
 

_ امشب چی میشه؟

دست راستم مشت شد ، دندان هایم را روی هم فشردم و با
خشم نفسم را بیرون فرستادم

دختر چهارده ساله ای که صبح به عقدم درآمده بود از
رسیدن شب واهمه داشت!

پایم را محکم تر روی پدال گاز فشردم تا هرچه زود تر از
آن روستای نفرین شده دور شویم

دخترک هنوز هم روی صندلی جلو نشسته و با چشمانی پر
سوال نگاهم می کرد

زیادی مظلوم شده بود ! برخالف برخوردهای قبلیمان که
شیطنت از چشمان روشنش میبارید

دلم برای مردمک های پر هراسش به درد آمد که آرام
زمزمه کردم :

_ قرار نیست چیزی بشه ... تا برسیم تهران یکم
بخواب ... خسته ای
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صدایم گرفته بود
در صدای او اما شک و بدبینی موج میزد : 

_ اما آتا و بی بی جان گفتن باید ...

پیشانی ام تیر کشید ... بیست و چهار ساعت هم نگذشته بود
که عزیزم را با دستان خود به خاک سپردم و صبح نشده

پای سفره عقد نشستم

آن هم با دختربچه ای که یک دهه از من کوچکتر بود!

جمله اش را عصبی قطع کردم :

_ از این به بعد آتا نداریم ... شنیدی؟ فراموششون می کنی
... این روستا و با همه ی آدماش فراموش میکنی وگرنه
همین االن برمیگردم و پرتت میکنم جلوی اُکتای تا ببینم

اینبار با کدوم پیرمردی برات قرار مدار عقد میذاره

نه تنها ادامه نداد که صدای نفس هایش هم قطع شد

برای لحظه ای عذاب وجدان گلویم را فشرد اما به سختی
فرویش دادم

من هم نمیتوانستم نفس بکشم !
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* * * * * * * * 
یک ماه قبل :

* امیرواال *

شاخه های درخت سیب را کنار زدم ، یک قدم جلو رفتم و
بی توجه به نیم بوت چرمم که در گل فرو رفت دوربین را

 روی صورتش تنظیم کردم

" الحق که اسمت بهت میاد ... آسکی ! آهوی فراری من "

دکمه کوچک سمت چپ دوربین را فشردم

تصویر دخترک که بی خبر مشغول جعبه کردن سیب ها
بود ثبت شد

موهای طالیی رنگش که از پایین روسری بیرون زده بود
زیر نور خورشید می درخشید
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پنجره هر دو طرف را باالال دادم و کولر را روشن کردم

هوای این شهر مسموم بود ...



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

دوربین را برای ثبت عکس های بعدی باالال آوردم که
موبایل در جیب شلوار جینم لرزید

کالالفه تماس را وصل کردم ... صدای علیرضا در گوشم
پیچید :

_ کجایی پسرحاجی؟

بدون تمرکز به دخترک که جعبه ها را به پسر نوجوان
همراهش سپرد خیره بودم :

_ صدبار گفتم اینطوری صدام نزن ... حرف تو مخ پوکت
نمیره علی نه؟ هنوز نصف عکسای نمایشگاه تکمیل نشده
شماها تو اون ویالال جا خوش کردین ... یکی باید به فکر

کار اصلی باشه یا نه؟

علیرضا خونسرد خندید :

_ اذیت نکن امیر ... یکبارم از این حاجیه شما یک چیزی
به ما رسید تا از حلقوممون نکشیش بیرون دست بردار

نیستی ... وا بده پسر ... داری میای سر راه پیتزا بگیر ...
میخواستیم جوج بزنیم که بارون گرفت

صدای ترانه از آن سمت تلفن می آمد :
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_ بگو چیپس و ماست موسیرم بگیره ... واسه صبحونم  
 ... تو این جهنمی که آوردمون حتی زبونمونم نمی
نوتالال

فهمن  

علیرضا بلند خندید :

_ شنیدی دستورات اولیاحضرت رو؟ زود بیا امیر ...
میخوایم شب فوتبال دستی بزنیم

:

بازهم جوابی ندادم ... تمرکزم روی دختری بود که جعبه
هارا به پسرنوجوان همراهش تحویل داد ، از باغ بیرون
رفت و میان درخت های کوچک و بزرگ سیب گم شد

با چشم دنبالش کردم

صدای علیرضا دوباره در گوشم پیچید که با لودگی پرسید :

_ کجایی پسر که محل نمیدی؟

کیهان از آن طرف داد زد :
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_ داری میای چندتا از اون حوری های ترک بلند کن
امیر ... دلمون پوسید

صدای خنده علیرضا بلند شد :

_ ببند کیهان ... انقدر زر میزنین نمیشنوم چی میگه

دوربین را دور گردنم انداختم و بدون جلب توجه مردهایی
که مشغول جمع آوری سیب ها بودند به سمت راه خاکی که

آسکی می رفت قدم برداشتم :

_ میام دیگه علیرضا ... دو ساعت جلوی اون شکمتون و
بگیرین ... ویالالرو هم نترکونین که میدونین حاجی

چیکارتون میکنه

صدای بدی با دهانش دراورد
خنده بچه ها دوباره بلند شد :

_ برو زیاد از حاجی جونت نگو که حالمون گرفته
میشه ... کار نداری ؟

_ از اولم کار نداشتم ... شرت کم

دوباره خندید :
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_ دیر نکن رفیق

با لبخند کمرنگی دایره قرمز رنگ را فشردم و از
سراشیبی خاکی انتهایی باغ پایین دویدم :

_ آسکی ؟

دختر وحشت زده به سمتم برگشت :

_ ِسن کیمسین؟ ) توکی هستی؟ (

: 

خدا چه قدر برای این رگه های آبی درون چشم های این
دختر وقت گذاشته را فقط خودش میدانست و خودش!

_ دالیمجاخ گلمه ) دنبالم نیا (

با ترس رویش را برگرداند که دوباره صدایش زدم :

_ من نمیخوام مزاحمت بشم ... گوش بده آسکی
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دوباره که به سمتم برگشت توانستم سیب کوچک قرمز
رنگی که در دست دارد را تشخیص دهم :

_ منی چاغیرما ... میلت نه دیر؟ )اسمم و صدا نزن ...
مردم چی میگن؟ (

زبانش را نمی فهمیدم و جمله هایش اینقدر برایم دلنشین
بود!

_ تو بیمارستان هم و دیدیم ... یادت میاد؟

پرسید :  Rمشکوک نگاهم کرد و باالالخره فارسی

_ ترک نیستی؟

پولک های روسری محلی اش زیر نور آفتاب برق میزد

_ نه ... از تهران اومدم

با اخم کمرنگی نگاهش را دزدید :

_ نیا دنبالم ... برادر و پدرم اگر ببیننت خون راه میفته

لهجه اش شیرین و دوست داشتنی بود :
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زیرچشمی نگاهم میکرد و آماده ی فرار بود

فاصله که کمتر شد با مردمک های گشاد شده عقب کشید
اما قبل از دور شدن بازویش را چنگ زدم :

_ هی ... نمیخوام اذیتت کنم ... چرا رنگت پریده؟
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_ یادت اومد؟ تو بیمارستان اردبیل هم و دیدیم ... تعقیبت
کردم تا رسیدم به این روستا

سرش را پایین انداخت و سیب را بیشتر میان مشت بسته
اش فشرد :

_ خب که چی؟ برگرد شهرت ... اینجا غریبه هارو دوست
ندارن

ابروهایم ناخوداگاه باالال رفت ... دخترک شمشیر را از رو
بسته بود !

یک قدم نزدیک تر شدم و سعی کردم خنده ام را کنترل کنم

:



 

سعی کرد بازویش را آزاد کند :

_ ولم کن دیوونه ... باد به گوش اُکتای برسونه ...

با ضربه محکمی که از پشت سر به کمرم خورد هر دو
تلوتلو خوران فاصله گرفتیم

بی تعادل روی زمین خاکی افتادم و مهره های کمرم
تیرکشید

 جسمی روی قفسه سینه ام سنگینی می کرد

وای به حالش اگر بالیی سر دوربین نازنینم آمده باشد!

کالفه نیم خیز شدم و سعی کردم جسمی که روی شکمم
افتاده بود را کنار بزنم اما فایده نداشت

موهای بلند مشکی رنگش چنان بهم پیچیده بود که
نمیتوانستم صورتش را تشخیص دهم

باالخره دستش را باال آورد و خرمن موهای فر را کنار زد
و تازه توانستم چشم های وحشی اش را ببینم
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نگاهم به آسکی که وحشت زده به صورت دخترک خیره
بود افتاد :

_ اِالی؟ باز چیکار کردی؟

میشناختش؟ دخترک بی توجه به چشم های نگران آسکی
مستانه خندید
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چشم هایی که برخالالف چشم های آسکی مظلومیت
نداشت ... در عوض پر بود از جسارت و شیطنت

 دیگر زن های روستا روسری به سر نداشت اما  
برخالالف
میتوانستم تشخیص دهم زیاد هم بچه نیست و حدودا پانزده

سال دارد  

بی حوصله عقب هلش دادم :  

_ چه خبرته بچه؟ بکش کنار

قبل از اینکه فرصت جواب دادن پیدا کند دستی بازویش را
کشید و با زور بلندش کرد
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برخالالف صدای پچ پچ گونه ی من و آسکی او بلند می
خندید

سیب دست آسکی را چنگ زد و عقب عقب رفت :

ُکتای داره میاد ... فرار کن ... بدو _ ا 

هم زمان که گاز بزرگی به سیب قرمز دستش زد با خنده
دوان دوان دور شد

آسکی وحشت زده عقب هلم داد :

ُکتای اگر ببینت میکشت _ برو ... ا 

با فشار دستش گیج و سردرگم عقب رفتم :

_ صبرکن ... آسکی

محکم تر هلم داد :

_ برو ... برگرد شهرت ... دیگه این طرفا نیا



 

" اِالی "

" دلم تنگه پرتقال من
گلپر سبز قلب زار من "
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کالالفه نفسم را بیرون فرستادم و به سمت باغ سیبی که
پاترول را پارک کرده بودم رفتم :

_ دوباره برمیگردم

با ترس سر تکان داد :

_ میکشنت ... منم میکشن ... دیگه نیا اینجا

صدای پایی می آمد
صدایی مثل دویدن اسب

به سمت مخالف که راه افتاد عقب برگشتم و از میان درخت
های سیب گذشتم
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صدای داد و فریادهای اکتای که از حیاط خانه قدیمی امان
می آمد تمرکزم را بهم می زد :

_ میری میشینی جلوی در خونه ی شاهو تا قبولت کنه ...
ما اینجا برای زن مطلقه جا نداریم

دندان هایم را با حرص روی هم فشردم..
نه از حرف های بی منطق اکتای

برای جنس خودم ... برای دخترهایی که در این خاک متولد
میشدند!

بی توجه به آن ها زیرلب ادامه دادم

زندگی خوب و مهربونه" اتل و متل نازنین دل
عطر و بوش همین

غم و شاد ِی
کوچیک و بزرگمونه "

_ داداش بیرونم کرد ... فهمید حاملم از ترس اینکه پدرش
نذاره طالالقم بده و گالالریس قهرکنه کنه کتکم زد ... سقط

کردم ... دو هفته تو بیمارستان بستری بودم اما حتی یک
خبر نگرفت



 

 

صدای بهم خوردن در حیاط نشان از بیرون رفتن اکتای می
داد
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_ التماسش کن ... به پاش بیفت تا قبولت کنه ... با لباس
سفید رفتی خونه ش با کفن سفیدم میای بیرون

" آهای زمونه ، آهای زمونه
کی داره می گردونه " این گردون ُت 

صدای بی بی جان به دفاع از آسکی بلند شد

مادر نداشتیم اما او مادرانه در مقابل اکتای قد علم میکرد :

_ اوغلوم اوتور او قیزی، ال چک اونان، واللهی اگر بو
قیز گنن دوشسه مریض خانیا حالالل المرم سنی ) ولش کن

پسر ... راحتش بذار ... به خدا که این بچه دوباره بیفته
گوشه بیمارستان حالاللت نمیکنم (

مثل قدیما پاک و روونه"بودنت هنوز مثل بارونه
از پشت این دیوار بی رحمی که بینمونه"
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این روزها عادت کرده بودم به شنیدن هق هق های ریز
آسکی

شیرین" هاچین و واچین ِل  عس 
قصه مون هنوز ناتمومه

از این جا به بعد کی می دونه که چی سرنوشتمونه "

از روی گلیم قدیمی که بی بی جان در جوانی بافته بود بلند
شدم

پله های سنگی و نابرابر گوشه ی حیاط به زیرمینی ختم
می شد که سال ها بود جز من مهمان دیگری نداشت

در کهنه چوبی اش باز نمی شد و برای رفت آمد باید از
قسمت پایینی که چوبش شکسته شده بود استفاده می کردیم

و در این خانه فقط من می توانستم واردش شوم

بی توجه به چشم های قرمز و متورمش با هیجان روی لبه
حوض ایستادم :

_ اون کی بود آهو خانوم؟
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سرش را باالال آورد و گیج و بی حوصله نگاهم کرد :

_ کی؟

بعد با هشداری خواهرانه ادامه داد :

 دوباره بدون روسری نیا بیرون االالی ... میبینی که اکتای
_

منتظر بهانه ست

بی توجه به گفته هایش با شیطنت کف پایم را هم سطح
قسمتی از آب حوض کردم و با خنده به ماهی های نگون

بخت که وحشت زده به سمت دیگر حوض پناه بردند خیره
شدم :

_ همون پسر شهری خوشتیپه ... باهاش قرار گذاشته
بودی؟

با وحشت سرجایش ایستاد و کف دستش را روی لب هایم
فشرد :

_ هیس ... االالی؟! بخاطر خدا جلوی زبونتو بگیر دختر
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از لبه ی حوض پایین پریدم

قد بلند تر از من بود با موهایی بور و لخت و چشمانی به 
رنگ آسمان

نه به من شبیه بود و نه به اکتای و اصالن

ما هر سه شبیه مادرمان موهای فر و چشم و ابروی روشن
داشتیم

 آسکی اما شبیه به عمه ی کوچکم ، آگرین بود

دختر کوچک بی بی جان که در جوانی بیماری سختی
گرفته و از دنیا رفته بود

با هیجان موهای فر و دست و پاگیر جلوی چشمم را کنار
زدم :

_ باهاش راه بیا آسکی ... ببرت شهر ... از دست شاهو و
 اکتای راحت میشی

با التماس ادامه دادم :

_ بعد منم ببر پیش خودت ... قول بده بهم!
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با غم خیره ام بود ... احتماالال خیره ی ستاره های چشمانم
که از شدت ذوق برق میزد:

 دخترای اینجا رهایی ندارن االالی ... هرجا بریم میسوزیم
_

... همه جا برای ما زندانه ... اون پسره هم دیگه
برنمیگرده ... تو دعا کن شاهو دلش به رحم بیاد و قبولم

کنه ... اکتای دست بردار نیست

ابروهایم درهم گره خورد

آسکی که به عقد شاهو درآمد شانزده سال داشت

من آن زمان یازده ساله بودم اما خوب به یاد دارم اخم های
درهم و چهره ی ناراضی شاهو را

سه سال پیش ... زن شاهو بچه دار نمیشد و خواهر بیچاره
من قربانی شد

خواهرم را با زور عقد نکرد اما دلش هم رضا نبود ...
زنش را دوست داشت و بچه هم می خواست

به قول بی بی جان کسی از کارهای خدا سر در نمی آورد



 

" امیرواال "

نوتال را در آغوش ترانه که با تاپ شلوار روی کاناپه دراز
کشیده بود انداختم :

_ بچه ها کجان؟

نیم خیز شد و همانطور که با چشمان قرمز شده بدنش را
 کش میداد جوابم را با چشم غره داد :

_ خوابن ... گشاد بازی در نمیاوردی کلید مینداختی منم
کله سحر مجبور نمیشدم پاشم

سوسیس و فلفل دلمی ای ها را روی میز آشپزخانه انداختم 
:

_ بیخود ... لنگ ظهره ... پاشین باید بریم دنبال عکسا

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

دوماه بعد از ازدواجش با آسکی همسر اولش باردار شد و  
آن زمان شروع بحث جدل هایی بود که زندگی خواهرم را
سیاه کرد...  



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

بی توجه به من دستش را روی صورتش گذاشت و زیرلب
غر زد :

_ االالن باید چالوس میبودیم ... نه تو این جهنم دره

رو به راه پله ای که به اتاق های باالال میرسید فریاد زدم :

_ علیرضا ... شراره

پوف کالالفه ای کشیدم و لباس هایشان را از روی زمین
چنگ زدم :

_ بابا حاجی دو روز ویالال داده دستم ... زدین ر*دین
 ... اونبار الالشه ماشین تحویلش دادم کلی حرف شنیدم

توش

علیرضا همانطوردکه شلخته با شلوارک و زیرپوش از پله
ها پایین می آمد خندید :

_ باز چی غر میزنی؟

 ببند نیشتو الالمصب ... همش شما گند بزنین من جمع کنم
_

خب؟



 

صبحانه را هرکداممان در یک سمت ویال خوردیم

کیهان چهارزانو روی اپن نشسته و ساندویچش را دو دستی
چسبیده بود :

_ چی شد نتیچه امیر؟ تحقیق کردی؟

ترانه پشت میز نشسته و خانومانه پاهایش را روی هم
انداخته بود :

_ تا حاال رفته بودیم چالوس نصف عکسا اوکی شده بود ...
پاشدیم اومدیم تو روستاها ... از ویال جرئت نمیکنم برم

بیرون ... یک جوری به سر و وضعمون نگاه میکنن انگار
قتل کردیم!

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

بی تفاوت به سمت میز رفت ، سوسیس را از جلد سفید
رنگش بیرون کشید و همانطور خام گاز بزرگی زد :

_ خب !



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

چنگالم را در ظرف مربا فرو بردم و ایستادم ...
ترانه تمامی نداشت  Rغرغرهای

کافی بود موضوعی به دلش نشیند
آنقدر ایراد میگرفت و غر به جانت میزد که از کرده ات

پشیمان میشدی

معرفتش اما ثابت شده بود

علیرضا به جای من جوابش را داد :

_ شمال و آباد کردن بابا ... فضای بکر میخواستیم

_ منکه چشمم آب نمیخوره

سه پایه مخصوص عکاسی را با احتیاط روی زمین گذاشتم
:

_ شری هارد دیسک برداشتی؟

روی زمین نشسته و با دهان نیمه باز مشغول خط چشم
کشیدن بود :



 

 

علیرضا و ترانه همراه من سوار پاترول میشوند و بقیه با
دویست و شش شراره پشت سرمان می آیند

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ همونجاست ... پاور بانک و هارد دیسک با من بود ...
لنزا اما دست خودت مونده

سری تکان دادم و همانطور که سه پایه را زیر بغلم میزدم
به سمت ماشین رفتم :

_ بجنبین دیگه ... هوا تاریک میشه

صدای اعتراض کیهان بلند شد :

_ اصالال جا پیدا کردی تو؟ خیرسرت قرار بود تحقیق کنی

در را به سختی با پا باز کردم تا سه پایه به جایی برخورد
نکند :

_ زحمت بکشین راه بیوفتین ... جاش با من



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

به محض راه افتادن اتومبیل علیرضا صدای سیستم را
حسابی باالال میبدد

عضالالت گوش هایم ناخوداگاه منقبض شدند اما بی اعتنا با
خنده دستم را پشت سرهم روی بوق فشردم

علیرضا با چهره ای جدی باالالتنه اش را میلرزاند :

_ سیه دخت هاجرو خودمه تو گل میپلكونم
محض رضای دخترون خودمه تو گل میپلكونم

همانطور که پایم را بیشتر روی گاز میفشارم عینک آفتابی
مارک را از روی داشبورد برداشته و روی چشمانم

میگذارم

 دست بردار نیست ... صدای پخش را باالالتر میبرد
علیرضا

و همانطور که به طرز وحشتناک گردنش را میچرخاند با
دست روی شانه ام میکوبد :

_ یه قر بیا پسرحاجی ... کمرت خشک شد

با خنده به شراره که پا به پایمان می آمد اشاره کردم :

_ بتمرگ علی شراره داره چراغ میده

جگوار سبا ساالالر 



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

ترانه از پشت سر گردن علیرضا را گرفت :

_ ردش کن مسخره ... اینا چیه ریختی

خواننده ادامه داد و علیرضا به قهقهه افتاد :

_ تلیتو لیته لیتوله تلیتو لیته لیتو

فرمان را چرخاندم و از سراشیبی تندی پایین رفتم

چهل دقیقه بعد که به مقصد رسیدیم باالالخره از اتومبیل
خارج شدم و دست به کمر با ابروهای باالالرفته به سمت

ترانه برگشتم

علیرضا سوت بلند باالالیی زد و کنار ترانه ایستاد

ترانه بالالفاصله با خنده تنه ای به او زد :

_ فکت افتاد؟ نگفتم کار امیر درسته؟!



سبا ساالر

جگوار 

وسیله ها را از ماشین پیاده کردم :

_ گمشو ترانه

_ بهشته امیر بهشت ... انگار اصال تابه حال دست آدمیزاد
به اینجا نرسیده ... جون میده برای عکسای نمایشگاه

کیهان هم تایید کرد :

_ کاش پول تو دست و بالمون بود چندتا مدل میاوردیم امیر
... میترکوند یعنی

با احتیاط لنز را تنظیم کردم :

_ تمام کارای این چندسالمون از طبیعت بوده ... حاال یک
کاره مدل بیاریم؟!

_ ولی بمب بود امیر بمب

_ دفعه بعد ... این سری دستمون بسته بود

دوربین را تنظیم کرده و دست شراره سپردم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

نه خبری از ساختمان و برج های تهران بود ، نه اتومبیل
دیگری جز ماشین های ما به چشم میخورد

انگار خدا با دست و دلبازی تمام فضا را سبز رنگ کرده
بود

شراره و کیهان که مشغول شدند عقب تر ایستادم و به
چشمه آبی که دورتر از دل کوه بیرون زده بود خیره ماندم

_ کجا سیر میکنی چند روزه؟

صدای علیرضا بود

بدون اینکه برگردم جوابش را دادم :

_ پنج کیلومتری اینجا یک روستا کوچیک هست ...
آرتاویل! میای بریم؟

_ برای عکاسی؟ شراره و کیهان اینجان ... میخوای با
 بریم اون سمتی که میگی هم یک گشتی بزنیم؟ احتماالال

ترانه
اونجام معرکه باشه

میان کالالمش پریدم :



 

" اِالی "

جلیقه سورمه ای رنگ را روی پیراهنم پوشیدم و با خنده
روبروی آینه ی اتاق چرخ زدم

صدای جیرینگ جیرینگ سکه های نقره ی جلیقه شادم
میکرد

آسکی برای چندمین بار کالفه سرش را تکان داد :

_ آتا اجازه نمیده باهاشون بری اِالی ... دختر که تو
اینطور مراسمات شرکت نمیکنه

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ نه ... یک کار دیگه دارم ... به بچه ها حرفی نزن ...
زود برمیگردیم

پشت فرمان نشستم و منتظر ماندم

احتماالال همان لحظه که دوباره تصمیم به برگشت به آن
روستا را گرفتم سرنوشتم عوض شد ...!



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

روسری کوتاه را روی سرم انداختم و با همان سن کم ،
دلگیر شدم از قوانین بی رحمانه ای که نرهای این سرزمین

وضع کردند و دخترهایشان بی چون و چرا پذیرفتند!

_ بی بی جان آتا و راضی میکنه

_ بابا هم اجازه بده اکتای نمیذاره ... دارن برای اون میرن
خواستگاری ... خان ببینه دختربچه آوردن با خودشون

بهش برمیخوره

_ پس اصالالن چرا باهاشون میره؟

 اصالالن پسره اِالالی ... تو و اصالالن نه ماه تو شکم آنا
_

باهم بودین اما از لحظه ای که دنیا اومدید همه چیز فرق
کرد .. هنوز یاد نگرفتی هرکاری اصالالن کرد تو نکنی؟

بی توجه به او به پولک های روسری ام چشم دوختم

از آیدا دل خوشی نداشتم ... از من دوماه بزرگتر بود و
دختر خان روستای باالال

در آرتاویل اما خان معنا نداشت
پدرم کدخدا بود اما ترسی که مردم آن روستا از خان داشتند

کجا و رفتار مردم آرتاویل کجا

جگوار سبا ساالالر 



 

احترام می گذاشتند اما ترس نه!

آیدا را چند ماه پیش دیده بودم

همراه اصالن بی خبر از اکتای در رودخانه نزدیک
روستایشان آب تنی کرده بودیم

اکتای که فهمید جهنم به پا شد و بازهم این من بودم که
تحقیر و بدو بیراه شنیدم

انگار نه انگار که اصالن هم پابه پای من آمده و حتی
بیشتر از من شیطنت کرده است

مردمان این منطقه عادت کرده بودند به مقصر دانستن
همیشگی زن ها ...

_ آسکی؟

میله بافتنی را با غم روی دامنش میگذارد و سر بلند
میکند :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

_ جان ؟

_ اصال اکتای و آیدا تا به حال همو دیدن؟

سر تکان داد : 

_ نمیدونم اما نیازی نیست ببینن ... آتا و تیمورخان پدر آیدا
تصمیم گرفتن اکتای و آیدا ازدواج کنن ... اکتای هم که

راضیه پس مشکلی نیست

کنارش روی زمین نشستم ... بدون اینکه حرفی بزند
روسری را از سرم باز کرد و مشغول بافتن موهایم شد

_ آیدا چی؟

نفسش را بیرون داد :

_ برای کسی مهم نیست

بی بی جان لنگان به اتاق آمد و به سمت پنجره رفت

میدانستم کاسه مسی دستش سهم آن روز گنجشک ها از
کوفته های ظهرمان بود

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

دستانش از حرکت ایستاد اما سرش را باال نیاورد

_ من مثل تو و آیدا با مردی که نظرم براش مهم نباشه
ازدواج نمیکنم ... بله نمیگم به کسی که تا به حال

ندیدمش ... من عاشق میشم آسکی

آسکی لبخند کمرنگی زد و آه کشید

صدای بی بی جان از کنار پنجره آمد :

 _ ان شاهللا قیز ان شاهللا

اکتای کت شلوار مشکی به تن داشت

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
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در آینه ی روبرو به آسکی که مشغول بافتن موهای فر و
پرپشتم بود خیره شدم :

_ من اینطوری ازدواج نمیکنم آسکی



 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

بی بی جان نگاهی به قد بلند و کالاله ِکپی اش انداخت و
زیرلب برایش دعا کرد :

_ خیر ببینی اوغول

آتا که از اتاق بیرون آمد بی توجه به چشم غره های اکتای
در آغوشش خزیدم

اصالالن با حسادت سمت دیگرش نشست و آسکی به بچه
بازی هایمان خندید

چشمان آتا امشب ستاره باران بود ... با غرور به اکتای
نگاه میکرد و لبخند میزد

خیره به اکتای دستی به موهای من کشید و روبه بی بی
جان گفت :

_ بی بی اسپند دودکن برای شیرمرد من

آسکی فرز تر سینی اسپند را آورد و بی بی جان مشتی
اسپند دور سر اکتای چرخاند و زیرلب با خود زمزمه

کرد :

_ غم صدات نزنه پسر ... ظلمت شب سیاهت نکنه

جگوار سبا ساالالر 



 

 لبخند مهربانی زد که چروک گونه هایش بیشتر شد

سپند را دور سرم چرخاند :

_ دلت بوی بارون بگیره قیزیم ... دردات درمان بگیره
قیزیم ... دلت رنگ آینه باشه قیزیم ... تنهاییات با عشق

پایان بگیره قیزیم

اکتای میان کالمش پرید :

 _ دیر شد بی بی جان

جگوار سبا ساالر
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لنگان دور سر آسکی و اصالالن هم سپند چرخاند :

_ روزگارتون سفید باشه ... بختتون بلند

به من که نزدیک شد خندیدم ... نه مثل اکتای با غرور
 جلو دادم و نه مثل آسکی از غم آه کشیدم ... برخالالف

سینه
اصالالن هم از خجالت سر پایین نینداختم
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همراه اصالالن و آتا که بلند شدم اکتای خشمگین نگاهم
کرد :

_ تو کجا چشم سفید؟

دست آتا را گرفتم :

_ آتا منم بیام؟ بی بی جان اجازه داد

اکتای اجازه صحبت کردن به کسی نداد :

_ از کی تا حاالال اجازه تو دست بی بی جانه؟

آسکی شرمنده به بی بی جان نگاه کرد و سر پایین انداخت

دوباره دست پدرم را فشردم :

_ آتا بیام؟

بی بی جان چارقد گل دارش را به سرش کشید :

_ بذار بیاد این بچه هم بی بی ... میشینه یک گوشه ..
کاری به کسی نداره



 

اکتای کفش هایش را پوشید و بعد از بی بی جان از در
خارج شد :

_ بجنب اصالن ... نیای مجبوری با دخترا بمونی خونه

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

آتا اما بی توجه به او دستی به موهایم کشید :

_ بمون پیش خواهرت االالی

_ آسکی هم ببریم خب

اکتای اینبار کنترلش را از دست داد :

_ زن شوهر دار رو بدون شوهرش بردارم ببرم که چی؟
نمیگن کو شوهرش؟ من زنو بدون شوهرش آدم حساب

نمیکنم چه برسه به اینکه با خودم ببرم پیش رقیبم!

و خالالص !
همین بود تفکر تمام مردهای محل تولدم ...

بغض کرده که به پشتی تکیه زدم اصالالن به سمتم آمد



 

سبا ساالالر
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اصالالن سری تکان داد و هول شده به سمتم آمد :

_ االالی؟

دلخور نگاهش کردم :

_ برو جا نمونی شاه پسر

بی توجه به کنایه ام هیجان زده گونه ام را بوسید :

 شهاب تو جنگل جگوار دیده االالی ... قراره هفته ی دیگه  
_
با پسرها بریم جنگل تا ببینیمش ... اگه ناراحت نباشی تورو

هم میبرم ببینیش  

لب هایم کش آمد :

_ میبری؟

نگاهی به در انداخت و سر تکان داد :

_ میبرم باجی ... اما نباید به اکتای حرفی بزنی

با خنده سر تکان دادم

جگوار سبا ساالالر 



سبا ساالر

جگوار 

زیادی مهربان بود این قل دیگرم

انگار سیاهی های مردانه ی این دیار هنوز روی قلب 
اصالن سایه ننداخته بود ...

دو ساعت بعد از رفتنشان آسکی لباس های شسته شده را
برای پهن کردن به پشت بام برد

کنار حوض نشسته و موهایم را شانه میکردم که آسکی
وحشت زده به سمتم آمد :

_ االی بدبخت شدیم ... اکتای میکشم ... زنده زنده آتیشم
میزنه

شانه ی چوبی از دستم افتاد :

_ چی شده؟

دستم را به سمت خانه کشید و وحشت زده درهارا قفل کرد 
:

 _ اون اینجاست ... خودم از باالی پشت بوم دیدم

دست هایش مثل تکه ای یخ شده بود :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ کی ؟!

ناالن زمزمه کرد :

_ اون پسر تهرانیه که اون روز دیدیش

هیجان زده عقب برگشتم اما آسکی اجازه پیشروی نداد :

 _ در و قفل کن االی ... دیوونه نشو

_ باهاش حرف بزن آسکی ... عاشقتR شده! بگو عقدت کنه
... برین تهران ... منم میام ... اصالنم ببریم! اگر اینجا
بزرگ بشه تبدیل میشه به یکی مثل اکتای ... مثل آتا ...

مثل شاهو!

بچه بودم ! ذهن چهارده ساله ام چه میفهمید از ترس و
وحشت نگاه آسکی؟

برای االی چهارده ساله که رنگ پریده و مردمک های
گشاد شده ی آسکی قابل درک نبود :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ می شنوی آسکی؟ یادته فرزانه خانوم میگفت درس تو
مخ من فرو نمیره؟ من دوست دارم خواننده بشم! اگر بریم

تهران میشه آسکی

با صدای ضربه های کوتاهی که به در چوبی خانه میخورد
خندیدم :

_ آسکی توروخدا ... من خواننده میشم ... معروف که شدم
یک خونه میگیرم با اصالالن میریم اونجا ... قول میدم!

میان جو متشنج و وحشتناکی که در آن گیرافتاده بودیم با
غم به رویاهای بچگانه ام خندید

من اما ادامه دادم :

_ کلی طرفدار پیدا میکنم بعد سه تایی برمیگردیم
آرتاویل ... عزیزجان و هم میبریم

صدای مرد جوان از بیرون آمد :

_ آسکی؟ درو باز کن ... فقط میخوام حرف بزنم

دستش را محکم فشردم :

جگوار سبا ساالالر 



 

 _ برو

با ترس دستش را از میان دستانم بیرون کشید :

_ چی میگی االی؟ یادت رفته من شوهر دارم؟

_ طالق میگیری ... گالریس باالخره کار خودشو
میکنه ... شاهو طالقت میده مطمئنم

صدای ضربه ها که بلندتر شد وحشت زده از پله های داخل
 حیاط پایین رفت و کنار حوض ایستاد

لرزش صدایش از ترس بود
ترسی که فقط دخترهایی مثل ما درکش میکردند :

_ چی می خوای؟ سر و صدا نکن ... از اینجا برو
توروخدا ... آبروریزی میشه

_ در و باز کن آسکی

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

رنگ آسکی هر لحظه بیشتر میپرید :

 _ از اینجا برو ... پدرم برمیگرده

_ میخوام با پدرت حرف بزنم

با شیطنت خندیدم :

_ دیدی گفتم؟

آسکی بی توجه به من گوشه پیراهنش را مشت کرد :

_توروخدا برو

ضربه ها اما محکم تر شد :

_ تا این در باز نشه از اینجا نمیرم

گوشه پله نشستم و خودم را در آغوش کشیدم :

_ باز کن آسکی ... فاطیما خانوم می بینه به آتا و اکتای
گزارش میده ها

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

موهای خرمایی رنگ و صورت کشیده داشت

در چشمانم او برازنده ی آسکی بود ، نه شاهو با آن
ابروهای پیوندی که به محض دیدن آسکی درهم فرو

میرفت

 داخل حیاط که ایستاد با لبحند کجی خیره اش شدم

شلوار کتان مشکی و کفش های اسپرت طوسی اش که
گران قیمت بودن را فریاد میزد کجا و شلوارهای گشاد

شاهو که به رسم گذشته مان به پا میکرد کجا

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

آسکی وحشت زده نگاهم کرد و پلک هایش را روی هم
فشرد

باالالخره روسری نخی بزرگی را روی سرش انداخت و با
مکث در را باز کرد

این دومین بار بود او را میدیم ...

قد بلند بود و آسکی به زور تا نزدیک سینه اش میرسید



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

حتی تیشرت ساده اما خوش دوخت مشکی رنگش هم از
نظرم زیبا جلوه میکرد

آن روزها در عالم بچگی نفرت داشتم از رسم و رسوماتی
که دخترانگی های امثال من و آسکی را به آتش کشیده بود

 مضطرب نگاهی به بیرون در انداخت و باالالخره به
آسکی

سمت او که کنار حوض ایستاده و با بهت به اطراف نگاه
میکرد برگشت :

_ چیکار داری تو؟ فکر کردی شوخیه؟ فکر کردی اینجا  
تهرانه؟ اینجا سر ناموسشون خون میریزن ... اگر برادرم
 میدونی چه بالالیی سرت میاره؟  
ببینتت

او اما بی توجه به آسکی به من که با خیال راحت روی پله
ها نشسته و با دستانی زیر چانه قفل شده خیره شان بودم

نگاه معذبی انداخت

آسکی دوباره نگران به در نیمه باز خانه زل زد :

_ توروخدا از اینجا برو

پسرک با جسارت یک قدم نزدیکش شد :

جگوار سبا ساالالر 



 

مثل بیننده های سلایر های تلویزیونی مشتاقانه بحث میانشان
را دنبال میکردم

آسکی با بی رحمی زمزمه کرد : 

_ من شوهر دارم !

مات ماند ... بهت زده با چهره ای رنگ پریده و وارفته :

_ دروغ میگی !

_ من متاهلم ... حاال برید بیرون لطفا

_ اون شب ... تو بیمارستان شوهرت همرات نبود ... اینجا
هم که خونه پدرته ... دروغ نگو آسکی !

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ من مزاحم نیستم ... تو اون تهرانی که ازش حرف
میزنی خیلیا سزاوار هارو میشناسن ... بذار حرف بزنم



 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

آسکی باالالخره نگاه نگرانش را از در خانه گرفت و به
چشمان مرد خیره شد

روسری طرح دارش عقب رفته و موهای لختش روی
پیشانی اش ریخته بود :

_ میتونی از هرکی میخوای تو این روستا بپرسی ... من
شوهر دارم ... بری بپرسی بهت میگن اما بعد تا آخر عمر
دهن هیچ کدومشون بسته نمیشه ... خبر به شوهرو برادرم
میرسه ... در آخر تو میفهمی متاهلم و این بین زندگی من

سیاه میشه

در مقابل چشمان پر غم و بهت زده ی من ، مصمم به سمت
در خانه اشاره زد :

 حاالال میل خودته ... ازینجا برو بیرون و برگرد شهرت یا
_

پرس و جو کن ... من متاهلم

مرد میرفت و دیگر برنمیگشت
آسکی در خانه را میبست و فراموش میکرد همه چیز را

آتا و بقیه هم که برمیگشتند خبری از آن غریبه نبود

و بعد ...

جگوار سبا ساالالر 



 

آسکی شگفت زده به سمت من برگشت :

_ ساکت اول دلی ) ساکت باش دیوونه (

_سن بیلمیرسن، من اوزوم دوزلدرم ! بو اوغالن بیزیم آزاد
لیغیمیزا آچاردی ) تو نمیفهمی ... من درستش میکنم! این

پسر کلید آزادی ماست ! (

با چابکی از پله ها پایین پریدم و روبه روی مرد با فاصله
ای کم ایستادم

عینک آفتابی اش را روی موهای نسبتا روشنش گذاشته و
مثل دفعه قبل دوربین کوچکی از گردنش آویزان بود

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

احتماالال دیر یا زود من هم به سرنوشتی مثل سرنوشت آیدا
و آسکی دچار می شدم !

تمام این ها اتفاق می افتاد اگر آن لحظه لب هایم را بهم
میدوختم و سکوت می کردم اما انگار سرنوشت خواب های

دیگری دیده بود :

_ داره طالالق میگیره !



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ اینجا دخترا سن پایین ازدواج میکنن ... رسمه ! آسکی و
شوهرش عاشق هم نیستن ... دارن جدا میشن

خیره نگاهم میکرد ... با چهره ای سخت که نمی توانستم
حسی در آن تشخیص دهم

انتظار داشتم خوشحال شود و دوباره شروع به اصرار
کردن به آسکی کند اما تنها به صورتم خیره شد

نگاهش مثل نگاه شاهو نبود

کثیف نبود
معذب نمی شدی

احساس بد به دلت سرازیر نمیشد

خیره ی صورت من بود اما روحش آنجا حضور نداشت

انگار مشغول جمع کردن ذهنش و هضم گفته هایم بود

در عالم کودکی خدا را شکر کردم که چنددقیقه قبل شانه را
با بی رحمی محکم میان تارهای فر کشیده ام وگرنه همین

اول کاری از من با آن حجم از موهای گره خورده و در هم
لولیده بدش می آمد

جگوار سبا ساالالر 



 

آن زمان آسکی را می برد ... تنها !

بی فکر بازویش را گرفتم تا شاید به حرف بیاید که صدای
فریاد مردانه ی اکتای برای لحظه ای قلبم را از تپش

انداخت :

_ االی !

جیغ خفه ی آسکی انگار یاداور خوبی بود تا قلبم دوباره
شروع به پمپاژ خون کند

این بار با سرعتی وحشتناک ...

ناخوداگاه دو قدم عقب رفتم و به در خیره شدم

بی بی جان دستش را روی گونه اش گذاشته و با چهره ای
سفید شده خیره ام است

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

اخم های آتا را تنها یک بار اینگونه درهم دیدم . آن هم
زمانی که آسکی را از بیمارستان به خانه آورد و خبری از

خانواده شوهرش نشد

 را از صورت مات مانده ی اصالالن گرفتم و باالالخره
نگاهم

به چشم های به رنگ خون درآمده ی اکتای خیره شدم

نفهمیدم چه شد ... تنها زمانی به خودم آمدم که گونه راستم
به آتش کشیده شد ، پایم به گوشه پله گیر کرد و با صورت  
روی زمین پرت شدم  

بی بی جان دوباره محکم تر روی صورت خود کوبید اما
جلو نیامد :

_ آی هللاهللاهللاهللا

با سیلی بعدی که سمت چپ صورتم فرود آمد گوشه پیشانی
ام به پله برخورد کرد و صداها نامفهوم شد

بی حال سرم را روی زمین سرد گذاشتم و سعی کردم
کلمات تشخیص دهم

" مرد غریبه "
" بی شرم و حیا "

جگوار سبا ساالالر 



سبا ساالر

جگوار 

" آبروریزی "
" بدبختی "

کلماتی که از میان جمله هایشان به گوشم می رسید بوی
مرگ میداد...

همه ما در بچگی روزی برای آخرین بار از خانه بیرون
زدیم و در کوچه های تنگ ، همراه دوستانمان روی قالیچه

ای قدیمی نشسته و خاله بازی کرده ایم

عروسک های پارچه ای که برایشان در دنیای دخترانه مان
مادرانه خرج میکردیم را در آغوش کشیدیم و الالیی دادیم

بچه های بزرگ تر بازیمان ندادند و با اخم گوشه دیوار کز
کردیم

در توپ بازی نخودی به حساب آمدیم و به روی خودمان
نیاوردیم

بعد کم کم ماهم بزرگ شدیم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

لی لی بازی کردیم و طوری با دقت سنگ را در مربع های
با گچ کشیده پرتاب کرده ایم که انگار در حال حل کردن

مهم ترین مسئله ریاضی دنیا هستیم

همه ی ما روزی برای آخرین بار از در خانه به سمت هم
بازی هایمان بیرون دویدیم بدون اینکه بدانیم آخرین بار

است!

اما اگر روزی کسی از من بپرسد چه زمان بزرگ شده ای
من می توانم تاریخ و ساعت دقیقی زمزمه کنم !

من تا آخر عمر به یاد داشتم !

آن سیلی هایی که با نامردی روی گونه هایم فرو آمد و
برخورد پیشانی ام با موزاییک سرد زمین را هیچ زمان از

یاد نمیبردم

چون من آن روز بزرگ شدم !

نمیدانم چه شد ... نه اینکه مثل فیلم و رمان ها با یک سیلی
از حال بروم نه!

فقط آنقدر گیج و ترسیده بودم که مغزم از کار افتاده بود



 

اکتای به جان مرد افتاده بود و آتا جدایشان نمی کرد

اصالن ترسیده و رنگ پریده گوشه دیوار به صحنه
روبرویش خیره شده بود و آسکی از ترس میلرزید

بی بی جان اما خودش بود ... انگار بدون اینکه کسی
حرفی بزند مادرانه هایش هشدار صادر کرد بود که بی
صدا زیر بغلم را گرفت و آسکی را دنبال خودش کشید

آرام گوشه تخت نشاندم و لیوان آب را به لبهایم نزدیک کرد
:

_ آی قیزیم ... بمیرم برات مادرجان ... این چه کاری بود
 قیز؟ پسر غریبه آوردی تو خونه؟

با کف دست محکم روی ران هایش کوبید :

_ آی اکتای ... کی آتیش اکتای و خاموش کنه

دوباره سرزنشمR کرد :

_ چیکار کردی االی؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

زبانم بند آمده بود ... آسکی زودتر از من به خودش آمد :

_ برای من اومده بود بی بی جان

صدایش را نمی شناختم

غمگین و پردرد
نا امید و شکست خورده

بی بی جان مات ماند و بعد از مکث کوتاهی وحشت زده
محکم تر روی پاهایش کوبید :

 آی هللاهللاهللاهللا آی ... تو شوهر داری آسکی ... سنگسارت
_

میکنن

آسکی با اشک موهایش را چنگ زد :

_ مگه چیکار کردم بی بی جان؟ تقصیر من چیه؟ پسره
افتاد دنبالم ... بهش گفتم متاهلم ... گناهی نکردم



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

بی بی جان با افسوس پیراهنش را چنگ زد :

_ همین برادرت اولین نفر گناه نکردتو تایید میکنه پیش
طایفه شوهرت

آسکی هق هق کنان خندید :

_ بذار بکنه بی بی جان ... بذار تهمت بزنن ... بذار بهم
ثابت شه یک خدایی هست که اگر باشه اجازه نمیده

اینطوری به آتیش کشیده بشم

صدای باز شدن وحشیانه ی در از جا پراندم

دست هایم میلرزید ...

من همان دختری که همیشه با لجبازی جلوی زورگویی
های اکتای می ایستادم از ترس به سکسکه افتادم

اتفاقات بد در پیش بود ... پشت سرهم
قلبم میگفت!

اکتای لگدی به در چوبی اتاق زد

ناخوداگاه هر سه راست ایستادیم

جگوار سبا ساالالر 



 

بچگی کرده بودم؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ زنده زنده خاکت میکنم االالی ... بی حیای چشم سفید

آسکی جلو آمد :

_ داداش ...

بی بی جان اما او را عقب کشید

مات نگاهش کردم ... با بغض و حیرت

او اما نگاهش را دزدید ...
شاید با شرمندگی!

در عوض خیره ی چشم های به خون نشسته ی اکتای شد :

_ اشتباه کرده ... بچگی کرده مرد غریبه راه داده ... مگه
چند سالشه؟ بچست هنوز اکتای ... برو بگذر پسر ...

سرصدا نکن جلوی مردم ... خودش پشیمونه



 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

بله ! زمانی که رویای تهران و شهربزرگ را داشتم بچگی
کردم

پشیمان بودم؟
بله ! چند روز بعد که زندگیم یک دفعه تغییر کرد پشیمان

شدم

اما در آن لحظه من بیگناه ترین فرد ماجرا بودم !

اکتای اما لحظه ای شک به دلش راه نداد

دستش که به سمت کمربندش رفت لبم را محکم گزیدم

کاش قدرتش را داشتم تا با شعله های به آتش کشیدن
رویاهای خودم و آسکی ، زنده زنده میسوزاندمش

_ این بی حیا هر روز باید آبروریزی کنه ... اگر همون
اول آدمش می کردم کار به اینجا نمی کشید که مرد غریبه

راه بده تو خونه

آسکی هق هق کنان قدمی جلو آمد :

_ تقصیر االالی نبود داداش ... من ...



سبا ساالر

جگوار 

بی بی جان بیرون از اتاق هلش داد :

_ ساکت شو آسکی

اکتای بی توجه به آن ها با چشمان قرمز شده موهایم را
چنگ زد و وسط اتاق پرتم کرد :

_ هر بار از بین پسربچه ها تو جنگل پیداش کردم گفتین
بچه ست ... هر غلطی کرد نذاشتین بکوبم تو دهنش که

حاال به اینجا رسیده

کمربندش را که باال برد از ترس جنین وار در خودم جمع
شدم

بی بی جان دستش را کشید :

_ حاللت نمی کنم اکتای ... به قرآن حاللت نمی کنم بخوای
 دست رو این طفل معصوم بلند کنی

اکتای خشمگین با کفش به زانویم کوبید :

_ طفل معصوم پسر میاره خونه؟

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

بی بی جان با عجز دستش را کشید :

_ بیا برو بیرون پسر ... بیا برو اینقدر تن من پیرزن و
نلرزون ... برو آروم شو برگرد

اکتای برای لحظه ای عقب کشید اما بی بی جان که آسوده
خاطر دستش را رها کرد دوباره به سمتم حمله ور شد

ضربه اول کمربندش که روی بازویم فرود آمد دیگر
نتوانستم ظاهرم را حفظ کنم

فقط چهارده سال داشتم و او به خیال خودش قصد زهرچشم
گرفتن داشت تا دیگر هوس شیطنت نکنم

بغضم ترکید و بلند به هق هق افتادم

بی بی جان خودش را جلو انداخت اما اکتای کوتاه نیامد

کمربندش برای بار دوم که باال رفت صدای محکم آتا در
فضا پیچید :

_ اکتای !

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

از اتاق که بیرون زد بی بی جان با رنگ پریده در آغوشم
کشید :

_ آخ بمیرم قیزیم ... تموم شد

دلخور خودم را گوشه دیوار کشیدم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

اکتای با حرص نگاهش را از صورت خیس من جدا کرد و
حرفی نزد

 حتی داخل اتاق هم نیامد اما همان یک کالالم کافی بود تا
آتا

اکتای با خشم کمربند را روی زمین پرت کند و کنار بکشد

لحظه آخر دستش را روی دیوار کوبید و تهدید وار نگاهم
کرد :

_ دعا کن خبر از این خونه بیرون نره االالی ... فقط دعا
کن به گوش کسی نرسه این رسوایی وگرنه زندت نمیذارم

و من خوب میدانستم تهدید بیجا نمیکند!



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ من و میکشه ... تو آسکی و نجات دادی و من و هل
میدی تو آتیش

کالالفه با غم روی پایش کوبید :

_ خوبه خوبه ... غلط میکنه دست به تو بزنه ... آج قارین
آجی آیران

آسکی وحشت زده وارد شد و کنارم نشست

سرم را که در آغوش کشید قطرات اشک روی گونه هایم
فرود آمد

_ بی بی چرا نذاشتی صحبت کنم؟

_ چی میخواستی بگی؟ تو متاهلی دختر ... اکتای نکشت
خانواده شوهرت سرتو میبرن

سرم را بیشتر در سینه آسکی فرو بردم :

_ من و زد

آسکی با بغض روی موهایم را بوسید :



سبا ساالر

جگوار 

_ بمیرم برات

بی بی جان به کمک دیوار از جا بلند شد و لنگان به سمت
در رفت :

_ بسه فراموش کنین ... اون پسره هم با کتکی که امروز
خورد دیگه این طرفا پیداش نمیشه

آسکی با حرص خندید :

_ هم زد هم خورد بی بی جان ... دلم خنک شد ... حداقل
تالفی سیلی هایی که به االی زد در اومد

بی بی جان همانطور که از در خارج می شد چشم غره
رفت :

_ بسه بسه ... دیگه نبینم از ناراحتی داداشت خوشحال شی
... هرچی باشه بازم برادرتونه ... بزرگتونه ... صالحتون

و میخواد

آسکی ساکت شد اما من بی توجه زمزمه کردم :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ امیدوارم خدا هیچ وقت بهش دختر نده

بی بی جان برخالف انتظارمان سکوت کرد و در را پشت
سرش بست

انگار او هم با این یک قلم مخالفتی نداشت ...

امیدوار بودم دیگر هیچ دختری در این خاک زاده نشود !

آسکی که چشم های خیسم را دید دوباره در آغوشم کشید :

 _ دیگه تموم شد االی

اما تمام نشد ! اصال تازه شروع شده بود ...

این را دو ساعت بعد که شاهو و خانواده اش طلبکار جلوی
در خانه مان ایستاده بودند فهمیدم

آتا در را باز کرد و بی بی جان پشت سرش ایستاد

من و آسکی باالی پله ها پشت در ، بهم چسبیده و با
نگرانی نگاهشان می کردیم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

آتا با قدرت به سینه اش کوفت اما صدای شاهو خفه نشد :

_ طالقش میدم ... زنی که با مرد غریبه زیر یک سقف
باشه خدا میدونه دیگه چه غلطی میکنه

زیرچشمی به آسکی خیره شدم

با رنگ پریده به زمین خیره بود

آتا در یک حرکت یقه ی شاهو را چنگ زد و به دیوار
کوبید :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

صداها به گوشمان نمی رسید اما انگار قلبمان آوای مرگ
سر داده بود

باالالخره صدای شاهو باالال رفت :

_ چشمت روشن باشه اتابک خان ... دخترات با مرد
غریبه خلوت میکنن



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ نذار حرمت ها شکسته بشه شاهو ... گل بگیر در دهنتو
پسر

اینبار مادر شاهو با نفرت به حرف آمد :

_ اتابک خان به اون آسکی بی حیا بگید حداقل صبر
میکرد از شاهو طالالق میگرفت بعد با مرد غریبه روهم

میریخت

 بلند " الال اله االال هللاهللاهللاهللا " گفت اما او زیر لب ادامه
بی بی جان

داد :

_ آبرینی یئمیش ، حیانی سیچمیش ) آبرو رو قورت داده ،
حیا را دفع کرده! (

بی بی جان جلوتر رفت و سروصدا آرام تر شد

دستم را روی دست یخ زده ی آسکی گذاشتم و دودل
زمزمه کردم :

_ هیچی نمیشه نگران نباش

سرم را به سمت حیاط برگرداندم که چشمم به قامت بلند
اکتای افتاد

جگوار سبا ساالالر 



 

با ترس زمزمه کردم :

_ من و میکشه

از الی در دیدم که بی بی جان به سمتش دوید اما او که
جوان تر و فرز تر بود به سرعت پله هارا باال آمد و آسکی

 را کنار زد

هق هق کنان بدون اینکه دست خودم باشد عقب دویدم

وارد اتاق که شدم پشت سرم آمد و بالفاصله در را قفل کرد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

انگار آب سردی روی سرم خالی کردند که اینطور قالب
تهی کردم

از چند جمله ای که بینشان ردو بدل شد چیزی نشنیدیم اما با
فریاد خشمگین اکتای ناخوداگاه هر دو وحشت زده عقب

رفتیم :

_ اِالالی !

_



 

صدای گریه هایم باال تر رفت :

_ اکتای ... تقصیر ... تقصیر من نبود

دستش به سمت کمربندش رفت و من بلند تر ضجه زدم :

_ داداش گوش کن

اما او گوش نداد ! گوش نداد و با هر ضربه کمربندش روح
و روانم بیشتر آسیب دید

صدای گریه و التماس های آسکی و بی بی جان از پشت
در می آمد اما اکتای کر شده بود !

پوست بازویم که در اثر ضربه ها شکافته شده بود اهمیت
چندانی نداشت ...

غرور ترک برداشته ام اما مهم بود !

برای لحظه ای سرم را از میان دستانم باال آوردم تا در
صورتش خیره شوم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

_ تو غلط میکنی با اون مرتیکه تو خونه قرار میذاری که
حاال زبون اون شاهوی نمک به حروم برای من بلند باشه

احساس می کردم هر لحظه ممکن است زیر ضربه های بی
رحمانه ی کمربندش جان دهم

التماس های کم جان بی بی جان تبدیل به لعن و نفرین شده
بود :

_ خیر نبینی اکتای ... باز کن این در رو

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

دلم دیدن صورت همان پسربچه ای را می خواست که وقتی
اصالالن در بازی ها راهم نمیداد من پنج ساله را پشتش

سوار میکرد و برای آرام شدنم دور حوض میچرخید

سرم را بلندکردم اما در عوض ضربه کمربند بود که روی
گونه ام فرود آمد

خون جاری شده از گوشه لبم چندان اهمیت نداشت !
شخصیت نابود شده ام اما مهم بود!

_



سبا ساالر

جگوار 

اکتای توجهی نمیکرد و من ...
مرده بودم !

دستش که برای ضربه بعدی باال رفت صدای جیغ آسکی
در فضا پیچید :

_ آتا ... اکتای ... بی بی جان افتاد ... اکتای توروخدا ...
چشماش و باز نمیکنه

اکتای نفس زنان عقب کشید و آسکی ترسیده ، بلندتر گریه
کرد :

_ بی بی جان ... بی بی جان پاشو

اکتای دستی به پیشانی عرق کرده اش کشید و بدون مکث
قفل اتاق را باز کرد و خارج شد

از میان پلک های نیمه بازم خیره شان شدم

بی بی جان با رنگ پریده روی زمین افتاده و آسکی باالی
سرش هق هق می کرد

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

احساس می کردم پوست شانه ام آتش گرفته :

_ کجا؟

با دست های لرزان بلندم کرد و مجبورم کرد در سکوت از
پله ها پایین بروم

هنوز هم صدایشان از اتاق بی بی جان به گوش می رسید

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

آتا و و اکتای که زیر بغلش را گرفته و بلندش کردن پلک
هایم بی حال روی هم افتاد ... انگار کسی االالی را به یاد

نداشت !

دستی بازویم را کشید و مجبورم کرد نیم خیز شوم

پر درد ناله ای کردم

اصالالن با چشمان پر اشک نگاهم کرد :

_ پاشو بریم

_



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

در چوبی و تکه تکه شده ی زیرزمین را باز کرد و کمکم
کرد روی گلیم کهنه دراز بکشم :

_ خیلی درد می کنه؟

به چشم های خیس و لب هایش که کمی به سمت پایین
کشیده شده بود خیره شدم :

_ آره

احساس کردم بغضش بزرگ تر شد :

_ چیکار کنم خوب بشه؟

من هم بغض کرده بودم :

_ نمی دونم

بی حرف بینی اش را باالال کشید و با زانوهای در آغوش
کشیده به دیوار گلی کنارم تکیه داد

زخم هایم می سوخت ... نه محکم زده بود و نه تعداد زیاد
اما بازهم تمام جانم درد بود :



سبا ساالر

جگوار 

_ اصالن ؟

بغ کرده زمزمه کرد :

_ هوم؟

_ جگوار رو دیدین؟

سرش را باال انداخت :

_ نچ ... قرار شد باهم بریم

_ اکتای دیگه نمیذاره من از خونه بیرون بیام

شانه اش را باال انداخت :

_ قایمکی بریم ... به اکتای چیزی نگو ... به هیچ کس نگو
... اونا میگن اینجا اصال جگوار نداره

گونه دردناکم را به زمین سرد چسباندم :

_ داره؟

خیره ی زخم مچ دستم زمزمه کرد :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ نمی دونم

_ 

" امیرواال "

_ سوییچ و رد کن اینور کیهان

ترانه با خشم بازوی کیهان را گرفت و مجبورش کرد کنار
خودش روی کاناپه بشیند :

_ الزم نکرده

آشفته نگاهش کردم :

_ چرا اون وقت؟!

_ یک نگاه به سر و صورتت بنداز می فهمی چرا

شراره با دلسوزی مشمای یخ را از روی اپن برداشت :

_ میخوای بازم یخ بذاری؟ خیلی ناجور شده
جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

علیرضا زیرخنده زد :

_ انیشتن یخ مال همون اولشه ... نه سه روز بعد

شراره دلخور روی صندلی کنار تی وی نشست :

_ تو که اینقدر حالیته چرا نکشیدیش از اون جهنم بیرون؟
ببین مرتیکه وحشی چی به سرش آورده

_ بشین بابا خود نفله ش نذاشت ... هر دوتایی که طرف
 میزد این یکی جواب میداد

کالفه پوف کشیدم :

_ نمی فهمین؟ میگم حق داشت ... امروز میرم باهاش
حرف میزنم

علیرضا زیر لب " اون مرتیکه منطق سرش نمیشه " ای
زمزمه کرد و ترانه سرجایش نیم خیز شد :

_ الزم نکرده ... چی چیو حق داشت؟ مگه مچ تو و
خواهرشو تو تخت گرفته که حق داشت؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

بی توجه به بحثشان سوییچ ماشین را از جیب کیهان چنگ
زدم و به سمت در رفتم :

_ گوشیم خاموشه ... از تهران کسی تماس گرفت دست به
سرشون کنید

کیهان چیپس سرکه را به سمتم گرفت :

 _ مامان گلی و کی میتونه بپیچونه؟

علیرضا کیف پولش را از روی اپن برداشت و پشت سرم
به راه افتاد

_ تو کجا؟

بی توجه به من در را باز کرد و خارج شد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

کیهان از کابینت های ویالال بسته چیپسی بیرون آورد و باز
کرد :

_ واالال ... فکر کرده چه خبره

_



 

 _ منم میام

ترانه زبان اعتراضم را بست :

_ بذار بیاد ... اینطوری یکم خیالمون راحت میشه ...
هرچند دفعه قبلم همراهت بود !

از در بیرون رفتم و کالفه سمت راننده نشستم

 علیرضا بالفاصله کنارم نشست

تمام مسیر در سکوت گذشت

چهره ترسیده ی آسکی در آخرین دیدارمان برای لحظه ای
از مقابل چشم هایم کنار نمی رفت

دخترک دوست داشتنی من !

به آرتاویل که رسیدیم علیرضا زودتر از من از ماشین
بیرون پرید :

_ همینجا بمون امیر ... من پیداش میکنم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
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جگوار 

تا دهان به اعتراض باز کردم اخم کرد :

_ بشین پسر ... من حلش میکنم

به سمت مرد هایی که مشغول جمع آوری میوه ها بودند
رفت و پس از چند دقیقه دوباره سوار شد :

_ آتیش کن بریم

_ چی شد؟

_ همین و مستقیم برو

_ 

با ابروهای باال رفته ماشین را روشن کردم :

_ پیداش کردی؟

_ میگن این ساعت معموال با کارگرا تو باغ های اون
سمت روستاست

_ کدوم سمت؟

جگوار سبا ساالر
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کالالفه از بهانه گیری های عصبی ام پوف کشید :

_ من چه بدونم امیر ... راسته دماغتو بگیر برو دیگه ...
این خراب شده تابلو و آدرس داره آخه؟ تو شهر که نیستیم

بی توجه به خاکی که چرخ های ماشین در هوا پخش
میکرد پایم را روی گاز فشردم :

_ بسه بابا ... فک نزن دیگه فهمیدم

پیدا کردنش برای مایی که با آن فضا آشنایی نداشتیم حتی
در همان روستای کوچک هم بیشتر از بیست دقیقه زمان  
 اما باالالخره پیدایش کردیم  
برد

بی توجه به کارگرهایی که مشغول جمع آوری محصول
بودند ، همراه دو مرد دیگر روی سنگ های بزرگی زیر

سایه درخت نشسته بودند

دستم که به سمت در رفت صدای علیرضا بلند شد :

_ کجا؟ نرو جلو االالن ... این بار گروهی میریزن سرت

با ساعد روی فرمان کوبیدم :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ عجب گیری افتادیم

نیم ساعت بعد باالخره بلند شد

علیرضا صاف نشست :

_ برو دنبالش

در را باز کردم :

_ پیاده شو بابا ... با ماشین پشت سرش بریم؟ خره مگه؟

_  

از ماشین بیرون پرید

 دونفری آرام پشت سرش راه افتادیم

لباس محلی تنش بود و کاله مشکی رنگی به سر داشت

آرام زمزمه کردم :

جگوار سبا ساالر
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_ علی همینجا بمون ... تو جلو نیای

سرجایش ایستاد اما با حرفم مخالفت کرد :

_ اینبار بخواد پروبازی دربیاره از دور نگاه نمیکنم ...
حاال برو

بی توجه به او چند قدم بعدی را محکم و با سرعت تر
برداشتم :

_ اکتای ؟

اسمش را بین دعوا از زبان خودشان شنیده بودم

با دیدنم چهره اش سخت شد

فرم صورت و چشم و ابرویش به آسکی شباهتی نداشت ،
در عوض مرا به یاد دختربچه سرکشی می انداخت که تازه

فهمیده بودم خواهر کوچکترشان است

_ گمشو از اینجا ... چی می خوای از جون ما؟

هر دو دستم را به نشان تسلیم باال بردم :

جگوار سبا ساالر
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_ فقط حرف بزنیم ... مردونه

با ابروهای درهم نگاهی به اطراف انداخت

همه جا خلوت بود ... انگار روح در این روستا دمیده نشده
بود !

با تهدید انگشتش را باال برد :

_ دفعه بعد که اطراف خواهرم ببینمت با دوتا چک و لگد
راضی نمیشم ... هم تورو هم اون دختره بی حیارو تو

زمینای همین باغ چال می کنم

 کالفه موهایم را چنگ زدم
کاش برادر آسکی نبود تا با دست باز جواب بی احترامی

هایش را می دادم اما حیف ...

_ 

 _ من دوسش دارم

دندان هایش را روی هم سابید اما بی توجه ادامه دادم :
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_ قصدم جدیه ... من مزاحم نیستم

هرچه می گفتم فایده نداشت ! باز هم در نظر او من همان
پسر شهری و پررویی بودم که چشم به ناموسش داشت

آن روز هم مثل دفعه قبل به بحث و دعوا ختم شد با این
تفاوت که علیرضا ساکت ننشست و زمانی که اکتای با خشم

یقه ام را گرفته و به دیوار چسباند مهارش کرد

دو روز بعد تنها آمدم ! در مقابل چند مرد دیگر جلوی پایش
ترمز زدم و او با فک منقبض شده سریع سوار شد تا دهان

مردم کنجکاوی که خیره مان بودند را ببندد

این بار آرام تر برخورد کرد اما حرفش همان بود !

دختر به غریبه نمیدادند ! از تفاوت سنی زیادمان گفت و من
با خود فکر کردم به آسکی نمی آمد زیر بیست سال داشته
باشد و من تازه وارد بیست و سه سالگی شده ام اما بازهم

 سکوت کردم!

ترانه و بقیه بعد از گرفتن چند عکس دیگر از آبشار زیبایی
در همان حوالی به تهران بازگشتند اما علیرضا مثل همیشه

کنارم ماند

جگوار سبا ساالر
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دفعه بعد که سراغش رفتم تنها نبود

پسربچه نوجوان و مردی که میدانستم پدر آسکی ست
همراهشان بود

اکتای باز هم با خشونت سعی کرد دورم کند اما مرد با
خونسردی اجازه نداد

بازوی اکتای را گرفته و عقب هلش داد :

_ صبر کن ببینیم حرف حسابش چیه پسر

_ 

خسته از اوضاع این چند روز دست هایم را مشت کردم :

_ منطق ندارید؟ من نه مزاحمم نه یک آدم بی سر و پا که
دنبال سرگرمیه

ابروهای اکتای از صدای بلند و لحن محکمم درهم فرو
رفت اما توجهی نکردم

جگوار سبا ساالر
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_ چند کیلومتری تهران نرسیده به جاده اصلی یک راه
فرعی هست که به زمین های سیگل میرسه ... اونجا اسم

سزاوار و که بیارید براتون ریز و درشتشون و میریزن رو
دایره ... اون زمان مطمئن میشین امیرواالال سزاوار کیه

مرد با اقتدار پوزخند زد :

_ چی میخوای پسرجون؟ اینجا اومدی از خانواده و اصل و
نسبت بگی؟

_ اینجا اومدم تا دخترتون و خواستگاری کنم! جرمه؟

اکتای یک قدم جلو برداشت اما مرد با اشاره دست متوقفش
کرد :

_ ما دختر به غریبه نمیدیم ... چه برسه به غریبه ای که
بدون پدر و خانوادش جلو اومده

اکتای غرید :

_ آتا !

باالالخره گوشه لب هایم به سمت باالال کشیده شد
این مرد پخته تر از پسر بی منطقش رفتار میکرد :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ پس با خانوادم برمیگردم

نفس عمیقی کشید و دانه های تسبیحش را جابه جا کرد :

_ برو اما یادت باشه خانوادت فقط مجوز ورودت به این
روستا و خونه ی منه ، نه جواب مثبت دخترم

_ 

لبخندم عمیق تر شد ... از این مرد کم و بیش خوشم آمده
بود !

از روستا بیرون آمدم و پشت فرمان نشستم

علیرضا هدفون را از گوشش بیرون آورد و چشم هایش را
باز کرد :

_ چی شد؟ باز کتک خوردی برگشتی؟

چپ چپ نگاهش کردم :

_ برمیگردیم تهران

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

نفس راحتی کشید و درجه کولر را تا انتها باالال برد :

_ درستشم همینه ... انگار دختر تو تهران خودمون کم
ریخته که اومدی تو این ناکجا آباد

جمله اش را با لبخند کجی قطع کردم :

_ میرم تهران تا با بقیه برگردم

بعد از مکث کوتاهی مات خندید :

_ عمرا حاجی رضایت بده

لبخندم کمرنگ شد و در نهایت از بین رفت :

_ نیازی به رضایت حاجی نیست ! با بابام و المیرا میام

_ بدون اجازه حاجی هیچ کس دیگه ای همرات نمیاد
امیر ... نه شب خواستگاری و نه حتی اگر مراسمی بعد از

اون باشه

بی خیال عینک آفتابی را به چشمم زدم :



 

 

 

" االی "

روزها گذشت ... چند روز اول از زیرزمین بیرون نیامدم
و کسی هم اعتراض نکرد

بی بی جان برایم نهار و شام می آورد و هربار تکرار می
کرد این وضعیت بزودی خاتمه خواهد یافت

جگوار سبا ساالر
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_ عمو مهراب میاد ... بابامم مجبوره بیاد ... فکر نکنم
اونام انتظار داشته باشن برای اون شب کل فامیلم و ببرم

_ حاجی بفهمه

محکم جوابش را دادم ...
مثل تمام مردهای خانواده ی سزاوار و شاید هم مثل

سزاوار بزرگ ... حاج سپهبد سزاوار !

_ می فهمه ... می فهمه و اینبار اونه که با خواسته من
کنار میاد

_
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می دانستم ! من هم خوش بینانه منتظر تمام شدن این ماجرا
بودم ...

باالالخره بعد از گذشت چهار روز برای حمام رفتن از
زیرزمین خارج شدم و از شانس بد اول از همه با اکتای

برخورد کردم

ناخوداگاه یک قدم عقب برداشتم و منتظر شدم دوباره بحث
را آغاز کند اما او تنها ابروهایش را بهم نزدیک کرد و از  
کنارم گذشت :  

 حواسم بهت هست االالی
_

جوابش را ندادم و با خوش خیالی فکر کردم همه چیز تمام
شده است

خبری از آن مرد نشد و نه من و نه آسکی حتی در خلوتمان
هم حرفی از او نزدیم

 ترسیده و عقب کشیده بود و این اصالال چیز عجیبی
احتماالال

نبود !

روز های اول که آتا به بی بی جان گفته بود آن مرد قرار
است با خانواده اش برای خواستگاری برگردد هرسه

جگوار سبا ساالالر 



 

اصالن با عصبانیت گوشه اتاق نشست

جگوار سبا ساالر
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سکوت کردیم چرا که میدانستیم آتا و اکتای مرا میگویند و
منظور او آسکی ست اما با نیامدنش انگار خیال همه مان

راحت شد

آن شب اما اصالالن با چشم های قرمز شده پیشم آمد

 کردم ... کم پیش می آمد موضوعی من و اصالالن را
تعجب

بهم بریزد

کنار آسکی در اتاق نشسته بودم و با خنده از آیدا می گفتیم

 روزی میشد طالالق گرفته و شاهو به کل از زندگی اش
چند

پاک شده بود

شب اول اکتای از شدت عصبانیت حتی سر سفره شام هم
نیامد و ما هم جلوی چشمش آفتابی نشدیم اما بعد آتا با اینکه
میدانستم خودش هم در بند آبرو و رسم و رسومات است با

اقتدار اوضاع خانه را آرام کرد

_
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آسکی مهربان پرسید :

_ چی شده داداشم؟

نگاه کالفه ای به صورت آسکی انداخت
انگار برای گفتن دودل بود :

_ زینب خانم اومده

_ خب؟ مگه زینب خانم کم میاد اینجا؟ تو چرا ناراحتی؟

 _ آخه

آسکی با ابروهای باال رفته سرش را تکان داد :

_ آخه چی؟

اصالن با اعتراض ادامه داد :

_ اومده تو رو خواستگاری کنه

من صاف نشستم و لبخند آسکی جمع شد :

_ چی؟

جگوار سبا ساالر
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 جواب نداد ... من مضطرب تر از آسکی پرسیدم :
اصالالن

_ برای کی؟ اصالال کی فهمیدن آسکی و شاهو طالالق
گرفتن؟!

_ کل آرتاویل میدونن ... شاهو آبرومون و همه جا برده

با خشم پوزخند زدم :

_ دنبال بهانه بود آسکی و طالالق بده ... خوب بهانه ایم
دستش اومد

آسکی با رنگ پریده میان حرفم پرید :

_ اصالالن؟ برای کی اومده؟ پسر نداره که؟

 نگاهی به در بسته اتاق انداخت و صدایش را پایین
اصالالن
تر آورد :

_ برای محمد ... نوه ی خواهرش

 ... مطمئنا قبالال اسمش را از زینب خانم شنیده
نمیشناختمش

بودیم اما به یاد نداشتیم

جگوار سبا ساالالر 



 

صدای آتا از بیرون آمد :

_ اصالن ... برادرت داره میره باغ ... بجنب

با استرس آرام پرسیدم :

_ تو که ندیدیش ... چرا عصبانی شدی؟

اصالن کالفه از جا بلند شد و به سمت در رفت :

_ چون هم سن آتاست و دوتا بچه داره

آسکی با چشمان بهت زده سر تکان داد :

_ آتا قبول نمیکنه

اصالن در را باز کرد و آرام تر گفت :

_ آتا گفت فکر میکنه

_ 

* * * * *
جگوار سبا ساالر
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چهل و سه سال داشت و زنش دوماه پیش بخاطر سرطان
فوت شده بود

پسر اولش هفده و دومی دوازده ساله بود

صاحب تعمیرگاه بزرگی در چند کیلومتری اردبیل بود که
مسافرهای جاده مشتری همیشگی اش بودند و دستش به
دهانش می رسید که اگر اینطور نبود آتا راضی نمی شد

دختر بزرگش را به عقد او دراورد

این ها را زمانی که همراه اصالالن پشت در اتاق گوش
ایستاده بودیم فهمیدیم

اصالالن پچ پچ کنان گفت :

_ امشب میان ... اکتای گفته قبول میکنیم

اخم کردم :

_ به اکتای چه ربطی داره ... آتا باید قبول کنه

_ آتا هم قبول کرده یک جورایی
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گرفته نگاهی به اتاق آسکی انداختم :

_ آسکی چی؟

اصالن خوش بینانه شانه باال انداخت :

_ شاید آدم خوبی باشه

_ آدم خوب که دو ماه بعد از مرگ زنش نمیاد دنیال یکی
دیگه

دوباره شانه باال انداخت :

_ اصال از کجا معلوم به توافق برسن؟ شاید همه چی بهم
بخوره ... برای همین آتا گفته صداشو تو در و همسایه در

 نیارن

آمدند ! زینب خانم همراه محمد و خواهرش منیر

پسر کوچکتر نیامده بود اما پسر بزرگ ، رضا همراهشان
بود

_ 

جگوار سبا ساالر
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آسکی گوشه آشپزخانه کز کرده بود و بی بی جان آشفته
اصرار میکرد پیش مهمان ها برود

_ پاشو قیزیم ... پاشو دختر خوشگلم ... نری اکتای آتیش
میشه

آسکی با بغض نگاهش کرد :

_ پسرش فقط سه سال از من کوچیکتره

بی بی جان کنارش نشست و با اندوه روی پایش کوبید :

_ بمیرم برای دلت ... بمیرم عزیزکم

صدای آتا از پذیرایی بلند شد :

_ آسکی؟ کجا موندی دخترم؟

آسکی آرام نالید :

_ نمیرم

بی بی جان زیر بغلش را گرفت و کمک کرد بلند شود :

جگوار سبا ساالالر 



 

 

به آسکی خیره بودم که گوشم به شدت سوخت

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ باشوا دوالالنیم ... پاشو ... شب با پدرت حرف بزن ...
االالن برو جلوی اینا زشته

آسکی دندان هایش را بهم فشرد
من و اصالالن مضطرب نگاهش کردیم :

_ برم؟ خوب قرار و مداراشون و بذارن و معاملشون سر
بگیره بعد با آتا حرف بزنم؟ که چی بشه بی بی؟ دوباره

زجرکشم کنن؟

_ معامله چیه دختر؟ نزنی این حرف و جلوی اتابک

آسکی با بغض نگاهی به سینی چای که بی بی جان آماده
بود انداخت :

_ معامله ست بی بی ... معامله ست

_



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

 بلندی گفتم ... بالالفاصله صدای آخ اصالالن و بعد اکتای
آخ

بلند شد :

_ شما دوتا چی میخواین اینجا؟ نگفتم از اتاق بیرون
نمیاین؟

قبل ازینکه گوشم را بیشتر بپیچاند عقب رفتم :

_ اومدم کمک کنم

با اخم نگاهی به آسکی انداخت :

_ الالزم نکرده

آسکی رو برگرداند ... اخم های اکتای بیشتر درهم فرو
رفت :

_ چرا نمیای بیرون؟ خوشت میاد آتا هی صدات کنه؟
بجنب

آسکی نگاهش را دزید ... ترسش را حس میکردم اما انگار
اینبار قصد عقب نشینی نداشت :

_ من ... نمیام

جگوار سبا ساالالر 



 

 

اکتای پوف کالفه ای کشید و نگاهمان کرد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

اکتای که قصد خارج شدن داشت با شنیدن صدایش ثابت
ایستاد :

_ چی؟

بی بی جان خودش را جلوی آسکی کشید :

_ برو اکتای ... من میفرستمش

اکتای بی توجه به او به آسکی نزدیک تر شد :

_ گفتم چی گفتی؟

قبل از اینکه آسکی دهان باز کند بی بی جان اکتای را عقب
هل داد :

_ دنبال شر نگرد اکتای ... برو گفتم میفرستمش

_



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

انگار تنها زورش به ما میرسید که دوباره غرید :

_ هنوز که اینجایین؟

بدون حرف با اخم های درهم پشت سر اصالالن به اتاقمان
برگشتیم

صدایشان ضعیف می آمد ...
گوشم را به در چسباندم و لحظه به لحظه به اصالالن

گزارش دادم :

_ همش صدای منیر میاد ... چه قدر حرف میزنه

اصالالن شانه باالال انداخت :

_ چی میگه؟

_ زنش سرطان سینه داشته ... میگه محمد راضی نبوده
هنوز سالش نشده بیاد خواستگاری اما بخاطر بچه ها

مجبور بوده!

_ پسر بزرگش هم سن آسکیه ... آسکی قراره براش
مادری کنه؟



سبا ساالر

جگوار 

_ هیس ... صداشونو نمیشنوم

گوشم را بیشتر به در فشردم

 آتا جمله ای گفت که نشنیدم و بعد صدای آسکی بلند شد!
 محکم و بدون لرزش

صدایش بلند بود ... جمله اش واضح :

_ من نمیخوام با این آقا ازدواج کنم آتا

سکوت شد ... چیزی نشنیدم
انگار همه در بهت بودند

اصالن کنارم ایستاد :

_ حاال چی میشه؟

صدای عصبی مردی ناشناس بلند شد
احتماال محمد بود :

_ ما رو مسخره کردید؟

_ 

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

صدای قهرآلود منیر بلند شد :

_ بریم داداش ... زن مطلقه و این همه ادا؟

 صدای آتا از خشم می لرزید
همه می دانستیم تا چه حد آبرویش برایش ارزشمند است :

_ بشینید ... آسکی معذرت خواهی میکنه

آسکی آرام جمله ای گفت که نتوانستم در آن همهمه
تشخیصش دهم اما صدای اکتای عصبی بود :

_ بتمرگ آسکی

جو آرام شد ...

خواهرم را در جمع کوباند و کسی حرفی نزد
خواهرش را جلوی چشم غریبه خرد کرد و کسی اعتراض

نکرد

بی توجه به بقیه ی بحث روی زمین نشسته و به پشتی تکیه
دادم :

جگوار سبا ساالر
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جگوار
نایس بانو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ آسکی با اون ازدواج نمیکنه ... اینبار دیگه راضی
نمیشه

اصالالن زمزمه کرد :

_ مجبوره

و مجبور بود ! در جلسه بعدی سیاه پوشید

سیاه پوشید و با اخم های درهم گوشه ای کز کرد اما کسی
اهمیتی نداد

گردنبندی ضخیم با طرح گل به گردنش انداختند و فقط من
میدانستم آن گردنبند برایش حکم اسارت دارد

انگشتر برای انگشتش بزرگ بود و رضا با بدجنسی تکرار
کرد متعلق به مادر مرده اش است

از گوشه آشپزخانه چشم غره ی محمد و منیر را به پسرک
دیدم اما کسی به روی خودش نیاورد

تنها صورت آسکی غمگین تر شده بود و بس

_

جگوار سبا ساالالر 



 

آن شب کنار حوض دیدمش

با اصالن میخواستیم برای دیدن جگواری که دوستانش گفته
بودند به جنگل برویم اما منصرف شدیم

حال دل آسکی خوب نبود
فردا مراسم کوچکی میگرفتند و به خانه محمد میرفت

حالش خوب نبود
چشم های دائما خیسش این را می گفت

گوشه های ناخن هایش که از شدت استرس به خون افتاده
بود

ریزش موهای بلندش این را میگفت اما کسی نمی شنید

اصالن سمت چپش نشست و معصومانه گونه اش را بوسید
:

_ ما میایم دیدنت ... قول میدیم باجی

بغض کرده سمت راستش نشستم :

_ تو هم بیا ... زیاد بیا

جگوار سبا ساالر
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جگوار
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 خندید ... پر غم
دست هایش را روی شانه هایمان انداخت و روی موهایمان

را بوسید :

_ اون شبی که آنا سر شما دوتا دردش گرفت من پیشش
بودم ... بی بی جان خونه همسایه بود ... آتا و اکتای هم

رفته بودن شهر

این بحث را دوست نداشتم
بوی غم می داد

_ آنا خیلی ترسیده بود ... دستم و گرفت و گفت فقط
واستون خواهر نباشم ... مادر باشم !

مارا بیشتر به خودش فشرد و نفس عمیقی کشید :

_ بعد که بی بی جان و آتا هم رسیدن دستم و ول نکرد ...
اول اصالن دنیا اومد ... آتا خوشحال بود دوباره پسردار

شده اما وقتی االی اومد آنا خندید ... دستاش سرد شده
بود ... بدنش میلرزید و رنگش پریده بود اما خندید ...
میگفت دختر یعنی نور ... گفت بعد از من خونه نور

داره ... باهمون حال بد به بی بی جان گفت آسکی تنها
نیست ... اکتای و پسرکوچولوی جدید دوتا خواهر دارن

جگوار سبا ساالر
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جگوار
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جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

در آغوشش جمع شدم و او دوباره موهایم را بوسید :

_ دستم و ول نکرد ... در عوض دست اکتای رو هم گرفت
و گفت بچه هارو هم بذارن تو بغلش ... تو رو گذاشت

سمت راستش ... اصالالن و گذاشتن سمت چپ ... آنا می
دونست همونجا قراره بره

اصالالن ناراحت دماغش را باالال کشید :

_ اکتای و دوست ندارم

تو که نمی دانی برادر جان
کافی ست با اکتای ها بزرگ شوی تا خودت تبدیل به اکتای

دیگری شوی

از کجا معلوم؟ شاید اکتای هم زمانی که به سن تو بود
اکتای شدن را دوست نداشت

زیر لب تاییدش کردم اما آسکی حرفی نزد ... فقط در
سکوت به ماه خیره شد



 

 

 
 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

طوری که انگار امشب شب آخری است که از حیاط خانه  
ی پدری ، نشسته روی لبه ی حوض کوچک با ماهی های
قرمز ، به آسمان خیره می شود ...  

 می گفت آسکی شبیه آناست اما من و اصالالن نظری
اکتای

نداشتیم

مادرمان را فقط لحظه تولد دیده بودیم و بس
اما امشب احساس می کردیم آسکی شبیه به عکس قدیمی آنا

که در کشوهای پاتختی اتاق آتا خاک می خورد شده است

سفید نپوشید ...
بی بی جان اصرار کرد و برای مظلومیتش اشک ریخت

آتا اخم کرد و حرفی نزد
اکتای در سکوت چشم گرفت

اما آسکی روی حرفش ماند و سفید نپوشید

پیراهن سوسنی رنگش اما عجیب به صورتش که حال
رنگ پریده شده بود می آمد

دور چشم هایش گود افتاده و لب هایش ترک برداشته بود

منیر با دیدنش رو ترش کرده بود و همانطور که از اتاق
بیرون میزد زیرلب گفت :

جگوار سبا ساالالر 



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ همین کارار و کردی که شاهوی بیچاره هم برت گردوند
خونه ی بابات

اصالالن که عصبی دهان به اعتراض باز کرده بود با نگاه
بی بی جان ساکت شد

آسکی اما حرفی نزد
در سکوت موهایش را بافت و ایستاد :

_ مهمونا اومدن؟

بی بی جان روی تخت نشست و دستی به زانوی دردناکش
کشید :

_ بابات نمی خواست زیاد سرصداکنه اما خودت این مردم
فضول و که میشناسی مادر ... حتی بابات گفت حرفی از

تو نزنن پیش کسی و با یک عقدکنون ساده تمومش کنن اما
بازم زیادیم

آسکی پوزخند زد و بی بی جان با حرص ادامه داد :

_ زینب قربونش برم هر هفت تاخواهرش و با شوهر و
 هاشون کشوند ... از فامیالالی محمدم هستن اما بابات تو

بچه

جگوار سبا ساالالر 



 

بی بی جان نگاه دزدید

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

همون مراسم خواستگاری گفت اسمت و فعالال نندازن تو
زبونا ... فعالال گفتیم یک دورهمی سادست

به آسکی خیره شدم ... صاف ایستاد و دنباله ی پیراهن
سوسنی اش را مرتب کرد :

_ برای دورهمی ساده عاقد خواستین؟

بی بی جان میخواست آرامش کند :

_ نکن مادر ... امشب دیگه ناراحتی نکن

نگاه آسکی از لحن آرام بی بی جان امیدوار شد :

_ بی بی بیا و با آتا حرف بزن ... کسی خبر نداره ...
ماییم و زینب و خانواده محمد ... بیا و منصرف کن آتا رو

از این ازدواج

_



 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

حتی من و اصالالن هم می دانستیم در این خانه مردها
تصمیم گیرنده هستن اما انگار آسکی برای نجات یافتن به

هر ریسمانی چنگ می انداخت :

_ من از نگاهشم چندشم میشه ... اون پسر بزرگش طوری
نگام میکنه که از زن بودنم متنفر میشم ... تو همین چندتا

برخورد جونم و گرفتن بی بی

با بغض جلو رفت و دست های بی بی جان را گرفت :

_ آروم میرم آروم میام ... با آبروتون بازی نمیکنم ... به
خدا کاری به کسی ندارم بی بی ... نمیذارم حرف بزنن

پشت سرم

قبل ازینکه بی بی جان حرفی بزند اکتای وارد اتاق شد

نگاه خیره اش را به آسکی دیدم
چشمانش برق زد

نه از آن برق های شرارت و بی رحمی
از آن سری برق های برادرانه که در نگاه اصالالن زیاد

دیده بودم :

_ آماده این؟

جگوار سبا ساالالر 



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

آسکی نگاه گرفت و بی بی جان تایید کرد :

_ آماده ایم ... اومدن مهمونا؟

اکتای نگاه دیگری به آسکی انداخت :

_ اومدن

 بی جان با دست همراه اصالالن به سمت در هلمان داد :

بی

_ شماها برین با برادرتون ... منم با آسکی میام

نگاه خیره ی یکی از خواهرهای زینب را که روی خودم
دیدم معذب پشت اصالالن پناه گرفتم تا نکند دلش هوس

عروس چهارده ساله برای یکی از پسرانش کند

پناهگاهی جز حیاط پیدا نکردم

 اصالالن و دو پسر کوچک تر همسایه کنار حوض  
همراه
نشستیم که آتا از در اصلی با جعبه های میوه وارد شد و
نگاهم کرد :  

 االالی ... آسکی و صدا بزن
_

جگوار سبا ساالالر 



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

بی میل از جا بلند شدم و بی بی جان را از میان جمعیت
بیرون کشیدم :

_ خواهرم کو بی بی؟

به پله های انتهای راهرو اشاره زد :

_ روسری لباسش لک افتاده بود ... شستم براش رو پشت
بوم پهن کردم رفت بیاره ... صداش بزن بگو کم کم بیاد

دیگه

 کالالفه ای کشیدم و دوان دوان از پله های پشت بام باالال
پوف
رفتم

آسکی را پیدا می کردم و خودم امشب همراه اصالالن و
پسرها به جنگل می رفتیم

در آهنی پشت بام را با صدا گشودم
باد بین موهایم پیچید :

_ آسکی؟

_

جگوار سبا ساالالر 



 

کف پاهای پرهنه ام با سیمان های سرد برخورد کرد و بدنم
مور مور شد

سرم را که باال آوردم با چشم های ترسیده ی رضا مواجه
شدم

 اینجا چه میکرد؟ ابروهایم باال رفت ..

بی توجه به من با سرعت از کنارم گذشت و دوان دوان پله
هارا پایین رفت

باد شدت گرفت

موهایم را پشت گوشم زدم و چند قدم جلو رفتم

جسم مچاله شده ی آسکی کنار نردبان و اضافه آجرهایی که
اکتای برای درست کردن باغچه از آن استفاده کرده بود به

چشمم خورد

بهت زده جلو رفتم :

_ آسکی؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر
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سرش را باال آورد

رنگش پریده و خراش کوچکی روی گونه اش به چشم می
خورد

چشم های زیبایش قرمز و غرق در اشک بود

دلهره داشتم ... از اکتای خشمگین و از آتا و بی بی جان نا
امید بودم

وحشت زده گوشه ی لباسم را مشت کردم :

_ خوبی؟

لبخند لرزانی زد :

_ میری پایین برام یک لیوان آب بیاری؟

ناخواسته بغض کردم و لب هایم برگشت :

_ صورتت زخم شده ... کی ناخون کشیده؟ لباتم قرمزه

با تنفر پشت دستش را روی لب هایش کشید

آنقدر محکم و پرخشم که من به جای او دردم گرفت :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
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_ آب میاری برام؟

مظلومانه سر تکان دادم و یک قدم عقب رفتم

قبل ازینکه از در خارج شوم با بغض صدایم زد :

_ االی؟

بی جواب به سمتش برگشتم
 دهان که باز میکردم بغم میترکید

_ خواهر شاهو دیشب مرغ عشقامو فرستاده ... از ترس
اکتای گذاشتمشون تو زیرزمین تا دوباره داغ دلش تازه نشه
... فردا از اونجا بیارشون بیرون خب؟ نمیرن از گرسنگی

و تنهایی

دیدم بیشتر تار شد
سرم را محکم تر به نشان تایید تکان دادم و از پله ها پایین

رفتم

نه به صدای خنده ی زن ها توجهی کردم نه به نگاه منتظر
اکتای و محمد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

از گوشه چشم بی بی جان را دیدم که لنگان به سمتم می آمد

سرعتم را بیشتر کردم و از پله ها باال رفتم

بی بی جان با همان پاهای دردناک پشت سرم باال می آمد

در آهنی را بهم زدم و نگاهی به جایی که آسکی نشسته بود
انداختم

نبود ...

 _ آسکی؟

فضای پشت بام را از نظر گذراندم و پیدایش نکردم

بی بی جان نفس زنان در را باز کرد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

حتی حواسم به چشم های ترسیده ی رضا که گوشه ای در  
خود جمع شده بود هم نبود تنها لیوان آبی پر کردم و لحظه
آخر چند حبه قند داخلش انداختم  

_



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ االالی؟ کو خواهرت؟ از آخر دق میکنم از دست شما

در سکوت از باالال به حیاط نگاه کردم

خبری از اصالالن و پسرها نبود
به جنگل رفته بودند؟ هنوز زود بود ...

اصالالن که بدون من نمی رفت
باید اول آسکی را پیدا میکردم

نگاهی سرسری به کوچه ی خاکی جلوی خانه انداختم و
راهم را به سمت دیگر کج کردم

بی بی جان ناتوان به دیوار تکیه داد :

_ االالی ... آسکی کو؟

شانه باالال انداختم ... بی جان و مضطرب

_ گفت ... گفت براش آب بیارم

بی بی جان برای آخرین بار نگاهی به فضای خالی پشت
بام انداخت و به سمت راه پله رفت

دنبالش رفتم

جگوار سبا ساالالر 



سبا ساالر

جگوار 

حتما آسکی هم پایین رفته بود

دستم را روی در گذاشتم اما چشمم به قسمت عقبی پشت بام
افتاد

به خرابه ی پشت خانه میخورد

دودستی لیوان آب را محکم تر میان انگشت هایم فشردم

نزدیک تر شدم و پایین را نگاه کردم
کسی نبود

بوته های خار که از میان زمین خشک سربیرون آورده
بودند

لبه ی پشت بام زانو زدم و سرم را جلوتر بردم

صدای قدم های آرام بی بی از پله ها هنوز هم به گوش می
رسید

نگاهم را آرام به فضای پایین دوختم و باالخره حبابی پر از
احساس منفی که در وجودم هرلحظه بزرگتر می شد با

صدا ترکید

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

لیوان آب از میان دست هایم رها شد و کنار جسم غرق در
خونی که قسمت هایی از لباس سوسنی رنگش سرخ شده

بود به هزار تکه تبدیل شد

سعی کردم فریاد بزنم
بی بی جان را بخواهم

پدرم را و حتی اکتای را اما دهانم باز نمی شد

چشم هایم به سوزش افتاده بود

پلک هایم روی هم قرار نمیگرفت تا حتی برای ثانیه ای
تصویر روبرو محو شود

با زور دهانم را باز کردم اما نتوانستم حرفی بزنم ؛ تنها
صدای جیغ های وحشت زده ام به آسمان رفت ...

_

* * * * * *

هیچ چیز نمی بینم
نه بی بی جان را که گوشه ای افتاده و با ضجه روی

پاهایش میکوبید

جگوار سبا ساالالر 
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جگوار
نایس بانو

نه کمر خم شده و هق هق های آتا و چشم های قرمز و پر
اشک اکتای را

محمد با خشم جمالالتی را هوار میکشد اما نمی شنوم
منیر سعی میکند آرامش کند

فایده ندارد ...
پلک میزنم تا تصاویر واضح تر شوند

کس دیگری روی پشت بام نیست
اصالالن چرا نیست تا برای آسکی برادرانه خرج کند؟

اصالال آنا کجاست که دخترش را در آغوش بگیرد و
عزاداری کند

کسی نیست به جز بی بی جان ، آتا و اکتای و البته منیر که
نمایشی بازوی محمد را عقب میکشد

در گوشم صدای سوت می پیچد
سرم را با دست میفشارم و آرام ناله میکنم که در ضجه و

گریه های بی بی گم می شود

چشمانم سیاهی میرود و پلک هایم را برای دقایقی روی هم
میگذارم

چشم که باز میکنم آسکی آنجاست
با چشمان بسته ، لب های کبود شده و سری شکافته و

پرخون

جگوار سبا ساالالر 
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جگوار
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نمیدانم چه کسی و چه زمانی از بین خاک ها باالال آوردنش
ناگهان حس وحشتناکی از شکمم باالال می آید و به حلقم می

رسد
در همان حال متوجه اکتای خشمگین که جنون آمیز به

محمد حمله کرده است میشوم
بی توجه خم میشوم و با شدت عق میزنم
درد بدی در عضالالت شکمم می پیچد

دوباره عق میزنم و اینبار هرچه در معده ام است را باالال
می آورم

کسی حواسش نیست

محمد فریاد میزند :

_ خدا میدونه چه غلطی کرده بود که خودشو خالالص
کرده ... گفتن تو خونه با پسرغریبه خلوت میکرده گفتم

حتما اشتباه شده ... به جون بچم آبرو براتون نمیذارم

بی بی جان با هق هق خودش را به سمت در کشید اما
اکتای مانع شد :

_ نکن بی بی ... نرو تا ببینیم چه خاکی تو سرمون شده ...
پایین مهمون نشسته ... از رو دیوار پشتی که ریخته

آوردمش

جگوار سبا ساالالر 



 

_ 

بی بی جان بی حال روی زمین کنار جسم بی جان خواهرم
می نشیند و با دست توی سر و صورتش می کوبید

غم صدایش حتی اشک در چشمان منیر جمع می کند :

_ خیر نبینین جماعت ... خیر نبینین که نذاشتین بچم خیر
ببینه ... آی هللا آی

با مشت چنان محکم روی پاهایش میکوبید که اکتای با
دلسوزی در آغوشش گرفت :

_ نکن بی بی ... نزن

محمد دوباره غرید :

_ آبرومو بردین ... من ساکت نمیشینم ... عمری با آبرو
زندگی نکردم که این دختره ی نمک به حروم

مشت پر حرص آتا روی صورتش نشست اما دلم آرام
نگرفت

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

مشت و لگد چه ارزشی داشت؟
آسکی که نبود ...

اکتای آتا را جدا کرد و بی بی جان دوباره لعن و نفرین
هارا از سر گرفت :

_ نذاشتین آب خوش از گلوش پایین بره ... تا دست راست
و چپشو تشخیص داد مادرش مرد و برای اصالن و االی

مادری کرد ... به زور دادینش به شاهو ... تن و بدن
کبودش و دیدین و دم نزدین ... خدا سیاه کنه زندگیتون

و ... خدا سیاه کنه زندگیم و که دهن باز نکردم

صورتش را چنگ می زند : 

_ سیاه کرد ... زندگیم سیاه شد ... آی قیزیم ... آی هللا

محمد می گوید و اکتای با خشم و غم جواب میدهد
منیر بحث میکند و آتا با اشک دست روی قلبش میگذارد

و من بی توجه به آن ها چهاردست و پا خودم را به سمت
آسکی میکشم

نمی فهمم اصالن چه زمانی خودش را رسانده و سر آسکی
 را در آغوش دارد

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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صدای هق هق های معصومانه اش بلند میشود و من با
دست آسکی را تکان میدهم تا شاید بلند شود

بی بی جان دست های خون آلودش را می بوسد و همانطور
که خودش را تکان میدهد جنون آمیز شعر میخواند :

_بو قیز دئییل قایقاناخدیر ، اره گئده جه ک قوناخدیر )این
دختر نیست ، خاگینه است ، به خانه بخت میرود و مهمان

است(  

محمد و اکتای لبه ی پشت بام به جان هم می افتند و آتا آن
طرف تر هق هقی مردانه سر می دهد

بی بی جان دوباره سر پرخون آسکی را می بوسد :

 گولو گولوله ر یارپاغی آستاناالالر تورپاغی باالالمی نذر
_

لییه نین گؤزونه بیبار یارپاغی )برگ گلها ، گرد آستانه ها
هر کی بچه مو چشم بزنه الهی به چشمش برگ فلفل فرو

بره (

اصالالن با گریه شانه های بی جان آسکی را می مالد :

_ باجی ... باجی پاشو ... به آنا قول نداده بودی مگه؟



سبا ساالر

جگوار 

او هق هق میکند و آسکی بلند نمیشود
اصالن که بی جانی اش را میبیند وحشت زده شانه ی من

را تکان میدهد :

_ مرده ... مثل آنا ... آسکیم مرده

صدای ناله های بی بی و هق هق آتا باال میرود ...

_ 

محمد لگدی به نردبان کنارش می کوبد :

_ امشب دوست و آشنارو جمع کردم برای مراسم عقد ...
آبروریزی بشه آبرویی ازتون میبرم که دیگه نتونید سر بلند

کنید

آتا نفس زنان مثل شیری خشمگین یقه اش را پشت میکند :

_ نمی بینی دخترم و؟ مرده !

با بغض دوباره فریاد می کشد :

_ آدم ! دختر من مرده

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

اکتای شانه اش را عقب می کشد :

_ آتا آروم ... صدا میره پایین

صدای خودش گرفته و خسته است ...

محمد با چشمان به خون نشسته آب دهانش را کنار جنازه ی
آسکی تف میکند :

_ خدا میدونه چه گ .. هی خورده که از ترس راضی به
مرگ شده ... حتما شکمش از همون پسر غریبه ای که

دخترات میاوردن تو خونه باال اومده

بی بی جان به آتا و اکتای اجازه جلو رفتن نمی دهد و قبل
از آن ها از جا می پرد و دستش را با تمام قدرت روی

 صورت محمد پایین می آورد

صدای سیلی که در فضا می پیچد منیر جیغ می زند و
محمد با صورت کج شده دندان روی هم می ساید :

_ مردم بگن دوماه نشده زنش مرده و اومده خواستگاری
دختر کم سن ... دختره هم از ترس خودشو کشته آره؟

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

اکتای به جای جواب دادن به او موهایش را چنگ زده و "
 وای " کنان کنار اصالالن می نشیند و به صورت سفید  
وای

آسکی خیره می شود  

چشم های آتا خیس از اشک است :

_ مرد حسابی مگه نگفتم تا همه چیز تموم نشده اسمی از
دخترم نبر

منیر پر ادعا جمله ی پدرم را قطع می کند :

_ از آسکی اسم نبردیم اما به چه بهانه ای دوست و فامیل و
از شهر بکشیم اینجا؟ گفتیم یکی و برای محمد در نظر

دیدیم ... یک شیرینی خورون سادست

بی توجه به آن ها میان اصالالن و اکتای مینشینم

ته حلقم ترش مزه است و می سوزد

دست های لرزانم را جلو می برم و روی صورت سرد
آسکی میکشم

اصالالن که تازه آرام شده دوباره زیر گریه میزند و حتی
صدای باالال کشیدن بینی اکتای را هم می شنوم

جگوار سبا ساالالر 
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آتا خسته است ... انگار بریده از همه چیز :

_ چیکار کنم مرد حسابی؟ چیکار کنم؟

با صدای خش برداشته و لرزان ادامه می دهد :

_ جنازشو باهات بشونم سر سفره عقد تا راضی بشی؟

محمد سکوت میکند ... خیال میکنم از خودش بخاطر این
وضعیت خجالت زده است اما چند ثانیه بعد جمله اش مو به

تنم سیخ میکند :

_ االالی و عقدم کن !

صدای نفس های اصالالن قطع می شود
اکتای وحشت زده برمی گردد و بی بی جان روی صورتش

می کوبد
من اما احساس میکنم قلبم از حرکت ایستاده است !

 از مرگ آسکی چیزی نمیگین ... منم لطف میکنم و االالی
_

و عقد میکنم ... فردا میگین آسکی از پشت بوم پرت شده و  
 ماهم با االالی برمیگردیم ... وگرنه به علی قسم کاری  
مرده

جگوار سبا ساالالر 



 

" امیرواال "

پایم را که از ماشین بیرون گذاشتم شانه ی ضرب دیده ام
تیر کشید

همانطور که به سمت خانه می رفتم با دست چپ آرام
فشردمش تا دردش کمی تسکین پیدا کند

تنها چند قدم تا خانه مانده بود که ناگهان چیزی به یاد
 آوردم

با دست به پیشانی ام کوبیدم و راه رفته را برگشتم

دسته گل رز های سرخ را از صندلی عقب برداشتم و
همراه پاکت شیرینی به سمت خانه رفتم

در باز بود ... دو پسربچه دوان دوان از کنارم عبور
 کردند

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر
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میکنم سرتون و نتونید تو این روستا بلند کنید و حتی جنازه
ی بچتون تو این خاک جایی نداشته باشه

_
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جلوتر رفتم ، دختر بچه ای کنار حوض بازی میکرد و
مادرش عقب تر ایستاده بود

دستی به کروات مشکی رنگ کشیدم و به خودم لعنت
فرستادم

عجب روزی رسیده بودم !

هوا تازه تاریک تر شده بود و نمی دانستم مراسمشان تا کی
ادامه دارد

خواستم عقب برگردم که مردی با روی باز جلو آمد و با
لهجه ی غلیظی خوش آمد گفت

دو دل نگاهی به خانه و چشمان منتظر مرد انداختم و از پله
ها باالال رفتم

اکثرا لباس سنتی به تن داشتند
آسکی را با آن روسری های پر از پولک تصور کردم

لبخند زدم

زنی پاکت شیرینی را گرفت و دعوت به نشستن کرد

خیلی از جمله ها را تشخیص نمی دادم اما سعی کردم لبخند
بزنم

جگوار سبا ساالالر 
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قبل از اینکه برای پرسیدن دهان باز کنم دستی بازویم را
کشید

رویم را به سمتش برگرداندم

اگر اشتباه نکنم آسکی بی بی جان صدایش می زد

احساس کردم پیرتر از قبل شده است
چشم هایش قرمز و ملتهب بود

گونه هایش گل انداخته و دست هایش می لرزید

نگاهش هم با دفعه قبل تفاوت داشت
در نگاهش کینه بود

غم بود
حسرت بود

به سمت راه پله ی گوشه خانه کشیده شدم
مات در رفتارش مانده بودم :

_ خانم کجا؟ من خدمت رسیدم تا ...

بی توجه بازویم را از پله ها باالال کشید



سبا ساالر
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 در را باز کرد و وارد پشت بام شدیم

باد خنکی موهای کوتاهم را به حرکت آورد

بی جان و متعجب خندیدم :

_ حاج خانم اینجا رسمه از خواستگار جماعت تو پشت بوم
پذیرایی کنید؟ من این مدت ...

چشمم که به جسم خون آلود روی سیمان ها افتاد لبخندم
پاک شد

 سکوت کردم
صدایم که هیچ نفس هایم هم قطع شد !

_ 

" االی "

روی مبل کنار محمد نشستم

زنی کل کشید
مردی تبریک گفت

چند دختر بچه دست زدند 
و من هنوز نفهمیده بودم چه بالیی قرار است سرم بیاید

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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سرم را بلند کردم و با نفرت به محمد خیره شدم
او که بود؟

قاتل خواهرم؟
او که به تنهایی آسکی را نکشت

اکتای کشته بود
آتا کشته بود

شاهو کشته بود
اصالال تمام مردهای کشورم روزی هزاران بار قاتل می

شوند و بدون مجازات به زندگی شان ادامه می دهند

سردرگم به آتا خیره شدم
چشمانش پر اشک بود

صورتم را که دید دستش را روی صورتش گرفت و شانه
هایش لرزید

مرد همسایه با خنده دست روی شانه اش زد
 خیال کرده بود از غم شوهر دادن دخترش اشک می

احتماالال
ریزد

نگاه پر التماسم را به اکتای دادم
چشمان او هم قرمز بود

شرمنده سر پایین انداخت و موهایش را چنگ زد



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

ترسیده بودم ...احساس می کردم در چهارده سالگی غم در
سلول به سلول بدنم ریشه دوانده است

عاقد که دهان باز کرد از خدا پشت بامی خواستم تا به
خواهرم ملحق شوم اما روزگار خواب های دیگری دیده

بود

" دوشیزه محترمه مکرمه سرکار خانم االالی خسروی آیا
بنده وکیلم شما را به عقد زوجیت دائم و همیشگی ، آقای

یک جلد کالالم هللاهللاهللاهللا مجید ،  زارع به ِصداق و مهری ٔه 
محمد

یک آینه و شمعدان، یک شاخه نبات و مهریه پانصد سکه
زوج ُم َک ّرم ِدین بهار آزادی با این شرط که مهریه به ِذم ٔه 

ِبه به سرکار عالی تسلیم خواهند ُمطا ِل  ثابت است و ِعن َدال 
داشت. و شروطی که مورد توافق طرفین بوده در آورم. آیا

بنده وکیلم؟ "

گالالب آوردم و آماده شدم برای خاک کردن قلبم
گل چیدم و روحم پژمرده تر شد

و باالالخره عاقد برای بار سوم پرسید

چه باید می گفتم؟ آسکی چه گفته بود؟ سر بلند کردم .. 
با اجازه بزرگتر ها؟ با اجازه پدرم؟

همان بزرگ تر و پدری که نابودش کردند؟



سبا ساالر

جگوار 

_ نخونید ... باطله !

این صدا آشنا بود
همه سکوت کرده بودند ... مات سر بلند کردم

بی بی با اطمینان و اشک پلک روی هم گذاشت تا خیالم
راحت باشد اما بدن من به لرزه افتاده بود

محمد از میان دندان های چفت شده پرسید :

_ شما کی باشین؟

مرد تازه وارد را نگاه کردم
عاشق خواهرم بود ... خواهر از دست رفته ی معصومم

چشم هایش در خون فرو رفته و رنگش به سفیدی می زد :

_ شوهر دختری که کنارت نشسته!

_ 

جمع در بهت و سکوت فرو رفته بود و کسی حرفی نمی
زد

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

باالالخره زینب محکم روی گونه اش کوبید و سکوت را
شکست :

_ خدا مرگم

آتا آشفته به سمت امیرواالال حمله برد و با خشونت عقب
هلش داد :

_ این مزخرفات چیه جوون؟کی دختر عروس کردم که
خبر ندارم؟

امیرواالال نگاهش نمی کرد ... به هیچ کس نگاه نمی کرد

چشمان قرمز و ملتهبش را به زمین دوخته بود و در دنیایی
دیگر سیر می کرد :

_ زن منه

حرفش تمام نشده مشت محکم اکتای روی گونه اش فرود
آمد :

_ خفه شو زر مفت نزن ... خواهر من ...

_ زنشه ... صیغه خوندن ! من شاهدم

جگوار سبا ساالالر 



 

صدای محکم بی بی جان بود

لگد محکم محمد روی پایه ی میز پذیرایی روبرویمان
صدای مهیبی ایجاد کرد

اکتای بی توجه به نرمه شیشه های پخش شده روی زمین ،
خشمگین یقه ی امیرواال را میان مشت های گرده کرده اش

فشرد :

_ دروغ می گی ... حروم زاده

صورت امیرواال به کبودی می زد اما سکوت کرده بود

پچ پچ ها شروع شده بود و نگاه های خیره شان عذابم می
داد

اکتای میان فحش های رکیک و ناسزاهایش به امیرواال
سرش را به سمت من برمیگرداند و تهدید میکرد

همهمه شد ... آتا بی حال روی مبل افتاد و هیچ کس جلودار
اکتای نبود

موهایم که با شدت از پشت کشیده شد به خودم آمدم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

محمد عصبی گلویم را فشرد :

_ مثل خواهرت هرزه ای ... کثافتای بی حیا

کسی حواسش نبود ... اکثرا خیره ی اکتای و خشم کنترل
نشدنی اش بودند و زنانی هم که نگاهشان به این سمت می
افتاد رو ترش می کردند و احتماال مرا الیق این رفتار می

دانستند

موهایم که بیشتر کشیده شد بغضم با صدا منفجر شد

_ 

با صدای جیغ پر دردم امیرواال به این سمت برگشت و
لحظه ای بعد دیوارهای خانه از شدت فریادش به لرزه در

آمد :

 _ دستت و بنداز بی شرف

به هر سختی بود از میان دست های اکتای فرار کرد و پا
برهنه از روی شیشه ها خودش را به ما رساند

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

با ساعد دست راست محکم روی سینه ی محمد کوبید و
بازویم را به سمت در کشید :

_ وسایلت رو جمع کن

گیج نگاهش کردم ... اولین بار بود مرا مخاطب قرار می
داد

نگاهی به چشمان سردرگم و خیس از اشکم انداخت و پوف
کشید :

_ بیخیال ... بریم

کجا می رفتم؟ نمیدانم
فقط می دانستم ماندن در این جهنم حماقت محض بود

پاهایم جلو نمی رفت اما فشار دست امیرواالال روی مچم
مجبورم کرد از پله ها پایین بروم

اکتای را دوستانش محکم نگه داشته بودند و محمد میان  
 های منیر و برادرزاده اش تقالال می کرد اما بازهم
دست

صدای فریاد و نفرین هایشان در تمام فضا پیچیده بود  

امیرواالال بی توجه به آن ها به سمت در هلم داد :



سبا ساالر

جگوار 

_ بجنب

لحظه آخر ایستادم :

_ صبرکن

کالفه با صورت درهم نگاهم کرد اما بی توجه به او به
سمت زیرزمین رفتم و داخل شدم

بغض گلویم را گرفت و اشک ها یکی پس از دیگری روی
گونه هایم سقوط کرد

به سمت قفس مرغ عشق های آسکی رفتم و بلندشان کردم

هر دو ترسیده بهم چسبیده و خودشان را گوشه قفس جمع
کردند

از جا بلند شدم و راست ایستادم

عروسک بافتنی چرک و کثیفی که سال ها پیش بی بی جان
برایمان بافته بود روی زمین افتاده بود :

_ دیگه هرگز برنمی گردم ... می شنوین؟ برنمی گردم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

" امیرواال "

دوستش داشتم
چشم هایش به دلم نشسته بود

از همان روز اولی که در بیمارستان چشمم به معصومیت
صورتش افتاد به دلم نشست

از رفتار و متانتش خوشم می آمد
از سادگی اش که این روزها کمتر در کسی دیده می شد

و حاال حس می کردم این دلی که روزی برای آسکی
لرزیده بود به مرز انفجار رسیده است

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

عروسک انگار با همان لبخند زشت ، جمله هایم را به
تمسخر گرفته بود

هق هق زنان به سمت در برگشتم اما لحظه آخر پشیمان
شده عروسک را چنگ زده و در جیب لباسم گذاشتم

او چه گناهی داشت؟
مجبور بود لبخند بزند

خنده روی لب هایش دوخته شده بود...

_



 

پایم را محکم تر روی گاز فشردم

دخترک کنار دستم وحشت زده از سرعت باالی ماشین
گوشه صندلی جمع شده و اشک می ریخت

دهان باز کردم که تشر محکمی بزنم تا صدای گریه هایش
قطع شود اما چشمم به مرغ عشق و عروسکش افتاد که

مظلومانه در آغوش گرفته بود

دلم نیامد
زیرلب فحشی نثار برادر و پدرش کردم و به سمت ویال

راندم

حالم خوب نبود
دوست داشتم گوشه ای از جاده ی تاریک توقف می کردم ،
سرم را روی فرمان می گذاشتم و ساعت ها برای آهوی از
دست رفته ام مردانه می گریستم اما بازهم بخاطر دخترک

منصرف شدم

تا زمان رسیدنمان ، صدای هق هق هایش تمام اعصاب
نداشته ام را برهم ریخت

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

عصبی بطری را در باغچه سر سبز خالی کردم
فایده نداشت

غم را نمی سوزاند
غصه را از یادم نمی برد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

در ویالال را که باز کردم متوجه وحشتش بودم اما کاری از
دستم بر نمی آمد

بی توجه به او کیف پول و سوییچم را روی کاناپه انداختم و
از کابینت باالالی اجاق گاز بطری کوچکی بیرون آوردم

می دانستم کار کیهان و ترانه است وگرنه ویالالی حاج
سپهبد سزاوار کجا و این بطری کجا!

جرعه ی کوچکی که نوشیدم تا اعماق وجودم را سوزاند

با چشمان تار شده بی توجه به دخترک گریان و قفس مرغ
 هایش به سمت حیاط ویالال رفتم و گوشه آالالچیق نشستم

عشق

کالالفه موهایم را چنگ زدم
دیدم تار شد و چشمانم به سوزش افتاد

_



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

زمانی که درمانی روی درد هایم نمی شد به چه کار می
آمد؟

با صدای پایی که از پشت سر آمد سرم را بلند کردم
نگاهش که به صورتم افتاد سرجایش ایستاد

 احتماالال ... چشم های قرمز و صورت خیس از عرقم
ترسید

ترس هم داشت
مخصوصا با آن بطری که جلوی چشمانش دست گرفته و

خارج شدم

خواستم بگویم نترس ... مست نیستم فقط در حال سوختن
در آتشی هستم که سال هاست ذره ذره جانم را می گیرد اما

لب هایم باز نمی شد

حرف زدنم نمی آمد ! تنها کلمات در دلم تلنبار می شد و
بغض در گلویم را بزرگ تر می کرد :

_ برو تو ... اون قفسم بذار پایین از بغلت ... کشتیشون از
ترس

بغ کرد قفس را بیشتر به خود فشرد :

_ مرغ عشقای خواهرمن



سبا ساالر

جگوار 

خواهرش؟ آسکی؟
ای وای از خواهرش ...

_ برو بخواب

صدایم را حتی خودم هم نمی شناختم

_ آسکی بخاطر تو مرد

 مات نگاهش کردم
با گریه ادامه داد :

_ تو اومدی که آتا و اکتای به ما شک کردن ... تقصیر تو
بود ... چرا برنگشتی ترسو؟ فرار کردی

کاش سکوت می کرد
حالم را نمی دید؟ دلش نمی سوخت؟

هق هق زنان که به سمت ویال برگشت دهان باز کردم :

_ داشتم میومدم ... با خانوادم ، همونطور که بابات
گفت ...تصادف کردم ... دیر اومدم چون درگیر مراسم ختم

بابام بودم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ 

" االی "

بازهم روی پشت بام بودم
باد باشدت می وزید

یک قدم جلو رفتم و بازهم جنازه بی جان آسکی مقابل
 نگاهم رقصید

ترسیده سر برگرداندم اما اینبار او زنده و سالمت گوشه ی
پشت بام نشسته و آب می خواست

چشمانم میان هر دویشان در رفت آمد بود
یکی نفس نمی کشید و دیگری سفارش مرغ عشق هایش را

می کرد
وحشت زده به سمت پله ها دویدم اما محمد با چشمان قرمز

 روبرویم سبز شد شده
عقب رفتم و اینبار اکتای زیر گوشم تهدید کرد

کسی با شدت تکانم می داد
ترسان جیغی زدم و سعی کردم خودم را نجات دهم اما

دست های قدرت مندی بازوهایم را به اسارت دراورده بود

صدایش برایم آشنا بود :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

_ آروم ... چیزی نیست ... خواب بود

نفس نفس زنان سعی کردم خودم را عقب بکشم اما بازهم
اجازه نداد

با یک دست روی کاناپه ای که رویش به خواب رفته بودم
نگهم داشت و با دست دیگر موهای فر و بهم گره خورده ام

را از جلوی چشمانم کنار زد

نگاهم در چشم های خسته و قرمزش خیره ماند :

_ باید بریم

زمزمه آرامش را درک نکردم
کجا می رفتیم

از گوشه چشم نگاهی به پنجره های بزرگ ویال انداختم
هوا هنوز کامل روشن نشده بود

انگار سوالم را از نگاهم خواند که دوباره زمزمه کرد :

_ من رسمتون و نمیدونم اما امروز باید دفنش کنن

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

بیست دقیقه ی بعد او با پیراهن مردانه مشکی پشت فرمان
نشسته و با صورتی گرفته به سمت قبرستانی که آدرس داده

بودم می راند

ماشین که کنار قبرستان سرسبز توقف کرد برای ثانیه ای
تر شدن چشمانش را دیدم

نگاهم را که روی خودش دید عینک آفتابی را به چشم زد :

_ بخورش

سرم را پایین انداختم و خیره ی ساندویچ نون و پنیری که
زمان بیرون آمدن از ویال در دستم گذاشته بود شدم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

منظورش آسکی بود؟ بغض کرده لب هایم به پایین کشیده
شد

خواهرم مگر چندسال داشت؟

بی توجه به چشم های پر اشکم از جا بلند شد و دکمه های
پیراهنش را باز کرد

به سرعت نگاه دزدیدم

_



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

شک نداشتم ساعت های سختی در انتظارم است
از رنگ و روی پریده و چشمان قرمزش معلوم بود

حوصله ی بچه بازی های مرا ندارد پس بی میل گازی به
نان بیات زدم و همراهش از ماشین پیاده شدم

کسی نبود ...
زود رسیده بودیم

گوشه ای روی سنگ نشستم و زیرچشمی او را که به
درخت تکیه داد بود زیر نظر گرفتم

خسته چشم هایش را بسته و سرش را به تنه درخت چسبانده
بود

شک نداشتم دیشب پلک روی هم نگذاشته و اگر شب قبل
هم مسافر بوده پس دوشب نخوابیدن این چنین از پا درش

آورده بود  

نگاهم را نگرفتم و با خود فکر کردم آسکی طفلکم چه قدر
به این مرد می آمد ...

همین مردی که اگر تنها یک شب زودتر رسیده بود شاید
همه چیز شکل دیگری می گرفت

جگوار سبا ساالالر 



 

چشمانش را باز کرد
برای نگاه دزدیدن دیر شده بود

سرش را که گیج برایم تکان داد بی حرف ساندویچ نان و
پنیرم را از وسط دو نیم کرده و نصف دیگرش را به

سمتش گرفتم

احساس کردم برای ثانیه ای طرح لبخند مهربانی روی لب
هایش نشست و به همان سرعتR هم ناپدید شد

دستم را رد نکرد
لقمه را گرفت و در دهانش گذاشت و با چشم به بقیه ی

ساندویچ اشاره زد

 دستم را که باال بردم نرسیده به دهانم در هوا خشک شد

چشمم روی اصالن ماند که با سری پایین انداخته دست بی
بی جان را گرفته بود تا نکند بین قبرها زمین بخورد

_ 

راست ایستادم و خیره شان شدم

جگوار سبا ساالر
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اصالالن برای ثانیه ای سرش را باالال آورد
چشمش که به من افتاد دستانش را از میان دست های بی

بی جان بیرون کشید و به این سمت دوید
بی توجه به امیرواالال جلو رفتم

پاهایم به اختیار خودم نبود
احساس می کردم روزهاست ندیدمشان

دلم برای نوازش های آسکی تنگ شده بود
الالالالیی های بی بی جان و برادرانه های اصالالن را می

دلم
خواست

دل بی منطقم حتی برای اکتای و آتا هم ضعف می رفت

به سمتش دویدم
او اما سرعتش بیشتر بود

میان قبرها که در آغوشش فرو رفتم فهمیدم همان یک شب
دوری را هم به زور طاقت آوردم

_ اذیتت کرد؟

صدایش از بغض می لرزید
به نشان نفی سر باالال انداختم و می دانستم آرام نشد دل این

برادر کوچک

قبرستان شلوغ نبود

جگوار سبا ساالالر 



سبا ساالر

جگوار 

انگار نه انگار آسکی ما مرده است...
یکی از دوستان آتا همراه پسر و همسرش آمده بود

در گوشه ای متین ، دوست کودکی اکتای هم به چشمم
خورد و دیگر کسی نبود

 اهمیتی هم نداشت

جنازه را که شسته شده آوردند بی بی جان سر من و اکتای
را در آغوش کشید و زار زد

 صورتم را در سینه اش مخفی کردم
اصالن هم برای اشک هایش به آغوش او پناه آورده بود

دور تر روی زمین قرارش دادند
اکتای با چشمان قرمز و آتا با شانه های خم جلو رفت و دو

سمت جلویی را گرفتند
متین بالفاصله پشت سر اکتای ایستاد

نگاهی به جای خالی انداختم
کس دیگری نبود

بی بی جان توی صورت خودش کوبید و آرزوی مرگ کرد
اصالن بالفاصله کنارشان ایستاد اما قد او کجا و قد بلند آن

ها کجا

_ 

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

گیج هق هق کنان نیم خیز شدم :

_ منم بر می دارم

بی بی جان در سکوت محکم تر دستم را کشید و ضجه زد

با گریه تکرار کردم :

_ اصالن نمی تونه تنهایی ... می ندازش ... منم کمک کنم

بی توجه به زمزمه های بی معنی ام خاک پای قبر را
چنگ زد :

_ الی الی آهو گؤز باالم
الی الی باالم گُول باالم

من َسنَه قوربان باالم
قان ائیلَه َمه کؤنلُومُو َگل َمنَه بیر گُول باالم

 ) الالیی فرزند چشم آهوی من
الالیی فرزند گل من

من به قربان تو فرزندم
دل مرا خون نکن بیا برای من بخند فرزندم (

جگوار سبا ساالر
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اصالالن اشک هایش را با کف دستش محکم پاک کرد :

_ بلندش ... بلندش کنین دیگه ... من می تونم

آتا دست روی چشم هایش گذاشت و شانه هایش لرزید

اصالالن دوباره میان هق هق هایش نالید :

_ من و االالی و همیشه آسکی بغل می کرد ... دستمون به
من بلندش می کنم اینبار زنگ نمی رسید ... 

سرم را روی خاک سرد گذاشتم و بلندتر گریستم

بی بی جان بی حال خاک روی سر خودش می ریخت و
بدنش را به چپ و راست تکان می داد :

_ الالی الالی دئییم یاتاسان
گول غنچه یه باتاسان

گول غنچه لر ایچینده شیرین یوخو تاپاسان

) الالالالئی بگویم بخوابی
توی گلها و غنچه ها فرو بروی

در بین گلها و غنچه ها به خواب شیرینی بروی (



سبا ساالر
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اصالن نفس زنان خم شد :

_ من داداششم ... من کمک می کنم

جمله اش تمام نشده دستی مردانه زودتر از او جلو آمد
دستی که صاحبش انگار کمی پیرتر شده بود

چشم هایی شناور در خون و موهایی که با بی نظمی روی
پیشانی اش ریخته شده بودند :

_ برو پیش خواهرت ... من هستم !

_ 

اکتای با چشمان پر اشک وارد قبر شد
بی بی جان بی حال در آغوش من افتاد و آتا بلندتر از

همیشه گریست

 من اما خیره ی مردی بودم که دوباره عقب رفته بود
چند قدم دورتر با بغضی خفته در گلو کنار درخت تنومندی

ایستاده و به قبر خیره بود

بی بی جان طاقت نیاورد و خودش را روی خاک های نم
دار انداخت

جگوار سبا ساالر
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چشمانم که سیاهی رفت ، تازه به یاد آوردم به غیر از لقمه
ی نان و پنیری که امیرواالال دستم داده بود ساعت ها چیز

دیگری نخورده ام

روی پا ایستادم و یک قدم جلو برداشتم

باید برای آخرین بار در آغوشش می گرفتم یا حداقل
صورتش را می دیدم

نامردی نبود آخرین تصویر خواهرم چهره ی غرق در
خونش روی پشت بام باشد؟!

با بلند شدنم دیدم تار شد و سرگیجه ام افزایش پیدا کرد اما
به جز او کسی حواسش نبود

با چند قدم بلند خودش را به من رساند و دستم را کشید :

_ بریم بشین تو ماشین

صدایش گرفته و خش دار شده بود

با اعتراض سر تکان دادم و دوباره سعی کردم به قبر
نزدیک شوم اما خاک تا باالال رسیده بود

دیگر فایده ای نداشت !



 

_ اون بچه زنته !

صدای شکسته و پرخشم آتا بود
صدایی پر از حسرت شاید از جنس پدرانه هایی که زیادی
کمرنگ خرج من ، اصالن ، آسکی و شاید حتی اکتای شد!

امیرواال تسلیم وار سر پایین انداخت

آتا از کنار قبر بلند شد 
نگاهش کرد

اینبار شکاک و نگران :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر
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قطرات اشک یکی پس از دیگری روی گونه هایم سرازیر
شد

امیرواالال بدخلق محکم تر دستم را کشید :

_ بجنب بچه

_
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 اومدی گفتی االالی و می خوای ... گفتی با خانوادت میای
_

و من اجازه دادم ... اون پسر با جربزه کجا و این بزدل
کثیف کجا؟

می دیدم ...
رگ های برآمده و فک بهم فشرده ی امیرواالال را می دیدم

اما حرفی از دهانش نمی شنیدم

مردانه مقابل بغض و نفرت پدری داغدار سکوت کرده بود
و حرف ناحق می شنید!

_ دخترم و صیغه کردی؟! این دروغ و فقط جلوی اون آدما
می تونی بگی ... اونجا میگی و باور میکنن من برای

صیغه ی دخترم با تو اجازه دادم ... اونجا حرفت خریدار
داره اما اینجا نه

مکث کرد و با دست سمت چپ سینه اش را گرفت
نگران لب گزیدم و او حتی نگاهم نکرد

چشمان پر ابهتش خیره امیرواالالیی بود که در سکوت
خودش را به دست این جماعت سپرده بود

 دوستش داشتی؟ اومدی مثالال پسش بگیری؟ اشتباه کردی
_

پسر



سبا ساالر
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امیرواال سر باال آورد اما آتا مهلت نداد :

_ اکتای؟

اکتای بینی باال کشید :

_ بله آتا

_ عاقد و خبر کن !

_ 

من به خود لرزیدم و او ثابت سرجایش ایستاد

عاقد آوردند و او ثابت ماند
از مهریه ی باال گفتند و ثابت ماند
اکتای بد و بیراه گفت و ثابت ماند

اصال انگار او قصد تسلیم شدن نداشت !
او جلو آمده بود برای ماندن

نمی رفت ، پشیمان نمی شد ، رو نمی گرفت
مردانه ایستاد پای عشق خواهرم ...

 نگاه عاقد عذابم می داد

جگوار سبا ساالر
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از قبرستان به خانه آمدیم و با همان لباس های مشکی و
خاکی شده در را به روی عاقد باز کردیم

آتا خشمگین از نگاهای سنگینش به حرف آمد :

_ بخون دیگه حاجی

_ اول باید صیغه رو باطل کنیم

اکتای با دست های مشت شده باالالی سرش ایستاد :

_ صیغه ای نبوده ... صیغه بدون اجازه ی پدر؟

عاقد خواند ...
خواند اما همه در نگاه پرتمسخرش میخواندیم که باور

نکرده است و من می دانستم بخاطر این باور نکردن ها ،
آتا و اکتای هیچ وقت مرا نخواهند بخشید

دفعه اول بله ندادم
نه اینکه بخواهم ناز کنم اما مغزم دستوری صادر نمی کرد

دو بار سکوت کردن عروس به درد ما نمی خورد
گل چیدن و گالالب آوردن مال دل خوش بود
لب خندان ، چشمان پر ذوق با چاشنی عشق

اکتای اما خوب بلد بود روح آدم را آتش بزند :
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_ جواب بده ... خفه شدی برای چی؟ زیرلفظیم میخوای؟

بغض کرده با نفرت بله ای زمزمه کردم و سر پایین انداختم
اما باز هم از گوشه ی چشم نگاه عصبی امیرواالال را به

اکتای دیدم

او مثل من مکث نکرد
دو دل نشد

با بغض جواب نداد
آرام ولی محکم پاسخ داد :

_ بله

عاقد دفترش را بست
آتا نگاهم کرد

غریب و ناباور
ناخواسته از جا بلند شدم و جلو رفتم

کنارش که ایستادم با انگشت اشاره گونه ام را نوازش
کرد :

_ هرچی اینجا بود گذشت ... تحویلت دادم دستش ... دیگه
شوهرته ... باهاش خوب تا کن االالی چون میدونی نه تنها

تو این خونه بلکه تو این روستام دیگه جایی نداری
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انگار اشک هایم امروز باهم مسابقه گذاشته بودند که اجازه
نمیدادند گونه هایم حتی برای ثانیه ای خشک بمانند :

_ بیام بی بی و ببینم؟

بی رحمانه سر تکان داد :

_ فراموش می کنی از کجا اومدی ... با این وضعیت ما
خودمونم نمیتونیم اینجا بمونیم

بینی ام را باالال کشیدم
امیر واالال دورتر منتظر نگاهم میکرد

_ میرم اما میام ... میام اصالالن و بی بی جان و میبرم با
خودم

می دیدم که مردانه بغض فرو می دهد و من کودکانه بی
توجه به چهره ی دردآلودش ادامه می دادم :

_ دلت تنگ میشه آتا ... دلت برای من و آسکی تنگ میشه
و هیچ کدوممون و نداری

عجیب بود که اکتای در سکوت به دیوار تکیه داده بود
امیرواالال بازویم را کشید :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ بریم

دو قدم عقب برداشتم
آتا خیره سرتا پایم را نگاه کرد

انگار سعی داشت تصویرم را جایی گوشه های ذهنش
ذخیره کند

قبل ازینکه به سمت امیرواال برگردم صدایم زد :

_ االی؟

در سکوت نگاهش کردم
به موهایی که در همین دو روز سفید تر شده بودند

غم آسکی پیرش کرد یا من؟

_ خوشبخت شو

_ 

_ خوشبخت شو !

کاش بغضم اجازه می داد تا فریاد بزنم از کدام خوشبختی
صحبت می کنید؟

جگوار سبا ساالر
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خواهرم را کشتید ، مرا در چهارده سالگی سرسفره عقد
مردی هم سن پدرم نشاندید و من روز بعد به اجبار به

مردی بله گفتم که می دانم از سر ترحم و دل رحمی راضی
به ازدواج شده و بعد انتظار خوشبختی دارید؟

حرف زبانم اما با جمله های قلبم یکی نبود :

_ میشم ... خوشبخت میشم ...به جای آسکی خوشبخت
میشم ... به جای مادرم خوشبخت میشم ... به جای بی بی

جان خوشبخت میشم

امیرواالال دستم را کشید و من گرفته ادامه دادم :

_ من به جای تمام دختر های ایران که خوشبختی و یاد
ندارن خوشبخت میشم آتا

امیرواالال در را باز کرد
باد خنک صورت خیسم را نوازش داد و من آرام تر ادامه

دادم :

_ حتی به جای تو و اکتای و تمام مردهای اینجا هم
خوشبخت می شم ... چون شماهام خوشبخت نیستین!

شماهایی که روح دختراتون و تو چهارده سالگی می کشید
هم خوشبخت نیستین ... شمایی که عروسک و از دست

جگوار سبا ساالالر 
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دخترتون می گیرید و حلقه تو انگشتش می ندازید هم
خوشبخت نیستید

به چشم های اکتای خیره شدم
از صبح که آسکی را به آغوش سرد خاک سپرده بودیم

چشم هایش لحظه ای آرام نگرفته بود
دلتنگ بود؟ دلتنگ بود !

دلتنگ من هم می شد
چشمان پرحسرتش این را می گفت

_ آرامش ندارید ... لبتون می خنده اما چشماتون نه ...
عشق نیست ، محبت نیست ، مهر نیست! شما مردهام مثل

ما بدبختید فقط متوجه نمی شید

به سمت امیرواالال چرخیدم و هوای تازه را نفس کشیدم اما
فایده ای نداشت

تنگی نفسم از کمبود اکسیژن نبود !
به بی بی جان که روی پله ی آخر نشسته و با صورت

اشک آلود خودش را در آغوش کشیده بود خیره شدم
او برای آسکی مادری نکرد

نجاتش نداد ... پسرش را راضی نکرد تا اجازه ندهد اکتای
برای آسکی تصمیم بگیرد اما روز قبل با برهم زدن مراسم

عقدی که من عروسش بودم زندگی ام را نجات داد

جگوار سبا ساالالر 



 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

 به امیرواالال چه گفته بود تا راضی اش کند؟ نمی دانم
راستی

...

از پله ها پایین رفتم
ایستاد ... نگاهم کرد ... خیره

و بعد دستش را دور گردنش انداخت و گردنبند قدیمی اش
را دراورد :

_ از مادربزرگم بهم رسیده ... مادربزرگم یکی از رعیتای
دهاتی بوده که هیچی نداشتن ... اون زمان پسرخان روستا

عاشقش میشه و بخاطرش روبروی همه می ایسته و
باالالخره عقدش میکنه ... می خواستم سر سفره ی عقد به
مادرت بدمش ... قبول نکرد ... از تو دو سال بزرگ تر

بود ... گفت عشقی نیست که قبول کنه

آب دهنم را فرو دادم تا شاید بغض هم پایین برود اما فایده
ای نداشت

صورتم برای ثانیه ای خشک نمی ماند

_ وقتی آسکی با شاهو ازدواج کرد دوباره از گردنم درش
آوردم ... بهش گفتم ... همینطور که به تو گفتم و اونم

نخواست ... تو ببرش االالی



 

قبل از اینکه از در خارج شویم نگاهی به حوض انداختم
ماهی قرمز کوچکی بی جان روی آب شناور بود

بغض کرده از در بیرون زدم
امیرواال خسته به ماشینش اشاره زد :

_ بشین

بغضم را فرو دادم
یک نفر فراموش شده بود ...

_ االی؟

ای حالل زاده ...

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

خیره نگاهش کردم ... بی بی جان ساده ی من ... مگر من
عشق پیدا کرده بودم؟!

با دست های لرزان دور گردنم انداختش :

_ ببرش ازین خاکی که توش عشق نیست ... ببرش و
عشق پیدا کن االالی

_



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

به سمتش برگشتم ... چند قدم دور تر از خانه ایستاده بود
چشمانش اشکی و صورتش رنگ پریده بود

چند ثانیه خیره بهم دیگر نگاه کردیم
او فرق داشت با همه

با اکتای و حتی آسکی هم ...
من و او از لحظه اول کنار همدیگر بودیم

در شکم مادر ... در لحظه تولد و هر لحظه از زندگیمان
دست امیرواالال را رها کرده و به سمتش دویدم

به سمتم دوید و لحظه ای بعد در آغوش هم فرو رفتیم

_ نرو

محکم تر به خود فشردمش :

_ نمیشه

من کی بزرگ شده بودم؟ منطقی تصمیم می گرفتم

_ برمی گردم ... زود برمی گردم اصالالن

من کی بزرگ شده بودم؟ سعی می کردم با امیدهای الکی
برادرم را دلخوش کنم

با گریه صورتم را بوسید :

جگوار سبا ساالالر 



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ حاج حسن تو تعمیرگاهش شاگرد می خواد ... میرم
 االالی ... کار میکنم و با پول خودم میام دنبالت ... بعد

اونجا
با هم بریم یک جای دور زندگی کنیم ... بی بی جانم می

بریم

بغض فرو دادم تا اشک هایم جاری نشود
می کردم و صورتم  Rمن کی بزرگ شده بودم؟ ظاهرسازی

را با سیلی سرخ نگه می داشتم

رویم را برگرداندم
طاقتش را نداشتم ...

من کی بزرگ شده بودم؟ من که دل کندن بلد نبودم ... من
و اصالالن هم سن بودیم و من یک شبه بزرگ شده بودم

صدایش از میان هق هق هایش به گوشم رسید :

_ میام االالی ... پیدات می کنم باجی

طاقت نیاوردم
رویم را به سمتش برگردانم و با چشمان اشکی خندیدم :

_ برمیگردیم اینجا ... تا برنگشتم نرو دیدن جگوار

معصومانه پشت دستش را به چشمانش کشید و سرتکان داد

جگوار سبا ساالالر 



سبا ساالر

جگوار 

یک قدم عقب تر رفتم :

_ قول بده

یک قدم جلو تر آمد :

_ قول میدم

برگشتم و با سرعتR راه باقی مانده را دویدم و صندلی جلو
نشستم

در را که بستم خیره ی اصالنی شدم که دودل و پرغم
نگاهم می کرد

_ بریم؟

آرام و با اکراه جواب امیرواال را دادم :

_ بریم ...

اصالن بی طاقت هق هق کنان جلو آمد :

_ باجی؟

 قطرات اشکم پشت سرهم روی گونه هایم سقوط کرد

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

امیرواال ماشین را روشن کرد
اصالن تند تر دوید :

_ االی ... نرو ... آسکی رفت ... آنا رفت ... تو بری می
میرما

صدای هق هقم که بلند شد امیرواال نگران در سکوت نگاهم
کرد

_ زود باش دیگه ... بریم

 پایش را روی گاز فشرد
سرم را عقب برگرداندم و از پنجره ی پشت سر ، میان
خاک های به هوا برخواسته خیره ی اصالنی شدم که با

سرعتR پشت سرمان می دوید

_ 

_ حاال چی میشه؟

دست راستم مشت شد ، دندان هایم را روی هم فشردم و با
خشم نفسم را بیرون فرستادم

دختر چهارده ساله ای که صبح به عقدم درآمده بود از
رسیدن روزهای آینده واهمه داشت!

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

پایم را محکم تر روی پدال گاز فشردم تا هرچه زود تر از
آن روستای نفرین شده دور شویم

دخترک هنوز هم روی صندلی جلو نشسته و با چشمانی پر
سوال نگاهم می کرد

زیادی مظلوم شده بود ! برخالالف برخوردهای قبلیمان که
شیطنت از چشمان روشنش میبارید

دلم برای مردمک های پر هراسش به درد آمد که آرام
زمزمه کردم :

_ قرار نیست چیزی بشه ... تا برسیم تهران یکم
بخواب ... خسته ای

صدایم گرفته بود
در صدای او اما شک و بدبینی موج میزد :

_ اما بی بی جان و آتا ...

پیشانی ام تیر کشید ... بیست و چهار ساعت هم نگذشته بود
که عزیزم را با دستان خود به خاک سپردم و صبح نشده

پای سفره عقد نشستم
آن هم با دختربچه ای که یک دهه از من کوچکتر بود !

جمله اش را عصبی قطع کردم :

جگوار سبا ساالالر 



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ از این به بعد آتا نداریم ... شنیدی؟ فراموششون می کنی
... این روستا و با همه ی آدماش فراموش میکنی وگرنه

همین االالن برمیگردم و پرتت میکنم جلوی اُکتای تا ببینم
اینبار با کدوم پیرمردی برات قرار مدار عقد میذاره

نه تنها ادامه نداد که صدای نفس هایش هم قطع شد
برای لحظه ای عذاب وجدان گلویم را فشرد اما به سختی

فرویش دادم
من هم نمیتوانستم نفس بکشم !

پنجره هر دو طرف را باالال دادم و کولر را روشن کردم
هوای این شهر مسموم بود ...

ساعت یازده شب را نشان می داد
 بعد از دوساعت خواب ناآرام بیدار شده و حال با چشم

اِالالی
های خسته به جاده ی روبرو خیره بود

یک نفس رانندگی کرده بودم و حال چراغ چشمک زن
بنزین هشدار می داد تا باالالخره برای پر کردن باک بنزین

هم شده دقایقی به کمر دردناکم استراحت دهم

باالالخره صدای آرامش بلند شد :

_ می خوام پیاده شم



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

دندان هایم را روی هم فشردم و خیره اش شدم
نور کم جان چراغ های نارنجی رنگ کنار جاده هرچند

ثانیه یک بار صورتش را روشن می کرد و ناپدید می شد
از خشونت نگاهم ترسید اما عقب نکشید

بدتر از من اخم درهم کشید و آرام تر ادامه داد :

_ می خوام برم دستشویی

نفسم را با شدت بیرون فرستادم و اولین پمپ بنزین ماشین
را متوقف کردم

چیزی تا تهران نمانده بود اما مجرای تنفسیم هنوز هم باز
نشده بود

انگار هوا هنوز هم ویروسی و آلوده بود !

از ماشین که پیاده شدم زیرچشمی حواسم به او بود
دستش به سمت در رفت

نگاهی به چشمان خیره ی مرد بالالل فروش به روسری و
لباس های محلی ِاالالی انداختم و قبل ازینکه دور شود

زمزمه وار گفتم :

_ صبر کن باهم بریم

مطیعانه ایستاد
پشت سرش به راه افتادم و منتظرش ماندم

جگوار سبا ساالالر 



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

چند دقیقه بعد با دست و صورت نم دار از در بیرون زد و
راه افتاد

با پا آرام به سنگ ریزه ها ضربه زد :

_ کی دوباره اصالالن و می بینم؟

کاش دلم می آمد تا قاطع جوابش را دهم" هیچ وقت! "

_ نمی دونم

دوباره پرسید :

_ ما دوباره کی برمی گردیم؟

چشمان نگران و روزهای سختی که می دانستم سپری کرده
اجازه نداد تا حرفش را به تمسخر بگیرم

ما؟
برگشت به آن جهنم آباد؟!

نه مایی وجود داشت و نه برگشتی ...

_ نمی دونم

سوار ماشین شد

جگوار سبا ساالالر 



 

ماشین را روبروی دری بزرگ متوقف کرد
خانه پدربزرگش اینجا بود؟

بی بی جان می گفت از خانواده ی سرشناسی ست
دستش را روی بوق گذاشت

بهت زده نگاهش کردم ... نیمه شب بود و همه جا سوت و
کور

صدای تیز بوق ماشین گوش هایم را اذیت میکرد
به چهره ماتم نگاهی انداخت و پوزخند زد

با حرص و خشمی نهفته که هرچه قدر به این خانه نزدیک
تر میشدیم بیشتر سر باز می کرد زمزمه کرد:

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

از سمت راننده نشستم و چهل دقیقه بعد نگاه دونفرمان روی
تابلوی سبز رنگ "تهران  کیلومتر" ثابت ماند

_ االالن کجا میریم؟!

جواب این سوالش را خوب می دانستم !
نگران اما محکم جواب دادم :

_ عمارت پدربزرگم ... سپهبد سزاوار!

_



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ چیه؟ باالالخره باید بیان بیرون با عروس کوچولوشون
آشنا بشن دیگه!

سرم را پایین انداختم
یادم آمد بهجت ، زن بقال روستا هربار مرا میدید لب می

گزید و به بی بی جان می گفت زودتر شوهرش دهید
این دختر شیطان را هم درس می دهد

عقلش در دهانش است و شر درست می کند
حاالال کجاست که ببیند مثل جوجه رنگی هایی که در پنج

سالگی اکتای برای من و اصالالن خرید در خودم جمع شده
و دعا می کنم امیرواالال تنهایم نگذارد ...

 الالغر و قدکوتاه با کالالهی سبز به سر در را باز
پیرمردی

کرد و با چشمان ریز شده نگاهی به ما انداخت
با دیدن امیرواالال اخمش از بین رفت

 را برداشت و سر تکان داد و از همان جا صدایش
کالالهش

را باالال برد
لهجه اش شیرین بود :

_ خوش اومدید آقاجان ... کجا موندی شما؟حاجی آروم و
قرار نداشت پسرجان

امیرواالال سر تکان داد و با چشم به در اشاره زد :



سبا ساالر

جگوار 

_ سالم مش خسرو ... بیدارن؟

پیرمرد با عجله در را باز کرد و کناری ایستاد :

_ ها که بیدارن باباجان ... چند روزه چشم به راهتن ...
حاجی که یکسره ذکر میگه ... خودش حرفی نمیزنه اما

میدونیم دلش برای تو میجوشه ... خواب به چشم این
جماعت نمیاد

امیرواال با تمسخر سری تکان داد و پایش را روی گاز
 فشرد

خانه بزرگ اما قدیمی بود
 گلدان های شمعدانی دور تا دور استخر چیده شده بود

گل آرایی اش آنقدر زیبا بود که حتی این وقت شب در این
تاریکی هم به چشم می آمد

امیر واال موهایش را چنگ زد و در را باز کرد :

_ پیاده شو بچه

غریبانه از ماشین پیاده شدم و خودم را سریع به او رساندم
باد سردی می وزید

بیشتر در خودم جمع شدم
قطره ی کوچک باران که روی گونه ام ریخت سرم را باال

بردم و خیره ی آسمان سورمه ای رنگ شب شدم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

" آسکی؟ اونجایی؟ کمکم کن ... من می ترسم ... دلم تنگ
شده براتون "

در ورودی با صدای بلندی باز شد
پسربچه ای شانزده هفده ساله خندید :

_ مامان گلی؟ داداش امیر اومده

چشمش که به من افتاد برای لحظه ای لبخند از روی لبش
پاک شد و چند دقیقه بعد کوچک و بزرگشان خیره نگاهم  
می کردند  

بعضی با تنفر ، بعضی با ترحم و کنجکاوی

زنی با هیکل درشت و پوستی به سفیدی برف جلو آمد و
امیرواالال را به آغوش کشید :

_ کجا رفتی تو نفسم؟ فکر کردم بر نمی گردی

دختر جوانی با سوظن پرسید :

_ این کیه امیر؟



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

زن جوان که شال مشکی رنگ را دور سرش پیچیده بود
دختربچه ای را در آغوشش جابه جا کرد و با حرص خیره

ی امیرواالال شد :

_ بخاطر این بچه عمو رو به کشتن دادی؟

دختر قبلی پوزخند زد :

_ حداقل صبر می کردی سال بابات برسه پسرعمو

صدای محکم مردی همهمه را پایان داد :

_ چه خبره اینجا؟

صدا از کسی نیامد
انگار باد هم از وزیدن در حیاط این خانه پشیمان شد

دختر ها ساکت شده و راه را باز کردند

پیرمردی با موهای جوگندمی پرپشت ، عصایی که گران
قیمت بودن را فریاد می زد و اخم هایی درهم با چشم هایی

شبیه به چشمان امیرواالال به صورتم زل زد :

_ گفتم اینجا چه خبره واالال ؟ این دختر کیه؟



سبا ساالر

جگوار 

امیرواال باالخره به حرف آمد
با لحنی مثل خود مرد
محکم و بااطمنینان :

_ زنمه حاجی ... شرعی و قانونی... عروس خانواده
سزاوار

_ 

صدای سیلی محکمی که در فضا پیچید تنم را لرزاند
خودم را بیشتر پشتش مخفی کردم

رحم نداشتند؟!
نیمه شب خانوادگی بر سر مردی که در این چند روز بارها

شکسته بود آوار شدند

صدای فریاد خشمگینش به پیرمردها نمی آمد :

_ غلطای اضافه ... صبر می کردی سال بابات بشه بعد
میرفتی پی عیاشی

ترسیده ناخوداگاه پیراهن امیرواال را چنگ زدم
محلم نداد و با توپ پر یک قدم جلوتر رفت :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ بابام راضی بود ... اگر لجبازی شما نبود زندگی من
اینطور گند نمی خورد

یکی از زن ها روی صورتش کوبید و مرد با خشم غرید :

_ ببر صداتو پسر

_ لجبازی های تو پسرت و کشت حاج سپهبد سزاوار

پیرمرد با خشم نفس می کشید
از ابهتش می ترسیدم :

_ حرفی نزن که پشیمون بشی امیرواالال

امیرواالال اما انگار به سیم آخر زده بود :

_ پشیمون بشم یا پشیمونم کنی حاجی؟

زنی که امیرواالال را در آغوش کشیده بود پادرمیانی کرد :

_ بریم تو حاجی؟ زشته ... صدا میره بیرون ... این بچه
هام خسته ی راهن ... بعدا حرف می زنید

پیرمرد سر تکان داد :

جگوار سبا ساالالر 



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

 اون دختر پا تو خونه ی من نمیذاره امیرواالال ... عروس
_

خانواده ی سزاوار رو من تایید می کنم ... بدون بزرگترت
رفتی خاستگاری و بهت دختر دادن؟ من اون دختر و به

عنوان خدمتکار خونمم راه نمیدم چه برسه به مادر وارثم

آسمان رعد و برق زد
ابر به حالم اشک ریخت اما چشمان من خشک بود

کاش عدالتی وجود داشت ...

امیرواالال تخس خندید :

_ عقدش کردم ... زنمه! کار از کار گذشته حاجی

_ طالالق میدی! خانواده ای که رو هوا بهت دختر بدن رو
هوام پس میگیرن ... فوقش چاره اش میشه چندتا تراول

امیرواالال با لجبازی خندید
بلند و جنون آمیز :

_ همه جا با پول نمی تونی جلو بری حاجی

_ یادت نره اگر تو رو تو تهران آدم حساب می کنن رو
حساب اسم و رسم و همین پول منه واالال

جگوار سبا ساالالر 



 

خنده ی امیرواال در ثانیه ای قطع شد :

_ اسمت؟ رسمت؟ پولت؟

سرتکان داد :

_ باشه

نگاه نگران همه روی او بود
دست در جیبش فرو برد و کلید و سوییچی را روی زمین

پرت کرد :

_ اینم اسم و رسم و پولی که از شما به ما رسید حاجی

پیرمرد آرام خندید :

_ حتی یک هفته هم طاقت نمیاری امیرواال

امیرواال با سر تایید کرد :

_ بدون مال و منال تو زندگی میسازم حاجی ... به خاک
بابام ، به جون المیرا اگر من امیرواالم دیگه من و تو خونه

و کاخ فرمانرواییت نمی بینی

جگوار سبا ساالر
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حاجی با پوزخند سر تکان داد :

_ پس دست زنت و بگیر و همین حاال برو

_ میرم

میرفتیم ... نفس راحتی کشیدم
من از این خانواده وحشت داشتم!

_ میرم اما تنها ... این دختر اینجا میمونه!

_ 

بهت زده سرباال آوردم
منظورش از دختر من بودم؟! مگر مرا برای شکنجه شدن

به تهران کشانده بود؟!

_ می مونه و می شه آینه ِدقِت حاجی

زن دوباره سعی کرد بحث را تمام کند :

جگوار سبا ساالر
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_ نکن امیرواالال ... تو زمین و به زمان ندوختی که برات
بریم خاستگاری این دختر؟ بیا بریم تو ... لج نکن دورت

بگردم

پوزخند زد و من سر پایین انداختم
در این جمع فقط خودمان دو نفر می دانستیم هیچ چیز

آنطور که بقیه فکر می کنند نیست...

امیرواالال عقب رفت از کنارم گذشت و مات سر تکان داد :

_ شاید یک روز فهمیدین چی شد که به اینجا رسیدم ...
شاید فهمیدین لجبازی های شما چیکار کرد با زندگی چند

نفر ... شاید

در مقابل چشمان بهت زده ام به سمت ماشین رفت و ساک
و قفس مرغ عشق هایم را بیرون آورد

سردرگم جلو رفتم و کمی از بقیه فاصله گرفتم
نگاهش را دزدید و قفس را به سمتم گرفت

بغض کرده با تنفر سر تکان دادم :

_ منم ببر
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عکس العملی برای گرفتن قفس که ندید آرام خم شد و آن را
روی زمین گذاشت

به سمت ماشین برگشت
بغضم را فرو دادم و خواستم با غرور به سمت در بروم و

همه چیز را همینجا تمام کنم
از خانه بیرون بزنم و او و خانواده اش را برای همیشه

فراموش کنم
 اگر ماه پیش بود همین کار را انجام می دادم اما ااِلال ِی

شاید
امروز کجا و ِاالالی ماه های پیش کجا

انگار یک شبه بزرگ شده بودم ...

مغرور" کجا بری؟ برگردی آرتاویل؟ رات نمیدن ... بمونی
تهران؟ با کدوم سرپناه؟ کجا رو داری اِالالی بیچاره؟
نباش ... امیرواالال بره این خانواده نابودت میکنن "

_ امیرواالال !

ایستاد
اولین بار بود اسمش را صدا می زدم ...

پلک زدم و اشک هایم از این حقارت جاری شد

_ توروخدا نرو

کمی مکث کرد و بعد دوباره به راهش ادامه داد

جگوار سبا ساالالر 
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صدای گریه ام بلند شد :

_ منم ببر

محلم نداد
دوان دوان به سمتش رفتم و باخشونت بازویش را کشیدم

قلبم تیر می کشید
من همان روزهایی که همراه اصالن از درخت های سیب

باال میرفتیم و اکتای و آتا شماتتمان میکردند را می خواستم

دختربچه ی چهارده ساله را چه به این روزها ...

_ پس چرا عقدم کردی؟ چرا آوردیم تهران؟ میخواستی درد
بشی روی دردام؟ زخم بشی روی تن آش و الشم؟

با مکث برگشت و خیره ی چشمانم شد :

_ دلم سوخت ...

می دانستم ! ترحم خرج کرده بود و این را خوب می دانستم
اما خب شنیدنش باز هم درد داشت!

اصال مگر بدبختی ها تکراری می شوند؟

جگوار سبا ساالر
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_ روز اولی که اومدم به آسکی قول دادم عقب نکشم ...
عقب نکشیدم اما دیر رسیدم ... حس کردم بهش

بدهکارم ... چشماتو دیدم و دلم نیومد ! اما تا همینجا بود ...
مگه من چندسالمه؟ بیست و دو هم نشده ... فکر کردی

زندگی قصه و فیلمه؟ کجا ببرمت وقتی خودمم جایی ندارم!
من هرچی دارم به اسم حاجیه که اونم بعد از امشب همه
شو پس میگیره ... میمونه همین پاترول و یک آپارتمان

هفتاد و پنج متری تو کرج که با سگ دو زدنام خریدم ...
بدون هیچ شغل و درآمدی! من حتی شکم خودمم نمی تونم

سیر کنم چه برسه به تو

خندیدم ... با حرص
دروغ می گفت!

چنددقیقه ی پیش جمله ای گفته بود و همان حرف دلش
بود ...

" میمونه اینجا تا بشه آینه ی ِد ِقت حاجی"

با ماندن من پدربزرگش را تنبیه می کرد!

در ماشین را باز کرد
حاجی فریاد زد :



 

دوازده ساله بودم
 روی درخت های جنگل پیدایمان کردند بازهم با اصالن

مثل اصالن و دوستش رضا تیشرت تیره رنگی به تن داشتم
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 این دختر تو خونه ی من جایی نداره واالال ... راش نمیدم
_

تو ... زیر همین بارون می مونه تا برگردی

امیرواالال بی توجه سوار ماشین شد
حاج سپهبد سزاوار دوباره فریاد زد :

_ رفتی برگشتی نیست امیرواالال ... دست این دختره ی
نحس روهم بگیر و ببر ... پسرم و کشتی بخاطر این

امیرواالال در ماشین را بهم کوبید
چشمانم را بستم

زنی اسمش را صدا زد
محل نداد و پایش را روی گاز فشرد و من آنقدر به مسیر

رفتنش خیره شدم تا ماشینش از مقابل دیدم محو شد ...

_
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نمی دانستم روسری که بی بی جان با التماس به دستم داده
بود را چه کار کردم فقط می دانستم زمانی که اکتای و

دوستانش ما را دیدند خبری از روسری ام نبود

دست رویم بلند نکرد
آتا برای دیدن عموی پیرش به خوزستان رفته بود و اگر

برمی گشت و صورتم را کبود می دید بازخواستش می کرد

در عوض تا خانه از موهایم کشید و کنار حوض رهایم
کرد

خودش داخل شد ، در را بست و تا نیمه های شب باز نکرد
بی بی جان و آسکی به شیرینی خوران دختر همسایه رفته

بودند

التماس نکردم در عوض هرچه بد و بیراه از دوستان
مشترکم با اصالالن به یاد داشتم تکرار کردم

اول آرام و باترس
بعد بلند و پر نفرت همراه هق هق ها و لرزش های ریزی

از سرما

بی تفاوتی اش را که دیدم گوشه حیاط نشستم و همانطور که
بازوهای برهنه ام را در آغوش می کشیدم با خودم فکر

کردم هیچ کجای این کره ی خاکی سرمای آرتاویل را ندارد
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دو سال بعد در نقطه ای از تهران اما ، فهمیدم سرما
مختص مکان خاصی نیست

هرکجا که تنها و بی سرپناه رها شوی سرما تا عمق جانت
را می سوزاند

سرم را باالال گرفتم و پلک بستم
خیره شدن به راهی که امیرواالال رفت معجزه نمی کرد !

قدم اول را برداشتم
طاقت بیار قلب پر دردم

از این خانه ی نحس که خارج شویم اجازه داری تا صبح
زاری کنی

به سمتشان رو برنگرداندم فقط با سری باالال گرفته و چانه
ای لرزان به سمت در خروجی قدم برداشتم

می رفتم ...
جایی که مرا نمی خواستند نمی ماندم

خارج شدم و بی مالالحظه محکم در را بهم کوبیدم

رویم را برگرداندم
باد سرد به صورتم سیلی زد و صدای رعد و برق دوباره

بلند شد

جگوار سبا ساالالر 
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لباس هایم نم دار شده بود
ناخواسته گوشه ی پله ای کنار در نشستم و سرم را روی

زانوهایم گذاشتم

باید فکر می کردم
کجا می رفتم؟ کجا را داشتم بروم؟

آسمان دوباره غرید
آنقدر بلند که ناخوداگاه وحشت زده سرجایم پریدم و بغضم

ناخواسته با صدای بلند منفجر شد :

 _ آنا؟ آسکی؟ کجایین پس؟ چرا من و نبردین؟

 چشم هایم را بستم ... باد با شدت تر وزید
دست های یخ زده ام را به دهانم نزدیک کردم و تا شاید با

نفس هایم کمی گرم شود

از پشت سر صدای باز شدن در آمد
بهت زده سرم را باال گرفته

خودش بود !
حاج سپهبد سزاوار ...

_ بیا تو دختر !

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ 

" پنج سال بعد "

در تاریکی چاوش را به سمت راه پله هل دادم :

 _ بجنب دیگه ... بیدار میشن

به آرامی روی پنجه ی پا به سمت اتاق هایمان رفتیم
سعی داشت صدایش را پایین نگه دارد :

_ گوشیمو بده االی ... تو استودیو دادم بهت الیو بگیری

مشغول گشتن جیب های مانتو ام بودم که ناگهان لوسر های
پذیرایی روشن شد

لبم را محکم گزیدم و نگاه شرمنده ام را آرام باال آوردم

دست هایش را پشت سرش به هم حلقه زده بود و با اخم
های درهم نگاهمان می کرد

چشمانش مثل همیشه پر جذبه بود و آدم را می ترساند

زیر نگاه سنگین و شاکی اش سرم را پایین انداختم و با
دست به بازوی چاوش ضربه زدم تا خودش توضیح دهد

جگوار سبا ساالر
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_ حاج بابا ماشین پنچر شد وگرنه باور کنید حداقل
دوساعت زودتر ...

با ابهت جمله ی چاوش را قطع کرد :

_ ماشین بردین مگه؟

زیرچشمی به چاوش احمق چشم غره رفتم
پشت سرهم خراب کاری می کرد

_ حواسم بود حاج بابا ... خیابونام خلوت بود آروم اومدیم

بیچاره مهراب که همیشه تمام تقصیر ها گردن او می افتاد
بدون اینکه من و چاوش حرفی بزنیم خودش حدس زد :

_ مهراب بهتون ماشین داد؟

چاوش سعی کرد پدرش را تبرئه کند :

_ من و االالی اصرار کردیم وگرنه ...

صدای بلند و پرخشمش در پذیرایی پیچید :
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_ تو و االالی غلط کردید اصرار کردید ... اون مهراب
نادونم غلط کرد به شما دوتا بدون گواهینامه ماشین داد

چاوش کالالفه پوف کشید :

_ تا چند روز دیگه گواهینامم میرسه

 فعالال که نرسیده ... بابات عقلش نمی کشه بزنین به یکی
_

بدون گواهینامه قتل عمد محسوب می شه؟

نفس پرخشمی کشید و زیرلب ادامه داد :

_ همین مونده نوه و عروس سزاوارهارو نصفه شب پلیس
بگیره ... رسوایی و حرفاش میمونه برای من

و حاج سپهبد سزاوار در این خانه تنها کسی بود که پنج
سال پیش با تمام دلخوری و نارضایتی اش در مقابل بهت و

ناباوری همه مرا به عنوان عروس این خانواده قبول کرد

_ گوشت با منه االالی؟ با تو ام هستم خیره سر ... دوباره
پاشی نصفه شب با این پسره بی عقل بری دنبال یللی تللی

باهر دوتون جور دیگه ای رفتار میکنم
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 رفتم" چشم " آرامی زمزمه کردم و بدون نگاه به چاوش به
سمت اتاقم

حاج سپهبد سزاوار ...
دوستش داشتم و احترامش را واجب می دانستم
از او نفرت داشتم و از شخصیتش می ترسیدم

اصالال من سال ها بود که احساسم را به این مرد تشخیص
نمی دادم!

شب را نخوابیدم و تا صبح شعرهایم را مرور کردم
شعرهایی که کسی جز چاوش و چکاوک گوشی برای

شنیدنشان نداشت

چاوش اما برایم کافی بود
نیمه شب ها سروده هایم را برایش می فرستادم و او تحسین
می کرد و مردانه قول می داد روزی که باالالخره صدایش

در دنیای موسیقی جا افتاد آن ها را برایم بخواند و ضبط
کند

من با تمام نفرتم از زندگی ، به این خانه و آدم هایش دلبسته
که نه ، وابسته بودم ...

_
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شلوار کتان خوش دوخت سفید رنگی به پا کردم و کت
سرمه ای را از روی تاپ سفیدم پوشیدم

برای اینکه صدای غرغر مامان گلی بلند نشود و تا آخر  
شب اخم های باباحاجی درهم فرو نرود روسری کوچک
مشکی رنگی روی سرم کشیدم و مدل زیبایی بستم  

نه درست روی موهای بلندم را می گرفت و نه حتی کامل
گردن و قفسه سینه ام را می پوشاند اما دل آن هارا خوش  
می کرد دیگر ...  

رژلب صورتی رنگی روی لبم کشیدم و با غم پوزخند زدم

در آستانه ی بیست سالگی پوششم را بقیه تعیین می کردند

نه اینکه فقط شرایط زندگی من اینطور باشد نه ... ساره و
سیما هم مثل من!

چکاوک اما با داشتن پدری مثل مهراب و برادری چون
چاوش خوشبخت بود ...

برادرش ...
موهای فری که از روسری بیرون ریخته بود را مرتب

کردم و ناخواسته آه کشیدم

جگوار سبا ساالالر 
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برادر داشت و من عالالوه بر اصالالن دلم حتی برای دیدن
او

اکتای هم ضعف می رفت
مهراب همه جوره هوای چکاوک را داشت و من لحظه

شماری می کردم برای اینکه بتوانم دقایقی آتا و بی بی جان
را در آغوش بگیرم

با تقه ای که به در زده شد ناخوداگاه از جا پریدم

مامان گلی مثل همیشه منتظر نماند و وارد شد
لپ هایش گل انداخته و برای باالال آمدن از پله ها به نفس

نفس افتاده بود :

_ االالی؟ عزیزجان امشب با من بیا بریم خونه سیما باشه؟

با شیطنت قهقهه زدم :

_ امشب کار دارم مامان گلی ... میدونی که قلمبه

اینطور که با حرص و نگرانی پوف می کشید مرا به یاد
بی بی جان می انداخت :
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_ االالی ... دخترم پا نشو برو دنبال اون چاوش ذلیل
 ... از آخر یک بالالیی سر دوتاتون میاد ... حاجی بفهمه

شده
تیکه بزرگتون گوشتونه

به نگرانی چشم هایش لبخند زدم ، گونه اش را بوسیدم و
بدون حرف به سالن پذیرایی تزئین شده رفتم

او می دانست دلخوشی من همین نیمه شب هایی ست که با
چاوش و گاهی سیما میگذرد

تولد یک سالگی نازنین ، دختر سیما بود
کمی با فاصله از چاوش نشستم

مشغول پوست کردن سیب زرد رنگی بود

_ چاوش؟

بدون تکان دادن لب هایش زمزمه کرد :

_ هوم؟

_ امشب میری برای ضبط؟

بی حوصله سر تکان داد :



سبا ساالر
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_ آره

_ منم بیام؟

نیم نگاهی به چشمان پر التماسم انداخت و خندید :

_ بیا

لبخند زدم
پنج سال پیش هم که به این خانه راهم دادند چاوش زودتر

از همه دل سوزاند و نزدیکم شد

_ 

جشن تولد شلوغ نبود
فقط خودمان بودیم

سیما و شوهرش همراه نازنین مشغول عکس گرفتن با
 کیک کوچکشان بودند و ساره با موبایلش سرگرم بود

محمد ، پسر بزرگ حاج بابا و پدر ساره و سیما مشغول
شیرینی خوردن بود

می دانستم همسرش فیروزه ، احتماال همراه مامان گلی در
آشپزخانه است

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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 با تمام شدن عکس هایشان شمع هارا روشن کردند
باالالخره

همه نزدیک تر رفتیم و حاج بابا از اتاق خارج شد

 بانکی با مبلغ باالال را به عنوان هدیه ی نازنین روی
حساب

میز گذاشت
سیما و همسرش ، خشایار تشکر کردند

تمام مدت پشت میز شام زیرچشمی خیره ی چاوش بودم اما
خبری نبود

 زمانی که عقربه ها نه و نیم شب را نشان می دادند
باالالخره

با چشم به من اشاره زد

بالالفاصله ایستادم
کسی به جز مامان گلی همیشه نگران حواسش به ما نبود
با استرس از جا بلند شد اما قبل از آن بلند اعالالم کردم :

_ من میرم بخوابم ... شبتون بخیر

ساره از خدا خواسته پشت سرم ایستاد :

_ منم میرم اتاقم
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صدای محکم حاج بابا مانع شد :

_هر دو بشینید ... هروقت بقیه رفتن شماهم می رید

ساره پوف کالفه ای کشید و شاکی خودش را روی مبل
انداخت

نیم نگاهی به چاوش انداختم
پلک هایش را برای ثانیه ای روی هم گذاشت و سرتکان

داد

منتظر شدم تا همه به اتاق هایشان بروند و بعد پاورچین
پاورچین همراه چاوش از خانه خارج شدم

* * * * * 

روی کاناپه ی استودیو نشسته ، با لبخند دوربین را روی
چاوش تنظیم کردم و منتظر شدم شروع کند

 نفر

بیننده های الیو اینستاگرامش لحظه به لحظه باالتر می رفت

 نفر

جگوار سبا ساالر
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میکروفون داینمیک را کنار زد و زیرچشمی نگاهی به
صورتم انداخت

نفر

هدفون خاکستری رنگی به گوش داشت و موهای روشنش
را به سمت باالال هدایت کرده بود

با شیطنت چشمک زدم و سری به تایید تکان دادم

با صورتی جدی روبه بنیامین که پشت سیستم نشسته بود
اشاره ای زد و چند ثانیه بعد که ببیننده ها باالالی هزار نفر

رفته بودند شروع شد

بدون اینکه حواسم به موبایل و صفحه ی الالیوی که در
 داشتم و هرلحظه ببینده هایش باالالتر می رفت باشد هم

دست
زمان با ریتم آهنگ پایم را به زمین کوبیدم و زیر لب

تکرار کردم

صدای بم و مردانه اش به دلم می نشست
باالالخره با اشاره های بنیامین حواسم را به موبایل دادم و

آرام گرفتم

لبم را گزیدم و با نیش باز تحسین و تمجیدها را خواندم

جگوار سبا ساالالر 
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رضا از پشت سر سرش را نزدیک گوشم آورد تا صدایش
الالیو را خراب نکند :

_ خاموشش کن ... دردسر میشه الی

شانه باالال انداختم
نگاهم روی کامنت ها باالال و پایین می رفت

یگانه نامی چنان برای فیس و اندام چاوش غش و ضعف
می رفت که انگار از مدل معروف برایش الالیو می گرفتم

خندیدم

شک نداشتم نصف بیشتر این چندهزار نفر درون الالیو
عاشق چشم و ابروی چاوش شده اند و حتی برای یک بار

با دقت به صدایش گوش ندادند :

_ خود چاوش گفت بگیرم

_ اونم یک کله خر مثل تو

 حاالال که چیزی نشده ... مردم هزارتا غلط میکنن الالیو و
_

پست میذارن



 

 

چاوش کلمات آخر را با احساس تر زمزمه کرد

به محض تمام شدن آهنگ بی توجه به چهره ی جدی شان
سوت بلندی زدم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ اتفاقی بیفته اول از همه اون حاجی شما سر هممون
میزنه که

خندیدم
راست می گفت !

حاج سپهبد سزاوار همچین موضوعی را راحت نمی
بخشید

اصالال سزاوار ها را چه به مطربی؟!

هرچند که یکی از آن ها عروس اجباری نوه اش باشد که  
باعث شده پسرک پنج سال خانه و خانواده اش را رها کند
و دیگری فرزند نامشروع پسرکوچک حاج بابا از دوست  
دختر ترکش  

اما خب ...  
به هرحال با کمی ارفاق سزاوار محسوب می شدند دیگر!

_
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با محبت خندید و با بنیامین و دوستانش دست داد

کسی به در باالال تقه زد
الالیو را قطع کردم و رو به رضا فریاد زدم :

_ کیه پشت در؟

همه پشت سیستم جمع شده بودند تا نتیجه را ببینند

_ رضا؟ میگم در میزنن

کالالفه سرش را باالال آورد :

_ خب باز کن دیگه ... آرش رفت بیرون سیگار بخره

بی حوصله پوف کشیدم و بدون پوشیدن شالم از جا بلند شدم
:

_ من و میارین اینجا پادوییتون و بکنم نه؟

بنیامین خندید :

_ به درد دیگه ای که نمی خوری
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قبل ازینکه جوابش را دهم چاوش با بازو روی سینه اش
کوبید :

_ خودت بی خاصیتی نفله ... بفهم چی میگی

 خنده انگشت شستم را به نشان الالیک برایش باالال آوردم
با

که ادامه داد :

 نمی بینی؟ الالیو می گیره ، در باز می کنه ، چای میریزه
_

هم زمان با بلندشدن صدای خنده شان از پله ها باالال رفتم و
در را باز کردم

خشک شده به مردی با لباس نظامی خیره شدم

سرباز پشت سرش کنار ماشین پلیس ایستاده بود و نور آبی
و قرمز هر ثانیه قسمتی از صورتش را روشن می کرد

دستم را از دیوار گرفتم تا زمین نخورم

وای از آن روزی که خبر به حاج سپهبد سزاوار برسد ...
به خودم تشر زدم :

" نترس ... چی کار کردین مگه؟ گناهتون چیه؟ "

جگوار سبا ساالالر 



 

کسی از گوشه ی مغزم فریاد زد :

" االی ؟! تو که بهتر از هرکسی می دونی بین این جماعت
گناهکارا بی گناه ترینن "

_ 

روی صندلی نشسته و با استرس مثل بچه ها پاهایم را در
هوا تکان تکان می دادم

چاوش آرام گفت :

_ بسه دیگه ... چیزی نشده که ... تعهد میدیم تموم میشه
میره دیگه

شانه باال انداختم
دلم شور افتاده بود :

_ مامان گلی عصبانی بود؟

بی خیال گوشه لبش کش آمد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
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 _ بیشتر هول کرد

_ گفتی شناسنامه هامونم بیاره؟

_ آره دیگه االی ... خودت شنیدی که

کالفه پوف کشیدم
استودیو زیرزمینی و ضبط غیرمجاز

خدا می دانست کدام یکی از همسایه های نامرد گزارش
داده بود :

_ استرس دارم حاج بابا نفهمه

مرد پشت میز که لباس نظامی سبز رنگ به تن داشت با ته
خودکارش روی سالنامه کوبید :

_ بسه ...ساکت

ناراحت کمی از چاوش فاصله گرفتم
مرد بی حوصله نگاهی به ساعتش انداخت و بعد رو به در

فریاد زد :

_ احمدی؟

جگوار سبا ساالر
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سیخ سرجایم نشستم
سربازی وارد شد و پایش را به زمین کوبید

مرد بی توجه به چشمان گشاد شده ی من دستور داد :

_ خانم و آقارو بفرستید بازداشتگاه ... امشب و مهمون ما
هستن تا ببینیم صبح چی میشه

سرباز کم سن و سال " چشم قربان " محکمی گفت و به
سمت ما آمد

چاوش عصبی اعتراض کرد :

_ بازداشتگاه چرا جناب سروان؟ بچه هارو آزاد کردید
دیگه ... از ما هم تعهد بگیرید بریم پی زندگیمون

لحن طلبکار و بی حوصله ی چاوش به مذاق مرد خوش
نیامد :

_ شما الزم نیست به من یاد بدید چیکار کنم پسرجان ...
اونا پدرش و مادرشون اومدن ... شماها دو ساعت پیش

تماس گرفتید هنوز کسی نیومده ... مدارکتونم که همراهتون
نیست

با التماس نیم خیز شدم :

جگوار سبا ساالر
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_ میارن به خدا ... گفتیم بیارن ... مسیرطوالالنیه

با دست به در اشاره زد :

_ بفرمایید با من بحث نکنید ... ان شاهللاهللاهللاهللا صبح

قبل از اینکه قلبم بایستد تقه ای به در زده شد
با دیدن مامان گلی نفس آسوده ای کشیدم و بعد چشمم به

مهراب نگران افتاد
با شرمندگی لبم را گزیدم :

_ چاوش؟ مهرابم هست

چاوش بی خیال به پدرش نگاه کرد :

_ بهتر ... االالن می خواست بهانه بگیره مامان گلی
چکارتونه؟!

مرد با اخم های درهم نگاهی به شناسنامه ی چاوش و
مهراب انداخت و برگه ی تعهد را روی میز هل داد

چاوش با کالالفگی تعهد داد و امضا کرد
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مرد که بعد از نصیحت کلمه آزادی را گفت نفس راحتی
کشیدم :

_ من الالزم نیست تعهد بدم؟

به شناسنامه ام خیره شد :

_ پدر شما رو ندیدم؟

سرم را پایین انداختم
اطمینان دارم پدر من اگر اینجا بود برای مجازاتم به جرم

نکرده تشویقتان می کرد اما باز هم کاش بود ...

مهراب جوابش را داد :

_ پدرشون تهران نیستن

مرد صفحه ی بعدی شناسنامه را باز کرد و خیره ی
مهراب شد :

_ پس تماس بگیرید همسرشون تشریف بیارن

نگاهی به شناسنامه انداخت و ادامه داد :
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_ آقای امیرواال سزاوار !

_ 

مامان گلی با ناله گفت :

_ امیرواال نمیاد

چاوش کالفه پوف کشید :

_ اصال تهرانه؟

مهراب جوابش را داد و من فهمیدم تنها کسانی که در این
مدت از او بی خبر بودند من و حاج بابا بودیم!

_ دیروز برگشته کرج

مرد سرگردان و بی حوصله خودش را با کاغذ و پرونده
های زیر دستش مشغول کرد :

_ تا چهل و پنج دقیقه ی دیگه هم صبر میکنم ... اگر
نیومدن متاسفانه خانم امشب و پیش ما میمونن

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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مامان گلی با التماس نالید :

_ امیرواال نمیاد ... این بچه پیش قاتل و دزدا شب و صبح
کنه آخه؟

چاوش بی خیال خندید :

_ قاتل کجا بوده مامان گلی؟ فوقش جیب بر

مهراب با اخم های درهم موبایلش را از جیب کتش بیرون
آورد :

_ غلط کرده نیاد ... مگه دست خودشه؟ بسه هرچی زد در
بی خیالی

با استرس دستانم را در هم گره کردم :

_ مهراب داری به کی زنگ میزنی؟

برای ثانیه ای به چشمانم خیره شد و بعد دوباره نگاهش را
به صفحه موبایلش داد :

_ به شوهرت

جگوار سبا ساالر
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جمله ی بعدی ام گفته نشده در گلو خفه شد
و این حقیقتی بود که پنج سال هیچ کدام به روی همدیگر

نیاوردیم ...

دست به سینه سرم را به دیوار تکیه دادم و چشمانم را بستم

می آمد ... بعد از پنج سال
احتماالال عصبی و پر از خشم

معترض برای اینکه بعد از پنج سال مزاحم زندگی اش
شدیم

 سلایرلایرلایرلایر های آبکی با اخم های درهم بعد از سال
شاید هم مثل

ها بیاید و با دیدنم در این مکان خون جلوی چشمانش را
بگیرد و غیرتش به جوش بیاید

ناخوداگاه میان حس های بد و اضطراب های ناتمام خندیدم

کاش ورودش بعد از پنج سال اینگونه نباشد که من دختر
مظلوم و حرف گوش کن قصه نبودم

چندسال پیش با چشمان اشکی التماسش کرده بودم چرا که
 پناه و تنها رها شده بودم اما االالن پشتم به خیلی ها گرم
بی

است  



 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

شک نداشتم چاوش اندازه ی چکاوک دوستم دارد و مهراب
هم حمایتم می کند

سیما از همان ابتدا هم مرا مقصر نمی دانست و مامان
گلی ...

با تمام دلتنگی ها و ناراحتی اش برای دوری از امیرواالال
مرا هم فراموش نمی کرد

صدای از گوشه ی مغزم فریاد زد
او را از یاد بردی !

شانه باالال انداختم
حاج سپهبد سزاوار را از یاد نبرده بودم اما کارهای او که

برنامه ای نداشت

اکثرا حامی خوبی ست اما به واسطه ی رابطه ام با
امیرواالال !

در این پنج سال مثل کوه پشتم ایستاد اما هیچ زمان دخترش
نبودم ...

همیشه عروس خانواده ی سزاوار و همسر عقدی امیرواالال
بودم و بس

 در این موقعیت نمی دانم اگر زمانی امیرواالال روبرویم
حاالال

بایستد او حامی من است یا نوه ی عزیز کرده اش !



سبا ساالر
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_ 

با تقه ای که حدود یک ساعت بعد به در زده شد ناخوداگاه
راست نشستم و سر و پا چشم شدم

از کفش های دربی مردانه سورمه ای رنگ باال آمدم و
شلوار مشکی و پیراهن نیلی را رد کردم

آستین های پیراهنش را تا داده و ساعت سفید رنگی با
صفحه بزرگ گرد به دست داشت و دو دکمه ی باالی

پیراهنش باز بود

حتی با همان نگاه سریع هم توانستم گردنبند فروهری که به
گردن داشت را تشخیص دهم

 باالخره به صورتش خیره شدم

ابروهایم کمی به باال متمایل شد

جاافتاده شده بود
آخرین بار او را حدود بیست و دو سالگی اش دیدم و االن

احتماال بیست و هفت سال دارد

جگوار سبا ساالر
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موهای پرپشتش را سمت راست حالت داده و گوشه ی
ابروی چپش رد کمرنگی از تیغ به چشم می خورد که  
چهره اش را تخس کرده بود  

ناخوداگاه ایستادم  
نگاه متجبش که سمتم چرخید خودم را لعنت کردم

" بلند میشی که چی آخه خنگ؟ ای خدا "

با پرستیژی خاص موبایلش را دست دیگرش گرفت و
ابروی راستش را باالال انداخت

نگاه خندانش به مذاقم خوش نیامد
مسخره ام می کرد؟!

پس آن جذبه ی فیلم های ترکی ات کجا رفته است مرد
حسابی؟!

با مهراب و چاوش دست داد و سر مامان گلی را بوسید

به من که رسید اما ، با خنده لپم را کشید :

_ چه بزرگ شدی بچه



 

سبا ساالالر
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گفت و بدون توجه به دهان باز مانده و صورت وا رفته ام
روی صندلی روبروی مرد نشست :

_ خب جناب سرگرد

مرد میان جمله اش پرید :

_ سروان حکمتی هستم

بامزه بینی اش را چین انداخت و من هنوز مات رفتارش
بودم :

_ بله جناب سروان ... دوباره چه دسته گلی به آب داده این
شاه پسره ما

چاوش دست به سینه غرید :

_ باز نفله فاز بابابزرگی برداشته من و حرص بده

امیرواالال بدون اینکه سرش را برگرداند لبخند زد :

_ شنیدم

_ گفتم که بشنوی

جگوار سبا ساالالر 



 

مرد به کل کلشان پایان داد :

_ برای این آقا پدرشون اومدن و تعهد دادن ... شما االن
برای همسرتون ... خانم االی ...

انگار تحقیر درون صدای مرد عصبی اش کرد که با تاکید
میان جمله اش پرید :

_ می دونم ... بدید امضا کنم هرچی نیازه

اسم و فامیلش را نوشت و امضا کرد
تعهد دادم و امضا کردم

از جا که بلند شد موبایلش را در جیب شلوارش فرستاد و
بدون انعطاف رو به مرد چشمک زد :

_ شما هم زندان و بازداشتگاهتون و برای قاتل و دزدا نگه
دارید ... کمم نیستن

بی توجه به ما دستش را به سمت مهراب دراز کرد :

_ من برمی گردم کرج مهراب ... فعال

جگوار سبا ساالر
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بدون هیچ حرفی پنج نفری از اتاق بیرون زدیم
مهراب بی مالالحظه پشت گردن امیرواالال کوبید :

_ با این وضع از کرج رانندگی کردی مرتیکه؟ کدوم
گوری بودی مگه؟

 با خجالتی ظاهری دستش را روی چشمانش گرفت
امیرواالال

و سربرگرداند

چاوش خندید و مامان گلی با سادگی پرسید :

_ بچم چشه مگه؟ یک پارچه آقا

مهراب خندید :

_ بوی الکل یک پارچه آقاتون خفمون کرد ... کله خر تا
خرخره خورده و با اعتماد به نفس پاشده اومده کالالنتری

سربرگرداندم
چاوش خندید و مامان گلی محکم پشت دستش کوبید

مهراب با تاسف سر تکان داد و امیرواالال هنوز با مسخره
بازی صورتش را گرفته و ادای آدم های شرمنده را بازی

می کرد



 

 

امیرواال رد نگاهم را گرفت و به او رسید

لبخندش از بین رفت و برای اولین بار بعد از چند سال
جدی شدن صورتش را دیدم

دیگر نه از خنده خبری بود ، نه از مسخره بازی و اداهایی
که صدای قهقهه چاوش و مهراب را بلند کرده بود

در عوض با اخم های درهم و نگاه متفکر به پدربزرگش
خیره نگاه می کرد

در چند قدمی اش ایستاد و باز سعی کرد همان امیرواالی
چند دقیقه قبل باشد
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من اما با رنگ پریده خیره ی مردی بودم که تکیه داده به
عصا ، با اقتدار دورتر ایستاده و منتظر نگاهمان می کرد

چگونه خبر به حاج سپهبد سزاوار رسیده را فقط خدا می
دانست ....

_
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بی توجه به پیرمرد ، سوییچ ماشینش را دور انگشتش تاب
داد و به عموی کوچکش ، مهراب نگاه کرد :

_ من میرم دیگه ... زنگ میزنم بهت ... فعالال بروبچ

به سمت مخالف برگشت اما قبل ازینکه دور شود صدای
محکم حاج بابا قدم هایش را متوقف کرد :

_ مهراب ... با پسرت و گلین برین تو ماشین ... راننده
منتظرتونه

مات نگاهش کردم ... چاوش ، مهراب و مامان گلی؟
حرفی از من نزد؟

او فراموش کرده بود یا من نشنیده ام؟

چاوش به سمت ماشین گران قیمت هلم داد :

_ بریم الی

صدای حاج بابا بدون انعطاف بود :

 کجای حرفم ناخوانا بود پسر؟ حرفی از االالی زدم؟ االالی
_

با ما نمیاد
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چاوش اخم کرد :

_ چرا؟

_ بشین تو ماشین گفتم ... امشب چوب خطت پره
چاوش ... فراموش نکردم

سرگردان این پا و آن پا کردم :

_ پس با کی بیام حاج بابا؟

بدون اینکه نگاهم کند خیره ی امیرواالیی که پشت به ما
ایستاده و واکنشی نشان نمیداد گفت :

_ با شوهرت

صدای خنده ی پر حرص امیرواال بلند شد
من اما ، رنگ پریده و ترسیده خیره ی حاج بابا بودم :

_ برای چی؟ مهراب ماشین آورده ... با مهراب بیام خونه؟

نفس عمیقی کشید و باالخره نگاهش را به چشمان وحشت
زده ام داد :

جگوار سبا ساالر
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_ خونه نمیای االی

سرگردان لب گزیدم :

_ کجا برم؟

_ نمیدونم ... هرجا که شوهرت رفت

دیدم تار شد
دختری تخس در گوشه ذهنم با حرص پا به زمین کوبید :

" گریه کردی نکردیا ... به جهنم ... همشون برن بمیرن "

دختری دیگر اما زخمی و افسرده زیر گریه زد :

" دیدی؟ بازم ولت کردن ... آتا ، اکتای ، بی بی جان ...
پنح سال پیش امیرواال ... حاالم حاج بابا ... هیج کس تورو

نمیخواد "

حاج بابا نگاه از چشمانم گرفت و قبل از رفتن گفت :

_ اگر معرفت تو مثل شوهرت نبود خوشحال میشم سر
بزنی ... در خونه ی حاج سپهبد سزاوار همیشه روی

جگوار سبا ساالر
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مهمون بازه ... مخصوصا تو که میدونی برای همه تو اون
خونه عزیزی

_

کسی در گوشه ی ذهنم فریاد کشید

" عزیز بودم اینطور بیرونم نمی کردی "

نگاهم را به زمین دوختم تا نکند ذره ای خواهش و تمنا در
مردمک هایم به چشم بیاید

لب هایم را بهم فشردم تا کلمه ای التماس نکند
انگشتانم را دور دسته ی کیفم پیچیدم تا بازوی حاج بابا را

چنگ نزند

من االالی بودم !
التماس نمی کردم

دیگر هرگز برای پس زده نشدن التماس نمی کردم

امیرواالال کالالفه و سرگردان کنارم ایستاد و خیره ی
پدربزرگش شد

سینه ام را جلو دادم ، سرم را باالال گرفتم و بدون هیچ
لرزشی در چشمانم خیره شان شدم

جگوار سبا ساالالر 



 

من برای محبت گدایی نمی کردم !
االی پنج سال پیش بچه بود

دختربچه ی بی پناهی که برای تنها نماندن به هر دستاویزی
چنگ زده بود

امروز اما فرق داشت
هنوز هم تنها بودم

هنوز هم پناهی نداشتم
هنوز هم کسی سراغم را نمی گرفت اما من با پنج سال

پیش تفاوت داشتم ...

حاج بابا رفت
با نگاهش انگار به امیرواال هشدار داد و رفت

ماشینشان که دور شد لب هایم با غم کش آمد
به همین راحتی ...

کیفم را روی شانه ام جابه جا کردم و بی توجه به امیرواال
 به سمت خیابان رفتم

حتی صدای بی حوصله اش هم باعث نشد توقف کنم :

_ کجا؟

جگوار سبا ساالر
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جوابش را ندادم
با قدم های تند به سمتم آمد و دست به کمر جلویم ایستاد :

_ میگم کجا؟

نگاه سردم را که دید با تمسخر ادامه داد :

_ تهران جایی داری شب بخوابی آدرس بده باهم بریم

بی توجه به او راهم را به سمت فضای سبز آن سمت
خیابان ادامه دادم

از پشت بازویم را گرفت و به سمت مخالف کشید :

_ بیا بریم

شاکی نگاهش کردم :

_ کجا؟

دستی به موهای مدل دارش کشید و به سمت در راننده
رفت :

_ میریم کرج

جگوار سبا ساالر
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رویم را برگرداندم :

_ من با تو جایی نمیام

کالفه دست راستش را روی سقف ماشین گذاشت و خیره ام
شد :

_ ببین منو بچه جون ... باال بری پایین بیای اسم من تو
شناسنامته ... نمیتونی مثل بز سرتو بندازی پایین بری پی

زندگیت

با تمسخر پوخند زدم :

_ مگه تو پنج سال پیش نتونستی؟ منم مثل تو

صدای بلند و عصبی اش با شخصیتش در کالنتری تضاد
داشت :

_ حاج بابا و بقیه نمیدونن چه خبر بوده ... اونا فکر میکنن
من بچگی کردم خوشی زده زیر دلم بخاطر تو بدون اجازه
ی اونا عقدت کردم و بعدم ولت کردم عمارت ... تو چی؟
تو دیگه چرا طلبکاری؟ تو نمیدونی جریان و؟ نکنه یادت

رفته که حاال مثل اونا برای من رو ترش کردی؟

جگوار سبا ساالر
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در سکوت نگاهش کردم
نمی دانم شاید هم حق با او بود

کمی به چشم هایم خیره شد و بعد کالفه پوف کشید
این بار لحنش مهربان تر بود :

_ جای حرف زدن بشین بچه ... زبونت دراز تر شده ...
االنم کله ام داغه بدتر از تو هرچی به دهنم میاد رو میگم
اینطوری موش میشی میری تو خودت بعد عذاب وجدان

ِخِر منو میگیره

از در صلح وارد شده بود
جنگ و دعوا نداشت و حتی دل رحمی می کرد

نفسم را به شدت بیرون دادم و بعد از مکثی طوالنی
صندلی جلو نشستم

_ 

همان پاترول قدیمی بود ...

چندسال قبل همین اتومبیل مارا از آرتاویل تا تهران آورده
بود

جگوار سبا ساالر
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به محض روشن شدنش صدای بلند خواننده ای که بدون
مکث با بدترین لحن ممکن ، رپ می خواند در فضا پیچید

چنان متعجب از جا پریدم که نگاهش به این سمت چرخید

بی خیال آدامسی در دهانش انداخت و همانطور که حرفه
ای فرمان ماشین را می چرخاند با دست دیگر لپم را کشید

و خندید :

_ نترس جوجه ... کار علیرضای شتره ... صداشو تا ته
برده باالال

با اخم دستش را عقب هل دادم :

_ لپمو نکش لطفا ... خوشم نمیاد

مطیع سرش را تکان داد :

_ لپت و نمیکشم ... خوشت نمیاد

دندان هایم را روی هم فشردم
پسرک سرخوش ابله :
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_ کال بهم دست نزن

دوباره سرش را محکم تکان داد :

_ کال بهت دست نمیزنم جوجه

مسخره ام می کرد ...
همین چنددقیقه پیش پدربزرگش زندگی هردویمان را خراب
کرده بود و حاال او با خونسردی سربه سرم می گذاشت و

آدامس می جوید :

_ بهمم نگو جوجه ... لطفا

_ نمی گم جوجه .. دیگه چی مادمازل؟

نفسم را با صدا بیرون فرستادم و رویم را برگرداندم

از تهران خارج شدیم
سرم را پایین انداختم و غمگین با گوشه ی لبم درگیر شدم

نه آرتاویل و نه تهران بزرگ به من وفا نکرد
انگار االی در تمام این خاک اضافی ست

جگوار سبا ساالر
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_ نرو تو خودت ... حاج بابا دو روز دیگه از خر شیطون
میاد پایین ... نیومدم یک فکری می کنیم ... تو خیابون

نموندی که خانوم کوچولو

تا نکند دهانم باز شود و  Rلبم را محکم زیر دندانم فشردم
ناسزایی نثارش کنم

او هم انگار فهمیده بود از این الفاظ چه قدر بدم آمده که با
درهم شدن صورتم اینطور بدجنسانه می خندید

چهل دقیقه بعد روبروی پیتزا فروشی بزرگی ایستاد :

_ اینجا رو ببین ... تو این چند روزی که خونه ی منی
گرسنه ات شد بیا اینجا ... یا زنگ بزن میارن دم خونه ...
خیلی نزدیکه ... شب هاهم تا دیروقت بازه ... فست فوداشم

اوکیه

با خنده ای تلخ ادامه داد :

_ من پنج ساله دارم می خورم هنوز هیچ مرگم نزده

سر تکان دادم و او پیاده شد
حقیقتی غم انگیز را یاداوری کرده بود

جگوار سبا ساالالر 



 

با جعبه های پیتزا و قوطی های نوشابه برگشت و ماشین
را روشن کرد :

_ ببین ... از همین خیابون راسته ی دماغت رو میگیری
مسقیم میری تا آخر

کمی مکث کرد تا به خیابان برسیم و بعد سمت چپ پیچید :

_ می پیچی سمت چپ دومین کوچه رو میای داخل

خیابان سرسبز و دلبازی بود
درخت هایی سن دار و سربه فلک کشیده

امیرواال مقابل ساختمانی چهارطبقه ایستاد و با خنده ادامه
داد :

_ پالک هفتاد و دو ... خونه ی امیرواالسزاوار و برای
چند روز هم االی ... فهمیدی؟
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من پنج سال قبل با آمادنم زندگی اش را اینطور بهم ریخته
بودم...

_
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پشت سرش بی حوصله از ماشین پیاده شدم

درهارا قفل کرد و به سمت ساختمان رفت

سوار آسانسور شدیم
خسته به دیواره ی اتاقک تکیه داده بود و خیره ی شماره ی

طبقات بود

شمارشگر که عدد سه را نشان داد از آسانسور پیاده شد

پشت سرش به راه افتادم و بعد از باز کردن در بهت زده
خیره ی خانه ای کوچک شدم که به معنای واقعی حتی جا

برای سوزن انداختن در آن وجود نداشت

نیم نگاهی به دهان باز مانده ام کرد و دستی پشت گردنش
کشید :

_ بیا تو ... چند روز خونه ی بچه ها موندم ... برای همین
یکم شلوغ شده

با دهان باز مانده به یکم گفتنش چشم گشاد کردم
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نه روی مبل ها جا برای نشستن بود و نه حتی روی زمین
جایی برای راه رفتن

با پا لباس هارا کنار زد و به سمت آشپزخانه رفت :

_ در و ببند

در را بستم و به سمتش برگشتم که پای راستم با لیوان قهوه
ی خشک شده ای که روی زمین بود برخورد کرد

بدون آوردن چاقو و چنگال و یا حتی بشقابی جعبه های
پیتزا را روی میز گرد جلوی کاناپه های کرم رنگ چرک

شده گذاشت و بدون تعارف مشغول شد :

_ من شب ها از دوازده تا ده صبح شیفتم ... این چند
روزی که اینجایی تنها میمونی شبا ... نمی ترسی که؟

سری به نشان نفی تکان دادم و او با جدیت ادامه داد :

_تا تکلیفت مشخص شه نمی خوام دوباره دردسر درست
کنی بچه جون ... امشب و نبین سر به سرت گذاشتم ...

همیشه از این خبرا نیست ... نمی دونم نصفه شب با چاوش
تو اون استودیو های بدون مجوز چی کار می کردین ... به

منم مربوط نیست اما تا وقتی تو خونه ی منی آسته برو
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آسته بیا ... دوست ندارم حاجی بگه تا رفت اونور هزار و
یک مشکل پیش اومد و امیرواالال مواظب نبود

با دیدن صورت درهم و ابروهای بهم گره خورده ام از
جدیتش کم کرد و خندید :

 حاالالم بیا پیتزاتو بزن بر بدن شارژ شی ... امشب دوباره
_

انداختیمون تو دردسر خسته ای ... هربارم هرچی میگم
بهت بر نخوره لب و لوچه ات رو آویزون کنی... چندوقت

هم و تحمل کنیم تموم میشه جوجه

ازینکه در لحظه عصبانی می شد و چندثانیه بعد دوباره می
خندید متعجب بودم

روبرویش روی زمین نشستم و جعبه پیتزا را باز کردم :

_ من کلید می خوام

نوشابه اش را سرکشید و همانطور که جیب هایش را می
گشت بی خجالت سر تکان داد :

_ پررو

کلیدش را به سمتم پرت کرد

جگوار سبا ساالالر 



 

اتاق کوچکی بود در حدی که تختی یک نفره و کمد فضای
زیادی باقی نگذاشته بود

گوشه تخت نشستم و او کت زرشکی رنگی که روی زمین
بود را با پا کنار زد و رخت خوابی پایین تخت پهن کرد :

_ بپر پایین

شال و مانتو ام را از تن در آوردم و خدا را شکر کردم که 
خبری از تاپ های همیشگی نیست و تیشرت لیمویی رنگ

مرتبی به تن دارم

بی مخالفت از تختش پایین آمدم و روی تشک نشستم :

_ با مهراب حرف میزنی؟

جگوار سبا ساالر
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روی هوا گرفتمش و کنار پایم گذاشتم که ادامه داد :

_ این اطراف و نمی شناسی ... نری گم بشی ... شمارمم
بزن ... درسته اگه باز تو دردسر افتادی نمیام اما بازم تو  
خبر بده تکلیفم و بدونم  

_



 

پیراهنش را از تن دراورد

از باالتنه ورزیده و برهنه اش نگاه دزدیدم و او پرسید :

_ برای چی؟

سرم را که روی بالشت گذاشتم چشمم به پنجره ی روبرو
افتاد

شاخه های درختی که نمی دانستم چطور تا این ارتفاع
رسیده و سایه ی وحشتناکش که در اتاق ، درست قسمتی که

خوابیدم افتاده بود :

_ می تونم تا حاج بابا رضایت بده اونجا بمونم

_ بهش میگی حاج بابا؟!

جواب ندادم
نگاهم خیره ی شاخه های بدون برگ و خشک بود

_ چرا می خوای بری خونه ی عمو مهراب؟

جگوار سبا ساالر
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_ اینطوری مزاحم تو می شم ... به قول خودت بقیه نمی
دونن واقعیت چیه ... من که می دونم تو معرفت به خرج

دادی  

صدای بیرون فرستادن محکم نفسش در گوشم پیچید :

_ مزاحم نیستی جوجه ... بگیر بخواب

باد شاخه هارا تکان داد
آرام زمزمه کردم :

_ امیرواالال؟

خواب الود آرام جواب داد :

_ هوم؟

_ تو پایین می خوابی؟ اینجا درست روبروی پنجره
ست ... من حس خوبی ندارم

صدایش هوشیار و بدجنس شد :

_ می ترسی!
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به لحن خندانش اخم کردم :

_ نه ... فقط حس خوبی ندارم ... اصال بی خیال

بی توجه به من از جا بلند شد و از تخت پایین آمد
هم زمان که بالشتش را با بالشت من عوض می کرد

خندید :

_ هنوزم نگم جوجه؟

روی تخت دراز کشیدم و به روبرو خیره شدم

 عکسی بزرگ از امیرواال و چند دختر و پسردیگر
من آن فضا را می شناختم ...

روزهای من و اصالن در همین جنگل می گذشت

بغض کرده لبخند زدم :

_ اینجا جنگل اردبیله؟

متوجه بغض صدایم شد
بحث را ادامه نداد :

جگوار سبا ساالر
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در عالم خواب درد بدی در پیشانی ام پیچید
کالفه چشم باز کردم

صبح شده بود اما هنوز هم به شدت خوابم می آمد

جگوار سبا ساالر
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مثل اینکه ویو جای قبلیت و بیشتر دوست _ بخواب ... 
داشتی

غمگین خندیدم و پلک هایم را روی هم گذاشتم :

_ آدم که دلش گرفته باشه هر منظره ای براش ترسناک و
غم انگیزه ... حتی آهنگ شاد هم گوش بده اشکش در
میاد ... هیچ کدوم از لطیفه های دنیا به نظرش ارزش

خندیدن نداره ... این چیزا بهانه ست ... مهم دله

جوابی که نگرفتم سرم را به سمتش برگرداندم

بی دغدغه با دهانی نیمه باز خوابیده و آرام نفس می کشید

خندیدم ، چشم هایم را بستم و سعی کردم مثل او بدون فکر
و خیال بخوابم

_
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سرم را که با دراور کنار تخت برخورد کرده بود مالیدم و
روی تخت نشستم

 وسط اتاق به شکم دراز کشیده بود و عمیق و منظم
امیرواالال

نفس می کشید

آرام از جا بلند شدم و گشتی در آپارتمان کوچکش زدم

مبل ها نسکافه ای رنگ راحتی و جعبه های پیتزا ، قوطی
های نوشابه و بطری دوغی که روی میز روبرویشان بود

منظره ی قشنگی به وجود نیاورده بود اما تابلو و عکس
هایی که به دیوار های خانه متصل بود را دوست داشتم

سینک ظرفشویی تا لب پر از ظرف بود و در یخچال تقریبا
چیزی برای خوردن پیدا نمی شد

سری به تاسف تکان دادم و به سمت حمام رفتم

لباس های کثیف حتی به اینجا هم رحم نکرده بودند

 مرتبی نبودم و مامان گلی همیشه شاکی بود اما امیرواالال
آدم

دست مرا هم از پشت بسته بود

لباس هارا با خونسردی خارج و جلوی در حمام روی هم
تلنبار کردم

جگوار سبا ساالالر 
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خبری از وان راحت خانه ی حاج بابا نبود اما باز هم دوش
چند دقیقه ایم احساس خوبی منتقل کرد

نه حوله ای همراه داشتم و نه لباسی آورده بودم

به ناچار تیشرت لیمویی و شلوار کتان مشکی ام را با بدن
خیس به تن کردم اما برای موهایم کاری نمی توانستم انجام

دهم

بی حوصله شانه باالال انداختم و حوله ی آبی رنگ روی
جالباسی را به موهایم بستم

با شنیدن صدای زنگ در از حمام خارج شدم و نیم نگاهی
به اتاق انداختم

حتی سانتی متری از جایش حرکت نکرده بود و همچنان با
دهان نیمه باز عمیق نفس می کشید

با بلند شدن دوباره ی صدای در کنجکاو از چشمی نگاه
کردم

دختری با چادررنگی و سینی در دست پشت در ایستاده و
سرش را پایین انداخته بود

جگوار سبا ساالالر 



 

با ابروهای باالرفته در را باز کردم :

_ بله؟

سرش را باال آورد
بیست و سه چهار ساله میزد

موهای لخت خرمایی داشت و چشمانی عسلی رنگ
مات با رنگ پریده خیره ام بود :

_ ببخشید ... شما ... شما

حدس هایی می زدم اما با بدجنسی اذیتش کردم :

_ با کی کار دارین؟

انگار به خودش آمد
قدم کوچکی عقب برداشت و همانطور که با یک دست

سینی را نگه داشته بود با دست دیگر چادرش را درست
کرد :

_ آقای سزاوار تشریف ندارن؟

سعی کردم لبخندم را پاک کنم اما تاثیری نداشت :

جگوار سبا ساالر
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_ امیرواال خوابه ... دیشب دیر خوابید!

ثانیه ای خیره نگاهم کرد و بعد وارفته سر تکان داد :

_ آها ... من اومده بودم برای ... برای

همینکه قدم دیگری عقب رفت با لبخندی کج به سینی دستش
اشاره زدم :

_ احتماال برای نذری

اخم کمرنگی روی صورتش نشست
فهمیده بود از اذیت کردنش لذت میبرم :

_ درسته ... بفرمایید

لبخندم را جمع کردم تا بیش از این صورتش درهم نرود

همین حوله ی سرم و لباس های نم دار به بدنم چسبیده برای
او گواه همه چیز بود

ظرف ولرم را از سینی اش برداشتم :

جگوار سبا ساالر
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سینی را پایین آورد و محکم فشرد :

_ آها

جگوار سبا ساالر
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_ مرسی ... به امیرواالال میگم شما زحمت کشیدین

لبخندی مصنوعی زد و کمی این پا آن پا کرد

در دل خندیدم
_ شما خواهر آقای سزاوارید؟" نسبتم و بپرس دیگه "

بالالفاصله جواب دادم :

_ خیر

کمی خیره نگاهم کرد و من ادامه دادم :

_ همسرشونم

_
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 لبخند زدم و او به سمت پله ها رفت
ثانیه آخر گیج برگشت و اینبار در آسانسور را باز کرد

ظرف آش را محکم گرفتم و با پا در را بستم

_ کی بود؟

با شنیدن صدایش از جا پریدم :

_ ترسوندیم ... نزدیک بود آش بریزه

با موهای ژولیده و چشمان ورم کرده از خواب به در اتاق
تکیه داده بود :

_ آش از کجا؟

ناخوداگاه لب هایم کش آمد :

_ یکی از عشاقت آورد

سردرگم گوشه پلک راستش را خاراند
هنوز خواب بود

کاش می شد انگشت هایم را در موهایش که روی پیشانی
اش ریخته بود فرو ببرم و بیشتر بهمشان بریزم
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 دانم او هم مثل اصالالن از این کار عصبانی می شود یا
نمی

نه

کی ان؟!  Rعشاقم _

به سمت مبل ها رفتم و کاسه ی آش را روی میز گذاشتم
جعبه پیتزا و قوطی های خالی نوشابه دیشبمان هنوز روی

زمین افتاده بود

_ فکر کنم همسایه بود

موهایش را چنگ زد و ابرو باالال انداخت :

_ مریم؟

شانه باالال انداختم :

_ نمی دونم اسمش رو نگفت

زیرچشمی به صورت خواب الودش خیره شدم
انگار برایش اهمیت چندانی نداشت

دوباره پلک راستش را خاراند و به سمت سرویس بهداشتی
رفت :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ همش رو نخور ... منم گرسنمه

با دست و روی خیس برگشت و با بی خیالی رطوبت دست
هایش را با شلوار راحتی اش گرفت

ازینکه در خانه اش آزادی داشتم خوشم می آمد
در عمارت از ترس حاج بابا و مامان گلی کسی کاری

خالف قوانین انجام نمی داد اما اینجا از این خبرها نبود
اصال او خودش دست مرا هم از پشت بسته بود!

قاشق تمیزی آورد ، روبرویم نشست و در همان کاسه
مشغول خوردن شد

دست از خوردن برداشتم و نامحسوس خیره اش شدم :

_ امروز می خوام برم تهران

سرش را باال آورد :

_ چرا؟

 _ میرم خونه مهراب

فرصت اعتراض ندادم :

جگوار سبا ساالر
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_ نمی رم بمونم ... می رم فقط حرف بزنم ... چکاوک و
چاوش رو هم میبینم

_ امروز نه

_ امروز باید برم

قاشق پر از آش رشته را به سمت دهانش برد :

_ فردا برو ... خودم میبرمت

_ الالزم نیست من ...

جمله ام را محکم قطع کرد :

_ من میبرمت ... خودمم تهران کار دارم

سکوت کردم و او ادامه داد :

 در ضمن الالزم نیست سر هر مسئله کوچیکی باهم بحث  
_
کنیم مگه نه؟! درسته سنت کمه اما اونقدرام بچه نیستی ...
قراره یک مدت باهم زندگی کنیم ... بیا سخت نگیریم  



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

سر تکان دادم و او با لبخند از جا بلند شد
کم کم به این رنگ عوض کردن ها و تغییرات یهویی اش

عادت می کردم

_ فردا رو باید مرخصی بگیرم تو رو ببرم

با اخم دهان باز کردم تا بگویم من ازت نخواستم و احتیاجی
نیست که ادامه داد :

_ می تونی برای تشکر امشب شام درست کنی ... انقدر
فست فود خوردم معده ام سوراخ شد

_" لطفا پیام پایین رو بخونید :

* * * * *

اتومبیل را روبروی خانه ی مهراب نگه داشت :

_ رنگت چرا پریده؟

به خانه ی حیاط دار قدیمی خیره شدم :
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_ نپریده

مردانه خندید :

_ می ترسی از اینجاهم بیرونمون کنن؟

لب هایم کش آمد
طنز تلخی بود که واقعیت داشت :

_ مهراب با حاج بابا فرق داره

در را باز کرد و سر تکان داد :

_ هنوزم نمی دونم چرا به اون مرد میگی حاج بابا ... من
که نوه اشم دوست ندارم قبول کنم نسبتی باهاش دارم

پشت سرش از ماشین پیاده شدم
هوای تهران سرد تر از دو روز پیش بود

امیرواال با اخم زنگ را فشرد :

 _ چرا چیزی نپوشیدی؟

_ نداشتم ... خونه ی حاج باباست

جگوار سبا ساالر
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در با تیک بلندی باز شد
کنار ایستاد تا من اول وارد شوم :

_ میگم مامان گلی بفرسته

وارد خانه شدم و او پشت سرم امد

_ نیازی نیست ... من تهران میمونم

گوشه لبش با تمسخر کش آمد :

_ اون وقت کجا؟

_ خونه مهراب ... همینجا پیش چکاوک می مونم

در را بست
حیاط بزرگی بود اما در باغچه ها درخت و گلی به چشم

نمی خورد
بخاطر زمستان و سردی هوا نبود

نه مهراب وقت رسیدگی به باغچه هارا داشت و نه چکاوک
حوصله ای برایشان

_ تو مگه نگفتی حرفی از موندن نمیزنی؟

جگوار سبا ساالر
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سریع جبهه گرفتم :

_ برای تو چه فرقی می کنه؟ من تهران باشم راحت ترم

سرش را با تاسف تکان داد و به سمت در رفت :

_ من نگران توام بچه ... باز تا دوساعت لب و لوچه ات
آویزون میشه

_ مهراب فرق داره

بازهم صبرکرد تا من اول داخل شوم
چکاوک با لبخند مهربانی کنار مهراب ایستاده بود

_ فرق داره اما از نظر اونا من و تو دوتا جوون خام و
احمقیم که از سر لجبازی با هم ازدواج کردیم و بعد تو

موندی عمارت و منم ول کردم رفتم پی یللی تللی

جلو آمدن چکاوک اجازه فکر کردن به حرفش را نداد
گونه ام را با لبخند کوتاه بوسید و دستش را به سمت

امیرواال دراز کرد :

_ چه عجب بی معرفت ... همیشه من و بابا میایم ...
افتخار دادی

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

مهراب خندید :

_ شرط میبندم اینبارم االی پیشنهاد داده

چکاوک به مبل های راحتی اشاره زد :

_ بیاین بشینین ... کار خوبی کردین اومدین ... من و بابا
امروز تعطیل بودیم حوصلمون حسابی سررفت

به زور لبخند زدم و به سمت مبل تک نفره رفتم
مهراب خندید :

_ باهم کنار اومدین؟!

کالفه نگاهش کردم :

_ چرا اینطوری می کنی مهراب؟

ابرو باال انداخت و نگاهم کرد
مسلط و پدرانه

فرزند کوچک حاج بابا و پدر چکاوک و چاوش بود اما نه
برای حاج بابا پسر شد و نه برای بچه هایش پدر

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
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سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

نونزده سال تفاوت سنی با دو قلوهایش باعث شده بود بیشتر
به عنوان دوست کنارشان باشد :

_ چطوری؟

_ طوری که انگار از هیچی خبر نداری

_ االالی ... ببین ... من دوست نداشتم به محض ورودتون
این بحث پیش بیاد اما مگه این انتخاب هردوتون نیست؟

امیرواالال پوزخند زد
احتماالال برای به حقیقت پیوستن حرف هایش

_

مهراب که سکوتمان را دید ادامه داد :

_ با شمام ... این خواسته شما نبود؟ شما دوتا نبودین که
بدون رضایت خانواده ها ازدواج کردید و بعدم زدین زیر

همه چیز

سرم را با غم پایین انداختم
درک نمی کرد

هیچ کدام درک نمی کردند

جگوار سبا ساالالر 



سبا ساالر

جگوار 

شاید هم حق داشتند ...

_ من و نگاه کن االی

سرم را باال آوردم و خیره اش شدم

_ تو به امیرواال بله نگفتی؟

گفته بودم ...
 خواهرم مرده بود

از قبرستان برگشته بودیم
هنوز بوی خاک را حس می کردم

اصالن طفلکم هم دنبال ماشین دویده بود
بله گفته بودم اما نه آنطور که در ذهن شماست...

_ گفتم

سخت به امیرواال خیره شد :

_ تو بخاطر این دختر روبروی حاجی واینستادی امیرواال؟
نیومدی پیشم گفتی عمو همونطور که تو نمیتونی با حاج بابا

بسازی منم نمی تونم ... تو این دختر و نخواستی؟

خواسته بود ...

جگوار سبا ساالر
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سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

جنازه آسکی بیچاره ام روی پشت بام بود
مردی هم سن پدرم کنارم پای سفره عقد نشسته بود

بی بی جان با التماس نگاهش می کرد
شاید حتی آسکی هم آنجا بود و با چشمانش از امیرواالال

خواهش می کرد
مرا خواسته بود اما نه آنطور که در ذهن شماست

_ خواستم

و هیچ چیز آنطور نیست که به نظر میرسد
صدای مهراب بلند شد :

_ پس چه مرگتونه شما دوتا؟ باشه ... اشتباه کردین ... اون
موقع بچه بودین ... باشه ... میفهمم! حاالال پنج سال

گذشت ... وقتشه دیگه خودتون برای خودتون یک قدمی
بردارین ... دوتایی!

چکاوک دستش را دور گردن پدرش انداخت و سعی کرد با
خنده قضیه را جمع کند :

_ بابا؟ اولین باره دوتایی اومدن ... ببین میتونی کوفتشون
کنی

مهراب کالالفه دستش را روی صورتش کشید

جگوار سبا ساالالر 
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جگوار
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تازه وارد چهل سالگی شده بود و اصالال نمی آمد دو فرزند
بیست ساله داشته باشد :

_ دلم خون میشه میبینم چیکار میکنن با زندگیشون ... من
بیست سالم نشده بود که از حاجی کندم و اومدم تو این خونه

... با دوتا بچه که مادر نداشتن ... بدون کار ، بدون
حامی ... اما جمع کردم زندگیم رو ... به خودم اومدم و

فهمیدم هیچ کس به جز خودم نمی تونه نجاتم بده

چکاوک دوباره معذب خندید :

_ بیخیال ...

به من و امیرواالال که در خودمان بودیم نگاهی انداخت :

_ مهراب بخاطر خودتون میگه ... این دو روز نگرانتون
بودیم

 خندید و من باز حرص خوردم ازین رنگ عوض
امیرواالال

کردن یهویی اش :

_ ترسیدین همدیگه رو بکشیم؟

مهراب با خنده سر تکان داد :

جگوار سبا ساالالر 



 

 _ بعید نبود

از جا بلند شد و به سمت اشپزخانه رفت :

_ چی میخورین برای نهار؟

امیرواال با تمسخر سوت کشیده ای زد :

_ کدبانو شدی

صدای مهراب از اشپزخانه آمد :

_ بودم ... اما االن میخوام از بیرون سفارش بدم مردک

قبل ازینکه بحث ادامه پیدا کند از جا بلند شدم :

_ ما باید بریم

امیرواال پوف کشید :

_ تازه اومدیم

چکاوک دستم را کشید :
جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

_ بشین الی

بغض داشتم ...
امیرواال گفته بود

او شاید انتظارش را داشت اما من حتی کوچک ترین
احتمالی نمی دادم که مهراب حمایتمان نکند :

_ من تو ماشینم

لحظه آخر صدای کالفه و خندان امیرواال خطاب به
چکاوک را شنیدم :

_ شما دخترا رو نمی شه تحمل کرد خدایی

_ 

همراهم سوار شد
پشت سرهم آب دهانم را فرو می دادم تا بغض نکنم

ماشین را روشن کرد و خندید :

_ دوست نداشتم از این جمله استفاده کنم اما دیدی گفتم؟!

با لب های برگشته به سمتش چرخیدم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
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_ چرا میخندی؟!

با دیدن چشمان پر اشکم ابروهایش باال پرید و متعجب
دوباره خندید :

_ داری گریه میکنی جوجه؟

دستم را با حرص روی گونه ام کشیدم :

_ نه

_ من که بهت گفتم چه خبره

ناخواسته آرام زمزمه کردم :

_ از اکتای متنفرم

سکوت می کنر
با چشمان خیس نگاهش کردم :

_ تو هم متنفری نه؟

جوابم را نمی دهد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر
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جگوار سبا ساالر
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بی توجه سرم را به پشتی ماشین تکیه دادم :

_ از اکتای و آتا متنفرم که این بالال رو سرم آوردن ... از
آسکی و آنا که مردن بدم میاد ... از اصالالن که نجاتم

نداد ... از بی بی جان ... از تو ... از همه متنفرم ... از
این دنیا که انگار فقط من توش زیادی ام متنفرم

این جمالالت را خیلی تکرار کرده بودم...

_ می خوای بری دانشگاه؟!

بهت زده سرم را به سمتش برگرداندم :

_ چی؟!

_ مگه پیش حاجی دبیرستانت رو تموم نکردی؟ دیپلم داری
دیگه ... می خوای دانشگاه ثبت نامت کنم؟ همون رشته ای  
که می خوای  

پاهایم را از کفش بیرون آوردم و همانطور که زانوهایم را
در آغوش می کشیدم روی صندلی به سمتش نشستم :

_ چرا؟



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ من که شب تا صبح نیستم ... صبحم می رسم خونه مثل
جنازه تا عصر خوابم ... کرج کسی رو هم نمی شناسی ...

برو دانشگاه مدرکت رو بگیر همم از این وضعیت یکم
تغییر می کنه ... میخوای؟

: نفسم را آه مانند بیرون فوت کردم 

_ مرسی ... باید فکر کنم

پشت چراغ رمز ایستاد و نگاهم کرد :

_ فکر کنم هنوزم رشته های بدون کنکور ثبت نام داره

گوشه لبم کش آمد :

_ سال دیگه ... کنکور شرکت می کنم!

_ رشتت چی بود؟

_ تجربی

خندید :

_ عمرا ... من یک سال پشت کنکور بودم

جگوار سبا ساالالر 



 

کنجکاو نگاهش کردم
انگار برای ثانیه ای غم هایم فراموشم می شود...

_ چی خوندی؟

_ دامپزشکی ... عاشق عکاسی بودم اما حاجی نذاشت ...
گفت درس نیازی نیست بیا پیش خودم تو گاوداری ... تو
دبیرستان نمره هام همیشه عالی بود ... بابا محسن حیفش

اومد ... گفت بخون اما یک رشته بخون که حاجی ام
راضی باشه ... منم یک سال نشستم خر زدم تا از آخر

دامپزشکی قبول شم و برم ور دل حاجی تو گاوداری

_ من نمی مونم ... سال اول قبول می شم

به طرز مسخره ای سر تکان داد :

 _ باشه

_ میخوام مثل تو دامپزشکی بخونم

_ 

_ می خوام مثل تو دامپزشکی بخونم

جگوار سبا ساالر
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تلخ می خندد :

_ می خوای جای من رو تو گاوداری حاجی بگیری؟!

لبخند می زنم :

_ نه ... من حیوونارو دوست دارم ... اونا از انسان ها
دوست داشتنی ترن ... دوست دارم حالشون خوب باشه ...

دوست دارم به اونا کمک کنم

با لبخند سرتکان می دهد :

_ پس رفت دوسال دیگه

با اراده سر تکان دادم :

_ همین امسال

_ رتبت به دامپزشکی دولتی خورد من اسمم رو عوض می
کنم

لبخند می زند
همه چیز فراموش شده بود !

جگوار سبا ساالر
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جگوار
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_ شرط میبندم ... اگر امسال قبول نشدم هرچیزی تو بگی

متفکر سر تکان می دهد :

_ و اگر قبول شدی؟

_ اردبیل انتخاب رشته می کنم

لبخندش محو می شود و اخم کمرنگی بین ابر هایش می
نشیند

بی توجه ادامه می دهد :

_ اگر اردبیل قبول شدم کمکم می کنی اونجا بخونم ...
قبول؟

_ اینکه برگردی به اونجا خوشحالت میکنه؟

از پنجره به فضای بیرون خیره می شوم
هوا سرد شده و خیابان ها خلوت است :

_ خوشحالم نمیکنه ... اما شاید آرومم کنه

_ قبول !

جگوار سبا ساالالر 



 

ابروی راستم را باال می اندازم
ادامه میدهد :

_ اگر سال اول دامپزشکی قبول شدی اولین انتخابت رو
بزن اردبیل ... کمکت می کنم

می خندم
کوتاه اما پر آرامش

پشت دستم را روی شیشه ی بخار گرفته می کشم :

_ امیرواال؟

_ بله؟

نفسم را بیرون می فرستم
پسربچه ای با کفش اسکیت دست پدرش را گرفته و با دقت

 روی آسفالت خیابان سر می خورد

_ به مامان گلی بگو وقتی خواست لباسام رو بفرسته مرغ
عشق هام رو هم بذاره ... دلم براشون تنگ شده...

و انگار از همان روز به بعد هر دو خیلی چیزها را قبول
کردیم

جگوار سبا ساالر
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پذیرفتیم اسممان در شناسنامه ی هم است
شاید به خواست خودمان نبوده و سرنوشت اینطور چیده

است اما به هرحال همسرش هستم و همانطور که مهراب
گفت هیچ کس به جز خودمان به ما کمک نخواهد کرد ...

دوستانی که از چنل وی آی پی جگوار و رمان قراضه چین
��️❤می پرسید لطفا این پیام رو بخونید

_ 

روبروی کتاب فروشی بزرگی می ایستد :

_ پیاده شو

گنگ نکاهش می کنم :

_ چرا؟

پیاده می شود و در سمت مرا هم باز می کند :

_ مگه نمی خوای کنکور بدی؟ کتاب بخریم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر
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سبا ساالر

جگوار 

بهت زده سر تکان می دهم
کمتر از بیست دقیقه ی پیش پیشنهاد داده بود و حاال می

خواست کتاب بخرد؟!

وا رفته نگاهی به پاهای بدون کفشم انداختم :

_ می ترسی پشیمون شم؟!

با جدیت عینک آفتابی اش را به چشم می زند :

_ نه می ترسم سال دیگه که قبول نشدی بهانه دیر شروع
کردن بیاری!

لب هایم کش می آید
انگار انرژی و حال خوبش مسری ست که برخالف چند

دقیقه قبل با لبخند کفش هایم را می پوشم و همراهش وارد
کتاب فروشی می شوم

بدون اینکه به راهنمایی های مرد فروشنده توجه کند به
سمت قفسه ها می رود و هم زمان بلند می خندد :

_ من خودم پشت کنکور بزرگ شدم برادر

مرد نیشخندی می زند و من در سکوت کنارش می ایستم

جگوار سبا ساالر
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جدا می کند و  Rکتاب های تست با قطر باالال را با سرعت
روی هم می چیند

وحشت زده با دهان باز تماشایش می کنم :

_ همه اش الالزمه؟

بی توجه به من کتاب تست شیمی را باالالی سرش می
گیرد :

_ جناب این چاپ جدید نداره؟

مرد سرش را به سمت قفسه های پشت سرش می گرداند و
بعد از چند ثانیه جواب می دهد :

_ اینجا دارم ... پاسخنامه هم بذارم؟

 که تایید می کند مرد با خونسردی کتابی پرقطر تر
امیرواالال

از قبلی روی ویترین میگذارد :

_ شیمی یک کتاب نکات هم دارم برای کنکور ... پر
فروش بوده رو هوا می برن ... یکی دیگه بیشتر نمونده

نمی خوای؟



 

سبا ساالالر
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 بی توجه به صورت وارفته ی من جلو می رود و
امیرواالال

نگاهی به کتاب می اندازد :

_ بذار اینم ... دو روز دیگه نگه کتاب نداشتم رتبم و نمی
شه خوند

مرد می خندد و امیرواالال همانطور که زیرچشمی به
صورت مات من لبخند می زند ادامه می دهد:

_ بچه های این دوره زمونه !!!

عصبی سر تکان می دهم
تفاوت سنی اش با من به ده سال هم نمی رسد و از نظرش
اینقدر بچه می آمدم یا برای دراوردن حرصم اینطور می

گوید؟

صورت خندان و نیش بازش را که می بینم بیشتر به مورد
دوم احتمال می دهم

 که قیمت را حساب کرده و می گوید امیرواالال با خنده و
مرد

تاسف سرتکان میدهد و کارت بانکی اش را از کیف پولش
بیرون می آورد :

_ فقط دلم می خواد قبول نشی بچه

جگوار سبا ساالالر 



 

  

روبروی خانه می ایستد :

_ در آسانسور رو باز کن من اینارو میارم

به سمت یکی از جعبه های مقوایی کوچک تر دست دراز
کردم که مانع شد :

_ در و باز کن تو جوجه ... کمرت درد می گیره

 از ماشین پیاده شدیم
دکمه آسانسور را فشردم :

_ االن می رسه

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر
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 دارم چشم غره بروم اما یاد قیمت باالالی کتاب ها که
دوست

می افتم کاری نمی کنم و جلو می روم تا کمکش کنم جعبه
هارا تا ماشین ببرد

دوستایی که برای وی آی پی جگوار و قراضه چین می
پرسن پیام پایین رو مطالعه کنن لطفا :

_



 

سبا ساالالر
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حرفی نمی زند و من با کنجکاوی به قطر کتاب ها نگاه می
کنم :

_ باید همش رو بخونم؟

_ بله

_ تو هم خوندی؟

_ بله

_ همینارو بخونی قبول میشی؟

کالالفه چشم غره می رود :

_ جای حرف زدن باز کن درو ... دستم شکست

قبل ازینکه دست دراز کنم کسی از آن طرف در را باز می
کند

ابروهایم باالال می پرد و کمرنگ لبخند می زنم
این دختر را قبالال هم دیده بودم

 را آش مهمان کرده بود و من هم بی نصیب نماندم!
امیرواالال

زنی جوان همراهش است

جگوار سبا ساالالر 



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

مریم با دیدنمان مضطرب انگشت هایش را در هم قفل
کرد :

_ سالالم

امیرواالال بی حوصله جواب داد :

_ سالالم ... االالی دستم خشک شد

مریم بالالفاصله جواب می دهد :

_ می خواین کمکتون کنم؟

از گونه هایش که به محض تمام شدن جمله رنگ می گیرد
می فهمم بدون فکر حرف زده و از دهانش بیرون پریده

است

قبل از اینکه ما حرفی بزنیم زن کنارش اخم می کند :

_ وا مریم جان چرا تو؟ همراهشون به خودش زحمت نداده
حتما سنگین نیست دیگه

از شباهتشان می توان حدس زد باهم نسبت نزدیکی دارند

جگوار سبا ساالالر 



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

با اخم در اسانسور را کامل باز کردم و امیرواالال با
خداحافظی کوتاهی پشت سرم وارد شد

متفکر که به دیواره ی آسانسور تکیه می دهم با حرص
میغرد :

_ دکمه رو بزن دیگه ... تازه می خواست جعبه هم بلند کنه
... تو خودت و بکشونی باالال هنر کردی

انگشتم را روی عدد سه فشردم :

_ اجازه می دادی مریم جان کمک کنن

محلم نداد و بعد از چند دقیقه از آسانسور بیرون رفت :

_ از تو جیبم کلیدهارو بردار

دستم را در جیب پیراهنش فرو میبرم که در خود جمع می
شود

متعجب می خندم :

_ قلقلکی؟!

کالالفه پوف می کشد :



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ اذیت نکن بچه ... در رو باز کن کمرم درد گرفت

با خنده جیبش را می گردم و او بیشتر در خود جمع می
شود :

_ نیست

_ جیب شلوارم و ببین

دستم را در جیب شلوارش فرو می برم و عالالوه بر کلیدها
بسته کوچک آدامس را هم بیرون می اورم

وارفته نگاهش می کنم :

_ خجالت نمی کشی آدامس موزی می خوری مرد گنده؟

اینبار صدایش جدی ست :

_ االالی در و باز نکنی جعبه هارو میذارم همینجا و میرم
سرکار ... خودت باید دونه دونه ببری تو خونه جابه جا

کنی

مطیعانه کلید را در قفل می چرخانم که جدی تر ادامه می
دهد :

جگوار سبا ساالالر 



 

" امیرواال "

زمانی که مادرم چمدان بست المیرا یک ساله بود من حدود
چهارده سال داشتم

بیشتر نگران المیرا بود تا من ...
نه اینکه کمتر دوستم داشته باشد نه

می گفت امیرواال با هر شرایطی سریع اخت می شود تا
جایی که خیلی زود حتی به نبود من هم عادت می کند

 واقعیت نداشت !

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_آدامسمم بذار سرجاش ... آفرین گل دختر

زیر لب خسیسی زمزمه کردم و بسته زرد رنگ آدامس
موزی را در جیبش برگرداندم

دوستانی که برای وی آی پی جگوار و یا قراضه چین می
پرسن لطفا پیام پایین رو بخونن

 تو ناشناس همه شو جواب بدم اصالال�🙏👇👇�
من وقت نمیکنم

_



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

بازهم از رفتن یهویی و جدایی اش ضربه خوردم اما چند
سال پیش که سوییچ ماشین و کلید خانه ام را روبروی حاج

بابا پرتاب کردم فهمیدم در بعضی شرایط حق با او بوده
است

از گاوداری بیرون آمدم و در دامپزشکی شبانه روزی
مشغول شدم

عمارت را کنار گذاشتم و در اپارتمانی هفتاد و پنج متری
زندگی کردم

سخت بود اما سریع عادت کردم و زندگی ام روی غلطک
افتاد!

دوهفته پیش که با تماس مهراب از میهمانی بیرون زدم و
همراه االالی به خانه برگشتم هم برایم سخت نبود

از او سریع تر کنار آمدم و زندگی ام را با همخانه ای
کوچک تنظیم کردم

روپوش سفید را تن کرده ام و به سمت منشی رفتم :

_ خانم جباری ماه قبل قرار بود با مرغداری یوسفی
هماهنگ کنید



سبا ساالر

جگوار 

سرش را از سیستم روی میز باال آورد :

_ دکتر مال دو هفته پیشه ... حتی تو مطب درست نمی
بینمتون که برای یوسفی بخوام وقت هماهنگ کنم

سر تکان می دهم
حق با او بود! دو هفته پیش از این ماجراها علیرضا رهایم
نکرده بود و بعد هم مهراب از کالنتری تماس گرفته بود :

_ ببین اگر فردا صبح زود خود یوسفی هست می رم
مرغداری ... وقتم آزاده

سر تکان داد :

_ چشم دکتر ... دکتر معینی هم گفتن بهتون بگم عروسی
برادرشونه ... این هفته رو اگر می تونید شما شیفت صبح

بیاید ایشون شب

ابروهایم کمی بهم نزدیک شد
همین روزها که دخترک بازیگوش در خانه تنهاست باید

 اینطور می شد؟
می خواستم امشب کرج را نشانش دهم تا کمی از این پیله

ی تنهایی فاصله بگیرد

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

می خندید اما حس می کردم از رفتار حاجی و بعد هم
مهراب تا چه حد رنجیده است اما چاره ای نبود...

معینی تمام شیفت هایی که با علیرضا به تفریح و سفرهای
یک روزه می رفتم را برعهده گرفته بود :

_ فردا که جمعه ست ... از شنبه صبح میام

جباری سر تکان می دهد :

_ بهشون می گم دکتر

ساعت نزدیک شش صبح است که جباری ماگ قهوه ام را
روی میز می گذارد :

_ آقای یوسفی گفت هشت منتظرتونه

سرتکان می دهم :

_ اینجا که خبری نیست ... میرم خونه از همونجا هم به
یوسفی زنگ میزنم ... این ساعت کسی نمیاد ... اگرم اومد

زنگ بزن به معینی بگو خودش رو زودتر برسونه

جباری چشم آرامی گفت

جگوار سبا ساالالر 



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

در خانه را که باز کردم همه چیز مثل قبل است و خبری
از االالی نیست

کالالفه جعبه دستمال کاغذی را کناری پرتاب کردم :

_ االالی؟

جوابی نداد ... جلوتر رفتم
روی تخت خوابیده و موهای بلندش روی بالشت پخش شده

بود

_

بلند تر صدایش زدم :

_ االالی ... پاشو بجنب

چشمانش را با زور باز کرد
نگاهش گیج و خواب آلود است :

_ ساعت چنده؟

_ شیش



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

خواب آلود سرش را روی بالشت کوبید :

_ ولم کن ... اصالال تو چرا خونه ای؟

از زبان درازی اش خندیدم :

_ اومدم تو رو بیدار کنم ... مگه هفت برنامت شروع
نمیشه؟

_ هشت و نیم

با تعجب ابرو باالال انداختم :

_ من برات نوشتم هفت

بالشت را در آغوش کشید و با همان چشمان بسته خندید :

_ منم تغییرش دادم ... دوساعت دیر تر ... آدم باید خوب
بخوابه تا یک چیزی بفهمه

پتو را از رویش کشیدم و هم زمان شماره یوسفی را
گرفتم :

_ آدم می تونه تا سه نصفه شب نشینه پای بازی

جگوار سبا ساالالر 



 

بدنش را کشید و دوباره خندید :

_ تو باختی ... واسه همین زود برگشتی؟ نهار قرمه سبزی
درست کن

سریع لبخندم را جمع کردم :

_ تا به روت میخندن پرو میشی بچه ... پاشو شروع کن
دیر شد

روی تخت نشست
بلوز استین سه ربع سبز رنگی به تن داشت :

_ نهار چی؟

یوسفی جواب نداد
دوباره تماس گرفتم :

_ پیتزا میخرم

_ باید قرمه سبزی درست کنی ... دیشب باختی ... بخاطر
تو تا سه نصفه شب بیدار موندم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ قرمه سبزی می خرم

از اتاق بیرون زد :

_ درست کن ... خودت!

صدای یوسفی که در گوشم پیچید به سمت میز کوچک کنار
تخت رفتم و برنامه ی االی را باز کردم :

_ به به آقای دکتر ... چه عجب بابا ... من دو هفته بیشتره
منتظرم بیای یک مهر و امضا بزنی برادر من ... یک

وقت بازرس بیاد بدبخت میشم

همانطور که جواب یوسفی را می دادم خودکار اکلیلی هارا
برداشتم و با تاسف سر تکان دادم

االی با دست و روی خیس کنارم نشست و صدایش را پایین
اورد :

_ خودم درست می کنم

بی توجه در خودکار اکلیلی بنفش رنگ را باز کردم

االی با اخم نگاهم کرد :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ اون و دست نزن ... با این روان نویسه بنویس ... اون
خراب میشه

بی توجه به او روز پنج شنبه را پیدا کردم و دور تایم هفت
تا هشت و نیم صبح دایره کشیدم

االالی دوباره غر زد :

_ بندازش شنبه دیگه ... دوباره خواستی برنامه بنویسی
میزنیش

محل ندادم و همانطور که آدرس را از یوسفی گرفتم دایره
را با فلش بزرگی به پنج شنبه ساعت هشت تا ده شب منتقل

کردم

االالی از جا بلند شد و اینبار بی توجه به فرد پشت خط با
صدای بلند تر تاکید کرد :

_ من اون ساعت درس نمی خونم ... نمی تونم خوابم میاد

از یوسفی مختصر خداحافظی کردم :



 

همانطور که اسم دارو و ویتامین ها را یادداشت می کنم
پشت سرهم برای یوسفی و مرد کنارش توضیح دادم :

_ فقط دو هفته اول که جوجه نمی تونه ویتامین هاشو از
جیره تامین کنه به غذاش اضافه کنید ... بعدش فقط یک

روز در هفته کفایت می کنه

یوسفی به شانه مرد کنارش کوبید :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ االالی من برای ظهر برمیگردم ... تا اون موقع دوتا از
مربع هارو تموم کن

بی خیال روی کاناپه لم داده و همانطور که سیب گاز می
زد با موبایلش بازی می کرد

جلو رفتم ، موبایل را از دستش کشیدم و در جیب کتم
فرستادم :

_ اینم دست من می مونه ... برگشتم میدم بهت

بی اعتنا نسبت به جیغ جیغ هایش در را بستم و خارج شدم

_



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ خلیل خودت حواست باشه چی می گن ... من حواس
درست حسابی ندارم

بی توجه به آن ها نگاهی به برگه دستم انداختم :

_ اون چندتایی که جدا کردین آنتی بیوتیک مصرف کنن ...
اونایی که بیماری دارن هم به هیچ وجه واکسن نزنین

از مرغداری که راه افتادم ساعت از دو گذشته بود
در خانه را باز کردم و اول و از همه به اتاق سر زدم

روی زمین به شکم دراز کشیده و مدادی پشت گوشش
گذاشته بود

با دیدنم دستی به چشمانش کشید :

_ کی اومدی؟

موبایلش را گوشه میز گذاشتم :

_ االالن

گرفته سر تکان داد
بشکنی زدم و با چشم موبایل را نشانش دادم :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ موبایلت
 

سرش را باال نیاورد :

_ مرسی

دودفعه قبل که موبایلش را گرفته بودم زمان تحویل دادن
تهدید کرده بود اما اینبار انگار حوصله نداشت

_ چته بچه؟

سرش را از کتابش باال نیاورد :

_ هیچی

_ داشتم می رفتم که شنگول بودی

آرام گفت :

_ امروز چاوش ضبط داره

ابروهایم بهم نزدیک شدند
آخرین بار چاوش پایش را به کالنتری کشانده بود :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

_ زنگ زد؟

_ موبایلم دست تو بود

لعنتی به حواس پرتم فرستادم و ابروهایم به هم نزدیک تر
شد :

_ اومد اینجا؟

_ نه

_ پس ...

همانطور که دستانش را زیر چانه اش زده و نگاهش به
کتاب است میان حرفم پرید :

_ خودم تاریخش رو می دونستم ... صبح که تو رفتی یادم
اومد

مکث کوتاهی کرد و ادامه داد :

_قرار بود منم باهاش برم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

بهت زده نالید :

_ چرا اینطوری می کنی؟

بی توجه به او به سمت یخچال رفتم :

_ چیه؟ فکر کردی وقتی من اومدم تو این قوطی کبریت
هر روز زنگ می زدن حالم رو بپرسن؟

صدای گرفته اش از اتاق آمد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

لب های آویزانش را که دیدم زبانم را گزیدم تا به خنده نیفتم

_ از وقتی اومدم اینجا حتی یک زنگم بهم نزدن

به چشمان پربغض و چانه ی لرزانش نگاه کردم
انگار واقعا به هم ریخته است اما من قرار نبود دلداری اش

دهم
منی که خودم پنج سال پیش فراموش شدم ...

_ به جهنم



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ مامان گلی و مهراب باهات در تماس بودن ... چاوش و
چکاوکم ... ساره و سیماهم حتی ازت خبر داشتن

کشو اول فریزر را باز کردم :

_ مامان گلی پرستار بابام و عمو محمد بود ... جایگاهش
خیلی بیشتر از این حرفاست قبول ، اما من منتظر مامان

گلی یا عموم و بچه ها نبودم

_ پس کی؟ حتما حاج بابا؟!

عصبی کشو بعدی را باز کردم :

_ خیلی دور از ذهنه پدربزرگم یا مادرم و خواهرم تماس
بگیرن؟

جوابی نداد و من سرگردان پوف کشیدم :

_ پاشو بیا گوشت و سبزی بده

کنار اجاق گاز ایستاد
موهایش را باالالی سرش بسته و مداد هنوز پشت گوشش

بود :



سبا ساالر

جگوار 

_ چرا؟

_ مگه قرمه سبزی نمی خواستی؟

ناباور خندید :

_ درست می کنی؟ اصال مگه بلدی؟ اونبار نیمرو درست
کردی انقدر روغن و نمک داشت قابل خوردن نبود

_ نباختم مگه؟ یک بسته گوشت و سبزی بده

به سمت فریزر رفت :

_ از خرید اومدیم خودت گذاشتی تو فریزر

کمی گشت و باالخره دستش را باال آورد :

_ بسته بندی نکردی ... همونطوری یخ زده

خسته به بسته بدشکل و بزرگ دستش خیره شدم :

_ یک املت میزنی؟

بی خیال شانه باال انداخت :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ نه ... تو باختی ... هرچی درست می کنی بدو که از
گرسنگی مردم

از در آشپزخانه که خارج شد با اکراه تخم مرغ و گوجه
های پالالسیده را از یخچال بیرون آوردم

هم زمان با یک دست مواد درون تابه را هم زدم و با دست
دیگر به لطیفه ی زشت علیرضا دادم :

_ االالی ... بیا بشقاب ببر حاضره

جوابی نداد
کالالفه پوف کشیدم و تابه داغ را روی نان گذاشتم :

_ االالی؟

_ داری میری ترکیه؟!

متعجب سرم را باالال آوردم
برگه آچاری دستش بود

_ اون و از کجا آوردی؟



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ دنبال جزوه عربی بودم ... داری میری ترکیه؟

از یخچال سبد سبزی را بیرون آوردم :

_ معلوم نیست

_ پس این چیه؟

_ فقط درباره رشتم تو اون کشور تحقیق کردم

_ بری میمونی؟

به چشمان پرسشگرش خیره شدم :

_ معلوم نیست ... باید ببینم شرایطش چطوره

دوباره تکرار کرد :

_ شرایط جور بشه می مونی؟

سرم را به نشان تایید تکان دادم :

_ اگر جور بشه می مونم



 

دوستانی که برای وی آی پی جگوار می پرسید تا پارت
هارو جلو جلو بخونید :

_ 

" االی "

 رفتنش مهم نیست
اصال برود دور ترین نقطه ی این دنیا

چه اهمیتی دارد؟
مگر بود و نبودش فرقیR هم دارد؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

نگاهم را از چشمان خیره اش گرفتم و به تابه دادم :

_ بیا بشین بخوریم

زمزمه ارامش به زور به گوش رسید :

_ گرسنه نیستم

و قبل ازینکه فرصت اعتراض داشته باشم از اشپزخانه
خارج شد



سبا ساالر

جگوار 

منصفانه فکر کردم

خشمی که از رفتنش دارم را کنار گذاشتم و عادالنه از
خودم پرسیدم

بود و نبودش تفاوتی دارد؟
دارد !

نه اینکه وابسته یا دل بسته اش باشم نه ...
اما او حواسش است ...

 به چشمانم حواسش است!
هر زمان تر می شود و حالم ابری ست می فهمد

نه اینکه وابسته یا دلبسته ام باشد نه!
فقط مهر خرج می کند

از غم دوری اش دیوانه نمی شدم اما اینکه بازهم از طرف
یکی از نزدیکانم رها شوم دردناک بود!

با صدای باز شدن در سرم را بیشتر در بالشت فرو بردم
خوشخواب تکان خورد

کنارم نشسته بود

_ پاشو این و بگیر

کنجکاو سرم را برگرداندم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

لقمه ی بزرگ املتی را به سمتم گرفته بود
بی میل لقمه را از دستش گرفتم

جایی که نازت خریدارت ندارد ناز کردن جایز نیست!

_ می خوام برم تهران

به چشمانم خیره شد
نگاه دزدیدم

_ این هفته شیفتام جابه جا شد ... صبحا نیستم

گازی به لقمه ی غول پیکر زدم :

_ تنها میرم

_ جاده شلوغه ... برای چی می خوای بری؟

بی ربط به سوالش پرسیدم :

_ میشه اگر رفتی ترکیه من اینجا بمونم؟

مات نگاهم کرد
انگار تازه یادش آمده منی هم وجود دارد

دلخور نشدم

جگوار سبا ساالالر 



سبا ساالر

جگوار 

عادت کرده ام!

_ االی ... هنوز هیچی معلوم نیست

محکم جواب دادم :

_ من نمی خوام برگردم پیش حاج بابا ... احساس می کنم
اونجا اضافه ام

با محبت نگاهم کرد :

_ برنمی گردی

_ تا اون موقع جواب کنکور اومده ... اگر قبول شده باشم
قبل رفتنت کمکم کن برم اردبیل ... باشه؟

کالفه پوف کشید
احساس می کردم پشیمان شده است

_ االن چرا داری برنامه میریزی؟ دارم میگم اون در حد
یک احتماله ... اصال معلوم نیست بشه یا نه

بی حال از جا بلند شدم و پشت میز نشستم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

نمی فهمم کی از اتاق خارج شد

چیزی از فرمول های فیزیک نمی فهمم
ذهنم درگیر است

ناخوداگاه موبایلم را دست گرفتم و وارد پیج اینستاگرام
چاوش شدم

ویدیو آخرش را باز کردم

مثل همیشه بدون اضطراب با خونسردی تمام می خواند
بچه های گروه اطرافش بودند و او بعد از تمام شدن

موزیک با خنده با آن ها دست داد

مشتاقم بدانم چه کسی فیلم می گیرد که صدای پریا خواهر
دوست چاوش بلند می شود

جمله ای می گوید که نمی توانم تشخیص دهم
همگی میخندند و بعد فیلم تمام می شود

قطره ی اشکی روی صفحه موبایل چکید

بهت زده و عصبی دستم را روی گونه ام کشیدم
خبری از قطره های بعدی نیست

با دم عمیقی هوا را وارد شش هایم کردم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

برای آخرین بار نگاهی به فیلم انداختم و از پیج خارج شدم

همه چیز مثل همیشه است
جای االالی هم در هیچ جمعی خالی نیست

تلخ خندیدم و زیرلب تکرار کردم :
درست مثل همیشه ...

_

* * * *
مقابل ویترین شیک بوتیکی در پاساژ ایستادم

امیرواالال از پشت سر وسوسه کننده زمزمه کرد :

_ قشنگه

به پیراهن قرمز رنگ دخترانه خیره شدم
ساده اما بسیار خوش رنگ با گل بزرگی که روی کمرش

دوخته شده بود

قاشق بستی را در دهانم گذاشتم :

_ همین و بپوشم شب؟



سبا ساالر

جگوار 

سرباال انداخت :

_ نه برای امشب ... مراسم خاصی نیست که

مکثی کرد و ادامه داد :

_ اما اگر خودت دوست داری بحث چیز دیگه ست

از شعورش لبخند زدم
خندید:

_ بیا به جای لبخند ژکوند زدن برو پرو کن

در مقابل آینه اتاق پرو که چرخیدم از دیدن خودم به وجد
می آمدم

لباس اندازه است و به قشنگی در تنم نشسته فقط کمی
باالتنه اش تنگ است که اعتنا نمی کنم

دیشب ناراحت بودم و او صبح قبل رفتن درخواست داد تا
شب را در دورهمی دوستانش شرکت کنم

امیرواال مهربان بود ...
مثل پسربچه ها بدون فکر هرچه در دهنش بود را به زبان

می آورد

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

ناخواسته دل می شکست و ناراحت می کرد ، بعد با دیدن
چشمان غمگینت چنان عذاب وجدان می گرفت و پشیمان

می شد که دلت نمی آمد نبخشی

صدای غرغرش را از بیرون شنیدم :

_ تموم نشد

با لبخند در را باز کردم
بستنی ام را یک دستش گرفته و کیفم را روی دوشش

انداخته است

لبخندم کمرنگ شد
اینطور که من مشتاقانه منتظر عکس العملش هستم و او با
خنده تماشایم می کند زیادی در ظاهر شبیه به زن و شوهر

های واقعی هستیم...

_ فکر کنم باالالتنه اش یکم تنگتون باشه نه؟!

از کنار امیرواالال متوجه مرد فروشنده شدم که خیره نگاهم
می کرد

امیرواالال بااخم های درهم جلو آمد و در را به خودش
نزدیک کرد تا از بیرون دید نداشته باشد

جگوار سبا ساالالر 



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

صورت وارفته ی من را که دید بی توجه به چندثانیه پیش
سوت کشید :

_ محشره ... چه الالغرم دیده میشی

ابروهایم بهم نزدیک شد :

_ مگه چاقم؟!

لب هایش با سرگرمی کش آمد :

_ نه عزیزم پف لباسته

در اتاق را روی صورتش بستم :

_ مسخره

در آینه نگاهی به خودم انداختم و به او حق دادم
خودم هم حس کرده بودم در این دو هفته افزایش وزن

داشته ام و برای منی که در کل استخوان بندی درشتی دارم
خوب نیست اما بازهم دلیلی نداشت این موضوع را به رویم

بیاورد!



 

با باکس بزرگ لباس و چندبسته چیپس که به خانه برگشتیم
سعی کردم مثل خودش پر انرژی باشم

می فهمم جدیدا ترحم خرجم می کند و ازینکه ناراحت می
شوم عذاب وجدان می گیرد و این احساس دلنشین نیست

ازینکه وابسته اش باشم تنفر دارم
نه فقط او ...

دلم نمی خواهد زندگی و خوشحالی ام به وجود کسی وابسته
باشد چرا که دنیا خوب به من نشان داده آدم ها چطور با بی

خیالی ترکت می کنند

برای شب از میان لباس هایم که مامان گلی از عمارت
آورده بود شومیز لیمویی رنگ با کمربند پهن سفید پوشیدم

شلوار کتان سفید رنگ را پارسال همراه چکاوک خریدیم

او هم ساده پوشید

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

زیرلب بد و بیراهی نثارش کردم و مشغول دراوردن لباس
شدم

_



سبا ساالر

جگوار 

پیراهن آبی شیکی همراه شلوار مشکی
جلوی آینه با موهای بلندم درگیرم :

_ کت نمی پوشی؟

پشت سرم ایستاد :

_نه ... کمک نمی خوای؟

کم مانده از شدت کالفگی به گریه بیفتم :

_ چرا ... قیچی داری؟

متعجب ابرو باال انداخت :

_ قیچی برای چی؟

_ کش گیر کرده ... حوصلم رو سر برد

نزدیک آمد و با دقت مشغول باز کردنش شد:

_ فردا شیش زنگ می زنم بیدارشی درس بخونی ... نهارم
از بیرون میخرم ... حسابی بخون امروز جبران شه

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

موهایم کشیده شد اما بهانه گیری نکردم
دوست دارم مخالفت کنم اما اگر قرار بود از ایران برود

من هم باید فکری برای خودم می کردم
احتماال قبول نشدنم یعنی برگشت به عمارت حاج بابا ...

