ا يبابا شخص  ني بب-
  شكل ممكن 

.  هينطوريا تم يشخص چون دميمن به حرف شما گوش م  نيكن   هميتب
  ت ي شخص  ازياما ن

  يدون يخودش تجربه كنه، م زويداره و عالقه داره همه چ  يسركش
  خودمو كه به جاش

  ي بد جهياگر نت  ي منم اگر بودم دوست داشتم حت  نمي بي م ذارميم
  داشته باشه خودم تجربش

بابا   ي دون يبده، م  ي بد  جهياصال از كجا معلوم نت  گفتمي . با خودم م كنم
  ي هر كس بايتقر

راجب   ي نشسته و عقالن يكي يذات سركش رو تو خودش داره ول نيا
  ماتشيتصم

  .نه يتو دل اتفاق تا آخرشو بب  رهينفرم نه، م هيو  كنه يم فكر

طرف و به دور از   يكامال ب ي جوريداره تا  اجياحت ي االن به كس ازين
  ها  تيحساس
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صحبت كنه و راه و چاهو جلوش بذاره و وادارش كنه به فكر  باهاش
  يكردن. كس

بوده و مركز   ايكه خواسته براش مه ي زيهر چ شهي اون كه هم مثل
  توجه و محبت

 شه،ي فته، محدود بشه، بد تر م اگر سركوب بشه، اگر جلوش گر بوده،
  عكس  جهينت

و عكس العمل هاش  هي. مواظب سمستين يراه عمل نيده بابا! ا يم
  !ني باش

  ديكه نبا ينشما گوش نكرد و او ي به حرف منطق از ياگر كه ن  يحت
  ش ياتفاق افتاد، پ

رسه كه حرف شما درست   يم جهي نت  نيكنه و به ا يفكر م خودش
  هي نيبوده و ا

  .كنهي م جاديا ازيشما و ن نيب ي اعتماد

و او را سخت  نمي را بب جهيرا به سمت پدر برگرداندم تا نت ميرو
  مشغول فكر كردن

  .دميد
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  .كرد و گفت ينچ ميچراغ قرمز كه توقف كرد پشت

من    ديكه فهم نيبالفاصله بعد از ا شبيهمون د هيشده بابا! سم ريد-
  ي كار ستيقرار ن

فقط باهاش حرف بزنم خودش دست به   خواميانجام بدم و م ازين واسه
  كار شد. احتماال 

 و تلفن محروم وتريهفته از كامپ  كيتا  ازوي. ن ي ديو نفهم  ي بود خواب
  ذاره يكرده و نم

 ريخورد كرد و متاسفانه د  تشويبره. شخص رونيمن ب   ايخودش  بدون
  دست به كار

حرف زدم؛  ي رفت من نشستم باهاش منطق هيكه سم ني. بعد از اشدم
  به ظاهر قبول 

  !ترسونه يم يل يمنو خ نيو ا دميند نوياما من تو چشماش ا  كرد

نگران نبودم. نگران پدر بودم  ازين ي ! ابدا برادمياز سر تاسف كش يآه
  وسيمبادا مأ

  .نبود يخوب زيپدر چ أسي. شود
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  :كرد و گفت  ينچ پدر

  !كاش همه مثل تو بودن بابا-

 دي فهم ي بود تا م دهيرا د شبميكاش عكس العمل د  ي دل گفتم ا در
  يجلو دهيدختر فهم

قرار گرفته است وگر نه امكان نداشت دختر  ي زيچ ريتحت تاث شيرو
  و  نيغمگ

  .و پخته امروز باشد دهيدختر فهم نيهم  شبيد انيگر

شود كه دستش را  ادهيرا متوقف كرد. خواست پ نيمدرسه ماش ي جلو
  :گرفتم و گفتم 

  .نيايدارم بابا. شما از پسش بر م  ناني من بهتون اطم-

شدم و به همراهش به سمت دفتر  اده ي. پد يزد و سرم را بوس ي لبخند
  .رفتم

بود و دست آخر كه تمام كار  شهيتر از هم دي مدرسه نا ام ريمد چهره
  را انجام ميها

  :رو به من با لبخند گفت  شد
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  .زميمادر شما نشدم عز دنيسه سال گذشت اما من موفق به د -

  كيندارد اما به  دنينفرت د مي آن كوه عظ ميخواستم بگو يليخ
  لبخند تلخ بسنده كردم،

  .گريد يليو پدر به دل ليدل كين به م  م؛يبسنده كرد  ميبهتر بگو اي

ثبت نام مدرسه كه تمام شد و من از مهر همان   ي است كارها ادمي
  سال رسما محصل

به خانه آمد   ديلپ تاپ سف كيشدم، پدر همان شب با  كيگراف رشته
  و آن را به من

  .داد هيهد

  .ميگو يرا م مي( رو به رو |لپ تاپ رنگ و رو رفته و داغان) : نيهم

 وانهيكه د يدست من ريده شد اما زدوسال پس از آن از او استفا فقط
  طرح زدن بودم

شك داشتم كار    ي داشت و من پس از هفت سال حت يكم تحمل
  بدهد! اما او به شكل

  !با وفا بود   يبيعج
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  .شد يكيها   هيمِرج را زدم و تمام ال  نهيگز

در سطح  ميعظ ي ها لبورديب ي كه قرار بود تا آخر هفته رو يعكس به
  شيشهر به نما

  .نگاه كردم ديايب در

  !نقص بود يب

  .در هفت سال گذشته بود يلبخند واقع نياول لبخندم

  .دادم هيپشت سرم تك وايكردم و به د ليم ي ا ي طاهر ي را برا عكس

  يكجاست، فقط م لميموبا  دانستميزدم اما نم يبه پناه زنگ م ديبا
  .دانستم كه هست 

 حيرا نصب كرده بود. او ترج ياجتماع ي من تمام شبكه ها ي برا  پناه
  كيداد من  يم

  .ام دهيباشم تا معتاد خاطرات پوس ي مجاز معتاد

  ي و پست مسخره ا كردمي را نگاه م نستاگرامميفقط ا ي از چند گاه هر
  .مگذاشت يم

  راه  ي ها انهيدر مآمد. پناه آمده بود، بلند شدم و  ديچرخش كل ي صدا
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  :گفتم  و

هفت سال گذشته بود. ممنون  ي روز تو نيممنون سرپناه! امروز بهتر-
  كه دوباره 

  .ي بهم برگردوند  لبخندمو

  :سمت مبل، طرح را نشانش دادم و گفتم  دميرا كش دستش

رنگ بنفش و زرد دقت كن. تناسب رنگ  ينگاه كن پناه. به هارمون-
  زرد و رنگ 

  يشده. من نورسنج يمنف  ي فضاها ومدنيباعث باعث به چشم ن بنفش
  رو كه ي اشتباه

و زرد   ييوميكن با رنگ زرد لباهاش عكس گرفتنو تا حد مم اونا
  جبران وميكادم

اشتباه مكان  يها دقت كن. به خاطر همون نور سنج هي. به ساكردم
  ه يقرار گرفتن سا

هارو  هيكردم و سامن عكسو برعكس  نيدرست نبود واسه هم ها
  .كردم جادي خودم ا
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به   يكرد و اصال توجه يكردم كه داشت با عشق نگاهم م  نگاهش
  .نداشت حاتميتوض

  !نميبيچقدر خوشحالم برق چشماتو م-

  را خاراندم و گفتم  سرم

  !! سالمزهياممم.چ-

  :زد و گفت  ييبايز لبخند

  !خواميو رو ممن صالح ت ي ديفهم ريكه د في سالم. ح كيعل-

  دمييبو داد. كنارش نشستم و عطرش را هيمبل تك  يبه پشت و

جا   يتا بفهمم عاشقم پناه! از من انتظار ب د يكش من چهار سال طول-
  .نداشته باش

  :نگفت. دوباره گفتم  چيه

  قهوه؟ اي ي خوريم ييچا-

  :داد و گفت  يرا در كاسه چرخ چشمانش

 ياالن دم كن  يتون يكه م ي زيتنها چ ي كدومشو تو خونه ندار چيه-
  !شنهيآو
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  يمزخرف و طعم تلخ و زهر مار ان طعم ام دادم و از ي نيبه ب  ينيچ

  :.غر زدمدم يدم كرده چهره ام را در هم كش شنيآو

  ه؟ي! نظرت راجب طرحم چكنمي من اونو واسه دشمنم هم دم نم-

بگم    تونميفقط م   دونمينم يكيگراف ي زايچ نيراجب ا يچيمن ه-
  خالقانه اس و  يليخ

پا   ر يوارونه كردن عكس و ز دهيا گميم ي ترش رو بخوا يكارشناس  اگر
  گذاشتن 

  !جاذبه واقعا جالبه قانون

واسم با ارزش تره. ممنونم  يتو از صدتا نظر تخصص  ينظر كارشناس-
  پناه! واقعا

  .ممنونم 

  .كاناپه بلند شد ي از رو _نكن شيهند_داد آن طرف و با زمزمه  هولم

  !اقتيل يب  كنميكه من خرج تو م  يعشق فيح-

  :توجه به حرف من گفت  يب  شيحال در آوردن لباس ها در
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 مهي تاحاال جر ي نامه گرفتنه! در تعجبم چجور يگواه تيبرنامه بعد-
  !ي نشد

قط  نامه نداشتم و ف ي گفت! من هم متعجب بودم! من گواه يم راست
  ي به آموزه ها

من و زمان  يسال بسنده كرده بودم. هجده سالگ  نيچند يدر ط پدرم
  نامه  يگواه

  .شد   يدر فضاحت كامل ط گرفتنم 

را از  ني ماش اديبود كه ز نينشدنم ا مهيجر لي از دال يكي اصال
  ي در نم نگيپارك

  ي كه پناه نبود خودم پشت رل م ي فقط در مواقع ضرور آوردم،
  !نشستم

  .! واقعا زشتهي نامه ندار  يسالته و گواه  شيو ش  ستيب-

  .نازك كردم و به سمت آشپز خانه به راه افتادم شي برا يچشم پشت

  .بگو  يو پنج سالمه! حاال ه ستيمن ب -
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!  مي وري. االن اواخر شهري شيم ش يو ش ستيب گهيروز د شي ش ايپنج  -
  محض اطالعت

  !اول مهر تولدته بگم

  .از روز تولدم متنفر بودم من

  .دينگو كيكس تولدم را تبر چيه گريكاش د ي ا

  :با مضمون  ي از طاهر ليميا  كيلحظه  همان

  .گم  يم كيخانوم سروش. بهتون تبر سالم

رنگهاتون از نظر   يو هارمون نيخالقانه و جذاب درست كرد تينها يب
  ي روان شناس

  .نوع محصول و كار كردش متناسبه با

  زياز فردا شما طبقه هشت پشت م ني فيزدن ح يغاتيبنر تبل  ي برا شما
  .ني بشن

  .شما به خاطر استقبال صاحب اون كارخونه از بنر شماست عيترف

  .شما ي روز افزون برا ي ها ت يموفق ي آرزو با

  .ي طاهر
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روزه و  كيكه  شدي نگاه كردم. اصال باورم نم توري مانبه صفحه   شوكه
  فقط با ارائه

  .رميبگ عيطرح ترف كي

  :لبم آمد و پناه گفت ي رو ي لبخند

  ؟ي دخن يم يبه چ-

خند شد، لپ تاپ را به سمتش برگردادم و   شي به ن  ليتبد لبخندم
  :گفتم 

  !گرفتم عيترف-

  :چشم درشت كرد و گفت د؛يباال پر شيابرو

  روزه؟  هي-

  اره-

در آورد و  شياش را از پا ي ابر ييو بعد دمپا سكوت كرد ي ا لحظه
  در يمحكم و پ

  :زد گفت يو همزمان كه م ديكوب  ميبه بازو يپ
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! تو سه بار تو جشنواره يداشت  هياحمق! احمق! تو كنكور سهم-
  رتبه يخوارزم

  يشد؟ م  يرتبت اون م ديذوق و استعداد چرا با نهمهي! با اي آورد 
  درستو  ينيبش ي مرد

  دانشگاه آزاد بود؟  اقتتيل ؟يبخون

داشتم خودم را از ضربات محكمش در  يكه سع يلبخند در حال با
  امان نگه دارم

  :گفتم 

  .بودم ي بد طيبابا من اون موقع تو شرا-

  .اري ن يخفه شو، بهونه الك-

اصال دانشگاه رفتم  تيكه من تو اون وضع ن يباش پناه. هم يمنطق -
  شكر ي هم جا

. اون موقع تازه هامون رفته بود، بابا منو تنها گذاشته بود، از خونه  داره
  زده بودم

  .نداشتم يخوب يروح ت ي. وضعرونيب
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.فكر  يدانشگاه باش هي ي با هامون تو  يخواست ي. تو ميگ يچرند م-
  دونم؟ ينم ي كرد

رتبه كنكورت چون هنر تهرانو فقط با وجود  ي تو ي گند زد عمدا
  .يخواست يهامون م

رو  ت ي رو، دانشگاهت رو، نوجوون تي احمق. هفت سال از زندگ وونهيد
  همه فرصت

  !ي رو به خاطر هامون سوزوند هات

گفت، كامال حق داشت! من آزاد   يسكوت نگاهش كردم. راست م در
  تهران درس 

خواستم! چون بدون  يرا نم يچون بدون او و حضورش دولت خواندم
  پدرم اصال

  .مي ديرا لذت بخش نم خواندن درس

كه  ي ا هي. با آن سهمخواستميكردن را هم نم يآن ها زندگ يب  من
  من در كنكور داشتم 

باب باب طبعم  شتريپاسخ نامه ام ب  ي ديقبول بودم اما سف يراحت به
  .بود
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  .بود  شيلباس ها دن يدر حال پوش  تي پناه نگاه كردم كه با عصبان به

  :گفتم 

  !يش ي كردم خوشحال م يفكر م-

گرفت و سپس چشمانش   قيعم يو دم ستاديچند لحظه ا نيخشمگ
  م يچشم ها هيرا 

  :و گفت دوخت

  . روز خوش يذارم تا بهشون فكر كن ي تورو با حماقت هات تنها م-

  .را محكم بست و من خنده ام گرفت در

اتاقت و به  ي برو تو نديگو يبودم مثل بچه ها كه به آن ها م  شده
  بدت فكر ي كارا

  !كن

  .داشت ليدل ميمن حماقت كردم اما حماقت هاحق داشت  پناه

روز به روزش بعد از ورود   ي گذاشتم كه برا يم  يپا به دانشگاه چطور
  من نقشه 

  م؟ يديكش يم
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  كرده بود؟ فيتوص ميرا او برا شيفضا كه

  !توانستم يشد، نم ينم

خودم را در كنار او در دانشگاه تصور كرده بودم.   رستانياز اول دب من
  او از روز 

  .ختير يورود من بر نامه م  ي دانشگاهش برا اول

  .او را يخواستم چه كار كنم دانشگاه ب يم

  !كرد يدرك نم پناه

رو به آن رو شد. اتفاقات پشت سر  ني از ا يمن در هجده سالگ   يزندگ
  وقفه  يهم و ب

  .سرم فرود آمدند بر

كه ذره ذره   يكند؛ اتفاقات  يرا تجربه م يبياتفاقات عج يآدم يگاه
  غمايوجودش را به 

  .برند يم

  يبي هم با رخ دادن آن اتفاقات حس آنكس را داشتم كه در سراش  من
  ي ليتر كيتند 
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  .متوقف شده است   شيقدم كيچرخ در  جدهيه

كند اما   يم طسقو  انيپا يب ي بلند كي جلوتر و از  يرود كم يم
  ر يگ  ن يبه زم دهينرس

  .شوديافتد متوقف م ي درخت م شاخه

 زند؛ يدورش حلقه م ي هفت متر تونيمار پ كيافتد برود كه  يم راه
  ي م يناج كي

 يد بدن او م تفنگش از بدن مار رد شده و وار رينجاتش دهد كه ت ديآ
  .شود

 د يكند كه بگو يرسد و دستانش را بلند م  يبه مقصدش م بالخره
  ! من ي زندگ ي)ه

  !كنديبه او برخورد م يام!( اما ساعقه از وسط اسمان آب زنده

  !آنكس را دارم حس

  !چاره يآنكس، ب يه

  !شانس مزخرف ات ي برا رميبم
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و دوباره  ي ريم  يدوباره م ،ي شو يزنده م يه ،ي ريبم  يخواه يم يه
  !ي شويزنده م 

و  تيگلو خيآن داس مزخرفش را گذاشته باشد ب   ليكه عزرائ انگار
  ي فشار بدهد و ه

  !بدهد فشار

  !آنكس يه

  !ي اشده  چهيباز

  !كنديم ي كه گربه قبل از كشتنش با او باز  يموش ي ا شده

تر  اهي ات، س اهي شب س انيپا ست؛ ين د يتو سپ  ه يشب س انيكن پا باور
  .است

  !زميعز آنكس

  كند.   يم ي من نسبت به تو احساس همزاد پندار نيا

شد دست كرد ته حلق و  يكاش م ي بار هزارم آرزو كردم كه ا ي برا
  .آورد باال  تمام گذشته را

  .بودم يفردا آماده م ي برا  ديكاناپه بلند شدم، شب بود و من با ي رو از
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من كامال مجهول بود چون آن  ي در طبقه باال تر برا  دميكار جد زيم
  موقع كه ترمه 

گوش  شيداد اصال به حرف ها يشركت را به من نشان م ي جا همه
  كردم و ينم

  .آنجا بودم ي رفلسفه دكور خاكست دنبال

انجام  ي چه كار قايدانستم كه در طبقه هشتم دق  ينم ل يدل نيهم به
  .دهنديم

  دهيمن چ  چسنديمورد پ قايبود كه عم ييجا نيشركت اول نيزا يد
  .شده بود

  .را باز كردم ميموها  بافت

  نييزانو نبود از پا ريبودند و اگر مانتو ام تا ز ريدست و پا گ شهيهم
  رونيمانتو ب 

و بافت را  يمزخرف دم اسب ي واقعا شرم آور بود و مدل مو نيو ا زديم
  ليبه من تحم

  .كرد يم
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ام را همانطور  يرو فرش ي ها  ييتخت رها و دمپا ي را رو خودم
  نا  ييبه جا دهيخواب

  .پرتاب كردم معلوم

خراب   ي كه در تمام روز در برابر خاطرات ساخته ا ي از خواب سد قبل
  و شوديم

  .كند يم  رانتيگذشته و ليس

  .به قبل تر ها  برگشتم

  .دارم آن روز ها را اديبه  خوب

گذشت و من در كنج اتاقم  يروز از ثبت نام من در هنرستان م چند
  حوصله با  يب

  .رفتم  يكارل دراو وَر م  برنامه

 واري به د واريه بود، من در اتاقم و او در كارگاهش دبود، پدر حجر عصر
  !اتاق من

  او نبودم؟ شيچرا پ اما

  !بود ساده
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كنترل   م،ياعمالمان را از دست داده بود ارياخت ييجور ها كي ما
  مان،يستهاچشمها و د

  !كردن يشدند و نوازش م يم رهي خ ارياخت يخودمان نبود. ب دست

  !بود يعيطب  ريچهار ساله ما غ يدوست ي از حد برا اديز يكم نيا و

وقت  چيچهار سال ه  نيا ير ط! دميها نداشت  ي باز ي هند نياز ا ما
  انقدر با  ميموها

 رهيخ  شيوقت با وسوسه به لب ها چي پشت گوشم نزده بود. ه احساس
  !نشده بودم

  .وقت انقدر جذبش نشده بودم چي چهار سال ه  نيكل، در طول ا در

بدن و مغذمان قطع   ي اعضا اريكه اخت قهي آخر بعد از پنج دق دست
  شده بود، به خودمان

  !ميآمد

  :گرفتم و او گفت  شياز چشم ها چشم

  !شه  يامممم.داره واقعا شرم آور م-
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ان حال  تكان دادم، عقب عقب به سمت در كارگاه رفتم، در هم ي سر
  دست پاچه و

  :و گفتمنگاه به ا يب

  .برم  ديمن با-

  !ميگويمثل سگ دروغ م ميدانست  يجفتمان م هر

 شهيفته آخر تابستان بود و من عالف تر از همدر كار نبود! ه ي ديبا
  .بودم

و من رو  ميديرا ند گريبود، همد روزياز آن موقع كه پر گريخب د اام
  .به مرگم 

از كف  خواست يعمرم انقدر دل تنگ نشده بودم دلم مبه حال در  تا
  اتاقم تونل بكنم به

  !كارگاهش

  !حد تباه بودم نيا در

  ميشده بود زياحساس متنفر بودم، هر دو رقت انگ  نيا از
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  كيج كيج ي ام را ربود فقط با صدا ي اريخواب هوش يك دم ينفهم
  گنجشكان چشم

  .شروع شده گريروز د كي دميرا باز كردم و فهم ميها

  دميكش  يم  نيزم ي خاراندم و پا بر رو يرا م ميطور كه موها همان
  ساز را به ي چا

  .به راه افتادم سيزدم و به سمت سرو برق

را داغ  ميرا بستم و بدون خوردن صبحانه، چا ميزدم و موها مسواك
  .دميداغ سر كش

  كيتراف نيساعت وقت داشتم تا در ا كيشده بود و من فقط  ريد
  مزخرف تهران به

  .برسم شركت

ساده و  نيپناه را با ج هيهد يرسم  ي مانتو ها ليخ ان يمانتو از م كي
  دم يمقنعه پوش

  .شركت شدم  يراه شيبدون آرا و
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و رفتن از  يابي ريو حس مس  يرانندگ ي لطف پدر و فوت و فن ها به
  ها  يعفر

پارك   نگيرا در پارك نيمقابل در شركت نگه داشتم و ماش  باالخره
  .كردم

  .نگه بان سالم كردم به

 يدكمه هشت آسانسور را فشردم را فشردم. اصال نم لكسير كامال
  دانستم در آن جا 

  .داشتم ناني خودم اطم ي ها  ييكنند اما به توانا يم ي كار چه

  .رز دوباره روحم را نوازش داد  فيخف ي آسانسور باز شد و بو در

  .بود يو مشك ديسف ،ي طبقه ها خاكستر هيجا هم مثل بق آن

  ...دوباره همان قاب ها و

بحث  مشغول  قيبودند و عم ستادهي ا زيم كيخانم و چهار آقا دور  دو
  و گفتگو بودند 

  .متوجه ورود من نشدند و

  :كردم و گفتم نينماد ي به سمت جلو گام برداشتم سرفه ا آرام



 161 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

  .سالم، من سروش هستم-

  .نگاهم كردند   يبه سمتم برگشتند و سوال همه

  :به جانب گفتم حق

  طبقه باشم  نيگفتن از امروز ا ي طاهر ي اقا-

  :زد و گفت  يحواس ياز سر ب  ي از خانم ها لبخند يكي

سفارش شما رو كرده   ي طاهر ي آقا زميعز دي اهان! بله درسته. ببخش-
  .بودن

  :سمتشان قدم برداشتم و با همان دختر دست دادم كه گفت  به

  .توام راحت باش كنن يصدا م   باي. همه منو فرباميمن فر-

داشت كه هر همه   ي و كنج كاو زيبا چشمان ت كيكوتاه و اندام بار قد
  نظر  ريجا را ز

كه قد   گرشانيد  يكيگفتم و  ي گرفت. با لبخند، خوش بختم ا يم
  ييبايز ي بلند و صدا

  :گفت  داشت

  .هستم ي نجف  مايمنم س -



 162 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

  از مرد ها گفت  يكيزدم كه   ي لبخند

  .خانوم سروش  ميدي شن يليشما رو خ فيما تعر-

  :و گفت ديباال انداختم كه خند ييابرو

  .هستم يرضا سلطان يمن عل خوامياوه عذر م-

  بينگاه كردم كه دست در ج ي گفتم و به نفر بعد يخوشبختم
  ي شخندي .ن كرديبراندازم م

د خور يمن چرخ م ي نگاهش رو نييكه از باال تا پا يو در حال زد
  :گفت 

  .هستم يتهران-

  :دفعه گفت كي بايفر

 كي. فقط م يكنار و كارو شروع كن ميمعارفه مسخره رو بذار نيا نيايب-
  ليهفته تا تحو

  .مي انجام نداد ي كار  چيو ما ه  مونده 

  :مشتاق گفت يرو به من با عجله ول و

  .ميدار ازيهمه ن ي ما به همفكر ايسروش، توهم ب  خانوم
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چه  قايدقكه قرار است  گفتي و به من م شديم داي نفر پ كي كاش
  از يكه ن  ميبكن يغلط

  .دارد  ي همفكر به

بودن  ج يسوال گ دنيدادم با پرس حي شدم و ترج دنشي پرس اليخيب
  .خودم را اثباط نكنم

  .مي كه هم دورش جمع شده بودند رفت ي زيسمت همان م  به

  :داد حيبه من توض با يشك

و تناسب اندام از ما خواسته تا   يشركت ساخت لوازم ورزش هي-
  رو دش يجد ليتردم

باشه. از ما نخواسته كه   قهيدق كي لم يو خواسته مدت ف مي كن غيتبل
  و ليتردم ي ايمزا

رو متفاوت تر  ندشويه تا محصول جدخواست م، يهاش رو بگ يژگيو
  . ما مينشون بد

  .كمه يليكه خ ميهفته فرصت دار كي فقط

  آورده بودند؟ يغاتي تبل ي ها  لميبه بخش ساخت ف مرا
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  !نداشتم تيو اد ي ساز لميدر ف يتخصص نيكوچك تر من

  بسازم؟  يغاتيتبل لم يف يمعروف نيشركت به ا  ي خواستند من برا يم

  :و گفت ديخودش را كنار كش يموقع تهران  همان

  .ن يبه من خبر بد  نيكه گرفت  متونو يمن مسئول تداركاتم. تصم-

  :معترض گفت بايفر

 در هيچ ايمسخره باز نيمن مسئول تداركاتم! ا ي چ ي ني ليسه-
  ي ا دهيا هي ايب ؟ي اريم

  .ميبده وقت ندار ي زيچ

  :به من كرد و گفت ي نگاه خصمانه ا يتهران

  .فقط مسئول تداركاتم. من ن يبپرس دتونيپرداز جد  دهياز ا-

  .دياز اتاقها رفت و در را كوب يكيبه  و

  .ميرفتنش نگاه كردمتعجب به   همه

  مردك؟  نيا ي بدهم؟ آن هم به جا دهيرا آورده بودند كه ا من

  :كرد و رو به من عذرخواهانه گفت  ي نچ بلند بايفر
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شركت   سيبا مشورت رئ ي طاهر ي سروش جان. شما رو آقا ديببخش-
  ل يسه ي به جا

ناراحته چون  كمي لي رو گذاشتن مسئول تداركات. سه ليو سه آوردن
  چهار سال تمام

اون ساخته   تيبا خالق لمايف شتري سرگروه ما بود و ب  ييجورا هي اون
  دي شدن. ببخش يم

  زم يعز

چند لحظه   يكه تهران ييبود رو به جا ياش نجف ل يكه فام  يخانم
  رفته بود پشت شيپ

  :نازك كرد و گفت چشم

 ي جلوه ها مي سلطان  ي ! آقادمي انجام م توياد ي وا! خب منم كارا-
  د يما هم با يني! ژسيو

  كنار؟  ميكشي خودمونو

  :گفت با يشك
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بهش   ديناراحته. با  كمي ليجان! منتها سه  ينجف ي گ يتو درست م-
  م يوقت بد

  !بايفر ميما وقت ندار  يول-

  ؟ يداشته باش ديبا يكه همه تمام دعواها سر تو باشد چه حس يوقت

 زيچ نيتر تياهم يمن ب  ي برا يحال حاضر قهر بچه گانه تهران  در
  !بود

دوم شخص  رياسمشان با ضم ي خانم هارا به جا لي فام بايكه فر نيا
  زند يمفرد صدا م

  .بود تي اهم يب هم

را  لميآخر ف ي ها هي بود كه من تا ثان نيداشت ا تيكه اهم ي زيچ تنها
  هم در ذهنم 

  !بودم ساخته

  :گفتم شانيحرف ها انيلبخند م  با

  !دارم شنهاديپ هيمن -
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 لميف روزيچون د كردنديم تي را اد لم يف ديبود كه با ي روز  امروز
  تمام شده ي بردار

  .بود

كه خودش را گرفته بود، سالم   يدر حال يصبح تهران ش،يروز پ دو
  به همه يمزخرف

 يت ي ندارد و خودش از پس مسئول هي به حضور بق ياجيو گفت احت داد
  كه به عهده اش

  .شد  شنيلوك يراه  ي بردار لميو به همراه گروه ف ديآ يبر م  است

  !را با خود ببرد قبول نكرد باي حداقل شك ميچه هم كه اصرار كرد هر

  .و فلش را وصل كنم دياي باال ب  ستميبودم تا س  ستادهيمن منتظر ا حاال 

  :شروع شد لم يبود ف يهر جان كندن  به

  .كرديم دنيآمد و شروع به دو يم ليتردم ي بود كه رو ي مرد

  ي دو خودش را در مسابقات دو دانيو در م  شديكم فضا عوض م كم
  كيسرعت المپ

  .كرد يم تصور
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اما با   كرديو داد م غ يشد و ج  ياول م ا،ياز نفر اول دن يبا فاصله كم و
  احساس 

دور او  تيجمع ديد ي كرد م ياطرافش، چشمانش را كه باز م سكوت
  جمع شده و به 

  !خورنديافسوس م حالش

  ينقص به نظر م يتابش نور درست بود و ب ي ا يها و زوا ينور سنج كل
  ما ا ديرس

  .درست نبود  ي زيچ كي

  .داشت يمشكل اساس كي  ويديو نيا

و  بايرفتم و در را باز كردم، شك ت يبلند شدم و به اتاق اد ميجا از
  هر دو يتهران

  .بود  يخانم نجف ستميدر س سرشان

  :گفتم 

  !ديصبر كن -

  .دو به سمت من برگشتند هر
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  گفتم 

  .هست ويديو نيا  ي تو يمشكل هي-

  :شد و گفت   نهيدست به س يتهران

  ؟يچه مشكل قايدق -

  :گفت با يشك

. ما افراد با تجربه رادهيو ا يبدون مشكل فن  پيروش جان كل كلس-
  .ميدار ي ا

  :گفتم كالفه

  !وجود داره يتيجنس  ضيتبع ويديو نيا ي ! توبايفر ستين نيمشكل ا-

  :برد گفت يفرو م  ستميكه سرش را دوباره در س يدر حال يتهران-

 ي بردار لمياز خود ف تيلطفا خانم سروش. كار اد ني ريوقتمونو نگ -
  طول  شتريهم ب 

  .كشهيم

حقوق زنان   هيعل  ضيتبع لميف نيشما تو ا گميدارم م يتهران ي آقا-
  و با  ن يقائل شد
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 ي مشكل جد ني. ان يشيبا موج اعتراضات مواجه م  ويديو نيا انتشار
  !هيا

  :كه تا آن موقع ساكت بود گفت  ينجف  خانم

  وجود داره؟  يضيچه تبع-

  :شوند گفتم يكه چطور متوجه نم نياز ا متعجب

كه فقط   ني كن  يالقا م  نندهي حسو به ب نيا  نيخود آگاه دارشما نا-
  يتو تونن يم ونيآقا

نسبت به خانم ها   ونيرتبه كسب كنن. كه آقا ك يالمپ مسابقات
  .دارن  ي شتريب ييتوانا

  :زد و گفت ي پوزخند يانتهر

مشكل   ستين  لميخانم سروش؟ مشكل از ف هيمشكل شما چ  يدونيم-
  شما منم، شما 

  !نيريبگ راديبه كار من ا نيخوايم

  :تم و گفتم كوره در رف از
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  لميف  ي آقا تو هيگفتم از  ي! من كرمي گيم راديمعلومه كه به كار شما ا-
  د؟ي استفاده كن

  :كند كه با خنده گفت   ي گر يانجي مثال خواست م با يشك

 نجوريبه ا ي گلم. ك ي ريگيم  يلياسرائ يبن راديا ي سروش جان دار -
  كنهيتوجه م زايچ

  !آخه

  يقي كردم. نفس عم ي بحث م   دينبا نديدي فهم ينم يشدم. وقت   يعصب
  :و گفتم  دميكش

  ي. تاوان خود خواهد يخط بزن لميف  نيا ي طراحا ستياسم منو از ل-
  رو من  هيبق ي ها

  .دمينم

گران  شانيبرا لميف  ني! مطمئن بودم ادميگرد كردم و در را كوب عقب
  .شد يتمام م

كه   يباشد مخصوصا كس غاتيكه حرفه اش تبل يكس كينظر من  به
  يغات يتبل ي ها لميف
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  يمردم م ي رو ي رياز همه درك كند كه چه تاث شتري ب  ديسازد با يم
  اميگذارد و پ

تعجب آور  ميبرا فهمندي نم باي شك اي يكه تهران  ني. استياش چ ويديو
  .بود

  .رفتم نگيرا برداشتم و به سمت پارك  فم يك

  .كشش نداشتم گريمانده بود اما من د ي كار مياز تا گريساعت د  مين

  :همشكل به او و جواب ابلهان  حيو توض ي طاهر دنيبعد از د  مخصوصا

  .رتبه اوردن در مسابقات دارن ي تو ي شتريشانس ب ونيمعلومه كه آقا-

  .مضحك اش طاقتم را طاق كرد خنده

  .را باز كردم و پشت رل نشستم ني ماش

را به من داده بود كه   نيا ييتوانا يآنهم در ساعات اوج شلوغ راندن
  .آدم بكشم يحت

جهان  ي كشور ها نيتر يرا در عصبان  رانيركود ا ييخودم به تنها  من
  ي جا به جا م

  .كردم
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  .دمي كه بود به خانه رس ي ا يهر مكافات و بد بخت با

  .دميو مقنعه مزخرف را از سرم كش ساز را به برق زدم ي چا

  .و سوزاند كجايرا جمع كرد  اياحمق دن ي تمام آدم ها شديم كاش

آرام تر  يشد اآلن كم  يكه باعث م ي زيتنها چ دم،يكش  يقيعم  نفس
  .شوم او بود

 كردياتاق جلب م ني كه توجه را در ا  ي زيچ نياتاق را باز كردم، اول در
  يتابلو كي

  .دومتر در دو متر بود كه نقش چشم او را بر خود داشت ميعظ

اصال  ي زيچ نيبوم را آمدند در خانه درست كردند چون همچ نيا
  !وجود نداشت

شمار آن  يب ي شدم به چشم ها رهيتنها كاناپه آنجا لم دادم و خ ي رو
  .اتاق

  نيشدم، ا يشدم، ناراحت م يشدم، دلتنگ م  يم يموقع كه عصب  هر
  اتاق آرامش 

  .بود  گاهم
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  .كردم  ينگاهش م يگاه  دمش،يكش يم  يگاه

به طور قطع    توانميوقت نم چي ه ست،يرنگشان چ دمي وقت نفهم چيه
  شي چشم ها ميبگو

  .است  يرنگ چه

  ...است اما  ينگاه اول عسل  در

قرار داد ناگفته   كي يط  يي. روز هاشي م به چند سال پبازگشت دوباره
  و نانوشته 

  .م يكن ي از هم دور ميگرفت  ميتصم

  .نمشياز دور بب ديروز ها پاتوق من شده بود پشت پنجره، كه شا  آن

و خودم را از   د،يبگو ي زيچ ديبودند تا شا زيت شهيهم ميها گوش
  شدن به كينزد

ن نگفتن) جو ييتوانا شدم  يم كي كردم چون اگر نزد يمنع م واريد
  نيا ايجدت ب

  .دم يد ي( را در خودم نمميرو تموم كن ي باز مسخره
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هفته   كياول مهر بود و فقط  كيشده بودم، نزد شانيو پر آشفته
  فرصت استفاده  گريد

ام به خاطر تمام  يكرد آشفتگ يتابستان را داشتم و پدر فكر م  از
  .شدن تابستان است

شرم آور بودند و  اري بافتم كه گاها بس يدر ذهنم م ي اديز ي ها ي فانتز
  فكر كردن يحت

  .دنديبخش يحرارت م ميآنها به گونه ها به

  ش دارم.چقدر دوست دميچند مدت فهم نيا در

نميداد هس كه به هيچ عنوان اجازه  ييخرما ي موها آندلم تنگه 
  دستش بزنم. 

  غر ميزد

  سه ساعت حالتشون داده بودم وونهينكن د-

  :م يو با قهقهه بگو زميمن دوباره بهمشان بر و

  .خوانيپشما كه حالت دادن نم نيا-
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را با  ميو من قلم مو ميچقدر دلم تنگ است با هم تابلو بكش  دميفهم
  شرتش  يت نييپا

  .كنم  پاك

گاه تماشا   يدرختان مخف ي را از ال به ال  ديبا هم غروب خورش كه
  .مي كن

  :م يمن بگو كه

  تنهام هامون يليخ-

  دياو بگو و

  .ذارمي تا زنده ام نم گهي! دي بود-

در خواب راه   شيخواهد دوباره دست ها يچقدر دلم م دميفهم
  .كنند يصورتم را ط

 ليخز و خ نيچقدر در نبودش تنها هستم كه چقدر به قول ا دميفهم
  او  يها جهانم ب

  !ندارد الف

  .گوشه خواهم مرد يجهان ب نيگوشه از ا  نيبدون او در ا دميفهم
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بمانم با ذكر گور پدر غرور حتما به  ي خبر يدر ب گريروز د  كياگر  كه
  دنشيد

  رفت خواهم

طور نماند و پدر در آن روز نحس و كسل كننده خبر   نياوضاع هم اما
  را به  يخوب

  .داد من

  .ميبه شمال برو وريبود به مدت شش روز و تا آخر شهر قرار

را جمع كنم چون فردا صبح   لميخبر را به من داد و گفت وسا نيا پدر
  زود حركت 

  .است

ام  ياز آشفتگ  يمسافرت كم نياست با ا دواريكرد كه ام مهيضم و
  كاسته شود و با 

  .مدرسه بروم شوازيبه پ ي تر شي ب يآمادگ

گفت ما و   ميچند روز را بمان نيكجا قرار است ا دمياز او پرس يوقت
  ي خانواده سپهر
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كه در  ي سپهر ي جواهر ده آقا  ي ال يقرار است در و  بايخانواده شك و
  اعماق جنگل

  .م يكن داياسكان پ بود

هم بروم خوب است چه رسد به  ري كو يمن در دل گفتم با او حت و
  يباران  ي جنگل ها

  .سبز مازندران و

نبود، من بعد از چند روز قرار بود  يسفر معمول كيمن  ي برا سفر نيا
  !اش نمي بب

  خواست،يرا م شيمدت هامون بدنم كم شده بود و دلم تُن صدا نيا در
  نگاهش،  ي نيسنگ 

  .خواست يكننده اش، دلم حس كردن حضورش را م وانهيد عطر

  .بستم  يو با استرس ساك كوچك دميشوق تا صبح نخواب از

اش چگونه رفتار   نمي بب دانستم فردا كه قرار است بعد از چند روز ينم
  .كنم 
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ز كرد و  ماندم تا پدر در اتاق را با داريدر استرس و اضطراب ب آنقدر
  :گفت 

  .باش نييپا گهيد قهيبابا. تا ده دق  مي وفت يراه م ميدار -

قرن ها بخوابم را دارم  نكهيا ليوجه شدم كه پتانسرفت و من مت و
  ها ي داريب شب 

  .دستم داده بودند كار

چند بار رد شده   ميبا غلتك از رو كردميخسته بودم كه حس م  آنقدر
  لي دل ني اند به هم

ب  را در صندوق عق  ليكه پدر داشت وسا يو وقت هيتر از بق زود
  داد ي جا م ني ماش

با شكست مواجه  م يچشم ها ين يشدم و مبارزه ام سنگ ني ماش سوار
  يك  دميشد و نفهم

  .خواب رفتم به

  .هستم، اما در خواب معذب بودمدانستم كه خواب  يحال حاظر م در

  .را باز كنم  ميچشم ها كرد يمرا وادار م يكه حس انگار
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 ي كه سرم به كنار  يبا فالكت تمام در حال  نيعقب ماش  يصندل ي رو
  افناده بود و درد

  .بودم  ده يكرد خواب يم

را حس  ي رينظ  يب حهيصورتم و را ي رو ييگاه، هرم نفس هان  ي نيسنگ 
  اما  كردميم

چند  ي ندهم و برا ي زيچ چيبه ه  يتيآمد كه اهم  ي خوابم م آنقدر
  بخوابم ي جور قهيدق

شوم  داريكه من از خواب ب يكه مرده ام.مطمئنا آن فرد تا وقت انگار
  .ماند يزنده م 

 مي نرم و مخمل وار مو ها  يبود كه دست نيحس مال قبل از ا نيا البته
  ي را به كنار

  .بزند

  .را گشودم و چند بار به هم زدم ميچشم ها فورا

  !صورتم بود ي جلو  قايدق ي متر ي ليهامون با فاصله چند م  صورت

  .قلبم خوابم را كامل پراند  ضربان
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  :به صورت متعجبم زد و گفت  ي لبخند

  .پاشو خوابالو. همه رفتن صبحانه بخورن-

  من بود؟ ي رو به رو قايدق او

  !ييغذا ي بدن و صبحانه و تمام وعده ها ي ها ازي پدر ن گور

  !كامل لود نشده بودم هنوز

  هامون؟-

زده بود  رونيرا كه از شال سركشانه ب  ميو رها رهيت ي تكه از موها  كي
  را دور 

  :لبخند زد پچ پچ وار گفت  د، يچيپ  انگشتش

  !اره هامون-

صاف رو  رمياخ ي روز ها يو كرخت  يحس و حال ي! علت تمام بلعنت
  بود، ميبه رو

و به شكل   مياش به چشم ها يلعنت  ي زده بود با آن چشم ها زل
  را ميمو ي وار يلعنت

  !چانديپ ي انگشتش م دور
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سست عنصر و مزخرف   يمت كنم، اصال از همان بچگمقاو نتوانستم
  .بودم

دادم و با   هيو سرم را به شانه اش تك  چاندميرا دور تنش پ ميها دست
  :عجز گفتم 

  !هامون ي وا-

 حركت ماند، احتماال تعجب كرده بود يب

  :گفت  

  جانم-

  گفتم 

  .وقت چيه گهينرو د-

  زد و گفت  ي خنده ا تك

  !الزم بود، الزمه-

  گفتم 

  !از ملزوماتت متنفرم-

  خودت نيست كه بگي  الزمه يا نه .  گفت بعضي دستكرد  ينچ
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ك   يحس ،يرابطه پنهان كيحرفش گرفتم،  نياز ا يحس جالب  چقدر
  ي نگه دار ي ا شهيمحفظه ش در ديكه با ي . گل رزدنديد يم دينبا ه يبق
  شد  يم

روزم را با او  ي از ساعت ها يبه پدر گفته بودم با او دوستم و بعض من
  .گذرانم  يم

ساعت ها چه قسمت   يبعض نيا  نكهيو ا اتيالزم نبود از جزئ پدر
  !شود، بداند يشامل م  را مي از روزها يميعظ

  :نگفته بود، فقط گفته بود زيچ چيه وپدر

  .باره بهت بگم  نيدر ا  ي زيكه بخوام چ يهست يعاقل تر از اون-

انقدر نفس گرمم را به   كنديعقل االن حكم م دانستي چاره پدر نم يب
  گردنش ندمم اما 

خورد و در نظر من    يبر نم ييابه ج ختنيكرم ر كمي  كنديحكم م دل
  تيدل ارجع

  !رددا

  :كردم گفتم  يدنبال م
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  م؟ يكن يم كاري! مگه چنهي بب-

  .شدم  رهيخ شيبه چشم ها طنتي با ش و

  :زد و گفت ي مرا به كنار يحركت ناگهان  كي يط

  !صبحانه بخور ا يپاشو جمعش كن بابا. ب-

  .را باز كرد و رفت نيدر ماش و

  .ام رفع شده بود ياز دل تنگ ي زدم، كم لبخند

 ي ز يچ چيبه ه  لميبود و م  ختهيبه هم ر مياشتهاصبحانه نرفتم  ي ابر
  اما با  ديكش ينم

طعم كره و عسل را به دستم داد و  امد و لقمه مزخرف و بد ت يعصبان
  .رفت

فكرم بود و   پدر هم فراموشم كرده بود او به يكه حت يطيشرا در
  ترم  وانهيچقدر د

از   هيسم يدهنده اش وقت ي دلدار ي نگاه ها ش،يها تيحما كرديم
  شي پ ازيافتخارات ن
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همه دور هم جمع  يمعنا دارمان وقت   ي گفت، نگاه ها ياش م خانواده
  و خنده  ميبود

  .مان  يپنهان  ي ها

مرا، كه به قول بِال سوآن،  فهمديخوشحالم كه او هست، كه م چقدر
  كتاب كي شيبرا

  .هستم گشوده

انداخته بود و هر دو  ه يكه از دور دست دور شانه سم دميرا د پدر
  دنديخند  يم يدرحال

پشت سرشان با انزجار به   قا يهم دق از يشدند و ن يم ك ينزد  نيماش  به
  ي نگاه م ني ماش

  .كرد

  .كه كنار من باشد متنفر است نيدانستم چقدر از ا يم

 هي سم متيبه شال گران ق نيدر حال راه رفتن خم شد و سر مز پدر
  .د يرا بوس
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فر شده كنار  ي آن تره مو رميشد از حسادت نم يكه باعث م ي زيچ
  صورتم بود، 

  !بود  شيكه آلوده به دست ها همان

گذشت و من در  ي كه ساخته بودند م ي ا  ويديو انيروز از جر  چند
  كيكه  يحال

داده بودم پوزخند زنان  هيبود و چانه ام را به دستم تك زيم ي رو ارنجم
  به حال و روز

شده بودم كه هر كدام تلفن به دست كارشان را  رهيهمكارانم خ آشفته
  كردند  يم هيتوج

  .دادند يجواب پس م و

را چك  نستاگرامي رفت و ا يكه وسط اتاق رژه م يتهران  ياز گاه هر
  كرد، بر  يم

باال  شيبرا ييرفت كه من ابرو يبه من م ي گشت و چشم غره ا يم
  انداختم و  يم

  .كردم ي مندانه نثارش م روزيپ ي نگاه
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  !كرده بودم  ينيب   شيكه من پ  ي ز يهمان چ قايدق

  !يتي جنس ضينه به تبع  هشتك

به راه افتاد و از امروز  ونيدر تلو غي ض پخش تبلبود كه به مح ي زيچ
  خوره صبح 

  !بود و به جان كل شركت افتاده بود  شده

  .ها هم طبقه ما بود تيها و شكا خيتوب مركز

 ين يسنگ  تيشكا ميكرده بود غيرا تبل لشيهم كه ما تردم ي ا كارخانه
  از شركت كرده 

  .مشغول باز خواست ما بود نجاياز صبح ا ي و طاهر بود

و   بي شدند داشتم، عج يم  خيداشتند توب نكهياز ا  ي رينظ  يب حس
  بود انهيوحش يكم

  .داشتم  يواقعا حس جالب يول

طراحان  ستيبه آنها اخطار داده بودم و گفته بودم كه اسمم را از ل من
  خط بزنند، 
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عذاب وجدان   ميباينگرفته بودند پس از حس ز ي م جدباز ه يول
  .نداشتم 

  ي آوردم چا يكه هر روز با خودم م  يشدم و از فالكس كوچك خم
  كلس يو ر ختمير

تلفن   بايداده بودم فوت كردم كه شك  ه يام تك يكه به صندل يحال در
  راذقطع كرد و 

  :به من گفت  رو

  !ايخوب راحت-

  :گفتم 

  م؟ زيبرات بر ي خور يم يي چا زم،ياره عز-

  .ميانگار ما خورد ي نه گلم، شما بخور-

  :ديداد كش يتهران

  .هشتك مزخرفو استفاده كردن نيهزارنفر ا شي! شد يتمومش كن-

  :گفت  يسلطان
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و از  يكن  يچك م  ي رو دار نستايچقدر خوشحالم كه االن آمار ا-
  !ي خبر يب ترييتو

  :گفت با يشك

  م؟ يكن كاريچ تويشكا-

  :كرد و گفت ينچ  ينجف

  !مي پرداخت كن ديگفته همشو ما با ي طاهر-

  د ي به ذهنم رس يآشفته بازار بودم راه حل نيكه شاهد ا يحال در

  :و گفتم رنديبگ دهيكرده بوند مرا ناد ي كردم به آنها كه از صبح سع رو

  دارم  يراه حل هيمن -

  :گفتم  يبه من نگاه كردند و من رو به تهران همه

  !ي شما بود يطراح اصل-

  :جواب داد  عبوس

  خب؟ -

 ياز مردم و جامعه زنان عذر خواه ي ا هيشصت ثان  پيكل هي ي تو
  و چهار تا  يكن يم
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 ي كه كارت عمد  يگ يو م ي دي حقوق زنان م هيعل ضي نه به تبع شعار
  نبوده و اصال 

و   نستاگراميا ي و تو  رميگيم  لميو من ازت ف ينداشت ي قصد نيچن
  !كنميم  ريش ترييتو

  :زد و گفت ي ا ياز خود راض لبخند

  !محاله-

  :به جمع با پوزخند گفتم رو

هم  نشيو هز تيپس شكا ستميپس همونطور كه جزء طراحا ن-
  !شهيشامل حال من نم

  :و تلفن را گذاشت و گفت ديكش يپوف يسلطان

  كجاشه؟ لميف نيردم ااَه! دكمه غلط ك -

  :گفتم يسلطان هي رو

  !هيكه من گفتم! دكمه دست جناب تهران هين يهم قايدق -

  :را كنار گذاشت و گفت   لشيموبا يتهران
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راه  نيخانوم سروش! از ا  ديخودتون نگه دار شيدكمه هاتون رو پ-
  يحال برا

  . اَه ني استفاده كن خودتون

  :گفتم ي بلند شدم و با خون سرد-

  .مستيبار آورده من نافتضاحو به  نيكه ا ياون -

  مال شما بوده دهيا-

  !دي ه كنمن نگفته بودم از مدل آقا استفاد -

كه   دونستميم دياز كجا با قاي . من دقنينگفته بود يچيشما اصال ه-
  زيچ  نيممكنه همچ

  ادي ب  شيپ يمزخرف

  !يتهران ي آقا  ستيمزخرف ن -

  :ديكش داد

 نيخانوم سروش! تمام ا  چسبهيهشتكا و وصله ها به من نم نيا -
  از گور شما شايآت

  .شهيم  بلند
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  :در را باز كرد و گفت ي طاهر

بود آبرومونو  نجايعامل اون شركت ا  رياالن مد نيچه خبرتونه؟ هم-
  !ديبرد

  :ديپرس  ينجف

  شد؟ يچ -

  :نه گذاشت و نه برداشت، صاف گفت  ي طاهر

  !شده تيرسما ازمون شكا -

  .وفتد يب  هيبود به گر كينزد  ينجف

  :گفت  يسلطان

 دشونينفعشون شده و شركت و محصول جد هشتكا به نياما ا -
  قا يشناخته تر شده. دق

  ونه؟مرگش چه

  .بود يكال آدم رك و مسخره ا ي طاهر

مرگشان    گفتي م  ديداد مثال اول با يدفعه م كي ديخبر را نبا نيا
  تصادف كرده و در
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  :ذره شعور در او نبود گفت  يياست! اما از آنجا مارستانيب

و در آخر اخراج  ي كردن و هم خواستار عذر خواه  ت يهم شكا اونها
  يطراح اصل

  !شدن

  !بود ي همه جا سكوت شد. خبر شوكه كننده ا انناگه

  :شكست و گفت  ي را خود طاهر سكوت

  !هماهنگ كردم. منتظرتن ي . من از قبل با حساب دار يتهران-

  !اوپس

  كيبا  يماتادور ناش كي كرد كه خودم را   يچنان نگاهم م يتهران
  پارچه قرمز رنگ

  .كردم فرض

  :گفت  نيخشمگ

  .خانوم سروش بودن يطراح اصل-

  :ن جوابش را داد و گفتنحو ممك نيهم بهتر ي طاهر
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. وقتمونو يتهران ي دادن آقا حيمن توض ي برا زويچ خانم سروش همه-
  .لطفا ديرينگ

بم  ي با لحن حق به جانب و صدا  وفتديب  هيبود به گر كيكه نزد يتهران
  شده اش در

  :داد گفت يتكان م ي صورت طاهر  ي انگشتش را جلو كيه ك يحال

با  ي چه سر و سر ست يخانمه كه معلوم ن  نيمثل هم  يكي اقتتونيل-
  شركت  ن يمسئول

چند سال سابقه  كه ي! مننجايكه به محض ورود آوردنش ا داشته
  د يكن يدارمو اخراج م

! من  ي جناب طاهر نهي هم اقتتونيمن ل ي جا دياريتازه واردو ب هي تا
  بالفاصله تو

شم و اون موقس كه از كارتون   ي مشغول كار م  بتوني رق شركت
  .دي ش يم مونيپش

از   ي به طاهر  يلحظه هم مكث نكرد، با تنه محكم كي يسپس حت  و
  .قاب در رد شد

  !ميكرد  يشوكه به رفتنش نگاه م همه
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بخش بود انقدر ساده  نيسال سرپرست ا نينفر كه چند كي  اخراج
  بود؟

  جدا؟ 

  بود؟  دهيطول كش  هيثان چند

  :گفت ي طاهر

  .و شما خانم سروش-

  :و گفتم  ي برگشتم سمت طاهر متعجب

  من؟-

  :گفت 

  .اومده شي پ  ياتاق من. كار مهم ديايسر فورا ب هيبله شما! -

  !رفت و

كه مرا هم   نيتوانست با من داشته باشد؟ از ا يم يمهم ي كار چه
  با   يمانند تهران

  .نداشتم يياخراج كند ابا ي و خار فالكت
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  يباال انداختم و اعالم ب ي متعجب همه شانه ا ي در جواب نگاه ها پس
  كردم ياطالع

  راه افتادم ي به دنبال طاهر  و

تفاوتش نگاه كردم.   يآسانسور شدم و به صورت بسرش وارد  پشت
  مات ييچشم ها

  .اخم ي ذره ا يرنگ داشت و سر كم مو! بدون حت ي قهوه ا و

كاركنانش را اخراج   نيتر يمياز قد يكيكه  ديگز يهم نم ككش
  .كرده بود

  .ميآسانسور بالخره قطع شد و وارد دفترش شد ميمال آهنگ

ام  رهيرفت و متفكر خ زشيپشت م ي ول نميبنش  ديبودم بگو منتظر
  .شد

  ديكش ششيبه ته ر  يباال انداختم و دست ييابرو

 يحس چينگاهش ه ري نشستن دعوت كند. زندلشت مرا به    اليخ انگار
  او ينداشتم ول

  .شده بود رهيبه من خ بيعج واقعا
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  :گفتم 

  اومده؟  شيپ يمشكل-

  :داد و بد تر از قبل نگاهم كرد و گفت  هيرا به چانه اش تك دستش

  .عامل گرفتم  ريدستور ساده از مد  هينه من فقط -

خودم را   ي پس چه مرگتونه؟ اما جلو ميخواستم مودبانه بگو يم
  :گرفتم و گفتم 

  ه؟ي پس مشكل چ-

  .هست ي ! اتفاق نادره يممكن و محال ريغ  زيچ يلياون دستور ساده خ-

  :شدم و گفتم   ياش كه بود؟ عصب يساق

  د؟ يبهم بگ  ديخواي رو نم نيكه گفت  ي اون كار فور-

  :دفعه بدون مقدمه گفت  كي

!  م يديشركت رو تا حاال ند نيعامل ا ريخانم سروش ما مد يدون يم-
  ك يبا  شونيا

  !كنند  يم تي مستعار فعال اسم
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شركت  نيعامل انزوا طلب ا ريبه من داشت؟ مد يچه ربط نيا خب
  برود به جهنم 

  !اصال

  :در ادامه گفت  ي طاهر

  چي تا حاال پاش به طبقه آخر شركت باز نشده و ه  ياحد الناس چيه
  دونه اون  ينم يكس

  .براش گذاشته  يسخت نيچون قوان هيچ تو

  .نكرده اون جا رو كشف كنه ي سع يحت يكس

 كنهيكه ازش رفت و آمد م ي در يعامل هر روز اون جاست ول  ريمد
  يجا هيكال 

  .گستيد

  :شدم و گفتم ي كفر

نداره   يعامل به من ربط ريمد يشخص ي. زندگي طاهر ي بابا آقا ي اِ -
  ي منو واسه چ

  نجا؟يا نيكشوند
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به لحن تندم نداد  ي تيشده بود كه اصال اهم رهيبا تفكر به من خ انقدر
  و ناراحت نشد

  :با خود تكرار كرد  يلب ريز فقط

  داره؟  كاريباهات چ يني-

  :گفتم  متعجب

  جانم!؟-

  :گفت 

به من زنگ زدن و خواستن كه  شي ساعت پ  كي نيهم سيرئ ي اقا -
  طبقه  ديشما بر

  .آخر

  .بودن حرفش تعجب كرد يواقع ريخودش هم از غ و

كه   يتوانست با من يم ي چه كار ريو گوشه گ ي آن مردك منزو ها؟
  دو هفته هم از 

  گذشت داشته باشد؟  ياستخدامم نم مدت

  :گفت ي طاهر
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اطالع  يو به كس د يبر عايگفتن كه سر شوني خانوم سروش، ا ديپاش-
  شونويكه ا ديند

  .دين يب  يم

بودند را  دهيكه آنها تا به حال ند يكردم كس يقبول م  ديبا چرا
  كه انقدر ي كس نم؟ي بب

كه   دميچ پرس ي سوال را از طاهر نيبود؟ هم هيو مجهول الهو مرموز
  :گفت 

  تي ده مسئولفوق العا شونيهستند. ا  ي عامل شركت مرد محترم ريمد-
  اصال  رنيپذ

  !نينكن  شك

  :باال افتاده گفتم  ييو با ابرو متفكر

  .شهينم ليكه دل نيا-

 يم  هياش تك يكه به صندل يو با لبخند در حال يبه سادگ ي طاهر و
  :داد گفت
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 ني! ادينر  ديتون غلبه كن  ي به كنجكاو ديخانم سروش شما اگر تونست-
  كه اصال دو

  .خوادينم دوتا

كنجكاو   يگفت. توانسته بود مرا هم راجب ان طبقه كوفت يم راست
  نيا ي كند. برا

  !دادميآن جاست جان م  ي زيچه چ اي يبدانم چه كس كه

 كيو  ستين عامل اصال آدم ريبود كه مد نيام ا هينظر نيتر جالب
  كامپوتر بزرگ 

  !ستيمركز و

  :با لبخند گفت  ديك دكه مرا دو به ش ي طاهر

.  كنهي دكمه طبقه دهش كار نم د يكه شما ازش اومد ي آسانسور-
  !اونجاست نينماد

  .لهيآسانسور وسا برهيكه شمارو به اون طبقه م ي آسانسور

  دانستميكه م ي عقب گرد كردم و به سمت در ي حرف چيه بدون
  مخصوص حمل و نقل 
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  .دياي است رفتم، دكمه اش را زدم و منتظر شدم باال ب ليوسا

! چرا  ضيزدن دكمه با خودم فكر كردم؛ مردك مر ن يشدم و ه سوار
  مثل بچه آدم

  بود؟  يبرد؟ مگر كم كس ياش لذت نم يو از تخت پادشاه ندي نش ينم

  قا يرا از گوشه آسانسور دق ينگاه  يني داشتم و سنگ يبيعج حس
  ن يهمان جا كه دورب

  .كردم يشده بود حس م   ه يبسته تعب مدار

  .شد  يرفت باز م   ي راهرو كه به سمت چپ م كيآسانسور رو به  در

  .ور روشن شدند با باز شدن كامل درب آسانس يحرارت  ي ها المپ

افتاد كه  ي زيكه چشمم به چ  ميايب رون ياز اتاقك ب را باال بردم تا سرم
  با يباعث شد تقر

  ...رميبم

  !نداشت امكان

  .زمان مرا به چند سال گذشته برد ني ماش



 203 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

آخر مسافرتمان بود و اول مهر! قرار بود شب ساعت هفت راه   روز
  .م يوفتيب

و من از برگشتمان   مي داشت يخوب يليگرفته بود، مسافرت خ المح
  .ناراحت بودم

  .كردم يبودم و خاطرات را مرور م  نشسته

و من و   ميمستقر شد ي خانواده سپهر ي ال يكه در و قهيهمان دق از
  را در ازيپناه و ن

به آن اتاق باز نخواهد  مياتاق گذاشتند مطمئن بودم كه هرگز پا كي
  .شد و نشد

  ...ود و شب هابودم و كوله ام به پشتم ب اليها تا شب اطراف و صبح

خودمان را هر جا كه    يسوراخ اختصاص ديبا شهيمن و هامون هم اصال
  ميرو يم

  !ميباش  داشته

  .قرار گاه مان بود اليبام و يهم اتاقك سه در چهار رو نجايا



 204 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

پنجره   ي كاناپه پر از گرد خاك، رو به رو ي كه رو  يها در حال شب
  ستاره ها را

  .رفتم يدر كنارش به خواب م ميزد يو حرف م ميكرد يم تماشا

شدم تا متوجه نشوند كه  يصبحانه زود تر از همه بلند م ي ها برا روز
  در  شبيد

 هي رفتم و بق  يهامون م شيام و بعد از آن دوباره پ دهيباال خواب  طبقه
  روز با او به قدم 

با   يو عكاس ي دفعه ا  كي ي ها  سي اسك دنيدر جنگل و كش زدن
  ي او م نيدورب

  .پرداختم

ببرد و  ديشد تا خانم ها را به خر ي مسئول م  انياز آقا يكيها  صبح
  وقت با  چي من ه

  .شدم  يهمراه نم آنها

و من باز هم با آنها همراه   رفتندي ها همه با هم كنار ساحل م عصر
  !شدم ينم
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  .مهم نبود شانيهم برا هيدانست با هامونم و بق  يكه م پدر

شهر را بگردند و من   يحساب ي هم همه رفته بودند تا روز آخر اآلن
  غمباد گرفته 

  .م ين يكند و بب دايپ وشيرا از ارش يلميبودم تا او ف منتظر

  دميكش  يقيعم آه

برده بود، او اصال به فكر من نبود و با دختر و  اديواقعا مرا از  پدر
  زش يهمسر عز

و بگو بخند   ديدوستان خوش مشرب اش در حال قدم زدن و خر و
  .بود

گرفتم چه خوب   يم ي سفر همراه من نبود افسردگ ني هامون در ا اگر
  كه او بود و

  .كرد يپدر را جبران م نبود

به   زيخ نهيكه او هم مرا بگذارد و برود و من س  ي از روز دميترس يم
  دنبال شكسته 
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اش    يكه او تنها نقطه نوران يكيتار ي ا يخرد شده ام در دن ي تكه ها ها
  .بود، بگردم

  :افكار بودم كه دستش شانه ام را لمس كرد و كنار گوشم گفت نيا در

  !وقتشه-

با گونه اش   ميگشتم! لبها يكاش بر نم ي سمتش بر گشتم كه ا به
  برخورد و عطرش 

  .ترم كرد وانهيد

  :به خودم آمدم و گفتم   ه ياز چند ثان بعد

  ؟يوقت چ-

  :و گفت ديكش  يقيعم  نفس

  .پشت بوم  ميبر دي. زود تر بانجايا ادي داره با پناه خانوم م هومن

قسمت  نيسفر هنوز تمام نشده بود، هنوز بهتر نيبلند شدم. ا فورا
  .سفر مانده بود

  :گفتم 

  .شده ال يخ يكردم هومن ب  يفكر م-
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  :انداخت گفت  يرا دور گردنش م نيكه دورب يحال در

  انيخواستن ب  يم  نكهيمنتظر فرصت بوده. اآلنم پناه خانوم مثل ا -
  زود تر از همه 

  ايرسونتش. ب  ياز فرصت استفاده كرده و گفته م هومنم رنيبگ دوش
  اتاق من،  ميبر

. مياريب  ديبا زيچ يو اوووووو كل هيو سه پا  يو تخته شاس ويآرش ديبا
  .عجله كن

جواهرده  ي وسط جنگل ها قايدق اليو نيبودم، ا دهي را قبال د اتاقش
  اريقرار داشت و بس

داشت كه   رونيپنجره بزرگ رو به جنگل سبز ب  كيبود اما اتاق او  بايز
  ويو نيبهتر

  .تمام اتاق ها را دارا بود نيب را

  يو پناه در آن مستقر بودند و اصال نم ازيبود كه ن   يهومن اتاق اتاق
  يدانستم چه شكل

  .است
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را به   هياتاقش سه پا ديسف ي ر وايفاصله از كمد داتاق شدم و او بال  وارد
  دستم داد و

  :گفت 

  !ببر پشت بوم نويا-

  :بروم كه گفت   برگشتم

  !درن  ي جلو  ي پادر ريز  دايكن! كل صب

  :رفتم كه گفت ي دوباره م داشتم

  نه نه صبر كن -

  :ت را هم به گردنم انداخت و گف نيبرگشتم كه دورب كالفه

  !ببر نميا -

  :گفتم 

  با پاهام شوت كنم و ببرم؟ ميزيچ  هي ي خوا يم -

  :بزرگش گفت ويحال درآوردن آرش در

  .ميبرو وقت ندار -
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  ديدور از د  ييرا جا هيرا باز كردم و سه پا كه بود در يفالكت  هر با
  ي سكو كيپشت 

 دند يرس  يكه م گريد قه يقرار دادم. طبق محاسباتم تا چند دق كوتاه
  غروب بايآفتاب تقر

  .فت گر يقرار م هيكامال در سا نجايكرد و ا يم

  .شد هيسه پا ي رو يهم آمد و مشغول گذاشتن شاس  او

 يرا م  نيشك ا ي ذره ا  يتبود. بدون ح ايدن ي جا نيتر بايز نجايا بام
  .گفتم 

طرف بام  كيرفتند و  ي كوه و قله م ي طرف بام درخت ها به باال  كي
  ي پرتگاه سنگ

و هر وقت   ختير يم  نيياز آن به پا يبود و آبشار كوچك ييبايز اريبس
  خواستم  يم

گذاشت و كوتاه بودن  يهامون نم نمي آبشار را بب ر يشوم و مس خم
  يحفاظ را بهانه م 

  .كرد
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داشت و قطرات رطوبت معلق در هوا  ييبايز ي به هر حال صدا اما
  ن ي رنگ شهيهم

  .كردند يرا درست م  ييو دلربا كيبار كمان

كه فقط   يمن ي و دل نواز بود اما برا ي زييكامال پا ديوز يكه م ي باد
  لرسوتيب كي

  .بود ي سوز سرد  رشيز راهنيال پ  كيبودم با   دهيپاره پوره پوش  يل

كوتاهم در دست باد  ي ها ي را از دو طرف بافته بودم و چتر ميموها
  .دند يرقص  يم

  :و پشت سكو برد و گفت  ديدستم را كش هامون

. بعدش معطل ريكه من گفتم ازشون عكس بگ  ياومدن. بالفاصله وقت-
  ا ينكن و ب 

كشه و  يربع طول م هيحرفاشون  تا يكمك من، نها A هيرو با  يلعنت
  ٢ نيا ديما با

  .ميعاشقانه تو ربع ساعت پر كن  گوريف
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بودند هومن صاف   ستادهيآن طرف تر ما ا يتكان دادم. آنها كم ي سر
  ي به چشم ها

  .شده بود  رهيخ ني زل زده بود و پناه به زم پناه

بلندش در  ي از موها ي پناه از دو طرف آزاد و رها بود و طره ا شال
  .دست باد بودند

هومن هم  ي خورد و موها يبلندش هم پشت سرش تكان م  ي مانتو
  .شده بود شانيپر

  .تر كرده بود كي فضا را رمانت  باد

قلبش گذاشت   ي پناه را گرفت و رو ي از دستها يك يهومن  ناگهان
  بالفاصله هامون 

  :گفت 

  االن _

را خاموش كردم و   ن يگرفتم و دورب  گورشانيعكس مختلف از ف چند
  فورا كنارش

  .گرفتم جا
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 يتناسبات اسكلت  دن يرا با عجله برداشته و شروع به كش ياچ ب مداد
  هومن  گوريف

  .كردم

  .پناه بود ي مانتو ي انتها دنيهم مشغول كش او

من با دست چپ و او با دست   ميبود دن يدو در سكوت مشغول كش هر
  راست كه 

  .پر شد  شيبا انگشت ها ميانگشت ها ني فاصله ب  ناگهان

  !راستم را با دست چپش گرفته بود دست

دلم بال و پر بدهم را  ي شوم و به پروانه ها ياحساسات نكهيا وقت
  .نداشتم 

بكگراند كار   ي هومن بود و او رو  ي قسمت آخر موها ي تمركزم رو  تمام
  .كرد يم

هومن زدم بالخره تمام شد و هر  راهنيهاشور را به پ نيكه آخر يوقت
  دو دست از 

  .مي برداشت دنيكش
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 قه يبود كه كم تر از ده دق مانيرو ي و مدل جلو يبه نقاش  نگاهمان
  .ميتمامش كرده بود 

  :به طرح بود گفت  رهيزد و خ يكه لبخند م يدر حال هامون

  !كسو جز تو قبول ندارم چيكار ه-

كه به   ي ظره اشدم، من  ميبه منظره رو به رو رهيزدم و خ ي لبخند
  ي خصوصشدت 

  .دادم نگاه كنم يم اما من به خودم اجازه بود

زد و پناه   يده بود و دو دو مهومن منتظر به پناه دوخته ش نگاه 
  ن يبه زم رهيهمچنان خ

  .بود

اش    رهيگفت كه بالخره طلسم نگاه پناه شكسته شد و خ ي زيچ هومن
  .شد

لحظه نگاهش كرد و سپس سرش را آرام تكان داد و سپس عقب   چند
  گرد كرد و 

  .رفت
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  .نشست مي لبها ي رو لبخند

  !به او داده بود جوابش را پناه

  !دميد لرزبستم و به خو چشم

چه كه آن حركت را انجام داد   ايام  دهيدانم فكر كرد از سرما لرز ينم
  و باعث شد 

بود  فيقابل توص  ريكه داشتم غ  ي!احساس.رميچند لحظه بم ي برا من
  قا يكه دق ديرا داشتم كه تا خود خورش نيا ييها توانا لحظه آن

  .بود پرواز كنم زوال مقابلمان رفته رفته رو به

  .كردم يحسش م يهم حال مرا داشت، به خوب او

  :قرار لب زدم يب

  !ميو از شرش راحت ش مشيبگ ايب-

  گفت: اش گرفت   خنده

  !! منم دوست دارم يخواد بگ ينم-

  .كم آورده بودم  نفس

  .چميراه رو بپ نيخواهد از ا يمتوجه شدم دلم نم  ناگهان
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  .جه در بسته آسانسور شدمعقب گرد كنم كه متو خواستم

  .دانستم دكمه اش كجاست ينم يبودم كه حت جي گ آنقدر

  .به در آسانسور نشستم هيافتادم و همانجا تك ه يبه گر  مستاصل

تنها گذاشته بود، رفته بود تا به من   زييپا ايدن كيرفته بود، مرا با  او
  ثابت كند هر 

تواند بهار سر سبز قلم  يمن مهر است هر شبم آذر، تا ثابت كند م روز
  را زمستان

  .كند

 كيشد، با  يكه هر شب طناب دارم م  يگردن بند لعنت كيبا  مرا
  يتكرار يعالم نقاش

  .كرده بود رها

  .زدم خيجهنم سرد سوختم و از درون   كيسال در  هفت

  .ها ترك خوردم و روز ها بند زده شدم شب

  يكه رو به بهبودم، كه دارم از لجن و كثافت زندگ ييوز هار ديبا چرا
  ي م رونيام ب
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  وفتد؟ ياتفاق ب نيا قايدق م،يآ

مگر نگفته   د،ياش را هم نخواهم د هيسا يحت گريقول نداده بود د مگر
  ي بود دارند برا

  روند؟ يم شهيهم

  كشاند؟ يشده گذشته ام م  نينفر ي چرا اآلن داشت مرا به روز ها پس

  ياگر م نمش،يبب  خواستميبود. نم شهيام بلند تر از هم هيگر ي صدا
  ينم گريد دمشيد

  ني او تحمل كنم، لعنت به تمام قوان يرا ب يلعنت ي ا يدن نيا توانستم
  .ايدن

  د؟ كه چه شو دمشيد يم

 وفتد يب ادميكه  رم؟يدر حسرتش تا آخر عمر بم ديبا  وفتديب ادمي كه
  آسمان هم كه به 

  م؟يشو  يمن او ما نم ديايب  نيزم

  ميايتا سال ها دن  شيبهشت بازو ها هيشود هر ثان ي آور اديدو باره  كه
  ي را جهنم م
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  كند؟ 

  !خواستم ينم

تازه توانسته بودم  دم،يد يرا م  يزندگ ي تازه داشتم دوباره رنگ ها من
  ي به زندگ 

كثافت   شوديبا كار كردن باعث م دي فهم يچرا نم يبزنم، لعنت  لبخند
  اد يرا از  مي زندگ

  ببرم؟

  رد؟يرا از من بگ  ني ا خواستيم چرا

  .سر دادم يهق هق دردناك يچارگ يبا ب   ميبه زانوها هيتك

 داريبفهمد د ميها هيگر ي نشود، كه از صدا شيدايكردم پ يدعا م دعا
  دوباره اش را 

  .خواهم ينم

  .ارامش هم ي قدم ها ي صدا  د،يچيام پ ين ياما در ب عطرش

  .لعنت
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 ي خودم با ب نكهيقبل از ا  ريجانم را بگ ر،يبگ ايام قطع شد. خدا هيگر
  دست به يرحم

  !شوم كار

چرا  اوردم،يا باال نشد. سرم ر  يتر م كي شد، داشت آرام ارام نزد ينم
  كه باال آوردن 

  .شد يدلم خراب م ي بود كه رو يآوارام بود، نگاهش  يرانيو سرم

  دم،ي كش يام كامل قطع شده بود و فقط بو م هيگر د،يرس مقابلم 
  تنش همان عطر حهيرا

كه بعد از هفت سال   ي ابق بود، همان مخدرشده س نيو نفر يلعنت
  هنوز تركش نكرده

  .بودم

  !نشست مقابلم 

  !لعنت

حرف نزند، كاش بعد از هفت سال الل شده باشد، كاش بداند  كاش
  را  شياعجاز صدا
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  .نخواهم آورد  تاب

  ...صد افسوس اما

  ز؟ ييپا-

  .تيبه فدا زتيي! پازييزد جان دل پا يزد م اديفر دلم

چون هق هق دردناكم  ديماند، به زبانم نرس   يها در دلم باق نيا اما
  .گذاشت  ينم

  .مردانه و بم تر شده بود شيكم آورده بودم، صدا  نفس

  .م يگو يرا م شي! صداديلرز يم

 ي وا دمش،يد ياگر م ي بود.وا ميزانو ي رو نيياما همچنان سرم پا من
  ش ياگر چشمها

 ي نبود، حسرت آنقدر مرا م اتميبه ادامه ح ي ديام گر يد دميد يم را
  رم، يسوزاند تا بم

  !رميشكل ممكن بم نيتر يعيطب  ريبه غ ي عيمرگ طب به

  :ديآرامش نفسم را بر مهزمز

  .نكن عمر من هيگر-
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خواست آن  يتنگ شده بود، چقدر دلم م شي. چقدر دلم براايخدا آخ
  ي هفت سال لعنت

  .دمي شن  يرا م شيصدا  هيثان كي فقط

را بر  تي مالك  ميو من آن م زم،ييبزند پا ميصدا گريبار د كيفقط  كه
  اديفر ايسر دن

نرنجان  نقدرياو! ا زييپا ؟ي شنو يهستم، م شزيي! پااي دن ي كه آها  بزنم
  .مرا

 بود واريام به د هيسرم را بلند نكردم، تك

  .قلبم را بند زده بود ي ها  يتكه به تكه شكستگ يشدست ها با. او 

  .گرفتند  ي قت مسب گريد كيپشت سر هم از  ميها اشك

  !دمشيد ياگر م ي را بستم، وا ميرا باال گرفت، چشم ها سرم

هر دو دستش دو طرف صورتم را گرفت و شصت دستش مهمان   با
  س يخ ي مژه ها

  .شد شميآرا يب و

  :گفت  ي لحن درد ناك با
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  !چشمات ازپامي. محرومم نكن از دزييآخ! نگام كن پا-

 م يچشم ها اريمقاوم نبود، اخت گريتوانستم، سد مقاوتم د ينم گريد
  با خودم گريد

  .باز شدند  نبودند؛ 

  !دمشيد

  .قلبم نزد بند رفت.  نفسم

رساندند،   يم ژنيكسكه ا ييد، سلول هاها بدون بازدم ماندن دم
  ، متوقف شدند. بطن ها

  .از كار افتادند ميرگ ها و سرخ رگ ها اهيها س  زيدهل ترال،يم چهيدر

  ي جلو ي برفك مانند  ي شد و نقطه ها اهيس ميمقابل چشم ها ايدن
  به رقص ميچشم ها

  .آمدند در

  .بود، با همان چشم ها خودش

 وار يد  زانيها كه هفت سال بزرگ و كوچك مهمان بوم ها آو همان
  .بودند
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  .گرفت يدوباره شان داشت جانم را م دنيد

به شانه ام   هيتك هياش را تك ي شانيهم نفس كم اورده بود انگار كه پ او
  :داد و لب زد

  !و هم درمون ي . هم دردز ييلعنت بهت پا-

.  

  د،ي خشك شده بود دوباره جوش دنشياشكم كه لحظه د چشمه
  كه سرچشمه  ي چشمه ا 

  .قلب متوقف شده ام بود اش

و رگ  هيرا به ر ژنيهر قطره آرام آرام راه نفسم باز شد، ورود اكس با
  ي حس م ميها

  .كردم

  .كم قلبم ضربان گرفت كم

  !لعنت

  هيبود، او هامون، حسرت هر شب و روزم بود كه به شانه ام تك  خودش
  .زده بود



 223 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

  .روشن ي مجهول الرنگ! با همان موها ي همان چشم ها  با

ترقوه ام حس   ي را رو شينفس ها يكه اآلن داغ  يشد كس ينم باورم
  هامون  كنميم

  .باشد خودم

  .گذاشته بود شيتر شده بود و ته ر يكليه  فقط

زد،   ياش خارج شده بود و تند تر م يعيقلبم از حالت طب  ضربان
  !تند يليخ

  !باشم دهيبا صد و شصت تا دو ن يدور كره زم يكه به تازگ  انگار

مال من   نيغمگ ي صدا  نيخارج شده بود، ا ارميزبانم از اخت كنترل 
  !نبود

  هامون؟ -

  :را بلند كرد و مثل خودم گفت سرش

  .جان دل هامون-

، انگار كه بخواهم به مغذم ثابت كتم بعد از هفت سال  لب زدم دوباره
  وانهيانتظار د
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  .ستيام، كه توهم ن نشده

  هامون؟-

 ن يبودنش شك دارم چرا كه غم گ  يقي بود كه به حق  دهيهم فهم او
  :زد گفت  ي لبخند

من همون آدم گذشته ام،    ينيب  ي! اشتباه نمزيينم؟ خودمم پاجا-
  !هامون تو

 نيزم ي اشك با سرعت از چشمم و سپس از چانه ام رو ي ا قطره
  .ديچك

  !هامون-

  :را چنگ كرد شيموها كالفه

  .نارويا  زيه من كه مسبب اشكاتم. نرلعنت ب-

  .د يكش ريت اورد،يتند شده بود، فلبم تاب ن  يلي خ يليخ ضربانم

  .گفتم و خم شدم يقلبم گذاشتم، آخ كوتاه ي را رو دستم

و پر حسش را  ي من كه حضور قو في به او و لعنت به قلب ضع لعنت
  .آورد يتاب نم
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  .ديكش  ريقلبم ت دوباره

داده بودم، سر  هي كه به آن تك ي وار يد ي مشت شده اش رو  دست
  و چهره در  نشييپا

  .كشديم  ريبود كه قلب او هم ت نيرا نشان گر ا نيا همش

فهماند كه حضور ما كنار  يرا به ما م نيبدنمان ا ي واكنش ها  يحت
  درست گريكدي

  .آورد ميرا تاب نخواه گريكديكه حضور   ست،ين

  !سراپا مزخرفش ني و قوان تعيبه مادر طب  لعنت

من و او با هم به جنگ  زش،ينفرت انگ ني و قوان عتيپدر مادر طب  گور
  ي م هاني كل ك

  .نبود ي زيچ  عتيطب  م، يرفت

  .ستاديا دنيكش ريرام تر شد و از تقلبم آ ضربان

 ي كه به آن مطعلق بودم، كه برا ييكرده بودم؛ به جا  دايرا پ گاهميجا
  !بازگشته بودم  بود من ساخته شده 

  .شد يخفه م دستانم داشت هق هقم توسط  ي صدا
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 مي در موها يقيام را انقدر عقب داد تا از سرم افتاد و نفس عم مقنعه
  .ديكش

  :جا لب زد همان

 يخال زندگ ي بودم، چقدر هفت سال تموم تو يچقدر بدون تو خال-
  كردم، چقدر پوچ 

  !زييتو پا يب بودم

  !نداشتم تا هفت سال ژنينبود، اكس هوا

  :فرو داد و همزمان با بازدمش گفت   يقيعم  نفس

  !ديتو كش ي تو موها ديرو با ينفس واقع-

! بگذارندمان در شهيهم ي برا مياالن مجسمه شو نيشد هم يم كاش
  ي اصل دانيم

 د ين ي! بب ديتورا به مقدساتتان قسم عاشق نشو هاالناسيا نديبگو شهر،
  دي عاقبش را، بترس 

  !ديرا پلمپ كن تانيقلب ها و

  :بكشد يف يخف ريآنقدر درد داشت كه قلبم دوباره ت شيصدا
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وقت سرپا نشدم، انقدر بهت فكر كردم كه به دفعه  چي من بعد از تو ه-
  خودمو  دميد

چشمات، دستامو وابسته كردم  ين يكردم! قلبمو جا گذاشتم تو ن  گم
  موهات،   يبه لَخت

  !دنيعادت دادم به شبانه روز تورو د چشمامو

رفتارشو، فكر كن از آدم  تشو،ي! شخصرنيبگ تشويوكن از آدم ه فكر
  !رنيخودشو بگ

  !زيياز هفت سال بدون تو پا نگم

با   مونهياون م شن،ي كل خاطراتش پاك م ره يگي م يكه فراموش  يآدم
  و  ديجد ي ايدن هي

  !ناشناخته

  .گرفته مريبودم كه آلزا يآدم هيتو من برعكس  بعد

  !خاطره ونيمل هيگرفته بودن، من مونده بودم با  امويدن

ازت دور شدم.   ي ها سال نور ونيليم   قهيمن در عرض چند دق زييپا
  !درد داشت
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  .درد داشت يليخ

و قلبم دوباره درد گرفت، بگذار من هم  ديكش  يو پر بغض قيعم  نفس
  م ينگو چيه

را بدون تو   ي هفت سال تمام چه جهنم سرد يبهتر است نفهم هامون،
  تحمل كرده ام، 

  .گوشه يجهان ب نيكه طرد شدم و تنها ماندم در گوشه ا مينگو

اآلن داشتم با  نيتا هم دمتيد توريمان  ي كه تو شي هفته پ كي از -
  نه ايكه باهات رو در رو شم  رفتم يخودم كلنجار م

  !زاتشمجا ايپاداش خداست  يينجايكه اآلن ا نيا دونمينم

  .زييپا دونمينم يچيه

 ي االن جلو  نكهيتا ا  نيياز دهانه آتش فشان پرتم كنن پا دميم حيترج
  ي ول يروم باش

  .يمن نباش  مال

 يول سوزميشده، هر روز و هر شب م  نيخواب نفر هي ي رفتم تو فرو
  دست يهرچ
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  .زييپا شمينم داريزنم ب  يپا م و

  !آخ

  !كشهيم  ريت قلبم

كار من نبوده   يسخت نهمهينبودم، تحمل ا ي ا ي وقت آدم قو  چيه
  .وقت  چيه

  !چه دانستمي اما نم ميبگو ي ز يخواستم چ يم

موقعِ من خوار و كم  نيا ي چقدر برا  "دلم برات تنگ شده بود" جمله
  !بود

  .فرا تر بود "دلم برات تنگ شده بود"من از  حس

د. از آن هشتگ سه بو ي بهتر نهيمن قابل گفتن نبود، سكوت گز حس
  نقطه ها كه در 

  .بود از ين  گذاشتمي م ميپست ها ريكپشن ز نستاگراميا

  !نداشتم كه بخواهد تنگ شود يمن بعد از او دل اصال

  .از صدات محرومم نكن  ز،ييحرف بزن پا-

  .اش برداشتم و نگاهش كردم نهيس ي را از رو  سرم
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در هم رفته بودند و شكل  يپر و بلندش كه كم ي دستم ابروها شصت
  كاله الف را به

  .گرفته بودند را لمس كرد خود

  .را بست ش يچشم ها دم،ي بلند و صافش كه رس ي مژه ها به

  !اش يلعنت ي و لب ها شياش، ته ر گونه

  .دمياش كش ينييلب پا ي دستم را رو شصت

  :زدم لب

  !ي عوض شد-

  :و گفت  د يلبش بود را بوس  ي كه رو دستم

!  مي سالگ   يو دو سالم بود. االن در آستانه س ستيب م يرفت يم يوقت-
  قا يتو دق يول

  !ي هنوزم انگار از دهه پنجاه اومد ،يهمون

  .دمياشك خند با

كتاب حرف داشتند،  كيه سكوت كردم. از همان سكوت ها ك دوباره
  از همان ها كه
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  !ادنديتر از فر نيسنگ 

  .صورتش را ي كردم، تمام اجزا  نگاهش

پو شاند، فرو   ي م ش يبا موها شهياش كه هم قهي كوچك شق زخم
  چانه اش، ماه  يرفتگ

  .گردنش  ي گرفتگ

  !بود ميها يواقعا هامون كودك او

  .روان شدند مياشك ها دوباره

  :تمام لب زدم يچارگ يب  با

  !هامون يباش واقعا خودت شهيباورم نم-

  :را از گونه تم پاك كرد و گفت ميگفت، اشك ها ينچ

  .كنه يذره ذره از عمرم كم م   قطره قطره اشكات يكاش بفهم-

  زيخود ساخته بود. نر كرد،ينم  هيشناختم گر يكه من م  ي دختر
  .اشكاتو عمر من

هامون، بعد از  يآن دختر خود ساخته را شكست  ميشد بگو  يم كاش
  رفتنت هر چه
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  .سرش آوار شد ي ساخته بود رو كه

آن دختر  ،ي كرد شيكه رها  ستين ي دختر ين يب  يكه اآلن م ي دختر
  را با رفتنت در

  .ي گورستان خاطرات ات به خاك سپرد انيم

تر بعد از تو هر روز و هر شب چمدان كهنه و زهوار در رفته  دخ آن
  خاطراتت را 

تا  ديزدا يو غبار را از آنها م كنديدانه به دانه مرورشان م كند،يم باز
  مبادا فراموش

  .شوند

  ش،ي ها، هدف ها ي فانتز ش،يحوصله اش، آرزو ها قش،يدختر عال آن
  آن دختر كل

  .كند  يگذاشته كه خاطرات تو را حمل م يدر چمدان ي را پا شيت يدن

  :شود در جمله يحرف ها خالصه م نيا همه

  !شناسمشيخودمم نم يحت گهيرو د يشناختيكه م ي دختر -

  .ميشد رهي هم خ ي لحظه در چشم ها چند
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  .ده يكش  يدانستم او هم مثل من و به اندازه من سخت يم

 يكه هر وقت ناراحت م  نيمگر نه ا كردم،يكه احساسش م  نينه ا مگر
  شد در هر

  شدم؟  يكه بود من هم ناراحت م  فاصله

به گفتن    ياجياحت گريد ميهر دو از احساسات هم باخبر بود يوقت
  دوباره دوباره اش

  .نبود

  :در ذهنم بود را بپرسم دنشيد ي كه از همان ابتدا يدادم سوال  حيترج

  هامون؟

  .جان-

  ؟ ي اصال كجا بود ؟يشد كه برگشت يچ-

كه لبخند  يداد و در حال ي كوتاهم را به كنار ي ها ي دستش چتر با
  لبش ي رو ييبايز

  :گفت  بود

  .كنم   فيتا واست تعر م ين يبش  ميبر ايب-
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 ري تكان دادم. خسته شده بودم قلبم همچنان ت دييرا به نشانه تا سرم
  از يول د يكش يم

  .كاسته شده بود شدتش

  .كرد مييرا پشتم گذاشت و به دفترش راهنما دستش

  !و درشت بود زيها قاب ر ارديليم دميكه د ي زيچ نياول

 ي باز هم به شكل لعنت  يول دم،يدي صحنه را م نيبار نبود كه ا نياول
  و بيعج ي وار

  .بود زيبر انگ  نيتحس

  .يو كوف قينستعل ي ها يپوگرافيتا

  دهيكش يرا به تازگ شترشانيب يبودم ول دهياز آنها را قبال د يبعض
  .بود

  !بود  رينظ يب

  :لب گفتم  ريز

  خط؟ يتو كار نقاش  يمن! كال رفت ي خدا-

  .اره ييجورا  هي-
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  .ها بود كه سراسر آن ها را قاب ها گرفته بودند  واريبه د نگاهم 

كه آن  ييهمان تابلو يبود مثل كارگاهش، ول يكيتمام قاب ها  رنگ
  ده يروز پرس

  هيبود، همچنان رنگ قابش با بق  چاندهيچرا فرق دارد و مرا پ بودم
  .اوت بودمتف

  :دميپرس

  .هامون-

  ام شد  رهيلذت خ با

  .بپرس عمر هامون-

طور جواب دادنش غرق لذت  نيهمه سال باز هم از ا نيبعد از ا يحت
  .شدم  يم

  تا حواسم جمع شود دميكش  يق يعم نغس

  .ي نوشت ياون تابلو چ ي تو يوقت بهم نگفت  چيه -

  :كرد و گفت ي رموزم خنده
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اسم خودته! مال  يگراف پويتا ي ديفهم  يم ي كرديكم اگه دقت م هي-
  بود كه يلي اون اوا

منبع الهام   ي شده بودم، همون موقع ها كه شده بود وونتيد تازه
  شعرام،

  !سمتيخطام؛ به سرم زد بنو ينقاش سام،يكارام،اسك

  دا،يمبهوت و ش ي ا ارهيمن بود، و من س دياو هنوز هم خورش

  !جاذبه اش، در مدارش همواره در چرخش بودم ريدرگ

  :سرم گفت ي باال  از

  موهات؟ -

  :گفتم ي با تلخ خند-

  .شون نكردموقت كوتاه چيبه خاطر تو ه-

  يم ي به خاطرش هر كار ميوامروز را داشتم، كه به او بگ ي آرزو سالها
  كنم.كه 

  .ست ياصل رندهي گ  ميمن او تصم  يدر زندگ  ميبگو
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مانتو   ريامروز استثنائا نبافته بودمشان از ز را كه ميرفتم و موها عقب
  .دم يكش رونيب

  .ام را درآوردم مقنعه

  ي با كش موها ميزانو نييباال بسته بودم و تا پا يرا دم اسب ميموها
  رنگارنگ محارشان

  .بودم كرده

چون آبشار دورم رها  ميحركت در آوردم و موها كيكش ها را با  همه
  .شد

وقت كوتاهشون  چيزمزمه ه  بود، بلندم ي از همان موقع ها عاشق موها
  در گوشم بود  شهي هم  شينكن ها

بودند. معتاد نوازش ها،    شيمن، تار به تار، معتاد مخدر دستها ي موها.
  بافتن ها، شانه 

بودند؛ كه در آنها نفس   شيمن وابسته نفس ها ي ها، موها كردن
  يبكشد و آنها جان 

  .رند يبگ  دوباره
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 يتار به تار دل به دل ب  اوردند،يكه رفت، افسرده شدند طاقت ن  يوقت
  !رحم برس دادند

 كاري. چزييپا كردينم وونميكانادا بودم د يموهات وقت اديمثل  يچيه-
  باهام؟ ي كرد

 م ياز كجا وسط زندگ  ي دفعه ا هيكه سرم به كار خودم گرم بود،  من
  ي شد، ك داتيپ

  م؟ يكل زندگ يو بش ي اي اجازه داد ب بهت

  تحمل كنم؟ ي برزخ بعد از تورو چطور   يلعنت

  .ديكش مياز موها ي بلند  نفس

  .كرد يم تيداشت مرا اذ ي زيچ يول زديو با احساس حرف م بايز او

  چه گفت؟ او

  بوده؟  كانادا

ام  ي پر كالغ ي ها شميابر شيحرف بزنم، همانطور كه دستها نگذاشت 
  يرا نوازش م

  :ادامه داد كرد
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بغض خفم   ي كرد يم  هيگر يوقت ز،يي كردم پا  يحست م ييوقتا هي-
  ي وقت كرد،يم

كسل   ،ي بود دي نا ام  ي شدم، وقت يدلتنگ تر از تو م ي بود دلتنگ
  ،ي گرفته بود  ،ي بود

  .شدم  يمثل تو م  منم

پرواز برگردم و از دور فقط نگات   نيزد به سرم با اول يم ييوقتا هي
  .كنم 

  .دادمي و زمان فحش م نيشدم و به زم  يم وونه يد ييوقتا هي

شد تا داد بزنم و بخوام سرم و  يصدات انقدر تو سرم اكو م ييوقتا هي
  .واريكوبم تو دب

 كردميفرصت نم يكه حت  گرفتنيروز وقتمو م ي تو انقدر تو خاطرات
  بخوام بي عقلي كنم. 

