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نویسنده:
على آرمین

کى مى تونه به جز تو برمودا باشه

تقدیم به استاد مظفـر ساالری عزیز
که داستان نویسی را به من آموخت.



علی آرمین اصالً نویسندۀ خوبی نیست و توصیه می کنم رمانش 
را نخرید. آخه ایشون تا حاال تو عمرش یه بار هم سوار پاراموتور 
نشده، ولی برداشته یه رمان نوشته به نام »پرواز با پاراموتور را 
تا چاپ  نُه  تا حاال  رمانش  این  اینکه  دارم«! عجیب تر  دوست 
هم خورده و کتاب ماه شده و نامزد قلم  زرین و کتاب مسابقۀ 
ویترین کتاب. راستی »به  نام یونس« هم یه رمان دیگه از ایشونه 
که الکی به چاپ چهارم رسیده و بیخود کتاب ماه شده و نامزد 
قلم زرین. البته انصافًا جلدش خیلی عالیه. فکر کنم نود درصد 
دیگه  درصد  ده  و  بوده  جلدش  به خاطرِ  خریدنش  کسایی که 
بُن رایگان کتاب داشتن و نمی دونستن چه جوری  هم احتماالً 
خوندید؟  رو  شهاب«  استریپ های  »کمیک  کنن.  خرجش 
»کریستال و قالیچۀ پرنده« رو چطور؟ اگه نخوندید و وقتتون رو 
تلف نکردید، بهتون تبریک می گم... ای داد بیداد... می خواستم 
از کتاب های دیگۀ نویسنده و جوایزش هم رونمایی کنم که 

یک  محترم  ناشر  اومده.  هم  پر  دست  اومد.  صاحبش 
اسلحه گذاشته رو شقیقه م و می گه تمومش می کنی یا 

تمومت کنم. فکر می کنم گزینۀ اول رو انتخاب کنم 
بهتر باشه. پس فعالً بای.

معرفی نویسنده



شرطبندی

جلیل
ــه ــون ــی ل ــل ــی ــک ل ــپ ــی ــه ل ــوشـ اُمـــشـــو شـ

ــه هــیــرون ری  ــیــپــک  ل شـــوشـــه  ــو  ــشـ اُمـ

ــه ــونـ ــرازجـ ــو شـــوشـــه یـــــــارُم بـ ــ ــش ــ اُم

مو سوخُتم مو برشُتم که دیشو نومه نوشُتم

اندیمشکُم برو مال  بیو شوفر  تاکسی  آی 

یکی از شب های قشنگ اسفند است. هوا خنک است و دل چسب. با قدری 

منطقۀ  به  آمده ایم  نشسته ام.  تنها،  روی سنگی،  دوستان،  َبزم  از  فاصله 

خوش آب وهوای خائیز و بیتوته کرده ایم. خائیز منطقۀ زیبایی است که بین 

دو کوه قرار دارد: کوه بیرمی و کوه سرخ. کوه بیرمی را فتح کرده ام؛ اما کوه 

سرخ را هنوز رام نکرده ام. باید با دوستانم برنامه ای بریزیم برای فتحش. 

اینجا بهار زود می رسد و زمین زودتر از جاهای دیگر بیدار می شود. صدای 

موسیقی و کف و فریاد دوستان، آن قدر است که صدای آب چشمه ای را که 

فصل1
شرطبندی



کی می تونه به جز تو برمودا باشه6 |

از کنار پایم می گذرد در خود محو کند. 

ارغوانِی  بوی گل های  با  همراه  هوا،  خنکای  می کشم.  عمیقی  نفس 

درختان لیموترش وارد بینی ام می شود و حال خرابم را َکَمکی جا می آورد. 

موسیقی همچنان به راه است و ماه، از البه الی شاخه های کشیدۀ نخل ها 

سرک می کشد و سایۀ پسرهایی را که با آهنگ عبدو کُولی به وجد آمده اند 

آن ها  به  و من  کش دار کرده است. سایه ها روی زمیِن کنارم می رقصند 

توجهی نمی کنم. نمی توانستم در جمعشان باشم. 