_ باشه

کش را روی میز انداخت و خندید :

_ چی شد غر نزدی؟

بدون دلخوری آرام شانه باال انداختم :

_ باالخره هرکس باید به فکر خودش باشه نه؟

لبخندش محو شد :

_ یک بار بهت گفتم هیچی معلوم نیست ... زندگی ما کی
رو برنامه پیش رفت که اینبار پیش بره؟

برس مو را برداشتم :

_ من درکت می کنم امیرواال

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

مکث کوتاهی کردم و کالفه ادامه دادم :

_ یعنی سعی می کنم درک کنم! قرار نیست تا آخر عمر
اسیر بشی ... الزم نیست بخاطر من تغییرش بدی ... فکر

کن من نیستم

برس را از دستم گرفت و به آرامی بین موهایم کشید :

_ اگر قرار بود فکر کنم نیستی وقتی سر سفره ی عقد اون
کثافت نشستی هرگز جلو نمیومدم

نگاهم را به زمین دوختم
محتاط موهایم را شانه کشید

_ برای چی آوردمت تهران؟ برای اینکه از دست اون
جماعت نجاتت بدم و هلت بدم بین یک سری نادون و احمقه

دیگه؟ آره االی؟ پس چرا اومدم؟ پدر تو چه فرقی داره با
پدربزرگ من؟

_ 

نگاهی به میز روبرویمان انداخت و گل سر لیمویی رنگ
را برداشت

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

با ناواردی قسمتی از موهایم را از دو طرف سرم جمع کرد
:

_ فکر کردی تهران بهشته؟ اشتباه فکر کردی ... منم اشتباه
کردم! اشتباه کردم تو اون خونه ولت کردم ... اما منم بچه

بودم ... مثل تو ترسیده بودم ... مثل تو از آینده وحشت
داشتم ... نمی دونستم تصمیم درست چیه

بلد نبود موهایم را درست کند
لبخند زدم

نا وارد سعی داشت گل سر را روی سرم نگه دارد :

 اما االالن فرق می کنه ... حتی اگر یک درصد قرار باشه
_

میشم برم اول از وضعیت تو مطمئن 

گل سر را بست و کمی عقب ایستاد
لبخند زدم
لبخند زد :

_ برای بار اول زیادم بد نشد

در آینه نگاهی به چشمانم انداخت و به سمت در رفت :

_ بیرون منتظرم

جگوار سبا ساالالر 



 

قبل ازینکه خارج شود صدایش زدم :

_ امیرواال؟

به سمتم برگشت و در سکوت نگاهم کرد
می خواستم تشکر کنم اما برای چه؟

برای سال های عمرش که بخاطر من و خانواده ام در
سردرگمی به دور از خانواده اش گذشت؟

من هم قربانی بودم ...

_ هیچی

حالم را فهمید
لبخندش عمیق تر شد ...

_ زود بیا جوجه

کنارش روی صندلی جلو نشستم و او راه افتاد
چشمانش قرمز شده

می دانم بخاطر کم خوابی ست
دورهمی شان در ویالی کوچکی اطراف شهر است

با موبایل کسی تماس گرفت و در را برایمان باز کرد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

حیاط کوچک اما با صفایی با آالالچیقی کنار ساختمان و
استخری جمع و جور که آب ندارد

صدای شاد دختری آمد :

_ چه عجب بابا آقای دکتر

با دیدن من لبخندش محو شد و ارام سالالم کرد
امیرواالال با لبخند دست داد

من هم زیرلب جوابش را دادم ...

کسی از داخل ساختمان فریاد زد :

_ ترانه؟ رفتی امیر و بیاری خودتم موندی؟

دختر جلوتر از ما به راه افتاد
پشت سرش رفتیم

جمعشان شلوغ نبود اما من معذبم
فکر نکنم بیست نفر بشویم

با ورودمان غیرعادی سکوت کردند خیره ام شدند

سرم را پایین انداختم
کاش نیامده بودم ...

جگوار سبا ساالالر 



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

پسری جلو آمد و گرم تر از بقیه خوش آمد گفت
امیرواالال دست داد :

_ کیهان نیست علیرضا؟

_ خورده به ترافیک احتماالال

پسری با موهای بور و قد کوتاه پرسید :

_ معرفی نمی کنی امیر؟

قبل ازینکه ما بتوانیم حرفی بزنیم پسری که امیرواالال
علیرضا خطابش کرد جدی گفت :

_ االالی ... همسر امیرواالال

_

نگاهمان کردند
بعضی با تمسخر و پوزخند و بعضی هاج و واج و بهت

زده

امیرواالال خندید :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ چرا خشکتون زد؟

زنی با لبخند دست به سمتم دراز کرد و بعد از معرفی
کوتاه و تبریکی عقب ایستاد

چند نفر دیگر که با شوخی و خنده جلو آمدند کم کم جو
سردمان از بین رفت اما باز هم احساس خوبی به این جمع

نداشتم

آشکار است همه دوست های چندین ساله هستند و تنها
غریبه و تازه وارد بینشان منم

بین بحث ها از خاطرات قدیمی دوران دانشجویی می گویند
و من خودم را بی هدف در گالری موبایلم سرگرم می کنم

امیرواال کنار گوشم زمزمه کرد :

_ میوه بخور ... بیکار نمون

_ نمی خوام ... کی میریم؟

بی توجه به من پرتقال بزرگی را همراه کارد و پیش دستی
روی پایم گذاشت :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر
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_ پس برای من پوست کن جوجه

ناچار موبایلم را کنار گذاشتم و مشغول شدم

کم کم حرف هایشان تمام شد و دورهمی شکلی دیگر به
خود گرفت

صدای موزیک به آسمان می رود و چند نفرشان وسط
مشغول رقصیدن می شوند

چیزی نگذشت که برق ها خاموش شدند و بساط مشروب
پهن شد

امیرواال نزدیک تر آمد :

_ نزدیک من بمون

دختری با دو گیالس در دستش نزدیکمان شد
شلوار جین و تاپ جذبی بر تن دارد

امیرواال یکی از گیالس ها را گرفت :

_ االی نمی خوره یسنا

یسنا خندید :

_ تو اجازه نمیدی؟

جگوار سبا ساالر
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امیرواال سر تکان داد :

_ عادت نداره اذیت میشه

یسنا گیالس را درون دستم گذاشت :

_ باالخره که باید عادت کنه

اخم کردم
قبل ازینکه بتوانم سرجایش بنشانمش امیرواال گیالس را از

دستم چنگ زد و با یک حرکت سر کشید :

_ الزم نکرده عادت کنه ... اینکه آوردمش تو این جماعت
دلیل نمی شه رنگ شماها باشه

یسنا ابرو باال انداخت :

_ مگه با چه رنگیم؟ خودتی امیرواال؟

_ بحث درست نکن یسی ... چته مستی؟

_ 

یسنا می خندد

جگوار سبا ساالر
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علیرضا کنارش می ایستد :

_ چی شده؟

یسنا با پوزخند سر تکان می دهد :

_ حاج سزاوار برات لقمه گرفته امیر؟

ترانه از کاناپه کناری چشم غره می رود :

_ بسه یسی

دختر دیگری همانطور که خودش را هماهنگ با موزیک
تکان می دهد جواب می دهد :

_ حتما بابابزرگ گرامی لقمه گرفته که میگه هم رنگ ما
نیست دیگه

علیرضا پوف می کشد :

_ به ما چه؟

_ وقتی اینجاست به ما هم ربط پیدا می کنه ... اصال
ماهک می دونه؟
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قبل ازینکه بحث ادامه کند از جا بلند می شوم
با اخمی پررنگ و نگاهی دلخور

امیرواالال پشت سرم می آید :

_ کجا؟

_ برگردیم خونه

_ هنوز شام نخوردیم

_ من گرسنه نیستم

_ من گرسنم

دنبال مانتو ام می گردم :

_ پس من تنها برمی گردم

کالالفه موهایش را چنگ می زند
می فهمم او هم از وضعیت پیش آمده ناراحت و معذب است
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_ تا نیم ساعت دیگه شام می خوریم و بعدم میریم باشه؟
اونا واقعا اینطور که فکر میکنی نیستن االالی ... فقط بد

باهات آشنا شدن

بی اهمیت شانه باالال می اندازم :

_ مهم نیست ... میخوام برگردم

دست به کمر نگاهم می کند :

_ فقط یک ساعت

نگاه سختم را که میبیند ادامه می دهد :

_ لطفا

به سمت دری که احتمال می دهم سرویس بهداشتی باشد می
روم :

_ باشه

لبخند می زند :

_ منتظرتم

جگوار سبا ساالالر 



 

سر تکان می دهم :

_ تو برو ... میام

دهان باز می کند تا حرف دیگری بزند که صدای موبایلش
در فضا می پیچد

نگاهی به شماره می اندازد و به سمت در ورودی می
رود :

_ تماسش مهمه ... تو برو ... تا چنددقیقه دیگه برمی گردم

همانطور که دور می شود صدایش را می شنوم :

_ جان معینی؟

 به سمت سرویس می روم
از این جمع و نگاهای عجیب و پرحرفشانR خوشم نمی آید

 اینجا بودنمان تنها عوض شدن حال اما خوب می دانم دلیل
من است پس بدقلقی نمی کنم

از سرویس که خارج می شوم مشغول خشک کردن دستانم
با دستمال کاغذی هستم که کسی از پشت در آغوشم می

کشد
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ترسیده از جا می پرم اما دست هایی که دور شکمم حلقه
شده اجازه برگشت نمی دهد :

_امیرواالال؟!

_

او نبود ...
می دانم او نیست

این بوی عطر و دست ها ناآشنا بود
وحشت زده خودم را تکان دادم تا شاید رهایم کند :

_ ول کن ... تو کی هستی

رطوبت لب هایش را که روی پوست گردنم احساس کردم
بیشتر ترسیدم :

_ گمشو اونور عوضی ... کمک

بی توجه به دیوار چسباندم
دهانش که باز شد تازه توانستم بوی شدید الکل را تشخیص

دهم
سرش را در موهایم فرو برد :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ چه بوی خوبی میدی

صدایش خمار و کشیده بود
هم زمان خشم و غم به سمتم حمله ور شد

به سمت اتاق کشاندم و کنار تخت پرتم کرد

 تازه به خودم آمدم و وحشت زده شروع به جیغ زدن کردم
روی بدنم خیمه زد و دستش را روی دهانم گذاشت

نمی شناختمش ...
حدودا بیست و پنج ساله می زد با چشمانی درشت عسلی و 

موهایی خرمایی رنگ

همانطور که دستش را روی دهانم می فشرد و سرش را در
گردنم فرو برد و آرام بوسید

تقالهایم شدت پیدا کرد و او سعی داشت آرامم کند :

_ طلوع ...برگشتی؟

بغض کرده با دست به شانه اش مشت کوبیدم و او با بی
رحمی دستش را روی بدنم کشید

از فشار دستش روی باالتنه ام از دختر بودنم متنفر شدم

جگوار سبا ساالر
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_ دیگه نرو با اون الالش.ی ... از پیشم نرو

دستش که از شومیزم گذشت روی پوست بدنم نشست بیشتر
دست و پا زدم

سرش را در گردنم فرو برد و اینبار با چشمان اشکی به
موهای پرپشتش چنگ زدم و با تمام توان کشیدم

ناله ای کرد و خودش را باالال کشید
دست دیگرم را روی صورتش گذاشتم و ناخن هایم را با

شدت در پوست گونه اش فر بردم
عقب کشید ناله دیگری کرد 

ناخوداگاه صدای هق هقم بلند شد
با ترس راست ایستادم و بدون اینکه به پشت سرم نگاهی

کنم از در خارج شدم

چشمانم تار میدید
هنوز هم فشار دستش را روی بدنم احساس می کردم

_ االالی ... کجا بودی؟!

صدای متعجب امیرواالال بود
سرم را باالال آوردم

جگوار سبا ساالالر 
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بهت زده صورتم را میان دستانش گرفت :

_ چی شده؟

دستم را روی گونه ام کشیدم اما نمی توانستم مانع گریه ام
شوم :

_ تو ... تو رفتی ... اون مست بود

کالالفه بی طاقت کف دستش را روی گونه ام کشید و بعد
سرم را به سینه اش چسباند :

_ هیس گریه نکن بفهمم چی میگی ... چی شده؟ کی اذیتت
کرده؟ گریه نکن االالی

پیراهنش را چنگ زدم

_ چی شده امیر؟

صدای علیرضا بود ... سرم را بلند نکردم

_ نمی دونم

_ کسی حرفی بهش زده؟

جگوار سبا ساالالر 



 

_ نمی دونم . االی ببینمت؟

سعی کرد از خودش جدایم کند اما پیراهنش را چنگ زدم
کالفه بازوهایم را گرفت :

_ دل نزن اینطوری لعنتی . کی اذیتت کرد؟

_ 

سعی کردم آرام باشم اما نمی شد
پوست تنم هنوز هم از لمس دستانش گرم بود

_ مست بود ... من نفهمیدم چی شد ... بردم تو اتاق

صدای گریه ام دوباره باال رفت :

_ خیلی ترسیدم

اینبار با شدت از خودش دورم کرد
فکش متقبض شده بود و صورتش به سرخی می زد :

_ کی؟

جگوار سبا ساالر
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 ببینی ام را باال کشیدم
 فکم را میان دستش گرفت و فشرد

صدایش کمی باال رفت :

_ میگم کی؟ کجاست االن؟

علیرضا جلو آمد :

_ داری میترسونیش امیر

امیرواال کالفه موهایش را چنگ زد و به سمت اتاق ها
رفت

علیرضا دستش را روی پریز برق گذاشت و بعد به سمت
سیستم صورتی رفت

چند ثانیه بعد همه جا روشن شده و صدایی نمی آمد

قبل ازینکه کسی بتواند اعتراض کند به من اشاره زد :

_ ترانه االی و بیار ... یک لیوان آب قند بهش بدین

ترانه متعجب به سمتم آمد :

_ چی شده؟

جگوار سبا ساالر
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_ بهش یک چیزی بده ترسیده

خودم را در آغوش کشیدم و گونه مرطوبم را به شانه ام
 مالیدم تا اشک های احتمالی را پاک کنم

آرام زمزمه کردم :

_ من خوبم

با صدای ناله مردی علیرضا به سمت اتاق دوید
ثانیه ای بعد امیرواال یقه ی مرد را گرفته و تا وسط

پذیرایی کشاند
بیشتر در خودم جمع شدم

ترانه ترسم را فهمید و شانه ام را به سمت کاناپه هل داد :

 _ تموم شد دیگه نترس ... بشین اینجا

گوشه کاناپه نشستم
شراره لیوان آب قند را به طرفم گرفت :

_ نلرز دیگه ... تموم شد

مردی سعی داشت امیرواال را دور نگه دارد :
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_ مسته امیر ولش کن ... نمی فهمه االالن حالیش نیست

صدای فریاد امیرواالال در فضا پیچید :

_ گ.وه می خوره وقتی جنبه شو نداره مست میکنه
مرتیکه

ترانه بازویش را عقب کشید :

_ ییخیال شو امیر ... امشب ازدواج طلوعه ... داغونه تا
خرخره خورده نفهمید چیکار می کنه

امیرواالال عصبی بازویش را کشید و به سمتم آمد :

_ پاشو بریم

شراره با دلسوزی نگاهم کرد :

_ بذار اب قندش رو بخوره ... فکر کنم فشارش افتاده

امیرواالال بازویم را کشید و بلندم کرد :

_ بیخیال شو شری ... بیرون براش ابمیوه میخرم

جگوار سبا ساالالر 



 

_ 

جلوتر از او به سمت اتاق رفتم و شال و مانتو ام را پوشیدم
دم در اتاق ایستاد و نگران نگاهم کرد :

_ خوبی؟

بدون اینکه دهان باز کنم به نشان تایید سر تکان دادم . می
ترسم حرف بزنم و دوباره به گریه بیفتم

دستم به سمت کیف رفت که جلو آمد و زود تر از من 
برش داشت :

_ من میارم ... تو برو

جلوتر راه افتادم و او پشت سرم آمد
ترانه در آغوشم گرفت و من حس خوبی حتی به نزدیکی او

نداشتم
معذرت خواهی کرد و گونه ام را بوسید

علیرضا هم ابراز تاسف کرد و بقیه شان با ترحم نگاهم
کردند

صندلی جلو نشستم و سرم را به پنجره تکیه دادم
امیرواال ماشین را روشن کرد :

جگوار سبا ساالر
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_ یک جا وایمیستم شام بخوریم

بی حوصله سر تکان دادم :

_ بریم خونه

بی توجه به حرفم از ماشین پیاده شد
پلک هایم را روی هم فشردم و فکر کردم به شب های بد

عمرم یک شب اضافه شد...

کاش امشب هم خانه می ماندم ، درس می خواندم و چشم به
راه آمدن امیرواال می شدم

چنددقیقه بعد در باز شد و بوی غذا در فضا پیچید
اشتها نداشتم ...

_ این و بگیر

بی حال چشمانم را باز کردم و به آبمیوه ای که به سمتم
دراز کرده بود خیره شدم

دستش را جلوتر آورد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ بگیر ... رنگت پریده هنوز

نصف آبمیوه را خوردم و نصف دیگر را روی صندلی 
گذاشتم

زیرچشمی نگاهم کرد :

_ تمومش کن

_ میل ندارم

سری تکان داد و خودش با همان نی دهنی من نصف دیگر
آبمیوه را نوشید

چشمانم را روی هم گذاشتم
صدایش آرام بود :

_ افشین دوست دوران دانشجوییم بود ... چهارتا خواهر
داره اما همین یک پسره ... واسه همون از بچگی هرچی
خواسته براش فراهم کردن ... همون سال اول عاشق یکی

از بچه های یونی شد ... طلوع!

احتماال از فردی که امشب به جانم افتاده بود حرف می زد
عالقه ای به شنیدن نداشتم اما او ادامه داد :

جگوار سبا ساالر
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_ خیلی باهم جور بودن ... از دانشگاه که اومدم بیرون یک
مدت طوالالنی با هیچ کدوم برخورد نداشتم تا امشب فهمیدم

طلوع داره ازدواج میکنه

بغضم را فرو دادم :

_ داری ازش دفاع میکنی؟

بدون اینکه عصبی شود پاسخ داد :

_ فقط میخوام بدونی اگر تو حال خودش بود و همچین
غلطی می کرد زندش نمی ذاشتم ... کوتاه اومدم ، عقب
کشیدم ، بیخیال شدم چون میدونم اهل این الال..شی بازیا
نیست ... مست بود ... احتمال قوی واسه اولین بار الکل

مصرف کرده بود

آب دهنم را فرو دادم و شانه باالال انداختم
خسته بودم ...

_ دیگه تموم شد ... بیخیال

می گویم تمام شده اما حس بدم هنوز هم ادامه دارد ...

نفسش را باشدت بیرون فرستاد و حرفی نزد
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ماشین را مقابل ساختمان نگه داشت و پیاده شد
قبل ازینکه دستم به سمت دستگیره برود در را باز کرد :

_ آروم پیاده شو

از ماشین بیرون رفتم و برای چندمین بار زمزمه کردم :

_ حالم خوبه امیرواالال

محتاط بازویم را گرفت :

_ بخاطر امشب معذرت میخوام

درسکوت سرتکان دادم
او تقصیری نداشت ...

همانطور که دستش را پشتم گرفته بود به سمت در ورودی
رفتیم

سرم را باالال آوردم که نگاهم به پنجره ی اتاق طبقه دوم
افتاد
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برای لحظه ای دختری با موهای بلند خرمایی دیدم و بعد به
پرده اتاق رها شد  Rسرعت

_

" امیرواالال "

روی تخت در خود جمع شده بود و با چشمانی نیمه باز به
روبرو نگاه می کرد

به سقف سفید اتاق خیره شدم :

_ می خوای بیای پایین کنار من بخوابی؟

تلخ لبخند زد :

_ نه

_ پس بخواب

آرام زمزمه کرد :

_ خوابم نمی بره
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_ هنوز می ترسی؟ االالی همه چیز تموم...

میان جمله ام پرید :

_ امیرواالال؟

_ بله؟ میخوای نخوابیم؟ می تونیم یک فیلم ببینیم تا خوابت
بگیره

_ بچه که بودم همسایه سمت راستمون سه تا پسر داشت با
یک دختر ... اسمش آیناز بود ... بعضی وقتا بی بی جان

اجازه می داد تو حیاط باهم بازی کنیم ... من ده سالم
بود ... اون پونزده ... یک شب انگار تو خونشون جنگ

راه افتاده بود ... اکتای همش می گفت مچ دختر بی
آبروشون رو با یکی از رفیق هاش گرفتن ... همه ازشون

حرف می زدن ... آیناز دو روز بی هوش بود ... پسره
خودش اعتراف کرد بهش تجاوز کرده ... داداشای دختره تا

سر حد مرگ کتکش زدن ... فرداش جنازه آیناز و پیدا
کردن

چشمانم را روی هم فشردم
صدایش می لرزید :



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

هیچ وقت هیچ کس نفهمید چه بالالیی سرش اومده ... یک  
_
عده میگفتن باباش کشته ... یک عده میگفتن داداشاش کشتن

... بعضیام میگفتن خودکشی کرده  

_ بخواب االالی ... بهش فکر نکن ... تموم شد

_ برای من تموم شد اما برای آیناز و آینازها که تموم
نشد ...

دلم برای بغض صدایش سوخت
کاش کاری بود تا برایش انجام دهم

به سادگی زمزمه کرد :

_ شماها خیلی نامردید

جوابی ندادم
حق با او بود ...

نامردها کم نبودند ...

_ از همه چی ساده حرف می زنید و ساده می گذرید ...
زیر پاتون له می کنید و بعد بی اعتنا از روش رد میشید ...

انگار نه انگار که اتفاقی افتاده

نفسم را سردرگم بیرون فرستادم :

جگوار سبا ساالالر 



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ می خوای بهت یک آرام بخش ضعیف بدم تا راحت تر
بخوابی؟

گرفته زمزمه کرد :

_ نمی خوام

با دلسوزی سرم را به سمتش برگرداندم
روی تخت در خود جمع شده بود و من هم پایین تخت روی

تشک دراز کشیده بودم :

_ پس چیکار کنم برات؟

باالالخره نگاهش را از نقطه ی نامعلوم روبرو گرفت و
خیره ام شد :

_ دستم و بگیر ...

به چشمان مرطوب و گونه های گل انداخته اش خیره شدم
و دستم را به سمتش دراز کردم

همانطور خوابیده دستش را درون دستم گذاشت و چشم
هایش را بست

جگوار سبا ساالالر 



 

با صدای بهم خوردن در کمد چشمانم را باز کردم

موهای بلندش را باالی سرش جمع کرده و مشغول بستنشان
بود

نگاهی به شلوار جین و مانتوی سورمه ای رنگش انداختم :

_ کجا؟

ترسیده به سمتم برگشت
خبری از قرمزی چشم و رنگ پریدگی دیشبش نبود

_ ترسوندیم امیرواال

اسمم را کامل صدا می زد
دوستانم اکثر اوقات امیر می گفتند و حاج بابا واال صدا می

زد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

می دانستم فکر و خیال تا صبح به او اجازه خوابیدن نمی
دهد اما همینکه آرام پلک های خسته اش را روی هم

گذاشت خوب بود ...

_



سبا ساالر

جگوار 

االی اما همیشه کامل می گفت

_کجا میری این وقت صبح؟

شال مشکی را روی سرش انداخت :

_ تهران

نچ کالفه ای گفتم :

 _ چه خبره تهران کله سحر؟

خونسرد در آینه نگاهی به صورتش انداخت
موهایش را آنقدر محکم بسته بود که چشمانش کشیده تر

دیده می شد

_ کله سحر نیست ... نزدیک هشت صبحه ... میرم دنبال
مرغ عشقام

ابروی راستم را باال انداختم
برای تهران رفتن دنبال بهانه بود!

_ زنگ می زنم مامان گلی بیاره

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ گفت نمیاره

ابروهایم درهم فرو رفت :

_ برای چی نیاره؟! تو دنبال بهانه ای تا تقی به توقی
میخوره بدویی عمارت

از آینه دلخور نگاهم کرد :

_ گفت حاج بابا اجازه نداده ... گفته اگه مرغ عشقاشو
میخواد خودش بیاد ببره

مکثی کرد و آرام تر ادامه داد :

_ من میدونم دلش تنگ شده

با اخم نیم خیز شدم :

_ این حرفارو از کجا میاری؟! چه نیششم باز شده ... یادت
رفت از خونه پرتمون کرد بیرون؟

با صورتی جمع شده به سمتم برگشت :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ فقط میرم مرغ عشقام رو بیارم همین ... شب برمی
گردم

ناخوداگاه تلخ شدم
پنج سال از خانه کودکی و خانواده ام دور بودم

هرگز به خودم اجازه بازگشت ندادم
سخت گذشت ، بد گذشت ، تلخ گذشت اما باالالخره که

گذشت!

آن پیرمرد روزهای جوانی خیلی هایمان را تباه کرده بود و
االالی نمی فهمید :

_ مطمئنی راهت میده تو خونه؟ می خوای بری مرغ
عشقات رو بگیری؟ مرغ عشق گرفتن تا شب طول می

کشه؟ پاشو برو باز یک دستور جدید بده بهمون تا چند وقت
بهم بریزی و بیخ گوش من ناله نفرین کنی خب؟

موبایلش را از روی پاتختی چنگ زد :

_ تمومش کن

_ لباسات رو در بیار زنگ می زنم مامان گلی بفرسته
واست



سبا ساالر

جگوار 

_ مامان گلی نمی فرسته

_ به ساره می گم ... در بیار می گم لباسات رو

_ ساره رفته کیش

پوزخند زدم :

_ چه از همه چیزم خبر داری ... صبح به صبح اخبار
عمارت سپهبد سزاوار و میگیری تا شب خودخوری می

کنی نه؟ نمی خواد بری میگم ... باالخره یک خری تو اون
خونه پیدا میشه دوتا جوجه ات رو بفرسته دیگه

سرش را پایین انداخته و نگاه دزدید
صدایش آرام بود :

_ می خوام خودم برم

اینبار بلندتر پوزخند زدم :

_ پس از اول بگو دلم هوای تحقیر و منت های حاجی و
کرده دیگه

کالفه پوف کشید :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ من می رم

سرم را روی بالشت گذاشتم :

_ خوددانی ... این ساعت ماشین پیدا نمی کنی تو این هوا

ثانیه ای سکوت کرد و بعد آرام گفت :

_ چاوش پایینه!

 پارت بعدی رمان جگوار در چنل حق عضویتی برای 
�👇�خواننده های قراضه چین پارت گذاری شد

_ 

اخم هایم درهم فرو رفت
حتما نیمه شب به چاوش خبر داده بود تا این وقت صبح به

کرج برسد

معذب صدایم زد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ امیرواال؟

میفهمیدم دوست ندارد دلخورم کند اما نمی دانستم بخاطر
اینکه خودش را مدیونم می داند است یا ازینکه از طرف

من هم ترک شود می ترسد

جوابی که از طرفم نشنید آرام ادامه داد :

_ خدافظ

با صدای بسته شدن در خانه موهایم را چنگ زدم
دحترک لجباز ...

" االی "
حسابی برنامه ریخته بودم تا زمان روبرو شدنم با چاوش
سرد برخورد کنم و گله مند باشم اما حاال انگار برعکس

شده بود!

 او با ابروهایی به هم نزدیک شده به سمت تهران می راند

سعی کردم بحث را باز کنم
دلیل اخم های درهمش مجهول بود!

_ ضبطت رو تو اینستا دیدم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

اخم هایش باز نشد اما آرام جواب داد :

_ الیک نکرده بودی

ناخوداگاه خندیدم :

_ چک کردی؟!

_ چه خبرا؟

لبخندم کمرنگ شد :

_ از چی؟

گوشه لبش با تمسخر کش آمد :

_ از زندگی متاهلی!

لبخندم کامال محو شد
جدی نگاهش کردم :

_ چرت و پرت نگو چاوش

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ رفتی خونه شوهرت دیگه یادی از ما نمیکنی

_ من نرفتم خونه ی امیرواالال ... شماها به زور فرستادینم

زیرچشمی نگاهم کرد :

_ نکنه حساب من با حاج بابا یکیه؟

اینبار من بودم که با تمسخر نگاهش کردم :

_ نکنه حاج بابا گوشیت یا رفت و آمدات رو چک می کنه
که حتی نتونستی یک زنگ بزنی

او انگار از من هم شاکی تر است!

_ گفتم مزاحم نباشم

_ مزخرف نگو

_ فکر می کردم بر می گردی!

با حرص سر تکان دادم :

_ به جایی که ازش بیرونم کردن؟!

جگوار سبا ساالالر 



 

_ حاج بابا راضی می شد

ناخوداگاه صدایم باال رفت :

_ نمی خوام راضی بشه ... دیگه نمی خوام

سرم را به سمت پنجره برگرداندم و او سکوت کرد
روبروی عمارت با اعصابی بهم ریخته از ماشین پیاده شدم
درست است دلتنگ این خانه بودم اما قصد برگشت نداشتم

وارد که شدم برای لحظه ای حس های منفی به سمتم هجوم
آورد

اگر حق با امیرواال باشد و حاج بابا دوباره رفتار بدی نشان
دهد دیگر هرگز پایم را در این خانه نمی گذارم!

_ خوش اومدی !

_ 

به سمتش برگشتم
عصای دستش زیاد به کارش نمی آمد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

انگار فقط برای ظاهر بود که عصای شیک و گران قیمت
را به دست می گرفت وگرنه او حتی با همان سن هم پر

قدرت تر از ما قدم بر می داشت :

_ چاوش حرفی زده که ناراحتت کرده؟

خیره نگاهش کردم
می شناختمان

همه مان را خوب می شناخت
بعضی اوقات فکر می کردم او نمی فهمد

اینکه سیما عاشق شوهرش نیست
اینکه چکاوک هم مثل چاوش فرزند مهراب و نوه ی اوست

یا ساره از بودن در جمع ما فراری ست
اینکه امیرواالال چه می خواهد یا حرف دل چاوش چیست

اما واقعیت نداشت

حاج سپهبد سزاوار تک تکمان را حتی بهتر از خودمان می
شناخت و با بی رحمی بی توجهی می کرد

فکر می کنم این مرد خودخواه ترین آدم روی زمین است
اما با این همه هنوز هم بعضی اوقات رفتار و کارهایش

دلنشینم است :

_ سالالم

جگوار سبا ساالالر 



 

جواب سالمم را نداد :

_ شوهرت کجاست؟

انتظار داشت همراهم بیاید؟!
من حتی پیشنهاد هم نداده بودم چرا که شک نداشتم مخالفت

می کند :

 _ نیومد

نگاهی به چشمان خیره و منتظرش انداختم و ارام تر ادامه
دادم :

_ باید می رفت سر کار

به سمت مبل های سلطنتی اشاره زد و با تاسف سر تکان
داد :

_ االن باید کار و کاسبی خودش رو ...

_ االی؟!

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

صدای ذوق زده ی مامان گلی بود که جمله ی حاج بابا رو
قطع کرد

جلو آمد و درآغوشم کشید :

_ آی خدا من که مردم از دلتنگی ... بچم چکاوک و
امیرواالال رو که سال تا سال نمی بینم ... ساره کیشه سیما
هم خونه خودش ... چاوش رو هم که نمیشه تو خونه پیدا

کنی ... میمونی فقط تو که دلم به بودنت خوشه

گونه اش را بوسیدم
او برایم یادوار بی بی جان بود :

_ دلم تنگ شده بود مامان گلی

با دست به شانه ام زد :

_ برو دروغ نگو بچه ... دلت تنگ شده بود و یک زنگ
نمی زدی؟

صدای محکم حاج بابا مانع شکایات بیشتر شد :

_ برای شام قیمه بادمجون بذارید ... واالال هم هست!

متعجب زمزمه کردم :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ امیرواال نمیاد

صدایش محکم و مطمئن است :

_تو بهش زنگ بزن ... بگو بیاد

سکوت کردم
هرچه قدر بگویم بی فایده است

اوکه امروز امیرواال را ندیده بود

امیرواالیی که برای آمدن من راضی نبود هرگز پایش را
در این خانه نمی گذاشت!

_ 

نهار را کنار چاوش و مامان گلی خوردیم

حاج بابا سر میز نیامد و واضح رو به من گفت سر میز
شام همراهمی مان می کند

جز محدود دفعاتی بود که به یاد می آوردم همه سرمیز
 حاضر نشدیم و کسی در اتاق غذایش را خورد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

چاوش گوشه ای گیرم انداخته بود و بعد از بوسیدن موهایم
معذرت خواسته بود

مامان گلی دائما قسمتی از دیس برنج را در ظرفم خالی می
کرد و ماست و سبزی را نزدیک دستم می گذاشت

چاوش با خنده طعنه زد :

_ مامان گلی مثل اینکه منم باید چند روزی برم بیرون از
خونه

مامان گلی به ظرف پر از برنج و مرغش که دیگر جا
نداشت اشاره زد :

_ مادر تو رو چه بگم چه نگم بهت بد نمیگذره

بشقابم را پس زدم و لیوان دوغ را برداشتم :

_ دستت درد نکنه مامان گلی ... نکش دیگه سیر شدم

_ چیزی نخوردی که

با خنده به شکمم اشاره زدم :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ باید مواظب این لعنتی باشم

چاوش خندید :

_ اره ناموسا ... مثل زن های حامله شدی

مامان گلی لب گزید و محکم روی دستش کوبید :

_ خدامرگم ... این حرفارو از کجا میاری تو پسر؟

دیس برنج را دوباره به سمتم هل داد :

_ بخور مادر تو به حرف این نکن ... کجا چاقی؟ پوست و
استخون شدی

صدای چاوش دوباره روی اعصابم خط انداخت :

_ شوهرش گشنگیش میده حتما مامان گلی

دلخور نگاهش کردم
مامان گلی با سادگی سر تکان داد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ این چه حرفیه پسرجان؟ امیرم یک پارچه آقاست هزار
 ... خدا خودش کمک کنه این دلخوری ها بین حاجی

ماشاهللاهللاهللاهللا
و امیر از بین بره ... این دوتام بیان جلوی چشم خودم خیالم

راحت باشه

هفت بعد از ظهر بود که از عمارت خارج شدم و بین
درخت های گیالالس ایستادم

موبایلم را از جیبم بیرون آوردم که چشمم به اسم امیرواالال
روی صفحه افتاد :

_ شب هشت میام دنبالت

به ساعت پیامش نگاه کردم
برای ده صبح بود

لبخند زدم ... با اینکه دلخور بود اما پیام داد تا تنها
برنگردم

شماره اش را گرفتم
بعد از چهار بوق صدای خسته اش در گوشم پیچید :

_ بله االالی؟

آرام سالالم کردم

جگوار سبا ساالالر 



سبا ساالر

جگوار 

جوابم را داد :

_ سالم ... آماده ای؟ من کم کم راه می افتم

نمی دانستم چطور بخواهم به اینجا بیاید و با حاج بابا
روبرو شود

من که می دانستم امکان ندارد قبول کند...

_ من ... من میخوام بیشتر بمونم

صدایش در کسری از ثانیه خشمگین شد :

_ یعنی چی بیشتر بمونم؟ تو درس نداری، برنامه نداری؟
هر روز خدا یللی تللی ... من باید این چیزارو بهت بگم ...

سه روز الی کتاباتو باز نکردی ... خیلی هم زود شروع
کردی که اینطور با خیال راحت درس می خونی و هرجا

هم میری دوست نداری شب برگردی

مات با اخم های درهم سر تکان دادم :

_ من نگفتم میخوام شب بمونم

_ پس چی؟

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

موهای بلندم را پشت گوشم فرستادم
چاوش مجبورم کرده بود کش مو را باز کنم...

_ منظورم اینه میشه ... میشه وقتی اومدی بیای تو ...
دوساعت بمونیم بعد از شام بریم

مکث کرد و بعد سرد جوابم را داد :

_ حاضر باش ... میام دنبالت خونه ی خودمون شام
میخوریم

خانه ی خودمان ...
اینکه جمع می بست را دوست داشتم

انگار بعد از مدت ها باالخره خانه ای برای من است
خانه ای که نه از آن بیرونم میکنند و نه منتی هست

دهان باز کردم تا به آمدنش اصرار کنم اما با شنیدن صدای
بوق سکوت کردم ...

_ 

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

کالالفه موبایل را در جیب شلوارم فرستادم و در این فکر
بودم که جواب حاج بابا را چطور بدهم که در عمارت باز

شد

با دیدن سیما که نازنین را بغل گرفته بود خندیدم و جلو
رفتم

در آغوشم کشید و گونه ام را بوسید :

_ کجا بودی تو؟ دلم تنگ شده بود الی

از آغوشش بیرون آمدم و نازنین را بغل گرفتم :

_ چه قدر تپل شدی نازی

سیما به شانه ام کوبید :

_ بگو ماشاهللهللهلل

داخل که برمی گشتم زیرچشمی به حاج بابا خیره شدم
منتظر ماندم تا حرفی بزند و یا از تماسم بپرسد اما چیزی

نگفت
مدتی بعد پیام امیرواالال که روی صفحه افتاد مضطرب لب

گزیدم :



سبا ساالر

جگوار 

 _ بیا بیرون دم درم

از جا بلند شدم
نگاهشان به این سمت کشیده شد

مکث که کردم مامان گلی پرسید :

_ کجا مادر؟

به زحمت لبخند زدم :

_ باید برم

صدای محکم حاج بابا در گوشم پیچید :

_ واال کجاست؟

_ دم در

_ زنگ بزن ... بگو بیاد تو

_ نمیاد حاج بابا

_ تو تماس بگیر

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

اینبار کوتاه نیامدم
دلخوری ام از روزی که به کالنتری آمد و مرا با خود نبرد

هنوز پابرجا بود
دلتنگی برای این عمارت و اعضایش باعث فراموشی نمی

شد

حس عروسک های بی جان روی صحنه را داشتم که
توسط عروسک گردان به هرطرفی بقیه می خواهند می

چرخد :

_ من تماس گرفتم حاج بابا ... نمیاد ... حتی صبح به
اومدن منم راضی نبود! وقتی می دونم کاری بیهودست چرا

انجامش بدم؟

ابرویش را باال انداخت و من برای هزارمین بار در دل
اعتراف کردم از تصمیم های بی رحمانه اش می ترسم

_ چرا راضی نبود؟ فراموش کرده زنش تو این خونه
بزرگ شده؟

_ نه اما فراموشم نکرده همین خونه یک روز جایی برای
خودش و زنش نداشت

چاوش سعی کرد بحث را بخواباند :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ االالی بمون ... اگر بخوای فردا من می رسونمت

صدای حاج بابا مانع هر حرفی شد :

_ الالزم نیست ...شوهرش منتظره

نگاهی به من انداخت و ادامه داد :

_ به سالالمت

به سمت قفس مرغ عشق هایم رفتم و شالم را روی سرم
انداختم

دیگر این خانه برایم آشنا نبود
دیگر دوستش نداشتم

احساس غریبگی می کردم

دلم خانه ای کوچک در طبقه سوم ساختمانی معمولی دور
از اینجا با همخانه ای مهربان را می خواست ...

_



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

 ماشین که شدم خسته سرش را باالال آورد و نگاهم کرد

سوار

آرام سالالم کردم
آرام تر جواب داد

نگاهش به ظرف دستم کشیده شد :

_ این چیه؟

_ شام ... مامان گلی داد

اخم هایش درهم فرو رفت :

_ برداشتی از اون خونه غذا آوردی؟ مگه گرسنه موندیم

مثل خودش اخم کردم :

_ مامان گلی به زور فرستاد ... اگه نمی خوای پیاده شو
خودت برگردون ... به من ربطی نداره

بی توجه به من پایش را روی گاز فشرد :

_ حاجی چی گفت که زنگ زدی به من؟



سبا ساالر

جگوار 

زیرچشمی نگاهش کردم :

_ می خواست ببینت

پوزخند زد :

_ دیگه پا نمیشی بیای تهران

صدایم اینبار محکم بود :

_ اگر بخوام میام ... چاوش ، چکاوک ، سیما ، مامان گلی
و مهراب ... میبینی؟ من مثل تو نیستم! من دور نمیمونم و

همش نمیگم اونا نیومدن ، اونا نخواستن

صدایش باالتر رفت :

_ هر کاری میخوای بکن اما دفعه آخره از طرف حاجی به
من زنگ می زنی ... یادت رفت چطور انداختت بیرون

نه؟

پشت چراغ قرمز ایستادیم
من هم صدایم را باال بردم اما نه حالت دعوا

بحثی نبود ... فقط برای یاداوری

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ نه اما یادمم نرفته پنج سال قبلش تو هم همین کار رو
کردی ... تو هم شبیه حاجی هستی! دفعه اول تو ولم کردی

و اون بهم پناه داد ... دفعه دوم اون ولم کرد و تو دلت
سوخت ... میبینی؟ هرچه قدرم ازش نفرت داشته باشی یک

روزی ، یک جایی مثل خودش رفتار کردی

دهان باز کرد تا چیزی بگوید که ناگهان با ضربه محکمی
که از عقب به ماشین وارد شد هر دو جلو هل داده شدیم

سریع دستم را روی داشبورد گرفتم اما پیشانی امیرواالال با
شیشه جلو برخورد کرد

دستم را روی گردنم گرفتم و ناله کردم
امیرواالال پرسید :

_ خوبی؟

نگاهش کردم
دستش روی سرش بود

_ خوبم چیزی نیست

از ماشین پیاده شد

جگوار سبا ساالالر 



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

چهل دقیقه منتظر آمدن پلیس شدیم و بعد معطلی ها در
پاسگاه شروع شد

باالالخره ساعت نزدیک یازده شب بود که امیرواالال با چند
برگه آچار و مدارک شناسایی اش کنارم نشست

سمت راست پیشانی اش باد کرده و صورتش از همیشه
خسته تر بود

_ چی شد؟

کالالفه قفس مرغ عشق هایم را صندلی عقب گذاشت :

 جمع کن هرچی الالزمه ... ماشین بگیرم بریم کرج ... با
_

این ماشین نمیشه رفت تو جاده

مرغ عشق هارا از دستش گرفت :

_ چرا میذاریشون اونجا پس؟

_ ای بابا صبح میارم دیگه

_ یخ میزنن تا صبح کنار جاده



سبا ساالر

جگوار 

عاصی شده نگاهم کرد :

_ یک قفس پرنده و قابلمه غذا بگیریم دستمون گوشه
خیابون صبر کنیم؟

بی توجه شانه باال انداختم و همراه قفس پیاده شدم

_ 

گردنم از ضربه غیرمنتظره هنوز هم گرفته بود و کمی درد
داشت

ظرف غذا را برداشت و درهارا قفل کرد :

_ رد شیم اون سمت ... پژو نقره ایه باید سوار شیم

سرعتR اتومبیل ها زیاد بود
خودش طرف ماشین ها ایستاد و بازویم را کشید تا سمت

دیگرش بایستم

_ از کجا پیدا کردی؟

_ تو کالنتری دید میخوایم بریم کرج گفت مسیرش همون
سمته

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ مطمئنه؟

کالفه به ماشین اشاره زد :

_ بشین بابا ... نصفه شبی تو جاده ماشین مطمئن از کجا
پیدا کنم؟!

زنی که کنار دست راننده نشسته بود با دیدنمان پیاره شد و
عقب کنار من نشست

قفس مرغ عشق هارا روی پایم گذاشتم
هر دو ترسیده گوشه قفس در خود جمع شده بودند

راه که افتادیم مرد شروع به حرف زدن کرد
از آخرین مذاکره کشورها گرفته تا قسط وام عقب افتاده اش

و ازدواج ناکام بردارزنش

لبخند زدم
امیرواال آنقدر خسته و بی حال بود که بعد از هر جمله اش

جواب های تک کلمه ای و تکراری ردیف می کرد

زن بیسکوییت تعارف کرد
برنداشتم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر
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سبا ساالر

جگوار 

اصرار کرد اما بازهم رد کردم
معذب و خسته بودم

کاش زودتر به کرج می رسیدیم

_ مسیر و اشتباه نمیرین؟ این جاده راه نداره

با صدای امیرواال کنجکاو به بیرون خیره شدم
جاده ای فرعیR بود

از چراغ های حاشیه خیابان دور می شدیم

راننده خونسرد سر باال انداخت :

_ نه داداش ... این سمت نزدیک تره

_ این سمت راه نداره ... جهت مخالفه ... تا نزدیکای
تهران میره ... اشتباه میرید

مرد اینبار جوابی نداد
ناخوداگاه فاصله بیشتری از زن کنارم گرفتم و به در

چسبیدم

_ تا از جاده اصلی دور نشدیم نگه دار لطفا ... ما پیاده شیم

_ دیگه دیر گفتی ... پیاده برین نمیرسین تا جاده اصلی

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

استرس اجازه سکوت نداد :

_ راهی نیست تا جاده ... اشکال نداره پیاده میریم

_ راه زیاده آبجی ... از همین سمت میریم دیگه

صدای امیرواال محکم و عصبی بود :

_ نگه دار ماشین رو

 مرد سکوت کرد
انگشت هایم را دور قفس محکم کردم و ترسیده صدایش

زدم :

_ امیرواال؟

بی توجه به من دستش به سمت ترمز دست رفت :

_ ما پیاده میشیم

قبل ازینکه بتواند ترمز دست را بکشد زن خودش را به
سمتم کشید و وحشیانه شانه ام را به سمت خودش برگرداند

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 تیزی چاقو را روی پوست گردنم احساس کردم
صدای زن بلند شد :

_ بکش دستت رو ... هر غلطی بکنی صورتش رو خط
خطی میکنم

امیرواال بهت زده و عصبی به سمتمان برگشت
مرد هنوز هم خونسرد به راهش ادامه میداد!

صدای زن دوباره بلند شد :

_ بشین عقب ... قشنگ تکیه بده

امیرواال با فکی منقبض شده به حرفش گوش داد :

_ خیلی خب ... ولش کن

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

قفس مرغ عشق ها از دستم رها شد و روی زمین افتاد
برای ثانیه ای صدای بال بال زدنشان بلند شد و بعد آرام

گرفتند

_



سبا ساالر

جگوار 

زن بی توجه به او رو به مرد گفت :

_ بسه دیگه ... دور شدیم از جاده ... بکش کنار

ماشین را نگه داشتند
تیزی چاقو که از روی پوستم برداشته نفس لرزانم را

بیرون فرستادم

زن بازویم را کشید
از ماشین پیاده شدم

دست های مرد که برای گشتن جیب هایم روی بدنم حرکت
کرد وحشت زده جیغ زدم

خاطرات شب مهمانی به مغزم هجوم آورد

امیرواال از پشت سر عقب کشیدش و مشت محکمی روی
گونه اش زد

انتظار داشتم زن برای کمک جلو برود اما برعکس با
خونسردی به طرفم آمد

عقب رفتم اما او فرز تر بود

امیرواال مشت دوم را روی صورت مرد فرود آورد

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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با ایستادن زن در یک قدمی ام پا تند کردم تا عقب تر بروم
اما حرفه ای گردنم را میان بازوهایش حبس کرد و آرام

چاقو را روی گونه ام فشرد

شدت فشار آرام بود اما باز هم سوزشی که روی گونه ام
احساس کردم باعث باالال رفتن صدایم شد

سعی کردم با دست هایم به شکمش ضربه بزنم اما طوری
نگهم داشته بود که هیچ جوره به او دسترسی نداشتم

 بلند شدن صدای جیغم امیرواالال سر باالال آورد و خیره ام
با

شد :

_ ولش کن کثافت

یک قدم جلو آمد اما زن زرنگ تر بود
گردنم را محکم تر گرفت :

_ جلو بیای چاقو رو می کشم رو رگش

امیرواالال مردد ایستاد
موهایش نامرتب و گوشه لبش باد کرده بود



سبا ساالر

جگوار 

زن بی رحمانه خندید :

_ هاشم جمع کن خودت رو

مرد ریز جثه ای که روی زمین افتاده بود با زحمت از جا
بلند شد و پشت سرهم فحش های رکیک ردیف کرد

با شنیدن صدای زن مات ماندم :

_ بزنش !

تقال کردم تا رهایم کند اما فایده ای نداشت
مرد گیج نگاهش کرد :

_ چی خانم؟

_کری؟ بزنش میگم ... بچه سوسول شاخ شده

 مرد نگاهی به من انداخت و کثیف خندید
قدش از امیرواال خیلی کوتاه تر بود

روبرویش ایستاد و مشت اول را روی گونه چپش زد

زن خندید و من ترسیده فریاد زدم :

جگوار سبا ساالر
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سبا ساالر
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_ ولم کن

امیرواال عصبی خون دهانش را بیرون تف کرد و مشتش
 را باال برد که زن دوباره چاقو را روی گونه ام فشرد

سوزش پوستم با شدت تر از قبل برگشت

با جیغ پر دردی که کشیدم نگاه امیرواال به این سمت کشیده
شد ، خشمگین دستش را در هوا مشت کرد و بعد ضربه

محکم مرد برای چندمین بار روی صورتش زده شد

_ 

ترسیده بودم
جاده ی قدیمی خلوت بود و آن وقت شب پرنده پر نمی زد

امیرواال با فکی منقبض شده و چشم هایی قرمز دست هایش
را باال گرفته بود و به چاقوی زیر گلویم خیره بود

مرد بی رحمانه می زد
می فهمیدم ضرباتش از ضربه های امیرواال کم جان تر

است اما ازینکه اینطور با خشمی فروخورده بخاطر جان
من ثابت ایستاده و کتک می خورد زجر می کشیدم

جگوار سبا ساالر
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با چشمان اشکی خیره اش شدم

نگاهم نمی کرد
حتی برای ثانیه ای چشمانش را از چاقوی زیر گردنم باال

نمی آورد

باالخره مقاومتش تمام شد و با لگد محکمی که مرد در زانو
اش زد ناله ارامی کرد و روی زمین افتاد

ترسیده به گریه افتادم
قلبم آنقدر محکم می زد که احتمال داشت هر لحظه سینه ام

 را بشکافد

مرد با حرص در شکمش لگد زد
مغزم کار نمی کرد

در نظرم مرگ به او نزدیک بود و من دوباره با رفتنش
تنها می شدم

امیرواال نباشد چه کسی مرا از سرسفره عقد محمد بلند کند؟
امیرواال نباشد چه کسی مقابل اکتای بایستد و حمایتم کند؟
امیرواال نباشد چه کسی بعد از رفتن حاج بابا دلداری ام

دهد و مرا به خانه اش ببرد؟

جگوار سبا ساالر
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اصال بدون امیرواال مگر امکان داشت؟

امیرواال اگر نبود ، االی در همان چهارده سالگی از روی
همان پشت بام پایین می پرید

امیرواال بود که االی نونزده ساله شد ...

_ بسه ... بگرد جیباش رو بعد بریم ... دیر شد

صدای زن باعث شد پلک هایم را از هم فاصله دهم

روی زمین افتاده بود و مرد جیب هایش را خالی می کرد
ساعت محبوب سفید رنگی که از وقتی پیشش آمدم به دست

داشت را با خشونت کشید و روی موبایل و کیف پولش
انداخت

زن جیب هایم را گشت
اینبار تقال نکردم

بغض کرده با نفرت نگاهش کردم و او بی توجه به کارش
ادامه داد

صدای روشن شدن ماشین آمد
مرد برای ثانیه ای در را باز کرد و قفس مرغ عشق هایم

را بیرون پرت کرد

جگوار سبا ساالر
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صدای بال زدن وحشت زده شان آمد
قفس قل خورد و کنار امیرواال ایستاد

ماشین با سرعت دور شد
با صورت خیس از اشک خودم را به سمتش کشیدم :

_ امیرواال؟

چشمانش بسته بود
ترسیده سرم را روی دستش گذاشتم و هق زدم

قفسه سینه اش بی حرکت بود :

_ توروخدا نمیر

صدایش گرفته بود اما رگه هایی از خنده را می شد در آن
تشخیص داد :

_ زنده ام االی

سرم را بلند کردم
چشمانم تار می دید :

_ خوبی؟ درد داری؟ میخوای کمکت کنم بلند شی؟ باید
چیکار کنیم؟ بریم جاده اصلی؟
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صدای وحشت زده ام بلند تر شد :

_ خیلی فاصله داره ... تو می تونی راه بیای؟

جوابم را نداد

_ 

آرام تکانش دادم :

_ امیرواال

سعی کرد بنشیند :

_ حالم خوبه ... چیزی نیست

نگاهش کردم
سرش را بلند کرد و خیره ام شد

قطره ی اشکی از چشمم سر خورد و روی گونه ام افتاد

مهربان خندید
جگوار سبا ساالر
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صورتش اما بالالفاصله از شدت درد جمع شد :

_ گریه نکن ... تموم شد ... ببین من زنده ام!

دستش را به سمت صورتم آورد
بدون حرکت به دستش زل زدم

انگشتانش را جلوتر آورد و من حرکتشان را با چشم دنبال
کردم

انگشت اشاره اش را آرام روی گونه ام کشید :

_ می سوزه؟

نگاهش کردم
در سکوت ...

عکس العملی که ندید ارام ادامه داد :

_ خراش برداشته

بازهم حرفی نزدم

محتاط نشست
انگار به جای او من کتک خورده بودم!

جگوار سبا ساالالر 
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قفس مرغ عشق هارا برداشت و راست گذاشت :

_ پاشو خودمون رو برسونیم به جاده

بلند شدم و قفس را از دستش گرفتم :

_ خیلی راهه

از درد ناله ای کرد و با دست به روبرو اشاره کرد :

_ نه ... ببین چراغاش رو میشه دید ... چاره ای نیست ...
زود میرسم زیاد نمونده

اما زیاد مانده بود!
تقریبا سی و پنج دقیقه طول کشید تا با سرعت کممان برسیم

و تازه زمانی که رسیدیم همه چیز بدتر شد

وسط جاده با سر و وضعی آشفته ، بدون پول و حتی
موبایل تنها با قفسی پرنده ...

کسی اعتماد نمی کرد و نمی ایستاد

باالالخره اتومبیلی مشکی رنگ چند قدم جلوتر ایستاد
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امیرواال لنگان به سمتش رفت
نفهمیدیم چه گفت و شنید تا هم مرد راضی شد سوارمان کند

و هم امیرواال دوباره اعتماد کرد

خوابم می آمد
امیرواال نگاهم کرد :

_ تا یک ساعت دیگه رسیدیم

چشمانم می سوخت و بی حال بودم
تازه یادم آمده بود برای موبایل و عکس ها و پیام هایم

ناراحت باشم!

دستی سرم را به سمت خودش کشید
مات نگاهش کردم

سرم را به شانه اش تکیه داد :

_ بخواب ... رسیدیم بیدارت میکنم

نخوابیدم
چشمانم را بستم
گوش هایم نشنید

دست و پاهایم به خواب فرو رفت و بدنم به او تکیه داد

جگوار سبا ساالر
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مغزم اما بیدار بود
حواسش بود که امیرواال مراقبش بود

حواسش بود که امیرواال تنهایش نگذاشت
حواسش بود که چطور کتک خورد و نگاهش را از تیغ

روی گلویم برنداشت

با این همه اما سکوت کرده بود
قلبم مدام هشدار می فرستاد اما مغزم توجه نمی کرد

چشمانم را روی هم فشردم
قفل ترین مغزجهان در سرمن است...

_ 

برای بیست دقیقه ای به عالم خواب فرو رفتم و بعد خیلی
سریع هوشیار شدم

سرم را از روی شانه ی امیرواال برداشتم و خیره اش
 ماندم

چشمانش را بسته بود و سرش را به پشتی صندلی تکیه داده
بود

گونه اش کبود و گوشه لبش شکافته شده بود

جگوار سبا ساالر
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ناخوداگاه با انگشت اشاره کبودی های صورتش را نوازش
کردم

صورتش کمی از درد جمع شد اما بیدار نشد
انگشتم را پایین تر آوردم و روی قرمزی چانه اش کشیدم

رد انگشت های مرد روی صورتش مانده بود

بدون اینکه کنترلی روی حرکاتم داشته باشم دستم را پایین
تر آوردم و روی گردنش کشیدم که با صدای مرد راننده از

جا پریدم :

_ دوست پسرته؟

با اخم های درهم نگاهش کردم
حدودا چهل ساله می زد با موهایی قهوه ای و ته ریشی

روی صورتش

جوابش را ندادم و به فضای بیرون خیره شدم

_ من هوتن مستوفی هستم ...تو کار ساختمان سازیم ...
امشبم برای دیدن یکی از زمینا رفته بودم خارج شهر که
دیدمتون ... هیچ وقت نمی ایستم اما امشب یک حسی بهم

می گفت اعتماد کنم



سبا ساالر

جگوار 

 از آینه خیره نگاهم می کرد
منتظر چه بود؟!

لب های به هم چسبیده ام را با زبان تر کردم :

_ممنون

مردانه خندید :

_ نگفتم که تشکر کنی ... گفتم چون حس خوبی به این
مالقات اتفاقی داشتم ... این آشنایی با تو و دوست

پسرت ...

اینبار محکم جمله اش را قطع کردم
از نگاه پرحرفش خوشم نمی آمد :

_ شوهرم !

گفتم و خودم هم برای ثانیه ای مات ماندم ازین حقیقتی که
همیشه فراموشمان می شد و این واژه های ناآشنا

ابرو باال انداخت و با لبخند ادامه داد :

_ اوه ... بهتون نمیومد زن و شوهر باشین ... داشتم می
گفتم ! از این آشنایی با شماها حتما دلیلی داشته نه؟

جگوار سبا ساالر
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نگاهش مشتاق بود و پر هیجان
از خودم پرسیدم این مرد چه چیزی از ما می دانست که

اینطور نگاه می کرد؟
جوابی به ذهنم نرسید ...

گذرا به چشمان خیره اش در آینه نگاهی انداختم :

_ من اینطور فکر نمی کنم

بدون اینکه دلخور شود با خنده کوتاهی سر تکان داد :

_ نمیدونم شایدم حق با توست ... زمان همه چیز رو معلوم
میکنه

سکوت کردم و اوهم حرف دیگری نزد
به ما اعتماد کرده و سوارمان کرده بود

به نظر مرد بدی نمی آمد اما من از چشم هایش می ترسیدم

کمی بعد به کرج رسیدیم
 آدرس را دادم

چند دقیقه مانده بود تا خانه که امیرواال چشمانش را باز
کرد

صدای ناله بی حالش در ماشین پیچید :

جگوار سبا ساالر
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_ آخ سرم

نگران نگاهش کردم :

_ چی شد؟

دستش را به گوشه لبش گرفت :

_ چیزی نیست ... بخوابم خوب میشه

صدای خونسرد هوتن آمد :

_ یخ و مسکن ... هرچند هرکاری هم بکنی تا چند روز
اثرش میمونه

_ 

با خداحافظی آرامی از ماشین پیاده شدم
امیرواال اما مردانه دست داد و گرم تشکر کرد

عقب تر ایستادم

جگوار سبا ساالر
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چند جمله بینشان رد و بدل شد که چیزی نفهمیدم و بعد
کارتی که احتماالال شماره تلفن هوتن مستوفی رویش نوشته

شده بود را امیرواالال در جیبش گذاشت

ماشین هوتن به راه افتاد
لحظه آخر با لبخند کمرنگی نگاهم کرد و محترمانه سر

تکان داد

وارد خانه که شدیم بی توجه به امیرواالال به سمت یخچال
رفتم و یخ های مربعی را داخل پاکت فریزر ریختم

شال و مانتو ام را روی صندلی آشپزخانه انداختم و خارج
شدم

روی کاناپه نشسته و دست هایش را باز دو طرفش گذاشته
بود

کنارش نشستم و پالالستیک یخ را روی صورتش گذاشتم

از جا پرید :

_ آخ

گرفته نگاهش کردم :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ درد میکنه؟

چشم هایش را دوباره بست :

_ نه زیاد ... یخ الزم نیست دیگه خیلی گذشته

توجهی نکردم :

_ می خوای بریم بیمارستان؟

جوابم را نداد
به بینی ورم کرده اش نگاه کردم :

_ امیرواال؟ نشکسته باشه دماغت

لبخند زد :

_ هیچی نیست جوجه ... بریم بخوابیم خیلی خستم

خواستم از کنارش بلند شوم که تازه یاد لگد هایی که در
شکمش زده بودند افتادم :

_ پیراهنت رو در بیار

جگوار سبا ساالر
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گیج خواب نگاهم کرد :

_ چی؟

منتظر نماندم
خودم جلو رفتم و یک به یک دکمه های پیراهن مردانه اش

را باز کردم
سنگینی نگاهش را روی صورتم احساس می کردم

آخرین دکمه را باز کردم

با دیدن قرمزی های پررنگ ناخوداگاه کف دستم را روی
عضله های شکمش کشیدم :

_ درد می کنه؟

آرام جواب داد :

_ نه

_ برات مسکن میارم

نیم خیز شدم تا بلند شوم که لحظه آخر مچ دستم را کشید
بی تعادل کنارش نشستم

جگوار سبا ساالر
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میان صورت هایمان فاصله کمی بود
نگاهم کرد و بعد آرام گفت :

_ یک چیزیم برای گونه ات پیدا کن ... خراش برداشته

_ 

 در سکوت سر تکان دادم و از جا بلند شدم

قرص مسکنی کف دست او گذاشتم و قرصی دیگر به سمت
دهان خودم بردم که شاکی صدایش را باال برد :

_ عه !

مات با اخم سر تکان دادم :

_ چی؟

_ قرص برای چی میخوری؟ نکنه توهم کتک خوردی؟

مستاصل به قرص کوچک صورتی رنگ خیره شدم :

_ سرم درد میکنه ... نمی تونم بخوابم

جگوار سبا ساالر
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قرص را از کف دستم برداشت و آرام به سمت تخت هلم
داد :

_ بیخود ... این قرصا هزارجور عوارض داره

قرص را در سطل زباله ی اتاق پرت کرد و پیراهنش را
آرام از تن درآورد

گوشه اتاق به دیوار تکیه دادم :

_ امیرواالال؟

خم شد تا تشک را پهن کند
با هر حرکت چهره اش درهم می رفت :

_ جان؟

_ تو رو تخت بخواب ... من پایین میخوابم

_ الالزم نیست

_ آخه درد داری



سبا ساالر
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پوف کشید و دست به کمر خیره ام شد :

_ من خوبم االی ... باشه؟ بگیر بخواب

 تشک را پهن کرد و دراز کشید
چشم هایش را بست

از گوشه ی دیوار تکان نخوردم :

_ امیرواال؟

_ هوم؟

_ معذرت میخوام

چشمانش را کامل باز کرد :

_ برای چی؟

_ بخاطر من اینطوری شد ... تقصیر منه

بی حوصله لبخند زد :

_ تقصیر تو نیست

جگوار سبا ساالر
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_ من اصرار کردم برم تهران

با تاکید جواب داد :

_ دیگه نمیری !

بغض کرده سر تکان دادم :

_ باشه

متعجب خندید :

_ باز که لب و لوچت آویزونه! چی گفتم بهت دوباره بهت
بر خورد؟

با چانه ای لرزان خندیدم تا بغضم را پنهان کنم :

_ امشب خیلی ترسیدم ... همش فکر میکردم یک بالیی
سرت میارن

به چانه ام نگاهی انداخت و "نچ" کالفه ای گفت
دستش را به سمتم دراز کرد و خندید :

_ بیا اینجا ببینمت بچه

جگوار سبا ساالر
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_ 

دودل به دستش خیره شدم
دوباره دستش را تکان داد :

_ نچ ... بیا دیگه ببینم چته ... خوابم میاد

آرام نزدیکش شدم
دستم را کشید و مجبورم کرد رو تشک بنشینم

پشت سرم نشست و کش بافت موهایم را که سیما بسته بود
باز کرد و هم زمان غر زد :

_ موهاشو ببین ... یک جوری اون باال گره زدی که سر
من به جای تو تیر کشید

آرام زمزمه کردم :

_ سیما بست

بالفاصله جواب داد :
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_ غلط کرد ... بشین بذار موهاتو اینطوری ببنده بعد بیا  
خونه قرص بخور بگو سرم درد میکنه دو روز دیگه هم
هزارجور مرض بگیر بخاطر قرصا باشه؟  

ناخوداگاه سر تکان دادم :

_ باشه

مکثی کرد و بعد خندید
همانطور که بافت موهایم را باز می کرد گفت :

_ تقصیر تو نبود االالی ... اینجور آدما همه جا پیدا
میشن ... اومدنمون به کرج اشتباه بود ... باید برمیگشتیم

تهران از همون پلیس راه

_ خونه ی حاج بابا؟!

_ نخیر ! من هزارتا دوست و رفیق دارم تهران ... مهرابم
هست ... میرفتیم اونجا صبح برمی گشتیم

_ حاج بابا خیلی تورو دوست داره امیرواالال

پوزخند زد :
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_ حاجی هیچ کس رو به جز خودش دوست نداره

_ مرغ عشق هام رو نگه داشته بود تا من برم دنبالشون ...
من رو هم نگه داشته بود تا تو بیای دنبالم

_ حاجی نمی تونه دوست داشته باشه ... چکاوک و چاوش
که دنیا اومدن با هزار منت اومد دیدن چاوش ... به

چکاوک حتی نگاهم نکرد چون دختر بود ... چون جفتشون
بچه مهراب با دوست دختر ارمنیش بودن ... میگفت

آبرومونو میبرن ... همه مون یک جوری از طرف حاج
بابا کشیدیم ... عمه منیر ... بابام ، مهراب و عمو محمد ...

من ، چکاوک و چاوش ... حتی سیما و ساره ... حاج بابا
هروقت به نفعش باشه کسی و دوست داره ... فقط همین

بافت موهایم را کامل باز کرد
انگشتانش را درون موهایم برد و تکان داد

آرام ناله کردم :

_ آخ

_ چی شد؟

_ موهام شکسته ... محکم بسته بود



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

روی تشک دراز کشید و دستش را زیر سرش زد :

_ پاشو برو دوش بگیر

خسته سرم را تکان دادم :

_ صبح ...

حرفی نزد
روی تخت دراز کشیدم و دوباره اتفاقات امشب را مرور

کردم

 امیرواالال نگران نگاهش را به چاقوی زیرگردنم داده
دوباره

بود و از خودش دفاعی نمی کرد

 امیرواالال زمزمه وار میخواست نگران نباشم و حالش
دوباره

خوب است

دوباره امیرواالال بافت موهایم را باز می کرد و می گفت
هیچ چیز تقصیر من نیست

 در تک به تک سلول هایم امیرواالال بود و امیرواالال
دوباره

بود و امیرواالال



سبا ساالر

جگوار 

_ 

برای چندمین بار با تاکید ادامه داد :

_ گوش کن به من االی

کالفه نگاهش کردم و او بی هیچ انعطافی تکرار کرد :

_ کالمیدیا ، سوزاک ، سیفلیس اینا میشن باکتری!
تریکوموناس اما آغازی ... میشه گزینه سه

گیج سر تکان دادم :

_ من هنوز فصل باکتری و ویروس هارو نخوندم

کالفه پوف کشید :

_ مال تولید مثله ... چهار روزه تو برنامت نوشتم ... این
قرار بود دور دومی باشه که تست هاش رو می زنی نه؟

شانه باال انداختم :

_ ندیدمش

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ تو قسمت بیشتر بدانید بود

با قیافه جمع شده سر تکان دادم :

_ من بیشتر بدانیدارو نخوندم

_ من نوشته بودم بخونی

_ تو کنکور نیست

با خشم مداد را روی تست کوبید :

_ تست دو سال پیش تجربی بود این

خندیدم
چشم هایش قرمز شده و هنوز حتی لباس هایش را هم در

نیاورده بود

می دانستم خسته است ...
صبح زود همکارش تماس گرفته بود که امروز را زودتر

بیاید و او با روشن شدن هوا رفته بود و تازه چند دقیقه پیش
برگشته بود با این همه از سروکله زدن با من خسته نمی

شد

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

لبم را گزیدم و او سرد پرسید :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ چرا دل نمیدی االالی؟ گوشیم که نداری دیگه ... صبح تا
شب چیکار می کردی؟ با این وضع سفید بذاری لطف

کردی چون جواب بدی مطمئنا منفی میشه

با حرف هایش تازه یاد موبایل بیچاره ام افتادم و لب هایم
جمع شد :

_ موبایلم ... همه عکس و آهنگام رفت ... پسورد پیجمم
یادم نیست

عصبی از کنارم بلند شد :

_ من چی میگم این چی میگه

بدون فکر جواب دادم :

_ مامان گلی گفت به حاج بابا میگه یک موبایل دیگه بخره

شاکی که خیره ام شد تازه فهمیدم چه گفته ام

_



 

_ مامان گلی کی اومد؟

سربه زیر جواب دادم :

_ صبح زنگ زد ... به موبایالمون زنگ زده بود خاموش
بود نگران شد

_ تو هم مثل بلبل همه چی و گذاشتی کف دستش آره؟!

_ نه ... فقط گفتم دزد زده ... اونم گفت به حاجی میگم
جدید ترش رو میخره

صدای خسته اش باال رفت و من شرمنده همانطور که روی
صندلی چرخدار مقابل میز تحریر نشسته بودم زانوهایم در

آغوش کشیدم

این روزها زیادی اذیتش می کردم اما دست خودم نبود

ده روز از آن ماجرا گذشته بود و صبح تا شب تنها ماندن
کالفه ام کرده بود

_ الزم نکرده ... مگه داریم با حاجی زندگی میکنیم که
 خرجمون رو بده؟ مگه بچه ای االی؟ بزرگ شو

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

_ من حوصلم سر ...

پر خشم دم در اتاق ایستاد و دستش را به چهارچوب در
کوبید :

_ غلط میکنی حوصلت سر رفته ... بشین سر درس و
مشقت دیگه ... صبح تا شب اونجا حمالی می کنم از آخر
می رسم خانم یا خواب تشریف دارن یا جلوی تی وی ...

اون همه کتاب باز نکرده ردیف کردی اونجا انگار نه
انگار ... تو که نمی خواستی بخونی من و مسخره کردی؟

نصفه شب خسته و کوفته می رسم برات مسئله توضیح
میدم یک هفته بعد هیچی یادت نیست ... زحمت نمی کشی

دوتا تست بزنی

دلخور از روی صندلی بلند شدم و به سمت سرویس
بهداشتی رفتم

در را که بستم صدای کالفه و خسته اش هنوز هم از بیرون
می آمد :

_ رید..م تو این زندگی که هر روز بیشتر از قبل گند می
خوره ... من دارم سگ دو می زنم درست کنم تو به هیچ
جات نیست ... زنگ زده به حاجی برای من گوشی بخر!

جگوار سبا ساالر
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روبروی آینه ایستادم و صدای گرفته ام را باالال بردم :

_ من زنگ نزدم میگم ... مامان گلی زنگ زد خودش
پرسید

صدای معترضش از پشت در آمد :

_ نمی تونستی جلوی زبونت رو نگه داری؟

حق به جانب پرسیدم :

_ دروغ بگم؟!

صدای حرصی اش باالالتر رفت :

_ من چطوری زنگ می زنم می پرسم چیکار میکنی
هربار با صدای خواب آلود میگی دارم درس می خونم ،

دارم تست می زنم ، دارم مسئله حل میکنم؟! یکی از همون
دروغاتم برای مامان گلی ردیف می کردی!

با انگشت های دستم بازی کردم
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صدایش چنان خسته و خشمگین بود که فقط می خواستم این
بحث تمام شود :

_ زنگ می زنم میگم نخر امیرواالال قهر کرده!

چند لحظه ای مکث کرد و اینبار پر حرص تر فریاد زد :

_ زنگ می زنی میگی نمیخواد بخری اگر الالزم باشه
خودمون می خریم ... زبون نفهم

بغض کرده زیر لب فحشش دادم اما جرات بلند کردن
صدایم را نداشتم

شیر را باز کردم و مشت پر آبم را روی صورتم ریختم

پشت سرهم بغضم را فرو دادم تا به گریه نیفتم و موفق هم
شدم اما چشمانم حسابی قرمز شد

مشت دیگری آب روی صورتم پاشیدم و بعد خارج شدم

_
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غذا هایی که خریده بود را توی بشقاب ریختم و بدون اینکه
صدایش کنم منتظر شدم

هم زمان از سر بیکاری مشمای کوچک سماق را باز کرد
و پر بغض بدون ابنکه بدانم امیرواالال چه قدر از سماف

متنفر است تمامش را روی کباب ها خالی کردم

با اخم های درهم پشت میز نشست و برای خودش کشید

لیوان نوشابه ام را به سمت دهانم بردم که لقمه اش را نیمه
کاره با اعصابی خورد روی میز پرت کرد :

_ به مرتیکه خر گفتم سماق نریز ... میرم پرت می کنم
جلوش ...

جمله اش تمام نشده چشمش به پالالستیک کوچک سماق که
کنار دستم بود افتاد و عصبی از سر میز بلند شد :

_ یعنی االالی زاییده شدی که گند بزنی به من و زندگیم

نتوانستم دیگر تحمل کنم
بغضم منفجر شد
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پر از حرص لیوان نوشابه را با شدت روی میز کوبیدم و
زود تر از او به سمت اتاق رفتم :

_ احمق بی شعور

در اتاق را بهم زدم و بالالفاصله قفل کردم

اشک های از سر حرصم را از روی گونه هایم پاک کردم
و بی توجه به صدایش که می خواست در را باز کنم روی

تخت دراز کشیدم  

عصبانی بود
ابتدا تهدید می کرد

علیرضا به تلفن خانه زنگ زد
او را هم با چند جمله شست و پهن کرد

کمی که گذشت آرام تر خواست در را باز کنم و از آخر هم
معذرت خواهی کرد

 که نکردم دوباره صدایش باالال رفت اما باالالخره خسته
باز

شد و عقب کشید



 

 

سبا ساالالر

جگوار
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با همان صورت خیس لبخند پر حرصی زدم و چشمانم را
بستم

حتی به اینکه بالشت و یا پتویی بیرون اتاق پیدا نمی شود و
صبح زود از خانه بیرون زده بود و احتماالال از خستگی

توان ایستادن نداشت هم توجهی نکردم !
راحت بدون عذاب وجدان خوابیدم

صبح با صدای ضعیف بسته شدن در از خواب پریدم

کالالفه بالشت را روی صورتم گذاشتم اما فایده ای نداشت
دیگر خوابم نمی برد

با غرغر از جا بلند شدم و قفل در را باز کردم

روز های دیگر بیدارم می کرد و مجبورم می کرد پشت
میز بنشینم و درس بخوانم

امروز هم که قهر بودم با محکم بستن در ماموریتش را
انجام داده بود

به سمت آشپزخانه رفتم که پایم به جعبه کوچکی روی زمین
خورد

بدخلق خم شدم و جعبه کرم رنگ را برداشتم :

جگوار سبا ساالالر 
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جگوار
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_ مردک شلخته من نباشم تو کوه لباس و وسیله هاش دفن
میشه بعد ...

جمله ام را ادامه ندادم
جعبه را با دقت نگاه کردم

 چند مدل باالالتر از موبایل خودم با برگه ای خط دار
موبایلی

که نامرتب پاره شده بود :

_ معذرت می خوام ... هم خونه کوچولو نباشه کی
امیرواالال رو از سوراخ سوزن رد کنه با کاراش؟!

خندیدم
پر از بغض و عذاب وجدان

دستم را جلوی دهانم گذاشتم و بلندتر خندیدم

موبایل خریده بود؟ از کجا؟ آن هم آن موقع شب!
به خط خرچنگ قورباغه اش نگاه کردم و دوباره خندیدم

برای خودش هنوز بعد از یک هفته موبایل نخریده بود و
حال چند مدل باالالترش را به من هدیه داده بود

بخاطر بحثی که تا حدی خودم هم مقصر بودم عذرخواهی
کرده بود و کنار نوشته اش ناشیانه گل رز کشیده بود !

جگوار سبا ساالالر 



 

" امیرواال "

نگاهم را به دختر شانزده ساله ی روبرویم دادم
سگش را در آغوش گرفته بود و اشک می ریخت

خندیدم :

_ چیزی نیست ... حالش خوبه خداروشکر ... مواظبش
باش وقتی میخواین از خیابون ردشین بغلش کن ... خیلی

بازیگوشه ممکنه باز تصادف کنه

چانه اش می لرزید و مرا یاد االی می انداخت
 هم خانه کوچولوی من هم دیشب زیر گریه زده بود

عذاب وجدان داشتم از دراوردن اشکش
هنوز بچه بود

جگوار سبا ساالر
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امیرواالال پاداش تمام ندیدن ها ، نشنیدن ها و نخواستن
اطرافیانم بود

او به جای همه همخانه کوچولویش را می دید ، می شنید ،
می خواست!

_



سبا ساالر

جگوار 

پدر دخترک خندید :

_ دیگه حواسمون هست آقای دکتر ... تا رسوندیمش اینجا
هستی داشت از حال می رفت ... فکر کنم هستی بیشتر از

پاپی نیاز به درمان داره

با خنده از اتاق بیرون زدند
خسته روی صندلی نشستم که تقه ای به در زده شد و

 جباری وارد شد
صدایش متعجب بود :

_ آقای دکتر یک خانومی اومدن میگن همسرتونن

ابروهایم باال رفت
االی؟ خودش را همسرم معرفی کرده بود؟! نه اینکه بدم

بیاید یا عصبی شوم اما حس خوبی نداشتم
دخترک سنی نداشت

حتی از چکاوکی که از نظرم بچه است هم کوچکتر بود :

_ بگید بیاد تو ... زنگ زدی نهارم سفارش بدی دوتا
جوجه هم برای من و االی بفرست لطفا

چهره اش هنوز هم بهت زده بود :

جگوار سبا ساالر
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جگوار 

_ چشم دکتر

به سمت در رفت و لحظه آخر انگار چیزی یادش آمد که
برگشت :

_ راستی ... فکر کنم خانمتون نهار آوردن

متعجب ابروی راستم باال رفت که هم زمان االی وارد شد

مانتو صورتی رنگی به تن داشت و شال مشکی اش را
آزادانه روی موهایش انداخته بود

لبخندش چنان شاد و عمیق بود که مرا یاد همان دختر
چهارده ساله ای انداخت که در آرتاویل دیدم

سبد بزرگ و سنگین را به زور حمل کرد و جلو آمد :

_ سالم

 و رو به جباری سالم پرانرژی اش را با خنده پاسخ دادم
گفتم :

_ پس برای ما نهار سفارش ندید خانم جباری

جگوار سبا ساالر
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االی میان حرفم پرید :

_ برای شمام درست کردم ... یه عالم! فکر میکردم اینجا
حداقل شش هفت نفر باشید ... چهار تا دیس الزانیا درست

کردم!

جباری با زور خندید
االی با این مانتو صورتی و موهای بازی که روی شانه

هایش ریخته بود بیشتر شبیه دختربچه های پانزده ساله بود
تا همسر مردی که جباری می شناخت!

_ 

جباری که بیرون زد االی روبرویم نشست :

_ امیرواال؟ هنوز دلخوری؟ صبح زنگ زدم به مامان
گلی ... گفتم امیرواال خودش خریده اگرم نخریده بود نیازی
نیست حاجی بخره ... مامان گلی هم خوشحال شد گفت یک

روز میاد میبینمون ... دیشبم سماق ریختم رو کباب نمی
دونستم تو دوست نداری که ... همینطوری بیکار بودم

بخدا!

 میان جمله اش پریدم

جگوار سبا ساالر
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یک بند حرف می زد و اجازه جواب دادن نمی داد!

_ موبایله رو دوست داشتی؟

خندید :

_ خیلی خیلی ... مرسی

از خنده اش خندیدم
الالزانیای خوش طعمی بود

دیس اول الالزانیا را پیش جباری فرستادیم
قبل از اینکه شروع کنیم از میز عکس گرفت :

_ میذارمش استوری

متعجب نگاهش کردم :

_ پیج زدی به همین زودی؟!

شانه باالال انداخت :

_ آره ... پیج تو رو هم از تو پیج چکاوک پیدا کردم فالو
کردم ... نصف کاناالالمم پیدا کردم!
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نیم ساعت بعد برای چندمین بار با حرص به سمتم چنگ
انداخت که خونسرد هر دو مچ دستش را در یک دستم

گرفتم و با دست دیگر صفحه ی موبایلش را لمس کردم :

_ این همه چنل رمان و الالک و رنگ مو به چه دردت
میخوره آخه؟

دوباره سعی کرد دستانش را از میان انگشتانم بیرون بکشد
اما زورش نرسید

صدایش ناراضی و قهرآلود بود :

_ خیلی لوسی امیرواالال ... دست نزن

صورتم را با خنده عقب کشیدم تا از حمله ی ناخن هایش
در امان باشم و کانال ها را یکی یکی حذف کردم :

_ آها اینم از این

_ دست نزن میگم ... چیکار داری فضول؟

_ کنکورتو بده بعد هرچی میخوای مدل الالک ناخن ببین!

بی توجه به اعتراضش روی لینک گپ های درسی و
آزمون ها زدم :

جگوار سبا ساالالر 



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ از این به بعد سوال داشتی تو این گپه بگو جواب میدن

با قهر موبایلش را از دستم چنگ زد و پشت به من نشست

با خنده سیبی از توی سبد برداشتم و گاز زدم :

_ هرچند درس نمیخونی که سوال پیش بیاد

جوابم را نداد
دوباره خندیدم :

_ آهای خانم ... موبایلت رو قرض میدی یک زنگ بزنم؟

اینبار انگار دلش سوخت که موبایل را به سمتم گرفت :

_ چرا واسه خودت نخریدی؟

گاز دیگری به سیب سبز زدم :

_ میخرم ماه جدید

_ این خیلی گرون شد نه؟ خب چرا مدل پایین تر نخریدی؟
دوتا میگرفتی به جاش

جگوار سبا ساالالر 
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جگوار
نایس بانو

که چهره اش جمع  Rبا خنده دماغش را میان انگشتانم فشردم
شد :

_ تو فکر اینارو نکن

_

شماره علیرضا را وارد کردم و نوشتم :

_ علی بردار اون دوربین من و از اون کیهان بی ناموس
باز نده دست اون زنیکه هایی که میاره بگیر بیار دیگه ... 

... کلی قیمتشه

پیام را فرستادم و بعد یادم آمد موبایل االالی است
حذفش کردم و اینبار مودبانه تر پرسیدم و آخر پیام اضافه

کردم امیرواالالم

آنالالین بود و بالالفاصله جوابم را فرستاد :

_ کجایی تو حاجی؟ یک سر بزن خلوت شدی دیگه ...
دوربین رو گرفتم خونه خودمه



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ خوبه پس ... دیگه نده دست کسی تا ببینمت ... فاتحش
رو میخونن از آخر

_ امیر راستی فرشاد زنگ زد ... گفت ترکیه کارش گرفته
و همه چی اوکی شده ... مثل اینکه برات ایمیل فرستاده ...
چک کن حتما ... بتونی کارات رو درست کنی بری خیلی

خوبه

جوابش را ندادم
فرشاد را فراموش کرده بودم

قصد رفتن داشتم اما االالن در این موقعیت ...

االالی با دلسوزی نزدیک تر نشست :

 امیرواالال موبایله دست تو باشه ... بعد هروقت پول دستت
_

اومد واسه منم بخر

چشم غره رفتم
هنوز بچه بود و من حداقل به لحاظ قانونی شوهرش حساب

می شدم :

_ تو بهش فکر نکن

_ نه خب قرار نیست ...

جگوار سبا ساالالر 



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

موبایل را پایین گرفتم و جدی خیره اش شدم :

 تو درست رو بخون و قبول شو ... بری دانشگاه احتماالال
_

کارای رفتن منم درست میشه ... اینطوری خیالمم از تو
راحته ... می تونم قبل رفتن به یک وکیل بسپارم برای

کارای جدایی

بهت زده آرام پرسید :

_ طالالق؟

گاز دیگری به سیب زدم :

_ آره ... من درست نمی دونم اما شاید حتی بشه اسم منم
از تو شناسنامه ات پاک کنی ... اینطوری خیلی خوب میشه

االالی

بی توجه به سکوتش توضیح دادم :

_ میری دانشگاه ... خونه کرج رو هم میزنم به اسمت ...
درست که تموم شد خودم برات پیش یکی از دوستام یک

کار خوب پیدا میکنم ... شناسنامتم که سفیده ... حتی الالزم

جگوار سبا ساالالر 
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جگوار
نایس بانو

نیست به کسی توضیح بدی چی شده ... گذشته تقصیر من و
تو نیست االالی ... ما درستش می کنیم باشه؟

نگاهش را دزدید :

_ بری باز برمی گردی؟

_ نمی دونم ... احتماالال یکی دو سال بعدش بتونم یک سر
بیام اما نگران نباش حواسم به تو هست ... نمیذارم بازم

سختی بکشی

بی حرف سر تکان داد
دستم را دورش انداختم و به خودم نزدیکش کردم :

_ من تا ابد دوستت می مونم االالی ... تا جایی که در توانم
باشه حمایتت می کنم ... مگه اینکه ...

سکوتم را که دید آرام پرسید :

_ مگه اینکه چی؟

_ مگه اینکه روزی کسی تو زندگیت باشه که از بودن من
خوشش نیاد ... اگر روزی خودت بودنم رو نخوای منم

جگوار سبا ساالالر 



 

حرفی نزد ...
نه تنها آن روز بلکه روزهای بعد هم سکوت کرد

انگار به من اعتماد داشت و آینده اش را دستم سپرده بود
حرفی نمیزد ... اعتراضی نمی کرد و من ازینکه باید خودم

حرف دلش را حدس می زدم کالفه بودم

دو روز بعد روی صندلی میز کوچک آشپزخانه روبرویم
نشسته بود :

_ پس بهش میگم بیاد

_ نه

_ بهش گفتم

شاکی خیره اش شدم
موهایش را نا مرتب باالی سرش جمع کرده و پیراهن مدل

مردانه چهارخانه ای به تن داشت

جگوار سبا ساالر
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دیگه نیستم اما تا اون روز بهت قول میدم هرجای این دنیا
باشم حواسم بهت هست

_
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_ اول به اون گفتی بعد به من خبر دادی؟!

حق به جانب ابرو باالال انداخت :

_ من صبح تا شب تو این خونه تنهام

_ من بردمت تو اون گروه که سوال درسی بپرسی ...
دوست پیدا کردی دعوتش کردی خونه آخه؟ من چی بهت

بگم؟!

_ میخوایم باهم درس بخونیم

کالالفه الالزانیای خشک شده را در دهانم گذاشتم :

_ االالی چندتا دیس دیگه مونده دقیقا؟!

ریز خندید
این روزها حالش خوب بود

انگار عادت کرده و کنار آمده بود با زندگی جدید

_ یک دیس دیگه مونده به جز این امروز که دینا اومد
میخوریم
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جگوار
نایس بانو

_ توحتی تا به حال ندیدیش! از تو گروهای تلگرام که
دوست دعوت نمیکنن خونه

بینی اش را جمع کرد :

_ میاد آشنا میشم دیگه ... هم سن منه ... اگر دختر خوبی
نبود دیگه رابطم رو باهاش ادامه نمیدم باشه؟

قبل ازینکه بتوانم حرف دیگری بزنم از جا بلند شد و به
سمت اتاق رفت

با بی حالی پوف کشیدم :

_ ساعت چند میاد االالی؟

_ یک ربع بعد ازینکه تو رفتی!

ابروهایم بهم نزدیک شد
دیس خالی الالزانیا را که دو روز در یخچال مانده بود در

ظرفشویی گذاشتم :

_ میمونم تا بیاد بعد میرم

سرش را از کنار ورودی آشپزخانه جلو آورد :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ میخوای ببینیش؟!

معترض به چشم هایش خیره شدم :

_ آره ... توکه ندیده دعوت کردی حداقل مطمئن شم بعد
برم!

بالب های جمع شده ناراضی سر تکان داد

دو ساعت بعد صدایشان از بیرون می آمد
صدای خنده های بلند دختری که می دانم االی نیست

کیف پولم را در جیب شلوارم فرستادم و از اتاق بیرون زدم

خیره شان شدم
دختری که روبرویم می دیدم از سن االی بیشتر می زد

موهایی رنگ کرده و ابروهایی نازک با قدی بلند و پاهایی
کشیده

االی خندید :

_ امیرواال ... این دیناست

نگاهش کردم

جگوار سبا ساالر
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 " االی "
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از آمدن این تازه وارد زیادی خوشحال بود
می دانستم صبح تا شب تنها ماندن عذابش می دهد

جواب سالالم دخترک را دادم و روبه االالی اشاره زدم
همراهم تا کنار در آمد

صدایم را پایین آوردم و جدی نگاهش کردم :

 االالی حواست باشه بهش ... اگر چیزی شد زنگ بزن به
_

شماره ای که کنار تقویم نوشتم ... خودت رو معرفی کنی
جباری وصل میکنه به اتاقم

بی طاقت سر تکان داد :

_ باشه

خداحافظی کردم و به سمت آسانسور رفتم
لحظه آخر قبل از بسته شدن در صدای دختر را شنیدم :

_ برادرت بود؟

_



 

_ برادرت بود؟

با خنده ای معذب نگاهش کردم :

 _ نه برادرم نیست ... یعنی ...

به چشمان کنجکاوش نگاه کردم :

_ بیا بشین ... بعدا برات تعریف می کنم

تعریف نکردم! نه همه چیز را ...
در همین حد که فهمید اسممان در شناسنامه ی هم است اما

هیچ کدام دیگری را همسرش نمی داند

 از گذشته چیزی نگفتم

دینا آنقدر سریع صمیمی شد که تعجب کردم
تازه به کرج آمده بودند و مثل من تنها بود

فیلم نگاه کردیم ، حرف زدیم و در لپ تام امیرواال بازی
کردیم اما ذره ای درس نخواندیم

آن روز گذشت و چندین بار دیگر باهم صحبت کردیم

جگوار سبا ساالر
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هفته بعد که دوباره آمد امیرواالال راحت تر راضی شد

تمام مدت از زندگی ام می پرسید و از زندگی اش می گفت

ظرف تخمه را که جلویش گذاشتم هیجان زده چهارزانو
نشست :

_ نباید بذاری بره ترکیه

گنگ نگاهش کردم :

_ چطوری؟!

_ مگه زنش نیستی؟ تو یک خونه زندگی می کنین

_ آره اما ...

میان حرفم پرید :

_ ببین اگر عاشقت بشه میمونه ... یا حداقل اگر رفت تو
رو هم میبره ... تنهات نمیذاره

_ امیرواالال قول داد ... در هرصورت تنهام نمیذاره
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مشتی تخمه برداشت و با پوزخند سر تکان داد :

_ میره اونجا مگه دخترای ترک ولش میکنن؟ خوشگل ،
مهربون ، پولدار ... رو هوا میزننش

بهت زده نگاهش کردم :

_ یعنی چی؟

سرش را نزدیک آورد و به چشمانم خیره شد :

_ قرار نیست که تا ابد تنها بمونه ... فکر کردی دوست
دخترش اجازه میده حتی به تو زنگ بزنه؟ دیوونه اگر

طالالق بگیرین همه چیز تموم میشه

سرگردان ابروهایم را درهم کشیدم
دینا تخمه ی دیگری شکست و هم زمان گفت :

_ تو نباید اجازه بدی ... مگه نمی گی هواتو داره؟ خب
کافیه تو چراغ سبز نشون بدی ... اون خودش تا ته ماجرا

رو می گیره

لبم را میان دندان هایم گرفتم :



 

حرف دیگری نزد
در آرامش ادامه فیلم را پلی کرد و پشت سرهم تخمه

شکست
انگار اجازه فکر کردن داده بود!

فیلم که تمام شد با کنترل پوشه های دیگر را گشت :

_ ترسناک نداری؟

جگوار سبا ساالر
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 امیرواالال ... آخه ... آخه امیرواالال اصالال من و به
_ میدونی

اون چشم نمی بینه که

بی خیال در هوا دست تکان داد :

_ مهم نیست ... مجبورش می کنی ببینه!

_ چطوری؟!

با لبخند نگاهم کرد :

_ من می دونم چطوری !

_



 

آرام صدایش زدم :

_ دینا؟

بدون اینکه نگاهش را از صفحه بگیرد زمزمه کرد :

_ هوم؟

_ چطوری؟

گنگ سر تکان داد :

_ چی چطوری؟

_ گفتی بلدی مجبورش کنم من رو ببینه!

خندید :

_ دوستش داری؟

فکر کردم ...
امیرواال خوب بود

آنقدر خوب که نمی شد دوستش نداشت

جگوار سبا ساالر
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جگوار
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حامی بود ، مسئولیت پذیر البته بعد از آن پنج سال دوری ،
مهربان بود و در هرشرایطی به فکرم بود

بخاطر من روبروی اکتای ایستاد ، از حاج بابا گذشت و
پنج سال تنها زندگی کرد

اگر امیرواالال نباشد زندگی رنگ ندارد
من تمام روزهایی که نیست را به امید برگشتش شب می

کردم

او تنها کسی بود که این روزها حواسش به من بود

_ دوستش دارم

دوباره خندید :

_ حله دیگه

پوف کشیدم :

_ چی حله؟ امیرواالال من و مثل خواهرش می بینه!

در یک حرکت دستش را به کلیپسم رساند و بازش کرد
موهایم روی شانه هایم ریخت :

جگوار سبا ساالالر 
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جگوار
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_ چون تو باعث شدی مثل خواهرش ببینه!

گیج ابرو باالال انداختم
به پیراهن استین بلندم خیره شد :

_ کاری کن مثل زنش ببینت!

اخم هایم در هم فرو رفت
از حرف هایش حس خوبی نمی گرفتم

_ امیرواالال اینطوری نیست

_ همه مردها همینطورن!

_ اما من ...

بازهم میان جمله ام پرید :

_ حاضرشو بریم ... یک سالنی میشناسم کارش عالیه ...
یک بار بیشتر نرفتم اما همون یک بار خیلی راضی بودم

_ سالن برای چی؟



 

_ سالم

هم زمان با سالم گفتن موتوری با سرعت از کنارم رد شد
مکثی کرد و بعد جوابم را داد :

_ سالم ... کجایی؟

جگوار سبا ساالر
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_ ابروهات رو مرتب کن یک دستی به صورتت بکش ...
موهاتم میتونه یک مدل قشنگ کوتاه کنه ... اصالال بخاطر

امیرواالال نه بخاطر خودت ... روحیت کلی عوض میشه

 عالالمت نفی سر تکان دادم و او باز اصرار کرد تا جایی
به

که چهل دقیقه بعد روبروی سالن زیبایی ایستاده بودیم

قبل ازینکه وارد شویم موبایلم زنگ خورد

با دیدن اسم امیرواالال لب گزیدم و تازه به یاد آوردم از
بیرون آمدنم بی خبر است

بارها تکرار کرده بود اگر خواستم از خانه بیرون بروم
خبرش کنم تا نگران نشود

_



 

_ با دینا اومدیم بیرون

_ بیرون یعنی کجا؟

زیرچشمی به سالن شیک خیره شدم و این پا و آن پا کردم
 برای اولین بار در چنین شرایطی قرار گرفته بودم

_ یک سالن زیبایی ... دینا می خواست ...

میان جمله ام پرید :

 _ تو چرا باهاش رفتی؟

_ می خواستم موهام رو ...

کمی مکث کردم
رنگشان کنم؟ از موی رنگ شده بیزار بودم

من من کنان ادامه دادم :

_ کوتاه کنم

بالفاصله جواب داد :

جگوار سبا ساالر
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سبا ساالر

جگوار 

_ نکن

_ چی؟!

_ دست بهشون نزن ... نه رنگ کن نه کوتاه کن

موهای دینا را به یاد آوردم
قسمت جلویی بلند و موهای پشت سرش نسبتا کوتاه بود :

_ مثل موهای دینا کوتاه می کنم ... خوشگل نیست؟

_ مدل موهای خودت قشنگ تره

با گوشه کفش به سنگ ریز روی زمین ضربه زدم
مدل موهای من؟!

موهای من مدل نداشت! یک دست بلند شده بود و در هم فر
خورده بود :

_ باشه

انگار حس کرد ناراحت شده ام که پوف کشید و توضیح داد
:

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ دینا اگر موهایی مثل موهای تو داشت عمرا راضی می
شد اون بالال رو سرشون بیاره

لبخند زدم
حال موهایم از نظرم قشنگ ترین مدل دنیا را داشت!

صدای منشی از آن طرف خط به گوشم رسید :

_ دکتر ، افخمی اومده برای ...

ادامه حرفش را نشنیدم
امیرواالال سفارش کرد :

_ با آژانس برگرد خونه باشه؟ دست به موهاتم نزن دختر
خوب

نمی زنم ...
من دیگر هرگز دست به این تارهای مو نخواهم زد

موبایل را که قطع کردم دینا کنارم ایستاد :

_ چی شد؟ شوهرت بود؟ چی گفت؟

نمی دانم آن جمله از کجای ذهنم آمد
دست خودم نبود که در چشمانش خیره شدم و زمزمه

کردم :

جگوار سبا ساالالر 
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سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ دینا من نمی خوام امیرواالال رو از دست بدم

خندید
رژ لب قرمزی به لب دارد و موهای رنگ شده اش روی

پیشانی اش ریخته :

_ از دست نمی دی کافیه به حرفم گوش بدی

_

و من به حرفش گوش دادم !
روی صندلی نشستم و او برای ابروهایم مدل تعیین کرد و

خواست آرایش کمرنگی روی صورتم بنشانند

برای موهایم که دهان باز کرد و انگشتش را روی رنگی
: روشن گذاشت از جا پریدم 

_ نه ... موهام نه

حرصی نگاهم کرد :

_ چرا



سبا ساالر

جگوار 

_ امیرواال گفت

صورتش از هم باز شد و خندید :

_ اوکی ... دست به موهات نمی زنیم

حضور دینا خوب بود ...
روحیه شاد و لب های همیشه خندانش باعث می شد از

تنهایی در بیایم
با زور دستم را به سمت پاساژ بزرگی کشاند و اجناس

نصف پاساژ را برای خودش خالی کرد
من اما به جز یک الک مشکی رنگ چیز دیگری نخریدم

انتظار داشتم از همانجا از هم جدا شویم اما همراهم آمد

کمتر از چهل دقیقه تا آمدن امیرواال مانده بود که از بین
خرید ها چیزی بیرون آورد و به سمتم گرفت :

_ بپوش

_ مگه مال خودت نیست؟!

_ این یکی و تو بپوش ... فکر کن هدیه است

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

سرگردان نگاهش کردم :

_ هدیه چرا ... چی میگی دینا؟

بازویم را گرفت و به سمت اتاق هل داد :

 _ بپوش بجنب

تاپ و شرتک مشکی رنگ با عکس لب قرمز بزرگی
روی تاپ زیبا بود اما آنقدر باز و کوتاه که حتی در مقابل

دینا هم معذب بودم

تاپ را پایین کشیدم تا حداقل روی نافم را بگیرد اما فایده
ای نداشت ! :

_دینا

در اتاق را باز کرد و همانطور که کیف دستی کوچکش را
روی تخت خالی می کرد خیره ام شد :

_واو ... عالیه

معذب دست هایم را جلویم گرفتم :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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جگوار 

_ دیدیش؟ در بیارم؟

وسایل کیفش را در جستجو چیزی پایین و باال کرد :

_ نخیر ... چی چی و در بیارم؟

_ االن امیرواال می رسه ... من روم نمیشه

خندید :

_ خب چون می دونستم می رسه گفتم بپوشی دیگه

_ دینا؟!

بی توجه به صدای بهت زده ام وسیله ها کیفش را سرجایش
برگرداند :

_ پووف عینک آفتابیم نمی دونم کجا موند پیداش نمی کنم

بی توجه به او روبروی آینه ایستادم
موهایم را که آرایشگر لخت کرده بود بلندتر شده و تا کمرم

می رسید

آرایش کمرنگ صورتم چهره ام را تغییر داده بود

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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یقه ی باز تاپ فقط قسمتی از سینه هایم را پوشانده و در
دوخت شرتک هم حسابی خساست به خرج داده بودند

_ من دارم میرم الی

با صدایش از جا پریدم و خیره اش شدم
آماده کنار در ایستاده بود

با نگاهم خیره ی ران های برهنه ام سوت کشید :

_ اوف چی شدی االالی

خندیدم :

_ گمشو

 لباس را از قبل از آمدن امیرواالال عوض می کردم ...

حتما

به سمت در رفت و خداحافظی کرد که هم زمان در
آسانسور باز شد

_
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امیرواالال را که دیدم به سمت اتاق برگشتم

صدای سالالم و احوال پرسی دینا را شنیدم

توجهی نکردم ، تیشرتم را برداشتم تا با تاپم عوض کنم که
چشمم به کاغذ و رژی روی تخت افتاد

از وسایل دینای سربه هوا جا مانده بود

هم زمان دستم را به بند سر شانه ی تاپ رساندم تا بازش
کنم و با دست دیگر کلید و کاغذ را چنگ زدم و برش

گرداندم

دستم در هوا خشک شد
عکس کوچکی از دینا و دختری که کنارش ایستاده بود

بی حال گوشه تخت نشستم و عکس را به صورتم نزدیک
تر کردم

این چشم ها برایم آشنا بود
حتی لب ها و فرم صورتش هم به آسکی شباهت داشت
کمی تپل تر و قد کوتاه تر از آسکی با موهایی مشکی



سبا ساالر

جگوار 

_ االی؟ کجایی؟

با شنیدن صدای امیرواال بهت زده عکس را زیر بالشت
پنهان کردم

آن زن چه کاره ی دینا بود که تا این حد به خواهرم شباهت
داشت؟

_ این دوستت از صبح اینجا ...

صدایش قطع شد
نگاه خیره اش را که روی خودم دیدم تازه به یاد آوردم چه

به تن دارم

هول شده از جا پریدم
لعنت به تو دینا لعنت ...

زیرچشمی نگاهش کردم
نگاه خیره اش را از پاهای برهنه ام گرفت و به چشمانم داد

دقیق و جستجوگر!

سر پایین انداختم و سعی کردم حرفی بزنم :

_ سالم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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جگوار
نایس بانو

برخالالف انتظارم صدایش سرد و خشک بود :

_ کسی باهاتون اینجا بود؟

بهت زده سر تکان دادم :

_ نه

_ جایی رفتین؟

_ سالن و بعدشم خرید

_ همین؟!

مات نگاهش کردم
انتظار هرچیزی را داشتم جز این فک منقبض و چشم های

یخ زده :

_ آره ... منظورت چیه؟!

_ این چه سر و وضعیه؟

صدایش هیچ انعطافی نداشت

جگوار سبا ساالالر 
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اخم کردم ... مرا بخاطر چه چیزی سرزنش می کرد؟!
بخاطر سر و وضعم خجالت زده بودم اما دلیل خشم او چه

بود؟!

_ دینا اینجا بود ... اون ...

صدایش باالال رفت :

_ خودتو توی آینه دیدی؟شبیه ...

سکوت کرد و با خشم موهایش را چنگ زد :

_ درشون بیار

گیج اخم کردم :

_ چی؟!

_ لباسات و در بیار صورتتم بشور

با خشم و خجالت به زمین خیره شدم
احساس می کردم تحقیرم کرده



 

" امیرواال "

لیوان آب خنک را تا قطره ی آخر سر کشیدم و برای ثانیه
ای پلک هایم را بستم

تصویر االی با همان تاپ و شرتک کوتاه پشت پلک هایم 
نمایان شد

بهت زده چشمانم را باز کردم ، دست هایم را روی میز
آشپزخانه گذاشتم و خیره ی در اتاق شدم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

بدون اینکه لباس هایم را عوض کنم با اخم های درهم از
اتاق بیرون زدم

انگار قصد کوتاه آمدن نداشت که دوباره تکرار کرد :

_ صورتت ...

بدون توجه به حرفش با حرص لیوانی پر از آب کردم ، به
اتاق برگشتم و با همان صورت آرایش شده تا صبح

خوابیدم!

_
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جگوار
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دست خودم نبود که دوباره چندساعت پیش برایم یاداوری
شد

االالی میان اتاق ایستاده بود
رنگ مشکی تاپ تنش روی پوست سفیدش دلنشین بود

گوشه لبم را به دندان گرفتم و سعی کردم فراموشش کنم

" احمق ... اون بچه ست "

موهایش را که لخت میکرد تازه می شد بلندی واقعی شان
را تشخیص داد

" بچه نیست ... چند وقت دیگه بیست سالش میشه "

سعی کردم صورت آرایش شده اش را دوباره تصور کنم
لب های رنگ گرفته و خط چشم پشت پلک هایش سنش را

بیشتر نشان می داد

کمی فکر کردم و بعد جمله ام را اصالالح کردم
آرایش که می کرد تازه صورتش به دخترهای بیست ساله

شبیه می شد!
قبل از آن سنش کمتر می زد
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جگوار
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" کثیف نباش امیرواالال ... وقتی رفتی تو اون جهنم آباد و
یادت بیاد ... بار اولی که دیدیش ... سیزده چهارده سالش
بود ... دختر چهارده ساله عقد کردی و االالنم داری بهش

فکر می کنی؟! "

کالالفه راست ایستادم و به سمت اتاق رفتم
چه می توانست باشد؟ میفهمیدم ... بچه معنی این کار ش 

که نبودم ... االالی اما بچه بود!

شک نداشتم همه چیز زیر سر دیناست
کاش االالی رضایت می داد و از دخترک دور می ماند

در اتاق را باز کردم و بی توجه به او بالشت و پتویی
برداشتم تا از اتاق بیرون بروم که لحظه آخر چشمم بهش

افتاد

پتو را کنار زده و به شکم خوابیده بود

موهایش روی صورتش ریخته و یک دستش از تخت
آویزان بود

دندان هایم را روی هم فشردم
هنوز هم همان تاپ و شرتک مشکی رنگ را به تن داشت

شک نداشتم از سر لجبازی لباس را در نیاورده

جگوار سبا ساالالر 
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جگوار 

پوزخندم زدم
حتی نمی شود اسمش را لباس گذاشت 

تکه ای پارچه که از پشت سر و سرشانه با چند بند مشکی
رنگ به هم متصل بود

نفسم را با شدت بیرون فرستادم و پتو را از روی زمین
چنگ زدم

سعی کردم نگاهم به پاهای برهنه اش نیفتد
پتو را تا روی شانه هایش کشیدم

بند صورتی لباس زیرش همراه بند تاپ روی شانه اش
افتاده بود

بالشت دستم را روی زمین ، پایین تخت انداختم و صفحه
موبایل جدیدم را روشن کردم

دستم به سمت اسم علیرضا رفت اما لحظه آخر پشیمان شدم
و روی اسم کیهان ضربه زدم

" کیهان از ماهک خبر داری؟ "

آنالین نبود
 موبایل را روی سینه ام گذاشتم

چشمم به رژ قرمز رنگ جلوی اینه افتاد
احتماال متعلق به دینا بود

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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موبایل روی سینه ام لرزید
 پیام را سریع باز کردم

" آره اتفاقا دیشب دیدمش ... تو کافه پیانو بود ... سراغت
رو گرفت می گفت از بچه ها شنیده ازدواج کردی "

ابروهایم متفکر به هم نزدیک شد :

" با کسی بود؟ "

اینبار جوابش بالفاصله آمد :

" نه تنها بود ... چرا؟! "

بی توجه به چرای اخر جمله نوشتم :

" شمارش رو عوض کرده؟! "

" آره فکر کنم ... خط قبلیش خاموشه "

حرف دیگری نزدم
بعد از چند دقیقه پیام بعدی کیهان با چند اموجی خنده

رسید :

جگوار سبا ساالر
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"چرا؟! نکنه دلت هوای یار قدیم و کرده؟"

ابروهایم کمی بهم نزدیک شد
رابطه کوتاه مدتم با ماهک به دو سال پیش برمی گشت

در یکی از مهمانی ها اشنا شده بودیم و بعد از شش ماه هم
مصالحت آمیز همه چیز تمام شد

" نه فقط کنجکاو شدم بدونم "

کیهان دوباره اموجی خنده فرستاد :

" نشو ... مگه مجردی پسر"

موبایل را کنار گذاشتم
االالی کنکورش را می داد و کارهای رفتن من هم درست

می شد
کاش همه چیز طبق برنامه ریزی پیش برود

فکر کردم قبل از امشب ، اینقدر برای تمام شدن این دوران
عجله نداشتم!

اگر االالی قرار بود این راه جدیدی که آغاز کرده را ادامه
دهد همه چیز به هم می ریخت ...



سبا ساالر

جگوار 

_ 

* * * * * * * * * * * *

روبرویم نشسته بود و با نان و مربایش بازی کرد
به جز صبح بخیر آرام حرف دیگری از دهانش نشنیدم و

من هم حرفی نزدم
زیرچشمی نگاهم کرد :

_ امروز خونه ای؟

بدون اینکه نگاهش کنم سر تکان دادم :

_ خونه ام ... جمعه ست

لقمه اش را کنار گذاشت و خیره ی صورتم شد :

_ دینا زنگ زد

کالفه لیوان چای را روی میز گذاشتم :

_ این دختره مگه مثل تو کنکور نداره؟ چرا جمع نمیشه
خونشون؟

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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اخم هایش درهم رفت :

_ گفت عصر بریم کوه ... جمعه ها مشاوره اش براش
برنامه نمی چینه

_ غلط کرد گفت

متعجب صدایم زد :

_ امیرواال؟! دوستمه

_ میخوام نباشه ... کنکورتو دادی میریم کوه

_ من تا چندماه دیگه صبر کنم؟

کالفه نفسم را بیرون فرستادم :

_ االی چرا اینقدر لج می کنی؟ صبرکن تموم شه این چند
ماه لعنتی ... تو بری سر کالسات منم خبر مرگم کارام

درست شه برم دیگه

نگاهم کرد
برخالف همیشه که سکوت می کرد اینبار چشم هایش

پرازخشم و حرص بود :

جگوار سبا ساالر
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_ داری کمکم می کنی تا از شرم خالالص شی؟!

بهت زده خودم را عقب کشیدم و به صندلی تکیه دادم :

_ چرت و پرت نگو االالی

_ خسته شدی نه؟ صبح تا شب من رو مجبور می کنی
درس بخونم تا این وضعیت تموم شه

دندان هایم را از بی رحمی اش روی هم فشردم :

_ دارم به خاطر خودت کمکت می کنم بی لیاقت

با صورت قرمز شده و چشمان نم دار روی میز کوبید :

_ آره بی لیاقتم ... برای همین وضعم اینه ... نه لیاقت
مادر داشتم نه خونه و خانواده

خسته دستی به چانه ام کشیدم :

_ بس کن ... اینقدر بی انصاف نباش
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_ زندانیم کردی تو این چهاردیواری تا برنامه هات درست
پیش برن ... برم دانشگاه و تو هم خیالت راحت بشه و

برای رفتن عذاب وجدان نداشته باشی!

مات خیره اش شدم
هربار از رفتن می گفتم سکوت می کرد و تنها همه چیز را

به خودم واگذار می کرد

این اولین بار بود حرف دلش را شنیدم

حق داشت ...
تنهایی و این بی مسئولیتی خانواده و اطرافیانش حقش نبود

اما من هم حق داشتم!

_ من فقط میخوام به یک جایی برسی االالی ... میخوام
واسه خودت کسی بشی و آیندت تامین باشه ... من همیشه

هستم اما دلم میخواد برسی به اون چیزی که میخوای

بغض کرده صدای لرزانش را باالال برد :

_ منم میخوام برای خودم کسی بشم اما نه بخاطر آیندم ...
میخوام کسی بشم چون دیگه نیازی به مردایی مثل تو و

اکتای و حاج بابا و امثال شماها نداشته باشم!



 

_ 

قبل ازینکه فرصت زدن حرفی داشته باشم از جا بلند شد و
به اتاق رفت

عصبی و کالفه شقیقه هایم را مالیدم

دخترک انقدر حرص و خشم نهفته در وجودش داشت که با
کوچکترین جرقه شعله ور می شد

بیست دقیقه بعد لیوانی پر از آب کردم و به سمت اتاق رفتم

روی تخت نشسته و کتابی روی زانویش بود
لیوان آب را روی پاتختی گذاشتم :

_ آب

آرام زمزمه کرد :

_ تشنه ام نیست

_ حاضر شو ... با دینا بریم کوه

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

بی حوصله سر تکان داد :

_ نمیخوام

_ پاشو یکم حال و هواتم عوض میشه

با سرتقی جوابم را داد :

_ حال و هوای من خوبه

ناخوداگاه خندیدم :

_ آره معلومه!

خشمگین نگاهم کرد
به سمت در رفتم :

_ حاضرشو ... دو ساعتی بیرون کار دارم بعد برمی گردم
بریم کوه ... ساعت چند قرار گذاشتین؟

آرام زمزمه کرد :

_ پنج

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

در این هوای سرد آن هم ساعت پنج عصر وقت کوه رفتن
نبود!

_ باشه ... تا پنج برمی گردم

بی توجه به کتابش خیره بود :

_ برنگشتی هم برنگشتی ... مهم نیست!

با خنده ای کوتاه از خانه بیرون زدم

مقصدم تهران بود ، خانه ی علیرضا...

جمعشان هنوز هم همان بود
شراره به دوست پسر سابقش که خیانت کرده بود فحش

میداد و کیهان مسخره اش می کرد

برنامه شمال ریخته بودند
برنامه های سفری که تا پنج سال پیش من همیشه

هماهنگشان می کردم و حاالال لحظه آخر مطلع می شدم...

کمتر از سه ساعت بعد دوباره کرج بودم

اس ام اس کوتاهی برای االالی ارسال کردم

جگوار سبا ساالالر 



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

" تا ده دقیقه ی دیگه می رسم ... بیا پایین "

جوابم را نداد
سر کوچه که رسیدم مشغول پیدا کردن شماره اش شدم که

دیدمش

مثل دختربچه های کوچک روی پله نشسته و با اخم مشغول
بستن بند کتانی هایش بود

دستم را که روی بوق گذاشتم از جا پرید

 را باالال آورد ، پر سرزنش نگاهم کرد و بعد زیر لب
سرش

چیزی گفت و صندلی جلو سوار شد :

_ چهل دقیقه دیر کردی!

دور زدم و از کوچه خارج شدم :

_ علیک سالالم!

 سالالم ... برو رستوران ارس ... من نمیدونم کجاست اما
_

دینا گفت خودت میدونی



سبا ساالر

جگوار 

از بریدگی دور زدم :

_ مگه قرار نبود برین کوه؟

_ تو یاد داری کجاست؟

_ آره ... پارک جنگی

_ دیر اومدی هوا سرد شد ... دینا گفت کوه و بذاریم یک
روز دیگه

چراغ راهنمایی که سبز شد خونسرد پایم را روی گاز
فشردم :

_ این بار آخره بدون هماهنگی من برنامه میریزی

بی توجه به حرفم روی پنجره ی بخار گرفته اشکال
نامفهوم نقاشی کرد :

_ گفت دخترخالش هم هست

_ شنیدی االی؟ سعی کن رابطت رو با این دختره کم کنی

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

زودتر از من از ماشین پیاده شد و خودش را در آغوش
کشید :

 _ چه قدر سرده

نگاهی به مانتو نازکش انداختم :

_ چیزی برنداشتی همراهت؟

_ دینا گفت میریم رستوران ... از کجا میدونستم پارک
جنگلیه؟!

صندوق عقب را باز کرد و سویشرت خاکی رنگم را
دستش دادم :

_ این و بپوش ... از آخرین باری که با بچه ها رفتیم دربند
جا موند

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

ناراضی سر تکان داد و من میدانستم تنها برای قانع کرد
من است

_



سبا ساالر

جگوار 

بینی اش را چین انداخت :

_ مال کیه؟

زیرچشمی نگاهش کردم :

_ من

سویشرت را گرفت و بدون مخالفت تنش کرد

به آستین های بلند که تا سر انگشتانش رسیده بود خندیدم و
جلو رفتم

سر استین دست راستش را گرفتم و مشغول تا دادنش شدم

ذوق زده به اطراف سر می چرخاند :

_ اینجا چه قدر قشنگه ... االن دارم از سرما میمیرم اما
بعدا دوباره بیایم باشه؟

سر آستین دست چپش را تا دادم و دوباره لبخند زدم

مثل دختربچه ای شده بود که هوس تن کردن لباس های
پدرش به سرش زده بود :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ باشه

_ ببین پایین آالچیق داره کنار آب ... از اون مسیر میتونیم
بیایم

بی توجه به پرحرفی هایش کاله سویشرت را روی سرش
کشیدم

او از زیبایی اطراف می گفت و من خیره ی زیبایی
 صورتش بودم که مثل دیشب آرایش نداشت

موهایش که بهم ریخته جلوی چشمانش را گرفته بود را با
دست داخل کاله فرستادم

جمله اش را قطع کرد و در سکوت خیره ام شد

باد سردی وزید و برگ های کوچکی از درختی که زیرش
ایستاده بودیم در هوا به رقص در آمد

طره ای از موهایش از زیر شال سر خورد و روی
صورتش ریخت

دستش را به سمت کاله دراز کرد تا عقب تر بکشاندش

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

ناخوداگاه دستش را درون دستم گرفتم ، کالاله را تا روی
گوش هایش کشیدم و بدون اراده زمزمه کردم :

_ هوا سرده

حرفی نزد
خواستم دستش را رها کنم ، مکث کوتاهی کردم و دستم را
کمی عقب کشیدم که انگشت هایش دور دستم محکم تر شد

حرفی نزدم و در عوض در دل التماسش کردم

 تمومش کن االالی تمومش کن ... بس کن این بازی رو که
"

نمی دونم چه نتیجه ای ازش میخوای "

منتظر نگاهش کردم که ناگهان روی پنجه پا بلند شد و
صورتش را نزدیک صورتم آورد

دستش که در تارهای موهایم فرو رفت خشک شده خیره
لب های نیمه بازش شدم

نگاهش را از موهایم به چشمانم کشید و دست راستش را
جلوی صورتم نگه داشت



 

_ من همبازی خوبی نیستم االی!

لبخند زد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

نیم نگاهی به برگ خشک شده ی میان انگشت هایش
انداختم و دوباره خیره ی چشمانش شدم

او اما حتی برای ثانیه ای نگاهش را از چشمانم نگرفت و
ارام لب زد :

_ تو موهات برگ گیر کرده بود!

نگاهم در گردش بود ...
بین چشم چپ و چشم راستش که از زل زدن خسته نمی شد

بین انگشت های کشیده دستش و لب های نیمه بازش
بین دستم که نمی دانستم چندین دقیقه است میان دستش جا

خوش کرده

باالالخره قدمی عقب رفتم و به سختی زمزمه کردم :

_ من همبازی خوبی نیستم االالی !

_



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

من انگار در کوره می سوختم و او اینطور خونسرد بود
نگاهم کرد و زمزمه وارد گفت :

_ من بازی نمی کنم امیرواالال

_ تمومش کن

_ خیلی وقته شروع شده ... تو شروعش کردی

_ من داشتم سعی می کردم تموم بشه! با عقد تو! میفهمی؟
با عقد تو خواستم تمومش کنم

_ هر پایانی شروع یک بازی جدیده

عصبی عقب کشیدم
خیره با چشمانی منتظر نگاهم می کرد

به سمت راهی که به رستوران سنتی ختم می شد برگشتم
مکث کوتاهی کرد و بعد دنبالم آمد

وارد که شدیم کنار ایستاد
چهره اش در آن سویشرت بزرگ بانمک شده بود

سرد پرسیدم :

_ این دختره کجاست؟

جگوار سبا ساالالر 



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

بازیگوش به اطراف چشم گرداند و جابه جا شد
باالالخره دستش را به سمتی دراز کرد :

_ اوناش اونجاست ... ولی ...

صدایش ضعیف و بهت زده شد
مسیر انگشتش را دنبال کردم و به دینا رسیدم

با دیدنم سر تکان داد و دستش را برای االالی باالال برد

به صندلی کنارش نگاه کرد
برای ثانیه ای نگاهم بی توجه از روی دختر کنار دینا

گذشت و ثانیه ای بعد دوباره به سمتش برگشت

چشم هایش آشنا بود
برگشتم به پنج سال پیش

روزی کیلومتر ها دورتر از اینجا دختری با چشم هایی
شبیه به همین چشم ها باعث شد به تهران برگردم

به تهران برگردم تا همراه خانواده ام بیایم

سعی کردم به خودم مسلط باشم



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

صاحب چشم های دوست داشتنی من سال هاست زیر خاک
دفن شده

االالی دستم را کشید :

_ میخوای برگردیم؟

سرم را برگرداندم و خیره نگاهش کردم
با هر دو دست بازویم را گرفته و نگران به صورتم زل

زده بود

زورکی لبخند زدم :

_ برای چی برگردیم؟

پرحرف در چشمانم خیره شد اما سکوتش را نشکست
صدای شاد دینا مانع هر حرف دیگری شد :

_ اومدین؟ سالالم

االالی بازوییم را رها کرد و آرام سالالم کرد :

_ سالالم ... اون کیه؟!



سبا ساالر

جگوار 

دینا متعجب ابرو باال انداخت :

_ دخترخاله ام ... بهت گفته بودم که

دست االی را گرفتم
سرد بود

 بشینیم؟ _

دینا به سمت میز برگشت :

_ بیاید به همدیگه معرفیتون کنم !

به سمت میز رفتیم
تنها دو قدم تا رسیدنمان مانده بود که دختر سر میز از جا

بلندشد
ناخوداگاه نگاهم خیره ی صورت آشنایش ماند

دینا با خنده به او اشاره کرد :

_ بچه ها ایشون نسترنه ... دخترخاله من

_ 

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

جگوار سبا ساالر
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جگوار
نایس بانو

خیره ی دختری شدم که چشمان زمردی رنگ داشت و
طره ای از موهای مشکی اش روی پیشانی اش افتاده بود

لبخند زد :

_ خوشوقتم

االالی هم زمان که بیشتر در خودش جمع می شد به من
نزدیک تر شد

جوابش را دادم و نیم نگاهی به دست دراز شده اش انداختم

 را که در دستش گذاشتم فشار ناخن های االالی را روی
دستم

بازویم احساس کردم

زیرچشمی نگاهش کردم
 به نسترن بود و احتماالال حتی متوجه فشار ناخن هایش

خیره
روی بازویم نشد

دستش را با لبخند سمت االالی دراز کرد

االالی اما هنوز هم خیره ی صورتش بود



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

با اخم کمرنگی دست سردش را میان دستم گرفتم
به خودش آمد و بی میل با دختر دست داد

دینا خندید :

_ چه قدر دیر کردید ... ماهم سفارش ندادیم تا شما برسید

نیم نگاهی به االالی انداختم تا جوابش را بدهد اما خیره به
گلدان کوچک روی میز بود

سعی کردم نسترن را نادیده بگیرم :

_ متاسفم ... تهران بودم ... تا برگشتم کرج زمان برد

خندید :

_ نسترن هم از تهران اومد ... خالم اینا اونجا زندگی
میکنن

بدون اینکه دست خودم باشد خیره ی لبخند نسترن شدم

سعی کردم با لنز عسلی و موهایی روشن تصورش کنم
کمی الالغر تر ، چشمانی کشیده و لبخندی کمرنگ تر اما

جور در نمی آمد

جگوار سبا ساالالر 



سبا ساالر

جگوار 

نگاه آسکی آرام تر بود ... خانمانه تر

سفارشمانR که تمام شد االی از جا بلند شد
منتظر نگاهش کردم که توضیح داد :

_ میرم دستامو بشورم

دور که شد نسترن ابرو باال انداخت :

_انگار االی جون زیاد سرحال نیستن

خداراشکر که صدایش همانند صورتش به آسکی شباهت
نداشت

دینا جواب دخترخاله اش را داد :

_ االی هم کنکور داره نسترن ... فکر کنم خسته ست ...
من میرم پیشش باهم برگردیم

قبل از دینا از جا بلند شدم :

_ من هستم

_ 

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

از میز دور شدم اما قبل ازینکه به سرویس ها برسم دیدمش

روی تراس دست به سینه ایستاده و به روبرو خیره بود
کنارش ایستادم :

_ چرا اومدی اینجا؟

_ منم شبیه آسکی ام؟!

ابروی راستم ناخوداگاه باال پرید :

_ چی؟

_ من و آسکی خواهر بودیم اما هیچ شباهتی به هم نداریم
اما اون دختره ...

چشمان پر اشکش می درخشید

_ دلت برای خواهرت تنگ شده؟

_ تو چی؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ من ؟

_ آره تو ... دلت برای آسکی تنگ شده؟

نفسم را کالفه بیرون فرستادم
االی جدید هر لحظه به چالشم می کشاند!

_ من دلم برای دختری تنگ شده که باعث شد زندگیم تغییر
کنه ... پدرم رو از دست دادم اما از زندگی جدیدم راضی

ام ... از این استقاللی که دارم ... از برنامه هایی که برای
آینده دارم ... آسکی تو همون چند روز و مدت کم باعث شد
تصمیمایی بگیرم که بعد از پنج سال نتیجه اش شده اینی که

می بینی

در سکوت سر تکان داد
خیره ی نیم رخش شدم

امشب از نظرم بزرگ تر می آمد...

_ بریم تو؟ دوستت منتظره

_ نگفتی؟

_ چی؟

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ منم شبیه آسکی ام؟

جدی نگاهش کردم :

_ تو شبیه خودتی ... شبیه االی ... نه تو شبیه کسی هستی
و نه کسی شبیه تو ... سعی نکن شبیه کسی باشی ... االی

بودن قشنگه!

خسته با همان چشمان خیس لبخند زد

اینبار من دستش را گرفتم و رها نکردم
سر میز برگشتیم و در حال گوش دادن به پرحرفی های دینا

شام خوردیم

زمان برگشت بدون تعارف قبول کردند برسانیمشان

االی جلو نشست
دینا هنوز هم حرف می زد :

_ جمعه دیگه می تونیم بریم کوه ... هوا گرم تر شده
احتماال ... نسترن هم هست

ابروهایم به هم نزدیک شد اما سکوت کردم تا االی پاسخ
دهد

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

از ماشین که پیاده شدند االی گفتم :

_ اون فقط شبیه خواهرمه ... هیچ وقت نمی تونه آسکی
باشه

پایم را روی پدال گاز فشردم :

_ هیچ آدمی نمی تونه جای کس دیگه ای باشه

صورتش سمت پنجره بود
جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

همانطور که به فضای بیرون خیره بود جواب داد :

_ درس دارم

_ تا هفته ی دیگه می خونی خب

اینبار من جواب دادم :

_ االالی دیر شروع کرده ... جمعه هام میخونه

_



سبا ساالر

جگوار 

آرام و گرفته زمزمه کرد :

_ امیرواال؟

_ بله؟

_ دلم برای آسکی تنگ شده

عمیق نفس کشیدم :

_ می دونم

دوباره صدایم زد :

_ امیرواال؟

_ بله؟

_ من همیشه دوتا تایم اول و دوتا تایم آخر برنامه هایی که
برام می نوشتی و حذف می کردم!

بهت زده خندیدم :

_ شوخی می کنی

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

کمرنگ لبخند زد :

_ نه ولی اگر زمان دیگه ای بهت می گفتم دعوام می
 کردی

 من هم لبخند زدم ...
پر رنگ تر از او :

_ و االن چه فرقی با زمانای دیگه داره؟!

حق به جانب خندید:

_ من ناراحتم! اگر سرم غر بزنی ناراحتیم بیشتر میشه

با خنده سر تکان داد :

_ باشه

مکث کوتاهی کردم و متفکر ادامه دادم :

_ من فقط هرروز هشت تا تایم اونجا می نوشتم
پدرصلواتی! چهارتاش رو حذف می کردی؟!

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

سر تکان داد :

_ اوهوم ... می خوابیدم

زیرلب نامفهوم غر زدم اما چیزی نگفتم

_ 

_ امیرواال؟

بدون اینکه جوابی دهم منتظر نگاهش کردم

_ از این به بعد دیگه حذف نمی کنم ... حسابی می
خونم ... برنامه هات رو بهم نمی ریزم نگران نباش ...

قول میدم

مقابل در خانه پارک کردم و سرم را به سمتش برگرداندم

از رستوران که خارج شده بودیم بدون اینکه من بگویم
دوباره سویشرت را تن کرده بود

چشمانش کمی قرمز و لب هایش بی رنگ بود

_ من نگران برنامه هام نیستم االی

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

آرام لب زد :

_ پس ...

_ من نگران االی و امیرواالم که به جز همدیگه کسی رو
ندارن و خودشون باید نگران خودشون باشن ... تو هم

نگران االی و امیرواال باش

کم جان لبخند زد :

_ خوبه

* * * * * * * * 

" االی "

امیرواال مرا یاد گرفته بود ...
بلد شده بود!

یک نگاه به چشمانم می انداخت و تا آن انتهای بغضم را
می فهمید

من هم او را بلد بودم
حتی بیشتر از خودش

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

مثالال می دانستم با رفتارهای من در چه برزخی دست و پا
می رند!

 دانستم کالالفه می شود ، عصبی می شود بعضی وقت ها
می

پا به پایم می دهد و همراهی ام می کند

می دانستم بعضی وقت ها از قصد بیشتر در محل کارش
می ماند و از خانه فراری می شود

می دانستم بعضی وقت ها زود تر می آید تا به قول خودش
همخانه کوچولو اش تنها نماند

دوستش داشتم
حمایت هایش را ، مهربانی هایش را ، بودنش را

حتی همین چشم گرفتن ها و دوری کردن هایش را هم
دوست داشتم!

کنارش روی کاناپه نشسته و سرم را روی شانه اش گذاشته
بودم

زانوهایم را در آغوش کشیده و چشمانم خمار خواب بود



 

خوابم میاد ... از صبح دارم درس می خونم

بدون انعطاف گفت :

_ هفت تا تست دیگه مونده

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

 اما توجهی نمی کرد و با جدیت تست های عالالمت زده ام
او

را توضیح می داد :

 فقط باید فرمول می نوشتی ... احتماالال نتونستی چون دوتا
_

فرموله ... اول تو این فرمول میذاری جرمش رو بر اساس
گرم به دست میاری بعد جرم رو تو این یکی فرمول

میذاری

بی حوصله انگشتم را روی راه حل گذاشتم :

_ همین کارو کردم به دست نیومد

مکث کوتاهی کرد و بعد پوف کشید :

_ چون تن خواسته نه گرم ... وگرنه درست بوده

_



 

گردنم درد گرفته بود
از صبح که بیدار شدم مشغول درس خواندن بودم و نیمه

شب هم امیرواال رهایم نمی کرد

 روی کاناپه چرخیدم و سرم را روی زانویش گذاشتم
موهای فر خورده ام اطرافم پخش شد

مکث کرد ، کتاب را روی کاناپه انداخت و سرش را به
پشتی اش تکیه داد

دستی به چشم هایش کشید و پلک هایش را بسته نگه
داشت :

_ االی؟

بدون اینکه دهان باز کنم زمزمه کردم :

_ هوم؟

آرام تر از من زمزمه کرد :

_ داری چیکار می کنی؟!

به سقف سفید خانه خیره شدم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ نمی دونم ... تو داری با من چیکار میکنی؟!

آه کشید
خسته و کالالفه

همانطور که سرش را عقب تکیه داده بود دستانش را باز
کرد و دو طرفش روی پشتی کاناپه دراز کرد

صدای آرام خواننده ی زن از بلندگوهای تی وی می آمد
به انگلیسی می خواند

حرف هایش را نمی فهمیدم اما موزیکش به دلم نشسته بود

دقایقی بعد من سکوت بینمان را شکستم :

_ امیرواالال؟

جوابم را نداد
دوباره صدایش زدم :

_ امیرواالال ...

آرام زمزمه کرد :

_ بگو

جگوار سبا ساالالر 



 

_ من قبل تو چطوری زندگی می کردم؟

سرش را بلند کرد و با چشمان باز خیره ام شد
از پایین نگاهش کردم :

_ من چطوری پنج سال تو خونه ی حاج بابا دووم آوردم؟
چطوری کسی نبود که صبح بیدارم کنه و مجبورم کنه
بشینم سر درسم ... کسی برام نهار سفارش نمی داد و

یاداوری نمی کرد صبحونه یادم نره ... هیچ کس شب که
خسته برمی گشت خونه نمی نشست کنارم ... بعضی وقت
ها چاوش بود ... بعضی وقت ها سیما و ساره ... ساره از

من خوشش نمیاد

آرام جواب داد :

_ مهم نیست

_ چاوش هم از وقتی اومدم اینجا دیگه زیاد بهم زنگ نمی
زنه ... حتی سیما و چکاوک هم

_ اونام مهم نیستن...

_ 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

_ امیرواال؟

خیره ی صورتم شد
دستش را جلو آورد و طره ای از موهای فرم که روی

صورتم ریخته بود را کنار زد :

_ اینطوری صدام نزن ...

_ چطوری؟

_ یک طور متفاوت با بقیه ... یک طور که تا مدت ها تو
مغزم صدات بپیچه

_ دوست داری مثل حاج بابا بگم واال؟

خیره در چشمانم آرام سر تکان داد :

_ نه

_ مثل دوستات بگم امیر؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ نه ... بگو امیرواالال ... اما مثل بقیه بگو ... جوری بگو
که تو مغز لعنتیم یک پوشه جدا برات باز نشه ... یک
طوری بگو که بعد از تو هرکی صدام زد با صدای تو

مقایسه اش نکنم

غمگین لبخند زدم :

_ مگه نگفتی هیچ آدمی مثل آدم دیگه نیست؟ پس تو دیگه
هیچ وقت هیچ کس و پیدا نمیکنی که مثل من صدات

بزنه ... منم دیگه هیچ وقت کسی و پیدا نمیکنم که باهاش
یادم بره قبلش چطوری زندگی می کردم ... چون قبلش تو

بودی

دوباره سرش را به پشتی کاناپه تکیه داد و موهایم را آرام
نوازش کرد

چشمانم خمار خواب بود
پلک هایم را بستم و زمزمه کردم :

 ما باید آدمای زندگیمونو حفظ کنیم امیرواالال ... چون اونا
_

تکرار نمی شن

سکوت کرده بود

جگوار سبا ساالالر 



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

اگر نوازش انگشت هایش میان موهایم نبود خیال می کردم
به خواب فرو رفته است

_ من می خوام آدمای زندگیم رو حفظ کنم ... من هنوز
خیلی بچه ام برای این همه از دست دادن ...

چیزی نگفت
نمی دانم شاید هم گفت اما من در عالم خواب فرو رفتم و

دیگر حرفی نشنیدم

خوابی که با بقیه ی خواب هایم فرق داشت

خواب بودم اما هنوز نوازش انگشت هایش را میان موهایم
احساس میکردم

حتی دقایقی بعد حس کردم دستش را زیر زانویم انداخت و
محتاط روی دست هایش بلندم کرد

سردی خوشخواب تخت را فهمیدم و پتویی که تا شانه هایم
کشیده شد

خواب بودم اما حتی سنگینی نگاهش را هم حس می کردم

خوابی که مثل بقیه ی خواب ها نبود

جگوار سبا ساالالر 



سبا ساالر

جگوار 

فرق داشت
نه اینکه ناآرام باشد نه ...

فقط می دانستم فرق داشت ، خاص بود و جدید
از کجا معلوم؟

شاید امیرواال هم امشب یکی از همین مدل خواب هارا 
تجربه کند

_ 

این روزها لحظاتم به دو بخش تقسیم می شدند
یا امیرواال بود و کنارش بودم

یا امیرواال نبود و منتظرش بودم

درس می خواندم ... جدی تر از قبل

درس می خواندم و سوالی پیدا می کردم تا زمان آمدنش
بهانه داشته باشم و تا نیمه شب بیدار نگهش دارم

شکایت نمی کرد و با خستگی سوال هایم را تک به تک
جواب می داد

نمی فهمیدم ...
نه اینکه در طول روز نخوانده باشم و تمرین نکرده باشم نه

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

این روزها بخاطر رضایت او هم که شده به قول خودش دل
به درس می دادم

نمی فهمیدم چون تمام مدت زیرچشمی خیره ی صورتش
بودم و تصور می کردم اگر به ترکیه می رفت و پنج سال

دیگر هم تنهایم می گذاشت چه شکلی می شد

نمی فهمیدم چون وقتی بود تمام فکر و ذکرم پی او و
حضورش بود

رابطه ام با دینا کمتر شده بود
هربار که او را می دیدم می ترسیدم نسترن هم همراهش

باشد

تمام وقتم را با امیرواالال می گذراندم

صبح کنار هم صبحانه می خوردیم ، ظهر تلفنی حرف می
زدیم و جمعه ها اگر برنامه ام را زودتر تمام می کردم به

خرید و پیاده روی می رفتیم

میان قفسه ها می گشتیم
او با دقت موادغذایی و شوینده بر می داشت ، من با خنده

لواشک و پاستیل و شکالالت جدا می کردم



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

هربار با دیدن نایلون های پر با تاسف سر تکان می داد و
تهدید می کرد دفعه ی بعد اجازه نمی دهد همراهش شوم اما

بار بعدی فراموش می کرد

هر چندوقت یکبار به دیدن حاج بابا و بقیه می رفتم و شب
امیرواالال با صورتی درهم دنبالم می آمد

زندگی آرام بود ...

پشت در سرویس بهداشتی ایستاده و نگران به صدای سرفه
هایش گوش دادم :

_ میخوای بریم بیمارستان؟

جوابم را نداد و در عوض دوباره سرفه کرد

_ مگه چی خوردی که اینطوری شد؟ منم هرچی تو
خوردی خوردم دیگه

صدای ناله هایش چندثانیه ای قطع شد
با ترس به در کوبیدم :

_ امیرواالال؟



سبا ساالر

جگوار 

 در باز شد
موهایش روی پیشانی اش ریخته و رنگ به صورت نداشت

چشمانش کاسه خون بود و قطرات آب از صورتش پایین
می چکید

ناراحت به دستی که روی شکمش می فشرد خیره شدم :

_ خیلی درد داری؟

خودش را روی کاناپه انداخت و ناله کرد :

_ از تو کابینت کنار یخچال دوتا مسکن پیدا کن

نگران بازویش را گرفتم :

_ بریم درمونگاه

چشمانش را از شدت درد روی هم فشرد :

_ چیزی نیست ... جوجه کباب ظهر به معده ام نساخته

روی کاناپه دراز کشید و دوباره ناله کرد
با دلسوزی به اشپزخانه رفتم و کابینت ها را گشتم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

مشغول درست کردن جوشانده بودم که دوباره صدای عق
زدنش را شنیدم

ترسیده جوشانده را برداشتم و همراه قرص از اشپزخانه
بیرون زدم

_

هم زمان با من از سرویس خارج شد :

_ اون دیگه چیه؟

ناراحت شانه باالال انداختم :

_ من دلم درد میگیره مامان گلی از اینا میاورد ... دردم
آروم می شد

با همان صورت درهم خندید
قرص هارا در دهانش انداخت و با چهره جمع شده چند

قلوپ از جوشانده را فرو داد

از کنارم که رد شد بینی ام را کشید :

_ این دل درد با اون دل درد فرق داره جوجه

جگوار سبا ساالالر 



 

لبم را گزیدم
من که نمی دانستم

اگر هم می دانستم در آن وضعیت به ذهنم نمی رسید

با صدای ناله ی بی حالش وحشت زده به سمت شال و
مانتوام رفتم

چشمانش قرمز شده و لب هایش بی رنگ بود

زیر بازویش را گرفتم :

_ بریم درمونگاه

با درد دستش را جلوی دهانش گرفت :

_ نیاز نیست

بی توجه به سمت در کشیدمش
کمکش کردم کفش هایش را بپوشد و دکمه آسانسور را

فشردم

کنار ماشین که رسیدیم تازه یادم آمد امیرواال نمی تواند با
این وضعیت رانندگی کند

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو
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جگوار
نایس بانو

بغض کرده از بدبیاری های پشت هم دنبال موبایلم گشتم اما
خبری از آن هم نبود

قبل ازینکه اشک هایم جاری شود صدایی در گوشم پیچید :

_ اتفاقی افتاده؟!

نگاهش کردم
اسمش مریم بود ... برای امیرواالال آش آورده و بعضی

اوقات از گوشه پنجره نگاهمان می کرد

_ نه ...

صدایم ضعیف بود
 به امیرواالال که بی حال صندلی عقب دراز کشیده بود

نگاهی
انداخت :

_ کمکی از دست من برمیاد؟

نگاه نگرانش را دوست نداشتم اما چاره ای نبود ...

_ میشه زنگ بزنی آژانس؟



سبا ساالر

جگوار 

_ رانندگی بلد نیستی؟!

ابروهایم که به هم نزدیک شدخودش فهمید سوالش بی جا
بوده است

با اطمینان به سمت صندلی راننده راه افتاد :

_ من میبرمتون

_ نیازی نیست

بی توجه به من در را باز کرد :

_ بشین تا حالش بدتر نشده

زمان فکر کردن نداشتم
امیرواال درد می کشید و لجبازی معنا نداشت

کنارش روی صندلی جلو نشستم

راه افتاد
متوجه نگاه های گاه گاهش در آینه به امیرواال بودم

پشت چراغ قرمز که ایستاد نگران به سمت امیرواال
برگشتم :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ صبر نکن برو دیگه

به صورتم خیره شد
جنس نگاهش را تشخیص نمی دادم

نفرت ، حرص ، تحسین ، دلسوزی ...
هیچ کدام نبود

حسی بود شبیه حسرت :

_ چراغ و رد کنم پلیس نگهمون میداره ... نگران نباش کم
مونده

نگاه از امیرواال نگرفتم
بی حال با چشمان نیمه باز لبخند زد :

_ هیچی نیست ... فقط مسموم شدم ...تا فردا اوکی میشم

حتی صدایش هم کم جان و دردآلود بود

رو به روی بیمارستان ایستاد
به سختی به امیرواال کمک کردم از ماشین پیاده شود

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

دو ساعت بعد او روی تختی در قسمت اورژانس به خواب
رفته بود

داروها تازه عمل کرده و دردش آرام گرفته بود

غمگین نگاهی به سرمی که دستش را سوراخ کرده انداختم

_ دکتر گفت بخاطر غذایی که خورده ست ... معده اش
حساس شده و یک مدت هم باید حسابی حواستون باشه

به مریم خیره شدم
کاش می رفت ...

سعی کردم خوش رفتار باشم
او کمکمان کرده بود !

_ ممنون ... من خیلی ترسیده بودم

ادامه ندادم ...
حرف دیگری به ذهنم نمی رسید

کمرنگ لبخند زد :

_ کاری نکردم



سبا ساالر

جگوار 

 به امیرواال خیره شدم
ناخوداگاه لبخند کمرنگی روی لبم نشست

آرام نفس می کشید و صورتش سفید تر از بقیه اوقات بود

_ تازه ازدواج کردین؟

کاش می رفت ...
کاری نداشت اینجا

تنها یک کلمه جواب دادم :

_ نه

کوتاه نیامد :

_ آخه آقای سزاوار پنج شش سالی میشه اونجا هستن ...
من قبلش ندیده بودمت

جوابش را با لبخندی کوتاه و مصنوعی دادم

دیگر از تحملم خارج بود
از صبح زود مشغول درس خواندن بودم ، بخاطر جبران

کم کاری دو روز گذشته ام ظهر را هم نخوابیدم و حال
ساعت نزدیک دو نیمه شب بود

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

بی توجه به مریم جلو رفتم و دست سرد امیرواال را میان
دست هایم گرفتم :

_ خوبی؟

آرام سر تکان داد :

_ بهترم ... درد کوفتی آروم شده

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

حوصله ای برای سر و کله زدن با این دختر نداشتم :

_ راستی به خانوادت خبر دادی؟ نگرانت نشن؟!

_ خواهرم در جریانه

اخم هایم درهم شد
دهان باز کردم تا درست جوابش را دهم که صدای ضعیف

امیرواالال بلند شد :

_ االالی؟

_



 

حضور مریم را فراموش کردم
آنقدر از دیدن حال امیرواال نگران شده بودم که کارهایم

دست خودم نبود

 محتاط خم شدم و آرام گونه اش را بوسیدم

حالم را درک کرد و گرفته خندید :

_ من زنده ام االی

_ از فردا دیگه غذای بیرون نمی خوریم ...خودم درست
میکنم

برای چندمین بار آرام و مردانه خندید :

_ اینطوری که شانس زنده موندنمون کمتر میشه!

صدای خنده ی شخص سومی که با صدای خنده هایمان
ادغام شد تازه یاد مریم افتادم

آرام سالم کرد :

_ سالم آقای سزاوار ... حالتون بهتره؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

امیرواال متعجب ابرو باال انداخت :

 _سالم

برایش توضیح دادم
دوستانه رو به مریم خندید :

_ متشکرم ... حتما االی خیلی هول کرده بود

مریم لبخند زد
امیرواال ادامه داد :

_ لطف کردید واقعا ... بفرمایید شما ... تا همینجا هم خیلی
زحمتتون دادیم ... خانوادتون حتما نگران شدن

لب هایم کش آمد
برخالف انتظارم مریم با همان لبخند کمرنگ خداحافظی

کرد و امیرواال دوباره تشکر کرد

دستی روی معده اش کشید : 

_ کی میتونیم بریم؟

به سرمش خیره شدم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

بیشتر از یک سومش مانده بود :

 _ جواب آزمایشات بیاد دکتر ببینت بعد

گوشه چشم های قرمزش را با انگشت مالید :

_پس تا صبح طول میکشه ... آژانس بگیر برو خونه

کنارش روی صندلی نشستم و چانه ام را روی تخت گذاشتم
:

_ امیرواال وقتی از هرحال رفتی من خیلی ترسیدم

گیج از آرام بخش و داروها خندید :

_ من که تا بیمارستان و با پای خودم اومدم بچه

بی توجه به خنده اش بغض کرده زمزمه کردم :

_ قول بده همیشه زنده بمونی

سرش را برگرداند و خیره ام شد :

_ این دیگه دست من نیست

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ اگر تو هم مثل آسکی و آنا بمیری من دیگه هیچ کس رو
ندارم

غمگین پوف کشید :

_ بسه ... یک مسمویت ساده که این حرفارو نداره دیوونه
کوچولو

سرم را گوشه تخت گذاشتم و بینی ام را باالال کشیدم :

_ آره ... تو بخواب

صدایی نیامد
چشمانم را بستم

کاش حداقل او همیشه می ماند

_ پاشو بیا کنار من بخواب ... کمرت داغون میشه تا صبح

مات سرم را باالال آوردم
با لبخند کمرنگی خیره ام بود

دوباره بینی ام را باالال کشیدم :

_ پرستارا هیچی نمیگن؟

جگوار سبا ساالالر 



 

_ نه بیا ... ولی قول بده فین فین نکنی

با همان چشمان تر شده خندیدم
کفش هایم را در آوردم و روی تخت نشستم

همانطور که با احتیاط به سرم دستش خیره بود خودش را
کنار کشید :

_ مواظب باش

شالم روی شانه هایم افتاد

بی توجه به اینکه خودش را کنار کشیده و قسمت سمت
راستی تخت را انتخاب کرده سرم را روی سینه اش گذاشتم

احساس کردم برای ثانیه ای صدای نفس هایش قطع شد

_ امیرواال؟

قفسه سینه اش دوباره به حرکت در آمد
اینبار پرشدت تر از قبل اما جوابم را نداد

دوباره آرام صدایش زدم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

_ امیرواال؟

اینبار بالفاصله جواب داد :

_ بله؟

بیشتر در آغوشش جمع شدم :

_ تو هم بغلم کن!

نفسش را آه مانند بیرون داد و دستش را دور شانه ام 
انداخت

زمزمه کردم :

 _ محکم

کمی بدنش را راحت تر گرفت و دستش را محکم تر دور
شانه هایم پیچاند

لبخندم رنگ گرفت ...

 پارت بعدی جگوار که این چنل حدودا۱۴۰برای خواندن 
 ماه دیگه بهشون میرسه متن پایین رو بخونید :۴

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

_ 

هنوز خوابم می آمد
احساس می کردم تازه به خواب رفته ام و گیج بودم

صداهای اطراف اما اجازه نمی داد و هر لحظه بیشتر
هوشیارم می کرد

خنده ی آرام امیرواال را شنیدم : 

_ اومده از من مراقبت کنه ... خودش زودتر بیهوش شد

صدای مردی که در جوابش خندید برایم آشنا نبود :

_ این بچه بیشتر استرس داشت ... خسته شده

آرام پلک هایم را از هم فاصله دادم و گیج به اطراف خیره
شدم

محیط برایم آشنا نبود

نگاه خواب آلودم را به امیرواال که باالی سرم نشسته بود
دادم

مردانه خندید :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ ساعت خواب

گرفته زمزمه کردم :

_ چی شده؟

مردی از پشت سر جوابم را داد :

_ هیچی فقط تختو گرفتید و بیشتر از مریضمون استراحت
کردید

سرم را برگرداندم
روپوش سفیدی به تن داشت و برگه هایی دستش بود

پنجاه ساله می زد با موهایی جوگندمی و لبخندی گرم 

در بیمارستان بودیم
امیرواال مسموم شده و مریم رساندمان

خجالت زده روی تخت نشستم
امیرواال گوشه تخت نشسته و با لبخند نگاهم می کرد

_ نفهمیدم کی خوابم برد

دکتر دوباره لبخند زد :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ خب ... همه چیز خوبه ... داروهارو مصرف کنید و
غذاهای سالم بخورید ... اگر حواستون به خورد و

خوراکتون باشه مشکل دیگه ای نیست

آرام از تخت پایین آمدمو شالم را روی سرم مرتب کردم :

_ امروز نرو مطب

خودش سرم را از دستش بیرون کشید :

_ حالم خوبه االالی ... معینی نیست باید برم

_ نمیشه دوباره شیفت شب بری؟

لبخند زد :

_ حوصلت سر میره تو خونه؟

اعتراف کردم :

_ خیلی

کفش هایش را پوشید و روی پا ایستاد

جگوار سبا ساالالر 



سبا ساالر

جگوار 

هنوز هم کمی رنگ پریده بود :

_ با معینی حرف میزنم ... این سه چهارماه آخر خودم
باشم بهتره .. حداقل نمیتونی از زیر درس خوندن در بری

_ در نمیرفتم!

بی حال لبخند زد :

_ بریم؟

جلوتر از او از در بیرون زدم :

_ بریم

_ 

صبح روز بعد تنبلی را کنار می گذارم و قبل از ظهر کباب
تابه ای درست میکنم

نمی دانم خوب شده و درست دم کشیده یا نه اما راه دیگری
ندارم ... دلم نمی خواهد اتفاقات دیشب تکرار شود

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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جگوار
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ترشی و ساالالد را در ظرف درداری میریزم و با به یاد
آوردن حرف های دکتر از برداشتن نوشابه صرف نظر می

کنم

منشی با دیدنم لبخند زد :

_ خوش اومدین خانم سزاوار

لب هایم کش آمد
سزاوار ...

سزاوار بودن حس خوبی نبود ، حتی خود امیرواالال هم
دوستش نداشت اما همسر امیرواالال بودن حس خوبی بود

پر شیطنت خندیدم و سبد دستم را باالال گرفتم :

_ نهار سفارش ندینا

مهربان نگاهم کرد :

_ هنوز طعم اون الالرانیا زیر زبونمه

بلند خندیدم ... صدایم در سالن بزرگ پیچید :



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ الالزانیا نیست ... ما نزدیک سه روز الالزانیا داشتیم ...
فکر کنم امیرواالال اسم الالزانیا بشنوه فرار کنه

یکی از ظرف های در دار سفید و بنفش را روی میزش
می گذارم که با لبخند تشکر می کند و سر تکان می دهد :

_ من نهار مطب نیستم ... امروز تولد دخترعمومه زودتر
میرم ... تشکر عزیزدلم

بدون اینکه ظرف را پس بگیرم به سمت اتاق امیرواالال
برگشتم :

_ تنهان؟

_ نه ... یکی از دوستاشون یک ربع پیش رفتن داخل

احتمال میدهم علیرضا باشد
یاد شب دورهمی شان افتادم و اخم کردم

سری برایش تکان دادم ، تقه ی آرامی به در زدم و بدون
اینکه منتظر باشم در را باز کردم

با دیدن دختری که روبه رو اش نشسته لبخندم کمرنگ شد
روسری حریر سفید آبی اش روی شانه هایش افتاده بود

جگوار سبا ساالالر 



 

جگوار سبا ساالر
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جگوار
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موهایش خاکستری رنگ است و به رنگ چشن هایش می
آید

امیرواالال خیره و متعجب نگاهم کرد :

_ االالی؟!

دختر بهت زده خندید :

_ پس راسته ... فکر می کردم کیهان مثل همیشه چرت و
پرت می گه

 بی توجه به او بلند شد و سبد دسته دار را از دستم
امیرواالال

گرفت :

_ این موقع ظهر با این ترافیک چطوری رسیدی؟ از
بیرون سفارش می دادم

جوابش را ندادم
زیرچشمی به دختر خیره بودم

او هم کنجکاو به صورتم زل زده بود
لب گزیدم ...

کاش کمی آرایش می کردم
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او با این لنز های خاکستری ، موهای پریشان و آرایش
خاص انگار برای رفتن به جشن عروسی آماده شده بود

امیرواالال دستش را روی شانه ام گذاشت و به سمت کاناپه
هلم داد :

_ االالی ، ماهک یکی از دوستامه ... پنج سال پیش که
اومدم کرج باهاش آشنا شدم

_

اسمش آشناست اما چیزی به یاد نمی آورم

 اما برخالالف من با سیاست لبخند زد و دستش را به سمتم
او

دراز کرد
دست دادم و روی کاناپه نشستم

 انتظار امیرواالال پشت میز نرفت و کنارم نشست
برخالالف

ماهک ابروی راستش را باالال انداخت :

_ امیر واقعا ازدواج کردی؟ چه بی سرصدا

امیرواالال حواس پرت جواب داد :



سبا ساالر

جگوار 

_ مال پنج ساله پیشه

ماهک بهت زده نگاهمان کرد :

_ چی؟!

امیرواال انگار تازه فهمید چه گفته
کالفه پوف کشید :

_ بیخیال داستانش مفصله

ماهک اما قصد تمام کردن نداشت :

_ یعنی وقتی اومدی کرج متاهل بودی؟!

قبل از امیرواال با کنایه پرسیدم :

_ مشکلی پیش اومده؟

عصبی خندید :

_ نه عزیزم ... اما بهت نمیاد بیشتر از هیفده هیجده داشته
باشی ... اختالف سنیت با امیر رو هم که در نظر نگیریم

بازم فکر نکنم اون زمان حتی دوازده ساله شده باشی

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

تیز نگاهش کردم
یاداوری آن روزهای لعنتی زجرم می داد :

_ بیست سالمه !

امیرواال پوف کشید :

_ گفتم داستانش طوالنیه ماهک ... تمومش کن

 نفس عمیقی کشید و موهایش را پشت گوشش فرستاد
چهره های درهممان را که دید رو به امیرواال لبخند زد و

با طعنه گفت :

_ از اونجایی که میگی مال پنج سال پیشه حس کردم حق
دارم بدونم

امیرواال با اخم های درهم غرید :

_ بعدا حرف می زنیم

سرم را به سمتش برگرداندم :

_ چه فرقی داره پنج سال پیش با االن؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

امیرواال مکث کرد
ماهک که سکوتش را دید بلند شد :

_ به هر حال دیگه مهم نیست ... اومده بودم یک دورهمی
دعوتت کنم ... گفتم بچه ها دوباره دور هم جمع شن ... به

یاد قدیم ... میگم کیهان باهات هماهنگ کنه

اخم کردم
دیگر هیچ وقت نمی توانستم احساس خوبی به دورهمی

هایشان داشته باشم!
امیرواال ایستاد :

 _ چرا پاشدی؟

بدون اینکه از جا بلند شوم حرفش را ادامه دادم :

_ بمون عزیزم ... نهار آوردم

نگاهم کرد
خیره و کنجکاو

نگاهش را از صورتم پایین تر کشید ، دوباره به چشم هایم
خیره شد و لبخند زد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ خوشحال شدم از دیدنت

_ همچنین

شک نداشتم هیچ کداممان راست نگفتیم

_ 

" امیرواال "

کالفه از نگاه خیره ی ِاالی به کیهان که از پشت خط
اصرار می کرد جواب دادم :

_ صدای معینی در اومده ... نمی تونم

_ تو این دختره رو نمی شناسی انداختیش به جون من؟
اومد مطب چی گفتی بهش؟ مستقیم پا شد اومد خونه ی

من ... علیرضا و ترانه هم اینجا بودن ... تا وقتی من و
علی رفتیم شام بگیریم اونقدر عصبی بود که نمی شد

جمعش کرد ... چمیدونم می گفت امیر وقتی متاهل بوده
چرا با من اومده تو رابطه و این چرت و پرتا

کالفه پوف کشیدم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

برای لحظه ای حضور اِالالی را که روبه رویم نشسته و
درس میخواند فراموش کردم

_ میگفتی مگه امیر دنبالت ...

نگاه کنجکاو اِالالی را که دیدم پوف کشیدم :

_ بعدش چی؟

_ هیچی دیگه ... رفتیم شام خریدیم برگشتیم از این رو به
اون رو شد ... نمی دونم ترانه چی بهش گفته بود که

دوباره ورد گرفت یک قرار بذار همه باشن ... فکر کنم
گفته بود این پنج سال االالی پیش خانوادت بوده و تو خبر

نداشتی ... االالنم به خواست خودت نیومده

_ بیخیالش کیهان ... حوصلشو ندارم

 پاشو بیا چص نکن خودتو دیگه داداشم ... تولدته مثالال ...
_

ببینیمت حداقل

به یاد قدیم کمرنگ لبخند زدم
تولد هرکداممان که بود تا صبح بزن و برقص داشتیم

انگار برای شاد بودن تنها دنبال بهانه می گشتیم
از زیر نگاه خیره ی االالی بلند شدم و به سمت اتاق رفتم

جگوار سبا ساالالر 



سبا ساالر

جگوار 

آرام جواب دادم :

_ حوصله این دختره رو ندارم کیهان

_ تو مگه چند وقت پیش ازش نمی پرسیدی؟!

مکث کردم
حق با او بود

چه چیزی تغییر کرد بود؟
نمی دانستم

_ نمی دونستم اینقدر آویزونه

_ بیا بابا ... ماهک به چپت باشه ... االی رو هم بیار

پوزخند زدم :

_ نه اینکه دفعه ی پیش خیلی خوب پذیرایی کردین ازش

با لودگی خندید :

_ به من چه؟ من بودم مگه؟ پاشو بیا لوس نکن

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ دیشب شیفت شب موندم ... چشمام داره از کاسه در
میاد ... بیخیالش شو

صدای شراره در گوشم پیچید
احتماالال مثل همیشه تلفن را از دست کیهان کشیده بود :

_ پاشو بیا دیگه ... زنگ زدیم مرتضی ... بریم کافه
بام ... دست زنتم بگیر بردار بیار شاید این دختره کوتاه

اومد

نفسم را بیرون فرستادم :

_ ببینم چی میشه

_ ببینم چی میشه نداریم ... پاشین نیم ساعت بیاین دیگه

اِالالی کنار در ایستاد
موهایش را شل بافته و مداد مشکی پشت گوشش گذاشته

بود
به چهره درهمش نگاه کردم :

_ فعالال

موبایل را قطع کردم :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ تموم شد فصلت؟

_ تستاش موند ... دوستت بود؟

خونسرد موبایل را روی تخت پرت کردم :

_ آره
 

آرام زمزمه کرد :

_ من دورهمی هاشونو دوست ندارم

نگاهش کردم
تاپ بنفش رنگ گشادش روی شانه اش افتاده بود

چهره خسته و شلوغش دوست داشتنی بود :

_ باشه نمیریم ... خوبه؟

_ 

لوس لب هایش را جمع کرد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ نه ... چون اگر خونه بمونیم مجبورم تا آخر شب درس
بخونم

با خنده جلو رفتم و موهایش را بهم ریختم :

_ یعنی چی؟ بریم یا نه؟

صورتش حالت جدی به خودش گرفت :

_ اون مرده ... نیست که نه؟

اخم هایم درهم فرو رفت :

_ نه .. من دوباره تو رو جایی میبرم که با اون حیوون
روبرو شی؟!

نفهمیدم چه مشکلی داشت که با تمسخر پوزخند زد :

_ تو که ازش دفاع کردی ... عروسی عشقش بود و مست
بود و فالالن و ...

قبل از تمام شدن حرفش با خشم بازویش را میان انگشت
هایم فشردم

چهره اش درهم شد :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ دستم ...

_ من ازش دفاع کردم؟!

سعی کرد عقب برود :

_ ول کن دستمو امیرواال

صدایم کمی باال رفت
بازویش را محکم تر گرفتم :

_ با تو حرف میزنم ... من ازش دفاع کردم؟!

سرکش نگاهش را به چشمانم دوخت :

_ نه اما چیزی ام نگفتی بهش

_ چیزی نگفتم؟! تو چت شده؟ بعد چند وقت یادش افتادی؟
من چیزی نگفتم؟! من که گرفتمش زیر مشت و لگد لعنتی؟

بازویش را از دستم بیرون کشید :

_ می دونم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

_ پس چه مرگته؟

به ثانیه نکشیده چشمانش مرطوب شد اما گریه نکرد :

_ ببخشید

از کنارم رد شد و در اتاق را بست
موهایم را چنگ زدم

این روزها همه چیز سخت تر شده بود
چیزی تا کنکورش نمانده بود ، سخت تر درس می خواند و

کالفه بود

پنج دقیقه بعد خودم برای آشتی کردن جلو رفتم
بی حواس در اتاق را باز کردم و داخل شدم :

_ پاشو حاضر ...

وحشت زده جیغ زد و چیزی را پشتش گرفت :

_ چرا در نمیزنی؟!

مشکوک نگاهش کردم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ چی شده؟

_ برو بیرون

_ اون چیه االی؟ مشکلی پیش اومده؟ چی رو قایم می
کنی؟

کالفه سر تکان داد :

_ توروخدا برو بیرون

با صورتی درهم نزدیکش شدم که خودش را عقب کشید
لحظه آخر بسته ی آبی و سفید رنگ را تشخیص دادم

آسوده نفسم را بیرون فرستادم :

_ ترسونیدم االی

بغض کرده سرش را پایین انداخت :

_ برو بیرون

مهربان لبخند زدم :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 _ می خوای نریم؟

با اخم رویش را برگرداند :

_ که مجبورم کنی تا نصفه شب درس بخونم؟

لپش را کشیدم که خودش را جمع کرد

می دانستم تا چه حد از کار متنفر است اما لب هایش که
اینطور آویزان می شد کم سن تر به نظر می رسید آنقدر که

دلم می خواست در آغوشم فشارش دهم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ چیزی نشده که دیوونه ... مگه بار اولته؟ چیزی الالزم
نداری؟

با حرص سرش را باالال گرفت :

_ امیرواالال؟

خندیدم
ناراحتی اش یادش رفته بود

_



 

_ نه ... امشب استراحت ... خوبه؟

دودل نگاهم کرد :

_ تو دوست داشتی بریم؟

لبخند زدم
بدم نمی آمد

دلم برای آن جمع تنگ شده بود :

_ مهم نیست ... رفتم تهران می بینمشون

کمی نگاهم کرد و باالخره شانه باال انداخت :

_ بریم ... از ترانه خوشم اومد

خیلی زود حاضر شد ...
به غیر از رژلب صورتی رنگ و خط چشمی ظریف

آرایش دیگری روی صورتش نداشت

شنل قهوه ای رنگی که به تن داشت را دو روز پیش که
برای قدم زدن رفته بودیم خریدیم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

در کافه را که باز کردم چشمم به جمعشان افتاد

لبخند زدم
کیهان در این هوای سرد هم از پوشیدن تیشرت های رنگ

روشنش صرف نظر نکرده بود

علیرضا پیراهن ساده ای به تن داشت و شراره بلند می
خندید

نگاهم را از لبخند ترانه گرفتم

چشمم به ماهک افتاد
دستش را زیر چانه اش زده بود و مشغول حرف زدن با

یسنا بود

علیرضا اولین نفر دیدمان
از جا بلند شد و دستش را به سمتم دراز کرد :

_ به به ... تولد شما مبارک آقای دکتر!

کیهان با مسخره بازی سوت کشید و روی میز کوبید :

_ بی شرف داشت از زیر شیرینی دادن در میرفت ... با
بدختی کشوندیم مرتیکه خسیس رو



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

با علیرضا دست دادم و روی شانه ی کیهان کوبیدم :

_ جمع کن خودتو دلقک

یسنا خندید :

_ من به اسمش نگاه نکردم امیر ... بر اساس قیمت انتخاب
کردم

کیهان قهقهه زد :

_ منم ... جون خودت حتی نتونستم بخونم اسمش رو ...
اگر خود مرتضی سفارش نگرفته بود آبرومون می رفت

ماهک سالالم کرد
تنها سر تکان دادم

ترانه خیره ی پشت سرم شد :

_ چطوری االالی؟

عقب برگشتم
کمی دور تر معذب ایستاده بود



 

قبل ازینکه بتوانیم آرامش کنیم صدای نازک ماهک نگاهم
را به آن سمت کشید :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

دوست نداشتم امشب هم با چشم گریان و یا دلخوری از این
جمع خارج شود

انگار بچه ها هم قرار گذاشته بودند جبران کنند که یسنا از
جا بلند شد و دستش را کشید :

_ اوه اوه اوه ... ما شیرینی عروسیتونم نخوردیم

بی توجه به مشتری های دیگر صدایش را روی سرش
گذاشت :

_ مرتضی ... دوباره منو بیار واسمون

کیهان بلندتر از او فریاد زد :

_ قربون دستت نمیخواد منو بیاری ... گرون ترینش چیه؟
همونو بیار واسه هممون ... امیر اصرار کرد امشب

شیرینی بده بهمون

_



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ یسنا چی میگی؟ شیرینی کجا بوده؟ ما حتی خبر دارم
نشدیم

علیرضا پوف کشید :

_ بیاین بشینین بابا ... چرا سرپا؟

یسنا دست االالی را کشید :

_ چه قدر چاق شدی دختر!

االالی بهت زده نگاهش کرد
چشم غره ای به یسنا رفتم :

_ ببند یسنا

 به االالی که همچنان مات نگاهشان می کرد ادامه دادم :

رو

_ شوخی میکنن بچه ها

االالی خندید :

_ رژیم می گیرم

جگوار سبا ساالالر 



 

_ بعد از کنکور

شراره به عکس العمل سریعم خندید :

 _ باشه بابا وحشی

مرتضی باالخره از طبقه باال آمد :

_ تولدت مبارک پسر ... سن خر پیر و داری هنوز اینا
برات تولد می گیرن؟

 دستم را میان دستش گذاشتم
االی دلخور خیره ام بود

کیهان با خنده روی شانه ام کوبید و رو به مرتضی گفت :

_ منم قبول دارم خیلی لوسش کردیم

 االی بستنی شکالتی سفارش داد و ماهک پوزخند زد
بدون توجه به او با اینکه تمایلی نداشتم اما برای خودم هم

بستننی سفارش دادم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

ترانه فهمید ، قهقهه زد و دستش را در موهایم فرو برد و
بهمشان ریخت :

_ بچم چه آقا شده کیهان خان ... یاد بگیر

و چهره ی درهم شراره با  Rکیهان که بی توجه به غرغرها
خالالل دندان مشغول بود خندید :

_ علی و امیر بارشونو بستن ... از اولم بچه ناخلف این
اکیپ من بودم

علیرضا لبخند زد :

_ موافقم ... از اولم اشتباهی رات دادیم

دوباره صدای خنده هایمان باالال رفت
نگاهم را از لبخند االالی گرفتم و به ساعت خیره شدم

کیهان روی میز کوبید
االالی کنارم از جا پرید و او بی توجه ادامه داد :

_ خب خب خب ... به قسمت قشنگش رسیدیم ... کادوها
رو رد کنید بیاد



سبا ساالر

جگوار 

شراره خندید :

_ نکنه این با این سنش کادو هم میخواد؟!

یسنا تکه ای کیک در دهانش فرو برد :

_ همین که یادمون بود و اومدیم بسه ... مگه نه امیر؟

علیرضا بی توجه به آن ها جعبه سورمه ای رنگ ساده ای
دستم داد :

 _ مبارکت باشه رفیق ...

در آغوشش کشیدم اما کیهان اجازه نداد :

_ جمع کنید بابا

_ 

هیچ کدام از هدایا را باز نکردم
قانونمان همین بود !

هیچ وقت هیچ کدام در جمع کادو هارا باز نمی کردیم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

ماهک آخر از همه جعبه طالالیی رنگی را سمتم گرفت :

_ قابلتو نداره

سرد تشکر کردم :

_ لطف کردی ... نیازی نبود

_ بازش نمیکنی؟

ترانه قبل از من اعتراض کرد :

_ نخیر ... قانونمونو یادتون نره ها

ماهک لبخند زد :

_ یادمه همیشه از یک عطر خاص استفاده می کردی ...
سعی کردم شبیه باشن که خوشت بیاد ... من که عاشقش  
شدم  

یسنا اجازه جواب دادن نداد :  

_ من که هیچ وقت ندیدم امیر از عطر دیگه ای بزنه



سبا ساالر

جگوار 

خیره ی االی شدم
معذب با بستنی اش سرگرم بود

سرم را کنار گوشش بردم :

_ میخوای بریم؟

بدون این که نگاهم کند لب زد :

_ آره

یسنا پرسید :

_ چه خبر از پسرعموت امیر؟ تازگی کلیپ نداده

بی حوصله نگاهم را به بستنی روبه رویم دوختم :

_ خبر ندارم تازگی

_ صداش خوبه ولی ... فقط باید روش کار کنه

با سر تایید کردم :

_ هنوز سنی نداره ... بیست سالشه تازه

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

ماهک میان حرفمان پرید :

_ االی هم بیست سالش بود نه؟!

 خیره نگاهش کردم
از این سواالت چه قصدی داشت

حتی دلیلی برای حضورش هم پیدا نمی کردم...
صدایش دوباره خط روی اعصابم کشید :

_ تازه وقتی ازدواج کردین سیزده چهارده ساله بوده ... ما
بهش میگیم کودک همسری!

قبل از اینکه من حرفی بزنم االی از جا بلند شد :

_ بریم؟

ترانه دستش را گرفت :

_ ناراحت نشو االی جون ... ماهک قصد بدی نداره

ماهک ابرو باال انداخت :

_نه واقعا برام سوال شد ... شنیده بودم بعضی خانواده ها
از سر نداری دختربچه هاشون رو...

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

کیهان اجازه نداد جمله اش را کامل کند :

_ بسه ... پشیمونم نکن از دعوتم

االی با رنگ پریده و دهانی باز مانده خیره ی ماهک بود
به شانس بدم لعنت فرستادم

ماهک هردو دستش را لبه میز گذاشت و سرش را جلو
آورد :

_ همتون می دونستین رفیقتون متاهله نه؟ اون موقع که با
من میگشت چطور دست زنش رو نگرفت بیاره تو

جمعمون ... هرچند احتماال اون زمان االی مدرسه بوده!

عصبی از جا بلند شدم :

_ یعنی من اینبار گ..وه بخورم به حرف شماها پاشم بیام
 هرجا گفتید

یسنا دست االی را گرفت :

_ بشین دیگه ... ماهک میره! اون بارم با ناراحتی رفتید
امشب دوباره تکرارنشه

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

انتظارش را نداشتم اما االی پوزخند زد
نه بغض داشت و نه ناراحت بود اما خشمش به راحتی

احساس می شد :

_ انگار هربار من توی این جمع میام یک مگس مزاحم پیدا
میشه که شبمون رو خراب کنه

کیهان ناگهان زیر خنده زد
علیرضا لبش را گزید، ماهک با خشم به کیهان خیره شد

بی توجه به او دست االی را گرفتم
بالفاصله واکنش نشان داد و دستش را کشید

از بچه ها تشکر کردم
االی چندین بار مهربان تکرار کرد که ناراحت نشده تا

ترانه اجازه رفتن بدهد

سوار ماشین که شدیم تازه پوسته ی االی قوی را کنار زد و
با دلخوری و غم رویش را به سمت پنجره برگرداند

_ 

_ دو اسفند دنیا اومدی ...

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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جگوار
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زمزمه دلخورش بیشتر از تمام اتفاقات امشب آزارم داد ...

_ بهت نگفتم ... فقط نمی خواستم معذب بشی

_ ولی االالن خیلی معذبم ...

نگاهش کردم
کاش قبل از رفتن می توانستم قول بگیرم دست به موهایش

نزند...

_ قهری؟

آرام زمزمه کرد :

_ آره

_ قهر مال بچه هاست

سرش را برگرداند و در چشمانم خیره شد :  

_ منم بچه ام ... مگه خودت همیشه نمیگی؟

نگاهم را خیابان خلوت روبه رویم دادم  

جگوار سبا ساالالر 
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صدایم آرام بود :

_ بزرگ شدی ...

_ خیلی وقته! پنج سال پیش بزرگ شدم ... همون روز که
از پله های پشت بوم رفتم باال و آسکی نبود بزرگ شدم ...

تو اما هیچ وقت قبول نکردی

باران ریزی می آمد
کمی پنجره را پایین دادم

بوی خاک نم خورده در فضا پیچید :

_ کم کم درست میشه االی ... اون گذشته رو فراموش می
کنی و ...

عصبی با صدای بلند میان حرفم پرید :

_ من نمیخوام فراموشش کنم !

_ آروم االی

توجهی نکرد و صدایش را باالتر برد :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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_ می شنوی امیرواالال؟ من دوست ندارم فراموشش کنم ...
 خواهرم رو کشتن ... اونا اصالالن و اکتای و من رو هم

اونا
 ... آتا ، آنا ، بی بی جان ... اصالال اونجا همه مرده به

کشتن
دنیا میان امیرواالال!

موهایم را چنگ زدم
صدای نفس های عمیقش در فضا پیچیده بود :

_ من فراموش کردن نمی خوام ... من جبران می خوام !
نه از تو نه از هیچ کس دیگه ... من از خودم جبران می

خوام امیرواالال ... من به خودم بدهکارم ... بچگی
بدهکارم ... خاله بازی و لی لی بدهکارم ... خندیدن با

صدای بلند بدون ترس بدهکارم ... عروسک بغل گرفتن
بدهکارم

مکث کرد و بعد بغض کرده اما محکم ادامه داد :

_ دوست داشتن و دوست داشته شدن بدهکارم

آرام زمزمه کردم
آنقدر آرام که صدایم را واضح نشنیدم

انگار خودم هم دودل بودم
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_ درست میشه ... دانشگاه و کنکور که تموم شه و
شغلت ...

صدای پر حرصش دوباره باالال رفت
این روی االالی را این روزها زیاد می دیدم

و این دختر همان دختربچه ی چهارده ساله ی سرکش
آرتاویل بود نه دست پرورده ی آرام و محجوب حاج سپهبد

سزاوار!

_ دانشگاه و کنکور و شغل نمی خوام ! نمی فهمی
امیرواالال؟ من تنهایی هیچ موفقیت و موقعیتی برای خودم
نمی خوام! من داشته هام رو از دست نمیدم برای به دست

آوردن سرابی که تو برام ساختی

حرف هایش را می شنیدم و نمی خواستم بشنوم
مفهومشان را می فهمیدم و نمی خواستم بفهمم

 سراب نیست االالی سراب نیست! این آینده اته! این زندگی
_

که قراره داشته باشی

محکم جوابم را داد
با چشمانی سرکش و نگاهی که به هیچ عنوان قصد عقب

کشیدن نداشت :



 

_ تمومش کن

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ من همین االالنم زندگیمو دارم فقط تو نمی خوای ببینی !
من مثل تو حال رو قربانی به دست آوردن آینده نمی کنم!

_ اون آینده ای که میگی زندگی که من پنج سال براش
برنامه ریزی کردم ... از خواب و خوراکم زدم و مثل سگ

جون کندم تا بهش برسم

 جوابم را داد و من اعتراف کردم االالی امشب حتی
بالالفاصله

از االالی ارتاویل هم دیوانه تر است!

_ اشتباه کردی امیرواالال!

سرم را به سمتش برگرداندم و تیز نگاهش کردم
حتی ذره ای عقب نکشید :

_ اشتباه کردی بی توجه به اسمی که تو شناسنامه ات
نشسته بود برای آینده ات برنامه ریزی کردی!

_



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

 قرار نیست مثل دفعه پیش فرار کنی ... اینبار االالی دیگه
_

چهارده ساله نیست ... اینبار احمق نمیشه ... اینبار ...

دندان هایم را روی هم فشردم
لعنت به تو و زبانت دختر!

با خشم روی فرمان کوبیدم و فریاد زدم :

_ طوری حرف نزن که انگار ازت سواستفاده کردم

_ اونبار نه اما اگر اینبار بری سواستفاده کردی!

سعی کردم به خشم بی اندازه ام غلبه کنم تا توله شیر کنارم
بیش از این عصبی نشود

روبه روی ساختمان ایستادم اما هیچ کدام قصد پیاده شدن
نداشتیم

خسته نگاهش کردم :

_ شناسنامه سفید ، آینده ، کار و خونه ... میشه سواستفاده؟

_ قلبی که گیر باشه ، خونه ای که هرگوشه اش یاداور
یکی باشه و آینده ای که اون یکی توش نباشه ، میشه

سواستفاده! بذار کل دادگاه های دنیا به نفع تو رای بدن
امیرواالال ... بذار هرکس داستان مارو شنید تو رو قهرمان

جگوار سبا ساالالر 
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فرض کنه ... بذار عالم و آدم حق رو به تو بدن اما من
بازم می گم سواستفاده ...

از ماشین پیاده شد و در را محکم بست

سرم را به فرمان تکیه دادم
در سرم صدای سوت می پیچید

صدای االالی تکرار می شد و از میان صدای آزاردهنده ی
سوت به زور به گوشم می رسید اما هر کلمه تاثیرش را

می گذاشت

" قلبی که گیر باشه ، خونه ای که هرگوشه اش یاداور یکی
باشه و آینده ای که اون یکی توش نباشه ، میشه سواستفاده!  
  "

گلویم می سوخت
اصالال تمام بدنم داغ بود

ایران می ماندم؟
مسئولیت قلبی که گیر بود را برعهده می گرفتم و در آن

آینده ای که برایش گفته بودم حاضر می شدم؟

آسکی برای خواه ِر 
نوزده ساله ی آسکی برای خواه ِر 

جگوار سبا ساالالر 
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نوزده ساله ی آسکی که به اجبار در چهارده بری خواه ِر 
سالگی همسرم شده است!

قلبم مات فریاد زد

آسکی نه ... اِالالی ! خواه ِر 
آسکی نیست اِالالی خواه ِر 

االالی فقط االالی است
همان دختربچه ای که از دست موهای بلندش حرص می

خورد و تا نیمه شب به جانت غر می زند تا راضی شوی
به رخت خواب برود و بقیه تست هارا صبح حل کند ...

اِالالی هم خانه کوچولوی توست نه هیچ کس دیگر ...

با شنیدن اخبار حتما حاج سپهبد سزاوار هم خوشحال می
شد

پیروز لبخند می زد و این نرمش را حاصل تدابیر خودش
می دانست

عصبی ، خسته و کالالفه از ماشین پیاده شدم و سرم را به
سمت آسمان گرفتم

قطرات آب با سرعت صورتم را خیس کرد

پشت سر هم زمزمه کردم :



سبا ساالر
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_ خدایا ... خدایا ... خدایا

 رعد و برق زد
برای ثانیه ای آسمان روشن شد و دوباره در تاریکی فرو

رفت
بدون توجه به آسانسور پله هارا یک به یک باال رفتم ، در

را بهم زدم و بدون نگاه کردن به او که روی تخت دراز
کشیده بود به سمت حمام رفتم

لحظه آخر صدای زمزمه ی آرامش را شنیدم :

_امیرواال؟

در سکوت مکث کردم
اِالی گفته بود دیگر هرگز کسی را پیدا نمی کنم تا امیرواال

را اینقدر خاص صدا بزند! حق با او بود...

_ تولدت مبارک!

نفس عمیقی کشیدم و وارد حمام شدم
با همان لباس های تنم زیر دوش ایستادم و آب را تا آخر

باز کردم اما حتی شرشرR آب هم نمی توانست صدای االی
را محو کند ...

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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* * * * * * * * 

" االی "

سرم را روی کتاب گذاشتم و آه کشیدم
دوباره سوال را از نظر گذراندم

تست های ادبیات در این روزهای آخر اسفند فقط غمم را
بیشتر می کرد

 خیره به گزینه ی اول شدم

" دیرگاهي است در این تنهایي
رنگ خاموشي در طرح لب است

بانگي از دور مرا مي خواند،
لیك پاهایم در قیر شب است "

نفسم را بیرون فوت کردم و دوباره آه کشیدم

بی توجه به تست های بی شماری که این روزها نمی
توانستم فکرم را متمرکزشان کنم چشم هایم را بستم

امیرواال این روزها شکنجه گر بود!

نه اینکه مثل شخصیت منفی داستان ها دست بزن داشته
باشد نه ...

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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او حتی مرا نمی دید که بخواهد بزند!

نه اینکه تحقیر کند نه ...
او حتی صدایم را نمی شنید که بخواهد در جوابم پاسخ

تحقیر آمیزی دهد!

نه اینکه صدایش را باال ببرد نه ...
او حتی مرا نمی فهمید که بخواهد بحث کند و در این بحث

ها فریاد بزند!

اما همین نشنیدن ها ، ندیدن ها و نفهمیدن ها در این چند
روز چنان بر سرم آوار شده بود که حتی برای ثانیه ای

نمی توانستم فکرم را سمت دیگری بکشم

شب ها دیرتر از همیشه می آمد و من با حماقت نگران
غذای ناسالمی بودم که بدون من می خورد تا حتی سرسفره

هم همدیگر را نبینیم

سالم آرام و خداحافظی که بعضی اوقات هم دریغ می شد
 تنها کلمات رد و بدل شده مان می شد

بعضی وقت ها از درس هایم می پرسید
در حد چند جمله ی کوتاه

انگار فقط می پرسید تا پرسیده باشد

جگوار سبا ساالر
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دیگر صبح ها بیدارم نمی کرد
ساعت زنگ دار قدیمی را روی پاتختی گذاشته ، کوک می
کرد و از در بیرون میزد و من به این فکر می کردم حتی
به خودش زحمت نداده بخواهد ساعت موبایلم را کوک کنم

دوباره آه کشیدم
این روزها تنهاتر شده ام

چاوش نیست ...
مامان گلی هفته ی پیش سری زده و دیگر خبری نگرفته

بود
حاج بابا احتماال منتظر تماس از طرف من است و مهراب

هم احتماال حالم را از امیرواال می پرسید

روی صفحه با مداد اشکال نامفهوم کشیدم

_ 

صدای مردانه و خسته اش ترساندم
بهت زده چشمان اشکی ام را باز کردم ...

" چه کسی میداند که تو در پیله تنهایی خود تنهایی؟
چه کسی میداند که تو در حسرتR یک روزنه در فردایی ؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

پیله ات را بگشا ... تو به اندازه پروانه شدن زیبایی "

آرام بلند شدم و سرجایم میان برگه ها و کتاب های پراکنده
ی اطرافم نشستم

ناخوداگاه پرسیدم :

_ زود اومدی

دست به سینه به دیوار تکیه داده و با نگاهی درمانده خیره
ام بود

موهایم را پشت گوشم فرستادم
همچنان در سکوت خیره و متفکر نگاهم می کرد

سرم را پایین انداختم
اشک برگه ی کتاب تست ادبیاتم را مرطوب کرده بود

باالالخره سکوت را شکست :

_ حاضرشو ...

زیرچشمی نگاهش کردم :

_ کجا؟
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_ نمی دونم ...

زمزمه اش گیج ترم کرد
گنگ به چشمانش زل زدم

وسط روز به خانه برگشته و میخواهد آماده شوم در حالی
که نمی داند مقصدمان کجاست؟!

سرگردانی ام را احساس کرد و توضیح داد :

_ فرداشب عیده

نگاهم را به انگشتان دستم دادم و ناخوداگاه پوزخند زدم
عجب عیدی ...

سکوتم را که دید ادامه داد :

_ هم برای خونه خرید کنیم ... هم بری بیرون حال و
هوات یکم عوض شه

_ من یک ماهه از خونه بیرون نرفتم ... االنم نیاز نیست
حال و هوام عوض شه ... تو نگران نباش!

خیره ی چشمانم جلو آمد و کیف پول و سوییچ ماشینش را
روی دراور پرت کرد :

جگوار سبا ساالر
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_ االی؟

لجباز نگاهش کردم
صورتش مثل تمام این یک ماه خسته و کالفه بود :

_ لطفا اینقدر اذیتم نکن ...

بغضم را فرو دادم و سخت خیره اش شدم :

_ اذیت نکنم نمیری؟!

یکدفعه با مشت چندین بار پشت سرهم روی دراور چوبی
کوبید و از میان دندان های بهم فشرده اش با زجر غرید :

_ لعنت به تو و این بازی که شروع کردی االی ... لعنت
به بالیی که داری سرم میاری ... لعنت به این االی جدید

که داره زیر و رو میکنه همه چیزو

_ 

چشمانم را بستم و دندان هایم را روی هم فشردم
 به من لعنت می فرستاد؟

به عشقم؟

جگوار سبا ساالر
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به بازی که حداقل خودم می دانستم واقعی ست؟

صدای بهم خوردن محکم در حمام که به گوشم رسید اولین
قطره ی اشک روی گونه ام سقوط کرد

می دانستم خسته تر از من است ...
می دانستم دردش بیشتر است ...

می دانستم او بیشتر عذاب می کشد اما بی توجه پر حرص
فریاد زدم :

_ لعنت به خودت ... امیدوارم هرچه زودتر بری

 هق هق های عصبی ام صدایم را باالالتر بردم تا واضح
میان

به گوشش برسد :

_ هم از این خونه ... هم از این کشور هم از زندگی من

هردو می دانستیم حرف هایم دروغ محض است ..

چنددقیقه بعد صدای باز شدن آب را شنیدم
عصبی اشک هایم را پاک کردم و روی تخت رو به دیوار

دراز کشیدم

چشمانم سیاهی می رفت

جگوار سبا ساالالر 



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

این روزها برای حواس پرتی انقدر خودم را غرق درس
می کردم که بعضی اوقات حتی خوردن شام و نهار هم

فراموشم می شد

صدای باز شدن در حمام را که شنیدم پلک هایم را روی هم
فشردم

دقایقی بعد سنگینی نگاهش را احساس کردم اما به روی
خودم نیاوردم

باالالخره سکوت را شکست :

_ هنوز که حاضر نیستی؟

جوابش را ندادم
کمی دور شد

بوی عطری مردانه در مشامم پیچید :

_ تو که بیداری چرا جواب نمیدی؟

بدون اینکه چشم هایم را باز کنم آرام زمزمه کردم :

_ می خوام بخوابم



سبا ساالر

جگوار 

_ حاضرشو!

این لحن سرد و بدون انعطاف را دوست نداشتم...

_گفتم می خوام بخوابم

_ مگه طعنه ی یک ماه تو خونه موندنت رو به من
نمیزدی؟ پاشو حاضرشو

جوابش را ندادم
با چشمان بسته منتظر ماندم اما خبری نشد

ازینکه تسلیم شده بود گوشه لب هایم کج شد اما ثانیه ای
نگذشته بود که احساس پیروزی ام نابود شد

بازویم را گرفت و با خشونت بلندم کرد

_ 

بازویم را گرفت و با خشونت بلندم کرد
بی تعادل تلوتلو خوردم و چشمانم را باز کردم

بازویم را میان انگشتانش فشرد و عقب هلم داد

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

بدنم که به دیوار پشت سر کوبیده شد ناخوداگاه دهن باز
کردم :

_ آخ

به صورتش که در چندسانتی متری صورتم بود خیره شدم

گنگ نگاهم را بین لب ها و چشمانش گرداندم

جای انگشتانش روی بازویم داغ شده بود

بوی عطر مردانه اش در مشامم و صدای نفس هایش در
گوش هایم می پیچید

ناخوداگاه برای ثانیه ای پلک هایم را روی هم گذاشتم و
عطر مردانه و خاصش را عمیق بوییدم

صورتش نزدیک تر آمد
با چشمان نیمه باز به لب هایش که در کمترین فاصله از

لب هایم بود نگاهی انداختم

لب هایم ناخوداگاه کمی از هم فاصله گرفت و پلک هایم رو
به بسته شدن رفت

جگوار سبا ساالالر 



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

سرش را به گردنم نزدیک و نفس داغش را روی پوست
آزاد کرد

آب دهانم را با صدا فرو دادم

احساس می کردم دمای بدنم باالال رفته و پاهایم لرزش
نامحسوسی دارد

در آن لحظه بیشترین خواسته ام این بود که این فاصله ی
لعنتی به صفر برسد که زمزمه آرامش را کنار گوشم شنیدم

:

_ فکر کردی فقط خودت بازی کردن بلدی؟

نمی فهمیدم منظورش چیست
من فقط از بین رفتن این فاصله را می خواستم و بس

موهای مرطوبش مماس با صورتم بود
بوی شامپو اش را دوست داشتم

شک نداشتم اگر دهان باز کنم حتی توان گفتن یک کلمه هم
ندارم اما صدای او حتی لرزش خفیف هم نداشت :



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ منم یاد دارم بازی کنم االالی ... خیلی بهتر از تو ...
بترس از روزی که منم مثل خودت به چشم همبازی نگاهت

کنم

او از بازی می گفت و من حتی درست متوجه کلمه ها نمی
شدم

لبم را میان دندان هایم گرفتم و آرام فشردم تا به واقعیت
برگردم

ناخوداگاه فکر کردم اگر جای دندان های خودم دندان های
امیرواالال بود...

ترسیده و متعجب از افکارم پلک هایم را روی هم فشردم و
سعی کردم تمام حواسم را متمرکز مردی کنم که کم کم

فاصله اش با بدنم صفر می شد ...

صدایش همچنان زمزمه مانند بود :

_ این بازی برد نداره االالی ... برای هر دو طرف
باخته ... اون روزی که تحملم تموم شه و بشم همبازیت

دیگه تمومه! صبرم رو امتحان نکن

فاصله که گرفت انگار میان آسمان و زمین معلق ماندم



 

احساس می کردم قلبم هرلحظه ممکن است سینه ام را
شکاف دهد

نه از غم بلکه از حرص و خشم

چشمانم را بستم و پشت سرهم عمیق نفس کشیدم اما فایده
نداشت

حس کردم برای خاموش شدن خشمم به دوش آب سرد
احتیاج دارم!

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

پاهایم می لرزید و برای نشستن التماس می کرد
دست هایم اما دوست داشتند جلو بروند و دور گردنش حلقه

شوند

از اتاق که بیرون زد تازه معنی کارهایش را درک کردم

تک تک کلمات پتکی شدند و بر سرم فرود آمدند

شکست خورده کنار دیوار سر خوردم و روی زمین نشستم
بازی ام داده بود ...

_



سبا ساالر

جگوار 

کسی از گوشه ذهنم مسخره کرد

" احمق تو برای خنک شدن بدن داغ کردت هم به دوش آب
سرد احتیاج داری!"

روی تخت نشستم و سعی کردم دقایقی پیش را فراموش کنم

چشمم به پاک کن صورتی رنگ کنار کتاب هایم افتاد
کاش می توانستم با آن اتفاقات اخیر را از ذهنم پاک کنم

_ حاضری؟

صدای خونسردش از آشپزخانه می آمد درست مثل اینکه
هیچ اتفاقی نیفتاده!

لعنت به تو امیرواال
کسی در گوشم یاداور شد

" اجازه نده بفهمه چه خبره ... نذار بفهمه چه آشوبی به پا
شده تو دلت"

سرد جوابش را دادم
بدون لرزش و یا بغض احتمالی :

_ تا پنج دقیقه ی دیگه

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

مانتوی جلوباز آبی رنگ را برداشتم و روبروی آینه
ایستادم

صدایش از دورتر به گوشم رسید :

_ من تو ماشینم

جوابش را ندادم
نفس عمیقی کشیدم و شال را روی سرم انداختم

کنارش روی صندلی جلو نشستم و به محض بستن در
صدای موزیک را باالال بردم

نمی خواستم حتی برای لحظه ای این شک را داشته باشد
که با کارهایش عذابم می دهد حتی اگر این موضوع

واقعبت داشته باشد!

_ کمربندتو ببند

بی توجه کمی خودم را جلو کشیدم و مشغول تنظیم آهنگ
شدم

کمی مکث کرد و با دیدن بی خیالی ام با یک حرکت فلش
را از سیستم جدا کرد

جگوار سبا ساالالر 



سبا ساالر

جگوار 

صدای موزیک قطع شد

شاکی نگاهش کردم اما حرفی نزدم
با اخم به کمربندم اشاره زد

زیرچشمی نگاهش کرد
ابروهایش کمی به هم نزدیک شده و بی هیچ توجهی به

روبرو خیره بود

روبروی هایپرمارکت بزرگی ایستاد
سرد پرسید :

_ پیاده میشی؟

با چشمان باریک شده به سمتش برگشتم :

_ گفتی حاضرشم بیام که بشینم تو ماشین؟!

جوابم را نداد
پشت سرش از ماشین پیاده شدم

اخم های هردونفرمان چنان درهم بود که اگر کسی از
روبرو نگاهمام می کرد احتمال میداد برای دعوا جلو می

آییم!

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ 

بی توجه به او سبد خریدی برداشتم و سمت دیگری رفتم

تا انتهای خرید کنارش نرفتم اما حواسم بود که پیگیرم است
و بعضی اوقات که دور می شوم با چشم دنبالم می گردد

بیست دقیقه که بعد سبدش را دست مرد پشت میز سپرد
کنارش ایستادم

نگاهی به سبد خالی ام انداخت ، تنها بسته ی آدامسی که در
آن وجود داشت را برداشت و بدون نگاه کردن به من روی

بقیه خرید ها گذاشت

مبلغ را که شنیدم سرم سوت کشید

حاال می فهمیدم امیرواال چرا خیلی وقت ها بیشتر در مطب
می ماند یا بعضی اوقات خارج از کارهای مطب برای

چک کردن واکسن ها و ... به چند گاوداری سر می زند

بی توجه به دست دراز شده ی من خودش خریدهارا
برداشت و صندلی عقب گذاشت

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

اینبار بدون اینکه یاداوری کند خودم کمربندم را بستم :

_ کجا میریم؟

یک کالالم جوابم را داد :

_ خرید

روبه روی پاساژ شلوغی ایستاد
به جنب و جوش مردم خیره شدم و پشت سرش از ماشین

پیاده شدم

درهارا قفل کرد
نزدیک شدنش را که از گوشه چشم دیدم به سمت پیرمردی

که گوشه ی دیوار نشسته بود رفتم

لبخند زدم
آکواریوم ماهی روی صندلی کنارش بود و روبه روی

پاهایش سبزه چیده شده بود

ماهی خریدیم
دوماهی قرمز کوچک یکی با دم مشکی و دیگری با دم

سفید

جگوار سبا ساالالر 



سبا ساالر

جگوار 

طرف سبزه ها اما نرفتم

پیرمرد مهربان پرسید :

_ سبزه هم بذارم پسرم؟

امیرواال سوالی نگاهم کرد
سر باال انداختم و دوباره با لبخند خیره ی ماهی هایم شدم

وارد پاساژ که شدیم با موبایلش سرگرم شد

بی توجه به او پشت ویترین مغازه ها می ایستادم و او کمی
دورتر صبر می کرد

روبروی ویترین کفش فروشی که مکث کردم پشت سرم
ایستاد :

_ بریم تو؟

سرم را باال انداختم و گذشتم!

هنوز دلخور بودم
بیشتر برای اینکه مثل هربار معذرت خواهی نکرده بود!

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

لحظه آخر چشمم به ماشین فلزی قدیمی پشت ویترین مغازه
ای افتاد که تقریبا اندازه دو بند انگشت بود

موبایل امیرواال که زنگ خورد بدون اینکه متوجه شود
ماشین کوچک را خریدم

لحظه آخر که از مغازه بیرون می زدم چشمش به من
افتاد :

_ کجا بودی؟ چیزی خریدی؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

در کل دوساعت زمانی که در پاساژ گشتیم هیچ کدام
خریدی نکردیم

 فهمیدم عصبی است و این بی محلی کالالفه اش کرده اما
می

برایم اهمیتی نداشت

تمام اسفند ماه را من در تنهایی و بی محلی هایش گذارنده
بودم و او توجهی نکرده بود!

_



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

نمیدانم آن فکر از کجا به ذهنم رسید که با بدجنسی لبخند
زدم :

_ برای چاوش عیدی خریدم!

ابتدا بهت زده و عصبی خیره ام شد اما انگار از چشمانم
متوجه نقشه ام شد که ابروهایش از هم فاصله گرفت و با

تاسف سر تکان داد :

_ بیا بریم

دنبالش راه افتادم
قدم هایش بلند بود و مجبور می شدم برای رسیدن به او

تقریبا بدوم!

ماهی هایم را محکم گرفتم و تند دنبالش کردم

ازینکه پیگیر ناراحتی ام نمی شد بدتر حرص می خوردم

اگر هر زمان دیگری بود با دیدن نگاه خیره ام به کفش
های کالج مشکی ، امکان نداشت راضی شود بدون

خریدنشان از پاساژ خارج شویم اما امروز منتظر ماند تا
من کوتاه بیایم و در آخر بدون اینکه محلم دهد گذشت



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

امیرواالال همیشه حامی بود اما اینبار به خوبی نشان داد
همیشه هم قرار نیست کوتاه بیاید!

حتی درست نمی دانستم اشتباهم یا دلیل رفتارمان چیست!

زیرچشمی خیره اش شدم تا تک تک واکنش هایش بسنجم :

_ من فردا صبح زود میرم تهران

برای ثانیه نگاهم کرد و بعد بالالفاصله با اخم های درهم
جوابم را داد :

_ به سالالمت

بدون اینکه به روی خودم بیاورم روی صندلی نشستم و در
را بهم کوبیدم

خونسرد با چهره ای سرد راه افتاد

تمام مدت حتی نگاهی هم به چشمان خشمگینم نکرد

خانه که رسیدم ماهی های بیچاره که دوساعت همراهمان
جابه جا شده بودند را به آشپزخانه بردم :



سبا ساالر

جگوار 

_ تنگ از کجا بردارم؟

بدون اینکه نگاهم کند موادغذایی را جلوی یخچال زمین
گذاشت :

_ تنگ چی؟

_ تنگ ماهی!

_ نداریم تو خونه

وارفته پالستیک ماهی هارا باال گرفتم :

_ پس چرا تنگ نخریدی؟

_ من بهت گفتم هرچیزی میخوای بگو ... چند بار سفره
هفت سین چیدم من آخه

کالفه پوف کشیدم
حتی نگاهم نمی کرد :

_ حاال چیکارشون کنم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

امیرواال سیب ها را توی سبد کنار ظرف شویی خالی
کرد :

_ بشور اینارو

بی توجه نسبت به لحن دستوری اش مثل خودش شانه باال
انداختم و بی خیال گذشتم

مشغول دراوردن مانتوام بودم
صدایش هنوز از آشپزخانه می آمد :

_ کجا؟ نشنیدی چی گفتم؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

همانطور که خرید هارا جابه جا می کرد بی حوصله دستش
را تکان داد :

_ نمیدونم بندازشون تو کاسه ای چیزی

چشمانم را در حدقه گرداندم ، ماهی ها را در ظرف بزرگ
بنفش رنگی انداختم و با لبخند خیره اشان شدم

_



سبا ساالر

جگوار 

گوشه لب هایم کش آمد
تیشرت مشکی رنگی پوشیدم ، کرم مرطوب را از روی

دراورد برداشتم و گوشه تخت نشستم

صدایم را باال بردم :

_ میخوام گواهینامه بگیرم

_ چی؟!

صدای بلند و متعجبش لبخندم را گسترش داد اما اجازه ندادم
خنده در صدایم آشکار شود :

_ گواهینامه میگیرم ... تهران با چاوش آموزشگاه ثبت نام
میکنم!

_ که چی بشه؟! مگه تو سه ماه دیگه کنکور نداری؟

جوابش را ندادم و وارد اینستاگرام شدم
دوباره صدای معترضش بلند شد :

_ فردا نری تهران اون چاوش نادون تر از تو مغزتو کار
بگیره ثبت نام کنی ... االی بعدا شاکی نشی من ثبت نام

کردم باید برم و این حرفا ... دارم واضح بهت میگم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ شایدم کرج ثبت نام کردم ... معلوم نیست

_ چه عجله ایه سه ماه مونده به کنکور؟!

می دانستم دروغ محض است اما با لبخند تیر آخر را شلیک
کردم :

_ گواهینامه بگیرم حاج بابا برام ماشین میخره!

شاکی روبرویم کنار در ایستاد
فک منقبض شده اش را که دیدم فهمیدم گلوله به هدف

برخورد کرده است!

_ حاجی هیچ وقت چنین کاری نمیکنه ... از نظر حاجی
دخترجماعت و چه به رانندگی؟ میگم بچه ای ، فقط واسه
من زر زر میکنی که نه ... اون وقت از صدتا بچه بدتر

رفتار میکنی

روتختی را میان انگشت هایم فشردم :

_ میتونیم امتحان کنیم

خشمگین خندید :

جگوار سبا ساالالر 
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_ آره امتحان کنیم ... ببینیم حاج سپهبدسزاوار که دختر
 نفرستاد حاالال ماشین میخره بندزه زیر پات یا نه فقط

دانشگاه
دهنتو باز میکنی که من و بجزونی و سکته بدی

با همان صورت قرمز شده که از جلوی در کنار رفت
صدایش هنوز هم به گوشم می رسید :

_ اون روی سگ امیرواالال رو دوست داری ... همش کرم
بریز که ببینیش باشه؟!

بی توجه کالالفه رویم را سمت مخالف برگرداندم و روی
صفحه ی موبایل اسم چاوش را لمس کردم

_ فردا صبح میای دنبالم؟ دلم برای مامان گلی تنگ شده

پیام را ارسال کردم
دوتیک خورد

_ فقط مامان گلی؟!

کمرنگ لبخند زدم و تایم کردم :



 

عیدهای خانه ی حاج بابا را دوست داشتم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ نه ... حاج بابا و نازنین ... مهراب و چکاوکم هستن اما
میدونم اونام مثل امیرواالال از عمارت فراری ان

_ فردا امیر نمیاد؟ عیده!

مقصودش را نمی فهمیدم
پنج عید امیرواالال کنارشان نبوده و حاالال یکدفعه همه به

یادش افتادند!

_ امیرواالال صبح میره مطب

عالالمت تعجب و اموجی خنده را آخر پیامش دوست
نداشتم :

_ میام دنبالت ... چه شوهر مسئولیت پذیری! روز اول
عیدم سرکاره

بدون اینکه جوابش را دهم از صفحه چت بیرون آمدم

_
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جگوار
نایس بانو

سفره هفت سینی که مامان گلی پهن می کرد و تنگ بزرگ
پر از ماهی

ظرف سمنو را همیشه لحظه ی آخر پر می کردند چون
چاوش تا آخرین ذره اش را می خورد و چیزی برای سفره

باقی نمی گذاشت

امسال اما در این خانه ی بزرگ هم دلم تنگ است

هرسال لحظه ی سال تحویل فکر اصالالن و بی بی جان و
حتی اکتای و آتا رهایم نمی کرد اما امسال جای خالی

امیرواالال هم اضافه شده است

کنار سفره ی هفت سین نشسته و خودخوری می کنم

با تمام بدخلقی هایش در روزهای اخیر دیشب برای عید به
خرید بردم

 بخاطر انجام وظیفه اما باالالخره فراموشم نکرده بود
هرچند

ازینکه صبح زود زمانی که هنوز حتی بیدار هم نشده
تنهایش گذاشتم عذاب وجدان داشتم

به ساعت روی میز خیره شدم
کمتر از سه ساعت تا سال تحویل مانده بود

جگوار سبا ساالالر 



 

 حاج بابا با دیدنم خوشحال شد
می دانستم احتمال می دهد امیرواال هم بیاید

نا امیدش نکردم اما خوب می دانستم او هرگز پایش را در
این عمارت نمی گذارد

سیما روبه رویم نشست و لبخند زد :

_ امیر نمیاد؟

مامان گلی که مشغول پوست کردن سیب زردی برای
نازنین بود با التماس نگاهم کرد :

_ آره دخترم ... زنگ بزن بهش ... شاید اومد ...زنش
اینجاست تنها تو خونه میمونه چیکار؟

ساره برای ثانیه ای سرش را از موبایلش باال آورد و
 پوزخند زد

شال حریر مشکی روی سرش بود

می دانستم چه من و چه ساره اگر در این خانه جلوی
چاوش و یا بقیه حجاب داریم بخاطر اجبار حاج باباست

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو
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وگرنه زمان هایی که حاج بابا نبود خبری هم از شال رو
روسری روی موهایمان نیست...

به جز سیما که با اختیار خودش همیشه جلوی چاوش شال
سر می کرد و بود و نبود حاج بابا هم تاثیری رویش نداشت

:

_ چه رابطه نزدیکی هم دارن! پنج تا عید قبلی و چیکار
کرد؟! این یکی ام همون کارو میکنه

اخم هایم درهم فرو رفت

ساره هیچ وقت مثل خواهرش با من مهربان نبود

برای ثانیه ای یاد امیرواالال افتادم و لبخند زدم
شک نداشتم اگر به او می گفتم مثل همیشه " به جهنم "

غلیظی زمزمه می کرد

_ میدونم عید و خونه دور از رفیقات بمونی برات سخته
اما تقصیر ما نیست ... برو به حاج بابا غر بزن که اجازه

نداده

چاوش بالالفاصله خندید و حرفم را ادامه داد :
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جگوار
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_ تازگی حاضرم ساره میخواد بره بیرون خودم از حاج
بابا اجازش رو بگیرم ... به کله اش که باد نمی خوره داغ

میکنه میوفته به جون ما

_ دیوار کوتاه تر از ما نیست آخه

_ تو که خودت رو نجات دادی الی ... من بدبخت هر روز
جلوی چشمشم

قبل ازینکه ساره جواب دهد مامان گلی میان حرفمان پرید :

_ بسه ... باز شما دوتا افتادین به هم شروع کردین؟ االالی
پاشو یک زنگ به امیر بزن دوباره

کالالفه پوف کشیدم :

_نمیاد مامان گلی نمیاد

صدای حاج بابا باعث شد دستم را از زیر چانه ام بردارم و
راست بشینم

_ وقتی شوهرت نمیاد تو چرا روز اول عید تنهاش
گذاشتی؟



 

_ 

نگاهم را به زمین دادم تا بی احترامی نکنم
می دانستم از حضورم ناراحت نیست تنها از نبود امیرواال
دلخور است و مثل ساره دیوار کوتاه تر از من پیدا نکرده

با آمدن شوهر سیما نگاه ها از روی من برداشته شد و
توانستم نفس راحتی بکشم

حاج بابا روی مبل سلطنتی تک نفره ای روبه روی سفره
هفت سین نشست و کمی بعد عمومحسن و همسرش وارد

شدند

بعد از احوال پرسی کوتاهی به آشپزخانه پناه بردم
مامان گلی در سکوت پشت میز نشسته و ساالد درست می

کرد

خیره اش شدم
می دانستم جوان که بوده شوهرش و تنها پسرش را در

تصادفی از دست داده و بعد از آن با مرگ همسر حاج بابا
پرستار بچه ها شده و دیگر این خانه را ترک نکرده

رو به رویش پشت میز نشستم

جگوار سبا ساالر
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با دیدنم لبخند زد که چروک های گوشه ی چشمش بیشتر
شد :

_ همه چی خوبه مادر؟ این روزا وقت نمی کنم سر
بزنم ... سیما زنده باشه انقدر جنجال به پا می کنه که دیگه

اعصاب نمی مونه

به صورت کالالفه اش لبخند میزنم :

_ همه چی خوبه

_ امیرواالال دیگه بدقلقی نمی کنه االالی مگه نه؟

لبخندم کمرنگ شد
به نشان نفی سر تکان دادم که آه کشید و پیاز بزرگی را از

وسط دو نیم کرد :

_ اون بچه هم روی خوش ندید ... تا تونست دست چپ و
راستشو تشخیص بده حاجی بردش گاوداری ... همون اولم
که آتوسا خانم باردار بود انگار حاجی می دونست چه شاخ

شمشادی قراره دنیا بیاد ... هنوز جنسیتش معلوم نبود که
گفت این بچه پسره اسمش و میذارم واالال ... میشه دست
راستم تو گاوداری کسی چپ بهش نگاه کنه چشماشو در

جگوار سبا ساالالر 
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میارم ... انگار بچه ی آتوسا و محمدآقا نه بلکه بچه ی
حاجیه ... الحقم که کم نذاشت ... دنیا که اومد کل در و

همسایه رو غذا داد ... برای کارگرای گاوداری جدا
قربونی کرد برای فامیل جدا برای همسایه ها جدا

نمی دانم پیاز اشکش را روان می کند یا خاطرات
گذشته ...

_ االالن و نبین سال تا سال نمیبینش ... فکر نکن دوستش
نداره یا نمیخوادش ... نفس حاجی به امیرواالال بنده ... هر

روز که از خواب بیدار میشه چشمش به دره تا امیر بیاد

ناخوداگاه زمزمه کردم :

_ حاج بابا اونقدر امیرواالال رو عذاب داده که امیر از این
عمارت و کار و ماشین گذشت و رفت کرج

سکوت کردم و اینبار در دلم ادامه دادم

" اونقدر از حاج بابا دلش پر بود که من رو عقد کرد و پنج
سال اینجا ولم کرد تا جلوی چشم حاجی باشم ... تا حاجی

ببینه دختری که بدون اجازش عقد کرده "



 

سبا ساالالر
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اشکش را با گوشه ی روسری اش گرفت و خیره ی چشم
های کنجکاوم شد :

_ نه مادر ... نگو اینطوری ... حاجی تو این دنیا یک
امیرواالال رو از خودش می دونه ... نه محسن نه اون دوتا

بچه خدا بیامرزش محمد و ماندانا به اندازه ی امیرواالال
عزیز نبودن ... نوه ها که دیگه جای خود دارن!

به نمکدان کنار دستش نگاه کردم

حق با اوست ...
 بابا امیرواالال را دوست دارد اما دوست داشتن بلد نیست

حاج
تا جایی که امیرواالال از او و اسمش فراری ست...

_ تو بگو مادر ... حالتون باهم خوبه؟ چیزی کسری
ندارین؟ امیر سر لجبازی رفت کرج تورو هم کشوند ...

حتی نمی تونم بهتون هر روز سر بزنم

بخاطر اینکه جو را عوض کنم لبخند زدم :

_ می خوام کنکور بدم مامان گلی

 کنکور چرا مادر؟ بشین تو خونه دیگه ... اصالال یکم که
_

زندگیتون جون گرفت بچه دارشید ... من می دونم پسر تو

جگوار سبا ساالالر 



 

با صدای زنگ موبایلم انگار بهانه ای برای فرار پیدا کردم

از اشپزخانه خارج شدم
ساره موبایل را سمتم گرفت و از قصد صدایش را باال

برد :

_ امیرواالست!

سنگینی نگاه های زیادی را احساس کردم
حتی شوهر سیما که مشغول تعریف چیزی بود سکوت کرد

معذب جواب دادم :

_ بله؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

و امیر که دنیا بیاد حاجی خودش پا میشه میاد ... دیگه حتی
 امیرواالال هم نمیمونه ...همه ی کدورت ها رفع میشه

منتظر

بهت زده نگاهش کردم و نتوانستم مانع خندیدنم شوم
اگر می دانستند امیر فکر ترک ایران را دارد ...

_
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_ حاضرشو ... تا ده دقیقه ی دیگه می رسم

بی توجه به نگاه های خیره اشان به سمت راهرو رفتم
کمی که دور شدم نفسم را بیرون فوت کردم :

_ سالالم

 سالالم ... خونه ی مهرابم تا ده دقیقه ی دیگه می رسم ...
_

جمع کن بیا دم در

لحنش هنوز هم کمی سرد است
یاد رفتار دیشبش افتادم

تا نزدیک صبح بخاطر کارهایش بیدار مانده و فکر و خیال
کرده ام

اصالال یک ماهی می شد که حالم بخاطر او به هم ریخته
بود!

_ من شب میمونم ... دو ساعت دیگه سال تحویله ...
چاوش فردا می رسونم

صدایش خسته و کالالفه است :
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_ از صبح رفتی حاج باباتم دیدی که ...چی می خوای
دیگه؟ هربار پاتو تو اون خونه میذاری حس می کنم تحقیر

میشم االالی!

_ این چه حرفیه تو رو که مجبور نمی ...

صدای بلند و عصبی اش در گوشم پیچید :

_ تو زن من هستی یا نه؟

بهت زده آب دهنم را فرو دادم و سعی کردم به یاد بیاوردم
در این مدت چندبار مرا همسر خودش دانسته بود؟

_ نمی فهمی وقتی من نمیام تو هم نباید بری؟ ادعای
بزرگیت فقط برای تاپ و شرتک پوشیدن و شاخ شدن

برای منه؟ فقط وقتی با دینا تو سالنای زیبایی و رستورانا
میگردین بزرگی؟ اینطور مواقع عقلت نمی کشه نه؟

صدایش چنان عصبی و ناراحت بود که حتی فراموش کردم
از جمله هایش دلخور شوم!

_ امیرواالال...
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_ امیرواالال چی؟ تو عقلت نمی کشه هربار که پا میشی
میری اون عمارت لعنتی من و جلوی همشون کوچیک می

کنی؟ پنج سال پیش اومدم بیرون و قسم خوردم گرسنگی هم
کشیدم پامو اونجا نذارم و نذاشتم ... حاالال زن من ... می
 االالی؟ زن من! زن امیرواالال ، برای دو روزم شده از

شنوی
اون خونه و آدماش دل نمیکنه

از پنجره اتومبیلش را دیدم که وارد کوچه شد
گوشه لبم را گزیدم و سکوت کردم

اینجا آمدنم تا این حد خشمگینش کرده بود؟!
صدای دلگیر و گرفته اش دوباره بلند شد :

_ حاالال بمون همونجایی که هستی ... بمون تو خونه ات
پیش خانوادت! انگار تو هم دختر همون خونه ای

صدای بوق های پشت سرهم که در گوشم پیچید بغض کرده
Rموبایل را پایین آوردم و دندان هایم را روی هم فشردم

به ساعت خیره شدم ..
گفته بود پنج دقیقه!

ساعت راس هفت شب است

از پنجره نگاهی به بیرون انداختم اما ازینجا به جلوی در
خانه دید نداشت

جگوار سبا ساالالر 



 

 

در تصمیمی آنی صاف ایستادم

جگوار سبا ساالر
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یعنی رفته بود؟ یا همانطور که گفته بود پنج دقیقه منتظر
می ماند؟ نمی دانم ...

گیج از راهرو گذشتم و کنار سیما نشستم
به ساعت خیره شدم
یک دقیقه گذشته بود

ساره زیرچشمی نگاهم می کند :

_ چی گفت که رنگت اینطور پرید؟

اخم کردم
شک نداشتم اغراق می کند!

جمع برای ثانیه ای سکوت می کنند و دوباره به حرف
هایشان ادامه می دهند

بی توجه به نگاه خیره ی چاوش به ساعت زل زدم
هفت و چهار دقیقه

_



سبا ساالر

جگوار 

حاج بابا خیره ام شد
معذب نگاهم را به زمین دوختم

این مرد شاید برای امیرواال پدربزرگ نبود اما در حق من
هیچ زمان بدی نکرد

_ امیرواال ... دم دره

در سکوت به چشم هایم خیره شد
نگاهش را نمی فهمیدم 

همیشه از معنی کردن چشم های این مرد عاجز می ماندم

بلند شد
متوجه بودم که هم زمان با ایستادنش نگاه همه به باال کشیده

شد

 به سمت سفره هفت سین رفت و قرآن را برداشت
بازش کرد ، روبه رویم ایستاد و قرآن را به سمتم گرفت

به تراول های نو و تا نخورده خیره شدم
عیدی می داد؟ مثل سال های پیش؟ پس دلخور نبود...

گرفته یکی از تراول هارا برداشتم و زمزمه کردم :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ عیدتون مبارک حاج بابا

بدون اینکه احساسیR در صورتش معلوم باشد سر تکان
داد :

_ برو ... شوهرت منتظره

نگاهم را از سفره هفت سین گرفتم و به سمت اتاق برگشتم
 

با عجله مانتو ام را پوشیدم و بعد از بوسیدن گونه ی مامان
گلی و خداحافظی سرسری از بقیه از در خارج شدم

ماشینش روبه روی در پارک بود
نگاهی به ساعت انداختم و لبخند زدم

هفت و سیزده دقیقه!

در را باز کردم و صندلی جلو نشستم
سرش را از روی فرمان برداشت و خیره ام شد

چهره اش در کت شلوار بانمک شده بود
موهای جلوی سرش نامرتب بود

می دانستم در این سیزده دقیقه حداقل سیزده بار موهایش را
چنگ زده!

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

با دیدن کروات نامرتبش لبخند زدم :

_ عیدت مبارک

گوشه لبش به سمت باال کش آمد
چشمش که به تروال دستم افتاد لبخندش از بین رفت :

_ اون چیه؟

بدون اینکه هول شوم شانه باال انداختم :

_ عیدی! احتماال تنها عیدی امسال چون تو مجبورم کردی
بیام بیرون ... حتما چاوش سهم عیدیمو از مامان گلی و

عمو محسنم می گیره اما بهم نمیده!

دوباره لبخند زد و همانطور که از جیب کتش جعبه کوچک
ساده ای بیرون می آورد ماشین را روشن کرد

بدون اینکه نگاهم کند جعبه را سمتم گرفت
با شیطنت ابرو باال انداختم :

_ این چیه؟

جعبه را میان انگشت هایم گذاشت و به تروال اشاره زد :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ اینو دادم تا اون تنها عیدیت نباشه!

بدون اینکه جعبه را باز کنم بلند خندیدم

مطمئنا عید در خانه ی کوچکمان در کرج شبیه عید در
عمارت حاج سپهبد سزاوار نبود اما با این همه من اولین

شب سال نو را کنار امیرواال در آن خانه بدون سفره هفت
سین تنها با دوماهی کوچک که در کاسه ی پالستیکی بنفش

رنگ می چرخیدند دوست داشتم!

_ 

* * * * * *

روزهای اولی که به خانه ی حاج بابا رفتم را خوب به یاد
دارم

مثل بادبادکی بودم که با هر وزش باد در هوا به پرواز در
می آمد و روی زمین نمی ماند

همانقدر سبک و شناور

انگار اصال در این دنیا نبودم
چند روز اول اصال نمی فهمیدم چه اتفاقی افتاده

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

 امیرواالال به عمارتی بزرگ آمده بودیم ، مرا پیاده کرده و
با

خودش ناپدید شده بود

چند روز که گذشت کمی به خودم آمدم

یادم آمد باید منتظر باشم!
منتظر مردی که اسمش در شناسنامه ام بود!

هرچند صوری و اجباری اما به هرحال شوهرم محسوب
میشد!

تنها کسی که مرا می شناخت و از خانواده ام خبر داشت

ساعت ها ، روزها و ماه ها منتظر ماندم اما خبری نشد

رهایم کرده بود
به همین سادگی!

این روزها حالم درست شبیه آن دوران بود...

تنها دو روز تا کنکور مانده بود و من مضطرب بودم

نه بخاطر کنکور و رتبه و رشته اش بلکه بخاطر بلیط
هواپیمایی که نشان می داد امیرواالال ، جمعه صبح درست

جگوار سبا ساالالر 



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

روز کنکورم ساعت ده صبح به مقصد استانبول پرواز
دارد!

این روزها آنقدر غرق درس خواندن می شوم تا فرصت
فکر کردن نداشته باشم

درس می خوانم تا سوال هایم خالالصه شوند در مسائل
فیزیک و شیمی نه اینکه دقیقا روز کنکور من باید می

رفت؟!

نمی دیدمش!
حتی برای خداحافظی هم نمی دیدمش... لحظه ای که او

پرواز داشت من سرجلسه ی کنکور بودم

زمانی که با شرمندگی ساعت و تاریخ پروازش را خبر داد
اعتراض نکردم

او اگر اینطور می خواست مشکلی نبود
من باز هم مثل همیشه کنار می آمدم...

او می رفت و من ...
من کنکور می دادم ، انتخاب رشته می کردم و دانشگاه می

رفتم
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جگوار
نایس بانو

برنامه هایی که امیرواالال ریخته بود نقصی نداشت و من
خسته شده بودم از مخالفت با دلی که می دانستم با من

نیست...

موبایلم روی تخت لرزید
کتاب ادبیات را کنار گذاشتم و پیامی که از طرف دینا

رسیده بود را باز کردم

_ فردا بریم بیرون؟ من دارم از استرس میمیرم

بی توجه به اینکه امیرواالال خواسته بود روز آخر را باهم
بگذرانیم تا استرسم کم شود جوابش را دادم :

_ اره ولی عصر بریم ... من صبح کار دارم

_ نگو روز آخر هم می خوای بخونی!!!

بی حوصله پیام آخر را نوشتم و صفحه را خاموش کردم :

_ فردا چهار میام روبروی پارکی که اون سری رفتیم

_
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شب را درست نخوابیدم و از صبح زود مشغول درس
خواندن شدم

با تقه ای که به در زده شد سرم را باالال آوردم

این روزها این اتاق متعلق به من بود و او برای ورود در
می زد

بداخالالق نبود
محبت خرج می کرد و سعی داشت حمایتم کند

من اما دلم نمی خواست پوسته ی سفت و سخت اطرافم را
بشکنم

لیوان آب پرتقال را روی پاتختی گذاشت و با یک حرکت
کتابم را از دستم کشید :

_ بسه دیگه هرچی خوندی کافیه ... تموم

بی حوصله دست به سینه روی تخت نشستم :

_ فقط داشتم معنی کلمه هارو نگاه مینداختم ... اذیت نکن
امیرواالال
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مهربان باالالی سرم ایستاد و هردو دستش را دو طرف
صورتم گذاشت

همانطور که روی تخت نشسته بودم خیره از پایین نگاهش
کردم

دست هایش را دو طرف گونه هایم گذاشته بود و با لبخند
نگاهم می کرد :

 مهم نیست االالی ... حتی رتبه ات هم دیگه مهم نیست ...  
_
 اینه تالالش کردی ... اهمیتی نداره چی میشه عزیزم ...
مهم

تا اینجاش دست تو بود! ازین به بعد دیگه دست تو نیست  

_ نمی خوای دامپزشکی قبول شم؟!

چند ثانیه ای به چشمانم خیره شد و بعد آرام زمزمه کرد :

_ من فقط می خوام که خوشحال باشی

کمرنگ لبخند زدم
با گوشه شست گونه ام را نوازش کرد :

_ شب میریم شام بیرون ... هرجا تو بخوای



 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

سعی کردم توده ی سنگینی که در گلویم گیر کرده بود را
فرو دهم

فردا صبح بلیط داشت
مقصدش استانبول بود

دقیقا صبحی که من کنکور داشتم بلیط گرفته بود!
تحمل کردنم برای یک روز بیشتر اینقدر سخت بود؟!

من مهربانی ها و محبت های توخالی اش را نمی خواستم...

 عصر با دینا میرم بیرون ... احتماالال همونجا شام بخوریم

_

کمی عقب ایستاد و عمیق نگاهم کرد :

_ تو اینطور می خوای؟

_ تو می خوای باهم شام بخوریم؟!

_ من هرچیزی و میخوام که تو بخوای!

صدایی درون سرم فریاد زد
نرو! من فقط ماندنت را می خواهم ...

_ می خوام ...

جگوار سبا ساالالر 
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جگوار
نایس بانو

ثانیه ای مکث کردم و بعد بدون لرزش ادامه دادم :

_ می خوام با دینا باشم

صدا دوباره غرید
دروغگو ...

امیرواالال تلخ لبخند زد :

_ مشکلی نیست

سر تکان دادم و او به سمت در رفت
لحظه آخر کنار در مکث کرد :

_ آشنای علیرضا که ترکیه بود برام بلیط و اوکی کرد ...
من درست زمانش رو نمی دونستم تا اینکه چند روز پیش  
تاریخش رو دیدم  

من هم لبخند زدم
مثل خودش تلخ!

_ مهم نیست ... تاریخش فرقی نمیکنه برای من



 

دوساعت بعد روی نیمکت پارک نشسته و منتظر دینا بودم

با شنیدن صدای زنگ موبایلم بی حوصله جواب دادم :

_ کجایی دینا؟ بیست دقیقه ست عالف تو شدم

سرخوش خندید :

_پاشو بیا اینجا الی ... فاصله ایم نیست که

کالفه پوف کشیدم :

_ مگه قرار نبود بریم بیرون؟ من و از خونه کشیدی
بیرون خودت نیومدی؟

صدایش بهت زده بود :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

برای ثانیه ای در چشمانم خیره شد و بعد سر تکان داد و از
در خارج شد

_



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ چته تو؟ تقصیر من نیست بابا ... داشتم میومدم که
نسترن اومد ... بیا اینجا توهم

بی حوصله انگار که مرا می بیند دستم را در هوا تکان
دادم :

_ بی خیال ... من برمیگردم خونه ... بعدا همو می بینیم

_ االالی لوس نشو دیگه ... تو االالن قهر کنی بری ر*یده
میشه به اعصاب من اونم روز قبل کنکور ... بیا دیگه

_ قهر نمی کنم دینا ... باور کن حوصله ندارم

در دل اضافه کردم دیدن نسترن از تحملم خارج است!

_ پس بیا االالی ... نسترنم داره اشاره می کنه! میای؟ لطفا

کالالفه لبم را گزیدم
امیرواالال در خانه بود! برگشتنم درست بیست دقیقه بعد از

خروج صورت خوشی نداشت

_ میام

خندید :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ منتظریم ... بای

موبایل را قطع کردم و عصبی مسیرم را سمت دیگری
ادامه دادم

کاش حداقل نسترن نبود
کاش معجزه ای می شد و قبل از رسیدنم او می رفت!

دعاهایم اما مستجاب نشد و خودش در را برایم باز کرد

 _ سالم

سعی کردم لبخند بزنم
دینا نسترن را کنار زد و در آغوشم کشید :

_ وای وای دارم از استرس سکته می کنم ...تو چی؟

بهت زده خندیدم
نسترن بازویش را کشید :

_ همه که مثل تو خر نیستن

آرام وارد شدم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

_ چه خبرا؟

سرکی در خانه کشیدم و آرام ادامه دادم :

_ مامانت اینا نیستن؟

لیوان شربت خنکی دستم داد :

_ نه ...تهرانن... من و نسی تنهاییم

روی مبل نشستم
چشمم به بطری کوچک الکل و سوزن های روی میز افتاد

فندک بنفش رنگی هم پایین میز افتاده بود

بهت زده نگاهش کردم :

_ اینا دیگه چیه؟

_ 

نگاهی به چشمان بهت زده ام انداخت و خندید :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو
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جگوار
نایس بانو

_ نترس بابا معتاد نشدیم ... نسترن یک مدت تو سالن
زیبایی کار می زد ... یاد داره تتو کنه ... داشتیم امتحان

می کردیم

بی حوصله سرم را به پشتی مبل تکیه دادم :

_ دینا؟

همانطور که با الالک ناخن هایش درگیر بود زمزمه کرد :

_ هوم؟

_ امیرواالال فردا میره ترکیه

متعجب جیغ زد :

_ چی؟!

به اشپزخانه خیره شدم تا نسترن پیدایش نشود :

_ چرا جیغ میزنی دیوونه؟

_ خاک تو سرت االالی ... میذاری بره؟!



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ چیکار کنم؟ تا همین االالنشم زیادی خودمو بخاطرش
کوچیک کردم ... دیگه به خودم قول دادم هیچ حرفی نزنم

با ورود نسترن جو عوض شد
دینا انگار حرف هایم را فراموش کرد که با سرخوشی

بازویم را کشید :

 نسترن بیا برای االالی تتو بزن ... عکس اون ماه و ستاره
_

ای که من انتخاب کردمو بزن ... خیلی خفن بود

با اخم دستم را کشیدم :

_ خل شدی؟ تتو به چه کارم میاد همین امشب

_ نسترن بره تهران باز معلوم نیست کی برمیگرده ها ...
بیا امتحان کن

_ من دوست ندارم

نگاهی به سوزن های روی میز انداختم و ادامه دادم :

 اصالال از سوزناش می ترسم ... من آمپول به زور میزنم
_

 با تتو سوراخ سوراخ بشم؟ خودت بزن من خوشم نمیاد
حاالال



سبا ساالر

جگوار 

نسترن خندید :

_ ول کن دستشو دینا ... کنده شد

دینا به زور روی مبل مقابل میز نشاندم :

_ خب اگر از دردش میترسی تتو نزن ... بیا با حنا هندی
برات میزنه ... نه نسی؟

نسترن شانه باال انداخت :

_ آره ... دوهفته ای هم پاک میشه

آرام خندیدم
حس و حال این بازی ها را نداشتم

اضطراب کنکور از یک سو و رفتن امیرواال از سوی
دیگر حوصله ای برایم نگذاشته بود

_ بیخیال دینا

بدون خجالت دکمه های مانتوام را باز کرد و یقه ام را کمی
پایین کشید :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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_لوس نشو ... لباستو در بیار اینطوری نمی تونم

کوسن مبل را روی زمین انداخت :

_ بخواب ... رو شونه ی چپت می کشم

با مشت به زانویش کوبیدم و خندیدم :

_ مگه یاد داری؟

صدای خنده ی نسترن هم بلند شد :

_ االالی من جای تو بودم در میرفتم

صدای بلند دینا هردویمان را ساکت کرد :

_ ساکت ... تمرکزمو بهم نزنید

سرمای حنا را روی پوستم حس کردم :

_ اگر خوشم نیومد پاکش می کنم

خبیث خندید :



 

در سکوت منتظر ماندم تا نتیجه اش را ببینم

نسترن بی توجه به ما با موبایلش سرگرم بود

گاهی بلند می خندید ، گاهی جیغ می زد و گاهی زمزمه
کنان با فرد پشت خط صحبت می کرد

چند دقیقه بعد دینا موبایلم را دستم داد :

_ بیا ... بلند نشیا ... بذار قشنگ رنگ بگیره

_ چی کشیدی؟ بیا عکس بگیر ازش اگر خوشم نیومد االن
 پاک کنم

دستش را پشتم گذاشت :

_ ایتقدر تکون نخور دیگه ... پخش میشه

جگوار سبا ساالر
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جگوار
نایس بانو

 پاک نمیشه همین االالن که ... بعدم تو عاشقش میشی!

_

  _
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تمام زمانی که روی زمین دراز کشیده بودم را دینا از
استرسش گفت و نسترن خندید

کم کم فهمیدم شخصیت نسترن آنطور که در نظرم منفور
می آمد هم نبود!

دختر بی حاشیه ای بود
آزاد و کمی پررو اما خون گرم!

دینا که از تعداد دوست پسرهایش گفت بهت زده خندیدم

منی که در خانواده ای سخت گیر بزرگ شده و در چهارده
سالگی ازدواج کرده بودم نمی توانستم درکش کنم

برای من از نوجوانی امیرواالال بود!

خودش حضور نداشت اما اسمش بود ...

نسترن دستمال خیسی روی پوستم کشید :

_ اگر خواستی پاک بشه هرسری رفتی حمام روش محکم
لیف بکش چند روزه محو میشه

دینا همانطور که خیار کوچکی گاز می زد خندید :



 

 

وارفته غریدم :
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_ چرا پاک کنه؟! اتفاقا بیا هر سری برات پررنگش می
کنم

نسترن با تاسف سر تکان داد :

_ خیلی بی سلیقه ای دینا ... اسم نوشتن دیگه خز شده ...
اگر میذاشت براش یک طرح قشنگ تتو می کردم

بهت زده سعی کردم سرم را بچرخانم :

_ چی نوشته؟!

موبایلم را از میان انگشت هایم کشید و پشتم ایستاد

صدای تیک کوتاهی آمد و بعد صفحه را جلوی چشمانم
گرفت :

_ امیرواالال !

_
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_ احمقی مگه دینا؟

موبایلم که نسترن جلوی چشمانم گرفته بود شروع به زنگ
خوردن کرد

همانطور که به دینا چشم غره می رفتم جواب امیرواال را
دادم :

_ بله؟

_ کجایی؟

_ سالم ... خونه ی دینا

 کمی مکث کرد
اینبار صدایش سرد بود :

_ آدرس؟

_ چرا؟

_ مگه نگفتی میرین بیرون؟ خونه ی اون دختره چیکار
می کنی؟!

جگوار سبا ساالر
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ابروهایم بهم نزدیک شد

سعی کردم در مقابل چشمان خیره ی دینا و نسترن حرف
خاصی نزنم :

_ اتفاقی افتاده؟ هنوز ساعت هفتم نشده

صدای عصبی اش باال رفت :

_ تو مگه فردا کنکور نداری؟ ببینم میتونی برینی تو این
چندماه یا نه ... آدرس و بده بیا دنبالت

_ خودم میام

_ گفتم آدرس

کوتاه نیامدم
ازینکه مثل اکتای رفتار کند نفرت داشتم!

_ منم گفتم خودم میام!

صدایش سرد تر شد ... خشمگین تر!

_ آژانس بگیر ... تا نیم ساعت دیگه خونه ای

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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بدون اینکه جوابش را دهم تماس را قطع کردم

دینا غمگین نگاهم کرد و نسترن از همه جا بی خبر حالم را
به استرس کنکور ارتباط داد و آرزوی موفقیت کرد

انگار آن شب شانس هم با من یار نبود

آسمان ابری بود و آژانس ماشین نداشت

بدون اینکه منتظر بمانم از در بیرون زدم

باران نم نم می بارید
متعجب از باران تیرماه لبخند زدم ، شالم را جلو کشیدم و

بدون عجله مسیر خانه را زیر باران قدم زدم

قطره ی کوچکی روی پیشانی ام سقوط کرد ، راهش را از
میان ابروهایم پیدا کرد و روی لبم چکید

دستانم را دو طرفم باز کردم
باد موهای جلوی سرم را به پرواز دراورد

آرام با خودم زمزمه کردم :



 

_ اِالی؟!

مبهوت صاف ایستادم و خیره اش شدم

با چشمانی که به قرمزی می زد کمی دورتر خیره ام بود

با دیدن قدم های عصبی اش که به سمتم می آمد آرام
زمزمه کردم :

جگوار سبا ساالر
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_ امشب و فردا هم که بگذره دیگه تمومه ... دیگه تکلیفت
معلوم میشه دلم! دیگه هر ثانیه تو برزخ دست و پا

نمیزنی...

بغض کرده سعی کردم لبخند بزنم

با همان دست های باز زیر باران چرخیدم :

_ اما از فردا شب درد واقعی تازه شروع میشه ... از
فرداشب تو میمونی و یک خونه کوچیک که نقطه به نقطه

اش بوی امیر و میده ... تو میمونی و تنهایی!

_
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_ تو اینجا چیکار میکنی؟

روبه رویم ایستاد
با فکی منقبض شده ، نگاهی سخت و چشمانی عصبی

 
صدایش زیاد هم بلند نبود اما تنم را لرزاند :

_ بهت میگم آدرس ... میگی آژانس میگیرم! این بود
اژانس؟! مردی آدرس و بدی؟

بهت زده به اطراف نگاه کردم
خودش توضیح داد :

_ اونبار رسوندمشون ... مسیر و تا یک جاهایی یادم بود

بدون اینکه منتظر جوابم بماند بازویم را به سمت ماشین
کشید

صدایش اینبار بلند و خشمگین است :

_ مردم شب کنکور از خونه بیرون نمیرن که باد به کله
اشون نخوره بعد تو زیر بارون می چرخی؟ چرا بزرگ

نمیشی االی؟ من لعنتی فردا بلیط دارم و تمام فکر و ذکرم
اینجاست!
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سوار ماشین شدم و لحظه آخر محکم گفتم :

_ نباشه!

شاکی پشت فرمان نشست :

_ یعنی چی؟

_ فردا میری مگه نه؟ امشب و اومدی دنبالم؟ باشه قبول!
فرداشب چی جناب باغیرت؟ شب های بعدش چی؟

پایش را روی گاز فشرد و برای ثانیه ای با چشمان به خون
نشسته نگاهم کرد :

_ بچه بازی در میاری و از آخر به من انگ بی غیرتی
می چسبونی؟!

با حرص دستم را در هوا تکان دادم :

 هرچی تو بگی! من بد من بچه ... خوشحال باش که
_اصالال

فردا از شر این بچه راحت میشی

_ آخه احمق من اون سر دنیام باشم که فکرم از نگرانی
پیش تو میمونه با این کارات

جگوار سبا ساالالر 



 

خسته فریاد زدم :

_ نمونه! نمی خوام فکرت پیش من باشه! وقتی خودت
نیستی فکرتو هم نمیخوام

عصبی موهایش را چنگ زد و نفسش را بیرون داد
می دانستم سعی دارد خودش را کنترل کند

_ تمومش کن اِالی ... فردا کنکور داری ... بیشتر از این
خودتو بهم نریز

قبل ازینکه کامل پارک کند در را باز کردم و بیرون پریدم
منتظر اسانسور بودم که در سکوت پشت سرم ایستاد

وارد خانه که شدیم تذکر داد :

_ لباساتو دربیار یخ نکنی ... تا فردا حالت بهترشه

بی توجه وارد اتاق شدم و مانتو ام را روی تخت پر کرد
سردم شده بود

لباسم را از تنم خارج کردم و ملحفه ی بنفش رنگی دورم
پیچیدم

جگوار سبا ساالر
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_ اون چیه؟!

آب دهانم را فرو دادم :

_ هیچی
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امیرواالال که وارد شد بیشتر در خودم جمع شدم

 سرم ایستاد و لیوان شیرکاکائوی داغ را سمتم گرفت :

باالالی

_ بخور گرم شی ... اگر موهات خیسه با سشوار ...

ادامه نداد
سرم را برگرداندم تا دلیل سکوتش را بفهمم

مات به شانه ام خیره بود
گیج مسیر نگاهش را دنبال کردم

ملحفه از روی شانه ام کنار رفته بود و چشمان بهت زده ی
امیرواالال خیره ی اسم هک شده اش روی پوست تنم بود!

_
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سعی کردم با ملحفه خودم را بپوشانم اما اجازه نداد
دستش را روی شانه ام گذاشت و با خشونت بلندم کرد

احساس می کرد قلبم از حرکت ایستاده
صدای فریاد بلندش ترسم را بیشتر کرد :

_ میگم اون چیه؟ چه غلطی کردی االالی؟!

انگشت هایم را به هم قفل کردم تا ملحفه جمع شود و
چشمش به بدن برهنه ام نیفتد اما تاثیری نداشت

صدایش لحظه به لحظه بلندتر می شود :

_ احمق رفتی تتو کردی؟ اون دوست بیشعور تر از خودت
حالیش نیست ممکنه چه بالالیی سرت بیاد؟ اگر عفونت کنه

چی؟ با اجازه کی همچین غلطی کردی االالی؟ شب
کنکورت؟

صدایش بارها و بارها در سرم پیچید
خسته جیغ کشیدم :

_ تتو نیست!
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بلندتر از من فریاد زد :

_ ببند دهنتو

_ برو بیرون امیرواال ... برو بیرون و همین چندساعتم
تحمل کن ... بعد برای همیشه از شرم خالص میشی

پلک هایش را روی هم فشرد ، موهایش را چنگ زد و
عصبی در همان اتاق کوچک مسیری را رفت و برگشت

گوشه ی تخت نشستم و با انگشتانم بازی کردم

کاش نمی رفت
کاش هنوز وقت داشتیم

کاش چند وقت دیگر به هردویمان زمان میداد
کاش ...

از گرفتگی و غم صدایش دلم لرزید :

_ پاشو بیا اینجا حداقل ببینمش ... خونریزی نداره؟

بغضم را فرو دادم و به چشمانم التماس کردم امشب را
نبارند!
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جلو آمد و دستش را به شانه ام نزدیک کرد :

_ با تو دارم حرف میزنم ... بده کنار ملحفه رو ببینم
چیکار کردی با خودت

آرام زمزمه کردم :

_ می خوام بخوابم

_ کجا رفتین؟ کی برات تتو زد؟ همه چی ضدعفونی بود؟
 با چه عقلی اطمینان کردی؟ بزن کنار این لعنتی رو  
اصالال

ببینمت  

_ تتو نیست

 چرت نگو االالی که هرلحظه ممکنه منفجرشم ... ول کن
_

این الالمصب رو

سرم را باالال گرفتم و خیره ی صورت درهمش شدم

انگار عزیزی را از دست داده بود
چشمانش قرمز ، موهایش بهم ریخته و نگاهش خسته بود

دلم نیامد بیش از این اذیت شود :
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_ تتو نیست بخدا ... حناست

_ 

صدایش کالفه بود

_ حنا اونطور سیاه نمیکنه ... دستتو بردار االی

گوشه ملحفه را محکم تر گرفتم و ملتمس خیره اش شدم :

_ حناست ... برو بیرون امیرواال ... امشب نمی تونم
بخوابم ... فردا سر جلسه خوابم

انگار حرفم را باور کرد که کنارم نشست :

_ فردا میری سرجلسه و ...

حرفش را قطع کردم
بغضم طغیان کرد و اشک هایم جاری شد :

_ فردا میرم سر جلسه ، استرس نمی گیرم ، سواالرو
میخونم و فکر می کنم یکی از آزمونامه و جواب میدم
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در سکوت بازویش را روی زانویش تکیه داد ، سرش را
روی دستانش گذاشت و شقیقه هایش را فشرد

_ به تو فکر نمیکنم ، به ساعت نگاه نمی کنم ، همش تو
این فکر نمیرم که االالن کجایی؟ تو راه فرودگاهی یا سوار

هواپیما شدی ...

دستش را دراز کرد تا به صورتم برساند

قبل ازینکه لمسم کند از جا بلند شدم :

_ به این فکر نمیکنم که بلیط لعنتی و انداختی روز کنکور
من ، به این فکر نمیکنم که از قصد تو همون ساعتا داری

از ایران میری

تصویرش جلوی چشمانم مات شده بود
صدایم لرزش محسوسی داشت و تمام تنم به لرزه افتاده بود

:

_ به این فکر نمی کنم که تحملم برات اونقدر سخت بود که
حتی یک ساعت ، فقط یک ساعت بیشتر صبر نکردی

عصبی از جا بلند شد و به سمتم آمد :
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_ االی

بازویم را گرفت
سعی کردم پسش بزنم که ملحفه از میان انگشتانم فرار کرد

و رها شد

آب دهانم را فرو دادم و خم شدم اما قبل ازینکه دستم به
ملحفه برسد بازوهایم را گرفت و مجبورم کرد راست

بایستم

 برهنه مقابلش بودم...
بدون اینکه به بدنم خیره شود انگشت اشاره اش را نوازش

وار روی طرح شانه ام کشید و زمزمه کرد :

_ تتو نیست

آرام تر جواب دادم :

_ نیست ... پاک میشه

نگاهش را باال آورد و همانطور که خیره ی چشمانم بود
سرش را پایین برد

نفسم حبس شد

جگوار سبا ساالر
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سرش را خم کرد و نرم شانه ام را بوسید :

_ کاش هیچ وقت پاک نشه...

_

ای کاش می توانستم کف دستم را روی سمت چپ سینه ام
بگذارم و محکم بفشارم تا ضربان قلبم کمی آرام شود

_ امیرواالال؟

سرش را باالال آورد
پوست شانه ام ، درست قسمتی که بوسید به آتش کشیده شده

بود

_ جان امیرواالال؟

_ دوباره داری تکرارش می کنی؟!

انتظارش را نداشتم اما منظورم را گرفت :

_ نه
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_ چرا ... دوباره داری همون کارو میکنی ... اینبار تقاص
چیو میگیری نامرد؟

بدون اینکه توجهی به حرف هایم داشته باشد دستش را میان
موهایم کشید :

_ می دونستی وقتی تو اون روستا برای اولین بار دیدمت
چی توجهم رو جلب کرد؟

به عالالمت نفی سر تکان دادم
موهایم را نوازش کرد :

_ موهات ... تابه حال همچین موهایی ندیده بودم

دستش را از کنار گوشم حرکت داد و به گونه ام رسید :

_ و چشمات ... سرکش بودن ، انگار هیچ قانونی براشون
معنی نداشت

کاش حوصله و توان خندیدن داشتم

آن زمان با خنده برایش تعریف می کردم آن روزها واقعا
برای من و اصالالن قانونی نبود ...

دنیای ما حتی در همان قفس هم آزاد بود!
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بال هایمان را چیده بودند اما ما با رویا هایمان پرواز
میکردیم...

صورتم را نوازش کرد و من در دل اعتراف کردم لمس
دستانش را روی نقطه به نقطه ی بدنم دوست دارم

_ اولین بار یک جفت چشم وحشی دیدم میون یک عالم
موی فر ، نفس نفس می زدی ... یادته؟

لب هایم کش آمد :

_ از دست اکتای فرار کرده بودم

مردانه خندید :

_ یک سیب دستت بود

_ سیب قرمز

انگشتش را روی پلک چپم کشید
چشم هایم بسته شد و صدایش در گوشم پیچید :

_ می خندیدی ... بلند
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لبخند زدم
هم زمان اشک از میان پلک های بسته ام راهش را پیدا

کرد و روی گونه ام چکید

با انگشت اشاره اشکم را پاک کرد :

_ بخند

 با چشمان نیمه باز خیره اش شدم
فاصله ی صورت هایمان کم بود :

_ چی؟!

_ برام بخند ... مثل همون روز ... دلم برای صدای خنده
های بلندت تنگ شده

_ 

در سکوت غمگین لبخند زدم
بغضم بزرگ تر شد

_ بخند االی
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_ نمی تونم

دست هایش را دو سمت صورتم گذاشت و بلند تر تشویقم
 کرد

صدایش گرفته و صورتش برافروخته بود :

_ بخند ... بلند

 خندیدم !
با همان چشمان پر اشک و گونه های خیس

_ بلندتر

صدای خنده هایم در فضا پیچید
فردا می رفت
بلند تر خندیدم

کی دوباره میدیدمش؟
یک سال بعد ، دو سال بعد شاید هم دیگر هرگز سرنوشت 

روبروی یکدیگر قرارمان نمی داد
بلندتر خندیدم

امشب آخرین شب بود
فردا شب در این خانه تنها بودم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

بلند خندیدم و ناگهان میان خنده بغضم منفجر شد

دستم را جلوی دهانم گرفتم و هق زدم :

_ امیرواالال؟

صورتم را میان دست هایش گرفت ، پیشانی اش را به
پیشانی ام چسباند و زمزمه کرد :

_ هیش ... آروم

_ امی...

صدایم در گلو خفه شد
لب های داغش را روی لب هایم گذاشت و فشرد و امان از

قلبم ... امان از قلبی که در آن آشوب به پا شد!

احساس می کردم برای لحظه ای صاعقه به بدنم برخورد
کرد

انگار ضربان قلبم ، جریان خون و نفس هایم در صدم ثانیه
ایستاد و بعد با گرمای لب هایش دوباره آغاز شد



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

لب هایش را از لب هایم جدا کرد و من در همان چندثانیه
به نفس نفس افتاده بود

بدون خجالت در چشمانش خیره شدم
نگاهم به لب هایش کشیده شد :

_ دوباره!

با لبخند لب زد :

_ دوباره چی؟

روی پنجه هایم بلند شدم تا فاصله کمتر شود
صدایم آرام بود اما می دانستم به گوش او می رسد :

_ دوباره منو ببوس!

دوباره بوسید و این بار با بار قبل فرق داشت!

مثل دفعه ی پیش تنها لب هایش را روی لبهایم فشار نداد
اینبار لب زیرینم را میان دندان هایش گرفت و کشید

دردم نگرفت اما ناخوداگاه ناله کردم!



 

او هم به نفس نفس افتاده بود و صدایش می لرزید :

_ تو هم میخوای مگه نه؟

اجازه حرف زدن نداد
اینبار در صدایش التماس موج میزد :

_ تو بگو نه ... تو عقب بکش ... تو بزن تو صورتم و از
اتاق بیرونم کن

دستم را روی سینه اش گذاشتم :

_ چرا ...

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

دستش را روی گردنم کشید و باالال آورد تا به موهایم رسید
موهایم را میان انگشت هایش مشت کرد و آرام کشید

لبم از میان لب هایش رها شد و سرم عقب رفت
نفس زنان از میان چشمان نیمه بازم نگاهش کردم

دستش روی قفل لباس زیرم متوقف شد

_



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

با دستی که پشت سرم گرفته بود جلو هلم داد
بدن هایمان کامالال بهم چسبید :

_ چون من نمی تونم عقب بکشم

اینبار من سرم را جلو بردم :

_ خب عقب نکش!

آرام هلم داد
نمی فهمیدم قصد انجام چه کاری را دارد

پایش را پشت پایم گذاشت و محکم تر هلم داد که پایم به
مچش گیر کرد و روی تخت افتادم

ترسیده پیراهنش را چنگ زدم

روی بدنم خیمه زد و لب هایم را با شدت بوسید
هیجانش به من هم منتقل شده بود

انگار از باز کردن قفل لباس زیرم منصرف شد که دستش
را روی شکمم گذاشت و مالالیم باالال کشید تا به بند لباس

برسد

جگوار سبا ساالالر 



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

انگشت اشاره اش را زیر بند باریک فرستاد و از روی
شانه ام پایین کشاندش

با سمت دیگر لباس زیر هم همین کار را کرد

دست هایم را دور گردنش حلقه زدم و خودم را کمی عقب
کشیدم

پچ پچ کنان صدایش زدم :

_ امیرواالال؟

الالله گوشم را بوسید :

_ جان؟

حرفی نزدم
او هم پیگیر نشد و دوباره لب هایش را روی لب هایم

گذاشت
داغ بوسید

دوباره از موهایم گفت و تار به تارش را ستایش کرد
از چشم های عصیانگرم گفت و پلک هایم را بوسید

جگوار سبا ساالالر 



 

 

 

مات نگاهش کردم
صدایش از بغض می لرزید؟

چشمانش از اشک برق می زد؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

از لطافت پوستم حرف زد و سانت به سانت بدنم را نوازش
کرد

طعم لب هایم را دوست داشت!
خودش اینطور گفت!

برای هزارمین بار که لب هایم را بوسید زمزمه کرده بود
دوست داشت گونه هایم را گاز بگیرد و صدای اعتراضم

را بشنود
دوست داشت از میان موهایم با شیطنت خیره اش شوم ...