كه پر از  ي اتاق مخصوص خودت دار  هيكانادا تو خونه من  ي تو تو،
  كه من  هيليوسا

  !ندازهيتو م ادي رو
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 يكه بخوام خودمو آزار بدم خودم رو تو اون اتاق حبس م ييوقتا هي
  .كنم 

  يچيتا بفهمم بدون تو من ه ديهم طول نكش  هيثان كي يحت زييپا
  .ستم ين

باز هم نگذاشت به كلمه  ميكه داشت ي و نقاط مشترك شيها حرف
  !كانادا فكر نكنم

او  م يكش  يقاره نفس م كيحداقل با هم در  كردميكه فكر م ييها روز
  ييدر كانادا جا

  .ه دور تر از من بود اريبس

  !! انتقامم را از تو خواهم گرفتيلعنت ي كانادا

  :گفتم آرام

  چرا اون جا؟  ؟ي كانادا بود-

  !وسط دفتر كارش برد د يو به سمت كاناپه بزرگ سف ديرا كش دستم

  !به دفتر كار نداشت يشباهت   چيكه ه ي دفتر
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ها   وار ياز د يكيساختمان،  ي بنا رياتاق بزرگ بود به وسعت كل ز كي
  شهيتمام ش

  !سرتاسر پر از تابلو هيو بق ي ديد يم تيپا ريو كل شهر را از ز بود

  كاناپه نشست ي رو

تحمل محله  دميد م يكه از اون خونه رفت نيبعد از ا ز، ييپا يدون يم -
  .شدم يكه توش خفه م هييجا سخته، يليخ ديجد

  !سخته  يليشده بودم تحمل بابا و مامان هم خ متوجعه

اومد و  يم ادميمون  يميصم ي ايكردم دور هم ينگاهشون م  يوقت
  شهيكه هم ييتو

  !ي زد يگوشه مظلوم به خانم شروش زل م هي اياون دور هم  ي تو

 هيبشم.  يكنم تا خال يكه حرصمو سرش خال گشتميم  يكس  دنبال
  بوكسم سهينفر كه ك

  !بكوبمش خواديو هر چقدر دلم م باشه

 ي هومن تا تا بفهمم كجا موقتا زندگ  ي افتادم دنبال كارا نيهم ي برا
  !كنه يم



 242 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

  !زييكردم پا داشيپ و

  !كردم داشيكمال تعجب پ در

  !كردم خي

 ست يدر ل ييمقام باال  يكه نه ول ارهيآدم س نيتر زي نفرت انگ هومن
  !من داشت

  :لحن سرد و پر از نفرت ادامه داد با

  !كردم داشونيهتل لوكس تو خود تهران پ هي ي خوش و خرم تو -

كه زده بود خوش و خرم عشق و حالشو  ي بدون توجه به گند يعوض
  .كرد يم

  .مناسب گشتم ت يموقع هيكردم و دنبال  بشيتعق ي روز چند

انداختم و تا  ريگوشه گ هيهتل هومنو  نگي نصفه شب تو پارك بالخره
  كه نفس  ييجا

  !زدمش داشتم

  ره،يخودش دفاع نكرد فقط گذاشت انقدر بزنمش كه دستام درد بگ  از
  تا پاهام از لگد 
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خسته بشه. تا فكم از فحش دادن بهش خسته شه! از خودش   كردنش
  ندفاع نكرد چو

  اديكنه رو ز يك از خودش دفاع نم و يكس  ستميدونست آدمش ن  يم
  !بزنم

واسه دفاع  ييكنم كه نا يبهش رحم نم د يفهم يركب خورد! وقت يول
  !نداشت

خورد كه به قصد  ي ازش بهم م  ي رحم نكردم چون حالم اونقدر بهش
  كشتنش رفته 

  !آخر منصرف شدم  قهيدق يول بودم

 ش ين يچهارتا دهنده و ب  مارستان،ي بردمش ب هوش كه شد خودم يب
  شكسته بود و 

  .ترك برداشته بود جمجمش

كرد  يبهش زده و فرار كرده؛ باور نم ن ينفر با ماش هي م پرستار گفت به
  ي مدرك يول

  !نداشت هم
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كه مال دو روز  دميواسه كانادا د طيدوتا بل نشوني گشتم و ب لشويوسا
  !بعد بود

بسته بود حدس زدم احتماال برنامه هتل و    شويبانك ي كل حسابا  بابا
  يلياز خ طايبل نيا

  !شده خته ير شيپ وقت

تونست تكون بخوره چه برسه به    ينم يحت گهيتا چند ماه د هومن
  !مهاجرت

باهات    ابونشيكه تو هر خ ي تونم تو شهر ينم گهيد دميفهم منم
  يخاطره دارم زندگ

  .كنم 

كارارو  يگرفتم، مجبورش كردم با اون حالش تلفن يآن  ميتصم هي پس
  كنه كه  ياوك

  !به جاش برم من

محروم كرده بود  زيبابا مشورت كردم و اون كه هومنو از همه چ با
  گرفت  ميتصم
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ل خودم برام كه كنار گذاشته بود تا بعد ازدواج بهش بده رو با پو يپول
  بفرسته كه 

  .كنم هيجا سرما اون

از سرم   التيخ ديهم به شدت موافق بود تا دور بشم شا خودش
  !وفتهيب

  :زد و گفت  ي خند تلخ

  .خبر بود يبابا از عمق دل من ب  يطفل-

جمع و جور برام زد  نيماش  شگاهينما هيشخصا اومد كانادا و  خودش
  تا سرم گرم

  ...و بهت فكر نكنم هر چند بتشه

  !كند  يرا سانسور م ي زيدارد چ دمي كرد، فهم مكث

كه  ييكردن هومن و زدنش، آن هم او دايو پ شياز حرف ها انقدر
  ي وقت حت  چيه

ر شوك به كانادا د شي دفعه ا كيبودم و مهاجرت  دهي را ند تشي عصبان
  بودم كه 
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  !نكنم  شيها ي انسوربه خود س ياعتراض

  :داد ادامه

شب   يفراموش دي ! دو سال گذشت و من هر روزشو به امال يخ يب-
  !غيدر يكردم ول

  !ران يسرم زد برگردم ا به

حال كه  نيخواست با ا يكار خوب مناسب رشته و عالقم م هي دلم
  گسترش شگاهوينما

  !ازش داشتم يبودم و درآمد خوب داده

بدون هنر رو  يبه سرم زد كه تحمل زندگ يوقت زييبرج پا دهيا
  !نداشتم

رو  ميشنهاديزنگ زدم و طرح پ رستانميدوره دب ي از دوستا يكي به
  .بهش گفتم

  .ده يم ليسال نشده ساختمونو بهم تحو كيگفت سر  اون

آدم مورد اعتماد   هيسپردم دست  شگاهويبه قولش هم عمل كرد. نما و
  .رانيو برگشتم ا
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رو  نجايشدن ا دهيتا بدون د دميزحمت كش يل يخ زييپا ي دونيم
  كه االن يينجايبه ا ليتبد

  .بكنم هست

  :داد دامها

  .ي و خاكستر د يسف  اه،يزدم! س  يتو دهه پنجاه اديرو به  نجايدكور ا-

  .ي كه منبع الهام تك تكشون خودت بود هييپر از تابلو ها نجايا

  زم؟ييپا ين يب  يم

  .تو پادزهر درست كنم  هيببرمت. قرار بود عل  اديبود از  قرار

  !االن معتاد سم تو شدم اما

  .هدفامو قمو،يكه خودمو گم كردم، عال  يگذاشت ريروم تاث اونقدر

  !شده تو  ميزندگ همه

  !يتون  يهم نم ينباش  ميزندگ ي تو يبخوا  يحت يني

  !ي بود  يول ي چند سال نبود نيا تو

  !به مرور نابود كرد  نبودنت منو نيبودنِ در ع نيا و

  .را گرفته بود ميگلو بغض
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به جز مردن  شده بودم و دلم ري س ي كه من از زندگ يآن مدت در
  خواست ينم ي زيچ

 يساختمان ده طبقه طراح كيزده بود و  ني ماش شگاهيدر كانادا نما او
  .كرده بود

  :شاهرگش لب زدم  ي رو قايدق لرزان

  ؟ي پس كانادا بود-

  :كرد و گفت  ينچ

  !رمايمي. مزييبغض نكن پا-

خورد را  يرا م داشت مثل خوره مغذم نشيديكه از موقع د ي زيچ
  :رح كردممط

  .هامون-

. نگاهش دردمند و مستاصل شد، نبضش  ميخواهم بگو يچه م ديفهم
  محكم تر زد و

  !را از نگاه اشك آلودم گرفت شيها چشم

  !حدس زده بودم درست
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  !تنها رها كند  رانگاهي و نيو مرا در اخواست دوباره برود، برود  يم او

به دنبال او كه تنها نقطه  زيخ  نهيدوباره تركم كند و من س خواستيم
  ام ي روشن زندگ

  !بدوم بود

 ي زندگ انيدست آخر به آن نقطه نرسم و او در همان نقطه كه پا كه
  من است قرن ها 

  .بمانم

خودم را  يزندگ  نيكه او برود و من شهامتش را نداشته باشم از ا نيا
  رها كنم مثل 

و به آن نگاه كنم و جرئت رد   نمي بنش انيبود كه پشت خط پا نيا
  شدن از آن را نداشته 

  !باشم

كنم  يزندگ است كه قفس را شكسته باشم اما سالها در آن نيا مثل
  اده پرواز چون ار

  !نمي ب يدر خود نم را
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هر روز خواهم  ي تر  شيبار باشدت ب  نياگر برود دوباره و دوباره ا او
  !مرد

ها بر روحم دلمه بسته بود و خشك  يبود كه به تازگ يزخم رفتنش
  شده بود، و حاال 

خواهد  يرا به شكل دردناك قيزخم عم نيا  ي رفتن دوباره اش رو با
  بار  نيكند و ا

خواهد  ي زيدارد خونر يليكه هموف يشخص كيروح من مثل  زخم
  كرد و بند نخواهد

  !و سر انجام روح من خواهد مرد آمد

 دوباره به چه نكهيدفعه اش را هضم نخواهم كرد، تصور ا نيا رفتن
  افتم  يم يحال

  :شد التماس كنم   باعث

وقت اون آدم  چيه گهيمن د ي نطوريكارو با من نكن! ا نينه هامون ا-
  !شم  يسابق نم

  هق كردم هق
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رو هامون! دوباره تركم نكن، دوباره منو تو به مقدساتت قسم دوباره ن-
  !نكُش

  دهي اش را ند هيدفعه هم گر كي يكه حت يهم بغض كرده بود، كس او
  بودم بغض كرده 

  .بود

! نميبيتو خودم نم تشويتحملشو ندارم، ظرف گه،يكشم د يمنم نم-
  ...اما

  :گفت  ي بم تر ي قورت داد و با صدا يرا به سخت بغضش

  !ميندار ي ا گهيچاره د-

را داشتم   يرفت، احساس كس يم جي حال مرگ افتاده بودم، سرم گ  به
آماده  خيهمان سفر بدون بازگشت به مر ايوان  مارس ي كه دارد برا

  !شود يم

  

  ياش بر من نم يوقفه قلبم و حكمران يب ي تپش ها انيدر م عقلم
  را  شيتوانست صدا
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  !من برساند به

  !ستيمطعلق به تو ن يكه هست ييگفت جا  يكه م ييصدا

  .داد يواهاشتباه تاوان خ نيا ي است و برا  اشتباه 

نداشت! او از همان دوران   يكرد كه اصال تعجب يم ي ر يهم كناره گ او
  !عقلش بود عيو مط  تر ياز من منطق

قسمت از بدنش حساس بود و  نيا ي زدم، از همان موقع ها رو لبخند
  !كشف كرده بودم را نيمن خودم ا

  :تلخ گفتم 

  !دوروز هامون-

  .م يم باش باهدوروز فقط   ايب

  !رو گذاشته ن ي قوان نيكه ا يشه اون  يباش ناراحت نم  مطمئن

  دوروز. باشه؟ فقط

 دميقول م گهيو د دم يو پس فردا! بعدش من از شركتت استعفا م  فردا
  .امي سراقت ن

  باشه؟ 
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  :و گفت ديكش  يقيعم  نفس

  .ي كنيم ي نا عادالنه باز ي دار -

  :لب زد

  !باشه باشه. پاشو -

  !شده بود  يضبالخره را يبود ولزدم! كارم مثل شكنجه دادن  لبخند

  .بلند شدم  شيپاها ي رو از

ام را  يجيتدر ي دردناك بود كه به زور مجبورش كرده بودم فنا چقدر
  .شروع كند تر ريدو روز د

 يكيرو به   آرام تر شده بود شيكه حاال نفس ها ييدور تر از او يكم.
  ي ها ياز نقاش

  .بودم ستادهيا مشتركمان

 ي برا قميعم يرفت دلتنگ يفرو م ي كه در قلبم مثل خنجر ي زيچ
  .بود مشتركمان ي امضا

با هم ادغام شده   ييبا ياول اسم من، كه به ز ياچ اول اسم او و پ همان
  !بودند
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در هم   شهيهم مانيحداقل امضا ميد يرس يوقت به هم نم چياگر ه ما
  ي نشدنو جدا  دهيتن

  !بود

  .دميكش يآه

  .زدم شياز شب گذشته بود. صدا يوقت بود و ساعات ريد

  هامون؟-

  :حال شل كردن كراواتش گفت در

  .جانم-

  !وقته ريد-

 بلند شد  شيجا از

  پس از او، ي روز ها ي برا كردميم رهيحضورش را ذخ

  .گذرند  ي دفعه سخت تر از دفعه قبل م نيدانم ا ي كه م ييها روز

  .گرفت  سمتم  كاناپه پرت كرده بودم به ي مقنعه ام را از كه رو

وقت   چيه گريدفتر نخواهم آمد، د ن يوقت به ا چيه گر يستم ددان يم
  ي طرح ها
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را نخواهم   شيها يخطاط ش،يشعر ها ش،يخط ها ينقاش  مشتركمان،
  !ديد

  .ديكش ري موضوع باز ت نيا  دنياز فهم قلبم

دفعه  نيا رم،يرا در آوردم تا از آنجا عكس بگ  لميمكث موبا يب
  خاطراتم را بدون 

  .كردم ي ثبت نم مدرك

  !نگذاشتكه   بود  دكمه ثبت عكس نرفته ي رو دستم

  :داد گفت  يژ م كه قلبش را ماسا يحال در

  !يكن  يفقط سخت ترش م ي نطوريا-

  .گفت  يشدم، راست م مردد

  ر،يد  ي ليسخت، خ يليدفترش در نبودش، خ ي عكس گرفتن از فضا با
  درد ناك يليخ

  !گذشت خواهد

  .همرنگ شلوارش را برداشت يرا سفت كرد و كت مشك  كراواتش

  .از حد جذاب شده بود  اديز او
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هالك  هيكه به قول پناه شب ي نه طور  ي تر و كار شده از قبل ول يكليه
  !باشد

عضو   ش،يبود و با ته ر ختهيرصورتش   ي بلندش رو ي تار از موها چند
  ديجد

  .درست كرده بود ي شاهكار  بيترك صورتش

  !مرد شيجا برا نيشد هم يم

  :لپ تاپش را برداشت و رو به من با لبخند گفت فيك

 ي نيودم سنگ نگاهت تنگ شده بود! بهت گفته ب ين ي دلم واسه سنگ-
  مثل تو  ينگاه چيه

  ست؟يبخش ن  لذت

  .كرد ميي راهنما ي همزمان به سمت در و

  !رد شده بودمنبود كه من از آن وا يكه ان ي در

  !سمت دفترش بود آن

  :گفتم 
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اگر  ومديم ش يپ يچه مشكل ه؟يواسه چ ي كار يهمه مخف نيآخه ا -
  ا ي دنتيد يم

  !باال  نيا ومدنيم

  :دكمه موجود را زد و گفت تنها

وقت سر راهت   چيه گهي! قرار نبود دزييمن بهت قول داده بودم پا-
  سبز بشم. من 

درصد  كيشده   يكرده بودم كه تو به خاطر رشتت حت  يني ب  شيپ
  مشغول نجايممكنه ا

  !كرده بودم ي ني ب شي. من امروز رو پيبش كار

  :گفتم ي با تلخ خند-

كه كل  يوقت قرار نبود بدونم كس  چيشد ه  ياگه طاقتت تموم نم-
  رو ساخته  م يبچگ

  كنه؟ ينگاهم م  نيدورب از داره

نبودم كه  ي قو ي وقت اون قدر چي من ه ينه! ول ي راستش رو بخوا-
  بودنت رو تو
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رو در  هنيگز نيا شهيلمست نكنم! هم يول نم يخودم بب  ي قدم چند
  نظر داشتم كه ممكنه

 ياون نقاش  قاياون آسانسورو گذاشتم و دق نيباال واسه هم ي ايب بخوام
  !رو رو به روش

  .باز شد نگيدور از چشم پارك ي از گوشه ها  يكي آسانسور در  در

  يپارك نم نيهم ماش يمطلق بود و كس يكيجا مهموال در تار نيا
  چيكرد و من خ

  .ميايب كيقسمت تار نيكاو هم نشدم تا به ا چكنجي يحت وقت

  :گفت 

عالقه دارم  يدون ي! م زييپا يشناس   يجواب اون سوالت. تو منو م اما
  هيكل كارامو 

به همون اندازه كه عالقه دارم همشون  يدون يم  قايجمع كنم و دق جا
  جا باشن متنفرم هي

  !نتشونيبب يكه كس نيا از
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از كار كنان طبقه پنجم  يكيشد همان لحظه كه حرفش تموم  قايدق
  .ديا دما ر

  :كمر خم شد و گفت  تا

  !دي! خسته نباش يسماوات ي سالم آقا-

را فشرد   نيماش موتي توجه به او ر يتكان داد و ب شيبرا ي سر هامون
  و همزمان

  ٨ ي چراق ها i .دور تر از ما روشن شد  يكم  يرنگ  يمشك

كرد فاصله  يبود و نگاهمان م ستادهيكه از مرد كه هنوز هم ا يكم
  با عجله  م يگرفت

  سمتش برگشتم و گفتم؟ به

  ؟ يسماوات يآقت-

  :و گفت  ديخند

 يطبقه نه بخش ي شركتم كه تو سيرئ كي نزد ي الي از فام يكيمن -
  و يديو كيكه موز

  !هيسماوات لممي! فام كنمي سازن كار م يم
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  :فت هم متعجب نگاهش كردم كه گ باز

  تو دخمه خودم سرمو بكنم تو برف؟ ينكنه انتظار داشت-

كنن   ي! همه فكر مكنمياون جا كار م يبابا من با اسم سپهر سماوات نه
  كه   يتنها كس

  !منم دهيعامل رو د ريمد

و همزمان به  ديكه زده بود قش قش خند ي سپس خودش از حقه ا و
  .ميدي رس ني ماش

  :كنار راننده را باز كرد و گفت  در

  !بايز  ي ديل  دييبفرما-

 ايشود  يخودم چه م ني كه ماش نيا ي برا ينگران ي ذره ا يحت بدون
  به كجا ميدار

  .نشستم  ميرويم

  چيشد حضورش را حس كرد نگران ه  ياو كنار من بود و م يوقت تا
  يگريد زيچ

  !نبودم
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  .خارج شد نگيز پاركرا روشن كرد و ا ني ماش

  .داد يخودش را م ي بو نيداخل ماش ي فضا

  !دم يي بو اقياشت  با

  :گفت ي زيكه پشت چراغ متوقف شده بود با اخم ر  همانطور

  !ين ي خونه ما و پدر و مادرم رو بب ي ا يب  ياحتماال دوست نداشته باش-

  .شدم رهيرخ جذابش با آن اخم پر جذبه، خ مين  به

و  رهيكه به جلو خ يكه در ذهنم شكل گرفته بود را در حال يسوال
  تر  قيعم اخمش

  :بود پاسخ داد  شده

تر  ش ي ب  كميحساسن! و  نايو ا  ي خونه مجرد ي رو كمياونا...  يدونيم-
  من ي رو

كه  خوانيو... اممم نم ستين گهيكه هومن د ييو از اون جا حساسن
  ازشون دور 

  !باشم

  !گفت يدروغ م داشت
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  دهيفهمد كه من فهم يدانستم كه او هم م يو م دميفهم يرا م نيا
  !ام

كردم، مخصوصا   يبود كه هرگز سوال نم نيذات مزخرف من ا اما
  طرف  يوقت

  .راغب نباشد  د،يگفتن آن چه كه با ي برا مقابلم 

سوال ببرم پس   ريكردن عزت نفس خودم را ز يخواستم با فضول ينم
  حرف  يب

  .ادامه داد يبه رانندگ ي شتريب ليخانه را به او دادم و او با م  آدرس

 ش يها ي كه تمام پنهان كار  يچه بود كه من يآن موضوع لعنت يعني
  ديدانستم نبا  يرا م

  شدم؟   يم متوجه

  :و گفت  ديرا كنار كش ن يدفعه ماش كي

  .م ي حرف بزن كميو هم  ميبخور ي زي چ هي ميبر اي مطمئنم گرسنته. ب-

بود و به احتمال   يك ين شبود نگاه كردم. رستورا ستادهيكه ا ييجا به
  د يانود درصد ب
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  .ي كرد يرزرو م زيقبل م از

  نيا ي كه او انقدر برا نيشد و و در سمت مرا باز كرد. از ا ادهيپ
  آماده ييارو يرو

  نيداد و ا يم ي رزرو كرده بود به من حس بد زي م ي كه حت بوده
  بود كه لباس يدرحال

تخت و وسط اتاقم مچاله افتاده  ي و گشاد من هنوز رو  يراحت ي ها
  !بود

  شي ام كرد و در جواب پ ييرا پشتم گذاشت و به داخل راهنما دستش
  خدمت آنجا كه 

حرف ما را به  يهستم و او ب ي گفت فقط گفت سپهر يآمد م خوش
  ت قسمتسم

  .كرد ييراهنما يخصوص

  .داشت ييبايروشن شده با نوز زرد ز ي كس نبود و فضا چيجا ه آن

  .و نشستم و سپس خودش هم نشست ديرا عقب كش يصندل



 264 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

كه من به خار  يهفت سال نيخوردم چرا كه او در ا  ياما حسرت م من
  شكل نيتر

  .كرده بود  شرفتيروزگارم را گذرانده بودم، فقط پ ممكن

  !زد يم ادي فر تمشيس نيآخر ني كار شده و ماش كليرا ه نيا

 يخودش را زده بود همانطور كه از آن موقع ها م  يشركت خصوص  او
  .خواست

سلطه  ريوقت دوست نداشت ز چيآوردم كه او ه ادي به  ي تلخ خند با
  باشد و از يكس

  .ردي دستور بگ يكس

 ي شوم و از سوژه ها  يمن هم دوست داشتم عكاس موفق  ريبخ ادشي
  ناب عكس 

مخصوص خودم را داشته باشم و  ي دوست داشتم سبك هنر  رم، يبگ
  مهرا ه ميتابلوها

  .سبك مخصوص خودم، به نام من بشناسند از

  كجاست و من كجا؟ او
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  !چيه

 زيم ي را از رو  ميام غرق بودم كه ناگهان دست ها دانهيافكار نا ام در
  :گرفت و گفت

  .زم ييآه نكش پا-

  :چشمانم كرد و گفت رهينگاه هزار رنگش را خ

  !فهمم چته  يپلكت بپره م-

  :گفتم يرودرواس يب

  !يستي حرفات ن  هيشب-

  :شد و گفت  نيغم گ نگاهش

  افسرده شده باشم؟  ايمعتاد  يداد يم هيترج-

خواهم  يحرف نگاهش كردم. امكان نداشت نداند كه نم يطور ب همان
  ش يخار به پا

  !برود

داد    مانيكه نگاهش را از من گرفت و به دستها يدر حال قيعم يآه با
  :گفت 
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 لي ذاشتن طبق م يكردن به حال خودم و م  ياگه منو ول م ديشا-
  مويخودم زندگ

بود كه  ي االنم به خاطر جبر تي جا نبودم. همه موقع نيا بگذرونم
  !سرم بوده ي باال 

تو از  شيخوام اعتبارم رو پ ينم دروغ بگم، خوامينم ز،ييچرا پا نپرس
  .دست بدم 

  ...بدون  فقط

  :زد و ناباور گفت  ي خند پوز

كه بخواب به تو بگم و  نيمسخره باشه مخصوصا ا يليحرفم خ ديشا-
  بهت ثابتش كنم 

  !دمياز تو درد كش شتريب يليخ يبدون منم به اندازه تو و حت يول

تو دردناكه همه  ي فكر كردنش برا يرو تحمل كردم كه حت ييزايچ
  !من زيچ

 ي ليحرفا به تو خ  نيگفتن ا زييم پابگ ي زيباره چ ن يخوام در ا ينم
  احمقانست در
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  !ي دار نانيو از درست بودنشون اطم يدون يكه همشونو م يحال

من   ي او به جا دميرا آورد و فهم مانيموقع گارسون غذاها همان
  !گرفته است ميتصم

  !دانست يمرا بهتر از خودم م يينبود، او ذائقه غذا  مهم

بودند. اما چرا جبر؟ چرا   قت يحق  شيكل حرف ها گفت،ي م راست
  مجبور شده بود كه

  برسد؟ شيآرزو ها به

  !خواست يها زور و فشار م ايبه رو دني رس مگر

  !دميفهم ينم

دست انداز بزرگ بود در برابر  كيسرم بود! پناه   ي هم جبر باال  من
  ها و از طيتفر

  !ميخود شدن ها يب خود

  .من بود ي اقدامش هم شاغل كردن زور نيآخر

را  ش يهاكردم و دست  يكر مكتبا از او تش ديكارش با نيا ي برا البته
  !دميبوس يم
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  !كنه  يرو از ما دوا نم  ي درد چيحرفا ه ني! ازييبخور پا-

  .  د يكش ينم زي چ چيبه ه  لميم

  !خواست يرا م مانيهاها و طرح زدن  دنيدوباره تابلو كش دلم

  .فقط كار مرا قبول دارد و بس ديبگو گريبار د كيزد   يپر پر م دلم

  يم فيتعر ازيدر جمع از ن هيسم ينگرانش به من، وقت  ي نگاه ها دلم
  ! خواست يكرد را م

 ايدن ي كه همان موقع در جواب با نگاهم به او بفهمانم كل حسرت ها
  !بروند به جهنم  دي هست با او يوقت

  !خواست  يها م زي چ يليچاره ام، دل احمق و ساده لوحم خ يب دل

  :كالفه و آرام گفتم دم،يكش يآه

  .كشه ينم يچ  چيبه ه لميم-

  يلحظه با مكث نگاهم كرد، از آن نگاه ها كه تا ته ته روحت را م چند
  !خوانند

  :سپس گفت  و

  !دونميم-



 269 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

كه از پاسخ به آن   ديرا پرس ي زي لحظه مكث كرد و سپس چ چند
  :متنفر بودم

خانم سروشو   ي مدت؟ علت رفتارا نيا ي تو يكرد كاريتو چ-
  ؟ي ديفهم

  يم  يني سوال افتضاح نبود، داشت مقدمه چ نياش ا ياصل پرسش
  نيكرد، قبال از ا

  .ها نداشت عادت

  :گفتم 

 گم ي چرا م يبدون ي خوا يم ؟يبرس  يسوالت به چ نيبا ا ي خوا يم-
  گم يمخونم و ن

  كنم؟   يم يكه چرا تنها زندگ   يبرس نيبه ا ي خوا يم خونمون؟

  :هم دست از تالش مسخره اش برداشت و گفت او

وقت   چيمسخرش ه ي آره. صحبت كردن راجب خانم سروش و رفتارا -
  مورد عالقم

  !نبوده
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  :ديصورتم و متفكر پرس ي شد تو قيدق

  ؟ يكن  يم يچرا تنها زندگ  -

 زيبحث، بحثِ مورد عالقه ام نبود، دلم چ  نيرا فشردم، ا ميها قهي شق
  يگريد ي ها

  :مستاصل گفتم   خواست،يم

 ديكنم همش با فيراجبش حرف بزنم هامون. بخوام تعر اديخوشم نم-
  برگردم عقب 

كار متنفر   نيمثل ا ي كار چينحسو! از ه ي اون روزا  ارميب اديبه  و
  .ستم ين

  كردم؟  كاريبعد از تو چ  يبدون ي خوا يم

 يم اهاتيبه تك تك رو  يكه تو داشت ييهمون موقع ها قايدق
  ؟ي ديرس

  !كلمه س هي جوابت

  !يچيه
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 مي كه تو زندگ   يلعنت عيوقا نيداستان مزخرف و ا نيكاش تو ا هامون
  مقصر  هيافتاد 

  !داشت وجود

. بزنم تو گوشش و ارميه برم و كل حسرتامو روش باال بك يكي فقط
  بگم تو مسئول 

  !زدم  ميكه من به زندك  يهست  يكثافت 

  ميكه اگه داشت ميندار ونيم نيا ي هامون. مقصر ميندار يول
  .نبود نيا تمونيوضع

كه   ي دو روز نيحرف بزنم، تو ا زايجور چ نيراجب ا خواد يدلم نم االن
  ي حت  شتميپ

  .خوام يهم گذشته رو نم قهيدق هي

  :كان داد و گفت ت ي سر مي برابر نطق غرا در

  .ي كه تو بخوا يهر چ-

دانستم موقعش كه بشود كل  يجور نخواهد شد، م  نيدانستم ا يم
  كه بر من  ييها زيچ
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را   ني! اآلن موقعش نبود و او ازدميم اديبود را بر سرش فر  گذشته
  دهيفهم ريد يكم

  .بود

برداشت و پشت سرم آمد.   يشد و كتش را از پشت صندل  بلند
  يرا رو شيدستها

كه  ي شده بودند گذاشت و از فشار مي ها قهيمن را كه بند شق  ي دستها
  يبه سرم وارد م

  .كرد ي ريجلو گ شد

  :را گرفت و گفت  ميگرمش شانه ها ي شد و با دستها خم

از گذشته   يحرف ي كه تو نخوا يمن تا وقت  م،يبد ي قول هي اياصال ب-
  توام يزنم ول ينم

  بعد از من چه خبر بوده خب؟  ي گ يقول بده كه بالخره بهم م  بهم

  دييبه نشانه تا ي برداشتم و سر م يها قهيشق ي را از رو ميها دست
  :فتتكان دادم كه گ

  !م يتمومش كن ويمسخره باز  نيا ايكشه. ب  ينم يچي به ه  لميمنم م -
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  .ديمقنعه بوس  يو از رو يسپس سرم را طوالن و

  .م يرفت يسمت خروجرا برداشتم، با هم به   فمي شدم و ك بلند

  زيبه كاركن رستوران كه مثل ربات چ  يظيراه چشم غره غل انه يم
  گفت،  يم ييها

  !و مرا متعجب كرد رفت

 نيو خنده روتر نيها نداشت، او خوش برخورد تر رفتار  نياز ا قبال
  بود كه ي فرد

شدن او    يباعث پرخاشگر شدن و عصب ي زيبودم، چه چ دهيعمرم د  در
  شده بود؟

  داده بود؟ رشييهفت سال چه گذشته بود كه انقدر تغ نياو در ا به

اش هم  ي تيشخص ي ها يژگيرفتارش با من عوض نشده بود، و البته
  .بودند شيسر جا

همه را از باال نگاه   شي اجتماع تيخواستم فكر كنم به خاطر موقع ينم
  ه يكند و بق يم
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اش با كارمند شركت و   ي كه بد رفتار ني! اند يب  يكم تر خودش م را
  كاركنان رستوران

  يبوده باشد واقعا مضحك و مسخره است! ما هر دو نقاش ليدل نيا به
  ي مفهوم  ي ها

 ادميكه  ييو او تا جا ميبود  دهيكش  يراجب مشكالت احتماع ي اديز
  يياست درك باال 

  .موضوع داشت نيا در

من   خاص خودش را داشت و لياو حتما دال  دم،يكش ي كالفه ا پوف
  ابدا اهل قضاوت

  .نبودم كردن

نشستم و در را بست و خودش هم  نيباز كرد، داخل ماش ميرا برا در
  بعد از من سوار 

  .شد

متوجه نگاهم شد سرش را به سمتم  يرخش نگاه كردم و وقت مين  به
  .برگرداند
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  ي ريتصو شهيشدم. هم شيچشم ها ديفاصله متوجه حالت جد بال
  كه از چشم ييها

كرده   ادهيبوم پ ي بودند و تك تك آنها را رو  اديداشتم ز اديبه  شيها
  بودم؛ مثال 

و در  ديرس  يحالت ممكن م نيدر نور به كم تر شيچشم ها ياهيس
  آنقدر يكيتار

از همان رنگ مجهول اطرافش   يكيشد كه فقط حاله بار  يم بزرگ
  ي جد يبود. وقت

شدند،  يتر م رهيپر رنگ تر و ت شيداخل چشم ها  ي رگه ها شديم
  ديخند يم يوقت

و فورا از  شديم داي چشمش پ ياهيدور س  يكم يليسبز زنگ خ حاله
  .رفت يم  نيب

  يكم رنگ به چشم م شيچشم ها ي شد رگه ها  يزده م جانيه يوقت
  آمدند و كل 

  ي بيگرفت و برق عج  يچشمش را همان رنگ مجهول م مردمك
  .شد يم دايدرش پ
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حالت مختلف  يس  بايبودند تقر اديز يليخ شيچشم ها ي ها حالت
  وجود داشت و من

  !بودم دهي را بار ها كش آنها

 نيكه احتماال به ا دميد ي م شيرا در چشم ها ي ديحاال حالت جد اما
  تا به حال  ليدل

  !نكرده بود يرا تا كنون مخف  زسيبودم كه از من چ دهيند

و روشن شده بودند و خط  رهيت ي پر از رگه ها و حفره ها شيها چشم
  ي محو يمشك

از مرموز بودن  يبيترك شيمردمكش آمده بود! حالت چشم ها اطراف
  ن يو غم گ

آمد كه راز بزرگ و  يم  شيپ  يوقت شيحالت چشمها نيبود! ا بودن
  را در يمخوف

  .داشته باشد  دل

  !ديرس ي به نظر م ييايرو اريمزخرف و بس ب،يعج
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خودم  االتيزاده خ ايشوم  يحاالت م نيدانم فقط من متوجه ا ينم
  ي است. اصال نم

 يعسل ند يگو يلرنگ كه همه مچطور دو جفت چشم مجهول ا دانم
  است آمدند و شدند 

  .من  ي ايدن

مرا به سمتش جذب   ي زيچ نيدارم كه اول اديرا خوب به  نيا فقط
  چشم ها نيكرد هم

  !شده بودند  رهيبه من خ ي با حس همدرد يوقت بود

انقدر كه  يجزئ يل يخ بودند، ي ا يجزئ يليخ راتييحالت ها تغ نيا
  متوجه  يهر كس

 ريز نيتفاوت ها و هم نيشود. اما من فرق داشتم! و هم  ينم آنها
  يباف  ايها و رو ين يب

  !كرد ي متفاوتم م هيبود كه با بق  ميها

  :دي كش رونيمرا از افكارم ب شيصدا

  ؟ي زل زد يبه چ-
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  !نيَ چه رنگ دميوقت نفهم  چيبه چشمات، لعنت بهشون؛ ه -

  .ديخند

رفتند كنار زد،  يرا كه بلند شده بودند و در چشمم م  ميها ي چتر
  دستم را گرفت و 

  :دنده گذاشت و گفت  ي دستش رو ريز

  !يكن يتو باور نم نيبگم عسل يمن هر چ-

  .سپس به راه افتاد و

  :كردم و گفتم ينچ

تو  يرنگ چشما يول شهيو قرمز درست م ياز زرد و مشك ينه! عسل -
  يليرو خ

قرمزش  ،ي جدا درست كن ديرو با شيدرست كرد! قهوه ا شهيم سخت
  كامل  دينبا

 ديبا يمشك  ،يكن  شي بزنه، بعد با زرد قاط يبه زرشك ديباشه با قرمز
  ي ليكم باشه خ



 279 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

. شهيچون كال اصل رنگ عوض م ي زن يم يكه چقدر مشك حساسه
  كم  يليبعد خ

البته   ،يكن  ي اضافه م ي و دست آخر سبز پسته ا يكن  يم  يقاط د يسف
  پسته  يلينه خ

  !شده باشه ي قاط يروشن تر باشه و با زرد و مشك ديبا كمي ي ا

  :گفتم نيهم ي كند برا يشدم كه با تعجب نگاهم م  متوجه

  !ستين   يعسل گمي كه م  نهير همبه خاط-

  يروشن رهيها و حفره ها و تمام تدر دل گفتم البته اگر از رگه  و
  را در نظر شيها

  .م يرينگ

رنگ چشمش بودم كه متوجه  بيغرق فكر كردن راجب ترك آنقدر
  به در  دنيرس

  :خانه نگه داشت و گفت ي را جلو نيدفعه ماش كينشدم،  خانه

  جاست؟  نيهم-
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باز  موتيكه بدون ر ي شدم. لعنت به در ادهيتكان دادم و پ ي سر
  !شود

وارد خانه شدم، با عجله  عيكه بود در را باز كردم و سر يهر فالكت  با
  ماگ چرك و

خشك شده بود را  مه يصبح در آن ن  يرنگم كه قهوه هول هول يمشك
  رها  نكيدر س

  .كردم

پخش و پال بودند را به   رهيجز  ي كه رو ي ارام بخش متعدد ي ها قرص
  گوشه هل كي

و گل دان گل رز خشك شده و پژمرده را كه پناه هر موقع با گل  دادم
  تازه ي ها

  !هل دادم رهيرا به جز كرديم نيگذيجا

ده دوازده سال بود   ديكه شا ييبود اما از آنجا ي ا يم يخز و قد دكور
  ني خانه به هم نيا

  !شد به آن گرفت ينم ي مانده بود پس خرده ا صورت
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شلوار گشادم بود كه به همان صورت كه كنده بودم وسط   ياصل فاجعه
  اتاق خواب 

نشسته كپه شده گوشه  ي شده بود! فورا آن را به همراه لباس ها رها
  اتاق، داخل كمد 

  !بالخره تمام شده بود  دم؛يام كش يشانيبه پ  يدادم و دست هل

و متوجه شدم كه وارد خانه شده است،   دميرا شن ي درب ورود  ي صدا
  رون ياق باز ات

  .نظر گرفتم ريو عكس العملش را ز رفتم

  .من متوقف شد ي گشت، سر انجام رو يم ي زيچشم دنبال چ با

  ؟ ي لباستو عوض نكرد-

  :درشت كردم و گفتم  ي را به حالت كالفه ا ميها چشم

  .وقت نكردم-

نشست باال انداخت و   يم يميكاناپه قد ي كه رو يرا در حال شيابرو
  :گفت 

  وقت؟-
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  :باال انداختم و گفتم ي ا شانه

  يعوض ي كوچولو ي ها يكه من اتاقم رو به هاسك نياحتمال ا-
  اختصاص داده باشم 

  !اديكه مهمون به خونم ب  نهياز ا شتريب

آن قهقهه بلند   شديشدم. كاش م  شيو من مات خنده ها ديدخن بلند
  را به روش دل خواه

  !مخفه كن خودم

جور مسائل سفت و   نيدر  يپدر روحان كياو مثل  دم،يكش يآه
  سخت بود!  

اغفالش  ي ا حانهي بود كه من به شكل وق  يبيو نج  ريپسر سربه ز او
  تي رده بودم! نهاك

  .بود شدن به چشم هايم رهيخ نيهم خالفش

و به نگاه كردن بسنده  وقت آن قدر خوددار نبودم  چيمن ه  اما
  نميكردم.و دست به عمل ميزدم 
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اتفاق فورا بلند شده بود و  نيبار بعد از ا كيكه  ني اوردن ا اديبه  با
و به سرعت رفته  "دختر يكن دست درازي بهم  ترسم ي م"گفته بود

  !نشست ميلب ها ي رو ي بود خنده ا

با   شهيتوانستم خود دار بودنش را درك كنم، او هم يوقت نم چيه
  حالت لب نيتحس

بودند   ي قلوه ا يكه كوچك ول  نيكرد و از ا يم فيرا توص ميها
  !آمد  يخوشش م

  توانست؟ يم چطور

دادم، من واقعا منحرف بودم!   يخودم، سرم را تكان ي برا اديتاسف ز با
  مان يجاها

  .شده بود انگار عوض

به خاطرات شرم آور گذشته فكر نكنم    گريد كردميم يكه سع يحال در
  ساز را  ي چا

خودش هم كه  ي كردم و خدا را شكر كردم كه پناه حداقل برا روشن
  دهيخر ي شده چا

  !بود
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راه بودم كه   ني را عوض كنم، در ب مياتاق شدم تا لباس ها يراه
  :ديپرس

  دستامو بشورم؟ تونميكجا م-

را با   ي خانه كنار هم بودند، در كنار گريو دو اتاق د  يبهداشت  سيسرو
  انگشت نشانش 

  .اتاق خودم شدم يو راه دادم

از اتاق پرتاب كردم  ي را طبق عادت با پا به گوشه ا رونميب ي ها لباس
  ت ياما با نها

خواست   يدوباره برشان داشتم و در كمد هل دادم! دلم نم يچارگ يب
  كه  اورديب اديبه 

  !شلخته و حواس پرت بوده ام شهيهم چقدر

شانه ام را  كيرنگم كه  د يگشاد سف شرتيرا با ت يكوتاه يل شلوارك
  با سخاوت به 

خشك شده   ي لب ها يگذاشت به تن كردم و برق لب كم يم شينما
  ام زدم و از اتاق 
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  !نكردم  شيدايرفتم؛ اما هر چه دنبالش گشتم پ رونيب

كردم  شيكه در توالت از حال رفته باشد را پس زدم و صدا نيا فكر
  ياما جواب

بار به معمار  نياول ي تر به در ها نگاه كردم و سپس برا قيدق دم،ينشن
  خانه فحش 

  !حواله دادم يكيرك

 ي دفعه ا  كيحداقل نه انقدر  ند،ي قسمت از خانه را بب نينبود او ا قرار
  ي . برايو اتفاق

  .دادن آن جا به او برنامه ها داشتم نشان

در كه باز بود  ي نبود؛ از ال  يبهداشت   سيكه او رفته بود سرو ييجا آن
  دهيرا فهم نيا

بود رفته  سيكنار سرو قا ي. او به اشتباه در اتاق چشم ها كه دقبودم
  !بود

داده   واريبه د  هي. تكافتمشيسمت در رفتم، بازش كردم و بال فاصله  به
  بود و دست
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  .را پشتش گره كرده بود  شيها

داده بود و  هيپشت سرش تك واري بود؛ سرش را به د ييبايز صحنه
  و ديلرز يم  از بغض شيگلو

  .بود ميها  يها و دلتنگ ييهمدم تنها رهيمحو، خ  يبا نگاه

  :دادم و گفتم  هيتك واريبه د كنارش

  !ي اشتباه اومد-

  :همان حال سرش را به سمتم برگرداند و گفت  در

  بود؟ نايواسه ا نيتو ماش ي حرفا-

  :تكان دادم. لرزان گفت دييبه نشانه تا ي سر

  !ي سختش كرد يليخ ز،ييپا ي سختش كرد-

صدم   ميحركت ن كي را سخت كرده ام با  ي زيچه چ آمدم بپرسم تا
  :لب زد ي ا هيثان

  !كنميم  يبزرگ سكيدارم ر -

 دمي د ي كه جلو شيتار به تار موها  انيچند لحظه مات بودم و از م تا
  بوم اتاق شدم  نيتر بزرگ به  رهيبودند خ
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  شده بود. قدم  شي. او پ

  ي رو ارياخت يفرو رفتم قطرات مزاحم ب يماورائ ي ا خلسهناگهان 

    ام را سيراب ميكردند دهيخشك و خشك ي ام روان شدند. لب ها گونه

تو در اعماق جهنم خواهد بود! قلبم بر سر عقلم  ي اشتباه است، جا 
  !زد فقط دو روز يم اديفر

  

  ي سر دادم.درد ناك  قهه هق

بدهد، من   هيپشت سرم تك وارياش را به د يشانينفس نفس زنان پ و
  .رها كردمرا ام  هيگر نيتكه با صدا تر هزار صد  ياما با قلب 

  .رفت يفرو نم يدم يول شديكم آورده بودم، بازدمم هق هق م  نفس

  نبود   نيو درد حق من نبود، حق من ا يسراسر سخت يزندگ نيا

من   مردم حسرت و عذاب وجدان خفه ام كند. حق  يم  ي كسي كهبرا
  .رميبا هر تشر منطقم دوباره بم نبود كه با هر نيا
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جسم آنقدر فشار وارد شود كه در درون خودش فرو   كيبه  يوقت
  اهيس  كيبه  ليشود و قلب من تبد يچاله م  اهيس كيبه  ليتبد زديبر

  !شده بود يچاله لعنت

  !نيهمان قدر مخوف، همان قدر سنگ  ،يخال يقدر پر ول همان

من او  ي درد ها ي ورا ي زيكردم، او از من بدتر بود، چ  يرا حسش م او
  آزرد،  يرا م

  !ستي دانستم چ يكه نم ي زيو ملتهب، چ اهيس ي زيچ

بودم كه عاشق  يداشتم؛ من گل آفتاب گردان احمق يمزخرف احساس
  ماه شدم، تار 

بودم كه دل به  يبرف  ستاليشدم، كر يچيق ي دايبودم كه ش  ييمو
  ديدرخشش خورش

مار شده.   ي چشم ها ريبودم كه اس ي چاره ا يب يمن خرگوش  داده،
  من محكوم به 

تبر ساخته اند و به جان تنه ام  ميهستم كه از شاخه ها يدرخت م،يفنا
  افتاده اند! مرا
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از دست دادن ندارم، من خودم هم از  ي برا ي زيچ چي من ه د،ي كن رها
  دست رفته ام 

  !خودم كوتاه است يدستم از زندگ گر،يد

  دمي اش كوب نهي هق هق مشت بر س با

!  رميگ  يم شيآت  يم  يزنم و باش ي م  خي يلعنت بهت هامون! نباش-
  خواد بگم يدلم م

 اميكه تو دن نيتونم؛ تصور ا ياما نم دمتيد ياز همون اول نم كاش
  ي وقت نباش چيه

  !كشه يم  منو

 يول ي چجور دونمي! خوبم كن! نم يحسم  نيهامون، تو مسئول ا اال ي-
  ازم دور كن رو  يحس لعنت نيا

  .كشه  ي. تحملشو ندارم، عذاب وجدان داره منو م

  .بود، احساس مرا داشت او، خشك شده بود انگار. مثل من 

خشكم كرد،  د،يال به گوشم رسخش دار و بم در همان ح شيصدا
  :اآلن حرف نزده بود  مثل  وقت چيه دميترس
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!  ز ييپا استيخود بن بسته. تهشه، آخر دن ميساديكه ما وا ييجا نيا-
  االن اون لحظست

اون لحظست كه تو  شن،يم كياز چهار طرف دارن بهت نزد  وارايد كه
هم   قهياندازه پنج دق يحت يدونيو م ي افتاد ريگ تنگ تابوت هي

  ه؟يچ ي دون يم  ينِگ يتَك ،ي ندار ژنياكس

 هي مدت به  هيبعد   يشيم  دهيچاله كش اهيس هيبه سمت  ي دار يتوق
 ي معجزه ا  چيه ،ي ندار  يراه برگشت  چيه گهيكه د يرس  يم ي نقطه ا
  گنيبه اون نقطه م   ،يچاله بش اهيس  جاذبه ميتسل ديو تو با ده يرخ نم

  !زييپا مي هست ينگ ي و ما االن تو نقطه تك ؛ي نگيتك

  :به من ادامه داد ينگاه  بدون

كه   نهيكشه، مثل ا  يم  يماست داره مارو به تباه ني كه ب يحس نيا-
دستاتو قطع كرده   يآب خنك جلوت باشه ول وانيل  هيو  يتشنه باش

به سالها   ميبرگرد مي تون ي نه م  ش؛يپ نه راه ميباشن. ما نه راه پس دار
  .م يكن تحمل تحمل گرويبدون هم د  ندهيآ ميتون  يو نه م شيپ

 يبه مشامم نم  يخوب ي بو شي. از حرف هادميمن لرز كرد و سكوت
حرف  ريدادند. خودش هم از تاث يمرگ م  ي بو شي ها د،حرفيرس
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داده  واريبه د هيهمان طور تك يحركت يمطلع بود كه بدون حت شيها
  :گفت 

ادامه دادن اما االن شك   انقدر سخت نبود دمت،يد ياگر دوباره نم
  دارم،  شك بعد از تو ي اي . به دنزييدارم پا

دو به شك بودنم  نيا  انهيكه تحملش رو دارم  نياز ا ستميمطمئن ن
  .كنه ي رو واسم زهر م ندهيآ  دوروز

  

  كرد،   شتريهق هقم را ب  شيحرف ها  قت يحق

. او بعد از هفت سال آمده بود و  دمييبو ي تر شيرا با ولع ب  عطرش
بود، دوباره مرا معتاد دست   دهي خشك دلم بار ريكو مثل باران بر

  ضربان قلبش عادت كرده بودند دني شن به  ميكرده بود، گوشها شيها

 فيضر ي ماند از من؟ جواب جوانه ها يرفت چه م ياگر او دوباره م
آورده بودند را چه  رونيشده و سر ب  رابيرا كه از او س قلبم كوچك

  !فصل مرگ، فصل سرد مرگ ز،ييشدم پا ي م دادم؟ آن موقع تازه يم

از همان ابتدا، از همان موقع كه در گوش من اذان گفت و اسم   پدر
  سرنوشت مرا مشخص كرد  گذاشت من ي را رو زييپا
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روز فصل  نيو در اول آبستن مرگ شد هيسمزماني كه قبل تر ديشا اي. 
  مرگ، مرگ متولد شد و پدر 

  قاياش را انجام داد! دق فهيمرگ وظ ي بر رو زييگذاشتن اسم پا با
  .مرا با روزگار روشن كرد فيپدر تكل كه همان موقع ها بود

من عمل  ي همان بدو تولدم مقرر شد كه كائنات خالف خواسته ها از
  دهند  رييرا در مقابل من تغ تشانيهمه ماه جهان ني كنند، قوان

  من!   يچرخ زندگ ي ال  ، مانع شوند، سنگ شوند چوب شوند

  يجا رو كيجهان  ي از همان بدو تولد مقرر شد تمام غم ها

ها، نفرت ها، تمام  ي مهر  يها، ب ييمن انبار شوند، تمام تنها دل
  نكنند  ميمرا بچسبند و رها خر خي ب  ايدن ي سرماها

  !شدم يجي. من از همان بدو تولد محكوم به مرگ تدر

گذرد، درد همچنان با من   يو چند سال از عمرم م ستيكه ب حاال 
  ه، از آزار دادن من خسته نشد همچنان ياست، زندگ 

  !است  در چشم من طلوع نكرده دي شهنوز هم خور
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نقطه ضعف آن قدر زجرم اند،با همان  دهينقطه ضعفم را فهم دايجد
  رم، يتا بم دهنديم

ادامه  ييو زود دارد اما سوخت و سوز نه! تا جا ريكم كم، د ،يجيتدر
  ببرم  يجنون آن كي يبه لب برسد و ط صبرم  كه دهنديم

  !گرد  جهنمِ نيام را از ا ينقطه اتصال لعنت 

  هامون-

  جانم-

  :لرزان از سرطان بغض گفتم ي صدا با

  ...و روز كه تموم شد من د نيا-

  :لب زدم يدوباره با بدبخت يقطع شد و ول ميصدا

  !تونم هامون. نخواه از من ادامه رو يمن نم-

خدا  ي نگاهش بود كه من جانگاهم كرد، آن قدر غم در  بالخره
  ي ن يخجالت بكشم، ن 

ناگفته داشت كه مغذم از دركشان عاجز  ي آنقدر حرف ها شيها چشم
  ماند، آنقدر 
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 ي ها  ي ام شد كه غرق مفهومِ مرموز النه كرده در آن گو رهيخ قيعم
  .شوم مجهول الرنگ

هم  ي رو سرانجام پس از آن نگاه كه تا عمق قلبم را رسوخ كرد، پلك
  :لب از لب باز كرد و گذاشت

  !تونم يمنم نم-

در آن به شدت دو به   يول داديم راژيكه هفت سال در ذهنم و ي زيچ
  آوردم،  زبان شك بودم را به

  :و اشك چشمانم را خشكاندتر  ني حرفم بغضم را سنگ ي سرما

تمومش   ايمتنفرم هامون؛ ب  ميباش ي كه مثل دوتا خط مواز نياز ا-
  !مي كن

  :و گفت  ميهزار رنگ زل زد به عمق چشم ها ي همان چشم ها  با

  ؟ يتون يم-

  :گفتم شهيمطمئن تر از هم ي تلخ خند با

  !كردم  دايوقته شهامتشو پ يليخ-

  :شانه اش لب زدم يحوال
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  !روز به خصوص  هيخاص و  ي جا  هي مشيبذار ايب-

  !هامون اچهيراول مهر كنار د -

  !هيعال-

كه ما  ييگفت، جا ياو راست م دميديكردم م  يتر كه فكر م قيعم
  !بود ينگ ينقطه تك خودِ خودِ ميبود ستادهيا

  !شد يم؛نمي نخواه نكهيبود، نه ابه بازگشتمان ن  ي ديكه ام چرا

از ادامه  ريبرسند كه بخواهند از خ ي كه دو نفر آدم به نقطه ا نيا
  بگذرند  شانيزندگ

ببخشند نشان از نا منظم بودن  شي عمرشان را به لقا يباق ي عطا و
  داد.  يم پر نظم يتيگ نيا

بودن را در دادگاه   في خبر، ضع نيا دنيها پس شن  يل يممكن است خ
  نديحكم كنند و بگو ناقصشان عقل

  آنها  ستند،يما ن ي جا كي  چياما آنها ه  "كرد ديتحمل با". 

و  قيزخم عم دي حس نخواهند كرد، نخواهند چش  د،يفهم نخواهند
  را. شده دل ما  يعفون
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كه همه آن خنده ها و قهقهه ها،   نيا دنياز فهم م،يتصم نياز ا دلم
  رسد،  يم انيبه پا نيچن نيخوبمان ا  خاطرات همه ها، آن طنتيش

  .پر از مرگ  شد، تكه تكه شد، دل كوچكم پر از سرما

  :دم يرا شن  شيعمق افكارم بودم كه صدا در

  مونده؟  گهيچند روز د-

  .دوازده روز-

 شهي كل  يلي. خستميروزش نگران نواسه اون دو  گه،يواقع ده روز د  در
  كه بگم  هيا

  .كشهي ده روز اندازه ده سال طول م  اون

  :دميپرس

  ؟يستيمردد ن گهيد-

دو روز را هم زهرش  نيبود كه گفته بود ا ي ديبه همان ترد  منظورم
  .خواهد كرد

  :گفت 
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دارم مثل واگذار كردن شركت و   ياتيح يلينه چند تا كار خ -
  به عالوه چند  شگاهينما

  دينامه جان سوزه كه با  تيوص هيو از همه مهمترش   ي كار ادار تا
  .سميبنو

تم و خندانش را شكار كردم! ابرو باال انداخ ي را بلند كردم و لبها سرم
  :گفتم 

  ه؟يواسه چ گهي جان سوزش د-

  :كرد و گفت ي خند تلخ

  !رميبم  ميمزخرف زندگ  ي درصد بدون سوزوندن آدما كيفكر كن -

  !ستي هم ن  ي فكر بد-

  :مكث كرد و سپس گفت  يكم

  !ميتباه يليخ-

نشست. نگاهش   مياش اشك به چشم ها يكردم كه از تلخ ي ا قهقهه
  كردم، نگاهش به 
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اتاق بود. حالت چشم  ي ها  وارياز د زانيمختلف خودش، آو  ي ها نگاه 
  و قيعم شيها

و  ييطال ي تاسف، اشك و رگه ها ي كرد يبود و اگر دقت م  متفكر
  درخشان عشق 

  .ي ديد يم دهيهم در آن نگاه طوفان زده د را

  :گفتم 

  !يني جارو بب ني از اولشم قرار نبود ا رون،يب ميبر-

جا را  نيبود. اگر ا ي لعنت ي ها  واريبه د رهينكرد و همچنان خ يحركت
  ! ميختير ينم ي ابد ي روز بعدمان برنامه فنا دوازده ي برا ديد ينم

  . دميترس از لبخند خاطر جمع دلم

  يرا وقت شي. صدادميكش  يم رونشيشده ب  نيمكان نفر نياز ا ديبا
  كه  دم يشن

  دم يكش ينقشه م يهل دادنش به سمت خروج ي برا داشتم

  ؟يوقت گذاشت   نايا ي چقدر برا-

  !هفت سال-
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  ...لعنت! من اگه نبودم-

  :و نگذاشتم به مزخرفاتش ادامه دهد دميحرفش پر وسط

  يم غ يپتو ج ريز يروان مارستانيت هيمن گوشه  ي تو اگه نبود -
  !دميكش

بزرگ  ي تابلو ياتاق رفت و شروع به بررس ي نگفت، به آن سو چيه
  چشم خودش 

  :لب گفت  ريكرد و ز كينزد از

  !من ي خدا  ي وا-

  به سمتم  برگشت

 ،ي دي كش  اتيو با جزئ قيدق يليخ يل يشاهكاره! خ هيواقعا   نيا زييپا -
  .فقط از دور خوب باشه كه  ستين ي جور

  :و گفت دي كش بافت تابلو دست ي رو

  !از صد تا شتريب د،يد شهيم نجايعالمه تنوع رنگ ا هي-

  :و گفتم دميرس كنارش
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مثل   ييجورا هي ده،ي ند ي خونست كه كس نيتو ا ييجا تنها جا نيا -
  دفتر و كارگاه تو، 

! دلم كه ي ا رهيكه تو از چهار طفش بهم خ ييجا يخصوص  ي فضا هي
  شه يتنگت م

  ن يكره زم نيتو ا ييجا چي! هنجايا اميرسم م  يبه جنون م  يوقت
  نجايكه ارامش ا  ستين

  !داشته باشه رو

  ..بر لب داشت اما لبخند

  زدم شيصدا

  هامون-

  .بگو عمر هامون-

 يكنه. منم مثل تو اگه پلكن ت بپره م  يم تتيداره اذ يدونم چ يم-
  .فهمم چته

  :لب زد مغموم

  !شم يدارم خفه م-
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 مونيكه هفت سال با خاطراتت سر كردم پش نيهامون من از ا-
  هفت  نكهياز ا ستم،ين

خودمو به تو محدود كردم، فقط به تو فكر كردم، فقط تو رو  سال
  ! ستمين موني هم پش صدم كي  يحت دميكش

  بازم  يو بر ي بزار  ندهيصد سال آ ي و برا ي اگه االن بزار 

! خودت رو به خاطر ي چه نخوا ي كنم. چه تو بخوا ي كار رو م نيهم
  زجر نده.  من  يسبك زندگ 

  نكنم، نكِشم چشماتو، از دور  زيمن اگر بهت فكر نكنم، نگاهاتو آنال

دم!   ي رو از دست م تم ينكنم هو يزندگ اتيادگارينكنم، با  حست
  .هستم  تميعاشق هو من و  ييمن تو تيهو

همان قدر مرموز،   ق،ينگاهم كرد، همان قدر عم رهيطور خ همان
  .همان قدر پر حس

  !دي شد نگاهش را بوس  يكاش م ي ا

  .زييكشه پا ي م ريقلبم ت-

  م؟يكنم خوب ش كاريچ ،ي كنم خوب ش كاري! بگو چرميبم-
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  رو پات بخوابم؟ ي ذار يم-

  كاناپه وسط اتاق نشستم ،   ي رو

 يخدا را مرا ببوسم،  شيشد حاال كه از عرشش هستم، رو  ي. كاش م
  !ميگو

  !رمياز دستش دلگ تينها يكه به اندازه ب ميبگذر

بود كه دلم   يبودم، از آن ساعات  شيبه چشم ها رهيطور خ همان
  !مي بمان  يقرن ها باق شنيپوز نيشود و در هم متوقف  زمان واستخيم

  ز؟ ييپا-

  .جان-

  .دهيند  ياز خونته كه كس يياتاق تنها جا نيا يگفت-

  خب؟ -

  دن؟يد هيخونه رو بق هيبق  يني-

  !آره-

  :را باال انداخت و گفت شيابرو ي كنج كاو با

  ا؟يك-
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  :گفتم ي كج خند با

  !ينه! ك ايك-

  ؟يخب ك-

  !پناه-

  ...پن-

  شيو چشم ها ستاديهمان طور با فاصله از هم ا شيشد، لبها خشك
  رهيخ ي به گوشه ا

نا منظم شد و رنگش روشن تر از حد معمول  شي نفس ها  ماند،
  متعجب ي. طفلديگرد

  يقيطر چيبه ه  م،يبود، من و پناه دو قطب هم نام آهن ربا بود  شده
  شد مارا كنار ينم

  !تصور كرد هم

  حالش خوبه؟ ؟يمن. تو با پناه خانوم در ارتباط ي خدا-

  .دي كش شيچشم ها ي سپس دست آزادش را رو  و
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  يرنگ افتخار گرفت، انگار كه راجب فرزندم صحبت م ميصدا تن
  :كنم 

بگم آره زندس،  دينه با ايكه زندس  نهياگر منظورت از حالش خوبه ا-
  نه تنها زندس

كه   ييتر از منه! بال ي قو يليخ يليمنم زنده نگه داشته. اون خ بلكه
  سرش اومد كم

  مياما پناه شروع به ترم نداخت،يرو از پا م ينبود، هر كس ي زيچ
  روحش كرد، پناه 

هر وقت كه  رم،يم  راههياسطوره منه، هر دفعه كه من به ب  اسطورس،
  كنه  يحس م

 ،يمادر واقع هيمادر،   هيكشه باال، مثل  يمنو م رميبه قهقرا م دارم
  چيكه ه ي زيچ

  .نداشتم وقت

ترحم  شيمن در عمق چشم هاصورتش برداشت و  يرا از رو دستش
  .دميد  و تاسف را
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نبود،   آدم قصه ما سه خانواده پناه خانم بود، حقش نيگناه تر يب-
  اديهر وقت  ايخدا

با  ي . شما چه جوراديدلم به درد م وفتميكه بهش وارد شد م ي ا ضربه
  ن؟يهم جور شد

خانواده  ي با دخترا  شيكردم اون بخواد به دوست يفكر هم نم يحت
  !سروش ادامه بده 

  :گفتم ي كج خند با

  شيرو كه ما تو هر ثان  ييكدوم از اون روزا چيه ي د يهامون تو ند-
  . هرميمرد

و   ي بعد از تو. تو رفته بود ي . روزاميله بود لهِ م؛يداغون بود جفتمون
  ...هومن

به  ميتوانستم از صدا يبسته شده بود و نم ميگرفتم، راه گلو ينفس
  .استفاده كنم  يدرست

كه هفت سال سرم را مثل  ي ات پناهم، من دهيدل غم د ي برا رميبم
  كبك در برف 
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روحت را. مرهم   ي زخم ها دميوقت ند چيفرو كرده بودم و ه خاطرات
  چ، يكه نبودم ه 

. ببخش مرا پناهم، ببخش آرام تيزخم ها ي بود رو يبدم زخم حال
  .جانم

بهمن ماه، طرد شده و رها   ي بودن كه من تو سرما ييهامون روزا-
  ه يشده، مثل 

نشستم و ذهنمو  يم   رهنيال پ هيخونه با  نيا اتيمتروك تو ح رهيجز
  يزايپر از چ

كه از  ييرنگا، روزا بي ترك ،يميش ي كردم، آهنگا، فرموال  يم مزخرف
  ه يصبحش 

كردم تا   يم زيكردم و رفتاراشو آنال ينگاه م   نيزم ي رو رو  مورچه
  يشب! شبا آهنگا 

كردم، خوردِ خورد  ي م رشونيدادم و تفس يگوش م  يو مفهوم رپ
  ن يبودم هامون. ا

كس شدم، كه  يب ي دفعه ا هيچقدر  وفتهين ادميكردم تا  يرو م كارا
  يدفعه ا  هيچه 
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داشتم رو ازم  مي زندگ ي كه تو ييدهن باز كرد و تموم كسا نيزم
  ه يگرفت. همش 

روندمش تا  يعقب م ي احمثانه ا زي با هر چ يته ذهنم بود ول ي زيچ
  بشه كل  اديمبادا ب

 اتيو بشه خوره و روح پر دردمو بخوره. تو همون روزا بود، تو ح  ذهنم
  ق ياالچ ريز

كردم كه    يها فكر م  ارهيگردش سو   يبه مسائل نجومبودمدو   نشسته
  ي رو يدست هي

 ي خونه م نيبعد از چند روز كه از اومدنم به ا دمينشست، فهم  شونم
  گذشت درو

رو نبسته بودم! به صاحب دست نگاه كردم و در كمال تعجب   ي ورود 
  !پناهه دميد

دوباره گونه  ميدادم و گذاشتم اشك ها ه يكاناپه تك  يرا به پشت سرم
  .ندازديرا رد ب ميها

روز عمرم بود  ني. بد تر هيبغلم كرد و شروع كرد به گر ي دفعه ا  هي-
  ي ليهامون، خ
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 هيالكت عقب ذهنم نگه داشته بودم كه چند روز با ف   يقي! كل حقابد
  دفعه تو سرم

كه سرمو   ستيبابا ن گهياومد د ادمي هيشد! در عرض چند ثان دهيكوب
  ي ستيببوسه، تو ن

  يحت ، يرص كنو نگرانت تو جمع دلمو ق يركيز ريز ي با نگاها كه
  ستين هيسم گهيد

همه رفتارم   رهيسردش خ ي تا با چشما ستين  ازيسگ محلم كنه، ن  كه
  بشه، اون جمع 

كه  يكل جهان هيمن در عرض چند ثان ده، يمون از هم پاش  يخانوادگ
  ساخته بودم و 

  .درد داشت يليدرد داشت هامون! خ دم،يچشمام خراب شده د شيپ

  :زدم و ادامه دادم پلك

 ش يرونيپناه با همه و يسر خودم آوار شدم ول ي رو نو يمن مثل دوم-
  منو آجر به آجر
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بت پناهه، ذره ذره مح جهينت سادهي كه جلوت وا ينياول ساخت. ا از
  ييهست كه با تموم تنها يكمتر كس  اسطورست، هيمن  ي پناه برا
  .نجات بده يينفر رو از تنها هيهاش 

بوده ك با   ياالن تنها كس نيكه پناه اومد سراقم تا هم ي اون روز از
  من در ارتباط

  يفهمه من چ  يمثل منه، م كنه،يكه منو درك م يتنها كس بوده
  چه دونهيم  گم،يم

بمونه، اون منو خط به خط، نفس   ي تنهام بذاره چه موقع ديبا يموقع
  .به نفس از حفظه 

 ياخالقامون، عادتامون، مثل دو قطب آهن رباست ول اتمون،يروح ما
  خوب با يليخ

 هيكمه انگار  ي زيچ هيكه اون نباشه انگار  ي روز م،يجور شد هم
  جا  هيرو  ي زيچ

  .كردم گم

هامون، تو چشماش پر از اشك بود، به  ادمهيرو  شميكه اومد پ ي روز
  م يمال مينس هي
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 ي قرار ي كوه با ب هيمثل  يتا از هم بپاشه ول رهيبگ  ش يبود تا گر  بند
  من،  ي كردنا

  ييزمانا هيكنار اومد.  اميبد اخالق  ام،يريبهانه گ  ام،ي هام، دلتنگ  هيگر
  بود انقدر فحشش

كه ولم  نشيزدم تو س يشدم، با مشت م يدادم تا خودم خسته م يم
  ه حال كنه بزاره ب

من ساخت، تكه    زيموند هامون. با همه چ يباشم، اما اون م خودم
  منو كه هر  ي ها

گم شده بود و برداشت و به هم چسبوند؛ شد مادر  ييجا هي كدومش
  چي كه ه  يمن ي برا

شد كه تازه پدرشو از دست داده بود،  ي مادر نداشتم، پدر دختر وقت
  يخواهر شد برا

كه   يشد برام، من  قيبال رو سرش آورد، رف نيكه بدتر يكس خواهر
  ي تعداد دوستا

كه   يمن ي دستم كم تر بود، كوه شد برا ي از تعداد انگشتا ميميصم
  پشت و پناه محكمم
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  .از دست داده بودم رو

رو  مي زندگ زيهمه چ شهيتر از هم ال يخ يبودم كه ب دهيرس ييجا به
  كردم يواگذار م

 ي ذاره، ولم نم يپناه هست، تنهام نم گفتميخودم م شيپناه، پ  به
  كنه، مشكل قلب نداره، 

منو وسط راه  ستيقرار ن  ست،يتنفر ن نداره، ازم م  يخرفنسبت مز باهام
  ول كنه و 

  .يطيتحت هر شرا شه،يپناه هست هم بره،

 هيگفت تو  ،ي كن ينمكهولم  ي ديمن د ي تو يچ دميروز ازش پرس هي
  محكم و  واريد

هم وارد  يوارد شد و وقت شهينه م  ،يخودت ساختقابل نفوذ دور  ريغ
  شهينم  يشيم

كه با ترحم بهم نگاه    يهست يبهم گفت تو تنها كس ،يخارج ش ازش
  يتنها كس  ، يكنينم

كنم   يبا توام احساس م يوقت ، ي كنيكه باهام مخالفت نم يهست
  مستقلم. بهم گفت تنها 
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كه   ،دمين گذشته درد كشهستم كه مثل خودشم، كه تو او يكس
  خوام فراموش  يازش نم

 ي الك ستين  اج يكه احت ييخوام بخنده، بهم گفت تنها جا ينم  كنه،
  .توئه ش يلبخند بزنم پ 

چانه ام به گرنم و سپس    ي از رو  مياشك ها دم،يكش  يقيعم  نفس
  ام راه نهيس ي رو

گفتنش آماده   ي كه داشتم برا ي جمله ا قت ي. ته دلم از حقافتندي يم
  .دم سوخت ش يم

هامون، اون  ستم ين  يچيكه برام كرده من ه  ي همه كار نيا  ي در ازا -
  هيوقت گر چيه

  ني غم گ يكه وقت  دونهي م نم، ي ب يغمشو نم اره،يمن نم شي پ هاشو
  بغض همه نمشي بب

 ي م  تيگلوم. اون نسبت به من احساس مسئول ي تو  نهي ش ي م ايدن
  مادر هيكنه، مثل 

 ييخره و خودش تو تنها يبچشو به جون م ي كه همه غصه ها يواقع
  ي غصه م
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  .خوره

 شه،يپر م  مونشيهست كه پ  ييوقتا هيبودنش بازم  ي با تموم قو اما
  دره هيلب  رهيم

كه   ييشه تا جا يزنه تا خال يم غيماست، انقدر ج ي ادهايپاتوق فر كه
  صداش  گهيد

خورم اون موقعه!  يكه من به دردش م ياز حال بره؛ تنها وقت اد،ين در
  زنه يزنگ م

  اهيچشمم س شيرو پ ايكه دن  يبا لحن اديكه به زور در م ييبا صدا و
  ندهخ ي كنه م يم

دونم اون قدر داغون  ي اون موقعه كه م "منو جمعم كن ايب "  گهيم و
  ي هست كه حت

  .هم نداره يرانندگ انتو

  .هق هق افتادم به

وقت نشده   چيپناه نبودم هامون، ه ي ها ييوقت مرهم تنها چيمن ه -
  كه سرشو بزاره
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 هي ي كه حت نيكنه. مامانش با ا هيشونم و باهام درد و دل كنه، گر رو
  از  كيرد كوچ

اون هفت سال   يدخترش باشه مخالفه ول يدوتا خانواده تو زندگ ما
  كه نيبدون ا

خونه در حال فكر كردن  نيا  كيتار ي بفهمه منو از گوشه ها مادرش
  ده، يكش رونيب

رو ازم گرفته و خودش   خورميم زيكه بدون تجو يخواب ي بار قرصا هزار
  شده مسكنم 

  .زش هاش خوابوندهآرام بخش خودش منو با نوا  شده

  .زيينكن پا هيگر-

شد با كلمات و جمله و بند و صفحه و  يرا فرو دادم، پناه را نم بغضم
  ف يكتاب توص

  !كهكشان بود كيمن  ي پناه برا كرد،

  :را پاك كردم و رو به او گفتم ميها اشك
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رو نداشتم كه باهاش درد و دل كنم و   يببخش، من بجز پناه كس-
  ارك نياحمقانه تر

  .رو به خودش بگم نايكه ا نهيا ممكن

  ونم يبهش مد  يليخ ونم،يازش تشكر كنم، من بهش مد ديبا-

  :مبل جدا كردم و گفتم يرا از پشت سرم

  ون؟ يمد -

  :شد گفت رهيخ  ميچشم ها در

و  ين ي بش رونيسرد بهمن ماه ب ي تو هوا رهنيال پ هيا كه ب نيتصور ا -
  روز يزندگ

 نيا ي تو گوشه ها نكهيا ، يروز كامل دنبال كن كيمورچه رو  هي مره
  ، يخونه كز كن 

افسرده  ،ي كن هيگر ،يكن  يبد خلق  ،يكن  ي قراريب ،ي خواب بخور قرص
  ي منو م  يباش

من كنارت بوده   ي ها به جا تيموقع نيكه تو ا ني. واسه ازييپا كشه
  . به ونم يبهش مد
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درصد با قاتل روحش هم دست بودم بهش   كيكه من  نيا خاطر
  .ونميمد

  :و گفتم دميدرهم كره خورده اش كش ي ابرو ها ي را رو دستم

  .ي فقط تو نبود-

  .ميدرسته، ما با هر دو همدست بود-

ام كه دوباره راه   يتلعن ي تلخ. اشك ها يلياش تلخ بود، خ جمله
  گرفته بودند را

را به  شيو پلك ها دميبلندش كش ي مژه ها ي دستم را رو زدودم،
  اجبار بستم و ابلهانه 

  :گفتم 

 ي سرت رو پامه و دستم تو يبود كه وقت نيهام ا ي از فانتز يكي-
  ، يموهاته بخواب

  !االن ببندشون  يول  شمينم ريچشماتم و از نگاه كردنشون س عاشق

خواستم   ي نداشتم، فقط م ي ا ي وقت فانتز چي گفتم! من ه يم مزخرف
  افكارش را و 



 317 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

 اورد،يجرم قاتل احساس پناه بودم را به زبان ن  كي كه من شر نيا
  موضوع نيخودم ا

و ده روز  ندهيكرد دو روز آ  يم ديياگر او تا يبول داشتم ولكامل ق را
  مانده هر   يباق

  .مردم ياز عذاب وجدان م روز

كه دستم  ياش و در حال ي به مژگان بلند و قهوه ا رهيطور خ همان
  ي شميابر ي موها

كه به  يياطرات خوشمان، روز هاكرد برگشتن به خ يرا نوازش م اش
  ي جرئت م

من    يزندگ  ديكه خورش ييعمرم بودند. روز ها ي روز ها نيبهتر ميگو
  درخشان تر 

 گري كرد؛ بعد از آن روز ها من د يو گرمم م ديتاب  يبر من م شهيهم از
  ي گرما

دفعه  كيمن  يزندگ ديخورش پوستم حس نكردم،  ي را رو ديخورش
  .خاموش شد
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خوش من سه سال بود، سه سال هنرستان. آن قدر    ي روز ها عمر
  عاشق رشته 

مدرسه  رانيزود همه دب يليام شده بودم كه حد نداشت، خ يليتحص
  ي كه رو  دنديفهم

فرق داشتم با  باز كنند، به گفته خودشان من  ي گريحساب د ديبا من
  . من دره يبق

خواستم كه داشته باشم،   ينداشتم، نم يدوست چي هم ه هنرستان
  يبودن هامون خال ا 

كه  نينگذاشته بود، كمبود نداشتم. نداشتن دوست و ا يروهم باق در
  سرم به كار خودم

گرفتم   يم  يدوبرابر من شد. آن قدر حس خوب شرفتي بود باعث پ گرم
  رفتار يكه حت

  .شده بود تياهم ي ب ميهم برا از يو ن هيسم ي ها

برد و با    يق پدر شده بودم، او هر روز با لبخند مرا ماز قبل عاش شتريب
  ق يلبخند عم
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گرفت مرا به   ينشأت م ميدرخشش چشم ها و يكه از سرحال  ي تر
  .رساند  يخانه م

گفتم و  يمدرسه. م عيكردن من از وقا فياز پدر هامون بود و تعر بعد
  گفتم و او  يم

 داد،يم دهيكرد، ا ياوقات كمكم م يكرد، گاه يلبخند نگاهم م  با
  زد او هم يطرح م

 مي روزانه ام بود. آن روز ها لبخند ها ييموقع ها جزء اتفاقات طال آن
  و به ،يواقع

  يكه در حوض م ييهندوانه ها ي نيريمردادماه و به ش ي گرما
  تا خنك بماند،  مي گذاشت

  يم تيعمق داشت، در اعماق هر لبخندم پدر حما  مي. لبخند هابود
  كرد، معلم ها 

  من ي را به رو شيجهان دست ها ، كردند،يم نيتحس

بود كه   قيزد، لبخندم آن قدر عم يبود، كائنات لبخند م گشوده
  غم ها يخشك سال

  .آن را بخشكاند نتواند
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بازمانده آن لبخند   ني او آخر دم،يبوس قياش را عم يشان يشدم و پ خم
  ها بود، تنها 

  !دميخند يمن هم م   يزمان كيكرد  يبود كه ثابت م   يمدرك

در جهان وجود نداشت،   گريمثل ما د م،يبود  ايزوج دن نيعاشق تر ما
  ي ما راه نم

  يرا حس م گريد كي كه  ني هم م،يابراز عشق كن گريبه هم د ميافتاد
  كه  نيهم م،يكرد

كه   ني، همكه دانش گاه بود هم به فكر من بود ييوقتها يجا حت همه
  خط زه خطش 

را  مانينبود حرف ها ياجيكه احت ن يشناختم و از بر بودم، هم يم را
  مياوريبه زبان ب

  .بود ليدل نيمحكم تر  خودش

كرد و لبخند    يته دلم شروع به ضعف رفتن م ادشيكه با  نيهم اصال
  يرو ي ابلهانه ا

  .بود ليدل نينشست محكم تر يم  لبم
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را  ميرده بودكه اعتراف ك ي روز ي فردا م،يبود  ايزوج دن نيجالب تر ما
  اد يخوب به 

به سمت كار گاهش رفتم و درش را باز   نيپاورچ نيپاور چ دارم،
  يكردم، داشت رو

كرد، چشمش به من افتاد و نگاهش را    يهومن و پناه كار م ي تابلو
  به شدت د،يدزد

اگهان بروم كه ن رونيخواستم از كار گاه ب يشدم آنقدر كه م مؤذب
  افتاد او همان ادمي

  :ورده و نه دم. گفتماست، نه شاخ در آ هامون

  ...امممم-

داد، قلم  يرا در كاسه چرخ شيبلند شد، چشم ها هيچهار پا  ي رو از
  ي مو را كنار

  :و گفت گذاشت

  !مييمثل احمقا-

  :را به موافقت تكان دادم و گفتم  سرم
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  !يليخ-

 يي دوست نداشتم به تنها ندازم،يبه تابلو ب  يسمتش رفتم تا نگاه  به
  .تابلو را تمام كند

در باد  به رقص در آمده  ي ادر موها و لباسه يرا كه كم ياصل طرح
  .را از نظر گذراندم مي بود اغراق كرده

  گفت:  بودم كه  يحال بررس در

  !عوض نشده نموني ب  يچ چي مثل قبله. ه زيهمه چ -

و گرم، پر از جنب و  نيريش ي زيدر آمدم، چ يحالت خشك شدگ از
  پوستم شروع به حركت كرد ري ز جوش و تكاپو

نا   تميرا با لذت بستم، در حال گوش دادن ر ميچشم ها. بر گشتم 
 :كردم دي منظم قلبش تاك

  !عوض نشده زيچ چي نه. ه-

 يمثل چه دوروغ م مي دانست يبود كه هر جفتمان م يدر حال نيا و
  !مييگو

  .دادم هيمبل تك  يآن دوران زدم و سرم را به پشت اديبه  ي لبخند
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داستان   يثل آدم نبود! سر آن تابلو كلهم م مانيابراز عالقه ها ما
  افتاد ادمي. ميداشت

. در ميهفته كار تابلو را تمام كرد كيرا كه بالخره پس از  ي روز
  كارگاهش رو به 

را در هم  مي. من دستهاميبود ستادهيا س يتازه تمام شده و خ ي تابلو
  ريگره كرده و ز

 ديكردم، شا يام نگه داشته بودم و با احساس تمام به تابلو نگاه م  چانه
  تابلو  نيچون ا

  !هومن و پناه بود ي تابلو برا نيما با ارزش تر از هم ي برا

كه ازدواج كردند به عنوان  ي و روز ميتابلو را نگه دار نيشده بود ا قرار
  كادو به

 ميتصم نيا يخند زده بود و گفته بود كه وقت ش ي. هامون نم يبده  آنها
  را با هومن در 

محروم   نيماه از ماش   كيو در آخر تا   دهيغر غر شن  يگذاشته كل  انيم
  شده اما از 

  .بر نگشته است مشيتصم
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شده بود   رهيداده بود و مثل من خ ه يتك واريپشت سر من به د هامون
  ييبايبه دختر ز

كرد و  يم ييخود نما ييبايو تاب ز  چيبلندش در باد با پ ي موها كه
  قلب ي دستش رو

  نييرنگمان هم پا اهي س  ي بود گذاشته بود. امضا شيكه رو به رو ي پسر
  طرح خود

  !و تاب دار چي پ يكرد، همان اچ و پ يم يينما

  :حواس و آرام گفتم  يب

  !خدا. بچمون  ي وا-

نداشت،   يتيداده ام! البته اهم يبعد بال فاصله متوجه شدم كه سوت و
  حد اقل اآلن 

 يم توجهينداشت آن قدر غرق تابلو شده بودم كه به حرف ها يتياهم
  .نداشته باشم 

  :دميفسوس ادغام شده بود را شن كه با خنده و ا شيصدا

  شانس مارو نگاه كن -
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  :توجه گفتم يب

  !لحظه رو خراب نكن ني! اسسسيه-

را در كاسه   شيدانستم چشم ها يكه پشتش به من بود م  نيا با
  .بود شي روز ها نيا ديو جد مسخره چرخانده است، عادت

  !ميديتابلو با هم كش وني مل كيما  زييپا-

گشاد شده و پر بهت به سمتش بر گشتم و حق به جانب   ي چشم ها با
  :گفتم 

  .با همشون فرق داره نيا-

  :شد و گفت  نهي زد، دست به س ي شخندين

  ؟ واقعا ؟؟اونوقت چه فرقي دارن-

كه داده بودم بر دارد، پشت  ييجا  يب  ينبود دست از سر سوت قرار
  .كردم و دوباره به سمت تابلو بر گشتم نازك شيبرا يچشم

توانستم ساعت ها نگاهش   يمسخره بود كه آن قدر با عشق م يليخ
  من ي برا  يكنم ول
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. مي شد آن را به هامون و پناه نده يكاش م ي مقدس بود، ا ي اديز
  مردم با  ه يمثل بق

سكه  كيو  ميعروس و داماد برو گاهيلبخند مزخرف به سمت جا كي
  و  ميتمام بده

پاره شد،   زتانياما متاسفانه سورپرا ميداشت زيسور پرا تانيما برا  مييبگو
  دانميچم اي

دهن باز كرد و   ن ي آمدند دنبال سورپرازتان و بردندش! زم خيمر از
  سورپرازتان را 

اگر هامون   يرا مطمئن بودم كه حت ني. اي گريد  ليهر دل اي!ديبلع
  نيمخالفت كند من ا

  !دمشيدزد يشبانه از كارگاهش م  تايرا به آنها نخواهم داد؛ نها تابلو

  شيشانه ام و دست ها ي و دار بودم كه چانه اش را رو  ريگ نيهم در
  بازو  ي را رو

  .حس كردم ميها

  ز؟ ييپا-
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  هوم؟ -

  نيدانم ا يفهمم و م يداد كه منظورش را م يرا م نياحتمال ا ديبا
توجه به حرفش   يهستند. ب  يفارس ي الفبا حروف اعداد نشان دهنده

  :گفتم 

  !فتهيوظ-

  :لب زد وسيمأ

  !احساس يب -

  !شده بود انگار ي باز كي به او نكردم، مثل   يهم توجه باز

  .زييپا-

  هوم؟ -

  يم يو حت د،يآ  يمن خوشش نم ي توجه يب نيدانستم از ا يم
  دانستم اآلن خسمانه به 

  !كندينگاه م  تابلو

  زم؟ ييپا-
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  يكردم كه ب  يشش دانگ حواسم به او بود و فقط وانمود م گريد
  توجهم. اما باز هم

  :كالفه گفتم  مثال

  هااان؟ -

  :گفت ي لحن جالب با

  !ها شهيم شيكم كم داره به بچش حسود ييبابا-

  .را بستم  ميها دادم و چشم هيتمام شد، سرم را به سرش تك تحملم

  ١٠منم - _30_15_4_4_10_1_12_28!

  :گفت ي ا هيچند ثان ياز مكث وس

كه   فيح يول ميگفتم حاال هر جفتمون منو دوست دار يم دياآلن با-
  ت يَضا اديدلم نم

به   ديفقط با شه،يم  ي گانيگوشه پشت و رو با هيتابلو   ني! از فردا اكنم 
  يمن اون جور

  .يكن  نگاه 

  :لوس شدم و گفتم مثال
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  ...ييعه! بابا-

  :فت شانه ام برداشت و گ يسرش را از رو  ي حالت چندش با

  !يابراز عالقه بعد از اعترافمو خراب نكن ني اول يتا تو باش-

ل تمام در كه هفت سا يود، كسكردم، خوابِ خواب ب نگاهش
  حسرتش سوخته و روحم 

 ي رو ي افتيمن و همان قدر دست  كيجا نزد نيشده بود ا خاكستر
  يكاناپه اتاق مخف 

،  نگاه ميكردماش را  قه يخوابش برده بود! زخم كوچك كنار شق ام،
  .كوچك هيقرمز كم رنگ و با با چهار بخ خط كي

گذشته بود، من از مدرسه برگشته  اليپشت بام و ي ماه از ماجرا  كي
  بودم و خسته از

خسته كننده بودم. پدر مرا به   يروز مزخرف با درس ها عموم كي
  خانه رسانده بود 

  يلعنت ي حاضر  ي بود. بعد از خوردن غذاخودش به حجره رفته  و
  كه به  يشگيهم
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داده بودم به سمت كار گاه راه افتادم.   حيترج هيسم يآن چنان ي غذاها
  غرورم  دايجد

من گذاشته بودند را بخورم،   ي كه برا ييغذاها يداد حت ينم اجازه
  دانستم  يچون م

 يآن دختر ساده لوح قبل گريكند. د يكار را م نيبه اجبار پدر ا هيسم
  نبودم كه منتظر 

باشم؛ اگر   هيكرمه حرف از جانب سم كينگاه،  كيگوشه چشم،  كي
  چه همچنان

  !دوستش داشتم عاشقانه

و من از  ديرا پرس هيعالقه ام به سم ليروز با خشم دل كي هامون
  جواب دادن باز 

دانستم چرا! در آخر اعتراف كردم هر شب قبل از خواب  ينم  ماندم،
  با  هيرفتار سم

گذارم. و بعد با بغض   يم ازين ي كنم و خودم را به جا  يرا مرور م ازين
  اضافه كردم

  .در توهمَم شود،يمادرم فقط آخر شبها با من خوب م رفتار
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  شد،يم  يك عصبان   ي شد و مثل مواقع نادر ي است هامون عصب ادمي
  را شيچشم ها

كرد.  رهيجا خ كيبه  قيو عم يدر پ  يپ ي پلك زدن با نفس ها بدون
  روش كنترل نيا

  !بود خشمش

 ريز كيتا خواستم در بزنم در باز و او با  يول دميدر كار گاه رس ي جلو
  انداز در 

  .ظاهر شد ميرو ي جلو دستش

در هم  ي و به سمت درخت ها دي آمدم حرف بزنم دستم را كش تا
  خانه ها ي جلو دهيتن

  :و گفت كشاند

  م؟ يگاه نرفت يچند وقته مخف  يدون يم-

حدود   ي زيچ م،يگاه نرفته بود يوقت بود مخف يليگفت، خ يم راست
  دو روز! اما 
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انگار   ميرفت يرابطه ما بود و اگر نم ياتيح انيگاه شر يمخف خب
  .كم بود ي زيچ

  يكس از اهال چي دوست داشتم، ه  يليعمق از باغ را خ نيا شهيهم
  ش ي خانه جرئت پ

ر باشد؛ ذما درختان دو يليكه خ ني حدود را نداشت، نه ا نيتا ا  ي رو
  اريجا بس نيذ

  گسترده شان مانع ي به هم و قطور بودند و شاخ و برگ ها كينزد
  ديورود نور خورش

  .و مخوف بود كيتار يليدر روز هم خ يشد و حت  يم

  ديگاه تا اواسط روز نور خوش يخوشبختانه مخف ميديگاه رس  ي مخف به
  د يتاب  يآن مبه 

را آمده و رفته   ريمس نيشد، ذگر چه آن قدر ا ينم  كيتار  اديز و
  چشم گريكه د ميبود

  .م يكن دايراه را پ  ميتوانستي هم م بسته

  ديبال فاصله دراز كش ياو ول م،يآن نشست  ي انداز را پهن كرد و رو ريز
  دستش كيو 
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  نيدراز كرد. ا نيزم ي دستش را هم رو كيسرش گذاشت و  ريز را
  من نشانه  ي برا

  .دميدستش دراز كش ي بود، از خدا خواسته كنارش و رو دعوت

به آسمان بود.   رهيخ  قايرخش به سمت من و عم م يكرم، ن نگاهش
  م يكه داشت يآرامش

كرد  يبرخورد م ني شهاب به زم  كياالن كنارمان  نياگر هم يحت را
  توانست  يهم نم

و پر شدم از  دميام كش هيطر تنش را به ر. چشم بستم و عرديبگ
  .حضورش  ي خنكا

به او، كجا هستند نقاشان تا ما را در   رهيبه آسمان و من خ رهيخ او
  لحظه ثبت نيا

  كنند؟ 

 ي خواستم بپرسم ول ي وقت بود م ي ليافتادم كه خ ي زيچ ادي ناگهان
  رفته  ادمياز  شهيهم

  زخم  ي رو
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  :و گفتم  دمياش دست كش قهي كنار شق  كوچك

  جاست هامون؟ نيا يواسه چ نيا يراست-

  :و خندان به سرش را به سمتم برگرداد و گفت متعجب

 يليزخم مال خ  ني! اي ديپرس  يم گهيد ي چند سال نور يذاشت يم-
  ي وقت شه،يت پوق

خانوم و آقا از  هيسالم بود. چند روز گم شده بودم و   من چار پنج كه
  من مواظبت 

با   شهيندارم، مامان هم ادياز اون دوران به  ي زيچچي. البته من هكردن
  غصه نگام 

  .زخم مال اون دورانه نيا گهي و م كنهيم

  :دميپرس  متعجب

  شه؟ي! مگه م ي ندار اديبه  ي زيچ چيه ي چطور-

. چشم  كردينگرفتم، او فقط همان طور با لبخند نگاهم م يجواب اما
  درشت كردم و
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بعد دستش را باال   هيبود! چند ثان   دهيفا يباز هم ب يزدم ول شيصدا
  يآورد و تكه ا

را كه مزاحم صورتم شده بود را پشت گوشم زد و من تازه متوجه  مو
  شدم  تمانيموقع

  

من است. با خنده لب  رهيكه هم چنان خ دميد يرا م شيها چشم
  :زد

  ز؟ ييپا-

  :نگاهش كردم رهيخ

  هوم؟ -

  شدي ديازپامم.ميتونم كنارت تا اخر عمر بخوابم . 

  نيكوچك كنار كاناپه بلند شد، ا زيم ي ام از رو يگوش برهيو ي صدا
  :خشم به من داده بود و گفته بود  با را پناه  ليموبا

زنم و  يزنگ م يرو ببر تو اون دخمه و بزار همونجا بمونه، وقت  نيا-
  !شهينصف عمرم كم م  ي د يجواب نم
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 يجا م نيگفته بود كه اكثر ساعات روزم را ا  ليدل نيرا هم به ا نيا
كه جواب  دمي شن يدادم، اصال نم يجواب نم را  گذراندم و تلفنم

  !بدهم

  :نكند و جواب دادم داريشتم تا هامون را ببرش دا زيم ي از رو  فورا

  بله؟-

ك نه اون  ي ! كجا بودشم ياون تو؟ احمق من نگرانت م ي ديباز چپ-
  تلفنتو جواب

  نو؟ينه ا ي داديم

  !شركت بودم-

  شبه؟  تا نه تيمزخرف نگو، ساعت كار-

  !ديد و تلفن را از دستم كشدفعه دست هامون بلند ش كي

  .مانطور معلق ماند و متعجب نگاهش كردمدر هوا ه دستم

  !سالم پناه خانم-

 دارياست از خواب ب هيكه چند ثان   يكس ي صدا هياصال شب  شيصدا
  شده نبود! او اصال
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  .بود  دهينخواب

پناه را كم و  ي صدا ل يدل نيو دكمه دار بود به هم نيي پا يگوش مدل
  .دميشن   يم ش يب

  ن؟ يباش  يدست شما... اصال شما ك زييپا يگوش-

  اد؟ يم ادتوني!  ي هامون سپهر-

كردن نداشت.   ز يبه گوش ت ياجيبلند پناه اصال احت "يچ" ي صدا
  هامون هم به تعجب

  :بها نداد و نه گذاشت و نه برداشت و گفت   پناه

 ميدار رم،يازتون قرض بگ ندهيجان رو تا دو روز آ زيي خواستم پا يم-
  !جواهرده مير يم

زد و  ي خند شي ه ندرشت شده نگاهش كردم ك  ي لبخند و چشم ها با
  :لب گفت  ريز

  !يچال چال-

 نيان اهمچن يشده بود ول  سالش  يست تر شد! سدر ميها چشم
  حرف را فراموش نكرده بود 
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بعد ار   ي شد حرف بلند پناه پشت گوش  شترميباعث بُهت ب ي زيچ
  .بود شيا  هيمكث چند ثان

  !يكنيجا م  يشما ب-

با   ي هماهنگ يبود كه ب يآدم ي سزا نيتر شد، ا قيلبخندم عم جانم؟
  . ختير يم  المن برنامه شم

  ستيگفتم كه به احتمال صد و ب  يكرد م ياگر با من هماهنگ م
  درصد

  !عكس العمل را از خودش نشان خواهد داد نيا پناه

  :دي پرس يباال انداخت و سوال ييابرو

  جانم؟-

 ي پا شد ييو با چه رو ي! اصال به چه حقي كن يجا م ي گفتم شما ب-
  بعد هفت سال 

  ز؟ييپا يبه زندگ  يبرگشت دوباره

برخوره باشد.  شيقبا جينگار به تركه ا  ي كرد، جور يزياخم ر هامون
  .توانستم متعجب شوم  ينم ني ا از شتريب گريد
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اجازه  ديدون ي نم مي راجب زندگ ي چ چيكه كه ه ييمن به شما-
  دميدخالت توش رو نم

شما دارم! شما  يبه زندگ  كاريشما؟ جناب من چ يدخالت تو زندگ-
  ز؛يي پا ي به زندگ ديزن  يگند م ديدار

  يليمن بعد از هفت سال تازه تونسته بودم سرپاش كنم. حاال خ

  ...غل يليشمال؟ شما خ مير يم ميدار ي گيبه من م  ي دار  كسلير

  :گفت يحس يو با چهره ب ديوسط حرفش پر هامون

 ره يبگ  م يراجب شمال اومدن با من تصم ديكه با يخدارو شكر اون-
  من  ،يست يشما ن

ازتون   دميخودم د فه ياشتم وظكه به شخص شما د يخاطر ارادت به
  ياون  رم،ياجازه بگ

هفت سال دور بودن  ي گرفته. در ضمن من برا  ره،يبگ م يتصم ديبا كه
  ليدل زيياز پا
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انتخاب كنه بعد  ديكه با يو برگشتن اآلنم به خودم مربوطه، اون دارم
  هفت سال باشم 

  .هزيينباشم خود پا اي

  يو در گوش خودم گذاشتم پناه داشت م دميرا از دستش كش يگوش
  :گفت 

  ...رفته كه شم  ادتوني نكهيمثل ا  ديباهم باش  دي تون يشماها نم-

  :گفتم  يوسط حرفش و با آه دميپر

منو    يمزخرف زندگ  قتيبار حق هيهفته  كيهر  ستي منم پناه. الزم ن-
  .يكن ي آور  ادي

  ؟ي باهاش بر ي خوا يم ز؟ييپا-

  :تمام و محزون گفتم  يچارگ يب  با

  ؟يفهم  يپناه. اون هامونه! م-

است،   شيلب ها دنيدانستم در حال جو يمكث كرد، م  هيثان چند
  ي كه وقت يعادت
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را  شيلب ها دنيكش رونيب ي داد. صدا يشد انجام م  يم  يعصب
  و سپس با دم يشن

  :گفت ي سرد لحن

جو عقل تو سرت   هيكردم  ي! فكر مزييپا يمقهنوزم همونقدر اح-
  .ست ين  يباشه ول

  .ديباش خوش

  .را قطع كرد يسپس گوش و

من همچنان آن را كنار گوشم  يبود ول  دهيچ يپ يبوق در گوش ي صدا
  نگه داشته بودم، 

نشده، كه درك  ريدلگ  ديبودم پناه زنگ بزند و بگو چون منتظر ديشا
  نيكند چرا ا يم

  يم تيكه بكنم از من حما ي هر كار ديرا گرفته ام، كه بگو ميتصم
  نياول نيكند! ا

سپرده  يزندگ انيو سرد مرا به دست جر ي بود كه پناه انقدر جد ي بار
  نيود، اولب
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موضوت نخواهم  نياز جانبش در ا ي تيبود كه مطمئن بودم حما ي بار
  نيداشت، اول

زد و  ميبه چشم ها شترين ي مادر يبود كه بعد از هفت سال ب بار
  !شد ي جار

  :بود گفتم ي جار ميهمان طور كه اشك ها مبهوت

  !مونناراحتش كردم ها-

  .كرد سكوت

كردم، حس   دشيسر پناهمو ناراحت كردم، از خودم نا ام يمن لعنت -
  .گم كردم هامون رو ي زيچ هي كنميم

  :اش گذاشت و كفت نهيس ي شد و سرم را رو بلند

 يزمان هيزنم. اون خودش  ي. من دوباره بهش زنگ مزييآروم پا-
  .زمينكن همه چ هيعمر من. هوم؟ گر كنهيم عاشق بوده، درك

  :بلند كردم و گفتم  سر

  .االن زنگ بزن! توروخدا هامون-

  :گفت 
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با اشكات قصد   گهيمطمئن شدم د  يوقت زنم،ياالن م ن يباشه، هم-
  .ي كن يو نمجونم

را به   نيماند؛ ا ي راحت شد، پناهم از من دل سرد نم يكم الميخ
  .دانستم يم يخوب

  .كردم  يشده التماسش م يحت

  :نگاهش كردم و گفتم  يچپ چپ

چه طرز حرف زدن با پناه بود؟ با  نيا  ؟ي د اخالق شدتو چرا انقدر گن -
  ؟ي ون يبهش مد يگفت  يكه م  يكس

را چنگ  شيداد، موها هيتك مبل يكنارم به پشتو  ديكش  يقيعم  نفس
  :كرد و گفت

وقت دلم  چيك ه ي زيمن به اجبار مغرور شدم، چ ز،ييمجبورم پا-
  !خواست باشم ينم

به اندازه تلخ  ي زيچ  چياز ه اديمثل غرور بدم نم ايتو دن ي زيچ چيه از
  ي بودن و تند

جور وسواس شده برام. باور كن    هيمثل   يول ستم،يمتنفر ن كردن
  مغرور بودن من به
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  !همست  نفع

شود   يبود. مگر م ياوج مسخرگ گريد ني! ااورميبود شاخ در ب كينزد
  . نفر به كي

لحظه هم از لبخند زدن  كيكه   يمغرور شود، آن هم هامون  اجبار
  .كرد يامتناع نم

. ديرشته افكارم را در شيحال فكر كزدن بودم كه با حرف ها در
  را محكم شيموها

  شيو پلك ها ديكش يو لرزان قيزد و من دردم گرفت، نفس عم چنگ
  هم  ي را رو

  :فشار داد محكم

رو به   ي من با خودم رو برا  ي ريگوشه از درگ هي يتون  ينم يحت زييپا-
  رو شدن و

مردم،  يهفته تو شك و دو دل كي! مردم، يور كندوبارت تص دنيد
  قلبم بهانتو 

نگات كنم و شبا تا خونه   نيدورب ي كرد از تو يوادارم م گرفت،يم
  مزكنم؛ مغ   بتيتعق
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حاصل   كنارميكه اآلن تو  نيا  زيينه، اشتباهه! پا د،يكش يم داد
  جدل من با منطقمه!  و ها بار جنگ ارديليم

   شم،يم كهيت كهي دارم ت شم،يبار دارم له م نيا ريز

  .به جهنم نداشته باشم  ياجياحت ا يكه اون دنانقدر 

تلخ باشم،   ديكه با نيام، پر از مرگم! ا ي ديپر از ناام ز،ييپا سختمه
  مغرور باشم هفت 

قرار بود نسبت به   ،ي دتو بو ييمتحان نهامنو ذره ذره نابود كرد، ا سال
  ي تو هم ب

  .نتونستم  يباشم ول تفاوت

اش  ي از غرور اجبار گريكردم، د يرا حس م  أسشيو  ي دي نا ام حس
  متعجب نبودم، 

همان   ش،ي احتمال صد در صد مربوط به همان راز پنهان زندگ به
  ته مر موز  ياهيس

خواستم كه  يخواست من بدانم و نم يكه نم ي بود. راز شيها چشم
  .بدانم 
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و به  ديكش رونيب  بشيبلند شد، تلفن همراهش را از ج شيجا از
  :سمتم گرفت و گفت

شمارش رو داشته  خواميزنگ بزن به پناه خانوم، با خط من بزن. م-
  باشم. رمزش

١٣_32_32_3  

دارد، تا دوباره خودش را  ييبه تنها اج يدانستم احت ي رفت، م و٣
  اره سربسازد، تا دوب

  ي كه معادل عدد ي اش را زدم، رمز يو رمز گوش  دميكش  يشود. آه پا
  اسم من بود، 

  !زييپا

كاه   يگراندش قلبم را به درد آورد، عكس خودم بود. در مخف بك
  مجبورم كرده بود

نگاه كنم. حاصلش شده    نيرا باز كنم، بچرخم و به دورب ميموها  بافت
  ي بود موها

  ني بازم كه به دورب مهين ي در هوا و لبخند درخشان و چشم ها پخش
  .نگاه كرده بود
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ساله   نينداشتم تا جهنم چند ي زيچ  چيكس داشت و من هاز من ع او
  ام را با آن سر

  .كنم 

  :بلند گو گذاشتم  ي شدم و شماره پناه را گرفتم و رو اليخ يب

  الو؟ -

 يآب شد، جواب ميچشم ها خيدوباره  ديچ يكه در گوشم پ شيصدا
  ندادم، سكوت كردم

  .ناه بود. حق كامال با پ ميدانستم چه بگو ينم چون

  ز؟ ييپا-

  :بود. از ته دل گفتم دهيرا فهم  تميسكوتم هو از

  .زييجان دل پا-

  :گفت  سرد

  ؟يداشت ي كار-

  :افتادم و گفتم هيصدا به گر با



 348 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

 يمنو از خودت محروم نكن. م  ر، يباهام سرد نباش پناه، خودتو ازم نگ-
  .پناه رميم

  :و گفت ديكش ي كالفه ا پوف

  كنم؟ كاريچ  يگيم-

كه من تو   ييسالها ي من. تو تو ي دركم كن. خودت رو بزار جا -
  هيثان كيحسرت  

  ني. حاال اون اي ديتو د ،يحضور داشت دميهامون درد كش بودن
  ...جاست و

  .جلوتو نگرفته يبرو! كس  ؟يكن  يسر شمال رفتن با من بحث م ي دار -

  :و ابلهانه گفتم ناباور

كه از  نهيتوئه، بحث من سر ا يت يگور پدر شمال! بحث سر نارضا-
  .چشمت افتادم

 ي ديچشمات نا ام ي كه تو ي ترسونه پناه، من از روز يمنو م نيا
  نسبت به خودم رو

  .رسم ت يم  نمي بب
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  :آب شد شيصدا خي بالخره

 ي خورياال و بعد محكم م ب ي ر ي! دو روز تا اوج مزيي پا ي شينابود م-
  .نيزم

  .دونم  يم-.

