
یخرچنگ همبرگر:  بیغررضوان                      بسم اهلل الرحمان رحیم  

 

 پارت یک تا ده رمان همرگر خرچنگی اثر رضوان غریب

 98پارت گذاری روزانه در کانال تلگرام سایت اسکین 

  98https://t.me/skin ادرس کانال تلگرام =<

 ir98https://skins./= <  98آدرس سایت اسکین 

https://t.me/skin98
https://skins98.ir/


یخرچنگ همبرگر:  بیغررضوان                      بسم اهلل الرحمان رحیم  
 

 

 زیم یکه الرا خواسته بود آماده کنم رو ییحوصله همبرگر ها یب

 .گذشته شدم یادآوریگذاشتم و دوباره مشغول 

 د؟:تموم شالرا

 هات بپرن؟ یمشتر یخوایکنم؛م یآشپز ستمیمن بلد ن-

 .اونم یریگیادمیکم  ست؟کمین یکاف یکنیکمک م نکهی:همالرا

 .پختنم خوبه تزایفقط پ-

 .غذاهامون یتو ِمنو میاریم ه،اونمی:عالالرا

 برم من؟ شهیاش رو ندارم،مهوف،اصالً حوصله-

 :کجا؟الرا

 .دور بزنم یکمی خوامینجام،میهم-

 .:باشه،مراقب خودت باشالرا

اعتماد،پسر  یتکون دادم و تا خواستم برم دوباره سر و کله  یسر

 .شد دایکرده بود پ دامونیکه تازه پ یجوون

 ...هاخانم دی:خسته نباشاعتماد

ازش خوشش  ادیز یجواب داد،انگار نیسرسنگ شهیمثل هم الرا

 .اومدینم

 سالم،حالت چطوره؟-

برام؛تا بتونم  نیاریهمبرگر ب هیگرسنمه،اول  یلیخ دونم،االنی:نماعتماد

 .راجع به حالم نظر بدم

 !الرا؟-

 .شهیحاضر م گهید ی قهی:تا چند دقالرا
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نشستم و  اشروش،روبهیصندل یروبه رو یصندل یاز رفتن،رو مونیپش

 .مشغول صحبت کردن شدم

 

 رن؟یم شیدرسا چطور پ-

 هیبفهممشون، تونمینم یب،انگاریو غر بی:عجاعتماد

 .شمیمتوجه نم یفهمما،ولی...م،خبییجورا

 .دمیخند

 .ستیشدن که آسون ن ادن،موفقیخب مطالبش سخت و ز-

 .به آرامش داره،آرامش و درک ازین ست،فقطی:سختم ناعتماد

 ...آره-

کردم مثل خودش  یباال انداختم و سع ییزد و نگاهم کرد؛ابرو یچشکم

 .هیا ادا اصول بپرسم که منظورش چب

 .گهی:بگو داعتماد

 !بگم؟ یچ-

 ؟یگیداستان رو،نم ی:ادامهاعتماد

 .که ستیجذاب ن ادیز-

بوده  یدرد و بدبخت دیبه من مربوطه نه تو،شا گهی:اوناش داعتماد

 .خوام بدونم یخب م یباشه،ول

 چرا انقدر برات مهمه؟-

 .گذاشت زیم یاش رو روشده اومد و همبرگر آماده الرا

 باران؟ یخوای:توهم مالرا

 .رمینه س-

 .دمیالرا رفت و مشغول کار خودش شد دوباره پرس نکهیبعد از ا
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 ؟ینگفت-

 ؟ی:چاعتماد

 

 چرا انقدر برات مهمه؟! نکهیا-

از سر  ؟صرفاً یدوستت رو بدون یزندگ یشی:تو کنجکاو نماعتماد

 .ال،نگویخیبود؛ب یکنجکاو

 تکون دادم. یسکوت کردم و سر یکم

 نشو. ینطوریخب حاال،ا-

 بردیو از خوردنش لذت م زدیکه با اشتها همبرگرش رو گاز م همونطور

 .دیخند

 نشم؟ ی:چطوراعتماد

 ...،ناراحتینطوریهم-

کجا  نم؛ناراحتیبی:برو بابا،من انقدر گشنمه که االن تورو سس ماعتماد

 بود؟

 م؟یخب کجا بود-

بود  یبا نامزد سابقت،اوم...چ اتییبه آشنا میبود دهی:تازه رساعتماد

 اسمش؟

 بود لب زد: شیادآوریکه از سر  یمکث کرد و با بشکن اروم یکم

 بود درسته؟ حیح،مسیاومد،مس ادمی:آهان،آهان اعتماد

 تکون دادم و سکوت کردم. یسر

 کردم؟ تتی:باران؟اذاعتماد

 تو؟!-

 .یگاه کنهیم میگه،عصبیاصالً،گذشتست د هن
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 ؟یباور کنم دوستش ندار یعنی:اعتماد

 به حالت داره؟! یچه فرق-

 

کنم حالت  یباهات حرف بزنم و سع تونستمیم دیدونم،شای:نماعتماد

 رو بهتر کنم.

