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 � ببي��ن... تو هم اگر جاي من ب��ودي همين كار را 
مي ك��ردي... اصلًا از اولش هم باي��د همين كار را 
مي كردم. اين همه سال بي خودي تحملش كردم. 
همان؟!!! آره.... حتمًا مي ترسيدم اما مي داني اصلًا 

كاري نداشت. مثل مگس له اش كردم...
مي خن��دي؟! نخن��د... راس��ت مي گوي��م.... مثل 
خرمگ��س بود.مدام وز وز مي ك��رد. فكر كن چند 
س��ال يك خرمگس وز وزو را زير گوش ات تحمل 
كن��ي. دخت��ره نكبت... حق��ش بود. رفت س��ينه 
قبرس��تان خوابي��د. دلم خنك ش��د همش مزاحم 
بود. اصلًا از روز اولي كه به دنيا آمد ش��د س��رخر 

زندگي ام. از همان اول ازش بدم مي آمد.
همان روز كه بابا دستم را گرفت و رفتيم بيمارستان. 
مامان فخري زاييده بود. بابا از خوش��حالي داشت 

َپر در مي آورد.
هم��ش مي خندي��د. مي گفت مام��ان فخري يك 
عروس��ك زائيده مثل ماه.... مثل م��اه.... و من در 
عالم بچگي هالل ماه را مي ديدم كه هيچ قش��نگي 
هم نداش��ت. كاف��ر و رنگ پريده، حت��ي خود ماه 
ه��م مگر چه بود؟ ش��بيه يك توپ س��فيد. اما بابا 
همش با آب و تاب تعريف مي كرد. وقتي رسيديم 
بيمارستان از كنار تخت مامان فخري يك ماشين 
بي��ل مكانيكي پالس��تيكي زرد و قرمز بزرگ بود. 
گفتن��د اي��ن را همان انچوچ��ك براي��ت آورده! 
اخم هايم رفت توهم... از همان اول فكر كردند من 
خرم! آخر مگر تو شكم مامان فخري اسباب بازي 
فروشي بود؟ خودش��ان خريده بودند تا مرا با آن 
خر كنند. بعد همه رفتند عنترخانم را آوردند. يك 
بچه الغر مردني بود. موهاي كله اش بلند و س��ياه 
سياه بود. چشم هايش وغ زده و بزرگ! با مژه هاي 
زياد. حالم ازش به هم خورد. س��ياه سوخته نكبت. 
همان موقع در دلم دعا كردم بميرد! پدرم برايش 
غش و ضعف مي رفت. گوشه اتاق كز كرده بودم. 
بيل مكانيكي را داده بودند دستم ديگر حتي نگاهم 
نمي كردند همه حواسش��ان به آن س��ياه سوخته 

الغر مردني بود.
همان روز وقتي برگشتيم خانه بيل مكانيكي را تكه 
تك��ه كردم. از وقتي نكبت خانم را به خانه آوردند، 
آرامش و آسايش من تمام شد. مدام ونگ مي زد. 
يا دلش درد مي كرد. يا جايش را خراب كرده بود. 
يا گرس��نه اش بود. يا خواب��ش مي آمد. همه نگاه و 
توجه پدر و مادرم هم به او بود. مامان فخري گاهي 
دستي به سرم مي كشيد و مي گفت تو ديگر بزرگ 
شدي. قوي هستي. ببين مي توانی راه بروي خودت 

غذا بخوري. دستش��ويي بروي. اما خواهرت هنوز 
بچه اس��ت. تو هم ي��ك روزي اينقدري بودي. كم 
ك��م بزرگ ش��دي حاال نوبت اوس��ت ت��ا مثل تو 
بزرگ ش��ود... تو »بايد« مراقبش باشي. تو »بايد« 

مواظبش باشي. تو برادر بزرگ او هستي....
م��ن يك بار گفتم. اما م��ن از او بدم مي آيد. همان 
روز هم مامان فخري، هم بابا،  با من دعوا كردند و 
من از همان روز بيش��تر از انچوچك بدم آمد. دزد 
ب��ود چون بابا و مامان فخري را از من دزديده بود. 

