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درنده ترین حیوان (شیر) را هم رام کنى، بازهم با حس نیاز به وجود تو نفس 

مى کشد، و تو در قبال نگهدارى او مسئولى، روزى که رهایش کنى، بخاطر 

ى شود، عاشق نوازش همجنس هایت مى شود، بازیچه م ۀاعتماد به تو وابست

نمى شود و همه با گوشه نوازش هرزه ى دستى رهایش مى کنند. او مى میرد، 

دیگر ابهت و رمقى برایش نخواهد ماند؛ شاه و سلطان جنگلى، گداى محبت 

  دنیا مى شود و دق مى کند.

  بوى خوش تو هرکه ز باد صبا شنید          از یار آشنا سخن آشنا شنید

گدا فکن           کاین گوش بس حکایت شاه و  اى شاه حسن چشم به حال

  گدا شنید

  حافظ                                                  
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  خالصه:

  نکرده چرخ روزگار، بـر هیچکس وفا

  چون مى خوانیم هرساله در قصّه ها

  که مجنون تر ز فرهاد و شیرین تر از لیال

  از بدر عشقِ میان آدم و حوا

  جاودان در راه تا بوده عشق

 مى رسید شاهزاده اى به گدا!

  از چوپانى یوسف، به سلطنت زلیخا

  ها اهریمن ۀبه تیزى صبر ایوب و تیغ

  عشقى به شفافى دریـا، به بلندى ابـرها

  به نمناکى لبها، به دردناکى غم هـا

  به سوزناکى سرما، به وسعت قلب ها

  به روشنایى فردا، به بى قرارى دل ها
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  وعه، عشق شاهى به گداعشق هاى ممن

  همیشه زشت و زیبا، همیشه روشن و سیاه

  همیشه و همیشه تضاد!، زندگى پر از پایین و باال

  و عشق و عشق و عشق...

  جدا هم از ۀمیان کیست؟ دو قبیل

  

  بـه نـام خـدا

  

  فصل اول

 نه، هم شاید ؛!بود پریده رنگم. کردم نگاه خودم به گوشى خاموش ۀتو صفح

تاریک بود. نمى دانستم، فقط مثل بید به خودم مى  اندازه از بیش اینجا

ش مى کرد. دست به جیب مانتو لرزیدم و افکار گنگ و اصم ذهنم رو کنکا
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سرمه اى گشادم بردم، رژ قرمز براق را بیرون کشیدم و از چپ به راست بر 

  روى لبم پـر رنگش کردم. بهتر شد...

حاال مطمئن شدم که ترسیده ام و رنگمم شده مثل گچ دیوار.  چون همیشه 

و ر وقت هایى که ترسو و ضعیف مى شدم از این رژ استفاده مى کردم تا حسم

پشت رنگ جیغ، و ابهت و قوسى که به چهره ام مى داد، مخفى کنم. بارى 

دیگر نگاه کردم...نیازى به رژگونه نداشتم، چون بدجورى خون به چهره ام 

  دویده بود و گونه هام بى تابانه در حرارت بدنم مى سوختن...

آدمسم رو داخل دهانم چرخوندم و آب دهانم رو تند تند قورت دادم. مى 

ترسیدم، بار اوّل بود که مى خواستم این کار رو انجام بدم. گروگانگیرى!...من 

کجا و این حرف ها کجا...من که تو کل عمرم فقط بلد بودم النگو بچه و کیف 

پیرزن بدزدم، به گروگانگیرى نمى خوردم...انگار از پنجم ابتدایى بلندم کرده 

  بودند و توقع داشتند که کنکور امتحان بدم...
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انگشاى دست راستم که روى فرمون ماشین ماسیده بود و مدام با آن الك 

هاى پر ورزق برزقش روى فرمون ضرب مى گرفت، با فشـار دست یاسمین به 

 سکوت رسید.

آهنگ غربى تندى در ماشین پخش بود، باصداى زیاد، همین بیشتر حالم رو 

  بد مى کرد...

  تو خوبى؟_یاسمین_

کناریم نشسته بود...اونم مثل من بود...هردو مثل  نگاهش کردم. روى صندلى

خر تو گل مونده بودیم...خوب بودم؟ نمى دونستم یعنى مدام جوارح بدنم مور 

مور مى شد و تمام رگ هام انگار در حد انفجار کشیده مى شدند...سر تکون 

  دادم

  نمى دونم_

م ن بگیرینترس یلدا..تموم میشه، فقط قراره خواهر طرف رو گروگا_یاسمین_

و در قبال آزادیش ازش پول بگیریم. این آدما خیلى پولدارند. یه نگاه به 
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فرى فرفره ایناس؛ دیگه چند میلیون که  ۀویالشون بکن، المصب ده تاى خون

واسه شون چیزى نیست...بعدم این تنها راه واسه خالص کردن خودمون از 

  دست اون منوچهر دیوونه است...

 فریدون اون هاى کتک زیر مرگم خبر من اگه ها، بچه منه تقصیر اینا ۀهم_

 واسه حاال دادم نمى بهش امضامو با سفید چک دسته و اوردم مى دووم نَشه

  !...نبودیم منجالب این تو طلبمون دادن

فریال که تا این مدت سکوت اختیار کرده بود و عقب ماشین تو خودش جمع 

  شده بود، باالخره زبون باز کرد و گفت:

میلیون رو بره مواد بخره!،  10آى آى، آخه چطور میشه فریدون کل  _ریالف_

  چرا انقد مى کشه نمى میره؟!

اینم از شانس منه با این داداش حیف نون سگ جونى که دارم. بى شرف _

رفته دوبرابر مبلغى که تو حساب من بوده از منوچهر و دارو دسته اش مواد 

اده گوشه جوب، حاال منم واسه دادن گرفته و خبر مرگش کشیده و نشه افت
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بدهى هاى اون ننه سگ باث، آدم بدزدم! چون حساب واسه منه و اگه منوچ 

سالمه، دوست ندارم  20دیوونه بره شکایت کنه من مى افتم زندون. من تازه 

  مثل اون بابا و عموى خدابیامرزم، تو جوانى گوشه زندون جون بدم.

وچهر مى شدى یلدا، اینطورى انقدرم کاش قبول مى کردى زن من_فریال_

  واسه آدم دزدى عذاب نداشتیم.

خبرمرگش مى گه یا زنم شو تا بدهیت رو بندازم پشت مهریه ات...یا بیا از _

این خونه دزدى کن، مى گفت صاب خونه خارج از کشوره و فقط پسراش با یه 

اسه این دخترش ایرانن، منوچ مى گفت اگه خواهره رو بدزدیم اون داداشاش و

که انگ بى غیرتى و حیف نونى بهشون نزنن مثل خر بهمون واسه آزادیش 

  پول میدن تا بابائه نفمه چقدر مفت خوردند...

یاسمین که انگار گلوش خشک شده بود، آب دهنش رو جمع کرد و با صدا 

قورت داد...هر سه تامون داشتیم تو برزخى که خودمون درست کرده بودیم 

  و عدسى چشمامون تنگ شده بود و بد جورى مى سوخت.عذاب مى کشیدیم 
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فریال از بین دوتا صندلى ماشین دالشد جلو و رادیو رو روشن کرد...باالخره 

اون اهنگ لعنتى که مثل تیغ روى مخم بود خفه شد...نفس صدا دارى 

کشیدم...موقع اذان مغرب و اعشا بود. اینبار صداى اهللا اکبر و محمّد رسول اهللا 

لند و رساى قارى، تو کل ماشین طنین افکند و پیچید. اما این صدا هاى ب

اضطرابم رو بیشتر مى کرد، مثل نمک روى زخمم پخش مى شد و گریبانم رو 

مى برید. نفس کم آورده بودم...وقتى صداى اذان تو گوشم زنگ مى خورد و 

اهى آرام آرام به سمت مغزم مى خزید و همانجا اکو مى گشت، من رو بابت گن

که قصد داشتم مرتکب شوم مجازات مى کرد و دلم مى خواست از همه چیز 

  شانه خالى کنم...اما حیف که واسه برگشت دیر بود!

براى لحظه اى، همچون جسدى یخ زده که ناگاه روح در آن دمیده بود، تکان 

شدیدى خوردم و با عرق هاى سردى که بر سر و رویم سور مى خوردند، از جا 

  اقت نداشتم...زدم بعدى. . .جهیدم. ط
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کانال بعدى تبلیع همراه اول بود، با عصابى ماالمال این یکى رم رد کرد؛ اینبار 

تبلیغ ربع گوجه بود و یه خانم جوان با اون صداى کـش دار و لوسـش مى 

  گفت: حمـــیــــد؟...

  رادیو رو خاموش کردم که صداى فریال بلند شد.

  مثل این که اومدند..._

و یاسمین هردو مبهوت به فریال زل زدیم، در تاریکى ماشین و خیابان من 

چشمانش برق مى زد و حدقه اش مى لرزید.هراسان رد نگاهش را دنبال 

کردیم و در آخر بر روى در ریلى خانه  که با صداى گوشخراشش آروم آروم باز 

هاى مى شد، و نهایت یک ماشین مشکى مدل باال رو به رو شدیم. نور چراغ 

ماشین پخش شده بود و اجازه برانداز داخل ماشین رو بهمون نمى داد؛ اما 

وقتى از پارکینگ پیچید بیرون و راه افتاد تونستیم ببینیم...یه پسر و یه دختر 

 دمافتا راه و زدم فرفره فرى ةتو ماشین بودند...خودشه...استارتى به پراید غراز

  .مذکور ماشین دنبال
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برو نفهمه دنبالشى، به محض اینکه پیچید تو یه کوچه  آروم آروم_یاسمین_

  خلوت برو جلوش وایسا...

بعدم هـر سه تامون کاله هاى دریچه دار مشکى مون رو برداشتیم و جاى 

روسرى سرمون کردیم. نباید مى دیدند دختریم تا بترسند و مقاومت نکنند. از 

یاسمین و فریال میان سیاهى کاله، فقط دو چشم و دهانمان بیرون بود. 

مانتوهاشون رو دراوردند و سریع  پیراهن مردانه جاش پوشیدند و اسلحه هاى 

تقلبى شون رو آماده کردند. نمى دونم سایز پیراهن ها ایکس الرژ بود یا 

شایدهم دو ایکس الرژ! اما هرچه بود مانع خودنمایى کردن هیکل دخترانه 

رف بودم. همین که پیچید تو شان مى شد!؛ من هم که مدام دنبال ماشین ط

یه کوچه تاریک و خلوت ازش سبقت گرفتم و پیچیدم جلوش. ترمز کرد...اما 

دیر شده بود و محکم خورد به ماشین ما، صدایى به تیزى تیغ، سوهان و چاقو 

  که روى شیشه مى کشیدند بر خیابان ساکت زمستانى، حاکم شد.
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بیرون پرید و با توپى پـر فریاد زد: جوان بلند قامتى با هیکل ورزیده از ماشین 

  هوووو چه خبرته دیوونه احمق...

دروغ چرا، از ترس رعشه بر اندامم افتاده بود و تو صندلیم خشک شده بودم، 

ولى به هر نحوى که بود با اون دوتاى دیگه پریدیم پایین و رفتیم سمت پسره. 

اش قدرى از گندم چشماش مثل دریاى غروب بود، آرام با رنگى بى روح و موه

هاى درو شده روشن تر بودند.همین که اسحله هاى تقلبى مون رو درآوردیم 

شک پسرك به یقین تبدیل شد و همین که خواست سوار ماشینش بشه و پـا 

به فرار بذاره، یاسمین پرید سمت ماشین طرف و در طرف شاگرد رو باز کرد و 

. دخترك شروع کرد به اون دختر رو کشید بیرون و اسلحه گرفت رو سرش

  جیغ جیـغ و با ناله و تقال اسم پسر رو صدا کرد:

  سیاوش؟....سیاوش اینا کین؟!_

سیاوش بى چاره که از فرط بغض و ترس صداش مى لرزید، در میان دندان 

  هاى برهم ساییده غرید: نمى دونم ساقى، نترس چیزى نیست.
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هلش دادم. انقدرى سینه رفتم جلو، اسلحه ام رو گذاشتم روى سینه سیاوش و 

اش سفت و محکم بود که حتى بدنش تکانى نخورد و اسحله تو دست خودم 

لغزید! از این ضعیف بودنم عصبى شدم. قدم تا سینه اش مى رسید و جسمم 

در مقابل هیکلش هیچ بود! اما اون اسلحه تو دستم بهم قدرت مى داد، هرچند 

  تقلبى بود، ولى به هرحال...