 رو باهاش تجربه نکردم. یجالب یزایچ دم،منینم تیبهش اهم گهید-

 .یبه موضوع اصل میدی:خب انگار رساعتماد

من کجام  دونهیحد که اون االن نم نیحوصله ندارم؛در هم ال،االنیخیب-

 بهم داده. میبوده که خدا تو زندگ یشانس نیتربزرگ

 ؟یعنیدنبالت  اومدیم دونستی:اگه ماعتماد

 جواب دادم. یکوتاه و لبخند تلخ یخاطره  دیاز تجد بعد

 آره. تگذاشیاگه زنش م دیدونم،شاینم-

 اعتماد:زن داشت مگه؟

 موقع گرفته بود. ره،اونیزن بگ دیاومد با ادشیبا من بود  ینه،وقت-

 کرد؟ انتیبهت خ یعنی:اعتماد

 آره.-

 

ادامه  یبرا کیشر هیبه  یازیو ن یبا ارزش یلیخکه تو  یدونی:ماعتماد

 مگه نه؟ یندار تیزندگ ی

 .دونمیم-

 غصه نداشته باش. ینطوری:خوبه،پس حاال ااعتماد

 غصه؟ندارم که!-

 :آره از صدات معلومه.اعتماد
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 تنها بمونم؟ کمی هشیم-

 

 

 یسر دادیدهنش بود رو قورت م یکه تو یبزرگ یکه لقمه  همونطور

 بلند شد. چشیتکون داد و با ساندو

 خودت و الرا باش. رم،مراقبیم گهی:آره آره،چرا که نه؛من داعتماد

 .ینبود که بر نینه نه،منظورم ا-

 .ستمیزودرنج ن یسوسوال نینباش من از ا دونم،نگرانی:ماعتماد

کردم؛به سمت الرا حرکت کردم و مشغول  شیو با لبخند همراه دمیخند

 برانداز کردنش شدم.

 ...الرا...یه-

 :بله؟الرا

 با اعتماد؟ یکنیرفتار م ینطوریچت شده؟چرا ا-

 .رمیگیازش نم ی:حس خوبالرا

 .رسهیبه نظر م یآدم با درک و شعور یلیخب چرا؟اونکه خ-

 وقت به حرف آدما اعتماد نکن. چی:باران هالرا

 .دمیخند

 .یزنیصداش م یدار کنمیاعتماد فکر م یگیم یوا-

 .دیخند مطابقاً 

 ست؟یبه،نیو غر بیعج یلی:اسمش خالرا

 .دمیسرفه اش رو شن یخواستم جواب بدم صدا تا

 :خانما اجازه هست؟اعتماد
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 یشدم،واقعا با عشق آشپز رهیبه اطراف انداختم و به الرا خ ینگاه

 .کردیم

 

 

باشه و باهم برگر  نجایا حیمس نکهیا یشد،برادلم تنگ یا لحظه

عمو اکبر و باهم غذا  یمغازه  میکه رفته بود یاون روز یم؛برایبخور

 .میخورده بود

 هو؟ی ی...کجا رفتی:هاعتماد

 کردم. ادگذشتهیلحظه  هی-

 .یکنیو فراموشش م شهی:بهش فکر نکن،گفتم که زود تموم مالرا

 .یزنیراحت ازش حرف م یلیالرا خ-

 یریکه بعد اونهمه درگ یهست یچون تو همون زنمی:راحت حرف مالرا

 کنه. یشد تو قلبت حکمران اتیکه باعث بدبخت یکس یدیبازم اجازه م

 .ستین نطوریا-

 لب زد. اومدیم رونیساالدش رو برداشت و همونطور که ب ی کاسه

 .نطورهیهم قای:دقالرا

 ات حرف نزنم االن.باه دمیم حیترج-

 رو کج کردم که اعتماد به دنبالم اومد و مشغول کنکاش شد. راهم

 :کجا؟!اعتماد

 ...البته...نینش نجام،نگرانمیهم-

 که پشتش بهم بود انداختم و بلند تر گفتم: ییبه الرا ینگاه

 .ستیکه مهم ن ایبعض ینشو،برا ننگرا-

 لجبازِ حسود... ی:برو بابا،دختره الرا
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 ینطوریاول تا آخرش رو برام بگو خب؟ا م،ازیحرف بزن یکمی ای:باعتماد