خوش  يتون يدو روزم از عذاب وجدان نم نيا ي تو يمطمئنم حت -
  خوره شهي. م ي باش

  !به جونت  وفتهيم و

مثل روز روشن بود   ميبرا شيحرف ها قتي كه حق يهق هق در حال با
  :گفتم 

  .دونم يم-

  ...دو روز نيمن نگرانتم. بعد از ا زييپا -

  :و گفتم دميحرفش پر وسط

  .دو روز برنامه دارم نيبعد از ا ي لها من واسه سا-

  كميمانده تا  يباق ي دو روز و روزها  نيمن بعد از ا ي نگفتم، برا  دروغ
  ن يمهر چند
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را  شيبود تا حالت مرموز چشم ها نيگذشت، و برنامه ام ا يم  سال
  !بكشم

  نكهي. احتمال ازييپا ي گيمزخرف م ي كه دار يدون يخودتم م يحت-
  ي سر پا بش

  .صفره

  :گفت  كرديم يكه ته دلم را خال  يبا لحن ملتمس

  !نرو-

  :ديچك ي شتري با شدت ب اشكم

  !تونم ينم-

  .افتاد. لعنت به من، لعنت به من  هيهم به گر او

لجن   ي. تو زندكزيي پا رميميم شم،ي من نابود م يتو اگه نباش زييپا-
  كه يي من، فقط وقتا

با    مكنيخودم، كه حس م از مي توام واقعا خودمم، خوشم، راض با
  ارزشم، كه به درد

  .به خاطر خدا مواظب خودت باش زييخورم! پا يم ي كار هي
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  اقتي هستم، ببخش كه ل يببخش كه انقدر عوض نم،يمرا بهتر  ببخش
  ت، يمادرانه ها

را نداشتم. مرا به خاطر  تيخواهرانه ها ت،يپدرانه ها ت،يها دوستانه
  گرفتن 

 ي تر هستم، طول ي خوبت ببخش! من از خواهرم هم عوض احساسات
  نيكشد تا ا ينم

  نتي هفت سال مار در است  يكشد تا متوجه شچ ينم  ي طول ،يبفهم را
  .ي پرورش داد 

كند، ذات هر  ينم ي فرق  از،ين اي زييسروشم، پا كياما من هم  ببخش
  ن يما ا ي دو

 ي ب  م،يكه از پشت خنجر بزن  م،يباش  يذات ماست كه عوض نيا است،
  . وميباش   تاقيل

ات برو كه   ي. به دنبال زندگديفهم يدرد ناك خواه يليرا خ نيا تو
  ي من مانع زندگ

كن، به   يمن زندك ي من عاشق شو، به جا ي هستم، به جا كردنت
  من بخند،  ي جا



 352 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

بزن،  شخندينشان بده و ن يات را به زندگ  يبزن، انگشت وسط  قهقهه
  بگذار نفهمد 

  .اندهيبه شكستنت شده، كه نفهمد تو را گر موفق

مادر، پدر، خواهرم، ببخش مرا و وسط بهشت   ق،يرف  نم،يبهتر  پناهم،
  ات به  يزندگ

را دارد به  اقتتيكه ل   يبا كس تيعاشقانه ها  انيهم از بكن، م ي ادي
  هك   وفتيب  يمن ادي

كه در  وفت يب  يمن اديرا تلخ كرد، به  ميكام عاشقانه ها ريتقد يتلخ
  حسرت خواهم

نوزادِ در   ي ات برا يزندگ ي دندان نما ي خنده ها  اني. پناهم ممرد
  نطفه خفه شده خنده 

  .من شمع روشن كن ي ها

 وارد اتاق شده  ي بودم كه نفهمم كِ راني، آنقدر و

  :صدا لب زدم يو ب 

  .ارهيبدون من طاقت نم-
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  :شد  يم  دهي هق هق پر درد پناه از پشت تلفت شن ي صدا

  پناه خانم؟-

  ي زيچ هياز  يوقت  ايكنه  يم هي گر يكنه، وقت  هيهامون، نزار گر-
  يوقت  شهيناراحت م

تو فكر،  قا ي. نزار بره عمهيارث ي ماري. برهيگ يبش درد مقل شهيم  نيغمگ
  ره يم يوقت

. بهش ترحم  رهي گ يترسناك م ي ها  م يتصم شه،يفكر ترسناك م تو
  نكن، از ترحم

  شي من تو زندگ  ي من، دختر كوچولو زكيي. بهش محبت كن. پازارهيب
  درد  يليخ

به اندازه هفت سال بهش    ده،يهامون، هفت سال تموم درد كش دهيكش
  محبت كن، اندازه

  ...سال بخندونش، اندازه هفت سال هفت

مون شد، پشت سر من ها شيمانع ادامه حرف ها ماني هق هر دو هق
  سر به مبل 
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  .را با درد بسته بود شيداده و چشم ها هيتك

داره،  ي نده آلرژ تونيسالمون و ز يبه گردنش دست نزن، بهش ماه-
  مجبورش نكن 

  ي م من پشت و پناهش باش، ي خواد، به جا يرو بكنه كه نم ي كار
  ي ترسه، وقت

ترسه. اگر سر درد گرفت سرشو ماساژ بده،  يم نهي بب  يخال پشتشو
  تو  ي فقط با دستا

حواست باشه. شبا   شه،يهاش سردرد م هي. بعد از گرشهيم خوب
  بالشو بغل هيعادتشه 

نزار شبا   يبره. عاشق قهوست ول ي اگر بالش نباشه خوابش نم كنه،
  خواب  يب  بخوره،

حواست بهش باشه... هر  شهيخود م ياز خود ب نه يبي كه م  اي. درشهيم
  ...موقع

  :دميفهم شيرا از كلفت شدن صدا نيرا قورت داد، ا  بغضش

. من  د يشد به من زنگ بزن  اجيكنم هامون، هرموقع كه احت  يم ديتاك-
  يخودمو م
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. مواظب خودت، يبهم زنگ بزن  ه يفقط كاف  ز؟ييپا ي شنوي. مرسونم
  ي مواظب نصفهِ 

دادما...  ليو سالم تحو حيرو بهت صح زكمييمن باش. هامون پا جون
  خار به پاش

  .فهمم ي م بره

  :گفتم ميهق هق ها  وسط

  !پناه-

  .جانم-

  .شم ينگرانت م ارمت، يب  اميه ب ك ستم ينرو كوه! به خاطر من نرو. ن-

. ي دو روزو فقط بخند  نيتو هم قول بده ا دم،ي قول م زم،يرم عز ينم-
  نگران من 

برم. مواظب خودت  ديعالمه آدم دورو برم دارم. االنم با هيمن  نباش،
  .باش

  م،ي بفهم نياز ا شترياش را ب هيگر ي خواست صدا يكرد چون نم قطع
  خواست ينم
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 كيتو  ي ود. قطع كرد و نگذاشت داد بزنم لعنتشكسته ش غرورش
  عالمه آدم دور و 

 ؟يدان يم  تيغم ها  كياز آنها را شر  كي درست، اما كدام  ي ردا برت
  ي كه م ييتو

آخر چطور  ، يرسان يم اليخودت را به آن و يطيتحت هر شرا ييگو
  توانم تو  يم

را چطور   ي كه تمام مرا از بر ييتو يبه مسلخ دعوت كنم؟ لعنت  را
  ترك كنم، چطور

هامون  خت،يفرو ر ميها اشك شد از چشم ها نيو بروم؟ همه ا بگذارم
  بد   يتيوضع

  .از من داشت تر

  يبه او نرم نرم اشك م هيساعت بعدش هم من همچنان تك كي تا
  گاريو او س ختمير

كرد و  يپر درد م ي شده بود، او سرفه ها   يافتضاح تي . وضعد يكش يم
  ياشك ها
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در  ياز مه فرو رفته بود. سواالت ي .اتاق در هاله اختمير يدرد م پر
  ذهن من بود؛

  هامون-

  جان دلم؟ -

  دفعه؟  هيبود  يشمال چ نيا-

 يبود كه از كِ   بيعج ميكرد. برا يزد و سرفه خشك  گارشيبه س يپك
  ي م  گاريس

از دود متنفر باشد اما از  نكهيدارم او نه ا اديكه من به  ييتا جا كشد،
  آن خوشش هم

  !آمد ينم

خاص واسه  ي جا  هيدنبال  ونستمد ي. م زييمن فقط ذهنتو خوندم پا-
  دو روز  نيا

  .ي گرديم

م تا دو روز را در خاص بود ي جا كي كيمن به دنبال  گفت،ي م راست
  م يآن بگذران
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او مرا شناخته   م؟يبار به هم اعتراف كرد  نيكه اول ييكجا بهتر از جا و
  بود. بالفاصله 

  :دميرا پرس ي بعد سوال

  ؟يكش يم   گاريس ياز ك-

كه تنها بودم و   يي معدود وقتا انه،يمخف يليخ ش،ي از هفت سال پ-
  دور و برم يكس

...هوففف!  نن ي كه اگه بب ده يمنو ند دنيكش  گاريكس س چي. ه نبود
  !اليخيب

  :دميدردناك پرس ي قلب با

  م؟ي كار رو كرد نيكه ا ميبود فيما ضع ه ياز نظر بق-

 ي به جا  انيب  قهيدق كيمن، فقط  ي جا انيفقط ب قهيدق  كيمردم  -
  و بك صدم انيتو، ب

 ي ون رو رو صدم بار كل آسم كيكشم رو تحمل كنن،  يكه م ي درد
  حملدوششون 
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 يبشن كه حت  يما و عاشق كس ي جا انيب هيثان كيمردم فقط    كنن،
  فكر كردن بهش 

! گور رنيم  ايمونن   ي. مكننيكار م  يچ نمي بب ستين  ي كار درست هم
  .پدر مردم

  نهي نظورم ام يعني... يبا كس اي  ؟ي بود  يهامون تو...بعد از من با كس-
  رو يكه كس

  ....د

! من بعد از ي كنيم نيكه بهت دارم توه يبه حس ي ! دارزييبس كن پا-
  ي كس چيتو ه

  .نكردم نيگذيجا رو

بودم.  دهيمطمئن شدن پرس ي دانستم اما برا يرا م ني كردم، ا سكوت
  هامون مثل من 

  .نكردم دايپ شيبرا نيگذيهمان طور كه من جا بود،

هستم    يمن كس ؟يش طور شناخته با  نيمنو ا يتون يچطور م  يلعنت-
  كه احساساتمو 
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  بكنم؟ يآدم اشتباه خرج

  ني ا تياصال كل موجود هيما اشتباه  هامون. احساسات مي من اشتباه-
  حس تو قلبامون 

  .اشتباهه 

  :و گفت  ديشده فشرد و سرم را بوس يكاغذ رنگ يرا رو گارشيس

اگر كل كائنات  ي! حتز ييپا ياشتباه من نيتر. تو درست شششششيه-
  رو  نيخالف ا

  .ثابت كنن  بهم

  مبل جمع كردم  ي را رو ميپاها

.  

  :دميرا در باال گرفتم و پرس  سرم

  هامون؟-

  :آورد نييرا پا سرش

  هوم؟ -
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چند روز تمام؟ چطور  ؟ي ديد يشركت م  ي منو تو ي تو تموم كارا -
  ؟يتونست

از كدوم كارت خوشم  ي دون ينظر داشتم، م ريآره من همه كاراتو ز-
  كه نياومد؟ ا

 ي ديساده كش  يليخ  يمثل تهران  يبحث با آدم زبون نفهم ي جا به
  كنار! من دنبال بهونه 

  يكه به آب داد كم نبود! كل ييگشتم اخراجش كنم، دست گال يم
  .ضرر زد

  .آمد ي دور به نظر م يليچند سال از آن موقع گذشته بود، خ انگار

  !رونيب رمياز شركتت م -

  :و گفت  د يرا بوس سرم

  ...ديخود دارتر بودم شا كمي! اگه خواميمعذرت م-

  .گذاشتم شيلب ها ي را رو دستم

 ؟ي خودتو بهم نشون ند يخواستي م ينيهات!  ي لعنت به خود دار-
  هامون من اون
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و  نمتي خواستم بب ينم  دميراهرو شن ي پاتو تو ي كه صدا ي ا لحظه
  فرصتت نياون آخر

  !بود

  :د يرا بوس ميشانيزد و پ ي لبخند

  !ميبلند شو، چند ساعت تو راه-

  سيدادم. بلند شدم و به سمت سرو يرا در كاسه چرخ ميها چشم
  رفتم تا رد اشك

. بالفاصله بعد از  ميرا كه به سوزش افتاده بود، بشو ميگونه ها ي رو
  آمدن رونيب

ام را با شال و كفش قرمز سِت كردم.  يو شلوار مشك يمشك  ييمانتو
  را  ميها ي چتر

فاصله  نيزدم. او در ا  ميهم به لب ها  يو رژ لب قرمز رنگ  دميكش برس
  يتابلو ي جلو

  .كرد  يخاطره م ديبود و تجد ستادهيها ا نيبالر

  :رنگم گفتم  اهيس فياز برداشتن ك پس
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  ميبر-

  :به من كرد و گفت  ينگاه-

  !همه راهو نيا رهيم ياوف. ك-

  :نازك كردم و گفتم  يپشت چشم شيخانه برا ديحال برداشتن كل در

  !پاكش كن تا خودم پاكش نكردم يگفتي م ياگه عرضه داشت-

  :آمد و گفت رونيسرم از اتاق ب پشت

  دميدستمال م  هيبهت   تشيعرضه ها ندارم. نها نيشرمنده من از ا-
  !يپاكش كن  گميم

  ي. من صندل ميزد روني! با خنده از خانه بگفت يدرست م متاسفانه
  را   نشيماش ي جلو

  نشي را باز كند. داخل ماش نگيكردم و او رفت تا در پارك اشغال
  رنگ بود و  ي دود 

  ني فلش هم در پخش ماش كيداشت،  يروكش ذغال شيها  يصندل
  كنج دايبود كه شد
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. در داشبورد را باز كردم و با بسته  ستيچ اتشيمحتو كرديم كاوم
  رنگ يمشك

  ي كابل ا كيدرصدش رو به رو شدم،   ٨٠ ييبا آن نوشته طال شكالت
  و  كسيا وي

  .هم كنارش بودند نكيرنگ ع يمشك جعبه

! با  ديرا باز كرد، نشست و مرا درحال خوردن شكالت د نيماش در
  پر حسرت  يآه

  :گفت 

  !بود شيآخر -

پرت كردم كه  ي گاز از آن خورده بودم را به كنار كيرا كه فقط   جعبه
  :گفت 

  !كردم بابا يشوخ-

  !خورديشكالت تلخ م شهيپناه هم شه؛يكوفتم م -

 شهي . همشيبه سالها پ  افتاد ادميشد تا در را ببندد.   ادهيپ  نيماش از
  جا كيهومن را 
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  يسرش را به سمتم بر م يو وقت زدميم شيآوردم، صدا ي م ريگ
  گرداند بسته شكالت 

  م يگرفتش و تعظ يهوا م ي كردم! رو يرا به سمتش پرت م تلخ
  كرد و  يم يكوتاه

را از طرف خودش به پناه بدهد! چون سرش رفت تا آن  يجله مع با
  شلوغ بود و

خودم را   ييجور ها كيبخرد، من كه  ي زيچ شيكرد برا  ينم وقت
  مسئول 

ور ج كيدادم،  يانجام م شيكار را برا نيدانستم ا يم تداركاتشان
  ي خاص جانيه

  !كردم يشعف م يجور خاص ك يداشت،  ميبرا

  .ميسوار شد و به راه افتاد هامون

كه همه ما سه  ي پناه. روز ي ناخودآگاه بر گشتم به روز خاستگار من
  خانواده خانه

گذراندم    ي. من سال آخر هنرستان را مميجمع شده بود بايشك ي آقا
  و آن ها پس از دو
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بگذارند و به رابطه   انيرا در جر هيگرفته بودند بق ميتصم ي و اند سال
  شان شكل 

  .بدهند ي تر يرسم

شده بود چون پدر بزرگ ها و  شهياز هم چيشلوغ تر با يشك ي آقا خانه
  مادر بزرگ

  !حضور داشتند  كشانيدرجه  ي ها  ليو فام ها

ندارد و پدر به  ييبه پدر گفته بود مراسم بدون او صفا  بايشك ي آقا
  حضور هيهمراه سم

هم در اشپز خانه كمك دست پناه بود. من را هم پدر   ازي. نداشتند
  موجود كيمثل 

  .آورده بود تا در خانه تنها نباشم ياضاف

كه  نيتوجه به ا  ينشست، هامون آن شب ب  ميلب ها ي رو ي لبخند
  بود به برادر داماد

شب را  هيپشت بام بق  د يكل انهيمخف  دنيعالمت داد و پس از دزد من
  كرده ي آنجا سپر
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اتاق پناه   ميكه از قبل با نقشه هامون ساخته بود يسكوپيو با پر ميبود
  م يزد يم ديرا د

  :و گفت  ديام را د خنده

  ؟ي خنديم يبه چ-

زدن اتاق از  ديد ي دونستيجا مپناه. پسر تو از ك ي به شب خاستگار-
  !تره زيانگ جانيبودن ه آدم اون همه ونيم

  :و گفت  ديخند

  !برادر داماد بودم  يباز خواست كرد! نا سالمت يبابا بعدش منو كل-

  م؟يكرد يدعوا م سكوپيسر پر ادتهيخوب بود،  يليخ-

دفعه گفتم اوه اوه و تو موهامو    هيكه من  يياره مخصوصا اونجا-
  !ين يبب  يخودت بتون  و تا برم كنار ي ديكش

كردن قراره اونا تو اتاق راجب انتظارات  يفكر م  هيبق   چارهياره! ب-
  !هم حرف بزنن با ندشونيهمسر ا

با اون  ديدينم سكوپويكه اكه هومن پر  كنمي فكر م نيدارم به ا يلعنت-
  !وفتاديم   يرفتن چه اتفاق يم  شيپ  داشتن كه اونا يوضع
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  :و گفتم دمي شانه اش كوب به

  !نميمنم بب يكه نذاشت  ي نامرد يليخ -

  :كرد و گفت  ي ا قهقهه

  !ي ديرقص ينزده م شميجور نيواسه تو خوب نبود، تو هم-

نازك كردم و دستم را به سمت پخش بردم، زدن دكمه  يچشم پشت
  !خشك و لبخندم را پاك كرد ميمرا سر جا صدا و پخش شدن آن

  ...لعنت

ساعت شاهنامه   كي شير شب براآن روز ها از من خواسته بود ه  او
  است با  اون أصوات نكره ادميبخوانم. 

رفتارش  نيكردم! آن روز ها از ا  يم يساعت شاهنامه خوان  كي شيبرا
  ار يبس

را   ييلحن قصه گو نيو بهتر ني تر يبودم چون او حماس متعجب
  دانستم  يداشت؛ نم

  !بشنوم   نشي خودم را از پخش ماش ي مثل امروز قرار است صدا ي روز

  :ناباور و تلخ زدم، به سمتش برگشتم و گفتم ي لبخند
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  ؟ ي رو ضبط كرد ناي! اوونهيد-

  !كار داشت ي جا شيلبخندش، به اندازه طرح چشم ها طرح

  آره-

  خورد؟ يبه چه دردت م ؟ياخه واسه چ-

  !يو هست ي منبع الهام من بود شهيتو هم -

  ؟ ي كرد  يگوشش م  ايكِ-

 يقعهام، موقع غذا خوردن، موقع خواب، موا ي! موقع طراحشهيهم-
  ام،  يكه عصب 

  .ز ييصداتو گوش دادم پا  ميمواقع زندگ  نيبدتر ي كه... من تو ييوقتا

  ؟يافت يخاطرات بدت نم اديدوبارش  دنيبا شن -

  :گفت 

تلخ و دردناك  ي كردم. روزا ييبا صدات طال اهمويس ي برعكس! روزا-
  رو مي زندگ

  !خاطرات خوبم رنگ زدم با



 370 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

من را هم داشت،   ي صدا يناعادالنه بود. او حت يليناعادالنه بود، خ نيا
  عكسم را،

  هيتك  يصندل يشت! به پچيرا. من از او چه داشتم؟ ه مانيطرح ها كل
  نيدادم، ا 

آوردم سر  يبه خاطر م قايخوب بودند. دق يليضبط شده خ ي صداها
  مصرع.  و كدام  تي كدام ب

  داده بود. يبه پشت هيور تكط همان

!  مي راند يبودند، به سمت افق م من و عطر او محشر به پا كرده ي صدا
و سپس   ،يشدن، آب ي شروع به سورمه ا مانيرو به رو قايدق آسمان

  ي را به باز ميپنجره موها ي ال  از وباد ماليمي كهشدن كرد.  ينارنج
پر  ميچشم ها از خواب را  زدم؛يكه در آن قدم م ييايو رو گرفت،يم

  بود.   دهيكش

  من  يخواب ي ب ليدل ديشا نيخوابد و ا ينم يدر خواب كس

  !بود

 نيبودن ا  يقيوقفه به حق يشدم، ب وانهيوقفه د يب  ،وقفه راند،  يب
  كردم،  شك فضا
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  وقفه لبخند زده بود و يقفه نگاهش كرده بودم كه باورم شود، بو يب

  !شده بود بك گراند كل تفكرات من لبخندش

كه اشعه   يوقفه ها دست به دست هم دادند تا سر انجام وقت يب نيا
  آفتاب ييطال ي ها

  .م يبرس اليدر و  ي نوازش كردند جلو  مانيها چشم

سه   ي خانه نقش خنده ها نيا ي ها واريو دبود، در  الي جا همان و نيا
  نقش عشق را بر تن داشتند.  قيعم ي وابستگ خوانواده، نقش

خانواده متحد، وابسته و در  كي سه خانواده مثل اليو  نيدر ا ي روزگار
 يبه منظره ب  رهيخ ي ريحص ي ها يصندل ي بودند، پدر ها رو دهيهم تن

  . مادر ها در آشپزدند ي نوش يم ي چا  شانيپرتگاه روبه رو رينظ

مختلف صورت را   ي داده بودند و ماسك ها  لياجالس سران تشك خانه
  . كردند يم امتحان

سو تر  آن ي. كمبودند گريكدي ي پشت بام دو نفر غرق چشم ها ي رو
جهان   هيدرباره نظر ايروبه در ا،يدن ي اهويفارق از ه ي دختر و پسر

  دندكر ي م يبحث فلسف ي مواز ي ها

  .دلم زيآه نكش عز-
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هامون، با حماقت دو   گرهي م شيقلبم آت  وفتميآون موقع ها كه م ادي-
  سه تا خانواده دود شد رفت هوا.  نيعالقه ب و نفر اون همه عشق

  گرفت،  ينم لي تحو يخانوادگ بجز تو جمع يوقت منو كس چيه

  جمع،  اون ي تو كرديفراموش م  وقتا يهم منو گاه بابا يحت

بود كه اون غم   يرو، جزء معدود دفعات ايدوست داشتم اون دورهم يول
  .دميد يبابا نم ي تو چشما رو يلعنت

 دي داشت كه شا نيآمد كه نشان از ا  يم  ينا كم ي شدم، بو اليو  داخل
  . امده يجا ن نيا به  ي ماه هاست كس

  :كاناپه رها كردم و رو به هامون گفتم ي را رو فم يك

  ؟ ي داري منو هنوز تو اتاقت نگه م  ي لباسا-

ام بود فقط   يقبل ي حرف ها ليتحل هيكه هنوز در حال تجز هامون
  .تكان داد ي سر

كه آمده   يوقت قايدق م،يآمد اليو  نيبه ا يكه خانوادگ ي بار نيآخر
  مي مراسم ازدواج پناه و هومن استراحت كن  تداركات تا قبل از ميبود
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را در اتاقش  لميداده بود وسا شنهاديپ  هامون م، يكن رهيذخ ي و انرژ
  نبندم.   چمدان سر از نو  نجايهر سفر به ا ي تا برا بگذارم

  و  ي مثل قبل بود، سرمه ا زيبه سمت اتاقش رفتم و وارد شدم، همه چ

و  ي صِدر بياتاقش در خانه شان ترك ،ياتاق پسرانه معمول كي. د يسف
  ييبايز د يسف

  .نبود  لشيوقت رنگ اتاقش باب م  چيالبته او ه  داشت،

كه مثل زن و شوهر ها  ميبود  الياز كردم، چه خوش خ را ب كمدش
  را  مانيس هالبا

  !ميبود  دهيكمد، من در سمت چپ و او در سمت راست چ كي در

  حمامم را برداشتم،  حوله

از آن حالت ملتهب كه در طول  يداشتم تا كم يدرست حساب دوش
  .بود دور شوم همراهم روز همواره

اطراف  يبود. كم ي م ديرنگ هم با ديبرس سف كيمحاسباتم  طبق
سوم كنار  ي آن در كشو دنيو سرانجام با د كردم ياش را بررس  نهيآ

  برس خودش لبخند زدم! ما واقعا
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زوج تازه ازدواج  كيپسر نبود، اتاق  كيجا اتاق  ن يا م،يبود وانهيد
  !بود زن كرده حال بهم

  ي شدن آب سرد رو  ي بود، جار  يآب سرد واقعا كمك بزرگ حمام
  پوستم تمام التهاباتم

فت سال نداشتم سابقه را كه در طول ه يب يد و آرامشخاموش كر را
  .به من بازگرداند

 ختهيطرف شانه ام ر كيرا كه  ميو با عجله موها  عي كه سر همانطور
  ي بودم شامپو م

 ي حمام دوش گرفتم ك نيكه در ا ي بار نيفكر كردم آخر  نيبه ا زدم
  يم ياتاق هامون بود و اگر حضور من در را كس حمام جا نيبوده! ا

  .آمد يكلمه به بار م  يواقع ي افتضاح به معنا كي ديفهم

حد  نيدانست تا ا يخبر داشت كه آن هم نم رابطه ما فقط پدر از
 دانستند يم  يعيهامون را طب ي شدن ها ب يغ ه ي. بقميوابسته شده ا

در خلوت خودش بوده و  شهيهم ياز بچگ ي سپهر ي چون به گفته آقا
 يت ياهم يكس شدم و ينم دهيرا هم راه نداده. من هم كه كال د يكس

  كه هامون يكرد ساعات يفكرش را نم يداد و اصال كس يبه من نم
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  .گذراند  ياست را با من م بيغا

 يرا عمو عل  ي سپهر ي آقا خواستيدلم م  شهيهم دم،يكش  يقيعم آه
كدام بعد  چي ! اما هاز يعمو طاها صدا بزنم، مثل ن را بايشك ي رضا و آقا

كنم.   شانيمن نگفتند عمو صدا سمت از مخاطب قرار گرفتنشان از
  و مرا شوديمسخره حناق م ي عقده ها  نيآخر ا 

  خواستيكه پدر اگر م روميكند. هر روز با خودم كلنجار م يم خفه
اش باال ببرد،   يدوستان خانوادگ شيهم پ را  توانست من يم
مبل بنشاند،   ي رو من را هم كنار خودش ازيمثل ن  توانستيم
  كه  نيجان صدا كند؛ مگر نه ا زيي پا ازيمن را هم مثل ن  توانستيم

  از من ببرد؟ ياسم هيسم  شيخواست پ ينم پدر

  يد كه مهامون آم ي ندش صدابه در حمام خورد و پشت ب ي ا تقه
  :گفت 

  !زميعز رونيب  اي. بمايوقت ندار شتريما دو روز ب زييپا-

 قيدقا يكف ي من متوجه شدم كه لبه وان نشسته ام و با موها  و
حمام غرق فكر شده ام. از  ي خاكستر ي ها يكاش به رهيرا خ يطوالن

  :جا بلند شدم و گفتم 
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  .االن اميم-

 ي موها ي عجله خودم را شستم، حوله را تنم كردم و كالهش را رو با
  و  دميكش سميخ

تخت لم  ي و شلوار همرنگش رو ديسف شرتيت كيرفتم. او با   رونيب
  .را در دستش گرفته بود يرنگ ي ا  نقره پديداده و آ 

كه   كند يرا نگاه م  ي زيچه چ نم يتا بب  دميكش  ينشستم و سرك كنارش
  ي گرافيكال كيبا 

شده   ي خورده و سه بعد ي رينظ  يب  ي ها هيسارو به رو شدم.  دهيچيپ
   م يبگو ي زيتا چ كردم  بود. نگاهش

  :گفت شخنديرا خاموش كرد و با ن  پديباال انداخت، ا ييتفاوت ابرو يب

  !مياي  ر كه با حولهمگه دخت ي كرم دار-

  :ه حوله را درست كنم گفتمچشم نازك كردم و بدون انك پشت

  !ي كن شيدرو يشعورشو داشته باش ديتو خودت با-

  من بايد  برم  انگار:شد و با خنده گفت بلند
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سپس با عجله از اتاق خارج شد و در را بست كه مصادف شد با   و
خطاب  شعوريبلند ب  ي ها به در بسته شده و صدا بالش از يكي برخورد

  .اش به هوا رفت  قهقهه ي كردن من. بالفاصله صدا

  .دمي را پوش ميزده و لباس ها ي لبخند

 ين ي را خشك كردم و لَخت و ساده دورم رها كردم. م  ميسشوار موها با
  د يتاپ سف

  .كرده بودند جاديم ابا ه يجالب  بيام ترك ي سرمه ا نيرنگ و ج د يسف

كه از  يليوسا را باز كردم، خچاليتوجه به او در  ياتاق خارج و ب از
آنها ظرف   انيبود و از م  دهيرا در آن مرتب چ ميبود دهيتهران خر 

  .زد يم چشمك از همه شتري ب  السيبزرگ گ

  .ي هستشو قورت ند-

ناهار  ي توجه به او ظرف را رو ي آمد. ب  ياز پشت سرم م شيصدا
  گذاشتم ي خور

كردم و   كيرا به دهانم نزد يقرمز رنگ السيرا بستم. گ  خچالي در
  :گفتم 
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و چند سال منو نكشته  ستيكه ب ي زي . چارميحال ندارم هستشو در ب-
  .كشهياالنم نم

  :گفت 

  !منطق شمام نيمن عاشق ا يني-

  .از ظرف مقابلم برداشت  يبزرگ السيگ و

شد   يكه باعث م  دميرا وسط كش ي دانم چرا ناگهان دوباره بحث  ينم
  .بشود نيچرك ته دلم ناراحت و

نقاط  يول م يهم نام آهن ربا هست ي ! من و پناه درسته قطبا ي دونيم-
  م،ي مشترك هم دار

بخرم  السيگ  لويك ه يكم مونده بود برم ! اون روزا السيگ  نيهم مثال
  دهيكه چقد ا نيبا فكر ا  يپناه ولخودش بده به  طرف  بدم هومن كه از

  .نشستم سر جام  يم هيمزخرف

  :و گفت  ديخند

كاراش   انياون روزا هومن به غلط كردن افتاده بود كه منو در جر-
  گذاشته و متعجب
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  .به ما شك كرده بود ييجورا هي! يدون يكه تو از كجا م بود

شد    يهومن غلط كرد، من نبودم كه همون اول رابطشون گند زده م -
  توش! من اون

 يباشه و خودمو موظف م يعال زيبودم كه همه چ نيها عاشق ا موقع
  دونستم بهشون 

  ...كنم. هرچند كمك

شده بودم كه  ي زيباعث كش دار شدن چ ميشدم. با آن كار ها خفه
  زود   يليخ ديبا ديشا

شد و هامون هم كمك دست من بود. ما به چشم خودمان  يم تمام
  سرد ميبود دهيد

كه پناه منتظر هومن ساعتها    ياز همان شب قايهومن را، دق ي ها شدن
  يباران رو  ريز

  دهي كس هم نفهم چيبود و ه  امدهياو ن يخانه ما نشسته بود ول تاب
  در د يبود چون ما كل

  .خبر آمده بود يو او ب ميرفت و آمد آسان داده بود ي را به او برا ياصل
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و هومن قبل  ميدر بود ي زدن آنها از ال  ديآن موقع كه ما در حال د اي
آنقدر در  يول ميبود دهيها را د ن يرا كنار زده و رفته بود. ما ا پناه

كشدار  ي و همچنان برا مينكن  يكه توجه ميبود خودمان غرق ي ايدن
  :. گفتم ميرابطه تالش كن نيشدن ا

! اگر ما اون كارا ميكرد  يخودمونو قاط يما واسه چ دميوقت نفه  چيه-
  .شد  يزود قطع م يليرابطشون خ ديشا ميكرد يرو نم

كه  نيواسه ا د ي. شازييروش فكر كردم پا يليدونم. منم خ ينم-
  همزمان با اعتراف

اونا هم مثل ما انقدر   ميكرديچون فكر م ديفاق افتاد. شااون ات ما
  گرو يهمد قيعم

  .ابرازش دارن ي به كمك برا اج يدارن و احت دوست

  :گفتم تي تكان دادم و با قاطع ي سر

  .بودن احساس پناه شك ندارم قيراجب عم من-

اونا خودشون  م،يست يما مقصر ن  ز،يينكن پا ي به هرحال خود خور-
  باعث كش دار

  .رابطشون شدن شدن
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اون نگاه عاشق سابقو   گهي. هومن سرد شده بود، ديكنياشتباه م-
  ي نداشت و ما م

  وفتهيم ادمي يمن هامون وقت  ي . خدا ميداد ينم تياما اهم ميديد
  چقدر پناه عاشق بود

  .رميبم خوادي دورشو گرفته بودن دلم م  يعوض ي چقدر ادما و

كرد! عذاب وجدان داشت مرا  يگذاشتم، روحم درد م زيم ي را رو سرم
  از دوطرف 

  .كشت  يم

داد، او هم مثل من خودش را   يدستم را گرفت و فشار كم زيم ي رو از
  ليبا دال 

د اما ما هر دو  دا يم  نيتسك نطوريو خودش را ا كردي مجاب م مسخره
  با هم در 

بود با   زيم ي . در همان حال كه سرم روميبود م يگذشته سه منجالب
  :درد لب زدم

شد.   يكس باورش نم چيداد، تودارِ احمق! ه يبروز نم يچياون ه-
  اخه اصال جنم



 382 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

  .كارا رو نداشت نيا

  .باش آروم زييپا-

و   انهيمخف ي ها هيگر ادي يزنه. وقت ي م شميپناه ات اديتونم.  ينم-
  كه تو كوه ييغايج

  .شهي م  كهيت كهيقلبم ت وفتميم  زنهيم

  يافالطون يكه هومن عشق نيشد؟ مگر نه ا نيچه شد كه ا اصال
  نسبت به پناه داشت؟

كنار  ندهينوشت و او را در آ  يم شي كه گوشه عكس ها نينه ا مگر
  خودش تصور 

كس   ي ايرفتن داشت و رو ي كرد؟ چه شد اصال؟ اگر هومن سودا يم
  را در  ي گريد

آورم  يم اديرا؟ خوب به  يرابطه لعنت نيپس چرا ادامه داد ا سرش
  روز عقدشان

بود، برق چشم   ا يلبخند دن نيتر با يلبخندش ز د،ي خند ي. پناه مرا
  را ا يچشم دن شيها
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  ي آن روز برا م،يبود شگاهيهمراهش در آرا  ازيكرد. من و ن يم كور
  بار پناه  نياول

  دييمن را قبول دارد و تا  قهيمن لبخند زده بود و گفته بود سل به
  شدنش توسط من

بار مرا مخاطب قرار داده بود و  ني اول  ي مهم است. آن روز برا شيبرا
  ي من با شاد

نگذاشته بود   يلعنت تيآن حس مسئول  يگفته بودم و حت ي ا حتما
  شي اجازه بدهم موها

باز و لخت جلوه   ي فهمانده بودم مو  شگر يكند و به آرا  ونيني كامل ش را
  لباسش را 

 جهيقبول كرد اما نت  ي است كه با چه غر غر ادمي كند.  يم  شتريب
  داده يخوب يليخ

مادر بزگ كُرد تبارش بود  هيو درشتش كه ارث يلعنت ي چشم ها بود،
  ي به قدر

  د يشد از آن چشم گرفت، لباس سف يكرده بود كه نم رانگرشيو
  يرنگش با آن موها 
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 خي دختر تار نيتر با يبه ز لياو را تبد نشيرنگ شده و تاج پر نگ  تازه
  .كرده بود

كرده بود و گفته بود  يزده و بغلش كرده بود. عذر خواه ي لبخند ازين
  لباسش را در

  .بر گردد ديجا گذاشته و با خانه

شروع شده بود،  هي غروب كرد. شب س  ديناگهان جهنم ش! خورش و
  كه ي ا هيشب س 

بود و هست و  كينداشت، فقط شب بود و شب، تار ي. در پ دي سپ  صبح
  .خواهد بود

  !م يو نشست  ميو نشست م يو پناه به انتظار نشست من

  !امدي و ن امدي و ن امدين  هومن

  .را به نگاه نگران دادند شانيها جا لبخند

  .نگران ترحم شدند  ي ها نگاه 

  .ها تاسف شد ترحم

  .ها خشم تاسف
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  .سكوتش گوش جهان را كر كرده بود ي سكوت كرده و صدا  پناه

  انشيكه خط پا ي ا  يرا شروع كرده بودند، رال ي مرگبار يها رال عقربه
  مرگ احساس 

بودم، من ترك خوردن   ده يشكسته شدن پناه را شن ي . من صدابود
  و فيضر شهيش

  .بودم دهياحساساش را د  يصورت

 ن ينه باغ تاالر، ماش   ميدنبال عروس، اما نه داماد. به خانه رفت  آمدند
  ي شده ا ي گلكار

آمد،   ينم يكوبيهلهله و پا ي نشد، صدا  يقربان ي كار نبود، گوسفند در
  نبود در  يكس

  ي تا با كفش ها  رديباز كند و دستش را بگ  شيباي عروس ز ي برا را
  ن يپاشنه بلندش زم 

  .نخورد

زده   هيگر ريورودش بلند ز مراسم عذا بود! مادر پناه با ه يشب شتريب
  خانم  اليبود. ل
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 ي نگاهش به ساعت بود. هامون تلفن ب  هيگفت. سم  يلب ذكر م ريز
  خانه را ميس

رفته بود  ي سپهر ي رفت. اقا  يزد و راه م يگرفته بود، زنگ م دستش
  ها  انمارستيب

  .پدر نشسته و دستش را به قلبش گرفته بودسرد خانه ها را بگردد!  و

همه  يايبود چه شده چرا كه نگاه جمع خودش گو دهي رسنپ يحت  پناه
  بود. فقط  زيچ

  .بود شيزانو ها ي و سرش رو   وارياش به د هيتك ن،يزم ي رو نشسته

  .زده بود بش يغ  ازيبود، ن  امدهيشده بود مگر؟ داماد ن چه

ه و هومن تصادف كرد ديزدند شا ي حدس ها م يلب ريساعت ها ز تا
  را سر راه  ازين

ده است، راه مان  ني عروس خراب شده و هومن ب  ني اند، ماش دهيدزد
  كه ي ا يتاكس

 ي آورده تصادف كرده و فرصت نكرده اند خبر بدهند؛كس يرا م ازين
  فكرش يحت
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  ...كرد كه ينم را

پدر را بدهم، صورتش كبود  ي رفته بودم تا قرص ها فمي ك غبه سرا من
  .نگران دردانه اش بود هيچرا كه سم دميد يرا م نيا شده فقط من

 ييتا شده افتاد، تا جا ي را باز كردم و ناگهان نگاهم به كاغذ فميك در
  داشتم  اديكه به 

  !آن را آنجا نگذاشته بودم خودم

انگار صائقه به من   ازيدست خط ن  دنيكردم و به محض د بازش
  برخورد كرد، خشك

  !مردم شدم،

  .افتا  ميدست ها ني از ب كاغذ

عكس العملم به سمتم آمد،  دنيكه حواسش به من بود با د هامون
  نگران نگاهم كرد و

  .خم شد و كاغذ را برداشت و خواند سپس

  .كه بُتش شكست، مثل من، مثل همه دميد
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فرو برد و من بلند   شي انبوه موها انيگفت و دستش را م  ي خفه ا  ي وا
  .افتادم هيبه گر

  :به سمتمان آمد و برگه را گرفت و نوشته را بلند خواند   بايشك ي آقا

  ...سالم-

  !خوبم من

  !من و هومن م؛ي كه ما خوب نهيا درستش

  !ميدوست دار گرويهمد ما

بعدها   دي. شانيدنبال ما نگرد ي خوديخواستم اطالع بدم ب  فقط
  نه. به  دميو شا مي برگشت

  ...د يبرس  توني زندگ

نقطه از مختصات  ن ي! در ايرانيشروع كل درد ها بود، سرآغاز و نيا و
  روزگار 

فاله آمد و از روح ما ت ي سرمان آوار شدند. زلزله ا ي ها رو  يخوش كل
  له و  ي ا

  .گذاشت  يترك خورده و گم شده باق ي تكه ها مانيو از قلب ها رانيو
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شروع به   هيكاغذ را مچاله و پرت كرد، مادر پناه با گر بايشك ي آقا
  كردن كرد، نينفر

  ي را رو شيدست ها هينشست، سم نيزم ي خانم مبهوت رو اليل
  سرش گذاشت و

سرش را بلند نكرد تا عكس العمل   يبلند سر داد. پناه حت ي ا هيگر
  . من ند يرا بب  ه يبق

  نيبه زم ي چرا كه با آخ خفه ا  ميديبه سمت پدر دوهامون اما  و
  !افتاد

  .م يشد بود ليكه به عذا تبد ي ا يمصداق بارز ضرب المثل عروس  ما

خودم، جان  ي من، در دست ها رانيمبهوت و ح ي مقابل چشم ها پدر
  داد. رفت! مرا

  گريتنها گذاشت. رفت تا ثابت كند د خيبرگ غم ناك از تار نيا در
  از  ي برا ي زيچ

 رونيرا زده و مرا از صفحه ب ييدادن ندارم كه روزگار ضربه نها دست
  انداخته
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همه   بليو س في سرباز ضع كيكه من در شطرنج سرنوشت  است،
  .بالها بوده ام

 كيرفت و من تنها سپر كهنه ام را هم دست دادم، شدم  پدر
  و يدست خال اتوريگالد

  .به جنگ اژدها برود ديسپر كه با يب

  شد اصال؟ چه

 يهند بود مگر؟ چطور شد كه خواهر پخمه و ب امد؟يسر عقد ن  داماد
  من  ي دست و پا

دوست پناه   نيبهتر ي مگر خواهر من از بچگ خت؟يهم ر ي داماد رو با
  نبود؟ پس چه 

  بود كه با شوهرش درست روز عقدشان فرار كرد؟   شده

  يخودم پدرم را به دست خاك م ي با دست ها د يچه من با ي برا
  ديسپردم، چرا پدر با

مثل پدرم رفته   يرفت؟ چرا كس يم شهيهم ي من برا ي دست ها ي رو
  يبود اما رزل
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  د؟يش ك يده بود و نفس م زن  ازين  مثل

فرار كند؟  گريد يروز وصال با كس دياز عالقه با زانيبا آن م يكس چرا
  مگر ما آن 

شد   يم ي ا جهيچه نت  م؟يبود دهيند شيعشق را در چشم ها همه
  نيكه ا نيگرفت جز ا

  ورده بود؟بزرگ را خواهر من باال آ  گند

كه سال تا ماه  ييها ليآورم، فام  يم اديبه  يزهرا را به خوب بهشت
  مشان يديد ينم

 يم ييآن مدفون بود چه اشك ها ريسر آن تپه خاك كه پدرم ز ي باال 
  چقدر ! ختندير

كپه خاك خم شده بود و چند بار از  ي رو هي. سمدندي نال  يسوز م جان
  حال رفته بود، 

كرد لعنت به   يم نيلب نفر  ريكرد. ز ي بود كه تظاهر نم يجزء كسان او
  ي باعث و بان

آتش   نيدهد آن كه ا يپس م  كلشيشوهرش، كه ان شاا... از ه مرگ
  ي را به زندگ
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  .انداخت اش

 ي داند و فكر م يكه او دختر خودش را پاك و طاهر م نيا دنيفهم
  يي كند هومن هوا

 يبلند بلند خطاب م  يرا در حال شيها نيكرده سخت نبود و نفر اش
  خانم  اليكرد كه ل

بودند و  ستادهيسر قبر ا ي هر دو باال  يبا فاصله كم ي سپهر ي آقا و
  ي منظورش را م

  !دنديفهم

 ينگاه هم نم  يكه به راه افتاده بود حت ي مسخره ا ركياما به س  من
  كيكردم، فقط 

كردم كه چه شد اصال؟ ما مگر  يبودم و مبهوت مرور م ستادهيا گوشه
  كي نيهم

 يباورم نم م؟يمقدمات ازدواج نبود ر يدرگ شيتا سه روز پ شيپ  هفته
  ي شد و نم

  .كه در قلبم به وجود آمده بود را باور كنم  ي ا يخال  ي به جا خواستم
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  !سخت بود، درد ناك بود، خود خود جهنم بود  شيسال پ  هفت

مان ناگهان شب   يروشن و افتاب ي روز ها انيم  قايدق ش، يسال پ  هفت
  شد و بعد از

  .سال همچنان شب است  هفت

كه هامون به دستم وارد كرد به خودم آمدم و نگاهش كردم.  ي فشار با
  نگاهش كه به 

زد مثل من در حال مرور خاطرات است.   يم اديبود فر رهيخ ي ا گوشه
  هر دو 

  يو غبار از صندوقچه خاطره هامان م ميفته بوددست گر دستمال
  هر دو در م،يزدود 

  .ميمرور كردن گنداب گذشته بود حال

  :گفت كه باعث شد مات بمانم  ي ز يدفعه چ كي

  !من باهاشون در ارطباتم-

 يدرحال دميدر ارتباط بود؟ سوالم را پرس يماندم. با چه كسان مبهوت
  كردميكه آرزو م
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  .كند  بيتكذ

  از؟ يبا هومن و ن-

  :كرد دييتا ي دي در كمال نا ام و

  .كنميم ي باهاشون زندگ ييجورا هي. ازي اره، هومن و ن--

  :گفتم  آشفته

  ...من! هامون تو ي خدا-

تواند با آن ها   ينداشت كه چطور م  ي بعد خفه شدم، به من ربط و
  كند و چطور يزندگ

نداشت كه او  يشود. به من ربط  يبودن چندشش نم كشانينزد از
  روابطش را با 

 ي ليكه آن موقع ها هم رابطه خ ي حسنه كرده باشد، برادر برادرش
  .با آن داشت يخوب

  :كردن كرد فيآگاه شروع به تعر ناخود

سپردن  ي شركت انجام شد و من اقدامات الزم برا ي كه كارا يوقت-
  ه يبه  شگاهينما
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. بنا به رانيبرگشتم ا شهيمعتمد رو كامل انجام دادم، واسه هم آدم
  مامان اجازه يليدال 

به من.  خونه خودشونو دادن  ي و طبقه باال  رميمن خونه جدا بگ نداد
  دفعه  هي يول

خواستم برم   يطبقه اول اون ساختمون مال اون دوتاست، نم دميفهم
  د يمامان تهد يول

  .مي خانواده باش  هيخواست ما دوباره  يمامان م  كنه، ي عاقم م كرد

  .باور پوزخند زدم نا

  .كه به خودش داده بود زد يقول ريپدرت چقدر راحت ز-

و  ديخودش عهد كرده بود هرگز پسرش را نخواهد بخشهامون با  پدر
  يپسر گريد

ث اش را بسته بود و ار يبانك ي حساب هااسم هومن ندارد. فورا  به
  محرومش كردع

  .بود
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 نداشت، بهشون حق  يچرا. به من ربط دميوقت ازشون نپرس  چيمن ه-
  دادم پسر  يم

  يليومن خبار مامان خودش بهم گفته بود كه ه هيببخشن.  بزرگشونو
  ي بد تيوضع

ده بود و اوم كنهيم ي بودتش كه كارگر دهيد اينفر از بازار هيو  داشته
  به بابا گفته بود

  يست دارن از گرسنگكه پسر و عرو رتت يحاج آقا خوشا به غ كه
  نيو تو ا رنيميم

  ريگ  ي. بابا هم پي اريخودت نم ي و به رو يپشت دخلت نشست جا
  كه  نهي ب  يو م شهيم

بكشه. به هر  يده كه هومن سخت يداره و وجدانش اجازه نم قت يحق
  حال باهاشون 

 رميحسابامو كردم. شبا م هي. من با هومن تصف ستمي ندر ارتباط  اديز
  خونه و صبح ها 

  ...تا رونيزنم ب  يم

  :آشكار گفتم ي و با درد دميحرفش پر وسط
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  ...پس  نيدر ارتباط  ازياگر شما با ن -

اسمم را  ي . دستم را فشرد و با همدردميگو يرا م ي زيچه چ ديفهم
  يصدا زد. پوزخند

  :و بغضم را فرو دادم و گفتم  زدم

  حالش چطوره؟-

  .نمشي ب ي نم اديمن ز ره،ي زنه و م يبه دخترش سر م اديم-

. بلند ديكش  ريزدم كه قلبم ت يبا بغض آن چنان قهقهه تلخ دم،يخند
  اشك ندي شدم تا نب

خواستم بفهمد  يخواستم ناراحتش كنم و نم  يرا، چرا كه نم ميها
  حسادت دارد جانم

با  ازيكه ن ي بود! از همان روز دهيدخترش را بخش هي . سمرديگ يم را
  هومن فرار

دردانه اش   ي پا ريكند ز يمشخص بود بر خالف همه فكر م كرد
  كه نينشسته اند. ا

  .بود  يمن درد ناك م ي انقدر برا دي بود نبا دهيمحبوبش را بخش فرزند
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خواهد حداقل بعد   يمرا نم  هيداشتم اگر سم د يچرا بود؟ چرا من ام اما
  از آن اتفاق

بودم كه بالخره در نبود  دواريرا هم نخواهد خواست. چرا آنقدر ام ازين
  ادشي ازين

  شي كودك ي بودهه و هست و عقده ها  انيم نيهم ا ي زييافتد پا يم
  را شيايتمام دن

  چرا انقدر احمق و ساده لوح بودم؟ چرا؟  ي به راست  گرفته؟

  :شانه ام نشست و گفت ي رو دستش

  .زييپا نمتي بب-

 ند ي خواستم بب ي. نم ندي را بب خواستم شكستنم ينم كردم،   مقاومت
  را كه مادر  ي دختر

دل   شيها برا بهيكه غر يوقت نخواسته، كس چياش او را ه يقيحق
  سوزانده بودند و 

بر باد رفته ام را، غرور خورد  ي ها ديام  نديخواستم بب   ينه. نم مادرش
  پا افتاده ريو ز
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 ديگرداند و د داشت كه سر انجام برم ي را. اما او زورش به من برتر ام
  ياشك ها

  :ام را. ناباور لب زد ي چارگ يسر ب از

  !زييمن! پا ي خدا-

  :بغض و لرزان گفتم  با

  انقدر ساده باشم؟ ديمون چرا من باها-

  .كنه يم ي باز ي حرفه ا يليقربونت برم، روزگار خ  يست يتو ساده ن-

 گهيهام قسم خوردم كه د ي از شبگرد يكي ي تو شيچند روز پ-
  دوستش نداشته باشم 

  ...اديازش م يكه اسم ي دلم براش تنگ نشه. اما هر سر گهيد كه

  .ديكش ي كالفه ا  نفس

كه دوستت   يعالقت به كس نيتم اوقت نتونس  چي. هزييدونم پا ينم-
  نداره رو درك 

  .كنم 
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 يمرا دوست ندارد را در سرم نم هي موضوع كه سم ن يكاش ا حداقل
  .ش نبود ا ي آور  اديبه  ي ازيدانستم ن  يخوب م يلي خ را نيكوفت! ا

 از يخاطر ن هيدونست، بابا  يمقصر نم ازويكه ن  ادمهياون سالها هم -
  فوت شده بود 

وقت به فكر من نبود هامون،  چيباور نداشت. اون ه نويباز هم ا يول
  اون روزا كه

شدم، داشتم   يچشماش داشتم آب م ي فوت شده بود من جلو بابا
  دادم، من يجون م

لبخند   هياون روز نحس هم  ادمهي ي. حت ديد ينم يبودم ول  دخترش
  رو لبش بود، حيمل

  .ادمهيخوب  يلي زد هامون؛ خ يكه منو كشت لبخند م  ي روز اون

او هم مثل من تلخ بودند، آن  ي خاطرات برا نيا د،ي كش قيعم يآه
 ينم نيريش ي ا ينيريش  چي كه با ه ييها يتلخ به قدر تلخ كه باعث 

شان و و از طعمش   يبچش ديبا كه تا آخر عمر ييها يشود، تلخ
  .ي و بلرز ي بلرز
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من بود، كه روز مرگ  ي روز آوردن آن روز نحس، اديدفعه با به  هر
  دلم  شتريب

گاز را  ريشوم، ش الشي خيو ب ايدن ي ها  ي لعنت بفرستم به باز خواهديم
  باز بگذارم و

ستانه، من  دو ييبه گفت و گو م ينيبروم. بعد با خدا بنش ي خواب ابد به
  بپرسم چرا؟ 

كه قانع و   ي اش را سر بكشد و لبخند بزند و مجابم كند، طور قهوه
  خفه شوم و در

تموم شد،   گهيد ": دي را باز كند و بگو  شيدست ها شيصحبت ها آخر
  تنهات گهيد

  " ذارمينم

  :ديهامون آرام و مغموم از فاصله كم به گوشم رس ي صدا

  ...كس مقصر نبود. اون روز چي. هزييمن مقصر نبودم پا-

  .ادامه نداد گريرا قطع كرد و د حرفش
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ماه از  كيآورم.  يم اديبه  ي روز را بهتر و زنده تر از هر خاطره ا آن
  مرگ پدر 

  .بود  گذشته

بود  ي افتاده بود و چند روز فميهامون دفتر خاطرات مرا كه از ك مادر
  گمش كرده 

بود من و   دهيخوانده بود. و فهم ي كرده بود و از سر كنجكاو دايپ بودم
  پسرش قرن 

كه در  ي كامال عاشقانه ا فاتيو با آن توص ميبا هم ارتباط دار  هاست
  دفترم از پسرش 

ما وجود   ني ساده ب ي ها  دارياز د شتري ب  ي زيبود چ دهي بودم فهم كرده
  .دارد

بود كنار و گفته بود دست از سر  دهيتوپ پر آمده بود و مرا كش با
  هپسرش بردارم، ك 

شما  نيب ي جد زي كه بخواهد چ مي كن ياصال تو را آدم حساب نم ما
  .رديصورت بگ
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كدام از انها   چيپسرش هزاران آرزو دارد و با من ه  ي بود برا  گفته
  تحقق نخواهند

  .افتي

و گفتم محال  ستادميصورتش ا ي تو  شهياست مصمم تر از هم ادمي
  است از پسرتان 

با لبخند گفته بودم   يياياست كامال رو ادمي يبكشم، حت  دست
  هامون خود منه، آدم"

  "كنهي ترك نم خودشو

مادر است و  كيگفته بود او  ي زياس آمتر با لحن التم ميمال يكم
  خواهد يدلش م

و گفته بود هامون با انتخاب رشته   ندي نقاط بب نيرا در باال تر پسرش
  هنر و رد كردن 

مادرانه اش  ي كه داشت پشت پا به تمام آرزو ها يبا تمام نبوغ يتجرب
  نيزده و آخر 

و سر و همسر را   يزندگ نياست كه پسرش بهتر  نياش ا خواسته
  داشته باشد و فقط
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  .مانده  يباق شيدانه پسر برا كي نيهم

باز هم مخالفت كرده بودم و گفته بودم محال است از پسرتان  من
  دست بكشم و اگر

مشابه   يچون پسر خودتان هم احساس ديندازي ما فاصله ب ن يب  ديتوان يم
  ادم يبا من دارد. 

چرا شما " دياز اشك برق زد، هولم داد و با داد نال شيچشم ها است
  سروش  ي اهرا خو

بود و   دهيكه هامون سر رس "د؟يداري من بر نم ي از سر پسرا دست
  مادرش را كه 

است  ادميبرداشته بود محار كرد،   زيهول دادن دوباره من خ ي برا
  با لبخند از  هيسم

كه چطور دارند  ديد يكرد، م  يحقارت مرا نگاه م  شهيش پشت
  دخترش را  ت يشخص

  .كردند ي آدم حسابش نم يحت نديگويكنند و م يم خورد

خانم كالفه خودش را از دستان هامون رها كرده بود و  الياست ل ادمي
  محكم رو به 
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  "ندارم ولم كن شيكار"گفته بود  پسرش

 هي با سم  استخويما. احتماال م عقب گرد كرده بود به سمت در خانه و
  .حرف بزند

را  ش يمن آمد و دست ها كيخانم كه رفت هامون بالفاصله نزد اليل
  دو طرف صورتم

  :و مصمم گفت  گذاشت

ما با هم   وفتهيهم كه ب يباشه؟ هر اتفاق  ميكش يما عقب نم  زييپا-
  . من ازتمي مونيم

من باشن بازم ولت   هياگه كل مردم جهان عل ز،ييكشم پا ينم دست
  كنم. مقاومت ينم

 هي . مامان هنوز سر هومن ناراحته و از دست خواهرت عصبانم يكن يم
  به خاطر

كه افتاد، هر   يخوام هر اتفاق يكنه. فقط ازت م يمخالفت م  نيهم
  كه از مامانم ي زيچ

  باشه؟  يناراحت نش  ي ديشن
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او هم   د،يگو يمن م  ي ها را برا زيچ نيدانستم چرا آنقدر با عجله ا يم
  مثل من حس 

بد    يبود اتفاق دهيزد؛ او هم فهم يداشت، دلش مثل من شور م ي بد
  در شرف افتادن

  گفتيته دل من م  ي. حسميكرد يحس م  يرا به خوب نيما ا است،
  نيكن ا رهيذخ

را  شيچشم ها ين   يعطر تنش، ن ش،يرا، صدا شيرا، نفس ها قيدقا
  كن. آنقدر  رهيذخ

نرسد، آن قدر بودنش را انبار كن   انيوقت به پا چيبعد از رفتنش ه كه
  تا در نبودش

  .ي نشو نابود

تكان  ي سر دييبزنم، فقط به نشانه تا يتوانستم حرف ياسترس نم از
  مي شانيدادم و او پ

  .د يبوس را

به نفع ما   وفته ياون دوتا م ني كه االن اون تو داره ب يهر اتفاق زييپا-
  ي م  نويو ا ستين
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  اميپا به پات م ايمن تا تِه تِه دن  يخوام باور داشته باش  ي. فقط مميدون
  ايو تا تهِ تِه دن

  .دارم دوستت

باشد  بايز ميبرا نكهياز ا شتريب شياسترس داشتم كه حرف ها  آنقدر
  .اتفاق بد بود ديون

  :تكان دادم و گفتم  سر

و من از داشتم  يكشم، تو تنها داشته من   يباورت دارم. من كنار نم-
  كشم  يدست نم

  .هامون

  نيبه آن اعتقاد نداشت، ا  يبه درست هم خودش يگفت كه حت ي زيچ
  .گفتند  يدروغ نم وقت چيكردم، احساسات مشتركمان ه يرا حس م

  

  .شه يدرست م زيهمه چ-

  !هامون-
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اش آرام تر شده بود، انگار كه  چهره اومده بود انگار  خانم اليل ي صدا
  .باشد افتهي يراه حل

مطمئن بودن چهره  نيچهره مصمم بود و من از ا نيآشوب شد! ا دلم
 يبود م  كه بالفاصله پشت سرش آمده هيلب سم ي رو اش و از لبخند

  .دميترس

  جانم مامان؟ -

  :به من رفت و رو به پسرش گفت ي خانم چشم غره ا اليل

  .مي با هم حرف بزن ديبا-

  يراحت تر شد چرا كه هامون با حرف زدن از من دست نم الميخ
مرا   هي. اما لبخند سمدميكش  يمن از او دست نم كه همان طور د،يكش

  ترساند  يم

  بود، ي ، لبخندش موز

در دستش داشته باشد و بخواهد در لحظات آخر  يكه برگ آس  انگار
موضع  يو بردش را اعالم كند. در برابر چه كس بكوبد زيم ي آن را رو 

  گرفته بود؟ 
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  ي و برا رميبگ ي ان ا يتوانستم از او نمونه د يبا م كاش ي دخترش؟ ا
  به خودم ثابت كنم  شهيهم

  .نه  ايزن هستم  نيا دختر

  :رفت و گفت ي تشر خانم الي كه ل  ديبه دنبالش كشمرا  هامون

  .تنها باهات صحبت كنم  ديبا-

برگشت و مردد نگاهم كرد، او     استادمم و به  همراهش نرفتم
لبخند زدم و به عدد  الشيخ يراحت ي من هم باشم. برا خواستيم

  :گفتم 

  !دوستت دارم-

  :خودم گفت مثل

  .منم دوستت دارم-

را گفته بودم كه با خاطر آسوده برود، بالفاصله كه پشتش را به   نيا
  .ختيفرو ر ميشد و اشك ها خشك كرد لبخندم

رفت، داشتند از من   يشده بود، هامون داشت م ليتبد نيق يبه  شَكم
  نيگرفتندش. ا يم
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  ني زد كه ا يم اديفر د،ي كش يم ري. قلبم تدميفهم يخوب م يليخ را
  ! قلبمستيخوب ن

گوش نده،   شانينرو، به حرف ها يكشئد نرو، به آن خانه لعنت يم داد
  جماعت با نيا

  .شمنند هامونما د خنده

فرود آمدم،  ميپاها ي خانه محو شد، من رو ي و پشت در ها رفت
  شدن ياحساس خال

 ياز قلبم را برده اند، احساس م يم يكردم ن يكردم، احساس م يم
  كردم دارند به

را ذبح كنند و  ميها ي برند تا احساسم را سر ببرند، تا خوش  يم مسلخ
  من ييتنها دارا

  .رنديرا از من بگ  يلعنت ي ايدن نيا از

رنگ روغنِ گوشهِ  ي من هم مثل آن تابلو يدانستم سرنوشت لعنت يم
  كارگاه هامون 

خورد و خاك   يرسد، خاك م ي شود. به دست صاحبش نم يم
  پوسد  يو م خورديم
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  .شود ي ها م انهيمور زبانيم ي روزگار و

ها بار محل  ارديليدو خانه نشستم، همانجا كه م  ي تخت روبه رو ي رو
 ختني مان بود و حاال محل در خود فرو ر يخودمون ي جمع شدن ها

معشوقش را  تا نبود دهيكش آغوش شده بود كه خودش را به ي دختر
  .ردينم سرما كند تا در نبودش از رهيحفظ كند، ذخ

 يقلبم نگاه م  رانيخودم جمع شده بودم و به شهر طاعون زده و و در
كه اسمش هست، لعنت    يهر كوفت  ايحس ششم  نيا . لعنت بهكردم

  كند  ينم وقت اشتباه  چيحس كه ه نيبه ا

  .كردم يرا گم نم يكاش آن دفترچه لعنت ي ا

  .گفتم و خم شدم ي قلبم درد گرفت، آن قدر بد كه آخ خفه ا ناگهان

 ي درد از طرف او بود، از سمت احساسات مشتركمان! اتفاق بد نيا
  .افتاده بود

 دن يكش  ريكرد و بعد به ت يعدش همچنان درد مب ه يتا چند ثان قلبم
  شد.به هق هق ليتبد

 چي نكرده بودم، ه  ي وقت در عمرم انقدر احساس بد بخت چيه افتادم،
  وقت در عمرم 



 412 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

. از سمت احساسات مشتركمان مينبرده بودم كه تنها  يتلخ پ انقدر
  فقط درد و درد حس

است،   كيكرد لحظه وداع نزد يدر ذهنم پچ پچ م ي زيكردم، چ يم
  .ي دل بكن ديكه با

 رونياز در ب شهيتر از هم  رانيشد و سپس هامون و ي سپر يقيدقا
  ش يآمد، شانه ها

 ي خانم با چهره ا الي انداخته بود. پشت سرش ل نييو سرش را پا افتاده
بود. لبخند   ستادهيراحت شده باشد ا الشيكه خ انگار خاطر جمع

  .چشمم فرو رفت به و شد ي خار هيمندانه سم روزيپ

 يزندگ  ليام را، دل يدلخوش نيكردم! آخر يشده بود، حسش م تمام
  را دم يام، تنها ام

  .دست داده بودم از

به من كه مچاله و  يكرد، اصال توجه  ينگاه نم ميبه چشم ها هامون
  لِه گوشه تخت 

  .تخت نشست ي كرده بودم نداشت. فقط آمد و كنارم رو كز
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كه عقب   نميكه من بب نيكند، او از ا يدانستم چرا نگاهم نم يم
  است، كه حرف دهيكش

  ني. اد يترس يزده م شيقول و فرار ها ريشعار بوده و خودش ز  شيها
  اينبودند كه گفتند تا ته ته دن  ييهرگز آن چشم ها يفرار ي چشم ها

هامون محكم و   ي افتاده شانه ها فرو ي شانه ها ني. اند يآ يمن م با
  !گاه من نبود هيتك

  نيا دم،ي كش يقي خانم شروع به حرف زدن كرد و من نفس عم اليل
كردم و دوست   يم ي سپر ي خبر ي چه در ب بود ييها هيثان نيآخر

  يداشتم از آن لذت ببرم چرا كه م 

  .خواهد شد و مرا خواهد كشت انوريس  قتيحق دانستم

شما  با هم بودن مي! ما هم كه موافقت كن ديبا هم باش   ديتون يشما نم-
  ن ياي موضوع كنار ب نيعاقالنه با ا دوارميداره، ام مشكل ياز نظر شرع

  :لب زدم يو با بد بخت متعجب.

  ؟ياز نظر شرع-

 ي زد من از تمام لبخند ها ينمكاش لبخند  ي زد، اخانم لبخند   اليل
  .از همه شتريب   هيسم لبخند متفر بودم و از ايدن
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  !ني هست ييرضا ي خواهر و برادرا  ي. شما دو تا از نظر شرعزمياره عز-

  :لب زدم مبهوت

  مگه هنده؟-

  :همان لبخند گفت با

  !متاسفم-

لحظه نبضم نزد، نفسم فرو  كيداشت؟  يكردم! مرگ چه حس خي
 ي صدا يجهان دورم ساكت ساكت شد! حت امد،ين  رونيرفت و ب

  يمزاحم را هم نم ي گنجشك ها

 ي جلو يرنگ ديسف  ي ها زيو نو دي كش  يفقط گوشم سوت م دم يشن
  !مرگ بود نيا كنم را گرفتند. فكر دميد

دست اتفاق  نيبود و از ا يق يحق يزندگ  نينداشت، ا  قتينه نه! حق  نه
همه   نيهمه درد و ا نيافتادند. ا يم يآبك ي ها  لميها فقط در ف 

  .ها وجود داشت لميفقط در ف  ينحس

 يمن! مادرم مرا نم  يكوفت   يهم از زندگ نيزد: خب ا يم اديفر ذهنم
پدرم مرده بود و حاال    كرد،يتكه اشغال نگاهم م  كي مثل خواهرم د،يد

  عشقم،  
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  نيكرده بودم كه مستحق ا ياز آب در آمده بود! مگر چه غلط برادرم
  همه درد بودم؟ 

خم شدم و تمام قدرت   دم،يرا در مشتم جمع كردم و كش ميموها
  ! چرا كهدمشانيكش

  ي خواستم برا يچرا كه م نم يب  يداشتم مطئن شوم خواب نم اجياحت
  فراموش ي ا هيثان

فرستاده اند! درد  ي نابود  ميبه عنوان ثمره عشقم لك لك ها برا  كنم
  خوب بود، مرا

 جاديا ي كه در مغذم فعل و انفعاالت هسته ا ي از افكار كرديم جدا
  كرده بوند و تا

  .نداشتم  ي فاصله ا انفجار

 ي بود، پر از لذت! جدا شدن دسته ا  يزدم، حس خوب ينم غيج
  يرا حس م  ميموها

  ي لرزان مشت ها ييانداختم. دست ها يچنگ م شتريو ب كردم
  ميمحكمم را از موها

  .كردند. درد جسمم تمام و درد روحم دوباره شروع شد جدا
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و كلفت كف دستم نگاه   يمشك ي را باز و به انبوه موها ميها چشم
  ييست هاكردم، د

بادا دوباره قاتل هامون محار شده بود كه م  ي توسط دست ها كه
  پر  ي ها يشميابر

هم  ديمرا و عكس العملم را، شا ديد يخانم نم اليام بشوند.ل  يكالغ
  دنيخودش را به ند

  :بود كه ادامه داد زده

پارك اونو  هي ي بچه بود تو يليكه هامون خ  يوقت ش،ي سال پ  نيچند-
  دن يازمون دزد 

 دهيد انويخانم و آقا كه جر هي. مي ديما چون حواسمون نبود نفهم و
  بيبودن دزدو تعق

  يوقت يول رنيگيو بچه رو ازش م ندازنيم رشيجا گ  هيو  كننيم
  گشتن تا بچه روبر

گوشه از پارك در به    هي! هر كدوم ميكدوم نبود  چيبدن ما ه لمونيتحو
  در دنبال بچه 
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سالش بود  كيكنن. هامون  دايو اونا نتونسته بودن ما رو پ ميگشت  يم
  و اون خانواده

ماه اون خانم و آقا  كي نيخواره بود واسه هم ريدختر داشتن كه ش هي
  از هامون مثل 

تونست غذا بخوره واسه  يكردن. هامون نم ي خودشون نگه دار بچه
  اون خانم نيهم

و اونا بالخره  ميزد هي پارك اعالم ي خودش داده بود. ما تو رياز ش  بهش
  ك يبعد از 

  ادگاريم هامونو بهمون بر گردوندن. زخم گوشه سر هامون ه ماه
  همون دورانه كه

  ن يبچرو با خشونت رو زم فتهيم  ريبوده كه داره گ دهيدزد د يوقت
  و فرار  ندازهيم

ما دو   يجان. دوست زييآقا پدر و مادر تو بودن پا و اون خانم و كنهيم
  تا خانواده به

داده   ريبه هامون ش  هيكه سم ني. به خاطر ا كرده يدوران بر م اون
  شما از لحاظ
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. من زميعز ستيو ازدواجتون درست ن ديبا هم خواهر و برادر ي ريش
  خواستم  ينم

با مشورت با   يكردم منصرفتون كنم ول يبهت بگم و سع حيصر انقدر
  جان هيسم

  .دي بش  اليخ ي كه با حرف و صحبت ب ديشما مصمم تر از اون دميفهم

  زيكه آنقدر ترحم ام ديد ميدانم چه در چشم ها ينم م،يرو به رو آمد
  نگاهم كرد. دست

 يفرشته مهربان لعنت  كيرا دو طرف صورتم گذاشت و مثل  شيها
  :گفت 

م واستون دون يسخته م يليدونم خ ي جان. م زييخوام پا يمعذرت م-
  درد ناك خواهد 

از  ميدار ميچند وقت افتاده ما تصم نيكه ا يبا وجود اتفاقات يول بود
  جا نقل مكان  نيا

  .آسون ترش كنه كميروند سخت رو  نيتونه ا يم نيو ا مي كن

  !دارم اديرا زد. آن لحظه را خوب به  ييحرفش ضربه نها نيبا ا و
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آمد،   ياز درونم م ييشد، صدا ي ها مردند و جهان خاكستر رنگ
  يي ناله ها ي صدا

كند. توفان آمده بود  ياحساسم بود كه داشت جان م ي ناك، صدا درد
  را دميو خانه ام

 انيدر م كيبود، فقط  يخال يكنده و برده بود. قلبم خال شيجا از
  كه افتاديم  ادشي

 يم ي جار ميكرد و درد را به رگ ها  ي خون پمپاژ كند، اشتباه م ديبا
  كرد. نفسم رفته 

  .و همتش را نداشتم برش گردانم بود

  !درونم قطع شد. بالفاصله دفن كردم احساسم را ي ناله ها ي صدا

و با  دم يمدفنش پاش ي رو ي خورد شده عشقم را مثل بذر ي ها تكه
  آب  مياشك چشم ها

  .اش كردم ي اري

و  يوحش ي ها ي. افكارم زامبريكو انيشده بودم، رها شده بودم م  تنها
  يز يخون ر
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  .بودند و افتاده بودند به جانم   شده

ساله ام  نيخودم گور عشق چند ي گونه بود كه من با دست ها  نيا و
  را كندم، و با 

  .را با خاك پوشاندم  شيدست ها رو همان

مرا در خودشان غرق كرده    اهيگرداب بزرگ و س كيمانند  خاطرات
رفتم. هق  يفرو م يشتريزدم در عمق ب ي و پا م دست بودند، هرچه

  شد،   يتر م د يشد شانيآور  اديهق دردناكم از 

بود   ني غصه داشت به خاطر هم شتريب   يحت دانستم به اندازه من و يم
  گرفت يكردنم را نم هيگر ي كه جلو

  .كردم يم ه يگر  مانيهر دو ي من به جا چون

اش شدم چشم  رهياو از من هم بدتر بود. سرم را بلند كردم و خ حال
  را با درد شيها

  :زدم شيبود. صدا بسته

  هامون؟-
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جا  شيسرخ چشم ها ي را باز و نگاهم كرد، از رگه ها شيها چشم
  خوردم، او درد 

  !ديكش يم

  جانم؟-

  كه ممكنه بهمون دروغ گفته باشن؟ ي فكر كرد نيتا حاال به ا-

  :تكان داد و گفت ني تر از من سرش را به طرف چارهيب

  !گهيوقت دروغ نم چيبابا ه -

  ن يبه خاطر هم ميبود ستادهيبود كه آن جا ا يمدت

  .خسته شده بودند  ميشده بود و پاها گرمم

كه پدر   نيگفت، من همان روز هم شك كرده بودم تا ا يم راست
  د ي هامون سر رس

شد، او ناراحت و متاثر سر تكان داده بود و  فيتعر شي برا زيهمه چ و
  گفته بود

  راني و ي عذر خواهانه به عمق چشم ها يدارد و با نگاه  قتيحق ماجرا
جا بود كه پدر هامون هرگز دروغ  نيشد. مشكل ا رهيخ و آفت زده ام
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خصلتش   نيو همه از ا  ميبود  دهيفهم رفتارش را از نيگفت و ما ا ينم
  .ميمطلع بود

زدم و به سمت حال   ي افتاد، پوزخند يلعنت السيبه ظرف گ  نگاهم 
  .حركت كردم

نبود،  نيفاجعه تر از ا ي زيچ چيداشت! هامون برادرم بود و ه قت يحق
  نبود كه با تماس دست  نيبدتر از ا ايدر دن ي زيچ چيه

  چيه  ،ي برو شيمور مورت شود و تا نا كجاها در ذهنت با او پ برادرت
كردم  يكه من او را نگاه م يبرادرش را به آن چشم  ايدن نيكس در ا

  كس  چيكرد ، ه  ينگاه نم

  !از من نبودبدبخت تر  ايدن نيا در

نگاهم را به او  دميرا فهم نمانيكه نسبت ب  نيبعد از ا ي هرگز حت من
  ندادم، او رييتغ

بود كه   يمثل برادرم نشد، همچنان عشق بود همچنان كس هرگز
  .دادم  يجان م شيبرا

  .ه برادرم دل بسته بودممن نبود كه ب ريصقت نيا
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دا افتد، خ يدرخت نم بدون خواست خدا برگ از شاخه  نديگو يم
  خودش خواسته بود

من عاشق او شوم و حاال كه خودش خواسته بود من مقابل   كه
  يخواسته اش نم

  مان،  ييدوتا  ي كردن با او، لبخند ها ي زندگ دي ق دي! شاستادميا

 يام، زندگ  يام، جوان ينوجوان م،يواال  ي هدف ها م،يآرزو ها م،ياهايرو
  د يشا ؛يام حت

را  اتمي شقش را هرگز. من شاهرگ حع  ديها را بزنم اما ق  نيهمه ا ديق
  !دينخواهم بر

گذشته   انوسياست كه هر روز هر شب در اق ليدل ن يبه هم ديشا
  د يشا شناور بودم

خواستم او از  يبرفت و نم دهيباور داشتم از دل برود همانكه از د چون
  برود به دهيد

  .دمش يخاطر كش  نيهم

گذاشتم، گور  شيپاها ي و كنارم نشست و من بالفاصله سرم را رو آمد
  پدر نسبت 
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و  دم يكش رونيسرم ب ريرا از ز ميمزخرفش! موها  نيو قوان يليفام ي ها
  مبل و ي رو

كه دور   يحال طره اش را برداشت و در كيرها كردم. او  شيپاها
  چانديپ ي ت مانگش

  :دمي را بست. آرام پرس شيداد و چشم ها هيمبل تك يرا به پشت سرش

  ما رو؟ ي عنيبخشه  يم-

  !من ازش دو روز اجازه گرفتم-

گفت كه انگار خودش شخصا رو به    يم نانيبا اطم ي جور دم،يخند
  خدا نشسته  ي رو

و مثل   مي سبت ها را به جهنم بفرستن نيكتبا اجازه گرفته تا دو روز ا  و
  زوج حال  كي

  هيبحث شدم و عطرش را به ر اليخ ي! ب م يزن عاشق رفتار كن  بهم
  قيعم  دم،يكش ميها

  .يدر پ يپ و
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در  يكنون   تيتوانست با وعده وضع يبود، خدا م يحس خوب چقدر
  ك يبهشت مرا 

  .كند يواقع مسلمان

قرار  يشده بود و سرم در حالت ناراحت ي سفت و عضله ا بدنش
  .داشت

در باشگاه ها مشغول كار  ياپ يسال پ نيزدم. انگار كه چند پوزخند
  كليه ي كردن رو

 نهيس ي تا رو شرتشيو ت شيها ني ظاهرش بوده است چرا كه است و
  تنگ بود و بعد

 ي اديز يليخ رييگرفت. چهره اش هم تغ يبه خود م ي آزاد  حالت
  كرده بود، صورتش

دار،  هيخارج شده و حالت زاو شيگرد هفت سال پ  يآن حالت كم از
  پخته و جذاب 

كه باال زده بود اما  نيرا با ا شي به خودش گرفته بود و موها ي تر
  از ان  ي دسته ا

  .خوردند ياش سر م يشانيپ ي رو
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  ينكرده باشم اما او واقعا پخته تر از قبل به نظر م رييكه من تغ نيا نه
  و  ديرس

  .تر شده بود مردانه

از من عاقل تر بوده و  شهيشدم، او هم دشيچهره جد زيآنال اليخ يب
  يليهست و خ

  !گذرانده بود ي زيال را با برنامه ربود كه آن هفت س   يعيطب

به خاطر    شديم تيگردنم اذ يداشتم ول ي كه حس معركه ا نيا با
  غلط زدم و به نيهم

را در شكمم جمع كردم و دستم را  ميپاها دم،يچرخ ونيتلوز سمت
  چانه ام گذاشتم  ريز

  .لبخند زدم مياز بهتر شدن جا و

بالش كم   كيگرفتم، فقط   يبود كه قبل از خواب م ي گوريف نيا
  داشت تا واقعا مرا 

و چهار ساعت بود  ستيحال ب نيخواب عمرم ببرد. با ا نيآرام تر به
  ده يكه نخواب
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او  يتوانستم بخوابم چه رسد به وقت يهم م  طيشرا نيو در بد تر بودم
  امگذشته لجن  ي آور  اديو  هيو بعد از ساعتها گر كنارم بود

داشت   ميآرام بخش درحال لبخند زدن بودم و چشم ها ي خلسه ا  در
  شديكم كم گرم م 

حد ممكن گشاد شدند و لبخندم   نيكه او كرد تا آخر ي با كار اما
  .خشك شد

  دستش را داشت كم كم به موهايم نزديك ميكرد. !تي لعن

 يبود كه نم  بيمتعجب شده بودم اما انقدر آن حس عجهم  خودم
  توانستم متوقفش كنم 

گرفت معلوم نبود چه فاجعه  يآمد و فاصله نم ياگر او به خودش نم و
  .داد يرخ م ي ا

  يت يبدنم اهم يكردم به داغ شدن ناگهان  يحبس شد و سع نفسم
  :هشدار دادم و محكم يندهم. آرام ول

  !دور كندستتو -

  :گفت يلب ريتوجه به حرفم بهت زده و ز يب او
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  ؟ از كي اينجاست نيمن! ا ي خدا-

من درحال دگر  د،يگو يرا م ي زينداشت كه چه چ تي اهم ميبرا اصال
  گون شدن بودم 

 ي نم يداشت اتفاق خوب يخورم كه اگر دستش را بر نم يقسم م و
  ي افتاد. به حد

توانستم تكان بخورم و بلند   ينم يداشتم كه حت ي فاجعه بار تيوضع
  .شوم

دستش را از  خواميو با گفتن معذرت م ديحبس شدن نفسم فهم از
  گردنم برداشت كه

برداشته شد. نفس حبس شده ام را آزاد   ميشانه ها ي از رو يكوه انگار
  كردم و تا ده

كه  ياز التهابم كاسته شد و آن حس به همان سرعت. كم كم شمردم
  آمده بود فروكش 

كه  يبود جواب سوال امدهيكه هنوز هم حالم كامل جا ن  ي. در حالكرد
  بود را  دهيپرس

  :دادم
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با   نه يآ ي هر روز جلو  تا دو ماه بعدش ي ديكه اونو كش ي از اون روز  -
  پر ديراپ

 شهيكردم تا هم ش يو خالكوب مي كردم و بعدش با پناه رفت   رنگش
  چيداشته باشمش، تا ه

عاشق  شهيمن هم يدون يبود و تو م ي ا يپاك نشه. پارادوكس عال وقت
  پارادوكس

  .بودم

و  ي مشك يبه خالكوب " جاست؟يا ياز ك نيا"از سوال  منظورش
مشتركمان را آنجا جاودان كرده   ي . من امضا بود كوچك پشت گردنم

  بودم

.  

.  

مقام    مينحس زندگ  ي روز ها نيرا كه در ب  ي دارم روز اديبه  خوب
  سوم را داشت؛

  .رفتند  يما م  يگياز همسا شهيهم ي كه آن ها داشتند برا ي روز
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كه جانم   دميد شتنيكه به چشم خو يكه كامل مردم، روز نحس ي روز
  كيرود!  يم

 يسر تا پا مشك ي داده بودم و با لباس ها هيتك واريبه د اتياز ح گوشه
  يو چهره ا

شان  يهم نداشتم به اسباب كش ستادنيجان ا يكه حت يدر حال نزار
  نيشدم. به ا رهيخ

ها خاطره داشتم را بار  اردي لكه با آنها م يليچطور تك تك وسا كه
  ي ها ونيكام

  .كنند  يم هياثاث حمل

كرده    چيكارگاه را روزنامه پ ي كه تك تك قاب ها دميد يرا م هامون
  ونيداخل كام

  يا، و آن تخته شاسو بزرگ قلم مو ه   يچرم فيها، ك  هيبرد. سه پا يم
  جفت ي ها

كارگاه كه  ليتمام وسا م،يزد يآنها طرح م ي با هم رو شهيكه هم هم
  سر آنها با  كي
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  گذاشت و من يم  ونيبه قلبم وصل بود را داخل كام ينامرئ سمانير
  اشك هم  يحت

  .ختمير ينم

نمانده بود، مرده بوند   ي زيچ چيام ه يصورت هياحساسم، از روح از
  ي ها يمثل ماه

داده بودند و من آماده  بلور، هر دو همزمان جان  يداخل تنگ  يرنگ
  بودم آب آن تنگ

  .زميمرده اش پشت سر آنها بر ي ها ي به همراه ماه را

ام داشت   يزندگ ليبود چرا كه دل مي لحظه رندگ نيتر رانيلحظه و آن
  شه يهم ي برا

  .كرد يم تركم

بودمش تا  دهيمدت ند نيبودم برادرم است و در ا دهي روز بود فهم سه
  كه امروز  نيا

دادم و  اطيآمد نگاه مرده ام را به ح يم رونيكه از ب ييسر و صدا با
  دارند  دميفهم
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خانم به قولش عمل كرده بود و داشت كار  الي. لكننديم  يكش اسباب
  مرا با رفتنشان

رفتند مثل خانواده  يمحله م ني كرد. آنها داشتند از ا يتر م آسان
  كه چند روز  با يشك

و بدون  يرفته بودند، بدون خداحافظ شهيهم ي از آن كوچه برا شيپ
  به  يحت نكهيا

  .سرشان نگاه كنند پشت

برد و در را قفل  رونيتابلو را هم از كارگاه ب نيكه آخر دميرا د هامون
  دشيكرد و كل

  .منتقل كرد بش يبا ارزش اول نگاه كرد و بعد به ج  ء يش كيمثل  ار

 هيتك ش،يخو  ي و آوار شده رو رانيافتاد كه آنطور و  يبه من چشمش
  وار يداده به د

  .كردم  يچشم نگاهش م نييو سرم را به عقب برده بودم و از پا داده

گاه رفته بود.  يفرو كرده بود و به سمت مخف شيرا در موها دستش
  پشت سرش
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رمق نداشتم راه بروم چرا كه عالوه بر  ياست حت ادميشدم.  روان
  يروح تيوضع

بود كه غذا  ي هم داشتم و چند روز ي جسمس بد ت ي وضع افتضاحم
  نخورده بودم 

 ي ها جهيخوردن و سرگ نيبار زم  نيكه بود بعد از چند يقيهر طر به
بود به  دميدانستم علتش اُفت فشار شد يكه م  يتهوع و حالت يدائم
از درخت  يكيبه  هيتك جا بود و آن . او قبل از مندميرس  گاه يمخف

  .فشرد يها سرش را در دستش م

نگاهش سرش را بلند    دمشانيكش يم  نيزم ي كه رو  ميپاها ي صدا با
  .و نگاهم كرد

به درخت   يحال يسرم را از شدت ب آوار شدم و نيزم ي رو كنارش
  دادم. عرق هيتك

تنم نشسته بود و جهان اطرافم هر لحظه به   يرو  ي رو  ي سرد
  .افزود ي م دنشيچرخ

نابود تر از آن بودم كه  يكردم ول ياش را حس م رهي و نگاه خ ينگران
  حداقل دم 
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  :حفظ ظاهر كنم. لب زد  ي آخر

  ؟يخوب-

از گوشه چشم نگاهش   يرا باز كردم و بدون حركت  ميچشم ها فقط
  يكردم چرا كه حت

چشم دوخته بود به  شه يپوزخند زدن هم نداشتم. نگران تر از هم رمق
  من و لباس 

دارد و  يبيعج ي ر يكردم در ذهنش درگ يام و حس م يخاك ي ها
  دنبال كلمات مناسب 

چرا كه حالم را بهتر كند اما سر انجام مستاصل شد  يگردد تا كم يم
  ي نم ي زيچ چيه

  .اوضاعم را بهبود ببخشد توانست

بودن آن جا نشست  يتوجه به خاك  يب ميبلند شد و رو به رو شيجا از
  ش يو دست ها

حرف   يام كرد و چند لحظه ب يپوشش و خاك  يب  ي بند زانو ها را
  ام شد. نگاهش رهيخ
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بار است كه از  ني آخر  نيزد كه ا ي م اديكرد، قلبم فرو نگاهم   كردم
  كهكشان كينزد

تمام  ي نداشت چرا كه به زود ي اديرا نظاره گرم. وقت ز  شيها چشم
  منتقل  ليوسا

  يتيكردند اما او اهم يترك م شهيهم ي جا را برا نيا ديد و باشدن يم
  ي به زمان نم

  :بود. سرانجام لب زد ميچشم ها رهيو همچنان خ  داد

  !ي مثل روح شد-

ام گذاشت و  يخاك ي زانو ها ي زدم. كه دردمند سرش را رو پوزخند
  :د ينال

حس به من   ي. تورو به مقدساتت قسم انقدر بزييكنم پا يالتماست م-
  من نگاه نكن. 

 يرفتم ول يبارش نم ريداشت من ز ي ا گهيد ليبودم. هر دل ريتقص يب
  ي ...حتيكي نيا

  .زييمن سخته پا ي چقدر برا يتصور كن يتون ينم



 436 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

  ي را برا شيشد دستم را بلند و موها  يهم سكوت شد، كاش م باز
  بار در  نيآخر

 يكنم اما رمق نداشتم، جهان دور سرم م رهيذخ مي دست ها حافظه
  . در همانديچرخ

  :د يبود نال ميزانو ها ي كه سرش رو حال

مونم، انقدر  ي! هرگز! تا آخر عمر عاشقت م زييبرمت پا ينم اديمن از -
  ن يعمق ا

ببرمت. انقدر تو  اديتونم از  يهست كه بخوام هم نم اديبه تو ز حسم
  چند سال تو  نيا

جدات كرد، انقدر كه هر احساستو   شهيكه نم ي شد  دهيمن تن  روح
  دونم ي و م  كنميحس م

  .يهم مثل من  تو

را   ميكه با آن موها ي به خودكار ره يرا بلند كرد و نگاهش خ سرش
  گلوله كرده و

  :نگه داشته بودم شد و گفت  ثابت
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  ؟ي برگرد شهيم-

 ميموها ي پشتم را به او كردم و او خودكار را از ال به ال  يحرف بدون
  م ي. موهاديكش

  د، ينفس كش قيعم هيچند ثان  ختيدورم ر ي آبشار مثل

  ني افتادم اما كارم از ا ي م هيمانده بود حتما به گر مي برا ياحساس اگر
  يليحرف ها خ

  :بود كه گذشته بود. از همان جا زمزمه كرد وقت

  .يكن يوقت موهاتو كوتاه نم چي قول بده كه ه -

  باال  مي سرم را تكان دادم. و موها فقط

كه دوست دارد   ي تعجب هم نكردم، گذاشتم هر كار ي. حت گرفت
  .بكند 

گردنم حس  ي نوك خودكار و حركتش را رو ي بعد سرد  هيثان چند
  ييجا قايكردم، دق

 اصال او را متعجب نكرده بود  نيو ا نداشتم 
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د  توانست مرا نابو يافتاد م  ياتفاق م گريد يكه اگر در زمان ي زيچ
  .سازد

  :همان جا زمزمه كرد از

جوهر خودكار  يبا خودكار! بهم قول بده وقت ز،ييپا دمي عالمتمونو كش-
  كامل از

  !پاك شد منم كامل از ذهنت پاك شده باشم گردنت

  ني گرفت به خاطر هم  يم ي طرفش برگشتم، داشت قول خطر ناك به
  :گفتم 

  !خودتم بكشم ي برگرد تا برا-

  :را تكان داد، پشتش را به من كرد و همزمان گفت  سرش

  !كنم يمن فراموشت نم-

  :و گفتم  دم يرا كش عالمت

  !پس از منم نخواه-

  .زمزمه اش به زمان حال برگشتم  ي صدا با

  .ي كاش به حرفم گوش كرده بود-
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نگاه عاشقت نشده بودم كه تا پاك  كي ي حرفت احمقانه بود! من تو-
  عالمت  هيشدن 

تا چهار قرنم از  ادي چهارسال به وجود ب ي كه تو يببرمت. عشق ادي از
  ره ينم  نيب

 ه ي ستيعشق ن گهيكه به مرور تو قلبت خونه كنه د  يعشق هامون،
  از وجودته يقسمت

  .قسمت از وجودمو دور بندازم هي ي خواست يتو م و

  :كرد چرا كه حرف حق جواب نداشت من اما ادامه دادم سكوت

  نيا ليمنم با كمال م  يفراموشم كن  ي كرد ياگر اون روز تو قبول م -
  ي كارو انجام م

  .دادم

  :شد و گفت خم

  .منم بود ي ممكن بود برا ريتو غ ي كه برا ي همون قدر-

  :توجه به بد جا بودن سرم دوباره به سمتش برگشتم و گفتم يب
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 رياون روزا واقعا نحس بودن، اول مرگ بابا و بعدش رفتن تو كه ت -
  خالصو

دختر  نيماه از شاد تر كيكرد. من در فاصله  يروحم خال يشونيتوپ
  به تنها  ايدن

 ي من تو يكه تو رفت ي اون روز ي شدم. فردا ليتبد ايدختر دن نيتر
  ي از كارگاها يكي

هامون. فرداش  وفتاديمن ن اديكس   چي مدرسمون غش كردم. ه يخال
  ي كيزنگ آخر 

كرده بود و فكر كرده بود  داميكه اومده بود مدل برداره پ ييدخترا  از
  مردم. واقعا

روز كامل از حال رفته بودم  كيروز بود حالم بد بود و بودم، سه  مرده
  دام يپ يو كس

فشار و تب   ،يه بودم! افت فشار، ضعف جسمانبود، من مرد نكرده
  و هزار  يعصب

بودم،  ي بود كه دكتر آورد و من سه روز بستر يليدال گهيمرض د تا
  جا  نيا شيجالب
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بر نداشته   ويگوش هيسم يكه از طرف مدرسه زنگ زده بودن ول بود
  ر يبود. دب

بودن تا   شميهنرستانمون پ ريشبم مد كيمون و  يو طراح يعكاس
  ادميخوب شدم. 