سلحه کوبیدم وسط پاى پسره که با ناله اى تو خودش جمع شد. اینبار با ا

بادى به گلوم انداختم تا صدام دو رگه بشه و با این که کمى موفق شده بودم 

  اما با ادا و صداى خش دارم غریدم : سوار شو...

هلش دادم سمت ماشینش و خودم پریدم عقب نشستم...الکردار سه ردیف 

ثانیه اى که داشتم یه نگاه به داخل ماشین صندلى داشت...تو فرصت چند 

انداختم...تا حاال مثل این ندیده بودم و واسه م عجیب بود...پسره خودشو از 

پشت فرمون جمع و جور کرد و قبل از اینکه حرکتى بکنه تفنگم رو گرفتم رو 

  پهلوش و غرلند کردم: راه بیفت...
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  شما کى هستید؟! _

  مى شیم تو راه بیفت بعداً باهم آشنا_

  ساقى چى؟_

ترجیح مى دم دوتایى بریم جیگر...نگران نباش اون جیغ جیغوام اگه تو _

  بخواى جاش خوبه

  کجا مى بریدش؟!_

به یاسمین و فریال که به زور جلوى دهن ساقى رو گرفته بودند و کشون 

کشون مى بردنش تو ماشین نگاه کردم و گفتم: مى برنش جایى که عقل جنم 

و بچه فوفول پرو بازى درارى و ادعاى پسرشجاع کنى، کارى نرسه...اگرم ت

  باهاش مى کنیم که عرب نکرد. حاال راه بیفت...

  کجا برم؟_

  برو پارك ساعى اونجا دوتا مسافر سوار مى کنیم و بعدم مى ریم خونه_

  خونه ى من_



  سران شاه  دختران گداپ
  

WWW.ROMANDOONI.IR 15  

 

  پ ن پ خونه عمه ى من. دِ راه بیفت_

المصّب مثل پـر قو مى مونه.  ماشینش رو راه انداخت و مسیرش رو عوض کرد.

انگار نه انگار که روشن شده. هیچ صدایى نمى اومد. ماشین فرى فرفره که 

  عین تراکتور جیغ جیغ مى کنه. این چه باحاله

یکم از مسیر رو که رفت بخاطر راحتى  و آرامش ماشین احساس کردم داره 

 ه رو دادمپلکام سنگین میشه و کم کم خوابم مى گیره؛ دست بردم و شیش

  پایین تا یکم باد بهم بخوره و خواب از سرم بپره.

  چیکار مى کنى بچه؟ زمستونه ها، شیشه رو بده باال آقا پسر._

  با سر اسلحه پهلوشو فشار دادم

زر زر نکن. هیکلت عین کرگدن اونوقت انقدر بچه اى که با یه چسـه باد _

  سردت میشه، راهتو برو

اش مى شد فهمید که عصبانیه، اما نمى  خفه شد. از فک درهم قفل شده

تونست چیزى بگه. فقط تونستم حدس بزنم که اون لحظه آرزو داشت من رو 
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ببنده به رگبار فحش...آقا پسر؟...وایى که اگه بفهمه دختر خانومم چقدر آتیش 

  بگیره

  چند سالته؟!_

  چند دوست دارى؟_

  خندید

  بهت مى خورد. 17  16، به هیکلت نمى اومد خیلى سن و سال داشته باشى_

تو تفنگ بده دست یه بچه یه ساله، بازم مى تونه بایه فشار انگشت بفرستت _

  پیش جدت! پس راهتو برو

اوه اوه ببخشید تاریک بود سیبالتون رو ندیدیم. چى از من مى خواى حاال _

  بچه؟!

  آها...حاال شدى اهل معامله_

  خندیدم و گفتم:

  تومن پیاده شـو 100ناقابل، _
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  میلیون؟!_

آژیرت رو یه  ةمیلیون تومن میدى تا اون همشیر 100نه پس تک تومنى! _

  بار دیگه ببینى واِال به والى على تیکه بزرگش رو گوشش مى کنیم.

  همشیره؟!_

چه مى دونم شما بچه سوسوال چى مى گید به _

  خواهرتون...آجى...علوسک...سیستر...هر کوفتى که هست.

  ند و مست آلود. چونان دیوانه ها و سپس گفت:سیاوش بلند خندید. بل

اخبار رو اشتباه به گوشتون رسوندن آقاى مثالً ترسناك، ساقى که اصالً _

  خواهر من نیست

رنگ از رخسارم پرید. با این که داشتم از رفتار و حرفاش قالب تهى مى کردم، 

  اما خیلى جدى گفتم: پس عمته؟!

  نامزدم بشه که قراره منه ۀنخیر. دختر دوست عم_

  و بازهم زد زیر خنده
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داشتم کم کم نفس کم مى آوردم. خیلى سرسخت و جدى بود، انگار که اصالً 

از من نمى ترسید. خودم هیچى، انگار حتى این اسلحه ام یکم نترسونده 

بودش...خیلى لجم گرفت...انقدرى که احساس ابله بودن بهم دست داد و چهره 

الم تداعى کردم که یه ذره ام ترسناك نیست، خودم رو یه فرد اسکول تو خی

  حتى با وجود سالح سرد. 

خواهرش نیست!...بدبخت شدم....نکنه حاال که خواهرش نیست نخواد در قبال 

 ۀآزادى دختره پولى بده و اصالً واسه اش مهم نباشه، اینطورى مى افتیم تو تل

هش نمى آد دلسنگ خودمون!...ولى نه...این به نظر محال مى رسه...خیلى ام ب

  و پست باشه...در ثانى که گفته بود فامیل هاى عمه اش هم هست.

تا پارك ساعى دیگه هیچ حرفى بینمون رد و بدل نکردم که بخواد بازهم 

مضحکم کنه. رو به در اصلى پارك ایستاد. پارك در این فصل سال و این 

چیزى به ساعت شب تقریباً خالى خالـى بود و جز جیرجیر جیرجیرك ها 

گوش نمى خورد. اسلحه ام رو گرفتم روى سر سیاوش و خودم دروبرم رو 
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سرك کشیدم. چشمم افتاد به ماشین فریال و یاسمین که کنار ماشین نوچه 

هاى منوچهر پارك شده بود. دهن دختره رو با روسرى سفت بسته بودند و 

دوتایى  چشماشم پوشونده بودند، دادنش دست یکى از هرکول هاى منوچهر و

دویدن سمت ما. یکیشون رفت جلو و یکى دیگه ام اومد عقب کنار من نشست. 

همین که ماشین نوچه هاى منوچهر راه افتاد با اسلحه سر سیاوش رو هل 

  دادم پایین.

حاال برو خونتون. امیدوارم که وسیله پذیرایى داشته باشى، چون مهمون _

  دارى!!!

  ساقى رو کجا بردند._

  ه فلفل تو دهنش بریزند که یادبگیره جیغ جیغو نباشهبردند یه ذر_

  رنگش پرید و دهنش بین باز و بسته قفل کرد. هاج و واج نگاهم کرد...

  خندیدم
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نگران نباش فعالً جاش خوبه، یعنى اگه تو آقاى مؤدبى باشى و پوالرو سریع _

  رد کنى بیاد...حاال راه بیفت بریم

  اش مهم بود آخیش خیالم راحت شد؛ پس دختره واسه

حضور یاسمین و فریال تو ماشین جرأتم رو بیشتر کرده بود و با خیالى آسوده 

مى تونستم راجب هرچیزى به سیاوش صحبت کنم. این که نامزدش دست 

آدم هاى خطرناکیه...این که اگه تا فردا پول رو آماده نکنه ممکنه منوچهر 

جرأت بیشترى اسلحه روش جسد دختره رو واسه اش بفرسته...و حتى اینبار با 

  مى کشیدم و مثل سابق دستم نمى لرزید. 

گوشیش زنگ خورد، قبل از این که دست به جیب کتش ببره و بخواد گوشى 

  رو جواب بده، من زودتر دست کردم و گوشیش رو قاپیدم.

  آى آى جیزه!...فعالً یه چند ساعتى رو باید ترك مجازى کنى آقاى قهوه اى!_

  قهوه اى؟!_

  ید...صورتى...چى بودى؟!سف_
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  سیاوش_

  حاال هرچى. فعالً گوشیت پیش من امانت..._

یه نگاه به گوشیش انداختم...نمى دونستم چیه ولى مطمئن بودم خیلى گرونه!. 

یادمه یه بار این گوشى رو دست فریدون دیده بودم که دم بانک از یه پسرى 

ون قیمت و دزدیده بوده...مى گفت اسمش آیفن هستش و خیلى ام گر

محبوبه...من اون روز خیلى تعجب کردم چون همیشه فکر مى کردم آیفن از 

ایناست که باهاش درو باز مى کنن. ولى حاال دیدم یه تیکه آهن با یه سیب 

  دهنى پشتش، یه همچین اسمى رو داره.

حوصله م داشت سر مى رفت، این پسره ام  انگار از لجش و به امید نجات آروم 

دگى مى کرد تا دیرتر به خونه برسیم. نمى تونستم با یاسمین و آروم رانن

فریالم صحبت کنم چون مى ترسیدم سوتى بدم و لو بریم، واسه همین دال 

شدم که ضبط رو بزنم....یـا خدا این ضبط ماشینه یا اتاق کنترل سفینه! پر از 

  دکمه و صفحه بود...یه دکمه رو فشار دادم ولى هیچى پخش نشد.
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  بلد نیستى دست نزن_شسیاو_

به توچه، تو راهتو برو تصادف مى کنى، آتارى نیست که سوختى برى از اول، _

  میمیریم.

  یه دکه دیگه رو فشـار دادم، اینبار آهنگ معین پخش شد

  ایــــشش آهنگاتم مثل خودتن_

از عقب به صورتش نگاه انداختم، خیره شده بود به دستم که روى ضبط 

و انگار که جز دست من، تمام محیط اطراف رو از پشت مه ماشین ماسیده بود 

و دود غلیظى مى دید، بدون این که پلک بزند خیره خیره به دستم نگاه مى 

  کرد...خجالت کشیدم و سریع دستم رو جمع کردم...کورشى الهى

  حواست کجاس؟ تخته سیاه اونوره_

  مى زنن؟! چقدر دستت ضریف و سفیده...از کى تاحاال پسرا الك_سیاوش_

آى آى اصالً یاد دستم نبودم، اى دل غافل رسوا شدیم...داشت جیشم در مى 

رفت!...به فریال و یاسمین نگاه کردم که هردو با  این که دستکش دستشون 
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بود، ولى بازم ترسیده بودند و هول هول دستاشون رو جمع مى کردند و به مِن 

  لند و محکم گفتم:مِن افتاده بودند. نفس عمیقى بیرون دادم و ب

کم خونى دارم واسه همین یکم سفیدم. بعدشم الك نیست و حناست، ما _

  رسم دارید حنا ببنیدیم!

  به ناخن حنا مى بندید؟_

  خیلى سؤال داریا...راهتو برو انقدرم حرف نزن آقا سیاهه._

  اسم تو چیه؟!_

  چــى!_

  چى؟ از کى تا حاالچى اسم شده؟! نکنه اسم ندارى_

و انگار داشت مچ مى گرفت، براى لحظه اى حس کردم جاهامون پسره ى پر

عوض شده و من زیرفشار سالح او به تقال افتاده ام. نباید این اجازه رو بهش 

مى دادم...براى یافتن جمله مناسبى کمى مکث کردم؛ اما لب هایم به هیچ 

  عنوان یـارى ام نمى کرد.
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چون من ناراحتى اعصاب  اسمم مرتضى است. توام بهتره دیگه حرف نزنى_

  دارم، سرمم که درد مى گیره دستام مى لرزه!

