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 در گردباد اين آتش هوهو، کبودم

 پيکرم سوخته است

 

*** 
 

ها يا مردهاي ي متام منتظر مانده بود تا يکي از آن زندقيقه 48داد. هايش را آزار ميدستبند سخت فلزي، دست
پايانش را هاي يبشناخت، از در وارد شود و سؤالشان را ميدانست و نه درجهنظامي که نه اسمشان را مي

 .بپرسد

آمد؛ بدش ميداد، اما ته دلش از آتشي که بر پا کرده بود شاد بود. از رنگ سبز اش را آزار ميبوي سوختگي، بيين
هايش ي او اهمييت بدهد. به لباسخواست به سليقهوقت دلش مني، عاشق رنگ سبز بود و او هيچچون مژده

بودند. چادر  هايي که حداقل چهار سايز از پايش بزرگرتنگاه کرد؛ يک مانتو و شلوار مشکي ساده با دمپايي
گلي که آن زن سبز پوش سرش زير روسري گلاش از اش افتاده بود و موهاي رنگ شدهرنگي روي شانه

 .هايش لرزش خفيفي داشت اما ته دلش مثل مرداب آرام بودانداخته بود، بريون زده بود. دست

رويش افتاد؛ حتماً چند نفر پشت اين ي بزرگ روبهبا نگاهش کل اتاق را زير نظر گرفت و توجهش سمت آينه
هاي زين که آن طرف ا مستقيم نه به تصوير خودش که به چشمهايش رکردند. چشمآينه داشتند نگاهش مي

 .اي نشسته بود دوختديوار آينه

 .گريهشن. سرم داره درد ميها دارن زياد ميشه بهم يه کاغذ و خودکار بدين؟ کلمهمي–

دانست چه کسي را زدند؛ اما خودش هم منيهايي که در ذهنش از قتل حرف ميبه کلماتش فکر کرد و به واژه
زدند، دانست وقيت از قتل حرف ميها و پاهايش در زجنري بود اما منيکشته بود. متهم به قتل شده بود؛ دست

مرد خرفت چه چيزي پيش خودش فکر شد؟ پريآوردند. پدرش عاشق مژده بود؟ مگر ميچرا اسم مژده را مي
سن خودش بود و پدرش نزديک به شصت سال سن داشت. چطور متوجه نشده بود پدرش کرده بود؟ مژده هم

ي مشهد کجا و عاشق بهرتين دوستش شده بود؟ مادرش کجا و مژده کجا؟ بوي ياس و مرمي چادر مناز و سجاده
 .مژده کجا هاي مصنوعيموي اکستنشن شده و مژه
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ها و پيوسند و دريا دريا پشت چشمچرا خودکار و کاغذ را نياوردند؟ کلمات مثل قطرات باران بهم مي
آوردند. به ساعت گرد که سمت چپش روي ديوار آويز شده بود هايش براي گفنت، براي باريدن فشار ميلــ*ب

براي يک جرم مرتکب نشده چند  دقيقه شده بود و هنوز کسي براي بازجويي نيامده بود، مگر 55نگاه کرد، 
 پرسيدند؟بار سؤال مي

ذهنش از هر جوايب خايل بود، اما کلمات ذهنش را مشوش کرده بودند و او به جاي کاغذي که نياورده بودند، 
نوشت که عاشق نويسندگي نوشت. داستان زين را ميي دستش روي ميز ميبه جاي خودکار، با انگشت اشاره

 .شد بود اما آخرش کشته

باألخره در کوچک اتاق باز شد و يک زن چادري با صوريت يخ زده وارد اتاق شد؛ پشت سرش هم يک زن ديگر 
خواست به لبخند، با لباس سفيد بود که نگاهش برعکس نگاه زن چادري، پر از گرما بود. انگار با نگاهش مي

 .دلداري بدهد. نگاهش مثل نگاه يک پليس به جمرم نبود

به احرتامشان بايستد اما گرسنه بود و از شدت ضعف توان ايستادن نداشت؛ از وقيت او را به دلش خواست 
هاي بند زنان برده بودند نه خواب درسيت داشت، نه خوراک خويب. زن چادري صنديل فلزي را روي سراميک

هاي آن جيغ اش، باعث شد دوباره صداي سوزش دردآورخراش نالهسفيد و براق اتاق کشيد که صداي گوش
 .گفتند داخل کارگاه سوخته بود و لبخند از عمد سوزانده بودشزنانه، گوشش را آزار دهد؛ هماين که مي

