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  يخودكش
  ينجف رضا

 mco.lajafi@gmain a.rez ه:سندينو ليميا

  08/02/140 ش:ريپذ خيتار – 27/01/1401 ت:افيدر خيتار

    

  

 يور ن،يزم بر نهيشوم يروروبه رمرديپ و بچه پسر
   ت:گف رمرديپ د.بودن نشسته رنگ قرمز ييهاتشكچه

 هايتراشه از ديبا آتش كردن روشن يبرا باشد ادتي "
 هايراشهت ك،كوچ هايراشهت .يكن استفاده تركوچك
 ادتي گ،بزر به كوچك زا د.كنمي روشن را تربزرگ
   "...نرود

 يآباژور از ينوركمرنگ قطف د.بو كيتار مهين اتاق
 رمرديپ د.كرمي روشن را منينش سالن انتهاي ك،كوچ
 گذاشت پسرك دردست را چوب رنگ ديسف تراشه چند

 يقتو د،باش ادتي " د:چرخان نييپا سمت به را او مچ و
 د،رنيگمي آتش ترعيسر يريبگ ينطوريا را هاتراشه

 را هاتراشه موقع به ديبا قطف د.سوزنمي دستت ترسن
 هازميه د،بسوزن كه هاوبچ .يبده قرار هاچوب يال

 نيهم راهش...بزرگ به كوچك زا د،رنيگمي شعله هم
  " !است

 روشن هاراشهت د.ز فندك هاتراشه ريز صاحبخانه
 برافروختن حال در شعله به ديترد با سركپ د.شدن

 بگذارش !نترس" ت:گف رمرديپ د.ش رهيخ هاتراشه
  " !ترنازك هايچوب ميان

 داخل هايچوب يال را هاتراشه اطياحت با پسربچه
 آرام هاعلهش د.يكش پس را اشدست و داد قرار نهيشوم
 ؛لغزاندند هاچوب كريپ بر را خودشان و دنديرقص آرام
 پرتو ازتابب د.زن چنبره اشيقربان كريپ بر يمار ييگو

 دنيرقص نهيشوم فاميخاكستر وارهيد بر هاشعله
 و لبخند با بچه پسر و صاحبخانه رمرديپ ت.گرف

 هب د،يدرخشمي نهيشوم نور پناه در كه يچشمان
   د.شدن رهيخ شاندرخشان تيموفق

 كف ديسف هايكيسرام بر ينارنج يرد نهيشوم نور
 نيريش يوب د.كر دايپ يروشن يكم اتاق و افكند اتاق

 منينش اتاق در جورق و جرق يصدا با آتش و چوب
   د.يچيپ

 باغ به شرفم ن،سال ياشهيش در نارك ن،جوا زن و مرد
 دنيكش قهيطر زن به ديكوشمي مرد و بودند ستادهيا
 ميسن د.بو باز سالن ياشهيش رد د.اموزيب را پيپ

 ت:گف ردم د.يزميو ييرايپذ سالن داخل باغ از يميمال
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 پيپ تا يبزن قيعم هايپك ديبا كه باشد ادتي"
  "!بزن پك حكمم ه،نگرفت پيپ ات د.نشو خاموش

 آورد پيپ دهانه يرو دقت با را شعله و زد فندك مرد
 ييهاپك ديترد با نز د.بو گرفته لب به زن اكنون كه

 پك قيمع ه،ن نطوريا ه،ن " ت:گف ردم د.ز تند و كوتاه
  " !قيعم اما آرام !بزن

 ردم د.افتا سرفه به سپس و زد قيعم پك چند زن
   د.يخند

 .يريگمي ادي اما كشدمي طول يمك .يهست كار تازه-
  ...الزمه زمان يمك

 " ت:گف بلند يصدا به زن و مرد به رو صاحبخانه
   " !است يباهوش بچه !گرفت ادي !دينيبمي

 !پسرم نيآفر " د:گردان پسرك به رو را سرش مرد
 امحوصله سفر نيا يتو كه زديمي غر نهمهيا ينيبمي
 نياول يبرا !يگرفت ادي يچ نيبب حاال اما رودمي سر
  " !يكن روشن را نهيشوم يتوانست خودت بار