با طعن و لعن تفنگم رو توى پهلوش فرو بردم که از دندون ساییدن هایش 

  فهمیدم دردش گرفته و دم الله ى گوشش ادامه دادم:

  مى دونى وقتى ام که دستم بلرزه و ماشه رو فشار بدم چى میشه؟!_

  ز خندیدند و من هم بلند بلند زدم زیر خنده.یاسمین و فریال ریز ری

سیاوش با اکراه ماشینش را رو به در ویال نگهداشت، با تردید زاید الوصفى 

رو فشرد و در با جیغ گوشخراشش آروم آروم باز شد.  ریمت ۀدست برد و دکم

همین که فضاى داخل خونه تو دید امد دهن من و فریال و یاسمین بـاز موند. 

کنار من نشسته بود به تمسخر خودش رو زد به غـش و تشنج و  یاسمین که

قـاه قـاه خندید! یه حیاط بزرگ که به یه باغ شباهت داشت تو دیدم اومد. 

حیاطى که پر از درختان بید مجنون و چنار هاى سربه فلک کشیده بود، 

بخشى از حیاط سنگ فرش بود و بخشى از چمن هاى با طراوت و یک اندازه 
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ه بودند و پـر از شمشاد و شمدونى بود. در میان چمن ها گل هاى رز فرش شد

و ارکیده رخ بیرون کشیده بودند که با آن گلبرگه هاى مخملى و پیچ و خم 

هاى فوق العاده شان در زیر نور چراغ هایى که هر چند متر یکبار به صورت 

مى کردند، داالنى حیاط را روشنا مى کردند و نور سفید و زرد از خود ساطع 

  گویى شبنم گرفته بودند.

در میان انبوه درختان یه تاب بود که با وزش بـاد تکان مى خورد و جیرجیر 

  مى کرد. سوت بلندى کشیدم

  تنها اینجا زندگى مى کنى؟!_

  نه، با دوتا دیگه از برادرام و چندتام خدمتکار_

  ننه و ددى ندارى؟!_

ت و تند تند قوس عوض کردم. برگشت و چپ چپ نگاهم کرد که زهره ام ریخ

  با نفرت گفت:

  پدر و مادرم انگلیس هستند._
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  شماها چرا نرفتید؟_

  خیلى سؤال داریا!..._

از جواب دندان شکنى که شنیده بودم بدجورى حرصم گرفت و احساس کردم 

تا پشت گوشامم قرمز و داغ شده اند. دیگه کاردهم مى خوردم خونم در نمى 

و بدم که توجه ام به صداى لِف لِف کفش هاى مردى اومد. خواستم جوابش ر

که با عجله از دور بهمون نزدیک مى شد جلب شد، تند تنـد خودم رو پشت 

  صندلى پنهان کردم و گفتم:

  این دیگه کیه؟!_

  سرایدار ویال_

  از ماشین پیداشو و ردش کن بره_

  چـــــرا؟!_

وکش سیاه ببینه مطمئنن چرا و مرض، اگه اون ما سه تارو با این لباسها و ر_

فکرنمى کنه بازى دزد و پلیسه و مى فهمه جریان چیه، ماهم دوست داریم 
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این موضوع بى سرو صدا باشه. پس اگه مى خواى همین حاال زنگ نزنم به 

منوچ دیوونه و ازش نخوام زبون اون ساقى زبون دراز رو ببره، برو ردش کنه 

  بره!.

  ون اینجاست.کجا بره؟ اون و زن بچه اش خونش_

  خوب یه چند روز بفرستشون مرخصى_

  این وقت شب؟ اینطورى که بیشتر شک مى کنه._

بدو پایین اآلن مى رسه مارو مى بینه لو مى ریم، خودت برو یه جور جمعش _

کن، حواست باشه دارم از اینجا نگاهت مى کنم، دست از پـا خطا کنى یه زنگ 

  زدم و...

  باشه باشه، یه لحظه وایسا_

کمربندش رو باز کرد که پیاده بشه...ماشینش دینگ دینگ صدا داد( اى 

  جوون چه شیک)...قبل از اینکه بره پایین گفتم:
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مى خواى بهش بگو امشب چندتا از دوست دخترام رو اوردم خونه...اینطورى _

  اگه شعورش برسه خودش مى ره

ه لمه زد کاینبار با چشماش دیگه خواست قورتم بده! یاسمین محکم بهم سق

خفه شم. معلوم بود اون دوتام مثل من از نگاه این غول چماق ترسیدند. 

سیاوش، عصبى، پشت چشمى نازك کرد و رفت طرف آن پیرمرد که حاال 

کمى باهامون فاصله داشت و شروع کرد به حرف زدن. ما سه تاهم خودمون رو 

ى ز نگاهشون مکشیده بودم پایین تا معلوم نباشیم و با استراق سمع ریز ری

  کردیم.

آى.. انگار داره انشاء واسه اش مى خونه. یه کلوم بگو یه امشب رو گم شید _

  بیرون و تموم دیگه...

بچه ها من دیگه دارم تشنج مى کنم! دیدید این پسره چه مشکوك _فریال_

  شده؟

  آره مخصوصاً وقتى دستاى یلدارو دید_یاسمین_



  سران شاه  دختران گداپ
  

WWW.ROMANDOONI.IR 29  

 

ار یهو کار دستمون مى دى! بذار بى بخدا یلدا انقدر سربه سرش نذ_فریال_

دنگ و فنگ پولو بگیریم و مارو بخیر و اونارو به سالمت. انقدر باهاش کارد و 

پنیر نشو که اونم کنجکاو بشه. معلومم هست طرف از این مغرورهاى غیرتیه، 

دیدى بهش گفتى بگو دوست دختر چه بد نگاه کرد، انگار دوست داشت با 

  تارو بیاره پایین.مشت دندون هاى ما سه 

اصال از نوع نگاه و طرز حرف زدنش معلوم بود چه گوشت تلخیه، با _یاسمین_

  اون عطر تلخ و بد بوش. بوى شکالت تلخ مى ده! خیلى ام سؤال مى پرسه

هیس...باشه حواسمون هست...فقط از این به بعد من مرتضى ام، یاسمین _

دیگه رو نگیم؛ اگه بفهمن مصطفى فریال ها مجتبى...یادتون باشه اسم هم 

دختریم کارمون ساخته است. اون موقعه دیگه این اسلحه هاى الکى که 

  هیچى، تانک و توپ هم نمى تونه از دست این پسراى خرهیکل نجاتمون بده.

  مخصوصاً که دوتا نره خرم مثل خودش تو خونن!_یاسمین_

  اوه اوه...داداشاش رو بگوووو_فریال_
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  اد بسه، فقط یادتون نره اسمامون چى بود.مثل این که داره می_

  هر سه در سکوت نشستیم که سیاوش سوار ماشین شد.

حله، فرستادمشون برن این هفته رو شهرستان، تا چند ساعت دیگه راه مى _

  افتند.

  چند ساعت دیره، همین حاال_

چیکارشون دارى اونا که از در پشتى ویال رفت و آمد مى کنن اصالً کارى به _

  ندارن.ما 

جلل خالق، دوتا در! یکم مکث کردم و با خودم گفتم مگه این خونه چقدره که 

چندتا چندتا در داره؟!. تو همین فکر بودم که فریال تفنگش رو گرفت سمت 

  سیاوش و گفت: خوب پس راه بیفت بریم تو.

سیاوش با اخم غلیظى ماشینش را توى پارکینگ برد و کنار دوتا ماشین مدل 

گه که یکى قرمز و یکى ام زرد بود پارك کرد. تاحاال این همه ماشین باالى دی
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جعفرآقا بود که  206یه جا ندیده بودم. مدل باالترین ماشینى که دیده بودم 

  نسیه خریده بود و هنوزم بنده خدا داره مثل خر مى دوئه تا قسط هاشو بده.

نم پشت سرمون هر چهارتا پیاده شدیم. ما سه تا جلوتر راه مى رفتیم و او

داشت مى آمد. با ذوق و شعف به هر گوشه سرك مى کشیدیم و کنجکاو 

 یکدیگر موازى در حیاط ۀباغچه ها و استخر و حوض بزرگى را که در گوش

  را نگاه مى کردیم. سیاوشم آروم آروم پشت سرمون مى آمد بودند شده واقع

  چقد شما سه تا الغرید!_

مون گذشت و سرجامون خشک شدیم...این براى لحظه اى برق از سر سه نفر

پسره خیلى فضول بود و این داشت نقشه هامون رو خراب مى کرد...برگشتیم 

طرفش و فریال باصداى محکمى گفت: توام اگه شب ها با شیر و خرما شکمت 

  رو به جاى مرغ و بوقلمون سیر مى کردى، از ما الغرتر بودى!

و سپس به منظور عوض کردن  سیاوش براى چند لحظه سکوت اختیار کرد

  بحث با دست در ورودى ویال را نشان داد و گفت:
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  از این طرف_

این بار اون جلو تر رفت و ما پشت سرش روانه شدیم. ترسیدم بخواد کلکى 

سوار کنه، واسه همین سر اسلحه رو گرفتیم پشت کمرش و هلش دادم تو...در 

که از زینت نور هاى لوسترها و با فشار تن او گشوده شد...یه سالن بزرگ بود 

مبل هاى سلطنتى و سناطورى متفاوت، بسیار شیک و خیره کننده به نظر مى 

آمد. گلدان هاى طالیى باگل هاى گران قیمت در گوشه و کنار سالن. تابلو 

فرش ها و مجسمه هاى گران قیمت قدیمى چونان موزه هاى پرشکوه به دید 

متر و پرده هاى زرشکى مخمل شهرزادى  6 مى آمدند. پنجره هایى به ارتفاع

محفل را گرم و مطبوع جلوه مى دادند. کف پوش زمین پر از سرامیک هاى 

مترى دست بافت پر  12تمیز و براق بود و در نقاط مختلف سالن فرش هاى 

نقش و نگار ایرانى جلوه گرى مى کرد. بى اختیار انقدر احساس آرامش کردم 

  شدم.که با گـام بلندى وارد 

  اینجا خونه است یا قصر سیندرال_
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  .خواید مى چى حاال...من ۀخوب اینم خون_سیاوش_

  میلیون تومن ناقابل با تخفیف زمستانى به شما مشترى ارجمند! 100_

  فکرمى کنى خیلى با نمکى_سیاوش_

هنوز حرفم تمام نشده بود که دونفر دیگه، از پله هاى پیچى سنگى طویل که 

 ةهى مى شدند پایین آمدند و با دیدن ماسه تا با چهردر مرکز سالن منت

  ، بهت و حیرت ماندند.پوشیده

  اینا کین سیاوش؟_

سیاوش همانطور که نگاهش روى زمین ماسیده بود و با خستگى لب تکان مى 

  داد، گفت:

  دزد...گدا...هرچى بشه اسمش رو گذاشت._

ار قدرى که این بتفنگم رو چسبوندم روى پیشونیش و محکم فشارش دادم، به 

  رو به عقب پرت شد
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هوووش...دزد و گدا...خواهرته.. ننته...عمته! ما فقط داریم معامله مى کنیم که _

میلیون ازت بگیریم. اونم فکر نکن تو  100نامزدت رو بهت بدیم و در عوض 

  جیب ما سه تا مى ره، همه رو باید بدیم به منوچ دیوونه

و به ما نگاه کرد...جووون چشاشو چه  سیاوش باالخره سرش را باالگرفت

ترسناکه این بشر! دور مردمک چشماش پر از رگه هاى قرمز شیار زده بود، اون 

لحظه نگاه غیض دارش منو یاد خون آشام ها و ومپایر مى انداخت که 

شخصیت هاى محبوب داستان هاى بچگى ام بودند. به خصوص که فیلم 

 دو(استیفن و دیمن...بود من ۀساعت هاشونم سرگرمى هاى همه روزه و همه

  بود سیاوش همین میگن که*) خوناشام سریال در مشهور شخصیت

  این منوچ دیوونه کیه که شما سه تا انقدر ازش مى ترسید؟!_سیاوش_

  عزرائیل رو مى شناسى؟! یه چیز توهمون مایه ها_

  چى ازتون طلب داره_سیاوش_

  نگاه پرسانش روم رخنه کرده بود...
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  به تو ربطى نداره اونش_

شاید بتونم کمکتون کنم. شما جووناى ساده و بچه اى هستید _سیاوش_

  پسرجون! بگو مشکل چیه تا کمکت کنم

اگه مى خواى کمکمون کنى حرف گوش کن و سریع طلبمون رو بده و _

  نامزدت رو بگیر...اینطورى به اون ساقى خانومم کمک کردى، پسرجون.