اش را در دست گرفت. احساس امنيت هاي زخم خوردهروي لبخند نشست و دستزن سفيد پوش روبه
داد؛ پدري که بعد از آمدن يهاي پدرش بوي امنيت مکرد. حيت دستان اين زن غريبه هم بيشرت از دستمي

اش در خانه، خودش را حمبوس مرگ شده لبخند به زندان، او را به وکيلش سپرده و در سوگ عشق جوان
که پدرش با يک اش باشد. فکرش هم براي لبخند، مشمئز کننده بود؛ فکر اينکرده بود تا عزادار عشق پريي

 .ي خمفي داشته باشدرابطهسن دخرت خودش بود ساله که از قضا هم 25دخرت 

ي لبخند را باز کرد. نگاهش را به ي سبز رنگش مرتب کرده و پروندهزن سبز پوش چادرش را روي مقنعه
ها داستان نامتامش را متام کند؛ داستان زين که به هاي زير دست زن دوخت و دلش خواست روي آنکاغذ

وي روپوش سفيدش به نام اردستاين دوخته شده خاطر داستان خودش کشته شد. زن سفيد پوش که اسمش ر
ي خودش را همراه با خودکارش سمت هاي سفيد داخل پروندهبود، متوجه نگاه لبخند شد و يکي از کاغذ

 .لبخند هل داد

 !شنيدم که اسمت لبخنده–
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باالي برگه سرش را به تأييد حرف دکرت تکان داد و با خودکار بيک آيب که از اردستاين گرفته بود نامش را 
 .شودخانوادگي هم تقليب حمسوب ميکرد اين نام و نامنوشت؛ هرچند احساس مي

 فاميليت چيه لبخند خانوم؟–

 .مهربان–

هاي روي آستني لباس زن هايش را روي ميز، درهم قفل کرد و لبخند نگاهش را به درجهزن سبز پوش دست
ند که اردستاين مانعش شد و نگاهش را به اي داشت. خواست حريف بزدوخت؛ ويل نفهميد چه درجه

 .خط لبخند دوختدست

 !خط قشنگي داريدخرتم! چه دست–

هام چاپ شد و خواستم براي طرفدارهام امضاء رفتم. دوست داشتم وقيت کتابوقيت بچه بودم کالس خط مي–
 .بزمن خطم قشنگ باشه

ي مطليب که در ذهنش باال پايني ادامه اش گرفت؛ به حال خودش پوزخند زد وخودش از حرف خودش خنده
 .شد را نوشتمي

  .که، من مژده رو نکشتمجا آورده بودند هيچ حريف نزده بود جز ايناز وقيت او را به اين

لــ*ب شده بود؛ ويل به خاطر تکميل پرونده جمبور  به هاي لبخند جانکشيزن سبز پوش انگار از اين وقت
شناس خبش جرامي کيفري، کارش را با حوصله به پايان برساند. دلش به حال دخرتک روانبود سکوت کند تا 

زنده در آتش سوزانده  شد که اين دخرت، بهرتين دوستش را زندهسوخت. خودش هم باورش منيدل ميساده
ه و فندک باشد؛ اما پدرش هم گواهي داده بود که خودش ديده لبخند بنزين را جلوي در کارگاهش خايل کرد

 .انداخته بود

دکرت اردستاين با سکوتش اجازه داده بود مطالب ميان ذهن لبخند خايل شود. از طرز نگاهش متوجه هراس 
 .داد انکارش کنداش کرده بود که بيشرت از پذيرش اتفاق، ترجيح ميرفتارش بود اما اين حادثه به قدري شوکه

 لبخندجان! چند سالته دخرت خومب؟–

–25 
 زماين فهميدي به نويسندگي عالقه داري؟ هاز چ–
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ي افکار لبخند بريد و زن عاشق کاغذهايش را به حال خودش رها کرد. نگاهي به با اين سؤال دکرت، رشته
نوشت؟ هر سال براي خودش دکرت اردستاين کرد و با پايش روي زمني ضرب گرفت. چند سال بود که مي

 .پريده بودند گرفت اما حاال اعداد از ذهنشجشن مي

هام تو منطقه و استان مقام آورد اما بابا رفتم، چند بار داستاندومن. مدت زياديه. از وقيت مدرسه ميمني–
 .«خورهها به درد سطل آشغال مياين داستان»گفت: خمالف بود؛ مي