  ي بهت گفته بودم اگه پنج روزم از مردنم بگذره كس ي روز هي افتاد
  متوجه نبودم

  گفتم؟  يراست م  ي دي. دشهينم

گفتم كه چه شود؟ تا عذاب بكشد؟ تا خودش را لعنت  يها را م نيا
  كند كه باعث و

اتفاقات بوده؟ پس چرا حاال كه سرش را در دستانش با درد  نيا ي بان
  فشرد و نفس  يم

  !دانستم يداشتم؟ نم  ي حس بد ديكش يم قيعم ي ها

پرونده آن  ديرا، با ميادامه دادم حرف ها دنشيتوجه به درد كش يب
  نحس را  يماض

ردم! از آن دو روزمان شش ك يا با او شروع مبستم و مستقبل ر يم
  ساعت گذشته 
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  .بود

با من اون  هيوقت به من نگفت كه چرا سم چيهامون. بابا ه  يدونيم-
  رفتار ي طور

 ياز بچك نكهيبه خاطر ا ديشا دميوقت ازش نپرس چي كنه و من ه  يم
  تونستم از يم

با   شهي. بابا هممونهيكه من هستم پش  نيقدر از ابخونم كه چ چشماش
  يچشماش داد ن

 يم  اره يبه زبون ب نويكه ا نيخواسته و من از ا يكه وجود منو نم زد
  . من دميترس

قدر نسبت به من   ني كه چرا مادرم ا دم يپرس يمازش  يمردم وقت يم
  سرده و اون 

اتفاق نحس و  هيكه   دميشن  يكرد و من با زبون خودم م يم اعتراف
  ناخواسته وسط 

  يم  دنميمردم. بدون پرس  يبودم؛ من قطعا اون لحظه م شونيزندگ
  شد از چشماش 
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رو  ه يبود و هر وقت رفتار سم مونيخوند! اون از وجود من پش نويا
  نيا ديديم

از   ي. حتنم يتو چشماش بب تونستميخوب م يليرو خ يمونيپش
  بفهمم  تونستميرفتارشم م 

 اي ومديمن نم كيبود نزد هيكه سم ييآشكارا هرجا يليبابا خ چون
  ينم لميتحو  اديز

با تموم نبودناش بود!  شهيعاشق بابا بودم چون هم شهي. من همگرفت
  مهيينصفه و ن

 يبودنها و منطق  يحام نيا به هر حال بود و بودنش، و يول ،يمخف و
  بودن هاش

شكل    نيكرد، و به بهتر يبود. اون منو درك م زيمن همه چ ي برا
  ممكن منو ترببت 

 ي طور دمينذاشت من كمبود مادر رو حس كنم، شا  انهيو مخف كرد
  رفتار كردم تا حس

وقت منو   چينگر بود و ه ندهيآ شهيدارم. بابا هم ي مادر  يكمبود ب نكنه
  فراموش نكرد
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  ي داد كه بابا م  ح يروز بهم توض  هيبابا  ل يبعد از مرگش. وك يحت
  دونسته كه مشكل

بوده و    هيقض نينگران ا شهيممكنه كار دستش بده و هم  شيقلب
  كه بعدش يمشكالت

محله  هي ي خونه تو  هيبابا  نيبوده. به خاطر هم  ومدهي م ش يمن پ ي برا
  ساكت به اسم 

كه حتما اون خونه و   كنهيم  دينامش ق تيوص ي خره و تو يم  من
  ياز حسابا يكي

  يم  شهيبابا بهم گفت پدرم هم ليبه من برسه. وك نشي و ماش شيبانك 
  زو ييگفته من پا

و   ستهيخودش با ي پاها ي بزرگ كردم كه بدون منم بتونه رو ي جور
  خودشو از ميگل

  .بكشه آب

  يفكر كردم كه چه ب نيو همزمان به ا رميبگ يم تا نفسكرد سكوت
  شرمانه پدر را 
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  دهي را آن قدر در آب نگه داشتم تا پوس  مي لعنت ميو گل ديخودم نا ام از
  .و نخ نما شود

 شهيبودم و هم ستادهيخودم نا ي پاها ي وقت بعد از پدر رو چي ه من
  وبال گردن پناه 

  :ادامه دادم ي . با آهبودم

 يو ترحما رامونيپر از افسوس دب ي بعد از اون اتفاق و تحمل نگاها-
  به  شونيلعنت

رو تو اون عمارت بزرگ تحمل  هيسم ديبا ي اومدم. من چطور خودم
  كردم؟ اصال يم

قرار  ي ديكردم؟ به چه ام ياون عمارتو بدون تو تحمل م ديبا ي چطور
  بود تو اون 

خوش كنم؟  هيدلمو به سم ه؟يسم د يدراندشت بمونم؟ به ام خونه
  چيه دم يبالفاصله فهم

  .باشم هيخواد سربار سم يدلم نم وقت

  :و سرد گفتم  زدم ي پوزخند
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 ي دم آخر يبهش نگفتم، حت يهامو جمع كردم و رفتم. حت لهيوس-
  .نگاهشم نكردم

كه   ي بابا اومدم تو همون خونه ا نيتو ماش ختميكم اتاقمو ر اتيمحتو
  اونو بابا  ،ي ديد

 ييجورا  هيكرده بود. چون   ينيب  شيروزو پ نيگذاشته بود چون ا برام
  من   دونستيم

تو اون خونه سگش شرف داره به   ييرسم كه تنها ي م جهيابن نت  به
  تو عمارت ييتنها

  .ه يسم شيپ و

!  ديكش  يگفت، درد م ينم چياز چشمم را زدودم. ه دهياشك بار قطره
  د يديكه م نيا

درد ناك بود. من اما   شيبرجا گذاشته برا ي ا  رانهياز رفتنش چه و بعد
  يگر يآدم د

لذت كه نه اما از  دنشياز درد كش ديكه شا يسميساد كيبودم،   شده
  التهاب روحم كم

  :را زدم يي ضربه نها ييجور ها كي نيشد. به خاطر هم يم
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 يگواه  ديبود كه با  ي حساس بود، سال كنكورم و سال يلياون سال خ-
  .گرفتم   يناممو م

و دانشگاه   ديجد ي ايو وارد دن كردمي دوران خوش هنرستانو رها م ديبا
  د يشدم، با يم

 يجهنم ي و سالها  يكردم. هجده سالگ يكسب م  دي جد ي ها تجربه
  كردم  يكه من ط ي ا

  دميبه خودم اومدم و د يهامون؛ ول دادنيم  رييسرنوشتمو تغ ديبا
  اونقدر تنها شدم كه

سرم خراب   يخواد به وسعتش فكر كنم، انقدر نحس يدلم نم يحت
  خوام يشده كه نم

  دياز جهان پرنورم خورش ي دفعه ا هيانقدر  وفتم،ي ب ادشيبه  يحت
  شد كه دهيدزد

 ي با دستا ندمياز دفتر آ دويخورش ييطال ي اشعه ها يك دم ينفهم
  .خودم خط زدم

  رهنيال پ هيبا  بهيخونه غر هي اط يگوشه ح دميخودم اومدم د به
  نشستم و حاضرم به 
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  .داشته هام رو از دست دادم ارمين اديفكر كنم تا به  يمزخرف هر

  .قسمت از گذشته را دوست داشتم نيزدم، ا لبخند

ازش شماره  ستم،يبود من ن  دهيو د هيسم دنيرفته بود د پناه
  گرفته بود و از  لمونويوك

بود. اومد و دست گذاشت    دهيفهم مويزندگ دياون محل جد قيطر
  شونمو تو  ي رو

كردم.   هيعمر تو بغلش گر هياون روز به اندازه  ادمهينگاه كرد.  چشمام
  بهم گفت 

تو مثل "چرا؟ گفت  دميگفت روش حساب كنم، پرس مونه،يم  شميپ
  "يمن

  :گفتم مياتمام حرف ها ي و برا دميكش  يقيعم  نفس

 ينداشته باشه چون م  ي كار  ميكرد تو زندگ يهفت سال تموم سع-
  كار نيدونست از ا

و حرف  سوزونميكه چطور روز به روزمو م دي. هفت سال تمام دمتنفرم
  نزد اما
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صبرش سر اومد و گفت سپرده به دوستش تا  شيچند وقت پ نيهم
  كنه  دايبرام كار پ

  .ونشميچقدر ممنون و مد و

درهمش را با تلخ خند دنبال كردم  ي . را بلند و با انگشتم ابروهادستم
  :و گفتم 

  .پناهم  ونيلحظه رو هم مد نيا يمن حت-

  از نشانه گريد يكياز درد نگاهش كم نشد، ي زيچ يول

  ي زدم به احوال خوب دور و بر يبود، گند م  نيمن هم ينحس ي ها
  .ميها

  :زل زده بود و غرق فكر گفت  ي پر دردش به گوشه ا ي آن چشم ها با

 شهيتحت نظر بودم. و هم يليكه كانادا بودم بنا به دال  ياون دو سال-
  زور چند نفر به 

  نيمواظبم بودن، به خاطر هم  ميكه اونجا داشت يروم بود و اقوام اجبار
  من برعكس 
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كردم، به   يرو اداره م شگاهيبردم. نما  يم ش يهمه كارامو با برنامه پ  تو
  اجبار باشگاه 

  ي ها يشد، هر روز مهمون يرفتم و ورزش هر روزم دروغ نم يم
  مختلف دعوت 

 شهيكه هم نيمن حالم از ا يكامل و به جا بود ول حاتميو تفر بودم
  چند جفت چشم 

فكر  رانيهم كه اومدم ا يخورد. وقت يكردن بهم م   يدنبال م كارامو
  كردم بالخره  يم

اوضاع بدتر شد و  يخواد بكنم ول  يكه دلم م  ي تونم راحت هر كار يم
  هم نگاه  رانيا

كه  نيخوره از ا  يمامان و بابا زوم من و كارامه. حالم بهم م  يدائم
  انقدر واسم  ه يبق

 يمثل پناه بهت حسادت م يبه خاطر داشتن دوست رن يگ  يم ميتصم
  كنم. من متاسفم 

رو همه رو  نايا يكه احساستو كشت نياز ا ي كه تنها شد نياز ا ز،ييپا
  .كردم يحس م
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  ...كه تو اونطور شنوميم  ي. من وقتدميپا به پات درد كش من

بود هر چه از گذشته ها حرف  يگذاشتم، كاف شيلب ها ي را رو دستم
  ما  م،يه بودزد

خانه پر از خاطره تا در فرصت دوروزه و  نيجا در ا نيا ميبود  امدهين
  محدودمان

بودند و  ي حرفه ا ي و هومن دو عوض ازين  م، يگذشته را هم بزن  كثافت 
  پدر مرده بود، 

دخترش برگشته   شيمرا نخواسته بود و پ  هيبرادرم بود ،سم هامون
  اه دوبود، من و پن

مزخرفات را هر دو  نيو ا مينا همنام آهن ربا با هم دوست بود قطب
  و  ميقبول داشت 

مان با   ن يتوجه به جَو سرد ب يبه مرور دوباره شان نبود. ب ياجياحت
  :خند گفتم  ش ين

  ادته؟ي م،ي داشت امونيمسخره از فانتز ستيل هيما اون موقع ها  -

 يبا لبخند تلخ نيهم  ي خواهد برا يكه دلم بحث گذشته را نم ديفهم
  بحث   رييبه تغ
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  :ام كمك كرد و گفت يناگهان

پنج  خواديبود كه دلمون م نيهم ا  ستيصدر اون ل  ي . توادمهيآره -
  روز با امكانات

  !ميزنده بمون  م يكن يتو كوه و سع ميبر محدود

به حال خودمان  ستين لآوردن آ اديزدم و از به  ييدندان نما لبخند
  !افسوس خوردم

تا امتحانشان   مي كرده بود فيرا رد يجالب ي ما كارها ستيآن ل در
  به   ثي. خب مي كن

  :نگاه كردم كه چشم گرد كرد و گفت هامون

  !كارو با من نكن نيا-

  !كردم يتكان دادم و نچ ي خنده سر با

را به   ستيآن ل ي كار ها مي گرفت ميشد چرا كه تصم ي معركه ا روز
  .ميانجام بده  بيترت

و او    مي حال بهم زن و عاشقانه حرف بزن يليبود كه خ نيهم ا نشياول
  را  مانيصدا
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  !كند  ضبط

و در آخر به  ميقربان صدقه هم رفت يهر دو كل يشيسرفه نما كي با
  ضبط  ي صداها

را  ليتمام شد من به هامون گفتم كه آن فا يو وقت ميگوش داد شده
  بسوزاند چرا كه

  !نبود يكردن كاف  حذف

  ي و او نامرد مي و شهر رفت ميديلباس پوش ستيآن ل ي بعد نهيگز ي برا
  ي كينكرد و در 

آن نگه داشت   ي جا  نيشهر و در پر تردد تر ي ها دانيم نيشلوغ تر از
  .شد  ادهيو پ

هم دست در دستش به همراهش رفتم و او ناگهان طبق برنامه  من
  مقابل من زانو زد

 ي بلند از من خواستگار  ي و با صدا كيكامال رمانت  يبا لحن سوزناك  و
  كرد و جعبه

متعجبش  ي را مقابل من گشود! من هم در مقابل چشم ها  ينامرئ 
  ي جد يليخ
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انبوه مردم  انيدر م يشيرا رد كردم، او را به شكل نما درخواستش
  ترك كردم و 

تا  يو هامون هم با چهره سوزناك  دميمردم را به جان خر  نينفر يكل
  بعد از  قهي پنج دق

مبهوت رفتن من بود كه باعث شد   يشيهمچنان زانو زده و نما من
  ي ليچند نفر خ

رخواستش دوباره  ام كنند تا به د ي كنند راض يو سع نديايب  يمنطق 
  من يفكر كنم! ول

  .كرده بودم ديهمه آنها را نا ام ي كامال جد ي چهره ا با

ماركش   ي گنده و لباس ها كلينكرده بود و با آن ه ي هم نامرد هامون
  همچنان مبهوت 

  .خودش مانده بود ي زانو زده سر جا و

گرفتند   يم  لمياز همان اول ف مانياز عكس العمل ها و رفتار ها  مردم
  ي حت يو برخ

  !گذاشته بودند وي ال  نستاگراميا در
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 لميو ف دنيد ي جالب برا ي مردم كه سوژه ا ي هم كه سر و صداها بعد
  بودند  كرده  دايگرفتن پ 

  كه باعث تعجب ميبه راه افتاد   نيبه سمت ماش  ماهم 

كه سر كار  دنديبودن ما بردند و فهم وانهيبه د يآن ها شد و پ مجدد
  !بوده اند

  يكه او در استانه س  يوار و بچگانه مان درحال وانهيد ي كار ها نيا
  و من  يسالگ

بخند را سر شوقم آورده بود و ل يبودم حساب  يو شش سالگ ستيب
  م يمهمان لب ها

جسورم را  هيكرمِ خفته در من و آن روح ييجور ها كيبود و  كرده
  كرده بود  داريب

  :بودم  دهيخانم پرس كي از  ي جد  يليكه چند متر جلوتر خ چرا

  ن؟يخانم شما خودكار دار  ديببخش-

  :با لبخند گفته بود خانم

  البته-
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كه من با   اورديتا خودكار را در ب فشيدستش را كرده بود داخل ك و
  و قيعم يآه

  :حسرت بار گفتم چشمان

  !ميخوش به حالتون. ما ندار-

نگاهمان كرده بود و   ضيكه زن با تاسف سرش را تكان داده و با غ بعد
  رفته بود 

نبوده و من در  ستيجزء ل نيبه سمتم برگشت و گفت ا هامون
  جوابش گفته بودم من 

 مانيها ي پس جزء فانتز ميرا بگو الوگيد نيآرزو داشتم ا شهيهم
  شود و يحساب م

سوم  نهيو به سمت گز ميشده بود ني سوار ماش م،يبود دهيدو خند هر
  به رانده  ستيل

  .ميبود

آنقدر احمقانه  تي موقع نيآن هم در ا ستيآن ل ي دادن كارها  انجام
  توانستيبود كه م 



 457 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

 ي را طبق آرزو ها ستيباشد چرا كه ما آن ل ستيهمان ل ي كارها جزء
  احمقانه مان

  .ميبود دهيچ

و  ي كرده بودم و چقدر از بد هيو امروز صبح چقدر گر شبيكه د نيا
  وشتم سرن يشوم

  .االنمان تضاد داشت ي بودم كامال با رفتار ها دهينال

آنها    ستيوانگيو د يسر خوش  ي ما از رو ي كردند كار ها يفكر م مردم
  يچه م

  يخودكش راني در آن سمت ا گريكه قرار است ده روز د دانستند
  !مي كن

بودم چرا كه در  دهي سوم به خودم لرز نهيزده بودم و از فكر گز لبخند
  مقام  ستيآن ل

  !كار داشت نيدر احمقانه تر ييباال 

 مانيكه آن كار را برا ميكرد دايرا پ ييهزار مكافات در آن شهر جا با
  .انجام بدهد 
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شهر و كنار جنگل بود.   نييپا ي در محله ها يخانه كوچك و نقل كي
  و  ميدر را زد 

  يدر را باز كرد. نم يپسر مو بور چشم رنگ كيخالف تصورمان  بر
  دانم چرا در 

 اي ليو پر از پشم و پ شويدسته از آدم ها ر نيا شهيمن هم تصورات
  كچل و گنده 

  !بودند

  :و پسر گفت مينشست

  مد نظرتونه؟ يچه طرح-

 نيو هم ميكردياز قبل طرح انتخاب م  ديافتاد كه با ادمانيما تازه  و
  كاناپه  ي باعث رو

و  م يخنده بزن ري دائم الخمر ز  ي در رفته آن خانه مثل آدم ها زهوار
  مون با تاسف ها

  :ديبگو

  !ميتباه يليخ-
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كه با خودكار زده بود نشانمان  شياز طرح ها ي دفتر قطور و كلفت پسر
  داد و گفت

. در آن دفتر از م يآنها انتخاب كن ني از ب ميدر نظر نكرفته ا ي زيچ اكر
  ي طرح ها

اما   يخرك ي و گل رز ها ريو شمش پرنده و قلب بود تا جمجمه فيظر
  كدام باب چيه

از پسر  ليدل نيخواست به هم يمتفاوت م ي زيمن نبود. دلم چ ليم
  وقت گرفتم  يكم

به آن  ي زاريتمام شد هامون با ب  يشروع به طرح زدن كردم. وقت و
  :نگاه كرد و گفت 

  ...يليخ نيا يلعنت-

  :كردم  دييتا تي قاطع با

  !جلفه-

را باال انداخته بود  شي بدون مكث طرح را به پسر داده بودم و او ابرو و
  :و گفته بود
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  !خالقانس يليخ نينه ا-

  !به حماقتمان لبخند زده بود و

 يخالكوب ماني بر مچ دست ها ميزد رونياز خانه ب يوقت سرانجام
  نقش بسته يملتهب 

  !سوخت  يو م بود

بودند كه   سيمسخره تتر ي باز ي من سه تا از مهره ها ي شنهاديپ طرح
  ي در هم قفل م 

  !مچ دست من ي هم رو يك يمچ او و  ي دوتا از آنها رو شدند،

و  كيتر از مچ بار بايبرجسته ز ي دست او با آن رگ ها ي رو تتو
  من شده  يالجون

را در هم برده بود و باعث   مياخم ها ي مسئله لحظه ا نيو هم بود
  .خنده او شده بود

  نستاگرامشيدر ا ي ا_لحظه_حماقت#عكس گرفت با   مانيدست ها از
  كرد! و  ريشِ

  :به تتو ها انداخت و گفت گريد ي مشاهده كامنت ها نگاه با
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  !اديداره ازش خوشم م-

  !ما بود ي لحظه ا ي حماقت ها ستيدر ل نهيگز  نيسوم نيا و

  !انقدر آسان بودند يزندگ

 ميزد يكه نفس نفس م  يو در حال ميداد هيتك مانيها يصندل به
  ميديخند

  :و گفت سمتم

من از حلقه متنفر بودم  م،يد يمغازه نگه داشت و لوازمش را خر ي جلو
  به  نيهم ي برا

  .ميبسنده كرد ي نقره ا ن يقطقه پالت كي

  .بود زيانگ  جانياحمقانه و ه  ي بعد نهيگز

فورا دست به كار شدم. صورتم را شستم و با الكل  مي ديكه رس اليو به
  كردم. آن  زيتم

را هم   نيخواسته او بود و درباره اش كنجكاو بود و من مشتاق ا سالها
  اضافه  ستميبه ل
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 ي ها زيو امتحان چ سكيبه شدت اهل ربودم چرا كه خودم هم  كرده
  بودم و ديجد

  .گرفتم يجوانب را در نظر نم هيبق اصال

مهم نبود   راتتشيمهم بود تاث مياش برا جهيآنقدر كه نت ييجور ها كي
  ي فقط م  و

 سكيحس ر نيخوشبختانه ا ايتاسفانه امتحانش كنم و م خواستم
  خفته ام پس ي ريپذ

  دايدر من نمود پ ي تر شيشده بود و با شدت ب داريهفت سال ب  از
  دايكرده بود و شد

  .كار بودم  نيبه انجام ا ليما

 ي ام گذاشتم تا ب ي نيب ي و رو ختمي ر زريفر كيدر پالست خيتكه  كي
  حس شود و او 

  :و با خنده گفتم اليخ يزد. ب يدر چهره اش موج م  ي نگران يكم

  !كنه  يعفونت م تشي بابا! نها ال يخيب-

  !داد روني به نشانه تاسف تكان داد و نفس را محكم ب ي سر
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ام مطمئن شدم به او عالمت دادم تا  ين يب  يحس يكه كامال از ب يوقت
  آماده باشد و در

خَز و مزخرف  ين يب  نگيپرس كيناگهان من  ،يحركت ناگهان  كي
  !داشتم

كردم تا بدشكل و فرم  نيگذيرا فورا جا نيرا پرت كردم و پالت سوزن
  نشود. از

 يداشت ول ي زيخونر  يجمع شد. كم مياش اشك در چشم ها سوزش
  !ديارز يم

  :جلو آمده بود، و نگاهم كرده و متفكر گفته بود او

  .اد يانقدر بهت ب ديقائدتا نبا-

  .نگاه كردم نهييآ در

  نيآمد. نگ  يم  دميكوچك و سف  يني به ب بيگفت! عج يم راست
  مثلث   كينداشت فقط 

  .خاص ترش كرده بود نيو مات بود و هم ي نقره ا كوچك،

  !بود كه صورتم را سوراخ كرده و خوش حال بودم نيا يوانگيد
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  :گفته بود بودم و او دهيخند

 هي االن تو  يبدم ول لتيكشه! قرار بود سالم تحو يمنو م نتتي پناه بب-
  !ي دار يخالوب هيو  نگيپرس

بودم و گفته    دهياش را آرام دست كش يخالكوب ي زده بودم و رو لبخند
  :بودم

  !ارزه يم زيبه همه چ ايباز وونهيد نيا

  :گفته بود طنتيبا ش 

  واالاره -

 يخوشم نم  دنيوقت از پرتره كش چي ام را درهم كرده بودم، ه چهره
كشند   يكه چهره ك يو كسان ستيا  هودهيكار ب   كفت  يآمد و او هم م

  و نشان دادم  ييخودنما ي فقط برا

  

بود و   ي مسخره ا زيرئال چ پرياز نظر او سبك ها  است! محارتشان
  در نظر  ينقاش 

  .بود ديجد ي ها زي خلق كردن چ او
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ما احمقانه بود كه در   ي پرتره انقدر برا دنيحال كش نيبا ا يول
  .رديجا بگ  ستمانيل

  :گفتم 

  ؟ يدار لشويوسا-

ام  ييني . بميبود تا به اتاقش برو دهيكرده بود و دستم را كش ديياو تا و
  كرد يزق زق م

ها   ن يسوخت و داغ شده بود. ا يبودم م دهيمچم كش ي كه رو ييتتو و
آدم    كيبود! مثل  نيرياما دردشان به شدت ض  بودند  كه درناك نيبا ا

  شده بودم كه از  يسميمازوخ

  برد يلذت م دنيكش درد

.  

  ميبه من داد و رو به رو يبزرگ ياتاقش شدم و او تخته شاس  وارد
  .نشست

آمد، موقع   يا از آن خوشم نمبلد بودم ام  يخوب را به دنيكش چهره
  ني مدارس هم از ا
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هامون بود و  بزنم متنفر بودم اما او هي حلق ملت كار كنم و سا ي رو كه
  كه نياز ا

  !نداشتم يحلق او تمركز كنم مشكل ي رو

  ينم ي او چهره ام را عاد دميلبش بود فهم ي رو ي ا ي لبخند موز از
  نيهم ي كشد برا

  ي عاد ريو مورب كردن غ شيكردم گوش ها زيهم شروع به ت من
  !كردم شيچشم ها

  شيكردم و به لبها اهشيدست آخر بدون گذاشتن مردمك، كامل س  و
  ي مشك هيسا

 ه يپس من هم او را شب ديكش ينم ي دادم حاال كه او مرا عاد يجالب
  كه يياِلف ها

  !دميرا در كتاب ها خوانده بودم كش فشانيتوص

  هيهر دو بعد از چند ثان ميرا عوض كرد مانيها يبا خباثت شاس يوقت
  خنده ي صدا

 ميبود كه چشم ها دهيكش ي را طور كاتورميبلند شد! او كار مانيها
  ي انبوده موها ريز
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بود كه   دهيكش ي را هم طور ميام مشخص نباشد و لبها ي چتر
  از شتريعرضشان ب

 زياغراق آم ي اديبارز چهره ام ز ي ها يژگي بود! در واقع او و طولشان
  .بود  دهيكش

   ستيكوچك ن  دهيكه كش ي آن قدر ميكرده بودم كه لبها اعتراض

  :و گفته بود

  !ميكنن چشمهات ي با روان آدم باز -

  :را درشت كرده بودم و گفته بودم ميها چشم

  !واو! چه غلطا-

  :بود و با اخم و خنده كفته بود دهيرا كش دستم

  !برات بخونم  يلعنت ستيل ني به عنوان حسن ختام ا ميبر پاشو

در دو روز انجامشان  شديكه م ييها  نهيتمام نشده بود اما گز ستيل
  تمام  بايداد را تقر

از دو  شتريوقت ب ايبه مسافرت  ازيكه ن  ييو فقط آن ها ميبود كرده
  ساعت داشتند را



 468 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

 ي هفته سع كيو  ريكو ميكه قرار بود برو يمثل ان  م ينداده بود انجام
  نيبا كمتر مي كن

پرش از  انگيتسه ك انگيآن كه قرار بود در رود  اي مي زنده بمان ليوسا
  ارتفاع انجام

همان سفر بدون  اي سفر مارس وان   يها حت نهياز گز يكي! در مي بده
  بازگشت به 

 ي ها  نهيبود! گز يقي حق ريو غ يليتخ يليكه خ ميرا گذاشته بود خيمر
  يادياحمقانه ز

  .انجام ندادنشان ي برا شتريب ي و حسرت ها ميداشت ستيآن ل در

 يبود كه هر دو لباس رسم نيا ست يقابل انجام ل نهيگز نيآخر اما
  يو من درحال ميبپوش 

 انويخود پ ي كه رو  يزدن او را در حال انو يكشم پ ي م گاري س كه
  !نشسته ام تماشا كنم

من    يجسورانه و احمقانه بود چرا كه تنها لباس رسم يليخ ي آخر  نيا
  لباس بلند كي
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و كمر لباس باز بود  خورديچاك م شي ران پا  ي رنگ بود كه تا رو قرمز
  ي و موها

 ي شده من و رژ لب همرنگ لباسم كار را سخت كرده بود! برا  جمع
  خالص  ريزدن ت

  دميسف  ي دست ها ي ام را هم رو يساق بلند مشك ي ها دستكش
  .دميكش

شد و   يو مزخرف لباس باعث باز شدن چاك آن م نيسنگ  دنباله
  يبار كم نياول ي برا

  .شده بودم مؤذب

وار شدم و از همان باال نگاهش كردم كه كت شل  ريپله ها سراز از
  با كروات يرسم

كرد!    يلبخند جالب نگاهم م كي با   بيو دست در ج دهيپوش قرمز
  دمي كه رس كشينزد

  :اد و گفتد يرا چرخ شيها چشم

  .ي مسخره جاداد ستياون ل ي رو تو نهيگز نيچرا ا فهمميحاال م-
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من بخواند  ي بژند و برا انويكه او پ نيقع ها ازدم، آن مو يثيخب  لبخند
  شهيكل يليرا خ

جا داده بودم و اصال قصدم  ستيآن را در ل نيهم ي برا م يدانستيم ي ا
  نبود كه او  ينيا

  !كرد يم فكر

  كيبا  د، يوسط سالن كش يمشك ي انويرا گرفت و به سمت پ  دستم
  حركت بلندم كرد

  :گذاشت كه با عجله گفتم  انويپ ي رو و

  !رفت ادموني گاريس-

 زيم ي را از رو گارشيكت س پا  بيو رست در ج لكسير يليخ
  برداشت، خودش 

  !كرد و به دستم داد روشن

بود چرا كه هامون  ي عيمن طب  ي بودن برا يعيطب  ريغ  نيدر ع رفتارش
  ن يبا هم

  !كرده بود وانهيخاص خودش مرا د  اتياخالق
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اتش را شل نكرده و نگاهش را به من با التهاب گره كرو دنيبعد از د او
  م يلب ها

بود كه   دهيد نكشخواسته بودم سرم دا گاري س يبود و وقت  ندوخته
  ي نم گاريدختر س

قابل   ريمزخرفات! او هامون بود! خاص و متفاوت و غ نيو ا ديكش
  . او يني ب  شيپ

به همه  حيداد و با تفر يمواقع هم چشمانش را چرخ م نيتر سخت
  .كرد  ينگاه م زيچ

رفتار خاص خودش مرا معتاد كرده بود، او مرا عادت داده   نيبا هم او
  بود و بعد از

  .دي رس  يو مسخره به نظر م ي ا شهيكل زيهمه چ او

آمد و با حضورش آنقد جهانت   يبود، م  نيقانون كار هامون هم اصال
  نور و را پر

به چشم   يرنگ چينباشد، ه ي نور چيكرد كه بعد از رفتنش ه يم  يرنگ
  . او با دياين
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  اهيرد تا بعد از او همه جا را سك يافسونت م  شيخاص چشم ها رنگ
  !ين يبب   ديو سف

  !نشست م يبه چشم ها غم

و هجده ساعتش گذشته بود و من فقط  روز   كيكه  ي به دو روز لعنت
  شش ساعت 

  !داشتمش. چقدر زود گذشته بود گريد

را  دنيكش گاري زدم، س گاريبه س   يقيعم  نشست و من پُك انويپ پشت
  از همان هجده

 چي. البته به ه دمي كش ي وقت ها م  يشروع كرده بودم و گاه  يسالگ
  يعنوان آرامم نم

  ي و حرفه ا قيمباشم. مثل االن كه ع  دهيتا كش دميكش يفقط م  كرد،
  تا  گرفتمي كام م

  .كار را هم حفظ كنم  ژيبدهم و پرست  نييرا به همراه دودش پا بغضم

  .ها نشست هيكالو ي با مكث رو دستش
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 ادير بزرگش زدن را از ماد انويفرز بودند، پ ي حرفه ا يليخ حركتشان
  .گرفته بود

به همراه لبخند تلخم   يزد آه  يكه داشت م  يشناختن آهنگ  با
  ي زيچ نياو بهتر دم؛يكش

لرز  شيصدا دني شد نواخت را انتخاب كرده بود. با شن  ياالن م كه
  تمام بدنم را گرفت

شده   ختهير ي او با آن موها ي جمع شد، برا مياشك در چشم ها و
  صورتش، ي رو

 يلحظه م  نياو در هم ي اش، برا يلعنت ي افتاده اش، صدا نييپا سر
  !شد مرد

  ايدر ميبر ديجمع كن. با  اهاتويرو--

  ا يدن ني از ا ميدور ش ،ي چند روز هي ديبا

گذاشت دم ها فرو بروند  يكه نم ي ز يرا بسته بود، چ ميراه گلو ي زيچ
  ميو باز دم ها

سر   ميكرد و از چشم ها يكه قلبم را لبالب پر م ي. حسنديايب رونيب
  شد. سرم يم زير
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را كه لحظه  يياشك ها زميرا بستم تا نر ميباال گرفتم و چشم ها را
  را خراب  ميها

 يبه لوستر بزرگ سلطنت  رهيزدم و خ گاريبه س   يقيكرد. پك عم يم
  سقف شدم و 

كرد، گوش دادن كم    يرا زندگ شيشد صدا يكاش م ي را... ا شيصدا
  !بود

  .ميله و تقوكو يبردار، ب  نتويدورب-

  .ميننداخت  ييدوتا  ي وقته عكسا  چند

بود را  راهنيرا كه سمت چاك پ ميو همان پا دميرا عقب كش خودم
  يخم كردم و رو

مشخص  مياز پا  يمينداشت كه قسمت عظ يتيگذاشتم. اهم  انويپ
  شده بود. دستم را 

دادم و سرم را به عقب خم كردم و با دست آزادم پك   هيسرم تك پشت
  به  يقيعم

 يم  ي حساب كيعكس رمانت كيبود،   يجالب يليزدم. ژست خ گاريس
  شد آن هم با 
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  يادامه داشت. اما اگر بغض م ن يزم ي بلند لباسم كه تا رو دنباله
  ي گذاشت حس خوب

  .رم يبگ

  ي اوج گرفت، نگاهش كردم و او هم با همان چشم ها انويپ ي صدا
  اش سرش يلعنت

آهنگ  ي كه برا يق ياز حس عم شيبلند كرد و نگاهم كرد. ابروها را
  ي گرفته بود كم

  يكه كه تا عمق قلبم را به آتش م يق يرفته بود. با نگاه عم درهم
  :ادامه داد ديكش

  هم آغوشم اتيتا آخر جاده با رو-

  فروشم  ينم ايلحظه هارو به دن نيا

  هشيبارون شروع م  رميگي م دستاتو

  شهي و رو م ريبوسم شب ز  يم موهاتو

بسته  مهيزدم ن  گاريكه به س  يقيدوباره پر و در اثر پك عم ميها چشم
  شد. اما چشم 



 476 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

مجهول الرنگش   ي ها ي نگرفتم، او با آن دو گو شيرا از چشم ها ميها
  و آن كهكشان

بود. همزمان  دهيمرا مرا به آتش كش شيآال  يجهان ساده و ب درونشان
  قطه  نيكه اول

  :اوج آهنگ را اجرا كرد يبا لبخند تلخ ختياز چشمم ر  اشك

  عطر تو آغاز، شكوه جنگل هاست-

  !استيمعصومت، خودِ خودِ در  ي چشما

اش داشت وجود   يلعنت ي چشم ها نيحس، ا نيبغض، ا نيا نتوانستم،
  مرا ذره ذره به

برد. چشم گرفتم و كام. او اما همچنان نگاهم كرد و ادامه  يم غماي
  :داد

  مبهم  ي شاد هي ،ي با تو گمم تو-

  فهمم ينم يچيه رم،يزخم تقد از

تند تر شدند. حاال  ميآهنگ آرام، بغضم كشنده تر و اشك ها تمير
  حرفش را  يمعن
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حاضرم  "گفت   يكنم، همان حرفش كه م يبهتر درك م يليخ يليخ
  از دهانه اتش

  " ي ستيمال من ن  يول يهست شم يپ نم ينب  يول ن ييبپرم پا فشان
  !گفت يراست م

  هم آغوشم ات،يتا آخر جاده با رو-

  فروشم  ينم ايلحظه هارو به دن نيا

  شه يبارون شروع م  رميگي م دستاتو

  شه  يو رو م ريم شب، زبوس  يم موهاتو

شده بودم به  رهيكردم. خ يآخر آهنگ را نواخت. نگاهش نم قسمت
  ي ها ستاليكر

شد،    يگونه ام گرم م يشدند، ه  ي تار م يلوستر كه ه يوجه چند
  ي واضح م يه

  .شدند 

  .آمد دميد دانيبه م   هيردم بلند شد و پس از چند ثانك احساس

  آمدم   نييپا انويپ ي رو از
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  !داشتمش گريحضورش را چرا كه فقط پنج ساعت د دميكش  نفس

  :دينال  يم  قلبم

  چرا فقط پنج ساعت؟-

  :زد يتشر م عقلم

  .ادهيز نشميهم-

  :زد يزار م ي كوب  يم ني زم ي پا رو قلبم

  اده؟ يچرا ز -

  !چون گناهه-

  چرا گناهه؟-

  .ديچون شما خواهر برادر-

  م؟يچرا خواهر برادر -

 يخواهر برادر م  ديداد. چرا با يبود كه عقل و منطقم ارور م نجايا و
  ي وقت ميبود

بود  يچه مزخرف گريد  نياصال ا م؟يشو  ايزوج دن نيبهتر مي توانست يم
  ي كه اگر كس
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كرد  يم داينسبت مسخره پ كيبا من  خورديمادرم را م ريمن ش  بجز
  و طبق همان

 ديبود؟ چرا با يچه قانون گريد نيدوست داشتنش گناه بود؟ ا نسبت
  رروزگار انقدر س

سرنوشتم انقدر تلخ نوشته شود؟ چرا  ديچرا با اورد؟يدر ب  ي باز من
  انقدر آزار ديبا

فهمند صبرم  يچرا نم ستم؟ين وبيكنند من ا يچرا فكر نم نم؟ي بب
  دارد، كه ي حد

 ي فكر نم نيست؟ چرا به اتر از مو شده ا كيتحمل من بار  نسماير
  كنند كه ممكن 

  كشند؟ چرا؟   يچراها مرا به زوال م  نيفهمند ا يببرد؟ چرا نم است

  ديسر! چرا با ك يانسان بودم، دو دست داشتم و دو پا و  كي من
  شتري ب  ميها يبدبخت 

  باشد؟   هيبق از

  :گفت  يرا شكست و با آه سكوت



 480 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

  !داشته باشمت شتريساعت ب زدهيو س ي اندونز ميمثال االن بر-

 يشد كرد. مثال م   يم يجالب ي كشور ها كارها نيتالف زمان ب اخ با
  شد خالف ساعت 

  ي! چه اشكالم يطلوع رو به غروب بران ي شد به جا ي . مميكن  حركت
  نكه يداشت؟ ا

  ي درايچه ا ميو به سمت شب برو مي ني وقت رنگ افتاب را نب چيه
  داشت مگر؟

  :خواست گفتم ي قلبم بر م ي كه از درد ها يآه با

  .كه منو ببره  نجاستيپناه راه افتاده! سر ساعت دوازده ا-

  :محكم تر به خودش فشرد و گفت  مرا

  چيموهاتو ه گهيتونستم ازت بخوام د يو من م مي كاش فرصت داشت-
  .ي وقت جمع نكن

  .به اون صورت نمونده  يوقت گهيد يول

  :گفتم 

  .ارم ياز تنم در ب ويلعنت نيبرم ا-
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  :رفتم گفت يكه داشتم م نيهمان ه در

  .پشت بوم ايبردار و بعدش ب لتميموبا-

لباس را خانه نبرده  نيكه ا . خوب بودديتكان دادم كه البته ند ي سر
  بودم و گذاشته 

جا بماند. مرتب آن را به  نيهمكار بابا هم يعد از مراسم عروسب بودم
  ي چوب لباس

  ييتختش تا اگر خواست آن را به خشك شو ي و گذاشتم رو زدم
  يييموي ل راهنيبدهد. پ

را طبق خواسته اش باز  ميو موها  دم يپوش ديفي ني با ج يقيقا قهي
  .گذاشتم 

چند   نيكنم و ا  هيخواستم گر يسوخت اما نم ياز بغض م  ميگلو
  مانده را  يساعت باق

  .به پشت بام رفتم ميبگذرانم.از همان جا مستق  ناراحت

كنار  يراحت ي از كاناپه ها  يكي ي كه رو دمشيمحظ ورودم د به
  .استخر نشسته بود
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 يعوض كرده و سرش را به پشت يو شلوار مشك راهنيرا پ  لباسش
  داده ه يكاناپه تك

كه از من   نينگاهم كرد، بدون ا  ميپا ي صدا دني. به محض شن بود
  شي پا ي بخواهد رو

تكرارِ   نيتر بايقلبش، ز ي قلبش گذاشتم. صدا ي و سرم را رو نشستم
  ي زندگ نيا

  :بود گفت  ي تكرار 

  .باشه  بهترينت كنارت  ايدن نيچقدر خوبه همه خواستَت از ا-

  :را باال گرفتم و آرام گفتم سرم

  ام؟يدن نيمن همه خواستت از ا-

  :نگاهم كرد و گفت قيعم-

  .رسن يوقتا آدما به همه خواسته هاشون نم  يگاه يآره. ول-

  عطرش بغضم را خفه كنم  دنييكردم با بو يو سع

  .بغض مرا نه

  :گفت  دوباره
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  ...يول  زهيحرفم بهَمت نر نيا دوارميام -

  :دفعه گفت كيكرد و  مكث

  !نتتي بب خواديم  ازين-

 يم يچه حرف ند؟يخواست مرا بب  يم ه؟يدختر سم از؟يخوردم، ن جا
  توانست با من 

در كنار من سر جمع  يكه در هجده سال زندگ ييباشد؟ او داشته
  هجده كلمه هم با من 

  با من داشته باشد؟  توانستيم  ينزده بود حاال چه صحبت حرف

  بود؟   خواهرم

را، نگاه سراسر حسرتم را به   ميها يتاب يرا، ب ميكه اشك ها ي خواهر
  خودش و 

خورد؟ مگر  يبزند به چه دردم م دنيو خودش را به ند نديبب  هيسم
  ي خواهر ها موها

مگر  ستادند؟يا ينم  گريد كيبافتند و در دعواها پشت  يرا نم گريكدي
  خواهر ها 
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كمك دست نبودند؟ خواهر ها   ازيرا نداشتند و موقع ن گريد كي  ي هوا
  مگر با هم 

  زيسورپرا ي برا ثانه يخب ي با هم نقشه ها ايكردند  يو دل نم درد
  پدرشان در روز پدر

نداشتم. من از خواهر فقط  ي حساب من خواهر نيبا ا  ختند؟ير ينم
  و  يقطب  ي نگاه ها

خورد كه در  يم ني خواهر فقط به درد ا نيرا داشتم. ا زشيانگ نفرت
  يمشك لونينا

و سر ساعت نه  يكن   كشيخاص تفك ي در قسمت زباله ها ،ي چيبپ
  !دم در ي بگذار

 نديب  يمن هر روز هامون را م  اقتيل  يسوختم كه خواهر ب يم نيا از
  ن يا ديو من با

 يكه نم ي از خواهر ميشهر در حسرتش بسوزم. كه او برا سمت
  .اورديشناسم خبر ب 

  :زدم و گفتم  ي عصب ي پوزخند
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به خاطر   ديچاره ام كه با يمن چقدر ب ن يبب ش؟ي نيب يهر روز م از؟ين-
  از يبه ن  نميا

  !كنم حسادت

  :توجه گفتم يبهت نامم را صدا زد كه ب با

  مي! انگار فقط من و پناه اضافه بودن يشما دوتا خانواده دوباره با هم-
  وسط. سراق نيا

خواد باهام حرف  يتو م قيخواهرم از طر رم،ياز تو بگ ديرو با مامانم
  !بزنه

. ما دوتا خانواده ستين  يكن يكه فكر م ي من! اصال اون طور ي خدا-
  هم بر  شيپ

  !مينگشت 

  :را تكان دادم و گفتم  سرم

خوام. همون  يوقت نم چي. ه نمشيخوام بب ي. من نمال يخ يب-
  كه هجده سال  ي جور
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خوام باهاش حرف بزنم. بهش بگو حالم  يحرف نزدم االنم نم باهاش
  ازش بهم

! بهش بگو دور و ور مي كنم  بيچارش دمشي. بهش بگو اگه دخورهيم
  من نپلكه وگر نه 

تقاص مرگ بابا رو با جون خودش پس بده! بهش بگو  كنميم ي كار
  تورو به زييپا

  ....ت

  :و گفت  ديعجله وسط حرفم پر با

گم. نلرز  ينم ي زيچ گهي. باشه من دزم ي. آروم باش عزششششششيه-
  .ي نطوريا

  !زييپا

  نه يداده بودم به س  هيرا دو طرف صورت من كه سرم را تك دستانش 
  لب ري اش و ز

  كردم گذاشت   يزمزمه م ي نامفهوم  اصوات
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دانستم كه دلم   يرا م نيلحظه ا نيمتنفر بودم، فقط در ا ازين از
  نمش، يمرده بب  خواهديم

  !كشتمش يمن بود م شياالن پ ازيشده بود و اگر ن ليزا عقلم

  :گفت مي به من با تحك رو

باشه؟ به  ي تو حق انتخاب دار  ز؟يي . پاششششيهبه من نگاه كن.  -
  ي تونيم يراحت

  گم؟ ي م يچ  ي شنوي. ميرد كن درخواستشو

منطق را آرام آرام به   شيكردم، دوباره مثل آن روز چشم ها نگاهش
  .عقلم باز گرداند

. من قرار دميكش يدر پ يو پ قيعم ي را تكان دادم و نفس ها سرم
  .نم يرا بب  ازينبود ن 

  !توانست برود به جهنم يم  ازين

كرد و دوباره  پيرا در آن تا ي زيرا برداشت و چ لميلحظه موبا همان
  شيسر جا

  .گذاشت
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بودم. لعنت به او كه قاطل پدرم بود. لعنت به    ياما هم چنان عصب من
  كه چشم  ازين

و   هي. لعنت به سمندي من در آن خانه را بب يتنها حام  نداشت
  .دخترش

  .زيي. آروم باش پاششششيه-

بسه. منو   ديبشه؟ هجده سال منو د يكه چ نهيخواد بب  ي منو م-
  .ديو ند ديهجده سال د

هامو  هيتو، گر شي به درد و دل داشتم اومدم پ اجي موقع كه احت  هر
  تو آوردم، به شيپ

تو. كجا بود اون موقع ها كه از  شي پ  ومدميخوردم م ي بر م يمشكل
  يدرد به خودم م

 يگرفته بودم و تنها كز م  يكه افسردگ ييكجا بود اون زمانا دم؟يچيپ
  گوشه؟ هيكردم 

رو  هيسم ي مهر  ي ب يبود وقت ي به اصطالح خواهر كدوم گور اون
  ي نسبت به من م
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كردم؟   يم هيچشمش گر  ي آشكارا جلو يبود وقت يكدوم جهنم د،يد
  .ودوقت نب چيه

  گهيبهش بگو دخوام باشه. بره به جهنم! برو  يپس االنم نم نبود
  راحت باشه الشيخ

 زييراحت باشه پا الشيمامانمو ازم گرفت و هم بابامو. بهش بگو خ هم
  تا چند وقت 

وقت نبوده. بگو به هر دوتاشون، هم  چيكه انگار ه  رهيم ي جور گهيد
  و هم  هيسم

  .كنن يراحت زندگ  الي. بگو باخازين

توسط   مينتوانستم حرف بزنم چرا كه صدا گريد  ديجا كه رس نيا
  .بغضم خفه شد

  :كه گفت   ديبه گوشم رس شيصدا

  يكنم اصال نم يوقتا حس م  ي حرفات. بعض نيمنو با ا يكشيم-
  شناسمت. اون جاست 

من كجاست؟ با عشق من   يمنطق ز ييخواد ازت بپرسم پا يدلم م كه
  ؟ ي كرد كاريچ
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من در عمق كهكشان چشمان تو نهفته است. فقط نگاهم كن،   منطق
  آن قدر ق،يعم

مركز كهكشانت غرق شوم. آن وقت است   ي چاله ها اهيكه در س قيعم
  زييكه تو پا

  .افتي يات را خواه يمنطق 

  :زدم لب

  .نگام كن-

  فيرا با ضر شيچشم ها ي ن ي توانستم ن يحرف نگاهم كرد، من م  يب
  اتيجزئ نيتر

غزل  نيتر يتوانستم طوالن  يابعاد بكشم. من م  نيبزرگ تر در
  عاشقانه جهان را در 

 كيكتاب  كيتوانستم  ي. مميمجهول الرنگ بسرا يدو گو نيا باب
  ي صفحه ا ونيمل

. من موجود سميبنو شي نهفته در چشم ها  چيرابطه با كهكشان مارپ در
  .بودم  يترسناك
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با    دم،يكش  ينفس م شيگرفتم، با نفس ها يجان م شياز صدا من
  .دميد يم من با او بهشت را هم  كردم،يم  يلبخندش زندگ 

ارزش  ي زيپش ميرفت به جهنم، برا ي م  ديبا ا يكه او بود كل دن يوقت تا
  از ينداشت كه ن 

االن در كنار من اتش فشان  نيدر واقع اگر هم ند،يخواهد مرا بب  يم
  ي هم فوران م

  .از يمثل ن يارزش ي مهم نبود چه رسد به آدم ب كرد

....::::::::::....  

حدود هفتاد و دو ساعت بود كه   ي زيچ  تيموقع نيمن در ا اكنون
  بودم،   دهينخواب

بود، ضربانم تند و كند شده بود،   دهيكش  رينخورده بودم، قلبم ت ي زيچ
  خته ياشك ر

  شده   وانهيكرده بودم، ، از عذاب وجدان د يگوانيبودم، د دهيخند بودم،

شده بودم كه  رهيشده بودم و خ رهيشده بودم و آن قدر خ رهيخ بودم،
  چطور دم ينفهم

  .دوازده جفت شدند  ي رو يلعنت  ي شد و عقربه ها يط زمان
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ارتباط  ي زيچ چيخواستم ه  ينم ش،يگرفتم از چشم ها ينم چشم
  را قطع  مانيچشم ها

 لمي وصل بود. موبا اتميح انيبه شر يرشته ارتباط  نيچرا كه سر ا  كند
  خورديزنگ م

 ريد يخط بود قطعا اگر كم ي كه آن سو يتوجه بودم، كس يمن ب اما
  تر جوابش را 

  !مرد  يدادم پشت تلفن نم يم

 ي كه دلم برا ديرا بست. بست و نفهم شيو چشم ها ديكش ياما آه او
  بار هزارم هزار 

  دهي . بالخره زمانش رس كرد يدرد پمپاژ م خون ي . قلبم به جاشد تكه
  بود. وقتش بود 

  !همانطور كه پناه گفته بود  قايدقبار هزارم نابود شوم.  ي برا تا

  .كردم يخودم را ترك م ديتمام شده بود و من حاال با يروز لعنت دو

را بردارد كه چشمم به پشت گرنش   لميموبا زيم ي شد تا از رو خم
  !افتاد؛ به عالمتمان
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شد  يگردن من جاودانه شده بود! چطور م ي هم مثل همزادش رو او
  مرد را  نيا

حس جمع شده در قلبم  نيكردم تا ا يچه كار م دينداشت؟ با دوست
  و شتريهر روز ب

همه عشق را داشته و  نيا شيگنجا نشود؟ قلبم چطور تا كنون   شتريب
  منفجر نشده 

  است؟

  !چاره و درمانده بودم كه نداشتمش  يمن چقدر ب  و

كه متولد شده بود نحس بود و  ي روز دم، يعالمتمان كش ي را رو دستم
  ا هر دو آنم

  !و مسخره بي. چه عجميدخودمان هك كرده بو ي را تا ابد رو ينحس

  ...وجود داشت اما ي ارتباط خواهر برادر  نيدور زدن ا ي برا يراه كاش

وجود ندارد. به من   يوقت راه چيمن كال ه ي بود، برا نيهم شهيهم
  تمام ديرس  يكه م
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من خار  صي. اصال انگار شخص شخراههيب ايبن بست بود  ايها  راه
  !داشت

حت شود كه من برادرم را به چشم و خدا نارا مي بگذار گناه كن اصال
  ي نگاه م ي گريد

رادرم باشد؟ مگر  ب ي فسم بند نفس ها . اصال مگر من خواستم كه نكنم
  من خواستم 

ام گره بخورد به احساساتش؟ مگر من خواستم كه  يلعنت احساسات
  گونه  نيقلبم ا

در حضور برادرم بزند؟ مادرم از من متنفر است، پدرم سالهاست   تابيب
  ست، يكه ن

  ياتفاق نيسه خانواده رفته، به هر حال ا ي تكه تكه است، آبرو پناه
  نبوده كه مردم

  ني! در اوفتديب شانيشوند، صبحانه بخورند و برا داري از خواب ب صبح
  چه  انيم

  داشته باشم؟   د،يدارد من به برادرم از آن نگاه ها كه نبا يتياهم
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آن وقت در  كرد مخ شوهر دوستش را زد و روز عقدش فرار خواهرم
  فقط نگاه من به برادرم گناه است  انيم نيا

  تيدارد شكوه و شكا دهيناگفته بمانند، چه فا دي ... ناگفته ها باآه
  ي م كردن؟ خدا راهم

  !باشد ريدلگ گذارم

گذاشته  شيزانو ها  ي را رو شيهمانطور كه خم شده بود و ارنج ها او
  بود با تلفن 

  يول دم يشن يرا نم شيزد، پناه پشت تلفن بود، حرف ها يم حرف
  دانستم كه پناه  يم

  .داد وقت رفتن است ينشان م نيو ا است

عالمتمان برداشتم و بلند شدم. له اتاقش رفتم و آرام   ي را از رو دستم
  ل يآرام وسا

  .گذاشتم فميشمارم را جمع كردم و در ك انگشت

  .ميگو يرا م يشده بود. همان دو روز لعنت تمام
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  اليو نيا رونيحاال وقت رفتن بود، ساعت از دوازده گذشته و پناه ب  و
  .منتظرم بود

باز هم دنبالم آمده بود. او به خاطر من   اليو نيبا تمام نفرتش از ا  پناه
  يال يو نيتا ا

  !چي قرار بود چه كنم؟ ه شيشده خودش را كشانده بود، من برا نينفر

خورده كار دارد، دروغ  ي سر كيگفت  يماند، م يجا م نيهم هامون
  ي گفت! م يم

كند.   ي بكشد و خود خور  گاري ها را نگاه كند، س  نيدورب لميف خواست
  چيدر واقع ه

  .انجام بدهد  ال يو نينداشت تا در ا ي گريد كار

رفتند. انگار نه انگار   يكه داشتند م  ي حس شده بودم، مثل آن روز يب
  ي ها هيكه ثان

  ي و طره ا دميتوجه مانتو و شالم را پوش يگذرانم، ب يرا كنارش م آخر
  ي از موها

از كش مو نگه داشتم. نه كه فكر قر و فرم باشم، نه!   رونيرا ب  بلندم
  ي بو ميموها
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  .داد يرا م  شيها  نفس

به در داده  هيبه سمتش كه تك دميدو اوردم،يآخر نشد! طاقت ن  دست
  كرد   يمن نگاهم م از  تر رانيبود و و

  !ميما بود! ما خواهر برادر نمونه سال بود ي روابط خواهر برادر حال

  يآخر كه كنارش بودم در آسمان ها بودم و پس از او م ي ها هيثان نيا
  دانستم كه با 

هبوط خواهم كرد. سقف آسمان بر سرم  نيبه سمت زم اديز سرعت
  آوار خواهد شد

  .من خواهد افتاد فينح ي شانه ها ي وزنش رو و

 الي شد، پناه داخل و دهيهمان حال بودم كه كوله ام از پشت كش در
  .شده بود

 ال ي. پناه در وجا گذاشتم جا،ا همان از او جدا كرد اما من روحم ر مرا
مانده قلبم هم اشك شد و از چشمم   يذره ذره از باق ن يو آخر بست را

  يزيچ گري. دديچك

 ي جسم بود كه توسط دست ها  كي نمانده بود، فقط   يمن باق نيا از
  تيهدا نيپناه تا ماش 
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  .شد  يم

  !يسادگ  نيتمام شده بودم. به هم من

  
  :نشست و آنها را به زور بست و گفت ميچشم ها ي پناه رو دست

  .گذره  يچهار روز م ي ديكه خواب ي بار ني! از آخروونهيبخواب د -

سه   ي كه بچه ها ييپناه مثل مادر ها مياز شمال برگشته بود يوقت از
  چهارساله دارند

 ريدانم آن وقت شب از كجا گ  يكه نم ييراه افتاده بود و غذاها دنبالم
  آورده بود را 

  حمامم كرده بود،   يقاشق به خوردم داده بود، با كتك راه قاشق

  .داده بود كه بخوابم چي سه پ ريحاال گ و

. نگاهش به من  رمي كرد تا به درد خودم بم ينم ميدانم چرا رها ينم
  ترسان بود،

  زد كه انقدر نگران شده يم اديرا فر ي زيچه چ ميچشم ها  دانمينم
  ه ديبود. فكر كنم د
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  نيا ي زيبود چ دهي شمارم و فهم يساعتها را م  ميروز فنا ي كه برا بود
  درست  انيم

  .ست ين

را بستم و وانمود كردم  ميرا راحت كنم چشم ها الشيكه خ نيا ي برا
  ام،  دهيكه خواب

  يرا م دنميخواب ليحرف ها بو. چرا كه استا نياما زرنگ تر از ا او
  ي شناخت برا

  .خوابم را به خود گرفتم و چشم بستم يشگيفورا حالت هم نيهم

  :و گفت ديكش يپوف

كه  نيشده، شك كرده. به زور با بهونه ا وونهيمامان د  رم،يمن دارم م-
  دوستم

ترسم زنگ به زنه به    يتا االن دست به سرش كردم اما م مارستانهيب
  تم ومادر دوس

شركت تا   رميراه بندازه. فردا صبح زود م ي زيشب آبرو ر نصف
  .ارم يب  نتوي ماش
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درو باز  يبرم كه مجبور نش يم داتوي من كل يش داريب  ستين الزم
  .ي كن

ذارم چون قراره مامانو صبح ببرم  يروز تنهات م كي من فقط  زييپا
  چكاپ. احتماال

نصف روزو گند   نيو اون طرفا نباشم. لطفا ا ش يتا ساعت پنج و ش فردا
  .ام ينزن تا ب

  .! قول بدهي ديدونم نخواب ي م باشه؟

  :را مثال خمارِ خواب كردم و گفتم ميها چشم

  .دم يباشه قول م-

دكتر مامان فردا بهش  يول ذارميتنهات م طيشرا نيببخش كه تو ا-
  .وقت داده

  .راحت باشه  التي. خزميباشه عز-

  .ديكش ي را لمس كرد و پوف كالفه ا نگميپرس

حالت بده اصال شك نكن و  يليبه هر دل ي من رفتم. اگر احساسا كرد-
  بهم زنگ
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  . باشه؟بزن

زد   يهم چنان در آن موج م يكه دو دل ي تكان دادم و او با نگاه ي سر
  در را بست و

  .رفت

 لمينشستم، هامون در نوت موبا ميسر جا خي با رفتنش س بالفاصله
  ادداشتي ي زيچ

دانست اگر از  ي. منم ي از صفحه خارح نشده بود تا بب يبود ول كرده
  صفحه خارج 

  .را شادداشتي نميمحال است كه بب  شود

من   طيتم. شرابه فكر فرو رف  دنشيچه كه بود بالفاصله بعد از د هر
  يخاص طيشرا

پر از عقده و  يول رميدر روز تولدم قرار بود بم گريچرا كه ده روز د بود
  .بودم  نهيك

ام خفه   نهيكر كننده و دردناكم را در س ي ها اديفر  يمتوال ي سالها
  كرده بودم و تلنبار
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را  نيبه خودم بود. من ا  يظلم اساس كينكردنشان  يالبودم و خ كرده
  به روحم، به 

  .بودم  ونياشكبارم، مد  ي ام، به چشم ها دهيدرد د  جسم

توانست   يبود اما م يارزش يب زيچ لمينوشته شده در موبا ادداشتي
  روحم را آرام 

 مي ها اديپلمپ شده درد ها و فر شهي توانستم ش يآن م قي. از طركند
  شل كنم  يرا كم

كنم. من در سرم شور انتقام داشم.   ياش خال يبر سر باعث و بان و
  انتقام مرگ پدر، 

كه بر پشتش داشت، انتقام  ي قلب شكسته پناه و زخم خنجر انتقام
  هجده سال دل پر

بل از انتقام مرگ خودم را ق ييسك جور ها يمن حت  حسرتم،
  .فتمگر يوقوعش م

بودم كه سرش در الك  ب يبا نگاه عج ييايرو  ي نظر همه من دختر در
  خودش بود و 

  .رساند ينم يبه كس ي آزار 
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خواستم پوسته خودم را بشكافم و با تمام قوا  يبار م نياول ي برا من
  را كه  ييسالها

 يا در قلبم انبار كرده بودم را بر سر كسقطره عقده و حسرت ر  قطره
  بكوبم كه 

  .بود قشيال 

  نشستم،  يآرام نم من

افتاد  يگذشته م يحوال ييشده بود و اگر كالهش هم حا  ميتسل پناه
  داشت من  يبرنم

  .توانستم  ينم اما

  دهيد الياشكم نگاه پر نفرت و درد پناه را به و ي قطره ها نيدر ب روزيد
  بودم و به 

بود هر چه غصه و حصرت  ي نگاه حاضر بودم آدم بكشم. كاف نيا خاطر
  را با هم 

 خواستميدادم و گذاشتم بغض شود و درد شود و سرطان شود. م فرو
  بزنم و اديفر
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  .زميبر رونيب كجايراذ  همه

خودش عشق مرا خفه كرده و  ي خودش با دست ها ايكه دن حاال 
 يدور م ييايبود پس من هم از نقش آن دختر رو كشته احساسم را

آن دختر .نمانده بود شياهايرو از ي زيچ چيه گريشدم چرا كه د
  دفن  شيحسرت ها و بغض ها  ريرا ز  شياهايرو

را از خودم   ييا يآن دخترك رو ت يشخص ديمن حاال با نيبود و ا كرده
  .كردم يدور م

  يقبل از رفتنم م ديرا بكنند من با شانيگذاشتم راحت زندگ  ينم
  .كردم يم  رانيسوزاندم و و

  نهي در س يبودم، قلب شهيتر و زخم خورده تر از هم دهيغم د من،
  نداشتم و خاطرات

خوردند؛من مصمم تر شده بودم چرا    يشده بودند و مغزم را م انهيمور
  كه حاال من 

  .از دست دادن نداشتم ي برا ي زيچ گرينقطه د نيا در

 يعمل ي وقت برا نيقرار بود تا عصر نباشد، پس بهتركه پناه  حاال 
  كردن نقشه ام بود
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شده مرا  يرا دارم حت ي كار ن يقصد انجام چن   ديفهم ياگر م و
  يكند نم  نهي قرنط

  .كنم  يرا عمل ممي تا تصم گذاشت

  يگرفت، ب يشده بود كه خوابم هم نم ي جور گريد دم،يصبح نخواب تا
  حس و كرخت

 ميتوانستم اراده و همتم را فرا بخوانم. چشم ها  يبودم و به زور م  شده
  گود افتاده بود 

 يرا گرفته بود و رها نم بانميگر ي شده بود و سر درد فاجعه بار  اهيس و
  .كرد

كرده بودم  هيبودم در آن دو روز و روز قبلش كه سراسر گر متعجب
  ر چرا دچا

  .داشت يبيعج يقدرت شفا بخش ينشده بودم! هامون به راست  سردرد

را به هر  يكه شد تكان دادم، همّت لعنت  ي جانم را هر جور ي ب بدن
  كه بود  يقيطر

خودم را آماده  ديبح بود و بابلند شدم. هشت ص ميخواندم و از جا فرا
  كردم. طبق يم
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پس از   ديبودم با ي من اگر ده صبح آنجا م يحساب سر انگشت كي
  دوساعت به خانه 

ام را تا آمدن  يخودم و اعصاب خط خط كردميم يگشتم و سع  يم بر
  پناه آرام كنم 

  .شك نكند  تا

 يغرورش م ديشدن شدرا خورد  نيخواستم بفهمد چرا كه ا ينم
  ي دانست و من م

از خود نشان نخواهد داد. او مرا به   يكه عكس العمل جالب شناختمش
  ي باد فحش م

گفت دماغم را از  يزد و م يگوشم م  ريز ي جد يليو خ گرفت
  بكشم رونيب  شي زندگ

نتقام خودم و از دست  فقط به خاطر او نبود. من عالوه بر او، ا نيا يول
  را ميرفته ها

روز  ي ناه مانع من و نقشه هاگذاشتم كه پ يو نمخواهم گرفت  هم
  .م شودآخر ي ها
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بهتر بود  ديو بزرگم را پر كردم. شا  يساز را به برق و ماگ خرك ي چا
  رفع ي برا

  !ميبخورم اما در خانه قهوه نداشت ن يكافئ يآلودگ خواب

بدون قندِ داغ خوردن عادت كرده  ي ناشتا چا بيعج  ميام به رژ معده
  يبود و اعتراض

 زيفكر كردم كه چه چ نيخوردنم به ا ي كرد. در تمام طول چا ينم
  اد يرا فر ييها

كوبنده   ي به اندازه كاف يكه غرور خودم و پناه خورد نشود ول  بزنم
  باشد تا طرف 

  .دي به نظرم رس ي اديز ي ها زيرا خورد كند و چ مقابل 

 يفتم؛ من م ر يبه قصد صلح نم من اورم،ي كم ب كاريپ نينبود در ا قرار
  ران يا ورفتم ت

منطق را فرسنگ ها از خودم دور كنم و  ديكار هم با نيا ي . براكنم
  سنگ شوم چرا

  .شكست ينبرد نخواه نيدر ا يفقط اگر سنگ باش كه
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كردم تا در موعد مناسب بر سر فرد   داريخشم خفته در قلبم را ب كل
  ي المناسبش خ

لبم  ي رو ي و سوزانش پوزخند قيعم ي دن شراره ها. از حس كركنم
  نشست؛ 

  .خواهد داشت ي اد يز بيدانستم قدرت تخر ي كه م ي پوزخند

  :انداز شد  نيپناه در سالن طن   ي رفت و صدا ريغامگ يپ ي رو تلفن

پاركه و   اطيتو ح نت ي. ماش شگاهي وردم آزماسالم. من مامانم رو آ-
  .روشه  چميسوئ

تا  يصبر كن  يداشت ي و اگر كار ي نر  ييدم جا يم حيمن ترج البته
  . با اوناميخودم ب

  ي . غذا برات تويش داريماال دو و سه ظهر ب خواب تو احت تيوضع
  گذاشتم و خچالي

اون ظرف  نمي و بب اميچون اگر ب ي دارم كه همشو بخور ي اديز ديتاك
  پره همشو تو

من    يول ي. احتمال نود درصد هم سر درد داشته باشزميريم حلقت
  ميقرصا رو قا
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  ي د  ينم تياهم تي ه سالمت كه ب يون قدر احمق ا دونميچون م كردم
  و ناشتا اونا رو

نكن تا من   ي كار مسخره و احمقانه ا  كنمي. خواهش مي خور يم
  .خودم رو برسونم

  !ي با

.  

  .تر شد ميتر و بغضم حج ظي خندم غلقطع و من پوز شيصدا

حس   ني: پناهم؛ به خاطر همميشد تلفن را بردارم و بگو يكاش م ي ا
  مادرانه ات 

  .زمير يرا بهم م ايدن  تتياحساس مسئول نيبه من و هم  نسبت

  .داد  يمكار را به من ن نياجازه ا دي فهم يكه اگر مشد چرا   ينم اما

لباسم را   نيبلند شدم و به سمت اتاق رفتم تا بهتر زيپشت م از
  آن   گريبپوشم. من د

 ي داد نبودم. سراق مانتو ها  ينم تيكه به ظاهرش اهم ييا يرو دختر
  پناه رفتم، يياهدا
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و رنگ  ياز آنها حالت سنت يكي يكار بودند ول طيمح ي آنها برا همه
  ي ب يزرشك

 ي ريشب بود تا مانتو. شال ش  راهنيپ  هيشب  شتريداشت و ب  ي رينظ
  رنگ را ماهرانه

 ي را رو  مليرا با اتو مو صاف كردم. ر ميها ي و چتر دميچيسرم پ دور
  ي مژه ها

  .رنگ دادم ميهمرنگ با مانتو به لب ها يو با رژ لب دميكش  بلندم

از   يكياز داخل   اط يهم به دست گرفتم و با احت  يرنگ  ي ريش فيك
  كتاب  ي كتاب ها

 فيرا برداشتم و در ك زميپدر عز هيآن برگه نحس و اعالم خانه
  ها برك  نيگذاشتم. ا

  يم  نيرا زم فميبرنده من بودند و در وقت مناسب آنها را رو و حر ي ها
  .زدم

از شدت  ميپا ريز ن ي لحظه بودم، زم نيدر اعماق قلبم منتظر ا سالها
  خشمم ترك بر

  .ترساند  يو لبخندم خودم را هم م داشت يم
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كه   ي را زدم. آن روز  موتيو ر دميپوش ي رنگ ي ريتخت ش ي ها كفش
  خانه را ترك 

.  دميترس  يخانه م ن يا ي جا نقل مكان كردم به شدت از فضا نيبه ا و
  را در يماش

  نيشدم به خاطر هم يداخل خانه نم يپارك كرده بودم ول اطيح
  نصف روز طول 

م.  و وارد خانه شو م يايام كنار ب يدرون ي تا من با كشمكش ها ديكش
  را بجز او  يكس

برنامه  شيرا كه برا ي و كار دميد يكه بر سرم آمد نم ييبالها  مسبب
  را  ختمير

  .دانستم  يم  مستحقش

درد  ي هم برنامه ام مرور گذشته بودم، آن قسمت ها ريطول مس در
  !ناكش

  .دم يانجام به همان مكان رس سر

  !يياليخانه و نيچند ن يسه طبقه ب يخانه آپارتمان  كي
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و   ازيام آدرسش را داده بود؛ خانه ن  يكه هامون در نوت گوش ييجا
  !هومن

كه  يرا زدم. نگاه آخرم را به آدرس  موتيم و ررا متوقف كرد ني ماش
  داده بود انداختم

بلكه   ندي خواست مرا بب يم  ازيبودم چون ن امدهي زدم. من نپوزخند  و
  آمده بودم همه 

  .كنم يرا خال ميها اديرا در هم بكوبم و فر زيچ

  تمي كنار رفتم تا هو فون يآ  ي رفتم و زنگ را زدم و بالفاصله از جلو جلو
  مشخص

 يهر عكس العمل ي خودشان را برا دنديفهم ي. احتماال اگر منشود
  ايكردند   يآماده م

  ازيامت  دنديد يكردند و مهم تر از آن؛ اگر آنها مرا م يرا اصال باز نم در
  ز يسورپرا

  !دادم يرا از دست م  كردنشان

فكر كرده   ديباز شد. شا ييچون و چرا  چيدر بدون هكمال تعجب  در
  از يكيبودند 
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آشناست كه بدون پرسش در را باز كردند، بعدها   ايخانواده  افراد
  ي م مانيمطمئنا پش 

  .در را رو به من گشوده اند  ده يو ند دهيكه نپرس نياز ا شدند

گفته بود كه كجا ساكن هستند پس بدون فوت وقت در  هامون
  باز  مهيكه ن شانيورود 

 نجايام دادم. ا ينيب   به ي نيردم و داخل شدم و بالفاصله چرا باز ك بود
  بود  ي لجنزار

  كردند؟  ي م يآنها درش زندگ كه

گرم و خنك داشت. پاركت   حهي را  يچوب و چرم و كم ي بو خانه
  وار يو د يشكالت

رو به   يمشك يدست كاناپه راحت كيرنگ داشت.   يو خاك دي سف ييها
  ون يتلوز ي رو

سوخته قرار  ي قهوه ا  يسلطنت  ي آن طرف تر مبل ها يو كم بود
  ي داشت. مجسمه ها

آدم هم بلند تر بود  كيكه گاها قدشان از  ي رنگ ييهم و طال يبزرگ
  يجا  ي در جا
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  .خورد يبه چشم م  خانه

  شي نشسته بود و ناخن ها ازيرنگ، خواهرم، ن يكاناپه مشك ي رو قايدق
  را سوهان

 دكمه سر يمن درحالبود. همان لحظه هو  دهيمرا هنوز ند د،يكش يم
  بستي را م نشياست

آمد. نگاهم كرد و دوباره مشغول ور رفتن به دكمه شد   رونيب ياتاق از
  بعد  ياما كم

حد ممكن باز شده بودند دوباره نگاهم كرد و  نيتا آخر ييچشمها با
  همانجا خشك 

  :. لب زدشد

  ز؟ ييپا-

بالفاصله سرش را با شك بلند كرد و همانطور   ازينبند حرفش  پشت
  سوهان به دست 

كه   ييبايزدم. آنها حق داشتند! دختر آراسته و ز ي برد. پوزخند ماتش
  ستادهيا  شانيجلو
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لبخند به لب   شهيدست و پا و احمق گذشته نبود. او هم يب زييپا بود
  داشت نه پوزخند،

سابق نبود.  لهيپ لهيش  يشرارت بار و مرموزش آن نگاه معصوم و ب نگاه 
  دو مات  هر

من هم    ميخواستم بگو يكردند. م  ينگاهم م هيمبهوت تا چند ثان و
  آن نامه را  يوقت

خشك شدم، پدر همانطور خشك شده جان داد، پناه همچنان  دميد
  خشك است،

  .البته وگرنه جسمش كه از من هم سالم تر است روحش

 ي كردم برا ياول از بهت خارجشان م ديحاال وقتش نبود! با يول
  هر دو دستم  نيهم

  :. بلند و شاد گفتم دياز جا پر ازين  محكم بهم زدم كه را

  !نمي بش دي هست! اول بذار اد يز نايحاال وقت واسه تعجب و ا-

در باال  يمبل ي متعجبشان با اعتماد به نفس رو ي در مقابل چشم ها و
  ضلع خانه  نيتر
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هم انداختم و با همان پوزخند نگاهشان  ي را رو  ميو پاها نشستم
  .كردم

.  

دهانش گرفت.   ي را جلو شيبه خودش آمد، بلند شد و دست ها  ازين
  تاپ دكلته سرمه

را  شيبود و موها  دهيپوش ي به همراه شلوار تنگ سرمه ا يرنگ ي ا
  كوتاهِ  شهيل همچك

 ي نكردهدبود بجز موها يفرق  چيه شي كرده بود. با هفت سال پ  كوتاه
  بلوند روشنش 

  !به اندازه پنج سانت در آمده بودند   يپر كالغ  اهِيس شيها شهير كه

  نقطه مقابل من بود، قايبود، او دق نيهم شهيهم از يزدم، ن پوزخند
  و تياصال خالق

به سر تا پا    ديرس يبودنش م   قهينداشت و تهِ ته خوش سل ي هنر ذوق
  رنگ  كي

  .كرد كه اعجاز كرده يو فكر م  دنيپوش
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از باالتنه اش را سخاوت مندانه  يمي انزجار به باز بودن لباسش كه ن با
  !بود نگاه انداختم گذاشته شيبه نما

هومن شد كه بر خالف برادرش سه  رهيوار خ كياتومات ميها چشم
هم   يبه من و اخم ي صافِ صاف بود. نگاهش جد  صورتش كرده و غيت

  كرده  شيابروها يچاشن

 دي رس  يگ تر بود پخته تر به نظر ماز هامون بزر نكهيا ل ي. به دلبود
  .هم بودند  هيشب اريبس ظاهر از لحاظ يول

  ي كتش هم رو ؛يبود و شلوار كتان مشك دهيپوش ديمردانه سف راهنيپ
  .دستش بود 

  :ديبه حرف آمد و با همان اخم مسخره اش پرس هومن

  ؟ يكن يم كاريجا چ نيا-

  يتوجه به هومن در حال يقدم به سمتم آمد و ب كي  ازيبندش ن پشت
  شيكه چشم ها

  :شده بودند گفت  سيخ

  ؟ يخودت زييمن! پا ي خدا-
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گره زدم و با همان پوزخند رو به  نه يشدم و دستانم را مقابل س  بلند
  هومن چشم درشت

  :و گفتم  كردم

  چه طرز برخورد با مهمونه؟ نيا-

  :و گفتم  ازي كردم سمت ن رو

  !تو خونت نجا، ينه؟ اونم ا ينداشت  دنموياره خودمم! انتظار د-

اشك از   ي كه در كمال تعجبم قطره ا يتر از قبل در حال مبهوت
  د يچك يچشمش م

  :گفت 

! چقدر  ي ! چقدر بزرگ شدزييپا ايخدا  ي من فكر كردم هامونه! وا-
  ،ي خوشگل تر شد 

  ...نه انگار كه  انگار

 كيقدم به من نزد كي ختير يم رونيب  ي هر جمله اش كه رگبار با
  شد و  يتر م
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 نيا  ي و جلو دميخواست بغلم كند كه وسط حرفش پر يم احتماال 
  فاجعه چندش آور را 

  :و گفتم  گرفتم

  !ايجلو ن-

بود كه مرا   ي بار  نياول نيعجب! ا  يليخ  يليداشتم، خ يبيعج حس
  خطاب  مايمستق

.  يليبود، خ ريد يلي خ يكرد و نگاهش سرشار از انزجار نبود. ول يم
  چرا كه 

بود و نگاه   يواقع يعوض كيعوض شده بود. او در نظرم  مانيجاها
  ...او

  !يفتگ يو ش  شيو در كمال تعجب، ستاسرشار از حسرت  ي زيچ ديشا

  .بودم دهياش ند يخ ي ي كه هرگز در چشم ها ي زيچ

  :وفتاديشد اما زبانش از كار ن باز مانده خشك ي ها با دست مقابلم 

  .ي كرد ريي. قربونت برم چقد تغ زييپادلم برات تنگ شده بود -
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من تنگ   زيچه چ ي تر شد. احمقانه بود! دلش برا قيعم پوزخندم
  يشده بود؟ ما حت 

را  ني كه زد فقط هم ي . بعد از آن گندميحرف هم نزده بود باهم
  دلم د؟يداشت بگو

كردم؟ اصال مگر قبل تر ها صورتم را  رييتنگ شده بود؟ چقدر تغ برات
  بود كه دهيد

بود  دهيمرا د  گريد ي كردم؟ اصال مگر جز با نفرت طور  رييگفت تغ يم
  گفت   يكه م

  .شده ام بايز

 ي پدرم، نم ليرا كه بشود عزرائ ي خواهر نيخواستم همچ ينم من
  خواهر نيواستم اخ

خواستم   يو فرار كرد، نم ختيهم ر  ي كه با شوهر دوستش رو را
  را كه ي خواهر

بودن  يحام دنيود كرده بود و چشم دمحبت مادرم را از آن خ تمام
  پدر را نداشت، 

  .تكه اشغال نگاهم كند  كيرا كه به چشم  ي خواستم خواهر ينم
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و زهر شد و پمپاژ شد در رگ   ديو چرخ  ديحرف ها چرخ نيا تمام
  نفرت شد  م،يها

رژ خورده ام.   ي شد بر لبها  اديفر م،يدلم، خشم شد در چشم ها بر
  آرام  يول زيآم ديتهد

  :گفتم 

  واقعا؟ -

  كيقرار شد و  ي هومن ب ي انگار. چشم ها دنديفهم ييها زيچ كي
  كينزد  ازيقدم به ن

 ن يزم ي از چانه اش سر خورد و رو  يو قطره اشك ديپر ازيپلك ن تر،
  ي افتاد. اگر نم

  شيچشم ها ي! توسزدير يفتم چه مظلومانه اشك مگ  يم  شناختمش
  نا آرام شد و

 زيي كند پا دايرا از چشم راستم به چشم چپم حركت داد تا پ نگاهش
  .سابق را

 ز ينمانده بود سر ر ي زيآمده بود و چ ميلب ها ي ها وارهيتا د خشمم
  نيب نيشود و در ا
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  يروند را تند تر م نيرا داشتند و ا زگريحكم كاتال ييها زيچ كي
  زيچ كيكردند، 

آورد و  يم نماني از نسبت ب يخط قرمز من بودند، مثال اكر اسم ييها
  مرا خواهر 

تا واژه  دميكوب  يكرد چنان با پشت دست در دهانش م  يم خطاب
  مقدس خواهر را 

 ياست كه خواهر كس يخواهر كس  ميبه او بگو دينجاست نكشد! با به
  كه را كه اتش

 يو از قضا مثل خواهرش بوده را آرام كند. خواهر كس  ختهيجانش ر بر
  است كه 

  رياست كه خودش ز يدهد. خواهر كس نيقاتل روحش را تسك خواهر
  س يباران غم خ

اش را   ندهيو آ يكه خواهرش زندگ يسر كس  ي شود رو ي اما چتر شود
  .جهنم كرد

تا  اوردياز او ب يبود اسم  يپناه بود، فقط كاف ميخط قرمز ها گريد يكي
  بر ي طور
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 ازي اما خب ن  ستديبا شيپاها ي كه دوباره نتواند رو خراب بشوم سرش
  از خطوط

  :من خبر نداشت چرا كه گفت قرمز

  ...يگشتم دنبالش ول  يليمن خ ؟ي از پناه خبرث دار-

داشت اثن بشر!   يي ! چه روي ام خفه شد. وا يقهقهه حرس ي صدا با
  مگر پناه را اصال

مهم بود؟ دنبالش گشته بود كه چه   شيشناخت؟ مگر اصال برا يم
  شود؟

 يب  ي ساله اش چند روز ارديكه انگار از دوست چند مل  ديپرس يلحن با
  خبر بوده 

 افتاد؟  يپناه م اد ي. اصال به است

  است؟ دوستش بوده نهيري ردك عشق دم نيافتاد كه هم يم ادشيبه 

كنم و اجدادش هايم را ول  اديفر شهيشرم! وقتش بود سر ش  يب ي وا
  چشمش  ي را جلو
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اين كارا سرانجام   ندي همگان و بب ي شود برا يتا درس عبرت اورميب
  چيه؟

با خودم بود اما بستنش با  شهيشود. باز ضدن در ش يم ي زيچ چه
  خدا! در اوج قهقهه

نستم از خشم سرخ شده اند ناگهان ساكت  دا يكه م ييچشم ها با
  .شدم و نگاهش كردم

  :گفتم زيآم  ديتهد ييصدا با

ازش خبر داشته  د يتو بود چرا من با يو جون جون يميدوست صم-
  باشم؟ 

 يبود. با انزجار نگاه  ستادهيكردم سمت هومن و كه كنار همسرش ا رو
  ي به دست ها

  :نگاه كردم و گفتم  ازيشانه ن يرو  تگرشيحما

  د؟ يريگ ي مگه نامزد تو نبود؟ سراغشو چرا از من م-

را  نيبود، ا  دهيترس ازيخورد و ناباور نگاهم كرد، ن يتكان سخت  هومن
  ياز چشم ها
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قدم   كي. خفه شده بود اما هومن دميفهم يم زانشيو گر هراسان
  محكم به سمتم 

  :و گفت ستاديا ازين يو جلو برداشت

  ز؟ ييپا ي خواي م  ينبش قبر گذشته؟ چ ي اومد-

چسب زخم ساده   كيبود كه با  انيم نيدر ا  ي ا ي! زخم عفون نيآفر
  ش يهفت سال رو

دفعه آن را بكنم تا چرك و خون  كيبسته بودند و حاال وقتش بود  را
  ي به سر و رو

كردم و با خشم زل زدم  زيرا ر ميها!چشم ها يبپاشد! عوض  شانيزندگ
  ي به چشم ها

  :توجه به هون رو به او پاسخم را گفتم يخواهر نما و ب طانيش آن

گندش  ي كه بو ي رده ا ! اومدم نبش قبر گذشته. اومدم اون منيآفر-
  همه جارو گرفته

  !و بسوزونمش رونيب  بكشم
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كنار زدم،   شيحركت از جلو كي سمتشان رفتم و هومن را با  به
  متعجب و مبهوت و 

  شي. در چشم هاديبا تنه ام كنار كش   يبه راحت نيهم ي بود برا ترسان
  آرام و ترسناك

  :كردم زمزمه

  ؟ ي اريال اسمشو باص شهيخوام بدونم روت م يپناه؟ م  ي ديپرس-

شده بودم و اعمالم دست خودم نبود، افسار  وانهيبود به سرم، د زده
  رفتارم به دست 

تازاند! دستم   يباستان( درونم افتاده بود و م ونانيجنگ   ي )خداآرِس
  كه  ي را جور

  :ه ام زدم و با اخم گفتمكنم به چان يفكر م  قايدارم عم انگار

  !م يمرور كن  ديايب-

. ديچرخ يترسان بود و دنبال هر عكس العمل من م  شانيها چشم
  ناباور بودند از

  :زدم اديفر ازيام. ناگهان در صورت ن ي دفعه ا كيرفتار  رييتغ
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كه با عشقش ساخته بود، تو گند  ي ا  يصورت ي اهايبه رو ي تو گند زد-
  به ي زد

  !يعوض ي تو دوستش بود  ندش،يبه آ گند زدي تو  ش،ي زندگ

  :دادم و گفتم هلش

  ي نامه گند زد  هي! با تو دوستش بودي االن با عشقش ازدواج كردي -
  به رابطه 

  !نامه هيتا خانواده. با   سه

و   دمياش كوب  نهيدر آورم و به س هي ثان در عرض چند فميرا از ك نامه
  :زدم اديفر

فكر  نيبه ا ي بودتت  با شوهر دوس ياصال وقت ادته؟يرو  يلعنت نيا-
  دوستت  ن يبا بهتر ؟ي كرد  كاريكه با سه تا خانواده چ ي كرد

نامه  هيبا  يدونست؟ وقت يكه مثل خواهر خودش تورو م يكس ؟ با
  يكرد ي گورتو گم م

  ؟ يذار يجا م ي ا رونهيكه پشت سرت چه و ي فكر كرد نيبه ا اصال

  :دميكش اديدادم و فر هلش
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  اصال؟ ي فكر كرد-

سر  ازيبه سوزش افتاد و سرفه ام را با نفس نفس زدن ها  ميگلو
  .خشمم خفه كردم

 ميتا آثار به جانده از او را از دست ها دميكش  ميرا به مانتو ميها دست
  . هم زمان ميبزدا

  :نزجار گفتم به او با ا رو

  كثافت! -

لرزان و  د،ي به گوشم رس شيبكشم كه صدا اديدوباره فر بودم تا آماده
  :دهيترس

  ؟ يزن يم نت يحاال چرا انقد سنگ پناه رو به س -

دفعه محكم تر از  نيبرداشتم سمتش كه دوباره هلش دهم، ا زيخ
  يكه نم يقبل! اتفاق 

گفت و سرش به    يمبل و شانسم م ي آمد رو يفقط فرود م افتاد،
  خورد و  يم واريد

  .را گرفت ميشد؛ اما هومن جلو ينجاست پاك م  كياز  جهان
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  :و پا زدم تا از دستش خالص شوم و همزمان گفتم  دست

خودت  ي داد يم نيمشو تسكاون لحظه ها زخ ديكه با ييچون تو-
 ي بود يمثل خواهر كنارش م ديكه با ييتو ،ي بود كرده شيزخم

  يبود  ختهيخودت درد به جونش ر

چهار روز خودشو تو اتافش حبس كرده بود؟   يوقت ي بود ي گور كدوم
  ي كدوم جهنم

نه؟  ايگذاشته بود رو شاهرگش و مردد بود كه بزنه   غويت يوقت ي بود
  تو اون يلعنت

 ي تو حموم از حال رفته بود كدوم گور  سيكه با لباس عروس خ موقع
  ؟ ي بود

  :زدم اديهومن آزاد كردم و فر ي را از بند دست ها خودم

  !به من دست نزن-

  كيو من دوباره به سمتش حجوم بردم و در فاصله  ديكش  عقب
  و ستادميا شي قدم

  :گفتم 
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  گهينفر د هي ي ها رونهي كه رو و نياز ا  يخوش بخت ؟ياالن خوش حال -
  ؟يكن  ي م يزندگ ي دار يخونه ساخت

  و بعدش وفتهيم ابيآبا از آس يدوسال نباش يكي ي فكر كرد

 ي به هامون گفته بود ؟يكن يم  تويو زندگ  ي گرد يو خرم بر م خوش
  ؟ ينيبب  منو ي خوا يم

ذارم، به   يسروش. من نم  ازِين رميگ  يهوع مت افتميق دنيمن از د
  ...پناهم كه شده، به خاطر مرگ ب ي اشكا ت يمظلوم خاطر

  :و گفت  ديحرفم پر انيناگهان م ومنه

  يچشماتو بست ي كه اومد يگم. از وقت ينم  يچيه يهر چ زييبسه پا-
  !روني. بسه برو بي در اومده بار زن من كرد دهنت از يو هر چ

  :پرانم گفتم  يرا م  يكه مگس ني توجه مثل ا يب

  !وسط ني ا يگيم يتو چ-

بزنم كه دوباره هومن خودش   اديتا دوباره فر ازي رو كردم سمت ن دوباره
  را انداخت 

  :وسط
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تا  روني. گمشو بيكن  يم نيچشم خودم به همسرم توه ي جلو  ي دار -
  نشدم  كار خودم دست به

  زيرا ر ميخواست دهان گشادش را ببندد، چشم ها ي! انگار نمريخ
  :گفتم  كردم و كوبنده 

رو جمع  ي پناه زد يكه تو زندگ  ي ! برو اول اون گندوونيخفه شو ح--
  ا يكن بعد ب

  !همسرم كن همسرم

  .پوزخند زدم و سپس قهقهه  د،يپر  شياز رو رنگ

  بهش همسر نمونه؟   ينگفت ؟يچته زرد كرد-

و رنگ از   ديلرز  يآشكارا م شيكه حاال زانو ها ازي كردم سمت ن رو
  دهيصورتش پر

  دنشيكرد. د  يطور خوار شدنش نفرت درونم را ارضا م نيا دنيد بود،
را در  يحس خوب يسم يآدم ساد كيمثل   دهيو رنگ پر لرزان طور نيا

  .كرد يم جاديمن ا

را به  نيدانستم كه هومن ا يحكم را رو كردم! از همان ابتدا مشاه 
  :نگفته است   ازين
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افتخار كن! شوهرت  زتيخوب گوش كن خانم سروش و به همسر عز-
  ه! با پناه بود كتونيقرار رمانت از سه روز قبل

  

كه تكِ حكم هنوز پنهان و در  يباختم، نه تا وقت ينم ي باز نيدر ا من
  !دستانم بود

  :تر شد  ظيناباورش پوزخندم غل ي حال زار و چشم ها دنيد با

  نه؟  يخبر نداشت-

  :كردم سمت هومن و گفتم  رو

  ؟يرو به همسرت بگ تيكه گند كار ياون قدر جنم نداشت -

هومن  ي خشم در چشم ها ي گفتم كه شعله ها ي را جور  همسرت
  :روشن شد و گفت

 شه!  ي خواستم اونطور يمن نم-

  :و گفتم  ديخشم در من زبانه كش ي شعله ها دوباره

  ازي تا پ ريهاتو گردن پناه معصوم من ننداز. من از س ي باز يعوض-
  .دونم  ي داستانو م
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 ؟؟كرده بود  كاريچ مگه

  

و سگ محل كردن  ياز غرور خرك ي زيانداختم، چ ازيبه ن ي نگاه
  .نمانده بود  شيها

 يكرده بودم ول رشي بودم و تحق  دهيخواستم رس  يكه م ي زيبه چ من
  .هنوز مانده بود

رابطه شان  ادي و بن شهيدانستم ر يكه م ي زيهنوز رو نشده بود، چ آس
  را سست

به كاهدان زده و  م يبگو ازيو به ن  ميايبود! ب  نيكرد. قصدم هم خواهد
  كه با  يكس

كه قرار بود رو   ي زيبه تمام معناست. چ يعوض كيتورش كرده  يزرنگ
  كنم كم 

  .نبود ي زيچ

  شيچشم ها خينبود،  ايدن نيكه اصال در ا ييشدم به چشم ها رهيخ
  شكسته و در حال
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  :پرت كردم و گفتم  شيپا ي پدر را جو هيشدن بود. اعالم آب

. آهِ من، آه پناه، آه بابا تا ابد  ازيبخشمت ن  يمن تا عمر دارم نم-
  ته؟ يتو و زندگ ريدامنگ

  ازين دميگفتم را كه د يم  ديرا كه با ي زيآن چ ميشدم تا بگو  آماده
  را هي خم شد و اعالم

نشست.  نيزم ي دفعه رو  كيبرداشت، نگاهش كرد، پلك زد و  آرام
  ب يرفتارش عج

  !ندي ب  يپدر را م هيبار است اعالم ني. انگار كه اولبود

م هومن  چرا تا خواستم از مرگ پدر حرف بزن دم يفهم بالفاصله
  بودند پدر مرده است.  نگفته  ازينگذاشت! آنها به ن

  :گفتم ي سنگ دل تياز فرصت سوء استفاده كردم و با نها

من   ي نامه ات تو دستا دنيبهت نگفتن كه بابا بعد از د نميالبد ا -
  جون داد. بابا به 

  ...خود  ي تو مرد. تو بابا رو با دستا خاطر
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دوختم   ازيم را قطع كرد، نگاهش را گرفتم و به نبلند هومن حرف اديفر
  .پاركت توجهم را جلب كرد ي رو ي زيو سپس چ

نشسته بود   ازيكه ن يياز جا قايپارت دق يچوب ي رگه ها نياز ب خون
  راهش را باز

  زدم. حامله بود؟ خيلحظه  كيكرد!  يم ي شرويكرد و پ يم

به راه افتاده  يكوبيشد، در قلبم پا لي به خنده دندان نما تبد پوزخندم
  كي مثل   قايبود؛ دق

  .پدر بود هيو او نگاهش همچنان به اعالم يسميساد آدم

  ني ! قبل از ادادميراه رسالتم را انجام م نيدر ا ديشده بودم و با يعوض
  كه هومن 

  ي بكند ضربه آخر، آس حكم را طور  ياقدام تشي بهبود وضع ي برا
  گريكه د دم يكوب

  :بلند شوند نتوانند

  اديب  اياز نسل تو بدن  ي ا بچه چي ه  ستيكال قسمت ن نكهيمثل ا-
  هومن! دو ماه بعد از
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  !بچت رو از بين برديمخودم با پناه رفتم   رفتنتون

گذاشته ام با    يكه پشت سرم باق  ي توجه به خرابه ا يسپس ب و
  خون   ي از رو اطياحت

كرد،  يم ي در قلبم احساس خرسند ي زيرد شدم. چ نيزم ي رو ي ها
  ام  وانهيد  ي خو

  يبود. قلبم آرام و منظم م شهيتر از هم يشده بود و لبخندم واقع ارضا
  حس  نيزد و ا

درونم آرام گرفته  يسميساد زييداد. انگار كه پا يبه من م ي ا معركه
  به  رهيبود و خ

  !دي نوش ي م  نوشيدنيپشت سرش  خرابه

و سرم را كه باال آوردم كه  دميكش ي قيرا بستم، نفس عم ميها چشم
  ناگهان چشمم در

نگاهش   رهيجفت چشم مجهول الرنگ قفل شد. خشك شدم و خ كي
  .كردم

  .واريداده بود به د هيتك آنجا بود و او
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  ...نگاهش

كرد   يكه مرا مطمئن م  ي زيپلك زدم اما او رفته بود. تنها چ دوباره
  توهم نزده ام

  .تنش بود كه همچنان در فضا پخش بود حهيرا

  .كردم يجا را ترك م نيا عيسر ديلبخندم خشك شد، با ناگهان

  ...نگاهش

 يب نيرساندم تا اثر ا يخودم را به خانه م عيسر دي رفتم، با يم ديبا
  نرفته نياز ب يحس

درونم با   يسميساد زييشدم و استارت زدم، پا ني . سوار ماشاست
  ودكا شهيحرص ش

  .قلبم كوفت و هزار تكه شد واريبه د را

  چه كرده بودم؟ من

! فقط آمده بودم چي ه TNT حمل كرده ميشانه ها ي هفت سال رو كه
ه و در خانه شان انداخته بودم!  را روشن كرد بودم  تن كي لهيتيو ف

  .بود حق پدر نيحقم بود. حق پناه، ا
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  .پدال گاز را فشردم شتريب

پناه در كوه   نميتوانستم بب  يكار درست را انجام داده بودم. من نم من
  كشد يم اديها فر

كار را   نيروند. من بهتر يخودشان راه م ي آنها راست راست برا و
  .انجام داده بودم

  كار؟  نيبهتر-

  :دميسر عقلم فرباد كش بر

  .قاتل بابا بود ازيكار. ن نيآره بهتر-

  :زمزمه كرد عقلم

  !يتوهم قاتل-

  :و هم زمان بر سر عقلم داد زدم دميكش ييال 

خون در برابر  گن ي. من انتقام گرفتم. بهش م ستمينه من قاتل ن-
  .خون

  :آرام تر گفت عقلم

  !قتل گنيبهش م-
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  :زدم غيو رو به عقلم ج دميفرمان كوب  ي را رو دستم

  اون بچه حالل نبود

  :ديداد كش عقلم

  .اونا ازدواج كرده بودن-

  :دميكش اديفر

  .ازدواج اجازه پدر الزمه ي برا-

  :ديمتعاقبا داد كش عقلم

اصال باشه!  ؟يكن يم حيتوج ي نطوريپدرت فوت شده بود. خودتو ا-
  ...تو يول بود زاده اون بچه حروم

 مي ها غيج ي صدا دم،يفرمان كوب ي بوق گذاشتم و رو ي را رو دستم
  راها ييليتوجه خ

  :بودم كيكرده بود چون در تراف جلب

  !! خفه شو! خفه شوستمي! من قاتل نستم يقاتل ن-

داشت   يحس يشده باشم، اثر ب داريكه از خواب ب ني دفعه مثل ا كي
  رفت،  يم  نياز ب
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. لعنت به چشم ستي گر يگوشه كز كرده بود و م كي  يسميساد زييپا
  ...شيها

مانده بود. چرا حس   گريد ابانيفقط چند خ دم،يرس  يبه خانه م ديبا
  ك يكردم آن  يم

آن خانه در قلبم رها كرده ام؟ چال حس   ي روشن را به جا لهيتي ف با
  تن TNT كردميم

  قبل از انفجار به خانه برسم؟  ديبا

 يشده بود چرا كه داشت شعله را فوت م يشعور واقع يب كي عقلم
  كرد تا زود به

  :برسد  انتها

  .ي كاره بود چيوسط ه نيتو ا-

  :دميتوپ

  .من پدرمو از دست دادم-

  :مآبانه گفت  لسوفيژست ف با

  .دن يرس  يكارشون م ي گرد بود و اونا به سزا نيزم-
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  :دمياد كشد سرش

  .نميزم ي من خودم همون گرد-

  :تحكم گفت با

  !ينه تو قاتل-

خانه پارك كردم. نگاه هامون گند زده   ي و جلو دميچ يكوچه را پ چيپ
  بود، او منطقم 

 كي نيكرده بود. ا داريبه من برگردانده بود و وجدان ابلهم را ب را
  من و   نيب  كاريپ

  .شده در من بود داريو ب  يمحار نشدن ي روهاين

درت رو  . اون پي ازيمثل ن  هم انسان! تو  هي ،ي تو قاتل اون بچه ا-
  .نيكشت و تو بچشو! شما هر جفتتون قاتل

  ي جا يسميساد ز ييممكن بستم. پا ي صدا نيرا با بلند تر ي ودور در
  خودش را به

كه بخواهم وارد اتاق  نيداده بود چرا كه بدون ا يتيمازوخس زييپا
  .چشم ها شدم
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سرم داشتند  ي تو  ي شده بود. صدا  رهياز چهار طرف به من خ هامون
  :كشتند يمرا م

  .ياونو كشتتو -

خانواده سروشه شما  هيارث ني. ايهست  يتو هم مثل خواهرت عوض-
  !ني ذاتا كثافت

انتقام   يخواست ينداشت كه م  ي ! به تو ربطي كاره بود چيتو ه-
  .ي ريبگ

  .يتو غرور پناهو شكست-

  .كنه يبچه هم رحم نم هيبه  يكه حت  يهست يعوض هيتو -

  .ي ماريتو ب-

 يم  خيكرد، از چهار طرف مغذم توب  ياز چهار طرف نگاهم م  هامون
  شدم، از چهار

افتادم و  ميزانو ها ي چهارگوش تحت فشار بودم. رو ي زندگ نيا طرف
  يدستم را رو

  :گذاشتم ميها گوش
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  .ن يخفه ش-

  :زدم غيج

  .ن يخفه ش-

  :خواستند مرا بكشند  يشدند! م ينم خفه

 اي كرد تا اصال به دن يكارو با خودت م نيهم هي. كاش سميتو قاتل-
  !ي اومد ينم

گه پناه   يخودش م ش يپ ازي. حاال ني كرد كهيت كهيتتو غرور پناهو -
  يزوني چه آو

  !بوده

  .يگه چون تو بچشو كشت ينم  يچيه  ازينه ن-

  سروش  زييپا يتو قاتل-

 ي را كردند! من قاتل بودم! من آدم كشته بودم! صداها   كار خودشان  ها
TNT  ناگهان  

چشم ها  اديممتدم و سكوت بدتر از هزاران فر غيسرم با ج داخل
  ن يمرگ آور تر
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  نواختند. من چه كرده بودم؟ يمرا م  يزندگ يسمفون

  !چي ! بخدا كه ه چيه

 ي ها اديفر ي كردم صدا يو سع دميكش  يدر پ يو پ قيعم ي ها  نفس
  خودم را كنترل

زد! من چه مرگم   يلياز اعماق وجودم به من س ي. ناگهان حسكنم
  بود؟

  :فورا پاسخ داد عقلم

  !ي عذاب وجدان دار-

  :حرف بزنم كه همان حس گفت  خواستم

  چرا؟ -

  :حس، حق به جانب گفتخطاب به   عقلم

  .آدم كشته-

گرفت در دهان عقلم زد و  يدانم از كجا منشا م ي حس كه نم آن
  :گفت 
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كه بره و از   زهييحق پا نيحاملس؟ ا از يدونست ن يكدوم آدم؟ مگه م-
  اطرافش ي آدما

حق داره نخواد اونا بعد  زيي. پارهيحقشه بخواد انتقام بگ  نيكنه. ا دفاع
  هفت سال  از

 هيپناه خنده هاش  يرو بكنن وقت ايدن فيراست راه برن و ك راست
  برچسبه و پدرش

  .مرده

ها و   اديآن فر  انيآن آشفته بازار ذهنم، م انيدانستم م ينم من
  حس  نيسوختن ها ا

  يمن، دفاع م يمن، از من، دربرابر احساسات درون  بود كه در كجا
  دانم  يكرد! نم

در  لهيت يود، شعله ف چه شده ب TNT يناگهان خاموش شده بود. نم ها
  ي متر ي ليچند م

و چند  نيكه من چند نيخاموشش كرده بود. ا ي زيچه چ دانستم
  ي ها  تي صدا و شخص
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خوب بود  يليدر خودم داشتم جنون بود؟ هر چه كه بود خ مختلف
  خطا زييچرا كه پا

  :كرد. حس ادامه داد ينم هيگر گريذهنم د كار

  د يفهم ياون بچه همون بهتر كه مرد و نابود شد چون بعد اگر م-
  يمادرش چه عوض

و هومن   ازيكشت. ن  يو پدرض از مادرش بدتره خودش خودشو م هيا
  از شتريب ديبا

هفت سال خوش  نايكمشونه! ا اديهم سرشون ب يبكشن كه هرچ نايا
  خوشانشون شده 

شدن فكر  دهيبه كارشون نداشته و از همه طرف بخش ي كار يكس و
  . در هيكردن خبر

مرده باشه و هرگز به   دوارميممكنه اون بچه نمرده باشه كه ام ضمن
  ي ول ادين  ايدن

  .ساده بوده باشه. و اما راجب غرور پناه ي زيخون ر هياون  ممكنه

  :رو كرد به من و گفت  حس
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كف دستشون  يگذاشت  ي. چرا رفتي اونا شكست شي تو غرور پناهو پ-
  كه بعد از

  ؟يبود گفت يچ نايو ا غيپناه خودشو حبس كرده؟ اون ت رفتنشون
  داشت  يمگه پناه وقت 

  ؟ينگ ي زيچ  يكرد قسمت نداد به كس يم في رو برات تعر نايا

  :گوشه كز كردم و سرم را آرام تكان دادم. حس گفت  كي

  نيهم ي. تاوان هرزگي كار ممكنو كرد نيبه هر حال تو بهتر يول-
  له ي. تو وسشهيم

تاوان   كننيكه م ي و هر كار نهي ش يتا اونا بفهمن خدا ساكت نم ي بود
  داره. كه آه

افتخار  ي كه كرد ي .بلند شو و به كار رهيگ  يمنشونو مبالخره دا مظلوم
  كن، تو ساكت 

  .زه يبرانگ نيتحس  نيو ا ي و خودت دست به كار شد يننشست

به جا  يكه آمده بود حس رفت و از خودش رنگ يبه همان سرعت  و
  ي گذاشت كه نم
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  !ستي چه رنگ دانستم

خودم اند با  ده يكه به جنون رس يشده بودم و مثل كسان  وانهيد من
  زدم و يحرف م

  يكه قلبم و عقلم جدال كنند و ناگهان منطق نيترسناك بود. ا نيا
  و با  ديايهمه ب ي جدا

كامال متفاوت هر دو را خفه كند ترسناك بود. حس در عرض  ي نظر
  آمده  هيثان كي

شدن بودم نجات داده بود و رفته بود!    ي را كه در حال متالش يمن  بود،
  حس اگر

 ينم  يباق ي زياز من چ گريكرد و د يم رانيبود، منطقم مرا و  امدهين
  .ماند 

شد،   يتر م يواقع ري تر و غ يليخمن ت ي گذشت زندگ  يكه م هيثان هر
  كيانگار كه 

را از هندوستان آورده باشند و به او گفته باشند    س ينامه نو لميف
  .سدي سرنوشت مرا بنو
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 ي اتفاق افتاده بود و من همچنان رو هيها در عرض چند ثان نيا همه
  كف ميزانو ها

ام خفه  يزدم. تمام احساسات درون ينشسته بودم و نفس نفس م  اتاق
  چي د و هشده بودن

آن همه احساسات  انيشد. پس از طغ  يبلند نم كي چياز ه ييصدا
  حس شده  يحاال ب

  .مهم نبود  ميبرا ي زيچ چيه گريو د بودم

  يسبك تر كرده، قوط يدوشم را كم ي بود كه من بار رو نيا مهم
  يرا خال  ميها اديفر

خاموش كرده بودم. انگار كه هفت سال   يو آتش درونم را كم كرده
  كار را جزء  نيا

شكل ممكن انجامش داده  نيدانسته و حاال باالخره به بهتر فميوظا
  .بودم

كه با توجه  ييتوجه به مانتو يكاناپه خودم را رها كردم، كامال ب ي رو
  ز نشستنم به طر
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ساعت صافشان كرده   نيكه چند ييشد و موها يدرصد چروك م صد
  بودم و حاال

ل گره خوردن بودند. حس و حال لباس عوض كردن سرم در حا پشت
  نداشتم، اصال

  .تمرا نداش ي زيچ چيو حال ه حس

كه در آن خانه به راه   يجهنم اليخ ي شده بودم، ب  زيهمه چ اليخ يب
  ي انداخته بودم، ب