  ن؟این دوتا داداشات_یاسمین_

  منظورش دو پسر دیگه اى بود که همانطور از دور مارو نگاه مى کردند.

  آره...آرش و کیارش...برادرهاى منن_سیاوش_

بى اختیار نگاهم به اون دوتاى دیگه ثابت موند. تقریباً هرسه تاشون هم قد 

بودند و از لحاظ ظاهر و هیکل درست شبیه بودند، اما رنگ چشم ها و مدل 

ت بود. چشماى سیاوش آبى کمرنگى بود که من رو یاد دریاى موهاشون متفاو

مه آلود مى انداخت، حالت چشماش آروم بود اما در قعرشون غم عجیبى زبانه 

مى کشید و موهاى خوش رنگش که مشخص نبود مشکى است یا خرمایى، 
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مردانه به باال شانه شده بود. کمى ته ریش داشت که چال گونه هایش رو 

مى آورد و زینت خاصى بهشون مى داد؛ وقتایى که تو ماشین از  بیشتر تو دید

روى عصبانیت مى خندید متوجه چال گونه اش شدم، خیلى خوشم اومد، 

  دوست داشتم انگشتمو بکنم تو چال گونه اش!

آرش تیپ سنگین و مرتبى داشت و موهایش که چونان زنان بلند و لخت بود 

تل مشکى که در سیاهى پرکالغى  را ژل زده به عقب شانه کرده و با یه

موهایش مخفى شده بود سفت بسته بود. اینم ته ریش داشت که به چشماى 

عسلیش تاللو خاصى مى داد. اما واسه این یکى از چال گونه خبرى نبود و 

تراشیدگى ها و فرم صورتش از صورت سیاوش کمى کشیده تر بود. چیزى که 

ى کرد دندون هاى یک دست و بیشتر از همه در چهره اش خودنمایى م

مرتبش بود که من رو یاد تبلیغ هاى خمیردندون مى انداخت و سفیدى اش 

هم واسه ى من غیرقابل باور بود...البته ناگفته نماند این یکى از سیاوش هم 

  جدى و با جذبه تر بود.
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کیارش دقیقاً تضاد دوتاى دیگه بود. ظاهر اسپرتى داشت و از پیرهن هاى اطو 

و رسمى و مرتب خبرى نبود، البته قیمت گرمکن آدیداس مشکى که زده 

تنش بود هم دسته کمى از پول دو دست کت شلوار مجلسى نبود! صورتش 

گرد بود و موهایش رو تاف زده باال داده بود، جورى که اگه از نیم رخ بهش 

نگاه مى کردى انگار یه جوجه تیغى رو کله اش چسبیده بود!..پوست برنزه اى 

داشت که من رو یـاد نسکافه مى نداخت و وقتى در کنار آرش مى ایستاد 

کامالً تضاد مى شدند هم از رنگ پوست و هم طرز نگاه و حرف زدنشون. چون 

از بذله گویى کیارش مشخص بود که این یکى یکم شوخ و خاکى رفتارمى 

  کرد.

  د.سه تا داداش گنده و هیکلى که هرکدوم یه ویژگى و شخصیتى داشتن

  حاال حرف حسابشون چیه؟_آرش_

اى جون جذبه...پس بین این سه داداش یکیشون حرف حساب _یاسمین_

  سرش میشه.
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  چى مى خواید؟_آرش_

  تومن... 100گفتیم که _یاسمین_

آرش با غیض دندان هایش را برهم سایید و قبل از این که سخنى بگوید، 

  کیارش پرسید:

  ساقى کجاست سیاه؟!_

  تا بچه بردنش و واسه آزادیش این پولو مى خوانهمین سه _سیاوش_

  بیاید معامله کنیم آقایون..._فریال_

قبول، معامله مون این باشه که شما سه تا اون ساقى نچسب رو _کیارش_

تومنى که مى خواید  100نگهدارید و دیگه برش نگردونید ماهم عالوه بر اون 

ره رم مى دیدیم! فقط هر ماه یه پولى مى ریزیم به حسابتون و خرجى دخت

  دیگه اینطرفها نبینمش!
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من و فریال و یاسمین بلند بلند خندیدیم...حاال نخند کى بخند...سیاوش که 

دیگه آمپر چسبونده بود همچون شیرى زخمى به میدان پرید و نعره کنان 

  فریـاد زد:

  کیــــــــا؟..._

.الهى بمیرم اینم کیارش بى چاره از ترسش خفه شد و از بحث شانه خالى کرد..

از این هیوال مى ترسید!...سیاوش برگشت و به من نگاه کرد...چند قدم بهم 

نزدیک شد...فاصله اش باهام خیلى کم شده بود...روى نوك انگشتاى پام 

وایسادم تا هم قدش بشم...باید مى ترسیدم؟!...نمى دونستم...ولى انگار ترسیده 

د ترسم رو مهار کردم و همانطور بهش زل بودم...با این حال به هر نحوى که بو

زدم و جلوش سینه سپر کردم...سیاوش مغرور...جورى راه مى رفت و رفتار مى 

کرد که انگار دوست داشت خاص و عام در مقابلش سر تظیم فرو ببرند و همه 

  برده اش باشند...چقدر دلم مى خواست یه حال اساسى ازش بگیرم.

  ل رو نداریم...ما اآلن این مبلغ پو_سیاوش_
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  این مشکل خودتونه_

باید تا آخر هفته به من وقت بدى...قول مى دم پول رو جور _سیاوش_

کنم...خیلى بد موقعه پیداتون شد چون من امروز صبح هرچى پول تو حسابام 

  کارى شرکتم و این مبلغ رو ندارم. ةبود رو سرمایه گذارى کردم واسه پروژ

حالى که سعى داشتم ژست معلم هایى رو  با جدیت از کنارش گذشتم و در

بگیرم که مى خواهند دانش آموز تنبلى رو تنبه کنند، دور سیاوش چرخى زدم 

  و با ولع نگاهش کردم، سپس با خنده مست آلود گفتم:

میلیون خرجش شده، اونوقت  100مسطراح این خونه اى که دارید بیشتر از _

  توقع دارى باور کنم پول ندارى؟!

این خونه واسه ى ما نیست...واسه ى پدرمه...خونه و ماشین همه _سیاوش_

  اش واسه اونه...ماهم حق فروشش رو نداریم.

  با عصبانیت جیغ کشیدم:
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یعنى چى؟...اینطورى که نمیشه... یاسمین و فریال داشتند واسه م مدام _

شکلک درمى آوردند! با کمى تأمل متوجه شدم تن بلند صدام داشت لوم مى 

  ه دخترم! صدام جیغ جیغو شده بود...داد ک

  قول مى دم تا آخر هفته پول رو جور کنم و بهتون بدم._سیاوش_

پس ماهم تا وقتى پول جور نشده از این خونه پامون رو بیرون نمى ذاریم. _

  شما سه تاهم حق ندارید جایى برید و با کسى تماس بگیرید.

  مگه اسیرگرفتید؟!_سیاوش_

  فعالً که اینطوره_

  نمیشه شما اینجا باشید _سیاوش_

  چشم مى ریم، امر دیگه اى ندارید حضرت آقا؟_

جدى مى گم...نباید اینجا باشید...پدر و مادر من فردا از انگلیس _سیاوش_

میان ایران...اگه شما رو ببینن و متوجه جریان بشن که به قول خودت کار 
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خر طمئن باشید تا آخودتون سخت تر و شلوغ تر میشه، پس بهتره که برید و م

  هفته پول رو مى ریزم!.

دیگه داشتم خفه مى شدم...انگار افتاده بودم تو یه استخر آب یخ که لحظه به 

لحظه بیشتر تو عمقش فرو مى رفتم و گریبانم بریده بود. تمام جوارح بدنم 

  داشتند تا حد مرگ کشیده مى شدند...

  آخر هفته... یه زنگ به ددى بزن بگو پرواز رو کنسل کنه تا_

  سیاوش بى درنگ خندید.

  دیر شده...اونا تو راهن آقا پسر_سیاوش_

چى باعث شد شما حس انسان دوستانه ات گل کنه و بخواى این لطف رو در _

حق ما بکنى و نذارى بابا ننه ات با ما روبه رو بشن و این که حتى نذارى 

  رکنى دیگه...متوجه دزدى ما سه تا بشن؟! حتماً مى خواى یه کلکى سوا

  ما بچه هاى ساده هستیم...ولى خـر نیستیم._یاسمین_
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دِ اگه خر نبودید که همچین کارى نمى کردید و سه تا پسربچه دست _آرش_

  به این بازى نمى زدید.

  چند کلومم از مادر عروس خانم شنیدیم._یاسمین_

در پکافیه، دلیل من از این که خواستم به شما کمک کنم تا از دید _سیاوش_

و مادرم پنهون بمونید یه جورایى واسه منافع شخصى خودمه...اگه بابا بفهمه 

ما سه تا انقدر پخمه بودیم که گذاشتیم سه تا بچه که از قد و قامتشون 

معلومه تازه سیبیل پشت لبشون سبز شده، اومدن و ساقى رو دزدیدن، یعنى 

حس انسان دوستانه بلند فریاد زدیم با این سن هنوزم بى عرضه ایم!...پس 

درصد از  30نیست، اینم یه جور معامله است. پدرم قراره پس از ازدواج من 

سهام شرکتش رو به نام ماسه تا بزنه، اگه یه درصدم فکرکنه هنوز بچه ایم و 

  طاقت مسئولیت نداریم، یعنى حکم بدبختى ما و آس و پاسى

  شرمنده ولى ما اصالً اهل معامله نیستم!_
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و حاجى حاجى  110دیم و بعد از رفتن ما زنگ زدید به پلیس اوم_فریال_

مکه!..نخیر، ما مى مونیم...هر خرى ام مى خواد بیاد، بیاد...پولو که گرفتیم مى 

  ریم...میگن مهمون حبیب خداستاااا...اینم شد یه توفیق اجبارى!

سیاوش با عصبانیت دست هایش را مشت کرد و ناخن هایش را در پوست 

دستش فرو برد. درد در تمام نقاط بدنش پخش شد و از برجستگى نازك کف 

رگ هاى دستانش مى شد متوجه شدت فشارى که به خودش وارد مى کرد 

  شد.

  نترکى..._

  باالخره زبون باز کرد و گفت:

پس یه کار دیگه مى کنیم، شما برید ساقى رو بیارید که بابا و مامان _

ایران این بود که عروسشون رو  ببیننش...آخه دلیل اصلى اومدنشون به

ببینند...من و ساقى فقط یه هفته است نامزد شدیم و هنوز  پدر و مادر 

نتونستند مالقاتش کنند...فقط چند بار تلفنى حرف زدند و حاال مى خوان بیان 
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ببیننش...اگه ساقى رو بیارید هیچکس شک نمى کنه و خودتونم مى تونید به 

ال پسر عمو هاش کنارش بمونید...ماهم وقتى پول عنوان فامیل هاى ساقى، مث

  آماده شد بهتون مى دیدم و خالص.!!!

اى جون چه فکرى...گوشت رو بدیم دست گربه، آژیرخانم تنها چـکى است _

دست طلب کارهایى مثل ما که شماها نمى تونید پاسش نکنید؟!!! چون 

  جسدش رو برگشت مى زنیم.