دلم گرفته بود. بعضی وقت ها این حالت سراغم می آید. گاهی نمی دانم 

دلیلش چیست؛ ولی همین  قدر می فهمم که حوصلۀ جمع را ندارم: هرچند 

جمع دوستان و رفقایم باشد و هرچند بخواهند رقص و پایکوبی کنند. 

دلیل های مختلفی دارم که می توانند دل گیرم کنند. دوست دارم خانوادۀ 

درست وحسابی ای داشته باشم که تحویلم بگیرند، مادری داشته باشم که 

وقتی قدری دیر به خانه می روم، بگوید: »ِدی، تا ایسه کُجا بیدی؟ ِدُلم هزار 

راه رفت« یا پدری که از او مردانگی و چگونه اُبّهت داشتن را یاد بگیرم. ولی 

حیف که مادرم را سال ها پیش از دست داده ام و پدرم مردی نیست که 

بتواند الگویم باشد. اما امشب، دلیل افسردگی ام چیز دیگری است. 

در  دیدم  بود. خواب  عجیبی  می کنم. خواب  فکر  دیشبم  به خواب 

هوایی طوفانی، سوار بر قایقی شده ام و دختری زیبا که تاجی زّرین بر سر 

داشت، همراه من است. خواستم دستش را بگیرم که هوا خراب و خراب تر 

شد و طوفان، افسار قایق را کشید و آن را به دل تاریکی و ِمهی غلیظ و 

رعدوبرق هایی هولناک برد. نفس کشیدن برایم سخت و سخت تر شد. قایق 

به تالطم افتاد. موج ها مثل اژدهایی مست و وحشی ما را احاطه کرده 
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بودند. ناگهان گردابی باعظمت و مهیب پیدا شد و قایق را بلعید و من با 

صدای پدربزرگ، عرق ریزان از خواب پریدم. نمی دانم چه تعبیری دارد و آن 

قایق چیست و آن دختر کیست. فقط می دانم کابوسی بود که مرا باز یاد آن 

انداخت: یاد مرگ. از وقتی مادرم را در قبر گذاشتند و آن صحنه را دیدم، 

بیشتر به مرگ فکر می کنم. مادر، عصارۀ دنیاست. وقتی مادرت را ازت 

بگیرند، دنیا را ازت گرفته اند. وقتی مادرم را گرفتند و در قبر گذاشتندش، 

فهمیدم دنیا چقدر بی وفاست. فهمیدم که هیچ چیزش قابل تکیه کردن 

نیست. این ها را فهمیدم و فهمیدم که روزی هم باید خودم هم از این کرۀ 

خاکی کوچ کنم. اما این فکرها دنیایم را خراب می کند: دنیایی که می شود 

از آن لّذت برد، می شود درش تفریح کرد، موسیقی گوش داد، غذاهای لذیذ 

خورد، نی نواخت و با دوستان به مسافرت و تفریح رفت. هروقت فکر 

ُمردن مثل مهمانی ناخوانده وارد ذهنم می شود، سعی می کنم خودم را 

مشغول چیزی کنم؛ مثالً موسیقی گوش می دهم یا فیلمی جّذاب می بینم 

یا باالخره خودم را به شکلی سرگرم می کنم تا ذهنم منحرف شود. اما خواب 

دیشب، دوباره ذهنم را ُپر کرده است. پر کرده است از فکرکردن به مرگ، 

به این موجود هولناک. 

مرتضی را می بینم که از مجلس دوستان جدا می شود و خودش را کنار 

آتش می رساند. نور متالطم آتش روی صورتش و روی قلیان ها می افتد. با 

دستگیره، کترِی روی آتش را برمی دارد و لیوان های شیشه ای، یکی پس از 

دیگری، بخار می کنند و پر می شوند از چای خوش طعِم هیزمی. مرتضی با 

لیوان ها به سمتم می آید. قدش بلند است و شلوار کُردی و گشادی پوشیده. 
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سایه اش کشیده شده است و تا ناکجاآباد می رود. حتی قدری َلَگجی1 که 

آن طرف تر است را هم رد می کند. می آید و کنارم می نشیند.