هر  الي خ يب  ده،نيآ اليخ يگذشته، ب  اليخ ي شدنم، ب وانهيد اليخ
  كه يمزخرف زيچ

است كه من اكنون  ني. مهم اا يدن اليخ يارتباط است، ببا من در  كال
  گر،يام د يخال

  .شده ام پوچ

دارم،    ندهيكه به آ ي ديكه داشتم، د يكه خوردم، حس   يپدر حرص گور
  همهگور پدر 

  .زيچ
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مبل فرو رفتم و فكر كردم؛  يدر نرم شتريجا به جا شدم و ب يكم
  خب! حاال چه شد؟

در گذشته!   ي رييتغ چي كردم و برگشتم، بدون ه يرا خال  ميها عقده
  نطفه بوده كيفقط 

مانده بود كه شكر خدا آن هم  زييپا  ي تا حدود يكم  ست، ين گريد كه
  چند تن  ست،ين

چند تن   ست،ياز آن ن يبوده كه حاال قست اعظم ميشانه ها ي رو  وزن
  عقده در دلم 

 يآتش ست،ين گريبوده كه د اديها تن فر  ونيليست،مي ن  گريكه د بوده
  در دلم بود كه

به   دي ام يسر سوزن ست،يحرف نگفته بود كه ن ونيمل كي ست،ين
  بود كه   يزندگ

جان فرسا  ي بودن ها ني! من هفت سال به استي ن  ست،ين  ست،ين
  معادت كرده بود

حس و حال عادت كردن به  ي! حتست يدفعه همه شان ن كي يول
  آن ي شدن ها  ستين
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  !ستيبودن ها هم ن همه

را  ازي بودم كه اگر ن  دهيسال تمام در ذهنم خط و نشان كش هفت
  كنم و بل   يال م نمي بب

 يگذرانم و فرق  يرا م  داريپس از آن د  ي كنم و حاال ساعت ها يم
  قبل زِييندارم با پا

همان ال و بل كردن  ي حت ست،ين ميفقط همان بودن ها دار؛يآن د  از
  !ستيها هم ن 

  !شد و رفت تمام

بكشم  نييمغزم را پا ي وقتش بود كه كر كره ها گريشده بودم، د  پوچ
  !ل يتعط سميو بنو

 ي! حت ي ! راستيبودم. ه ختهيرا ر ميرا كرده بودم و اشك ها  ميها هيگر
  بغض گريد

  يبود و م ميآن پرتقال بزرگ كه در گلو ي ! جاستيهم ن  ميها
  غده  كي دميترس

! انگار كه دست برده باشم در حلقم و همه بودن يشود خال  يسرطان
  را باال آورده  ميها



 553 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

  !باشم

بود كه من بعد از بهشت دو روزه ام با هامون فقط   ني ماجرا ا قت يحق
  يهدف اصل كي

فقط من   گري. حاال ددميشكل ممكن به آن رس ني و به بهتر داشتم
  مانده ام و من و ده

  .به شب برسانمشان ديكه فقط با يجهنم روز

جنگل را  كيمانده از  يدرخت باق نيرا داشتم كه آخر يكس حس
  ي ده. خالقطع كر

  .بودم  شده

شدم. انگار   يشده بودم كم كم داشتم متوجه اطرافم م يكه خال حاال 
  كه تمام مشغله

  .را دور انداخته و چشم بند هفت ساله ام را برداشته باشم  ميها

ها و سقف سر تا پا   واريروشن است، د ي اديشدم كه خانه ام ز متوجه
  بودند و  د يسف



 554 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

خانه كه شاد بود و پر از  نيپدرم ا امرزي. خدا بي اتاق خاكستر كف
  مثبت را  ي انرژ

به حس و حال من كمك كند. متوجه شدم   يبود تا بتواند كم دهيخر
  ي ليها خ واريد

خانه بر خالف روشن بودنش و شاد بودن  نياند، متوجه شدم ا يخال
  روح  شيفضا

كه خودش روح داشته خانه روح بدهد  نيبه ا توانديم يو كس ندارد
  !باشد نه من

پسر! چقدر گرسنه ام و   ي از هفت سال احساس كردم كه وا پس
  !ديآ  يچقدر خوابم م

  ي هم نداشتم پس ب دنيكشكه حس و حال نفس  يياز آن جا اما
  تازه ام ي ها ازين  اليخ

 ي شد و تمام؛ اما متاسفانه كاش ها ينفس هم قطع م  ني! كاش اشدم
  در شهيمن هم

  .شدند  يخفه م نطفه
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را از اتاقم برداشتم   گارميام بلند شدم و پاكت س  يباطن  ليخالف م بر
  و در راه روشنش

و مشتقات آن و در  هيزدم، در دل گفتم گور پدر ر يقيو پك عم كردم
  اتاق چشم ها

  .باز كردم و داخل شدم را

اتاق نفسم   نيو هفت ساله ا ي باستان نييو طبق آ ي روال لعنت طبق
  ! قرار نبود ديبر

زنده   ي اديكه ز ييچشم ها دنيبشود د ي و عاد ي تكرار  ميبرا هرگز
  بودند و روح 

 ي نظر دارند و از ورا  ريمرا ز ي لعمل ها. انگار كه تمام عكس اداشتند
  ميچشم ها

  .با هوش بودند  ي اديخوانند، چشم ها ز يرا م افكارم

  نيكره زم ي انسان رو نياتاق احساس آخر  نيپس از آمدن به ا يگاه
  را دارم كه 

اتاق محبوس كرده و توان كشتنشان  نيا  شده اش را در يامبز  زانيعز
  را ندارد، حس
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كه  ي ا افتهيو جهش  يبيرا دارم كه موجودات ترك ي ا  وانهيد دانشمند
  خودش به وجود 

شوند و  يتر م ي كرده و آنها روز به روز قو يجا زندان  نيرا در ا آورده
  فياو ضع

  .تر

كاش مثل همه  ي زدم افسوس خوردم كه ا  گاريبه س ي محكم تر پك
  من هم ي رو

  .كرد  يآرامم م يداشت و كم ريتاث

شم بستم شروع كردم به مرور كاناپه رها كردم، چ ي را رو خودم
  خاطرات. خوب 

خوب، پر  ي هستم پر شوم از حس ها ي زياز هر چ يحاال كه خال بود
  شوم از صاحب 

  .چشم ها نيا

  ي و خنده ها يرنگ ي خوبم را، روز ها ي آورم آن روز ها يم ادي به
  .زنگ دارم را
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و  تاريبود، گ   يقيكه لبالب پر بود از هامون. او عاشق موس  ييها روز
  و ساز انويپ

 تاري گ ميگاه برا يكه در مخف  ينواخت. وقت يخوب م يليرا خ يدهن
  زد، آرام يم

 يزد م  يزل م ميداد و به چشم ها  يتكان م تاريگ ي را با نوا خودش
  خواند و من 

و گم،   جي شدم كه گ  يم شيو صدا شيآن قدر غرق چشم ها يگاه
  زمان را از دست

! چقدر  ي گفتم: وا يخودم م  شيآمدم پ يبه خودم م يدادم و وقت يم
  موجود نيمن ا

و آن موقع اصال مهم نبود كه نواختنش را دوستش دارم؛  ميبه رو رو
  به  ايتمام شده 

رفتم به سمتش تا جسم  يفقط م ز،يهر چ اي دهيآهنگ رس اوج
  سردرگم و معتادم را

   رميآرزو كنم كه در همان جا بموكنم  گم

  !من ي: احساساتديپر از عشق بگو يدر گوشم آرام ول 
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جورِ  كيبودند،  يجور خاص كي او  ي گفتم دست ها! دست ها  يراست
! بزرگ  شيبودند دست ها  نيمرف ياديبودند، ز بخش آرام ي بد جور

  شيمن. بند آخر انگشت ها ي ها دست  بزرگ، دوبرابر  يليبودند، خ
 يليخال خ كي  اش و بند سوم انگشت اشارهبرجسته بودند  يكم

  تر از تضاد ريتر و نفس گ بايز ي تضاد چيكوچك وجود داشت. ه 

 چي ؛ هدركنارهم  يمن و دست بزرگ و گندم  د يكوچك و سف دست
  !نداشت وجود نيبا شكوه تر از ا ي ريتصو

  !او عادتش موجب مرض بود و تركش موجب مرگ   ن، يخالف قوان بر

بندش را خط به خط، كلمه به كلمه از بر شناختم هامون را، بند  يم
  .بودم

اش  نهيخوابد دوست ندارد پتو را باال تر از س يكه م ي دانستم وقت  يم
  ي بكشد. وقت 

خودش  ي به چشم ها رهيدوست ندارد خ ستديا يم نهييآ ي به رو رو
  شعر  يبشود، وقت

تمركز كرده است   يباشد وقت  ييصدا  چيدوست ندارد ه سدينو يم
  دوست ندارد
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كند دوست   يم ي طراح ي زيچ يرا حس كند، وقت   ينگاه ي نيسنگ 
  برود از  يدارد ه

و اصالحش كند و دوباره سر از نو.   كينزد ديايب  ي، هنگاهش كند دور
  ي زيچ يوقت

  شود  يكشد دست چپش مشت م يم

  كه از چشم  ي ا ي نوازد دوست دارد انرژ  يم  يق يموس  يوقت

كند و احساساتش را از   ادهيپ شيرا در صدا رديگ  يطرف مقابل م ي ها
  نگاهش 

 ياحساسات يليخواند خ يزند و به همراه آن م يم انويپ  يوقت بخواند،
  و در شوديم

كنم و نواختنش توسط من قطع   يمواقع احساساتش را حس م  اكثر
  كند  يرا خلق م يطرح كي دارد  ي. وقتشود يم

. رديگ  يرا از من الهام م  شيطرح ها شتريدارد من هم باشم. ب دوست
  منبع الهام شعر 

من هستم. دوست دارد  شيخط ها ينقاش ش،يته هادلنوش ش،يها
  م يصدا يطراح نيح
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ام را  يشانيدوزد و پ يچشم م به چشم هايك ها  قهيبشنود. او دق را
  رد يگ ي هدف م

كلفت و  ي ها راهني شود از پ ياست و زود سردش م ييكه سرما نيا
  دار متنفر  نيآست

 يرا دوست دارد و م  زميدر صورتم بر ي را چتر ميكه موها ني. ااست
  ي هارمون ديگو

  چشيكه سوال پ  نيكند. از ا يم جاد يا ميبا حالت چشم ها يخاص
  ت. ازكنند متنفر اس 

 ني. از اديآ يسرك بكشد بدش م گرانيد يشخص ي كه در كار ها نيا
  ي كه دست ها

  م،يمال ي لن هااست. عاشق ادك زاريپاك كنم ب  راهنشيام را با پ  يرنگ
  خنك و سرد 

  .است

  ...آه

  ني شناسمش! آن قدر كه راجب كوچك تر يم ي اديشناسمش! ز يم
  رفتارش بزرگ
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. آن قدر ندازميرا به راه ب يشناس تي و شخص  يمباحث روانشناس نيتر
  اليسر كيه ك

كنم. آن قدر كه از عالقه   هيته شياز عادت ها يقسمت ونيليم كي
  كي شيها ي مند

هزار   يينمايس لم يف كي. آن قدر كه سميبنو ي شصت جلد ابكت
  شياز نفرت ها يساعت

  .بسازم

!  مارميمن به او ب  ييجور ها كيشناسم،   ياو را از خودم بهتر م من
  عاشق تك تك 

 ي ها يژگيتنفراتش، و التش،يتما قش،يعال ش،يعادت ها اتش،ياخالق
  برجسته

  ي چند بعد ا،يبه دن دشيد  هياش، رفتارش، اعمالش، زاو يت يشخص
  .هستم شيبودن ها

. عشق او همواره  ترسم ياز وسعتش م او را دوست دارم كه ي قدر به
  در من درحال
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كه قرار است از شدت عالقه  يبنگ   گيمن از ب است و  شيو افزا رشد
  در من رخ 

! من ست ين  دهيچي هراسم! پ يهراسم نم نيس دارم و من از اهرا دهد
  ي دگيچيپ نياز ا

ترس  نيترسم چرا كه ا يترس ها نم نيمن از ا چميپ  يبه خود نم ها
  ده يچيپ ي ها

  .اند  نيريمن ش ي برا

بلكه تمام   م،ينه، تمام او! همانطور كه او من است، نه ن مي منم! ن نيا
  !من است

بود كه  ي اديز يلينگه داشتم. مدت خ  هيادم و چند ثانرا فرو د نفسم
  نشسته بودم و بدنم 

مچم  ي به ساعت رو  يخشك شده بود. با نگاه  شنيپوز كيدر  ساعتها 
  متوجه شدم 

  ميها ين يب  شيجا نشسته ام و بر خالف پ كيپنج ساعت است  كه
  .آرام آرامم
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 ختهيكرده بودم بهم نر ين يب  شيآن طور كه پ  يبي به شكل عج من
  .بودم

كه ممكن بود مثل خوره آنقدر او را بخورد تا   ي ز يچ هيعل ذهنم
  شود پادتن  يمتالش

كه  يساخته بود و سرانجامش شده بود حس TNT .را خاموش كرد ها
  لهيت يآمد و ف

كردم و به شكل نفرت  يم ي ديشد يو خواب آلودگ يخستگ  احساس
  كرخت  ي زيانگ

را كه  ي . رو سردميكاناپه بلند شدم و خودم را كش ي بودم. از رو  شده
  كامال هنرمندانه 

كه   ميكرد و موها يبودم حاال مثل طناب دار عمل م ده يچيسرم پ دور
  اطراف گردنم

سرم  ي و را از ر ي ند. روسركشت  يداشتند مرا م شده بودند  پخش
  و پرت كردم  دميكش

  .شدم ي ز يكاناپه كه ناگهان از گوشه چشم متوجه چ ي رو
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  ياز سر ب يآه ه يبه سمت در برگشتم و پس از چند ثان بالفاصله
  .. اَهدميكش يچارگ

خانه ام  يخصوصمانده بود تا اتاق  ي رازيجه حافظ ش! فقط خوالعنت
  ي . حت نديببرا 

  .كنم رونشينداشتم ب يو حال درست حسال حس

ها را  وارينگاه من خشك شده و مبهوت د ي نيتوجه به سنگ  يب  پناه
  كرد. از  ينگاه م

در را باز كرده و در  ي ص بود كه ناگهانكامال مشخ  ستادنشيا حالت
  همان حالت

هنوز  شياز پاها يكيو  رهيشده چرا كه دستش هنوز بند دستگ  خشك
  از درگاه رد 

  .بود  نشده

دوباره   ميرا در كاسه چرخاندم و پس از مرتب كردن موها ميها چشم
  كاناپه ي رو

  .بوم نشستم  نيبزرگ تر روبه
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  ني ا  دنيافتاده باشد من هرگز اجازه د ادشيبعد انگار كه   قهيدق چند
  طيجا را در شرا 

كه مشخص بود  يدادن با لحن  حيدادم شروع به توض يبه او نم ي عاد
  اصال حواسش

  :گفت  ديگو  يم فيرفع تكل ي براو فقط   ستي ن  شيگفته ها به

  اي بيسپرده بودم اگه رفتار عج يبغل هيمن به گل رخ، همسا-
  نياز ا بيعج ي صداها

بهم زنگ زد   شيخبرم كنه و اون پنج ساعت پ ي فور ديشن اي ديد جا
  ي و گفت صدا

و مامان وسط   ي داد   يجا رو جواب نم نيا ليو موبا لتوي. موباادي م غيج
  شاتش يآزما

  .لحظه هم ولش كرد هي يشد حت يو نم بود

تابلو ها در گردش بود  ن ي و نگاهش كردم، نگاهش همچنان ب برگشتم
  لحظه و هر

 ديايشد. منتظر شدم تا به خودش ب ي درگم تر از قبل متر و سر كالفه
  ند يفرا نيو ا
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به هر حال جنون هفت ساله من   د،يحدود ربع ساعت طول كش  ي زيچ
  نبود  ي زيكم چ

حالت مرموز  ي ديبوم جد ي خواهم رو يم  ديشن  ياگر م او احتماال  و
  را شيچشم ها

  .ديكش  يخط م شهيهم  ي دورم را برا يبه طور كل  بكشم

 ين يب  شياتاق پ نيدرصد درباره ا  ستيدانستم به احتمال صد و ب يم
  غلط از شيها

كرده.   يبوده كه فكر م ي زيكننده تر از چ دي در آمده اند و نا ام آب
  خواستم  ياگر م

  ي راكتور هسته ا كي اتاق  نيدر ا دي كننده باشم با دواريظرش امن در
  !ساختم يم

  ني تاسف، افسوس، غم، درد و تحس  ،ي شد شگفت يم شيچشم ها در
  را خواند. چند قدم

و سپس چشم  ندي تا چهار طرف را بب  ديآمد و دور خودش چرخ جلو
  را بست و شيها

  .به چهره من بودند رهي خ مي كه بازشان كرد مستق يوقت
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كه بالفاصله اشك   ستادميا شيكاناپه بلند شدم و رو به رو ي رو از
  كاسه چشمش شيها

  !دي قطره درشت از چشمش چك كي پر كرد و فورا  را

 د يانقدر نا ام  يعنيكرد؟  يم هيزده نامش را صدا زدم. چرا گر رتيح
  شده بود؟ كاش

 نيهم لشياز دال  يكي نديي اتاق را ب نيخواستم ا ياگر نم د يفهم يم
  كردن از د يقطع ام

  .ام احترام گذاشته بود يخصوص ميذره به حر كيبود. كاش فقط  من

 ي با آن مژه ها  يشدند و او ه يپر م يو درشتش ه ي لعنت ي ها چشم
  فوق بلندش پلك

بود؟ چرا   باي. چرا او انقدر زديبزدا دشيد ي زد تا اشك ها را از جلو  يم
  واقعا؟ اگر 

  !بودم اغراق نبود دهيبود كه در عمرم د ي دختر نيتر  رينفس گ ميبگو

ام متوقف  يقدم كيبا چند قدم بلند خودش را به من رساند و در  او
  شد، مطمئن بودم
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در حال   فشيظر ي دست ها  انيخواهم خورد اما خودم را م ي ليس كه
  دميفشرده شدن د

بار   نياول  ي و برا ديلرز ياز شدت هق هق م كلشيكردم. كل ه تعجب
  خ يدر تار

دادنش كردم. دلم تكه تكه  نيدر آرام كردن و تسك يمن سع  رفاقتمان
  ي شد وقت يم

مردم،   يم د،يگر يم  نيچن نيو ا زدير ياشك م نيچن نيا دميد يم
  .كندم  يجان م

  :گفت   دهيبر دهي هق هق بر انيم

  .م. پنج ساعت ذره ذره مردم. بخدا كه مردز ييلعنت بهت پا-

 ختير ينگران من شدن اشك م ي برا  نيچن ني! لعنت بر من! او اي آر
  لومتر يو من ك

هق هق  ن يچن ني دور تر از او درحال خرد كردن غرورش بودم.او ا  ها
  كرد و يم

مرد و من فكر انتقام    ي. او ذره ذره مختمير ينقشه مرگم را م من
  ي م  بودم. قسم
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نامه ام  ت يپنج ساعت مرده است و من بند به بند وص  نيكه در ا  خورد
  يا جمله بندر

انقدر پست   ديچرا با نم؟يتر زيكردم با عز يكردم؟ داشتم چه م يم
  د يباشم؟ چرا با

منِ مار را  ديهم بد ترم؟ چرا باباشد كه خواهرم  يوابسته به من انقدر
  هفت سال در 

  پرورش بدهد؟  نشيآست

من    يكنم. زندگ يم هياو با درد گر ي پا به پا دميخودم كه آمدم د به
  در هم  ي اديز

توانستم، و پناه   يو گره كور خورده بود. من بدون هامون نم  دهيچيپ
  بدون من. به 

  .من بودم ايدختر دن نيكه مستاصل تر يراست

كرد  يفرض م ليدل  نيمداوم و پشت سر هم مرا به ا ي ها يخواه عذر
  كه نگرانش 

  ندهيبود كه در چند روز آ ليدل نيمن به ا ي هايام اما عذر خواه  كرده
  ياو را برا 
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  !اش خواهم كشت. لعنت به من يبار در زندگ نيدوم

  :ديام زد و نال نه يمشت به س  با

  !ي مطمئن بودم مرد-

ام را نه، قلبم را   نهيس  شيگرفت اما نه بدتر از قلبم. مشت ها درد
  هدف گرفته بود، 

  .دي كش يم ريو قلبم ت ديكوب  يو حساسم را. او مشت م  ماريب قلب

  يم  نيپاشاند، بنز يمن را از هم م ينفر شطرنج زندگ كي كاش
  يو م ختير

م و شاه و سرباز احمق بود كيام  ي . من در شطرنج زندگسوزاندش
  داشتند از ريوز

خود  يقدر احمقانه و ب  نيمن هم ي اي دن قاي كردند، دق يدفاع م  من
  !بود

 ي طور نيا چوقتي ه گهيكارو باهام نكن. د نيوقت ا  چيه گهيد زييپا-
  گه يزجرم نده. د

  .رحمانه منو نكش  يقدر ب نيوقت ا چيه
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كه  ييگفتم به او ي م ديگفتمش؟ چه با  يم ديخدا. قلبم! چه با آخ
  جانم بود؟

  يرا دو طرف صورتم گذاشت و همزمان كه اشكش م شيها دست
  ديتلخ خند ديچك

  :گفت و

  ؟ يكن يم هي چرا گر گهيتو د-

كردم!   يم هيچرا واقعا؟ جوابش ساده بود: من به حال خودم گر من؟
  يدوراه كيسر 

  .هيآمد بجز گر ياز دستم بر نم ي كار چي بودم و ه مانده

  !ببخش منو پناه -

انتخاب  يدو راه ني از راه ها را در ا  ك يدانستم آخر سر كدام  يم  من
  ي كنم. انتها يم

از راه ها هامون را از خودم   يكيو مرگ بود. در  يآنها تباه ي دو هر
  گرفتم و  يم
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 يمردم. فرق  يگرفتم و م ي م ايخودم را از دن گريمردم و در راه د يم
  نداشت و من 

از آنها را تا انتها خواهم   كيدانستم كدام  يم يرحم يكمال ب با
  نيهم ي . براموديپ

  :از دهانم خارج شد دوباره

  .ببخش-

 يليكار خ ي جا  كيداند كه  يسر در گم شده اند، م شيها چشم
  يلنگد برا ي م ياساس

 زييپا شهيهم زشيي پا دي فهم ينگران شده بود. م يليامروز خ نيهم
  ي خواهد ماند، م 

رنگ بهار را  هرگز  قش،يدخترش، خواهرش، رف زش،ييپا دانست
  . او همدينخواهد د

دانست و  ياش م يتمام تلخبود چرا كه با   نيدختر زم نيتر مستاصل
  كرد  يحس م

بهار را به  تواند يكه نم ديفهم ياز دستش بر نخواهد آمد، م ي كار كه
  .ببخشد زييپا
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  .ر ترتر او از من آوا راني من از او و م؛يبود رانيهر دو و ما

دانست چرا كه  يم  يمنف ي ها  ي را انرژ شيحس ها نياما ا او
  لبخندش پارادوكس

همان كاناپه  ي داشت. مرا دعوات به نشستن رو شيبا اشك ها يتلخ
 كرد

  ز؟ييپا-.

  .د يكش ريمرد، پژمرده شد، قلبم دوباره ت شياز لرزش صدا دلم

  .جانم-

 يدانستم چقدر با حس ششم درونش در جنگ است و چقدر سع  يم
  .دارد عقب براندش

ببخشم اما...   انياش را پا يلعنت  كاريپ  نيشد ا يدانستم و كاش م يم
  !آه

  .شد يو هر لحظه شگفت زده تر م  ديچرخ يتابلو ها م ي رو نگاهش

نگفت و گذاشت هم چنان سكوت پا برجا بماند. من اما  ي زيچ چيه
  معادله نيبزرگ تر
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  :نشده عمرم را با او مطرح كردم حل

  پناه؟-

  .كرد نگاهم 

  جان؟ -

  .گم  يچشماش؟ هامونو م  هيبه نظرت چه رنگ-

  :گفت  متعجب

  .گهيد هيوا! عسل-

كه   نيا ليبه دل كردمي . البته من درك مدي فهم يكردم، او هم نم ينچ
  هومن و نكهيبا ا

هومن فقط   ي به هم بود اما چشم ها ه يكامال شب  شانيچشم ها هامون
  بودند! فرق يعسل

هومن اصال  ي مجهول الرنگ هامون. چشم ها  ي ها  لهيبا ت داشتند
  كهكشان نبود،

  نيطاعون زده بود! به هم  ي و مردار ها فيكث ي باتالق ها ه يشب شتريب
  يدرك م ليدل
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چشم ها را در گذشته   نيبرابر اصل ا يكه كپ  نيكه پناه با ا  كردم
  دهيها بار د ونيمل

  .و رنگش فرق دارد ستين ي اما متوجه نشده بود كه عسل بود

.  دميرنگو ند نيحاال مثل امن تا ه؟يكجاش عسل نيچرت نگو پناه! ا-
  فيط هياصال 

  !دهيجد يرنگ

دانستم به عقلم شك كرده اما  ي ام شد. م رهيكرد و نگران خ ينچ  پناه
  او هم دركم

و  ستيعسل شيخود هامون هم معتقد بود چشم ها  يكرد. حت ينم
  در حقشان كم  يليخ

  .خود داشت ي جا گريكرد، پناه كه د يم  يلطف

  .ي پاك عقلتو از دست داد-

سپس سرش را به نشانه تاسف چند بار تكان داد. احتماال با خودش  و
  گفت چقدر  يم

  !كند يآدم را تباه م عشق
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شده بود تا   رهي متفاوت دوباره به تابلو ها خ يكه با نگاه يحال در
  ديرا شا فمياجار

  :د يكند پرس درك

  ؟ ي مكش مرگ ما كجا بود پيت نيحاال با ا-

نبود چرا كه فقط   يبودم شك يو احمق واقع يروان كيكه من  نيا در
  يابله م كي

  :دي كامال صادقانه مثل من بگو تواند

  .و هومن ازين ش ي رفته بودم پ-

  .تابلو شد رهيخ ي شتريرا تكان داد و با دقت ب  سرش

  !آهان-

از  شيام چرا كه ناگهان چشم هاباشد چه گفته  دهي بعد انگار فهم و
  و  ستاديحركت ا

  :شد. با بهت به سمتم برگشت و گفت  گشاد

  كجا؟-
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به بار آورده ام، قرار نبود هرگز   يميبودم كه چه افتضاح عظ   دهيفهم
  بفهمد. چرا دهن

آورد؟ نگاهم  يرا فورا به زبان م يچفت و بست نداشت و هر چرت من
  را گرفتم و

  :تمرو به رو دوختم و گف به

  .ال يخ يب -

  :و گفت ستاديا دميد يشد و جلو بلند

  ؟ ي . آدرس از كجا آورد اليخيب ويچ يچ-

شده بود  ختهيبود كه ر يو جوابش را ندادم. آب دمينگاهم را دزد دوباره
  ديو حاال با

من نا  دنياز جواب نشن يكردم. وقت يعواقبش آماده م ي را برا  خودم
  :شد گفت ديام

رو  ي نيب يكه م  ينه؟ آخه چرا هر سوراخ   يكش رفت مياز تو گوش-
  ؟ يكنيانگشت م 
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او آدرس  " ؟يكش رفت م ياز تو گوش"لحظه صبر كن! چه گفت؟  كي
  آن ها را داشت؟ 

و چند لحظه  ديرا كالفه تكان داد و لبش را داخل دهانش كش سرش
  گرانه نگاهم خيتوب

و   ديكش  يشد لبش را داخل دهانش م يكه م يعصب شهي. همكرد
  شيسپس پر صدا رها

 ي كار از كار گذشته و گند  گريداند د يكه انگار م يكرد. با حالت  يم
  زده ديكه نبا

  :گفت  شده

  !يبهشون گفت  ايخوام تصور كنم چ ينم يحت-

  :گفتم 

  ؟يتو از اونا آدرس داشت-

  :حرف خودم سرش را تكان داد و با تاسف گفت  يتالف به

  .ال يخ يب-
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تا كوه نرود و  رميرا بگ  شيآماده كرده بودم كه جلو يخودم را حت من
  ي او به سادگ

  نداشت؟ هيقض  نيبا ا يمشكل يعنيجدا؟  ال؟يخ يگفت ب يم

سوال اصال سخت   نياز كجا آورده بود آدرس را؟ البته پاسخ ا اصال
  نبود چرا كه من 

 ريكرد از ز يرا با من م ي كار ني او بودم و هامون چن ي به جا هم
  سنگ هم كه شده

كه   يدر حال ني ماش كيكه در  نيا ي برا ديكردم. شا  يم شيدايپ
  ييزده ام و جا نكيع

جز من   ي كه در كنار كس نم يكنم و بب  بش يكنم تعق   ي را نگاه م گريد
  را كه  ييخنده ها

گونه خودم را تا هفته ها شكنجه  ني من بود بر لب آورده و ا مختص
  ش يكنم! صدا

  :زدم

  پناه -
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دانست كه من چه  ي نگاهم كرد كه خفه شدم. مطمئنا او م ي جور
  گفته ام، ييها زيچ

تا  يرا رو كرده ام ول ييبرداشته و چه برگ ها يياز چه راز ها  پرده
  كه من  يوقت

  كيها  نيكردم ا ينم في تعر اتيبا جزئ شيكردم و برا ينم دييتا
  احتمال بود و او 

كم تر  نانيدردِ احتمال از درد اطم رايكنم ز دييخواست من تا ينم
  ن يبود. عالوه بر ا

از  ي زيچ چياو درد ناك بود و او ه ي از گذشته برا ي زيهر چ ها
  گذشته را در حالَش

گذشته اش را  ي برگرداندن روز ها  اليخواست و من اصال خ ينم
  .نداشتم 

  :دادم رييرا تغ بحث

  .ان كرده بودمبود كه ازت پنه ي زيجا تنها چ نيا-

  :به دكور گفت رهيو خ ديخواب دوباره
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حماقت دست و پا زده   نيهفت سال از عمرت رو تو ا شهيباورم نم-
  !يباش

كه من هفت سال   نيبود! او با ا ي ا  يني ب  شي قابل پ  زيدانستم. چ يم
  شي چشم ها نجايا

داد  يدََمش را فرو م قيكه عم يام مشكل داشت. در حال دهيكش را
  :دوباره گفت 

اتاق واسه من   ژني واسه من تلخه. اكس يفضا واسه تو قشنگه ول نيا-
  .كمه

هومن افتاده بود، اما او چرا   ي چشم ها  اديدرست بود، او  حدسم
  متوجه تفاوت فاحش

 يدگيو در تي شد؟ تضاد معصوم يهامون و هومن نم ي چشم ها نيب
  ي را نم نشانيب

 اورميتا آسمان فرقشان بود. نگذاشت اعتراضم را به زبان ب نيزم د؟يد
  چرا كه پشت

  :حرفش گفت  بند
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!  يقدر بكش نيرو ا ي تكرار  ريتصو هي ديفهمم چرا با ياصال من نم-
  ي دركت نم

  .كنم 

اش  يبغل ي من! تفاوت هر تابلو با تابلو ي خدا  ؟يگفت؟ تكرار يم چه
  تا آسمان  نيزم

مهربان موج   ي لبخند ي گريبود و در د  انيخنده كامال نما يكي. در بود
  زد! در يم

  !عشق  ي گريكرد و در د يم داديب  طنتيش يكي

  شدم؟  ي... فقط من بودم كه متوجه مآه

به عقلم شك كرده    يگفتم چرا كه به اندازه كاف يها را به او نم نيا
  فكربود. بگذار 

  يتكرار كرده ام تكراِر تكرار را. او درك نم ي ديمن در هر سف كند
  كس  چيكرد، ه

  .كرد ينم درك

  :كه دوباره به حرف آمد نيندادم تا ا يجواب چيكردم و ه سكوت
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  ز؟ ييپا-

  جان؟ -

  :ديپرس آرام

  ؟ يدوستش دار يليخ-

بود كه  نياو مثل ا ي ابعاد عالقه ام به هامون برا حيتوض دم،يكش يآه
  تِ يبخواهم نها

 ا ي سميرا بنو ايعدد دن نيبخواهم آخر ايرا نشانش بدهم  تينها يب
  را   هانياندازه كل ك 

  :يكلمه پر معن كيخالصه شد در   ينشدن نيبود و ا ي! نشدن ميبگو

  .يليخ-

  :زد و گفت  ي خند تلخ

  .به حستون دو طرفسچقدر خو-

  :كردم قانعش كنم يسع

 حياشتباهه. من ترج سهيمقا نيما كامال با هم فرق داره، ا تيوضع-
  دادم عشق  يم
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كپسول   هي ،يباش ايطرفه رو به حال االنم. فكر كن تو عمق در كي
  باال تر  ژنمياكس

پناه.   هيحس و حال نيهمچ هي! يشنا بلد نباش  يتو شناور باشه ول از
  .عذاب مسلمه

بود و پشت سر هم پلك  رهيبود خ  نيكه به بزرگ تر يدرد درحال با
  زد تا اشكش  يم

  :گفت نبارد

نده.   حيترج ي زيچ  چيطرفه رو به ه  كيوقت عشق   چيوقتِ ه  چيه-
  و  انهيمور شهيم

  يخال ،يستين يچ يه  يني بيم ي ا يبه خودت م خورتت؛يدرون م از
  !ي پوچ شد ،ي شد

  يم ريهر كلمه اش قلبم تدرد داشت؟ چرا با  شيانقدر حرف ها چرا
  يبرا  ديشا د؟يكش

طرفه نبوده،  كيبودم عشقشان  دهيخودم د ي كه من با چشم ها نيا
  چون مدرك
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چون  ديشا م،يبودن عشقشان را ما همان لحظه ثبت كرده بود دوطرفه
  من به چشم

طرفه كردندش! كاش  كيطرفه نبود و  كيعشقشان  ميديد شيخو
  م يشد بگو يم

شوند جانِ دلم.   يقدم نم شي وقت پ چيطرفه ه كي  ي عشق ها ي برا
  اما نگفتم، نخواستم 

به همراه نداشت   يخوب  جيوجودش را پر از نفرت كنم. نفرت نتا دوباره
  را  نيو ا

  .كرده بودم تجربه

را  ي زندگ كيآه ها  نيو من سوختم. پناهم، من به خاطر ا ديكش يآه
  ك يو  رانيو

كار را خواهم كرد   نيردم ارا كشتم. باز هم اگر به عقب برگ انسان
  تر از جانم؛ زيعز

  .تو ي خنده ها ي من فدا يزندگ  كل

بوده  ده يفا يعوض كردن بحث هم ب  يشده بود و معلوم بود حت كالفه
  است چرا كه
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كرد  يكرد و او حس م يعمل م كسانيهمه  ي اتاق برا نيا سميمكان
  هومن از چهار

درد ها و گذشته   ي به سو ي ا چهيدر نيشده و هم  رهيبه او خ طرف
  .دردناكش بود

  :بلند شد و رو كرد به سمت من و گفت ل يدل نيهم به

  ؟ ي گذاشته بودم رو خورد خچاليكه واست تو  ييزايچ-

  :را تكان دادم و گفتم  سرم

  ؟ي برام گذاشته بود يمگه چ-

اش را  يتلفن غامي چپ و وانمود كردم پ يرا زدم به كوچه عل خودم
  ن يام. ا دهينشن

  .نداده ام يتياهم يام ول دهيشن بود كه بفهمد نيبهتر از ا يليخ

غذا  چند روزه مثل آدم يدون يم   چيه ؟يخودتو بكش ي خوا يم-
  .ي نخورد

كاناپه  ي تا من را از رو ديپشت بند حرفش دستم را گرفت و كش و
  .بلند كند 
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مبل نشاندمش و  ي و دوباره كنار خودم رو دميدستش را كش اليخ يب
  :گفتم 

  ؟يپام بخواب ي رو شهيم-

را به خودم و به دلم  نيمثل چند روز گذشته ام با هامون. ا قايدق
  بودم، دوست  ونيمد

  نگاهش كنم، لمسش كنم، حس كنم   ريدل س كيو من  داشتم

  :! غر غر كرد و گفتتينها يب ي اش كنم برا رهيرا و ذخ  حضورش

  .ز يي. من نگرانتم پاي شيم فيضع ،ي غذا بخور ديبا-

پناه بود.  زيچ كياز دست دادن داشتم و آن  ي برا زيچ كيفقط  من
  من هامون را، 

را، روحم  ميرا، لبخند ها ميرا، اهدافم را، آرزو ها ازيرا، ن هيرا، سم پدر
  به  ديرا، ام

ام را از دست داده ام و فقط او مانده كه قرار است تا چند روز  ندهيآ
  از دست ندهيآ



 588 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

  نمش،يكه از من متنفر بشود بب نيخواستم قبل از ا ي. مبدهمش
  .بپرستمش

بارم من دست كنم  هي. يپام بخواب يبارم تو رو هيآرزوم بود  شهيهم-
  تو موهات تا

گرسنه  گهيمن چهار روز زنده موندم پس چند ساعت د ،يش آروم
  .كُشَتَم  يموندن نم

را باز كرد، سرش را  شياش را و كش مو ي روسر  يبود ول يراض نا
  م يپا ي رو

. بغض دوباره  دي كش قيعم يرا بست و نفس شيچشم ها گذاشت،
  را ميگلو ي فضا

و قهوه   نيكل نيكلو ي گذاشت نفس بكشم. بو يكرده بود و نم اشغال
  حه يشده بود را

 يكشاندمش بغض خفه ترم م  يم هي به ر شتريكه هرچه ب ي ا كشنده
  ني كرد. دستم را ب 

  .اش لبخند زد بسته ي و با چشم هاسراندم و ا شيموها
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ت و مورب قهوه  درش ي بود. چشم ها يالهه شرقنمونه بارز وصفِ  او
  يموها ،ي ا

تضاد  نياش بود و ا ينيياش درشت تر از لب پا ييلب باال  ،ييخرما
  چهره اش را 

خالص  ريكرد و ت يكه او را خاص تر م ي زيالعاده كرده بود و چ فوق
  را بر چشم

رفتم و مادر  يم دي ود. بامعركه چانه اش ب يزد فرو رفتگ يم ننده يب
  بزگ كُرد تبارش

  . ژن برتردمش يبوس  يم هيارث نيا ي و برا دميكش يم رونياز گور ب را
  گفتند   يكه م

  !بود نيا يراست به

نسبت به   ي ا ي برتر  چيه  ازيبود. ن قهياحمق بد سل كيواقعا  هومن
  پناه نداشت، از

  !جلو تر بود از ياز ن چي پناه شش ه افهيق لحاظ

 يدرشت، توس  شيبود و چشم ها دي روح نداشت، سف   يبود ول  بايز ازين
  فروغ يو ب
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كه   يليبه وساكردند،  يمنتقل نم ياحساسات  چيه شي . چشم هابودند
  عاشقشان بود مثل

خدا  شهيهم هم شيكرد. موها ي ارزش نگاه م  يو ب  يمعمول اءياش
  كوتاه بود چون

و حال بلند كردنشان را نداشت. اخالقش هم سرد بود مثل   حس
  ت يشخص  ياهش، حتنگ

 ازي ! نچيشده. ه  تشيهومن جذب شخص ميهم نداشت كه بگو ي ا ژهيو
  ي زيچ چيه

  !نداشت

دوست   يليدانستم خ  ي م دم،ياش كش يكمان ي ابرو ها ي را رو دستم
  بال گفته بوددارد ق

كرده.    يآرامش م ي طور نيا شهيدانسته و هم  يرا م نيا ومنه
  لبخندش دوباره جان

  :بسته گفت  ي و با همان چشم ها گرفت

  .وجودت آرامشِ محظه-
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  .دميحركتش فهم ي. از مردمك ها بديبار واقعا خواب نيا و

 ي داريكه به من كرده بود، شب ب  يهمه لطف  ني! واقعا در قبال العنت
  كه پا به ييها

نكنم، دورادور  ي كار احمقانه ا ميها ييمن كرده بود تا در تنها ي پا
  حواسش به من 

 قيها، كوه بودن ها، در قبال شانه بودن ها، خواهر، پدر، مادر، رف  بودن
  ها، بودن

ادامه  ي كه برا ييتالش ها خت،يمن ر ي كه برا ييقبال اشك ها  در
  كرد،  لميتحص

 ميكه برا ييها نهيكه مرا برد، در قبال هز   يها و پزشكان اعصاب مشاور
  كرد، نگه 

 طيدادن ها، خنداندن من در آن شرا ي ها، حرف زدن ها و دلدار  ي دار
  تحت  ،يسگ

چه   شيها يهمه از خود گذشتگ  نيگذاشتن ها، در قبال ا فشار
  داشتم كه به او بدهم؟
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كه  نياز ا ريغ رم؟ي اش را هم بگ يكه قرار بود تنها دلخوش  نياز ا ريغ
  قرار بود

  يبودم؟ م ي بار دوم بكشم؟ من چه جور جانور ي را برا احساستش
  يزيخواستم چه چ

توانم مثل پناه از خود  يكه چقدر خود خواهم و نم نيثابت كنم؟ ا را
  كنم؟  يگذشتگ

 يمحسوب نم يمهر با هامون نروم، از خود گذشتگ  كميكه  نيا مگر
  شود؟ مگر

گذشتم؟  يخود من نبود؟ مگر با نرفتن همراه او از خودم نم هامون
  شيمگر از خو

منفعت خودت را   يكه به خاطر كس ستين نيا فشيتعر گذشتن
  مگر ؟ي ريبگ  دهيناد

هامون كه منفعت صد درصد من بود  توانستم با نرفتن همراه   ينم من
  از آن بگذرم و

  توانستم؟ يكنم؟ چرا نم  يخوب پناه زندگ ي خنده ها و حس ها ي برا
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سو از خود   كي وجود نداشت؟  طيشرا نيا  ي برا يحد وسط چرا
  بود و  يگذشتگ

  .يخود خواه ي گريد

از اموالم؟  ريبه پناه بدهم؟ غ يخود خواه نيجبران ا ي داشتم برا چه
  يپس چرا حس

تمام  ديشود كه شا  يگفت بعد ها آن قدر از من متنفر م  يمن م به
  شيكه برا ييها زيچ

گفت    ي بود كه به من م يچه حس نيكند؟ ا هيريام را وقف خ تهگذاش
  يپناه اموالم را نم 

در من   يحس لي خواهد و بس؟ به چه دل يو فقط خودم را م خواهد
  زد كه يپوزخند م

  شود؟ يام پر نم ي ماد ي ها ي ادگاريپناه با  ي ام برا  يخال ي جا

درونم باز هم مرا   ي حس ها اديبود كه بعد از فر ي ا  يلعنت زيچ چه
  كرد  يم بيترغ

در من بود كه خالف همه  يمهر به همراه هامون بروم؟ چه حس كمي
  حس ها مرا به 
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  كرد؟ يمرگ جذب م سمت

  !دانستم ينم

جا  كيفقط  ،يتر از خال ي گذشت و من ته  يها پشت سر هم م روز
  نشسته بودم. كار

 ي شمار هيام بود مرور خاطرات آن دو روز و ثان قهي و هر دق هيثان هر
  يكردن برا

  .گذشته بود ي دوباره مان. چهار روزِ لعنت داريد

 ي شدم، دلتنگ  يم  دارياز خواب ب  زيآدم نفرت انگ كيها مثل  صبح
  را  شبيد ي ها

كه   م يبگو يستكردم. را يآغاز م را ميفنا نديآوردم و دوباره فرا يم باال 
  نامه   تيوص

  ي ادار ي گفت را هم نوشته بودم! كار ها  يكه هامون م ي سوز جان
  اش را هم همان 

  .انجام داده بودم و تمام روز
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را دانه به دانه شسته بودم و اطو كرده بودم. خانه را گرد  ميها لباس
  .كرده بودم  ي ريگ

 زيرا تم نم يرا شسته و پر از آب كرده بودم. ما ش  اتيداخل ح حوض
  كرده و داخلش 

پناه را خوش حال نكرده بود، او  ميكارها نيبودم. ا دهيجارو كش را
  ي بود و م  دهيترس

  .ترس را از اعماق نگاهش خواند شد

آمد خانه و مرا سر گاز درحال درست كردن غذا با اندك مواد  يوقت
  كه در ييغذا

دانست   يام شد. او م رهيبغض كرد و وحشت زده خ د،يد ميداشت خانه
  من هرگز از

  .در راه است ي فاجعه ا دانست يكنم. او م  يكار ها نم نيا

برنامه  شيبوم مربع شصت در شصت هم سفارش داده ام و برا كي
  يمعركه ا ي ها

  .كه مقدمات رفتنم را آماده كرده بودم. خالصه داشتم
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هامون بسته بودم،  ييپناه را كنار گردن بند اهدا ييبند اهدا گردن
  يي ها زيدو چ نيا

  .كه دوست داشتم تا لحظه آخر همراه من باشند بودند

گرفتم و با هم    يرا به دست م يردگافس  اهِي روز صبح قالده سگِ س هر
  ان يم  يتگش

 يم ي و تا غروب باز ميزد يخاطرات و بوستان حسرت ها م گلستان
  !ميكرد

قرار    ينبود وقت ياجيوقت بود نرفته بودم، احت يليخاك پدر هم خ سر
  بود. به او 

هزار باره   دنيكش ريام و ت نه يس شتريفقط باعث سوزش ب  وندم،يبپ
  يشد. قلب  يقلبم م 

دانستم اگر خودم  ي بود و من م شهي ز همقرار تر ا يز ها برو نيا كه
تر از  يميام صم يارث  ي ماريكشم مرگ به خاطر بن آغوش مرگ را به

  .ديكش  خواهد مرا به آغوش يهر كس
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جالب تر  ييگذرانم و شب ها يرا م يجالب ي روز ها م،يكه بگو خالصه
  .ااز روز ه

وار نگاهم   ديكه هنوز ام ييدارم، آرزو ها ي اديز يلينا تمام خ ي ها كار
  كنند، يم

  ...دارم كه بزنم اما ي اديز اريبس ي ها حرف

  .گفتن ي برا يهست و نه حس و حال دنيشن ي برا  ي! نه گوشآه

  تي به عاشقان وص خواندنديم ان ينامه ام را جهان ت ياگر وص مثال
  به عنوان كردميم

باعث    يعشق... دلبستگ ي فرد با تجربه، كه دلبسته نشوند. گور بابا كي
  از شوديم

ها ذاتا  ي... دلبستگگريد يكس اليبه خ ي و وصل شو ي ببُر خودت
  فقط 

با    يادم نديگويكه م نيكه چه شود؟ ا ديشوي...اصالً عاشق مدردسرند
  عشق زنده است 

ندارند... بدون  ي كه سوژها ستيكاريشاعران ب ي اش شر و ور ها همه
  عشق هم
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را پر كرد از  يزندگ شوديق،ميرفت دنبال عال تواني ... مثال مشوديم
  شودي...م ينقاش 

  ...را پر از دلنوشته كرد اتاق

  نيعشق هست... انقدر ا ي برا ي اد يز ي ها نيگزيكه نه؟ جا چرا
  ها را در نيگزيجا

 ي وقت سر خاراندن هم نداشته باش گريكه د يگسترش ده تي زندگ
  چه رسد به عاشق

  .شدن

... كه ابند يم انيشكل ممكن پا نيكه به پست تر ييعشق ها اريبس چه
  شوديتهشان م

... عشق ...» بسه!  شوديكه با هوس شروع و با لجن تمام م ييها عشق
  » خوش گذشت

 ابانيكه در خ يي... عشق هاروديباال م ي گرينردبان و د يكيكه  ييها
  شروع و در 

  ...باباجان دي... عاشق نشوابد يم انيپا گريد  يبا كس ابانيخ
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بماند...   ديرا؟ بگذار  ياحساس مهار نشدن  نهمهيا ديچه كن  ديواهخيم
  بپوسد  ديبگذار

شود رسوب كند در قلبتان و سنگ   ديدر اعماق دلتان... بگذار ييجا
  در  ديبلكه بتوان

 نيدر ا شوديقلب مهربان و عاشق مگر م كي...با ديوانفسا زنده بمان نيا
  جهنم گرد 

  ماند؟  زنده

به خودتان  هوي د يكه چه شود؟ دلبسته كه شد ديشو يعاشق م اصال
  دي ني بي و م دييا يم

  ..ديستي خودتان ن گريد

 قهي طبق سل د،يپوشياش لباس م قه ي... طبق سلديشو يسبك او م به
  ...د يخورياش غذا م

  ني ! در ادي... از من بشنوتانيه باور هاب ديزن ياش گند م  قه يسل طبق
  ها طپش يدلخوش

...عشق مانند گودال  ستين ي ز يوقفه و سرخ شدنها چ يب ي ها
  سر راه  ستيبزرگ



 600 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

  !تانيها تي موفق

غرق  دياز احساسات ناب و جد يباتالق انيخود را م و  دييآ يخود م به
  و  دين يب  يم

  .ندارد دهيفا ديهم كه دست و پا بزن هرچه

  !مثل من يكي  ديشويم آخرش

ام  ي هنر ي امضاها انيدر سر داشتم، من خود را م يياهايچه رو من
  دم،يد يغرق م

ذهنم پر بود از  ،يسالگ ازدهيدر  يمفهوم ي من پر بود از طرح ها اتاق
  اهداف

به آنها. چه شدم  دنيرس ي اراده و عزمم را فراخوانده بودم برا ،ييطال
  من؟ كجاست 

  من؟ آن

  !چيه

  !به آن چشم ها لعنت

  !راه را رفته ام ني: من تا ته ته ادي ني بب
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  د ي« از من بشنو د ينيبا داس قلب گندم مظلوم عقل را نچ «

  ...ارنديبازتاب بس يب  ي .... من هاندارد  يها بازتاب نهييمن در شهر ا نيا

  » ديمن نباش «

****  

خنك شده بود كه بشود فرمان  ي هوا رو به افول بود و آن قدر ي گرما
  را بدون ني ماش

.  ي دستت ظاهر شود لمس كن ي تاول بزرگ و آبدار رو كيكه  نيا
  را چرخانده  چيسوئ

  .استارت زدم و

  !پوف

هوا تخم مرغ را  نيشد در ا ي كه خنك شده بود اما هنوز هم م نيا با
  !پز كرد  مين

را به سمت   شيها چهي كردم و در  ميدرجه تنظ نيآخر   ي را رو كولر
  .خودم هدف گرفتم
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بودم مثل    ييكه فوق العاده گرما يمن ي اواخر شهربور ماه برا تيوضع
  جهنم بود و 

  .كرد  يبا اواسط تابستان نم يفرق اصال

كند با    يفرو كش م يكه التهابم كم نياز مطمئن شدن از ا پس
  ي به چشم ها ي نگاه

  .به راه افتادم نهييدر آ ميا قهوه

ه! خنده ام گرفت، بچه ها حداقل روز ها شده بودم پرصتار بچ نيا
  كردند و يم هيگر

 كيپرستار  ميزدند به پوشكشان پس بهتر بود بگو يگند م  يگاه
  .كاكتوس شده بودم

رستوران متوقف شدم و سفارش دادم. مطمئنا اگر من هر روز   كنار
  غذاها را پر  نيا

خورد و   ينم ي زيكردم او تا هفته ها و ماه ها چ  يفرو نم حلقش
  كي همانطور مثل 

  .داد يمنتظره انجام م ريو غ بيعج ي كار ها ربات
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  يو در همان حال رانندگ ديوش رسام به گ  يگرام گوشتل اميپ ي صدا
  بازش كردم،

دانلودش هم   يندادم و حت يفرستاده بود. جواب سيو كيبود و  هامون
  بفهمم نكردم تا 

بار من هم مثل   كيهم نداشت. بگذار  يتيگفته است چون اهم چه
  شاخ ها و خاص 

  !كنم و پاسخ ندهم نيس ي مجاز ي ها

داشت چرا كه هر   يآن هم دو بعد از ظهر عالم ابانيدر خ يرانندگ
  يم يكس عقل سل

آمد و ذوب شدن خودش را در  ينم رونيموقع از روز ب نيدارا بود ا را
  آفتاب  ريز

انداختم چرا كه اگر  ديخانه پارك كردم و كل ي كرد. جلو ينم امتحان
  يزنگ را م

  .د يكش ي طول م ي ماندم خودش باز كند چند سال ي و منتظر م  زدم

از سكوت به استقبالم آمد، خوش حال بودم  يرا باز كردم و حجم در
  كه مثل 
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زد  يزار م شيكه چشم ها يشده در حال ي لبخند نقاش كيبا  روزيد
  در حال آشپزب

  .تر بود  ي بهتر و عاد  يليماند خ يكه در اتاقش م ني بودمش. ا دهيند

  دهيكش  پيك ي پرده ها ي كه از ال  ي نور كهيبار قيو غبار از طر گرد
  شده به داخل

 يخانه ارواح م دايخانه مرا  ي شد، مشخص بود و فضا  يم ده يتاب
  انداخت. مخصوصا

  .دي رس  يخانه واقعا روح نداضت و متروكه به نظر م رياخ ي روز ها نيا

 وانه يخانه به شكل د ي و كولر را زدم چرا كه دما دميكش  يقيعم آه
  يبا دما  ي كننده ا

  .كرد يبود و آدم را كالفه م يكي رونيب

كه به اتاقش سرك  نيكردم و بدون ا ميبه در آوردن لباس ها شروع
  بكشم فورا به 

  يخانه رفتم تا غذاها را در بشقاب بكشم. هر چه هم كه سع  آضپز
  وضاعا كردميم
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شد كه  يباشد نم ينمودار نزول كياش شكل  ي و روند بهبود يعيطب
  .شد ينم

  .كرد يم وانهي. مرا داديز  يليترساند، آن هم خ يمرا م نيا

كلمه روزگار  يبد بود و به معناب واقع يليخ ميروز ها نيا تيوضع
  يسگ را م

  يطرف عذاب وجدان كمرم را خم كرده بود و نم كي. از گذراندم
  ال يگذاشت با خ

وجدانِ مزخرف مرا مجبور به   نيلذت ببرم. در واقع ا ياز زندگ راحت
  از كار يليخ

بعد ها  يبه خاطر وجدان درد؛ ول ديكه ابتدا شا  ييكرده بود، كارها ها
  از اعماق قلبم

  .بود

  يليراز دارِ دو طرفه نبودم خ كيداستان من  ي اگر از همان ابتدا ديشا
  ر ييها تغ زيچ

  .دميد يم نميتر زيلب عز ي لبخند ها را رو ي ليبود و خ كرده
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  يفاشش م  دميراز را فهم  نيكه ا نيبهتر بود بالفاصله بعد از ا ديشا
  كردم، درست

چند سال را تجربه كنم اما به   نيوقت حس ا چيكه ممكن بود ه است
  ي م  شيلبخند ها

  د؟يارز ي! نمديارز

دروغ فاحش و  ن يچن نيا يليدانم واقعا به چه دل يكه نم نيا با
  به او گفته اند يعيضا

قدر ساده لوحانه باور كرده و خودش را عذاب داده است؛  نيچطور ا و
  ياما راض

تر از  زيتر و غم انگ  دهيچيپ انيجر ديگو يبه من م   ي! حسهستم
  كه  ي ابلهانه ا ليدال 

وقت   چيكه ه ي زيكنند است. چ ي به ذهنم خطور م ياز گاه هر
  نخواستم بفهمم و

  !كه بدانم نخواست

را   ي مسئله ا نيكه من همچ ديفهم يم  ديچه كه بود، او ابدا نبا هر
  دانم و سالها از يم
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 يدورم را خط م شهيهم ي برا ديفهم ياش كرده ام. اگر م يمخف او
  چرا كه او ديكش

  .نداشت يروابطش اصال شوخ در

بود كه اگر راز را اكنون فاش كنم متهمم  نيهم ا گرشيد ليدل كي
  كند كه چرا يم

 ي درد مند  تيو آن موقع با نها ينگذاشت انيهمه سال مرا در جر نيا
  ي پاسخ چيه

شدم   يدانم چطور راض يكارم نداشتم! در واقع خودم هم نم ي برا
  زيچ نيهمچ

 لشياز دل ي زيچ  چيسازم، مخصوصا كه ه  يرا از او مخف يوحشتناك
  .دانستم ينم

 ي ليداشتم چرا كه او خ و هراس دميترس يطرف به شدت م كي از
  .شده بود  بيعج

شد كه انگار دارد   يام م رهيخ ي ورترساند. ط يمرا م به خودم  نگاهش
  بهذخاطر 
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كند و از درون مثل خوره به جانش   يخودش را مالمت م ي زيچ
  افتاده است. نگاهش

كه  ستيبار بار آخر نيانگار ابود كه انگار در حال وداع است،  ي جور
  مرا خواهد 

  .شد به جنون برسم  يكشت، باعث م  يمرا م ني. اديد

چه  ي و بفهمم برا  اورميدر ب شيكردم سر از كار ها  يم يچه سع هر
  ب يقدر عج نيا

كردم  يم يو هر چه سع دميرس ينم ييجا چيدور شده است به ه و
  خودم را قانع كنم

خاطر مطمئن بودم  نيتوانستم.به هم ياست نم يعيرفتارش طب  كه
  نيكه اكنون در ا

  .گذرانم ي را م يجهنم واقع ياز زندگ برهه

ام كه داشت خودش را  ي را در گوشم گذاشتم و به كنجكاو ي هنذفر
  وار يبه در و د

  .را دانلود كردم سيزد پاسخ مثبت داده و و يم
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اتفاقات امروز قرار   زيبه ر زير انيسالم پناه خانم. لطفا منو در جر-
  . شب نيبد

  !منتظرم

كاناپه   ي رو ليرا با ضرب به همراه موبا ي و هنذفر دم يكش يپوف
  داختم. هر دوان

  !داستان رو به زوال بودند نيا رفط

 ديرا گشتم شا ي انبار يخانه را و حت ي تمام همه اتاق ها ي دينا ام با
  اما  ابمشيآنجا ب

 شيگفت او دوباره در آن اتاق نحس مات رو به رو ي به من م يحس
  شده است. لعنت 

دختر. البته نه كه قبل از آن  نيا يهامون كه آمد و گند زد به زندگ به
  روند گذران

  .آدم وار باشد اما به فضاحت االن هم نبود شيها روز

اق را با ضرب باز كردم. در با صدا به خشم دكمه كولر را زده و در ات با
  وار يد
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از  ياو حت يول ختير نيزم ي رو يگچ هم حت  ي كرد و مقدار برخورد
  هم شيجا

  شياتاق نشسته و زانو ها م يكاناپه عظ ي پلك هم نزد، رو ي حت نپرثد،
  را بغل كرده

بوم  نيبزرگ تر رهيخ رهيخ ريچند وقت اخ ني. نگاهش هم مثل ابود
  بود. پس از چند 

بوم همچنان دهانم از تعجب   نيهر باره ا دنيد اتاق و نيا  دنيد روز
  ماند،   يباز م

همه جا به تو  ي كرد يبود! احساس م  اريزنده و هوش ي اد يز چشم
  شهي است و هم رهيخ

ها    يروشن يرگينظر دارد. تمام آن نور ها و حفره ها و ت ريرا ز تو
  دست به دست 

  رهيكه من آن را دار ي رئال بسازد. اثر ي اد ياثرِ ز كيداده بودند تا   هم
  ده ينام  يجهنم

  .نظرش باشم هراس داشتم ريكه ز نيو از ا بودم
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  نيتر او را از ا عيو به سمت كاناپه رفتم تا هرچه سر دميخود لرز به
  شده  نياتاق نفر

  بكشم. داد زدم رونيب

  !گندت بزنن بلند شو زييپا-

پلك زد و نگاهم كرد  يبه خودش آمد و چند بار متوال ادميفر ي صدا با
  و گفت 

  !سالم-

  ي كه باعث شد تعادلش را از دست بدهد و سكندر دميرا كش دستش
  بخورد

  !مرض-

  دم يكوب شيو بشقاب غذا را جلو زيكشان بردمش سمت م كشان

  !بخور-

  غر كردم غر

  رو دردام  ي درد شد هيدارم تو ام  يكم بدبخت-
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 ي را هم م نيمن ازت نخواستم ا دي گو ي خواندم كه م ينگاهش م از
  دانست كه اگر

. ردي گ يدامن خودش را م ميشوم و تركش ها يمنفجر م ديرا بگو نيا
  نزد  يپس حرف

  .خوردنش ادامه داد ليم  يبه ب و

شود اما باز   يدانست كه باعث رنجشم م يكشت و م يمرا م داشت
  كارش  نيهم به ا

  شتريگذراند ب يحال و روز م نيرا كه با ا ي ا قهيو هر دق داديم ادامه
  بار عذاب وجدان 

  .كرد يم  نيسنگ  مرا

 ن يروند روت نيتهران، هامون هم به هم ي بلكه آن سو زييتنها پا نه
  ي دچار بود، با س

خبر  زييداد تا از احوال پا ي م اميزد و ثا پ يسن به من زنگ م سال
  ي ! فكر مرديبگ

و  ستياتيمتوجه شدم واقعا ح داياست اما جد يمسخره و افراط كردم
  از اندازه ش يب
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كه گزارش ندادم و  شبيرا از د  نياخبار حساب كرده است. ا نيا  ي رو
  بلند شد آمد 

در است هر  ي او جلو ديد يكه مادرم م ني! از تصور ادميخانه فهم در
  بار بدتر از

  .لرزم يقبل به خود م  بار

  يليكردم، خ يدارند حسادت م گريكه به هم د يهمه عشق نيا به
  يليخ يلي! خاديز

  .را مسدود ميكرد و گلو يرا پر م مياشك ها ي كه مجار ي ! به حداديز

به درصد عالقه هامون مخصوصا بعد از آن دروغ شك داشتم   لياوا 
  به من  يول

هم مجنون تر است. فقط  ميت كه او از دختر رو به روشده اس ثابت
  داند چه يخدا م

برسند.  گريد  كيگذارد اثن دو به   ياست كه نم انيدر م يشوم راز
  كه هامون ي راز

خبر گرفتن از معشوقش   ي كند كه برا يانقدر شكسته و درمانده م  را
  غرور  ي پا رو
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را  يبه اخالقش اضافه شده بگذارد و التماس من دايكه جد ي ا يخرك
  بكند كه مخالف 

راز  نيبه دانستن ا ي در صد رابطه شانم. گرچه اصال عالقه ا صد
  !نداشتم

 ي گوشه ا ي برا رهي و خكردم كه دست از خوردن كشبده بود  نگاهش
  شده و پلك هم 

بود  ميشانه ها ي كه همزمان رو ي همه فشار  نيزد. با عجز از ا ينم
  دم ينال

  !وقتشه گهي! بلند شو. خوب شو. دزييتوروخدا پا-

كنم،  هياو گر ي خواستم جلو يگذاشتم، نم زيم ي سپس سرم را رو و
  خواستم  ينم

  .گذشت يباشم؛ اما نم فيضع شيجلو

شدن   دهيكش ي لمس كرد و سپس صدا  ي را به نشانه دلدار دستم
  . و گفت د يرس گوش به  نيبه زم   يصندل

  پشت در؟ ي حولمو برام بذار شهيم-
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  شي ها ييشدن دمپا  دهيكش ي ن حال تكان دادم و صدارا در هما سرم
  به پاركت و دور 

دانست چقدر  ي. فقط خدا مدم يكه نشانگر رفتنش بود را شن شدنش 
  است زيعز ميبرا

 نيشود. من آخر در ا يدر او خالصه م ميها يچقدر از دل خوش و
  تر از او؟  ارزش تم با اشچه د ايدن

رده بود و وب دهيدزد كدفعهيرا  ميآمده بود و تمام ارزش ها  خواهرش
. من با او مجبور نبودم لبخند ميبود تمام ارزش ها شده حاال خودش

  بودن كرده بودم.  مستقل بزنم، من با او احساس نيدروغ

  دختر ك يبردم كه  يم ي پ هيقض  نيمن با او كه بودم به ا

به درد بخورم و  ييو ممكن است در جا ستميچاره ن ي ب  زيبر انگ ترحم
  حس  نيهم

كه همواره با نگاه سراسر غم و  يكرد. حس ي را به من عطا م ينيريش
  ترحم پدر و 

وقت در خانه آرامش نداشتم، مادرم  چي شد. من ه  ي كشته م مادرم
  هم كه يوقت يحت
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همراه بود و پدرم  نيو اشك و آه و نفر ي آورد با دلسوز يم ي چا ميبرا
  كرد  يكار م

جور مواقع بود كه   نينكند. ا ي احساس كمبود ماد نشيدختر غمگ تا
  ك يوجود  ديشا

 يمنف  ي خورد اما نبود. من با تمام حس ها يبرادر به درد م اي خواهر
  رونياز خانه ب

 نيمادر، پدر! به ا  ق،يشدم رف يآمدم و م يخانه م نيزدم و به ا يم
  بود كه انقدر ليدل

كس   چيبا ارزش تر از او نبود، ه ميكس برا چيرا دوست داشتم. ه زييپا
  بهتر  ميبرا

اطرافش را   ي آدم ها نيداشت و هم ي او نبود، او ذات فوق العاده ا از
  ي پس از مدت

گرفتم عاشق  يخانه م نيكه در ا ياز حس  ي كرد. جدا ياش م وانهيد
  يرنگ كي

  .خانه بودم صاحب
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و شلخته بود.  ختهيبهم ر شهياتاقش رفتم كه مثل هم شدم و به بلند
  دختر نيخند زدم، الب

و من حوله را  ديشر شر آب به گوش رس ي شد. صدا ي عوض نم هرگز
  به چوب

بالشش پر از  ي تختش نشستم. رو ي و دوقاره رو  زانيكنار در آو  يلباس
  شيوهاتار م

اش دوباره شروع شده بود.   يعصب ي مو زشي. قلبم فشرده شد، ربود
  ماه ل،يآن اوا

  .كردند  يعيطب  ريغ زشيشروع به ر  شياول آن فاجعه هم موها ي ها

  ي م را روو انگش دميطور كه لبه تخت نشسته بودم دراز كش همان
  . تار دم يموها كش

تار به تار دل به تار و پود بالش داده بودند،   يمشك ي ها  شميآن ابر تارِ
  انگار كه از

كرده تا آخر  ي تابي و ب ده ينبود آنقدر نال  گريكه د ييانگشت ها  فقدان
  .جان داده بودند
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  ن ييبه پا  دميلخت را دنبال كردم و رس ي ها ياز آن پر كالغ ييك
  دهيتوالتش كه من تا به حال آن را ند زيم كوچك ي تخت! تك كشو

  .بودم

  مانده بود؟  ي باق  شيا قهيده دق ي تا اتمام حمام ها قهيدق چند

  .كشو را فورا گشودم  لي دل نيبه هم نم ي نگذاشت راحت بنش ي كنجكاو

 ي د يخانه با همان صر كل ديرنگ آنجا بود و كل يكاه  ييپاكت مقوا دو
  چيسوئ ش،يآشنا

عمه اش هم در  ادگاري ي اش، گردن بند طال يبانك ي كارت ها  ن،ي ماش
  جعبه جدا  كي

  نيارزشمندش را در همچ  اءيجا بود كه چرا اش نيداشتند. سوال ا قرار
  ي مخف ييجا

نداشتند و  يبه خصوص ي خانه جا د يو كل ني ماش  چيكند؟ سوئ  يم
  گم و شهيمعموال هم

در   ديچه با ي حاال برا ميگشت  يها دنبالشان م قهيدق ديبودند و با گور
  آنها را جعبه  كي
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 شياز پاكت ها را برداشتم و پشتش و رو يكيكرد؟  يم ي دار نگه
  بايكردم. خط ز

 خيبر سرم فرود آمد. انگار به همراه  يمثل پتك  زييپا ي نا خوانا  بايتقر و
  ي قطب ي ها

  .پرت شدم يمنجمد شمال انوسيو در اق كنده

آن نوشته رفته باشد،  ديرا بستم و دوباره باز كردم تا شا ميها چشم
  باشد ديد ي خطا

  !زد ي پوزخند م ميخودش به من، به كبك بودن ها ي نبود. سر جا اما

دانستم كه اآلن وقت شوكه شدن و وقت تلف كردن  يخوبث م به
  و اگر دثر ستين

شود اما مغزم خواب رفته بود و آن كلمه  يخراب م زيهمه چ بجنبم 
  شد   ياكو م يه

  .شد  يشد و اكو م ياكو م و

بود اما دوباره آب   يشوك بزرگ  نيقطع شد و هم ي آب لحظه ا ي صدا
  را باز كرد و
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ا نرم كننده بزند تا گره  ر شيرفته موها ادشيداد باز هم  ينشان م نيا
  ن ينخورند و هم

  .ديمن زمان خر ي برا

 كي كه شامل  ختمي ر رونيپاكت را ب  ي شد و فورا محتوا اريهوش مغزم
  برگه آ چهار

به  ي بر فور  انيم كيبود كه  نيا لميموبا  يشده بود. خوب يسيخوشنو
  !داشت نيدورب

مصادف شد با  شيبرگه عكس گرفتم و قرار گرفتن برگه سر جا از
  قطع شدن دوباره 

كه  ييصدا نيرا به كشو برگرداندم و با كمتر اتي. فورا تمام محتوآب
  توانستم  يم

بعد او در را باز و دستش را دراز    هيكنم درش را بستم و چند ثان ديتول
  كرد تا حوله 

  .بردارد را

اش  انهيام را از تنفس وحش هيتا ر دمي كش يدر پ يپ ق ينفس عم چند
  باز دارم و سپس 
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  .آمد رونياز حمام ب او

  .و لرزان بودند انيدر م كي  مياصال خوب نبود. نفس ها حالم

 ي من و نم ي گلو خ ي را گذاشته بود بانگار آن داس گنده اش  ليعزرائ
  گذاشت نفس 

اما او  ديلرز يم كلميبود و تمام ه دهي. رنگم هم بدون شك پربكشم
  و ايدر دن  ي اديز

 يو نم ديد يها را نم نياز ا  كي چيخودش غرق بود كه ه اهداف
  ي . اتفاق خاصديفهم

در  يبدنم بودند و من دخالت ي ها واكنش ها نيبود اصال! ا وفتادهين
  .آنها نداشتم 

بدنم به سمتش   ي اراد  ريغ ي توجه به عكس العمل ها ي شدم و ب بلند
  ي تم كه رورف

  شيزد. موها يمخصوصش به صورتش م ونينشسته و از لوس  يصندل
  ر ي را از ز

بودند شانه شان  سيو با حوصله همان طور كه خ دمي كش رونيب حوله
  يكردم. آخر م
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  .شوند  يسشوار بكشم وز و حالت دار م ي طور نياگر هم ؟يدان

  پسر! من چه مرگم شده بود؟  اليخيب

كه  ني! ارديبود؟ فقط قرار بود خودش را از من بگ  وفتادهيكه ن  ياتفاق
  !نبود ي زيچ

غالب   نيچن نينشده است كه ا ي زي ! چريباش پناه، ارام باش، نم آرام
  !ي كرده ا يته

  !ني قرار است تو را از خودش محروم كند! هم فقط

  نييرا از باال تا پا شيرا به برق زدم و با حوصله تمام موها سشوار
  خشك كردم. به

نبود! به  يكه مشكل نيا يلرزش دستم دو بار از دستم افتاد ول خاطر
  خاطر وحشت 

و   ي اراد  ريغ ي ام هم نبود فقط عكس العمل ها ياندوه باستان  و
  ي بدنم بود. حت  يعيطب

  يتوانستم درست نفس بكشم. دم ها م ي! فقط كاش مد يهم نفهم او
  باز   يرفت ها! ول



 623 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

  .آمد ي نم رونيها ب دم

  .ه رج درد بافتم عاشقش را و رج ب ي ها يغدسته كردم پر كال سه

 ي من دست ها  ي كه دستها  نيدادند، انگار از ا يدستانم جان م ريز
  محبوبشان نبود

  .بودند  معترض

 يم ميچشم ها ي جلو  يرنگ يهم گرفته بودم و نقاط مشك جهيسرگ
  . براث چه؟ديرقص

 ي عاد يليبالخره آنفوالنزا گرفته بودم. خ ديشده بودم؟ شا ماريب ايآ
  دم يپرس

  ز؟ ييپا-

 يام ه  ي عاد ي و تن صدا ديلرز يام امروز م ي ن عاددانم چرا لح ينم
  تر فيضع

بود،  وفتادهيكه ن  يكردم. اتفاق خاص يشد! اصال خودم را درك نم يم
  فقط كابوس 

  .شدند   يم يق يهفت ساله ام داشتند حق  ي ها
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  حواس جواب داد  يب

  جان؟ -

  دميتر پرس ي عاد

  ؟ يكه باش ي د يقول م  ؟يهست شميپ شهيهم-

  و گفت دياو هم لرز  ي را تر كرد و پلك ها ميام چشم ها ي عاد لحن

  !ي كه بخوا يآره هستم. تا هر موقع-

نشست، انگشت وسط و انگشت اشاره   شيدست ها ي من اما رو نگاه 
  ياش را رو

  !قرار داده بود. پَست هم

  چيكرد و من ه يكار را م نيخورد ا يقسم دروغ م ايموقع قول  هر
  شيوقت به رو

  !دم. لعنتبو اوردهين

اندوه   رهيدا  نيا ي خواست مرا رو يكند؟ م  يخواست خود كش يم او
  بار تنها بگذارد؟
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ارزش و  يب شيرا آوار تر كند؟ انقدر برا رانيخواست برود و منِ و يم
  ز ينا چ

  جدا؟   چ؟يه م؟يخواهش ها م،يچه؟ التماس ها ميپس قسم ها بودم؟

ناگهان سر من خالصه شده بود!   ني زم يو انتقال  يحركت وضع  كل
  فقط توانستم كش

  م يببندم و بگو شيموها ي را دور انتها مو

  .انجام بدم دياومده كه با شيپ يكار اورژانس هي. رم يمن م-

خوردم از  يكه تلو تلو م يرا برداشتم، لرزان و در حال چيو سوئ  فيك
  رون يخانه ب

 ي ول امدمين  نيزم ي بود و با مغز رو ارميرا هم شانس  ني . تا ماشزدم
  كه  نيبه محظ ا

  .هوش شدم ي ب باينشستم تقر  نيماش در

افتاد؟ واقعا چرا؟ چرا  ي من م ريچشم و رو بود گ يهرچه آدم ب چرا
  به   قايدق  ديمن با
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انجام  ي چه غلط اضافه ا قاي شدم؟ مگر دق يوابسته م  ديكه نبا يكسان
  داده بودم كه

  باشم؟ نيا مستحق

ام بسوزد اما   يشاني باعث شد پ  بايفرمان گذاشتم كه تقر ي را رو سرم
  يتيچه اهم

 ميها هيگم كرده بودم و هوا به رام را  يتنفس ي ها ي مجار داشت؟
  ي برا د، يرس ينم

كردم. عقلم انگار مرحله انكار را رد كرده   يتالش م ژن ياكس ي ا جرئه
  و به مرحله

  .بود ده يرس ي ناباور

 ديو رمزش را زدم اما انگشتانم ترد دميكش رونيب فم يكرا از  ليموبا
  باز  ي داشتند برا

  يابدا نم نمشيخواستم دوباره بب   يشده، نم نيآن عكس نفر كردن
  خواستم متنش را

 ياز خودكار مشك  ق،ياز خواندن آن دست خط شكسته نستعل بخوانم
  كه با آن ي ا
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و از   دميترس يم ميبود هراس داشتم. من از تكرار كابوس ها  نوشته
  شدنشان   يقيحق

عكسِ باز نشده منتظر بود تا  نيداشتم و حاال ا يقيعم وحشت
  شدن  يقي حق نيا قت يحق

كوتاه   ميها يرا در فرق سرم بكوباند و به من ثابت كند عمر خوش ها
  .است

و عكس را لمس كرد. به سر  ديصفحه لغز ي لرزانم رو ي ها انگشت
  درشت  تريت

  صفحه نگاه كردم ي نامه « . باال  تيوص «

  يكرده بودم من م يني ب  شيروز را پ نيتار شد. من ا ميها چشم
  دانستم دل كوچكش

 يروز  كيدانستم بالخره  ي. من مستاد ينخواهد آورد و نخواهد ا تاب
  طناب تحملش

جهان را.  نيكند اتصالتش به ا يبرد و با دستان خودش قطع م يم
  ي مثل روز برا

  .روشن بود من
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  ...اما

  !گذاشتم   ينم من

. تصور تن  نم ي را پرپر بب زكم،ييكه پا ي آن روز ديرس يبود. نم محال
  جان يسرد و ب

  يلرزه به اندامم م بانهيدور از من و غر ييگوشه ام جا جگر
  انداخت.خط به خط آن

انقدر با   يبود كه در چشم من فرو رفت، دختركم كِ ي نامه خار   تيوص
  به يمن غر

  نگذارد؟  انيرا با من در م  يموضوع مهم نيبود كه همچ  شده

 ردي بم  زييها به كنار، هر چه كه باشد من نخواهم گذاشت پا نيا اصال
  اما هامون چرا

بود؟ حاال آن راز هر  فيانقدر كه ضع  يعنيكرده بود؟   يحماقت نيچن
  ي چه كه م

  .باشد  خواست

  !شانيحساس و هنر هيبه آنها و روح لعنت
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داشت   يليزدم. اصال چه دل يرا بهم م كيرمانت يقرارِ خودكش نيا من
  دو نفر انقدر 

نكنند و قربان صدقه   يو سست باشند؟ حاال اگر با هم زندگ  فيضع
  ي هم نروند م

  !فيح د؟ي كش يسال سن خجالت نم يهامون با س رند؟يم

گذاشتم بروند  يم ديبودند وگر نه با زيعز ميبرا شاني كه هر دو فيح
  ي سزا به جهنم!

  ديايكنار ب  يزندگ طيكه تحمل نداشته باشد و نتواند با شرا يآدم
  بود. عقلم  نيهم

زدم  ينفس نفس م ي بود. حرص دهي را رد كرده و به خشم رس ي ناباور
  را ليو موبا

خودم را قبل از  ي كردم جلو  يم يدادم و سع يانگشتانم فشار م نيب
  راندن به سمت 

  لشيو سالم تحو حي را صح زيي! من پارميهامون و كشتنش بگ  خانه
  داده بودم و دو 



 630 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

برگه  كيمسخره تر و  نگيپرس ك يمسخره،  ي تتو كيبعد با  روز
  يآچهار حاو

 زييپا ي اول هم وجودش برا گرفته بودم! از همان  لينامه تحو  تيوص
  ضرر بود و

 ييچه فرصت ها ديد يهم شكر خدا كور شده بود و نم زييو پا ضرر
  كه به خاطرش

  .رديخواست بم يدهد و حاال هم كه به خاطرض م يدست م از

  ي اش كنم و با دستبند ها نهيشده قرنط  يگذاشتم. حت  ينم من
  ي به تخت م ي كيپالست

توانستم  ينم ييبكند اما به تنها يحماقت نيگذارم همچ ينم  بندمش
  از يو به كمك ن

  .داشتم

ام را به گند   هيكمك ضربه بخورم و روح نيمهم نبود در راه هم اصال
  بكشم، مهم 

  يبود و بس. مصمم تر شدم، به سمت خانه راندم و سع  زييپا فقط
  كردم تنفسم را آرام 
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 ميرو شيرا پ ي و كشنده ا يخشمم را فرو بخورم چرا كه راه طوالن و
  اج يبود و احت

  .آرامش داشتم  به

دادم و در راه  يرا به آنها نم  ي كار  نيچه كه بود، من اجازه چن هر
  حاضر يهدفم حت

  .و خانه دشمن پا بگذارم  ريدر دل ش بودم

  يبه پا م  نيكفش آهن ديبود، با ميقدم پاك كردن اشك ها نياول
  ام هيروح ديكردم. با

 يماندم و زنده نگه م  ي نبرد زنده م نيدر ا ديكردم، من با يم ي قو را
  نيداشتم. در ا

و به   زييآوردم، به خاطر پا ي كم م  دياشك ممنوع بود. من نبا كاريپ
  كه نيخاطر ا

 كيبماند و من و   يمقبره باق يب زييپا كيخواستم سر انجام  ينم
  .جهنم به نام جهان

  شد. شماره مورد نظر را گرفتم   يتماس بر داشته م كي گام با  نيدوم
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  ...الو-

****  

 يجلو و شاگرد در رفت و آمد بود و ذهنم به شلوغ نهيي آ نيب چشمانم
  كه در  ياتوبان

گذاشته بودند و من در  يراندم. خاطرات احمقانه گذشته ام رال يم آن
  همه  نيا نيب

  !خواست  يپدال گاز م يدلم كم  كيتراف

  .كلمه بد بودم يواقع ي و من به معنا دندي تاز يم خاطرات

كار در طول   ني عملت احمقانه تر نيداد: نرو. ا يفرمان م  منطقم
  .عمرت خواهد بود

 ي اش كه مثل حاله ا يلعنت ي با آن موها زيياز پا ريتصو كي قلبم
  اطرافش پخش بودند

  .داد يرا نشان م ي بلند كيدر حال سقوت از  را

نگاهت   چارهيب كيشد، به چشم  يخواه ري: تحقديكش يداد م غرورم
  .خواهند كرد
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  .داد يرا نشانم م زييبدون پا ي ا ندهيچشم انداز آ قلبم

كرد؛ قلبم  يزد، التماس م يم اديداد، فر يخودش را جر م منطقم
  اد ياسم را  كيفقط 

 ي منطق و احساسم برنده ا  نياع بگونه بود كه نز نيشد. و ا يم آور
  مشخص شده 

  .داشت

بوق گذاشتم. تصادف شده   ي كردم و دستم را به صورت ممتد رو ينچ
  بود و مردم

  چه خبر شده من اما واقعا تحملش را نداشتم. نند ي كردند تا ب يم ترمز
  نياحمق! ا  زييپا

! كم تحمل! من  فيكردم. ضع  يم شيبود كه برا ي ا يفدا كار نيآخر
  فهمم چرا ينم

حل   ي شوند كه به جا  يفكر م يحد ب  نيانسان عاقل و بالغ تا ا دو
  كنار آمدن ايمشكل 

است كه آنها آن قدر   نيزدند. بجز ا يم يآن دست به خود كش با
  سست اراده اند كه
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كه من با دو بزدل  نيبجز ا ند؟يايكنار ب  يكنون  طيتوانند با شرا  ينم
  ي طرفم كه به جا

  مسئله به دنبال پاك كردن آنند؟  حل

  :سر و پا داد زدم يالت ب كيآوردم و مثل  رونيب ن يرا از ماش سرم

  !مردك گهيجم بخور د-

و  دن يو خجالت كش زيرقت انگ ي كار ها نيآوردن ا اديبه  ي ها برا بعد
  شكنجه دادن 

آوردنش  اديتوانستم تا آخر عمر با به  يداشتم و م ي وقت كاف خودم
  يعرق شرم رو

را  ز يينبود كه پا نيمهم تر از ا ي زيچ  چيام بنشانم اما االن ه يضانيپ
  مقبره  ياز ب

مهم تر بود چرا كه زمان  ي زياز هر چ مينجات دهم! وقت برا بودن
  يبرا يواقعا كم

  .پازل داشتم  ني ا دنيكردن و كنار هم چ درست
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به   ي نگاه مين  يكه راه باز شده است بدون حت نياز ا خوشحال
  ر يله شده ز ي سوناتا

 يسرعت   نيشتريگاز گذاشتم و با ب ي را رو ميرنگ فقط پا يآب سانين
  .شد راندم   يكه م

شلوغ شدع  بايشد تقر  يداشت عصر م گريكه د نيا ل يدلها به  اتوبان
  بودند و تحمل

كار جهان به نظر  نيكه من داشتم سخت تر يآن هم با حال تيجمع
  .دي رس يم

بود كه  نيكه قصدش را كرده بودم فكر كردم. مثل ا ي به كار دوباره
  پس از نجات

به بهشت امن دوباره پا به آن    دنياز طوفان و رس تيزندگ دادن
  قدر ني! همي بگذار

  .بود احمقانه

 كيتا  ابيلحظه با خودم عهد بستم كه پس از افتادن آبها از اس همان
  ز ييسال با پا
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كه چقدر  نياز تصور ا يمهم باشد. گاه شينزنم. البته اگر برا حرف
  كور است و

خواهد سرم را محكم  يدلم م نديب يكه نزد من دارد را نم يگاهيجا
  .بكوبم واريبه د

  .ام كرده بودند وانهيم،دينه بهتر بگو ايشده بودم   وانهيد

  ؟ ي شده ا وانهيگفت: مگر دتعجب كرد.  يليهامون كه گفتم، خ به

  .به جنون من نداشته باش ي كار گفتم 

  .كرد يبود تحمل نخواه  گفته

  .حق من است  نيبودم ا  گفته

  .التماس و خواهش گفته بود از حقت بگذر با

  .شود يگفتم نم  يآه با

  .ستيخوب ن ادياع زبود اوض  گفته

  .گفته بودم به جهنم  ي سرد با

  .زدم اديكرد و فر  التماس

  .شد و خواسته ام را قبول كرد  ميانجام تسل سر



 637 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

 يم   ينيشده به سمت طوفام سهمگ   نينفر  ريمس ني حاال من در ا و
  داستم  يرفتم كه م

راندم  ي. م كنديگوشه جهان پرتاب م مرا تكه و پاره به گوشه بالخره
  دانستم كه  يم

  !خواهم شد رانيو

 كي كوچه به كوچه، پالك به پالك، به آن آدرس نزد ابان يبه خ  ابانيخ
  شدم  يتر م

  .غرق تر ميها دي ترد ي ايدر در  و

از  يچارگ  يو سرانجام با ب  دميكش يق ي را بستم و نفس عم ميها چشم
  .آمدم ن ييپا ني ماش

روانه شدن، پس  كه معتقد بودم پروانه پس از پ  يمن ي برا ميتصم نيا
  له يپ دنياز در

به سمت آن باز نخواهد گشت مثل جهنم بود. گواه اعتقادم،  گريد اش
  ف يپروانه ظر

  .شده بود  يقلبم خالكوب ي بود كه درست رو يكوچك و
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كرد، انگار   يلتهب بود، ذوق ذوق متاب بود، م ي ه ام حال پروان اما
  ي پروانه ام بو

و فقط دور  زديخواست بگر ي شده اش را حس كرده بود. م  نينفر لهيپ
  .لهيشود از پ

قلبم   ي كرد اما او نماد عقلم بود و درست رو يزد و التماس م يم زجه
  شده  يخالكوب

  !متاسف بودم اريبه آن بس  دنيخواسته اش و نرس ي پس برا بود،

  كيلرزانم شد.  ي لب ها نيمز ي بودم و پوزخند  ستادهيدر ا ي جلو
  ،يخانه آپارتمان

گار جماعت بود ان يراست جالب . كنتيياليو ي خانه ها انيم درست
  خانه نيداخل ا 

  .ضحكه خاص و عام كنندداشتند خودشان را م عادت

ده بودم را مجبور كر ميرا وادار كرده بودم نلرزند، چشم ها ميها دست
  سر نخورند، 

، به بدنم دستور كرده بودم سقوت نكند يرا به اجبار راض ميها اشك
  داده بودم كه
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 ييارويرو نيا  ي برا دار،يد نيا  ي و سرد نشود. من خودم را برا نلرزد
  شده  نينفر

  .ماندم  يآوردم، من مثل كوه استوار م يكرده بودم. من كم نم آماده

از  رايحاضر شدم ز نيرا زدم و و با اعتماد به نفس جلوب دورب زنگ
  كه مثل  نيا

  را انجام بدهم متنفر بودم  ي كار انهيبزدل مخف كي

كه بك   ييزد، صدا يكه نامم را صدا م  دميرا شن يمتعجب ي صدا
  ي گراند تمام بچگ

 ياو همراه  ي ام با صدا ينوجوان ي بايو ز يبود. خاطرات صورت ميها
  ي شده بود. ب

  گفتم نيو رو به درب ي به لحن متعجبش جد توجه

  .باز كن-

. به لنز شيبود برا يگذشت و در باز نشد احتماال شوك جالب هيثان  يس
  يجور نيدورب
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ام.  رهيو سردش خ ي قطب ي شدم كه انگار به عمق چشم ها رهيخ
  و كامال بدون  ي جد

  .داد يكه موضعم را نشان م ي جور انعطاف

باز شد و من ارتباط   يكيت ي در با صدا گريد هياز گذشت چند ثان  پس
  ام را به  يچشم

  .قطع كردم و در را هل دادم نيبا دورب يناگهان  يشكل

 م؟يايشكل ممكن ب  نيبود كه به آراسته تر  يعيمالقات طب نيا ي برا
  ي كه چشم ها

كه از  يرا مبهوت كند؟ كه عطر تنم در ذهن هر كس ي هر عابر درشتم
  ي كنارم رد م

كه   ي بيترك نيخاص تر يو آن ي دفعه ا كيچرا  يبماند؟ به راست شود
  شد با  يم

را  ي زيخواستم چه چ يزد را به تن كرده بودم؟ واقعا چرا؟ م ميلباسها
  ثابت كنم؟ 

  !دانستم ينم
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بود كه   ي زيينامه پا ت يمهم نبود، مهم برگه درون دستم، وص  اصال
  ي ب زييپا "كلمه 

سوزاند. مهم   يتا اعماق روحم را مكه در آن نوشته بود  ي ا " مقبره 
  دختركم بود، كه 

  .شد ير پر مدروغ پ كيسر  داشت

را نداشتم، فقط آدرس سگ جا  نيبه راه پله كردم. من آدرس ا ي نگاه
  قبل كه  ي ا يدان

بود كه  ي عيكرده بودم. طب دايكردند را پ يم  يجا در آن زندگ نيا از
  دنيمعده ام از فهم

  آشوب شود؟ كنند يم  يكه آنها با هم زندگ نيا

شده بود.    شتريب دم يترد دميد يخانه شان م ي كه خودم را جلو حاال 
  لعنت به من كه ان

نامه را محكم تر در دستم فشار دادم و در را   تيسست بودم. وص قدر
  باز كردم. سرم 

چرم و چوب   ي و بو ميپاها دميد يكه م ي زيبود و تنها چ نييپا
  تان يشده با كاپ ختهيآم
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  .كردم  يبود كه حس م  ييتنها بو بلك

  ...آخ

  !...بلك تانيكاپ

باز   رونيشد از ب ي كه در خانه شان را م نيخوشحال بودم از ا چقدر
  نيكر اكرد. ف

  ...در را باز كند  يچه كس كه

  .كردم  يموضوع را هضمش م  نيا دي! اول بانه

و   رميسرم را باال بگ  گريد هيتا چند ثان ديبا تايدانستم كه نها يم
  نيبالفاصله بعد از ا

.  ديساله ام را خواهم د نيادم كابوس چندكار را انجام د نيا كه
  م وخواهرم، دوست

  ...ام را در كنار يفرد زندگ نيتر يميصم

  .لعنت

  تينها م،يآرزو ها ت يدانستم بالفاصله پس از باال گرفتن سرم نها يم
  ياهايرو
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دست   ميدر گذشته را مقابل چشم ها ميخواسته ها ت يام، نها يصورت
  يميدر دست صم

  .ديخواهم د قميرف نيتر

كه پس از هر بار تصور كردنش نقشه قتل  ي ريدانستم حاال تصو يم
  هر جفتشان را

كه خودم  يبودم، آن هم در حال دهيشكل ممكن كش نيتر عيفج هب
  لبخند به لب داشتم 

  !مشاهده خواهم كرد را

كه  نيا ييتوانا نم يب  يم گريد هيكه در چند ثان ي ز يدانستم چ يم
  ميخون را در رگ ها

حال منجمد كند را دارد. پروانه ام   ني نقطه جوش برساند و در ع به
  ام دل نهيس ي رو

 يم واريكرد. خودش را داشت به در و د يم  يتاب يزد و ب يم دل
  جان و ي. ب د يكوب

وار  ديه هنوز امآخرش بود، پروان ي تالش ها نيشده بود اما ا سست
  .بود



 644 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

شدم كه سگ   يبردم مطمئن م يمرحله جان سالم به سر م نياز ا اگر
  ن يجان تر

  .هستم  يكره خاك ي رو موجود

نبود  نينبود. وقت ا ي حاال وقتِ جا زدن و كم آوردن و خاطره باز يول
  كه در حسرت 

جا بود  ني م. نكته همگذشته ام غرق شو ي گذشته و افسوس ها ي ها
  حسرت ها نيكه ا

جا حضور داشت با   نيكه ا  يمن نيافسوس ها مال گذشته بودند و ا  و
  پناه هفت سال 

كه مهم بود فقط   يزيها سال فاصلع دارد. االن تنها چ ارديليم  شيپ
  .بود و بس  زييپا

  .ال گرفتم دفعه سرم را با كي

  !دمشيد و

  !دمشانيد

  .ميكابوس ها  هيشب قايدق
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  !بود دهياش را د لهيام مرد. طفلكم پ پروانه

كه سر تا پا   يوق زده و متعجب، در حال ي سروش، با چشم ها ازين
  و  دهي پوش يمشك

  .بود ستادهيمن ا  يگود افتاده در ده قدم شيچشم ها ريز

  !بود ستادهيا ي كنا او، دست در دستش، هومن سپهر قايدق و

  !ي . هومن سپهري . هومن سپهري سپهر هومن

  .آشنا بهيغر به،يغر ي آشنا

بنگ   گيب كيبه اندازه   يخوب نبود. اصال خوب نبودم. نفرت حالم
  در دلم در  ديجد

بود. از هر جفتشان، از دست در  ي رخ دادن فعل انفعاالت هسته ا حال
  هم قفل شده، 

هومن، از  يلرزان و عسل ي ها لهيو از ت ازيپر از تعجب ن ي چشم ها از
  حلقه درون 

متنفر بودم. نه حسرت بود و نه افسوس، فقط نفرت و   انگشتانشان،
  نفرت. سرم و 
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زد و قلبم خودش را به  يام نبض م  قه يو شق يشانياطراف پ ييجا
  يام م  نهيس وارهيد

  .د يكوب

نكرد. محكم و  دايحاالت بدنم در چهره ام نمود پ ني از ا كي چيه اما
  استوار، مثل 

بود كه   ييسرم را باال گرفتم و پوزخند زدم. پوزخندم پر از معنا كوه
  دانستم هر  يم

و خوار شمردن بود،  ريپوزخندم سراسر تحق دند، يفهم يم جفتشان
  انگار كه كل 

  .رديرا به سخره بگ  تشانيموجود

نسبت به شخص رو  يحس چيه گريشوك زده متوجه شدم د  ناگهان
  .ندارم ميبه رو

بود  نيمثل ا ستيمن ن  تِينها گري. دستمياش ن وانهيمثل قبل د  گريد
  دفعه پر  كيكه 

  .را نفرت پر كرده بود نيآن عشق آتش ي . جايال باشم از خ  شده
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عشق و تنفر را درك  ن يمرز ب يبود و من به خوب يعيامر طب كي نيا
  .كرده بودم

 يكه هر چه گوشه به گوشه دلم را م  نياز عشق شدن و ا يخال نيا
  يگشتم بجز غبار 

شد  ي خوب بود، باعث م دميد ينم م ياز مرد رو به رو گريد  ي اثر كدر
  ي روند باز

  .رم يبه دست بگ را

مهم نبود.   يترساند ول ي كه آن همه حس در من مرده باشد مرا م نيا
  دو  نياكنون ا

.  ديچيپ ياز درد به خودش م ديهومن با دند،يكش  ي زجر م ديبا نفر
  به گريكه د ي جور

  .باشد  ده يفا  يافتاد ب يكردن هم م  غلط

  !كرده بودم ين يب  شي افتاد كه پ  يرا گذاشت، اتفاق  رشيتاث نگاهم 

گذاشتم   يمن نامش را فقط حسرت مكه  ي زيهومن پر شد از چ نگاه 
  و بس! دستش 
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كه به آب  ي مثل تشنه ا شيافتاد. چشم ها ازيدست ن  انيو از م شل
  باشد، فقط  دهيرس

و پر حرارت مثل  يبود. از عمد طوالن ميچشم ها ي به قهوه ا رهيخ
  اش رهيگذشته خ 

  !ي. مثل گذشته ها لبالب از عشق و ستودنشدم

 شمالشان اعتراف ي اليپشت بام و  ي كه باال  ي دارم روز اديبه  خوب
  كرد. گفت غزالِ

 ي بخواهد هم نم گريو د ده يقلبش را به بند كش م،ي چشم ها يوحش
  تواند از بند مژگانم

  .خواهد يخودش م ي برا شهيهم ي . گفت نگاهم را براابدي ييرها

اش بودم نگاهم را سرد و پر از نفرت كردم و  رهيكه خطور  همان
  بر  يپتك يمثل

  .تر شد و از او چشم گرفتم ظي. پوزخندم غلدم يكوب سرش

  .كه در مقابل من داشت يكرد و عكس العمل يداشت به او نگاه م  ازين
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رفته و بدون   ازي بلند و محكم به سمت ن ي را بستم و با قدم ها در
  ي توجه نيكوچك تر

  .نامه را به سمتش گرفتم ت يوص شيشخص كنار به

  !بخونش-

دستش   كينبود. هومن با  ازيكه دست ن  ديكاغذ را از دستم قاپ  يدست
  وصت نامه را

سركش و لختش مشت  شهيهم ي در موها گرشيبود و دست د گرفته
  .شده بود

  نگاهم كرد و گفت   مستاصل

  ن؟ يخوا ي ما م  ياز جون زندگ يچ گهي تو و دوستت د-

 ن؟يخوايما م ياز جون زندگ يچ ن؟يخوا يما م  ياز جون زندگ يچ
  ما؟  يزندگ

  آنها؟  يندگما؟ ما؟ جدا؟ ز  يزندگ

  يهومن ب  ،يتو نفس هومن"صدا داشتم   نيكه با ا يخاطرات نيآخر
  "ره يم  ينفسش م
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خودِ  ،يمال خودم گهياز فردا د "گفت   يصدا بود كه م  ني! همبود
  نخودم. منتظر او 

  تيي آهو ي كنم به چشما خيچشمامو م نهييهستم كه از تو آ ي ا لحظه
  تا  اديو جونم در ب

 رهي بهم خ  ي طور نيا ي آخ پناه وقت" "ي پر از نازت بله بد ي اون صدا با
  دلم  يشيم

تا همه بدونن   داد بزنمملت  هي ي و جلو اي دن ي بگم گور بابا خواديم
  " يمال من

صدا بود و حاال همان فرد، با همان   نيبا اخاطرات من  نيها آخر نيا
  خاص لياستا

چه از  ديگو  يشفاف و رسا،رو به من م ي مختص خودش و آن صدا و
  ش يجان زندگ

  !خواستم؟ مردك متوهم يخواهم؟ چه م ي م گريد يكس با

  دوختم و گفتم شينگاهم را به چشم ها نيتر سرد

  !خفه شو-



 651 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

 ي كه با صدا يخاطرات نيشد و حق هم داشت چرا كه آخر متعجب
  ي من داشت وقت 

كه مرد  ي ديپس چرا بهم نشون نم"گفته بودم   طنتي كه با ش بود
  ! منواال ي ؟يعمل

  !داد بزن و بگوملت  هي ي جلو

  .شلوغ بود دِيمركز خر كيها خاطرات روز قبل از عقدمان در  نيا

  گرد شده گفت  ي چشم ها اي

  ؟ يچ-

برد. به سمتش رفتم و كاغذ را با   يداشت حوصله ام را سر م گريد
  خشونت از دستش

به نگاه   ي نكرد. پس از چشم غره ا يو چون شوكه بود مقاومت  دميكش
  زده اش  رتيح

به هم قفل شده ام   ي دندان ها ي و از ال  ازيرا گرفتم سمت ن برگه
  شمرده شمرده گفتم 

  !حاال  نيرو بخونش. هم ينامه لعنت تيوص نيا-
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  لرزان شد و با درد لب زد شيها چشم

  به سرم شده؟  ينامه؟ باز چه خاك تيوص-

بستم و   قهيچند دق ميزدم، چشم ها ميشان يبه پ يتم را عصبدس كف
  گفتم 

  !زود باش. من وقت ندارم احمق-

كاغذ را گرفت و لرزان بازش كرد. حركتش را  ميبه چشم ها  رهيخ
  خط به خط ي رو

كه سطر به سطرش دختر رو به   دمي فهم يو م دميد  ينامه م  تيوص
  يرا، دختر  ميرو

  .كند يم رانياسطوره اش بود را، و فتهي ش كه

را چاپ كردم  لميكه به هامون زنگ زدم عكس موبا  نيبعد از ا امروز
  چرا كه حس

نشان داد.    يموضوع را به خوب تيتوان اهم يعكس نم  كيكردم با  يم
  ت يمسئول
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داشته باشد  تيكاغذ سند ي كردم اگر رو  يبود و من فكر م ي ريخط
  بودن و  ي جد

  .را بهتر نشان خواهد داد هي بودن قض  ياتيح

 زيكردم، هومن االن چ يخودم حس م ي را دائما رو   ينگاه ي نيسنگ 
  خورد يهم م

  نيها سال بود كه از چشمم افتاده بود وا اريل ينداشت چرا كه م دهيفا
  حسرت  ي نگاه ها

خودش را   شتري زد و ب يبهم م شتريو متعجب فقط حال مرا ب  بار
  .كرد يخورد م

  نه خودم آمدم ازينه آرام ن  ي صدا با

  !من نه ي نه...! نه نه نه! خدا-

به كاغذ بود زمزمه   رهيو همان طور كه خ ديناگهان چك شيها اشك
  كرد

  !لعنت بهت مامان! لعنت-
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 زييكردم! پا  ي. دركش مختير ياشك م كيستريشده بود و ه  يعصب
  ي لياسطوره خ

  !بود ها

جهنم   نيزود تر از ا دي را نداشتم با شي خانه و آدم ها  نيتحمل ا گريد
  .زدم يم رونيب

  گفتم   ازيرو به ن نيهم ي برا

  .خوان خودشونو بكشن  يهامون م اچهياونا اول مهر كنار در-

تر و مصمم تر از هر  قيعم ي زيرا باال گرفت و نگاهم كرد، چ سرش
  يگريحس 

مانع   ي را برا ي هر كار ديكش يم اديكه فر ي زيبود. چ شيچشم ها در
  ي شدن انجام م

مطمئن بود   ي ادي. نگاهش زوفتدياتفاق ن نيكند تا ا يم ي هر كار دهد
  يليخ نيو ا

  را ادامه دادم ميبود. حرف ها خوب
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رو، همشو،  يبه من گفت ي زييكه تو اون بعد از ظهر پا ي زيهر چ-
  واو كمتر هيبدون 

مانعش   ديبا ي وفتيشده به پاش ب  ي. كُلشو! حت يگ يم  زييبه پا شتريب اي
  .يبش

  و گفتم شيشدم به چشم ها رهيخ

  .يونيبه من مد نويا-

حركتش چند قطره از اشك  نيرا محكم تكان داد كه در اثر هم رشس
  با  شيها

  . ملتمس گفت ختيپاركت ر ي خورد و رو زيل اديز سرعت

  كنم؟ كاريچ ديفقط بگو با-

  كردم گفتم  يام را باز م يطور كه قفل گوش همان

شماره از خودت بهم بده و هر لحظه آماده باش بهت زنگ بزنم.   هي-
  اونجا ميبر ديبا

تو   ايدونم  يمن م چون اگر االن بفهمه  يرو بهش بگ  ناينود ا قهيدق و
  جبهه  نهي رو بب
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  .ميتو عمل انجام شده قرارش بر دي. بارهيگ  يم

كرد اعداد  يم هيكه هنوز گر يدر حال ينگاهش كردم و او عصب منتظر
  .را گفت

را هم نداشت كه  ن يارزش ا يهم نكردم، حت ي نام گذار شيبرا يحت
  شماره در  كي

خواستم بالفاصله بعد از افتادن آب ها از  يداشته باشد چون م لميموبا
  شماره ابياس

  .پاك كنم را

  كه تمام شد قفلش كردم و گفتم   يبا گوش كارم

  .آدرس مامانتم بده-

  ؟ ي خوا يم يواسه چ گهياونو د-

خورد. خانه مجلل   يخانه و صاحبانش بهم م نيداشت حالم از ا گريد
  شان يو خوش بو

  يداد. نم يتعفن م ي من بو ي بكگراند برا  يزشيانگ يقي آن موس با
  كي  يتوانستم حت
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  دميجهنم بمانم. با حرص غر نيدر ا گريهم د لحظه

  .آدرس بده-

داشت كردم و سپس   اديآدرس را  ي آزار دهنده نگاه يني سنگ ريز
  يكه حرف نيبدون ا

بود كه با عجز   ازيشد. ن نميآست زانيآو يعقب گرد كردم كه دست بزنم
  د ينال

  .بزار انيتو رو خدا منو در جر-

بود كردم و سپس با ضرب   نمي به دستش كه بند آست ي چندش نگاه با
  .دم يدستم را كش

كه با همان فشار كوچك من تلو تلو خورد و چند متر عقب   نيا از
  .رفت متعجب شدم

نمانده بود. شده بود پوست    يشناختم باق يكه م ي ازياز ن ي زيچ چيه
  استخوان، خوار، 

  .بود دهيهم كه پوش يو رنجور. مشك انيشده، گر ريتحق
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من آدم ها   ينداشت،در زندگ يتيمن اهم ي ها برا  نياز ا كي چيه
  كه از چشم يوقت

را  ها بود كه فاتحه اش  ياز متوف يكي ازيخواهند كرد و ن وفتنديب
  گريخوانده بودم. د

ه ك نينداشت كه چه بر سرش آمده، حداقل نه قبل از ا يتياهم ميبرا
  خنجرش را از 

  .بكشم رونيب  پشتم

  انداختم و با جمله  شيآخرم را به سر تاپا نگاه 

  گوش به زنگ باش-

  رونينگاه آن خانه از آن جا ب نيتر رانيبه و  ينگاه ني كوچك تر بدون
  .زدم

رفتم   يكردم و م يآن جا را ترك م د يشدم، با ياز آن خانه دور م ديبا
  يجا كي

كه فقط من باشم و من.   ييجا گر،يد  ارهيس كيرفتم   يمثال م خلوت،
  پاتوق گريد يحت
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  !نبود يداد، كاف يجواب نم هم

  !توانستم ينم يعنيشد؛  ينم اما

  زكييدانستم پا يداد چرا كه م يوسط خواسته اش ارور م قلبم
  قرار است  ميتنها

 وانهيبودم. فقط د  تيمأمور كي. من وسط رديمقبره بم  يو ب بانهيغر
  راندم يوار م

مبدل شده   قت يكه حاال به حق يراندم تا دور شوم، تا از تجسم يم و
  .بود فرار كنم

 يداد ول يو گاز م دادي كرد و گاز م يجا بود، دنده عوض م  نيا جسمم
  لومتر يروحم ك

آن خانه به سوگ نشسته بود. نه   ي ها واريد انيآن طرف تر، در م ها
  م يكه بگو

 ريت ي زيوار عاشق مرد آن خانه هستم، اما قلبم از چ دايش همچنان
  !كشد انگار يم

  ستادهيحلقه دو دست آشنا ا ي آن خانه، به تماشا  اني م ييجا قلبم
  يلياست. دو دست خ
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 يبرخورد تصادف يتوانستم حت  يهم نم الميكه در خ يي ! دست هاآشنا
  گر يكديشان به 

چفت شده  گريد ك يوارانه در  فتهي ش نيچن نيتصور كنم و حاال ا را
  .بودند

  ...كاش ي ا

  !ختي شد دست ها را به دار آو يكاش م ي ا

ام را  ينظر قطع  ايتوانستم راجب عدالت در دن يم  ديموقع شا آن
  !صادر كنم

ام زنده بود و با  يكوچكم در كمال تعجب و شگفت  حاال كه پروانه يول
  ي چشم ها

وار  د يتوانستم ام يظاره نشسته بود مرا ن لهيو لرزان زوال پ ياشك
  باشم كه دوباره 

  .خواهد خواست بر

  .ترش كرده است ي كه پروانه را نكشته پس قو  ي زياست اما، چ سخت
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محكم بال   توانديرا دوباره حس كند. م  شيتواند بال ها ياو م حاال 
  بزند و بپرد. حاال 

اش  يتناهيال  ي جهان و فضا له،يپ ي ها  ريبه دور از بندها و زنج گر،يد
خواهد  ي. بالخره پروانه ام پروانگديآغوش خواهد كش در او را دوباره

  را راجب موجود نيكرد. ا

  جان درونم، مطمئن بودم  مهيو ن لرزان

  !آخرم خواهد بود هيگر ه،يگر نيمطمئن بودم كه ا و.