دوباره بوسیدم و من با خود فکر کردم بوسه های بعد از
امشب چه می شوند؟

بوسه های بعدی هم به مقصد می رسند؟
بوسه های بعدی هم لب هایش را لمس می کنند؟

اما نه ...
بوسه های بعدی احتماالال روی قاب عکس سردش می

نشست!

_



 

بیشتر در خودم جمع شدم
 از نگاهش احساس خجالت داشتم

انگار تازه به یاد اورده بودم !

روی زمین دراز کشید و بازویش را روی چشمانش
 گذاشت

مظلومانه زمزمه کردم :

_ گریه نکن

بینی اش را باال کشید :

_ گریه نمی کنم ... تو هم گریه نکن

با حرفش تازه متوجه لرزش صدایم شدم
مثل خودش زمزمه کردم :

_ گریه نمی کنم

سکوت کرد
خیره اش شدم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

پتویی که روی زمین افتاده بود را تا روی شکم برهنه اش
باالال کشیده بود و بازویش را از روی صورتش کنار نمی

زد

سعی کردم حواسم را از موقعیت چند دقیقه پیشمان پرت
کنم اما شدنی نبود!

بغض کرده به پشتی تخت تکیه دادم و زانوهایم را در
آغوش کشیدم

ترس ، اضطراب و غم باهم به وجودم سرازیر شد

_ االالی؟

بدون حرف غمگین نگاهش کردم

مگر نگفته بود گریه نمی کند؟
پس این لرزش صدایش ناشی از چیست؟

سکوتم را که دید پرسید :

_ میای بغلم؟

باالالخره اشک از چشمم سقوط کرد

جگوار سبا ساالالر 



سبا ساالر

جگوار 

بعد از مکث پر معنی زمزمه کرد :

_ نترس فقط بغل ... قول میدم

نمی ترسیدم!
از او هرگز نمی ترسیدم! 

بالفاصله خودم را جلو کشیدم و در آغوشش فرو رفتم
دستش را دور شانه ی برهنه ام انداخت و محکم به خود

فشردم :

_ من و می بخشی؟

سرم را روی سینه اش گذاشتم
موهایم را نوازش کرد :

_ غلط کردم ... دست خودم نبود ... ببخش عروسک

چشمانم را بستم
در سکوت دستم را بلند کرد و به طرف صورتش برد

انگشت هایم را یک به یک بوسید و با هر بوسه دوباره و
دوباره زمزمه کرد "ببخشید"

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

انگار صدایش جادو می کرد
انگار امشب با زمزمه هایش االی دیگری را ساخته بود

 نسخه ای جسور تر

االی که بی خجالت زیر نوازش دستانش ناله می کرد و از
بوسه هایش لذت می برد برایم آشنا نبود!

آنقدر از خود بی خود شدم که حتی متوجه نبودم در آغوش
هم کامال برهنه هستیم

احساس می کردم میان آتش در حال سوختنم
انگار بدنش حرارت می داد!

تمام بدنم او را طلب می کرد
شک نداشتم او مشتاق تر است

بوسه های آتشینش این را می گفت!

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

چهل دقیقه بعد در حالی که هنوز هم در آغوشم گرفته بود
به خواب فرو رفت

_



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

از نظرم همه چیز به پایانش نزدیک می شد که برای ثانیه
ای سرش را باالال گرفت و خمار خیره ام شد

نگاهش کردم
هر دو نفس نفس می زدیم

به چشمانم زل زد ، آب دهانش را فرو داد و مستاصل
زمزمه کرد :

_ نمی تونم...

نمی فهمیدمش!
صدایش آنقدر آرام بود که تقریبا لب خوانی می کردم!

مثل خودش لب زدم :

_ چی؟!

خودش را بیشتر عقب کشید و دوباره زمزمه کرد :

_ نمی تونم ... دارم نابودت می کنم ... خدایا

عقب تر رفت و با زجر موهایش را چنگ زد
دوباره جنون آمیز تکرار کرد :

جگوار سبا ساالالر 



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ داشتم چی کار می کردم ... داشتم چی کار می کردم ...
شب کنکورت ... وای خدا

بدنم یخ زده بود
نمی دانستم چه می خواهم

دوباره در آغوشم بکشد یا همینطور با فاصله بماند

نگاهش که از چشمانم پایین تر کشیده شد تازه به یاد آوردم
برهنه هستم

بد در خود جمع شدم و آرام ملحفه را سمت بدنم  Rبا احساسی
کشیدم

برهنگی ام را نپوشاند اما حداقل حس بهتری داشتم!

به عکس العملم خیره شد و دوباره موهایش را چنگ زد :

_ لعنت به من ... لعنت به من

احساس می کردم هرلحظه ممکن است موهایش از ریشه
بیرون بیایند

بغض کرده لب زدم :

_ امیرواالال؟

جگوار سبا ساالالر 



 

گرفته زمزمه کرد :

_ گند می زدم تو همه چی ... گند می زدم تو این چندماهی
که واسه فردا جون کندی ... گند می زدم به زندگیت

کمی خیره به منی که با ترس ملحفه را مقابلم گرفته و
میلرزیدم نگاه کرد و زمزمه وار ادامه داد :

_ االنم گند زدم ...

_ 

کمرنگ خیره به صورتم لبخند زد
دستش را روی گونه هایم کشید و اشک هایم را پاک کرد :

_ پس گریه نکنم

دستم را دور گردنش انداختم :

_ نمی تونم ولت کنم ... حس می کنم اگر ولت کنم دوباره
میری ... دور میشی

جگوار سبا ساالر
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جگوار
نایس بانو

_ نمیرم ... گریه نکن االالی ... از چی ناراحتی؟

محکم سر تکان دادم :

_ ناراحت نیستم! اشک ها همیشه عالالمت ناراحتی نیستن
 ... بعضی وقتا قلبت پر از احساسه ... اونقدر زیاد

امیرواالال
که اضافه اش از چشمات سرازیر میشه

پر مهر لبخند زد
خندیدم :

_ چرا نرفتی؟

سرش را نزدیک آورد و کنار گوشم زمزمه کرد :

_ یک روز یکی بهم گفت باید برای کسایی که دوستشون
دارم بجنگم ... چون اونا تکرار نمیشن

دوستم داشت؟!
لب هایش که روی لب هایم گذاشت نتوانستم همراهی اش

کنم تنها بلند خندیدم
برای ثانیه ای لب هایش را جدا کرد :

_ نخند!

جگوار سبا ساالالر 



 

دوباره بوسید
دوباره خندیدم

در آغوشم کشید و میان بازوهایش فشردم :

_ کنکور خوب بود؟

لب هایم هنوز هم گرمای لب هایش را احساس می کرد
سرم را در گردنش فرو بردم :

_ خسته ام...

پیشانی ام را بوسید و من به این نتیجه رسیدم بوسه هایش
در هرنقطه از بدنم دوست داشتنی است

_ دیشب استراحت نکردی ... صبحم زود بیدار شدی

با یاد دیشب خجالت زده بیشتر در آغوشش جمع شدم
حالم را فهمید...

امیرواال مرا بلد بود!
خندید و اینار روی چانه ام بوسه زد :

_ بخواب ...

جگوار سبا ساالر
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جگوار
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آرام زمزمه کردم :

_ از اینکه اینا خواب باشه ...از اینکه وقتی بیدارشم تو
رفته باشی

بدون اینکه جوابم را دهد دستش را زیر زانوهایم انداخت و
بلندم کرد

ترسیده دستم را دور گردنش انداختم
روی تخت گذاشتم ، کنارم دراز کشید و از پشت در آغوشم

گرفت

دستم را روی دستانش گذاشتم ، چشمان خسته ام را بستم و
 او زیر گوشم زمزمه کرد

_ یکی باید باشه االی ... یکی باید باشه که وقتی نیستی
نگرانت شه ... یکی باید باشه که بیشتر از خودت به فکرت

باشه ... یکی که وقتی صدات می زنه دل ضعفه بگیری!
یکی که بلِدت باشه ... برای حرف زدن باهاش نیاز به صدا

نداشته باشی! سکوتت رو بفهمه ... یکی که پا رو دلش
بذاره و نصفه شب ساعت شیش صبح رو ببنده و ساعت رو

روی نه تنظیم کنه! یکِی من تویی االی! یکیمو کجا بذارم
برم؟!

جگوار سبا ساالر
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سبا ساالر

جگوار 

اشک از گوشه چشمم روی بالشت چکید

 اینبار نپرسید چرا گریه می کنی و ناراحتی؟
می دانست باز هم قلبم سرازیر شده است

آخر او هم یکِی من بود!
بلدم بود

یادم گرفته بود ...

_ 

صبر کردم تا خوابش سنگین شود و بعد از میان دستانش
فرار کردم

موبایلش را از روی پاتختی برداشتم و رمزی که بارها دیده
بودم تکرارش می کند را دادم

صفحه باز شد

بی توجهی به عالمت پیام های نخوانده اش هشدار های
ساعت را باز کردم

شش صبح
شش و هفت دقیقه

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

شش و پانزده دقیقه
شش و سی دقیقه!

سعی کردم لبخند بزنم اما لب هایم کش نیامد

هشت باید سرجلسه می بودم و او برای دوساعت قبل
ساعت گذاشته بود تا بیدار شود

هر چهار هشدار را لغو کردم و در عوض هشدار های
جدید گذاشتم

باید به پروازش می رسید...

نه صبح
نه و ده دقیقه

نه و پانزده دقیقه

صفحه موبایل را خاموش کردم و کنار بالشتش گذاشتم

از جا بلند شدم
ملحفه از میان انگشت هایم سر خورد و زیرپایم افتاد

خیره ی صورتش شدم
آرام و منظم نفس می کشید

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

سعی کردم به گریه نیفتم
با احتیاط خم شدم ، جایی میان ابروهایش را بوسیدم و آرام

لب زدم :

_ برو و به رویاهات برس عشق من...

در سکوت لباس هایم را به تن کردم
مانتو شلوار و مقنعه ای برداشتم

کارت ورود به جلسه و جامدادی ام را رویش گذاشتم و ارام
از اتاق بیرون زدم

اینبار هشدار های ساعت موبایل خودم را کوک کردم

شش و ربع صبح
 به عبارتی که روی صفحه نمایان شد نگاهی انداختم

" هشدار برای شش ساعت و چهل و هفت دقیقه از االن
تنظیم شد "

موبایل را روی میز گذاشتم و روی کاناپه دراز کشیدم

شقیقه هایم تیر کشید
به چشمانم التماس کردم

امشب نه!

جگوار سبا ساالر
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سبا ساالر

جگوار 

وقت برای باریدن زیاد است 
امشب ظرفیتم تکمیل شده
هر شبی به جز امشب ...

درکم کردند!
تلخ لبخند زدم و آرام به خواب فرو رفتم

یک گریه ی حسابی طلبتان از من ...

_ 

وقتی به خودم آمدم که برگه ی آخر دفترچه دوم هم تمام
شده بود

سرم را که باال آوردم گردنم تیر کشید

ضعف کرده بود
از صبح تنها نصف لیوان شیر خورده بودم و دیگر هیچ

پاسخنامه را تحویل مراقب دادم و پوزخند زدم

امیرواال می گفت صبح کنکور کله پاچه خورده است تا
ذهنش بیشتر کار بیفتد اما همه چیز بدتر شده و حالت تهوع

دست از سرش برنداشته است

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

قرار بود صبح کنکور من این اشتباه را تکرار نکند اما ...

از میان خانواده های مضطربی که روی نیمکت ها نشسته
بودند گذشتم

احتماالال امیرواالال در همین لحظه در هواپیماست
رفت ...

بدون خداحافظی ...

بدون توجه به مسیر آمدنم راهی را انتخاب کرده و جلو
رفتم

خیابان ها ناآشنا بود

آه کشیدم
حالم خوب نبود

از صبح چیزی نخورده بودم و چشمانم از بی خوابی می
سوخت

روی نیمکت پارکی نشستم و به بازی کودکان خیره شدم

کاش توان و حوصله اش را داشتم تا من هم سوار تاب می
شدم

زنی با پسربچه اش از دور می آمد

جگوار سبا ساالالر 



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

آنقدر به بستنی دست پسربچه خیره شدم که از کنارم گذشتند

حتی حوصله ی پیدا کردن موبایلم را هم نداشتم
به سختی لب هایم را از هم فاصله دادم :

_ ببخشید؟

صدایم گرفته و لرزان بود
نگاهم کرد  Rزن پرسشی

_ ساعت چنده؟

نگاهی به صفحه موبایلش انداخت :

_ دو و ربع

مات زیرلب تشکر کردم
سری تکان داد و دور شد

ساعت ها بود اینجا نشسته بودم

خسته از جا بلند شدم
به اطراف خیره شدم

نمی دانستم کجا هستم ، هنوز با خیابان های کرج زیاد آشنا
نبودم و این محله را نمی شناختم

جگوار سبا ساالالر 



 

دوباره روی نیمکت نشستم
آدرس خانه به یادم نمی آمد

بغض کرده سرم را میان دست هایم گرفتم :

_ احمق ...بی عرضه

کیف دستی ام را روی پایم گذاشتم و مشغول گشتن شدم
خبری از موبایلم نبود

نمی توانستم پیدایش کنم

کالفه بی توجه به نگاه متعجب پسر نوجوانی که از کنارم
رد می شد کیف را روی نیمکت خالی کردم

 موبایلم را از بین وسیله ها چنگ زدم
خاموش شده بود

تا روشن شدنش به صفحه ی سیاه خیره شدم
باالخره چندثانیه بعد رمز را وارد کردم

سه تماس بی پاسخ از شماره ای ناشناس

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

بی توجه وارد لیست مخاطبینم شدم
میان اسم ها چشم چرخاندم و سعی کردم به اسم امیرواال

باالی صفحه بی توجه باشم

چاوش ، مهراب ، سیما و بقیه همه تهران بودند
برای پیدا کردن آدرسم در کرج با آن ها تماس میگرفتم؟!

دندان هایم را روی هم فشردم
امیرواال روزی مرا به اینجا آورده بود و حال حتی خودش

هم حضور نداشت...

موبایل میان دستانم لرزید
بازهم شماره ناشناس بود

بی حال انگشتم را روی دکمه سبز فشردم :

_ بله؟

_ االی جان؟ خودتی؟

صدایش آشنا بود اما به یاد نمی آوردم...

_ بله ... شما؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
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سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ من علیرضام ... دوست امیر ... یادت اومد؟

سکوت کردم
کاش خجالت نمی کشیدم و تماس را قطع می کردم

چرا زنگ زده بود؟
اویی که باید می ماند نماند ... بودن بقیه چه فایده ای

داشت؟

 صدامو داری االالی؟ کجایی؟ امیرواالال از چند روز پیش
_

سفارش کرده بود ... قرار بود صبح خودش برسونت اما
ظهر و پرواز داشت ... من از چهل دقیقه قبلش همون

آدرسی که کنکور داشتی بودم ... تلفنت خاموش بود

آرام زمزمه کردم :

_ چرا؟

_ چی چرا؟ بگو کجایی؟ امیر بعدا از چشم من می بینه

_ مگه نرفت؟ چرا به من زنگ زدین؟

مهربان جواب داد :

جگوار سبا ساالالر 



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ االالی به من گوش بده ... بگو کجایی؟ امیر مثل
رو کرده ... من و  Rبرادرمه ... این چند روز خیلی سفارشت

شرمندش نکن

آب دهنم را فرو دادم
بغضم هرلحظه بزرگ تر می شد :

_ نمی دونم

_ یعنی چی؟!

_ تو پارکم

_ اسمش؟

به اطراف خیره شدم
تابلوی سبز رنگی پشت سرم بود

بوستان آفتاب ...

_ آفتاب

بالالفاصله محکم جواب داد :



سبا ساالر

جگوار 

_ تا چند دقیقه دیگه اونجام

گفت و واقعا هم تا کمتر از پنج دقیقه ی بعد آنجا بود ...

از دور خیره اش شدم
برخالف بقیه دوستانش تیپ و رفتار علیرضا شبیه به

امیرواال بود

شک نداشتم او هم مثل علیرضا با دیدنم در آن وضعیت
همین واکنش را نشان میداد

همینطور با لبخند سالم می کرد ، بدون اینکه منتظر شنیدن
پاسخ بماند وسیله ها را جمع می کرد و کیفم را خودش

برمیداشت :

_ بریم؟ می رسونمت خونه

سر تکان دادم و پشت سرش سوار ماشین مدل باالیش شدم
عینک آفتابی اش را به چشم زد و خندید :

_ چه خبر از کنکورت؟ شیری یا روباه؟

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

از پنجره به بیرون خیره شدم :

_ امیرواال رسیده؟

لبخندش کمرنگ شد و نفسش را محکم بیرون فرستاد :

_ فکر نمی کنم ... صبح تنها رفت دیروز خداحافظی
کردیم ... چرا؟

چون تماس نگرفته بود تا مثل او حداقل از کنکوری بپرسد
که روزها برای خواندن تشویقم کرده بود

_ هیچی ...

_ هنوز نرسیده ... برسه زنگ می زنه بهت

شانه باال انداختم :

_ مهم نیست

_ چرا مهمه ... زندگی امیر از اولم زیاد آروم نبود اما این
چندسال اخیر خیلی بیشتر اذیت شد ... باید بهش حق بدی

سکوت کردم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

چرا دفاع می کرد؟!
من که اعتراضی نکرده بودم 

روبروی خانه نگه داشت و نگاهم کرد :

_ االی جان هر زمان ، هرکجا هرکاری داشتی با من
تماس بگیر ... اصال مهم نیست ساعت چنده ... هرمشکلی
بود بهم بگو ... امیر برای من با بقیه بچه ها فرق داره ...

از برادر نداشته ام عزیزتره

آرام تشکر کردم
 کمرنگ لبخند زد و منتظر شد وارد شوم

در ورودی که بسته شد صدای حرکت ماشینش را شنیدم

اینبار منتظر آسانسور ماندم
توان باال رفتن از پله هارا نداشتم

به در که رسیدم تازه یادم آمد فراموش کردم کلید هایم را
در کیفی که صبح آماده کرده بودم بگذارم

گوشه پله نشستم و اینبار مثل دختربچه ها اشک هایم جاری
شد

دستم را جلوی دهانم گرفتم و سرم را روی زانویم گذاشتم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

دیشب ساعتش را بسته بودم اما االالن پشیمان بودم

کاش صبح بیدارش می کردم ، یکبار دیگر در آغوشش می
گرفتم و حداقل در بیداری خداحافظی می کردم

سعی کردم صدایم را آرام نگه دارم
دیدن همسایه ها در آن وضعیت آخرین خواسته ام بود اما

انگار بازهم شانس با من یار نبود

صدای باز شدن در را که شنیدم همانطور که با چشمان
بسته سرم روی زانوهایم بود ، لبم را گزیدم

کاش مریم نباشد
طاقت نگاه های کنجکاو و پر حسرتش را نداشتم

 اینکه سرم را باالال بیاورم منتظر شدم هرکه هست دور
بدون
شود

_ زنگ ساعتمو بستی ... صبح بدون صبحونه رفتی ...
 که با سربه هوایی کلیدت رو جا گذاشتی ... حداقل  
االالنم

بگو کنکورت و خوب دادی دلم خوش شه بچه  

_

جگوار سبا ساالالر 



 

مات سرم را باال آوردم

اشک جلوی چشمانم را گرفته و اجازه واضح دیدن نمی داد
اما با همین دید تار هم می توانستم تشخیصش دهم

مغزم هشدار داد
 او نیست!

اشتباه می بینی
بیهوده امیدوار نشو

امیرواال استانبول است!

قلبم تکذیب کرد
خودش است! امیرواالست

نرفته ... اینجاست!
ایران ، کرج در همین آپارتمان دوست داشتنی هفتاد و پنج

متری

پلک زدم تا اشک هایم سقوط کنند و تشخیصش دهم

قلبم کالفه فریاد زد
 من می شناسمش!

من نیازی به دیدن ندارم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر
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سبا ساالر

جگوار 

به من اعتماد کن

اعتماد کردم!
آرام لب زدم :

_ امیرواال؟

با اخم های درهم خندید :

_ باید رمز گوشیمو عوض ...

با سرعت در آغوشش پریدم
جمله اش قطع شد و بی تعادل قدمی عقب رفت

قدم کوتاه تر از او بود
از گردنش آویزان شده بودم

مردانه خندید :

_ آروم بچه ... گردنم شکست

دوباره صدایش زدم :

_ امیرواال؟

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

دستش را دور کمرم انداخت و باالالتر کشیدم
پاهایم کامالال از زمین جدا شده بود

_ جان امیرواالال؟ چرا بیدارم نکردی جوجه؟ میدونی چه
احساس گندی بود ساعت هشت ربع پا شدم؟ اول فکر کردم
خواب موندیم ... بعد دیدم نیستی و کارت ورود به جلست

روهم بردی

گردنش را محکم تر فشردم
اشک از زیر چانه ام سر خورد و روی شانه اش افتاد :

_ نرفتی؟

روی مبل نشست و روی پاهایش نشاندم

سعی کرد از خودش جدایم کند اما رهایش نکردم

آرام زمزمه کرد :

_ کجا برم وقتی تو اینجایی؟

سرم را به شانه اش فشردم
با انعطاف بازویم را کشید :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ ببینمت؟ گریه می کنی؟

بینی ام را باال کشیدم :

_ بلیطت چی؟ کار و آیندت؟ پروازتو از دست دادی

شانه هایم را محکم تر کشید
از آغوشش فاصله گرفتم

با دقت خیره ی صورتم شد :

_ خوشحال نشدی؟

خندیدم
با همان صورت خیس و قلبی که حال در آغوشش آرام

گرفته بود :

_ خوشحالم

_ 

کمرنگ خیره به صورتم لبخند زد
دستش را روی گونه هایم کشید و اشک هایم را پاک کرد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر
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_ پس گریه نکنم

دستم را دور گردنش انداختم :

_ نمی تونم ولت کنم ... حس می کنم اگر ولت کنم دوباره
میری ... دور میشی

_ نمیرم ... گریه نکن االی ... از چی ناراحتی؟

محکم سر تکان دادم :

_ ناراحت نیستم! اشک ها همیشه عالمت ناراحتی نیستن
امیرواال ... بعضی وقتا قلبت پر از احساسه ... اونقدر زیاد

که اضافه اش از چشمات سرازیر میشه

پر مهر لبخند زد
خندیدم :

_ چرا نرفتی؟

سرش را نزدیک آورد و کنار گوشم زمزمه کرد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر
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_ یک روز یکی بهم گفت باید برای کسایی که دوستشون
دارم بجنگم ... چون اونا تکرار نمیشن

دوستم داشت؟!
لب هایش که روی لب هایم گذاشت نتوانستم همراهی اش

کنم تنها بلند خندیدم
برای ثانیه ای لب هایش را جدا کرد :

_ نخند!

دوباره بوسید
دوباره خندیدم

در آغوشم کشید و میان بازوهایش فشردم :

_ کنکور خوب بود؟

لب هایم هنوز هم گرمای لب هایش را احساس می کرد
سرم را در گردنش فرو بردم :

_ خسته ام...

پیشانی ام را بوسید و من به این نتیجه رسیدم بوسه هایش
در هرنقطه از بدنم دوست داشتنی است

جگوار سبا ساالالر 



 

 

جگوار سبا ساالر
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_ دیشب استراحت نکردی ... صبحم زود بیدار شدی

با یاد دیشب خجالت زده بیشتر در آغوشش جمع شدم
حالم را فهمید...

امیرواالال مرا بلد بود!
خندید و اینار روی چانه ام بوسه زد :

_ بخواب ...

آرام زمزمه کردم :

_ از اینکه اینا خواب باشه ...از اینکه وقتی بیدارشم تو
رفته باشی

بدون اینکه جوابم را دهد دستش را زیر زانوهایم انداخت و
بلندم کرد

ترسیده دستم را دور گردنش انداختم
روی تخت گذاشتم ، کنارم دراز کشید و از پشت در آغوشم

گرفت

دستم را روی دستانش گذاشتم ، چشمان خسته ام را بستم و
او زیر گوشم زمزمه کرد



 

 

 

" امیرواال "

با صدای شکستن چیزی از خواب پریدم
خواب آلود سرم را از بالشت فاصله دادم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ یکی باید باشه االالی ... یکی باید باشه که وقتی نیستی
نگرانت شه ... یکی باید باشه که بیشتر از خودت به فکرت

باشه ... یکی که وقتی صدات می زنه دل ضعفه بگیری!
ِدت باشه ... برای حرف زدن باهاش نیاز به صدا یکی که بل 

یکی که پا رو دلش نداشته باشی! سکوتت رو بفهمه ... 
بذاره و نصفه شب ساعت شیش صبح رو ببنده و ساعت رو
من تویی االالی! یکیمو کجا بذارم روی نه تنظیم کنه! یک ِی 

برم؟!

اشک از گوشه چشمم روی بالشت چکید

اینبار نپرسید چرا گریه می کنی و ناراحتی؟
می دانست باز هم قلبم سرازیر شده است

من بود! آخر او هم یک ِی 
بلدم بود  
یادم گرفته بود ...

_



 

_ االی؟!

صدایش از داخل آشپزخانه به گوشم رسید :

_ هیچی نبود

کالفه بالشت را روی زمین انداختم و پوف کشیدم :

_ چی شکستی؟

_ پیش دستی ... بیا

خیالم راحت شد
بی توجه به " بیا " آخر جمله اش بالشت را دوباره روی

سرم گذاشتم

صدایش دوباره بلند شد :

_ امیرواال؟

خسته از جا بلند شدم و نگاهی به ساعت انداختم
کمتر از دوساعت دیگر باید مطب باشم

جگوار سبا ساالر
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سبا ساالر
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اینبار جیغ زد :

_ امیرواال

دستی به موهایم کشیدم و ورودی آشپزخانه ی کوچک
ایستادم

بدون اینکه شیشه ها را بردارد کنار کابینت جمعشان کرده
بود و جارو را کمی آن طرف تر انداخته بود

قابلمه آبی روی گاز می جوشید و روی میز پر از ظرف
های کثیف بود

خیره اش شدم 
کاغذ سفید کوچکی در دست داشت و با اخمی کمرنگ

مشغول خواندن محتویاتش بود

موهایش را چنان محکم باالی سرش جمع کرده بود که من
به جای او سردرد گرفتم

دو هفته ی پیش کنکورش را داده بود
دو هفته بود زندگی ام هدف دار شده بود

دو هفته بود همه چی آرام می گذشت و من این آرامش را
دوست داشتم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

من این آرامش را با او دوست داشتم!

بدون اینکه سرش را از کاغذ بلند کند دوباره فریاد زد :

_ بیا دیگه ... یادته من کنکور داشتم کله ی سحر باالی
سرم االی االی می کردی؟! االن ساعت از نه هم گذشته

نیم رخش به من بود
 بدون اینکه متوجهم شود جلو رفتم

دست هایم که دور شکمش حلقه شد ترسیده از جا پرید

بازویش را محکم فشردم
با خنده آخ آرامی گفت و من سعی کردم اخم هایم کمرنگ

نشوند

_ من دیشب تا دو مطب بودم نامرد ... سه و نیم تازه
خوابیدم! با خودت که بیست و چهارساعت می خوردی و

می خوابیدی مقایسه می کنی؟

به سمتم برگشت و عمیق لبخند زد
گوشه لبش کمرنگ چال افتاد

انگشت اشاره ام را روی صورتش کشیدم و لبخند زدم :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ چال داری

_ تازه دیدیش؟!

سرم را نزدیک بردم و بینی ام را به گونه اش چسباندم
 می خواستم بروم؟!

کجا؟!
کجای دنیا کسی را پیدا می کردم که گونه های قرمزش 

این بو را بدهد...

_ روز اولی که دیدمت یه عالم مو بودی ... موهای فر و
پر پشت بلند ... موهات حواس آدم رو پرت می کرد ... این
چال و ندیدم ... پنج سال بعد تو کالنتری دیدمت داشتی بلند

میخندیدی ... اون زمان دیدمش

لبخندش کمرنگ شد :

_ اصالن هم داشت ... آنا هم همینطور ... تو عکساش دیدم

_ 

به آشپزخانه ی شلوغ نگاهی انداختم :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ چه خبره؟

لبخندش پررنگ تر از قبل برگشت :

_ امشب مهمون داریم!

ابرویم باال پرید :

_ دوباره دیبا؟!

خندید و سرتکان داد :

_ نه ... حاج بابا اینا

در سکوت نگاهش کردم
چشمانش می درخشید

االی آن ها را دوست داشت ...
می دیدم برای زنگ زدن و خبر گرفتن از آن خانه بی تاب

است

مهربان بود ...
برخالف چیزی که می خواست نشان دهد!

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

االالی جای خالی اصالالن را با چاوش پر کرده بود
به جای آسکی ، سیما و چکاوک را دوست داشت

حاجی را پدرش می دید و مامان گلی را بی بی جان

آرام لب زد :

_ عصبانی هستی؟

سعی کردم لبخند بزنم
او که تقصیری نداشت

او که نمی دانست اگر روزی خالالف میل حاج سپهبد
سزاوار رفتار کند چه می شود

او درک نمی کرد... :

_ نه! عصبانی نیستم اما ...

مکث کردم
او پیرمرد را نشناخته بود!

_ اما چی؟

_ حاجی نمیاد االالی!

با خیال راحت خندید

جگوار سبا ساالالر 



سبا ساالر

جگوار 

ازینکه عصبانی نشدم خوشحال بود

_ میاد مطمئنم میاد ... من دعوت کردم

_ اون مرد تا زمانی که من نرم عمارت و پشیمونیم رو
نبینه پاشو تو خونه ی من نمیذاره االی

 تورو دوست داره _ به مامان گلی گفتم بهش بگه ... اون
امیرواال ... بخاطر تو میاد

خسته لبخند زدم
حاال اگر هم می آمد واکنش بدی نشان نمی دادم

االی خوشحال بود
دیدن آن مرد خوشایندم نبود اما کاش بخاطر االی می آمد با

اینکه می دانستم آمدنش محال است...
بحث را تغییر دادم :

_ چرا بیدارم کردی وروجک؟

به باالی کابینت اشاره کرد :

_ بشقاب و چنگال ... پایین خیلی کمه

مصنوعی اخم کردم :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ همین؟ صندلی میذاشتی

_ سنگین بود

بشقاب هارا پایین آوردم
بینی اش را چین انداخت :

_ دیس؟

خندیدم :

_ اینجا خونه ی یک پسر مجرد تنها بوده االی ... چه
انتظاری داری؟!

لبخندش کمرنگ شد و مهربان دستم را میان دست هایش 
گرفت :

 _ االن دیگه تنها نیستی ... ببین ... ما همدیگه رو داریم

نرم خندید و ادامه داد :

_ شب قراره برامون مهمون بیاد ... مثل یک خانواده
معمولی!

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

در سکوت شقیقه اش را بوسیدم
او معمولی بودن می خواست

من هم می خواستم

پدر و مادری که به دیدنم بیایند
پدر بزرگی که مثل االی حاج بابا صدایش کنم

رابطه ای گرم و صمیمی!

اما االن ...

پدری زیر خاک ، مادری آن سر دنیا ، پدربزرگی مستبد و
خودخواه...

کاش دلم می آمد در چشمان االی خیره شوم و بگویم هیچ
چیز برای ما معمولی و عادی نبوده ، نیست و نخواهد

بود ...

_ 

کمکش کردم از روی دستورعملی که در موبایلش بود مرغ
هارا نیم پز کرده و سرخ کند

به مواد کیک نگاهی انداختم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ االالی کیک چرا؟! نیاز نیست ... به همه اش نمی رسی

خندید :

_ حاج بابا و چاوش دوست دارن ... البته قرار نیست
کاکائو بریزم چون حاج بابا خوشش نمیاد ... در عوض

چاوش عاشق کیک کاکائوییه

بی حوصله پوف کشیدم
آن پیرمرد پایش را هم در این خانه نمی گذاشت!

_ کی دعوتشون کردی؟

لبخندش از لحن جدی ام کمرنگ شد :

_ صبح ... تو خواب بودی!

سعی کردم اخم نکنم اما نشد
دیدن مامان گلی و بقیه برایم بد نبود اما شک نداشتم نیامدن

حاج سپهبد و نصیحت هایشان االالی را آزار می دهد :

_ می تونستی بیدارم کنی و حداقل نظرم رو بپرسی



سبا ساالر

جگوار 

آرام زمزمه کرد :

_ اونا خانوادتن

_ بارها گفتم اونا بیشتر خانواده تو هستن!

_ مامان گلی و عمو مهراب خیلی دوست دارن ... سیما و
چکاوک و چاوش هم دخترعمو پسرعموتن ... تو بخاطر

حاج بابا اونا رو هم کنار زدی

تیشرتم را از تن دراوردم تا قبل از رفتن دوش بگیرم :

_ بحث من اونا نیستن االی ... کافی بود بهم خبر بدی

* * * * * *

مطب شلوغ است ...
معینی کمتر سر می زند و همه ی کارها روی دوش من

افتاده
حتی وقت نهار خوردن هم پیدا نمی کنم

معده ام هنوز هم گاهی اذیتم می کند اما بازهم اکثر اوقات
مجبور می شوم از رستوران سفارش دهم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

این روزها بازهم در فکر رفتن هستم اما اینبار تنها نه! با
االالی ...

کارهایش را درست می کردم و باهم می رفتیم
برای همیشه!

اما برای اینکار پول بیشتر نیاز داشتم...

اس ام اس های االالی تمامی ندارد
تا شب چندین بار خبر می گیرد و من دلم می سوزد به حال

ذوقی که می دانستم با نیامدن حاجی کور می شود

نبود حاج سپهبد سزاوار اهمیتی ندارد اما ذوق کور شده ی
دخترک چرا ...

شب از همیشه زود تر از مطب بیرون زدم و هم زمان با
نشستنم داخل ماشین پیامک بعدی اش رسید :

_ کاکائو داریم تو خونه؟ شکالالت تخته ای هم بخر لطفا

ماشین را روشن کردم و جوابش را دادم :

_ کاکائو چرا؟!

_ برای چاوش کاکائو بزنم



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

کالالفه پوف کشیدم و موبایل را روی صندلی کنارم پرت
کردم

بدون اینکه توجهی به کاکائو خواستنش کنم بقیه لیستش را
خریدم

کمرنگ لبخند زدم
این احساس جدید است

به قول االالی معمولی ست!
خرید کردن طبق لیستی که او داده برای اولین میهمانانمان

جدید و دلنشین است...

_

* * * * * * * *

ساعت از دوازده نیمه شب گذشته

میز آشپزخانه آنقدر شلوغ است که احساس می کنم حتی
اگر یک سوزن به وسیله های رویش اضافه کنم شیشه اش

می شکند !

روی زمین نرمه های نان و دانه های برنج به چشم می
خورد

جگوار سبا ساالالر 



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

لیوان آبی پرکرده و خدایم را شکر می کنم که حداقل
چکاوک و مامان گلی قبل رفتن دستی به سر و وضع

پذیرایی کشیده اند وگرنه حال و روزش از اشپزخانه هم
بدتر بود

آب را سر می کشم
چاوش امشب مثل بچه ها با االالی بدخلقی کرده بود و حاج

باباهم نیامد

مامان گلی اما مثل همیشه محکم در آغوشمان کشید و
مادرانه با دلتنگی بوسیدمان

مهراب سربه سرمان گذاشته و چکاوک و سیما خندیده
بودند

شب خوبی بود
اگر کیک ساده ای که در اشپزخانه روی میز مانده و

چشمان ناباور االالی زمات ورودشان و ندیدن حاجی را
فاکتور بگیریم شب خوبی بود!

وارد اتاق شدم
روی تخت نشسته و در سکوت مشغول باز کردن بافت

موهایش است

جگوار سبا ساالالر 



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

به دیوار تکیه داده و بدون خجالت خیره اش شدم
موهای فر خورده اش با باز شدن بافت بیشتر در هم میلولند

لبخند می زنم
 خط چشم و رژلب قرمز رنگ سنش را باالالتر نشان می

آن
داد

پیراهنی قرمز رنگش را هنوز هم به تن دارد
امشب زیبا شده بود...

_ االالی؟

انگار منتظر دهان باز کردنم بود که بالالفاصله زمزمه
کرد :

_ نیومد

_ من که بهت ...

میان حرفم پرید :

_ آره گفتی ... خوشحال شدی ازینکه نیومد نه؟ تو از حاج
بابا متنفری



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

از چندساعت پیش عصبی بود و حال بهانه ای برای خالی
کردن خشمش پیدا کرده بود

_ من دوست داشتم بیاد !

بهت زده پرسید :

_ چرا ؟!

نزدیک تر شدم و انگشتم را میان تارهای فرخورده اش
چرخاندم

موهایش مرطوب بود
آرام زمزمه کردم :

_ خشک نشده بافتیشون؟

همانطور که روی تخت نشسته بود سرش را باالال گرفت :

_ چرا دوست داشتی بیاد؟ توهم دلت واسش ...

اجازه ندادم جمله ی غلطش کامل شود :

_ دوست داشتم چون نمی خواستم امشب ناراحت باشی اما
اومدن حاجی محال بود االالی ...

جگوار سبا ساالالر 



 

سرس را پایین انداخت :

_ اگر ما بریم خونه ی حاج بابا...

بازهم جمله اش را قطع کردم!

_ نه

_ حاج بابا حمایتمون می کنه

_ ما به حمایت اون احتیاجی داریم؟!

_ نه اما اون خانوادته ... من دوستش دارم و ...

سرم را پایین بردم
اینبار خودش ادامه نداد

با اطمینان زمزمه کردم :

_ روزی که تو اون عمارت پا بذاریم شروع بدبختی
هامونه االی ! فهمیدی؟

به نشان تایید سر تکان داد اما نفهمیده بود

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

چانه اش را آرام گرفتم و اجازه ندادم نگاهش پایین برود

خیره به چشمان غمگینش نگاه کردم

دو هفته پیش که از جلسه کنکور برگشت و خانه بودم
چشمانش می درخشید

من دوباره آن ستاره هارا می خواستم!

_ کاش هر روز بلیط ترکیه می خریدم االی ... کاش هر
روز با فکر اینکه کسی خونه نیست پشت در می نشستی و

من در رو باز می کردم

خندید :

_ از آزار دادن خوشت میاد دیوونه؟

_ تو ستاره هارو ندیدی ... تو اون چشم هارو ندیدی االی!

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

این را روزها بعد زمانی که خیلی دیر شده بود متوجه
شدم...

_



 

سکوت کردم
انگشتم را روی گونه اش کشیدم

با لبخند زمزمه کرد :

_ چی شد؟

صورتش را میان دستانم گرفتم :

_ می خوام دوباره دوربینم رو راه بندازم

آرام لب زد :

_ چرا حاال؟!

_ چون قشنگ ترین چشمای دنیارو پیدا کردم االی ... تو
چشمات برق زندگی داره ... میخوام لحظه به لحظه اش رو
ثبت کنم ... می تونم از چشمات ، از موهات و از اون چال
گوشه لبت دیدنی ترین نمایشگاه دنیارو بزنم ... می دونم تو

دوباره از من عکاس می سازی

 خندید ...
با چشمانی قرمز شده و ابروهایی باال رفته

پر از ذوق ، کودکانه پرسید :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 من نمایشگاه بزنی؟! _ از

انگشتم را روی صورتش کشیدم
لب زیرینش همراه انگشتم پایین کشیده و بعد رها شد

دلتنگ طعم لب هایش بودم :

_ آره ... اما این کار رو نمی کنم ... می دونی چرا؟

سرش را تکان داد :

_ چرا؟

 با خشونت کمرنگی زمزمه کردم : 

_ چون تو فقط مال منی! مال امیرواال! تنها چیزی که تو
این دنیا مال منه تویی

سرم را نزدیک بردم و موهایش را بوییدم :

_ موهات مال منه ...

پشت پلکش را بوسیدم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ چشمات ...

سرم را نزدیک تر بردم و از چندسانتی متری در چشمانش
زل زدم :

_ و لب هات!

بوسیدمش
نابلد لب هایش را حرکت داد و سعی کرد همراهی کند

خندیدم
به شکمم مشت کوبید :

_ مسخره ام میکنی؟

مشتش را میان دستانم باال آوردم و روی قلبم گذاشتم :

_ هیچ زمان بوسیدن یاد نگیر ...

دوباره بوسیدمش
دستانش را دور گردنم انداخت و لبخند زد

 لبخندش را بوسیدم
طعم زندگی می داد ...

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

لب هایم را کمی از لب هایش فاصله دادم
بوسه های ریز روی پوستش نشاندم

روی گونه هایش ، چانه اش و گردنش
باالخره نزدیک شانه اش مکث کردم

صدایم گرفته بود اما نه از ناراحتی
ازین خواستنی که نمی دانستم او هم می خواهد یا نه

_ هنوز اونجاست؟

آرام میان نفس زدن هایش لب زد :

_ چی؟

انگشتم را روی گردنش کشیدم :

_ اسم من !

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

این سوپرایز قشنگو از امیرواالال و االالی از دست  
🤍🤍🖤🖤
ندید�👇�

_



سبا ساالر

جگوار 

گوشه لبش کش آمد
دودل نگاهم کرد و باالخره گفت :

_ اگر برق و خاموش کنی می تونی ببینیش!

به چشمان بی تابش خیره شدم
بدون اینکه نگاه از صورتش بگیرم عقب رفتم و دستم را به

کلید برق رساندم

ثانیه ای بعد اتاق در تاریکی فرو رفت

نزدیکش شدم
دستش را به زیپ پشت لباسش رساند اما موفق نشد

_ کمکم می کنی؟!

انگشتانم را روی کمرش سر دادم و آرام زیپ را تا انتها
پایین کشیدم

پیراهن زیر پایش سر خورد
دستش را روی دستم گذاشت و انگشت هایش را میان

انگشت هایم قفل کرد

گرمای دست هایش را حس می کردم
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آرام دستم را باالال برد و انگشت اشاره ام را روی شانه اش
گذاشت

آرام زمزمه کرد :

_ هنوزم اینجاست ... هرچه قدر کمرنگ بشه بازم همیشه
اینجا میمونه ... حتی اگر نتونیم ببینیمش بازم اونجاست ...

تا ابد!

لب هایم را روی شانه اش گذاشتم
پوستش آنقدر نرم و لطیف بود که می ترسیدم با ته ریشم

خراشیده شود اما نمی توانستم فکرم را روی این موضوع
متمرکز کنم

دوست داشتم محکم ببوسمش
با رد کمرنگی از خشونت

طوری که فردا صبح پوستش قرمز شده باشد اما دلم نمی
آمد

نه امشب ...
نه در تجربه های اول ...

همانطور که لب هایم از شانه اش پایین می آمد انگشتانم
مشغول باز کردن قفل لباس زیرش بود



 

آرام جوابم را داد
با صدایی لرزان و پر از نیاز :

_ نمی خوام بایستم !

میان صدای نفس های بلندمان خندیدم :

_ میخوای چی کار کنی؟

کالفه نگاهش را دزدید
خجالت زده و کمی عصبی بود :
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قفل باز شد و اینبار لباس زیرش هم روی پیراهنش سقوط
کرد

لب هایم که از قفسه سینه اش پایین تر کشیده شد لرزش
پاهایش را احساس کردم

دستم را دور کمرش انداختم :

_ خوبی؟

_



 

_ اذیتم می کنی

گونه اش را نوازش کردم و دست دیگرم را دور کمرش
انداختم :

_ من هیچ وقت اذیتت نمی کنم ... هر موقع هر کجا اذیت
شدی کافیه بهم بگی ... تمونش می کنم

در سکوت سر تکان داد
سرش را باال گرفتم

چشمانش در تاریکی برق می زد
طاقتم برای برداشتن فاصله ها تمام شده بود

 _ بهم بگو چی میخوای؟ بدون خجالت

نگاهش را دزدید
در تالش بود نامحسوس باالتنه ی برهنه اش را بپوشاند

می دانستم کمی که دور می شوم و سرد می شود سعی در
پنهان کردن خودش می کند

 
آرام لب زد :
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_ روی تخت ...

_ تو چشمام نگاه کن

مستاصل سرش را باال گرفت و زمزمه کرد :

_ می خوام روی تخت باشم امیرواال

با تمام شدن جمله بوسیدمش
عقب رفت

همراهی اش کردم

روی تخت یک نفره دراز کشید و من کنار گوشش زمزمه
کردم

 که لب هایش طعم عسل می دهد ، 
که باید در اولین فرصت برای خریدن تخت دونفره برویم ،

که اگر چند روز پیش می رفتم بدون او طاقت نمی 
 آوردم ،

که این خجالت و نابلدی اش چه قدر برایم دوست داشتنی
است

آنقدر گفتم و گفتم تا باالخره انقباض خفیف بدنش از بین
رفت

حال لبخند می زند
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مشتاق گوش می دهد
به نوازش دستانم پاسخ می دهد و بعضی اوقات خود برای

بوسیدن پیش قدم می شود

باالخره زمانی که دست هایش را دور گردنم حلقه زد
پرسیدم :

_ امشب؟

و او با اطمینان زمزمه کرد :

_ امشب ...

_ 

* * * * * * * * * 
کسی کنارم تکان خورد

محل ندادم
خسته بودم و هنوز به خواب احتیاج داشتم

قبل ازینکه خوابم عمیق شود حرکت چیزی را روی گونه
ام احساس کردم

بدخلق چشمانم را باز کرده و با اخم خیره ی کنارم شدم
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در اولین نگاه چشمم به یک جفت چشم تیره افتاد
درشت شده ، سردرگم و مظلوم

نگاهم را پایین کشیدم و با دیدن لب های قرمز شده اش
لبخند زدم

چشمانش برخالالف من خواب آلود نبود و موهایش اطراف
صورتش را گرفته بود

با انگشت روی بینی اش ضربه آرامی زدم و باهمان
صدای گرفته زمزمه کردم :

_ کاش دوربینم اینجا بود جوجه ... این صورت ثبت شدن
داشت

مستاصل گوشه لبش را زیر دندانش گرفت
نگاهم به آن سمت کشیده شد اما سعی کردم حواس خودم را

پرت کنم

او آمادگی رابطه ای دیگر را نداشت!
اول باید این سردرگمی نگاهش کمرنگ می شد

موهای در هم گره خورده اش را با دست کنار زدم :
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_ مگه از کی بیداری که لباس هم پوشیدی؟

نگاهی به بدن برهنه ام که پوششی جز پتو نداشت انداخت و
با گونه هایی رنگ گرفته زمزمه کرد :

_ همه ی بدنم درد می کنه

حسی بد در دلم جوانه زد
حسی که تکرار می کرد او برای تجربه این موارد هنوز

بچه بود...

با عذاب وجدان انگشتم را روی ابرویش کشیدم
چشمانش را بست

_ دیشب اذیت شدی؟

معذب سرش را در سینه ام فرو برد و آرام پاسخ داد :

_ دیشب اذیت نشدم ... االالن دارم اذیت می شم

نرم خندیدم و به خودم فشردمش
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لحن خواب آلود و چشمان معصومش با آن لب هایی که
هنوز هم از دیشب قرمز مانده بود باعث می شد بخواهم از
خودم جدایش کنم ، روی بدنش خیمه بزنم و دوباره نقطه به

نقطه ی بدنش را بوسه باران کنم اما می دانستم او برای
تکرار این رابطه آماده نیست

در عوض محکم تر در آغوشش کشیدم
آرام ناله کرد

نگران سرش را باالال گرفتم :

_ کجات درد می کنه؟

خسته خندید :

_ همه جام

خمیازه ای کشیدم و پیشانی اش را بوسیدم

از جا بلند شدم
پتو که زیر پایم افتاد سریع نگاه دزدید

لبخند زدم و شلوارک آبی رنگی به پا کردم

در یخچال را باز کرده و خیره ی محتویاتش شدم
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سعی کردم فکر کنم
 در این شرایط چه می خواست؟

کاچی؟ حتی نمی دانستم چطور درست می شود!

شیر را گرم کرده و قاشق عسل را داخلش گذاشتم تا بعد
فکری برای صبحانه کنم

وارد اتاق که شدم چشمانش بسته بود و منظم نفس می کشید
لیوان شیروعسل داغ را باالی سرش گذاشتم و خیره اش

شدم

این زندگی متاهلی ، نگرانی برای کسی جز خودم و وجود
دائمی شخصی دیگر در لحظه لحظه هایم ، روزی برایم

غیرقابل تصور بود اما در این لحظه...

_ 

با احتیاط لباس هایم را پوشیدم
قبل از خارج شدن از در اتاق صدای خواب آلودش را

شنیدم :

_ کجا میری؟ امروز که جمعه ست
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_ خرید ... زود برمی گردم عزیزم

بهانه گیر بینی اش را چین انداخت :

_ نرو ... امروز هیچ کجا نرو

_ چند سیخ جیگر می گیرم و زود برمی گردم

با آوردن اسم جگر چهره ام درهم می شود اما او نیاز
داشت ...

از جا بلند شد :

_ باهم بریم

_ تو استراحت کن

بی توجه به حرفم دستش به سمت مانتو رفت و یک ربع
بعد در جگرکی کوچکی نشسته بودیم

همانطور که لقمه بزرگی در دهان داشت لقمه ی دیگری را
 سمتم گرفت

احساس کردم طعم خونش در دهانم پیچید
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با چهره ای جمع شده عقب کشیدم :

_ من نمی خورم

ابروهایش را باال انداخت و خندید :

_ بدت میاد؟

_ نه ... حالت بهتره؟

لبخند زد و لقمه ی دیگری در دهانش فرو برد :

_ حالم خوبه ... امیرواال؟

دستی که روی میز گذاشته بود را در دست گرفتم
به نظرم سرد می رسید

کاش لجبازی نکرده و شیرعسلش را هم خورده بود

_ جان؟

آرام زمزمه کرد :

_ من دیگه نمی خوام دانشگاه های اردبیل رو انتخاب
کنم ... اما یک روز باهم بریم ... باشه؟
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از آن روستا و مردمانش نفرت داشتم
سعی کردم لبخند بزنم اما خودم هم می دانستم صورتم

مسخره به نظر می رسد :

_ شاید یک روز رفتیم

بطری نوشابه اش را برداشت و طوری که انگار می
خواست خودش را قانع کند سر تکان داد :

_فقط برای دیدن اصالن و بی بی جان

ابرویم را باال انداختم :

_ پدرت و برادر بزرگت؟

بطری را پایین آورد و دودل نگاهم کرد :

_ شاید ...

نمی دانم از نگاهم چه برداشت کرد که آرام توضیح داد :

_ فقط برای چند دقیقه
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سعی کردم بحث را تغییر دهم
به غذایش اشاره زدم :

_ هنوز که جواب کنکورت نیومده ... غذات رو بخور

چندتکه بزرگ از جگر هارا الی نون پیچید و سمتم
گرفت :

_ توهم بخور ... لب نزدی

خودم را عقب کشیدم
جلو تر آمد و دستش را به دهانم نزدیک کرد :

_ بخور دیگه ... خیلی خوشمزه ست ... می دونی من و
اصالن بچه تر بودیم جیگر خام هم گاز می زدیم ... باید

یک بار امتحان کنی

احساس کردم هرلحظه ممکن است باال بیاوردم
 بوی جگر در بینی ام پیچید

آرام دستش را عقب زدم و خواستم بلند شوم که بازویم به
بطری نوشابه برخورد کرد

_ 
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بطری روی میز افتاد
در کسری از ثانیه نوشابه ی مشکی رنگ شلوار قهوه ای

روشنم را خیس کرد

از جا پریدم ... االی خندید :

_ خب چرا وقتی می پرسم بدت میاد میگی نه؟

عصبی پوف کشیدم
بسته دستمال کاغذی را از گوشه ی میز جلو کشیدم و به

صورت خندانش چشم غره رفتم :

_ پاشو بریم االی

 بلندتر خندید
نگاه مرد و زنی که میز بغل نشسته بودند را روی خودمان

احساس کردم

بازویش را گرفتم و بلندش کردم :

_ بسه آروم ... همه دارن مارو نگاه می کنن

با خنده لبش را گزید و نگاهی به شلوار خیسم انداخت
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از در که خارج شدیم دوباره خندید و دور خودش چرخید

ابروهایم بهم نزدیک شد
االالن باید در تخت استراحت می کرد نه اینکه وسط خیابان

بچرخد :

_ نچرخ االالی!

همانطور که لبخند کمرنگی به لب داشت دستش را روی
اخم های درهمم کشید و با انگشت اخمم را باز کرد

صدایش پر از خنده و سرگرمی بود :

_ برفته تایم ولیکن ز درگاهت نتابم رو
تورا و چشم زیبایت مکن اخم اندر آن ابرو

کمان ابروانت چون بیامیزد به اخم انگار
کمانگیرش کشیده زه که تیری افکند این سو

بهت زده بینی اش را محکم کشید
مسخره ام کرده بود؟!

چشمانش برق می زد و مشتاق نگاهم می کرد
سعی کردم اشعار را به یاد بیاورم :

_ تورا در دلبری دستی تمامست

جگوار سبا ساالالر 
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مرا در بی  دلی ...

به چشمان پرخنده و منتظرش خیره شدم و متفکر ادامه دادم
:

_ مرا در بی دلی ... اممم

صدای خنده اش فضای خلوت خیابان را پر کرد :

_ تورا در دلبری دستی تمامست
مرا در بی  دلی درد و سقامست

بجز با روی خوبت عشقبازی
حرامست و حرامست و حرامست

صورتش را میان دستانم گرفتم و گوشه لبش را محکم
بوسیدم

هنوز هم با شیطنت می خندید

ماشینی از دور نزدیک شد
قبل ازینکه بتوانم فاصله بگیرم صدای خندان پسری بلند شد

:

_ از طرف ما هم ببوس داداش اما خر نشی بگیریش
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االی لبش را گزید
اخم هایم درهم فرو رفت

عصبی نگاهش کردم و قدمی جلو رفتم که پایش را کمی
روی گاز فشرد :

_ شوخی بود بابا ... نوش جونت اصال

دور که شد دوباره صدای قهقهه ی االی بلند شد

پیاده به خانه برگشتیم
خیابان های خلوت را دست در دست هم قدم زدیم

او با شیطنت از دردسرهاییR که همراه اصالن درست کرده
 بود تعریف کرد

از لباس های محلی که در جشن ها می پوشید و حال
 دلتنگش بود

از عروسک زشتی که با خودش همراه مرغ عشق ها 
 آورده و حال در خانه ی حاج بابا جا مانده بود

از عالقه اش به شعر و ترانه ها و روزهایی که همراه
چاوش در استودیو گذرانده بود

او می گفت و می گفت و من هرلحظه بیشتر به این نتیجه
می رسیدم که االی همان زندگی گم شده ای ست که دنبالش
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کالفه روی مبل نشسته ام و خیره ی ساعت ماندم

برای چندمین بار صدایش زدم :

_ بریم االی؟

درست مثل چند دقیقه پیش از داخل اتاق جواب داد :

_ اومدم

کالفه نفسم را بیرون فرستادم :

_ ساعت پنج و نیم قرار داریم ... ده دقیقه به پنجه هنوز از
کرج راه نیفتادیم

باعجله از اتاق بیرون زد و خندید :

_ بریم ... چاوش میخورمون
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هستم ، همان نت های موسیقی ، همان رنگ های
آبرنگ ...

_



 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

در سکوت نگاهم را سرتا پایش چرخاندم

شلوار مشکی جذب با هودی و کتانی های قرمز رنگ
روسری کوچک مشکی رنگش نمی توانست موهای

پرپشتش را بپوشاند هیچ آرایشی روی صورت نداشت

در آسانسور را باز کردم
زودتر از من داخل شد

تمام مسیر تا تهران را با گوشه لبش بازی می کرد
کالالفه شده دستش را کشیدم و روی پایم گذاشتم :

_ بهش فکر نکن

گوشه لبش کش آمد :

_ امسال نمیشه ...

_ تا چند روز دیگه که رتبه ات اومد معلوم میشه میشه یا
نه ... دو روزه تو خودتی

نگاهی به صورت درهمش انداختم و با انگشت لبش را
پایین کشیدم تا از زیر دندانش رها شود :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ اینارو هم پوست پوست کردی

 آرام خندید
بدون مقدمه گفتم :

_ اگر تهران قبول بشی شاید یک سالی بیایم اینجا ...
خوبه؟

بهت زده ابروی راستش را باال انداخت :

_ اونجارو دوست نداری؟

من در هیچ کجای دنیا به اندازه ی آن آپارتمان کوچک
راحت نبودم اما...

_ اونجا تنهایی ... دینا هم که میگی احتماال تا ثبت نام
دانشگاه ها شیراز بمونن

لبخند زد :

_ تو هستی
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_ مشکل همینجاست ... معینی میخواد دیگه مطب نیاد ...
احتماالال تا یک سالی خودم دو شیفت بمونم

ابروهایش کمی بهم نزدیک شد :

_ چرا؟ دوشیفت یعنی بیست و چهار ساعت؟ اینطوری که
زنده نمی مونی!

به لحن پر حیرتش خندیدم

روزهای اولی که به کرج آمدم عالالوه بر مطب در
داروخانه ای هم کار می کردم

چهارماه بیشتر در آن داروخانه دوام نیاوردم اما همان
چهار ماه هم مثل کابوس بود ...

بی خوابی ، بی خوابی و بازهم بی خوابی!

نه ... شبانه روزی نمیمونم اما تایمم  Rبیست و چهارساعت _
از قبالال خیلی بیشتر می شه

_
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آرام زمزمه کرد :

_ برای پول؟!

کمرنگ لبخند زدم
برای پول بود!

اول پول ، دوم بلیط هواپیما و بعد زندگی جدید همراه او!

_ برای پول

_ به پول احتیاج داری؟

روبروی خانه ی مهراب توقف کردم
انگار زیادی منتظر مانده بودند که به محض زدن بوق

کوتاهی از خانه بیرون زدند
مهراب همراه چکاوک و چاوش

االی بی توجه به آن ها دوباره پرسید :

_ برای چی باید دو شیفت بمونی؟ پول کم آوردی؟

نگاهی به چکاوک و چاوش انداختم و سر تکان دادم :

_ نه ... بعدا حرف می زنیم

جگوار سبا ساالر
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با تمام شدن جمله ام در عقب باز شد
قبل از سوار شدنشان از ماشین پیاده شدم و دست دادم

مهراب دستم را کشید و در آغوشم گرفت :

_ چه عجب ما شمارو می بینیم

آرام و بی حوصله خندیدم
االی از ماشین پیاده شد و برخالف اصرارهای مهراب

عقب کنار چکاوک و چاوش نشست

تمام مسیر را همراه چاوش ، سربه سر چکاوک می گذارند
و می خندیدند

این روی االی را اولین بار بود می دیدم
سرخوش و بچه سال تر از سن واقعی اش

بلندتر می خندد ، چاوش حرفی می زند ، جمله اش تمام
نشده االی ادامه می دهد و بعد دوباره چاوش میان حرفش

می پرد و بحث را ادامه می دهد

چکاوک و مهراب انگار به این رفتارهایشان عادت دارند
که با لبخند بعضی اوقات همراهی اشان می کنند

جگوار سبا ساالر
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آینه را روی صورت االی تنظیم کردم
چاوش در موبایلش کلیپی نشانش می دهد و او بی پروا می

خندد و نظر می دهد

مهراب نگاهم کرد :

 ... خوش می _ اوضاع چطوره؟ از ما که حسابی دوری
گذره؟

بدون اینکه حواسم به گوش های تیز االی باشد جواب دادم :

_ شاید بیایم تهران ... باید ببینیم برنامه هامون چطور میشه

صدای دلخور و تهاجمی االی متعجبمان کرد :

_ قرار نیست بیایم تهران

ابروهایم بهم نزدیک شد :

_ تنها حرف می زنیم

چاوش پرسید :

_ چیزی شده االی؟

جگوار سبا ساالر
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برای ثانیه ای در آینه نگاهش کردم
صورتش اخم داشت و نگاهش دوستانه نبود

االی با لجبازی پاسخ داد :

_ هیچی ... امیرواال می خواد بیایم تهران تا دوشیفت
کارکنه و من تنها نباشم

چاوش پوزخند زد :

_ خوبه اینبار برخالق پنج سال پیش عقلش به تنهایی تو
کشید

فرمان را میان دستم فشردم اما قبل ازینکه بتوانم حرفی
بزنم االی جواب داد :
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این " االالی " آخر جمله یعنی از او انتظار پاسخ دادن دارد
و من ساکت بمانم!

_
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بیست و _ مشکلم تنهایی خودم نیست ... مشکل اینه 
چهارساعت بخاطر چندرغاز تو اون مطب لعنتی بمونه

چاوش پوزخند زد
از سکوت چکاوک و مهراب تعجب کردم اما انگار آن ها

عادت داشتند

_ می تونست نمونه ... یک ندا میداد حاج بابا دنیارو به
پاش می ریخت

ازینکه طوری صحبت می کند انگار که آنجا وجود ندارم
بیشتر ازینکه عصبی شوم خنده ام گرفت

چاوش از نظرم هنوز بچه بود
االالی اما خشمگین غرید :

_ همه که مثل تو نیستن

مهراب خندید :

_ بسه بچه ها ... مثالال اومده بودیم حال و هوای االالی
عوض شه

چکاوک ریز خندید :
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_ این که حال و هواش از منم بهتره ... استرس نداری
الی؟

چاوش انگار بحث چنددقیقه پیش را فراموش کرد :

_ تو ایران تا ریخته دانشگاه ... خره هرکی استرس بگیره

چکاوک با خنده سر تکان داد :

_ حاالال یک طوری میگه انگار خودش سه تا لیسانس داره

_ گمشو چکی ... من سلبریتی محسوب می شم با پیجم!

اینبار صدای بدی که مهراب با دهانش در آورد همه مان را
به خنده انداخت

در پارکینگ بزرگ پارک توقف کردم
االالی زودتر از ماشین بیرون پرید

چکاوک و چاوش هم پشت سرش خارج شدند

قبل ازینکه پیاده شوم مهرداد جدی پرسید :

_ امیر ... پول احتیاج داری؟
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کالفه پوف کشیدم :

_ یعنی فقط من تنها شم با این دختره دهن لق

_ مسخره بازی در نیار ...مشکلی دارین؟ بگو امیر اگر
مشکلی هست ... اونقدر دارم که به برادرزادم که کم از

پسرم نداره کمک کنم

با خنده از ماشین پیاده شدم :

_ گمشو مهراب ... من دنیا اومدم تو دوازده سیزده بودی

اوهم خندید و در ماشین را بهم زد :

_ به هرحال ... روی من حساب کن

بدون مقدمه زمزمه کردم :

_ شاید از ایران بریم!

_ 
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ابروی راستش را باالال انداخت و در سکوت نگاهم کرد
نگاهی به االالی که هیجان زده میان چکاوک و چاوش

چیزی تعریف می کرد انداختم :

_ نمی خوای چیزی بگی؟

درهارا قفل کردم
خیره چشمانم شد :

_ چی بگم؟

_ نمیدونم! گریه و آه وناله راه بندازی و ایران نگهمون
داری!

لبخند زدم ... بلند خندید

_ اگر پول یا هرچیز دیگه احتیاج داشتی روی من حساب
کن

آرام سر تکان دادم
نمی دانم در نگاهم چه دید که خودش توضیح داد :

 امیرواالال ... تو قضیه ی اومدن االالی به خونه ی تو هیچ
_

کدوم حمایت نکردیم و خودتم دلیلش رو می دونی ...
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ازدواج بچه بازی نیست و باید باهم روبرو می شدین ...
حتی اگر این ازدواج به جای خوبی هم نمی رسید از اون

سردرگمی بهتر بود وگرنه خودت خوب می دونی چه قدر
 عزیزی ... چه تو و چه االالی! اینکه من یا حتی حاجی

برام
و بقیه اینطور برخورد کردیم دلیل نمیشه فکر کنی

شماهارو یادمون رفته

خیره نگاهش کردم ...
از او و بقیه دلخور بودم؟

قبالال بله اما این روزها انگار فراموشم شده بود

االالی با خنده فریاد زد :

_ خودتون و عقب سرگرم کردین که ما بلیط بخریم؟

مهراب بلند خندید
 با خنده و تاسف سر تکان داد و دوباره صدایش را باالال

االالی
برد :

_ من تورو می شناسم مهراب خسیس ... اون برادرزادت
هم از خودت بدتر

مهراب که به سمتشان راه افتاد آرام صدایش زدم :



سبا ساالر

جگوار 

_ مهراب؟

 سر برگرداند و نگاهم کرد

_ ازت دلخور نیستم ... شاید یک روز براتون از گذشته
تعریف کردم اما اگر امروز االی رو دارم بخاطر تو و بقیه

ست

_ حاجی چی؟

_ از اون دلخورم...

_ فقط می خواست به زندگیتون نظم بده

همانطور که از کنارش رد می شدم جواب دادم :

_ بخاطر بالهایی که سر بچگی و نوجوونیم آورد یا بیرون
کردن االی دلخور نیستم مهراب ... بخاطر کاری که با

روح و روان االی کرد دلخورم! دقیقا کاری که توهم بعدش
هرچند ناخواسته اما انجام دادی!

کنارم راه افتاد :

_ چی داری میگی؟
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به سمت صفی که االالی همراه چاوش در آن ایستاده بود
رفتم :

_ االالی به اندازه کافی از طرف خانواده خودش پس زده
شده مهراب ... خواهشا دیگه کاری باهاش نکنید که دوباره

اون حس و تجربه کنه

کالالفه پوف کشید :

_ باور کن من نمی خواستم ...

جدی میان حرفش پریدم :

_ منم نمی خواستم اما بارها از طرف منم تجربه اش
کرد ... اما از این به بعد نمی خوام تکرار بشه مهراب ...

نه از سمت من ، نه تو ، نه حاجی و نه هیچ کس دیگه!

کنار در ورودی شماره سه ایستادیم
االالی و چاوش جلوتر رفته بودند و مشغول خریداری بلیط

بودند

مهراب زیرلب زمزمه کرد :
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_ دوسش داری نه؟

االی سربرگرداند
نگاه خیره ام را که دید بلیط هارا باال گرفت و خندید

_ خیلی دوستش دارم

_ 

االی جلو آمد و دستم را گرفت :

_ بریم؟

چکاوک بلیط ها را از دستش کشید :

_ ببین بلیط چی گرفتن امیرواال...

همانطور که وارد شهربازی می شدیم نگاه گذرایی به بلیط
انداختم :

_ من و االی پایین می مونیم

االی بالفاصله اعتراض کرد :

جگوار سبا ساالر
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 _ چکاوک هیچ وقت سوار نمیشه

چاوش با تمسخر خندید :

_ آخرین بار داشت باال میاورد

االی قهقه زد و دوباره دستم را گرفت :

_ من و تو و چاوش با مهراب ... چهارتا بلیط خریدیم

_ حالت بد میشه

بی توجه به حرفم زودتر از بقیه باهیجان راه افتاد:

_ بیا

صندلی جلوی ترن هوایی نشست و دست من را هم کشید :

_ بشین کنار من تا چاوش نیومده وگرنه نمیذاره جلو بشینیم

 بدون اعتراض کنارش روی صندلی جلو نشستم
چاوش کنار مهراب عقب نشست و با مشت به شانه ی االی

کوبید

جگوار سبا ساالر
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عصبی چشم غره رفتم :

_ هی ... دستت سنگینه بچه غول

بی تفاوت نگاهم کرد :

_ می دونست جلو جای منه

مهراب با خنده به بازویش زد :

_ یکم جنتلمن باش پسر ... به کی رفتی تو؟

کمربند ها که بسته شد به سمت باال حرکت کردیم

االی هیجان زده روی دیواره ی آهنی ترن کوبید :

_ عکس ، عکس ، عکس

نگاهی به ارتفاع انداختم :

_ گوشیت همراهت نیست مگه؟
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موبایل را کمی عقب گرفتم
همانطور که خودش را در آغوشم جا کرده بود بزرگ

 لبخند زد

ترن با سرعتR کمی هرلحظه باالتر می رفت
آرام زمزمه کردم :

_ االی؟
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_ چرا اما فکرشم نکن اون نازنین و اینجا بگیرم دستم ...
بیفته کی دوباره واسم بخره؟

با تاسف سر تکان دادم و موبایلم را از جیب شلوارم بیرون
آوردم :

_ همون کسی که اونبار خرید

شالش روی شانه هایش افتاد
با خنده خودش را جلو کشید و گونه ام را بوسید :

_ بابا دست و دلباز

_
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همانطور که در دوربین خیره بود بدون اینکه لب هایش
تکان بخورد جواب داد :

_ هوم؟

ترن در باالالترین نقطه ایستاد
می دانستم لحظه ای بعد با سرعت زیادی حرکت می کند

_ از ایران بریم؟

چشمانش را از دوربین گرفت و آرام زمزمه کرد :

_ دوتایی؟

به لب ها و چشم های ذوق زده اش نگاه کردم :

_ دوتایی ... میای؟

لبخند زد :

_ هرجای این کره خاکی که تو باشی میام ... یادت رفته؟
ما یکی همیم ... آدم که از یکیش جداشه میمیره
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وقت نشد تا ببوسمش!
ترن با سرعتR باال حرکت کرد

االی ذوق زده جیغ کشید و چاوش بلند خندید

مهراب فریاد زد :

_ گوشی و جمع کن خیره

سرعتR ترن که کمتر شد چاوش بدون خجالت صدایش را
باال برد :

_ شماها اتاق خواب ندارین که جلوی چشم خانواده میرین
تو دهن هم؟

همانطور که لب هایم می خندید با اخم عقب برگشتم :

_ مهراب گند زدی با بچه تربیت کردنت

 سرعتR ترن که باال رفت جیغ های االی دوباره شروع شد

چاوش بعضی اوقات در فریاد زدن همراهی اش می کرد و
بقیه وقت ها همراه مهراب با صدای بلند به واکنش هایش

می خندید

جگوار سبا ساالر
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من اما خنده ام نمی گرفت
زمانی که بادکنک قرمز را برایش خریدم و یا در مسابقه ی

شکستن شیشه ها با توپ خرس کوچکی برنده شد هم
نخندیدم

زود بزرگ شده بود ...
با زور از دنیای کودکی هایش بیرون کشیده بودنش

حال در زندگی خیلی چیزها داشت

من ، مهراب ، چاوش و خیلی های دیگر دوستش داشتیم ،
درس می خواند ، بزودی وارد دانشگاه و بعد جایی مشغول

به کار می شد اما هیچ چیز و هیچ کس دوباره او را
چهارده ساله نمی کرد!

حسرت چهارده سالگی و پانزده سالگی و سال های بعدش
همیشه در دلش می ماند

ده سال بعد شاید پزشک ماهری می شد
شاید مهندسی می خواند و شاید ادبیات...

اما باز هم روزی ، جایی از کنار عروسک فروشی که رد
می شد حسرت می خورد!

حسرت روزهایی که با زور از او گرفته اند...

جگوار سبا ساالر
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روبه رویم نشسته بود و ناخن هایش را می جوید

با اخم دستش را از دهانش بیرون کشیدم :

_ بسه نکن

با استرس موهایش را دور دستش پیچید :

_ اگر قبول نشم تا سال دیگه رفتیم؟

دوباره سعی کردم وارد سایت شوم اما سرعتR پایین آمده
بود :

_ نه بابا ... فعال در حد حرفه ... تا کارا درست بشه حداقل
دو سه سال زمان میبره

_ نیاورد؟

جگوار سبا ساالر
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هیچ چیز برای هیچ دختری آن روزها را جبران نمی
کند ... هیچ چیز!

_
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جگوار 

_ خیر

صدای موبایلش که برای هزارمین بار بلند شد عصبی
نگاهش کردم :

_ قطع کن ... خوشت میاد میرن رو اعصابت؟

صدای موبایلش را قطع کرد :

_ چاوش زنگ می زنه ... حاال تا سال دیگه من و مسخره
میکنن

آرام خندیدم :

_ غلط می کنن ... خودشون چی شدن؟

_ بازش کن دیگه امیرواال

_ دست منه مگه؟ باید سایت بازشه یا نه؟ دوباره باال
آوردی؟

خسته سرش را روی میز گذاشت :

جگوار سبا ساالر
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_ داغونه حالم ... از همونی شبی که از شهربازی برگشتیم
اینطور شد

_ انقدر که آشغال پاشغال میریزی تو شکمت

مضطرب نفسش را بیرون فرستاد :

_ نه بخاطر این رتبه لعنتیه

با خنده ادامه داد :

_ بهش که فکر می کنم کل دل و روده ام بهم می پیچه

صفحه جدید باز شد
ارام زمزمه کردم :

_ اومد

چنان وحشت زده خودش را جلو کشید که خنده ام گرفت
بدون اینکه صفحه را نگاه کند خودش را جلو کشید :

_ چند شده؟ بگو دیگه

صفحه را پایین تر آوردم و به رتبه اش نگاه کردم

جگوار سبا ساالالر 



 

_ 

زیاد خوب نبود اما آنقدر ها هم که فکر می کرد خراب
نکره بود

عدد روی صفحه را که برایش خواندم با صورت جمع شده
نالید :

_ دروغ میگی

_ چته دیوونه؟ فوقش سال دیگه

هم زمان صدای موبایلش بلند شد
کالفه و عصبی خاموشش کرد و بغض کرده از جا بلند

شد :

_ تقصیر تو شد

بهت زده ابرو باال انداختم :

_ االی؟!

_ اون روز حالم داغون بود بخاطر تو

جگوار سبا ساالر
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آرام خندیدم :

_ بسه ... فدای سرت ... رتبه ات بد نیست که ... فقط اون
رشته ای که می خوای اونم تهران نمیاری

بغضش که با صدا ترکید لبخندم محو شد
عصبی دستانش را در هوا تکان داد :

_ تو احمق وقت گیر آوردی برای رفتن ... گند زدی به
حال من اون شب

کالفه پوف کشیدم :

_ دارم میگم رتبه ات بد نیست ... اصال شاید آوردی

اشک هایش را پاک کرد و عصبی صدایش را باال برد :

_ بچه خر میکنی امیرواال؟

بی حوصله روی کاناپه نشستم
صورتش از عصبانیت سرخ شده بود

جگوار سبا ساالر
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روزهای قبل که پرسیده بودم گفته بود روز کنکور هرچه
یاد داشته پاسخ داده است

خوب می دانستم عصبی و ناراحت است و دنبال بهانه می
گردد

سعی کردم آرامش کنم :

_ گوش کن به من ... هنوز که چیزی معلوم نیست
عزیزم ... فوقش سال دیگه

میان حرفم پرید :

_ من حوصله ی سال دیگه رو ندارم

کالالفه دستانم را باز کردم :

_ می گی چی کار کنم؟

بی توجه به من برگشت و وارد اتاق شد
در اتاق را که با شدت بست صدایم را باالال بردم :

_ بیا اینجا لوس نکن خودتو ... گوش کن به من االالی ...
مگه همون یک رشته تو دنیاست؟



سبا ساالر
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لجباز صدایش را باال برد :

_ من همون یک رشته رو می خواستم

 در اتاق را باز کردم
روی تخت پشت به در دراز کشیده بود

 کنارش نشستم و موهایش را از روی صورتش کنار زدم

برخالف انتظارم گریه نمی کرد تنها با صورتی درهم و
گرفته به دیوار خیره بود

_ فردا تا عصر تهران کار دارم ... میذارمت خونه ی حاج
بابا بعد میام دنبالت

سرش را از زیر دستم کنار کشید :

_ مهربون شدی

کنارش دراز کشیدم
بیشتر در خود جمع شد

دستم را دور کمرش انداختم و گردنش را آرام بوسیدم :

جگوار سبا ساالر
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محکم تر در آغوشش گرفتم و لب هایم را روی گردنش
کشیدم

بی حال خندید :

_ نکن امیر ... صورتت تیغ تیغی شده

با یک دست دست هایش را باالی سرش به تخت فشردم و
صورتم را میان گردنش فرو بردم

صدای خنده هایش بلند تر شد :

_ نکن ... پوستمو خراش میدی

سرم را باال آوردم و خمار تماشایش کردم :

جگوار سبا ساالر
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_ بدجنس نشو قشنگم ... می دونی تا چند روز بهم ریخته
بودم؟

با گوشه ی لبش بازی کرد :

_ تقصیر تو نبود ... فردا نریم باشه؟ بمونیم خونه

_



 

_ کی تو رو اینقدر لوس کرد االی؟!

آرام لب زد :

_ امیرواال!

_ من غلط کردم که حاال از زیر دستم در بری ناز کنی بی
شرف

صورتم را از قصد به پوست گونه اش مالیدم با خنده جیغ
کشید :

_ تازگی وحشی شدی امیرواال سزاوار ...

دست هایش را از میان انکشتانم آزاد کرد و دور گردنم
حلقه زد و آرام زمزمه کرد :

_ دیشب داشتم دوش می گرفتم دیدم پوستم کبود شده آقا
گرگه ... هرجا میرسه دندوناتو فرو نکن

انگشتم را روی شکمش کشیدم :

_ کجات کبود شده بود عروسک؟

جگوار سبا ساالر
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دوباره خندید :

_ پررو

دستم را زیر پیراهنش فرستادم و روی پوست شکمش
کشیدم :

_ کجات ؟ ببینم؟

سرش را در بالشت فشرد :

 _ ولم کن

بینی ام را چین انداختم :

_ می خوام ببینم خب بچه

_ چرا؟

دستم را از پوست شکمش باالتر بردم:

_ مگه نمیگی کبود شده؟ ببوسمش خوب بشه دیگه
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محکم عقب هلم داد :

_ الزم نیست

گوشه های پیراهنش را گرفتم و باال کشیدم
بدون اعتراض دست هایش را باال برد و کمک کرد از تنش

بیرون بیاورمش :

_ کجاش کبود شده بود جوجه؟

گردنش را بوسیدم :

_ اینجا؟

_ پایین تر!

با ابروهای باال رفته قفسه سینه اش را بوسیدم و بدون اینکه
سرم را از پوستش جدا کنم زمزمه کردم :

_ اینجا؟

آرام تکرار کرد :

_ پایین تر

جگوار سبا ساالر
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شکمش را بوسیدم :

_ اینجا؟ یا بازم پایین تر؟

بدون اینکه جواب دهد آرام ناله کرد

_ 

* * * * * * * * *
"االی"

رو به روی خانه ایستاد و سمت مخالف خیره شد
امیرواال حتی از نگاه کردن به این خانه هم بیزار بود

آرام زمزمه کردم :

_ میخوای باهات بیام؟ اونا که خبر ندارن من اومدم ... نرم
اصال

کمرنگ و مهربان لبخند زد :
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_ تا عصر کار دارم ... بانکم باید برم ... شایدم یک سر به
علیرضا زدم ... صبحم حالت دوباره بد شد بیای بدتر میشی

سر تکان دادم و خودم را جلو کشیدم
خواستم گونه اش را ببوسم که زودتر از من گوشه ی لبم را

بوسید :

_ حواست به خورد و خوراکت باشه امروز ... نیام ببینم
دوباره حالت بد شده

سر تکان دادم و از ماشین پیاده شدم

چاوش خانه نبود
مش خسرو در را باز کرد و با محبت داخل فرستادم

مامان گلی پای برنامه ی آشپزی نشسته بود و هم زمان
عدس هارا پاک می کرد

روی پنجه ی پا جلو رفتم و در آغوشش کشیدم :

_ گردالو فدات شم باز که تنهایی داری کار می کنی

چنان وحشت زده از جا پرید و جیغ کشید که پشیمان از کار
احمقانه ام در خود جمع شدم

جگوار سبا ساالالر 



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ آی دختر ... نمیگی سکته کنم؟ تو و چاوش از آخر من و
میکشین مادر

خجالت زده گونه اش را بوسیدم :

_ بمیرم

صورتم را نوازش کرد :

_ خدا نکنه فدات شم ... خوشحالی االالی ... نه؟ تو و
امیرواالال که خوشحالین شونه های من سبک میشه

خندیدم :

_ آره مامان گلی ... گند زدم به کنکورم اما با پوست کلفتی
تمام بازم خوشحالم

صدای حاج بابا باعث شد راست بایستم

_ خونه و زندگیت مشخصه ... شوهرت کنارته ... چه بسا
تا دو روز دیگه بچه دار شی ... درس به چه کارت میاد

دختر؟
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سرم را پایین انداختم :

_ سالم حاج بابا

_ علیک ... بدون خبر اومدی؟

معذب با دستانم بازی کردم :

_ ببخشید...

_ نگفتم معذرت خواهی کنی دختر ... شوهرت کجاست؟

_ چند جا کار داشت ... عصر میاد دنبالم

به مبل ها اشاره زد :

_ بشین ... خوب کردی اومدی

به دست های خاکی اش نگاه کردم و لبخند زدم :

_ گلخونه بودین حاج بابا؟ منم بیام؟

در سکوت سر تکان داد
 شال و مانتوام را روی کاناپه انداختم

جگوار سبا ساالر
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مامان گلی نگاهم کرد :

_ صبحانه خوردی؟

این سوال را صبح زود امیرواال هم پرسیده بود

_ بله

به او هم مثل مامان گلی دروغ گفته بودم!

_ 

حالم خوب نبود
معده ام همچنان اذیت می کرد

شام دیشب را هم به زور امیرواال چند لقمه ی کوچک
خورده بودم و همان را هم نیمه شب باال آوردم

با عجله به آشپزخانه رفت و با ساندویچ کتلتی برگشت :

_ اینم بخور مادر ... رنگت پریده ... میری اونجا زیر
آفتاب از حال میری

ساندویچ را گرفتم و لبخند زدم

جگوار سبا ساالر
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گلخانه را بیشتر از همه ی قسمت های این خانه دوست
داشتم

آرامش خاصی داشت

حاج بابا به من که به گل ها خیره بودم نگاهی انداخت :

_ بخور ساندویچ رو ... الالغر شدی

در سکوت خیره نگاهش کردم
گلدانی کوچک را برداشت روی زانوهایش نشست :

_ همه چی خوبه؟  

آرام پوزخند زدم :

_ نگرانم هستین؟!

فرصت جواب دادن ندادم
بعضی بحث ها اگر پیش می آمد دیگر حرمتی نمی ماند...

_ می خواید گلدونش رو عوض کنید؟

سرش را برگرداند و نگاهم کرد :
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_ آره ... جاش کوچیکه ... داره بزرگ میشه

به گل خیره شدم
روزهای زیادی را کنار حاج بابا در گلخانه گذرانده بودم و

حال خیلی از انواع گل و گیاه را می شناختم
آرام زمزمه کردم :

... جاش عوض بشه ممکنه قهر کنه و  Rگلش حساسه _
خشک بشه

_ جاش عوض نشه میمیره ... ببینش

گلدان را باالال گرفت

_ بزرگ شده االالی ... من اینجا کاشتمش ... آبش دادم ...
حاالال ریشه داده ... جون داره ... اما جاش کوچیکه ...

نگاهم را دزدیم :

_ از خونه اش که جداش کنید...

میان حرفم پرید :
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_ خونه اش اینجا نیست ... این گلدون کوچیک خونه اش
 االالی! من صالالح گلم رو میخوام ... خونه اش یک  
نیست

جای بزرگ تره ... جایی که بهش تعلق داره ... زمین!  

آرام زمزمه کردم :

_ دلش می شکنه

_ هیچ چیز آسون به دست نمیاد دختر ... اون مو میبینه و
من پیچش مو ... اون امروز و میبینه و من فردایی رو

میبینم که بزرگ شده و این گلدون دیگه جایی واسه ریشه
هاش نداره ... بعد خشک میشه ... شاید روزی نتونستم

آبش بدم و بهش برسم ... اما اگر تو زمین باشه فرق می
کنه ... خودش رشد می کنه بدون نیاز به من ... توی زمین

که ریشه بگیره منم دیگه نگرانش نیستم

گل را از گلدان خارج کرد
صدایش آرام بود و جمله اش خبری

 تو هم توی زمین ریشه گرفتی االالی ... دیگه خیالم راحته

_

_
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ساندویچم را گوشه ی باغچه برای گربه و پرنده ها گذاشتم
و کنار حاج بابا نشستم

در سکوت کمکش کردم
گلدان های جدید را آورد و درختچه ها را یکی یکی منتقل

کرد
بعضی ها را به گلدان های بزرگتر

بعضی ها را با باغچه

مامان گلی برای نهار صدایمان زد اما هیچ کدام از گلخانه
بیرون نیامدیم

باغچه ی قسمت پشتی خانه را شخم زد و اجازه نداد مش
خسرو کمکش کند

کنارش ایستادم و گلدان هارا یکی یکی دستش دادم

دستانم سرد شده بود و مور مور می کرد
احساس ضعف و خستگی داشتم اما اعتنا نکردم

آخرین درختچه را که در خاک گذاشتم و راست ایستادم هم
زمان در بزرگ خانه باز شد و اتومبیل چاوش داخل آمد

روی پا که ایستادم چشمانم سیاهی رفت
نور آفتاب سرم را داغ کرده بود

جگوار سبا ساالالر 



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

چاوش از ماشین بیرون پرید و با خنده جلو آمد :

_ سر تا پات خاکیه که...

سعی کردم لبخند بزنم
یک قدم سمتش رفتم و لب هایم را کش دادم اما نفهمیدم چه
شد که همه چیز دور سرم چرخید و بی تعادل روی زمین

پرت شدم

صدای چاوش نگران بود :

_ االالی؟ چی شد؟

کسی بازویم را گرفت
از صدایش تشخیص دادم حاج باباست :

آب قند درست کنید _ االالی؟ مش خسرو ... یک 

چاوش پوف کشید :

_ من میارم

_ نمیخواد ... میارمش تو ... اینجا خیلی گرمه بدتر میشه

جگوار سبا ساالالر 



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

از هوش نرفته بودم اما حال اینکه چشمانم را باز کنم هم
نداشتم

قبل ازینکه حاج بابا در آغوشم بکشد معذب دستش را گرفتم
:

_ می تونم

حرفی نزد
به جای اینکه در آغوشم بکشد بازویم را گرفت

دست دیگرم را در دست چاوش گذاشتم و نالیدم :

_ سرم گیج میره

آرام روی مبل نشستم
مامان گلی لیوان آب قند را به لب هایم چسباند :

_ الهی بمیرم ... رنگ به روت نمونده ... چیکار کردی با
خودت؟

چاوش خشمگین غرید :



 

حاج بابا که از کنارم بلند شد خواستم مانع شوم اما حالش را
نداشتم

هم زمان صدای زنگ موبایلم آمد
مامان گلی برای لحظه ای به صفحه موبایل که روی میز

کنارش بود خیره شد :

_ امیر زنگ می زنه

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ بپرسید امیر باهاش چیکار کرده که به این حال و روز
افتاده

قبل از مامان گلی ، حاج بابا محکم جوابش را داد :

_ کی از واالال نامردی دیدی که اینطور درباره ی
پسرعموت حرف میزنی پسر؟

مامان گلی شانه هایم را مالید :

_ حاجی زنگ بزن دکتر بیاد ... صورتش یخ کرده

_



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

اینبار نتوانستم سکوت کنم و با همان چشمان نیمه باز سعی
کردم راست بنشینم :

_ جواب ندین ... نگران میشه بعدا خودم ...

قبل ازینکه بتوانم جمله ام را کامل کنم چاوش موبایل را
کنار گوشش گرفت :

_ الو؟ چاوشم ... حالش بد شده نمی تونه حرف بزنه

گرفته و معترض مامان گلی را صدا زدم
با مهربانی شانه هایم را ماساژ داد :

_ ولش کن مادر اونو ... آب قند و بخور فشارت افتاده

صدای عصبی چاوش دوباره بلند شد :

 ما چیکارش کردیم؟ تو چه بالالیی سرش آوردی که بدون
_

خبر پا شده اومده تهران با این حال و روز

ثانیه ای به حرف های امیرواالال گوش داد و بعد پوف
کشید :

_ الالزم نکرده ... حاج بابا زنگ زده دکتر منزوی بیاد

جگوار سبا ساالالر 



 

مامان گلی روی پایش کوبید :

_ چاوش چیکار اون بچه داری؟ بگو بیاد پیش زنش

 چاوش بی توجه به ما موبایل را قطع کرد
هم زمان حاج بابا جلو آمد :

_ با کی حرف میزدی؟

_ به دکتر خبر دادین حاج بابا؟

_ سوال من رو با سوال جواب نده پسر

_ امیرواال بود ...

_ کارش؟!

دستم را روی چشمانم کشیدم
شیرینی آب قند کمی انرژی از دست رفته ام را جبران

کرده بود

_ بهش گفتم به دکتر خبر دادین اما گفت خودش نزدیکه
میاد میبرش بیمارستان

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

بی حال نیم خیز شدم :

_ من خوبم

مامان گلی دستم را میان دستانش گرفت :

_ ضعیف شدی ... دکتر چهارتا قرص و دارو بده تقویت
شی

آرام زیرلب ادامه داد :

_ الهی بمیرم ... اگر پیش خودم بودین بهتون می رسیدم
دو روزه سر پا میشدی ... تو اون شهر کوفتی من چیکار

کنم آخه؟

قبل از اینکه بتوانم جوابش را دهم صدای زنگ خانه بلند
شد

چاوش به سمت در رفت :

_ حتما دکتر رسیده

حاج بابا با آرامش جواب داد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

روی مبل خودم را باال کشیدم و مرتب تر نشستم
امیرواال ؟ آمده بود ؟!

 امکان نداشت پایش را در این خانه ی قدیمی بگذارد ...

در که باز شد و نگاهم به صورت نگران و اخم های
درهمش افتاد بهت زده لب زدم :

_ امیر؟

از همان کنار در بی توجه به حاج بابا به سمت چاوش
برگشت :

_ االی کجاست؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

 منزوی دور بود ... زمان میبره تا برسه ... امیرواالالست

_

مامان گلی زیرلب غر زد :

_ زنده باشی چاوش ... ببین چطوری بچه رو نگران کرد
که با این سرعت خودشو رسوند

_



سبا ساالر

جگوار 

حاج بابا ایستاد
مثل همیشه سینه اش را جلو داده بود ، سرش را باال گرفته

و با صورتی بی احساس مغرورانه به طرف مقابل خیره
شده بود :

_ بیا پسر ... مگه نیومدی دنبال زنت؟ بیا تو نترس

اخم های امیرواال شدت گرفت
برخالف چیزی که حاج بابا گفته بود با چهره ای سخت جلو

آمد و زیر لب سالم کرد

چشمش که به من افتاد اب دهانم را فرو دادم
ازینکه مجبورش کرده بودم برخالف میلش به این خانه

بیاید عذاب می کشیدم

روبه روی پاهایم زانو زد و نرم زمزمه کرد :

_ چی شده جوجه ام؟

زیر نگاه سنگین حاج بابا و بقیه دستش را روی پیشانی ام
گذاشت :

_ تبم نداری که ... باز چی خوردی به این حال افتادی؟

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

مامان گلی همان طور که با عشق خیره ی عزیزدردانه اش
بود با دلی پر جواب داد :

_ لب نزده به چیزی که پسرم ... لب نزده ... از صبح
... دست و پاهاشم یخ ... تو حیاط رنگش مثل گج سفید بود 

از حال رفت چاوش و حاجی آوردنش تو

بهت زده نیم نگاهی به مامان گلی انداختم که از قصد پیاز
داغش را زیاد کرده بود :

_ حالم خوبه

مامان گلی دوباره گفت :

_ به حرف این نکن فدات شم ... این لجباز اگر عقل داشت
که حال و روزش این نبود ... دکتر داروی تقویتی بنویسه

حداقل

بی حال خندیدم :

_ مامان گلی باز امیرواالال رو دیدی همه شدن آدم بده؟

 بی توجه به ما ایستاد و دستش را زیربغلم گذاشت
امیرواالال

تا بلندم کند :

جگوار سبا ساالالر 



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ نگران نباش مامان گلی ... کرج رسیدیم میبرمش
درمونگاه

چاوش غرید :

_ کو تا کرج؟ حاج بابا دکتر خبر کرده

امیرواالال آرام بلندم کرد و دستش را دور شانه ام انداخت
با چهره ای سخت جواب چاوش را داد :

_ دستشون درد نکنه ... خودم میبرمش دکتر

_ تو اگر دکتر ببر بودی که به این حال و روز نمی
افتاد ... چشماش چرا اونطور باد کرده؟

لبم را گزیدم و قبل از امیرواالال جوابش را دادم :

_ بس کن چاوش ...رتبه کنکورم خوب نبود دیشب گریه
کردم چشمام اینطور شده

مامان گلی دستم را گرفت :

_ بشین االالی ... تو بشینی شوهرتم میشینه عزیزم

جگوار سبا ساالالر 



 

معذب زیرچشمی به امیرواال خیره شدم
سرش را به سمتم برنگرداند

نگاهی به چشمان منتظرشان انداختم و ناچار دوباره روی
مبل نشستم

_ 

امیرواال بدون اینکه اعتراض کند دست به کمر با ابروهایی
درهم گره خورده باالی سرم ایستاد و صدایش را باال برد :

_ محدثه

مامان گلی خندید :

_ هیچ کدوم از دخترا نیستن

آهی کشید و ادامه داد :

_ برای چی بمونن مادر؟ تو و االی که رفتین بی
معرفتا ... ساره هم تو خونه پیداش نمیشه ... دیگه غذا

پختن برای سه نفر کاری نداره که از پسش بر نیام

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

سکوت کرد
کس دیگری حرفی نزد

حاج بابا بعد از مکث کوتاهی روی مبل سلطنتی نشست و
جدی گفت :

_ گلین؟

مامان گلی نیم خیز شد :

_ بله حاجی؟

_ ببین واال چیکار داشت با دخترا

مامان گلی سریع ایستاد و لبش را گزید :

_ فراموشم شد مادر ... جانم؟ چی بیارم برات؟ چرا نمی
شینی؟

امیرواال دستی در موهایش گرداند
کالفگی اش را احساس می کردم

 کاش حداقل حاج بابا کمی فاصله می گرفت

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ بی زحمت برای االالی یکم غذا بکش مامان گلی ... تا
برسیم کرج ضعف کرده

حاج بابا دوباره با صدایی بلند گفت :

_ گلین؟

مامان گلی مستاصل به سمتش برگشت :

_ بفرما حاجی؟

_ میز رو دوباره بچینید برای واالال و زنش

امیرواالال عصبی دندان هایش را روی هم فشرد :

_ الالزم نیست ... من گرسنه نیستم

حاج بابا بی توجه به او دوباره دستور داد :

_ قیمه بادمجون هم اگر از دیشب داری بیار سر سفره

با دلهره دست سردم را روی دست امیرواالال گذاشتم تا
واکنش بدی نشان ندهد



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

انگار با لمس دستش از فکر و خیال بیرون آمد
گرفته خیره ام شد و آرام زمزمه کرد :

_ جان؟ رنگت چرا پریده امروز؟ پاشو بریم خونه ... سر
راه نهارم می خوریم یک جا

وای که اگر بازهم امیرواالال به حاج بابا بی توجهی می
کرد ...

انگار فقط من نگاه دلتنگ پیرمرد را روی او می دیدم!

آرام لب زدم :

_ نهار بمونیم

چهره اش سخت تر شد :

_ پاشو هرچی بخوای سرراه میخریم

_ خب همینجا نهار بخوریم دیگه ... من گرسنه امه ...
هیچی دست پخت مامان گلی نمیشه

عصبی نگاهم کرد و بعد کالالفه پوف کشید
می دانست دلیل کارم را اما بخاطر حالم کوتاه می آمد



سبا ساالر

جگوار 

مامان گلی با ذوق صدا زد :

_ آماده ست ... بیاین سر میز ... کاش منم نخورده بودم
االن با شماها می نشستم ذوقتونو می کردم ... شماها که

نیستین ساره و چاوش هم بعضی وقتا نمیان ... خونه سوت
 و کوره غذا از گلوی آدم پایین نمیره

زودتر بلند شدم
چشمانم دوباره سیاهی رفت اما توجهی نکردم

دست امیرواال را به سمت میز کشیدم
حاج بابا خیره مان بود

پشت میز نشستم
امیرواال با چهره ای سخت بشقابم را پر کرد و قاشق را

دستم داد

بدون انعطاف زمزمه کرد :

_ تمومش می کنی

معذب از نگاه های خیره شان سر تکان دادم

_ 

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

قاشق اول را که در دهانم گذاشتم انگار اشتهایم باز شد

برخالالف انتظارم نه حالم بد شد و نه دوباره احساس تهوع
داشتم

قاشق بعدی را پرتر در دهانم گذاشتم و با عجله مشغول
شدم

 اول که تمام شد و امیرواالال کفگیر بعدی را در بشقابم
بشقاب

خالی کرد مامان گلی بهت زده به من که با دهان پر خیره
ی غذایم بودم نگاه کرد :

_ مادر تو که اینقدر گرسنه ات بود چرا نیومدی سر میز؟
االالن شوهرت فکر میکنه ما اینجا گرسنگیت میدیم

 انگار کم کم سنگینی نگاه حاج بابا را فراموش می
امیرواالال

کرد

با خنده چنگالش را در تکه ای از گوشت ها فرو برد و
جلوی دهانم گرفت :

_ جدا نکن گوشتاشو ... حواسم هستا



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

با چهره ای جمع شده گوشت را گرفتم و آرام جویدم
مامان گلی آرام سر تکان داد

زمزمه آرامش را تنها من و امیرواالال شنیدیم :

_ من که از کار شما سردر نمیارم مادر ... مثل زنای
حامله شده

انگار گوشت در دهانم تبدیل به سنگ شد

با کمی آب به زور فرو اش دادم و به میز خیره شدم :

_ امیرواالال؟

جوابم را نداد
آرام زمزمه کردم :

_ تو که حواست بود مگه نه؟

بطری شیشه ای را از کنار ظرف سبزی برداشت و لیوانش
را پر کرد

قبل ازینکه لیوان را به دهان ببرد مثل خودم عصبی زمزمه
کرد :

_ نه اولین بار

جگوار سبا ساالالر 



 

گیج و بهت زده خندیدم :

_ اما باید می بود! حتی اولین بار چون آدم می تونه تو
اولین بارم حامله شه! نمی تونه؟

شقیقه اش را مالید و زیرلب جوابم را داد :

_ هنوز هیچی معلوم نیست...

سردرگم خندیدم :

_ هفته پیش باید پریود میشدم اما نشدم!

_ به من نگفتی

عصبی ابرو باال انداختم :

_ چرا باید میگفتم؟! من حتی فکرشم نمی کردم ...

باصدای زنگ خانه جمله ام را ادامه ندادم

دقیقه ای بعد صدای سالم و احوال پرسی دکتر منزوی با
حاج بابا و بقیه آمد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

_ 

حاج بابا خندید و مرا عروسش معرفی کرد
او تنها کسی بود که از اولین روزی که در این خانه پا

گذاشتم مرا عروس امیرواال دیده بود و این دیدگاه هیچ وقت
 تغییر نکرد حتی زمانی امیرواال برای پنج سال ناپدید شد

او مرا دوست داشت چون امیرواال را دوست داشت!

همانطور که چند ساعت پیش گفته بود من گلش بودم اما
گلی که برای نوه اش پرورش داده بود!

منزوی مشغول پرسیدن حال چاوش بود که ساره رسید و
متعجب خندید :

_ چه خبره؟ آفتاب از کدوم طرف در اومده که امیرواال
افتخار داده

چاوش ارام غرید :

_ ساکت باش ساره ... نمی بینی تنها نیستیم؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

 ساره با خنده ای بی خیال سر تکان داد

دکتر معاینه کرد و بدون خجالت هر سوالی داشت جلوی
جمع از من پرسید

کالفه با خود فکر کردم کاش حداقل اول از بقیه می
خواست تنهایمان بگذارند!

مامان گلی نگران نگاهش کرد :

_ چی شده آقای منزوی؟ یکم داروی تقویتی بنویسین براش

منزوی آرام خندید
ریزنقش و الغر بود با ریشی پروفسوری و عینکی گرد

_ تقویتی هم استفاده می کنه به موقع اش گلین بانو اما
اونارو باید دکتر خودش تجویز کنه ... فردا صبح اول وقت

آزمایش بده

حاج بابا با خشم پوف کشید :

 _ پس تو رو برای چی خبر کردم دکترجان؟

منزوی صبور لبخند زد :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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جگوار
نایس بانو

_ من از نتیجه تون مطمئنم حاجی! ولی آزمایش که بده
صددرصد مشخص میشه ... اگرم تا فردا نمی تونید صبر

کنید یکی و بفرستید از داروخونه دوتا بیبی چک بخره

احساس کردم سرم گیج رفت
دستم را به پیشانی ام گرفتم و لبم را گزیدم

می توانستم قسم بخورم هیچ زمان در این پنج سال صدای
مامان گلی را اینطور ذوق زده و خوشحال نشنیده ام :

_ حامله ست دکتر؟ آره؟

منزوی با لبخند به نشان تایید سر تکان داد و مشغول نوشتن
چیزی روی برگه ی روی میز شد :

_ اول آزمایش! بعد براتون شماره ی یکی از همکارام که
خودم کارش رو قبول دارم نوشتم ... اگر بتونید وقت

بگیرید عالی میشه اگرم نتونستید به منشی بگید من معرفی
کردم

برگه را روی میز گذاشت و به سمت کیفش رفت
لحظه آخر مودبانه به من خیره شد :

_ امیدوارم حالتون زود تر مساعد بشه خانم جوان

جگوار سبا ساالالر 



 

جوابش را ندادم
آرام گردن خشک شده ام را باال گرفتم و به امیرواال که

عقب تر ایستاده بود خیره شدم

_ 

ساره با سرگرمی نگاهمان کرد :

_ بچه نمی خواستین نه؟

اورا درک نمی کردم
هیچ وقت از من خوشش نمی آمد این را خوب می دانستم

اما دلیلش را نه

البته به قول چکاوک ساره از هیچ کس به جز دوستان
عجیب غریبش خوشش نمی آمد!

بی خیال نگاهی به حاج بابا و مامان گلی که مشغول راهی
کردن دکتر بودند انداخت :

_ خب چرا جلوگیری نکردی که حاال اینطوری زرد کنین؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر
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سبا ساالر

جگوار 

ترسیده زمزمه کردم :

_ من ... من یاد نداشتم!

شانه باال انداخت و خندید :

_ به امید خدا برای دومی سومی یاد میگیری

امیرواال با خشونت غرید :

_ ببند دهنتو ساره

لبخند ساره کمرنگ شد اما از بین نرفت :

_ خوشحالی امیر مگه نه؟

به امیرواال خیره شدم
نگاهش گیج بود و هنوز به خودش نیامده بود

ساره با ابروهای باال رفته ادامه داد :

_ خب االن دیگه عالوه بر خودت بچه ات هم میشه
نورچشمی ... قبلش امیرواال روی چشم حاج بابا جا

داشت ... االن دیگه بچه اشم اضافه شده

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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_ تو هنوز عادت نکردی؟ هنوزم از حسادت داغ میکنی؟!
حوصلت رو ندارم ساره

ساره بدون اینکه جوابش را دهد به من خیره شد و خندید :

_ دعا کن بچه ات پسر باشه االالی ... آتوسا رو نبین ...
خودش خواست بره اون سر دنیا وگرنه تو این خانواده پسر

بزایی نونت تو روغنه!

از جا بلند شد و همانطور که فاصله می گرفت چشمک
زد :

_سند چندتا زمین و مغازه میخوره به اسم خودت سند بچه
 میخوره به اسم حاج بابا! مثالال شرط میبندم االالن اسمش

اتم
رو هم انتخاب کرده

امیرواالال خشمگین جلو آمد
ترسیده نیم خیز شدم اما او بی توجه به من شانه اش را

گرفت و تحقیر آمیز به سمت پله ها هلش داد :

_ گمشو ساره ... دهن من رو باز نکن که خودت میدونی
پاتو از خونه   با چندتا جمله میتونم کاری کنم حاجی نذاره 
بیرون بذاری  

جگوار سبا ساالالر 



 

پوزخند زد و ادامه داد :

_ متاسفانه بابای تو مثل من و مهراب از پول و خونه و
ماشین نگذشته و هنوز زیر دست حاجیتونه ... بگه بمیر

میمیره چه برسه عکس پارتیای دخترش برسه دست
حاجی ...

باالخره لبخند ساره محو شد
مضطرب به در خیره شدم

هنوز خبری از حاج بابا و مامان گلی نبود و نمی دانستم
چاوش کجا غیبش زده

امیرواال محکم تر به سمت پله ها هلش داد :

_ جلو چشم من نباش ... دور من و زنم بپلکی زندگیتو
سیاه می کنم ساره

ساره عصبی به سمت پله ها رفت
بغض کرده با نفرت خندید و رو به من گفت : 

_ پنج سال اینجا بودی اما تازه از امروز به بعد با روی
واقعی سزاوارا آشنا میشی ... پسر بزایی مال حاج

باباست ... دخترم بزایی آخرش میشه ماندانا

جگوار سبا ساالر
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بدون اینکه دست خودم باشد آرام انگشت هایم را روی
شکمم سر دادم :

_ امیرواال ماندانا عمه ات بود نه؟ دختر حاج بابا؟

نگاهی به دستم که روی شکمم گذاشته بودم انداخت و کالفه
موهایش را چنگ زد :

_ آره ... بپوش بریم

_ چه بالیی سرش اومد؟

_ بعدا حرف می زنیم ... حاضرشو االی

_ ماندانا چی شد؟

جگوار سبا ساالر
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امیرواالال که با چشمان قرمز به سمتش حمله کرد با حرص
خندید و از پله ی آخر هم گذشت و وارد اتاقش شد

_



 

 

سبا ساالالر

جگوار
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_ بس کن ... بپوش بریم ببینیم چه خاکی تو سرمون بریزیم
... سر راه بیبی چک بخرم صبحم بریم آزمایش

_ ماندانا ...

خشمگین با صدای بلند میان حرفم پرید :

_ مرد ... ماندانا مرد! فهمیدی؟ حاالال بپوش بریم

قبل ازینکه بتوانم جوابش را دهم حاج بابا با اخم هایی درهم
وارد شد :

_ چه خبرته پسر؟ تو خونه خودتونم همینطور سرش داد
می زنی؟

امیرواالال بهت زده نگاهش کرد و بعد خندید
عصبی ، بلند و بدون مکث :

_ حاج سپهبد سزاوار شما فکر کن من تو خونه ی خودمون
روش کمربند می کشم ... مهمه واست؟ مگه خودت جلوی

کالالنتری جاش نذاشتی؟ حاالال ادعات میشه؟

مامان گلی نگران خیره اش شد
امیرواالال دوباره خندید و سر تکان داد :

جگوار سبا ساالالر 
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 آها ببخشید ... یادم نبود حاجی! االالن دیگه حامله ست  
_
مگه نه؟ آخ که اگر برای امپراطوری حاج سزاوار پسر
 بیاره چی میشه ... امیرواالالی دوم!  
دنیا

خشمگین جلو رفت
ترسیده در خودم جمع شدم

چرا درکشان نمی کردم؟ من سال هااینجا زندگی کرده بودم
و حال هیچ کدامشان را نمی شناختم

همه برایم غریبه بودند...

روبه روی حاج بابا ایستاد و زمزمه کرد :

_ راستی اسمم براش انتخاب کردی حاجی؟! فقطم پسر مگه
نه؟ شغلش و رشته اش رو چی؟ شک ندارم تو همین

چنددقیقه همش رو تو ذهنت چیدی

حرف های ساره تاثیرش را گذاشته بود!

حاج بابا تسبیح فیروزه ای رنگ را دور دستش چرخاند و
غرید :

_ بس کن واالال

جگوار سبا ساالالر 
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امیرواالال خشمگین بود و صدایش می لرزید
با تحکم بدون ترس در چشمان حاج بابا خیره شد :

_ اگر بچه ای باشه من و زنم تصمیم میگیریم دنیا بیاد یا نه
... برای اسمش ، برای تولدش ، برای محل زندگیش و

برای همه چی اون بچه من و االالی تصمیم می گیرم ...
مادر و پدرش! نمی ذارم بچگی اونم مثل من سیاه کنی

حاج بابا خونسرد لبخند زد :

_ پس چرا خوف کردی پسر؟

لبم را گزیدم
امیرواالال همانطور خیره در چشم های حاج بابا صدایش را

باالال برد :

_ االالی؟

کنارش ایستادم و آرام زمزمه کردم :

_ جان؟

_ بپوش بریم

جگوار سبا ساالالر 



 

_ 

مامان گلی پادرمیانی کرد :

_ کجا برین مادر؟ تو مگه شب نباید بری سرکار؟ این بچه
تنها می مونه

حاج بابا روی مبل نشست و حرفی نزد
امیرواال سر تکان داد :

_ میگه دوستش بیاد پیشش

_ ببین دکترم گفت ضعیف شده ... دوباره از حال بره تو
نباشی چی میشه؟ مگه دوست جای خانواده ی آدم رو

میگیره؟

امیرواال پوزخند زد
احتماال به این خانواده که هرکدام داستانی برای خود داشتند

_ باز میارمش اگر دوست داشت ... فعال ببرمش آزمایشگاه

جگوار سبا ساالر
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_ کدوم آزمایشگاه؟ ببرش یک جای درست حسابی ...همین
آدرسی که دکتر داد ببر ... تهرانه ... چرا الکی بری کرج؟

امیر دوباره حالش بد شه تو نباشی چی میشه؟ من اینجا
بهش می رسم ... زن حامله رسیدگی می خواد

تنم از حرفی که زد مور مور شد
امیرواالال کالالفه زمزمه کرد :

_ هنوز چیزی معلوم نیست

حاج بابا باالالخره سکوتش را شکست :

_ گلین؟ اتاق امیرواالال رو آماده کن شب بمونن

زیرچشمی نگاهش کردم
کالالفه و سردرگم بود

می دانستم تنهایی من در خانه باعث شده بود برای ماندن
دودل شود وگرنه امکان نداشت قبول کند

مامان گلی بازویش را کشید :

_ برو مادر ... دست زنت رو بگیر برین تو اتاق استراحت
کنید ... یکم بخواب شب میخوای بری مطب ... من حواسم

جگوار سبا ساالالر 
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به االالی هست ... صبحم خودم بیدارش می کنم صبحونه
اش رو میدم اومدی برین آزمایشگاه

امیرواالال کالالفه پرسشی نگاهم کرد
آرام سر تکان دادم و به سمت پله ها رفتم
پشت سرم آمد و کنار گوشم زمزمه کرد :

_ امشب میتونی بگی دینا بیاد پیشت؟ نمونیم اینجا ... برای
فرداشب یک کاری می کنم

_ دینا با خانوادش رفته مسافرت ... حالم خوبه امیرواالال
اگر میخوای بریم مهم نیست میتونم تنها بمونم

کالالفه پوف کشید و از سرناچاری سر تکان داد

ناخوداگاه به سمت اتاقی که قبل از رفتن در آن میماندم راه
افتادم که بازویم را به سمت اتاق خودش کشید :

_ کجا؟ اونجا کوچیکه تختشم یک نفره اس

خواستم بخندم اما لب هایم کش نیامد

انگار نه انگار که طبقه سوم آپارتمانی کوچک و تک
خواب با تختی یک نفره می ماندیم!

جگوار سبا ساالالر 



 

نگاهم را به میز کامپیوتر قدیمی و قاب عکسی که همراه
پدرش کنار استخر بود دادم

بیچاره وار پوف کشید و مضطرب پشت سر هم پایش را
تکان داد :

جگوار سبا ساالر
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وارد اتاق که شدیم به محض بسته شد در پیراهنش را از تن
کند

آرام صدایش زدم :

_ امیرواالال؟

انگار تازه از بند قفسی رها شده بود و می تواست
احساساتش را فریاد بزند

 موهایش را چنگ زد و با چشمانی کالالفه خیره ام
خشمگین

شد :

_ دکتره مطمئن نبود مگه نه؟

_
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همه اش به _ وای وای وای ... کار و درس و مهاجرت 
گند کشیده میشه

ترسیده با استرس نگاهش کردم
انتظار داشتم او دلداری ام دهد اما انگار حال خودش بدتر

بود

نگاهی به چشمان وحشت زده ام انداخت و بعد با عذاب
پلک هایش را روی هم فشرد :

_ آخه این از کجا اومد؟ تو خودت هنوز بچه ای... لعنت به
من

از جا بلند شد و با صورتی درهم به سمت در رفت
آرام زمزمه کردم :

_ کجا؟

بدون اینکه نگاهم کند جوابم را داد :

_ دوش بگیرم میام ... سرم داره منفجر میشه

حرفی نزدم

جگوار سبا ساالالر 



سبا ساالر
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در که بسته شد گوشه ی تخت نشستم

هنوز باورم نشده بود
هضم حرف ها و اتفاقات برایم سخت بود

دقایقی در سکوت به زمین خیره شدم و بعد دستم ناخوداگاه
به سمت شکمم رفت

 آب دهنم دا فرو دادم و با ترس بلند شدم
دود دل به سمت آینه ی قدی رفتم و روبرویش ایستادم

نگاهی به در بسته انداختم
تنها بودم!

لبم را گزیدم و با احتیاط کمی به سمت تخت چرخیدم

معذب لباسم را باال دادم و در آینه به شکمم خیره شدم
تقریبا صاف بود

فشار دندان هایم روی لبم شدت گرفت

با باز شدن در ترسیده جیغ کشیدم و عقب رفتم

امیرواال با موهای آب چکان خیره ام شد
لباس را با سرعتR پایین دادم اما فایده ای نداشت

جگوار سبا ساالر
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نگاهش چند ثانیه روی شکمم ماند و بعد گرفته تر از قبل به
سمت لباس هایش رفت

دوش گرفتنش ده دقیقه هم زمان نبرده بود انگار تنها برای
وقت کشی و پرت کردن حواسش به حمام رفته بود

در سکوت شلوارکی از کمد قبلی اش بیرون آورد و به پا
کرد

به اطراف خیره شدم
دیوار سمت راست تقریبا ناپدید شده بود

گوشه به گوشه اش تابلوهای عجیب غریب بود
عکس هایی قاب گرفته شده از حیوانات ، چادرهای عشایر

و طبیعت

با لبخندی پر حسرت جلو رفتم و انگشتم را روی یکی از
عکس ها کشیدم

صدایش را از پشت سر شنیدم :

_ بهش میگن جگوار اگر اشتباه نکنم ... یک گونه پلنگه

آرام زمزمه کردم :



 

با خنده ای کم جان الله ی گوشم را بوسید
در خودم جمع شدم و دستم را روی دستش گذاشتم

حال دست های هردویمان روی شکمم بود!
آرام زمزمه کردم :

_ االن یک بچه اونجاست؟!

جگوار سبا ساالر
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_ اصالالن می گفت تو جنگل هست ... قرار بود یک روز
با دوستاش بریم ببینیم

غمگین خندید و از پشت سر آرام دستش را دور شکمم حلقه
زد :

 گونه اش در حال انقراضه عشقم ... فکر نمی کنم اصالال
_

تو ایران وجود داشته باشه

بی تفاوت سر تکان دادم :

_ مهم نیست ... من بهش قول دادم ... یک روز برای دیدن
جگوار برمی گردم و باهاش میرم تو جنگل حتی اگر هیچ

جگواری نباشه

_
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صدای خنده هایش که هیچ صدای نفس هایش هم قطع شد

دستش را از روی شکمم برداشت و خواست فاصله بگیرد
که به سمتش برگشتم :

_ امیرواالال؟

کالالفه سر تکان داد
سردرگم و غمگین بود ... بهت زده و گرفته

مثل کسی که حقیقتی را می داند اما آن را انکار می کند و
از تکرارش توسط دیگران فراری ست

نمی دانم در چهره ام چه دید که گونه ام را نوازش کرد :

_ ما با هم درستش می کنیم

بعض کرده زمزمه کردم :

_ چرا حواست نبود؟

نگاهش را دزدید :

_ هنوز چیزی معلوم نیست االالی بس کن

جگوار سبا ساالالر 



 

صدایم ناخوداگاه باال رفت :

_ دکتر بود امیرواال ... دکتر گفته ... نمی تونی انکارش
کنی چون وجود داره ... داره رشد میکنه ... تا چند ماه
دیگه شکمم میاد جلو و بعدم به دنیا میاد می فهمی؟ ما

میشیم پدر مادرش!

موهایش را چنگ زد ، گوشه ی تخت سورمه ای رنگ
نشست ، آرنج هایش را روی پاهایش گذاشت و سرش را به

دستانش تکیه داد

حال او از من بدتر بود اما نمی توانستم سکوت کنم
از موقعیت پیش آمده وحشت کرده بودم

_ دانشگاهم چی؟ اگر قبول بشم نمی تونم برم ... بمونم
پشت کنکورم مگه می تونم درس بخونم؟

دوباره موهایش را چنگ زد
صورتش را نمی دیدم

سرش را میان دست هایش گرفته بود

_ امیرواال؟

جگوار سبا ساالر
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سبا ساالر

جگوار 

گرفته زمزمه کرد :

_ جان؟

_ من ازش می ترسم

آرام جوابم را داد :

_ منم

_ باید چیکارش کنیم؟ اصال مگه من و تو می تونیم
بزرگش کنیم؟ تو نصف شبانه روز رو نیستی ... من باید

برم دانشگاه ... من ... من حتی تا به حال نوزاد بغل
نکردم!

_ منم

_ زندگیمون بهم میریزه ... کار تو ، درس من ... مطمئنم
حتی بیست و چهار ساعت هم از پسش برنمیایم

_ منم

عصبی نگاهش کردم :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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جگوار 

_ میشه جز منم حرف دیگه ای بزنی؟

سرش را که باال آورد سکوت کردم
چشمانش قرمز شده بود و نگاهش خسته

مرا یاد خودم می انداخت زمانی که با اصالن کار اشتباهی
می کردیم و به گوش اکتای می رسید

آن زمان هم اصالن امیدوار خیره ی من می شد تا همه چیز
را درست کنم

من اما دقیقا مثل حاالی امیرواال خسته و سردرگم سکوت
می کردم

سنی نداشتم ، خودم هم در دردسر افتاده بودم و چاره ای
پیدا نمی کردم تنها سکوت می کردم تا اصالن بیشتر نترسد

_ 

سرم را پایین انداختم
گردنش را مالید و بیچاره وار زمزمه کرد :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ تقصیر من بود ... من احمق حواسم نبود ... من و تو از
پسش بر نمیایم و از آخر درست مثل امشب کارمون کشیده
میشه به عمارت ... حاجی این بچه رو هم بدبخت می کنه

االالی

با احتیاط پایین پاهایش روی زمین نشستم
حرفی نزدم

از نظر من حاج بابا کسی را بدبخت نمی کرد!
کمی خودخواه بود و مغرور

هرکسی را دوست نداشت و با هرکسی کنار نمی آمد
جدیتش ترسناکش کرده بود و حرفش هیچ وقت تغییر نمی

کرد
اما باز هم آدم بدی نبود!

او پنج سال پیش پناهم داده بود و زمانی که همه در این
خانه با شک و بددلی نگاهم می کردند از من حمایت کرده

بود

از نظر من او آدم بدی نبود!
امیرواالال را دوست داشت اما بلد نبود ابرازش کند

سرم را روی پایش گذاشتم
بالالفاصله انگشت هایش را میان موهایم فرو برد :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ نگران نباش باشه؟

با لبخند سر تکان دادم اما نگران بودم!
شب که تنهایم گذاشت و به کرج برگشت ، صبح زود که

مامان گلی بیدارم کرد در حالی که تا روشنی هوا خواب به
چشمانم نیامده بود ، تمام لحظاتی که زیر نگاه سنگین حاج

بابا صبحانه خوردم و زمانی که که مامان گلی با ذوق
راهی ام کرد هم نگران بودم

امیرواال که دنبالم آمد خستگی از سر و رویش می بارید

موهایش بهم ریخته بود و دو دکمه ی باالی پیراهنش را باز
گذاشته بود

در جواب تمام سواالت و جمالتم بی حوصله سرتکان داد ،
تنها زمانی که با لب های برگشته و چشمان مضطرب گفته
بودم استرسم حتی از زمان کنکور هم بیستر است مردانه

خندیده بود

تمام مدت که آزمایش می دادم در سکوت کنارم بود و تنها
زمانی لب باز کرد که زن گفته بود باید تا فردا برای

فهمیدن نتیجه صبر کنیم

جگوار سبا ساالر
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با توپ پر با دکتر منزوی تماس گرفت و بعد همه چیز
درست شد!

 ساعت بعد زنی با روپوش سفید و موهای طالالیی رنگ
چند

با لبخند نگاهمان کرد :

_ تبریک می گم! جواب مثبته

نمی دانستم چه احساسی داشتم تنها می دانستم در آن لحظه
واکنش و حال امیرواالال برایم مهم تر بود

اویی که در سکوت موهایش را چنگ زد و بعد دستش را
روی گردنش نگه داشت ، سری برای زن تکان داد و

زیرلب تشکر کرد

کنارش که ایستادم کیف کوچکم انگار سنگینی میکرد که با
زور نگهش داشته بودم

کیف را از دستم گرفت و آرام به سمت ماشین راهنماییم
کرد تا راه بیفتم

روی صندلی نشستم و نگران خیره اش شدم
صورتش به سفیدی می زد



سبا ساالر

جگوار 

آرام زمزمه کردم :

_ خوبی؟

بدون اینکه به سوالم توجهی کند پرسید :

_ میخوای سقطش کنیم؟

_ 

دستم را روی شکمم گذاشتم
 سقطش کنیم؟
چه کسی را؟

آن موجود کوچکی که در شکمم بود؟! 
آسکی هم باردار بود
او هم سقط کرده بود

یادم می آمد که هربار درباره اش حرف می زد می گفت
اندازه ی لوبیا ست

من اما فکر نمی کردم او لوبیا باشد!

از نظر من اویی که در بدنم جا خوش کرده یک قند سفید و
کوچک بود که در شکمم آب نمی شد!

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ چی کار کنیم؟!

پایش را محکم تر روی پدال گاز فشرد
سرعتمان باال رفت

از میان فکی که حتی من هم میتوانستم فشار رویش را
تشخیص دهم زمزمه کرد :

_ سقطش کنیم...

دوباره که تکرار کرد بازهم ناخوداگاه دستم به سمت شکمم
رفت

نگاهی به واکنشم انداخت و عصبی صدایش را کمی باال
برد :

_ به خودت ترغیب نکن االی! نه تو حسش می کنی و نه
اون پا برای لگد زدن داره

بغض کرده به بیرون خیره شدم اما کوتاه نیامد :

_ منو ببین ... دارم ازت سوال می پرسم االی ... بغض
نکن ... می دونم هنوز سنی نداری ، می دونم تقصیر تو
نیست عزیزم ، می دونم هنوز خودت باید بزرگ شی نه

جگوار سبا ساالر
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بچه بزرگ کنی اما همین یک بار و بزرگ شو و جواب
من و بده

اشکم روی گونه ی راستم چکید
آرام سر تکان دادم :

_ نگهش داریم

با تحکم انگشتش را باالال برد :

_ اونی که تو شکمته عروسک نیست االالی ... جون داره
می فهمی؟ نمی تونیم بذاریم جلومون حوصله مون که سر

رفت باهاش خاله بازی کنیم ... مسئولیت داره ، خرج
داره ، وقت می خواد ، رسیدگی میخواد

بیستر در خودم جمع شدم و با چشمان اشکی نگاهش
کردم :

_ تو دلت میاد بکشیش؟

_ ترجیح میدم االالنی که حتی قلبشم تشکیل نشده بکشمش تا
اینکه به دنیا بیاد و بعد تو این دنیا روزی ده بار بمیره ...
من نمی خوام یکی بشم مثل بابای تو که دخترمو به آبروم

جگوار سبا ساالالر 



 

 
 

_ می تونی خودت بچگی نکنی و اونو بزرگ کنیم؟ تویی
که تو چهارده سالگی گند زده شد به زندگیت میتونی حاال

یکی و طوری تربیت کنی که زندگیش مثل خودمون

جگوار سبا ساالر
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جگوار
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بفروشم االالی ... تو هم نمی خوای بشی یکی مثل مادر من
که بی توجه به بچه هاش رفت اون سر دنیا عشق و حال

_ ما مثل اونا نمیشیم

صدای من لرزان و پر بغض بود
صدای او محکم و گرفته

_ از کجا معلوم؟ اگر نگهش داشتیم زندگیمون صد و هشتاد
درجه می چرخه االالی ... می تونی؟

نگاهم را دزدیدم
می توانستم؟
چه چیز را؟

هر دختری از چهار پنج سالگی بارها و بارها در ذهنش
لباس عروس می پوشد ، مادر می شود و کالسکه ی بچه

راه می برد اما این اینبار فرق داشت ...

_
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نشه ... منی که در عوض اون ساالالیی که طعمش رو
 می خواستم پا به پات بچگی کنم می تونم حاالال بچه

نچشیدی
امون رو بزرگ کنم؟

پلک هایم را بستم
کاش سکوت می کرد

تا همینجا هم برای شکستنم بس بود

صدای زنگ موبایلش که در فضا پیچید کالالفه جواب داد :

_ جانم مامان گلی؟ بله مثبته ... به اونی که کنارت منتظر
نشسته بگو جوابش مثبت بود اما خوشحالی نکنه چون

جنسیتش رو بهمون نگفتن ... هنوز باید چند ماه صبر کنه
برای شیرینی دادن

با دلهره دستم را روی دستش گذاشتم :

_ امیرواالال

نگاهی به صورتم انداخت و کالالفه پوف کشید :

_ نه عزیز من نه ... میریم کرج ... ما عمارت چیکار
داریم؟



سبا ساالر
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 در سکوت خیره اش شدم

_ یعنی چی؟ بدون اینکه به ما بگید؟ تا این حد مطمئن
بودید زن من حامله اس؟!

کاش صدایش را روی اسپیکر می زد تا من هم می فهمیدم
چه خبر شده

_ الزم نیست ... نه ... اصال شده براش پرستار میگیرم به
شما زحمت نمیدیم

بی حال سرم را به صندلی تکیه دادم و او چند دقیقه با
اصرارهای مامان گلی سروکله زد اما از آخر مثل همیشه

مامان گلی پیروز شد

موبایل را قطع کرد و با بی احتیاطی روی داشتبرد پرتش
کرد :

_ یک ساعتی بریم عمارت بعد برگردیم خونه

سر تکان دادم
آنقدر بی حوصله و خسته بود که جرات مخالفت نداشتم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

جلوی عمارت که پیاده شدیم مبهوت به گوسفندی خیره شدم
که میان بازوان مرد غریبه دست و پا میزد

حاج بابا با لبخندی کمرنگ کنار در ایستاده بود و نگاه
خیره اش را از صورت امیرواالال بر نمی داشت

سینی اسپند در دستان مش خسرو بود و مامان گلی که چادر
رنگی به سر داشت نگاهش را میان من و امیرواالال می

گرداند

مات به بقیه خیره شدم
عمو محسن ، همسرش ، سیما و شوهرش ، چاوش و

چکاوک

آب دهنم را فرو دادم
امیرواالال کنارم ایستاد

صورتش را ندیده هم می توانستم تشخیص دهم او هم
متعجب است

مرد غریبه که زیرپوش سفید رنگ و شلوار کردی به تن
داشت گوسفند را میان پاهایش گرفت و به حاج بابا خیره  
شد :  

خالالصش کنم حاجی؟
_

جگوار سبا ساالالر 



 

حاج بابا خندید و سر تکان داد

حتی هنوز درست متوجه اطرافم نشده بودم که بدن بی سر
حیوان بیچاره جلوی چشمانم به دست و پا زدن افتاد و جوی

باریک خون روی زمین جاری شد

احساس کردم زیر پاهایم خالی شد

قبل ازینکه بیفتم امیرواال بازویم را گرفت و ناتوان زمرمه
کرد :

_ لعنت بهت حاج سپهبد سزاوار

_ 

پشت سر هم نفس عمیق کشیدم
امیرواال آرام پرسید :

_ خوبی؟

سر تکان دادم :

جگوار سبا ساالر
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_ آره ... از وقتی خون دادم بی حالم ... استراحت کنم
خوب میشم

مامان گلی جلو آمد و در آغوشم کشید
چشمانم را بستم

چادررنگی اش بوی خاصی می داد
بویی که در تمام عمرم حسرت بوییدنش را داشتم

او مادر بود!
بدون هیچ نسبتی با ما برای همه مان مادر بود

بوی مادر ها را می داد!

_ الهی من قربونت برم که اومدی تا این کینه هارو بشوری
ببری ... این بچه دوباره خانواده رو دور هم جمع می

کنه ... من فدات بشم االالی

سعی کردم لبخند بزنم
نیامده آن ها قبولش کرده بودند و بعد امیرواالال می پرسید

میخواهیم نگهش داریم یا نه!

چکاوک جلو آمد
او را جز مناسبت های خاص هیچ وقت در این خانه پیدا

نمی کردیم

جگوار سبا ساالالر 
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حاج بابا اینطور می خواست!

چکاوک و چاوش فرزندان نامشروع مهراب بودند و از
نظر حاج بابا باعث شرمندگی!

چاوش فرق داشت ... پسر بود و حاج بابا نتوانست از او
بگذرد

دوازده ساله که بود به خواست خودش به خانه ی حاج بابا
آمد و ماندگار شد

چکاوک اما در کنار مهراب ماند چون می دانست جایی در
این عمارت ندارد

گونه ام را بوسید و آرام زمزمه کرد :

_ خیلی زود بود االی

مامان گلی اخم کرد :

_ این حرفا چیه مادر؟ حاال که دیگه شده ... قدمش روی
چشم ... آدم که به هدیه خدا دست رد نمیزنه

عمو محسن روی شانه ی امیرواال کوبید :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

 _ مبارکه عمو جان

سیما خندید و نازنین را بغل زن عمو داد :

_ دخترم و میذاریم تو فریزر تا دامادم دنیا بیاد

 پوزخند زدم
حتی او هم روی پسر بودنش حساب کرده بود

شوهرش خندید و به شوخی گفت :

_ دخترم و به کس کسونش نمی دم

صدای چاوش از کنار حاج بابا بلند شد
متوجه آمدنش نشده بودم :

_ این یکی فرق داره ... نورچشمی سزاواراست ... واال
من که راضیم ندیده دختر بهش بدم حیف که دختر ندارم

حاج بابا حرفی نمی زد
در سکوت باالی سر گوسفند بیچاره ایستاده بود و خیره ی

من و امیرواال شده بود

به چشمانش نگاه کردم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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هیچ حسی را نمی توانستم در مردمک هایش تشخیص دهم
نه شادی و نه غم

مامان گلی با لبخند دعاگویان اسپند هارا دور سرم چرخاند
و بعد در سینی دست مش خسرو ریخت :

 بد دور باشه ... ان شاهللاهللاهللاهللا به سالالمت دنیا بیاد شاه
_ چشم

پسر

نفسم را کالالفه بیرون فرستادم و امیرواالال شقیقه هایش را
مالید :

_ جنسیتش معلوم نیست مامان گلی ، معلوم نیست

مامان گلی با سادگی خندید :

نداره عزیزم ... فرقی نداره ... انقدر از دیشب  Rفرقی _
گفتن تو دهنم پسر چرخید

سیما با لبخند دستم را کشید :

_ بریم تو ... دم در ایستادین درباره جنسیت اون کوچولو
حرف میزنید؟ رفت سه چهار ماه دیگه



 

_ 

یک دستم میان دست امیرواال و دست دیگرم در دست سیما
بود

به سمت عمارت که رفتیم سعی کردم جوی باریک خون را
نادیده بگیرم

لحظه آخر صدای حاج بابا به گوشمان رسید :

_ تو بمون پسر

زیرچشمی به صورت درهم امیرواال خیره شدم
برخالف انتظارم بدون مخالفت با اخمی کمرنگ سر تکان

داد و دستم را رها کرد :

_ برو عزیزم ... منم میام

هیچ وقت نفهمیدم آن روز حاج بابا به امیرواال چه گفت اما
هرچه بود کمی او را نسبت به این خانه و حاج بابا نرم تر

کرد

جگوار سبا ساالر
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دوساعت بعد بی توجه به اصرارهای مامان گلی به کرج
برگشتیم

در خانه را که باز کردیم لبخند زدم
خسته خودش را روی کاناپه انداخت :

_ به چی میخندی؟

_ دلم برای اینجا تنگ شده بود ...

خودش را جلو آورد و مچ دستم را کشید
بی تعادل روی پایش نشستم و سرم به سینه اش چسبید

شالم را کنار زد و گردنم را بوسید :

_ باید به فکر یک خونه ی دیگه باشیم

متعجب اخم کردم :

_ چرا؟!

بعد از مکث کوتاهی دستش را روی شکمم سر داد
گرمای انگشتانش را دوست داشتم



سبا ساالر

جگوار 

_ چون اون اتاق می خواد!

لبخند زدم :

_ نگو که می خوای وقتی دنیا اومد تو اتاق خودش
بخوابونیمش

_ تو نگو که می خوای وسط خودمون بخوابونیش!

با شیطنت دستش را روی لباسم رساند و یقه ام را به طرف
خودش کشید

لباس از بدنم فاصله گرفت و تمام بدنم پیدا شد

بدجنس به لباس زیرم زل زد :

_ ما االن تازه عروس دوماد محسوب میشیم!

با خنده عقب هلش دادم و یقه ام را درست کردم

_ تختش رو توی اتاق می ذاریم ... یک کمد کوچیک هم
می تونیم تو راهروی کنار اشپزخونه بذاریم ... نوزاد

اونقدرا وسیله نداره

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

لبم را به دندان گرفتم :

_ تو ناراحتی؟

بالفاصله پرسید :

_ تو چی؟

صدایم را کلفت کردم :

_ به قول حاج بابا سوال رو با سوال جواب نده پسر!

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

خسته همانطور که روی پاهایش بودم خودش را عقب کشید
، دست هایش را زیر سرش گذاشت و به کاناپه تکیه داد

متفکر به صورتم خیره شد و پوزخند زد :

_ دنیای عجیبیه ... تا دو روز پیش داشتیم به فروش خونه
برای مهاجرت فکر می کردیم ... االالن به فروش خونه

برای خرید یک خونه ی بزرگ تر و اتاق بچه!

_
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ابروی راستش را باالال انداخت و بعد دستش را دور کمرم
حلقه زد و به سمت خودش کشیدم

سرم را به سینه اش چسباندم و خندیدم
لب هایش را روی پیشانی ام گذاشت اما نبوسید :

_ من ناراحت نیستم اما دوست دارم اون رو از شکمت در
بیارم و بندازمش تو یک سطل آب ... مثل سیب زمینی!

ریز خندیدم :

_ چرا سیب زمینی؟

_ مامان گلی هروقت سیب زمینی پوست میکنه میندازه تو
ظرف اب سرد تا وقتی که می خواد سرخشون کنه سیاه

نشن

کمی از خودش فاصله ام داد و هر دو دستش را نوازش
وار روی شکمم کشید :

_ اون رو هم از تو شکمت در بیاریم و بندازیمش تو سطل
آب تا تازه بمونه ... بعد چندسال دیگه که تو بزرگ شدی ،

چندسال دیگه که کار من درست شد ، چندسال دیگه که  

جگوار سبا ساالالر 
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حس کردم تو خوشحالی و هر دو آمادگی داریم از تو سطل
آب بیرون بیاریمش و بزرگش کنیم!

چشمانم تر شد
نه از ناراحتی و غم

نمی دانم اسمش را چه می شد گذاشت اما غمگین نبودم
ذوقی همراه ترس ... شوقی ناشناخته!

 آرام سرش را به شکمم نزدیک کرد و زمزمه وار
امیرواالال

گفت :

_ آره بابایی؟ تو شنا می کنی تا مامانت بزرگ شه؟ تا
بابات خوشحالش کنه و وقتی زندگی گند دوتاشون از

ذهنشون پاک شد بغلت کنن؟

_ سطل آب نه!

_ چرا؟

بغض کرده خندیدم :

_ چون اون سیب زمینی نیست ... قنده! قند و اگر بندازیم
تو آب حل میشه



سبا ساالر

جگوار 

متفکر سر تکان داد :

_ با این حساب باید به مامان گلی زنگ بزنیم ... شاید
عالوه بر سیب زمینی یک دستورعملی برای قندم داشته

باشه

صورتش را میان دست هایم گرفتم و خیره اش شدم
این روزها هر چه می گفت و هر کار می کرد برای شادی

من بود و من این را خوب می فهمیدم

سرم را نزدیک صورتش بردم و آرام گفتم :

_ من دستورالعملش رو دارم امیرواال!

به چشمان خوش رنگش نگاه کردم ، موهای خرمایی و
پرپشتش و چشمانی که از دور خشن به نظر می رسید اما

برای من مهربان بود!

_ باید نه ماه تو شکمم نگهش داریم و بعد خودش میاد
بیرون ... ما از پسش برمیایم ... ما عاشقش میشیم ، اونقدر
زیاد که من بخاطرش بزرگ میشم و تو بخاطرش همه کار

می کنی...

جگوار سبا ساالر
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به نشان تایید برای ثانیه ای پلک هایش را روی هم گذاشت
و بعد باز کرد

با لبخند سرم را نزدیک بردم
لب هایش را روی لب هایم گذاشت و نرم بوسید

هم زمان دست هایش میان موهایم فرو رفت
کمی فاصله گرفت و آرام زمزمه کرد :

_ قندت باید بهم قول بده موهاش شبیه مامانش بشه

خندیدم
 کلمه " مامانی " که امیرواالال به کار می برد ضعف کردم

از
هر لحظه بیشتر مطمئن می شدم او خود قند است!

دستش را روی صورتم کشید و ادامه داد :

_ چشماش ، لباش ، بینیش ، موهاش اصالال جز به جز
صورتش باید شبیه تو باشه ... یک االالی کوچولو اما بازم

نمی تونم قول بدم اندازه ی تو دوستش داشته باشم

سرم را روی شانه اش گذاشتم و با لبخند حلقه ی دستانم را
دور گردنش تنگ تر کردم



سبا ساالر
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آن " االی کوچولو " آمده بود!
سیب زمینی امیرواال و قند من!

ناخواسته بود و بدون دعوت اما وجود داشت
او بود و جایی میان شکم مادرش ، به زمزمه های پدرش

گوش می داد...

_ 

این روزها مرگ را به چشمانم می دیدم!

من از روزهای سخت چهارده سالگی عبور کردم اما این
روزها نمی گذشت!

از خوابیدن وحشت داشتم چرا که می دانستم زمانی که
صبح شود و چشم باز کنم بدبختی هایم شروع می شود

نمی توانستم اسمش را حالت تهوع و یا سرگیجه بگذارم
چرا که این حالت هارا قبال هم بارها تجربه کرده بودم اما
وضعیت این روزهایم وحشتناک تر از هرچیزی ست که
در فیلم ها دیده و یا از بقیه درباره ی بارداری شنیده ام

دلم مادری را می خواست که هیچ وقت ندیده بودم
دلم آسکی را می خواست

جگوار سبا ساالر
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حتی دلم این روزها برای مامان گلی و سیما هم تنگ بود

از تنهایی و نبود امیرواالال واهمه داشتم
انگار دیوارهای خانه قصد بلعیدنم را داشتند

احساس می کردم هنوز هیچی نشده افسردگی گرفته ام!
شب تا صبح چندین بار از خواب می پریدم و با ندیدن  
 حالم بدتر می شد  
امیرواالال

دستم را روی شکمم فشردم و هق زدم :

_ ُمردم

نگران باالالی سرم ایستاد و لیوان آب را سمتم گرفت :

_ آب بخور

سرم را بیشتر در بالش فرو بردم :

_ بو میده!

کالالفه و سرگردان لیوان را سمت بینی اش برد :

_ جون خودت آبه عشقم ... چه بویی میده آخه؟!

جگوار سبا ساالالر 
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خودم هم شرمم می شد توضیح دهم تمام ظروف آشپزخانه
از نظرم بوی مایع ظرفشویی می داد!

حتی می توانستم بوی مواد شوینده ی بالش زیر سرم را هم
حس کنم!

بغض کرده جنین وار پاهایم را در شکمم فرو بردم :

_ امیرواالال؟

خسته تر از من کنار تخت نشست و دستش را روی موهایم
کشید :

_ جان؟

مثل دختربچه های پنج ساله با لب های آویزانی که می
دانستم او نمی بیند نالیدم :

_ من گرسنمه

_ بمیرم برات خب ... چی بیارم که دوباره باالال نیاری؟

_
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اشک هایم را پاک کردم و به خودم تشر زدم تا بیش از این
عذابش ندهم

هربار پابه پای من زجر می کشید و با عذاب وجدان
خودش را مقصر می دانست

_ هیچی ...

نگاهی به کت تنش انداختم و بی حال ادامه دادم :

_ مگه نباید بری مطب؟ برو دیرت شد

دستش را میان موهایم سر داد و من نفسم را حبس کردم تا
بوی کرم مرطوب دستانش که همیشه از نظرم خوشبو بود  
حالم را بد نکند  

_ بمونم پیشت؟

باهمان چشمان نیمه باز خندیدم :

_ تو که دو روزه نرفتی و میدونی دیگه راه نداره چرا
ِتر؟ تعارف الکی می زنی ِمس 



سبا ساالر
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مچ دستم روی نبضم را بوسید :

_ به درک ... حالت بد باشه بازم نمیرم

لبخند زدم
اگر این حالت تهوع لعنتی از بوی مواد شوینده ی ملحفه ها

و کرم مرطوب نبود می توانستم بگویم همه چیز خوب
است

_ نری که جباری اخراجت کنه؟

مردانه خندید و انگشت اشاره اش را روی ابرویم کشید :

_ مگه من برای جباری کار می کنم که اخراجم کنه؟!

_ باالخره کارت و از دست میدی کم کم

_ یک کار دیگه ... کار زیاده ، زن که زیاد نیست! تو
طوریت بشه زن به این خوبی از کجا پیدا کنم جوجه ام؟

خندیدم
می دانستم سربه سرم می گذارد تا کمی حال و هوایم

عوض شود :

جگوار سبا ساالر
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_ مسخره می کنی امیر؟!

با جدیت سر تکان داد :

_ نه چرا مسخره؟! زن دارم مثل دسته ی گل! آشپزی
بیست ، رتبه کنکور تک رقمی ، خیلیم خوش اخالقه اصال

غر نمیزنه آب بو میده! چی می خوام دیگه؟

 بلندتر خندیدم
با لبخندی کمرنگ دستم را نوازش کرد :

_ چی بیارم بخوری؟ یک چیزی بخور من با خیال راحت
برم بچه

برایش پشت چشم نازک کردم و دستم را روی شکمم
گذاشتم :

_ دیگه باید بگی ماماِن بچه!

دستش را دورم انداخت ، سرش را در گردنم فرو برد و
آرام زمزمه کرد :

_ دورت بگردم ماماِن بچه ... بخور یک چیزی خب ...
همه چاق میشن تو این دوران تو هر روز آب میشی

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ 

_ نگران نباش...

_ نگرانم! اگر نمی ترسیدم بیدارت کنم هر یک ربع بهت
زنگ می زدم خیالم راحت بشه ... بگم چکاوک بیاد پیشت؟

سر تکان دادم و اینبار بدون خجالت دستم را جلوی بینی ام
گرفتم :

_ نه ... امشب بیاد ... فردا شب چی؟ شبای بعدش چی؟
کار یک شب دو شب که نیست

به دستم نگاه کرد و پوف کشید :

_ اینبار چیه؟ ادکلن نزدم که ... ژل مو و تافتم استفاده
نکردم

شرمنده لب گزیدم :

_ دستات رو با چی شستی؟!

جگوار سبا ساالر
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نگاه بهت زده اش را که دیدم بیشتر شرمنده شدم
کالالفه عقب رفت و با انگشت ضربه ی آرامی به شکمم

زد :

_ دهنت سرویس بچه ... زندگی نذاشتی واسه ما

آرام خندیدم و به محض اینکه بعد از قول گرفتن که چیزی
بخورم رضایت داد برود ، تمام ملحفه هارا از تخت

برداشتم و روی زمین انداختم

 توجه به قولی که به امیرواالال داده بودم بی حال خودم را
بی

روی تخت انداختم و چشمانم را بستم

روزها بود که سیر غذا نخورده بودم
امیرواالال هم غذای گرم نمی خورد

بوی روغن که در فضا می پیچید احساس می کردم کسی
انگشتش را ته حلقم فرو برده و محکم می فشارد

اینبار که چشم باز کردم هوا تازه روشن شده بود
دستم را روی شکمم فشردم و چشمانم را بستم تا شاید خودم
را فریب دهم و چندساعت بیشتر بخوابم اما فایده ای نداشت

بی تعادل به سمت آشپزخانه راه افتادم

جگوار سبا ساالالر 
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شک نداشتم دوباره حالت تهوع ام شروع می شود اما
گرسنگی مانع می شد تا به اتاق برگردم

با دست جلوی بینی ام را گرفتم و آرام در یخچال را باز
کردم

با دیدن کالباس های ورقه ورقه شده ی امیرواالال ناخوداگاه
خندیدم

بخاطر اینکه بوی غذا در خانه بلند نشود خودش را با همین
ها سیر می کرد

ورقه ای از کالباس ها را برداشتم با دلهره به سمت دهانم
بردم

کاش وضعیتم برای چنددقیقه ی کوتاه به حالت قبل بر می
گشت تا یک بار دیگر یک دل سیر غذا بخورم و بعد به این

حال بیفتم!

کالباس به دهانم نرسیده بود که احساس کردم بوی سیرش
تمام محتویات نداشته ی معده ام را به سمت حلقم سرازیر

کرد  
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خودم را که به سرویس بهداشتی رساندم جانی در بدنم
نمانده بود

چیزی در معده ام نبود اما انقباضات شکمم تمامی نداشت

آنقدر بدون هیچ نتیجه ای عق زدم که اشک از چشمانم
جاری شد و حلقم به سوزش افتاد

بلند ناله کردم ، دستم را دیوار سرد سرویس گرفتم و با
زور بلند شدم

سرم گیج می رفت وچشمانم واضح نمی دید

بی تعادل که از سرویس بیرون زدم تازه متوجه برهنه
بودن پاهایم شدم

بی توجه به رطوبت پاهایم خودم را به تخت رساندم و
شماره ی امیرواالال را گرفتم

عرق سردی روی ستون فقراتم نشسته بود و کل بدنم می
لرزید

صدایش که در گوشم پیچید تنها توانستم زمزمه کنم :



سبا ساالر

جگوار 

_ بیا امیرواال ...دارم می میرم

_ 

" امیرواال "
دستانم را در جیب شلوارم فرو بردم و خیره به زیر پایم

جلوی در اتاق چند قدم سمت راست رفتم و بعد راه رفته را
برگشتم

دوباره و دوباره این کار را تکرار و حرف های دکتر را
مرور کردم

ویار شدید االی و حال بدش باعث ضعفش شده بود

 دکتر هشدار داده بود
که وضعیت بدنش خوب نیست و ضعیف شده

که مراقبت و توجه می خواهد

کالفه دستی به گردنم کشیدم و فکر کردم

چکاوک می آمد اما کالس هایش چه؟ فوقش چند روز می
توانست بماند

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

سیما بچه داشت و مامان گلی هم اگر می آمد چاوش و ساره
از پس خودشان برنمی آمدند

به درخواست از ساره حتی فکر هم نکردم
ترانه و شراره هم آمدنشان مقطعی بود

خسته در اتاق بیمارستان را باز کردم و وارد شدم

پرستار با احتیاط سرمش را از دستش خارج کرد و لبخند
زد :

_ تموم شد ... احتماالال داروها خواب آلودت میکنه

االالی بی حال سر تکان داد و من آرام تشکر کردم
پرستار که از اتاق بیرون زد روی صندلی کنار تخت

نشستم

رنگش پریده بود اما حالش از صبح زود که بیهوش روی
تخت پیدایش کرده بودم بهتر به نظر می رسید

آرام پشت دستم را روی گونه اش کشیدم
خودش را باالال کشید و خندید :

_ تو چرا این شکلی شدی؟ حالم خوبه

جگوار سبا ساالالر 



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

دستی به صورتم کشیدم و به پشتی صندلی تکیه دادم
سرم در حال انفجار بود

_ یکی و میگم بیاد یکی دو ماهی شب ها پیشت باشه

ابرو باالال انداخت
رنگ صورتش که اینطور مهتابی شده بود مظلوم تر به

نظر می رسید :

_ کی یعنی؟

عصبی پوف کشیدم
از جا بلند شدم و شال سورمه ای رنگ چروکی که لحظه

آخر با عجله از سر جالباسی چنگ زده بودم را روی
سرش انداختم :

_ نمیدونم ... پرستاری کسی ... دو سه ماه بیاد تا ببینیم
وضعت چطور میشه

_ نه

بازویش را گرفتم و کمکمش کردم از تخت پایین بیاید
زانوهایم از ایستادن زیاد درد گرفته بود :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ یعنی چی نه؟

_ ما که کسی و نمیشناسیم ... کی و بگی بیاد؟ اگر شب
خوابم بالیی سرم بیاره چی؟! من معذبم

می دانستم حق با اوست...
باید فکر دیگری می کردم ، نمی شد به هرکسی اعتماد

کنیم...

روی نیمکت نشاندمش و خودم برای گرفتن داروهایش رفتم

_ 

خسته و بی حال بودم
گلو درد خفیفی داشتم و حس می کردم بزودی قرار است

سرمای بدی بخورم

روزها بود بخاطر وضعیت االی خواب و خوراک درستی
نداشتم

چنددقیقه بعد از طرف راننده سوار شدم و مشمای داروهای
تقویتی را روی پایش گذاشتم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

سرفه ی خشکی کردم و پلک هایم را روی هم فشردم

_ امیرواالال؟

میان سرفه هایم سر تکان دادم
نگاه دودلی به چشمانم انداخت و آرام زمزمه کرد :

_ بریم تهران؟

چشمانم می سوخت
عینک آفتابی ام را از روی داشبرد برداشتم ، به چشمانم

زدم و با اخمی کمرنگ پرسیدم :

_ تهران چرا؟

_ بریم چند روز عمارت

به ذهن خودم هم رسیده بود
خانه ی حاج سپهبد سزاوار؟

آخرین باری که دیدمش متفاوت بود...



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ چند روز نیست ... هفت ماه میخوایم عمارت بمونیم؟ بعد
فکر کردی وقتی که این بچه دنیا اومد میذارن برگردیم

کرج؟

_ امیر چرا اینطوری می کنی؟ ببین حالت رو ... صبح
چشمام بسته بود اما می فهمیدم چه قدر ترسیدی ... االالنم

داری سرفه می کنی ... اگر شب تب کنی چی؟ حتی غذای
گرمم اونجا نمی تونی بخوری ... بخوای سفارش هم بدی

بوش بهمم میریزه

به دوراهی نزدیک می شدیم
اگر قصد تهران رفتن داشتیم باید زودتر فرمان را

میچرخاندم

صدای االالی رنگ التماس داشت :

تو اون خونه تنهایی  Rبریم دیگه امیر ... من هرشب _
میمیرم و زنده می شم ... هربار می ترسم اتقدر عق میزنم

تو سرویس از حال برم ... دقیقا سر صبح که تو نیستی
اوجشه

سردرگم سرعت ماشین را پایین تر آوردم :

_ پرستار ...

جگوار سبا ساالالر 



 

عصبی میان جمله ام پرید :

_ نه! من با پرستار راحت نیستم امیرواال ... اونا رو می
شناسم ... پنج سال باهاشون زندگی کردم ... چرا اینقدر

کینه ای هستی آخه؟ من هر روز صبح جون میدم تو اون
چهار دیواری تو بخاطر لجبازی بچگانه کوتاه نمیای ...

مامان گلی مثل پروانه دورت میگرده حاج بابام بیشتر از
همه هواتو داره چی میخوای دیگه؟ داری لج میکنی

_ 

سرم سوت کشید
شقیقه هایم نبض می زد و درد گلویم بیشتر می شد

بدون حرف فرمان را به سمت تهران چرخاندم

در سکوت رویش را سمت پنجره گردانده بود و نگاهم نمی
کرد

پایم را بیشتر روی گاز فشردم

آرام زمزمه کرد :

_ امیرواال؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

جوابش را ندادم
با شنیدن زنگ موبایلم از جیبم بیرون آوردمش و با شانه ام

کنار گوشم نگهش داشتم :

_ علیرضا؟ دارم میام تهران اگر لنزا رو هنوز نفرستادی
برای حبیب بده خودم ببرم

بلند خندید :

_ جون امیر االن زنگ زده بودم چس ناله که سرصبحی
چطوری برسونم دستش ... کی برمی گردی کرج؟

بی توجه به نگاه زیرچشمی االی راهنما زدم و با احتیاط
سمت راست پیچیدم :

_ برسم یک کار کوچیک دارم برمی گردم دوباره ... تو
آمادشون کن کاریت نباشه

صدایش سرحال بود :

 حله میرم آمادشون کنم ... منتظرتم _

موبایل را قطع کردم وکنارم گذاشتم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

صدای گرفته ی االالی بهت زده و خشمگین بود :

_ من و میذاری برمی گردی کرج؟ نمیمونی مگه؟

با دیدن صحنه ی تصادف کنار جاده و ماشین های پلیس
کنارش آرام گفتم :

_ ببند کمربندتو

_ جواب منو بده ... من تنها نمیرما ... اگر می خوای
برگردی کرج منم ببر

خسته جوابش را دادم :

_ امشب و بمون داروهاتم بخور من صبح مطب شیفتم تموم
شد میام

_ خب دور بزن باهم بیایم صبح

ناخوداگاه تلخ شدم :

_ تو که هرشب بخاطر لجبازی من تو اون خونه جون
میدی ... برو همین یک شب و راحت بخواب



 

" االی "

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

صدایش شرمنده بود و من می دانستم حق دارد
حاملگی و تغییرات بدنش ، این حالت تهوع و مهم تر از

همه تنهایی بهمش ریخته بود...

_ ببخشید ... به خدا بیشتر بخاطر خودت میگم

بازهم سکوت کردم اما دلم نیامد بیشتر اذیتش کنم
آرام سر تکان دادم و سیستم را روشن کردم

تا تهران بیشتر از چند کلمه کوتاه حرف نزدیم

روبه روی عمارت که ایستادم سرش را جلو آورد تا گونه
ام را ببوسد اما بعد از برخورد لب هایش با پوست صورتم

دستش را روی پیشانی ام گذاشت و آرام زمزمه کرد :

_ بمیرم ... تب داری

 دلخوری کمرنگی لبخند زدم تا باالالخره رضایت داد پیاده
با

شود

_



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

سیما روی تخت اتاق سابق امیرواالال نشسته و با قاشق
کوچکی فرنی دهان نازنین می داد

روبروی آینه ایستادم و غر زدم :

_ سیما رو تخت به بچه فرنی میدن؟ االالن چپه میکنه

بی خیال خندید و با دستمال صورتی رنگ گوشه دهان
نازنین را پاک کرد :

 کی بشه تو بزایی االالی ... کل این خونه رو مچل خودت
_

کردی با غرغرات

بی توجه به او کرم مرطوب جدید را پشت دستانم کشیدم ،
ثانیه ای مکث کردم و بعد با چهره جمع شده دستمال کاغذی

هارا برداشتم :

_ به خدا که این جدیده هم بو میده سیما!

از صدای خنده ی بلند سیما نازنین هم ریز خندید

_ زنگ بزن امیرواالال بگو جدید بخره ... ناز کردن خوب
بلدی که

جگوار سبا ساالالر 



 

از امیرواال بیشتر از همه شاکی بودم :

_ اه اه اسمشو نیار ... میگم مش خسرو رفت فروشگاه
جدید بخره

ابرو باال انداخت و آخرین قاشق فرنی را دهان نازنین
گذاشت :

_ چی شده باز؟ دعوا کردین؟ تو این چند روزی که اومدی
خونه ی حاج بابا شب در میون با هم دعوا میکنید

غمگین روی صندلی جلوی آینه نشستم و موهایم را پشت
گوشم فرستادم

نازنین سرهمی گرمی به تن داشت اما من هرچه از دوران
بارداری ام بیشتر می گذشت بیشتر گر می گرفتم

سعی می کردم زیاد از اتاق خارج نشوم تا مجبور به
عوض کردن لباس هایم نباشم

بند تاپ سفید رنگم روی شانه ام سر خورده بود و شلوار
کوتاه نخی به پا داشتم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

بهانه میاره ... همون اول بهش گفتم اگر نمی  Rهرشب _
خوای بیای بگو باهم برگردیم ... اوالال یک شب میگفت

علیرضا سرزده اومده یک شب وسیله هاش جا میموند یک
شب از مطب زنگ می زدن از آخرم که گفت من میام می

بینمت و میرم ... نمیمونم اونجا

بالش روی تخت را که برداشت اعتراض کردم :

_ اون یکی و بردار ... این و مامان گلی چند بار با آب
شست انداخت تو آفتاب تا بوی موادشوینده اش رفت تونستم

بذارم زیر سرم

دماغش را چین انداخت و خندید :

 اه االالی امیرواالال از دست همین نازکردنای تو فرار کرد
_

بخدا

با اخم به شکمم که به تازگی از نظر خودم کمی برآمده شده
بود اما سیما متوجه نمی شد و مسخره ام می کرد اشاره

زدم :

_ بیشعور حامله ام ... تقصیر منه مگه؟ این بچه ادا اطوار
داره



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

نازنین را روی پایش گذاشت و بدجنس نیشخند زد :

 واالال منم حامله بودم ... کی اینطور ناز کردم برای همه؟
_

بعدم امیرواالال از همون بچگی که مادرش بخاطر حاجی و
عمومحمد گذاشت رفت از این خونه و حاجی کینه به دل
گرفت ... االالن و نبین همه میگن بخاطر خودرای بودن
 بابا و فالالن و بهمان امیر اینجا رو دوست نداره ها ...

حاج
بذار من دلیلشو بهت بگم ... آتوسا که عاصی شد و المیرا و

 رو ول کرد رفت امیرم از این عمارت و حاجی و
امیرواالال

بقیه کنده شد

مشتاق دستم را روی شکمم گذاشتم و کنارش نشستم :

_ مامان امیرواالال بخاطر حاج بابا رفت؟!

بلند خندید :

 حاالال همچین دستش رو روی شکمش میذاره انگار هشت
_

ماهشه!

_ اینارو ولش کن ... آتوسا چرا رفت؟

_ آتوسا دختر آزادی بود ... بد نبود اما با عقاید مردهای
این خونه ام نمی تونست بسازه ... االالن و نبین کرک و پر

جگوار سبا ساالالر 



 

_ ماندانا چی؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

بابای من و حاجی و بقیه ریخته ... تو باید ده پونزده سال
پیش و میدی که عمومحمد و عمه ماندانا زنده بودن ...

غوغا بود اینجا ... باید بهش حق بدی نخواد برگرده

کنجکاو نگاهش کردم :

_ بگو دیگه سیما ... ماندانا و محمد چطوری مردن؟

با دست به شانه ام کوبید :

خنگ خدا ... محمد بابای امیرواالالست دیگه ... امیرواالال
_

اومد گفت یک دختره رو تو اردبیل دیدم خوشم اومده بریم
خواستگاری ... کلی رو مخ عمو محمد راه رفت وگرنه

عمو محمد کسی نبود که رو حرف حاجی حرف بزنه ...
داشتن میومدن خواستگاری تو که تصادف کردن ... عمو

محمد صندلی جلو بود و فوت شد ... المیرا هم انقدر ترسیده
بود که آروم نمی شد ... از آخر آتوسا برگشت ایران با

زور المیرا رو برد وگرنه که حاج بابا به آتوسا بچه نمی
داد

_



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

نازنین جیغ آرامی زد و چشم هایش را مالید
سیما پاهایش را محکم تر تکان داد :

_ بحث اون مفصله

خواستم بیشتر اصرار کنم که در اتاق باز شد و مامان گلی
لنگان لنگان جلو آمد :

_ مادر چرا جواب شوهرتو نمیدی؟ دلش هزار راه رفت

تلفن خانه را سمتم گرفت و غر زد :

_ من مگه دیگه پای باالال اومدن از این پله هارو دارم آخه

در را که بست گوشی را کنار گوشم گرفتم و شاکی گفتم :

_ بله؟

صدای اون هزار برابر شاکی تر از من بود :

_ احمق موبایلت کدوم گوریه؟

بهت زده سکوت کردم

جگوار سبا ساالالر 



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

در این چند روز هربار ناسازگاری می کردم نازم را می
کشید اما انگار اینبار فرق داشت

با ابروهای درهم دهان باز کردم تا جواب دهم که خودش
عصبی شروع کرد :

_ دو روزه این معینی دوباره شروع کرده اذیت کردن و
نیومده ... چهل و هشت ساعت نخوابیدم ... از صبح دارم
زنگ می زنم چه غلطی میکنی جواب نمیدی االالی؟ نمی
فهمی آدم نگران میشه؟ شب تا صبح اینجا حمالی می کنم
بعد پا میشم برای دوساعت دیدن خانم از کرج میام تهران

که خیالم از تو راحت باشه اون وقت جواب نمیدی؟

 بوق اتومبیلی از آن سمت خط آمد و بعد امیرواالال که
صدای

عصبی غرید :

_ درد ... انگار عروس راه میبره سبقتم میگیری شاکی
میشه پدرسگ

لبم را زیر دندانم گرفتم و صفحه ی موبایلم را روشن کردم

هر دوازده تماس امیرواالال را از قصد بی جواب گذاشته
بودم!



سبا ساالر

جگوار 

_ کجایی امیرواال؟

صدایش هنوز هم خشمگین و بلند بود :

_ کجا می خواستی باشم؟ تو راه تهران

با زاری به سیما نگاه کردم
صدای امیرواال را نمی شنید اما انگار از چهره ام فهمید

باز دست گل به آب دادم که دستش را به نشان " خاک بر
سرت" باال برد و خندید

_ داری میای اینجا؟!

معترض گفت :

_ پس کجا میام؟! حاضرشو اگر افتخار میدی ببرمت پیش
دکتر باالخره

برای قطع شدن تماس سریع موافقت کردم و گوشی خانه را
روی پاتختی گذاشتم

_ 

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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جگوار
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سیما نازنین غرق خواب را روی تخت گذاشت ، به لب
های آویزانم خیره شد و خندید :

_ باز چطوری اون بدبخت رو زجرکش کردی؟

چپ چپ نگاهش کردم و به سمت چمدانی که امیرواالال از
خانه آورده بود رفتم :

_ از صبح تلفناشو جواب ندادم شاکی شده ... داره میاد
تهران بریم دکتر

_ وقت گرفته؟

_ نمیدونم ... حتما گرفته دیگه

پتورا روی نازنین انداخت :

_ االالی تو آخرشی واقعا ... باورم نمیشه لج کردی هنوز
دکتر نرفتی

کالالفه پوف کشیدم و مانتوی مشکی رنگی روی تخت
انداختم :



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ چه لجی آخه؟ موقعیتش پیش نیومد ... دکتر اینجا دیدم
بعدش آزمایش دادیم بعدم که حالم بد شد یک بار دکتر

اورژانس چک کرد

_ باید ویتامین بخوری ... مگه الکیه؟!

_ امروز میرم دیگه ... تو و امیرواالال و مامان گلی منو
دیوونه کردین

 دقیقه بعد که شماره ی امیرواالال روی موبایلم افتاد شال را
ده

روی سرم انداختم و دوان دوان پله هارا پایین رفتم

صدای حاج بابا از پایین باعث شد آرام سرجایم بایستم :

_ آروم دختر ...

خندیدم
پیرمرد مراقبم بود

بخش بزرگ خرید های خانه به دستور او برای من بود
هرچه هوس کرده بودم و ممکن بود روزی هوس کنم!

_ چشم ... امیرواالال پایین منتظره حاج بابا

_ آروم برو ... بارت رو زمین گذاشتی هرچی میخوای بدو

جگوار سبا ساالالر 



 

 چشم دیگری گفتم
روزنامه اش را کنار گذاشت و تسبیحش را از روی میز

برداشت :

_ امروز جنسیتش معلوم میشه؟

کمی خیره نگاهش کردم :

_ نمی دونم...

دختر یا پسر فرقی برای من نداشت
سری تکان داد و صدایش را باال برد : 

_ چاوش؟ با االی برین تا جلوی در ... مش خسرو رفته
خرید کسی نیست

 مامان گلی بالفاصله با لیوان شیر جلو آمد
بینی ام را چین انداختم :

_ صبح شیر عسل خوردم

صدای چاوش از پشت سر آمد :

جگوار سبا ساالر
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حاج بابا غرید :

_ باریک هللا ... همینطوری میخوای شیرمرد تحویلمون
بدی؟!

کاش امیرواال بود و برای هزارمین بار تکرار می کرد
جنسیتش هنوز معلوم نشده!

_ از بوی شیر حالم بد میشه دست خودم که نیست

مامان گلی چادررنگی را روی سرش انداخت :

_ بیا بریم مادر ، شوهرت زیرپاش علف سبز شد

چاوش پرتقالی از ظرف میوه برداشت و روی کاناپه لم
داد :

_ میخوای من ببرمش مامان گلی؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر
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_ دروغ میگه مامان گلی هم شیرعسل امروز و هم
شیرخرمای دیروز رو ریخت تو حلق من!

_
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جگوار
نایس بانو

انگار بچه ده ساله ای را راهی می کردند!

_ نه مادر دلم برای امیرواالالم تنگ شده

از در که بیرون زد هنوز صدایش می آمد :

_ به حق علی این دردونه دنیا بیاد و این دلخوری هارو
بشوره ببره

کفش هایم را پوشیدم و آرام خداحافظی کردم

امیرواالال با دیدنمان شاکی عینک آفتابی اش را از روی
 هایش برداشت و بدون اینکه سالالم کند از ماشین پیاده

چشم
شد :

_ مامان گلی تورو قرآن حواستون باشه ... این دختره کم
من و میجزونه که شمام کله سحری جاروبرقی روشن

کردی صدای تلفن خونه رو نشنیدی چاوش خاموش ، سیما
جواب نمیده ، ساره میگه من خونه نیستم خبر ندارم ولی

دیشب حالش بد بوده اینم از این خانم که قهر کرده ... مردم
و زنده شدم تا وسطای راه

لبم را گزیدم :
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_ سالم

چشم غره ای به من رفت و در عوض به مامان گلی سالم
کرد

_ علیک سالم ... چه خبرته پسر؟ بزرگش می کنی ... ما
حواسمون بهش هست ... تو هم اگر انقدر نگرانی خودت

بیا تهران بمون

_ مطب و چیکار کنم عزیزمن؟!

_ نرو این چندماه و ... بچه که دنیا اومد با خیال راحت
برو ان شاهللا

_ اون بچه با چی قراره دنیا بیاد؟ بیمارستان خوب
نمیخواد؟ پوشک و شیرخشک و لباس و هزارتا کوفت و

زهرمار نمیخواد؟ همین االن از این منشی وقت گرفتم
هزینه اش رو گفته سرم سوت کشید ... دو بار سونوگرافی
بریم و دارو بخریم و آزمایش بده میلیونی در میاد ... اتاق

و وسیله و واکسن و بقیه اش هم پیشکش

صورتش از خشم قرمز شده بود
ازینکه تا این حد حرصش داده بودم عذاب وجدان داشتم

جگوار سبا ساالر
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مامان گلی سعی داشت آرامش کند اما با جمله ی بعد بیشتر
همه چیز را بهم ریخت :

_ فدای تو بشم که مرد زندگی شدی ... مگه حاجی میذاره
این بچه کمبود داشته باشه آخه؟ همین االنش میخواد

سرویس چوب سفارش بده

امیرواال عاصی شده موهایش را چنگ زد :

جگوار سبا ساالر
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دستم را روی بازویش گذاشتم که بی توجه به من رو به
مامان گلی ادامه داد:

_ رو اعصاب من میرین همتون ...

بدون اینکه نگاهم کند با دست به من اشاره کرد و ادامه
داد :

_ اینم که بدتر از بقیه نمی فهمه من به جای اینکه بشینم
کنارش باید بیشتر کار کنم فردای روز اون بچه تامین باشه

_
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 ... الالاله االالهللاهللاهللاهللا ... زن حاجی حامله ست یا زن
_ الالاله االالهللاهللاهللاهللا

من؟!

بازویش را کشیدم :

_ ولش کن دیگه مامان گلی االالن سکته میکنه

مامان گلی پوف کشید :

_ برین مادر برین ... خدا به همراهتون

لیوان شیر را گرفتم و سوار ماشین شدم

امیرواالال پشت سرم آمد و در را به هم کوبید

کالالفه و عصبی عینک آفتابی اش را کنارم روی صندلی
انداخت و پوف کشید

لیوان شیر را سمتش گرفتم که زمزمه کرد :

_ چیه؟ بخور خودت

_ من خونه خوردم ... مامان گلی داد بدم به تو!



 

سبا ساالالر
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بدون حرف لیوان شیر را گرفت و سر کشید :

_ اه چه گرمه

_ مامان گلی گرم کرد عسالالش حل شه

زیرچشمی نگاهم کرد و با تاسف سر تکان داد :

_ مطمئنی مال خودت نبود؟! همه تو اون خونه میدونن من
از شیر گرم شده متنفرم!

بدون اینکه جوابش را بدهم با موبایلم سرگرم شدم که لیوان
خالی را سمتم گرفت

لیوان را گرفتم اما دستش را عقب نبرد
گیج سر تکان دادم :

_ بله؟

_ موبایل !

_ چی؟!

_ موبایلت رو بده من

جگوار سبا ساالالر 



 

سبا ساالالر
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مات سر تکان دادم و موبایل را توی مشتش گذاشتم :

_ چی کار داری پشت فرمون؟

دکمه ی کنار موبایل را پشت سرهم فشرد و صدای زنگش
را تا آخر باالال برد :

_ دیگه نبینم وقتی دوری سایلنتش کنیا ... اوکی؟

بی حوصله سر تکان دادم اما کوتاه نیامد :

_ نشنیدم صداتو ... حله دیگه؟

با حرص زمزمه کردم :

_ حله

موبایل را روی پایم گذاشت و پرحرص تر از من سر تکان
داد :

_ آفرین دختر خوب

_

جگوار سبا ساالالر 



 

ده دقیقه بعد که پشت چراغ قرمز ایستاد هنوز هم با من
حرف نمی زد

شاکی از سکوتش دستم را روی شکمم گذاشتم ، سرم را
پایین انداختم و با لحن بچگانه ای زمزمه کردم :

_ ببین باباییت چه بداخالقه ... منم بهش نمی گم امروز لگد
زدی!

صدای بهت زده اش را که شنیدم تالش کردم به قهقهه
نیفتم :

_ جون من؟ آره االی؟ بگو جون امیرواال لگد زد ... این
هنوز دو ماهشه که

لب هایم را بهم فشردم تا خنده ام شدت نگیرد :

_ مگه تو دکتری آخه؟ یا بچه تو شکمته؟! دارم میگم لگد
زد دیگه!!!

سرم را با ناز به سمت پنجره چرخاندم و زیرلب ادامه
دادم :

جگوار سبا ساالر
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_ خیلی خوش اخالالقه که شوخی هم بکنم باهاش!

ماشین را گوشه ی خیابان نگه داشت و با ذوق خندید :

_االالی؟

جوابش را ندادم که کالالفه ادامه داد :

_ عشقم؟

سرم را بیشتر چرخاندم تا از خنده ام نفهمد سرکارش
گذاشتم

دستم را گرفت و بوسید :

_ جوجه ام؟ خانمم؟

پر خنده زمزمه کردم :

_ هوم؟

 ببین االالن لگد نمیزنه؟ نمیشه یک کاری کنی لگد بزنه من
_

دست بزنم

جگوار سبا ساالالر 



 

دیگر نتوانستم خنده ام را کنترل کنم :

_ نخیر نمیشه

_ حاال تو امتحان کن ... ببخشید داد زدم ... تو اخالق قهوه
ای من و میشناسی که فدات شم ... جون امیرواال امتحان

کن

بلند تر خندیدم :

 _ قسم نده

با انگشت به شکمم کوبیدم و بیشتر خندیدم :

_ هی بچه ... تکون بخور

کمی صبرکردم و بعد با خنده رو به صورت وارفته ی
امیرواال سر تکان دادم :

_ فکر کنم خوابیده

با حرص ماشین را روشن کرد و راه افتاد :

جگوار سبا ساالر
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سبا ساالر
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_ گمشو

به مطب که رسیدیم شلوغ تر از آنی بود که فکر می کردم

تا زمانی که نوبتمان شد با لبخند به زنی با شکم قلمبه و
صورت ورم کرده کنارم نشسته بود زیرچشمی نگاه کردم

و خودم را در آن وضعیت تصور کردم

یک ساعت و چهل و پنج دقیقه ی بعد با غر زدن های
عصبی امیرواال سر منشی و حالت تهوع و حال بد من

باالخره داخل رفتیم

_ 

زن میانسال زیادی جدی بود
سنم را پرسید و ازینکه دیر مراجعه کردم مواخذه ام کرد

وقتی خواست روی تخت دراز بکشم امیرواال با لبخند
پرسید :

_ جنسیتش جلسه ی بعد مشخص میشه خانم دکتر؟

دکتر با جدیت سر تکان داد :

جگوار سبا ساالر
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_ هرچه دیرتر بهتر ... سونوگرافی زیاد برای بچه خوبه
نیست ... هنوز خیلی کوچیکه

امیرواالال با سادگی و غرور کمرنگی خندید :

_ بچه ی ما هنوز دوماهش نشده لگد می زنه ... بعید
نیست جنسیتشم زودتر بشه تشخیص داد ... معلومه خیلی

شیطون و زرنگه مگه نه خانم دکتر؟!

لبم را چنان با خجالت میان دندان هایم فشردم که از شدت
سوزشش اشک در چشمانم جمع شد

با صورت قرمز شده مشت نامحسوسی روی پای امیرواالال
زدم که با چهره ای گیج نگاهم کرد

زن چند ثانیه ای خیره نگاهش کرد و بعد با چهره ای جدی
با تاسف سر تکان داد :

_ خیر جناب ... حتی اگر همسرتون رونالدو دوم رو هم
باردار بودن امکان نداشت چون پاهای بچه ی شما هنوز  
تشکیل نشده که بخواد لگد بزنه!  

احساس می کردم از گونه هایم آتش بیرون می زند!

جگوار سبا ساالالر 
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نگاهم را از صورت وارفته ی امیرواالال گرفتم و راست
ایستادم :

من برم سرویس بهداشتی _ من .. 

زن بدون اینکه نگاهم کند سر تکان داد :

_ زیاد طول نمی کشه ... لطفا اگر عجله ندارید اول معاینه
کنم بعد

آب دهنم را فرو دادم :

_ باشه

روی تخت دراز کشیدم
امیرواالال کنارم ایستاد و قبل ازینکه دکتر جلو بیاید کنار

گوشم زمزمه کرد :

_ من دارم واسه تو خالی بند

ریز خندیدم
دکتر که مایع ژله ای و سردی روی شکمم ریخت در خود

جمع شدم و امیرواالال کمرنگ لبخند زد
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هر دو با دقت و چشمان ریز شده داخل مانتیور خیره شدیم
اما چیزی تشخیص نمی دادیم

 های دکتر را امیرواالال از من با دقت تر گوش داد و
توصیه

بعضی سواالالت را جواب دادم من تنها 

باالالخره صدای تند ضربان قلبی در فضا پیچید
دست هایم بی حس و چشمانم غرق در اشک شد

با ذوق به امیرواالال که بهت زده تر از من با چشمان قرمز
شده دستش را جلوی دهانش گرفته بود خیره شدم

انگار قطراب آب ولرم قطره قطره روی قندی که در شکمم
بود چکید

آرام کمی حل شد و ذراتش سلول به سلول بدنم را شیرین
کرد

در آن لحظه از نظرم در دنیا از این صداهای بوم بوم پشت
سرهم حیرت آور تر وجود نداشت اما جمله ی دکتر حتی

از صدای ضربان قلب هم بهت زده ترم کرد :

_ جفت کوچولوها خوبن ... رشد هردوشون تا این لحظه
 کننده بوده و ان شاهللاهللاهللاهللا مامانشون بیشتر حواسش

که راضی
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دستم را جلوی دهانم گرفتم
ناخواسته قطره های اشک سر خورد و شالم را نم دار کرد

امیرواال خندید
از صدای لرزانش بهت زده لبخند زدم

بغض کرده بود؟
در جواب دکتر آرام گفت :

_ پسرعمو و دخترعموم ... دوقلوئن

با همان صورت خیس خندیدم :

_ من و برادرم!

دکتر اینبار لبخند کمرنگی زد :

_ خب پس انتظارش رو داشتید

جگوار سبا ساالر
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به تغذیه و داروهاش هست و زمان معاینه هاشم فراموش
نمی کنه! تو خانواده تاحاالال چندقلو داشتید؟

_
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امیرواالال دستم را گرفت و من دوباره خندیدم
انتظار یکی اشان را هم نداشتیم چه رسد به دوقلو بودنشان!

آرام زمزمه کردم :

_ صدای قلبشون رو میشه دوباره بشنوم؟

دکتر به صورت خیسم لبخند زد
به خشکی چند دقیقه پیش نبود

حال از نظرم چشم هایش کمی مهربان می آمد

صداهای پشت سرهم و تندتند ضربان قلبشان که در اتاق
پیچید امیرواالال رو به دکتر خندید :

 خدایی قبول کنید شاید لگد نزنن کامالال مشخصه شیطون و
_

زرنگن!

لبخند دکتر عمیق تر شد و با تاسف سر تکان داد :

_ ان شاهللاهللاهللاهللا که همینطوره ...

روبه من کرد و پرده سفید رنگ را کنار زد :
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_ درست کن لباست رو عزیزم ... بازم دارم تاکید
 ... عالالوه بر دارو ها حتما حواست به تغدیه ات باشه

میکنم
... خیلی مهمه رشدشون خوب باشه و خودت هم ضعیف

نشی تا زایمان خوبی داشته باشی

پشت میزش که نشست دکمه های مانتوام را بستم و او
سوال های بی شمارش را دوباره شروع کرد تا پرونده ام

را تکمیل کند

از بیماری های احتمالی مثل دیابت و فشارخون پرسید از
مصرف دخانیات و چندین سوال دیگر و هربار با جدیت به

امیرواالال تذکر میداد تا اجازه دهد خودم جواب دهم

هوا کم کم تاریک می شد که از مطب شلوغ بیرون آمدیم

ماشین را که روشن کرد بی مقدمه گفت :

_ مهلت انتخاب رشته داره تموم میشه

سرگردان از پنجره به مرد میوه فروش که بی حوصله
گالالبی هارا از جعبه خارج می کرد خیره شدم :

_ چی کار کنم؟



 

_ 

نفس عمیقی کشید و همانطور که با یک دست فرمان را نگه
داشته بود با دست دیگر مچم را گرفت و انگشت هایم را

نوازش کرد :

_ امسال بمونی با دوتا بچه مکافاته ... به جون خودت که
میدونی چه قدر عزیزی اگر می دونستم بمونی وقت درس

خوندن داری حتی بهش فکرم نمی کردم اما نمی شه ...
چند ماه اول رو که هنوز دنیا نیومدن بی حوصله ای و

خواب آلود ... بعدشم که خودت می دونی

دلخور زمزمه کردم :

_ یعنی چی؟ دیگه ولش کنم؟

کالفه گوشه ی پیشانی اش را خاراند

آستین پیراهنش را تا داده بود
ساعت طوسی رنگش به دستش می آمد 

_ نه جوجه ام ... ول کنم یعنی چی؟ میگم یعنی حاال
دامپزشکی و بیخیال شو ... هزارتا رشته ی دیگه هست
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تلخ پوزخند زدم
ماه های آخر را به یاد آوردم

روزهای قبل کنکور که چطور حتی از ساعات خوابم هم
زده بودم و درس می خواندم

سکوتم را که دید پوف کشید :

_ ببین منو ... لب و لوچه آویزون نکن االی ... داریم
حرف می زنیم ... خودت میدونی من بیشتر از تو دلم می

خواد همونی بشه که برنامه ریختیم

سر تکان دادم و زیرلب گفتم :

_ می دونم

_ پس چته المصب؟ میری تو خودت دوست دارم بزنم تو
سر خودم که همون اول نبردمت سقط کنی پنج شش سال

دیگه بچه دار شیم

حوصله خندیدن نداشتم اما کمرنگ لبخند زدم :

_ دلت میاد؟

نگاهی به شکمم انداخت و گوشه ی لبش کش آمد :
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_ خدایی نه ... زر زدم!

کوتاه خندیدم و هم زمان آه کشیدم :

_ برای سال بعد کلی برنامه داشتم

آرام زمزمه کرد :

_ چیکار کنم برات عروسک؟ تو بگو ... من که دارم
بیست و چهارساعت جون می کنم که درست پس انداز کنم

دو روز دیگه دنیا اومدن تو و بچه ها راحت باشین ...
اصال اگر می خوای بمونی پشت کنکورم بمون ... تو دنیا

آوردیشون بشین سر درست ... پرستار میگیرم حواسش
باشه ... خوبه؟

_ درسته سنم زیاد نیست اما می فهمم ... سال بعد با دوتا
 بچه بچه ای که به پرستارشون وابسته شدن چیکار کنم؟

نیاز به مادر داره امیرواال

محکم جواب داد :

_ بچه نیاز به مادر شاد داره! مادری که زندگی کردن یاد
داشته باشه و به بچه اش هم زندگی کردن یاد بده ... یک
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سکوت کردم ... حق با او بود
بدون اینکه منتظر بماند سرتکان داد :

_ از االن می سپارم یک پرستار خوب پیدا...

جمله اش را قطع کردم :

_ نه!

_ چرا؟ بخاطر بچه ها؟

قاطع سر تکان دادم :

_ نه ... بخاطر خودم

دودل نگاهم کرد
 چشمانش خسته بود
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مادر افسرده ، زنی که به خواسته هاش نرسیده ، کسی که  
همیشه سرکوب شده ، آدمی با دنیایی از حسرت هیچ وقت
نمی تونه مادر خوبی باشه...  

_
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چندتار از خرمایی رنگ های دوست داشتنی که روی
صورتش ریخته بود را با دست باالال دادم :

_ امشب نرو امیر ... یکم بخواب ... چشمات کاسه ی
خون شده

پشت دستم را نوازش کرد و همانطور که در کوچه می
پیچید بی توجه به جمله ام گفت :

_ فرداشب زودتر میام برای انتخاب رشته ات پس ...
باشه؟

سرم را به نشان تایید تکان دادم

روبروی خانه ی حاج بابا ایستاد و ماشین را متوقف کرد
دستش را دور کمرم انداخت و جلو کشیدم

در آغوشش فرو رفتم و زمزمه ی آرامش را شنیدم :

_ خونه بدون تو جهنمه...

از آغوشش بیرون آمدم و دهان باز کردم تا پیشنهاد برگشت
دهم که خودش حدس زد و به در اشاره کرد :
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_ بپر پایین بچه ... باز نخوای بدقلقی هات رو شروع کنی
که امروز جون ندارم ... در عوض فرداشب دربست

دراختیارتم هرچه قدر خواستی غر بزن!

اصرار نکردم
می دانستم تنها بودنم در این وضعیت تاچه حد نگرانش می

کند

جعبه شیرینی که سرراه خریده بود را دستم داد

از ماشین پیاده شدم و برایش دست تکان دادم

لجباز با ابرو به خانه اشاره زد و تا در خانه باز نشد راه
نیفتاد

مش خسرو با دستان گلی همانطور که بیلچه ی کوچکی در
دست داشت خندید :

_ خوش خبر باشید خانم ... تو راهیتون سالالمت بود ان
شاهللاهللاهللاهللا؟

سر جعبه را باز کردم با لبخند تعارفش کردم :

_ بچه ها مش خسرو بچه ها! دوتان!
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تبریک و خنده های بهت زده اش را با روی خوش جواب
دادم و داخل شدم

_

* * * * * * * *
به نازنین لبخند زدم :

_ بگو .. نی نی

همانطور که انگشت اشاره اش را می مکید به شکمم اشاره
زد و نامفهوم تکرار کرد :

_ نی نی

 موبایلم را روشن کردم اما بازهم خبری از امیرواالال
صفحه

نبود
نازنین دستش را روی شکمم گذاشت :

_ کو نی نی؟

به شکمم خیره شدم
هنوز هم برجستگی اش را تنها خودم حس می کردم! :
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_ ایناهاش

ریر خندید و دندان های سفید و کوچکش را به نمایش
گذاشت :

_ نی نی نیست

_ هست ... دوتا نی نی هست

سرش را روی شکمم گذاشت و تکرار کرد :

_ دوتا نی نی

سیما با ماگ قهوه اش روبرویم نشست :

_ ساعت یازده ست االی ... فکر نکنم بیاد شاید امشب
مطب مونده

_ دو ساعت پیش اس ام اس داد راه افتاده

نازنین دوباره دستش را روی هوا تکان داد و پرسید :

_ کو نی نی؟
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سیما خندید و روی کاناپه دراز کشید :

_ بچه ام گیج شده

دوباره به ساعت خیره شدم
حاج بابا یک ساعت پیش به اتاقش رفته و شوهر سیما هم

خوابیده بود

مامان گلی اما هنوز هم در آشپزخانه خودش را مشغول
کرده بود تا امیرواال برسد

_ ساعت یازده نیم شد سیما ... جواب نمیده تماسام رو

با احتیاط زمزمه کرد :

_ دعواتون شد؟

نازنین سعی داشت تونیک آبی رنگم را باال دهد و شکمم را
ببیند

احتماال برای پیدا کردن نی نی هایی که دنبالشان بود!

_ نه ... سه بار پرسیدی سیما!
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مامان گلی جلوی در آشپزخانه ایستاد و همانطور که دست
های خیسش را با دستمال سفید رنگی خشک می کرد سر

تکان داد :

_ نیومد این پسر

نازنین که دوباره لباسم را کشید عصبی پوف کشیدم :

_ نکن نازی

صدای جیغ کالالفه اش بلند شد
مامان گلی جلو آمد و در آغوشش کشید :

_ سیما پاشو بخوابون این طفلک رو ... این مگه هم سن
شماهاست که پا به پای خودتون بیدار نگهش می دارید

سیما بی میل ماگ قهوه اش را روی میز گذاشت و نازنین
را بغل کرد :

_ پاشو بخواب االالی ... شاید منصرف شده از کرج راه
نیفتاده
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به پارت  رسید و چندصدپارت از این  vip جگوار در چنل 
چنل جلوتره

اگر مایل هستید عضو بشید مبلغ  هزارتومن به شماره
کارت زیر ارسال کنید و عکس فیش رو برای ادمین

بفرستید
💳💳

سباساالالر . بانک ملی
ارسال عکس فیش به آیدی :

mirayp@

_

سر تکان دادم
از پله ها که باالال رفت نگران با گوشه لبم بازی کردم :

_ اگر مثل اون بار دوباره اتفاقی افتاده باشه چی؟

مامان گلی دستش را روی زانویش گذاشت و با ناله ی
آرامی روی کاناپه نشست :

_ این حرفارو نزن مادر خدا قسمت نکنه دیگه ... اون از
خدا بی خبرارو پیدا نکردن؟

با همان چهره ی درهم سرم را باالال انداختم :
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_ نه ... امیرواالال پیش پلیس ام رفته بود ... جعبه های
گوشی و مشخصات دزدارو هم داد اما خبری نشد

همانطور که زانویش را می مالید آه کشید :

مردم دالالشون از سنگ شده ... دوتا جوون رو وسط  
_
جاده ول می کنن با خودشون نمیگن شاید تو اون بیابون

گرگی چیزی حمله کنه بهشون  

برای لحظه ای نگرانی ام را از یاد بردم و ریز خندیدم :

_ گرگ کجا بود مامان گلی؟ من دلم واسه موبایلم سوخت

نگاهی به دستی که روی زانویش بود انداختم

حوصله ی غر زدن نداشتم وگرنه دوباره برای آوردن کسی
برای کمک اصرارش می کردم

سیما و شوهرش با اینکه اکثرا اینجا بودند اما نازنین اجازه
نمی داد سیما حتی به آشپزخانه سر بزند چه برسد که وقت  
کمک کردن به مامان گلی را داشته باشد  



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

ساره با تشرهای پدرش و حاج بابا با اکراه هرچند وقت در
جمع کردن سفره کمک می کرد و چاوش هم اکثرا نبود

تکلیف من هم مشخص بود!
حالم بهتر شده بود اما هنوز هم به بوی بیشتر مواد غذایی

حساس بودم و آزارم می داد

روی کاناپه دراز کشیدم و سرم را روی زانو اش گذاشتم
دستش را میان موهایم کشید :

_ بد به دلت راه نده دخترکم ... شاید گوشیش شارژ تموم
کرده ... االالنا دیگه میرسه ان شاهللاهللاهللاهللا

پاهایم را بیشتر در شکمم جمع کردم :

_ خسته شدم دیگه مامان گلی

_ چرا مادر؟

 صبح تا شب همه اش نگران امیرواالالم ... کجاست ، چی
_

میخوره ، چی میپوشه ، چیکار می کنه ... بخدا دکتره کلی
ترسوندم ... گفت چون دوتان باید خیلی حواست به تغدیه

ات باشه وگرنه برمی گشتم خونه امون ... اما می دونم برم
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_ این روزام می گذره مادر ... بچه هات دنیا میان تو هم
راحت میشی

نگران نشستم و آه کشیدم :
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دوباره کارم به بیمارستان می کشه ... بوی گوشت خام و
روغن که بهم میخوره دلم بهم می پیچه

خودش را خم کرد و گوشه ی پیشانی ام را بوسید :

 و بالالی تو و امیرواالال بخوره تو سر من که اینطوری
_ درد

درگیر همدیگه شدین ... یادته روز اولی که اومدی
عمارت؟ فرداش از تو حموم صدای گریه هات رو

شنیدم ... در زدم فکر کردم چی شده ... برگشتی گفتی
موهام گره خورده شونه گیر کرده

غمگین خندیدم :  

_ دلم پر بود ...

  _
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_ نیومد مامان گلی ... دارم از استرس میمیرم ... بهم گفت
داره راه میوفته ولی هنوز نرسیده ... من اینارو سالم دنیا

نمیارم از دست امیرواالال ... هرشب همین بساط رو داریم

او هم چشمانش نگران بود اما حرفی نمی زد
در سکوت کتاب دعایش را از روی میز برداشت و مشغول

خواندن شد

مضطرب ایستادم و دست به کمر مسیر پذیرایی تا راه پله
را آنقدر رفتم و برگشتم که پاهایم درد گرفتند

عقربه ها که دوازده و نیم را نشان می دادند باالالی سر
مامان گلی که نگران به زمین خیره شده بود ایستادم و ناله

کردم :

_ نیومد ... چی کار کنم؟

دستم را گرفت و کنارش نشاند :

_ بشین مادر سرم گیج رفت انقدر راه رفتی

بغض کرده موهایم را پشت گوشم فرستادم و دست دراز
کردم تا قهوه ی سرد شده ی سیما را از روی میز بردارم

که مامان گلی دستم را گرفت :
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_ نخوری برات بده ... االالن یکم آبمیوه میارم قندت نیفته

سرم را به پشتی کاناپه تکیه دادم
صدای باز شدن در اتاق حاج بابا که آمد راست نشستم

با اخم کمرنگی نگاهم کرد :

_ چی شده این وقت شب؟

از خداخواسته با بغض نالیدم :

_ حاج بابا امیر چندساعته از کرج راه افتاده هنوز
نرسیده ... توروخدا یک کاری کنید

اخم هایش عمیق تر و چهره اش نگران شد اما دست و
پایش را گم نکرد :

_ بسه ... تو برو بگیر بخواب من درستش می کنم

_ مگه من خوابم میبره آخه؟! اون بارم همینطوری شد ...
این جاده ها خطرناکه ... من هربار نصفه شب میره و میاد

میمیرم و زنده میشم



سبا ساالر

جگوار 

با چهره ای درهم روی مبل نشست
شلوار مشکی راحتی اما مرتبی به پا داشت و پیراهن

سورمه ای رنگ

مثل همیشه عصایش را فقط از سر عادت دست گرفته بود!

بی توجه به اینکه بقیه خواب هستند صدایش را باال برد :

_ گلین؟

مامان گلی با عجله از آشپزخانه بیرون زد :

_ بفرما حاجی؟ بیدارتون کردیم؟

حاج بابا بی توجه گفت :

_ شماره ی سعادتی رو از تو دفترتلفن...

با صدای زنگ مضطرب زودتر از آن ها از در بیرون
زدم

�🔥�ادامه جگوار
 به پارت  رسیدvipجگوار در چنل 

قراضه چین پارت  هست

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

    

مامان گلی پشت سرم صدایش را باال برد :

_ هوا سرده االی ... نرو اونطوری بیرون

بی توجه پایم را در صندل های مردانه ی چاوش فرو بردم
و به سمت در رفتم

مش خسرو از در ساختمان کوچک آن طرف بیرون آمد که
داد زدم :

_ من باز می کنم مش خسرو

_ کیه بابا جان؟ این وقت شب نرو من باز می کنم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

اگر مایل هستید عضو بشید مبلغ  هزارتومن به شماره
کارت زیر ارسال کنید و عکس فیش رو برای ادمین

بفرستید
💳💳

سباساالالر . بانک ملی
ارسال عکس فیش به آیدی :

mirayp@

_



 

_ امیرواالست

خیالش که راحت شد سرعتش را کم کرد
زودتر از او در را باز کردم و بهت زده به امیرواال خیره

شدم

گوشه ی پیشانی اش کمی کبود شده و باریکه ای از خون
از بینی اش سرازیر شده بود

بی جان زمزمه کردم :

_ چی شده؟

خسته خندید که گوشه پلکش از درد چین خورد :

_ هیچی عزیزم نگران نشو

دستم را جلوی دهانم گرفتم و سرتا پایش را نگاه کردم اما
به جز بینی خونی و پیشانی کبودش چیزی به چشمم نیامد

داخل آمد و در رابست
وحشت زده همانطور که برای چندمین بار با نگاهم چکش

می کردم نالیدم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

_ میگم چی شده؟ دماغت پر از خونه

نور که صورتش را روشن کرد خون بیشتر توی ذوقم زد

گونه هایم خیس شد و لرزان زمزمه کردم :

_ وای امیرواال وای

کالفه دستم را گرفت :

_ هیچی نیست دیوونه ... چت شد تو؟ تصادف کردم

صدای حاج بابا از چندقدم دورتر آمد :

_ چه خبره واال؟

امیرواال بینی اش را باال کشید و دستش را دور کمرم
انداخت :

_ هیچی حاجی ... شرمنده شماهم بخاطر من و زنم
بدخواب شدین

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

برای ثانیه ای حس کردم صدای سایش دندان های حاج بابا
به گوشم رسید

 مزخرف تحویل من نده پسر ... دارم میگم چه بالالیی سر
_

خودت آوردی؟

_ چیزی نیست ... حالم خوبه شما بفرمایید

قبل ازینکه بحث راه بیوفتد هول شده جواب دادم :

_ تصادف کرده حاج بابا

خیره به صورت امیرواالال با جدیت پرسید :

_ کجا؟

سکوت امیر را که دیدم خودم دوباره جواب دادم :

_ تو جاده احتماالال!

بازهم بدون اینکه مرا نگاه کند پرسید :

_ بیمارستان رفتی؟



سبا ساالر

جگوار 

_ نمی دونم

زیرچشمی نگاهم کرد و تشر زد :

_ منم از تو نمی پرسم

�🔥� گذاشته شدهvip پارت بعدی جگوار جلوتر در 

_ 

با خجالت لبم را گزیدم
دست امیرواال دور کمرم محکم تر شد

از او دلخور بودم...
بغضم هنوز هم جایی میان گلویم جا خوش کرده بود

مامان گلی از خانه بیرون زد و با دیدن صورت امیرواال
روی گونه اش کوبید :

_ خدامرگم ... چی شده امیر؟

_ چیزی نیست مامان گلی چرا خودتو میزنی؟ تصادف
کردم ... داشتم دور میزدم که یکی با سرعت از پشت کوبید

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

به ماشین ... چیزی نشده فقط صورتم خورد تو فرمون ...
تا االالن درگیر بودیم

مامان گلی با استرس جلو آمد و دست امیرواالال را به سمت
خانه کشید :

_ دماغت خون میاد که پسرجان ... ای خدا

حاج بابا جلو تر از ما داخل شد :

_ گلین زنگ بزن منزوی

امیرواالال روی مبل نشست و جدی جواب داد :

_ الالزم نیست

حاج بابا بی توجه به او با اخم به مامان گلی خیره شد :

_ چرا ایستادی؟ زنگ بزن میگم ... بگو خودش رو
برسونه

امیرواالال بدون اینکه کوتاه بیاید دوباره تکرار کرد :

_ گفتم نیاز نیست ... حالم خوبه

جگوار سبا ساالالر 



 

نگاهی به من انداخت و ادامه داد :

_ چندتا دستمال کاغذی میاری خوشگلم؟

مامان گلی قبل از من راه افتاد :

_ من میارم ... شامم گرم می کنم برات

_ شام خوردم مامان گلی ... اومدم دنبال االی

_ این موقع شب؟!

_ صبح مطب نمیرم ... کار داریم ... دوباره فرداشب
میارمش

خیره به صورت بی حالش با بغض سر تکان دادم :

_ من دیگه نمیام ... بریم کرج بسه

معذب آرام زمزمه کرد :

_ حرف می زنیم باهم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ چه حرفی؟ وسیله هامو جمع میکنم االالن ... برگردیم
کرج ... من ترجیح میدم تو خونه تنها بمونم تا اینجا هرشب

از استرس به این حال بیفتم

لج نکن االالی ... قراره از دوشنبه به چندتا مرغداری هم  
_
سر بزنم ... همون چندساعتیم که خونه بودم دیگه نمی تونم
بمونم  

میان بحثمان حاج بابا پرسید :

_ پول الالزم داری؟

امیرواالال شاکی نگاهش کرد :

_ دو روز دیگه که بچه هام دنیا بیان بله پولم نیاز دارم

_ من هستم!

امیرواالال پوزخند زد :

_ شما برای بچه های خودتون سنگ تموم گذاشتید! دستتونم
درد نکنه اما بچه های من خودشون پدر دارن ...

خداروشکر اونقدری دارم که نیاز به صدقه نداشته باشم



 

بدون اینکه جوابم را بدهد دستم را گرفت و با احتیاط به
سمت پله ها کشید

وارد اتاق که شدیم به محض بسته شدن در آرام گفت :

_ بپوش االی ... اذیتم نکن

بی توجه به جمله اش با ناراحتی دستم را میان موهایش
فرو بردم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

مامان گلی سریع بازویش را کشید تا بحث خاتمه پیدا کند :

_ پاشو مادر ... پاشو برو تو اتاقت امشب و بمونید ...
ساعت دو شبه جایی نمیشه برید که

امیرواالال که بلندشد دوباره زمزمه کردم :

_ من تنها نمی مونم امیر ... یکبار دیگه امشب تکرار بشه  
میمیرم از استرس ... میخوای برگردی کرج منم وسایلم رو
جمع می کنم میام  

_



سبا ساالر

جگوار 

_ صورتت هنوز خونیه که امیر

_ میشورم

_ پلیس اومد؟

خسته رو تخت نشست و بعد دراز کشید
پاهایش هنوز روی زمین بود و دست هایش را دو سمتش

 روی تخت دراز کرده بود
نگاه خالی اش را به سقف داد:

_ به مرتیکه خر میگم من مقصرم اما ماشینت طوری نشده
... ماشین من داغون شده صورتمم ترکیده بیا برو تو ...
حیوون مگه کوتاه اومد؟ زنگ زد پلیس ... افسره اومده

میگه معلومه کی مقصره چرا الکی تماس میگیرید

لبم را گزیدم :

_ ولش کن دیگه ... تموم شد

_ چی چی و تموم شد؟ بدبختیای من کم بود که حاال خرج
ماشینم افتاد رو دستم ... پشتش داغون شده

همانطور سرگردان به دیوار تکیه دادم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

چشمانش را بسته بود و غر می زد :

_ حاال که تازه اون مطب کوفتی رو شناختن و کار و
بارمون گرفته و شلوغ شده معینی یادش اومده بازی

 دربیاره و سهمشو بخواد

_ خب سهمش و بخر!

عصبی خندید :

_ با کدوم پول االی با کدوم پول عشقم؟!

عشقمش را چنان با حرص زمزمه کرد که حس کردم دلش
می خواهد گردنم را محکم میان دست هایش فشار دهد!

خشمگین تر زیرلب ادامه داد :

_ با ارث بابام سهمش و بخرم آخه؟

_ آره!

با اخم نگاهم کرد :

_ چی؟

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

موهایم را پشت گوشم فرستادم و سمت سرویس رفتم که
صدایش را شنیدم :

_ برگشتی حاضرشو ... دارم میمیرم چند دقیقه دیگه اینجا
بمونم بیهوش میشم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

 عمو محسن االالن ماشین و خونه و مغازه های خودش رو
_

داره ... نصف پاساژ الماس مال عمو محسنه ... مهرابم
بخاطر اینکه از حاج بابا جدا شده خودش چیزی

نخواست ... خب سهم بابای تو چی؟ باید به تو و المیرا
برسه دیگه

_ عمو محسن فقط نمایشی پولداره! هیچی به اسمش نیست  
حتی ماشین زیرپاش! همونطور که چیزی به اسم بابای من
 ... ولش کن االالی این بحث و کش نده  
نبود

کالالفه بازویش را روی چشمانش گذاشت و زمزمه کرد :

_ روزی که تو بفهمی فقط من و توییم و قرار نیست از
حاجی چیزی بگیریم اون روز عید منه االالی!

_



 

خواستم بگویم خب بمانیم!
این همه اتاق!

اما لبم را گزیدم و تنها آرام زمزمه کردم :

_ من تنهایی برنمی گردما ... بخدا اینجا آرامش ندارم
امیرواال ... تو که نیستی همه اش فکرم اونوره دلشوره

دارم ... مگه اون دکتره نگفت استرس ممنوع؟! اصال درک
میکنی؟!

بینی اش را باال کشید و ناله ی آرامی کرد :

_ آخ خدا مردم ... برو حاال برگشتی حرف می زنیم

_ صورتت رو پاشو بشور امیرواال

بدخلق نالید :

 _ جون ندارم

همانطور که سعی داشتم خودم را دور نگه دارم دستش را
کشیدم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

جگوار سبا ساالر
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_ پاشو جون من دیگه ... بخدا حس میکنم کل اتاق بوی
خون میده ... دوباره حالم بهم میخوره

سرش را که تکان داد و درمانده نشست با خیال راحت
وارد سرویس بهداشتی شدم

بدون عجله صورتم را شستم و مسواک زدم
دستم به سمت مایع خوش رنگ کنار شیرآب رفت اما با به

یاد آوردن بوی غلیظش منصرف شدم

سر انگشتانم از سیب زمینی سرخ کرده هایی که دهان
نازنین داده بودم چرب بود

شانه باالال انداختم و خمیردندان را برداشتم
کمی روی انگشتانم ریختم و پخش کردم

زمانی که زیر آب گرفتمشان پوستم خنک شد

با خنده دست هایم را خشک کردم و بیرون آمدم :

_ امیر یادت باشه اینبار رفتی...

با دیدن چشمان بسته و دهانش که کمی باز مانده بود سکوت
کردم



سبا ساالر

جگوار 

محتاط جلو رفتم و خیره اش شدم

با همان پیراهن و شلوار بیرون و جوراب هایی که از پا
بیرون نیاورده به خواب فرو رفته بود

مثل زمان رفتنم پاهایش روی زمین بود و دست هایش را
دو سمتش باز کرده بود

منظم و ارام نفس می کشید

لبخند تلخی زدم ، چند دستمال کاغذی را روی هم گذاشتم و
بعد از مرطوب کردنشان کنارش روی تخت نشستم

نفسم را حبس کردم و خون خشک شده ای که باالی لبش
ریخته بود را تمیز کردم

دستمال هارا دور انداختم و بعد از شستن سرانگشت هایم با
همان خمیردندان روبرویش زانو زدم

جوراب هایش را در آوردم و کمربندش را باز کردم
با زور کمی باال کشیدمش و پاهایش را به سختی روی

تخت گذاشتم

تمام مدت بدون اینکه حتی پلک هایش بلرزد از شدت
خستگی بیهوش بود

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

" امیرواال "

سنگینی که روی قفسه سینه ام احساس می کردم ترغیبم می
کرد چشم باز کنم اما بدنم هنوز هم به استراحت احتیاج

داشت

با خودم فکر کردم آخرین خواب راحتم چندشب پیش بود؟!

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

لبخند تلخی زدم و لب هایم را به پیشانی اش چسباندم :

_ فدات بشم انقدر هالالکی

موهایم را باز کرد و با احتیاط سرم را روی سینه اش
گذاشتم

خودم دستش را دورم حلقه کردم و دست دیگرم را روی
شکمش گذاشتم!

امشب بعد از روزها بازهم کنارم بود
این خواب بدون نگرانی برای امیرواالال را دوست داشتم!

_



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

شب قبل را در مطب مانده و نخوابیده بودم ، شب قبلش
ساعت هشت صبح شیفتم شروع می شد و از یک گاوداری

کوچک تماس گرفته و خواسته بودند خودم را برسونم

مجبور شدم چهار صبح راه بیفتم تا بتوانم پرونده هایشان را
قبل از شروع شیفتم کامل کنم

با ناله ی آرامی به زور پلک هایم را فاصله دادم و اول از
همه نگاهم به چشمان گرد و سبز رنگ نازنین افتاد که

روی قفسه سینه ام نشسته و خیره ام شده بود

 را کمی چرخاندم و با دیدن االالی که چهارزانو کنارم
نگاهم

روی تخت نشسته و مشتاق نگاهم می کرد بدخلق غریدم :

_ بردار اینو االالی

بی توجه به من گونه نازنین را نوازش کرد و با لحن
بچگانه ای گفت :

_ نازی بگو صبح شده دایی امیر ... پاشو دیگه

چشمانم برای بسته شدن التماس می کردند
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کاش می توانستم برایش توضیح دهم سه روز گذشته چه
قدر سخت گذشته تا شاید اجازه می داد چندساعت دیگر

بخوابم!

نازنین دکمه پیراهنم را گرفت و کشید :

_ نی نی دالی؟

االالی خندید :

_ نه نازی ... من نی نی دارم

کم نشد  Rچشمانم را مالیدم اما سوزششان
با اینکه هنوز هم به چندساعت خواب احتیاج داشتم اما حالم

از دیشب خیلی بهتر بود :

_ ساعت چنده االالی؟

_ یک ربع به هشت

آرام غلط زدم
نازنین از روی سینه ام کنار االالی افتاد و خندید

بی توجه به آن ها روی شکم خوابیدم و دستم را زیر بالشت
بردم

جگوار سبا ساالالر 



 

نازنین ریز خندید و در آغوش االی جمع شد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

پلک هایم را روی هم فشردم و عصبی پوف کشیدم :

_ پاشین از باالالی سر من برین اونور

_ مامان گلی گفت برای صبحانه بیدارت کنم آخه

اخم هایم بیشتر درهم فرو رفت
فقط یک ساعت دیگر اگر اجازه می دادند بخوابم همه چیز

بهتر می شد!

_ هیش ... برای نهار بیدارم کن

_ مامان گلی دوبار اومده از اون موقع ... باز میاد خودش
بیدارت می کنه

کالالفه صدایم را کمی باالال بردم :

_ ما نزدیک صبح بود خوابیدیم باز االالن هشت نشده
بیدارباش زدن پادگان رو؟!

_



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

انگشت کوچکش را روی بینی اش گذاشت :

_ دعبا نکن ... نی نی خوابه

کمرنگ لبخند زدم و چشمانم را بستم اما با برخورد محکم
پایش به گردنم کالالفه پوف کشیدم

 توجه به چهره ی درهمم تیشرت نارنجی رنگ االالی را
بی

باالال داد و سرش را به شکمش چسباند :

_ دوتا نی نی

قبل از اینکه دوباره پایش را توی صورتم بزند چرخیدم :

_ آره ... نی نی های منن!

_ مال من

خوابم پریده بود
 لبخند کمرنگی دست االالی را کشیدم که در آغوشم افتاد و

با
خندید

با اخم لپ نازنین را کشیدم :



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

 نی نیا مال نازنین ... مامان نی نیا مال امیرواالال ... خوبه
_

نازی؟!

خوشحال که دست هایش را بهم کوبید االالی میان آغوشم
خندید :

_ پاشو دوش بگیر دیگه

خواب آلود دستی به چشمانم کشیدم :

_ اینبار بوی چی میدم؟!

آرام مشتش را روی سینه ام فرود آورد :

 برو دیگه امیرواالال اذیت نکن ... مامان گلی گفت امروز
_

جمعه ست همه خونه ان بیاین باهم صبحانه بخوریم

موبایلم را از کنار بالشت برداشتم و صفحه را روشن کردم
با دیدن اس ام اس واریز اخم هایم درهم فرو رفت :

_ نکبت ساعتی مثل چی از اون مرغداری پول در میاره
حاالال همین چهارقرونی که میخواد بریزه رو قسط بندی

کرده واسه من



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

االالی در سکوت دستش را روی سینه ام کشید و نازنین
روی زانویم نشست

کمتر از هفت ماه دیگر به جای نازی فرزندان خودم
میانمان بودند

گوشه لبم کش آمد
آخ که اگر بودند ...

چیزی نگفت؟ _ دیشب خوابم برد نه؟ کسی 

_ چی بگن مثالال امیر؟! چرا سختش میکنی؟ اینجا اتاق
خودته جاج بابام از خداشه بمونی ... فقط مامان گلی واست

غذا آورد که دید خوابی برگشت

من از این عمارت خاطرات خوشی نداشتم اما او اینجا
راحت بود و منی که این روزها حتی چندساعت هم بیکار
نمی شدم چه می خواستم جز راحتی و آسایش او در زمان

نبودم؟!

_ میرم دوش بگیرم

_ نرو دیگه مامان گلی منتظره

دلخور آرام انگشتم را روی بینی اش کوبیدم :

جگوار سبا ساالالر 



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ نرم که باز خواستم بغلت کنم دماغتو جمع کنی؟

با خجالت لب گزید :

_ بخدا دست خودم نیست ... دوست دارم دماغمو بکنم
بندازم دور ... حتی باورت نمیشه همین بوی شامپوی

نازنینم با زور تحمل می کنم

خندیدم ، گونه اش را بوسیدم و به سمت حمام رفتم

_

* * * * * *
کنار االالی از پله ها پایین آمدم

سرش را نزدیک گوشم آورد و آرام خندید :

_ فهمیدیم خیلی با جذبه ای بابا ... باز کن اخمات رو

همانطور که نازنین را در آغوش داشتم به سختی آستین
های پیراهنم را تا دادم و پوف کشیدم

االالی جلوتر از من رفت و خندید :



سبا ساالر

جگوار 

_ صبح بخیر

جمعشان را نگاه کردم
همه بودند

عمومحسن ، همسرش و دخترانشان ساره و سیما
شوهر سیما مثل همیشه آرام بدون توجه به شلوغ کاری

های چاوش مشغول صبحانه خوردن بود و تنها هرچند ثانیه
یک بار لبخند می زد

سیما با لبخند دستش را سمت نازنین دراز کرد :

_ صبح بخیر ... کجا رفتی تو موش؟

نازنین درآغوشم جمع شد و چاوش خندید :

_ سیما بچه اتم ازت فراریه

روی صندلی نشستم :

_ صبح بخیر

مامان گلی با محبت ظرف تخم مرغ را روبرویم گذاشت :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ بیا دورت بگردم عسلی درست...

االی سرش را عقب چرخاند :

_ اه مامان گلی

به چهره وارفته اش خندیدم :

_ نمی خوام مامان گلی دستت درد نکنه االی حالش بد
میشه ... مربا میخورم

مامان گلی ظرف تخم مرغ را که با گوجه و جعفری تزئین
شده بود با اکراه روبروی چاوش گذاشت

چاوش وارفته سر تکان داد :

_ اگر قراره امیر موندگار بشه بگین من واسه خودم جا پیدا
کنم

ساره با کنایه خندید :

_ بچه هاش دنیا بیان همه باید دنبال جا باشیم

پوف کشیدم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

این دختر حتی حرف عادی هم که می زد در کنارش تا تکه
ای بار آدم نمی کرد آرام نمی گرفت!

حاجی صدایش را صاف کرد :

_ صبحانه اتون رو بخورید

االالی گردویی در دهانش گذاشت :

_ چی شده مامان گلی؟!

نگاهش کردم
بدون اینکه چیزی بخورد با محبت نگاهش را بینمان

میچرخاند

_ هیچی مادر ... میدونی چندساله این خونه بچه هاش رو
کنار هم ندیده؟ یکیتون بود ، دوتا نبود ... بخدا که دلم لک

زده بود دوباره کنار هم جمع شید  

نازنین میان آغوشم کالالفه دست و پا زد و عمو محسن
مردانه اه کشید :

_ روح محمد شاد



 

_ 

چشمان مامان گلی غمگین شد :

_ بمیرم برای محمدم ... یکی از بچه هاش بعد از سالی با
اصرار و التماس راضی شده پا بذاره تو خونه ی

خودش ... اون یکی ام اون ور دنیا

زن عمو فیروزه دست از خوردن کشید و باالخره به حرف
آمد :

_ واال گلین خانم همین االنشم حاج اقا اراده کنن المیرا و
میتونن برگردونن ایران

ساره پوزخند زد :

_ بچه مادر می خواد مامان جون ... بیاریمش اینجا
چیکار؟! ماها خیلی خوشبختیم؟

حاجی دستش را روی میز کوبید
نازنین در آغوشم پرید و ساره ساکت شد

_ ببینم میتونید دو لقمه رو زهرمون کنید یا نه

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

نازنین دست هایش را به سمت االالی دراز کرد
بی توجه به جو پیش آمد به سمت سیما گرفتمش :

_ بگیر بچه ات رو سیما

چایش را روی میز گذاشت :

_ بده اش به االالی دیگه

خودم را جلوتر کشیدم و بچه را روی پایش گذاشتم :

_ مگه االالی زاییده تو صبحونه بخوری زن من بچه جمع
کنه

چاوش خندید :

_ چندماه دیگه حال خودتم می بینیم قهرمان

سیما قاشق مربا را دست نازنین داد و با خنده سر تکان
داد :

_ واالال ... من پیر شدم یکیش رو بزرگ کردم ... شماها
چی میکشین

جگوار سبا ساالالر 



 

مامان گلی دستش را روی دستم گذاشت
او همیشه در این خانه سفید ترین بود...

سال های جوانی اش را در این خانه گذراند
مادر نبود اما چه برای پدرم ، عمه و عموهایم چه برای ما

نوه ها بیشتر از هر مادری مادرانه خرج کرد

_ پسر اگر بچه هاتم به خودت برن که واویالس...

حواسم به االی بود که با قاشق کوچکی به جان مرباها
افتاده بود

لقمه ی دستم را با اخم طرفش گرفتم

سیما هیجان زده خندید :

_ مامان گلی یادته حاج بابا رفته بود حموم امیرواال صندلی
زیر پاش گذاشته بود از تو سوراخ در نگاهش می کرد؟

چاوش چنان به خنده افتاد که لقمه ی نان تستش در گلویش
پرید

االی قهقهه زد و نازنین بهت زده به صورتش خیره شد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

با لبخند سری به تاسف تکان دادم و لقمه ی بعدی را سمتش
گرفتم که لب هایش را جمع کرد :

_ مربا دلمو زد امیر

چاوش با چهره جمع شده سر تکان داد :

_ جمع کنید خودتونو

بی توجه به او لقمه ی پنیر و گردو را سمتش گرفتم
نازنین متفکر خندید و به او اشاره زد :

_ نی ن ِی

چاوش گازی به لقمه ی بزرگش زد و بقیه اش را جلوی
دهان نازنین گرفت :

_ سن خرپیر و داره ... بگو خر پیر نازی

هسته ی آلبالو را سمتش پرت کردم :

_ ببند دیگه مردک

نازنین دوباره خندید :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ نی نِی

سر تکان دادم :

_ آره دایی جون سه تاشون نی نِی منن

نگاهی شاکی به سیما انداختم و ادامه دادم :

_ سر نازی چی خوردی بچه ات این شد؟ بگو من نذارم
االی بخوره

جمع خندید و االی اینبار بدون اینکه تعارفش کنم لقمه ام را
گرفت

_ 

" االی "

ساره سرش را به سرم چسبانده و سعی می کرد همراه
خواننده لب خوانی کند

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

  

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

چاوش بی توجه به من و ساره که مثل دلقک دوطرفش
نظرات را نشسته و در الالیوش باالال و پایین می پریدیم 

جواب میداد

موبایل را کمی عقب تر برد
ساره با همان لبخند بدون اینکه دهانش تکان بخورد زیرآب

آرام غرید :

میذاشتی حداقل نکبت  Rآهنگ فارسی _

دوباره لبخند زد و با آهنگ خودش را هماهنگ تکان داد

چاوش مردانه و جذاب خندید و بی توجه به ما نظر بعدی
را جواب داد

در همین چند دقیقه به نفس نفس افتاده بودم
الالیو را که قطع کرد و موبایل را پایین آورد ساره جیغ

کشید :

_ این چی بود گذاشتی؟! خودت مثل ارباب ها ژست گرفتی
من و االالی و نشوندی دوطرفت بازدید الالیوت بره باالال؟

چاوش بی توجه به او با موبایلش سرگرم بود :



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ گمشو ... شماها بیلی آیلیش میفهمین آخه؟!

 روی مبل روبرویی نشسته بود و بدون اینکه به ما
امیرواالال

اعتنا کند با کاغذهای حساب مطب سرگرم بود

چاوش با نیش باز صفحه اینستاگرامش را مقابل چشمان من
و ساره گرفت :

_ فالوئرارو حال کنید

امیرواالال با پشت خودکار روی میز کوبید :

_ آروم بابا ... آدم باشین انقدر جیغ زدین دفعه دومه حسابام
بهم میریزه

پست آخرش را که باز کرد ناخودآگاه بلند خندیدم :

_ چاوش پیج من و ساره رو خواستن ... تگمون کن

ساره هیجان زده سرش را در موبایل فرو برد :

_ استوری بذار اصالال

امیرواالال پوف کشید :

جگوار سبا ساالالر 



 

 

 

دقیقه ای بعد موبایل خودش را دستم داد
کنار چاوش که مشغول عکس گرفتن با ساره بودند نشستم

امیرواال نزدیک تر آمد و اعداد پنج رقمی را پشت هم
خواند

عدد به دست آمده را که برایش خواندم کالفه پوف کشید و
روی مبل نشست

چاوش و ساره برای ادامه عکاسی اشان به باغ رفتند و
سیما و همسرش خواب هستند

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ االالی اینایی که میگم جمع بزن ... گوشیم باالالست

از کنارشان بلند شدم :

_ موبایل منم باالالست ... صبر کن میارم

خسته بدنش را کشید و ایستاد :

_ تو نمیخواد پله هارو بری باالال ... خودم میارم

_



 

پذیرایی این وقت ظهر خلوت است
تنها اوست که نزدیک دو ساعت مشغول حساب و کتاب

است و از آخر هم کم می آورد!

با دلسوزی از پشت سر خم شدم و دست هایم را دور
گردنش حلقه زدم :

_ بریم باال یکم بخوابی؟

بی توجه به جمله ام دستم را گرفت و کشید
روی پایش نشاندم و متفکر خیره به زمین زمزمه کرد :

_ باید دنبال یک شریک باشم ... خودم اونقدری ندارم که
بخوام کل سهم معینی و بخرم

نگاهم از پنجره به بیرون افتاد
چاوش کنار درخت انجیر ایستاده و همراه ساره عکس می

گرفتند
به دغدغه های متفاوتمان پوزخند زدم :

_ ماشین و بفروش

آرام خندید و سرش را به پشتی مبل تکیه داد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ اون وقت سه تا جوجه ام رو چطوری بچرخونم؟

به چشمانی که این روزها اکثرا خسته و درگیر بودند لبخند
زدم :

_ تا جوجه ها بزرگ شن بهترش رو میخریم

با خنده دستش را پشتم فشرد و سرم را به قفسه سینه اش
چسباند :

_ جوجه بزرگم رو چیکار کنم خانم محترم؟! اگر چند وقت
دیگه بره دانشگاه کی برسونتش؟ بد قلق و غرغرو هم

هست الالمذهب ... هرچند وقتم که هوس تهران اومدن به
سرش میزنه ... یک پیشنهادی بدین جوجه بزرگم اذیت نشه

گرفته خندیدم :

_ مطب رو بفروش پس ... تو هم مثل معینی سهمت رو
بفروش

تلخ پوزخند زد :



 

 

نازنین بدخلقی می کرد و سیما نیامد ، در عوض چکاوک
استقبال کرد و قرار شد خودش را برساند

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ کل خر حمالیاش مال من بود ... هرچی پس انداز داشتم
گذاشتم براش االالن که جا افتاده بفروشم؟

با ورود چاوش و ساره هول شده خواستم از روی پاهایش
بلند شوم که کمرم را محکم تر گرفت

ساره سرتکان داد :

_ خجالت نکشینا

امیرواالال بدون هیچ لبخندی شقیقه ام را بوسید :

_ خجالت میکشی نگاه نکن

چاوش خندید :

_ امیر شیرینی بچه هاتم قراره بپیچونی؟! اگر نه که سیما
رو بیدار کنم راه بیفتیم

_
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نایس بانو

چاوش دلش دیزی خواست و امیرواالال و ساره هم موافقت
کردند

تا قبل ازینکه وارد سفره خانه شویم شدیدا با پیشنهادشان
موافق بودم اما همان بوی گوشت و ادویه ای که در فضا

پیچیده بود کافی بود تا حالم را چنان بد کند که مجبور شوم
در جوب کنار سفره خانه عق بزنم

وضعیت افتضاح و خجالت آوری بود

از نگاه رهگذران احساس بدی داشتم و از آن بدتر بوی
غذایی بود که هرلحظه بیشتر در مشامم می پیچید

نفس زنان دستم را روی شکمم فشردم و روبه امیرواالال
نالیدم :

_ سوییچ ماشین رو بده ... من می شینم تو ماشین تا تو
بیای

چاوش کالالفه پوف کشید :

_ اینطوری که نمیشه
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امیرواال نگران زیر بازویم را گرفت :

_ بریم بچه ها

چاوش خندید :

_ دیزی چی؟

امیرواال در ماشین را باز کرد و کمکم کرد روی صندلی
جلو بشینم :

_ گندت بزنن چاوش ... برو کوفت کن تو ... من با االی
میشینم تو ماشین

ساره زودتر از چاوش سوار شد :

_ اینطوری که حال نمیده بابا ... کیفش به دور هم
بودنشه ... بشینین بریم دور بزنیم شام برمی گردیم خونه

به محض نشستن پنجره را پایین کشیدم و با چشمان بسته
سرم را بیرون بردم

هوای تازه که به صورتم خورد حالم کمی بهتر شد
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صدای موبایل چاوش در فضای ماشین پیچید
چند ثانیه با خواهرش حرف زد و بعد گفت :

_ امیر کنار پارک ارغوان صبر کن چکاوک سوارشه

چکاوک قطب مخالف ساره بود
آرام ، بدون حاشیه ، خون گرم و مهربان

سوار که شد به رنگ پریده ام نگاهی انداخت و خندید :

_ کاسه کوزه اشون رو بهم ریختی نه؟

بی حال خندیدم
ته حلقم می سوخت و حوصله نداشتم

ناله و اعتراض های نمایشی چاوش را که دید خندید :

_ امیرجون برو جلوتر ... یک بستتی فروشی بزرگ هست
فالوده هاش محشره

ساره سر تکان داد :



 

امیرواال بی حوصله فرمان را چرخاند و سمت جایی که
چکاوک آدرس داده بود راند :

_ یک مدت کم میدیدمت سردردام خوب شده بود ساره

ساره با پرویی خندید :

_ حاال از این به بعد برمیگرده سرجاش

_ من که قرار نیست بمونم ... فعال سر زنم رو بخور تا
وقت داری

تیز نگاهش کردم :

_ شب برمیگردی کرج؟

_ نه ... امشب انتخاب رشته کنم برات

جگوار سبا ساالر
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_ فالوده و بستنی قبول نیستا ... فعالال امشب چون زنت به
نفع جیب تو خودش رو به مردن زد قبول میکنیم ... بعدا

باید جبران کنی

_



 

ناراضی سرتکان دادم
امشب انتخاب رشته کنم یعنی فقط امشب را به این دلیل

میمانم و خبری از شب های بعد نیست!

روبروی بستنی فروشی توقف کرد :

_ چی می خورید مفت خورا؟

ساره شالش را درست کرد و نگاهی به تابلوی شیک و
عکس بستنی فانتزی انداخت :

_ برای من شیک بگیر امیر ... شکالتی

چکاوک هم تایید کرد :

_ منم شیک موزی

چاوش خندید :

_ کیک بستنی و آب انار ... شیک این دوتارو هم بگو
بزرگ بذارن نصفش مال من

امیرواال که نگاهم کرد بی میل سر تکان دادم
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هنوز هم کمی حالت تهوع داشتم و اعصابم بهم ریخته بود :

_ هیچی

بدون اینکه اصرار کند سر تکان داد :

_ پس شد دوتا شیک ، کیک بستی و آب انار

از ماشین که پیاده شد چشمانم را روی هم گذاشتم
چکاوک از پشت سر، شانه ام را فشرد :

_ االالی حالت بهتر شد از روزای اول؟

ساره پشت سرش پوزخند زد و نگاهم کرد :

_ اینقدر بهش اصرار نکن بمونه عمارت حاجی ... خوشت
میاد یک گندی تو زندگیتون بزنن؟ االالن و نبین همه چیز

دارین تو مسیری میرین که باب دل اوکیه ... چون 
حاجیه ... وقتی یکم از مسیری که اون میخواد منحرف شی

تازه همه چیز دستت میاد

حرف هایش آشنا بود
جمله های امیرواالال!

جگوار سبا ساالالر 
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بدون اینکه جوابش را دهم پوف کشیدم

آفتاب گیر را پایین دادم و در آینه کوچکش به چشمانم خیره
شدم

بی حال و رنگ پریده بود اما از وقتی به عمارت آمده بودم
کمی وزن گرفته و صورتم به حالت اول برگشته بود

در ماشین که باز شد نگاهم را از آینه گرفتم
امیرواال شیک ها را عقب فرستاد و یکبار دیگر رفت و آمد

تا بقیه سفارش ها را بیاورد

سوار که شد ظرف ها را روبرویم گرفت :

_ کدوم؟

چاوش معترض خودش را جلو کشید :

_ مال من و بده بعد خودشیرینی کن

دستم را از روی بستنی زعفرانی و فالوده رد کردم و کیک
بستنی که با دانه های انار تزئین شده بود اشاره زدم :

_ این
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چاوش بهت زده سر تکان داد :

_ امیر؟ اذیت نکن جون من

امیرواال بی توجه به او کیک بستنی را روی پایم گذاشت و
پرسید :

_ آب انار چی؟

آب انار را هم که از دستش گرفتم چاوش شاکی عقب
کشید :

_ گمشین جفتتون

_ 

 * * * * * * * * *
بدخلق غریدم :

_ اون چیه نوشتی؟ مهندسی ننویس ... من از ریاضی
فیزیک متنفرم
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با صبوری سر تکان داد و روی مهندسی خط قرمز کشید :

_ خیلی خب

دست هایم را روی میز تحریر قدیمی اش گذاشتم و چانه ام
را به دست هایم تکیه دادم

کلمه بعدی اش را کامل ننوشته که دوباره صدای پر حرصم
بلند شد :

_ زمین شناسی؟! امیرواالال بخاطر خدا

عصبی پوف کشید و خیره ی چشمان خواب آلودم شد :

_ من سرشب به تو لیست ندادم؟ اصالال نگاه کردی؟!

حق به جانب سر تکان دادم :

_ نگاه کردم

_ پس چرا میای میگی هرچی خودت میخوای بزن؟!

بدون توجه به سوالش به کاغذ اشاره زدم :
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_ چه قدر گیر میدی امیرواالال ... بنویس دیگه

_ ژنتیک؟

شانه باالال انداختم :

_ آره ... زیست دوست دارم

دو انتخاب اول را ژنتیک زد و بعد با دقت به لیستش خیره
شد :

_ حقوق عالالقه داری؟

در سکوت شانه باالال انداختم
دوست داشتم؟

_ وکیل بشم؟

مردانه خندید :

_ چه اشکالی داره؟ خانم وکیل

_ من حق خودم و نمی تونم بگیرم برم حق مردم رو
بگیرم؟
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خسته از بدقلقی هایم با تاسف سر تکان داد و حقوق دانشگاه
آزاد راهم اضافه کرد :

_ کی این دوتا فنچ دنیا بیان ما از شر غرغرای تو راحت
بشیم االالی

آرام خندید :

_ قبلش غر نمی زدم؟

بدون اینکه نگاهش را از برگه بگیرد لبخند زد :

 قابل تحمل تر بود ... االالن غرغرای دونفر دیگه هم بهت
_

اضافه شده!

بی توجه برگه را از دستش کشیدم و نگاه کردم :

_ آزادم انتخاب کردی؟

_ آره ... رشته ات تجربی بوده حقوق دولتی قبول نمی کنن

_ شهریه ها خیلی باالالست



سبا ساالر
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انگشتش را روی بینی ام کوبید :

_ تو به ایناش فکر نکن

_ حقوق نزن امیرواال ... همون زمین شناسی بود چی
بود ... اون دولتی داره؟ همون و بزن

دوباره لبخند زد :

_ اون رشته ای که دوست داری و انتخاب کن ... دارم کار
می کنم بخاطر کی پس؟ بخاطر تو و اون دوتاست دیگه ...

بخوام خرج نکنم پس به چه دردی میخوره؟

_ اگر بخاطر اینا نبود میموندم سال دیگه ... همون رشته
ای که دوست داشتم دولتی!

_ 

برگه را روبه رویش نگه داشته بود و رشته هارا وارد
سیستم می کرد

انتخاب رشته که تمام شد عقب کشید و کمی چشمانش را
مالید
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نایس بانو



 

_ صبح میری مطب؟ تا شب؟

بدون اینکه دهان باز کند سر تکان داد
آهسته پرسیدم :

_ بعد برمی گردی اینجا؟

دستانش را از روی چشمانش برداشت و خیره نگاهم کرد
بعد از مکث کوتاهی دودل زمزمه کرد :

_ برمی گردم

ابروهایم باال پرید :

_ واقعا؟

منتظر جوابش نماندم
با خوشحالی کوتاه خندیدم و ادامه دادم :

_ تا کی بمونیم؟

_ می خوام خونه رو بفروشم االی!

جگوار سبا ساالر
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به گوش هایم شک کردم!
وارفته زمزمه کردم :

_ چی؟!

_ خونه رو بفروشم ... سهم معینی رو بخرم ... هرچی ام
از پولش موند تهران خونه رهن کنیم

نمی دانستم چه حسی دارم
خوشحالم یا غمگین؟

ماندن در تهران را دوست داشتم اما آرامشی که در آن
آپارتمان هفتاد و پنج متری بود هیچ کجای دیگر پیدا نمی

شد

آرام پرسیدم :

_ اوم ... می خوای دنبال خونه نگردی؟ پولت رو روی
مطب سرمایه گذاری کن که درست کارت جا بیفته ... ما

 هم همینجا بمونیم

محکم جواب داد :

_ بس کن!

جگوار سبا ساالر
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لبم را گزیدم :

_ باشه
 

 چهره درهمم را که دید از جا بلند شد و دستم را گرفت
مجبورم کرد بلند شوم و بعد از دراوردن پیراهنش روی

تخت خواباندم و در آغوشم کشید :

_ فقط چندوقت اول سخته ... برنامه ریزیام درست پیش
بره همه چیز اوکی میشه

خندیدم و بیشتر در آغوشش جمع شدم
بخاطر من هیچ عطری نزده بود و بعد از مدت ها بدون
ترس از حالت تهوع لعنتی ام در آغوشش گرفته بودم :

_ اگر قرار بود طبق برنامه ریزیای تو پیش بره االن
ترکیه بودی!

متفکر خندید :

_ درسته

دستش را روی شکمم سر داد و هم زمان گردنم را بوسید
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* * * * * *
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صدای زمزمه آرامش به سختی به گوشم رسید :

_ دلم برات تنگ شده

بدون فکر سرم را برگردانم
فاصله صورت هایمان کمتر شد و لب هایمان روبروی هم

قرار گرفت :

_ می خوای امشب...

با خنده همانطور که صورتم را نوازش می کرد جمله ام را
قطع کرد :

_ بگیر بخواب ... من می ترسم محکم بغلت کنم بچه هام
اون تو بشکنن بعد تو پیشنهاد برای امشب میدی؟!

خواب آلود خندیدم و پلک هایم را روی گذاشتم
هیچ جوره نه پدر شدن به او می آمد و نه مادر شدن به من!

_



 

" پنج ماه بعد "

_ اینجا اصال قشنگ نیست ... اما می تونیم با کمک هم
قشنگش کنیم ... چهارتایی

کف دستش روی شکمم بود و من با همان مانتو و شالی که
روی موهایم افتاده بود همانطور که چرت می زدم به

زمزمه های بی پایان او با بچه هایی که امروز وارد هفت
ماهگی می شدند گوش می دادم

_ احتماال این عمارت میشه اولین خونه اتون ... دوست
نداشتم اینطوری بشه اما بعضی وقتا همه چیز اونطور که

ما میخوایم پیش نمیره

حال ماه ها بود که در این عمارت می ماندیم!
به قول امیرواال خانه اول بچه هایمان مثل پدرشان همینجا

بود!

امیرواال راضی نبود
مخالفت کرد ، قهر کرد ، فریاد زد و حتی در مقابل

اصرارهای مامان گلی هم محکم ایستاد

سکوت کرده بودم
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تمام مدت بدون مخالفت اجازه دادم او در اینباره تصمیم
بگیرد

خودم را با بچه ها سرگرم کردم
هر روز همراه چکاوک و سیما پاساژهای تهران را گشتیم

و بدون اینکه جنسیتشان را بدانیم خرید کردیم

مامان گلی سرتکان داده و گفته بود تا زمانی که نفهمی پسر
هستند یا دختر خرید کردن فایده ای ندارد

حاج بابا با لبخند گفته بود حتی شده یکی از دوقلوها باید  
 باشد و ساره طعنه زده بود که پادشاهی امیرواالال در
پسر

این خانه با دنیا آمدن پسرش کامل می شود!  

 و امیرواالال اما بی توجه به آن ها کار خودمان را کردیم
من

برای دخترهایی که از جنسیتشان مطمئن نبودیم سرهمی
آبی انتخاب کردیم و برای پسرهای فرضی کفش های

کوچک صورتی برداشتیم!

ماشین های قرمز رنگ را که برداشتیم فروشنده پرسیده بود
برای پسرتان از این تفنگ ها نمی برید؟

جدید آمده و پرفروش است!
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من و امیرواالال اما با لبخند سر تکان دادیم و از فروشگاه
بعدی عروسک انتخاب کردیم

مگر مهم بود که جنسیتش را نمی دانیم؟

 شاید دخترمان هوس ماشین بازی به سرش می زد و
اصالال

پسرمان دوست داشت یکبار هم شده با عروسک هایش خاله
بازی کند

از روز اول زندگی اشان که نباید تفکیک می کردیم!

عروسک صورتی دست دخترک نمی دادیم تا چندسال بعد
آشپزی را کاری زنانه بداند و اگر دلش خواست مهندسی

عمران بخواند بخاطر جنسیتش عقب بکشد!

ماشین های آبی رنگ را در آغوش پسرک جا نمی دادیم تا
 اگر به پرستاری عالالقه مند شد دنبال عالالقه اش نرود

بعدها
و یا سال ها بعد از همسرش بخواهد در خانه بشیند و بچه

هایشان را بزرگ کند

من اکتای دیگری در این دنیا نمی خواستم!
 قربانی های دیگری مثل االالی ، آسکی و اصالالن نمی

من
خواستم!

من عقاید حاج بابا و آتا را نمی خواستم!

جگوار سبا ساالالر 



 

امیرواال دوباره شکم برآمده ام را نوازش کرد :

_ امروز که حاجی داره با ما میاد سونوگرافی لگد مگد
نزنیدا ... آروم یک گوشه گلوله شید ... لگدارو نگه دارید

واسه باباییتون

آرام خندیدم

ماه ها از ساکن شدنمان در این عمارت می گذشت

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

من برای بچه هایم عقده های ساره ، لبخند های غمگین
چکاوک ، حسرت و خشم های امیرواالال را نمی خواستم

من و امیرواالال تنها با عشق بچه هایمان را می خواستیم!

بچه هایی که زندگی کردن را بلد باشند
بچه هایی که جدا از دختر و پسر بودن انسان بودن را بلد

باشند..

_



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

 به امیرواالال پیشنهاد داده بود خانه ی کرج را رهن
مهراب

دهد و با پول رهن و پس اندازش سهم معینی را از مطب  
بخرد و در این مدت هم در عمارت بمانیم  

امیرواالال مخالفت کرده بود
مامان گلی اصرار کرد ، سیما و مهراب با او حرف زدند و

در آخر باالالخره حاج بابا خواسته بود بمانیم

نه مثل بقیه با خواهش و اصرار!
محکم و با جدیت پیشنهاد داده بود

آن شب امیرواالال باالالخره گرفته از من پرسیده بود

که می خواهم بمانم؟
که می خواهم فرزندانم را اینجا دنیا بیاورم؟

که برای چندماه ، یک سال و یا حتی چندسال با زندگی در
عمارت کنار می آیم؟

و من تنها یک چیز گفته بودم

که آن آپارتمان هفتاد و پنج متری در آن کوچه با درخت
های بلند را دوست دارم و فکر فروشش ناراحتم می کند

آن شب سکوت کرد و دو روز بعد خانه را رهن داد!

جگوار سبا ساالالر 



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

شبی که بقیه وسایلمان را به این عمارت منتقل می کردیم
دوباره گفت

که هنوز هم دیر نشده
که تربیت و سال های اول زندگی بچه هایمان مهم تر از

هرچیزی ست

پرسیده بود!

که می توانیم دور از عقاید حاجی و حتی بقیه ی اعضای
این خانه آن ها را بزرگ کنیم و من گفته بودم باید بتوانیم!

و از همان شب به بعد همه چیز آرام ماند!

قندهایم که لحظه به لحظه بزرگ تر می شدند و عمارتی که
چشم به راهشان بود!

_ چی داری پچ پچ می کنی پسر؟

امیرواالال از جا بلند شد و من صاف نشستم

حاج بابا کت شلوار خاکستری رنگی به تن داشت و در
دستش مثل همیشه عصایی به چشم می خورد

جگوار سبا ساالالر 
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سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

امیرواالال زیادی به این پدربزرگ شباهت داشت!

_ بریم حاجی؟ دوساعته من و االالی آماده نشستیم اینجا

خیلی وقت بود روابطشان نه صمیمی و گرم اما بهتر شده
بود

_ غر نزن پسر ... اون دکتری که قرار نیست بگه بچه ها
پسرن یا نه رفتن نداره که تو این همه عجله داری

من کالالفه چشمانم را در کاسه چرخاندم و امیرواالال پوف
کشید :

_ خب نیاید شما ... من گفتم از جنسیتشون نمیگه دکتر که

_ دو سه ماه دیگه دنیا میان

امیرواالال خسته برای چندمین بار توضیح داد :

 اما من و االالی نمی خوایم بدونیم! ان شاهللاهللاهللاهللا دنیا که
_ درسته

اومدن می فهمیم همه



 

دکتر که میخواهد لباسم را باال دهم با خجالت به حاج بابا
نگاه می کنم اما او پشت به من نشسته و چنان با دقت به

صفحه مانیتور خیره شده که انگار سال ها پزشکی خوانده
و حال از تمام اجزای دوقلو ها که در صفحه نمایش داده

می شود سر در می آورد

امیرواال کالفه پوف کشید :

_ حاجی اگر اجازه بدین من و دکترم به اون صفحه دید
داشته باشیم

حاج بابا خودش را کمی عقب کشید و به امیرواال چشم غره
رفت

با ذوق به مانیتور کوچک خیره شدم

هرچه به تاریخ زایمانم نزدیک تر می شد دوقلو ها قابل
تشخیص تر می شدند

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

عصبی عصایش را به زمین کوبید و غرغر کنان جلوتر از
ما بیرون رفت

_



 

دکتر مثل همیشه با لبخند توضیح داد

_ این سر یکی از کوچولوهاتونه ... اینم دست و پاهاشو...

حاج بابا میان جمله اش پرید :

_ سر و دست و پارو که همه دارن دکترجون ... از اون
اصلیه بگو

دکتر که مبهوت زمزمه کرد : "ببخشید؟!" از خجالت قرمز
شدم

_ دارم میگم نیاز نیست دست و پاشونو به ما نشون بدید ...
اون و که دنیا اومد می بینیم ... االن جای دیگه رو نشون

بدید باالخره بعد شش هفت ماه بفهمیم پسرن یا نه!

امیرواال کالفه دستی به گردنش کشید و ابروهای دکتر در
هم فرو رفت :

_ جای دیگه رو هم دنیا بیان می بینید حاج آقا! مادر و پدر
بچه نخواستن بدونن وگرنه خیلی وقته جنسیتاشون مشخصه

جگوار سبا ساالر
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جگوار
نایس بانو
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سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

بدون اینکه فرصت دهد حاج بابا حرفی بزند رو به من
ادامه داد :

_ پاشو عزیزم ... ماه های آخر بیشتر حواست باشه به
خودت و دوقلوها ... حرکت جنین ، فشار خون خودت و یا

اگر خونریزی داری اهمیت داره و حتما خبر بده ... زیاد
سرپا نایست ، پیاده روی داشته باش و اگر تکرار ادرار یا

یبوست داشتی جلسه ی بعد بهم بگو

امیرواالال کمکم کرد بلند شوم و حاج بابا زود تر از ما بعد
از خداحافظی کوتاهی خارج شد

دکتر به سمت میزش رفت و دوباره گفت :

_ دوتا هستن و رشدم کردن ... احتماالال اندازه و شدت
حرکاتشون کم میشه چون جای کافی ندارن اما تعداد دفعات

همونه و نباید کمتر باشه

اتاق دکتر که خارج شدیم امیرواالال خندید و جمالالتی گفت
از

که درست متوجه نشدم

نگاه خیره ام روی زنی باردار بود که سنش بیشتر از هفده
سال نمی زد



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

چهره اش آشنا بود اما نمی دانستم اورا کجا دیده ام

مردی پشت به من روبروی زن دست به کمر ایستاده و
شاکی موضوعی را توضیح می داد و زن با چشمان گریان

سر تکان می داد

امیرواالال بازویم را کشید :

کجایی االالی؟! جلوتو نگاه کن االالن با این وضعیت از پله
_

ها می افتی بدبخت میشیم

گیج نگاهم را از صورت زن گرفتم :

_ امیر اون زنه برات آشنا نیست؟

نگاهی به صورت زن انداخت و سر تکان داد :  Rسرسری

_ نه چرا باید آشنا باشه؟ بیا بریم حاجی نیم ساعته رفته
پایین منتظره

سرگردان وارد آسانسور شدم
مطمئن بودم زن را جایی دیده ام اما کجایش را نمی دانستم



 

مامان گلی اما اینبار بدون اینکه سوالی از دختر یا پسر بود
بچه ها بپرسد لیوان شیروعسلی دستم داد :

_ خوب بود همه چی مادر؟

امیرواال خندید :

_ خوبه خوب

با خستگی سر تکان داد و کنارم روی مبل نشست :

_ خداروشکر ... راستی صبح چندتا از وسایل بچه هارو
آوردن ... خودتون سفارش داده بودین ... من تحویل گرفتم

ذوق زده از جا پریدم
امیرواال و مامان گلی هم زمان با اخطار اسمم را صدا زدند

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

حاج بابا تا زمان رسیدنمان به خانه بخاطر نفهمیدن جنسیت
بچه ها پشت سرهم غر زد و از آخر هم شاکی از ماشین

پیاده شد و زودتر از ما به سمت در ورودی رفت

_



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

با خنده "حواسم هست" بلندی گفتم و سمت پله ها رفتم

صدای مامان گلی را هنوز هم از پایین می شنیدم :

_ ای خدا ... این اینجا اینطور بپر بپر میکنه خدا میدونه تو
دانشگاه چیکار میکنه

به سمت اتاق بچه ها رفتم و بلند تر خندیدم :

_ حقوق میخونم مامان گلی ... رشته ام تربیت بدنی که
نیست

زمانی که در خانه ی مان در آرتاویل بودم همه می دانستند
وقتی پیدایم نمی کنند کجا هستم

آن زیرزمین کوچک گوشه ی حیاط برایم از چندین خانه
باغ و عمارت عزیزتر بود

انگار دیوارهایش به خونم آرامش تزریق می کرد و این
روزها بعد از سال ها دوباره همان حس را در این اتاق  
تجربه کردم  



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

این اتاق با دیوارهای لیمویی رنگ ، دو تخت کوچک دو
سمتش و کمد بزرگ دایره ای شکل را بی نهایت دوست  
داشتم  

پلنگ صورتی غول پیکر را چاوش هدیه داده بود و خودش
هم کنار کمد روی دیوار نصبش کرده بود

روبروی آینه ی اتاق که کفشدوزک های کوچک سمت
راستش چسبانده شده بود ایستادم و دستم را روی شکمم

گذاشتم
زیرلب زمزمه کردم :

 زود دنیا بیاین عسالال ... مامان دلش براتون ضعف کرده

_

با صدای پایی که نزدیک می شد از در باز اتاق نگاهی به
راهرو انداختم

_ ساره؟

با صدایم ایستاد و به سمتم برگشت

هنزفری اش دور گردنش افتاده بود و عینک آفتابی قرمز
رنگی روی موهایش بود



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

نگاهی به شکمم انداخت و سر تکان داد :

_ االالی احتماالال تا ماه نهم منفجر بشی!

بدون اینکه دلخور شوم خندیدم :

_ کجا داری میری؟

ابرویش را باالال انداخت و بدخلق گفت :

_ ببخشید؟!

لبخند زدم
اخالالقش تند بود اما از او بدم نمی آمد

_ چندتا کتاب میخوام

بدون لبخند سر تکان داد :

_ خب؟!

_ من از سیما شنیده بودم کتاب فروشی هارو...

بی حوصله جمله ام را قطع کرد :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ خب؟!

کالفه پوف کشیدم :

_ هیچی ولش کن

مکث کوتاهی کرد و بعد چشمانش را در حدقه گرداند :

_ تو که لباسات تنته ... حاضرشو باهم بریم

_ من تازه رسیدم

با چهره ای درهم کشیده جوابم را داد :

_ ماشین هست بابا ... مگه میخوای پیاده بری؟ من اسم
کتابات یادم نمی مونه ... حوصله هم ندارم تو کتاب فروشی

ها بگردم ... خودت بیا منم تنهام

_ 

پشت سرش از پله ها پایین رفتم
مامان گلی از اشپزخانه بیرون زد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

_ داروهات کو مادر؟ پیش تو نبود؟

نگاهی به اطراف انداختم :

_ یک مشمای سفید دست امیرواال بود

_ امیرواال میگه یا دست تو بوده یا تو مطب جا موندهه

همانطور که کفش هایم را می پوشیدم سر تکان دادم :

_ دارم میرم با ساره کتاب بخرم ... میرم مطب داروهامم
میگیرم ... احتماال همونجا جا مونده

ناراضی سر تکان داد :

_ تو این وضعیت کتاب خریدنت چیه مادر؟

بدون اینکه جمله اش را جواب دهم دست تکان دادم :

_ پس به امیرواال بگو مامان گلی ... یک ساعته برگشتم

از عمارت که بیرون زدیم ساره صدای آهنگ را باال برد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ کدوم سمت برم؟

آدرس را دادم و نگاهی به موهای لختش که از شال بیرون
 زده بود انداختم

عینک آفتابی اش را به چشم زده بود و همانطور که با ریتم
آهنگ روی فرمان می کوبید هرچنددقیقه آدامسش را باد

می کرد و می ترکاند

روبه روی مطب شلوغ ایستاد :

_ بپر داروهارو بگیر برگرد

 هم زمان با پیاده شدنم صدای آژیر پلیس در گوشم پیچید

ساره کمی سرش را پنجره بیرون آورد :

_ االی من میرم کوچه ی بغل ... اینجا جا نیست صبر کنم

سری برایش تکان دادم و سریع خودم را به آسانسور
رساندم

همانطور که امیرواال حدس میزد داروها را در داروخانه
ی طبقه سوم جا گذاشته بودیم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

با عجله از منشی تشکری کردم و برگشتم
از در مطب بیرون زدم

سرم پایین بود و مشغول جا دادن داروها درون کیفم بودم
که با شدت به کسی برخورد کردم

سرم را باالال آوردم :

_ ببخشید شرمنده حواسم نبود

چشمم به صورت زن افتاد
همان زنی که چندساعت پیش در مطب دیده بودمش و به

نظرم آشنا آمد

دهان باز کردم تا جمله ی بعدی ام را بگویم که با صدایی
که از پشت سر به گوشم رسید میخکوب شدم

آیسل دکتر ددی خانم منشیدن گلن آیدان نوبت توتاخ...  _
ددیم اردبیل دن گلمیشیخ ددی اوسون دییرم تز وقت ورسین

) آیسل دکتر گفت از منشیش برای ماه دیگه هم نوبت
بگیریم ... گفتم از اردبیل اومدیم گفت میگم زودتر وقت

بدن (

_

جگوار سبا ساالالر 



 

 مات به سمت مرد برگشتم

کیف از دستم افتاد و خیره ی صورت کسی ماندم که آخرین
بار چنددقیقه قبل از مرگ خواهرم روی پشت بام دیده

بودمش

برای ثانیه ای در پوست صورت و ستون فقراتم سرمای
شدید احساس کردم

انگار سطلی آب سرد روی سرم خالی کردند

ترسیده لب زدم :

_ رضا؟!

نگاه پر بهتش را از صورتم گرفت ، تا روی شکمم رفت و
بعد دوباره متعجب خیره صورتم شد

آب دهنم را فرو دادم
صدای هق هق آسکی در سرم پیچید ، سفارش مرغ عشق

هایش را می کرد

جگوار سبا ساالر
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سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

دقایقی بعد با صورتی غرق در خون روی زمین افتاده و
نفس نمی کشید

با پاهایی لرزان کمی عقب رفتم

حرکت که کردم به خودش آمد و قدمی به سمتم برداشت :

_ االالی ...

نگاهم به کیف افتاد
درست کنار پای آن زن افتاده بود

_ چی شده آقا رضا؟ این خانم و میشناسی؟!