 .یشیآروم م

 دارن مگه نه؟ اجینگاهش کردم،همه به درد و دل احت مردد

 

 تکون دادم و موافقت کردم. یسر آروم

 ...میباشه،بر-

 زد و باهام همقدم شد. یلبخند خوشحال

 شده؟یچ یگیاعتماد:خب،حاال نم

که منتظر بود قطرات بارون با ابر ها قهر کنن و به رگ  یخشک نیزم یرو

دستم رو  م؛کفیاش پناه ببرن نشستبرداشته و پوست تر دهیخشک یها

 پوستم پاک شن. یتکوندم تا ذرات خاک از رو

 .شنومی:حاال بگو،ماعتماد

 کمتر اعصاب خرد کن شه؟ یکمیخب،از کجا شروع کنم که -

 .دهیعذابت م رشتیکه ب یی:از اونجااعتماد

 .شهیکه نم ینطوریا-

راحت تر  یلیبرات خ اشهی،بقیرو بگ نشیبدتر یوقت شهی:هماعتماد

 .یایباهاش کنار ب یتونیبهتر م یلیو خ شهیقابل درک م

بود  حینامزد کنم،اسمش مس یکیباشه پس،خب...من قرار گذاشتم با -

 ی...خب ولیکردم؛ول دایام رو پگمشده ی مهیکردم ن یو واقعا حس م

 نبود. کردمیکه فکر م یاونطور

الرا بهت  دونمیباران،نم یمن حساب کن یرو یتونیدونم،می:ماعتماد

 .ادیگفته،چون اصال ازم خوشش نم یچ

 .ستین نطورینه ا-

 دختر... نطورِ یهم قایال،دقیخی:باعتماد
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 مشغول گفتن شدم. قهیکردم و بعد از گذشت چند دق سکوت

 دزد بودم... ن،منیبب-

 

 

هم در هم نرفت،انگار نه انگار که متوجه شده بود  یذره ا یحت اشچهره

 .شهیدزد همقدم م هیداره با 

 ؟یبگ یزیچ یخواینم-

 همه رو گوش بدم و بعد غر بزنم. دمیم حی:ترجاعتماد

 ادامه دادم. یلبخند کوتاه با

ت آوردن مخارج به دس یداشتم برا ازیام طردم کرده بودن و نخانواده-

جور  دنیخوردن و پوش یبرا یزیچ هیخودم  یبرا ییجا هیاز  میزندگ

که قصد نداشتم تن  یمن یسخت؛برا یلیکنم،واقعا سخت بودا،خ

 طیواقعا شرا ارمیبه دست ب یزیخودم چ یکنم تا بتونم برا یفروش

 من بچه هم بودم. د،خبیبه ذهنم نرس یدزدجز  یبود و راه یسخت

 یریگ میتصم یمنطق یلیانتظار بره خ دیدختر بچه نبا هی اد،ازیز یلیخ

فروش تا  قهیبه اون عت دادمیامانت م دمیدزدیکه م یزیکنه،هر چ

رابطه بودم  یکه تو حیمس رم،بایاوضاعم که بهتر شد ازش پس بگ

گذاشتمش،اونم کمکم کرد تا  انیمادرش متوجه شده بود و من در جر

 هیشدم،بعد چند وقت  ریشب دستگاون یرم،ولیهارو پس بگ قهیعت

 باشم... نجایافتاد که باعث شد من ا یبیاتفاق عج

 ؟ی:چاعتماد

و جفتمون نگران  میدیالرا رو شن غیج یدهن باز کردم صدا تا

 الرا... دنید م؛بایسربرگردوند

دستش  یکه تو یآب جوش یدم،کتریالرا،نگران به سمتش دو دنیبا د

 ره اش شدم.چه ی رهیبود رو ازش گرفتم و نگران خ

 ؟یخوب-
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 .کردیبه خودش نگاه م ریکرده بود و متح سکوت

 زم؟ی..عزالرا-

 با خودش آورد. یآب سرد وانیرفت و ل رآبیبه سمت ش عیسر اعتماد

 