هق  ي و با صدا دميكش ي كنار يرا در اتوبان به شكل ناگهان  ني ماش
  هق دردناكم انگار

  !ان دادشب، نرم و آرام، ج ي انتها يق خالء برا در اعما ي ا ستاره

خانه نحس كنده   ني زن دل از ا نيا د يكردم شا يفكر مبودم كه  ساده
  باشد. اصال

 يرا دوره كنم نبود چرا كه بخش اعظم ازيكه آدرس ن  نيبه ا ياجياحت
  ياز روزها

 ن يمحله و هم ني كرده بودم. در هم ي جا سپر نيام را در ا گذشته
  كوچه كه تمام خانه 
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رنگ  ي ريدر ش ي حالت باغ داشتند. رو به رو شتري بزرگ و ب  شيها
  پارك كردم و 

بودم، پشت در  دهي بار د نيبود كه آخر يشدم. خانه همان شكل ادهيپ
  كهن  ي درخت ها

كاج و چوب   وهيم  ي بودند و بو دهي سر به آسمان كش  يو باستان سال
  حه يهمچنان را

 ال يو خ بايپرندگانش هم مانند گذشته ز ي صدا يفضا بود. حت غالب
  بود، دقت  زيانگ

تنه   دنيهمچنان مشغول كوب  داركوب ها هم يحت ي كرد  يم كه
  .درختان بودند

محله رفته  نيحاال كه ما از ا كردميبودم كه فكر م  ياالت يخ يليخ من
  يپس شمعدان ميا

  !دق كرده اند ها

  .آشنا تر شدم ييرا فشردم و منتظر صدا فونيآ

  چرا؟ يبود. به راست ده يچيسخت و پ ميكه درك صاحبش برا ييصدا
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 يجنگ م ي و خدا يمهربان ي زن همزمان خدا كيشود كه   يم چه
  ي زن ول نيشود؟ا

نبود كه  نيا عتي! مگر قانون طبسيبود و هم آر هم هِرمِس همزمان
  ديمادر با كي

من   زِيياندازه دوست داشته باشد؟ پس چرا پا كيفرزندانش را به  تمام
  قائده  نياز ا

  بود؟  يمستثن

  !كه دور مرا گرفته اند انقدر با خودشان متضادند ييآدم ها چرا

هر دو فرزندش به وجود آمده را خرج   ي كه در دلش برا يمحبت هيسم
  .كرد يكي

  .دو رو از آب در آمد يعوض كي ازين

  .د يپرست يروز مرا م كي روز از من متنفر بود  كي هومن

دو رو از آب در آمده! و   يعوض كيمثل خواهرش  كي زييحاال هم پا و
  صد افسوس
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  شي كه از غرورم برا ي دورو را دوست دارم؛ به حد يعوض  نيمن ا كه
  .بگذرم

  ؟يمن! قربونت برم پناه. خودت ي خدا-

.  دي كش رونيب االتميآمد مرا از فكر خ يم فونيكه از آ هيسم ي صدا
  يناچارا لبخند گرم 

  و گفتم  زدم

  د؟ يدرو باز كن شهيجون. م هيخودمم سم-

  !تو  ايتو گلم. ب  اي! ب زميآخ ببخش عز-

  يعنيتوانست در من زنده كند.  يبجز افسوس نم ي زي چ چيصدا ه نيا
  ن يوقت ا چيه

  را خطاب نكرده بود؟ زييو مهربان پا فيلط لحن

خاطراتم گذاشتم. به    ميعظ ليباز شد و من پا به خ يكيت ي با صدا در
  كه چه  يراست

 ن يا ي جا ي جا خانه باغ بزرگ گذرانده بودم. نيرا من در ا ي روزگار
  خانه پر از
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كرده بودم،   يبود. در نقطه به نقطه اش عاشق نميريتلخ و ش خاطرات
  كرده بودم، هيگر

 كيخانه به اندازه  نيكرده بودم! من در ا طنتيكرده بودم، ش دعوا
  قرن خاطره

  .شده دارم مدفون

كه چند قدم جلوتر بود افتاد. از  ييبايرنگ و ز ديبه تاب سف  نگاهم 
  انبوه خاطراتم با 

 ي م اديه تاب ب ني ا دنيكه با د ي ز يچ ن يگذشتم، اول يكه م هومن
  .بود زييآوردم پا

طور   نيچرا با دختر دومِ خانه ا دميوقت از خودم نپرس چيروز ها ه آن
  ي رفتار م

 شاتيو آزمافرمول ها  ريدرگ ازياز اندازه با ن شي چون ب ديشا كنند،
  احمقانه مان

  !م يكرد يم يي! چه حماقت هاريبه خ ادشي! ميبود

دارم، كه شب ها  ادي را به  يباف  اليدخترك خفقط  زييپا ي آن روزها از
  تاب  نيا  ي رو
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  يبه آسمان م رهيمهتاب، خ يبه درخشندگ ي نشست و با لبخند يم
  يباران م  ريشد. ز

شد. بعد  يبه دور دست ها م  رهيتاب خ نيهم ي ساعت ها رو ستاد،يا
  دايپ كيها شر

تاب به   نيكرد. ا يمثل او رفتار م  قاي . هامون هم مثل او بود و دقكرد
  دور بودن  ليدل

گاه آن دو بود. به   عاديم  يخانه و در نقطه كور بودن هر از گاه از
  نيخاطر ا نيهم

  .انداخت يم  زييپا اديرنگ مرا به  ديسف تاب

وقت آن دختر  چيكردم. من ه  يكه آن روز ها ابدا دركش نم ي زييپا
  ي را نم ييايرو

 يياي ميش ي فرمول ها و واكنش ها هيبر پا  زيمن همه چ ي . برادميفهم
  استوار بود و

  .دميفهم ينم ي زيچ اليو خ ايرو از

 يزيچ گريكه از آن دختر د نمي ب يم شيحاال دارم به چشم خو آما
  نمانده   يباق
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 كيشده باشد. انگار كه  داريمحكم از خواب ب يليس كيكه با  انگار
  دفعه به خودش 

 كي كُره به دورِ  كيچرخش  يِباشد جهان به سادگ دهيباشد و د آمده
  ستاره پر نور 

 كي   ي رو زيباشد همه چ دهي. انگار كه چشم گشوده باشد و دست ين
  ينم تيمحور

 روزيد يو مهتاب  حيمل ش،يآال  يدخترك امروز، دختر ب  ني. اچرخد
  . انگار كه ست ين

شد، ربوده  ياش م رهي خ ييدايرا كه هر شب با ش شي شب ها مهتاب
  ه باشند. انگار ك

  .دفعه گرفته باشند  كيجهانش را  ييروشنا

  ش،يعشقش، آرزو ها ش،يها يسادگ ش،ياهايرو اتش،يروح لبخندش،
  را  شيهدف ها

  .انداند. روحش را به قتل رسانده  كشته

 گريگم شده بود كه د ي جور شيها يدخترك امروز، در روز مرّگ نيا
  شدنش  دايبه پ
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خودكار دست   كيفقط  شيها روز نيروند روت نينباشد. در ا ي ديام
  گرفته بود و 

  .زد يرا خط م ميكوچك تقو ي ها مربع

خواهرش، هم خونش   ي عشق از سو يكم اي ي اگر مهر مادر ديشا
  طور به نيداشت ا

  چيبه ه گريكه بخواهد د ييبه جا د يرس ي. نمديرس  يبست نم بن
  نرسد. كه  ييجا

  .ببخشد انيروز ها و سال ها را پا نيسفرش در ب بخواهد

  ديبود كه با دهي رس  جهينت نيدختر بدون پدر و بدون مادر به ا نيا
  تمام احساسات 

  .پاردجعبه گذاشته و به گور بس  كيرا در  دشيسف

 بايآن لبخند ز  ديخواهرش خواهر، شا ! اگر مادرش مادر بود وافسوس
  يجاودان م

  .مرد. افسوس ينم شد،يم ي ابد ماند،
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  نيريطعم ش گريد زمييسرخ و كوچك پا ي قرار است لب ها يوقت
  خنده را نچشند، 

  !بروند به جهنم ا يكل دن ديبا پس

  پناه جان؟-

به تاب انداختم و سپس از   ي بار نگاه نيآخر  ي بود. برا هيسم ي صدا
  شاخ و برك  نيب

  آمدم و گفتم  رونيب درختان

  .جون هيسم نجاميا-

 نيچون ا ديتوانستم از اسن زن متنفر باشم. شا يدانستم چرا نم ينم
  از ين  ي زن پا به پا

  يول دمشيپرست يكرده بود. آن موقع ها م يمن هم مهربان  به
  ...اكنون

با لبخند در آغوش از  نيخاطر هم هر حال احترامش واجب بود به به
  گرفتم  ي جا اش  گشوده شيپ
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. چقدر خوش  نمتي ب  يوقت نم چي ه گهيكردم د يخدا. فكر م  ي وا-
  .ييجا نيه احالم ك

  گفت 

  .ات اسفند دود كنم. هزار ماشاا... بزار برم بري چقدر خانوم شد -

  تم و گفتم رفت كه كالفه دستش را گرف يم داشت

چند لحظه  شهي جون. من اصال وقت ندارم اگه م  هيخواد سم ينم-
  .بزنم حرف باهاتون دي. بادين يبش

ذارم بهت بد  يمگه م  دمتيفكرشم نكن! بعد مدتها د يجا؟ حت نيا-
  .قربونت برم تو ميبر  ايبگذره. ب 

 ي مردنش برنامه م ي داشت برا زييكرد. پا يداشت كالفه ام م گريد
كارش   نيبرد و ا  يخواب هفت پادشاه به سر م در  و مادرش ختير

  باز هم  يبود ول يعياگر چه طب

  .را صدا زدم لش يبار فام نياول ي . برادي گنج يمن نم  لهيمخ در

  .خانم سروش-

  جلب شد. آرام گرفت و من ادامه دادم  توجهش
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 زيهست كه من چشم رو همه چ ي جد ي ! اون قدرهيمسئله واقعا جد-
  لشيجا بودن من دل نيرو به رو شم. ا گذشتم  ببندم و بخوام با

  ستيو زنده كردن خاطرات ن يدلتنگ

  د ينيبش كنميم خواهش

  لب گفت ريباز هم ز  يول ند يشد كه بنش يراض بالخره

  ارميب ي زيچ ي شربت هي. بزار حداقل واست ي طور نيزشت شد ا-
  .ي خسته شد

از دهنم   ي تا حرف بد دميكش يق ي را بستم و نفس عم ميها چشم
  م،ينپرد، تا نا سزا نگو

من   ي از دست تو در گلو ي زيهر چ ميبه اعصابم مسلط بمانم، تا نگو تا
  .كشد يشود و مرا م يمرگ م شود،  يحناق م

  بار او به حرف آمد. انگار كنجكاو شده بود  نيا

  شده آهو خانم؟  يچ يبگ ي خوا ينم-

زد  يكه آن سالها مرا با آن صدا م  يتوجه به آهو گفتنش، اسم يب
به   ي ضربان قلبم كردم چرا كه ناگهان فكر كردن در منظم يسع

  آورد  يبه لرزه در م را كه وجودم ي ذهنم خطور كرد. فكر
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روز زود تر حركت كنند چه؟ اگر بروم  كيو هامون بخواهند  زييپا اگر
  خانه و

  ...؟ستيخال  نمي بب

 د؟يرس ي به ذهنم م نيا دي؟ چرا بابود ي ا يجهنم زي چه چ گريد نيا
  من! مثل  ي خدا

  دفعه به من الهام شده باشد؟  كيبود كه  نيا

تا اول مهر مانده   گريروز د در ذهنم حساب و كتاب كردم، دو عيسر
  ممكن  يعنيبود. 

  وفتند؟ يزود تر راه ب بود

  ؟يپناه جان؟ خوب-

  .نگاهش كردم ي درد مند با

  شده؟  يدلم. چ زيعز يكن  ينگرانم م  ي . داردهيرنگت پر-

  گفتم   دهيو ترس لرزان

  !رهيكنم د ياالنشم حس م  ني جون! هم هيسم  ميما وقت ندار-

  .منو؟ حرف بزن يبكش ي خوا يم ره؟يد يچ-
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  ...مسئله در مورد-

آوردم و  يرا م زييبود اگر اسم پا  ينيرا متوقف كردم؟ چه تظم حرفم
  گفت  يم

بود كه آن   ينيچه تظم "يبگ ي خوايم يم حاال چاوووووه فكر كرد"
  توجه  يبوقت 

سرش  ي عمارت را رو  نينثارش نكنم؟ كه كل ا يلي س كيسنش  به
  خراب نكنم؟

  پناه؟-

قسم اگر   زييبه جان پا يكنم. ول سكينگرانش باعث شد ر ي صدا
  كه يعكس العمل

  !كنم يبندم و دهانم را باز م يرا م ميشم هارا نشان ندهد چ ديبا

  !زهييدر مورد پا-

شده اش   زير ي خاكستر ي شد و با چشم ها ي نشست و جد صاف
  .متفكر نگاهم كرد 
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گشت؟ الزم بود   ياش م ياسم در زندگ نيبا ا يدنبال كس داشت
  يآور اديسبتشان را ن

  كنم؟ 

قبل تر   يليراجبش بشنوم. از خ يزيچ هيمنتظر بودم كه بالخره -
  ي منتظر بودم! ول

  .تونم هضم كنم يرو نم ي ارياطالعاتو برام ب نيكه تو ا نيا

 ي از لحاظ رفتار نشايلب ها و چشم هامادر و دختر عالوه بر فرم  نيا
  هم مثل هم 

  ؟ي چه كه منتظر خبر بود؟ چه خبر  ي عني! ين يب  شيقابل پ  ري! غ بودند
  كه من  يهمان

  كردم؟ يم فكر

  !شد يتوانستم نزنم. نم ينم گريرا د پوزخند

 ي حرف م يدارم راجب ك ديدون ي ! خوبه كه منشيشناس   يپس م-
  !مزن
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بچه  كيرا به  يشفاف  يليخ زيچ كيشد و انگار كه  نه يبه س دست
  كند گفت  يم كتهيد

نداره پناه جان! پس حق قضاوتم    يمورد واقعا به شما ربط  هي نيا-
  .ي ندار

و قضاوت  شيهم از دخالت در كارها زيي. پاگريشباهت د كيهم  باز
  .نفر بودشدن مت 

  .زدم لبخند

موضوع كامال به من مربوط  نيخانم سروش. اتفاقا ا د ي كن ياشتباه م-
  ! ارتباط شهيم

  .تره شيتر و ب قيبا شما هم عم شياز ارتباط خون ي با من حت زييپا

  .زد لبخند

  !دمي آره. شن-

  .زدم چشمك

  .زود مخابره شده يليخبرا خ-
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 ي. احساس مميرفته بودجالب بود! ما در برابر هم موضع گ يليخ
  يكردم رو به رو

  ني! امي كن يكمان بحث مراجب شوهر مشتر مينشسته ام و دار ميهَوو
  ي مسخره باز

جماعت به  نيحالم داشت از ا گريشد چرا كه د  يتموم م ديتر با زود
  .خورد يهم م

  خارج كردم و گفتم   فم يرا از ك برگه

. ي زيهر چ اي رميجا كه جلوتون موضع بگ  نيا ومدم يجون من ن هيسم-
  اول ديبذار

كه بهتون مخابره شده بگم كه من هفت سال   ييحرفا ليتكم واسه
  يمادر زييپا ي برا

 زايچ نيا ي اصال برا ا،ًي . ثاننينكرد قشميدق كيكه شما  ي كار كردم،
  .ومدم يجا ن نيا

  حالتش گرفتم و گفتم  يرا به سمت چهره ب برگه

كنه.  يحماقت م  نيكه شما بهش گفت  يداره به خاطر دروغ زييپا-
  اتفاقو  نيا ي جلو ديبا
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اتفاق تو گذشته  ي سر هير . من قبول دارم كه به خاطد يني . ببنيريبگ
  نيحاضر نشد

مسئله  نيكه به خاطر ا يدروغ يول ن يني و هامونو كنار هم بب زييپا
  داره ني بهشون گفت

دوتا   نيا نيو بزار نياز موضعتون كنار بكش  دي. بادهيعكس م  جهينت
  .بكنن  شونو يزندگ

هر  ديكه دوتا خانواده سفت و سخت بهش اصرار كرد ي دروغ نيا ليدل
  كه هست  يچ

  .كنم به اندازه جون دوتا آدم مهم باشه ينم فكر

كرد. متعجب شدم و با حرف بعدش   يبا لبخند به برگه نگاه م هيسم
  .متعجب تر

  !دست خطش هنوزم همونه-

زد   يم  كه همچنان لبخند يو ماتم كرد! در حال شيك  ي با حرف بعد و
  بلند و   ينفس

  و گفت  ديدار كش صدا
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  !يتعجب كن  كمي دياگه بگم دلتنگشم شا-

  گشاد شده و مبهوت زمزمه كردم ي چشم ها با

  !كمشه كمي-

وق زده و متعجب من شروع به   ي توجه و در مقابل چشم ها يب
  نامه تيخواندن وص

كرد. همه  يسطر به سطر نوشته ها حركت م ي رو شي. چشم هاكرد
  ي را با لبخند م

باشد.   لميف كي از  ي تكرار  ي صحنه ا ي . انگار كه در حال تماشاخواند
  انگار كه واقعا

  .كرده ين يب شيرا پ امروز

برگه متوقف شد در  ي كه رو شيحركت چشم ها  يانجام وقت سر
  كه لبخند را از  يحال

  زدود گفت  شيها لب

هامون شروع كرده   ويمسخره باز ني. اميما وقت ندار ي گ يراست م-
  من تمومش  يول
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  .كنم يم

كه هامون شروعش كرده  چه يعني . ديگو يچه م دميفهم ينم اصال
  دو  نيبود؟ ا

  داشتند؟  ي ا يز لعنتچه را خانواده

را به بعد موكول   شي پ  قهيگرفتم فكر كردن به جمله چند دق ميتصم
  كنم و االن راجب

بود كه  يدرحال نيخورد بپرسم و ا  يكه مثل خوره ذهنم را م ي زيچ
  استرس داشت

  .آورد يدر م ي از پا مرا

  ...جون مگه شما  هيسم يول-

خواهم  يدانست چه م ي م يحرفم را ادامه دهم، او به خوب نگذاشت 
  م يبگو

وقت خوشم  چيه  اد،يخوشم نم زيي پناه! از پا ستمي من از سنگ ن -
  . اون دخترمه،ومدينم

  .خواستمش يوقت نم چيه يماه حملش كردم ول نه
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ادامه حرفش را  قيانگار كه با همان دم عم د،يكش  يقيعم  نفس
  م يخورده باشد. چشم ها

  و گفت ديكاو را

زود جا زد. من به بودنش هر چند با وجود تنفر ازش   يليخ زييپا-
  .عادت كرده بودم

  يرفته بود، سروش رفته بود، فقط من مونده بودم و اون. ما م ازين
  با هم از  ميتونست

كه االن   نينخواست، نتونست تحمل كنه. ا ي. ولم يشروع كن  نو
  تنهاست انتخاب 

  .خودشه

نشان بدهم. كامال مات و مبهوت  يچه عكس العمل  د يدانستم با ينم
  مانده بودم و داشتم 

 زيهمه چ يكردم كه اصال چه شد؟ باعث و بان يموضوع را هضم م  نيا
  بود و مقصر 

  دانست؟ يخودش نم را
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  ي كردم به متهم كردنش ممكن بود ب يلحظه شروع م نيدر ا اگر
  ا يكنم  ياحترام

كه  ييخود با او يممكن بود با بحث ب   يبزنم. حت ي ستينا شا حرف
  كرد كل  يفكر م

اوست وقت با ارزشم را از دست بدهم.   تيجهان حول محور چرخش
  كه نيفكر ا

كرد.  يام م وانهيكنم د بشانيعقو من نتوانم ت وفتندي زود تر راه ب آنها
  ينم ياز طرف

 هي نبودنش را ساده توج ي ان قدر سالها نميساكت بمانم و بب  توانستم
  كند. سر انجام يم

  .كردم يعاقالنه تر را عمل ميتصم

اده باشن.  االنم راه افت نيخانم سروش اونا ممكنه هم  ميوقت ندارما -
  ن يايشما با من م 

 هيحقش  زيي. پاني گ  يدروغ هفت ساله رو بهش م ن يجا و كل ا اون
  سالم كنار   يزندگ
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  ي و شش سال از عمرش رو تو  ستيكه ب ي زييبه پا نوي. اعشقشه
  كرده ي جهنم سپر

  .د يونيمد

  زد و گفت  ي پوزخند

وصلت   نينبودن هر دو خانواده به ا ي راض ي به سادگ ز،يكاش همه چ-
  دروغ  هيو 

ن زحمت انقدر آسون و بدو زيشد! كاش همه چ يختم م  يمصلحت
  دنيفهم ي بود. برا

شروع كنم.   زييتولد پا يعنياز مبدأ، از نقطه صفر  ديداستان با نيا
  بشنو و خودتو

  .ر يبگ ميمن و تصم ي جا بزار

**********  

ذهن   هيال هيدارد ال   يبينشسته ام احساسات عج ني كه در ماش  حال
  .خورد يمرا م

 كيبا   خواهدي. دلم منمي غمگ نم، ي... متعجبم، متعجبم، غمگ متعجبم
  محكم از يليس
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ام فقط ساخته ذهنم  دهيكه شن  ييها  زيچشوم و بفهمم  داريب خواب
  .بوده

منتظر وقوعش   يواقع يكرد كه من در زندگ في تعر  ييها زيچ هيسم
  !نبودم

  نم، يبب  ييال دوتا  زيشد همه چ  يبودم كه باعث م  دهيكه شن  ييها زيچ
  برود  جيسرم گ

  .شوند سيسردم خ ي دستها و

را درك كنم كه هامون زنگ زد  هيمس ي ته بودم حرف هانتوانس هنوز
  كالف نيو ا

  .تر كرد دهيچيرا پ  دهيچيپ

 ي زيچه چ ايدرست است  ي زيدانم چه چ يهنگِ هنگم. نم اآلن
  فقط  ينادرست. حس

دانم  يتا سر حد مرگ ناراحت باشم اما نم ديداند كه با ي قلبم م ته
  !چه ي برا

  ي ا ييايمختصات جغراف نيجاست، در هم نيهم نديگو  يكه م جهنم
  .ام ستادهيكه من ا
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  !رفتم يم ديبا

جا در مغزم باز  يكم اديبا فر  ديكردم. با يشدم و فكر م يدور م ديبا
  نيكردم تا ا يم

  .را بتوانم بفهمم. پدال گاز را تا ته فشردم ديجد اطالعات

  دهي چيپ شنامهينما نيبود كه ا نيبودم ا دهيكه تا اآلن فهم ي زيچ تنها
  تر و مرگبار تر

  !تمام شود يخودكش كيآن است كه با   از

 يحوال ييصورتم،جا  ي بوجود آمده رو ي بود.انحنا ي روز معركه ا امروز
  م يلب ها

تر از آنكه فكر كنم   ي قيحق ي ليو از ته دل بود.خ يواقع يليخ
  .است يساختگ

ه بودو  برگشت  شتريب شهياز هم ميشدم.مژه ها رهيخ نهيچهره ام در آ به
  ي خاكستر

هم لبخند   مي.فكر كنم چشم هاديدرخشيم شتريهرروز ب مانيها
  مستانه  ي !قهقهه ازديم
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 ي صدا نيچون ا دميفقط خند ي فكر  چيه ل،بدونيدل يدادم،ب سر
  و  بايز ي قهقهه 

انگار   ي شده بودم!روز آخر  وانهيبود.د ده يخانه تابحال نشن نيرا ا زنگدار
  زده بود

  !سرم به

را شروع به زمزمه كردم و همزمان مشغول  ي آهنگ من دراورد كي
  شانه كردن 

خط   نيزدم.بلندتر وني،دوش گرفتم و به بدنم لوس شدم ميموها
  ميكه به چشم ها يچشم

را برداشتم.دست   مي ابروها  ريو مزاحم ز زير ي !موهادميآمد را كش يم
  ميآخرم موها

. روز آخر  ندازميب رونيبافتم تا از شال ب يماه  غيو ت دميسشوار كش را
  بود و اصال

  .خودم تكرار كردم ي گور پدر همه را برا ي نبود جمله  ياجياحت

 ي جلو ني رژ خورده ام نگاه كردم و سپس با دورب ي به لب ها  تيرضا با
  كي يگوش
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  ديكه شا نستاگرامميلبخند درخشان گرفتم تا در ا كيبا  يسلف
  سال بود به اردهايليم

  .كنم ريسرنزده بودم ش آن

بود،اما با   ميفالوور ها اديز يليخ شيكه توجهم را جلب كرد افزا  ي زيچ
  ذكر گور

به اشتراك گذاشتم و "يسلف نييآخر"فقط عكسم رابا كپشن همه  پدر
  از برنامه خارج 

  .شدم

و  يطوس  دانستميگرفت چراكه از قبل م ي وقت كمتر  ميلباس ها كمد
  خواهم د يسف

با  توانستمي .م  ديسف فيو شال و شلوار و ك يبلند طوس ي .مانتوديپوش
  ي كفش ساده 

  .بهتر بسازم  بيترك كيرنگم ست كنن و  يطوس

طلوع   قايتا دق م يوفتي هشت شب بود و ما قرار بود ده شب راه ب  ساعت
  مهر را كمي
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  .مي ك شده باش خش  ي  اچهيدر كنار

راهمان   ي برا يرفته بودم و كل ديبه خر  يعال ي كدبانو كيمثل  من
  ي زيبرنامه ر

فلش پر از  كيتا  ريو آت و آشغال بگ  وه يو م ييبودم.از چا كرده
  .شاد ي آهنگ ها

طلوع   قايتا دق م يوفتي ما قرار بود ده شب راه ب  هشت شب بود و ساعت
  مهر را كمي

  .مي خشك شده باش   ي  اچهيدر كنار

راهمان   ي برا يرفته بودم و كل ديبه خر  يعال ي كدبانو كيمثل  من
  ي زيبرنامه ر

فلش پر از  كيتا  ريو آت و آشغال بگ  وه يو م ييبودم.از چا كرده
  .شاد ي آهنگ ها

اتاق چشم ها شدم تا وداع آخر را با آنها  يربع مانده به ده راه كي
  ي بكنم و برا

 ي نقاش  نيكرده بودم ا ت ينگاهشان كنم.وص   ريدل س كيبار  نيآخر
  هارا به شركت 
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 يك يرومانت  يرا نصب كنند.هارمون شانيكيهر طبقه  ببرند و در هامون
  از من واو 

آخر  ي بزرگ تر راهم گفته بودم نثب كنند در طبقه  ي !تابلوشديم
  مهم نبود بعد از

كس   چيآن شركت خواهد بود در هر صورت ه ريمد  يچه كس هامون
  راز پنهان

  !ديفهميدكور را نم پشت

اق گذاشتم و برق را روشن كردم.از همان سفر شمال به به درون ات پا
  ي بعد برا

و   يزندان كياتاق چوب خط زده بودم!مثل  نيساعت در گوشه ا هر
  گريد  نيحاال ا

را   رشيو ز دميكش يافق  ي چهار خط عمود ي بود.خط را رو نشيآخر
  امضا زدم و

  "دميروز خند ني آخر ي بار تو نياول ي برا"نوشتم

چشم ها   يبازپشت نداشت اماصاحبان اصل ياتاق در حالت معمول نيا
  گر يحاال د
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 نجايبجز ا ييبار جا نياول ي برا نيار خانه منتظر مت بودند و ا رونيب
  م يرا برا

  .كرده بود جذاب

 ادگاريبار نگاهم را به خانه انداختم، ني آخر ي رفتم برا رونياتاق كه ب از
  پدرم.هرچه

خانه  نيخانه داشتم و اصال ا نيخرف بود من در اتلخ و مز ي  خاطره
  يستيجزو ل

  .گرفتيممكن بود بعدا دلتنگش شوم قرار نم كه

باشد  ديكه درست در مركز د ييتخت گذاشتم،جا ي نامه را رو  تيوص
  پناه ي و برا

را با "فردا بدون من كندينم يفرق" ي بايشعر پرتكراد اما ز نهييآ  ي رو
  .رژ لب نوشتم

نشود و بعد از من  ي پناه از من طوالن يبودم ناراحت دوار يته دلم ام از
  ي به زندگ 

  .شكل ممكن ادامه دهد نيبه بهتر خودش
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خانه منتظرم است دلم   نيا ي از مرز ها رونيهومان ب نكهيتصور ا با
  قنج زدو لبخند 

هارا برداشتم و   يشكل گرفت.سبد خوراك ميلب ها ي رو يقيعم
  و فلش را ليموبا

راهرو  ي قد ي  نهييو در ا دميكش يق يجاساز كردم.نفس عم فميك در
  يخودم را برا 

به سمت در   زياز هما چ تيبار چك كردم و پس از رضا نيآخر
  پناه دوارميرفتم.ام 

بزند ،تاب ببندد و  ونديبكارد،درخت پ  اهي گل و گ اطيح نيدر ا ي روز
  در حوض 

 ي خانه رالخره رنگ شاد ني.كاش اندازدي ب  يماه اطيح اطيح وسط
  ...رديبخود بگ

در  ندازم ي بود ب ميها  ييبه خانه،كه رأس تنها گريد ينگاه  نكهيا بدون
  را باز كرده و

گذاشتم. گذشته هر چه كه بود، گذشته بود و  رونيسرد ب  ي به هوا پا
  بودمن   دنيزنان در انتظار به آغوش كش لبخند ديشا ندهيحاال آ
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  د،يشا  استيحس دن نيتر بايكردم؛ ز ينگاهش را حس م ي نيسنگ 
  كه  ينگاه ي نيسنگ 

  .كرده  ياز احساسات مهار نشدن زيحضورش قلبت را لبر ي نيسنگ 

  .لبخند برگشتم  با

  .حدس زده بودم درست

  !او آنجا بود و

  ي . با لبخنديوناني انيخدا ي ها س يمثل تند شه،يتر از هم باشكوه 
  مدوسا  يو نگاه حيمل

  .وار

  هيتك ن ينور چراغ برق، به ماش ريمن، ز ي سمت كوچه رو به رو آن
  .داده بود

 شرتي. تدي تاب يو م  ديچيپ  يدر باد مشده و  ي ور نقره ان ريز شيموها
  رنگ و يتوس

  ي بوت ها مي با ن يجالب  ياش هماهنگ ياسپرت و شلوار مشك كت
  جاد ياش ا يمشك
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 ي، م كرد يبخند نگاهم م و با ل بيبود. آن طور كه دست در ج كرده
  .مرد شيشد برا

  نگاهم كه شد   متوجه

  .پرداز من نبوده اليو خ ماريب ذهن

  يم  ليظه به سنگ تبداگر همان لح ميشهر بود سيتند نيتر بايما ز

  !ميشد

فاصله انداختم و همانطور كه چشم  نماني متر ب يل يلبخند چند م با
  :گفتم  بود شيچشم ها خيم ميها

  سالم-

  :شكوفه كرد، گفت  شيدر چشم ها عشق

  .من  يسالم زندگ-

  هام عالقه مورد ي قيموس   تقلب تميربا خنده گفتم 

  :خنده در آن وجود داشت گفت ي كه ته رگه ها ييصدا با

  !زييپا ييايح يب يليخ-

  هم نه گذاشتم و نه برداشتم. صادقانه گفتم  من
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  !ايح ي گور بابا-

  :و گفت  دي. مبهوت مرا عقب كش

  ؟ يكن ي اغفالم م ي دار -

  و گفتم دميشانه اش مشت كوب  به

  !اين حرفا چيهعه پسر بد-

  و با خنده نگاهم كرد و گفت   هياندر سف عاقل

  !شم  ينم اغفال بشم  ي. من امروز هر چزييپا ن يتو ماش نيبش-

  .ميت زد و به راه افتادخنده استار با

كه به سمت   ميبرس ييبرسد كه به جا ي كردم روز يرا هم نم فكرش
  .م يبران  چيه

با او آنقدر به بن بست بخورم كه بخواهم  ،ي كردم روز يرا نم فكرش
  نيا ي عطا

سر من در  ي مسخره ا ي ها ي ببخشم. سرنوشت باز شيرا به لقا جهان
  .آورد يم
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كارم خوشش نخواهد آمد اما هر   نيبگذارم. او ابدا از ا محال بود   اما
  ي كه م ي كار

را گرفته ام، راه   مميبه صالح خودش است و بس. من تصم  كنم
  .ست ين  يگشتبر

  ي داده بودم، عكس ها هيكه به شانه اش تك يبعد در حال  يساعت
  اش را ي داخل گالر

عكس دو نفره   چيه  ميكه با هم گرفته بود ييزدم. بجز آنها يم ورق
  يدر گالر  ي گريد

شدند.    يكه مربوط به كانادا م ييآن عكس ها ني ب  ينبود، حت اش
  از منظره شترشانيب

ها بود. غرق نگاه كردن به منظره    زيجور چ نيو ا ياوراق ادار  اي ها
  كه كادر  ييها

  داشتند بودم كه گفت  ي معركه ا ي بند

  باال نه؟چرا فالوورات انقدر رفتن  ي د ينفهم به احتمال هشتاد درصد-

  .دونم چرا ينم يشدن ول اديمتوجه شدم كه ز-



 695 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

  :كرد و گفت   يجالب خنده

  .شده راليتو شمال وا امونيباز وونهيد لميف-

  :جواب داد دميرا كه پرس  نيهم  لم؟يكدام ف لم؟ي شدم، ف متعجب

در عرض  وبيت ويگرفتن! تو  يم لم يانگار چند نفر ازمون داشتن ف-
  سه چهار روز

كردن و از  دايپ نستايا ي منو هم تو جيشده. پ  دهيبار د  ونيمل سه
  به دنيمن رس قيطر

  .تو

  ؟يني  ميهم شد نستايشاخ ا ايآخر نيا-

  :و گفت  ديخند

  !بايآره تقر-

 دفعه به نيدادم. ا هيانداختم و دوباره به شانه اش تكباال  ي ا شانه
  وارد  ي گالر ي جا

كه با هم گرفته   يعكس نيشدم. آخر  نستاگرامشي مرا جان و « ا  تو
  با كپشن  ميبود
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  ي » جهان  دمياشتراك گذاشته بود. متعجب پرس به

  ؟يكن  ريش نويا ي وقت كرد يك-

  را باز كردم شي نگفت. كامنت ها چيو ه ديخند

  !حضرت مژه اي

  .احالهچه ب كالهاتون

  اليبابام دارم پف ژامه يكه با پ  يكه رو كالهتون نوشته شامل من ينيا
  شه؟يخورمم م  يم

  .من چه اخه به

  .پست گذاشته شي چند ساعت پ ن يهم هم دختره

  .انيبه هم م چقدر

 شي. بدون آرادمش يشركت بابامه. من د ي از كارمندا يكي دختره
  !نگاش كرد شهينم

  ؟يكن  يچرا چك نم ركتويدا

  ...داريپا

  به اعتراض گشودم  لب
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  !كه نود درصدشون دخترن نايا-

  نگاهم كرد و گفت  هياندر سف عاقل

  ؟ يكن يحسادت م ي باور كنم دار ديبا-

  خنده گفتم  با

  .خوره يبر نم ييكه به جا شهيكل كميحاال -

  .دي را كنار كش ني به ساعت كرد و فورا ماش ي نگاه

  ستاد؟ياش متعجبم كرد. چه شد، چرا ا ي ناگهان حركت

حرف فقط مثل خودم با لبخند  ينگاهش كردم. ب  يسكوت سوال در
  چي نگاهم كرد و ه

 مي لب ها ي رو مي. خواستم لب از لب باز كنم كه دستش را مالنگفت
  گذاشت و گفت 

  !صبر كن گهيد كمي-

ماندم   يمنتظر م  حرف يخواست صبر كنم ساعت ها ب  ياگر او م
  !نبود يمشكل
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  فت لبخندش عمق گر ناگهان

  زمزمه كرد

  !تولدت مبارك-

  كردم! تولدت؟ خي

  بود! ساعت را نگاه كردم زيياول فصل پا روز

  !قهي دق ٠٠:٠٠

آمده بودم. روز  ايمن به دن ي روز ني در چن ش،يو شش سال پ ستيب
  بود! پدرم  ينحس

. و زم ييپا ي اذان گفته و سپس زمزمه كرده بود: خوش اومد گوشم در
  يكزسپس نام مر

در فضا   فميضع هيگر ي من گذاشته بود. صدا ي سال را رو ينحس نيتر
  از ين  ده، يچيپ

  :سر داده بود اديبا انزجار فر ييمرا نگاه كرده و صدا متعجب

  !ديخفش كن  توروخدا
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شوم بودن من   ان؛ينقطه پا ي لومترينقطه، در چند ك نيحاال، در ا  و
  دامن هامون را

  .گرفته بود هم

. نامش را بگذارم با يدختر ز كيتوانستم بچه دار شوم،  يكاش م ي ا
  شيبهار، صدا

ر بهمن ماه جوانه  گل ها در قع  دنشيتا با هر بار نام ؛ يدگزن بزنم
  .بزنند 

خنده اش دوباره متولد   نيكنم، با اول هيگر  فشيضع هيگر ي صدا با
  شوم، با هر نگاهش

  .رنگش شوم يمرگ مژگان مشك شي بدهم، سر هر پلك زدنش پ جان

  شي. تا موهابايدختر ز كيرا داشتم كه بچه دار شوم،  نيوقت ا كاش
  رج به رج ببافم. بوسه  را با گالبتون

  ي گوش ي باز  نياول دنش،يدو نياول ش،يقدم ها نياول ي تا فدا

  .رميبم يها از شدت خوشحال نياول ني ا ي تا برا ش،يها
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  يمات م يه رشيسبقت گرفتند، تصو گريكدياشكم از  ي ها قطره
  شفاف   يشد، ه

  .شد و دوباره سر از نو يم

  .زيياشكارو پا نيا زينر-

دانستم دارم روز آخر را به خودمان  ي دانستم ناراحتش كرده ام. م يم
  .كنم يزهر م

من نبودم كه   نيا يدانستم ول يم  يها را بهتر از هر كس نيا همه
  كردم،  يم هيگر

  .بود ميها يها و كودك  عقده

 ديروزو نبا نيدوستش ندارم. روز تولدمو دوست ندارم هامون. ا-
  .گفت كيتبر

كاش تو سالگردش همه بهش   ي كنه ا يكه مامانم آرزو م ي روز
  زنگبزنن و مرده 

بگن رو دوست ندارم. تولدم مبارك   تياومدن بچشو تسل ايدن به
  تولد من نحسه، ست،ين
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  .شومه

  گفت: كرد  ينچ

تو  الديو م مهيروز زندگ نيمن مهم تر ي . روز تولدت براششششيه-
  ن يقشنگ تر

هم تو روز تولدت  ايدن  ي ها داديرو نياگه بدتر يمن، حت ي . برااتفاقش
  وفته ياتفاق ب

  .نداره تياهم

كرد.  يسوخت، ذوق ذوق م يم   ميها يشده بودم اما كودك آرام
  شيمسكنم هم دستها

  نيكاش تا روز بعد از ابد محبوس ا ي و ا ايزندان دن نيتنگ تر بودند،
  !زندان باشم

داشتن و نداشتن   يدوستت م  ديكه با ييمن به اندازه تمام آدما زييپا-
  !دوستت دارم

  .نره ادتي نويا
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من مثل  ترم كرد، گره خوردن سرنوشت او به نيغمگ شيها حرف
  ن يسنگ ي وزنه ا

  . لب زدمد يكش ي م رهيت ي به اعماق آبها شتريكه او را ب بود

كاش  م،يديد ينم گرويهم د چوقتيهامون. كاش ه  يكاش نداشت-
  ديومد ينم چوقتيه

  يوقت منو نم  چي مرد. اگه ه يوقت نم  چيما، كاش عمه ه خونه
  چياگه من ه ،ي ديد

از   يداشت ديشا ،ي كرد ي بچتو بزرگ م ياالن داشت ديانبودم ش  وقت
  ي ته دل م

از همون خنده ها كه حاضرم تا ابد نگاهشون كنم. من اگه  ،ي ديخند
  تي نها  دينبودم شا

شدن آپارتمانت به خاطر  كيشد به كوچ يو غصه هات مربوط م  غم
  ديعضو جد

كه داره  هيزيچ نيو ا نيي پا دمي. من تو رو هم با خودم كشخانوادتون
  .خوره  يمغزمو م



 703 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

  اه يس ي زي. چداديم داشت آزارش ي زي در هم رفته بود، چ شي، اخم ها
  .كردم يو كدر، حسش م 

  

كه تو توش  يتونم تصور كنم. جهان ينم  يرو حت يگي كه تو م يينايا-
  زييپا جهنمه ينباش 

  !اديبحث خوشم نم نياز ا ميادامش ند گهيد اي . ب

كرد و  تيبه جاده هدا  دوباره رانده بود ي را كه با عجله به كنار ني ماش
  .ميبه راه افتاد

كه زده بودم خودم را هم تا خود جهنم برده بود، تصور  ييها حرف
  از من،  ريغ ي با كس هامون مردانه ي قهقهه ها

  ي محو چشم ها شيهنگام خنده ها رهيخ ي كه نگاه ها نيا

كه  نياز او داشته باشد، ا ي بجز من فرزند  يكه كس ن يشود، ا ي گريد
 ينم يباشد كه من با او در آن زندگ يشدن آپارتمان تر نگران كوچك

  كنم؛ 

  .كشاند يها مرا به جنون م نيا
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  تيرا باز كرده بود اما جد شيشدم. اخم ها رهيرخ جذابش خ مين  به
  را گرفته بود.  شيها گره ابرو ي جا

  رنگ در ذهنش باعث شده بود فرمان را محكم فشار اهيس ي زيچ

  .شوند ديسف  شيآنقدر محكم كه بند انگشت ها دهد

  !ميبود گريكديآرام شاهد زوال  ما

*******  

بر صفحه چشمان من بود. هم اكنون نقش بسته   ايدن  ريتصو نيتر بايز
  برق نگاه 

حجم گرم   مهيو صورت سرخ از غروبش ضم ديورشو خسته خ ي زييپا
  .حلقه شده به دورم بود  پشت دستان از

تماشا خانه  نيهامون و خدا گرداگرد هم تماشاگر ا ز،يياو، پا من،
  .ميبود

بودن منطقه از   يهمهمه باد، خال ي كالغ ها، صدا نيغمگ ي صدا
  يموج، صدا  ي صدا
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  ي زوال ما رو  يونسكوت؛ صفحه سمف اديفر ي او، صدا ي صدا يب
  قه ي گرامافون عت

  .با پت پت و از تك و تا افتاده در حال اتمام بود روزگار،

. تا هبوط د يرس يخود م ييغم بار داشت به سكانس نها ي تراژد نيا
  من و سقوت 

كه خسته از  يپوچ تماشاگران ي دست زدن ها ي باشد برا يشروع پرده
  ي نشستن ها

  .باشند  شي نما ي تلخ و تكرار  انيغر غر كنان منتقد پا يطوالن

مرحله را  نيمن در چند روز گذشته بود، ا االتيتمام خ انيجا پا نيا
  االتميبار ها در خ

من، به  ي ايرو نيدائما روند روت  رياخ  ي روز ها يكرده بودم. ط تصور
  حه يرا نيهم

  .ديرس يغروب م روشن

مرحله به دست و پا  نيدر ا يزندگ  ي ام برا دوارانهيام  ي ها يپران لگد
  غم ي زدن ها
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كاش و صد كاش كه آن موقع   ي شد و ا  يمردن ختم م ي برا زميانگ
  مان روزها، ه

 دم،يكوب   يم هيرحم سم ي ها وارهيخبر برزخ جهان پا بر د ي كه ب ييها
  ك ياو با 

  .كشد يانتظارم را نم رونيب نيا يفهماند كس يمحكم به من م ضربه

در مشت عرق كرده   نيماش موتيخودم را گرفته بودم و ر م يتصم من
  يام فشرده م

كه   نيمنصرف شدن، حداقل نه قبل از ا ي بود برا ريد  يليخ گري. دشد
  را  موتيمن ر

  .كش بروم  بشيخبر از او دزدانه از ج يب

كار  نيوقت به اندازه االن مطمئن نبوده ام كه كارم درست تر چيه
  .ممكن است

  نيلبخند، آخر نيطور باشند ، آخر  نيها هم بار ني تمام آخر  ديشا
  !نگاه

  .و چشم بستم دميكش ميها هيبار به ر نيآخر ي سردش را برا عطر
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كلمه تمام  يواقع ي به معنا گريباشد كه د  نيشدن هم يته ديشا
  فكرها، حسرت ها،

و   ي كارتن و چسب بزن كي در  ي را بگذار تيها يها و دلمردگ هيگر
  مهر و مومش 

  ديدر اس ايسوزانده  حايحمل و ترج  اطياحت يب يسيبنو  شيو رو يكن
  !حل شود

دم و او و عطر مرگبار تنش  جالب، چرا كه فقط من بو  اريبود بس يحس
  آرام م يكه نس

  .ربود يآن را از من م يهر از گاه يگرم و

  .ميا... الرحمن رح بسم

از  ينشان  نيكه نقش بسته بر صفحه چشمان شماست، آخر  يمتن نيا
  .حضور من است 

  د،يشن  ديرا نخواه ميكرد، صدا دينخواه ميدايپ د،يد ديمرا نخواه گريد
  حضورم را 

  .كرد دينخواه حس
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  !دينباش نگران

  !هاتان ربوده ام يرا از زندگ زييپا من

  !كه انگار از اول هرگز نبوده است ي جور

به   ي من، صدمه ا كينبود  د،يبرس تاني راحت به زندگ ال يخ با
  ني كره زم تيجمع

  .كند ينم وارد

دارم  ي عني م،يندارم كه بگو ي زيكه مرا نخواستند چ ي به كسان خطاب
  ها! هزاران

. اما تمامشان در دلم رسوب كرده اند سنگ شده  ادي هزاران فر  حرف،
  ي اند. فقط م 

را تنفس   يژنياكس  يحت گريراحت! د ال ي! با خديكه نفس بكش ميگو
  كه ممكن ديكن  ينم

  !من هم آن را تنفس كنم است

تا شاهد زوال  ميرو يهامون م اچهيو هامون، روز اول مهر، كنار در من
  !مي من باش
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  .هم  پناهم را  د،يباش   مواظبش

كه مرا هفت سال تمام سرپا نگه   يكس نم،يبه پناهم، بهتر خطاب
  : ميگو يداشت م

تمام  ي كن! هر روز بخند. به جا يمن هم زندگ  ي كن. به جا يزندگ
  !من ي ها هيگر

  .باش. نگذار جهان فكر كند موفق به خم كردن كمر تو شده شاد

سخت اما... فراموش  ديمرا ببخش و دست آخر شا نم،يتر زيعز پناهم،
  ...كن

فقط   ميگو ينم ي زي چ چينامه متعلق به توست. ه  تي وص نيآخر ا بند
  بند سكوت كي

  !ستيمن ن ي كس بهتر از تو خواننده سكوت ها   چيكنم! ه يم

.  

.  

.  

.  
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 ميدايمقبره هم نخواهم داشت چرا كه پ ي كه: من حت نيدر آخر ا و
  .كرد دينخواه

نامه دو   تيوص نيزدم. ا ياز سر آسودگ ي نامه ام لبخند تي فكر وص با
  نسخه داشت،

كه در آن نوشته ام خانه و  ي ا مهيكه تا شده به همراه ضم ياصل يكي
  و حساب ني ماش

رنگ در  ي باكس كاه كيام تماما متعلق به پناه است در  يبانك ي ها
  ن يداشبود ماش

كه نگه داشته بود تا در پمپ   يدر حال يبود ) من صبح دزدك هامون
  ن يبنز نيبنز

به همراه  ن،يهم ي از رو ينسخه چاپ  كي  ي گريگذاشته بودم( و د بزند
  ها و  ديكل

  !قرار داشت ديمركز د  تخت و در ي خانه روها در  كارت

 ييخودشان قرار گرفته بودند. وقت حركت نها ي مهره ها سر جا تمام
  بود. بالخره 
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دور و اطرافم  ي تمام آدم ها يدانستم به زندگ يبود. م  دهي رس وقتش
  گند زده ام و حاال 

  .كردم يجبران م ديبا

 سمتش برگشتم و نگاهش كردم به

واقعا به   ني. البته ابماند  شياز من برا ي شتريخواستم خاطره ب ينم
گرفته  من بود كه ي ميبود اما تصم ي كلمه حرف مضحك يواقع ي معنا
  .بودم

  گفتم 

  ازت بخوام؟  ي زيچ هي شهيم -

  .د يام كوب نهيزد و قلبم محكم تر به س  لبخند

  .بخواه زيشما دوتا چ-

  .رميعكس بگ نجاياز ا  خواميم ؟ي ر ايب  ن ياز تو ماش لمويموبا شهيم-

  !البته-

رام پشت سرش روان شدم.  به راه افتاد و من هم آ  ني سمت ماش به
  كه پشت  د ينفهم
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را   فمي را باز كرد و نشست و خم شد تا ك ني ماش هستم در سرش
  .بردارد

در  يدختر جهان بودم اما حس نيچاره تر ي! من بدنديچك ميها اشك
  ي م اديمن فر

  .نخواهد امد  شيهرگز فرصتش پ گريكار را نكنم د ن ياگر اكنون ا زد

و با   دمي را بستم، خم شدم و در را محكم به هم كوب ميها چشم
  ي عرق كرده ا موتير

  .در دستم بود قفلش كردم كه

  !انجام دادم ي باز نيگونه من هم حركت خودم را در ا  نيا و

  !شده بود او محصور حاال 

  نيشد بخواهم چن ي، انگار باورش نمباور به سمت من برگشت نا
  را با او  ي كار

  .م يهمراه هم باش  ي در هر كار مي! آخر ما قول داده بودبكنم 

 يرفتم. نم  يهراسانش و نا باورش عقب عقب م ي به چشم ها  رهيخ
  خواستم چشم از
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لحظه؟  نيا ي برا شي قشنگ تر از چشم ها ي ريبپوشم آخر چه تصو او
  درست است 

قول شامل   نياما ا م يرا انجام نده ي كار ييتنها ميقول داده بود ما
  ي! نم شديمردن نم

  .همراه خودم او را هم ته چاه بكشم توانستم

كردم و از  يحس م  يرا به خوب نينداشتم ا ي لبه دره فاصله ا  با
  هينگاهش كه هر ثان 

به تكاپو افتاده بود، به   گريخواندم. حاال د يشد م ي تر م دهيترس
  تا د يكوب   يپنجره م

  يسادگ نياو به ا ني ماش  ي ها شهيرا بشكند اما ش هيشيبتواند ش  ديشا
  !شكستند  يها نم

  و زمزمه كردم ستادميآخر را برداشتم و لبه صخره ا ي ها قدم

  عاشقت خواهم بود شهيتر از هم يشگيو هم شهيهم-

مجهول الرنگش كه آخر نتوانستم   ي كه با چشم ها  ييشدم به او رهيخ
  بفهمم چه 
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كرد، دست    يو اشك آلود نگاهم م ده ي رنج ني ماش شهياز ش ست يرنگ
  را به دو ميها

  !گشودم و چشم بستم طرف

  !شدن من ستين ي شد برا يانيپا ديشا نيا و

بود. وقتش بود كه من   يوقت حركت مهره اصل گريد يبودم ول مردد
  هم حركت 

  .انجام دهم  يزندگ نيرا در ا خودم

  ...ينگران بودم ول  يكم دم،يكش  يقيعم  نفس

  به عقب خم شدم كه ناگهان  يزدم و كم لبخند

  !نه زييمن! پا ي خدا-

  !بودم ده يشن  شي بار هفت سال پ  نيبود كه اخر ييصدا؟ صدا نيا

هق هق و نفس   ي آمد و صدا يچند نفر همزمان م   دنيدو ي صدا
  نفس زدن همزمان

  .ديرس  ي گوشم م به

  خوب نبود اما تا به خودم بجنبم  ني خواستم! ا ينم
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  .پرتگاه منطقه را داشت دور شده بودم  نيكه بلند تر ي لبه صخره ا از

  كرد؟  يفشرد و هق هق م يمرا به خود م نيچن نيكه ا بود يچه كس

  .آن چند نفر بود انگار  نيهم ب  پناه

نشست و  نيزم ي رو د يمرا كنار كش  بهيغر نيكه ا نيبعد از ا بالفاصله
  .داد سر هيگر

  

آمد و چون دور بود   يبود كه قدم زنان به سمتم م  يسوم كس نفر
  .دميد يچهره اش را نم

نداشتم.   ياجياحت ي نبودند! من به ناج يكه بودند، ناج  يهر كس آنها
  لعنت به پناه كه 

بود كه چنان در  بهيتر آن غر بيبود. از همه عج دهيتر فهم زود
  .نگرانش شدم  ي لحظه ا كه ستيگر  يآغوشم م

كه كم كم توانستم   ييتر شد تا جا كي و نزد كيقدم زنان نزد فرد
  نميچهره اش را بب

  .بر سرم فرود آمد يآن لحظه بود كه جهان مثل پتك  و
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  .درست نبود نينه! ا نه

  ...ستيگر يم  نيچن نيهم كه مرا بغل گرفته بود و ا يكس پس

  !به همه شان لعنت

را  بيغر يت يبود، چهره اش عصبان  دهي هم به ما رس  هيسم گريد حاال 
  .زد يم اديفر

و   نيچ شيروزگار شده بود تا برا  يكه حاال بوم نقاش شيبايز چهره
  هر  ييچروك ها

  .كم عمق بكشد چند

نظاره  كي تاتر را از نزد نيكردند؟ آمده بودند تا ا يم يجا چه غلط نيا
  اي؟ گر باشند

 حيمن دردناك تر است و ترج ي بودند زنده بودن برا ده يفهم ديشا نه؟
  داده بودند

  ام دهند؟ شكنجه

به همراه   دياو چرا با د؟يرس  يدر نظرم پناه آنقدر منفور به نظر م چرا
  يدو م نيا
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كرد؟   يرا در حق من م ي كار ني دوستم چن نيبهتر ديچرا با آمد؟
  دنيدانست د ينم

  از مرگ بدتر است؟ مي دو برا نيا دوباره

  :دمي ا نفرت در صورتش كوبرا ب سوالم

  كنن؟ ي م يچه غلط نجايا نايا-

از هق  شيتا نگاهم كند، همچنان شانه ها اورديصورتش را باال ن يحت
  .ديلرز يهق م

  نيكردم. ا  يم دايكه در دل كوه الشه اش را پ ييمثل وقت ها قايدق
  دفعه اما فرق

  !داشت

  :گفتم دوباره

.  دني به كثافت كش امويبچگ ي با خودت اورد يكه برداشت يينايپناه ا-
  به   اموينوجوون

  !دنيبه كثافت كش اموي. جونندنيكش كثافت 

  زدم اديتر فر بلند
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  .يتو كثافت غرغم كردن لعنت  نايا-

وقفه اما مانع حرف زدنم نشد. رو كردم   يسرفه افتادم. بلند و ب به
  ه يسمت سم

 يخواست  ي م ؟يثابت كن يخواستيم  ويچ نجا؟يا ي اومد يبه چه حق-
  مادر يبرس  يبه چ

  نمونه؟

  زدم  اديو فر كرديم هيكه همچنان گر  ازيبه ن رو

 مي من تصم ي به جا يكارمو بكنم؟ به چه حق ينذاشت يبه چه جرئت-
  يبه چه حق   يگرفت

  ؟ي كن يلمس م  منو

  زدم  اديبود. اما همچنان فر  دهيامانم امانم را بر يب ي ها سرفه

 ديمن؟ هشت سال نبود ياز زندگ دي كن يچرا گورتونو گم نم ايلعنت-
  كه دياالن اومد

  .ن متنفرم بشه؟ لعنت بهت پناه! ازت متنفرم.از همتو يچ
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بسته  ي و با همان چشم ها دميكش يق ي را بستم و نفس عم ميها چشم
  :گفتم  هيروبه سم

! دارم طبق رونيگمشو ب مي دگاز زن رياآلن دست دخترتو بگ نيهم-
  استه خودت خو

  .كنم يم عمل

  اش شدم و گفتم  رهيرا باز كردم، خ ميها چشم

  اد؟ يم ادتي! ياستخو ياز روز اول م كه  ي زيچ قايدق-

  درهمش را درهم تر كرد و گفت ي را به هم فشرد و اخم ها شيها لب

مثل تو   ي فيبكش از آدم ضع يخودتو بكش ي خوايه م باشه! حاال ك-
  نم ياز ا شتريب

از زبون من   قتويحق ديقبلش با  ي. ولست ين ي! مشكلرهينم انتظار
  .ي بشنو

از درون  هيال هيخفته در پشتش ال  ت يكه خشم و عصبان  ي تمسخر با
  سوزاند  يمرا م

  گفتم 



 720 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

اصال من تورو جزء ادما  ؟يكنيكه منو قضاوت م   يهست يتو ك -
  !كنم  ينمحساب 

  ...كه  يست ين ياصال در حد تو

  .خفه شو! احترام بزرگ ترتو نگه دار-

  ام؟ او؟ منفجر شدمتر؟ احتر بزرگ

  ...سالم منم  ي د ي. تو اگه دنمي ب ي نم نجايا ياحترام قيمن فرد ال -

  !گفتم خفه شو-

  .امان گونه ام مرا به خود آورد يب درد

بار مرا لمس كرده بود.   نياول ي زده بود. مادرم برا  يليبه من س  او
  مادرم نوازشم 

  !بود كرده

نگاه هامون از داخل   يني سنگ از،يمامانِ هشدارگونه و لرزان ن ي صدا
  ساكت  ن،ي ماش

محو بودند! تمام  ي پناه؛ همه و همه در هاله ا هيگر ي صدا شدن
  حواسم پنجگانه ام
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درد   يليدرد داشت! خگونه ام و آخ! نوازشش  ي بود درد رو   شده
  .داشت

  ي كه از رو نيقبل از ا دياشتباهه. با خي احمقانت از ب ياساس خودكش -
  ي ريجهالت بم

  ي بدحرفام گوش  به

شد تازه    ادهيپ نيهامون لرزان از ماش يآمد و وقت ن يدر ماش ي صدا
  موتيپناه ر دميفهم

  .آن طرف تر انداخته بودم برداشته و در را باز كرده يكه كم را

گرم بودند  شيلمس مادرم بودم، دست ها ي ا ياما هنوز هم در رو من
  مثل تمام مادر 

. بالخره طلسم شكسته بود! مادرم با من حرف زده بود، نوازشم  ها
  كرده بود، دست 

 يم شانيبچه ها در انشا ها فيتوص  ي گرم مادر را كه فقط از رو ي ها
  شناختم بالخره 

  .ودمكرده ب حس
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  :رو كرد سمت هامون و با تشر گفت هيسم

جمعش   اي يكن يهامون؟ جمعش م يرا انداخت هيتاتر مسخره چ نيا-
  كنم؟ 

  ديلرز يهمچنان م هامون

  ...خانم لطفا هيسم-

  ديوسط حرفش پر مادرم

گه   ني فيكه انقدر ضع يي. شماهاي افتضاح باال اورد يبسه هرچ-
  بعد هفت نيخوريم

  !نيكه تهش بشه ا ني ني بيم گرويهم د سال

ن  بود كه م  يلت جالبرا بسته بود و دهانش را باز. حا شيها چشم
  هيتاكنون از سم

زنده   اي رميداشت كه من بم يتيچه اهم شيبودم. اصال برا دهيند
  را به نيبمانم؟ هم

  آوردم  زبان

  ؟يزن ي وسط كه انقدر حرص م نيرسه ا يبه تو م يچ-
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  شد سمتم  بُراق

دروغ بزرگو انقدر راحت به  هيتو حرف نزن بدبخت! هفت سال  -
  خوردت دادن و 

كردن تو   ي چه دروغ شاخدار ي ديكه نفهم ي انقدر احمق بود تو
  !پاچت

ام به بار   يدر زندگ يباز چه افتضاح بزرگ ؟يچه دروغ  دروغ؟
  آمدهدبود و من 

شد؟ چه  يروزگار تمام نم ي ها ي مسخره باز نيبودم؟ چرا ا دهينفهم
  دگر  خواستيم

  من؟  فيجان تن نح از

  دم يآن طور دردمندانه پرس يهم دلش سوخت وقت  هيسم يحت

  دروغ؟ -

  ازيفرو برد، ن  شيو دستش را در موها دي كش يقي نفس عم هامون
  افتاد، هيدوباره به گر
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  شيچشم ها هيدستش را بند سرش كرد و به ما پشت كرد، سم پناه
  نرم تر شد، مادرانه

  .اصال خوب نبود نيمن. ا  ي ! خداشد

توانست   يم اورد،يتوانست مرا از پا در ب يبود م  انيم ن يكه در ا ي زيچ
  .را بكشدم

چه  گريجا د ني. اكردميهامون حس م قيكردم، از طر يم حسش
  بود؟ يجهنم

  گفت  هيسم

  ...شما دوتا-

  و گفت  ديحرفش پر  انياما م  هامون

  !خودم تمومش كنم ديخانم. بذار هيسم-

  .مردد نگاهش كرد، شك داشت انگار هيسم

  .گميبهش م زويخودم همه چ-

فرستاد.  رونيسرش را تكان داد و همزمان بازدمش را محكم ب هيسم
  ي انگار كه بار
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  را از دوشش برداشته باشند. گفت  نيسنگ 

  نيو تضم گميهامون. وگر نه خودم بهش م نمي كارو تموم شده بب-
  كارو با  نيا كنمينم

  !انجام بدم متيمال

كه  يعقب گرد كرد و با همان حالن هيسرش را تكان داد. سم هامون
  آمده بود دور

  .شد

به مادرش   دي بار يكه همچنان م يدرحالعقب عقب رفت و  ازين
  . پناه اما وست يپ

 كيكه  نيخواستمش، حداقل نه اآلن و نه قبل از ا يشد. نم كمينزد
  يبرا  يمنطق ليدل

آه   ي را برگرداندم و صدا مينگاهش هم نكردم، رو ي. حت اورديب كارش
  دردمندش را 

  .دم يشن

  به هامون زمزمه كرد رو
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  .كه بهت دادم  خوامشيازت م ي همونطور-

كه دورتر از ما   ي ا رهيت نيكه او هم به سمت ماش  دمي گوشه چشم د از
  پارك شده بود 

  .رفت

كه  ي شد! مرحله ا يم ي ديگند من داشت وارد مرحله جد يزندگ
  نيسخت تر ديشا

به   نيغول آخر باشد! هامون جلوتر از من به سمت ماش  ديشا مرحله
  راه افتاد و فقط 

  كرد زمزمه

  ا يب-

مندهر لحظه  ينكبت بار زندگ ي ويتر! سنار  ريبود و من دلگ ريدلگ او
  ي تر م  دهيچيپ

  .شد

  .ديرس انيكه شروع شده بود به پا  يبه همان سرعت زيچ همه
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باز نكرد.  ميدر را برا  شهيهامون بود كه مثل هم ي همه بدتر دلخور از
  مزخرف تر

بود  ي زيچه چ يعني نابودم خواهد كرد.   دانستميبود كه م ي زيآن چ از
  سنگ  ازي كه ن

 نيساخت؟ در در مرحله آخر ا  ميمالرا  ه يو نگاه سم هيرا به گر دل
  يزيچه چ ي باز

كه از  يبودم؟ آن قدر احساسات دهيچرا ترس د؟يكش  يرا م انتظارم
  هامون حس ي سو

  ني واپس قيبود كه مطمئن شدم حاال كه دقا  اهيو س  يكردم منف يم
  ي را م ي خبر يب

دانستم جهان من از فردا  يلذت را از آن ببرم. م تي نها  ديبا گذراندم
  مثل امروز

  .بود نخواهد

بود كه   ي بود. كار اريكردن بس هيگر ي وقت برا ختم،ير ينم اشك
  يقياحتماال تا دقا 

  .انجامش خواهم داد قتي حق دنيپس از فهم گريد
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 كرد يندادم. او درك م يتياش اهم ي شدم و به دلخور ني ماش سوار
  كارم را ي معنا

  .در آن نبود يحرف پس

زدند. سردم بود،  يپوزخند م ميافتاد كه به رو مانيبه كاله ها چشمم
  سرد نبود اما من 

  .كرده بودم، منجمد شده بودم خي

  سندهيمن خسته شود، كاش نو يعروسك گردان زندگ ي دستها كاش
  سرنوشت من 

 يتاتر مسخره به پوچ نيخودكارش تمام شود، كاش كارگردان ا جوهر
  يپ ششينما

  كيكاش ها را بشود  ي ا نيكاش ا ي رها كند، ا مهيو كار را ن ببرد
  به سرشان  يخاك

  .ا نكننددر سر آدم طوفان به پ يتا ه كرد

 ايبود. هامون چه بود؟ گرگ   شي. گرگ و مرفت يم يكيرو به تار هوا
  كياو  ش؟يم
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  نيبا ا  ديمن با  ؟يقربان كيفقط مثل من  ايبزرگ بود  ي گو دروغ
  تضاد مجسم چه

  اه يس  نيشك افتاده به دلم، با ا  نيبا ا  ،يدوگانگ ن يكردم؟ با ا يم
  كردم؟  يمطلق چه م

  !ديكش يم  ريداد. قلبم ت ي د م... گواه بدلم

ام  نهي تا انقدر در س ختيبه سرش ر يخاك كيقلبم را هم بشود  كاش
  طوفان به پا 

  !نكند

  .ديكش ي م ريداد، قلبم ت  يراند و من دلم گواه بد م يم او

همان  مي گشت  ينبودم، باز هم اگر به عقب بر م مانيبه كارم پش  نسبت
  ي كار را م

  .. نگاهش كردمنمانيشده ب  ني جو سنگ ني. مسخره بود اكردم

 يرا منتقل نم  يحس چيت شده بود، سنگ شده بود. هاش سخ چهره
  كرد. نگاهش مات
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نه! به   ايخواندم  يبود. از چهره اش م ريدرگ رِيرگذهنش اما د جلو
  يحسش م  يخوب

 ي كه سرش جوالنگاه افكار مزاحم بود، مردد بود و مثل من نم كردم
  ن يدانست تهِ ا

  .ته كجاست يب ِيايدن

را لبه پنجره گذاشته بود و دستش را مشت شده، آرام به   ارنجش
  .دي كوب يم  شيلبها

  :گفت ندازديكوتاه به من ب ينگاه يانكه حت  يب

  !بودم ياحمق واقع هي. من زييكردم پا  يم اشتباه 

واضح بود و ان  ي زيچ كي. اما مينداشتم كه بگو ي زينگفتم. چ چيه
  بود كه من  نيا

بودنش را ،  ش يم ايرا ، گرگ بودن   ياصل قتيدانستم حق ينم هنوز
  شد يهنوز هم م 

 شدي مرد! مثال م  شي« برا يياياحمق دن نيتر ي»! تو دوست داشت اما
  كه مياالن بگو
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است كه  يقيدقا نياخر  نيزد ا يم اديكه درون من بود و فر يحس
  خالصانه  توانميم

  .كره بود ليام را زا ي داشته باشم، تمام خوش دوستش

  لب از لب گشود و گفت  دوباره

جمله اعتقاد  ن يوقت به اندازه االن به ا چي! هميهم  هيواقعا شب ما
  !نداشتم

 شيبرسد؟ ابروها  ي زيخواست به چه چ يگفت؟ م  يها را م نيا  چرا
  به حالت درد

  ي به كناررا  ني شده بود و آخر سر هم نتوانست تحمل كند، ماش درهم
  و دستش  ديكش

من! او داشت درد  ي . خداد يفرو برد و محكم كش شيدر انبوه موها را
  ي ول د يكش يم

  گفت ميبگو ي زيتا خواستم چ چرا؟

  يفي كلمه توص ديمرگ بدتر بود! زجر كش كردن شااون تو بودن از -
  ي مناسب تر
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  !باشه براش

ها سرش  وانهيزد كه مثل د يم يمبهم را در حال ي حرف ها نيا همه
  را به فرمان

  !ترساند ي. داشت مرا مد يكوب يم

زند در همان حال كه سر به   يانگار كه با خودش حرف م  دوباره
  د ي كوب يفرمان م

  كرد زمزمه

  !خداروشكر. خداروشكر. خداروشكر-

. شانه اش را لمس كردم اما دي زدم اما نشن شيآرام صدا گفت؟يم چه
  باز هم متوجه 

  !كرده بود ريي. حاال جمله اش تغنشد

  !لعنت به من! لعنت به من! لعنت به من-

  هامون؟-

با  يبه خوش آمده باشد. كم  يليس كيبلند شد، انگار كه با  كدفعهي
  !زد نگاهم كرد يم كه دودو ييچشم ها



 733 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

  

.  ي من نبود ي خوشحالم كه جا يل ي. خزييمن! خوشحالم پا ي خدا-
  !ببخش همه كسم

  بهت و بغض و ترس گفتم  با

  ؟ي گيم ي دار  يچ-

  !زمييببخشم پا-

بود كه منتظرش    يقتيها همان حق نيكرد! ا يام م وانهيد داشت
  بودم؟ داشت مقدمه

  كرد؟ يم  ينيچ

  چرا ببخشمت؟ -

كه زود تر به پناه خبر داد من بودم! قرار بود چند ساعت بعد از  ياون-
  كه من تو  نيا

  !كنه داتيو پ  اديب  نييپا دمي حبست كردم و خودم پر  ني ماش

ٍ ...  

  .! بخدا كه بدتره! من احمق بودم. من احمق بودمزييبدتره پا-
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...  

صحنم و صد بار  ني. من شاهد اين يب  يبار م  هي ن،ييپا ي پر يتو م-
  !رميم ي م يم

  ..... ببخشببخش منو! ببخش.-

  !شدم! لعنت  مات

  كرد؟ ي تمامش نم يو تاب زندگ چيپ چرا

  همه اگر؟  نيكردم با ا يچه م ديبا حاال 

 ياگر آدم ها د؟يرس يتر م رياقدام كرده بودم؟ اگر پناه د رتريد اگر
  حد  نياطرافم تا ا

  نبودند؟  يعوض

اگه... اگه...آخ! درد داشت   ي به من گذشت. وا يچ ي د يتو نفهم ز،ييپا-
  !زييپا

 كيكرد آن هم دو بار در  يخطاب م بايانقدر اسمم را ز ياز ك ز؟ييپا
  يجمله؟ از ك
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را از ته جان دوست  نيشده بود كه خائن  جاديدر من ا تيقابل نيا
  داشته باشم؟ چرا در

  كار خائن بود و من نه؟  نياو با انجام ا  نظرم

  از مدتها بالخره به حرف آمدم؟ پس

  ام؟يبعدش بالفاصله پشت سرت نم ي كرد يچرا فكر م-

  و گفت  ديكش   شيصورتم پ ي متر  يرا در چند سانت صورتش

  ؟ ي فكرو كرد نيتو چرا ا-

  شدم و گفتم   يعصب

  !ا جواب ندهبا سو سوالمو

  .ذاشتي ! پناه نمي تو پناهو داشت -

  نه تاسف تكان دادم را به نشا سرم

  !ي. واقعا احمقيبرات متاسفم كه هنوز منو نشناخت -

  دم يخز رونيگرمش ب  ي بازو ها  نيسپس از ب  و

  .شناسم  يپناهم م يشناسمت ول يمن بهتر از خودت م-

  :باره به راه انداخت. گفتمرا دو ني ماش
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 ادميتونستم.  يدوباره هم م چوندمش يبار پ  هيكه  يسادگ  نيبه هم-
  ي خواست ي ره م ينم

  !هامون ي كن  كاريچ اهامب

  :زد و گفت ي پوزخند

كه تو   يحق به جانب باشه منم؟ اون ديكه با ياون يكن  ينم حس
  حبس شد من  ني ماش

  .بودم

عوض  ي كشاند. برا يگفت اما... فكرش هم به جنونم م يم راست
  كردن بحث گفتم

  دم؟ يفهم يم  ديبود كه با ي ز يهمون چ نيا-

  نكاهش كدر و محو رو به رو شد و گفت  دوباره

  يخوب زي. اون اصال چي كرد ياون عجله نم  دنيكاش واسه فهم-
  .ست ين

 هي شب   يوانيخانه بزرگ با سقف ش ك ي  ي را رو به رو  ني سپس ماش و
  دوره ي ساهايكل
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  دم ياروپا پارك كرد. پرس باروك

  جا كجاست؟ نيا-

  .جا نيروندم ا ميخونم! از شمال كه برگشتم مستق-

را  نيبود و ا ي را باز كند، هنوز هم عصب تر از من به راه افتاد تا در جلو
  از لرزش 

  .دميفهم يانداختن م ديهنگام كل دستش

  ي كه تا درب ورود ي ا يسنگالخ  ريرا باز كرد و پا به مس ياصل در
  ي ها ريخانه با ت

 ماريزار، ب  يتاب بودم، ب ي. ب م ين شده بود گذاشتكوتاه روش چراغ
  سورمبودم، قلب نا

  .داد يگواه بد م شتريو دلم ب ديكش يم  ريت شتريب

 ي در را باز كرد و حلوتر از من برا  م، يديسنگالخ رس  ريمس ي انتها به
  برق  ديزدن كل

توانستم از  ينم يسكوت را نداشتم، حت  نيتحمل ا  گريشد. د داخل
  ام لذت ي خبر يب
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فاش شود و من زود تر   يلعنت قتيخواستم آن حق ي. االن فقط م ببرم
  با آن رو به رو

 يليمطلق خ ي خبر ي و هوا معلق باشم از ب ني زم ني كه ب  ني. اشودم
  ي بد تر بود و نم

  .خودم را گول بزنم  توانستم

قرن هجدهم بود را روشن كرد  ي كه به سبك لوستر ها ي بزرگ لوستر
  و خانه غرقه

  نور شد  در

  :كه سكوت كرده بود گفتم  نياز ا كالفه

  ؟يبگ ي ز يچ ي خوا ينم-

  آمد گفت  يكه به سمتم م يو در حال ديكش يآه

  ي ليبهتره، خ يتر بفهم ريد ي. هر چي كرد يكاش انقدر عجله نم-
  بهتره! بده لباساتو

  كنم زونيآو
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 يبه دستش سپردم، انگار راه حل فميو ك ي را به همراه روسر ميمانتو
  شدن  ميبجز تسل

ذهنش را هر وقت كه آماده بود  اتيكردم تا محتو يصبر م  دي. بانبود
  .زديبر رونيب

 يكه دور شد دستم را به قلبم گرفتم، چه مرگش شده بود؟ وقت  يوقت
  كه هامون كامال

  .ندازمي به دكور خانه ب  يخارج شد تازه وقت كردم نگاه دميد دانيم از

خانه پر از  نيبه من دست داد. ا  بيعج يلحظه واقعا حس كي در
  ي منف ي ها ي انرژ

  !خانه نحس كيسرد بود!  و

كه از دو  ي تا دو راه پله ا ريها بگ  واريبود، از د يخانه چوب ي فضا كل
  طرف سالن 

  .د يرس يدر طبقه باال م  گريسالن د كي به

  يدر آن شمع م ديكه با ييبود، از آنها  يلوستر هم چوب يحت
  !گذاشتند
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كه  يبلند كه در دو طرف كاناپه قرمز رنگ  هيقرمز رنگ پا ي ها آباژور
  آن  ي من رو

اتاق  ي كه به مزخرف بودن فضا  ي زيبودم قرار داشتند. چ نشسته
  كرد  ياضافه م

 ي من تا رو به رو ي پا ي جلو قا يبود كه دق  يخرس بزرگ پوست
  الجثه ميعظ ونيتلوز

تلوزسون چند شاخ گوزن در ابعاد مختلف و  ي امتداد داشت. باال  ي ا
  شاخ ي در باال 

  .كوب شده بودند  خيم واريبه صورت مخالف باهم به د ريدو شمش ها

 يانداخت و بر نحوست خانه اضافه م  يكه بدنم را به لرزه م ي زيچ
  ي كرد سر بز ها

در امتداد هر دو راه پله با فاصله  قاي دقدر ابعاد متفاوت بود كه  يكوه
  واريكم به د

  .بودند زانيآو

  يم  يقرار داشت كه با اتش بزرگ يميعظ نهيدو راه پله شوم نيب
  ي سوخت و باال 
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 نير داشت. لعنت به او با اقرا ي و خشك شده ا يتو خال ي ها عقاب
  !دنشيخانه خر

نگاهم به آن همه سر و شاخ و پوست و   گريرا بستم تا د ميها چشم
  .وفتديلنگ و پاچه ن

  .اضافه شده بود ميتپش قلب هم به درد ها حاال 

  ي دو  قايكه دق  يافكند. تا وقت ني خانه طن ي در فضا شيقدم ها ي صدا
  ام ي مبل كنار

  .را باز نكردم ميچشم ها  ننشست

جلب شد كه در  ينگاهم به قاب عكس  ميمحض گشودن چشم ها به
  يدستش بود. كم

تلخ زد و سپس قاب را به صورت بر عكس  ي اش شد، لبخند خسره
  گذاشت  زيم ي رو

  .كردم گرفت يكه داشتم قاب را نگاه م يمچ مرا درحال و

بود  مانيهر دو  ي كه جلو ي زيم ي شدم كه قهوه هم آورده و رو متوجه
  گذاشته. هر 
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و من همزمان سرم را باال گرفتم و  مي تا قهوه بردار ميبا هم خم شد  دو
  .نگاهش كردم

شد و سپس بدون برداشتن قهوه تنه اش  رهيبه من خ  هيهم چند ثان او
  را صاف كرد و

بند كرده  شيداد كه دستانس را به موها هيتك يمبل در حال  يپشت به
  بود. انگار از 

كالفه اش كرده   نيهستم و ا ي زيخوانده بود كه دنبال چه چ نكاهم
  .بود

  ي وقت بفهم چيرو ه نايتو قرار نبود ا زييپا-

 هي مبل تك يدور فنجان داغ حلقه كردم و به پشت يامرا به آر دستم
  گفتم دادم و

  و؟ يچ-

 يماراتن ب ي دو كي  ي انگار كه خودش را برا د،يكش  يقيعم  نفس
  آماده ي متر تينها

  !كردم  يدركش م ديكند. من شا يم
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مامانو  ي دا يتا خر رونيب  ميفقط هشت سالم بود. با هومن رفته بود -
  ادمه ي. ميانجام بد

رفتم   يكرده بود ور م رشونيكه بابا زنج ييداشتم با پوست پرتقاال  من
  كه هومن دم 

مغازه   رونيداره و من ب  يكيكار كوچ هي. به من گفت ستاديمغازه ا هي
  تا اون ستميبا

  .اديو ب  بره

  زد و گفت  ي خند تلخ

كاش منم باهاش رفته   ي ا گم يودم مكنم با خ يش فكر مكه به االن
  بودم تو! كار 

  !بخره  گاريبود كه واسه گنده الت مدرسشون س نيا كشيكوچ

شدم كه بابا   يپوست پرتقال ي رفت و من مشغول همون حلقه ها اما
  درست كرده بود 

قفل شدن. اخه  گهيتو هم د ي داشتم كشف كنم چجور يسع و
  كه ي . هر سر ي دونيم
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  ايشد! تو دن ينم  ريوقت زنج چي خواستم درستش كنم ه  يم  من
  خودم بودم يبچگ

 ده يكش دميپسر بچه احمقِ هشت ساله! به خودم اومدم د هي. زييپا
  كوچه و  هي ي شدم تو

  .خونه هي ي تو بعد

 دي سرمو بلند كرد و محكم كوب يكياومدم بجنبم و بخوام داد بزنم  تا
  گهي! دنيزم

. انقدر محكم به سرم ضربه وارد شده ادينم ادمياز اون زمان  ي زيچ
  هوش ي بود كه ب

  .بودم  شده

. د يتانش را بگوخواست ادامه داس  يدر من نم يا حسدانم چر ينم
  بيمرا ترغ ي زيچ

را انگار  ميصدا ي. ول ي بد حيخواد توض يبزنم بسه. نم اديكرد فر يم
  هشت  انيدر م

  يم اديدر من فر ياحمقانه هامون گم كرده بودم. حس ي ها يسالگ
  قصه نيته ا ديكش
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  !مطلق است اهي . س ستين خوش

كه در  ي! همان زخمديسرش رس ي به همراه دستش به زخم رو نگاهم 
  ...و ناگهانگاه  يمخف

  

  !اول ضربه

  !دروغ بودشدن هامون   گم

  يدر سرم صدا م ي زيشدن سرش دروغ بود. چ يكه داستان زخم چرا
  ي م غيكرد، ج

 شتريو ب شتريترسناك كه شاخه ها نفرت را در دلم ب يقتي. حق ديكش
  . به من انديرو يم

 ي شده بود در همان گم شدن پدر و مادرم از هامون نگه دار  گفته
  ...كرده

اش بود نه  ي شدن سرش مال نوزاد يصبر كن! داستان زخم ون؟هام
  !يهشت سالگ 

  !داده باشد ري به هامون ش  يتوانسته در هشت سالگ ينم هيسم
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  !نه نه نه

  !لعنت لعنت لعنت

انگار   ي. ولدميرا د يگرداند و من چهره زن و مرد جوانعكس را بر قاب
  ي زيچ چيه

  قاي شده بود! دق اه يس ميچشم ها ي ! كور شده بودم. جلودميد ينم
  يب ي ها همرنگ چشم

  !نهيشوم ي عقاب خشك شده باال  فروغ

كردن و ازم مواظبت كردن تا  دايكه منو تو اون خونه پ نييكسا نايا-
  كه به هوش يوقت

راست كتم   بيج ي نامه تو هيكرده بودن   داميكه پ  ي. وقتاومدم
  چيبود.پدر و مادرم ه

كه ما از هم جدا   ياون نامه رو بهم ندادن بخونم تا همون سال وقت
  .ميشد

 ميها غيج ي زدم؟ چرا از صدا ينم اد يچرا الل شده بودم؟ چرا فر من
  گوش فلك كر
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ها را به اسمان ها بدوزم و اتش   ايشدم تا در يشد؟ چرا بلند نم ينم
  فشان هارا خاموش

عدد به   كيكنم؟ چرا  هيگر يتوانستم حت يسرد سازم؟ چرا نم و
  نحوست عدد هفت

قابل هضم شده بود؟ چرا هامون فقط خفه   ريو غ ني سنگ ميبرا انقدر
  شد تا من  ينم

  ...كه نيفكر كنم به ا يكم بتوانم 

  !...ي وا  ي ...واي وا

  !...او

  .كرد يم في تعر ميداستان ال برا نيداشت ا او

من در مدت هفت   ي كه به زندگ يدانسته! او از كثافت ياو م يعني نيا
  بهتر  ايسال 

اطراف من چقدر  ي هشت سال تمام زده با خبر بوده! گرگ ها  ميبگو
  قابل ريو غ اديز
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جهان دو رو پست است. چرا من هنوزم سر پا   ني. چقدر اشمارشند
  هستم؟ چرا به

چرا  رم؟يم يخرس نم نيراز كنار همتضرع و شكست دراز به د حالت
  من انقدر

  جانم؟ سگ

. فقط به من گفته بودن راجب زخم سرم به زييبود پا يعال زيچ همه
  ي زيكس چ چيه

گم شده بودم اون زخم به وجود اوده.   يبگم وقت  ديپرس يو هر ك نگم
  انقدر تكرارش 

بود همه   يعال زي. همه چزيياورم شده بود پابودن كه خودمم ب كرده
  خوب بود  زيچ

  .زد شيجهل آن موقع ها  ي از رو ي لبخند

 ارديهشت مل دند،ي كش يم ادينفر از ته دل فر اديسر من هشت مل در
  در سرم يزامب

  يمغزم چنگ م ي ها  وارهيو به د دنديدو يطرف و آن طرف م نيا به
  انداختند. در 
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مبل   ي ت و صامت روخانه بود و جسمم همچنان ساك اديفر سرم
  نشسته بود و 

  .دور فنجان قهوه سرد شده حلقه شده بود شيتهادس

  .زديحرف م يزد ه يحرف م يقصد نداشت خفه شود. ه  هامون

كه رو به   ييبايز ي خور وهيم ي خواست با همان چاقو يدلم م يه
  زيم ي رو  ميرو

  .ضربه به قتل برسانمش ارديبا هشت مل بود

آوار تر   هيال  هيشد و من ال  يسرم آوار م ي رو هيال هيال  يه جهان
  كه چه شده  شدميم

  بود؟

  م؟ يما خواهر و برادر نبود مگر

 ياش را به هامون نداده بود؟ حاال او چه م  يكوفت  ريآن ش  هيسم مگر
  پدر و د؟يگو

اش بود بودند؟ اصال من چرا   ي درام تلخ كه او راو نيا ي من كجا مادر
  سال ها را 
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كه به خورد من   ي كدام از اعداد  چي ه نم ييبودم كه ب دهيهم نچ كنار
  يداده اند با هم نم

  چرا من انقدر احمق بودم؟ خوانند؟

جهت در آتش   يخود و ب ي من هفت سال ب م؟يخواهر و برادر نبود ما
  جهنم سوختم و

  قدر سست و متزلزل بود؟ نيهم ايشدم؟ جدا؟ دن خاكستر

رفته بود كانادا؟ هفت سال خودش  م؟ينسبت   يدانست ما با هم ب يم او
  را از من گرفته 

  نست؟دا يمگر نم بود؟

باد هوا بود؟ چرا من  شيهمه ابراز عالقه ها نيو ا ش يحرف ها پس
  خشكم زده بود

فشردم؟  يم ميدستها ني همچنان مثل احمق ها فنجان قهوه را ب و
  شدم تا يچرا بلند نم

را كه به   ي ا ينه... هشت سال كوفت  ايصورتش بكوبم و تقاص هفت   در
  روزگار 
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  رم؟يگذرانده بودم از او بگ سگ

كه از تو  ي زيچ نياول  دارمون؟يد ن ياول ز؟ييخاطره هامونو پا ادتهي-
  توجهمو جلب 

پر از حس،  يحس بودن ول يو ب  يتو خال يليچشمات بود! خ كرد
  ي خمواسه اون ز 

  !ي تن اون درخت انداخته بود ي رو كه

كه  ينيا گفتميخودم م شي پ ي گفت  يراجب مامانت م يروز وقت اون
  ه ي سادهيجلوم وا 

  .هيلشكر قو هياندازه  يول خترهد

  يكردم چقدر دلم م  يو كم كم حس م ختير يكم كم م  اشكات
  تموم نداشته  ي خواد جا 

 ي تو يخال ي كلمه و پر كنم همه جاها هي. بشم رميقلبتو بگ ي تو ي ها
  !قلبتو

 شهيكنارم داشته باشمت، هم شهيهم خواديكم حس كردم دلم م كم
  از تو  ي زيچ هي
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  ام،يمنبع الهام شعرام، نوشته هام، نقاش  ي باشه! كم كم شد همراهم
  كل  ي كم كم شد

!  يمن اديچقدر ز دمياومدم د! كم كم به خودم زيي. كم كم پامي زندگ
  اگه ييهوي اديچقد ز

كه  ييادايتر از همه اون ز  اديخواد ز ي! چقدر دلم مرميميم  ينباش 
  !يباش ي بود

 دمين تو رو شناختم. دكه اصال بخوام خودمو بشناسم م نيا قبل
  چقدر من توام، تو

  !يمن

تو جهان بدون نور من، مثل  ديخورش هي ي شده بود  ز،ييپا يدون يم
  كه شب  يكس

دارم دور  دميدفعه د هي! ي از رنگ كرددفعه جهانمو پر  هيداره  ي كور
  ديخورش

  .تو در حال گردشه تيجهانم تو محور دميدفعه د هي. چرخميم

داشتم كه دوتا ماه تو  ديخورش هي كه همه كور بودن من  يدوران تو
  !چشماش داشت
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شد    يمن! نم ي گفت كه چه بشود؟ لذت نداشت برا يها را م نيا
  !مرد  شيبرا گريد

شد اما  يخواند و خفه م يرا م اديكرد از نگاهم فر ياگر نگاهم م  ديشا
  همچنان ادامه 

  گفت  يشده بود و همچنان م رهينقطه كور خ كيداد! با لبخند به  يم

 هي لبات و حالت چشمات  ي از همون انحنا ي ديخند  يموقع كه م هر
  ! هر گفتميشعر م

 وونهيد! دمر يعر تو وجودم مجوونه ش هي شديم يچشمات اشك موقع
  ز،ييبودم پا

  !بودم وونتيد

همونقدر كه من بدون تو پوچم تو هم   دميفهم اليسقف اون و  ي رو
  !ي چيبدون من ه 

  .و برات همه ام ي چقدر برام همه ا ييهوي دميفهم

! من بهارمو  زييخواستم پا ينم يچي ه ايدن نياون موقع من از ا گهيد
  !كرده بودم دايپ
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 يكه هر آدم يباشم، انگار به اون نقطه اوج ده يكه به كمال رس انگار
  اومده تا  ايبه دن

  .بودم دهيبرسه رس   بهش

در هم و  شيرا گرفتند، اخم ها ديخورش ي دفعه انگار ابر ها جلو كي
  نگاهش لرزان

  آرام و غمناك شيو صدا شد

  !گميم مونوي. عمر خوشزيي كم بود پا يول-

همه  هوي! ن ييانگار از اون باال، از عرش پرت شده باشم پا ي دفعه ا  هي
  ده يكوب زيچ

  .سرم ي تو شد

آدم مصمم جهان   نيدفترچه خاطراتتو خوند. من مصمم تر مامان
  ه ي يبودم كه حت

  .م خراب شدسر ي رو هوي يهم ولت نكنم. ول لحظه

من از همه اون  ا،يدن يآب  ي از همه جوهرا ا،يدن ي از همه كاغذا من
  هيكه  ييزايچ
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جاذبه  دم،ينامه رو شد و خورش هي.  زييپا زارميب دني م  ليتشك نامرو
  د، يخورش

  .از من رو برگردوند. خودم خواستم كه رو برگردونه ش،ييروشنا

  !دروغ عمرمو ني تر فيكث  ز،ييدروغ گفتم پا بهت

باهام حرف زدن. گفتن من    يكنار و با مامانت منطق د ي منو كش مامان
  !ته تهِ چاهم

چاه. گفتن شاهرگ   ي ممكنه تورو هم با خودم بكشونم تو گفتن
  ببرم! بهم گفتن  اتمويح

شهابا و  بلي سر گردون، بشم س ارهيس  هيشم از جاذبت و بشم  جدا
  !اركايخورده س

 دمي تورو هم با خودم به قهقهرا بكشم و من فهم ذارهي گفت نم مامانت
  اگه هيخودخواه

  !چاه بكشونم  ي تو دويخورش بخوام

  لرزان گفت ييت و با صدارا گرف مي شد و دستها خم

  .چاه نبود  ي تو تو ي ! جادميخورش زم،ييپا-
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خواهم  ينم رگيد  ميخفه شود. بگو  ميخواست داد بزنم و بگو يم دلم
  م يبشنوم. بگو

ادامه  مينگو گريد ميبگو  خواست يبه تو و تمام استدالالتت. دلم م لعنت
  يدرامِ لعنت نيا

.  ست يبرداشته شده اند كاف نمانيجا كه تمام موانع ب  ني! تا همرا
  !متبخش ي من م ميبگو

و به   اي ب ميكه نتواند خودش را ببخشد. بگو ستين  يكس ميبگو
  ي ! ولونديبپ  دتيخورش

  .دوخته شده من ي . لعنت به لب هاشدندياز هم باز نم ميها لب

. تلخ ديكش رونيب تكه كاغذ از آن كيفرو كرد و  بشيرا در ج دستش
  خندش تلخ

  .چشمم گرفت  ي كاغذ ال باز و جلو ي تلخِ دنبا بود! تا نيتر

 ي انوشته ه نِيتماما الت اتياز محتو ي ز يچ چيمن ه  يگذشت ول يكم
  كاغذ ي رو

شهاب سنگ  ي آمد بو يمرگ م ي خواستم بفهمم. بو  ي. نمدم ينفهم
  اركيها و خورده س
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  !نگو چيقسم نگو! ه دتي! هامون تورا به خورشها

به رنگ   رهيچشمم افتاد. نگاهم خ ي به همراه كاغذ از جلو دستش
  ناشناخته چشم

  مات شد  ايرنگ دن نيبه شناخته تر ش،يها

  !زييدارم پا ي و ي من اچ ا-

 ي اچ ا  نييپا ي صخره بپر هيبه جاش از  ي كه حاضر  يهامونت! كس-
  !داره ي و

مسخره كه كل برنامه ها و ارزو  روسيو  هي ه؟يچ ي و ي اچ ا ي دونيم
  منو به  ي ها

ازم گرفته!   اهامويرو ي ره كه عشقمو، منتهامسخ روسيو هي. دهيكش گه
  قدر  نيهم

 امويكه كل دن كي ! انقدر كوچكي قدر بچگانه و كوچ ن ي. همساده
  !گرفته

 فيداستانو تعر هيتو اتاق و با مامانت  دياون روز مامان منو كش-
  ي كردن. داستان
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  گهياون روز من مردم! د زييرو همه ارزو هام پا ديخط قرمز كش  كه
  من از اون

رو   ي گفت بابا مناقصه ا  يبق نشدم. مامان موقت اون آدم سا چيه روز
  برنده شده 

بابا  ي باياز رق يكيبرنده بشه. مامان گفت    ديشده بوده نبا ديتهد كه
  كرده دشيتهد

  .كنه ي م اهيكه اگه مناقصه رو نبره روزگارشو س بوده

دست دوتا آدم  چهيمن باز ندهيقدر احمقانه آ ني! همزييكن پا فكر
  اون نامه ي شد. تو

  .رهيبگ ي جد داشويتهد شهيبه بابا نوشته بود هم خطاب

نمونده! شدم   ياز من باق ي زيكه جلوت نشستم نابوده نابودم! چ يمن-
  مجسمه كه هي

  .ديو ككشم نگز ديبه روز آب شدن مادر و پدرشو د روز

 ادي . آخ! كِشتم ي. سكوتت به جنون مزييپا ي زد يم يحرف هيكاش -
  مارستانيسكوت ب
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عمرمو   ي روزا نيتر  يرمان بودم، جهنمتو كانادا تحت د ي! وقتوفتميم
  .گميم

كرد و  يم هيو گر ستاديا يسرم سرپا م ي كه پدرم تا صبح باال  ييروزا 
  مادرم هر

  .شد يم روزيتر از د فيضع روز

كه ما از اون   ني. بعد از اگميرو م ي و ي اچ آ نيدرمان نداره. هم-
  حالم  ميمحله رفت

از اون  يچيكانادا. من ه ميبر ميكه مجبور شد ي بد شد به حد يليخ
  ستين ادميدوران 

بودم  ي من بستر كساليگذشته.  كسالي ميديبه خودم اومدم و د  فقط
  ،  رميكه فقط نم

كه  يزنده نگه داشتن در صورت يكيزيمنو ف ي جور  هيفقط  كسالي
  .روحا مرده بودم

 ادمهيكردن.  ميبستر يروان مارستانيب ي اونقدر وضعم بد بود كه تو-
  نياون روز اول
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جا   هيرو كه فقط به  يمن يكرد! وقت  نيبود كه مامان بابا رو نفر ي روز
  ي نگاه م

و جگر  مارستانيخودشون آوردن ب ي خوردم با پا ينم يچيو ه كردم
  گوششونو تو 

  .گذاشتن و خودشون برگشتن  يروان شگاهيآسا

ماهر شبانه روز روم  يكادر روانشناس هيتا سر پا بشم،  ديطول كش-
  كار كردن و

كه  ي زينظر داشتن. آخه كم چ ريتك رفتارا و عكس العمالمو ز تك
  دفعه هينبود! 