- ِچِتن؟ سی چه تنها نِشسِتی؟

یکی از لیوان ها را دست من می دهد. دنیا واقعًا جای خوبی است، چایش 

هم خوردن دارد. لبخند سردی می زنم و لیوان را می گیرم و بعد هم قند 

را. دستم به دست زبر مرتضی می خورد. دستش دست آدمی کاری است. 

می رود کار فّله ای. بّنایی می کند. داربست فلزی هم بلد است ببندد. پوست 

دستش کلفت شده از بس بیل زده، گچ ساخته و سنگ و سیمان جابه جا 

کرده است. 

- نمیای قاطی بِِچه ها؟

- نه... . حوِصَلم نی.

مرتضی قندی در دهانش می اندازد و لبی از چای تر می کند. صدای بهرام به 

گوشم می رسد که دارد دوستان را برای هیجان بیشتر تشویق می کند. 

- مو می فهمم ِچِتن ِجلیل.

به چای خوش رنِگ داخل لیوانم خیره شده ام.

- ِچِمن؟

نفس عمیقی می کشد و می گوید:

همون که همیشه بهت گفُتم... . سی ُک ِکِلکو، وقتی یکی داشته 

بویی، زندگی ت معنی پیدا می ُک. آهنگ که گوش می ِدی، می فهمی 

می شه،  تنگ  دلت که  می ِدی.  می ِدی، سی کی گوش  چه گوش 

می فهمی سی کی تنگ می شه. اصالً ِهِمی که یکی دیگه ُتو دنیا 

1 . نوعی گیاه
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ِهِسه که قلبش سی تو می زنه و تو هم قلبت سیش می زنه، همی 

خودش یه حّسی داره که تا تجُرَوش نُکُنی، نیمی فهمی چه می گُم.

باز چیزی نمی گویم. مرتضی سیخ نگاهم می کند.

- تو اصالً می فهمی چه می گُم؟

نگاهش می کنم و لبخندی می زنم و ادامه می دهد.

- مو که تو کارت سر در نمی آرُم. همه جا می خوای اول باشی؛ ولی توی این 

مسئله بدجور می لنگی.

هفده سالم است و یکی دو سال از رفقایم کوچک ترم؛ ولی هیکلم چیزی 

از آن ها کم ندارد و شاید کمی بزرگ تر هم به نظر می رسم. مرتضی راست 

می گوید. دوست دارم همیشه بهترین باشم. فکر می کنم هرچه می خواهم، 

می توانم به دست بیاورم، مثل تفنگ برنو. این قدر برای به دست آوردنش 

تالش کردم و ماهی گرفتم تا باالخره توانستم به چنگش بیاورم یا مثل 

مسابقات دو که معموالً در ساحل از دوستانم جلو می افتم. حتی نخل های 

بلندی که کسی جرئت نمی کند باالیشان برود، مثل مار، خیلی نرم و بدون 

َپرَونگ1 از آن ها باال می روم. شجاعت و جسور بودنم را به رخ می کشم؛ اما 

دوست ندارم با هیچ دختری ارتباب داشته باشم. من از دوستی با دختران 

و چیزی که دوستانم اسمش را عشق گذاشته اند، متنّفرم. خاطرات تلخی 

از عشق دارم. وقتی به این فکر می کنم که زندگی شیرینمان چطور تباه شد 

و چطور زنی زیر پای پدرم نشست و خانه مان را ویران کرد، بغض گلویم را 

می فشرد. با نوک کفشم سنگی را که کنار پایم است می اندازم داخل آب. 

لبخند سردی می زنم.

1 . وسیله ای کمربندمانند برای باالرفتن از درخت خرما.
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- ِسی ُک مرتضی، دخترا و زن ها مثل ماِرن. ظاهرشو رنگ رنگی و قشنگن، 

اُما زهرشو َمرد رو از پا درمیاره.