 آب بنوش... کمیا،ی:باعتماد

 مچ دستش افتاد. یپوست سرخ شده  یرو نگاهم

 .یبهتر ش کمیتو خونه  میبر سوزه؟پاشویم-

 .یبیب شیپ میبر ای:باعتماد

 ؟یک-

 تا بهتر شه. ییجا برمشی:ماعتماد

 .کردینگرانمون م یزیاز هر چ شتریالرا ب سکوت

 نشده که. یزید؛چیدرد نداره،آروم باش ادی:زالرا

 نشده؟ یزیچ یچ یعنی-

 خوب شد. یانگار سوزهینم یلی:باور کن خالرا

 .زنهینم بیباهاش برو،اون بهت آس-

 لب هاش اعتماد نشست. یرو یتلخ لبخند

 کمکت کنه. تونهیم یبیا؛بیب یاد،ولیازم بدت م دونمی:ماعتماد

 .ستین نطوری:االرا

 پاش و بلندش کرد. ریبرد ز دست

 .امیمنم م-

 خودمون. میری:نه،ماعتماد

 حس کردم. نطوریمن ا دمیشا دونمیبا خواهش گفت،نم یجور هی
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بودن  ختهیر نیزم یکه رو یلیردن وساکرد که مشغول جمع ک حرکت

 شدم.

 )اعتماد(

 .ستمین یکنیمن اونطور که فکر م-

 

 .کنمی:من بهت فکر نمالرا

 االن؟ یمغرور و خوب یلیخ ؟مثالً یخب که چ-

 داره. ی:چه ربطالرا

 .یکردیرفتار نم نطوریکه ا یاگه بهم مشکوک نبود-

 ؟یهست یحد آدم مهم نیتا ا یالرا:چرا فکر کرد

باعث  یتونیدرصدم که شده م هیحرف ها  نیبا ا یکنیاگه فکر م-

 .یدر اشتباه یلیحالم بد شه خ یش

 .چینپ قمیمن و رف ی:به پر و پاالرا

 ندارم. یمن که باهاتون کار-

 دنیاصرار به فهم ی،هیا یری:لحظه به لحظه به دنبال آمارگالرا

که اصالً و ابداً بهت  یهست ییزایبه دنبال چ شهی،همیاش دارگذشته

 .شنیمربوط نم

 .ستمین نطوریمن ا-

 .ینطوریهم قای:دقالرا

 .ستین نطوریگفتم که،ا-

 ما. شیپ این گهی:پس دالرا

 ازم سر زده؟ یچه اشتباه خرم،مگهیمن از اونجا فقط همبرگر م-

 ؟یچ یعنیباهات در ارتباط باشم  خوامینم ی:متوجهالرا
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 .ستمیط نمن با تو در ارتبا-

 انیب یطرز حرف زدنش؛کلماتش رو جور نیاز ا شدمیکالفه م داشتم

 .کنهیمزاحم صحبت م هیداره با  یکه انگار کردیم

 .یبا دوستم هست ی:ولالرا

 

 

دوستت به تو هم مربوط باشه،همونطور که به من  یزندگ کنمیفکر نم-

 .ستیتو هم مربوط ن ست؛بهیمربوط ن

 نداشته باش،به فکر قطع ارتباط خودت باش. ی:با اوناش کارالرا

نداشته باش،بهتر به فکر برگر درست کردن خودت  یکار ناشیتوهم با ا-

با حرف هات  نیاز ا شتریو ب یباران دخالت نکن یزندگ یو تو یباش

 .ینکن میعصب

 .شو،به جهنم ی:خب عصبالرا

شه؛بعد گذاشتمش و ازش خواستم بپره و سوار کولم  یتخته سنگ یرو

 که تونست خودش رو با پشتم وقف بده ادامه دادم. قهیاز گذشت چند دق

 ؟یکنیم یرو ادهیز کمی یدار یکنیفکر نم-

 .دمیمزاحم نجات م هی:فقط دارم دوستم رو از شر الرا

 یاز کجا معلوم اون مزاحم به خاطر خودت هر روز مثل احمقا جلو-

 نه؟یشیات بست نمآشپزخونه

هر  دهیازت ند یمحل یو ب یاحترام یجز ب یزیچ نکهیلوم با اکجا مع از

و رفع  رهینگاهت کنه تا دل تنگش آروم بگ یواشکیتا بتونه  ادیروز م

 شه؟ یدلتنگ

 نگاهش کردم. ی رهیخ ینزد که عصب یسکوت کرد و حرف

 ؟یچرا الل شد-

 .کنمیصحبت نم تیاهم یب یزایچون راجع به چ دی:شاالرا
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 یسرم خال یسطل بزرگ پر از آب سرد رو رو هی یحرفش،انگار نیا با

 کردن.