  .ادامه دادن نبود دي. نبود! ام ندمويتو رو از دست دادم و هم آ هم

به   ي ديام گهيد يوقت يكيدر تار ي ريبابا به عنوان ت از سه سال  بعد
  خوب شدنم نبود

  .گفت مال منه رو نشونم داد و  ي ساختمون تجار هي عكس

شركت    تونميگفت م نيم با خبر بود واسه هماز عالقم به رشت بابا
  ادمهي خودمو بزنم.
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و  يك يشرت بزرگ گراف هي ي ايراجب مزا زديزد و حرف م يحرف م بابا
  يا ندهيآ

گرفته  ميزد و من تا تهِ تهِ راهو رفته بودم. تصم يداشت حرف م كه
  بودم حاال كه

شد  ي ا زهيانگ نيكنار خودم زندت كنم. هم  ي جور هيپس  ندارمت
  من تا بالخره ي برا

  هي اميب رونيبودم ب   دهيكه دور خودم كش يمياون حصار ضخ از
  گفت شهيم ييجورا

 نيبهش برسم و ا يطيتحت هر شرا خواستم يهدف داشتم كه م هي من
  باعث روند 

همون سال از  ي رفت كه تو شي در خوب پدرمانم شد. انق ينزول
  مرخص  مارستانيب

  .و برگشتم تهران شدم

تو  ي زينر يول يبشكون زويهمه چ ،ي! داد بكشي آه... كاش حرف بزن-
  !خودت

  گم؟ي م  يچ ي شنويم
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  !خفه شو-

  .د يبود كه به ذهنم رس ي زيچ تنها

خانه به سبك    كي! در ميو بلوچستان بود ستاني در استان س  ما
  مزخرف ي ساهايكل

  !كيگوت دوران

  .توانستم حضمش كنم يبود كه حاال م ي زيچ تنها

را گفتم كه   ييها زيجواب آهسته ام متعجب شد. آهسته تر چ از
  دانستم  يمخودم هم ن

 يكس  ايبود  ي اراد ريعكس العمل غ كي! انگار دهنديم  يمفهوم  چه
  داشت مرا به 

  !كرد يكنترل م ي مركز ستميس كي لهيوس

  !هي! ذاتتون عوضني هست يعوض-

  چنگ كرد  شتريرا ب شيموها

 ي! پدرت، خودت، مادرت؛ همتون عوضهيعوض ي دور من پر از آدما-
  !نيهست
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  !متاسفم-

 يكه از دهانم خارج م   ييها زيتوجه به حرفش باز هم به گفتن چ يب
  .شد ادامه دادم

  !ني . همشون آشغالن! همتون كثافت از ين  ه،يپناه، سم-

كرد؟ انگار   يگفتم؟ چرا قلبم درد م يم  نيچن نيشده بود كه ا چه
  ام نهي س  يكه دست

فشرد! احساس  يشكافته و قلب خون آلودم را در مشت خودش م را
  كردم در يم

شدم  يرها م ديشدم. با  يم يخال دي شده است. با زيسر ر  ي زيچ قلبم
  كه ياز حس

لحظه انقدر پز  چه در من به وجود آمده بود. در ان ي دانم برا ينم
  شده بودم كه 

  .بود  دهيانفجار رس كينزد مغزم

 فراموش ديشدم، با يم يخال ديرگ دستم گذاشتم. با ي را رو كارد
  !كردم يم
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  !سوزشش خوب بود

  شديكه باعث م ي زيداد! لبخند زدم! هر چ يم نيرا تسك دردم
  فراموش كنم درد

  !ام را در حال حاضر خوب بود ياصل

  . ستين يكاف  يكردم سوزش قبل ي . حس م

داشتم. دستم  ي شتريب تيشده بود احساس رضا شتريحاال كه درد ب
  .و سرد شده بود ديلرز يخط سوم م  دنيكش ي برا

مبل به سمتم هجوم آورد اما  ي را باال گرفت و هراسان از رو سرش
  شده ريد گريد

از خط اول.  ي! با فاصله كمميگوي بودم. خط سوم را م  هد يكش بود،
  ت دستم راخواس

  كه چاقو را به طرفش گرفتم و گفتم  رديبگ

  .ايجلو ن-

با  يشود ول كمينداشت چون دوباره خواست نزد تيانگار اهم شيبرا
  قرار گرفتن 
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  كند  ميكرد راض يچاقو مستاصل سع لبه

را كنار بگذارم اما من فقط حواسم به سوزش مچ دستم بود و  چاقو
  !خوب بود نيهم

فقط   ستيدانستم چ يرا كه نم ي زيببرم چ اديشده بود از   باعث
  اش را حس ي نيسنگ 

شد و از مچ دستم   ي قلبم قطره قطره برداشته م ي كردم كه رو  يم
  كنار سر خرس

  !كرد  يم سقوت

  .و سردم شده بود  كردميم ي ديضعف شد احساس

دانستم چه   يكرده بودم كه نم  ييها زيشروع به گفتن چ  دوباره
  دارند ييمعنا

  !يپست يليخ-

رفت. هامون   يم  جيو سرم گ ديلرز يبود مكه چاقو را گرفته  دستم
  كردياس مالتم
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. فقط زبانم مدام همان جمله  دميفهم ينم ي زيچ شي از حرف ها يول
  ي را تكرار م

  .كرد

  .افتاد نيي كم ضعف بر من غلبه كرد و و دستم پا كم

خوب بود!  يليامان دستم خ يسوزش ب نياز سر لذت زدم، ا ي لبخند
  سردم  يفقط كم

 يليبودم و صداها خ اينداشت. انگار در اعماق در  يكه آنهم مشكل بود
  محو به گوشم 

دادم و گذاشتم آبها مرا در بر  هيمبل تك  ي. سرم را به پشتدي رس يم
  .رنديبگ

بود  ي گنگ و محو اما آنقدر ي . صداهادميشن   يدر اطرافم م ييصداها
  كه نگذارد

بسته  ي كه با پلك ها ي دي كردم نسبت به انها و نور سف ي. سع بخوابم
  ي هم حسش م

توانستم پلك باز كنم. انگار كه مژه   ينم  يشد. حت يشوم اما نم  كردم
  را به ميها
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  .چسبانده باشند  گريد  كي

شدن منجر شد و فقط به  ميام به تسل هودهيب ي تالش ها تينها در
  صدا ها گوش دادم

  .كنم  ليتحل هي كردم آنها را در ذهنم تجز يسع و

 ي اديز ي زن جوان بود، حرف زدنش لوند كيهم  دي شا اي دختر كي
  ن يداشت، در ع

  !داشت ي معركه ا ي مالحت خشن! صدا نيبود و در ع ي جد لطافت

  داشتن قبال؟   يسابقه خودزن-

  آشنا و محزون گفت  يكس

  .نه-

بود! شگفتا به    نينازك بودن خش داشت و غمگ  نيدر ع يدوم ي صدا
  !دقت من نيا

  ؟يسابقه خودكش  د؟يشد ياعصاب؟ افسردگ ي ماريب-

  تر گفت  نيو غمگ ريبار با تأخ نيا

  !بله. هر سه تاشو -
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  !هم دختر لوند بلند شد ديشا ايزن  نچ

 كنميم  شنهادي. و پاني به هوش م گهيتا چهار ساعت د كياحتماال  -
  هيكه حتما 

  .نيجور مسائل نگذر نيكنن. ساده از كنار ا نشونيمعا  متخصص

  زن سالخورده بود گفت  كيپخته تر كه متعلق به  ييصدا

كه  ي ا ي مشكل جد ده؟يند  بيخانوم دكتر عصب دستش كه آس-
  وجود نداره؟ 

  حوصله جواب داد  يبار ب  نيلوند ا زن

رو محكم  يمورد. فقط اول هي نينه خوش بختانه شانس آوردن تو ا-
  كه اونم  دنيكش

 قي رو دستشون ضعف داشته و نتونستن عم ايعصب نبوده. بعد كينزد
  ي ببرن. امر

  ست؟يمن ن  با

دند. چه مرگم  تكان داده بو شيبرا ي . احتماال آن دو سر امدين ييصدا
  نيشده بود كه ا
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  شدند؟  يجدا نم گريكديمسخره از  ي ها مژه

شدم اما نتوانستم چشم  اريشد. هوش  نطوريهم هم ش يپ  قهيدق چند
  دمي باز كنم فقط شن

خواسته كه  ينم نيهم ي دورگه و محزون گفت كه برا ي با صدا يكس
  بدانم  ي زيچ داستان من از اصل

  .بودم كه چشم باز كنم  نتوانسته

را  ست يدانستم متعلق به ك يكه حاال م يخش دار و نازك ي صدا
  .دم يشن

  .كنه  يمامان چشماش داره حركت م-

  .دند يسرم رس ي باال  عيحركت سر  كيهر دو با  سپس حس كردم و

  .بگه ي زيچ هي خواديانگار م-

  توانستم چشم باز كنم  ينم د يسرش را حس كردم. شا حركت

  .كامال تحت كنترل خودم بودند ميلب ها يول

  ز؟ييجانم پا-

  دس... دستتو... بردا...ر-
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  .افتاد هيدستم برداشت و سپس به گر ي دستش را از رو ازين

بازشان    يشدم و توانستم اندك روزيپ ميهم در جدال با پلك ها من
  كنم. نور داشت 

آمد و  يباال م  يآورد! نفسم هم به سخت يصاحاب چشمم را در م پدر
  .حالم بد بود 

  رهيو با حسرت خ  قيكه عم دميرا د هيكه به نور عادت كردم سم يكم
  از يام شده و ن 

  يو دستش را بر دهانش م ديلرز يم  شيپشت به من شانه ها كه
  .فشرد

  كم بود  ژنيكردم حرف بزنم. اكس يسع دوباره

  !...روني...ب ديگ...گم...ش -

رفت كه بعد بازدم شود. به سرفه   يمنقطع بودم و دم ها نم نفسم
  همچنان يافتادم ول

  دادم  ادامه

  !......! گمشوروني...د... ب يگمش-
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 ي گرفت جهان طبقه به طبقه رو يهر سرفه دردناكم كه جانم را م  با
  يسرم آوار م

از  شد يآمد كه چه شد و نرم نرمك دلم پر م يم ادمي. نرم نرمك شد
  .حد يب  ينفرت

نفس به  ي تنگ نيدادند اما ا يمجال نفس به من نم  يها حت سرفه
  خاطر سرفه ها نبود

به عكس  مهيبه خاطر حضور آن دو بود در اتاق كه حاال سراس بلكه
  العمل من و

كه فورا خودشان را رسانده بودند و در حال گذاشتن   ييها پرستار
  ژنيماسك اكس

  .كردند  ي دهان من بودند، نگاه م ي رو بر

كرد و كار مرا راحت! حاال  رونياز پرستار ها انها را از اتاق ب گريد يكي
  گر يد

 هيهوا پاك و به اندازه بود تا به ر  گريتوانستم نفس بكشم! حاال د يم
  ها من دعوت
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. بالفاصله سرفه ها به همان سرعت كه آمده بودند رفتند. پرستار  شود
  ها هم پس از

  .كار را كردند نيهم تميوضع تي تثب

جانِ طاعون زده بودم.   مهيشهر ن  كيمن حالم اصال خوب نبود.  اما
  م يمانده ها  يباق

 چيه گريو د س يبشوم اتالنت  شديكرده بود.كاش م رانيهم طوفان و را
  يهم باق ي اثر

  !من نياز ا نماند

  ي زود باور م،يها  يبودم. از سادگ زاريهمه متنفر بودم. از خودم ب از
  كور  م،يها

شت سال مثل احمق ها فقط قصه خورده نفرت داشتم. ه ميبودندها
  بودم و قرص

  عشت سال احمق شمرده شده بودم!   خواب،

  ييشد برگردم به همان سالها، به همان مسابقه قصه گو يم كاش
  همان  قاي و دق يلعنت
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گند بزنم به كل  ي كه شروع به خواندن شعر كرده بود، تا جور موقع
  كه  كلشيه

تنها را  شهيمن هم نيهوس پشت و پناه بودن نكند. رها كند ا گريد
  ي بگذارد به زندگ

  .ساده ام ادامه دهم يول ينكبت 

باشد.   ريخواست فنا ناپذ يرا داشتم كه نم ريفنا ناپذ كي  احساس
  را  ياحساس كس

زنده مانده است.   يرد شده ول شياز رو كريتانك قول پ كيكه  داشتم
  ي احساس كس

  .قلبش را جاگذاشته نيم ي دارم كه رو  را

درد ها! درد  نطوري ! و همنطوريهم هم بودند، درد ها اريها بس درد
  يدرد م ميها

  !كردند

 ي كردند. قلب جامانده رو يدرد م ميجامانده رو دست ها ي ها رد
  ي درد م نميم
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 يجودم درد مكرد. روحم، كل و ياز قلبم درد م  يخال نهي . سردك
  .كرد

  يكه انقدر لعنت ايدن  ي ها نيمرفبه آرامبخش ها. لعنت به تمام  لعنت
  !وارانه خوبند

كنم و  لتريشوند من تمام درد هارا پشت سد خواب ف  يباعث م كه
  بكشم آغوش را به ي اري ناهوش

  .كرد دارمي ب يآرام دست نوازش

  زم؟ يخزونم؟ عز-

بود كه هفت سال شده   ييكرد. صدا ارميدخترك هوش ي صدا حزن
  .پناه بود ي . صدا صداميها شب ييبود الال 

بازم منتظرم   ي خوايبعد از چند روز م  ؟يچشماتو باز كن ي خواينم-
  پاشو ؟ي بذار

  ...زيي... پاگهيد

 مي . چشم هاديچك راهنم يپ ي و اشكش رو ديدر كلمه آخر لرز  شيصدا
  بر خالف دفعه
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  .به سرعت از هم باز شد و دوباره نور چشمم را زد قبل

  .سالم-

  .لرزان لب زد ييحرف نگاهش كردم. كه با صدا  يب

  !يمعرفت  يب يليخ-

. حق با او بود، من  م ينداشتم كه بگو ي زيزدم و رو برگرداندم. چ پلك
  يعوض كي

  دميكردم و پرس دايرا پ ميكه در جهان همتا نداشت. صدا بودم

  .پناه-

  جان؟ -

  دم يمقدمه پرس  يخورد ب يكه مثل خوره داشت مغزم را م يسوال

  ؟ يدونستيم تو-

  .زل زد م يكرد و فقط به چشم ها سكوت

منتظره نبود،  ريغ ميبرا ي زيچ چيه رگيرو برگرداندم. دزدم و  پوزخند
  تعجب  گريد

  .كردم ينم
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 ي بودم كه نسبتا نيا  انيفقط در جر زو،ينه همه چ  ي! ولدونستم يم-
  .دروغه نتونيب

  !كه بدونم نخواستم

  .خواهم يبستم تا بفهمد حضورش را نم پلك

  ز؟ ييپا-

  .را بر نگرداندم ميرو

حتما  دي. باست ياصال براش خوب ن  ني. ازييبده پا يليحال هامون خ-
  ي شه ول ي بستر

  زييپا كنم يخواهش م نتت؟يبب  ادي كنه. بگم ب يم  مخالفت

  زدم لب

  !ستيمهم ن -

  يهم مهم بود ول  يليگفتم! مهم بود، خ يسگ داشتم دروغ م مثل
  دي بود! با ينم ديبا

  .كردم يمهم نبودن ها عادت م ي ا به

  متعجبش بلند شد  ي صدا
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  !زييپا-

  را برگردانده بودم لب زدم ميكه رو همانطور

  !رونيبرو ب-

  شد و رفت حرف بلند  يب

  .شد  ينم چيبود كه پا پ خوب

كرد. ضجه  هيحشانه داخل شد و شروع به گرو ازيبعد از او ن بالفاصله
  و زديم

حول   يفكر بودم كه اگر منظومه شمس نياما من در ا ختير يم اشك
  اه يس كي

شود. چرا ما كم كم و  يچاله غرق نم  اهيگردد پس چرا در س يم چاله
  به  جيبه تدر

  م؟يرويآن فرو نم ره يق تو در اعما كينزد اهچالهيس

! آن موقع كه در تراس خانه ييجور ها كيبود   شيهشت سال پ مثل
  ي زيام به هر چ
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 ي و خواهرانه ها ازيكردم تا حواسم را پرت كنم. از خزعبالت ن  يم فكر
  ي ساختگ

 يياز دروغ گو ه،يسم ي ها ي باز يهامون، از عوض ي از حرف ها  پناه،
  صادق

  .بودم ده يكه در عمرم شن ي مرد نيتر

 ي مغزم بود برا ي اراد ريعكس العمل غ ديها شا نيهمه ا يدان يم
  دفاع از خودش 

  .منفجر نشدن و

هفت   ديشا  ازيصبح بود! ن ي دم دما  شي خودم كه آمدم گرگ و م به
  شي هشت ساعت پ

  !دانم يرا از اتاق گم كرده بود، نم  گورش

به خواب رفته بود.   يكنار تخت به شكل افتضاح ي صندل  ي رو پناه
  !نداشت تياهم

رنگ شده بودند.   يصورت شيشد كه ابرها  دهيبه آسمان كش نگاهم 
  .لبخند زدم
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 ي زيچ د،يكوب يم واريدر اعماق سرم خودش را به در و د ي زيچ
  ملتهب و خون

  .آلود

  !نداشت تيهم اهم آن

تخت بلند شدم، سِرُم را   ي كنم از رو جاديا ييآن كه صدا بدون
  برداشتم و به سمت

  .رفتم  پنجره

بود  دهيچيكه پناه دور خودش پ ييرا از پتو نيهم انگار سرد بود، ا هوا
  .دميفهم

را نگاه كردم.   روني و ب ستادميا مارستانيپنجره كوچك و كدر ب كنار
  يي بايمنظره ز

 يصبحگاه  ميبودند و باد مال دهيآسمان ها كش . درخت ها سر بهبود
  ي تكانشان م

  .داد
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 يم واريافكارم خود را به در و د ي ملتهب و خون آلود در ژرفا ي زيچ
  يول د يكوب

شدم!   يهمان جا بماند. هوا اگر سرد هم بود من متوجه نم گذاشتم
  اصال سردم نبود

 يكيسرم سرد در آن    كيو  مارستاني مزخرف ب راهنيال پ كي . باانگار
  دستم محو 

پف كرده  يو نارنج يصورت ي بودم. ابر ها ديخورش ي بايدر انوار ز شده
  ي نگاه م

به  زدم يلود را عقب مملتهب و خون آ زيو همزمان كه ان چ كردم
  يفكر م نيا

و  ديآ يم لي وان ي ابر ها چگونه است؟ بو ي رو  ي كه زندگ كردم
  يفرشتگان با بالها 

دهند؟  ي نوازند و آواز صلح سر م يزنند و چنگ م يلبخند م  يصورت
  ي اسب ها

شكل   يقلب ي درخت ها ي كنان از ال به ال  زيشاخ جست و خ تك
  رون يب يصورت
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  د؟يآ يوقفه م يب ي و قهق يقي موس ي پرند؟ صدا يم

  !ديشا

  !دانم ينم

  يق يملتهب و خون آلود. با نفس عم ي زيكرد. چ  يم تمياذ  ي زيچ
  پسش زدم، چه

  داشت؟ يتياهم

صبح   شي كم كم خودش را در نور گرگ و م مارستاني بزرگ ب  محوطه
  يم انينما

! هيسا كيزده و...  خي ي ها مكتيو ن  دهي. درختان سر به فلك كشكرد
  !شَبَه كي

كه از فرسنگ ها دور تر هم طرز نشستنش را  يمنتظر. كس كي ديشا
  ي هر چند ب

  .شناسم  يو خسته، هر چند كالفه و نزار؛ م جان

  ؟ي چرا از جات بلند شد-
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و  ستيدانم چ يآن حجم ملتهب و خون آلود راحتم بگذارد! نم كاش
  ن يتمام تالشم ا

  !ستيكه ندانم چ  است

  نيسنگ ي زيبعد چ ي آمد و چند  ياز پشت سرم م شيقدم ها ي صدا
  شانه ي را رو

  .حس كردم ميها

  ...بده اما  يليكشه! حالش خ يداره خودشو م ش؟ي نيب  يم-

قدر  نيوقت تاحاال ا چي نداره! ه ي ريروت تاث يبگم وقت  ي...! چهوف
  سنگ دل 

  .بودمت دهيند

  شگفت زده شود گفت  يز يچ كيانگار كه ناگهان از  بعد

 . هموني ديمون كه هفت سال چشماشو كشاون هامونه ها! ه وونهيد-
  ي كه از بچگ

  ؟ يتوني! چطور ميداشت دوستش
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گذاشتم آن حجم مزاحم  يكردم! من نم  يابر ها فكر م ي رو يزندگ  به
  مغزم را

  .كند  تصاحب

 ه،ي! پدر و مادر هامون، سمي اريشاخ در م نجانيا اي اگه بهت بگم ك-
  !هومن از،ين

 ي ...! تك شاخ ها...! قهقهه هاليوان ي لعنت! به ابرها فكر كن...! بو اه
  !...يصورت

منو كم داره   ي اتاق! فقط مامان و بابا نيا رونيشده ب  يجنگ جهان-
  ن يكه از بس ا

  !دنيحتما فهم چوندمشونيروز پ چند

  نيرنگ ي ...! چشمه هايشكالت ي ها  كي...! كاپ ك يقلب ي ها درخت
  !...يكمان

 دنيرو د هي. پدر و مادر هامون سمشي اوضاع برگشته به هفت سال پ -
  و داغ دلشون 

از اون طرف  هيدر ارتباطه. سم ازيدونستن كه با ن يشده. اخه نم تازه
  غرهچشم 
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. اوف...  م يمواظب هامون يطرف همه چهار چشم هيبه هومن. از   رهيم
  جهنمه اون 

  !رونيب

د روزه بدتره.چن ميد يخواب نجايكه ا ييهامونم نگم برات. از تو تيوضع
  داروهاشو 

قدم  يكنه ه يشده مراعاتم نم فيبدنش ضع يمنيا  ستميس نخورده،
  تو  رهيرو م

ساده   يسرماخوردگ  هي. فقط هيرو باكت روسيكه پر از و  يمارستانيب
  ره ياگه بگ

 رونياون ب يدون ينم  ي ديخواب يجا گرفت نيا زييتمومه. اخ پا كارش
  !چه خبره

دودمانشونو   ي دوا درمون كردن بچه دار شن تو زد ي كل ازيو ن  هومن
  !ي د دادبه با

هامون و اون اچ   يطرف سرتق هياحمقانهت، از  ي كارا نيطرف ا هي از
  يو  ي ا

  ...شي لعنت
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  !هامون... قرارمان... پوست خرس... قهوه ها... لعنت ؟يو ي ا اچ

  !بود سردم

  !نه نه نه

  .متنفر بودم ي عصب يحمله ها نيا از

  غيشد. جدر مغزم انفجار رخ داد. كل مغزم خون آلود و ملتهب   ناگهان
  دم يكش

  !روني. گمشو برونينه! نه! كثافت! گمشو ب-

  .ديچك يكه قبال سرم در آن بود م ييخون از جا ي ها قطره

  !به جهنم ديبر دوارميمتنفرم! از همتون متنفرم! امازت -

 ي آمد و صدا يهمهمه م ي از پشت سر محكم مرا گرفت. صدا يدست
  يها دنيدو

  .و محو گنگ

  !ني! همتون پستنيي! همتون دروغ گوخوره يهم محالم از همتون ب-

  .لبمدر ق يكردم و سوزشدر دستم احساس  يسوزش

  ...... ممتنفرم... از... همتون... متنفر-
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مرا به بر   يهوش يام رو به زوال رفت و ب  ييناي رو به افول و ب ميصدا
  .ديكش

∙∙ ∞ ∙∙  

دعوت   ميها هيرا به ر يمربوط و دوست داشت ي هوا يقي نفس عم با
  كردم و لبخند

  يداشت باران م شهي آب و هوا بودم. طبق معمول هم نيا وانهي. دزدم
  آمد، به اندازه 

  .بودم دهيعمرم باران د تمام

شد  ي كه پخش م يتيال  ي با ملود شه يبرخورد قطراتش به ش ي صدا
  ليكافه را تبد نيا

كرده بود و شده پاتوق   نيكره زم ي نقطه رو  نيتر يدوست داشتن  به
  من و يشگيهم

  .من امثال

شكل ساخته بودند. سقف و كفش   ي ا  رهيدا ي را از الوار ها شيها واريد
  هم از چوب 
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كافه از چوب بود!  نيا ي ها هم! اصال كل فضا يها و صندل  زي. مبود
  وه يم ي بو

من معركه  ي زدند، خدا يو همه به هم لبخند م  داديو قهوه م  كاج
  !بود

نگاه كردم و لبخند   شيرنگ نقش بسته رو ي رين قلب شفنجانم و آ به
  زدم، فقط در

 يچوب ي ها  يو صندل زيم نيو فقط پشت ا ييايمختصات جغراف نيا
  ن ي چن شديم

  .كرد دايپ  يگرم و ناب  يدنينوش

از هر  يعمرم بودند و ته ي روز ها ن يگذراندم بهتر ي كه م ييها روز
  .ي خاطره ا

 دم،يدو ي شدم، م  يم داريروز ها مثل روز قبلش بود، از خواب ب همه
  به فروشگاه 

 گريد يشگيهم ي و چند جا ي به گالر ي رف سررفتم و از آن ط يم
  زدم و دست  يم
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 اي گوشه دنج دن ني ام را در ا يباران شه يخسته از تكاپو غروب هم آخر
  گذراندم  يم

  !به همراهم داشتم شهيكه چترم را هم البته

 ي روزيهستند. د روزميتارِ د ي امروزم كامال جدا از روز ها ي روزها
  تماما در 

  .كدر و مات شده خاطرم

صورتم را به چشم زدم و كلمه  ديعضو جد ،يمطالعه فرم مشك نكيع
  به كلمه

! خواندن  دميبلع يبار دهم خواندن كه نه، م  ي و تعصب را برا غرور
  نش ينسخه الت

  .داشت ي گريد عالم

غرقه در كتاب بودم كه اصال گذر زمان را متوجه نشدم در  آنقدر
  ي با صدا  تينها

  .زد به خودم آمدم يبا لبخند اسمم را صدا مكافه كه  صاحب
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كافه اش مرا به    ي بود. بارها به او گفته بودم فضا نطور يهم شهيهم
  ي م گريد يجهان

نزند ممكن است تا ابد در همان جهان بمانم.   ميصدا يو اگر كس برد
  و هم قول دادها

  .نكشد رونيكه كافه باز است مرا از جهانم ب  ي آخر قهيتا دق بود

رنگ  يمشك ي زدم. با چكمه ها رونيلبخند تشكر كردم و از كافه ب با
  بدون پاشنه 

جمع شده كف   ي آب ها نيشلپ شلوپ كنان راه خودم را از ب ام
  كردم  يباز م ابانيخ

  .بردم يبرخورد باران به چترم لذت م ي از صدا و

داشته  ي رو ادهيهم پ يرا دور پارك كرده بودم تا كم نميماش عمدا
  باشم. سوار شدم 

  .استارت زدم و

  يفلكه اصل ريبود، منبع پول من به ش  ي كوچك و جمع و جور ني ماش
  وصل نبود 
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روز مبادا   ي از اموالم برا ي كردن مقدار رهيخانه و ذخ  دنيپس از خر و
  اطيو احت

را  ي بهتر ني ماش  ديرا بخرم! البته االن توان خر نيتوانستم هم فقط
  انگار يدارم ول

  .خو گرفته ام يميقد لياتوموب ني با هم كه

رطوبت   بي. عدميداخل خانه دو عيدرب خانه پارك كردم و سر ي جلو
  نيا يشگيهم

  .به همراه خودش داشت شهيكه سرما را هم هم بود

  د يچيالكسا در خانه پ نيريش ي تلفن را زدم و صدا دكمه

اگه اون  يخونه. ول ي دي! به احتمال هشتاد درصد هنوز نرس يپ يه-
  درصد  ستيب

  !بهم زنگ بزن ي خودشو كرده و االن خونه ا  كار

خدا به صورت  سمسيكر ي مهمان لبم شد. الكسا كادو ي فور لبخند
  ك يبا  چيكادو پ
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بار هم   نيفورا پخش شد. ا ي بعد  غاميقرمز رنگ به من بود! پ ربان
  .الكسا بود

. بهم  زارميم غاميبازم پ   يول يستين  دونميچه مرگمه كه م دونمينم-
  . در يزنگ بزن پ

  !وقت اصرع

  ي بعد  غاميبالفاصله پ و

  يفردا و اگه وقتم پر باشه پس فردا حتما با لودر اون كافه لعنت ديشا-
  ي رو صاف م

  !كنم

  به خشمش قهقهه ام را بلند كرد  ختهيو آم ي كامال جد ي صدا

منو گوش  ي غاماي پ نيخونه و ا يرس  يب مآخرشم آخر ش دونميم-
  و هر هر ي ديم

  !. بهم زنگ بزني خند يم

جا به  ييرا به تنها تيخالق ي بشر مرز ها نيتر شد ا ظيام غل  قهقهه
  !جا كرده بود
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  ارم؟ يب ريلودر گ هيتونم فورا  ياز كجا م-

  م تعويض ميكردم. را با لباس  ميكه پالتو همانطور

خنداندن  ي الكسا برا كي. دميخند  يدادم و م يگوش م مزخرفاتش
  .بود  يكاف التيا  كي

 شمي بلند م  يبهم زنگ نزن گهيساعت د مي! اگه تا ن گم يم ي ! جديپ-
  .كنم يم يدرت خال  ي عالمه پِهِن گاو جلو هي دم خونت و اميم

  گفت  يسم آمد كه م صداي همان لحظه   در

  !گرده خونه يبرم   يك  قايدق يدون ينكن! تو كه م تشيالكس! اذ-

كار هر شبش بود. نه   قاي برنامه دق ني به نشانه تاسف تكان دادم ا  ي سر
  كه كار نيا

بگذارد و مزخرفاتش را سر  غام يخواست پ ي داشته باشد. فقط م يمهم
  .كند يمن خال

ساعته اش مانده بود! قبل  ميربع از فرجه ن كيساعت نگاه كردم،  به
  كه نياز ا
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را در كاسه  ميسمت شماره اش برود خودش زنگ زد. چشم ها دستم
  چرخاندم و

  دادم  جواب

  .سالم الكسا-

  .داشتم يدفعه واقعا كار مهم ني! ايپ يه-

  گفت  يسم آمد كه م ي آن طرف خط صدا از

  !يپ  گهيداره بهت دروغ م-

  الكسا كه گفت  ي صدا و

  !دهنتو ببند سم -

  !زميدارم عزاوه! منم دوستت -

  !بودند يزوج عال نيمن! ا ي خدا

  .كنم. كار مهمتو بگو يباور م ياوك-

! با دوست دخترش! تيگالر اديفردا داره م كيما يفقط خواستم بدون-
  مثال خواديم
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  ي كارو كرد نيو توام كه ا زنهينم نشيدست رد به س  ي دختر چيه  بگه
  احتماال اصال 

  !ي نبود دختر

  ناباور سم باعث شد قهقهه بزنم  اديفر ي صدا

  م؟ يگوشسر   ياجازه من رفتالكس! لعنت بهت! باز بدون -

 ي داره بر م  فتتيخودش ي پسر عمو يبهم بگ   يخواستيم گهيد يك-
  گرده؟

  !برات مهم باشهكردم انقدر   ير نمفك-

و دوست دختر بلوند   كيحاضرم ما ليمن! با كمال م  ي مهم؟ خدا-
  مسخرشو تو

  دميكه ماسك زدم و برگ درخت پوش يشهر درحال ياصل دونيم
  بسوونم! اونوقت 

  مهم؟ يگ يم

  !زنم يمن بعدا بهت زنگ م يپ يلحظه... ه  هي ؟يپس به چه حق -
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 شانيتاسف قطع كردم. همه كارها ي برا ي را با خنده و سر تلفن
  طور بود در نيهم

بودند اما در خلوت خودشان   يميدوستانه مان مثل دو دوست ص جمع
  ك يبه رمانت

 في تعر ميرا خود الكسا برا نيكردند. ا يشكل ممكن رفتار م  نيتر
  ي كرده بود. روز

  .بود يعي كامال طب  نيدعوا ها داشتند، ا نيبا هم از ا  صدبار

سم شد.   ي پسر عمو كيما ريساز را به برق زدم و فكرم درگ ي چا
  دوست كيما

بود كه تا به حال   يموجودات نيسابق الكسا بود و جزء جذاب تر پسر
  بودم! از دهيد

 يكرده بود مدت  شنهادين از من خوشش آمده بود و پافتضاح م  شانس 
  .مي را با هم باش

  نيبودم به خاطر هم ي فرار  ي دياما از شروع هر نوع رابطه جد  من
  جواب رد من



 796 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

  قايدق  دشيرا خدشه دار كرده بود و حاال با دوست دختر جد غرورش
  گفته  خواستيم

  .كند  ديي الكسا را تا ي ها

. خواهديخواب م ي از چا شتريمتوجه شدم كه دلم ب شهيمثل هم قايدق
  جزء احمقانه ام

  !خواهدش ي شدم دلم نم يآخر كار متوجه م  شهيكه هم بود

بستم و    يدم اسب ميموها ه يبلند شده ام را به همراه باق ي ها ي چتر
  بافتم تا موقع خواب 

بودند كه من   يه تختم رفتم. آخر شب ها مواقعنكنند و سپس ب تمياذ
  ميو دستاورد ها

كرده ام و  ييبود كه فكر كنم امروز چه كارها ي. موقعميشد ي م تنها
  چند قدم به 

  .شده ام كينزد هدفم

 يام رو به رو م يبود كه من با خود واقع  ييآخر شب ها وقت ها اصال
  شدم و
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توانستم از  يرا كه م ييخوردم كه چرا آن سالها يافسوس م  شتريب
  يي خودم و توانا

  .هدر داده ام هودهيلذت ببرم را انقدر ب  ميها

تلخ گذشته ام را فراموش كه نه اما با آن كنار آمده بودم.   ي ها روز
  هفت سال 

 يبه نظر خودم كاف  گريكرده بودم و د يو حلزون وار زندگ يخمودگ
  .بود

كه مرا به   ي ه ام را و آن طنابسخت بود اما رابطه ام با گذشت يليخ
  گذشته ام متصل 

نمود را با دستان خودم پاره كردم و گذاشتم زمان همانطور كه مرا  يم
  هل  ندهيبه آ

  .از گذشته ام دورم كند. اسان نبود اما شد دهديم

ها   ش ي وقت پ يليخ  ديبا  ي. كسي قين! منِ حق منم! خود م نيا اكنون
  شدم اما حماقت  يم

  .نگذاشته بودند ميها
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 ي كه سرشار از حس ها يدرحال دي خز  ميپلك ها ريآرام آرام ز  خواب
  .خوب بودم

  ؟يپ-

  !بلند شو  يپ يه-

را  مميرنگ ضخ يكرد اما چشم بند مشك  ارميهوش يالكسا كم  ي صدا
  تر نييپا

  .دميو دوباره خواب دميكش

  .ي آماده ش دي. بايبلند شو پ -

گورت را گم كن اما او بدتر  يعنيزدم و پشت به او كردم كه  يغلت
  شد و پتو ي جر

  !ديكش مياز رو  را

  !بلندشو احمق-

  احتماال اشپزخانه گفت  يياز جا اديسم آمد كه با فر ي صدا كدفعهي

  ؟ ي خور ي م يكه ه ييچا نيداره ا يقهوت تموم شده! چ-

  گرفته گفتم ييچشم بند را برداشتم و با صدا كالفه



 799 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

  د؟يندار د يكه صبحا مزاحم من بش  نيجز ا  ي شما دوتا كار-

  گفت   ديكش يكه پرده را م يحق به جانب درحال الكسا

  ؟يخواب  يكه تا وسط ظهر م  نياز ا ري غ ؟يكن يم كاري چ امياگه من ن -

هجوم  ييت دستشوآمدم و به سم نييغر كنان از تخت گرمم پا غر
  كه يدم در حالبر

من نظم    ياگر او نبود زندگ دانستم به شدت حق با الكسا بود. يم
  !نداشت

داره  كيما ي. از طرفستيلكه ابرم تو آسمون ن هي ي! حتهيامروز آفتاب-
  و اديم

كنه.   دنيتا از كارات د  اديهم م  ه يوركيويچهار اون شركت ن  ساعت
  قبل غروب افتابم 

  .ي قرار قهوه دار يبا تون  كه

  .كردم يزدم هوم  يرا مسواك م ميكه دندان ها يدرحال

! تاللو افتاب رو پوست تو با  دم ينم دهي عق  ريتغ ي! خودتم بكشيزرشك-
  !... اوفيزرشك رنگ
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  آمدم محكم گفتم  يم رونيب  ييكه از دستشو يحال در

  !يلباس تنم كن  ي كه هر روز بخوا ستمين  ت يمن بارب-

  در آورد و گفت يكج و معوج افهيرا با ق ميادا 

! اگه من نبودم ساعتها تو اون كمدت خودتو اديچقدم كه تو بدت م-
  و ي كرد ي گم م

  !يرسيم جهينت نيبه ا آخرش

  دادم و گفتم يرا چرخ ميها چشم

  !رمينم رونيب  لباس نامناسبوقت با  چيه من-

از  يجدا نشد. تند و فرز بافتشان را باز كرد و راض مي از موها دستش
  جعد كم و

شد و   يمخف ي ها رهيبا گ  ميها ي مشغول وصل كردن چتر شانيبلند
  گفت 

  ...! من اگه پوست تورو داشتمياره. تو احمق-

كرد  يم ي حسود دميبه پوست سف شهيام گرفته بود! الكسا هم خنده
  ي درحال نيو ا
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كردم. الكسا   يم نيتحس شهيهم شهيكه چهره و مالحتش را هم بود
  درشت ي چشم ها

به   لي كه او را تبد ي ز يفر و كوتاه قرمز داشت اما چ مهي ن  ي او موه سبز
  سوژه 

و  ي نيصورتش بود. ب  اديز اريبس ي كرده بود كك مك ها ميعكسها
  و  شيگونه ها

و بامزه داشت و به   زير ي هم از همان لكه ها شيچشم ها ريتا ز يحت
  اد يز ي قدر

  !ي شد يمات صورتش م ي كه لحظه ا  بودند

  زد  ادي فر كدفعهي الكسا

  !كمكم ي اي ب ديسم! با-

  .بودند  دهيكش مي برا ي داند كه چه نقشه ا يم خدا

 يمرا م  يخانگ ي زده ها نون تست و مربا يكه مثل قحط يدرحال سم
  پا به  ديبلع

  گذاشت. الكس گفت  اتاق
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  !رونيب زيكه تو اون كمد هستو بر  ي ا يزرشك زيلطفا هر چ-

  .به سمت كمدم رفت و دست به كار شد سم

همه  ليدل نيكرد به هم يكار م نگي طراح مد بود و سم مدل الكسا
  زوج نيجوره به ا

بودم او در   دهيكه الكسا را د ي از همان روز بايداشتم و تقر اعتماد
  دن يلباس پوش

  .كرده بود تا حاال  كمكم

تر از جانم لنز  زيعز نيدورب ي رفته بودم برا يبار وقت نيرا اول الكسا
  يتر ديجد

 ليرا تحو يسفارش  لتريو هم آمده بود تا چند تا فبودم. ا دهيد بخرم
  . توجهش رديبگ

 دي. در خرميمشغول صحبت شد من جذب شد و با هم يچهره شرق  به
  ييلنز راهنما

  .وفتميدر شهر جا ب كرد و در آخر گفت حاضر است كمكم كند تا  ام

  .كردم يدق م ييا و سم اگر نبودند من از تنه الكسا
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  روني ام از خانه ب يو مشك يزرشك ي ساعت بعد با لباسها  كيتر از  كم
  زدم. و به

 يبه آن افتخار م ني كره زم نيا  ي كه رو ييتنها جا ،ي گالر سمت
  .دميكردم رس

 ي افكار نقش بسته بر رو دادميگشودم و اجازه م يهر ماه آن را م آخر
  بومم را 

  .كرده بودم زانيآو گريد يرا هم در قسمت مي. عكس هاننديب ب همگان

كرده   دايطرفدار پ م يكردم كارها يكه فكر م  ي زيتر از چ عيسر يليخ
  ش ي بود. ماه پ

 ي ها ي كرده بودم و او سه تا از نقاش ي همكار يژاپن نريزا يد كي با
  بزرگم را در

از  ياستفاده كرده بود. امروز هم صاحب شركت  ي برج تجار كي نيزا يد
  وركيوين

  .ندي را بب ميو كارها ديايبود ب قرار

در  مياز عكسها يكيكرده بودم و   ي شتريب شرفتي اما پ يعكاس در
  از مسابقات يكي
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 شنهاديشد تا پ  يباعث م  نيرتبه اول را كسب كرد و هم يالملل نيب
  يبرا ي همكار

  .به من داده شود  شتريب  يعكاس

  .من بود ي ها  ي شهر اما منبع الهام نقاش نيا

  دهيروز فقط فكر كرد و فكرد و ا  نيشد تا چند يم  شيجنگل ها در
  مختلف را  ي ها

  .سر پرورش داد در

 دادمياحتمال م  هيهر ثان دم يكش يم  ينقاش شيكه در جنگل ها يوقت
  نه يگرگ كي

آنكه  يخون آشام ساكت و آرام ب كي  اياز كنارم رد شود  ي خاكستر
  متوجه شوم 

  !جا زاد گاه افسانه ها بود  نيكند! ا نگاهم 

مجله مد معروف را بدرقه كردم و دوباره سر  ريسر دب ، يلبخند تون با
  در كافه  زيم
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 ك ي ميصاحب كافه خواستم تا برا  ميبرگشتم. با لبخند از ت  محبوبم
  اورديب  گريقهوه د

صاحب  لر،يم ي شدم. آقا خودم مشغول مرور كردن اتفاقات طول روز و
  شركت 

تا چند  ي خوشش آمده بود و گفته بود كه به زود مياز كارها يوركيوين
  ندهيروز آ

بود كه هنوز   يدرحال  نياش آگاه خواهد كرد. ا يينها مياز تصم مرا
  چشمش به

سرزدن دوباره   ي برا ي كه به زود دانستميمحبوبم بود و من م ي تابلو
  و ي به گالر

  .ديتابلو او را خواهم د نيا بردن

داده بود و  ي با دوست دخترش آمده بود و سالم سرد كيما بالفاصله
كنار ان من  درسي در د  ي بار در گالر ن يچند يزن بهم به شكل حال 
  !بودمانكن بلوند 

  دنياز همكارانم كه به د يكي از  كنارهم بودنكه  ي بار نيآخر
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از گوشه سالن   انهيآمده بود اجازه گرفته بودم و مخف ميكارها
باره! خوش  نيپنجم نيا يباورت نشه ول  ديشا سم يعكسشان را برا

  حالش عقل نداره راحته !«به « فرستاده بودم و نوشته بودم

داشتم. قهوه   يدوستانه با تون  ي داريغروب هم به كافه آمدم و د دمادم
  و او  ميخورد

  نيي كرد و من سرخ شده سرم را به پا فيام تعر يشرق ييباياز ز يكم
  انداختم. در

كرده و گفته بود كه در   في تعر تشانيو موفق يقبل  ي از عكسها آخر
  مدت كم  نيا

را اطالع داده و رفته    ي بعد يو روز عكاس شنيام و لوك دهيدرخش واقعا
  .بود

  ي بود من را به تون دهيرا د يستعدادم در عكاسالكسا كه ا لياوا آن
  كرده بود  يمعرف

  ياجتماع شتريعالقه نداشتم و ب نگي مدل  يبه عكاس اديز نكهيمن با ا و
  دم يپسند يرا م
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آمده بود نگذشتم و   شيپ ميكه برا يعال تيموقع نياز ا يول
  درخواستش را مشتاقانه 

الكسا و سم   شانيسوژه ها شتريمن كه ب ي كردم. و حاال عكسها قبول
  بود در مجله

  .داشتند  يخوب ي شدند و باز خورد ها  يچاپ م اش

جا بود كه الكسا و ناب بودن چهره اش را من كشف كرده   نيا جالب
  بودم و قبل از

آورد و خودش از   يمدل به حساب نم كي او اصال خودش را  آن
  موها و   يهامون

  .خبر بود  يجا ب نيسبز و بكر ا  عتيقرمزش با طب ي ها ابرو

كردند. الكسا مطمئنا   يم تميبازم اذ  ي گرمم شده بود و موها يحساب
  مرا به خاطر

واقعا تحملش سخت   يگشت ول يگند زده بودم م لميكه به استا نيا
  بود به خاطر 

  !را با كش محكم پشت سرم بستم ميموها نيهم



 808 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

  كيبا  يكش عروسك نيو خوش دوست واقعا ا فيظر راهنيآن پ با
  خرگوش بزرگ

  !آمد ي بود م دهيچسب شيرنگ كه رو ي ا روزهيف

 ي ها ي از مشتر گريد يكيشدم. آخر شب بود و بجز من و  اليخيب
  دائم كافه كه آن 

را از  انينواي. ب دي د يمرا نم گريد  يش در لپ تاپش بود كسسر هم
  در آورده  فم يك

صفحه هم نخواندهب ودم كه  كيمشغول خواندن شدم اما هنوز   و
  م يجلو يصندل

نشسته بود در دل  ميكه رو به رو ي فرد دنيشد و من با د  دهيكش
  !فرستادم يلعنت

  !برگشته بود  يتون

و  دنديرا كش گريد ياز همه فاجعه تر الكسا و سم بودند كه دو صندل  و
  .نشستند 

  متعجب نگاهم كرد گفت  يتون
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  !يپ ي دار يقشنگ  ي كش مو-

توانست   يقطعا م شيخواستم به الكسا نگاه كنم! او با چشم ها ينم
  نقطه ايمرا بكشد 

  !راخ كنداز صورتم را سو ي ا

زدم و  ي كردم اصال شرمزده نشده ام لبخند يكه وانمود م يحال در
  تشكر كردم. كه

  گفت  يتون

بدم اما از  شنهاديپ  هيبود كه بهت  ن يدر واقع من هدفم از قرارمون ا-
  ده يالكسا شن

  اجياحت يكس هياما...اممم... ما به  يكن يكه قطعا مخالفت م  بودم
  كه بزرگ ميدار

  ...كنه و غيبرند شكالت كشورو تبل نيتر

  و گفتم  دميكه از تعجب باال رفته بود وسط حرفش پر ييابروها با

  !كنم يكارو نم ني! من هرگر ايتون-

  گفت  الكسا
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  !ي اومد ايكه تو واسش به دن هي لياستا ني! ايپ-

  گفتم   يعصب

  ل؟يكدوم استا-

  ...وي لباس چرم براق بپوش  هيكه  نيا-

الكسا بستم و در مقابل چشم   ي را وسط حرف ها انينوايلبخند ب  با
  فم يمتعجبش ك  ي ها

كه  يباز كردم و در حال مياز اوها يبرداشتم، كش مو را به سخت  را
  ي را برم ميپالتو

  گفتم  داشتم

قبول كنم.   شنهادتويپ توتميمن نم يول يخوام تون يمعذرت م-
  يليخ  ي توني مطمئنا م

  .يداكني از منو پ بهتر

 نيمدت انقدر با او رفت و آمد داشتم كه مطمئن باشم از ا نيا در
  عمل  ي ا كدفعهي

  زد و گفت ي كند. لبخند ينم ي برداشت بد كردنم
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  .يكن  يمطمئن بودم كه قبول نم باي. تقر زميباشه عز-

  .تمفاصله گرف زي از م  نمتونيب يتكان دادم و با گفتن جمله م ي سر

  ني است چن محال ممكن  دانست يشناخته بود و م يمرا به خوب  يتون
  را قبول ي زيچ

موقع   نيالكسا و سم را هم به همراه خوذچدش ا  نيبه خاطر هم  كنم
  شب كشانده بود

  .شود ينم روزيپ ييدانست خودش به تنها يم چون

 ي عالقه ا  نيجا تا مدل بشوم در واقع كوچك تر نيبودم ا  امدهين  من
  كه نياز ا

كه در گذشته ام بودند   ي چاپ شود و افراد  يياز من در جا يعكس
  متوحه شوند كه 

كه بخواهم  نيا يمشغولم نداشتم از طرف  ي هستم و به چه كار كجا
  سوژه عكاس ها 

بپوشم و اغوا  يبه قول الكسا چرم مشك ايكوتاه  ي و لباس ها  شوم
  ن يگرانه به دورب
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كاره   نيهر نبودم اما اكار نبودم. پاك و مط نيبزنم... نه! من آدم ا زل
  .هم نبودم

كه   دميرا د يپناه بردم و روشنش كردم و از دور تون نم ي اتاقك ماش به
  از الكسا و 

از موتور سم نبود و  ي شد. خبر نشي كرد و سوار ماش  يخداحافظ سم
  متوجه شدم كه 

  .رفت ي م  ييآمده بودند و حاال او داشت به تنها يتون با

بود  يدرحال نيزدم تا متوجهم شوند و منتظر ماندم تا برسند ا چراغ
  كه مطمئن بودم 

مرا خواهد   زشيت يسانت ستي پاشنه ب  ي با همان كفش ها الكسا
  !كشت

  حدسم درست بود  قايدق و

  !دميكه تاحاال د يهست ياحمق نيتو بزرگ تر-

گوش دادم. به اعتقاد  شيزدم و تا خانه صبورانه به ناسزا ها ي ا قهقهه
  ن ياو من هم
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ام لگد زده بودم! سم  يشانس زندگ   نيبه بزرگ تر ش يپ  قهيدق چند
  كه  نيهم با ا

خورد  يخواندم كه به حماقتم قبطه م  يم شيبود و از چشمها موافق
  اما خوشحال

  .زند ينم يكه حرف بودم

  نيالكسا از ماش  يتمام نشدن ي وسط حرف ها قايو دق دميخانه رس  به
  نيشدم. ا ادهيپ

  !و لبخند مرا كش دار تر كرد  ياو را تا سر حد مرگ عصبان كار

توسط  رفتم دستم  يانه م را كه سالنه سالنه به سمت خ انهيم در
  .شد  دهيالكسا كش

را كه حاال كنار ساعتم   يخرگوش ي نگاهش كردم و او كش مو  برگشتم
  جا خشك 

صپرتم تكان داد و   ي و جلو ديم كشبود را با شدت و از دست كرده
  گفت 

  بود؟  يچه كوفت گهيد نيا-
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كه ممكن بود    تيموقع نيكردم در ا يخنده زد و من سع  ريز يپق  سم
  كتك بخورم

  .نخندم

  باال انداختم و گفتم ي شانه ا ساده

  !الكس ريسخت نگ -

خانه گذاشتم. او هم به دنبالم داخل شد و من با اعتراض به  پا به و
  سمتشان برگشتم

  گفتم  و

  د؟يشماها مگه خونه ندار  ايلعنت-

  يم  مبل لم داده بود خودش را جا ي كه در سم كه رو يدر حال الكسا
  كرد با لحن 

  گفت ي درآر حرص

  !يپ ريسخت نگ -

  .نده زندخ ريز ييسپس دوتا و
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تواند امشبم  ينم ي اتفاق چيساز را به برق زدم و در دل گفتم ه ي چا
  را خراب كند

تر شده بودم و خوشحال بودم  كيقدم به اهدافم نزد كي امروز  چون
  اگر  يكه حت

 يام متوجه نم  يرانيا انيكس از اشنا چينقطه هم برسم ه نيباالتر به
  شود كه من 

  يهمه مرا م ي نبود و با نام مستعار پ يعكس چي . از من ههستم
  .شناختند

بود كه الكسا واقعا  نيهم البته فلسفه داشت و به خاطر ا يپ اسم
  زييپا توانستينم

  يرحم يكه او با ب ني« را تلفظ كند! قبل از ا ي » پا اي» پا «  بكند
  به لياسمم را تبد

  .داده بودم شنهادي را به او پ يپ لي با كمال م  خودم

را به همراه روبدوشامبرش تنم كردم و م زدم و لباس خواب مسواك
  ساز ي چا

  .خوردن نداشتم! مثل هر شب  ي . حوصله چادمياز برق كش را
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  را مينشستم و چشم ها كه مشغول هم بودن  الكسا و سم كنار

و  امدند يهم به خودشان ن ونيتلوز ي با صدا  يحدقه چرخاندم. حت در
 گريكديدر خانه ام به مصاف  خواهدياصال دلم نم كردم فكر نيمن به ا

  بروند 

  نييهدف باال و پا يرا ب ونيتلوز ي خنده زدم و كانال ها ريز يپغ
  .كردم

حرفه  نيآگاه بودم كه در گذشته چقدر در ا يحداقل خودم به خوب
  ! داشتم مهارت

توانستم آن   يهامون و خاطراتمان م ي ادآوريخوشحال بودم كه با 
بعد ذهنم را منحرف.    قهيرا كنترل كنم و چند دق درد م يعظ ليخ

  نبود  يروابط عاطف  كمبود خوشحال بودم كه در دلم عقده

منِ تازه متولد شده و نو پا صد و    نينبودم، ا ميمن آن منِ قد گريد
  هشتاد درجه از 

. ييباز زا كيرنسانس بزرگ،  كيفاصله گرفته بود انگار كه  زييپا آن
  در من رخ 

  .را با خود برده بود ميها يو تمام وابستگ داده
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از  دم،يكش يپدر بودنم درد نم يمادر بودن و ب يب يآور  ادياز  گريد
  ن يكه بهتر نيا

دم و  ليدل شتركهي بارم ب نهمهيتو زرد از آب در آمده بود، از ا دوستم
  بازدم نفس 

هم داشت تا مغز  يليمن دروغ گفته بود. درد داشت؛خسالها به  ميها
  استخوانم را

. من  رميبگ   دهيگرفته بودم كه فراموش كنم، ناد اديمن  يول سوزانديم
  ي بعد از مدت

  .را دوباره ساختخ بودم خودم

  بودم كه الكسا گفت  ونيتلوز  ي كانال ها رييدرحال تغ همچنان

 يمنطق  ليدل هيبرام  خواميبار و م ن ياخر ي برا پرسمي سوال م هي يپ-
  و قانعم  ي اريب

  !يكن

كه من در  يو در تمام مدت دهيخز رونيكردم، از آغوش سم ب نگاهش
  .نگاهم كرده بود يسوال فكر بودم
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  گفتم 

  .دم يكه بهت مربوط باشه جواب م ييبپرس. تا جا-

 اورديشد خواند اما به زبان ن   يرا از نگاهش م نيحرصش گرفت ا يكم
  و گفت 

  ؟ يكن  يبول نمرو ق يتون شنهاديچرا پ-

اون فورا از تعللم   يجمالت كردم ول ي ذهنم شروع به آماده ساز در
  سوء استفاده 

  و گفت  كرد

  .ي فكر كن  قهيچند دق شنهادشيرو پ يستيحاظر ن  يتو حت-

كردم به    يروشن م شانيموضوع را برا نيا ديبا شهيهم ي برا كباري
  نيخاطر هم

  كردند گفتنم  يكه حاال با دقت نگاهمدم  شانيرو به هر دو شمرده،

 گردهيم بر شيداره.اول ليرو رد كردم دو دل يتون شنهاديكه من پ نيا-
  به ذات و 
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  .خودم ت يشخص

  دوباره گفتم  نيشدن را از نگاهشان خواندم به خاطر هم جيگ

  هيو صورتم به بق كليمن آدم ژست گرفتن و نشون دادن ه-
  د يبگ ديخواي.االن مستم ين

فقط من اهل  نداره.  اي به ح ياصال ربط يول يشرق ي ايو ح حجب
  بار اومده و ي طور نيا تمي شخص پوشيدن لباس هاي نامناسب نيستم 

كه   يبوده. هر چ ليتوش دخ اميكه ازش م  ي فرهنگ كشور كممي
  اسمشو  نيخوايم

مهم   ستيامل بودن، احمق بودن! برام مهم ن  ،يعرضگ  يب ن،يبزار
  ي خودمم كه نم

  .اجازه رو بدم نيبه خودم ا تونم

  شد خواند ينم ي زيچ شانيچهره ها از

با   شهيم ي س من مساوكه چاپ شدن عك نهيدومش هم ا ليدل-
  شناخته شدنم. در

  كه؟  د يگذشته من هست انيجر
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  .يپلك زدن چيتكان داد و سم همچنان محوم بود بدون ه ي سر الكسا

  دادم  ادامه

  ي زايچ يليخ ي و عطا دميخودم بر! من از گذشته ميفرار هيمن -
  كردن تو  يزندگ

مبهم و نا   ندهيو فرار كردم از گذشتم، از آ دميبه لقاش بخش رانويا
  كه تو  يمعلوم

  .داشتم رانيا

  گرفتم و گفتم  ينفس

 يكس نگفتم كجا قراره برم فقط تركشون كردم. دلم نم چيمن به ه -
  گهيخواست د

رو قبول   يتون شنهادياگر پ ياالن. ول ن يمثل هم نميكدومشونو بب چيه
  كردم اونا  يم

  گهيد كنميخواستم. پس خواهش م ي نم نويكجام و من ا  دنيفهم يم
  .د ياصرار نكن
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 يرا م يخيمر ي را از نگاهش كه انگار موجود نينشده بود، ا  قانع
  .دم يفهم ستينگر

شدم  يبلند م  ميرا در حدقه چرخاندم و همزمان كه از جا ميها چشم
  تا به اتاقم بروم 

  گفتم 

ون االن هامون در حال موندن من لو رفته چ يالبته موضوع مخف-
  جفت و جور

  .نجاستيمداركشه و احتماال صبح دوشنبه ا كردن

اما بالفاصله بعد از حرف من  نمينگشتم تا عكس العملشان را بب بر
  ي سكوت جالب

  .فرما شد  حكم

  ي را مچاله شده به گوشه اتاق پرت كردم و دل به خنكا روبدوشامر
  يتخت دادم. حت

  !مرا درست كنند يو سم هم نتوانسته بودند شلختگ الكسا
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 ي وشو خ تيبه تن كوفته ام دادم. حس رضا يلبخند كش و قوس با
  داشت خفه ام

برده بودم كه  ادياز  ي كه عشق جانسوز سابقم را جور ني! از اكرديم
  پس از گذشت 

پدر به من اطالع داده بود تازه به   لي و چهار ساعت كه وك ستيب
  افتاده بودم ادشي

 يكاف گريبودم و د  دهيرا كش ميداشت! من فراق ها ي معركه ا حس
  .بود

زنگ تلفن همراهم از خواب بلند شدم و جواب  ي صبح با صدا روزيد
  تلفن را با 

مردانه  ي به الكسا دادم اما او پشت خط نبود! صدا يك يفحش رك غرغر
  و زبان

پدر بود كه مرا از مطلع   ليام كامل خواب را از سرم پراند. وك ي مادر
  شدن هامون 

  .خبر كرده بود با
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مرا خواهند دانست اما    كه آخر سر همه محل سكونت دانستم يم  من
  دانستم كه  يم

  اجياحت يطوالن  يبازه زمان نيبه ا دايو من شد دي خواهد كش طول
  داشتم تا بكوبم و 

مقابله و پس زدن قاطع افراد گذشته را  ييرا از نو بسازم، تا توانا خودم
  و دايپ

  .را ببرم  دميبع يماض سمانير

كرده   دايمرا پ ريد  يليهم خوب توانستم! هامون خ ي ليتوانستم، خ و
  كسالي بايبود! تقر

  عي ضا ي آنقدر كسالي نيگذشت و در ا يشهر م نيمن در ا يزندگ از
  در آورده ي باز

  .كجا هستم  ديفهم شديم يكه به سادگ  بودم

با   يپدرم تازه متوجه شدم كه حت  ل يبا وكاست بعد از مكالمه  ادمي
  يوجود فارس

ام  ي به زبان مادر ي حاضر به حمله بند يكردن او من حت صحبت
  نشده بودم. از
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 دادميم حيترجهم نداشتم و  يخوبام نفرت نه اما خاطره  ي مادر زبان
  شد ياكر م يحت

  !طور كامل فراموشش كنم به

  !نبود دني زدم. نه امشب شب خواب يغلت

  هيكه پس از گذشت چند ثان  د يتاب ياز پنجره به داخل م يف يضع نور
  نور  دميفهم

بس نادر بود چرا كه شب ها معموال باران   ي ا دهيپد نياست و ا مهتاب
  .ديبار يم

زدم و گذاشتم همانطور كه قرص كامل ماه مرا در  ي را به كنار پرده
  خودش غرق 

  .كند خاطره ها در خاطرم جوالن بدهند يم

شب   نياخر  دميكامل د نينچنيكه قرص ماه را ا يشب نياخر درواقع
  بودنم  ي بستر

بود. آخ كه چقدر تلخ بودند آن روز ها، تلخ تر از  مارستانيب در
  شيمن. فردا  تيظرف
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  !منتقل شدم  هيبه خانه سم ي كمال بهت و ناباور در

 يدر برخ يو حت كردينگاهم م زد،ينبود! حرف م هيآن سم گريد هيسم
  مسائل نظرم

حس خوب در اعماق  يگشتم به دنبال كم  يو من م ديپرس يم را
  و رو  ري وجودم، ز

از هر نوشدارو پس از   ني! اافتمشي يمن را اما نم يها هيال  كردميم
  ي مرگ سهراب

  !پس از مرگ سهراب تر بود نوشدارو

  ي مادر و دختر يدعوا كيكرد انگار كه به خاطر  يرفتار م ي جور
  كوچك تنها

بود    وفتادهين  ي. انگار كه اتفاقميساعت با هم حرف نزده بود دوازده
  انگار نه انگار 

ارزش دانسته بود. از همه بدتر  ياشغال ب كيها سال مرا  ارديل يم كه
  جان زييپا

  !نفرت يبا كم  ،ياز حس، ته يبود، خال شيزدن ها صدا
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دانست به كره بادام  يدانست، او نم يرا نم مياز عادت ها كي چيه او
  يالرژ ي نيزم

ترش را  بي س شيقرمز متنفرم و به جا ب يدانست از س ينم دارم،
  دهم،  يم هيترج

از من   ي زيچ چيمادر ه كيهستم، او به عنوان  ييگرما دانستينم او
  .دانستينم

شام بداند  ي روز به سطوح آمدم. آمده بود تا نظرم را برا كي سرانجام
  و با من 

و شوهرش  ازياز ن  يزبانيراجع به م  شيكند كه وسط نطق غرا مشورت
  و  دميپر

  !چه مرگش است قاي دق دميپرس

  ي دور كي ميرا به سمتم گرفت و گفت برو ميبعد لباسها يو مدت رفت
  .م يدر باغ بزن 

بود كه او هم از زدن ماسك مسخره اش به تنگ  داياش پ افهيق از
  .آمده
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و من اجازه دادم در ذهنش جمالتش را  ميدم زدهم ق ي پا به پا يكم
  نيمرتب كند. ا

نحس   قيهمان آالچ ي بوده ام. رو چي ه قيود كه بدانم چرا ال من ب حق
  او م، ينشست

فشرد. به چشمانش   يرا بهم م شيهم سكوت كرده بود و لب ها هنوز
  نگاه كردم،

اكستر چشم كه دختران سروش از او گرفته بودند خ يراثيم  تنها
  بودند. اگر شيها

كردن  دايپ ي برا ي جدچشم ها در صورت من هم نبود به طور  نيا
  ام  يقيمادر حق

پدر را اعم از قد  ي ظاهر  اتيتمام خصوص ازي! من و نكردميم اقدام
  ي بلند، موها

  !ميبرده بود غمايبلند، به  ي و مژه ها ين يب  طرح لبخند، ،يمشك

  نيشده اند. قبل از ا سياز اشك خ شيمتوجه شدم چشم ها رتيح با
  كه فرصت فكر 
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با اشك  ي اديكه تناقض ز بايز ي داشته باشم او ناگهان لبخند كردن
  ي روانه شده رو

  اش داشت زد و شروع به حرف زدن كرد چهره

پدرت  يدختر بچه احمق ساده بودم، وقت هيمن فقط  ز؟ييپا يدونيم-
  !شد اميو دن نيد

خودم  االتيتو فقط غرق خ ني ع قاي دونستم، من دق   ينم ي چيه من
  به خودم هويبودم، 

 هوي. نمي بكنم تا پسر دوست پدرمو بب ي حاضرم هر كار دميو د اومدم
  بهزاد دميفهم

پسرِ فرامرزِ  گانهيبود؟ تك پسرِ  ي! حاال بهزاد كامي همه دن شده
  ي سروش! سوگل

كرده   زين تپسر بود و هزار تا دختر كه براش دندو دونهي! خاندان
  ز ييپا ينيبودن. 

سفره عقد   ي تو ذهنم كه نشوندنش پا ادين االتيخ ني نبود كه ا ي روز
  از دختر يكيبا 
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طمئن بودم رسه. اون موقع م يبه منم م  ي به زود و خبرش عموهاش
  !رميم  يكه م

دا الغر تر و الغر تر شدم. خ يتمام از درون خودمو خوردم و ه دوسالِ
  معامله

دل   يبهزادو زدن كار من نبود و از طرف د يق با من كرده بود، يسخت
  بهزادو بردن 

 ي حرفا بودم كه بدونم چجور ني بود! من ساده تر از اكار من ن  هم
  پسرو هي شهيم

گوشه دور از  هي يخونشون مهمون  م يرفت  ي م يكرد. فقط وقت فتهيش
  ي م  هيچشم بق

  ييبه چا يه اد،ي شدم تا اشكم در ب  يم  رهير بهش خو اونقد نشستم
  آوردن اون دختر 

 ديدر معرض د قايدختر عمو كه دق يكيبلند اون  ي و موها عمو
  گذاشته بود و خوش

  !مردم  يم يشدم و ه يم رهياز دختر عمه هاش خ  يكي يو زبون سر
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 شيتر! ته صدا قي دو برابر شد و لبخندش عم ختنشياشك ر شدت
  لرزش يانگار كم

  .شيپ ي واقعا برگشته بود به سالها  داشت،

مطمئن بودم پدرش دختر  بايو من تقر ميروز خونشون مهمون بود هي
  تازه از  ي عمو

گرفتم فراموشش   ميبرگشتشو براش نشون كرده. اون روز تصم فرنگ
  ي كنم برا

بود و گرفتم و خودمو  اطشونيح ي كه تو ي ا يخرگوش خونگ نيهم
  مشغول اون 

كه اشكام از چشمام  ادمهي قايخونه نرفتم. دق ي دادم و اصال تو نشون
  ي تند تند م 

شد. اون روز من مرده   يخرگوش گم م ديسف ي موها ي و تو ختير
  بودم، چشمام

  .كرد يسوخت و سرم تا حد انفجار درد م يم

  گفتم يبا خودم م  يه



 831 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

سحر پنج برابر تو خوشگله، قد بلنده،    ؟يكن يگفتم تحمل نم ي ديد-
  بوره، تازه هم از

  تو رو بچسبه؟  ادي كه اونو ول كنه و ب  وونستيبرگشته، مگه د خارج

كردم. كه  يم هيگر ي ها ي رو گرفته بودم بغلم و ها  چارهيب خرگوش
  دفعه صداشو هي

كه اسممو صدا كرد. سرمو بلند  دمي به خودم شن كي نزد  ي جا هي از
  با دميكردم و د

م  رو كه لبمو از ه يزانو زده. جانم ميميقد هيتو  ش يلبخند لعنت همون
  باز كرده بودم 

بله ساده. بهزاد مراعات حالمو   هيكردم به  ليتبد ارمشويبه زبون ب  تا
  نكرد، نگفت 

با دستاش صورتمو قاب گرفت و اشكامو پاك  جان،ياز شدت ه رميميم
  كرد و گفت 

منو  ي خوايمگه م   هيبه گر نجايا ينشست   ليدل يلوس! ب ي دختره -
  ؟يبكش
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رو شده بود، گند زده بودم.   گهيبود دوستش دارم! دستم د  دهيفهم
  دادم به هيسرمو تك

نچ كالفش و بعد   ي . اول صداهيو دوباره شروع كردم به گر زانوهام
  زمزمه آرومش

  كرد خشكم

اون خونه برام  ي تو ي كدوم از دخترا  چي ه يتو هست ي اگه بگم تا وقت -
  ندارن يتياهم

  ؟يچ

معجزه    خواست،يتو آسمونا! بهزادم منو م ز،ييخدا رو ابرا بودم پا ي وا
  !شده بود

 ي برده بود و پس مدت اديسكوت كرد. انگار كه حضور مرا از   ناگهان
  تازه متوجه 

نگاهم كرد و  رهيبود كه من هم در كنارش هستم. نگاهش را خ  شده
  گفت 

شكل ها... بهزاد به پدرش گفت،  افتاد م يد اول ولكه عشق اسان نمو-
  پدرش به پدر
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  ديشد! حاج فرامرز سروش دستور اك  امت يكه ق  دينكش يطول  بزرگش،
  داده بودند

هفته اوضاع چنان بد شد كه   كي! بعد ي ريدختر عموتو بگ ديبا كه
  هي يكيبهزاد 

 يزدن و م يهم بهش انگ م يطرد كردن. از طرف ليمرو از فا دونه
  گفتن افتاده 

  !رهيكه منو بگ گردنش

تونست درك  يوابسته بود اونقدر كه نم يليبه اون خانواده خ بهزاد
  كنه پدرش و

سخت   يليو براش خ كننيرفتارو باهاش م نيبزرگش چرا دارن ا  پدر
  .بود

 و ديبخوا هيبا سم  ديبا ديخوايكه گفت اگر منو م دي رس ييبه جا كار
  .كرد دشونيتهد

  كرد و من گفتم  سكوت

  !يارزشش رو نداشت-
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  خالف انتظارم جا نخورد و فقط سر تكان داد و گفت  بر

بود!  ي اديمن ز ي رو نداشتم. بهزاد برا  اقتشياشتم، ل نه! ارزشش رو ند-
  پدربزرگتم 

روز بهزاد اومد  هيبهزاد كار ساز شد  ديدونست اما تهد يم نويا
  خونمون و گفت اقا

  ميداده بهش تا بر شونميداده. گفت خونه ابا اجداد  تيرضا جونش
  م،ي كن ياونجا زندگ

بود نكنه تك پسر خاندان به حرفش عمل كنه و  دهيجونش ترس آقا
  بره كه ي جور

  .نن ي نب رنگشم

  ادامه داد  ي را زدود و با لبخند شياشك ها ديكش يق ينفس عم هيسم

روز ازدواج با پدرت!  گميم هيروز عمرت چه روز نين بهتراگه بهم بگ-
  خانواده

 هي اما خانواده بابات سا ميوصلت كن   از خداشون بود كه با سروشا من
  ي م  ريمنو با ت
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ملت به بهزاد بود و توجه بهزاد به من!   هي. روز ازدواجمون توجه زدن
  .بود يعال

  !يليخ م،يخوشبخت بود يليازدواج خ ل يو بهزاد اوا  من

شروع شد. سر   اينبود و دوباره سخت شتريچند ماه ب  ميعمر خوش يول
  جمع ده ماه 

رو سرم آوار شد. من   ا يدن م يخبر حاملگ دنيبود كه با فهم  نگذشته
  عاشق بچه ها 

. به  دم يترس يچرا انقدر م دونميبعد از ازدواج با بهزاد نم يول بودم
  بهزاد التماس 

 يول ميكردم داد زدم ازش خواهش كردم كه بچه رو بنداز هيگر كردم
  .قبول نكرد

بچه   گفتي م م يكه خدا داده رو پس بفرست ي زيچ ستي خوب ن  گفتيم
  سه ماهو رد 

اول   خواميبود كه نم  ني. بهونم اي قتل نفس كرد شيبنداز و اگه كرده
  حامله  يزندگ
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 شهيهم گم،يدارم دروغ م ديفهميبهم اما بهزاد م زهيبر  كلميو ه بشم
  .ديفهميم

اونم پسر   و ميشرط اجازه داده بود ازدواج كن هيبزرگ بهزاد با  پدر
  بودن بچه اول

  گهي! مردك اومد با خودمم شرط كرد كه اگه بچه دختر باشه دبود
  خواب بهزادو  ديبا

ه بارم ازدواج كرده باشه حاضرن اگه د يعموهاش حت و دختر نمي بب
  زنش بشن! من 

من   ي . جهنم برادمي ترس يم. از از دست دادن بهزاد زييپا  دميترس يم
  از ماه چهارم 

وقفه داشتم و معدم  يو ب ديشد ي شروع شد. حالت تهوع ها  ي باردار
  آبو تو يحت

گرفته   ديشد يشده بودم و افسردگ في. ضع داشتينگه نم خودش
  مرد هر  ريبودم. پ

بزرگ شده،   شي ني ب  گفتيباال سر من و زنش م  دوم يبا زنش م  روز
  دختره! رنگش 



 837 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

شده، بچه  فيبچه دختره. ضع يني اديشده دختره! حالت تهوع ز زرد
  دختره، كوفت 

  !حاج آقا مطمئنم دختره! زهر مار شده، بچه دختره شده،

 ي. شش ماهگ شديو حالم بدتر و بدتر م  مردميهر حرفش از ترس م با
  به بعد كال

و فقط با سرم  زدي پس م زوي! معدم همه چمارستانيكردن ب  منتقلم
  زنده بودم.شده بودم

 ماتومياستخون، بهزاد همش دلواپس بود و حاج عاقا بهش اولت پوست
  .داده بود

مسكن بخورم   هي  تونستمي نم يو حت گرفتمي وحشتناك م ي دردا  سر
  بهم   شدينم يحت

بد من و ترسها و استرسام بچرو حساس   طيكنن چون شرا قيتزر
  كرده بود و اگر

خطر ناك بود. جهنم  كردميمصرف م ي ا ييايميش زيهر چ اي مسكن
  ! جهنم زييبود پا
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چند  تونستم ينم ياون روزا كم بود! استراحت مطلق بودم و حت واسه
  .قدم راه برم

و   داشتنيدست از سرم بر نم مارستانميب ي خانوم و حاج عاقا تو حاج
  حاج خانوم باال 

 ينشد و تو دار مي چيو ه دمييكه من هفتا زا زديمن سركوفت م سر
  يكن يم  ي باز لميف

  .طالقت نده  يبهزادو خر كن تا

  !و مغز من سوت ديكش ينفس لرزان  هيسم

و  يجسم ي ماريبه حال مرگ افتاده بودم. هم ب ز،ييخسته بودم پا -
  يروح  ي ماريهم ب 

روز حاج عاقا اومد و سحر رو هم با   هيآورد.  يمنو از پا در م داشت
  خودش آورد 

  رميبمجبور شدم سحرو  خوره،يجا تكون نم نيگفت بهزاد كه از ا و
  غهيص هيجا  نيا

سره شد فورا ازدواج كنن! انگار   هي فمونيكه بعد كه تكل بخونن
  مطمئن بود بچه 
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  !دختره

 اوردميكه گفت نتونستم تحمل كنم، نگاه حقارت بار سحرو تاب ن نويا
  و دردم گرفت

  !اومد ا ينهفت ماهه به د ازين و

  ...كرد و من سكوت

  ...من

است آن روز فقط سر تكان دادم و  ادمينداشتم كه بزنم.  يحرف چيه
  گفتم  ي عاد

خورم، برات هم   ي. به حالت هم افسوس نمستميازت متنفرم ن يحت-
  !ستميمتاسف ن 

روانشناس خوبو   هيزنگ بزنم به پناه و ازش ادرس  تونمي ! فقط ميچيه
  !رميبگ

  ؟ ي خوايم

  !به نشانه نه تكان داد و من فقط شانه باال انداختم و رفتم ي سر
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خواست خدا به   ي نداشتم. دلم نم يكنم! واقعا حس ي باز لميكه ف  نه
  گرم بزندش، نيزم

 يخانمِ سوگل ازي ن نميفلج شود تا بب ن يياز گردن به پا خواستينم دلم
  اش حاضر است

هم دوستانه   شنهادمينه! خدا شاهده پ   ايالفش را عوض كند  ي ز يا
  !بود

تواند باردار شود  يوقت نم چيه  ازيكه ن نيا  ي ادآور ينداشتم با  دوست
  من ي و رو

فكر كنم كه خدا جواب   نيشود حساب باز كرد به ا  يك كال نم هم
  كه به گفته يياو

خوش شود  نيبه ا  خواستيعاشق بچه ها بوده را داده. دلم نم خودش
  كه حداقل بعد 

رسند و   يم ي زيبه آخر چ  يشده. ادم ها وقت مانيمرگ بابا پش از
  ي اهويه  ننديب يم

 ياز خودشان نشان م يمتفاوت ي بوده عكس العمل ها  چيه ي برا اريبس
  دهند و من 
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  !از آدم ها جدا نبودم هم

  نيتر بايو ز دميرا شانه كش مياست آن روز به اتاقم رفتم، موها ادمي
  كه از  يلباس

دستم را با  ي رد ها ي مانده بود را به تن كردم و رو  ميبرا امياال  ميقد
  ي دستبند ها

  بود!   ايجواب من به دن ديشا  نيا و رنگارنگ پوشاندم! يچوب

درس  انتويم هياز سم دميالبته و فهم دميمهم هم رس   جهينت كي به
  هم گرفت! او

نداشت در فراق بهزاد خودش را بكشد و   ميتصم اينخواست  چوقتيه
  يمن احمق

زشت و دلمه  ي رد ها دميكه رس جهي نت  نياست به ا ادمينبودم!  ش يب
  دستم  ي بسته رو

  .سوختند  ي از قبل م شتريب

 هيزد!  ي بچه دختره چه پوزخند ديآقا جونت فهم يوقت دميد من
  به بهزاد ي جور
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سحر منتظره انگار مطمئن بود بهزاد مثل غالم حلقه به   ا يب  گفت
  گوش پشت سرش

داشتم؟ مرده بودم! داشتن بهزادمو ازم  ي. من چه حالكنهيم حركت
  ل يدل گرفتن،يم

بچه ول كنه و بره  هياگه بهزاد منو با  گفتميبا خودم م ي. ه مويزندگ
  اد؟ يسرم م يچ

 يتصور كن  يتونينم يحت زييشبامو؟ پا هيسر كنم بق   ي چجور خواميم
  چقد از اون 

موندم   ياتاق تنها م  هياگه باهاش تو  يحت ديمتنفر بودم. شا بچه
  گردنشدستامو دور 

من و  ييجدا ليمسخرش ببُره! اون دل ي تا اون صدا كردميم حلقه
  بهزاد بود؛ اون

  .ازمون گرفته بود  مونويخوش

اون بچه خطرناكم و بچرو باهام  ي چقدر برا خوند يبهزاد از نگاهم م اما
  تنها 

  .ذاشت ينم
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  را با انزجار جمع كرد و گفت  شيلبها

 اتيكه نشستم دارم برات با جزئ ستيقصه من قشنگ ن  زيچ چيه -
  .كنم يم في تعر

بزار مختصر و   كنم؛ يرفتار م ي نجوريچه مرگمه كه ا ي ديپرس ازم
  خالصه بگم 

چون بهزاد قبول   ميما از خانواده طرد شد ازين مانيزا . بعد ازبهت 
  نكرد منو ترك

متنفر بودم، بهش   ازيسابق نبودم. از ن  هياون سم گه ي. من اما دكنه
  دادم، ينم ريش

  !خورديرفتم، حالم ازش بهم م ينم سمتش

بهزادم متنفر شده بودم چون عاشق اون بچه شده بود. عمتم هر روز  از
  بود و نجايا

  .ديخر ياون بچه عروسك و لباس م ي روز برا هر

  مانيبعد از زا يبود، افسردگ  كيستريه يليمن خ ي العمال عكس
  گرفته بودم و فكر
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منو با   ي تونسته جا كردمي. فكر مخواديمنو نم گهيكردم بهزاد د  يم
  .اون بچه پر كنه

  ديدوخت. شا ني به زم  ميگرفت و نگاهش را از چشم ها يلرزان دم
  چون هرچه در 

  !افتياز درك كردن ن يكند و كو كرد نشان ميها چشم

  ليه دل كل فامكم كم ب ازيمنوال گذشت! مهر ن  نيچند سال به هم-
  افتاد مخصوصا 

من روز به روز   شد، يم  ازيعاشق ن  رشتيد روز به روز ب. بهزاآقاجونت
  از  شتريب

منو كامل  يبودن ول  ازيعاشق ن ليشدم. كل اون فام  ي متنفر م بهزاد
  گذاشته بودن 

توجه  دن،يد يمنو نم يجمع چيپدر و مادر خودم! تو ه ي حت كنار،
  مال  گهيبهزاد د

 يمن! فكر كن چقدر از لحاظ روان ي نبود، بچه شده بود هوو من
  بودم، چقدر رونيو
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  يدامن م يخستگ نيبه ا يه هي درون خسته بودم و پدرت و بق از
  زدن! از همه بدتر 

  ي پر م ازيانگشت شمار واسه ن يل يوقتا، خ يخودم بود كه گاه دل
  دونم  ي! نمديكش

 ير باشم و هم دلم واسش بره ول فتونستم هم ازش متن يم ي چطور
  !بود ي نطوريا

عشق و نفرت چقد كوتاهه! نفرتم از بهزاد   نيمرز ب دميفهم فعهدي
  نو يخوب ا يليخ

  .داد يم نشون

  زد و گفت  يناگهان  ي خند زهر

اولم كه  ي ردار! اون از باي چي! هزيينرفته پا زاديمن به ادم زيچ چيه-
  با سرم   فقط

شروع كردم به   يدومم كه بعد چهار ماه وقت ي از باردار نيبودم، ا  زنده
  !اضافه كردن متوجه شدم وزن ليدل يب

  هي ي! بار هفتم وقت  كردم كه از بين ببرمتاقدام  انه يبار مخف   هفت
! ديداشتم به زور بخورم بهزاد د  يرو سع كرده ماگ بزرگ زعفرون دم
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 شه؟يبهزاد حالم خوب م دنيكش زجر از دمي فهم يبار ك نياول ي دونيم
  خونه رو زد   ليكل وسا يهمون روز وقت قايدق

 اديسر بچه ب  ييكه اگه بال  ديكش يخورد و داد م ي. حرص م شكست
كردم! همون  يم  فيبدم و من داشتم ك يرو چ خدا جواب خواميم

شد رو با بهزاد بكنم، با    يم كه  ي كار نيگرفتم بد تر ميروز تصم
خودم از تو  كردن غيگرفتم و با در يازش م ازوين  ازيمحبت كردن به ن 
  مسئله نيبودم چقدر ا دهيدادم چون فهم يهزار بار زجرش م 

  !مهمه براش

تو صورتم و  د يبار كوب نياول ي بهش گفتم برا نويسال بعدش كه ا چند
  بهم گفت 

 يبه درمان دارم! بهم گفت خودش برا اج يو احت ميروان ماري! بضميمر
  شه يتو مادر م

  !شميم مونيروز پش هي. بهم گفت يكمبودمو حس كن  ذارهينم و

گرده! انگار تازه از خواب    نيزم دم يازه فهمبهزاد مرد ت يوقت زييپا
  !شده باشم داريب
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رفته بود، بهزاد   ازين ؛ ي تو رفته بود امي نداشت، تا به خودم ب  دهيفا يول
ابله به تمام  هيواقعا  دمي بودم و عقده هام! فهم مونده رفته بود. من

  !معنا بودم

  هيرسد به همان روز، اول سم ي م قايروز عمرم دق نيمسخره تر مدال
 گريگفتم د يگفت و بعد كه داشتم با خودم م ميبرا را گذشته اش

با من    خواهديزده بود و گفت م زنگ لميبه موبا ازيحتما تمام شده ن 
  .عمارت ديآ يصحبت كند و دارد م

را ترك كرد دوباره به   مكتين هي بعد كه سم  قهياست چند دق ادمي
با   هيسم ي برسد. بعد از حرف ها  ازيماندم ن منتظر همان جا برگشتم و

  دهي رس جهينت  ني بودم و آخر به ا كرده خودم فكر كرده بودم و فكر
  . همان لحظهستيمن ن ي جا نجايبودم كه ا

  !استارت خورد رفتنم

راحت بروم الزم بود تمام افراد گذشته ام حرف  اليكه با خ نيا ي برا
  را  شانيها

 رونيلجنزار خودم را ب نيو بشنوم و بعد با خاطر آسوده از ا بزنند 
  .بكشم
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و سپس خودش محزون و  ازين ي قدم ها  ي فكر بودم كه صدا غرق
  از راه نيغمگ

 ميپا ي چهار زانو زد و سرش را رو  نيزم ي رو ميپا ي و جلو ديرس
  !گذاشت

  ينبود كه من م   ازيآن ن ازي ن نيمات و مبهوت مانده بودم. ا من
  شناختم موجودات

  شيرا به جا بهيغر  ازين نيرا برده و ا ياصل ازيآمده بودند، آن ن گانهيب
  گذاشته 

كجا بودند؟ حتما  شيحساب كردن ها چي! آن پوزخند ها و هبودند
  يخودم را م ديبا

  هم دارند؟ گريهمخون د كيبفهمند   ازيو ن هيتا سم كشتم

را  شيو موها ي سرش بگذار ي دست را رو ديجور موقع ها مگر نبا نيا
  نوازش 

  پس چرا من از لمس او كراهت داشتم؟  ؟يكن

  يرا كه صبح ب ميموها ي شود انتها ياز من گرم نم يآب  ديكه د يوقت
  حوصله بافته 
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كه به دور  يو در حال چانديدر دست گرفت و دور انگشتش پ بودم
  ي دست ها نگاه م

  گفت  كرد

  داستانشو برات گفت؟  هيسم-

 اي ديد دانمينداشتم كه بدهم فقط سر تكان دادم كه البته نم يجواب
  !ديند

 يبهت ب  شيكه فقط به خاطر مشكالت افسردگ نيادروغ گفته بهت! -
  كرده يمحل

تو دفتر  انهيمخف ي لياما من خ گهي رو م نايمحضه! به همه هم دروغ
  قتويخاطراتش حق

  شيپ خوادينم نيداره واسه هم بابا رو دوست يلي ! مامان خخوندم
  خرابش  چكسيه

  فيهم كه واست تعر  ي مامان اونقدر ز ييپا يتو! ول شي مخصوصا پ  كنه
  وونهيكرده د

  !باباست  ري! تغصست ين
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  !من بود لي مزخرفاتش را گوش دهم، پدرم پاشنه آش نتوانستم

تا خودت و مامانتو تبرئه   يخراب كن شميكه بابا رو پ ي اهان! اومد-
  پشت  ؟يكن

صفحه  ي از خودش دفاع كنه مبخوا تونهيو نم ستي كه زنده ن  يكس
  من رو  ؟ي بزار

  !به جهنم ديحساسم! خودت و مامانت بر بابام

  نيهم تكان نخورد، انگار كه انتظار ا شياز جا ي ذره ا  ينخورد! حت جا
  رفتار را

  .داشت

  !يكني اشتباه م  ي دار -

هم باشه برام مهم   ياليقاتل سر هياگه  يباه كنم! بابا حت باشه بزار اشت -
  بابا   ست،ين

كنارم موند و حاال تو  يطيكه تو هر شرا ي من همون باباست! كس ي برا
  و مامانت 
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زنده بودنشو  ي بابا و سال ها  تيشخص ني توني هم نم  نيبكش خودتونو
  .ني به گند بكش

پس   يتو همون باباست؟ خب اوك ي بابا در هر صورت برا   يگي مگه نم-
  بزار منم 

  .كنم  ميبا تو تقس دمويبه دوش كش ييرو كه سالها خودم تنها ي بار

  بيرا تا مرز اس شيخواست تا صدا ي بزرگ م يهنزفر كي دلم
  ه به پرد دنيرس

را گوش  شيمن دارم حرف ها نكهيا اليبه خ  ازيبلند كنم و ن  گوشم
  دهم  يم

  !و برود ديرا بگو مزخرفاتش

  گفت  دياز من نشن  يجواب يوقت

 ي ! از طرفشهيتورو بارداره رفتارش با بابا سرد م فهمهي م  يمامان وقت-
  بابا همش 

و رابطه   گذرهي! سه ماه مل يكل فامو بر من بوده و من محبوب  دور
  مامان و بابا 
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با  دنديد يرو نم گهيهمد يطول روز حت ي ! توشهيو سرد تر م سرد
  ه ي ي كه تو نيا

بوده   شيآخر باردار ي كه مامان روزا تيهمون وضع ي بودن. تو خونه
  به بابا خبر 

 رسهيدختر عمه بابا. خبر م  ؟يشناسيرسه كه سحر، سحرو كه م يم
  كه اون 

 ي ! مامان تو شهيهم ي و با شوهرش رفتن مجارستان برا ازدواجكرده
  دفتر خاطراتش

هفته خونه   كيو تا  رهيخبر م نيا  دنيبود كه بابا بعد از فهم  نوشته
  هم   ي. وقتادينم

  .آورده بوده ايچون مامان تورو به دن  مارستانيب  رهيم م يمستق   اديم كه

خونشون و مامان به  كنهيكه عمه دعوتمون م نيتا ا  گذرهي ماه م چند
  جهيگ  بهونه سر

  هي ي كاغذ كه از ال  كهيت هي گذرهي كه م  كمياز اتاقا.  يكي ي تو اديم
  زده رونيدفتر ب
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رو سرش  ايكنه دن  ي برگه رو نگاه م  ي و وقت كنهيتوجهشو جلب م بوده
  !شهيآوار م

از شناسنامه سحر  يكپ  هيشناسنامه ساده بود.   يكپ ه يبرگه فقط  اون
  يكه جلو

  !زيينوشته بود پا سحر ي به جا اسمش

بچش  ي سحر رو رو ي نامه افهمه كه بابا اسم شناس  يم  مامان
  يتو  هي كميگذاشته. 