هيسرتيک دخرتک را کرد. اردستاين متام حاالت بعد از اين حرف، بلند خنديد اما در گلويش احساس بغض مي
هايش با ترس ها و لــ*بتفاويت بود، اما دسترنگش پر از يبايهاي قهوهبا دقت زير نظر گرفت. چشم

حال باشد و از طريف ديگر ناراحت؛ متام رفتارهاي دخرت، او را لرزيدند. انگار که از مرگ مقتول خوشمي
 .و دل کند خواست با کسي دردگيج کرده بود اما مشخص بود دلش مي

 چرا پدرت خمالف بود؟–

گفت منم به اون تر بود؛ مياش هم براش مهماش از زندگيگفت نويسندگيچون مادرم هم نويسنده بود؛ مي–
 .رفتم

اش را سمت باال کشيد. پاراگراف زن ي چشمش را پاک کرد و با کف دست، بييناشک ليز خورده از گوشه
د، درست جايي بود که در اتاق، او را زنداين کرده بودند تا دستش به رمان عاشق داستان را نامتام گذاشته بو

 .ش نرسد

 پس تو به مادرت رفيت، درسته؟–

 بود که تنهام که بفهمم شبيهش هستم يا نه مُرد. همش ده ساملدومن. مهليت براي ديدنش نداشتم. قبل از اينمني–
 .گذاشت

د، سيل باران شد و ميان چشمش باريد. مادرش را دوست داشت. با اين حرف، بغضش لبخند زدن را از ياد بر
ديد دلش هاي سطح شهر ميفروشيپرستيد. وقيت يک جلد از رمان ش را داخل کتابهايش را ميمتام رمان 
 .رفت اما پدرش هم او را و هم مادرش را کور کرده بودضعف مي

 مژده حقاين کي بود؟–

 .کم پاش به خومنون باز شد گاه باهاش دوست شدم. کمدوست صميميم بود، ترم اول دانش–
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 چقدر باهاش صميمي بودي؟–

تر بود. سروان مهرپور با دقت هاي مهربان اردستاين دوخت. صحبت با اين زن خيلي آساننگاهش را به چشم
ده دار فقط نکايت را داخل پرونکرد و بدون هيچ مزامحيت، مثل يک مرتسک جانصداي لبخند را ضبط مي

 .کرديادداشت مي

کرد مژده م خومنون مياد؛ يعين واقعاً بابام فکر ميدونستم به خاطر باباخيلي باهاش صميمي بودم اما مني–
باال چشمش رو گرفته باشه؟  عاشقش شده؟ يعين فکر نکرد شايد اون کارخونه و اون خونه و ماشني مدل

 .ن رفتهکنم محاقت منم به اوچه پدر امحقي دارم، احساس مي

 .اردستاين سرش را نزديک گوش مهرپور کرد و آرام زير گوشش، طوري که لبخند متوجه نشود لــ*ب زد

 ي خمفي مژده حقاين و جمتيب مهربان خرب داشتني؟از رابطه–

 .نه. چندباري که ازش بازجويي کردمي چيزي نگفت–

غرق در دنياي کاغذي خودش يک داستان اردستاين سري به تأييد تکان داد و نگاهش را به لبخند دوخت که 
کرد تا زن زنداين داخل نوشت. متام فکرش حول زن کاغذي رمان ش بود، بايد راهي پيدا مينامتام را مي

داد. دوباره کرد، رمان ش را دزديده بودند و بايد هرطور شده بود داستانش را جنات ميداستان از اتاق فرار مي
ترين تغيريي در وخته بود و عجيب بود که متام وقايع داستان بدون کوچکمشغول نوشنت شد؛ داستانش س

 .نوشتاش را ميخاطرش مانده و حاال ادامه

 چه زماين فهميدي پدرت عاشق مژده شده؟–

 .جا قامي بشهدونستم قراره از ترس من بره اونکه کارگاه رو سوزوندم؛ مني نفهميدم. تا وقيت–

اي در کارگاه، او را به عقب خراش نالهوي گوشت سوخته و صداي سوزش گوشهايش دوباره لرزيد، بدست
ترين داستانش که ناشر براي چاپ انتخابش کرده بود به اسم برد، درست به يک ماه پيش، زماين که فهميد مهم

اه م هايش را سوزاند و آسمان باالي سرش را درست در يکاست. دود، چشممژده حقاين امتياز چاپ گرفته
 .پيش سياه کرد