حال می دانستم چهره ی زن چرا برایم آشناست

درست نمی شناختمش اما در آرتاویل دیده بودمش

با عجله خم شدم ، کیف را چنگ زدم و عقب عقب رفتم

رضا جلو آمد :

_ االالی ... دایان
)االالی صبرکن(

جگوار سبا ساالالر 
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اینبار عقب برگشتم و بی توجه به او که صدایم می زد
دویدم اما چند قدم دور نشده بودم که بازویم از پشت سر

کشیده شد

وحشت زده صدایم را باالال بردم :

_ ولم کن دست به من نزن

_ گله سن نن دانیشام ... االالی گوالالخ آس
)باید باهات حرف بزنم ... االالی گوش کن(

سعی کردم بازویم را دستش بیرون بکشم اما فایده ای
نداشت

دستم را سمت ماشینی کشید و قبل ازینکه فرصت مخالفت
داشته باشم صندلی جلو سوارم کرد

عصبی وحشت زده به سمت در حمله کردم اما بالالفاصله
قفل در را زد

 فقط می خوام باهات حرف بزنم ... االالی تو اون شب من
_

و دیدی ... من ... من بچه بودم



 

 

 

ناخوداگاه با حرص سمتش برگشتم
نفهمیدم چطور پشت دستم روی لبش فرود آمد ، تنها زمانی

به خودم آمدم که از شدت خشم می لرزیدم :

_ آشغال لجن ... امیدوارم بچه ات تو شکم زنت بمیره

احساس کرده بچه هایم از شدت سنگدلی مادرشان گوشه
شکمم جمع شدند اما زبانم به اختیار خودم نبود

سرش را بلند کرد و با چشمان اشکی نالید :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر
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بغض کرده دستگیره در را با تمام قدرت کشیدم
احساس می کردم بچه هایم هم بی تاب شده اند

_ ولم کن ... باز کن در رو

صدایش گرفته و التماس آمیز بود :

خوابشو میبینم ... صدای جیغاش تو گوشمه ...  Rهرشب _
به قرآن من فقط بوسیدمش ... کاریش نداشتم به جون بچه

ام

_



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ نگو ... تورو به حضرت عباس نگو ... گه خوردم ...
بچه بودم ... نفهم بودم

جنون آمیز خندیدم
خواهرم ... خواهر طفلک من تقاص بچگی او را داده بود!

_ نه اصالال چرا تو شکم زنت بمیرن؟! کاش بچه ات دختر
باشه و دنیا بیاد ... بزرگش کنی ک بعد مثل االالی جنازه

غرق در خونشو بگیری تو بغلت

از جمله هایم خودم بیشتر از او وحشت کردم آنقدر که دستم
را روی دهانم گذاشتم و هق زدم :

_ خدا لعنتت کنه

شانه های او هم لرزید و صدای زار زدنش فضای ماشی
را پر کرد :

_ زنم بیماری قلبی داره ... میگن بچه سالم دنیا نمیاد ...
هم زنم میمیره هم بچه ناقص میشه

سرش را روی فرمان گذاشت و بلندتر زار زد :



 

سبا ساالالر
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 پارسال رفتم کربالال ... نذر کردم االالی ... از امام حسین
_

خواستم دلتون رو نرم کنه نذر کردم شماها ببخشینم ، آسکی
ببخشه اسم دخترمو میذارم رقیه ... بچمو بهم ببخشین رقیه

امو میبرم کربالال دست بوسیش

میان گریه هایم پشت سرهم زمزمه کردم :

_ ازت متنفرم ... ازت متنفرم

_ بچه بودم ... احمق بودم ... خاک بر سرم ... من کاریش
نداشتم به قرآن ... کاریش نداشتم

هق هق کنان به در کوبیدم :

_ بازش کن لعنتی ... باز کن در رو

صدای گشت پلیس از پشت سر آمد :

_ پژو حرکت کن ... پژو نقره ای حرکت کن راه رو بستی
... حرکت کن

رضا که ماشین را روشن کرد جیغ زدم :

_ بازش کن ... باز کن در رو

جگوار سبا ساالالر 



 

اینبار وحشت زده تر جیغ زدم :

_ کجا میبری منو؟ باز کن در رو ... به خاک آسکی انقدر
به در میکوبم که همین پلیسا بگیرنت ... آبروتو جلوی زنت

میبرم

_ االی آروم ... به خدا کاریت ندارم ... واستا از اینجا رد
شیم باز می کنم ... حرف بزنیم

اینبار حرفش تمام نشده بود که با تمام توان فریاد زدم :

_ من حرفی با تو ندارم بازش کن میگم

ماشین پلیس که از پشت سر نزدیک تر شد قفل را زد :

_ االی ... ببین باز کردم ... نرو بذار...

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

پایش را روی گاز گذاشت و ماشین میان خیابان شلوغ به
راه افتاد

_
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ادامه ی جمله اش را نشنیدم و در ماشین را باز کردم

پایش را محکم روی ترمز گذاشت و ماشین وسط خیابان
متوقف شد

بی توجه به موقعیتم با حالی بد پای راستم را روی زمین
گذاشتم و نیم خیز شدم

پای چپم را بیرون نیاورده بودم که صدای وحشت ناک بوق
اتومبیلی در گوشم پیچید

ترسیده سرم را سمت راست چرخاندم

وانتی ابی رنگ با تمام سرعت به سمتم می آمد

صدای فریاد " مواظب باش " رضا هم زمان با صدای
برخورد وانت با کناره ی ماشین آمد

همه چیز در صدم ثانیه اتفاق افتاد اما حسش کردم!

برخورد وانت با بدنم ، کنده شدن در پژو بر اثر فشار و
بعد پرت شدنم روی زمین
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حتی ثانیه ای که روی آسفالت داغ خیابان غلط می خوردم
هم بهوش بودم

کیف دستم کمی جلوتر از بدنم پرت شد و قوطی قرص های
تقویتی بیرون افتاد ، قل خورد و چندمتر فاصله گرفت

از رویش رد شد و لحظه ای بعد کپسول  Rموتوری با سرعت
های قرمز رنگ روی زمین پخش شدند

دیدم تار شد
گرمی خون را بین موهایم احساس می کردم

پاهایی دوان دوان از هرسمت به طرفم می آمدند اما نگاه
من به کپسول های کوچک قرمز رنگ بود

دکتر تاکید کرده بود حتما استفاده ی شان کنم

برای بچه ها الالزم بود
پلک هایم روی هم افتاد و داغی خون شدت گرفت

بعدا از امیرواالال می خواستم کپسول جدیدی تهیه کند
وقت زیادی نبود...

بچه هایمان دو ماه دیگر دنیا می آمدند!



سبا ساالر

جگوار 

_ 

* * * * * * *
امیرواال می گفت حاال که جنسیتشان را نمی دانیم کارمان

سخت تر است

مجبوریم چهار اسم انتخاب کنیم!
دو دختر و دو پسر

چاوش با خنده می گفت هرچهار اسم باید شبیه باشند چون
ممکن است یکی از آن ها دختر و دیگری پسر باشد و این

بحث از چهار ماهگی بچه ها تا هفت ماهگی اشان در خانه
ادامه داشت

یکبار من اسم ترکی پیشنهاد می دادم و مامان گلی چشم
غره می رفت که من نمی توانم فالن اسم را تلفظ کنم

یکبار امیرواال می گفت و من مخالفت می کردم
بار بعد من می گفتم و او خوشش نمی آمد و بعد ساره با

چشمانی بی تفاوت روبه او می گفت که انتخاب اسم بچه ها
برای کسی ست که آن هارا نه ماه در شکمش نگه داشته

من با پیروزی می خندیدم و او ادامه می داد حاال که فامیل
را از پدر می گیرند اسم برای مادر است

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

سیما کالالفه به بازوی خواهرش می کوبید که این حرف ها
چیست؟! باهم انتخاب می کنند و در آخر من و امیرواالال

بودیم که بی هیچ نتیجه ای به بحثشان می خندیدیم

حال اینجا هستم
اتاق نیمه تاریک است و ماسک اکسیژن نصف صورتم را

پوشانده

احتماالال کسی نمی داند بهوش آمدم!

جز صدای نفس های خودم و دستگاه بیمارستان صدایی
نمی شنوم

دردی ندارم!
بخواهم دقیق تر بگویم حسی در بدنم نیست که دردی

احساس کنم

تنها نقطه ی بدنم که حرکت می کند چشمانم است!

بدون حرکت دادن گردنم ، مردمک هایم اطراف اتاق می
چرخد و پلک های نیمه بازم هرچند ثانیه روی هم می افتد

و دوباره باز می شود
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به این فکر می کنم که بچه هایم هفت ماه است در شکمم
 می کنند و من و امیرواالال وقتی برای پیدا کردن اسم

زندگی
برایشان نداشتیم

نه اینکه برایمان اهمیت نداشته باشد یا سرمان شلوغ باشد
نه ...

نمی دانم شاید هم قسمت بود اینجا به اسمشان فکر کنم

اتاقی ساکت ، بدنی بی حس و بدون درد ، وقت کافی بدون
مزاحم

به سختی آب دهنم را فرو می دهم و چشمانم را می بندم

فکر می کنم...
همیشه نام سایا را دوست داشتم

سایا به معنای بی ریا و یکرنگ و آیجان به معنای دختری
با روح پاک

قطره ی سمج اشک بی توجه به حال خوبم از گوشه چشمم
سرازیر می شود

محلش نمی دهم



سبا ساالر
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نام پسرانه آیدین به دلم می نشیند
جلوی چشمانم پسربچه ای با پوست سفید و موی لخت قهوه

ای رنگ نمایان می شود که درست مانند اسمش پاک و
روشن است

دومین قطره ی اشک از چشمم سقوط می کند

باید با امیرواال مشورت کنم
اگر هردو پسر باشند اسم دیگری نداریم...

_ 

نمی دانم چرا تا این حد گیجم
احتماال تاثیر داروهای بیهوشی و مسکن هایی ست که

اینطور بدنم را بی حس نگه داشته و اجازه نمی دهد دردی
حس کنم

پلک هایم را روی هم می گذارم
پرستار زمان رسیدنم به بیمارستان حواسش به شکمم بود؟!

داروها برای بچه ها خطرناک نباشد

وقت بیشتر نگران شدن را ندارم

جگوار سبا ساالر
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چشم هایم آرام بسته می شود

تصویر پسربچه با پوستی روشن و موهایی بلند همچنان در
ذهنم ثبت شده آنقدر که در خواب اورا می بینم

دست پسربچه ای شبیه به خودش را گرفته و هر دو می
خندند

کاش در یکی از دستانم حسی باقی مانده بود
اینطور می توانستم حداقل شکمم را لمس کنم ... بچه هایم

 را
همان بچه هایی که تا دوماه دیگر در آغوش می گرفتم ...

* * * * * * * 

" امیرواال "

چاوش دستش را روی شانه ام می گذارد :

_ پاشو امیر

نگاهم را از موزاییک های کرم رنگ بیمارستان می گیرم

_ بهوش اومده؟

جگوار سبا ساالر
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خودم هم از شنیدن صدای گرفته و عجیبم متعجب می شوم
پس او حق دارد اینطور با ترحم نگاهم کند :

_ آره ... اما حرف نمی زنه

دستم را به لبه صندلی گرفتم و آرام بلند شدم
ایستادن برایم مشکل است
درد در ستون فقراتم پیچید

انگار به جای االالی ، من تصادف کرده ام ، دو دنده و مچ
دستم مو برداشته ، پای چپم شکسته و مهم تر از همه....

_ یعنی چی حرف نمی زنه؟!

_ دکترا میگن بخاطر شک تصادفه ... شایدم...

مکث کوتاهش اعصابم را به بازی گرفت :

_ شاید چی؟ مثل آدم بنال چاوش من حال ندارم

_ میگن ممکنه از ضربه ای که به سرش وارد شده باشه

رنگ پریده و چشمان ماتم را که دید هول شده ادامه داد :

جگوار سبا ساالالر 



 

چاوش به قدم هایش سرعت داد تا به من برسد :

_ هنوز معلوم نیست گفتن بخاطر شک حادثه...

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ هیچی معلوم نیست امیر ... اینا احتماله همش

به سمت اتاق رفتم :

_ باید ببینمش

_ هنوز دکتر باالالی سرشه

عصبی بی توجه به محیط بیمارستان صدایم را باالال بردم :

_ سه روزه مارو عالالف کردن ... بهشون میگم اگر نیازه
منتقلش کنیم بیمارستان بهتر ... بهشون برمی خوره که ما
امکانات داریم و پرسنلمون کاربلدن ... کاربلدیشون همین

بود؟! زن من بعد از چند روز چشم باز کنه اونم بدون
زبون؟

_



سبا ساالر
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ادامه جمله اش را نشنیدم
در اتاق را باز کردم و وارد شدم

دکتری باالی سر االی بود و پرستاری پشت سرش ایستاده
بود

با باز شدن در دکتر سرش را بلند کرد و با اخم کمرنگی
خیره ام شد

هر زمان دیگری بود بخاطر رفتار بی ادبانه ام شرمنده می
شدم اما امروز در این حال اهمیتی نداشت

به سمت تخت رفتم :

_ بهوش اومد؟

آرام سر تکان داد :

_ بله بهوشه ... یکم گیجه فقط ... هنوز تاثیر داروها هست

کنار تخت ایستادم و خم شدم
دستم را با احتیاط روی گونه اش کشیدم

لب هایش کمی تکان خورد اما چشم باز نکرد

جگوار سبا ساالر
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سرم را پایین تر بردم و با صدایی لرزان زمزمه کردم :

_ جوجه ام؟

چینی میان ابروهایش نشست
چشم هایش همچنان بسته بود

بغض طنابی شده بود دور گلویم که اجازه نفس کشیدن نمی
داد

لب هایم را به شقیقه کبودش چسباندم و آرام بوسیدمش

راست که ایستادم دکتر توضیح داد :

_ حالشون بهتره اما چندوقت به استراحت نیاز دارن ...
اگر امروز بهوش بیان و مشکلی نباشه تا دو روز دیگه

میتونن مرخص شن

بی حوصله سر تکان دادم
دستم را به انگشتانش رساندم و نوازششان کردم

پوستش سرد و مهتابی شده بود

_ آقای سزاوار؟
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همانطور که دستش را میان دستم گرفته بودم سرم را باالال
گرفتم

حدودا چهل ساله میزد با موهایی جوگندمی و شکمی برآمده

_ تا بیست دقیقه ی دیگه خانم دکتر مرادی بیمارستانن ...
حتما دیدنشون برید تا شرایط همسرتون رو کامل تر

توضیح بدن

بی حوصله دستی به صورتم کشیدم و سرم را تکان دادم :

 بالالی دیگه ای هم مونده که سر زنم اومده باشه و ندونم؟!

_

مکث کوتاهی کرد و جواب داد :

_ بهتره خودشون جواب بدن

 نیازی هست؟ نمیشه خودتون بگید؟ نمی خوام وقتی االالی
_

بیدار شد کنارش نباشم

سر تکان داد :

_ البته که نیازه ... خانم شما سقط داشتن! باید درباره
وضعیتشون با دکتر زنان صحبت کنید نه من

جگوار سبا ساالالر 



 

_ 

دستم را گوشه ی تخت گرفتم

این روز ها تازه فهمیده بودم "عرق سرد" که می گویند
چیست

 فشار خون کاهش پیدا می کرد و به بدن اکسیژن نمی رسید

فک قفل شده ام را به سختی تکان دادم :

_ میرم ... چرا ... چرا نمی تونه حرف بزنه؟

مرد نفسش را بیرون فرستاد :

_ من فکر نمی کنم مشکل جدی باشه ... نگران نباشید

نگران بودم...
نگران دختری که روی تخت خواب بود و فعال از بالیا

خبری نداشت

_ نمیشه چند روز بیشتر نگهش دارید؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

متفکر ابروی چپش را باال انداخت :

_ محیط بیمارستان خوب نیست ... تو خونه بیشتر میتونید
بهش رسیدگی کنید ... تا چندوقت دیگه از لحاظ جسمی

مشکلی ندارن

_ منظورم اینه تا حالش کمی مساعد بشه و با این وضعیت
کنار بیاد بیمارستان بمونیم ... بچه های من...

بغض گلویم را گرفت
دندان هایم را روی هم فشردم و سعی کردم زار نزنم :

 _ بچه های من تا دوماه دیگه دنیا می اومدن ...

بدون تعارف پرسید :

_ از من میخواید همسرتون رو بیهوش نگه دارم؟

دستی به گردنم کشیدم و سکوت کردم

_ این راه حل نیست اقای سزاوار ... همسر شما چه االن و
چه سال دیگه بهوش بیان مطمئن باشید اول از همه از بچه

هاشون می پرسن ... قرار نیست فراموش کنن!

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

و ای کاش فراموش می کرد...
ای کاش جای شکستن پایش حافظه اش نابود می شد

هفت ماه اخیر زندگی اش را از یاد می برد و تنها دردش
گچ پایش بود...

دکتر همانطور که از کنارم می گذشت ادامه داد :

_متاسفم ... توصیه می کنم با یک روانشناس هم صحبت
کنید ... خیلی می تونه کمکتون کنه

 سر تکان دادم
چاوش به جای من تشکر کرد 

قبل ازینکه از اتاق خارج شوم نگاهی به االی انداختم

زخم بزرگی روی چانه اش بود و خراشی از گوشه ی پلک
چپش تا روی گونه اش ادامه پیدا کرده بود

موهای بلندش از میان پانسمان سرش بیرون زده و روی
بالشت سفیدرنگ بیمارستان ریخته بود

چاوش زمزمه کرد :

_ من اینجام ... برو نگرانش نباش

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

سر تکان دادم و از اتاق خارج شدم

_ 

با دیدن مامان گلی و ساره سرعت قدم هایم را کم کردم

حوصله صحبت کردن و توضیح دادن نداشتم اما ایستادم

مامان گلی سرم را در آغوش گرفت :

_ الهی من بمیرم ... آخ خدا ... بیدار نشد؟

_ نه ...

سبد کوچکی را از دست ساره گرفت :

_ بیا مادر ... برات قیمه بادمجون درست کردم ... چند
روزه لب به غذا نزدی فدات شم

با آن که می دانستم چیزی از گلویم پایین نمی رود کم جان
سرتکان دادم تا ادامه ندهد :

_ با دکترش حرف بزنم میام

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ میخوای منم بیام؟ کسی پیش االالی هست یا تنهاست؟

ساره باالالخره گفت :

_ من میرم باهاش ... شما برو پیش االالی

بدون اینکه منتظرش بمانم جلوتر راه افتادم و به سمت
آسانسور رفتم

دوان دوان خودش را به من رساند

سرد پرسیدم :

_ اون روز چرا منتظرش نموندی؟

دکمه آسانسور را زد :

_ هزاربار پرسیدی امیرواالال ... ترافیک بود نمی تونستم
صبر کنم

با حرصی پنهان نگاهش کردم :

_ زن من چرا وقتی می دونست تو منتظرشی سوار ماشین
کس دیگه شد؟

جگوار سبا ساالالر 



 

محکم زمزمه کرد :

_ نمی دونم

در آسانسور باز شد و مردی با دختربچه ای در آغوشش
بیرون آمد

نگاهم را دزدیدم که چشمم به لنگه کفش کوچک صورتی
رنگ گوشه ی آسانسور افتاد

ناخوداگاه خم شدم و برش داشتم :

_ ببخشید؟

مرد ایستاد
چشمش که به کفش بچه افتاد چند قدم برگشت :

_ شرمنده آقا کفشا بزرگه براش ... همش میوفته از
پاش ... ممنون

خواست بچه را زمین بگذارد تا کفشش را پا کند که
دختربچه یقه اش را چنگ زد و جیع کشید

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

آب دهنم را فرو دادم و چشم از موهای بچه که دو سمت
سرش خرگوشی بسته شده بود گرفتم :

_ من پاش می کنم

مرد خندید :

_ شرمنده جناب ... این بچه هام نازشون زیاده ... مگه ما  
جرات می کردیم اینطوری جیغ بزنیم؟ اینا سلطنت می کنن
بخدا  

در سکوت کمی خم شدم و پای کوچک بچه را در کفش
فرو بردم

مرد نگاهی به دستان لرزانم انداخت :

_ حالتون خوبه؟

بند های کفش را بستم و خیره ی صورت بچه شدم

دختر من احتماالال شبیه به االالی می شد
موهایی فر و چشم هایی درشت

اگر به مادرش می رفت تخس تر ازین دختربچه



 

* * * * * * * * *

روبروی در اتومات ورودی بیمارستان ایستادم

با نزدیک شدنم در باز شد

 آب دهنم را فرو دادم
چشم هایم می سوخت

در برای ثانیه ای بسته و بالفاصله دوباره باز شد

چهره دکتر از مقابل چشمانم کنار نمی رفت

حدودا چهل ساله به نظر می رسید
موهای لخت رنگ کرده اش فرق کج روی پیشانی اش

ریخته بود و آرایش کمرنگی داشت

چشمانش یاقوتی رنگ بود

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

سر تکان دادم و بدون هیچ حرف دیگری وارد آسانسور
شدم

_



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

تمام مدت که جمله هارا پشت سرهم ردیف می کرد خیره
چشمانش بودم

در دوباره باز و بسته شد

خودم را که معرفی کرده بودم بدون اینکه نگاهی به پرونده
ی االالی کند پرسیده بود :

_ پدر دوقلوها؟!

سوال درستی نبود!
او که می دانست دوقلوهایم دیگر وجود ندارند!

زن و مرد جوانی کنارم ایستادند
دوطرف در از هم فاصله گرفت

مردجلوتر خارج شد و زن پشت سرش رفت

در اتومات بسته شد و بعد بالالفاصله بخاطر منی که بی
حرکت پشتش ایستاده بودم دوباره باز شد

سر در نمی آوردم
نه از اصطالالحات پزشکی اش و نه از کلمات قلمبه سلمبه

اش

جگوار سبا ساالالر 



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

برایم آشنا بودند اما معنی اشان را در فرهنگ لغتم پیدا نمی
کردم

در دوباره باز و بسته شد
به آن سمت خیره شدم

آسمان ابری و گرفته بود انگار که قصد باریدن داشت

اینبار که در باز و بسته شد با خودم فکر کردم گریه هم
فکر خوبی ست وقتی آسمان با آن عظمت اشک می ریزد!

نگاه ماتم را که دیده بود بی حوصله پرسید تا چه مقطعی
درس خواندم؟

اخم های ساره درهم فرو رفت اما من خندیدم

دکتر با ترش رویی سوالش را تکرار کرد و من دوباره
خندیدم

فکر می کرد بی سواد هستم؟!

خب حقم داشت!



 

_ ببخشید آقا؟

نگاهم به زنی افتاد که پشت ویلچر ایستاده بود

پسری نوجوان با پای گچ گرفته روی ویلچر نشسته و با
موبایلش سرگرم بود :

_ میشه رد شید یا برید کنار؟! ویلچر برادرم رد نمیشه

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

او که از "سقط" می گفت من نمی دانستم به معنای از  
مثالالً

دست رفتن رویان قبل از هفته بیستم است و او از سر
عادت اکثر پزشکان از این واژه برای بچه های هفت ماهه

ام استفاده می کند

من به حرف هایش خندیدم چون نمی توانستم بگویم شاید
پزشک نباشم و تخصصم زنان و زایمان نباشد اما

واحدهایی پاس کرده ام و معنی کلماتی که به کار می بری
را از برم

من تنها متنفرم ازاینکه این کلمات را کنار اسم االالی و بچه
هایم می گذارد!

_



 

دو قدم سمت چپ برداشتم
کفش پشت پایم را زخم کرده بود

زن رد شد و در بسته شد

با لجبازی دوباره سرجایم ایستادم
باز و بسته شدن در از سر گرفته شد

ساره عصبی غرید :

_ این چه سوالیه خانم؟ پسرعموی من دامپزشک ان ... تو
یکی از بهترین دانشگاه های ایران درس خوندن

نگاه دکتر تغییر کرده بود :

_ بسیار عالی ... پس من می توانم راحت تر براتون
توضیح بدم

آسمان رعد و برق زد
اینبار که در باز شد منتظر بسته شدنش نمانده و بیرون زدم

آمبوالنسی آن طرف تر ایستاد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

پیرمردی را با عجله از آن خارج کرده و سمت اورژانس
بردند

دختری هفده هجده ساله با گریه دنبالشان می دوید

بی توجه به خیسی نیمکت نشستم و چشمانم را بستم

صدای دکتر دوباره در گوشم پیچید

_ همسر شما عمل سختی داشتن ... متاسفانه بچه ها هفت
ماهه بودن و کامل شکل گرفتن ... کورتاژ یک بچه

مشکالالتی رو به همراه داره چه برسه به دوقلوها اونم
زمانی که ضربه های محکمی به شکم مادر وارد شده ،

خونریزی شدید داشتن و دنده هام آسیب دیده ...

اولین و آخرین جمله ام در آن اتاق همان بود که برای
ساکت کردنش با صدای لرزان گفتم :

_ فقط بگید مشکل کجاست ... نیاز به مقدمه چینی ندارم

قطرات باران صورتم را خیس کرده بود
اطرافیانم به قدم هایشان سرعت بخشیده بودند اما من

مشکلی نداشتم
حداقل اشک های احتمالی ام میان قطرات باران گم می شد

جگوار سبا ساالالر 



 

 

دستی روی شانه ام قرار گرفت
چشم هایم را باز کردم

چاوش بهت زده با حرص نگاهم کرد :

 _ امیر خل شدی؟ چرا نشستی اینجا؟

دستی به صورتم کشیدم و به سختی بلند شدم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

عمل جراحی داخل رحم باعث ایجاد زخم هایی در لوله  _
 فالوپ شدن ... عالالوه بر این فشار به دهانه رحم باعث

های
ضعف رحم شده ... احتماالال ترشحات و خونریزی تا مدت

ها ادامه داره ... من داروهایی می نویسم تا از ایجاد
عفونت رحمی جلوگیری کنه اما با این همه عفونت اصالال

بعید نیست

نگاهی به صورتم انداخت و ادامه داد :

_ متاسفانه با این وجود من احتمال نمیدم همسرتون دوباره
بتونن بچه دار بشن!

_



سبا ساالر

جگوار 

چاوش نمی دانست
برایم عجیب بود اما ساره حرفی نزده بود!

_ بیدار شد؟

بازویم را به سمت بیمارستان کشید :

_ آره ... بدنت داغه ... امشب سرما میخوری

بی توجه به او که منتظر آسانسور ایستاده بود به سمت راه
پله رفتم

فقط چند دقیقه وقت برای جمع کردن افکارم می خواستم

پله ی نود و هشتم را که باال رفتم همه چیز بهتر شده بود

چاوش نفس زنان همانجا ایستاد :

_ بردنش بخش ... تو برو من و اجازه نمیدن بیام

پشت در ایستادم ، دستی به موهای مرطوبم کشیدم و
دستگیره را پایین دادم

مثل این چند روز روی تخت خواب بود

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

کالالفه پوف کشیدم اما به محض بسته شدن در چشم هایش
را باز کرد

دکتر از شک حادثه گفته بود و اینکه هیچ حرفی نمی زند
اما او به محض دیدنم نالید :

_ امیرواالال؟

لبم را با زبان تر کرده و سعی کردم لرزش صدایم به
گوشش نرسد :

_ جون دل؟

حرفی نزد
انگار تنها قصد داشت از بودنم مطمئن شود

دستش را میان دستهایم گرفتم و آرام گوشهی ناخنش را
بوسیدم :

_ خوبی جوجه ام؟

جوابم را نداد
اینطور که در سکوت با چشمانی بی احساس خیره ام شده

بود از حالش می ترسیدم :

جگوار سبا ساالالر 



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ االالی؟ خوبی؟ درد داری نه؟ اشکال نداره دورت
بگردم ... میگم بیان مسکن بزنن

با همان چشمان یخ زده خیره ام بود
بیزار از حال و روزمان زمزمه کردم :

_ االالی ... حرف بزن

 دلش به حال التماس درون صدایم سوخت که بالالفاصله
شاید

به حرف آمد :

_ من انتخاب کردم!

اولین جمله اش همین بود؟
من انتخاب کردم؟!

اصالال معنی حرفش که اهمیتی نداشت
همین که واکنش نشان داده کافی بود

با خنده ای گیج و چشمانی تر سر انگشت اشاره اش را
برای چندمین بار بوسیدم :

_ چی رو انتخاب کردی عشقم؟!



سبا ساالر

جگوار 

_ اسم بچه هارو...

پارت_ : _

قلبم برای ثانیه ای نزد ، نفسم در سینه حبس شد و دست
هایم یخ زد

آرام لب زدم :

_ چی؟!

سرش باند پیچی شده و نمی توانست گردنش را بچرخاند اما
مردمک هایش را به چشمانم دوخت و آرام تکرار کرد :

_ اسم دوقلوهارو

قبل ازینکه فرصت حرف زدن داشته باشم در اتاق باز شد
مامان گلی با دیدن چشم های باز االی لنگان جلو آمد :

_ بیدار شدی؟ دردت به سرم

خواستم هشدار دهم اما او بی توجه به چشمان پراخطارم خم
شد و پیشانی االی را بوسید :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

 الهی من زیر خاک بودم و این روز رو نمیدیدم االالی ...

_

خودش را تکان داد و زار زد :

_ کاش خودم پیش مرگ اون طفل معصوما میشدم

با هشدار صدایش زدم :

_ مامان گلی؟!

االالی لرزان زمزمه کرد :

_ حال بچه هام خوبه

جمله اش سوالی نه بلکه خبری بود

دستم را روی گونه اش گذاشتم تا شاید حواسش از مامان
گلی پرت شود :

_ االالی؟ من و ببین عزیزم ... االالی

صدای گریه های مامان گلی باالال رفت :



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ حاجی مثل مرغ سر کنده ست ... آروم و قرار نداره ...
بخدا که اندازه شما نگران اونم هستم... میترسم سکته کنه

االالی بلندتر گفت :

_ حال بچه ها خوبه

شانه اش را گرفتم تا ثابت بماند
می دیدم که حتی همین بلند حرف زدن هم باعث درهم شدن

صورتش از درد می شود :

_ هیش ... آره خوبن ... آروم

مامان گلی خم شد و میان اشک های بی پایانش برای
چندمین بار پیشانی االالی را بوسید :

_ بمیرم برات ... بمیرم برات

االالی فریاد زد و من محکم تر به تخت فشردمش :

_ نه نمیر ... دارم میگم بچه هام خوبن ... چرا میخوای
بمیری؟! نمیتونم شکمم و لمس کنم اما من حسشون

میکنم ...



سبا ساالر

جگوار 

فکش را آرام فشردم :

_ من رو ببین االی ... به من نگاه کن

نگاهش را از مامان گلی نگرفت

بدنش میان دستانم چنان می لرزید که تنها آرزویم در آن
لحظه آرام بخشی بود تا اورا به خواب ببرد و از این

موقعیت نجات دهد

_ 

مامان گلی روی سینه اش کوبید :

_ بخدا که دلم خونه اما مادر آخر دنیا که نیست ... مرخص
شی میرم مشهد ... خودم از امام رضا میخوام دو سال نشده

 بچه ات تو بغلت باشه

در اتاق باز شد :

_ چه خبره اینجا؟ مراعات کنید لطفاً ... مریض داریم ...
چون اتاق خصوصیه دلیل نمیشه آرامش بقیه رو بهم

بزنید ... بفرمایید بیرون لطفاً فقط یک همراه

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

حتی سربرنگرداندم تا نگاهش کنم
 سرم را به گوش االی چسباندم

صدای گریه های مامان گلی دور تر شد و بعد در دوباره
بهم خورد

_ نلرز االی ... مرگ من اینطوری نلرز همه کسم

صدای خس خس نفس های به شماره افتاده اش می ترساندم
:

_ دستم رو نمی تونم تکون بدم

_ نلرز ... بلرزی دوباره مجبور میشن خوابت کنن

هستریک خندید :

_ بیان ... میخوام بخوابم ... طوالنی

بغضم را فرو دادم و کنار گوشش را بوسیدم :

_ تو بخوابی من دلم تنگ میشه آخه...

بغضش وحشت زده منفجر شد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

_ دستم رو نمی تونم تکون بدم

انگشت های سردش را میان دستم گرفتم :

_ می تونی جوجه ام می تونی ...

_ بذارش رو شکمم

دست دیگرم را به چشمانم کشیدم
از خشک بودنشان که مطمئن شدم بهت زده زمزمه کردم :

_ چی؟!

عصبی صدایش را باالبرد و من نگران پرستار بدخلقی
بودم که اینبار مرا از اتاق بیرون کند :

_ دستم رو بذار رو شکمم

با دست هایی لرزان کف دستش را به شکمش چسباندم و او
وارفته لب زد :

_ نیستن

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
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سبا ساالر

جگوار 

_ االی...

بی توجه به من زار زد :

_ سرجاشونR نیستن ... دوماه دیگه باید میموندن ...
سرجاشونR نیستن ... یک چیزی تو وجودم کمه

بازوهایم را دور شانه اش انداختم
سرش میان سینه ام فرو رفت و اشک هایش پیراهن چروکم

را نم دار کرد :

_ من کشتم ... به رضا گفتم بچه ات تو شکم مادرش بمیره

نفسش از شدت گریه باال نمی آمد :

_خاک برسرم ... من کشتم ... من بچه هامونو کشتم ...
کاش الل می شدم

_ 

_ نلرز االی ... اینطوری دل نزن نفِس امیر

بی حال لب زد :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ کاش بمیرم ... کاش منم میمردم ... من ... من تو خواب
دیدمشون ... هردوشونو ... میخواستن منم ببرن ... کاش

میبردن

دندان هایش را روی هم فشردم و چشمانم به سوزش افتاد

با همان بغض سنگین کنار گوشش خندیدم و زمزمه کردم :

_ بهشون نگفتی؟

بدون صدا لب زد :

_ چی رو؟

لب هایم را به موهایش چسباندم :

یک کسی ام؟ نگفتی بشکنم و _ نگفتی من شیشه ی عم ِر 
بالالیی سرم بیاد اون یک نفر باعث و بانی اش رو آتیش

میزنه؟

آنقدر در آغوشم هق هق کرده بود که حال بی جان با
چشمانی نیمه باز در سکوت اشک می ریخت



 

 

سبا ساالالر
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_ نگفتی ما یک مسیر سخت و اومدیم باالال؟ صدبار زمین
خوردیم اما صد و یکبار بلند شدیم ...

انگار صدایم را نمی شنید
قلب من کم کم از جا کنده می شد و او مثل ماهی بیرون از
آب مانده تنها لب هایش را حرکت می داد و نفس کشیدنش

سخت تر می شد

برای چندمین بار لب زد :

_باید بمیرم

_ بهشون میگفتی آدم جا زدن نیستی ... می گفتی وقتی
یکی پابه پام میاد ... وقتی یکی نفسش به نفسم بنده ... وقتی

یکی تب کنم میمیره رسمش جا زدن نیست ...

چشمانش روی هم افتاد اما هنوز هم هوشیار بود :

_ بهش گفتم بچه ات رو غرق خون بغل بگیری ... مثل
آسکی ... کاش اون روز با ساره نمی رفتم...

_ چشمات رو ببند...

_ پوست شکمم می سوزه

جگوار سبا ساالالر 



 

ثانیه ای مکث کرد و بعد بلند نالید :

_ امیرواال؟

موهایش را نوازش کردم :

_ جان؟

_ خاکشون کردن؟

آخ خدا ....

 _ آره امیر؟

سرش را از سینه ام فاصله داد و با چشمان اشکی خیره ام
شد :

_ بچه ی هفت ماهه رو خاک میکنن نه؟ یا ... یا میندازن
تو سطل آشغال؟!

فرصت پاسخ دادن نداد
دیوانه وار سرش را چپ و راست تکان داد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

" االی "
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_ باید خاک کنن ... الکی که نیست ... بچه هام هفت
ماهشون بود ... قلبشون تشکیل شده بود ... ضربان

داشتن ... دست و پا ... سر ... حتی مو

قطره ی اشکم میان موهایش گم شد
سرش را به سینه ام فشردم و او بی مخالفت چشمانش را

بست :

_ رفتیم سونوگرافی دکتر می گفت یکی دستش رو انداخته
دور اون یکی

میان گریه خندید و بعد با همان چشمان بسته زمزمه وار
ادامه داد :

_ همدیگه رو بغل کرده بودن ... باید خاکشون می
کردن ... حتما خاکشون کردن ...

صورتم را میان موهایش فرو بردم و او جمله دیگری
نگفت...

_



 

سبا ساالالر
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صندلی عقب نشسته ام و سرم روی شانه ی مامان گلی ست
امیرواالال پشت چراغ قرمز ایستاد و عقب برگشت :

_ راحتی؟ درد نداری؟

سرتکان می دهم و او با سبز شدن چراغ با اینکه آشکار
است قانع نشده ، پایش را روی پدال گاز می فشارد

سیما دستش را روی شانه ام گذاشت :

_ می خوای چند روز بریم خونه ی ما؟ حال و هوات
عوض شه؟

چه قدر حرف می زدند!
سرم را بازهم تکان دادم و اینبار چاوش در آینه ی جلو

نگران نگاهم کرد و پوف کشید

باالالخره روبه روی عمارت ایستاد

 خسرو بالالفاصله در را باز کرد و امیرواالال ماشین را
مش

داخل برد تا من کمتر راه بروم

مامان گلی نگران نگاهی به گچ پایم انداخت :

جگوار سبا ساالالر 
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_ امیر بیا با چاوش کمک کنید ... منم یکی از اتاقای پایین
و آماده می کنم براتون

امیرواالال در سمت مرا باز کرد :

_ بغلت می کنم

آرام سر تکان دادم :

_ نه

بی توجه دستش را سمت پای در گچم آورد
ناخوداگاه صدایم باالال رفت :

_ گفتم نه

دستش که در هوا خشک شد نگاهی به چهره هاج و واج
بقیه انداختم و لبم را گزیدم

آرام با سری پایین افتاده نالیدم :

_ خودم می تونم



 

سبا ساالالر
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ناراحت نشد! بدون اینکه خم به ابرو بیاورد بعد از مکث
کوتاهی سر تکان داد :

_ باشه عزیزم ... دستت رو بگیرم؟

از لحن محتاطش بغض گلویم را فشرد
بدون اینکه دهان باز کنم به نشان تایید سر تکان دادم و او

بازویم را گرفت

مش خسرو با سری پایین افتاده یک قدم جلو آمد :

_ خدا بد نده االالی خانم ... از این به بعد غمتون کم ان
شاهللاهللاهللاهللا

سری تکان دادم و نگاهم را به زمین دوختم

امیرواالال به جای من تشکر کرد و کمی که فاصله گرفت
سرش را به گوشم چسباند :

_ مطمئنی نمی خوای بغلت کنم خوشگله؟

_ نمی خوام ... همه اشون یک جوری دارن نگام میکنن

با صبوری کمکم کرد قدم های کوچک بردارم :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ چجوری عزیزم؟

خواستم شانه باال بیندازم که یاد درد طاقت فرسایی که از
تکان دادن باالتنه ام داشتم افتادم و منصرف شدم :

_ نمی دونم

_ 

چند قدم دیگر که رفتم از شدت درد به نفس نفس افتادم

_ بغلش کن واال

با شنیدن صدای محکم حاج بابا سرم را باال گرفتم
کنار در ورودی ایستاده بود ، اخم هایش کمی درهم و

عصایش مثل همیشه روبه رویش به زمین تکیه داده شده
بود

نگاهم برای ثانیه ای به دانه های تسبیح دستش که پشت
سرهم با نظم یکی یکی سقوط می کردند افتاد و دوباره

سمت چشمانش رفت

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
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نگاهش را نمی توانستم بخوانم...
شاید متفکر و کمی سرد

_ گفتم حاجی ... خودش نخواست

_ خودش نخواد! تو کاری که میدونی صالحه انجام بده

امیرواال نگاهی به چشمانم انداخت و من سر پایین انداختم

دست هایش که زیر زانویم قرار گرفت از درد نالیدم
حاج بابا صدایش را باال برد :

_ گلین؟ یکی از اتاق های پایین رو آماده کن ... بعد زنگ
بزن منزوی بیاد ... اونم اگر الزم بود دارویی اضافه کنه

امیرواال پوف کشید و من بی حوصله سرم را در سینه اش
فرو بردم

_ دکترا تو این چند روز هرکاری الزم بوده انجام دادن
حاجی

_ منزوی هم یک نگاه بندازه ... مشکلی پیش میاد پسر؟!

کاش حرف هایشان تمامی داشت

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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بعد از روزها در بیمارستان بودن مرخص شدم
دلم دوش اب گرمی می خواست که بدون مزاحم زیر آن

بنشینم و ساعت ها اشک بریزم

نه پرستاری باشد تا آرام بخش تزریق کند
نه مامان گلی که همراهم زار بزند

و نه حتی امیرواالالیی که در آغوشم بگیرد

خودم باشم و جای خالی بچه ها در شکمم
خودم باشم و یک دنیا خیال از ده روزگی و ده ماهگی و ده

سالگی اشان
خودم باشم از سرهمی رنگ همشان تا فرم مدرسه و لباس

دامادی و شاید لباس عروس اشان

امیرواالال آرام روی تخت اتاق طبقه ی پایین گذاشتم و من
بازهم ناله کردم

گونه ام را بوسید :

_ جون؟ درد داری؟

جوابش را ندادم
در سکوت دستش را به مانتوی چرک شده ام رساند و دکمه

ها را یک به یک باز کرد :

جگوار سبا ساالالر 
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_ خوب میشه جوجه ام خوب میشه ... هم دردت ... هم
زندگی امون

_ بعضی زخما مثل سوختگیه امیر ... تا ابد جاش هست ...
از دست سلوالالی پوستتم کاری برنمیاد آخه ترمیم شدنی

نیست

آخرین دکمه را هم باز کرد :

_ ما باهم ترمیمش می کنیم

_ هرچه قدرم ترمیمش کنیم بازم کنج دلمون سوخته ...
داغه

کمی بدنم را از تخت فاصله داد تا مانتو را کامل در بیاورد
و هم زمان الالله گوشم را بوسید :

_ خودم آب می شم رو کنج دلت

اشک از گوشه ی چشمم سرازیر شد :

_ آتیش خاموشم که بشه با یک باد دوباره شعله می گیره



 

_ می خوام دوش بگیرم

_ اول استراحت کن

_ می دونی چند روزه تو بیمارستانم؟! به اندازه کافی
استراحت کردم امیرواال

جگوار سبا ساالر
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مانتو را کناری انداخت و بالشت را زیر سرم درست کرد :

 غلط کرده جوجه ام ... مگه دست خودشه؟ اصالال حاالال
_

حاالالها وقت داری ... خوب گریه هات رو بکن ... خوب
اشکات رو بریز ... شکایتت هات رو بکن ... داد و

فریادت رو بزن بعد یک روز بیا دستم رو بگیر بگو امیر
تمومه! از اون روز به بعدش با من ... ببین باز میذارم

آتیش دلت روشن بشه یا نه

خواستم لبخند بزنم اما نشد
بخیه های شکمم می سوخت

بخیه هایی که روزی خیال می کردم بعد از دنیا آمدن
دوقلوهایم روی پوستم زده می شوند اما امروز برای بیرون

آوردن جسم بی جانشان زده شد

_



 

بعد از مکث کوتاهی سر تکان داد :

_ صبرکن لباسامو عوض کنم باهات میام

_ الزم نیست فقط گچ پام ...

جمله ام را قطع کرد :

_ درستش می کنم

چند دقیقه بعد پالستیک زباله ی بزرگی را از زیر پایم رد
کرد و مشغول گره دادنش شد

آرام زمزمه کردم :

_ حاج بابا از من دلخوره؟

دستش برای ثانیه ای از حرکت ایستاد :

_ چرا باید دلخور باشه؟!

دستم را روی قفسه سینه ام گذاشتم

جگوار سبا ساالر
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_ درد داری؟ دراز بکش تا گچ پات رو ببندم بعد کمکت
میکنم ... نگفتی چرا باید دلخور باشه؟

به سختی روی تخت دراز کشیدم :

 نمی دونم ... این چندوقت نیومد بیمارستان ... االالنم سرد
_

بود

چسبی را دور پالالستیک مشکی رنگ کشید :

_ به اون ربطی ندارد ... اگر ناراحته ما بیشتر ناراحتیم ...
اجازه نده کسی...

جمله اش را با صدای لرزانی قطع کردم :

_ تو هم از من ناراحتی؟

_ نه

_ فکر میکنی تقصیر من بود؟

_ نه

_ امیرواالال؟

جگوار سبا ساالالر 



 

کمکم کرد از روی تخت بلند شوم :

_ جان؟

_ چرا نمی پرسی اون نامردی که سوار ماشینش بودم کی
بود؟

در چشمانم خیره شد و کلمه هایم را تکرار کرد :

_ اون نامردی که سوار ماشینش بودی کی بود؟

بغض گلویم را فشرد
سرم را پایین انداختم و به زمین خیره شدم :

_ اون کجاست؟

_ وقتی ما رسیدیم کسی همراهت نبود

سرم را باال گرفتم و با چشمان اشکی خیره اش شدم :

_ امیر من...

مکثم را که دید با چشم به در حمام اشاره زد :

جگوار سبا ساالر
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_ برو ... بعداً حرف می زنیم

_ 

به سختی روی صندلی کوتاهی نشاندم
آب را اندازه کرد و دوش را دستم داد

انگشت هایش را میان موهایم فرستاد و به سمت باال هلشان
داد تا از جلوی چشمانم کنار بروند :

_ می خوای بمونم؟

سرم را به نشان نفی تکان دادم

_ زود تمومش کن باشه عزیزم؟

دوباره سر تکان دادم
 کمی به سمت در چرخید اما انگار پشیمان شد

دوباره برگشت و صورتم را میان دست هایش گرفت :

 _ اینجا گریه نکن باشه؟!

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

  

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

با پشت دست اشکم را از روی گونه ام پاک کردم و بی
حال خندیدم :

_ باشه

پیشانی ام را بوسید و در را بست اما ثانیه ای نگذشته بود
که دوباره در را باز کرد و از همان پشت گفت:

_ در رو کامل نمیبندم باشه؟

دکمه های لباسم را باز کردم و آرام از تنم درش آوردم

با هر حرکت درد در استخوان های آسیب دیدهام میپیچید

گردنم را نمیتوانستم زیاد حرکت دهم
به سختی آینه کوچک را برداشتم و به زیر شکمم چسباندم

تا مجبور نشوم سرم را خیلی پایین ببرم

تا  Rبا دیدن رد بخیه ها لبم را محکم میان دندان هایم فشردم
صدای هق هقم باالال نرود

اشک هایم یکی پس از دیگری روی سطح آینه افتادند



 

 

 

  

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

 شکمم جمع شده و آثار زخم و کبودی هنوز هم کامالال
پوست

مشخص بود

 گریه هایم که باالال رفت امیرواالال کالالفه داخل آمد ،
صدای

دوش و آینه را از دستم گرفت ، بازویم را کشید و لباس  
هایم را از تنم بیرون آورد  

تمام مدت که در سکوت سرم را میشست بدون هیچ
مخالفتی آرام اشک ریختم

لباس هایش خیس شد اما شکایتی نکرد

یا یک دست محکم نگهم داشت تا سر نخورم و با دست
دیگر دوش را روی شانه های برهنه ام گرفت

حوله را که دورم پیچید مامان گلی داخل آمد

_ میگفتی من میومدم کمکش میکردم مادر

حوله را روی موهایم کشید :

_ دستتون درد نکنه خودم بودم

مامان گلی کمی این پا و آن پا کرد

جگوار سبا ساالالر 



 

 

با حرص پوزخند زد :

_ من که می دونم دستور حاجیتونه ... بگید زنم حاال حاال
ها نمی تونه زیاد از اتاق بیاد بیرون ... هر وعده همین

بحث رو نداشته باشیم بهتره

مامان گلی کالفه سر تکان داد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

امیرواالال بدون اینکه نگاهش کند همانطور که مشغول
خشک کردن موهایم بود پرسید :

_ چی شده مامان گلی؟

_ میگم االالی نمیتونه بیاد سر میز؟

_ نمی دونم ... خودتون یک نگاه بهش بندازید ببینید
عقلتون چی میگه

دستم را روی دستش گذاشتم و لب گزیدم :

_ امیرواالال!

_



 

 
 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ چی شد باز پسرم؟ شما که رابطتون خوب شده بود

 باالالخره موهایم را رها کرد و سمت کمد لباس ها
امیرواالال

رفت :

 االالنم رابطه امون بد نیست فقط دارم میگم تو این شرایط
_

حوصله یک سری چیزایی که خودتونم خوب میدونید چیه  
 ندارم ... یکم تا من و االالی روبه راه بشیم کوتاه بیاد  
رو

_ باشه مادر من که حرفی نزدم ... نهارتون رو میارم اینجا

_ آماده کردی میام خودم میارم ... منم نبودم به چاوش بگو
... پات درد میکنه

_ تو جوش این چیزارو نزن مادر ... راستی دکتر منزوی
اومده

امیرواالال تیشرت گشاد و دامن ازادی روی تخت انداخت و
کشوی لباس زیرهارا باز کرد :

_ خودت ردش کن بره مامان گلی ... دکتر دیده اش
آزمایش نوشته بررسی هم کرده ... حاجی میخواد از چی

سر در بیاره؟! ردش کن بره

جگوار سبا ساالالر 



 

_ جواب حاجی و چی بدم آخه؟

لباس هارا برداشت و روبه رویم نشست
آرام گفتم :

_ اشکال نداره ... بذار بیاد خیال حاج بابام راحت شه

_ حاجی اگر می خواست خیالش راحت شه زحمت می
 کشید میومد بیمارستان ... الزم نکرده دیگه االن

با گوشه ی حوله اب سر موهایم را گرفت و ادامه داد :

_ مامان گلی خودت ردش کن بره ... من نمی دونم
چطوری

مامان گلی آهی کشید و سر تکان داد
دلم به حالش سوخت

هرکس با دیگری لجبازی می کرد و او این وسط سرزنش
می شنید

به زور امیرواال چند قاشق از خورشت آلو خوردم و روی
تخت دراز کشیدم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

باالخر بعد از یک هفته که از مرخص شدنم می گذشت
حجم داروها ذره ای کمتر شد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

دارو ها گیجم کرده بود آنقدر که نمی توانستم در مقابل
خواب مقاومت کنم

شب و روزم را گم کرده بودم
چشم هایم را روی هم می گذاشتم و چند ساعت بعد بیدار

می شدم

نمی دانستم چه ساعتی از شبانه روز است

سیما آمد ، چاوش سر زد ، چکاوک در آغوشم بلند گریه
کرد طوری که امیرواالال اخطار داد ، حاج بابا بعد از دو
روز بدون اینکه وارد اتاق شود از دم در حالم را پرسید ،

مهراب زنگ زد و گفت سال هاست به این عمارت نمی آید
اما نگرانم است

می دانستم ...
حال دل این عمارت خوب نبود

_



سبا ساالر

جگوار 

دو روز قبل دینا به دیدنم آمده بود

حوصله ای برای دانشگاه رفتن نداشتم
ترم اول را بخاطر بارداری ام کامل نکرده بودم و ترم دوم

را هم بخاطر تصادفم شروع نکردم

آن روز از صبح همه چیز ناآرام بود
حاج بابا پرسیده بود مرد غریبه ای که سوار ماشینش شدم

و بخاطرش این وضعیت پیش آمده بود کیست و من سکوت
کرده بودم

چه می گفتم؟
آن ها از چه چیز خبر داشتند که حال بگویم آن مرد پسر 

کسی بود که قرار بود همسر خواهرم شود و بعد با من سر
سفره ی عقد نشست!

بغض کرده خندیدم
اگر این وصلت سر میگرفت نسبتم با رضا چه بود؟

فرزند و نامادری؟!

حالم بد بود
روزها از اتاق بیرون نمی آمدم که چشمم به راه پله نیفتد
چشمم به راه پله نیفتد تا اتاق آخر راهرو را به یاد نیاورم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

اتاقی با دیوار لیمویی رنگ ، دو تخت کوچک و قاب
عکس های خالی که قرار بود عکس بچه هایم در آن جا

بگیرد

ساعت نزدیک یک ظهر بود و عمارت خلوت

با عصاهایی که تازه راه رفتن با آن هارا یاد گرفتم آرام از
اتاق خارج شدم و روی کاناپه چشمم به او خورد

خدا را شکر کردم که طبقه ی باالال نبود
آرام زمزمه کردم :

_ سالالم

اخم هایش در هم فرو رفت
موبایلش در دستش بود و هنزفری اش مثل همیشه متصل

به موبایل

ناراضی پرسید :

_ بهتری؟

ناخواسته پوزخند زدم :



سبا ساالر

جگوار 

_ از احوال پرسی های شما!

_ من اومدم بیمارستان ... بیهوش بودی ... این چند وقتم
حالت رو از مامان گلی پرسیدم ... در ضمن

نگاهی به صورتم انداخت و ادامه داد :

_ حس و حال کنایه شنیدنم ندارم االی خانم!

بعد از مدت ها گوشه لبم کش آمد
ساره ی بداخالق و بی حوصله...

_ نمی دونستم اومدی بیمارستان

بی خیال شانه باال انداخت :

_ خب حاال که فهمیدی ... چرا این ریختی شدی؟!

_ چه ریختی؟

با چشم به من اشاره زد :

_ شبیه مرده ها...

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

حرفی نزدم
 حق با او بود ...

وزنم به شدت و یکدفعه ای کم شده و هاله ی سیاهی دور
چشمانم ایجاد شده بود

سکوتم را که دید پرسید :

_ چی میخوای ازم که باالخره رضایت دادی از اتاق بیای
بیرون؟!

اینبار در ذهنم اضافه کردم
ساره ی بداخالق و بی حوصله ی باهوش!

_ 

_ می خوام باهام بیای یک جایی

کالفه اخم درهم کشید :

_ برو تو اتاقت بابا

_ ساره لطفا

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

تیز نگاهم کرد :

_ دفعه قبل بعد از دوساعت منتظرت بودن پیاده اومدم
مطب و با بدن اش و الشت مواجه شدم ... اینبار قراره چی

بشه؟

_ هیچی ... خوب می دونی اگر برام مهم نبود نه خودم با
این حال خراب از اون اتاق لعنتی بیرون می زدم نه از تو

چیزی می خواستم

شانه باال انداخت :

_ به من ربطی نداره االی ... اونبار اون شوهر وحشی ات
تا چند روز ولم نمی کرد ... فکر می کرد تقصیر منه ...

برو از همون دوستای مسخره ات بخواه ببرنت

بی حوصله سر تکان دادم :

_ دینا؟مگه جز دینا کس دیگه ای هم اومد؟

_ آره ... دختر خاله اش بود دختر عموش بود کی بود؟
معرفی کرد اما یادم نموند ... یکی شون نیومد تو اتاق تو

 می بریم؟ _ مهم نیست ..

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

مردمک هایش را چرخاند و پوف کشید :

_ اینبار کجا؟

آرام زمزمه کردم :

_ مطب

_ چی؟!

* * * * * * * *

مطب را رد کرد و در کوچه ی بعدی پیچید

آرام هشدار دادم :

رد شدیم  _

_ می دونم

_ چرا صبر نکردی؟!

با اخم نگاهم کرد و اولین جای پارک ایستاد :
جگوار سبا ساالالر 



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ چون دنبال دردسر نمی گردم ... دفعه ی قبل رو یادت
رفته؟

سکوت کردم
روزها بود اسمان را ندیده ام اما دلتنگ نشده ام

بیرون از عمارت و حتی بیرون از آن اتاق را دیگر دوست
نداشتم

رفتن به ان مطب هم مرگم بود اما مجبور بودم

دیدن زنان باردار و نوزاد به بغل برای من بدترین شکنجه
بود

نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم از همین االالن به خودم
دلداری دهم

کاش وقت می گرفتم تا حداقل مجبور نشوم کنارشان بنشینم

ساره از ماشین پیاده شد و عصاهارا دستم داد

از اسانسور که بیرون آمدیم و نگاه خیره ام را به زنی با
شکم برامده دید زیرلب پر از حرص زمزمه کرد :



سبا ساالر

جگوار 

_ تو خودآزاری داری االی!

سرم را پایین انداختم و نفس عمیقی کشیدم

صدای گریه ی نوزادی در فضا پیچید
گوشه ی مانتوام را میان انگشت هایم فشردم و به سمت میر

منشی رفتم

منشی خوش برخورد با دیدنم سریع شناختم و خندید :

 _ خانم سزاوار؟

نگاهی به شکمم انداخت و متعجب ابرو باال انداخت :

 _ ای وای کوچولوهاتون هفت ماهه به دنیا اومدن؟!

با شک به عصاهای دستم خیره شد :

_ چه اتفاقی افتاده؟ بچه ها سالمتن ان شاهللا؟

لبم را با زبان تر کردم و آرام گفتم :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ خانم پورحسین میشه من و بین بیمارها بفرستید داخل؟
فقط چنددقیقه

نگاهش متعجب تر شد
 بین شکم و پای در گچم رفت و آمد و باالالخره سر

چشمانش
تکان داد :

_ حتما عزیزم

زیرلب تشکر کردم
امیرواالال دقایقی طوالالنی منتظر می ماندیم  اوقات من و 

بقیه
و امکان نداشت بدون نوبت داخل بفرستد

ساره بازویم را گرفت :

_ بیا بشین اونجا

با باز شدن در اتاق سر تکان دادم
دختری کم سن با چشم گریان و زنی با موهای فندقی بیرون

آمدند

نگاهی به منشی انداختم و او با سر تایید کرد :



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ برو تو عزیزم ... فقط لطفا هرچی میتونی سریع تر که
بقیه اعتراض نکنن

آرام سمت اتاق قدم برداشتم
با در تقه ای به در زدم و وارد شدم

با دیدنم برخالالف همیشه عینک سفید رنگ را از چشمش
روی میز گذاشت و ایستاد :

_ االالی؟

زمزمه وار سالالم کردم
نگاه متاسفی به وضعیتم انداخت و خودش از کنارم رد شد

و در را بست

_ بیا بشین ... حالت بهتره؟

لب پوست پوست شده ام را با زبان تر کردم و زمزمه وار
گفتم :

_ زنده ام!

شاهللاهللاهللاهللا این روزها سریع تر می گذره عزیزم ... وقتی
_ ان

شنیدم خیلی ناراحت شدم ... همسرت تماس گرفت اما

جگوار سبا ساالالر 



 

 

 

 سر تکان داد
دفعه های قبل جدی تر بود

این سری انگار دلش به حالم می سوخت

سرم را پایین انداختم و به سرامیک های سفید خیره شدم

کاش نمی آمدم ...
آمدنم بیهوده بود

_ االی جان؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

متاسفانه همون روز تهران نبودم وگرنه برای عملت خودم
رو می رسوندم

بی حوصله سر تکان دادم و دقت کردم تا چشمم به پشت
پرده ی سفید رنگ نیفتد

چندروزه... عکس جنین و مادران باردار و نوزادهای 

_ مهم نیست ... من فقط اومدم تا یک سوال بپرسم

_



سبا ساالر

جگوار 

آرام زمزمه کردم :

 ... جنسیتشون چی بود؟ _ بچه هام

سکوت کرد
قبل از آمدن به خودم قول داده بودم گریه نکنم

انقدر بغضم را پشت سرهم با زور فرو دادم که چانه ام به
لرزش افتاد

نفسش را آه مانند بیرون فرستاد :

_ به بعد از این فکر کن االی ... حاال که جنسیتشون رو تا
االن نفهمیدی دیگه هم نپرس ... بذار توی ذهنت مجهول

بمونه تا هیچ وقت نتونی تصور کنی ... ان شاهللا خیلی زود
دوباره بچه دار می شید

دستم را به دیوار تکیه دادم :

_ می خوام بدونم ... لطفا

نگاهی به چهره ی مصمم انداخت و بعد از مکث بلندی
گفت :

_ یک دختر ... یک پسر

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

بدون اینکه به جمله اش فکر کنم بالالفاصله زمزمه کردم :

_ مرسی

سعی کردم در را باز کنم
چشمانم سیاهی رفت

بازویم را گرفت :

_ خوبی؟ کسی همراهت هست؟

بی حال سر تکان دادم :

_ حالم خوبه

_ کسی همراهته یا تنها اومدی؟

_ هست

در را باز کرد و نگاهی به صندلی ها انداخت
ساره با دیدنم جلو آمد :

_ چی شده؟

جگوار سبا ساالالر 



 

دکتر سر تکان داد :

_ مراقبش باشید

شالم را روی سرم انداختم و زمزمه کردم :

_ حالم خوبه مرسی ...

_ اگر خواستی بعدا که حالت بهتر شد بیا معاینه کنم ...
جواب آزمایشاتت رو هم بیار

آب دهنم را فرو دادم
فکر نمی کردم دیگر هرگز به این مطب پا بگذارم

این فضا را دوست نداشتم 

_ باشه ... ممنون ازتون

خواستم عقب برگردم که دوباره پرسید :

_ االی؟ بعد از کورتاژ مشکلی نداشتی؟ عفونت یا مشکل
دیگه ای برای بارداری مجدد؟

گیج سر تکان دادم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 ساره ماشین را روبه روی عمارت نگه داشت

از پنجره خیره ی فضای بیرون بودم

_ من باید برم ... میخوای باهات تا اتاقت بیام؟

نگاه سرگردانم را از پنجره گرفتم و سر تکان دادم :

_ نه ... می تونم

بی حوصله سر تکان داد
به سختی از ماشین پیاده شدم و خودم را پشت در رساندم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ نه ... اگر بود دکتر یا امیرواالال بهم می گفت

چشم هایش را روی هم گذاشت :

_ باشه عزیزم

_



 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

قبل ازینکه دستم سمت زنگ در برود صدای جاروی مش
خسرو را شنیدم

با گوشه ناخن تقه ای به در زدم
درست حدس زده بودم ...

چند ثانیه بعد در باز شد

مش خسرو جلو آمد و کیفم را گرفت :

 با ساره خانم اومدین االالی جان؟ از من نشنیده بگیریدا اما  
_
این ساره خانمم بی فکرن ... شمارو با این وضع پیاده کرده
ان؟  

کمرنگ لبخند زدم :

مش خسرو کمکم می کنید برم طبقه _ خودم خواستم .. 
باالال

در را بست و پشت سرم آمد :

 به روی چشم خانم اما با این پا چرا باالال؟ گلین جان گفتن
_

اتاق پایین رو گذاشتن براتون که

آرام زمزمه کردم :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ کار دارم ...

کمکم کرد آرام آرام از پله ها باال بروم
هیچ زمان فکر نمی کردم چند پله این چنین نفسم را به

شماره بیندازد

کیفم را باال گرفت :

_ کجا بذارمش خانم؟

 کیف را از دستش گرفتم
می دانستم به محض پایین رفتن مامان گلی را خبر می

کند :

_ مش خسره به مامان گلی خبر نده اومدم

سرش را پایین انداخت :

_ چشم االی جان

آرام تشکر کردم و خودم را طرف اتاق سمت چپ کشیدم

 در اتاق با صدای "قیژ" ارامی باز شد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

هوای خنک به صورتم برخورد کرد

بغض کرده جلو رفتم و روبروی کمد ایستادم
انگشتم را روی فیل طوسی رنگ کوچک که طبل به دست

 داشت کشیدم

با دیدن عروسک نوزاد اشکم روی گونه ام جاری شد و هم
زمان خندیدم

 صدای امیرواال در گوشم پیچید

" _ بچه های ماهم دنیا بیان اینقدرن؟!

پشت ویترین ایستاده و به عروسک های نوزاد با چشمان
بسته و لب های برگشته خیره شده بود

_ نه بابا ... اینارو که حتی نمی شه تو دست گرفت!

در مغازه باز شد و زن و مردی با کالسکه ی بچه ای شش
هفت ماهه بیرون آمدند

امیرواال خندید :

_ االی دیگه کمه کمش دوتا اندازه ی این بزا که بتونیم
حداقل بغلشون کنیم "

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ 

روی زانوهایم نشستم و دستم را جلوی دهانم گرفتم تا
صدای هق هق هایم طبقه ی پایین نرود

عروسک را به سینه ام چسباندم و زار زدم

صدای پاهایی که شتاب زده از پله ها باال آمدند اهمیتی
نداشتند

عروسک را به سینه ام فشردم و زیرلب تکرار کردم :

_ الال الال گل پونه
گل خوش رنگ بابونه

دیگه هیچکس تو این دنیا
سر قولش نمیمونه

الال الال گل الله
نبینم رویاهات کاله
فرشته مثل تو پاکه

فقط فرقش دوتا باله

 امیرواال وحشت زده در اتاق را باز کرد و خیره ام شد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

 

 

 

 
 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

نگاهی به عروسک در آعوشم انداخت و موهایش را چنگ
زد

_ الالالال الالالال گل رعنا
میخواد بارون بیاد اینجا
کی گفته تو ازم دوری؟

ببین نزدیکتم حاالال

آرام همانطور که به دیوار تکیه داده بود سر خورد و همان
کنار در اتاق روی زمین نشست و سرش را روی پایش

گذاشت

_ الالالال الالالال گل مریم
نشینه تو چشات شبنم

یه عمره من فقط هرشب
واسه تو آرزو کردم

الالالال الالالال گل پونه
کالالغ آخر رسید خونه
یکی پیدا میشه یه شب
سر هر قولی میمونه

الالالال الالالال گل زردم
چراغارم خاموش کردم
بخواب که مثل پروانه
خودم دور تو میگردم

جگوار سبا ساالالر 



 

موهایم را چنگ زدم و نالیدم :

_ امیرواال

بدون اینکه سرش را بلند کند بینی اش را باال کشید
گریه می کرد؟!

_ من بچه هامو میخوام ... دکتره گفت یکیشون دختر بوده
یکی پسر

باالخره سرش را بلند کرد ، دستش را به زمین گرفت و
ایستاد

کنارم آمد و با زجر خیره ی تخت های کوچک شد :

_ یادته پیشنهاد دادم سقطشون کنیم؟

اشک از زیر چانه ام پایین سقوط کرد و یقه ام را خیس
کرد

جوابش را ندادم اما یادم بود!

_ کاش الل می شدم و نمی گفتم که حاال دلم اینطوری آتیش
نگیره

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

نگاهی به لباس های کوچک انداخت و دو سرهمی شکل هم
" را بیرون آورد  girl با نوشته ی " 

لرزان خندید :

_ یادته می خواستی اینارو بذاری تو ساک بیمارستان؟
مجبور میشدیم همین سرهمی و تن پسره هم بکنیم

اشک هایم را پاک کردم و غمگین خندیدم :

_ وقتی بزرگ می شد و عکس های بیمارستان رو می دید
شاکی می شد نه؟

پر حسرت سرهمی را به صورتش نزدیک کرد :

_ نه ... پسرم مهربون بود ... یادت رفته تو سونو چطوری
هربار هردیگه رو بغل گرفته بودن؟

صدای محکم و بی انعطاف حاج بابا در فضا پیچید :

_ واالال ... دست زنت رو بگیر ببر پایین

امیرواالال دستی به صورت خیسش کشید و سر تکان داد
جگوار سبا ساالالر 



 

صدایش همچنان لرزش داشت :

_ می گم مش خسرو وسیله ها رو بده به کسایی که تازه
بچه دار شدن و نمی تونن تهیه کنن

قبل ازینکه من اعتراض کنم حاج بابا جواب داد :

_ الزم نکرده ... مگه دنیا به آخر رسیده؟ اومدین این باال
تو بغل هم زار می زنید؟! یکی دوسال دیگه بچه اتون

بغلتونه ... تو هم می خوای خیرات کنی راه زیاده

انگشت اشاره ام را روی صورت عروسک کشیدم

دنیای عجیبی بود ...
چند ماه قبل برای داشتن بچه ها مضطرب و ترسیده بودیم

و حال حاضر بودیم هربهایی بدهیم تا صدای خنده اشان در
این اتاق بپیچد

_ 

* * * * * * * * *

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

شاید اگر بپرسند بهترین خصلت و ویژگی ما انسان ها
چیست هرکس نظری دهد اما به نظر من عادت کردن و
خو گرفتن به شرایط جدید بهترین ویژگی انسان هاست

هربار مشکلی بر سرت آوار می شود می گویی این آخری
ست! امکان ندارد دوام بیاورم اما بعد از پایان یافتنش ،
زمانی که مجبور شدی از آن گذر کنی می فهمی قدرتت

بیشتر از این حرفاست!

و من آنقدر قوی هستم که بعد از گذشت چهل و هشت روز
از ازدست دادن بچه هایم سر پا شوم ، جلوی آینه بایستم و  
برای رسیدن میهمانان حاج بابا بعد از مدت ها آرایش کنم  

رژ مسی رنگ را روی لب هایم کشیدم و یک قدم عقب
رفتم

برخالالف همیشه که موهایم را می بافتم این سری لختشان
کرده و باز روی شانه هایم ریخته ام

خط چشم و سایه ی دودی رنگ چنان چهره ام را تغییر
داده که خودم هم باور نمی کنم این صورت متعلق به االالی

است



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

شلوار دمپای شیک کرم و شومیز شکالالتی رنگی به تن
دارم

دستمال گردن سفید با توپ های قهوه ای و الالک تیره کمی
زیاده روی است اما انگار قصد ثابت کردن دارم!

ثابت کردن خودم به خودم!
اینکه هنوز سرپا هستم ، میخندم ، آرایش می کنم و از یک

سختی دیگر هم جان سالم به در برده ام

دستم که به سمت شال حریر رفت صدایش را شنیدم

_ موهات رو لخت کردی و دورت ریختی که شال بپوشی؟

نگاهش می کنم
پیراهن سورمه ای رنگش زیادی معمولی ست اما در تن او

حسابی نشسته

با لبخند سمت کمد رفتم و بدون حرف کروات شکالالتی را
دستش دادم :

_ این و بزن



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

نگاهی به کروات که هیج جوره به لباس هایش نمی آمد
انداخت و خندید :

_ می خوای مسخره ام کنن عروسک؟

_ هم رنگ لباس منه!

_ یک شام ساده است ... کروات بزنم؟!

جلوتر رفتم و خیره نگاهش کردم :

_ مگه چی میشه؟

نگاهش را میان چشمانم گرداند و بوسه ریزی گوشه چانه
ام زد :

_ هیچی نمی شه عزیزم

کروات را از دستم گرفت و دور گردنش انداخت

آرام زمزمه کردم :

_ حاجی ناراحت میشه شال نپوشم



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

روبه روی آینه ایستاد و کروات را درست کرد :

_ تو چطور راحتی؟ اون و به من بگو

لب هایم کش آمد
کروات روی لباس آنقدر هاهم مسخره به نظر نمی رسید

_ وقتی حاج بابا نیست من و ساره پیش چاوش حجاب
نداریم ... خود حاج بابام میدونه اما وقتی هست فرق داره!

بی توج به بحث چانه ام را گرفت و خیره ی صورتم شد

نگاهش را از چشمانم روی لب هایم کشید و دوباره به
چشمانم خیره شد :

_ دلم برای این صورت تنگ شده بود جوجه ام ... نمی شه
یک شبم برای اومدن من اینطوری خوشگل کنی؟!

آرام خندیدم :

_ یک شب طلبت

او هم خندید :



سبا ساالر

جگوار 

_ تشکر بانو

شال حریر را آزادانه روی سرم انداخت :

_ حاجی به کی شک داره؟ به نگاه برادرانه ی چاوش؟ یا
پدرانه ی مش خسرو؟ که اگر منم شک داشتم حتی گوشه ی

خیابونم می موندم ولی راضی نمی شدم زنم رو بیارم تو
این خونه

_ 

دستم را سمت در کشید
موبایلم را برداشتم و پشت سرش از پله ها پایین رفتم

مامان گلی با دیدنمان بغض کرده جلو آمد و گونه ام را
بوسید :

_ دورت بگردم من ... چه قدر خوشگل شدی مادر ...بخدا
این یکی دوماهی که با این وضع می دیدمت انگار...

امیرواال جمله اش را قطع کرد :

_ بی خیال مامان گلی ... از گذشته حرف نزنیم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

مامان گلی سر تکان داد :

_ آره عزیزم آره ... من برم اسپند دود کنم براتون

چاوش موبایلش را روی میز پرت کرد
ساره همانطور که از پله ها پایین می آمد طعنه زد :

_ یواش ... پولش از جیب خودت می رفتم اینطور پرت
می کردی؟!

چاوش بدون اینکه ناراحت شود خندید :

_ نکنه پولش از جیب تو میره؟

ساره جوابش را نداد و در عوض نگاهی به امیرواال
انداخت :

_ مثال خواستین ست کنید؟!

چاوش دوباره خندید و صدای بدی با دهانش دراورد :

_ ریدین

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

کنارش روی مبل نشستم :

_ خیلی حرف میزنی چاوش

تصادفی چشمم به صفحه ی موبایلش افتاد
عکسی از جمعمان در استودیو بود

گرفته لبخند زدم :

_ چه قدر دلم تنگ شده...

بالفاصله جواب داد :

_ اتفاقا امشب میرم ... میخوای بیای؟

امیرواال غیردوستانه به شانه اش کوبید :

_ ببند چاوش ... هر غلطی میکنی تنهایی بکن ... دوباره
هوس نکردم زنم رو از پاسگاه و کالنتری بیرون بیارم

صدای زنگ مانع ادامه دادن بحثشان شد
حاج بابا از اتاق بیرون آمد و من و چاوش ایستادیم

امیرواال زیرلب از چاوش پرسید :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ می شناسیشون؟

چاوش بی خیال شانه ای باال انداخت ، خم شد و از ظرف
میوه انگوری برداشت :

_ نه ... حاج بابا می گفت از دوستای صمیمی اشه ... بعد
سال ها هم رو پیدا کردن

بی حوصله پوف کشیدم
در خانه باز شد و مردی با موهای جوگندمی وارد شد

پسر پشت سرش جعبه شکالت و سبد گل به دست داشت

اینبار ساره هم خندید :

_ انگار اومدن خواستگاری!

پشت سرش زنی قدکوتاه با موهای رنگ شده ی روشن
وارد شد

خیال کردم تنها میهمانانمان همین سه نفر هستند اما با دیدن
دختر آشنایی که پشت سرشانR داخل آمد مات ابرو باال

انداختم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

مانتو سرخابی خوش رنگ جلوبازی به تن داشت و جلوی
موهایش را کج بافته بود

بادیدنم بدون اینکه متعجب شود لبخند زد

حاج بابا با مرد میانسال دست داد
امیرواال سرش را کمی خم کرد تا به من نزدیک شود :

_ این همون دخترخاله ی دوستت نیست؟

دندان هایم را روی هم فشردم :

_ االن شک داری مثال؟

بهت زده چپ چپ نگاهم کرد :

_ چته االی؟!

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

کاش نسترن با این خانواده نسبتی نداشته باشد...

  _



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

با دستی که به سمتم دراز شد سکوت کردم
نگاهم را به نسترن دادم

لنز آبی به چشم داشت

_ خوبی االالی جان؟

به رسم ادب لبخند زدم و دستم را میان دستش گذاشتم :

_ خوش اومدی

اینبار به امیرواالال که قبل از او با مرد جوانی که احتماالال
برادر نسترن بود احوال پرسی کرده بود خیره شد :

_ شما حالتون چطوره؟

امیر سر تکان داد :

_ خوش اومدید ... مثل اینکه شما برخالالف ما از آشنایی
پدرتون و حاجی خبر داشتید!

نسترن خندید و من هم زمان با لبخندی مصنوعی با مادرش
دست دادم



 

 

جگوار سبا ساالر
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جگوار
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_ من قبالال هم با دینا اومدم اما حالت خوب نبود االالی ...
نخواستم مزاحمت بشم برای همین داخل اتاق نیومدم

صدای حاج بابا همه چیز را روشن کرد :

_ کار خوبی کردی اومدی دخترم ... باعث شدی منم
دوست قدیمیم رو پیدا کنم ... سال ها بود پدرت رو ندیده

بودم

کرد و پدر نسترن  Rمامان گلی به سمت مبل ها تعارفشان
آرام خندید :

_نسترن که از شما گفت اول شک کردم اما بعد که اسم
محسن و گلین خانم رو اورد مطمئن شدم

جمله های بعدی را گوش ندادم و بی حوصله با گوشه ی
ناخنم سرگرم شدم

کاش حداقل دینا همراهشان بود
امیرواالال بی توجه به آن ها پیش دستی میوه ام را جلوی

خودش کشید و ارام پرسید :

_ چی می خوری پوست کنم؟



سبا ساالر

جگوار 

_ هیچی ... خودم پوست می گیرم

دستش که به سمت پرتقال رفت را گرفتم و وارفته به زخم
کنار مچش خیره شدم

_ 

نیما ، برادر نسترن حرفی زد و جمع خندیدند

بی توجه به آن ها آرام پرسیدم :

_ دستت چی شده امیر؟!

با دست دیگرش خوشه ی انگوری را در پیش دستی ام
گذاشت و روی زانویم قرارش داد :

_ چیزی نیست ... تو مطب می خواستم نهارمو گرم کنم
ظرفش از دستم سر خورد شکست

آرام لبخند زدم و با گوشه ی انگشت شست ، مچش را
نوازش کردم :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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جگوار
نایس بانو

_ دست و پاچلفتی من! اون جباری اونجا چیکار می کنه
پس؟

مردانه خندید :

_ جباری برای غذا گرم کردن اونجا نیست که

_ حقوقشم که اضافه کردی ... چیکار می کنه پس؟!

_ االالی بخدا صد و هشتاد افزایش حقوق جباری رو تو
بیشتر از خودش به من یاداوری می کنی !

اینبار بلندتر خندیدم
متوجه سنگینی نگاه نسترن بودم اما اهمیتی نداشت

_ پس چی؟ دیگه شریکم نداری که! شوهر پولدار داشتنم
خوبه ها

با دست دیگرش چنددانه انگور در دهانش گذاشت و سر
تکان داد :

_ شوهر پولدار با یک عالم قسط و وام!

برای خرید کامل مطب از معینی مجبور شده بود وام بگیرد

جگوار سبا ساالالر 
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_ مهم نیست ... باالالخره که تموم میشه دیگه!

بی توجه سر تکان داد :

_ امشب با چاوش راه نیفتی بریا

_ دلم تنگ شده

_ میبرمت کنسرت!

لبخند زدم :

_ باج میدی؟!

_ این بار پلیس ببرت نمیام دنبالت همون جا نگهت دارن!

ساره برای ثانیه ای سرش را از موبایلش باالال آورد و آرام
کنار گوشم زمزمه کرد :

_ این دختره زل زده به تو و امیر ... نیشتونو ببندین خب

_ از قبل می شناستمون ... برای همونه
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شانه باال انداخت
چاوش خیلی زود با نیما صمیمی شد و اختربانو ، مادر

نسترن با نارضایتی به جمله های مامان گلی گوش می داد

حاج بابا همراه پدر نسترن از جا بلند شدند

امیرواال پیش دستی پرتقال های پوست شده را روی پایم
گذاشت :

_ بخور ... زیرچشمات گود افتاده

حاج بابا با دست به سمت اتاقش اشاره زد و قبل از اینکه
دور شوند رو به نسترن گفت :

_ غریبی نکن دختر ... راحت باش ... بشین پیش ساره و
االی

_ 

نگاهی به ساره انداختم
به روی خودش نیاورده و حتی سرش را هم باال نگرفت

 ناچار به نسترن لبخند زدم

جگوار سبا ساالر
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از آن روز به بعد دیدارها بیشتر شد

حاج بابا از پیدا کردن ستارخان ، پدر نسترن چنان
خوشحال بود که در تمام مراسمات و دورهمی هایمان از

آن ها دعوت می کرد

سیما برخالف انتظارم با نسترن جور شده بود و چاوش و
نیما هم بیشتر باهم وقت می گذراندند

برایم اهمیتی نداشت

این روزها خودم را با پیج اینستاگرامی که به لطف
فالوئرهای چاوش حسابی باال آمده بود سرگرم می کردم

 شعرهایم خیلی زود طرفدارهای خودش را پیدا کرد
کسانی که می خواندند و اشعارم را می فهمیدند

بعضی شاعرR بودند ، بعضی نویسنده و بعضی هم تنها
خواننده هایی خوش ذوق

دنبال کننده هایی که با انرژی هایشان می توانستند تنها
گوشه ای از غم از دست دادن دوقلوهایم را جبران کنند

جگوار سبا ساالر
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هنوز هم خیلی روزها روبه روی آینه می ایستادم و االالی
چندماه پیش با شکم برآمده را تصور می کردم

هدیه های کوچکی که خدا نیامده آن ها را پس گرفته بود

ساره در اتاق را باز کرد و ابرو باالال انداخت :

_ خوشگل شدی

لبخند زدم
ساره ی سخت پسند که تایید می کرد همه چیز حل بود!

صدای بلند سیما از پشت سر ساره آمد :

_ کوفتتون بشه

کیف نارنجی رنگ را برداشتم و از اتاق بیرون زدم :

_ برو گمشو ... امیرواالال حتی برات بلیطم گرفت

ناراحت پوف کشید :

_ دیروقت برمی گردید مطمئنم نازی بهانه می گیره
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چاوش از پله ها آمد :

_ من دارم میرم

_ کجا؟!

هول شده پاسخ ساره را داد :

_ رفیقم اومده دنبالم ... زودتر میرم اونجا می بینمتون

_ 

سیما به مانتوی کوتاه مشکی رنگ و شال نارنجی ام خیره
شد و لبخند زد :

_ چه قدر جیگر شدی

لبخند زدم
صورتش خسته بود :

_ کاش تو هم میومدی

_ نازنین ناآرومی می کنه ... دلم طاقت نمیاره

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

درکش می کردم
اگر دوقلوهای من هم بودند احتماال امشب من و امیرواال

نمی توانستیم برویم!

با صدای زنگ موبایلم کیف را روی دوشم انداختم :

_ بریم ساره ... امیرواال رسید

ساره بدون خداحافظی جلوتر از من به سمت پله ها راه
افتاد

گونه سیما را بوسیدم و از پله ها پایین رفتم

با دیدن حاج بابا شالم را کمی جلو کشیدم و لب گزیدم و دعا
کردم بخاطر ماتیک نارنجی رنگ روی لب هایم حرفی

نزند

ساره زودتر از من توضیح داد به کنسرت می رویم و من
با لبخندی ذوق زده اضافه کردم کنسرت آریا هامون اما او

تنها یک سوال پرسید

چاوش و یا امیرواال همراهتان هستند یا نه؟!

جگوار سبا ساالر
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خیالش که از بودن آن ها راحت شد حکم خروج را صادر
کرد!

از عمارت که خارج شدیم امیرواالال دستش را روی بوق
گذاشت :

_ کجا موندین؟

ساره همانطور که زیرلب غر می زد صندلی عقب نشست :

_ پدربزرگ عزیزت رو نمی شناسی؟

کنار امیر روی صندلی جلو نشستم و او پوزخند زد :

_ احتماالال با شما نسبتی ندارن ساره خانم؟!

ساره بی اعتنا سری تکان داد و به صفحه موبایلش خیره
شد

امیرواالال انگشتان الالک خورده ام را میان دستش گرفت :

_ عروسک شدی

لبخند زدم :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ امشب چطوری زود اومدی؟

مرموز خندید :

_ امشب یک شب خاصه!

ابروی راستم را باال انداختم :

_ چه شبی؟

_ حاال میفهمی

سرم را برگرداندم و از ساره پرسیدم :

_ ساره امروز چندمه؟

_ 

بی حوصله زیرلب غرید :

_ ولش کن اونو ... زده به سرش

جگوار سبا ساالر
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 بدون اینکه دلخور شود خندید ، صدای موزیک را
امیرواالال

باالال برد و رو به من گفت :

_ با یکی شریک شدم!

وارفته گفتم :

_ نه! دوباره؟!

ساره بازهم پارازیت داد :

_ این عاقل نمیشه ... همون یکبار بسه اش نبود دوباره
رفت شریک شد خنگ خدا

بی توجه به او پرسیدم :

_ شب خاصت برای همین بود؟!

بلند خندید :

 نه بابا ... بحث شراکتم کامالال جداست ...ولی حدس بزن
_

با کی شریک شدم

با چشمان ریز شده شانه باالال انداختم :

جگوار سبا ساالالر 



 

 _ نمیدونم

_ هوتن مستوفی!

خیلی زود یادم آمد!
هوتن مستوفی ... مردی که مدت ها پیش ، شبی که دزدها

پیاده امان کردند ، سوارمان کرده بود

_ چطوری پیداش کردی؟!

پایش را روی پدال گاز فشرد تا چراغ قرمز نشود :

_ در اصل اون من رو پیدا کرد! البته هنوز در حد حرفه
اما پیشنهادش عالیه

ماشین را نگه داشت و ادامه داد :

_ بعدا درباره اش حرف می زنیم

از ماشین که پیاده شدیم هیجان زده خندیدم :

_ چاوش گفت از در پشتی بریم ... خودشم اونجاست راه
میدن

جگوار سبا ساالر
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امیرواال اخم کرد :

 _ که چی بشه؟ راه اصلی رو برو

_ قول داده از آخر ببرمون پیش آریا هامون

امیرواال با لجبازی دستم را سمت در اصلی و جمعیت کشید
:

 _از چی این مردک خوشت میاد خدایی؟

ساره خندید :

_ امیر داره داد میزنه من حسودم ، من حسودم ، من
حسودم!

بی توجه به آن ها هیجان زده این پا و آن پا کردم
چهل دقیقه بعد باالخره روی صندلی هایمان نشستیم

_ 

امیرواال کنارم نشست و ساره سمت دیگرم

جگوار سبا ساالر
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صدایم را باالال بردم تا میان جمعیت به گوشش برسد :

_ چاوش و نمی بینی؟

ساره بی توجه به سوالم دستش را از پشت سرم رد کرد و
روی شانه ی امیرواالال کوبید :

_ حسابی خرج کردیا پسر ... برج میالالد؟

امیرواالال خندید :

_ شامم هستیم!

ساره نمایشی سوت زد و امیرواالال با خنده ادامه داد :

 بخاطر االالی مجبورم شماهارو هم شام نگه دارم ... ولی
_

اگر می خواینم بگردین عمارت برگردین ... حاضرم
ماشین رو هم ببرین من و االالی با آژانس بیایم!

ساره با جدیت سر تکان داد :

_ من و چاوش و امشب تا عمارت کولم کنی برنمی گردیم!
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را از گوش راستش بیرون کشیدم :  Rبا خنده هنزفری

_ اومدیم کنسرت مثالال

قبل ازینکه جوابم را بدهد سالن از صدای جیغ و دست
منفجر شد

دستم را جلوی دهانم گرفتم و خیره ی آریا همایون که با
فروتنی کمی خم شده و تشکر می کرد شدم :

_ وای ساره ... مدل موهاشو آخه

ساره بی تفاوت خندید :

_ شبیه جومونگه

وارفته به بازویش کوبیدم :

_ کاش به جای تو دینا و سیما بودن

به سمت امیرواالال برگشتم
به صفحه گوشی خیره بود و تایپ می کرد

برای ثانیه ای چشمم به اسم "هوتن" افتاد

جگوار سبا ساالالر 



 

 جمعیت دوباره جیغ کشیدند
سرم را کنار گوشش گرفتم :

_ امیر من به این یارو حس خوبی ندارم

بدون اینکه سرش را از موبایل باال بیاورد تایید کرد :

_ منم

_ از نگاهش خوشم نمیاد اصال

_ منم

پس چرا با او شریک شده بود؟!
قبل ازینکه بپرسم او پرسید :

_ پس مریضی میگی بلیط کنسرت آریاهمایون؟! این همه
خواننده ی دیگه

کالفه پوف کشیدم :

_ هوتن و میگم امیر ... به این بیچاره چیکار داری؟

جگوار سبا ساالر
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_ 

با بلند شدن صدای موزیک منتظر جوابش نماندم و همراه
بقیه دست زدم

تک تک جمله های این آهنگ را حفظ بودم

آریا که شروع به خواندن کرد صدای دست و جیغ ها
دوباره شروع شد

خدارا شکر کردم که یکی از ردیف های جلوتر نشسته
بودیم

امیرواال موبایلش را کنار گذاشت و به جای نگاه کردن به
روبرو و خواننده خیره ی صورت ذوق زده ی من شد

موزیک را پابه پای خواننده خواندم

ریتم آهنگ که تند شد سرش را با حرکتی چرخاند
موهایش در هوا چرخید و روی پیشانی اش ریخت

هیجان زده همراه قسمتی از آهنگ فریاد زدم :

_ عاشقتم
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به جای اینکه ادامه ی جمله اش را بگوید جذاب خندید و به
قسمتی که به ما نشسته بودیم خیره شد :

_ منم عاشق تک تکتونم!

امیرواالال دستم را فشرد و ساره بلند خندید :

_ صدات رو شنید

 به امیرواالال که عصبی خیره ام شده بود نگاه کردم :

وارفته

_ فقط با آهنگ خوندم بخدا

آهنگ بعدی که شروع شد آرام سرجایم نشستم و تنها با اوج
گرفتنش پایم را با ریتم روی زمین کوبیدم که خشمگین

دستش را روی زانویم گذاشت :

_ نکن

کالالفه پوف کشیدم :

_ چرا اینطوری می کنی امیر؟
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نمی دانم صدایم را میان شلوغی نشنید یا شنید و به روی
خودش نیاورد اما تا انتهای کنسرت با اخم هایی درهم روی

صندلی اش نشسته و محلم نداد

آریا همایون مشغول تشکر از حضار بود که چاوش با لبخند
نزدیکمان شد :

_ چه خبر؟ خوش گذشت؟

ساره خندید :

_ به من که آره ... امیرواالال و االالی رو فکر نمی کنم!

چاوش نگاهی به صورت های بی حوصله ی من و
امیرواالال انداخت :

_ چتونه؟! شام کنسل شد؟

ساره موبایلش را از جیب کیفش بیرون آورد :

_ چاوش فکر کنم از قصد بحث راه انداختن شام ندن

 با همان ابروهای درهم گره خورده از جا بلند شد :

امیرواالال
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_ چرت نگو ساره ... بریم شام

_ 

کیفم را از روی صندلی برداشت و بدون اینکه نگاهم کند
اشاره کرد :

_ پاشو

ساره آدامسش را باد کرد و ترکاند :

_ منتظره آریا بیاد احتماال

به او چشم غره رفتم و از جا بلند شدم
به غیر از خودش کسی نخندید 

چاوش بی خبر از همه جا گفت :

_ بیا االی بریم ... با آریا از نزدیک آشناشو ... انقدر بچه
بامرامیه

لبم را گزیدم و به امیرواال که با فک منقبض شده به چاوش
خیره بود نگاه کردم :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ الزم نیست ولش کن

_ یعنی چی الزم نیست دیوونه؟ اتفاقا اون روز داشتن با
بچه ها تمرین می کردن شعراتم دادم دید ... خیلی خوشش

اومده بود

ساره دوباره آدامسش را باد کرد :

_ مگه این یارو شاعره که سرش بشه؟ خواننده اس بابا ...
اونم ازینا که با باباهاشون قهر کردن زدن تو این کار!

قبل ازینکه چاوش بتواند حرفی بزند صدای نهال ، خواهر
نوید که اکثر اوقات کنار چاوش در استودیو بود بلند شد :

_ االی؟ خودتی؟

با خنده جلو آمد
قبل ازینکه به ما برسد چاوش دستم را کشید

 ناچار از امیرواال و ساره فاصله گرفتم

نهال با خنده گونه ام را بوسید و کنار گوشم آرام گفت :

_ وای الی بیا بریم آریا رو ببین ... غش می کنی بخدا

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

* * * * * * *

" امیرواال "

ساره به دیوار تکیه زد :

_ به جای خودخوری یا برو دنبالش یا بیا بریم بشینیم تا
برگردن ... پاهام شکست

بی توجه جلوتر از او راه افتادم
کنارم آمد :

_ قرار نیست ببریش دکتر؟

گیج و بی حوصله سر تکان دادم :

 _ چه دکتری؟

_ نمی دونی چه دکتری؟! بستری هم که بود اون زن گفت
زیر نظر پزشک باشه ... اصال اون هیچی ... قصد نداری

بهش بگی چی شده؟ چرا به یک ورت گرفتی امیر؟!

بی حوصله سمت آسانسور رفتم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

_ حوصله وراجی هاتو ندارم ساره

_ حاج بابا منتظر بچه ی بعدیه!

دندان هایم را روی هم فشردم
سردردم کم کم شدت می گرفت

عجب شب بدی بود!

کاش ساره ادامه نمی داد :

_ بهتره هرچه زودتر یک فکری واسش بکنی وگرنه یک
گندی تو زندگیت می زنه

_ کاری نمی کنه ... تمومش کن

بی خیال شانه باال انداخت :

_ به من چه اصال

_ 

برخالف انتظارم برگشتشان زیاد زمان نبرد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

االالی کنارم پشت میز نشست و ارام توضیح داد :

_ نهال دیدم ... نمی تونستم نرم امیرواالال

بی توجه به او به گارسون اشاره زدم
چاوش خندید :

_ االالن برمی گردم

سرتکان دادم
چاوش که سمت گارسون رفت موبایل را از دست االالی

کشیدم و صفحه را خاموش کردم

مات نگاهم کرد :

_ چی کار میکنی؟

موهای فرش کج روی پیشانی اش ریخته و شال نارنجی
روی سرش بود

 قبالال از رژلب نارنجی رنگ می گفتند از نظرم مسخره
اگر

می آمد اما امشب روی لب های االالی محشر به نظر می
رسید

جگوار سبا ساالالر 



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

با انگشت گوشه ی چانه اش را نوازش کردم :

_ سالگرد ازدواجمون مبارک!

اول گیج نگاهم کرد ، بعد کمرنگ خندید و از آخر بغض
کرده سرش را پایین انداخت :

_ سالگرد ازدواج؟!

چاوش کیک سفید رنگی وسط میز گذاشت و چشمک زد :

_ مبارکه

 برای ثانیه ای سرش را از موبایلش باالال آورد و خندید
ساره

:

_ به هرکی بگیم تو این سن دارین هفتمین سالگرد
ازدواجتون و جشن میگیرین پراش می ریزه!

االالی زیرلب زمزمه کرد :

_ هفت سال!



سبا ساالر

جگوار 

هفت سال پیش آسکی مرده بود
هفت سال پیش االی به عقدم در آمده بود

هفت سال از آخرین روزی که در آن جهنم بودیم می گذشت
هفت سال پیش زندگی ام عوض شده بود!

چه زود هفت سال شده بود ...

گونه های االی که خیس شد ، ساره پوف کشید :

 _ جمعش کنید بابا

چاوش خندید :

_ ازتون انتظار دارم تولد منم شام بیارینم اینجا ...

االی بی توجه به او از جا بلند شد و ارام زمزمه کرد :

_ میرم سرویس

به صدای لرزانش اخم کردم
من برخالف ساره و چاوش می دانستم در فکرش چه می

گذرد

قبل ازینکه دور شود از جا بلند شدم و در راهروی خلوت
دستش را گرفتم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

ایستاد و سمتم برگشت :

_ برگردیم عمارت

خشمگین پرسیدم :

_ چرا؟ بخاطر سالگرد ازدواجمون؟!

_ سالگرد ازدواجمون نیست! این روزها سالگرد مرگ
خواهر منه!

بغض کرده سر تکان داد :

_ چطور فراموش کردم؟ خدایا

_ مسخره بازی درنیار االی ... امشب فقط سالگرد
ازدواجمونه ... نه هیچ مناسبت دیگه ای

صدایش باال رفت و اشکش روی صورتش چکید :

_ اون روزای گند چیزی برای جشن گرفتن نداره

دستش را محکم تر میان دستم فشردم :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

به سمت میز که برگشتیم چاوش کف زد

االی با خنده متاسف سر تکان داد :

_ نکن دیوونه ... همه دارن اینجارو نگاه میکنن

 پشت میز نشستیم ... االی لبخند زد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ اون روزای گندی که ازش حرف میزنی باعث شد
امروز کنارهم باشیم

در سکوت تماشایم کرد
دستم را روی گونه های خیسش کشیدم و اشک هایش را

پاک کردم :

_ برگردیم سر میز؟

بعد از مکث کوتاهی سر تکان داد و آرام زمزمه کرد :

_ برگردیم

_



 

 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

همانطور که با ساره حرف می زد از زیر میز دستم را
گرفت

با ایستادن ناگهانی چاوش االالی ساکت شد

کنجکاو مسیر نگاه چاوش را دنبال کردم

او بود ! آریا همایون
مردی با قد کوتاه و کت شلوار روشن با عجله کنارش می

آمد و دو مرد قوی هیکل پشت سرشان راه می رفتند

چاوش دست پاچه دستی به پیراهنش کشید :

_ االالن برمی گردم

 پیش دستی شیرینی اش را برداشت و بی خیال خندید :

االالی

_ نیومدی هم نیومدی

دست داد چاوش بی توجه به او جلو رفت و با آریا 

کمی بعد مردها عقب ایستادند و آریا همراه چاوش به این
سمت آمد



سبا ساالر

جگوار 

ساره چشمانش را در کاسه چرخاند :

_ برداشت این یارو رو هم آورد

با اخم های درهم به صندلی ام تکیه دادم :

_ بیرون اومدن با چاوش همینه ... انگار با دوستاش اومدیم

االی انگشت کوچکش را کنار خامه ی کیک زد و به دهان
برد :

_ کاکائویی می گرفتی امیر

ساره چهره درهم کشید :

_ آبرومونو بردی االی

_االی جان ... شلوغ بود وقت نشد صحبت کنیم

صدای آریا همایون بود
با همان ابروهای درهم خیره اش شدم

خوش تیپ بود

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

چشمان کشیده مشکی داشت و موهای بلندش را با کشی
ساده پشت سرش بسته بود

چاوش که معرفی امان کرد ناراضی به رسم ادب از جا بلند
شدم

_ با االالی که آشنا شدی ... پسرعموم ... امیرواالال ...
ایشونم ساره دخترعموم

ساره بدون اینکه از جا بلند شود سر تکان داد

متعجب از بی محلی ساره ، با من دست داد و کنار چاوش
نشست

نگاهش خیره ی االالی بود

با آن لب های نارنجی و موهای فری که کج بافته شده و
روی شانه اش افتاده بود از نظر من شکل عروسک شده  
بود  

_



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

نگاه کردم اما  Rبچه ها نذاشتن بیشتر آشنا شیم ... سرسری _
شعرها واقعا عالی بودن

ساره بدون اینکه سرش را از موبایلش باالال بیاورد پوزخند
زد :

_ شما شاعرید؟

ابروی راستش باالال پرید :

_ خیر اما باالالخره به وسیله شغلم کمی آشنایی دارم

بدون توجه به آن ها به االالی خیره شدم :

_ میخوای شکالالتی سفارش بدم؟

االالی مهربان لبخند زد :

_ همین خوبه

آریا بدون خجالت کمی به االالی نزدیک شد :

_ می تونیم یک روز دیگه با مدیر برنامه هام دوباره همو
ببینیم؟

جگوار سبا ساالالر 



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

خیره به االالی نگاه کردم تا خودش جواب دهد

آرام پرسید :

_ چرا؟

_ اگر رو بعضیاش کار کنی و وزیری هم کمکت کنه
میتونی یکیش رو آماده کنی ... اگر قابل قبول بود من می

خونمش!

االالی مکث کرد ... دودل بود
حق هم داشت ! آریا همایون در مدت کمی حسابی مشهور

شده بود

دستم را مشت کردم و سعی کردم حرفی نزنم

باید خودش تصمیم می گرفت
االالی به اندازه کافی محدود شده بود...

زیرچشمی نگاهی به فک منقبض شده ام انداخت و سر
تکان داد :



 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ فعالال درگیر دانشگاهمم ... شاید بعدا چاوش براتون
بفرسته شون

_ چه رشته ای میخونی؟

_ حقوق

این بار نتوانستم سکوت کنم :

_ نکنه برای کاراتون به وکیل هم احتیاج دارید؟

بدون اینکه ناراحت شود آرام خندید :

_ چرا که نه؟ ما به چنین دخترخوشگل و با استعدادی با
هر رشته ای که بخونه تو تیممون احتیاج داریم

تیز نگاهش کردم
االالی هول شده دستش را روی دستم گذاشت :

چنین قصدی ندارم ممنون از _ متشکرم اما فعالالً 
پیشنهادتون

آریا با لبخند گفت :



سبا ساالر

جگوار 

 _ به هر حال من منتظر خبرت می مونم

کارتی طالیی رنگ از جیب کتش بیرون آورد و سمت
االی گرفت :

_خوشحال میشم با من در تماس باشی چه برای کار ...

مکثی کرد و ادامه داد :

_ چه برای مسائل غیر کاری...

_ 

عصبی نیم خیز شدم
نگاهش سمت االی بود و متوجه بلند شدن من نشد

صدایش اعصابم را برهم می ریخت :

_ کیک؟ تولدته

بازویش را گرفتم و از میان فک به هم فشرده ام غریدم :

_ خیر! کیک هفتمین سالگرد ازدواجمونه!

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

از جا بلند شد
ابتدا بهت زده نگاهمان کرد و بعد با خنده دست هایش را 

به حالت تسلیم باال گرفت :

 _واقعاً؟!

نمی دانم مرد سیاه پوش پشت سرش چه فکری کرد که
سریع جلو آمد

االی ترسیده ایستاد و بازویم را کشید :

_ امیرواال؟

آرام زمزمه کردم : 

 _ کاریش ندارم

مرد با اخم دستم را گرفت و فشرد تا بازوی آریا را رها
کنم

 خشمگین عقب هلش دادم 
انتظارش را نداشت و چند قدم تلوتلو خورد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

آریا دستش را باال آورد : 

_ ول کن فردوس چیزی نشده

مرد با اخم سر تکان داد و به طرفم آمد 
االی وحشت زده جلوی رویم ایستاد تا از هرگونه درگیری

خودداری کند

متوجه نگاه های سنگین چندنفر اطرافمان بودم

مرد با عصبانیت از کنارم رد شد و پشت سر آریا به سمت
آسانسور رفت

لحظه آخر با شانه اش ضربه ی ارامی به االی کوبید
االی که بی تعادل روی زمین افتاد چاوش خشمگین از جا

پرید :

_ هوی یابو؟

مرد هنوز کامل به سمتمان برنگشته بود که مشت محکمم
روی صورتش نشست

چاوش کنارم ایستاد و صدایش را باال برد :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ کوری مردک؟

االی میانمان ایستاد :

_ بسه بیاین بریم ... توروخدا همه دارن فیلم می گیرن

کالفه موهایم را چنگ زدم
آریا بازوی مرد را کشید و تشر زد :

_ تمومش کن فردوس

مرد چشمی زمزمه کرد و سمت اسانسور رفت
لحظه آخر فحش رکیکی داد و ناپدید شد

دندان قروچه ای کردم و عصبی کتم را از تن در آوردم
دکمه ی باالیی پیراهن را باز کردم :

_ بریم

چاوش به ساره که خونسرد مشغول خوردن ساالدش بود
تشر زد :

_ پاشو دیگه ...

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

وارد آسانسور که شدیم ساره ادامسش را باد کرد :

_ فردا کل اینستاگرام پر میشه

شقیقه هایم را با دست مالیدم
االالی آرام زمزمه کرد :

داری؟  Rسردرد _

خشمگین نگاهش کردم :

_ چرا پا میشی میای جلو؟

با انگشت به شانه ی ساره کوبیدم :

_ تو هم مثل این به یک ورت بگیر ... نمیشه؟

_ ترسیدم دعوا بشه

چاوش پوف کشید :

_ حاالال که تموم شد ... بیخیالش ... آبرو منم جلوی آریا
بردین



 

سوار ماشین که شدیم هنوز هم کالفه و عصبی بودم
کنار پارکی خلوت ایستادم

االی نگاهم کرد :

_ کجا میری؟

به آبسردکن اشاره کردم :

_ میام

از ماشین پیاده شدم ... پشت سرم آمد
بی حوصله ابی به صورتم زدم و روی نیمکت نشستم

صدای باز شدن در ماشین آمد
ساره بی توجه به ما روی تاب آهنی نشست و خندید :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

شاکی نگاهش کردم که چشمم به کیک میان دست هایش
افتاد :

_ این و برای چی برداشتی آوردی؟

_



سبا ساالر

جگوار 

_ پاشو بیا تابم بده امیر

چهره ام درهم فرو رفت :

_ ول کن جون جدت

چاوش پشت سرش ایستاد و محکم تابش داد :

_ جای سیما و نازی خالی

با شاخه ی گل صورتی رنگی که جلوی صورتم قرار
گرفت سرم را بلند کردم

االی با لبخند جلوی صورتم تکانش داد :

_ سالگرد ازدواجمون مبارک

ساره با تاسف خندید :

_ از باغچه کندیش؟ گل خرزهره ست ... سمیه فکر کنم

االی وارفته دستش را پایین آورد

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

چاوش قهقهه زنان سمت ماشین رفت و کیک را از روی
صندلی عقب برداشت

کنارم روی نیمکت نشست و کیک را پایین گذاشت :

_ چاقو نداریم

ساره از تاب پایین پرید :

_ بریم خونه ... خسته ام

چاوش بی توجه به سمتش برگشت :

_ تو کیفت هنوز خط کش داری؟

_ چرا؟

منتظر نماند تا ساره سوال پیچش کند
کیفش را از روی شانه اش پایین کشید و خط کش آهنی را

بیرون آورد

به سمت آب سرد کن رفت و بعد از شستنش سمت االالی
گرفت :



سبا ساالر
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_ ببر

 االی خندید
بدون مخالفت خط کش را میان کیک فرو برد و قاچ

کوچکی زد

چاوش بلند دست زد :

_ مبارکه سالگرد پر دردسرتون

ساره خندید و روی زمین خم شد
گل خرزهره را برداشت و سمتم گرفت :

_ بیا هدیه ی ارزشمندت رو نگه دار! فکر نکنم تا طرف
دهنت نبری خطرناک باشه

 گل را از دستش گرفتم
االی خم شد، آرام گونه ام را بوسید و کنار گوشم زمزمه

کرد :

_ فقط وقتی تو هستی دلم می خواد بخندم امیرواال ... حتی
اگر صدبار زمین بخورم بازم وقتی تو کنارمی دلم می

خواد از جا بلند شم...

جگوار سبا ساالر
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زودتر از االی از سر میز نهار بلند شدم :

_ بیرون منتظرتم

مامان گلی خسته از آشوب های دیشبمان گفت :

_ بذار نهارش رو بخوره مادر ... هنوز سر ظهره که

_ بخوره من تو ماشین منتظر میمونم عجله ای نیست ...
خودش وقت آرایشگاه داره وگرنه مهمونی شبه

حاجی نعلبکی سفید با گل های ریز قرمز رنگ را سمت
دهانش برد :

جگوار سبا ساالر
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با جمله ی آرامش کنار گوشم به این نتیجه رسیدم می شود
کنسرت و شام گران قیمت با خواننده ی معروف را کنار
گذاشت و در یک پارک کوچک، گوشه ی خیابان روی

نیمکت نشست، با خط کش آهنی کیک قاچ کرد، گل
خرزهره ی سمی هدیه گرفت و خوشحال تر از تمام مردم

شهر بود...

_
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_ اون زن حق نداره پاش رو توی این خونه بذاره

بالالفاصله سر تکان دادم :

_ حتی اگر ما ازش بخوایمم قبول نمیکنه ولی بازم ادب
حکم میکرد به مادر نوه هاتون تعارف کنید مگه نه حاجی؟

خشمگین نگاهم کرد :

_ به خاطر اون بی چشم و رو امروز مطب نرفتی پسر؟
اینقدر برگشت اون زن برات مهمه که از کارت میزنی و

دست زنت رو میگیری تا برین استقبالش؟

_ اون بی چشم و رویی که میگید مادر منه!

_ مادری که ولتون کرد!

_ مادری که به خاطر شما مجبور شد از بچه هاش بگذره

مامان گلی نگران دست االالی را گرفت :

_ پاشو عزیزم پاشو ... به امید خدا برین زودتر برگردین

االالی ایستاد :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ بریم امیر

ساره بی خیال گاز کوچکی به نان تستش زد :

 _ فکر می کردم از آتوسا متنفری

کالفه بازوی االی را کشیدم:

_ بریم االی ... نشد یک بار سر این سفره اعصاب خوردی
درست نشه

ساره خندید :

_ میخواستی برنگردی

_ ما موندنمون دائمی نیست ... نترس من مثل شماها
نچسبیدم به این عمارت ... کار و زندگیم جداست

مامان گلی لب گزید و حاجی صدای جدی اش را باال برد :

_ برو هر غلطی میخوای بکن واال
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ساره بدون این که دلخور باشد سر تکان داد و لیوان دوغش
را پر کرد :

_ آره رفتی اما مثل احمقا برگشتی ... تنها شانست سوخت
امیر

االالی دستم را کشید :

_ ولش کن بیا بریم

ساره پوزخند زد :

_ دارم بهخاطر تو میگم اتفاقا

_ خیلی خوب میشه اگه حرف دهنت رو بفهمی

 ناراحتی از حرف االالی لبخند زد و شانه باالال انداخت :

بدون

_ یک روز به حرف من میرسی

حاجی غرید :

_ پرحرفی نکن ساره



 

_ 

دست االی را کشیدم :

_ همه چی رو برداشتی؟

کیف بزرگ را از روی کاناپه برداشت :

_ بریم

مامان گلی پشت سرمان آمد
دور که شدیم آرام پرسید :

_ امیر المیرا هم امشب هست؟

دلم برایش سوخت ...
 به خاطر حاجی جرات پرسیدن نداشت

_ هست مامان گلی

االی با محبت گونه اش را بوسید :

_ حتما فردا میاد ببینتون
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سری به تایید تکان دادم و حرف االالی را ادامه دادم :

_ میاد مامان گلی مطمئن باش ... هنوز دو روز پیش
رسیدن ایران

همانطور که لبخند به لب داشت آه کشید :

مادر ان شاهللاهللاهللاهللا ... پنج ساله بچه ای که تو بغل
_ ان شاهللاهللاهللاهللا

خودم بزرگ شد رو هر چند وقت از پشت صفحه گوشی  
می بینم  

 دستش را میان دست هایش گرفت و مامان گلی دوباره
االالی

اه کشید :

_ انگار این عمارت طلسم شده مادر که هر کدوم از شما
یک طور اواره شدید...

* * * * * * *

رو به روی سالن زیبایی زنانه ایستادم و کالالفه پوف
کشیدم :

_ واقعا الالزم بود؟
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مضطرب چشمانش را درشت کرد :

_ معلومه که الزم بود! اولین باره مادر و خواهرت رو می
بینم

سر تکان دادم
از ماشین که پیاده شد صدایش زدم :

_ االی؟

خم شد :

_ جان؟

_ دانشگاهت چی میشه؟

چهره اش درهم شد :

_ ترم جدید شروع بشه میرم دنبال کاراش ... تو فکرشم

پوزخند زد و غمگین ادامه داد :

_ احتماال همشون فکر می کنن بخاطر زایمانم نرفتم

جگوار سبا ساالر
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قلبم تیر کشید
 امروز چندم بود؟

بچه هایم اگر بودند امروز چندماهه می شدند؟
سعی کردم به روی خودم نیاورم

به سختی لبخند زدم و بینی اش را ارام کشیدم :

_ برو ... موهاتم دست نزن ... از ترس مادرشوهر و
خواهرشوهر موهات رو نزنی خراب کنی که با خود شوهر

طرفی

آرام خندید و کمی عقب رفت :

_ یک ربع قبل از اینکه کارم تموم بشه زنگ میزنم

_ 

با وارد شدن االی ماشین را راه انداختم

پشت چراغ قرمز ایستاده بودم که صدای زنگ موبایلم بلند
شد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

با وصل کردن تماس صدای بلند و پرانرژی کیهان در
گوشم پیچید :

_ امیر هرچی می خوای جمع کن فردا هشت راه می افتیم

آرام خندیدم :

_ چه خبرته؟

_ دارم میرم سر قرار عجله دارم ... هرچی به اون
علیرضای نفله گفتیم بهت خبر بده گفت امیر نمیاد شراره

گفت خودم زنگ بزنم بگم با زنت بیاین

فرمان را چرخاندم و از اولین بریدگی دور زدم

حاج بابا خواسته بود بعد از مدت ها سری به گاوداری بزنم
برخالالف میلم موافقت کردم

از گاوداری بیرون آمده بودم تا مستقل باشم اما حال که
 االالی در خانه اش زندگی می کردیم استقالالل معنایی

همراه
نداشت

_ چه خبره مگه؟ کجا می خواید برید؟
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_ بریم چهار پنج روز دور شیم از تهران ...یک اکیپ
فیلمبرداری دارن با عروس دوماد میرن سمت خانقاه ...
یک صبح تا شب کارشون تمومه ... بعدش خودمون می

مونیم و بچه ها

پنجره را پایین دادم و دستی به موهایم کشیدم

نمی توانستم مطب را رها کنم اما برای االالی خوب بود
قبل از شروع دانشگاهش حال و هوایش عوض می شد:

_ نمی دونم باید ببینم برنامه ی مطب چطوریه ... احتماالال
 ... کدوم سمت هست این خانقاه؟ نشنیدم تا حاالال اسمشو

بیایم

_ دقیق نمی دونم اما تبریز ، اردبیل ... اون سمتا می شه
فکر کنم

و نفسم را کالالفه بیرون فوت  Rرا میان انگشتانم فشردم 
فرمان
کردم :

_ نه کیهان ... االالن یادم اومد قراره پس فردا چندجا سر
بزنم مهمه ... برنامه شمال داشتین در حد دو سه روز بگید

ماهم بیایم



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

بعد از چند دقیقه سر و کله زدن با او موبایل را روی
صندلی کنارم پرت کردم

نمی دانستم نظر االالی چیست اما من از برگشت به آن
حوالی نفرت دارم

جاده خاکی را رد کردم و روبروی گاوداری ایستادم

نگهبان جوان را نمی شناختم
راست ایستاد ، کالالهش را روی سرش جابه جا کرد و با

لهجه ی غلیظ اصفهانی پرسید :

_ با کی کار داری؟

بدون اینکه حرفی از سزاوار ها بزنم جواب دادم :

_ خسته نباشید ... دامپزشکم

دستش را سایه بان صورتش قرار داد :

 سالالمت باشی ... چوم واالال ) چی بگم واالال( با من که
_

هماهنگ نکردن ... االالن می پرسم

قبل ازینکه دور شود صدای مسعود از پشت سرش آمد :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ امیرواال؟

_ 

خندیدم
دلم برای او و بقیه ی بچه ها تنگ شده بود

حتی اینجا را هم بدون حاج سپهبد سزاوار دوست داشتم!

ماشین را خاموش کردم ، پیاده شدم و دستم را در دست
دراز شده اش گذاشتم :

_ چه خبرا مسعود؟

دستم را فشرد و خندید :

_ چه قدر فرق کردی داش امیر ... چند دقیقه ست اون
طرف ایستادم همه اش می گم این امیرواالسزاواره ... باز
می گم امکان نداره امیر شش هفت سالی میشه از ما خبر

نگرفته

دستم را روی شانه اش گذاشتم و خندیدم :

جگوار سبا ساالر
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_ درگیر بودم شرمنده ... تهران نبودم

با محبت سر تکان داد :

_ شنیدم پسر ... ازدواج کردی ... تبریک می گم

لبخندی زدم و سوییچ ماشین را سمت پسرک نگهبان
گرفتم :

_ زحمت اینو میکشی؟

با احترام سر تکان داد :

_ رد میشه ماشین جناب سزاوار که

به جاده ی خاکی اشاره زدم :

 _ بخوان علوفه بیارن رد نمیشه

مسعود دستم را کشید و خندید :

_ بیا بریم تو امیر ... چندساله از در پشتی میان
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گیج سوییچ را در جیب شلوارم جا دادم :

_ چندتا در هست مگه؟

خندید :

_ حاجی دوسال پیش زمینای مرادی رو هم خرید ... دیگه
از اون سمت میارن

پوزخند زدم و سری به نشان تایید تکان دادم

حاج سزاوار سال ها بود زمین های مرادی را می خواست
پس باالخره به آن ها رسیده بود

_ حشمت مرادی چطور رضایت داد؟ اون که می گفت
بمیرم با حاج سزاوار معامله نمی کنم

از کنار سالن شیردوشی گذشتیم :

_ همون دیگه! مرد! بچه هاشم به محض اینکه از بنگاهی
شنیدم حاجی گرون تر میخره خودشون اومدن دنبالش

ابرو باال انداختم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

مسعود باالی سر یکی از گاو ها ایستاد :

_ این نه ماهشه ... امسال اولین تلقیح منصوعیمون همین
بود ... بقیه اشون هنوز دو سه ماهی تا زایمانشون مونده

نگاهی به پستان های متورم و تغییر رنگ داده اش
انداختم :
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چیزهای کمی وجود داشت که حاج سپهبد سزاوار بخواهد و
به آن نرسد

من و عمو مهراب هم جز آن دسته ی کم بودیم!

وارد سالن بزرگ شدیم
به جز مسعود و عمو ابراهیم پیر که از زمان شروع کار

این گاوداری کنار حاجی بوده بقیه را نمی شناختم

همه چیز تغییر کرده بود ، دستگاه ها نو شده و کارکنان
افزایش پیدا کرده بودند

_
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 شیرش رو ندوشین فعالال ... اکسی تونسین ترشح میشه و
_

زودتر زایمان میکنه ... زایمان اولشه؟

_ آره اولیشه

 پس حواستون باشه ... برای زایمان اول دامپزشک باالالی
_

سرش باشه بهتره ... ممکنه الالزم باشه پروستاگالالندین
تزریق کنن

بدن گاو را لمس کردم و ادامه دادم :

_ معاینه کردن؟ یکی رو هم بیارین لگن گاوهایی که جوون
ترن و اولین زایمانشونه رو معاینه کنن

مسعود سر تکان داد :

_ اره برای معاینه ی قبل زایمان دفعه های قبل هم
میومدن...

تک به تک به گاو ها سر می زنم
عمو ابراهیم لیوان چای را دستم می دهد و از خاطرات این

چندسال می گوید

آنقدر سرگرم می شوم که نمی فهمم کی زمان می گذرد
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با لرزش خفیف موبایل در جیب شلوارم دست کش های
سفید رنگ را از دستم بیرون می آورم و جواب می دهم :

_ االالی نگو که تموم شد

صدایش شاکی ست :

_ کجایی امیر؟ نیم ساعته دارم زنگ می زنم

موبایل را از گوشم فاصله دادم و نگاهی به ساعت انداختم :

_ دیر شد ... دارم میام ... تو بیرون نیای من تهران نیستم

صدایش بلندتر شد :

_ چی؟ کجایی امیرواالال؟ ساعت و ببین آخه

به سمت سرویس بهداشتی رفتم :

_ گاوداری ام

کنجکاو پرسید :
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_ گاوداری حاج بابا؟ چرا رفتی اونجا؟

موبایل را با شانه ام نگه داشتم و دستانم را شستم :

_ میام میگم بهت ... حاضری؟

آرام زمزمه کرد :

_ اوهوم

_ موهاتو کوتاه نکردی؟

_ نه اما اگر تا بیست دقیقه ی دیگه نیای میگم پسرونه بزنن

_ رنگم نزدی دیگه؟

بدجنس خندید :

_ چرا خودت نمیای ببینی؟ من خشک شدم اینجا

 تا برسم بیست دقیقه ای که گفته بود دوبرابر می شود

به محض ایستادن روبروی سالن در را باز کرد و کنارم
نشست

جگوار سبا ساالر
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دستم را زیر چانه اش فشردم :

_ ببینمت عروسک

سرش را که با اخم باال گرفت خندیدم و کشیده گفتم :

_ جوون ... تو اینطور خوردنی شدی اون وقت من بوی
گاو و گوسفند می دم که

با صورت جمع شده دستم را کنار زد :

_ اه امیر بریم عمارت دوش بگیر

پایم را روی پدال گاز فشردم :

_ خونه آتوسا میرم

_ 

کنجکاو پرسید :

_ چندساله ندیدیش؟
جگوار سبا ساالر
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_ سه سال پیش دوهفته اومد ایران اما ده روزش رو
اصفهان بود ... دو روزی هم اومد تهران دیدمش و بعد

برگشت

ابروهایش باالال پرید اما حرفی نزد
پشت چراغ قرمز که ایستادم دستم را سمت شالش دراز

کردم :

_ بببنم موهاتو

خودش رو عقب کشید :

_ برسیم می بینی

_ بده کنار شال رو ... چرا اینقدر سفت چسبیدیش؟ االالی
رنگ کردی؟!

خندید :

_ برسیم می بینی دیگه

آپارتمان شیکی ست
سوار آسانسور که شدیم دکمه ی  را فشردم

جگوار سبا ساالالر 
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 مضطرب با ناخن رژلب گوشه ی لبش را تمیز کرد :

االالی

_ من خوبم؟

خندیدم :

_ آره حداقل بو گاو نمیدی

بدون اینکه به حرفم بخندد شالش را مرتب کرد

آتوسا همان آتوسایی بود که سه سال پیش دیدم و حتی جوان
تر هم به چشم می آمد

موهای کوتاه زیتونی رنگش را باالال فرستاده بود و پیراهن
بلند سورمه ای به تن داشت

خیره نگاهش کردم
با محبت و چشمانی خیس لبخند زد و خواست جلو بیاید که

المیرا زودتر از او خودش را در آغوشم پرت کرد

دستم را پشت سر خواهر نوجوانم گذاشتم و خندیدم :

_ چه سنگین شدی بچه

جگوار سبا ساالالر 
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کمی عقب رفت و مشت آرامی به شانه ام کوبید :

_ چرا فرودگاه نیومدی بی معرفت؟

به لهجه ی بانمکش لبخند زدم :

_ سرکار بودم

آتوسا آرام در آغوشم کشید و المیرا شاکی یادآوری کرد :

_ ما چهار صبح رسیدیم

قبل از من االالی جواب داد :

_ امیرواالال هشت صبح میاد

آتوسا گونه ام را بوسید و به االالی خیره شد :

_ تو باید االالی باشی

االالی گرم سالالم کرد
ازینکه آتوسا نه خیلی گرم اما بازهم با احترام در آغوشش

گرفت و گونه اش را بوسید خوشحال شدم

جگوار سبا ساالالر 



 

حوصله ی بحث دیگری نداشتم
آن هم توسط آتوسایی که چندان حق اعتراض نداشت

_ چندسالتونه؟

المیرا با کنجکاوی پرسیده بود

االی با لبخند کمرنگی زمزمه کرد :

_ بیست و یک

آتوسا دستم را کشید :

_ وقت برای حرف زدن زیاده ... بیاین تو

روی مبل نشستم و نگاهی به خانه انداختم

عکسی قدیمی از بچگی من و المیرا روی دیوار راهرو بود

االی در سکوت کنارم نشسته و حرفی نمی زد

احتماال او هم متوجه جو سنگین بینمان شده بود

جگوار سبا ساالر
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دستی به موهای لختش کشیدم :

_ موهاتو رنگ کردی؟

با خنده ابروهایش را باال انداخت :

_ رنگ خودشه

آرام زمزمه کردم :

_ تو عکسا به نظرم تیره تر میومد...

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

کدام مادر و فرزندی بعد از سال ها دوری اینطور سرد
همدیگر را در آغوش می کشیدند؟!

المیرا که کنارم نشست لبخند زدم

آخرین بار هفت سال پیش بعد از آن تصادف دیدمش

افسرده و ترسیده بود تا حدی که بعد از توصیه های پزشک
حاجی مجبور شد او را پیش آتوسا بفرستد

_



 

سکوتش را که دیدم ادامه دادم :

_ مامان گلی دلش برات تنگ شده بود

لبخندش کمرنگ شد
قبل ازینکه او جوابی دهد االی کنار گوشم پرسید :

 _ نمیخوای دوش بگیری؟

برخالف انتظارم خود آتوسا حمام را نشانم داد و حوله ی
تمیز برایم آماده کرد

حسرت نگاهش را می فهمیدم اما برایم اهمیت چندانی
نداشت

از حمام که بیرون آمده از موهایم آب می چکید
المیرا به اتاق سمت راست اشاره کرد و با لهجه بامزه ای

گفت :

_ االی اونجان

آتوسا بدون اینکه نگاهش کند یادآوری کرد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر
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سبا ساالر
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_ بگو زن داداش المیرا

در اتاق را باز کردم و مات به االی در آن پیراهن کوتاه
قرمز رنگ خیره شدم

وارد شدم و با اخم در را بستم :

_ چه بالیی سرشون آوردی؟

با ناز سرش را تکان داد 
تارهای لخت شرابی رنگ در هوا به رقص درآمد :

_ قشنگ نیست؟

با اخم سمت کت شلوار آویزان رفتم :

_ قول دادی رنگ نکنی

_ خوشت نیومد؟! خواهرت عاشق رنگ موهام شد

سکوتم را که دید خندید :

_ رنگ نیست ... مثل گچ مو ... بشورم میره
گره ابروهایم کمی باز شد :

جگوار سبا ساالر
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_ اینم که مثل خالکوبیت تقلبی از آب دراومد بانو

با خنده چشمک زد
انگشت هایش را گرفتم ، کمی عقب رفتم و دست هایش را

از هم فاصله دادم :

_ حاالال که خیالم راحت شد صبر کن نگاهت کنم

موهایش را صاف کرده بود
من آن موج های طبیعی اش را بیشتر دوست داشتم

 شرابی اش محشر بود اما من آن مشکی پرکالالغی را
رنگ

ترجیح می دادم

حتی چهره ساده اش از نظرم دلنشین تر از این صورت  
آرایش شده بود اما نمی توانستم منکر زیبایی اش در این

پیراهن و کفش های پاشنه بلند قرمز رنگ شوم  

دستش را کشیدم ، سرش به سینه ام چسبید :

_ امشب جذاب تر از تو توی این پارتی نیست

دستش را پشت کمرم انداخت و خندید :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ قشنگه نه؟

_ قشنگه

_ موهامو این رنگی کنم؟

شقیقه اش را بوسیدم و آرام زمزمه کردم :

_ فقط چندساعت خوبه ... بعدش دلم برای االی خودم تنگ
می شه

_ 

همراه المیرا به جان موهایم افتادند و من با ابروهایی درهم
بی توجه به آن ها مشغول سروسامان دادن قرارهای کنسل

شده ی مطب با جباری شدم

هر حرکت اضافی ام باعث درامدن صدای اعتراضشان می
شد

المیرا ناشیانه ژل را روی موهای جلوی سرم خالی کرد و
االی با سشوار به سمت باال حالتشان داد

جگوار سبا ساالر
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چنددقیقه بعد به این نتیجه رسیدند که موهایم برای چنین
مدلی زیادی کوتاه ست و مدل دیگری انتخاب کردند

چهل و پنج دقیقه از دوش گرفتنم نگذشته بود که مجبور
شدم برای شستن موهایم دوباره به حمام بروم

اینبار نگذاشتم هیچ کدام نزدیکم شوند و با ابرو هایی گره
خورده موهای نم دارم را شانه زدم

از میان دوستان و آشنایان آتوسا کسی را نمی شناختم

بعضی هایشان زمانی که آتوسا معرفی ام می کند متعجب
 باالال می اندازند و مصنوعی مات می مانند که به آتوسا

ابرو
نمی اید پسری به سن من داشته باشد و بعضی هم از

شباهتم به المیرا می گویند

االالی سرش را به گوشم نزدیک شد تا صدایش را بشنوم :

_ ببین کی اومده

مسیر نگاهش را دنبال کردم و به مهراب رسیدم
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رابطه ی مهراب همیشه با مادرم خوب بود اما انتظار اینکه
امشب دعوت شده باشد را نداشتم

االالی زودتر از من گونه اش را بوسید :

_ چکاوک و نیاوردی؟

 را سمت من دراز کرد و هم زمان رو به االالی خندید
دستش

:

_ طبق آشنایی که با آتوسا داشتم بهش گفتم قراره با چه
مهمونی روبرو بشه و خودش ترجیح داد خونه بمونه

االالی گیج نگاهم کرد و من تنها لبخند زدم :

_ خیلی سال گذشته مهراب ... آتوسا دیگه پیر شده!

بی تفاوت شانه ای باالال انداخت و لیوان شربتش را سمت
دهانش برد

ساعت از نیمه شب که گذشت دورهمی خلوت تر شد و
المیرا بعد از شب بخیر کوتاهی به اتاقش رفت

تنها کسانی ماندند که صمیمیت بیشتری با آتوسا داشتند

جگوار سبا ساالالر 
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زنی با موهای خرمایی رنگی که بلندی اشان تا کمرش می
رسید گیالالس های شراب را پخش کرد

االالی نگاهی به من انداخت
ابروی راستم را باالال انداختم و حرفی نزدم

گیالالس شراب را از دست زن گرفت و آرام تشکر کرد

نور را کم کرده و لوسرها را خاموش کردند

حال تنها الالمپ های کوچک رنگا رنگ راهرو و شمع
های روی میز روشن بودند

االالی شراب را کمی باالال گرفت و خیره اش شد :

_ بخورم؟

موزیک الالیتی در فضا پیچیده بود
آتوسا میان جمع دوستانش قهقهه می زد و مهراب همراه

مردی که به نظر دوستش می آمد به تراس رفته بودند

_ دوست داری بخوری؟
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شانه باال انداخت :

_ بدم نمیاد امتحان کنم

دستم را پشت سرش روی کاناپه انداختم و سرم را در
موهایش فرو بردم

فضا تاریک بود و کسی هم حواسش به ما نبود :

_ بخور ... منم بدم نمیاد امشب یکم داغ باشی!

_ 

"االی"

 امیرواال چند دقیقه پیش به درخواست آتوسا به اتاق رفت

مهراب کنارم نشسته و سیگار می کشد

گیالس نیمه خورده ام را روی میز گذاشتم و به ژست
بیخیال مهراب خندیدم :

_ چشم چکاوک و چاوش رو دور دیدی؟

جگوار سبا ساالر
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ضربه ی کوچکی با سیگارش به بدنه جاسیگاری زد :

_ تو جمعی که چاوش باشه باید بکشم کنار ... چکاوک و
چاوش که هستن من پیرمندتون محسوب می شم

لبخند زدم
خودش هم می دانست در هر جمعی وارد می شود چندجفت

چشم دنبالش می کنند

مهراب شخصیت خاص و مرموزی داشت

مردی با دو بچه ی بزرگ ، شناسنامه ای سفید و بی خیال
نسبت به زن های اطرافش

نگاهی به راهرو انداختم :

_ آتوسا چه قدر عجیبه ... نه مهراب؟

_ آتوسام یک بدبختیه مثل کل زن های سزاوار ... حاجی و
محسن کم اذیتش نکردن

با حسرت آه کشیدم :
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 من اگه دوتا بچه داشتم حتی اگر بدترین بالالهارو هم سرم
_

میاوردن بازم ولشون نمی کردم

آرام خندید
ابرو باالال انداختم :

_ چرا می خندی؟

_ حرف هات شبیه چندسال پیش آتوساست

متفکر سر تکان داد :

_ کی فکرش رو می کرد؟! آتوسا امیر و المیرا رو ول کنه
و از ایران بره ... دیگه کم آورد

_ مثل یخ برخورد میکنه ... انگار نه انگار
 ...اصالال کاش برنمی گشت ... امیرواالال اذیت میشه

مادرشه

_ چهار پنج سال بیشتر عمارت نبودی اما انگار از بچگی
زیر دست حاج سزاوار بزرگ شدی!

با شنیدن صدای آتوسا مات سرم را باالال گرفتم

حرف هایم را شنیده بود؟!

جگوار سبا ساالالر 
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اهمیتی نداشت
جمله هایم را مرور کردم

حرف بدی نزده بودم!

اگر دوقلوهایم بودند حتی در سخت ترین شرایط هم
رهایشان نمی کردم...

امیرواال دستش را روی شانه ام گذاشت

خیره ی المیرا شدم
 به نظر نمی آمد ناراحت شده باشد

_ من پنج سال تو اون عمارتی که میگید بودم ... رفتاری
ندیدم که باعث بشه یک مادر بچه هاش رو ول کنه و بره

بدون دلخوری سر تکان داد :

_ تو جای من نبودی ... امیدوارم هیچ وقت هم نباشی

در سکوت به زمین خیره شدم
کاش چنین حرف هایی پیش نمی آمد

این روزها ناخوداگاه در چنین بحث هایی تندی می کردم 

جگوار سبا ساالر
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_ 

آتوسا که دور شد بی حواس بقیه ی گیالسم را سر کشیدم

از طعمش زیاد خوشم نیامد
احتماال دفعه ی آخری باشد که امتحانش می کنم

مهراب خندید و امیرواال کنارم نشست

صورتش را که نزدیک گوشم آورد داغی نفسش باعث شد
سرم را کج کنم :

_ حاال که تمومش کردی برگردیم خونه؟

بی حوصله لبخند زدم
آتوسا صدای موزیک را باال برد و من و امیرواال را بلند

کرد :

_ پاشین ... شما دوتا هم مثل ما پیرمرد پیرزنا نشستین
حرف می زنید؟!

حداقل چندسال از سن واقعی اش کمتر دیده می شد

جگوار سبا ساالر
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امیرواالال که وسط رفت من هم بدون اعتراض بلند شدم

مهراب با سرگرمی مسخره بازی دراورد
او نسخه ی پخته تر چاوش بود!

نگاه خیره ی آتوسا تمام مدت روی صورت امیرواالال بود

با بلند شدن مهراب بیشتر از رقص مسخره بازی کردیم

دوساعت بعد که امیرواالال برای آوردن لباس هایمان رفته
بود کنار آتوسا ایستادم

صدایم آرام بود :

_ ببخشید اگر ناراحتتون کردم

نگاهش را میان اجزای صورتم گرداند :

_ با اونا نباش!

مات سر تکان دادم :

_ چی؟
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لیوان آبمیوه اش را روی میز گذاشت و راست ایستاد :

 من ناراحت نیستم! کنار امیرواالال باش نه حاج سزاوار ...
_

حاجی از پس خودش برمیاد

درکش نمی کردم اما بخاطر اینکه رفتار چند ساعت پیشم
را فراموش کند به نشان تایید سر تکان دادم

بی احساس لبخند زد و زمان خداحافظی دستم را آرام فشرد

امیرواالال را در آغوش گرفت و تکرار کرد بعدا دوباره
همدیگر را می بینند

قبل ازینکه به عمارت برسیم به یاد قدیم و زمان کنکورم که
دونفری به خرید می رفتیم وارد فروشگاه شبانه روزی

شدیم

با این فرق که اینبار برای خانه خرید نمی کردیم!

چیپس و پفک و تخمه هایی که دعا می کردیم از چشم
چاوش و نازنین مخفی بماند!

_



 

روبه روی عمارت ایستاد :

_ بپر پایین

پاهایم از کفش پاشنه داری که به آن ها عادت نداشتم درد
می کرد

کیف زنانه را سمتش گرفتم و نالیدم :

_ امیرواال؟

به جای گرفتن کیف بسته ی تخمه و پاستیل هارا هم دستم
داد :

_ بردار غر نزن بچه دستم پره

روبروی در عمارت ایستاد
هر دو دستش پر بود :

_ کلید و از جیب شلوارم بردار

 دستم را در جیب شلوارش فرو بردم
خودش را که جمع کرد خندیدم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

_ کجاست پس؟

چپ چپ نگاهم کرد :

_ االن وقت شوخیه؟! ساعت سه صبحه ... حوصله
نصیحتای حاجی و داری سر صدا کن بیدارشه

با خنده دستم را در جیب شلوارش گرداندم :

_ نیست بخدا

چشم غره غلیظی رفت و خریدهارا دستم داد
خودش جیب هایش را گشت و کالفه پوف کشید :

 کلید خودت رو بیار _ جا گذاشتم ..

بی خیال شانه باال انداختم :

_ من کلید ندارم

_ چی؟!

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
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جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ کلید ندارم! همیشه مامان گلی و مش خسرو هستن ...
پشت در نمیمونم که! کلید میخوام چیکار؟!

چنددقیقه بعد کنار دیوار ایستاده بودم و متعجب می خندیدم

از روی سقف ماشینش باالالی دیوار رفت و از آن سمت
پایین پرید

لحظه ی آخر صدای جر خوردن پارچه ای به گوشم رسید

در خانه که باز شد متعجب دستم را جلوی دهانم گرفتم

امیرواالال سعی داشت پارچه ی شلوار را که از قسمت ران
پاره شده بود بهم نزدیک کند :

_ جنسش تقلبی بود!

خندیدم :

_ نه فقط مخصوص دزدا ندوخته بودنش!

در ورودی را که باز کردیم هنوز هم صدای خنده های
آراممان می آمد



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ قراره این وضعیت تا رفتن اون زن ادامه پیدا کنه؟

با صدای بلند حاج بابا از جا پریدم
می دانستم منظورش چیست

امیرواالال سعی داشت قسمت پاره ی شلوارش را پنهان کند
اما فایده ای نداشت

شال من روی شانه هایم افتاده ، جلوی مانتوام باز بود و
پیراهنم کامالال به چشم می آمد

امیرواالال به روی خودش نیاورد :

_ شب بخیر حاجی

خواستم توضیح دهم اما امیرواالال دستم را سمت راه پله
کشید

ناچار درحالی که هنوز هم لبخند به لب داشتم دنبالش از پله
ها باالال رفتم

_



سبا ساالر

جگوار 

در اتاق را آرام بستم :

_ درش بیار مامان گلی بدوزتش

پیراهن و شلوارش را از تن کند و قسمت پاره شده اش را 
جلوی چشمانش گرفت :

_ دوختنی نیست ... مگه اینکه مامان گلی دستمالش کنه!

با خنده سر تکان دادم ، روی تخت نشستم و یکی از بسته 
های چیپس را باز کردم :

_ برو دوش بگیر اونم بندازش دور پس

با همان لباس زیر خودش را روی من انداخت 
روی تخت پخش شدم و بسته چیپس زیرم ماند 

به سختی با مشت به شانه اش کوبیدم : 

_ خفه شدم

دستش را روی شکمم کشید و همانطور که گردنم را می 
بوسید با خنده وزنش را بیشتر رویم انداخت

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

 

 
 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

آخ بلندی گفتم و گوشت پهلویش را میان انگشت هایم
فشردم :

_ سنگین شدی ... شکم زدی

دوباره خندید :

_ آره کارهای مطب کم شده دارم کم کم چاق میشم به من
دو ماه راحتی نیومده

با محبت دستم را دور گردنش انداختم و محکم به خود
فشردمش :

 چاقتم دوست داریم حاج آقا ... اصالال امیرواالالی گامبالو
_

خفن تره!

با یک حرکت چرخید
حاالال او روی تخت بود و من روی او

دستش را دور کمرم انداخت :

_ چرا اون وقت؟! خودت چاقی میخوای منم چاق شم به هم
بیاییم؟!



سبا ساالر

جگوار 

آرام خندیدم : 

_ من تو پرم بیشعور استخوان بندیم درشته

شانه هایم را گرفت و مجبورم کرد کمی عقب بکشم 

دستی به موهایم کشید و نگاهش را روی صورتم گرداند : 

 _ توله شیِر خوشگل

دو طرف گونه هایم را فشرد
لب هایم جمع شد و جلو آمد 

کمی خیره نگاهم کرد ، گردنم را به سمت خودش کشید و 
لب هایم را بوسید :

_ دیگه موهاتو رنگ نکن من همون جوجه کالغِ لوِس
خودم رو دوست دارم ... این توله شیر موقرمز شبیه بقیه

است ... االی من تکه ... کالً یک دونه ست

اینبار من لب هایم را روی لبهایش گذاشتم 
عمیق بوسیدم و بر روی تخت خواب ، کنار خودش 

خواباندم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

نفس نفس زنان به او که جنون آمیز بدنم را می بوسید و هم
 زمان با جمالتش قلبم را میلرزاند خندیدم

بوسه ی بعدی را روی قفسه سینه ام کاشت ، سرش را باال
آورد و خمار به موهایم نگاهی انداهت

کالفه صورتش را جمع کرد :

_ نچ ... اینطوری نمیشه

کالفه کمرش را چنگ زدم و سمت خودم کشیدمش
در آن وضعیت معنی حرفش را نمی فهمیدم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ انقدر خوشگلی ، انقدر خاصی ، انقدر طناز میخندی که
دلم میخواد دستت رو بگیرم و به هرکسی می شناسم

منه ... نشونت بدم بگم این دلب ِر 

بوسه هایش را از گردنم پایین تر کشاند و همزمان ادامه
داد :  

امیرواالالست من ... االال ِی   ِی 

_ االال

  _



 

_ یعنی چی؟

صورتم را نوازش کرد و آرام لب زد :

_ گفتی بشوری میره؟

پچ پچ کنان گفتم :

_ آره

از روی بدنم برخواست ، با یک حرکت روی دست هایش
بلندم کرد و سمت حمام برد :

_ پس بیا دوتایی بشوریمش!

* * * * * * * * 

صبح هنوز امیرواال نیمه هوشیار بود که با صدا کردن های
مامان گلی از اتاق بیرون زدم

با دیدن نازی که دستش را به میز صبحانه گرفته و روی
پاهایش بلند شده بود با لبخند جلو رفتم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ سالم عشقم

ریز خندید
درآغوش کشیدمش و گونه اش را بوسیدم

سیما روی مبل چرت می زد و مامان گلی مشغول آماده
کردن میز صبحانه بود

کنار سیما نشستم و نازنین را به خود فشردم :

_ قربونت برم

سیما خندید :

_ تازگی مهربون شدی با بچه ام

ساره از پله ها پایین آمد
موهای نرم نازی را نوازش کردم :

_ کاش بچه هام بودن...

_ دوباره بچه دار میشین بابا ... مگه چندسالتونه؟ اصال
زود بود

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

ساره با گوشه ی ناخن از روی ظرف مربا آلبالویی
برداشت :

_ بچه میخواین چیکار؟ اسکولین؟ دوتایی حالش رو ببرین

با لبخند کمرنگی نازنین را روی زمین گذاشتم

_ واالال کجاست؟

سرم را باالال گرفتم و خیره ی حاج بابا شدم :

_ صبح بخیر ... خواب بود هنوز

سری به تاسف تکان داد و سمت پله ها رفت که مامان گلی
گفت :

_ حاجی کاش بذارین بخوابه ... بچه چند ساعت دیگه باید
بره مطب

حاج بابا همانطور که سمت پله ها می رفت جواب داد :

_ امروز مطب نمیره ... باید بره گاوداری

_

جگوار سبا ساالالر 



 

از پله ها که باال رفت ساره پوزخند زد :

_ کم کم دستور میده امیر مطبش رو ببنده بیاد گاوداری ...
مثل قدیم

مامان گلی نازنین را بغل کرد و لقمه ی کوچک نان پنیر را
دهنش داد :

_ وا ... مادر تو هم دنبال گیر دادنی ها

ساره بی توجه شانه باال انداخت

چنددقیقه بعد با دیدن امیرواال که با صورتی خواب آلود
آماده از پله ها پایین می آمد صاف ایستادم :

_ کجا میری سر صبح؟

دستی به موهای نامرتبش کشید :

_ گاوداری

مامان گلی به میز آماده شده اشاره زد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

_ بشین صبحونه بخور بعد

_ وقت ندارم ... یکی از گاوها داره زایمان می کنه کسی
ام گاوداری نیست ... مشکل داره نرم هم خودش تلف میشه

هم بچه اش

ساره با تمسخر خندید :

_ مطمئنی حاجی خودش نفرستاده برن؟ نمی دونم این
چندسالی که تو نبودی گاوا چطوری میزاییدن پس!

سیما پوف کشید :

_ موندم این زبونت به کی رفته خواهرمن

امیرواال بی توجه به آن ها دستی به چشمان خواب آلودش
کشید و سمت در رفت

هیجان زده پشت سرش رفتم :

_ منم بیام؟

بدخلق نگاهم کرد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

_ کجا بیای؟ دارم میرم گاوداری الی

_ بیام دیگه ... تو خونه حوصله ام سر میره

خم شد و کفشش را درست کرد :

_ دانشگاهت کی شروع میشه؟

_ خب االن این چه سوالیه؟ مگه عجله نداری؟ شروع بشه
میرم دیگه ... حاضرشم؟

به ساعت دستش اشاره زد :

_ من پنح دقیقه بیشتر منتظر نمی مونم خانم خانما

با عجله از پله ها باال رفتم و لباس هایم را در کمتر از سه
دقیقه پوشیدم

حاج بابا بدخلق پرسید :

_ تو کجا؟ گاوداری جای توعه؟

کفش هایم را پوشیدم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

_ نه اما بخاطر اون نیست ... معده ام درد می کنه ...
 صبحا که بیدار میشم حالت تهوع دارم

کمی مکث کردم و بعد بهت زده خندیدم :

_ میگم امیر نکنه ...

شاکی جمله ام را قطع کرد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ امیرواالالم هست دیگه ... زود برمیگردیم

منتظر نماندم ادامه دهد و در را بستم
سوار ماشین که شدم پایش را روی گاز فشرد

دستم را روی شکمم گذاشتم
امیرواالال زیرچشمی نگاهم کرد

 برهم خوردن خوابش هنوز هم کالالفه و بدخلق بود :

بخاطر

_ تو صبحونه خوردی افتادی دنبال من؟

_



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
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_ نخیر! این چندوقت انقدر بد غذا خوردی ضعیف شدی ...
بخاطر اونه

بداخالالق!
برایش پشت چشم نازک کردم و کمربندم را بستم

سرعتش انقدر باالال بود که خیلی زودتر از آن چیزی که
فکر می کردم رسیدیم

نگهبان با دیدن امیر دستی تکان داد و در را باز کرد

امیرواالال ماشین را داخل پارک کرد و پیاده شد

پشت سرش به راه افتادم
وارد سالن که شدیم متعجب خندیدم :

_ وای امیرواالال چه قدر گاو

با اخم هایی درهم پیشانی اش را مالید :

_ سرم داره منفجر میشه ... دیشب تا نزدیک صبح
نخوابیدم



سبا ساالر

جگوار 

بی حواس پرسیدم :

_ چرا؟

دستکش هایش را از کیف مشکی رنگی که همراهمان
آورده بودیم بیرون آورد و چپ چپ نگاهم کرد :

_ تو نمی دونی چرا؟!

آرام خندیدم
دستم را گرفت و سمت چپ را نشان داد :

_ اونجا بشین فعال ... من یک سر بزنم میام ... زیاد کاری
ندارم

همانطور که دور می شد مثل پسربچه ها غر زد :

_ می تونست یکی از همین بچه های اینجا رو که از
قدیمیاست خبر کنه اما تا امیرواال هست ، مطبش رو تعطیل

میکنه میاد حمالی چرا بقیه زحمت بکشن؟!

تمام مدتی که نبود با کنجکاوی اطراف را دید زدم
از سالن که خارج شدم چشمم به بره ی کوچک سفید رنگی

افتاد که در سایه ایستاده بود

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

صدای امیرواال از پشت سرم آمد :

_ کجایی االی؟

_ این اینجا چیکار میکنه؟ گوسفندم دارین؟

خسته نگاهی به بره انداخت :

_ نمی دونم ... حتما مال بچه هاست

مردی با دیدنمان جلو آمد
با امیرواال دست داد و سربه زیر به من سالم کرد

_ تموم شد؟

امیر سر تکان داد :

_ آره ... دیگه من و نکشونین واسه همچین کاری ...
حاجی گفت هرچندماه یک بار سر بزنم ... من همین دیروز

اینجا نبودم؟

مرد شرمنده سرش را پایین انداخت :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر
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مرد که داخل سالن رفت از بازوی امیرواال آویزان شدم :

_ ببریمش خونه؟

نگاهی به اطراف انداخت و دستش را دور کمرم حلقه
کرد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ من چه کارم آخه داداش؟ حاجی خودشون گفتن

امیرواالال دستش را روی شانه ی مرد کوبید :

_ بیخیالش ... این بره از کجا اومده؟

_ مال خودمه داداش ... میخوای ببری؟ جا نداشتم آوردم
اینجا یکم جون بگیره رد کنم بره

بی حوصله دستش را تکان داد :

امیرواالال

_ نه بابا ما خودمونم تو عمارت زیادییم!  

  _



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ کدوم خونه جوجه ام؟ خونمون کجا بود! واستا خونه
بگیریم چشم ... ده تا ازینا برات میارم

نگاهی به بره انداختم
سفید و ظریف بود

رو به رویش نشستم و سرش را نوازش کردم :

_ این کاری نداره به کسی ... حاجی ام بدش نمیاد مطمئنم

بی حوصله سر تکان داد :

_ االالن کاری نداره ... دو روز دیگه صداش روانیمون
میکنه

_ مش خسرو میبرش آخر باغ کنار استخر ... مزاحمتی
نداره

نگاهی به بره انداخت و پوف کشید :

_ پاشو حاالال بریم ببینیم چی میشه

دوباره که به سالن برگشتیم نگاه چندین نفر از کارگران
گاوداری که مشغول کار بودند سمتمان برگشت

جگوار سبا ساالالر 



 

امیرواال سوییچ ماشین را سمتم گرفت :

_ بیا بشین تو ماشین من میام االن

همانطور که دور می شد به در پشتی اشاره زدم :

_ اون و یادت نره

صندلی جلو نشستم و با موبایلم سرگرم شدم
پیج های مختلف را پایین و باال کردم و عکس تولد دینا را

الیک کردم

عکس را روی صورت نسترن بزرگ کرده و خیره اش
شدم

شبیه به آسکی بود اما آسکی من فرق داشت
آسکی معصوم تر بود

چشمانش برخالف چشمان او روشن بود و نگاه پر آرامشش
زمین تا آسمان با نگاه شیطنت آمیز نسترن تفاوت داشت

پست های چاوش را الیک کرده و روی کپشن پست آخر
مکث کردم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

تاریخ امروز را زده بود 
نگاهی به تاریخ انداختم و هیجان زده گوشه ی لبم را گزیدم

با صدای بسته شدن در صندوق عقب از جا پریدم
امیرواال کنارم نشست و نگاهی به چشمان مضطربم انداخت

:

_ چی شده؟

خندیدم :

_ هیچی ...

_ خوشحالی!

_ 

_ چیزی نشده ... تموم شد؟

ماشین را روشن کرد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ آره بریم ... میذارمت عمارت میرم کرج ... حداقل همین
چندساعت رو برسم به کارای مطب

به موهای نامرتب و چهره ی درهمش خیره شدم :

_ صبحونه نخوردی ... بریم حداقل ناهار بخور ... راستی
بره رو نیاوردی؟

زیرچشمی نگاهم کرد :

_ چرا سرورم ... مگه دستور ندادین بیارمش؟

ابرو باالال انداختم :

_ پس کجاست؟!

_ صندوق عقب

_ گذاشتیش اون پشت؟!

_ پس چی؟! بیارمش کنار خودم؟!

وارد شهر که شدیم آرام زمزمه کردم :



سبا ساالر

جگوار 

_ امیرواال؟

بی احتیاط با یک دست فرمان را نگه داشته بود و با دست
دیگر با موبایل کار می کرد :

_ هوم؟

گوشه لبم را به دندان گرفتم :

_روبه روی یک داروخونه نگه میداری؟

همانطور که با موبایلش سرگرم بود زیرلب پرسید :

_ چی الزم داری عشقم؟

_ بیبی چک!

ثانیه مکث کرد و بعد با ابروهای درهم موبایل را پایین
آورد :

_ بیبی چک چرا؟!

وارفته به صورت عصبی اش خیره شده :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ چته؟ بیبی چک برای چیه به نظرت؟ چرا عصبانی
میشی!

موبایل را میان پاهایش روی صندلی رها کرد و پوف کشید
:

_ حاالال بعدا میخرم

_ االالن بخر

_ رفتم کرج میخرم االالی ... اذیت نکن خسته ام

با ابروهای باالال رفته نگاهش کردم :

_ مگه تهران داروخونه نداره امیر؟! خب نگه دار دیگه

_ شب اومدم میگیرم

_ نگه دار اگه خسته ای خودم پیاده می شم

پشت چراغ قرمز ایستاد و خشمگین نگاهم کرد :

_ تو کلیک کردی رو یک چیزی باز؟! میخرم خبر مرگم
میارم دیگه

جگوار سبا ساالالر 



 

با دهان باز خیره اش شدم
در عرض چنددقیقه اینطور بهم ریخته بود

صورت وارفته ام را که دید دستی در موهایش کشید

_ 

اینبار صدایش مالیم تر بود :

_ ببین االن خسته و کوفته با شکم گرسنه قراره برم تو اون
مطب تا نزدیک صبح جون بکنما ... یکم دلت بسوزه بی

رحم

با اخم سرم را سمت پنجره برگرداندم :

_ به من چه؟

گرفته خندید :

_ کوفت به من چه ... امیرواالی بدبخت برای کی داره
پاره میشه سرتق خانم؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

اخم هایم باز نشد اما دلم نرم شد
بدون اینکه نگاهش کنم گفتم :

_ وایسا یک جا غذا بخر رفتی مطب دیگه وقت نمی کنی
سفارش بدی

با حرص زیرلب ادامه دادم :

_ اون جباری ام که مرده ... کاش حقوقش رو اضافه نمی
کردی اصال! حیف الزانیاهای نازنینم که همه رو ریختم تو

شکم اون

مردانه خندید که غریدم :

_ نگه دار امیرواال غذا بخر

مهربان سر تکان داد :

_روی چشمم ... دیگه چی؟

جوابش را ندادم اما گوشه لبم ناخوداگاه کش آمد

روبه روی رستوران بزرگی ایستاد و کمربندش را باز کرد
:

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ چی می خوری خوشگلم؟

_ برای خودت بگیر فقط ... من میرم خونه ناهار

بدجنس خندید :

_ من دوتا میگیرم نخواستی میبرم جباری بخوره

سرم را با اخم سمتش برگرداندم :

_ نمی خواد خودم می خورم

بلند خندید و در ماشین را بست
با لبخند سرم را برگرداندم که چشمم به داروخانه ی آن

سمت خیابان افتاد

سوییچ را برداشتم و از ماشین پیاده شدم
قبل از برگشت امیرواال با سه بیبی چک به ماشین برگشتم

و لبخند زدم

آخ اگر می شد ...
تمام این روزهای سخت از حافظه مان پاک می شد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

 روبروی عمارت پیاده ام کرد و بره را از صندوق
امیرواالال

عقب بیرون آورد و به مش خسرو سپرد

وارد خانه که شدم چاوش روی کاناپه جلوی تلویزیون
نشسته و پاهایش را روی میز دراز کرده بود :

_ الی تعداد بازدید کلیپ آخری رو دیدی؟ خدایی پشمای
خودم ریخت

با خنده سمت پله ها رفتم :

_ کار و زندگی نداری تو؟

_ فضولی؟ کو امیر؟ قرار بود چندتا عکس برام بفرسته

همانطور که از پله ها باالال می رفتم جواب دادم :

_ سرکار ... برعکس تو، بچه ام داره زحمت می کشه

صدای خنده اش که بلند شد وارد اتاق شدم و در را بهم زدم

شال و مانتوام را دراوردم ، روی تخت انداختم و سمت
دستشویی دویدم



 

 تقه ای به در اتاق خورد
اعتنا نکردم و به دنبال دومین خط قرمز خیره ی بیبی چک

شدم

_ االی؟ بیا رمز لپ تاپ امیرو بده من این عکسارو کپی
کنم ... تو سیستم خودم باز نمیشه

بی توجه به صدای ساره مضطرب لب گزیدم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

آنقدر دست پاچه بودم که حتی نفهمیدم ناخن انگشت اشاره  
ام به گوشه ی دکمه شلوار جینم گیر کرده و دستم را عقب
کشیدم  

نتیجه اش دکمه ی شل شده ی شلوارجینم و ناخنی شکسته و
دردناک بود

 توجه بیبی چک را باالال گرفتم و مضطرب پاشنه ی پایم
بی

را روی زمین کوبیدم :

_ قرمز شو ... قرمز شو ... قرمز شو

_



سبا ساالر

جگوار 

_ االی؟ کجایی؟

صدایم از هیجان می لرزید :

_ اینجا

_ رمزشو بگو بزنم

هیچ خطی نبود...
اما هنوز هم امید داشتم

بیبی چک را به صورتم نزدیک کردم و از پشت چشمان پر
اشکم خیره اش شدم :

_ بجنب ... قرمز شو

تقه ای به در سرویس خورد :

_ االی؟

کالفه در را باز کردم
نگاهی به چهره ی گرفته ام انداخت و بی حوصله پرسید :

_ چته؟

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

جوابش را ندادم
از جلوی راه کنارش زدم و لپ تاپ امیرواال را روشن

کردم :

_ بهش گفتی؟

صدایم می لرزید
نچ بی اعتنایی گفت :

_ گفتن نمیخواد ... چته تو؟

رمز را وارد کرده و آرام زمزمه کردم :

_ هیچی

_ اون چیه دستت؟

_ هیچی

متعجب پرسید :

_ بیبی چکه؟!

صفحه که روشن شد در سکوت از جا بلند شدم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

پشت لپ تاپ نشست و بی آنکه نگاهم کند گفت :

_ به امیر بگو فکر خونه باشین

روی تخت دراز کشیدم
انگار از بردن لپ تاپ منصرف شده بود که در اتاق ماند

_ نمی شه فعالال ... باید پول دستش بیاد

_ با اون یارو شریک شد؟ اگر شریک بشه اندازه خونه که
دستش میاد دیگه ... کرج ارزون تره احتماالال

جوابش را ندادم

امروز ساره عجیب شده بود
بی توجه به سکوتم بحث را ادامه می داد و پیگیر می شد

انگار برایش اهمیت داشت و این از ساره بعید بود :

_ خودتم میدونی من آدمی نیستم زندگی بقیه به جاییم باشه
ها ولی رو مخ امیر کار کن اولین پولی که دستش اومد

ازین خونه برین

بیبی چک را در سطل آشغال کنارم پرت کردم :

جگوار سبا ساالالر 



 

ترم جدید دوباره وارد دانشگاه شدم و اینبار بخاطر امیرواال
که بیشتر از من پیگیر کالس هایم بود دل به درس دادم و

کم کم عاشق رشته ام شدم

روزهایی که به پزشک قانونی سر می زدیم و یا پله ها
دادگاه را باال پایین می رفتیم را دوست داشتم

شب ها که همه به اتاق هایشان می رفتند ، ما تا نزدیکی
صبح بیدار بودیم

او با باال تنه ی برهنه دراز می کشید و نگاهم می کرد و
من چهارزانو روی تخت می نشستم و با هیجان برایش

تعریف می کردم

از مورد های جدیدی که دیدم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ تو فکرش هستم ... فعالال که تا خرخره تو قرضیم

 باالال انداخت و حرف دیگری نزد اما چندماه بعد خودم
شانه

به این نتیجه رسیدم که رفتنی هستیم ...

_



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

پرونده های طالالق ، دزدی و دعواهای خانوادگی

به حرص خوردن هایم می خندید و با چشمان خواب آلود
خیره ام می شد

بعد یکدفعه میان بحث ، درست زمانی که احساس می کردم
حرف هایم به هیجانی ترین قسمت خودش رسیده ، دستش
را پشت گردنم می انداخت و مجبورم می کرد در آغوشش

دراز بکشم

هربار خبیث می پرسید
"میشه بقیه اش رو بذاری فرداشب؟! یکی از صبح ندیده ات

نامرد دلش تنگه ... از صبح تا شب و که با درسات وقت
می گذرونی بانو ... حداقل اضافه ی وقتت رو یکمم دل

مارو دریاب"

سرگرمی ام در نبود امیرواالال ، صحبت با برفین بود
بره ی سفید و زیبایی که مش خسرو هم از ماندنش

خوشحال شده بود

همه چیز خوب بود جز چندمین بیبی چک منفی که در
سطل آشغال می انداختم



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

هشت ماه پیش ساره روبرویم نشسته بود و من سعی داشتم
خودم را قانع کنم نباید به این زودی نگران شد

درست یک سال و چهارماه از ازدست دادن بچه هایم می
گذشت که مامان گلی پرسیده بود قصد دوباره بچه دار شدن

نداریم؟

حرفی نزدم و تنها با لبخند پاسخش را دادم ...

 قبالال قصدش را نداشتم اما امروز که چیزی تا بیست و
شاید

سه سالگی ام نمانده بود و سیما دومین دخترش را باردار
 ، امروز که نگاه پرحسرت امیرواالال را به شیرین زبانی

بود
های نازنین می دیدم و دل خودم برای شکم برامده ی سیما

ضعف می رفت قصدش را داشتم

مامان گلی پیگیر نشد اما سیما شروع کرد
امکان نداشت همدیگر را ببینیم و او نپرسد

" اینبارم منفی بود؟! "
" نکنه مشکلی دارین؟ چرا نمیرین دکتر؟"

" کاش زودتر بچه دار شی اینا باهم بزرگ شن"
" امیرواالال بچه نمی خواد؟ "

" االالی نکنه از بار قبل و سقط ترسیدی؟ "



 

 

حاج بابا سر تکان داد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

آن شب حاج بابا دوست عزیزش را برای شام دعوت کرده
بود

میزشام آماده بود اما هنوز خبری از امیرواالال نبود

نسترن کنار سیما نشسته بود و به پچ پچ هایش می خندید

ساره تمایلی به نشستن در جمع نشان نداده بود و بی توجه
به نگاه خشمگین حاج بابا بدون تعارف به اتاقش رفته بود

چاوش هم تا دیروقت خانه نمی آمد و من تنها مانده بودم

مامان گلی از اشپزخانه بیرون آمد :

_ زنگ زدی بهش دخترم؟

سر تکان دادم :

_ تو راه بود مامان گلی

_



سبا ساالر

جگوار 

_ کجا موند این پسر؟

پدر نسترن خندید :

_ نسترن هم این ماه مشغول به کار شد ... شب تا برمی
گرده خونه من و مادرش از استرس میمیریم و زنده میشیم

حاجی ابرو باال انداخت :

_ به کار احتیاجی نداره ... ان شاهللا زودتر ازدواج می کنه
میره سر خونه زندگی خودش

مادرش با افتخار به نسترن و نیما خیره شد :

_ دخترم ان شاهللا بزودی لیسانسش رو میگیره حاجی ...
حیفه ازش استفاده نکنه

بی حوصله چشمانم را در حدقه چرخاندم

قبل ازینکه بحث ادامه پیدا کند با ورود امیرواال سکوت
کردند

حاج بابا غر زد :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ کجا موندی پسر؟ همه رو گرسنه نگه داشتی

سالالم کرد
ایستادم و او بی توجه به اخم تند حاج بابا دستم را در دست

گرفت و با انگشت شست نوازش کرد :

_ چطوری جوجه ام؟

مهربان لبخند زدم و نگاهم را به جعبه بزرگ شیرینی
دستش دادم

مامان گلی سوال من را پرسید :

_ شیرینی چرا مادر؟ خیر باشه

_ خیره مامان گلی خیره

جعبه را با لبخند دستش داد و مودبانه به مهمان هایم خوش
امد گفت و احوال پرسی کرد

صدای حاج بابا مضطربم کرد :

 ان شاهللاهللاهللاهللا که قراره باالالخره پسر تورو بغل بگیریم

_



سبا ساالر

جگوار 

مادر نسترن خندید :

_ واقعا االی جون؟! تبریک میگم

مات سر تکان دادم
مامان گلی راه رفته را برگشت و کنارم ایستاد :

_ خبریه مادر؟ الهی دورت بگردم ... چرا زودتر نگفتی
من ...

امیرواال کالفه میان جمله اش پرید :

_ ای بابا نه ... کی همچین حرفی زدم؟! موضوع کاریه ...
ما بچه میخوایم چیکار تو این اوضاع

حاج باباسر تکان داد :

_ داری سی ساله میشی پسر ...

امیرواال خسته از بحث های تکراری به میز اشاره زد :

_ بفرمایید شام فعال ... سرد نشه

_ 

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

با اعصابی بهم ریخته پشت میز نشستم
امیرواال صندلی کنارم نشست و از زیر میز دستش را روی

پایم گذاشت :

_ باز کن اون اخمارو

با زور لبخند زدم
کاش هرچه زودتر زمان می گذشت و امشب تمام می شد

حاج بابا لیوان دوغ را سمت دهانش برد :

_ نگفتی شیرینی برای چی بود واال؟

امیرواال بااشتها ران مرغ را روی برنج زعفرانی گذاشت :

_ شما اجازه ندادین حاجی ... بریدین و دوختین

حاج بابا با خنده ای مردانه سر تکان داد :

_ کشش نده پسر ...حرف بزن

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

 که امیرواالال در عمارت حضور داشت او سرحال تر
زمانی

بود
بیشتر می خندید و بیشتر حرف می زد

مامان گلی هم از بودن امیرواالال شاد می شد

این روزها به آن ها حق می دادم که بودن امیرواالال را
بخواهند

حال و هوای خانه با امیرواالال طور دیگری بود

_ هوتن ، شریکم یک ساختمون شیک تو تهران دیده
بود ... از همه نظر شرایطش خوب بود ... امشب معامله

اش کردیم ... قراره بیایم تهران دیگه

حاج بابا ابرو باالال انداخت :

_ تهران مطب راه انداختن کار آسونی نیست

وارفته پشت سر حاج بابا ادامه دادم :

_دوباره قرض گذاشتی رو قرضات؟

امیرواالال معذب سر تکان داد :

جگوار سبا ساالالر 



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ همه چیز طبق برنامه پیش میره عزیزم نگران نباش

و من خوب می دانستم زندگی ما هیچ زمان براساس برنامه
پیش نمی رود!

پدر نسترن با لبخند سر تکان داد :

_ به امیدخدا پسرم ... موفق باشی

سواالالت حاج بابا شاید امیرواالال را کالالفه می کرد اما
سواالالت من هم بود :

 تو این یارو رو خوب میشناسی؟ اصالال از کجا آشنا شدید؟

_

اینبار من جواب دادم :

شبی که میرفتیم کرج و دزدا وسط جاده پیادمون کردن  _
کمکمون کرد

مامان گلی با سادگی لبخند زد :

_ الهی شکر ... معلومه آدم خوبیه پس



سبا ساالر

جگوار 

ساره پوزخند زد :

_ چه خوبی مامان گلی؟ شماهم ساده اینا ... از کجا معلوم؟

امیرواال اخم درهم کشید :

_ خیلی وقته می شناسمش

_ اونم تورو گیر اورده برادر من

_ باز ساره خانم رفتن باالی منبر

حاج بابا گلویش را صاف کرد :

_ زمان معلوم می کنه ... غذاتون رو بخورید

برخالف انتظارمان شراکت با هوتن آنقدر ها هم بد نبود
خیلی زود کارهای مطب جدید درست شد و به لطف

تبلیغات هوتن و زحمات امیرواال در عرض چند ماه شلوغ
شد

اگر شانس با ما یار بود تا چندوقت دیگر قرض ها تسویه
می شد و حتی می توانستیم خانه ای در تهران بخریم ...

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ 

" امیرواال "

روی زمین زانو زدم و دستی به سر گربه کشیدم :

_ رد دندونای سگه؟

صدای زنگ موبایلم بلند شد
اعتنا نکردم

پسرجوان سر تکان داد :

_ آره ... لعنتی وحشی داشت تیکه تیکه اش می کرد

دهان باز کردم تا جوابش را بدهم که دوباره صدای موبایل
بلند شد

کالفه عذرخواهی کوتاهی کردم و تماس را وصل کردم :

_ بله ساره؟ زنگ می زنم بهت

_ قطع نکن

جگوار سبا ساالر
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زیرچشمی نگاهی به ابروهای درهم پسر روبرویم انداختم :

_ چی شده؟

_ االالی صبح رفته مطب اون زنه

چهره ام درهم شد :

_ کدوم زنه؟

_ من از کجا بدونم امیر؟ جعفری بود ، جالاللی بود ، چی
بود؟ حاجی مامان گلی و سیخ زد که بره رو مخ االالی ...

اونم زرتی رفت گفت این همه وقت گذشته خودتون
نمیخواید بچه دارشید یا مشکلی هست؟

کالالفه شقیقه هایم را مالیدم
آرامش به زندگی ما نیامده بود

_ تنها رفت؟

_ آره پس چی؟

_ باهاش نرفتی؟!



سبا ساالر

جگوار 

بی خیال پوف کشید :

_ من کار دارم بابا ... خودم کم بدبختی دارم اومدین اینجا
بدبختیای شما هم آوار شده رو سر من

عصبی تماس را قطع کردم و کت اسپرتم را برداشتم
صدایم را باال بردم :

_ آقای محمدی؟

چند ثایه بعد محمدی در اتاق را باز کرد :

_ بفرمایید ؟

موبایل را در جیب کتم انداختم :

_ طبقه باال رفتی از صبح؟ دکتر سلجوق مطبشونن؟

_ بله هستن

با سر به مرد اشاره زدم :

_ بفرستشون پیش دکتر سلجوق ... من باید برم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

 صدای اعتراض مرد بلند شد
فرصت ماندن نداشتم

بی توجه به آسانسور سمت راه پله رفتم و هم زمان شماره
ی االی را گرفتم

جوابم تنها بوق های پشت سرهم بود ...

_ 

سمت عمارت راه افتادم و در دل خدارا شکر کردم که کرج
نیستم

داخل کوچه که پیچیدم دیدمش که هم زمان وارد عمارت شد

بدون تمرکز ماشین را پارک کردم و در را بهم کوبیدم

با تقه ای که به در زدم مش خسرو در را باز کرد :

_ تویی پسرجان؟ خوب شد اومدی ... خانمتم همین االن
رسید ... حالش خوب نبود انگار

دستم را روی شانه اش کوبیدم و داخل دویدم :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ االی؟

با شنیدن صدایم سمت در برگشت
تلفن را از کنار گوشش پایین آورد و بغض کرده زمزمه

کرد :

_ تو می دونستی؟

چشمانش ورم کرده و قرمز بود
احتماال ساعت ها اشک ریخته بود

نگاهی به اطراف انداختم :

_ حاج بابا هم خونه ست؟

صدای ملتمسش باال رفت :

_ چی میگی امیرواال چی میگی؟! جواب منو بده ... تو می
دونستی؟

کالفه گردنم را مالیدم :

_ بریم بیرون حرف بزنیم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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_ این ... این زنه ... میگه مگه همونجا که سقط کردی تو
بیمارستان برات توضیح ندادن؟

موهایش را که چنگ زد جلو رفتم و دست هایش را گرفتم :

_ هیش آروم ... چیزی معلوم نیست هنوز

ثانیه ای مات نگاهم کرد و بعد عصبی خندید :

_ تو می دونستی! چرا بهم نگفتی؟

_ نیازی نبود

بهت زده عقب هلم داد :

_ نیازی نبود؟!

دندان هایم را روی هم فشردم و محکم سر تکان دادم :

_ نبود! اونبارم اشتباه کردیم! ما زندگیمون هنوز رو
هواست ... بچه میخوایم چیکار؟

_ مزخرف نگو امیرواالال مزخرف نگو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ هر روز یک مشکل داریم ... تو این وضعیت بچه
میخوایم چیکار؟ اصالال من تحملش رو ندارم!

صدایش باالال رفت و من در دل دعا کردم معجزه شود و
حاج بابا خانه نباشد :

_ تحملش رو نداری و هربار نگاهت کشیده میشه سمت
اتاق بچه ای که چیدیم و همونطور دست نخورده موند؟
تحملش رو نداری و هربار آیلین رو با حسرت بغل می

کنی؟

_ توهم نزن االالی!

صدای متعجب مامان گلی از پشت سر آمد :

_ وای خدا چی شده؟

آرام زمزمه کردم تا بحث را ببندم :

_ هروقت بچه خواستیم میریم دنبال درمانش باشه خوشگلم؟
تمومش کن االالن

او اما بی توجه به حضور مامان گلی عصبی دست هایش
را در هوا تکان داد :

جگوار سبا ساالالر 



 

کالفه پوف کشیدم و در دل خودم را سرزنش کردم

تقصیر خودم بود
باید قبل تر می گفتم...

آرام از مامان گلی پرسیدم :

_ حاجی خونه ست؟

قبل ازینکه فرصت کند جوابم را بدهد صدای حاجی در
گوشم پیچید :

_ چه خبر شده؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ دکتر آزمایش نوشت اما می گفت باید همون موقع هم
پیگیری می کردین

مامان گلی گیج پرسید :

_ چی شده االالی؟

_



 

االی سکوت کرد
انگار خودش هم فهمیده بود ادامه دادن این بحث در جمع به

نفع هیچ کداممان نیست

_ هیچی حاجی خبری نشده ... یک بحث کوچیک بود

صدایش جدی بود و من از بچگی از همین جدیت صدایش
حساب می بردم :

_ بحث کوچیکت خونه ی من رو بهم ریخته پسر

اخم هایم درهم فرو رفت :

_ درسته حاجی ... حق با شماست ... من و زنم اینجا
 کارام داره درست آرامش شمارو هم بهم ریختیم ..

میشه ... تا چند وقت دیگه بتونیم پول رهن خونمون رو
بدیم برمیگردیم

مامان گلی روی دستش کوبید :

 این چه حرفیه امیر؟ اینجا خونه اتونه _ الهی من بمیرم ..

جگوار سبا ساالر
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در دل دعا کردم بحث به همین سمت کشیده شود اما حاجی
به سادگی مامان گلی نبود! :

 حرف رو نپیچون واالال ... بحث رو بحث نیار که منی که
_

بزرگت کردم خوب میفهمم دردت چیه ... میشناسمت پسر
میشناسمت ... رک و پوست کنده حرفتو بزن

صدای االالی می لرزید :

_ چیزی نیست حاج بابا ... تقصیر من بود!

حاجی تیز نگاهش کرد و دل من سوخت برای چانه ی
لرزان االالی :

_ مشکلت هرچی هست جاش تو اتاقتونه ... نه وسط
پذیرایی خونه

االالی سر تکان داد و من دستش را کشیدم :

_ تموم شد دیگه ... ما میریم باالال

سمت راه پله راه افتادیم که مامان گلی پرسید :

_ االالی رفتی دکتر عزیزم؟ چی گفتن؟

جگوار سبا ساالالر 



 

 

بدون اینکه جوابم را دهد خیره ی االی بود

جگوار سبا ساالر
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جگوار
نایس بانو

از گوشه ی چشم متوجه مکث حاجی شدم
دندان هایم را روی هم فشردم

به دست االالی آوردم  Rفشاری
خودش فهمید منظورم را :

_ هی ... هیچی ... آزمایش نوشت ... مشکلی نبود

حاجی سمتش برگشت و ابرو باالال انداخت :

_ اون وقت کی جواب این آزمایشا میاد؟

قبل از االالی من غریدم :

_ نیازی به آزمایش نیست ... دمت گرم حاج سزاوار ...
زن من رو بدون خبر دادن به من میفرستید دکتر؟!

_
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جگوار
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تسبیح دستش با آن دانه های فیروزه ای رنگ را سال ها
بود داشت

بچه تر که بودم عاشق بازی با تسبیح هایش بودم
هر کدام یک رنگ ...

االالی نگاه دزدید :

_ تا سه روز دیگه

حاجی ابروی چپش را باالال انداخت و سر تکان داد :

_ با مش خسرو رفتی؟

آرام غریدم :

_ حاجی؟

بی توجه به من دوباره تکرار کرد :

_ با مش خسرو رفتی؟

االالی سر تکان داد :



سبا ساالر
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_ بله

دست االی را کشیدم :

_ اگر بازجوییتون تموم شد ما بریم

سر تکان داد و با ابرو به راه پله اشاره زد :

_ بفرمایید!

از پله ها باال رفتیم
مچ االی میان انگشت هایم بود و عقب تر از من می آمد

در اتاق را بستم و پلک هایم را روی هم فشردم

در ذهنم حساب و کتاب کردم
هوتن بی توجه به هشدار های من حسابی ولخرجی کرده

بود

ساختمان مطب محشر بود اما فکر به پولی که خرج کرده
بود و طبق قرارمان من باید نصفش را میدادم هم وحشتناک

بود

االی بغض کرده زمزمه کرد :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ امیرواال؟

"جان" بی جانی گفتم!
پول خرید تجهیزات و وسایل هم نصف می شد

_ حاج بابا از بعد از اون اتفاق عوض شده ... همینطوریش
هم حس میکردم از من عصبانیه ... االن ... االن بفهمه من

دیگه نمی تونم ...

صدایش لرزید و ساکت شد
چشم هایم را با گوشه انگشتم فشردم

شک نداشتم بغض صدایش اگر ادامه داشته باشد به جای
خودش مرا خفه می کرد

_ همه چی درست می شه ...

یک منشی ، کسی که برای تمیزکاری می آمد و دستیاری
که از نظر من احتیاجی نبود اما هوتن اینطوری فکر نمی

کرد

_ چی درست میشه امیر؟ چی؟

جگوار سبا ساالر
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_ 

باالخره بغضش ترکید و به هق هق افتاد

مثل دختربچه ای که به مادرش شکایت اذیت های برادرش
را می کند نالید :

_ تو که نیستی ... من صبح تا شب اینجا باهاشون سروکله
میزنم ... مامان گلی میگه حاجی برای بچه ها خیلی برنامه
داشت از بعد از اون اتفاق ازت دلخوره ... انگار ... انگار

من میخواستم بچه هام بمیرن!

 دستش را جلوی دهانش گرفت
احتماال برای اینکه صدای گریه هایش پایین نرود :

_ سیما همه اش می پرسه ... سواالی مزخرف ... حتما
امیرواال ازت سرد شده ، حتما مشکل پیدا کردی ، حتما

دیگه می ترسی ... حتما فالن ، حتما بهمان

دستش را کشیدم
بی مخالف سرش را روی سینه ام گذاشت و زار زد :

جگوار سبا ساالر
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 بیا ازینجا بریم اصالال ... من صبح تا شب منتظر باشم تو
_

برگردی و حوصله ام سر بره ... خونمون یک خواب
باشه ... طبقه سوم ...

غمگین خندیدم :

_ نصف روزا آسانسورش خراب باشه

_ خسته و کوفته بیای حوصله نداشته باشی اما بازم باهم
بریم خرید ، مطبت همون مطب کوچیک باشه ... من

دوباره ظهرا الالزانیا درست کنم بیام پیشت

میان گریه خندید و وای ازین خنده های پر اشک که از
هزار گریه غم انگیز تر است :

_ حتی حاضرم الالزانیامونو با خانم جباری قسمت کنم

موهایش را نوازش کردم :

_ میریم نفسم ... میریم

از خودم جدایش کردم و صورتش را میان دست هایم گرفتم
و به چشمان پراشکش خیره شدم :
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 فعالال نمی تونم خونه بخرم ... انقدر قسط دارم که بهشون
_

فکر میکنم سرم سوت میکشه ... اما تا سال دیگه حل
میشه ... بعدش تمومه

دستش را روی گونه اش کشید و مظلومانه اشک هایش را
پاک کرد

صدایش اما هنوز هم گرفته و بغض دار بود :

_ دکتره می گفت اگر پیگیری کنید احتمالش هست

_ میگفتی فعالال نمی خوایم

چشمانش دوباره پراشک شد :

_ چرا؟

سرم را جلو بردم و صورت خیسش را بوسیدم :

_ آخه من با تو تنهایی خوشبختم جوجه ام ... وقتی پابه پای
تو بچگی می کنم بچه میخوام چیکار؟

آرام زمزمه کرد :



سبا ساالر
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_ اگر اون تصادف نمی شد ...

_ ما به بچه داشتن فکر کردیم چون تو حامله بودی! وگرنه
قبلش حتی یک درصدم احتمال همچین چیزی رو نمیدادیم!

بهت نگفتم چون تو همینطوریشم بخاطر اون جریانات
داغون بودی اگر اینو میگفتم اوضاع بدتر می شد ...وقتی
برام تعریف کردی بخاطر رضا و حضور یکهوییش این

اتفاق افتاد بهت حق دادم االی ... جریان چندسال پیش برای
منم وحشتناکه! چه برسه برای تویی که درست وسطش

بودی ... حق داشتی اونطور دست پاچه شی

_ 

کالفه جدا شد و گوشه ی تخت نشست
حرف دیگری نزدم

اجازه دادم در سکوت با خودش خلوت کند و کنار بیاید

اول صدای گریه کردنش به گوشم رسید ، بعد از یک
ساعت گریه ها آرام تر شد و کم کم سکوت برقرار شد

روی تخت دراز کشیدم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

 انتظارم دوری نکرد و بالالفاصله سرش را روی
برخالالف

بازویم گذاشت

موهایش را نوازش کردم :

_ بریم پایین شام بخوریم؟

آرام زمزمه کرد :

_ نه

_ بگم مامان گلی شام و آماده کنه بیارم باالال؟

قبل ازینکه جوابم را دهد در اتاق باز شد و نور چشمم را
زد

دستم را جلوی صورتم گرفتم و غریدم :

_ طویله ست نه؟

ساره بی خیال خندید :

_ باز که ریدین



سبا ساالر

جگوار 

االی روی تخت نشست :

_ چی شده؟

_ منزوی پایینه

ابروهایم بهم نزدیک شد

_ خب؟

_ دوساعت پیش حاجی منزوی رو فرستاد مطبی که االی
رفته

االی وارفته زمزمه کرد :

_ یعنی چی؟

_ نمی دونم منزوی دکتره رو می شناخته یا طرف پول
گرفته

دندان هایم را روی هم فشردم :

_ دست بردار نیست نه؟

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

بی خیال خندید :

_ منزوی هر پنج ثانیه یک بار میگه من تخصصم این
نیست

_ حاال چی؟ میدونه؟

_ میدونه!

با خشم پوزخند زدم :

_ به درک

االی سرش را پایین انداخت :

_ چرا این بازی هارو درآورد؟

ساره بی توجه به او خندید و دستش را باال آورد
خیره به کلید دستش سر تکان دادم :

_ چیه؟

_ کلید یک سوئیت کوچولو تو تهران...

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ چرا میدیش به من؟!

_ خالیه ... اگر خواستی تا خونه اتون خالی شد می تونید
برین اونجا

نگاهم را به صورتش دادم
ساره از بچگی برای من مجهول بزرگی بود

_ اگر الزم شد بهت میگم...

مکث کوتاهی کردم و ادامه دادم :

_ ممنون

_ 

االی از روی تخت بلند شد :

_ حاج بابا عصبانیه؟!

ساره پوزخند زد :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ تو باید عصبی باشه که یک پیرمرد فضول تو کارت
سرک کشیده و پرونده پزشکی شخصیت دستشه خنگ خدا

_ بهش دروغ گفتیم

اولین بار بود با ساره هم نظر بودم! :

_ فقط صالالح ندونستیم بگیم! به اون ربطی نداره

تقه ای به در خورد و مامان گلی داخل آمد
رنگش پریده و چشمانش آشفته بود

نگاهی به صورت بی حوصله من و ناراحت االالی انداخت
و لب گزید :

_ شام حاضره

ساره سر تکان داد :

_ میایم

نگاه دیگری به االالی انداخت و انگار طاقتش نیامد
آرام روی صورتش کوبید :



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ چرا نگفتی مادر؟ بمیرم برات ... ناراحت نباشی ولی ...
االالن انقدر دوا دکتر هست که درمون میشی

با اخم های درهم پرسیدم :

_ پایین چی میگفتن؟

 حاجی نگرانتونه امیر ... بخدا که اونم خیر و صالالحتونو
_

میخواد ... ظهرم فهمید یک طوریتون هست اما پیگیر نشد
که بیشتر بهم نریزین

ساره خندید :

_ معنی پیگیر نشدنم فهمیدیم

_ نگرانه مادر ... این منزوی زلیل مرده هم نمیکنه جلوی
زبونشو نگه داره که ... میگه دکترش گفته درسته که

احتمالش هست بچه دارشن اما من پیشنهاد نمی کنم چون
رحم ضعیفه و ممکنه بچه نمونه ... الالل شه زبونش

هزارجور مرض دیگه هم ردیف می کنه کنارش

عصبی دندان روی هم فشردم :

_ ردش کنید بره

جگوار سبا ساالالر 



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ میره مادر ... من اومدم باالال اونم بلند شده بود

ثانیه ای مکث کرد و آرام تر ادامه داد :

_ میخواین امشب شامتون رو بیارم اینجا؟ حاجی ام یکم
آروم شه

پوزخند زدم
حاجی آرام شود؟!

جدی پاسخ دادم :

_ نیازی نیست ... میایم پایین

االالی بی حوصله سر تکان داد :

_ من گرسنه نیستم

دستش را کشیدم :

_ بیا بشین من شام بخورم

_

جگوار سبا ساالالر 



 

مکث کوتاهی کرد ، نگاهی به چشمانم انداخت و بعد آرام
بلند شد

صدای زمزمه اش به زور به گوشم رسید :

_ صورتم رو بشورم میام

ساره و مامان گلی رفتند اما من منتظرش ماندم

از سرویس که بیرون آمد چشمانش دیگر قرمز نبود اما
هنوز پف داشت و صورتش رنگ پریده بود

موهایش را باالی سرش جمع کرد و نفس عمیقی کشید :

_ بریم

از پله ها پایین رفتیم
پشت میز نشسته بودند و سکوت برقرار بود

بی توجه به جو سنگین حاکم بر خانه ، صندلی را برای
االی بیرون کشیدم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

پشت میز نشست و بدون اینکه به کسی نگاه کند "شب
بخیر" گفت

مامان گلی دیس برنج را سمتش هل داد :

_ چی بکشم مادر؟

دیس را سمت خودم کشیدم :

_ من میکشم

مامان گلی سر تکان داد و رو به حاجی پرسید :

_ غذا رو دوست نداشتید حاجی؟

االالی چندقاشق از قرمه سبزی کشید و ظرف را سمت من
گرفت

_ بحث غذا نیست گلین ... بحث گلوی منه که انگار یکی
دست انداخته و داره فشارش میده

نمی خواستم بحث سر سفره باز شود اما او شروع کرده بود



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

دستم را از شدت خشم مشت کردم و خواستم دهان باز کنم
که صدای لرزان االالی متعجبم کرد

_ یک سری مسائل خصوصیه حاجی ... بین من و شوهرم
... کار درستی نبود دزدیدن پرونده پزشکی خصوصی من  
و باز کردنش با دکتر منزوی  

کالالم قاطعش را باور می کردم یا بغض صدایش را؟

حاج سپهبد هم انگار انتظارش را نداشت که مات نگاهش
کرد

کم کم اخم هایش درهم فرو رفت و فکش منقبض شد

_ دزدی؟ حرف دهنت رو بفهم االالی

قبل از االالی من جواب دادم :

_ ما به کاری که کردید میگیم دزدی ... میگیم دخالت بیجا!

در چشمانم خیره شد
کم کم گوشه لبش به سمت باالال کج شد

_ بزرگ شدی پسر

جگوار سبا ساالالر 



 

کمی خودش را جلو کشید ، دستش را روی میز گذاشت و
به چشمانم زل زد :

_ نشد دیگه ... فراموش نکن منی که بعد از پنج سال
زندگیتون رو از نو ساختم و مجبورتون کردم پیش هم

باشین خودمم می تونم بهمش بزنم...

_ تهدید می کنی حاج سزاوار؟

االی دستش را روی دست مشت کرده ام گذاشت :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ خیلی وقته! همون زمان که کلید خونه و حساب بانکی و
شغلم رو پس دادم بزرگ شدم حاجی ... همون زمان که
دست خالی ازین عمارت زدم بیرون و رفتم شهر غریب

بزرگ شدم

_ زدی بیرون اما یادت نره زنت رو جا گذاشتی!

_ شما بذارش پای جوونی و جاهلی حاجی... حاالال که اون
حل شد بذار زندگیمون رو بکنیم

_



 

_ امیرواال

_ تهدید؟ من خانوادمو تهدید نمی کنم واال ... من بخاطر
خانوادم بقیه رو تهدید می کنم

مامان گلی نگران دخالت کرد :

_ شام سرد شد ... خوبیت نداره سر سفره

حاج سپهبد بی توجه به او ادامه داد :

_ ده سالم بود که تو گاوداری کار می کردم ... مال پدرم
بود درست ... اما نذاشت یک آب خوش از گلوی من پایین

بره! هوا روشن نشده بیدارم می کرد ... شب که برمی
گشتم جون ایستادنم نداشتم ... میخواست از همون بچگی

کار دستم بیاد ... اینارو میگم که بدونی شاید نصف این مال
و منال ارث بوده اما منم بیکار ننشستم ... از وقتی دست

راست و چپم رو شناختم یک چیزی گذاشتم روش ... جون
کندم تا شدم سپهبد سزاوار ... حاال محسنی مونده که وقت
نوه دار شدنشه و تو! خداروشکر تو هستی پسر ... سالم و

سالمت ... یک وارث ازت خواستم که با خیال راحت سرم
رو بذارم زمین بمیرم همین! یکی که بدونم اسم سزاوار و

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

زنده نگه می داره ... االالی جای دخترم اما من بچه ی تو
رو می خوام

مکثی کرد و ادامه داد :

هم نمی کنه از کدوم زن!  Rفرقی _

قبل از اعتراض من ، االالی از سر میز بلند شد :

_ نمی تونم باور کنم

حاجی اخم درهم کشید :

_ بشین االالی ... داریم حرف میزنیم

_ شما دارید حرف میزنید

_ من صالالح این زندگی رو میخوام

_ صالالح شما صالالح من و امیر نیست!

حاج سپهبد با دست روی میز کوبید :



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ گستاخ نباش االالی ... خودت خوب می دونی جای
دخترمی

االالی پوزخند زد :

_ آره ... اتفاقا شماهم جای پدرمید

قبل ازینکه اخم های حاج سپهبد باز شود ادامه داد :

_ حتی نمی تونید فکرش رو بکنید آتا چه قدر شبیه شماست
... اگر روزی دوباره دیدمش شما رو با آتا و برادر بزرگم  
آشنا می کنم ... زیادی به هم شباهت دارید  

دستمال سورمه ای رنگی که روی پایش انداخته بود را با
حرص و خشم روی میز پرت کرد و از پله ها باالال دوید

از درون درحال انفجار بودم اما کمرنگ لبخند زدم ،
نگاهی به دستمال پارچه ای که در ظرف سوپ افتاده بود

انداختم و بلند شدم :

_ نوش جان

ساره خندید و پشت سرم بلند شد :



 

 در اتاق را باز کردم و وارد شدم
نبود!

نگاهی به اطراف انداختم :

_ االی؟

صدای ضعیف آب می آمد
در را باز کردم و سمت حمام رفتم

با همان لباس های تنش زیر دوش آب نشسته بود

خسته باال سرش ایستادم :

_ چرا با لباس؟

جوابم را نداد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ نوش جونتون ... از نمایش هم لذت بردم ... احتماالال از
این به بعد زیاد شاهد چنین نمایش هایی خواهیم بود

بی توجه به ادامه ی بحث سمت پله ها رفتم

_



سبا ساالر

جگوار 

آب را بستم و کنارش روی پاهایم نشستم

دستم را روی گونه ی خیسش کشیدم :

_ داری گریه می کنی؟

سرد زمزمه کرد :

_ از حاج بابا متنفرم

دستم را زیربغلش گذاشتم :

_ بلندشو ... سردت میشه

بی توجه به حرفم سر تکان داد :

 _ امشب حس کردم اکتای داره باهام حرف میزنه ...

_ بلند شو موهات رو خشک کن ... بعد حرف میزنیم

بغض کرده زانوهایش را در آغوش گرفت :

_ تو برو ... منم میام

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

بازویش را کشیدم
مجبور شد راست بایستد

دوش آب را تنظیم کرده و دکمه های پیراهنش را باز
کردم :

_ دوش بگیر بیا بیرون ... باشه؟

بی حوصله سر تکان داد :

_ باشه

_ منتظرتم

در حمام را که بستم از آن پوسته ی قوی بیرون آمدم و
خسته روی تخت نشستم

سرم را میان دست هایم گرفتم و آه کشیدم

شک نداشتم اگر به حاجی اجازه دخالت میدادیم این ماجرا
به جاهای خوبی ختم نمی شد

کمتر از ده دقیقه ی بعد از حمام بیرون آمد
چشمانش هنوز پف دار و قرمز بود

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

به پشتی تخت تکیه دادم :

_قبل از شام آدرس داد ... اون سر شهره ... تا دانشگاه و
مطب چند ساعت راهه

صدایش می لرزید :

_ پس خونه ی خودمون رو از رهن در بیار

کالفه پوف کشیدم :

_ من اگه اونقدر پول داشتم صبر می کردم به نظرت؟
بعدشم سالشون تموم نشده هنوز

صدای عصبی اش بلند شد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

همانطور که حوله به تن داشت کرم مرطوب کننده را
برداشت و کنارم روی تخت نشست :

_ بریم سوئیت ساره

_



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ خونه بخر ، رهن کن ، اجاره بدیم ، بریم یک جای
کوچیک ، دور ، نزدیک ... هیچ فرقی نداره

بغض کرده با خشم ادامه داد :

_ فقط یک کاری بکن امیر یک کاری بکن

من از او درمانده تر بودم!

_ چیکار کنم؟!

_ طمع نکن! الالزم نیست مطب چندطبقه و معروف تو
تهران داشته باشی ... برگردیم کرج

عصبی پوزخند زدم :

_ مزخرف نگو االالی ... از چاله در بیایم بیفتیم تو چاه؟!
برگردیم کرج؟ هوتن چی میشه؟ چک و سفته هام رو

چطوری پاس کنم؟

_ سهمت رو به هوتن بفروش

_ نمی خره! اگه داشت که با من شریک نمی شد

جگوار سبا ساالالر 



 

با حرص موهای خیسش را باال داد :

_ این بدهی و وام و قرضی که میگی کی تمومی داره
امیر؟! اصال چه قدره؟

مبلغ حدودی را که زمزمه کردم وارفته سر تکان داد :

_ تو ... تو چیکار کردی امیرواال؟! این همه پول؟!

_ همه چی داره روی برنامه پیش میره ... خیلی زود
تسویه میشه

عصبی شقیقه هایش را فشرد و زمزمه کرد :

_ باورم نمیشه

_ یادت نره کی مارو کشوند تو این خونه االی

با حرص خندید :

_ من نکشوندمت! کارت کشوند ... اینکه صبح تا شب
سرکار بودی و من با اون حال بد تنها میموندم ... اگر

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

به پشتی تخت تکیه دادم :

_قبل از شام آدرس داد ... اون سر شهره ... تا دانشگاه و
مطب چند ساعت راهه

صدایش می لرزید :

_ پس خونه ی خودمون رو از رهن در بیار

کالفه پوف کشیدم :

_ من اگه اونقدر پول داشتم صبر می کردم به نظرت؟
بعدشم سالشون تموم نشده هنوز

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

عمارت نمیموندیم خونه ی کرج رو میفروختی و پول اینم
میرفت پیش بقیه

کالالفه پوف کشیدم :

_ بسه ... ما بیوفتیم به جون هم چیزی درست نمیشه ...
گند خورد به اعصابم

_



 

صدای عصبی اش بلند شد :

_ خونه بخر ، رهن کن ، اجاره بدیم ، بریم یک جای
 کوچیک ، دور ، نزدیک ... هیچ فرقی نداره

بغض کرده با خشم ادامه داد :

_ فقط یک کاری بکن امیر یک کاری بکن

من از او درمانده تر بودم!

_ چیکار کنم؟!

_ طمع نکن! الزم نیست مطب چندطبقه و معروف تو
تهران داشته باشی ... برگردیم کرج

عصبی پوزخند زدم :

_ مزخرف نگو االی ... از چاله در بیایم بیفتیم تو چاه؟!
برگردیم کرج؟ هوتن چی میشه؟ چک و سفته هام رو

چطوری پاس کنم؟

_ سهمت رو به هوتن بفروش

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
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جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ نمی خره! اگه داشت که با من شریک نمی شد

با حرص موهای خیسش را باالال داد :

_ این بدهی و وام و قرضی که میگی کی تمومی داره
امیر؟! اصالال چه قدره؟

مبلغ حدودی را که زمزمه کردم وارفته سر تکان داد :

_ تو ... تو چیکار کردی امیرواالال؟! این همه پول؟!

_ همه چی داره روی برنامه پیش میره ... خیلی زود
تسویه میشه

عصبی شقیقه هایش را فشرد و زمزمه کرد :

_ باورم نمیشه

_ یادت نره کی مارو کشوند تو این خونه االالی

با حرص خندید :



 

عصبی غرید :

_ از من خجالت نکشید همچین حرفی زد؟!

خندیدم :

_ اگر ادامه بدی بیشتر عصبی میشم و شاید رفتم زن
گرفتم!

بالشت روی تخت را با تمام توان در صورتم کوباند

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ من نکشوندمت! کارت کشوند ... اینکه صبح تا شب
سرکار بودی و من با اون حال بد تنها میموندم ... اگر

عمارت نمیموندیم خونه ی کرج رو میفروختی و پول اینم
میرفت پیش بقیه

کالالفه پوف کشیدم :

_ بسه ... ما بیوفتیم به جون هم چیزی درست نمیشه ...
گند خورد به اعصابم

_



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

باخنده بینی دردناکم را مالیدم و خواستم اینبار من ضربه
بعدی را با بالشت بزنم که نگاهم به چشمان پراشکش افتاد

خشمگین با انگشت اشاره روی شانه ام کوبید و بعض کرده
نالید :

_ با همچین موضوعی شوخی نمیکنن عوضی

دلم برای چشمان قرمزشده اش رفت

دستم را دور کمرش انداختم و همراه خودم روی تخت
خواباندمش :

_ قربون اون چشمای عصبی ات برم جوجه ام

سرش را روی سینه ام گذاشت و با صدایی لرزان زمزمه
کرد :

_ انگار تو یک قفسم امیر ... دیگه این خونه رو دوست
ندارم

موهای خیسش را نوازش کردم :

_ میریم ازینجا ... میریم

جگوار سبا ساالالر 



 

بغضش بی صدا منفجر شد :

_ گفت برای من فرق نمیکنه از کدوم زن!

_ غلط کرد گفت

 _ اینطوری نگو...

محکم تر در آغوشم فشردمش و لجباز تکرار کردم :

_ غلط کرد گفت ... نمی دونست تو قلبمی ... قلبم ازم
دورشه میمیرم

بچگانه بینی اش را باال کشید :

_ وقتی ازینجا رفتیم بریم دکتر ... باالخره که یک راهی
داره ... وقتی شد بیبی چک مثبت رو میارم میزنم تو

صورتش!

آرام خندیدم و آرزو کردم زودتر همه چیز تمام شود اما نشد
! 

کنایه و حرف و حدیث ها تمامی نداشت

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

 مثل گذشته از مطب که برمی گشتم االالی در پذیرایی
دیگر
کنار چاوش ننشسته بود و صدای خنده هایش در فضا نمی

پیچید  

این روزها با زور تنها برای صرف شام و صبحانه از اتاق
بیرون می آمد و حقم داشت

کنایه و حرف های جدید حاج بابا اعصابمان را بهم می
ریخت

یک بار سیما دکتر جدیدی پیدا می کرد و بار بعد مامان
گلی داروی گیاهی سر سفره می آورد

کم کم من هم دوری را ترجیح دادم

 را همراه االالی بیرون از خانه می خوردیم و شب آنقدر
شام

دیر برمی گشتیم که کسی بیدار نبود

خودم هم نمی دانستم تا کی ادامه دارد تنها می دانستم این
وضعیت همه را خسته کرده و اگر من چاره ای پیدا نمی  
کردم حاج بابا دست به کار می شد ...  

_

جگوار سبا ساالالر 



 

از ماشین پیاده شدم ، موبایل را با شانه ام نگه داشتم و
همانطور که در را می بستم خندیدم :

_ میگم بچه ها بفرستن

هوتن با رضایت جواب داد :

_ تشکر امیرجان ... فقط تحویل میگیری خودت دیگه نه؟
احتماال من تهران نباشم

مش خسرو در را باز کرد و آرام سالم کرد
جوابش را دادم و ثانیه ای مکث کردم :

 _ حله فقط به اسم خودت بگیرم دیگه؟

اینبار او مکث کوتاهی کرد :

_ آره ... اگر اعتماد نداری ... درک میکنم واقعا

_ بحث سر اعتماد نیست هوتن ... اگر اعتماد نداشتم که
شریک نمی شدم ... فقط من این آخریا زیادی قسط و قرض

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو
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جگوار
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و وام واسه خودم ردیف کردم ... میگم چک اینم نیاد روی
اونا ...در جریانی خودت دیگه؟

_ میفهمم امیرجان ... مشکلی نیست

احساس کردم صدایش کمی دلخور است اما اعتنا نکردم

وارد خانه نشدم تا تماس را قطع کند

_ دمت گرم رفیق

آرام خندید :

_ راستی ... درباره ی زمینای گل دشت فکر کردی؟ حله
یا نه؟

پیشنهاد شراکت و سرمایه گذاری داده بود و من در این
وضعیت حتی توان فکر کردن به آن را هم نداشتم!

_فعالال که نه ... اولویت با مطبه ... من از ساخت و ساز
سر در نمیارم

_ من سی و پنج سال تجربه دارم! خیالت جمع



سبا ساالر

جگوار 

اینبار قاطع جواب دادم :

_ ان شاهللا یکی دوسال دیگه که قسطام تموم شد بهش فکر
می کنم

نازنین از در بیرون آمد و با دیدنم خندید
اشاره زدم جلو بیاید

خودش را در آغوشم انداخت :

_ دعبا شده

هوتن با شنیدن صدای نازنین اصرار نکرد :

_ هرطور صالح میدونی ... رسیدی خونه من مزاحمت
نمیشم ... بعدا حرف میزنیم

تماس را بعد از خداحافظی کوتاهی قطع کردن و گونه ی
نازنین را بوسیدم :

_ کجا دعوا شده دایی؟

دستش را روی گونه اش کشید و بعد با انگشت خانه را
نشان داد

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ 

آرام روی زمین گذاشتمش و عینک آفتابی ام را از روی
موهایم برداشتم

در خانه را که باز کردم اول از همه چشمم به ساره افتاد

روی کاناپه نشسته و در آرامش موزش را پوست می کرد

 با شنیدن صدای گریه ای زنانه سرم را برگرداندم

هدی خواهرشوهر بزرگ سیما بود ...

صورتش قرمز شده بود و با حرص در آغوش برادرش
حامد دست و پا میزد تا رهایش کند و سیما هم کنارشان

ایستاده بود

صدای بلند هدی پراز خشم بود :

_ سلیطه ی عوضی ... فکر کردی ما هم مثل خودت تو
جنگل بزرگ شدیم که حمله میکنی؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
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جگوار
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دندان هایم را روی هم فشردم و خواستم جوابش را بدهم که
 به دینا افتاد و تازه فهمیدم طرف صحبتش االالی نیست

چشمم

دینا کنار االالی ایستاده بود و با خونسردی می خندید :

_ فعالال که تو خونه ی شما قانون جنگل برقراره

نازنین شلوارم را چنگ زد
ساره چشمکی به او زد و دستش را سمتش دراز کرد

نازنین که کنار ساره نشست با اخم های درهم جلو رفتم :

_ چه خبره؟

مامان گلی روی صورتش کوبید :

خدا مرگم بده ... حاجی االالن میرسه ... زبونم الالل سکته
_

میکنه ببینه اینجا چه جنجالی درست شده

سیما غرید :

_ این نفهمو بندازین بیرون



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

اشاره ای به خراش کمرنگ روی گونه ی هدی کرد و
ادامه داد :

_ وحشیه

دینا خندید :

_ خوبتون شد ... غلط می کنین تیکه میندازین

االالی بازویش را کشید :

_ بسه دیگه دینا

دینا با بازو به االالی کوبید :

_ دوبار اینطوری کنی دیگه به خودش اجازه نمیده همچین
زری بزنه

دست االالی را کشیدم :

_ چی شده؟

دینا قبل از او غرید :



 

ابرو باال انداخت :

 از امانتت نگه داری کردم ... نمی _ پنج سال مثل چشمام
بینی؟

موهایم را چنگ زدم :

_ چی کار کنم؟

چشمانش را تنگ کرد و من ادامه دادم :

_ چی کار کنم اون پنج سال فراموش بشه حاجی؟ چطوری
یادت میره و منتش رو نمی ذاری؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ ولش کردی بین این گوساله ها که چی؟

ساره خندید :

_ با ماست

_



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

انگار ناسزا گفتم که ابروهایش درهم فرو رفت و نگاهش
عصبی شد :

_ منتی نیست پسرجون!

صدایم باالال رفت :

اگه نیست پس بگو تاوان چی رو میگیربن شماها که _ ِد 
هرشب من میام تو این جهنم ، چشم االالی گریونه؟!

نگاهی به االالی انداخت :

_ زنت زیادی حساس شده

_ زن من زیادی حساس نشده ... حساسش کردین! افتادین
به جونش خون جیگرش می کنید که چی بشه؟ به قرآن که

شب تو خیابون بمونیم دلمون خوش تره تا تو این خونه  

منقبض شدن فکش را دیدم
هرکه در این جمع اورا نشناسد من خوب می شناسم و نقطه

ضعف هایش را حفظم!

 تمومش کن واالال ... بخاطر یک بحث زنانه و خاله زنک
_

بازی روبروی من وایمیستی؟!

جگوار سبا ساالالر 



 

پر حرص خندیدم :

_ حاجی اون بحث زنونه که میگی رو تو استارت زدی

ساره آرام خندید و من ادامه دادم :

_ اون بحث زنونه که راحت ازش میگی چندماهه گند زده
به زندگی ما

_ من صالح این زندگی رو میخوام! صالح همتون رو

دست به کمر پلک هایم را روی هم فشردم و نفسم را کالفه
بیرون فرستادم

هیچ کس به جز او نمی توانست اینطور مرا بهم بریزد :

_ من اگر اون صالح رو نخوام باید کیو ببینم؟ چیکار کنم
که دست بکشی؟ ساره و سیما و المیرا و چکاوک دخترن؟
چاوشم که حتما بچه ی نامشروع پسرت و باعث خجالتت

 آره؟ من نخوام نوه ی تو باشم باید چیکار کنم؟

دندان هایم را روی هم فشردم و پرحرص خیره در
چشمانش ادامه دادم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

هدی خشمگین بازویش را کشید :

_ ولم کن حامد بهش نشون بدم گوساله کیه

حامد کالفه عقب هلش داد :

_ بسه ... ای بابا ... بچه رو ترسوندی

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ وسایلمونو جمع کنم بریم ازینجا راضی میشی؟

عصایش را به زمین کوبید و جلوتر آمد
حال روبرویم ایستاده بود

هدی ساکت شده و دینا هم خودش را عقب کشیده بود

_ تو که این راه رو یک بار رفتی پسر! نتیجه داشت؟

_ نتیجه داشت! پنج سال زندگی کردم ... اونطور که
میخواستم!

_



سبا ساالر
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آیلین را نمیدیدم

احتماال منظورش از بچه ، نازنین بود که روی پای ساره
نشسته و مشغول بازی با موبایلش شده بود

 االی را عقب کشیدم :

_ با دینا برین بابا قشقرق تموم شه

بغض کرده سر باال انداخت : 

_ االن تموم شه باز تو فردا بری مطب برای من بدبخت
شروع میشه

صدای باز شدن در ورودی که آمد دینا خندید :

_ بیا حاجیتونم اومد ... انقدر تو گاوداری با گاو و گوسفند
سر و کله زده فکر میکنه داره اینجا گوساله پرورش

میده ... با همتون مثل اونا رفتار می کنه

حاجی بهت زده ابرو درهم کشید و یک قدم جلو آمد

کاله شیکی به سر داشت و کت شلوار طوسی رنگ پوشیده
بود

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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ناخوداگاه نگاهم به دست هایش کشیده شد
مثل همیشه یک دست عصا و دست دیگر تسبیح!

_ چه خبره؟ صداتون کل محل رو برداشته

االالی بغض کرده غرید :

_ شما بگید چه خبره که وقتی خونه این یک جور باید
بکشم ، وقتی نیستین یک جور دیگه ... چیکار کردین که

هرکی از راه میرسه به خودش اجازه میده با من اینطوری
رفتار کنه؟!

سیما چهره درهم کشید :

_ واه ... خجالت نکش توهم طرفداری اون دختره ی بی
حیا رو بکن ... چی داری میگی؟ این دوست وحشیت اول

به هدی حمله کرد

از شدت خشم و کالالفگی نمی دانستم چه کاری انجام دهم

 و االالی این زندگی را با هزار بدبختی سرپا نکرده بودیم
من

که حال هرکه از راه رسید ضربه ای به آن بزند



 

بدون اینکه منتظر جواب بمانم دست االی را به سمت راه
پله کشیدم

پشت سرم از پله ها باال آمد
در اتاق را بستم و دست به کمر پوف کشیدم :

_ چی گفت اون زنیکه که اینطوری شد؟

جگوار سبا ساالر
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 ازینکه دینا و االالی حرفی بزنند با حرص رو به حاجی
قبل

خندیدم :

_ دستت دردنکنه حاجی ... خوب امانت نگه داری

با قدم هایی محکم جلو آمد :

_ امانتی دست من داری پسر؟!

 االالی که از شدت بغض و خشم میلرزید نگاهی انداختم :

به

_ آره ... زنم!

_



سبا ساالر

جگوار 

چانه اش هنوز هم لرزش خفیفی داشت :

_ همون حرفای حاج بابا

_ یعنی چی؟ واسه اون حرفای حاجی دینا پرید به هدی؟

_ دینا کاری نداشت ... اومد منو ببینه هم زمان هدی هم
اومد ... نشست پیش سیما به پچ پچ کردن بعدم شروع کرد

به تیکه انداختن ... دینا جوابش رو داد ... سیمام یهویی
برگشت گفت نسترن گفته تو چطور خانواده ی مشکل داری

بزرگ شدی! بعدش اصال نفهمیدم چی شد

کالفه دستی به صورتم کشیدم و گوشه پلک هایم را فشردم
آرام پرسید :

_ حاال چیکار کنیم؟

_ می گردم دنبال خونه

_ پولش چی؟

_ حلش می کنم ... مشکل قسطامه که نمیخواستم بیشتر بشه
وگرنه پول تو حسابم هست ... اونقدرم دوست و اشنا دارم

که بتونن بهم قرض بدن

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

جوابم را نداد
متفکر به تخت تکیه داد و زانوهایش را در آغوش کشید

کمربند شلوارم را باز کردم و خسته خودم را روی تخت
انداختم

آرام گفت :

_ فعال بمونیم

بازویم را روی چشمانم گذاشتم :

_ کجا؟ نمی بینی هرروز یک جنجال درست میشه؟ هرشب
من میام خونه حالت از شب قبل بدتره ... کم کم تو این

خونه افسردگی میگیریم

تلخ لبخند زد و آه کشید :

_ اون اوال که تو منو اینجا گذاشتی اینطوری نبود
امیرواال ... عاشق وقتایی بودم که حاج بابا نمی رفت

گاوداری و با هم گل میکاشتیم ... چاوش و ساره یک لحظه
هم دست از کلکل برنمی داشتن

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

بی حوصله خندیدم :

_ نکنه مشکل منم؟ میخوای من برم؟ شاید دوباره درست
شد

به حرفم نخندید :

_ اصال همه چی یک رنگ دیگه بود

_ 

_ حاجی برای بقیه آدم بدی نیست ... می دونی چندتا
زندانی رو ازاد کرده؟ بچه بودم اما یادمه ... برای هرکس

هرمشکلی تو محل پیش میومد اول میومد اینجا

آرام حرفم را ادامه داد :

_ حاج بابا یکی شبیه آتاست ... بد نیست ... اما...

مکثی کرد و نفسش را کالفه بیرون فرستاد :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

 نریم امیرواالال ... بیشتر از این قرض نگیر ... مگه خونه
_

گرفتن آسونه؟ صبر کن تا جایی که جا داره تحمل کنیم ...
اشکال نداره ... منم سعی می کنم توجه نکنم

پلک هایم را روی هم فشردم :

_ اعصابم داغونه...

دستش میان موهایم فرو رفت و انگشتانش سرم را نوازش
داد :

_ تو دنبالش باش ... اولویتت بشه خونه ... تو اولین
فرصت ... اما نه اینکه قرض بگیری و باز اضافه بشه

سرم را آرام تکان دادم
آرام زمزمه کردم :

_ سرم داره منفجر میشه

شقیقه ام را بوسید و فشار انگشت هایش را روی پیشانی ام
بیشتر کرد :

_ بعدا بریم دکتر؟



سبا ساالر

جگوار 

_ برای چی؟

_ آزمایش بدم ... نمی دونم هرچی که الزمه

بدخلق پوف کشیدم :

_ من به گورم بخندم تو این وضعیت بچه بیارم بدبختش کنم

غمگین خندید :

_ حاال همین فردا که نمیشه ... اصال ... اصال شاید کال
نشه

بالفاصله زمزمه کردم :

_ به درک ... میشینی صبح تا شب به اینا فکر میکنی؟!

دستش را کشیدم
بی تعادل در آغوشم افتاد :

_ نخوامم کاری میکنن فکر کنم!

_ غلط کردن ... دوماه تحمل کنی کارام جور میشه میریم
ازینجا ... ببینم بعد همین حاجی میخواد چیکار کنه

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

حرف دیگری نزد
آرام سرش را بوسیدم و با همان لباس ها ، شام نخورده به

خواب فرو رفتم

_ 

* * * * * * *
روبه روی آینه ایستادم و همانطور که ساعتم را می بستم

برای چندمین بار صدایش زدم :

_ بیدار شو االی

سرش را در بالشت فرو برد و آرام غر زد :

_ ساعت چنده؟

_ دیر شده ... پایین دارن صبحانه میخورن ... بلندشو
میخوام برم مطب

جوابم را نداد
کت را تنم کردم و شیشه ادکلن را برداشتم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ بخواب تو پس ... من باید برم دیرم شده ... به مامان گلی
میگم بیدارت کنه دو سه ساعت دیگه

سرش را باالال آورد و خواب الود نگاهم کرد :

_ نه ... میام

_ پاشو پس

چشمانش را بست :

_یکم صبر کن ... دیشب تا نزدیک صبح خوابم نبرد

دستش را کشیدم :

_ پاشو االالی ... دیرم شد میگم

بی حال روی تخت نشست
نگاهی به گونه های سرخش انداختم و دستم را روی پیشانی

اش گذاشتم :

_ بدنت داغه

صورتش را باالال گرفتم و به چشمان خمارش خیره شدم :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ چرا تب کردی جوجه ام؟

کمرنگ و بی حال لبخند زد :

_ یاد روزایی افتادم که کنکور داشتم به زور بیدارم می
کردی

_ از اولم تنبل بودی ... پاشو بپوش بریم دکتر

دستی به صورتش کشید و بی تعادل از جا بلند شد

شلوار مخمل صورتی رنگ و تیشرت سفید ساده ای به تن
داشت

موهایش صورت رنگ پریده اش را قاب گرفته بود

دستش را گرفتم :

_ دهنتو باز کن ببینم گلوتو

با خنده پسم زد و سمت سرویس بهداشتی رفت :

_ به تو باشه ندیده چندتا آمپول تو ذهنت آماده کردی برام

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

پشت میز نشستیم
االی بی توجه به دلخوری روز قبل گفت :

_ صبح بخیر

همه ارام جوابش را دادند
مامان گلی با نگرانی ظرف حلیم را سمتش هل داد :

_ حالت خوبه مادر؟ دیشب از فکر و خیال خوابت نبرد
مگه نه؟ بی حال دیده می شی

ظرف مربا را از کنار دست االی برداشتم و حلیم را
جایگزینش کردم :

_ خوب نیست مامان گلی تب داره ... تا شب بی زحمت
هواشو داشته باش

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

از پله ها که پایین می رفتیم هنوز هم حالش خوب نشده بود
اما حداقل از لحاظ روحی بهتر بود

هر دو تصمیم گرفته بودیم دوماه دیگر صبوری کنیم...

_



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

با اخم زیرچشمی به حاجی نگاه کردم و ادامه دادم :

_ باز شب نیام خونه ببینم غوغا به پا شده

سیما پوزخند زد :

_ غوغا رو االالی و دوستش شروع...

میان جمله اش پریدم :

_ حواستو جمع کن سیما ... اون هدی رو هم خبر نکن
اینجا

نگاهی به حامد انداختم :

_ شرمنده اتم هستم حامد اما ما موندگار نیستیم ... رفتیم
همه چی برمی گرده به روال سابق

قبل ازینکه حامد حرفی بزند حاج بابا با جدیت گفت :

_ کجا؟! اینجا خونه اته پسر! هرکس رو دلت میخواد راه
میدی دلت نخوادم راه نمیدی ... نیاز به رفتن نیست



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

 دلخور نگاهش را گرفت و من کالالفه پوف کشیدم و از
حامد

جا بلند شدم

مامان گلی دستم را گرفت :

_ کجا عزیزم؟ صبحانه ات رو بخور

_ میرم مطب ... حواست به االالی باشه مامان گلی ... اگر
تب کرد زنگ بزن بهم

االالی خندید :

_ بچه که نیستم ... برو نگران نباش

مش خسرو سرحال مشغول آبیاری باغچه بود
صبح بخیر پرانرژی اش را با احترام جواب دادم و سوار

ماشین شدم

با شنیدن صدای زنگ موبایلم نگاهم را به صفحه دادم

علیرضا!

تماس را وصل کردم اما هنوز احوال پرسی اش تمام نشده
بود که کسی پشت خط آمد

جگوار سبا ساالالر 



 

فحش زشتی داد و خندید :

_ سرت شلوغ تر از دوران مجردیت شده که

_ 

_ ولش کن ... از مطبه احتماال ... امروز دیر می رسم ...
چه خبرا؟

صدای بوق دوباره در گوشم پیچید
علیرضا سوت آرامی زد :

_ جواب بده بابا پاره کرد خودش رو

کالفه پوف کشیدم :

_ زنگ میزنم بهت علی

 تماس را قطع کردم
شماره ی حامد که روی صفحه افتاد ابرویم باال پرید

 دایره سبز را فشردم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

صدای مضطرب سیما در گوشم پیچید : 

_ امیر ... کجایی تو؟ برگرد عمارت

 پایم را روی ترمز فشردم :

_ چی شده؟

 اتومبیل ایستاد و فرد پشت سر دستش را روی بوق گذاشت
کالفه دستی برایش به نشان عذرخواهی تکان دادم و ماشین

را کنار کشیدم :

_ چی شده؟

صدای ضعیف گریه از آن سمت در گوشم پیچید :

 _ چه خبره اونجا؟ صدای گریه ی االی؟

_ بیا امیر ... حاج بابا داره منفجر میشه از عصبانیت

قبل ازینکه حرف دیگری بزنم تماس را قطع کرد

کالفه و عصبی موبایل را روی صندلی کنارم پرت کردم و
از اولین دوربرگردان دور زدم ...

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

* * * * * * * * *
" االی "

دو خط موازی روی پیشانی ام تیر می کشد و دیدم تار است

خودم هم گرمای غیرعادی بدنم را حس می کردم

سر درد خفیفی داشتم که می دانستم اگر رسیدگی نکنم
دردش تا شب چندبرابر می شود اما وقت و توانی برای

توجه به این موضوع نداشتم

سیما کنارم نشست و دستم را گرفت
لحنش بعد از مدت ها دوستانه و نگران است :

_ االی؟ حرفای این مرد درسته؟ حاجی خیلی عصبیه
فشارش رفته باال

سرد نگاهش کردم و دستم را کشیدم :

_ شماها همتون دیوونه شدید

صدای بلندم به حاج بابا رسید و او خشمگین جوابم را داد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

در با صدای بدی باز شد و به دیوار برخورد کرد
 از صدایش در جا پریدم

با دیدن امیرواال بغض گلویم را گرفت

کاش می شد دست هایم را سمتش دراز کنم تا در آغوشم
بکشد و برای همیشه ازهرجا مارا می شناسند فرار کنیم

بهت زده جلو امد : 

_ چی شده؟

حاج بابا غرید :

_ تو بگو چی شده که اون مرتیکه به من زنگ میزنه میگه
چشمت روشن حاج سزاوار! عروس حامله ات با دوست
پسرش میرفتن که تصادف کردن ... تو بگو چی شده که

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ تو که دیوونه نشدی بگو دخترجون ... ما عقلمون قد
نمیده ... تو بگو اون روز با اون مردک غریبه تو ماشین

چیکار می کردی که نتیجه اش شد پرپر شدن نوه های من؟

_



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

طرف انقدر مطمئنه که میگه اگر شک دارید برید از مغازه
دارای اطراف بپرسید تصادف که شد دختره از صندلی

جلوی ماشین اون مرد پیاده شد یا نه!

امیرواالال نگاه ماتش را برای ثانیه ای در صورتم گرداند

بدون هیچ واکنشی خیره نگاهش کردم

آب دهنش را فرو داد و انگار تازه به خودش آمد که حاج
بابا از چه صحبت می کند

اخم هایش درهم فرو رفت و دست هایش مشت شد

صدای بلند و عصبی اش باعث شد برای دومین بار در جا
بپرم :

_ بخاطر همین تن مارو میلرزونی حاجی؟ با خودت نمیگی
شاید راننده تاکسی بوده و تهمت می زنی؟!

انگار مبلی که حاج بابا روی آن نشسته آتش گرفت که
پیرمرد اینطور فرز از جا پرید :



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ کدوم راننده ی تاکسی جلوی در مطب دکتر با طرف
صحبت می کنه؟ کدوم راننده ی تاکسی دست زن حامله ای

که قراره برسونش رو میکشه سوار ماشین می کنه؟

خشمگین نگاهی به ساره که کنار راه پله ایستاده انداخت :

_ تو مگه نرسوندیش؟ چرا نگفتی؟ این همه وقت دهنت رو
بسته نگه داشتی تا آبروی من بریزه؟

امیرواالال غرید :

_ زن من آبروتو میبره حاجی؟!دختری که خودت پناهش
دادی و پنج سال بزرگش کردی آبروتو میبره؟

باالالخره صدای فریاد حاج بابا باعث سقوط اولین قطره ی
اشکم شد :

_ مار تو آستینم پرورش دادم مار!

حتی با همان حال خراب هم می توانستم سینه ی امیرواالال
 که از شدت خشم باالال و پایین می شود را تشخیص دهم :

را

_ حرفی نزن که بعدا پشیمون شی حاجی ... پدربزرگمی
درست ، بزرگ ترمی درست ، احترامت واجبه درست ...

جگوار سبا ساالالر 



 

صدای امیرواال از خشم می لرزید :

_ ال اله اال هللا

حاج بابا نزدیکش شد :

 _ به خودت بیا واال

_ شما به خودتون بیاین حاجی! از زهر کردن زندگی به
کام ما چه سودی می برید؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

اما جلوی روم وایستادی به زنم توهین میکنی؟ بدون
مدرک؟

سیما آرام جوابش را داد :

_ فیلم دوربینای مطب رو هم فرستادن ... همه دیدیم!

انگار سرم اضافی ست که اینطور روی بدنم سنگینی می
کند!

_



سبا ساالر

جگوار 

_ دارم بهت میگم اون مرد ...

صدای فریاد امیرواال فضا را پر کرد :

_ از هم شهریاشه ... شناختش ... دستش رو کشید سوار
ماشین کرد

بازوی امیرواال را گرفتم و آرام زمزمه کردم :

_ بیا بریم

حاج بابا پوزخند زد :

_ از اون موقع که راننده ی تاکسی بود ... خودتو گول
میزنی پسر؟

_ بس کن حاجی بس کن ... تو رو به روح بابا محمد قسم
بس کن ... خستمون کردی

زودتر از من با حرص سمت پله ها رفت
دستم را به دیوار گرفتم و لبم را گزیدم تا صدای هق هقم

بلند نشود

حاج بابا با دیدن نگاه خیره ام ابرو درهم کشید :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ جلوی چشمم نباش

مامان گلی با چشمان خیس نگاهی به صورتم انداخت و کف
دستش را پشتم کشید :

_ بیا برو باال قربونت برم ... برو پیش شوهرت عصبیه

نگاهم را از صورت حاج بابا نگرفتم
آرام سر تکان داد :

_ بد کردی دخترجون ... نمک خوردی و نمکدون شکستی

پوزخند زدم :

_ شما بدکردی حاجی! خیلیم بد کردی

با قدم های محکم سمت پله ها رفتم
برخالف انتظارم در اتاق نیمه باز بود

وارد که شدم هر دو چمدان وسط اتاق باز شده افتاده بودند
و امیرواال با خشم مشغول خالی کردن کمد بود

آرام زمزمه کردم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

_ چیکار داری میکنی؟

بی حوصله کت شلوار را در چمدان پرت کرد :

_ نمی بینی؟

آرام سر تکان دادم و بدون حرف چمدان دیگر را باز کردم

برای ثانیه ای نگاهم کرد و بعد دوباره مشغول شد

_ 

با عصبانیت لباس هارا روی هم می ریخت
من اما آرام تر بودم

پیراهن مردانه را تا زدم و در چمدان گذاشتم :

_ کرواتات طبقه آخریه ... برداشتی؟

سر تکان داد :

_ آره ... شارژ توروهم برداشتم
جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

_ بذارش دم دست ... نره زیر

_ شارژرR من هنوز تو برقه اونو بذار تو کیفت

سر تکان دادم و شلوار جینم را در چمدان گذاشتم :

_ باشه

زیپ چمدان را بست و به سمت در رفت :

_ جمع کن تو ... من االن میام

از در بیرون رفت
به سمت پنجره رفتم تا قاب عکسمان را بردارم که چشمم به

باغ افتاد

با لبخندی تلخ آه کشیدم
روزی اینجا بودن را دوست داشتم

امروز اما این عمارت بزرگ تبدیل به قفس شده بود برایم

_ برفین و بسپر به مش خسرو ... خودش حواسش هست

به سمتش برگشتم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

قفس مرغ عشق هارا روی پاتختی گذاشت :

_ حاضری؟

خیره اش شدم
اخم کمرنگی میان ابروهایش بود

دسته ی هر دو چمدان را گرفته و نگاهم می کرد

پلک هایم را روی هم گذاشتم :

_ حاضرم

کمرنگ لبخند زد و سعی کرد غمگین به نظر نرسد :

_ پس بریم جوجه ام

مانتو و شال را پوشیدم ، قفس مرغ عشق ها و کارتن
کوچک وسایل را برداشتم و پشت سرش از اتاق خارج شدم

منتظر شد کنارش برسم و بعد هم قدم با من از پله ها پایین
آمد



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

اولین نفر مامان گلی بود که دیدمان و ترسیده روی گونه
اش کوبید :

_ خدامرگم

نگاه سیما متعجب شد و ساره ابرو باالال انداخت

پله ی آخر را پایین رفتیم
حاج بابا تسبیحش را روی میز پرت کرد و راست ایستاد :

_ چه غلطی دارید می کنید؟

امیرواالال در چشمانش خیره شد :

_ غلطی که خیلی وقت پیش باید می کردیم

فک حاج بابا از شدت خشم منقبض شد :

_ لج نکن واالال ... ضررش مال خودته پسر

_ لجبازی نمی کنم حاجی که اگر به لجبازی بود برای
باردوم راضی نمی شدم پا توی این خونه بذارم

آرام غرید :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ پشیمون می شی

_ بخاطر این مدت ممنون حاجی ... لطف کردی! زحمتتون
دادیم

: _ 

سیما کنارم ایستاد :

_ جایی دارید برید؟ میخواین بریم خونه ما

دلخور لبخند زدم :

_تشکر ... اینجام که بودیم خوب پذیرایی کردی!

کالفه پوف کشید و عقب ایستاد

مامان گلی بازوی امیرواال را گرفت :

_ آخه کجا میخوای بری پسرم؟ تازه چند وقت بود خیالم از
شما راحت شده بود

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 
 

  
  

 

 

 
 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

حاج بابا با چهره قرمز شده روی مبل نشست و دستش را
سمت چپ سینه اش گذاشت

ناخواسته بغض کردم
برای ثانیه ای عذاب وجدان به سراغم آمد

بعد از سال ها رابطه امیرواالال با او کمی بهتر شده بود و
حال به خاطر من دوباره همه چیز بر هم ریخته بود

از او ناراحت دلخور نه بلکه بیشتر ناامید بودم!

امیرواالال دستم را گرفت
نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم بغضم را فرو دهم

سیما ترسیده شانه های حاج بابا را مالید :

_مامان گلی قرص حاج بابا رو بیار

مامان گلی صورتش را پاک کرد و لنگان با سرعت به
سمت آشپزخانه رفت و چند ثانیه بعد با قرص و لیوانی آب

برگشت

حاج بابا که قرص را خورد و کمی صورتش از هم باز
شد

امیرواالال آرام زمزمه کرد :

جگوار سبا ساالالر 



 

 _ بریم

به صورتش خیره شدم
چشمانش قرمز شده و خیره حاج بابا بود 

آرام زمزمه کردم : 

_ نگران نباش دکتر منزوی اون بار گفت خطرناک نیست
فقط باید از استرس دورش نگه داریم ... ما که بریم استرس

هم ازش دور میشه

با زجر پوزخند زد :

_ما استرسش نیستیم االی

انگشت اشاره اش را روی پیشانیش فشرد و ادامه داد :

_ دلیل استرسش اینجاست ... آدم وقتی نخواد احساس
خوشبختی کنه باالخره یک دلیل برای بدبختی هاش پیدا

میکنه و وقتی هم بخواد خوشبخت باشه از بین کل بدبختی
هاش دلیلی برای شادی ... حاج بابا انقدر توی قوانین

خودش غرق شده که زندگی کردن و یادش رفته

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

مامان گلی با گریه نگاهمان کرد :

_هنوز که وایستادین! این چمدونارو ببرید باال دیگه ...
حالش رو نمی بینید؟!

امیر واال دست مرا گرفت : 

_ بریم االی

_ 

مامان گلی با خواهش نگاهم کرد :

_ االی تو یک چیزی بگو

آرام سر تکان دادم : 

 _ خداحافظ مامان گلی ... بهتون زنگ میزنم

سیما دوباره لیوان آب را به طرف حاج بابا که حالش کمی
بهتر شده بود گرفت :

_ واقعاً که نامردین

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

در عمارت را باز کردیم و بیرون رفتیم

مش خسرو کالهش را برداشت و خیره چمدان ها شد 

_ دوباره دارین میرین آقا؟

امیرواال تلخ لبخند زد : 

_ مش خسرو این خونه جایی برای ما نداره

به چشمان خیس شده اش خندیدم : 

 _ حواستون به برفین باشه

_ نمیبرینش خانم؟

امیرواال دوستانه روی شانه اش زد و آه کشید :

 _ ما خودمونم جا نداریم

پیرمرد با مهربانی سر تکان داد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_من یک خواهر پیر دارم آقا با دخترش زندگی میکنه ...
میخواین برین اونجا؟به خدا که خوشحال میشن ... حاجی  
کم بهشون کمک نکرده  

به من نگاه کرد و امیدوار ادامه داد :

_ آره االالی جان؟ میرین؟ به جان پسرم تعارف نمیکنم

بغض کرده خندیدم :

_میدونم مش خسرو دستت درد نکنه اما کار یک شب دو
شب که نیست ... یک فکری می کنیم

با شک سر تکان داد :

_ هر جور صالالح میدونین

در را برایمان باز کرد و در بردن چمدان ها کمکمان کرد

_ برین خدا به همراهتون

کنار امیر واالال صندلی جلو نشستم
ماشین را روشن کرد و دستش را باالال برد :



سبا ساالر

جگوار 

_ بروتو مش خسرو ... هوا سرده

در عمارت که بسته شد نفس عمیقی کشید
بدون اینکه نگاهم را از خیابان خلوت روبرو بگیرم دستم

را روی دستش گذاشتم و آرام زمزمه کردم :

_ حاال چی؟

با گوشه شست پشت دستم را نوازش کرد :

_ داغی که هنوز قربونت برم

_ 

_ خوبم من

_ لپات گلی شده

پیشانی ام تیر می کشید و گلویم می سوخت
سرما خورده بودم اما احساس می کردم بیشتر تاثیر

فشارهایR عصبی این دوشب است

_ امیرواال؟

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ جان؟

_ کجا میری؟

_ پارک

بهت زده تکرار کردم :

_ پارک؟

غمگین خندید :

_ نترس قرار نیست کارتون خواب شیم ... یک زنگ بزنم
از داروخونه هم دارو بگیرم میام

آرام سر تکان دادم
از ماشین پیاده شد و سمت داروخانه رفت که موبایلم در

جیبم لرزید

به صفحه ی روشنش خیره شدم
دو تماس بی پاسخ از طرف دینا

پیامش را باز کردم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ الی دیشب دیگه دعوا خوابید؟ چرا زنگ میزنم جواب
نمیدی؟

پیام های بعدی را باز کردم :

_ قهری؟ تقصیر خود خرته ... بعدشم اون زنیکه به
خانوادم اونطور گفت عصبی شدم ... ببخشید میدونم واسه

تو بد شد

_ جواب بده لوس نشو

_ االالی!

لبخند زدم
عصبی و شلوغ بود اما بدجنس نبود

یک بار هم چندوقت پیش با امیرواالال بحثش شده بود اما
بازهم از او دلخور نبودم

طاقت ظلم نداشت
چه به خودش و چه به بقیه و اکثر اوقات دربرابر

رفتارهای بقیه سرزنشم می کرد

برایش تایپ کردم :

جگوار سبا ساالالر 



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ االالن دیدم اس ام اسارو ... ناراحت نشدم ... ما از خونه
ی حاجی اومدیم بیرون!

با لبخندی کمرنگ ادامه دادم :

_ احتماالال چندوقت دیگه خونه بخریم ... میای میبینمت ...
فعالال خیلی درگیرم

بالالفاصله بعد از ارسال شدن پیام "اوکی" فرستاد

سرم را باالال آوردم
 به امیرواالال افتاد که مشمای داروهارا به دست داشت

چشمم
و هم زمان مشغول صحبت کردن با تلفن بود

هرچندثانیه یک بار با تاکید دستش را در هوا تکان می داد

باالالخره تماس را قطع کرد و سوار شد
بطری آب معدنی را سمتم گرفت :

_ قرص رو بخور ... تبت قطع نشد بریم درمونگاه

_ من خوبم امیرواالال ... کجا میریم؟



 

_ 

عینک آفتابی اش را به چشم زد و آرام گفت :

_ تورو میذارم آتلیه پیش علیرضا ... ترانه هم هست ...
برو اتاق باال استراحت کن ... خودمم میرم بنگاه

_ چی؟! دنبال خونه؟

_ آره

بهت زده ابرو باال انداختم :

_ پول چی؟

 _ هست تو حسابم

_ خب؟

بی حوصله سر تکان داد :

_ خب چی؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ بقیه اش چی امیرواالال؟ بقیه ی پول ... اون کمه

_ جور کردم

_ چطوری؟!

کالالفه پوف کشید :

_ از هوتن قرض گرفتم

عصبی و ناراحت سر تکان دادم
چاره ی دیگری نداشتم!

_ عجیبه ... این هوتنم جدیدا شده فرشته ی نجات

پوزخند زد :

_ همچینم فرشته ی نجات نیست ... قرار شد به جاش برای
نصف سهم هوتن هم من چک بدم ... مخارج مطب تمومی

نداره

با حرص پوف کشیدم :

_ تموم شه بره این روزهای لعنتی

جگوار سبا ساالالر 



 

نگاهی به مسیر انداختم و ادامه دادم :

_ من و نبری آتلیه ... منم باهات میام

_ برو استراحت کن فعال باید بگردم ... چند مورد پیدا کنم
فردا میبرمت تو انتخاب کن

با اصرار قانعش کردم و باهم دنبال خانه گشتیم

با شنیدن قیمت ها دوخوابه هارا همان اول از لیست خط می
زنیم

نزدیک عصر دو ساندویچ همبرگرمان را در ماشین می
خوریم و بعد دوباره مشغول بازدید از خانه ها می شویم

آخرین بنگاه که خانه ای نود متری در طبقه چهارم
ساختمانی قدیمی را نشانمان می دهد از خستگی حتی جان

روی پا ایستادنم نداریم

با مرد خداحافظی کردیم و خسته سوار ماشین شدم
عقربه ها ده و ربع شب را نشان می دهدند :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

_ کجا میریم؟

_ هتل

_ هتل چی امیرواال تو این وضعیت؟ ولش کن ... تو
ماشین بمونیم صبحم بریم دنبال خونه ... توروخدا الکی

پول خرج نکن

کالفه پوف کشید :

_ بریم مطب؟

زیرچشمی نگاهش کردم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

 شب و کجا بریم؟ اصالال حوصله ی سوال های مهراب و
_

چکاوک رو ندارم ... نمی شه تو ماشین بمونیم؟!

آرام و خسته خندید :

_ اونش با من ...

_



سبا ساالر

جگوار 

_ مگه االن کسی اونجاست؟

_ نه طبقه ی باال کسی نیست ... طبقه ی پایین تمام
وقتن ... بریم باال

سر تکان دادم
روبروی مطب ایستاد و ماشین را پارک کرد :

_ اگر چیزی الزم داری بردار ... من و بکشی هم دوباره
پایین نمیام الی ... وحشتناک خستم

چپ چپ نگاهش کردم :

_ خوبه از صبح باهمیم! صداتو یک جوری کردی انگار
تو معدن کار کردی امیرواال ... همه ی اون شبایی که
برمی گشتی اینطوری خودتو به خستگی میزدی همین

بود؟!

بینی ام میان دو انگشتش گرفت و محکم کشید :

_ پرحرفی نکن بچه ... حواستو جمع کن چیزی جا نذاری

در چمدان را باز کرد و همان صندلی عقب وسیله ها را
بیرون ریخت :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ شلوارک آبی ام کو؟

_ یعنی فکر میکنی من واقعا تو اون وضعیت دقت کردم
شلوارک آبیت کجاست؟

آرام خندید و حوله ها را روی صندلی انداخت
خودم را از صندلی جلو سمتش کشیدم و با چهره ای جمع

شده حوله هارا برداشتم :

_ ماشین کثیفه

_ آره ... هر روزم یک بدبختی جدید درست میکنه ... کلی
خرجش میشه ... باید کم کم عوضش کنیم

با خنده جواب دادم :

_ پول نداریم!

او هم به خنده افتاد :

_ االن هرکی این ساختمون و مطبو میبینه با خودش فکر
می کنه صاحبش تو پنت هاوس برج زندگی میکنه

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

از صدای خنده اش لب هایم بیشتر کش آمد :

_ نمی دونه طرف با زنش تو ماشین می خوابن

با بلندتر شدن صدای خنده اش با لبخند دستم را روی
دهانش فشردم :

_ هیش دیوونه ... اینجا مگه نگهبان نداره؟ االالن میربزن
بیرون

با لبخند دستم را بوسید :

_ دلم برای خندیدن تنگ شده بود

پلک هایم را روی هم فشردم :

_ منم ...

 به قول امیرواالال اگر کسی بخواهد شاد باشد یک دلیل
اصالال

از میان تمام غم هایش بیرون می کشد
حتی اگر مثل ما جایی برای خواب هم نداشته باشد!

_



 

* * * * * * * *

سنگینی سرم در عالم خواب هم اذیتم می کرد

سردم شده و گردنم درد گرفته بود
آرام چشمانم را از هم باز کردم و فضای ناآشنا را از نظر

گذراندم

با چشمان خواب آلود به امیرواال خیره شدم

سرش روی شکمم بود و با باالتنه برهنه و شلوارک آبی
اش خوابیده و عمیق نفس می کشید

دیشب دو کاناپه راحتی مطب را بهم چسبانده بود تا راحت
بخوابیم

صدای دستگیره ی در که بلند شد هول شده خواب الود
سعی کردم بنشینم اما سر امیرواال مانع می شد

شانه اش را عقب هل دادم :

_ امیر پاشو

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

پلک هایش حتی ذره ای تکان نخورد
صدای چرخش کلید آمد و من ناچار محکمتر عقب هلش

دادم

بدنش کمی چرخید و گوشه ی پیشانی اش لبه ی چوبی میز
خورد

ناله آرامش که در فضا پیچید با عذاب وجدان دستم را روی
محل ضربه کشیدم :

_ بمیرم ... از دستی نبود ... خودتو انداختی روی من
داشتم خفه می شدم

بدخلق چشمانش را باز کرد :

_ پشت در کیه؟

قبل ازینکه بتوانم جوابش را دهم در باز می شود و زنی با
مانتوشلوار رسمی و مقنعه مشکی با اخم وارد می شود

گیج نگاهم را از امیرواال که تنها شلوارکی به پا دارد گرفتم
و به خودم خیره شدم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

تیشرت قرمز و شلوار مشکی سوارکاری به تن داشتم و
موهای بلندم روی شانه هایم ریخته بود

به جز رژلب قهوه ای رنگش آرایشی نداشت

با نگاهی تیز و دهانی باز مانده ، متاسف سر تکان داد :

_ واقعا که آقای دکتر ... از شما توقع نداشتم

امیرواالال کالالفه پوف کشید و از جا بلند شد
انگار تازه یادش آمد برهنه است که زیرلب ناسزا گفت و

سمت پیراهنش رفت

زن نگاهی به من انداخت و دوباره با تاسف سر تکان داد :

_ شنیده بودم متاهلید دکتر! به هرحال به من مربوط نیست
اما لطفا دوست دخترتون رو محل کارتون نیارید!

امیرواالال شلوارش را برداشت و عصبی غرید :

_ همسرم هستن

قیافه اش با کت و شلوارک خنده دار شده بود
زن متعجب سر تکان داد :

جگوار سبا ساالالر 



 

زن که در را پشت سرش بست با ناله ی آرامی خودم را
روی کاناپه انداختم و خمیازه کشیدم :

_ این کی بود؟

بی حوصله و کالفه دستش را در هوا تکان داد :

 _ یکی از دکترا ... ولش کن

شلوارش را برداشت و ادامه داد :

_ چه قدر چروک شد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ واقعا؟ عذر می خوام ... من فکر کردم ... فکر کردم ...

نگاهی به اخم های درهم امیرواالال انداخت و در را باز
کرد :

_ من بهتره برم پایین

_



 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

بیست دقیقه بعد روبروی امالالک جعفری در ماشین نشسته
ایم

امیرواالال شیرکاکائو را سمتم گرفت :

_ بیا ... بخور ضعف نکنی تا نهار

بی میل گاز کوچکی از کیکم زدم و شیرکاکائو را از
دستش گرفتم :

_ زنگ زدی به جعفری؟

_ خوابه بابا ... کله سحر مگه جواب میده؟

برای چندمین بار خمیازه کشیدم و گردن دردناکم را مالیدم
صندلی را خواباندم و چشمانم را بستم :

_ اومد بیدارم کن

آرام صدایم زد

_ االالی؟

بدون اینکه دهان باز کنم "هوم" گفتم

جگوار سبا ساالالر 



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_کاش خونه رو مبله نمی دادیم ... وسیله از کجا بیاریم
حاالال؟

گیج خواب جواب دادم :

_ چندماه بیشتر نمونده ... سالشون که تموم شد میرن
دیگه ... وسایالالرو بیار تهران اونجا رو هم بفروش

_ میزنم به اسم تو ... اونجا مال خودته

لبخند زدم اما آنقدر خوابم می آمد که حتی جوابش را ندادم

دوباره صدایم زد :

_ االالی؟! موافق نیستی؟

کالالفه غریدم :

_ خوابم میاد امیرواالال ... اونجا رو بفروشیم یکم از قرضا
کم بشه ... حاالال االالن بذار بخوابم بعدا فکر می کنیم



 

تمام یک ساعت و چهل دقیقه تا آمدن جعفری را مجبورم
کرد بیدار بمانم

باالخره نزدیک عصر خانه ای هشتادمتری در طبقه دوم
ساختمانی نوساز به دلمان می نشیند

جعفری دست به کمر در خانه می چرخد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

چنددقیقه ای سکوت کرد اما همینکه کمی گیج شدم
انگشتانش را روی بازویم به سمت صورتم کشید و بینی ام

را فشرد

چشمانی که شک ندارم قرمز شده اند را باز کردم با اخم
خیره اش شدم

_ کرم داری؟

_ پاشو دیگه ... من نشسته خوابم نمیبره حوصله ام سر
میره

_



 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

دکتر من خواهرخانم خودم دنبال خونه بود اول اینجا رو  _
پیشنهاد دادم ... اون بنده خدا پولش نرسید وگرنه خیلی

مامانه ... تو این کوچه این ساختمون حرف نداره خدایی

امیرواالال نگاهم کرد و سر تکان داد تا نظر دهم

بی توجه به چشمان عجولش برای دومین بار وارد اتاق
شدم

 صبح پنجمین خانه بود که می دیدیم و از نظر امیرواالال و
از

جعفری هر پنج خانه مناسب بودند!

نگاهی به پنجره که رو به پارک کوچکی باز می شد
انداختم و لبخند زدم

امیرواالال وارد اتاق شد و پشتم ایستاد :

_ همین؟

به سمتش برگشتم
موهایش ژولیده و نامرتب بود

دستم را میان موهایش کشیدم و کمی عقب هلشان دادم
حال کمی مرتب تر شده بود :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ همین!

شب را خانه ی مهراب می مانیم
معلوم است چاوش و سیما کل اخبار را رسانده اند که

چکاوک و مهراب سوالی نمی پرسند

جو خانه اشان را دوست دارم
چکاوک نقاشی می کشد و موزیک بی کالمی گوش می دهد

و مهراب همانطور که زیر لب آواز می خواند به گفته ی
خودش برایمان غذایی فرانسوی می پزد

به محض خرید خانه ، مامان گلی چند جعبه از وسایلمان که
در زیرزمین عمارت بود را همراه قابلمه ی کوفته تبریزی

می فرستد

نهار را که میخوریم دست به کار می شویم

با زور طی و دستمال را دست امیرواال می دهم و
مجبورش می کنم کل خانه را طی بکشد و خودم به شستن
اشپزخانه مشغول می شوم اما هنوز چندساعت بیشتر نشده
از شدت خستگی روی قالیچه ی خاکی وسط هال پخش می

شویم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

همانطور که قابلمه و پیش دستی کوفته های ظهر را برمی
داشت به قالیچه اشاره زد :

_ اینو بکش تو اتاق ...

بیچاره وار نالیدم :

_ بکشش دیگه

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

زنگ خانه که به صدا در آمد زیرلب غر زد :

_ اه فرشارو آوردن حتما ... در رو باز کن االالی

حتی جان ایستادن هم ندارم :

_ باید بری کمکشون امیر ... در رو هم باز کن دیگه
خودت

با غرغر از جا بلند شد و بدون اینکه مطمئن شود چه کسی
پشت در است دکمه را فشرد

_



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

چشم غره ای رفت و از گوشه ی قالیچه گرفت :

_ حداقل پاشو از روش بچه

ریز خندیدم :

_ پاهامو حس نمی کنم

با تاسف سر تکان داد و همانطور که عقب عقب می رفت
قالیچه را همراه من سمت چهارچوب در کشید

صدای خنده ام بلند شد و نگاهی به پشت سرش انداختم :

_ برو چپ چپ ، نه برعکس ، چپ من میشه راست تو

 زنگ باالال که بلند شد سمت در رفت  

صدای

با شنیدن صدای چاوش هیجان زده از روی زمین بلند شدم
و سمت در رفتم

ساره هودی زرد رنگی به تن دارد و گوشه ی دیوار
ایستاده و دست مامان گلی قابلمه ی دیگری ست



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

بی توجه به چاوش که سمتم می آمد به طرف مامان گلی
دویدم

مهربان آغوشش را باز کرد و مرا به خودش فشرد :

_ آخ دورتون بگردم ... این دو سه شب خواب نداشتم

بغضش ترکید و شانه هایش لرزید :

_ تا نمی دیدم یک سقف باالالی سرتونه آروم نمی گرفتم

ساره کالالفه سر تکان داد :

_ چرا هندیش میکنی مامان گلی؟

بی توجه به ساره نگاهی به امیرواالال انداخت :

_ ببین توروخدا ... رنگش پریده بچم

چاوش خندید :

_ کجا رنگش پریده؟! یکم کثیف شده فقط ... بره حمام
رنگش برمی گرده

ساره بدخلق سمت چهارپایه رفت :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ مبل که بگیرین حداقل خسیسا

امیرواال چپ چپ نگاهش کرد :

_ انتخاب کردیم تا شب میارن ... میخوای زنگ بزنم بگم
مادام ساره تشریف آوردن زودتر بفرستن؟

مامان گلی بی توجه به بحثشان مشغول می شود

بدون اینکه به جمالت من و امیرواال که میگوییم زمین طی
کشیده شده است طی را دست چاوش داد و خودش با

دستمال و مواد شوینده به جان کابینت ها افتاد

_ 

* * * * * * * * 

متاسف به صورت کبودش نگاه کردم :

_ آخه چرا شکایت نمی کنی احمق؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

بدون اینکه دلخور شود چادر مشکی را روی سرش انداخت
و ملتمس نگاهم کرد :

_ ساکت باش االالی توروخدا ... بچه ها بفهمن کلی حرف
در میاد

با اعصابی خورد چپ چپ نگاهش کردم و جزوه ام را از
روی دسته ی صندلی برداشتم

صبر کردم آخرین دانشجو هم از کالالس خارج شود و بعد
غریدم :

_ چرا اینطوری میکنی سارینا؟ ناسالالمتی خودت داری
حقوق میخونی ... چرا نمیری پزشک قانونی

کیفش را برداشت و سمت در رفت
پشت سرش راه افتادم

_ نمی تونم االالی ... محمد دیوونست ... حتی سامان و
بابامم ازش می ترسن

نزدیک در دانشگاه که رسیدیم دستم را کشید :

_ این پسره اینجاست باز ... بیا از اون در بریم

جگوار سبا ساالالر 



 

کنجکاو پرسیدم :

_ کی؟

_ همون آرتا

با اخم نگاهم را دزدیدم :

_ ول نمیکنه چرا ... اون سری شماره ام رو از بچه ها
گرفته بود امیرواال حساس شد ... بهش گفتم متاهلم

هم زمان موبایل در جیب مانتو جلوبازم لرزید
اس ام اس امیرواال را که دیدم کالفه پوف کشیدم :

_ نرو اون سمت ... امیر اومده دنبالم

با تردید سر تکان داد :

_ پس من میرم

_ بیا برسونیمت

دستش را در هوا تکان داد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

_ مسیرم فرق میکنه ... بعدا می بینمت

دور که شد از در خارج شدم و سعی کردم به او بی اعتنا
باشم

با چشم دنبال امیرواال گشتم اما خبری نبود

دستم سمت موبایلم رفت که صدای آرتا بلند شد :

_ االی؟

ابروهایم در هم فرو رفت
شماره ی امیرواال را گرفتم

 رد داد
پس احتماال نزدیک بود

از ارتا فاصله گرفتم
از ماشین گران قیمتش پیاده شد و طرفم آمد

هم سن و سال خودم بود با ته چهره ای آشنا که تشخیص
نمی دادم کجا دیده بودمش

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

_ 

_ تو چی می خوای از من؟ چرا راه افتادی دنبالم آخه؟

دهان باز کرد تا حرف بزند که خودم ادامه دادم :

_ بهت گفتم متاهلم
 

اخم هایش درهم فرو رفت :

_ جوابمو ندادی ... گفتم تنها بودی زنگ بزن

با حرص گوشه ی لبم را به دندان گرفتم تا صدایم جلوی در
دانشگاه باال نرود

می دانستم دردسرش برای هردویمان است

خواستم عقب بکشم که بی توجه به سنگینی نگاه های
اطراف بازویم را گرفت :

_ سوارشو

با تشر دستم را کشیدم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

_ ولم کن دیوونه شدی

با دیدن ماشین امیرواال از او فاصله گرفتم تا برخوردی
پیش نیاید اما امیر از اتومبیل پیاده شد و در را بهم کوبید

مثل همیشه عینک آفتابی به چشم داشت و اخم هایش درهم
بود

نزدیک که شد بازویش را گرفتم :

_ بریم امیرواال

عینک آفتابی را از چشمش برداشت و عصبی پرسید :

_ چی شده ... چرا به زور می کشیدت؟

_ بریم توروخدا دارن نگاه میکنن

آرتا پوزخند زد :

_ دوست پسرته؟

امیرواال خشمگین یک قدم جلوتر رفت و تیز نگاهش کرد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

_ شوهرشمR ... فرمایش؟!