من که فعالً آماده نیست...پدر و مادرمم پس چه غلطى بکنى؟...پول _سیاوش_

دارن میان زن من رو ببینن که به لطف شما دزدیده شده...شمام که موى دماغ 

شدید و مى خواید تا آخر هفته که پول حاضر میشه اینجا مارو مراقب 

  باشید!...با این تفاسیر توقع نقشه اى بهتر از این دارید؟

بهش نزدیک شدم...فکش منقبض شده بود و مى لرزید...فکرکنم بیش از اندازه 

عصبى اش کرده بودم...بوى عطرش یکم گیج کننده بود و به من سرگیجه مى 

داد...اونم مثل من ترسیده بود...نگران بود...مضطرب بود و نمى دانست اصالً 
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ختلف فرو رفته باید چیکار مى کرد...هردو در حالى که در فکر هاى ژرف م

چشمان هم زل زدیم و فکر مى کردیم که چه کارى درست  ۀبودیم، در حدق

  تر است تا نه سیخ بسوزه و نه کباب.

همینطور که در افکارم غرق بودم و به موضوعات مختلف بال و پـر گسترده  

مى دادم، ناگهان با صداى جیغ و فریاد هاى یاسمین به خودم اومدم...آرش از 

ریده بود و سعى داشت اسلحه یاسمین رو ازش بگیره...وقتى دیدم پشت سر پ

یاسمین مثل فنچى تو چنگـال آرش تقال مى کنه...قلبم از حرکت 

  وایساد...همه چى داشت خراب مى شد و من مى ترسیدم.

باالخره اسلحه اش را گرفت و با جرأتى که اسلحه بهش داده بود، بلند فریاد 

  زد: بشین رو زمین...

مین با لرز و ترس نشست، آرش اسلحه رو روى سرش گذاشت و دست برد یاس

و روپوش روى سرش را محکم کشید...همزمان با حرکت او موهاى پـر پیچ و 

تاب مشکى رنگ یاسمین از میان کالهش روى شانه هاى ضریفش پهن شد و 
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تا گودى کمرش را پـر کرد...هر سه پسر بهت و حیرت ماندن و آرش بى 

  فریاد زد:اختیار 

  این که دختره!..._

یاسمین موهایى به سیاهى یک شب ماه گرفته داشت که به لبان سرخ و 

چشمان گربه اى اش تاللوى خاصى بخشیده بود. قیافه اش منو یاد سلناگمز 

مى انداخت، اما یکم الغرتر بود و زیادى ام سفید بود...یادمه فریدون همیشه 

ه و در دوران بلوغ کودکى به علت بهش مى گفت مثل روح و جن مى مون

  سفیدى زیاد جوش هاى زشتى به پوستش مى زد که حالم رو بد مى کرد.

 مى شمعى ۀتقریباً گریه ام گرفته بود و از حرارت بدنم مثل شعل

 و پرید زرنگى با...بود کرده کشف جدیدى چیز انگار که کیارش...سوختم

  :گفت رسـا و بلند و کشید رو فریال روکش

  ن یکى ام دخترهای_
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موهاى فریال عسلى روشنى بود با رگه هاى کرمى...مثل خورشید زرناب، و 

چشماى درشت عسلیش با آن مژه هاى تابدار پرپشت بورى که دور چشماش 

چون قاب عکسى نقش گرفته بودند، چهره اش رو شبیه به مدل هاى آلمانى 

داد و چهره اش مى کرد...قدش یکم بلندبود که پشتش رو خمیده نشون مى 

  بیش از حد غربى بود، با دندان هاى خرگوشى و چال گونه...

خواستم پا به فرار بذارم تا سرنوشت یاسمین و فریال نصیب من نشه...اما فرار 

همانا و گیر افتادن در تله همان...قبل از این که فرصت برداشتن گامى داشته 

به اى محکم اسلحه ام را باشم، سیاوش بازوام را محکم گرفت و کشید، با ضر

روى زمین انداخت و به زور متوسل شد تا روکش روى چهره ام را بکند...مى 

تونستم جاى کبود شده ى انگشت هاشو روى دستم احساس کنم...چون مور 

مور مى شد و بدجورى ام مى سوخت...الهى دستت بکشنه...الهى ننه ات به 

یدم تا از برداشتن نقابم معاف عزات بشینه...مدام سرم رو به طرفین مى کش

بشه، اما اون هربار بیشتر از قبل تحریک مى شد و حریصانه، انگار پس از سال 
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ها جواب معمایى رو یافته باشد، روکش چهره ام را به تندى برداشت و موهاى 

لخت بلوطى ام از شدت کشیده شدن روکش به هرجا سرك کشیدند و قدرى 

ر چندمیلیمترى صورتم بود، پهـن شد!...دیگه ام بر صورت عصبى سیاوش که د

مردم از خجالت و مطمئنن کاردهم خونم رو در نمى آورد!....سیاوش عصبى از 

  این که چه کالهى سرشان رفته بود، مستانه و گوشخراش خندید و گفت:

  گرگ شنگول و منگول تبدیل شد به سفیدبرفى!_سیاوش_

ت انقدرى که حس کردم صداى ضرباضربان قلبم بیشتر شد...بیشتر و بیشتر...

بى مهاباى شدیدش در تمام سالن پیچیده است و عرق شرمم براى همه عیان 

گشته...اما تنها خودم مى تونستم این غوغاى بى امان را حس کنم و حالم 

دگرگون بود...هم از آینده ى ناگوارم وحشت داشتم که حتماً پایانش زندان بود 

  این سه تا غول بیابونى هر بالیى سرمون بیارند.و هم از این که ممکن بود 

خواستم مچ دستم رو آزاد کنم...تازه یاد درد مچ دستم افتادم...خون، دور 

انگشتاى سیاوش که بر روى مچم قفل شده بود، جمع شده بود...مى 
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سوخت...حالم کرخت بود...خواستم جیغ بکشم ولى یادم افتاد خودم ازش 

رو بیرون کنه...سیلى محکمى بهش زدم تا ولم  خواستم خدمتکارهاى خونش

کنه...ولى بدتر فشـار انگشتاشو بیشتر کرد...منو کشید جلو...حرارت و گرمى 

نفس هاش به چهره ام مى خوردند و گونه ام را نوازش مى دادند...دروغ چرا 

مثل سگ ترسیده بودم...فقط تو اون لحظه بوى عطرش که مثل شراب ناب تو 

پیچیده و حاکم شده بود بهم آرامش مى داد...شرابى که منو  دماغ و دهنم

  نخورده مست کرده بود!...سیاوش غرید:

پس کم خونى دارى واسه همین پوستت سفیده آقا مرتضى...که رو _سیاوش_

ناخن هات حنا بستى...چون سنت کمه هیکلت ریز و ضریفه....چون شام شیر و 

یش خودتون چى فکر کردید؟! فکر خرما مى خورید الغرید آره؟!...شماها پ

  کردید خیلى زرنگید...حاال وایسید زرنگى رو حالیتون مى کنم خانم کوچولوها.

  فکر کنم فقط یه چیز رو راجبشون درست حدس زدیم!_کیارش_
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آرش همانطور که یاسمین رو بین هیکلش و دیوار زندونى کرده بود، گفت: 

  چیو کیـا؟

  و سیبیل دارند! ریز ریز خندیداین که پشت لبشون سبزه _کیارش_

فهمیدم داره مسخره مون مى کنه...خیلى عصبى شده بودم...صدام بخاطر 

بغضى که تو گلوم جمع شده بود مى لرزید و این بیشتر عصبى ام مى 

کرد...تند تند آب دهانم را قورت مى دادم تا مبادا بغضم بترکه...مى دونستم 

ام هیچ مهم نبود...با زانو محکم زدم وسط مى خوام با دم شیربازى کنم و واسه 

  پاى سیاوش تا مچم رو رها کرد.

  چه فرقى مى کنه ما دختر باشیم یا پسر؟..._

  دال شدم و اسلحه ام  رو برداشتم و گرفتم سمت سیاوش.

  به داداشت بگو دوستم رو ول کنه._

سیاوش که معلوم بود متوجه عصبانیت من شده و از آن همه خشم در وجود 

ن در عجب بود، با گره کردن ابروانش به آرش اشاره کرد تا یاسمین رو رها م
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و از روى زمین  شد دال شد، آزاد او ةکنه...همین که یاسمین از تنگناى پیکر

اسحله اش رو برداشت و گذاشت پشت کمر آرش...فریالم همینکارو با کیارش 

  که بى خیال تر از بقیه بود کرد.

خاطر این دختر بودنمون رو مخفى کردیم که وقتى جنسیت مهم نیست، ما ب_

پولو گرفتیم و فرار کردیم، شما سه تا احمق هرچقدرم بخواید به پلیس ها 

نشونه بدید، برن دنبال سه تا پسر بگردن و هیچ به ذهنشون نرسه که شاه دزدا 

دخترن! ولى حاال که همه چیز روشن شده...سگ خورد...خیالى نیست...از یه 

  ه وارد مى شیم.راه دیگ

چه راهى؟! دختر که صله اگه دیوسپیدم مى شدى من بازم هیچ _سیاوش_

  پولى نداشتم که بهت بدم

خواستم جوابش رو بدم که زنگ موبایلم مانعم شد. بایه دست تفنگو سفت 

چسبیدم که مبادا بخواد فکرى به سرش بزنه و با دست دیگه م گوشیمو از 

  جیبم درآوردم. منوچهر بود.
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  ه به حالل زاده...ب_

گوشى نوکیاى بازشو ام رو که از یه زنى قاپیده بودم رو باز کردم و با صداى 

  بلندى که همه بشنون گفتم:

  منوچهر؟...دختره حالش چطوره؟!...دیگه که صدا نمى کنه؟_

با این جمله ى من، چهره ى هر سه پسر زرد و رنگ باخته شد و مبهوت 

  ماندن...ادامه دادم:

.ولى ما اینجا یه مشکل داریم...طرف زبون آدمى زاد حالیش خوبه.._

  نمیشه...یعنى مى گه پولى نداره بهمون بده و تا آخر هفته وقت مى خواد.

  سیاوش بى چاره شده بود مثل گچ دیوار

آره...مطمئنن آقا سیاوش دلش نمى خواد نامزدش یه چشم بیشتر نداشته _

  شه، خداحافظباشه و قول مى ده که پول رو بده....با

تلفن رو قطع کردم و به سیاوش که لحظه به لحظه بى رنگ و رو تر مى شد 

  نگاه کردم
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فقط تا فرداشب بهت وقت داد...گفت اگه کور بازى درارى و پولو جورنکنى و _

بخواى مارو نادیده بگیرى...دختره ام کور میشه!...فکر نکنم خیلى جالب باشه 

برقصه!...فکرکنم اینطورى خیلى پاتو له  عروس خانم شب عروسیش با یه چشم

  کنه!!!

  قـاه قـاه خندیدم

میلیون پول کمى نیست...بهشون بگو کارى  100تا فرداشب؟..._سیاوش_

  نکنن

  مثل این که هنوز باورندارى منوچهر چه هیوالییه..._

  نه، نه...خیلى خب جورش مى کنم._سیاوش_

ن جنابالى و خانواده آفرین شازده...من و دوستامم تا فرداشب مهمو_

  محترمتون هستیم.

  تا فرداشب؟!_سیاوش_

  تا زمانى که پول رو بگیریم._
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کمى سکوت کرد...انگار چیزى به ذهنش رسیده بود...چیزى که مى ترسید به 

زبون بیاردش و منتظر فرصتى دست نیافتنى بود...اما باالخره دل رو به دریـا 

  زد و مِن مِن کنان گفت:

  دیگه کنیم ۀمعاملپس یه _سیاوش_

  گفتم که اهل معامله نیستم_

فردا صبح پدر و مادر من مى رسن خونه و مى خوان عروسشون رو _سیاوش_

ببینن و هیچ توقع ندارن ببینن سه تا دختر غریبه مثل بختک افتادن تو خونه 

شون...یعنى خودتون لو مى رید و مى فهمن جریان از چه قراره!...پس بیاید 

  معامله کنیم.