آن روز در يک اجنمن شب شعر در دانشگاه توسط استاد شهريار دعوت شده بود تا شعرش را خبواند. پدرش 
قدر هيجان داشت که حالش قابل ها خمالفت باألخره رضايت داده بود ناشر، داستانش را خبواند. آنبعد از ماه

 .هريار بسيار از شعرش تعريف کرده بودوصف نبود، شعرش را با تسلط کامل خوانده و استاد ش
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احلق که مثل مادريت! نه تنها قلم قوي داري؛ بلکه طبع شعرمت قابل ستايشه، انگار دارم مادرت رو جلوي خودم –
 .بينممي

 .ممنون استاد–

 کشي کرد تا امرياش جا گرفت و به چشمک ريز امري خنديد. بعد از امتام وقت، کمي وقتدوباره روي صنديل
اش را تئاتر خايل شد. لبخند، ختته شاسيقدر صرب کرد تا سالن آمفيزودتر برود اما امري متوجه شد و آن

ي ي راه امري گوشهي سياهش گذاشت و بدون توجه به امري به سمت راه خروجي رفت اما ميانهداخل کوله
 .شالش را از پشت سر گرفت تا او را متوقف کند

  !لبخند–

 .هاي سياه امري سعي کرد لبخندش را پنهان کندو با نگاهي به چشمسمت او برگشت 

 امري داشتيد آقاي ايويب؟–

 .لبخند! مسخره بازي در نيار، بايد باهات صحبت کنم–

اش با امري زياد بود و همني رعنا بودنش در ي امري ايستاد. اختالف قديشانهبهسري به تأييد تکان داد و شانه
 .لرزاندودش دلش را ميکنار کوتاه بودن خ

هايش را باز کرد باهم از ساختمان دانشگاه بريون زدند و لبخند با ديدن باران نسبتاً شديد، ناخواسته دست
 .و سرش را رو به آسمان باال گرفت

 همني کارهات باعث شده نتومن پا پس بکشم خانوم شاعر–

د. تلفن را از داخل کيفش بريون آورد و با خنديد و خواست جوايب به حرف امري بدهد که تلفنش زنگ خور
 .ي ناشر با ذوق پاسخ دادديدن شماره

 بله؟–

 گريم، خانوم حقاين؟ي روشن متاس ميسالم خانوم! بنده از انتشارات آينده–

 .بنده حقاين نيستم، مهربان هستم جناب؛ بفرماييد–
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 شون صحبت کنم؟تومن با ايي رمان آواز کبود کار داشتم. ميبنده با نويسنده–

 براي منه دنويسنده خودم هستم، رمان آواز کبو–

 .ي داستان، خانوم مژده حقاين هستيد ديگه، درست گرفتمخب پس شما نويسنده–

  .زنگ زدم بگم داستانتون براي چاپ رفت، قرارداد هم امروز صبح با وکيلتون تنظيم شد

ديدن حالش سريع زير بازويش را گرفت و لبخند هايش سياهي رفت، امري با دنيا دور سرش چرخيد و چشم
زد؟ خودش هاي آقاي رسويل را درک کند. کدام وکيل؟ اين مرد ديوانه از چه چيزي حرف ميسعي کرد حرف

فايل رمان را به پدرش داده بود تا به دست آقاي رسويل برساند، چرا به اسم مژده رمان را حتويل داده بود؟ 
 .زدهايش را ميرفهنوز گيج بود اما بايد ح

مژده حقاين نيست بنده هستم، پدرم داستان رو آورد حتويل بده،  دي رمان آواز کبوآقاي رسويل! نويسنده–_
 کار ست؟مژده اين وسط چه

خانوم! مژده حقاين همراه با آقاي مهربان اومدند دفرت بنده و پرينت داستان رو به اسم اين خانوم حتويل –
 تلفن متعلق به پدرتون نيست؟ مهربان هم حتويل دادن. مگه اين شماره بنده دادن، خود آقاي

ها افتاده و شکسته بود و لبخند جمبور شده بود با اين حرف يادش افتاد امروز صبح تلفن همراهش از روي پله
 .گوشي پدرش را براي چند ساعيت قرض بگريد

 .بله. گوشي ايشونه–

 .ه، لطف کنيد به آقاي مهربان بگيد با بنده متاس بگرينکنم با ايشون صحبت کنم بهرتفکر مي–