 پوزخندهایی که بین بچه ها آرتا دوباره از همان نوع
معروف شده بود زد و بی توجه به امیرواال خیره ام شد :

_ بهت زنگ میزنم االی

امیرواال روی شانه اش کوبید :

_ پس آویزونی که شماره اش از روی گوشی زنم پاک
نمیشه تویی! زنگ نزن تو بلک لیستی ... این سمت و نگاه

کن ببینم به کی زنگ میزنی؟!

ملتمس بازویش را کشیدم :

_ امیرواال ... لطفا همه دارن نگاه میکنن

دوباره با تشر روی شانه اش کوبید که ارتا با همان پوزخند
گوشه لبش قدمی عقب رفت

_ دفعه دیگه از چندمتری زن من رد نشو چه برسه به
اینکه بخوای دستش رو بگیری

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
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سبا ساالر

جگوار 

آرتا خونسرد خندید :

_ چیزی نمی گم چون آبروی االی برام مهمه

امیرواال که عصبی یقه اش را گرفت با التماس دستش را
کشیدم

صدایم از ترس می لرزید :

_ امیر ... جون من ... دردسرش برای من میشه ... ولش
کن این نفهم رو ارزش نداره

_ 

بعد از مکث کوتاهی با ضرب یقه اش را رها کرد

 آرتا بی تعادل دو قدم عقب رفت

نفس راحتی کشیدم و دست امیرواال را گرفتم :

_ بریم

نگاه خشمگینش را از چشمان ارتا نمی گرفت
محکم تر دستش را کشیدم :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ بریم امیرواال

نفسش را محکم بیرون فرستاد و سمت ماشین رفت
صندلی جلو که نشستم پایش را روی گاز فشرد و موهایش

را چنگ زد :

_ این مردک شمارتو از کجا آورده؟

پنجره را پایین کشیدم تا شاید باد خنک کمی از التهاب
صورتم کم کند :

 _ از بچه ها حتما

زیرلب فحش رکیکی داد و سرعتش را باال برد

به خانه که رسیدیم به محض باز کردن دکمه های مانتوام
شعله گاز را روشن کردم و سمت اتاق رفتم

روی تخت دراز کشیده و بازویش را روی چشمانش گذاشته
بود

چهارزانو کنارش نشستم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ اعصابتو بخاطر اون عوضی داغون نکن خب؟

آرام سر تکان داد
انگشتم را روی قفسه سینه اش کشیدم :

_ یکی دیشب قول داد کمک کنه نهار فردا رو که من
کالالس داشتم درست کنیم

کمرنگ لبخند زد :

_ سرم درد میکنه ... درست کن شام با من

دستش را کشیدم :

_ کمک کنی سرتو یک ماساژ باحال میدم حالت جا بیاد ...
پاشو دیگه

بدخلق روی تخت نشست و پیراهنش را دراورد

چندماه پیش خانه کرج خالی شده و با وجود نارضایتیه
امیرواالال به درخواست من فروخته شد

این خانه را دوست داشتم ...



سبا ساالر

جگوار 

در این چندماه حاج بابا را ندیده بودیم
مامان گلی و چاوش تند تند به دیدنمان می آمدند و

هرچندبار ساره هم همراهشان می آمد و یک ساعت بعد
زودتر از بقیه می رفت

با دیدن امیرواال که پیشبند سبز رنگ آشپزی بسته بود
خندیدم :

_ مثل اونبار نمک یادت نره سرآشپز

گوشت چرخ کرده را در روغن ریخت و زیرلب غر زد :

_ لعنت به من اگر دفعه ی بعد قولی به تو بدم

_ 

صفحه تلفن همراهش روشن شد
موبایل را سمتش گرفتم :

_ هوتن

دستش را در هوا تکان داد :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ ولش کن عصر زنگ میزنم ... جواب بدم اصرار می
کنه برم مطب

بی خیال شانه باالال انداختم و روی میز چوبی آشپزخانه
نشستم :

_ دیگه از پسرش حرفی نزد؟

_ نه ... میگه تهران نبوده ... البته اگر راست بگه ...
خیلیم از دستش شاکیه

سیبی از ظرف میوه برداشتم و خندیدم :

_ هوتن از کسی شاکی باشه بدون اون طرف دیگه چه
جونوریه

ادویه اضافه کرد و سمتم آمد
دستانش را دو طرفم روی میز گذاشت و گاز بزرگی از

سیب دستم زد

با لبخند سرم را روی شانه اش گذاشتم که بوسه ی به الالله
ی گوشم زد :



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ خط جدید میگیرم برات عروسک ... اون عوضی دوباره
مزاحمت شد بگو بهم

با بلند شدن دوباره ی صدای موبایلش سرم را برگرداندم و
به صفحه اش خیره شدم :

_ جواب این بدبخت و بده امیر شاید کار مهم داره

کمی فاصله گرفت و تماس را وصل کرد :

_ جان هوتن؟

گاز دیگری از سیب زدم و او خندید :

_ واسه این زنگ میزدی؟! فکر کردم میخوای بکشونیم
مطب جواب نمیدادم

به پرروییش خندیدم و با تاسف سرتکان دادم
هوتن برخالالف انتظارم بد نبود

حداقل برای ما بد نبود!

در کار حرفه ای بود و حساب کتاب دستش بود
اکثر پیش بینی هایش درست از آب در می آمد



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

 چک و سفته های امیرواالال دستش بود اما امیرواالال
بعضی

هم خیلی وقت ها چک های امضا شده ی او را مدت ها
نگه می داشت تا به دست فروشنده ها برساند

نه اینکه زیادی با هم صمیمی باشند اما هردو قابل اعتماد
بودند

هوتن دو بار برای شام به خانه ی مان آمد و کم کم نگرانی
ام کمتر شد

 و زیرک بود اما به قول خودش امیرواالال به دلش نشسته
رند

بود و آدم خیانت به شریکش نبود

امیرواالال که موبایل را قطع کرد سر تکان دادم :

_ چیکار داشت؟

خندید و فلفل دلمه ای هارا روی میز گذاشت :

_ اینارو ریز کن ... هیچی بیچاره میگه دارم میرم تبریز
حواست به کارا باشه سه چهار روز نیستم

_



 

_ پسره براش دردسر شده نه؟

 _ نمیدونم اما این چند روز خیلی اعصابش به هم ریخته

همانطور که سیبم را میجویدم بی تفاوت سر تکان دادم و
حرف دیگری نزدم

این روزها معنی واقعی آرامش را درک می کردم و هزار 
بار خدا را شکر می کردم که به این خانه آمدیم

عصر بی توجه به چشم غره های امیر واال روی کاناپه
دراز کشیدم و خط به خط جزوه ام را با صدای بلند خواندم

تا حفظ شوم

معترض لیوان چای اش را روی میز کوبید و با پوف 
کالفه ای از جا بلند شد

پوشه مطب را باال گرفت و شاکی گفت : 

_ خوبه منم آمارها رو بلند بلند بخونم؟!

سمت اتاق رفت که صفحه موبایل روشن شد 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

 نیم خیز شدم و موبایل را برداشتم 

_ بیا موبایلت رو هم ببر تمرکزم بهم می ریزه

نگاهی به اسم هوتن انداختم و ادامه دادم : 

 _ این هوتنم ولت نمیکنه ها

راه رفته را برگشت و موبایل را گرفت :

_ بله هوتن؟ چی شده امروز اینقدر یادم میکنی!

نمی دانم فرد پشت خط چه گفت که رنگ امیر باال پرید : 

 _من ... من همکارشونم

با چشمان تنگ شده روی مبل نشستم :

_ چی شده؟

بی توجه به من ادامه داد : 

_ کدوم بیمارستان؟ حالش چطوره؟

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

ابرو باال انداختم 
امیر واال کالفه گفت : 

_ باشه خبر میدم بهشون ... من دوستشم ... شرایطش
خوبه؟

کمی مکث کرد و بعد وارفته چانه اش را مالید : 

_ یا خدا ... من میام

 تماس را قطع کرد
مضطرب کنارش ایستادم :

_ چی شده هوتن طوری شده؟

موهایش را چنگ زد : 

 _ ماشینش رفته تو دره

با چشمان گشاد شده تکرار کردم :

_ چی؟ زنده است؟

رنگ پریده در سکوت نگاهم کرد 

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 
مات سرتکان دادم :

_ مرده؟!

سرش را به نشانه تایید تکان داد
بهت زده دستم را به دیوار گرفتم : 

_ باورم نمیشه

_ 

دست به کمر سمت آشپزخانه رفت و دوباره راه رفته را
بازگشت

گیج و سردرگم بود 

 سعی کردم به خودم بیایم 
لبم را با زبان ترک کردم :

_ خب ... خب حاال باید به خانوادش خبر بدیم

جوابم را نداد 
جلو رفتم و دستم را روی بازویش گذاشتم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

 

  

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ امیر واالال صدامو میشنوی؟ باید به خانوادش خبر بدیم
چون شماره تو آخرین تماسش بوده به تو زنگ زدن  

احتماالالً
... گوشیش رمز نداشته؟ شماره ای از پسرش داری؟

سرش را به نشانه نفی تکان داد و روی کاناپه نشست

_ کسی رو نداشت یا حداقل من نمی دونستم ... این پسر هم
تازه چندماهه سر و کله اش پیدا شده

مکث آرامی کرد و زیر لب ادامه داد :

_ وای خدا

معلوم بود به هم ریخته و نمی داند چه کار کند
سمت آشپزخانه رفتم و با لیوان آبی برگشتم

نصفش را خودم سر کشیدم و نصف دیگرش را سمت امیر
واالال گرفتم

کجا تصادف کرده؟ کدوم بیمارستان؟ آوردنش تهران؟  _

گرفته سر تکان داد :

_ آره از بیمارستان تهران تماس گرفت طرف

جگوار سبا ساالالر 



 

_ میخوای چیکار کنی؟

از جا بلند شد : 

_ میرم بیمارستان

بی توجه به امتحان فردایم پشت سرش سمت اتاق رفتم : 

_ باشه منم میام پس

_ بشین سر درست

_ میان ترمش حذفی نیست ... میام منم تنهایی

ماشین را کوچه ی پشتی بیمارستان پارک کرد و وارد شدیم

تا زمانی که پرستار خبرش را تایید کرد هنوز هم باورم
نمیشد هوتن مرده است

 امیرواال کالفه روی نیمکت نشست
دستم را روی شانه اش گذاشتم :

_ باید زنگ بزنیم پسرش

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

صبح با اصرار امیرواال سر جلسه ی امتحان می روم و با
زور نصف سواالت را جواب می دهم

 سارینا همراهم از سر جلسه بلند شد
از در که بیرون زدیم کنجکاو نگاهم کرد :

_ چرا مشکی پوشیدی؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

سر تکان داد و موبایلش را از جیبش بیرون آورد

_ مگه نگفتی شماره اش رو نداری؟

_ از منشی مطب بگیرم ... چندبار هوتن شماره اش رو
داده بود زنگ بزنه

کنارش همانطور ایستاده به دیوار تکیه دادم
با پسر هوتن که تماس گرفت دستش را کشیدم :

_ پاشو بریم ... از دست ما کاری برنمیاد ... فردا زنگ
بزن برای مراسم بپرس ازشون

_



 

مقنعه ام را درست کردم :

_ امیرواال منتظره ... شریکش فوت شده داریم میریم
مراسم اون

متاسف سر تکان داد
جدا که شدیم با عجله سمت ماشین رفتم و سوار شدم :

_ دیر شد امیر کاش نمیومدم سر جلسه

ماشین را راه انداخت :

_ خوب بود؟

در آینه ی جلو رژلب کمرنگم را با دستمال کاغذی کمرنگ
تر کردم :

_ بد نبود پاس میشم

آرام خندید :

_ میخواست بمونه سال بعد بخونه تازه ... امتحاناتم به
زور میخونی دختره

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

چپ چپ نگاهش کردم :

_ خوب شد نموندم ... از آخر مثل تو با گاو و گوسفند سر
و کار داشتم ... اصال برو همه جا افتخار کن بگو زنم

وکیله

دوباره آرام خندید :

_ احتماال من کارم طول بکشه ... از اونجا آژانس میگیرم
برات برگرد خونه

_ چی کار داری؟

_ چک و سفته ها همه دست هوتن بود ... تکلیف اونا رو
روشن کنم

با تاسف ادامه داد :

_ اصال باورم نمیشه ... همین دیروز داشتم باهاش حرف
میزدم

لبخندم محو شد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ زشت نیست همین روز اول بحث چک و سفته وسط
بکشیم؟

_ چرا اما خیلی مهمه ... کسی رو هم نداشت هوتن که من
باهاش آشنا باشم ... معلوم نیست بعدا ببینیمشون یا نه ...
حداقل شماره پسره رو بگیرم ببینم میخواد چیکار کنه با

سهم باباش

برخالالف چیزی که فکر می کردیم جمعیت زیادی آمده
بودند

کسی را نمی شناختیم
گوشه ای ایستادیم و در سکوت فاتحه خواندیم

صدای گریه ها مثل مراسم های دیگر حتی زمانی که هوتن
را به خاک می سپردند بلند نبود

منشی مطب هم آمده بود
با دیدنمان جلو امد و احوال پرسی کرد

امیرواالال پرسید :

_ پسر هوتن کدومشونه؟



سبا ساالر

جگوار 

منشی با دست به نقطه ای اشاره زد :

_ اونجاست دکتر ... اسمش آرتاست ... آرتا مستوفی!

_ 

گنگ مسیر نگاهش را دنبال کردم و به او رسیدم

چشمان آبی رنگش اصال از نظرم دوست داشتنی نبود
 و شلوار سورمه ای به تن داشت پیراهن مشکی

امیرواال تیز نگاهش کرد :

_ این همون پسره نیست؟

آرام سر تکان دادم :

_ خودشه

_ مگه سر کالسات تاحاال فاملیش رو نشنیدی؟ نمیدونستی
پسر هوتنه؟!

کالفه و متعجب سر تکان دادم :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ نمی دونستم! این همه تشابه فامیلی

نگاهم را سمت آرتا برگرداندم
گریه نمی کرد ، حتی ناراحت هم نبود

بی تفاوت دست چپش را درون جیب شلوار خوش دوختش
فرو برده بود و هر چنددقیقه یک بار در جواب پسری که

کنارش ایستاده حرفی می زد

چشمانم را به زمین دوختم تا نکند سنگینی نگاهم را حس
کند

_ تو برو تو ماشین االی

_ میخوای بمونی؟

_ خلوت تر بشه میرم باهاش حرف می زنم

سرم را تکان دادم :

_ میخوای بمونم؟ تسلیت بگیم ... باالخره تنها فامیلش که
همین پسره نیست

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ الالزم نیست ... منم بخاطر شرایطش میرم ... تسلیت
میگم شماره اش رو هم میگیرم

بی حواس جواب دادم :

_ من میتونم شمارش رو پیدا کنما

تیز نگاهم کرد
ادامه ندادم

کیفم را سر شانه ام باالالتر کشیدم :

_ من میرم ...

با صدای آرتا جمله ام ناقص ماند :

_ به به ... شریک جدید!

سمتش برگشتم
برخالالف انتظارم با لبخندی کج خیره ی امیرواالال بود

آخرین بار امیر با زور یقه اش را رها کرده بود و امروز
دوباره روبه رو شده بودند

امیرواالال سرد نگاهش کرد :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ تسلیت می گم

_ 

مضطرب لبم را به دندان گرفتم

 آرتا تشکر کرد
نگاهش که به سمت من کشیده شد امیرواال دستم را گرفت :

_ بشین تو ماشین عزیزم ... هوا سرده

تسلیت آرامی گفت و خواستم عقب برگردم که لبخند زد :

_ ممنونم

خیره چشمانم مکث کوتاهی کرد و ادامه داد :

_ االی

با اخم کمرنگی که میان ابروهایم جا گرفته بود عقب
برگشتم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

صندلی جلو نشستم و از همان فاصله نگران خیره اشان
شدم

آرتا جدیدا به دانشگاه آمده بود اما از همان ابتدای ورود
حسابی جلب توجه کرد

از او ، نگاهش به دخترها و رفتار مغرورانه اش نفرت
داشتم

 باز شدن در به چهره ی برافروخته ی امیرواالال خیره شدم
با
:

_ چی شد؟

در را بهم کوبید و موهایش را چنگ زد :

_ میگه حاالال حرف می زنیم

_ برای چی عصبی شدی پس؟

صدایش کمی باالال رفت :

_ این همه آدم اون وقت درست همین عوضی باید سروکله
اش پیداشه

جگوار سبا ساالالر 



 

سعی کردم آرامش کنم :

_ اگر پس نده می تونی شکایت کنی! میشه خیانت در
امانت

_ حاال همین االن خانم برای ما وکیل شده!

شاکی و بهت زده نگاهش کردم :

 _ چته امیر چرا عصبی هستی به من میپری؟!

با حرص پوف کشید :

_ حاال بگو ببینم چکای خود هوتن که پشتش امضای منم
هست چی؟ اونا تکلیفش چیه؟

با تمسخر پوزخند زدم :

_ برو بابا بیشعور

گرفته خندید :

جگوار سبا ساالر
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_ ولی واقعا از زمین و آسمون میرسه خداروشکر! تازه
چندوقت بود کارا ردیف شده بود یکم ...

بحث را تغییر دادم تا حواسش پرت شود :

_ دانشگاه بودم مامان گلی زنگ زد ... می گفت
امیرواالالرو یک شب راضی کن برای شام بیاین اینجا

زیرچشمی با اخم نگاهم کرد :

_ این بدبختم بین ما گیر افتاده ... کاری که از دستش
برنمیاد تا یک چیزی میشه قیمه درسته میکنه مارو بکشونه

اونجا

آرام خندیدم
حق با او بود!

_ تو چی گفتی؟

پوزخند کمرنگی زدم و بی خیال شانه باالال انداختم :

_گفتم امیرواالال هم بیاد من نمیام!

_

جگوار سبا ساالالر 



 

بی حال لبخند زد :

_ نه بابا؟ چه عجب

خندیدم
چنددقیقه بعد روبروی خانه ایستاد :

_ برو عزیزم

_ تو نمیای؟

_ برم مطب

دستش را گرفتم :

_ مطب چیکار؟ امروز که خبری نیست

کالفه دستی به صورتش کشید :

_ نمی دونم ... اصال هنوز باورم نشده االی

بازویش را نوازش کردم :
جگوار سبا ساالر
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_ بیا بریم باالال ... امروز کسی نیست امیرواالال

_ مدارک و سرجمع کنم ... ببینم چی دست هوتن بود چی
دست من ... حسابشو داشته باشم

باز کردم : از ماشین پیاده شدم و در سمت راننده را 

_ فردا میری ... االالن بریم باالال

کالالفه نگاهم کرد :

_ اذیت می کنی؟

_ مگه بچه ام؟

زیرچشمی نگاهی به خیابان خلوت انداخت و دستم را کشید

بی تعادل روی پایش نشستم و کمرم را به فرمان تکیه دادم

دستش را روی گونه ام کشید :

_ داری اذیت می کنی جوجه ام
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دستش را گرفتم و با زور از خودم دور کردم

صدای زمزمه پرشیطنتم به سختی به گوش رسید :

_ تو ماشین؟ جلوی در خونه؟ از شما بعیده آقای دکتر!

آرام خندید :

_ چیکار کردم مگه؟! ذهنت منحرفه خانم وکیل

ذوق زده خندیدم :

_ آخ کی بشه من مدرکم رو بگیرم

با خنده پایینم گذاشت و خودش هم پیاده شد :

_ دعا کن این مرتیکه راه بیاد وگرنه که اولین موکلت
شوهرته!

گرفته مشت آرامی به بازویش کوبیدم :

_ مسخره نشو

در خانه را باز کرد و کنار ایستاد تا اول وارد شوم

جگوار سبا ساالالر 



 

آرام خندیدم :

_ گفتم بیای باال استراحت کنی خسته ای

شالم را از سرم کشید و لب هایش را روی گردنم گذاشت :

_ اتفاقا من خیلی سرحالم

 _ من خسته ام

بوسه ای روی پوست شانه ام نشاند :

_ تورو هم سرحالت میارم

ریز خندیدم و از پایین خیره ی چشمانش شدم
جگوار سبا ساالر
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کیفم را کنار جاکفشی انداختم و خواستم سمت اتاق بروم که
دستم را کشید و آرام به دیوار راهرو کوبیدم :

_ کجا؟ کی دلبری می کرد که بیا باالال امروز نرو مطب؟

_
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کالالفه پوف کشید و با خشونت سرم را به دیوار فشرد :

_ چشمات وحشیه عشقم!

دست هایم را دور گردنش حلقه کردم و او لب هایش را
جایی میان ابروهایم فشرد

از فشار دستش روی پهلویم آرام ناله کردم :

_ آروم امیر

لب های مرطوبش را روی پوستم کشید :

_ تو که چشمای خودت رو نمیبینی ... اینطور خیره که
میشی دیوونه کننده میشن

با خنده کمی چرخیدم تا از فشرده شدن سرم به دیوار
جلوگیری کنم

عقب عقب رفتم و او قدم به قدم همراهم آمد

جزوه های درسی من و پوشه های مطب را با یک حرکت
از روی کاناپه پایین انداخت و روی بدنم خیمه زد

جگوار سبا ساالالر 
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جگوار
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مقصد بوسه های سوزانش اینبار لب هایم است

دستش را که از روی گردنم پایین آورد آرام خودم را جمع
کردم

واکنشم را که دید انگشتانش را دوباره باالال کشید و آرام
زمزمه کرد :

_ جان؟ گردنت گرفته؟

کمرنگ لبخند زدم و او بوسه ای کنار دستش ، روی پوستم
زد :

_ ماساژ بدم؟

لب زدم :

_ بده

از جا بلند شد ، پیراهنش را از تن در اورد و بدجنس ،
دستم را کشید :

_ پس بیا بریم تو حمام ماساژت میدم

جگوار سبا ساالالر 



 

 بلند خندیدم
خنده ام را که دید خم شد ، یک دستش را زیر پاهایم و

دست دیگرش را زیر گردنم انداخت و بلندم کرد :

_ خودم می برمت پرنسس

بدون مخالفت دست هایم را دور گردنش حلقه زدم و سرم
را در گردنش فرو بردم

وارد حمام شد
نفسم را که سرشانه اش فوت کردم در حمام را بست و بی

طاقت لب هایش را روی لب هایم گذاشت ...

_ 

سوار آسانسور شدم و دوسمت مانتو بنفش رنگ جلوبازم را
بهم نزدیک کردم

صدای موبایلم برای چندمین بار درامد اما توجه نکردم

می دانستم یا چاوش است و یا ساره

جگوار سبا ساالر
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هنوز ده دقیقه تا ساعت قرارمان مانده ، زنگ بارانمان
میکردند

از آسانسور که بیرون آمدم صدای آرام منشی مطب در
فضا پیچیده بود

سرم را برگردانم
تنها دختری جوان با قفس کوچکی که نمی توانستم تشخیص

دهم چه حیوانی در آن است روی کاناپه به انتظار نشسته
بود

به نظر همستر و یا خرگوش می آمد

رو به منشی که با تلفن مشغول بود سری تکان دادم و با
دست به اتاق امیرواالال اشاره کرده و لب زدم :

_ تنهاست؟

از جا نیم خیز شد و برای ثانیه ای تلفن را از خودش دور
کرد :

_ سالالم خانم دکتر ، نه تنها نیستن اما آخرین مراجعه
کنندشون بودن



سبا ساالر
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با لبخند سر تکان دادم
از همان ابتدا خانم دکتر صدا می زد و من دلیلش را

نفهمیدم

مردی با کت شلوار و خانمی میانسال که از اتاق خارج
 شدند سمت اتاق رفتم

پشت به من ایستاده بود و با خستگی دست هایش را می
کشید

چندین هفته از مرگ هوتن گذشته بود و همه چیز ظاهرا
آرام بود

تقه ای با انگشت اشاره به در کوبیدم که با همان سر پایین
افتاده سمت میزش رفت :

_ برای امروز بسه خانم منتظری ... کسی رو نفرستید
داخل باید برم

با لبخند وارد شدم :

_ یک ربع پیش باید می رفتید آقای دکتر

سمتم برگشت ، نگاهی به لباس هایم انداخت و آرام خندید :

جگوار سبا ساالر
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_ بنفش بهت میاد

صبح هم سارینا همین را گفته بود!

_ مرسی ... بریم؟ چاوش و ساره دیوونم کردن انقدر زنگ
زدن

سری تکان داد و موبایلش را برداشت :

_ آره کاری ندارم دیگه

_ یک خانمی بیرون نشستن ها ... دیر میشه

_ با دکتر بهرامین ... کاری به ما ندارن

کنار هم به سمت در خروجی رفتیم که مردی داخل آمد

نگاهم را از کفش های مردانه و شلوار کتان آبی رنگش
گرفتم و خیره ی صورتش شدم

آرتا مستوفی!

_ 

جگوار سبا ساالر
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 ابروهایم بهم نزدیک شد
خونسرد گفت : 

_ شب بخیر

امیرواال جدی نگاهش کرد :

_ شب بخیر ... قرار بود دوساعت پیش همو ببینیم

آرتا بیخیال لبخند زد :

 _ برنامه هام جور نشد

امیرواال سر تکان داد :

_ تا اونجایی که از بابات شنیدم سرکار نمیری ...اما من
دوساعت پیش بخاطر تو به کسی وقت ندادم ... کاش برنامه

هات رو جور میکردی

گوشه لبم را به دندان گرفتم
طوری با او حرف می زد انگار آرتا کم سن و بچه است

جگوار سبا ساالر
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 اخم عمیقش معلوم بود خودش هم از حرف های امیرواالال
از

خوشش نیامده :

_ حاالال که اینجام

امیرواالال به من اشاره زد :

_ متاسفانه داشتیم میرفتیم

لجباز شده بود
می دانستم از آرتا خوشش نمی آید و اگر از همین اول

اینطور بحث می کرد به ضرر خودمان تمام می شد

نگاهش کردم :

_ من تو ماشین منتظر میمونم

_ الالزم نیست فردا میان

ملتمس نگاهش کردم تا لجبازی را کنار بگذارد

خیره ی آرتا شد :

_ چک و سفته ها همراهتونه؟

جگوار سبا ساالالر 



 

آرتا کج لبخند زد :

_ در این باره هم صحبت می کنیم

نگاهی به من انداخت و ادامه داد :

_ البته اگر قرار نیست برین

امیرواال با جدیت به اتاقش اشاره زد
سمت در رفتم :

_ من منتظر میمونم

آرتا به طرف اتاق رفت و امیرواال دستم را گرفت :

_ الزم نیست ... زیاد طول نمیکشه ... باهم میریم

پشت سرش وارد اتاق شدیم
منشی از جا بلند شد :

_ من می تونم برم دکتر؟

 نگاهی به اطراف انداختم

جگوار سبا ساالر
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خبری از زن با قفس همسترش هم نبود

امیرواال همانطور که در را می بست سر تکان داد :

_ بله خسته نباشید

_ 

آرتا بدون تعارف روبروی میز نشست ، پای راستش را
روی پای دیگر انداخت با رضایت خیره ی اتاق بزرگ

شد :

_ میبینم که بابام خوب خرج کرده

دور تر روی صندلی دونفره نشستم :

_ بابات و امیرواال! هرچی بوده شریکی بوده!

امیرواال کنارم نشست و آرتا با تمسخر رو به او خندید :

_ نمی دونستم شما هم تو کار ساخت و سازید؟!

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ داشتید میومدید باالال تابلو رو ندیدی؟! اینجا مطبه و من
دامپزشکم

_ اما از اول مطب نبوده مگه نه؟!

کالالفه جمله اش را قطع کردم :

_ به چی میخوای برسی؟

آرتا لبخند زد :

_ اومدم اینجا که حرف بزنیم االالی

امیرواالال نگاهی به ساعت مچی گران قیمتش انداخت :

_ شما شاید بیکار باشی اما ما نه! برای وقت گذرونی
اومدی؟ همون روز اول هم گفتم ... چک من که دست

بابای خدا بیامرزته تاریخش چند روز دیگه میرسه ... سفته
ها و مهم تر از همه این مطب

_ من ایران نمی مونم! سهمم ازینجا رو میخوام

بهت زده نگاهش کردم
نیامده سهم دار شده بود!

جگوار سبا ساالالر 



 

امیرواال عصبی گفت :

_ چی میگی؟ مگه میشه؟ هرچی سود سهم بابات بوده میاد
به حساب تو ... مفت میخوری میخوابی خرحمالیاشم مال

ماست ... چی میخوای دیگه بچه جون؟

_ هرچی هوتن داشته االن مال منه! قراره خودم براش
تصمیم بگیرم! اگر داری سهمم رو بخری بسم هللا

امیرواال خشمگین دستی به گردنش کشی
نگران به صورت قرمز شده اش خیره شدم :

_ چک و سفته ها؟

آرتا با لبخند کمرنگی سر تکان داد :

_ کدوم چک و سفته ها؟!

صدای زنگ موبایلم بلند شد
مضطرب خاموشش کردم و با استرس پنجه ی پایم را پشت

سر هم به زمین کوبیدم

امیرواال از میان دندان های بهم فشرده شده اش غرید :

جگوار سبا ساالر
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آرتا تسلیم وار دست هایش را باال گرفت :

_ فقط داریم حرف می زنیم

جگوار سبا ساالر
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_ چک تاریخش چند روز دیگه ست ... بیست و چهار
ساعت قبلش قراره پول بزنن به حسابم ... دست بابات

بود ... خودش پول و نقد میکرد و برای قسط وسیله و بقیه
ی هزینه ها واریز می زد

_ به اسم کیه؟ هیچکس؟! اما چک االالن دست منه ... بحث
اینجاست! تو چک و سفته هات پیش بابای من بوده! پس

دارایی اون حساب میشه ... بهتر بگم! دارایی من!

امیرواالال صدایش را باالال برد :

_ هوتنم خیلی وقت ها دست من چک داشت ... این سری  
من شلوغ بودم اون رفت دنبالش ... میخوای به چی برسی
آرتا مستوفی؟  

_
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_ منم دارم برات توضیح میدم ... تکلیف اینجام مشخصه!
مثل روال قبلش ... هرچی سود هوتن بوده ازین به بعد میاد

تو حساب تو

_ یک بار گفتم قصد فروش دارم!

امیرواالال بالالفاصله جواب داد :

_ باشه! مشتری پیدا کن برای سهمت!

از جا بلند شد :

_ بریم االالی

پشت سرش بی توجه به آرتا بیرون رفتم
از پله ها زودتر از من از پایین آمد و برای نگهبان سر

تکان داد :

_ آقایی که باالال هستن دارن میرن ... تا چنددقیقه ی دیگه
پایین نیومدن برو باالال

نگهبان که تایید کرد سوار ماشین شدیم

عصبی و کالالفه ماشین را روشن کرد :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ کجا میخواستین برین؟

آرام زمزمه کردم :

_ میخوای بریم خونه؟

_ نه خونه چرا ... آدرس بده

آرام آدرس را زمزمه کردم
سکوتمان فقط چند دقیقه دوام داشت :

_ سفته ها رو برای چی دادی؟

بی حوصله توضیح داد :

_ اول که مطب رو گرفتیم برایم خرید وسیله و دستگاه ها
و بقیه مخارج سهممون مساوی بود ... کم کم پول کم

اومد ... هوتن بیشتر گذاشت ... سفته دادم بهش اما از روی
سودم درصد بیشتری می گرفت ... تا یک سال دیگه تموم
شده بود تقریبا ... سفته هارو هم همون اول دادم ... هنوز

زیاد شناخت نداشتیم ... منتظر بودم خرجاش جبران شه بعد
ازش بگیرم

جگوار سبا ساالر
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سرم را تکان دادم
روبروی کافه رستوران باصفایی ایستاد اما دیگر حوصله

ای برایم نمانده بود

از ماشین پیاده شدم و کنارش ایستادم
سوییچ را به مردی که جلو آمده بود سپرد و سرتکان داد :

_ چرا این شکلی شدی؟ عادی باش االن حال اینارو هم
میگیری

به من گفت عادی باش اما خودش عادی نبود!

چنددقیقه بعد از رسیدنمان زمانی که ساره و چاوش قلیان
را میان خودشان می چرخاندند دور از تخت ما ایستاده بود

و به آبی که از زیر پل می گذشت خیره بود

ساره رو به من چشمک زد :

_ چشه؟

چاوش دود قلیان را فوت کرد :

_ نمی دونی؟ سر همین قضیه هوتن دیگه

جگوار سبا ساالر
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مهراب دوستانه روی شانه اش کوبید :

_ جوش نزن عمو ... درست میشه ... فوقش یک مقدار با
چاوش میذاریم روی هم فعال دهن این پسر هوتن بسته شه

سر سفته و چکش

چاوش خندید :

_ بشین سرجات مهراب ... باورت نمیشه حاجی سر
 مجبور شدم موتورم بازی دراورد حساب نکرد ..

برگردونم بگم با مدلش حال نکردم!

ساره سر تکان داد :

_ مهراب که به ما میگه عمو یعنی گند زدیم!

امیرواال لبخند زد :

جگوار سبا ساالر
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 باالالخره چشم از آب گرفت و کنارمان ایستاد

امیرواالال

  _



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ نه بابا ... پسره فقط بلوف میزنه ... حتی چک رو هم
نگه داره مهم نیست ... یک روز قبلش پول میفرستن ...

سهم هوتن از پول بیشتر بود ... آخرش اینه سهم منم
برمیداره دیگه اونم میگیریم برای پول سودی که هوتن

قرار بود تا یکی دوسال دیگه بیشتر بگیره ... اون سوخت
میشه اگر چک و بگیره

مهراب قلیان را سمتش تعارف زد :

_ نمی کشی؟

امیرواالال خندید
خودش را روی تخت سمت من کشید و کنارم به بالشتک

تکیه داد :

_ نه راحت باش

با شنیدن حرف هایش کمی آرامش پیدا کردم و از استرسم
کم شد

 روز بعد اما که تاریخ واریز پول رسیده بود سر کالالس
چند

هم آرام و قرار نداشتم

موبایل را پشت کتابم پنهان کردم و برایش نوشتم :
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_ چی شد؟

جوابم را سریع فرستاد :

_ حواست رو بده به درست بچه ... دارم با علیرضا میرم
بانک ... امروز فقط پول رو واریز میکنن برام ... تاریخ

چک فرداست

نفس عمیقی کشیدم و نگاهم را به استاد دوختم اما چیزی
متوجه نمی شدم

کالس بعدی را نماندم و خودم را به خانه رساندم
سعی کردم دوباره تماس نگیرم

بسته گوشت چرخ کرده را از یخچال بیرون گذاشتم و تابه
را شستم

هم زمان در دلم به امیرواال غر زدم
صبح برای هردویمان املت درست کرده بود و انگار در

آشپزخانه بمب منفجر شده بود

قاشق های چرب و ربی را در سینک انداختم و پوف کشیدم

جگوار سبا ساالر
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زمان نمی گذشت
از بیکاری زیر ماکارانی را خاموش کردم ، دوش گرفتم و

آشپزخانه را مرتب کردم

عقربه ها هفت شب را نشان می دادند که تصمیم گرفتم
دوباره تماس بگیرم

دنبال موبایلم بودم که در خانه باز شد

_ 

راست ایستادم
امیرواال اول وارد شد

بهت زده به سر و وضع نامرتبش خیره شدم :

_ چی شده؟

خودش را روی کاناپه پرت کرد

_ یک لیوان آب میدی

با صدای بسته شدن در خانه به آن سمت نگاهی انداختم

جگوار سبا ساالر
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علیرضا! دوست امیرواالال بود و در این مدت که به تهران
آمدیم زیاد به دیدنمان می آمد

بی توجه به لباس هایم پرسیدم :

_چی شده؟

زیرچشمی نگاهم کرد :

_ سالالم االالی جان

خجالت زده لبم را گزیدم :

_ ببخشید سالالم ... چی شده؟

امیرواالال غرید :

_ آب چی شد؟

کالالفه سمت آشپزخانه رفتم و با لیوان آب برگشتم
جلوتر که رفتم جای خالی دکمه ی یقه ی پیراهنش را دیدم

وارفته نگاهش کردم :



سبا ساالر
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_ دعوا کردی؟!

آب را سر کشید و خودش را با چشمان بسته روی کاناپه
انداخت

با استرس به طرف علیرضا برگشتم :

_ میگین چی شد یا نه؟

_ پول رفته به حساب پسر مستوفی

بهت زده زمزمه کردم :

_ چی؟!

_ اکثر اوقات میزدن به حساب هوتن ... آرتام به منشی
پول داده ... کاری نداشته ... آرتا جای پدرش اومده ...

خواسته اینبار به جای حساب هوتن مستوفی بزنن حساب
آرتا مستوفی ... مثل همیشه که برای هوتن و امیرواال

فرقی نداشته برای کدومشون بزنن

عصبی و ناراحت سرتکان دادم :

_ مگه الکیه؟! پول امیرواال بوده! زدن به حساب یکی
دیگه؟!

جگوار سبا ساالر
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_ پول مال مطب بوده! که االالن نصفش مال ارتاست ...
اونم مثل امیرواالال اگر امضا کنه معتبره ... هیچ فرقی

نداره! امیر اگر شکایت کنه و بتونه ثابت کنه که ارتا بدون
رضایتش پول رو گرفته بازم کافی نیست چون بعد از

چندوقت شاید نصفش برگرده

امیرواالال غرید :

_ میکشمش حروم زاده ی بی شرف رو

علیرضا باالالی سرش ایستاد :

_ دیوونه ای تو؟ چرا به منشی حمله می کنی؟ کم بدبختی
داری اونم شکایت کنه؟

_ بره گمشه هرغلطی میخواد بکنه کثافت ... خداروشکر
کنه تو و اون نگهبان بودین

مغزم از کار افتاده بود
آرام زمزمه کردم :

 خب ما که انتظارش رو داشتیم ... امیرواالال خودت نگفتی
_

کل پول رو هم برداره میشه سهم یک سال سود باباش؟!
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امیرواال خشمگین صدایش را باال برد :

_ با کدوم چک االی؟! با کدوم چک پول رو گرفته؟!

وارفته زمزمه کردم :

_ وای ...

_ مردک الشی پول رو گرفت ، چکم دستشه ... چک رو
فردا ببره بانک پولی تو حسابم نیست

_ 

علیرضا در سکوت به دیوار تکیه داده و نگاهمان می کرد

امیرواال هنوز روی مبل دراز کشیده بود و من همانجا
روی زمین نشسته بودم

آرام زمزمه کردم :

_ مبلغش چه قدر بوده؟

جگوار سبا ساالر
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امیرواال زمزمه وار جواب داد :

_ زیاد

_ فوقش ماشین رو می فروشی

_ چرا باید برای پولی که حقش نیست ماشینم رو بفروشم؟!
سفته ها چی؟ بخاطر اونم خونه رو بدم؟ اصال اینم حل
شد ... مطب چی؟ بخواد سر نصفش بازی در بیاره و

تعطیل شه همه اش ضرره ... وام از بانک گرفتم ... اون و
چطوری بدم؟ بیست تومنم پول علیرضاست دستم

علیرضا بالفاصله جواب داد :

_ به اون فکر نکن امیر ... دیر نمیشه

امیرواال عصبی روی کاناپه نشست :

_ ساکت باش بابا ... اول و آخر باید داد ... گفتم تا خرداد
تسویه میکنم نگفتم؟ وقتی میگی خرداد و بکشونیش به تیر

نامردیه

_ امیرواال گوش کن آخه ...
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بی توجه به جمله ام صدای گرفته و پرحرصش را باالال
برد :

_ انگار من آفریده شدم زمین بخورم! هربار به روی خودم
نمیارم پا میشم باز هلم میدن ... بریدم دیگه ... تو این
تهران گوه دومتر جا نیست خبری از بدبختی نباشه ما

سرمونو راحت بذاریم زمین ... پدربزرگم و عموم حساب
نمی تونن بکنن مال و اموالشون رو ... اون وقت حاجی از

بچگی واسه چندرغاز منت سر من گذاشت ... انگار نه
انگار خودم و بابام مثل سگ واسش جون می کندیم

کالالفه کنارش نشستم
عصبی بود

میان بحث هوتن و آرتا از حاج بابا و عمو محسن می گفت
و باز برمی گشت

_ کارگر معمولی پیشش اینقدر حمالی می کرد االالن یک
چیزی گیرش اومده بود

علیرضا پوف کشید :

 ولش کن اونو ... بحث االالن حاجیه مگه امیر؟ یک فکری
_

برای این توله سگ هوتن بکنیم
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صدای امیرواال باال رفت :

_ نه بحث حاجی نیست ، بحث زندگی ت*خ*می منه

_ فعال یک فکری برای چک بکنیم ... بعد میرسه مطب و
بقیه اش ... اون بیست تومن منم نمیخواد بدی فعال

_ الزم نکرده ترحم کنی ... تا اینجاش اومدم ازین به بعدشم
میرم خودم

علیرضا سردرگم سر تکان داد و سمت در رفت :

_ بعدا زنگ می زنم بهت

_ 

از کنار امیرواال که در سکوت به روبرو خیره بود بلند
شدم و پشت سرش رفتم

مشغول پوشیدن کفش هایش بود که آرام زمزمه کردم :

_ عصبی میشه چرت و پرت میگه ناراحت نشین
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آرام خندید :

_ رفیقمه میشناسمش ... ناراحت نشدم ... میرم که تنها
باشه

 سر تکان دادم
بلوز شلوار زرد رنگی به تن داشتم با اشکال برجسته ی

موز و لیمو و گل های آفتابگردان

به داخل اشاره زد :

 _ برو پیشش

لبخند زدم :

_ مگه نگفتین باید تنها باشه؟

به سمت پله ها رفت :

_ تو فرق می کنی

چند ثانیه مکث کردم و با دور شدنش در را بستم
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نفس عمیقی کشیدم و کنار کاناپه ای که امیرواالال دراز
کشیده بود ایستادم

_ امیرواالال؟

آرنجش روی چشمانش بود
نمی دانستم به همین زودی خوابیده است یا نه

انگشت هایم را میان موهایش چرخاندم :

_ عزیزم؟

نفس عمیقی کشید اما باز هم حرفی نزد
موهایش را به آرامی سمت باالال هل دادم ، خم شدم و آرام

پیشانی اش را بوسیدم :

_ عشقم؟

سکوتش را که دیدم خواستم برای آوردن پتو سمت اتاق
بروم که دستم را گرفت و به طرف خودش کشاند

روی شکمش نشستم
دستش را دور گردنم انداخت و مجبورم کرد روی بدنش

دراز بکشم
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خودم هم بی میل نبودم!
سرم را در سینه اش فرو بردم :

_ ناراحت نباش ...

موهایم را نوازش کرد :

_ نیستم ... برو بخواب صبح بری کالسات رو

_ نمیرم فردا رو

آرام خندید و موهایم را نوازش کرد :

_ نشد که ... دو روز دیگه شوهرت بیفته زندان تو باید
بیای وکیلش بشی

_ 

با اخم سرم را باال گرفتم :

_ لوس نشو

جگوار سبا ساالر
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_ منو نگاه کن االی

با اخم صورتم را محکم تر روی سینه اش فشردم
به سختی سرم را از خودش دور کرد :

_ نگام کن می گم

بی حوصله نگاهش کردم :

_ می خوای مزخرف بگی دیگه!

مردانه آرام خندید :

_ دستت درد نکنه

دلخور نگاهش کردم :

_ بگو

نگاهش جدی شد :

_ طرف حاجی و محسن نمیریا

گنگ خیره اش شدم :

جگوار سبا ساالر
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_ چرا برم طرف حاجی؟!

_ کلی دارم می گم ... هرچی شد اون طرفا پیدات نمیشه
االی ... ببین دارم از قبل میگما ... بد عصبی میشم بفهمم

رفتی

_ مگه خرم؟!

لب هایش خندید :

_ کم نه

مشت کم جانم را روی شکمش می کوبم :

_ پاشو بریم تو اتاق بخواب

_ تو برو ... من خوابم نمیبره

دستش را کشیدم و به دروغ گفتم :

_ پاشو دیگه ... فردا امتحان دارم باید زود بخوابم
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پوف کالالفه ای کشید و از جا بلند شد اما برای ثانیه ای
مکث کرد

خسته نگاهش کردم :

_ چی شد؟

جوابم را نداد
متفکر به زمین خیره شده بود

دستش را کشیدم :

_ امیرواالال؟!

برگشت و سمت موبایلش رفت :

_ صبرکن کار دارم

بدون اینکه نگاهم کند شماره گرفت
بی حوصله سمت آشپزخانه رفتم

صدایش می آمد :

_ الو علیرضا ... شماره کیوان رو داری؟ میفرستی برام؟



 

بهت زده در یخچال را بستم و از آشپزخانه بیرون زدم :

_ چرا؟!

دستش را به معنای سکوت سمتم تکان داد و ادامه داد :

_ آره ... کنارمه االن ... نه همین امشب باشه چه بهتر ...
نشد صبح اول وقت

بازویش را کشیدم :

جگوار سبا ساالر
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قابلمه ماکارانی دست نخورده مانده بود اما اشتها نداشتم

_ کارش دارم ... تو محضره هنوز؟ اگر داری بفرست
برام ... نداری ام مهم نیست زیاد

ظرف ساالالد را برداشتم و در یخچال را باز کردم که با
جمله ی بعدی اش مات ماندم :

_ میخوام خونه رو بزنم به اسم االالی!

_
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_ امیر؟!

بدون اینکه نگاهم کند دستش را دور کمرم انداخت و بدنم
را به خودش چسباند :

_ حله ... خیلی آقایی جبران می کنم

نمی دانم علیرضا چه گفت که خندید :

_ گمشو بی جنبه ... فقط علیرضا خیلی فوریه

تماس را که قطع کرد آرام زمزمه کردم :

_ کار به ضبط اموال نمی کشه ... مگه نه؟

دستش را دور کمرم محکمتر کرد و گردنم را بوسید :

_ شامپوت رو عوض کردی؟ بوش جدیده

کالفه سرم را عقب کشیدم :

_ جواب منو بده

_ کار از محکم کاری عیب نمی کنه!
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دهان باز کردم تا جواب دهم که انگشتانش را روی لب هایم
کشید :

_ نگو جوجه ام ... از چیزی که معلوم نیست اتفاق بیفته یا
نه نگو ... الکی تلخش نکنیم ... بیا فکر کنیم آرتا اونقدر
الالشخور و حروم خور نیست که هم پول رو برداره هم

چک رو ببره بانک

نفسم را آه مانند بیرون فرستادم
روی تخت دراز کشید و بغل باز کرد :

_ بیا

سرم را روی بازویش گذاشتم
آشفته بود :

_ بخواب

_ دارم میخوابم

_ داری فکر می کنی! به قول خودت به چیزی که نمی
دونی اتفاق میفته یا نه فکر نکن
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خوابید! من هم در آغوشش به خواب رفتم

صبح بدون اینکه بیدارش کنم آرام از جا بلند شدم و
صبحانه آماده کردم

جلوی آینه اتاق خواب مشغول درست کردن مقنعه ام بودم
که صدای زنگ موبایلش بلند شد

سمت پاتختی رفتم و موبایل را برداشتم

صدای خواب آلود و گرفته اش در گوشم پیچید :

_ کیه الی؟

موبایل را سمتش گرفتم :

_ نمی دونم سیو نداری ... پاشو صبحانه بخور من دارم
میرم دانشگاه ... توروخدا آشپزخونه رو نترکون امیر

دیشب پدرم در اومد تا تمیز شد

آرام خندید و تماس را جواب داد :

_ بله؟



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

وارد سرویس بهداشتی شدم و مسواکم را برداشتم
صدایش هنوز از بیرون می آمد اما واضح نبود

کارم که تمام شد از سرویس بیرون آمدم :

_ من تا دوازده کالالس ...

با دیدن صورت برافروخته اش بهت زده پرسیدم :

_ چی شده؟

خشمگین غرید :

_ بپوش بریم

_ کجا؟!

_ محضر

نگران کنارش ایستادم :

_ کی بود زنگ زد؟

عصبی از روی تخت بلند شد و سمت کمد رفت :

جگوار سبا ساالالر 



 

گوشه تخت نشستم و سعی کردم مباحث درسی که استاد
 بارها در کالس تدریس کرده بود را به یاد بیاورم

ضبط اموال منقول و غیرمنقول ، حکم جلب و بعد ...
به بعدش نمیخواستم فکر کنم!

ترسیده زمزمه کردم :

_ماشین رو بفروش

عصبی دست به کمر به زمین خیره شد : 

_ مبلغش بیشتره ... بعدم مشکل من فقط چک نیست ... از
هزار طرف دیگه بهم فشار میاد

نگاهی به رنگ پریده ام انداخت و ادامه داد : 

_ پاشو برو کالست دیر نشه

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ از بانک ... چک رو برگشت زده آشغال

  _



 

_ نمیرم

کالفه بازویم را کشید : 

_ پاشو االی کل ترمو رفتی حاال همین آخر کاری تر بزن
بهش ببینم میتونی

_ تو چیکار می کنی؟

روبه روی تخت ایستاد ، هر دو دستش را دو طرف
صورتم گذاشت و از باال با محبت نگاهم کرد :

_ چیکار کنم نفسم؟ وایمیستم ببینم اون مرتیکه تا کجا پیش
میره

دستم را روی دستش گذاشتم :

_ بیا از مطب بگذر امیر ... مطب رو بفروش با پول
نصفش چک رو بده ... ماشینت رو هم بذار سفته ها را

بگیر

 گرفته خندید : 

جگوار سبا ساالر
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جگوار
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جگوار
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_ وام بانک؟ به خاطر اونم خونمونو بدم حتما آره؟

ناراحت نگاهم را از صورتش گرفتم و بی حال زمزمه
کردم :

_ نمیدونم

با گوشه ی شست گونه ام رو نوازش کرد :

_به خاطر اون عوضی از صفر شروع نمی کنم ... هر
چند اگر مطب خونه و ماشین رو هم بدم بازم کمه ...

خودت که ساختمون مطب رو دیدی شبیهش تو اون منطقه
پیدا نمیشه ... به خاطر خریدش کلی قرض و وام گرفتم که

نصفشم هنوز تموم نشده

به چشمان نگران من خیره شد و ادامه داد :

_ بعدشم این خونه مال توئه قرار نیست بخاطر بدبختی
های من بفروشیش ... هرگز!

_ بعدا بهترش رو میخریم

_ اینجا خونه ماست! خونه عشقمون! با هزار بدبختی
خریدیمش ... نه از پول حاجی بلکه از پول خودمون ...

جگوار سبا ساالالر 
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جگوار
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واسش زحمت کشیدیم به خاطر همین یخچال و مبل و فرشو
بقیهاش کلی قسط دادیم و هنوزم داریم میدیم ... این خونه

رو نمی فروشیم ... اصالال االالی!

سمت کمد برگشت و گفت :

_بپوش خودم میبرمت

_ میرم خودم

_میبرمت جلوی در منتظر میمونم کالالست تموم بشه بریم
محضر ... تا چند کالالس داری؟

آرام جواب دادم :

_یازده و نیم تا دوازده و ربع وقتم آزاده بعدش دوباره
کالالس دارم

_ خب میریم محضر از اونور میذارمت دانشگاه خودم
میرم مطب زنگ بزنم اون کثافتم بیاد

_



سبا ساالر

جگوار 

در سکوت همراهیش کردم

خانه را به اسمم زد 
از محضر که بیرون آمدیم مکث کرد ، بعد دوباره دستم را 

از پله ها باال کشید و این بار ماشین را هم به اسمم زد

دلیل کارش را می دانستم اما با این همه به خاطر حالش 
غمگین بودم

 خواستم اعتراض کنم که مهراب مانع شد 

مرا دانشگاه برگرداند و خودش مطب رفت

 تا شب مضطرب بودم 
نه تنها آن شب که تا روزها بعد استرس داشتم

 انگار منتظر بدبختی بزرگی بودم اما اتفاقی نیفتاد 

آرتا را در دانشگاه می دیدم و هر بار ناخودآگاه چنان با
نفرت نگاهش میکردم که بقیه درباره رابطه مان کنجکاو

شده بودند

چند روز که از آن اتفاقات گذشت انگار کمی خیالم راحت 
شد و آرام شدم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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مهراب که همراه چکاوک و چاوش برای دو روز به بابلسر
سفر میکردند پیشنهاد داد همراهشان برویم و امیر واالال

قبول کرد

احساس میکردم بیشتر به خاطر حال من راضی شد دو
روز از کارش دست بکشد

صبح زود با زور بیدارم کرد و ساندویچ نان و پنیر را
دستم داد

_ بریم تو ماشین میخوابی

با همان چشمان بسته خندیدم

زغال ها را برداشت و زیر چشمی نگاهم کرد :

_بله خنده هم داره از دیشب کل کارها رو من کردم

با لبخند گاز کوچکی به ساندویچ زدم :

 شب اولی که رفتیم ویالالی حاج بابا تو اردبیل همینطوری
_

بهم ساندویچ دادی یادته؟



سبا ساالر
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لبخندش کمرنگ شد : 

_ یادمه

از یاد آن روزها آه کشیدم :

_ ترسیده بودم ... وحشت زده ... حس میکردم تو این دنیا
هیچکسو ندارم

_ اون روز شبیه جوجه ماشینی بودی ... انقدر مظلوم  و
ساده که دوست داشتم بغلت کنم هیچکس نتونه بهت آسیب

بزنه ... برام شبیه المیرا بودی ... کوچولو ، لوس ، سرتق

سکوتم را که دید شال لیمویی رنگی دور گردنم انداخت :

_ پاشو دیر شد

کیفم را برداشتم : 

_سوئیچ دست منه دنبالش نگردی

سر تکان داد و سمت زغالها رفت 

 زودتر از او از پله ها پایین رفتم و در را باز کردم 

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

نگاهی به من انداخت و بعد بی توجه زنگ واحدی را فشرد

آرام زمزمه کردم : 

 _ با کی کار دارین؟

جمله ای گفت که نشنیدم
چشمانم خیره آرتا بود که با خونسردی عقب تر به ماشینش 

تکیه داده بود و نگاهم می کرد

ترسیده به صورت مامور پلیس نگاه کردم 

این بار جمله اش واضح بود : 

_ منزل آقای امیرواال سزاوار اینجاست؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

خواستم سوئیچ ماشین را از جیب مانتوام بیرون بیاورم که
کسی روبرویم ایستاد

از لباس های نظامی اش معلوم بود که پلیس است...

_



 

 

 

 

 

  

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

بدون این که جوابش را بدهم یک قدم عقب رفتم

برای بار چندم نگاهی به آرتا انداختم و بدون اینکه دست
خودم باشد در را به هم کوبیدم

مامور دوباره در زد :

ً _ خانم باز کنید لطفا 

وحشت زده عقب عقب رفتم
صدای زنگ واحد آمد

کمی مکث کردم و بعد با عجله به سمت خانه دویدم

امیر واالال مشغول پوشیدن کفش هایش بود بهت زده نگاهم
کرد :

_چی شده؟

در عمرم زیاد چنین ترس و غمی احساس نکرده بودم

بار اول زمانی بود که آسکی را غرق خون یافتیم
و بار دوم همین چند دقیقه قبل!

جگوار سبا ساالالر 



 

 

 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

هول شده بودم ، اضطراب داشتم و پاهایم می لرزید

امیر واالال نگران جلو آمد :

_ چی شده میگم؟

ناخودآگاه بازویش را کشیدم :

_ امیر برو

بهت زده سر تکان داد :

_ کجا؟!

دستش را با شدت بیشتری کشیدم :

_ نمیدونم فقط برو ... اونا پشت درن از پشت بوم برو

سعی کرد آرامم کند :

_ چی شده؟ کی پشت دره؟

آنقدر ترسیده بودم که عقلم از کار افتاده بود :
جگوار سبا ساالالر 



 

 

صورتم را میان دستانش گرفت و نوک بینی ام را بوسید :

 _ نترس جوجه ام هیچی نمیشه

صدای باز شدن در که از پایین به گوشم رسید بغضم منفجر
شد و اشک گونه هایم را خیس کرد :

_ توروخدا برو امیرواال

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ آرتا پلیس آورده ... حتما حکم جلب گرفته ... بیا برو
امیر واالال یک کاری کن

عصبی با اخم های درهم وسیله ها را روی زمین گذاشت و
موهایش را چنگ زد :

_ پس چرا نمیان باالال؟

_در رو روشون بستم

کالالفه برای ثانیه ای چشم هایش را بست و بعد جلو آمد

_
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کف دستش را روی گونه های خیسم کشید :

_ همه چی درست میشه قول میدم

خشمگین هر دو دستم را روی قفسه سینه اش کوبیدم :

_ داری دروغ میگی هیچی قرار نیست درست بشه اگه
االالن نری بیچاره میشیم

صدای پاهایی که از پله ها باالال می آمد حالم را بدتر کرد

پشت سر هم کنار لبم را بوسید و زمزمه کرد :

_ گریه نکن هیچی نشده ... زنگ بزن به علیرضا یا
مهراب ... خودت راه نیفتی دنبالمون

_ باهاشون نرو

بی توجه با عجله ادامه داد :

_ میگم علیرضا حواسش باشه آرتا نزدیکت نشه ... خودتو
داغون نکنی ... سر جلسه امتحانات برو ... درست رو

بخون

جگوار سبا ساالالر 
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جگوار
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با محبت نگاهی به چشمان اشکیام انداخت و ادامه داد :

_ بشو خانم وکیل خودم ... باشه؟

قبل از اینکه بتوانم جوابش را دهم صدای مردانه ای در
فضا پیچید :

_ آقای امیرواالال سزاوار؟

 بی توجه به او بازویم را گرفت و سمت خانه هولم
امیرواالال

داد :

_ برو تو

خودم را جهت مخالف کشیدم :

_منم میام

_ نمیشه

_ماشین میگیرم پشت سرتون میاد

دوباره هولم داد :

جگوار سبا ساالالر 



 

 

 

 

 

 

 

بوق دوم نخورده بود که جواب داد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ برو تو زنگ بزن علیرضا ... برو عزیزم

"برو عزیزم" گفتنش چنان ملتمس و کالالفه بود که مقاومت
نکردم و داخل رفتم

سمتم آمد و در را گرفت
نگاهی به صورت خیسم انداخت و لبخند زد :

_ زود برمیگردم

در را بست و تمام شد
به همین راحتی!

با پاهای لرزان سمت موبایلم رفتم و سعی کردم آرام باشم

در  به میز انداختم و بعد تازه یادم آمد موبایل احتماالالً 
نگاهی

جیب مانتوام است

پیدایش کردم و شماره مهراب را گرفتم



 

کجارسیدین االی؟ 

با همان صدای گرفته صدایش زدم :

_مهراب؟

مکثی کرد و نگران پرسید : 

_ چی شده؟

_ بیا اینجا

_ چی شده میگم؟نکنه تصادف کردین؟ حالت خوبه؟

آرام زمزمه کردم : 

 _ امیرواال رو گرفتن

_کی؟!

_ آرتا با پلیس اومده بود

 مکث کرد
جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
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سبا ساالر

جگوار 

بی طاقت صدایش زدم :

_ مهراب؟

صدای غرغر عصبی اش از پشت تلفن آمد :

_ این خراب شده چرا دور برگردون نداره؟

_ چی شده بابا؟

صدای چاوش ضعیف بود
مهراب بی توجه به او گفت :

_ االی آروم باش من خودم میرم دنبال کاراش

_ منم میام

_ کدوم کالنتری رفتن؟ نگفتن؟

_ نه ... مهراب منم میام ... اگر نمیای دنبالم خودم ماشین
بگیرم

صدایم محکم است اما او کوتاه نمی آید :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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_ تا یکی دوساعت دیگه میام پیشت ... خودم میرم ببینم
چی شده

سکوتم را که دید ادامه داد :

_ شنیدی چی گفتم؟

بدون اینکه جوابش را بدهم تماس را قطع کردم و روی
زمین نشستم

با خودم فکر کردم و سعی کردم به یاد بیاورم

درس هایی که ماه ها خواندم و دوره کردم

 و خانه به اسم من است ، احتماالال حسابش را مسدود
ماشین

کردند و مطب را می فروختند

برایم اهمیت نداشت!
امیرواالال بر می گشت ، بقیه اش مهم نبود

اصالال ما به از صفر شروع کردن عادت داشتیم!

_



 

سعی کردم خودم را نبازم

در خانه را باز کردم و خم شدم تا وسیله ها را داخل بیاورم
که صدای زن همسایه در گوشم پیچید :

_ چیزی شده االی جون؟ میترا سرصدا شنیده بود میگفت
پلیس اومده

بی حوصله سر تکان دادم و وسیله هارا داخل گذاشتم :

_ چیز مهمی نبود خانم مرادی ... حل میشه

بدون اینکه منتظر جمله ی بعدی اش بمانم "بااجازه" آرامی
زمزمه کردم و در را بستم

وسیله ها را جابه جا کردم ، لباس های روی مبل را جمع
کردم و بعد خانه را جارو کشیدم

هرکاری کردم تا فکرم از اتفاقی که افتاده دور شود اما نمی
شد

باالخره چهل دقیقه بعد شکست خورده روی مبل نشستم ،
زانوهایم را در آغوش کشیدم و بلند زار زدم

جگوار سبا ساالر
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جگوار
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صدای گریه هایم میان صدای جارو برقی گم شد و این
خوب بود!

زیرلب زمزمه کردم :

_ امروز هرچی میخوای گریه کن ، هرچی میخوای زار
بزن و ناراحت باش اما مهراب که اومد دیگه حق نداری

ضعیف باشی ... از فردا باید کنار امیرواالال باشی نه اینکه
یک گوشه ی خونه بشینی و اشک بریزی

یکی دوساعتی که مهراب قولش را داده بود گذشت و نیامد

تمام مدت روی همان مبل نشسته بودم
تمام مدت اشک ریختم

تمام مدت صدای جارو در گوشم بود
تمام مدت به راهکارهایی فکر کردم که هیچ کدامش درست

در نمی آمد

به مبالغ بدهی ها ، به قیمت خانه و ماشین و مطب

 بیشتر از همه به امیرواالال که امشب را چطور سپری می
و

کند



سبا ساالر

جگوار 

و به شب های بعد!

با شنیدن صدای زنگ از جا پریدم و در را باز کردم

 مهراب خسته باال آمد
پشت سرش چاوش بود

_ چی شد؟

مهراب سرتکان داد :

_ چه خبرته االی؟ بریم تو ... نگران نباش

کنار رفتم و اجازه دادم وارد شوند

_ چی شد مهراب؟ امیرواال کجاست؟

آرام زمزمه کرد :

_ فعال اونجا میمونه

موهایم را چنگ زدم و گوشه ی مبل نشستم
چاوش سمت جارو برقی رفت :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ این چرا روشنه؟!

دستی به بنده اش زد و ادامه داد :

_ چرا روشنش گذاشتی االی؟ داغ کرده االنه که آتیش
بگیره

_ 

بی توجه به او رو به مهراب پرسیدم :

_ شب و کجا میمونه؟

چاوش جاروبرقی را کنار دیوار کشاند :

_ به نظرت کجا میمونه؟!

مهراب اخم کرد :

_ برو یک لیوان آب بیار براش

کالفه سر تکان دادم
نیاز به آب نداشتم! حالم هم نباید بد می شد

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

االن وقت گریه و زاری نبود
باید فکر می کردم...

_ آب نمی خوام مهراب ... مبلغ دقیق چک چه قدره؟ خونه
، ماشین ، نصف مطب ... مگه اون چک لعنتی چی بوده

که مبلغش ازینام باالتره؟!

مهراب خونسرد روی مبل نشست :

_ مبلغ چک اونقدر نیست که نشه پرداخت کرد اما مشکل
اینجاست بعدشم کم کم میرسه ... وامی که از بانک گرفته

بخاطر مطب ، سفته ها ، قرض های دیگه ... اصال
نمیفهمم اینا از کجا اومد ... چرا باید چک با اون مبلغ زیاد

رو بکشه آخه؟

چاوش میان جمله اش پرید :

 _ چون نصفش رو قرار بوده هوتن بده

جمله اش را ادامه دادم :

_ تازه پولم که قرار بوده روز قبلش بیاد تو حسابش ...
چرا نباید چک بکشه؟ هوتن و امیر زیاد از این کارها می

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

کردن ... خیلی وقت ها هوتن چک می داد ... هیچ وقتم
مشکلی پیش نمیومد

چاوش پوزخند زد :

_ چه زود رفیق شدن!

_ رفیق نشدن! نمی دونم چطور بگم اما به هم اعتماد کردن
... فقط تو کار!

مهراب در سکوت سر تکان داد
آرام پرسیدم :

_ حاالال چی میشه؟

مردانه خندید :

_ تو قراره وکیل شی از ما میپرسی؟

چاوش زودتر از من جواب داد :

_ با ده پاس میکنه بابا ... فکر می کنی درس میخونه؟

بی حال زمزمه کردم :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ حوصله ندارم چاوش

_ صبح میرم دنبال کاراش

به مهراب خیره شدم :

_ منم میام

اخم کرد :

_ کالسات؟

به دروغ جواب دادم :

_ فردا ندارم

سر تکان داد :

_ گفته تورو درگیر نکنم اما میدونم لجباز تر از این
حرفایی

حرفی نزدم
نگاهم خیره ی زمین بود

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو
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احتیاج به فکر کردن داشتم
کاش می توانستم چند ساعت زمان را متوقف کنم

 

خواب به چشمم نیامد
فکر نکردم ، مغزم خالی بود

شبیه به کاغذی سفید بدون هیچ خط خوردگی اما بازهم
خوابم نبرد

ساعت موبایلم که زنگ زد چشمانم از بی خوابی می
سوخت

 زنگ ساعت را بستم و از جا بلند شدم

مانتو شلوار ساده ای پوشیدم و مقنعه را بدون توجه به
چروکیدگی اش سر کردم

مهراب هم انگار مثل من بی خواب شده بود که با دیدنم از
روی کاناپه بلند شد

مهمان نوازی را هم فراموش کرده بودم 
چاوش روی زمین خوابیده بود و پتوی مسافرتی رویش

انداخته اما مهراب نه

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر
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با دیدنم راست نشست :

_ کجا؟ هنوز زوده

_ میرم دانشگاه

ابروی راستش را باال انداخت :

_ باشه عزیزم ... اینطوری بهتره

توضیح ندادم که برای شرکت در کالس هایم نمی روم
سر تکان دادم و بدون حرف دیگری از در خارج شدم

وارد دانشگاه که شدم سمت دانشکده رفتم و شماره ی
سارینا را گرفتم

آرام جواب داد :

_ االی استاد اومده زنگ میزنم بعدا

سریع جواب دادم :

_ قطع نکن

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

پچ پچ کرد :

_ چی شده؟

_ آرتا سر کالسه؟

صدایی از آن سمت خط نیامد
بی طاقت دوباره پرسیدم :

_ میشنوی ساری؟ هست یا نه؟

_ آرتا کیه؟

_ آرتا مستوفی ... همون پسره که ...

 او افتاد سرم را که باال آوردم چشمم به
همراه پسردیگری سمت دانشکده می آمد

بدون اینکه جمله ام را ادامه دهم تماس را قطع کردم و
موبایل را در جیب کیفم انداختم

همانطور که با قدم های محکم و بلند به طرفش می رفتم
زیرچشمی اطراف را نگاه کردم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

زیاد هم خلوت نبود...

با چندقدم بلند از کنارش رد شدم و روبرویش ایستادم

تیشرت سفید رنگی که به تن داشت با رنگ کتانی هایش
ست شده بود

سعی کرد متعجب به نظر برسد اما موفق نبود :

_ االی ... اینجایی! راستش فکر نمی کردم امروز ببینمت

با نفرت نگاهش کردم :

_ کجا باید می بودم؟!

_ زندان! در انتظار مالقات با شوهرت!

 

سعی کردم آرام باشم
نگاه کنجکاو دانشجوهایی که از کنارمان میگذشتند را

احساس می کردم

حوصله ی مشکالت دانشگاه را نداشتم
جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ چی از جونمون میخوای؟

لبخند زد :

_ پولمو!

_ نصف پول اون چک و باید بابات میداده! کل پول رو هم
که گرفتی! چی میخوای دیگه؟

پسر کنارش کنجکاو نگاهمان کرد :

_ چی میگن آرتا؟

آرتا خیره در چشم هایم خونسرد جواب داد :

_ مهم نیست! بریم

قبل ازینکه حرکت کنند یک قدم جلوتر آمدم :

_ باید باهم حرف بزنیم

نگاهی به دوستش انداختم و ادامه دادم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ تنها!

بی اهمیت از کنارم گذشت :

_وقتی میخواستم حرف بزنم باید میومدی نه االن

دور که شدند دستم را به لبه نیمکت چوبی کنار درخت بید
گرفتم و سرم را باال بردم

آسمان ابری بود و صدای غارغارR کالغ در گوشم می پیچید

موبایلم را از جیب کیفم بیرون آوردم و شماره ی مهراب را
گرفتم

جواب نداد

سمت دانشکده راه افتادم و دوباره شماره گرفتم
صدایش در گوشم پیچید :

_ بله االی جان؟ رسیدی؟

از کنار جمع دختر پسرهایی که کنار کتابخانه ایستاده بودند
گذشتم :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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_ مهراب چی شد؟ چی میگن؟

_ میگن باید تا دادگاه صبر کنید ... یکم خلوت بشه میپرسم
ببینم میشه با سند فعال آزادبشه یا نه

از پله ها باال رفتم و ناامید لب زدم :

 _ نمیشه

_ تو از کجا میدونی؟

کالفه توضیح دادم :

_ دارم حقوق میخونم مهراب! تا اونجایی که میدونم باید
منتظر بمونیم ببینیم قاضی اجازه میده یا نه ... ارزش سندم

باید از مبلغ چک بیشتر باشه ... یا حتی دو برابر

_ 

انگار او هم از پله ها باال می رفت که مثل من به نفس نفس
زدن افتاد :

_ باشه ... من بازم میپرسم تو برو سر کالست

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

روبروی دفتر اساتید ایستادم :

 _ واقعا فکر کردی با این ذهن آشفته میرم سر کالس؟!

_ پس کجا رفتی؟

از در باز اتاق نگاهی به استاد حشمتی که با استاد دیگری
صحبت می کرد انداختم :

_ کار داشتم ... مهراب؟

_ جان؟ االی من باید برم یکم خلوت تر شد

غمگین زمزمه کردم :

_ حالش خوبه؟ تو دیدیش؟

مکث کوتاهی کرد
صدایش مهربان بود

_ آره که خوبه ... شکنجه اش که نمیدن االی ... میای
میبینیش خودت

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو
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جگوار 

بغض کرده آرام گفتم :

_ بهش بگو یک کار مهم داشتم خب؟ بگو میام حتما ...
بگو از اونجا میارمش بیرون

_ گریه میکنی؟

بینی ام را باال کشیدم :

_ نه ... من باید برم مهراب

نگاهی به حشمتی که از پشت میز بلند شد انداختم و ادامه
دادم :

_ فعال

تماس راقطع کردم ، تقه ای به در زدم و وارد شدم :

_ خسته نباشید

می دانستم مرد کنارش هم استاد بود اما تا به حال درسی با
او نداشتم

از استاد حشمتی بسیار جوان تر بود :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
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_ میان ترم حذفی هیچ ارفاقی نداره خانم... اگر هم سوالی
درباره امتحان پایان ترم باشه سر کالالس جواب داده میشه

آرام سر تکان دادم :

_ من کالالسی ندارم باهاتون

نگاهی به استاد حشمتی که قصد بیرون رفتن داشت
انداختم :

_ میتونم چندتا سوال بپرسم؟

مرد کنارش سر تکان داد :

_ با اجازتون استاد

حشمتی دست دراز شده اش را گرفت و مودبانه سر تکان
داد

تنها که شدیم دوباره روی صندلی اش نشست :

_ بفرمایید خانم ... من تا ده دقیقه ی دیگه باید سرکالالس
اگر سوال درسی دارید سر کالالس جواب میدم باشم ... 

جگوار سبا ساالالر 



 

_ 

لبم را با زبان خیس کردم و سر تکان دادم :

_ نه استاد ... یعنی ... نمیدونم چطور بگم

در سکوت منتظر نگاهم کرد
بعد از مکث کوتاهی آرام توضیح دادم :

_ همسرم یک چک با مبلغ باال داده ، برگشت خورده

بدون تعجب سر تکان داد :

_ ادامه بده

حال حرف زدن برایم آسان تر بود
مقابلش روی صندلی نشستم

با دقت به حرف هایم گوش داد و بعد دست هایش را درهم
قالب کرد

جگوار سبا ساالر
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_ مجازات چک برگشتی برای مبلغ پایین تر از ده میلیون
 شش ماه حبس و اگر مبلغ باالالتر به همون نسبت بیشتر

لایرلایرلایرلایر
میشه

به زمین خیره شدم
مبلغ بیشتر بود

خیلی بیشتر!

ادامه داد :

_ در صورتی که مالی جهت تادیه دین معرفی کنید چنانچه
به فروش برسه و کفاف بدهی شما رو بده جلب صادر

نمیشه

دهان باز کردم تا سوال دیگری بپرسم که با شنیدن صدای
آرتا بهت زده سکوت کردم :

_ خسته نباشید استاد حشمتی ... از آموزش پرسیدم گفتن
استاد منصوری اینجا هستن

حشمتی نگاهی به آرتا انداخت :

_ چند دقیقه پیش رفتن



سبا ساالر

جگوار 

نگاهی به من انداخت و ادامه داد :

_ اگر چک شما حقوقی بود ...

بقیه جمله اش را تشخیص ندادم
حواسم به آرتا بود که با دیدن نیمرخم از جلوی در کنار

نرفته بود

حشمتی با دیدنش صحبتش را قطع کرد :

_ کار دیگه ای هم دارید؟

آرتا پرتمسخر لبخند زد
احتماال به جمالتی که حشمتی درباره چک و مجازاتش به

من می گفت

_ بله استاد ... یک سوال کوچیک داشتم

_ بیرون منتظر بمونید! کار خانم که تموم شد جواب میدم

آرتا خندید :

_ امتحان دارم استاد

جگوار سبا ساالر
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با کنایه ادامه داد :

 اگر _ اینطور که معلومه کار خانم زیاد طول میکشه ..
لطف کنید چنددقیقه جواب من رو بدید ممنون میشم

حشمتی بعد از مکث کوتاهی با اخم سر تکان داد :

_ بفرمایید

نگاه آرتا روی من بود :

_ از یک نفر سفته دارم استاد ... اما نمی دونم چطور اقدام
کنم!

آب دهنم را فرو دادم
می دانست

خوب هم می دانست

_ 

حشمتی مردانه خندید :

جگوار سبا ساالر
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_ من حافظه خوبی ندارم اما امیدوارم ترم پیش رو با من
کالالس نداشته باشید ... انتظار سواالالت تخصصی تری

داشتم!

آرتا پا به پایش خندید اما من خنده ام نمی آمد

کاش سنم کمتر بود
مثالال ده دوازده ساله بودم

آن زمان بدون ترس میان خنده هایشام بلند زار می زدم

_ اول باید به اداره واخواست دادگستری مراجعه کنید و
بعد از واخواست سفته و گرفتن یک برگ واخواست برای
شما برای مطالبه وجه اقدام کنید ... یک نسخه پیش دادگاه

میمونه و یک برگ دیگه به صادرکننده ابالالغ می شه

_ تو زندانه استاد! فعالال بخاطر چک اما قراره سفته هام
بهش اضافه بشه

از شدت نفرت دست هایم مشت شد و ناخن انگشت اشاره ام
در گوشت دستم فرو رفت

سرم را باالال گرفتم و با نفرت خیره اش شدم

از میان دندان های بهم فشرده ام آرام زمزمه کردم :

جگوار سبا ساالالر 
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_ تو دیگه چه الالشخوری هستی آرتا مستوفی؟!

استاد حشمتی بهت زده سکوت کرد :

_ اتفاقی افتاده؟!

بدون اینکه جوابش را بدهم از جا بلند شدم و روی سینه ی
ارتا کوبیدم :

_ کثافت ... حروخور تو باید تو زندان باشی نه امیر

مچ دستانم را گرفت و عقب هلم داد :

_ دادگاه تصمیم میگیره!

صدای فریادم در اتاق و راهرو پیچید :

_ گند بزنم به اون دادگاه و قاضی که قراره پشت دزدی
مثل تو باشه

حشمتی متعجب ایستاد :

_ بچه ها چه خبرتونه؟! تو دانشگاه هستین ... آروم

جگوار سبا ساالالر 



 

انگشت اشاره ام را سمت آرتا گرفتم :

_ امیر همین روزا میاد بیرون اما تو تقاصشو میدی آشغال

آرتا لبخند زد
از آن لبخند های مطمئن و خونسرد خاص خودش

_ راست میگی! امیرواال سزاوار میتونه از اون تو خیلی
راحت بیاد بیرون ... هرچی باشه سزاواره نه؟! برای حاج

 درست نمی سپهبد سزاوار که این مبلغ ها پولی نیست ..
گم؟

 می دانست!
آرتای لعنتی خیلی چیزها میدانست

چیزهایی که شاید فهمیدنش برای یک غریبه سخت نبود اما
دانستنش توسط آرتا عجیب بود ...

_ 

مردی روبه روی در ایستاد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ مشکلی پیش اومده استاد؟

بی توجه به آن ها سمت در رفتم ، لحظه اخر ثانیه ای
مکث کردم و سمت حشمتی برگشتم :

_ ممنون استاد

آرام پلک هایش را روی هم گذاشت :

_ موفق باشید

خسته از دانشگاه خارج شدم
باد سردی وزید

زمین خیس بود اما انگار زمانی که در اتاق استاد حشمتی
بودم باران تمام شده بود

 با سر پایین افتاده سمت ایستگاه اتوبوس رفتم

شلوغ بود
آنقدر شلوغ که جایی برای نشستن نبود

کنار درختی ایستادم

اتوبوس سبزرنگ تندرویی توقف کرد
نیمی از جمعیت بلند شدند

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

بی توجه به جاهای خالی شده خیره ی خیابان شدم

امیرواالال گفته بود نزدیک عمارت حاج بابا نشوم
گفته بود خانه را نفروشم چون آنجا خانه ی من است! خانه

ی عشقمان!
گفته بود ماشین را نفروشم

گفته بود همراهش به کالالنتری نروم
گفته بود...

آرام زمزمه کردم :

_ پس من چیکار کنم امیر؟

نگفته بود چه کار کنم!
تنها با تمام جمالالتش منع کرده بود

اتوبوس دیگری آمد
اینبار زرد رنگ

توقف کوتاهی کرد و بعد دوباره به راه افتاد

خیره ی آسفالت خیابان بودم که ماشینی با سرعت از
نزدیکم عبور کرد

جگوار سبا ساالالر 



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

با گذشتنش از روی چاله های پر آب شده ، گل روی
مانتوام ریخت

بهت زده سرم را باالال گرفتم
لحظه ی آخر توانستم اتومبیل ارتا را تشخیص دهم

حتی حوصله ی اینکه بد و بیراه بگویم هم نداشتم

قبل ازینکه دوباره ی خیره ی اسفالت شوم کسی صدایم زد

سرم را باالال آوردم و به علیرضا نگاه کردم
دوباره صدایم زد

نگاهی به ماشین پشت سرش که دستش را روی بوق
گذاشته بود انداختم و در جلو را باز کردم

به محض نشستنم پایش را روی گاز فشرد و بخاری را
روشن کرد :

_ خیس شدی

آرام سالالم کردم
مهربان خندید :



 

_ چاوش ... چند روز دیگه دادگاه داره

سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم
زیرچشمی نگاهم کرد :

_ اگر بتونیم ثابت کنیم پولی که از...

میان جمله اش پریدم :

_ ما هیچی رو نمی تونیم ثابت کنیم

_ انقدر منفی بهش نگاه نکن ... شاید بشه

عصبی نگاهش کردم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ علیک سالالم ... چرا گوشیتو جواب نمیدی؟

حتی نمی دانستم کجاست!
بی حوصله شانه باالال انداختم :

_ نشنیدم ... کی به شما خبر داد؟

_



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ نمیشه ... مگه بچه گول می زنید؟! قرار نیست معجزه
بشه! باید پول رو جور کنیم

_ پس جورش کن!

گنگ نگاهش میکنم :

_ خونه و ماشین رو زد به نام من اما من اگر بدونم
کافیه ...

جمله ام را قطع کرد :

_ نیست! کافی نیست! فوقش چک و نصف سفته ها رو
درست کنیم ... بدهی بانک و بقیه سفته ها چی؟ مطمئن
باش تو این مدت هزار جور خرج و مخارج کوچیکم تو
 درست میشه که نصفش رو باید امیرواالال پرداخت کنه

مطب

صدایم باالال رفت :

_ چیکار کنم؟!

_ به حاجی بگو...



سبا ساالر

جگوار 

بهت زده سکوت کردم
علیرضایی که اکثر مواقع با امیرواال هم نظر بود چنین

پیشنهادی می داد؟!

_ اصال به غرور امیرواال فکر کردی؟

عصبی روی فرمان کوبید :

_ گوربابای غرور امیر ... تو زندان بین یک مشت قاتل و
ادمکش نبوده غرور یادش بره

در سکوت خیره اش شدم
جای امیرواال آنجا نبود

اما...

_اگر همچین کاری کنم حتی اگر نتیجه هم بده هرگز نمی
بخشتم

با حرص خندید :

_ داری از امیرواال میگی االی ... می تونه نبخشه؟! اونم
تورو! یکی دوهفته میره تو خودش و سرسنگین میشه ...

بعدش تمومه

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

محکم جواب دادم :

_ همچین کاری نمی کنم

_ خوبه! اون وقت میشه بدونم برنامه ات چیه؟!

_ باید امیرواالرو ببینم ...

با بی رحمی جواب داد :

_ امیر نمیخواد ببینت

_ 

_ باالخره یک چیزی میشه دیگه! تو چته؟!

به اینکه تا به حال او را حتی تو هم خطاب نکرده بودم
توجه نکردم

انگار فهمید تند رفته است
دستی به چانه اش کشید و روبه روی خانه ایستاد

بدون اینکه از ماشین پیاده شوم زمزمه کردم :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ نمی خواد ببینم چون من درگیر نشم و وسط امتحانا فکرم
نره اون سمت ... وگرنه می دونم ، حالش خوب نیست ...

می دونم داغونه ... می دونم االالن چه قدر دلش میخواد
کنارش باشیم

سرش را به نشان تایید تکان داد :

_ من معذرت می خوام

_ من پنج سال تو اون خونه زندگی کردم آقا علیرضا ...
احساس غریبگی نمیکنم با هیچ کدومشون ... از حاج بابا

دلخورم درست ، اما اگه می دونستم راه حل اینه حتی یک
ثانیه هم مکث نمی کردم

شرمنده سر تکان داد :

_ می دونم...

خواستم بگویم اگر می دانستی چنین بحثی را شروع نمی
کردی اما تنها سر تکان دادم

اوهم ازین دردسر جدید کالالفه بود ...



سبا ساالر

جگوار 

بی توجه به چهره ی درهمم گفت :

_ به ترانه می گم بیاد اینجا ... تنها نباشی

_ مشکلی با تنهایی ندارم ... دادگاه امیر کیه؟

_ بیست و هشتم

بی توجه به امتحان روز بیست و هشتمم سر تکان دادم :

_ باشه ...ممنون که اومدی

گرفته لبخند زد :

_ نگران نباش ... درست میشه

از ماشین پیاده شدم و در را بستم

وارد خانه که شدم بدون اینکه لباس هایم را از تن در
بیاورم سمت تقویم روی دیوار رفتم

چهارشنبه ، بیست و هشتم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

کالفه پوف کشیدم :

_ االن دیگه؟! چرا زودتر خبر نمیده؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

چند روز باقی مانده از نظرم زیادی دیر آمد اما در چشم به
هم زدنی رسید

سر جلسه امتحانم نرفتم و حرفی به چکاوک که از شبش
پیشم مانده بود نزدم

تا آمدن مهراب چیزی نمانده بود
چکاوک با اصرار مجبورم کرد همراهش صبحانه بخورم

مشغول پوشیدن کفش هایم بودم
همانطور که شالش را روی موهایش می انداخت با عجله

از اتاق بیرون آمد :

_ االالی مهراب نمی رسه ... گفت دیر شده با علیرضا
میرن دادگاه ... ما آژانس بگیریم

_



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ اونجا امیر رو دیدن خواسته از مطب چندتا از مدارکش
رو ببرن ...درگیر اون بودن

صورت عصبی ام را که دید ناراحت شانه باالال انداخت
کیفم را برداشتم و سر تکان دادم :

_ بریم چکاوک ... دیر می رسیم

از نظرم خیابان های تهران هیچ روزی به آن شلوغی
نبودند

درخواست تندتر رفتن از راننده ی پراید هم با وجود
ترافیک فایده ای نداشت رسیدنمان سر موقع بعید بود

عصبی و کالالفه بودم
اگر موقعیت دیگری بود با دیدن مهراب بحث می کردم اما
می دانستم در آن وضعیت که تمام کارهای مارا به تنهایی

انجام می دهد حق داشت فراموش کند

دیر رسیدیم
به ناچار پشت در روی صندلی های آبی رنگ نشستیم

سرم را به دیوار تکیه دادم و پلک هایم را روی هم گذاشتم



سبا ساالر

جگوار 

کاش به چندماه پیش باز می گشتیم
هوتن هنوز زنده بود ، شخصی به نام آرتا را نمی شناختیم

و همه چیز سر جای خودش بود

نمی دانم چندساعت همراه چکاوک پشت در نشستیم تنها
زمانی به خودم آمدم که بدنم از بی حرکت ماندن روی

صندلی های سفت راهرو خشک شده بود

راست نشستم و ناله ی آرامی کردم که در قهوه ای رنگ
باز شد

چکاوک جلو آمد :

_ تموم شد

بدون اینکه حرفی بزنم مضطرب راست ایستادم

اولین نفر چشمم به صورت آرتا افتاد
شبیه به شکست خورده ها که به نظر نمی رسید!

چهره درهم کشیدم و سرم را برگرداندم

مردی که کنارش ایستاده بود را نمی شناختم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

چکاوک با دست نقطه ای را نشان داد :

_ اونجان

مسیر دستش را دنبال کردم
نگاهم از صورت مهراب گذشت و روی امیرواال خیره ماند

خسته و عصبی
معلوم بود چند روزی می شود موهای نامرتبش رنگ شانه

به خود ندیده بود

چشم هایش کمی قرمز بود و بی حوصله به مهراب که با
عجله چیزی را توضیح می داد نگاه می کرد

_ 

چکاوک کنار گوشم ناله کرد :

_ الهی بمیرم ... تو همین چند روز آب شده

گوشه لبم را به دندان گرفتم تا بغض نکنم
چکاوک دوباره سر تکان داد :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ مهراب عصبیه ... معلومه خوب پیش نرفته

این را می دانستم!
 چکاوک من برای فهمیدن این موضوع احتیاجی به

برخالالف
دیدن عصبانیت مهراب نداشتم

همه چیز واضح بود ...
مهراب امید بیهوده داشت!

هم زمان که با مهراب و علیرضا حرف می زد انگار
سنگینی نگاهم را احساس کرد

سرش را برگرداند و خیره ام شد

پاهایم ناخوداگاه یک قدم جلو رفت اما جلوی پیش روی
اشان را گرفتم

دلخور بودم ...
ازینکه در این چند روز نخواست ببیندم دلخور بودم اما قهر

نه!
این شرایط قهر کردن نداشت

شاید بعدها که شر آرتا از زندگی امان کم شد ، شاید ...

پاهای او برخالالف پاهایم نایستاد بلکه تند تر جلو آمد

جگوار سبا ساالالر 



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

به دوقدمی ام که رسید دلخوری هایم فراموش شد
دیگر حتی از نظرم نگاه های رهگذران و بقیه هم اهمیتی

نداشت

خواستم خودم را در آغوشش پرت کنم که دستی بازویش را
گرفت :

_ فاصله رو رعایت کنید

انگار سطل آب سردی روی سرم خالی شد
به مرد با لباس سبز رنگ نظامی نگاهی پراالتماس انداختم

اما او حتی نگاهم نکرد ...

امیرواالال لب هایش را کش داد
احتماالال به قصد لبخند اما اصالال شبیه لبخند نبود!

_ داشت باورم می شد حرف گوش کن شدی و رفتی سر
کالالس و امتحانات

من هم لبخند زدم
از همان لبخند های شکل لبخند خودش

از همان لبخند هایی که لبخند نبودند!



سبا ساالر

جگوار 

_ دوست داشتی نمیومدم؟!

صادقانه خندید
گرفته و غمگین اما این خنده اش را بیشتر از آن لبخند ها

دوست داشتم

_ نمیومدی دق می کردم

بغض کرده سر تکان دادم :

_ اما اومدم ... تا آخرم هستم ... بذار هرچه قدر می خواد
طول بکشه ... باالخره یک راه حلی پیدا می شه

مرد دستش را پشت امیرواال گذاشت و خشک دستور داد :

_ بریم

_ 

از کنارم رد شدند
بدون مکث همراهشان رفتم و خیره ی نیمرخ امیرواال شدم

_ زیر چشمات گود افتاده

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

اینبار سعی کرد خنده اش پرانرژی تر باشد :

_ نه ... اینطوری فکر می کنی ... حالم خوبه

مرد سبزپوش انگار با ما دشمنی داشت!
خواستم التماس کنم حال که اجازه ایستادن نمی دهی حداقل

کمی آرام تر قدم بردار نامرد!
من روزهاست ندیدمش....

_ دروغ نگو ... صبحونه خوردی؟

_ خودت؟!

_ خوردم!

همراه مرد از پله ها پایین کشیده شد و من تازه چشمم به
دستبندی افتاد که مچ دستانش را اسیر کرده بود

پاهایم از حرکت ایستاد
بهت زده ابرو باالال انداختم و دقیق تر نگاه کردم

باورم نمی شد
اشک دیدم را تار کرد



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

چند پله دیگر که پایین رفت و پیدایم نکرد گردنش را
چرخاند

مسیر نگاهم را دنبال کرد و به دستبند رسید

پلک هایش را روی هم فشرد
احتماالال برای اینکه آرامم کند

مرد بدون اینکه حتی سربرگرداند کشیدش :

_ بیا

زنی با دختربچه اش از کنارم رد شد :

_ خانم وسط راه ایستادی

پشت سرهم بغضم را فرو دادم
جای آن دستبد زشت آهنی دور دستان امیرواالالی من نبود!

مرد دوباره بازویش را کشید و امیرواالال نرفت :

_ االالی؟ ببینمت؟ به من نگاه کن ... هیچی نیست ... من
خوبه خوبم ... برو پیش مهراب و چکاوک



سبا ساالر

جگوار 

خواستم قوی باشم!
خواستم نگرانم نباشد!

خواستم اشک هایم را برای تنهایی ام نگه دارم!

پایم را از زمین جدا کردم تا پله ی بعدی را پایین بروم که
بازوی مردی از کنار محکم به شانه ام کوبیده شد

تعادلم را از دست دادم ، پایم از پله سر خورد و روی پله
ها سقوط کردم

بازویم به گوشه پله برخورد کرد و درد نسبتا شدیدی تا
شانه ام پیچید

برای ثانیه ای چشم هایم سیاهی رفت اما خیلی زود به
خودم آمدم

صدای فریاد امیرواال گوشم را پر کرد :

_ ولم کن حیوون دیگه ... نمی بینی زنم افتاد؟

دستم را گوشه ی پله گرفتم و آرام نشستم تا نگرانی اش کم
شود

زنی با چادر مشکی روی زانوهایش خم شد :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ خوبی خانم؟ سرت خورد به پله؟

بی توجه به او سرم را باال گرفتم و خیره ی امیرواال شدم
مامور به سختی کنترلش می کرد

_ 

صدای فریادش در راهروهای دادگاه پیچید :

_ می گم فرار نمی کنم ... ول کن دستمو ... فرار نمی کنم
... االی خوبی؟

با درد نیم خیز شدم :

_ امیر؟

چنرنفری که دورمان جمع شده بودند اجازه نمی دادند
ببینمش

انگار از سرباز ناامید شد که صدای ملتمسش را باال برد :

_ مهراب؟

جگوار سبا ساالر
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به جای مهراب صدای نفس زنان علیرضا از پشت سر
آمد :

_ چی شده؟

با دیدنم کنارم روی پله نشست :

_ افتادی؟ طوری نشد؟

 با زور خودش را سمتمان کشید اما مرد عقب هلش
امیرواالال

داد :

_ برو عقب ... نزدیک نشو برای من مسئولیت داره

امیرواالال بی توجه به او ملتمس خیره علیرضا شد :

_ ببرش بیمارستان از دستش عکس بگیر

کاش می توانستم دهان باز کنم تا بگویم خوبم اما خوب می
دانستم کلمه اول را نگفته بغضم منفجر می شود

با زجر نگاهی به دستم که روی بازویم بود انداخت :
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_ بمیرم رو دستت افتادی؟ علی ببرش بیمارستان چک کنن

 شانه ام را گرفت تا بلندم کند اما انگار امیرواالال از
علیرضا

میان جمعیت تشخیص نداد که دوباره ملتمس تکرار کرد :

_ علی حواست بهش باشه جبران می کنم!

دیگر نشد!
دیگر نتوانستم!
اصالال تسلیم!

از من بر نمی آمد ...

اشک روی گونه هایم سقوط کرد و صورتم خیس شد

صدای علیرضا هم گرفته و بغض دار بود :

_ مزخرف نگو داداش ... مثل خواهرمه خودم هواشو دارم
... خیالت جمع تو حرص نخور

صدای اعتراض سرباز دوباره بلند شد
نفس عمیقی کشیدم و با کف دست صورتم را خشک کردم

به سختی روی پا ایستادم و جلو رفتم
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امیرواال با دیدنم نفس راحتی کشید :

_ خوبی؟

صدای او هم از بغض میلرزید ...

به زور لبخند زدم و با اطمینان سر تکان دادم :

_ خوبم ... برو

سرباز جلو رفت
پاهایش به اجبار راه افتادند

لبخندم را حفظ کردم
تمام مدتی که از راهروی پایین می گذشتند و امیرواال
هرچند ثانیه یک بار سر برمیگرداند و نگاهم می کرد

لبخندم را روی لبم حفظ کردم

از در که خارج شدند و دیگر ندیدمشان ، بغضم آرام منفجر
شد

_ 

جگوار سبا ساالر
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" دو ماه بعد "

با چهره ای برافروخته از ساختمان بیرون زدم و حتی در
را هم پشت سرم نبستم

پاهایم از شدت حرص و ناراحتی لرزش خفیفی داشت

قبل ازینکه سمت خیابان بروم مکث کردم تا کمی آرامش از
دست رفته ام را به دست اورم اما با شنیدن صدای بوق ،

چشمم به اتومبیل علیرضا افتاد

با اخم کمرنگی صندلی جلو نشستم و شاکی نگاهش کردم :

_ سالم ... تعقیبم می کنی؟!

بی توجه به جواب سوالم با ابرو به خانه اشاره زد :

_ امیرواال می دونه؟

ابرو درهم کشیدم :

_ منظورت چیه؟!

جگوار سبا ساالر
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_ پا شدی اومدی خونه ی این حروم زاده؟ اگر این رضایت
بده بود که همون دوماه پیش تو دادگاه عقب می کشید

پنجره را پایین دادم تا هوای آزاد کمی پوست داغ صورتم
را خنک کردم و رو به او غریدم :

_ چی کار کنم من؟! تویی که ادعات میشه بگو! تویی که
میفهمی و حالیته بگو علیرضا ... چی کارکنم؟

کالالفه پوف کشید :

_ امیر تو رو به من سپرد ... امانت برادرمی! این آشغال
بالالیی سرت بیاره چی؟ فکرشو کردی؟

صدایم باالال رفت :

_ فکر کردی من از خدامه بیوفتم دنبال این نکبت و تیکه و
طعنه هاش رو گوش کنم؟! تو بگو چیکار کنم!

_ هزار بار گفتم یک راهی ...

با حالی خراب جمله اش را قطع کردم :
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_ دوماهه منتظرم! کدوم راه علیرضا؟! تو و مهراب فقط
حرف می زنید

دلخور سر تکان داد :

_ دستت درد نکنه

_ میگم ماشین رو بفروشم میگی کمه ، میگم خونه رو
بذارم روش میگی فرقی نمی کنه سفته و وام بانک هست ،

اومدم اینجا چون راه دیگه ای نداشتم

_ مهراب دنبال اینه با سند فعالال آزادش کنه ... کاری از
دستمون بر نمیاد لعنتی

_ تعقیبم می کری؟!

بی حوصله زیرچشمی نگاهم کرد :

 اومده بودم چندتا کپی از مدارک امیرواالال بگیرم ... دیدم
_

سوار تاکسی شدی به دلم افتاد میخوای چنین کاری بکنی

سکوتم را که دید با حرص ادامه داد :

_ حاالال نتیجه چی شد؟

جگوار سبا ساالالر 



 

_ 

جوابش را ندادم
از سکوتم نتیجه را فهمید...

روبروی خانه ایستاد و نگاهم کرد :

_ دوتا کپی شناسنامه ، یک عکس و اون پوشه سبزه که
مربوط به خرید مطبه رو آماده کن ... االن دیرم شده شب

میام میگیرم باشه؟

سرم را تکان دادم و از ماشین پیاده شدم

به امیرواال قول داده بود در نبودش هوایم را داشته باشد و
پای حرفش ایستاده بود

در این دو ماه حضورش حتی از مهراب و چاوش هم
پررنگ تر بود

خم شدم و صدایش زدم :

_ علیرضا؟
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سوالی نگاهم کرد
آرام زمزمه کردم :

_ مرسی ... برای همه چیز

مهربان لبخند زد :

_ امیر چطور بود رفتی مالقات؟

چشمانم غمگین شد :

_ میخواست نشون بده خوبه اما خوب نبود ... من حالش
رو از چشماش می فهمم

سرش را به نشان تایید تکان داد و دستش را روی فرمان
گذشت :

_ درست میشه....

لبخند کم جانی زدم و فاصله گرفتم
خسته وارد ساختمان شدم اما با دیدن زنی با چادر مشکی

ابروهایم باال پرید
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چهره اش مشخص نبود
جلوتر که رفتم تازه توانستم تشخیصش دهم

آنقدر دلتنگش بودم که بدون مکث در آغوشش کشیدم :

_ مامان گلی؟

 می لرزید : صدایش از شدت بغض و ناراحتی

_ جان دلم؟ من که دلم ترکید مادر

از آغوشم بیرون آمد و با همان صورت خیس از اشک
شکایت کرد :

_ دوماهه جون دادم یک خبری ازتون بشه ... چاوش پیر
شه گفت رفتین سفر

مظلومانه بغضش منفجر شد و روی صورتش کوبید :

_ منم که حالیم نشد آخه ... گفتم خداروشکر دلشون
خوشه ... هرجا هستن باهمن

با گریه سر تکان داد :

جگوار سبا ساالر
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روی کاناپه که نشست سمت آشپزخانه رفتم
 صدایش هنوزهم از پذیرایی به گوش میرسید

با خودش بلند بلند حرف می زد
 بعضی اوقات با بغض

بعضی اوقات هم شاکی از بازی های روزگار

کتری را آب کردم و روی شعله ی روشن گذاشتم

کنارش که نشستم دستم را گرفت :

_ قرضش چه قدره االی؟ حاجی نمی تونه...

جگوار سبا ساالر
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_ بمیرم برای امیرم ... بمیرم براتون ... چرا هیچ کس به
من پیرزن خبر نمیده؟ چند روزه دلم آشوبه ... می دونستم  
یک چیزی شده چاوش و ساره نمی گن  

با لبخندی تلخ اشک هایش را پاک کردم و دستش را
کشیدم :

_ بریم تو مامان گلی ...

_



 

جمله اش را قطع کردم :

_ امیرواال نمی خواد حاجی بدونه

برخالف انتظارم به دیوار روبرو خیره شد و سر تکان
داد :

_ حقم داره مادر حقم داره ... از روزی که از عمارت
رفتین آتیش به پا شد

ابروهایم بهم نزدیک شدند :

_ یعنی چی؟ چه آتیشی؟

نگاهی به صورتم انداخت و سر تکان داد :

_ ولش کن اینارو ... از امیرم بگو

_ امیر خوبه مامان گلی ... تو عمارت چه خبره؟

_ خبری نیست ... خودت که حاجی رو می شناسی االی
جان
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نگاهش را دزدید
دستم را روی بازویش گذاشتم :

_ مامان گلی نمی دونی چه قدر روم فشاره ... شما سخت
ترش نکن ... نذار فکرم درگیر اون سمت باشه ... بگو چی

شده؟

دستم را میان دستان چروک شده و تپلش گرفت و خواست
ساعدم را ببوسد که اجازه ندادم

جلو رفتم و گونه اش را بوسیدم
دستش را دورم انداخت

سرم را روی شانه اش گذاشتم و او موهایم را نوازش
کرد :

_ چبز خاصی نشده قشنگم ولی حاجی مثل اسپند رو
آتیشه ... همه چی رو از چشم تو می بینه ... از وقتی پا به

اون خونه گذاشتم وضع همین بود ... حاجی عادت کرده
هرکس رو دلش می خواد مقصر بدونه

_ یعنی چی؟!

_ اون سال هاهم همین بود االی ... روح اون خدا بیامرز
شاد ... محمد رو میگم ... مثل مهراب سرکش نبود اما مثل

جگوار سبا ساالر
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کمی خیره نگاهم کرد و بعد آه کشید :

_ االنم همون وضعه ... شما که رفتین امیرواال شد محمد ،
تو هم شدی آتوسا

جگوار سبا ساالر
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محسنم دنبال حاجی راه نمی افتاد ... از وقتی هم با آتوسا
ازدواج کرد بدتر شد

کنجکاو نگاهش کردم :

_ چی شد؟

_ هربار که محمد روبه روی حاجی می ایستاد مینداختن
تقصیر آتوسا ... حاجی این جمله رو روزی صدبار تکرار

می کرد که اینا حرفای تو نیست! حرفای زنته!

متعجب خندیدم :

_ وا!

_
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_ تقصیر من نبود مامان گلی ... االالنو نبین که این بالال
سرمون اومده ... قبل ازین ما تو این خونه آرامش داشتیم

خودت شاهد بودی

موهایم را پشت گوشم فرستاد :

_ می دونم عزیزمن می دونم ... اما حاجیه دیگه کاریش
نمی شه کرد

چای پررنگی برایش ریختم و همراه ظرف شکالالت روی
میز گذاشتم :

_ ناراحت نباش دیگه مامان گلی ... درست میشه ...
نگران امیر نباش

آرام زمزمه کرد :

_ نگران امیر نیستم

کنارش نشستم :

_ پس چی؟

_ نگران اینم که تو نشی آتوسای دوم....
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لب هایم را بهم فشردم و در سکوت خیره اش شدم

 حاجی آدم بدی نیست االالی ... هزار و یک خصوصیت
_
مثبت داره ... اونقدر به مردم کمک کرده و دست نیازمند

گرفته که حتی قابل شمارش نیست  

سر تکان دادم و با صداقت گفتم :

_ می دونم

_ اما یک بدی داره!

نگاهش را به زمین دوخت و ادامه داد :

_ کینه ایه! فراموش نمی کنه ... حتی اگر ده سال پیش یک
جمله خالالف میلش گفته باشی رو فراموش نمی کنه ... ده
سال تو قلبش نگه می داره و باالالخره یک جایی به روت

میاره

خسته به چشمانش زل زدم :

_ من چیکار کنم مامان گلی؟ چیکار کنم...
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غمگین تر از من در آغوشم می کشد

شب که چاوش دنبالش می آید با هزار نگرانی تنهایم می
گذارد و می رود

روی تخت دراز می کشم
سمتی که همیشه تو می خوابیدی!

بهمن ماه هم گذشت و تو نیامدی...

چاوش می آید ، مهراب ، چکاوک و گاهی اوقات دینا سر
می زند

علیرضا پررنگ تر از آن ها
 مامان گلی و حتی ساره

همه می روند و برمی گردند جز تو!
انگار تنها رفتن تو بوده که بازگشتی نداشته و من با خوش

خیالی هنوز چشم انتظار آمدن تو هستم
تویی که انگار این روزها قصد آمدن نداری...

_ 

امروز دوم اسفندست امیرواال...
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نمی دانم در چه حالی و چه کار می کنی فقط می دانم اگر
همینطور ادامه پیدا کند همین امروز قلبم از کار می افتد

دو اسفند ماه ... روز تولد تو!

تمام دیشب خواب به چشمم نیامد و صبح دوم اسفند بدون تو
آنقدر عذاب آور بود که از اتاق خواب گریختم

بغض کرده میان آشپزخانه ی نیمه روشن ایستادم

هوا هنوز تاریک بود...

گیج و سردرگم به دیوار سفید روبه رویم خیره شدم و فکر
کردم اگر تو بودی چه می کردیم؟

بغضم را فرو دادم...
این روزها عادت کرده ام...

آرد را پیمانه کردم و هم زمان سر و کله ی اشک هایم پیدا
شد

با شانه ام صورتم را خشک کردم و برای آوردن تخم مرغ
و شیر سمت یخچال رفتم
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نمی دانم در حالی که می دانم حتی دلم نمی خواهد طعمش
را هم بچشم چرا کیک درست میکنم

قالب قلبی شکل را که از فر در آوردم اشک هایم سرعت
بیشتری گرفت

امروز نمی توانم ببینمت چون تولدت سه شنبه نیست و
دوشنبه ها اجازه ی مالالقات نمی دهند...

خدا می داند این قوانین بی رحمانه را چه کسی گذاشته

صدای موبایلم اجازه بیشتر فکر کردن را نداد
توجهی نکردم ... تماس قطع شد

کیک را از قالب بیرون آوردم که دوباره صدایش بلند شد

می دانم مهراب و یا علیرضاست

امروز حوصله اشان را ندارم اما صدای زنگ موبایل
اعصابم را بهم می ریزد

تماس را که وصل کردم صدای شاکی علیرضا در گوشم
پیچید :

_ چرا جواب نمیدی االالی؟
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روی صندلی آشپزخانه نشستم و بی حوصله پرسیدم :

_ سالالم چی شده؟

_ حالت خوبه؟

کالالفه پوف کشیدم
کاش همین امروز دست از سرم برمی داشتند...

_ خوبم ... کاری نداری؟

برخالالف من او سرحال است :

_ بدخلقی نکن ... برات یک خبر خوب دارم

بهت زده پرسیدم :

_ آرتا رضایت داد؟

بلند خندید :

_ نه دیگه تا اون حد خوش! برهمند زنگ زد ... قاضی  
اجازه ی مالالقات حضوری داده ... بپوش دارم میام
ناظر

دنبالت  
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_ 

کیک را با چشمان پر اشک و بی حوصله پخته بودم و فکر
نمی کردم حتی دلم بیاید مزه اش را بچشم اما با لب های

کش آمده در ظرف در داری قرارش دادم

علیرضا که زنگ زد در را باز کردم و دوباره سمت
آشپزخانه رفتم

چنددقیقه بعد صدای تقه ای که به در زد به گوشم رسید :

_ صابخونه؟

بعد از مدت ها خندیدم :

_ تو اشپزخونم بیا تو

_ دم در منتظر میمونم ... بجنب فقط تا دو بیشتر وقت
نیست

تنها که بودم اکثرا از دم در داخل نمی آمد...
از همانجا صدایم را باال بردم :

جگوار سبا ساالر
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_ چطوری راضیشون کردی؟!

صدای خنده اش آمد :

_ پاستوریزه ست پسره بابا ... بخاطر حسن رفتار و کردار
! بعدم یکی از بچه ها رو اونجا میشناسم ... رفیق صمیمی

پسرعمومه ... بعضی وقتا از اوضاع امیر خبر میده بهم

لبخندم محو شد ،با غم گوشه لبم را گزیدم و دستی به شالم
کشیدم

با ظرف کیک که بیرون آمدم ابرو باال انداخت :

_ اون چیه؟

_ کیک!

دودل سر تکان داد :

_ فکر نکنم اجازه بدن
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_ اجازه میدن! خطرناک نیست فقط چک می کنن ... تیکه
تیکه اش کردم که مشکلی پیش نیاد ... اون دوست

پسرعموتم هست دیگه ... لطفا

کیک را چک کردند ، مدارک شناسی ام را با دقت نگاه
کردند ، عباس منفرد دوست صمیمی پسرعموی علیرضا

باالالخره چهل و پنج دقیقه بعد چندبار رفت و آمد و 
مضطرب روی صندلی نشسته بودم

دستم را روی میز آهنی سرد گذاشتم و آه کشیدم

کاش این روزها هرچه زودتر تمام می شد....

با صدای باز شدن در ناخوداگاه صاف ایستادم

خودش بود ...
با موهایی نامرتب و ریش کوتاهی روی صورتش

اگر زمان دیگری بود بخاطر سر و وضعش میخندیدم و
دستش می انداختم اما در این وضعیت تنها بغضم بزرگ تر

شد...



 

پیراهنش را چنگ زدم و عمیق نفس کشیدم

دستش را دورم انداخت و محکم تر در آغوشش فشردم

صدای زمزمه ی آرامش پر از دلتنگی بود :

_ خوبی جوجه ام؟

قبل ازینکه مامور حرفی بزند فاصله گرفت

هنوز از عطر تنش سیر نشده بودم اما اعتراض نکردم
روی صندلی نشستم و دلتنگ خیره اش شدم
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بدون اینکه کنترلی روی پاهایم داشته باشم ناخوداگاه جلو
 ، دستانم را کمی باالال گرفتم و خواستم در آغوشش فرو

رفتم
بروم که چشمم به مامور کنار در افتاد

مردد ایستادم و بیچاره وار خیره ی امیرواالال شدم

جلو آمد و  Rقبل ازینکه بغضم بشکند خودش با سرعت
چندثانیه بعد در آغوشش فرو رفتم

_
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روبه رویم نشست ، دست هایش را روی میز دراز کرد و
منتظر نگاهم کرد

دست هایم را میان دستانش گذاشتم و بغض کرده لبخند
زدم :

_ دلم تنگ شده بود

جوابم را نداد . خیره ام بود
خیره ی لب هایم ، دست هایم و بیشتر از همه چشم هایم!

دلم گرم شد...
او هم اینگونه بود دیگر!

یکی مثل من دلتنگی اش را به زبان می آورد و یکی مثل
او با نگاهش می فهماند

می گفتند انسان ها به شنیدن واژه ها احتیاج دارند؟!
من می گفتم نه! آدم ها به حس کردنش احتیاج داشتند

دوستت دارم گفتن که کار سختی نیست
هر آدمی می تواند تکرار کند

نشان دادنش اما کار هرکسی نیست
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تلخ لبخند زدم :

_ میخوای ففط نگاهم کنی؟

انگشتش را به گوشه پیشانش اش تکیه داد و آرام لب زد :

_ میخوام واسه یک هفته تصویرت رو اینجا ذخیره کنم!
صبح مرورش کنم ، ظهر مرورش کنم ، شب مرورش کنم!

میخوام حداقل تو مغزم داشته باشمت تا دیوونه نشم

غمگین خندیدم و دست هایش را فشردم :

 _ حاضرم کل روز رو اینجا بشینم و تو فقط نگام کنی

کمی سرم را جلو بردم و صدایم را پایین آوردم :

_ اما به نظر نمیاد اون مرده با دل ما راه بیاد

سکوتش را که دیدم تلخ خندیدم :

_ تولدت مبارک عشقم!

تلخ تر از من لبخند زد
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 لب هایش کش آمد
خواستم جمله بعدی را بگویم که چشمم به گوشه ی پیشانی

اش افتاد

زخم و کبودی کوچکی که موهایش پوشانده بود

وحشت زده خودم را جلو کشیدم :

_ این چیه؟

دستم که به سمت پیشانی اش میرفت را در هوا گرفت و به
لب هایش چسباند

بوسه کوچکی کنار انگشتم زد :
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ظرف کیک را جلو کشیدم و با گوشه انگشت سعی کردم
تکه ها را کنار هم جمع کنم :

_ این این شکلی نبودا! مجبور شدم تیکه تیکه اش کنم گفتم  
شاید اجازه ندن بیارمش ... بازم دست دوست علیرضا درد
نکنه  

_



 

_ کیک رو بده ببینم

نگران نگاهش کردم :

_ پیشونیت چی شده؟

_ خورده به در ... کیک رو درست کن تو

_ دروغ نگو امیر

_ می خواستم برم سرویس حواسم نبود سرم رو یهویی
برگردوندم پیشونیم خورد به در

بی توجه به جمالتش وارفته سرم را روی میز گذاشتم

خدایا ....

کالفه با انگشت به میز کوبید :

_ الی؟ من و نگاه کن

اشک از میان پلک هایم روی میز سقوط کرد
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 چشمانم را بستم
در این چندوقت خودم را راضی کرده بودم که حداقل زیاد

اذیت نمی شود اما امروز تمام تصوراتم نابود شد

کالفه و عصبی پوف کشید :

_ سرت رو باال بگیر ببینم ... میگم خورده به در این
مسخره بازیا چیه؟

قبال اینطور بی حوصله و خشمگین نبود
این هم تاثیرات زندان بود

هربار به مالقاتش می آمدم از بار قبل مضطرب و آشفته تر
ظاهر می شد

ناچار سرم را باال آوردم و با چشمان پراشک انگشتم را
روی پیشانی اش کشیدم :

_ کی زد؟!

_ هیچکس

_ چرا به مامورا ی اون خراب شده نمیگی؟

_ چون اتفاقی نیفتاده
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در سکوت به صندلی تکیه دادم و خیره ی ظرف کیک شدم

کالفه دستی به موهایش کشید و آرام توضیح داد :

_ تو به اینا فکر نکن ... رو درست تمرکز کن ... اینجا
خونه ی خاله نیست اما فعال چاره ای نداریم ... میگذره

آرام به پیشانی اش اشاره زدم :
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_ تو که کاری به کسی نداری ... مگه نه امیر؟ پیشونیت
چی شده پس؟

_ خورد به تخت میگم!

_اول گفتی در!

عصبی کف دستش را روی میز کوبید :

_ حاالال هرچی

_
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_ با کی درگیر شدی؟

دستش را جلو آورد و با گوشه ی انگشت گونه ام را
نوازش کرد :

_ خوب میشه ... چند روز پیش یک بحث کوچولو پیش
اومد

به کبودی زل زدم و چشمانم پراشک شد اما بغضم را فرو
دادم :

_ المیرا زنگ زد

ابرویش باال پرید :

_ کی؟به گوشی من؟!

_ دو روز پیش به تلفن خونه ... میگفت چند روزه با آتوسا
تماس میگرن اما در دسترس نیستی ... نگران بودن

_ بهش گفتی؟!
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_ نه ... گفتم یک مشکل کوچیک پیش اومده ...صدا قطع و
وصل میشد قرار شد امشب تصویری تماس بگیره تولدت

رو تبریک بگه

خسته نفسش را بیرون فرستاد و به پشتی صندلی تکیه داد :

_ جواب نده

_ نگران میشن

_ تعریف کنی چی شده بیشتر نگران میشن!

دودل نگاهش کردم :

_ امیرواالال؟ میگم ... آتوسا نمی تونه...

به چشمانم نگاه کرد و کم کم ابروهایش بهم نزدیک شد
محکم جواب داد :

_ نه!

_ اما اون مادرته!

_ گفتم نه
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_ من به فکرشم

ناخوداگاه صدایم باال رفت :

_ از تو زندان؟!

تیز نگاهم کرد :

_ علیرضا دنبال سنده

_ بیای بیرون فرقی به حالمون نمیکنه بازم پول جور
نمیشه

_ بسه االی
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پلک هایم را روی هم فشردم و کمی سرم را نزدیک بردم :

_ خوبه ... مادرت نه! پدربزرگت که ارث پدرت رو داره  
! دوستت نه! پس کی؟! کی قراره ازین منجالالب نجاتمون
نه

بده؟  

_
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 را باالال انداختم ، هر دو دستم را روی میز گذاشتم
ابروهایم

و سرم را تا حد امکان جلو بردم :

_ انتخاب کن

با اخم های درهم خودش را جلو کشید
فاصله ی صورت هایمان کم شد :

_ چه انتخابی؟

_ ازینجا که برم بیرون یا مستقیم میرم عمارت حاج بابا و
یا با مامانت تماس میگیرم

هرگز عمارت حاج بابا نمی رفتم اما امیرواالال که این را
نمی دانست!

بهت زده خندید :

_ این کارو نمیکنی!

 گذرایی به زخم پیشانی اش انداختم و شانه هایم را باالال
نگاه

دادم :

_ می تونی امتحان کنی!
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با فک بهم فشرده چندثانیه در چشمانم خیره شد و زمانی که
از تصمیمم مطمئن شد عقب کشید

دست مشت شده اش را روی میز گذشت و به زمین خیره
شد

تشویقش کردم :

_ بذار آتوسا کمکمون کنه امیر ... هرچی نباشه مادرته!
وضع که بهتر شد برمی گردونی

_ نمی تونه

_ چرا؟!

_ هرچی داره مال شوهرشه االالی ... حتی اگر بخواد هم
نمی تونه ... همین االالنش المیرا رو داره تو خونه ی

شوهرش بزرگ میکنه ... دیگه جا نداره بخواد به پسر
بزرگشم پول قرض بده!

ناامید نشدم :

_ امتحان میکنیم
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در سکوت سر تکان داد
هنوز مطمئن نبود اما چاره ی دیگری نداشت

می دانستم وقت زیادی باقی نمانده
بازوهایم را روی میز گذاشتم و سفارش کردم :
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_ چرا میخوای خودت رو کوچیک کنی؟!

_ خودمو کوچیک نمیکنم امیر ... آتوسا مادرته! اگر من
بچه داشتم و تو این وضع بود حاضر بودم جونمم بدم تا

کمکمش کنم ... یک فرصت بهش بده

حرف های مامان گلی یادم آمد...
رفتار های حاج بابا و عذابی که آتوسا کشیده است...

آرام ادامه دادم :

_ مطمئنم اگر بتونه بهت کمک کنه یک ثانیه ام معطل
نمیکنه ... کمک خواستن از مادرت کوچیک شدن نیست!

حتی اگر بودم حاضر بودم بخاطر تو انجامش بدم

_



 

_ با کسی درگیر نشو توروخدا

آرام خندید :

_ شبیه خروس جنگیام؟

نخندیدم... لب هایم کش نمی آمد :

_ باالخره یک چیزی میشه دیگه

_ علیرضا میگفت بخاطر پول چک که رفته به حساب ارتا
میتونیم شکایت کنیم ... کسی که پول رو واریز زده راضی

نمی شه بیاد

_ کی دنباله درسره؟!

_ باالخره راضی میشه ... اونم اگر بیاد دادگاه خیلی تاثیر
داره ... مدارک شراکتمونم هست ... نصف پول رو باید
برگردونه ... میمونه نصف دیگه اش که اونم با فروش

مطب و ماشین حل میشه

_ حتی بتونید ثابتم کنید کلی زمان میبره
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حق با من بود اما او بی توجه ادامه داد :

_ میمونه سفته ها

آرام جواب دادم :

_ اونم مثل چک نیست ... آسون تر میشه کارمون ... با
فروش خونه میتونیم سفته هارو هم بگیریم هرچند من از

دوتا از استادامون پرسیدم ... در صورتی که قاضی باور
کنه سفته ها دست هوتن امانت بوده کار ارتا میشه خیانت

در امانت!

متفکر سر تکان داد :

_ قسط های بانکم هست اما دیگه با اون حروم زاده طرف
نیستیم

ناامید سرتکان دادم :

_ میدونی هرکدوم ازینایی که میگی چه قدر زمان میبره
امیر؟

_ پس دست رو دست بذاریم؟
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_ نه اما امیدوارم نباش یکی دوهفته ای همه اش تموم شه

آرام زمزمه کرد :

_ میشه ... تموم میشه باالالخره

 زندان که بیرون آمدم برخالالف زمان ورودم لبخند به لب
از

نداشتم

سوار ماشین که شدم علیرضا عینک آفتابی اش را به چشم
زد و اتومبیل را روشن کرد :

_ چه خبر؟

آرام زمزمه کردم :

_ گوشه پیشونیش زخم بود

 بهت زده نگاهم کرد و بعد از مکث بلندی کالالفه جواب
ابتدا
داد :

_ تو زندان پیش میاد

_
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می دانستم بخاطر آرام کردن من می گوید

در سکوت از پنجره خیره ی فضای بیرون شدم

روبه روی خانه پیاده ام کرد
کیف و وسایلم را روی مبل انداختم و صورتم را شستم

خسته روی تخت نشستم و اینترنتم را روشن کردم

خبری از المیرا نبود
پیام چاوش را باز کردم

_ مامان گلی به حاجی گفت

ابروهایم بهم نزدیک شد :

_ چی گفت؟

چندثانیه بعد پیام را دید :

_ گفت امیر زندانه ... حس کردم حاج بابا تا مرز سکته
رفت
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ناخوداگاه نوشتم :

_ کاری نکرد؟

به محض ارسال پیام پشیمان شدم و خودم را سرزنش کردم
قرار نبود حاج بابا کاری انجام دهد...

_ پیش ما کاری نکرد اما فرداش شنیدم با وکیلش حرف
میزد ... از امیر چه خبر؟

بدون اینکه جوابش را بدهم موهایم را چنگ زدم و چشمانم
را بستم

حاج بابا می دانست و من از اینکه خبردار شده ناراحت
نبودم!

موبایل میان دستم لرزید
خیره ی صفحه شدم

با دیدن شماره نفس عمیقی کشیدم و سریع جواب دادم :

_ سالم المیرا جون

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

من زیاد گرم صحبت نمی کرد اما عالالقه اش به امیرواالال
با

را می فهمیدم

هرچند حتی قبل ترها که با امیرواالال هم تماس می گرفت
وضع همین بود

زندگی در کشوری دیگر اورا از برادرش دور کرده بود

مثل همیشه در چند جمله ی کوتاه و تکراری حالم را پرسید
و سراغ امیرواالال را گرفت

دودل جواب دادم :

_ خونه نیست عزیزم

_ موبایلش رو زنگ می زنم جواب نمیده

لبخند زدم
لهجه اش را زمان گفتن بعضی کلمات هرچند کمرنگ

دوست داشتم

سعی کردم بحث را عوض کنم
اول باید با آتوسا حرف می زدم!



 

 

 ابرو باال انداختم
به نظر نمی آمد مرا دوستش بداند و بخواهد درد و دل کند

انگار اخالقش همین بود ...

معذب جواب دادم :

_ چرا گریه؟ چیزی شده؟

_ مامان آتی با فرهاد دعواش شده

می دانستم شوهر مادرش را می گوید
بی حوصله سر تکان دادم :

_ این بحثا پیش میاد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

سرما خوردی؟ _ خونه نیست میاد ... صدات گرفته 

بدون تعارف غر زد :

_ نه گریه کردم

_



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ من و مامان میخواستیم برای تولد داداش بیایم ایران اما
فرهاد مخالفت کرد و بحثشون شد

متفکر ابرو باالال دادم :

_ خب ... احتماالال یک زمان دیگه

_ نه وضع رستورانای فرهاد یکم بهم ریخته ... مامان
بخواد بیاد ایران دوباره کلی خرج مهمونی و بلیط میشه ...
فرهاد خواست بذاریم سال دیگه تا یکم اوضاعش اوکی بشه

... گفت امسال رو یکم باید درکش کنیم

لبم را با زبان مرطوب کردم و وارفته پوف کشیدم

المیرا هنوز درحال غرزدن و توضیح وضعیت فرهاد بود
اما من دیگر عالالقه ای به شنیدن نداشتم

همین چندجمله هم کافی بود تا بفهمم آتوسا حتی اگر بخواهد
هم نمی تواند کمکی انجام دهد

کالالفه و ناامید زمزمه کردم :

 المیرا جون من کالالس دارم باید حاضرشم کم کم ... میشه
_

بعدا حرف برنیم

جگوار سبا ساالالر 



 

بالفاصله جواب داد :

_ اوکی ... داداش حرف نمیزنه؟

_ خونه نیست عزیزم

_ از ما دلخور شد؟

ناخواسته پوزخند زدم
خواستم بگویم مگر سال های پیش بودید که امسال از

نبودتان ناراحت شود اما چه فایده ای داشت

شک نداشتم خود المیرا هم با این سن ، کم در این داستان
ها عذاب نکشیده

_ دلخور نیست فقط سرش شلوغه

_ مامان آتی دو سه ساعت دیگه تماس میگیره ... اونجا
ساعت چند میشه؟ خواب نیستین؟

آرلم زمزمه کردم :

_ خواب نیستیم عزیزم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

* * * * * * * *

مهراب روبه رویم نشسته و نگاهش خیره ی وکیل بود :

_ از اون طرفم شکایت کنیم!

پشت سرش من ادامه دادم :

_ راست میگه ... بگیم اصال قرار نبوده پول رو به حساب
آرتا واریز کنه ... شاید محکوم نشه اما باالخره مجبور

میشه بیاد و توضیح بده دیگه

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

تماس را که قطع کرد ناامید خودم را روی تخت انداختم

نه صبحانه ای خورده بودم و نه نهار اما اشتهایی برایم
نمانده بود

بالشت را در آغوش کشیدم و چشمانم را بستم اما تصویر
پیشانی کبود امیرواالال از جلوی دیدم کنار نمی رفت....

_



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

وکیل بی توجه به ما با مدارک روی میزش سرگرم بود :

_ فقط مشغله هامون بیشتر میشه

مهراب کالالفه خودش را جلو کشید :

_ پس چیکار کنیم؟!

_ دیشب یکی از اساتیدم تماس گرفت

مهراب بی حوصله نگاهش کرد و او ادامه داد :

_ یکی هست که میتونه تو این موضوع کمکمون کنه

متفکر نگاهش کردم :

_ کی؟!

نگاهش را از مهراب برداشت و خیره ی من شد :

_ جناب سپهبد سزاوار ... اگر اشتباه نکنم پدربزرگ
همسرتون

وارفته به پشتی صندلی تکیه دادم :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ چی؟

_ خانم شما که خواستید کمکتون کنم من فکر می کردم یک
پرونده ساده و معمولیه اما این موضوع هرلحظه داره
پیچیده تر میشه! اونطور که استاد من میگفتن خانواده

همسرتون به راحتی میتونن مبلغ چک و سفته رو بپردارن

ابرو درهم کشیدم و تیز نگاهش کردم :

_ زندگینامه همه ی موکالتون رو در میارید؟!

_ خیر توضیح دادم که استادم وکالت پدربزرگشونو برعهده
داره ... عالوه بر این من فکر نمیکنم موضوع فقط این

مبلغ باشه! بارها چنین پرونده هایی داشتیم ... افرادی مثل
آرتا مستوفی معموال خیلی سریع رضایت میدن تا زودتر به
پولشون برسن ... اینکه بدون مهلت دادن برای جور کردن
پول همسرشما رو تو زندان نگه داشتن چه منفعتی براشون

داره؟

گیج به زمین خیره شدم :

_ منظورتون و متوجه نمیشم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

کالفه و عصبی صدایم را باال بردم :

_ چی شده؟

مهراب با حرص خندید :

_ هیچی بابا ... پسره عادت به زندان نداره قاتل ماتال
باهاش نمی سازن ... آقای وکیلم جو الکی میدن!

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ این آقا داره با کینه رفتار میکنه! حتی امکانش هست
کسایی که تو زندان برای همسرتون مشکل ایجاد میکنن هم

به خواست همین اقا...

بهت زده خودم را جلو کشیدم :

_ یعنی چی؟ کیا مشکل ایجاد میکنن؟

مهراب کالالفه پوف کشید و دلخور به وکیل خیره شد :

_ دست شما درد نکنه واقعا

_



سبا ساالر

جگوار 

به جای من وکیل جواب داد :

_ جناب من دارم از تجربه ام برای شما میگم ... مگه فیلم
جنایی و پلیسیه که همچین اتفاقاتی بیفته؟! ما یا با یک آدم
دیوانه طرفیم که از لحاظ روانی مشکل داره و بدون دلیل
این کارها رو انجام میده و یا برعکس ، ایشون خیلی هم

زرنگه و تمام کارهاش از قبل برنامه ریزی شده

به وکیل نگاه کردم
انگار مهراب قصد صحبت کردن نداشت :

_ امیرواال خوبه؟ من دیشب باهاش حرف زدم مشکلی
نداشت

_ خوبن اما من بعید میدونم این آزار و اذیتا به همین چندتا
درگیری کوچیک ختم بشه

_ دوباره چی شده؟

 اول سعی کرد بدون این حاشیه ها اونجا باشه تا باالخره _
تموم بشه اما االن خودشم داره درگیری درست میکنه که
البته من بهشون حق میدم! اون تو اصال وضعیت جالب

نیست

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

مهراب پوزخند زد :

_ خودت اونجا بودی یا داری هولمون میدی سمت حاجی؟!

محبی با آرامش سر تکان داد :

_ گزینه ی اول! چهارسال پیش دوهفته رو اونجا گذروندم
بخاطر یک پرونده و میتونم بهتون اطمینان بدم برای کسی

که همچین آدمی نیست موندن بین اونا صالح نیست

پیشانی ام را روی دستانم گذاشتم و ناراحت آه کشیدم :

_ شما چه پیشنهادی میدید؟!

_ وقتی پدربزرگ همسرتون از استاد من خواستن پیگیر
بشن یعنی براشون اهمیت داره ... من نمیدونم مشکل
کجاست اما پیشنهاد من اینه که باهاشون راه بیاید ...

شکایت از کسی که پول رو ریخته الزم نیست ، احتماال من
خودم میتونم راضیش کنم اما در این صورت هم خیلی

زمان میبره و هم کل ماجرا حل نمیشه

مهراب اعتراض کرد
من هم مخالف بودم اما توان شکایت نداشتم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

مات سمتش برگشتم

روبه روی میز منشی ایستاده بود و از باال نگاهش می کرد

بختیاری احتماال همان استاد وکیل امیرواال بود...

منشی با احترام سر تکان داد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

از جا بلند شدم و کم جان سری برای وکیل تکان دادم

نگاهی به مهراب که از شدت حرص قرمز شده بود انداختم
:

_ من تو ماشینم

از در خارج شدم و سمت راهرو رفتم که با شنیدن صدای
آشنای حاج بابا پاهایم از حرکت ایستاد :

_ کارم فوریه ... بگید آقای بختیاری گفتن بیام ... خودشون
متوجه میشن

_



سبا ساالر

جگوار 

_ چشم ... بفرمایید شما

انگار حاج بابا سنگینی نگاهم را حس کردم
رویش را برگرداند و در چشمانم خیره شد

نگاهش کردم
عصایش را دست راستش گرفته بود و از میان انگشتانش

دانه های تسبیحش به چشم می خورد

تغییر نکرده بود
کمی تارهای سفید موهایش بیشتر شده بود و نگاهش سرد

تر...

دست و پایم را گم کردم
به زمین خیره شدم و آرام سالم دادم

مکثی طوالنی کرد و بعد نگاهش را گرفت
زیرلب جوابم را داد و من می دانستم امکان ندارد حاج بابا

سالمی را بی جواب بگذارد :

_ علیک

دودل بودم
بین رفتن و ماندن شک داشتم 

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

زیر چشمی نگاهش کردم
مردی بود که روزی مرا به خانه اش راه داده بود و 

حمایتم کرده بود

چند قدم جلو رفتم و آرام زمزمه کردم : 

_ حالتون خوبه؟

این بار نگاهش را باال آورد و در چشمانم خیره شد :

_ چرا زودتر خبر ندادی؟

 نگاهم را دزدیدم
نمی دانستم چه بگویم

باالخره حقیقت را هر چند ناقص اما گفتم : 

_ امیر واال اینطور میخواست

_ تو چی؟

گیج نگاهش کردم که ادامه داد : 

_ یعنی تو میخواستی؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

 

 

 

_با اتفاقاتی که پیش اومده چه انتظاری از من داشتید؟!

یک قدم جلو آمد ، عصبی نگاهم کرد و انگشتش را در هوا
تکان داد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

در سکوت نگاهش کردم که پوزخند زد :

_منو گول نزن دختر به هممون ثابت شده که اگر تو بخوای
امیرواالال راه میاد

ابرو در هم کشیدم و آرام لب زدم :

_ منم نمیخواستم

_پس از اول همینو بگو به امیر واالال ربطش نده

 حرف ها و جمالالت مامان گلی را کامل درک می کردم
حال

حاج بابا واقعا نمیدید و دنبال مقصر بود!

_



 

 

  

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ نوه منو قربانی غرور خودت کردی! جنس تو چیه
دختر؟! پنج سال کنارمون زندگی کردی اما تو رو نشناختیم

... حاضر شدی شوهرت شب و تو زندان کنار قاتل و
مجرمها بمونه اما خودتو کوچیک نکنی و پیش من نیای

_ دارید اشتباه میکنید

صدایش را باالال برد :

 االالن نه! من پنج سال پیش اشتباه کردم ... من وقتی که تو
_

 فرستادم خونه امیرواالال و مجبورش کردم باهات زندگی
رو

کنه اشتباه کردم

_ این تصمیمی که من و امیر واالال باهم گرفتیم

_ اما هر اشتباهی باالالخره جبران میشه ... ماهی رو هر
وقت از آب بگیری تازه است ... هنوز هم دیر نشده از

زندگی نوه ی من میری بیرون تو الالیق امیرواالالسزاوار
 ... امیر واالالیی که به خونش برگشته بود رو مجبور

نیستی
کردی دوباره از خانوادش دور شه ... تو آفتی دخترجون

آفت

بهت زده غمگین خندیدم :



 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_خودتونم حرف هایی که می زنید رو باور دارید؟!

 امیرواالال که آزاد بشه جایی تو زندگی ما نداری دختر ...
_

شدم اگر شک داشتمم امروز مطمئن 

_ زندگی شما نه! زندگی من و شوهرم! شما امیر واالال رو
خیلی وقت پیش از دست داده بودید ... من سعی کردم
روابط رو درست کنم ... اگر امیر واالال به اون خونه
برگشت یا حتی راضی شد بعد از سالها شما رو ببینه ،

حرف بزنه و تو اون خونه بمونه به خاطر من بود!

عصبی بودم ، خسته و ناامید
از صبح زود در راهروهای دانشکده دنبال استادی بودم که

با او مشورت کنم و بعد پشت سر گذاشتن ترافیک سنگین
تهران خودم را به دفتر وکیل رساندم که از آخر هم به هیچ

نتیجه ای نرسیدیم

چند دقیقه پیش شنیدم که آزار و اذیت ها در زندان برای
امیر واالال هنوز هم ادامه دارد و علیرضا و مهراب از من

پنهان کردند

و حال هم مردی که خودش کم مقصر نبود مرا مقصر همه
چیز می دانست!



سبا ساالر

جگوار 

کنترلم دست خودم نبود 
ناخودآگاه ادامه دادم :

_ من نه بلکه شما لیاقت امیر واال رو ندارید! نه امیر واال
و نه باباش ، محمد و نه حتی عمو مهراب ... شما باید ده تا

پسر مثل محسن داشته باشید ... تو سری خور و حریص
که تمام زندگیش چشمش به دست باباشه

جمله ام تمام نشده بود که دستش باال رفت و روی گونه ام
 نشست

سرم سمت راست کج شد و صورتم به گزگز افتاد 

سعی کردم به یاد بیاورم آخرین سیلی که خوردم از که 
بود؟

احتماال اکتای... 

 نمیدانم 
یادم نمی آمد

فقط می دانم فرقی نمی کند آرتاویل و یا تهران
جهل همه جا هست ... همه جا 

_ 

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

صدای بهت زده و عصبی مهراب در فضا پیچید :

_ چه خبره اونجا؟

 سرم را پایین انداختم و حرفی نزدم 
دیدم تار بود ، اشک اجازه واضح دیدن نمی داد ، گونه ام می

 سوخت و از نگاه خیره منشی حس بدی می گرفتم

مهراب جلو آمد و بازویم را کشید :

_ میگم چه خبره؟ چی شده؟

سرم را باال آوردم 
دستش را دور من انداخته بود اما نگاه خشمگینش در 

چشمان حاج بابا بود

به خاطر سیلی که خورده بودم حاج بابا را نمی بخشیدم اما
در عین حال بابت حرف هایم شرمگین بودم

دست مهراب را کشیدم : 

_ چیزی نیست بریم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 بی توجه به من یک قدم جلو رفت 
با همان چشمانی که از خشم قرمز شده بود حاج بابا را نگاه

کرد :

__ به جای اینکه وقتی امیرواال تو زندانه هوای زنشو
داشته باشی میزنی تو گوشش؟ تو چه آدمی هستی حاج

سپهبد سزاوار ؟ کی هستی که بچه هاتم ازت فرارین؟

حاج بابا خونسرد خیره اش شد :

_ پارسال دوست امسال آشنا پسر جان

_ هربار که میبینمت بیشتر از قبل به خاطر فاصله گرفتن
ازت مطمئن میشم

 _ با بی عقلی چند ماه نوه منو اون تو نگه داشتید

مهراب محکم جواب داد :

_ ما نگه نداشتیم حاجی ... ببین چیکار کردی که نوه ات
ترجیح داد تو زندان بمونه اما از تو کمک نخواد

دستم را گرفت و کشید : 
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_بریم االی

حاج بابا بدون مخالفت از جلوی راهمان کنار رفت و 
نگاهش را به صورتم داد

با سر به مهراب اشاره کرد : 

_ این پسرمه ، هم خونمه! هر کاری هم بکنه باز جاش
کنار خودمه دختر جون ... تو به مهراب و چاوش نگاه

نکن... اونا سزاوارن! هرچقدرم آزارم بدن بازم پشتشونم ،
تو پشتت به کجا گرمه که روبه روی  من ایستادی؟!

مهراب دوباره دستم را کشید :

_ خودشون دوتا برای هم کافی ان

 همراهش از دفتر وکیل بیرون زدم و صندلی جلو نشستم 

دستم را برای اطمینان روی گونه هایم کشیدم اما خبری از 
 اشک نبود

مهراب عصبی نگاهم کرد :
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_چی شد اونجا؟

ناراحت زمزمه کردم :

_ همون بحث همیشگی

_ زد تو صورتت

_ عصبی شدم ... حرف خوبی نزدم

_ بازم حق نداشت بزنه

_ نداشت اما زد!

_ 

بحث را ادامه ندادم و دو دل پرسیدم :

_ فکر می کنی حاجی کمک کنه؟

زیر چشمی نگاهم کرد :

 _ نه
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بهت زده سر تکان دادم :

_ یعنی چی نه؟ به خاطر اینکه دیر بهش خبر دادیم
سرزنشمون کرد بعد نه؟!

با پوزخند تایید کرد : 

_ نه تا وقتی که تو یا امیرواال ازش بخواین! تا درخواست
نکنید کمک نمیکنه

کالفه پوف کشیدم :

_ بعد به ما میگه بخاطر غرورتون امیر و اون تو نگه
داشتید!

با تاسف سر تکان داد :

_ میای خونه ی ما؟

_ نه اگه مسیرت میخوره من و بذار خونه ی خودمون ...
اگرم نمیخوره میرم خودم

کمی جلوتر فرمان را چرخاند
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آرام پرسیدم:

_ چرا قضیه زندان و نگفتین؟

_ شوهر عتیقه ات رو نمیشناسی تو؟

_ هرچی ... امیرواال هرچی بگه تو و علیرضا باید گوش
بدین؟

_ چاوش قرار بود...

عصبی میان حرفش پریدم :

_ چاوشم می دونست؟!

ارام خندید :

_ تسلیم

وارد کوچه شد و روبه روی در ایستاد که صدای زنگ
موبایلش بلند شد

بی توجه کیفم را برداشتم :
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_ من میرم

_ بهت زنگ می زنم عزیزم

سرتکان دادم و موبایلم را در جیب مانتوام گذاشتم و او
تماسش را وصل کرد

_ بفرمایید؟

در را باز کردم و پیاده شدم

_ چطور؟ اتفاقی افتاده؟

بی اعتنا دست دراز کردم تا در راببندم که مهراب ادامه داد
:

_ من عموشم ... چی شده؟

ابروهایم بهم نزدیک شد
به جای بستن در دوباره روی صندلی نشستم :

_ مهراب چی شده؟

مهراب بی توجه به من گفت :
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_خودمو میرسونم

تماس را که قطع کرد دوباره پرسیدم : 

_ چی شده میگم؟ خبری از امیر واال بود؟

_ نه چیزی نشده پیاده شو دیگه

_ پیاده نمیشم بگو چی شده

_بعدا واست توضیح میدم برو باال االن

کالفه صدایم را باال بردم : 

_ چی شده؟ ای بابا میگی یا نه؟

موهایش را چنگ زد : 

_ امیر واال بیمارستانه

 احساس کردم فشارم افتاد
بهت زده زمزمه کردم :
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_ برای چی؟!

_چاقو خورده...

_ 

دستم را به پیشانی ام گرفتم و چشمانم را بستم :

 _یا خدا

نگران پوف کشید :

 _چیزی نشده نترس

بی توجه به او باالی ابروهایم را فشردم تا شاید دردی که
یکدفعه در سرم پیچیده بود تسکین پیدا کند

عرق سردی روی مهره های کمرم نشست
بی حال نگاهش کردم :

_ حالش خوبه؟
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دهان باز کرد تا جواب دهد که التماس آمیز صدایم را باالال
بردم :

_ جون چکاوک راستشو بگو مهراب

نفس عمیقی کشید و سر تکان داد :

_ نمیدونم...

بغض کرده و عصبی در را بستم:

_ خب بریم دیگه

بدون حرف راه افتاد
گونه هایم خیس شد

سرم را به پنجره تکیه دادم و به بیرون خیره شدم

دختری با مانتوی جلوباز ابی رنگ و شالی که روی شانه
هایش افتاده بود از خیابان گذشت

یعنی آدم های دیگر هم مشکالالت مارا داشتند؟!

زمان خندیدن آن ها هم همینقدر کوتاه و بدبختی هایشان بلند
بود؟
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ناخوداگاه زمزمه کردم :

_ مهراب؟

عصبی دستش را روی بوق گذاشت تا ماشین جلویی راه را
برایش باز کند :

_ چیه؟

_ پس کی تموم میشه؟

سرش را برگرداند و نگاهم کرد
چشمانش برای امیرواال نگران بود :

_ تمومی نداره االی ... اگر صبر کنی تموم بشه به خودت
میای می بینی عمرت تموم شده

_ پس کی قراره زندگی کنیم؟!

سرعتش را باالتر برد و آرام جواب داد:

_ همین روزایی که داره میگذره اسمش زندگی کردنه ...
زندگی رو برای ما بد معنی کردن االی
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در سکوت به فضای بیرون خیره شدم

روبه روی بیمارستان که ایستاد زودتر از او از ماشین
بیرون پریدم و سمت در رفتم

دوان دوان پشت سرم آمد :

_ صبرکن بپرسم

ناچار کنار سطل آشغال آهنی منتظر ایستادم

_ 

چند جمله با مسئول پذیرش رد و بدل کرد و به سمتم آمد :

_ بریم

_ حالش خوبه؟

_ آخر راهرو سمت راست

مضطرب پشت سرش راه افتادم :
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_ مهراب ، حالش خوبه؟

_ تو اتاق عمله

پاهایم برای ثانیه ای از حرکت ایستاد و چشمانم سیاهی
رفت

دستم را به دیوار گرفتم و زیرلب زمزمه کردم :

_ چی؟!

کالفه سمتم برگشت و زیربازویم را گرفت:

_ آروم رنگت خیلی پریده

بدن بی جانم را سمت راهروی دیگری کشید :

_ پس کدوم گوریه؟!

با دیدن سربازی که به دیوار تکیه زده کم جان فشاری به
دستش اوردم :

_ اونجا
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با عجله مسیرش را تغییر داد و روبه رویش ایستاد :

_ حال برادرزاده ام خوبه؟!

 که اظهار بی اطالالعی کرد روی صندلی سفید رنگ
سرباز

نشستم و به در زل زدم

 کالالفه باالالی سرم ایستاد و با صدایی لرزان زمزمه
مهراب
کرد :

_ نگران نباش

_ صدات میلرزه...

_ حالش خوب میشه ... سربازه میگفت اول که رسیدن
بهوش بوده

حتی از تصور آن لحظه هم اشک در چشمانم جمع شد :

_ چه حالی شده...

دستش را روی شانه ام فشرد :



 

کالفه نالیدم :

_ چرا یکی ازین اتاق لعنتی بیرون نمیاد آخه؟

چاوش کنارم نشست :
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_ هیش ... درست میشه ... این روزام می گذره

سرم را به دیوار تکیه دادم و چشمانم را بستم

بیست دقیقه بعد علیرضا رسید و یک ساعت از آمدنمان
نگذشته بود که چاوش آمد

مهراب با اخم نگاهش کرد :

_ به مامان گلی که حرفی نزدی دهن لق؟

بهت زده دست هایش را به نشان تسلیم باالال برد :

_ نه بابا ... می دونست که سکته میزد بنده خدا

_
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_ میاد ... یکم تحمل کنی میاد

ناخوداگاه پرخاش کردم :

_ نمی تونم تحمل کنم صبرم تموم شده

مهراب روبه چاوش سر تکان داد :

_ سر به سرش نذار

قبل از اینکه بتوانم حرف بزنم مردی با روپوش سفید 
بیرون آمد

هر چهار نفرمان نگران دوره اش کردیم و علیرضا پرسید :

_ حالش چطوره؟

دکتر با لبخند سرتکان داد :

_ خوب ... عمل سختی نبود و حال بیمار هم خداروشکر
خوبه ... خیلی زود می تونه مرخص بشه

بدون اینکه دست خودم باشد ناخوداگاه گوشه ی استین
روپوشش را چنگ زدم :
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_ مرخص نکنید

چاوش شانه هایم را گرفت :

_ چی میگی االی؟!

نگاه خیس من اما خیره ی دکتر بود :

_ توروخدا مرخص نکنید ... بمونه اینجا ... چند روز
نگهش دارید

مرد سردرگم با اخم هایی درهم سر تکان داد :

_ به هرحال عمل داشتن و مریضتون فعال بستری می مونن
اما وضعیتشون طوری نیست که...

میان جمله اش پریدم و التماس آمیز نگاهش کردم :

_ اینبار تو اون جهنم می کشنش ... توروخدا مرخص نکنید
تا ما یک فکری کنیم

مرد با ترحم نگاهی به صورت خیسم انداخت :
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_ متاسفم کاری از دست من برنمی اد

_ یعنی چی؟ من فقط می خوام...

مهراب بازویم را عقب کشید :

_ االی بسه

دوباره التماس دکتر کردم :

_ توروخدا ... فقط چند روز ... شما بخواید میشه

مهراب مجبورم کرد فاصله بگیرم :

_ تمومش کن

دکتر با تاسف دور شد و اشک هایم با سرعتR بیشتری
سقوط کرد :

_ مگه چی ازش کم میشه آخه؟!

دستش را دور شانه ام انداخت و سرم را به سینه اش
فشرد :
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با اطمینان سر تکان داد اما خبر نداد!

نفهمیدم چه شد که به خواب فرو رفتم و کسی هم بیدارم
نکرد
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_ با چاوش برو خونه دو ساعت بخواب باشه؟ امیر بهوش
اومد خبرت میکنیم

با صدای گرفته جواب دادم :

_ نه

_ پس برو نمازخونه

_ خوابم نمیبره

_ چشماتو ببند اروم شی ... وگرنه چاوش ببرتت خونه

بی حال سر تکان دادم :

_ از اتاق عمل اومد بیرون خبر بده باشه؟

_



 

 صبح خیلی زود بیدار شده بودم
این روزها خواب به چشمم نمی امد اما انگار امروز
خواب آور مصرف کرده بودم که اینطور بیهوش شدم

با صدای افتادن چیزی به سختی چشم باز کردم

زنی با اخم مهرهارا از روی زمین جمع کرد و به
پسرکوچکش چشم غره رفت

با چهره درهم شده از بوی پایی که در فضا پیچیده بود ،
گردنم را مالیدم :

_ ببخشید؟

 زن خیره نگاهم کرد

_ ساعت چنده؟

نگاهی به صفحه موبایلش انداخت :

_ نه و چهل دقیقه
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بهت زده از جا بلند شدم و دستی به مانتو چروک شدهام
کشیدم

از نمازخانه که بیرون آمدم تازه به یاد آوردم که حتی
نمیدانم در کدام اتاق است

شماره اتاق را از چاوش پرسیدم و سمت آسانسور راه افتادم

اضطراب داشتم
نمیدانستم حتی چطور خوابم برده است

غرولندکنان سمت در رفتم و وارد شدم

تخت امیرواالال سمت راست اتاق بود ، طوری که تنها
زانوهایش را میدیدم و مهراب پشت به من کنار تخت

نشسته بود

جمله اش باعث شد جلو نروم :

_ اونجا قانون نداره یعنی؟!

صدای امیرواالال بی حال بود :

_ زندانه مهراب زندان
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_ زندانه که زندانه! زندان قانون نداره؟

_ قانون جنگل!

مهراب کالفه پوف کشید :

_ برم با این حروم زاده حرف بزنم ببینم چه مرگشه؟

_ دارم می گم اگر میخواست حرفی بزنه تاحاال زده بود ...
چی رو بپرسی مهراب؟

_ پس چه غلطی بکنم دقیقا؟! ادمای اون تو شوخی ندارن
امیر

_ میدونم!

دستم را به دیوار گرفتم
مهراب مکث کوتاهی کرد :

_ یعنی چی می دونم؟!

_ طرف تهدید کرد ... دفعه قبل که درگیر شدیم کینه اش
بیشتر شده بود .. . اگر اینبارم چاقو رو طوری نزد که
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* * * * * * * * *
" امیرواال "

دکتر نگاهی به صورتم انداخت و خندید :

_ روبه راهی شما؟

سر تکان دادم :

_ کامال
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بمیرم دستور رئیسش بوده وگرنه بدش نمیومد! بار بعد بعید
میدونم به رئیسشم اهمیت بده

دستم از روی دیوار پایین افتاد و اب دهنم را به سختی فرو
دادم

ناامید و خسته با چشمانی خیس عقب رفتم

پاهایم می لرزید اما اینبار به خوبی مقصدم را می دانستم

_
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ابرو باال انداخت :

_ و مثل اینکه برعکس همسرتون برای مرخص شدنم
عجله داری!

_ باالخره دیر یا زود مرخص میشم ... چاره اش اینجا
موندن نیست

پلک هایش را روی هم گذاشت و خندید :

_ کجا هست حاال این عاشق دل خسته؟! با اون حالی که
من دیدم انتظار داشتم یک لحظه هم از این تخت دور نشه

نبود! ندیدمش ...
دلتنگش بودم اما نیامده بود

مهراب می گفت زمان عمل بوده و بعد از آن نه

سعی می کردم درکش کنم
شرایط خوبی نبود و در این وضعیت اینکه بخواهد چند

روزی تنها باشد طبیعی بود اما دل من که این حرف ها را
نمی فهمید...

دکتر که رفت علیرضا با چهره درهم وارد شد :
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_ مردک چه قدر ادا در میاره

حالم خوب بود اگر این سردرد های لعنتی هم تمام می
شد ...

_ کی؟

_ همین مامور جلوی در ... هرچه قدرم سیبیلشو چرب می
کنیم دفعه بعد انگار فراموشی میگیره یابو

بی توجه به حرف ها و فحش های زیرلبش به سختی روی
تخت نیم خیز شدم و به بالشت تکیه دادم

جای بخیه هایم تیر کشید

_ علی االی رو تازگی دیدی؟

_ روز عملت ... فکر کنم تو این حال میبینت بهم میریزه
که دیگه نیومد

_ کالساشو میره؟ اوضاعش خوبه؟ اون آرتا تخم سگ
مزاحمش نشه؟!

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر
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خندید :

_ نه بابا غلط کرده ... حواسم هست ... این چند روزم
چاوش گفت با االی در تماسه که من و مهراب دیگه نرفتیم

و زنگ نزدیم ... گفتیم یکم تنها باشه

سرم را به نشان تایید تکان دادم

دوساعت بعد مهراب رسید
 کارهای مرخص شدنم زیاد طول نکشید

مهراب تمام مدت کنار گوشم زمزمه می کرد :

_ مراقب باش امیر ... کارا داره درست میشه ...
شکایتمون داره به یک جاهایی میرسه ... شب دوباره میرم
با طرف حرف بزنم ... همه چی درست میشه نگران نباش

_ 

دکمه های پیراهنم را بستم و سر تکان دادم :

_ فقط نگران االیم ... حواست بهش باشه مهراب

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ هست ... با کسی درگیر نشو باشه عمو؟

به عمو گفتنش لبخند زدم :

_ من درگیر نمیشم عموجان! درگیرم می کنن

خندید :

_ روحیه ی تو از زنت بهتره

_ مراقبش باشین ...

_ هستیم ... کی میخوای باور کنی االالی بزرگ شده؟

در سکوت سر تکان دادم
بزرگ شده بود اما غم هایی که مارا گرفتار می کردند

بزرگ و کوچک سرشان نمی شد...

از در زندان که وارد شدیم پلک هایم را روی هم فشردم

ندیده بودمش...
تمام مدتی که در بیمارستان بستری بودم نبود...

سرباز بازویم را کشید :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ پیاده شو

وارد راهروی آشنا شدیم

بی حوصله پشت در ورودی منتظر ایستادم و سرباز سمت
ماموری که پشت میز نشسته بود رفت

جای بخیه ها می سوخت
خودم را به دیوار تکیه دادم و با چشمان بسته منتظر شدم

سرباز که بازویم را گرفت پلک هایم را از هم فاصله دادم
و خسته بدون نگاه کردن به او سمت در راه افتادم اما

بازویم را محکم تر گرفت :

_ کجا؟

بدخلق نگاهش کردم که ادامه داد :

_ برو سمت میز

کالفه و بی حوصله جلو رفتم
مامور نگاهی به صورتم انداخت :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
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سبا ساالر

جگوار 

_ امیرواال سزاوار؟

زیرلب جواب دادم :

_ خودمم

سرش را در برگه های روبه رویش فرو برد و چند ثانیه
بعد رو به سرباز سر تکان داد :

_ تمومه

سرباز دیگری کنارم ایستاد و سمت اتاق پشت سر کشیدم :

_ برو تو

پاهایم رمق نداشت
برایم مهم نبود که در ان سلول چه در انتظارم است تنها

چند دقیقه دراز کشیدن می خواستم :

_ چرا نمیریم تو؟

در اتاق را باز کرد و کنار ایستاد تا اول وارد شوم :

_ چون تا ظهر ازادی!

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ 

 * * * * * * * * 
" االی "

کنار شومینه در خانه ی ناآشنایی که چند روز است در آن
هستم نشسته ام و بی حواس به فنجان چای سرد شده خیره

شده ام

نمی دانم کفش دوزک کوچک از کجا سر و کله اش پیدا می
شود

آمد و لب فنجان نشست و ثانیه ای بعد میان چای سرد شده
برای رهایی دست و پا می زد

بی حال خودم را جلو کشیدم تا نجاتش دهم که گردنبند از
روی گردنم سر خورد

کفش دوزک بیچاره از یادم رفت

ارام گردنبند را میان دستانم گرفتم و خیره اش شدم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر
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صدای بی بی جان در گوشم پیچید

" از مادربزرگم بهم رسیده ... مادربزرگم یکی از رعیتای
دهاتی بوده که هیچی نداشتن ... اون زمان پسرخان روستا

عاشقش میشه و بخاطرش روبه روی همه می ایسته و
باالخره عقدش میکنه ... می خواستم سر سفره ی عقد به
مادرت بدمش ... قبول نکرد ... از تو دو سال بزرگ تر

بود ... گفت عشقی نیست که قبول کنه"

لبم را با زبان خیس کردم
اشک دیدم را تار کرد

" وقتی آسکی با شاهو ازدواج کرد دوباره از گردنم درش
آوردم ... بهش گفتم ... همینطور که به تو گفتم و اونم

نخواست ... تو ببرش االی"

اشک از چشمم سقوط کرد و روی گردنبند چکید

" ببرش ازین خاکی که توش عشق نیست ... ببرش و عشق
پیدا کن االی"

قطره های بعدی روی گونه هایم ریخت
این روزها صدایم فراموشم شده بود

جگوار سبا ساالر
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سبا ساالر
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بغص کرده و گرفته لب زدم :

 _ پیدا کردم بی بی جان ... عشق پیدا کردم

اشک هایم شدت گرفت و چهره ام درهم شد
چشمانم ثانیه ای پر می شد و ثانیه ای بعد خالی

میان گریه هایم زمزمه کردم :

_ اما گمش کردم ...

در این خانه کسی جوابم را نمی داد
سکوت بود و سکوت

با شنیدن صدای ضعیف موبایلم از جا پریدم

علیرضا بود ...
در این چند روز چاوش خیالشان را راحت کرده بود اما

انگار کم کم دروغ جوابگو نبود

ناخوداگاه تماس را وصل کردم

من دلم پر میزد برای شنیدن خبر آزادی او...

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

سبا ساالالر
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_ الو االالی؟ کجایی تو دختر؟ چرا خبری ازت نیست؟

نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم صدایم نلرزد :

_ سالالم

_ صدات گرفته

_ خواب بودم

گفتم و پوزخند زدم
آخرین خواب راحت به همان روز در نمازخانه برمی گشت

_ یک خبر خوب دارم

آزاد شده بود؟
طبق گفته هایشان امروز آزاد می شد...

_ چی؟

_ طرف وقتی شنید امیر چاقو خورده رضایت داده بیاد
دادگاه ... نصف پول چک برمی گرده ... عالالوه بر اون
یادته گفتم یک خاله دارم تو المان؟ اون روز که شنید خیلی
ناراحت شد ... امیر رو خیلی وقته خانوادم می شناسن ...

جگوار سبا ساالالر 



 

 

* * * * * * *

چاوش در آغوشم کشید و مردانه روی شانه ام کوبید :

_ ایول

هیچ کس توضیح درست و حسابی نداده بود!

_سند قبول کردن؟!

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

شوهرش یک خونه ویالالیی بزرگ تو تهران داره ... گفت
سند اونجارو بذارین ... همه چی داره درست میشه

موبایل از میان انگشت هایم روی زمین سقوط کرد

صدای االالی گفتن علیرضا می آمد اما جانی برای جواب
دادن نداشتم

دیگر طاقت نیاوردم
بغضم منفجر شد و صدای هق هق هایم در فضای خانه

پیچید...

_



 

لبخندش محو شد : 

_حاال توضیح میدم

_ یعنی چی؟ کسی سند گذاشته؟ چرا آزاد کردن؟

بدون اینکه نگاه کند جواب داد : 

_برسیم برات توضیح میدم

 پیگیر نشدم 
علیرضا از سند خانه ی شوهر خاله اش گفته بود و تنها

احتمال هم همین بود

با خنده دستم را روی شانه اش انداختم : 

_ کو مهراب؟

_ علیرضا رفته بود کرج ... خبر نداشت ... به بابامم
 اصرار کردم نیاد

همان طور که از در خارج میشدم سر تکان دادم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر
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_ کار خوبی کردی این چند وقت همتون خیلی اذیت شدین

از در خارج شدم
با لبخند نگاهی به آسمان انداختم که صدای چاوش در گوشم

پیچید :

_تهران خیلی عوض شده نه؟!

با صدا خندیدم :

_ گمشو چاوش

نگاهی به اطراف انداختم :

_ ماشین آوردی؟

سرش را سمت دیگری برگرداند :

_ نه قراره بیان دنبالمون

ابروهایم به هم نزدیک شد :

_ کی؟! می خوام برم خونه االالی منتظره



سبا ساالر
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جوابم را نداد
انگار در انتظار کسی بود که چشمانش در فضا می 

 چرخید

_ االی خبر نداره نه؟

زیر چشمی نگاهم کرد :

 _ خبر داره

صورتم در هم شد :

 _ نیومده

 نفسش را بیرون فوت کرد
به چشمانم خیره نمی شد و همین عصبی ام میکرد :

_حاال می بینیش

با اخم ابرو باال انداختم : 

_ چته تو؟!

_ 

جگوار سبا ساالر
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چشمانش خیره ی رو به رو بود
 مسیر نگاهش را دنبال کردم و مات ماندم

ابروهایم در هم فرو رفته و صدایم سرد شد :

_ تو بهش گفتی؟!

سرش را پایین انداخت :

_ باید باهاش حرف بزنی

عصبی از کنارش رد شدم : 

_ گمشو بابا

کالفه صدایم زد :

_ امیر؟

محلش ندادم اما قبل از اینکه بتوانم دور شوم در ماشین باز 
شد

 ناخواسته ایستادم 

جگوار سبا ساالر
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کفش چرم مردانه اول از همه به چشمم خورد
عصایش را روی آسفالت خیابان زد و بعد از ماشین خارج

شد

به سمتم که آمد نگاهم را به زمین دوختم :

_ الالغر شدی پسر!

آرام سالالم دادم

جوابم را داد و با سر به ماشین زد :

_ بشین بریم

ابروی راستم باالال پرید :

_ میرم خونه ... ممنون اومدید

_ اول یک سری حرفا هست که باید زده بشه

_ االالی تنهاست

با آرامش پلک هایش را روی هم گذاشت :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ االی پیش منه

بهت زده به صورتش خیره شدم
حاجی اهل شوخی نبود

آن هم در چنین موقعیتی!

_ یعنی چی؟ عمارته؟

_ عمارت نیست اما پیش منه ... سوارشو واال

_ االی پیش شما نمیاد ... اگر میخواید حرف بزنیم بعدا
میام گاوداری حاجی ... امروز خسته ام

یک قدم به سمتم آمد که چاوش کنارم ایستاد :

_ بخیه داره حاجی نباید زیاد سر پا باشه

حاجی با اخم نگاهم کرد :

_ قبلش بریم بیمارستان ... دکتر چک کنه

_ تازه از بیمارستان اومدم

جگوار سبا ساالر
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در سکوت خیره اش شدم اما نگاهش را می دزدید
محکم صدایش زدم :

_ چاوش؟

جگوار سبا ساالر
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_ اون دکترهای تقلبی به درد نمیخورن پسر ... بگیم
منزوی یکیو معرفی کنه ... بدون نوبت میریم معاینه میکنه

... یا اصالال میگم بیاد خونه

کالالفه پوف کشیدم :

_ حالم خوبه

_ پس میریم عمارت

_ زنم منتظره

اینبار قبل از او چاوش زمزمه کرد :

_ االالی پیش حاج باباست

_



سبا ساالر
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حاج بابا عصایش را به زمین کوبید :

_ مگه زنت رو نمیخوای پسر؟ میگم پیش منه ... بشین تو
ماشین

نفسم را بیرون فرستادم
سوزش بخیه ها کم کم غیرقابل تحمل میشد

صندلی عقب نشستم و با چشمان بسته سرم را پشتی صندلی
تکیه دادم

جز انتظار کاری از دستم برنمی آمد...

حاجی کنارم نشست و چاوش در جلو را باز کرد

حاجی رو به راننده اشاره زد :

_ بریم خونه

خشک پشت سرش گفتم :

_ بریم هرجایی زنم اونجاست

اعتنا نکرد

جگوار سبا ساالر
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ماشین راه افتاد
عصبی خیره ی حاجی شدم :

 _ چه خبره اینجا حاج سزاوار؟

_ خبری نیست پسر ... آزاد شدی

با چشم به شکمم اشاره زد :

_ اینم که بخیر گذشت شکر خدا ... چندسال حبس میره رو
مجازات اون بی شرفی که به خودش اجازه داد همچین

 اشتباهی بکنه

برایم اهمیتی نداشت
میان جمله اش پریدم :

_ االی؟

_ جای زنتم خوبه ... صحیح و سالمت تو همین تهران ...
تا چند روز دیگه هم برمی گرده کنارت ... چی می خوای

دیگه؟

موهایم را چنگ زدم و خیره ی فضای بیرون شدم

جگوار سبا ساالر
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من بهتر از هرکس می دانستم حرف زدن با او وقت تلف
کردن است

اگر نخواهد بگوید هرگز نمی گوید!

ماشین که وارد عمارت شد نفسم را بیرون پوف کردم

زودتر از من پیاده شد و جلوجلو رفت

می دانست می آیم...
می دانست باارزش ترینم کنارش است و به هرسازی بزند

می رقصم

بازوی چاوش را فشردم :

_ واستا ببینم

شرمگین نگاهم کرد
کم پیش می آمد چاوش خودش را مقصر بداند! :

_ چه خبره اینجا؟

_



 

_ حاج بابا برات توضیح...

جمله اش را قطع کردم و یک قدم جلوتر رفتم
میان صورت هایمان فاصله ی کمی مانده بود

_ سند نذاشتن برای آزادی نه؟

نگاهش را به زمین دوخت که صدایم را باال بردم :

_ به من نگاه کن

_ سند نذاشتن

_ حاجی پول داد؟

_ امیر ...

_ حاجی پول داد؟

نفسش را بیرون فرستاد و آرام زمزمه کرد :

_ پول نداد ... یکی از گاوداری ها رو داد

جگوار سبا ساالر
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ناخوداگاه عقب رفتم و ابروهایم باال پرید
وارفته لب زدم :

_ یعنی چی؟

_رضایت نمیداد

_ پولش از گاوداری خیلی کمتر بود

_ سر در نیاوردم امیر ... آرتا رضایت نمیداد باید کارای
قانونی اش پیش می رفت ... چند روز دیگه زمان میبرد ...

حاجی زمین و آسمونو بهم دوخت تا دوباره پاتو توی اون
جهنم نذاری

دست به کمر سر تکان دادم :

_ زبون نمیفهمی؟! بدهیم از گاوداری کمتر بود

_ رئیس زندان رو میشناخت ... قاضی ناظرو ... همشون
حرفی نداشتن اما آرتا گفت از بیمارستان مرخص شد

برگرده زندان تا کارا تموم شه ... کمه کم دوشب طول می
کشید ... دوشب دیگه برمیگشتی اون تو حاج بابا سکته

میکرد

جگوار سبا ساالر
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به ماشین تکیه دادم
پاهایم تحمل وزنم را نداشت

بی حال پرسیدم :

_ االی کجاست؟

صدای حاجی از پشت سرم آمد :

_ پنج سال پیش که گذاشتی رفتی ده سال پیر شدم

جا خوردم!
چاوش سمت خانه راه افتاد

تنها شدیم

_ ماندانام رفت ، محمدم رفت ، مجبور شدم المیرا رو
بفرستم پیش اون زن تا از دستش ندم و تو ... تو هم رفتی

واال!

_ بحث گذشته رو پیش کشیدن چه سودی داره حاجی؟

_ نبودی اما حواسم بهت بود ... میومدم ... میدیدمت ...
میشنیدم ازت

جگوار سبا ساالر
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بهت زده نگاهش کردم
خیره به نهال روبه رویش بود و نگاهم نمی کرد

_ 

_ کم و بیش خبر داشتم ازت واال ... تو گذاشتی و رفتی اما
من ولت نکردم ... اگرم زمانی نمیومدم مریم خبر میداد

گنگ نگاهش کردم
من حتی مریمی که او می گفت را نمی شناختم!

_ همسایه ات بود یادته؟! یکبار که راننده بهم گفت "حاج
سزاوار" شنید ... بار بعد با خجالت پرسید پدرتم؟ ... بار

بعد گفت با دوستت که برمیگشتی تصادف کردین پات
صدمه دیده ... وقتی دید خبر نداشتم تعجب کرد! برای

دفعات بعدم یک حرف برای زدن پیدا می کرد ... پرحرفی
نمی کرد! روی قاعده برای سردر آوردن از زندگیت و

رابطه ات با خانوادت

سرگشته خیره اش شدم
او که بود که هر چه قدر هم می گذشت نمی توانستم پیش

بینی اش کنم؟

جگوار سبا ساالر
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بالتکلیف و حیران بودم :

_ چرا اینا رو بهم میگی؟

_ دوست داشت!

لب پایینم را با زبان تر کرد
االی هم همین عقیده را داشت!

_ به کجا قراره برسی حاج سپهبد سزاوار؟

_ دوست داشت و من االی رو فرستادم خونه ات! دختری
که برای دومین بار تو رو ازم گرفت

اجازه جواب دادن نداد
آرام به سمت خانه رفت

کالفه پشت سرش به راه افتادم :

_ صبر کن حاجی ... چاوش خبر داد یا مهراب؟ بدون
رضایت من پول و دادی قبول ... دستت درد نکنه ... تا

قرون آخر حساب می کردم ... گاوداری چرا؟!

جگوار سبا ساالر
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سمت اتاق کارش رفت و قبل از وارد شدن ثانیه ای مکث
کرد :

_ زنت خبر داد پسر!

قدم هایم کم شد  Rسرعت
پشت میزش نشست و خیره نگاهم کرد

االالی خبر نداده بود ...
االالی می دانست

از احساس و دالالیلم خبر داشت
االالی هرگز خبر نمی داد

_ چرا یک قسمت از گاوداری رو دادی؟

_ به اونش کاری نداشته باش ... یک حساب شخصی و
قدیمی بود! ربطی به تو نداشت پسر

عصبی دندان هایم را روی هم فشردم :

_ هرچی ... من بدهی خودم رو حساب می کنم ... کامل!

خونسرد در چشمانم خیره شد :
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_ حساب شده

پوزخند زدم :

_ اون وقت کی حساب کرده؟

_ کسی که ازم کمک خواست!

_ 

متحیر ماندم
جمالتش در مغزم باال و پایین می شد اما به هیچ نتیجه ای

نمی رسیدم

لب های خشکم را به سختی از هم فاصله دادم و کلمات را
کنار هم چیدم

تمرکزم آنقدر کم بود که حتی برای انتخاب فعل هم به
مشکل بر میخوردم :

_ حاجی حرف آخرو اول بزن

لبخند زد :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ دارم واضح میگم پسر ... تو دوست نداری باور کنی

_ االالی خواست کمکمون کنی؟

_ االالی خواست

هاج و واج نگاهم را به زمین دوختم
احساس حماقت داشتم!

حس می کردم پدربزرگم مسخره ام می کند برای آن حجم
از اعتماد به همسرم

_ من زیاد تو زندگیم اشتباه نکردم واالال ... اما از همشون
درس گرفتم ... تک تک اشتباهامو یادمه ... بارها و بارها

با خودم مرورشون کردم ... آخرین اشتباهم قبول االالی
بود ... زن تو یک اشتباه بود واالال! یک اشتباه بزرگ

سرم را باالال گرفتم و خیره ی چشمانش شدم :

_ میخوای به کجا برسی حاجی؟ فرض رو بر این بگیریم
که االالی خبر داده ... باشه ... اشکال نداره ... فدای سرش

که میدونم وقتی منو رو تخت بیمارستان دید چه حالی
شد ... که اگر منم جاش بودم جون میدادم تا تو اون حال

نبینمش ... بعدش چی حاج سزاوار؟ بعدش چی؟!
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از سرجایش بلند شد و پشت میز ایستاد

 عصایش دور تر به دیوار تکیه داده شده بود

دست هایش را با فاصله روی میز جلویش گذاشت و از باال
نگاهم کرد :

_ یک بار برای سزاوارها عروس آوردی پسر ... برای
خواستگاری ازش جلوی من ایستادی ، باعث مرگ پدرت

شدی و خواهرت رو روونه ی غربت کردی ... قبولش
کردم! بهش فرصت دادم ... اما فرصتاش سوخت واال

دندان هایم را روی هم فشردم و او ادامه داد :

_ اینبار من برات عروس انتخاب کردم پسر ... عروسی
که تو رو هول بده سمت خانوادت ، نه یک خونه ی

کوچیک وسط شهر و رویای زندگی پرآرامشی که واقعیت
نداره

ناخواداگاه ابرویم باال پرید ، لب هایم از هم فاصله گرفت و
دست هایم مشت شد و بعد صدای خنده ی غیرقابل کنترلم

فضا را پر کرد

جگوار سبا ساالر
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خونسرد خیره ام بود

میان خنده بریده بریده گفتم :

_ چی با خودت فکر کردی حاج سپهبد سزاوار؟!

دوباره خندیدم
 بلند ، عصبی و ناباور

 _ فکر می کنی ما عروسکیم و تو عروسک گردون؟!

دستی به چانه ام کشیدم تا شاید این خنده ی لعنتی تمام
شود :

_خودت رو چی فرض کردی؟ خدا؟

_ 

بی توجه به حال خرابم گفت :

_ دختر خوبیه ... دوست داره ... خانواده داره! نه مثل
دختری که تو انتخاب کردی و ما تابه حال یکبار هم پدرش

رو ندیدیم!
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_ بس کن حاجی ... جمالالتت فقط باعث خنده ست

_ خانوادش رضایت نمیدن به این وصلت ... نه بخاطر تو
که از خداشونم باشه امیرواالال سزاوار دامادشون بشه ...

دلشون رضا نیست دختر کوچیکشون بشه زن دوم اما اونش
با من ... تو و دختره که راضی باشین بقیه اش رو حل می

کنم

با تمسخر سر تکان دادم :

_ به خانوادشم گفتید؟!

با جدیت پلک روی هم گذاشت :

_ گفتم

دیگر کافی بود
تحملم تمام شد!

عصبی ، پرحرص عقب عقب رفتم :

_ یکم روبه راه بشم تماس میگیرم ... دادگاه که تشکیل بشه
نصف پول چک برمیگرده میریزم به حسابتون ... برای

بقیه اش هم خدا بزرگه ... مطب فروش بره و کارهام

جگوار سبا ساالالر 
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درست بشه کم کم برمیگردونم ... یکم زمان میبره فقط که
اونم شرمنده! انتخاب من نبوده اینطور آزاد شدن!

با حرص سری برایش تکان دادم و سمت در رفتم که
صدایش میخکوبم کرد :

_ من از بچه ام هزارتومنی پول نمیگیرم! هرچی دارم
وندارم مال شماهاست ... اما تو به من بگو سفته های زنت

رو کی قراره بده؟

آنقدر با سرعت سرم را باالال گرفتم که گردنم تیر کشید
بهت زده سر تکان دادم :

_ دروغ میگی

_ اون گاوداری فدای یک تار موت پسر ... اما اون دختر
باید رام می شد

_ دروغ میگی

_ خودت میدونی حاضرم تا کجا پیش برم واالال

اینبار با تمام توانم فریاد زدم :



سبا ساالر

جگوار 

_ داری دروغ میگی

ثانیه ای بعد در اتاق با شدت باز شد و چاوش با چشمان
گشاد شده خیره مان ماند

بی توجه به او با دو قدم بلند خودم را به حاجی رساندم

چاوش از پشت سر بازویم را کشید :

_ امیر آروم

با صدای بلند غریدم :

_ فکر کرده با خر طرفه

حاجی قبل از او به حرف آمد :

_ می دونی اینکارو انجام دادم واال

سرش را سمت میز برگرداند و از میان پرونده سفته ای
باال گرفت :

_ این نمونه اش ... امضای زنت پاش خورده!

جگوار سبا ساالر
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_ 

عرق سردی روی مهره های کمرم نشست و برای ثانیه ای
 سرگیجه امانم را برید

چاوش نگران زیر بغلم را گرفت :

_ حاج بابا این فلک زده امروز تازه مرخص شده ای بابا

اینبار به جای اینکه بازویم را عقب بکشد سعی کرد روی
مبل بنشاندم

انگار ترقه ای در سرم منفجر شده بود

حس میکردم پشت پلک هایم کبریت روشن کرده بودند

از حواس پرتی چاوش استفاده کردم و ناگهان سمت حاجی
حمله بردم

یقه اش را میان دست هایم گرفتم و محکم تکانش دادم

اگر خانه کمی کوچکتر بود شک ندارم صدای فریادم به
گوش همسایه ها هم می رسید ...

جگوار سبا ساالر
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 الالمذهب تو شیطانی؟ چی میخوای از جون ما؟ از زمانی
_

که یادمه ریدی تو زندگیم ... بابام سینه قبرستون ، مامانم
فراری از شماها ، خواهرم اون سر دنیا ... چی میخوای از

جون من؟

خونسرد بود
انگار که انتظارش را داشت

من اما از هم پاشیده بودم

یقه اش را رها کردم ، زانوهایم خم شد و همانطور که به
دیوار کنار تکیه دادم روی زمین سر خوردم :

_ یک روز خوش ندیدم از دستت ... تو این دنیا هرچی رو
از ته دلم خواستم ازم گرفتی ... نه رشته ام ، نه شغلم ، نه
پدر مادرم ... هیچی واسم نذاشتی ... تو کل این کره خاکی

یک االالی مونده بود واسم

زمزمه وار ادامه دادم :

_ می شنوی؟! از بین این همه آدم یکی مال من بود! مال
امیرواالال بود ... به اونم رحم نکردی؟
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صدای "الالاله الی هللاهللاهللاهللا" گفتنش در فضا پیچید

سرم را به دیوار تکیه دادم و پلک هایم را روی هم فشردم
تا اشک گونه هایم را خیس نکند

صدای او هم عصبی بود :

 نوه ی من! امیرواالال ی من بخاطر یک دختر بی خانواده
_

به چه وضعی اف...

چشمانم را باز کردم و جمله اش را بریدم :

_ از اون خانواده ای که میگی من با خانواده چه نفعی بردم
حاجی؟!

_ زمان حلش میکنه پسر ... کم کم یادت نمیاد االالی حتی
کی هست

_ بس کن حاجی ... کوتاه بیا ازین راهی که شروعش
کردی و نتیجه ای جز نابودیمون نداره

_
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عصایش را برداشت و بی توجه به من سر تکان داد :

_ چاوش؟

چاوش گرفته جواب داد :

_ بله حاج بابا؟

_ خونریزی داره زخمش ... زنگ بزن منزوی بیاد ببینش

چاوش نگران باالالی سرم ایستاد :

_ امیر خورد به جایی؟ مال بخیه هاته

جوابش را ندادم
سرم را به دیوار تکیه دادم و چشمانم را بستم

_ امیر بلند شو لباست رو دربیار ... خورد به میز آره؟

_ برو بیرون

_ چی؟!

صدایم را باالال بردم :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ کری؟! برین بیرون ... تنهام بذارین

صدای قدم های چاوش نشان از دور شدنش می داد اما
حاجی دست بردار نبود :

_ برای پس فردا قرار عقد گذاشتم

چشمانم را باز کردم و از میان دندان های بهم فشرده ام
غریدم :

_ برو بیرون حاجی ... برو نذار بیشتر ازینا حرمتا بینمون
بشکنه

جدیت نگاهم را که دید سمت در رفت اما قبل از خارج
شدن ثانیه ای مکث کرد :

_ شریک زندگیت اگر واقعا به فکرت باشه رابطت رو با
خانوادت جوش میده نه اینکه باعث بشه با بزرگترت دست

به یقه بشی واال! پرونده اش سنگین تر شد

یاد روزهایی که االی کنار گوشم از عشق حاجی به من می
گفت افتادم و بی حال پوزخند زدم

جگوار سبا ساالر
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گفتنش چه فایده ای داشت؟
او کر شده بود

گوشی برای شنیدن نداشت... 

در را که بست به سختی سرجایم ایستادم
جای بخیه ها تیر کشید و تازه درد و سوزش را احساس

کردم

دستم را گوشه میز گرفتم و نفس زنان به زمین خیره شدم

 صدای پیرمرد در گوشم پیچید

" تو به من بگو سفته های زنت رو کی باید بده؟ "

دست هایم مشت شد و ضربان قلبم باال رفت

"امضای زنت پاش خورده!"

دندان هایم را روی هم فشردم
توان ایستادن نداشتم

"برای پس فردا قرار عقد گذاشتم"

در یک ثانیه جنون بهم دست داد

جگوار سبا ساالر
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ساعت ها در همان اتاق ماندم
 هوا تاریک شد

برایم اهمیت نداشت

در تاریکی روی صندلی حاجی نشستم

مغزم خالی بود
هزاران سوال در فکرم چرخ می زد اما انگار نمی توانستم

 به هیچ کدامشان فکر کنم

کسی سراغم نیامد
ساعت روی دیوار نیمه شب را نشان میداد

نمی دانستم مامان گلی یا بقیه کجا هستند که صدا از هیچ
کدامشان نمی آمد و عمارت اینقدر ساکت بود
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از گوشه میز گرفتم و با فریاد بلندی از زمین جدایش کردم

میز چوبی روی زمین پرت شد و کاغذ های سفید در هوا
پخش شدند

_
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هوا که روشن شد صدای بره ی االالی را تشخیص دادم
خواستم لبخند بزنم اما نشد

دلم برای صاحب بره تنگ شده بود...

چشم هایم به سوزش افتاده بود
سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم و زمزمه کردم :

_ کجایی االالی؟

با تقه ای که به در زده شد سرم را باالال گرفتم

در آرام باز شد و چاوش با همان لباس های دیروز روبه
رویم ایستاد :

_ بهتری؟

تنها در سکوت نگاهش کردم

_ دیشب میخواستم بهت سر بزنم ... اما گفتم تنها باشی
بهتره

حرفی نزدم
کالالفه دستی به گردنش کشید :
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_حاج بابا...

مکث کرد ، نگاهش را دزدید و باالخره آرام تر ادامه داد :

_ حاج بابا گفت اگر با خودت کنار اومدی قبل از عقد برین
خونه ی دختره ... خانواده اش نرم شن

تلخ پوزخند زدم :

_ تو میدونی االی کجاست ... مگه نه؟!

قبل ازینکه جواب دهد صدای حاجی آمد :

_ هنوز که از جات بلند نشدی پسر

سرد نگاهش کردم :

_ میخوام االی رو ببینم

_ جای زنت امنه ... نه زندانیش کردم نه اذیتش کردم ...
تو یکی از خونه ها میمونه ... عقد که کردی هفته بعد

برمیگرده پیشت

_ میخوام باهاش حرف بزنم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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جگوار
نایس بانو

_ آبروریزی نمیکنی امیرواالال ... چندبار پیش اومده حاج
سزاوار حرفی بزنه و حرفش دوتا بشه؟ االالن اسم تو روی

اون دختره ... این موضوع تموم شده ست

بی حال خندیدم :

_ برام مهم نیست

_ من از طرف تو قول دادم! حرف من بی ارزش میشه!

آرام جواب دادم :

_ به درک

خونسرد ابرو باالال انداخت :

_ حرف آخرته؟!

محکم زمزمه کردم :

_ حرف آخرمه

_

جگوار سبا ساالالر 



 

گفتم و از جا بلند شدم
توجهی به صورت جدی اش نکردم و از کنارش گذشتم

حتی صدایش را هم نشنیده گرفتم :

_ فردا صبح میریم محضر امیرواال وگرنه خودت میدونی
چه اتفاقاتی می تونه بیفته ... تو هم تو همین شرایط

بودی ... یک شکایت ازونایی که ارتا تنظیم کرد با این
فرق که وقتی اسم من وسط باشه کارا خیلی زودتر پیش

میره!

دستم را در هوا تکان دادم و سمت پله ها رفتم
 اتاق سابقمان دست نخورده باقی مانده بود

نمی توانستم زمانی که االی برنگشته از حاجی فاصله
بگیرم

 خودم را روی تخت انداختم و چشمانم را بستم

حتی آن خواب پر اضطراب داخل زندان را هم به این
وضعیت ترجیح میدادم

جگوار سبا ساالر
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پلک هایم را روی هم گذاشتم اما خواب به چشمم نیامد

حال دلم خوب نبود...

* * * * * * *

" االالی "

چاوش رو به رویم نشست و ملتمس نگاهم کرد :

_ کاری که خواست رو انجام میدی نه؟

سرد و بی روح نگاهش کردم
سردرگم آه کشید :

_ حاالال که شروعش کردی تا آخرش برو الی ... تو که
میدونی از آخرش کاری که میخواد رو میکنه حتی اگر به

 شکایت از تو باشه ... امیرواالال رو راضی میکنه اما
قیمت

نه تو نه اون بیچاره دیگه طاقت این دردسرهارو ندارین ...
باشه؟

جوابش را ندادم
صورت بی حسم را که دید جلو آمد و دستش را روی شانه

ام گذاشت :

جگوار سبا ساالالر 
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_ تحمل زجر کشیدنتون رو ندارم دوباره ... چندماه اون تو
زندان بود تو بیرون بال بال زدی حاالال برعکس؟ از آخر

همین میشه االالی ... نباید قبول می کردی که کردی ...
دیگه کشش نده و خودتون رو زجر کش نکن ... باشه؟

بازهم جوابش را ندادم که صدای موبایلش بلند شد
با عجله موبایل را از جیبش بیرون آورد :

_ خودشه ... حاج باباست

تماس را وصل کرد
چشمانم را بستم

نفهمیدم چه گفت و شنید تنها زمانی به خودم آمدم که موبایل
را سمتم گرفت :

_ امیرواالالست

بی حرکتی ام را که دید موبایل را کنار گوشم گرفت
صدای گرفته ی امیرواالال در فضا پخش شد :

_ االالی؟ اونجایی؟ حالت خوبه؟

اشک روی گونه ام چکید

جگوار سبا ساالالر 



سبا ساالر

جگوار 

چاوش بی میل لب زد :

_ تمومش کن

امیرواال دوباره پرسید :

_ االی؟ حرف بزن ... حاجی چی میگه؟

چاوش با چشمان قرمز شده سرش را به نشان تایید تکان
داد

حق با او بود ...

آخر این بازی را حاجی مشخص می کرد
چه امروز ، چه ده روز دیگر...

امیرواال دوباره پرسید :

_ صدامو می شنوی؟ کجایی میگم؟

آرام زمزمه کردم :

_ کالنتری

جگوار سبا ساالر
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_ 

_ مزخرف نگو االی

سمت اتاق برگشتم و با قدم های بلند خودم را به لباس هایم
رساندم

خانه ای دوطبقه با حیاطی بزرگ و دلباز که هیچ زمان از
وجودش خبر نداشتیم و متعلق به حاجی بود

چاوش دم در اتاق ایستاد :

_ کجا میری؟

جوابش را ندادم
دکمه های مانتو ام را بستم و سمت شال رفتم که انگشت

کوچک پایم به گوشه ی تخت خورد

ناله آرامی کردم و روی زمین نشستم
اشک از چشمانم جاری شد

چاوش متاسف کنارم نشست :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر
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_ چیکار میکنی با خودت؟

آرام زمزمه کردم :

_ میخوام برم

_ کجا؟

_ نمی دونم

به صورت خیسم نگاهی انداخت و بعد دستم را با مالیمت
از روی انگشت پایم کنار زد :

_ قرمز شده ... درد می کنه؟

بی حال لب زدم :

_ نه

_ پس چرا گریه می کنی؟

نگاه خیسم را قفل چشمانش کردم :

_ قلبم درد می کنه!

جگوار سبا ساالر
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کنارم روی زمین نشست :

_ صبر کن ، امیرو ببین بعد هرجا میخوای بری برو

_ عصبانیه؟

آرام جواب داد :

_ بیشتر ناراحته

ناخوداگاه پرسیدم :

_ وقتی ... وقتی بهش گفتین ... سریع قبول کرد؟

با ترحم به چشمان ملتمسم نگاه کرد :

_ نه ... با حاج بابا دست به یقه شد ، زخمش خونریزی
کرد ، اتاق و بهم ریخت و تا صبح بیدار موند ... دیروز

راضی نشد خودش رو به خانواده دختره نشون بده ،
امروزم حاجی قرار محضر و یک ساعت عقب انداخت

غمگین پوزخند زدم :

جگوار سبا ساالر
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اینبار بدون اینکه دلش برایم بسوزد یا مراعاتم را کند سر
تکان داد :

_ حاجی گفت ... امیر دیوونه شد ، باور نکرد

_ تو چند روز مگه حکم جلب میدن آخه؟!

_ حاجی بخواد میدن! امیر پدربزرگشو میشناسه ... میدونه
چه کارایی از دستش بر میاد

نیم خیز شده شالم را روی سرم انداختم و او ادامه داد :

_ تصمیم گرفتی االی ... بمون پاش!

از جا بلند شدم و کیفم را از روی دراور چنگ زدم
 نمی توانستم بمانم!

اصال من بی اراده ترین آدم دنیا...

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر
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_ از آخرم بهش گفتین حاجی از من شکایت کرده و
کالالنتریم آره؟

_



سبا ساالر

جگوار 

پشت سرم آمد :

_ کجا میخوای بری؟

صورت خیس از اشکم را پاک کردم و سمت در پا تند
کردم که صدای حاجی سرعت قدم های را کند کرد :

_ خیر باشه؟ کجا شال و کاله کردی؟!

پاهایم از حرکت ایستاد و نگاهم را سرتاپایش چرخاندم

 کت شلوار شیکی به تن داشت
کت شلواری که زمان های خاص میپوشید!

بغض کرده لب زدم :

_ میخوام برم

_ کجا؟!

_ من اینجا نمیمونم

خونسرد سر تکان داد :

جگوار سبا ساالر
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_ معلومه که نمیمونی ... چند روز دیگه طاقت بیار ،
برمیگردی پیش شوهرت

بهت زده یک قدم نزدیکش شدم و با خنده ای عصبی سر
تکان دادم :

_ برنمی گردم تو اون خونه!

_ هر اتفاقی هم بیفته تا زمانی که زن امیرواالالیی ناموس
سزاوارا محسوب میشی! حق اینکه جایی بری رو نداری

االالی

چاوش مداخله کرد :

_ حاجی االالن وقت این حرفا نیست

بی توجه به چاوش رو به صورت وارفته ی من ادامه داد :

_ خونه ی تو اون عمارته! مثل شوهرت

اشک از چشمانم جاری شد و ناخوداگاه بلند خندیدم :

_ مثل شوهرم و زن جدید شوهرم آره؟



سبا ساالر
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چشمانش را روی هم گذاشت :

_ خسته ام االی! جای بحث نیست

_ من ... میخوام برگردم اردبیل

_ 

_ گفتم جایی نمیری

بدون اینکه دست خودم باشد صدایم باال رفت :

_ منم گفتم پامو توی اون خونه نمیذارم

تیز نگاهم کرد :

_ مجبورم نکن از سفته ها استفاده کنم االی

غمگین خندیدم :

_ میترسی نیام نه؟!

_ گستاخ!
جگوار سبا ساالر
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 میترسی نیام چون به امیرواالال قول دادی ببریم ... میدونی
_

نیام چشم میبنده و میزنه زیر همه چیز

بدون اینکه توجهی به من کند رو به چاوش دستور داد :

_ یک هفته بمونین همینجا ... دوشنبه ی دیگه برگردین
عمارت

زمزمه وار تکرار کردم :

_ من نمیام

سمت در برگشت :

_ سختش نکن دختر ... از این پیچیده ترش نکن که میدونی
 به سیم آخر اینبار تو توی زندان جای واالال رو میگیری

بزنم

از خانه که خارج شد روی زانوهایم نشستم

جانی نمانده بود برای ایستادن
جانی نمانده بود برای ادامه دادن

جانی نمانده بود برای زندگی کردن
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چاوش کنارم نشست و دستش را دور شانه ام انداخت :

_ پاشو یکم بخواب

گرفته زمزمه کردم :

_ من نمی تونم...

_ چی؟!

_ من نمی تونم ببینمشون ... نمی تونم چاوش ... من
میمیرم

در سکوت به سمت خودش کشیدم
سرم را به سینه اش فشرد

بغضم منفجر شد :

_ دلم می ترکه چاوش ... هر دقیقه با خودم میگم غلط
کردی سفته امضا کردی ، باز ادامه اش میگم اگر قبول

نمیکردی و امیر برمی گشت تو اون خراب شده و چیزیش
می شد تا آخر عمر خودت رو نمی بخشیدی ... دوست

دارم چشمامو ببندم و باز نکنم

روی موهایم را بوسید

جگوار سبا ساالالر 
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حرفی نزد
حرفی نمانده بود که بزند ...

تا شب کنارم ماند و حالم که کمی بهتر شد کمکم کرد روی
تخت یک نفره ی یکی از اتاق های پایین بخوابم

ذهنم را از همه چیز خالی کردم و چشمانم را روی هم
فشردم تا بخوابم و به یاد نیاورم

امشب اگر فکرم سمت امیرواال کشیده می شد قطعا دیوانه
می شدم

_  

تمام تالشم را کردم اما نشد
تا نیمه شب آنقدر بی صدا اشک ریختم که چشمانم باز نمی

 شد

با باز شدن یهویی در از جا پریدم

چاوش با تیشرت و شلوارکی آبی رنگ و موهایی بهم
ریخته نگاهم کرد :

جگوار سبا ساالر
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_ بیداری؟

برق را روشن کرد
دستم را جلوی چشمانم گرفتم و نالیدم :

_ خاموشش کن

بهت زده به حال و روزم نگاه کرد :

_ این چه وضعیه؟

_ خاموش کن برقو

_ پاشو حاضرشو بریم

بی حوصله پرسیدم :

_ کجا؟

_ عمارت

ناخوداگاه روی تخت نشستم
 چشمانم به زور باز می شد

جگوار سبا ساالر
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لب هایم را با زبان تر کردم
طعم شور اشک در دهانم پیچید :

_ عمارت چرا؟

_ صدات وحشتناک شده

 _ مگه حاجی نگفت چند روز دیگه؟

کالفه چشمان خواب آلودش را مالید :

_ شوهرت زده به سرش عمارت رو بهم ریخته ... حاجی
گفت امشب برگردیم

سرم را پایین انداختم
جلو آمد و کنارم ایستاد :

_ پاشو االی ... اونجا جونشونو به لبشون رسونده ...
مامان گلی سکته میکنه آخر از دست ما

دودل زمزمه کردم :

_ من ... من نمی تونم چاوش

جگوار سبا ساالر
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_ پاشو بریم ... اول و آخر که باید رفت

چشمان پر دلهره ام را که دید نگاهش را دزدید :

_ بیرون منتظرتم

در سکوت از جا بلند شدم و لباس هایم را عوض کردم

زمانی که از جلوی آینه می گذشتم برای ثانیه ای چشمم به
خودم افتاد

دختری با موهای ژولیده ، رنگ و روی پریده و چشمانی
ورم کرده و قرمز

_ 

چاوش مقابل خانه ایستاد اما انگار هیچ کداممان قصد پیاده
شدن نداشتیم

من به داشبرد خیره بودم و او به من

جگوار سبا ساالر
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 واکنش امیرواالال ، از وضعیت ادم های عمارت ، از
از

نگاههایشان و بیشتر از همه از زنی که کنار مردم بود  
واهمه داشتم  

 چاوش نفس عمیقی کشید و سمتم خم شد و در سمت
باالالخره

مرا باز کرد :

_ پیاده شو

فقط بخاطر تلف کردن وقت پرسیدم :

_ تو نمیای؟!

_ میام اما صبح میرم خونه مهراب ... به چکاوک قول
دادم

هومی گفتم و در دل به چکاوک حسادت کردم
برادرش کنارش بود...

_ منم بیام؟

_ از آخرش که چی؟ یک شب ، دوشب ، سه شب ...
بعدش چی؟! شب چهارم باید برگردی تو این خونه
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بدون حرف دلخور پیاده شدم

صدای بهم خوردن در ماشین نشان می داد دنبالم می آید

در که زدیم بالفاصله مش خسرو باز کرد و مضطرب کنار
رفت :

_ کجا موندین االی جان؟ آقا کل عمارت رو بهم ریخت ...
گلین جان بیچاره حالش بد شد

استرسم بیشتر شد
چاوش بازویم را با مالیمت گرفت و کمکم کرد وارد شوم :

_ چیزی نیست مش خسرو نگران نباش شما

پیرمرد در را بست و پشت سرمان آمد :

_ چطور نگران نباشم چاوش خان؟ همه اینجان ... سیما
خانم و شوهرشون ، آقا محسن ، خانواده ی این دختره ذلیل

مرده هم صداشونو گذاشتن رو سرشون

با حرص سر تکان داد و زیرلب زمزمه کرد :

جگوار سبا ساالر
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_ آی یک روز خوش نبینی دختر که اومدی روزای خوش
این طفلکارو زهر کنی

قدم هایم کند شد
خانواده اش هم بودند؟!

چه قدر تنها بودم...

مقابل در ورودی که ایستادیم صدایش را شنیدم
گرفته ، عصبی و لرزان :

_ کدوم جهنمی فرستادیش حاجی؟ معلوم نیست چه غلطی
کردی که نمیاریش

غیر عادی خندید و کش دار ادامه داد :

_ من این عمارت رو آتیش میزنم رو سرتون

صدای هق هق های مامان گلی دلم را به درد می آورد

چاوش در را باز کرد
پایمان را که داخل گذاشتیم ، سکوت برقرار شد

_



 

 سرم را باال گرفتم
زن و مردی آشنا و میان سال سرپا کنار آینه ایستاده بودند

و صورت هایش از خشم قرمز شده بود

قبال دیده بودمشان اما در آن وضعیت به یاد نمی اوردم
کجا...

سیما ، آیلین به بغل شانه های مامان گلی را می مالید و
نازنین عقب تر روی پای پدرش نشسته بود

نگاهم را از محسن و همسرش گرفتم و برای ثانیه ای در
چشمان ساره خیره شدم

با اخم چشم غره ای رفت و سمت دیگری را نگاه کرد

 به حاج بابا نگاه هم نکردم و چشمانم ثابت روی او ماند

ناخوداگاه چند قدم نزدیک شدم
در فضا هوا نبود

چشمم به جاسیگاری پِر روی میز افتاد و بعد ناباور خیره
ی امیرواال شدم که رنگ صورتش با رنگ دیوار تفاوتی

نداشت
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چشمانش چنان غرق خون بود که برای ثانیه ای یک قدم
عقب رفتم

او اما بغض کرده خندید ، بینی اش را باالال کشید و تلوتلو
خوران جلو آمد :

_ االالی؟

در آغوشش که فرو رفتم بوی الکل و سیگار باهم به سمت
بینی ام حمله برد

دست هایش را دور شانه هایم انداخت و محکم فشرد

ناله ریزم از درد بلند شد و او بی اهمیت محکم تر در
آغوشم گرفت :

_ االالی؟ جوجه ام؟ حرف بزن ...

چشمانم را بستم و بغضم را فرو دادم
نفس عمیقم باعث سرفه شد

بوی سیگار و الکل چنان شدید بود که حالم را بد کرد
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امیرواالال بی توجه به چشمان اطراف سرش را در گردنم
فرو برد و هق زد :

منی الالیی ... بگو االال ِی  _ االالی؟ بگو تو ا 

ناباور لب زدم :

_ مستی؟

بی اعتنا به سینه اش فشردم :

_ فکر کردم رفتی ... فکر کردم بردنت ... خدا لعنتشون
کنه

مست بود ...
هذیان میگفت و حرارت بدنش باالال بود

دست هایش را تنگ تر کرد :

_ نمیذارم بری ... تو بری من میمیرم

در آغوشش نفس کم آوردم و ناخوداگاه از شدت درد
نالیدم :
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_ آخ امیر

شقیقه ام را بوسید و مجنون وار زمزمه کرد :

_ جاِن امیر ... نفسم

_ 

صدای لرزان مردی بلند شد :

 _ حاج سزاوار این بود رسمش؟

امیر بی توجه به آن ها در آغوشش تکانم داد :

_ بریم خونمون ... میریم خونمون

مامان گلی با گریه روی پایش کوبید و حاج بابا جواب داد :

_ من شرمندتونم ... این همه تحمل کردید این یک شبم
روش ... می بینید که تا خرخره زهرماری خورده ... چی

بگم که حالیش بشه؟

صدای لرزان زن بلند شد :

جگوار سبا ساالر
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سبا ساالالر

جگوار
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_ این همه دندون رو جیگر گذاشتیم اینم روش حاجی ...
بخاطر دخترمون بود اما این وضعیت درست بشو نیست ...
شما درست برای ما توضیح ندادید چه خبره ... مریم به ما

دارن جدا میشن  Rگفت اقا امیر و همسرشون

_ من هیچوقت همچین چیزی به مریمجان نگفتم

امیرواالال سرم را میان دستانش گرفت و کمی از خود دور
کرد

میان صورت هایمان چند انگشت فاصله افتاد :

_ گریه نکن جوجه ام ... به حرفشون گوش نده ... میریم
خونمون

حاج بابا عصبی غرید :

_ چاوش ببرش زیر دوش آب سرد این نادون رو ... کله
اش داغه دهنش رو باز کرده فقط

چاوش نزدیکش شد اما امیرواالال ذره ای از من فاصله
نگرفت

دست هایش همچنان دور کمرم حلقه بود

جگوار سبا ساالالر 



 

چاوش بازویش را گرفت :

_ امیر بیا بریم باال

حلقه دستانش تنگ تر شد و صدایم دوباره بلند شد
شک نداشتم پوست پهلوها و کمرم کبود شده بود

چاوش با دلسوزی سعی کرد میان حلقه ی تنگ دستانش
فاصله بندازد :

_ ولش کن لهش کردی

امیرواال بغض کرده خندید :

_ زنمه ... میخوام لهش کنم اصال ... زن منه ... ماِل
امیرواالست

گونه ام را بوسید و زمزمه کرد :

_ دیگه نرو ... نمیذارم ببرنت

دختری طلبکار از پله ها پایین آمد

جگوار سبا ساالر
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مرد خشمگین غرید :

_ برو به خواهرت بگو جمع کنه بریم ... اینجا جای موندن
نیست

_ نمیاد ... منم از اتاق بیرون کرد

بی توجه به آن ها گرفته کنار گوش امیرواال زمزمه کردم :

_ بیا بریم

مثل پسربچه ها سر تکان داد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
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آرایشش تند بود و مانتو و دامن بلند سورمه ای به تن
: داشت 

بابا یک کاری بکن ... مریم اون باالال از گریه هالالک شد

_

زن نگران سمت پله ها رفت :

بمیرم من بی مادر بشین ... ای خدا  _

_



 

_ بریم خونه ی خودمون

_ نه بریم باال دوش بگیر ... بوی الکل و سیگار میدی

به حرفم گوش داد
حلقه دستانش را باز کرد و خواست قدم اول را بردارد که

سرش گیج رفت و روی زمین افتاد

نازنین وحشت زده شروع به گریه کرد و مامان گلی با
همان حال خراب از جا بلند شد :

_ چی شد دورت بگردم؟

با شانه اشک هایم را پاک کردم و بازوی امیرواال را گرفتم
:

_ پاشو امیر

به سختی روی زانوهایش بلند شد ، دست چاوش را پس زد
و دستش را سمت من دراز کرد

دستش را گرفتم و کمکش کردم
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جگوار 

سیما ناراحت سر تکان داد :

_ االی که نمی تونه ببرش باال ... امیر گیجه میوفته

بی توجه به دختری که روی پله ها ایستاده بود و با نفرت
نگاهمان می کرد امیرواال را سمت پله ها کشیدم

از نرده گرفت و آرام و مطیع کنارم آمد اما میان راه دوباره
با زانو زمین خورد

چاوش اینبار بدون توجه به اعتراضش به سمت اتاق
کشاندش

پشت سرشانR کشیده می شدم
امیرواال مچم را محکم گرفته بود و حتی برای ثانیه ای رها

نمی کرد

چاوش به سمت حمام هلش داد و فریاد زد :

_ زنگ بزنین منزوی ... سر تا پا الکله فندک بگیریم
زیرش آتیش میگیره

روی سکوی حمام نشاندش :
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_ االی برو یک حوله بیار

با چشمان اشکی به مچ دستم اشاره زدم :

_ ول نمی کنه

کالفه پوف کشید و دوباره صدایش را باال برد :

_ ساره حوله بیار

دوش را که باز کرد خودم را عقب کشیدم :

_ گرمش کن چاوش سرما میخوره

بی توجه به من دوش آب سرد را روی صورت امیرواال
گرفت

_ 

بدن لرزان و صدای دندان هایش حالم را بدتر کرد

در سکوت ، مظلوم سرش را به شکمم تکیه داد و بدون
اعتراض زیر دوش آب سرد ماند
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چاوش دستی به موهایش کشید و غمگین گفت :

_ تو که ظرفیتت باالال بود پسر ... چه قدر خوردی که به
این حال افتادی؟

امیرواالال جوابش را نداد
احتماالال حتی نشنید

با یک دست مچ دستم را گرفته و دست دیگرش دور کمرم
بود

 که دوش آب را روی سینه برهنه اش گرفت باالالخره
چاوش

صدای گرفته اش بلند شد :

_ بسه ... یخ زدم

هایش به کارش  Rچاوش محلش نداد و بی توجه به غرغر
ادامه داد

ساره دست به سینه کنار در ایستاد :

_ بگیر حوله رو
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_ بذار همونجا

_ منزوی پایینه ... خشکش کردی صدا بزن بیاد

_ بگو بیاد این حالش خرابه ... خودش رو با مشروب و
سیگار خفه کرده

همراه چاوش کمک کردیم روی تخت دراز بکشد

فشار انگشتانش دور مچم کمتر شده بود و چشمانش بی حال
بود

چاوش نگاهی به لباس های خیسم انداخت :

_ پاشو برو لباسات رو ...

قبل ازینکه جمله اش تمام شود امیرواال نیم خیز شد و
همانطور که دستش را روی شکمش می فشرد عق زد

 دست پاچه صاف ایستادم

چاوش زودتر از من به خودش آمد و سطل آشغال گوشه ی
اتاق را جلوی دهانش گرفت :
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 آروم _

شالم روی شانه هایم افتاده بود و پاهایم می لرزید

با همان صورت خیس از اشک کنارش روی تخت نشستم و
پشتش را نوازش کردم

منزوی که وارد اتاق شد با دیدن حال امیرواال بدون سالم و
احوال پرسی کنار تخت ایستاد و کیفش را باز کرد

امیرواال پس از چنددقیقه نفس زنان سرش را روی شانه ام
گذاشت :

_ مردم

پیشانی اش را بوسیدم ، موهایش را نوازش کردم و سطل
آشغال را عقب هل دادم

وضعیتش وحشتناک بود

_ 

منزوی متاسف به چاوش اشاره زد :

جگوار سبا ساالر
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_ کل پنجره ها رو باز کن چاوش جان

شالم را از روی شانه ام برداشتم و صورت و موهای آب
 چکان امیرواال را خشک کردم

صدایم گرفته و لرزان بود :

_ بدنش خیسه سرما میخوره

منزوی شانه اش را گرفت و بدن بی حالش را روی تخت
انداخت :

_ چاره ای نیست ... سرش رو یک طرف برگردون ،
احتماال بازم باال بیاره

حرفش تمام نشده ، صدای عق زدن های امیرواال در اتاق
پیچید

دستش را محکم روی معده اش می فشرد

در آغوشم که ارام گرفت بغض کرده سرم را در موهایش
فرو بردم :
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 _ جون دلم

اشک از گوشه ی چشمم سر خورد و میان موهایش سقوط
کرد

دکتر روبه چاوش اشاره زد :

_ سرمی که گفتم رو بخرید سریع

تا رسیدن چاوش چندبار دیگر باال آورد

چیزی در معده اش باقی نمانده بود و تنها عق می زد

منزوی همانطور که سرم را آماده می کرد خندید :

_ دوش اب سرد تجویز کدومتون بود؟

چاوش باالی سرش ایستاد :

_ من چطور؟

_ اینبار که گذشت اما دفعه ی دیگه ازین تجویزا نکن دکتر
... شوک ناشی از سرما باعث بیهوشی میشه

جگوار سبا ساالر
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از جا که بلند شد نگران نگاهش کردم :

_ تو رو خدا تا صبح بمونید دکتر

_ چیزی تا صبح نمونده ... طوریش نمی شه نگران نباش
حالش خوبه ... استراحت کنه تا چندساعت دیگه سرپا میشه

چاوش از در بیرون زد و دکتر وسایلش را جمع کرد :

_ شب و تنها نمونه بهتره

دستش را نوازش کردم و آرام جواب دادم :

_ میمونم پیشش

با خداحافظی کوتاهی خارج شد و در را بست

مامان گلی آمد اما با دیدن حالم حرفی نزد

در سکوت همانطور که اشک می ریخت اتاق را جمع کرد ،
بوسه ای روی سر من و امیرواال نشاند و خارج شد

_ 

جگوار سبا ساالر
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می دانستم امشب خواب به چشمم نمی آمد

بالشتی را پشت سرم گذاشتم و کنار امیرواال به پشتی تخت
تکیه دادم

انگشتانم میان موهایش می گشت و فکرم مشغول بود

روزی که سفته ها را امضا کردم همه چیز آسان تر به نظر
می رسید

حاجی پول را می داد و در عوض قرضش سفته می گرفت

از نظرم همه چیز منطقی می آمد تا اینکه از نقشه های
بعدی گفت...

نمی شنیدم! گوش هایم کر شده بود
در سرم فقط جمله های امیرواال بود که به مهراب می گفت

اینبار که به آن سلول برگردد مرگش حتمی ست تکرار
می شد

نمی دیدم! چشمانم کور شده بود
روبه رویم تنها جسم بیهوش امیرواال بود و بس
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 سر امیرواالال خم شدم و آرام لب هایم را به پیشانیاش
روی

چسباندم :

_ سیگار نمیکشیدی که تو عزیزم

قفسه سینهاش ارام باالال و پایین میرفت
گوشه ابرویش را بوسیدم :

_ امشب داشتم میمردم امیر ... درسته این حالت داغونم
کرد اما خوشحالم که کشوندیم اینجا

موهایش را کنار زدم و دوباره لب هایم را به پیشانی اش
چسباندم :

_ امشب دور از تو می موندم میمردم امیرواالال

به سرمش نگاهی انداختم که هنوز نصف نشده بود

سرم را روی سینه اش گذاشتم و به دیوار روبهرو خیره
شدم

هوا کم کم روشن میشد و من نگران فردایی بودم که کمکم
از راه می رسید
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نور خورشید که اتاق را روشن کرد تقهی آرامی به
درخورد و چاوش سرش راداخل آورد :

_ بیداری؟!

روی تخت نیمخیز شدم :

_ آره

نگاهی به امیرواالال انداخت و داخل آمد :

_ حالش بهتره؟

_ همونجوری ... بیدار نشده

سرم را از دستش دراورد
لبش را با زبان تر کرد و آرام گفت :

_ حاجبابا گفت اگر حالش بهتره بیاین سر میز صبحانه

ابروهایم بهم نزدیک شد :

_ میبینی که ... خوب نیست



 

در را که بست از روی تخت بلند شدم
نگاهی به چشمان بسته امیرواال انداختم و سمت حمام رفتم

بیدار که می شد لحظات سختی را در پیش داشتیم
شک نداشتم رفتارش مثل دیشب و در عالم مستی نبود

از سر حوصله خودم را شستم ، موهایم را خشک کردم و
کرم مرطوب کننده را به پوستم مالیدم

حتی برخالف همیشه آرایش کمرنگی روی صورتم نشاندم
و موهایم را باالی سرم گوجه ای جمع کردم

اصال هر کاری کردم که فکرم سمت زنی که در اتاق
کناری امان بود نرود اما نمی شد

زنی که حاال هوویم محسوب می شد!
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دست هایش را به نشان تسلیم باالال بردو عقب رفت :

_ میگم خواب بودین

_
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ناخوداگاه بلند خندیدم
چه کسی فکرش را می کرد؟!

امیرواال کمی در جایش تکان خورد و من بلندتر خندیدم

هوو؟!

امیرواال که چشمانش را باز کرد و گیج خیره ام شد در حال
خودم نبودم

ناخوداگاه بی توجه به چهره درهمش با خنده سر تکان
دادم :

_ میدونی امیرواال تو اون روستای کوچیکی که من ازش
اومدم این چیزا طبیعیه

با حرص سمتش برگشتم :

_ اما ما االن وسط تهرانیم!

و همانجا برای هزارمین بار ثابت شد که فرقی نمی کند در
کدام نقطه  ی نقشه باشی
جهل بازهم جهل است!

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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افکار یکی وسط تهران میتواند شبیه به پدرم باشد و افکار
یکی در آرتاویل نه....

امیرواالال موهایش را چنگ زد و سرش را روی بالشت
انداخت

صدایش انگار از ته چاه به گوشم میرسید :

_ مسکن داری؟!

لبم را گزیدم و سعی کردم به خودم مسلط باشم
دیوانه شدن در این شرایط به کارمان نمیآمد!

ارام سمتش رفتم و نگران پرسیدم :

داری؟  Rسردرد _

بدون اینکه نگاهم کند لب زد :

_ داره منفجر میشه

چیزی تا دیوانه شدنم باقی نمانده بود
نگاهم نمیکرد...



سبا ساالر
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آرام زمزمه کردم :

_ امیرواال؟!

_ برو مسکن پیداکن ... از اون یکیتونم بپرس

مات به صورت رنگ پریده اش زل زدم :

_ کی؟

_ اون دختره! زن دیگه ام! شاید داشته باشه

و بعد جنون آمیز به حرفش خندید و با انگشت شقیقه هایش
را فشرد

_ 

در تالش بودم نشنیده بگیرم
با صدایی که از شدت بغض به لرزه افتاده بود پرسیدم :

_حالت بهتره؟ منزوی گفت اگر چیزی شد بهش خبر بدیم

پلک هایش را روی هم فشرد :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ حال من برای تو مهمه؟!

چنان با تعجب پرسیده بود که خودم هم برای ثانیه ای به
شک افتادم :

_ یعنی چی؟!

سرش را سمتم برگرداند و باالخره با حرص خیره ام شد

دور چشمانش هاله ی سیاهی افتاده بود...

صدایش باال رفت و من نگران این بودم که به گوش بقیه
برسد

دوست داشتم مثل ابله ها وانمود کنم همه  چیز مثل سابق
است...

_ حال من برات مهمه و همچین غلطی کردی؟!

روی تخت نیم خیز شد و دستش را به پاتختی گرفت تا بلند
شود اما معلوم بود که ضعف اجازه نمی دهد

خواستم کمکش کنم اما با غیض دستم را به عقب هل داد :

جگوار سبا ساالر
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جگوار
نایس بانو
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_ جلوی چشمم نباش االی

از روی تخت بلند شد و تلوتلو خوران خودش را به کمد
رساند

انتظار داشتم خالی باشد اما چنددست لباس درونش متعجبم
کرد

احتماال کار مامان گلی بود
لباس های قدیمی امان که اینجا مانده بود...

پیراهن مشکی از کمد بیرون آورد و عصبی سمتم برگشت

صدایش از شدت خشم می لرزید :

_ هی با خودم گفتم نه ... گفتم چنین حماقتی نمی کنه ...
گفتم زندگیمونو به باد نمیده ... گفتم خر نمیشه

با همان صدای بغض دار محکم جمله اش را قطع کردم :

_ عاشق خره امیر ... تا خر نشی که عاشق نمیشی ...
میخواستی با اون وضع ببینمت و به روی خودم نیارم؟

میخواستی جلوی چشمام پرپرشی و خریت نکنم؟

جگوار سبا ساالر
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 دندان هایش را روی هم فشرد
نگاهش تلفیقی از غم و خشم بود

جگوار سبا ساالر
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جگوار
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بغضم شکست و با صدای بلند ادامه داد :

_ لعنتی خریت نمی کردم که دیگه عاشق نبودم ... بی
وجدان ، اگر پابه پاشون نمیومدم که دیگه روم نمیشد تو
چشمات نگاه کنم و از عشق بگم ... چه عشقی که زجر

کشیدنشو ببینی و چشم ببندی؟ منو برای چی سرزنش
میکنی وقتی اگر حاجی جونمو هم میخواست نه نمیگفتم؟

بذار عالم و آدم بهم بگن احمق! اونا عاشق نیستن
امیرواالال ... عشق اگر عشق باشه دلت می ترکه که یک
لحظه اشک تو چشماش جمع شه ... نفست به نفسش بنده

از جا بلند شدم
با پاهای لرزان یک قدم جلو رفتم و خیره در چشمانش

مطمئن لب زدم :

لعنتی نفسم به نفست بنده نامرد! نفسم قطع می _ آخه م ِن 
شد اگر یک شب دیگه زجر میکشیدی ... این اسمش عشقه

عاشقی بلد نیستی امیر ... تو رس ِم 

_
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با چشمانش هم سرزنشم میکرد و هم دلداری ام می داد

کمی نزدیک تر رفتم که خودش را عقب کشید

مستأصل خیره ام شد و سرتکان داد
صدای زمزمه ی آرامش به سختی به گوشم رسید :

_ بد کردی االالی ... با من ، با خودت ، بد کردی جوجهام

از در که بیرون زد خواستم فریاد بزنم نرو ، ازین به بعد
در این خانه جلوی چشمم که نباشی آرامش ندارم اما بی

اعتنا به من در را بهم کوبید

عدم تعادلش نشان میداد هنوز گیج است

از جا بلند شدم و تا نیمه ی راه رفتم اما پشیمان شدم و
سرجایم برگشتم

در آینه ی روبهرویم به االالی پوزخند زدم :

_ چند ساعت میخوای قدم به قدم کنارش باشی؟! چند روز
 ثانیه به ثانیه خیره اش بشی؟! باالالخره یک جا کم  
میخوای

میاری لعنتی ... مگه یکی دو روزه؟!  



سبا ساالر
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و در آن روزها تنها سوالم همین بود
چند روز تا پایان این بازی باقی مانده است...

در اتاق ماندم
ابتدا ناآرام فضای کوچک را قدم زدم و بعد به خودم لعنت

فرستادم که همان زمان همراه امیرواال پایین نرفتم

از شدت اضطراب حالت تهوع گرفته بودم

نه توانی برای پایین رفتن داشتم و نه جانی برای ماندن

از فکر روبه رویی با بقیه اشک در چشمانم جمع شد و
برای ثانیه ای از امیرواال خشمگین شدم که بدون من پایین

 رفت

دلم میخواست دستش را بگیرم و روی تخت بنشانمش ، در
را قفل کنم و تا تمام شدن این قضایا از آغوشش جدا نشوم

اما حال که او اتاق را ترک کرده بود ماندن جایز نبود

برای چندمین بار دستی به موهایم کشیدم و سمت در رفتم

دست هایم مشت شد و نفسم به سختی باال آمد اما اگر
ضعف نشان می دادم تمام بود

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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در را باز کردم و از اتاق خارج شدم
در راهرو خبری نبود

جلوتر که رفتم بوی شدید سیگار در مشامم پیچید و مات به
امیرواال خیره شدم

کنار پنجره ی راهروی طبقه باال که رو به باغ باز می شد
ایستاده بود و عمیق از سیگار دستش کام می گرفت

لبم را با زبان تر کردم :

_ پایین نرفتی؟

دود را بیرون فرستاد و حتی نگاهم نکرد
صدایش گرفته و قهرآلود بود :

_ بدون تو؟!

_ 

کنارش ایستادم ، تنم با تنش مماس شد و سرم در گردنش
فرو رفت :

جگوار سبا ساالر
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_ سیگار نمی کشیدی

جمله ام پرسشی نبود...
اطمینان داشتم ازینکه سیگار نمی کشیده است

بعضی مواقع الکل می نوشید اما سیگار نه

بی خیال سر تکان داد
طاقت نیاوردم

دستم را دراز کردم و سیگار را از میان لب هایش بیرون
کشیدم :

_ دیگه نکش

بی اعتنا سیگار را از میان انگشتانم بیرون آورد و کام
دیگری گرفت :

_ این همه من گفتم تو به هیچ جات نگرفتی ، بذار یک بارم
حرف تو واسه من مهم نباشه ... نمیشه؟!

اینبار محکم تر سیگار را کشیدم و بدون مکث از پنجره
بیرون پرتاب کردم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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محکم با انگشت اشاره ام روی سینه اش کوبیدم ، طوری
که چهره اش برای ثانیه ای درهم شد و بعد محکم جواب  
دادم :  

_ من گوش نکردم چون به فکر تو بودم! توهم به جای
مسخره بازی اگر نمی خوای گوش بدی به فکر من باش

پسرحاجی!

با حرص مچم را گرفت و چرخاند
دردم نگرفت اما برای جلوگیری از پیچ خوردن دستم

مجبور شدم بچرخم و از پشت سر در آغوشش فرو بروم

بدجنسی بود اما صدای نفس های پر حرصش کنار گوشم و
باالال پایین رفتن قفسه سینه اش دلم را خنک می کرد

_ یک بار دیگه بشنوم تمومه االالی ... به محسن بگو
پسرحاجی ، به چاوش بگو پسرحاجی اما ...

به مچم آورد و بدنم را محکم تر میان بازوهایش  Rفشاری
فشرد :

_ به من نگو!

عقب هولش دادم :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ ولم کن دیوونه

مچم را رها کرد و دستانش را به کمرش زد :

_ پس دیوونم نکن ... بذار تو این زندگی سگی که ساختی
بریم جلو ببینیم باید چه خاکی به سرمون بریزیم خب؟!

دهان باز کردم توضیح دهم که انگشتش را تهدید آمیز در
هوا تکان داد :

 ... بخاطر من خر شدی ، حق داشتی و این حرفا _ اوکی
همه اش قبول! از این قسمتاش بگذریم

همانطور که نفس های عمیق می کشید به روبه رو اشاره
زد :

_ برو پایین

_ 

فکر می کردم از دستم عصبی ست و تا ساعت ها عقب می
کشد اما اینطور نشد

جگوار سبا ساالر
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به پایین پله ها که رسیدیم خودش را کنارم رساند و دستم را
گرفت

از فشاری که به دستم می آورد مطمئن شدم خشمگین و پر
از حرص ست اما انگار سعی داشت حفظ ظاهر کند

زیاد موفق نبود
حتی اگر هم موفق می شد چشمان قرمز و فک منقبض شده

اش همه چیز را لو می داد

مامان گلی که مشغول جمع کردن میز صبحانه بود با
دیدنمان لبخند زد :

_ بیدار شدین؟

تالالش کردم لب هایم را کش بدهم :

_ صبح بخیر

غمگین خندید
حاجی دورتر روی مبل نشسته بود و ساره آن طرفش با

موبایلش سرگرم بود



سبا ساالر
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باالخره دیدمش!
زنی که کابوس شب هایم شده و زندگیمان را دگرگون کرده

بود

با دیدن مریم برای ثانیه ای حس کردم زیرپاهایم خالی شد
اما امیرواال محکم تر دستم را گرفت

نگاه خیره ی او هم روی دستان بهم قفل شده مان بود

به سختی چشم از او گرفتم ، نامحسوس نفس عمیقی کشیدم
و در دل دعا کردم ظاهرم ، آنچه در قلبم میگذرد را فاش

نکند

امیرواال بی توجه به آن ها ، برخالف انتظارم سرخوش
پشت میز نشست :

_ ساره پاشو یک املت بزن واسه ما

مامان گلی با شوق میان حرفش پرید :

_ من درست میکنم مادر

ساره چپ چپ نگاهش کرد و او مردانه خندید :

جگوار سبا ساالر
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_ پاشو اذیت نکن دیگه ... مامان گلی پاش درد میکنه

در مقابل چشمان بهت زده ام ساره با چشم غره ی دیگری
از جا بلند شد و همانطور که به سمت آشپزخانه می رفت با

تاسف سر تکان داد :

_ مامان گلی پاش درد میکنه زنت چی؟

 برخالالف حال و روز چند دقیقه پیشش بلندتر خندید
امیرواالال

:

_ زنم تو خوردنش کمک میکنه

ساره ای که بعید می دانم حتی در عمرش تخم مرغی برای
خودش پخته باشد بدون شکایت به آشپزخانه رفته بود

سرم را پایین انداختم
نگاه هایشان زیادی سنگین بود

با شندین صدای حاجی ابروهایم بهم نزدیک شد :

_ بعد نهار میرم گاوداری واالال

امیر بدون اینکه حتی نگاهش کند سر تکان داد :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ به سالمتی

_ 

حاجی برای ثانیه ای مکث کرد و بعد ادامه داد :

_ تو هم باهام میای

_ من جایی نمیام اما قبل رفتن باید حرف بزنیم

_ چه حرفی؟

_ تنها

_ غریبه بینمون نیست

امیرواال خونسرد سر تکان داد :

_ درباره سفته های زنمه!

زیرچشمی به مریم خیره شدم

جگوار سبا ساالر
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موهای خرمایی اش تا روی شانه هایش می رسید و کمی
الالغرتر شده بود

نگاهش را از ما می دزدید و برای ثانیه ای سرش را باالال
نمی آورد

از شدت نفرت دندان هایم را روی هم فشردم

حاجی که با شنیدن جمله ی امیرواالال سرجایش ایستاد
ناخواسته پوزخند زدم

_ بریم توی اتاق کارم

امیرواالال راحت تر روی صندلی نشست و گوشه لبانش کج
شد :

_ نیازی نیست ... حق با شماست غریبه بینمون نیست که!
من ، شما ، مامان گلی و ساره ، زنم و دختری که به زور

بهم انداختینش!

خیره ی مریم شدم
برای ثانیه ای بهت زده سرش را باالال آورد اما با دیدن

چشمانم سریع نگاهش را دزدید
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ناخواسته پوزخند زدم
حتی ذره ای دلم برایش نمی سوخت...

_ خودت رو کنترل کن امیر ... من به پدرش قول دادم
شرمنده ام نکن

سرم را سمت امیرواال برگرداندم
لبخندش محو شد

انتظار داشتم مثل چنددقیقه پیش حفظ ظاهر کند اما انگار
در یک ثانیه نقاب از چهره اش افتاد و احساس واقعی اش

نمایان شد

چنان پر حرص ایستاد که صندلی عقب کشیده شد :

_ پدرش؟! پدرم داره؟

مامان گلی با سادگی سر تکان داد :

_ آره مادر ... سر عقد چنددقیقه اومد که ندیدیش؟ هرچند
انقدر حالت خراب بود که طبیعیه نفهمیده باشی دورت

بگردم

لبم را گزیدم و امیرواال با تعجبی ظاهری خندید :

جگوار سبا ساالر
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حاجی غرید :

_ امیرواال؟!

_ این همه دستت تو کار خیر بود حاجی ، خرج خورد و
خوراک اینم قبول می کردی که باباش اینطوری نفرستش

اینجا مارو هم بدبخت نمی کردی ... نمی شد؟!

مریم از جا بلند شد و خواست سمت پله ها برود که حاجی
مچ دستش را گرفت :

_ بشین

نگاه تهدیدآمیزی به امیرواال انداخت و ادامه داد :

_ تمومش کن واال

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ خانواده هم داره دختره؟! اونجام زیادی بوده که اینطوری
فرستادنش خونه مرد زن دار؟!

_
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با صدای زنگ بحث برای چند ثانیه خاتمه پیدا کرد

مانان گلی سمت در رفت و بعد از ثانیه ای نگران ، با
اکراه نگاهمان کرد :

_ خانواده ی این دختره ست

باالالخره صدایش را شنیدم
گرفته و لرزان :

_ اسمم مریمه ، خانم

مامان گلی ناراحت دستش را درهوا تکان داد و من به این
فکر کردم تا به حال ندیده بودم او با کسی بد برخورد کند

امیرواالال دست به کمر نگاهشان کرد :

_ کجا پاشدن اومدن؟ خونه خاله ست؟!

حاجی سمت در رفت :

_ خانواده زنتن!

امیرواالال صدایش را باالال برد :
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_ خانواده زن من تهران نیستن حاج آقا

_ صداتو بیار پایین پسر

مامان گلی ناچار در را باز کرد اما امیرواال از قصد
صدایش را باالتر برد :

_ نشد دیگه ... بذار یک بار برای همیشه تکلیفمونو روشن
کنیم ... من زن دارم ... خیلی وقتم هست زن دارم ... زن

جدید نمیخوام پس زنت زنت نکن ... دفعه ی بعد از دختری
خوشت اومد واسه خودت بگیرش حاجی

_ مغلطه نکن واال ... مهمون داریم

در باز شد و مردی که دیشب دیده بودم داخل آمد

کنارش دختر دیگرشانR بود

چندباری در راه پله ی خانه ی کرج دیده بودمشان

_ مهمون من نیستن ... مهمون شمان

مچم را گرفت و بلندم کرد :
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_ بریم االی

بی توجه به ساره که با تابه ی املت از آشپزخانه بیرون آمد
کنارش ایستادم

_ 

انگار در همین چنددقیقه به مریم زیادی سخت گذشته بود
که بغض کرده در آغوش خواهرش فرو رفت

امیرواال با بی رحمی پوزخند زد و سمت پله ها کشیدم که
صدای مرد مانعمان شد :

_ صبر کن جوون ... باید حرف بزنیم

با حسرت به مریم که میان خواهر و پدرش ایستاده بود
خیره شدم

فکر کردم اگر آسکی بود شاید شبیه به خواهر مریم
همینطور حمایت گرانه در آغوشم می کشید اما با دیدن

چشمان پرنفرت دختر پشیمان شدم
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آسکی هیچ زمان شبیه او نمی شد...

صدای محکم امیرواال در فضا پیچید :

_ یکم دیر شده برای حرف زدن جناب ... دیروز عقد بود!

 مرد با اخم های درهم جلو آمد
چهارشانه بود با موهایی پرکالغی و ابروهایی پیوندی :

_ دراین باره باید از پدربزرگت سوال کنی که چرا انقدر
عجله داشت

امیرواال ذره ای مراعات نمی کرد
انگار در عرض همین چند روز ، عوض شده بود :

_ فکر نکنم شما هم کم از حاجی داشته باشید ... به هرحال
کم پیش میاد مردی راضی بشه دختر مجردش با مردی که
طالق گرفته ازدواج کنه چه برسه به مرد متاهل! مگه نه؟

صدای پرحرص خواهرمریم بلند شد :

_ خواهرمو گول زدین ... قرار بوده جداشید

امیرواال بی خیال خندید :
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_ ما خواهرت رو گول نزدیم ... خواهرت خوب گولتون
زده ... نه حرفی از طالالق زده شده و نه در آینده زده
میشه ... اگرم کسی اینجا مهمون باشه خواهر شماست

حاجی سعی کرد جو را آرام کند :

 بشین محمود جان آروم باش ... االالن همه عصبی هستین

_

صدای عصبی مرد باالال رفت :

_ چطور اروم باشم؟ نمیدونم چی تو گوش دختر احمق من
خوندین که گفت یا این پسر یا هیچ کس ... چی تو این آقا

دید که مارو تهدید به خودکشی کرد اما یک چیزی رو
خوب می دونم اونم اینه که من اجازه نمیدم خراب تر از

این بشه

امیرواالال بازهم به کسی فرصت صحبت نداد :

باشه ... اصالال اینبار ما دخترت رو پر کردیم ...  _
چندسال پیش که هربار یک ظرف غذا دستش می گرفت و
میومد جلوی در خونه ی من چی؟! اون زمانم ما تو گوشش
خوندیم به هزار بهونه خودت رو برسون جلوی در خونه ی

مرد تنها یا کرم از خودشه؟!
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_ 

صدای سیلی ی محکمی که پدرمریم روی گونه امیرواال زد
از جا پراندم

مامان گلی متعجب روی دستش کوبید و مریم بهت زده یک
قدم جلو آمد :

_ بابا؟!

عصبی میانشان ایستادم :

_ این سیلی جاش رو صورت دخترتون بود

امیرواال بازویم را کشید :

_ بیا کنار تو

خشمگین دستش را پس زدم و خیره ی صورت قرمز شده
ی مرد ماندم :
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_ به شما حق میدم دل به دل دخترتون بدین اما به اون حق
نمیدم بشه زن دوم! اگر کسی اینجا مقصر باشه من و

شوهرم نیستیم ... کسی که...

خواهرش پرخاش گرانه میان حرفم پرید :

_ تو کی هستی که به خواهر من توهین میکنی؟!

_ خواهر تو وقتی پاشو گذاشت تو زندگی بقیه خودش رو
تحقیر کرد

حاجی دستش را روی شانه ی مرد گذاشت :

اینطور نمیشه که از _ محمود جان بشینید صحبت کنیم .. 
راه نرسیده چنین برخوردی می کنید

مرد بی توجه به ما سمت مریم رفت :

_ هنوزم دیر نشده ... بپوش بریم مریم ... فدای سرت ...
اشتباه کردی اما جبران میشه

بی اعتنا به آن ها نگران سمت امیرواالال برگشتم
صورتش کمی قرمز شده بود اما آرام تر به نظر می رسید
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ناراحت دستم را روی گونه اش کشیدم :

_ درد می کنه؟!

بی خیال خندید و تنها من می دانستم در حقیقت از شدت
خشم و حرص در حال انفجار است :

_ بذار اگه با زدن من آروم میشه بشه ... کم دردی هم
نیست ... یک عمر دختر بزرگ کنی و براش هزارجور
آرزو داشته باشی بعد از شانس گندت خونه خراب کن از

آب در بیاد

مرد حیران و عصبی خیره اش شد
دلم برای اوهم می سوخت...

قربانی حماقت های دخترش شده بود

خواست سمت امیرواال بیاید که پشیمان شد ، عقب برگشت
و زیرلب لعنتی به شیطان فرستاد :

_ آماده شو مریم

صدای مریم عذابم می داد :

_ من میمونم بابا ... از این به بعد اینجا خونمه
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امیرواال ساکت نماند و با تمسخر خندید :

_ نکنه گول این عمارت رو خوردی با سر اومدی؟! هوا
برت نداره دخترجون من و زنمم اینجا مهمونیم چه برسه به

تو ... اگر بخاطر مال و منال حاجی اومدی باید بگم زدی
به کاهدون باید زن خودش می شدی نه من

_ 

اینبار قبل از پدرمریم ، حاجی غرید :

_ بسه واال ... برو باال

امیرواال دهان باز کرد تا جواب دهد که حاج سپهبد با اخم
به من اشاره زد :

_ با شوهرت برین باال

صدای محکم مرد بلند شد :

_ میریم مریم
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حاج سپهبد سعی داشت همه را آرام کند
همان کسی که دلیل ناآرامی مان بود...

صدای مریم می لرزید :

_ بابا

اینبار خواهرش غرید :

_ حال مامان بده ... فشارش رفته باال ... بیا اونو ببین
حداقل

بی اعتنا به آن ها دست امیرواال را سمت پله ها کشیدم
بدون اعتراض هم قدم با من راه افتاد اما حاجی آرام نمی

گرفت :

_ شب راننده می فرستم دنبال مریم ... شما زحمتتون نشه

امیرواال همانطور که کنارم از پله ها باال می رفت پوزخند
زد :

_ برنگشتم برنگشت ... زیاد اصرار نکنید
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باالالی پله ها که رسیدیم صداها کمتر شد اما جمله ی پدر
مریم واضح به گوشمان رسید :

_ پیش ما میمونه تا شوهرش بیاد دنبالش ... اگرم نیومد
کارای طالالق رو شروع کنیم! اگر امروز چیزی نمیگم به

این معنی نیست که حرفی ندارم برای گفتن فقط میدونم
مقصر اصلی دختر احمق خودمه اما شماهم کم مقصر

نیستی حاجی ... خانواده ی من رو در عرض چند روز از
هم پاشوندید

امیرواالال بی توجه به آن ها وارد اتاق شد
پشت سرش راه افتادم و در را آرام بستم

کالالفه روی تخت نشست و موهایش را چنگ زد

صورتش از حرص سرخ شده بود و آشکار بود عصبی
ست

من هم حال بهتری نسبت به او نداشتم اما حرف های
صبحش هنوز در گوشم می پیچید و راحتم نمی گذاشت

کنارش روی تخت نشستم
متوجهم شد اما عکس العملی نشان نداد



 

صدایم به زور به گوش خودم رسید اما انگار او شنید که
لب هایش را به پیشانی ام چسباند :

_ اگر جامون برعکس می شد منم همین کارو می کردم

بهت زده لب زدم :

_ چی؟!

صورتم را میان دستانش گرفت و لب هایم را عمیق بوسید

دستم را دور گردش انداختم و موهایش را نوازش کردم

میان لب هایمان کمی فاصله انداخت و ادامه داد :
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دستم را روی شانه اش گذاشتم و سرم را در گردنش فرو
بردم :

_ ببخشید ...

_
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_ برای چی سرزنشت کنم وقتی اگر منم تو اون حال
میدیدمت و بعد یکی ازم میخواست بخاطر آزادیت سفته بدم

حتی ثانیه ای مکث نمی کردم

خواستم لبخند بزنم ، نفس راحتی بکشم و محکم تر در
 بگیرم که با جمالالت بعدی اش بدنم به یکباره سرد

آغوشش
شد :

_ باورم نمیشد حاجی همچین کاری بکنه ... فکر کردم
سفته ها رو نمایشی گرفته اما وقتی بهت زنگ زد و گفتی

کالالنتری هستی همه چیز عوض شد

خوب بود که سرم میان گردنش بود و از حالت صورتم به
بدم پی نمیبرد حال 

 اون ثانیه درکت کردم االالی ... تو اون لحظه حاضر بودم
_

جونمم بدم اما تو خوب باشی ... تو بخاطر خوب بودن حال  
من امضا کردی و منم بخاطر خوب بودن حال تو پا تو اون  
محضر گذاشتم  

آرام زمزمه کردم :

_ وقتی زنگ زدی ...
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میان جمله ام پرید :

_ روز قبلش با حاجی دعوامون شد ... گفت بریم دیدن
خانواده دختره و من قبول نکردم ... تهدید کرد! باورم

نشد ... صبحش که اومد گفت تو رو بردن کالنتری
خندیدم ... یک درصدم احتمال نمیدادم راست بگه اما وقتی

تایید کردی دنیا رو سرم خراب شد االی

سرم را به شانه اش فشردم
وای به روزی که می فهمید در خانه نشسته بودم و گفتم در

کالنتری هستم!

_ بذار هرچی میخواد بشه ، بشه ... بذار هرچی میخوان
بگن ، بگن ... بذار هرکاری میخوان بکنن ، بکنن ... مهم

من و توییم که همو داریم ... آخه بقیه چه اهمیتی دارن
جوجه ام؟!

خواستم از جا بلند شوم که دستم را گرفت
 اینبار ناچار خیره ی چشمانش شدم

_ کجا؟ چشمات چرا اشکیه؟ ازین به بعد گریه نکن
االی ... مهم اینه بین این همه دروغ و مکروحیله و نقشه ،

 من و تو همو داریم
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دستش را نوازش وار روی پهلویم کشید و آرام لب زد :

_ دلم واست تنگ شده جوجه ام

دستم را دور گردنش حلقه کردم :

_ من که اینجام

الله گوشم را بوسید :

_ اینجایی چون جات پیش منه ... دیگه هیچ کجا بدون من
حق نداری بری

در سکوت ، کمرنگ لبخند زدم و با فشار دستش روی
تخت دراز کشیدم
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به سختی لبخند زدم و او حال بدم را پای شرایط گذاشت

اینبار بلند نشدم ، برعکس بیشتر در آغوشش فرو رفتم و
عطر تنش را برای روزهایی که نمی دانستم چه در

انتظارمان است ذخیره کردم...

_
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کنارم دراز کشید و مجبورم کرد سرم را روی بازویش
بگذارم :

_ چندساعت اونجا بودی؟

گنگ نگاهش کردم :

_ کجا؟

_ کالالنتری

نگاهم را دزدیدم
سکوتم را پای چیز دیگری گذاشت :

_ اذیتت کردن؟

نگاهی به صورت عصبی اش انداختم :

_ نه ... نه فقط چندساعت بود ... االالن تموم شده

لب هایش را به پیشانی ام چسباند :

_ بپوش بریم
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_ کجا؟!

_ دوتا چمدون بیاریم از خونه ... شامم بیرون بخوریم
حوصله ندارم سر سفره با حاجی بحث کنم

حق میدادم
 خودم هم امروز دیگر توان بحث و جدل نداشتم

بدون مخالفت همراهش از پله ها پایین رفتم

ساره کنار چاوش نشسته بود و کلیپی را در موبایل او تماشا
میکرد

چاوش با دیدنم رو به امیرواال سر تکان داد :

_ شنیدم گرد و خاک به پا کردین

امیرواال بی توجه لب زد :

_ کجاست؟

ساره بی خیال جوابش را داد :
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_ گاوداری

امیرواال اینبار صدایش را باال تر برد :

_ ما داریم میریم ... شبم نمیایم

_ 

چاوش با لودگی خندید :

_ کجا به سالمتی؟

ساره سر تکان داد و امیرواال زیرلب غر زد :

_ مگه دوست دخترمو دارم میبرم بیرون؟!

مامان گلی نگران از آشپزخانه بیرون آمد
انگار حرف هایمان را شنیده بود که ملتمس به امیرواال

خیره شد :

_ شب و برگردین عمارت مادر ... حاجی نگران میشه

سعی کردم خیالش را راحت کنم :
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_ برمیگردیم مامان گلی فردا ... وسایلمون خونه ست

ناراضی کنار در ایستاد :

_ این دختره چی میشه؟

به زمین خیره شدم
تا برای چنددقیقه بدبختی هایمان را فراموش میکردیم کسی

آن هارا در سرمان می کوبید

امیرواالال طلبکار سر تکان داد :

چی قراره بشه؟! این مردتیکه گفت که ... طالالق دخترش
_
رو میگیره ... ببینم اونقدر جنم داره تا تهش بره و مارو هم

ازین دردسر نجات بده یا نه  

مامان گلی کمی دودل نگاهمان کرد
باالالخره ساره بی طاقت به حرف آمد :

_ بگو دیگه مامان گلی چرا دست دست میکنی؟!

سکوت مامان گلی را که دید به امیرواالال خیره شد :



سبا ساالر

جگوار 

_ حاج بابا گفت شب زودتر میاد

اخم های امیرواال درهم فرو رفت و من از شدت اضطراب
لب گزیدم

_ که چی بشه؟!

_ که برین دنبال دختره

امیرواال فحش زشتی زیرلب زمزمه کرد که مامان گلی
نشنید اما چاوش خندید و ساره با غیض نگاهش کرد

بهت زده به بازویش کوبیدم :

_ چی گفتی؟!

بدخلق بازویم را کشید :

_ تو زندان یک پسره جیب بر بود از هر سه تا کلمه اش
دوتاش مثل این بود ... افتاده تو دهنم دیگه

 مامان گلی بیچاره هاج و واج نگاهمان می کرد
ساره با تاسف خندید :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ جلو حاجی بگو بیرونت کنه

امیرواال در را باز کرد و کنار ایستاد تا من اول خارج شوم
:

_ بدونم کارسازه دست به کار میشم!

_ 

با خنده دستش را کشیدم :

_ بیا دیگه کم حرف بزن

بدون اینکه در را ببندد دستش را دور کمرم انداخت و از
 پشت سر بلندم کرد

جیغ آرامی کشیدم که گونه ام را پر صدا بوسید :

_ کجا بریم نفسم؟

با خنده بازویم را به سینه اش کوبیدم :

_ بکش عقب دارن نگاه می کنن

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

Rبا یک حرکت سمت در برمگرداند و محکم تر فشردم

_ چشماشونو درویش کنن

آرام خندیدم
چاوش رو به مامان گلی غر زد :

_ با ما بودا

امیرواالال هم خندید :

_ با تو و کناریت

مامان گلی اما مهربان با لبخند خیرهمان بود و به حرف
های چاوش توجهی نمیکرد

امیرواالال سر تکان داد :

_ میبینی مامان گلی؟ حسودا چشم ندارن من زنمو ببوسم

ساره چهره درهم کشید :

_ مگه نمیخواستین برین؟ بجنبین دیگه



سبا ساالر

جگوار 

امیرواال دوباره سر تکان داد :

_ تحویل بگیر مامان گلی

مامان گلی دستش را به زانویش گرفت و بلند شد :

_ آره مادر ... صبر کنید یک اسپند براتون دود کنم

همراه امیرواال بلند به چشمان گشاد شده ی چاوش و ساره
خندیدیم

ماشین را علیرضا آورد و چندین بار امیر را در آغوش
کشید تا جایی که صدای غرغرهایش بلند شد

سوار ماشین که شدیم مقصدش را نپرسیدم
برایم اهمیتی نداشت

زمانی که او بود همه چیز خوب پیش می رفت
مکانش فرقی نمی کرد...

روبه روی پارک جنگلی بزرگی ایستاد

شام که خوردیم دستش را سمت دریاچه مصنوعی و قایق
های پدالی کشیدم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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جگوار 

مرد بی حوصله سر تکان داد :

_ هوا داره تاریک میشه ... نمیشه برین تو آب

امیرواال دستش را به میله ی قفسه های جلیقه نجات تکیه
داد :

_ اذیت نکن داداش ... چی میخواد بشه؟

مرد سرش را باال انداخت :

_ چیزی نمیشه اما قانونه

_ 

بی توجه به آن ها در ظرف آلوچه هایم را باز کردم و
منتظر ماندم

چنددقیقه بعد امیرواال جلیقه زردی را پشتم گرفت :

_ بپوش

جگوار سبا ساالر
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جگوار
نایس بانو

دست هایم را در جلیقه فرو بردم و قاشق خودم را جلوی
دهانش گرفتم

بندهای جلیقه قرمزش را بست و هم زمان محتوای قاشق را
خورد

به ثانیه نکشیده بینی اش را چین انداخت :

میوفته  Rبریز دور این آشغاالال رو ... فشارت _

بی توجه قایق صورتی را نشان دادم :

_ اون قو صورتیه

_ گفت اون سمتی هارو جمع کرده ... برو اون سبزه سوار
شیم

قاشق دیگری سمت دهانم بردم و خندیدم :

_ تو میتونی راضیش کنی پسرم

بدخلق کیف پولش را در هوا تکان داد :

_ با جیب من دشمنی داری

جگوار سبا ساالالر 



 

 فقط چندثانیه اول را توانستم آرام بگیرم
به محض اینکه کمی از خشکی فاصله گرفتیم پاهایم را باال

آوردم و روی گردن قو انداختم :

_ امیر؟

حواسش نبود که تنهایی پا می زند :

_ جون؟

_ از ماه دیگه میخوام برم یک دفتر وکالت ... دوست بابای
دیناست ... گفت معرفیم میکنه

خودش را کمی پایین کشید و سرش را به پشتی صندلی اش
تکیه داد اما هنوز پا می زد :

_ از این دختره خوشم نمیاد

_ لوس نشو دیگه ... تو مسیر گاوداریه ... صبح که میری
منم بذار

ابرویش را باال انداخت :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ کی گفته من قراره برگردم گاوداری؟!

_ میخوای دوباره مطب بزنی؟

_ نه اما گاوداریم برنمی گردم

به چراغ های نورانی آن سمت دریاچه اشاره زدم :

_ بریم اونجا

شالم روی شانه ام افتاد و موهایم در هوا پخش شد
قایق را آن سمت هدایت کرد

قاشق دیگری از آلوچه هایم خوردم و زمزمه کردم :

_ بیا وقتی این جریانات تموم شد از اینجا بریم

_ 

لبخند زد :

_ کجا؟

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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آرام نیم خیز شدم و به لبه ی قایق تکیه زدم
حاالال کمرم با گردن بلند قو مماس شده و امیرواالال روبه

رویم نشسته بود :

_ نمی دونم

جوابم را نداد
 آلوچه را پایین آوردم و باالالخره پوسته ی محکمی که

ظرف
از صبح دور خودم کشیده بودم را شکستم :

_ من متنفرم ازینکه برگردیم تو اون عمارت

اینبار سکوت نکرد :

_ منم

_ ازینکه یک ثانیه بدون تو اونجا باشم وحشت میکنم

_ منم

_ انگار کل در و دیوارش بهم انرژی منفی میده

_ منم



سبا ساالر
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کالفه ادامه دادم :

_ ازینکه تو جلوی چشمم نباشی می ترسم! آرامش
ندارم ... دوست دارم یک دستبند به دستت بزنم و سمت
دیگه اش رو به دست خودم تا خیالم راحت بشه ... می

بینی؟! تو این یک مورد نمیتونی بگی منم! چون شوهر دوم
من تو اون خونه ول نمی چرخه ... این منم که هر لحظه به

خودم لعنت میفرستم برای قبولش!

بی حوصله پوزخند زد :

_ باز تو خوبه تو یک نقشی تو پیشنهاد حاجی داشتی
 عزیزم ... برای من که خودشون تصمیم گرفتن

_ تیکه ننداز امیرواال

دستانش را پشت گردنش حلقه کرد و نفس عمیقی کشید :

_ تیکه نیست ... بشین پا بزن تنبل ... پا نزنی اون سمت
دریاچه که هیچی ، حتی همین سمت خودمونم نمیتونیم

برگردیم ... تا صبح میمونیم همینجا

از سر لجبازی شانه باال انداختم :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ زانوم درد گرفت

خم شد و مچ دستم را سمت خودش کشید 
روی پایش افتادم ، قایق تکان بدی خورد و ظرف آلوچه ها

درون آب پرت شد

عصبی به شکمش کوبیدم :

_ آلوچه هام!