گفتم که حاضر نیستم اون دختره رو برگردونم، حداقل تا وقتى که هیچ پولى _

  نگرفتم

  نیازى به خود ساقى نیست!_سیاوش_

  پس چى مى خواى؟!..._
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  تو ساقى باش!!!_سیاوش_

  چــــــــــــــــــى؟!_

پدر و مادر من اولین باره که قراره نامزد من رو ببینند...دوست _سیاوش_

نوز عرضه مراقبت از یه دخترو ندارم و نتونستم ازش دفاع ندارم فکرکنند ه

کنم تا دزدیده نشه!...اونم دخترى که عمه م  بهم معرفیش کرده و همین که 

عمه خانم با سخت پسندى معروفشون که تو اقوام و فامیل زبانزده، ساقى رو 

ه دون پسندیده، براى بابام مورد مقبول هستش، هرچند هنوز اونو ندیده...اما مى

سلیقه عمه چیه... توام که قراره مثل زالو تو این مدت به زندگى من 

  بچسبى...پس نقش ساقى رو بازى کن که هردو پیروز بشیم.

زبونم به تِ تِ افتاده بود...قبول مى کردم؟...قبول مى کردم که نامزدش 

باشم...باورم نمى شد...اصالً بلد نبودم اگه نامزد کسى باشم باید چکار 

م...فقط اون لحظه به این فکر مى کردم که این تنها راهه...اگه مى موندم کن

هیچ باکى براى برمال شدن رازمون جلوى خانواده این سه تا نبود...اگرم مى 
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رفتم، مطمئنن گرفتن حتى یه ریال پول از این سه تا محال مى شد و بازم مى 

 ش بینانه ترین حالترفتم زیر دین منوچهر سیریش و کلى بدهى...تازه این خو

ممکن بود...اگه این سه تا نامرد مى رفتند شکایت مى کردند که نهایت 

دزدى میلیونى و تهدید به قتل...آدم  ۀسال حبس مى خوردیم...واس 5نهایتش 

روبایى...پرونده مونم که به عنوان کیف قاپى به اندازه کافى سیاه است...پس 

  فکرکنم این تنها راهه

  شن؟!...فکرنکن که حاضرم تنها اینجا بمونمدوستام چى می_

خب اون دوتام مى تونن نقش خواهرات رو بازى کنن...خواهرزناى _سیاوش_

من که اومدن چند روزى خونه ى من...یادتون باشه ساقى مى شده دوست 

دختر عمه ى من و با من نسبت آشنایى دورى داشته پس مبادا سوتى 

  کجان بگید خارج از کشورن، مثالً پاریس...بدید...اگرم پرسیدن خانواده تون 

  من که هنوز چیزى رو قبول نکردم._

  خودت مى دونى_سیاوش_
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  مکث کوتاهى کردم

  فقط امیدوارم نقشه اى توکلت نباشه که بد مى بینى!_

  پس یعنى قبوله؟!_سیاوش_

سر به زیرانداختم در حالى که مدام نگاهم را از تیغه ى برنده نگاهش مى 

  فتم: گریختم، گ

  قبول_

حاال این بحث ها کنار، تو این کاخ شما یه دیس برنج پیدا میشه ما _یاسمین_

  کوفتمون کنیم...روده بزرگم داره کوچیکه رو مى خوره.

  خودتون خدمتکارهارو بیرون کردید، شام کجابود!_سیاوش_

آى که شما سه تا مفت نمى ارزید بى عرضه ها...خودم یه چیز _یاسمین_

  مى کنم.جفت و جور 

سر تنفگ تقلبى اش رو گرفت سمت آرش (خوشبختانه تنها رازى که همچنان 

  فاش نشده بود، راز همین تنفگهاى فیک بود!) او را به جلو هل داد و گفت:
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  پس من و داش آرش مى ریم شام و دست و پا کنیم._یاسمین_

  آرش اخم هایش را برهم کشید و معترضانه گفت: چرا من بیام؟!

د آخه جیگره...ما قراره مراقب شماها باشیم...اگه الزمم باشه تا تو _یاسمین_

مسطراحم باتون مى یایم...آشپزخونه که دیگه جا خود داره...حاال بفرما 

  راهنمایى کن.

  ویال همکف ۀهردوتا شون راه افتادن سمت طبق

به دنبال حرف یاسمین، فریال روکشش را از روى زمین برداشت و موهایش را 

د، اما این دفعه به طورى این کار رو کرد که گردى صورتش مشخص پوشان

  باشد و با برداشتن اسلحه اش رو به کیارش گفت:

ماهم بهتره بریم تلفن هاى خونه رو از برق بکشیم و یه دورى این اطراف _

  بزنیم...چطوره؟

کیارش با شوخ طبعى خنده اى سر داد و گفت: عـــالــیه...یه دور این اطراف 

  جاى خود داره من تا مریخم در خدمتتونم آهوى آدمخور ترسناك!!! که
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  ریز ریز خندید.

  برگشتم سمت سیاوش و گفتم:

خب نامزد جون، بریم ببنیم این خونه چندتا اطاق داره و اصالً اطاق ما _

  کدومه!

  اطاق ما؟!_

  اهوم، حاال حاال ها بیخ ریشتم!...راه بیفت بریم_

له هاى سنگى پهن که من رو یاد قصر سیندرال و با سیاوش رفتیم طرف راه پ

برنامه هاى دوران کودکى ام مى انداخت! فکرنمى کردم در خواب هم بتونم 

چنین چیزى رو ببینم. با هیجان پامو روى پله گذاشتم، جنسش از مرمر بود، 

نمى دانم...اما سفید بود با رگه هاى خاکسترى و کهربایى که به آدم احساس 

اد. نرده اى هم به همان جنس تا انتهاى پله ها با آن پیچ و خم راحتى مى د

فوق العاده اش قد علم کرده بود...کف پاهاى برهنه ام مور مور مى شد و من رو 

تشویق به دویدن از پله ها مى کرد. یخ بود...یخ و آرامش بخش...نرده هاى 
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ز بخورم پهنى داشت، جون مى داد عین تارزان بشینم روشون و با جیـغ لی

پایین. اما نه وقتش بود و نه شرایطش. به سیاوش که بهت زده و با عصبانیت و 

اخم غلیظش که دیگه واسه ى من عادى شده بود و خیال مى کردم یه چیز 

ثابتى روى صورتش است، نگاه کردم. انگار فهمیده بود اولین باره چنین سبکى 

ى باال رفتم و سیاوشم دنبالم مى بینم. خودمو مهار کردم. از پله ها خیلى عاد

  روانه شد.

  اوالال...اینجا بهشته

دست راستم یه سالن دیگه بود که با چندتا کاناپه  راحتى مغزپسته اى و یه ال 

سى دى و پـرده هاى سبز خوشرنگى که به کاناپه ها جلوه مى دادند شکل مى 

وارها یشتر دیگرفت، با گل هاى ارکیده و تابلوفرش هاى شیک و خیره کننده...ب

  پنجره بود که بیشتر این جارو دلباز مى کرد...

مقابلم یه آینه شمعدون نقره فام بود که انعکاس تمام محیط باال در پنهاورى 

آینه خیره کننده شده بود. عین جشن آینه و نور شده بود و منو خیلى محو 
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ز ه اخودش مى کرد. گلدان هاى زیباى شیکى روى میز آینه دیده مى شدند ک

قلم کارى هاى ضریف و نگین هاى درخشانشان، مى شد قدمت و اصالتشان را 

حدس زد....لوستر هایى به ارتفاع دو متر با آن رنگ طالیى و نگین هاى پـر 

ورزق برزقشان  من رو یاد نمایشگاه ها و موزه هاى محبوب از کاخ هاى زمان 

  پهلوى مى انداخت. دوباره به خودم اومدم.

ه سالن طویل بود که با یه دیوار پوشیده شده از کتابخانه و دست چپم ی

پیانواى سفید رنگ به بن بست مى رسید. اما تمام این طول راه پر از اتاق 

  هایى بود که در مقابل هم قرار داشتند.

  اووووو اینجا خونه است یا تاالر؟! این همه اتاق مى خواید کجاتون جا بدید؟!_

ربطى نداره...دومم این چه طرز حرف زدنه!...اگه اوالً که به تو _سیاوش_

قرارباشه نقش ساقى رو بازى کنى باید بدونى اون از خانواده هاى اصلیه و هیچ 

  انقدر وقیح و گستاخ حرف نمى زنه.

  زرشک!_
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  چى گفتى؟!_سیاوش_

ببین داش سیاوش ما نه دخترشاه پریونیم نه هیچ کوفت دیگه، ما فقط قراره _

ن شماییم تا لو نریم، وقتى ام پولو گرفتیم مارو به خیر و شمارو به دروغ بگیم ز

بسالمت. منتهى تو این مدت این منم که به شما مى گم چیکار کنى چیکار 

نکنى نه تو...ما که مثل شما پسوند خان و الدوله اینا نداریم! ما خانم صدامون 

  کنن کافیه واسه هفت پشتمون.  

 رون فوت کرد و گفت: بریم تو اتاق ساقى تا یهسیاوش با عصبانیت نفسى به بی

دست لباس بهتون بدم بپوشید، با این آشغاالى تنتون که نمى خواید بیاید 

  جلو خانواده من.

سیاوش با قدم هاى شمرده و تندى سالن را پیش گرفت و من پشت سرش 

روانه شدم. مقابل سومین اتاق سالن ایستاد و درش را باز کرد. بوى عطرگل 

یم که در اتاق انباشته شده بود به بینى ام خورد...بى توجه به سیاوش که در مر

چهارچوب در ایستاده بود، داخل رفتم و اتاق را چرخ زدم. ست بنفش و سفید 
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اتاق، کمى فضا را تاریک جلوه مى داد و چشم را مى گرفت. روتختى حریر 

و از همه  سلطنتى بنفش شهرزادى، بر روى تخت دونفره سنگینى مى کرد

  طرف گوشه اش بر زمین پهن شده بود.

میرتوالت بزرگى در کنار تخت بود که رنگ سفید تمیزش به لوازم آرایشى که 

به ترتیب رنگ و قد یکى پس از دیگرى چیده شده بودند، جلوه بیشترى مى 

داد. با تک سرفه سیاوش که پشت سرم ایستاده بود دست از برانداز کردن 

  ردم.کشیدم و نگاهش ک

به سمت کمد دیوارى سفید رنگ رفت...درش را باز کرد و عقب ایستاد...هر 

  کدوم رو مى خواى بردار، واسه اون دوستاتم بردار.

رفتم جلوتر ایستادم. کمد پر از لباس هاى زیبا و گران قیمت بود. لباس هایى 

  .که من تا اون روز تنها در فیلم تایتانیک و تن رز و سوفیالرن دیده بودم

چندتا چوب لباسى کنار زدم و نهایت یه مانتو سفید با گلدوزى هاى برجسته 

کرمى بر دور کمر و روى بازوهاش، به همراه یه دامن جذب و بلند کرمى 
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برداشتم....قشنگ بود...برگشتم به سیاوش نگاه کردم...عصبانیتش فرونشسته 

از دود مى بود و انگار جز لباس در دست من همه چیزو از پشت صفحه اى 

  دید...تنها به او خیره شده بود و پلک نمى زد...انگار اونم خوشش امده بود.

  لباس قشنگیه._سیاوش_

  خون بر چهره ام دوید و از خود بى خود شدم

آره...قشنگه...شاید با پوشیدن این لباس تونستم مثل دختران اشرافى بشم _

  که پدرومادرت شک نکنن

ت و جوى چیزى به چشمانم خیره سیاوش براى چند لحظه، در جس

شد...مردمک خوشرنگش مدام ریز و درشت و باال و پایین مى شدند...پس 

چهره اش اینطورى بود!...جذاب و گمراه کننده...انگار آدم وقتى به تراشیدگى و 

هرم چهره اش نگاه مى کرد دلش ماالمال مى شد و هورى مى ریخت...یه جور 

  نم داشتم از خجالت تشنج مى کردم...ابهت و لطافت خاصى داشت...م
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تا اون لحظه اخم و حزن هاى شدید نمى ذاشت چهره اش خودنمایى 

کنه!!!...آب دهان با صدا بلعید و بدون حرفى به سمت کمد رفت و دو دست 

  لباس دیگه برداشت، یه آبى و یه کهربایى...لباس هارو گرفت سمت من

اینام خواستید، همه چى رو میز  اینارم بده به دوستات...لوازم آرایش و_

هست...استفاده کنید...فقط حواستون باشه مبادا جلوى پدر و مادر من خطایى 

  کنید.