متاس قطع شد ويل دنيا هنوز سياه بود. امري با ديدن حال لبخند نگران شد. او را به خودش تکيه داد و سمت 
گفت که امري متوجه ماشينش رفت. رنگ و روي لبخند به شدت پريده بود و زير لــ*ب با خودش چيزهايي مي

 .هاي سردش را ميان مشتش فشرداشني را باز کرد، او را روي صنديل نشاند و دستشد. در ممني

 چي شده لبخند؟ جريان چيه؟–

 ...چرا بابام؟ چرا داستان رو–

کار بود اين وسط؟ من حتمأ اشتباه شنيدم اين مردک ديوونه شده، آخه با داستان من چيکار کرده؟ مژده چه
 شه؟مگه مي
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پرسيد. بدون هيچ جوايب به امري از جايش بلند شد و داشت که بايد از پدرش ميجواب هزاران سؤال يب
 .سمت خيابان اصلي دويد. هرچه امري تالش کرد او را برساند لبخند توجهي نشان نداد و دور شد

ي چهلم يک ساختمان بلند، وسط اتاق بازجويي پرت با صداي ضربايت که به در اتاق خورد، مثل سقوط از طبقه
هاي سياه اين جريان را از زبان او تفاوت لبخند خريه شد و سعي کرد قسمتهاي يبد. اردستاين به چشمش

 .بشنود

بار همان مرد جوان که بازپرس پرونده بود همراه با پدرش وارد اتاق شدند. در اتاق آهسته باز شد و اين
ترسيد و از پدرش هم بيزار بود، کاش لبخند با ديدن بازپرس خودش را مجع کرد، از اين مرد بد اخم مي

 .کردميشد هر دو را از اتاق بريون مي

کرد جلوي  هاي لبخند، سعيمهرپور براي بازپرس احرتام نظامي گذاشت و جمتيب با نگاهي دردمند به چشم
 .هاي خايل از احساس لبخند انداخت و بعد رو به پدرش کردبغضش را بگريد. بازپرس نگاهي به چشم

 .فرماييد بنشينيد آقاي مهربان! انگار حرف براي گفنت زياد داريدب–

 .جمتيب همچنان نگاهش روي لبخند بود، دخرتش در اين مدت کم چقدر آب شده بود

برعکس پدرش، نگاه لبخند فقط متوجه کاغذهاي زير دستش بود و زين که از اتاق فرار کرده بود تا به 
 .رب گلوله به پايش زمخي شده بودي راه با ضداستانش برسد اما ميانه

کاري پدر لبخند درست از آب درآمده ي پدر و دخرت نگاه کرد، حدسش در مورد پنهانبازپرس با دقت به چهره
 .توانست زواياي پنهان اين پرونده را روشن کندبود و با کمک دکرت اردستاين حاال مي

 کنيد؟ي پنهاين داشتيد، قبول مياين رابطهآقاي مهربان! دخرتتون ادعا دارن که شما با مژده حق–

ي لبخند بود، چرا اين حالت نگاه او درست شبيه نازنني بود؟ متام عمرش جمتيب در سکوت همچنان خريه
اش را از راه نازنني دور کند اما حاال نه تنها لبخند، بلکه خودش هم در اين راه گرفتار سعي کرده بود دردانه

 .شده بود

 .کنميبله قبول م–

 که اين جريان رو از پليس پنهان کرديد چي بود؟دليل اين–

 .ام نبودخواستم با گفنت اين جريان به آبرو و اعتبارم لطمه بزمن؛ وگرنه قصدم متهم کردن بچهمني–
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 ي شما با دوستش باخرب بود؟دخرتتون از رابطه–

 .تونستمخواستم بهش بگم اما منينه نبود. چندوقيت بود مي–

دانست اين دخرت چندان بار زير زبان لبخند را بکشد، هرچند مياد به رويش پوزخند زد و سعي کرد اينعم
 .ماه را در برابرش سکوت کرده بود تصوير خويب از او ندارد؛ براي همني متام اين يک

 که از امري ايويب جدا شديد چه اتفاقي افتاد؟خانوم مهربان! روز حادثه بعد از اين–

اش روي اين سکوت کرد و مهرپور سعي کرد به عماد بفهماند که اين صداي نسبتاً بلند و حلن کوبنده لبخند
دخرت اثري نداشت. عماد براي بار دوم سؤالش را تکرار کرد، اما همچنان لبخند سکوت کرده بود. دکرت 