صدای ناله ی بلندش که به گوشم رسید
چپ چپ نگاهش کردم :

_ آروم زدم لوس نشو

لبش را گزید و دستش را روی شکمش گذاشت :

_ بخیه هام ... فکر کنم خونریزی کرد دوباره

_ 

با رنگ پریده نگاهش کردم :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر
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_ چی؟ محکم نزدم که

جوابم را نداد و ریز ناله کرد
نگران دستم را سمت دکمه های پیراهنش کشاندم :

_ ببینم چی شد

در سکوت اجازه داد دکمه هارا باز کنم اما قبل ازینکه
نگاهم به زخمش بیفتد بدنم را جلو کشید

صورتم در گردنش فرو رفت و دستش دور کمرم حلقه
شد :

_ وقتی عاشق میشی همینه دیگه جوجه ام ... نمیشه بگی
من خنده و شادی و دونفره هاشو میخوام بقیه اش رو حذف

کنید که

هر دو دستش را دورم انداخت و از پا زدن دست کشید
قایق کم کم از حرکت ایستاد

دوسمت پیراهنش کنار رفته و تنم به بدن برهنه اش چسبیده
بود :

_ به جهنم هرکی تو اون خونه هست یا نیست ، به درک که
بقیه چی میگن ، دستبند چرا ، وقتی قلبامون مکمله ... تو

جگوار سبا ساالر
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نباشی یک چیزی کمه االالی ... از چی میترسی دیوونه ی
من؟ رفتی خر شدی هرچی حاجی گفت موبه مو اجرا

 باشه ... حداقل حاالال دیگه خودت آروم بگیر بذار منم
کردی

نفس بکشم

صورتم را میان دست هایش گرفت و لب هایش را نزدیک
لب هایم کشید :

_ میدونی اون تو چه قدر فکر کردم وقتی بیام بیرون اولین
بار چطور بغلت میکنم؟ اما حاجی رید بهش

تنم را به خودش فشرد و ادامه داد :

_ فکر کردم چطوری میبوسمت؟

لب هایم کش آمد
آرام لب زدم :

_ چطوری قرار بود ببوسی؟

به محض تمام شدن جمله ام با خشونت لب هایم را بلعید

دستش را پشت گردنم انداخت و با دست دیگر موهایم را
باالال زد تا مزاحمش نشود

جگوار سبا ساالالر 
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برای ثانیه ای فاصله گرفت و زمزمه کرد :

_ اینطوری

لب هایم کش آمد
پای راستم را آن سمت دیگرش انداختم و خودم را روی

پاهایش جابه جا کردم

حاالال صورت هایمان دقیقا روبه روی هم بود

دستم را روی سینه برهنه اش کشیدم ، خم شدم و جایی
درست باالالی قلبش را بوسیدم

واکنشی نشان نداد
بوسه های پشت سرهم را سمت قفسه سینه و بعد گردنش

کشیدم

به چانه اش که رسیدم مکث کردم و لب هایم را روی ته
ریشش گذاشتم

چند ثانیه منتظر ماند و بعد بی طاقت موهایم را چنگ زد

_ داری بازی میکنی؟!

جگوار سبا ساالالر 



 

لب هایم کش آمد
قبال هم این سوال را پرسیده بود

قبل کنکورم ، روزهایی که منتظر ترکیه رفتنش بودم

اینبار برخالف گذشته بلند خندیدم :

_ آره

اوهم خندید و سرم را سمت خودش کشید
باز هم او بود که لب های بی حرکتم را بی طاقت می

بوسید و به من اجازه ی دخالت نمی داد...

_ 

دوساعت بعد که به خانه رسیدیم بغض گلویم را گرفت

آخرین روزهایی که در این خانه گذراندم امیرواال در زندان
و خودم ناامید و تنها بودم اما هیچ زمان به چنین روزهایی

فکر هم نمی کردم

در خانه را باز کرد و برخالف همیشه اول خودش داخل
شد و غر زد :

جگوار سبا ساالر
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_ زحمتی نیست درو ببند زانوهام داره فلج میشه

با خنده در را بهم کوبیدم :

_ دوساعت پا زدن این حرفارو نداره باور کن

روی کاناپه لم داد و چشمانش را بست :

_ هیچ کجا خونه ی خود آدم نمیشه

غمگین نفسم را بیرون پوف کردم
سعی کرد فضا را عوض کند :

_ ترکوندی خونه رو که االالی

همانطور که شالم را از سر درمی آوردم به لیوان های
کثیف چای و نسکافه و ظرف تخمه ی روی میز خیره شدم

:

_ از استرس تخمه میشکستم

پقی زیر خنده زد و با چشم به شیرینی گردویی ها اشاره زد
:

جگوار سبا ساالالر 



 

_ تا باشه از این استرس های خوشمزه

_ اذیت نکن امیرواال چاوش آورد اینارو ... اون روزا بره
برنگرده داشتم میمردم

مهربان با خستگی خندید و دستم را سمت خودش کشید :

_ می دونم

روی پایش نشاندم و دستش را دور گردنم انداخت :

_ االی؟

"هوم" آرامی زمزمه کردم

_ یک کاری میکنی واسم؟

سرم را روی شانه اش گذاشتم و به لحن ملتمسش خندیدم :

_ چی؟

_ یک بطری تو کابینت طبقه وسطه میاریش؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر
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گیج ابرو درهم کشیدم :

_ بطری چی؟

سرش را خم کرد و الله گوشم را گاز آرامی گرفت :

_ اذیت نکن دیگه ... پاشو بیارش

چانه اش را عقب هول دادم :

_ نکن ... بطری چی؟

پایش را تکان داد تا مجبور شوم از روی زانویش بلند
شوم :

_ یک بطری بی رنگ با سر طالیی ... کابینت و باز کنی
می بینی

_ 

با چشمان گشاده شده سرم را باال گرفتم :

_ از کی تو خونه این چیزا رو نگه داشتی؟!

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ اسلحه نیست که ... پاشو دیگه

با تاسف سر تکان دادم و سمت آشپزخانه راه افتادم
صدایش از پذیرایی آمد :

_ من میرم دوش بگیرم ... نخوابی تا بیام

بطری را از عقب ترین قسمت کابینت بیرون کشیدم و
دوباره با تاسف سر تکان دادم و صدایم را باال بردم تا به

اتاق برسد :

_واقعا که امیر ... بازم ازینا هست؟

با لودگی خندید :

_ نه اما همون کافیه واسه جفتمون ... واسه شبای بعد
خواستی جور میکنم

_ برو گمشو

در حمام را که بست دکمه شلوار جینم را باز کردم و
بطری به دست سمت اتاق راه افتادم

جگوار سبا ساالر
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گرد خاکی که روی وسایل خانه نشسته بود اعصابم را بهم
می ریخت

این روزها حال و حوصله ی هیچ چیز را نداشتم
با کوچکترین شلوغی و آشفتگی ، بهم میریختم

احساس می کردم کم کم وسواس می گیرم!

منی که پایه ی تمام شلوغ کاری و بی نظمی های امیرواالال
بودم ، این روزها اعصابم زیادی ضعیف شده بود

بطری را روی پاتختی گذاشتم و بی حوصله دستم را به
کمر شلوارم رساندم که چشمم به تخت افتاد

ابروی راستم باالال پرید ، بهت زده لباس خواب سفید رنگ
را باالال گرفتم و زیرلب غریدم :

_ امیرواالال؟!

خسته موهایم را باز کردم و سمت کمد رفتم
هم زمان با گوشه پا به در حمام کوبیدم :

_ این و چرا گذاشتیش روی تخت؟



سبا ساالر
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صدای خندانش از میان صدای آب آمد :

_ نمی دونم درباره چی حرف میزنی

با لبخند سر تکان دادم و روبه روی آینه ایستادم

با خودم فکر کردم زنانی که همسرشانR زن دوم می گیرند
چطور با چنین قضیه ای کنار می آیند؟!

برای همه تا این حد درد آور بود؟

من نمی توانستم!
من انگار هر ثانیه در آتش می سوختم!

این وسط اشکالی بود
یا آن ها زیادی بی خیال بودند یا من زیادی حساس

امیرواالیی که شک نداشتم حتی زمان عقدشان در صورت
مریم هم نگاه نکرده و بیشتر از من ازین موضوع در

عذاب است

برای منی که نه همسرم تمایلی به بودن کنار آن زن دارد ،
نه اطرافیانم آن زن را آدم حساب می کردند و نه حتی

کوچکترین توجهی از سمت امیرواال به او می شد تا این حد

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

نفس عمیقی کشیدم و اول در سرویس بهداشتی را باز کردم

صورتم را با صابون شستم و بعد دوباره روبه روی آینه
ایستادم

خواستم عطر خودم را بردارم اما پشیمان شدم
عطر امیرواال را برداشتم و لباس خواب انتخابی اش را

پوشیدم

با شنیدن صدای در برق را خاموش کردم و روی تخت
پریدم

قبل ازینکه در حمام را کامل باز کند پتو را روی سرم
کشیدم و چشمانم را بستم

 بیخیال برق را روشن کرد
از زیر پتو هاله ی محوی می دیدم

باالی سرم ایستاد و زیرلب غر زد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

زجرآور بود ، چه رسد به زن هایی که در شرایط دیگری
مجبور به تحمل چنین زندگی هایی می شدند...

_
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جگوار
نایس بانو

_ خوابیدی نامرد؟ یا خودتو به خواب زدی؟ من که در
هرصورت بیدارت میکنم

ابروهایم باالال پرید
می دانستم اگر مطمئن میشد خوابم چنین کاری نمیکرد اما

انگار اینبار اشتباه حدس زدم

چنددقیقه ای بدنش را خشک کرد
از تکان خوردن های تخت فهمیدم پشت سرم دراز کشیده

بی توجه دستش را دور کمرم انداخت و پتو را از روی
سرم کنار زد

سعی کردم پلک هایم نلرزد و لبخند نزنم

کمی به صورتم نگاه کرد و بعد روی بدنم خیمه زد :

_ کیو داری گول میزنی بی شرف؟

لب هایم کش آمد اما چشمانم را باز نکردم :

_ خوابم میاد
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کمی پتو را پایین داد و با دیدن لباس خوابم سوت کشید و
لب هایش را به چانه ام چسباند

آرام زمزمه کرد :

_ مطمئنی خوابت میاد؟

بدون اینکه چشمانم را باز کنم لب زدم :

_ آره

بوسه های داغش روی گردنم نشست
از قصد ، لب های مرطوبش را به پوستم میچسباند و با

مکث جدا می کرد

تمام بدنم مورمور شد

 تو تنت رو توی این لباس ندیدی خوابیدن یادت بره االالی

_

دستش را روی پارچه ی لطیف لباس خواب کشید و سمت
شکمم هل داد

ناخوداگاه خودم را منقبض کردم



سبا ساالر
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مردانه خندید :

_ هنوزم خوابت میاد؟!

جوابش را ندادم
دستش را به بند لباس خواب رساند و از روی شانه ام پایین

کشید

_ حاال چی؟!

بند دیگر را هم روی شانه ام انداخت
حال لباس خواب کوتاه ، تنها قسمتی از سینه هایم را پوشانده

بود

مکثی کرد ، نفس عمیقی کشیدم ، پارچه ی لباس را مشت
کرد و با یک حرکت پایین کشید

_ 

گردنش را فشردم
شبیه پسربچه های لجبازی شده بود که میخواستند به اجبار

از مادرشان قول بگیرند

جگوار سبا ساالر
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سبا ساالر
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ناخوداگاه زمزمه کردم :

_ هنوز کجای کاری؟ یه عالم شب دیگه ، مثل دیشب در
پیش داریم

بطری را روی پاتختی گذاشت و با مالیمت دستش را به
قفسه سینه ام فشرد

روی تخت دراز کشیدم
روی بدنم خیمه زد و شقیقه ام را بوسید :

_ اگر ما بخوایم هیچ وقت دیگه تکرار نمیشه

اجازه نداد حرفی بزنم ، گونه ام را بوسید و لب هایش را
 پایین کشید و نوبت لب هایم رسید

لباس خواب را پایین تر کشید و بعد گوشه به گوشه ی تنم
را با مالیمت بوسید

دیگر نه افکار منفی و فکر آینده اهمیتی داشت و نه بوی
الکل

تنها من بودم ، او بود و خانه ای کوچک که حال ترک
کردنش برایمان عذاب آور بود

جگوار سبا ساالر
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* * * * * * *

خواب آلود سرم را در بالشت فرو بردم اما او دست بردار
نبود

انگشتش را از روی گردنم سمت کمرم کشید و اصرار کرد
:

_ چند روزه خونه حاجی یک لقمه غذا از گلوم پایین نرفته

خواب آلود غریدم :

_ ولم کن

_ قبلشم که اون تو بودم ... غذاهاشون آشغال بود ... اکثرا
گرسنه

جوابش را ندادم و سعی کردم در عوض بخوابم
احساس می کردم دیشب حتی دو ساعت ام نخوابیده بودم

حرارت انگشت های امیرواال روی شانه ام اما اعصابم را
بهم می ریخت :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
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سبا ساالر
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 _ لنگ ظهره

_ ساکت

_ پاشو یک املت با رب بزن بریم ... چاوش و سیما
سرویس کردن انقدر زنگ زدن

پلک هایم از هم فاصله گرفت
صدایم بی حوصله و خواب آلود بود :

_ سیما هم اونجاست؟

_ احتماال ... پاشو املت...

عصبی صدایم را باال بردم
من در چه فکرهایی بودم بعد او تنها درگیری یک ساعته

اش املت محبوبش بود :

_ زده به سرت؟!

با کف دست ضربه آرامی به پشتم کوبید
حرصی سمتش برگشتم و بالشت کنارم را باال بردم تا در

صورتش فرود بیاورم که زودتر از من از اتاق بیرون زد :

جگوار سبا ساالر
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تلو تلو خوران خودم را به سرویس رساندم و صورتم را
شستم

 پشت میز نشستم 
به پیشبند آشپزی و چشمانش که با دقت تنگ شان کرده بود

و به تابه خیره بود خندیدم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
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_ دوش بگیر بیا که امروز قراره دستپخت آقاتون رو
بخوری

اخمم با شنیدن لحن شیرینش بازشد
خندان با تاسف سر تکان دادم :

_ املت دستپخت الالزم نداره

بی توجه ادامه داد :

_ بدو منتظرتم

بدنم را کشیدم و به سختی از جا بلند شدم ...

_



سبا ساالر
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_ بیار ببینیم چی درست کردی سرآشپز!

تابه را روی میز گذاشت و نان را سمتم هل داد : 

_ بزن بر بدن بفهمی صبحانه یعنی چی

دستم را سمت نان دراز کردم : 

_ قاشقیR پیش دستیی ، هیچی؟!

_ تو تابه می خوریم

لقمه را در دهانم گذاشتم و ادامه دادم : 

_ گوجه نزدی؟!

لقمه بزرگی را با زور در دهانش فشار داد : 

_ گوجه کجا بود هرچی تو یخچال داشتیم به چوخ رفتن

همزمان موبایلش را از روی میز برداشت و سر تکان 
داد :

 _ سیما ول نمیکنه

جگوار سبا ساالر
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بدخلق زیرلب غریدم :

_ از فضولیشه

بیخیال خندید و موبایل را روی میز پرت کرد :

_توکه با سیما اوکی بودی ... بی آزار تر از ساره ست

لقمه دیگری گرفتم : 

_سیما دوروعه ... هر سمت به نفعش باشه میچرخه ... پنج
سال برام مثل خواهر بود هنوزم خیلی دوسش دارم اما

ساره حداقل هر چی که تو دلش هست همونو نشون میده ...
بداخالق و رکه اما یک رنگه

با بلند شدن دوباره صدای موبایلش کالفه پوف کشیدم :

_پاشو بریم

سرش را باال انداخت : 

_ کجا بریم نخوردیم که هنوز

جگوار سبا ساالر
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بی توجه به او از آشپزخانه بیرون زدم :

_ استرس دارم چیزی از گلوم پایین نمیره

لباسهایم را پوشیدم و جلوی آینه موهایم را مرتب کردم

امیر واالال بی توجه به من صبحانه را تمام کرد و تابه را
در ظرفشویی گذاشت

با اخم به تابه روغنی اشاره زدم :

_ تا بار بعد که بیایم اونجا بو گرفته

شانه هایش را باالال انداخت :

_ بشورش پس ... من آماده شم

با تاسف سر تکان دادم
تابه را شستم و منتظر ماندم تا باالالخره رضایت دهد و از

اتاق خارج شود

روبروی عمارت که ایستادیم از اینکه برای آمدن اصرار
کرده بودم پشیمان شدم

با دیدن این خانه هرچه حس بد بود به قلبم سرازیر میشد

جگوار سبا ساالالر 
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وارد که شدیم برخالالف انتظارم سیما در آغوشم کشید :

_ چاق شدیا

قبل از من امیرواالال جواب داد :

این چند وقت یک چیزی هم کم کرده  ً _ اتفاقا 

سیما چپ چپ نگاهش کرد :

_ شاید به خاطر رنگ لباسش

بی توجه به بحثشان کنار چاوش نشستم :

_ حاجی خونه ست؟

قبل ازینکه او جواب دهد صدای سیما آمد :

_ صبح بخیر حاج بابا

_
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نازنین هم پشت سر مادرش صبح بخیر گفت

صدای سالالم دادن آرام امیرواالالهم به گوشم رسید

ی حاجی شدم بیمیل سرم را برگرداندم و خیره 

برخالالف اکثر اوقات عصا به دست نداشت

نگاهش را از امیر واالال گرفت و به من زل زد

نگاهم را نگرفتم و آرام سر تکان دادم :

_ صبح بخیر حاجی

سیما رو به چاوش که گونه آیلین را محکم بوسیده و اشکش
را در آورده بود غرولند کرد و امیر واالال هم با نازنین

سرگرم شد

نگاه او اما هنوز هم خیره من بود

فهمیده بود...
از زمانی که پا در این عمارت گذاشته بودم جز حاج بابا

صدایش نکرده بودم
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جای پدرم بود اما این روزها برایم پدری نکرد که هیچ ،
بدتر سمت بدبختی هلم داد

جوابم را داد و بعد از مکثی طوالالنی سرش را سمت
امیرواالال برگرداند :

_ شب و خونه نیومدین

جمله اش سوالی نبود
امیرواالال برشی از کیوی که مامان گلی پوست کنده بود را

در دهان نازنین گذاشت :

_ خونه ی خودمون موندیم

_ خونتون اینجاست

فرصتی به امیرواالال نداد :

_ امشب و جایی نرو

 با دستمال کاغذی دور دهان نازنین را تمیز کرد و
امیرواالال

روی زمین گذاشتش :

_ چطور؟ چه خبره؟

جگوار سبا ساالالر 



 

دندان هایم را روی هم فشردم
نمی دانستم توهم بود یا نه اما سنگینی نگاه سیما و چاوش

را حس می کردم

_ بریم دنبال مریم

اینبار مطمئن بودم که سیما زیرچشمی خیره ام ست

امیرواال بی توجه به او رو به مامان گلی اشاره زد :

_ یک چایی سبز میدی بی زحمت؟

مامان گلی حتی ثانیه ای برای بلند شدن و چای آوردن
برای عزیزکرده اش مکث نکرد

صدای حاج سپهبد را از میان قربان صدقه های مامان گلی
شنیدم :

_ تو حرف منو نشنیدی پسر یا من تایید تورو؟!

امیرواال خونسرد بود اما من می دانستم چه در دلش
می گذرد

از همین نوع غوغایی که در دل من به پا شده بود...

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر
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آیلین از آغوش چاوش خودش را سمتم کشید و گوشه ی
شالم را سمت دهانش برد

چاوش عقب کشیدش :

_ ولش کن این میکروب رو آیلی

آیلین ریز خندید
بی توجه به آن ها به دهان حاجی خیره شدم :

_ ببین واال...

امیرواال با جدیت میان کالمش پرید :

_ نه شما ببین! من شاید روزی بخاطر همه چیز ببخشمت
اما هیچ وقت دلم باهات صاف نمیشه که پای زن منو به

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر
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 من راهیش کردم که حاالال برم دنبالش؟! به قهر رفت!
_مگه
درک ... اگر باباش جنم گرفتن طالالق دخترشو داشت که
به

دمش گرم ... نداشتم دخترشو نگه داره کرج ... شرش کم  

_



 

سبا ساالالر
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کالالنتری باز کردی ... پس طوری برخورد نکن انگار
هیچی نشده

انگشتانم دور دسته ی مبل مشت شد و احساس کردم عرق
سردی پشت لبم نشست

صدای کنجکاو سیما تنم را لرزاند :

 وا! این حرفا چیه امیرواالال؟! حاج بابا چنین آدمیه که پای
_

عروسش رو به اینجورجاها باز کنه؟

امیر باحرص ، به تمسخر دهانش را کج کرد :

_ اره دیدیم

ملتمس خیره ی حاج سپهبد شدم
با دیدن چشمانم سعی کرد سیما را ساکت کند :

_ بسه سیما دخالت نکن

سیما با لجبازی صدایش را باالالتر برد :

_ کالال امیر از بچگی هم همین بود حاج بابا ... طلبکار!
حاالال انگار زندانم تاثیرشو گذاشته!

جگوار سبا ساالالر 



 

امیرواال خشمگین از جا بلند شد :

_ چی میگی تو؟!

_ تو چی میگی؟ حاج بابا االی رو برد کالنتری؟! نخیر
جناب ... حاج بابا زنت رو با احترام برد تو یکی از خونه
های کنار پارک شاپرک ... هیچ وقتم قصد نداشته پاشو به

کالنتری باز کنه! پای آبروی خودشم در میونه

سرم را پایین انداختم
 اشک چشمانم را پر کرد

احساس کردم همان دولقمه املتی که صبح خورده بودم
سمت گلویم حمله ور شد و نفسم به سختی باال آمد

امیرواال عصبی تر از او دستش را در هوا تکان داد:

_ زر نزن بابا ...ندونسته دهنتو باز نکن ... زنگ زدم
خود االی گفت کالنتری

آیلین ترسیده زیر گریه زد اما نازنین حتی سرش را هم این
سمت برنگرداند

جگوار سبا ساالر
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نگاهم را به زمین دوختم
نمی خواستم چشمم به صورتش بیفتد

حتما بهت زده بود
متعجب و ناباور
دلخور و عصبی

بیچاره او! بیچاره من ...

_ چرت و پرت نگو

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

انگار برخالالف خواهرش به بحث و جدل های ناتمام این
خانه عادت کرده بود

مامان گلی مضطرب کنار سیما ایستاد :

_ بیا بچه رو بگیر سیما هالالک شد ، شر درست نکن

سیما بی توجه در جواب امیرواالال گفت :

_ اونجاشو دیگه از زنت بپرس که چرا بهت دروغ گفته

_



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

 خودت بهش بگو ... وگرنه که امیرواالال مثل قضیه  
_ االالی
آتوسا تا ده سال بعد یک چیزی پیدا کرده که بهش غر بزنه
و گیر بده و بزنتش تو سر ما  

سرم را باالال گرفتم و خیره اش شدم

نگاهش که به چشمان خیس و بی احساسم افتاد دخترش را
از آغوش چاوش گرفت و پوف کشید :

 اصالال به من چه ... کی تو این عمارت آرامش داشتیم که
_

حاالال داشته باشیم؟ دستورش از جای دیگه رسیده ، یکی
دیگه دروغ گفته ، یکی دیگه دوتا دوتا زن گرفته از آخرم

من میشم آدم بده

مامان گلی دست نازنین را گرفت :

_ بیا توهم با مادرت برو باالال عزیزم

سرم را پایین انداختم
جرات نگاه کردن به چشمانش را نداشتم

پاهایش که رو به رویم قرار گرفت پلک هایم را روی هم
فشردم

_ چی میگه این؟

جگوار سبا ساالالر 



 

با صدای بلندش از جا پریدم
انتظار شنیدن صدای حاج سپهید را نداشتم :

_ صداتو باال نبر واال ... حرف میزنیم

امیرواال بی توجه به او فریاد زد :

_ من و نگاه کن االی

مامان گلی نگران کنارش ایستاد :

_ پسرم آروم

انگار صدای مامان گلی را نشنید
پاهایش را دیدم که نزدیک تر شد

انتظارش را نداشتم اما با خشونت چانه ام را گرفت و سرم
را باال آورد :

_ کری؟ میگم منو نگاه کن ببینم چی زر میزنه این

صدای گریه ی مامان گلی هم زمان شد با خیس شدن
صورت من :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ از آخر این دختر بیچاره رو میکشین شماها

در چشمان قرمز امیرواالال خیره شدم
خشم در نگاهش موج می زد و ابروهایش درهم گره خورده

بود

 امیرواالالیی که از عصبانیت میلرزید کجا و امیرواالالیی
این

که تمام دیشب گوشه به گوشه ی تنم را بوسیده بود کجا

تهدید آمیز سر تکان داد :

_ بگو اینا دروغ میگن

_ امیر...

_ بگو اون روز تو خونه نبودی و مثل آب خوردن به من
دروغ نگفتی

اشک روی گونه ام چکید
چاوش بازویش را عقب کشید :

_ آروم امیر چه خبرته؟

محلش نداد

جگوار سبا ساالالر 



سبا ساالر

جگوار 

پلک هایم را روی هم گذاشتم
صدای فریادش تنم را لرزاند :

_ حرف بزن االی

_ 

چشمانم را باز کردم
صدای لرزانم به سختی به گوش خودم هم می رسید :

_ صبر کن ... حرف بزنیم

ناباور زمزمه کرد :

_ دروغ گفتی؟

حاجی مداخله کرد :

 _ بسه واال شلوغش نکن

صدای هق هقم بلند شد
دوباره تکرار کرد :

_ دروغ گفتی؟

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

اینبار بدون مکث لب زدم :

_ آره

دستش که باال رفت مامان گلی جیغ کشید ، چاوش خودش
را جلو انداخت و حاج بابا با تحکم صدایش زد

نگاه من اما حیران خیره ی دست باال رفته اش بود

بغض کرده به صورتش زل زدم
چشم های او هم پر اشک بود و چانه اش می لرزید

نمی دانستم لرزش چانه اش را پای غم بگذارم یا خشم اما
شک نداشتم لرزش دست باال رفته اش از شدت عصبانیت

است

اشک هایم برای سقوط روی گونه ام از هم پیشی گرفتند

گرفته و لرزان لب زدم :

_ بزن دیگه

خیره در چشمانم دست باال رفته اش را مشت کرد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

چنان محکم که رگ های برآمده ی دستش به چشمم آمد

صدای نفس هایش در فضا پخش شده بود
چاوش عقب کشیدش :

_ بیا بشین امیر

با خشم عقب هلش داد
چاوش بی تعادل روی کاناپه پرت شد و صدای فریاد

امیرواالال بلند شد :

_ گمشو اونور ... خانوادگی باهم نقشه ریختین آره؟

نگاه سردی به من انداخت :

_ تو چی االالی خانم؟ تو هم باز بدو بدو رفتی با اینا نه؟

با حرص خندید و سرش را به نشان تایید تکان داد :

_ یادم رفته بود حاجی اینا خانوادتن نه من

_



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

بدون اینکه منتظر بماند کسی حرفی بزند سمت در برگشت

سرم را پایین انداختم
در این ثانیه نه می توانستم توضیح دهم و نه حتی حرفی

برای گفتن داشتم

حاج بابا دنبالش رفت :

_ میری دنبال مریم ... بچه بازی نیست که زن شوهردار
خونه باباش بمونه ... هر بحثیم هست تو همین خونه تموم
 ... یک عمر آبرو جمع نکردم که حاالال شماها به بادش

میشه
بدین

مامان گلی "حاجی" آرامی زمزمه کرد
احتماالال قصد پادرمیانی داشت که صدای محکم امیرواالال

همه را ساکت کرد :

_ آدرس؟

سرم را باالال گرفتم
نگاهم نمی کرد...

حاجی گنگ سر تکان داد :



سبا ساالر

جگوار 

_ چه آدرسی؟

_ آدرس خونه همین دختره ... کجا برم دنبالش؟

کوسن مبل را چنان محکم میان مشتم فشردم که درد در
انگشتانم پیچید

خیره ی نیم رخش بودم اما او نگاهم نمی کرد

_ همون خونه قبلی کرج ... صبر کن منم میام

امیرواال بی توجه به او سمت در رفت و در مقابل چهره ی
متعجب حاج بابا در را بهم کوبید

به انگشتان پایم خیره شدم
به یاد نمی آوردم الک آبی رنگ را چه زمانی زده ام که

حاال اینطور تکه تکه و کمرنگ شده بود

آب دهنم را پشت سر هم فرو دادم و مطمئن شدم چشمانم
خیس نیست

از جا که بلند شدم چاوش ، مامان گلی و حاجی خیره ی
صورتم بودند

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

 عمیقی کشیدم ، سرم را باالال گرفتم و سعی کردم لرزش
نفس

پاهایم را متوقف کنم

موفق بودم اما بازهم نگران نگاهم میکردند

 تالالش بودم بی اعتنا باشم اما نگاه هایشان زیادی سنگین
در
بود

از پله ها که باالال رفتم نازنین دوان دوان خودش را به من
رساند :

_ با تبلتم بازی کنیم خاله الی؟ آیلین یاد نداره فقط میکنه تو
دهنش

در سکوت خیره اش شدم
شبیه سیما بود

اگر دوقلوهای من هم بودند ، شاید هیچ زمان چنین اتفاقاتی
نمی افتاد

احتماالال در این ساعت ظهر امیرواالال مطب بود ، پسرم
خوابیده و دخترم مثل آیلین تبلت نازنین را در دهانش فرو

می برد



سبا ساالر

جگوار 

_ گریه میکنی خاله؟

_ 

لب هایش برگشته و چشمانش غمگین بود
صدای سیما مانع شد تا جوابش را بدهم :

_ بیا اینجا نازی

آیلین در آغوشش سرش را به سینه اش چسبانده بود

نگاهی به صورت خیسم انداخت و لبش را گزید :

_ االی؟ من ... من نمیخواستم...

آرام لب زدم :

_ اسم خواهرم آسکی بود ... نمیدونم قبال بهت گفتم یا نه

_ تو از خانوادت زیاد حرف نمی زدی

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 
 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ اسمش آسکی بود ، از دستش دادم! روزای اولی که
اومدم اینجا فکر میکردم تو برام مثل خواهری ... اما االالن

مطمئنم هیچ کس برام آسکی نمیشه

کالالفه جواب داد :

_ االالی من فقط عصبی شدم ازینکه...

جمله اش را قطع کردم :

_ و واقعا از خودم شرمندم که تورو با آسکی مقایسه کردم

نماندم تا پاسخی بشنوم
در اتاق را بستم و به دیوار تکیه دادم

بی حال سر خوردم و روی زمین نشستم
زانوهایم را در آغوش گرفتم

صدای امیرواالال دوباره در گوشم پیچید
در آخر سرد باور نکرده بود ، بعد ناامید ، عصبی و 

آدرس خانه ی مریم را خواسته بود

سرم را روی زانوهایم گذاشتم
اشک به چشمانم حمله ور شد

جگوار سبا ساالالر 



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

دستم را جلوی دهانم گرفتم تا صدایم به گوش سیما نرسد و
بعد به حال خودم زار زدم

* * * * * * *

با صدای شکستن چیزی از جا پریدم
دستی به گردن دردناکم کشیدم و به فضای تاریک اتاق

خیره شدم

برای نهار کسی دنبالم نیامده بود
احتمال دادم اصالال سفره ای پهن نشده باشد

آخرین بار مامان گلی برای شام صدایم زد اما با دیدن
داد و با ناراحتی از اتاق خارج صورت ملتمسم رضایت 

شد

نگاهی به عقربه های ساعت روی دیوار انداختم

سه و چهل و پنج دقیقه ی صبح را نشان می داد

 ثانیه ای حس کردم صدای امیرواالال را از پایین شنیدم

برای

موهایم را پشت گوشم فرستادم و بلند شدم

جگوار سبا ساالالر 



 

ضعف داشتم
آخرین بار همان دولقمه املتی که امیرواال درست کرده بود

را خورده بودم و بعد از آن یک دنیا حرص و غم

در را باز کردم و آرام سمت پله ها رفتم
هرچه جلوتر می رفتم صدای ریز هق هق زنانه شدت می

گرفت

باالی پله ها که ایستادم صدای عصبی حاجی واضح به
گوشم رسید :

_ چه غلطی داری میکنی واال؟ از صبح کجا رفتی که سه
نصفه شب رسیدی خونه ی این دختر؟ خودت روت شد این

ساعت در خونشونو بزنی؟

_ 

بی حال روی پله نشستم و سرم را به نرده تکیه دادم

صدای هق هق های مریم رو اعصابم خط می کشید

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ هرجا بودم ، نگفتی برو بیارش؟ آوردمش! دست از سرم
بردارین دیگه

_ چیکار کردی داره گریه میکنه؟

امیرواالال خندید :

_ هیچی ... چیزایی که میدونست رو یکم بیشتر براش باز
کردم خیال برش نداره

صدای ناراحت مامان گلی مرا هم نگران کرد :

... بیا بشین _ امیر مادر شکسته های گلدون نره تو پات 
دستتو ببندم

لعنت به دلم که هنوز هم اینطور می لرزید

_ چیزی نیست

حاجی عصبی غرید :

_ شیشه تو دستته! بشین لجبازی نکن



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ میرم باالال ... صدای زر زر این دختره از کرج تو
گوشمه

لبم را گزیدم
 طرز صحبت کردن توسط امیرواالال برایم تازگی داشت

این

_ این بوی سیگار از کجاست؟ خجالت نمی کشی تو؟ دست  
 تو این خونه سیگار دیدی که حاالال اینطور بوی سیگارت
کی

داره خفمون میکنه  

 قدم های امیرواالال که از پله ها باالال می آمد در گوشم
صدای
پیچید

جان بلند شدن نداشتم
دو پله پایین تر از جایی که نشسته بودم ایستاد و بعد جلو

آمد

چشمانم را بستم
دل دیدن بی تفاوت رد شدنش را نداشتم

دستش که زیر بازویم قرار گرفت لبم را میان دندان هایم
گرفتم

با خشونت بلندم کرد :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ رو پله های سرد نشستی چیکار؟

خواستم جواب دهم که چشمم به پشت سرش افتاد
مریم پایین پله ها ایستاده بود

شالش دور گردنش افتاده و گونه ها و بینی اش قرمز بود
از چشم ها و صورتش معلوم بود ساعت ها گریه کرده

است

نگاه خیره و خیسش روی دست امیرواال بود

امیرواال بی توجه به او بازویم را کشید و وارد اتاق شد

در را بهم کوبید و باالخره فشار انگشتانش از روی بازویم
برداشته شد

_ 

آرام لب زدم :

_ چی شکستی؟ دستت داره خون میاد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

روی تخت نشست و با دست دیگرش موهایش را چنگ زد

محتاط جلو رفتم و باالالی سرش ایستادم :

_ ببینم دستتو

پاکت سیگار را از جیبش بیرون آورد :

_ فندک منو پیدا کن

بی توجه سمت جعبه دستمال کاغذی رفتم :

_ فندک داری مگه؟

روی تخت دراز کشید و بدخلق دست سالمش را روی
چشمانش گذاشت

فندک مشکی رنگ را از روی دراور برداشتم و روشن
کردم

سیگار را از میان انگشتانش کشیدم

بی حوصله چشمانش را باز کرد و خیره ام شد



سبا ساالر

جگوار 

سیگار را روشن کردم و سمتش گرفتم
کام عمیقی گرفت و دودش را در صورتم بیرون داد :

_ میدونی االی ... من هیچ وقت نمی گم داغونم . نمی دونم
... میگم بدم ، میگم حالم گرفته ست ، میگم .... انگاری

اون داغون مال آخرشه

دوباره سیگار را بین لب هایش گذاشت :

_ اونجایی که دیگه نه آرزویی داری نه امیدی . خودتو
نمیکشی! نه چون فکر کنی زندگی رو دوست داری ها ، نه
چون فکر کنی اون نفسی که میاد و میره رو نمی تونی قطع
کنی ، نه! حس و حالش رو نداری! حتی حوصله نداری تیغ

بگیری دستت یا قرص پیدا کنی ... سی ساله داغون رو
گذاشتم واسه این زمانم!

بغض کرده دست خون آلودش را میان دستانم گرفتم و سعی
کردم مشتش را باز کنم

مقاومت نکرد و انگشت هایش را از هم فاصله داد :

_ میدونی االی ... مامان گلی میگفت منتظر بدبختی نمون!
چشم انتظارش باشی سر میرسه ... نمی دونم شایدم تقصیر

 خودم بودا ، منتظرش نشستم اونم نامردی نکرد و اومد

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

با سر شانه اشکم را از روی گونه ام پاک کردم و سیگار
را از میان انگشتانش کشیدم :

_ بسه دیگه

اعتراض نکرد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

تکه شیشه ی نسبتا درشتی پایین انگشت اشاره اش به چشم
می خورد

به نظر نمی آمد زیاد در گوشت فرو رفته باشد

به خودم جرات دادم و همراه نفس عمیقی گوشه ی ناخنم را
زیر شیشه انداختم و کشیدم

ناله ی بلندش دلم را ریش کرد :

 خالالصه که امشب داغونم رفیق نارفیقم ... داغون! میگم
_

داغون چون دیگه باالالتر از سیاهی که رنگی نیست ،
هست؟! من که از سیاهی امروز نمی تونم سیاه تر تصور

کنم...

_



سبا ساالر

جگوار 

در سکوت خیره ام شد
از جا بلند شدم و سیگار را بی توجه به روشن بودنش از

پنجره بیرون پرت کردم

هنوز هم سنگینی نگاهش را حس می کردم

کنارش که روی تخت نشستم دستش را باز کرد :

_ میای بغلم؟

بی اعتنا با همان ابروهای درهم دستمال کاغذی هارا روی
زخمش گذاشتم :

_ کجا بودی تا االن؟

_ نمیای؟

_ نه نمیام ... جوابمو بده ... کجا بودی تا این ساعت؟

مثل بچه ها بینی اش را باال کشید :

_ آتلیه علیرضا

_ اونجا رفتی چیکار؟

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ کجا رو داشتم برم؟

از جا بلند شدم تا دست هایم را آب بکشم :

_ خبر میدادی

_ خبر می گرفتی!

باالی سرش ایستادم :

_ قبال زنگ میزدی

_ قبال دروغ نمیگفتی بهم

کالفه لب زدم :

_ امیرواال...

خونسرد جمله ام را قطع کرد :

_ قبال با کسی دست به یکی نمی کردی زمینم بزنی آخه ،
قبال با چشم میدیدم باور نمی کردم اما حرف تو سند بود ،

قبال چیزی میشنیدم به گوشام اطمینان نمی کردم اما تو اگر

جگوار سبا ساالر
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میگفتی شکی توش نبود ... قبالال همه چی فرق داشت پس
برای من قبالال قبالال نکن

عصبی با صدایی لرزان نالیدم :

_ جو نده امیرواالال

چنان سریع روی تخت نیم خیز شد که شگفت زده قدمی
عقب برداشتم

_ جو ندم؟! این گه دونی که واسه ما درست کردی حتما
جو آره؟!

صدای من هم به دنبال او باالال رفت :

_ من درست نکردم! همونقدر که نقش من پررنگ بود ،
نقش تو هم بود

_ کی دروغ گفت کالالنتریم؟

_ واسه کی دروغ گفتم؟ بخاطر تو بیشعور بخاطر تو بی
 که حاالال واسه من دست میبری باالال و بعد میری دنبال

لیاقتی
اون دختره



 

_ 

با حرص خندید :

_ مگه برنامه ات این نبود؟!

_ بخواب امیرواال ... عصبی هستی من هرچی بگم حالیت
نمیشه

_ جواب منو بده تو ... برنامت همین نبود؟ وقتی من تو
محضرم میگم کجایی میگی کالنتری یعنی چی؟ یعنی امضا
کن دیگه ... بعدشو چی فکر کردی با خودت؟ ازدواج بچه

بازیه؟ عقدش کنم بعد تو محضر بگم خدافظ بیام خونه
خودمون؟ آره؟

_ بس کن

صدایش را باالتر برد :

_ االغ ، همین رو فکر کردی که برداشتی گفتی کالنتریم
دیگه

بغضم را فرو دادم و محکم روی سینه اش کوبیدم :

جگوار سبا ساالر
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_ درست حرف بزن امیرواالال بعدا پشیمون نشی

_ نصفه شب رفتم دنبالش تو صورتشون نگاه نکردم خود
دختره پاشده اومده پایین تا خود تهرانم حرف خورد و زار
زده بعد تو نشستی رو پله ها زانوی غم بغل کردی ، واستا

ببینم دو روز دیگه رفتم تو اتاقش ...

کف دستم با شدت روی گونه اش نشست
صدای برخورد دستم با صورتش در فضا پیچید

آنقدر محکم که پوست دستم از برخورد با ته ریشش به
مورمور افتاد

صورتش سمت چپ کج شد و موهای جلوی سرش روی
پیشانی اش ریخت

نفس زدن های پرخشمم در گوشم پخش شد و حتی مطمئن
نبودم این صدای لرزان صدای من است :

_ خفه شو فقط خفه شو امیر

انگشتانش را درموهایش کشید و سرش را میان دست هایش
گرفت

جگوار سبا ساالالر 
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خودم را سمت تخت کشیدم و بین راه تنه ی محکمی به
شانه اش زدم

صدای او هم لرزش خفیفی داشت :

_ االالی

موبایلم را درسکوت از روی پاتختی برداشتم

_ اونجا علیرضا مشروب آورد ... کله ام داغ بود نفهمیدم
چی زر زدم

پشت به او دستانم را به کمر زدم و نفس عمیقی کشیدم تا
اشک هایم بند بیاید

_ تو اخالالق گه منو نمیشناسی؟ مخم کار نکرد

پوست گونه هایم می سوخت
از خشک بودنشان که مطمئن شدم سمت در برگشتم

روبه رویم ایستاد :

_ کجا؟

جگوار سبا ساالالر 



 

به در اتاق مهمان که رسیدم از اتاق خودمان بیرون آمد و
آرام صدا زد :

_ کجا زدی بیرون؟

وارد اتاق شدم و در را بستم
با دیدن کلید برای قفل کردن در مکث نکردم 

تقه ای به در کوبید و دستگیره را پایین داد : 

_ باز کن درو بچه نشو

روی زمین پشت در نشستم 
اینبار با عصبانیت دستگیره را باال پایین داد: 

_ باز کن میگم ... یادت نره من مقصر این ماجرا نیستم

جگوار سبا ساالر
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گونه اش سرخ شده و چشمانش شرمنده بود
برای بار دوم تنه ی محکمی به شانه اش کوبیدم و از اتاق

خارج شدم

_



 

 آرام پوزخند زدم 
حتما من مقصر کل اتفاقات هستم!

انگار حرف دلم را شنید :

_میدونم تو هم مقصر نیستی .. بازکن درو حرف بزنیم
عزیزم

باز نکردم
نه برای اینکه او را مقصر می دانستم 
شاید دلخور بودم و قلبم شکسته بود اما خوب میدانستم 

گناهکار اصلی او نیست

باز نکردم چون نیاز به تنهایی داشتم 
اصال حرفی برای گفتن نبود 
هرچه میگفتیم باز هم این مسئله درست نمیشد 

_ یک زری زدم تو هم خوب جوابشو دادی ... درو چرا
قفل کردی نمی فهمم

 چندین بار دیگر به در کوبید 
اول خودش را حق به جانب گرفت بعد خواهش و التماس

کرد و در آخر دست به دامان تهدید شد
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باز که نکردم با پا لگد محکمی به در کوبید :

_ نمیای بیرون نه؟

سکوتم را که دید عصبی ادامه داد :

_ به جهنم

روی تخت یک نفره ی گوشه ی اتاق دراز کشیدم
نه خبری از بالشت بود و نه پتویی

ملحفه ی آبی رنگ را رویم کشیم و چشمانم را بستم

چندساعت بعد که صدای ضربه هایی که به در میخورد در  
گوشم پیچید احساس کردم هنوز حتی خوابم سنگین هم نشده
است  

گیج به سقف سفید اتاق خیره شدم

_ باز کن مادر ... از آخر من پیرزن رو سکته میدین
شماها

سردرد عجیبی داشتم

جگوار سبا ساالالر 
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شدید و غیرقابل تحمل
ناله ی آرامی کردم و روی تخت نشستم

_ حداقل یک حرفی بزن دورت بگردم ... اون بچه پایین
مثل مرغ سرکنده داره بال بال میزنه رو دور لجبازی افتاده

نمیاد باال ... بیا باز کن ببینم چی شده

لبم را با زبان تر کردم و کلید را در قفل چرخاندم

_ 

با دیدنم دستش را روی قلبش گذاشت و نفس راحتی کشید :

_ خوبی مادر؟ دلم هزار راه رفت

با انگشت گوشه چشمانم را فشردم :

_ صبح بخیر

با دلسوزی زمزمه کرد :

_ صدات گرفته چه قدر قربونت برم

جگوار سبا ساالر
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_ تازه بیدار شدم طبیعیه

دودل نگاهم کرد :

_ می خوای صبحانتو بیارم باال؟

گیج سر تکان دادم :

_ نه چرا باال

_ استراحت کنی ... رنگت پریده

ابرویم را باال انداختم
 سردردم وحشتناک بود اما دردم را مامان گلی نمی دانست

دلیل اصرارش را نمی فهمیدم...

_ نه مامان گلی ... خوبه حالم نگران نباش

سمت سرویس بهداشتی رفتم :

_ شما برید ... منم میام

_ منتظرت می مونم ... جون تو تنت نمونده که ... همه اش
میترسم یک طوریت بشه امیر بچم سکته کنه

جگوار سبا ساالر
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در را باز کردم و با زور خندیدم :

_ دستت درد نکنه مامان گلی ... نگران امیرواالیی پس

بی توجه آه کشید :

_ من نگران همه اتونم ... شماها ... حاجی ... همه

_ نگران حاجی نباش مامان گلی ... کارگردان این بازی
حاجیه

_ چی بگم مادر وقتی میدونم حق داری؟ هرچی بگی بازم
کمه ... خود حاجیم میدونه ... اما مگه دل من طاقت میاره؟

ای کاش همون روزایی که منتظر دنیا اومدن بچه هات
بودیم شما اومده بودین اینجا و امیر و حاجی باهم خوب

بودن عمر من تموم می شد و این روزا رو نمی دیدم

لبخندم محو شد
اصال کاش زمان در همان ثانیه ها می ایستاد :

_ خدانکنه مامان گلی ... این چه حرفیه؟

آه کشید

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

در را بستم و نفسم را بیرون فرستادم

شقیقه هایم تیر می کشید و چشمانم می سوخت اما بیشتر از
همه نبود امیرواال عذابم می داد

حرصی در دلم گفتم
"چه مرگته؟ خودت درو روش قفل نکردی؟ تکلیفتو با

خودت روشن کن"

االی لجباز درونم غرید
" قفل کردی که کردی! نباید بره ... نباید بی خیالت بشه"

درد سرم بیشتر شد
صورتم را شستم و همراه مامان گلی از پله ها پایین رفتم و

تازه آن زمان بود که اصرارش برای باال ماندن را درک
کردم

مریم برخالف دیروز ، با ظاهری مرتب و آراسته صندلی
کنار حاجی و روبه روی امیرواال را اشغال کرده بود

_ 

قدم هایم ناخودآگاه آرام شد

جگوار سبا ساالر
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مامان گلی دستش را پشتم گذاشت :

_ بشین پیش شوهرت مادر

خبری از سیما نبود
ازینکه شب را نمانده خوشحال شدم

طاقت دیدنش را نداشتم

زیرچشمی نگاهی به امیرواال انداختم که آن سمت میز بی
توجه به ما مشغول صبحانه خوردن بود

صندلی دیگری خالی نبود...
کنارش نشستم :

_ صبح بخیر

جز مریم همگی جوابم را دادند!
حاجی گله کرد :

_ دیر بیدار شدی

نگاهم به مریم بود
اینبار با دقت تر از همیشه

جگوار سبا ساالر
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چشمانش به سفره خیره بود اما معلوم بود استرس دارد
من هم حال بهتری نداشتم

امیرواالال که حواسش به من نبود ، با تمام جمع غریبه می
شدم

انگار نه انگار که پنج سال بدون او سر این میز نشستم
لیوان شیر را از دست مامان گلی گرفتم که صدای حاجی

در گوشم پیچید :

_ دوباره حاضر و آماده ای ساره ... خیر باشه

به ساره که بیخیال نسکافهاش را می نوشید نگاهی انداختم

_ با دوستام میریم بیرون ... تا شب میام

_ قبل از هفت خونه باش

ساره طعنه زد :

_ ده بود که ... حکومت نظامی شروع شده

زیرچشمی نگاهی به امیرواالال انداختم
با اخم های درهم چای می نوشید

جگوار سبا ساالالر 
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_ امشب مهمون داریم ... چاوش حواست اینجاست؟ با
توهم هستم

چاوش کالالفه پوف کشید :

_ حاجی منو معاف کن تورو قران

_ بحث نکن پسر ... امشب همه قبل از هفت خونه این

نگاهم ناخوداگاه روی ناخن های مریم زوم شده بود
صورتی خیلیکم رنگ

نمیپسندیدم!
رنگ الالک من همیشه پررنگ و شلوغ بود

دستبند طالال به دست داشت و من بدلیجات دخترانه را
ترجیح میدادم

آرایشش اما امروز از من کامل تر بود

سردرگم گوشه لباسم را مشت کردم
چه قدر از این مقایسه متنفر بودم



 

 

 

چاوش با خنده سر تکان داد
انگار سعی داشت جو را گرم تر کند :

_ به امیرواال التیماتوم نمیدی حاج بابا؟

ساره مثل همیشه تالشی برای کنترل زبانش نمی کرد :

_ نه دیگه امیر اولتیماتوماش رو گرفت ... نمی بینی؟ یکی
از زناشو نشونده روبه روش اون یکیم کنارش خودشم داره

صبحانه می خوره

امیرواال لیوان چای را روی میز کوبید

جگوار سبا ساالر
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از خودم که با حماقت آرام نشسته بودم و زن دوم همسرم
را آنالیز میکردم

از حاجی ، ساره ، چاوش و بقیه که عادی رفتار می کردند
انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده

از مریم که تن به چنین خفتی داده و بیشتر از همه از
امیرواالال که محلم نمیداد

_



سبا ساالر
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صدایش پر خشم بود :

_ چی زر میزنی تو کله سحری؟ فقط مونده بود تو تیکه  اتو
بندازی

حاجی جو را آرام کرد :

_ نیاز به گفتن به امیرواال نیست ... خودش میدونه وقتی
خانواده زنش رو دعوت کردیم باید باشه

بهت زده به امیرواال خیره شدم
پرحرص خندید :

_ من دعوتشون نکردم

_ من به عنوان بزرگترت دعوت کردم! وقتی سه صبح
میری دنبال دخترشون باید معذرت خواهی کنی و از دلشون
در بیاری ... دلخوری های قبلی هم هست ... جمع شیم دور

هم و زودتر به این وضعیت خاتمه بدیم

انگار کسی دستش را دور گلویم انداخته بود و می فشرد که
نفس کشیدن اینقدر سخت شده بود

_ االی؟

جگوار سبا ساالر
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با صدای حاجی نگاه سردم را باال آوردم

_ تو که ان شاهللا نمیخواستی جایی بری؟!

نمی خواستم...

_ کالسام شروع می شه ... تا ده شب کالس دارم

ساره با بدجنسی خندید :

_ زمان ما کالسا تا هشت بود

نگاهی به صورت بیخیالش انداختم
این روزها فهمیده بودم او به معنای واقعی بدجنس و سرتق

ست

مشکلی با کسی نداشت ، از کسی هم بدش نمی آمد اما از
اذیت کردن بقیه دست برنمی داشت ، زبانش به کنترل

خودش نبود و حتی بعد هم پشیمان نمی شد!

_ کالس آخرت رو نمون

به حاجی خیره شدم :

جگوار سبا ساالر
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_ حذفم می کنن

ساره دوباره خندید :

_ جلسه اول؟  چه سخت گیر شدن اساتید

دندان هایم را روی هم فشردم
متوجه تشر چاوش به او شدم

_ واال شب هرجا بودی قبل از هفت برو دنبال زنت
برگردین عمارت

ساره دوباره خندید :

_ برو دنبال زنت باهم برگردین خونه پیش این یکی زنت و
خانوادش

حاجی غرید :

_ خیلی حرف می زنی ساره ... مگه نمی خواستی بری
بیرون؟

_ 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

ساره که خونسرد لقمه ی آخر را خورد و از میز دور شد
مامان گلی با غصه سر تکان داد :

_ خدا آینده ی این دخترو بخیر کنه ... خانواده شوهرش دو
روزه پس میفرستنش برامون

چاوش خندید :

_ دو روزه چیه؟ دو ساعتشم عذابه مامان گلی

صدای ساره از باالی پله ها آمد :

_ نگران نباشید ... فوقش از آخر می رم زن دوم یک
بدبخت پپه ای که عقلشو داده دست زن پپه ترش می شم

شک نداشتم فقط او می توانست در یک جمله هم من ، هم
امیرواال و هم مریم را اینطور تحقیر کند!

خودش را از نرده ها اویزان کرد و رو به مریم چشمک زد
:

مگه نه مریم جون؟ _

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

مریم بهت زده سرش را تکان داد :

_ شما مشکلی با من دارید؟!

حاجی رو به ساره غرید :

_ جلو چشمم نباش ساره

امیرواال دستش را پشت صندلی ام گذاشت :

_ پاشو برسونمت دانشگاه

از سردی صدایش تنم یخ بست
چاوش انگار متوجه جا خوردنم بود که دلش به رحم آمد :

_ منم مسیرم همون سمته اگر تو...

حتی اجازه نداد جمله اش را کامل کند :

_ الزم نکرده ... بحنب االی

انگار اینبار نوبت چاوش بود که سر لج بیفتد :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_داره صبحانه میخوره ... اگر اونقدر وقت نداری که صبر
کنی خودم میرسونمش

حاجی نعلبکی مخصوصش را روی میز گذاشت :

_ دخالت نکن چاوش

امیرواالال تحقیر آمیز با اعصابی داغان بازویم را گرفت :

_ پاشو میگم بهت ... بیرون یک چیزی میگیرم کوفت کنیم
... نشستی هنوز؟

بغضم را فرو دادم و بازویم را عقب کشیدم
رفتارش جلوی مریم برایم درد داشت :

_ با چاوش میرم

در سکوت نگاهم کرد
صدای نفس های عمیق و پر خشمش در گوشم میپیچید

باالالخره بعد از مکثی طوالالنی دستم را رها کرد :

_ بگو از اونورم چاوش بیاد دنبالت پس!

تالالشم برای اشک نریختن تقریبا موثر بود!

جگوار سبا ساالالر 



 

_ با مترو میام

سمت کاناپه رفت و کتش را برداشت :

_ هرطو راحتی

صدایش گرفته و عصبی بود اما واکنش دیگری نشان نداد
کتش را پوشید و بدون خداحافظی در را بهم کوبید

 
چاوش نگاهم کرد :

_ بپوش بریم

 نفس عمیقی کشیدم و از پشت میز بلند شدم
انگشت پایم به پایه ی میز کشیده شد

 سعی کردم آرام باشم
زمزمه کردم :

_ یادم اومد کتاب الزم دارم ... خودم میرم

ساره همانطور که کیفش رو روی دوشش انداخته بود
وآدامس می جوید مشغول بستن بند کتانی هایش بود :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

ساره که خونسرد لقمه ی آخر را خورد و از میز دور شد
مامان گلی با غصه سر تکان داد :

_ خدا آینده ی این دخترو بخیر کنه ... خانواده شوهرش دو
روزه پس میفرستنش برامون

چاوش خندید :

_ دو روزه چیه؟ دو ساعتشم عذابه مامان گلی

صدای ساره از باالی پله ها آمد :

_ نگران نباشید ... فوقش از آخر می رم زن دوم یک
بدبخت پپه ای که عقلشو داده دست زن پپه ترش می شم

شک نداشتم فقط او می توانست در یک جمله هم من ، هم
امیرواال و هم مریم را اینطور تحقیر کند!

خودش را از نرده ها اویزان کرد و رو به مریم چشمک زد
:

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ هنوز کالالس نرفته کتابم باید بخری؟ استادتون کارش
درسته بابا



 

مگه نه مریم جون؟ _

مریم بهت زده سرش را تکان داد :

_ شما مشکلی با من دارید؟!

حاجی رو به ساره غرید :

_ جلو چشمم نباش ساره

امیرواال دستش را پشت صندلی ام گذاشت :

_ پاشو برسونمت دانشگاه

از سردی صدایش تنم یخ بست
چاوش انگار متوجه جا خوردنم بود که دلش به رحم آمد :

_ منم مسیرم همون سمته اگر تو...

حتی اجازه نداد جمله اش را کامل کند :

_ الزم نکرده ... بحنب االی

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

انگار اینبار نوبت چاوش بود که سر لج بیفتد :

_داره صبحانه میخوره ... اگر اونقدر وقت نداری که صبر
کنی خودم میرسونمش

حاجی نعلبکی مخصوصش را روی میز گذاشت :

_ دخالت نکن چاوش

امیرواالال تحقیر آمیز با اعصابی داغان بازویم را گرفت :

_ پاشو میگم بهت ... بیرون یک چیزی میگیرم کوفت کنیم
... نشستی هنوز؟

بغضم را فرو دادم و بازویم را عقب کشیدم
رفتارش جلوی مریم برایم درد داشت :

_ با چاوش میرم

در سکوت نگاهم کرد
صدای نفس های عمیق و پر خشمش در گوشم میپیچید

باالالخره بعد از مکثی طوالالنی دستم را رها کرد :

_ بگو از اونورم چاوش بیاد دنبالت پس!

جگوار سبا ساالالر 



 

 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

تالالشم برای اشک نریختن تقریبا موثر بود!

_ با مترو میام

سمت کاناپه رفت و کتش را برداشت :

_ هرطو راحتی

صدایش گرفته و عصبی بود اما واکنش دیگری نشان نداد
کتش را پوشید و بدون خداحافظی در را بهم کوبید

چاوش نگاهم کرد :

_ بپوش بریم

نفس عمیقی کشیدم و از پشت میز بلند شدم
انگشت پایم به پایه ی میز کشیده شد

سعی کردم آرام باشم
زمزمه کردم :

_ یادم اومد کتاب الالزم دارم ... خودم میرم



 

 

خونسرد نگاهش کردم :

_ امروز از دنده لج بلند شدی نه ساره؟

گره آخر را به بند کتانی اش زد و راست ایستاد :

_ بپوش بریم ... سر راه میرسونمت

 سرم را به نشان تایید تکان دادم
هرچه زودتر از این خانه دور می شدم غنیمت بود

سمت پله ها برگشتم و آماده پایین آمدم

تمام مدت سعی می کردم مریم را نادیده بگیرم . حضورش
عذابم میداد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

ساره همانطور که کیفش رو روی دوشش انداخته بود
وآدامس میجوید مشغول بستن بند کتانی هایش بود :

_ هنوز کالالس نرفته کتابم باید بخری؟ استادتون کارش
درسته بابا

_



سبا ساالر

جگوار 

همراه ساره از عمارت بیرون زدیم 
صدای موزیک سلنا را باال برد و همزمان با انگشت روی

فرمان کوبید :

_ناراحتی نه؟

زیر چشمی نگاهش کردم
اگر کسی از زندگی ما خبر نداشت فکر می کرد ساره 

خوشبخت ترین و بیخیال ترین دختر روی زمین است

بی خیال که بود اما خوشبخت نه... 

_ در عوض مثل اینکه تو خوشحالی

همانطور که همراه موزیک زمزمه میکرد خندید:

_ آره چرا خوشحال نباشم مجردی و عشق و حال

آرام زمزمه کردم :

_ من چیکار کنم...

بازهم خندید
امروز خوش خنده شده بود!

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ وقتی دوتایی دست به دست هم دادین ریدین به زندگیتون
باید فکر میکردین ... االالن دیگه فایده نداره

_ تیکه هات تمومی نداره ساره!

_ پس از من نپرس چیکار کنم! گند و زدین

کالالفه خم شدم و صدای آهنگ را پایین آوردم :

_ من مقصرم؟ میذاشتم اون تو بمونه؟

بالالفاصله صدای آهنگ را بلندتر از قبل کرد :

_ از آخرش یا میمرد یا آزاد میشد دیگه

شگفت زده سر تکان دادم :

_ من و بگو از کی راهکار میخوام

وارد بزرگراه که شد بدخلق پرسیدم :

_ کجا میری؟ من و بذار دانشگاه



 

کنجکاو نگاهش کردم :

_ اینجا کجاست؟

از عمارت زیادی دور بود...

_ باید تا شب یک جایی پیدا کنیم بمونیم دیگه!

_ حاجی گفت قبل هفت...

متعجب خندید :

_ تو دیگه خیلی شوتی بشر! خدایی تو کار تو و امیر موندم
... میخوای بری با خانواده مریم گل بگی و گل بشنوی؟

دندان هایم را روی هم فشردم :

_ لعنت به زبونت ساره! نخیر قصد نداشتم شب و
برگردم ... تورو گفتم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو
کالالسات شروع نشده چه دانشگاهی؟ من حاج بابام مگه؟

_

  _



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

پشت چراغ قرمز ایستاد و آهنگ را تغییر داد :

_ بروبابا من شماهارو به زور تحمل می کنم چه برسه
جمع غریبه

با تاسف سرتکان دادم
ساره از مرحله ی رک بودن گذشته بود!

روبه روی هایپرمارکتی ایستاد :

_ بشین تا بیام

چشمانم را بستم :

_ یک آب معدنیم برای من میگیری؟ سر درد دارم

بدون حرف پیاده شد
دست به سینه نشستم و نفسم را بیرون فرستادم

چندسال پیش هرگز فکر نمی کردم سیما ، امیرواالال و
چاوش را کنار بگذارم و همراه ساره شوم

ساره همیشه کمرنگ و دوست نداشتنی بود

جگوار سبا ساالالر 



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

موضوع اصلی غیبت ها و پچ پچ های دخترانه یمان با
سیما!

در عقب را باز کرد
سرم را برگرداندم و متعجب سر تکان دادم :

_ این همه خرید چرا؟!

بطری آب را دستم داد ، بدون حرف سمت هایپر مارکت
برگشت و مشماهای دیگری به خریدهای قبلی اضافه کرد

از سمت راننده که سوار شد خیره نگاهش کردم :

_ کجا میریم؟

عاصی شده با اخم نگاهم کرد :

_ اه ... امیر چطوری تحملت میکنه االالی؟!

چشم غره ای به صورت طلبکارش رفتم و بی حرف منتظر
ماندم

روبه روی آپارتمانی قدیمی ایستاد :



سبا ساالر

جگوار 

_ بپر پایین

_ 

در سکوت مشمای میوه و نان باگت را برداشتم که در دیگر
را باز کرد :

_ سوسیس هارو هم بردار ... باال چیزی پیدا نمیشه تا شب
ضعف می کنیم

ساختمان دوواحده بسیار قدیمی بود

کلید را که از کیفش دراورد متعجب پرسیدم :

_ خونه ی خودته؟

بی خیال یک کلمه جواب داد :

_ نه

پشت سرش از پله ها باال رفتیم
در ورودی را باز کرد :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ کفشاتو در نیار

ثانیه ای مکث کردم و بعد کفشم را دوباره پوشیدم و وارد
خانه شدم

پنجاه متر بیشتر نمی آمد
زمینی بدون فرش ، کاناپه هایی اسپرت با تابلو و نقاشی
هایی که روی دیوار نصب شده بود چند وسیله ی دیگر

وارد آشپزخانه شد :

_ خریدارو بیار اینجا

صدایش را باال برد :

_ پیمان؟

بهت زده پرسیدم :

_ کسی خونه ست؟

_ لباساتو در بیار تا شب اینجاییم ... سوسیس هاروهم
خودت باید سرخ کنی

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

شال و مانتواش را روی کاناپه انداخت و سمت اتاق رفت
خانه آنقدر کوچک بود که صدایش را می شنیدم :

_ چی کشیدی باز؟ بو گندش خونه رو برداشته ... پاشو
یک دستی به اینجا بکش

سمت سوسیس ها رفتم و به دنبال چاقو و تابه در آشپزخانه
چشم گرداندم

صدای گرفته ی مردانه ای در گوشم پیچید :

_ کی اومدی؟ نگفتم پانشو بیا اینجا؟ برو بیرون حال ندارم

چشمانم از این گشاد تر نمی شد
حتی من و چاوش هم با او اینطور صحبت نمی کردیم!

_ زر نزن پیمان ... پاشو پنجره رو باز کن دوش بگیر

صدای مرد باالال رفت :

_ الالمصب میگم نمیخوام اینجا باشی

ساره بی توجه به او از اتاق بیرون آمد و به من توپید :

_ چرا ماتت برده؟

جگوار سبا ساالالر 



 

آرام زمزمه کردم :

_ بیا تابه بده

صدای مرد از اتاق آمد :

_ کیو راه انداختی دنبال خودت؟

ساره در کابینت را باز کرد و تابه ای روی میز گذاشت :

_ بیا

سوسیس ها را خرد کردم :

_ دوستته؟

نگاهم به سوسیس ها بود
بی خیال جواب داد :

_ دوستمه ... سیب زمینیم سرخ کن دوست داره

چپ چپ نگاهش کردم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ آوردیم براتون آشپزی کنم؟!

_ هفت رنگ پلو که درست نمیکنی!

_ 

با دیدن مردی که از اتاق بیرون زد و خیره مان شد معذب
به ساره خیره شدم

بی خیال به مرد اشاره زد:

_ برو دوش بگیر

_ چیکار دارید می کنید اینجا؟

زیرچشمی نگاهش کردم
موهایش بلند و شلخته بود ، ریش داشت و چشمان قرمزش

ترسناک بود اما با این همه چهره ی زیبایی داشت

چشمان روشن و لب هایی خوش فرم که از بین ریش های
نامرتبش به چشم می آمد

ساره در یخچال را بهم کوبید :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ رب نداره االی

سعی کردم نگاه تیز مرد را نادیده بگیرم :

_ رب نمیزنم

صدای مردانه اش عصبی بود :

_ اینا چیه باز خریدی؟ دفعه آخر ریختمشون تو سطل
آشغال حالیت نشد ساره؟

کالفه به ساره خیره شدم :

_ من اعصاب برام نمونده ساره ... خودم به اندازه کافی
دارم میکشم ... ازاون عمارت زدم بیرون دنبال چندساعت

آرامش! اگر قراره اینجام...

میان جمله ام پرید :

_ خب بابا شلوغش نکن

چشم غره ای به مرد رفت :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ تو هم آدم باش دیگه پیمان

با اخم سوسیس ها را داخل روغن ریختم
صدای پچ پچشان می آمد اما برایم اهمیتی نداشت

این روی ساره برایم غیرقابل باور بود
او ، در این خانه ، کنار مردی که هر لحظه پسش می

زد ... نمی شد!

تابه را که روی میز گذاشتم پیمان کنار ساره نشست :

_ دستتون درد نکنه .. من خبر نداشتم قراره بیاید ...
شرمنده اگر بی احترامی شد

ساره اجازه ی جواب دادن نداد :

_ خانواده هووش داشتن میومدن اوردمش اینجا

شاکی نگاهش کردم که طلبکار سر تکان داد :

_ چیه؟

پیمان گلویش را صاف کرد :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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_ اول فکر کن بعد حرف بزن

_ تو خودت نگفتی چی کشیدی که چشمات هنوز قرمزه؟

اینبار او شاکی نگاهش کرد :

_ بسه

_ 

ده دقیقه بعد که مرد سیگاری آتش زد و وارد اتاق شد روبه
ساره زمزمه کردم :

_ این کی بود؟

_ گفتم دوستم! چه قدر سوال میپرسی االی

موبایلش را باال گرفت و ادامه داد :

_ گوشی خودت کجاست؟ امیرواال هشت بار زنگ زده

حرفش تمام نشده که دوباره صفحه موبایل میان دست هایش
روشن شد

جگوار سبا ساالر
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_ موبایلم مونده خونه ... جوابشو بده 

بی خیال رد تماس داد :

_ فعال شوهرت باید برای دورهمی شب آماده شه!

با تاسف سر تکان دادم و از آشپزخانه بیرون زدم

ساره بسته های گوشت را داخل یخچال گذاشت و من آرام
پرسیدم :

_ چرا براش خرید می کنی؟ معلومه اصال خوشش نیومد

بی خیال شانه باال انداخت :

_ من خرید نکنم که همینجا از گرسنگی میمیره

صدای مرد از اتاق آمد :

_ خرید می کنه پولشو به رخ بکشه ... از تحقیر کردن
خوشش میاد ... از در بندازیش بیرون از پنجره میاد تو بعد

منت گذاشتنشم به راهه ... مگه نه دخترحاجی؟!

جگوار سبا ساالر
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بحثشان که باالال گرفت ، بی توجه به آن ها سمت تراس
کوچک خانه رفتم

رابطه شان برایم جالب بود
هرچه از دهانشان در می آمد بهم می گفتند و بعد از چند

دقیقه انگار هیچ اتفاقی نیفتاده کنار هم می نشستند

تا شب چندبار دیگر دعوایشان شد و من هربار بیشتر
مطمئن میشدم این مرد متعلق به این محله نیست و وقتی

ساره میان یکی از بحث هایشان خونسرد فریاد کشید "گند
بزنن به اون دانشگاهی که تو استادش بودی" مطمئن شدم

هیچ چیز سر جای خودش نیست

هوا تاریک شده بود
بازهم به تراس آمده بودم تا از سروصدایشان و ترکش های

عصبانیت ساره در امان باشم

_ ساره زیاد از خانوادش نمیگه

درجا پریدم و بهت زده نگاهش کردم
سرووضعش طوری بود که اگر او را نیمه شب در خیابان

می دیدم می ترسیدم

_ شرمنده نمیخواستم بترسونمت

جگوار سبا ساالالر 



 

معذب سر تکان دادم :

_ مهم نیست نترسیدم!

_ همونطور که گفتم ساره از خانوادش حرفی نمیزنه ... تو
این چهارسال فقط می دونم نوه ی صاحب گاوداری های

سیگل و یک خواهر داره ... اما از تو و شوهرت زیاد گفته

ابروهایم باال پرید
ساره درباره ی ما با مردی که احتماال دوست پسرش بود

صحبت می کرد!
چه عجیب!

_ 

_ من تحسینت میکنم

چشمانم از این گشاد تر نمی شد :

_ چی؟!

آرام خندید :

جگوار سبا ساالر
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_ من و اینطوری نبین ... بهت قول میدم اگر چهار پنج
سال پیش میدیدیم نظرت با االالن فرق داشت

شرمنده سرم را تکان دادم :

_ نه ... من اصالال...

جمله ام را قطع کرد :

_ من تحسینتون میکنم! هم تو رو هم شوهرت رو ... راهی
که شما اومدین کار هرکسی نبود

پوزخند زدم
خواستم بگویم کجای کاری؟

نصف راه را ساره حتی خبر هم ندارد
شروع مسیر من و امیرواالال چهارده سالگی من بود

در آرتاویل!

آرتاویلی که شک ندارم اسمش حتی به گوش تو و ساره هم
نخورده است...
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_ میدونی اگر کسی داستانتونو بشنوه ممکنه به تو حق بده
یا طرف شوهرتو بگیره ... اما من میگم هرکس بگه اون  
طرف دیگه حق نداشته احمقه!  

نگاهم را از صورتش گرفتم
این مرد با این وضع ، در این خانه با یخچال خالی ، با این

رفتار و طرز صحبتی که به وضعیتش نمی آید که بود؟!

سیگاری از جیب پیراهنش بیرون آورد :

_ دودش که اذیتت نمیکنه؟

سرتکان دادم و بعد بویی در مشامم پیچید که این روزها
زیاد کنار امیرواالال تجربه اش می کردم

_ از ساره بپرسی از نظرش شما دوتا

مکث کرد و من ناخوداگاه خندیدم :

_ دوتا احمق بی عقل!

سرش را تکان داد و کام دیگری از سیگارش گرفت :
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_ از من بپرسی میگم دوتا عاشق! یکی بخاطر اون یکی
راضی شد سفته امضا کنه ... اون یکی بخاطر سفته ها

مجبور شد به ساز بقیه برقصه ... اون وقت کدوم احمقی
میتونه بگه تو مقصری؟ یا بگه اون مقصره؟

صدای غرغر ساره از داخل آمد :

_ دارم صداتو می شنوم پیمان!

مرد بی توجه به او ادامه داد :

_ آدما رو ول کن ... اونا داستانتو بشنون دور هم جمع
میشن و هر کدوم یک نظر میدن ... یکی حق رو به تو

میده یکی به اون ... از نظر یکی تو مقصری از نظر یکی
شوهرت ... اما مگه مهمه حرف اونا؟ بذار هرطوری
دوست دارن فکر کنن ... تو زجر کشیدی ، این راهو

انتخاب کردی تا عشقت رو زنده نگه داری و اونم بخاطر
تو هرلحظه داره جون میده ... واسه یک مرد هیچی بدتر
ازین نیست که حق انتخابتو ازت بگیرن ، دستتو ببندن و

خودشون برات انتخاب کنن ... اونم داره هر لحظه بخاطر
تو میمیره ... حاالال عالم و آدم جلسه تشکیل بدن و دنبال
مقصر بگردن ... مقصر کسیه که شمارو انداخته تو این

هچل!



سبا ساالر
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_ 

تکه پرانی های ساره که شروع شد ، سیگارش را خاموش
کرد و با خنده داخل رفت

من اما همانجا ماندم و به حرف هایش فکر کردم

ساعت از یازده گذشته بود که از خانه بیرون آمدیم

ساره ماشین را روشن کرد و موبایلش را سمتم گرفت :

_ بگیر

موبایل را از دستش گرفتم :

_ چیکارش کنم؟

_ روشنش کن! اون دیوونه هم زنگ زد خودت جوابشو بده
... حوصله ندارم

 لبم را گزیدم
خیال می کردم امیرواال جز همان بار دیگر تماس نگرفته

است :

جگوار سبا ساالر
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_ خاموش کردی؟!

_ آره

_ زودتر روشن می کردی ... من تو حال خودم نبودم تو
چی؟ االن از نگرانی مرده

بی خیال شانه باال انداخت :

_ آدامس داری؟

با تاسف سر تکان دادم
به محض روشن شدن موبایل ، پیام ها پشت سر هم رسید

بیست و یک تماس بی پاسخ!

Rموبایل که در دستم لرزید بالفاصله دایره سبز را را فشردم

صدایش طوری گرفته بود که انگار ساعت ها فریاد کشیده
است :

_ گوشی و خاموش میکنی؟ احمق آشغال ... دستم بهت
برسه کشتمت ساره ... تو اینقدر عوضی بودی و ما نفهمیده

بودیم

جگوار سبا ساالر
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لبم را محکم فشردم و ناخوداگاه موبایل را سمت ساره
گرفتم

جرات صحبت کردن نداشتم!
ساره اما خونسرد موبایل را کنار گوشش گرفت :

_ باز چیکار کردم داغ کردی؟

صدای امیرواالال را نمی شنیدم
ساره راهنما زد و پیچید ، هم زمان آرام خندید :

_ آخی ... بگو جون من

ثانیه ای مکث کرد و ادامه داد :

_ داد نزن سر من ... دوباره خاموش میکنم بره تا فرداها

کالالفه پوف کشیدم
دنبال دعوا بود!

_ آره هرچی تا االالن دستت بهم رسیده از این به بعدم
میرسه ... به من چه تو جوگیری ... پلیس و بیمارستان

کیلو چنده؟ مگه بچه پنج ساله گم کردی ... میخواستی نری

جگوار سبا ساالالر 



 

بهت زده بازویش را گرفتم :

_ چی شده؟

بی توجه به من خندید :

_ آره میرفتی میگفتی جناب سرگرد خانواده اون زن دیگم
داشتن میومدن ، زن اولی رو گم کردیم

صدای فریاد عصبی امیرواال حتی به گوش من هم رسید
ساره بی اعتنا تماس را قطع کرد :

_ هار شده

_ چرا بهش نمیگی با همیم؟! خوشت میاد تا پای سکته
ببریش؟

_ نترس نمیمیره! االن بریم میبینه باهمیم دیگه

نفس عمیقی کشیدم و منتظر ماندم برسیم
بحث با ساره کار من نبود!

_ 

جگوار سبا ساالر
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وارد کوچه که شدیم دیدمش

شلوار ورزشی مشکی رنگی با دو خط سفید به پا داشت و
دکمه های باالیی پیراهنش باز بود

ساره پایش را روی ترمز فشرد و خندید :

- این با همین سرو وضع جلوی خانواده زن جدیدش ظاهر
شده ؟!

مضطرب زمزمه کردم :

- خیلی حرف میزنی ساره

قبل از اینکه بتواند جوابی بدهد در سمت من باز شد و
دستی بازویم را کشید

بی تعادل از ماشین پیاده شدم

صدای فریادش هم زمان که دستم میان انگشتانش فشرده می
شد ، در گوشم پیچید :

جگوار سبا ساالر
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- کدوم گوری بودی از صبح که نتونستی یک زنگ بزنی ؟

آرام جواب دادم :

- گوشیم جا مونده بود

دست دیگرش را باالال گرفت
گوشی موبایل میان انگشتانش بود :

- وقتای دیگه این ماسماسک یک ساعتم ازت دور نمیشه

صدای نفس های عصبی اش در گوشم پیچید

ثانیه ای مکث کرد و بعد عصبی موبایل را روی زمین
پرت کرد

از صدای برخوردش با آسفالت خیابان در جا پریدم

ساره بهت زده جلو آمد :

- چته دیوونه ؟!

با چشمان به خون نشسته سمت ساره برگشت و صدایش را
باالال برد :

جگوار سبا ساالالر 
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- همه این آتیشا از گور تو بلند میشه بی شرف

به سمتش که حمله ور شد با جیغ بازویش را کشیدم :

- بسه امیرواالال!

عصبی سمتم برگشت. موهایش را چنگ زد و خشمگین
غرید :

- یازده ساعته نیستی... میفهمی ؟! یازده ساعته مثل مرغ
سر کنده دارم بال بال میزنم... یازده ساعته دارم با حاجی و

چاوش دعوا میکنم که ولت کردن با این دختره بری

ساره قفل ماشین را زد و طوری که انگار اتفاقی نیفتاده
سمت خانه برگشت :

- باید ازم ممنون باشی... سر زن اولی رو گرم کردم که تو
به دومی برسی... حاالال مهمونای عزیزت رفتن ؟

بازوی امیرواالال را محکم تر گرفتم تا به سمتش حمله ور
نشود

- برو تو دیگه ساره

جگوار سبا ساالالر 
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قبل از ادامه ی بحث با باز شدن در هر دو نفرشان سکوت
کردند

_

چهره پدر مریم مثل دو بار قبل درهم بود و چشمان مادرش
هم پر از غم...

پدرش با دیدنمان پوزخند زد :

- خب خداروشکر عروستون هم پیدا شدن

حاجی دلخور نگاهم کرد

حق به جانب که سر تکان دادم نفسش را آه مانند بیرون
فرستاد :

- بازم من شرمندتون شدم

صدای مرد ذره ای انعطاف نداشت :

- من و همسرم امیدی به ادامه ی این وصلت نداریم
حاجی... فقط دندون رو جیگر گذاشتیم ببینیم آخر و عاقبت

جگوار سبا ساالالر 
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این ازدواج چی میشه و دخترمون کی از خر شیطون میاد
پایین... ما انتظار نداریم از شازده ی شما برامون داماد

دربیاد!

 بینی اش را باالال کشید و دستش را پشتم گذاشت :
امیرواالال

- بریم تو

صدای زمزمه ی مرد در گوشم پیچید :

- الال اله االال هللاهللاهللاهللا...

روی زانوهایم نشستم و به صفحه ی شکسته موبایل خیره
شدم

صدایم گرفته بود :

- صفحش شکسته

کالالفه با بدخلقی دستم را کشید :

- پاشو گفتم...

از جا بلند شدم و قهرآلود سرم را برگرداندم که غرید :
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- بوی سیگار میدی چرا ؟

از زیر نگاه سنگینشان فرار کردم و بی توجه به حاجی از
کنارش گذشتم و وارد شدم

امیرواال پشت سرم آمد :

- با تو دارم حرف میزنم...

با حرص خندیدم :

- نترس سیگاری نشدم... اصال بالفرض که بکشم... تو که
جدیدا تو سیگار کشیدن اوستا شدی چی میگی ؟!

متوجه آرام شدن قدم هایش شدم

بازویم را کشید :

- یعنی چی ؟!

دستم را عقب کشیدم :

- ولم کن

جگوار سبا ساالر
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- سیگار کشیدی ؟!

به چشمان قرمز و فک منقبض شده اش خیره شدم

بوی سیگار لباس هایم از پیمان بود...

- نه نکشیدم ... ول کن دستمو امیر

_ 

_ بوی چیه پس؟ ساره کشیده؟

ناچار به نشان مثبت سرتکان دادم و دستم را با زور عقب
کشیدم

بدون مخالفت پشت سرم آمد :

_ از صبح با ساره ای؟

آرام جواب دادم :

_ آره

جگوار سبا ساالر
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_ کجا بردت؟!

موبایل شکسته را میان انگشتانم فشردم و جوابش را ندادم
این اضطراب ها برایم زیادی بود...

وارد که شدیم مریم را دیدم
کنار سیما نشسته بود

کت دامن آبی رنگ شیکی به تن داشت و چشمانش اشکی
بود

توجهی نکردم
برایم اهمیتی نداشت

حتی اگر بلندتر زار می زد ، بیشتر زجر می کشید و قلبش
بیشتر می شکست بازهم مهم نبود

تاوان حماقت هایش بود...

سمت پله ها برگشتم
امیر واال شاکی از جواب ندادنم پرسید : 

_شام خوردی؟

صدای لرزان مریم باعث شد سر جایم بایستم : 

_ از قصد این کارو کردی
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ابروی راستم باالال پرید و ناخواسته پوزخند زدم
روی پاشنه پا سمتش چرخیدم و با چشمان تنگ شده سر

تکان دادم :

_چی؟!

از کنار سیما بلند شد و جلو آمد
چشمانش قرمز بود و چانهاش می لرزید :

_ از قصد امشب رفتی و موبایلتم نبردی

امیر واالال بی حوصله بازویم را کشید :

_ ولش کن اینو ... بریم باالال

مریم دوباره صدایش را باالال برد :

_ میدونستی امیر دیوونه میشه از قصد این کارو کردی تا
بازم جلوی پدر و مادرم بی تفاوت باشه و توهین کنه

به جای درک معنای جمالالتش با حماقت به این فکر کردم
که حق ندارد امیرواالال را اینطور صدا بزند!



 

_ چی چیو بشین؟! ازتون خواستم فقط چند ساعت درست
رفتار کنید تا خیال پدرم راحت شه اونوقت شما چیکار

کردین؟!

امیرواال بی اعصاب به سیما اشاره زد : 

_ ببند دهنشو حوصله اینو دیگه ندارم

چشمانم را در حدقه گرداندم و سمت پله ها برگشتم که 
کسی بازویم را چنگ زد

قبل از اینکه بفهمم چه شده امیرواال دست مریم را با 
خشونت از بازویم جدا کرد و عقب هلش داد

جگوار سبا ساالر
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سیما آیلین را روی کاناپه گذاشت ، سمت مریم آمد و دستش
را گرفت :

_ مریم جان بیا بشین عزیزم امیرواالال توهین نکرد که ...
انشاهللهللهلل با مرور زمان همه چی درست میشه

_
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دندان هایم را روی هم فشردم و نتوانستم بیش ازین سکوت
کنم :

_ نکنه خودتم باورت شده بیگناهی؟ پس بذار یاداوری کنم
هربالالیی سرت میاد تقصیر خودته

طوطی وار تکرار کرد :

_ امشب از قصد این کارو کردی

با صدای بلند جیغ زدم :

_ آره از قصد کردم ... به نظر خودت حق داری حرفی
بزنی؟

با حرص خندید ، دست هایش را سمتم دراز کرد و به
امیرواالال و سیما اشاره زد :

_ روی واقعیشو دارید میببنید؟!

_ هرچی که هستم اونقدر غرور و شخصیت دارم که روی
زندگی دیگران آوار نشم ... برای چی ناراحتی؟! مگه برای
همین تحقیر شدنا نرفتی محضر؟ نکنه نمیدونستی امیرواالال

زن داره؟

جگوار سبا ساالالر 



 

با حرص خندیدم
از شدت خشم صدایم می لرزید و بینی ام بخاطر بغض های

فرو خورده می سوخت:

_ پدرت خیالش راحت شه؟! اون بنده خدا با داشتن دختر
حقیری مثل تو هرگز نمی تونه اروم بگیره

دستش که باال رفت ذره ای حرکت نکردم و حتی نگاهم را
از چشمان قرمزش نگرفتم

امیرواال به جای من با شدت عقب هلش داد و من می دانستم
این مرد انقدر از صبح اضطراب داشته که دیگر جایی

برای مریم و مظلوم نمایی هایش ندارد :

_ مراقب رفتارت باش ... بذار این دو روزی که مثل
بختک افتادی رو زندگیمون رد شه بره

مریم به کمک سیما تعادلش را حفظ کرد و صدای محکم
حاجی از پشت سر بلند شد :

_ امیرواال!

سمت پله ها برگشتم

جگوار سبا ساالر
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سبا ساالر

جگوار 

امیرواال بی توجه به او دوباره پرسید :

_ شام خوردی

آرام زمزمه کردم :

_ گرسنه نیستم

_ بیا حرف بزنیم

حاجی سمت آیلین که به گریه افتاده بود رفت و من آرام
پوزخند زدم :

_ حرفاتو پیش بقیه زدی ، گوشیمم شکوندی ، چی مونده
که نگفته باشی؟

امیرواال عصبی جواب داد ، سیما سعی کرد جیغ های
وحشت زده ایلین را ساکت کند اما موفق نبود ، حاجی رو
به امیرواال هشدار داد ، ساره بی خیال از اشپزخانه بیرون
آمد و تکه ای پراند و من با نگاهی سرد به مریم خیره شدم

و به اطراف اشاره زدم :

_ به عمارت سزاوارا خوش اومدی! فقط از بیرون قشنگ
بود نه؟!

جگوار سبا ساالر
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_ 

در تاریکی ، روی تخت به پهلو، پشت به در دراز کشیدم و
چشمانم را بستم

من اینجا چه کار می کردم؟! نمیدانستم
چه کسی فکرش را می کرد...

در محکم باز شد و ثانیه ای بعد به هم کوبیده شد

فضای اتاق که روشن شد پلک هایم را روی هم فشردم و
گرفته زمزمه کردم :

_ خاموشش کن

 باالی سرم ایستاد 
 چشمانم را باز نکرده بودم اما احساس می کردم

_چته؟ سردرد داری؟

صدایش سرد بود 
برای دومین بار لب زدم : 
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_ من اینجا چیکار می کنم؟

واضح نشنید : 

_ چی؟

دستم را از روی چشمانم برداشتم پلکهایم را از هم فاصله 
دادم و راست روی تخت نشستم

سمت اویی برگشتم که دست به کمر باالی سرم ایستاده بود 
و معلوم بود بعد از باال آمدن من دقایقی طوالنی با افرادی

که پایین بودند سر و کله زده بود :

_ من اینجا چیکار می کنم؟ من االن باید آرتاویل می بودم
احتماالً با یکی از دوستای اکتای ازدواج کرده بودم دو سه

تا بچه داشتم و بزرگ ترین دغدغه زندگیم انتخاب غذا
برای ناهار بود

وارفته نگاهم کرد و من بغض کرده ادامه دادم : 

_ اکتای هنوزم باهام سرد و جدی بود، آسکی نازم رو می
خرید و اصالن هر روز برای دیدنم میومد، بی بی جان
دور از چشم بقیه نصیحت می کرد و آتا از اینکه دختر

کوچکش خونه شوهرشه و دیگه مسئولیتی نداره خوشحال
بود

جگوار سبا ساالر
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صدایم لرزید و گونه هایم خیس شد :

_ احتماالً یک پسر شبیه اکتای بزرگ می کردم و یک
دختر مثل خودم و آسکی ... تمام تالشم رو میکردم که تو
سر بچه هام چیزهایی را فرو کنم که مردم توقع داشتن تا

شوهرم و خانواده اش رو راضی نگه دارم

میان گریه پوزخند زدم و ادامه دادم :

_در کل خیلی خوشبخت بودم

آب دهنش را فرو داد و مستاصل نگاهم کرد 
لب پایینش را با زبان ترک کرد و با لحنی عجیب پرسید : 

_ و این همون زندگیه که میخوای؟

بدون مکث سرم را به نشانه نفی تکان دادم :

_ نه

خواست حرفی بزند که زودتر ادامه دادم :
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_اما حتی توی کابوس هم نمیدیدم که بچه هامو از دست
بدم، به خاطر آزادی شوهرم سفته امضا کنم، به ازدواج

دومش رضایت بدم و مثل احمقها توی خونهای زندگی کنم
که زن دوم اونجاست!

موهایش را چنگ زد و ناامید به زمین خیره شد
بیحال زمزمه کردم :

_خسته شدم

بالالفاصله جواب داد :

_ چیکار کنم برات؟

_می خوام برم

_

با چشمان قرمز خیرهام شد :

_ کجا؟

_ نمیدونم... مهم نیست کجا... من نمیخوام اینجا بمونم ...
هر جایی به جز این عمارت ... با حاجی صحبت کن ... تو
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بگی کوتاه میاد اگر به من بود هیچ وقت برنمیگشتم تو این
خونه

نگاهم کرد و بعد از مکث کوتاهی پرسید :

_ پس چرا برگشتی؟

سردرگم سر تکان دادم :

_ حاجی اجازه نداد ... تهدیدم کرد گفت باید بمونی گفت
ناموس سزاوار تو عمارت میمونه ... نمیدونم به خاطر
ترس از حاجی و سفته هایی که دستش بود برگشتم یا به

خاطر احترامی که این همه سال براش قائل بودم و حاالال
نمیتونم نادیده بگیرم ... نمیدونم چرا، فقط میدونم برگشتم

ولی دیگه نمیتونم ... ولم کنید ... من نمیدونم آخر این
ماجرا به کجا ختم میشه ... هیچ نظری ندارم فقط میدونم

دیگه کشش ندارم ... بریدم ... فقط چند روز گذشته اما من
معنی چند سال پیر شدن تو چند روز رو فهمیدم ... ازش

بخواه بزاره برم امیرواالال

روبرویم نشست و صورتم را محکم میان دستانش گرفت :

_حاجی هم بزاره من نمیزارم بری
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اشک از چشمم روی گونهام سقوط کرد ، از روی لبم
گذشت و باالالخره دست امیر واالال را خیس کرد :

_ من اینجا بمونم میمیرم

_ تو بری منم میمیرم، اگه قراره بمیریم کنار هم بمیریم!

فایده نداشت
میدانستم او هرگز راضی نمیشود...

دستش را از روی صورتم کنار زدم و پشت به او دراز
کشیدم

متوجه شدم مشغول دراوردن پیراهنش است و بعد بدون
اینکه لمسم کند پشت سرم دراز کشید

صدای تیک فندکش را که شنیدم آرام زمزمه کردم :

_ نکش سرم درد میکنه

طعنه زد :

_ سر دردت برای اینه که از صبح تو دود سیگار ساره
خانوم بودی ... از سیگار من نیست

جگوار سبا ساالالر 



 

جوابش را ندادم
فندک را روی پاتختی انداخت

از صدایش تشخیص دادم

سیگاری روشن نکرده بود
کمی بعد آرام پرسید:

_ گوشیت کو؟ صبح ببرم درست کنم

ناخوداگاه پوزخند زدم :

_ الزم نیست

_ از صبح هزار جور فکر مزخرف به کله ام اومد ...
عصبی بودم

همان طور که قطره اشکی از میان پلک های بسته ام روی
بالشت سقوط می کرد لب زدم :

_ کاش حداقل همدیگه رو داشتیم امیرواال

حرف دیگری نزد و من هم ادامه ندادم
کمی بعد از جا بلند شد
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 ماه بعد"۶"

همانطور که با گوشه شال سرمه رنگم بازی میکردم به
تابلوی رو به رو خیره شدم

صدایش از پشت سرم آمد :

_ از چنین طرح های خوشت میاد؟

 : بی حال نیم خیز شدم 
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از باد خنکی که به صورتم خورد فهمیدم پنجره را باز کرده

زیرچشمی نگاهش کردم

سیگارش را آتش زد و به خاطر اینکه دودش داخل
برنگردد از پنجره بیرونش گرفت

دوباره چشمانم را بستم اما می دانستم امشب از خواب
خبری نیست...

_



سبا ساالر
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_ سالم

برخالف من صورتش مثل همیشه شاداب و پر انرژی بود 
شال سفیدی روی سر داشت و موهای زیتونی رنگش روی 

پیشانی اش ریخته بود

به جای اینکه جواب سالم مرا بدهد آرام خندید :

_ زود اومدی عزیزم

نگاهم را به زمین دوختم : 

 _تو خونه حوصلم سر رفته بود

روی صندلی نشست ، کمی خودش را جلو کشید و
همانطور که دستانش را روی میز روبرویش می گذاشت

انگشتانش را در هم قفل کرد :

_ حوصلت سر رفت یا اونجا موندن آزارت میده؟

با صداقت جواب دادم : 

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 
 

 
 
 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ آزارم میده در حدی که حاضرم برای رسیدن به مطب
شما دو ساعت قبل از عمارت بزنم بیرون اونم در حالی که

فقط چهل دقیقه تو راهم

با آرامش سرش را تکان داد :

_دیگه قرص مصرف نکردی مگه نه؟

سرم را به نشانه نفی تکان دادم :

_ نه دو هفته است لب به هیچ قرصی نزدم

خندید
به حرص کمرنگی که در جمله ام وجود داشت احتماالالً 

_ چه عصبانی!

درست فکر کرده بود
مثل همیشه

عصبانی بودم اما نه از او... از آریا ، پیمان و بیشتر از
همه از ساره
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با سوالی که پرسید برای چندمین بار مطمئن شدم که ژاله
بهرنگ ، روانشناس و دوست عزیز پیمان قدرت ذهن

خوانی دارد!

از پیمان و ساره مگه نه؟ _ احتماالالً 

آه کشیدم :

_ بیشتر ساره و اریا ... ساره تمام قرصامو ریخت سطل
آشغال، آریا هم که هربار باهاش حرف میزنه بیشتر

تشویقش میکنه

به این دلیل که مجبورت میکنه پیش من  ً _ از پیمانم حتما 
بیای!

آرام زمزمه کردم:
_ اینطور نیست

اینجا آمدن را دوست نداشتم
روبروی زنی که احساس میکردم از هر لحاظ خوشبخت
است بنشینم و از مشکالالتم که تمامی ندارد صحبت کنم

او تمام وقت لبخند بزند ،به آرامش دعوتم کند و
راهکارهایی بی نتیجه برای بهتر شدن وضعیت دهد!



 

_اوضاع خونه چطوره؟

 _ مثل همیشه

_امیرواال هنوزم شب ها دیر میاد؟

_ بعضی وقتا نزدیک صبح! حاجی هربار باهاش بحث
میکنه ... بیشتر ازین عصبانیه که نمیدونه نوه عزیزش کجا

می ره!

_ تو میدونی؟!

_ زیاد باهم حرف نمیزنیم ... عمارت نیست وقتایی هم که
میاد تو اتاق خودمونه اما سعی می کنیم با هم روبرو
نشیم ... من خودمو به خواب میزنم اونم برای سیگار

کشیدن میزنه بیرون اما شک ندارم پیش علیرضا یا کیهانه

سری برایم تکان داد : 
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اما با این همه دقایقی که اینجا میگذراندم را به زمان هایی
که در خانه بودم ترجیح میدادم

_
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_حس می کنم اون از تو داغون تره ... تو از ساره، پیمان
 آریا دلخوری اما امیرواالال از تو تنها تره! بازم تو اونا رو

و
داشتی که روانشناس معرفی کنن و کنارت باشند اما امیر

واالال چی؟ اونم االالن از لحاظ روحی به هم ریخته احتیاج
داره با یکی حرف بزنه کاش میشد تو راضیش کنی به

روانشناس مراجعه کنه تا این دوران را پشت سر بذارید

پوزخند زدم :

_ما حتی درست با هم حرف نمیزنیم! شاید فقط سالالم ،
صبح بخیر ، شام خوردی؟ ، خداحافظ!

_کسی نیست که ازش بخوای با امیرواالال صحبت کنه؟

دست به سینه به صندلی تکیه دادم و لبم را با زبان تر
کردم :

_ نه همین چند کلمه هم که با من صحبت میکنه با بقیه
خونه حرف نمیزنه

با تمام شدن حرف هایم مثل همیشه سکوت کردم و اینبار او
شروع کرد
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رفتارهایی که از امیرواالال برایش تعریف کرده بودم را
برایم تحلیل کرد ، راهکار داد ، توصیه هایی که بارها در
این جلسات گفته بود را تکرار کرد و آنقدر حرف زد که

نفهمیدم کی تایم مشاوره تمام شد

از در که بیرون زدم مثل همیشه سر وقت زنگ زد

موبایل را کنار گوشم گرفتم :

_کجایی االالی؟

آرام جواب دادم :

_ سالالم گفتم که نیازی نیست بیای خودم میرم

_ دیدمت قطع کن

ماشین مدل باالالیش که روبه رویم ایستاد
اخم کرده یک قدم عقب رفتم

پنجره سمت من را پایین داد و خودش را کمی جلو کشید :

_سوارشو کار دارم باهات



سبا ساالر

جگوار 

سرم را باال انداختم :

_ تو موقعیتت رو نمیفهمی آریا؟

 من میفهمم ولی مثل اینکه تو نمیفهمی که مجبورم می _
کنی از ماشین پیاده شم

منتظر جواب نماند در راننده را باز کرد و بیرون پرید 

_ 

ترسیده نگاهی به اطراف انداختم :

_برو سوار شو اگه کسی ازت عکس بگیره چی از شایعه
درست کردن خوشت میاد؟

عینک آفتابی اش را به چشم زد و روبرویم ایستاد :

_ ژاله چی میگفت؟

در این مدت فهمیده بودم عادت دارد زود با همه صمیمی
شود

بدون اینکه منتظر بماند جوابش را بدهم ادامه داد : 

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ وزیری با یکی از شعرا خیلی حال کرده داریم روش کار
میکنیم

ناخواسته لبخند زدم
تنها خبر خوب بعد از مدت ها!

با خنده انگشت اشاره اش را روی چال گونه ام زد و
بالالفاصله دستش را برداشت :

_ باالالخره خندیدیا

: ابروهایم به هم نزدیک شد 

ً _نکن لطفا 

بارها دیده بودم با ساره ، پیمان و چاوش هم همینطور
برخورد می کند اما باز هم معذب میشدم

بدون اینکه ناراحت شود در جلو را برایم باز کرد :

_ بشین بریم

صندلی جلو نشستم و کمربندم را بستم

جگوار سبا ساالالر 



 

 

 

 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

به محض روشن کردن ماشین صدای یکی از آهنگهای
خودش در فضا پیچید

بدون اینکه دست خودم باشد خندیدم :

_ خودشیفته!

دستی به موهایش کشید و با نیش باز چشمک زد :

_ صدا از این بهتر سراغ داری بگو قطعش کنم

پنجماه پیش خانواده مریم ، او و امیرواالال را برای شام
دعوت کرده بودند

امیر مثل همیشه بیخیال مخالفت کرده بود اما مریم کوتاه
 و نتیجه دعوای شدید بین امیرواالال و حاج سپهبد بود
نیامد

هم مجبور شد دخالت کند   که حتی محسن 

و من بی توجه به آنها پشت باغ ، کنار برفین که دیگر بره  
کوچکی نبود نشسته بودم و بی حال منتظر تمام شدن سر و
صداها بودم که پیامش در اینستاگرام رسید  

آریا همایون!

جگوار سبا ساالالر 



 

 

 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

صمیمی و دوستانه نبود بلکه پیشنهاد کاری که مثل امروز 
داده بود را تکرار کرد و من در اوج ناامیدی موافقت قبالالً 

کردم

این روزها برای زندگی به انگیزه احتیاج داشتم و بعد
خودم را چنان در کالالس های دانشگاه و شعر هایم غرق

کردم تا حضور مریم را در زندگیم فراموش کنم

تا چند وقت پیش فکر میکردم دلیل حضور آریا شعرهایم
است اما خیلی زود به این نتیجه رسیدم که این طور نیست

مشغول صحبت از وزیری و کنسرت جدیدش بود که
ناخواسته زمزمه کردم :

_ نمیشه آریا

کمی صدای موزیک را کمتر کرد :

_چی نمیشه؟!

به نیم رخش خیره شدم



 

در ثانیه خنده هایش خشک شد، ابروهایش به هم نزدیک
شد و صورتش حالت سردی گرفت :

_من دارم به عنوان یک دوست کمکت می کنم

بی حوصله دستم را در هوا تکان دادم :

_ اهمیتی نداره ... چند ماه درگیر بدبختی های من شدی ...
موقعیت رو درک می کنم ، می فهمم که چقدر درگیری و
به خاطر اینکه نزدیک ساره باشی مجبوری به من کمک

کنی اما خواستم بگم ساره هرگز به هیچ کس جز پیمان نگاه
نمیکنه

_ من فقط خواستم تو بهتر باشی االی ... نمیگم از ساره
خوشم نیومده اما اون روزای اول که ساره ای نبود!

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ساره عاشق پیمانه! ساره ای که من هیچ وقت فکر
نمیکردم بتونه مردی رو دوست داشته باشه دیوونه پیمانه

پس الکی به خاطر ساره سعی نکن نزدیک من بشی و
خودتو تو دردسرای زندگیم بندازی

_



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

وزیری خیلی از شعرات خوشش اومد بعد از اونم خواستم
به عنوان یک دوست کمکت کنم همین

_ بسه اریا ادامه نده ... مهم نیست

کالالفه پوف کشید و کمی دورتر از عمارت ایستاد :

_ بهت زنگ میزنم

_ زنگ نزن! حاالال که دیگه شماره ساره رو داری به
خودش زنگ بزن و حرف دلتو بگو تا خودت بفهمی اون
حتی اگه بمیره هم از پیمان جدا نمیشه و الکی منو بازیچه
نکنی! من خودم به اندازه کافی مشکل دارم اگر در رابطه

کار بود به وزیری بگو باهام هماهنگ کنه

از ماشین پیاده شدم :

_ مرسی بخاطر این چندماه ... امیدوارم یک روز بتونم
جبران کنم

منتظر نماندم حرفی بزند

در را بستم سمت عمارات راه افتادم
مش خسرو بادیدنم ایستاد :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ امروز رنگ وروت بهتره االی جان

لبخند کمرنگی زدم :

_ سالم

با چشم به پوست هندوانه دستش اشاره زدم :

_ می برین برای برفین؟

_ ماشاهللا سیرمونی که نداره این گوسفند ... آقا امیر صبح
رفت سر زد

ابروی راستم باال پرید :

_ امیرواال خونه ست؟!

_ اره االی جان ... ده دقیقه قبل شمارسیدن

آرام تشکر کردم و سمت خانه قدم برداشتم
بودنش در این وقت روز عجیب بود

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

 

سه روز گذشته تا نیمه شب به خانه نیامده بود
تا نمی امد خوابم نمی برد اما به محض شنیدن در چشمانم را

می بستم

می دانستم ، می داند بیدارم اما انگار او هم انگیزه ای برای
صحبت کردن نداشت

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

شش ماه گذشته بود و من هرروز بیشتر از روز قبل خسته
می شدم

کابوس های شبانه ام تمامی نداشت ، حضور مریم عذاب
اور بود و بدتر از آن نگاه های پرترحم اطرافیان

وارد خانه که شدم مامان گلی کیفم را گرفت :

_ داشتم بهت زنگ میزدم عزیزم ... خداروشکر کالالست
تموم شد به موقع رسیدی

_ االالی پنجشنبه ها کالالس نداره!

صدای گرفته اش را بعد از سه روز میشنیدم

_



 

مامان گلی با اخم چپ چپ نگاهش کرد :

_ حاال هرجا بوده بازم برای نهار خونه ست ...شما چی
شازده که اصال تو خونه پیدات نمی کنیم؟!

امیرواال سیب قرمزی برداشت و بی خیال سر تکان داد
ته ریشش کمی بلند شده و موهایش نامرتب بود

مامان گلی دستم را گرفت :

_ برو مادر دست و صورتت رو یک اب بزن بیا نهار
بخوریم ... این دختره هم نیست امروز راحتیم!

با دیدن حاجی سالم کوتاهی دادم و سمت پله هارفتم

صدایش از پایین می آمد
باز هم مشغول بازخواست امیرواال بود و او بی خیال

جواب سرباال می داد

پشت میز که نشستیم صدای زنگ در آمد
حاج سپهبد گفت :

_ احتماال مریمه

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

مامان گلی ناراضی از جا بلند شد :

_ ان شاهللا که چاوشه!

ساره آرام پرسید :

_ امروز اون دراز دماغ عملیه چی گفت؟

ارام خندیدم :

_ ژاله رو که نمی گی؟!

در سکوت بطری نوشابه را سمت خودش کشید و من ادامه
دادم :

_ فکر کنم اصال شوهر داره بنده خدا ... از پیمانم چندسالی
بزرگ تره ... چیکار اون داری تو؟!

امیرواال روبه رویم نشست و خسته پلک هایش را روی هم
فشرد

ساره پوزخند زد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

 

ساره خندید :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ فکر کنم شبا که نمیاد خونه تو معدن کار میکنه

امیرواالال بیخیال تربچه ای از ظرف سبزی برداشت و
دهان باز کرد تا جواب ساره را بدهد که مریم وارد شد

با دیدنش کالالفه پوف کشید و تربچه را در بشقابش پرت
کرد

صدای زمزمه ی عصبی اش را همه شنیدیم :

_ یک لقمه غذا نمیشه تو این جهنم کوفت کرد

برخالالف همیشه مریم ناراحت نشد
زیرچشمی نگاهی به من انداخت و بعددوباره خیره ی

امیرواالال شد

حاج سپهبد گفت :

_ لباساتو عوض کن دخترم ... بیا سر میز

_



 

 

  

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ ساعت سه شده حاج بابا ... نهارنخورده فرستادنش؟!

مریم بی دلخوری جواب داد :

_ قرار بود زودتر بیام مینا اصرار کرد بمونم

سردرگم با غذایم مشغول شدم
سنگینی نگاهش عجیب و ازاردهنده بود

_ حاج بابا بهتون گفته بودم مینا عاشق ساز و موزیک و
خواننده هاست؟

ساره زیرلب گفت :

_ میگفتیام براش مهم نبود باور کن

امیرواالال خندید و لب های من هم کش آمد

مامان گلی کالالفه سر تکان داد :

_ سرسفره که ادم انقدر حرف نمیزنه دخترجان

مریم بیتوجه لبخند زد و این عجیب تر بود...

جگوار سبا ساالالر 



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ اخه یک خبر داغ داغ از یکی از همین خواننده ها تو
سایت زده بودن ... مینا نشونم داد

صدای حاج سپهبد هم در امد :

_ هر حرفی هست بمونه بعد نهار

مریم صفحه ی موبایلش را سمت حاجی گرفت :

_ اخه مهمه حاج بابا

حاجی خواست موبایل را کنار بزند که چشمش به صفحه
افتاد ، ثانیه ای مکث کرد و کم کم ابروهایش درهم فرو

رفت :

_ این االالی نیست؟!

امیرواالال با اخم سرش را باالال گرفت و مریم گفت :

_ نمیدونم شاید شبیهشه!

حاجی غرید :



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ یعنی چی که شبیهشه دخترم؟! صورتش واضحه... این
کیف و لباس هام مال االالی هستن

امیرواالال بشقابش را کنار زد :

_ چی شده؟

مریم لبش را میان دندان هایش گرفت :

_ اخه متن پایینش جور در نمیاد حاج بابا

حاجی چشمانش را تنگ کرد و من سردرگم به ساره خیره
شدم

_ گلین عینک منو بیار

مامان گلی هول شده دستش را دراز کرد :

_ چی شده حاجی؟ عینکتون کجاست؟ بدین من بخونم

موبایل را گرفت و ساره به بازویم زد :

_ چی کار کردی؟



 

نوشابه ساره در گلویش پرید ، مامان گلی بهت زده نگاهم
کرد و امیرواال سرجایش نیم خیز شد :

_چی زر میزنی تو؟!

مریم متعجب و ترسیده یک قدم عقب رفت : 

 وا دیوونه شدی امیر؟ به من چه؟ _

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ َسلَبریتی و ...

مریم باتفریح خندید :

ِلبریتی ِلبریتی گلین خانم ِس  _ ِس 

موبایل را از دست مامان گلی کشید :

_ بذارید خودم بخونم ... سلبربتی معروف و دوست
دخترش! عکس های لورفته از عشق بازی خواننده ی

معروف ، آریا همایون با نامزدش در خیابان

_



 

 

 

 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

امیرواالال با قدمی بزرگ خودش را به او رساند ، بازویش
را چنگ زد و موبایل را از دستش کشید و بعد دستش را با
چنان ضربی رها کرد که مریم بی تعادل دو قدم عقب رفت

با دهانی نیمه باز و ابروهایی که هرلحظه بیشتر بهم
نزدیک میشدند به صفحه موبایل خیره شد

از شدت اضطراب دستم را به پیشانیام گرفتم
مامان گلی شانه ام را مالید :

_ این عکسا چیه مادر؟ بیا یکم آب بخور رنگت مثل گچ
دیوار سفید شده

ساره خودش را جلو کشید :

_چه خبره االالی؟

حاجی محکم روی میز کوبید :

_ منو ببین االالی ... این عکسا چی میگن؟ بی آبرویی سر
تصادف کافی نبود که حاالال اینم بهش اضافه کردی؟

بی توجه به آن ها خیره صورت رنگ پریده و ناباور امیر
واالال بودم

جگوار سبا ساالالر 



 

حاجی دوباره روی میز کوبید :

_ اون دختر تویی؟ کارت به هرز پریدن رسید؟ اسمت تو
شناسنامه نوه منه عکسات با یکی دیگه پخش میشه؟

نگاهم را که همچنان خیره امیرواال دید صدایش را باال برد 
:

_ با تو دارم حرف می زنم این چه بی آبرویی....

جمله اش تمام نشده فریاد امیرواال ساکتش کرد : 

_ بسه

تکان خوردن مامان گلی و مریم را دیدم و خودم هم
 ناخودآگاه ترسیده در جا پریدم

بلندتر ادامه داد :

_ بسه دخالت نکن شما

حاجی رو به رویش ایستاد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

  

صدایم می لرزید :

_ هر مزخرفی تو هر سایتی زدن باید باور کنی؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ به خودت بیا پسر ... غیرتت اجازه میده زنت تو خیابون
تو بغل یکی دیگه بخنده و عکساش پخش شه؟!

امیر واالال بی توجه به او سمتم آمد

ساره دستش را پشت صندلی گذاشت و مامان گلی گریه
کنان خودش را سپر کرد :

 به قرآن حالاللت نمیکنم امیرواالال بخوای دست روی این
_

بچه بلند کنی

ایستاد امیرواالال 
با حرص خندید ، موهایش را چنگ زد و به من اشاره کرد

:

_ بیا اینور

_



سبا ساالر

جگوار 

مامان گلی شانه هایم را گرفت :

_ برو امیر ... برو پسرم ... اروم شدید حرف می زنید

_ االی بیا اینجا

ساره روبه رویم ایستاد :

_ چته دیوونه؟

با چشمان پر حرص خیره ی ساره شد وبعد با یک حرکت
دستش را از بین مامان گلی و ساره دراز کرد ، بازویم را

محکم گرفت و سمت خودش کشید :

_ میگم گمشو اینور دیگه

از توهین هایش مقابل چشم دیگران عصبی شدم
بغض کرده روی شانه اش کوبیدم :

_ مراقب حرف زدنت باش

دستم را سمت پله ها کشید
مامان گلی دوباره خودش را جلو انداخت :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

کجا میبریش امیر جان؟ _

امیرواال عصبی هلم داد:

_ تو این گه دونی نمیشه یک ساعت با زنم تنها باشم؟

بازویم را با شدت از میان دستانش عقب کشیدم و مردمک
های لرزانم را به مامان گلی دوختم :

_ خوبم مامان گلی ... حرف می زنیم

ساره روبه روی امیرواال ایستاد :

_ آریا دوست من و چاوشه ...باهم بودیم ازشون عکس
گرفتن شایعه درست کردن ... چرا بزرگش میکنی؟

امیرواال خودش را سمت ساره کشید و صدایش را باال
برد :

_ تو خفه شو که همه اتیش ها از گور خودت بلند میشه

قبل ازینکه به ساره برسد بازویش را کشیدم :

_ بسه ... عقلتو از دست دادی؟ بریم باال حرف می زنیم

جگوار سبا ساالر
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اما می دانستم حرفی برای گفتن نیست
صبرم تمام شده بود...

بی توجه به من دست انداخت تا دست ساره را بگیرد اما با
عقب رفتن ساره در آخرین لحظه موهایش را چنگ زد

صدای جیغ ساره هم زمان با فریاد حاجی بلند شد :

_ چی کار داری می کنی؟ مشکلی با زنت داری با خودش
حل کن واال ... ول کن ساره رو

امیر با حرص ساره را عقب هل داد :

_ د زن من چیکار به اون مرتیکه داره؟ همه اش زیر سر
این و چاوشه

ساره روی زمین افتاد و مامان گلی نگران باالی سرش
نشست

_ 

محکم تر بازوی امیرواال را کشیدم

جگوار سبا ساالر
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لحنم اینبار التماس امیز بود :

_ بریم باال

نفس زنان عقب کشید
از نگاه پر حرص و خشمگینش به ساره بیشتر ترسیدم

دستش را گرفتم و سمت پله ها کشیدم :

_ بیا امیر

چندثانیه ای مکث کرد و بعد سمت پله ها برگشت

باعجله پشت سرش راه افتادم
وارد اتاق که شد کنار در ایستاد و با چشم به داخل اشاره

کرد

حرکات عصبی اش می ترساندم
قفسه سینه اش باال و پایین می شد و صورتش خیس عرق

بود

در را بهم کوبید و من باصدایی لرزان زودتر از او شروع
کردم :

_ حق نداری جلوی بقیه اینطور رفتار کنی امیرواال
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عصبی جلو آمد ، دستش را دور گردنم انداخت و عقب هلم
داد

او جلو می آمد و من عقب قدم برمی داشتم تا اینکه کمرم به
دیوار برخورد کرد

سرم را به دیوار چسباند و از میان دندان های بهم فشرده
اش غرید :

_ تو چی؟ تو حق داری بری تو بغل اون حرومزاده ی بی
ناموس بگو بخند کنی؟

دستانم را روی سینه اش فشردم تا کمی فاصله بگیرد اما از
جایش حرکت نکرد :

_ ولم کن ... میخواست در رابطه با کار صحبت کنه

هم زمان که مشتش را کنار سرم روی دیوار میکوبید ،
فریاد زد :

_ گه خورد در رابطه با کار به صورتت دست زد

سرم را محکم تر تکان دادم تا شاید چانهام را رها کند :
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_ بسه خستم کردی امیرواالال به قرآن خستم کردی

_ منم خستم! تر زدین به زندگیام ... منم خستم

اشک هایم پشت سرهم روی گونه ام سقوط کرد

_ من یک لحظه ی دیگه هم تو این جهنم نمیمونم ... دارم
دیوونه میشم

بی توجه به من گرفته لب زد :

_ داشت صورتتو نوازش میکرد

هق هق کنان ، کالالفه موهای جلوسرم را چنگ زدم :

_ فکر خودکشی به سرم میزنه ... کارم به قرص و
روانشناس رسیده ...بسه امیر بسه

_ کنارش میخندیدی ... میدونی چند روزه واسم
نخندیدی؟

_
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نه من میشنیدم او چه میگوید و نه او حرف های مرا
میفهمید

_ شش ماه دووم آوردم دیگه نمیتونم

_ میکشمش ... اول اون مردک اشغال رو که رو مخت
کار کرده ، بعدم خودمو ... هم من از شر این زندگی نکبت

خالالص شم هم تو از شر من

با تمام قدرت عقب هلش دادم
باالالخره از جا تکان خورد

هق هق کنان سمت کمد رفتم و چمدانم را بیرون کشیدم :

_ تمومه لعنتی ... دوتا عکس بیخود دیدی و داری دیوونه
میشی و من هر روز باید اون زن و تحمل کنم

همانطور که دیوانه وار اشک میریختم لباس هایم را از
کمد خارج کردم و در چمدان پرت کردم

_ برنامهی کی بود اینا؟ تو!

تاپ صورتی را داخل چمدان پرت کردم و میان گریه فریاد
زدم :

جگوار سبا ساالالر 
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_ غلط کردم ... غلط کردم ولم کن ... دست از سرم
بردارین

با همان چشمان به خون نشسته کشو را باز کرد و وسایلش
را کنار زد

انگار دنبال چیزی میگشت

با دیدن کلید های اتاق بهت زده سر تکان دادم :

_ چیکار داری میکنی؟!

بی توجه به من سمت در رفت :

_ هیچ قبرستونی نمیری ... میمونی همینجا تا تکلیف اون
کثافت معلوم شه ...دلت خواننده خواست آره؟! دردسرای

زندگی من زیادی بود برات آره؟

وحشت زده جلو رفتم :

_ مزخرف نگو

_ گوشیتو بده به من



سبا ساالر
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ناخوداگاه روی سینه اش کوبیدم :

_ برو کنار امیر ... قضیه رو بفهمی خودت پشیمون میشی
احمق

دستم را با خشونت کنار زد :

_ اره من احمقم ... احمق نبودم که فرمون رو نمیدادم دست
تو که بندازیمون ته دره

_ کلید و بده به من

_ همینجا میمونی

_ نمی مونم ... از اولم اشتباه کردم پسرحاجی!

چمدانی که حتی درش هم کامل بسته نشده بود را برداشتم و
سمت امیرواال رفتم

خواستم کنارش بزنم و او جنون آمیز سعی داشت پسم بزند

نفهمیدم چه شد ، برای ثانیه ای عصبی محکم تر هلم
داد ،پایم به شالی که قسمتی از آن از در نیمه باز چمدان

بیرون زده بود گیر کرد و با صورت روی زمین پرت شدم
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کف دستم را روی زمین گذاشتم و خودم را باال کشیدم

چشمانم سیاهی میرفت و درد صورتم هر لحظه بیشتر می 
شد

با همان چشمان بسته هم متوجه شدم کنارم زانو زد

دستش را روی شانه ام گذاشت و سعی کرد صورتم را بلند 
کند

صدایش از شدت نگرانی میلرزید : 

_چی شد ... ببینمت

بدون اینکه سرم را بلند کنم دستم را روی بینی خون آلودم
کشیدم

جگوار سبا ساالر
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بینی ام با شدت به سرامیک برخورد کرد ، درد در تمام
صورتم پیچید و رطوبت خون را تا پایین لبم حس کردم

_
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هنوز صورتم را ندیده بود 
نگران با پشیمانی توضیح داد :

_ نفهمیدم چی شد ... من ... نمی خواستم االی... صورتت
خورد به زمین؟ دستتو بردار ببینم قربونت برم

سرم را بلند کردم و سعی کردم عقب بزنمش

با دیدن خونی که حال خیسی اش را تا پایین چانه ام احساس 
می کردم وحشت زده صدایش را باال برد :

_ دستتو بردار میگم

با درد زمزمه کردم :

_ ولم کن

خواست دستم را از صورتم جدا کند که این بار محکم تر
عقب زدمش :

_ ولم کن درد میکنه

نفس عمیقی کشیدم
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دیدم کم کم از حالت تار خارج شد و صورتش را تشخیص
دادم

نگران ، پشیمان با چشمانی پر از اشک

دستم را که از صورتم جدا کردم خون با شدت فواره زد

وحشت زده خودش را روی زمین عقب کشید و خسته به
دیوار تکیه داد

موهایش را چنگ زد و متعجب پشت سرهم زمزمه کرد :

_ وای ... وای ... وای

صدای هق هق درد آلودم بلند شد و او محکمتر موهایش را
کشید :

_ دستم بشکنه ... به جون خودت قسم نمیخواستم ...
 چی شد اصالال ... میخواستم نذارم بری ... آخه بری

نفهمیدم
من ... من ... االالی؟

صدایش لرزید و بعد در مقابل چشمان باز شگفت زده ام
بغضش منفجر شد



 

 

 

 

_ مثل کاغِذ مچاله شده شدیم امیرواال ... نمی گم تقصیر
توعه ها ... نه تقصیر تو نیست اما ... اما حاال هی سعی
کنیم صافش کنیم ... نمیشه امیر شدنی نیست ... قلبمون

مچاله ست ، زندگیمون مچاله ست ، رابطمون مچاله
ست ... هرچه قدرم تالش کنیم مثل اولش نمی شه ...

نمی شه

از در که بیرون زدم زانوهایم لرزید و چشمانم سیاهی رفت
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صدای گریه های من و هق هق های مردانه او در فضا
پیچید

شالم را مقابل بینیام گرفتم تا شاید خونش بند بیاید و هم
زمان خودم را سمت چمدان کشیدم

دسته چمدان را گرفتم و به سختی راست ایستادم

سرش را روی زانوهایش گذاشته بود و شانه هایش می
لرزید

_
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دستم را به دیوار گرفتم و به سختی خودم را سمت پله ها
کشیدم

مامان گلی با دیدن صورت خون آلودم وا رفت و چنان
محکم روی صورتش کوبید که من هم دردش را حس کردم

:

خدا منو مرگ بده ... وای خدا ... هی میگم بذارید برم  _
باالال ... هی میگم به دلم بد افتاده ... بچه رو کشت

چمدان را پشت سرم کشیدم و سعی کردم به هیچ کدامشان
نگاه نکنم

صدای ساره برخالالف همیشه عصبی بود :

_ دستش بشکنه

مریم روی کاناپه نشسته بود و نگاهش را از صورتم
برنمیداشت

حاجی غرید :

_ امیرواالال کجاست؟ این چه وضعیه؟! وقتی باید زنشو
کنترل میکرد نکرد حاالال زده صورتت رو پر خون کرده؟

جگوار سبا ساالالر 
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آبروریزی از این بیشتر؟ با کتک کاری چیزی حل
نمیشه ... چمدونتو ببر باالال االالی

چانه ام از شدت بغض میلرزید
نتوانستم بگویم او نزد

از قصد نزد
نتوانستم بگویم او راضی نیست حتی خار به پای من فرو

برود
بگویم من آسیب دیدم و او درد کشید

بگویم صورت من پر خون شد و او به گریه افتاد
نتوانستم بگویم برایم جان میدهد ، برایش جان میدهم و

لعنت به شماهایی که نتوانستید ببینید....

در خانه را باز کردم و چمدان را محکم تر کشیدم

مامان گلی نگران بازویم را گرفت :

_ درد و بالالت بخوره تو سر من مادر ... بیا ببینم چیکار
کرده با صورت نازنینت

مش خسرو با دیدنم بهت زده "االالی جان" بی حالی گفت و
حاجی دوباره دستور داد :
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_ کمکش کن بیاد تو خونه گلین ... آبروریزی نشه جلوی
دروهمسایه

بدون اینکه ثانیه ای صبر کنم سمت در خروجی عمارت  
رفتم و در را باز کردم و چمدان را با زور روی آسفالت

کشیدم  

مامان گلی ، مش خسرو و حاجی چند قدم دورتر می آمدند
و ساره و مریم عقب تر ایستاده بودند

بی توجه به آن ها برای آخرین بار نگاهی به عمارتی که
اولین بار در چهارده سالگی ام پا در آن گذاشته بودم

انداختم و در را بستم

با همان حال بد قبل ازینکه خودشان را برسانند سمت
خیابان اصلی دویدم و برای پرایدی که با دیدنم سرعتش را

پایین آورده بود دست تکان دادم

صندلی عقب نشستم و به نگاه های کنجکاو راننده و مسافر
کناریام توجه نکردم

_
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با دستان لرزان موبایلم را از جیب مانتوام بیرون آوردم

چشمم به انگشتان خونآلودم افتاد و تازه معنی نگاههای
پرترحم و کنجکاو مسافر و راننده را درک کردم

شمارهی دینا را گرفتم و سعی کردم لرزش چانه ام را
متوقف کنم

بعد از چهار بوق صدای سرحالش در گوشم پیچید :

_ به به ... چه عجب االالی خانم

بغض کرده لبم را زیر دندان گرفتم و او ادامه داد :

_ فردا شاید بیام تهران میام میبینمت ... الو؟ هستی
خوشگله؟ چرا حرف نمیزنی

گرفته زمزمه کردم :

_ یک دفتر وکیل بود دینا ... واسم کار پیدا کرده بودی

_ صدات چرا میلرزه ... داری گریه میکنی؟

_ مهم نیست ... شمارهاش رو یادم نمیاد

جگوار سبا ساالالر 



 

_ حالت خوبه؟ چی میگی االی؟

_ شماره اش رو می خوام

_ خودت چندوقت رفتی پیششون که ... نداری شماره رو؟!
من االن پیدا نمی کنم

داشتم ...
شماره اش را داشتم اما مغزم از کار افتاده بود

دندان هایم بهم می خورد و لرزش چانه ام قطع نمی شد

هوا آفتابی بود و من سردم بود!
راننده کولر اتومبیل را روشن کرده بود و من انگار وسط

زمستان بودم

_ من ... من یادم نیست دینا ... شمارشو بهم بده

_ می فرستم برات ... صدات چرا اینطوریه؟ چی شده؟
کسی پیشت هست یا تنهایی؟

_ قطع ... قطع می کنم ... بفرست شماره رو واسم ...
باشه؟

جگوار سبا ساالر
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انگار دلش به حال صدای مظلوم و پرالتماسم سوخت که
کالالفه پوف کشید :

_ باشه باشه ... میفرستم تو اینطوری دل نزن

آرام زمزمه کردم :

_ منتظرم

_ چی شده؟ کار میخوای یا میخوای بری با وکیل حرف
بزنی؟ تو خودت حقوق خوندی ناسالالمتی!

خوانده بودم ... میدانستم
خودم میتوانستم به زن هایی شبیه به خودم مشاوره دهم

اما نه االالن!

االالن که صورتم از خون خشک شده چسبناک شده بود ،
قلبم تند میزد و حتی اسمم را هم به یاد نمیآوردم نمی

توانستم
االالن که نیمی از جانم را طبقه دوم آن عمارت لعنتی جا

گذاشته بودم نمی توانستم....

_ چی شده االالی؟ بگو دیگه کشتی منو

جگوار سبا ساالالر 



 

 

چشمانش برای ثانیه ای رنگ تعجب گرفت و بعد
ابروهایش بهم نزدیک شد :

_ چرا جوری رفتار می کنی انگار تقصیر منه اون دختره
پیداش نیست؟!

به محض تمام شدن جمله اش چانه اش را میان انگشتانم
گرفتم و محکم فشردم

صدای ناله آرامش بلند شد ودستش را روی دستم گذاشت :

_ آی
 

فشار انگشتانم را بیشتر کردم ، سرم را نزدیک بردم و
کنار گوشش لب زدم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

سرم را به پنجره تکیه دادم و در خودم جمع شدم تا شاید
کمی گرم شوم :

_ میخوام درخواست طالالق بدم!

_



 

 

  
  

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ میدونی چند روزه خبری از زنم ندارم؟

ناخن هایش را در دستم فرو کرد تا شاید چانه اش رها کنم
اما موفق نشد

_ ولم کن

با حرص خندیدم :

_ شونزده روز! میفهمی؟! شونزده روزه نمیدونم زنم
کجاست ، چی میخوره ، کجا میخوابه ، سرپناهی داره یا

نه ... حالیته؟

سرش را به نشان مثبت تکان داد و صورتش را کنار کشید
اما من عقب نرفتم :

_ میدونی چند شبه خواب به چشمم نیومده؟ پونزده شب!
دوهفتهست نه آب خوش از گلوم پایین رفته نه تونستم مثل

آدم چشم روهم بذارم ... اینم حالیته؟

دوباره با همان چهره جمع شده از درد سر تکان داد و من
خندیدم :



 

 

 

   
   

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ خب حاالال بهم بگو چی باعث شده با اون مغز نخودیت
فکر کنی من درحالی که نمیدونم االالی کجاست و چیزی

خورده یا نه بیام کنار تو زالوصفت بشینم و نهار بخورم که
پا گذاشتی تو اتاق من و زنم آره؟

جواب نداد
چشمانش را بسته و بدنش را منقبض کرده بود اما من

میتوانستم اشکی که مژه هایش را تر کرده ببینم

چانه اش را با ضرب رها کردم و نفس عمیقی کشیدم :

_ اگه میدونستی چهقدر دلم میخواد با دستای خودم
تیکهتیکهات کنم هرگز از چند متریمم رد نمیشدی

چشمان ترش را باز کرد و خیره ام شد
چانه اش از شدت بغض میلرزید :

 من دوست دارم امیرواالال ... خیلی وقته ...قبل ازینکه ...
_

قبل ازینکه حتی اون دختره پا تو خونهات بذاره دوست
داشتم!

بی حوصله سمت آینه رفتم :

_ برو بیرون

جگوار سبا ساالالر 



 

چشمم به ردیف الک های االی افتاد...

_ انقدر عاشقتم که راضی شدم بشم زن دوم! انقدر زیاد که
خانوادمو فریب دادم و گفتم همسر کسی می شم که داره از
زنش جدا میشه ... من انقدر میخوامت که تهدیدشون کردم

خودمو میکشم ، چشم روی خانوادم بستم و بدون هیچ
مراسمی ، حتی یک خواستگاری ساده پا گذاشتم تو این

خونه بخاطر تو!

_ 

کالفه پوف کشیدم و موهایم را چنگ زدم

همان طور که پشت به او ایستاده بودم از آیینه نگاهش 
کردم :

_ ببین من در مواقع عادی هم حوصله تو رو ندارم چه
برسه االن که حتی با خودمم لج افتادم! پس جلو چشمم

نباش... اول باید االی رو پیدا کنم ، بعد یک فکر درست
حسابی برای تو هم می کنم ... شده باشه دست زنم رو

بگیرم از ایران ببرم این کارو می کنم تا از شر شما خالص

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

 

 

 
 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

شیم! حاضرم بدون هیچ سرمایه ای اون طرف کارگری کنم
اما تو این جهنم نمونم پس کاری نکن قبلش کار دستت بدم

آب دهنش رو فرو داد و دودل نگاهم کرد

انگار برای ادامه دادن بحث و یا بستنش شک داشت

صورت عصبی و جدی ام را که دید آهی کشید و سمت در
برگشت اما قبل از بیرون رفتن مکث کرد :

_ میخوای برات غذا بیارم باالال؟

موبایلم را برداشتم :

_ بیرون

آرام زمزمه کرد :

_ با آب سرد دوش گرفتی؟ لبات کبود شده

و همزمان کشوی بی توجه به او شماره علیرضا را گرفتم 
لباسم را بیرون کشیدم

_جانم داداش؟

جگوار سبا ساالالر 



 

حوصله احوالپرسی نداشتم : 

_ نیومده؟

حالم را می دانست که بدون اضافه گویی جواب داد : 

_ نه امروزم به خونتون سر زدم کسی نرفته بود ... از
همسایه هم پرسیدم گفت توی این دو هفته به غیر از من و

تو کسی سر نزده

ناامید زمزمه کردم :

_باشه دمت گرم

_ قطع نکن امیرواال

می دانستم دلش به حالم می سوزد و دوست دارد کاری برایم
انجام دهد اما برای من چاره ای نبود...

_ درگیرم علی

_ میگم نکنه...

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

 مکث کرد و ادامه نداد
دستم را به دیوار تکیه دادم :

_چی میخواستی بگی؟

 _ ولش کن مهم نیست

_حرفتو بزن علیرضا

_ میگم امکان نداره رفته باشه طرف های اردبیل؟!

حیران لب زدم :

_چی؟!

_ 

با عجله توضیح داد :

_ فقط احتمال میدم ... یعنی ... خب به هر حال اونجا
شهرشه ... هرچقدرم از خانوادش دلخور باشه بازم

 دلتنگشونه

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

 
 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

دندانهایم را روی هم فشردم و چانه ام ناخودآگاه منقبض
شد :

_ االالی نمیره آرتاویل ... از آرتاویل متنفره!

_ تهران چی؟! فکر کردی عاشق تهرانه؟! هرچه قدر تو
آرتاویل عذاب کشید بیشتر از اون اینجا آزارش دادن پس

بعید نیست رفته باشه  

با انگشت شقیقه هایم را فشردم :

_ می خوام قطع کنم علیرضا کار نداری؟

کالالفه نفسش را بیرون فرستاد :

_ نه بعدا حرف میزنیم ... نگران نباش امیر هرجایی باشه
 میشه باالالخره ... این مدت خیلی تحت فشار بود باید

پیداش
درکش کنی ... من فکر نمیکردم حتی همین شش ماه هم

دووم بیارین

صدای مریم اعصابم را بیشتر داغان کرد :



 

 

  

 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ چرا دنبالشی؟! حتی حاالال که ولت کرده هم ازش
طرفداری می کنی! چرا خودتو زدی به کوری امیر؟ دنبال

بهانه بود که بره! بهت خیانت کرد! اون لیاقت تو رو...

موبایل را روی دراور گذاشتم و با خشم سمتش قدم برداشتم

نمیدانم در صورتم چه دید که از اتاق خارج شد و در را
بست

دست مشت شده ام را به در کوبیدم و با حرص زمزمه
کردم :

_ آشغال

با تقه ای که به در اتاق زده شد خیال کردم مریم برگشته
است

خشمگین در اتاق را باز کردم و آماده شدم درس درست و
حسابی به او دهم اما با دیدن صورت نگران مامان گلی

خودم را کنترل کردم :

_ چی شده؟

نگران توضیح داد :



 

 

 

 

بی میل به نشانه تایید سر تکان دادم تا خیالش از من راحت
 شود

نگاه دودلی به داخل اتاق انداخت :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ آیلین از دیشب حال نداره ... سیما می گفت تب داره و
.. باالال میاره ... امروز تبش رفته باالال بردنش بیمارستان 

من میرم پیش سیما و آیلین ... ساره رو هم راضی کردم
بره خونه پیش نازنین بمونه اون بچه پیش همسایه تنهاست

بی حوصله سر تکان دادم :

_باشه خبری شد به منم بگید

با محبت دستش را روی گونه ام کشید :

_ قربون اون چشمای قرمزت بشم مادر به خاطر من بیا دو
لقمه غذا بخور ، بعدش استراحت کن ... داری از پا در

میای امیرم

_



 

 

 

 

 
 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

می خوای اون پرنده ها رو ببرم پایین؟ صداشون اذیتت  _
میکنه نمیذاره بخوابی

سرم را برگرداندم و نگاهی به قفس مرغ عشق های االالی
انداختم

صدایم گرفته بود :

_ نه اذیت نمی کنه شما برو خیالت راحت

_ برای نهار میای؟ ما که داریم میریم بیا قبل از رفتن ببینم
داری غذا میخوری خیالم راحت شه

حوصله حرف های حاجی و سرزنش هایش را نداشتم
آنقدر کالالفه و سرگردان بودم که می دانستم اگر حرفی

بزند نمی توانم سکوت کنم :

_ حاجی هست بره میام

 نیست مادر با پدر اون دختره ، نسترن رفتن ویالالی کرج
_

آب و هوایی عوض کنن تا فردا هم برنمیگرده

در را بستم و حوله ی مرطوب را از دور کمرم باز کردم



 

 

 

 

 
 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

 سفید رنگی به پا کردم و با باالالتنه برهنه باالالی سر
شلوار

قفس مرغ عشق ها ایستادم

از آرتاویل که آوردمش قفس مرغ عشق هایش را در
آغوش داشت ، به خانه ام در کرج که آمد آن ها را

همراهش آورد و به عمارت که بازگشتیم باز هم
فراموششان نکرد

انگشت اشاره ام را روی میله ی سرد و آهنی قفس کشیدم :

رو نبردی جوجه ام؟ انقدر  Rکجا رفتی که مرغ عشقات _
بهت سخت گذشت که راضی شدی از من و مرغ عشقات

دل بکنی و بری؟

بی حوصله لباس هایم را پوشیدم و پایین رفتم

ساره با دیدنم ابروهایش را در هم کشید

دفعه آخر بحثمان به حدی باالال گرفته بود که اگر حاجی و
عمو محسن دخالت نمیکردند به دعوا کشیده میشد

پشت میز که نشستم مامان گلی با عجله به ساره اشاره
زد :



 

 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ پاشو مادر خواهرت اون بچه رو گذاشته خونه همسایه تو
خونسرد نشستی اینجا؟

بی اشتها ظرف قورمه سبزی را جلو کشیدم :

_ این مگه این حرفا حالیش میشه مامان گلی؟

ساره بی اعتنا از جا بلند شد و کیفش را برداشت :

_نه تو حالیته که زدی صورت زنتو ترکوندی!

با فک منقبض شده قاشق را روی میز پرت کردم :

_من نزدمش

بیخیال خندید :

_ باشه هرچی تو بگی

مامان گلی دستش را پشت سر ساره گذاشت و آرام هلش
داد :

_ برو خوشگلم برو ... تو جواب نده ، پسرعموت االالن
اعصاب نداره باز بحث میشه

جگوار سبا ساالالر 



 

  

 
 

ظرف غذا را کنار زدم و سرم را روی دستم گذاشتم

دردسرم این روزها تمامی نداشت

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

از در که بیرون زدند نفس عمیق کشیدم و پارچ آب را
برداشتم که صدای زنگ در بلند شد

قبل از اینکه از جا بلند شود مریم از پلهها پایین آمد :

گلین خانوم _تو بلند نشو غذاتو بخور من میرم ... احتماالالً 
چیزی جا گذاشته

نگاهم را از او گرفتم
حضورش را در خانه فراموش کرده بودم

تا به حال چنین نفرت عمیقی از هیچ کس نداشتم!
با خودم فکر کردم مریم حتی از پدر و برادر االالی هم

برایم نفرت انگیز تر است!

_



 

 
 

 
 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

با نبود االالی و وضعیت خانه چیزی تا دیوانه شدنم باقی
نمانده بود

شقیقه هایم را فشردم

کجای این شهری؟
کسی نمانده که از او سراغت را نگرفته باشم

دوست های دانشگاهت ، چکاوک ، ساره ، چاوش و هر
کسی که می شناختم و می شناختی را کالالفه کرده ام اما

نیستی و این بی خبری از تو مثل خوره به جانم افتاده

_امیرواالال؟!

تیغه بینی ام تیر کشید و شک ندارم چشمانم قرمز شده
است

سرم را از روی میز برداشتم و بی هیچ حسی خیره اش
شدم

پاکت سفید رنگ دستش را باالال گرفت :

_ این برای تو اومده

صدایش لرزش خفیفی دارد

جگوار سبا ساالالر 



سبا ساالر

جگوار 

نمی دانم از ترس است یا هیجان! 

درکش نمیکنم 
 این روزها مغزم پاسخگو نیست 

سلول به سلول تنم خسته است و بزرگترین آرزویم این است
که االی را پیدا کنم و بعد چند شبانه روز بخوابم!

بدون هیچ فکری ... با خیال راحت 

دستم را سمتش دراز کردم :

_ بیارش اینجا ... خودتم جلو چشم من نباش

پاکت را روی میز گذاشت
بی حوصله بازش کردم 

صدای نفس های عمیق مریم که بی توجه به خواسته ام 
 باالی سرم ایستاده بود در گوشم پیچید

چشمانم ناباور روی کلمه ها گشت و درد پیشانی ام بیشتر
شد

"دادگاه خانواده ، مجتمع قضایی شعبه ..."

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

مریم آرام زمزمه کرد :

_ درخواست طالق داده؟!

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

عرق سردی روی مهره های کمرم نشست
مریم دستش را روی شانه ام گذاشت :

_ حالت خوبه امیر؟

بی توجه به او خیره ی برگه ی میان انگشتانم شدم

 خواهان ها : خانم االالی خسروی ، فرزند اتابک خسروی
"

به نشانی ...
 امیرواالال سزاوار ، فرزند محمد سزاوار به نشانی ..."

آقای

جلوی اسم هر دویمان آدرس عمارت نوشته شده بود
لبم را با زبان تر کردم و مردمک لرزانم را به قسمت پایین

تر برگه دوختم

_" خواسته : طالالق توافقی "



سبا ساالر

جگوار 

 جوابش را ندادم 
زبانم به سقف دهانم چسبیده بود و نمی توانستم لبهایم را از

هم جدا کنم

انگار حالم را فهمید 
لیوان را از پارچ ، پر آب کرد و روبرویم گرفت : 

_ امیرواال بیا آب...

جمله اش تمام نشده بود که لیوان آب را از دستش چنگ 
زدم و با تمام قدرت سمت دیوار روبرویمان پرتاب کردم

ذرات شیشه به سرامیک های کف خانه برخورد کرد و 
سمت صورتمان برگشت

 مریم وحشت زده جیغ کشید و عقب رفت 

درد ذره ای از لیوان شکسته شده که به گونه ام فرو رفته
بود را حس نکردم

به خوبی دیدم که صدای عربده ام تنش را به لرزه در
آورد :

_ کثافت هرزه مگه بهت نمیگم از جلوی چشمام گمشو

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

صدای نفس های وحشت زده اش در گوشم پیچید :

_ آروم ... امیر من ... من نمیخواستم اینطوری
بشه ...یعنی ... با این وضع نه ... من فکر کردم...

خواستم سمتش بروم که زانویم به پایه میز برخورد کرد

جنون آمیز سمت میز برگشتم و بی توجه به ظرف های غذا
، دسر و نوشیدنی ها دستم را به چوب گرفتم و با تمام توان  
 کشیدم  
باالال

میز برگشت و تمام ظرف و ظروف و غذاها با صدایی
وحشتناک روی زمین پخش شد :

_ تو به گور بابات خندیدی بی شرف که فکر کردی

با رنگ پریده عقب عقب رفت
سرم را پایین انداختم و چشمانم خیره ی احضاریه دادگاه

ماند

دستانم مشت شد
با پا کنارش زدم :



 

 صدای زنگ موبایلم بلند شد
برایم اهمیتی نداشت

سرم را روی زانوهایم گذاشتم و با تمام توان موهایم را
 چنگ زدم

می دانستم صدای زمزمه ارامم به گوش مریم نمی رسد :

جگوار سبا ساالر
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جگوار
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_ همتون دست به دست هم دادین ریدین به زندگیم بعد یکی
یکی خودتونو عقب کشیدین

لگد محکمی به چوب میز که روی زمین افتاده بود زدم :

_ آخه کثافتا من که دهنمو بسته بودم تو اون گه دونی داشتم
دووم می اوردم ... از کدومتون آزادی خواستم؟ اون زندان  
شرف داشت به این جهنمی که برام ساختین  

زانوهایم لرزید
روی زمین نشستم و زمزمه وار تکرار کردم :

_ اون زندان شرف داشت به جهنمی که برام ساختین

_
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طالالق میخوای؟! احمق شدی االالی؟ مگه امیرواالال بدون
_

االالی میشه؟ مگه ما بدون هم...

سکوت کردم
صدای زنگ موبایلم دوباره بلند شد و من جنون آمیز

خندیدم :

_ آره ... حتما برای تو میشه که درخواست طالالق دادی
دیگه

صدای زنگ موبایل قطع شد و در عوض صدای لرزان
مریم در فضا پخش شد :

_ الو؟ شما دوستش هستین؟

سرم را باالال آوردم و با چشمان غرق در خون خیره اش
شدم

صورتش خیس از اشک بود و بدنش می لرزید

موبایلم را کنار گوشش گرفته بود و نگاهش را از من می
دزدید :
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_ من ... من مریمم ... می تونید خودتونو برسونید؟ حالش
خوب نیست من ... من نمیدونم چیکار کنم

از جا پریدم :

_ به کی داری راپورت میدی تو؟ با اجازه کی موبایل منو
جواب میدی؟

ترسیده موبایل را پایین آورد و عقب عقب رفت :

_ امیر

موبایل را از دستش چنگ زدم
چشمانم دوباره سیاهی رفت

کاش علتش را نمی دانستم!
کاش دلیلش ضعف و کم خوابی بود
کاش دلیلش سرماخوردگی ساده بود

 کاش دلیلش تومور مغزی بود اما درخواست طالالق
اصالال

االالی نه!

کاش علتش هرچیزی بود جز شانزده روز بی خبری از او
جز احضاریه دادگاه خانواده

جز سوختن و خاکسترشدنمان
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با همان دید تار به صفحه موبایل خیره شدم

شماره ی علیرضا بود و تماس هنوز قطع نشده بود

صدای ضعیف علیرضا می آمد :

_ الو مریم خانم؟ من دارم راه می افتم میام ... می شنوین
صدای منو؟ خوبه حالش؟

صدایم انگار از ته چاه می آمد :

_ کجا راه افتادی؟ اینجا خبری نیست

بعد از مکث کوتاهی پرسید :

_ امیر؟ حالت خوبه؟ چی شده؟

_ چیزی نشده

_ دارم میام

پلک هایم را روی هم فشردم
سرم تیر کشید

جگوار سبا ساالالر 



 

 
 

_ چرا دخالت می کنی تو زندگی من؟ چرا خودتو میزنی به
موش مردگی؟ چرا انقدر کثیفی؟ چی بهت میرسه اخه؟

آرام آرام عقب رفت و من سمتش قدم برداشتم 

باالخره به دیوار پذیرایی برخورد کرد و با ترس ایستاد 

کف دستم را کنار سرش روی دیوار کوبیدم : 

_ چه لذتی می بری از این زندگی تو؟ برنامه ات همین بود؟

 جواب نداد 
در سکوت خیره چشمانم شده بود
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دقت کردم تا شاید بتوانم کلمه هارا کنار هم بگذارم اما فایده
نداشت

تنها یک کلمه زمزمه کردم
"نیا"

تماس را قطع کردم و بعد با همان چشمان قرمز خیره ی
مریم شدم

_
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:

_ آره؟!

با گریه جیغ زد :

_نه لعنتی نه

صدای هق هقش باال رفت :

_ من بیشتر از هرکسی از این وضعیت عذاب میکشم ...
شماها نمیفهمین من چی میکشم ... تو این ماجرا فقط دلت
واسه خودت و االی سوخت اما شماها همو داشتین ، همه

پشتتون بودن ... ساره ، چاوش ، گلین ، حتی حاج بابام
بیشتر از من هوای شما دو تا رو داره ... خانواده من حق

و میدن به شماها! به خاطر تو پا تو این خونه ای گذاشتم که

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
صدایم را باالال بردم و با تمام قدرت فریاد زدم :

_ جواب منو بده ... همینو میخواستی؟ این زندگیه که  
دنبالش بودی؟ به خاطر همین موقعیت به این خفت تن
دادی؟  

دستم را دوباره کنار سرش کوباندم و صدایم را باالالتر بردم
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همه به خونم تشنهن ... شماها هیچ وقت نمیفهمین من چه
قدر زجر کشیدم

نگاهی به چشمان به خون نشستهام انداخت و میان
حرفهایش التماس کرد :

_ برو عقب

_ ازم میترسی؟

_ دیوونه نشو برو عقب تو

_ ازم میترسی؟ وقتی کنارمی اینطور میلرزی و باز
برای اینجا موندن هرکاری میکنی؟

_ برو عقب لعنتی ... االالن حالت خوب نیست اما دلیل
نمیشه حرص هرز پریدنهای زنتو سر من خالی کنی ...

من هیچ دخالتی تو....

احساس کردم خونرسانی به مغزم متوقف شد

دستی که روی دیوار بود را بلند کردم و ناخودآگاه با تمام
توان گلویش را فشردم :



سبا ساالر

جگوار 

_چه گهی خوردی؟

چشمانش از حدقه بیرون زد 

صدای زنگ خانه بلند شد و بی توجه به آن با فشار بیشتری
گلویش را فشار دادم :

_ حروم زاده ... حرفتو اول مزه مزه کن

_ 

انگشتانم را محکم تر فشردم تا جایی که رنگش به کبودی
رفت و باالخره رهایش کردم

صدای سرفه هایش گوشم را پر کرد

با نفرت عقب هلم داد و بی تعادل خودش را به در رساند

پیشانی ام را به دیوار تکیه دادم و پلک هایم را روی هم
فشردم

چنددقیقه بعد دستی روی شانه ام قرار گرفت : 

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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_ امیر؟ خوبی پسر؟

چشمانم را باز کردم و سمت علیرضا برگشتم :

_ مگه نگفتم نیا؟

_ رنگت پریده

_ خوبم علی خوبم ... برگرد خونه ات

بازویم را کشید :

_ بپوش بریم

_ ولم کن حوصله ندارم

_ بچه ها خونه ترانه ان ... بریم اونجا تنها نباشی

خودم را سمت پله ها کشیدم
پاهایم جان نداشت ...

_ کجا میری امیر؟ گل لگد می کنم من؟

بازویم را گرفت و سمت در رفت:
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_ تلوتلو میخوری چرا؟ سرگیجه داری؟

صدای مریم گرفته و بغض آلود بود :

_ میخواید آب قند بیارم؟

علیرضا نگفته میدانست چه خبر است...
صدایش جدی و سرد بود :

_ الالزم نیست خانم ... شما بفرمایید

نفهمیدم راه چطور طی شد
سرم را به صندلی ماشین علیرضا تکیه داده بودم و پلک

هایم را روی هم میفشردم

باالالخره ماشین را نگه داشت و پیاده شد
زیر بغلم را گرفت :

_ بیا داداش

دستش را عقب زدم :

_ حالم خوبه جو نده

جگوار سبا ساالالر 



 

با نگرانی خندید و سمت در خانه رفت :

_ خودت رنگتو نمی بینی المصب

ترانه ، کیهان، شراره و چند نفر از دوستانشان در جمع
بودند و من چه قدر حوصله ی کسی را نداشتم...

انگار ترانه حالم را فهمید که بی توجه به آن ها کاناپه کنار
سالن را برایم خلوت کرد :

_ بیا اینجا ...تو اتاق لباس و لوازمشون هست همش رفت
و امده

روی کاناپه راحتی دراز کشیدم و گرفته لب زدم :

_ چندم بود امروز؟

باالی سرم نشست و با دلسوزی موهایم را نوازش کرد :

_ دوازدهم ... ببینم تورو ... باز کن چشماتو ... می خوای
بهت مسکن بدم بخوابی؟

صدای کیهان نزدیک شد :
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چشمانم را باز کردم
علیرضا دستش را کشید :

_ ببند بابا جون مادرت

_ یک لحظه خفه باش علی حالشو نمی بینی؟نه امیر ناموسا
 جدی می گم

از جیب کتش پاکت سفید کوچکی درآورد :
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_ این سوسول بازیا چیه بابا؟رفت؟ خب ک..ن لقش!

بدون اینکه چشمانم را باز کنم بینی ام را باالال کشیدم و
غریدم :

_ خفهشو کیهان

_ بیا اتفاقا دیروز قرص رسیده دستم چه قرصی ...
میندازی باالال اسمت یادت میره چه برسه بقیهاش

_
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_ بیا بگیر ... مشروبم که هست ... زنگ میزنم چندتا از
بچه هام بیان ... غمت نباشه بابا داداشم میگذره اینم

روی کاناپه نیمخیز شدم و پاکت را برداشتم
ترانه غر زد :

_ هزار بار گفتم قرص نخور کیهان ... اون بابای تو اگه
بفهمه که از ارث محرومی

علیرضا خندید :

_ از خونه میندازش بیرون

بیتوجه به آن ها هر دو قرص داخل پاکت را در دهانم
انداختم و بدون آب فرو دادم

کیهان با خنده سوت کشید و علیرضا متاسف سر تکان داد :

_ االالغ

ترانه سمت اشپزخانه رفت و با لیوان ابی برگشت :

_ این کیهان خر هرچی داد دستت باید بخوری؟
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لیوان اب را سر کشیدم و با درد نالیدم :

_ مغزم داره منفجر می شه

ترانه با دلسوزی نگاهم کرد :

_بمیره اون حاجیتون الهی که گند زده به زندگی همه ...
میخوای من برم با االی حرف بزنم؟

کیهان با سینی کوچکی برگشت :

_ خنگ خدا این اگه می دونست دختره کجاست که نمیومد
اینجا بشینه

 سینی را روبه رویمان گذاشت
بی توجه به ظرف ماست میوه ای ، زیتون و ژامبون ها ،

گیالس شراب را برداشتم و سمت دهانم بردم

علیرضا کالفه پوف کشید :

_ زیاد نخور ... قرص خوردی حالت بد می شه

کیهان قهقهه زد :
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_ اون دیگه تا نیم ساعت دیگه مگه این حرفا حالیشه؟ دوتا
قرص انداخت باالال ... خودشم داره با مشروب خفه

میکنه ... رفت فردا حالش میزون بشه

گیالالس دوم را که باالال رفتم ته حلقم سوخت
چشمانم را بستم

سر دردم بهتر شده بود ، بدنم داغ بود و احساس عجیبی
داشتم

_ ترانه

صدایم لرزش خفیفی داشت اما اینبار نه از غم و عصبانیت
انگار در آن لحظات هیچچیز اهمیت نداشت

ترانه سرش را کنار گوشم گرفت تا صدایم از میان آهنگ
به گوشش برسد :

_ جان؟ بهتری؟ میخوای اصالال اگر حالت بده اینارو
بفرستم برن خودمون چندتا بمونیم آره؟

: ناخوداگاه گرفته خندیدم 

_ نه ... فقط گرممه کولر بزن
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_ 

ترانه از کنارم بلند شد و کیهان همراه دختر جوانی وسط
رفت

سرم را به پشتی کاناپه تکیه دادم و خندیدم :

_ برای من احضاریه دادگاه فرستاده احمق

علیرضا همانطور که سیگارش را آتش میزد زیرچشمی
نگاهم کرد :

_ باالخره که باید بیاد دادگاه ... می بینیش منصرفش می
کنی

حال عجیبی داشتم
برایم مهم نبود!

روی میز خم شدم و گیالس دیگری برداشتم :

_ من ... من فقط باید بدوم دنبالش آره؟
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جرعه ای از نوشیدنی فرو دادم و با چهره جمع شده خندیدم
:

 کدوم جهنمی رفته اصالال؟ خوبه ... خوبه منم شکایت کنم
_

زنم دوهفته از خونه گذاشته رفته ازش بی خبرم؟

_ نخور امیرواالال قرص خوردی حالتو خراب میکنه

جرعه بعدی را فرو دادم و خندیدم :

سر لج و لجبازی درخواست طالالق داده؟ منم ... منم سر  
_
 و لجبازی طالالقش بدم؟ هربار اون ... اون گند میزنه تو
لج

زندگیمون اینبار من بزنم  

 گمشو میگم نرو باالال اونارو ... ای بابا ... بعدشم اون گند
_

میزنه یعنی چی؟ بخاطر کی سفته داد؟ هر دوتون غلط
رفتین دیگه

دستم را با ضرب کشید :

_ بسه میگم

کم کم معنی جمالالتش را نمی فهمیدم
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سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

سرم داغ شده بود و جز حالت تهوعی خفیف ، مشکل
دیگری نداشتم

خودم را جلو کشیدم و ژامبونی برداشتم که کسی کنارم
نشست

 که گیالالس شراب را نزدیک لبم می بردم نگاهش
همانطور

کردم

چهره اش اشنا بود اما در آن وضعیت به یاد نمی آوردم
کجا دیده بودمش

علیرضا از کنارم خودش را جلو کشید و با دختر دست
داد :

_ ندیده بودمت آناهیتا ... چطوری؟

دختر از سمت دیگرم خندید و جوابش را داد
بی توجه به آن ها که یکی سمت چپ و دیگری سمت راستم

نشسته بودند به کاناپه تکیه دادم و چشمانم را بستم

حس می کردم انرژی ام چندبرابر شده
بدنم انگار از من دستور نمی گرفت

دندان قروچه هایی غیرارادی ام این را می گفت و با
گذشت چنددقیقه احساس کردم در آتش می سوزم
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چند ساعت که گذشت حتی نمی توانستم سرجایم بنشینم
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علیرضا کنار گوشم فریاد زد تا صدایش را بشنوم :

_ حداقل یک سری برای این بیچاره تکون میدادی ... هم  
 بود ... دید آشنایی اومد جلو تو هم که سالالمشم
دانشگاهیت

جواب ندادی  

آرام زمزمه کردم :

_ گرمه

_ چه عرقی کردی ... دهنت سرویس کیهان که هر آشغال
جدیدی اومد نگیری

من اما با او موافق نبودم!
 ام زیاد شده بود ، مشکالالتم برای دقایقی اهمیتشان را

انرژی
از دست داده بودند و بی دلیل سرخوش بودم

_



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

شبیه کودک بیش فعال و شری بودم که انرژی اش تمام
نشدنی بود

تلوتلو خوران سمت سیستم رفتم و صدای موزیک را تا
انتها باالال بردم

گوشم سوت کشید و هم زمان صدای جیغ و دست بچه هایی
که وسط بودند بلند شد

با خنده جرعه ی آخر نوشیدنی ام را باالال رفتم که علیرضا
دستم را کشید:

_ بیا بریم

حرفش خنده دار نبود اما من خنده ام گرفت :

_ چرا؟ خوش ... خوش میگذره که

_ زر نزن داری میمیری ... بریم

بازویم را به زور سمت در کشید و من بی هیچ مقاومتی
دنبالش کشیده شدم

ترانه نگران کنار در ایستاد :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ بمون شام بخوره علی

مجبورم کرد کفش هایم را بپوشم و وزنم را روی خودش
انداخت :

_ این شام میتونه بخوره آخه؟ حالش و نمی بینی؟ داره
بیهوش میشه ... رفت فردا ظهر بفهمه چی به چیه

تمام طول مسیر چشمانم را بسته نگه داشتم تا شاید سرگیجه
ام تمام شود

_ ببرمت آتلیه؟ آره امیر؟

زبانم به اختیارم نبود
زیر لب هذیان گفتم و او پوف کشید :

_ نه ... میبرمت عمارت حداقل اونجا گلین خانم حواسش
بهت هست ... آتلیه کسی نیست

چشمانم را با زور باز کردم و ناگهان به قهقهه افتادم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ عکس ... عکس زن منو ... با اون کثافت زدن ... همه
جا ... همه جا پخش شده ... بعد به گوش اون مردک رسیده

... میگه ...

خنده اجازه نداد جمله ام کامل شود و او نگران نگاهم کرد :

_ ساکت بابا نمیخواد حرف بزنی

_ میگم حاجی ... دارم از اون سایت و آشغاالالیی که ...
عکس گرفتن از زنم شکایت میکنم ... میگه

خنده ام قطع شد و حرصی ادامه دادم :

_ میگه این گند و هرچی بیشتر هم بزنی بوش بیشتر می
پیچه ... آخ سرم

در جوابم حرفی زد که نفهمیدم و چشمانم روی هم افتاد

چنددقیقه بعد که به زور مجبورم کرد از ماشین پیاده شوم
پلک هایم را از هم فاصله دادم :

_ برو تو

دستم را دور شانه اش انداخت و سمت عمارت کشید :

جگوار سبا ساالالر 



 

 پیرمرد به سختی از پله ها باال کشیدم

_ می شنوی صدای منو پسرجان؟ این زهرماری چیه
ریختی تو شکمت آخه آقا؟ بوی گند گرفتت ... گلین هم پیش

سیما خانم مونده ... میخوای زنتو بیدار کنم؟

خندیدم و سر تکان دادم :

_ نه

ثانیه ای مکث کردم و بعد بی جان زمزمه کردم :

_ االی برگشته

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ صبر کن ببرمت تو بسپارمت به گلین خانم میرم ...
خودمم حوصله ی نصیحتای حاجیتونو ندارم

چشمانم دوباره بسته شد
در عالم خواب و بیداری متوجه شدم که مرا به مش خسرو

سپرد

_



 

باالخره نفس زنان در اتاق را باز کرد :

_ رسیدیم آقا امیر ... میخواید براتون چیزی بیارم؟ آخه من
پیرمرد چی یاد دارم ... بگیر بخواب تا صبح خوب

میشی ... اگر خوب نشدی برم گلین رو بیارم ... باشه بابا
جان؟

با خنده سر تکان دادم و در اتاق را به رویش بستم
در تاریکی چیزی مشخص نبود

تلوتلو خوران جلو رفتم و عمیق نفس کشیدم

بوی عطر االی در تمام فضا پیچیده بود
با دیدنش که پشت به من روی تخت خوابیده بود ناخوداگاه

خندیدم :

_ برگشتی

بی تعادل خودم را جلو کشیدم و گوشه تخت نشستم :

_ برگشتی

انگار خواب بود که از جا پرید
گیج چشمانم روی هم افتاد و سرگیجه ام بیشتر شد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

کسی بدن بی حالم را روی تخت خواباند و جوراب هایم را
از پا در آورد

انگار راه نفسم آزاد شد

پلک هایم را از هم فاصله دادم و دستش را چنگ زدم تا
دور نشود :

_ نرو

روی بدنم خیمه زد و موهایم را نوازش کرد :

_ نمیرم

دستم را به موهایش رساندم و سرش را نزدیک کشیدم  
دست دیگرم را دور کمرش حلقه کردم و بینی ام را به

موهایش چسباندم :  

_ دیگه نرو ... نامرد نشو ... من ... من بدون تو میمیرم

آرام دکمه های پیراهنم را باز کرد :

_ نمیرم ... من پیشت میمونم ... بدنت داغه ... تب داری

جگوار سبا ساالالر 



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

سرش را نزدیک کشیدم و کوتاه بوسیدم :

_ االالی؟

پیراهنم را کنار زد و دستش را نوازش وار روی قفسه
سینه ام کشید :

_ جانم؟

گردنش را گرفتم و مجبورش کردم روی تخت دراز بکشد
 راستم را اهرم کردم و به سختی خودم را باالال کشیدم
دست

حال من روی او خیمه زده بودم  

موهایش را نوازش کردم و لب زدم :

_ من خیلی ... دوست دارم

قبل ازینکه لب هایم به لب هایش برسد صدای زمرمه اش
در گوشم پیچید :

_ من خیلی بیشتر

_

جگوار سبا ساالالر 



 

پیمان روبروی عمارت ایستاد و نگاهم کرد :

 _ خب بفرمایید ... برو ببینم چیکار می کنی قهرمان

با همان اخم های درهم سرتکان دادم :

_ باشه

در را باز کردم و دودل خیره پیمان شدم :

_دوباره به ساره زنگ میزنی؟ یک خبر بگیره مطمئن بشه
 حاج سپهبد خونه نیست

پیمان خندید
درکش نمیکردم 

استاد دانشگاهی که از کار اخراج شده و حاال بیشتر شبیه
به بچه پولدار هایی بود که از خانه فرار کردند و درگیر

الکل و مواد شده بودند

_ به چی نگاه می کنی برو دیگه ... ساره هم گفت
پدربزرگ تون تا شب برنمیگرده ... از چی میترسی االی؟

 پیاده شو

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

سکوتم را که دید ادامه داد :

_ مشکلتون رو دوتایی حل کنید ... اگر هم طالقی باشه
قبلش دوتایی باید به این نتیجه برسید نه اینکه تو درخواست

طالق بدی و شبش از شدت تب تا پای تشنج بری ... برو
حرف بزنید

لبخند زدم 
در این دو هفته خانه اش را در اختیار من گذاشته بود و 

 نمی دانستم خودش کجا می ماند
خواسته ی ساره بود و من چقدر ممنونش بودم به این

تنهایی احتیاج داشتم...

_ مرسی پیمان ... بخاطر همه چی

از ماشین پیاده شدم و هم زمان که زنگ عمارت را می زدم 
او به راه افتاد

چشمان خواب آلود مش خسرو نشان میداد مثل همیشه سحر 
خیز نبوده است

با دیدنم صورتش از هم باز شد : 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

  

 

 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ االالی جان؟ خوش اومدی دخترم ... کجا بودی تو؟
خداروشکر که اومدی ... اون بچه کم کم عقلش رو از
دست میداد ... حالت خوبه؟ این مدت کجا بودی آخه؟

نگاهی به پشت سرم انداخت
پیمان رفته بود

_ تنهایی؟ کسی اذیتت نکرد؟ سالالمتی؟

آرام زمزمه کردم :

_خوبم عاشق خسرو خوبم

نفس عمیق کشیدم و ادامه دادم :

_ امیر خونهست؟

از جلوی در کنار رفت :

_آره باباجان خونه ست ... دیشب از اون زهرماریها
ریخته بود تو شکمش ... نمیدونی که خانم جان ، داشت از
 می رفت ... با هزار زور رسوندمش به اتاقتون اصالالً

دست
تعادل نداشت ... خدا تو رو رسوند



 

از پله ها باال رفتم

میدانستم قرار نیست چیزی عوض شود و فقط برای حرف
زدن آمده ام اما دلتنگش بودم

رفتنم عجوالنه و غیر منطقی بود ولی در آن روزها جز
دوری فکر دیگری به ذهنم نمی رسید و همین دوری باعث

شد که بتوانم کمی خودم را پیدا کنم

 پا که در طبقه باال گذاشتم صدای جر و بحث میخکوبم کرد
جمالت را تشخیص نمی دادم اما صدای فریادهای امیر واال

 را به خوبی می شنیدم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

سمت در ورودی عمارت راه افتادم و نگران زمزمه
کردم :

_ مشروب خورده؟

سرم را به طرف مش خسرو برگرداندم و ادامه دادم :

ً _ لطفا به حاجی زنگ نزنید ... لطفا 

_



 

بدون در زدن وارد شدم
 باالتنه اش برهنه بود و موهایش نامرتب 

مسیر نگاهش را دنبال کردم و کیف از میان دستانم رها
 شد

با صدای برخوردش با زمین امیرواال سمتم برگشت

صدای زمزمه اش از میان هق هق های بلند مریم به گوشم 
رسید :

_االی

ناخودآگاه عقب عقب رفتم
موهایش را چنگ زد و سمتم آمد

انگار اثرات هر چه دیشب مصرف کرده هنوز از بین 
نرفته بود که تعادل نداشت و هر چند قدم تلو تلو می

خورد :

 _ االی

 من از او گیج تر بودم
وحشت زده از اتاق بیرون زدم و دستم را محکم جلوی

 دهنم گرفتم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

  
 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

قبل از اینکه از پله ها پایین بروم خودش را به رساند و
بازویم را چنگ زد

صدایش ملتمس بود :

_ صبر کن ... االالی ... عزیزم؟

انگار خواب بودم
کابوسی که حاضر بودم هرچه دارم بدهم و بیدار شوم

چشمانم سیاهی میرفت و قدرت هضم آنچه دیده بودم را
نداشتم

صدای سرفههایش از پشت سر میامد
 چه بالالیی سرش آمده که رنگ و رویش سفید بود

نمیدانستم
و تعادل نداشت اما

هیچ اهمیتی برایم نداشت...

بازویم را گرفت
قبل اینکه دهان باز کند سمتش برگشتم و با تمام توان فریاد

کشیدم :

_ دستتو به من نزن



 

  

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

حنجرهام سوخت و او تسلیموار دستهایش را باالال گرفت :

_ دست نمیزنم ، دست نمیزنم صبر کن تو

بغضم منفجر شد
با صدایی وحشتناک و دردالود

_ کثافت ، کثافت ، کثافت

دست های لرزانش را روی شانه هایم گذاشت :

_ من ... من دیشب قرص خوردم ... وای ... االالی

موهایش را چنگ زد و سرگردان عقب عقب رفت
با نفرت روی سینه اش کوبیدم :

_ تو ... تو کی هستی لعنتی؟ تو بخاطر اینکه عکس من با
مرد دیگه ای تو اون سایت بود به جنون رسیدی اون وقت  
تا دوهفته نبودم...  

دیواره وار سرم را تکان دادم :

_ باورم نمیشه ... باورم نمیشه



 

_ 

دستم را جلوی دهانم گرفتم و بهت زده میان گریه خندیدم :

_ چشم حاجیتون روشن پسرحاجی

پلک هایش را بست و دوباره موهایش را چنگ زد و من
پرحرص تر از قبل روی سینه برهنه اش کوبیدم :

_ ازت متنفرم امیرواال

زانوهایم لرزید
ناتوان روی زمین نشستم و زار زدم :

_ از همتون متنفرم ... تو که می خواستی یکی بشی بدتر از
اکتای چرا منو از سرسفره عقد محمد بلند کردی؟ چرا

نذاشتی همون روزا خودمو بکشم؟

سرم را بلند کردم و با تمام قدرت جیغ زدم :

_ چرا؟

گلویم سوخت ، به سرفه افتادم و قفسه سینه ام تیر کشید

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

نگاهش سرگردان بود
انگار پسربچه ی کوچکی در جمعیت دست مادرش را رها

کرده و حال گمشده

بچه ای که نه چاره ای دارد و نه امیدی به پیدا شدن
مادرش

چشمانش شبیه کسی بود که خیره ی آتش گرفتن همه چیزش
است و کاری از دستش بر نمی آید

خودم را در آغوش کشیدم و زار زدم :

_ آسکی مرد ... خواهرمو کشتن ... اما راحت شد ... من
چی؟ اون یکبار مرد و من هر روز دارم می میرم ... اون
یک بار تموم کرد و من هر روز دارم با خودم میگم چرا

این زندگی کثیف و تموم نمی کنی دختر؟

انگار از خواب پرید
انگار سطل آب سردی روی سرش خالی کردند
 انگار شوکر برقی را به سینه اش متصل کردند

از جا پرید و وحشت زده سر تکان داد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

 
 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ نه ... گوش ... گوش بده ... اون برگه ها ... درخواست
 دادی ... االالی من نفهمیدم ... به قرآن من خر حالیم

طالالق
نبود

شانه هایش لرزید و هم زمان با مشت به سرش کوبید :

_ من نمیدونم چی شد ... به روح بابامحمدم یادم نمیاد ...
به جون المیرا

هقهق کنان مشت بعدی را محکم تر کوبید :

_ اون کیهان احمق ... اون قرص داد ... من نمیدونم ...
 تختمون بود ... بوی تورو میداد ... بهش گفتم االالی ...

تو
 زدم االالی ... گفت جانم ... مثل تو گفت ... خاک بر

صداش
سر من

دوباره و دوباره مشتش را با تمام توان به پیشانیاش
کوبید :

_ خاک برسر من ... خاک برسر من

دستم را به زمین گرفتم تا بلند شوم اما تمام تنم میلرزید

از جا که بلند شدم شانه ام را میان دستانش گرفت

جگوار سبا ساالالر 



 

  

_ ولم کن

_ درخواست طالق دادی ... ولت کنم طالق بگیری؟ بمیرم
طالقت نمیدم االی

 عقب هلش دادم
صدایم از شدت گریه و جیغ هایم گرفته و خش دار شده بود

:

_ ول کن دستمو

_ خودت منو هل دادی تو این گنداب

صدایم را باال بردم :

_ بخاطر کی؟ هر غلطی کردم بخاطر توعه بی لیاقت بود

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

لب هایش به کبودی میزد و حالتش میترساندم
انگار دیوانه شده بود...

_ کجا؟ نمیذارم بری

_



 

_ درخواست طالق دادی

_ تنها کار درستی که تو زندگیم انجام دادم همین بود

شانه هایم را به خودش نزدیک کرد و با زور سرم را به
سینه اش چسباند

کنار گوشم ملتمس لب زد :

 _ درستش می کنم ... به مرگ خودم درستش می کنم

صدای گریه ام باال رفت و تقالهایم بیشتر شد :

_ تو فقط داری لحظه به لحظه خراب ترش می کنی

 نفهمیدم ... االی ... تو حال خودم نبودم ... حتی االنم _
نیستم ... االی؟

خسته دستانم را کنارم انداختم و او محکم تر فشردم
سرش را روی شانه ام گذاشت و هق زد :

_ نمی دونم چی شد ... حق نداری بری ... نمی ذارم ... اگه
میموندی اینطوری نمی شد ... مگه قول ندادی بمونی؟ من

بلیط داشتم ... یادته؟ من که داشتم ازینجا می پریدم ... منکه

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو
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سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

داشتم گورمو گم میکردم ... چشمات نذاشت ... چشمات
 داشت ... من موندم االالی ... تو نموندی ... ولم کردی

نگهم
... منو دیوونه کردی جوجهم دیوونه کردی

چشمانم سیاهی رفت و پاهایم سست شد :

_ ولم کن ... توروخدا ولم کن ... داری میکشیم ... داری
نابودم میکنی ... داری جونمو میگیری

_ تو بمون عروسکم ... به جون خودت که عزیزتر ازت
 هرچی تو بخوای همون میشه ... غلط کردم االالی ...

ندارم
تو جونمی ... دار و ندارم تویی ... تو نفس امیری ...

نباشی خفه میشم

بی حال لب زدم :

_ هیچوقت نمیبخشمت ... ازت متنفرم امیر

_ دستتو میگیرم باهم ازینجا بریم ... هرچی شد فدای سرت
... تو خوب باش ، تو بخند ، تو اینطوری سرد نگاه نکن ،

من بخاطرت جونمو میدم تا ببخشی

ته مانده ی انرژی ام را جمع کردم و با دست پسش زدم



 

 
 

دستم را از میان انگشتانش بیرون کشیدم و پله ی اول را
پایین رفتم

مثل بچه ای که برای ماندن مادرش التماس می کند دستش 
را از پشت دور شانه ام حلقه زد و سرش را به گوشم

چسباند :

_ نرو االی ... نرو ...مگه نمیگی ازم متنفری؟ بمون
هرکاری دلت می خواد بکن ... اصال باهام حرف نزن ،

نگاهم نکن ... فکر کن من نیستم االی ... فقط نرو

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

دستانش را باز کرد و بی تعادل جلوی پله ها ایستاد :

_ نباید بری ... بری و خبر ندی؟ بری و من اینجا جون
بدم؟ بری و دوباره درخواست طالالق بدی؟ نباید بری
االالی ... عصبانی؟ ازم متنفری؟ ازت چندشم میشه؟

دست بی جانم را گرفت و در صورت خودش کوبید :

_ بیا بزن ... هرچی دلت میخواد بزن ... هرکاری
ارومت میکنه بکن اما نرو

_



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

خودم را جلو کشیدم و او محکم تر گرفتم

 توجه به تالالشش پله ی بعدی را پایین رفتم و با نفرت و
بی

غم دستش را پس زدم :

_ از این به بعد تو دادگاه همو میبینیم

تلوتلو خوران خودش را جلو کشید و روبه رویم ایستاد و
دست هایش را باز کرد :

_ برو باالال

دستش را پس زدم و او بی تعادل روی نرده ها خم شد

_ برو عقب

صدای گرفته ولرزانم را باالال بردم :

_ مش خسرو ... مش خسرو بیا این دیوونه رو از من جدا
کن ... برو عقب امیرواالال

 این دوهفته کجا بودی لعنتی؟ االالی تو لب تر کن ... بگو
_

چیکار کنم من برات جون بدم

جگوار سبا ساالالر 



 

_ ولم کن امیرواال

دستانم را باال گرفتم و هق زدم :

_ ببین ... کل بدنم داره می لرزه ... قلبم تیر می کشه ... ولم
کن امیرواال

دستانم را میان دست هایش گرفت و دیوانه وار پشت سرهم
بوسید :

_ دورت بگردم عروسکم ... تو بمون ... تو ببخش ...
برای اخرین بار االی ... من جونمو میدم تا تو دوباره

چشمات اشکی نشه ... نمیذارم بری االی

همانطور که اشک می ریختم خسته سر تکان دادم و او
سرش را به دستانم چسباند :

_ بری می میرم االی ... انقدر ازم متنفری؟

سرش را بلند کرد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو
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سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ اره؟ تو چشمام زل بزن ... بگو دوستم نداری ... بگو
دیگه عاشقم نیستی ... بگو به مرگم راضیی ... از ته قلبت

بگو تا ولت کنم

اشک هایم را با خشونت از گونه ام پاک کردم
سرم را بلند کردم ، پلکم پرید و سرد خیره اش شدم :

_ دیگه دوست ندارم

_ دروغ میگی

نیستم  Rعاشقت _

_ نگو ... دروغ میگی

دستانم مشت شد و برای هزارمین بار صحنه ای که آن زن
را روی تختمان دیدم از جلوی چشمانم گذشت

بی رحم با درد لب زدم :

_ انقدر ازت متنفرم که راضیم بمیری

_



 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

مات نگاهم کرد و زودتر از قلب او ، صدای ترک برداشتن
قلب خودم را شنیدم!

دستش را پس زدم و زمزمه وار ادامه دادم :

_ حاالال بذار برم

رهایم نمیکرد
هنوز هم بازویم را گرفته بود

انقدر میان بازوهایش دست و پا زدم که مجبور شد بیشتر
عقب خم شود

دوباره با گریه به سینه اش مشت کوبیدم و او بدون هیچ
تالالشی برای اینکه مانعم شود در آغوشش فشردم

محکم تر دست و پا زدم و بیشتر تالالش کردم
 را روی نرده کوتاه راه پله انداخته بود و با تقالالهایم

وزنش
هر چندثانیه یکبار پاهایش از زمین جدا میشد

عصبی دندان روی هم فشردم
از او خشمگین بودم ، از خودم هم....

از خودم که انطور بی رحمانه به مرگ عزیزترینم رضایت
دادم نفرت داشتم

جگوار سبا ساالالر 



 

 

  

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

خشم ، حرص ، غم و بغض روی هم جمع شد و با تمام
توان باالالتنه اویی که روی نرده ها تا نیمه خم شده بود را

بدون فکر عقب هل دادم :

_ ولم ک...

دستم را رها کرد
گفته بود هرگز نمیگذارد بروم اما دستم را رها کرد!

بی تعادل عقب خم شد و به پشت برگشت
وحشت زده جیغ کشیدم و لحظه آخر انگشتانش را گرفتم

صدای جیغ و هقهق های وحشتزده ام در کل عمارت
پیچید

برای چندثانیه هم نتوانستم نگهش دارم
روی نرده ها خم شدم تا مچش را چنگ بزنم اما دیر شده

بود

جلوی چشمان خیس از اشک و نگاه ناباورم روی زمین
پرت شد

نگاهم تار شد و چشمانم سیاهی رفت

جگوار سبا ساالالر 
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جگوار
نایس بانو

بی جان روی پله نشستم و برای ثانیه ای چشمانم را بستم

چهارده ساله بودم
باالالی پشت بام دنبال خواهرم میگشتم

اب خواسته بود...

 هایم را از من فاصله دادم و از باالال خیره به خونی که
پلک

 گوش های امیرواالال بیرون فواره میزد شدم و هم زمان  
از

صدایم در گوشم پیچید :  

_ انقدر ازت متنفرم که راضیم بمیری

پلک هایم روی هم افتاد
آسکی پایین پشت بام روی زمین بود

بی جان ... غرق در خون

پلک هایم را از هم فاصله دادم
امیرواالال تکان نمیخورد و خون هرلحظه بیشتر میشد

چشمانم سیاهی رفت و سرم را به نرده تکیه دادم
اینبار دیگر پلک هایم از هم باز نشد...

_
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جگوار
نایس بانو

روی سکو نشسته بودم و خیره به آسکی پاهایم را تکان
میدادم

گاز کوچکی به یکی از زردآلوهایی که اکتای در دستم
گذاشته بود زدم

آسکی باالالی سرم ایستاد :

_ پاشو صورتتو بشورم

لجباز سرم را باالال انداختم و او موهایم را پشت گوشم زد :

_ میخوای موهاتو ببافتم؟

دوباره در سکوت سرم را باالال انداختم

_ قهری؟

زردآلو بزرگی را گوشه لپم گذاشتم و با اخم نگاهش کردم
نه ساله بودم ... شاید هم کوچکتر

_ بیبیجان گفت من و اصالالن از اتاق نیایم بیرون ... تو
هم نرو
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جگوار
نایس بانو

_ نمیشه ... صبرکن مهمونا برن بعد بیا پیشم باشه؟

_ بیبیجان گفت میخوان تو رو ببرن ... باهاشون نرو
آسکی ... باشه؟

شانه را از روی تخت برداشت و شروع به شانه کردن
موهای فرم کرد

با چهره درهم غر زدم :

_ دردم میگیره

_ امروز که باهاشون نمیرم ... بذار موهاتو ببندم ...
دوباره رفتی رو درخت؟ تو موهات تکه های برگ هست

بیتوجه به او پرسیدم :

_ امروز باهاشون نمیری؟ بعدا میری؟ باهاشون نرو آسکی
... من شاهو رو دوست ندارم ... نرو خب؟ بیبیجان گفت

قراره باهاش ازدواج کنی ... شاهو میشه شوهرت؟ شاهو
 اخم میکنه ... بیا االالن باهم از پنجره بریم ... من و

همیشه
اصالالن شبا از پنجره میریم بیرون ... بیا باهم بریم تو

جنگل بمونیم تا شاهو بره ... شاهو شبیه کالالغه
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جگوار
نایس بانو

همانطور که برگ های خشک را از میان موهایم بیرون
میکشید زمزمه کرد :

_ اگر اکتای بشنوه به شاهو گفتی کالالغ دعوات میکنه

... حسین میگه _ اشکال نداره ... تو بری من تنها میمونم 
 که تو و اصالالن میرین تو جنگل اکتای گیرتون میاره

یکبار
و پاهاتونو میشکنه

_ اکتای هیچوقت پاهاتونو نمیشکنه

_ تو دوست داری باهاشون بری؟!

موهای پرپشتم را از جلوی چشمانم کنار زد و خندید :

_ تو هم یک روزی از این خونه میری ... بزرگ تر که
بشی ازدواج میکنی ... اون وقت من تنها میشم که

_ من پیش تو و اصالالن میمونم

_ نمیشه...

_



 

 

  

 
  

 

 
  

 

 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

 شاهو آدم بدیه ... یادته تو عروسی گلرخ ، من و اصالالن
_

رو دعوا کرد؟ تو اگه باهاش ازدواج کنی همش ناراحتی

_ وقتی آدم یکی رو دوست داره کنارش خوشحاله االالی...

لجباز اخم کردم :

_ اون ناراحتت میکنه ... بعد برمیگردی پیش ما

_ وقتی کسی که دوستش داری ناراحتت میکنه قلبت
میشکنه اما ترکش نمیکنی ... چون ترک کردنش عذاب

خودتو بیشتر میکنه

نه سال بیشتر نداشتم و از جمالالتش سردرنمیآوردم
او هم میدانست که نمیفهمم

نمی دانم چرا میگفت ....

_ پس چیکار میکنی؟

_ بهش فرصت میدی تا درستش کنه ... نه بخاطر اون ...
بخاطر خودت! چون قلبت بیشتر نشکنه

حرف هایش را نمیفهمیدم

جگوار سبا ساالالر 
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سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

بی حوصله دانه زردآلو را از دهانم بیرون آوردم :

_ تو نرو

_ باید برم ... مجبورم ... تو هم یک روزی میری ... اون
عذابت  Rزمان میبینی وقتی قلبت برای یکی بتپه هرچهقدرم
بده بازم دوای دردت دست خودشه ... از خودش به خودش

پناه میبری ... منم با هرکی که برم اگر دوستش داشته
باشم برنمیگردم االالی ... فرق نمیکنه اون کی باشه ، چه
شکلی باشه ، یا چیکار کنه ... برنمیگردم چون قلبم اونجا

آرومه ... بخاطر خودم برنمیگردم

_ حتی اگر شبیه کالالغ باشه؟

غمگین خندید :

_ حتی اگر شبیه کالالغ باشه...

_ اگر اذیتت کنه هم برنمیگردی؟ چون دوستش داری؟

سرش را تکان داد :

_ اگر اذیتم کنه یعنی اون دوستم نداره
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روبه رویم زانو زد و دست راستم را میان دستانش گرفت :

_ برگشتن نباید برات انقدر ساده باشه االالی ... رو این
زمین یک عالم آدم هست ... اما یکی هست که بقیه شبیهش

نیستن ... اگر انقدر راحت ازش روبرگردونی مجبوری
یک روز بری با یکی از اون همه آدمهای دیگه ... نه

اینکه آدم کم باشه ها نه ... ولی هیچ کدومشون شبیه اونی
که تو دنبالشی نیست ... مجبوری توی همه ی اون آدما
دنبال یکی باشی که دیگه نداریش و هیچ وقت هم شبیه
کسی که دوست داشتی رو تو وجود بقیه پیدا نکنی ...

میفهمی االالی؟!

زردآلوی دیگری برداشتم و سر تکان دادم :

_ نه ... تو شاهورو دوست داری؟

ارام زمزمه کرد :

_ نه

دوستش نداشت
حرف هایش ارتباطی با شاهو نداشت...
در اتاق باز شد و بیبی جان داخل آمد



سبا ساالر

جگوار 

_ حاضری آسکی؟

زردآلو را سمت دهانم بردم و هم زمان که خیره ی بیرون
رفتن آسکی می شدم دندان هایم را در ان فرو کردم

صورتم از مزه تلخش جمع شد و به سرفه افتادم

پلک هایم سنگین بود
چشمانم را با زور از هم باز کردم اما دیدم تار بود

 صدای آرام قرآن خواندن می آمد
سرم را سمتش برگرداندم :

_ آسکی؟

مامان گلی قرآن کوچکش را پایین آورد و دستش را زیر
چشمان خیس از اشکش کشید

سرتاپا مشکی پوشیده بود و رنگ به صورت نداشت :

_ دردت به سرم

ارام لب زدم :

_ خواهرم...

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ 

بی توجه به من هق هق کنان روی پایش کوبید :

_ این چه بالیی بود ... پسرم اونجا ... تو اینجا

به یکباره صحنه ها از مقابل چشمانم گذشت
درد بدی در سرم پیچید و برای ثانیه ای نفسم قطع شد

لب هایم بی جان جنبید :

_ امیرواال

صدای گریه اش باال رفت :

_ کاش مرده بودم و این روزارو نمی دیدم

بدون اینکه پلک بزنم ، از چشمانم اشک سرازیر شد :

_ از ... از پله ها افتاد ... مامان گلی

چادرش را روی صورتش کشید و هق زد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ آی خدا

_ از گوشاش ... خون میومد ... من می خواستم برم
 پایین ... بخدا می خواستم اما ... نفهمیدم چی شد

بی توجه به سرمی که به دستم زده شده بود روی تخت
نیم خیز شدم و زار زدم :

_ مامان گلی ... امیر کجاست؟

بازویم را گرفت :

_ پانشو مادر ... امیرم خوب میشه ... همینجاست ...
نزدیکین بهم ... بلند نشو از روی تخت

پاهایم را از تخت آویزان کردم و بی توجه به چسب سفید
سوزن سرم را بیرون کشیدم

بدون اینکه به خونی که از دستم سرازیر شد اعتنا کنم
پاهایم را به زمین رساندم :

_ ببینمش

در باز شد و پرستاری داخل آمد

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

با دیدنم خودش رابه من رساند :

_ چرا بلند شدید؟! صبر کنید سرمتون تموم شه

بی توجه به او دست مامان گلی را کشیدم و هق زدم :

_ توروخدا ببینمش ... فقط چندثانیه ... ببینم نفس می کشه

پرستار زیربغلم را گرفت :

_ بخواب روی تخت عزیزم ... دوباره از هوش می رید

_ مرده؟

مامان گلی با گریه توی صورتش کوبید :

_ خدانکنه

_ ببرینم ببینمش

پرستار با پنبه ای دست خونی ام را تمیز کرد :

_ تکون نخور لطفا

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

با حالی بد روبه مامان گلی التماس کردم :

_ جون من مامان گلی ... توروخدا راستشو بگو

چشمانم سیاهی رفت ، به نفس نفس افتادم و عرق سردی
روی مهره های کمرم نشست

نگران دستم را گرفت و موهایم را نوازش کرد :

_ حالش خوبه ... اینطوری نکن با خودت

_ داری دروغ میگی مامان گلی ... وقتی دروغ میگی
صدات اینطور اروم میشه و میلرزه

هق هق کنان سر تکان دادم :

_ مگه نمیگی خوبه؟ خب ببینمش

سرم را در آغوش گرفت و کف دستش را به گونه ام فشرد
پرستار دستم را باز کرد و سوزش خفیفی از فرو رفتن

سوزن در پوستم احساس کردم

بی اعتنا چادر مامان گلی را چنگ زدم :



سبا ساالر

جگوار 

_ بریم پیشش ... ببینم خوبه اروم میشم

_ خوبه مادر خوبه ... خوب میشه ... نرو اونجا ... حاجی
عصبانیه ... یکم صبر کن می برمت ببینیش

سرم را کنار کشیدم و روبرگرداندم
ارام صدایم زد :

_ االی؟ دخترخوشگلم...

جوابش را ندادم
صورتم را در بالشت آبی رنگ بیمارستان فرو بردم و شانه

هایم لرزید

_ 

 نمی دانم پرستار چه تزریق کرده بود که آنقدر بی حال شدم

دلم برای آسکی تنگ بود ، صحنه ی پرت شدن امیرواال از
جلوی چشمانم کنار نمی رفت و نگرانی عذابم می داد

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

  

 

  

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

پلک های ورم کرده ام از هم باز نمیشد و زمان زیادی
نبرد تا به خوابی ناارام فرو بروم اما حتی تاثیر داروها هم

فایده ای نداشت

بار اول که از خواب پریدم مامان گلی کنارم نبود ، دفعه  
 باالالی سرم قران میخواند و دفعه آخر سرش را روی
دوم

فرو رفته بود   تخت گذاشته و بهخواب 

بدن خشک شده ام را حرکت دادم و به سختی روی تخت
نشستم

سعی کردم سر صدا ایجاد نشود تا او را بیدار نکنم و مانع
رفتنم نشود

پاهایم را در صندل های ساره که کنار تخت قرار داشت
فرو بردم و سرم متصل به دستم را با کمترین صدا از جا

برداشتم

 برای ثانیهای امانم را برید اما فکر دیدن امیر واالال
سرگیجه

خیلی زود سر پایم کرد

محتاط در را باز کردم و از اتاق خارج شدم



 

 

 

 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

راهروی بیمارستان خلوت بود و من حتی نمی دانستم امیر
واالال در این بیمارستان است و اگر اینجاست در کدام بخش

بستری شده

در آن لباس بلند ابی رنگ و شلوار گشاد بیمارستان که
کمرش را با زور باالال نگه میداشتم احساس راحتی نداشتم

_ االالی؟

با شنیدن صدای چاوش عقب برگشتم و بغض کرده خودم
را به او رساندم

بی توجه به نگاه سنگین پرستاری که زیرچشمی خیرهاش
بود دستم را گرفت :

_ بهتری؟

_ امیرواالال کجاست چاوش؟ منو ببر پیشش

بازویم را گرفت و سعی کرد سمت اتاق بکشاندم :

_ بیا دراز بکش ... حرف میزنیم



 

 

 

 

 

  
 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ سرمم آخرشه چاوش ... مرخصم ، حالم خوبه ... چرا
اینطوری میکنید با من؟

بغضم با صدا منفجر شد و اشک گونه هایم را خیس کرد :

_ مگه چی میخوام ازتون؟ انقدر سخته؟ چرا عذابم میدید؟

نگران پوف کشید و یک قدم عقب رفت :

_ باشه باشه ... آروم... همه دارن نگامون میکنن

ارام سمت آسانسور راهنماییام کرد
بینی ام را باالال کشیدم و پلک های خسته ام را روی هم

گذاشتم

_ اونجا چی شد؟ مریم میگفت تو هلش دادی آره االالی؟

لبم را گزیدم :

_ نمیدونم

_ یعنی چی نمیدونم؟! اون دختره مریم میگفت با هم
درگیر شدین ... از طرف بیمارستان میخواستن به پلیس
خبر بدن ... بچه که نیست که از روی نرده پرت بشه ...

جگوار سبا ساالالر 



 

 

 
 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

مهراب اجازه نداد ... حاجی هم از آبروش ترسید اما
خودت میدونی بالالیی سر امیر بیاد دیگه حتی آبروش هم

براش مهم نیست االالی

چشمانم را باز کردم و خیره اش شدم
با دیدن حالم شرمنده موهایش را چنگ زد :

_ ببین من میدونم حالتو لعنتی اما دو هفتست گذاشتی رفتی
 هم که اینطور ... اونطوری نگاهم نکن ... میدونم چه

حاالال
قدر تحت فشاری ... میدونم اما به قرآن قسم این چندساعت
هممون تا پای مرگ رفتیم ... دلم برای مامان گلی میسوزه
 اون چه گناهی کرده؟ نازنین ، تو ، امیرواالال ... فشارش

...
باالال بود اما حتی حاضر نشد دوساعت استراحت کنه

در سکوت به کف اسانسور خیره شدم
با باز شدن درها دستش را پشتم گذاشت

به محض بیرون رفتن از آسانسور دیدمشان

مهراب سمت دیگری دور از آن ها ایستاده بود ، محسن و
چکاوک دوطرف حاجی نشسته بودند و مریم کمی آن

طرف تر تنها بود

مهراب با دیدنم بدون مکث سمتم آمد

جگوار سبا ساالالر 



 

دستم را روی بازوی مهراب گذاشتم تا کنار برود و سعی
کردم صدایم نلرزد :

_ گم نشده بودم ... می خواستم تنها باشم

_ نوه منو از پله ها هل میدی؟

یک قدم جلو آمد و با تهدید انگشتش را باال گرفت :

_ آخرین بار دبیرستانی بود ... با هم کالسیش دعواش شده
بود ... پسره با نامردی رو برف هلش داد ... پیشونیش

شکست ... میدونی بعدش چی شد؟!

چاوش روبه رویم ایستاد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

مات به واکنشش خیره شدم اما با دیدن محسن و حاجی تازه
دلیل کارش را فهمیدم

_ باالالخره پیدات شد

_



 

 

محسن حاجی را عقب کشید :

_ نمیبینی حالمونو؟! چی می خوای؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

 نکن حاج بابا ... حالشو نمیبینید؟ امیرواالال چشم باز کنه
_

و االالی طوریش شده باشه که میمیره

حاجی بی توجه به او در چشمانم خیره شد :

_ مجبورشون کردم پسره رو اخراج کنن ... دوماه بعد
اتفاقی چند نفر ریختن سر پسره ... عالالوه بر پیشونیش

دماغ و یکی از دنده هاشم شکست ... میدونی چرا االالی؟!
نورچشمیمو با نامردی زمین زده بود!

ثانیه ای مکث کرد و با حرص زیرلب غرید :

_ نورچشمیمو با نامردی زمین زدی!

با همان بغض خندیدم :

_ نورچشمیت همه چیز منه! من حاضرم صدبار زمین
بخورم و زمین خوردنشو نبینم!



سبا ساالر

جگوار 

_ می خوام شوهرمو ببینم

قبل از حاجی ، محسن پوزخند زد :

_ خیلی خوبه ... روت می شه حرف بزنی ... وقتی
می خواستی بکشیش شوهرت نبود؟!

پوزخند زدم
آن ها انتظار سکوت داشتند اما من ته خط بودم
همانجایی که هیچ چیز برایت اهمیتی ندارد...

_ من روم میشه حرف بزنم ... من سنی نداشتم که عقد
امیر شدم ... بچه بودم ، بچه موندم! مثل دختر شما با

خواست خودم و رضایت پدرمو و دعای خیر مادرم بله
نگفتم! تو چهارده سالگی چیزایی به چشم دیدم که شما با این
سنت حتی فکرشم نمی تونید بکنید ... من روم میشه حرف
بزنم ... دو هفته رفتم اما دلم طاقت نیاورد و برگشتم ...
شماها چی؟ شماها کی کنار امیرواال بودید؟ شماهایی که

نذاشتید رشته و کار مورد عالقشو داشته باشه ... شماهایی
که مادرشو گرفتید و حتی نذاشتید مادر داشته باشه! پدرش

مرد ، خواهرش رفت ، چیکار کردین؟ هیچی!

مهراب بازویم را گرفت :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

 
 

حاج سپهبد زیر لب ال اله اللهی زمزمه کرد و عصبی سمتم
آمد اما قبل از اینکه بتواند حرفی بزند مردی با روپوش

سفید از اتاق خارج شد

مریم که از همه ما به او نزدیکتر بود از جا بلند شد : 

_حالش خوبه دکتر؟

مرد عینکش را از چشمش برداشت :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ آروم عزیزم ... آروم ... حالت بد میشه نفس بکش

برخالالف خودم انگار او صدای نفسنفس زدن هایم را
شنید...

_ وقتایی که صبح تا شب کار میکرد و از خستگی جون
حرف زدن نداشت کجا بودین؟ وقتایی که من حامله بودم و

بخاطر اینکه بچههاش مثل خودش بزرگ نشن سه شیفت
جون میکند کجا بودید؟ وقتی تو زندان چندنفری ریختن

سرش کجا بودید؟ اصالال خبردار شدید؟! کدومتون پیشش
بودید که حاالال به خودتون اجازه میدید نذارید من ببینمش؟!

_



 

_ نسبتتون با بیمار چیه؟

دندان هایم را روی هم فشردم و بی توجه به ان ها سمت در
رفتم که مرد جلویم را گرفت :

_ کجا خانم؟

آرام زمزمه کردم :

_ من باید ببینمش

انگار صدایم را به سختی شنید که کمی جلو آمد :
 

_ از بیمارهای این بیمارستانید؟! چرا از تختتون بلند شدید؟

اینبار کمی بلندتر گفتم :

ً _ من همسرشم ... باید ببینمش ... لطفا

_ جمجمه آسیب دیده

کف دستم را به دیوار سرد کنارم چسباندم و برای ثانیه ای
پلک هایم را بستم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

چشمانم را که باز کردم مسلط ادامه داد :

_ شکستگی باعث نشت مایع مغزی نخاعی شده و ممکنه
به عمل جراحی نیاز باشه

پارچه لباس بیمارستان را میان انگشتانم فشردم
چیزی نمانده بود تعادلم را از دست بدهم

به خودم دلداری دادم
حالش خوب می شود اما قلبم آرام و قرار نداشت

دکتر نگاهی به چهره های نگران انداخت و در اخر خیره
به صورتم ادامه داد :

_ ممکنه نیاز به جراحی باشه ... خونریزی بسیار شدید
بود و صدمه جدیه

ناچار روی صندلی کنارم سر خوردم
محسن با اخم جلو آمد

تسبیح به دست داشت و آن را طوری گرفته که محال بود
چشم فرد مقابل به آن نخورد!

_ حال برادرزادم خوب میشه ... مگه نه دکتر؟

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

بیست و چهارساعت پیش رو اهمیت زیادی داره ...  _
ضربه شدید بوده ... کسی سعی کرده زمانی که پرت

میشدن نگهشون داره؟

نگاه همه سمت من برگشت
اب دهنم را فرو دادم اما گلویم خشک تر شد

صحنه ی پرت شدنش دوباره در ذهنم تکرار شد و تمام تنم
به لرزه افتاد

ارام لب زدم :

_ من ... میخواستم بگیرمش ... اما نشد...

صدای ریه ی مامان گلی بلندشد و من حتی متوجه امدنش
نشده بودم

دکتر سر تکان داد :

_ دستشون رو گرفتید؟

بی حال لب زدم :

_ بله

مهراب موهایش را چنگ زد :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ چطور؟

دکتر سر تکان داد :

_ دوتا از انگشت های دست راست شکسته

_ 

سرم را پایین انداختم و لبم را آنقدر محکم میان دندان هایم
فشردم که طعم خون در دهانم پیچید

صدای هق هق مامان گلی به ناله تبدیل شد :

_ خدایا خودت کمک کن...

چشمانم را بستم
صدای چکاوک در گوشم پیچید :

وای مهراب حاج بابا ... یک لیوان آب بیار _

مهراب گفت :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ االالن آب میارم ... بسه مامان گلی ... دوباره حالت بد
میشه خب ... به جون چکاوک میبرمت عمارت که دیگه

بیمارستان نمونی به این حال بیفتی

مامان گلی نالید :

_ آخ پیش مرگت بشم...

چشمانم را باز کردم و بیتوجه به آن ها با چشمان اشکی
خیره ی دکتر شدم:

_ بذارین من ببینمش

_ فعالال امکانش نیست

اشک روی گونه هایم چکید
ملتمس سرم را باالال و پایین بردم :

_ توروخدا ... من باید ببینمش ... میخوام یک چیزی بهش
بگم

_ تا چندساعت دیگه میتونید بببنیدشون

بی اعتنا به من سمت راهرو رفت

جگوار سبا ساالالر 



سبا ساالر

جگوار 

نگاهی به جمع انداختم
هیچ کدام حواسشانR نبود

از جا بلند شدم و پشت سرش رفتم که ایستاد

_ اتفاقی افتاده

بیچاره وار التماس کردم :

_ بذارید ببینمش ... اون جماعتی که اونجا می بینید بعدا
اجازه نمی دن  ... مگه نمیگید بیست و چهارساعت دیگه

 امیرواال خوب میشه .. . حیاتیه؟ بذارید من کنارش باشم ...
من مطمئنم

سمت اتاقش برگشت :

_ پرستار بهتون اطالع میده

گفت و دور شد
همانجا بغض کرده سرم را به دیوار تکیه دادم و منتظر

ماندم

از اتاق بیرون آمد ، دیدن بیماری رفت و به اتاقش
برگشت ، مردی با لباس مخصوص مشغول تمیزکاری بود

و زن میان سالی روی صندلی ها نشسته بود

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

چهل دقیقه بعد پرستار وارد اتاقش شد 
همچنان منتظر ماندم تا باالخره بیرون آمد

_ با من بیا خانمی ... بریم مریضتونو ببین

بدون مکث پشت سرش راه افتادم
خسته و خواب آلود بود اما سرم را از دستم خارج کرد

در اتاق را باز کرد و وارد شد :

_ زیاد طول نکشه لطفا

جوابش را ندادم
مات تصویر روبه رویم بودم

تمام سرش به طرز عجیبی باند پیچی شد بود ، دستگاه های
اطرافش فضا را ترسناک کرده بودند و صورتش به کبودی

می زد

_ 

آرام با پاهایی لرزان سمتش قدم برداشتم

صدای بسته شدن در آمد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

پرستار رفته بود
تنها بودیم...

صدای لعنتی ام در سرم پیچید:

_ دیگه دوست ندارم

نزدیک تر رفتم
گوشه ی ابرویش خراش برداشته بود

_ عاشقتR نیستم

اشک هایم از هم سبقت گرفتند
کنار تخت ایستادم و به انگشت های اسیب دیده اش زل زد

_ بگو به مرگم راضیی ... از ته قلبت بگو تا ولت کنم

_ انقدر ازت متنفرم که راضیم بمیری

گوش هایم را محکم گرفتم
صدای هق بلند شد بلند شد :

_ امیرواال

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر
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سرم را پایین آوردم :

_ امیر پاشو ... توروخدا چشماتو باز کن

هیچ واکنشی نشان نداد
انگشت شستم را نوازش وار روی نبضش کشیدم :

_ پاشو نفسم ... پاشو

 با احتیاط روی شانه اش را بوسیدم و سرم را خم کردم ،
میان گریه نالیدم :

_ پاشو امیر ... من نمیخوام آخرین جمله ای که بهت گفتم
این باشه که راضیم بمیری! آدم  مگه به قطع شدن نفس

نفسش رضایت میده آخه؟

سرم را بلند کردم و خیره ی صورت مهتابی اش شدم :

 چیزیت بشه من می میرم... _

صدایش در گوشم تکرار شد

" تو خوب باش ، تو بخند ، تو اینطوری سرد نگاه نکن ، 
من بخاطرت جونمو میدم تا ببخشی"

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

آرام زمزمه زمزمه  کردم :

_ جونتو نمی خوام ... می خوام زندگی کنی

چشمانم را بستم

"درستش می کنم ... به مرگ خودم درستش می کنم "

محکم تر کنار گوشش ادامه دادم:

_ می خواستی درستش کنی امیر؟ باشه! پس چشماتو باز کن
و درستش کن

صدای هق هق هایم بلند شد:

_ می شنوی صدامو؟ بخدا اگر بیدار نشی هیچ وقت
نمی بخشمت ... پا نشی تا ابد نمی بخشمت امیر ... تو برای

زندگیت بجنگ ... تو به دکترا و این دستگاه ها کمک کن
نجاتت بدن ... تو امیر منو بهم برگردون ... تا من االی ات

رو بهت برگردونم

_ 

جگوار سبا ساالر
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هیچ واکنشی نشان نداد
نه پلک هایش حرکت کرد و نه مثل فیلم ها انگشت دستش 

تکان خورد

 تقه کوچکی به آن زد : پرستار در را باز کرد و

_ لطفاً از اتاق خارج بشید تا چند ساعت دیگه میتونید
دوباره ببینیدشون

بدون مخالفت از جا بلند شدم و قبل از اینکه از در بیرون
 بروم با پشت دست صورت خیس از اشکم را پاک کردم

مریم سر جای قبلی اش نشسته بود و مهراب با موبایل
سرگرم بود

بی حال سمت مهراب رفتم :

_ بقیه کجان؟

قبل ازینکه بتواند جوابی بدهد صدای لرزان مریم بلند شد :

_ باید ازت شکایت می کردن!

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
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سبا ساالر
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پلک هایم را روی هم فشردم
در بیمارستان بودیم ، امیرواال برای زندگی اش می جنگید

و حاجی و محسن به خونم تشنه بودند
سعی کردم آرام باشم و جو را متشنج تر از آن چیزی که

هست نکنم اما لب هایم ناخوداگاه حرکت کردند :

_ چرا به جای اینکه پشت در اتاق مردی منتظر بمونی که
چشم باز کنه پست میزنه نمیری وسایلت رو جمع کنی؟

مهراب موبایلش را در جیب کتش گذاشت :

_ بی خیال االی

مریم کوتاه نیامد
اعتراف برایم سخت بود اما غم نگاهش واقعی و چشمانش

از گریه ی زیاد قرمز شده بود :

_ تو که زودتر از من رفتی! از شرت خالص شده بودیم
نمیدونم چی شد که برگشتی ... کسی که قراره بره من

نیستم

دست راستم ناخوداگاه مشت شد اما خونسرد خندیدم :

جگوار سبا ساالر
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نمی دانستم چکاوک کی رسیده بود ، کنارم نشست و دستش
را روی شانه ام گذاشت

_ خوبی؟

جوابش را ندادم
چنان از حرص می لرزیدم که حرف زدن برایم دشوار بود

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
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_ روزی که از امیرجدا شدی و راحتمون گذاشتی شاید یک
بدبخت دیگه ای بیاد تو زندگیت ... اگر روزی دختر داشتی

سعی کن مثل خودت تربیتش نکنی مریم! بهش اعتماد به
نفس بده ... کاری که خانواده ات برای تو انجام ندادن!

اینطوری هیچ وقت غرورش اجازه نمیده مثل مادرش تحقیر
بشه و بازم واقعیت رو قبول نکنه ... من تو این ماجرا

بیشتر از خودم و امیرواالال دلم برای تو میسوزه...

آتش خشم در چشمان بهت زده اش شعله ور شد
مهراب بازویم را عقب کشید :

_ بشین ... معلومه هنوز ضعف داری

_



سبا ساالر
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درکم کرد
دستش را نوازش وار پشتم کشید و سرم را با دست آرام

سمت شانه اش هل داد

بدون مخالفت سرم را روی شانه اش گذاشتم و طوری که
صدایمان تنها به خودمان دونفر برسد لب زدم :

_ تقصیر من بود

سکوت کرد
بغضم بزرگ تر شد :

_ میدونی چکاوک ... من رفتم ... فکر می کردم همه چی
تمومه اما داشتم خودم رو گول میزدم ... من حتی یک

درصد هم به تموم شدنش فکر نمی کردم ... اما وقتی اون
و کنارش دیدم ... نمی دونم چطوری بگم! زبونم نمی تونه
بگه قلبم چطور داغون شد! حس میکنم هیچ واژه ای نیست

برای توصیفش...

دستم را میان دست هایش گرفت :

_باشه ... میدونم ... همه درکت میکنیم االی ... شاید باور
نکنی اما حتی حاج بابا و عمومحسنم درکت میکنن ... یکم

استراحت کن

جگوار سبا ساالر
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تلخ پوزخند زدم :

_ چطور میتونی دوستش داشته باشی؟

_ چی؟

_ حاجی رو ... نصف توجه و محبتی که به چاوش ، ساره
و سیما داره روهم به تو نداره

_ و تو!

بهت زده زمزمه کردم :

_ چی؟

_ تو هم براش عزیزی ... شاید نه به اندازه امیرواال! بقیه
فکر میکنن امیرواال چون پسر عمو محمده برای حاجی

انقدر ارزش داره اما من فکر می کنم حاج بابا امیرواالرو
حتی بیشتر از محمد دوست داره ... امروز حتی از روزی

که عمومحمد فوت شد هم بیشتر وحشت کرده بود ... می
ترسیدیم سکته کنه

ثانیه ای مکث کرد و بعد ادامه داد :

جگوار سبا ساالر
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آنقدر بی حال و خسته بودم که در همان وضعیت چشمانم
گرم شد

زمان زیادی نبرد که چکاوک آرام شانه اش را عقب کشید
پلک هایم را از هم فاصله دادم و گنک نگاهش کردم که به

روبه رو اشاره زد :

_ میگن اگر می خوای ببینیش میشه االن

از جا بلند شدم اما مریم زودتر از من خودش را به پرستار
رساند :

جگوار سبا ساالر
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_ تو به اندازه ساره و سیما برای حاجی عزیزی ... من
حس میکنم االالی ... پدربزرگ من عشق ورزیدن بلد

نیست ... مثل اینکه یک گل رو به یک بچه بدن و اون با
همه ی عشقی که به گل داره از ریشه جداش کنه!

در سکوت پوزخند زدم
حوصله ی اینکه برایش توضیح دهم حاج سپهبد سزاوار

جز خودش هیچ کس را دوست ندارد نداشتم...

_



 

_ بهوش اومده؟ می تونم ببینمش؟

قبل از اینکه پرستار حرفی بزند مهراب با جدیت گفت :

_ برادرزاده من احتیاج داره کسی پیشش باشه که باصداش
و حرفاش بهش آرامش بده! نه اینکه بیشتر شرایط رو

خراب کنه ... بذار دکترها هرچه قدرR می خوان بگن
نمی شنوه ، نمی بینه ، بیهوشه و... اما من مطمئنم حس

می کنه!

مریم برخالف انتظارم سکوت کرد
مهراب به چکاوک اشاره زد :

_ میرم به محسن و مامان گلی خبر بدم

بی توجه به آن ها همراه پرستار سمت اتاق رفتیم که صدای
زمزمه مریم ماتم کرد :

_ راستی ... بازم خوبه امید داری من روزی دختر داشته
باشم که برای روش تربیتش نصیحت می کنی ... خدا به

همه چنین لطفی نمی کنه!

ثانیه ای مکث کرد و با پوزخند ادامه داد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو
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_ البته به بعضی هام میده و طرف عرضه نگه داشتنش
رو نداره!

آب دهنم را فرو دادم
حس کردم رنگ از صورتم پرید اما سعی کردم آشکار

نشود
کاش دوقلوهایم بودند...

با دست های لرزان زودتر از پرستار دستگیره اتاق را
پایین دادم و با همان صدای گرفته و بغض دار خندیدم :

_ آره! بعدش یکی دیگه مجبور میشه تبدیل بشه به ماشین
جوجهکشی!

نماندم تا عکسالعملش را ببینم
وارد اتاق شدم و با همان بغضی که در گلویم خانه کرده

بود با کمک پرستار آماده شدم

وارد اتاق اصلی که شدم و از تنهاییمان مطمئن شدم اولین
قطره اشک روی صورتم چکید

دست سالمش را با انگشت کوچک دستم نوارش کردم و بی
مقدمه لب زدم :

جگوار سبا ساالالر 



 

 

 

 

نفسم رفت
روی صورتش خم شدم

اشک از چشمم روی گونه اش سقوط کرد و زیرلب زمزمه
کنان ادامه دادم :

_ حاضرم عمرمونو با هم نصف کنیم! آدما عجیبن امیر .
یک روز مثل امروز صبح فریاد میزنن به مرگت راضی ان

و چندساعت بعد انگار راهی برای نفس کشیدن جز تو

جگوار سبا ساالر
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جگوار
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 اون راست میگه امیر ... اگر االالن دوقلوها بودن تو اینجا
_

نبودی ، مریم نبود و وضعیت فرق میکرد ، من اگر اون
روز لعنتی...

بغضم منفجر شد و هقهق کنان زمرمه کردم :

_ فکر میکردم روز مرگ آسکی بدترین روز عمرم بود ،
بعدش که بهوش اومدم و بچه هام نبودن خیال کردم از اون  
 تلخ تر هیچ وقت تو زندگیم پیش نمیاد ، اما حاالال...  
روز

_
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براشون تو این دنیا نیست! شاید بخاطر اینکه نمیدونن اون
جمله ممکنه آخرین جملهاشون بهمدیگه باشه

با همان صورت اشکی غمگین خندیدم :

_ من حاضرم باقی عمرمو باهات نصف کنم تا این جمله
لعنتی آخرین جمله ای نباشه که از دهنم شنیدی! دقیقا نصف
... حتی دقیقه آخرم نصف بشه بینمون! سی ثانیه من ، سی

ثانیه تو! یه جوری که هیچ کدوم مجبور نشیم حتی یک ثانیه
بدون هم تو این جا بمونیم

کاش فقط برای ثانیه ای پلکش میلرزید تا امیدوار شوم اما
هیچ واکنشی نشان نداد

با زجر پلک هایم را روی هم فشردم

حاجی و مامان گلی که آمدند از سر اجبار از اتاق بیرون
زدم

محسن و همسرش دوباره سرزدند
از میان حرف هایشان متوجه شدم نازنین مریض شده و

حاالال حال خوبی دارد
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اگر در این وضعیت نبودم بیتوجه به گذشته حتما برای
 سیما میرفتم اما حاالال همینکه از زبانشان شنیدم حالش

دیدن
کم کم خوب میشود برایم کافی بود

از روی صندلی بیرون در تکان نخوردم
نه به اصرارهای چاوش برای ماندن در اتاقم توجهی نشان
دادم و نه به محسن که چندبار با لحن های متفاوت خواسته

بود آنجا را ترک کنم اعتنا کردم

باالالخره دکتر آمد
 را که از زمان برگشت محلم نمیداد از اتاق امیرواالال

حاجی
بیرون کرد و در را بست

چشمانم را روی هم گذاشتم و لب زدم :

 خدایا ... خودت درستش کن ... من و امیرواالال کسی رو
_

، نداریم ... اگر خوب نشه ، اگر از روی تخت بلند نشه 
اگر چشماشو باز نکنه من میمیرم! من و تنبیه کردی یا

امیرو؟!

صدای باز و بسته شدن در آمد
چشمانم را باز نکردم

چکاوک و چاوش از کنارم بلند شدند
چشمانم را باز نکردم

جگوار سبا ساالالر 
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صدای حاجی ، مهراب و مامان گلی که دکتر را سوال پیچ
کرده بودند می آمد

چشمانم را باز نکردم

و باالالخره صدای دکتر در گوشم پیچید :

_ وضعیتشون خوبه ... این بیست و چهارساعت بخاطر
ضربه به سر خیلی مهم بود که خداروشکر گذشت و مشکل

خاصی پیش نیومد ... بعد از بیهوشی احتماالال درد شدید
داشته باشن ... دارو نوشتم استفاده کنن ... بهوش که اومدن

باید دوباره چک بشن

لبخند زدم ،چشم هایم را باز کردم و آرام پرسیدم :

_ کی بهوش میاد؟

انتظار نداشتم صدای آرامم به گوشش برسد اما مسیر
نگاهش را تغییر داد و خیره ی صورتم شد :

_بزودی ... وضعیتشون خوبه

_
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سر انگشتان دستم از شدت سرما به مور مور افتاده بود
هر روز که می گذشت هوا بیشتر سرد میشد

در این دو روزی که در بیمارستان بودم به خانه پیمان
سر نزده و تنها مانتو نازکی به تن داشتم

حیاط بزرگ بیمارستان زیادی خلوت بود
باد سردی وزید

خودم را در آغوش گرفتم و کنار درخت بلندی ایستادم

به نهال کوتاهی که در این فصل خشک و بی برگ بود
خیره شدم و نفسم را بیرون فرستادم

باالالخره دیشب بعد از ساعت ها نگرانی چشم هایش را باز
کرده بود

خوشحال شده بودم ، خیالم راحت بود اما آرامش نداشتم!

سرگردان بودم...
نمی خواستم ببینمش!

از دیشب همه به دیدنش آمده بودند اما من همانجا پشت در
روی صندلی در خودم جمع شده بودم و زیر چشمی به آنها  
که وارد اتاق میشدند خیره شدم  

جگوار سبا ساالالر 
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تا نزدیک صبح بارها از خودم پرسیدم زمانی که با او
روبرو شوم واکنشم چطور باشد و او چه عکس العملی  
نشان می دهد  

بخشیده بودمش...
شاید اگر روزی زنی موقعیت مرا داشت و می بخشید از

نظرم احمق می آمد اما من بخشیده بودمش

همان لحظه ای که باالالی پله ها نشسته بودم و خون از
گوش هایش بیرون می زد تنها آرزویم این بود که زمان به

عقب برگردد

من همان لحظاتی که احتمال میدادم از دستش دادم بخشیده
بودمش اما خوب میدانستم هیچ وقت هیچ چیز شبیه به

گذشته نمی شود....

هیچ زمان فراموش نمیکنم
هیچ زمان فراموش نمی کند و حتی اگر روزی همه چیز

طبق میل ما شود خاطرات این روزها هرگز از یادمان نمی
رود

_ وسایلت هنوز خونه پیمانه؟



سبا ساالر

جگوار 

با صدای ساره از جا پریدم : 

_ ترسوندیم

شاکی و دلخور ادامه دادم :

_چه عجب ساره خانوم ... بعد از دو روز

بیخیال تکرار کرد : 

_اگر وسایلت خونه اون عن آقاست برو تحویل بگیر!

مشکوک نگاهش کردم :

_دوباره دعواتون شده؟

به سوالم اهمیتی نداد :

_امیر چطوره؟

_ اصال برات مهمه؟ حتی زنگم نزدی تو این دو روز!

جوابم را که نداد خودم از رو رفتم :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ حالش خوبه ... بهتره

کالفه پوف کشیدم : 

_ یعنی میگن که بهتره ... من ندیدمش

_ 

پوزخند زد و همانطور که آدامسش را باد می کرد گفت :

_خسته نباشی

صدای زنگ موبایلش بلند شد
درهمان حال که خیره ی صفحه بود با سر به من اشاره زد:

_ برو پیشش دیگه

بدون آنکه منتظر بماند جوابش را بدهم تماس را وصل کرد
و دور شد :

_ چته هی زنگ می زنی؟ خونه باش بیام وسایل االی رو
ببرم ... یا نه! بیخیال خونه نباش ... کلید دارم خودم ...

هرچی کمتر جلوی چشمم باشی بهتره

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 بی توجه به او وارد بیمارستان شدم
جلوی در اتاقش خلوت بود

همه را بیرون کرده بودند و جز مامان گلی کسی نمانده بود

با دیدنم همانطور که با تسبیح ذکر میگفت لبخند زد :

_ اومدی دورت بگردم؟ من که نمی دونم بینتون چی شده اما
این بچه از دیشب چشمش به دره ... چیزی نمی گفت اما من

که می فهمیدم ناآرومه

آرام زمزمه کردم :

_ دکترش چی گفت؟

انگار داغ دلش تازه شد :

_ آی خدا ... چی بگم؟ درد داره فقط ... دکتر معاینه کرد
گفت طبیعیه ... حاال که رفته و دردش بیشتر شده به
پرستارا میگم آرام بخش بزنید میگن دکترشون چیزی

نگفته ... دل نداشتم درد کشیدنش رو ببینم اومدم بیرون
نشستم

سر تکان دادم ، دستگیره در را پایین دادم و وارد شدم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

 

  

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

بعد از بهوش آمدن به اتاق دیگری منتقلش کرده بودند

 را باز زبان تر کردم ، در را بستم و سرم را باالال گرفتم

لبم

ازینکه دستگاه های وحشتناک قبلی را متصل به بدنش
نمیدیدم خوشحال شدم

کبودی های گونه اش اما پررنگ تر شده بود
همان کنار در خیره به او ایستادم

بغض رهایم نمیکرد

چشمانش بی حال و بهم مالیده بود
بدون اینکه سرش را برگرداند به سختی نگاهم کرد

بخاطر درد نمیتوانست سرش را حرکت دهد احتماالالً 

با صدای گرفته و لرزانی نالید :

_ بیا جلو

سرم را باالال انداختم
لب هایم را روی هم میفشردم و نگاهم را میدزدیدم تا

بغضم منفجر نشود

_ بیا...

جگوار سبا ساالالر 



 

دلم به حال صدای پر از دردش سوخت
آرام با پاهایی لرزان جلو رفتم و کنار تختش نشستم

دردآلود زمزمه کرد :

_ دیدی باالخره نذاشتم بری جوجه ام؟

_ 

به گوشه بالشت خیره شدم تا مجبور نشوم در چشمانش نگاه
کنم

آرام پرسید : 

_ چرا زودتر نیومدی؟ فکر کردم رفتی ...

نفس عمیقی کشید
درد داشت ... می دانستم

_ تموم شب بیدار بودم ... با وجود این همه دارو و
 ... همه شون فکر آرام بخشی که استفاده کردم خوابم نبرد

کردن از شدت درد خواب به چشمم نمیاد اما نگران بودم
رفته باشی ... جرات نمیکردم از مامان گلی سراغتو بگیرم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 آب دهنم را فرو دادم و سکوت کردم
سرش را کمی سمتم چرخاند

صدای ناله پردرد اش دلم را خون کرد 

ناخواسته روی بدنش نیم خیز شدم و بالشت زیر سرش را 
 جابجا کردم

صدایم گرفته و لرزان بود :

_آروم

_ کجا بودی؟

_ همینجا پشت در ، یک لحظه هم پامو از بیمارستان
بیرون نذاشتم

بی حال لب زد :

_ چرا؟

_ چی چرا؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ چرا خوشحال نیستی؟ مگه خودت نگفتی راضی به
مرگمی؟

بغض کرده سرتکان دادم :

_ عصبانی بودم

سرم را باالال گرفتم و باالالخره در چشمانش خیره شدم
بیچاره وار نالیدم :

_من نمی خواستم هلت بدم

_ هلم ندادی

_ بخاطر من افتادی

_ شبش قرص مصرف کرده بودم ، هنوز گیج بودم ،
تعادل نداشتم ... تقصیر تو نبود قشنگم

همانطور که قطرات اشک روی گونه هایم می چکید
نگاهم را به انگشتان آسیب دیده اش دادم :

_ اینا که تقصیر منه



سبا ساالر

جگوار 

با درد خندید :

 ام اما _ خواستی نگهم داری ، گفتی به مرگت راضی
خواستی نگهم داری

در سکوت اشک ریختم و او دوباره تکرار کرد :

 تقصیر تو نبود ، تقصیر منه ... همه چیز تقصیر منه ... _

دست سالمش را به سختی به پیشانی اش رساند و از درد 
ناله کرد :

_ تقصیر من بی عرضه ست که خیال کردم از دست اکتای
و بابات نجاتت بدم تمومه ... آوردمت تهران و دختر بچه
چهارده ساله رو سپردم دست کسایی که میدونستم زندگی

 خودمو نابود کردن

او هم بچه بود
او هم قربانی بود

او هم نمی دانست کار درست کدام است
تقصیر او نبود!

او مرا از آتش بیرون کشید

_ 

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ تقصیر منه که همونجا دست زنمو نگرفتم و از همه عالم
دورش نکردم ، تقصیر منه که چک کشیدم ، که تو محضر

امضا دادم و اونو عقد کردم ، تقصیر منه که نتونستم
زندگیمو جمع کنم االی ... تقصیر منه که ندیدم تو به

مرحله ای رسیدی که بدون هیچ پشت و پناهی بذاری بری

ناله دیگری کرد و با زجر ادامه داد : 

_ تقصیر من احمقه که اون شب تا خرخره رفتم باال و دوتا
دوتا قرص خوردم تا حتی حالیم نباشه چه گوهی میخورم

کف دستم را روی گونه های خیسم کشیدم و اشک هایم را
با گوشه شال پاک کردم اما خیلی زود قطرات بعدی

جایگزین شدند

آرام لب زد :

_ میخوای بری؟

سرم را به نشانه منفی تکان دادم
گرفته خندید : 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 
 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_میخوای بری ... من تو چشمات میبینم چقدر خسته ای ،
 از همه چیز بریدی ... اگر میخوای بری االالن بهمبگو

چقدر
 ... دلت به حال وضعیتم نسوزه ... ترحم نکن ... نذار

االالی
در مقابل داروها برای خوابیدن مقاومت کنم از ترس اینکه

بیدار شم و تو نباشی

حالش غیر عادی بود
ناخواسته دستم را نوازشوار روی بازویش کشیدم و سرم

را نزدیک بردم :

_نمیرم ... وقتی تو این حالی کجا برم؟ من همینجام ...
بخواب امیر

آرام زمزمه کرد :

_قول بده

_چه قولی؟

_ قول بده هرچی که شد ، هر زمانی که بود ، رابطه مون
با هم به هر شکلی که بود ، بازم اگر خواستی ترکم کنی بی
خبر نری ... از جات بهم بگی ، از حالت ، منو با این فکر
ول نکنی که االالن کجاست ، با کیه ، چی میخوره ، حالش

خوبه ، کسی اذیتش نمیکنه؟ قول بده االالی ...

جگوار سبا ساالالر 



 

می دیدم که رفتنم نابودش کرده بود
این امیرواال امیرواالی قبلی نبود...

سرم را تکان دادم :

_ قول میدم ... قول مردونه

همانطور که پلک هایش روی هم می افتاد زمزمه کرد :

 قول های مردونه قابل اعتماد نیستن االی ... قول کدوم _
یکی از مردهای زندگیت قول بود؟ اکتای؟ پدرت؟ یا من؟

قول زنونه بده عروسک ... رو قول یک زن میشه به
اندازه ی هزارتا قول مردونه حساب باز کرد

و باالخره که از حضورم مطمئن شد داروها تاثیر خودش
را گذاشت

چشمانش که گرم شد سرم را نزدیک گوشش بردم و لب
زدم :

_ دیگه بی خبر نمیرم ... قول میدم

پیشانی ام را به شقیقه اش چسباندم و چشمانم را بستم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ قول زنونه

_ 

* * * * * * *

صندلی عقب ماشین مهراب نشسته بودیم
مقصدمان عمارت بود

باالخره بعد از پنج روز مرخص شده بود
کنارم نشسته بود و خودش را برای مامان گلی لوس می

کرد :

_ دیدی مامان گلی؟ من که خودم گفتم شب بیایم مهراب
رضایت نداد ... تا پیشونیم داره درد می پیچه

من چشمانم را در حدقه گرداندم و مهراب خندید :

_ محلش نده مامان گلی

امیرواال بی اعتنا به او با زور خودش را روی صندلی پهن
کرد و سرش را روی زانویم گذاشت

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

  

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

مامان گلی با نگرانی از صندلی عقب خودش را سمتمان
کشید و پیشانی اش را نوازش کرد:

_ الهی من بمیرم مادر

هر سه زیرلب "خدا نکنه"ای زمزمه کردیم و او ادامه داد :

_کی به این دکترا مدرک میده آخه؟ بچم داره درد
میکشه ... چرا نگفت زیر نور آفتاب بیرون نیاریدش آخه؟

مهراب متعجب خندید :

_ فیلمشه مامانگلی ... ایبابا

مامان گلی نگران سر تکان داد :

_ بچهام سرش ضربه خورده ... دورش بگردم تو این چند
روز نصف شد ... ندیدی دکترا چی گفتن؟

با حرص روی پایش کوبید :

_ اونوقت تو و اون پسردلقکت فقط بگید فیلمشه ، فیلمشه



 

 

 

 

  

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

شانه های امیرواالال از خنده لرزید و من ناخوداگاه انگشتانم
را میان موهایش کشیدم

صدایم تنها به گوش خودش میرسید :

_ لوس نکن خودتو ... گناه داره طفلی از نگرانی فشارش
باالال بود این چند روز

زیرلب گفت : مامان گلی بیچاره وار 

_ بچهام داشت از دستم میرفت ... پسر نازم ... کاش من
جای تو افتاده بودم مادر

آرام تشر زدم :

_ امیرواالال؟!

با همان چشمان بسته بیمیل گفت :

_ چشمامو بستم بهتر شدم مامانگلی نگران نباش

مامان گلی بغض کرده عقب برگشت :



 

 

  

 

مهراب خندید
بی توجه به آن ها آرام پرسیدم :

_ دکتر گفت دوباره باید بری برای معاینه؟

مثل خودم صدایش را پایین آورد :

_ چرا نیومدی تو اتاق؟

پوزخند زدم ودستم را از روی گردنش رد کردم و روی
سینه اش انداختم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ میخوای مهراب برات آبمیوه بخره؟ تا برسیم خونه
ضعف نکنی

مهراب با تاسف سر تکان داد و امیرواالال مخالفت کرد
مامانگلی همانطور که عقب برمیگشت گفت:

_ االالی پیشونی اون بچه رو ماساژ بده دیگه ... شاید آروم
شه یکم ... مهراب بزن بغل خودم عقب بشینم اصالال

_



 

  

 
 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ بیام که حاجی آبرومو تو کل بیمارستان ببره دوباره؟

بی حال زمزمه کرد :

_ غلط کرد ... مگه من میذارم؟

_ اینطوری نگو دربارش

هر دو سکوت کردیم
حوصله نداشتم و خستگی امانم را بریده بود

مهراب که روبهروی عمارت ایستاد مامانگلی بحث
همیشگی را آغاز کرد :

_ چی میشه دلخوری هارو بذاری کنار بیای تو؟ آره
مهراب جان؟ نه نگو پسرم

در را باز کردم و پیاده شدم
هم زمان صدای مهراب میآمد که با محبت مشغول قانع

کردن مامانگلی ست

در دل به اراده مهراب حسرت خوردم
روزی ازین عمارت رفته بود و بعد تحت هیچ شرایطی

راضی به برگشت نشده بود

جگوار سبا ساالالر 



 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

هنوز امیرواالال کامل پیاده نشده بود که مشخسرو خبر
رسیدنمان را به اهالی خانه داد

مهراب ناچار از ماشین پیاده شد و زیربغل امیرواالال را
گرفت :

_ سرگیجه داری؟

داروهایش را از صندلی جلو برداشتم و در را بستم:

_ تو آفتاب نگهش ندار مهراب بریم تو

جلوی در عمارت که رسیدیم با دیدن خون روی زمین
نگاهم را گرفتم

می دانستم
 نداشت حاج سپهبد برای خوب شدن امیرواالال قربانی

امکان
نکند....

مش خسرو سینی اسپند را جلو آورد :

_ خوش اومدین آقاامیر ... تنتون سالالمت انشاءهللاهللاهللاهللا



سبا ساالر

جگوار 

امیرواال تشکر کرد
همسر سیما با او دست داد

حال بچه را پرسیدم ، مودبانه جواب داد

سیما اما نگاهش خشمگین بود
مریم در سکوت نگاهمان می کرد و ساره دست به سینه

کنار پدر و مادرش ایستاده بود

حاجی با تحکم دستور داد :

_ چاوش ، کمک پدرت کن پسرعموتو بیارید تو

 _ 

امیرواال دست مهراب را کنار زد :

_ حالم خوبه عمو

مهراب با محبت دستش را روی شانه اش کوبید :

_ پس من میرم ... امیدوارم از این به بعد دیگه جفتتون سر
عقل بیاید

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

نکاه دلخوری به حاجی انداخت و دوباره خیره ما شد :

_ هرچند کسی که باید عاقل بیاد شماها نیستید اما بازم...

سیما شاکی جلو امد :

_وا مهراب؟! حال مارو تو این چند روز ندیدی؟ حاج بابام
دور از جونش داشت سکته میکرد

زیرچشمی نگاهی به من انداخت و ادامه داد:

_ مقصر کس دیگه ای بود

مهراب تشر زد :

_ بسه سیما ... هیزم نریز تو آتیش ... بریم چکاوک

حاجی از همان پله ی سوم که ایستاده بود گفت :

_ بیاین باالال

مهراب سر تکان داد :



 

  

 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ دست شما درد نکنه حاج سپهبد ... برای امروزمون
کافی بود ... از شما زیادی به ما رسیده!

مامانگلی کالالفه وناراحت دستش را در هوا تکان داد :

_ این بچه رو با این وضع سرپا نگه داشتید کلکل میکنید؟

همراه امیرواالال وارد شدیم
مهراب و چکاوک خارج شدند و من خوب میدانستم اگر

وضعیت طور دیگری بود وحال امیرواالال کمی بهتر بود ،
اجازه رفتن بدهد امکان نداشت حاجی 

دست امیرواالال را گرفتم :

_ کجا ببرمت؟

بی حواس گفت :

_ اتاق خودمون

پاهایم از حرکت ایستاد :

_ من نمیام تو اون اتاق ... میگم چاوش کمکت کنه بری



 

 

 

 

 

مامان گلی رو ترش کرد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

سعی کردم دستم را از میان انگشتانش بیرون بیاورم اما
اجازه نداد:

 حواسم نبود ... اخم نکن خوشگلم ... اصالال پله هارو هم
_

نمیتونم برم باالال ... بریم یکی از اتاقای پایین ... خوبه؟

در سکوت بدون اینکه نگاهشکنم سرم را به نشان تایید
تکان دادم

حاج بابا و بقیه داخل آمدند :

_ تو که هنوز سرپایی پسر؟

 را باالال برد و سرش را کمی چرخاند تا به مریم که
صدایش

کنار در ایستاده بود دید داشته باشد :

_ مریم شوهرتو ببر اتاقتون ... خسته ست اینجام شلوغه
اذیت میشه ... داروهاشم با گلین چک کنید سر ساعت

بدین ... کم کاری نکنید اگر نیازه بگیم یکی بیاد کمک گلین
دست تنها نباشه بتونه به واالال برسه ... شنیدی؟

_



 

 _ خودم هستم حاجی

 _دست تنها که نمیشه

_االی هست  ... سیما و ساره هم هستن شما نگران نباشید

بدون اینکه اجازه دهد حاج سپهبد حرف دیگری بزند محتاط
بازوی امیرواال را گرفت :

_بیا پسرم ... اتاق پایین که حمام داره رو آماده کردم اونجا
راحت تری

مشمای داروها را به آشپزخانه بردم
ساره کنارم ایستاد 
همانطور که روی قوطی کپسول را می خواندم نگاهش 

کردم :

_ چی شده؟

بیخیال شانه باال انداخت :

_ چی چی شده؟!

جگوار سبا ساالر
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جگوار
نایس بانو

کپسول را روی میز گذاشتم و سراغ بسته های دیگر
رفتم :

_ با پیمان به مشکل خوردین؟

پوزخند زد :

_ما کی مشکل نداریم؟

_ هیچ وقت اما حس می کنم این بار جدی تره

همانطور که سرش را تکان می داد سمت کابینت رفت و
پودر شکالالت داغ را بیرون آورد :

_ اون مردک ... آریا ... از چند روز پیش بهم زنگ میزد
پیمان هم فهمید

لیوانی برداشتم و سمت یخچال رفتم :

_ خب باید بهش حق بدی روی این مورد حساس بشه

با حرص خندید :

_ مشکل جای دیگهست

جگوار سبا ساالالر 



 

_ کجا؟!

پودر و لیوان را بی اعصاب روی میز کوبید و همانطور
که بیرون می رفت گفت :

_ اینجا که از وقتی عشق سابق شون برگشته دنبال
بهانه ست برای گیر دادن به من! میدونم مشکلش چیه وگرنه

من از اول هم آدمی نبودم که بخاطر این لوس بازی ها
جواب تلفن کس دیگه ای رو ندم خود پیمان هم میدونه

ثانیه ای مکث کرد و بعد به همان حالت بیخیال همیشه اش 
برگشت ، دستش را در هوا تکان داد و از آشپزخانه بیرون

زد :

_اصالً من چرا دارم اینارو به تو میگم؟ به جای اینکه با
اون داروها بازی کنی پاشو برو ور دل شوهرت دوباره

مچشو با مریم نگیری!

کالفه پوف کشیدم
خاصیت ساره همین بود که هرکه دو جمله با او صحبت

می کرد جمله سوم پشیمان می شد!

 جلوی در اتاق ایستادم

جگوار سبا ساالر
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سکوت کردم
امیرواال که سکوتم را دید گرفته جواب داد : 

_ خودم میتونم نیازی نیست

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
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مامان گلی مشغول کشیدن پرده ها بود و امیرواالال روی
تخت دراز کشیده بود

_ با اب قلم یک سوپ مقوی درست می کنم یکم انرژی
بگیری مادر

امیرواالال با درد نالید :

_ هیچی نمیخوام یک دوش بگیرم حالم داره از این بوی
بیمارستان بهم میخوره

مامان گلی با سادگی مرا نگاه کرد :

_ من باهات بیام معذب میشی؟ اصالال االالی کمکت میکنه
مگه نه مادر؟

_
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_ اگر سرت گیج بره تو حمام چی؟ تو رو خدا حواست به
خودت باشه من طاقت ندارم دوباره چیزیت بشه

_ سرپا نمیمونم مامانگلی نگران نباش

_ آخه دکتر گفت ممکنه سرگیجه....

با صدایی لرزان میان جمله اش پریدم :

_من میبرمش مامانگلی خودم هستم

چشمانش برق زد :

_ خدا خیرت بده خوشگلم

از اتاق که بیرون رفت در را بستم
امیر واالال همان طور که پلک هایش را از شدت درد روی

هم می فشرد زمزمه کرد :

_ یک مسکن میدی؟

گوشه تخت نشستم و بدون اینکه نگاهش کنم دکمه های
پیراهنش را باز کردم :



سبا ساالر
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_ نه

دستش را از روی چشمانش برداشت 
 سفیدی چشمانش کمی قرمز شده بود

زیر لب توضیح دادم :

_ساعتR مشخص داره ... زیادش خوب نیست تازه تو
بیمارستان بهت مسکن زدن

 نگاهش آرام تر شد 
آخرین دکمه را باز کردم و دستم را پشت شانه اش گذاشتم

نیم خیز شد و پیراهن را از تنش در آورد نگاهم را از 
کبودی های روی قفسه سینه اش دزدیدم ، دکمه شلوارش را

باز کردم و بلند شدم :

_ می تونی بقیش رو؟

 سرش را تکان داد
بدون اینکه توضیح دهم از اتاق خارج شدم

سعی کردم نگاهم به صورت کسی نیفتد و وانمود کردم 
صدای چاوش که از حال امیرواال پرسید را نشنیدم تا

مجبور نشوم بایستم

جگوار سبا ساالر
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بدون در زدن در اتاق ساره را باز کردم
روی تخت به شکم دراز کشیده بود

جلو رفتم و هدفون را از توی گوشش بیرون کشیدم

نگاهش را به صورتم داد :

_چی شده؟

_ پیمان وسایلم رو فرستاد؟

سرش را تکان داد :

_کنار میز کامپیوتر

 اتاق سفید و سرمه ایاش چشم گرداندم و باالالخره چمدان
در

را پیدا کردم

آرام روی زمین کشیدمش وزیر لب از ساره تشکر کردم :

_ مرسی ... امشب به پیمان زنگ میزنم

ثانیهای مکث کردم و ادامه دادم :
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_برای تشکر ... این مدت خیلی زحمتتون دادم

شاکی بالشت را زیر سرش گذاشت :

_ چرا به من میگی؟

شانه باالال انداختم :

_ میخواستم بدونی

جوابم را نداد
وارد اتاق که شدم از شدت سنگینی چمدان شانه هایم درد

گرفته بود

صدای آب می آمد
در حمام بود احتماالالً 

مانتو شلوارم را با تاپ حریر کوتاه و شورتک لیمویی
 عوض کردم و موهایم را دم اسبی محکم باالالی سرم

رنگی
بستم تا مزاحم کارم نشوند

_
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سمت حمام قدم برداشتم اما لحظه آخر پشیمان شدم

لبم را گزیدم
خیس لباس زیر هایم را هم از تنم بیرون آوردم احتماالالً 

میشدم

تاپ و شورتک را دوباره تن زدم و بی توجه به
مانعی از زیر حریر برجستگیهای بدنم که بدون هیچ 

 رنگ کامالال به چشم می آمد تقهای به در زدم ، بدون
لیمویی

اینکه منتظره جوابی بشوم در را باز کردم و داخل رفتم

دوش آب باز بود
روی لبه وان نشسته بود و دستش را روی پیشانی اش

گذاشته بود

بدون اینکه نگاهم کند زمزمه کرد :

_ میدونم چه حسی داری ... مجبور نیستی اینجا باشی
خودم از پسش برمیام

را زیر آب گرفتم : بی توجه جلو رفتم و دستم 

_ آب چرا سرده؟



سبا ساالر

جگوار 

 جوابم را نداد 
گرمای آب را اندازه کردم و همانطور که دوش سیار را به

سختی از جایگاهش جدا می کردم پرسیدم :

_وان رو پر کنم؟

بینی اش را باال کشید : 

 _ نه حوصله ندارم فقط این بوی گند بیمارستان بره کافیه

چشمانش بسته بود
بدون اینکه هشداری بدهم دوش آب را روی سرش گرفتم

جا خورد اما حرفی نزد 

شامپو را روی سرش خالی کردم و انگشتانم را میان
 موهایش کشیدم

چشمانش را باز کرد
نگاهم را دزدیدم 

 سنگینی نگاهش را روی بدنم احساس می کردم 
زیر چشمی به خودم نگاه کردم

لباسم خیس شده بود ، حریر لیمویی رنگ کامالً به بدنم 
چسبیده بود و فرقی با برهنه بودن نداشت

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

ناخودآگاه زمزمه کردم :

_چشماتو ببند کف میره توش

گوشه لبش کش آمد و بدون مخالفت چشمانش را بست 

 لیف را برداشتم و کنارش نشستم 
با احتیاط قفسه سینه اش را شستم اما می دیدم بعضی اوقات 

زیر دستم در خود جمع می شود

انگشتم را روی کبودی سمت چپ سینه اش کشیدم : 

_ درد میکنه؟

مثل خودم زمزمه وار جواب داد : 

_ خوب میشه

ناخواسته لب زدم :

_ من خیلی ترسیده بودم

 _ از خون؟ چاوش میگفت خونریزیم وحشتناک بوده

جگوار سبا ساالر
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سرم را تکان دادم :

_از اینکه بمیری

گرفته خندید :

_ زنده موندم...

 _ 

دوش را برای چندمین بار که روی بدنش گرفتم سرتا پای
خودم هم خیس شد

عطسه آرامی کردم که دستم را گرفت :

_ در بیار لباساتو

مسخره بود اما دیگر از برهنه شدن مقابل او حس خوبی
نداشتم!

آرام زمزمه کردم :

_ نه

جگوار سبا ساالر
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_ یخ کردی

_ همینطوری خوبه

_ حداقل آب داغ رو بگیر رو بدنت ... سرما میخوری

_الزم نیست

عطسه دیگری کردم
اینبار بدون مالحظه صدای کالفه اش را کمی باال برد :

_ می خوای بگی هیچی مثل سابق نمیشه؟ خب اینو خودم
می دونم ... پیش من معذبی؟ اینم دارم می بینم ... بدبختی
اینجاست حق داری ... بدبختی اینجاست که من یک تنه

خرابش کردم ... اما میسازمش!

به سختی از جا بلند شد
دستش را زیر چانه ام گذاشت و مجبورم کرد خیره اش

شوم :

_ می دونم ویرونه ست اما من می سازمش ... فاصله نگیر
تو ... سرجات بمون ... من فاصله ها و برمی دارم ... من

جگوار سبا ساالر
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خودمو بهت میرسونم ... تو نمیخواد قدمی برداری اما
... همین دورتر نشو 

دستش را پایین تاپم گرفت و با یک حرکت از تنم بیرون
کشید

گرفت بدون اینکه خیره ی بدنم شود دوش آب را روی سرم 
و سرش را خم کرد

لب های داغش که به سرشانهبرهنه ام برخورد کرد
ناخوداگاه لرزیدم و او آرام لب زد :

_ دلم برای بوی بدنت تنگ شده بود...

سعی کردم عقب هلش دهم که دستش را دور کمرم
انداخت :

_ بهم میگی کجا بودی؟

لحنش آرام بود
جنگ نداشت!

_ خونه یکی از دوستای ساره

منقبض شدن فکش را دیدم :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ یک روز میکشمش! دختره احمق

بدنم که کمی گرم شد لیف را روی قفسه سینه ام کشید
بدون اینکه دست خودم باشد در خود جمع شدم :

_ بریم بیرون

سکوت کرد
بی توجه نگاهم را دزدیدم

قبل ازینکه از حمام خارج شویم جلوی در نگهش داشتم و با
حوله به جان موهایش افتادم

از صورت عصبی و گونه های گل انداخته اش می فهمیدم
بخاطر بخار آب چه قدر معذب و کالفه شده اما با توجه به

جو سنگین بینمان غرغر نمی کرد

 _ 

حوله ی دیگری تن خودم کردم و جلوتر از او از حمام
بیرون زدم

جگوار سبا ساالر
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از شدت خستگی پاهایم توان ایستادن نداشت

با دیدن مامانگلی بهت زده دو طرف حوله را بهم نزدیک
کردم

هلشده از روی تخت بلند شد :

_ رفتم بیرون ، رفتم بیرون

امیرواالال خودش را روی تخت انداخت و چشمانش را
بست :

_ هوا چهقدر گرفتهست

مامان گلی همانطور که از در بیرون میرفت بدون اینکه
نگاهمان کند توضیح داد :

_ اسپند دود کردم ... بابونه هم بخور دادم ... تو هوای
اتاق باشه ... بیمارستان که بودی یک خانمه تو اتاق کناری

میگفت خوبه

در را که بست امیرواالال ناله کرد :

_ آی خدا سرم
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صدای موبایلش بلند شد
احتماال مامان گلی همراه وسایلش آورده بود

نکاهی به شماره انداختم و موبایل را سمتش گرفتم :

_ مامانته

بدون اینکه موبایل را ازدستم بگیرد پوزخند زد:

_ احتماال خبر منفجرشدن سر بچه اش چند روزی دیر به
دستش رسیده

موبایل را خاموش کردم :

_ وقتی جواب تلفناشو نمیدی چطور میخواد از حالت باخبر
بشه؟

_ همین دیگه! خبر با تلفن مال علیرضا و کیهان و ترانست
... نه مادرم!

حق با او بود
با وجود درد شدیدی که داشت خوابش برد

غذا را همان روی تخت کنار او خوردم
نه من حال عوض کردن حوله را داشتم و نه او

جگوار سبا ساالر
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حق داشت
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سرم را کنارش روی تخت گذاشتم و خیلی زود چشمانم گرم
شد

هردو آنقدر خسته و گیج بودیم که حتی برای شام هم بیدار
نشدیم

نیمه شب از تکان های کوچک تخت چشم باز کردم

لبه تخت نشسته بود ، سرش را میان دستانش گرفته بود و
ناله میکرد

گرفته لب زدم :

_درد داری؟

ناله دیگری کرد و از میان دندان های بهم فشرده اش گفت :

_ پنجره رو باز کن

_
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 هوا زیادی گرفته و دم دار بود
پنجره را باز کردم و سمتش برگشتم

حوله اش را با تیشرت و شلوار ورزشی عوض کرده بود

گوشه تخت نشسته و مشغول خوردن قرص مسکن بود
حرفی نزدم

از چهره اش معلوم بود درد می کشد

گوشه اتاق لباس هایم را پوشیدم

از جا که بلند شد بی حوصله با صدایی آرام پرسیدم :

_ کجا؟

در را باز کرد :

_ همینجام ... بدنم خشک شده انقدر خوابیدم

ناخوداگاه بی توجه به تیشرت نازک تنم پشت سرش راه
افتادم

در ورودی عمارت را باز کرد و وارد باغ شد

به محض پا گذاشتن در باغ از سرما لرزیدم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

بی توجه سمت تاب قدیمی گوشه باغ راه افتادم :

_ روزای اولی که اومده بودم دلم برای اصالن و بی بی جان
تنگ بود ... می ترسیدم گریه کنم سیما و ساره و چاوش

 مسخرم کنن

روی تاب نشستم و با خنده آه کشیدم :

_ میومدم اینجا گریه میکردم

پشتم ایستاد و تاب را هل داد
پاهایم از زمین جدا شد

با چشمان پر اشک زمزمه کردم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر
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همانطور که قدم زنان سمت درخت ها میرفت گرفته
زمزمه کرد :

_ برو تو ... سرما میخوری



 

 

 

 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ این همه سال با دلتنگیشون کنار اومدم چون تو رو داشتم
... رو نبودشون چشم بستم چون تو بودی ... از این به بعد  
چیکار کنم؟!  

محکم تر هلم داد :

_ من هنوزم هستم ... همیشه هستم

با همان بغضی که هرلحظه بیشتر میشد خندیدم :

_ نیستی ... باشی هم مثل قبالال نیستی ... تا چند روز پیش
من یک زن بودم که به خواست خودم شوهرم صوری با

یکی دیگه ازدواج کرده بود! یک ازدواج روی کاغذ!

تاب را نگه داشت و کمجان لب زد :

_ االالی ...

_ االالن یک زنم که شوهرش دوباره ازدواج کرده ...
نمیدونم شاید بقیه بگن اونا محرم هم بودن ، یا بگن زنش

بود ، یا اینکه خودت رضایت دادی یا هرچی دیگه! اما من
حس خیانت دارم! سعی میکنم حواس خودمو پرت کنم تا

یادم نیاد اما احساسش انقدر قویه ، انقدر قویه که داره قلبمو
متالالشی میکنه!

جگوار سبا ساالالر 



 

 _ 

دستش را از پشت سر دور شانه ام انداخت :

_ آروم...

_ چطور تونستی امیر؟ چطور دلت اومد لعنتی؟ چطور...

سرش را از پشت سر روی شانه ام گذاشت و با زجر لب
زد :

_ به جون تو یادم نیست ... به مرگ خودم یادم نیست

خواستم خودم را از آغوشش دور کنم که محکم تر به سینه
اش فشردم :

_ تو چطور تونستی؟ تو درخواست طالق دادی ... من
نفسم بهت بند بود و تو درخواست طالق دادی ... من

مقصرم االی می دونم ... من تا لحظه مرگم یادم نمیره با
قلبت چیکار کردم ... تو ببخشی من خودمو نمی بخشم اما
لعنتیا دست به دست هم دادین منو به جایی رسوندین که

جگوار سبا ساالر
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وقتی تو بیمارستان چشم باز کردم و تو نبودی به اون
دکتری که جونمو نجات داد لعنت فرستادم

_ ولم کن ... میخوام برم تو

 دو هفته غیبت زد ... من مردم االالی ... من مردم ... من
_

پیر شدم ... حس کردم مادرمو گم کردم ، حس کردم
دخترمو گم کردم ، حس کردم همه چیزمو گم کردم ... تو

همه کس من بودی! تنها خانوادم ، تنها دوستم! من از جات
خبر نداشتم تو چی؟ یک زنگ ، یک پیغام ، یک

اساماس ... که حالم خوبه ... که سرپناه دارم!