خواستم حرفى بزنم که ناگهان در اتاق باز شد و من را معاف از خواسته ام کرد 

  و دهانم میان باز و بسته ماسید. فریال و کیارش اومدن تو

جارو دنبالتون گشتم. شام آماده است بیاید  شما اینجایید؟! همه_فریال_

  پایین.

  چوب لباسى هارو روى تخت انداختم و گفتم: باشه بریم.

به دنبال حرفم سیاوش و کیارش از اتاق خارج شدند و فریال با ریز ریزخنده 

  به طرفم دوید و بازوام رو چسبید. متعجب نگاهش کردم.
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  کردم. گوشى هاشونم گرفتم همه تلفن هارو از برق کشیدم و قطع_فریال_

  خوبه._با بى حوصلگى گفتم

تو با این پسره تو اتاق چیکارمى کردید؟! واسه چى درو بسته بودید...چرا _

  لباس بهت مى داد بپوشى ناقال؟!!!حاال یکم زود نبود؟!!!

چرت نگو فریال، لباس داد که فردا جلو ننه باباش تنمون کنیم...بعدم چیزى _

  غش مى کنى. فقط چند دقیقه باهم حرف زدیم..نبود بى خود شلو

  خب توقع داشتى تو این چند دقیقه باهم چیکار کنید!_

گمشو بریم پایین و یاسمین رو با اون سه تا نعره خر تنها نذاریم. حاال نکه _

من گل جمع این سه کله پوك رو برداشتم، اون پسره...چى بود 

  ار داشتى؟!اسمش؟!...آها...کیارش...خودت با اون چى ک

  معلومه شما گل رو برنداشتى! طرف دسته گله نامردددد_

  بلند بلند خندیدم.
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آخه من تو خر دیوونه رو دعوا کنم که باید کلى بگردم تا یه منگلى مثل ترو _

  دوباره پیداکنم ستاره سهیل!

  که البته پیدام نمى کنى!!!_

تیم...به به...یاسى به همراه فریال پله هارا پایین رفتیم و سر میز شام نشس

عجب املتى دست و پـا کرده بود...با پیاز و ریحون...به به...حریصانه نشستم 

پشت میز و یه دلقه اندازه دهن انگورى انگورى، واسه خودم گرفتم و چاپوندم 

  تو حلقومم...بعدم تند تند سبزى و پشت بندشم یه لیوان پــر نوشابه...

 هرکى"به رقابت جانانه با من، مسابقه  فریالم بسم اهللا گفت و شروع کرد

! براى یه لحظه چشمم خورد به فرشته هاى "لقمش بزرگتر باشه برندس

عذابمون که مثل برج زهرمار باالسرمون وایساده بودند و زل زده بودند به غذا 

  خوردن ما.

این چه طرز خوردنه...مثالً دخترینااااااا...یکم ناز و لطیف و با _سیاوش_

  مبادا اینطورى جلو پدرو مادرم غذا بخورید!عشوه...
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داشت حرصم مى گرفت...حس یه سگ ولگردى دامن گیرم شده بود که 

گروهى براى رام کردنش به تقال افتاده بودند!...دوست نداشتم هرکارمى کردم 

این پسره ازم ایراد 

نفجر م بگیره...چیکاربکن...چیکارنکن...بشین...پاشو...نخند...نخور!....داشت مغزم

مى شد. براى لحظه اى چشمانم را بستم و از ته دل نفسى به بیرون فوت 

  کردم.

  خودم حالیمه چطور باید جلو ننه باباى دنیا دیدت چیز بخورم._

سیاوش با اخم همیشگى اش که اینبار غلظت بیشترى داشت. سر سفره 

شتن، ، که قصد آموزدا3نشست، به صورت آشپزهاى برنامه هاى تلوزیونى شبکه

نون را باال گرفت و شروع کرد حرف زدن. با قاشق یکم املت برداشت، کشید 

روى نونش و صافش کردم. بعدم طورى پیچیدش و لقمه ش کرد که از طرفین 

  املت بیرون نزنه. شد عین دلمه!
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بعدم یه گاز آروم ازش گرفت و گفت: اینطورى...الزم نیست همون بار اول کل 

  هنتون که جلوه بدى پیدا کنه!.لقمه رو بچاپونید تو د

  توام الزم نیس فکر کنى مامان مایى و وظیفته همه چیرو بهمون یاد بدى!_

  سیاوش با غیض غرید: از این که باهم جواب سوالى بشه متنفرم

  منم از اینکه بقیه فکرکنن آسمون پاره شده و افتادن روى زمین متنفرم._

  تو حرف نیارى مى میرى اگه بهم بگى باشه و انقدر حرف_

توام مى میرى اگه قبول کنى یه پسر غر غرو و فیس و افاده اى و عقده اى _

  بیش نیستى که همه رو از خودت پایین تر مى دونى!

سیاوش از سر میز بلند شد و فریــاد زد: هرطور شده امشب پول رو جور مى 

  کنم میدم بهت تا گورتونو از زندگیم گم کنید دختراى لوس گدا

عاً باعث خوشحالیمون میشه که ریخت شما دیوونه هارو نبینیم پسراى واق_

  مغرور شاه!
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سیاوش با قدم هاى مستحکم و بـلنـد، پله هارا دوان دوان باالرفت و حتى یک 

لقمه ام غذا نخورد. منم بى خیال مشغول خوردن ادامه غذام شدم...آرش و 

صبح هیچکس خواب  کیارشم نشسته بودند و غذا مى خوردند. آن شب را تا

برچشمانش نیامد و هرکس دنبال پسرى که در دستانش اسیر و برده بود، 

  چرخ مى زد.

  من دنبال سیاوش....فریال با کیارش....و.....یاسمین  هم با آرش!

این بار، بار دهمى بود که سیاوش با عصابى بهم رخته و ولع آلود، با آن آیفن 

عصبانیت و دندان هایى برهم ساییده، در دستش شماره اى را مى گرفت و با 

دور اتاق چرخ مى خورد. همانطور روى تخت نشسته بودم و تماشایش مى 

  کردم...داشت منفجر مى شد...پر از خشم بود...

وقتى تماس متصل شد هول هولى سالم کرد و گفت: سالم حسام 

به جان...خوبى؟!...مى بخشید که این وقت شب مزاحمت شدم اما نیاز شدیدى 
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تومن....اِاِاِاِ 100پول دارم و باید تا آخرشب جورش کنم....نه ورشکسته چیه!....

  باشه بازم دستت درد نکنه...سالم برسون خدافظ!.

  گوشى رو قطع کرد و بلند فریــاد کشید: لعنتى!

لعنتى! انگار تیکه کالمش شده بود...پس از اتمام هر تماس جاى خداحافظى 

  مى شد. این کلمه از لبش شنیده

  خندیدم

عجب رفیقایى دارى، هیچ کدومشون حاضرنشدن بهت پول قرض _

  بدن!...اینطور که معلومه خیلى بهت اعتماد دارند!

چند قدم بهم نزدیک شد که زهره م ریخت....داغى نفسهاش به پوستم مى 

خورد و داشت ذوبم مى کرد...گوشى گران قیمتش چون خمیربازى در 

قرچ قرچ صدا مى داد....فکر کنم شلوارم رو خیس  دستانش فشرده مى شده و

  کردم.
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برو دعا به جون ساقى بکن که تو گروگان گرفتیش، واِال مى _سیاوش_

  دونستم باید باهات چیکارکنم.

  بلند و مست آلود خندیدم.

  تهدید مى کنى؟!_

خواست چیزى بگه که گوشیش زنگ خورد. انگار کیارش بود. جواب داد و 

  گفت: بله کیا؟

گوشیش رو اسپیکر بود و مى تونستم صدارو بشنوم...اما خیلى بد رد و بدل مى 

  شد...کیارش داشت گریه مى کرد و با بغض حرف مى زد.

سیاه هرجا هستى توهر شرایطى(مثالً چه شرایطى!) خودت رو بروسون که _

  بى چاره شدیم!!!.

 به اونسیاوش با نگرانى گوشى اش را در دستش سفت فشرد و از این دست 

دستش کرد؛ قلبش در سینه ماالمال بود. با صداى تهى اش که به زور از ته 

  گلو بیرون مى آمد پرسید: چى شده؟
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  بابا، بابا به رحمت ایزدى پیوست!_

  رحمت ایزدى کیه؟!_

  دارفانى رو وداع گفت_

  چى گفت؟!_

  خره، بابا مرد!_

  چى چى مى گى صدات قطع و وصل میشه! بابا که خر نداشت!_

  کره خر، بابات مرد!_

  مگه ما خر داریم که بخواد بابا داشته باشه؟!!!_

اصال معلوم نبود چى داره یکمى این ور و اون ور شد. لعنتى اینجا نقطه کوره! 

مى گه. در تراس رو باز کرد و رفت تو تراس. منم دنبالش دویدم...حاال صداى 

  کیارش بهتر مى اومد...سیاوش پرسید: چى مى گى؟!

  چى. مى گم بابا رفت پابوس اعزرئیل!هی_

  بابا؟!....مــرد؟!_
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ببینه چه  یمچوب واسه اش بشکن اچهارت ما بریمنه هنوز زنده اس. منتظره  _

  ى پس انداخته! بعد غزل خداحافظى بخونه!اینره خر

  خنده م گرفته بود. اما سیاوش با عصبانیت گفت: چى مى گى مرتیکه؟!

..از فرودگاه که اومدن بیرو.....خواسته با مى گم....بابا.....ترکید.._

  ...خیابون....ماشین زده بهش انگارى!مامان

  چـــى؟! اآلن حالش خوبه؟!_

نبابا، در سمت چپش کالً رنگش رفته!.فعالً که خوابیده تعمیرگاه تا بعد _

اگه طرف کارش تمیز باشه شاید بشه بدون خرج،  ببینیم خدا چى مى خواد!

  سالم درش آورد.

  چــى؟! کیو مى گى؟! من دارم بابارو مى گم ابله_

م غلط نکنم عقی..بیمارستان بسترى شده. اآهان. ببخشید حواسم پرته. باب_

  تا هفت تا خونه اونورترم رفت....صداى ترکیدگیش...شد!

  ترکید؟!ـابـا ب_
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  بادکنکه که بترکه!مگه _

  کى ترکید؟ !م شو، پس چى مى گى؟گ_

قدر خنگى!. دارم مى گم الستیک ماشین طرف ترکید مخ من ترکید که تو ان_

و صداش تا هفت تا خونه اونور تر رفت! بابا چیه این وسط؟! یه لحظه برو تو یه 

  خراب شده اى که آنتن بیاد تو اون ماسماسک آشغالت.

و گیر دادى به ماشینیه! فکرکنم رو یادت رفت خفه شى!. کالً باباکیارش _

  خودت!. ویى تا باباىبیشتر نگران حال اون یار

یکم دیگه رفت جلو و روى یکى از صندلى هاى فلزى خاکسترى تراس اطاق 

  نشست. حاال بهتر شد.

نه بابا! من نگران بابام. مرده شور ماشین یارو ببرن!!. الهى روغن سوزى _

ماشینش به جونش بیفته! الهى درد و بالى لنت ماشینش بخوره تو 

  نبع پول زایى ما!!!مرتیکه بیشعور زد وسط مسرش!

  کمى خنده ام گرفته بود
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  چرا چرت و پرت مى گى؟! اآلن دارى مى رى کجا؟!_

  بیمارستان دیگه. توام پاشو بیا انقدر سؤال نکن. _

  حالش خوبه؟کجاست؟! مامان_

رفته بهشت زهرا قبر گرفته به مرده شورم سفارش کرده قشنگ بشورنش!! _

  !!!خودشم قراره با دوست پرش برن چالوس

  کجاس؟!!!_

ه منم زنگ زدم ب دیگه. خب کجا مى خواستى باشه؟! بیمارستان باال سر بابا_

من و آرش دم دریم بدو...فقط نامزد  تمومه. یمتو خبر بدم. بدو بیا که دیر بررس

  جدیدت رو ورندارى بیارى!