مرتضی می خندد و می گوید: »وااّل اگه اینا ماِرن، مو درازدراز می خوابُم تا 

بیان از نوک پا تا فرِق ِسرُم رو نیش ِبزِِنن.« لحظاتی هر دو سکوت می کنیم. 

بعد، نگاهی به مرتضی می اندازم. 

- مرتضی، تو به یه چیزی فکر می کنی؟

باز می خندد و می گوید:» مو به خیلی چیزا فکر می کنم... . بستگی داره بینُم 

منظورت کدومش باشه.«

- تو به...، به مردن فکر می کنی؟

سرش را باال می آورد. 

- ُخ...، اِی خدا! اُمشو سی ما آخوند شده ای پسر... . صداش رو گوش 

کن... .

طبق ریتم آهنگ پا بر زمین می زند و سرش را تکان می دهد و انگشت 

اشاره اش را باالپایین می برد. 

- امشو شوشن... ها... . بلند شو...، بلند شو بریم توی جمع که مثل اُمُشو 

کم گیر میاد.

بلند می شود و دستم را می گیرد تا مرا ببرد؛ ولی مقاومت می کنم.

- نه، واقعًا بیو بشین جوابُم بده.

مرتضی نمی نشیند. دو دستش را به طرفم می گیرد و با لحنی حق به جانب می گوید:

جواِب ِچت بُِدم بچه؟ اگه بخوای به این چیزها فکر کنی، یا باید 

بزنی به کُه بیرمی یا باید رو به قبله دراز بکشی و منتظر بویی که کی 

اِِجلت برسه.
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کم نمی آورم و می گویم: »باالخره که می رسه. نمی رسه؟« سرش را تکان 

می دهد. دهانش را پر از باد می کند و خالی می کند. این  بار، دیگر یکی از 

دست هایش را باال می آورد و مثل پدری دل سوز نصیحتم می کند.

- بوآ، سی ُخت جوونی، َخش باش، َخش بگرد... .

صدای سگی شنیده می شود: زنگ گوشی مرتضی است. نگاهی به صفحۀ 

گوشی اش می کند. صفحه را جلوی من می گیرد.

- ها...! سی ُک... . این هم میناخانم... .

تماس تصویری گرفته است. آیفون گوشی اش را روشن می کند. 

- الو...! سالم عزیُزم. سالم جونُم. سالم گُُلم.

- سالم عزیُزم، کجایی؟

- صداِی بِِچه ها رو نمی شنوی؟

- ها...! ولی صداشون ضعیفه.

- قربونت ِبرُم. االن می رُم نزدیک تر تا بهتر بشنوی: هم بشنوی و هم ببینی. 

شنیدن کی بود مانند دیدن.

همین  طور که لبخند روی لبش است و با مینا حرف می زند، بلند می شود 

و به طرف جمع دوستان می رود. در اینکه دخترها جّذاب اند، حرفی نیست؛ 

ولی سرنوشت مادر بیچاره ام برایم درس عبرت است. عشق با پنبه سرت 

را می برد؛ طوری که وقتی به خودت می آیی، می بینی تمام هستی ات، زنت، 

فرزندانت، زندگی ات و همۀ چیزهایی که سال ها برای به دست آوردنشان 

زحمت کشیده ای، همه را از تو گرفته است. نمی خواهم اشتباه پدرم را تکرار 

کنم. پدرم مرد خوبی بود. باغدار بود و چند رأس گوسفند هم داشت. من 

و مادرم بیشتر به گوسفندها می رسیدیم و او بیشتر کار باغ را انجام می داد و 
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گاهی هم با نیسانش باری می برد. زندگی مان بد نمی گذشت تا اینکه سروکّلۀ 

زیبا پیدا شد. یک روز عصر آمد پیش مادرم و خیلی با مادرم گرم گرفت. 