_ کاری که من کردم و با خیانتت مقایسه میکنی؟!

_ نه!

با زور دست هایش را از دورم باز کردم و از روی تاب
بلند شدم :

_ من رفتم تا خودمو پیدا کنم ... رفتم تا حتی اگر یک
درصد به این زندگی امیدی هست از دستش ندیم ... رفتم تا

یکم جون بگیرم برای ادامه راه

_ کدوم ادامه لعنتی؟ ادامه با طالالق؟!

جگوار سبا ساالالر 
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برخالالف چندجمله ی قبل صدایم را پایین آوردم:

_ میدونی اگر اون اتفاق نمیافتاد چیکار میکردم؟

در سکوت نگاهم کرد
صدای لرزانم را کمی باالال بردم :

_ جواب بده ... میدونی اگر از اون باالال پرت نمیشدی
چیکار میکردم؟

آرام جواب داد :

_ چی

محکم سر تکان دادم :

_ میرفتم! یک جایی که هرگز دستت بهم نرسه ... اما
توعه لعنتی تا پای مرگ رفتی و بهم فهموندی حتی اگر پر

خار ترین کاکتوس روی زمینم باشی من حاضرم بغل
بگیرمت! هر چه قدرم بهم آسیب بزنی

اشک از چشم راستم سقوط کرد و من بی صدا لب زدم :



سبا ساالر

جگوار 

_ حتی با دستای خونی!

 _ 

جایی خوانده بودم وقتی کسی را دوست داری بین هزاران
دلیل برای رفتن آنقدر می گردی تا یک دلیل برای ماندن پیدا

کنی و این بود وضعیت من

ساره انقدر زیر گوشم از ترک امیرواال حرف زده بود که
دیگر عاصی شده بودم

کافی بود تا چنددقیقه کنار امیرواال باشد تا طعنه و تکه
هایش را ردیف کند

برایم هزاران دلیل آورده بود
گذشته و اتفاقاتش ، حال و روحیه ی بدم ، آینده ی

نامعلوممان اما من بین هزار و یک دلیل برای رفتن دلیلی
برای ماندن پیدا می کردم

این روزها در عین نزدیکی دور ترینیم به هم

بحث و دعوایی نیست  چون حرفی نمی زنیم
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همه چیز در آرام ترین حالت ممکن است و من از این
آرامش قبل از طوفان واهمه دارم

همگی سر یک میز مینشینیم و جنجالی نیست

مشکالالت ساره با پیمان بیشتر شده و این روزها درخودش
است

چاوش اکثر وقتش را بیرون میگذراند و مامان گلی در
سکوت برای وضعیتمان دل میسوزاند

میز نهار که جمع شد آرام به مامان گلی خبر دادم :

_ من امشب نیستم

پارچ دوغ را برداشت :

_ کجایی مادر؟ برای شام میای؟

ناخوداگاه لب هایم کش آمد
صدایم را پایین آوردم :

_ یادته بهت گفتم یک خواننده از شعرام خوشش اومده و
مدیر برنامش داره روش کار میکنه؟

جگوار سبا ساالالر 



 

گیج سر تکان داد :

_ خب؟

با ذوق خندیدم :

_ امشب کنسرت داره

مهربان لبخند زد :

_ همینکه بعد مدت ها لبات می خنده شکر

لبخندم کمرنگ شد اما هنوزم وجود داشت :

_ اگر دیروقت شد نگران نشو باشه؟

لبش را گزید :

_ به شوهرتم بگو خب ... فقط ساره از کارای تو خبر داره
... اونم که زنده باشه شده دشمن این بچه ... تو پا از خونه
بیرون میذاری این دوتا مثل سگ و گربه میفتن به جون هم
... ساره هم که می شناسیش نخواد حرفی بزنه دیگه تمومه

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
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 _ 

قبل ازینکه فرصت پاسخ دادن داشته باشم به پشت سر من ،
جایی نزدیک پله ها خیره شد :

_ ماشاهللا ... برم برات اسپند دود کنم ... بعد دوهفته سرپا
شدی باالخره ... چشم حسودات بترکه مادر چه قدر

خوشتیپ شدی

بدون اینکه برگردم لبم را به دندان گرفتم
کجا می رفت؟!

صدایش بعد مدت ها سرحال بود :

_ چطوره؟ پسندیدی مامان گلی؟

مامان گلی پارچ را روی میز برگرداند و خندید:

_ صبر کن اول اسپند دود کنم

زیرچشمی نگاهش کردم
کت اسپرت سورمه ای با رنگ کفش هایش ست بود

جگوار سبا ساالر
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موهایش را سمت باالال شانه کرده بود و ساعت شیکی در
مچ دست چپش بود

هیچ زمان فکر نمیکردم شلوار تنگ برای مردها جالب
باشد اما شلوار مشکی رنگش عجیب به تیپش میآمد

ناآرام برای چندمین بار خیره اش شدم
 از ظرف میوه ی روی میز برداشت و نگاهم کرد :

گیالالسی

_ آبی بهت میاد

مانتو ام سورمه ای رنگ بود و شال آبی رنگی روی شانه
هایم افتاده بود

تیپ او هم سورمهای بود و چه قدر دلم میخواست بچه
شوم و فکر کنم این ست کردن ها را از روی قصد است

سکوتم را که دید گیالالس دیگری برداشت و دهان باز کرد
تا حرف بزند که مامانگلی از آشپزخانه بیرون زد

_کجا میری امیر؟ تو هم برای شام نیستی؟

گوش هایم را برای شنیدن تیز کردم اما توضیح خاصی نداد
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هنوز برای رفتن زود بود اما استرس، اجازه ماندن نمیداد
که آرام بمانم

از آریا کمی دلخور بودم اما از اینکه چنین فرصتی در
اختیارم گذاشته بود هیجان داشتم

زودتر از امیرواالال از در بیرون زدم
انتظار داشتم مثل همیشه بپرسد کجا میروم اما حرفی نزد

حتی برای رساندنم هم پیشنهادی نداد و همین عصبی ترم
کرد

از فکر اینکه تیپ جدید برای دیدار با خانواده مریم و یا
هرکس که به او ربط داشته باشد، است پر از حرص

میشدم

برای پوشیدن کفش هایم وقت را تلف کردم و حتی چنددقیقه
ای را کنار برفین گذراندم اما بیرون نیامد و از آخر

شکست خورده از در بیرون زدم

_
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 زمانی که وزیری نیامد اجازه ورود ندادند اما باالالخره با
تا

آمدن وزیری از جلوی راهم کنار رفتند

هیجان زده پشت سرش سمت ابتدای سالن رفتم :

_آریا کجاست؟

خشک جواب داد :

_ سرش شلوغه ... چه قدر زود رسیدی

_ نگران بودم

_ نگران چی؟ مگه قراره تو بخونی؟بار اولش که
نیست ...راستی؟

سر تکان دادم :

_ بله؟

_ اون جدیده که برام فرستادی هم بد نبود ...دادم بچه ها
روش کار کنن

ناخوداگاه لبخند زدم :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ قبلی چی؟

کوتاه جواب داد :

_ به سبک آریا نمی خورد

آریا برخالف من کوچک ترین اضطرابی نداشت

خونسرد روبه روی آینه نشسته بود و دخترجوانی مشغول
مرتب کردن موهایش بود

آرام گفتم :

_ من اومدم

برخالف من لبخند زد :

_ خوش اومدی ... چه زود

دخترزیرچشمی نگاهمان می کرد
نا دیده اش گرفتم :

_ زود راه افتادم ... چه خبر؟

جگوار سبا ساالر
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از روی صندلی بلند شد و نگاهی به دختر انداخت :

_ کافیه ممنون

_ ولی آقای وزیری گفتن ...

جمله اش را قطع کرد :

_ بسه همینقدر

دختر بی میل سری تکان داد و بعد از جمع کردن وسایلش
بیرون رفت

مردی برای برداشتن چیزی شبیه به میکروفن با ابعاد
بزرگتر داخل آمد و بعد خارج شد

_ به ساره گفتی؟

سرم را تکان دادم :

_ آره

_ چی گفت؟

جگوار سبا ساالالر 



 

صادقانه شانه باال انداختم :

_ گفت اگه تو نبودی میومد باهام اما دلش نمی خواد
ببینت ... یکمم بد و بیراه گفت بهت

وارفته خندید :

_ شوخی می کنی؟!

با جدیت سرم را تکان دادم :

_ نه

 _ 

کالفه پوف کشید
نگاه دیگری به فضا انداختم :

_ من میرم بشینم

با همان چهره درهم سرتکان داد :

جگوار سبا ساالر
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_ صبر کن

صدایش را باال برد :

_ آرزو ... آرزو؟

زنی جوان بعد از چند ثانیه در را باز کرد :

_ بله؟ آروم داد نزن خبرنگارا بیرونن

 _ االی رو راهنماییش کن

ابرو باال انداختم :

_ خودم می تونم

_ با آرزو برو ... گفتم ردیف اول برات جا خالی بذارن

سرم را تکان دادم
آرزو که از در بیرون زد دستی به شالم کشیدم:

_ آریا؟

بی حوصله سر تکان داد :

جگوار سبا ساالر
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_ هوم؟

نیامدن ساره ناراحتش کرده بود...

_ ممنون

_ چرا؟!

_ چون این فرصت رو بهم دادی ... تو روزهایی بودم که
واقعا بهش احتیاج داشتم

مهربان خندید :

_ کاری نکردم زحمت خودت بود ... برو از کنسرتت لذت
ببر

صدایش را کلفت کرد و ادامه داد :

_ کنسرت آریا همایون ، ردیف اول ، با یک سورپرایز
ویژه ... چی می خوای دیگه؟!

خندیدم ... با شلوغ شدن اتاق نماندم تا از سورپرایزش
بپرسم

جگوار سبا ساالر
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ردیف اول نشستم و منتظر ماندم

کم کم شلوغ تر شد
هرچه به شب نزدیک تر می شدیم تعداد صندلی های خالی

 کمتر می شد

چشمم خیره ی صفحه ی موبایلم بود که کسی صندلی کنارم
نشست

بوی عطر آشنایش مشامم را پر کرد و صدایش در گوشم
پیچید :

_ امروز صبح فهمیدم عجیب دلم می خواد تو کنسرت
خواننده ای که دوست دارم گردنش رو بشکنم شرکت

کنم ... عجیب نیست؟!

_ 

بهت زده سرم را برگرداندم
چشمانش برق می زد و لبخند داشت

مات سر تکان دادم :

جگوار سبا ساالر
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_ اینجا چیکار میکنی؟

_ این مردک نچسب قراره شعر زنمو بخونه ... بخاطر
اون اومدم

هنوز هم باورم نمی شد
 خونسرد کنارم نشسته بود

_ مامان گلی بهت گفت؟

_ مامان گلی میتونست بگه ، مامان گلی که نمی تونست
ردیف اول کنار تو جا رزرو کنه ... می تونست؟

نگاهم را به زمین دادم
پسر جوانی صندلی سمت چپم نشست

سنگینی نگاهش را حس کردم اما به روی خودم نیاوردم

صدای دست و جیغ جمعیت که بلند شد فهمیدم آریا وارد
شده اما سرم را بلند نکردم

دستش را روی دستم گذاشت :

_ نمیخوای اینجا باشم؟

جگوار سبا ساالر
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جوابش را ندادم
دوباره پرسید :

_ بعد از چندهفته بخاطر این کنسرت حالت خوب بود ...
میخوای برم االی؟

آرام لب زدم :

_ اگه بخوام میری؟

بالفاصله جواب نمیداد :

_ نمیرم ... هر اتفاقی بیفته بازم اینجام ... تو هم قول دادی
بدون خبر نری ... یادته؟

آریا که جمله اول را گفت سالن منفجر شد
نفس عمیقی کشیدم و سرم را باال گرفتم

آریا با چشم ردیف اول را گشت و برای ثانیه ای نگاهش
روی هردویمان مکث کرد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

امیرواال به صورت پر خنده ام خیره شد و لب هایش کمی
کش آمد

صدای موزیک که باال رفت ناخوداگاه مشتاق به امیرواال
خیره شدم :

_ قشنگه؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ امروز دوتا مهمون ویژه دارم ... یکیشون شاعر یکی از
 که میدونم اکثرا عاشقشید ... دومی هم احتماالال تنها  
آهنگاییه

 که تو این سالن اصالال از من خوشش نمیاد  
کسی

همراه جمعیت خندیدم

امیرواالال اما هنوز هم همانطور جدی خیره روبه رو بود

آریا کمی عقب رفت و ادامه داد :

_ پس اولین آهنگ رو تقدیم میکنم به زوج عاشقمون که
امروز به من افتخار دادن و اومدن ... آهنگ های بعدی هم

تقدیم به تمام مرغ عشق هایی که اینجا در کنارمون هستن

_



 

اینبار صدای خنده اش بلند شد :

 _ نخونده که هنوز

خنده اش کمرنگ شد ، سرش را نزدیک آورد و با جدیت
گفت :

_ پاشو جاتو با من عوض کن

_ چرا؟

_ نمی دونی چرا؟!

نگاه تیزش روی بغل دستی ام بود
لبم را گزیدم :

_ زشته

از قصد صدایش را کمی باال برد :

_ زشت اینه که حلقه رو تو دستت می بینه ، منم با این
هیکل کنارت نشستم ، باز چشماش می چرخه

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

 پسر که سمتمان برگشت کالالفه نگاهی به امیر انداختم و
سر

از جا بلند شدم

راست که ایستاد تازه دسته رز های قرمز را دیدم

مسیر نگاهم را دنبال کرد و بعد دست پاچه گل هارا سمتم
گرفت

خندیدم :

_ احتماالال برای آریاست

با اخم بینی اش را چین انداخت :

_ اون چیکارست؟ هنر زن من سالن رو ترکونده

رز هارا از دستش گرفتم
کنارم نشست و انگشتش را روی پوست دستم کشید

_ دلم تنگ شده بود واسه این مدلمون جوجه م

جعبه مخمل مشکی رنگی میان گل ها به چشمم خورد
جعبه را برداشتم و گیج پرسیدم :

_ کدوم مدلمون؟

جگوار سبا ساالالر 



 

_ ورژن شاد و عاشق امیر و االی

جعبه را باز کردم
انگشتر ظریفی با سنگ قیمتی

آرام گفت :

_ دیوپسید

_ چی؟

_ اسم سنگش ... کسی که ازش خریدم می گفت خاصیت
درمانی داره

تلخ لبخند زدم :

_ زخم های ما انقدر زیادن که هیچ سنگی نمی تونه
درمانشون کنه امیر

_ میتونه ... می گفت خیلی ها باور دارن دیوپسید عشق رو
زیاد می کنه

_ بخاطر این خریدیش؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

به انگشتر گران قیمت میان رز های قرمز خیره شدم

عشق را گم کرده بودیم...

_ هروقت کنار همیم فقط اون روز یادم میفته امیر .. . یادم
میفته چه قدر پشت سر هم اشتباه کردیم ... چه قدر خطا

رفتیم ... چه قدر تو امتحانای زندگیمون قبول نشدیم ... قبال
امید داشتم یک روز همه چی درست بشه اما االن فکر
می کنم حتی اگر روز خوشی هم قرار باشه بیاد ، کلی

خاطره تلخ هست که می تونه روزهامونو زهر کنه

سرش را به سرم چسباند :

_ من برات انقدر خاطره خوب درست می کنم که این روزا
یادمون بره ... باشه؟

چشمانم را بستم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ نه ... تو این رابطه هرچه قدر عشق بخوایم از هم
میگیریم االالی ... بخاطر این خریدم که هر زمان چشمت

بهش افتاد یادت بیفته یکی تو این دنیا چه قدر عاشقته

_



 

 

 

  

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

آریا آهنگ جدیدی شروع کرد و دوباره سالن از هیجان
منفجر شد

انگشتم را آرام روی گلبرگ های قرمز کشیدم و بدون هیچ
پیش زمینه ای زمزمه کردم :

_ اون دوهفته ...

مکث کوتاهی کرد و بعد محتاط پرسید :

_ خب؟

_ خونهی دوست پسر ساره بودم

حرفی نزد
احساس کردم همراهش تمام افراد حاضر در سالن هم

سکوت کردهاند

سرم را برگرداندم و بیتفاوت خیرهاش شدم :

_ خب؟

بازهم سکوت کرد
نگاهش تیز و فکش منقبض شده بود

جگوار سبا ساالالر 
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سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

کمی خیره نگاهم کرد و بعد بی توجه به اطراف از جا بلند
شد و سمت در خروجی رفت

گل هارا برداشتم و پشت سرش از میان جمعیت عبور کردم

از راه پله ی باریکی پایین رفت
در خروجی پشت سالن کنسرت باز می شد

فضای سبزی کم نور و خلوت
باد سردی وزید

خودم را در آغوش گرفتم و با صدایی لرزان ادامه دادم :

_ دوهفته خونهاش بودم ، تنها با یک مرد غریبه ،
میدونست درخواست طالالق دادم ، تعهدی به ساره نداشت

و منم بزودی جدا میشدم

خشمگین سمتم برگشت و سرد زمزمه کرد :

_ ساکت باش

زمونه حاضر میشه بدون اینکه چیزی _ کی تو این دوره 
بخواد دوهفته زنی رو راه بده خونهش؟!



سبا ساالر

جگوار 

عصبی تر لب زد :

_ خفه شو ... داری دروغ میگی

_ 

بغض کرده لب زدم :

_ منم وقتی با اون عوضی دیدمت فکر کردم دروغه

_ من مست بودم

ناخوداگاه پر از حرص جیغ کشیدم :

_ خب فکر کن منم اونجا مشروب خوردم ... فکر کن منم
 تا خرخره خوردم و بعد رفتم تو بغل یکی دیگه

بازویم را گرفت و تکانم داد :

 _ بسه ، بسه

بسه آخر را فریاد کشید
با بغض خندیدم :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ چی شد؟ مگه "مست بودم" همه چیزو درست نمیکنه؟!
پس چرا قانع نشدی امیر؟

بازویم را با خشونت از میان دستانش بیرون کشیدم و عقب
هلش دادم :

شنیدنش درد داشت نه؟! نمیدونی دیدنش چه حسی بهت  _
میده! من با چشمای خودم دیدم!

عقب عقب رفت ، موهایش را چنگ زد و گرفته نالید :

_ حالیم نبود

خندیدم :

_ میخوای بهت بگم چه حسی داره؟!

به زمین خیره شد و من دوباره میان اشک خندیدم :

_ یک حس تحقیر شدید ... یک اعتماد بهنفس داغون شده
که تا سال ها درست نمیشه ... یک غرور نابود شده



 

 
 

 

 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

دستم را محکم روی چشمانم کشیدم تا اشک هایم خشک
شود اما فایده نداشت :

سوال آشغال که "مگه اون چی داشت که من _ یک 
نداشتم"

یک قدم جلو رفتم و روبهرویش ایستادم :

_ ببخشید اگه به قلب شکستم نمیتونم بگم "مست بود ،
فراموش کن!"

چانه ام را میان دستانش گرفت و فشرد :

_ بهش بگو پشیمونه ، بهش بگو درستش میکنه ، بهش
بگو دنبال بهانه برای غلطی که کرده نیست

سرم را نزدیک خودش کشید و ادامه داد :

_ حاالال تو بگو اون دو هفته کدوم گوری بودی

بینیام را باالال کشیدم و سعی کردم از زیر دستش فرار کنم
اما زیادی محکم گرفته بودم

بدون ترس لب زدم:

جگوار سبا ساالالر 



 

_ خونه ی دوست پسر ساره

طوری دندان هایش را روی هم فشرد که حس کردم صدای
سابیده شدنشان به گوشم رسید :

_ با کی؟

_ هیچ کی

_ با من بازی نکن

_ ول کن چونمو ... باهات بازی نمی کنم ... هیچ کس نبود
تنها بودم فقط بعضی وقتا ساره سر می زد

_ 

سرش را تکان داد :

_ می دونستم

_ چی رو؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

 
 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ دروغگوی خوبی نیستی ... تو مال منی

پوزخند زدم :

_ اما تو مال من نموندی

سرش را نزدیک آورد
میان صورت هایمان فاصله ی زیادی نمانده بود

_ تو این دنیا چند میلیارد آدم هست؟ ده میلیارد؟ صد
میلیارد؟ هزار میلیارد؟ من فقط پیش یکیشون آرامش دارم ،

یکیشون تو قلبمه ، یکیشون و فقط میخوام اونم تویی

همانطور که چانه ام را گرفته بود با گوشه شست گونه ام
را نوازش کرد :

 حاالال انقدر بدقلقی کن ، انقدر حرصمنو در بیار ، انقدر  
_
عذابم بده تا دلت خنکشه ... از آخر بازم منم و تو! هرچه
 فرار کنی بازم جات پیش امیرواالالست  
قدر

صورتم را جلوتر کشید و لب هایش را روی لب هایم
گذاشت

گل ها از میان انگشتانم رها شد و روی زمین افتاد

جگوار سبا ساالالر 



 

 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر
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بی توجه صورتم را میان دستانش فشرد و لب پایینم را
میان دندان هایش گرفت

با برخورد لب هایش انگار برای ثانیه ای صاعقه از بدنم
عبور کرد اما واکنشی نشان ندادم

سرش را کمی فاصله داد و پیشانی اش را به پیشانی ام
چسباند

آرام لب زد :

_ اینطور آروم نمون ...

_ گلهامو لگد نکن

بی حوصله خندید و صورتم را نوازش کرد :

_دوباره برات میخرم

_ من همینارو میخوام... لگدشون نکن

مطیع خم شد و دسته ی رز هارا از روی زمین برداشت :



سبا ساالر

جگوار 

_ امر دیگه؟

بدون اینکه دست خودم باشد لبخند زدم
دست آزادش را روی گونه ام گذاشت و دوباره لب هایم را

به دهان کشید

اینبار انگشتانم را میان موهایش فرو بردم و نرم بوسیدمش

دستش را همراه گل ها دور کمرم انداخت و محکم تر
بوسید

دست دیگرم را دور گردنش حلقه زدم
 کم کم اکسیژن کم آوردم

باالخره با زور خودم را جدا کردم

نگاهش در نگاهم قفل شد
بوسه کوچکی نوک بینی ام زد و زمزمه کرد :

_ بریم؟

بی صدا لب زدم :

_ بریم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ 

وارد عمارت که شدیم برخالف تصورمان خواب نبودند

مامان گلی همراه چاوش روبروی تلویزیون نشسته بود

در را که باز کردیم جلو تر از امیرواال با عجله داخل
آمدم :

 یخ زدم _

مامان گلی خندید :

_ سرد شده ... با امیر اومدین؟

با لبخند ، اخم کردم :

_ خوب منو فروختی به شازدت مامان گلی

نگاهش را دزدید :

_ وا چه حرفا ... بچه ام خودش خبر داشت

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

امیرواال در را بست و پشت سرم آمد

با دیدن مریم که با لیوان آب از آشپزخانه بیرون آمد
ابروهایم بهم نزدیک شداما بقیه هنوز ندیده بودنش ...

مامان گلی با عشق نگاهمان کرد :

_ برم گلدون بیارم براتون

دستم را سمت امیرواال دراز کردم :

_ نمی خواد خشکشون میکنم بمونن

امیرواال دسته گل را دستم داد و چاوش خندید :

_ از باغچه کندی امیر؟ چرا انقدر خاکیه؟!

امیرواال خونسرد کنارش نشست :

_ زر نزن ... افتاد رو زمین

مامان گلی با هیجان نیم خیز شد و دستم را گرفت
گیج نگاهش کردم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

سبا ساالالر
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_ چه قدر خوشگله عزیزم ... خیلی به دستت میاد

به انگشتر که در دست راستم بود لبخند زدم :

قشنگه؟  _

مامان گلی با محبت خیرهی امیرواالال شد :

_ مگه میشه سلیقه امیر بد باشه؟

آرام خندیدم و کنار چاوش نشستم
دستم را بلند کرد و به انگشتر خیره شد

_ امیرواالال؟

 شنیدن صدایش لبخندم کمرنگ شد ، امیرواالال پلک هایش
با

را روی هم فشرد و مامان گلی چشم غره رفت

مریم معذب جلو آمد
بلوزشلوار گلبهی رنگ ساده ای به تن داشت و موهایش را

باالالی سرش بسته بود

ناخوداگاه پوزخند زدم

جگوار سبا ساالالر 



 

 

خواستیم سمت اتاق برگردیم که صدای مریم حضورش را
یادآور شد :

_ باید حرف بزنیم

_ داریم حرف می زنیم

_ تنها!

امیر بی خیال گوشه پیشانی اش را خاراند :

_ امشب خسته ام

_ چهار شبه هرشب همینو میگی!

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

اگر حاج بابا هم اینجا بود هرگز جلوی چاوش سرلخت
نمیگشت

جلوتر آمد و آرام گفت :

_ سالالم

_



 

نمی دانستم!
امیرواال بی حوصله سر تکان داد :

_ اره توهم بدو بدو رفتی پیش حاجی

_ مجبور شدم ... یک شنبه منو ببر کرج

_ زنگ بزن آژانس ... من حساب می کنم!

مریم دندان هایش را روی هم فشرد و با نفرت به من که
کنار امیرواال ایستاده بودم و دستش دور گردنم بود نگاه

کرد

انگار مخالفت امیرواال را تقصیر من می دانست

 خواستگاری و آشنایی و بقیه مراسم _ توهم باید باشی ...
های خواهرم نبودم چون می دونستم نمیای و آبروم و

می بری

امیرواال نیشخند زد :

_ باورکن بیامم آبروتو می برم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

چاوش خندید
مریم خشمگین سر تکان داد :

_ از اولم باید با حاجی حرف  میزدم

امیرواال بی تفاوت به اوکه بغض کرده سمت پله ها برگشته
بود خیره شد :

_ راستی مریم

مریم بالفاصله برگشت
صورتش کمی ملتهب و چشمانش قرمز بود

نگاه منتظری به امیرواال انداخت :

_ بله؟ میای؟

_ نه! توهم نمیری...

_ یعنی چی؟!

_ یکشنبه نه و نیم صبح میری آدرسی که میدم ... دفتر
وکیل

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

" امیرواال "

از سرویس بهداشتی که بیرون آمدم مامان گلی سینی غذا را
روی زمین گذاشت:

_ آب آوردم امیر ... داروهاتم بخور

االی از روی تخت نگاهم کرد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

سرم را برگرداندم و در سکوت خیره امیرواالال شدم
مریم مات لب زد :

_ وکیل برای چی؟

_ برو توضیح میده

صدایش راباالال برد و دستم را کشید :

_ شب بخیر همگی ... مامانگلی بی زحمت صدام بزن بیام
غذارو ببرم اتاق

_
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سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ دارو برای چی؟! مگه دورهاش تموم نشد؟

مامانگلی آه کشید :

_ نه مادر ... سر درد داشت نصفهشبا ... رفت بیمارستان
دوباره عکس گرفتن گفتن تحت نظر باشه

 موهایش را پشت گوشش فرستاد و سرش را سمت من
االالی

برگرداند :

_ چرا نگفتی بهم؟

سینی را از روی زمین برداشتم و روبهرویش گذاشتم :

_ مهم نبود

_ دکتر چی گفت؟

دیس برنج را برداشتم :

_ بکشم برات؟

_ خودم میکشم ... دکتر چی گفت؟



سبا ساالر

جگوار 

کفگیر اول را در بشقاب او خالی کردم :

_ داروی جدید داد ، گفت یک مدت تحت نظر باش ... چیز
مهمی نبود

نگاهی به مامان گلی که باالی سرمان ایستاده بود انداختم :

_ از کدوم بکشم برات مامان گلی؟

کالفه آه کشید :

_ من سیرم... غذاتو بخور مادر ... بعدش حاجی گفت بری
اتاقش ... کارت داشت

بی حوصله پوزخند زدم :

_ مریم رفت باهاش حرف زد اره؟!

_ نمی دونم به خدا ... حاال هرچی ... پدربزرگت میخواد
چنددقیقه باهات حرف بزنه نباید بری؟

بی خیال ظرف خورشت قورمه سبزی را برداشتم :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

 

 

کالفه پوف کشیدم و نگاهش کردم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ پدربزرگ ما عادی نیست آخه ... هربار هوس حرف
زدن با نوه هاش داره یعنی نقشه جدید چیده

االالی پارچ آب را برداشت

_ برای منم بریز

سری تکان داد و لیوان آب خودش را سمتم گرفت
مامانگلی روی گونه اش زد :

_ این چه حرفیه مادر؟ خیر و صالالحتونو میخواد ... راه
و اشتباه میره اما عزیزتر از تو نداره که ... برو ببین چی
 بگه ... انشاءهللاهللاهللاهللا که اون مریم موزمار اعصابش

میخواد
رو بهم نریخته باشه

_ حاالال صبح سر میز صبحانه میبینمش

_ امیرواالال؟

_



سبا ساالر

جگوار 

_ جان امیرواال؟

_ برو مادر ... پیرمرد صبح تا شب نیست شبم هرچی
منتظر موند نیومدی ... بخاطر من برو باشه؟

با خستگی موهایم را چنگ زدم :

_ چشم ... دیگه چی؟

با محبت خم شد و پیشانی ام را بوسید
لقمه اول را نخورده قاشق را توی بشقاب گذاشتم و بلند

 شدم

االی زیرچشمی نگاهم کرد
بی میل سمت در رفتم :

_ بخور غذاتو ... من میام

پشت در اتاقش که ایستادم سخت ترین کار در زدن بود

بچه تر که بودم ، آن قدیم تر ها دوستش داشتم
هنوز مدرسه نمی رفتم و المیرا دنیا نیامده بود

شاید چهار یا پنج سال اما خوب به یاد داشتم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

برخالف سیما از او نمی ترسیدم

هوایم را داشت
کسی حق نداشت صدایش را رویم بلند کند یا حرفی بزند

هرچه می خواستم فراهم میکرد و تمام وقتی که خانه بود را
کنار من می گذراند

تقه ای به در زدم و بعد از شنیدن صدایش وارد شدم
پشت میز نشسته بود و لیوان کمرباریک چایش روی

نعلبکی قرار داشت

_ سالم

نفس عمیقی کشید :

_ علیک سالم

روبه رویش نشستم و منتظر ماندم بحث مریم را باز کند
خیره ی صورتم شد :

_ منتظرت بودم ... نیومدی!

بدون اینکه جوابی بدهم سر تکان دادم
ابرو باال انداخت :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ اون پسره ... پسر مستوفی دنبالته

خیره نگاهش کردم
انتظار این بحث را نداشتم!

_ خب؟

_ تعجب نکردی؟!

_ نه

خودم را جلو کشیدم ، دست هایم را در یکدیگر قالب کردم
و ادامه دادم :

_ خیلی قبل تر ازینا منتظرش بودم ... دیر کرد! فقط
نمی فهمم کارش با من چیه؟!

ابروهایش بهم نزدیک شد
انتظارش را نداشت!

_ یعنی چی؟!

با تمسخر خندیدم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 
 

ابروهایش درهم فرو رفت :

_ مربوط به گذشته ست

_ بقیه ش چی؟ اگر تعریف کردن برای شما سخته از
خودش بپرسم حاجی

_ گاوداری رو می خواست ، بخاطر سربه هوایی تو و زنت
بهش رسید

با حرص خندیدم :

_ لایر به ریالش رو از زنم سفته گرفتی

_ سفته هام قراره پول بشه؟!

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ خوب میدونی یعنی چی حاج سپهبد سزاوار! یعنی اینکه  
... نه هوتن مستوفی ، نه آرتا مستوفی کاری با من نداشتن 
دلیلشو نمیدونم اما خب هردومون میدونیم هرچی که بوده  
هدف شما بودی نه من!  

_



 

   

 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ پولم نشه تو بردی حاجی ... حتی بیشتر از آرتا! حرفتو
به کرسی نشوندی ، من و دوباره کشوندی تو این عمارت  
... هرچی خواستی همون شد  

_ بحث سر یک شراکت قدیمی بین من و پدربزرگ
آرتاست ... سهمشرو همون موقع گرفت و جدا شد ... آرتا

اما قبول نمیکنه ... دستش به جایی بند نبود تا قبل ازینکه
تو با هوتن شریک شی!

_ میشناختیش و حرفی نزدی؟!

_ فامیلشون این نبود ... مستوفی فامیل زنش بود ...
مادربزرگ آرتا

آرام گفتم :

... وگرنه فرصت زیاد بود _ هوتن نقشه ای نداشت 

_ همیشه اوضاع اونطور که فکر میکنی پیش نمیره
پسر ... مثل مرگ هوتن!

کالالفه از جا بلند شدم :



سبا ساالر

جگوار 

_ حاال دیگه چی میخواد؟

_ نمی دونم ... اهمیتی هم نداره ... هرکی براش خبر
می برده اشتباه بهش رسونده حتما... فکر می کرد اگر به تو

و االی بگه باهاش برای گرفتن زمین گاوداری جدید هم
همکاری می کنید

ناخواسته پوزخند زدم :

_ شایدم همکاری کردیم...

نمایشی دستانم را باز کردم:

 _ ببین حاجی ... زندگیمونو جهنم کردی ...
بهمون حق بده با دشمنت همکاری کنیم

لیوان چای را برداشت و قبل از اینکه قند را در دهانش
بگذارد خونسرد لب زد :

_ نمی کنی ... دشمن من به چیزایی میخواد برسه که اول و
آخر مال تو و بچه هاته

از اتاق خارج شدم
حرف دیگری نزد

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

نه حتی کلمه ای درباره مریم! 

االی با همان لباس ها روی تخت به خواب رفته بود

دکمه های مانتواش را که باز کردم چشمان قرمز شده اش
را باز کرد:

_چی گفت؟

صدایش گرفته و خواب آلود بود
پتو را کنار زدم و روی تخت خواباندمش :

_ هیچی ... مهم نبود بخواب

کنارش دراز کشیدم
میان خواب و بیداری لب زد:

_ باهاش میری؟!

لبخندم تلخ بود ...
غم داشت ...

برای او ، برای خودم ، برای عشقمان ...
او هم مثل من فکر کرده بود راجع به مریم است

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

لبم را به شقیقه اش چسباندم :

_ من جایی که تو نباشی برم چیکار کنم؟

سر تکان داد و به ثانیه نکشید که نفس هایش عمیق شد

_ 

با شنیدن صدای جیغ و گریه های زنی که بیرون از اتاق
 در فضا پیچیده بود چشمانم را باز کردم

االی دستم را از روی شکمش برداشت و خواب آلود سر
تکان داد :

_چه خبره؟

روی تخت نیم خیز شدم و نگاهی به ساعت انداختم

عقربه ها ده و ربع را نشان می دادند 

_ نمیدونم ... چی شده مامان گلی بیدار باش نزده؟!

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

دست هایش را در هوا کشید و موهایش را پشت گوشش
فرستاد :

_ دیرخوابیدیم دیشب ... دارو میخوری تا دیر وقت گیجی
دلش سوخته حتما

صدای هیاهو از بیرون اتاق بیشتر شد
کنجکاو و نگران از جا بلند شد :

_چه خبره؟

بی حوصله گوشه چشمانم را مالیدم :

_صدای اون دخترست ... ولش کن

کلیپس را از روی میز برداشت و همانطور که موهایش را
باالالی سرش جمع میکرد سمت در رفت

خسته روی تخت نشستم :

_ یک روز نمیشه تو این خونه آرامش داشت

_ نمیای؟



سبا ساالر

جگوار 

پشت سرش از اتاق خارج شدم
ساره پشت میز صبحانه نشسته بود و همانطور که با لیوان

چایش بازی می کرد خیره ی صحنه ی مقابلش بود

مامان گلی و چاوش دوسمت مریم ایستاده بودند و مش
خسرو نگران عقب تر به دیوار تکیه داده بود

جدی پرسیدم :

_ چه خبره؟

جز ساره ، سر بقیه سمتمان برگشت
مریم خشمگین جلو آمد

چشمانش قرمز و گونه هایش خیس بود

_ تو چه غلطی کردی؟

صدای بلند و لرزانش ابروهایم را درهم فرو برد :

 _ قبل از باز کردن دهنت حرفتو مزه مزه کن

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

 

بغضش شکست و برای اولین بار با صدای بلند به گریه
افتاد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

 حق نداری این کارو بکنی ... تا االالن هرچی گفتی همون
_

شده ، هرکار خواستی کردی و هرطور دوست داشتی
رفتار کردی اما کافیه

االالی سرد نگاهم کرد :

_ چی شده؟ از چی حرف میزنه؟

_ چیزی نیست ... حرف میزنیم

مریم پر حرص خندید :

_ بخاطر کی؟ این؟

تحقیر آمیز به االالی اشاره زد و ادامه داد:

_ بهت خیانت کرد ، ترکت کرد ، بخاطرش داشتی
میمردی

_



 

 
  
 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ کوری؟! نمیبینی امیر؟ من لعنتی بخاطرت از همه چی
گذشتم ... از خانوادم ، از غرورم ، از خودم! روبهروی

پدرم ایستادم ... با هزار جور دروغ رضایتش روگرفتم ...
با هر شرایطی که بود ساختم تا فقط کنار تو باشم ...اون

چی؟!

_ صداتو بیار پایین

_ بسه هرچی خفه شدم

_ خفه شدی چون حرفی برای گفتن نداشتی!

صدای جدی حاج سپهبد حرفمان را قطع کرد :

_ چه خبره اینجا؟

چاوش کالالفه زمزمه کرد :

_ میدون جنگه ... یک روز پا میشیم یکی غیبش زده ،
 یکی از باالال افتاده مخش پخش زمین شده ، روز بعد

فرداش
با صدای جیغ و داد بیدار میشیم ... پوف

االالی عصبی رو به حاجی پوزخند زد :

جگوار سبا ساالالر 



 

 

   
  

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ این مدل بیدار شدن های رویایی همون چیزی نبود که
بخاطرش ما رو تو این مرداب انداختید حاجی ؟!

خشمگین هشدار داد :

_ االالی؟!

نگاهی به مریم انداخت و با همان جدیت ادامه داد :

اینجارو با کجا اشتباه گرفتی دختر؟ روز اول _ چی شده؟ 
بهت نگفتم این خونه قوانین خودش را داره؟

مریم سرش را پایین انداخت :

_ روز اول خیلی حرفا زدید حاجی ...گفتید تو بیا ، دل
امیر نرم میشه ... تو باش ، بقیهاش درست میشه ...

زمان حل میکنه

پوزخند زدم
االالی خسته کنار ساره نشست و پیشانی اش را روی

دستانش گذاشت

_ قولی بهت دادم؟

جگوار سبا ساالالر 



 

 

 

  

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

مریم سکوت کرد و حاجی دوباره پرسید :

_ با تو دارم حرف میزنم ... قولی بهت دادم؟

مریم آرام زمزمه کرد :

_ نه

_ تضمینی دادم؟ وعده ای دادم؟

_ نه

_ گفتم زندگی رویایی در انتظارته؟! نکنه دروغ هایی که
برای خانوادت گفتی تا اجازه ازدواج بدن رو خودتم باورت

شده؟!

مریم در سکوت سری به نشان نفی تکان داد

حاجی عصایش را به زمین کوبید و غرید :

_ پس این الم شنکه برای چیه؟!

: صدای مریم میلرزید 

جگوار سبا ساالالر 



 

 
  

بی توجه به صورت های متعجبشان وارد اتاق شدم و سمت
لباس هایم رفتم

االی کنار در ایستاد :

_ میخوای تمومش کنی؟

پیراهن قهوه ای رنگی پوشیدم و مشغول بستن دکمه هایش
شدم :

_ قرارمون غیر این بود؟

سکوت کرد
شلوارم را عوض کردم ، ساعتم را از روی میز برداشتم و

سمت در برگشتم :

_ چی تو اون سر کوچولوت میگذره؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ قولی ندادید اما نگفتید نوهاتون تره برای حرفتون خرد
نمیکنه و شش ماه نشده برای طالالق توافقی اقدام میکنه



سبا ساالر

جگوار 

آرام زمزمه کرد :

_ هیچی

_ پس چرا حالت گرفته شد؟

جوابی نداد
رو به رویش ایستادم و دستم را زیر چانه اش گذاشتم :

_ ببینمت؟

نگاهش سمت چشم هایم کشیده شد
انگشت اشاره ام را روی پلکش کشیدم :

_ یک بار دیگه به خاطر اون لعنتی اشک بریزی نمیتونم
خودمو کنترل کنم االی ... اون وقت هیچی طبق برنامه
ریزی هام پیش نمیره و گند میخوره به همه چی باشه؟

بی صدا لب زد :

_ من که گریه نمیکنم

_ چی؟

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

نفس عمیقی کشید و سر تکان داد :

_ گریه نمیکنم

با گوشه انگشت گونه اش را نوازش کردم :

_ آفرین کوچولو ... شب زود برمی گردم ... بدون من شام
نخور باشه؟

با لبخند سر تکان داد

بی اعتنا به سروصداها از عمارت بیرون زدم

شک نداشتم آنقدر مشغول بحث با یکدیگر بودند که متوجه
نبودم نشدند

سری به مرغداری دوست پدر یکی از هم دانشگاهی هایم
زدم

مشغول چک کردن وضعیتشان بودم که موبایل در جیبم
لرزید

دستکش را از دستم بیرون کشیدم
 با دیدن شماره حاجی برای ثانیه ای مردد شدم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

پوزخند زدم :

_ محل کار

مکث کوتاهی کرد :

_ یعنی چی؟ کلینیک که بسته شده

_ کلینیک نیست ... بعد این همه سال کار کردن منم
آشناهای خودمو دارم!

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

نفسم را بیرون فرستادم و تماس را وصل کردم :

_ بله؟

_ کجایی؟

_ سالالم ...

_ علیک! جواب سوالم چی شد؟

_



سبا ساالر

جگوار 

_ چه نیازی بود؟!

نیشخندم پر از حرص بود :

_ نیازه حاجی ... من محسن نیستم که بشینم تو خونه منتظر
اینکه بابام کی کارت بانکیمو پر می کنه

انتظار کل کل و بحث داشتم اما حرفی در این باره نزد

_ تا عصر بیا گاوداری

_ گفتم سرکارم

_ برای همین گفتم عصر

_ نمیتونم حاجی ... اینجا کارم تمومه باید به یک جای
دیگه هم سر بزنم

_ خب پس قبل از اینکه بری یک سر اینجا بزن

خواستم مخالفت کنم که ادامه داد :

_ مهمه

جگوار سبا ساالر
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تماس را که قطع کردم خودکار را برداشتم و داخل پرونده
چندکلمه به اطالالعات قبلی اضافه کردم

بدون اینکه خداحافظی کنم دستی برای نگهبان تکان دادم و
سوار ماشین شدم

از خودم مطمئن بودم
تصمیمم تغییر نمیکرد

هرچه زودتر این داستان ها تمام شود به نفع همه مان است

وارد گاوداری که شدم عینک آفتابی ام را از چشم برنداشتم
و دعا کردم کسی نشناسدم

حوصله ی سالالم واحوال پرسی با کارگران گاوداری را
نداشتم

پشت در اتاق دفتر حاجی در سمت چپ گاوداری ایستادم و
تقه ای به در زدم

_ بیا تو

پشت پنجره ایستاده بود
دفتر کوچک و ساده ی این گاوداری با اتاق کارش در

عمارت زمین تا آسمان تفاوت داشت

جگوار سبا ساالالر 



 

_ سالم

سری تکان داد و با سر به کاناپه ها اشاره زد :

_ خوش اومدی ... چه عجب! بشین

بی حوصله با خستگی روی کاناپه نشستم :

_ حرفی اگر هست گوش میدم حاجی ... اگرم نیست بیخود
عالف نشم ... امروز خیلی شلوغم

_ هست که اینجایی!

_ درباره ی چی؟

_ تعریف می کنم...

_ 

در را باز کرد و صدایش را باال برد :

_ شهرام ، پسر دوتا چایی بیار اینجا
جگوار سبا ساالر
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روبه رویم نشست و خیره ام شد :

_ صبح پدر مریم تماس گرفت

کالفه موهایم را چنگ زدم :

_ بخاطر همین منو این همه راه کشیدید اینجا؟ حاجی من
کارو زندگی ندارم؟!

_ سرسری نگیر پسر جون ... دیگه بحث خواسته ی مریم
نیست که اعتنا نمی کنی ... خودتم می دونی از وقتی از
بیمارستان مرخص شدی من کاری به کارت ندارم ...

داشتی با مرگ دست و پنجه نرم می کردی به خودم قول
دادم دخالتی نکنم ... اما این بار فرق داره پسر ... پدرش

بهم رو انداخته

پوزخند زدم :

_ پدرش دخترشو جمع می کرد تا خودشو نندازه وسط
زندگی دو نفر

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

  

 

  

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ میگم خانوادش ازم خواستن ... پدرش زنگ زده! خانواده
کردن که مشکل کجاست ... دو شوهردختر دیگهش شک 

ساعت برو با دختره

ناباور سر تکان دادم :

_ حاجی مثل اینکه متوجه نیستی ... ما داریم طالالق
میگیریم!

_ هنوز چیزی معلوم نیست

_معلومه ... دیگه تمومه به زودی جدا میشیم ... وقتی
قراره تا چند وقت دیگه دخترشون طالالق بگیره چرا باید

مثل دلقک ها بریم اونجا و نمایش اجرا کنیم

_ پدرش بهم زنگ زده ... این موضوع برام مهمه ...
وقتی تو زندان بودی و ازشون دخترشون رو خواستم
پدرش ازم قول گرفت ... گفت دخترم نادونی میکنه ،

نمیفهمه ، جوونه ، تو حامیش باش ... بچهشو دست من
سپرد ... درخواست طالالق دادی و چیزی نگفتم اما بعد از

ماه ها پدرش خودش ازم چیزی خواسته ... پای آبروم در
میونه
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نیم خیز شدم تا از اتاق خارج شوم که جرقه ای در سرم
زده شد

جا به جا شدم روی کاناپه 
تقهای به در زده شد و پسر نوجوانی سینی چای را داخل

آورد
حاجی زیر لب تشکر کرد

پسر که از اتاق خارج شد خودم را روی کاناپه جلو
کشیدم :

_ میخواین امشب برم؟

متکبر ابرو باالال انداخت :

_ باید بری

گوشه لبم سمت باالال کج شد :

_ حاجی میدونی چهقدر بریدم نه؟ بخوام نمیرم ... هیچ کسم
نمیتونه مجبورم کنه

_ دارم میگم پدرش زنگ زده با اینکه از من دلخور بود و
سرسنگین رفتار می کرد به خاطر زندگی دخترش

جگوار سبا ساالالر 



 

 

 

_ چی میخوای؟!

_ چیزی نمی خوام!

آشفته خیره ام شد و چشمانش را تنگ کرد :

_ منو بازی نده پسر منو بازی نده ... وقتی سرجاتR نیم خیز
شدی از اتاق بزنی بیرون و بعد پشیمون شدی یعنی یک

چیزی میخوای ... من تو رو بهتر از خودت می شناسم امیر
... حرف آخرتو اول بزن ... چی می خوای؟

خودم را جلو کشیدم و همان طور که در چشمانش خیره
بودم جواب دادم :

جگوار سبا ساالر
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غرورش رو زیر پاش گذاشت و زنگ زد ... با نرفتنت
اعتبار منو خراب میکنی

آرام خندیدم :

_ آره از این جهت که نوهت ازت حرف شنوی نداره

_
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_ سفته های االی رو

جا خورد
متفکر نگاهش را به زمین داد

در سکوت لیوان چای را برداشتم و همان طور داغ بدون
قند سر کشیدم

زیر چشمی نگاهش کردم 
چشمانش هنوز هم به زمین خیره مانده بود 

لیوان چای را روی میز شیشه ای گذاشتم
از صدای برخوردش چشمانش را از زمین گرفت

_ میدونی که سفته ها جاش دست من امنه

به دروغ گفتم :

_ می دونم

_ می دونی که تا وقتی تو نخوای ازشون هیچ استفاده ای
نمی کنم

جگوار سبا ساالر
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_ من هیچ وقت ازت نخواستم از اونا مقابل زنم استفاده
کنی! از این به بعد هم نمیخوام ... هرگز!

مطمئن خندید :

_ تو از آینده خبر نداری پسر ... این دختر همونی بود که
دو هفته تو بی خبری ولت کرد و بعد با درخواست طالالق

برگشت ... داشت میکشتت ... اگر روزی بهت میگفتن
االالی تا پای مرگ می برت باورت می شد؟

در سکوت نفسم را بیرون فرستادم

صدایش را باالالتر برد :

_ منو نگاه کن ... باور میکردی؟!

باور نمیکردم ...

در دل اعتراف کردم اگر زمانی به من هم میگفتند در عالم
مستی به االالی خیانت می کنم هرگز باور نمیکردم!

گناه من هم کمتر از او نبود
من از او گناهکارتر بودم...



سبا ساالر

جگوار 

سکوتم را که دید آرام خندید : 

_ برای همینه که میگم از آینده خبری نداریم ... بزار این
سفته ها پیشم بمونه ... هیچ استفاده ای ازشون نمیکنیم اما

کار از محکم کاری عیب نمیکنه ... همین االن اگر ازم
بخوای حتی اگر راضی نشی با مریم بری بازم سفته ها رو

جلوت پاره می کنم اما خوب فکر کن

_ من فکرامو کردم حاجی ... قال این قضیه رو بکن که
دیگه زیادی داره طوالنی میشه

تسبیحش را از روی میز برداشت و کالفه سر تکان داد :

_ من این موها رو تو آسیاب سفید نکردم واال ... عجوالنه
تصمیم نگیر ... یکم فکر کن با عقلت برو جلو ... این
دختر نشون داد اگر بخواد میتونه در عرض چند دقیقه

زندگیت رو نابود کنه

_ 

پوزخند زدم:

جگوار سبا ساالر
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_ شما هم نشون دادید اگر بخواید در عرض چند دقیقه می
 زندگیمون رو نابود کنید ... با این فرق که من و االالی

توانید
هر اشتباهی کردیم از سر ناچاری بود و شما ...

معنادار سکوت کردم
با جدیت نگاهم کرد :

آخرته؟  Rحرف_

محکم جواب دادم :

آخرمه  Rحرف_

چند ثانیه در سکوت خیره چشمانم ماند و بعد از جا بلند شد
و پشت میز رفت

روبروی گاوصندوق گوشه اتاق نشست
خیال میکردم سفته ها در گاوصندوق عمارت است اما

انگار حاج سپهبد فکر همه جایش را کرده بود

در گاوصندوق را دوباره بست و باالالی سرم ایستاد

از جا بلند شدم ، دست راستم را در جیب شلوارم فرو بردم
و مستقیم خیرهاش شدم

جگوار سبا ساالالر 
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همان طور که در چشمانم زل زده بود سفته ها را روی
میز روبرویمان انداخت :

_اینم سفته های زنت پسر ... بدون کم و کاست

در سکوت نگاهم را به برگههای روی میز دادم

تسبیحش را برداشت و همان طور که دانه های تسبیح را
جابجا می کرد لب زد :

_ فقط امیدوارم پشیمون نشی

لبخند زدم :

_ از وقتی یادم میاد نصیحت کردی حاجی ... حاالال صبر
کن من یک چیزی بهت بگم! زندگی معامله نیست حاج

سپهبد سزاوار ... با عزیزامون داد و ستد نداریم ... انقدر
تو این سال ها حواست بوده سرت کالاله نره که زندگی

نکردی

حرفی نزد
روی صندلی نشست و نگاهش را از من نگرفت
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 سفته ها را از روی میز برداشتم 
ناخودآگاه لبهایم کش آمد

دوست نداشتم حاجی متوجه خوشحالیم شود اما در عین حال
 دلم می خواست بلند فریاد بزنم

که همه چیز تمام شد ... 
همه چیز تمام شد ... 
همه چیز تمام شد ... 

مرموز زمزمه کرد :

_چی تو سرت میگذره بچه؟

با صداقت جواب دادم : 

_ مریم و طالق بدم ، دست زنمو بگیرم و از این جهنم برم

_میخوای تا آخر عمر هر وقت بچه دیدی حسرت بخوری؟

خندیدم : 

_ شما چهارتا داشتی حاجی ... چه گلی به سرت زد که
بچه ی من به سرم بزنه؟

جگوار سبا ساالر
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_ 

با تاسف سر تکان داد :

_ هرچی دارم قسمت بزرگیش مال تو میشه واال ... قراره
بعد از تو به کی برسه؟ به اینجاهاشم فکر کردی؟

_ ما بچه نداریم ... اما تو این دنیا یک عالم بچه هست که
به پدرش ارث میلیاردی نرسیده ... خیلیاشون اصال پدر و
مادری ندارن که ارثی داشته باشن ... جوش اونجاشو نزن

حاجی ... من ارثی نمیخوام اما اگرم زمانی چیزی بهم
برسه بعد از من بی استفاده نمیمونه

سری برایش تکان دادم و سمت در برگشتم

لحظه آخر صدایش در فضا پیچید : 

_واال؟

بدون اینکه سمتش برگردم ایستادم
بعد از مکث کوتاهی پرسید : 

_شب میری کرج؟
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_ مگه سفته ها رو ندادید که برم؟!

_ خودت چی فکر میکنی؟

تحویل سفته ها ربطی به آن نداشت...

به در سفید روبه رویم خیره شدم
معلوم بود تازه تمیز شده است

هیچ لک و کثیفی نداشت :

_ پیر شدی حاجی

حرفی نزد
از اتاق بیرون رفتم و در را به هم زدم

عینک آفتابی را در جیب شلوارم گذاشتم و سرم را باال 
گرفتم

لب هایم کش آمد

برخالف زمان ورود دلم می خواست با تک تک کارگران
گاوداری احوالپرسی کنم!
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با دیدن جمع شان دور آتش راهم را آن سمت کج کردم :

_ مسعود

از روی زمین بلند شد :

_ به داش امیر ... چه عجب از این طرفا

خندیدم و دستم را میان دستش گذاشتم

سری برای دو مرد دیگر تکان دادم :

_ حاجی احضار کرده وگرنه کاری ندارم اینجا

مسعود خندید :

_ هراز گاهی بیا اینور ... دلمون تنگ میشه

دستم را دوستانه روی شانه اش زدم
مردی از آن سمت صدایش را باالال برد :

_ بیاین حسن آقا رسید

مسعود همان طور که دور میشد دستی برایم تکان داد :
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_ می بینمت داداش

 سر تکان دادم

تنها که شدم سفته ها را باز کردم
خیره ی امضای االی نفسم را بیرون دادم و بعد بی معطلی

خم شدم و میان شعله های آتش رهایشان کردم

_ 

از شدت حرص پیشانی ام را فشردم و رویم را سمت پنجره
برگرداندم

خودش را کمی تکان داد و دستش را سمتم گرفت :

_ آدامس؟

با غیض نگاهش کردم
وارد کرج که شد اخم هایم کمرنگ تر شده بود

مضطرب بودم اما ناراضی نه ...
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بدم نمیآمد مریم هم کمی از حس بیچارگی که ما روزهای
طوالالنی داشتیم را تجربه کند!

امیرواالال روبه روی خانه ای ایستاد و آرام زمزمه کرد :

_ سفته هارو از حاجی گرفتم

دهانم از تعجب باز ماند
حیران نگاهم را در صورتش چرخاندم :

_ چی میگی؟

_ سوزوندمشون!

_ حاجی فهمید؟ دزدیدی؟!

ماشین را خاموش کرد و خندید :

_ خودش داد

سرگردان لب زدم :

_ چرا؟
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زیرچشمی نگاهم کرد :

_ شاید خسته شده از عذاب دادنمون!

نگاهم را به خیابان روبه رویم دادم :

_ وقتی بیمارستان بودی و گفتن تا چندساعت دیگه باید
دووم بیاره به خودم  و خدا یک قولی دادم ... شاید اونم به

خودش یکی از همین قوال داده!

بی حوصله خندید :

_ شاید ... خدایا زنده نگهش دار قول میدم کمتر بدبختش
کنم ... آمین

در ماشین را باز کرد و پیاده شد :

_ بپر پایین

لبم را گزیدم :

_ صبر کن

آینه را روی صورتم تنظیم کردم و رژلبم را پررنگ کردم
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دستی به موهایم کشیدم و نفسم را بیرون فوت کردم :

_ بریم

در بیرونی ساختمان باز بود
سوار آسانسور که شدیم پارچه لباسم را میان انگشتانم

فشردم :

_ پدرش چی امیر؟ سکته نکنه ... وای این چه کاریه ما
داریم میکنیم

بیرحم چشمانش را در حدقه گرداند :

_ میدونستی یک بار اومدم خونشون؟

ابروی راستم باالال پرید :

_ چرا

_ بهش گفتم پدربزرگ من دیوانست اون خونه هم
تیمارستانه ... من زندان بودم هرچی از طرفم گفته

دروغه ... دست دخترتو بگیر از زندگی من بکش بیرون

_ چی گفت؟

جگوار سبا ساالالر 



 

پورخند زد :

_ هیچی ... تهدید کرد ... ما در برابر افرادی که تو این
خونه ن هیچ کار اشتباهی انجام ندادیم االی! عذاب وجدان
نداشته باش ... منم ندارم! بذار یک بارهم ما نقش منفی

داستان باشیم!

_ 

درها از هم فاصله گرفتند و صدای زنی که در فضا پخش
شد اعالم کرد آسانسور در طبقه چهارم توقف کرده است

دستش را سمتم گرفت و با چشمانی مطمئن خیره ام شد :

_ بریم؟

نفس عمیقی کشیدم و دستم را میان دستاش گذاشتم :

_ بریم

 دستم را فشرد
در بسته بود و صدای آهنگ شادی از داخل خانه می آمد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

 

 
 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

کفش های زنانه ی جلوی در بیشتر از کفش های مردانه
بود

امیرواالال تقه ی کوچکی به در زد
سرم را باالال گرفتم و منتظر ماندم

زمان زیادی طول نکشید که در توسط دختر جوانی باز شد

احساس کردم چشم و ابرویش شباهت کمی به مینا ، خواهر
مریم دارد اما او را نمیشناختیم

با لبخند و احترام ، بی توجه به اینکه نمیشناسدمان داخل
راهنماییمان کرد

وارد راهرو شدیم

صدای آهنگ چندبرابر شد
، ظرف شیرینی دختربچه کوچکی با لباس توری پف دار 

به دست دوان دوان از کنارمان رد شد و دو پسربچه دنبالش
دویدند

دختری که در را برایمان باز کرده بود با عجله دست یکی
از پسربچه ها را گرفت :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ ندو سهند از پله ها پرت می شی

سرش را باال اورد و با دیدن نگاه های منتظرمان دست پاچه
لبخند زد :

_ ببخشید تورو خدا ... بفرمایید داخل

امیرواال بازویش را سمتم گرفت
دستم را دور بازویش انداختم و وارد پذیرایی نسبتا بزرگی

شدیم

جمعیت آنقدرها هم زیاد نبود
امیرواال سمت دومبل سلطنتی تک نفره ی گوشه ی سالن

راهنمایی ام کرد

به محض نشستن چشمم به مینا افتاد
پیراهن یاسی رنگ بلندی به تن داشت و آرایشش کمرنگ

بود

مرد جوان کنارش ، هم قد خودش بود
الغر اندام با چهره ای معمولی اما چشمانی عسلی رنگ و

زیبا

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

مسیر نگاهم را دنبال کرد و روبه پسر گفت :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

پسرنوجوانی سینی چای را مقابلمان گرفت :

_ بفرمایید

 هردو لیوان چای خوشرنگ را از سینی برداشت
امیرواالال

یکی را روی میز مقابل من گذاشت و دیگری را جلوی
خودش :

_ ممنون ... مریم خانم نیستن؟

پسر با چشمان تنگ شده نگاهی به من انداخت و بعد دوباره
خیره ی امیرواالال شد :

_ تو آشپزخونهان ... صداشون کنم؟

چشمم که به مریم و مادرش افتاد آرام بازوی امیرواالال را
فشردم :

_ امیر؟

_



 

_ نه ممنون

پسر دور شد
امیرواال ایستاد

از جا بلند شدم و کنارش ایستادم 

اول از همه نگاه مادرش به ما افتاد
چشمانش گشاد شد ، دهانش کمی باز ماند و رنگ از

صورتش رفت

مریم با دیدن حال مادرش کنجکاو رویش را برگرداند

چشمش که به صورت امیرواال افتاد برای ثانیه ای
صورتش از هم باز شد و چشمانش درخشید اما با دیدن من

حالی بدتر از حال مادرش پیدا کرد

لبش را گزید و سمتمان قدم تند کرد
پیراهن نباتی رنگ زیبایی به تن داشت و موهای لختش را

پشت سرش ریخته بود

_ تو ... تو چیکار کردی؟!

گوشه لب امیرواال سمت باال کج شد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

_ مگه خودت نخواستی بیام؟

 مریم کالفه دستش را به پیشانی اش گرفت

مادرش کنارمان ایستاد
 رنگ به صورت نداشت 

محکم به گونه ی خودش کوبید :

_ خدامرگم بده ... توروخدا اینجا نمونید وای آبرومون
رفت

مریم بازوی امیرواال را گرفت
صدایش ملتمس و لرزان بود :

 _ االن وقت تالفی نیست ... خواهش میکنم ببرش ازینجا

_ مگه نخواستی بیام؟

 _ اینطوری؟!

_ از حاجی خواستی بفرستم! منم روشو زمین ننداختم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

  

 

 

  

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

 کردم! امیرواالال توروخدا بچه نشو ... اصالال نمیخوام
_ غلط

بیای ... برو بیرون من خودم به حاجبابا توضیح میدم

مادرش مضطرب نالید :

_ وای برادر حمید و زنش دارن نگاه میکنن ... ای
خدا ... برو باباتو صدا کن مریم

مریم عقب برگشت
انقدر عصبی و نگران که دنباله لباسش زیر پاشنه کفشش

ماند و نزدیک بود پخش زمین شود

صورت پدر مریم برخالالف مادرش وحشت زده نبود اما
کرد بیشتر از حالت مریم و مادرش نگرانم 

حسم به این مرد قابل توصیف نبود
از مادرش بخاطر تربیت چنین دختری بدم می آمد اما

پدرش ...

ازین مرد خوشم نمیآمد اما نه بخاطر کارهای مریم

می دانستم مریم چطور با تهدید به خودکشی خانواده اش را
مجبور به قبول کردن کرده است



 

  

 

اینبار قبل از امیرواال خونسرد سر تکان دادم :

_ سالم

فکش منقبض و گوش هایش سرخ شده بود

قطرات ریز عرق را می توانستم روی پیشانی اش ببینم :

_ این بازی چیه راه انداختید؟!

برخالف همسرش ، مخاطب حرف هایش امیرواال نه بلکه
من بودم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

من ازین مرد خوشم نمی آمد چون همه جوره پای دخترش
ماند!

او مریم را با تمام تصمیمگیری های غلطش حمایت میکرد

اعتراف برایم سخت بود اما حقیقت این بود که من به مریم
برای داشتن چنین پدری حسادت میکردم!

_



سبا ساالر

جگوار 

_ مگه خودتون دعوت نکرده بودید؟!

ثانیه ای مکث کردم و بعد با تمسخر خندیدم :

_ البته همسرمو! به من کسی حرفی نزد ... احتماال
فراموش کردید چون بی احترامیه مرد متاهل رو تنها دعوت

کنید

با طوالنی شدن بحث سنگینی نگاه های بیشتری را روی
خودمان حس می کردم

انگار او هم فهمید که از میان دندان های بهم چفت شده اش
غرید :

_ بریم تو اتاق ... حرف می زنیم

مادرش کم مانده بود به گریه بیفتد :

_ وای مینا نفهمه اعصابش خراب میشه آبروی بچه  ام میره
پیش خانواده حمید

مریم نگران به امیرواال خیره شد و شانس آخرش را هم
امتحان کرد :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ اگر نری قسم میخورم زنگ میزنم به حاج بابا خودش
بیاد جمعتون کنه

امیرواالال خونسرد دست در جیب کتش فرو برد و موبایلش
گرفت : را سمت مریم 

_ بگیر ، رمزش تاریخ ازدواجمونه

ابروی راستش را باالال انداخت و ادامه داد :

_ البته با االالی!

پدر مریم غرید :

_ کافیه ... بریم تو اتاق حرف میزنیم

ثانیه ای مکث کرد و تهدیدآمیز ادامه داد :

_ هر آبروریزی بشه پشیمون میشید ... این مراسم خیلی
من مهمه برای 

نمیخواستم بگویم اما ازینکه در این شرایط هم تهدید آمیز
حرف میزد عصبی شدم :



 

 

پدرش ال اله اال هللا آرامی زمزمه کرد و دستی به گردنش
کشید :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ حق دارید ... دختر دیگتون با اون وضع ازدواج کرد ...
مراسم نامزدی و عقد و عروسی که هیچ ، حتی داماد رو

برای اولین بار توی محضر دیدید ... برای این یکی سنگ
تموم میذارید!

دندان هایم را روی هم فشردم و زیرلب ادامه دادم :

_ البته اگر این یکی هم خودش رو ننداخته باشه وسط
زندگی مرد متاهل!

صدایم ناخوداگاه کمی باالال رفته بود
کم کم پچ پچ ها شروع میشد

مریم عصبی و مضطرب به اطراف نگاهی انداخت و
مادرش به گریه افتاد :

_ وای خدایا آبرومون رفت

_



 

 

 

 
 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

!ً _ هر حرفی دارید تو اتاق جواب میدم ... لطفا 

بدون اینکه منتظر بماند عقب برگشت

نگاهی به امیرواالال انداختم
سرش را تکان داد

پشت سرشان سمت اتاق رفتیم
پدرش زودتر از ما وارد شد

امیرواالال به محض بستن در رو به مریم شروع کرد :

_ به خانوادت گفتی داریم طالالق میگیریم؟

مادرش دستش را به دیوار گرفت :

 یعنی چی؟ مریم این داره چی میگه؟ حرف طالالق از کجا
_

اومد؟

مریم بهت زده و مستاصل نگاهش را به زمین دوخت

پدرش عصبی غرید :

_ مریم مادرت با تو بود جوابشو بده

جگوار سبا ساالالر 



 

امیر واال واضح گفت : 

_ داریم جدا میشیم ... طالق توافقی!

صدای مریم می لرزید : 

_کدوم توافق که من ازش بی خبرم؟!

_ حاجی اومد خواستگاری تو واسه من ... زنم شدی منم
بی خبر بودم ... این به اون در!

پدر مریم خسته سر تکان داد :

_ االن موقعیت برای این حرف ها نیست از اینجا برید ...
 فردا شب ما میایم عمارت مفصل حرف میزنیم

 _ من تصمیمم رو گرفتم جناب

_ ما از خدامونه دخترموم ازین وضع نجات پیدا کنه و
مطمئن باش با وجود تمام اشتباهاش ، همه جوره حمایتش

می کنیم

مادرش رو به امیرواال چشم غره رفت :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ مگه طالالق تصمیم یک طرفه ست که فقط شما انتخاب
کنید؟!

_ مگه ازدواج تصمیم یک طرفه بود که فقط دختر شما
انتخاب کرد؟!

پدرش اعتراض کرد :

_ شما برای بحث و کل کل اومدین ...

مادرش ناآرام روی صورتش کوبید :

برای آبروریزی اومدن  _

ناخودآگاه پرسیدم :

_ چه آبروریزی؟

مریم شاکی با نفرت نگاهم کرد :

_حضور تو آبروریزیه!

محل ندادم

جگوار سبا ساالالر 



 

  

صدای پدرش در گوشم پیچید :

_ این ازدواج از اولم غلط بود

سرم را به نشانه تایید تکان دادم :

 _ پس تمومش کنید این غلطی که میگید رو
 

مریم بهت زده لب زد :

_ بابا؟!

بی توجه به او ادامه دادم : 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

بیاعتنا به او همچنان خیره صورت مادرش ماندم :

_ از کدوم آبروریزی حرف می زنید؟ اینکه من همراه
شوهرم اومدم آبروریزیه؟! حضور من کنار شوهرم بده یا

حضور دختر شما کنار یک زن و شوهر؟! من نفر سوم این
رابطه بودم یا دختر شما؟

_



 

 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ آخرش قراره چی بشه؟! اگر حتی یک درصد به درست
شدنش امیدوارید به حرف من گوش ندید

قبل از اینکه بتواند حرف بزند در اتاق باز شد و مینا داخل
آمد

هنوز چشمش به ما نیفتاده بود

_ بابا چرا نمیاید بیرون خواهر حمید میخواد....

قبل از این که جمله اش کامل شود با دیدن ما سکوت کرد

چشمانش کمی گشاد شد و خیلی زود ابروهایش در هم فرو
رفت

جلو آمد و در را به هم کوبید :

_ تو اینجا چه غلطی می کنی؟!

نگاهش را از من گرفت و دستش را به شانه امیر واالال
کوبید :

_ مگه خواهر من مسخره توئه؟! کم عذابش دادی؟



سبا ساالر

جگوار 

امیرواال با خشم عقب هلش داد :

_ گمشو بابا ... فقط تورو کم داشتیم

مینا این بار شاکی سمت مریم برگشت و دستش را سمت
امیرواال گرفت :

_ داری می بینی یا هنوز کوری؟ تا کی میخوای اجازه بدی 
اینقدر تحقیرت کنه؟

مادرش نگران بازویش را عقب کشید :

_مینا ... آروم دخترم صدا میره بیرون

مینا بلندتر فریاد کشید:

_ به جهنم ... این دوتا عوضی رو از اینجا بیرون کنید

امیرواال پوزخند زد : 

_ باور کن هیچ مهمونیتو این خونه اندازه من دعوت نشده!
چندبار توسط خواهرت ... با خواهش ، التماس ، تهدید!

بعدشم که زنگ های پدرت به حاجی

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 
 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ برو بیرون ببینم کی میخواد جلوتو بگیره

امیرواالال خونسرد خندید :

_ میل خودته ولی من برم بیرون یک راست همراه االالی
میرم وسط پذیرایی و به شوهرت و خانواده اش تبریک

میگم ... اول خودم رو معرفی می کنم بعدم زنمو ... بعد
نوبت زن دومم که خواهر تو باشه میرسه!

مینا پر از خشم سمت مریم برگشت :

_ میبینی احمق؟ به خاطر حماقت های تو این بی شرف
تهدیدمون میکنه

ناخواسته پوزخند زدم
مینا تیز نگاهم کرد

خونسرد سر تکان دادم :

_ خوبه حداقل یکی توی این خانواده عزتنفس و غرور
سرش میشه!

_



سبا ساالر

جگوار 

مینا با خشم سمتم برگشت

قبل از اینکه کسی بتواند واکنشی نشان دهد موهایم میان 
دستانش بود

 ثانیه ای نگذشت که امیرواال به خودش آمد
با خشونت بازویش را کشید و عقب هلش داد : 

_ چه غلطی داری می کنی؟

مینا بی تعادل به دیوار پشت سرش برخورد کرد و مریم 
جیغ کشید :

_ بس کن

 پدرش جلو آمد و دستش را روی سینه ی امیرواال کوبید 

_ خودتو کنترل کن پسرجون ... تو خونه ی من دست رو
دخترم بلند می کنی؟!

 امیرواال با حرص خندید 
عصبی و سردرگم بود

نمیشناختمش... 

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

  

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

انگار در این ماه های اخیر هرچه دلخوری و حرص
داشت روی هم جمع کرده بود برای امشب!

در غیر این صورت امیرواالال آدمی نبود که احترام
بزرگترش را نگه ندارد و اینطور بی مالالحظه شود :

دختراتون تو باغوحش بزرگ شدن جناب ... با قانون  _
جنگل! یکیشون فرق مرد متاهل و پسر مجرد رو

نمیدونست و خودشو به آب و آتیش زد تا با اون همه
حقارت بشه زن دوم! اون یکی هم که ...

قبل از اینکه ادامه دهد سیلی نه چندان محکم پدر مریم
ساکتش کرد

بهت زده با وحشت دستم را جلوی دهانم گرفتم

باورم نمیشد ...

سر امیرواالال سمت راست خم شد و موهای جلوی سرش
روی پیشانی اش ریخت

جز صدای آهنگی که از بیرون از اتاق به گوش می رسید
صدای دیگری نبود

جگوار سبا ساالالر 



 

 

  
 

  

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

 بدون این که تالالشی برای صاف کردن سرش کند
امیرواالال

گفت :

_ هنوزم حقبهجانبی؟! دخترتو بیگناه میدونی؟! به خودت
اجازه میدی ازش دفاع کنی؟

پر از خشم خندید
سرش را صاف کرد ، در ثانیه خندهاش خشک شد و

ابروهایش عمیق در هم فرو رفت

عصبی که سمت پدر مریم هجوم برد بازویش را کشیدم :

_ امیر؟!

خودم هم از صدای لرزان و پر از وحشتم تعجب کردم اما
امشب در خانه ی ان ها بودیم

میان دوست ها و اشناهایشان و امیر تنها بود ...

حتی فکر یک دعوا هم تنم را میلرزاند

امیرواالال سعی کرد خودش را کنترل کند

جگوار سبا ساالالر 



 

 
 

 

 

مادرش همانطور که با گریه کنار مینا ایستاده بود جیغ
کشید :

 _ برید بیرون

مریم شانه های مادرش را مالید :

_ آروم مامان فشارتR میره باال

پدرش عصبی یک قدم جلو آمد و با کف دست روی شانه
امیر واال کوبید :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

با فکی منقبض شده و چشمانی قرمز یک قدم عقب رفت و
دستهایش را به عالالمت تسلیم باالال گرفت :

_ خیلی خوب ... خیلی خوب ... کاری ندارم ... سن
پدرمن میخواستم فقط حرف بزنم

به صورت ترسیدهام نگاهی انداخت و ادامه داد :

_ آروم

_



 

 

  
 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ دیگه هرگز پا تو این خونه نذار پسرجون حتی اگر
دخترم ازت خواست ... من تو رو به عنوان دامادم قبول

ندارم

دستم را روی سینه امیرواالال گذاشتم و با اخم کمی عقب
هلش دادم تا فاصله بگیرد

دندانهایم را روی هم فشردم و با جدیت دستم را باالال
آوردم

نگاه مرد سمت انگشت اشاره ام که هشدارآمیز در هوا
تکان می خورد کشیده شد :

_ زیاده روی نکنید ... طوری رفتار نکنید که اگه کسی
خبر نداشته باشه و رفتارتون رو ببینه فکر کنه مقصر ما

هستیم! احترام نگه داشتیم وگرنه االالن توی این اتاق
نبودیم ... همون حاجی که دخترتون برای تک تک کاراش
پشتش بهش گرمه اگر بفهمه دست روی نوهاش بلند کردید

پشیمونتون میکنه

دهان باز کرد تا جوابم را بدهد که به در اتاق تقه کوچکی
زده شد و مردی که از اول مهمانی کنار مینا ایستاده بود

داخل آمد

جگوار سبا ساالالر 



 

 

 

 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

با دیدن وضعمان ابرو باالال انداخت و نگاه کنجکاوش میان
افراد داخل اتاق گشت

با دیدن صورت سرخ مینا اخم کرد :

_ خوبی ؟چی شده؟

مادر مریم سعی کرد وضعیت را درست کند

نگران خندید و جلو آمد :

_هیچی پسرم چیزی نشده ... شما همراه مینا برید پیش
مهمونا تنها نمونن زشته

مرد دو دل سر تکان داد که نگاهش به من و امیرواالال افتاد

کنجکاو چشمهایش را تنگ کرد و به امیرواالال خیره شد :

_ شما از دوستان حامد نیستید؟ خوش اومدید ... اگر اشتباه
نکنم قبالال همدیگر رو دیدیم

مینا مصنوعی خندید :



سبا ساالر

جگوار 

 _ نه عزیزم اشتباه گرفتی بریم بیرون

 مرد از جایش تکان نخورد

_واقعا؟! پس من اشتباه کردم احتماال ... از فامیالی شما
هستن؟

سکوت برقرار شد 
ناخواسته پوزخند زدم 

از نظر مریم و خانواده اش احتمال اینکه بعدها هم 
امیرواال با این مرد روبرو شود زیاد بود پس نمی توانستند

دروغ بگویند!

باالخره بعد از چند ثانیه مادرش به حرف آمد : 

_ شوهر مریم جان هستن

مستاصل نگاهی به من انداخت و من من کنان ادامه داد :

_ ایشون هم خواهرشون....

قبل از اینکه جمله اش تمام شود امیرواال واضح گفت : 

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ همسرم هستن

 ابروهای مرد باال پرید 

_ ببخشید؟!

امیر دستم را گرفت و تکرار کرد : 

 _ همسرم هستن

نمایشی چشم هایش را کمی تنگ کرد و سر تکان داد :

_ مینا جان براتون از زندگی خواهرش تعریف نکرده

_ 

همانطور که مرد هاج و واج نگاهش را میان دست های قفل
شده ما و مریم می چرخاند امیرواال سمت در رفت

پشت سرش راه افتادم 

برای ثانیه ای سرش را عقب برگرداند و بی توجه به نگاه
خیره ی مرد رو به پدر و مادر مریم گفت :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

   

  

  

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ تو ازدواج دخترتون که نتونستید دخالتی کنید ، حداقل
پیگیر کارهای طالالق باشید تا بیخودی زمان نبرده

منتظر نماند و فرصتی برای جواب دادن به آنها نداد

اگر روزی می گفتند چنین کاری می کنیم هرگز باور
نمیکردم اما عذاب وجدان نداشتم

شاید کارمان درست نبود اما این دنیا با ما هم عادالالنه
برخورد نکرده بود و من و امیرهم فرشته نبودیم!

از در که بیرون زدیم تازه متوجه یخ زدن دستهایم شدم

انگشت هایم را در هم فرو بردم و نفس عمیق کشیدم

سرم را سمت امیرواالال برگرداندم و لبم را گزیدم

دستم را نوازشوار روی گونه قرمز شدهاش کشیدم :

_ درد میکنه؟

همانطور که دست هایش روی فرمان بود سرش را سمتم
برگرداند

جگوار سبا ساالالر 



 

کم کم لب هایش کش آمد و به خنده افتاد 

لبم را زیر دندان گرفتم و با خنده گفتم :

_ امشب خون مریم حالله ... مینا میکشتش

بلندتر خندید :

_ مریمم بدو بدو میاد پیش حاجی

با لبخند لبم را گزیدم و خمیازه کشیدم :

_ روشن کن بریم ... خوابم میاد

سرخوش استارت زد :

_ فردا عصر کیهان اینا میرن طرفای رشت ... بریم ماهم؟

_ کالس دارم

_ فردا یا پس فردا؟! چند جلسس نمیشه نری؟

بی توجه به سوالش لبخند زدم :
جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

_ امیرواال؟

راهنما زد :

_ جون؟

_ چرا ایستادی؟!

_ بستنی بخرم تو هوای سرد می چسبه! چی می خواستی
بگی؟

سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم و کفش های پاشنه دار
 را از پایم دراوردم

زانوهایم را در آغوش کشیدم و کج روی صندلی نشستم و
خیره ی صورتش شدم :

_ چه قدر مثل قبلیم ...

_ 

بینی اش را چین انداخت :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

_ چی مثل قبله؟!

لبخند زدم :

_ همه چی ... من ... تو

خندید
خودش را جلو کشید و لب هایش را به پیشانی ام چسباند :

_ از این به بعد همه چی مثل قبل می شه

_ توت فرنگی ، قهوه ، وانیل

ابرو باال انداخت
لبخندم بزرگ تر شد :

_ برای من اسکوپی بگیر

او خندید و من زیرلب ادامه دادم :

ً _ لطفا

از ماشین که بیرون پرید هنوز هم لب هایم می خندید

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 
 

امیرواال به محض باز کردن در با دیدن او که در تاریکی
روی مبل نشسته و ساکت نگاهمان می کند پوزخند می زند :

_ خبرارو رسونده؟!

 حاجی حرفی نمی زند

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

 مریم با گریه و جیغ به حاجی زنگ زده و گزارش
احتماالال

ارسال کرده بود

شاید حاج سپهبد با توپ پر در عمارت انتظارمان را می
کشید

چه اهمیتی داشت؟!
مهم همین لحظه بود ...

همین لحظه ای که من زانوهایم را بغل کرده بودم و با
چشمان خمار از خواب منتظر رسیدن امیرواالال همراه

بستنی اسکوپی ام بودم!

 انتظارم حاجی داد و فریاد نمیکند ، عصبی نیست
برخالالف

و بحثی راه نمیاندازد



 

   

 

 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

سعی میکنم جو را عوض کنم لبم را زیر دندان میگیرم 

_ چرا تو تاریکی نشستید؟!

دستم را دراز کردم تا لوسر را روشن کنم که تشر زد:

_ روشن نکن

ابروهایم بهم نزدیک شد
معذب چشمانم را به زمین دوختم و خواستم دور شوم که

بیمیل ادامه داد :

_ سرم درد میکنه

احساس کردم با همین توضیح کوتاه قصد دلجویی دارد

اخمم کمرنگ تر شد و سر تکان دادم :

_ شب بخیر

امیرواالال اما مثل من آرام نمیماند

هست در  Rاگر حرفی ، نصیحتی ، دادوفریاد و سرزنشی _
خدمتم حاجی ... وگرنه که مرخص شم خستهام

جگوار سبا ساالالر 



 

_ 

حاجی باز هم سکوت کرد و من دست امیرواال را کشیدم :

_ بریم

صدای حاجی در فضا می پیچد

_ واال؟

امیر نفسش را بیرون فوت می کند :

_ بفرما حاجی؟!

برخالف انتظارمان ارتباطی به مریم ندارد :

_فردا برو گاورداری

_ کار دارم ... یکی از بچه های دانشگاه مطب زده اونجا
مشغولم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

انگار او هم متوجه جو آرام پیش آمده هست که جبهه
نگرفته و توضیح میدهد

_ مطب رفیقت که کار نیست بچه ... سرتو گرم میکنه فقط
... فردا گاوداری باش

_ من ...

جمله ی امیرواالال را قطع کرد :

_ تو فردا گاوداریی! نگران نباش من نیستم

_ چرا؟

به پشتی مبل تکیه داد :

_ زیادی پیر شدم پسر ... کمکم عقب بکشم و جامو بدم به
شما جوونا ... نظرت چیه؟

_ این وقت شب بیدار موندید درباره آینده کاری نظر
بپرسید؟!

_ پدر مریم زنگ زد ... فکرم مشغول اون بود



سبا ساالر

جگوار 

هردو ساکت شدیم
منتظر ادامه ی بحث بودیم اما خبری نشد

امیرواال بی میل سر تکان داد :

_ سر می زنم به گاوداری فردا

سمت اتاق برگشت اما انگار پشیمان شد

رویش را به طرف حاجی چرخاند :

_ راستی

حاج سپهبد منتظر نگاهش کرد
ادامه داد :

_ کارای طالقم از اون دختره رو کردم ... امروز
خانوادشم در جریان گذاشتم

_ مطمئنی؟

_از چی؟!

_ از کاری که داری انجامش می دی

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

  

* * * * *
 یک روزهایی هستند

که فراموش نمی شوند هرگز

در اخرین ساعت ها ، سیاه ترین دقایق و طوالنی ترین
لحظات یک دفعه ورق برمی گردد

اشک می رود ، خنده می آید

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ تا حاالال تو زندگیم هیچوقت انقدر مطمئن نبودم

حرف دیگری نزد
نه او و نه حاجی

امیرواالال " شب بخیر " آرامی گفت و دستم را کشید

همانطور که سمت اتاق میبردم سرش را به گوشم نزدیک
کرد و دستش را دور شانه ام انداخت :

_ روزای آخرمون تو این خونه ...

_



سبا ساالر

جگوار 

غم می رود ، شادی می آید

آدم هایی که عذابت می دهند جایشان را به عزیزهایت
واگذار می کنند و محو می شوند

 بعضی روزها در اوج ناامیدی جرقه ای زده می شود و
بنگ!

همه چیز تغییر می کند

مثال مثل روز کنکور برای من!

مثل همان حس خوب و پر از تعجبی که با دیدن امیرواال
پیدا کردم

امیرواالیی که نرفته بود

مانده بود شاید برای ساختن همین روزها!

همین روزهایی که همه چیز کمی رنگ گرفته

همین روزهایی که شاید از نظر خیلی ها تکراری باشند

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

 
    

 
  

  

  

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

همین صبح هایی که مرا روبه روی دانشگاه پیاده میکند و
با اخم های درهم ساندویچی که مامان گلی پیچیده را در

دستم میگذارد و جدی میگوید تمامش کنم

همین ظهر هایی که وسط کالالس با سختگیر ترین استاد
دانشگاه پنهانی موبایل را میان صفحات کتاب قایم میکنم و
مثل نامزدها به او اساماس میدهم و او هم کم نمیگذارد!

انگار خودش هم دلتنگ است که پا به پایم میآید و
نمیگوید

بزرگ شو
نمیگوید بچه بازی تعطیل!

تمام!

میکند مو به مو روزش را تعریف 

" امروز پشت چراغ قرمز لیوان قهوه برگشت رو لباسم ،
مامان گلی دفعه پیش پیراهن سفید ازم گرفت و گلبهی
تحویل داد ... این سری دست خودتو میبوسه عیال"

" پیش وکیلم ، بابای مریم دیروز اومده باهاش حرف زده .
اونام موافقن "



 

 
 

 

 
  

 

همین شب هایی که شام را دورهم می خوریم.و جای خالی
مریم که از همان شب برنگشته حس نمی شود

شب هایی که چاوش سربه سرم می گذارد ، امیرواال بدخلق
دستم را می کشد و سمت دیگر می نشاند تا از او دور شوم و

حاج بابا در حالی که اصال عصبی به نظرنمیرسد زیرلب
 ال اله اال هللا زمزمه می کند

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

" عصر میام دنبالت جوجه بریم شهربازی . چاوش فهمیده .
اگر خواست خودشو مهمون کنه ردش کن! بگو میخوایم

زن و شوهری بریم مزاحم نمیبریم! "

امیرواالال نباید میرفت بخاطر همین روزها

همین روزهایی که عصرش خسته دنبالم میآمد ، با عینک
آفتابی دست درجیبهای شلوارش به ماشین تکیه میداد تا

برسم و به تیکه و خنده هایم که چرا عصرها هم عینکش را
در نمی آورد توجه نشان نمیداد!

_



 

 
  

 

   
 

 

 
 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

نیمه شب که همه به اتاق هایشان میروند روی کاناپه در
 امیرواالال جمع میشوم و همانطور که تخمه میشکنم

آغوش
درباره شخصیت ها نظر میدهم

بحث میکنیم ، قهر میکنم ، از آغوشش جدا میشوم و بعد
او با قلدری کمرم را سمت خودش میکشد و غر میزند به  
جهنم که حق با کدام شخصیت است ... جای تو اینجاست!  

و بعد هر دو فراموش میکنیم اینکه اسم زنی کنار اسم
شوهرم است!

این روزها هم غم هنوز در عمارت میچرخد اما به قو ِل
عزیز سهرا ِب 

" دلخوشی ها کم نیست،
دیده ها نابیناست"...

پشت میز شام نشسته ایم

چاوش و ساره چندساعت پیش دعوای بدی کردهاند

رد ناخن های ساره روی صورت چاوش مانده اما با این
همه مثل همیشه کسی که پشیمان است و قصد عذرخواهی

دارد هرکسی هست جز ساره!

جگوار سبا ساالالر 



 

چاوش کالفه پیشنهاد داد :

_ اصال فرداشب شام مهمون من ... هرجا ساره بگه!

ساره محلش نداد و امیرواال پقی زیر خنده زد :

_ رو چه حساب فکر کردی ساره با تو میاد شام بخوره؟!

_ نه مثل تو خوبه داداش ، که دست زنتو میگیری میری
تهران گردی اصال هم به روی خودت نمیاری دوتا بدبخت

تو این خونه کپک زدن

مامان گلی متعجب نگاهش کرد :

_ وا مادر تو رو اصال میشه تو این خونه پیدا کرد؟! یک
امروز خونه بودی اونم که قرار بود بری کوه کنسل شد

ساره با تاسف سر تکان داد :

_ خداروشکر بازم که نمیشه اینجا پیداش کرد

تلفن خانه که به صدا در آمد مامان گلی بلند شد و دقیقه ای
بعد با چهره درهم برگشت :

جگوار سبا ساالر
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_ حاجی با شما کار دارن

حاج سپهبد خونسرد سر تکان داد :

_ سر میز شام  گلین؟! هرکی هست بگو بدموقع زنگ زده

مامان گلی بی میل پشت میز نشست :

_ پدر این دختره ست حاجی ... صداشم از عصبانیت
می لرزه ... گفتم دارین شام می خورین گفتن صدا بزنم مهمه

زیرلب غر زد :

_ خدا می دونه باز این دختره موزمار چه دسته گلی به آب
داده ...

_ 

موهایم را پشت گوشم فرستادم و با غذایم بازی کردم

امیرواال مثل همیشه  گوشت های غذا را برایم جدا کرد :

جگوار سبا ساالر
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سبا ساالر

جگوار 

_ به چی فکر می کنی؟ غذاتو بخور

لیوان نوشابه را برداشتم و سر تکان دادم :

_ هیچی ... نکش سیر شدم

مامان گلی زیرلب غر زد :

_ غذا رو کوفتمون کرد ... کی بشه بره دیگه پا تو این
خونه نذاره

صدای حاج بابا بحث را خاتمه داد :

_ واال؟

امیرواال ابرو باال انداخت :

_ بله؟

_ حاضرشو ... میریم کرج

 ابروهایم بهم نزدیک شد
امیرواال سر تکان داد :
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_ چه خبره کرج؟!

_ بریم ... می فهمیم

لیوان نوشابه را روی میز گذاشتم و خودم را عقب کشیدم
ناخواسته زمزمه کردم :

_ خسته نشدید حاجی؟! حاال که داره تموم میشه هم سعی
می کنید جوشش بدید؟!

تیز نگاهم کرد :

_ وقتی میگم بریم حتما صالحی توش هست که تو
نمی فهمی دخترجون

عصبی خندیدم و دستانم را به اطراف باز کردم :

_ صالح شما رو هم دیدیم...

بی توجه به من رو به امیرواال اشاره زد :

_ منتظرم واال

جگوار سبا ساالر
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_ من این موقع شب تو جاده راه نمیافتم بخاطر اینکه پدر
اون دختره احضار کرده ... آدرس و نشونیمون که

معلومه ... هرکاری دارن تشریفشونو بیارن

حاجی با تاسف سر تکان داد
حالش کمی آشفته بود :

_ بیا

به اتاق کارش اشاره زد
شاکی اخم کردم و از جا بلند شدم :

_ من میرم بخوابم امیر ... زود بیا

سری برایم تکان داد و بیمیل سمت اتاق کار حاج سپهبد
رفت

پر حرص خودم را روی تخت انداختم و فکر کردم بعد از
خالالص شدن از دست مریم اولین کار رفتن ازینجاست

ده دقیقه نگذشته بود که در اتاق باز شد
انتظار دیدن امیرواالال را داشتم اما مامان گلی داخل آمد :

_ چیزی الالزم نداری مادر؟

جگوار سبا ساالالر 



 

لبخند زدم :

_ نه شبتون بخیر

_ شب بخیر عزیزم ... خاموش کنم برقو؟

روی تخت دراز کشیدم :

_ نه ممنون ... امیر میاد خاموش میکنه

نگاهش را دزدید و من من کنان جواب داد :

_ امیر و حاجی چنددقیقه پیش رفتن کرج

_ 

ناخواسته روی تخت نشستم و زمزمه کردم :

_ چی؟!

سعی کرد آرامم کند :
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_ حتما چیزی شده مادر وگرنه خودت دیدی قبلشم امیر
نمیخواست بره ... هرچی باشه درست میشه تو نگران

نشو ... بگیر بخواب صبح باهاش صحبت کن  

بهت زده به روتختی ساتن خیره شدم

رفته بود؟ بدون هیچ توضیحی؟

_ میخوای تا امیر بیاد بمونم؟ آره خوشگلم؟

گیج نگاهش کردم
پیرزن بیچاره مثل همیشه نگران ما بود

مصنوعی ترین لبخند عمرم را زدم :

_ نه مامانگلی ... بخواب شما ... منم می خوابم

چشمان غمگینش کمی آرام شد
روتختی را میان انگشتانم فشردم و ادامه دادم :

_ به قول شما حتما یک دلیلی داشته دیگه ... صبح با امیر
حرف میزنم خیالت راحت

صورتش از هم باز شد :



سبا ساالر
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_ قربونت برم ... من میرم پس

سرم را پایین انداختم
صدای در که آمد سمت موبایلم پریدم

دست هایم لرزش خفیفی داشت
عصبی روی اسمش زدم

صدای بوق ها در گوشم پیچید اما جوابی داده نشد

تماس را قطع کردم و دوباره گرفتم
اینبار بوق دوم نخورده تماس را قطع کرد!

بهت زده موبایل را پایین آوردم و با چشمانی که در آن
حرص ، خشم و غم شعله می کشید خیره صفحه شدم

انگشت هایم تایپ کرد :

_ کجایی؟ تماس منو رد میدی؟!

جوابی نداد
موبایل را روی تخت پرت کردم و سمت حمام رفتم

چندساعت پیش حمام کرده بودم اما بهترین راه برای گذشت
زمان همین بود
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زیر دوش ایستادم و به صورت خیس خودم در آینه ی بخار
گرفته ی حمام خیره شدم و بی صدا لب زدم :

_ خدایا خودت تموم کن این بازیو ... جونمو گرفت ... تو
معجزه کن ... تو کمک کن درستش کنیم ... بخوای تمومش

کنی تموم میشه ... برای تو غیرممکن وجود نداره

از حمام خارج شدم و با همان حوله و بدن مرطوب روی
تخت نشستم و زانوهایم را در آغوش کشیدم

با موبایل بازی میکنم ، سری به اینستاگرام میزنم ، پیام
های دینا را میخوانم و باالالخره تحملم تمام می شود

دستم دوباره روی شماره اش رفت

تماس اول و دومم بیپاسخ ماند اما سومی را با همان بوق
اول جواب داد

اطرافش شلوغ است
صدای بلند مردانه که بحث میکند و گریه های زنانه ای که

همراهش به سختی به گوش میرسد

امیرواالال هم مثل اطرافیانش عصبی ست :
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لب هایم شبیه به ماهی بیرون از آب مانده حرکت کرد اما
صدایی از دهانم خارج نشد

صدای بوق ها که پشت سرهم در گوشم پیچید متحیر موبایل
را روی تخت انداختم و موهایم را چنگ زدم

 بیشتر از اینکه از واکنش امیرواال خشمگین شوم از 
اتفاقی که افتاده بود ترس داشتم

گوشه تخت نشستم و سرم را میان دستانم گرفتم 

جز صدای تیک تاک ساعت صدای دیگری در اتاق نبود 

نفهمیدم چند ساعت گذشت اما آنقدر در همان وضعیت 
ماندم که با شنیدن صدای کوبیده شدن در و بلند کردن

گردنم تمام استخوان های پشتم تیر کشید
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 چیه االالی دستتو گذاشتی رو شماره من هی زرت و زرت
_

زنگ میزنی؟ رد میکنم یعنی نمیتونم جواب بدم ... یکم
صبرکن خبر مرگم بتونم زنگ میزنم ، چشم

_
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ناله خفیفی کردم و دستم را روی شانه ام گذاشتم

از جا بلند شدم و با عجله در را باز کردم

صدای فریاد بلند امیرواالال سکوت شب را شکست :

_ ادامه نده حاجی ادامه نده ... خودت شاهد بودی بزنه به
سرم چی میشه ... خودت دیدی چطوری تو جاده فرمون

کج کردم هم خودمو خالالص کنم هم تو رو و هم یک دنیا
رو از دست تو و نقشه هات

حاج سپهبد بی توجه به او پشت سرش وارد شد و کالالفه
انگشتش را در هوا تکان داد:

_ این بچه بازی رو تموم می کنی امیر ... هرچیزی راه
حلی داره ... چرا خوف کردی؟!

صدای امیرواالال خشدار و گرفته بود
انگار که ساعتها فریاد زده است :

_ مثل احمق ها بشینم یک گوشه و نگاه کنم چطوری
دخترهی حمال داره باهامون بازی میکنه آره؟
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به دیوار تکیه دادم و خیره به آن ها که بی توجه به ساعت
صدایشان را روی سرشان گذاشته بودند با انگشت های

دستم بازی کردم

_ همش تقصیر تو بود حاجی میشنوی؟

صدایش را باالالتر برد و با تمام توان عربده کشید :

_ حاج سپهبد سزاوار ... تو مقصری که اوندختر اینقدر
وقیح شده که تو چشمای من زل بزنه و شر و ور ببافه

مامانگلی با نگاهی وحشت زده از اتاقش بیرون آمد و برق
را روشن کرد

پیراهن گلدار آستین داری به رنگ قهوهای به تن داشت که
اش تا روی مچ پایش میرسید بلندی 

اش بسته بود نشان میداد مثل من دستمالی که به پیشانی 
سردرد دارد :

_خدا مرگم بده چی شده؟

امیر با حرص خندید :
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 _از حاجیتون بپرسید نقشه جدید چیه

حاجی کالفه با خشم جلو آمد :

_ دارم بهت میگم من هیچ دخلی تو این ماجرا ندارم ...
چندبار از زبون من دروغ شنیدی زبون نفهم؟

با روشن شدن فضا تازه توانستم کبودی کوچک کنار 
چانه ی امیرواال را ببینم

_ 

 ناخودآگاه به آرامی جلو رفتم

نگاه هر سه نفرشان سمتم برگشت

روبه روی امیرواال ایستادم ، دستم را روی صورتش گذاشتم
و سمت لبش کشیدم :

 صورتت چی شده؟ _

دکمه باالیی پیراهنش کنده شده بود و موهایش نامرتب روی
پیشانی اش ریخته بود

جگوار سبا ساالر
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مثل بچه ها بینیاش را باالال کشید و در سکوت نگاهم کرد

با غیض سرم را سمت حاجی برگرداندم :

_ زدینش؟!

با اخم سر تکان داد :

_ چندبار تاحاالال دست رو بچههام بلند کردم؟!

مامانگلی نگران جلو آمد :

_ این بچه هنوز کامل خوب نشده ... نباید به سر و
صورتش ضربه بخوره ... ای خدا ... کی زده؟

_ پدر مریم

_ چی شده حاجی؟

امیر بی توجه به آن ها دستم که روی صورتش بود را میان
دستش گرفت و سمت لبش برد
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هم زمان با صدای خشمگین حاج سپهبد ، امیر لب هایش را
روی انگشتم گذاشت و آرام بوسید

 برخالالف نظر خانوادش برای طالالق راضی نیست
_ دختره

، میگه حاملهام و تا تکلیف بچه روشن نشه نمیتونیم کاری
کنیم

دستم میان دست امیرواالال و روی لبش یخ زد

صدای وحشت زده مامان گلی بلند شد :

_ وای خاک به سرم

به سختی گردن خشک شده ام را حرکت دادم و به زمین
زل زدم

امیرواالال بدون اینکه مردمک هایش را حرکت دهد ، خیره
به صورتم برای بار چندم دستم را بوسید

_ وای این چه مصیبتی بود خدایا ... این چه آتیشی بود
افتاد به زندگیمون که خاموشم نمیشه

حاجی روبه مامانگلی جواب داد :



 

 
   

عکس العملی نشان ندادم
در حقیقت نمی توانستم نشان دهم

بدنم خشک شده بود و با کوچکترین حرکت درد شدیدی در
مهره های کمرم می پیچید
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_ هنوز چیزی معلوم نیست ... از این شازده بپرس که
اونجا چطوری آبروریزی کرد و مثل وحشیا به دختره حمله

کرد ... وقتی پدر دختره زد زبون من کوتاست وگرنه
میشکنم دستی رو که رو پسرم بلند شه ... چی بگم؟! بگم

چرا وقتی نوهام به قصد کشت حمله میکنه سمت بچهات
دست روش بلند کردی؟

امیر هنوز هم دستم را رها نکرده
رطوبت چیزی را روی مچم حس کردم

مات و سرگردان سرم را باالال آوردم

قطره ی اشک از چشم چپش روی گونه اش سقوط کرده ،
از لب ها و چانه اش گذشته و در آخر مچ دست مرا خیس

کرده است  

_
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زیرچشمی مامانگلی را دیدم که بی حال روی کاناپه نشست
:

_ شایدم دختره داره دروغ میگه

امیرواالال بدون اینکه نگاهش را از صورتم بردارد
زمزمهوار تایید کرد :

_دروغ میگه

مامانگلی امیدوار نگاهمان کرد :

_ واقعا مادر؟! خب برید آزمایش بدید ... بذار دست این
مار رو بشه ... آخ خدا لعنتش کنه

امیرواالال دوباره لب هایش را به دستم چسباند و خیره در
چشمانم لب زد :

_ دروغ میگه االالی ... داره دروغ میگه

حاجی عاصی شده جواب داد :
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_ پس من چی میگم گلین پس من چی میگم؟؟ از این آقا
از این شازده بپرس بپرس که اونجا آشوب به پا کرده ... 
که مثل اراذل و اوباش شروع کرده به فحش دادن و حمله

به دختر مردم و تهدید

مامان گلی با سادگی سمت امیرواالال برگشت:

صبح اول وقت میره ... دست  ... _ نه حاجی ... میره 
اون دختر رو میگیره میبره آزمایشگاه تا زودتر شرش کنده

شه ... مگه نه امیرجان؟ میری مادر نه؟

امیر مظلوم و سرگردان لب زد :

_دروغ میگه آخه

حاجی غرید :

_ خب دروغ بگه جواب آزمایش رو هم میتونه تغییر بده؟!
مگه برای طالالقتون نباید آزمایش میدادید؟! فکر کن

همونه ... این همه الم شنگه برای چیه؟

زیرچشمی به کاناپه شکالالتی رنگ که دو قدم دورتر بود
نگاهی انداختم

جگوار سبا ساالالر 



 

 
 

 

  

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

کاش نزدیک تر بود تا خودم را رویش میانداختم و از شر
این سرگیجه لعنتی خالالص میشدم

حاجی گفت :

_ زنگ می زنم خونشون ... صبح اول وقت برو دنبالش
برین آزمایشگاه تا تکلیف روشن بشه

مامانگلی زیر لب زمزمه کرد :

_ به زمین گرم بخوری که روزگارمونو سیاه کردی

حاجی ابرو در هم کشید :

 بسه گلین ... من کاری با مریم یا واالال ندارم اما اگر بچه
_

 باشه همه چیز تغییر میکنه ... واالال اون دخترو بخواد یا
ای

نه بحث بچه جداست

مامان گلی پشت چشم نازک کرد و نگران سمت ما آمد :

_ االالی؟ خوبی خوشگلم؟ الهی بمیرم برای دلت

حاجی هشدار داد :



سبا ساالر

جگوار 

_ بسه ... بزرگش نکن گلین

صدایی که از حنجره ام خارج شد را حتی خودم هم نمی
شناختم :

_ خ ... خوبم ... میرم بخوابم ... شب بخیر

امیرواال باز هم دستم را رها نکرد و کنارم در نزدیک
ترین فاصله سمت اتاق راه افتاد

_ 

وارد که شدیم در را بست

دستم را به سختی از میان دستانش بیرون کشیدم و سمت
سرویس بهداشتی رفتم

باقی مانده آرایش صورتم را شستم ، بافت موهایم را باز
کردم ، مسواک زدم و طوری که انگار همه چیز سر جای

خودش است به تخت رفتم

گوشه تخت نشسته بود ، بازوهایش را روی پایش گذاشته
بود و سرش را میان دستانش گرفته بود

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

  

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

بیتوجه به او روی نیمه تخت خودم پشت به او دراز کشیدم

گرفته زمزمه کرد :

_ االالی؟

جوابش را ندادم
پلک هایم را روی هم فشردم و سعی کردم شعر بچگی که

خودم و اصالالن میخواندیم را به یاد بیاورم تا خوابم ببرد

سرش سمت موبایلم که روی تخت رها شده بود برگشت
خش دار نالید :

_ زنگ زدی وسط بحث بودم ... داشتم باهاشون حرف
میزدم ... دعوا شده بود ... نمیخواستم اونطوری حرف

بزنم

پلک هایم را روی هم فشردم
شروع شعر را یادم نمیآمد

زیرلب کلمات را بهم چسباندم :

"چیچکلرین رنگین یاالالر کپنک

جگوار سبا ساالالر 



سبا ساالر

جگوار 

هر چیچکدن بیر رنگ آالرکپنک"

فایده نداشت
فراموش کرده بودم و این بدتر عصبی ام می کرد...

امیرواال خودش را سمتم کشید
پشت به او خوابیده بودم اما می توانستم حرکاتش را

پیش بینی کنم

دستش را که روی بازویم گذاشت خودم را کنار کشیدم و
گرفته لب زدم :

_ هیچی نگو ... امشب هیچی نگو

بعد از مکث کوتاهی عقب کشید
کنارم روی تخت خوابید و کالفه دستش را روی چشمانش

گذاشت

شک نداشتم امشب را جفتمان تا صبح بیداریم

ملحفه را چنگ زدم ، صورتم را داخل بالشت فرو بردم و
بغضم بی صدا شکست

* * * * * * 

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

  

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

در عالم خواب و بیدار حس کردم قبل از رفتن روی بدنم
خیمه زد و پیشانی ام را بوسید

با صدای بسته شدن در چشم های ملتهبم را از باز کردم و
روی تخت نشستم

پیشانی ام تیر کشید

بیصدا به پشتی تخت تکیه دادم و زانوهایم را بغل زدم

خالی بود مغزم خال ِی 
مثل کاغذی سفید و بدون خط خوردگی

بدون پلک زدن به دیوار روبهرو خیره بودم
با شنیدن صدای در تازه به یاد آوردم پلک بزنم

چشمانم را روی هم گذاشتم و ارام گفتم :

_ بفرمایید

_



سبا ساالر

جگوار 

 ساره شاکی در را باز کرد

هودی سفیدی به تن داشت و موهایش را نامرتب دورش
ریخته بود :

_ پاشو بیا بیرون

نازنین از کنار پایش خودش را داخل اتاق انداخت :

_ خاله االی لپ تاپ دایی امیرو روشن می کنی برام؟

ساره بی اعصاب بازویش را گرفت :

_ بیا بروبیرون نازی ... مگه نگفتم تو دست و پام نباش؟

نازنین خرس پشمالویی که روی میز آرایش بود را چنگ
زد :

_ این و بردارم؟ باز میذارم سرجاش

ساره غرید :

_ نه ...برو بیرون

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

بی حوصله سر تکان دادم :

_ بردار نازی

نیشش باز شد
زیر چشمی نگاه پیروزمندانه ای به ساره انداخت و همراه

عروسک از در بیرون زد

موهایم را پشت گوشم فرستادم و از جا بلند شدم :

_ سیما اومده؟

_ نه یک ساعت پیش نازنین و گذاشت خودش آیلین و برد
دکتر ... قضیه چیه؟!

شانه باال انداختم :

_ نشنیدی مگه؟!

_ خانواده این دختره بیرونن

ابرو باال انداختم :

_ کیا؟

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ خواهرش و پدرمادرش ... خوبی؟

خسته تخت را مرتب کردم :

_ خوبم

 _ رنگت پریده

ابروهایم بهم نزدیک شد :

_ از کی تاحاال نگران من میشی؟

بی حوصله چشم غره رفت :

_ اون عجوزه حامله باشه و بخواد برگرده اینجا من اولین
نفر میذارم میرم ... تو نوجوونی از خونه ی بابا محسن

اومدم عمارت تا از شر گیر دادنای اونا خالص شم ... حاال
دیگه خودم می تونم تنها زندگی کنم

کالفه زیرلب ادامه داد :

_ ک..ن لق همشون

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

برای ثانیه ای چشمانم سیاهی رفت
دستم را به دیوار گرفتم و پلک هایم را فشردم

دیروز قبل از نهار کیک خورده بودم و سر میز نرفتم ،
شام با زنگ پدر مریم نصفه نیمه ماند و از صبح هم چیزی

نخورده بودم

گرسنگی ، ضعف و بی خوابی دیشب حالم را بد کرده بود

_ 

بخاطر گرسنگی و ضعف حالت تهوع داشتم

خودم را سمت سرویس بهداشتی کشیدم که غرید :

_ کجایی؟! دارم با تو حرف میزنم

در دسشویی را نیمه باز گذاشتم و دستم را از دیوار گرفتم
 چشمانم دوباره سیاهی رفت

صدای بدخلق ساره از بیرون می امد :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ منو بگو امروز موندم بین این نکبتا که تو تنها نباشی ...
نگو خانم حالش از منم بهتره

ادامه جمله اش را نشنیدم
ناخواسته خم شدم و با تمام توان عق زدم اما چیزی در

معده ام نبود

اشک از چشم هایم جاری شد و بی توجه به کثیف شدن
شلوارم روی زمین زانو زدم

در نیمه باز را هل داد و کالالفه پوف کشید :

_ چته؟ میخوای ببرمت خونه مهراب؟ امروز تا شب همینه
وضع

سرم را باالال انداختم و با درد شیر آب را باز کردم

دستم را روی شکمم فشردم و به سختی از جا بلند شدم
دست به سینه سر تکان داد :

_ چیزی خوردی؟

حس و حال حرف زدن نداشتم اما آرام پرسیدم :



سبا ساالر

جگوار 

_ ساعت چنده؟!

با حرص پوزخند زد :

_ منتظر امیرواالیی؟!

در سکوت سمت تخت رفتم اما ساکت نمی شد

_ منتظری بیاد بگه منفی بوده ، بعد طالق بگیرن ، بعدم
همه چیز به خوبی و خوشی تموم شه؟!

بی حال خودم را روی تخت انداختم و لب زدم :

_ بسه

_ فکر کردی این زندگی دیگه زندگی میشه؟ امیرم یکی
مثل همون پیمان احمق ... مگه اون شل مغز سر یک دختر
گند نزد به زندگیش؟! استاد دانشگاه بود ، همه چیز داشت ،

دختره ولش کرد ... حاال چی؟ یک الکلی بدبخت که نه
خانواده واسش مونده نه پول و شغلی ... امیرم اونبار مست
کرد گند زد به زندگیتون ... اینبار این درست بشه یک گند

دیگه میزنه تو هم مثل کبک سرتو بکن توی برف

عصبی سمت در اشاره زدم :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ برو بیرون ساره حوصلتو ندارم

_ موندی تو اتاق که مثال من حالم خوبه و واسم مهم نیست
و هیچی نشده؟ احمق از رنگت معلومه تو دلت چه خبره ...

بغض کرده صدای خش دارم را باال بردم :

_ برو بیرون ... حرص پیمان و رابطتو سر من خالی نکن

_ پیمان خر کیه؟ دو روز دیگه اینا بچشونو بغل می کنن تو
هم یکی مثل اون پیمان احمق خودتو نابود کن

_ 

کمرم تیر کشید
عادت ماهانه ام بخاطر این استرس ها چندین روز زودتر

شروع شده بود

_ هنوز هیچی معلوم نیست ... توهم عادتته هربار یاد پیمان
میوفتی به یکی بپری

عصبی صدایش را باال برد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ چی معلوم نیست؟ خری؟! خانم خوشبین ، دختره از
ازمایشگاه زنگ زد میگه جواب و دادن مثبته

مات و بی صدا خیره اش ماندم

صدای همهمهای از بیرون آمد
احتماالال رسیده بودند

صدای مینا را میتوانستم تشخیص دهم
بعضی اوقات حاجی را

صدای کلفت مردی هم بود که به گوشم آشنا نمی آمد
احتماالال سیما هم برگشته بود چون برای ثانیه ای صدای

خنده اش را تشخیص دادم

ساره آرام لب زد :

_ بهت گفتم پاشو بریم...

صدای هیاهوی بیرون بیشتر شد

پوزخند زدم
اصالال به قول نیما



 

 
 

 

 
 

 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

" آی آدمها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید
یک نفر در آب دارد میسپارد جان..."

صدای صلواتی کمجان آمد و بعد باالالخره صدای او را
شنیدم

نه خوشحال برای پدر شدنش
فریادی گرفته و خشمگین

انقدر پر خشم که باورم نمیشد امیرواالالست :

_ چه غلطی کردی؟

ساره وحشت زده از جا پرید و بدن من به لرزه افتاد

او زودتر از من با ترس از اتاق بیرون دوید

ناخوداگاه ایستادم
پاهایم به اختیار خودم نبود

قدم های بیتعادل و آرامم سمت در خروجی راه افتاد

از در که بیرون زدم جمعیت را دیدم
نازنین در آغوش سیما جیغ میکشید و آیلین بغل پدرش بود

جگوار سبا ساالالر 



 

 

 
 

گنگ دستم را به پیشانی ام گرفتم و امیرواال دوباره فریاد
کشید :

_ تو گوه خوردی با اون زنیکه

ثانیه ای مکث کرد و بعد عصبی تر نعره زد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

چاوش امیرواالال را با زور نگه داشته بود و مامانگلی با
چشمان اشکی عقب تر ایستاده بود

خانواده مریم و خودش با رنگ پریده گوشه ای ایستاده
بودند و مردی درشت اندام که پیشبند سفید خونی به کمر

داشت روی زمین افتاده بود

مرد سرفه کرد و دستش را روی بینی پر خونش گذاشت :

ازت شکایت میکنم روانی ... حاجی این بود رسمش؟  _
بیستساله هروقت امر کردی پا شدم اومدم ... به من چه که

خواهر عروست گوسفند اشتباهی بهم نشون داده؟ مگه من
علم غیب دارم مرد حسابی؟

_



سبا ساالر

جگوار 

_ مادرتو به عزات میشونم مینا

مریم با صدایی ترسیده و لرزان گفت :

_ امیرواال آ... آروم باش ... حاال مگه چی شده؟ یک
گوسفند بود دیگه ... خواهرم عمدی که نکرده ... گوسفند
جدیده رو هم که آوردن کنار قبلی پشت باغ بستن ... مینا

هم اشتباهی قبلی و داده قربونی کنن ... اتفاقه دیگه

امیرواال خشمگین فریاد کشید :

_ ببند دهنتو

پدر مریم غرید :

_ خجالت بکش پسر ... همین االن زنگ میزنم جای اون
دوتا گوسفند دیگه بیارن

حاجی اینبار از امیرواال طرفداری کرد :

_ مگه بحث سر این چیزاست مرد؟! عروسم این گوسفند و
خودش بزرگ کرده بود ... دختر شما می بینه دوتا گوسفند
اونجاست نباید یک کالم بپرسه؟! اصال گوسفندی که اینجا

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

    

 

 
 

 
 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

بزرگ شده چه شباهتی داره به گوسفندی که صبح اوردن؟!
گوسفند جدید نشونه گذاری شده بود ، رنگ داشت

گیج آب دهنم را فرو دادم و چند قدم جلو رفتم
امیرواالال خشمگین فریاد کشید :

_ از قصد کرد زنیکه آشغال ...به حساب خودش انتقام
جشنو گرفت ... من خفهات میکنم کثافت خفهات میکنم

کمی جلوتر رفتم
بوی خون در مشامم پیچید و حالم را بدتر کرد

مینا از پشت پدر مادرش جیغ کشید :

_ کثافت تویی که بخاطر یک گوسفند بیارزش این کارارو
میکنی

اینبار ساره جوابش را داد
در جواب ساره حرفی زد و دفعه بعد چاوش پاسخ داد

مامان گلی گریه میکرد و نگاه غمگین و پر حرص
مشخسرو روی مینا بود



 

 

باریکه خون را دنبال کردم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

حتی اخم های سیما هم درهم بود و به مینا چشم غره
میرفت

امیرواالال اما کنترل شدنی نبود

 چاوش و شوهرسیما نبودند شک نداشتم بالالیی سر مینا
اگر

می آورد

کمی که جلورفتم ساره متوجه حضورم شد
حاجی مسیر نگاهش را دنبال کرد و به من رسید

بوی خون بیشتر شد

نزدیکشان که رسیدم جوی باریک خون را تشخیص دادم

چاوش بازویم را کشید :

_ نگاه نکن بیا بریم تو

_



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

امیرواالال ناارام پشت سرم ایستاد و با زجر لب زد :

_ بیا عزیزم ... بپوش بریم بیرون ... بیا االالی

محلش که ندادم دستش را زیر چانه ام گذاشت و سعی کرد
صورتم را سمت خودش برگرداند :

_ منو ببین ... کجا رو نگاه میکنی؟

بی توجه به او خیره به منبع اصلی خون شدم

بدن بی سر برفین که روی زمین افتاده بود

جان از پاهایم رفت و زانوهایم لرزید

قبل ازینکه بیفتم امیرواالال دستش را دور کمرم انداخت و
سرش را در گردنم فرو برد

پر بغض لب زد :

_ خدا لعنتشون کنه ... خدا لعنتم کنه ... خدا لعنتم کنه

بوی خون شدیدتر و ضعفم بیشتر شد



 

 

* * * * * * * *

تنم یخ زده بود

احساس کسی را داشتم که روزها در برف مانده و حال
نجات پیدا کرده است

چشم باز نکرده همه اتفاقات سمتم هجوم آوردند

پلک هایم را به سختی از هم فاصله دادم و لب زدم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

تصویر سر بدون بدن برفین و چشمان نیمه بازش برای
سیاه شد ثانیه ای سیا ِه 

تمام بدنم لرز کرد و امیرواالال جنون آمیز لب زد :

 میکشمش آشغالو ... فقط ببین چه بالالیی سرش میارم ...
_

اونجارو نگاه نکن ... االالی؟

ادامه جمله اش را نشنیدم

چشمانم سیاه شد ، جان از بدنم رفت و ضعف کرده در
آغوش امیرواالال از حال رفتم...



 

_ سرده

دستی پتو را تا روی گردنم باال کشید

نگاه بی حالم را سمتش چرخاندم و پوزخند زدم

خودش بود
 قاتل زندگی ام!

بی جان زمزمه کردم :

_ مبارکه حاجی

ابروها درهم کشید :

_ ساکت ... استراحت کن

دوباره پوزخند زدم
 اشک بی اختیار از چشمانم سقوط کرد

_ پیروزیت مبارک حاجی ... نوه ات مبارک

_ 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

نفسش را بیرون پوف کرد و سر تکان داد :

_ منزوی گفت ضعیف شدی ... به گلین گفتم سوپ
بذاره ... مهمونامونم رد کردم برن ... استراحت کنی

ناخواسته با همان صورت پر اشک خندیدم :

_ لطف کردین

 میاره _ جای این حرفا آروم بگیر دختر ... گلین سوپ
بخور ، استراحت کن ... تو یک بار حالت بد میشه و واال

بیرون اون اتاق صدبار جون میده

از جا بلند شد
آرام پرسیدم :

_ االن راضیی؟

خیره نگاهم کرد
گرفته ادامه دادم :

 _ االن خوشحالی؟ همینو می خواستی؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ من خیلی وقته به حال خودتون گذاشتمتون

_ فقط بگو االالن حالت خوبه؟

_ استراحت کن

به سختی سرجایم نیمخیز شدم و خندیدم :

_ چرا نگاهتو میدزدی؟ حاج سپهبد سزاوار و شرمندگی؟!

با همان اخم های درهم آرام زمزمه کرد :

_ گوسفند رو گفتم خاکش کنن ... مینا هم فهمید چه اشتباهی
کرده

با حرص خندیدم و اشک هایم با شدت بیشتری سقوط کرد :

_ میدونید امیرواالال عاشق خواهرم بود؟!

ابروهایش باالال پرید و بهت زده نگاهم کرد
بی توجه ادامه دادم :



 

  

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ دیر رسید ... آسکی دیگه زنده نبود ... خودکشی کرد ...
بعدم امیر رو انسانیت خواهر چهارده ساله دخترمورد

عالالقشو عقد کرد و داغون تر از قبل برگشت تهران ...
میدونی اگر مخالفت نمیکردی و همراهش زودتر میومدی

شاید خواهر من االالن زنده بود؟

مات دهان باز کرد که بی حوصله سر تکان دادم :

_ چرا و چطوریش رو از نوهات بپرس حاجی که من جون
حرف زدن ندارم ... بذار امیرواالال تعریف کنه که من تو

بدبختی های جدیدم غرقم و توان تعریف قبلیارو ندارم

نفسش را به سختی بیرون فرستاد

هنوز هم متعجب بود اما خودش را کنترل کرد :

_ چی میخوای دخترجون که برای من از گذشته میگی؟

بغض کرده لبخند زدم :

_ فقط خواستم یادتون بیارم که بیشتر ازینا بهم بد کردین

_ چی میخوای االالی؟!



سبا ساالر

جگوار 

_ درسته ... یک خواسته دارم

_ طالق مریم و نخواه که حاال بحث سر سرنوشت اون بچه
ست نه شما سه تا ... طالق خودت روهم نخواه که اگر با
زور طالقت رو بگیرم امیرواال دیگه تو صورتم نگاه هم

نمیکنه

لبم را گزیدم
صدایم می لرزید و حس میکردم هنوز هم بوی خون در

مشامم است :

_ طالق مریم و نمیخوام که چند سال دیگه امیرواال بگه از
بچه ام جدام کردی ... طالق خودم رو هم نمی خوام چون

همون موقع که امیرواال تا پای مرگ رفت با خدا معامله ش
کردم

متفکر زمزمه کرد :

_ چی می خوای؟

سرم را باال گرفتم و نفس عمیقی کشیدم
قفسه سینه ام سوخت :

_ میخوام برم آرتاویل...

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ 

متفکر ابرودرهم کشید
مستاصل بود
می دانستم...

شک نداشتم اگر زمان دیگری بود خواسته ام را رد می کرد

با همان حال خراب خندیدم :

_ نمی تونی نه بگی حاجی ... من تو این خونه نمی مونم ...
حتی اگر تو نفرستی هم خودم میرم اما چطور رفتنش

مهمه! بی خبر بذارم برم و امیرواال رو هم بکشونم ، یا
خودت بفرستی ... من خیری ندیدم ازین عمارت و شهر ...

نه اینکه از شهر خودم دیده باشما نه! از وقتی چشم باز
کردم همه جا برای من جهنم بوده اما اونجا کسایی رو دارم

 که منتظرمن

بغضم را فرو دادم و آرام ادامه دادم :

_ چه روی خاک ، چه زیرخاک ...

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 
  

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

عصایش را در دست فشرد و نفس عمیقی کشید
آرام سمت در حرکت کرد :

_ استراحت کن ... واالال رو نذاشتم بیاد داخل که دوباره
بحث نشه

به در که رسید مکث کوتاهی کرد و ادامه داد :

_ اگر حالت بهتر شد همین امشب چمدون ببند ، صبح زود
با محسن و زنش راه بیوفتید

_ با محسن نه ...

اخم کرد :

_ تنها نمیشه دخترجون ... خون از دماغت بیاد واالال یقه
ی منو میگیره که زنش و بیخبر فرستادم ... مگه یک قدم

دو قدمه؟! با محسن برید خیالم راحته ... اونجا هتل میگیره
... برو هرکس که دلت میخواد رو ببین و برگرد

ناخوداگاه زمزمه کردم :

_ با مهراب و چکاوک میرم



سبا ساالر

جگوار 

مکث کوتاهی کردم و دودل ادامه دادم :

_ اگر بیان ...

بی اعتراض در را باز کرد و سر تکان داد :

_ حرف میزنم باهاش

با شنیدن صدای بسته شدن در سرم را روی بالشت نم دار
از اشک گذاشتم

صدای پر ذوقم در گوشم تکرار شد :

" این بره رو ببریم خونه امیر؟"

لبم را گزیدم و چشمانم برای هزارمین بار تر شد

صدای مردانه اش را به یاد آوردم :

"کدوم خونه جوجه م؟ خونمون کجا بود! واستا خونه بگیریم
چشم ... ده تا ازینا برات میارم"

و االن نه خانه ای داشتم
نه ده بره ای که امیرواال قولش را داده بود

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

و نه حتی خودش را ...

اصال من امروز فقیر ترین انسان روی زمین بودم...

_ 

* * * * * * * *

عمارت آرام بود
ساعت سه صبح همیشه آرام بود اما نه ...

حتی زمان شام هم صدایشان نیامد

مامان گلی سینی غذا را برایم آورد ، در سکوت در آغوشم
کشید و بعد از دقایق طوالنی اشک ریختن از اتاق بیرون
رفت و من شک نداشتم جز ساره و شاید هم چاوش ، کس

دیگری سر میز شام حاضر نشده است....

در اتاق که آرام باز شد بهت زده از جا پریدم

ساره چمدانش را کنار در اتاق گذاشت ، هندزفری را از 
گوشش بیرون آورد و همانطور که آدامس می جوید سر

تکان داد :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ مهراب اومد

ابروی راستم را باال انداختم :

_ تو چرا بیداری؟!

جمله ام تمام نشده دستم را روی دهانم گذاشتم

صدایم گرفته و وحشتناک بود

هرکس دیگر بود به رویم نمی آورد اما ساره بی خیال
خندید :

_ تا االن برای گوسفندت عزاداری می کردی؟!

خودم هم از واکنشم مبهوت ماندم اما بالفاصله اشک از
چشمانم جاری شد :

_برای زندگی از دست رفته م عزاداری می کردم ... تو
اصال می فهمی؟!

کالفه چشم غره رفت :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ خیلی خب بابا چته؟! تکلیف منو روشن کن ... اگر قراره
از این به بعد گفتیم باالال چشمت ابروعه زار بزنی من نیام!

با همان چشمان اشکی عصبی سر تکان دادم :

_ کی دعوتت کرد حاالال؟!

خونسرد آدامسش را ترکاند :

_ مهراب! چکاوک کالالس داره ... چاوش میره پیشش

بی حوصله از جا بلند شدم و کیفم را برداشتم

_ چمدونت کو؟!

حال چمدان چیدن نداشتم!
آرام زمزمه کردم :

_ همین کافیه

از در بیرون زدم
سعی کردم چشمم به راهپله نیفتد



 

 

 
 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

هر لحظه منتظر بودم او روبهرویم سبز شود اما خبری نشد
...

مقابل در مهراب با اخم هایی درهم ، بیمیل به دستورات
حاجی گوش میداد

با دیدنمان از خداخواسته سر تکان داد :

_ بپرین باالال دخترا ... زودتر راه بیفتیم راه طوالالنیه

حاجی با ابروهای درهم تشر زد :

_ شنیدی چی گفتم بهت پسر؟!

مهراب خسته نگاهش کرد :

_ بچه راهی نمیکنی حاجی ... سن پدرشونم! خودم حواسم
هست

در مقابل نگاه خشمگین حاج سپهبد "خدانگهدار" کوتاهی
گفت و از سمت راننده سوار شد

_



 

  
 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

حواست باشه االالی ... پشیمونم نکن ... چند روز بمون  
_
پیش خانوادت ، رفع دلتنگی کن و بعد بدون هیچ بهانه ای
برگرد پیش شوهرت  

خیره در چشمانش پوزخند زدم و او چشم غره رفت :

_ زمانی که برگشتی برام از گذشته میگی

_ من هرگز از اون روزا چیزی نمیگم حاج سپهبد! نوهات
تو اون خونهست ... بپرس ازش

 " الال اله االال هللاهللاهللاهللا" آرامی زمزمه کرد و ادامه داد :

کالالفه

_ برو ... دیر میشه

 چشمانم سمت پنجره های اتاق طبقه باالال کشیده شد

ناخوداگاه

اتاق سابقمان ...
شک نداشتم دیشب را به تنهایی در همان اتاق صبح کرده

حاجی غرید :

_ بیدار بشه و بفهمه کاری از دست من برنمیاد

جگوار سبا ساالالر 



 

گرفته سر تکان دادم
مهراب بوق کوتاهی زد

سمت ماشین برگشتم

صدای امیرواال در سرم تکرار شد

"قول بده هرچی که شد ، هر زمانی که بود ، رابطه مون با
هم به هر شکلی که بود ، بازم اگر خواستی ترکم کنی بی

خبر نری ... از جات بهم بگی ، از حالت ، منو با این فکر
ول نکنی که االن کجاست ، با کیه ، چی میخوره ، حالش

خوبه ، کسی اذیتش نمی کنه؟ قول بده االی ..."

قطره ی اشک روی گونه ام چکید
ساره حق داشت

زیادی حساس شده بودم اما من هم حق داشتم!

انگار به پاهایم وزنه آویزان بود
با زور خودم را جلو کشیدم

اینبار صدای خودم بود
در بیمارستان ، او بر اثر داروها به خواب فرو رفته بود و

من پیشانی اش را می بوسیدم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

"دیگه بی خبر نمیرم ... قول میدم ...قول زنونه"

ساره سرش را از پنجره بیرون آورد :

_ بیا دیگه ای بابا ... من مخ مهراب و زدم باهاتون بیام از
شر اینا خالالص شم ، گیر یکی بدتر افتادم

قول داده بودم
قول از نوع زنانه!

از همان قول هایی که به قول امیرواالال رویش میشد به
اندازه هزاران قول مردانه حساب باز کرد!

پاهایم از حرکت ایستاد

روبه ساره زمزمه کردم :

یک چیزی رو فراموش کردم  _

کالالفه چشمانش را در حدقه گرداند
ناخواسته به آرامی عقبعقب ، سمت عمارت برگشتم و

ادامه دادم :



سبا ساالر

جگوار 

_ االن برمی گردم ...

_ 

صدای " کجا " گفتن حاجی را شنیدم اما صبر نکردم

با کمترین سر و صدا از پله ها باالدویدم

هوا خنک بود و آسمان کم کم روشن می شد

پشت در اتاق ایستادم و بدون در زدن آرام بازش کردم

انتظار داشتم در تخت خواب باشد اما تخت مرتب بود

 در اتاق چشم گرداندم

با همان لباس های دیروزش پشت به من ، روبه روی
پنجره نشسته بود و تکان نمی خورد

فکر کردم شاید خوابش برده

جلوتر رفتم
نزدیکش که رسیدم سرش را بلند کرد

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

سیگار روشن نشده ای گوشه لبش بود...

آرام لب زد :

_ االی؟!

دلم به حال او ، به حال خودم ، به حال هردویمان می
سوخت!

_ سیگارت ...

غمگین لبخند زد :

_ خاموشه ... به یکی قول دادم نکشم

چشمانش روی لباس هایم چرخید
انگار از خواب پرید و تازه متوجه شد بهت زده زمزمه

کرد :

_ کجا میری؟

بدون حاشیه جواب دادم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ آرتاویل

چنان روی صندلی چوبی از جا پرید که صندلی واژگون
شد

عکس العملی نشان ندادم

عصبی و کالفه موهایش را چنگ زد :

_ یعنی چی؟ چرا باید برگردی به اون جهنم؟!

آرام زمزمه کردم :

_ چون شماها واسم اینجا جهنمی ساختید صدبار بدتر از
اون...

جنون آمیز جلو آمد ، بازوهایم را گرفت و سرش را
نزدیک آورد :

_ میخوای تنبیهم کنی؟ عذابم بدی؟ میخوای زجر بکشم؟
باشه! هرچی تو بخوای اما حق نداری بری االی ...

_ 

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

برای بحث و دعوا نیامده بودم اما ناخواسته پوزخند زدم :

_ تو هم کارایی کردی که حق نداشتی امیر

صدایش را باالال برد :

_ غلط کردم

بدون اینکه دست خودم باشد انگشت هایم را روی لب هایش
گذاشتم :

_ هیش ...ساعت چهار صبحه ... نیومدم دعوا امیر ، منم
به اندازه تو مقصرم ... برای حرف زدن و بحث نیومدم ،
که میدونم جفتمون چه قدر خسته ایم ... اومدم تا بهت خبر

بدم! با مهراب و ساره میرم ... میرم چون بریدم ، میرم
چون بریدی ... میرم تا فکر کنیم ، تا زمان داشته باشیم و
خودمونو پیدا کنیم ... تا چندسال دیگه حسرت نخوریم که

می تونستیم درستش کنیم و نکردیم

چهره بی بی جان جلوی چشمم آمد
صورت اصالالن ، آسکی

اکتای و آتا هم بودند
شاید کمرنگ تر اما بودند ...

جگوار سبا ساالالر 



 

آرام ادامه دادم :

_ میرم چون دلم برای ریشه ام تنگ شده! از اونجا هنوزم
به اندازه قبل نفرت دارم اما از خانوادم نه...

گردنش را مالید
چشمان ورم کرده اش خبر از بی خوابی های این دو روز

میداد

 آشفته و نگران بود
بارها سمت پنجره رفت و به مهراب ، ساره و حاجی خیره

شد

بارها دهان باز کرد تا حرفی بزند و شکایت کند اما دوباره
 کالفه لب هایش را روی هم فشرد

در انتها به حرف آمد : 

_ می برمت ... اونجا پا گذاشتن مرگ منه اما میبرمت ...
با هم بریم

در سکوت نگاهش کردم و او با زجر لب زد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

 چطوری بذارم بری لعنتی؟ یادت رفته چه بالالیی سرمون
_

 االالی؟ من به کدومشون اعتماد کنم و زنم و بفرستم؟
آوردن

عذاب می کشید
صدای لرزان ، چشمان قرمز و مرطوب و صورت کالالفه

اش این را فریاد می زد

دیگر نتوانستم سکوت کنم :

_ مهراب هست ... ساره هست ... االالی هست! نه االالی
چهارده ساله! االالی جدید ... همسر تو ، دانشجو وکالت

دانشگاه تهران ، نه یک دختربچه کوچیک

ملتمس لب زد :

_ االالی

_ من زمان میخوام امیرواالال ... برای هضم همه چی ...

آب دهنم را فرو دادم و سمت در برگشتم
اینبار پرسید :

_ برمی گردی؟



سبا ساالر

جگوار 

برمی گشتم
آدم که نمی تواند یک تکه از قلبش را جایی بگذارد و برود!

_ برمی گردم

گفتم و پشت سرم در اتاق را بستم...

_ 

سرم را به پنجره ی صندلی عقب تکیه داده و به جاده ی
خلوت خیره بودم

مهراب رو به ساره غر زد :

_ اون هندزفریR رو دربیار ما هم بشنویم خب

ساره بی اعتراض هندزفریR را از موبایلش خارج کرد

صدای آهنگ که در ماشین پیچید مهراب با چهره درهم سر
تکان داد :

_ ولش کن پشیمون شدم ... اینا چه آشغالیه گوش میدی؟

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

ساره پوف کشید و آهنگ را قطع کرد :

_ بزن کنار یکم مهراب ... یک کله قراره تا اردبیل بری؟
پاهام خشک شد

مهراب سرعتش را کم نکرد :

_ چیزی نمونده ... رسیدیم ... تازه یک ساعت پیش پیاده
شدی که ... کجای اردبیل برم؟

حواسم به آن ها نبود
تمرکز نداشتم

اطراف به چشمم آشنا می آمد

مهراب آینه ی جلو را روی صورتم تنظیم کرد :

 االی؟ _

لب پایینم را با زبان تر کردم و از فکر بیرون آمدم :

_ من دقیق یادم نمیاد مهراب ... اونم از سمت جاده ... هیچ
وقت این طرفا نیومدم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

  

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ هر آدرسی داری بده ... از محلی ها می پرسیم پیدا می
کنیم

سرم را تکان دادم
یک ربع بعد روبه روی پسرجوانی با لباس محلی ایستاد

چوپان بود
چند گوسفند اطرافش بودند و سگی قهوه ای رنگ پشت

سرش دم تکان میداد

پنجره را پایین داد و سرش را خم کرد :

_ سالالم ... مال این اطرافی شما؟

پسر ابرو درهم کشید و به نشان تایید سر تکان داد
مهراب بیتوجه به بیمیلی اش پرسید :

_ میخوایم بریم آرتاویل ... میدونیم همین اطرافه اما از
کدوم جاده خاکی باید بریم رو نه ... میتونی کمکمون کنی؟

پسر بیتوجه به او مگسی که روی گونه اش نشسته بود را
با دست پراند و رویش را سمت دیگری برگرداند

ساره پوزخند زد :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ برو مهراب ولش کن

_ ساکت باش ... این اطراف آدم دیگه ای دیدی؟ تا شب
پیدا نمی کنیم

_ این یارو یا کره یا فکر می کنه ارث پدرشو خوردیم

ناخوداگاه زمزمه کردم :

_ از غریبه ها خوشش نمیاد ... بعضیا که از شهر میان
مسخرشون می کنن

_ 

خودم را سمت در کشیدم و پنجره را پایین دادم

باد خنکی در صورتم زد
هوای پاکیزه را نفس کشیدم و به پسر که گونه هایش را

آفتاب سوزانده بود خیره شدم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

 
  

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

بیر َلر َد  طرف   ُ _ استیریخ گداخ ارتاویل َشه َر... یادیدادی ا 
چای واریدی و میوه باغ... هرنَه باخدیم تابّادیم. اوردان

یادیمدادی ...

) میخوایم بریم آرتاویل ... یادمه این اطراف یک
رودخونه بود و باغ میوه ... هرچی نگاه کردم پیداش

نکردم ... از اونجا به بعد یاد دارم(

پسر کمی مکث کرد و بعد جلو آمد :

یُل واریدی، اما ِگژتر یتی َشر ِدیدین؟ جاده دن َد  _ قبالال ا ُر 
سن.. اگر تاپا بیلی َسن، جاده خاکی آدرسی وریم

)قبالال اونجا بودی؟ از جاده هم راه داره اما یک ساعت
دیرتر میرسی ... اگر میتونی پیدا کنی بهت از جاده خاکی

آدرس میدم(

بغض کرده لبخند زدم
کاش تا صبح همین جا میایستادیم ، من میگفتم و او جواب

میداد!

من دلم برای حرف زدن به زبان خودم تنگ شده بود ...

_ یادیمدادی...

جگوار سبا ساالالر 



 

)یاد دارم(

سری تکان داد و جلوتر آمد
با دست روبه رو را نشان داد :

_ چای بو فصل َد سوو کم دی، ماشینی نان چتین
تاپاسان... بو یُلو ِگد، گاباخ تر جاده خاکی، چپ یُلی وار،

بیرز دن سورا یتیشر سن آلما باغا. اونّان سورا...

)رودخونه تو این فصل زیاد آب نداره ... سوار ماشین
سخت می  تونی پیدا کنی ... همین راه رو برو ... جلوتر
جاده خاکی راه داره ... سمت چپت ... چنددقیقه که بری

می رسی به باغای سیب ... بعد ...(

لب هایم ناخوداگاه به حرکت درامد :

_ بقیه سین بیلیرم، یادیمدادی ...

) بعدش رو یاد دارم ...(

در چشمان عسلی رنگش نگاه کردم و به سختی لبخند زدم :

_ ساقول

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

)ممنون(

 سرش را تکان داد و سمت گوسفندهایش برگشت

مهراب خندید :

_ چی گفتین؟

_ همین راه و بری می رسه به جاده خاکی ... از اونجا
خودم یاد دارم

ساره غر زد :

_ اول بریم شهر خب ... هتل بگیریم ... اونجا که نمی شه
موند

دست هایم را در هم قفل کردم و محکم فشردم

کف دستم عرق کرده بود و از شدت استرس ناخوداگاه پایم
را می لرزاندم

_ 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

اضطرابم انقدر زیاد بود که برای دقایقی تهران و
ماجراهایش را فراموش کردم

مهراب عینک آفتابی اش را از چشم دراورد و فرمان را
چرخاند

ماشین وارد راه خاکی شد

همه چیز بیشتر به چشمم آشنا آمد

با ناخن شست ، شروع به بازی با پوست گوشه ناخن اشاره
ام کردم

مهراب نگاه دیگری در آینه به صورتم انداخت :

_ میخوای برگردم؟ اول بریم شهر ، استراحت کن بعدا
میایم

برگردم؟!
من اگر دست خودم بود از ماشین بیرون میپریدم ، شال

آبی رنگ را از سرم در می اوردم و مثل گذشته های دور
با موهای باز تمام مسیر را سمت اصالالن و خانه پرواز

میکردم

جگوار سبا ساالالر 



 

 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

با استرس پوست لبم را با دندان کندم و پاهایم را به کفی
ماشین فشردم

کاش او بود
کاش امیرواالال کنارم بود تا حضورش آرامم کند

مهراب به چند مردی که در باغ مشغول جمعآوری میوه
بودند اشاره زد :

_ میخوای ازونا هم بپرسیم؟

سرم را تکان دادم :

_ نه ... رسیدیم

سرم را سمت مردها برگرداندم
را کمی باالال برد  Rمهراب سرعت

مردی جعبه سیب را روی دیگری گذاشت و راست ایستاد

ناخوداگاه صدایم را باالال بردم :

_ نگه دار

جگوار سبا ساالالر 



 

با عجله روی ترمز کوبید
سرعتی نداشت اما باز هم خاک در هوا بلند شد

_ چی شده؟

در ماشین را باز کردم
نگاه کارگران سمتم برگشت اما من بی توجه به سنگینی

نگاه هایشان جلو رفتم

با نزدیک شدنم کم کم همه شان سر باال آوردند اما نگاه من
فقط به او بود با آن چهره ی زیادی آشنایش

آرام صدایش زدم :

_ سهند؟!

ابروهایش باالپرید

دست های خاکی اش را بهم کوبید تا کمی تمیز شوند و
دودل جلو آمد :

_ شما؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

خندیدم
مرا به یاد داشتند

فراموش نکرده بودند
منتظرم بودند!

_ اصالن ... اینجاست نه؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

دست هایم را محکم درهم فشردم و با صدایی لرزان
پرسیدم :

_ اصالالن ... میدونی کجاست؟!

کمی خیره نگاهم کرد و بعد کم کم ابروهایش باالال پرید

نگاه دودلی به اتومبیل مهراب و سرنشینانش انداخت و بعد
دوباره به صورت من زل زد

بهت زده زمزمه کرد :

_ االالی ... باالالخره برگشتی؟

_



سبا ساالر

جگوار 

_ اینجاست اینجاست

سرش را سمت پسر نوجوانی که سبد حصیری در دست
داشت برگرداند :

_ مهدی این جعبه هارو پر کنید من میام

برای دومین بار دست هایش را چند بار بهم کوبید و خاک
در هوا بلند شد

سنگینی نگاه هایشان را روی لباس هایم حس می کردم

صدای مهراب از پشت سر آمد :

_ چی شده االی؟

سهند زیرچشمی با اخمی کمرنگ نگاهش کرد :

_ شوهرته؟! سنش کمتر بود این ولی ...

سرد جمله اش را قطع کرده بودم
بعد از سال ها برنگشته بودم تا قضاوتم کنند!

_ به اصالن میگی من پیش آسکیم؟!

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

در سکوت نگاهم کرد و من آرام تر ادامه دادم :

_ لطفا فقط به اصالالن ... نه هیچکس دیگه

سرش را که به نشان مثبت تکان داد بدون هیچ حرف
دیگری دور شدم و سمت مهراب برگشتم

روبه رویش ایستادم
منتظر نگاهم کرد

لبم را با زبان تر کردم و مستأصل پرسیدم :

_ میشه ... میشه برین؟

_نه

_ چند کیلومتر جلوتر میرسید اردبیل ... من بهت زنگ
می زنم

کالالفه جلو آمد :

_ من خیلی از این جریانات خبر ندارم االالی اما همینقدر
میدونم که تنها گذاشتنت درست نیست

جگوار سبا ساالالر 



 

 
 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ نگران نباش ... با ساره برید ... من اینجا رو میشناسم
مهراب ... اینجا بزرگ شدم ... با این ماشین بریم وسط این

روستا چشم از رومون بر نمیدارن ... نه اینکه برام مهم
باشه اما برادرم اینجاست ... مادر بزرگم بین همین مردم

زندگی میکنه ... برو مهراب خیالت راحت ... من هرچند
سالم ازینجا دور باشم بازم دختر همینجام ...

ساره ادامه داد :

_ بشین مهراب ...

مهراب کالالفه پوف کشید و من برای هزارمین بار زمزمه
کردم :

_ بهم اعتماد کن

بدون تعارف غرید :

_ نمیتونم!

ساره خندید و او ادامه داد :



 

قبل ترها که همراه اصالن تمام وقتمان را در این راه ها
می گذراندیم از گذشتن از مقابل چشمان بقیه فراری بودیم

همراه بچه های دیگر در باغ های میوه و زمین های
اطراف پیدایمان می کردند و همان روز ها باعث شد حال

بدون اینکه کسی ببیندم به قبرستان برسم

برخالف اطراف انگار در این روستا زمان نگذشته است

هیچ چیز تغییر نکرده

انگار تنها چند روز از آخرین باری که اینجا بودم گذشته
است

هیچ چیز عوض نشده جز درخت هایی که بیشتر قد کشیدند
و گورستانی که از آخرین بار سرسبز تر شده است

در قبرستان مثل اکثر اوقات کسی نیست

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ ساره رو میذارم هتل برمیگردم ... فقط برو سرخاک
مادرت نه جای دیگه ... لطفا االالی

_



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

چند قدم جلو می روم و از کنار درختی می گذرم که آخرین
بار امیرواالال کنار آن ماشینش را پارک کرد

لقمه نان و پنیری دستم داده بود و برای به خاک سپردن
آسکی آماده شده بود

جلوتر رفتم و از دور پیدایش کردم
دو قبر نزدیک به هم

مادر و خواهرم
هر دو جوان مرگ شده

پاهایم به لرزش افتاد اما اعتنا نکردم
کنار سنگ مزار آسکی که زانو زدم باد سردی وزید

دستم را روی اسمش کشیدم
سنگ تمیز بود

می دانستم بی بی جان زود به زود سر می زند

آتا هم همینطور
شک نداشتم اکتای هم می آمد!
حتی شاید بیشتر از اصالالن

جگوار سبا ساالالر 



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

 دست دادن آسکی برای او شبیه به از دست دادن اصالالن
از

برای من است

من و اصالالن باهم بزرگ شدیم و او همراه آسکی...

برگ خشک بزرگی را که روی سنگش افتاده را با دست
کنار زدم :

_ چشمامو از رو سنگت برنداشتم آسکی ... می بینی
چیکار با من کردین؟ چشمامو از رو این سنگ برنداشتم تا

نکنه نگاهم بیوفته به قبرهای دیگه و اسم بی بی جان و
ببینم ... که نکنه چشمم بخوره به اسم آتا ، اکتای یا

اصالالن!

انگشت هایم را آرام روی خاک سرد کشیدم :

شماها این بالالرو سرم آوردین ... آتا ، اکتای ... حتی تو  
_
آنا با رفتنتون! که حاالال وحشت کنم از نگاه به اطراف که
و

نکنه قبر بقیه عزیزامو کنارتون ببینم...  

_



 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

نگاهی به قبر مادرم انداختم و اشک هایم شدت گرفت :

_ میشنوی مامان؟ حس میکنم انقدر همه تنهام گذاشتین که
عادت کردم به از دست دادن ... از دست دادن مادرم ،

خواهرم ، خونه ام ، بچه هام ، شوهرم! انقدر شماها بدون
من رفتین که سرنوشتم تا ابد شد تنها موندن!

بچه تر که بودیم همراه بی بی جان می آمدیم

زیرلب فاتحه میخواند و آسکی و بی بی جان اشک اکتای 
می ریختند

من و اصالالن اما هیچ تصوری از مادرمان نداشتیم

 اول را آرام می ماندیم و بعد شروع به باالال و پایین
چنددقیقه

پریدن روی قبرها می کردیم

بی بی جان روی پایش می کوبید که پایمان را روی سنگ
قبرها نگذاریم اما دوقلوهای چهار پنج ساله را چه به این

حرف ها!

من و اصالالن همدیگر را که داشتیم خوش بودیم!



 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

لبم را میان دندان هایم فشردم و سرم را سمت سنگ قبر
آسکی برگرداندم

اشک از چشم هایم سقوط کرد :

_ راحتی نه آسکی؟ زیر این خاک آرامش داری؟

نفسم را بیرون فرستادم :

_ داشته باش ... حداقل تو آرامش داشته باش ... من هر
روز روی این خاک میسوزم و خاکستر میشم اما تو خوب

باش ... بذار حداقل یکی از ما آروم بگیره

زمزمه وار ادامه دادم :

_ حتی شده زیر خاک!

با دست گونه مرطوبم را پاک کردم

انقدر که این چند روز پوست صورتم به سوزش افتاده بود 
برای پاک کردن اشک هایم با دست و یا دستمال کاغدی به  
جانش افتاده بودم  



 

کف هر دو دستم را روی خاک سرد گذاشتم و بدون اینکه
سمتش برگردم خندیدم

اگر کسی آنجا بود بدون شک از دیوانه بودنم مطمئن می
شد

صدای خش خش برگ از زیر کفشانش به گوشم رسید

جلوتر آمد ، سایه اش روی سنگ قبر آسکی افتاد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ آخرین بار که اینجا بودم چهارده سالم بود آسکی ...
امروز بیست و چهار سال ... ده سال پیشت نبودم اما تو

بودی ... ده سال حست کردم کنارم

صدای مردانه ای از پشت سر زمزمه کرد :

_ ده سال منتظر موندم تا بیای ... مگه مهم بود پچ پچ
هاشون که شاید هیچ وقت برنگردی؟! تو گفته بودی بدون

تو نرم تو جنگل تا جگوار رو ببینم یادته؟! گفتی برمیگردی
... خواهرا که دروغ نمیگن ... اونم خواهرای بزرگ

تر ... حاالال چه چند سال ، چه مثل تو چند ثانیه

_



 

 

 

 
 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

دوباره خندیدم و هم زمان قطرات اشک با شدت از چشم
هایم سقوط کرد

چه شکلی شده بود؟
چهره اش شبیه به گذشته ها بود؟

شبیه به من؟

قدش احتماالال یک سروگردن بلندتر باشد

شک ندارم موهایش کوتاه است
موی بلند کالالفه اش می کرد

از جا بلند شدم اما پاهایم توان ندارد
زانوهایم چنان شدید میلرزید که قدرت ایستادن نداشتم

جان از پاهایم رفت و خواستم روی زمین بیفتم که دست
هایی مردانه دور کمرم حلقه شد

از پشت سر در آغوشم کشید و وزنم را نگه داشت :

_ این ده سال چند بار افتادی؟ چند بار زمین خوردی و
کسی نبود نگهت داره؟ چندبار یکیو خواستی دستتو بگیره و

بلندت کنه ، بغلت کنه و من نبودم؟

جگوار سبا ساالالر 



 

بغضم پرصدا منفجر شد
حلقه دستانش را دور شانه ام تنگ تر کرد و من میان هق

هق هایم لب زدم :

_ حسابش از دستم در رفته....

شانه هایم را گرفت و آرام چرخاندم

چشم هایم را بستم

صورتم را میان دستانش گرفت و بعد از مکثی طوالنی
زمزمه کرد :

_ بزرگ شدی

اشک حتی از میان پلک های بسته ام هم بیرون میزد و او
دوباره تکرار کرد :

_ خانم شدی ...

جرات باز کردن پلک هایم را نداشتم
دستش را روی پلک هایم کشید

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

انگشت هایش برایم زیادی آشنا بود

_ چشماتو باز کن

پوست لبم را زیر دندانم فشردم و عکس العملی نشان ندادم

دوباره با همان صدای مردانه تکرار کرد :

_ چشماتو باز کن االی

_ 

آرام پلک هایم را از هم فاصله دادم و بالفاصله بهت زده
دستم را جلوی دهانم گرفتم

قدبلند بود ، موهایی مشکی و بسیار کوتاه با چشم و ابرویی
که هرروز مشابهش را در آینه می دیدم

شبیه من بود ، نسخه مردانه تر

بینی اش کمی کشیده تر از بینی من بود و رنگ پوستش
تیره تر از آخرین باری که دیده بودمش

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

صورتش دلنشین و زیبا بود

چشم های خیسم که در چشمانش قفل شد غمگین خندید :

_ اما چشمات عوض نشده

جمله اش تمام نشده در آغوشش فرو رفتم

هر دو دستش را پشتم انداخت و سرم را به سینه اش فشرد

 حلقه دستانم را تنگ تر کردم و او با بغض خندید

صدای خنده اش در قبرستان پیچید و اشک هایم پیراهن
سفیدش را مرطوب کرد

دوباره خندید
بلند تر از قبل و بعد ناگهان از زمین جدایم کرد

همراه خودش در هوا چرخاندم و اینبار من هم میان هق هق
هایم خندیدم

گرفته کنار گوشم زمزمه کرد :

_ اینجایی

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

بلند تر تکرار کرد :

_ برگشتی

صدایش را باال برد و با تمام توان فریاد زد :

_ آهای ... کدومتون بودید میگفتین االی نمیاد؟ خواهرم
برگشته ... می بینید؟ االیم اومده

جمله اش تمام نشده بغضش منفجر شد و شانه هایش لرزید

محکم تر همدیگر را در آغوش کشیدیم

خندیدیم ، گریه کردیم و او بارها و بارها برگشتنم را برای
خودش یاداور شد

کاش هرگز از آغوشش جدایم نشوم
امروز می فهمم کنار او چه قدر آرامش دارم

قلبم آرام تر است
ماه ها با او در شکم مادرم بودم و  چهارده سال از او جدا

نشدم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

حق می دهم به قلبم که کنار کسی که از لحظات تشکیلش
حضور داشته آرامش بگیرد

_

* * * * * *

سرم روی شانه اش است و دستش دور شانه ام حلقه شده

دوساعتی که گذشته را سرجمع ده جمله هم رد و بدل
نکردهایم

قبرستان کمی دورتر است از جایی که میان درخت ها

نشسته ایم

باالالخره سکوت را شکست :

_ چهار سال که گذشت اومدم دنبالت

بهت زده سرم را از روی شانه اش برداشتم و خیره اش
شدم

آمده بود؟
این همه راه را برای من آمده بود؟!

جگوار سبا ساالالر 



 

 
 

  
  

    
  

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ نه آدرس داشتم نه هیچ نشونی ... اکتای تهدیدم کرد ...
که اگر بیام و زندگیتو بهم بریزم و برت گردونم خونمو

میریزه

اکتای ...

دلم نمیخواست ببینمش...
آتا را؟

کمی فکر کردم

میخواستم!
نه به اندازه اصالالن و بیبیجان اما دلم برایش تنگ شده

بود

دلتنگی ام برای او حتی از دلتنگی برای مزار آسکی هم
کمتر بود اما ...

_ هجده نونزده ساله بودم ... تا به حال تهران نیومده
بودم ... حرفای پسره رو درست یادم نمیومد و اکتای اجازه
نمیداد بیبیجانم حرفی بزنه ... یادمه میگفت پدر بزرگش

گاوداری داره ... یک اسمم یادم بود ... سیگل!

به نمیمرخ مردانه اش زل زدم

جگوار سبا ساالالر 



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

در دل اعتراف کردم ته ریش به صورتش می آمد

_ هرنشونی بود دنبال کردم تو اون دو روز ... کشیک
دادم و تا شاید اون مردو ببینم اما خبری نبود

 گشتن دنبال امیرواالال گاوداری که او از آن فراری بود
برای

کافی نبود!

_ االالی؟

چه قدر دلم برای االالی گفتنش تنگ بود ...

_ شوهرت ...

سکوت کرد
حرفی نزدم

باالالخره بعد از مکث کوتاهی ادامه داد :

_ خوشبختی؟

_



 

خوشبخت ...
بعد از ده سال کنار برادرم بودم ، بزودی بی بی جانم را

می دیدم و آن هارا با ساره و مهراب اشنا می کردم

من اینجا بودم!
کنار اصالن ...

به جهنم که اویی که باید باشد االن کیلومترها دور تر
است ...

_ خوشبختم

صدایم لرزید
دروغ گفتم و او دروغم را فهمید :

_ نیستی

_ بی بی جان کجاست؟

_ بچه تر که بودیم هروقت اکتای دعوات می کرد و حالت
بد می شد منم حس می کردم ... انگار ته قلبم بهم هشدار

می داد ... می فهمیدم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

دستم را میان دستش گرفت
مثل آن قدیم تر ها انگشت هایم را از میان انگشت هایش رد

کرد و آرام ادامه داد :

_ دور بودی اما حست می کردم ... آشفتگی هاتو ، دلشوره
و نگرانی هات رو ... دلتنگیت رو ...غم و خستگیتو ...

حالت خوب نبود باجی...

بغض کرده خندیدم
در قلبش حسم می کرد؟

من هم حسش می کردم ...

اصال اگر دوقلوها جدا شدنی بودند که از همان ابتدا کنار
هم نفس نمی کشیدند

روی موهایم را بوسید و زمزمه کرد :

_ اصال محمود درویش قشنگ می گه ...
تRو نَه دوری تا انتظارت کشم

و نَه نزدیکی تا دیدارت کنم
و نَه از آن َمنی تا قلبم آرام گیرد

و نَه َمن محروم از توام تا فراموشت کنم
تRو در میانه ی همه چیزی!

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

چنددقیقه ای هر دو سکوت کردیم و باالخره من دهان باز
کردم :

_ بی بی جان ...

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

قطره ی اشکی از چشمم پایین سقوط کرد و لب هایم کش
آمد :

_ اصالالن؟

_ درس خوندم ... تو که رفتی درس خوندم تا بتونم بیام
تهران پیدات کنم ... یک روزی رسید که فهمیدم نیستی
 ... که تا وقتی من تنها بخوام پیدات نمیکنم ... که باید

االالی
خودتم بخوای! اما اون روز دیگه برای عقب کشیدن دیر

شده بود ... شدم معلم همین چندتا پسربچه ای که
میخواستن سواد داشته باشن و چندتا کالالس کوچیک تو

منطقه محروم شهر

با صورت خیس از اشک خندیدم
معلم شده بود؟!

چه قدر از همه چیز عقب ماندم...

_



 

با محبت موهایم را نوازش کرد :

_ می برم ببینیش

 وحشت کردم
همیشه فکر می کردم اگر زمانی اکتای و آتا را ببینم من

باید طلبکار و شاکی باشم اما در این زمان می ترسم

به این زودی آمادگی اش را ندارم ...
من همین دیشب از طوفانی سهمگین جان سالم به در بردم

امروز آماده  ی تجربه دومی اش نبودم

ترسم را که دید لب زد :

_ بی بی جان تنهاست

از شدت استرس دست هایم یخ زده است

_ آتا چی؟ اکتای ...

_ آتا تا شب خونه نمیاد و اکتای هم خونه ی خودشه!

مکثم را که دید ادامه داد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر
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سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ تو که رفتی دیگه از جاش بلند نشد ... مرگ آنا و بزرگ
کردن چهارتا بچهاش نه ، مرگ آسکی نه ، بلکه رفتن تو

پیرش کرد االالی

از جا بلند شد و من برای هزارمین بار خیره اش شدم

برادر چهارده ساله ی نحیفم کجا و این مرد که با اطمینان
کنار گوشم حرف میزد کجا

دستش را که سمتم دراز میکند دلم میخواهد بلند گریه کنم
به حال خودم و خودش

مایی که ده سال از داشتن هم محروم بودیم

بدون فکر دستم را میان دستش گذاشتم او بلندم کرد :

_ بریم

پاهایم به زمین چسبید :

_ کجا؟!

_ خونه

جگوار سبا ساالالر 



 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

منتظر نماند و از کنار قبرستان سمت روستا کشیدم

ناخوداگاه زمزمه کردم :

_ میتونم شب بیام ...

به جای او خودم جواب خودم را دادم

" مگه هنوزم ازشون میترسی ... "

نه!
واقعیت این بود که نه میترسیدم و نه ذره ای خجالت می

کشیدم

تنها ظرفیتم برای این روزها تمام بود ...

_ از اون سمت نه ... اصالالن نرو

ایستاد ، سمتم برگشت و در چشمانم خیره شد :

_ می خوای از راه خلوت بریم؟ راهی که کسی نباشه؟

در سکوت نگاهش کردم که سر تکان داد :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ مگه برای دزدی میریم؟

_ 

سرم را تکان دادم
برای دزدی نمی رفتیم 
اگر ظلمی بود آنها کرده بودند 
اگر خجالتی بود آنها باید می کشیدند 
اگر کسی باید پنهان می شد آنها بودند نه من! 

همه جا شبیه به ده سال پیش بود اما آدم هایش تغییر کرده 
بودند

پیرتر ها نبودند ، روی صورت جوانترها چین و چروک 
افتاده بود و همبازی های مان بزرگ شده بودند

روستا مثل همیشه خلوت بود اما از هر کجا که می گذشتیم 
سنگینی نگاه هایی را روی خودمان احساس می کردم

بدون خجالت خیره نگاهم می کردند ، سرهایشان به هم 
نزدیک می شد و در گوش هم پچ پچ می کردند

جگوار سبا ساالر
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اکثریت شان را نمی شناختم و یا فراموششان کرده بودم اما
بعضی هارا خوب به یاد داشتم

 می دانستم مردی که داخل مغازه کوچک لبنیاتی ست و
مثالال

همانطور که دبه های شیر تازه را جابهجا میکند زیر
 میپاییدمان رحمت ، پسر حاج غالالمعلیست که جای

چشمی
پدرش را در مغازه گرفته

عکس حاج غالالمعلی با ربان مشکی روی دیوار مغازه
نشان میداد پدرش فوت شده و دو پسر بچه ای که بیرون

نوه از مغازه با چند سنگ مشغول بازی بودند هم احتماالالً 
های غالالمعلی و پسرهای رحمتند

همسرش فاطمه هم زمان با آسکی حامله بود ...

پسر نوجوانی که با دوچرخهای کهنه و مشکی رنگ از
کنارمان گذشت را نمیشناختم

چهرهاش آشنا بود اما به یاد نمی آوردم ده سال پیش چه
شکلی بوده است و اسمش چیست

چند پیرمرد روبروی خانه ای نشسته بودند و لیوان های
کمر باریک چای روبرویشان بود



 

 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

االالغی دورتر بسته شده بود ، پسر بچه کوچکی پشتش
نشسته بود و چوب کوچکی دستش بود

پیرمردها را کم و بیش می شناختم

بدون خجالت صحبت شان را قطع کردند و سر هر شش
نفرشان سمت ما برگشت

سنگینی نگاهشان آزارمان می داد اما اعتنا نکردم

یکیشان که کالاله سبز رنگی به سر داشت لیوان چایش را
روبرویش گذاشت و به اصالالن خیره شد :

_ خیر اولسون اصالالن

)خیر باشه اصالالن(

سر پسربچه سمتمان برگشت
اصالالن بی میل اما با احترام سر تکان داد :

_ خیر دی آقا موسی

) خیره آقا موسی (



سبا ساالر

جگوار 

پیرمرد با ابروهایی درهم نگاهم کرد :

_ گوناغین ده؟ شهردن گلیبلر؟ بوران آدامالریندان اولماخ
یمیر بیلسینه

)مهمونتونه؟ از شهر اومدن؟ بهش نمیاد مال این اطراف
باشه(

_ 

اصالن بی توجه به او نگاهم کرد و آرام لب زد :

_ میخوای بریم؟

مرد ادامه داد :

_ هاردان گلیرسن اوغالن جان؟ دییردین سوگول یا بی بی
ده گلردی تک بو قیزینان یاراشیخ آلماز

)از کجا میای پسرجون؟ می گفتی سوگول یا بی بی هم میومد
... صورت خوشی نداره (

مکثی کرد و زیرلب ادامه داد :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ نه سنه، نه ده منم قیزیما

) نه برای تو ... نه برای دختر من!(

اصالن اخم کرد :

_ باجیمین یانیندا یریماغیم یاراشیخ آلماز؟

)کنار خواهرم راه رفتن صورت خوشی نداره؟!(

نگاه مرد اینبار با دقت تر در صورتم گشت

ابرو درهم کشید و نگاه بدی به لباس هایم انداخت :

_ االی؟

ابروهای من هم بهم نزدیک شد :

_ یادیزدان چیاردماغیز عجیب دی

)عجیبه که فراموش کردید(

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

 
 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ رسوالیخ یاد دان چیخماز قیزجان! بیزیم قیز الالردان نچه
داناسین عقد سفراسیندا آقاالالری یتیشیب دوشوب قیزین

باباسینان قردشینین جانان که بو راحت چیلیغا یادان
چیخارداخ؟

)رسوایی فراموش نمیشه دختر جون! چند نفر از بین ما سر
سفره عقد ، شوهرشون رسیده و به جون برادر و پدر دختر  
افتاده که به همین آسونی فراموش کنیم؟!(  

پیرمرد دیگری غر زد :

_ ِگییدیب کی بی آبریلیخ قیزالالرا اورگدسین

)برگشته تا بیآبرویی یاد دخترا بده(

آب دهنم را فرو دادم :

_رسوالیخ دا یاد دان چیخسا، ظلم یادان چیخماز !
 داستان الالرین نه منم داستانما تای یازا بیلرسیز

قیزالالریزین
نه دیله گتیره بیلرسیز و نه حتی یادان چیخالدابیلرسیز

) رسوایی هم فراموش بشه ، ظلم نمیشه! داستان خیلی از
دخترهاتون رو مثل داستان من نه میتونید بنویسد ، نه

میتونید به زبون بیارید و نه حتی فراموش کنید(

جگوار سبا ساالالر 



 

 

 

مرد از شدت خشم قرمز شد :

_ من اتابک خان و اکتایین حسابنان سنه قیز وردیم اوغالن
جان، گد اللهویا شکر اله کی قیزیمین ادی ادیوی یانیندا

 گلیب و نامزدین اولوب، وگرنه بو ازدواجی خراب الردیم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

مرد با خشم چوبی که به جای عصا استفاده میکرد را به
زمین کوبید و روبه اصالالن غرید :

_ منم بو بی حیانان سوزوم یوخ، ولی اتابک بیلیر بو قیزین
الینن توتوب گتیریبسن بورا کی آبروسینان اوینیرسن؟

)من حرفی با این بی حیا ندارم اما اتابک میدونه دست این
دختره رو گرفت و آوردی اینجا تا با آبروش بازی کنی؟!(

اصالالن عقب کشیدم و روبرویم ایستاد :

_ بیزیم آبریمیز آبجیمین اویمیزه گلمسین گدمز

)آبروی ما با اومدن خواهرم به خونهاش نمیره(

_



 

 

 
 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

)من به حساب اتابکخان و اکتای به تو دختر دادم پسرجون  
... برو خدا رو شکر کن که اسم دخترم کنار اسمت اومده و
شیرینی خوردته وگرنه این ازدواج رو به هم می زدم(  

_ تهدید المه آقا موسی کی بو گون حتی اگر بیلسن من قاتل
و خالالفکارم گینه ده ازدواجی خراب الالماسان بیز

اوشاخالالریمیزین بدبخت لیغینا حاضریخ ولی حاضر
دییروخ بیر عده احمق دالیمیزجان دانیشسین و ادین

گویسون آبرو اپارماخ کی اگر بوجوریدی باجی الالریمین
بیری توپراخ آلتیندا اولمازده و او بیرسی اون ایل دن سورا

گییتمزدی کی سیزدن سوز یسین

)تهدید نکن آقا موسی که همه میدونیم امروز حتی بفهمی
من قاتل و خالالفکارم هستم ازدواجو بهم نمیزنی ... ماها
حاضر به بدبختی بچه هامون هستیم اما حاضر نیستیم یک

عده احمق دربارمون حرف بزنن و اسمش رو بذارن
آبروریزی که اگر غیر ازین بود یکی از خواهرام زیر

خاک نبود و اون یکی بعد ده سال برنمیگشت تا از شماها
حرف بشنوه(

با تاسف پوزخند زدم
این مردم عوض نمیشدند ...



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

اصالالن بی اعتنا به آنها دستم را سمت خانه کشید :

_ بریم

صدای صحبت و بعضی اوقات نفرین هایشان از پشت سر
می آمد

ارام پرسیدم :

_ اون کی بود؟

_ یادت نمیاد؟ با آتا یک زمین تو ...

جمله اش را قطع کردم :

_ تو با دخترش ازدواج کردی؟

نگاهش را دزدید :

_ نه ... فقط بی بی جان حرفش رو زده و یک بار هم
رفتیم خونشون

بغض کرده لبخند زدم :



 

 

 

   

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

نمیخورم که چرا نبودم ... چون اگرم بودم  Rحسرت _
احتماالال آتا نمیذاشت اونجا باشم

روبه روی خانه ایستاد و جواب داد :

_ خواهرم نباشه کی میخواد باشه؟

جوابش را ندادم
چشمانم خیره در بود

دری که میدانستم پشت آن چه خبر است

پلک هایم را روی هم گذاشتم

میدانستم وارد که میشوی دوپله میخورد
تصویر حوض وسط حیاط پشت پلک هایم آمد

چندپله کوتاهی که به خانه میرسید و آن سمت تر انباری
کوچک پر از خاطره

در را باز کرد و کنار ایستاد
نگاه دلتنگش را از صورتم نمیگرفت :

_ برو



سبا ساالر

جگوار 

وارد شدم
خبری از گلدان های اطراف حوض نبود ، حتی هیچ ماهی

هم در آب گل آلودش به چشم نمی خورد

نگاهم سمت در انباری برگشت

بسته بود و قفل بزرگی رویش زده شده بود

_ سالم عمو ... مهمون داریم؟

_ 

ماتم برد
بدون اینکه سرم را سمت صدا برگردانم دستم را جلوی

دهانم گرفتم

اصالن جواب داد :

_ سالم ... بی بی جون بیداره سوگول؟

اصالن نامزد کرده بود
اکتای بچه دار شده بود

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

سوگول نامی کنار مادربزرگم بود که احتماالال دختر اکتای
بود و من عمهاش می شدم ...

_ بیداره عمو

صدایش دوست داشتنی بود

پلک هایم را روی هم گذاشتم و ناخودآگاه شبیه به آسکی
تصورش کردم

موهایی طالالیی ، چشمانی روشن و صورتی ظریف

عقب که برگشتم اما دخترک باالالی پله ها با آن پیراهن
پرپولک صورتی رنگش با تمام تصوراتم متفاوت بود

موهایش مشکی و فر بود ، شبیه به موهای من
چشمان خرمایی رنگ داشت ، شبیه به چشمان من

لب هایش ، بینی اش ، ابروها و حتی فرم صورتش شبیه به
من و کمی هم اصالالن بود

چشمان کنجکاوش روی من زوم شده بود و اخم هایش کمی
درهم بود

اصالالن دستش را سمتش دراز کرد :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ بیا ببینمت

سوگول پابرهنه از پله ها پایین دوید و  خودش را در آغوش
اصالن پرت کرد

جلوی دهانش را گرفت و آرام کنار گوشش پچ زد :

_ این خانمه کیه؟!

لبخند زدم
اصالن مثل خودش کنار گوشش گفت :

_ ببینش چه قدر خوشگله

_ شبیه توعه عمو

_ شبیه تو هم هست ... اسمش االیه

سوگول انگشت اشاره اش را در دهانش فرو برد و
 زیرچشمی نگاهم کرد

انگار قبال از االیی که اصالن گفته شنیده بود که اینطور دو
دل نگاهم میکرد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

حس می کردم حتی صدایش هم شکسته شده است!

_ سوگول؟ اصالن؟

در خانه را آرام باز کردم و دندان هایم را روی هم فشردم
تا به گریه نیفتم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

خواستم جلو بروم ، خواستم در آغوشش بگیرم و موهایش
را نوازش کنم که صدای بیبی جان از داخل خانه آمد :

_ سوگول باز کردی درو؟ اصالالن بود؟

سوگول دهان باز کرد تا جواب بدهد که اصالالن دستش را
روی لب های کوچکش گذاشت :

_ هیش

آب دهنم را فرو دادم و با زانوهایی لرزان سمت پله ها
رفتم

_



 

خانه همان خانه بود!

همان خانه ای که صبح ها بعد از رفتن آتا و اکتای همراه
اصالن و بی بی جان و آسکی دور هم جمع می شدیم

جای پشتی ها عوض شده بود ، رنگ دیوار ها تیره شده و
گلدان های جدیدی گوشه دیوار ، پشت پنجره بودند

سمت اتاقش رفتم
کنار در ایستادم و ناخوداگاه دستم را جلو دراز کردم

در آرام باز شد

پشت به من دستش را به دیوار گرفته بود تا بلند شود

 الغر تر شده بود
احساس میکردم حتی قدش هم کوتاه شده است!

 نمی دانستم چه بگویم

سالم؟ من آمدم؟ من بعد ده سال برگشتم!

ناخوداگاه با همان صدای پربغض زمزمه کردم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

_ بی بی جان؟

دستانش روی دیوار ثابت ماند و پاهایش حرکت نکرد
سرجایش خشک شد!

کیف از میان دست هایم سر خورد و روی زمین افتاد

لنگان لنگان سمتم برگشت

چین و چروک صورتش زیادی توی چشم می آمد و
موهایش یک دست سفید شده بود

چشمانش از اشک درخشید :

 _ االی؟

 جلو رفتم
بازویش را که گرفتم با دستانش صورتم را قاب کرد :

_ آی هللا ... ازت خواستم بیاریش و آوردی؟ آی هللا ... بعد
ده سال شنیدی حرف دلمو؟

بغضش منفجر شد و دستش را پشت گردنم انداخت

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 
 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

سرم که در آغوشش فرو رفت اشک روی گونه هایم سقوط
کرد و او گهواره وار تکانم داد :

... خانم شدی ... رفتی و دلمو خون کردی _ بزرگ شدی 
اما حاالال پروانه شدی

روی زمین زانو زد
کنارش نشستم و او اشک هایم را پاک کرد :

_ فدای تو بشم من ... دختر خوشگلم ... دختر عزیزم ...
طفل معصومم ... ده سال ازت بی خبر بودم ... ده سال چی

بهت گذشت؟ ده سال چی بهم گذشت؟

گونه هایم را نوازش کرد و نالید :

_ حرف بزن ... بگو ... بذار باور کنم اینجایی ... یا شاید
خوابم ... مثل همیشه که خوابم و تو هستی ... آسکی

هست ... دخترام کنارمن

اشک از چانه ام روی زمین سقوط کرد
دست هایم را روی دست هایش گذاشتم و لب زدم :



 

   

* * * * * * *

بی توجه به کثیف شدن لباس هایم لبه ی پشت بام نشستم و
چشمانم را بستم

باد میان موهایم وزید و دست هایم مشت شد

انگار همه چیز تازه اتفاق افتاده بود

انگار همین چنددقیقه پیش آسکی از پشت بام پایین پریده
بود ، محمد و آتا درگیر شده بودند و بی بی جان کنارم زجه

می زد

با شنیدن صدای باز و بسته شدن در خانه دندان هایم را
 روی هم فشردم و چشمانم را باز کردم

چند ثانیه بعد صدای آشنای اکتای به گوشم رسید :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ کنارتیم ... من هستم ... آسکیم هست ... مطمئنم هست
بیبیجان ... من حسش میکنم

_



سبا ساالر

جگوار 

_ اصالن؟ اینا چی میگن؟ اصالن؟

انگار وارد خانه شد که صدایش دور شد
لبم را گزیدم

همه چیز تکرار می شد با یک فرق!
من االی ده سال پیش نبودم ...

_ چرا گریه می کنی؟

با شنیدن صدای ظریفش درجا پریدم
سرم را عقب برگرداندم و چشمم به صورت زیادی آشنایش

افتاد :

_ گریه نمیکنم

موهای فرش آزاد روی شانه هایش ریخته بود و لب های
قرمزش را غنچه کرده بود

شاید اگر زمانی می گفتند روزی دلت برای نگاه متفکر
دختر اکتای ضعف میرود مسخره شان میکردم!

اشک هایم را پاک کردم و دستم را سمتش گرفتم :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ بیا

تخس ابرو باال انداخت :

_ نمیام

_ من ... من عمه تم!

_ می دونم ... بابام گفته لب پشت بوم نرم

ابرویم باال پرید

اکتای پدر شده بود!
اکتای نگران دخترش بود ...

_ بعد ازینکه سمن یک بار از روی پله ها افتاد

سمن خواهرش بود؟!
جمله ام را اصالح کردم!

اکتای نگران دخترهایش بود...

_ سمن خواهرته؟

_ آره

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ بازم خواهر داری؟

_ تو دل مامانمه ... مامان میگه نمی دونیم خواهره یا داداش
... بابا میگه وای به حالته اینبارم دختر باشه

بغض کرده سرم را به نشان تایید تکان دادم

 بیچاره او
بیچاره سمن

بیچاره مادرشان
بیچاره بچه دنیا نیامده با هر جنسیتی که هست....

_ 

_ اگر از لب پشت بوم بیام کنار میای بغلم؟

چشمانش را روی هم گذاشت :

_ آره

از جا بلند شدم و آرام سمتش رفتم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
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روبه رویش زانو زدم و دست هایم را باز کردم

بدون مخالفت سرش را روی سینه ام گذاشت ، چند ثانیه
معذب همانطور ثابت ماند و بعد سریع فاصله گرفت

حرفی نزدم
ایستادم و دستی به موهای زیبایش کشیدم که سمت راه پله

برگشت

پایین احتماالال بحث بود
می توانستم تصور کنم!

اکتای خشمگین فریاد می کشید ، آتا با جدیت برخورد
میکرد و بیبی جان نگران میانشان می چرخید

دلم نمی خواست با چنین صحنه ای روبه رو شود ...

_کجا میری؟

_ بابا دارن دعوا میکنن ... بیبی جان گریه میکنه حتما ...
اگر من باشم کمتر گریه میکنه

تلخ لبخند زدم
او دختر اکتای بود!

جگوار سبا ساالالر 



سبا ساالر

جگوار 

دختر این خانه
االی و آسکی دوم ...

چطور انتظار داشتم نفهمد؟!

شک نداشتم او با همین نه سال سنش کم چنین درگیری
هایی را ندیده بود

دستم را سمتش دراز کردم :

_ با هم بریم؟

سر تکان داد
دستش را که میان دستم گذاشت سمت راه پله برگشتم

صدای اکتای از خشم می لرزید :

_ داره دروغ میگه؟ پس کو؟ اگه راست میگفت کجاست؟

آتا حرفش را ادامه داد و من با شنیدن صدایش بعد از ده
سال کم مانده بود روی پله ها بیفتم :

_ اصالن مگه بچه ای؟ من به تو احترام گذاشتن یاد ندادم
که روبه روی بزرگ ترت ایستادی؟ آبرومونو بردی
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اکتای قبل از او گفت :

_ بحث بی احترامی اصالن به اون پیرمرده؟! یا حرفی که
زد؟! کجاست؟!

پله آخر را رفتم و دست سوگول را فشردم تا صبر کند

آتا آرام و جدی جوابش را داد :

_ کسی اینجا نیست ... تمومش کن اکتای

_ 

آرام جلو رفتم

سوگول دستش را کشید و زودتر از من سمت بی بی جان که
نگران روی زمین نشسته بود دوید

با رفتن او سر اکتای عقب برگشت :

_ سوگول کجا ...
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چشمش که به من افتاد جمله اش ناقص ماند

خیره نگاهش کردم
تارهای جوگندمی موهای کنار سرش جذابش کرده بود

ریش کوتاهی داشت و شبیه به پسرجوانی که آخرین بار
دیدم نبود

مردی جذاب و جاافتاده با چهره ای مردانه و کمی خشن

لب هایش را حرکت داد :

_ پس راسته ...

آتا دستش را به دیوار گرفت
احساس کردم چشمانش تر شد

تارهای مو سفیدش تمام سرش را در برگرفته و چین و
چروک های صورتش چندبرابر شده بود

آرام زمزمه کرد :

_ االالی؟
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اکتای ابرو درهم کشید اما نگاهش هنوز هم خیره و مبهوت
بود :

_ چطور اومدی؟

بیبی جان نالید :

_ دیرم کرد ... ده سال منتظرش بودم ... اومده خونهاش

اش خونهی شوهرشه! _ خونه 

سوگول گونه ی بیبی جان را نوازش کرد و او تشر زد :

_ خونه ی پدرش که هست

_ همون پدری که ده سال پیش با کاراش بیآبروش کرد؟!

صدایم می لرزید اما جدی بود :

_ اومدم بیبیجان و برادرمو ببینم!

مکثی کردم و ادامه دادم :

_ تنها برادرم!
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انگار انتظار نداشت جواب بدهم :

_ بی جا کردی اومدی

_ تو چه کاره ای؟ این روستا رو خریدی یا این خونه رو؟

به آتا اشاره زد :

_ صاحب خونه اینجاست! خودش باید بیرونت کنه که
بفهمی نباید با برگشتت دوباره حرفمونو بندازی تو زبونا؟!

به آتا نگاه نکردم ...
می دانستم مثل همیشه پشتیبان اکتای است

_ نترس تو این خونه نمیمونم! اما همین نزدیکیم ... اردبیل
میمونم و هروقت که بخوام برای دیدن بی بی جان و اصالن

میام ... میام سرخاک آسکی و آنا و تو هم کاری نمیتونی
بکنی اکتای .. . من االی چهارده ساله نیستم که هر حرف

زوری بزنی سکوت کنم ... همونقدر که تو حق داری اینجا
باشی منم دارم! آتا نمیخواد؟! باشه! اینجا نمیمونم اما برای

دیدن بی بی جان و اصالن حتی آتا هم نمیتونه مانع بشه

_ 
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انگشتش را هشدار آمیز سمتم گرفت :

_ به قرآن کاری میکنم که ...

میان جمله اش پریدم :

_ چیکار میکنید؟! منم می کشید؟ مثل آسکی؟

_ آسکی رو حماقت خودش کشت نه ما! اما تو رو الزم
باشه می کشم ... شک نکن می کشم

بی بی جان روی پایش کوبید :

_ بره منم میرم ... کنار در می شینم تا همه ی اونایی که از
بی آبرویی پیششون میترسی بفهمن تو این خونه چه خبره

با خشم دستم را به گونه ام کشیدم تا اشک های احتمالی را
پاک کنم و عصبی خندیدم :

_ نه بی بی جان ... مادربزرگش شب تو خیابون سر رو
زمین بذاره که بی آبرویی نیست ... خواهرش بعد ده سال

برگرده بی آبروییه!
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سوگول با اخم های درهم رو به من چشم غره رفت

از حرف هایمان سر در نمی آورد
احتماالال ازینکه پدرش را عصبی کردم دلخور بود!

اصالالن دستم را گرفت :

_ بیا بریم ... شب یک جایی رو پیدا میکنم ... خودمم
هرجا تو باشی میمونم

اکتای با خشم سر تکان داد :

_ آره ... که کل مردم رو خبردار کنید آره؟

چندقدم جلو آمد :

_ اصالال شوهرت کجاست دختر؟ میخوای بیای اینجا؟ با
شوهرت بیا! حداقل اینطوری میشه در دهن مردم رو بست

تا اون رسوایی کمتر به چشم بیاد

کوبیدم : ناخوداگاه محکم مشتم را روی سینه اش 
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کدوم رسوایی؟ خواهرتو با مردی از باباش بزرگتر پای  _
سفره عقد نشوندید و وقتی خودشو کشت خواستی خواهر

چهارده سالتو بدی بهش؟! رسوایی اینه؟ رسوایی تو و امثال
تو هستین نه من!

مشتم را میان دستانش گرفت و همانطور که با خشم میفشرد
فریاد زد :

_ چیکار میکردم؟! غیرتم اجازه نمیداد آبروی کل خانواده
بره

بلند تر از او جواب دادم
آنقدر بلند و عصبی که حنجره ام سوخت :

و کثیفتون که بهتون _ گند بزنن به این تعصب احمقانه 
 میده از باالالی سر جنازه خواهر جوونتون بلند شید و

اجازه
برای خواهر دیگتون که

چهارده سالشم نشده با مرد شصت ساله سفره عقد بچینید!
لعنت به هر تعریفی که از کلمه تعصب دارید! لعنت به این

کلمه ، لعنت به تو ، لعنت به هر نر دیگه ای که مثل تو
احمقه که نمیفهمه زن ناموس کسی نیست!

به نفس نفس افتادم و با بدن لرزان شمرده شمرده ادامه دادم
:
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بغضم منفجر شد
این اشک ها از چهارده سالگی در چشمانم حبس بودند!

با همان دید تار خیره صورتش شدم و با هر کلمه ای که
می گفتم انگشت اشاره ام را روی سینه اش می کوبیدم :

_ از تو ، از این جهنم ، از این قبرستونی که اسمش رو
گذاشتید خونه ، از تک تک مرد هایی که تو سرشونR عقل

نیست و تمام زنایی که با این وضع کنار اومدن و بهش
عادت کردن متنفرم اکتای متنفرم!

دستش باال آمد و من نگاه پر از خشم و نفرتم را حتی برای
ثانیه ای از صورتش نگرفتم

بی بی جان جیغ کشید و با همان حال مریض و پاهای
دردناک خودش را سمت ما کشید ، سوگول در خودش جمع
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_ لعنت به هر زنی که خودش رو ناموس کسی میدونه و
اسم حماقت مردهای اطرافش رو میذاره تعصب!

_
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شد ، اصالالن سمت اکتای خیز برداشت و نگاه گستاخ من
همچنان به چشمان اکتای خیره بود

باالالخره دستش با ضرب روی صورتم پایین آمد

آنقدر محکم که کل صورتم برای ثانیه ای داغ شد

سرم سمت راست چرخید و گوشه لبم میان دندان هایم ماند

بالالفاصله دهانم پر از خون شد اما درد نداشت!

هیچ دردی حس نمیکردم

خندیدم
ابتدا آرام و بعد بلند و بلند تر

 وحشیانه عقب هولش داد و با عصبانیت یقه اش را
اصالالن

گرفت

در گوش هایم برای چند ثانیه صدای سوت پیچید و نتوانستم
تشخیص دهم با آن شدت از خشم چه بر سر اکتای فریاد زد

خون دهانم را بیرون تف کردم و دوباره خندیدم
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سری تکان دادم و خیره چشمان قرمز شده اش شدم :

_ بازم همو میبینیم! تمام مردم اینجا ، تکتکشون بازم منو
میبینن ، هربار داستان منو آسکی رو در گوش هم تعریف  
میکنن و قضاوتشون برای من کوچکترین اهمیتی نداره!  

دستم را به لبم که خونریزی اش قطع نمیشد کشیدم و سمت
در رفتم

لعنت به من که فکر میکردم اکتای بعد از ده سال تغییر
کرده است!

جهل تغییر نمیکند ...

دستم را به دستگیره در رساندم که صدای لرزان آتا خشکم
کرد :

_ االالی؟

بدون اینکه برگردم سرجایم ایستادم

پدرم بود ...
صدایش شکسته شده بود

شباهت زیادی به مرد ده سال پیش نداشت
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_ بمون!

_ 

اکتای غرید :

_ آتا؟

بی توجه به او ادامه داد :

_ تو اتاق خودت و آسکی بمون

آرام زمرمه کردم :

_ اینجا نمیمونم

_ تا اردبیل پیاده نمیشه رفت ... کسی هم که تو جاده برای
یک دختر تنها بایسته معلوم نیست چه نیتی داره ... بمون

 می خواست بمانم
اگر نمی خواست اهمیتی نمی داد!

وگرنه ده سال پیش چرا فکر تنهایی مرا نمی کرد...
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اکتای غرید :

_ سوگول بریم

سمتشان برگشتم
لب های سوگول آویزان شد :

_ بمونم پیش بی بی جان؟

اکتای بی توجه دستش را کشید و سمت آتا برگشت :

_ نه من ، نه بچه هام و زنم تا وقتی این اینجاست پا تو این
خونه نمیذاریم

عقب برگشت و در را بهم کوبید

اصالن سرم را میان دستانش گرفت :

_ داره خون میاد

بی بی جان گریه کنان نالید :

_ بیا کمک کن بلندشم اصالن
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صدای آتا متوقفشان کرد :

_ الزم نیست ... من درستش میکنم

اصالن دستم را گرفت :

_ خودم هستم

بی بی جان مداخله کرد :

_ شما نمیتونید  . .. خودم بلند میشم

و دل بی تابم چه قدر احتیاج داشت به این سری نگرانی
ها ...

زخم لبم از آن چیزی که فکر میکردم عمیق تر بود

دندان هایم کامل به لبم آسیب رسانده بودند و با هر حرکت
دوباره خون از زخم راه می افتاد

_ شوهرت ...

آتا باالی سرم ایستاده بود
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آرام جوابش را دادم
با صداقت!

_ پیش زن حاملشه!

هر سه مات نگاهمان کردند و باالخره اصالن عصبی و
ناراحت غرید :

_ کثافت ... خدا لعنتش...

ناخوداگاه دستم را روی لبش گذاشتم :

_ نه

بی بی جان که تازه آرام شده بود دوباره زیر گریه زد و آتا
مات غرید :

_ چرا

پوزخند زدم :

_ چون آدمایی مثل آدم های اینجا ، تو کل دنیا هستن
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_ به اون پسر نمیومد شبیه ما باشه

سر تکان دادم
نبود ...

امیرواالیی که تمام راه تا اردبیل حداقل ده بار با مهراب و
ساره تماس گرفته بود هیچ شباهتی به آن ها نداشت ...

_ نیست! شبیه شما نیست ...

_ 

_ میخوای چیکار کنی؟

اصالن جوابش را داد :

_ میمونه پیش ما!

_ زن متاهل؟! بدون شوهرش؟

بی بی جان ناله زد :

_ اون پسر به من قول داد ... قول داد خوشبختت کنه
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آتا کالفه زمزمه کرد :

_ چیکار کردی دختر؟

اصالن دوباره تکرار کرد :

_ اگر اینبارم به زور بفرستیدش و مجبورش کنید بره منم
باهاش میرم

آرام زمزمه کردم :

_ من نمیخوام بمونم

_ بسه االی... از کی میترسی؟ اکتای؟ غلط میکنه کاری
کنه ... من نمیذارم

آتا هشدار داد :

_ اصالن

لبخند زدم
اصالن عزیزم ...
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من نیومدم که بمونم اصالالن ... شاید چند روز ، شاید چند
_

 و شایدم چند ماه ... نمی دونم اصالالن نمی دونم ... اما  
هفته

برای موندن نیومدم  

آب دهنم را فرو دادم و از جا بلند شدم
بی بی جان کیسه یخ و دستمال کاغذی را از روی صورتم

پایین آورد و من خیره ی آتا شدم :

 امشب میمونم ... میخوام کنار بی بی جان و اصالالن باشم
_

... فردا میرم

_ کجا؟

_ ده سال از جام خبر نداشتید ... االالنم نپرسید

سمت اتاق رفتم
انگار ده سال پیش بود

روی زمین نشسته بودم و آسکی موهایم را می بافت

چشمانم را بستم

هنوز هم می توانستم تصورش کنم
صورتش را ، نگاهش را ، نرمی دستانش را

جگوار سبا ساالالر 



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

روی تخت یک نفره دراز کشیدم و صورتم را در بالشت
فرو بردم که در اتاق باز شد

اصالالن سرش را داخل آورد :

_ میخوام پتو بردارم ... مزاحمت نمیشم

لبخند زدم
بزرگ شده بود!

هم سن بودیم اما او از نظرم همیشه برادر کوچکتر بود...

دستم را سمتش گرفتم :

_ بیا

دودل نگاهم کرد
خجالت میکشید؟!

بغض کرده خندیدم :

_ بیا دیگه

با شک جلو آمد و باالالی سرم ایستاد
دستش را کشیدم
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موهایم را نوازش کرد و از این ده سال برایم گفت

از پا درد بی بی جان که بعضی اوقات عاصی اش می کرد

از اکتای و آیدا که برخالف انتظارم رابطه شان باهم خوب
بود و آیدا با اخالق اکتای کنار می آمد

 از برادرزاده هایمان!
سوگول ، سمن و بچه ی بعدی که اکتای دستور داده بود

باید پسر شود!
انگار با خواست او چیزی تغییر میکرد!

از آتا که این سال های اخیر همه چیز را به او و اکتای
سپرده بود و روزهایش یا در این اتاق و یا سرخاک آسکی

و آنا می گذشت

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

گوشه تخت نشست و من سرم را روی پایش گذاشتم
با محبت که خم شد و موهایم را بوسید خندیدم :

_ دلم به اندازه ده سال برات تنگ شده داداشی

_



سبا ساالر

جگوار 

از خودش گفت
درسش را خوانده بود و در کنکور شرکت کرده بود!

باورم نمی شد اما برادرم معلم بود

رتبه ام را که شنید به قهقهه افتاد و من از شنیدن رتبه سه
رقمی اش با مشت به جان سینه اش افتادم و او تنها خندید و

اعتراضی نکرد

بی بی جان لنگان در اتاق را باز کرد و با دیدنمان بغض
کرده نالید :

_ هللا سنه شوکر

)خدایا شکرت(

دستم را سمتش گرفتم :

_ امشب پیش ما بخواب

_ رو تخت یک نفره دوتا دوتا مهمون دعوت میکنی
دخترجان؟

خندیدم ، بالشت هاراروی زمین انداختم و دست اصالن را
هم کشیدم :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ روی تخت جا نیست ... زمین که هست!

چشمانش تغییر نکرده بود
هنوز همان چشمان ده سال پیش بود اما از صورتش چیزی

نمانده بود

دست هایش لرزش داشت و به شدت الالغر شده بود

آرام سمتمان آمد و پتوها را از کمد بیرون کشید :

_ اینجا سرده مادر ... تهران که نیست رو زمین
خوابیدی ... تا صبح یخ میکنید

وسطشان دراز کشیدم

یک سمتم اصالالن بود و سمت دیگر بی بی جان

با دست راستم دست بی بی جان را گرفتم و با دست دیگر
دست اصالالن را

هر سه به سقف خیره شدیم و من بغض کرده خندیدم :



 

بی بی جان ارام گفت :

_ شوهرت چی میشه دخترجان؟

انگار نشنیدم :

_ میخوام آزمون وکالت بدم ... خوب درس میخونم قبول
شم ... خوبه بی بی جان؟ اصالن معلم شده ، منم وکیل

میشم! ازینجا میبریمت

_ تا کی اینجا میمونی شکوفه گیالسم؟ ما خانوادتیم اما اون
پسر چی؟ دلم باهاش صاف نمیشه اما وقتی تو نمیذاری

بدش رو بگیم یعنی خوبه...

خوب بود!
امیرواالی من خوب بود...

اشک از گوشه چشمم سرازیر شد و آرام نالیدم:

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ میشه امشب رو نخوابیم؟! تا صبح حرف بزنید و من
گوش بدم ... به اندازه ده سال تا صبح برام حرف بزنید

_



سبا ساالر

جگوار 

_ بی بی جان؟

_ جان

_ دلم براش تنگ شده

_ برگرد خونه ات خوشگلم ... خونه اتو دوباره بساز و با
شوهرت بیا

آرام لب زدم :

_ برمی گردم

_ کی پس؟

آرام خندیدم :

_ به همین زودی ازم خسته شدی؟

_ چندساعته رسیدی دختر ... االن بخوای بری من نمیذارم!
اما تو چشمات نمیبینم قصد برگشتن داشته باشی االی

بی جان لب زدم :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

  
  

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ خب حرف چشمام با حرف دلم یکی نیست

_ زندگیت رو درست میکنی مگه نه االالی؟

آرام جواب دادم :

_ درست میکنم

_ پس چرا اینجایی؟

_ چون بعضی وقتا فایده نداره بیبیجان ... هرچه قدر
زور بزنی آخرش اونی نمیشه که میخوای ... باید زمان

بدی ... تا اونطور که میخواد جلو بره و راهش رو پیدا کنه
... من خیلی سعی کردم ... خیلی تحمل کردم ... حاالال

وقتشه رها کنم

گفتم ، لبم را محکم گزیدم و از جا بلند شدم

اصالالن گیج از خواب پرید :

_ چی شد؟

موبایلم را با شانزده تماس بی پاسخ باالال گرفتم و خیره ی
آنتنش شدم :

جگوار سبا ساالالر 



 

" چهار ماه بعد "

سوگول دستش را زیر چانه اش گذاشت و ناراضی رو به
من شانه باال انداخت :

_ بابام خوشش نمیاد موهاشو اون شکلی کردی

به سمن دو ساله که بی مخالفت پایین پایم نشسته بود و با
دقت به صفحه موبایل خیره بود نگاه کردم

موهای کم  پشتش را نامنظم با کش دو طرف سرش بسته
بودم و اصال قشنگ نشده بود

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ به مهراب خبر ندادم اینجام ... نگرانم شده ... قرار بود
صبح منتظرش بمونم

با شنیدن صدای بوق پوف کشیدم و منتظر ماندم

شک نداشتم حسابی سرزنش می شوم...

_



 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

یاد نداشتم! اولین بار بود آن ها کنارم تنها بودند

در این چهار ماه هروقت آمده بودند آیدا اجازه نمی داد زیاد
با من تنها بمانند اما امشب آنقدر شلوغ بود که چاره ی

دیگری نداشت

بی اعتنا شانه باالال انداختم :

_ برام مهم نیست

موبایل را از دست سمن گرفتم و به صدای جیغش توجه
نکردم

سوگول نگاهم کرد :

_ بیبی جان گفت االالی کم کم میره ... آره عمه؟ نرو ...
امشب بری عمو اصالالن ناراحت میشه

میماندم! به قول سوگول قصد نداشتم اصالالن را در شب
نامزدی اش ناراحت کنم

سمن را در آغوش گرفتم و گونه اش را بوسیدم

صورتش شبیه آیدا بود اما چشم و ابروی اکتای را داشت

جگوار سبا ساالالر 



 

سوگول از پنجره بیرون را دید زد:

_ میای بریم کنار حوض بازی کنیم؟

_ بیرون شلوغه؟

_ فقط چند نفر

 هنوز همه نیامده بودند ...
تا شب زیاد مانده بود

سوگول دوباره پرحرفی کرد :

_ چرا لباس خوشگالتو نمی پوشی؟

_ لباس خوشگل ندارم

_ بی بی جان داره ... تو صندوقشه ... میخوای بگم بهت
بده؟ اگر من بخوام میده!

لبخند زدم
چهار ماه پیش که ده روز از رسیدنمان گذشته بود با زور
مهراب و ساره را مجبور کردم برگردند و بعد جواب تلفن

هیچ کدامشان را ندادم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

هیچ کس جز یک نفر

حاج سپهبد سزاوار!

می دانستم مثل بقیه نیست
در تماس هایش مثل مامان گلی از مریم نمی گوید و نفرین

نمی کند ، مثل چاوش اصرار نمی کند برگردم و شبیه ساره
سرزنشم نمی کند

فقط هر ماه تماس میگرفت و در همان چند ثانیه حالم را می
پرسید و بعد ادامه می داد این ماه برمیگردم یا نه

با شنیدن جواب منفی ام ثانیه ای سکوت کرده و بعد بدون
اصرار تماس را قطع می کرد

_ 

_ اذیتت کرد؟

سرم را باال گرفتم
آیدا بود

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

 را از شکم برآمده اش دزدیدم و سمن را که در تالالش
نگاهم

بود گردنبندم را به دهانش ببرد سمتش گرفتم :

_ اذیتم نکرد

بی میل سری تکان داد و خواست سمن را بغل کند که
ناخوداگاه عقب کشیدمش

ابرویش باالال پرید و من هول شده توضیح دادم :

_ سنگینه ... برات خوب نیست ... تو خونه ی خودتونم
بغلش میگیری؟

ابروهایش از هم فاصله گرفت و کمی نرم شد :

_ این مراقبتا برای بچهی اوله ... از اولی که رد شد دیگه
مجبوری! بغل نگیرم چیکار کنم؟

پیراهن زرشکی پولک داری به تن کرده بود که بلندی اش
تا روی مچ پا میرسید

به شکمش خیره شدم و ناخوداگاه لبم را گزیدم
شکم مریم هم برآمده شده بود؟

ی او احتماالال شش یا هفت ماهه بود... بچه 

جگوار سبا ساالالر 



 

محتاط دستم را سمت شکمش بردم :

_ میشه ... میشه لمسش کنم؟

آرام جواب داد :

_ میشه

دستم را روی شکمش گذاشتم و فکر کردم
او هم دستش را روی شکم مریم می گذارد؟!

چند ماهته؟ _

_ آخرش ... همین روزا دنیا میاد

مکث کرد و نگاهی به دستم که روی شکمش بود انداخت :

_ تو بچه نداری؟ خیلی وقته ازدواج کردی ...

سوگول گفت :

_ گوشیت روشن شد عمه

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

بی بی جان آرام داخل شد و ظرف شیرینی محلی را جلویم
گذاشت :

_ االی لباست رو عوض کن از اتاق بیا بیرون ... بخاطر
اصالن ... این بچه ذوق داره که تو هستی

_ آخر شب می بینمش

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

میدانستم احتماالال پیام تبلیغاتی ست و چیز مهمی نیست اما
بهترین فرصت برای فرار کردن از سواالالت آیدا بود

موبایل را که برداشتم از اتاق بیرون رفتند

درست حدس زده بودم
پیامک تبلیغاتی را نخوانده پاک کردم و خواستم صفحه را

خاموش کنم که چشمم به تلگرام و اینستاگرامم افتاد

روزها بود حس و حال چک کردنشان را نداشتم

:Channel
_



 

  

 

 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ نترس ... من هستم ، اصالالن هست ... کسی جرات
نمیکنه حرفی بزنه

به سادگی اش لبخند زدم :

_ نمیترسم بیبی جان ... من چندبار تنها از این خونه
بیرون زدم تو این چهارماه! از چی بترسم؟ این مردم فقط

حرف و ادعان ... نمیام بیرون چون حوصلشون رو
ندارم ... شب اصالالن هم خراب میشه

غمگین سر تکان داد
تنها که شدم اینستاگرامم را باز کردم

انگشت هایم ناخوداگاه بیتوجه به پیام های جدید پیجش را
سرچ زد

جز پستی جدید برای سه ماه پیش چیز دیگری نبود

موبایل را به صورتم نزدیک کردم ، نیم نگاهی به عکس
انداختم و کپشن را خواندم

" همیشه كسانی هستند
آغوش بگیریم، آنها را در  كه در نهایت دلتنگی نمی توانیم 

بدترین اتفاق شاید همین باشد...* "

جگوار سبا ساالالر 



 

 

 

 

 
  

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

نفسم را بیرون پوف کردم و خسته به دیوار پشت سر تکیه
دادم

کاش عکسی از خودش بود

کاش فیلمی بود چند ثانیه ای اما با صدای خودش

کاش می دانست من دلم برای دیدن صورتش و شنیدن
صدایش تنگ شده است

جدیدا تماس نمیگرفت

می دانست پاسخی دریافت نمیکند

می دانستم اگر جواب دهم و صدایش را بشنوم تا روزها
حالم خوب نمیشود

هر چند شب یکبار پیام میداد " خوبی؟ "
و من هم هرچند شب یکبار جوابش را میدادم " خوبم "

و هردویمان میدانستیم این مختصر گفتن ها از سر بی
حوصلگی و وقت نداشتن نیست که ما تا آخر عمر برای هم

وقت و حوصله داشتیم

جگوار سبا ساالالر 



 

  
 

 

دفعه دوم که بی بی جان وارد اتاق می شود چشم هایم
اشکی ست و اینبار کوتاه نمی آید

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

یک کلمه میپرسید و یک کلمه جواب میدادم اما دقایقی
طوالالنی در صفحه پیام هایش تایپ میکردم

که خوب نیستم
که دلم تنگ شده

که بیخیال هرکار کردی و هرکار کردم
بی خیال هرچه گفتی و هرچه گفتم

بی خیال هرکس جز خودم و خودت ، من دلم همین لحظه
تو را میخواهد

پیام هایی که ارسال نشده پاک می شدند

و من شک نداشتم او هم زیاد از این سری پیام ها دارد...

________
* ایلهان برک

_



سبا ساالر

جگوار 

با زور بلندم می کند :

_ مراسم برادرته و اینجا نشستی غصه میخوری؟ اون بچه
خودش رو کشت بس که پرسید االی کو؟ چشمای اشکیت رو

ببینه داغون میشه

دستم را کشیدم :

_ اینطوری بیام؟

به لباس هایم نگاه کرد
تونیک و شلوار جینم را مردم اینجا نمی پوشیدند و من هم
از زمان آمدن بی توجه به نگاه هایشان لباس محلی به تن

نکرده بودم

ارام سمت صندوقچه بزرگ کنار اتاق رفت و بازش کرد

همانطور که زانوی دردناکش را می مالید با حسرت گفت :

_ می خواستم شب نامزدی خودت بدم بپوشی ... قسمت نشد

پیراهن نیلی رنگ را از دستش گرفتم و لبخند زدم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

 

  

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

چشم هایش از اشک می درخشید و من قصد بیشتر ناراحت
کردنش را نداشتم

پیراهن را که به تن زدم اینبار چشمان خودم تر شد

بلندی اش تا مچ پایم می رسید و پولک های ریز زیبایش
زیر نور برق می زد

دامن شلیتهای زیرش به چشم نمی آمد اما پوشیدمش

روسری نیلی ساده را روی موهایم انداختم و چارقد آبی
 را به سلیقه خودم باالالی پیشانیام گذاشتم و پشت
آسمانی

گردنم گرهش زدم  

پولک ها روی پیشانی ام را گرفت و موهای فرم از
زیرشان نمایان شد

جلیقه بدون آستین آبی رنگ را روی پیراهن پوشیدم و
روبهرویش ایستادم

_ خوبه بیبیجان؟

بغض کرده خندید :



 

  
 

  

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

 هللاهللاهللاهللا احسن الخالقین ... شکوفه گیالالسم ... قربون
_ فتبارک

خدا برم که اگر بخواد خودش درست میکنه ... فکر
میکردم میمیرم و تو رو توی این لباس نمیبینم ... منتظر

 سوگول بزرگ شه ... میبینیش چه قدر شبیهته االالی؟
بودم

 تو رو از خونه بیرون کرد و خدا سال بعد یک االالی
اکتای

دیگه بهش داد

در آینه به خودم خیره شدم و زیر لب زمزمه کردم :

 خدا نکنه سوگول بشه یک االالی دیگه ... بریم بیبیجان؟
_

اصالالن منتظره ها

با محبت خندید و دستش را به دیوار گرفت تا بلند شود که
موبایلم لرزید

چشمانم مات خیره به شمارهی عمارت ماند و ضربان قلبم
باالال رفت

ناخوداگاه دستانم مشت شد
نمیدانستم چه کسی پشت خط است اما نگرانی در همان

چند ثانیه امانم را برید...

_



 

بی بی جان آرام دستم را گرفت :

_ امشب ول کن اون ماسماسک رو االی

دودل نگاهش کردم
تماس قطع شد و چندثانیه بعد دوباره شروع به زنگ زدن

کرد

ارام زمزمه کردم :

_ از خونه ست ... جواب بدم؟

بی مخالفت گونه ام را نوازش کرد :

_ جواب بده ... دلت اونجاست و از من می پرسی جواب
بدم؟ چشمات دلتنگه دختر جان

آرام سمت در رفت و من ازینکه به عصا نیاز داشت غصه
میخوردم :

_ تموم که شد بیا بیرون ... باشه االی؟ بذار هم خودت
آروم بگیری هم اون بچه هم اکتای!

جگوار سبا ساالر
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بی اعتنا به صدای زنگ ابرو باالال انداختم :

_ اکتای؟!

آرام و گرفته خندید :

بخاطر تو یک کلمه هم باهاش حرف  Rاصالالن روزهاست 
_

نزده کالالفه شده ... اتابک هم شاید به روی هیچکس حتی
خودش نیاره اما کنارته االالی

شانه باالال انداختم و با ابرو به موبایل اشاره زدم :

_ جواب بدم میام ... بخاطر اصالالن!

لبخند زد و در را پشت سرش بست

نفس عمیقی کشیدم و دایره سبز را فشردم :

_ بله؟

صدای لرزان مامانگلی یاداور شد چه قدر دلم برایش تنگ
شده است :

_ االالی؟

جگوار سبا ساالالر 



 

_ مامان گلی؟

صدایش بیشتر لرزید :

 _ االی؟ خوبی عزیزدل گلین؟

سعی کردم ارام باشم اما نمی شد
هر خبری که به او مربوط می شد و هرکسی که به او ربط

داشت مرا تا مرز جنون پیش می برد

به خودم تلقین کردم
" فقط میخواسته حالت رو بپرسه"

_ خوبم مامان گلی خوبم ... داری گریه می کنی؟! آخه چرا؟
بخدا من حالم خوبه و...

جمله ام تمام نشده صدای شکستن چیزی و بعد فریادی
مردانه از آن سمت خط شنیده شد و بغض مامان گلی هم

زمان منفجر شد :

_ بیا االی ... بیا ببین چه خاکی تو سرمون شد

_ 
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 وا رفتم 
 زبانم را به سختی در دهان چرخاندم :

_ چی شده؟

_ بیا االی

_ کی داره داد میزنه؟

صدای فریاد آشنای دیگری آمد و من آرام پرسیدم :

_ امیرواالست؟

_ چرا نمیای قربونت برم؟ از ما فرار کردی االی؟
میخوای وقتی برگردی که امیر نباشه؟ چی بگم که حق
داری ... چی بگم که بیشتر از همه تو حق داری اما...

بلند زیر گریه زد و من نالیدم :

_ چی شده مامان گلی؟ دارم سکته میکنم...

صدای فریاد حاج بابا بود :

جگوار سبا ساالر
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_ گلین؟

دوباره پرسیدم :

_ چی شده مامان گلی؟ توروخدا حرف بزن

 قبل ازین که حرفی بزند صدای فریاد خشمگین دیگری آمد

عصبی جمالتی را داد می کشید که نمیتوانستم تشخیصشان
دهم

تماس قطع شد

ناتوان روی تخت نشستم و سرم را چنگ زدم
بغض کرده پیشانی ام را فشردم :

_ خدایا ... خدایا ... خدایا ... من چیکار کنم؟

امیرواال بود ...
شک نداشتم خودش بود

چشمم به چمدان گوشه اتاق افتاد و اشک گونه هایم را خیس
کرد :

جگوار سبا ساالر
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_ خدایا اصال منو می بینی؟

لبم را گزیدم
صدای فریاد های گرفته اش در سرم پیچید و آشفته ترم کرد

در یک ثانیه تصمیمم را گرفتم

گیج از جا بلند شدم و سمت چمدان رفتم
چند وسیله و لباسی که به دستم آمد را در چمدان چپاندم و

راست ایستادم

کنترل دست هایم دست خودم نبود
کنترل پاهایم ، کنترل اشک هایم ...

انگار سلول به سلول بدنم بدون پیروی از مغزم سمت
امیرواال کشیده می شد

در را که باز کردم نگاه های سنگینشان سمتم برگشت

زن هایی که اکثرا لباس های محلی به تن داشتند و قسمت
باالی خانه مرد هایی که تعدادشان از زن ها کمتر بود
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اصالن عصبی بازویم را گرفت :

_ چی میگی االی؟

_ می خوام برم تهران
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اصالالن با دیدنم از کنار شیرین ، دختر نوزده ساله ای که
موهای بور و چشمان روشنش مرا به یاد آسکی می انداخت

بلند شد و با محبت خیره ام شد

چشمانش که سمت چمدان کشیده شد با رنگ پریده ، دلخور
و عصبی سر تکان داد

انگار باورش نمیشد...

چندقدم جلو آمد و ناباور به چشمانم زل زد
ناخواسته با بغض زمزمه کردم :

_ باید برم تهران ... یک چیزی شده ... امیر خوب
نیست ... من حس میکنم اصالالن ... باید برم

_
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_ این چه حرفیه ... چرا میخوای برگردی؟ اونم امشب؟

پیرمردی که میدانستم پدر شیرین است و زمان رسیدنم با
من و اصالالن بحث کرده بود جلو آمد :

 چی شده اصالالن؟ من قبل از شروع مراسم حرفم رو زدم
_

با پدرت و اکتای! این دختر نباید اینجا باشه

_ خواهرمه! مراسمی که خواهرم نباشه رو نمیخوام

صدای آتا از پشت سر آمد :

_ چی شده؟ اینجا چیکار میکنی االالی؟ همه دارن نگاه
میکنن ... بیرون صحبت میکنیم

اصالالن سعی داشت صدایش را پایین نگه دارد :

_ چه صحبتی؟! من حرفی ندارم در این باره

 بازوی اصالالن را کنار کشید و از مرکز نگاه ها دورش
آتا

کرد

بدون حرف پشت سرشان رفتم
استرس و نگرانی رهایم نمی کرد
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 عصبی در جواب جمله ی اصالالن که نشنیده بودمش
پیرمرد
گفت :

_ لعنت به روزی که به این وصلت رضایت دادم

نگاهی به آتا انداخت و ادامه داد :

_ زودتر محرمیت بخونید ... من دیگه کاری اینجا
ندارم ... به من مربوط نیست ... حتی اگر میخواید شیرین

تو خونه ای بمونه که این دخترم هست ... از این به بعد
رسوایی به بار بیاد پای شوهرش و شما

بی توجه به آن ها دست اصالالن را گرفتم
صورتش از خشم و حرص سرخ شده بود

سر و کله ی اکتای پیدا شد :

_ اینجا چه خبره؟

_ از برادرت بپرس!

اکتای چشمش را از پدر شیرین گرفت :



سبا ساالر
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_ خودم درستش میکنم

_ اگر میتونستی این چندوقت اجازه نمیدادی این دختر پا تو
این خونه بذاره! من اینجا نمیمونم ...

صدای ظریفی آرام گفت :

_ بابا

_ 

نگاهم سمت شیرین برگشت

الغر اندام و قد بلند بود
گوشه پیراهنش را در دست گرفته بود و با استرس می

فشرد

در دل اعتراف کردم به اصالن می آید

پیرمرد محلش نداد :

_ چرا اومدی اینجا؟ برگرد سرجات ... نمی بینی مردم
کنجکاو شدن؟
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حرفی نزد
چشمانش اشکی بود...

با حرص زیرلب گفتم :

_ من دارم میرم

اکتای مخاطب قرارم داد :

_ کجا این موقع شب؟!

آتا بی توجه به ما دستش را روی شانه پیرمرد گذاشت :

_ اینجا ایستادن صورت خوشی نداره ... فقط بیشتر مردم
حرف میزنن ... االن وقت لجبازی نیست ... پای آبرومون

در میونه

مرد نفس عمیقی کشید و با تاسف سر تکان داد

دور که شد اصالن دستم را گرفت :

_ بیا ... بشین پیش خودم
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از جایم تکان نخوردم :

_ اصالن؟

خیره در سکوت نگاهم کرد

_ میدونی چه قدر خوشحالم که اینجام؟ این همه نگاهی که
داره اذیتم می کنه مهم نیست ، حرفا و قضاوتاشونم

همینطور ... هیچ کدوم ناراحتم نمیکنه ... حتی اگر تمام
شب رو تو اون اتاق میموندم بازم فرقی نداشت ... همینکه

امشب کنارتم راضیم

به شیرین خیره شدم

دورتر ایستاده بود و با نگرانی به پدرش که با آتا و اکتای
بحث میکرد خیره بود

آرام پرسیدم :

_ دوستش داری؟

دلخور جواب داد :

_ دختر خوبیه
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_ نمیمونی نه؟

_ تو بخوای میمونم ... تو بگی نمیرم ... تا هر زمان
بخوای

_ اون لیاقتتو نداره

جگوار سبا ساالر
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_ نگفتم خوبه یا بد ... پرسیدم دوستش داری؟ مگه آدمای
بد رو نمیشه دوست داشت؟!

کمرنگ لبخند زد و من آرام تر تایید کردم :

...  Rعاشقشی _

حرفی نزد
ازینکه قصد رفتن داشتم ناراحت بود

_ اگر عاشقشی نجاتش بده ... تبدیل به کسی نشو شبیه
پدرش ، شبیه پدرت ، شبیه اکتای!

_
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برایش سربسته گفته بودم
برای او و بی بی جان

می دانستم آتا هم خبردار شده است و چه بسا اکتای و آیدا

_ داره ... باید برم ... برای آخرین بار

_ آخرش که چی؟

_ من تصمیمم رو گرفتم اصالن ... چند ماه اینجا موندم تا
اونم بگیره ... این آخرین تالشمه برای جون دادن به این

زندگی ... شاید دفعه بعد که همدیگه رو دیدیم دوباره
همینجا باشه ... بیام و اردبیل بمونم ... برای همیشه! تنها

چیزی که میدونم اینه که باید برم

_ باهات میام

_ نه

_ میبرمت تهران ... منتظر میمونم ... یا باهم برمیگردیم ،
یا خیالم راحت میشه که اونجا خوشحالی

_ تنها میرم

_ باهات میام االی
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چانه اش را آرام گرفتم و سمت دختری برگرداندم که
مظلوم با چشمان پر اشک نگاهش را میان پدرش که از

مادر و خواهرهایش خواسته بود وسایلشان را جمع کنند و
بروند میچرخاند

درکش می کردم
هیچ کاری از دستش برنمی آمد

نه جرات ایستادن در مقابل مردهای زندگی اش را داشت و
نه دل تنها ماندن در مراسمی که بدون شک برایش اهمیت

داشت

چانه ی اصالالن را سمتش برگرداندم و زمزمه کردم :

_ نباید بیای ... نگاهش کن! حتی پدر مادرش هم کنارش
نیستن ... تو باید باشی!

سرش را سمتم برگرداند
چشمانش قرمز شده بود :

_ باید کنار تو باشم

 من تنها بودن و خوب یاد دارم ... ده سال نبودی اصالالن

_
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موهایش را چنگ زد :

_ جبران میکنم باجی

لبخند زدم
دلم برای باجی گفتنش تنگ بود...

_ هیچی تقصیر تو نبود ... بمون کنار این دختر اصالن ...
بمون جایی که باید باشی

کالفه نفسش را بیرون فرستاد و سر تکان داد :

_ تو ...

صدای خشک اکتای در گوشم پیچید :

_ خودم میبرمش

_ 

بی توجه به او رو به اصالن توضیح دادم :

جگوار سبا ساالر
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_ تنها میرم ... نیازی نیست کسی بیاد

_ نمی تونم تنها بفرستمت

اکتای خشمگین جلو آمد و تکرار کرد :

_ همین االن این مسخره بازی رو تموم میکنید ... آبروی
من بازیچه دست شما دوتا بچه نیست که یکیتون بعد از

درست کردن رسوایی به اون بزرگی هوس برگشتن کرده و
اون یکی شب نامزدیش میخواد بذاره بره

با نفرت نگاهش کردم :

_ چرا ولمون نمیکنی؟ چی از جون من میخوای آخه؟

_ تو بودی که برگشتی!

_ به تو هیچ ربطی نداره اکتای  ... گورتو گم کن

با خشم جلو آمد که آتا جلو آمد :

 اکتای _

جدی بازویش را گرفت و ادامه داد : 
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_ کافیه ... بیشتر از این کشش نده و به اعصابت مسلط
باش ... اگر کاری الالزم باشه انجام بشه یا حرفی زده بشه

خودم اینجا هستم

سرش را سمت من برگرداند :

_ با برادرت میری

_ تنها ...

جمله ام را قطع کرد :

_ تنها نمیری! برگرد تهران خونه ی شوهرت ... از اونجا
به بعدش به ما ربطی نداره اما تا تهران تنها نمیری

خیره نگاهشکردم
از گذشته مهربان تر شده بود و بیشتر اهمیت میداد اما مثل

همیشه در همه چیز عقب می ایستاد و اکتای را بیشتر از
هرکس دیگری قبول داشت

سکوت پر حرفم را که دید تاکید کرد :
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_ اکتای موبایل داره شمارهاش رو بهت میده ... وقتی رفتی
باهاش در تماس باش

ابرو باالال انداختم و او زیرلب توضیح داد :

_ بیبیجان نگرانت میشه

نگاهم را از چشمانش گرفتم و به زمین زل زدم
بیبیجان کنارم ایستاد و با محبت دستم را گرفت

 کالالفه بود ، آیدا هر از چند گاهی سمن به بغل جلو
اصالالن

می آمد تا از اخبار مطلع شود و اکتای بی طاقت منتظر
تاییدم بود

سرم را کمی باالال گرفتم که چشمم به شیرین افتاد

از گوشه در قایمکی با چشمانی مضطرب نگاهمان می کرد

 ازینکه اصالالن دوباره بخواهد همراهم بیاید ناچار رو به
قبل

آتا زمزمه کردم :

_ با چی قراره بریم؟

_
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اکتای زودتر جواب داد :

_ نترس پیاده نمی برمت ... بریم

اصالن مستأصل چمدانم را برداشت و بی توجه به نگاه
های سنگین اطراف تا پایین پله ها برد و آتا آرام پشت

سرمان آمد

بی بی جان آهی کشید و پیشانی ام را بوسید :

_ دیگه بی خبرم نذار ... قول بده االی

آرام زمزمه کردم :

_ قول میدم

اصالن بی اعتنا به حضور آتا و اکتای دو طرف بازوهایم
را گرفت و سمت خود برگرداند :

_ االی

لبخند زدم و در سکوت نگاهش کردم

جگوار سبا ساالر
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اما فقط برو برای اینکه تکلیف زندگیت مشخص _ برو ... 
شه ... میام دیدنت ... االالن دیگه آدرس و شماره تلفن رو

دارم و هیچکس نمیتونه مانع بشه!

 زیرلب لعنتی به شیطان فرستاد و اصالالن ادامه داد :
اکتای

_ اگر خواستی برگردی لحظه ای شک نکن ... اینجا اذیتت
کنن میبرمت! باهم میریم جایی که دیگه هیچ وقت مجبور  
نشی با این جماعت چشم تو چشم شی  

اکتای چمدانم را برداشت و غر زد :

_ بجنب

اصالالن روی صورتم خم شد و آرام گونه ام را بوسید :

_ خیلی دوست دارم ...

باالالخره دهان باز کردم :

_ منم

آتا به اصالالن اشاره زد :

جگوار سبا ساالالر 



 

  

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ با بیبیجان برین تو ... همه اینجا جمع شدید که چی؟
مهمونات باالال تنهان

حال که موقع رفتن رسیده بود دلم میخواست کنارش بمانم
اما از طرفی برای رسیدن به تهران عجله داشتم

مضطرب کنار حوض ایستادم
مثالال چند روز پیش خشک نبود

آب تمیزی داشت اما از ماهی های محبوبم خبری نبود

_ ممنون

بهت زده سمت شیرین برگشتم
 جان گرفته لب پله نشسته بود و اصالالن و آتا باالالی

بیبی
سرش با هم صحبت می کردند

حواس هیچ کدامشان به ما نبود

_ برای چی؟

_ اگر تو میخواستی اصالالن میومد ... این مراسم بهم
میخورد بابام و داداشم خیلی عصبی میشدن ... لج میکردن

و خدا میدونست چی میشد

جگوار سبا ساالالر 



 

_ 

_ دوستش داری؟

_ کیو؟!

_ برادرمو

گونه هایش قرمز شد ، لب گزید و سرش را پایین انداخت 
دوستش داشت!

چشمانش صاف و ساده بود و حتی به منی که شایعه ها
درباره ام تمامی نداشت مهربان نگاه می کرد

به آب زالل داخل حوض زل زدم و دستم ناخوداگاه سمت
گردنبندم رفت

ده سال پیش که ازینجا می رفتم بی بی جان داده بود

گفته بود عشق پیدا کنم؟
کرده بودم!

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

اولین و آخرین عشق زندگی ام را

حتی اگر به او نمی رسیدم و پایانش به جدایی می رسید باز
هم تفاوتی نداشت

من عشق را پیدا کرده بودم

 گردنبند را که دور گردنش انداختم بهت زده نگاهم کرد
لبخند زدم :

_ مراقبش باش

سرش را خم کرده بود و نگاهش به گردنبند خیره بود

_ هم مراقب گردنبند ... هم مراقب برادرم

با چشمان اشکی به صورتم لبخند زد
شک نداشتم اصالن کنارش خوشبخت می شد اگر

می گذاشتند!

_ ده سال پیش انداختمش گردنم اما اشتباه کردم ... جای
این گردنبند همینجاست ... آرتاویل! باید همینجا بمونه ...

آرام خندید :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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جگوار
نایس بانو

_ هیچ وقت از گردنم بیرون نمیارمش ... قول

_ شیرین!

زنی میانسال با اخم از باالالی پله ها تشر زد

دخترک نگران نگاهی به زن انداخت و سر تکان داد :

_ اومدم

سرش را سمتم برگرداند ، دودل نگاهم کرد و بعد باعجله
صورتش را جلو آورد

مثل اصالالن آرام گونه ام را بوسید و بعد سمت پله ها دوید
دیدم که گردنبند را زیر پیراهنش فرستاد

بیبیجان غمگین به صورتم لبخند زد و پلک هایش را به
نشان تایید روی هم فشرد

_ اکتای منتظرته

با شنیدن صدای آتا نفس عمیقی کشیدم و سمت در رفتم
بیبیجان خواست به سختی از جا بلند شود که سر تکان

دادم :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ نه

 نگاهم را میان او و اصالن چرخاندم
چشمان جفتشان هنوز نرفته بودم دلتنگ بود
آتا گرفته در سکوت به صورتم زل زده بود

با پشت دست اشک هایم را پاک کردم و از در بیرون زدم

برای ثانیه ای سمتشان برگشتم
چشمان اصالن قرمز شده بود ، بی بی جان اشک می ریخت

و آتا گرفته خیره ام بود

لبخند زدم و با دستانی لرزان در را بستم

_ 

ده کیلومتری تهران بودیم و او تمام راه را ابرو درهم
 کشیده و سکوت کرده بود

من هم تمایلی برای صحبت کردن نشان نداده بودم

حرفی با اکتای نداشتم!

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر
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جگوار
نایس بانو

با دیدن راه باریک و قدیمی باالالخره بعد از چند ساعت به
حرف آمدم :

_ از سمت راست برو ... میانبره

زیرچشمی نگاهم کرد و فرمان ماشینی که احتمال میدادم
برای آتا باشد را سمت راست چرخاند :

_ ده سال پیش که به خانوادت پشت کردی و با اون پسره
دست به دست هم دادین گند بزنین به آبروی ما فکر

میکردی روزی باهات اینطوری کنه؟

خونسرد زمزمه کردم :

_ من حرفی با تو ندارم اکتای پس ادامه نده! راه من و تو
جداست ... اگر به من بود ترجیح میدادم هرگز نبینمت

ریلکس پوزخند زد و با تاسف سر تکان داد

حرصی دندان هایم را روی هم فشردم

هنوز هم جای ضربه اش روی صورتم بود و من خوب
 این جای زخم کنار لبم حاالال حاالال ها پاک نمیشود!

میدانستم

جگوار سبا ساالالر 



 

وارد شهر که شد بی میل زمزمه کرد :

_ آدرس؟

ساعت دو نیمه شب بود  اما خیابان ها خیلی هم خلوت
نبودند

_ هرجا تونستی بزن کنار ... بقیه اش رو با آژانس میرم

_ تا اینجا نیاوردمت که االن دستور بدی برگرد! آدرس ؟

 چشمم به خودم با لباس محلی افتاد

این ساعت پیدا کردن کسی که خانه برساندم آسان نبود و
من هم عجله داشتم

زیرلب آدرس را زمزمه کردم و نگران چشمانم را بستم

کاش زودتر می رسیدیم
صدای فریاد های عصبی امیرواال هنوز در گوشم بود...

باالخره در کوچه ای آشنا پیچید :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر
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سبا ساالر

جگوار 

_ کدومه؟

_ همینجا نگه دار

روبه روی خانه ایستاد و ماشین را خاموش کرد :

_ دیگه بدون شوهرت پا تو اون روستا نمیذاری وگرنه
جوابش اینبار خیلی بیشتر از یک سیلیه!

با نفرت نگاهش کردم و از ماشین بیرون زدم

اکتای همیشه همین میماند
هرگز تغییر نمی کرد...

_ 

چمدانم را با زور پایین کشیدم و دور شدم

پشت سرم در ماشین را که بست و قفل کرد با خشم سمتش
برگشتم :

_ کجا؟

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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جگوار 

_ باید اون پسره رو ببینم

_ ببینیش که چی بشه؟

_ حرف مردونه! به تو مربوط نیست

عقب عقب رفتم :

_ دنبالم نیا اکتای

سمت در برگشتم و کنار چمدان خم شدم
کاش کلیدهایی که مامان گلی برایم گذاشته بود را پیدا

می کردم

دلم نمی خواست مش خسرو با اکتای روبرو شود

زیپ قسمت جلویی را باز کردم و با عجله گشتم

باالخره دستم به کلیدها خورد
نفس راحتی کشیدم و صاف ایستادم :

_ ازینجا برو

کلید را در قفل چرخاندم و چمدانم را داخل هل دادم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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جگوار
نایس بانو

هوا سرد بود و من جز پیراهن پولک دار و جلیقه ام چیزی
به تن نداشتم

موهایم سرکشانه از زیر روسری آبی رنگ بیرون ریخته
بودند و هم زمان با وزش باد در هوا میرقصیدند

در خودم جمع شدم

خواستم در را ببندم که مانع شد :

_ بخاطر این مال و اموال و زندگی تو تهران اونطور گند
زدی به آبروی ما؟

_ گورتو گم کن اکتای ... دلم به حال سوگول و سمن
میسوزه

بازویم را میان انگشتانش فشرد :

_ خداروشکر که تنها شباهتشون به عمشون ظاهرشونه نه
باطنشون!

خواستم جوابش را بدهم که دستی مردانه جلو آمد و مچ
دست اکتای را گرفت و از بازویم جدا کرد

جگوار سبا ساالالر 
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جگوار
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اولین جمله را که گفت در دل اعتراف کردم چه قدر
دلتنگش بودم

حتی دلتنگ همین صدای گرفته که از خشم میلرزید :

_ بکش عقب دستتو

بغضم را فرو دادم و لبم را گزیدم

عصبی اکتای را عقب هل داد و دستش را زیر چانه ام
انداخت

نگاه دلتنگش در صورتم گشت و انگشت اشاره اش را روی
چانه ام کشید

صدای زمزمه اش انقدر آرام بود که شک نداشتم به گوش
اکتای نرسید :

_ لبت چی شده جوجهام

_
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جگوار
نایس بانو

زخم لبم کمرنگ شده بود اما شک نداشتم با همان نگاه اول
تشخیصش داده بود

در این هوا رکابی مشکی به تن داشت و انگار سرما را
کرد حس نمی 

بغض کرده لبخند زدم

ریش بلند، جذاب و بانکمش کرده بود اما سنش را زیادی
باالال نشان میداد

صورتش الالغر شده و زیر چشمانشگود افتاده بود

نگاهش را حتی برای ثانیه ای از صورتم نمیگرفت

چشمانش هزارجور حس بد را نشانم می داد
غم ، دلتنگی ، حسرت ، ناامیدی

انگشتش را روی لبم کشید و زیرچشمی با نفرت خیره ی
اکتای شد

اکتای اعتنا نکرد :

_ بفرستش بره تو ... باید حرف بزنیم

جگوار سبا ساالالر 
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جگوار
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از لحن تحقیر آمیزش ابروهایم بهم نزدیک شد
چه میخواست بگوید؟!

احتماالال هشدار و تهدید تا دیگر مرا تنها راهی نکند...
اکتای احمق!

امیرواالال با صدایی بم جواب داد :

_ برو بیرون ... برای اولین و آخرین بار بود تو خونه ای
که ما هستیم پا میذاری

اکتای پوزخند زد :

_ مثل اینکه یادت رفته تو زنتو فرستادی تو خونهی من بی
غیرت!

چشمان امیرواالال قرمز شد
چند ثانیه ای مکث کرد و بعد دستش را در جیب شلوارش

فرو برد

صفحه موبایلش را روشن کرد :

چند؟  _
جگوار سبا ساالالر 



 

_ چی چند؟!

_ هزینه  ی چندماهی که زنم تو خونه ی پدرش مونده!
نمی دونم شما چطور حساب می کنید! هزینه جای خواب ،

غذا ... بگو بزنم برات

اینبار اکتای بود که از شدت خشم قرمز شد
دست هایش مشت شد و من پوزخند زدم

می دانستم از نظر خودش به بدترین شکل تحقیر شده بود

عصبی غرید :

_ زنتو جمع کن پسر جون! با هر بی آبرویی که بود از
خانوادش گرفتیش حاال قرار نیست با هربار بحث سروکله

اش اونجا پیدا شه و اون رسوایی رو یاداوری کنه!
حرفمون دوباره افتاده تو دهن مردم به لطف زنت

 سمت در برگشت
نفس راحتی کشیدم

فرقی نداشت چه گفت و چه شنیدیم
همین که این بحث تمام شده بود آسوده شدم

جگوار سبا ساالر
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نایس بانو



 

 

وارفته بازویش را کشیدم
این امیرواالی عصبی را نمی شناختم

ازینکه اکتای شر به پا کند وحشت داشتم

من در همان چهارده سالی که کنارشان بودم کم دعوا و
بحث ندیده بودم که از آخر به کتک کاری های شدید و حتی

مرگ یک طرف ختم می شد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر
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نایس بانو

قبل ازینکه از در خارج شود امیرواالال جلو رفت :

_ در ضمن ...

بهت زده انگشتانم را در هم قفل کردم

اکتای ایستاد اما هنوز کامل سمتمان برنگشته بود که مشت  
 امیرواالال روی لبش نشست و باعث شد تعادلش را از
محکم

دست بدهد :  

_ دفعه ی بعد که دستت رو زنم بلندشه میشکنمش

_
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اکتای دستش را به زانویش گرفت و از روی زمین بلند شد

خون دهانش را بیرون تف کرد و با تهدید سر تکان داد :

_ اینبار رسوایی دیگه ای درست کنید خونتونو میریزم

انگشتش را سمت من تکان داد :

_ تو خوب میدونی که شوخی نمیکنم االالی

در را محکم بهم کوبید
سرم را پایین انداختم

پشت به امیرواالال ایستادم و خیره ی عمارت شدم
دلم برای این عمارت تنگ نشده بود

ازینجا میترسیدم...

دست هایش را روی شانه ام گذاشت و آرام زمزمه کرد :

_ فکر میکردم دلم برات تنگ نشده ... چون همه جا بودی!
تو این باغ ایستاده بودی و موهات باز بود ، تو پذیرایی با

لباس راحتی مثل قبالال رو کاناپه کنارم دراز کشیده بودی و
فیلم میدیدی و سرت روی پام بود ، تو اتاق بودی ... توی
بغلم میگرفتمت ... هر صبح ، هر شب ، هر ثانیه داشتمت

جگوار سبا ساالالر 
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االالی و برای همین فکر میکردم میتونم بازم چهار ماه و
دو روز دیگه ...

ثانیه ای مکث کرد و ادامه داد :

 نه ... االالن دیگه شد سه روز! فکر میکردم میتونم چهار
_

ماه و سه روز دیگه دوریت رو تحمل کنم تا دور از من و
مشکالالتم آروم بگیری و حالت خوب باشه اما االالن که

دیدمت میفهمم فقط داشتم خودمو گول میزدم!

لبش را به شانه ام چسباند و آرام لب زد :

تو حال دلم خوب نیست ، من بی تو دلم تنگ _ من بی 
تو نمیتونم زندگی کنم اما تو خود منی میشه ، من بی 

االالی ... هرچی خوشحالت کنه خوشحالم میکنه حتی اگر
خوشحالیت به قیمت دور بودن از من و عذابم باشه

لب های خشکم را از هم فاصله دادم و آرام گفتم :

_ خوشحال نبودم ...

کنار گوشم را بوسید :



 

 

بغض کرده خندیدم و دستم را به گره روسری نیلی رنگ
رساندم

اهمیتی نداشت که چه اتفاقی افتاده ست
اهمیتی نداشت مامان گلی چرا گریه می کرد ، امیرواال چرا

فریاد می کشید یا حاجی چرا عصبانی بود
هرچه شده و هرچه گفتند مهم نبود

مهم من و اوییم که االن کنار هم هستیم

جگوار سبا ساالر
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جگوار
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طالالییم ... انقدر خوشگل که نمیتونم  خوشگل شدی جوجه 
_

به این فکر نکنم که قبل از من چند نفر این شکلی دیدنت و
دلشون رفته؟ دلم میخواد با تک تکشون دعوا کنم تا تصویر

دخترکوچولوی منو یادشون بره

میان آغوشش فشارم داد و پچ زد :

اولین بارم که دیدمت شبیه االالن بودی ... مثل همین لباسا  
_
تنت بود ... با این فرق که موهات باز بود و روی صورتت
ریخته بود ... یادته؟  

_
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روسری را از روی موهایم کشیدم و چارقد نیلی رنگ پر
پولک از روی پیشانی ام سر خورد و روی زمین افتاد

موهایم روی شانه هایم ریخت و از شدت سرما لرزیدم

کنار گوشم مردانه خندید :

_ حاالال شد

سمتش برگشتم و بدون اینکه ثانیه ای مکث کنم خودم را در
آغوشش انداختم

دستانم را دور گردنش حلقه زدم و بغضم منفجر شد

کمرم را به خودش فشرد و در سکوت منتظر ماند آرام شوم

 ام را باالال کشیدم و سعی کردم اشک هایم را کنترل کنم
بینی

:

_ امیر؟

بالالفاصله جواب داد :

_ جون امیر؟

جگوار سبا ساالالر 



 

_ چی شده؟

با دست اشک هایم را پاک کرد
صورتش خسته بود

سکوتش را که دیدم دوباره پرسیدم :

_ چی شده امیرواال؟

_ مهم نیست ... تو خوبی؟ برادرت و دیدی؟ مادربزرگت؟

بی طاقت سر تکان دادم :

_ اونا خوبن ... چی شده؟

نفس عمیقی کشید و دستم را گرفت
پشت سرش راه افتادم 

گوش هایم یخ زده بود و می دانستم امشب هر دویمان سرما
می خوریم

پشت در ایستاد و دستم را کشید
دو دل گفتم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ من ... نمیام

_ بیا

_ نمیام ... نمی تونم ... بریم خونه ی خودمون؟ من اونجا
بمونم

انتظار داشتم به دلم راه بیاید اما دستم را محکم تر کشید :

_ بیا االی ... بعدا هرجا خواستی میبرمت

_ 

پاهایم جلو نمی رفت اما امیرواال دستم را می کشید و اجازه
ایستادن نمی داد

وارد اتاقمان که زیادی گرم بود شدیم و من نپرسیدم اینجا
چه خبر است

این موقع شب با رکابی در باغ چه می کردی؟ عمارت چرا
اینقدر بهم ریخته ست و دلیل حال و روزش چیست؟

نگاهم تنها خیره ی نوزادی بود که وسط تخت میان پتو
پیچیده شده و به طرز عجیب و غیرعادی کوچک بود

جگوار سبا ساالر
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بهت زده بدون اینکه دست خودم باشد سمتش قدم برداشتم

تا به حال نوزادان زیادی دیده بودم اما هیچ کدامشان شبیه
او نبودند

زیادی کوچک بود در حدی که شک نداشتم وزنش حتی به
دو کیلوگرم هم نمیرسید

لباس آبیه نوزاد که احتماالال کوچکترین سایز موجود در
بازار بود چنان در تنش زار میزد و برایش گشاد بود که

آستین های کوچک پیراهن با چندبار تا زدن باز هم تا روی
انگشتان کوچکش میرسید

از شدت تعجب زبانم در دهان نمیچرخید

تمام تنم به لرزه افتاده بود و در همین مدت کم از آمدنم
پشیمان شدم

کاش پاهایم توان دویدن داشت تا با بیشترین سرعت ازین
اتاق فرار کنم

کم جان لب زدم :



سبا ساالر

جگوار 

_ این ... یعنی ... چه خبره امیر؟!

با غم موهایش را چنگ زد و سرش را میان دستانش
 گرفت

عقب عقب رفت و رویش را برگرداند و پیشانی اش را به
پنجره چسباند

چانه ام لرزید
با وجود گرمای اتاق بازهم سردم بود

قبل ازینکه بتوانم حرف دیگری بزنم در اتاق باز شد

صدای مامان گلی آرام بود :

_ امیر بیداری مادر؟ بچه بیداره؟ دو بار از خواب
پریدم ... تا داروهای این طفل معصومو ندم آروم

نمی گیرم ... خدا بگم اون ...

با دیدن من سکوت کرد و دست هایی که سینی دارو ، قطره
چکان و دستمال کاغذی را به دست داشتند لرزید :

_ االی؟ اومدی فدات شم؟

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

بغض کرده نالیدم :

_ مامان گلی؟

لنگان لنگان جلو آمد :

_ جان دلم

وارفته لب زدم :

_ چه خبر شده؟ مگه ... مگه االن نباید ... نباید شش هفت
ماهش باشه؟ بچه ی هفت ماهه مگه ...

نفسم باال نیامد
بی جان گوشه تخت نشستم و خیره ی زمین شدم

_ 

* * * * * * * * * * * *

" سندورم داون زمانی بروز می کند که در دوران باروری،
بچه زندگی اش را به این شکل آغاز کندکه در هر سلول

یک کروموزوم بیشتر از حد معمول داشته باشد.

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

   
 

  
 

  
 

 

 
 

 

 

  

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

وجود کروموزومهای اضافی میتواند بر تمام اعضای بدن
تاثیرگذار باشد و رشد بچه را مختل میکند.

در نتیجه بچههایی که با این سندروم متولد میشوند
ویژگیهای فیزیکی خاص دارند و عموما میزانی از

ناتوانی در یادگیری را تجربه میکنند
مفاصل و ماهیچههای نرم و شل )بچه تا حدی سست بنظر

میرسد(
چشمان مورب و رو به باالال

دهانی کوچک که ممکن است سبب گردد که زبان نسبتا
بزرگتر بنظر برسد

پشت سر صافتر از حد نرمال
وزن کمتر از حد نرمال در هنگام تولد

صورتی صاف و ... "

صدای مامان گلی باعث شد نگاه ماتم را از صفحه ی
موبایلم بردارم

_ پاشو قربونت برم ... چشمات قرمزه ... پاشو دست
شوهرتو بگیر برید بخوابید ... اون بچه هم چند شبه چشم

روی هم نذاشته

در اتاق با او و بچه تنها بودیم
با انگشت گوشه ی چشمانم را فشردم

پیشانیام تیر میکشید

جگوار سبا ساالالر 
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سرم را بلند کردم و به مامان گلی زل زدم
چشمانش ورم داشت

شک نداشتم ساعت ها گریه کرده است

بچه را در آغوش گرفته بود و با قاشق کوچکی قطره قطره
در دهانش شیر میچکاند

صدایم گرفته بود :

_ مادرش کجاست؟

صدای گریه اش بلند شد :

_ آخ الهی خدا نبخشش

_ اینجا چه خبره؟ کجاست مامانگلی؟

با غم به بچه خیره شد :

_ حاجی از خونه بیرونش کرد ... تو همون بیمارستان
تکلیفش رو روشن کرد ... بچه رو هم که امیرواالال آورد

خونه وقتی دختره مرخص شد و اومد حاجی نذاشت بیاد تو



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

هق هق کنان بچه را در آغوشش تکان داد :

_ اینجا قیامت شد مادر ... پدر مادر دختره با اون
خواهرش ... خدا ازش نگذره تو محل آبرو برای حاجی

نذاشتن ... گریه و التماس های خود مریم یک طرف ، جیغ
و تهمت های خواهرش یک طرف ، تهدید و خط و نشون

 پدر مادرشم یک طرف ... حاجی هم لج کرد االال و
کشیدنای

بالال دختره حق نداره پاشو تو این خونه بذاره ... کم مونده
بود به کتک کاری برسه کارشون ... امیرواالالم محل
نداد ... بچه رو برد تو اتاق هرکاری هم کردیم بیرون

نیومد ... همسایه ها جمع شدن از آخر کار به پلیس
رسید ... ای خدا

بچه چشمان بادامی شکلش را از هم فاصله داد و صورت
بانمکش را جمع کرد

صدایش شبیه به بچه گربه بود

مامانگلی با دستمال کاغذی محتاط گوشه دهان بچه را تمیز
کرد و ادامه داد :

_ حاجی قلبش گرفت ... زبونم الالل نزدیک بود سکته
کنه ... آمبوالالنس و ماشین پلیس و خانواده مریم کل محل

رو خبردار کردن

جگوار سبا ساالالر 



 

باور کردنش برایم سخت بود
دهانم باز مانده بود و بهت زده نگاهش می کردم

بچه را که چشمانش بسته شده بود با احتیاط در آغوشش
جابه جا کرد :

_ چطور زندگیمون از هم پاشید ... این طفل معصومم این
وسط قربانی شد

به انگشت های کوچکش نگاه کردم و بعد سرم را سمت
 حجم زیادی از داروهای روی پاتختی برگرداندم

_ حاجی ... بخاطر مریضی این بچه مادرش رو از
عمارت بیرون کرد؟

_ 

با دستمال کاغذی اشک هایش را پاک کرد و نالید :

_ نه مادر ... مگه مریضی دست ماست؟ بچه که دنیا اومد
دکترا تعجب کردن که ما خبرنداشتیم ... میگفتن تو همون

دوران بارداری به مادر اطالع دادن و حتی گفتن برای

جگوار سبا ساالر
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جگوار
نایس بانو

سقط اقدام کنه ... دختره به خانواده ی خودش هم نگفته
بود ... تو بیمارستانم دعوا شد ... امیرواالال که پاشو تو

بیمارستان نذاشت از اول ... دکترا میگفتن بچه هفت
ماهست ، قلبش مشکل داره و ضعیفه ... چند روز بیشتر

نمیمونه ... حاجیم گفت حق ندارین حتی این بچه رو بیارین
عمارت ... نه ما میخوایمش نه باباش ... امیرواالالم اعتنا
نمیکرد ... خودشم نمیخواستش انگار ... باالالخره دیروز

که برای بار اول رفت بیمارستان و بچه رو دید آوردش
عمارت ... الهی بمیرم براش دلش نیومده بود

نفسم را بیرون فرستادم و خسته موهایم را چنگ زدم

باورم نمیشد
مغزم از اخبار جدید هنگ کرده بود

_ این چند روز دختره وقت و بی وقت سروکلهاش تو
بیمارستان یا خونه پیدا میشه و التماس که بذارید بچه مو

ببینم ... حاجی هم میگه به هیچ عنوان حق نداری پاتو تو
این خونه بذاری ، بچه ی مریضتو بردار و گورتو گم

کن ... امیرواالالم نمیذاره بچه رو ببرن

بلند زیر گریه زد و روی پایش کوبید :



 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ الهی بمیرم ... این طفل معصومم که گفتن احتمال زیاد
نمیمونه ... وای خدا دلم داره میترکه

صدای جر و بحث که از بیرون بلند شد مامان گلی با ترس
از جا بلند شد :

_ دوباره شروع شد

باالالی سرم ایستاد و خم شد :

_ اینو میگیری دورت بگردم؟ من برم ببینم باز چه خبر
شده بین این دوتا

آب دهنم را فرو دادم و ناخوداگاه سرم را به دو طرف تکان
دادم :

_ نه

غمگین نگاهم کرد و سر تکان داد :

_ باشه عزیزم باشه ... میذارمش روی تخت

سمت تخت که رفت گردنم را مالیدم
صدای حاجی میآمد :

جگوار سبا ساالالر 
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جگوار
نایس بانو

_ حتی خودتم نمیدونی داری چه غلطی میکنی واالال

صدای امیرواالال را نشنیدم

از جا بلند شدم و در کمد لباس ها را باز کردم
خودش بود  Rهمه چی مثل آخرین بار سرجای

بلوز شلوار ساده ای برداشتم و در کمد را بهم زدم

ناخواسته خیره ی بچه شدم
صداها تاثیری نداشت

هنوز هم خواب بود و آرام نفس میکشید

لباس هایم را عوض کردم و کنار تخت ایستادم
زیادی کوچک بود و صورتش شکل خاصی داشت اما

اصالال زشت نبود

نمیتوانستم تشخیص دهم شبیه به امیرواالالست یا نه

_
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جگوار
نایس بانو

برایم عجیب بود اما جز ترحم هیچ حسی به کودک پیچیده
شده در پتو نداشتم

_ کی برگشتی؟

زیرچشمی به ساره نگاه کردم

مدل موهایش را تغییر داده بود و تیشرت شلوار خاکستری
رنگی به تن داشت و کالالهی روی سرش بود

در این خانه انگار نه انگار که نزدیک صبح است

_ چند ساعتی میشه ... بیدار بودی؟

جلو آمد و همانطور که با بیحوصلگی به بچه نگاه میکرد
جواب داد :

_ تازه بیدار شدم ... مامانگلی گفت تا دکتر بیاد حواسم به
این باشه

با سر به بچه اشاره زد
سعی کردم نگاهشنکنم

حس خوبی نداشتم
دلم برایش میسوخت

جگوار سبا ساالالر 



 

ارام زمزمه کردم :

_ اسم نداره؟

بی حوصله پوزخند زد :

_این از وقتی دنیا اومده تو دستگاه و بیمارستان بوده ... ننه
باباشم به جون هم افتاده بودن وقت واسه اسم انتخاب کردن

نداشتن ... چندساعته امیر آوردش خونه اونم حاجی گفته
بود مرخصه برو رضایت بده ... خودش برنامه ریخته بود

که از اون طرف بچه رو بفرسته بهزیستی

وارفته لب زدم :

_ کجا؟!

خواب الود چشمانش را مالید :

_ تو که اینجایی ... منو چرا بیدار کرد؟ هنوز چهار ساعتم
نشده بود که خوابیده بودم

_ حاجی میخواست بفرستش بهزیستی؟!

جگوار سبا ساالر
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سبا ساالر

جگوار 

کالفه پوف کشید :

_ آره ... می گفت اونجا مراقبت میکنن ... منتقل کنن اونجا
قبلشم دکتر ببینه اگر نیاز بود بستری بشه ... امیر

خبرنداشت فکر کرد مرخص میکنن رفت رضایت بده ...
االنم که فهمیده بحث و دعواهاشون چند برابر شده

گوشه تخت نشستم
باورم نمی شد

حالم ازین دنیا بهم می خورد

_ تو که اینجایی ... ده دقیقه بشین تا منزوی برسه من برم
باال

مگه منزوی تخصصش اینه آخه؟! هرچی شد ، منزوی _
منزوی ... این بچه رو باید ببرید بیمارستان

_ اینا بخوان همینجا بیمارستان درست می کنن! منزویم
تخصصش این نیست اما متخصص زیاد می شناسه ... بیاد

بگه چیکار کنن ... دوباره ببرن بیمارستان یا تو همین
دستگاه هایی که قراره بیارن بمونه ... بدبختی داریم

_ 

جگوار سبا ساالر
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منزوی اما با آن ها هم نظر نبود
به محض رسیدنشان حاجی به اتاقش رفت و در را بهم

کوبید و من دور ایستادم

منزوی و دکتر همراهش آنقدر امیرواال را سرزنش کردند
 که کم مانده بود به آن ها حمله کند

صدای پر حرصش از شدت خشم و فشار روحی
می لرزید :

_از امروز پرستار آوردم ... اون دستگاهی هم که می گید
میارن خونه

زنی که همراه منزوی بود توضیح داد :

_ اون برای زردی بچه ست ... نه بقیه مشکالتش!

