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 :مقدمه

 !بگردد دنبالم و بکوبد محکم را قلبم در ،یکس خواهدیم دلم شوم؛یم که گم

 !شیبرا را خودم ابمیب من، و را، حضورش شود ادآوری خواهدیم دلم

 !کتاب یال رنگمان یمشک خودکار شدن گم یسادگ به است؛ ساده شدن گم یگاه

 !یکیتار و مانمیم من آنگاه نگاهم، از حضورت شودیم غیدر و ییرویم که یگاه اما

 را بودن تو یب در شدن گم یمعن من است آنگاه و عالم تمام بر افکندیم هیسا که یکیتار

 !فهممیم

*** 

 ... .ندیآیم میسو به نگران دل که خواهدیم را کلمات با یباز یکم دلم شوم،یم که گم

 و زمان خواهدیم دلم احمقانه بار نیهزارم یبرا رنگت؛ شب چشمان در شومیم که گم

 یداشتندوست یاهیس نیب در شدن گم احترام به ها عقربه و کنم فراموش را مکان

 گم احترام به ستدیبا جهان.....نکنند پرواز کبوترها نشوند، باز ها شکوفه ستند،یبا چشمانت

 !بودنم

 کیتار نگاه در شومیم که گم ست؛ین  بد شهیهم یکیتار در شدن گم فهممیم یگاه من و

 !ردیگیم معنا یزندگ تازه رنگت

*** 

 !ظلمات آن در را دنیکش نفس رودیم ادمی شوم؛یم که گم یگاه

 !یاهیس آن در را ختنیر اشک رودیم ادمی
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 !را میصدا ییشنوینم تو و یکیتارکوه آن در شودیم اکو میصدا و زنمیم تیصدا آرام

 !...شودیم شهیهم از بدتر من حال و یشویم دور

 !شودیم ترکیتار جهان و ییشویم دور

 هست؟ یرنگ یاهیس از باالتر مگر

 !ستیاهیس خود ،یاهیس از باالتر جانم، یآر

 !یاهیس از تررنگ رهیت یاهیس آن در شومیم گم من و

*** 

 ... .کنمیم صحبت تو«» از یوقت مردم ترحم پر نگاه در شومیم گم

 !میهایبدبخت نیب در شومیم گم زنند،یم حرف من با تاسف با یوقت

 !ندارم ییآرزو تو جز که یحال در بار؛ هزار یروز م،یآرزوها تمام انیم در شومیم گم

 !اوردیدرب منجالب نیا از مرا ستین  یکس و شوم،یم گم خاطرات؛ یتمام در شومیم گم

 موقع چه کنمیم فکر تنها من، و میهایبختهیس نیب در شومیم گم روزید از شتریب روز هر

 ا؟یدن  یکیتار در میهاشدن گم شودیم تمام

*** 

 یبرا میهست ییهاعروسک ما است، نیا میبریم یپ  آن به که یقتیحق نیترتلخ آخر در و

 انتخابشان خودمان که ییهاآدمک دست به ش،یخو یِایدن  یِکیتار در یباز شب مهیخ

 !میکنیم
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 !ستین  مقصر مانیزندگ در خودمان جز یکس که نمیبیم کنم؛یم فکر که خوب

 !میهست خودمان یِایدن  یِنابود باعث خودمان

 انیم در دردها، انیم در ها،یبدبخت انیم در مییشو گم میخواهیم که میهست خودمان

 !یکیتار در مییشویم گم ها،نیا یهمه آخر در و ها؛یاهیس

 !جانم شود تمام ستین  قرار که یکیتار

 !سوزاندیم ییتنها از را استخوانت مغز تا که یکیتار

 !تو و یمانیم تو و یمان یم تو ها،یکیتار آن تمام انیم در تنها و

*** 

 !دارمیم دوست را هاشب لیدل یب

 !ردیگیم فرا کننده کور یکیتار و کننده کر یسکوت را جا همه

 درونت، در یدختر آرام یهاهق با گاه و مقطع یهانفس یصدا با گاه که، یسکوت

 .شکندیم

 .زدیریم بهم ات،یگوش یصفحه کم نور با تنها که، یکیتار

 یامن سرپناه افتنی ریدرگ تنها تو، و خود؛ در را یگوش نور بلعدیم ،یکیتار زدیریم بهم

 !یکن دایپ نجات حم*ریب یکیتار دست از تا یهست

 ... .یدار را فرار ییتوانا ییتنها به تو، نه و رسدیم دادت به یکس نه که غا؛یدر اما

 که یحال در ؛ییادهیترس تو ند؛یآیم سمتت به یجهت از و ینوع به کدام هر هایاهیس

 !خود انیم در کنندیم گمت و ندیآیم سمتت به هایکیتار ،ییاکرده کز اتاق یگوشه
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 !ندارد هم را یزندگ یحوصله یحت گرید که ماند،یم یباق یجسم تنها تو از و