نكبت بوگندو...
م��ن با اين تنفر ب��زرگ ش��دم. كاش همان روزها 
كارش را مي س��اختم. از پله ه��ا پرت��ش مي كردم 
پايين. ي��ا از بالكن مي  انداختمش وس��ط حياط. از 
طبقه هش��تم مي انداختمش پايي��ن حتمًا می ُمرد. 
كاش همان روزها مي كشتمش. اما جرأت نكردم. 
در ع��وض هر روز بيش��تر نفرت و تنفرم بيش��تر 
مي شد. هر روز بيشتر از بودنش عذاب مي كشيدم. 
نف��رت از اين موجود مزاحم ک��ه همراه من بزرگ 
ش��د و رش��د كرد. من هيچ وقت نتوانستم نسبت 
ب��ه او عالقه اي در خودم پي��دا كنم. هر وقت هم او 
ب��ه طرفم مي آمد، با پرخ��اش و داد و دعوا او را از 
خودم دور مي كردم. هميشه هم مي گفتم از تو بدم 
مي آيد. هيچ وقت نتوانستم اسمش را صدا كنم هر 
چيزي صدايش ميزنم جز اس��مش: بوگندو... سياه 
س��وخته.... ريغو، چلغوز، ق��وزي، عنتر، كله پوك. 
چش س��ياه، بدجنس، خرمگس و... اينها اسمهايي 
ب��ود كه من برايش انتخ��اب كرده بودم و هربار به 

دليلي با يكي از اين اسم ها صدايش مي كردم.
باب��ا و مامان براي اينكه وض��ع را بهتر كنند برايم 
كامپيوت��ر و ل��پ تاپ و تبلت و هرچ��ه مي ديدند، 
خريدند و دستم می دادند تا سرم گرم باشم و كمتر 

با تحفه شان دعوا كنم. اين طور بود كه من احساس 
كردم كاملًا تبعيد شده ام. تبعيد در اتاق خودم، در 
تنهايي خودم. در خلوت خودم. بهتر.... هر چه كمتر 

آن نكبتا را مي ديدم آرامش بيشتر بود.
 من پنج ش��ش سال از او بزرگتر بودم. اما به اندازه 
او به محبت بابا و مامان  فخری نياز داشتم. محبتي 
كه از من دزديده ش��ده بود. همين باعث ش��د كه 
از14 يا 15 سالگي رو بياورم به دوستي با دخترها.
از اينك��ه به من توجه مي كردند خوش��م مي آمد. 
از اينك��ه محبت مي ديدم، ل��ذت مي بردم. فضاي 
بي پايان اينس��تاگرام فرصتي به من مي داد تا يك 
آدم ديگر باش��م. يك زندگي خيال��ي. پدر و مادر 
خيال��ي. جايي كه ديگر خب��ري از خرمگس نبود. 
من بودم و خودم و دنيايي از چيزهايي كه دوس��ت 

داشتم داشته باشم.
در مدرسه، معلم ها فهميده بودند من مشكل دارم. 
چندبار بابا را خواستند. بابا هيچ وقت به آنها نگفت 
من از خرمگس متنفرم. از وز وزهايش بدم مي آيد. 
همش مي گفت من بين بچه هايم فرق نمي گذارم. 
من براي او يعني من همه چي تهيه كرده ام! وچيزی 
کم نگذاش��ته ام!...  ام��ا دروغ مي گفت. نمي گفت 
حواس��مان به تحفه اس��ت. نمي گفت مدام به من 
مي گوين��د ت��و بايد مواظ��ب خواهرت باش��ي.... 

نمي گفت مدام مي گويند دختر حساسي است...
اصلًا من چرا بايد مراقب خرمگس باشم؟ چرا يك 
بار به او نمي گفتند بايد مراقب برادرت باشي؟! هم 
بابا هم مامان فخري خرمگس را بيش��تر دوس��ت 
داشتند. حتي يك بار شنيدم پدربزرگم گفت دختر 
گريه كن پدر اس��ت! گفت پس اگر پدر و مادرش 
را دور ببين��دازد، دخت��ر با ج��ان و دل آنها را نگه 
مي دارد. از همان روز از پدر بزرگم هم بدم مي آمد.

به رنگ اشتباه
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