 .اردستاين با مالميت از جايش بلند شد و سمت بازپرس رفت

شما بريون تشريف داشته باشيد؟ فکر کنم لبخند قبالً اين موضوع رو به شما عمادجان! بهرت نيست –
 .خواد با شما حرف بزنهفهمونده که مني

 .هاي اين خانوم وقت ندارمدکرت! من براي ناز کردن–

هاي خشمگني او سعي کرد آرامش کند. دکرت اردستاين دستش را روي بازوي عماد گذاشت و با نگاهي به چشم
 .ز عجول بودن عماد انتقاد کرده بود اما اين پسر قصد عوض شدن نداشتهميشه ا

 .هاي دنيا با داد زدن و تهديد کردن اعرتاف کنني آدمبهم اعتماد کن. قرار نيست همه–

توانست اين خونسردي لبخند را درک کند. با حرص از اتاق عماد در دلش اعرتاف کرد حق با دکرت بود اما مني
انتهاي لبخند ي يبرتاف کرد حرف کشيدن از اين دخرت کار او نيست. او مرد صرب و حوصلهبريون زد و اع

 .هاي لبخند را فشردمهربان نبود. بعد از رفنت عماد، دکرت سر جايش برگشت و دست

 توين بهم بگي بعد از جدا شدنت از امري چه اتفاقي افتاد؟مي–

زد؛ در دل اعرتاف اش تند ميوسط پيشاين ي بلند عماد و اخملبخند بغضش را فرو داد اما قلبش هنوز از صدا
 .ترسيدکرد از اين مرد بيشرت از طناب دار مي

 .خوام کمکت کنم اما قبلش بايد بدومن دقيقاً چه اتفاقي افتادهتوين بهم اعتماد کين. من ميلبخند! عزيزم مي–
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گذشته را به ياد بياورد. خاطرايت که ناخواسته او را لبخند سرش را به تأييد تکان داد و سعي کرد اتفاقات 
به جايي رسانده بودند که آخرش طناب دار بود. ذهنش را به گذشته سپرد و متام وجودش را در خاطرات 

 .تلخش غرق کرد

ها برعکس هميشه برايش پر از در را با کليد باز کرد و سمت عمارت دويد، بوي باران و خيسي روي برگ
 .هايش، در بزرگ عمارت را باز کرد و خودش را داخل خانه پرت کردنبودند. بدون درآوردن کفشحرف 

 بابا؟ بابا؟–

هاي مژده بود. اين ديگر چه باليي هاي پاشنه بلندي که داخل پاگرد بودند متعجب شد، شبيه کفشبا ديدن کفش
ماً مژده به ديدارش آمده بود و بعد از ها بدون وجود او در اين خانه چه معنايي داشت؟ حتبود؟ اين کفش

ها شب شعر دانست که يکشنبهکه متوجه شده بود لبخند خانه نيست منتظر او مانده بود؛ اما نه، مژده مياين
ها را گشت اما جا هم نبود. متام اتاقي دوم رفت اما پدرش آنراست به طبقه شد. يکدر دانشگاه برگزار مي
ها پيج خورد و چند قدر عصيب و ترسيده بود که پايش روي پلهي پايني رفت. آنطبقهکسي نبود. دوباره به 

داد. بدون توجه به درد مچ ي آخر را تقريباً سقوط کرد اما مهم نبود؛ مهم داستاين بود که بايد جناتش ميپله
آمد و با ديدن او ي پايني رفت که پدرش قبل از ورود لبخند از اتاق بريون پايش، سمت اتاق خواب طبقه

 .متعجب نگاهش کرد

 لبخند! بابا کِي اومدي خونه دخرتم؟–

 گه بابا؟جريان مژده چيه؟ آقاي رسويل چي مي–

 .با اين حرف لبخند، رنگ از روي جمتيب پريد و سعي کرد بفهمد لبخند تا چه حد متوجه موضوع شده بود

 جرياين نيست. چطور مگه؟–

هاي عزيز پدرش را هل داد و وسط پذيرايي زد يکي از جمسمهه لنگ ميلبخند با عصبانيت و با پايي ک
 .انداخت

دوين چقدر براي اون داستان زمحت کشيده بودم؟ چرا فهمي چه خيانيت بهم کردي؟ ميجرياين نيست؟ مي–
 بينمش؟ست اما من مني کار ست؟ چرا االن تو اين خونهچشمت رو روي من بسيت؟ مژده اين وسط چه