 !نرود ادتي را نهيشوم چهيدر " ت:گف پسرك به رمرديپ
 دود وگرنه باشد باز چهيدر كه يكن كنترل ديبا حتماً

  " !چديپمي اتاق يتو

 زن لبان از را پيپ و ديخند ردم د.كر سرفه دوباره زن
 .يكنمي حرام را پيپ يدار !من به بده " د:يكش رونيب
  " د.شومي خاموش ينطوريا

 انتهاي يسو به احبخانهص د.ش بلند تلفن زنگ يصدا
 هايمبل يرو نشستند سالن گريد هايدمآ ت.رف سالن
 ياشهيش ميز كي دور سالن وسط كه يميقد پهن و پت
 هايپك فكر يتو ردم د.بو شده دهيچ كوتاه و گرد
   د.بفرست باغ يسو به را دود ديكوش و زد پيپ به يقيعم

 چشم پدرش به سركپ ت.گذش سكوت در لحظه چند
 ردم و.د هر به وزن نهيشوم هايشعله به مرد و دوخت

 چيه ؟آتش هايشعله نيا ستين بيعج"ت:گف
 تيهرمافرود يعني ،يجنس دو آتش كه يخبرداشت

  " ؟است

 خبر " ت:فگ د.كر يكثم ت.برگش رمرديپ بعد ايهلحظ 
 دخترم كينزد دوستان از يكي م.گرفت يبيعج

  " !كرده يخودكش

  " ؟مرده " د:يپرس مرد

   !مرده بله-

 واقعĤً" ت:گف نز د.ش برقرار سكوت لحظه چند يبرا
  " ؟مرده

 " !مرده يجد يجد بله " ت:گف صاحبخانه

 يجد يجد... ياصطالح چه " د:يخند زن
  "ها...هاهاهاها...

 م.يبگو ديبا چه دخترم به دانمنمي " ت:گف رمرديپ
  " ؟ميبگو تيتسل بهش ديبا ديكنيكرمف

 دخترش به مگر دمآ ت،اس مسخره " د:يخند دوباره زن
  " ؟ييبگو دخترت به يچ ديبا ؟دگويمي تيتسل

 نگاه رمرديپ و زن به جيگ يكم ردم د.يخند صاحبخانه
 يكجا ؟ديخندمي ديدار يچ يبرا... فهممنمي " د:كر
  " ؟است دارخنده ماجرا نيا

 هيثان چند از سپ د.افتا خنده به زن دوباره او حرف با
 مردد ابتدا بچه سرپ د.كر تيسرا رمرديپ به اشخنده
 چند از سپ د.كر نگاه را زن و بانميز سپس و پدرش
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 و دنديخند سه ره د.افتا خنده به هم بچه پسر هيثان
   ت.گرفمي انشخنده شتريب گريد كي خنده از دم هر

 يديپرس هست ادتي " ت:گف پسربچه به بانميز
 بفرما ؟ستيچ مگويمي پدرت به كه فيلط آقا يمعنا
  " !است نيهم

 آقاها...هاهاهاها !فيلط آقا" د:كر تكرار خنده با زن
  " !نباش مانتاليسانت نقدريا ف،يلط

 جيگ ردم د.دنيخند شتريب زين پسرك و رمرديپ
 يچ يراب م،فهمنمي " ت:گف وبارهد د.كر نگاهشان

  " ؟ديخندمي ديدار

 ريز زد مرد متعجب چهره دنيد با و كرد نگاهش زن
 و بچه سرپ د.ش آغاز هاخنده رهيزنج وبارهد ه.قهقه

 هب ن،ز هايخنده و مرد يجيگ دنيد با زين صاحبخانه
   د.افتادن خنده

 كي " د:كر شاننگاه متعجب چهره با همچنان مرد
 ديدار شما و مرده نفر كي م.نيبب ديبده اجازه لحظه
 دارخنده ماجرا نيا يكجا ؟خبره چه نجايا ؟ديخندمي