می گفت شبیه خواهرش است که االن اروپاست و از این حرف ها. مادرم 

هم ساده بود و زود با او صمیمی شد و سفرۀ دلش را پیشش باز کرد.

مرتضی باز سروکّله اش پیدا می شود. با بهرام که هیکلش از بقیۀ بچه ها 

بزرگ تر است و ریش و پشمی به هم زده و بوی سیگار می دهد، برمی گردد 

پیشم. به بهرام چشمکی می زند و بهرام مثل رُستم دستان، با یک حرکت 

بلندم می کند و مرتضی هم  و  بازوهایم می برد  زیر  را  از پشت، دستش 

پاهایم را می گیرد. هرچه تقاّل می کنم و می گویم حوصله ندارم، به من 

توجهی نمی کنند و مرا می برند و می اندازند وسط مجلس. مرتضی قدری آب 

می پاشد به صورتم. صدای موسیقی را بلندتر می کنند و رقاص ها دستم را 

می گیرند و من را با خود همراه می کنند؛ ولی من با آن ها همراهی نمی کنم. 

اختیاری در کار نیست و بهرام که لباس هایش یکسره سیاه است، مثل 

جاّلدی بی رحم، کمرم را گرفته و مرا مثل عروسک خیمه شب بازی حرکت 

می دهد و بچه ها همه می خندند. 

***

موسیقی خاموش است. پوریا که رکابِی زرشکی پوشیده است، دارد قلیان 

می کشد و دربارۀ دختری که در محله شان زندگی می کند، صحبت می کند.

ن. - ها! اصالً راه نمی ده. خیلی کّله شقِّ

بهرام می گوید: »کی؟ این دخترِ عربه؟« پوریا موهایش را از جلوی چشمش 

کنار می زند و می گوید: »ها! اسمش »دنیا«ن. فارسی هم حرف می زِنه، بهتِر 

مو و تو«
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- ها! نامرد، مو هم یه بار رفُتم سراغش. ُفیده ِنداشت. اهل رفاقت مفاقت نی.

بهرام که هنوز عرقش خشک نشده بود، شلوار فاق کوتاهش را باالتر می کشد و 

می گوید: »ها! تیکۀ نازین؛ اُما مثل اسِب وحشین. کسی نمی تونه رامش ُک.«

لحظاتی همه ساکت می شوند. صدای ُقل ُقِل قلیان به گوش می رسد 

و صدای کوکوی پرنده ای که روی چند نخل آن طرف تر نشسته است. انگار 

همه در برابر آن دختر کم آورده اند و کسی حرفی برای گفتن ندارد. انگار 

دخترک بتی است که همه در برابرش به سجده افتاده اند، حتی پوریا با 

آن همه اّدعایش. پوریا، هم بچه پول دار است و هم در اینستا صفحه ای 

دارد که درش کلیپ می سازد و فالوور جمع می کند. گمانم حدود 25هزار 

فالوور داشته باشد. برای خودش دم ودستگاه فیلم برداری و تیمی به هم 

زده است. با بهرام و چند تا از دخترها و پسرها می روند کنار ساحل و جاهای 

دیگر کلیپ پر می کنند و می گذارند در صفحه شان. خیال می کند خیلی 

جّذاب است و هر دختری آرزوی رفاقت با او را دارد. جالب است که اینجا، 

حتی او هم جیکش درنمی آید. 

این موقعیت ها خوراک من است. من می توانم از پس هر کاری که 

از انجام دادنش عاجزند بربیایم؛ اما به نظر می رسد این کار کمی  دیگران 

سخت است: هم به خاطر کله شّقی دخترک و هم به خاطر اخالق نحس من 

که نمی خواهم با دختری ارتباب برقرار کنم. اما نه، این حرف ها را باید کنار 

بگذارم. من که قرار نیست با او رابطه ای واقعی برقرار کنم. فقط می خواهم 

اثبات کنم جلیل مرد میدان های بی مرد است. هرجا که همه مثل خر در 

ِگل فرومی روند و توان حرکت ندارند، این منم که می توانم کار را به نحو 

احسن انجام دهم.
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- مو می ِتنُم!