كه   ييعكسا كنه،ي م دايبابا و سحرو هم پ ي گرده عكسا يم اتاقو
  !نبودن يميقد

  گفتم از آتش دلم خاموش شد!  يحداقل كم ،يكرد و من كم سكوت

و اگرم بوده به نظرم كامال  ستيمن خائن ن ي دروغ گفته، بابا هيسم-
  .حق داشته

  نيبابا بودم هم ي منم اگه جا ديشا  ستيكردن ن يآدم زندگ  هيسم
  .كردم يكارو م

را دور انگشتش   ميانگفت و فقط موه چيهم سكوت كرد و ه باز
  . مهم نبود به ديچيپ
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  !را كوتاه كنم مياز موها يبه خطر موخوره كم خواستميحال م هر

بلند بلند   ،يشيتعجب نم م ،ي خور يرفتاراتم! جا نم نيعاشق هم-
  دفعهي ،يكنينم هيگر

 ،ي هست  يمنطق شهيهم ،يمنو بزن  يشيخنده، پا نم ريز يزن ينم ي ا
  ،يآروم شهيهم

 ي خودت دار  ي قانون مشخص برا هي ،ي ا يني ب  شيقابل پ ريغ شهيهم
  طبق شهيو هم

. نگاهت عمق داره، تا ته ته چشماتو يكن يخودت عمل م نيقوان
  خوند اگر  شهيم

.  ز ييخودساخته ست پا تتي . چقدر شخصي دركشو داشته باش قدرت
  نيبه ا شهيهم

كردم مثل تو  يم  يسع شهيكردم، هم يخاصت حسادت م ي رفتارا
  .باشم 

بود، مامان منبع محبت بود!  يمامان عال ادمهيكه  ييمن تا جا  ي دونيم
  منو  شهيهم
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وقت از تو خوشش   چي هم داشت. ه ي خط قرمز هي يداشت ول دوست
  و  ومدينم

تا چند روز   ديدياز من نسبت به تو م يتوج نياگر كوچك تر شهيهم
  .باهام تلخ بود

ندم.   يدور و ورت نپلكم، بهت خوراك ام،يسمت تو ن  گفتيم شهيهم
  من بچه بودم و

  .زييگور پدر پا خواديم ي نطوريگفتم باشه اگه مامان ا يم

دفعه به خودم اومدم و  هيكم كم بزرگ شدم ، اونقدر بزرگ كه  يول
  به يليخ دميد

از پس ساده   تونميروز نباشه نم هي كه اگه ي م. اونقدروابسه ا مامان
  كارام بر نيتر

ضربه دوم  يكرد. ول يم هيزالو كه از مامان تغذ هيشده بودم   اميب
  تر بود؛ ي كار

  ي كار ي. كسيتو مستقل مستقل دمي ردم كه د ضربه دوم رو خو يوقت
  به كارت نداره 
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. مثل ي شيهمه كاراتم موفق م ي و تو يكن يم ي كه بخوا ي هر كار و
  ي اون دو بار

خودت   ي پاها ي كه تو رو دميد ي. من مي رتبه آورد يخوارزم  ي تو كه
  و  ي ساديوا

هات رو  يچند تا نقاش اد،يز يلي. من حسود بودم، خي چيه من
  هيبرداشتم و بردم 

  !سوزوندم جا

 ومدميبزرگ تركه شدم حسادت جاشو داد به حسرت، من تا م  يول
  تكون بخورم

و  ي راحت انتخاب رشته كرد يلي گرفت و تو خ يم راديبهم ا مامان
  ي رشته ا يرفت

  .مورد عالقت بود كه

  دميجاشو گرفت. به خودم اومدم د نيكم حسرت رفت و تحس كم
  كه از خودم  ييتو

 شه؟ي، باورت مكردم يهت افتخار مرو كردم الگو! ب ي تر كيكوچ
  يجشنواره ا
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  راروياون لوح تقد شهيهم دونمي. من م ي اريكه تو توش رتبه ن نبود
  يجلو ي ذاريم

  .دم يد يبه جاش من م يول نه يكه مامان بب چشم

اون  ي كه تو ي ا يكلمه حرف زدن با تو راجع به موضوعات فلسف كي
  سن تو دفتر 

  خوندم،يدفتر خاطراتت رو م شهيارزوم بود! هم ينوشت يم خاطراتت
  طرفدار هيمثل 

به پناه هم  ناروي! همه اكنهيدنبال م محبوبشو سندهينو ي همه كارا كه
  در  گفتم، اون

  .شهيتك تك كارام بود هم انيجر

  گفتم؟   يبهت م  يچ ومدميجلو! م اميتونستم ب ي نم زيي... اما پاآه

تو دفتر خاطراتت از من به عنوان دزد محبت   شهيكه تو هم يوقت اونم
  اديمامان 

  .ي كرد يم
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  نيكه جبران ا كنميم ي كار هيشد كه فكر جبران افتادم. گفتم  نيا
  چند سال كم رنگ

تو  ي بد ريراجع به من تصوبرام مهم بود  يياجور هيباشه،   بودنم
  ذهنت نداشته 

  .ي باش

بود كه  يكيهامون  خوردم،يبه رابطه تو و هامون قبطه م  شهيهم من
  مثل تو  قايدق

كه مثل هامون باشه،   خواستميم  ويكي مستقل و خود ساخته. منم  بود،
  كه بهم  يكي

و دار  ري. تو گاره يسلطه مامان در ب ريبده و منو از ز  استقالل
  پناه بود ي خواستگار

  !دو نشون بزنم ريت هيبا  تونمي م  دميفهم كه

كردم رو مخش كار كنم،   يافتادم دنبال هومن و سع ي عوض هي مثل
  كه تا   يهومن

  شي زده بودم! پموقع سر جمع چند تا كلمه هم باهاش حرف ن  اون
  خودن كفتم اون
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  خواستميبار م  ن يهامونه پس مثل هامونه پس توئه! واسه اول برادر
  مستقالنه عمل 

 به عنوان پسر يمن دوست  ذاشتينم  يان حتتا قبل از اون مام كنم
  زيچ نيبدتر  نيداشته باشم. ا

 ي به خودم بگم ه تونستم يبعد از هرگز م يمامان بود و از طرف واسه
  تو  يلعنت

  !ي كرد  يغلط هيبدون مامانت  بالخره

خانواده شم تا توجها   ي بود كه دختر بده  نيا م يهدف اصل يول
  معطوف تو بشه و 

علت    دونستمي. البته اون موقع نمنه يتورو هم بب  هيسم  شدميم  باعث
  از تو هيسمنفرت 

  !دستي چيپ انقدر

شه و باهام  يبود كه اگر هومن راض نيبه نفع تو بود و شعارمم ا  رفتنم
  ن يبهتر اديب

با   دمينقشه كش نينجات دادم واسه هم يآدم الش هياز دست  دوستمو
  هومن فرار كنم 
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شد! بهش  يبار نخ دادن من نخو گرفت و راض نيز چنداونم بعد ا و
  قا يگفته بودم دق

  !ي كه همه بفهمن تو به زور با پناه نامزد كرد ميعقد بر روز

 كميبهش نزد ي! حتستيتا بفهمم هومن مثل هامون ن د يكش طول
  يا جهينبود تنها نت

  !دادمبود كه پناهو نجات  ني فرارم داد ا نقشه

! مثل  مي به تمام معناست، اشكال نداره منم عوض  هيعوض  هي هومن
  م يالشخورا افتاد

بار بهم   نيتاحاال چند ستياصال! مهم ن ستيجون هم، مهم ن به
  كرده، مهم  انتيخ

 چي من ه   كنم،يم يچند بار مچشو گرفتم! در عوضش منم تالف  ستين
  تونم يوقت نم

  !بچه بدم  بهش

 هيكه نقشه من نه تنها منو مستقل نكرد، بلكه حاال  نهيا شيجالب
  دوطرفه  ييجورا
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خونمونم   ره،يگ يو حقوق م كنه يپدرش كار م ش ي! هومنم پميا وابسته
  كه اونا بهمون 

  !هم كه دست از سرم بر نداشته هيسم دادن،

 ي نجوريدونستم ا يتورو هم ازت گرفتم، به خدا نم ي تنها حام تازه
  ! من اصال شهيم

 يدونستم بابا فوت شده، بابا فقط خام  ينم شي چند وقت پ نيهم تا
  منم ز،ييتو نبود پا

وقت   چيه  خواستميبود كه نم  يتو بابا رو دوست داشتم. تنها كس اندازه
  ب يبهش اس 

  .بود  هيقض نيگناه ا ي. بابا تنها آدم ببرسونم 

شده بودم!  كرد، من اما خشك  يم سي شلوارم را خ ي زانو شيها اشك
  لعنت! همه 

احمقانه بود، در عرض چند هفته   ي باز كي زيمسخره بود، همه چ زيچ
  لعنتگاه شده 

  ديشده بودم! با چارهيه بودم، خواهر شده بودم، ب الگو شد  بودم،
  دئو ياست ودرخو
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شده بود! تازه،  قيمسلسل وار به من تزر قي! همه حقاكردميم چك
  ي چارگيعامل ب 

  .هم من بودم! لعنت  پناه

  اش را متوقف كرد و گفت  ه يگر ازين كدفعهي

اگه بفهمه   يندارم! حت گهينه تنها تورو ندارم، بلكه پناه رو هم د -
  كه ي چقدر كار

روز  ه يبخشه. چقدر مسخرست كه  يبه نفعش بوده بازم منو نم  كردم
  و به  ي ايتو م

و به خاطر تو  اديچند روز بعدش پناه م ،يكش يبچرو م هيپناه  خاطر
  با آوار 

  !يخودتو بكش مينزار  كنهيم جيو همه رو بس كنه يم كسانموني

  !...... منم كه نگاه چيكه ه  منم

و  كنه يهومن ول م  شم،يو من تنها تر م  رهيم  يهم م هيسم اخرش
  و من تنها تر رهيم
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و من تنها تر  رونيب كننيخانواده هومن منو از خونشون پرت م شم،يم
  . اصال شميم

  .اومدم تا تنها تر باشم ايبه دن من

به من كرد و   يرا تكاند، نگاه  شي بلند شد و پشت مانتو شيجا از
  گفت 

ازت  ي خبر هي ييجا هياوجت. بذار   ي ! برگرد به روزازييبرگرد پا-
  بشنوم و ذوق

  !خواهر منه نيبزنم ا و داد كنم

  .را گفت و رفت نيا

گاه رفتم و شروع كردم به   يهم بالفاصله پشت سرش به مخف من
  شكافتن تمام آن

  ديق  مگفت يم  يرج با هامون بافته بودم. وقتكه رج به  ييود هاو پ تارها
  همه را خواهم 

درصد از آن  ٩٠نخواهم داشت! اتفاقا هامون  يياستثنا چيه يعني زد
  همه بود كه
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  !زدم يرا م  دشيق ديبا

زد و من   يحرف درست و حساب كيفقط  شي در كل زندگ ازين
  نياول ي برا  خواستميم

نه عالقه اش مهم   ميبار خواهرانه به گفته اش عمل كنم. برا نيآخر  و
  بود، نه 

بودم كه گند   دهي رس ييبه جا يداشت! حت  تياهم ميبرا افتخارش
  ي زدنش به زندگ

داشت محوطه  تيكه اهم ي زيبود! تنها چ تياهم ي ب ميهم برا همه
  شكل ي ا  رهيدا

  .بود ميبه رو رو

دو زانو افتادم و سرم  ي بود كه رو ديخاطرات انقدر شد يناگهان هجوم
  را محكم

  .نكشد  ريتا ت گرفتم

  !كشت يم آخر مرا رهيدا  نيا
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بود كه آن روز بغلش  يكه صاف صاف است همان درخت يدرخت آن
  كرده بودم و

  .كردم يم هيگر

 ك يتنه اش   ي آنطرف ترش است و رو يدرخت كه كم يكيآن  اي
  سوراخ بزرگ 

داده به او تمام راز  ه يبود كه تك يداركوب است همان  يزندگ محل
  را م يزندگ ي ها

  .هامون گفتم ي برا

  زبان باز كرد  شيكنار درخت

  ندارم  يدوست  چيمن ه-

  !شميحساب م عاتيمنم كه البد جزء ما-

از درختان  يكيزده  رونيب شهيزد. نگاهم به ر شتريبه چشمانم ن اشك
  كيافتاد. 

تا قد بلند تر شوم و از باال ساعت ها به چشم   ستادميآن ا  ي رو  روز
  .شدم رهيخ شيها
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 يافتاب گردان ي و زرد گل ها  دهيخشك ي آن طرف تر ساقه ها يكم
  با ي كه روز

  .آنجا بود ميهم كاشته بود ي همكار

  .ديتا مرز انفجار رس سرم

رخ و با دستت كالهتو نگه . تند تند بچيچرخيآروم م يليخ زيينه پا-
  خوام يدار م

 ي . توي نره از ته دل بخند ادتيدور و ورت معلق باشه.  موهات
  .نگاه كن نيدورب

نه   ي كرد يم يبلوط دي! چته تو امروز؟ اون كوهو بايزن يگند م ي دار -
  ي قهوه ا

  .سوخته

  .معاف شم ي از سرباز خواديدلم نم-

  .زنميهاشو م  هي. اصال برو كنار خودم ساي گمشو بابا! حاال كو تا سرباز-

كه  ييوسط محوطه افتاد. جا قيكوچك دق يفرو رفتگ كيبه  چشمم
  ها بار  ارديمل
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و  دمييدرختان را پو ي . با چشم شاخه هاميانداز انداخته بود ريز
  ريز افتمش؛ي

بعد از هشت سال هنوز همان جا به همان شاخه درخت  اندازمان
  .بود زانيآو

  .د يكش ريهم عالوه بر سرم ت قلبم

  زم؟ ييپا-

  وات؟ -

  .مين ي بش ميمن خسته شدم! بر زييپا-

  !يگفت  گهيد زيچ هي يول-

! گوشات ي ديبلند گوش م ي آهنگاست كه با صدا نيا ريهمش تاث نايا-
  !شده وبيمع

  .يگفت گهيد زيچ هي دونم يمن م  يول-

  ميكاشته بود يكه با فالكت و دزدك  يمجنون دي ت!ببه خاطرا لعنت
  آن سو تر يكم

  .بود دهيخشك
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  خانم سروش؟  نيدي افتخار رقص م-

  !ي سپهر  ي البته آقا-

  از دستم خارج شده بود مياشك ها كنترل 

  .ه يموهات خوراك عكاس-

  .دوست داره ي مدل مصر  هيسم-

وقت منو   چيه گهيد ي سروش! اگه موهاتو كوتاه كن زيي! پايه-
  .ي ني بينم

  .ون هام يخوبه كه هست چقدر-

  هستم شهيتا هم-

  اوپس -

  .هامون مي باش يمنطق  ايب-

  ه؟يو منطق چ-

  منطق اينه كه ما نميتونيم حس وحال عاشقانه داشته باشيم  
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متر به    يشدن بودم، سانت يحال مرگ افتاده و از درون در حال ته به 
  يكه جانم را م ياز خاطرات بود، خاطرات زيمحوطه لبر نيا متر يسانت 

  .بودند رانگريو گرفت. خاطرات

  .شماره ناشناس كيزنگ تلفن مرا به خود آورد.  ي صدا

 نجاي كه هم يگذاشتم آنقدر زنگ بخورد تا قطع شود تا وقت  تياهم يب
  شوم اما هيتجز

  .ول كن نبود طرف

  بله-

  دخترم؟ يخودت زييپا-

  .د ييبفرما-

  .ايب  كنميباالست. خواهش م يلي. تبش خستيهامون حالش خوب ن-

  !نزد قلبم

  گفتم  متعجب

  خانم؟ اليل-

  افتاد هيگر به
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  ره يميكنم. بچم داره م ي. التماست م ايتوروخدا ب-

  .كردن نبود هيبلند شدم. وقت گر ميجا از

  .رسونم يخودمو م-

 گريهامون دپا تند كردم،  اطيدادم و به سمت ح يلب فحش ريز
  هامون من نبود اما

  !بود من نابود بودم ينم اگر

  زدم  اويفر دميدوي كه با سرعت م يدرحال

  !هيسم-

  .كرد نگاهم 

  !پرت كن چتويسوئ-

هوا گرفتمش.  ي را پرتاب كرد و من رو موتيسوال ر ي حرف و ب يب
  چند وقت 

 يم واريرا به در و د هينرانده بودم؟ اگر رخش سم ن يكه ماش بود
  چه؟ به دم يكوب

  پرسش باشد؟  ن يپاسخ ا توانستيم ي زيكلمه به جهنم چه چ جز
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حال راندن بودم و پخش خودم كه امدم در اتوبان با سرعت در به
  به شكل  ني ماش

حس و هوش بودم   يانقدر ب يو من حت خوانديالهه ناز م ي ا احمقانه
  خفا  ييكه توانا

  .را نداشتم كردنش

بار مگر در همان آپارتمان  ي به همان خانه؟ آخر  رفتم؟يداشتم م  كجا
  را نيجن كي

عذاب  نكهيشكل ممكن به قتل نرسانده بودم بدون ا نيتر عيفج به
  شتريب يوجدانم حت

  نجامد؟ يبه طول ب  قهيسه دق از

مگر نه   كردم؟يحسش نم گريبود كه د  افتاده ياتفاق شومچه  اصال
  من هم هم  نكهيا

در حال سوختن باشم؟ چه  ي مار يمثل او در بستر ب ديبا اكنون
  بهتر  ايمرگمان، 

  چه مرگم شده بود؟ ميبگو
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به من  هيذهنم شروع به پردازش كرد و پاسخ در صدم ثان  بالفاصله
  ! او هشت ديرس

مرد و  يداشت! او داشت م ي و ي مرا سر كار گذاشته بود. او اچ ا سال
  من هشت 

  .دانستميبود كه نم سال

را وسط كوچه بدون پرك  نيتكان دادم و ماش تي را با عصبان  سرم
  كردن رها و به

او را  ديمرد. شا ي. او داشت مدميدر كه از قبل باز شده بود دو سمت
  خواستمينم گريد

  .من باشد ي نبود كه ارزو ي زيمرده اش چ اما

به فغان آمدند. در را هل  ميكه زانوها مودميپ  يها را با چنان سرعت پله
  دادم و بعد 

متوقف  ميو زمان برا  ن يها زم لمي. نه كه مثل فدمشانيچند سال د از
  شود و آن ها

  نيا خت،ير دنشاني، نه! اما دلم از د نم ياز اشك بب  ي پشت پرده ا را
  فودند  يدو كسان
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  .حساب باز كرده بودم  شانيمن به عنوان پدر و مادر دومم رو كه

  سرد گفتم  د يهم نكش  ه يبه دو ثان يحت  هايباز ي هند نيا

  كجاست؟-

  .سالم من هم نبودند قيال  يحت

  .حرف وارد شدم يرا نشانم داد و ب يرنگ ديخانم درب سف اليل

آن  رينظ  يب ي خودم نبود كه بدون اراده حواسم پرت معمار دست
  اتاق شود. اتاق

  ميست و چپ ن رنگ. در ضلع را ديبزرگ بود و كامال سف رهياد مين كي
  به رهيدا

 ري تا سقف كار گذاشته شده بود و پرده حر ييپنجره ها واريد ي جا
  آرام يرنگ  د يسف

شده  ختهياو واريقاب به د اردهايملمن اما  ي رو به رو. خورديم تكان
  بود! در

  هيو در بق زديلبخند م يبلند و پر كالغ  ي با موها ي دختر اكثرشان
  گور يقاب ها ف
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 نياحمق بزرگ بود، ا كيگرفته بود. هامون هم مانند من  ي هنر ي ها
  ياتاق چه فرق

  من داشت؟ ي اتاق چشم ها با

   خورديمن به چه دردش م يلعنت خاطرات

 يرو  حهيرا  نياز ا  شهيش كيداشت،  ين ياشنا و دلنش ي اتاق بو تمام
  من  شيآرا زيم

 وريد  سيم  ،يصورت ونيپاپ كيكوچك با  ي ا شهيخانه ام بود، ش در
  ي دوست داشتن

  !ام

 شهيكه هم ي دي سف ي اماهاي ي انوينگاه مرا از پ يف ي ناله ضع ي صدا
  ي پشت آن م

گرفت و به تخت گرد و  كرديعاشق تر م هيبه كالو هيو مرا كالو نشست
  رنگ د يسف

  .اتاق داد وسط

  !آنجا بود او
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  !او

  !اش ي خود لعنت قايدق

  .د يچيپ يدر خواب به خود م  دي سف ي انبوه مالفه ها انيم در

نبود  يچون او آن ستادميراه ا ي ها انهيسمتش پا تند كردم اما در م به
  !داشتم اديكه من به 

نشود دستم   داري و هق هقم ب يعيطب  ريتنفس غ ي كه از صدا نيا ي برا
  يرا محكم رو

  !ام فشردم يني و ب لب

و  بستمي راحت چشم م اليكه با خ  يگاه من، كس  هي استوار و تك كوه
  شهيهم گفتم يم

  .مرد رنجور و بدحال نبود  نيمواظب من است ا شهيهم هست،

 مي دست ها دم،يسرش رس ي به سمتش برداشتم و باال  گريقدم د كي
  را مشت كردم

بودند.   ده يچسب سشيخ ي شانيكه به پ ييموها ي نوازش نشوند رو تا
  يهمان انبوه برنز
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 ييكرد. همان چشم ها يو رو م ريكه در هر وزش باد قلبم را ز رنگ
  كه هزاران 

نقششان زده بودم بر بوم و هزاران بار عاشق تر شده بودم و حاال از  بار
  پشت پلك

  دند يچرخيسو و آن سو م نيقرار وا يبسته اش ب  ي ها

بودا   كرهيمانند پ  خواستيكه دلم م يمن، كس يجذاب و لعنت مرد
  از ييطال يسيتند

  !مرگ بود ي بسازم و بپرستم در چند قدم او

ها و   ييوفا يدست من نبود، فراموش كرده بودم ب  مياشكها كنترل 
  شيها ييدورو 

  .را باز كرد شيكه ناگهان چشم ها ختمير يو فقط اشك م را

  ...شيها چشم

  ي كردم؟ چرا هر سر يچرا عادت نم شدند؟ينم ي من عاد  ي برا چرا
  نه ينفسم در س 

  شد؟ يم حبس



 877 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

  نه؟يگفته بودم چقدر نگاهت... سنگ -

fire in wather بود كه  ييخشدار و منقطع همان صدا ي صدا نيا
  ميبرا انويپشت پ

  !نه بخدا كه نبود خواند؟يم

دستپاچه كمكش  شد.  زيخ م يتخت ن ي به سرفه افتاد و رو  ناگهان
  و از ندي كردم بنش

آب را برداشتم و به سمتش گرفتم او اما  وانيكنار تخت ل يعسل
  يهمچنان سرفه م 

  .گرفته بود نييو سرش را پا  كرد

برداشتم به   زي! خرميبلند و دردناك بودند. بم يل يخ شيها سرفه
  سمتش و گفتم 

  .بخور نويهامون ا-

سرش را باال گرفت و با دستش مرا از خودش دور كرد و   ناگهان
  يكه سع يدرحال
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دهد نگاهم   انيو دردناك سرفه اش را پا قيعم ي با نفس ها  كرديم
  كرد

  .قدم عقب رفتم كي اما از ترس  من

  يمن او داشت م ي ...خداشيدستش پر از قطرات خون بود و لبها كف
  !مرد

دستمال  كي يعسل ي خم شد و از رو يترسم شد، به سخت  متوجه
  يبرداشت و با حالت 

دار   پيز لونينا ك ي گونه لبها و دستش را پاك كرد و در  وسواس
  گذاشت و به 

سطل زباله اش را پر   يچارگيزباله كنار تختش انداخت و من با ب  سطل
  نياز هم

  .افتميها  لونينا

  التماس كردم  هيگر با

  .... توروخدامارستانيب  ميمن! هامون بلند شو بر ي خدا-



 879 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

شوم و  ي زي. چدميمحض د ي ديكرد و من در چشمانش نا ام نگاهم 
  ي ن  يدر ن رهيت

العالج. به   ي ماري ب  كي يبه بزرگ  ي زيبود. چ دهيتار تن شيها چشم
  !مرگ يبزرگ

  ؟ يكنيم هيگر ي به خاطر من دار-

ه آشغال تك كيادا كرد كه انگار درحال صحبت راجع به  ي را طور من
  .است

  ست،ين  ايب  مارستني او ب مدانستياسش كردم، مرا گرفتم و التم دستش
  بود  ديانقدر نا ام 

  يم  دانست؛يمانده بود م شيكه برا يكار را اتالف وقت اندك  نيا كه
  از دم،يفهم

  زدم اديخواندم. فر يم نگاهش

احمق! بلند شو. اگه برات ارزش دارم، اگه هنوز   ي ريميم ي دار -
  به خاطر  ،يعاشقم

  .بلند شو  من
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  باره اش نشود گفت باعث سرفه دو كرديم ي آرام، انگار كه سع ييصدا با

  ...  زييمردم پا شي وقت پ يليمن... خ-

 زديم اديرا فر يست ين شيچشم ها داد،ي خس خس صدا م  شيها  نفس
  ي و من حالت

كه  ي قمار زيرا در حال باختنم، انگار سر م ميايه كل دنانگار ك داشتم
  همه  ي رو

 نيو پست تر  نيدر آن شرط بسته ام درحال نگاه كردن به اخر زميچ
  ورق در دستم

  !هستم

  را گرفتم و محكم تكان دادم  شيها شانه

 مي دوباره گورتو از زندگ ي حق ندار ي سپهر ي ! آقاي ر يبم ي حق ندار-
  ه يو بق يگم كن

و با   اياون دن اميم ي ريه بماگ ؟يفهم ي . ميهم به گند بكش عمرمو
  خودم دوباره ي دستا

  ...! پاشوكشمتيم



 881 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

  .را به دوطرف تكان داد سرش

  وقت... ندارم خزونم.  -

  .نههههه نزديكم نيا دم يكش غيج

  اديتر شد، نگاهش فر رهيشوم النه كرده در بند بند چشمانش ت هيسا
  نفس  د، يكشيم

  ...كردنديم اديچشمها فرجام را فر نيبه شماره افتاده بود، ا شيها

  دم يو نال دي شد ي هق هق با

  .نه هامون...نه! به خاطر من-

  ه زمزمه كردخست ي با صدا

  ...آروم ستين ي زي . چزميي... نترس پاشششششيه-

  .ديلرز يمثل كوره داغ بود اما م تنش

  دميكش اديفر

  .دياورژانس. توروخدا عجله كن د ي...! زنگ بزنديخانم... عمو جمش اليل-

  د ينال

  ...لحظه رو... خرابش نكن ني. ازيينه پا-
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  !خفه شو-

خانم درهم   الي ل  غيج ي بزرگ با صدا ي ابوالفضل سپهر اي ي صدا
  هم  ازي. نختيآم

  .كرد ي آن سو ترش هومن با عجله با تلفن صحبت م يو كم بود

  زييپا... پا-

  جانم-

  ؟يبخش يببخش... م -

  .گذاشت يرفت... مرا جا م يام م دهي بخش گفتم يتكان دادم. اگر م سر

  !كن ينه! خوب شو و درست ازم معذرت خواه-

  ...من... من زييپا-

  زدم  هق

. گوش بخشمتيوقت نم چيه ي حرف نزن هامون. اگه منو تنها بذار-
  دارم يچ ي ديم

  گم؟يم

  ...تر و لرزش تنش شي تنش ب ي ما حس شده بود و گر ي ب بدنش
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  زدم  اديفر

  .هامون تو چشمام نگاه كن -

اش را به نگاهم  يعسل  ي لرزانش را باز كرد و چشم ها ي ها پلك
  دوخت و من

 كنميم  ديوقت تاك چيچشم ها ه نيچرا كه ا دميترس  شهياز هم شتريب
  ي وقت عسل چيه

  ...من اما حاال  ي حداقل نه برا نبودند، 

  و شمرده گفتم  محكم

گلوله تو  ،يقطع كن ن،داروهاتوييپا يبهت بزنه، از دره پرت ش  صاعقه
  يمغزت خال

 ي زيهر چ  ؛يعيبا مرگ طب اي ي بر نيوتيگ ريز ،ي بخور انوريس  ،يكن
  كه باعث بشه 

نكن   ي. پس مثل احمقا سعامينداشته باشمت فورا پشت سرت م گهيد
  صورت مسئله

  .يپاك كن رو
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به دنبال    ديشا دم،ييرا كاو شيو نم لرزان اشك درون چشمها نگاهش
  همان رنگ

  .داده بود ي بد رنگ و مسخره ا يرا عسل شياما نبود، جا خاص،

  ي ادامه زندگ ي برا  زهيانگ  يبدهم، كم يواه ديام ي كردم كم يسع

  .مياز مواردش رو انجام نداد يليكه خ ميدار ستيل هيما هنوز -

آمدند شدم. به خودم كه  يبرانكارد و دو نفر كه به سمتمان م متوجه
  آمدم تن لرزانش 

منجمد   ييبه سرمارا  شيدستانم نبود و آن تن داغ جا انيم گريد
  .ننده داده بودك

  .داخل آمبوالنس انداخت و رفت با دو خودش را هومن

نكردم.  يتوجه ميها چهيماه اديو به فر دميدو نييتاب از پله ها پاش  با
  ر يفقط تصو

به دنبالش بروم، عقلم كه   ديبا كرديم ي آور  ادي هي بود كه هر ثان او
  زد و يم  بي نه



 885 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

  ي ندارد را در پستو شيبرا ي بودنت سود است و دهيفا يگفت ب يم
  اهچاليسرم در س

  .شدم  ني و درش را چهار قفله كردم و سوار ماش انداختم

فشردن پدال گاز بلند كردم كه در باز شد   ي را برا مي زدم و پا استارت
  ي و سپهر

  .پرت كرد يصندل ي خودش را رو بزرگ

احساساتم   ي هم نگاهش نكردم، مهم نبود، بهتر بود جلو ي ذره ا يحت
  گرفتم يرا هم م

 ادي فر ري كردم تا او در ز يم  ينمغزم زندا ي ل كنارقلبم را هم در سلو و
  ها و فحش

  .دفن نشود ميها

  بي امبوالنس را تعق هيبه سا هيگاز فشردم و سا ي را رو ميعوض پا در
  كردم. خون

مرد   ياگر م داد،يجوالن م ميچشم ها ي و ترس جلو خورديرا م خونم
  چه؟ اگر واقها 
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 كردم؟يم ديبا يگذاشت چه؟ واقعا چه غلط يم  ميو تنها رفتيم
  بدون او؟   يزندگ

  .پدال گاز فشار دادم ي را محكم تر رو ميپا

  جان زييپا-

  !دو سه. بازدم كي...دم

  ......بازدمدم

  ي رو  ي االن جور   ن يهم ديآوردم! من نبا يسرش م  ييبال دينبا من
  تا با  زدميترمز م

بخورد و  شهيد سرش به شاش كه نبسته بو يمنيبه كمر بند ا توجه
  دي. نبارديبم

  !كشتمشيم

  .گاز دادم شتريب

  .دخترم-

  .ي سپهر ي اقا دينگ   يچي! ه سيه-

  ...نيما به خاطر خودت ا-
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 ريتقص  يمن ب  خواست؛يگذاشت احترامش را نگه دارم! خوش نم ينم
  !بودم

! االن خودتونم ديمشعمو ج دي گندو هم نزن  نيتورو خدا انقدر ا-
  ي چه حماقت نيديفهم

 هيخودتونو توج ديدار نيواسه هم نيو به غلط كردن افتاد نيكرد
  بود ني. اديكن يم

ام؟ پسرتون  ياوك ي لياالن حال من خوبه؟ خ ن؟يو صالح من؟ ا ريخ
  حالش خوبه؟

كارتون هامون مرد  نيبه خاطر ا  يوقت نميبب  خواميچطور؟ م وجدانتون
  اون وفت 

 ي پدر و مادر نيبره؟ شما بدتر يراحت خوابتون م  اليبا خ ي چطور
  كه  ديهست

  نيتر فيكث د،يداشته باشه! خود شما عمو جمش  ت تونسي م هامون
  ايدن ي دروغ گو

 ييخمس و زكاتا ن يو روزه ها و ا نماز نيا كنم،ي. من حاللتون نمديا
  چيه  ديديكه م
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داره  مارستانيكه هامون رو تخت ب  ينه تا وقت ست،يقبول ن كدوم
  نه تا   كنهيجون م

  !هوا معلق ام نيزم ن يكه من ب  يوقت

  .كردم و به نفس نفس افتادم سكوت

  نيگذاشت داد بكشم كه حاال ا ي. كاش نمكردياز نمدهن مرا ب كاش
  طور الل نشود،

  .جوابم را بدهد  ينتواند حت كه

كه دامنم را   يتهوع  نينشده بودم، ا يبود كه خال نيتر ا ترسناك
  گرفته بود تا تمام

  .داشت يآوردم دست بر نم يرا باال نم ميها عقده

  ني خونه نش ،دي من ي شما باعث هشت سال جهنم زندگ  ديعمو جمش-
  شدنم، قرص 

ل بد  شدنم، خودتون باعث حا شهيخوردنم، تنها تر از هم اعصاب
  پسر د،يپسرتون
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  نيروز افتاد. شما باعث شد نيشما به ا ي كار بي به خاطر رق شما
  هشت سال من 

. شما  ميريدره ذره بم گهيدور از همد ايو پسرتون اون سر دن نجايا
  من و  ندهيآ

  !ديعمو جمش نينابود كرد پسروتونو

و حال بد هامون و  دي كش يفكر كنم نفس هم نم ي بود، حت  ساكت
  ريكه آژ يامبوالنس

تلنبار  ي كرد دهان مرا باز كرده بود تا درد ها يراهش را باز م كشان
  شده در قلبم 

  .فوران كنم را

  شيماريب  دنيكه من بالفاصله بعد فهم ن؟يفكر كرد يراجع به من چ-
  كنم؟يولش م

برعكس، چون  دمي نه شا اي ن؟ي كه بهم نگفت نيشناخت ي نطوريا منو
  محاله  نيدونست يم

  چي لعنت بهتون شماها ه د؟يبهم دروغ گفت   فيكث نقدريكنم ا ولش
  حاضرم  ديديوقت نفهم
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  هامونو از دست ندم  يعالج داشته باشم ولمرض ال  هيآخر عمر   تا

  يمسلط باشم. سعكردم به اعصابم  يو سع دم يفرمان كوب ي رو محكم
  دم حرفكر

بدهم و بگذارم در همان قلبم بمانند، رسوب  مانده در دلم را فرو ي ها
  كنند و سنگ 

نبود، پدرم به من   يمرد كار درست ريپ نيزدنشان سر ا ادي. فرشوند
  بود  اموختهين

  .بزرگ تر از خودم داد بكشم سر

  شمرده گفتم  شمرده

از   نم يبب  خواميمونم! م  يمنتظر نم گهي! دي سپهر ي تموم شد آقا يول-
  به بعد  نيا

  !ديابق بكنمثل س ي امونو چجوره ديخوايم

  زدم پوزخند

  .البته اگه زنده بمونه-

  .آخرم را به سمتش پرتاب كردم ري شدم و ت مارستانيمحوطه ب وارد
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  .شهيهم ي برا رم؛يم رانيدارم از ا-

  .شدم  ادهيپ  نيبه سرعت از ماش و

  .دميدو كرديل مكه او را حم ي كارد دنبال بران به

  ادهيپ يرنگ  يمشك  ي ايكه از پرش دميخانم را د اليو ل ازيسرم ن  پشت
  هشدند و با عجل

بزرگ را  ي نگاه سپهر ين يتا لحظه آخر سنگ يسر من امدند، ول پشت
  خودم  ي رو

  !و ماتش كرده بودم شي كردم، ك حس

رود. او را  يكه جانم م  دميد شتنيو به چشم خو دميبرانكارد نرس  به
  بردند، در مقابل 

آن نوشته  ي كه با رنگ قرمز رو يمن. در ان اتاق لعنت ي ها چشم
  بودند ورود افراد 

  !ممنوع  متفرقه

در سرم  ي! افكار نحسختمياتاق فرو ر ي خشك روبه رو يصندل ي رو
  داد يجوالن م
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 ي آمد، اگر برا ينم  رونياگر از آن اتاق زنده ب شد،ياو خوب نم اگر
  چشم شهيهم

  كردم؟  يم يچه غلط ديبا قاي بست من دق  يمجهول الرنگش را م ي ها

از من را هم به همراه خود برد و مرا پوچ   يميكه رفت قسمت عظ پدر
  ريز يو ته

را به من نگفته   نيوقت ا چيو غم برجا گذاشت. پدر ه  يياز تنها ي آوار 
  بود كه در

 ميچگونه تكه ها  ديرفت با  يچه كنم و من بلد نبودم وقت ديبا نبودش
  وند يرا به هم پ

ا بلد ر زانميو حاال هامون هم مثل پدرم. من نبودن و نداشتن عز بزنم
  .تم سينبودم و ن 

  كردم؟ يم ديبا چه

  يم  هيخانم را در آغوش گرفته بود و هردو گر اليل ازيآن سو تر ن يكم
  .كردند

خانم چرا؟   اليچه مرگش بود؟ ل كرد؟يم هيگر ي ها ي ها  ازيچه ن ي راب
  نيمگر ا
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  نكرده بود؟ ي ني ب شيرا پ روز

و اشك  ديلبش را گز م،يسرش را باال گرفت و چشم در چشم شد ازين
  با شتاب  شيها

  نيا انيرا در م ازيكرد! فقط ترحم كردن ن ختنيشروع به ر ي شتريب
  وانفسا كم داشتم 

خانم كه حاال اوهم نگاهش به  اليبه ل ي آن هم كامل شد. پوزخند كه
  من بود و پناه 

 شانيبه ترحم ها ياجياحت نيو از جا بلند شدم، كوچك تر زدم
  .نداشتم 

شدم كه تازه از در داخل شد و با چشم دنبال   ي سپهر ي اقا متوجه
  هم  ديشا اي يكس

 شيدر پ  ي گشت، توجه نكردم و راهم را به سمت ورود يم ي زيچ
  گرفتم. از كنارش

  را گرفت و گفت نمي رد شدم است  كه

  .مي باهم حرف بزن ديبا-
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  به سمتش بر نگشتم  يحت

  .بشنوم  ي زيچ خوامينم-

  .را از دستش درآورم اما نگذاشت نميكردم آست  يسع.

  !كنمي. خواهش م زييپا-

 ده يزد. تا به حال ند يموج م  شيكردم، التماس در چشم ها نگاهش
  طور  نيبودم ه

تا ابتدا او از در رد شود.   ستادميكند. سرم را آرام تكان دادم و ا نگاهم 
  دوست نداشتم 

كند فقط  هيخودش را توج خواستميگوش بدهم، نم شيحرف ها به
  تا حرف رفتميم

  !كند ميرا بزند و رها شيها

و او كالفه و  نهي من دست به س م،يستاديا اطيهم در ح ي به رو رو
  اشفته دائما دست

شده بودند  دي سف يي دسته ا يل جالبكه به شك شيرا در موها شيها
  . مثل برديفرو م
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 قي عم ي و نفس ها كرديرا چنگ م ش يموها شديكه م يعصب پسرش
  . غر د يكشيم

  زدم 

  .من تا ابد وقت ندارم ي سپهر ي آقا-

  نگاهم كرد و گفت  سرانجام

  !زيينرو پا-

  درشت كردم چشم

  جانم؟-

زنده   ي حساس! هامون بفهمه تركش كرد تي موقع نياالن نه. نه تو ا-
  .مونهينم

. منم نيكرد شيكه شما هشت سال پ كنميرو م ي دارم كار قايدق-
  اون موقع پدرم رو

ممكن بود  رو. منم بعد رفتن هامون ميدست داده بودم، تنها حام  از
  د يدون يزنده نمونم!م
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مرگ رفتم؟ كه اگه پناه نبود تا حاال مرده بودم؟ شما  ي بار تا پا چند
  د ي فهمياصال م

  بشم؟ ريتحق  شتريبشه؟ كه ب يبمونم كه چ د؟يخوايم ياز من چ ديدار

پا   خواديگفت نم م،ي هامون قسممون داد بهت نگ  شي هشت سال پ -
  . جونيسوزش بش

 شيكه برا ي تنها دختر خواستيقسممون داد. مادرت هم نم خودش
  شهي مونده هم  يباق

تنها دخترش بدبخت   خواستيمعرض خطر باشه به قول خودش نم در
  شه! باشه 

رو قبول   ناي! همه اايپدر دن  نيوغگو من بدترمن در في بد! من كث من
  دارم. بخدا

هامونو ترك نكن. اشتباه مارو تكرار   كنميخواهش م  يدارم. ول قبول
  .نكن

  تكان دادم  سر

  !تونمينم-
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  .ديكش داد

  !ي عشق دار  ي ! تو فقط ادعايست يعاشق ن تو

عشقم را به او نشان بدهم و ثابت كنم.   زانيزدم، الزم نبود م  پوزخند
  عقب گرد كردم 

  دميرا از پشت سرم شن شيصدا كه

  !ي به مرگش نبود يراض ي اگه واقعا عاشق هامون بود-

مرد   يخوردم.من قرار نبود او را بكشم! او بدون من نم يسخت تكان
  را ثابت نيا

  .بود كرده

 ده، يدوباره طعم بودن با تو رو چش  ،ي هامونو به خودت عادت داد-
  شيدوباره آت

  ني . ا ي كرد خاموشش كنه رو شعله ور كرد يرو كه سالها سع يعشق
  ست يرسمش ن

  .دخترم
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  ؟ي ديبهتر بود رفتم تو اتاقش. اتاقشو د كميكه حالش  شيروز پ چند
  ي همش عكسا

  چوقتياتاقش بودن ه واريكانادا هم اون عكسا رو د ي تو يحت توعه،
  يسع

  .م گفتبه  ميكانادا بود يخودش وقت نويفراموشت كنه، ا نكرد

  هيبعد مدتها!   زنهيم  انويداره پ دميرفتم تو اتاقش د يروز وقت اون
  ت ينها يب ي ملود

بودمش و معلوم بود خودش نوشته. چقدر   دهي نشنتاحاال  ن،يغمگ
  بهش افتخار كردم

دوباره شده همون  سازه، يداره دوباره خودشو م دميپسر رعنا و رش كه
  .ي هامون قو

  دم،يرس دفعه وسط زدن دستشو گذاشت رو قلبش و خم شد، ت هي
  سمتش و دميدو

بهم نگاه كرد كه تموم حرفامو پس گرفتم.   ي شد ؟ جور يچ دميپرس
  ره يغم نگاهش ت

  .لرزوند پشتمو
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  .كنميازم متفره! دارم حسش م زييبابا پا  گفت

هامون بودم  يبار متنفر شدم، من باعث بدبخت  نيهزارم ي خودم برا  از
  نيمن به ا

ود. بغلش كه كردم مثل بچه انداخته بودمش جهنم خدا برام كم ب روز
  ها شروع كرد

  !خدا منو بكشه زييدن. آخ پاكر هيگر به

  با خودت؟  ي كرد كاريگفتم چ  بهش

  !دمياوردوز كردم بابا. بعد هفت سال تا خرخره مواد كش گفت

تو  شه يتر از هم فيعرق كرده بود، الغر تر و ضع  شيشون يداشت، پ تب
  بغلم داشت 

  .كرد يم هيگر

 چي هامون بدون تو ه دميكار از كار گذشته، د دميجا بود كه فهم اون
  وقت سرپا 

بكنم تا پسرمو  ي همون جا بود كه به خودم قول دادم هر كار شه،ينم
  نم، يخوشحال بب 
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  .گردونم يبهش برم  زشوييپاقول دادم   بهش

هزار بار مردم، با هر دم و بازدم خودمو لعنت  ي چند سال روز نيا
  كردم. آرزوم 

پسرم  يحال روزشم ول نيا ليبزنه تو گوشم و بهم بگه من دل  اديب بود
  آقاست،  به،ينج

خواست خدا  گهيم  زنه يلبخند م گه،ي نم يچيتو خودش، ه زهيريم
  امتحان گهيبوده، م 

خودمو لعنت   شتريو من ب  گه يخودمو سرزنش نكنم، م  گهي م خداست،
  شتر يب  كنم،يم

  .دونميمرگ م قي ال  خودمو

  شيبار پ  نيهزارم ي ننداز، نزار برا ني . نرو دخترم. رومو زمزييپا نرو
  پسرم

برگرد  كنميباشم نزار هامونمو از دست بدم. التماست م شرمنده
  و پسرمو بهم  ششيپ

  .برگردون
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!  ستيشانه ام گذاشت و مردانه گر ي و سرش را رو  ستاديا ميرو به رو
  ان يمن در م

 ؟يجاودانگ رياكس  ن؟يمدد رسان؟ مورف ؟يجهنم كه بودم؟ ناج نيا
  كه بودم؟ چرا 

نجات از جهنم  ي برا زيمرا تنها دست آو يكيبه فكر من نبود؟  يكس
  دانست، يم

قرار بود خودم را   يچه كس ي! پخواندي آرامبخش م ي مرا دارو  ي گريد
  آرام كند؟ كه

 يبود دل زخم خورده و خون الودم را مرهم شود؟ چرا كس قرار
  توانست ينم

  جنونم باشد؟ ي برا  يليمن باشد بدون آن كه خودش دل آرامبخش

شده بود كه  ي مرد نيمحكم تر ي هم مامن اشك ها  ميشانه ها يحت
  دهيبعد از پدرم د

مظلومانه اشك مرا از شوره زار  ي قرار بود دانه ها يپس چه كس بودم؛
  گونه ام 

  گفتم  يرحم يالقلب نبودم اما با ب  يقص د؟يبزدا
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شه   تيهامون تثب   تيكه وضع  ي. فقط تا وقتديمتاسفم عمو جمش-
  و از مونميم نجايا

  .خواستمه نيآخر نيا .د ينگ چكسيبه ه  خواميم شما

پشت سرم  ي ا  رانهيچه و دانستميم يكردم به خوب  شيآنجا رها يوقت
  گذاشته  ي برجا

من    ،يالقلب بنودم اما من هم حق انتخاب داشتم، حق زندگ ي. قصام
  ريتحق قيال 

مرا عمدا پس زده بود،   يكس ينبودم. روح كمال طلب من وقت شدن
  نيخواستار ا

سر عناد  انيجر نيكه در كنارش بمانم، عزت نفس من با ا نبود
  .داشت

  يسنگ كرد،يسنگ درونم را نرم نم شيالقلب نبودم اما اشك ها يقص
  كه خودشان

  .خودشان ساخته بودندش ي دست ها با

نگاه نادم  از،ي ن زيرفتم، تحمل نگاه مرخرف و ترحم آم  ني سمت ماش به
  مانيو پش
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خانم و نگاه طلب كارانه هومن   اليبزرگ، نگاه سراسر حسرت ل ي سپهر
  !را نداشتم

 يقوا م ديتجد ديام را گرفته بود و با  ي تمام انرژ اناتي جر نيا يطرف از
  كردم، دوش 

نشستم، قهوه   يمعامله م  زيم ي با خدا پا  كردم،يم هيگر  گرفتم،يم
  ديتجد خوردم،يم

كردم و  يبستم، مداركم را آماده م يچمدانم را م  كردم،يم خاطره
  چند كردميم يسع

  !بخوابم  ساعت

  .و تظاهراتش هيبه دور از سم البته

طناب دور   كيكه مانند  ياز تمام تعلقات فردا و دور شدن  ديبه ام  فقط
  ده يگردنم تن

  .اورميسخت را دوام ب ي روز ها نيشد ا  يباعث م بود

  .دور، دور آخر بود نيا
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 كرد،ينم مينشسته بود و رها ميگلو  خيچند روز ب نيتمام ا  ي زيچ كي
  ه يشب ي زيچ

  !هم بهت ديشا بغض،

 ميدر گلو  هانيك كي  ياسم به بزرگ كيپرتقال بزرگ در ابعاد  كي
  ي بود، گاه

  .نشاند   ياز شدت فشار اشك به چشمم م يگاه دادميم قورتش

  !پناه

  .! آخميتنها دخترك

بود، كاش هنوز هم او   امدهيتو زرد از اب در ن انيم ني كاش او در ا ي ا
  را داشتم،

نفس هم    يحرف هم نزنم، حت ياآلن فقط زنگ بزنم، حت شديم كاش
  نكشم، فقط 

 ي برا رميبم ديسكوتم را ترجمه كند و بگو يكنم و او به آسان سكوت
  كه ي درد  نيا

  .خزانكم يكشيم تو
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  !! پناه پناه پناهآه

! نبود تو ي نمك باش ،ي زخم شو ،ي درد شو يتو كه عادت نداشت چرا؟
  دلم  ي را كجا

  ؟ي و دردناك در قلبم را تو به وجود اورده ا يخال ي فضا  نيا بگذارم؟
  مگر تو هم 

 كي ي توانستي مگر تو هم م ؟ي كرد يو رو نم يها داشت ييتوانا نيا از
  بغض به 

شدم انقدر  يطور دگرگون م نيا يكه وقت ييتو ؟ي پرتغال شو يبزرگ
  را ميگلو

ان؟ آخر كار خودت را بغض اشك شود؟ ه نيتا ا ي كرد يم نوازش
  ديخورش ؟ي كرد

مهرت در دلم جوانه  ي تا دانه ها ي را آنقدر به قلبم تاباند محبتت 
  ند و رشد كنندبزن

  من در فقدانت با آنها چه كنم؟درخت تنومند شده اند  كيحاال كه  و

و من   يكه نگاهم كن  خواهديرا م تيياالن دلم آن چشمان آهو  چقدر
  شان   ين ياز ن



 906 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

برسم تو   جهينت  نيكه به ا ،يكني! كه دركم ميفهم يكه م   بفهمم
  .يپناه ،يكوه  ،يهست

  !پناهم آخ

از دروغ بنا شده   ي بستر ي من رو ي كه عمارت غم ها ي دانستيم تو
  است؟ مگر 

  ؟يبد باش  نقدريا يتوان يم

  .لعنت  لعنت

  دم يفرمان كوب  ي را رو دستم

  دوبار ده بار  كباري

  .شد يكه كوچك تر نم شديبود، ان پرتقال بزرگ تر م  دهيفا يب

 شهيباز شود، مگر هم موتيو گذاشتم در با ر ستادمي در خانه ا ي جلو
  را دوست نيهم

  د؟يچسب  يچرا پس به دلم نم نداشتم؟

 قيهمان جا در آالچ هي. سمدمي شدم و درب را محكم كوب ادهيپ
  ، به محضنشسته بود
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  گفت  دنميد

  هو؟ي ي سكته كردم، كجا رفت يمن كه از نگران زييپا-

  گفتم  ي را در كاسه چرخاندم و با پوزخند ميشدم و چشم ها متوقف

  !بهت نگفته و يهمه چ ازين دمي خب فهم لهيخ-

انقدر گستاخانه  لي دل يتو به حال ب ديرفتارم متعجب شده بود، شا از
  جوابش را نداده

  تم . با تعجب اسمم را صدا زد كه گفبودم

. تو دست از تظاهر كردن و مامان مهربون بودن ميبزار ي قرار هي ايب-
  ،ي داريبرم

مدت  هيقبول؟  يوفتيبابا ن  انتيخ اديتا  شمينم ي دورو برت آفتاب منم
  ي نطوريهم

  .تا بعدشم كه خدا بزرگه! روز خوش مي مونيم

  را با خشم گرفت و گفت  نمياست

  ه؟يچ گهيد انتيخ ؟يزنيچرا زر مفت م-

  !ولم كن! اشتباه كردم اصال  ي دوست دار يتو رو جون هرك -
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  فرستاد و همزمان گفت  رونيرا كشدار ب بازدمش

  سي دختر الو تو دهنش خ نيبهت بگه. چرا ا ازين زدميحدس م ديبا-
  خوره؟ينم

  !. بزار برمدم يمن چهل و هشت ساعته كه نخواب هيسم-

  !كنار اومده بودم  انتشيمن با خ -

  حوصله گفتم  يو ب  دميكش يآه

! بابا بهزاد من اصال  گم يكه از سرم بازت كنم م  ني ا ي فقط برا نويا-
  انت يبهت خ 

ت اومدن من به اي كه بابا بعد به دن   ودين گردنبند مرواربود! او نكرده
  داده بودو 

چون بهش گفته براش  رهيرس تا اونو از سحر بگبابا رفت قب ادته؟ي
  . خودشكنه  دايپ

واقعا   ي كه تو با چنتا عكس مسخره توهم زد نيرو بهم گفت. ا نايا
  من  ي بابا  ريتقص
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  ؟ي ندازي نروژ با اتابك خان عكس نم ي بر ياالن پاش ني ! تو همنبود
  همون پسر 

چرا انكار  ي ماريواقعا ب گم يبود؟ م يبود پسر عمت بود چ تييدا
  به پناه  ؟يكن يم

منتها االن دارم از   رهيروانشناس خوب وقت بگ هي ش يبرات پ گميم
  رميميخواب م

  .گمي شدم بهش م داريب  يوقت

و به سمت اتاقم  دميكش رونيرا از دست خشك شده اش ب نمياست
  رفتم و همانطور 

  دميداد كش بستم يدر را م كه

  !نره ادتيقرارمون -

  !نجايخانه بود ا وانهيد هوففففففف

پرتاب   ي حرص در اوردم و هر كدام را به گوشه ا  را با ميها لباس
  كردم، دلم اتاق

  .بروم گذاشت ينم  هيخواست اما سم يخانه خودم را م ي خاكستر
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الغر تر شده بود و   ي. صورتم كمستادمياتاقم ا ي قد نهييآ ي به رو رو
  از  ميها ي چتر

و اعصابم را  كرديم ريگ  ميتر آمده بود و اكثرا به مژه ها نييپا ميها ابرو
  خرد. با

 د،يام د دهيرنگ پر ي گونه ها يرد اشك را رو شد يدقت م يكم
  تر ي پوستم مهتاب

  دميرا كش  ميروح! كش مو كينداشتم، مثل  شيآرا  ي بود و ذره ا  شده
  كه باعث شد 

بلند تر شده بود  مي. حاال كه ارتفاعشان از دست هازديدورم بر ميموها
  شان كنترل 

. كردميسخت و طاقت فرسا بود اما به خاطر او كوتاهشان نم واقعا
  توانستم يكاش م

چانه ام كوتاهشان كنم اما   ري حاال از ز نيرا بردارم و هم يچيق
  دفعه  ني. اخواستمينم

رشته   نيكه من به ا نيبه خاطر او، كه به خاطر خودم، دلم. و ا نه
  شبرنگ و ي ها
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فكر كردن  ياز حدشان عادت كرده بودم و نبودشان، حت شيب  ي بلند
  به نبودشان هم 

  .كرديم ناراحتم

را بغل گرفتم. خودم نگاه كردم؛ به   مينشستم و زانوها نهييآ  ي رو روبه
  د يسپ  ي باند ها

 ي به الغر م؛يلبها يبه خشك م؛يچشم ها ري ز ي دستانم؛ به گود دور
  ن يصورتم. چرا ا

  شده بودم؟ طور

چرا؟ چرا با هامون ان قرار مسخره را گذاشتم؟ من ذاتا آدم   واقعا
  نبودم و   يفيضع

مادرم و مرگ پدرم را پشت سر گذاشتم  ي مهر يهم نبود، من ب  او
  وقت  چيه يول

  را بكشم. چه شد پس؟خودم  نخواستم

 سم يهامون قفل كرد؟ من كه مازوخ ي دختر كه بود كه در را رو آن
  نداشتم، پس 
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  دستم چه بودند؟   ي باند ها رو نيا

  ي بودن آدم ها  يموقت م،يتنها بودن ها م، يكه عقده ها نينه ا مگر
  ام مرا از يزندگ

  برده بود؟ ليتحل  يروح لحاظ

  .رفتن بود، نماندن  مي تصم نيبهتر

 مي چون با تمام نفرت ها و ترس ها  گذاشتم ياسمش را ابدا فرار نم من
  رو به رو شده 

گوش داده بودم.  ي سپهر ي و آقا هيو سم ازين ي . من به حرف هابودم
  نفر نياخر

كردم و سپس من  يرشته اش را با خودم قطع م ديبود كه با هامون
  آزاد  ي دختر

وقت در تمام طول    چي. هميبروم دنبال تحقق آرزو ها  خواستمي. مبودم
  عمرم انقدر

  .نبودم مصمم

  ...شد. مرگش يكاش هامون خوب م ي كاش، ا ي ا فقط
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  ...مرگش

شقانه . هنوز هم قلبم عاكردياز سنگ نبودم، مرگش مرا نابود م من
  د، ي تپ يم شيبرا

  .شيها تيحضورش، بودنش، حما ي برا  رفتيهم دلم ضعف م هنوز

قهقهه از ته  دنيبزند، نباشد تا با د انو يپ مينباشد تا برا گريكه د نيا
  دلش خدارا شكر 

 ايخودم هماهنگ كنم،  ي را بشمارم و با نفس ها شي تا نفس ها كنم،
  كه  ييوقت ها

  ...اي... اي... اي است درحال فكر  قايعم

  اگر نباشد؟ ايخدا

اش،   يعسل ي خون آلود و تن لرزان و چشم ها ي لب ها ي آور ادي با
  .دميواقعا ترس

در آن  دنشيعمرم سخت تر گذشت. د ي از تمام روز ها امروز
  ...تيوضع

  جا نشسته بودم؟ نيا  چرا
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  .كنار او بودم،يم  مارستانيدر ب  ديبا من

  چيدوش گرفتم و حاضر شدم، سوئ  عايمهم نبود. سر يشده بود ول  شب
  را از  هيسم

بود چهل و هشت  زدم. مهم ن رونيكش رفتم و از در ب ي ديجاكل
  ده يساعت است نخواب 

 ي كه خوردم م ييوعده غذا نيمهم نبود به همان اندازه از آخر ام،
  .گذرد. مهم نبود

  .شدي گذشت و تمام م   يها م نيا همه

پر از استرس توام با نفرت، مملو از  ، يروز گذشت. پنج روز جهنم پنج
  ي نگاه ها

  !و مترحم و گاها حق به جانب زيام التماس

 ايخواهش كند  اينه كه حرف بزند   ام كرده بود وانهيد ي سپهر ي آقا
  مرا ممنوع  يحت

 ي ز يام و به شكل رقت انگ رهيكه خ  شيكند! بلكه با چشم ها الخروج
  از اشك پر و 
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تا وجدانم را  شدميكشاند و من مجبور م  يمرا به منون م  شديم يخال
  يدر تابوت

  .را به به باد بدهد  ميحبس كنم كه مبادا كل برنامه ها ي فوالد

ام  ي كرده بود تا حرف بزند و مثال دلدار  يها بار سع ارديهم مل ازين
  يبدهد و ادا

اما نگذاشته بودم. حالم از   اورديدلسوز و مهربان را درب ي ها خواهر
  او ي رفتار ها

  .خوردي به هم م هيسم و

كرده    انتيقانع نشده بود و قاطعانه مطمئن بود كه پدر به او خ هيسم
  رحمانه يو ب

فه كه خسته و كال ييهاتا به عشق و حالش برسد و شب  چاندهيپ اورا
  از چارهيو ب

و  ليو هزار دل شديمن آوار م ري ي گشتم رو  يبه خانه بر م  مارستانيب
  مدرك

  .آورد كه حق با اوست  يم مزخرف
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خواست قبول   ينم كرد،يم هياو داشت خودش را توج دمش، يفهم يم
  چي كند كه سر ه

  .را به خودش، من و همسرش زهر كرده است ي پوچ زندگ و

ن و مرا به جنو رفتي م ناژياعصاب من پات  ي رفتارش واقعا رو نيبا ا اما
  كشاند،  يم

گفته بودم كه بس كند و انقدر راجع به پدرم مزخرف به هم   بارها
  نبافد، هزاران بار

بودم كه گورش را گم كند اما  دهيكرده بودم و داد كش رونشياتاق ب از
  شيرفتارها نيا

خودش بود!  ي من نبود، برا ي ها برا هيتوج نيبود انگار، ا كيستريه
  كيسر انجام 

كه بخواهد  نيز اكردم و قبل ا يقاطكه به اتاقم آمد آب روغن  شب
  بزند در  يحرف

  !متعجبش به سحر زنگ زدم ي چشم ها مقابل 

به  ني فقط هم هيراحت شدن از دست سم ي بود اما برا يوانگيد البته
  .د يذهنم رس
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  خواستيبود، م  يدن يگفتم سالم خاله سحر واقعا د يوقت شيچشمها
  يخفه ام كند وقت 

  ايسال دن ي و خورده ا ستيب  هيو پوست كنده به او گفتم كه سم رك
  همه  ي را برا

  !است ختهيهم ر ي كند كه پدر با او رو يكرده چون فكر م جهنم

 هي سم ي ضافه كردم كه خودش برابزند و فورا ا  يرفسحر ح  نگذاشتم
  بدهد  حيتوض

كوبان از اتاق  ي پا زدم ينفس نفس م تي كه از شدت عصبان يدرحال و
  !رفتم رونيب

  ينم يوانگيآورد انقدر د يمو شورش را در ن كرديام نم  يعصبان  اگر
  يكردم ول

نداشت كه او چند روز بود كه از اتاق  يخودش بود! به من ربط  ريتقص
  رونيمن ب 

  .گذاشت بخوابم ينم شيها هيگر ي بود و صدا  امدهين

  .آن سمت ايسمت بام افتاد  نياز ا اينداشت!  تيظرف واقعا
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  ي. فقط كمگريد  يجهنم مارستانيكه خانه جهنم بود و ب  خالصه
  درجاتشان فرق 

  .داشت

عوامل دست به دست هم داده بودند تا من قاطعانه مداركم را  همه
  ينور ي آقا ي برا

پدرم   ليوك ي كنم. نور ستيمهاجرتم را راست و ر ي تا كارها  بفرستم
  يكيبود و 

  دهي كه از پدر رس يدوستانش. سهم االرث قابل توجه نيتر يميصم از
  بود و پول 

بود را به  دهيخر ميكه در مناسبات مختلف برا ييو طالها نشي ماش
  هيدادم و بق ي نور

ر فوركس در پورتلندِ اورگان در را به او سپردم و حاال من در شه اش
  دل واشنگتن 

ابتدا  طيبل كيخانه كوچك و جمع و جور و مبله داشتم، به عالوه  كي
  و  هيبه ترك

  !ه واشنگتن وسپس به پورتلنداز آنجا ب سپس
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  .هم مال فردا بود طميبل خيتار

  ني بود كه آخر  دهيشد و بالخره زمان آن رس  يامروز مرخص م هامون
  ي رشته ا

كه از   نيقبل از ا ديببرم. با كرديكشور متصل م نيمرا به ا كه
  به خانه  مارستانيب

الش بد شد به وضعش  كه اگر دوباره ح كردميكارم را تمام م ديايب
  .شود ي دگيرس

  ميشانه ها ي به تن كردم و شالم را آزادانه رو يكوتاه زهييپا ي پالتو
  .انداختم

گذاشتم و مدارك الزم را برداشتم   ني را در صندوق عقب ماش چمدانم
  نكهيو بدون ا

گاه و به كارگاه بروم از  يبه مخف  ايكنم  يخداحافظ هيبا سم يحت
  .زدم رونيخانه ب

  گاهي بافته شده ام را گذاشتم در همان مخف ي اهايرو االتم،يخ خاطراتم،
  بماند، نه   يباق
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كرده  ليدخ ميمنطق را هم در كارها ياز سنگ باشم نه! فقط كم كه
  .بودم

  ي سوخت! او به تازگ ينم شيدلم برا كرد،يم هيهمچنان گر هيسم
  بود روح  دهيفهم

است هم خبر نداشته و  زييكه اسم سحر در شناسنامه پا نياز ا پدر
  بود پدر   دهيفهم

 ياما نم كردمي. دركش مكردهياز او فكر نم ريهم به غ  ي لحظه ا يحت
  شيتوانستم برا

هم به من   يمن خارج بود و صد البته ربط اراتيبكنم، از اخت ي كار
  !نداشت

نقص   يفاصله از ب نيباز شود و در ا  نگيبا آرامش در پارك  گذاشتم
  بودن رژ لبم 

رفتم اما مهم  يم مياز خانه پدر شهيهم ي شدم. داشتم برا مطمئن
  نبود، صاف بودن 

  !لبم انگار مهم تر بود خطوط
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  توانستي كرد دروغ پناه بود. او م يهنوز درد م شيكه جا يزخم تنها
  از زوال 

  .مهم نبود  گريكند اما نكرد. به هر حال ان هم د ي ري من جلوگ يروح

 گريشدم و درب ال محكم بستم، د  اده يمتوقف و پ مارستانيب ي جلو
  مهم  ي زيچ چيه

  .نبود

سرها به   ميبلند بوت ها ي پاشنه ها ي بخش كه شدم از صدا وارد
  ي سمتم برگشت، آقا

نگاهم  زيبلند شد و به سمتم آمد. التماس آم  يصندل  ي از رو ي سپهر
  كرد اما چشم

 ي ز يزد اورا از هر چ  ي شان موج م ين  ي كه در ن يمصمم بودنو  ميها
  خواست يكه م

  و گفت  ديكش  يمنصرف كرد. آه اورديزبان ب به

  وقتشه؟ -
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نگاهم كرد، سرش را  هيتكان دادم. چند ثان  يحرف  چي ه يا بر سرم
  ي تكان مختصر

  .ي ديم  دهيفا ياصرار كردن را ب  د ياو از سر راهم كنار رفت، ش داد

زد. به سمتش بگشتم و  ميقدم دور نشده بودم كه دوباره صدا چند
  منتظر شدم 

. فقط  ي ذروندرو از سر گ ايهشت سال چ نيتو ا دمي شن ازياز ن -
  بگم حاللم  تونميم

  .دخترم كن

  يلبم كم ي . انحناستادميا شيكردم و روبه رو يرا ط نمانيب  فاصله
  كج تر از ان بود

  . گفتم ديبتوان ان را لبخند نام  كه

وقت   چيبعدا! ه ديشا  يكه بگم االن نه ول  كنمينم دوارتونيام يحت-
  چيه د،يعمو جمش

  .بخشمتون. به خاطر خودم نه، به خاطر هامون ينم وقت
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پشت سرم  نمي تا بب  نداختميهم ن  ينگاه  يحت گريگرد كردم و د عقب
  گذاشته ي چه برجا

پشت سر   ي به صدا زدن ها نكهيرد شدم و بدون ا ازي. از كنار ن ام
  يهمش توجه

 ميكه صدا دميشن يچند روز م نيدر اتاق هامون را باز كردم. در ا بكنم
  از، ين  زند، يم

هومن آمده بودند و خواهش كرده  يو حت ديجمشخانم، عمو  اليل
  بودند كه حداقل چند

مانده    يچند روز باق نيخودم ا ي خواستم برا ياما نم نمشي بب قهيدق
  يرا جهنم كنم. نم

 گريامكانش نبود من تا چند ساعت د گريمنصرف شوم. االن د خواستم
  .پرواز داشتم

كه  ييشمرده به سمت او ي را پشت سرم بستم و با قدم ها  در
  صورتش را به سمت

  .نده بود رفتم بازگردا پنجره

  در حالتش بدهد گفت  ي رييتغ اينگاهم كند  نكهيا بدون
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  !ي بالخره اومد-

بار نگاه مجهول   نيآخر  ي آمد، دلم برا ينگاهم نكند بدم م نكهيا از
  الرنگش را

حقم  نيا رفتم،يم  شهيهم ي به خاطر خدا! من داشتم برا  خواست،يم
  .بود

نگاهم كرد. لبخند زدم.   ستادم،يا شيرو به رو قايپنجره و دق ي جلو
  گريد شيچشم ها

 ي را داشت. با همان لبخند رو ينبود، دوباره هما رنگ لعنت  يعسل
  كنار   يصندل

  دميپرس  مانهينشستم و صم تختش

  حالت چطوره؟-

  تلخ زد ي لبخند

  !مونميزنده م -

اما  روميكه دارم م دانستينم قيدق دي! حس كرده بود! شا دانستيم او
  كيبود   دهيفهم



 925 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

  .دم يفهم ياز نگاهش م  ديرا بالفاصله با نيلنگد ا يكار م ي جا

 شيرنگ موها ي انبوه برنز  نيبار دستم را ب نيآخر ي شدم و برا خم
  فرو بردم،

 شيو سفر دستم را در ته ر شيمژه ها، گونه اش، لب ها ش،يابروها
  رنگش  ي برنز

اگر احساسات   ديرا بسته بود، شا شيرساندم. چشمها انيپا به
  شيمشتركمان سر جا

انه . لبخندم احمقبردي كارم لذت م  نيچه اندازه از ا  دميفهم يم بود
  عضو نيتر

  بود. آرام گفتم  صورتم

  هامون-

  كرد نگاهم 

  .رميدارم م-

  نگفت. ادامه دادم  ي زيچ چيه

  !شهيهم ي برا-
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  .تر بود وانهياز من هم د دي! او شاديخند

  !يپس بهم دروغ گفت-

  كج ترش كردم و گفتم   يرا پاك نكردم فقط كم لبخندم

  !رمي گ يكارام ازت الگو م ي تو شهيهم-

  تر شد قيعم لبخندش

  !يهم جذاب يشيتلخ م يوقت يحت-

  گذشت و سپس گفت  هي نگاه كردم ادامه دادم، چند ثان به

  !كنميم داتيبرو! پ-

  !ينفر؟ موفق باش  يو هشتصد و س  اردي هفت مل ني بب-

  زد و گفت يفيسرش را تكان داد، چشمك ظر يكم

  !اديازم بر م ييچه كارا  ي دونيهنوز نم-

  خودش چشمك زدم  مثل

  !تالشت رو حتما بكن-

  اتاق به پشت سرم از   يهنگا نيكوچك تر يسپس بدون حت 
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  زدم رونيب

 داري د نيشدند. اخر ي جار ميقطرات اشك از چشم ها نياول بالفاصله
  دونفر كه  نيب

 دي بود. شا يم نطوريا دينبا ديدادند شا يجان م گري كدي ي برا  ي روز
  و هيگر يكم

  !اش بود مهيمهم ض نيو ناله و نفر  اشك

. دست  نمشيب  يهرگز نم گريفكر كنم كه د نيخواستم به ا ينم
  راستم، همان كه چند

توجه به نگاه   يقلبم گذاشتم و ب ي بود را رو شيدر موها شي پ قهيدق
  كه  يكسان ي ها

  .دميدو  نيدر بودند به سمت ماش  رونيب

  يجهنم متصل م نيكه مرا به ا ياز تمام كسان گريبد بود، حاال د حالم
  ده يكردند بر

  .را تجربه كنم  ي ديجد ي اي. حاال من آزاد بودم تا بروم و دنبودم
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انبوه  ني و از ب فمي را از ك لميبهشت زهرا پارك كردم و موبا ي رو روبه
  خرت و 

  .دميكش رونيب شيها تپر

م ي تمام مخاطبانم فرستادم. س ي با مضمون خداحافظ برا اميپ كي
  را در آورده ارتمك

  !كردم و تمام ميدو ن و

  !حضور من ي بود انشا نيا

  !ها تيخفن بودم؛ لعنت به موقع ي ها انيعاشق پا شهيهم

با او حرف  ديبال و رها به سمت قطعه پدر به راه افتادم. با فراق
  ي كم ديبا زدم،يم

و  ختم يريهم اشك م يهم گله، اندك  يكم كردم،يدرد و دل م شيبرا
  شده  ي سپس خال

  .اريد نيكندم از ا يم

 مثل آن روزها.   گرفت،يبود در آغوشم م نجاياگر االن ا زميبهزاد عز  بابا
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كن؛   هيگر نجايو بغل من بغض كن بابا، فقط افقط ت كرديزمزمه م
  نجا يا

بهت پشت    ايخودت و اشكاته. اگه همه دن ي برا  ايدن ي جا نيتر امن
  كه يكرد اون

كرده كه بغض شكستتو   نيكم ا يوا كرده منم. دن  به روت  دستاشو
  اما  ييبابا  نهي بب

بخند همه كسم، اونقدر قهقهه بزن  شه ي. همه يمخف اياز چشم دن نجايا
  كه گوش فلك

  يبفهمون كه پشتت به كس ايخنده هات و به دن ي بشه از صدا پر
  لحظه هيگرمه كه 

  .ذارهي تنهات نم هم

حرف اسمش  ي دستم رو  دم،يرس شيرنگ و آشنا دي سنگ سف به
  بهزاد  >حركت كرد 

  > سروش

 ؟ييل كائنات به من پشت كرده اند كجابابا بهزادم؟ حاال كه ك ييكجا
  ي حاال كه صدا
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با لبخند نظاره گر اشك   ايهقم گوش فلك را پر كرده، حاال كه دن هق
  است  ميها

  ؟ ي گوشه ا يجهان ب نيتر از جانم؟ در كدام گوشه از ا زيعز ييكجا

 ميتا پوشاننده اشك ها  ديآ يباران هم نم يحت نجاي! اي رفته ا ،ي ستين
  باشد و تو آن

از احوال  ي! غافليكه دوره ات كرده اند مشغول ييها ي با حور جا
  دختركت بابا 

  !قبول كن جان،

بزرگ به ابعاد  چيه كي ،يخال كيآمده،  يته كي تيو به جا ي ا فتهر
  !ميكل زندگ 

دارم اخر   ديشا ده يهم رس دي. شادهيكه به آخر نرس  ايدن گر؛يد ي ا رفته
  انيرا، خط پا

  !كنم ي م يزندگ را

حجم بودنش،   شدي همه وفات و تولد را از هم كم نكردم، مگر م مثل
  حضورش را با
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شد. به   يشد به خدا كه نم يمسخره به دست آورد؟ نم قي تفر كي
  درخواست خودش

سنگ حك شد: بعدها نام مرا باران و باد نرم  نيا  ي از فروغ رو ي شعر
  ند يشو يم

نام  ي فارغ از افسانه ها ي زجا مانديم رخسار سنگ/ گور من گمنام  از
  .و ننگ

 يكرده اش بودم سال تا ماه به سراغش نم زي. من كه عزگفت ي م راست
  آمدم چه

  .ه يبه بق رسد

ماست پدر جانم، نخواه كه بمانم نخواه كه با چشم  داري د نياخر  نيا آه
  شاهد  ميها

 ه يسم  نيكشم. چمدانم پشت ماش  ينم گريباشم، د ميآرزوها مرگ
  رومياست، دارم م

هست كه؟  ادتي م،يگويرا م ي نور ي آقا لمان؛ي. به وكشهيهم ي برا
  ي سپرده ام وقت
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دنبالم نگردند، انگار كه از اول هم نبوده ام.   ديرفتم به همه بگو من
  اسناد  يراست

بابا جان،  مي صادق باش  ايكه ندارد؟ ب  يرا به نام پناه زده ام. اشكال خانه
  ق ياو فرد ال

ببرم  ادياز  ديرا هم نبا نيتوست البته ا ادگارينگه داشتن  ي برا ي تر
  با يكه من تقر

  .هستم شيها يتمام بدبخت مسئول

  ي . اگر گذاشته بودازي ن  ه،ي! من، سممي را نداشت  اقتتيپدر؟ ما ل  ي دانيم
  بعد از  هيسم

كشتن من تالش كرده بود االن  ي هم برا گريهفت بار هفتاد بار د آن
  .ي زنده بود

نفرت و عشق را  نهمهيتحمل ا  گريگذشته ها. پدر قلب من د  اليخيب
  همزمان باهم 

را  گرياحساسات هم د نياو صبر كنم تا  نميسر حوصله بنش  ديبا ندارد
  كنند،  يخنث
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. ابمشي كه ب روميشود. م  يشوند، رسوب كنند و قلبم سنگ نينش ته
  م يگويرا م زييپا

  نيدر كدام كوچه و در كدام قسمت از ا دانميكه نم ي دختر همان
  چي و واپ چيپ ريمس

 ش يدايبگردم و پ ديبا زمييمن پا ايبود   زيياو پا دانمي كردم. نم گمش
  كنم و بنشانمش 

  !محاكمه زيم سر

خودم را  ديپرواز بود و من با گريساعت د كيبلند شدم،  نيزم ي رو از
  ن يدر ا

به سنگ   ي نگاه  چيه  يرساندم. ب  يجان فرسا به فرودگاه م  كيتراف
  سرد پشت سرم

ماند و   يم يكيبود،  نيهم شهيحركت كردم، هم يسمت خروج به
  يم ديبا ي گريد

  .رفت

فرودگاه   يترك كردم و راه شهيهم ي بعد آن گورستان را برا  يساعت
  ن ي شدم. ماش
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ببرد به او گفته بودم  شيخودش برا ي نور ي را هم قرار بود آقا هيسم
  را چيكه سوئ 

  .دهم يفرودگاه م  نيول يمس به

و نه ابر ها   ديباري جا بود كه نه اسمان م  نيو جالب ا مرفتيم داشتم
  دند، يخروش يم

ها هم دق نكردند! آسمان اصال صاف صاف بود و ماه به   يشمعدان
  ي م يروشن

و فلك دست به دست   ديابر و باد و مه ك خورش نيو همه ا  ديدرخش
  هم داده بودند 

  .نباشد ي رفتنم هم افسانه ا يحت تا

بزرگ به چشم  يمشك نكيع كيزدم و گفتم گور پدر همه.  پوزخند
  زدم تا گود

شدم و   مايشان را بپوشاند، سوار هواپ يو سرخ مي چشم ها يرفتگ
  ...سپس 

  .دميپر
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  !كندم دل

. و حاال دميبخش شانيلقا همه را به ي د. عطامن نبو يجا  گريجا د ان
  !من خوشم

 كيدوست داشتم باشم. برنده   شهيهستم كه هم ي ام! همان يعال
  يالملل نيب زهيجا

 ي و گالر كنميم  ي معروف همكار ي ها نريزايشده ام و با د يعكاس
  جمع و جور و 

  دانمي . نمكنم يم  يمجله مشهور عكاس  كي ي دارم و برا خودم را  كوچك
  هم جزء نيا

هم صد و   نستاگراميام در ا ينه اما صفحه شخص ايهست  افتخاراتم
  شصت فالوور

  !دارد

 ي بود كه الكسا و سم را داشتم، آنها داده ها نيا زيچ نيتر مهم
  خداوند به من بودند،

  كردندينم يكم محل گفتند،يدروغ نم زدند،يخنجر نم از م شت آنها
  انها خودشان
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  .فقط الكسا و سم بودند،

بود كه  نيلبخنو به خواب رفتم، مهم نبود كه من چه بوده ام، مهم ا با
  .چه هستم

آمد. روبدوشامبرم  ي م نيزم ي رو اءي شدن اش  دهيتق تق و كش ي صدا
  يرا از رو 

به سمت صدا رفتم.   دمشيپوشي كه م يبرداشتم و درحال يعسل
  مطمئن بودم كه كار

  يراهرو م چيپ و از دمي مال يرا م م يكه چشم ها يدر حال الكساست
  گذشتم گفتم 

  ... ي دار يغلط چه

فقط  هيدهانم بسته شد. بعد از چند ثان ميمنظره رو به رو دنيبا د و
  كلمه كيتوانستم 

  م يبگو

  !يوا-

  گفت  داديرا پشت گوشش م  شيكه موها يدرحال الكسا
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  !! تولدت مباركي! اممم... پ ي وا قاياره دق-

پلك  رتيرا به من كرد و دوباره مشعول كار خودش شد. با ح پشتش
  زدم و گفتم 

  !ستيتولدم كه امروز ن -

  را در كاسه چرخاند و گفت  شيسمتم برگشت و چشم ها به

  !ستيمعلومه كه تولدت ن-

  بدهد و او حق به جانب گفت   ح يتوض شتريسكوتم خواستم ب با

  دم؟يرو بهت كادو م يتوپ زيچ نيهمچ هي يواقعا فكر كرد-

از پروژكتورها  يكينگاهش كردم و او دوباره برگشت و ضامن   طورهمان
  ديرا كش

  بلند ترش كرد و در همان حال گفت  و

چندتا قطره   دميواسه پدرم نال يخصوص هيراجع به نداشتن آتل كمي-
  مش ياشكم ضم

جا به درد بخورن  هي  شيدالر ونيليم ي اون حسابا دي ! بالخره باكردم
  نه؟ اي
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  از تعجب باال رفت! سوالم را مطرح كردم  ميابروها

  نجا؟ يا حاال چرا-

  !نداره دنيپرس گهيكه د ن يچون خونه خودم جا نداشت ا-

چون پشتش به من بود.   ديد يتنگ كردم البته نم شي را برا چشمانم
  گفتم 

  .يجا نداشته باش  دمي! باي كردخونتو كامل كمد  ي از اتاقا يكياره تو -

  پنج رفلكتدر بزرگ را به دستم داد و گفت  شينكرد و به جا يتوجه

به   گرفتمش ي. سم صبح زود رفت وگرنه م كن  دايپ ناي ا  ي برا ييجا هي-
  .كار

  ؟؟ نخوابيديداينجا شما كه -

  زد و گفت ي كننده ا  رهيسمتم برگشت و لبخند خ به

  !ميبود داريكل شبو ب دمينه ما اونجا نخواب -

  .دم يكش غيج

  شنياز لوك نكهي. تا قبل از ااز اينجا ميري گفته باشم امروز  نيهم-
  .برگردم
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  :باشه باشه باال آورد و گفت ميرا به حالت تسل شيدستها

  و اسمش را صدا زدم كه گفت دمي كش غيج دوباره

  .خونه ميرفت ي ديتو خواب نكهيبعد ا شبي. ما دياروم باش پ-

 سيبه سمت سرو هارا با چشم غره در بغلش انداختم و رفلكتور
  .كشتنديمرا م  تيدو در نها ني. اكردم  پا تند يبهداشت 

  شيكه رو  ديشلوار اسپرت سفبستم و را باال  ميموها

 ي ابر ي توجه به هوا ي و ب رو پوشيدم. خورديم يمشك شرتيسوئ كي
  كه هر لحظه

  .زدم رونياسپرتم را به پا كردم و از خانه ب ي بود ببارد كفش ها ممكن

  ني كه با هم ي. نشاطشد يروزم شب نم دميدو يهر روز صبح نم اگر
  يم دنيدو

.  كرديروز آماده م ي ادامه خسته كننده و طاقت فرسا ي مرا برا گرفتم
  به ديامروز با

را كه در اعماق جنگل  شانيلعنت  يعكاس  شنيرفتم و لوك يم پورتلند
  ي م دايبود پ
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 ي ابابت عكس گرفتنم از كفش ه  كيكه نا ي. البته پول خوبكردم
  واقعا داديم دشيجد

معروف  ي برند ها ي نبود كه برا  ي بار نياول ني. اديارز يزحماتش م به
  ي عكاس

  .سم و الكسا بودم ونيرا مد نيو ا كردميم

 يابداع يرفتم حركات كشش يزدم و همانطور كه راه م رونيدر ب از
  خودم را انجام 

 يكه م ييرا تا جا  ميآماده شود. دستها دنيدو  ي دادم تا بدنم برا يم
  دم ي شد باال كش

باال رفته بود  يليبدنم خ ي ريخم شدم. انعطاف پذ ني به سمت زم بعد
  نيو من از ا

را  ميغرق لذت بودم. تا پنج شمردم و بلند شدم. دوباره دستها  موضوع
  و  دميباال كش

به آخر راه سنگفرش خانه  ميخم شوم كه ناگهان چشم ها خواستم
  .ماند رهيخ

  .ادشل شد و كنار بدنم افت  ميدستها
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  .آنجا بود او

  !برگشته بود هامون

  شي كننده بپوشم و اغوا گرانه برا رهي لباس خ كيزد. قرار بود  خشكم
  بدهم  حيتوض

و كفش   يكه مرا با ست ورزش نيندارد نه ا يياج ميدر زندگ گريد كه
  يگل ي ها

  !نديبب  مسخره

به راه رفتن شد و سپس كامل توقف كردم. دست   ليتبد دنميدو
  يخودم هم نبود كه نم

 ي از نگاه نافذش بردارم. دست خودم نبود كه صدا ميچشم ها  توانستم
  ضربان قلبم 

از  يا ي موج قو دنشيتوانست بشنود، دست خودم نبود كه با د يم را
  احساسات 

  .بخورم يشد و باعث شد تكان سخت ي به سمتم جار مشتركمان
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گند   ديكنم كه با ياعالم م بونيتر نيسروش از هم  زييمن، پا اكنون
  ي زد به زندگ

آنطور كه ما   زيچ چي و ه ستيخودش ن ي سر جا زشيچ چيكه ه ي ا
  ش يپ  ميخواهيم

  .رود ينم

  كيفنمان قهوه و  كي گوشه و با  كي  ين ينش  يم رانگرند،يذاتا و ايرو
  كالف لبخند 

از  ستيلباس  تيتن باور ها ين يب يو م ييآ يبه خودت م شان،يباف يم
  از ال، يخ جنس

محكوم به شكافتن است، به    ي! هر بافتنزيجان؛ من عز زييبشنو پا من
  باره، كي

اند. از من بشنو من جان:   انيعر  تي. نگاه كن، باور هاهيچند ثان در
  !نباف

نبود دوباره احساسات مشتدكمان را در خودم راه بدهم. قرار بود  قرار
  محكم باشم 
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گم كند.    ميگورش را از زندگ ميو بگو بكوبم در دهان احساساتم  و
  لعنت به من قرار 

دور انداخته بودم را  ران ي كه بالفاصله پس از ترك ا ين يحس آتش نبود
  دوباره ذره

طور عاشقانه نگاهش كنم. من مطمئن بودم  نير نبود ابچشم. قرا ذره
  كه فراموشش 

  چه وضعش بود؟  گريد نيام! ا كرده

اش مثل  ي و دلتنگ ي بود و دلخور ستادهيام ا ياو در پانزده قدم حاال 
  در  ي چشمه ا 

چشمان مار  ي كه اقوا ي! شده بودم خرگوش احمقد يجوش يم  من
  .شده است 

  تيمحكم باش و از موقع گفتي م يكيبودم  ريدو حس متناقض درگ با
  ات  ندهيو آ

و خودت را در حجم  يپانزده قدم را ط نيا گفتيم ي گريكن د دفاع
  حضورش محو

  !كن
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  .نه يسمتم قدم برداشت، آرام و با طمأن به

  ليميدوازده سال، به او به صورت نا شناس ا ايده  ديسالها بعد، شا <<
  كنم و  يم

مخدر  نيدارد، عطرش مخدر تر  يني نگاه مزخرف و سنگ  ميگو يم
  و حضور است يدن

را دارد. در  ينرمال هر كس  يگند زدن به زندگ ييو روشنش توانا گرم
  ش يادامه برا

شكند، لبخندش  يدل هزاران خواننده را م شيرايگ ي صدا سمينو يم
  ن يتر رانگريو

تر از كوه  ي محكم تر و قو شياست، دست ها  ارهيس  نيا يمنحن
  شي هاست و شانه ها

 !كمان است   نيرنگ رنگ نيهشتم شيآرام و چشم ها انوسياق پهنه

<<  

و سپس   ست؟يك بهيغر نيا يكه ساق ديبا خودش بگو ديروز او شا آن
  ليميا اليخ يب
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  شيها ليميانبود ا  انيا ببندد و من در مكند و لپ تاپش ر  يگانيبا را
  !دفن شوم

كردم آن   يبه من برسد و من داشتم فكر ممانده بود كه   گريقدم د ده
  ديروز شا

حرارت خاكستر درون من سرد شود و من روحا   ي ذره ها نيخرآ
  بي ! چه عجرميبم

  .شود داريآن روز كه مرده راه برود، غذا بخورد، بخوابد و ب است

درونشان  ي جهان كه شعله ها ي ها يزامب تيمن آن روز به جمع و
  خاموش شده 

سرد و   يزامب كيفهمم جهان از چشم  يشوم و م يم اضافه
  . احساس ستيخاكستر

سن   ي سايكل ي روس رو به رو  يجشن رنگ ها، زامب  ي هند يزامب
  ي زامب ل،يباز

را درك  سمسيدر شب كر ي سلندي ا يدر جشن سال نو، زامب ينيچ
  خواهم كرد. و

  !داد دينخواه صيتشخ ي عاد ي ها را با انسان ها  ي هرگز زامب شما



 946 @Romanbook_ir                                                                                                      هشتمين رنگ رنگين كمان 

  پنج قدم مانده تا به من برسد،   خودش

كنم كه او خواهد رفت،   ياعتراف م ي من چشم بسته و با بدبخت  حال،
  خودم او را 

 يام تا آخر عمر م يخود خواهم راند اما در اعماق جهنم شخص از
  ي سوزم. صدا

  يسبزم كم ي ا يكنم كه دن يشنوم و اعتراف م ي را م شيها قدم
  دارد  ازي هم ن ييطال

  .جان خواهم داد رنگ نيمن در فقدان ا اما

  ي نيكشم و سنگ  يام و عطرش را به جان م من چشم بسته حاال،
  نگاهش را حس

  ي كه صدا ستيدرحال نيوا ميرو به رو قايو حضورش را هم دق كنميم
  ش يقدم ها

و  ام توقب كرده ي متر   يكه در چند سانت دانم يشده است. م  متوقف
  مكن يمن اعتراف م 

 يزامب كيبعد و بعدترش  ي او را از خود خواهم راند اما سالها كه
  متمدن خواهم
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  !بود

  چشم باز كردم و گفتم   يقي نفس عم با

  !منتظرت بودم-

حرف  يچرا فارس يخانه بازگشتم. راست   ي كردم و به سمت ورود پشت
  دينزدم؟ شا

هم چون   دي. شاستم يسابق ن  زييآن پا گريبفهمد د خواستميم چون
  يكلمات فارس نيآخر

  .اورميب اديخواستم آن را به  يوداع دردناكم با وطنم بود نم  من

دهم به  ي تنش را؟ هان؟ قول م حهيكه نداشت بو بكشم را ياشكال
  ن يخودم كه ا

قدم  ي بار گوش كنم صدا نيآخر  ي دهم برا  يبار باشد. قول م نيآخر
  محكمش ي ها

دانم كه پس از او   ينكنم، البته م  رهيروز مبادا هم ذخ ي برا يو حت را
  هر روز من

  !مباداست روز
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  .كردم و اجازه دادم وارد شود ازيخانه را  در

انصاف نبود كه هر روز جذاب تر شود! آمده   نياعتراض داشتم. ا من
  بود با من 

چرا  رم؟يبگ مجله مد از او عكس  كي ي آمده بود برا ايكند  صحبت
  كه   ديفهم ينم

  كند؟ يم  ي روان من باز با

 ي اسك قهي راهنيو پ  رهيت ي و شلوار قهوه ا ي كت اسپرت قهوه ا تك
  كرم رنگش 

  شيرنگش سر جا ي برنز شينقصش بود. ته ر يب ليكننده استا  كامل
  ش يبود و موها

 ي شانيپ ي سمت شانه زده بود و آن چند تار بلند و رها رو كيبه  را
  م ياش مستق

  !گرفت ي ام را نشانه م يعصب  ي ها سلول

كنم. حاضر بودم قسم بخورم كه آن  زانيرا به سمتم گرفت تا آو كتش
  ي كيرا در 
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  .بودم دهيد  وريمردانه د  ي كت واك ها از

انداخته بود و  گرشيد  ي پا ي ا رور شي مبل تك نفره نشسته و پا ي رو
  ضياصال مر

  .د يرس يبه نظر نم دهيرنگ پر و

  .سمت آشپز خانه پا تند گردم و قهوه جوش را دوباره روشن كردم به

كه با دو ماگ قهوه به حال برگشتم او را درحال ورق زدن   يوقت
  مجله دهيشماره جد

مقاله  كيمن و  ي در آن مجله هجده عكس از عكس ها  دم،يد مان
  راجع به ست 

  .بود  دهيو زمستانه از من و الكسا به چاپ رس زهييپا ي لباس ها كردن

  بود گفت  رهيكه هنوز به مجله خ ينشستم. درحال شيبه رو رو

  !خالقانست-

و . تشكر كردم و اي سيبه زبان انگلاز من  تي! به تبع شيبالخره صدا و
  مجله را 
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  ييگذاشت. خم شد قهوه با برداشت و چشمش جا زيم ي رو دوباره
  انگشتر يحوال

  .شد رهيدر انگشت حلقه ام خ نينگ تك

و چشم از انگشتر  ديقلپ از قهوه را نوش  كيعكس العملش بودم،  محو
  گرفت و به 

  كرد و گفت  ي دوخت. كجخنده ا چشمانم

  !گميم كيتبر-

  !برد شيدوباره ماگ قهوه را به سمت لبها و

پشت سرم  ي بودم كه الكسا از راهرو   امدهياز شوك حرفش در ن هنوز
  خودش را 

  وسط و گفت  انداخت

  !تسيفرمال-

الكسا را  مانهيبرخواست و صم شيون لبخند شد و از جاهام پوزخند
  و گفت  گرفت ر آغوشد

  !الكس!حالت چطوره؟يه-
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  زد و گفت  يسوت السا

  رم؟ ي چند تا عكس ازت بگ ي ذاريخوبم. هامون چرا نم-

  .را حضم كنم شيپ  هيرا چند لحظه بستم تا اتفاق چند ثان ميها چشم

  !لعنت

  !نشد حضم

  زدم  اديخوش و بششان بلند شدم و فر وسط

  الكس؟ هامون؟ واقعا؟ -

  گفت  الكسا

  ...ح يبهت توض  دي. بايامممم پ-

  دميكش داد

  !وقت برنگرد چيهم ه گهيالكسا. د رونيبرو ب-

  !يآروم باش پ-

  زدم  داد

  .رونيب-
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  باال انداخت و رو به هامون گفت  ي ا شانه

  !نمتيب يم-

  .به سمت در رفت   لكسيسپس ر و

  ي زي چ چيه گزيام فشردم. انتظارش را داشتم. د يشانيپ ي را رو دستم
  دياز او بع

  !يتون ديشا ي. الكسا. سم. حتنبود

  و شمرده گفتم ي جد  يلينشستم و خ ميسر جا آرام

  .بود كه دوستمو به خاطر تو از دست دادم ي دفعه ا نيآخر نيا-

بودم با تمسخر نگاهم   دهيزد كه واقعا نادر بود. تا به حال ند ي پوزخند
  كند 

. من بهش گفته بودم چه سابقه  گردهينگران نباش الكس بر م -
  !ي دار يتو دوست يدرخشان

 حايحاال صرنداشتم. مخصوصا كه   هيشدم. تحمل طعنه و كنا  يعصب
  .دي كوب يسرم م  در داشت پناه را

  خودش گفتم مثل
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  خودم زحمتشو بكشم؟ اي ي داد حيبراش توض لشميدل-

  زد و گفت  ي ا قهقهه

  .كنم  يم داتيمن كه بهت گفته بودم پ زم؟يعز يش يم يچرا عصب-

  سمت جلو خم شدم، انگشتم را به سمتش نشانه گرفتم و گفتم  به

  .رونيمن بكش ب  يپاتو از زندگ-

  خودم به جلو خم شد و گفت  مثل

  .منه  يپات وسط زندگ يوقت تونمينم-

  به جانب گفتم حق

  .ي . صراحتا بهت گفته بودم فراموشم كن ست يمن ن ريتقص گهيد نيا-

 ني. اميداد. ناخواسته به گذشته ها پرت شده بود  هيتك شيجا سر
  تر از يبحث طوالن

 ري مرده متعفن را از ز نيا ديتمام شود. با ي زود نيبود كه به هم  آن
  رونيخاك ب

  .مشيسوزاند يو م  م يديكش يم

  گفت يمعطل بدون
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منم صراحتا بهت گفته بودم فراموشم   اد؟يم ادتي شويده سال پ-
  ؟ي! شد؟ تونست ي كن

از حد خودش باال تر رفته بود و نبض  يكم ميكه صدا يدرحال يعصب
  قه يكنار شق

  گفتم  ديكوب يم ام

برو   يب ي اگه راستشو بهم گفته بود ي! وليگ ينتونستم! درست م-
  برگرد فراموشت 

  نجايكدوم ا چياالن ه ي بود اوردهي در ن ي باز يبودم! اگه عوض كرده
  .مينبود

  پرده گفت  يو ب رك

  ...بودم االن هر دوتامون اوردهيدرن ي باز ي! اگه من عوض يگيدروغ م-

  .دميفهم مانيرا از عواطف اشتراك  ني. اديرا ادامه نداد. ترس حرفش

  را به نشانه افسوس تكان دادم و گفتم  سرم

حاضرم به   ي دي وقت نفهم چيهامون. ه يوقت منو نشناخت چيه-
  خاطرت تا كجاها
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  .برم

  گفت  ي ناباور با

  .ي ريبزارم بم تونستمي . من نمزييباش پا يمنطق -

  قبل كردم و گفتم   نهيس ي را رو ميبه جانب رست ها حق

من اچ   ي ديفهم يباش. اگه جاهامون برعكس بود و تو م  ي تو منطق-
  دارم  ي و  ي ا

  منطق تو؟ نهيبه حال خودم؟ ا ي كرد  يرها م منو

  برد و گفت  فرو شيبلند شد، دستش را كالفه در موها شيجا از

 هي  ،ي دار ي و ي كه اچ ا ي ديفهم ياگه جاهامون برعكس بود و تو م -
  ي ماريب

  بشم؟منم مبتال   ي دادي اجازه م العالج؛

  ني خوردم. بزرگ تر  يبه من برخورد كرد! تكان سخت قت ياز حق يموج
  نه عالم و 

  .دم يبود كه به آن رس يپاسخ نيا
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دارم كه روز به روز  ي ا ي ماريب دميفهم  يبرعكس بود و م مانيجا اگر
  جانم  رهيش

گفتم، دروغ  يكردم. داستان نم يكشد و درمان ندارد فرار م يم را
  ي سر هم نم

كه نتوانم  يي. جاكردميكردم؛ فقط فرار م   يصحبت نم يمنطق كردم،
  يدر آن به كس

  !يبه دور از تمدن حت ييبرسانم جا بيآس

  يرا كه باز كرده بودم تا پاسخش را بدهم بستم. قطره اشك دهانم
  يراهش را رو

فشردد.  يانگار قلبم را م ي زيشد. چ  ي كرد و جار داي گونه ام پ  ريمس
  رو به رو شدن

  !سخت بود  قتي حق با

راند و  شيرانو نشست، دستش را پ  ي رو  ميرا دور زد و جلو زيم هامون
  اشكم را

  مالطفت پاك كرد و گفت  با
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  سخت نبود؟ ادميدرك كردن من ز يديدلم! د زيعز-

 يم  شتريبه قلبم ن ي زيحال چ ني. با ااديز يليسخت بود، خ يليخ نه
  .زد

  .ي گفت يبهم دروغ م دينبا-

  برخواست شيكرد و از جا ينچ

  گفتم  دوباره

  .ي ريبگ   ميمن تصم ي به جا  يمن حق انتخاب داشتم. تو حق نداشت-

  گفت  كالفه

  .ي ريبگ مياحساس تصم ي از رو يخواستيتو م-

 ؟ي چرا مجابم نكرد ؟ي نداد  حيچرا همون موقع مثل االن برام توض-
  ي من آدم ب

  .نبودم يمنطق 

  خوردميعاقل بودنت قسم م ي من رو ي منطق نبود ي. تو ب زيينه پا-
  شونزده ي تو يحت

  .ي سالگ
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  دم يپرس

  پس چرا؟ -

  را در دستانش گرفت و گفت   مينشست و دست ها ميبه رو رو

  ي ديبر  ينم  ي كند يدل نم  ي شد ينم  اليخ ي! بشناختمتيون مچ-
  شناختمتياز من. م 

  .ي ايبه خاطر من تا كجاها ب ي حاضر كه

  چنگ انداختم و گفتم  زمي ست آو د نيبا او بود، به آخر حق

دنبال من؟   ي اومد ي االن پاشد يچ ي برا  فهممينم  يكن  يفكر م-
  كه از دوسال ييتو

  ينم دايپ  يعنتل يو  ي اگه درمان اچ ا ؟يدونست يمنو م  ي جا شيپ
  ي خواستيم  يشد تا ك

چند  دونهيبا الكسا و خدا م يخواستيم يتا ك ؟ي بد ي منو باز دوباره
  منو  گهينفر د

كارات،  نياز ا ي داري دست بر نم اره هامون؟ ؟يانگشت بچرخون هي رو
  به نياز ا
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بازم  يخواست يم يكنترل كردنا؟ تا ك  نيگرفتنا؟ از ا م يمن تصم ي جا
  تو كارام دخالت

  سال؟  ستيپنم سال؟ ده سال؟ ب  ؟يكن

 يمجهول الرنگش نگاهم كرد، م  ي نزد، فقط با همان چشم ها يحرف
  دانست حق با

  .است  من

در   يبود. وقتش بود شروع كنم زندگ  اتميح يشاهرگ اصل دنيبر وقت
  .جهنم را

  گفتم 

 يبس كن هامون! دست از سرم بردار. بزار دور از تو و دخالتات زندگ-
  ي كنم. شد

شاخ و برگ بدم اجازه   ي ذاري من! نم شرفتيقفس دور درخت پ هي
  .رشد كنم  ي دينم

  .يچ يني دنيبذار نور بهم برسه، بزار بدون تو بفهمم نفس كش برو

  .دي لرز شيها پلك
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از آن سرد و خاموش شده بود. من   ي ميناگهان ن د،يكش  يم  ريت لبمق
  شروع كرده

  !متمدن شدنم را يزامب كي بودم

  .قلبم هم از كار افتاد گريد مهيزد و آن ن يتلخ لبخند

  حرف آخرته؟ -

  !حرف آخرمه-

شد و من جان از تنم رفت! نرو هامون. دوباره خود خواه باش،  بلند
  ي دوباره عوض

  .به خاطر من اور،يدر ب ي باز

  .! حرف نگاهم را نخواندد ينشن

  !منظم قلب مرا هم ي را هم با خودش برد. تپش ها كتش

جان من   يمانده بود و جسم ب زيم ي قهوه اش سرد و تنها رو ماگ
  !هم

  .ختيشكستن من در هم آم ي در با صدا ي صدا

  رفت؟
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  !رفت

  !نه نه نه

  !شهيهم ي رفته بود! برا او

  گفتم   يفارس به

  !انصاف  ي به خاطر خدا... ب ؟ي ريم ي نرو... هامون! كجا دار-

 يرا نداشتم داد بزنم، حت  نيا  ي اراي  يرفته بود. لعنت به من. حت او
  توان نداشتم به 

  بدوم   دنبالش

  !رو نروندارم. نرو نرو ن وينرو هامون. احمق من بدون تو كس-

تنها   ي خاكستر ي ايگوشه از دن نيه ابود، مرا درهم و مچال رفته
  گذاشته بود، مگر 

  !! نرو نروشدي! نمشديجدا؟ نم شه؟يهم ي شد بدون او؟ برا يم

و التماس...  كردي م هيمن بود، گر ي صدا هيكه شب  دم يشن يم ييصدا
  !نرو! منو نكش

  بدون تو؟  شهيم  مگه
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ام را از   ي شرت خاكستر ينداشته سوئ قهيزد و من  يضجه م دخترك
  تنم فاصله 

  .بلكه بتوانم نفس بكشم دادميم

  ي اتاق نشسته بودم و به مبل خاكستر ي خاكستر ي پاركت ها ي رو
  داده بودم هيتك

نفس نداشتم. دخترك  ي و من هوا برا ديكشي م غيدخترك هنوز ج و
  و كرديم هيگر

  .جاست  نيجهان من هم انيم پامطمئن بود من

  ...نرو نرو نرو نرو

  رفتنش چه بود؟ يمذهب ياخالق جهينت

 ت ي موفق م،يآرزو ها م،يرسم كه تمام ارمان هاب جهي نت نيتا به ا رفت
  الهاماتم،  م،يها

  همه... همه! بدون او  ، يادامه زندگ ،يالملل  نيب زيها،عكس ها، جوا تابلو

  !ستيته  ،ياست، خال چيارزش است، ه يب  ست،يخاكستر

  .احمق هستم كيبرسم كه   جهينت نيبه ا كه
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  .رفته او

 ن، يكشور، زم ،ي شهر خاكستر كي من تنها مانده ام؟ با  يعني جدا؟
  كهكشان، كه من 

  تنها مانده ام؟ ي خاكستر هانيك كي با

  رفته؟

  هومممم

  رفته؟  چرا

  !احمقم كيمن  چون

  احمقم؟  چرا

  ...او رفته چون

  رفته؟ ديگويمن؟ م نيا ديگويچرا؟ چه م  رفته؟

  !نرو نرو نرو نرو نرو-

  دم يكش غيج

جونو كجا ول   مهيتو. اخه من ن  ي ب  رميميبرگرد هامون! من كه م -
  .يو رفت ي كرد
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  !نرو

  هق هق افتادم به

  !نرو-

  .ناگهان انگار...گرم شد و

  .نبود ي خاكستر گر يخانه د پاركت

ام رنگ داده بود و  ي كمان به جهان خاكستر  نيرنگ رنگ نيهشتم
    بازگشت ي به ژرفا ييصدا

 .رمي وقت نم چيه گهينفسم! د رمينم-

  

  

   

 