  " ؟است

 نز د.دنيخند شتريب بچه پسر و صاحبخانه سپس و زن
 افهيق نيا با تعمداً تو...نكن نگاه ما به فيلط آقا " ت:گف
  " .يندازيب خنده به را ما يخواهمي اتيجد

 ديدار شما و مرده يكي م.پرسمي دارم يجد يجد !نه-
   ؟ديخندمي

  ...را فيلط آقا-

  " !فيلط آقا" د:كر تكرار خنده با هم پسربچه

 ت.رف باالتر بچه پسر و احبخانهص ن،ز خنده يصدا
 و ديچيپ خود به نز د.آم بند خنده شدت از زن فسن
 شده جمع خود در كه زن دنيد با بچه پسر و رمرديپ

   د.زدن قهقهه شتريب د،مر ريمتح نگاه و بود

 ت.گرف را شيبازو آرام و شد كينزد مرد به صاحبخانه
 ت.توس پيپ توتون و مشروب تأثير " ت:گف گوشش رد
"  
 مست من " ت:گفش يهاهخند يالبهال و ديشن اما زن
  " !ستمين من ماا د،يشا ماش م.ستين

 توتون به حتماً " د:دا ادامه مرد به خطاب صاحبخانه
  " ت.اس توتون ...تأثيرندارد عادت

 هنوز كه من ؟باشم مست من " ت:گف اعتراض به مرد
  " م.ادهيننوش يزيچ

 زا ن،جا پسر " د:كر بچه پسر به رو صاحبخانه رمرديپ
 دست آن !اريب من يبرا را يوسط يآبجو آن ميز يرو

 هم يچپ دست و خندانت خاله نيا يبرا هم يراست
  " ر.اويب لطفاً را مهه ت.اس پدرت مال

 دوباره پسرك و نز ن،خندا خاله اصطالح دنيشن با
 را آبجو هاييبطر كي به كي سركپ ه.خند ريز زدند
   د.دا پدرش و زن و رمرديپ دست

 شما كه است خوب يليخ نيا " ت:گف رمرديپ
  "...دارم دوستتان نم د.يخندمي

 زيچ چيه مادرت به فردا " د:كر بچه پسر به رو مرد
  " ؟ييگونمي ماجرا نيا به راجع

  " ؟ماجرا كدام " د:يپرس تعجب با بچه پسر
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 م.يديخند و ميديشن را يكس يخودكش خبر نكهيا-
 دم و دود و مياكرده مست ما كرد خواهد اليخ ادرتم

 سفر خودم با را تو دهدنمي اجازه گريود مياانداخته راه
   م.ببر

 صاحبخانه به رو ديخندمي همچنان كه يحال در زن
 يبرا تيتسل اميپ كي رداف م.يگرنخنديد " ت:گف

  " م.يفرستمي دخترت

 و درآورد يكوچك دفترچه و قلم اشكت بيج از مرد
 نز د.ش نوشتن مشغول شتاب به مبل دسته يرو

 را تيتسل متن ؟يكنمي يدار چكار " د:يپرس
  " ؟نويسيمي

 رد ن،داستا كي ت.نوش داستان كي دشومي نيا از-
   .ينگويهم هايداستان حد

 خنده به دوباره بچه پسر آنان از پس و احبخانهص ن،ز
 سواستفاده ما از دارد او " ت:گف اعتراض به نز د.افتادن
  " ش.داستان نوشتن يبرا كندمي

 د:كر بلند را خود يآبجو يبطر يشينما يلحن با بانميز
 ...نوشت را خود داستان نيبهتر سندهينو جناب و "

 يزن نكهيا و يخودكش كي خبر دنيشن از پس
 هاهنرمند شما من...رديبگ را اشخنده يجلو نتوانست

  " م.دار دوست را

 م.كنمي پاره را اتنوشته يديخواب كه شب " ت:گف زن
"  

 " ت:گف نوشتن حال در كند نگاهش آنكهبي مرد
 يادهيفا ضمن رد م.نويسمي داستانم در هم را نيهم