 !یکیتار آورد یم آدم سر بر چه آخ و

*** 

 !میریدرگ یبد روزگار به

 !ستیاهیس میدار که یزیچ تنها حال و اند؛مانده گذشته در خوش یروزها تمام

 !بودن باهم خوب احساس از مییشویم زیلبر م،ینگریم که سر پشت به

 !ستین مراد وقف بر گاه چیه شه،یهم تنها نه روزگار که غا؛یدر اما

 دیشا که دیام نیا به میاکنده دل آنها از م؛یاگذاشته جا گذشته در را شیخو یرنگ یاهایدن 

 !اندنیکم در یکیتار و یبدبخت ،یاهیس آنکه از خبر یب م؛یباش داشته تریرنگ ییاندهیآ

 !خودشان در مارا کنند گم تا اندنیکم در

 نیرنگ گاه چیه گرید مان،یایدن در که میشویم متوجه رید اریبس بخت،هیس یهاآدمک ما و

 !آمد نخواهد در یکمان 

 آشکار را کمانمان نیرنگ و بتابد باران یمانده برجا قطرات به تا ستین  کار در یآفتاب اصال

 !سازد

 !ستیکیتار یایدن نجایا جانم؛ تیبرا مییبگو بگذار

 !ها یکیتار قلمرو

 عبرت تا گذارندیم یجا بر یآدمک تنها تو از و خود؛ در کنندیم گمت که ییهایکیتار

 !همگان ،یآر... . همگان یبرا شود
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 !است نیکم در یکیتار دیباش آماده همگان؛

*** 

 !را میایدن دهیبلع یکیتار

 میسو به قدم قبل، از تر یمدع پر شب هر ست؛ین یکاف شیبرا میایدن  دنیبلع انگار اما

 !مرا بلعدیم قبل، یهیثان  از شتریب هیثان  هر و گذاردیم

 کندیم غرقم و سپارم؛یم یکیتار دست به را خودم قبل یهیثان از تر خسته هیثان هر من و

 .خود در

 .اند کرده تررنگ یمشک را یکیتار و اند دهیتاب گریکدی به ،یاهیس یتارها

 !ستین  یکاف یکیتار یبرا نیا اما

 !خواهدیم را افکارم و دیعقا تمام بلکه، را روحم تنها نه یکیتار

 !سپارمیم یاهیس دست به را، زیچ همه ساده چه من و

 

*** 

 ترسانند؟یم یاهیس از ،یبچگ از را بدبخت یهاآدمک ما چرا نکردم درک هرگز

 م؟یبترس ینارنج هم دیشا ای سبز ،یصورت از دینبا چرا

 مگر؟ ستندین  رنگ هم نهایا

 ندارند؟ را احساسات تمام بر غلبه توان ندارند؟ را کردن گم توان هم نهایا مگر
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 ایزند؟یم حرف رنگش یصورت احساسات از مدام خواهرم چرا پس ستین  نطوریا اگر