 ت؟یاهم یاحساسات من گفت ب به

 االن منظورت من بودم؟-

 

 کنج لبم نشست. یبرگردوند که لبخند تلخ یرو خودخواهانه

و برام مهم نبوده  تمیاهم یکردم وانمود کنم مثل خودش ب یسع

 حرفش،اما خب هر چقدر که تالش کردم نتونستم.

 شدم. یبیوارد خونه شدم و مشغول خبر کردن ب دمیکلبه که رس به

 ؟یی؟کجایبیب-

 مادر؟ شدهی:جونم پسرم؟چیبیب

 ازت. خوامیم یکمک هی-

که ابروهام به منظور خواهش از  ادیالرا خواست چشم و ابروب دنید با

 دست برداشتنش باال رفتن.

 مادر؟ شدهی:چیبیب

کردم  شیبهش معرف نکهیاز ا یمتوجه شه الراست و حرف نکهیا یبرا

 جواب دادم: عینزنه،سر

 بود. شونیاومده روستا؟منظورم ا دیبه آشپز جد گفتمیم ادتهی-

 :سالمالرا

 زم؟یعز شدهیماهت مادر،چ ی:سالم به رویبیب

نگران شدن و بزرگش کردن  یلینبود؛آقا اعتماد خ یخاص زی:چالرا

 ساده بود. یسوختگ هی،یکمی

 دار جواب دادم: هیکنا

 .نیمردیتا از عفونت م کردمیو بزرگش نم مردمیبله،کاش م-
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 کردم بچه؟ تیترب ینطوریتورو ا ی:خدا مرگم بده،من کِ یبیب

 .بهش انداختم ینگاه کوتاه یعصب

 تو بودما... ،بای:هیبی

 

به  کمی رمیبود،من م شونیمن و ا نیب یزیچ هی،یبیداره ب یچه ربط-

 خودشون. یصدا بزن برسونمشون خونه یبرسم؛تموم صد وونایح

اومدم و مشغول  رونیبهش بدم از خونه ب یفرصت پاسخ دادن نکهیا یب

 کفش هام شدم. دنیپوش

 اد و الرا هم بزارم؟اعتم عکس

 تو؟ یری:کجا میبیب

 رو بروز ندم. میکردم بغضم رو قورت بدم و ناراحت یسع

 ولم کن ننه.-

 ام شدم.گونه یمشغول پاک کردم اشکرو نمیآست یتند کردم و با لبه  پا

 ارزشم؟ یو ب تیاهم یبراش ب نطوریکرده بودم که ا یچه اشتباه مگه

 صورتم نشست. یو دو دستم رو دمیکش یهوف

 (حی)مس

شدن داشت گرفتم و به سمت خونه  ادهیکه قصد پ یرو از دختر هیکرا

 خورد.زنگ میحرکت کردم که گوش

 الو؟-

 ؟یی:کجامرصاد

 ؟یچ ابون،تویخ-

دارم برگردم به اون  ازی،نیچیح،هیکاسب نشدم مس یچی:امروز همرصاد

 .میگذروندیخوش م لیموقع ها که مست و پات
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 ؟یکن یچه غلط یخوایکاست،میمرصاد امشب تولد مل-

 کنم؟ کاری:خب چمرصاد

 بوق بزن. ستاده،براشیکه ا یدیرو د یدور بزن و هر وقت کس-

بود که دختره گفت  شیساعت پ هی یکه زدم برا یبوق نی:آخرمرصاد

 .یگمشو عوض

 .دمیخند

 .بارهیشرارت م اتافهیاز ق-

 .یچینه ه اندازمیم کهیندارم که،نه ت ی:داداش من اصال کارمرصاد

 هم بنداز. کهینه تورو خدا ت-

 :نه تورو خدا اصرار نکن.مرصاد

 بود؟! نیمب یبه گوشام شک کردم،اون صدا یا لحظه

 تو؟ ینیمب شیمرصاد پ-

 مِن واال... شیپ نی:مبمرصاد

 دور دور؟ نیرفت تیوضع نیشماها تو ا-

 :واال عروست و پسرت انقدر غر زدن که من رفتم دنبالشون.مرصاد

 .شهیمرصاد باورم نم-

 ...نجاستیهم ا یی:تازه،خوشگل دامرصاد

 کار؟ ای ¹یتتل یلییسراغ  یبا خودت؟مرصاد رفت ینهالم برد-

 . دنیکردن ، عمر را به بطالت گذران یو هرزه گرد ی:ولگرد¹

 

 هاتمام پارت یک تا د
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