اینبار دیگه زدم زیرخنده. این پسره خیلى بامزه و بذله گو بود. سیاوش سرخ 

  خجالت. شد از

  خفه کیا، گوشى رو اسپیکره!_

  اوه اوه دهن...حاال بدو تا یتیم نشدیم المصّب!. _
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  زبونت رو گاز بگیر. دارم میام._

گوشى رو قطع کرد و دوید تو اطاق. منم دنبالش مى رفتم...همینطورکه کتش  

  رو مى پوشید گفت: شنیدى که بابام تصادف کرده...باید سریع برم.

  ...ولى ماهم باهاتون میایم.آره متوجه شدم_

  چشاش چهارتاشد.

  نمیشه!_

از کجا معلوم همش نقشه نباشه و نخواید برید کالنترى جایى؟! ماهم میایم و _

  اگه دست از پا خطا کنید اونوقت...!

  لعنتى بابام داره مى میره اونوقت تو میگى نقشه؟_

ف کردم و پس اگه راست میگى عجله کن...تند تند شالم رو روى سرم صا_

اسلحه ام رو گذاشتم تو جیب مانتوم و رفتم از اطاق بیرون. سیاوش با اکراه 

دنبالم راه افتاد. به پارکینگ که رسیدم، دیدم دوتا همزادهامم فکر منو کردند 

و سوار ماشین منتظر نشسته اند. خندم گرفت و رفتم و کنارشون ردیف عقب 



  سران شاه  دختران گداپ
  

WWW.ROMANDOONI.IR 79  

 

پشت فرمون بود با تندى رفت نشستم. سیاوشم اومد و سوار شد و آرش که 

سمت بیمارستان...چون ماشین سه ردیفه بود همه راحت جاشدیم....ولی اصالً 

نفهمیدم چطورى رسیدیم بیمارستان. فکرکنم انقدر تند و خالف رفت که 

  دوبرابر پولى که قراره به ما بدهند جریمه شدند!

دوان دوان به  همین که ماشین را پارك کردن هرسه سراسیمه پیاده شدند و 

طرف بیمارستان رفتند. ماهم مثل سایه دنبالشون بودیم و خودمونم نمى 

د نجلوى میز ارباب رجوع ایستاددونستم اصالً قراراست کجا بریم. اون سه تا 

بى توجه سیاوش . چه ازدحامى اینجا بود. که باالخره ماهم از حرکت ایستادیم

  و گفتم: سالم. به جمعیت رفت جلو

سه تا باب رجوع همانطور که داشت مردم رو به صف مى کرد، روبه خانم ار

  گفت :پسرها 

  سالم. شما مریض هستید؟! _ارباب رجوع_
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نخیر. ما میکروبیم، اومدیم خودمونو معرفى  :کیارش زودتر از بقیه جواب داد

  کنیم!

سقلمه محکمى به پهلوش زد که چرت  هاج و واج ماند. آرشخانم ارباب رجوع 

  گه.و پرت ن

  نخیر خانم. ما بیمار نیستیم._آرش

  همراه مریض؟!_ارباب رجوع_

  ....!091210123یاداشت بفرمایید.  گفت:کیارش بازم 

که ناخواسته خفه شد و حرفش نصف و  ندچپ چپ نگاهش کرددوتاى دیگه 

و سپس مدهوش و متحیرزده نیمه ماند. خانم ارباب رجوع سر به زیر انداخت 

  آن هارا نگاه کرد.

بله. ما از همراهان بیمارى که امروز به این بیمارستان منتقل شدن _آرش_

  . از بیماران تصادفى.بهادرىهستیم. آقاى شهاب 

  چشم. لطفاً بفرمایید ته صف تا نوبت به شما برسه. این فرمم پـر کنید._
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باخودم گفتم که تافرداهم نخواهیم رسید.  یه نگاه به صف طویل انداختم و

  ضروریه ونکارم اماس گفت: خانم تروخدا مبا الت سیاوش

اینجا بیمارستان هستش آقا. همه کارشون ضروریه. بفرمایید ته _ارباب رجوع_

  صف.

ه ب یشمضطرب با پاسیاوش ایستادیم.  صفاجبـار رفتیم و آخرنفر به 6هر

  سرامیک هاى فرش شده ضرب گرفته بود

  چطوره؟! ونبه نظرت_سیاوش_

اما یکمى بد اخالق مى زد! خیلى ام نسبت به  دختر خوشگلى بود؛_کیارش_

  حقوق مردم معتقد بود.و صف 

من و فریال و یاسمین زدیم زیرخنده...حاالنخند کى بخند...اما اون آرش و 

  رو دارم مى گم!. ابابسیاوش اصالً نمى خندیدند. سیاوش غرلندکرد: 

  خوشگله؟! مگه بابا_کیارش_

  چطوره؟! . مى گم به نظرت حال باباکیا گمشو_
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هاى خانمى که از مقابلمون رد مى شدن سنل به چندتا از پر ،یه نگاه کیارش

انداخت و با خنده گفت: با این همه عروسکى که این بیمارستان داره، بابا اآلن 

خیلى بهتره! اصالً کاش اها مطمئنن تو پوست خودش نمى گنجه و حالش از م

سه بار بسترى بشم تا بیام این من یه مرض بگیرم که نیاز داشته باشم روزى 

بیمارستان!. الهى یه ویروس به جونم بیفته که بخوام هفته اى دوبار جراحى 

  کنم که بیام اینجا. الهـى درد بى درمون بگیرم!.

  ؟!روانى اووو..! چى دارى مى گى_آرش_

به تو چه؟ مگه تو وزیر بهداشت و درمانى؟! تن و بدن خودمه! دوست دارم _

   م!هى عملش کن

برو گمشو روانى...بابا معلوم نیس چشه، اونوقت این یارو داره اینجا _آرش_

  نمک مى ریزه!

  !کیا فقط دو دقیقه جدى باش _سیاوش_
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رلب . هى زیکه تقریباً نصف شده بود نداونور و به صف نگاه کرد نکرد شونورو

تعداد افرادى که از صف کم مى شدند رو مى شمردند و با یه حساب 

ى خودشونو قانع مى کردند که کى نوبت بهشون مى رسه...یه مرده سرانگشت

اومد و پشت کیارش که آخرین نفر بود ایستاد و با نگاهى به صف، پرسید: 

  صفه؟!

  نخیر، دیوار دفاعى بستیم خانم پرستار مى خواد کاشته بزنه!_کیارش_

بتاً فریال که جلوى کیارش وایساده بود قاه قاه خندید و روبه آن آقاى نس

  جدى گفتم: بله جناب صف هستش.

سیاوش، کیاوش را حسابى سرزنش کرد که لزومى نداره سربه سر همه بذاره و 

رسیدیم به ممکنه دیگران رو از خودش دلگیر کنه و دعوا مرافه راه بندازه. 

  انداخت و گفت: مى فرمودید...امرتون؟!ماها  خانم ارباب رجوع. زن یه نگاه به

بیمارى هستیم که امروز اینجا بسترى شدن. آقاى شهاب ما از همراهان _

زنگ خورد.  تلفنکه سیاوش را بدهد  . زن ارباب رجوع خواست جواببهادرى
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آقاى دکتر امامى به بخش  "معذرت خواهى کرد و پشت بلنگو عالم کرد

  دوباره گفت: "اطالعات. آقاى دکتر امامى به بخش اطالعات.

  ؟!بهادرىفرمودین شهاب _

  بهادرى...شهاب بله_

ا بود، اومد و خطاب به ارباب رجوع هدرهمین لحظه یه دختره که از پرستار

سحر این چه وضعیه؟! این خانمى که گفتى بیاد اتاق من که اصالً « گفت:

  »نیست!! گیسوبیمار 

شرمنده خانم کاشانى. اآلن درستش مى کنم. شروع کرد با _زن ارباب رجوع_

  من نگاه کرد. دفترش ور رفتن. دوباره به

  گفتید تصادفى؟_

  بله تصادفى_
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رستمى به اتاق دکتر آقاى "بازهم گوشیش زنگ خورد. دوباره پیج کرد. 

معذرت خواهى کرد و رو به ما گفت:  "رستمى به اتاق عملدکتر عمل..آقاى 

  شماره اتاقشون رو بدم؟!

: نه دیگه پاسخ دادزودتر  بازهم کیارشکه  ویدچیزى بگ سیاوش خواست

به  زحمت نکشید. ما اومده بودیم مالقات یه بیمارى که دیگه حتماً تا حاال

رحمت ایزدى پیوسته! شما بگید ما باید بریم از کجا جسد رو تحویل بگیریم. 

  ؟!چندمه ۀسرد خونه طبق

خانم ارباب رجوع خنده اش گرفت. سر به زیر انداخت و گفت: شرمنده معطل 

..ولى دوم. ۀطبق 123اتاق  کر بهترشده.حال بیمارتون خداروششدید. نخیر 

  هنوزم بى هوش هستند...تصادف کردند؟!

نه، از قصد بى هوشش کردیم که خواب باشه چیزى نفهمه! آخه _کیارش_

  یواشکى آوردیمش ختنش کنیم!!!. چه سوالیه مى پرسید شمام!

  خانم ارباب رجوع قاه قاه خندید.
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  ...دستتون درد نکنه._

ون خیلى ممن پر تمسخر به خانم ارباب رجوع گفت: ارش کیم که یم بریخواست

خانم. خیلى لطف کردید. الهى من قربون اون تیغ جراحیتون برم که مثل 

خوب کردید. الهى درد  ماروساطور مش حسین قصاب تیزه! چه زود حال باباى 

ه حق ! بخود بندهو بالى هرچى بیمار تصادفى تو این بیمارستانه بخوره تو سر 

  سوى چراغ!همین 

کشید و از طرف زن ارباب رجوع که با لذت و خنده به و دستش رآرش 

با معذرت خواهى راه افتادیم و  .سخنان او گوش سپرده بود، دورش کرد

  م.یسرزنش کردبارى دیگر همه مسخره بازى  آنرا بابت  کیارش

از پشت هر سه پسر جلو رفتند و وقت مالقات نبود!  .123رسیدیم دم اتاق  

. کلى دستگاه بهش وصل کرده بودند و یه ندنگاهش کرد پدرشون را یشهش

چیزى باالى سرش هى سوت مى زد. رنگش پریده بود و چشمانش با بى حالى 

روى صندلى کناریش نشسته خانم زیبا و جاافتاده اى روى هم افتاده بودند. 



  سران شاه  دختران گداپ
  

WWW.ROMANDOONI.IR 87  

 

 ...عینک ضریف روى چشمش بى نهایت جذابش کرده بود...عینک از روىبود

تیغه بینى اش به باال هل داده شد و همزمان کتاب در دستش صفحه زد...خانم 

آمد. صداى قدم  درب اطاق ز جا برخاست و به طرفنفر ا6ابا دیدن مزیبا، 

هاى کفش هاى پاشنه دارش من رو به قعرچاه ذهنم کشاند...کالم از یاد بردم 

  و دستام چونان بید به لرزش افتادند.

ن بود...وایى خداجون....حاال تو اولین برخورد چى باید مى این حتماً مادرشا

  گفتم...

معموالً تازه عروس ها تو اولین دیدار چى به مادر شوهر مى گن؟!...دستتون 

درد نکنه بابت پسرتون!...نه!!!...چرخم واسه تون بچرخه!!!...مبارکتون باشم ... 

یشتر واسه حاملگى پسرتون خیلى خوبه ممنون از شما!!!...نیار به تالش ب

  بدیتون دارید!!!...الیک با این نعره خرتون!

آن لحظه حس کردم درگیردار امتحانى هستم که هرچه تا به آن لحظه درس 

خوانده بودم از یادم رفته و تقلبى ام در اطرافم نبود!...فقط مى توانستم خط 
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سفید کش داغ معلّم و نمره ى صفر بزرگى را که با جوهـر قرمز روى کاغذ 

  امتحانى عالمت مى داد، حس کنم...

  

  

  

  فصل دوم

  بزودي ...

 

 

www.RomanDooni.ir 
د خون یگاراغیر ن و یگاي راهان مارنید اهستید می توه تی که نویسندرصودر

منتشر کنیدان یرن در اماد رنلوداپلیکیشن الین را در او . 
 کانال تلگرام:

https://t.me/RomanDooni_ir 
 

http://www.RomanDooni.ir
https://t.me/RomanDooni_ir
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