 شوم؟یم گم چشمانش یعسل در دیگویم مدام هیهمسا دخترک

 ... .رسمیم جهینت به کمتر و کنمیم فکر مدام! جمیگ ها روز نیا

 !توست رنگ شب چشمان ل،یدل هم، دیشا

 .است اهیس احساساتم هم دیشا و میآرزوها م،یهاییتنها رنگ است لیدل نیهم به دیشا

 اجازه تا است یلیدل نیا دیشا رنگ؛ اهیس یکیتار در شومیم گم است لیدل نیهم به دیشا

 .خود در کند گمم یکیتار دهم

 هم یگرید یها رنگ دیشا ست؛ین  یمشک دیشا همگان یکیتار کنم؛یم اشتباه من دیشا

 .شدن گم یبرا دارد وجود

 .... .دیشا

 شدن گم یبرا دهم،یم حیترج را رنگت شب چشمانِ رنگِ اهیس حمِ*ر یب یِکیتار من؛ یول

 !میها

 !میها شدنم غرق و یکیتار دست از امان و

*** 

 شودیم رهیخ غرور با آخر در و کند؛یم حل خود در را هارنگ تمام ،یحالل مانند ؛یکیتار

 !رنگش اهیس یروزیپ  به

 !رنگ یمشک یلهیت دو در شده خالصه که یجهان. جهانم بر افکندیم هیسا که، یاهیس

 !«ستیاهیس خودِ ،یاهیس از باالتر»  کنمیم تکرار خودم با هزارم بار یبرا من و
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 ها،یکیتار و بردارد ترک مبادا احساسم؛ رنگِاهیس ینازک یشهیش بر دارمیبرم قدم آرام

 !ام یداشتندوست یهاآدمک یرنگ یایدن بر کنند چکه

 .اشکم کِیتار یِهاقطره بچکد مبدا تا اعصابم؛ کیبار یرشته بر دارمیبرم قدم آرام

 !باشد دیجد یشدن گم یِ برا یآغاز رنگ،اهیس یهایکیتار نیا مبدا، تا

*** 

 !اشک کندیم تار را دگانمید و کنمیم بغض یوقت ست،یبد حال

 از یاهاله با را یکیتار حالم؛ شودیم دگرگون نگرم،یم اهمیس یایدن به تار یدید با ؛یوقت

 !ستین  راه آخر یکیتار ،یراستبه که ابمییم در و نم،یبیم اشک و یدیناام غم،

 !ستین  ماجرا سرانجام ،یکیتار در شدن گم

 اخالقخوش یرو تو و شود؛یم شروع ایدن  مشکالت تازه ییگو ،یکیتار در ییشویم که گم

 !ینیبیم را یزندگ آورهیگر

 هجوم طرفت به ها یاهیس کرد، تانگم خود، در ،یکیتار یوقت د؛یکن گوش! همگان

 .آورندیم

 ... !ستیاهیس خود ،یاهیس از باالتر یراستبه و

*** 

 !شودیم دامانش ریگ ،یکیتار که، یبدبخت یزده فلک آن حال از م،یبگو تیبرا بگذار
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 چیپ  هم به یهاجاده آخر تا کندیم فرار ها،قصه تینهایب تا کندیم فرار.... کندیم فرار

 خبریب کند،یم فرار آرام؛ انوسیاق عمقِ ن،یترقیعم به کندیم فرار دیشا ای یعاشق یخورده

 .استکرده اهیس را روحش کل ،یکیتار نکهیا از

 !یکیتار از ییرها دیام به ؛ییرها دیام به کندیم فرار

 اسم به دارد یبان زندان ،یکیتار اسم به ست،یزندان  ریاس دارد عمر تا که است خبریب اما

 !شب اسم به یسلولهم و یاهیس

*** 

 یاستفاده روزگار نیا در گرید سرخ یرزها دییبگو را، یمشک رز اندیبرو دییبگو خاک به

 .ندارد یچندان 

 .را امرنگ یمشک بذر کنند دایپ  دییبگو کشاورزها به

 شب کند تر یمشک ماه، به دییبگو را، رنگش کیتار یهااشعه بتاباند دیخورش به دییبگو

 !یکیتار در را نیسرزم نیا بغلتاند و دیخورش از را یکیتار ردیبگ دییبگو هارا،

 !آسمانم یکیتار در نمینب را شانیهاینوران  چشمک تا آسمان از دیبردار را هاستاره

 ... .وجودم یکیتار در امشده گم ؛یکیتار* جنس از یدخترک من،

 !هستم شب نسخ من

 یهامنطق بغلتانم تا را، عاشقم قلب ترشحات تمام کنم غرق تا دارم یکیتار به یدیشد ازین 

 ... .آن در را مغزم منطقیب

 ... .یکیتار در شده گم! همانم من یآر
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*** 

     Ghazal.Mکپیست:

   جهت دانلود رمان های بیشتر به انجمنhttp://www.novelfor.ir مراجعه فرمایید. 
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