شد. دلش ي ديگر روي زمني خرد ميشد و با هر سکوت پدرش، يک جمسمهسؤال صدايش بلندتر مي با هر
 .هايش بسته بودندها پدرش را بکشد اما حيف، دستخواست جاي اين جمسمهمي
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 .دم لبخند. فقط آروم باشبهت توضيح مي–

ي پيش رسويل اين بود؟ مژده رو که داستان رو خودت بربهمه اصرارت براي اينآروم باشم؟ پس دليل اون–
 جاي من جا زدي تا داستان به اسم اون بره چاپ؟

خواست با ماند. ميپدرش هم مثل خودش زودجوش بود اما حاال در مقابل عصبانيت لبخند بايد ساکت مي
ود مژده چيين موضوع را به لبخند بگويد اما حاال چقدر بد متوجه شده بود. در واقع اين پيشنهاد را خ مقدمه

داده بود و از خمالفت جمتيب عليه نويسندگي لبخند سوءاستفاده کرده بود تا خودش را به جايي برساند که 
 .لبخند برايش تالش کرده بود

کرد، نگاهش درست شبيه نگاه لبخند هم بعد از چند دقيقه سکوت کرد ويل همچنان با خشم نگاه پدرش مي
د زده بود بني زندگي مشرتکش و نويسندگي انتخابش را کرده و دست مادرش بود؛ درست همان موقع که فريا

 .از زندگي مشرتکش کشيده بود

ترسيد، در دلش اعرتاف کرد که کار اشتباهي کرده بود که داستان لبخند را به نام از اين طرز نگاه لبخند مي
کرد و حاال هم متوجه ر ميدانست چطور بايد جريان را مجع و جومژده حتويل آقاي رسويل داده بود. مني

 .زداش دامن ميهاي دروينهاي مژده شده بود و اين به متام تشويشکفش

 اي داري بابا؟با مژده چه رابطه–

با سؤال لبخند سرش را بلند کرد اما انگار چيزي در نگاه دخرتش تغيري کرده بود. همني چند ساعت پيش 
کرد متام احساساتش مهرباين دريا بود اما حاال احساس ميهايش به زد چشموقيت از در خانه بريون مي

چاله شده بودند. خواست جوايب بدهد اما زبانش قفل شده هاي سياهش بيشرت شبيه سياهخاموش شده؛ چشم
 .بود. لبخند به روي پدرش پوزخند زد و وسط پذيرايي فرياد زد

تيب مهربان که آقا حاضر شده دخرت پس مهمون ناخونده، شده صاحبخونه؟ شده نور چشمي مهندس جم–
 .خودش رو به خاطرش بفروشه

وقت انداخت. اين حجم از ترس را هيچرنگ از روي جمتيب پريد، اين حالت لبخند چقدر او را ياد نازنني مي
بعد از مرگ نازنني احساس نکرده بود، با شصت سال سن چطور فريب مژده را خورده بود؟ بايد سريعاً جلوي 

هاي جمسمه راه داد. لبخند با کفش روي خردهگرفت و به اوضاع سر و سامان ميپ کتاب را ميروند چا
 .کردرفت و زيرلب با خودش غرولند ميمي
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نويسم؛ اگر يه خط نوشتم تُف خودت گفيت نويسندگي براي دخرت خوب نيست؛ باشه. باشه ديگه هيچي مني–
 .نويسمکن تو صورمت. به خاک مادرم ديگه مني

ها سريع سمت خروجي خانه رفت. جمتيب بالفاصله بعد از رفنت او سمت اتاق خواب پايني بعد از اين حرف
رفت تا مژده را از در پشيت خانه رد کند اما انگار مژده از غفلت او و لبخند استفاده کرده و رفته بود. 

زير لــ*ب يک لعنيت نثار خودش و چندبار صدايش زد تا بفهمد کجا پنهان شده بود اما پاسخي دريافت نکرد. 
 .اش داد و دنبال لبخند رفت تا حداقل او را آرام کنداين عشق پري شده

شد بلند بلند گريه کرد. اش حمسوب ميي حياط که کارگاه نويسندگيلبخند با نگاهي به اتاقک کوچک گوشه
حسادت او را پايني کشيده باشد.  شد حاال که فرصت اوج گرفنت را پيدا کرده بود مژده از رويباورش مني

شد پدرش با دخرتي همسن خودش چنني کاري پس دليلش اين بود. باورش مني همه خويبهمه دوسيت و آنآن
کند اما ديگر مهم نبود. هيچ چيز مهم نبود؛ حيت ديگر آن رمان لعنيت که يکسال متام وقتش را گرفته بود هم مهم 