سکوت را می شکنم. همه با چشمانی باز به من نگاه می کنند. انگار هیچ کس 

انتظار شنیدن چنین حرفی را از من ندارد. دست خودم نیست. دوست 

دارم کارهایی انجام دهم که دیگران از آن عاجزند. به نظرم از دیگران یک 

سروگردن باالترم و می توانم همیشه از بقیه جلو بیفتم. همین است که 

باعث می شود جرئت کنم و در کاری که هیچ تجربه ای ندارم هم وارد شوم. 

بهرام به من نگاهی می کند و با لبخند می گوید: »چه گفتی؟«

- مو می تونُم باهاش رفیق ُشم!

به  نگاهی  بعد هم  پوریا می اندازد و  به  نگاهی  لبخندش،  با همان  بهرام 

مرتضی و بچه های دیگر و صدای خنده اش استارت می خورد و بعد قهقهه 

بلندبلند می خندند. احساس بدی پیدا می کنم. حس  می زند و بقیه هم 

می کنم دارند تحقیرم می کنند و توانایی هایم را قبول ندارند. صدای خنده ها 

که فروکش می کند، رو به بهرام می ایستم. مچ بندم را تابی می دهم.

- حاضرُم بات شرب ببنُدم.

بهرام ته ماندۀ خنده اش را قورت می دهد.

- شرب! شرب چه؟

- هرچی خودت گفتی.

بهرام دیگر حرفی نمی زند؛ ولی پوریا نی قلیان را از لبش بیرون می آورد و 

می گوید: »مو حاضرُم بات شرب ببنُدم.«

نگاهش می کنم. می فهمم که هنوز جای زخم مسابقۀ تفنگ برنو بر 

تنش است. هنوز باختش را فراموش نکرده است و می خواهد هرطور شده 

است، آن روزهای تلخش را جبران کند. پوریا بلند می شود و می ایستد. 
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و  بزرگ  و  چشماِن کشیده  برعکِس  است.  قدری کوتاه تر  من  از  قدش 

سیاهم، چشمانی سبز و روشن و کوچک دارد و برعکِس پوست سبزۀ من، 

پوستی سفید و روشن. انگار طینتش با من فرق دارد. پوریا حرفش را ادامه 

می دهد:

- شرب، ِسرِ تفنگ برنو.

اسم تفنگ برنو را که می آورد، لحظه ای دلم می ریزد. حس می کنم رنگم 

پریده و هوا سردتر شده است. این تفنگ نقطه ضعف من است. آن را مثل 

پدربزرگم دوست دارم. بیشتر از خودم به آن رسیدگی می کنم و به هیچ وجه 

نمی توانم ازدست دادنش را تصور کنم. اما با این حال، اتمسفر فضایی که در 

آن نفس می کشم به گونه ای نیست که بتوانم زیر حرفم را خالی کنم؛ هرچند 

به بهای برنو باشد. مرتضی خودش را کنارم می رساند. دستم را می گیرد و 

می خواهد مرا کناری بکشد تا از این معامله صرف نظر کنم. پوریا با لبخندی 

که گوشۀ لبش نشسته است، ادامه می دهد: 

- چه شد آقاجلیِل همیشه برنده؟ اسم برنو که اومد جا زدی؟

آب دهانم را قورت می دهم. لحظۀ حّساسی است. باید تصمیمم را بگیرم. 

زود هم باید تصمیم بگیرم. نگاه ها روی من است و همه منتظرند جوابم 

را بشنوند. دستم را از دست مرتضی بیرون می کشم و نگاهم را روی پوریا 

قفل می کنم. 

- باشه...! ُقُبوِلن.

مرتضی سرش را از من می گرداند. گمانم خیلی از دستم عصبانی است که 

این حرف نابجا را زده ام. بچه ها از تعجب چشمانشان باز می شود. پوریا 

همین  طور که نگاهش را روی همۀ بچه ها می چرخاند، می گوید: »پس همه 
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