 در االن داستان وژهس .يكن پاره را امنوشته كه ندارد
  " ت.اس امكله

 در تا بدهم باد كي يخواهمي"يد: خند باز زن
  " ؟شود ثبت داستانت

   !كنممي داستانم وارد هم را نيهم-

 و دينوش ياجرعه بانميز د.دنيخند مرد بجز همه
 ماش ه.يالع م.دار دوست را تانهمه" ت:گف خندان

  " م.دار دوست را شما من و ديخندمي

 م.اكرده مست من يسيبنو يخواهمي البد " ت:گف زن
 كه بچه نيا نيبب م.ستين مست نم ت.سين نطوريا صالًا

  " د.خندمي من از شتريب نخورده مشروب

 د:كر اعتراض كند بلند سر آنكهبي نوشتن حال در مرد
 ؟يدار او از يتوقع چه است سالش ده فقط بچه نيا "
  " ؟چطور وت د.خندمي دارد يچ به فهمدنمي اصالً او

  " !نخندم تا خورممي پسيچ من" ت:گف بچه پسر

 نز د.افتادن قهقهه به زن و بانميز دوباره او حرف با
  " ؟كرد يخودكش چرا ؟بود يچ طرف اسم " د:يپرس

 تا دنديخند نقدرآ د.دنيخند بلند يصدا به همه هم باز
 در كه مرد تيجد دنيد با بار هر و آمد بند انشنفس
  د.افتادن قهقهه به وبارهد د،بو نوشتن حال

 شد خوب " ت:گف ناگهان يگروه قهقهه ميان پسربچه
  " !مرد كه

 قهقهه هب د،بو نوشتن مشغول شتابان كه مرد بجز همه
 جمع شانچشمان در اشك خنده شدت زا د.دادن ادامه

 دسته يرو خنده شدت از دو هر زن و بانميز د.ش
 تاب و چيپ و دنديكوب شتم د،بودن نشسته كه يمبل

   د.خوردن
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 يكاف گريد " د:يكوب ميز يرو را اشيخال يبطر بانميز
  " م.يديخند اديز...است

 امهيگر االن نيبب !هستم يجد گريد من " ت:گف زن
  " د.ريگمي هم

 دوست را شما منها...هنرمند شما آه " ت:گف بانميز
  " م.دار

 ه،نبود ما ريتقص كه او مرگ " د:مر يسو كرد رو زن
  " د.ندار ما به يربط اصالً هييقض نيا

  " م.يديخند اديز " د:كر تكرار بانميز

 طابخ د،بو يجار اشچشمان از اشك كه يحال در زن
 يرحمبي به متهم را ما آقا " ت:گف اعتراض به مرد به
 نفر كي مرگ از دارد نشسته خودش وقت نآ د،كنمي

 خوشحال بدال د.نش بد كه تو يراب د.نويسمي داستان
  " !يهست هم

 يايدن يوت د.شنونمي د.ندار ايهديفا" ت:گف بانميز
 من دوستان شماها...هنرمند شما هآ ت.اس خودش

  " م.دار وستتاند د.يهست

 هايآدم به و گذاشت ميز يرو را قلم و دفترچه مرد
   ت.سينگر ميز دور

  " ؟شد تمام " د:يپرس زن

   !نه-

 يشعف و شور نيا با كردم اليخ ؟ينكرد تمامش چرا-
 در كار از نشست كي در يداستان يتنوشمي يداشت كه
   د.يآمي

 ش.آخر مانده فقط " ش:ايبطر طرف برد دست مرد
  " م.كن تمام چطور دانمنمي را خرشآ

 خاموش را اجاق خواب از قبل ديبا" ت:گف بانميز
  " م.يكن

 هب ه،نشست طورهمان مهه د.نكر يحركت كس چيه اما
 هايكيسرام كه كردند نگاه آتش هايشعله تاب و چيپ

 روشن را رنگ يياخرا يآجر واريد و نهيشوم يجلو
   د.بو كرده

  
 

  
 

  
  
  
   

  