زد يا دانست بايد خودش را آتش ميد ليرتي بنزين را برداشت، منيي حياط، بطري چننبود. از گوشه
خواست از نويسندگي و از متام شور و اشتياقش دوري کند. پدرش با هايش را؛ اما هرچه بود مينوشتهدست

 .ديدن بطري چند ليرتي بنزين در دست لبخند، ترسيده سمت او دويد اما دير بود

هاي کف ه را باز کرد و متام بنزين داخل بطري را با يک حرکت روي سراميکقبل از رسيدنش لبخند در کارگا
 .اتاق خايل کرد

 .دمدم همه چيز رو درست کنم دخرتم، قول ميلبخند جان! بابا اشتباه کردم، قول مي–

لبخند نگاهش کرد اما ديگر نگاهش مُرده بود؛ ديگر زندگي وجود نداشت؛ متام آن چيزي که به زنده بودنش 
هايي که در ذهنش تاب معنا داده بود از بني رفته و حاال ديگر نه داستان دومش مهم بود نه متام داستان

خوردند. فندک طاليي پدرش را از جيب مانتويش درآورد؛ خود جمتيب اين را به لبخند داده بود تا هميشه مي
 .استيادش باشد پدرش به خاطر او سيگار را کنار گذاشته

رو شدن با لبخند در کارگاه گرفت و لبخند در کارگاه را بست غافل از اينکه مژده از ترس روبههمه جا آتش 
 .پنهان شده بود

هايي به داغي جهنم شد و صداي فرياد و کمک خواسنت مژده باعث شد کارگاه ظرف چند ثانيه پر از شعله
 .نگاه کنند جمتيب و لبخند هر دو با تعجب به اتاقک کوچکي که در حال سوخنت بود
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 !کمکم کنني! من اينجام! جمتيب؟ لبخند؟ کمکم کنني–

لبخند با بهت در جايش خشک شد و جمتيب با هول سمت اتاقک دويد و سعي کرد هر طور شده خودش را از 
خراش سوخنت هاي گوشهاي آتش رد کند اما باز هم دير بود، براي همه چيز دير بود و صداي نالهميان شعله

 .آخرين صدايي بود که قبل از بيهوش شدنش شنيدمژده، 

 !دخرتم–

ي دکرت جلوي کرد؛ چهرهکار ميجا چهبا صداي دکرت به خودش آمد؛ نفهميد اين اتاق چه بود و او اصالً اين
 .نظرش تار بود

 دونسيت که مژده اوجنا پنهان شده؟يعين تو مني–

 .نه–

رخيت، دست از نوشنت که به پهناي صورتش اشک ميسروان مهرپور با نگاهي متعجب به صورت دخرتک 
کشيد و به دکرت اردستاين نگاه کرد. کارشان متام شده بود و خودش هم در طول حتقيقات متوجه شده بود که 

ي خودش با مژده حقاين بود که شک رابطهاست و آن راز پنهان، يبآقاي مهربان چيزي را از پليس خمفي کرده
جويي به آن اشاره نکرده بود و ناخواسته با سکوتش انگشت اتهام را سمت دخرتش بلند وقت در طول بازهيچ

 .کرده بود

لبخند بدون توجه به حضور پدرش نگاه سروان مهرپور کرد اما صورتش را تار ديد و احساس کرد صداي 
ند شده بود خورد. سروان مهرپور که متوجه حال خراب لبخهاي مژده وسط آتش، دارد روانش را ميناله

گناه بودن اين دخرت را داده بود اما در نهايت تصميم با سريع از جايش بلند شد. حاال ديگر قلبش گواهي يب
قانون بود. سمت دخرتک بيچاره خيز برداشت اما قبل از رسيدن به او، لبخند از حال رفت و حمکم روي 

 .هاي کف اتاق افتادسراميک

 

 "پايان"

 

 



 

 
16 

 

و سايت ناول کافه تهيه و منتشر شده است و متامي حقوق اين اثر نزد ما حمفوظ است.  اين فايل در اجنمن
 .براي خواندن رمان هاي بيشرت به سايت، اجنمن و کانال تلگرام ما مراجعه کنيد

 

 :لينک سايت

www.novelcafe.ir 

 :لينک اجنمن

www.forum.novelcafe.ir 

 :کانال تلگرام

https://t.me/novelcafe_ir 
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