زمانی که پرستار تازه رسیده همراه با منزوی و زن
همراهش سعی داشتند تنفس بچه را کنترل کنند تا به

بیمارستان برسانندش دلم بیشتر به حال شرایط بدش سوخت
و از حاجی و مریم متنفر شدم

اینبار نه بخاطر شرایط خودم و یا امیرواال...

جگوار سبا ساالر
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بخاطر بچه ی بیگناهی که قربانی شده بود

منزوی جلوی در ایستاد :

_ ما بچه رو زودتر میبریم ... شما بیاید ... همین
چندساعت هم میتونه بهش آسیب شدیدی برسونه ... این

بچه مراقبت میخواد با چند روز بیمارستان موندن حل
نمیشه ... اصالال نمیدونم چطور اجازه دادن از بیمارستان

مرخصش کنید!

گفت و از خانه بیرون زد

پوزخند زدم
من میدانستم!

حاجی خواسته بود به بهزیستی تحویل دهند تا بقیه ی ماجرا
زیرنظر خودشان باشد و ربطی به سزاوارها پیدا نکند و

امکان نداشت او بخواهد و انجام نشود!

امیرواالال گیج و عصبی بود
انگار خودش را گناهکار میدانست که به محض اینکه

خیره اش شدم تسلیم ، توضیح داد :



 

 
 

 

 

 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ من ... اینارو نمیدونستم ... بهم گفتن رضایت بدم تا
مرخصشه و کارای انتقالش رو به بهزیستی بکنم ... منم

آوردمش خونه و گفتم از فرداش پرستار بیاد ... اونم تلفنی
شرایط رو نمیدونست گفت اگر بچه زردی داره باید تو

دستگاه باشه ... منم ...

سکوت کرد و بعد از ثانیه ای مکث موهایش را چنگ زد و
سردرگم نگاهم کرد :

_ میخواستم حتی برای دیدنش نرم اما...

مستاصل بود
نگاهم را دزدیدم

میدانستم ادامه ی جمله اش را
اما بازهم آن بچه پسرش بود!

پسربچه ای ناخواسته ، وزنی که به تازگی از بین حرف
های منزوی فهمیده بودم به سختی به یک کیلوگرم میرسید
، قلبی مریض ، سیستم ایمنی ضعیف و مبتالال به سندروم

داون

تفاوتی نداشت!
با این همه بازهم پسرش بود!



سبا ساالر

جگوار 

مامان گلی آشفته از اتاق بیرون زد :

_ نمیری بیمارستان امیر؟ این طفل معصوم که کسی رو
نداره ... اگر نمیری من برم

 بغضم را فرو دادم
برایم جالب بود اما حسادت نمی کردم!

تمام این چهارماه فکر می کردم روزی که مریم زایمان کند
از شدت غم قلبم می ایستد اما اینطور نبود...

تنها دلم برای آن بچه می سوخت ...

_ 

امیرواال همانطور که سمت اتاق می رفت سرتکان داد :

_ میرم ...

مامان گلی خسته روی کاناپه نشست :

_ االی؟ خودت صبحانه درست میکنی برای خودت من پا
نشم؟ دیگه جون ندارم مادر

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

غمگین ادامه داد :

_ اون بچه هم از دیروز چیزی نخورده ... نصف شده ...
خدا لعنت کنه هرکی این بالرو سر زندگی ما آورد

انگار عمارت عزادار بود

حاجی از اتاق بیرون نمی آمد ، چاوش در خانه پیدایش
نمی شد و مامان گلی تنها غصه می خورد

سمت آشپزخانه رفتم و ساندویچ نان پنیری درست کردم و
تکه های گردو را روی پنیر ها چیدم

امیرواال که آماده از اتاق بیرون زد بدون اینکه نگاهش کنم
گفتم :

_ صبر کن منم بیام

قبل ازینکه دور شوم دستم را گرفت :

_ تو برو بخواب به هیچی فکر نکن ... تازه رسیدی
خسته ای

_ خوابم نمیبره ... میام باهات

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

 
 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

دستم را در دستش گرفت و سمت اتاق کشید :

_ در اتاقو ببند ... میگم مامانگلی نهارو بیاره اینجا ... چند
روز دیگه هم یکم خلوت شم بریم خونه ی خودمون

نگاه خیره ام را که دید ادامه داد :

_ دوتایی! اون بچه تاوان گناه منه االالی نه تو! خودم تا
هروقت نیاز باشه باید کنارش باشم ... اگر اذیت شدنی
هست ، اگر بیخوابی هست ، اگر مراقبت و هرکاری

هست مال منه نه تو!

نگاهش کردم
چشمانش قرمز و صورتش رنگ پریده بود

ارام پرسیدم :

_ اون بچه ... دکترا چی میگن؟

_ که زنده موندنش یک معجزه میخواد و منم نمیدونم
آخرش چی میشه ... نمیدونم تا دوساعت بعد اون بچه

هنوز زنده ست یا نه فقط میدونم من لعنتی پدرشم! از اون
زن نفرت دارم ، از خودم نفرت دارم اما این بچه که

جگوار سبا ساالالر 



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

تقصیری نداره ... میخوام هرکاری از دستم برمیاد بکنم ...
میخوام بعدا شرمنده ی خودم نباشم

بغض کرده لبخند زدم و ساندویچ را باالالگرفتم
ابرو باالال انداخت :

_ این چیه؟!

_ نون پنیر!

خیره در چشمانم گرفته خندید :

_ بچگی و نوجوونی و جوونیمو خراب کردن ... خیلی
جاها بقیه ، خیلی جاهام خودم ... اما تو یک چیز شانس

آوردم  

بی حال خندیدم تا کمی روحیه اش عوض شود :

_ آره .. من!

برخالالف انتظارم لبخند زد و ساندویچ را از دستم گرفت :

_ آره ... تو ... حاالال که برگشتی حتی دیگه خودتم
نمیتونی تنها شانس زندگیمو ازم بگیری!

جگوار سبا ساالالر 



 

_ 

موهایم را از جلوی چشمانم کنار زد و شقیقه ام را محکم
بوسید :

_ مراقب خودت باش تا من برگردم ... حاجی حرفی زد یا
سروکله ی اون دختره پیدا شد نذار حرفاشون ناراحتت کنه

دستش را دور کمرم حلقه زد و زمزمه وار ادامه داد :

_ من به اندازه ی کافی ناراحتت کردم ...

دستم را روی دستش گذاشتم :

 _ برو 

_ دلم میخواد بمونم پیشت و انقدر فشارت بدم که تو بغلم
حل بشی اما باید برم

 کالفه آرام تر حرفش را کامل کرد
با جمالتی که هیچ ارتباطی به بحث قبل نداشت

حرف هایی که انگار عذابش میداد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

  

 

  
 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ بخاطر اینکه اونو بفرسته بهزیستی حاضر شد از رئیس
بیمارستان بخواد بچه ی هفت ماهه ی مریض رو با قلب
ضعیف مرخص کنن ... من احمق پزشکی نخوندم اما به

هرحال دامپزشک بودم و شنیدم و باز با حماقت شک
نکردم و بچه ی اونقدری رو آوردم خونه ... هنگم االالی

هنگم

دوباره لب هایش را به صورتم چسباند و من با خنده ای
غمگین هلش دادم :

_چه قدر حرف میزنی امیر برو دیگه ... تنهاست

_ منزوی میگفت برسی اینجا بردنش تو دستگاه ... من که
حالیم نیست اما میدونم باید انتظار یک عالم لوله رو داشته

باشم که بهش وصل کردن ... نمیدونم شاید تلخترین صحنه
های عمرم! دارم میبوسمت تا جون بگیرم ... وگرنه میدونم

تموم میشه! چه به موقع برگشتی  Rامروز دیگه شارژم
جوجهام ... یک روز دیرتر میومدی منم نبودم ...

به لحن گرفتهاش بیحال خندیدم و چه قدر خوب بود در
سختترین شرایط همدیگر را داشتیم



 

 

 
 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

از خانه که بیرون زد سمت اتاق برگشتم که با صدای زنگ
های پشت سرهم ابروهایم باالال پرید

_ امیرواالالست؟ شاید چیزی جا گذاشته

_ نه امیر که رفت ... امیر نیست

انگار کسی دستش را روی زنگ گذاشته بود و هم زمان با
لگد به جان در افتاده بود

گلی خسته روی پایش کوبید : مامان 

_ دوباره شروع شد ... خدایا کی قراره آروم بگیره این
خونه؟

بهت زده سرتکان دادم :

_ چه خبره؟

_ این دخترهست دیگه مادر ... خدا بگم چیکارش بکنه ...
بی آبرو خجالتم نمیکشه

ساره هم زمان از پله ها پایین آمد
سمت پذیرایی برگشتم :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ مریمه؟

_ 

_ ولش کن جوابشو نده ... باز میخواد جیغ و داد کنه امیرم
که خونه نیست ... برو استراحت کن تو فدات شم

به تصویری که از پشت صفحه می دیدم اما ، نمی آمد
طلبکار باشد

شال مشکی اش روی شانه اش افتاده بود و صورتش ورم
داشت

سمت در ورودی رفتم
مامان گلی نالید :

_ کجا؟

ساره پوزخند زد :

_ این احمق ونمی شناسی مامان گلی؟! حتما دلش به حال
اون نکبت سوخته

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

  

 
 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

بیخیال به آشپزخانه رفت اما مامان گلی دنبالم آمد :

_ درو باز نکن االالی

_چرا؟

_ یعنی چی چرا؟

_ ازینکه تو خیابون داد و فریاد کنه و دوباره حاجی و
سکته بده نمیترسم ولی ...

التماس آمیز میان جمله ام پرید :

_ نگو مادر نگو قربونت برم ... تو بزرگی کن و
ببخش ... اینطوری نگو

میدانستم دست خودش نیست ، اعضای این خانه
خانوادهاش شده بودند...

بدون حرف در را باز کردم
مش خسرو و مامانگلی پشت سرم ایستادند و من مات زن

روبرویم ماندم



سبا ساالر

جگوار 

تابه حال این شکلی ندیده بودمش
وزنش باالتر رفته بود اما صورتش رنگ پریده بود

چشمان قرمز و ورم کرده اش خبر از گریه  ی فراوان و
بی خوابی می داد

آشفته بود و برایم اهمیتی نداشت!

با جدیت سر تکان دادم :

_ چی میخوای؟

انگار ازینکه من در را باز کردم متعجب شد
لب های خشکش را از هم فاصله داد :

_ بچه مو

نتوانستم پوزخند نزنم :

_ حامله که بودم چند بار رفتم سونوگرافی ، آزمایش دادم و
بچه هامو چک  کردن ... یادم نمیاد کدوم دفعه اما خوب

یادمه این مشکالت ژنتیکی هم چک میشه

چشمانش عصبی بود اما صدایش از شدت بغض می لرزید :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ چی میخوای بگی؟

_ میخوام بپرسم اون لحظه ای که بهت گفتن بچه مریضه و
تو بخاطر خودخواهیت به کسی حرفی نزدی و دنیاش

آوردی که حاال بگن فوقش چند روز عمر میکنه چه حسی
داشتی؟ عذاب وجدان نگرفتی؟ اصال وجدان داری؟!

_ 

صدای لرزانش را باال برد :

_ تو حق نداری دخالت کنی ... اصال به تو چه؟ ما ...

با صدایی بلند تر جمله اش را قطع کردم :

_ می دونی شاید اگر به منم میگفتن بچه هام مشکلی دارن
راضی نمی شدم از بین ببرنشون ، شاید دنیاشون

میاوردم ... نمی دونم ... اما تو با همه ی مادرایی که دلشون
نمیاد بچه مریضشون رو سقط کنن یک فرق اساسی داری!

اونا عشق به بچشون مانعشون میشه اما تو خودخواهی و
حماقت مانعت شد!

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

 
 

 
 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

انتظار داشتم پرخاش کند اما در عوض اشک هایش روان
شد :

 توروخدا ... من غلط کردم ... بچگی کردم ... االالی
_ االالی

تو به امیر بگو ... تو بگی قبول میکنه ... تو ازش بخواه
بذاره بچه رو ببینم

مات سرتکان دادم
این مریم که به من التماس میکرد همان مریم لجباز و

مغرور قبل بود؟!
صدای هقهقش بلند شد :

_ مگه نمیگی گفتن چند روز؟ خب لعنتیا من حتی اگر
بخوام برای دیدن بچم شکایت کنم این چند روز تموم
میشه ... بذار بیام تو ببینمش ... بهخدا کاری بهتون

 ... حتی حرفم نمیزنم ... طالالقمو میگیرم و میرم فقط
ندارم

به امیر بگو بذاره بچه رو ببینم

عقب عقب رفتم و او در مقابل چشمان گشاد شده ام با گریه
مقابل پاهایم زانو زد :

_ تو خودتم مادر بودی ... خودتو بذار جای من ... فکر
کن بچه هات دنیا میومدن و حتی یکبارم نمیذاشتن بغلشون

کنی ... االالی التماست میکنم

جگوار سبا ساالالر 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

همانطور که عقب عقب میرفتم سر تکان دادم :

_ من هیچ وقت نمیتونم جای تو باشم ... من هیچ وقت با
بچهام این کار و نمیکردم مریم! تو چندش آوری ... تو قلب

نداری ... تو حتی آدمم نیستی ... اون بچه طوریش بشه
امیر داغون میشه ... تا آخر عمر یادش میمونه بچهش

جلوی چشمش از دست رفت و خودشو مقصر میدونه ... تو
کی هستی آخه؟! حتی حیوونام اینطوری بچهشون رو

قربانی نمیکنن

نمیدانستم چرا اما تمام بدنم به لرزه افتاده بود
تصویر نوزاد مریض از جلوی چشمانم کنار نمیرفت

زن همراه منزوی گفته بود باید به بچه اکسیژن برسانند و
زیر نظر باشد

خودم فکر کردم احتماالال مثل وقت هایی که دربیمارستان  
با
هستی ماسک اکسیژن میگذارند اما ماسک برای آن دهن و
بینی کوچکش زیادی غول پیکر به نظر میرسید  

چهره ام درهم فرو رفت
بی رحم بودم؟

قلبم از سنگ بود؟

جگوار سبا ساالالر 



 

 

 

با تمام این ها سکوت کردم و حرفی نزدم

هر شب که از بیمارستان برمی گشت خسته تر از دفعه
پیش بود اما مثل قبل ترها خودش را از پا نمی انداخت

با تمام خستگی اش حواسش بیشتر از خودش به من بود تا
از مامان گلی اطالعات بگیرد که در طول روز تا آمدنش

چه کردم و چه خوردم حالم خوب بوده یا نه

دوهفته گذشته بود و می دانستم بزودی کارهای طالقشان
تمام می شود

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

شاید ... اما دلم برای مریم نمیسوخت و این دست خودم
نبود!

مامان گلی و مش خسرو را کنار زدم و سمت عمارت
برگشتم

کاش هرچه زودتر ازین عمارت دور میشدیم
نفس کشیدن میان این آدم ها برایم سخت بود...

_



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

مریم هرروز جلوی در عمارت بود و اگر هم روزی نمی
آمد در عوض به بیمارستان سر می زد

یک روز برای دیدن بچه التماش می کرد ، یک روز بد و
بیراه میگفت و بار بعد تهدید می کرد

شاید بعد از دوهفته شنیدن گریه هایش دلم کمی به رحم آمد
اما باز هم به خودم اجازه دخالت ندادم

 با هربار سر زدن به بیمارستان چنان بی تاب می
امیرواالال
شد که درخواست اینکه اجازه دهد مریم نزدیکش شود ظلم

بود  

بعضی روز ها پدرش با زور میبردش و بعضی روزها
خودش خسته می شد

من از حضورش ناراحت نمی شدم!

بی رحمی بود اما هربار که جلوی در با داد و فریاد کل
محل را از آنچه که در این خانه گذشته مطلع می کرد آرام

می گرفتم



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

حاج سپهبد سزاوار شاید حتی از مریم هم گناهکارتر بود و
این آبروریزی با نوه ای مریض گوشه بیمارستان بدترین

مجازات برایش بود

یک شب که امیرواالال داغان تر از همیشه از بیمارستان
برگشت و بین زمزمه هایش گفت بچه حالش بد شده و

امشب به سختی به زندگی برش گرداندند عصبی تر شدم

امیر که خسته به خواب رفت از خانه بیرون زدم و وارد
باغ شدم

برف ریزی می آمد و هوا سرد بود

با دیدن حاجی کنار درخت کاج پوزخند زدم و جلو رفتم

با دیدنم ابرو باالال انداخت :

_ امیر خوابید؟

_ با قرص!

پیش اگر _ باهاش حرف بزن االالی ... همون دوهفته 
رضایت میداد و بچه رو به بهزیستی میسپرد تا االالن همه

چیو فراموش کرده بود!

جگوار سبا ساالالر 



 

ناباور خندیدم :

_ چیو فراموش میکرد؟! بچشه!

_ 

_ اون بچه مریضه ... تنها کاری که میکنه خسته و داغون
کردن امیرواال و ترحم خریدن از بقیه برای سزاواراست!

جمله اش که تمام شد با جدیت سمت پله ها رفت که آرام
گفتم :

_ پسره!

منظورم را نفهمید :

_ چی؟!

_ بچه پسره! چرا خوشحال نیستین پس؟ مگه آرزوتون نبود
پسر امیرواالرو ببینید؟ اینم پسر! درد داره نه؟ درد داره

همه ی کسایی که میشناسنتون حرفای مریم و شنیده
باشن ... درد داره همه بدونن پسر مریض احوال و ضعیفی

جگوار سبا ساالر
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که تو اون بیمارستانه و دکترا به زنده موندنش امیدی ندارن
از خون حاج سپهبد سزاواره!

با حالی خراب پر ار خشم نگاهم کرد اما حرفی برای گفتن
نداشت

دست های لرزانش را مشت کرد و سر تکان داد

پوزخند زدم
از هیچ کدام از جمله هایم پشیمان نبودم!

خواستم به خانه برگردم که صدای زنگ موبایلم بلند شد
با دیدن شماره ای که می دانستم متعلق به موبایل جدید

اصالالن است لبخند زدم

برادرم بعضی روزها حتی دوبار تماس میگرفت و آنقدر از
دلتنگی اش میگفت و قربان صدقه ام می رفت که به قول
بی بی جان بزودی صدای اعتراض شیرین در می آمد!

خودش میگفت ده سال همدیگر را نداشتیم و این روزها هم
دور بودیم و باید با همین تلفن ها آرام میگرفتیم

با لبخند جوابش را دادم :



سبا ساالر

جگوار 

_ اصالن؟

صدای مردانه اش در گوشم پیچید :

 _ خواب نبودی؟

خندیدم :

_ نه ... خوبی؟

_ االن خوبم ... عزیزترینت با بوق اول جواب بده و
اونطور با عشق اسمتو صدا بزنه خوب میشی دیگه

_ شیرین عوضت کرده اصالن! مهربون شدی

_ قبلش مهربون نبودم بی انصاف؟!

بلند خندیدم :

_ یک مدل دلبر مهربون شدی ... چرا گفتی االن خوبی؟!
چی شده؟

آرام جواب داد :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ هیچی!

_ 

_ به منی که تو رو حفظم که دروغ نگو!

_ باور کن چیزی نشده ... آیدا زایمان کرده ... دوباره عمه
شدی کوچولو

ابروهایم بهم نزدیک شد :

 _ پس چرا صدات گرفتست؟! بچه طوریش شده؟

_ نه سالمه خداروشکر ... باید ببینیش ... تپل و چشم و
ابرو مشکی ... شبیه سمنه

ناخوداگاه لبخندم بیشتر شد
سمن و سوگول و این تازه وارد کوچک را نمی شد دوست

نداشت
هرچند دخترهای اکتای بودند!

_ دختره اصالن؟

جگوار سبا ساالر
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_ آره

_ اکتای چی گفت؟

مکث که کرد همه چیز را فهمیدم
با حرص پوف کشیدم :

_ برای همین ناراحتی؟ اکتای حرفی زده؟

_ گفته زن میگیرم! میگه آیدا دخترزاست ... آیدا هم حال
خوبی نداره ... زایمانش سخت بود خیلی ضعیف شده و بهم

ریخته ... نمی دونم قراره چی بشه

_ گوشی رو بده بهش!

_ به آیدا؟!

_ به اکتای!

بهت زده پوف کشید :

_ نمیخواد تو خودت به اندازه کافی مشکل داری ... بهش
 فکر نکن االی

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ بده گوشی رو

 _ این روزا عصبیه

_ میخوام تبریک بگم!

سکوتش می گفت باور نکرده است اما مخالفت نکرد
صدای اکتای بی میل بود اما برخالف انتظارم از حرف

زدن با من خودداری نکرد

مثل همیشه همان اول کار زهرش را ریخت :

_ بچه ی شوهرت دنیا اومد؟!

پوزخند زدم :

_ اومد

_ حواستو بده به زندگیت دخترجون ... فکر نکن حاال که
برگشتی و اصالن باهات خوبه اگر طالق بگیری اینجا
قبولت میکنن ... ازون پسره دل خوشی ندارم اما فکر

جدایی نداشته باش االی که اینبار ...

_ 

جگوار سبا ساالر
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اجازه ندادم جمله اش را تمام کند :

_ دخترت دنیا اومد ! تبریک میگم

پوزخند زد :

_ پسره؟

_ کی؟

_ بچه شوهرت!

با تاسف سر تکان دادم :

_ پسره

اینبار در صدایش حسرت موج میزد :

_ خوبه

_ یک پسر نهصد گرمی با قلب ضعیف و سندروم داون که
دوهفتست توی دستگاست و دکترا میگن زنده نمیمونه

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
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صدایی از آن سمت خط نمی آمد

_ میدونی تمام کسایی که نوزاداشون اونجاست براشون مهم
نیست بچشون دختر باشه یا پسر فقط میخوان سالم باشه!

راحت بتونه نفس بکشه و دختر باشه ، قلبش سالم باشه و
پسر باشه ... شک ندارم براشون فرقی نمیکنه پسردار شده

باشن یا دختردار! این واسشون مهمه که نوزاد چند
 روزشون تو بغلشون باشه نه تو دستگاه

حرفی نمی زد
هیچ حرفی ...

_ امیدوارم یک بار تو زندگیت با عقلت تصمیم بگیری
اکتای

تماس را قطع کردم و موبایل را در جیب سویشرت مردانه
امیرواال که تنم بود فرستادم

قبل از رفتن به اتاق ماگ زرشکی رنگم را پر از آب کردم
و وارد اتاق شدم

_ کجا بودی؟

جگوار سبا ساالر
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با شنیدن صدای خواب الودش در جا پریدم و کمی از آب
روی آستین بلند سویشرتم برگشت :

_ ترسیدم امیر

دستم که سمت کلید چراغ خواب رفت روی تخت نیم خیز
شد و بازویم را کشید :

_ روشنش نکن

بی تعادل کنارش گوشه تخت نشستم :

_ چرا

_ سرم درد میگیره

خیره نگاهم کرد :

_ سویشرت منه تنت؟

با لبخند سر تکان دادم و او دستم را کشید
در آغوشش جمع شدم و سرم را در گردنش فرو بردم

محکم فشارم داد :



سبا ساالر

جگوار 

_ انگار لباس باباتو پوشیدی

_ 

دستانم را دور گردنش انداختم و آرام جواب دادم :

_ لباس بابامه دیگه

کمی فاصله گرفتم و دستم را در موهای جلوی سرش فرو
بردم و موهایش را عقب فرستادم

چشمانش بهم مالیده و قرمز بود

_ دیگه حق نداری قرص بخوری

لب هایش سمت باال کج شد :

_ نمی خورم

_ شب دیگه دیر نمیای نگرانت میشم

مردانه به لحن دستوری و اخم های درهمم خندید :

جگوار سبا ساالر
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سبا ساالر

جگوار 

_ دیر نمیام

_ با حاجی بحث نمیکنی ... هروقت من تونستم حرفی تو
مغز اکتای فرو کنم بحث تو و حاجیم به نتیجه می رسه!

_ بحث نمی کنم ... دستور بعدی رئیس؟

آرام لب زدم :

_ بغلم کن!

سرم را به سینه اش چسباند و محکم فشرد :

_ قلدر شدی بچه...

ریز خندیدم
سرش را بلند کرد و خیره ی لب های خندانم شد

خنده کم کم کمرنگ شد
نگاهش را در صورتم چرخاند ، به چشمانش زل زدم

باالخره نفهمیدم کداممان سرش را جلو آورد
 

ثانیه ای بعد اتصال لب هایمان به هم جدا کردنی نبود
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با چنان حرارت و هیجانی لب هایش را روی لب هایم
فشرد که مجبور شدم سرم را به بالشت پشت سر فشار دهم
تا شاید کمی صورت هایمان فاصله بگیرد اما فایده نداشت

سینه اش را محکم عقب هل داد و همانطور که نفس نفس
میزدم بهت زده خندیدم :

_ لبام کنده شد ... بسه

پهلویم را آرام فشرد و لب هایش را روی چانه ام گذاشت :

_ نامرد مگه شهر هرته که اول دستور بغل میدی و بعد
میگی بسه؟

_ فقط گفتم بغل

چانه ام را آرام گاز گرفت :

_ اینا مخلفات بغله!

روی تخت خوابید و دست هایش را زیر بغلم انداخت
باالال کشیدم



 

زبانش را که جایی نزدیک الله گوشم کشید خودم را جمع
کردم :

_ جیغ می کشم همه بیدارشن

با بدجنسی گوشواره ام را بین دندان هایش گرفت و کشید :

_ مامان گلی میدونه بعد چندماه اینجا چه خبره نمیذاره
کسی بیاد تو!

نتوانستم جلوی خنده ام را بگیرم :

_ پررو ... گوشوارمو ول کن گوشم درد گرفت

گوشواره را رها کرد و صورتش را در موهایم فرو برد :

_ تو نبودی چطور بین این همه بدبختی خوابم می برد؟ بلند
کن سرتو ببینمت

جگوار سبا ساالر
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سرم را جایی کنار گردنش گذاشت ، با پاهایش پاهایم را
قفل کرد و با یک دست هر دو دستم را اسیر کرد

_
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مثل بچه گربه بینی ام را به گردنش مالیدم :

_ گوشم درد گرفت

_ ببینمت لوس

از خودش تقلید کردم :

_ تو نبودی خودمو واسه کی لوس میکردم؟!

با دست آزادش با خنده گردنم را گرفت و با زور سرم را
از توی گردنش بیرون آورد

می دانستم خسته است
تمام این دوهفته را لحظه ای آرام نگرفته بود و من شاهد

بودم برای بچه ای که هیچ کس هیچ امیدی به ماندنش
نداشت چطور دست و پا میزد

شب ها با خستگی سرش را روی بالشت میگذاشت اما باز
هم خواب به چشمانش نمی آمد و نتیجه میشد قرص و

داروهای پر ضرر خواب آور

موهای توی صورتم را کنار زد و لبخندش کمرنگ شد

جگوار سبا ساالالر 
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با خشونتی کمرنگ سرم را سمت خودش کشید و لب هایم
را کوتاه بوسید

سرم را فاصله داد

دفعه بعد لبم را میان دندان هایش گرفت و آرام فشرد
سرم را که فاصله داد چپ چپ نگاهش دردم نگرفت اما 

کردم

اینبار لب هایم را داخل دهانش کشید و موهایم را چنگ زد
دوباره سرم را فاصله داد

بدون اینکه دست خودم باشد آرام ناله کردم
این بار با جدیت غریدم :

_ نکن امیر

از این صبر و حوصله اش برای بوسیدنم کفری شده بودم!

دلم لب ها و نوازش دستانش را می خواست
بدون این وقفه های زجرآور و کالالفهکننده!

حرفم را از چشمان عصبی ام خواند که کج لبخند زد :
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_ بعد چندوقت گیرت آوردم ... بده میخوام کنترلمو از  
دست ندم تو اذیت نشی؟ میخوای طوری ببوسمت صبح
روت نشه از اتاق بیرون بیای؟!  

بالالفاصله ابرو باالال انداختم و مطمئن سر تکان دادم :

_ میخوام!

چنان بلند خندید که شک نداشتم همه صدایش را شنیدند

به موهایم که چنگ زد و با خشونت مشغول بوسیدن لب
هایم شد همراهی اش کردم

دستش را زیر لباسم فرستاد و شکم برهنه ام را نوازش کرد

خودش را کنار کشید تا این بار من روی تخت بخوابم و بعد
روی بدنم خیمه زد :

_ چرا برای سردردم و خوابیدن قرص خوردم وقتی منبع
آرامشم همینجاست؟!

اجازه نداد جوابی بدهم، لب هایش را دوباره روی لب هایم
گذاشت و پهلویم را چنگ زد



 

_ 

چشمانم بسته بود
تا نیمه شب بیدار بودم و هنوز احتیاج به خواب داشتم اما

صداها آزارم می داد

جمالت پچ پچ وارشان را می شنیدم اما از مفهومشان سر در
نمی آوردم

_ چی گفتن؟

صدای نگران و لرزان امیرواال بود

_ هیچی مادر ... چیزی نگفتن فقط گفتن خودتو برسونی
بیمارستان

_ االن راه میفتم ... نگفتن چی شده؟!

_ نه قربونت برم نه ... آروم باش ان شاءهللا هیچی
نیست ... االن حاجی رو بیدار میکنم

گیج پلک هایم را از هم فاصله دادم

جگوار سبا ساالر
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نور که در چشمانم زد با عجله بستمشان و روی تخت بین
ملحفه ها غلط زدم

صورتم را در بالشت امیرواالال فرو بردم و سعی کردم
دوباره بخوابم

_ رنگت پریده امیر ... منم حاضر میشم باهم بریم ...
دوهفته ست نذاشتی ما بیایم همهاش این بار و تنهایی به

دوش کشیدی ... داری از پا درمیای

چشمانم ناخوداگاه از هم باز شد

گیج سرم را سمت در برگرداندم و خواب آلود صدایش زدم
:

_ امیر؟

در سکوت نگاهم کرد

شلوار ورزشی سورمه ای به پا داشت و تمام دکمه های
پیراهن مردانه سفیدش باز بود

مامانگلی احتماالال بیرون از اتاق ایستاده بود
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گوشه چشمانم را با دست فشردم :

_ چی شده؟

بی توجه به من سمت مامان گلی برگشت :

_ تنها میرم نیاز نیست بیاید شما ... کسی رو هم بیدار
نکنید ... االن حاضر میشم

در اتاق را که بست و موهایش را چنگ زد روی تخت نیم
خیز شدم :

_ چی شده میگم؟

با عجله مشغول بستن دکمه های پیراهنش شد :

_ چیزی نیست ... بخواب چرا بیدار شدی؟

_ مامان گلی بود؟

در کمدش را باز کرد و اولین شلواری که به دستش آمد را
بیرون کشید :

_ آره ... باید برم بیمارستان ... بخواب تا بیدارشی برگشتم

جگوار سبا ساالر
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_ 

_ چرا حرفی میزنی که نمی تونی عملیش کنی؟ زود بخوای
برگردی هشت شبه ... اونم خسته ، بدون نهار و شام

صدای کالفه اش را باال برد :

_ حوصله ندارم االی

از روی تخت بلند شدم و با یک دست موهایم را باالی سرم
جمع کردم :

_ وقت داری دوش بگیرم؟ باهم بریم

_ نمی خواد تو بیای ... ساعت هفت نشده ... بگیر بخواب

بی توجه دوباره پرسیدم :

_ وقت داری یا نه؟

_ نه! از بیمارستان زنگ زدن

جگوار سبا ساالر
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صدایش لرزید
جلوتر رفتم و دستش را میان دستانم گرفتم

سرد بود :

_ چی شده

کالفه سر تکان داد :

_ نمی دونم ... بهت زنگ میزنم

_ االن آماده میشم

_ نیا خودم حلش می کنم

بی اعتنا سمت کشو لباس زیرم رفتم و در چنددقیقه آماده
شدم

از خانه که بیرون زدیم ناخوداگاه مثل او مضطرب و آشفته
بودم

خیابان ها خلوت بود
با سرعت باال و بی احتیاط می راند

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

 

امیرواال بهت زده بود و من ناخوداگاه برای بچه ای که
هرگز حتی یک بار هم در آغوش نکشیده بودمش اشک

می ریختم

به خودش که آمد با دکتر دست به یقه شد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

چراغ قرمز هارا پشت سر هم رد میکرد و توجهی به
اطراف نداشت

نگران زیرچشمی نگاهش کردم

دلم برای چشمان خسته وصورت غمگینش به درد آمد

در دل به خدا التماس کردم

"  ً " چیزی نشده باشه ... حداقل نه االالن ... لطفا 

اما مثل اکثر اوقات آن چیزی که میخواستم نشد...

پسرک هنوز طعم زندگی را نچشیده چشمانش را بسته بود

_



سبا ساالر

جگوار 

نگران بازویش را کشیدم :

_ امیر ولش کن ... توروخدا بیا کنار ... امیرواال

دکتر اما انگار انتظارش را داشت
خواست عقب بایستم تا آرام شود

باالخره بعد از چنددقیقه که با تمام توان فریاد کشید سکوت 
کرد ، دستانش از دور یقه دکتر باز شد و در موهایش فرو

رفت

عقب عقب رفت ، به دیوار سرد بیمارستان تکیه داد و بعد
روی زمین نشست

سرش را که در آغوش کشید و شانه هایش لرزید ریزش
اشک هایم بیشتر شد

دکتر با تاسف روبه من سر تکان داد :

_ واقعا متاسفم اما ما انتظارش رو داشتیم ... چندین بار
 بهشون گفته بودیم

نگاهی به امیرواال انداخت و دوباره سرش را سمت من
برگرداند :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ اگر حالشون بد شد یا به چیزی احتیاج داشتن به همکارام
بگید

بی حال سر تکان دادم و زیرلب تشکر کردم

دور که شد باالالی سر امیرواالال ایستادم
نگاه گرفته اش به زمین خیره بود

دستم را سمتش دراز کردم :

_ امیر

سرش را باالال نیاورد
خودم خم شدم و دستش را گرفتم و به سختی باالال کشیدمش

تا فضای بیرونی بیمارستان بیشتر روی پا نایستاد

خودش را روی نیمکت چوبی میان درخت هایی که
رویشان برف نشسته بود انداخت و پیشانی اش را فشرد

_ تا وقتی دنیا نیومده بود فکر میکردم از بچه ای که مال
اون زن باشه نفرت دارم اما ...

مکث کرد و لرزان ادامه داد :

جگوار سبا ساالالر 



 

پلک هایش را با زجر روی هم فشرد
دستم را دور بازویش انداختم ، پیشانی اش را به شانه ام

تکیه داد و نالید :

_ خستم االی ... خیلی خسته ... از مریم که به بچه ی
خودشم رحم نکرد متنفرم ... از حاجی ... از خودم

پرده ها کنار رفت و همه چیز برایم روشن شد

امیرواال به شدت عذاب وجدان داشت!

موهایش را نوازش کردم

 دوست دارم از این شهر لعنتی و آدماش دورشم _

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ دوستش داشتم ... هرچند مادرش اون عوضی بود ،
هرچند بودنش زندگیمو عوض کرد ، هرچند مریض اما
دوستش داشتم ... انگار بین این همه سیاهی زندگیم یک

نقطه روشن بود ... کوچولو و معصوم

_



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

بینی ام را باالال کشیدم و گرفته زمزمه کردم :

_ پس بیا دور شیم

حرفی نزد
شانه اش را فشردم :

_ پاشو بریم رفیق

گرفته خندید و من شک نداشتم این خنده اش از هر گریه ای
که در عمرم شنیدم غم انگیز تر بود :

_ کجا؟

سر تکان دادم :

_ نمیدونم ... مگه نمیخوای ازین آدما دورشی؟ منم
میخوام دورشم ... به اندازه چند روز که میشه ، نمیشه؟

آرام زمزمه کرد :

_ میشه

نفسش را بیرون فرستاد و آرام تر ادامه داد :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ تو بخوای میشه

موبایلش را خاموش کردم
پیام کوتاهی برای ساره فرستادم تا مامان گلی نگرانمان

نشود و در آخر هم اضافه کردم به چاوش بگوید به
بیمارستان سر بزند

موبایل او را هم خاموش کردم و کنارش صندلی جلو نشستم

نپرسیدم کجا می رویم ، او هم نگفت
احتماال حتی خودش هم نمی دانست!

کفش هایم را از پا در آوردم و روی صندلی ماشین به
طرف او نشستم و زانوهایم را در آغوش کشیدم

هوا زیادی سرد بود اما پنجره ماشین را تا انتها پایین کشیده
بود

باد در صورتش می زد
اشک هایش خشک شده بود اما چشمانش دنیای غم بود

نگاه سرد و تو خالی اش عذابم می داد و خودم هم با فکر به
صورت پسربچه ی کوچک دلم به درد می آمد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 
 

 

 

 

" امیرواال "

باران شدیدی می بارید
 پنجره را پایین کشیدم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

نفسم را بیرون فرستادم و چشمانم را بستم
گیج بودم و حرکات ماشین خواب آلودم کرد

دفعه بعد که چشمانم را باز کردم تا چشم کار میکرد آب
بود

خیره به امواج دریا از پشت شیشهی ماشین دوباره چشمانم
را روی هم گذاشتم

 اینبار که از خواب بیدار شدم دست های امیرواالال را  
کاش
بگیرم ، از ماشین پیاده شویم و همانطور که پابرهنه روی
شن های کنار دریا میرویم در گوشش زمزمه کنم :  

"نه تو می مانی نه اندوه و نه هیچ یک
از مردم این آبادی ..."

_



سبا ساالر

جگوار 

باد سردی در فضای ماشین پیچید

کتم را تا زیر گردن االی که جنین وار روی صندلی در
خود جمع شده بود و آرام نفس میکشید باال کشیدم و سمت

مرد برگشتم :

_ ببخشید افتادی تو زحمت

چتر مشکی رنگی باالی سرش گرفته بود و چکمه هایش تا
مچ در گل فرو رفته بود :

 _ زحمتی نیست آقا ... داداش زنگ زد گفت دارید میاید

آسمان رعد و برق زد
 نگاهی به االی انداختم

پلک هایش تکان خورد اما بیدار نشد :

_ بیا تو ماشین خیس نشی

_ نه آقا من تا نزدیک صبح باید نگهبانی باغ هارو بدم زیر
همین بارونم ... عیبی نداره

_ آقا خلیل کلبه که خالیه نه؟

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

سرش را تکان داد :

_ خالیه آقا ... کلیدم آوردم براتون

دسته کلیدی از جیب کتش بیرون آورد و سمتم گرفت :

_ خدمت شما ... فقط زنم پا به ماهه خیلی وقته نتونسته سر
بزنه ... احتماال یکم بهم ریخته باشه و خاک گرفته ببخش

دیگه ... هوام خیلی سرده ... تا رسیدین بخاری رو راه
بندازین سریع گرمتون میکنه

سرم را تکان دادم و تشکر کردم
قبل ازینکه وارد جاده خاکی شویم جلوی فروشگاه خلوتی

ایستادم و خرید کردم

سر درد خفیفی داشتم که می دانستم بزودی بیشتر می شود

حتی برای ثانیه ای فکر به تهران و آن بیمارستان لعنتی
بهمم می ریخت

روبه روی کلبه که پارک کردم باران شدید تر شده بود

ماشین را خاموش کردم و انگشتم را روی گونه اش کشیدم :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ االی؟

 اخم کرد
انگشتم را تا روی لبش پایین آوردم :

_ عزیزم؟

بازهم جواب نداد
نفسم را بیرون فرستادم و از ماشین پیاده شدم

در سمت او را باز کردم یک دستم را دور شانه اش و
دست دیگرم را زیر زانوهایش انداختم

بلندش کردم و با زانو در ماشین را بستم

دستش را دور گردنم انداخت و خواب آلود زمزمه کرد :

_ خیس شدم

در گلو خندیدم :

_ هم بغلت کردم هم غر میزنی؟

سرش رادر سینه ام فرو برد :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ اینجارو دوست دارم

_ کجا؟ چشماتو باز نکردی ببینی کجا آوردمت که

خواب آلود خندید :

_ بغل تو منظورم بود

_ 

_ منم اینجارو دوست دارم ... اگر پله هارو خودت بیای باال
همه چیز بهترم میشه

خواب آلود غر زد :

_ تنبلی نکن

از پله ها ی چوبی باال بردمش و به سختی کلید را داخل
قفل چرخاندم

در را که باز کردم با همان کفش های گلی جلورفتم و روی
تخت گوشه کلبه خواباندمش

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

بالفاصله عطسه زد و در خود جمع شد :

_ چه قدر سرده

_ خریدارو بیارم باال بخاری رو راه میندازم

قبل ازینکه از در خارج شوم عطسه دوم را زد

سمت بخاری برگشتم و زمزمه کردم :

_ اول بخاری رو روشن می کنم

حرفی نزد
گیج و خواب آلود بود

همانطور که مشغول روشن کردن بخاری بودم سرم را
سمتش برگرداندم :

_ مانتوتو در بیار خیسه

بی میل روی تخت نیم خیز شد
باالخره از جا بلند شدم :

_ االن گرم میشه

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
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برای آوردن خریدها که از کنارش گذشتم دستم را گرفت
ایستادم و نگاهش کردم

شالش روی شانه اش افتاده بود و موهایش نامرتب بود

چشمان پف کرده اش خسته به نظر میرسید اما نگاهش
نگران بود

آرام زمزمه کرد :

_ ناراحت نباش

گونه اش را نوازش کردم
ناراحت؟

عذاب وجدان رهایم نمیکرد

سعی میکردم به روز وحشتناکی که داشتیم فکر نکنم

از مریم ، از خانواده اش ، از حاجی و بیشتر از همه از
خودم عصبانی بودم

خریدهارا که باالال آوردم چشمانش نیمه باز بود

_

جگوار سبا ساالالر 



 

روی تخت دراز کشیدم و از پشت سر در آغوشش گرفتم

سرش را به قفسه سینه ام فشرد :

_ دیگه بخوابیم...

_ تا االن خواب نبودی؟

آرام غر زد :

_ یک چشمم باز بود!

احساس می کردم دلتنگی ام بخاطر روزهایی که از من دور
بود هرگز از بین نمی رود

احساس میکردم در این چند روز وقت کافی برای در
آغوش کشیدنش نداشتم!

خواب آلود پرسید :

_ سیگار خریدی؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

ابرویم باال پرید :

_ خواب بودی...

خندید :

_ گفتم که یک چشمم باز بود!

 _ خریدم اما خیلی وقته نکشیدم ... قرارم نیست بکشم

دوباره خندید و چه قدر صدای خنده هایش در این شب لعنتی
نیازم بود :

_ ازون مدالی خاموش کنار لب؟ منم میخوام!

آرام زمزمه کردم :

_ بیارم؟

_ صبح ... میخوای بیدارم نگه داری؟

_ میخوابی دلم برات تنگ میشه

چرخید و با چشمان بسته سمتم برگشت

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

* * * * * * * * * * * * * *

هنوز گیج خواب بودم اما به خوبی می دانستم کسی که اسمم
را صدا می زند و هم زمان شانه ام را می فشارد کیست

صدای خروسی از بیرون می آمد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

سرش را در گردنم فرو برد و دستش را دور شانه ام
انداخت :

_ بخواب ... صبح کلی کار داری

_ کاری ندارم

_ داری! باید اینجا رو بهم نشون بدی ، باید ببریم دریا ،
باید یک صبحانه مشتی درست کنی ... کلی کار دیگه هم

هست که حوصلم نمیاد اسم ببرم ... همینقدر بدون که امشب
وقت برای فکر کردن به چون و چرا و اما و اگرهات

نداری!

به حرفش گوش کردم!
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سبا ساالالر

جگوار
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همانطور که به شکم خوابیده بودم سنگینی جسمی را روی
کمرم حس کردم و صورتم در هم شد

گرفته غریدم :

_ پاشو االالی ... دیشب از عصر گرفتی خوابیدی معلومه
االالن بیدار میشی

از جایش تکان نخورد
صدای خنده اش بلند شد :

_ دوساعت تنهایی بیدار موندم تازه ... بهت تخفیف دادم تا
شش منتظر موندم

جوابش را ندادم
چشمانم باز نمیشد

خودش را روی کمرم جابهجا کرد :

... تنهایی برم دریا؟ _ پاشو دیگه امیر 

بازهم حرفی نزدم
روی کمرم خم شد و کم کم کامل دراز کشید

دست هایش را روی پهلوهایم کشید :



سبا ساالر

جگوار 

_ داری اذیت میکنی؟

سکوتم را که دید با مشت به شانه ام کوبید و از رویم بلند
 شد

نفس راحتی کشیدم
قبل ازینکه چشمانم گرم شود صدای جیغ وحشت زده اش

بلند شد :

_ امیرواال

 چشمانم ناخوداگاه باز شد و سرم را بلند کردم
از جیغ بعدی اش گوشم سوت کشید :

_ امیر پاشو

ابروهایم درهم فرو رفت :

_ هیش ... سرم درد میگیره االن بیدارشم االی، بازی در
نیار

با قدم های بلند خودش را روی تخت انداخت :

_ مار زیر کاناپه ست ... پاشو یک کاری کن

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

حتی حال بیرون آمدن از زیر پتورا هم نداشتم و می دانستم
ترفندی برای بیدار کردنم است!

_ جون تو یک ساعت بتونی حرف نزنی شارژه شارژم
بیدار میشم

اینبار محکم تر کوبید :

_ جون خودت مار بود! دروغ نمیگم

بی حوصله روی تخت نشستم و موهایم را چنگ زدم
نور آفتاب کلبه را روشن کرده بود

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ دوساعت بخوابم بعد بیدارشم هرجا تو بگی میریم ...
ظهرم ماهی کبابی ... حله؟

همانطور که گوشه دیوار ایستاده بود با پا به رانم کوبید :

_ پاشو میگم مار بود خودم دیدم ... ماهی کبابی بخوره تو
سرم پاشو دیگه

_
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جگوار
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همینطور نشسته روی تخت هم از پنجره به منظره بینظیر
بیرون دید داشتم

خواب آلود از جا بلند شدم :

_ کجاست؟

_ زیر کاناپه رفت

روی زمین که خم شدم دوباره جیغ کشید :

_ حمله میکنه

دستم را روی گوشم گذاشتم و عصبی سرم را برگرداندم :

 مگه پلنگه؟ اینجا چیزی نیست االالی ... یا اشتباه دیدی یا
_

الکی میگی!

صدایش پر از خشم بود :

_ خر! میگم خودم دیدم ... مراقب باش نیشت نزنه



 

 

 

 

  

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

فضای زیر کاناپه ی قدیمی و رنگ و رو رفته را چشم
گرداندم :

_ اینجا چیزی نیست ... سایه افتاده بوده حتما فکر کردی
ماره ... بیا حاالال که بیدارم کردی یک سوسیس تخممرغ

بزن حداقل

 امیرواالال چشماتو باز کن عزیزم! من از دست آتا و اکتای
_

 حاجی و یک ایل آدم جون سالم به در نبردم که حاالال مار
و

نیشم بزنه بمیرم!

خواب آلود خندیدم :

_ چه جوندوست ... بیا پایین نشون بده دقیقا کجا دیدی

_ مگه اون اونجا صبر میکنه که من نشونت بدم؟!

_ خب پس بیا سوسیستخممرغ بزن

عصبی دندان هایش را روی هم فشرد و با احتیاط روی
پنجه ی پاهایش از تخت پایین آمد

دست به کمر نگاهش کردم

جگوار سبا ساالالر 



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

موهایش را باالالی سرش جمع کرد و آرام روی زانوهایش
خم شد :

_ اینجا دیدمش

_ شاید مارمولک بوده

_ من فرق مار و مارمولک و نمیدونم؟!

سرش را سمت دیگر چرخاند و با نگاهش دنبال مار
گشت :

_ خدا کنه تو وسیله ها نرفته باشه

بیخیال سر تکان دادم :

_ دیدی چیزی نبود؟ پاشو از ...

جمله ام تمام نشده مثل فشنگ جیغ زنان از جا پرید :

_ ایناش

از میان پاهایمان  Rمار کوچک قهوه ای رنگی که با سرعت
گذشت و زیر تخت رفت را برای ثانیه ای دیدم

جگوار سبا ساالالر 
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 کم مانده بود بخاطر اینکه پاهایش روی زمین نباشد از
االالی

کمرم باالال برود!

دست هایش را از شانه ام جدا کردم :

_ ولم کن

_ میخوای چیکار کنی؟!

_ بگیرمش بندازمش بیرون

_ چی؟!

_ احتماالال سمی نیست ... سرش مثلثی نبود

روی صندلی ایستاد و دستش را به دیوار گرفت :

_ بیا بریم امیرواالال ... یک جای دیگه بگیر

_



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ چه قدر جیغ میزنی االالی ... درو باز بذاریم خودش
میره!

_ مگه مگسه که در و باز بذاریم خودش بره؟! ماره امیر
مار! این بزرگوار نیش داره ... ما باید بریم نه اون!

قبل ازینکه جوابی بدهم کسی به در کوبید :

_ آقا امیر؟ بیدارید؟

االالی سردرگم پرسید :

_ کیه؟!

_ صاحب کلبه

_ خب درو باز کن بگو بیاد بگیرتش

کالالفه پوف کشیدم و مانتوی االالی را دستش دادم
در را که باز کردم مرد سینی بهدست سر تکان داد :

_ صبحتون بخیر ... خوب خوابیدین؟

سر تکان دادم :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ صبح بخیر ... زحمت کشیدی

_ چیزی نیست آقا ... گفتم شاید خرید نکرده باشید ...
دیشب بارون خیلی شدید بود

سینی را از دستش گرفتم و برایش از مار گفتم

االی بی توجه به حرف هایم همان روی صندلی لباس هایش
را پوشید و بعد از احوال پرسی کوتاهی سینی را برداشت :

_ من تو ماشینم امیر!

خلیل رو به من با خنده سر تکان داد :

_ برو آقا منم االن میگیرمش ... تا یک دوری اطراف
بزنید ردیف شده ... مارش سمی نیست نگران نباشید

با تشکر روی شانه اش کوبیدم

االی صندلی جلو نشسته بود
کنارش که نشستم لقمه کره عسل را سمتم گرفت و با دهان

پر گفت :

جگوار سبا ساالر
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سبا ساالر

جگوار 

_ خوب شد اومد

صندلی را خواباندم و دستم را زیر سرم قالب کردم
شاکی لقمه را عقب کشید :

_ نگو که میخوای بخوابی!

_ کاش یاد داشتی میروندی من حداقل تا دریا میخوابیدم

تلخ لبخند زد :

_ یادته زمان کنکورم میخواستم گواهینامه بگیرم؟ کاش
همون موقع میگرفتم

لقمه را از دستش گرفتم :

_ برسیم تهران میگیری ... خودم یادت میدم اصال ... دیگه
چی؟

چشمانش برق زد :

_ امروز یاد بده!

خندیدم و ناله کردم :

جگوار سبا ساالر
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_ ولم کن بی شرف

_ پس چی؟ فقط حرف میزنی؟ این اطراف خلوتم هست

_ 

سر تکان دادم :

_ بریم تهران یادت میدم

اصرار نکرد :

_ کی برمی گردیم؟

 _ ببرمت دریا ... میریم

ماشین را روشن کردم و باسرعت کم به راه افتادیم
فاصله ای تا دریا نبود

در سکوت لقمه هایی که میگرفت را فرو دادم
هوا بعد از باران دیشب محشر شده بود

جگوار سبا ساالر
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_ کاش تا هفته ی دیگه بمونیم

خیره به آبی دریا زیرلب جواب دادم :

_ تهران کار دارم

لقمه اش را فرو داد و کنجکاو نگاهم کرد :

_ چیکار؟

به جای جواب سوالش گفتم :

_ اینم دریا ... بپر پایین

_ میریم حاال ... گوشیم موند تو کلبه

_ دیشب خوابیدی زنگ خورد ... اصالن بود

ابرو باال انداخت :

_ جواب دادی؟

_ نه ... باهاشون در ارتباطی؟

جگوار سبا ساالر
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سبا ساالر
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آرام زمزمه کرد :

_ اوهوم ... فقط اصالن و بی بی جان ... کس دیگه ای
زنگ نزد؟

_ نه ... منتظر کسی بودی؟

 یک کتاب میخواستم پیدا نمیکردم ... ساره شماره یکی _
از دوستاشو داد قرار بود بهم خبر بده

_ کتاب برای چی؟

بیخیال شانه باال انداخت :

_ برای خوندن!

_ بخون برای آزمون وکالت

با عشق لبخند زد :

_ میخونم

برای همون کتاب میخواستی؟

جگوار سبا ساالر
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سبا ساالر

جگوار 

خندید و سرش را به نشان تایید تکان داد
ذوق زده روی صندلی چهارزانو زد :

_ وای امیر ... باید دفتر وکالت بزنیم!

لبخند زدم :

_ میزنیم

در را باز گذاشتم
 نسیم مالیمی در فضا پیچید

سرم را به صندلی تکیه دادم

گاز بزرگی از ساندویچش زد و خندید :

_ فکرشو بکن ... یک عالم پرونده قبول میکنم ... میدونی
امیر شاید اون اول رشته ام رو دوست نداشتم اما االن عاشق

اینم که تو دادگاه ها باشم ، از موکلم دفاع کنم ، برم دنبال
مدرک ، از شاکی رضایت بگیرم ، برم تو ....

بهت زده صدایم را باال بردم :

جگوار سبا ساالر
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دستش را دور کمرم انداخت و سرش را در گردنم فرو برد
:

 _ برنگردیم

شالش را از سرش پایین کشیدم و موهایش را بوسیدم :

_ کارام اوکی شه میایم می مونیم

جگوار سبا ساالر
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جگوار
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_ هی ، هی ، هی ... آروم بابا ... اینا نصفش وظیفه تو
نیست بچه ... کار خطرناک ممنوع ... به تو چه که بری

دنبال رضایت از شاکی؟!

با شیطنت ابروهایش را باالال و پایین انداخت :

_ با هم میریم

با خنده گردنش را کشیدم
سرش در سینه ام فرو رفت :

دفتر مفتر کنسل شد  _

_



 

سرش را بلند کرد و مظلوم خیره ام شد :

_ چیکار داری؟

به چشمان درشت شده اش خیره شدم و سرم را نزدیک بردم

لب هایم را که روی لب هایش گذاشتم چشمانش را بست و
خندید

برای ثانیه ای صورتش را عقب کشید و لب زد :

_ فکر نکن نفهمیدم فرار کردی

قبل ازینکه فرصت کنم حرفی بزنم اینبار خودش برای
بوسیدنم پیش قدم شد

کمرش را گرفتم و از صندلی خودش جدایش کردم

روی پاهایم نشاندمش و نگاهی به اطراف انداختم

قصدم را فهمید ، دست هایش را دور گردنم حلقه زد و
نفس زنان خندید :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ هیچ کس نیست

موهای فرش را چنگ زدم و محکم تر بوسیدمش

عقب هلش دادم
کمرش به فرمان خورد و نالید :

_ بریم صندلی عقب

صدای خنده ام بلند شد :

_ نه بابا؟!

خندید و خودش را جلو کشید ، پایش را از روی بدنم رد
کرد ، زانوهایش را دو سمت بدنم گذاشت و دوباره به

فرمان تکیه داد :

_ اینطوری

 کفش پر گلش کل صندلی و لباس هایم را کثیف کرد
عصبی غر زدم :

_ در بیار کفشتو بچه

جگوار سبا ساالر
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سبا ساالر
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ابرویش را باال انداخت

گردنش را سمت خودم کشیدم
چند سانتی متر بیشتر نمانده بود لب هایم را روی لب هایش 

بگذارم که صدای جیغ دختربچه ای بلند شد

االی سرش را عقب برگرداند و من فاصله گرفتم

با حسرت زمزمه کرد :

_ منم بادبادک میخوام

_ 

موبایل در جیب شلوارم لرزید
کمرش را گرفتم و جابه جا شدم

با دیدن شماره به االی خیره شدم :

_ پشت سر سمت راست یک پسربچه میفروخت ... پیاده
شو ببین پیدا میکنی

_ تو نمیای؟

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

دستم را روی دایره سبز کشیدم :

_ جواب بدم میام

مشکوک سر تکان داد و از در سمت من پیاده شد

لحظه آخر برای چندمین بار نیم بوت هایش جلوی پیراهنم
را گلی کرد

صدای فریادم که بلند شد با خنده پا به فرار گذاشت

موبایل را کنار گوشم گرفتم :

_ سالم علی ... چه خبر

شاکی جواب داد :

_ دوباره االی برگشت گوشی جواب ندادنای تو شروع شد؟
قبلش که بیکار بودی بوق دوم نرسیده جواب میدادی

االی را می دیدم
به جای اینکه عقب برگردد کنار ساحل با تنبلی روبروی

 دختربچه نشسته بود

جگوار سبا ساالر
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شک نداشتم روی مغزش کار میکرد تا بادبادکش را قرض
بگیرد!

_ غر نزن علیرضا

صدایش آرام شد :

_ دیشب جواب ندادی زنگ زدم خونه مامان گلی
برداشت ... شنیدم چی شده ... خوبی االالن؟

موهایم را از جلوی چشمانم چنگ زدم

االالی با نخ بادبادک مشغول بود ، دخترک کنار ایستاده بود
 که احتماالال شکالالتی که االالی داده بود را میخورد

و همانطور
با چشمان خیره به بادبادکش نگاه میکرد

_ دیروز خیلی بهم ریختم ... تهران میموندیم االالی
روحیهاش خراب میشد ... بعد چهار ماه برگشته منم

میخواستم کشش بدم حالش بد میشد اما در حد مرگ عذاب
وجدان دارم علیرضا ... همهاش میگم چیزی نشده ، همهاش

میخوام بهش فکر نکنم اما یک ثانیه که فکرم میره اون
سمت نفسم بند میاد
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_ تقصیر اون زنیکه بود نه تو ... سه ماهه حامله بود و
صداش در نیومد چون میدونست حرفی بزنه میگی سقط ...

بعدم که دید دارین طالالق میگیرین گفت حاملهام بریم
آزمایش ... میدونست بچه مریضه حرفی نزد ... چته تو

االالن؟ تقصیر تو نیست

کالالفه گوشه چشمانم را فشردم
 قهقهه زنان همانطور که سرش را برگردانده بود و به

االالی
نخ بادبادک زل زده بود در ساحل میدوید

دختربچه انگار پشیمان شده بود که شاکی دنبالش میرفت

_ بیخیال اینا ... به مرادی گفتی؟

_ همون دو هفته ی پیش گفتم ... حل شده کارا

_ وکالت داره از من دیگه ... بهش بگو اگه بشه دادگاه
هارو هم خودم نیام عالیه ... نمیخوام مریم و ببینم ...

حوصله ندارم خودش حلش کنه

از ماشین پیاده شدم و دررابستم
سمت االالی که رفتم هم زمان علیرضا جواب داد :



 

از ماشین که پیاده شدم االی آنقدر دویده که به نفس نفس
افتاده است :

_ از آخرم نرفت باال ... قبال با اصالن درست میکردیم این
شکلی نبود

بادبادک را از دستش گرفتم :

 نخش رو زیاد باز کردی _

چنددقیقه بعد که بادبادک در آسمان به پرواز در آمد صدای
خنده هایش با صدای باد مخلوط شد

* * * * * * * * * * * * *

جگوار سبا ساالر
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_ میگم ببینم میشه یا نه اماخودتم در دسترس باش شاید
سوالی داشته باشه ... نگران نباش امیر ... تا چند روز

طالالق گرفتی ... دیگه تمومه  
دیگه

_
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بودم و االالی همانطور که  صندلی کالالنتری نشسته 
روی

دستمال کاغذی را روی زخم های صورتش نگه داشته  
کنارم ایستاده بود  

مرد نظامی نگاهی به پرونده جلویش انداخت و با تاسف
سر تکان داد :

_ سابقه هم که داری جوون

از شدت حرص دندان هایم را روی هم فشردم

االالی دخالت کرد :

_ چه ربطی داره؟ برای زورگیری و چاقوکشی که نبوده!

_ بذارید خودشون جواب بدن

آرام صدایش زدم اما محل نداد :

_ االالن ما مقصریم؟! خوبه همه چیز مثل روز روشنه ...
هم همسایه ها شاهدن هم دوربینا نشون داده ... این خانم و

همسرشون به زور ...

مرد بیحوصله میان حرفش پرید :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ اصال شما بیرون باشید خانم

هم زمان من هم غریدم :

_ مهراب کجا موند؟

االی کالفه رو به مرد پرسید :

_ االن چی میشه؟

_ امشب رو مهمون ما هستن ... ان شاءهللا برای فردا ...
شاکی دارن

_ ما هم شاکی هستیم!

آرنجش را گرفتم :

_ منو ببین االی

مرد بی حوصله توضیح داد :
 

_ ایشون به لطف همسرتون بینیشون شکسته فعال درگیر
بیمارستانن!

جگوار سبا ساالر
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پوزخند زدم :

_ حقش بود سرشو میشکوندم

مرد میانسال دستی به ریش هایس کشید و متاسف سر تکان
داد :

 _ هنوزم که زبونت درازه پسرجان

سه روز پیش از شمال برگشته بودیم و از همان روز اول
پا در عمارت نگذاشتیم

کارهای طالق طبق روالش پیش می رفت و تا قبل از اینکه
سروکله مینا و همسرش پیدا شود هیچ مشکلی نبود!

_ 

االی غر زد :

_ منم شکایت کردم!

_ به شکایت شما هم رسیدگی میشه

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو
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بی توجه به مرد با اعصابی بهم ریخته رو به االالی سر
تکان دادم :

_ ازینجا مستقیم برو داروخونه ... داره بدتر میشه
صورتت

تقه ی کوتاهی به درخورد و مهراب وارد شد
اولین نفر چشمش به من افتاد :

_ باز که تو دردسر افتادی پسر

دست هایم را درهم قفل کردم :

دنبال منه  Rدردسر _

سرش را که سمت االالی برگرداند رنگ از رخش پرید :

_ صورتت چرا به این وضع دراومده؟!

االالی شانه باالال انداخت و غیرمستقیم اشاره ای به مرد زد

مهراب به راحتی از کالالنتری خارجمان کرد



 

 

  

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

انگار از اول هم مشکلی برای رفتنم نبود ، تنها مرد قصد
ترساندنمان را داشته

کتم را پوشیدم و از پله های کالالنتری پایین امدم
عصبی و آشفته بودم :

_ یک داروخونه پیدا کن مهراب

االالی زمزمه کرد :

_ نمیخواد چیزی نیست

بی اعصاب دستم را در هوا برایش تکان دادم و صندلی
جلو نشستم

از در عقب نشست :

_ چته تو؟ مگه تقصیر منه؟

مهراب سوار شد :

_ بیخیال امشب ... فردا دربارهاش حرف میزنید

پوزخند زدم :

جگوار سبا ساالالر 



 

 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

 وقتی همونجا دیدیشون نمیتونی برگردی پایین نه؟ اصالال
_

بهت نگفتم بمون باهم بریم؟

سمتش برگشتم و عصبی چانه اش را در دست گرفتم
صورتش را چپ و راست بردم و صدایم ناخوداگاه باالال

رفت:

_ خوبت شد؟ گند زد تو صورتت

مهراب شانه ام را عقب هل داد :

_ چیزی نشده ... چهارتا خراش کوچیکه تا صبح خوب
میشه ... تویی که زدی دماغ طرف و شکستی چی میگی؟

_ چیکار میکردم پس؟ تشکر میکردم ازش؟

االالی دلخور سرش را به پنجره تکیه داد :

_ ولش کن مهراب ... این زبون نمیفهمه ... انگار تقصیر
منه!

_ زبون نفهم تویی یا من؟! گفتم صبر کن ماشین و پارک
کنم خبر مرگم باهم بریم باالال

جگوار سبا ساالالر 



 

مهراب صدایش را کمی باال برد :

_ ساکت شین جفتتون  ... مینا و شوهرش تنها بودن؟

االی که سکوتم را دید بی میل جواب داد :

_ اره ... من زود تر رسیدم دم در خونه بودن ... مریم
حالش بد شده بود اینم اومده بود اینجا ... تا منو دید شروع

کرد جیغ و داد ... بعدم که جوابشو دادم پرید بهم

عصبی میان جمله اش پریدم :

_ همونجا که دیدشون نمیتونسته برگرده پایین یا حداقل
جلوی زبونشو بگیره ... باید حتما صورتش اینطوری خط

خطی میشده

_ خفه شم هر حرفی خواست بزنه؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

 من علم غیب دارم اونا باالال پشت درن؟!

_

  _



 

 
 

 

 
 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ مگه فقط خودش بود؟ تو نمیبینی اون شوهر عوضیشم
دودقیقه حرف نمیزدی میرسیدم باالال بعد  تو تنهایی؟! 

باهاشه
هرچی میخواستی میگفتی

مهراب کالالفه پوف کشید :

_ اومده بودن اونجا چیکار؟

_ دختره رو نمیشناسی؟! ارث باباشو خوردم ... جیغ و
فریاد که نذاشتی خواهرم بچهاش رو ببینه و حالش بده ...
خوب کردم نذاشتم! خواهر حیوون تو بچه سرش میشد که

این بالال رو سرمون نمیاورد ... حروم زاده ها

مهراب برخالالف انتظارم خندید :

_ دماغ طرف و چرا شکستی؟

_ گه خورد وقتی میبینه این نادون تنهاست و دهن به دهن
اون زن عوضیش گذاشته میره جلو دخالت میکنه ... این
همه زنش و خانوادش گند زدن تو زندگی من ... چندبار
 رو زنش بلند شد که حاالال دم دراورده؟ بره خداروشکر

دستم
کنه همسایه ها جدامون کردن

با خنده آینه را روی صورت االالی تنظیم کرد :

جگوار سبا ساالالر 



 

 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ هی بانو ... از کدومشون خوردی حاالال؟

شک نداشتم االالی چشم غره ترسناکی مهمانش کرده!
صدایش دلخور و عصبی بود :

_ ولم کن مهراب این وسط شوخیت گرفته تو هم؟!

به جای او من جواب دادم :

_ رد ناخنه همهاش ... کار همون مینای بی پدرمادره

_ چرا دماغ پسره رو شکستی پس؟!

_ بیست سوالی راه انداختی مهراب؟! اونم قاطی زنش بود
دیگه

االالی پوزخند زد و زیرلب گفت :

_ برو خداتو شکر کن همین چند تا خراش رو صورت من
هست وگرنه اونا رضایت بده نبودن!

مهراب با خنده سر تکان داد :



 

 

_ آفرین به تو ... زن و شوهر گل کاشتین

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

 اصالال االالی کتک خورد تا تو دوباره نیفتی زندان امیر!

_

االالی از صندلی عقب غر زد :

_ چرا بزرگش میکنی؟! انگار من ایستادم اون بزنه ... منم
زدم بابا

_ عجیبه بزنی و دختره نرفته باشه پزشک قانونی

با غرور جواب داد :

_ مو کشیدم! همون لحظه ای که این آقا با کله خرابی تمام
داشت دماغ شوهرشو میشکست من حواسم بود یک

طوری حریف و زمین بزنم که به شکایت و پزشک قانونی
نرسه اما حیف که سر بلند کردم دیدم شوهرش با صورت
پرخون پهن زمین شده و هرچی زحمت کشیدم امیر به باد

داده!

صدای خنده مهراب که بلند شد لب هایم ناخوداگاه کش آمد

_



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

االالی در سکوت چپ چپ نگاهش کرد و من بی حوصله
اشاره زدم :

_ وایسا همینجا ... داروخونه ست

بی توجه به اصرارهایش برای اینکه شب را پیش او و
چکاوک بمانیم ، دم در خانه ی خودمان پیاده شدیم

وارد که شدیم االالی سمت اتاق رفت

دستش را گرفتم :

_ کجا؟

دلخور نگاهم کرد :

_ لباسامو عوض کنم

سمت مبل رفتم
پشت سرم آمد

کنار خودم نشاندمش و با باز کردن پمادی که از داروخانه
گرفته بودم مشغول شدم :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ صبرکن اینو بزنم

در سکوت منتظر ماند
چشمانش خسته بود و احتماال صورتش میسوخت اما حرفی

نمی زد

انگشتم را که روی خراش نسبتا عمیق گونه اش کشیدم
چشمانش جمع شد

نچ کالفه ای گفتم :

_ میسوزه؟

آرام زمزمه کرد :

_ نه خوبه

_ چی به مینا گفتی اینقدر حرصی شد؟!

لب هایش کش آمد و مرموز جواب داد :

_ حرف حق

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

خندیدم
شک نداشتم با طعنه هایش او را به مرز جنون رسانده که

چشم روی همه چیز بسته و به او حمله ور شده است

آرام روی قرمزی کوچک چانه اش پماد زدم :

_ چرا اینقدر سر به هوایی؟! ببین با صورت خوشگلت
چیکار کرد ... هرچند شوهرش حاال حاال ها درگیر

دماغشه اما بازم ارزش نداشت

قبل ازینکه حرفی بزند موبایل در جیبم لرزید

خیره ی شماره شدم و پوزخند زدم
زود تر ازین ها منتظرش بودم

عجیب بود!

_ 

صدای االی بود :

_ کیه؟

همانطور که دایره سبز را میفشردم جواب دادم :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ پدر مریم

صدای جدی اش قبل از صدای االی به گوشم رسید :

_ امیرواال ... باید حرف بزنیم

االی نگران نگاهم کرد و من سر تکان دادم :

_ درباره ی؟! دخترت میتونه شکایت کنه

_ من درباره اون حرف نمیزنم امیرواال ... بهت حق میدم
دلخور باشی ولی من کاری با مینا ندارم ... خودشم میدونه

چیکار کرده

_ پس چرا زنگ زدید؟

_ وکیلت باهامون تماس گرفت ... برای کارای طالق ...
مریم هنوز نمیدونه

پوزخند زدم :

_ بزودی میفهمه

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ فعالال نمی تونید جداشید ... دختر من حال درستی نداره
امیر ... من قبول دارم اشتباهش رو اما ...

عصبی میان جمله اش پریدم :

 تاحاالال به این فکر کردید شاید این حمایتای بیجاتون باعث
_

شده بچه هاتون اینطوری تربیت بشن؟

پوف کشید
معلوم بود عصبی شده است اما نمی توانست حرفی بزند

باید اعتراف میکردم او همیشه نسبت به دخترهایش منطقی
تر بود اما عشقی که به آن ها داشت مانع تصمیم گیری

درستش میشد :

_ مریم حال درستی نداره پسر جون ... اول و آخرش که
 ... برای تو چه فرقی داره االالن یا دوماه دیگه؟ دختر

طالالقه
من از لحاظ روحی آمادگی ...

بی حوصله میان جمله اش پریدم و زمزمه کردم :

_ حتی نمی تونید فکرش رو بکنید بخاطر تموم شدن این
بازی مسخره و خالالص شدن از دست دخترتون چه قدر

عجله دارم! لحظه به لحظش برام سخت میگذره!

جگوار سبا ساالالر 



 

موبایل را که قطع کردم االی گفت :

_ لج نکنن بخاطر شکایتشون

_ نمیکنن ... صورتتو دیدی؟ پشت پلکت کم مونده بود پاره
بشه ... خودشونم تو دردسر میفتن ... دامادشون نیومده

پاش به کالنتری باز میشه!

سر تکان داد
روزهای بعد که خبری از مینا و شکایتش نشد حرفم را

قبول کرد!

_  

* * * * * * * * * *

به خانه که برگشتم در آشپزخانه بود

سیم هندزفری دور گردنش بود ، تاپ شلوارک زرد رنگی
به تن داشت و پشت به من در آشپزخانه مشغول ریز کردن

گوجه ها بود

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو
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جگوار
نایس بانو

از پشت سر دستم را دور کمرش حلقه زدم

از جا پرید ، سیم هندزفری از داخل گوشش بیرون آمد و
جیغ آرامی زد

گردنش را بوسیدم :

_ نترس

نفس زنان شاکی با بازو به شکمم کوبید :

_ االالن دیگه؟! سکته کردم

کمرش را نوازش کردم و با خنده نگاهی به ظرف الالزانیا
انداختم :

_ دلم برای الالزانیاهات تنگ شده بود

خندید :

_ برو عقب ببینمش ... حواسمو پرت میکنی میسوزه

_ همین روزی که خونه نیستیم تصمیم گرفتی کدبانو بشی؟



سبا ساالر

جگوار 

کنجکاو پرسید :

_ چرا؟کجا میخوایم بریم؟

چاقو را از دستش گرفتم :

_ بریم ببین

 عقب کشیدمش که چشمم به دست بریده اش افتاد

ابروهایم درهم فرو رفت :

_ دستت چی شده؟

_ چیزی نیست با چاقو برید ... کجا میریم امیر؟

در گلو خندیدم :

_ یک جای خوب

_ مرموز شدی! اون بسته هایی که صبح رسید چیه؟

خندیدم :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ باور کنم باز نکردیشون؟!

زیرلب غر زد :

_ فقط چون قول داده بودم

 _ وقتش که بشه باز میکنم ببینی

دستش راسمت اتاق کشیدم :

_ حاضرشو ... دیر میشه

کنجکاو سری به نشان تایید تکان داد و وارد اتاق شد

موبایلم را از جیبم بیرون آوردم

  ترانه پیام داده بود

" حل شد ... با کیهانم هماهنگ کردم ، گفت اگر میخوای
خودشم بمونه کمکت کنه ... گفتم نیازی نیست اما اگر

مشکلی بود بهش بگو "

_ 

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

سوار ماشین که شدیم آنقدر سوال پرسید که خودش هم
خسته شد

هیچ کدام را جواب ندادم
باالالخره دلخور مشتش را روی شانه ام کوبید :

_ خیلی لوسی امیرواالال

_ یکم صبر کنی میرسیم

سرش را در موبایلش فرو برد و جوابی نداد

روبه روی آتلیه که ایستادیم زیر چشمی به فضای بیرون
خیره شد

از ماشین پیاده شدم و در آن سمت را باز کردم

ابرویش را باالال انداخت :

_ اینجا کجاست؟

دستش را کشیدم
از پله ها باالال رفتیم

جگوار سبا ساالالر 



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

کلید را که از جیبم بیرون آوردم ابرویش را باالال داد :

_ مال کیه؟!

_ کیهان و دوتا دیگه از بچه ها شریکی

وارد که شد دلخوری اش را فراموش کرد
بهت زده خندید :

_ چه خبره اینجا؟

فضای این آتلیه دوطبقه را دوست داشتم

دیوار های لیمویی و دکوراسیون خاصش احتماالال سلیقه
ترانه بود

از کناره ی باالالترین پله گل های سفید آویزان شده بود ،
قسمت سمت چپ سبد چوبی و تورهای صورتی و آبی
برای عکاسی نوزاد گذاشته شده بود و در اتاق کوچکی

آخر راهرو آینه و شمعدان کاناپه شیکی برای عکس های
خانوادگی و دونفره

دسته های بزرگ گل در چهار گوشه سالن به چشم
میخوردند

جگوار سبا ساالالر 



 

االی سمتم برگشت :

_ تنهاییم اینجا؟

_ تنهاییم

بلندتر خندید :

_ چه قدر قشنگه ... تا حاال آتلیه این شکلی ندیده بودم ...
معلومه خیلی سرمایه برده

دستش را سمت پله ها کشیدم :

_ هنوز قسمت اصلی رو ندیدی!

_ چرا اومدیم اینجا؟

لبخند زدم :

_ برای همین قسمت اصلی

پایش را که در طبقه دوم گذاشت متحیر صدایم زد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر
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سبا ساالر

جگوار 

_ امیرواال!

لبخند کمرنگی زدم و جوابش را ندادم

_ 

فرش دستبافت ، گلیم ها ، تابلوهای قدیمی ، قلیان و پشتی
ها همراه لباس های سنتی آویزان شده ی گوشه اتاق دیدنی

بود

عروسک های بزرگ چوبی با لباس های بافتنی قسمتی از
اتاق را اشغال کرده بود

قبل ازینکه دور شود دستش را گرفتم :

_ کجا؟

گیج سر تکان داد :

_ همینجام

_ بیا بریم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

ابرو باال انداخت و حرفی نزد
راه پله باریک گوشه سالن را باال رفتیم

کلید را در قفل چرخاندم و کنار ایستادم

 کنجکاو از در خارج شد
پشت بام آتلیه از قسمت های دیگر دیدنی تر بود

پشت سرش رفتم و با لذت به واکنشش خیره شدم
اول ابروهایش باال پرید ، بعد لبخند زد و بعد با صدای بلند

خندید و با چشمان خیس سمتم برگشت :

_ چیکار کردی؟

منتظر نماند جوابش را بدهم

دوباره سرش را سمت مخالف برگرداند و خیره ی اطراف
شد

جلو رفتم و دستم را دور کمرش حلقه زدم
در خودش جمع شد و دستم را گرفت

کنار گوشش را بوسیدم و آرام زمزمه کردم :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ تو با لباس عروس عکس نداشتی ...

نگاهم خیره لباس عروسی ماند که برای انتخابش ترانه ،
چکاوک و ساره را عاصی کرده بودم

ساره بعد از ارسال چهارمین عکس با جمله " این یکی چی
 ساره؟ اینم قشنگه" به راحتی بالکم کرده بود

بغص کرده خندید و من ادامه دادم :

_ یک عالم قاب تو خونه دارم و یک عالم جای خالی برای
قابا اما عکس کم داریم ... میخوام هرگوشه خونه رو نگاه

میکنم تو باشی ... اندازه ی کل روزایی که نداشتمت

جمله ام تمام نشده با هیجان از آغوشم بیرون رفت

روبروی لباس عروس ایستاد و لبش را گزید :

_ بپوشمش؟

با خنده دوربین را برداشتم و دهان باز کردم تا جوابش را
بدهم که با دیدن خونی که از بینی اش جاری شده ابروهایم

درهم فرو رفت

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

گیج سر تکان داد :

_ چی شد؟

با اخم جلو رفتم و چانه اش را گرفتم :

_ ببینمت

  _ 

_ چرا

_ خون دماغ شدی

بهت زده دستش را به بینی اش رساند :

_ این دومین باره

_ بهم نگفتی!

_ بخاطر آفتابه ...

دندان هایم را روی هم فشردم :
جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ مزخرف نگو االی

متعجب صدایم زد :

_ امیرواال!

_ مگه تابستونه که به آفتاب و گرما ربطش میدی؟! تو این
فصل چه آفتابی؟!

_ چرا اینطوری میکنی؟! صداتو بیار پایین

کالفه پیشانی ام را مالیدم و او سرش را باال گرفت و آرام
زمزمه کرد :

_ دستمال کاغذی نداری؟

دوربین را روی زمین گذاشتم و با عجله سمت در برگشتم

دستمال کاغذی و بطری آبی به دست کنارش ایستادم و آرام
گفتم :

_ بردار دستتو

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ بده خودم

_ بردار دستتو میگم

بیشتر بحث نکرد
دستش را که از جلوی بینی اش برداشت با دیدن خون سرخ

رنگ عرق سردی روی مهره های کمرم نشست

بی حال زمزمه کردم :

_ بار چندمه؟

_ گفتم که!

_ دروغ نه!

_ دروغ چیه؟ زده به سرت امیرواال؟ چیزی نیست چرا
الکی شلوغش میکنی؟! حالم خوبه نگران نباش ... دروغم

 نمیگم! بار دومه

 سعی کردم خودم را کنترل کنم
دستم را پشت گردنش گذاشتم :

_ بیا بریم ... دست منو بگیر

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ کجا؟

بریم پایین ... ببرمت دکتر ببینت

آرام خندید :

_ لباس عروس و عکس و قاب چی شد پس؟!

من نمی توانستم بخندم!
از دستش عصبی بودم...

_ اگر مثل دختر خوب همون بار اول بهم میگفتی و
میرفتیم آزمایش میدادیم االن اینطوری نمی شد

_ 

تخس روی شانه ام کوبید :

_ مسخره بازی در نیار

_ خونش بند اومد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

 آره ولم کن ... سرم درد گرفت امیرواالال گردنمو فشار نده

_

فشار دستم را کم کردم و آرام لب زدم :

_ ببخشید

لبخند زد و چند قدم عقب آمد :

_ سفیده ... کثیف نشه

_ پایین سرویس داره ... بشور دست و صورتتو بریم

_ اگر تکرار شد میرم ... بخاطر یک خون دماغ ساده
بریم؟!

_ بردار شالت رو

_ با توام امیر ... میریم دیر نمیشه

کالالفه پوف کشیدم
مکثم را که دید سمت پله ها رفت :

_ االالن برمیگردم



سبا ساالر

جگوار 

به لباس عروس خیره شدم
ساده با توری بلند که حتی ساره ی مشکل پسندم تاییدش

کرده بود

با دست و صورت خیس برگشت و بی توجه به من سمت
لباس رفت :

 _ باید کمکم کنی

 لبخند زدم ، کمکش کردم لباس را بپوشد
انگشت بریده اش را بهانه کرد و تا جایی که می توانست

دستور داد

از شانه کردن موهایش گرفته تا آرایش صورتش و از آخر
شبیه به نقاشی هایی شده بود که نازنین از عروس های

خیالی اش می کشد

با گوشه انگشت رژلبی که از خط لبش بیرون زده بود را
پاک کردم و با خنده سر تکان دادم

زیپ لباس عروس را که بستم سمتم برگشت :

_ سلیقه ی کیه؟ راستشو بگو

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

با لذت نگاهش کردم
شک نداشتم عکس ها با وجود همین موهای ساده و آرایش

غیرحرفه ای هم محشر می شدند :

_ خودم!

خندید :

_ دروغ نگو امیرواال

بینی ام را چین انداختم :

_ ساره و ترانه و چکاوکم یکم کمک کردن

_ 

عکس ها محشر بودند اما از نظر خودمان!

در هیچ کدامشان خبری از ژست های حرفه ای عکاسی
نبود

برای چندمین بار با کالفگی گفتم :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ دست چپت رو یکم بیار باالال تر االالی ... چرا رو هوا
نگهش داشتی؟

بی توجه به من با خنده دور خودش چرخید :

_ این و دوستش دارم

_ یکم برو عقب تر

به حرفم توجهی نشان نداد و به چرخیدنش ادامه داد

دامن و تورهای لباس از زمین جدا شده بودند و موهایش
در هوا میرقصیدند

 را باالال آوردم و همان لحظه را با لبخند ثبت کردم ،
دوربین

نیازی به ژست های مصنوعی و از پیش تعیین شده نبود...

از حرکت که ایستاد نفس زنان خیره ام را شد

دستم را سمتش گرفتم

دستش را در دستم گذاشت و در آغوشم فرو رفت :

_ میای بریم آرتاویل؟!

جگوار سبا ساالالر 



 

از سوال ناگهانی اش ابرویم باال پرید
کمرش را نوازش کردم :

_ چی شد یهویی؟!

 _ بی بی جان گفت ... میای بریم امیرواال؟

سرش را باال گرفت و با ذوق توضیح داد :

_ اصالن و ببینی ... داره ازدواج میکنه ... بی بی جان
رو ... سمن و سوگول رو

نفسم را بیرون فرستادم :

_ دخترای اکتای؟!

لبخندش کمرنگ شد :

_ آره اما باید ببینیشون ... شبیه منن بیشتر تا اکتای! اکتای
خونه ی خودشه ... اردبیل بمونیم فقط یک روز که اکتای و

آتا نبودن بریم باشه؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

  

 

بینی اش را کشیدم :

_ منم اما میریم دکتر!

خندید :

_ کوتاه نمیای نه؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

میدانستم هرگز در آن جهنم پا نمیگذارم ...

_ بعدا دربارش حرف...

جمله ام تمام نشده روی پنجه ی پاهایش بلند شد و محکم لب
هایم را بوسید

دستم را دور کمرش حلقه زدم و ابروهایم باالال پرید

آرام زمزمه کرد :

_ خیلی دوست دارم

_



سبا ساالر

جگوار 

_ نه

_ بخاطر یک خون دماغ ساده؟!

_ بی دلیل! نه ضربه ای به صورتت خورده و نه تو سرما
یا گرمای شدید بودی ... خون دماغ بی دلیلی که تکرار

میشه خطرناکه االی ... چرا بحث میکنی وقتی میدونی از
آخرش باید بریم؟!

چشمانش را در حدقه گرداند و جلوتر از من وارد طبقه دوم
شد

روبروی آینه قدی ایستاد و بزرگترین لبخندی که تابه حال
روی صورتش دیده بودم را زد :

_ کاش اصالن ، بی بی جان و مامان گلی هم تو این لباس
می دیدنم

موهایش را نوازش کردم :

_ مهم خودتو خودمیم

خواست سمتم برگردد که با اخم های درهم اجازه ندادم :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ ریزش مو داری؟!

بهت زده ابرو باال انداخت :

_ نه

دستم را از سرش بیرون آوردم
به چند تارمویی که میان انگشتانم باقی مانده بود خیره شد :

_ نه ... از حمام که اومدم موهامو قبل ازینکه شونه کنم
خیس جمع کردم ... احتماال برای اونه

دندان هایم را روی هم فشردم ، مچش را گرفتم و عصبی
سمت پله ها کشیدمش

با خنده دنبالم آمد :

_ نکش دستمو دیوونه ... امیرواال ... گوش کن خب

در جیبم دنبال کلیدها برای قفل کردن در گشتم

کالفه غر زد :

_ میخواستم با اون لباس سنتیه هم عکس بگیرم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

دستم را پشتش فشردم تا از در خارج شود :

_ دوباره میارمت

تا رسیدن به مطب دکتر سرش در موبایلش بود
من اما حتی حوصله ی رانندگی هم نداشتم

به صندلی تکیه داد و لبش را گزید :

_ آریا از ساره خواستگاری کرده

برای ماشین جلویی بوق زدم و جوابی ندادم
موبایلش را سمتم گرفت :

_ ببین دسته گلش رو

بیحوصله غر زدم :

_ دارم رانندگی میکنم

تخس سر تکان داد :



 

  

ریز خندید :

_ حلقه اش قشنگه اما پر از نگینه ... شک ندارم ساره حتی
اگر پیشنهادشو قبولم کنه حاضر نمیشه اینو دستش کنه

از ماشین جلویی سبقت گرفتم و پوزخند زدم :

_ حلقه هم داده؟! حاجیم قبول کرد!

_ عمو محسن قبول میکنه

_ محسن چیکارست؟! مهم حاجیه

_ حاال تو چرا گارد گرفتی؟! یا میشه یا نمیشه دیگه

_ معلوم نیست از پسره خوشم نمیاد االن؟! بعدشم خود
ساره قبول نمیکنه که به اونجاها برسه

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ تو دلت بخواد پشت فرمون همهکار میکنی ... یک ثانیه
سر برگردوندن که چیزی نیست

_



سبا ساالر

جگوار 

زیرلب زمزمه کرد :

_ ساره عوض شده ... اون پسره خیلی اذیتش کرد
ناخواسته ... حاال سعی میکنه فراموشش کنه ... آریا هم

 پسر بدی نیست

ابروی راستم را باال انداختم و سر تکان دادم :

_ خب دیگه چی؟!

زیرچشمی نگاهم کرد و خندید :

_ لوس نشو ... من جدی ام ... اگر رابطشون جدی شد و با
آریا روبرو شدی بد رفتار نکن خب؟

با تاسف چشم غره رفتم و او بی خیال شانه باال انداخت :

_ چیزی نگی دارم ویس میگیرم

موبایل را به صورتش نزدیک کرد :

 _ اتفاقا قشنگه که ساره ... فقط پرنگینه

با خنده ادامه داد :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ سیما ببینه شوهرشو مجبور میکنه یکی مثل همون براش
بخره! تازه امیرواالالم خوشش اومد!

پنجره را پایین دادم و پوف کشیدم

ویس را قطع کرد و دوباره سرش را در موبایلش فرو برد

کوچه پشتی مطب ماشین را پارک کردم :

_ پیاده شو

_ نذاشتی الالزانیا بخوریم خودتم نهار ندادیا!

در را بستم و دستش را گرفتم :

_ بعدش میریم نهار هرجا دوست داشته باشی

بینی اش را چین انداخت :

_ بریم خونه

_ چرا ؟ خسته شدی؟ مگه از صبح جایی رفتی؟ رنگتم یکم
پریده

جگوار سبا ساالالر 



 

چشمانش را در حدقه چرخاند :

_ بگم خستم دوتا مرض دیگه هم بهم بچسبونی؟! نه اتفاقا
خیلی هم سرحالم!

مطب دکتر شلوغ بود
آنقدر که مجبور شدیم دوساعتی را روی صندلی منتظر

بمانیم

_ 

تمام مدت که دکتر معاینه اش می کرد باالی سرش ایستاده
بودم

ناخوداگاه پای راستم را پشت سرهم تکان می دادم و
نمی توانستم ثانیه ای نگاهم را از او که از من خونسردتر به

نظر می رسید بردارم

_ تو گرما یا سرمای شدید نبودی؟

به جای االی من جواب دادم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ نه نبوده

_ قبال هم اینطور شده؟

 _ دوبار

ابرویش را باال انداخت :

_ لطفا اجازه بدید خودشون جواب بدن!

کالفه گردنم را مالیدم و شرمنده سر تکان دادم

االی به حال و روزم خندید :

_ بله ... آخرین بار چندساعت پیش بود

دکتر سر تکان داد :

_ آزمایشات رو انجام بدید ... ان شاءهللا که مشکل خاصی
نیست

از مطب که بیرون زدیم باران می بارید
پله ی آخر را پایین رفت و سمتم برگشت :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ دیدی چیزی نبود؟

خواست رویش را برگرداند که پایش روی موزاییک خیس
لغزید

بازویش را چنگ زدم و قبل ازینکه بیفتد نگهش داشتم :

_ آروم! جواب آزمایشات بیاد

 چشمانش را در حدقه گردادند و سر تکان داد
قبل ازینکه از در اصلی خارج شود دستش را گرفتم :

_ نرو جلوتر ... ماشین دوره خیس میشی

لبخندش بزرگتر شد
دستش را سمتم دراز کرد :

_ بدوییم؟

آسمان رعد و برق زد
دستش را میان دستم قفل کردم :

_ با اون کفشای سری که پات کردی؟!

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

  

 

 

  

ماشین را روشن کردم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

دستم را کشید و قبل ازینکه شروع به دویدن کند هشدار
داد :

_ پس حواست به من باشه ... محکم بگیرم!

با سرعت از میان مردمی که مثل خودمان برای رسیدن
عجله داشتند میگذشت و مرا هم دنبال خودش میکشید

وارد ماشین که شدیم هردو به نفسنفس افتاده بودیم :

_ فردا قبل رفتن منو بذار خونهی مهراب

_ اول آزمایشاتو بیاریم دکتر ببینه

اذیت نکن دیگه ، چاوش فقط فردا اونجاست امیرواالال ...
_

مامانگلی هم شاید بیاد ... عمارت که نمیریم حداقل اونجا  
ببینیمشون  

_



 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ خودم صبح میام جواب آزمایشارو میگیرم ... برای
عصر وقت میگیرم باهم بریم پیش دکتر

برای اینکه ادامه ندهم سریع سر تکان داد و برخالالف
انتظارم کمربندش را بست :

 گاز بده بریم به الالزانیا برسیم که دارم ضعف میکنم پسر

_

به لحنش خندیدم :

_ میخوای همینجا نهار بخوریم؟!

_ نهار؟! ساعتو ببین شامه دیگه!

به فروشگاههای اطراف نگاهی انداختم :

_ چیکار کنم؟ همینجا نگه دارم

_ نگه دار

سرعتم را کم کردم :

_ فست فود؟!



سبا ساالر

جگوار 

_ نه  بریم الزانیا

چپ چپ نگاهش کردم :

_ پس چرا میگی نگه دار؟

با انگشت بستنی فروشی بزرگ آن سمت خیابان را نشان
داد :

_ بستنی بخوریم!

"االی"

سینی چای را که روی میز گذاشتم مامان گلی سر تکان
داد :

_ اون چاوش خان باز سرش کجا گرمه که سینی و داد
دست تو؟!

ساره سرش را از موبایلش باال نیاورد :

_ خسته نباشی االی!

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

  

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

با خنده روی کاناپه کنار مامان گلی نشستم :

_ مسخره میکنی؟

او به نشان تایید سر تکان داد و مامان گلی با سادگی موهایم
را نوازش کرد :

_ نه مادر چرا مسخره کنه؟ امیر بچم اون همه سفارش کرد
، داره مراعاتتو میکنی

ساره با تمسخر خندید و من چشم غره رفتم

هم زمان صدای جیغ چکاوک از تراس بلند شد :

_ مهراب باالالرو سوزوند

ساره صدایش را باالال برد :

_ انتظارشو داشتیم! زنگ بزن پیتزا بیارن بابا مهراب
دستپاچلفتی رو چه به نهار دادن

مامانگلی لبش را گزید :



 

مامان گلی نگاهش را سمتم برگرداند :

_ پاشو دورت بگردم یک زنگ به امیر بزن

ساره دستش را از میان دست های مهراب که سینی را
روی هوا گرفته بود بیرون کشید و قهرآلود سمت من

برگشت :

_ زنگ بزن برای من پیتزا بیارن

مهراب قیافه اش را کج کرد :

_ بیا بابا قهر نکن اصال این سیخ کبابه مخصوص خودته

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ خدا مرگم مگه هم سنته اینطور میگی؟ آدم با عموش
اینطوری حرف میزنه؟

مهراب با خنده سینی به دست وارد شد :

_ من که نمیذارم انگشت ساره به اینا بخوره زنگ بزنین
براش پیتزا بیارن بقیه بفرمایید سر میز

_



 

_ خودتو بکشیم من دیگه لب نمی زنم

چاوش از آشپزخانه بیرون آمد و برای برداشتن نمکدان
روی میز خم شد :

_ اه ، اه ،اه ... این لوس شدنا برای چیه؟

ریز خندیدم :

_ بپرس تاثیر کیه

ساره عصبی کوسن روی کاناپه را سمتم پرتاب کرد و
چاوش خندید :

_ فهمیدم

قبل ازینکه ساره سمتم بیاید سمت تلفن دویدم

مامان گلی لنگان سمت میز رفت :

_ نکن ساره میخوره به میز غذا می ریزه

چکاوک روی صندلی نشست :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ آره واالال ... حیف این دستپخته که خورده نشه!

مهراب گوشش را کشید و مامان گلی نگاهم کرد :

_ چی شد االالی جان؟

با تعجب شانه باالال انداختم :

_ رد داد ... احتماالال نزدیکه

همزمان با بلند شدن صدا در خانه جمله ام را ادامه دادم :

_ رسید

مامانگلی خندید :

_ ای خدا شکرت ... چند روزه ندیدم این بچه رو

چاوش سر تکان داد :

_ من بوقم مامانگلی که هفته به هفته خونه نمیام و دلت
تنگ نمیشه؟!



 

 

 

ارام پرسیدم :

_ چی شده؟

گوشه چشمانش را فشرد و پلک هایش را روی هم گذاشت

به برگه هایی که دستش بود خیره شدم و دستم را از دیوار
گرفتم تا نیفتم :

_ جواب آزمایشای منه؟!

عکس العملی نشان نداد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ این بچه ازم دوره قربونت برم وگرنه چه فرقی داره

ساره با تاسف خندید :

_ فقط بچه سی سال و رد کرده ها مامانگلی

بیتوجه به آن ها در را باز کردم و لبخندم با دیدنش محو
شد

_



 

 
 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

صورتش رنگ پریده بود و چشمانش قرمز

احساس کردم جان از بدنم خارج شد

ناخوداگاه بلند زیر گریه زدم :

_ چی شده؟ دکتره چی گفت؟ وای من خون دماغ میشدم
یک حسی بهم میگفت یک طوریم شده ... چرا منو زودتر

نبردی پیش دکتر؟! خوبه االالن بمیرم؟!

مامان گلی و بقیه وحشت زده سمتمان دویدند

مهراب با ترس پرسید :

_ چی شده؟

دستم را محکم جلوی دهانم گرفتم و صدای گریه هایم باالال
رفت

ساره غرید :

_ چی شده؟

مامان گلی محکم روی صورتش کوبید :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ الهی بمیرم این بچه نفسش رفته انگار

مهراب که از من ناامید شد سمت امیرواال رفت :

_ امیر چی شده عمو؟

دستم را از جلوی دهانم برداشتم و برگه ها را باال گرفتم:

_ مامان گلی من دارم میمیرم

 در ثانیه رنگش پرید و سیاهی چشمانش رفت

چاوش زیر بغلش را گرفت و ساره جیغ کشید :

_ االی چرا مزخرف میگی؟

به دیوار تکیه دادم و گریه کنان نالیدم :

 _ امیرواال رفته بود جواب آزمایشامو بگیره

چاوش موهایش را چنگ زد و مهراب دستش را به پیشانی
اش گرفت :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 
   

 

ساره روی صورت مامان گلی که چشمانش نیمه باز بود
کوبید :

_ مامان گلی ... پاشو ... مامان...

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ یا خدا ... چی شده؟ دکتر چی گفت؟ امیر منو ببین
عموجون ... اروم بگیر توضیح بده دکتره چی گفته

 بی جان سرش را به شانه مهراب تکیه داد و شانه
امیرواالال

هایش لرزید

با گریه اش ترسم چند برابر شد

خودم را عقب کشیدم و کنار ستون نشستم

 لبم را گزیدم و برای ثانیهای چهره امیرواالال ، اصالالن  
ناامید
، بیبیجان و مامانگلی و همه ی کسانی که دوستشان دارم
و دوستم دارند از جلوی چشمانم گذشت  

او همه مطمئن تر شدند که رنگ ساره و انگار با گریه 
چاوش پرید

_



 

 

 

 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

جمله اش تمام نشده صدایش لرزید ، نفس عمیقی کشید و از
جا بلند شد

با صدایی گرفته گفت :

_ چاوش برای مامان گلی آب قند درست کن من االالن میام

چاوش سمت مامان گلی که با رنگ پریده نگران اشک
میریخت رفت و من برای ثانیه ای چشمانم را بستم و پلک

هایم را روی هم فشردم

مهراب پدرانه شانه های امیرواالال را نوازش کرد :

_ حرف بزن عمو چی شده ... چی گفت دکتر؟

باالالخره صدای بلند امیرواالال بلند شد :

_ عمو؟

اشک روی گونه هایم سقوط کرد
سعی کردم حداقل بخاطر او قوی باشم اما نمیتوانستم

امیرواالال که مهراب را عمو صدا میزند یعنی...

جگوار سبا ساالالر 



 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

مهراب با محبت و نگرانی شانه اش را فشرد :

_ جان؟

_ بابا شدم !

 را عقب کشید ، برخالالف انتظارم صورتش خیس از
خودش

اشک نبود

از شدت خنده شانه هایش لرزید و دوباره تکرار کرد :

_ باورت میشه عمو؟ بابا شدم

بدون پلک زدن با دهانی نیمه باز خیرهاش بودم

مامان گلی روی پایش کوبید و صدای گریه اش بلند تر
شد :

_ ای خدا ، ای خدا منو بکش راحتم کن از دست اینا

بلند تر گریه کرد و هم زمان خندید :

_ شکرت هللاهللاهللاهللا ... هزارمرتبه شکرت

جگوار سبا ساالالر 



 

  

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

چاوش عصبی از ظرف میوه ای که کنار دستش بود
پرتقالی برداشت و با حرص سمت امیرواالال پرتاب کرد :

... با این سن دلقک بازیش گرفته انگل پوزیسیون   _

 بعد از برخورد پرتقال با پیشانی امیرواالال چشم غره
مهراب

 به چاوش رفت و بعد مردانه روی شانه امیرواالال کوبید :
ای

 واالال ماهم بابا شدیم پسرجون ... مردم رو هم سکته ندادیم

_

امیرواالال دوباره خندید :

_ بابا شدم ... باورم نمیشه مهراب ... از آزمایشگاه تا اینجا
داشتم ...

سکوت کرد و چاوش با تمسخر ادامه داد :

... داشتی گریه میکردی! از چشمات _ خجالت نکش بگو 
معلومه داداشم

امیرواالال بدون دلخوری بلند تر خندید :

_ کو االالی مهراب؟

جگوار سبا ساالالر 



 

_ 

چشمانم را روی هم گذاشتم و خودم را بغل گرفتم

لرزش بدنم شدیدتر شد

انگار از قبل بیشتر ترسیدم ، وحشتم شدت گرفت و دندان
هایم بهم خورد

همه چیز خواب بود...

اعتراف کردم همان سرطان ، تومار و یا بیماری العالجی
که خیال داشتنش را کردم از این سردرگمی بهتر بود

جمالتش را که کنار هم می چیدم نتیجه  نمی گرفتم

 پدر می شد؟
پس چرا ناراحت بود؟

 اصال ناراحت نبود!
چشمانش قرمز ، هیجان زده و متعجب بود

لبم را گزیدم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 
 

 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

پس چرا در آغوش مهراب گریه میکرد؟
جواب خودم را دادم!

اصالال گریه نکرده بود!
شانه هایش از خنده میلرزید...

اگر او پدر میشد پس من...

دستم ناخوداگاه سمت شکمم حرکت کرد اما چند سانتی متر
مانده ایستاد...

چشمانم را که باز کردم امیرواالال باالالی سرم بود

و من می توانستم قسم بخورم هیچ زمان چشمانش را
اینطور ستاره باران ندیده بودم!

جلوی پایم زانو زد و نگران خندید :

_ االالی؟

لب هایم از هم باز شد و فکم حرکت کرد اما هیچ جمله ای
به ذهنم نمیرسید

 را باالال آوردم و تهدید آمیز تکان دادم و بعد دستم را
انگشتم

روی پیشانی ام گذاشتم

جگوار سبا ساالالر 



 

زیرلب غریدم :

_ امیرواال؟

بغضم منفجر شد و با تمام توان روی سینه اش کوبیدم :

_ ازت بدم میاد

قبل ازین که تعادلش را از دست بدهد و مجبور شود روی
زمین بشیند با خنده کمرم را گرفت

در آغوشش پهن شدم

او خندید و من هم میان گریه خندیدم :

_ واقعیه؟!

_ واقعیه!

کاش جان جیغ کشیدن داشتم
جان چک کردم برگه های آزمایش

جان اینکه خودم را به اینه کنار ستون برسانم و به شکم
تختم خیره شوم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

ساره از سرویس بهداشتی بیرون آمد
نوک بینی اش کمی قرمز بود اما مثل همیشه خونسرد!

با اخم های درهم جلو آمد که چشمش به ما افتاد

سر تکان داد :

_ چه خبره؟!

همانطور که دست های امیرواال دور کمرم بود برگه های
آزمایشی که تا کمی پیش برایم حکم مرگ داشتند را باال
گرفتم و با بغض خندیدم و او دقایقی بعد که موضوع را
فهمید عصبی بی توجه به هشدارهای مامان گلی هرچه از

دهانش درآمد به امیرواال گفت ...

_ 

" هفت ماه بعد "

زانوهایم را در آغوش گرفته ام و با چشمان بسته سرم را
 روی دستانم گذاشتم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

 
 

 
 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

در این فصل تهران هم یخبندان میشد چه برسد به اینجا...

سعی کردم ذهنم را روی موضوع دیگری متمرکز کنم

با خودم تکرار کردم که در این نیمهشب ، وسط جنگل در
کلبه ای که درهایش قفل است تنها نیستم

او هم هست!
درنا ...

زمستانی میشد
اواخر دی یا اوایل بهمن

به ذهنم فشار آوردم
امروز چندم بود؟

کلبه زندانی بودم؟ چند روز بود در این 
یک روز؟ دو روز؟ سه روز؟

دندان هایم را روی هم فشردم و سعی کردم به یاد نیاورم
دوباره با خودم تکرار کردم

درنا زمستانیست ...
احتماالال سی و یکم دی!



 

  

 

  
   

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

کالالفه پوف کشیدم و پیشانی ام را به زانویم فشردم
دی که روز سی و یکم نداشت!

دکتر گفته بود سی ام
یا سی ام و یا اول و دوم بهمن

من اصرار کرده بودم بهمن!
بهمنیها خوش قلب ، استوار و آزادیخواه هستند

 اما خندیده بود که ویژگی های شخصیت بچهمان به
امیرواالال

اینکه دکتر زنان در چه تاریخی وقت برای سزارین خالی
داشته باشد ربطی ندارد!

با خودم فکر کردم همینطور است

یک اینکه اگر سر دکتر سی ام دی خلوت باشد بچهمان 
، کوشا و فعال میشود و اگر وقت برای یکم انسان واقعبین 
بهمن بدهد درنا احتماالال مغرور ، راز دار و اجتمائیست

غلط است!

صدای چکه کردم آب باران از روی سقف چوبی به قسمتی
از کلبه در گوشم پیچید



 

 

 

دستم را روی شکم برآمده ام گذاشتم و نوازشش کردم

او آرام بود ، او نمی ترسید
لبخند زدم

دنیا از نظر او همان مکان کوچک و تاریکی بود که
نزدیک به نه ماه در آن زندگی کرده بود

دنیایش را داشت ، مادرش کنارش بود و از این بیرون
چیزی نمی دانست پس ترسی هم نداشت

دستم را به کمرم گرفتم و از جا بلند شدم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

آن زمان برایم رند شدن روز و ماه تولدش مهم بود و حال
فقط میخواستم زمانی بیاید که ازین مخمصه نجات پیدا

کرده باشیم

 زمان همراه امیرواالال درباره بیمارستان و دکترها تحقیق
آن

میکردیم تا بهترینشان را انتخاب کنیم و حال به
درمونگاهی کوچک هم راضی بودم

_



سبا ساالر

جگوار 

کلبه ی کوچکی بود
سرد و نیمه متروکه

خاکی که روی تنها کاناپه چرم کهنه ی کنار دیوار چوبی
نشسته بود خبر از این میداد که مدت هاست کسی اینجا

نبوده است

از شدت سرما لرزیدم و خودم را به در قفل شده رساندم

می دانستم بعید است نتیجه دهد اما چاره دیگری نداشتم

با دست هایی لرزان به دیوار چوبی کوبیدم و فریاد زدم :

_ آهای ... کسی اونجا نیست؟ کمک

هیچ صدایی جر هوهوی باد و نم نم باران به گوشم نرسید

محکم تر کوبیدم ، بلندتر فریاد زدم :

_ کمک ... توروخدا کمکم کنید

درنا لگد زد

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

دستم را نوازش وار روی شکمم کشیدم و آرام زمزمه کردم
:

_ هیش ... آروم عشقمن ... نترس

ای کاش کسی هم بود خودم را آرام میکرد!

لگد محکمی به در کوبیدم و از شدت حرص فریاد کشیدم

کالالفه عقب عقب رفتم و موهایم را چنگ زدم

چشمم به مجسمه سر گوزنی خورد که میدانستم شکار
خودشان است

از روی دیوار کشیدمش و با حرص سمت در پرتابش کردم

بعدش نوبت جاسیگاری خاک گرفته بود و پس از آن سنگ
نمکی که شکل خاص داشت

در آخر قاب عکس خالی را پرتاب کردم

بعد از برخورد به در چوبی به هزار تکه تقسیم شد و من با
خشم و بغض فریاد کشیدم :



 

* * * * * * * * * * * *

همانطور که صاف ایستاده و دست هایم را باال نگه داشته
بودم تا دینا کمربند شلوار جینش را از روی بالشت رد کند
و دور کمرم ببندم از پشت تلفن لب هایم را غنچه کردم و

هوا را بوسیدم

صدای خسته اش از آن سمت خط آمد که خندید :

_ این بوس یعنی بخشیدی؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ اونجایی نه؟ درو باز کن عوضی ... بذار برم

هیچ جوابی نگرفتم
درنا لگد دیگری زد

دستم را روی شکمم گذاشتم و خسته روی زانوهایم نشستم

اینبار با صدایی ملتمس و آرام تکرار کردم :

_ بذار برم...

_
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دینا بالشت را با دقت روی شکمم محکم کرد و من انگار
که امیرواالال میبیندم تخس ابرو باالال انداختم :

_ نه نبخشیدم! این از طرف درنا بود

روبه روی آینه ایستادم و سعی کردم با یک دست تیشرت
گشاد حاملگی را روی بالشتی که به شکمم بسته شده بود

بکشم

_ سروین!

بیخیال زمزمه کردم :

_ درنا! باباهایی که االالن چندصدکیلومتر فاصله دارن نباید
نظر بدن ... چند روز دیگه برمیگردی؟ بلیطت برای دو

روز دیگه بود؟

 را برای دینا تکان دادم و انگشتم را به نشان الالیک باالال
سرم
بردم

_ میدونی نمیشد وگرنه خودم این همه نگرانی و استرس
رو تحمل نمیکردم یک هفته بیام مشهد ... تا ماههای

آخرش برسه همهی کارام درست شده ... مامان گلی پیشته؟

جگوار سبا ساالالر 
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به رنگ فانتزی که روی موهایجلوی سرم بود نگاهی
انداختم

دینا آرام لب زد :

_ هنوز باید بمونه رنگ نگرفته که

سرم را برایش تکان دادم و در جواب امیرواالال گفتم :

_ نه صبح رفت عمارت

_ گفتم تنهات نذاره

_ اون بیچاره هم کار داره ها! اون نباشه حاجی و چاوش و
ساره گرسنه میمونن ... تازه امروز قرار بود سیما نازنین  
رو بذاره پیشش  

موبایل را روی میز گذاشتم تا رنگ موهایم را چککنم و
صدای موبایل را باالال بردم

کالالفه گفت :

_ میگفتی ساره بیاد پیشت ... اگه نبود به ترانه میگفتم
چندساعت بیاد اونجا
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_ تنها نیستم

_ کی پیشته؟!

با دستمال کاغذی رنگ آبی روی پیشانی ام را پاک کردم :

_ دینا

_ ازش خوشم نمیاد اما باز بهتر از تنهاییه

دینا بیخیال دستش را با اکراه در هوا تکان داد و بی صدا
لب زد :

_ خاک برسرت

بلند خندیدم :

_ داره می شنوه صداتو

_ 

خونسرد خندید :
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_ بشنوه حرف بدی نزدم که ... خودش میدونست

دینا کلیپسش را باز کرد و آرام گفت :

_ بهش بگو دل به دل راه داره! پرحرفی کنه میذارم میرم
تنها بمونیا

با لبخند پرسیدم :

_ شنیدی؟

_ بگو بره ... نخواستیم

متعجب خندیدم :

_ میره ها امیرواالال ... تنها میمونم

_ بره ... دخترم حواسش به مامانش هست

لبخند زدم
هنوز جنسیتش معلوم نشده بود ...

دینا لیوان نسکافه اش را روی میز گذاشت و صدایش را
باالال برد :
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_ منو بگو شب میخواستم پیشش بمونم ... االالن حاضر
میشم اصالال

امیرواالال خندید :

_ اتفاقا شب باید بری ... درو باز کن االالی

ابروهایم باالال پرید :

_ چی؟

_ درو باز کن

_ در کجا؟!

_ خونه دیگه

هیجان زده سمت در رفتم :

_ نه! زودتر برگشتی؟!

در را باز کردم
دسته گل نرگس را پایین آورد و خندید :
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_ آره دوروز زودتر!

عینک آفتابی اش را از چشمش درآورد و من با خنده در
آغوشش پریدم

بهت زده دستش را روی شکمم گذاشت :

_ این چیه؟

لب هایم را بهم فشردم تا نخندم :

_ درنا دیگه

چشمانش از تعجب گشاد شده بود :

_ من پنج روز ندیدمت!

جدی سر تکان دادم :

_ خب؟!

شگفت زده دستش را در بالشت فرو کرد که انگشتش فرو
رفت

جگوار سبا ساالر
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صدای خنده ام بلند شد :

_ بالشته! دینا میخواست عکس حاملگی بگیره

نفس راحتی کشید و در را بست :

_ میگم ازش خوشم نمیاد برای همیناست دیگه! همینو سه
ماه دیگه بگیره شکم خودت این اندازست

دینا از روی کاناپه صدایش را باال برد :

_ اون موقع صورتش پف داره و خودشم چاق شده دکتر!
عکسا قشنگ نمی شه

_ 

امیرواال سرش را باال آورد

انگار تازه متوجه جلوی موهایم شد که بهت زده ابروهایش
درهم فرو رفت :

_ موهات ...

جگوار سبا ساالر
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نیشم باز شد :

_ آبی! چندوقت پیش دینام برای خودش زده بود عکساش
رو ...

جمله ام تمام نشده بازویم را کشید
با صدای بلند پرسیدم :

_ چیکار می کنی امیرواال

برای ثانیه ای سرش را برگرداند و نگاه چپ چپی به دینا و
من انداخت :

_ برای بچه ضرر داره ... باورم نمیشه! تو چندساعت
خونه رو ترکوندین و موهاتو آبی کردی ، اگر دو روز

دیگه برمی گشتم تو چه وضعیتی بودی؟

دینا شانه باال انداخت و من لبم را گزیدم
اینبار بدون مخالفت موهایم را شستم

کالفه روی تخت نشاندم و با حوله به جان موهایم افتاد

زیرلب غر می زد و خشک می کرد

جگوار سبا ساالر
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باالخره رضایت داد و فاصله گرفت

با تاسف نگاهی به موهای زرد و آبی شده ی جلوی سرم
انداخت و سر تکان داد :

_ این چه گندیه؟!

خودم را که در آینه دیدم کم مانده بود به گریه بیفتم

دینا با دیدنم قهقهه زد :

_ نذاشتی رنگ بگیره

امیرواال با اخم مشغول درست کردن قهوه اش بود :

_ رنگ گرفته ، منتها زرد شده!

دینا دوباره به چهره وارفته ام خندید :

_ رنگش آبی بود  ... این دکلره ست

امیرواال برای هزارمین بار سری به نشان تاسف تکان داد
و با لیوان شیر سمتم آمد

جگوار سبا ساالر
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چهره جمع شده ام را که دید لبه لیوان را به لبم چسباند :

_ بخور ... همهشو ... قیافتم کج نکن فایده نداره

ملتمس نالیدم :

_ کلسیم میخورم جدا که

_ اون جای خودش این جای خودش ... بخور االالی اذیت
نکن

دستش را گرفتم و صورتم را کنار کشیدم :

_ گرمش کردی؟! بخدا از بوش حالم بهم میخوره چرا باور
نمیکنی؟ باالال میارما

حتی ذره ای مردد نشد :

 ایرادی نداره بخور اگه باالال آوردی یک لیوان دیگه برات
_

میارم

_
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بینی ام را گرفتم و به اجبار لیوان را سمت صورتم بردم
اما نمیتوانستم

احساس میکردم در این سه ماه بیشتر از قبل به این بو
شده ام و امیرواالال درک نمیکرد حساس 

دستانش را به کمرش زد :

_ بجنب میخوام برم دوش بگیرم

دینا همانطور که دکمههایش را میبست سمت کیفش رفت :

_ من دارم میرم

امیر چشم از من و لیوان شیرم برنداشت :

_ مرسی اومدی

دینا شالش را روی موهایش انداخت و من با زور قلپ
کوچکی از لیوان شیر را خوردم :

_ نهار بمون

دینا شاکی به امیرواالال خیره شد:

جگوار سبا ساالالر 
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_ داره کلسیم میخوره دیگه ... اذیتش نکن وقتی میبینی
نمیتونه بخوره

_باید لبنیات مصرف کنه دکترم بهش تذکر داد ... تازه
چندوقته که کلسیم مصرف میکنه خون دماغ و ریزش  
موهاش قطع شده  

چشمانم را در حدقه گرداندم و یک نفس لیوان را سرکشیدم

 که خیالش راحت شد سری تکان داد ، لیوان خالی
امیرواالال

را از دستم گرفت و سمت آشپزخانه رفت

دینا زیرلب غر زد :

_ اینم گیرهها

سرم را به کاناپه تکیه دادم :

_ یک طور غیرعادی و نگران کننده!

خندید و به شکمم اشاره زد :

_ حق داره بنده خدا ... باید االالن این چهارمیش میبود!

جگوار سبا ساالالر 



 

لب هایم کش نیامد :

_ نه واقعا میگم ... وسواس گرفته! روزی صدبار زنگ
میزنه ، چندساعت که نیست مامان گلی یا چکاوک رو از

اون طرف شهر میکشه اینجا ، مثل بچه ها مجبورم میکنه
برنامه غذایی داشته باشم! کالفه شدم ، بعضی وقتا ازش

می ترسم

بی خیال خندید :

_ نترس بابا فوقش مجبورت کنه پارچ شیر رو سر بکشی!

آرام زمزمه کردم :

_ از این می ترسم اگر روزی خدایی نکرده بالیی سر این
یکی بیاد چی؟ من خودم زودتر از امیر نفسم می ره اما

می دونی دینا امیرواال یک جور وسواسی بهش دلبسته ...
بعضی وقتا فکر می کنم اگر بالیی سر من یا این بچه بیاد

امیر دیگه هرگز سرپا نمی شه...

_ 

جگوار سبا ساالر
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* * * * * * * * * * * *

ناچار روی زمین سرد و چوبی کلبه دراز کشیده بودم اما
راحت نبودم

سرما ، نگرانی و اضطراب از یک سمت و لگد و حرکات
درنا که بیشتر شده بود هم از سمت دیگر

اینطور مواقع همیشه امیرواال بود
بود تا برای هر حرکت دخترش ذوق کند و ساعت ها قربان

صدقه اش برود
بود تا غرغرهای من را تحمل کند و حتی نیمه شب ها هم

پایم تا صبح بیدار بماند

پلک هایم را روی هم فشردم که صدای باز شدن قفل آهنی
آمد

از جا پریدم ودستم را روی شکمم گذاشتم

صدای ضربان قلبم را می شنیدم

درنا آرام گرفت
شاید او هم ترسیده بود...

جگوار سبا ساالر
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وارد شد و بالفاصله در را بست

ریش هایش بلندتر شده بود و کاله مشکی رنگی به سر
داشت

چکمه هایش گلی بود و ذرات برف را می شد روی آن
تشخیص داد

امیرواال گفته بود درنا احتماال در یک روز برفی دنیا
خواهد آمد...

صدایم می لرزید :

_ چرا اینجا نگهم داشتی؟

جوابم را نداد
روی کاناپه نشست و مشغول درآوردن چکمه هایش شد

آب دهانم را فرو دادم :

_ بذار برم

چکمه هایش را روی زمین پرت کرد و جعبه سیگاری از
 جیب کتش بیرون آورد

جگوار سبا ساالر
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_ باالالخره ... باالالخره پیدام میکنن ... برات دردسر
میشه ... اگر بذاری برم نمیذارم پلیس ...

میان جمله ام پرید
صدایش گرفته و پر از تمسخر بود :

_ پلیس؟

پوزخند زد :

_ چندسال تهران بودی فراموش کردی اینجا چطوریه دختر
جون؟ کدوم پلیس؟ ما عادت داریم مشکلمون رو خودمون

حل می کنیم برای همینم تو اینجایی

مکثی کرد و با خنده ای پرحرص ادامه داد :

_ اتفاقا داداش خودتم طرفدار این فکره

در خودم جمع شدم
از این مرد دیوانه متنفرم و می ترسم

از همان سال های قبل متنفر بودم و حال تنفرم بیشتر
شده ...

جگوار سبا ساالالر 



 

_ 

_ سوگول میدونه من کجام

از جا بلند شد
زبانم را میان دندان هایم گرفتم و فشردم

دست های ناخوداگاه روی شکمم قرار گرفت و او باالی
سرم ایستاد

لنگ می زد و چین و چروک های زیادی روی پیشانی اش
افتاده بود

لباس هایش سر تا پا مشکی بود و چشم هایش پر از خشم و
حرص

عزادار بود ...

باالی سرم ایستاد و من نگاهم را دزدیدم

_ سوگول نمیتونه اینجارو پیدا کنه دخترجون ... خودتم
خوب میدونی ناسالمتی بچه ی همینجایی
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آنقدر خودم را به دیوار پشت سر فشرده بودم که کمرم درد
گرفته بود

_ خودت بگو ... تویی که چهارده سال تو این جنگل بودی
اگر ولت کنم بری میتونی راهو پیدا کنی که سوگول بتونه

برگرده؟! نمیتونی ...

نگاهش به شکمم افتاد و دندان هایش را روی هم فشرد

با خشم خیره ام شد و بعد رویش را برگرداند :

_ درضمن دخترای اکتای حق ندارن پاشونو اینجا
بذارن ... داداشت نمیذاره! سوگول نمیتونه راهو نشون بده

امیدوار نباش

کلبه دور سرم چرخید
من باید می رفتم ...

من نباید اینجا می بودم
اصالال امروز چندم بود ...

Rگوشه ی کلبه نشستم و پیشانی ام را فشردم
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_ شبیه آسکی نیستی

 مات سر بلند کردم
من از این مرد که اینطور خونسرد نگاهم می کرد وحشت

داشتم

_ از اولم شبیه آسکی نبودی

سوگول باهوش بود
هم باهوش هم شیرین زبان

بی بی جان زیادی دوستش داشت و من از خودم خجالت
می کشیدم اما بعضی اوقات به او حسادت می کردم

شبیه به من بود و گاهی وقت ها فکر می کردم بی بی جان
آنقدر در نبودم او را جای من تصور کرده که خودش هم

باورش شده و حال او را از من بیشتر دوست دارد!

چشمانم را بستم و در دل دعا کردم آنقدر باهوش باشد که
بتواند راه را حداقل تا نیمه به بقیه نشان دهد اما می دانستم

محال است ...

 _ آسکی خوشگل تر بود

به سختی چشمانم را بسته نگه داشتم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

دستانم مشت شد
کاش جراتش را داشتم تا فریاد می کشیدم که اسم خواهرم

را به زبان نیاورد اما می ترسیدم

 نه بخاطر خودم
بخاطر درنا ...

_ 

* * * * * * * * * * * * * * 

_ دوست دارید دختر باشه یا پسر؟

 زمزمه کردم : امیرواال لبخند زد و من خیره به مانیتور

_ مگه فرقی هم می کنه؟

دکتر صندلی اش را عقب داد و دستکش هایش را از دست
بیرون کشید :

_ می تونی پاشی عزیزم ... آره برای خیلی ها فرق می کنه!

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

امیرواالال کیفم را روی صندلی گذاشت و با جدیت دستم را
گرفت و کمکم کرد بلند شوم

تازه ماه پنجم بودم اما شکمم زیادی بزرگ شده بود

پاهایم ورم داشت و احساس میکردم حالت صورتم تغییر
کرده است و من این تغییرات بدنم را به شدت دوست داشتم

حتی اگر آزاردهنده باشند

بلند که شدم سمت دکتر رفت :

_ برای ما فرقی نمیکنه ... حالش خوبه؟

دکتر همانطور که چیزهایی یادداشت میکرد لبخند زد :

_ بله ، توضیح دادم براتون کامل

توضیح داده بود اما امیرواالال مثل تمام این پنج ماه زیادی
نگران بود

دکتر که از مرگ دوقلوها خبر داشت درکش میکرد ...

برای دومین بار مختصر با لبخند گفت :



 

   

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

 حال دختر کوچولوتون کامالال خوبه ، نه مادر نه بچه هیچ
_

مشکلی ندارن

امیرواالال که دستش را روی چشمانش گذاشت و پشتش را
کرد بغض کرده بلند خندیدم :

_ درنا!

اینبار مثل دفعات قبل تاکید نکرد که اسمش "سروین" باشد
و تنها سرش را به نشان تایید تکان داد

دکتر آرام خندید و عینکش را از روی چشمانش برداشت :

_ خوشبهحال درنا خانم که باباش انقدر خوشحال شده!

سری تکان داد و با شوخی ادامه داد :

_ پس چرا میگید فرقی نداره دختر یا پسر بودنش؟

صدای زنگ موبایل امیرواالال در فضا پیچید
با خنده بازویش را گرفتم :

_ دستت رو از روی چشمات بردار ببینم ... امیرواالال



سبا ساالر

جگوار 

عکس العملی نشان نداد
صدای خنده ی آرام دکتر در قهقهه های من گم شد :

_ موبایلتو جواب بده بابا ... امیر ... داری گریه میکنی
دیوونه؟!

بالفاصله سمت مخالف برگشت و سرش را باال انداخت :

_ نه!

دوباره خندیدم :

_ پس موبایلتو جواب بده

_ 

موبایل را از جیبش بیرون آورد و هم زمان دکتر توضیح
داد :

_ ویتامین هایی که نوشتم ...

حواسم به حرف هایش نبود

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

چشمانم خیره ی امیرواالال بود که با دیدن شماره اخم هایش
درهم رفته بود

تماس را جواب نداد و من سمت دکتر رفتم
توصیه هایش را بی دقت گوش دادم و تشکر کردم

از مطب که بیرون آمدیم صدای زنگ موبایلش دوباره بلند
شد

_ کیه امیرواالال؟

همانطور که بی میل تماس را وصل میکرد جواب داد :

_ از عمارته

ابرو باالال انداختم و سوار شدم
این روزها چندقدم پیاده روی و تعداد کمی پله هم نفسم را

بند می آورد

از سمت راننده سوار شد :

_ الو



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

به هوای اینکه مامان گلی خواسته از وضعیت بچه خبردار
شود بی خیال بروشور داخل پاکت را که منشی داده بود

بیرون آوردم

امیرواالال کوتاه و خشک جواب می داد :

_ ممنون ، شماهم همینطور ... االالی هم خوبه ... تو
داروخونم پیشش نیستم نمیتونه حرف بزنه

متعجب زمزمه کردم :

_ کیه امیر؟!

سرش را باالال انداخت و پوزخند زد :

_ سالمه ... دکتر راضی بود

بروشور را روی صندلی گذاشتم و منتظر نگاهش کردم

_ عجیبه دختر یا پسر بودنش رو نمی پرسید ... قبالال
یادتون میرفت بپرسید سالمه یا نه ... اینبار مثل اینکه فرق

داره!

حاج سپهبد بود...

جگوار سبا ساالالر 



سبا ساالر

جگوار 

کاش صدای او را هم می شنیدم

امیرواال ماشین را روشن کرد و دلخور جواب داد :

_ نمیتونم کار دادم ... صبح تعطیل کردم االی رو بیارم
سونو عصر باید باشم

مکث کرد و بعد دوباره جواب داد :

_ دوست نداره بیاد ... منم دوست ندارم زنم اونجا باشه

نگاهی به من انداخت و ادامه داد :

_ نه اصال ... لج نمیکنم! تنها باشه هم خودش راحت تره
هم من

_ 

جمالت بعدی را سرد تر جواب داد و باالخره خداحافظی
کرد

بروشور را داخل کیفم گذاشتم و زمزمه کردم :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

  

 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ کاش با مامانگلیهم حرف میزدی چندتا جمله ... از
صبح خیلی نگران بود ... هربار ما وقت دکتر داریم بنده

خدا کلی نذر میکنه

_ چی بود گذاشتی تو کیفت؟ برای بچه بود؟ بده منم ببینم

_ نحوه شیر دادن بود به درد تو نمیخوره! حتما میخواسته
بذاره برای یکی ازینایی که تازه زایمان کردن اشتباه داده به

من ... تو سوال منو جواب بده

خندید :

_ خب منم میتونم تو شیر دادن کمک کنم!

_ امیرواالال!

_ باشه بابا! زنگ میزنم به ساره میگم بهش خبر بده

مشکوک پرسیدم :

_ المیرا دیروز زنگ زد چی کار داشت؟

زیرچشمی نگاهم کرد :



 

 
 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ آتوسا میخواست بیاد ایران ... کاراشون درست نشده ...
اصرار میکرد ما بریم

متعجب ابرو باالال انداختم و خندیدم :

_ وا! مگه کوچه بغلین که ما بریم؟!

حرفی نزد
در عوض فرمان را چرخاند و کمی بعد پشت چراغ قرمز

ایستاد :

_ آتوسا میگفت بچه دنیا اومد کاراتونو درست کنید بیاین
اونجا ... یا حتی اگر اونجا دنیا بیاد برای خودشم خیلی

بهتره

بهت زده پرسیدم :

_ برای زندگی بریم یعنی؟!

_ پیشنهاد داد

_ چی شده یکدفعه یاد پسرش کرده؟

چشمان دلخورش را که دیدم شرمنده لبم را گزیدم :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ خب یعنی میگم چه یکدفعه ای!

جوابم را نداد
نگاهش خیره ی خیابان بود

_ امیرواال! بابا میگم خب انتظارش رو نداشتیم دیگه!
ببخشید منظوری نداشتم

_ 

چپ چپ  نگاهم کرد و پوف کشید

بی خیال به کم محلی اش ادامه دادم :

 _ چشماتو اونطوری نکن راست میگم دیگه

_ می گفت وضعیتش اونجا خیلی بهتر شده ... ما هم که
اینجا وابستگی نداریم ... چه بهتر که بچه اونجا دنیا بیاد

ناخواسته پوزخند زدم :

 _ عجیبه ... تو چی گفتی؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

  

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ هیچی رد کردم تا امروز المیرا زنگ زد ... حالش خوب
نبود

صفحه موبایلم روشن شد
پیام تبریک سیما را باز کردم و نیشخند زدم :

_ چه خبرا زود رسید ... سیما تبریک گفته

_ جوابشو نده

_ چرا؟

چرا؟! دوباره منتظره یک اتفاقی بیفته و یک _ نمیدونی 
حرفی بزنه دست خودشم نیست

_ چی میگی؟! میگم المیرا چرا حالش بد بود؟

در جواب سیما تشکر ساده ای کردم و صفحه را بستم

_ میگفت سرطان داره

موبایل را پایین آوردم و بهت زده پرسیدم :



سبا ساالر

جگوار 

_ المیرا؟!

با مکث جواب داد :

_ آتوسا

سکوت کردم
سرطان داشت و تازه به یاد امیرواال افتاده بود!

سعی کردم درکش کنم
با چیزهایی که من از این خانواده دیده بودم فرار آتوسا

غیرقابل باور نبود

بار قبل که دیده بودمش از نظرم زنی بود که بچه هایش را
رها کرده و رفته بود اما اینبار دیدم تفاوت داشت

زمانی که خودم بارها و بارها فکر رفتن کردم و حتی برای
مدتی از آن عمارت فاصله گرفتم نمی توانستم او را برای

نبودش سرزنش کنم

خدا می دانست چه ها بر او گذشته بود...

به امیرواال خیره شدم
گرفته بود ...

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ می خوای چیکار کنی؟

_ تو می خوای چیکار کنیم؟

نگاهم خیره ی نیم رخش ماند
من؟

نمی دانستم ...

آرام زمزمه کردم :

_ نمی دونم

_ بخوایم بریم باید اونجا از صفر شروع کنیم ... آتوسا
هست ،   درست! اما بازم نمی شه رو حساب اون بریم ...

باید همه چیز رو بفروشیم ... شاید تا مدت ها نتونیم برگردیم
ایران

_ 

سرم را تکان دادم :

_ نمی دونم ... باید فکر کنیم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

  

 
   

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ اونبار که تصمیم داشتیم بریم فرق داشت ... اینبار
آمریکاست ... همه چیز سخت تر میشه ... اگر آتوسا و

 کمک کنن احتماالال تا سه ، چهار ماهگی درنا کارا
شوهرش

درست بشه

کمرنگ لبخند زدم
اسم انتخابیام را قبول کرده بود...

ناخوداگاه زمزمه کردم :

_ هیچکسو نمیبینه

چشمانش را ریز کرد :

_ چی؟!

دستم را روی شکمم گذاشتم :

_ اگر تا چندسال نتونیم برگردیم ... نه مامانگلی رو
نه چاوش و ساره ... اصالالن و بیبیجان هم  
میبینه

صحبت کنه    Rاحتماالال حتی نتونه فارسی ... 
همینطور

سعی کرد جو را تغییر دهد
گرفته خندید :

جگوار سبا ساالالر 



 

 
 

  

 

  

 

  

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ عمهاش هست! المیرا عاشقش میشه ... آتوسا رو
نمیدونم اما سری آخر یک سرهمی لیمویی خریده بود و
 عکسش رو فرستاد ... اصالال هم براش اهمیتی نداشت

برام
که شاید تا زمانی که بچه رو ببینه بزرگ شده باشه! بعدم

در عوض دست حاجی هیچوقت بهش نمیرسه!

من هم خنده ام گرفت :

_ اگر حاجیه که اونجا هم راحتمون نمیذاره!

روبهروی خانه ایستاد و ماشین را خاموش کرد

هیچ کدام پیاده نشدیم

آرام گفت :

_دربارهاش فکر کن

_ تو چی؟ نمیخوای فکر کنی؟!

_ نه

_ فکراتو کردی؟! میخوای بریم؟

جگوار سبا ساالالر 
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سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

نفسش را بیرون فرستاد و دستی به موهایش کشید :

 من نیاز به فکر کردن ندارم االالی ... من خانوادهام پیشمن
_

... چه اینجا ، چه هرجای دنیا ... هرجا باشم تو و دخترمم
هستین ... من اینجا وابستگی ندارم ... وابستگی من تو و

درنایین ... اگر پیشنهاد رفتن دادم بخاطر آرامش تو و
آیندهی بچه بود ... پس تو فکر کن

لبخند زدم
وابستگی من هم او و درنا بود اما ...

خانواده ای که بعد از ده سال دیده بودمشان...

در این ده سال میدانستم حداقل در یک کشور نفس میکشیم
، می دانستم اگر بخواهم ببینمشان چندساعت فاصله است

در را باز کردم و سر تکان دادم :

_ فکر میکنم...

_



سبا ساالر

جگوار 

* * * * * * * * * * * * * *
خسته از داد و فریاد و تقالهای بی نتیجه گوشه ی کلبه

نشسته و خودم را در آغوش گرفته ام

بعضی اوقات برای ثانیه ای درد شدیدی در شکمم می پیچید
و به همان سرعت هم رفع می شد

زیرچشمی نگاهش کردم

روی صندلی چوبی نشسته و غیرعادی خیره ی دیوار
چوبی روبه رویش بود

در فکر بود...

نگاهم را از او گرفتم و کمی جابه جا شدم

کمرم تیر کشید

زمین زیرم سرد و نمناک بود
خودم را روی گلیم گوشه ی کلبه کشیدم اما فایده ای نداشت

آرام لب زدم :

_ با اینجا نگه داشتن من چی بهت می رسه؟

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

جوابم را نداد
نگاهش همچنان خیره ی روبرو بود

آسمان رعد و برق زد

فایده ای نداشت
کاش حرفی می زد

از سکوتش بیشتر از هرچیزی وحشت دارم

شکست خورده ، خسته از عکس العمل نشان ندادنش روی
گلیم دراز کشیدم و جنین وار در خود جمع شدم

چشمانم را بستم

ماه ششم بارداری ام بود
ساره باالخره با آریا کمی کنار آمده بود

حاجی مخالف شدید بود و حرف محسن هم حرف حاجی
بود

ساره برایش اهمیتی نداشت
بی توجه به امر و نهی کردن هایشان کار خودش را می کرد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

و من ساره را خوب می شناختم!

عالقه و حسش به آریا یک دهم عشقش به مرد سابق زندگی
اش نبود اما این مخالفت ها او را برای خواستن این رابطه

لجبازتر می کرد

قطعی شدن تصمیم رفتنمان هم زمان با جشن نامزدی ساره
بود

نامزدی که حاجی گفته بود در آن شرکت نمی کند و محسن
هم مخالف بود اما برای ساره اهمیتی نداشت

مراسم در ویالی آریا گرفته شد و تنها بیست دقیقه بعد از
گذشت شام حاج سپهبد رسید اما نه برای حضور در جشن

ساره!

_ 

المیرا در یکی از تماس هایش موضوع رفتمان را ناخواسته
به پدربزرگش خبر داده بود!

حاج سپهبد کالفه و خسته بود

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 
 

 

  

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

مثل همیشه ابتدا تهدید کرد ، عصبانی شد و هشدار داد
سعی کرد امیرواالال را متقاعد کند و بعد با دیدن جدیت او

سکوت کرد

حرفی نزد و تا ثانیه آخر هم نرم نشد ، من اما میتوانستم
نگرانی را از چشمانش بخوانم

مامان گلی اشک ریخت ، ناراحتی کرد و بعد مثل بقیه  
اوقات خوشبختی مارا انتخاب کرد حتی اگر نزدیک او
نباشیم  

بعد از آن دیگر نمیدانستم امیرواالال چطور با اصرار و
تهدیدهای حاج سپهبد کنار میآمد

فکر من درگیر کسانی بود که حتی هنوز خبر هم نداشتند و
با سادگی در هربار تماسمان برای درنا ذوق میکردند

روزهمان بعد از مدت ها در همان روزها بود قهر دو 

اشک از گوشه چشمم سقوط کرد و در ذهنم به همان
روزها برگشتم

همان روزهایی که دلگیر و ناراحت بودم اما مثل حاالال
سخت نمیگذشت...

جگوار سبا ساالالر 
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سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

روی مبل روبهروی تلویزیون دراز کشیده بودم و پتوی
نازکی روی شکمم بود

عقربه ها دو نیمه شب را نشان میدادند و امیرواالال هنوز
برنگشته بود

 خاموش شده بود و برخالالف تمام طول بارداری ام
موبایلش

این ساعت ها حالت تهوع امانم را بریده بود

صدای چرخش کلید در قفل در که آمد دست هایم مشت شد

در تاریکی روی کاناپه نشستم و با اخم خیره اش شدم

در را با احتیاط آرام بست و بعد خسته مشغول باز کردن
دکمه های پیراهنش شد

بعد از دو روز مخاطب قرارش دادم :

_ کجا بودی تا این موقع شب؟

سرش سمتم برگشت
خونسرد و کمی خشک پرسید :



سبا ساالر

جگوار 

_ بیداری؟

صدایش رابعد از دو روز می شنیدم
در این دو روز صبحانه درست می کرد ، قبل ازینکه صبح
زود از خانه بیرون برود با یادداشت های کوچک حرفش

را می زد و ظهر که زنگ خانه به صدا در می آمد می
فهمیدم برایم نهار سفارش داده

با حرص لب زدم :

_ ساعت رو دیدی؟

سوییچش را روی کاناپه انداخت :

_ فکر می کردم خوابی وگرنه به چاوش می گفتم بهت خبر
بده

_ 

پوزخند زدم :

_ با چاوش بودی؟

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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پیراهنش را از تن درآورد و بی توجه پرسید :

_ شام چی خوردی؟ رنگت پریده

نخورده بودم...
از آخرین وعده غذایی بیست و چهار ساعت میگذشت

صبح چند جرعه از لیوان شیرموزی که امیرواالال باالالی
سرم گذاشته بود را نوشیدم و ظهر بعد ازینکه بوی قرمه
سبزی سفارشی اش برای نهاری که قرار بود تنها بخورم
حالم را بد کرد خودم را با چند لقمه کوچک از نان و پنیر

سرپا نگه داشته بودم اما در آن لحظه اهمیتی نداشت...

_ رفته بودی عمارت؟!

_ معلومه که نه!

_ پس چاوش رو کجا دیدی؟!

_ پیش مهراب بود رفتم ببینمش ... میخواد استودیو
بزنه ... خواستم قبل رفتن کمکش کنم ... تو جواب منو

بده ... شام خوردی؟ رنگ صورتت سفید شده
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سبا ساالالر

جگوار
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از جا بلند شدم و سعی کردم چانه لرزانم از شدت بغض را
کنترل کنم :

_ اینکه تو بری پیش خانوادت تا قبل از رفتنمون هرکاری
از دستت براشون برمیاد رو انجام بدی خوبه اما من ...

کالالفه پوف کشید :

_ جان جدت دوباره شروع نکن االالی

پاهایم از شدت ضعف میلرزید و حالم اصالال خوب نبود

_ هیچ وقت اینقدر خودخواه و عوضی ندیده بودمت
امیرواالال

بهت زده صدایش را باالال برد :

_ من عوضیام؟! بار قبل با صورت کبود اومدی و اون
داداش کثافتت تهدید کرد خوب بود؟! خیلی بهت احترام

گذاشتن که دوباره بریم؟!

_ ما میریم بیبیجان و اصالالنو ببینیم ... چیکار به اکتای
داریم؟



سبا ساالر

جگوار 

بی اعصاب دستش را در هوا تکان داد :

_ از اون نکبت خونه و آدماش متنفرم

می دانستم منظورش اکتای است اما بغضم منفجر شد :

_ اینجارو هم دیدیم! بالیی که اکتای سرمون آورد ، نصف
 بالهایی که پدربزرگت سرمون آورد هم نبود!

موهایش را چنگ زد :

_ چته تو؟

سعی کردم اشک هایم را کنترل کنم اما شدنی نبود
اینبار نرم تر گفت :

_ چی شده االی؟

_ 

نگاهش سمت موبایلم روی میز رفت :

_ کسی زنگ زده؟

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ اصالن

شاکی پرسید :

_ خب؟!

نمی دانم من حساس شده بودم یا لحنش واقعا معترض بود

بهت زده صدایم را باال بردم :

_ چه خبرته؟!

_ من چه خبرمه؟! تو چند روزه زندگی رو زهرمون
کردی!

سرگیجه و حالت تهوع داشتم و انگشتان دست و پایم یخ زده
بود

دستم را که به دیوار گرفتم عصبی پوف کشید :

_ شام چی خوردی؟

چشمانم سیاهی رفت اما اعتنا نکردم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

  
  

 

 

 

  

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ بیبیجان زنگ زد ... از وقتی شنیده میخوایم بریم
بیتابی میکنه ... قول دادم بریم ببینمش

_ اونا تشریف بیارن

_ چندبار تو عمرش تهران اومده؟ با اون پا درد و حال
مریض چطور بیاد؟ اکتای بهش غر میزنه ... گفتم ما

میریم

خونسرد بازویم را گرفت :

_ خب اشتباه کردی ... بیا بشین رنگت پریده

_ تنها میرم

بدون مکث صدای خشدارش را باالال برد :

_ غلط میکنی

محکم به شانهاش کوبیدم اما سرگیجهی خودم بیشتر شد و
چشمانم سیاهی رفت

کمرم را گرفت :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ چی شده؟

سرم را به سینه اش چسباندم و چشمانم را بستم
متوجه بودم با عجله دکمه های پیراهنش را بست و شال و

مانتو جلوباز را روی شانه هایم انداخت

چشمانم بسته بود اما صدای عصبی و پر از خشمش در
گوشم می پیچید :

_ چندساعته چیزی نخوردی؟ به جون خودت تلفن خونه رو
جمع می کنم ، گوشیتو میگیرم درارو قفل میکنم ... دوتایی

بمونیم همینجا تا این چند وقت به سالمت بگذره

_ 

جان جواب دادن نداشتم

دستش را زیر پاهایم انداخت و بلندم کرد

_ تو منو کشتی االی ... تا چندماه دیگه تو یک بار زاییدی
و من ده بار!

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

 پلک هایم سنگین شد
بیست دقیقه بعد که چشم باز کردم در درمونگاهی نزدیک

خانه بودیم و امیرواال باالی سر تخت دست به سینه ایستاده
بود

با دستی که سرم نداشت گوشه چشمانم را فشردم :

_ ساعت چنده؟

_ شام چی خوردی؟

بهت زده نگاهش کردم
دست بردار نبود ...

_ هیچی! ولم کن...

بی توجه پرسید : 

_ نهار چی؟

تازه منظورش را فهمیدم
 در سکوت رویم را سمت مخالف چرخاندم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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_ صبحانه؟ آخرین وعده غذایی که خوردی کی بوده؟ قبل
از دعوامون نه؟!

فکرش را خواندم
با صداقت سر تکان دادم :

_ لج نکردم ... حالت تهوع داشتم نمیتونستم بخورم

عصبی پوزخند زد و به تمسخر سر تکان داد

خسته نالیدم :

_ برام مهم نیست باور کنی یا نه اما ارزش این بچه برام  
بیشتر از یک بحث احمقانه با توعه که بخاطرش به خودم
گرسنگی بدم  

زد : کالالفه سمت مخالف تخت رفت و موهایش را چنگ 

_ ماه آخر سرم خلوت تره ... هماهنگ کرده بودم بیشتر
خونه باشم تنها نمونی ... میتونیم یک هفته بریم ... میریم
اردبیل ، اونجا نمیمونیم ... میگی اصالالن یا هرکسی که

میخواد ببینمت بیاد هتل چون من پا تو اون خرابشده
نمیذارم و تو هم حق نداری بری



سبا ساالر

جگوار 

سمتم برگشت و با جدیت ادامه داد :

_ هیچ شبی رو اونجا نمی مونیم االی ... از االن دارم
باهات حرف می زنم ... غذا نخوردن و غش کردن و بد

شدن حالتم تاثیری تو این یکی نداره

لبخند زدم و او با دیدن لبخندم خشمگین زیرلب غر زد

می دانستم از آن منطقه بیزار است اما آتوسا گفته بود ممکن
است چندسال اول نتوانیم برگردیم و من نمی توانستم قبل از

رفتن اصالن و بی بی جان را نبینم

_ 

ماه هشتم بارداری بودم

دیروز باالخره توانستم به بی بی جان خبر رفتنمان را بدهم

هنوز هم صدای بغض کرده و خوشحالش در گوشم بود

امیرواال تمام مدت در سکوت با اخم های درهم چمدان
بست و اجازه نداد من کاری انجام دهم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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از حمام که بیرون آمدم چمدان را از روی تخت برداشت :

_ خشک کن موهاتو سرده

با همان حوله روبروی پنجره ایستادم
باران می آمد :

_ حسم میگه درنا تو یک روز برفی دنیا میاد

به محض اینکه جمله ام تمام شد با خشونت بازویم را
کشید :

_ بیا کنار ... با اون حوله چرا رفتی اونجا؟!

روی پنجه ی پاهایم بلند شدم و دست هایم را دور گردنش
حلقه زدم

اخم هایش همچنان درهم بود و بی حوصله نگاهم می کرد

لب هایم را جلو دادم :

_ بداخالالق میشی ترسناک میشی

ابروی راستش باالال پرید :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ چه قدرم که تو می ترسی

خندیدم :

_ من نه ... درنا میترسه

دستش را دور کمرم انداخت :

_ بهتر ... بذار بترسه ... شبیه مامانش بشه بدبختیم

با دست صورتش را مقابل صورتم نگه داشتم :

 _ اخم نکن دیگه

 _ نگرانم

_ منم نگرانم

بدخلق پوزخند زد :

_ نگران چی؟

_ نگران همون چیزایی که تو نگرانشون هستی
جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

دستم را روی سینه اش فشردم

بدون مقاومت گوشه تخت نشست و من روی پایش نشستم

بازویم را نوازش کرد و موهای خیسم را از جلوی چشمانم
عقب زد

سرم را جلو بردم و برای ثانیه ای لب هایم را روی لب
هایش گذاشتم و بعد فاصله گرفتم

_ نگران اینکه دکتر گفته زایمان خطرناکی دارم و ممکنه
یکم سخت بشه ، نگران اینکه درنا چیزیش بشه و از اون

اتاق تنها بیام بیرون ، نگران اینکه خودم چیزیم بشه و درنا
تنها بمونه .... مادر بودن سخت ترین کار دنیاست! اینکه

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
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_ من نگران توام ، اعصابم خورده ازینکه تو این ماه آخر
با این همه استرس داریم میریم ، حاجی با درخواستاش
برای نرفتن راحتم نمیذاره ، آتوسا حالش خوب نیست و

المیرا هم هربار بهانه میگیره که زودتر بریم ... حاالال تو
بگو نگران چی هستی؟!

_
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برای زنده موندن و نمردنت نگران باشی چیز عجیبی
نیست اما اینکه ترس و نگرانیت فقط بخاطر تنها نموندن

یکی دیگه بعد از خودت باشه وحشت ناکه و اینو فقط یک
زن درک میکنه!

چشمانش نرم تر شد
چانه ام را گرفت و کنار لبم را بوسید :

_ فردا هفت صبح راه میافتیم ، وقتی رسیدیم تا دوهفته قبل
از تاریخی که دکترت داده وقت داریم ، برادراتو ببین ،

مادربزرگتو ، پدرتو ...

دهان باز کردم تا انکار کنم که انگشتش را روی لبم گذاشت
:

_ میدونی آتوسا که رفت عصبی بودم ، هروقت کسی
ازش حرف میزد میگفتم هرگز دلم نمیخواد ببینمش اما

االالن فکر اینکه حالش بهترنشه یا اتفاقی براش بیفته داره
دیوونم میکنه پس به منی که میدونم با وجود تمام اتفاقا
 پدرتو اکتای رو چه قدر دوست داری دروغ نگو االالی

بازم

لبم را گزیدم و تلخ لبخند زدم :
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_ وقتی بعد ده سال برگشتم بیشتر از همه دلم میخواست
اکتای رو ببینم ... که پشیمونه ، که دلش تنگ شده اما وقتی
دیدمش فهمیدم اگر دوباره هم عقب برگرده بازم همون کارو

میکنه

اشکم را از روی صورتم پاک کرد :

_ مهم نیست

_ هست! از خودم که دلم برای همچین آدمی تنگ میشه بدم
میاد

_ صورتت پر شده ، خوشگلتر شدی اما یک مشکلی هست

بهت زده سرتکان دادم :

_ چی میگی؟

دستش را کنار لبم گذاشت :

غیب شده _ این چا ِل 

بی حوصله خندیدم :



سبا ساالر
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_ چرا موضوعو عوض می کنی؟!

_ چون اکتای ارزش نداره بخاطرش گریه کنی

_ 

لبخند زدم
تمام مدت در جاده کالفه بود اما به رویم نمی آورد

استرس امانم را بریده بود و سعی داشتم خودم را سرگرم
کنم

 در سایت های فروش لوازم بچه می چرخیدم

سرهمی های کوچک آنقدر دلبر بود که نمی توانستم چشم از
آن بردارم

به اولین شهری که رسیدیم ، به محض اینکه آنتن موبایل
برگشت اس ام اس های برداشت از حساب امیرواال پشت

سرهم آمد

بی حوصله موبایلش را روشن کرد و کم کم ابروهایش باال
 پرید

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

زیرلب با خودش زمزمه کرد :

_ چه خبره؟

خنده ام را کنترل کردم و لبم را گزیدم :

_ چی شده؟

با عجله سرعتR ماشین را پایین آورد
صدای بوق اتومبیل های پشت سر بلند شد

ترسیده دستم را به کمربندم گرفتم :

_ چی کار میکنی امیر تو بزرگراهیم چرا سرعتتو میاری
پایین؟!

کالفه پوف کشید :

_ فکر کنم کارت عابربانکم و جا گذاشتم تو رستورانی که
پیاده شدیم

قبل ازینکه وارد زیرگذر شود با عجله فرمان را گرفتم :

جگوار سبا ساالر
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_ نه کجا می پیچی؟ کارتت تو کیفته

ماشین را به سختی کنترل کرد و متعجب نگاهم کرد :

_ بابا ده تا اس ام اس برداشت واسم اومده

نیشم باز شد :

_ من اینترنتی خرید کردم

با تاسف سر تکان داد و دوباره سرعتش را باال برد

یک چشمش به جاده و چشم دیگرش به صفحه موبایلش بود
:

_ چی خریدی؟ چندتا؟

چند پیامک دیگر پشت سرهم رسید و هربار ابروهایش باال
تر رفت :

_ اینا چندتا صفر داره؟

خودم را جلو کشیدم و نگاهی به مبلغ یکی از پیام ها
انداختم

جگوار سبا ساالر
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خونسرد لبخند زدم :

_ هفت تا

_ 

 به حالت صورتم خندید و صفحه را خاموش کرد

عکس تاپ شلوارک سفید رنگ کوچک را با آن قیمت
نجومی نشانش دادم :

 _ ببینش آخه

گوشه لبش کش آمد :

_ نخر دیوونه ... فوقش تا یک ماهگیش ایران باشیم ...
نمی تونیم ببریم با خودمون ، بعدم آتوسا و المیرا تا دو سه

سالگیش براش خرید کردن

با عشق لبخند زدم
اضطراب دیدن دوباره ی آتا و بقیه را داشتم اما نمی توانستم

منکر حس خوشبختی که داشتم شوم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

   

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ مامانگلی و ساره هم براش خرید کردن ، بیبیجانم دفعه
آخر گفت داره پلیور میبافه

فرمان را با یک دست نگه داشت و با انگشت دست دیگر
روی شکمم کوبید :

_ میبینی چه قدر همه دوستت دارن تحفه خانم؟

آرام خندیدم و او با سرخوشی همراه موزیک درحال پخش
روی فرمان کوبید

به اردبیل که رسیدیم روبهروی هتل بزرگی ایستاد و چمدان
هارا پایین آورد :

_ بیا پایین دیگه

لبم را میان دندانم گرفتم :

_ من پیاده نشم دیگه ... تو برو اتاق و بگیر بعد بریم

اخم کرد :

_ کجا؟!

جگوار سبا ساالالر 



 

آرام زمزمه کردم :

_ آرتاویل دیگه

_ پیاده شو االی ... رفتی باال زنگ بزن به اصالن بگو
حاضر باشن میرم دنبالشون ... مادربزرگتو اصالنو اگه

 دوست داشت خانمش بیان

متعجب نگاهش کردم :

_ کجا بیان؟!

_ اینجا ... شام و تو هتل بخوریم یا اگر دوست داشتی بریم
شهرو بگردیم ... خودم هروقت خواستن میرسونمشون

_ نمیان امیر! ما بریم

کالفه پوف کشید و دستش را روی سقف ماشین گذاشت :

_ برای چی نیان؟!

_ اصال مگه هرزمان بخوام میتونم زنگ بزنم؟ اونجا آنتن
نداره اکثرا ... همیشه اصالن خودش تماس میگیره

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

مستاصل نگاهم کرد

با لبخند دستش را کشیدم :

_ بجنب دیگه ... برو اتاق بگیر ، چمدونارو بذار باال و
برگرد اینجا تا راه بیوفتیم ... آفرین پسرخوب!

بدخلق بینی ام را میان انگشتانش فشرد :

_ شبیه مامانا شدی
جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

موبایلم را از جیبم بیرون آوردم و شماره اصالالن را گرفتم

صدای زن در گوشم پیچید

" مشترک مورد نظر در دسترس نمیباشد"

شانه باالال انداختم :

_ دیدی گفتم؟!

_



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

کالالفه چمدان را برداشت و سمت هتل برگشت

بیست دقیقه بعد که سوار شد هنوز هم کمی عصبی بود :

_ ببند کمربندتو

کمربند را بستم و بی حواس گفتم :

_ از هرجا تونستی دور بزن فکر کنم از اون سه راهی
باید...

جمله ام را قطع کرد :

_ میدونم یاد دارم

سکوت کردم
من که اولین بار بعد از سال ها به اینجا آمده بودم مسیر را

به یاد نمی آوردم اما او با اخم های درهم ، فرمان را می
فشرد و بدون اینکه مسیر را گم کند سمت آرتاویل می راند

به فضای بیرون خیره شدم
صدایم آرام بود :



سبا ساالر

جگوار 

_ تو ... هنوز این مسیرو یادته؟

بدون اینکه دهانش را باز کند زمزمه کرد "اوهوم"

_ من دفعه قبل که اومدم پیداش نکردم ، مجبور شدیم با
 مهراب از یکی بپرسیم

_ خوبه که تونستی فراموش کنی چون من می تونم همین
االن بعد از گذشت بیشتر از ده سال با چشمای بسته ببرمت

اونجا!

لبم را گزیدم
فراموشش نمی شد

فراموشم نمی شد...

ماشین را میان درخت های سیب پارک و خاموش کرد

آرام توضیح داد :

_ فکر نکنم آسفالت کرده باشن

تایید کردم :

_ نکردن

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

بی حوصله شماره را گفتم
موبایل را کنار گوشش نگه داشت و معنی دار نگاهم کرد :

_ با بوق اول گرفت!

حق به جانب شانه باال انداختم :

_ خب که چی؟ اونبار نگرفت!

بی توجه به من با جدیت گفت :

_ عصر بخیر ... الو؟

زمزمه کردم :
جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ زنگ بزن به اصالالن ، شاید اینبار بگیره

_ چرا؟!

_ بده شماره رو با گوشی خودم بگیرم

_



 

_ آنتن نمیده ، صدا قطع و وصل میشه

_ امیرواالم

به اصالن فرصت حرف زدن نداد :

_ ما کنار باغ سیبیم ، از سمت بزرگ راه اومدیم ... میتونی
خودتو برسونی؟

ابرو باال انداختم و او خشک ادامه داد :

_ خوبه ممنون ... منتظرتیم

تماس را قطع کرد و بدعنق خیره ام شد :

 _ اگر دیدی من پیشت نیستم به اکتای نزدیک نشو باشه؟!

سری به نشان تایید تکان دادم و برای رفع نگرانی اش
جواب دادم :

_ کاری به کارم نداره

 _ دفعه قبل یادت رفته؟!

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

به صورتم اشاره زد
اثر بسیار کمرنگ ضربه اش به سختی دیده می شد اما

انگار دیگر روی صورتم ماندگار شده بود :

_ خوبه جای یادگاریش هنوز هست

با دیدن اصالن ابرو باال انداخت :

_ انگارهمین پشت منتظر بود!

در ماشین را باز کردم و خندیدم :

_ دویده!

هنوز کامل از ماشین پیاده نشده بودم که در آغوشم کشید

برای ثانیه  ای فاصله گرفت ، بهت زده به شکمم نگاه کرد
و دوباره سرم را به سینه اش فشرد

آرام زمزمه کرد :

_ مامان کوچولو

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

خندیدم و او فاصله گرفت
دستم را روی گونه اش کشیدم :

_ صورتت سوخته چه قدر ... زیر آفتاب بودی؟

امیرواال با اخم کمرنگی کنارم ایستاد

اصالن مردانه دستش را سمتش گرفت :

_ خوش اومدی داداش

_ 

امیرواال جدی دستش را فشرد :

 _ ممنون

شیرین جلو آمد ، گونه ام را بوسید و بعد از سالم و احوال
پرسی کوتاهی با ذوق به شکمم اشاره زد :

_ مبارکه

مهربان لبخند زدم و تشکر کردم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

از این دختر بیشتر از آیدا خوشم می آمد

امیرواال سمت اصالن برگشت :

_کی خونه بود؟

متعجب به امیرواال خیره شدم که سواالت عجیب و غریب
می پرسید

اصالن بهت زده نگاهم کرد و بعد سرش را سمت امیرواال
برگرداند :

_ کسی نبود ، بی بی جان و سوگول ... چطور؟

امیرواال کاله کاپشنم را روی سرم کشید و به اصالن اشاره
زد :

_ میتونی نیم ساعت حواست به خواهرت باشه تا من بیام؟

ابروهایم بهم نزدیک شد :

_ کجا میری؟

_ یک کار کوچیک دارم میام

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

پرسشی به اصالن نگاه کرد
اصالن با اطمینان سر تکان داد :

_ مراقبشم نگران نباش

امیر لبخند کمرنگی زد و زیپ کاپشنم را تا زیر گردنم باال
کشید

آرام زمزمه کرد :

_ این چه وضع لباس پوشیدنه تو این هوا؟

حرفی نزدم
دستش را پشتم گذاشت و دوباره به اصالن خیره شد :

_ مواظبش باش

_ هستم

امیرواال کنایه زد :

_ نه مثل اونبار!

تیز نگاهش کردم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

_ امیرواال!

اصالن لبخند زد :

_ برو داداش خیالت جمع

آقایی کرد که نگفت دفعه قبل مشکل خواهرم تنها سیلی
اکتای نبود بلکه بدبختی های بزرگ تری داشت که تو هم

کم مقصر نبودی...

_ 

" امیرواال "

اسم مرده ها روی چوب کوچکی باالی هر قبر نصب شده
بود

یکی یکی ردشان کردم و روبروی درخت کاجی ایستادم

می دانستم همان حوالی دفن شده ، قبال با االی آمده بودیم و
عجیب بود که بعد از این همه مدت تک تک مکان هارا

دقیق به یاد داشتم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

باالخره باالی قبرش ایستادم

باد سردی می آمد و صورتم از شدت سرما بی حس شده
بود

 به اسمش نگاه کردم

" آسکی خسروی "

دهان باز کردم تا حرف بزنم اما نتوانستم

اصال برای چه به اینجا آمدم را خودم هم نمی دانستم

شاید برای خداحافظی ...

آخرین بار که دیدمش غرق در خون بود و خواهر چهارده
ساله اش سر سفره عقد با محمد نشسته بود

باید برای نجات االی می رفتم ، فرصت خداحافظی نبود

روز خاکسپاری االی بی تاب بود ، خواهرش را که نه کل
خانواده اش را از دست داده بود ، به عقد منی که در

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

عمرش دوبار هم ندیده بودم در می آمد و باز هم من
فرصت خداحافظی نداشتم

کنار قبر زانو زدم و انگشتم را روی اسمش کشیدم

سرم را باالال آوردم

دور تا دورم پر بود از قبر
چند نفر از مرده های این قبرستان دخترهایی هم سن آسکی

با رویاهایی از همان جنس بودند؟

خدا می دانست داستان زندگی چندنفرشان شبیه به آسکی و
حتی از آن بدتر بود و کسی اعتراضی نکرده بود ...

چند نفر را به زور پای سفره عقد نشاندند ، چند نفر را ار
کودکی نشان کردند ، چند نفر را مثل آسکی بی گناه

مجازات کردند و پشیمان نبودند

آرام و گرفته زمزمه کردم :

_ مرسی برای االالی ...

االالی را او به من داده بود

جگوار سبا ساالالر 



 

عجیب بود که راه را به یاد داشتم

بدون توجه به اطراف سمت خانه ای راه افتادم که آخرین
بار فردای مرگ آسکی با خواهر چهارده ساله اش از آن

بیرون آمدم

خدارا شکر کردم که در این سرما روستا خلوت است

سنگینی نگاهشان را نمی خواستم

در خانه نیمه باز بود

وارد که شدم چشمم به دختربچه ای افتاد شبیه به االی

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

او راهم را سمت این روستا کشید ، او رفت و من ماندم و
االالی...

از جا بلند شدم و عقب برگشتم
االالی منتظر بود

_



 

 

 

  

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

گوشه حوض با اخم نشسته بود و گونه هایش از سرما سرخ
شده بود

جلوتر که رفتم سرش باالال آمد

با ابروهای درهم پرسید :

_ شما کی هستی؟

گوشه لبم سمت باالال کج شد
 ،موهایش ، چشم هایش و حتی صدایش خود االالی

صورتش
بود!

مشکوک پرسید :

_ با عمهام اومدین؟ کی میخواین برین خونتون؟

ابروی راستم باالال پرید
دخترک اصالال مهمان نواز نبود!

_ خوشحال نیستی که عمهات اومده؟!

تخس شانه باالال انداخت

جگوار سبا ساالالر 



 

  

 

 

   

  

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

اولین بار که االالی راهم دیده بودم همینطور سرتقانه نگاهم
میکرد

_ اگه قول بدی دیگه نیاریش اینجا هرچی بخوای بهت میدم

کنارش لبهی حوض خشک شده نشستم
پیش او بودن در این سرما را به وارد این خانه شدن ترجیح

میدادم

_ چرا؟

_ هر وقت میاد بابام منو میبره خونمون ... بیبیجانم اون
رو بیشتر از من دوست داره ... عمو اصالالنمم دیگه باهام

بازی نمیکنه

نسخه کوچک شدهی االالی بود!
همان االالیی که ده سال نداشتنش

 بود که سوگول را جای االالی بزرگ کردند و حال با
طبیعی

 االالی دخترک نگران از دست دادن جایگاهش بود!
بازگشت

صدای شکسته و لرزانی از پنجره ی خانه آمد :

_ چرا اونجا نشستی؟ بیا باالال پسر خونهی خودته ... بیا
االالی نگران شد ... بیا باالال ببینمت

جگوار سبا ساالالر 



 

  
 

 
 

سوگول زودتر از من سمت پله ها دوید

بی بی جان در را باز کرد و من سعی کردم تعجبم را نشان
ندهم

زیادی پیر و شکسته شده بود

الغر اندام با چروک هایی که چندبرابر شده بود و موهایی
یک دست سفید

پاهای لرزانش حتی توان ایستادنم نداشت

دستش را روی بازویم گذاشت و روبه رویم  ایستاد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

سوگول چپ چپ نگاهم کرد اما جمله بعدی بیبیجان کمی
از خشم نگاهش کمکرد :

_ سوگول اونجا چی میخوای؟ یخ میزنی سرما میخوری
میری خونتون خواهراتم مریض میکنی ... پاشو دورت

بگردم

_



 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

دست دیگرش ، زمانی که به سختی به گونه ام میرساند
لرزش خفیفی داشت :

_ خوش اومدی پسرم ... خوش اومدی

دستم را روی دستش گذاشتم و تشکر کردم

او تقصیری نداشت
ده سال پیش تمام سعیش را کرده بود تا بعد از ازدست دادن

آسکی حداقل االالی را نجات دهد

_ االالی کجاست؟

کالاله سوگول را از سرش دراورد و لبخند زد :

_ تو اتاقه بچم ... نگرانت بود ، خوب شد اومدی ... خوب
شد اومدین ... بار قبل ناراحت بود ... میدونم حقی ندارم
اما ناراحتیش ازت ناراحتم کرد ... اما این سری چشمش

میخنده ... خوشحاله ... منم چیز دیگه ای نمیخوام ...
هرچی بوده گذشته

با چشمان به اشک نشسته نالید :



 

 

  

 

  

   

 

   

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ شما دوتا رو که پیش هم خوش ببینم دیگه از خدا چیزی
نمیخوام

_ گریه میکنی بیبیجان؟!

صدای بهت زده ی االالی بود
کنار چهارچوب در ایستاده بود و متعجب نگاهمان میکرد

سوگول خودش را در آغوش بیبیجان انداخت و به االالی
چشم غره رفت :

_ بخاطر تو

بیبیجان گونهاش را نوازش کرد :

_نگو اینجوری به عمهات مادر

االالی با لبخند بزرگی جلو امد ودست سوگول را کشید :

_ عمهش رودوست نداره بیبیجان

معذب را روی زانویش کنار دیوار نشست و سوگو ِل 
نشاند :



سبا ساالر

جگوار 

_ مگه نه سوگول؟!

سوگول بلبل زبانی  کرد :

_ اونبار که اومدی خوب تر بودی

شیرین و اصالن از اتاق بیرون آمدند و االی گونه ی
سوگول را بوسید :

_ چرا؟!

_ همه اش ناراحت بودی کمتر حرف می زدی!

_ 

شیرین خندید ، بی بی جان لب گزید و اصالن با لبخند تشر
زد :

 _ بی ادب

االی قهقهه زنان در آغوشش فشردش و رو به اصالن سر
تکان داد:

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

  

 

 

   
 

 
 

 
  

  

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ این بی اخالالقیش اما شبیه من نیستا ... به باباش رفته

بیبیجان کنار کامواهای روی زمین نشست و خندید:

 اتفاقا بیشتر از شکل و قیافهاش همین اخالالقش بهت کشیده
_

مادر ... سوگول رو بذار پایین سنگینه پات درد گرفت

میل بافتنی را برداشت و به من اشاره زد :

_ بشین امیرجان ... خستهی راهین

جمعشان گرم و صمیمی بود اما من تحملش را نداشتم
به االالی خیره شدم

بیبیجان راست میگفت
چشمانش میخندید!

دلم میخواست دستش را بگیرم و بگویم تا همینجا
کافیست!

ببین!
 و بیبیجان را هم دیدی ... بیا برگردیم ... من حس

اصالالن
خوبی ندارم

سوگول خودش را از آغوش االالی بیرون کشید و سرش را
به شانه ی بیبیجان چسباند :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ برای منم می بافی بی بی جان؟

پیرزن خندید :

_ کم بافتم برات مادر؟می بافم چشم ... این مال دخترعمته

دخترعمه گفتنش انگار به من دهن کجی کرد!
و واقعیت همین بود

هیچ زمان نمی توانستم االی را از آن ها دور کنم

دختر من با تمام اعضای این خانه رابطه ی فامیلی داشت

دختر من نوه شان بود ، خواهرزاده شان بود ، دخترعمه شان
بود و تا همیشه هم می ماند

_ بقیه کی میان؟!

صدای آرام االی باعث سکوت جمع شد
همه می دانستند منظور از همه اکتای و پدرش است ...

بی بی جان جواب داد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

قبل ازینکه دهان باز کند گفتم :

_ می مونیم امشب رو ... فردا میریم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ تا یکی دوساعت دیگه برمیگردن ... خبر نداشتن تو
میای

االالی دستش را روی شکمش گذاشت :

_ ما میریم اردبیل ... باز فردا میایم پیشتون

اصالالن اخم کرد :

_ چرا اردبیل؟

_ امیرواالال هتل گرفته

_ این خونه همونقدر که سهم من و اکتایه سهم تو هم هست!
همونقدر که سهم سوگول و سمن و سهاست سهم بچه ی

 هست ... کجا میری االالی؟ میخوای تا آخر عمر هربار
توهم

میای اینجا با ترس لرز باشه؟!

_



 

  

 

  

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

االالی بهت زده نگاهم کرد و بیبیجان با شوق دست روی
زانویش گذاشت :

_ شام براتون قورماشورباسی درست میکنم

االالی خندید :

_ فکر نکنم امیرواالال خوشش بیاد ... آش میوه درست کن
بیبیجان

اصالالن بلند خندید :

_ مطمئنی امیرواالال از آش میوه خوشش میاد؟!

 امیرواالال خوشش نیاد زنش که خوشش میاد! امیر نخورده
_

تا حاالال

_ پس بگو خودم هوس کردم ... چرا به اسم اون بنده خدا
تموم میکنی؟!

االالی شانه باالال انداخت :

_ به من چه؟! دختر همون بنده خدا هوس کرده

جگوار سبا ساالالر 



 

بی بی جان با محبت خندید :

_ الهی دورش بگردم ... درست می کنم براش  ... برای
اون نازدونه آش میوه ... برای شوهرتم قورماشورباسی ...

از هرکدوم که خوشش اومد بخوره

االی کم نیاورد :

_ برای من چی؟!

شیرین خندید و اصالن گفت :

 _ این نه ماه تورو چطور سیر کردن!

او مرا یاد چاوش می انداخت
نسخه محجوب تر و مهربان ترش

با شوخی نگاهم کرد و چشمک زد :

_ آره داداش؟ گاو میکشتین هر روز؟!

کمرنگ لبخند زدم
نگفتم که او اینجا کنار شما اشتهای غذا خوردن دارد!

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

  

 

   
 

 

سوگول از کنار اصالن بلند شد و هم زمان صدایی از پایین
آمد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

سرش را که برگرداند ، دستش را که سمتم دراز کرد و بعد
از نشستنم در آغوشم فرو رفت جمله ام را اصالالح کردم

او اینجا کنار ما آرامش داشت
من و خانوادهاش باهم

او کنارهم میخواستمان
شک نداشتم هرچند مضطرب اما حتی دلتنگ اکتای و

پدرش هم بود...

اینطور که با هیجان کنار شیرین نشسته بود و سواالالت
سوگول که دستش روی شکم برآمدهاش بود را جواب

 ، اینطور که هر چنددقیقه یکبار با عشق خیره اصالالن
میداد

 ، اینطور که جمالالتش را بلند برای بیبیجان که در
میشد

آشپزخانه بود تکرار میکرد و هم زمان هر چند ثانیه یکبار
سرش را سمتم برمیگرداند شک نداشتم خوشبخت است...

_



سبا ساالر

جگوار 

سوگول خندید :

_ بابام اومد

االی که با خنده چیزی را برای شیرین تعریف میکرد
سکوت کرد و اصالن به در خیره شد :

_ بذار من باز کنم عمو

قبل ازینکه سوگول فرصت مخالفت داشته باشد شیرین
دستش را کشید و روی پایش نشاند :

_ بیا پیش من سوگول ... اونا االن میان

اصالن از در بیرون زد و من لبخندی به صورت نگران
االی زدم :

_ خوبی؟

به نشان تایید سرتکان داد

صدای پچ پچ هایشان از بیرون می آمد

 نفس عمیقی کشیدم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

 رفته بود و یاداوری اش تنها االالی را ناراحت میکرد
گذشته

سعی کردم به این آدم ها به چشم خانواده همسرم نگاه کنم و
نه هیچ چیز دیگر!

سنگینی نگاه شیرین و االالی را روی خودم حس میکردم

ایستادم و به در نیمه باز خیره شدم
االالی کنارم منتظر ماند

اول از همه پدرش وارد شد
صدایش در گوشم پیچید

"_چی میخوای پسرجون؟ اینجا اومدی از خانواده و اصل
و نسبت بگی؟"

او هم شکسته شده بود
دیگر ابهت سابق را نداشت

صدای خودم آمد
امیرواالالی بیست و دو ، سه ساله

"اینجا اومدم تا دخترتون رو خواستگاری کنم! جرمه؟ "

سرش را باالال گرفت

جگوار سبا ساالالر 



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

 دلتنگش قبل از همه خیره ی االالی ماند و بعد چشمانش
نگاه

کم کم پایین آمد
جایی درست روی شکم برآمده ی دخترش

"ما دختر به غریبه نمیدیم ... چه برسه به غریبه ای که
بدون پدر و خانوادش جلو اومده"

االالی سرش را پایین انداخت و لبش را گزید :

_ سالالم آتا

"پس با خانوادم برمیگردم!'

سرش سمت من برگشت
خیره چشمانم شد و تیز نگاهم کرد

"برو اما یادت باشه خانوادت فقط مجوز ورودت به این
روستا و خونه ی منه ، نه جواب مثبت دخترم"

بزرگ تر بود
پدر االالی ، پدر همسرم!

نه پدر آسکی ، نه پدر دختری خاک شده در آن قبرستان!

آب دهنم را فرو دادم :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ سالم!

نگاهش پایین آمد
انقدر در فکر فرو رفته بودم که نفهمیده بودم چه زمانی

االی دستم را گرفته است
مکثی روی دست های به هم قفل شده مان کرد و بعد سر

تکان داد :

_ خوش اومدید

_ 

 دستانمان را هم زمان سمت هم آوردیم

مردانه دستم را فشرد و نگاه دلتنگش دوباره روی صورت
 االی گشت

کمی جلو آمد و با انگشت شست گونه اش را نوازش کرد :

_ خوبی؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

 سر تکان داد و زمرمه ی آرامش همزمان شد با ورود
االالی

اکتای :

_ خوبم

اکتای تیز نگاهمان کرد
ابروهایم که تازه از هم فاصله گرفته بودند دوباره در هم

گره خوردند

چند ثانیه خیره همدیگر را نگاه کردیم تا پدرش با جدیت به
حرف آمد :

_ بشین اکتای

دستش را سمت سوگول گرفت :

_ ما میریم

اصالالن غرید :

_ باهم حرف زدیم

اکتای پوزخند زد :



 

 

 

 

  

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ حرف زدیم که من از خونه پرتشون نکنم بیرون نه اینکه
خودمم بشینم پیششون!

از این نادانی دست برنمیداشت...
قبل از اصالالن من به حرف آمدم :

_ دیدن تویی که تو فرستادن خواهرت به سینه قبرستون
نقش داشتی و ذره ای پشیمون نیستی برام آسون نبود اما

حیف که دل زنم اینجاست! پیش خانوادش!  

دستم را دور کمر االالی حلقه کردم
بدنش میلرزید :

_ ما که داریم میریم ... نه خودم ، نه االالی دیگه
برنمیگردیم ... دخترمونم اینجا بزرگ نمیشه اما تو سعی

کن تغییر کنی

به سوگول خیره شدم که کنار بیبیجان ایستاده بود :

_ بخاطر دخترات! یک االالی و آسکی برای همه کافی بود

پشت سر من آتا غرید :



 

   

قبل ازینکه اکتای حرفی بزند کسی با مشت به در کوبید

سوگول و االی ترسیده از جا پریدند و شیرین نگران بلند
شد :

_ کیه؟

اصالن سمت پله ها برگشت :

_ میرم ببینم

االی که دستش را به کمرش گرفت اخم کردم :

 _ بشین

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ گفتم بشین اکتای ... کشش نده گذشته اسمش روشه! تموم
شده

سوگول دست پدرش را کشید :

_ بیبیجان داره قورماشورباسی درست میکنه

_



 

_ ببینم کیه

دستش را گرفتم :

_ هرکی باشه با تو کار نداره فضول خانم ... بشین کمرت
شکست

قبل ازینکه جوابم را دهد اصالن با اخم در باال را باز
کرد :

_ شیرین

شیرین سر تکان داد :

_ چی شده؟!

_ آیسل ... با تو کار داره

بی بی جان با ترحم گفت :

_ بذار بیاد باال مادر گناه داره

اکتای غرید :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

  

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

میمونه برای ما  Rبفرستینش بره ... دردسرش _

شیرین لب گزید و خجالت زده به اکتای نگاه کرد :

_ جایی رو نداره آقا اکتای ... خانوادش تبریزن ...
بیبیجان گفتن بگم هرزمان خواست بیاد

اکتای پوزخند زد :

_ هرکاری دلتون میخواد بکنید

زیرلب ادامه داد :

_ محمد کم با ما دشمنی داره که حاالال به عروس فراریشم
جا بدین

شیرین شرمگین از در بیرون زد

 یکه خورده سرش را باالال گرفت و خیره ی اکتای ماند

االالی

کم کم ابروهایش درهم گره خورد و با کمک دیوار ایستاد

سمت در که رفت دستش را گرفتم :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ تو کجا؟

حرفی نزد
پدرش غرید :

_ تو دخالت نکن االی ... بمون پیش شوهرت ، شیرین
میره ببینه چی کار داره

االی آرام پرسید :

_ اونا اینجا چی کار دارن؟!

 : _ پارت 

بی بی جان دستش را گرفت :

_ بیا بشین دختر جان ... تورو ببینن باز همه چی میفته
تقصیر تو ... اون با شوهرش مشکل داره هر روز یک

داستان جدید ... تو خودت رو قاطی نکن

با اخم به االی نگاه کردم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ میشناسیش؟

آب دهنش را فرو داد و سرش را باال گرفت :

_ زن ِ رضا ... عروِس محمد

دست راستم مشت شد
چهره رضا را به یاد نمی آوردم

احتماال ده سال پیش ندیده بودمش و شاید دیده بودم و
فراموش کرده بودم اما جسم بی جان االی روی تخت

بیمارستان ، بعد از آن تصادف جلوی چشمانم بود

تصادفی که رضا هم مقصرش بود

خیره ی صورت االی شدم :

_ میخوای شبو بریم اردبیل؟!

سرش را به نشان نفی تکان داد

در خانه که باز شد سرم را برگرداندم
 زنی با چشمان قرمز شده از اشک و صورتی سرخ

چشمانش را به زمین دوخته بود و صدایش می لرزید :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ سالم

بی بی جان لنگان سمتش رفت و دستش را گرفت :

_ بیا تو دخترم

اکتای دست به کمر با تاسف سر تکان داد :

_ منتظر باشید سروکله شوهرش پیدا شه و آبروریزی کنه

شیرین ، آیسل را به اتاق برد و اکتای به پدرش غر زد :

_ بفرستش بره

آتا زیرچشمی نگاهش کرد :

_ تو این سرما بیرونش کنم؟!

_ بیرون نمیمونه ... رضا میاد زنشو می بره

_ بیاد ببره اما تا اون موقع تو خیابون نمونه ... بی بی جان
قسمم داد ... شر بپا نکن پسر

االی آرام پرسید :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ چرا اومده اینجا؟!

اصالن جواب داد :

_ شیرین میشه دخترخاله ی باباش ... دوستن ... کسی دیگه
 ای رو اینجا نداره ... از اولم با شوهرش مشکل داشتن ...

هر چند وقت یک بار وضع همینه

االی آرام زمزمه کرد :

_ بچه اش؟

_ یک پسر دارن ... تو از کجا میدونی؟!

_ 

پوزخند زدم
می دانست چون رضا و او را در تهران دیده بود

درست قبل از آن تصادف ...

االی نگاه پرحرفی به صورتم انداخت و آرام سرتکان داد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

_ هیچی...

شیرین از اتاق بیرون آمد
چشمانش خجالت زده بود و با انگشت هایش بازی می کرد

کنارمان نشست
 اکتای بااخم سمت اتاق دیگر رفت و پدرش به دنبالش

شیرین آرام توضیح داد :

_ آیسل اینجا کسی رو نداره ، فقط مادربزرگ پیرش هست
 اونم دو روزه رفته تبریز

من و االی کنجکاو دانستن نبودیم اما بی بی جان پرسید :

_ باز از خونه زده بیرون؟ اینطوری که نمی شه

_ اینبار خود رضا انداختش بیرون ... می خواسته با بچه از
اینجا بره که رضا فهمیده

االی آرام میان بحثشان پرسید :

_ پس بچه چی؟!

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

شیرین غمگین سر تکان داد :

_ پیش رضاستR ... آیسلم با این وضع تا چند روز دیگه
برمیگرده ... بدون بچه اش نمیشه

بی بی جان با تاسف زیرلب حرفی زد و از جا بلند شد :

_ به غذا سر بزنم...

او که رفت االی آرام پرسید :

_ مشکلشون چیه؟!

شیرین با گیجی گفت :

_ آیسل؟ داستانش طوالنیه ... رضا خیلی وقت بود
میخواستش اما آیسل و پسرعموش نامزد بودن تا اینکه
پسره چند روز قبل از عروسی مریض شد ... بردنش

تهران اما طاقت نیاورد و یک هفته نشده مرد ... بعدشم چند
روز نشده رضا رفت خواستگاری آیسل ... قبل از اون
امکان نداشت آیسل و خانوادش قبول کنن اما وقتی داماد

چند روز قبل عروسیش مرد و اسمشم رو آیسل بود پدرش
قبول کرد ... از همون اولم مشکل داشتن ... رضا خیلی

جگوار سبا ساالر
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میخوادش اما روزی نیست که دعوا نداشته باشن ... این
اواخر خیلی بدتر شده ... بعد دنیا اومدن بچهشون رضا

عصبی تر شده ... دست بزن پیداکرده ... آیسلم بخاطر بچه
میمونه

صدای بلند بیبیجان از آشپزخانه آمد :

_ شیرین سبزی ها رو شستی مادر؟

شیرین نیم خیز شد :

_ شستم بیبیجان االالن میام کمکت

باالالی سر االالی ایستادم :

_ منو ببین

سرش را باالال آورد و من با جدیت سر تکان دادم :

_ ما دخالت نمیکنیم! چندبار تکرار کن بشه ملکهذهنت ...
آفرین خوشگلم!

_



 

اخم کرد و توپید :

_ مگه چی شده؟

مصنوعی لبخند زدم :

_ من اون نگاهتو میشناسم عزیزم! چیزی نشده اما اگر
حواسم بهت نباشه قراره خیلی چیزا بشه

نگاهش را دزدید و شانه باال انداخت :

_ چی میگی امیرواال؟! دیوونه ... فقط دلم واسه دختره
سوخت

_ کی دلش برای من و تو میسوزه؟!

چشمانش را گشاد کرد :

_ چی شده مگه؟! چرا حرف میذاری دهن من؟!

ثانیه ای سکوت کرد و بعد ابرو درهم کشید
 صدایش آرام بود و نگاهش خیره به روبه رو

جگوار سبا ساالر
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سبا ساالالر
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_ وقتی تصادف کردم مثل ترسوها فرار کرد ... نمونده بود
بخاطر اون... حتی بهوش بیام! 

جملهاش را قطع کردم :

_ همین االالنشم بدبخته! ببین ... زنش اینجاست ...
زندگیشون دیر یا زود میپاشه

آرام سر تکان داد :

_ آره ... درسته

صدای زنگ موبایلم بلند شد
نگاهی به شماره چاوش انداختم و از جا بلند شدم :

_ من تو حیاطم

از در بیرون زدم و تماس را وصل کردم
سوگول روی پله های زیرزمین گوشه حیاط نشسته بود و

عروسکش را هم کنار خودش نشانده بود

چاوش که قطع کرد سوگول گفت :

_ شالگردنت و میدی برای مریم؟

جگوار سبا ساالالر 



 

ابروی راستم باال پرید :

_ مریم کیه؟!

به عروسکش اشاره زد :

_ این مریم خانمه ... داریم بازی می کنیم اما مریم خانم
تخت نداره ... بی بی جانم داره برای بچه تو لباس می بافه

وقت نداره برای مریم خانم تخت ببافه!

کالفه سر تکان دادم و شالگردن سورمه ای رنگ را از
گردنم باز کردم

روی زانو خم شدم
دستش را که دراز کرد شالگردن را عقب کشیدم :

_ به یک شرط

اخم کرد :

_ چه شرطی؟!

_ اسمشو عوض کن!

جگوار سبا ساالر
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_ مریم قشنگه ...

سعی کردم نخندم
ابروهایش درهم بود و با جدیت نگاهم می کرد

_ من از اسمش خوشم نمیاد!

تخس شالگردن را از دستم کشید :

_ من که خوشم میاد!

دیگر نتوانستم نخندم
صاف ایستادم و با خنده کالهش را روی سرش کشیدم

دیده بودم چندین بار بی بی جان این کار را انجام داده بود

هوا زیادی سرد بود و گونه هایش سرخ شده بود

با عروسک و تخت جدیدش که مشغول شد رویم را
برگرداندم و سمت پله ها رفتم

_ 
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سبا ساالالر

جگوار
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وارد که شدم با گرم شدن دستانم پوستم به گزگز افتاد

بیبیجان از کنار سفره نیمخیز شد :

_ بشین امیرجان ... من االالی رو صدا میزنم

کتم را از تن درآوردم :

_ بلندنشید ... کجاست؟

به راهرو اشاره زد :

_ تو اتاق خودش و آسکی بود

بلند شدن برایش سخت بود
سرتکان دادم و از کنار سفره گذشتم :

میرم _ شما بشینید من 

وارد راهرو که شدم دیدمش
روبروی دیوار ایستاده بود و به قاب عکس قدیمی

سیاهوسفید روی دیوار خیره بود

چنان در فکر فرو رفته بود که متوجه حضورم نشد

جگوار سبا ساالالر 
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با لبخند دستم را پشت سر دور کمرش حلقه کرد و کنار
گوشش لب زدم :

_ کجایی جوجهام

تمام تنش لرزید و دستش را جلوی دهانش گرفت :

_ چته دیوونه ترسوندیم

دستش را که روی شکمش گذاشت خنده ام کمرنگ شد :

_ چی شد؟

آرنجش را به دیوار تکیه داد و چپ چپ نگاهم کرد :

_ هیچی مثل اینکه قراره درنا و باباش با هم بزرگ شن

انگشتم را روی عکس ناواضح و قدیمی دختربچهی پنج
شش ساله گذاشتم و ابرویم را باالال دادم :

_ این تویی؟

زیرچشمی نگاهم کرد :



سبا ساالر

جگوار 

_ آسکیه ، اکتای رو نمی بینی کنارش؟!

با بدجنسی لب هایم را روی هم فشردم :

_ آره االن دقت کردم ... الغرم هست

گوشه بازویش را به سینه ام کوبید :

_ مگه من چاقم؟!

با حرص یک قدم عقب رفت تا تصویرش کامل در شیشه ی
پنجره ای که رو به حیاط باز می شد بیفتد و ادامه داد :

_ کجام چاقه؟!

در سکوت با خنده سر تکان دادم و او عصبی رو به پنجره
پوف کشید :

_ درسته حاال که دارم نگاه می کنم چاقم! میدونی چرا؟!
چون هشت ماهه حاملم!

_ 

جگوار سبا ساالر
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سبا ساالر

جگوار 

با خنده سرم را در گردنش فرو بردم :

_ درنا چهارکیلویی دنیا میاد

با عشق لبخند زد
انگشتم را روی گونه اش کشیدم :

_ هرچند کیلو میخواد باشه ، قد بلند و کوتاهم فرق نداره ،
 فقط موهاش شبیه مامانش بشه ، چشماش شبیه مامانش بشه

انگشتم را روی چال لپش کشیدم :

_ ازین چاله چوله هاهم رو صورتش داشته باشه

با خنده خودش را جلو کشید تا صورتم را ببوسد که سرم را
عقب بردم :

_ یکی میاد

دستش را دور گردنم انداخت انداخت و خودش را باال کشید
:

_ اصالن و اکتای بیرونن فکرکنم ، اتاق آتام اون سمته

جگوار سبا ساالر
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گونه اش را بوسیدم که آرام زمزمه کرد :

_ اینجا بمونیم؟ اگر راحت نیستی شب برگردیم هتل

چانهاش را نوازش کردم :

_ فردا میریم

آرام زمزمه کرد :

_ امیرواالال

موهای فرش را از جلوی چشمانش کنار زدم :

_ جان

_ من هیچوقت ازت تشکر نکردم

دستم میان موهایش ثابت ماند :

_ تشکر چرا؟

شانه باالال انداخت و صدایش لرزید :



 

 

 

 

در را بست و خندید :

جگوار سبا ساالر
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_ بخاطر اینکه بعد از مرگ آسکی بیتفاوت ردنشدی ...  
بخاطر اینکه با خودت ازینجا بردیم ... بخاطر اینکه تنهام

نذاشتی  

دندان هایم را بهم فشردم :

_ اگر هزار بار دیگه به عقب برگردیم بازم با خودم
میبرمت االالی

قطرهی اشکی که از چشم چپش چکید را با گوشه انگشت
پاک کردم و لب هایش را بوسیدم

دستش را میان موهایم فرو کرد و خودش را باالال کشید که
صدای شیرین آمد :

_ نباید برگردی معلومه زده به سرش

االالی ترسیده ازم جدا شد و قبل از اینکه بتوانم کاری انجام
دهم وارد اتاق کناری شد و دستم را کشید

_



 

_ خوبه آتا نبود! آخ...

نگران نگاهش کردم :

_ چی شد؟!

فضای اتاق تاریک بود و به سختی میدیدمش
 لبش را گزید و با لبخند دستم را روی شکمش گذاشت

سمت در برگشتم :

_ بریم االی مادربزرگت گفت صدات ...

با ضربه آرامی که زیر دستم حس کردم جمله ام ناتمام ماند

االی پچ پچ کنان پرسید :

_ دیدی؟ تنبله! برای هر مشت و لگدی که میندازه تا
چندساعت خبری ازش نیست و میره استراحت

چشمانم سوخت و لب هایم کش آمد اما هرچه ماندم دوباره
خبری نشد
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دستم را که دور کمرش انداختم سرش را در گردنم فرو برد
:

_ دارم بیهوش میشم از خستگی

بوی تنش را نفس کشیدم و لبهایم را به پوست شانه اش
چسباندم :

_ شامپو بدنتو عوض کردی؟

خندید :

_ آره ... قبلی رو نتونستم پیدا کنم

گردنش را بوسیدم و آرام لب زدم :

_ این خوشبو تره

_ تو به همشون میگی خوشبو

شکمش را نوازش کردم و لبخند زدم :

_ روی بدن تو همشون دیوونه کننده ...
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جمله ام را تمام نکرده بودم که در اتاق بازشد و صدای
بیبیجان آمد :

_ اصالالن؟

االالی سریع فاصله گرفت و یک ثانیه قبل از روشن شدن
برق با عجله یقه لباسش را درست کرد

بیبیجان متعجب خیره نگاهمان کرد :

_ اینجایین؟

االالی دهان باز کرد تا جواب دهد که او سرش را سمت
تخت آن سمت اتاق برگرداند :

_ اصالالن؟ خوابی؟

با ابروهای باالال رفته سرم را برگرداندم و تازه آن زمان
توانستم اصالالن را تشخیص دهم که پشت به ما روی تخت

دراز کشیده بود

بیبیجان تکرار کرد :



 

بی بی جان متعجب نگاهش کرد :

_ وا مردم اینجا چیکار دارن؟! چه بهانه گیر شدی تو عزیز
جان ... تو اتاق خودش آهان و اوهون کنه؟!

االی چپ چپ به اصالن که شانه هایش از خنده می لرزید
نگاه کرد :

_ بی خیال بی بی جان ... خودش فهمید!

بی بی جان با تاسف سر تکان داد :

جگوار سبا ساالر
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_ وا! همین چنددقیقه پیش اومدی تو اتاق چطوری خوابت
برد مادر؟! اصالالن؟

 که از جا بلند شد االالی با چهره قرمز شده از خجالت
اصالالن

غرید :

_ خب برادر من وقتی اینجایی یک آهانی ، اوهونی چیزی
بگو مردم بفهمن

_
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_ پاشو اصالالن برو سرسفره زنت تنهاست

اصالالن سری تکان داد و از جا بلند شد
با خنده چشمکی به صورت درهم االالی زد و از در بیرون

رفت

پشت سرش رفتم و به زحمت صدای پچپچ وار بیبیجان
را که سرش را به گوش االالی چسبانده بود شنیدم :

_ این بچه این همه منتظره تو بیای بعد محلش نمیدی ...
داداشته مادر چرا همچین میکنی؟! شوهرتم هست بچهام

زیاد پیشت نمیاد راحت باشین ولی دلتنگ یک دونه
خواهرشه

لب هایم کش آمد و االالی هم با تمسخر خندید :

_ بمیرم برای این حیاش!

بیبیجان متعجب نگاهش کرد :

_ وا ... من سر از کار شما در نمیارم ... بیا غذاتو بخور
حداقل
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با شنیدن صدای ناله ای حواسم از آن ها پرت شد و
ابروهایم درهم فرو رفت

یک قدم جلو رفتم
سمت چپ راهرو به سرویس بهداشتی میرسید

با دیدن شیرین و دختری که تازه آمده بود اخم هایم پررنگ
تر شد

دخترک روی سکو نشسته بود و یقهی لباسش را تا شانه
اش پایین کشیده و شیرین با دستپاچگی مشغول تمیز کردن

زخم پایین گردنش بود

صدای آرام و لرزان شیرین را به سختی میشنیدم :

_ دستش بشکنه ... چرا زودتر نشونم ندادی؟ داره خون
میاد

دختر سرش را سمت دیوار گرفته بود :

_ آروم ... قول دادی کسی نشنوه شیرین ... شرمنده
شوهرت و بیبیجان شدم تا همینجاشم ... آخ



 

شیرین از جا پرید و دختری که از زبان بی بی جان شنیده
 بودم اسمش آیسل است رنگ پریده با عجله شال را روی

شانه اش کشید

شیرین آب دهنش را فرو داد و از کنار در سرویس کنار
رفت :

_ میخواید برید دسشویی؟! راحت باشین من و آیسل میریم
اتاق اصالن

باالی سر آیسل ایستادم و جدی گفتم :

_ خونریزیش شدیده؟

آرام سر تکان داد :
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با دیدن دستمال کاغذی های خونی که شیرین به زخم
نزدیک کرد ناخواسته با جدیت جلو رفتم :

_ نه ... دستتو ببر کنار

_



سبا ساالر
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_ نه مهم نیست

_ کی اینطوری شد؟!

به چشمانم نگاه نمی کرد :

_ چیز مهمی نیست خوب میشه ... شما بفرمایید شرمنده
من اومدم اینجا مزاحم...

حرفش را قطع کردم :

_ بزن کنار شالتو

بهت زده نگاهم کرد

صدای االی از پشت سر آمد :

_ چی شده؟

شیرین سر تکان داد :

_ هیچی آیسل حالش خوب نبود االن بهتره

االی کنارم ایستاد و به صورتش خیره شد :
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_ رنگشم پریده ... فشارش پایینه احتماالال نه امیرواالال؟

با جدیت رو به آیسل سر تکان دادم :

_ ممکنه ... ببین خانم اون زخم عمیقه

به دستمال ها اشاره زدم و ادامه دادم :

_ اگر مشکل جدی داشته باشه و درمان نشه عفونت
میکنه ... چه بسا همین االالنم عفونت کرده باشه

رنگش پریده و بغض کرده به زمین خیره بود

االالی کنارم ایستاد و آرام گفت :

 امیرواالال دامپزشکه ... میتونه تشخیص بده ... بذار ببینه
_

اگر جدی بود باید بری بیمارستان

آیسل وحشت زده سر تکان داد :

_ نه بیمارستان نه ... شوهر و پدرشوهرم بفهمن از
آرتاویل خارج شدم براتون دردسر درست میکنن



 

_ 

آرام گفتم :

_ پس بذار ببینم

سرش را پایین انداخت
شیرین شالش را کنار زد و او سرش را پایین انداخت

یقه اش را با یک دست نگه داشتم و با دقت به خراش
گردنش خیره شدم :

_ با چی اینطوری شده؟

آرام جواب داد :

_ شیشه

به نظر نمی آمد عفونت کرده باشد

_ کی این اتفاق افتاد؟

مکث کرد و من سرم را باال گرفتم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

_ بگو

_ دو روز پیش

با تاسف سر تکان دادم :

_ دو روزه خونریزی داره؟!

 _ نه االن دوباره پوستش کشیده شد

شیرین نگران پرسید :

_ عفونت کرده؟

_ نه ... باند داریم اینجا؟

_ آره اما گفتم زخمش هوا بخوره

به قرمزی و رد انگشتان روی پوستش نگاهی انداختم و
دندان هایم را روی هم فشردم :

_ نه اینطوری بدتره ... سعی کن مرطوب نگه داری زخم
رو ... اصال برای تمیز کردنش از صابون استفاده نکن

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

هول شده سر تکان داد :

_ چشم

باند را که روی زخم گذاشتم زیر دستم لرزید

کالفه پوف کشیدم و با تمام شدن کارم فاصله گرفتم

صورتش خیس از اشک بود
دلم به حالش سوخت...

االی ناراحت پرسید :

_ درد داری؟

سر تکان داد :

_ نه

زیاد هم صادق نبود
دو روز با این زخم سر کردن بدون حتی تمیز کردنش

 احتماال دردناک بود

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ پس چرا گریه میکنی؟

آرام زمزمه کرد :

_ دلم برای پسرم تنگ شده

االی کنارش نشست
برای شستن دست هایم وارد سرویس بهداشتی شدم و خسته

پلک هایم را روی هم فشردم

صدای حرف زدنشان از بیرون می آمد اما نمی توانستم
جمالتشان را تشخیص دهم

_ 

مشت آب سرد را روی صورتم ریختم و پلک هایم را رو
هم فشردم

تصویر کبودی ها و زخم های کوچک و بزرگ روی
پوستش جلوی چشمم آمد

من فقط قسمتی از گردن و شانه اش را دیده بودم و وضع
این بود!

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 
 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

بدون خشک کردن دست هایم در را باز کردم و بیرون زدم

االالی و شیرین هنوزهم سعی داشتند گریه اش را آرام کنند
اما شدنی نبود

با شنیدن صدایم سر هر سه نفر سمتم برگشت :

_ میخواستی کجا بری؟

آیسل سردرگم پرسید :

_ چی؟!

_ از خونه که بیرون زدی ... شیرین میگفت چندبار فرار
کردی ... جایی رو داشتی که بری؟

دستش را زیر پلکش کشید و سر تکان داد
گردنش را که حرکت میداد صورتش از درد درهم میشد :

_ یکی از عمه هام قم زندگی میکنه ... دوازده ساله
بخاطر ازدواجش کل خانواده طردش کردن ... جز من و

مادربزرگم کسی آدرس و نشونی ازش نداره ... میخواستم
با پسرم بریم اونجا و درخواست طالالق بدم ... اینجا باشیم

نمیذارن ... نه خانواده رضا

جگوار سبا ساالالر 



 

گرفته ادامه داد :

_ نه خانواده خودم!

االی با دیدن حالش با چشم اشاره زد ادامه ندهم اما من از
سر کنجکاوی نمی پرسیدم...

خیره در چشمان آیسل گفتم :

 _ خب پس برو!

شیرین بهت زده صدایش را باال برد :

_ آقاامیرواال شما نمی دونید اینجا چه وضعیتیه! آیسل اگر
از اینجا بره از چشم ما میبینن .  .. حتی ممکنه ...

پوزخند زدم و نگاهی به صورت االی انداختم
چشمان او هم پر از تمسخر بود!

میان حرفش پریدم :

_ اتفاقا من خیلی خوب میدونم اینجا چه خبره! ترکش 
خبرای این روستا بیشتر از همه به ما خورده

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

نگاهم را به صورت آیسل دوختم :

_ میری؟

سر تکان داد :

_ نه

_ چرا؟

_ 

_ برای شما دردسر میشه

محکم گفتم :

_ بخاطر ما نمیری؟

_ من از رضا و محمد میترسم ... شاید رضا عاشقم باشه و
با چندتا دیگه از این زخم هایی که روی گردنم زده ببخشتم

اما محمد میکشتم!

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ بخاطر ترس از محمد نمیری؟!

زمزمه کرد :

_ بخاطر بچه ام نمیرم!

آب دهنم را فرو دادم و سرم را پایین انداختم
او نمی دانست من چه قدر دنبال شنیدن همین جمله بودم...

گرفته ادامه داد :

_ بدون پسرم کجا برم؟ هربار میخواستم فرار کنم با بچه ام
بودم

آرام پرسیدم :

_ پس برو بچه رو بیار ... من کمکتون می کنم تا قم
برید ... وقتی رسیدی اول از همه میری پزشک قانونی و

شکایت می کنی ... وکیل میگیری و درخواست طالق میدی
... پسرتم هنوز هفت ساله نشده پس حضانتش با خودته

االی شوکه شده نگاهم کرد و آیسل گیج پرسید :

_ از کجا میدونید؟ که پسرم چندسالشه؟

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

سکوت کردم
االی آرام جواب داد :

_ احتماال بچه هامون هم زمان باید دنیا میومدن

بهت زده پرسید :

_ شما بچه دارید؟

االی پوزخند زد :

_ نه!

_ پس چی؟

نفس عمیقی کشید و من جواب دادم :

_ تو ماشین رضا بودن که تصادف کردن ... تو هم بودی
اون روز ، ولی احتماالً یک داستان دروغ برات سرهم شده

لبش را گزید :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

 

آرام از جا بلند شد
صدای آیسل مانع رفتنمان شد :

_ پس چرا؟!

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ برای همین میخواید کمکم کنید؟! میخواید از رضا انتقام
بگیرید؟!

خونسرد سر تکان دادم :

_ نه ... اگر خوب به زندگیش توجه کنی میفهمی رضا
تاوان کارشو پس داده

رو به االالی اشاره زدم :

بذاریم فکر کنه _ بیا ... 

دستش را میان دستم گذاشت و با چهره ای درهم غر زد :

_ بدون شوخی حس میکنم هر ساعت داره به وزن این
بچه اضافه میشه! هر لحظه ممکنه شکمم از بدنم جداشه!

_



 

 
 

  
 

 

 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

خیره به قاب عکس های قدیمی روی دیوار جواب دادم :

_ یک زن رو میشناختم که شرایطش شبیه به تو بود ...
خانواده شوهرش عذابش میدادن ... اونم رفت! با این فرق
رو گذاشت و رفت ... شاید اگر کسی بود که که بچههاش 
کمکش کنه اونا رو هم با خودش میبرد و آیندشون شکل

دیگه ای رقم میخورد

نفس عمیقی کشیدم و گرفته ادامه دادم :

_ خوب فکر کن ... اگر خواستی خودم تا قم میبرمتون و
برات وکیل میگیرم ... اما بعد از اون همهچی با خودته که

تسلیم نشی و تا آخرش بری

خواستم دور شوم که صدای مصممش در گوشم پیچید :

_ برمیگردم پیش رضا

ابرویم باالال پرید
االالی متعجب غرید :

_ دیوونه شدی؟ امیرواالال راضی شد بخاطر تو ریسک
کنه ، توچته؟! از کتک خوردن خوشت میاد یا...

جگوار سبا ساالالر 



 

بهت زده دستش را فشردم :

_ هی!

کالفه پوف کشید
آیسل وارفته توضیح داد :

_ نه ... منظورم اینه برمی گردم تا بتونم پسرمو بیارم ...
راه دیگه ای برای آوردنش نیست

االی لبش را گزید و با شرمندگی گوشه پیشانی اش را
خاراند :

_ ببخشید ... هورمونام بهم ریخته و امم ... حس می کنم
درنا داره دنده هامو می شکنه! منظوری نداشتم

ایسل بی حوصله لبخند زد و من دست االی را گرفتم

به انتهای راهرو که رسیدیم ایستاد و آرام زمزمه کرد :

_ امیرواال؟

 بدون اینکه سمتش برگردم در سکوت ایستادم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

کوتاه نیامد :

 _ دارم جدی میگم امیر ... چرا خودتو اذیت می کنی؟!

دستم را روی دستش گذاشتم و مجبورش کردم همراهم بیاید

قبل از ورود به پذیرایی بهش اطمینان دادم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

نمیدیدمش اما نزدیک شدنش را حس کردم

پشت سرم ایستاد ، دستش را دور کمرم انداخت و سرش را
به شانه ام تکیه داد :

_ من مطمئنم آتوسا خیلی دوست داره

فهمیده بود...
کمجان لبخند زدم :

_ بیا تا دوباره سروکلهی اصالالن پیدا نشده بریم سرسفره

_



سبا ساالر

جگوار 

_ بعدا حرف می زنیم

سوگول با دیدنمان برای ثانیه ای سرش را باال گرفت :

_ وقتی به دنیا اومد منم بغلش کنم االی؟

آتا گفت :

_ بگو عمه سوگول

نگاهی به ما انداخت و اشاره زد :

_ غذا سرد شد

شیرین وارد شد و االی کنار سوگول نشست :

_ به دنیا که اومد بغلش کن ، چرا نکنی؟

_ مامانم نمی ذاره سها رو بغل کنم

شیرین خندید :

_ چرا نمیگی آخرین بار از دستت افتاد؟!

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

اکتای با اخم به سوگول اشاره زد :

_ غذات رو بخور بریم

آتا تیز اکتای را نگاه کرد :

_ خودتم شروع کن

االی بی توجه به آن ها با لذت قاشق را در دهانش فرو برد
و چشمانش را بست :

_ وای بی بی جان تو محشری

بی بی جان هم زمان که سینی را بلند می کرد خندید :

Rنوش جانت ... اینم ببرم برای آیسل ... نمیاد سرسفره _

شیرین زیرچشمی به ما نگاه کرد و دهان باز کرد تا
توضیح دهد که صدای خجالت زده آیسل آمد :

_ اومدم بی بی جان

_ چرا آماده شدی؟ کجا میخوای بری؟

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

سرم را بلند نکردم
قاشق را در دهانم گذاشتم و از مزه عجیب غذا چهره ام

درهم شد

االی با دهان پر به صورتم خندید ، قاشق دیگری در
دهانش فرو برد و زیرلب گفت :

_ ادا در نیار اینجا خبری از رستوران نیست ها! نخوری
شب گرسنه می مونی

هم زمان با او صدای آیسل آمد :

_ دارم میرم بی بی جان

_ 

آرام پرسیدم :

_ این چرا ترشه؟!

اکتای رو به آیسل پوزخند زد :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

  
 

   

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ تصمیم درستم همینه ... بهتره بدون اجازه شوهرت دیدن
شیرینم نیای

 رو به من شانه باالال انداخت و آتا بااخمی کمرنگ آیسل
االالی

را نگاه کرد :

_ شوهرت میاد دنبالت؟

شیرین قبل از او جواب داد :

_ من و اصالالن باهاش میریم

بیبیجان نگران بود
چشم هایش این را فریاد میزد اما با دیدن اکتای سکوت

کرد

آهی کشید و موهای سوگول را نوازش کرد

بیبیجان و آتا برای بدرقهی آیسل بلند شدند و اکتای به
سوگول اشاره زد :

_ بریم مامانت منتظره

خلوت که شد با چشم دنبال شیرین گشتم

جگوار سبا ساالالر 



 

 
 

 

 

  

   

 

   

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

لبهی روسری اش را دور گردنش انداخت و سمت در رفت
که روبهرویش ایستادم :

_ بهش بگو حداکثر تا هفتهی دیگه بهت خبر بده ، قبل
ازینکه ما برگردیم تهران

سرش را به نشان مثبت تکان داد :

_ حتما میگم بهش

سفره که جمع شد آتا رو به بیبیجان اشاره زد :

کنی بیبی؟ _ کجا میخوای براشون جای خواب آماده 
کمکت کنم

این مرد برایم مجهول بود
درکش نمیکردم

االالی را دوست داشت و در این شکی نداشتم اما از
شخصیت وابستهاش به اکتای نفرت داشتم

االالی خسته سرش را از روی شانه ام برداشت :

_ امیرواالال هست ... شما بخوابید

جگوار سبا ساالالر 



 

 

وارد اتاق سابق االی که شدیم با چهره درهم گوشه تخت
نشست :

کمرم داره می شکنه _

به تشک هایی که گوشه اتاق مرتب روی هم چیده شده
بودند نگاه کردم

ملحفه سفید و قرمز رنگ تمیزی رویشان کشیده شده بود

از جا بلند شدم که ناله کرد : 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

پدرش نگاه دلتنگش را از روی صورتش برنداشت و با
آرامش سر تکان داد :

_ چیزی نیاز داشتین بگو ... شوهرت با اینجا آشنا
نیست ... نزار اذیت بشه

االالی مهربان لبخند زد و من میدانستم تا چه اندازه تشنهی
محبت اوست

_



سبا ساالر

جگوار 

_ خیلی درد می کنه

_ زودتر میومدی تو اتاق ... اگر پدرت نمی گفت هنوزم
بدت نمیومد بشینی

دستش را به کمرش گرفت و با درد زیرلب غرید :

_ االن وقت این حرف هاست؟

_ بخوابی خوب میشی

با درد ناله کرد :

 _ تو نمیفهمی ... خیلی درد می کنه

کالفه پوف کشیدم :

_ چیکار کنم؟

_ مثل چاوش

بی حوصله نگاهش کردم :

_ یعنی چی؟ چاوش چیکار میکرد؟!

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

با درد از جا بلند شد و هیجان زده توضیح داد :

_ ببین تو روبهروی من وایسا ... پاشو دیگه امیر

خسته از جا بلند شدم و او خودش را در آغوشم رها کرد
دست هایم را دور کمرش حلقه کردم و ارام خندیدم :

_ خب از اول بگو بغل میخوام

صدای دردآلود و عصبی اش اصالال شوخی نداشت :

_ لوس نشو امیرواالال ... حاالال دستتو بذار پشتم ، محکم
فشار بده

_ چی؟!

بده دیگه ... اینطوری خوب میشه  Rفشار _

ابروهایم درهم گره خورد :

_ اونموقع گفتی چاوش! چاوش اینطوری بغلت کرده؟!

با حرص سرش را عقب کشید و نگاهم کرد :

جگوار سبا ساالالر 



 

 

موهایم را چنگ زدم :

_ ول کن االی نصفه شبی ... از آخر این بچه کج دنیا میاد
از دست کارای تو

با لب های برگشته غر زد :

_ من نمی تونم بخوابم کل پشتم گرفته حتی گردنمم نمی تونم
حرکت بدم

دودل دست به کمر با تاسف سر تکان دادم و نفسم را بیرون
فرستادم :

_ پشتتو فشار بدم که چی بشه آخه؟

_ هم زمان یکم بکشم سمت باال ... خوب میشه ... من دیدم
چندبار چاوش انجام داد

جگوار سبا ساالر
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_ وای وای! نه چاوش تو استودیو کمر درد داشت این
کارو میکرد با دوستاش

_



 

با چشمان تنگ شده نگاهش کردم
روبه رویم ایستاد و دست هایم را پشت کمرش گذاشت :

_ حاضری؟!

با حرص کنار گوشش غر زدم :

_ بعدش حله دیگه؟! میذاری بخوابیم؟

_ آره ... حاضری؟ یک ... دو ... سه

با شماره سه اش دستم را روی مهره های کمرش سمت باال
کشیدم و برای ثانیه ای وضعیتش را فراموش کردم

همانطور که گفته بود محکم فشارش دادم که صدای
فریادش از جا پراندم :

_ آی

نگران دست هایم را از هم فاصله دادم :

_ چی شد؟!

جگوار سبا ساالر
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االی بغض کرده نالید :
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بی حال دردالود ناله کرد و پیشانی خیس از عرقش را به
سینه ام چسباند

نگران و مضطرب لب زدم :

_ االالی؟ لعنت به من اگر دیگه عقلمو بدم دست تو ...
ببینمت؟ االالی؟

 بعد در اتاق با شدت باز شد و اصالالن ترسیده داخل
چندثانیه

آمد :

_ االالی؟

سعی کردم سر االالی را از روی شانه ام بلند کنم
بیبیجان وحشت زده و نگران لنگ لنگان خودش را به

اتاق رساند :

آی هللاهللاهللاهللا خودت رحم کن چی شد؟! دردش گرفته؟ مگه
_

نگفتین هنوز مونده؟

_



سبا ساالر
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_ نه ولی کمرم شکست

رو به بی بی جان که رنگ پریده و سردرگم نگاهمان می کرد
سر تکان دادم :

_ چیزی نیست

کمر االی را نوازش کردم :

_ بهتر شد؟

شاکی نالید :

_ چرا اینقدر محکم فشار دادی؟

اصالن تیز نگاهم کردم :

_ چیکارش کردی؟

االی آرام روی زمین دراز کشید و بی بی جان چپ چپ
نگاهم کرد :

_ خب حواست باشه بهش پسرجان ... شرایطش حساسه

جگوار سبا ساالر
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 باالال پرید و قبل ازینکه بتوانم حرفی بزنم سمت در
ابروهایم

برگشت :

_ االالن براش حوله گرم میکنم میدم شیرین بیاره

االالی بااحتیاط خندید و اصالالن که خندهاش را دید از اتاق
بیرون زد

ده دقیقه بعد شیرین همراه حوله قهوه ای رنگی وارد شد و
در را بست

کنار االالی نشست و آرام رو به من گفت :

_ آیسل گفت اگر میتونید همین فرداشب برین

االالی نگران زمزمه کرد :

_ چه قدر زود

_ آخه شما رضارو نمیشناسید ... حال و هواش معلوم
نیست ... یک روز خوبه یک روز بد ... فعالال آرومه اما

ممکنه تا چند روز دیگه دوباره دعواشون بشه و درارو قفل
کنه یا بچه رو صبح تا شب با خودش ببره
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االی سر تکان داد :

_ نمی دونم ...

رو به شیرین گفتم :

_ فرداشب بریم ... تا قم راه زیادی نیست ... شش ، هفت
ساعته رسیدیم و من سریع برمی گردم

االی نگران نگاهمان کرد :

_ منم میام

به چشمان مضطربش نگاه کردم :

_ تو ماشین اذیت میشی ... منم به محض اینکه پاشون
برسه خونه ی عمه اش برمی گردم

نگاه پر استرسش را دزدید و پوف کشید

_ 

"االی"

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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صدای صحبت آیدا و سوگول را از بیرون میشنیدم اما
چشمانم همچنان بسته بود

 باالالخره امیرواالال همراه آیسل و پسرش راهی شده و
دیشب

احتماالال هنوز کسی خبردار نشده بود که همه چیز آرام بود

با باز شدن در همانطور بی حرکت زیر پتو ماندم که
شیرین ارام زمزمه کرد :

_ االالی جون خوابی؟

چشمانم را باز کردم
فکر میکردم بیبیجان یااصالالن باشند

سرجایم نیمخیز شدم :

_ امیرواالال نیومد؟

سمتش که برگشتم چشمم به سها افتاد
لب هایم کش امد و صدایم را پایین اوردم تا بیدارش نکنم :

_ اکتای هم همراهشون اومده؟

_ نه تنهان

جگوار سبا ساالالر 



 

لبخندم بزرگ تر شد :

_ بیار اینجا ببینمش

کنارم زانو زد و سر بچه را روی بالشت گذاشت :

_ بیرون سمن و سوگول بازی می کردن آیدا گفت بیارمش
اینجا که بیدار نشه

به صورت سبزه و لب های سرخش خیره شدم و با لبخند
انگشتم را روی گونه اش کشیدم :

_ چه قدر نازه

خندید :

_ دخترای آقا اکتای هرسه تا خوشگلن

نفس عمیقی کشیدم و زمزمه کردم :

_ تا االن نباید برمی گشت؟

 _ هنوز زوده جاده شلوغه ... احتماال تا شب نشده برگردن

جگوار سبا ساالر
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سرم را پایین انداختم
قفسه سینه ی بچه ارام باال و پایین می رفت :

_ آنتن ندارم نمیتونم زنگ بزنم

دستش را روی دستم گذاشت
 سرم را باال آوردم و خیره اش شدم

_ می دونم نگرانی االی جون اما اگر بخاطر شما نبود خدا
میدونست آیسل بیچاره تا کی مجبور بود با این وضعیت

کنار بیاد ... شاید مشکل رفتنشم نبود اما همینکه یکی باشه
و حمایتت کنه به آدم جرات میده ... آیسل می ترسید

دهان باز کردم تا جوابش را بدهم که در خانه با شدت
کوبیده شد

_ 

مات به شیرین خیره شدم :

_ چه خبره؟

جگوار سبا ساالر
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محتاط از جا بلند شد و سمت در رفت :

_ نمی دونم

سروصداها بیشتر شد
پلک های سها پرید اما بیدار نشد

در اتاق باز شد و ایدا همانطور که سمن را در آغوش
داشت و بازوی سوگول را می کشید وارد شد :

_ شر به پا کردی اون وقت خودت اینجا قایم شدی؟!

با اخم سرم را باال آوردم تا جوابش را بدهم که نگاهش را
 خیره به شیرین دیدم

شیرین با رنگ پریده زمرمه کرد :

_ چی شده؟!

سوگول کنارم نشست و ایدا سرش را سمت من برگرداند
نگاه خیره ام را که دید لبش را با زبان تر کرد :

_ سالم ... خوش اومدی

جگوار سبا ساالر
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روبه سوگول ادامه داد :

_ صبح بخیر گفتی به عمه؟

نگران نیم خیز شدم :

_ سالم ... چه خبره بیرون

هر دو که دستشان را برای کمک و بلند کردنم دراز کردند
کم مانده بود میان آن حجم از استرس به خنده بیفتم

خواهرشوهر بودن هم خوب بود!

آیدا زیرچشمی به شیرین نگاه کرد :

_ آیسل کجاست؟! رضا شاکی دم در ایستاده کل همسایه ها
رو خبر کرده

 رنگ شیرین بیشتر پرید
چشم غره ای به او رفتم تا خودش را جمع کند و خیره ی

آیدا شدم :

_ چی شده مگه؟!

جگوار سبا ساالر
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_ آیسل دیشب با بچه فرار کردن

_ ربطش به ما چیه؟!

سمن را روی زمین گذاشت و پوف کشید :

_ ربطش اینه دختره جز شیرین کسی رو نمیشناسه
اینجا ... تنهاییم نمیتونه رفته باشه

_ 

صدای فریاد دیگری که آمد نگاهم را به در دوختم

آیدا نگران سمن را کنار سوگول و سها نشاند و غر زد :

 _ مردا هم خونه نیستن

 سمت در بی توجه به او شالم را روی موهایم انداختم و
رفتم

شیرین ترسیده صدایش را باال برد :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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_ کجا میری االالی جان؟ نرو توروخدا ... آتا هرجا باشن
میرسن ... ما از اتاق نریم بیرون

آیدا تایید کرد :

_ رضا عصبیه ... محمدم باهاشه ... رضا رو بشه کنترل
کرد محمد رو نمیشه

سر تکان دادم :

_ بیبیجان بیرون تنهاست

_ خود بیبی منو فرستاد سفارشکنم از اتاق نیای بیرون ...
هرچیهم بشه احترام بیبیجان رو دارن نگران نباش

در اتاق را باز کردم
من این مرد را میشناختم

اگر او طلبکار بود من هم بودم!
اگر او برای فراری دادن بچهاش شاکی بود من هم برای

مرگ بچه هایم شاکی بودم!

در پذیرایی کسی نبود
نفس عمیقی کشیدم و در را باز کرد



سبا ساالر
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حیاط شلوغ بود

صدای لرزان و بلندش فضا را پر کرده بود :

_ اون دختره ی چشم سفید رو بیارید از خودش بپرسم !
کاریش ندارم فقط چندتا سواله ... شب بشه و زن و بچه ام

اینجا نباشن خونش رو میریزم

قبل از بی بی جان من صدایم را باال بردم :

_ زن و بچه ات اینجا نیستن ... اومدی از ما بپرسی زنت
کجاست؟! مگه تو شوهرش نیستی؟!

بهت زده سرش را باال آورد
چوبی که دستش بود را فشرد و خیره با ناباوری نگاهم کرد

ناخواسته دستم را به شکمم گرفتم و پله هارا پایین رفتم

روبه رویش که ایستادم لب زد :

_ االی؟

_ چی میخوای اینجا که صداتو بردی باال؟ همینطوری
زنت رو فراری دادی نه؟

جگوار سبا ساالر
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بی بی جان با نگرانی بازویم را گرفت :

_ بیا مادر تو برو باال ... بیا االی

رضا اما سکوت کرده بود
می دانستم حتی اگر بفهمد به آیسل برای رفتن کمک کردم

آسیبی به من نمی رساند

بعد از بالیی که سرم آورد تا آن حد وقیح نبود ...

_ 

_ یاد گرفتید هرچی که شد با داد و فریاد جلو برید ... اینجا
اومدی صداتو بردی باال که تن این پیرزن رو بلرزونی و

آبروریزی کنی؟ گمشو بیرون رضا

نگاهش تا شکمم پایین آمد و آرام پرسید :

_ بارداری؟

بی بی جان اخم کرد و خودش را جلو ی بدنم کشید :

جگوار سبا ساالر
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 به تو چه ربطی داره پسرجان؟ با االالی هم کالالم نشو ...
_

دنبال زنتی منم گفتم آخرین بار که دیدمش داشت برمیگشت
پیش تو ... چیز دیگه ای نمیدونم

رضا حتی برای ثانیه ای هم نگاهش را از من برنداشت

صدای شیرین که از باالال آمد بی بی جان سمتش رفت و
کمی از ما دور شد

رضا آرام گفت :

_ اون تصادف تقصیر من نبود االالی ... خودت درو باز
کردی من نمیخواستم اونطوری بشه

پوزخند زدم :

_ هیچی تقصیر تو نیست ... مرگ آسکی تقصیر تو
نیست ... تصادف من تقصیر تو نیست ... حتما بدن کبود و

بدبختی آیسلم تقصیر تو نیست نه؟!

نگاهش را به زمین دوخت
چشمانش اصالال آرام نبود

خشم ، پشیمانی و شاید هم نگرانی از نبود آیسل و پسرش



سبا ساالر
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به زحمت گفت :

_ من دوستش دارم االی

_ دوست داری و وضعیتش اونه؟! اگر دوست نداشتی چه
بالیی سرش میاوردی؟

سرش را باال گرفت و یک قدم نزدیکم شد

ترسیدم!
نه برای خودم... 

دستم را روی شکمم سپر کردم و عقب رفتم

من به خودم قول داده بودم مراقبش باشم و او را سالم دنیا
بیاورم...

_ نزدیک من نشو ... برو بیرون ... آتا و اکتای بیان شر
به پا میشه

ملتمس موهایش را چنگ زد
مستاصل بود و هیچ راهی نداشت :

_ کمکم کن االی ... من مطمئنم زن اصالن خبر داره ...
کمک کن پیداشون کنم

جگوار سبا ساالر
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با تمسخر پوزخند زدم
پیدایش کند تا دوباره عذابش دهد :

_ که دوباره اذیتش کنی؟!

عصبی یک قدم جلو آمد و دستش را باال برد

_ 

با اخم آماده بودم خودم را عقب بکشم که دوباره دستش را
 میان موهای کوتاهش کشید

خونسرد لبخند زدم :

 _ ازت طالق میگیره

دستانش مشت شد
هرکس دیگر روبه رویش بود شک نداشتم سمتش حمله ور

می شد

از میان دندان های بهم فشرده شده اش غرید :

جگوار سبا ساالر
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_ نمیذارم

بی بی جان نگران کنارم ایستاد و من بی توجه به صورت
سرخ شده اش با اطمینان سر تکان دادم :

_ طالق میگیره! شک ندارم ازت جدا میشه رضا ... زنی
که من دیدم حاضره بمیره اما دیگه با تو نباشه

یک قدم جلو آمد
بی بی جان ترسیده بازویم را گرفت اما من میدانستم رضا

کاری نمیکند

دهان باز کرد تا حرفی بزند که صدای محکم امیرواال مانع
شد :

_ دستتو بیار پایین

بی بی جان نفس راحتی کشید
احتماال از رسیدن امیرواال راضی بود

رضا یک قدم عقب رفت و دست هایش را به حالت تسلیم
باال گرفت :

_ فقط باهاش حرف میزدم

جگوار سبا ساالر
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امیرواال کنارم ایستاد :

_ چه حرفی داری با زن من؟! حرفی داری به من بگو

رضا نگاهش را دزدید و می دانستم بی بی جان تا چه
اندازه از این عقب نشینی اش متعجب است

 _ کاریش نداشتم

_ آخرین بار که خواستی باهاش حرف بزنی و خوب
یادمه! اگر وقت دیگه ای بود به جای حرف زدن باهات

دندوناتو میشکستم اما االن از اینجا برو ... از این به بعد
مشکالت دیگه ای داری برای حل کردن

رضا آب دهنش را فرو داد و اخم کرد :

_ شماها خبر دارین

خواستم انکار کنم که امیرواال پوزخند زد :

_ من دارم

_ کجان؟

جگوار سبا ساالر
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رضا عصبی با پا لگد محکمی به گلدان خالی از گل روی
حوض زد

گلدان سفالی روی زمین افتاد و با صدای بدی شکست

_ تقاص این کارتو پس میدی

امیرواال خونسرد خندید :

_ فکر کن ببین تو داری تقاص کدوم کارتو پس میدی

بازویش را گرفتم
ادامه بحث به گذشته برمی گشت و من یادآوری آن روزها

را نمی خواستم

 در خانه با شدت باز شد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ دور! خیلی دور ، اونقدر که هرچه قدرم بگردی دستت
بهشون نمیرسه تا روز دادگاه و طالالق

_
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نایس بانو

سرم را که باالال آوردم با محمد چشم در چشم شدم و خدا
میدانست از نظرم چشم هایش تا چه اندازه کثیف بود

با دیدنم ابرو باالال انداخت و با اخم جلو آمد :

_ چی شد رضا

 بعد از مکثی طوالالنی نگاهش را از امیرواالال گرفت و
رضا

سر تکان داد :

_ اینجا نیستن

محمد مشکوک چشمانش را تنگ کرد :

_ از اون دختره پرسیدی؟ شیرین ... پدرش بیرون ایستاده
اگر نشونش نمیدن بگم خودش بیاد دخترشو بکشه بیرون

رضا سر تکان داد و به دروغ زمزمه کرد :

_ پرسیدم ... اینجا نیست ... خبر ندارن ازش ...اینبار
بدون خبر رفته

محمد نگاهش را از روی امیرواالال گذراند و خیره ی من
ماند :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ پس وقتت رو تلف نکن

امیرواال کنارم کشید و با دست رو به آن ها سمت در اشاره
زد :

_ به سالمت

با رفتنشان نفسم را بیرون پوف کردم

بی بی جان در را بهم کوبید : 

_ خدا خودش بخیر کنه

با دلهره چشم به من دوخت :

_ تو چرا جوابشو میدی االی؟ اصال چرا از اتاق اومدی
بیرون؟ هر لحظه منتظر بودم بهت حمله کنه این از خدا بی

خبر

منتظر جواب نماند
آنقدر نگران و مضطرب بود که سمت پله ها رفت :

_ برم به بچه ها سر بزنم...

جگوار سبا ساالر
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جگوار
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_ 

سمت امیرواال برگشتم و سرم را برگرداندم که لب هایش با
 لب هایم برخورد کرد

ارام خندیدم :

_ این برای چی بود؟!

چشمانش از شدت بی خوابی خسته و سرخ شده بود
خدا می دانست با چه سرعتی رانده بود که این ساعت اینجا

بود

آرام زمزمه کرد :

_ بدون مخالفت و شاکی شدن جمع کن فردا راه بیوفتیم
سمت تهران ... باشه جوجه ام؟

نفس عمیقی کشیدم و بعد از مکث کوتاهی سر تکان دادم :

_ باشه

سرگردان ابرو باال انداخت :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
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 _ نه بابا؟! اشتباه شنیدم؟

خیره در چشمانش سر تکان دادم :

_ داداشمو دیدم ... بی بی جان ، برادرزاده هام ... به اندازه
 چندماهمم استرس کشیدم! همین سه روز کافی بود برام

خندید :

_ مامان شدی عاقل شدی ... فکر کردم قراره دوتا بچه
بزرگ کنم

مشتم را روی سینه اش کوبیدم و با لبخند سمت خانه
برگشتم

اکتای ، آتا و اصالن دوساعت بعد برگشتند

اصالن عصبی بود و آتا معتقد بود کوچکترین دخالتی نباید
از سمت ما باشد

اکتای که حق را به رضا داد با تاسف خیره اش شدم

امیرواال بی حوصله وارد اتاق شد و در را بست

جگوار سبا ساالر
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 اکتای کمی کوتاه می آمد

می دیدم با اینکه از هیچ کداممان دل خوشی نداشت حضور
امیرواال و اینکه کنارم است خیالش را راحت کرده بود

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

اکتای پوزخند زنان سمن را روی زمین گذاشت :

_ شوهرت خوشش نیومد؟!

تیز نگاهش کردم :

_ شک داری؟

شیرین قبل از حرف بعدی اکتای ، بحث را تغییر داد :

_ فردا راه میفتید؟ کاش چند روز دیگه میموندین

نگاهم را با مکث از اکتای گرفتم :

_ اره فردا راه میافتیم...

_



 

 

  

جگوار سبا ساالر
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خودش برگشت اما نبودش دوام با تاریک شدن هوا به خانه 
زیادی نداشت

سر سفره شام برگشت

آشفته و عصبی بدون اینکه کفش هایش را از پا بیرون
بیاورد وارد خانه شد

گوش هایش سرخ شده بود و هرچه بیبیجان سعی داشت
آرامش کند فایده ای نداشت

باالالخره با تشر آتا زبان باز کرد :

_ رضا مرده

شیرین جیغ کشید :

_ چی؟!

_ تو جاده

نگاهی به امیرواالال انداخت و ادامه داد :



سبا ساالر

جگوار 

_ نزدیک قم ترمز بریده

بهت زده دستم را جلوی دهانم گرفتم و امیرواال به سختی به
حرف آمد :

_ از کجا فهمیدی؟!

اکتای صدایش را باال برد :

 از کجا فهمیدم؟! کل روستا بهم ریخته ... میگم مرده _
میفهمی؟! داشته میرفته قم دنبال اون دختره ... صبح اینجا

 بود چون فکر می کرد ما زنش رو قایم کردیم!

آتا با جدیت ایستاد :

_ خب که چی؟! خودت داری حرف دهن مردم میدی پسر؟
فکر می کرد ما قایم کردیم؟! خب خوبه که با چشم خودش

دید ما خبری نداریم

امیرواال عصبی از سر سفره بلند شد و من نگاهم را به
صورت رنگ پریده شیرین دوختم

اصالن ادامه بحث را در دست گرفت :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

اتا صدایش را باال برد :

_ این بحث تمومه اکتای ... جای اینکه اینجا بایستی و این
مزخرفات رو سرهم کنی راه بیوفت برای تسلیت بریم ...

خواهرت و شوهرش فردا راه میفتن

اکتای سر تکان داد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
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_ حق با آتاست ... تو چرا عصبی شدی؟!

اکتای با حرص خندید :

_ خودت رو به خریت زدی؟ شک ندارم هرچی که شده
زنت خبرداشته

نگاهی به من انداخت و ادامه داد :

باشه  Rهم نقش اصلی ... اصالال مگه میشه دردسری 
_ االالی

االالی اونجا نباشه؟ ده سال نبود آروم بودیم ، هرسری پا  
و

گذاشت اینجا همه چی بهم ریخت  

_
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_ خوبه که اینجا نمیمونن چون محمد دنبال مقصر میگرده

با خنده ای تمسخر آمیز به امیرواالال نگاه کرد :

_ کی بهتر از کسی که ده سال پیش دختری که قرار بود
زنش بشه رو از سر سفره عقد بلند کرد؟!

به محض تمام شدن جمله اش یقه اش میان دستان امیرواالال
بود

بیبی جان شانه های شیرین را که از ترس خشک شده بود
میمالید

امیرواالال خانه را پر کرد : صدای عصبی 

_ بیشرف چطور روت میشه ده سال پیش رو یاداوری
کنی؟! هر اتفاقی افتاده مسئولش بیغیرتی و حماقت

شماهاست ... خواهرتو فرستادی سینه قبرستون عبرت
نگرفتی

بیبیجان مضطرب ایستاد :



 

 
 

  

 

 

  

سبا ساالالر

جگوار
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... _ چرا به جون هم افتادید؟ اینا صبح راهی میشن اکتای 
بذار به خوشی برن ... این دختر حاملهست بالالیی سرش

بیاد وجدانت آروم میگیره؟

امیرواالال با خشم پوزخند زد :

_ مگه وجدانم داره؟

اکتای عقب هلش داد و بیبیجان روی پایش کوبید :

_ نکن پسرجان تو کوتاه بیا ... رنگ زنت پریده ...
استرس براش سمه ... آی هللاهللاهللاهللا منو بکش از دست اینا

آتا دست امیرواالال را از یقه اکتای جدا کرد و سمت
درفرستادش :

_ کافیه ... بریم تسلیت بگیم ... تمومش کنید

رو به اصالالن که نیمخیز شده بود ادامه داد :

_ تو نه ... بمون خونه حواست به زنت باشه تو مراسم
شرکت میکنی کافیه

در را که بستند بیبیجان آه کشید :

جگوار سبا ساالالر 
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_ آیسل رو اذیت کرد ... خدا ببخشش و بیامرزش

شیرین لب زد :

_ باورم نمیشه

_ مرگ که خبر نمیکنه مادر...

_ محمد دیوونه میشه

بیبیجان آرام از جا بلند شد و با تاسف سر تکان داد :

_ قلبم داغ شد ... دلم هیچ وقت با محمد صاف نمیشه اما
خدا بهش صبر بده ... داغ جوون خیلی سخته

بغض کرده زیرلب ادامه داد :

_ شبی نبود که بعد از آسکی آروم سر روی بالشت
بذارم...

_
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بیبیجان که وارد آشپزخانه شد شیرین ترسیده نالید :

_ رضا فهمیده ... شک ندارم به محمدم گفته ... چیزی رو
از محمد پنهون نمیکرد

امیرواالال بیتوجه به او دستش را پشتم گذاشت :

_ خوبی؟

اب دهانم را فرو دادم و به زمین خیره شدم

رضا مرده بود...
انتظارش را نداشتم
آرام زمزمه کردم :

_ آره خوبم

شیرین کم مانده بود به گریه بیفتد :

_ کاش آیسل نمیرفت ... وای خدایا رحم کن

امیرواالال قاطع جواب داد :
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_ ربطی به آیسل نداره ... دیگه این حرف رو پیش
هیچکس نزن

_ محمد تا از این ماجرا سر در نیاره آروم نمیگیره

از جا بلند شد و مضطرب سمت در رفت
بی حال سر تکان دادم :

_ کجا میری؟!

رنگ پریده توضیح داد :

 پیش اصالالن ... تو حیاطه شاید گوشی آنتن بده ... شماره
_

آیسل رو حفظ کردم خونهی عمه 

از در که خارج شد گوشه چشمانم را فشردم
امیرواالال روبهرویم ایستاد :

_ پاشو برو تو اتاق استراحت کن ... این همه وقت
حواسمون بود استرس نداشته باشی این ماههای آخر همهاش

جبران شد

آرام سر تکان دادم



سبا ساالر
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همه چیز تمام شده بود
رضا نبود و من امیدوار بودم محمد آیسل و بچه اش را

راحت بگذارد....

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

پشت سرم ایستاد و از قصد ته ریشش را به گردنم مالید

با اعصابی بهم ریخته سعی کردم عقب هولش دهم :

_ یا کمک کن یا برو کنار امیرواال

مردانه خندید :

_ بهت گفتم المیرا یک الک پشت داشت؟!

دندان هایم را روی هم فشردم و سعی کردم آرنجم را از
پیراهن بیرون بکشم اما فایده ای نداشت

با آن شکم گیر کرده بودم!

_ خب که چی؟!

انگشت شستش را روی الله گوشم کشید تا بیشتر اذیتم کند

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

با آن وضعیت نمی توانستم حرکت کنم!

با جدیت آرام گفت :

_ بعضی وقتا به پشت میفتاد و نمیتونست برگرده ، مثل تو
همینطوری دست و پا میزد

_ 

آرام ناله کردم :

_ اینو درست کن امیر دستام درد گرفت

یقه ی لباس را گرفت و محکم کشید

صدای پاره شدنش را که شنیدم غر زدم :

_ مال شیرین بود

بینی ام را کشید :

_ گیر کرده بودی! حاضری؟
جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
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مانتو را تنم کردم و سر تکان دادم :

_ حاضرم ... بریم چمدونارو از هتل بگیریم

سر تکان داد و جلوتر از اتاق خارج شد.

شال را روی موهایم مرتب کردم و نفس عمیقی کشیدم

اینبار از دفعه پیش بهتر بود...

اکتای کنار آمده بود ، آتا طوری رفتار می کرد که انگار
رابطه مان رابطه پدر دختری معمولی ست و مهم تر از همه

امیرواال هم کنارم بود!

اینجا بودن و اینجا ماندن را دیگر نمی خواستم

همیشه قسمتی از قلبم اینجا می ماند اما خانه من اینجا نبود...

 آیدا با دیدنم سها را از سینه اش جدا کرد و بلند شد

بی بی جان قرآن را سمتم گرفت و بغض کرده زمزمه کرد :

جگوار سبا ساالر
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_ بازم بیا االالی ... هرسری میای و اذیت میشی به خودم
قول میدم دیگه مجبورت نکنم اما مگه دلم طاقت میاره؟

آسکی رفت ، تو رو هم نبینم میمیرم

از زیر قرآن عبور کردم و در سکوت در آغوشش کشیدم

نمیدانستم بار بعدی هست یا نه اما لبخند زدم :

_ میام بیبیجان

دستش را به دیوار گرفت و با گوشه روسری اشکش را
پاک کرد

خداحافظی کردند  Rآیدا و شیرین سرسری
انگار هر لحظه منتظر اتفاق ناگواری بودند و برای رفتنم

عجله داشتند

سها و سمن را اما با محبت بوسیدم :

_ سوگول کجاست؟

آیدا گیج نگاهی به اطراف انداخت :



 

  

از پله ها پایین رفتم
امیرواال با احترام خداحافظی کوتاهی کرد

برای چندمین بار بی بی جان و اصالن را در آغوش کشیدم
و خیره اکتای ماندم

بی اعصاب سری برایم تکان داد :

_ به سالمت

گوشه لبم کش آمد اما مطمئنم کسی متوجهش نشد

مثل خودش بی خیال سر تکان دادم و عقب رفتم

جگوار سبا ساالر
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_ ندیدمش ... چیکار کنم با این دختر چشم از روش
برمیداری غیب میشه

بیبیجان سها را بغل کرد تا آیدا سمن گریان را آرام کند :

_ پیش باباشه حتما دختر جان ... نگران نباش

_
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شیرین همانطور که بیبیجان را دلداری میداد با لبخند
برایم دست تکان داد

عقبتر رفتم ، امیرواالال دستم را گرفت و باالالخره با نفس
عمیقی سرم را برگرداندم

در ماشین را که باز کردم امیرواالال در حال گشتن جیب
هایش غر زد :

_ موبایلم جا موند ...

گیج نگاهش کردم :

_ تو خونه؟

_ آره احتماالال ... میشینی تا بیام؟

بی حوصله جواب دادم :

_ آره تو ماشینم

او که دور شد روی صندلی نشستم اما قبل ازینکه در را
ببندم چشمم به سوگول افتاد

با ابروی باالالرفته صدایش زدم

جگوار سبا ساالالر 
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نشنید ، دورتر کنار درخت ایستاده بود و سمت جنگل
میرفت

اطراف را نگاه کردم اما کسی همراهش نبود

نگران از ماشین پیاده شدم و بلندتر صدایش زدم :

_ سوگول؟

سرش را سمتم برگرداند
با احتیاط پایم را روی چوب های خیس از باران گذاشتم و

دستش را گرفتم :

_ کجا داری میری؟ تنها میری تو جنگل چرا؟

گونه هایش از سرما قرمز شده بود :

_ گوشوارهام نیست

به الاللهگوش راستش نگاه کردم که خالی بود :

_ تو جنگل چیکار میکردی تو؟



سبا ساالر
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_ با دوستم بازی می کردم

دستش را کشیدم :

_ اشکال نداره بیا بریم خونه هوا سرده

_ 

با سرتقی سرش را باال انداخت :

_ پیدا نکنم مامانم دعوام می کنه

باد سردی وزید
درخود جمع شدم و کالفه پوف کشیدم :

_ با بابات برگرد ... تنها نمیشه

_ بابا بفهمه اومدم جنگل عصبانی می شه

دستم را سمت درخت بلندی کشید که روی بعضی از شاخه
هایش برف نشسته بود :

_ اونجا بازی می کردم االی

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

لبخند زدم
مرا عمه صدا نمی زد

هرچه قدر هم مادرش و آتا تذکر می دادند فایده ای نداشت

روی زمین کنار درخت نشستم و با چشم دنبال گوشواره
گشتم

_درنا که به دنیا بیاد میاریش با من بازی کنه؟ خواهرام
کوچولوئن نمی تونن بازی کنن

خندیدم و سمت درخت دیگری رفتم :

_درنا هم به دنیا بیا کوچولوعه

_ از سهام کوچیکتر؟!

تکه سنگ را با پاکنار زدم اما خبری از گوشواره نبود :

 _ آره

_ خب منتظر میمونم بزرگ بشه

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
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سبا ساالالر

جگوار
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_ تا اون موقع خواهراتم بزرگ شدن ...گوشوارت اینجا
نیست سوگول دیگه پیدا نمیشه ... بیا بریم عمه جون

ناراحت سر تکان داد
خواستم سمت جایی که آمدیم قدم بردارم که او ترسیده دستم

را چنگ زد

مسیر نگاهش را دنبال کردم و خشکم زد

دست کوچک سوگول را محکم تر گرفتم و به محمد خیره
شدم

با چشمان گشاد شده و قرمز نگاهم میکرد
میان انگشتانش سیگار روشنی بود و دکمه های پیراهن

مشکی مردانه اش بی نظم بسته شده بود

نگاهی به صورت ترسناک و ریش های بلندش انداختم و
ناخواسته دست سوگول را کشیدم

خواستم از سمت دیگری به طرف ماشین بروم که انگار به
خودش آمد و سمتمان قدم برداشت

_



 

وحشت کردم
ناخواسته مسیر را تغییر دادم و برخالف جهت رفتم

سوگول بدون سر صدا دنبالم می آمد

بدون اینکه دست خودم باشد صدایم را باال بردم :

_ برو کنار

حرفی نزد
شبیه به دیوانه ها شده بود و مرا یاد شخصیت های فیلم

ترسناکی می انداخت که نیمه شب ها همراه سیما و چاوش
نگاه می کردیم

 قدم هایش که تند تر شد ناخواسته شروع به دویدن کردم

احساس می کردم در مسیری که خودش می خواهد هدایتمان
می کند

انگار قصد بازی کردن داشت اما به صورت خسته و
 خشمگینش نمی آمد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر
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سبا ساالالر

جگوار
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آنقدر ترسیده بودم که بیتوجه به وضعیتم و سوگول با تمام
توان میدویدم

چند ثانیه بعد صدایی نمیآمد

انگار گممان کرده بود

نفسزنان ایستادم و به سختی روبهروی سوگول زانو زدم

رنگش پریده و چشمانش وحشت زده بود

صورتش را میان دستانم گرفتم :

_ هیچی نیست نترس

بغض کرده لب هایش را جمع کرد :

_ بریم پیش مامانم

حق داشت...
ترسیده بود

در جنگل ، تنها ، با مرد خطرناکی که قابل پیش بینی
نبود...

جگوار سبا ساالالر 



 

سعی کردم لبخند بزنم :

_ االن میریم  ... االن میریم

نیم خیز شدم تا بلند شوم که سوگول جیغ کشید

هم زمان دستی قدرتمند بازویم را گرفت و دست دیگری
دور گردنم حلقه شد

صدای نحسش کنار گوشم پیچید :

_ کجا داری میری؟ دارین فرار می کنید؟! هنوز زوده ...

_ 

سمت مخالف هلم داد و بلندتر ادامه داد :

_ خیلی زوده

سمتش برگشتم و سوگول را پشتم فرستادم
احساس می کردم صدای ضربان قلبم را می شنوم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر
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سبا ساالالر

جگوار
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دست های سردم عرق کرده بود و زانوهایم میلرزید

خیره ی صورت پر از نفرتش شدم و دهانم مثل ماهی
بیرونازآب مانده در سکوت باز و بسته شد

باالالخره صدایی از دهانم خارج شد

_ بذار ... بذار بریم

عقب عقب رفتم و سوگول را محکم تر نگه داشتم :

_ امیرواالال همینجاست ... تا چنددقیقه دیگه پیدامون
میکنه ... برای کسی مشکل درست نکن

چهره اش عصبی تر شد ، بینی اش چین افتاد و از میان
دندان های بهم فشرده اش غرید :

_ اون حروم زاده ... شماها اون دختره رو فراری
دادین ... کار خودتون بود ... پسر بیچاره من بخاطر شماها

سینه قبرستون خوابیده

سوگول دستم را کشید و من سر تکان دادم :



 

  

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ برو عقب ... اکتای بو ببره زندهت نمیذاره ... ما کاری
نکردیم

دست سوگول را گرفتم و خواستم از کنار محمد ردش کنم
که کمر بچه را چنگ زد

با یک حرکت بلندش کرد و با دست دیگر آرنجم را
گرفت :

_ برو

صدای گریهی سوگول بلند شد و من وحشت زده جیغ کشیدم
:

_ ولش کن ... کمک

با کف دست پشتم کوبید :

_ هیش ... تو جنگل کسی نیست تا صداتو بشنوه پس
خودتو خسته نکن

دستم را رها کرد و دوباره هلم داد :

_ برو ... بجنب

جگوار سبا ساالالر 



 

 

دستش را پشتم گذاشت و مجبورم کرد تند تر قدم بردارم :

_ نوه من از این کوچک تره ... یتیمش کردین

خودم را با نفرت کنار کشیدم :

_ دست به من نزن

دستم را سمت راست کشید
صدای گریه ی سوگول آرام شده بود و حال تنها در سکوت

هر چند ثانیه یک بار بینی اش را باال می کشید

بوی خاک خیس شده مشامم را پر کرد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

خیالش راحت شده بود تا سوگول پیشش است من فرار
نمیکنم

هر دو دستم را سپر شکمم کردم و ملتمس لب زدم :

_ ولش کن محمد ... بچه ترسیده ... بذارش رو زمین

_



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

هوای تمیز را نفس کشیدم و خیره ی سوگول ماندم که
محمد ایستاد

خیال کردم سر عقل آمده اما اینطور نبود

سوگول را روی زمین گذاشت و چانه ی کوچکش را با
دست گرفت :

_ برو پیش مامان بابات ... بدو بچه

سوگول با لب های برگشته سمتم آمد

دستش را گرفتم و او هم گوشه لباسم را چنگ زد و هم
زمان به نشانه منفی سرش را باالال انداخت

محمد بازویش را کشید :

_ برو

دستم را روی دست سوگول گذاشتم :

_ ولش کن بهش دست نزن

اینبار فریاد کشید :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ برو بهت میگم ... گمشو

سوگول ترسیده زیر دستم لرزید و من نالیدم :

_ ولش کن ... حیوون

عصبی دستش را باال برد و با قدرت عقب هلم داد

 پایم روی گل لغزید و به پشت روی زمین افتادم

درد در کمرم پیچید و ترسیده ناله کردم

سوگول به هق هق افتاد و محمد با بی رحمی آرنجش را
کشید :

_ تا سه میشمارم بچه جون ... اگر اینجا باشی سرتو میبرم
فهمیدی؟

گیج دستم را روی کمرم گذاشتم و سعی کردم بلند شوم

صدای گریه ملتمس سوگول بلندتر شد :

_ عمه

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
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_ 

 دستم را رو زمین گذاشتم و با التماس سرم را باال گرفتم

چشمان خیس سوگول خیره پشت سرم بود :

_ ولش کن محمد ... التماست میکنم ... تو جنگل گم
میشه ... بذار بریم

محمد کالفه جلو آمد
ناخواسته جیغ کشیدم و هم زمان سوگول عقب عقب رفت

محمد سرش را سمتش برگرداند :

_ برو

سوگول هق هق کنان مردد با دست اشک هایش را پاک
کرد

محمد اینبار نعره زد :

_ برو

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
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سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

سوگول که وحشت زده برگشت و سمت جایی که از آن
آمدیم دوید ، چشمانم را بستم

خاک خیس را چنگ زدم و لبم را گزیدم
روی بدنم خم شد و آرنجم را کشید :

_ پاشو

صدایم از شدت بغض می لرزید :

_ بچه ست ... تو جنگل گم میشه ... تا چند ساعت دیگه
هوا تاریک میشه ... حیوونا بهش حمله می کنن

_ بلند شو گفتم

هیچ زمان فکر نمیکردم کارم به اینجا بکشد اما گوشه
لباسش را چنگ زدم و التماس کردم :

_ توروخدا ... اون که گناهی نداره

دستم را محکم کشید :

_ توله ی اون داداش کثافتت که هست ... نیست؟ اونم میشه
یکی مثل باباش

جگوار سبا ساالالر 



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

سرم را که برگرداندم کلبه ی چوبی کوچکی میان درخت
ها بود

آرام زمزمه کردم :

_ نه شبیه باباش نمیشه ... مثل رضا که شبیه تو نشد ... تو
رو تمام رفتار و حرکاتش تاثیر گذاشته بودی اما اون خیلی

از تو بهتر بود ... حداقل هنوز ذره ای وجدان داشت که
بخاطر هرکاری که کرده بود پشیمون باشه اما تو...

روبه روی کلبه که ایستادیم محکم سمت پله های چوبی هلم
داد و غرید :

_ خفه شو ... میدونی میتونم همین االالن کارتو تموم کنم و
تو زمینای همین جنگل خاکت کنم و هیچ وقتم کسی حتی

جنازت رو پیدا نکنه؟ پس خفه شو دختر جون خفه شو

وارد کلبه که شدیم بغضم آرام منفجر شد و اشک گونه هایم
را خیس کرد

نگران سوگول بودم
نگران خودم

جگوار سبا ساالالر 



 

 

زانوهایم را در آغوش گرفتم و با چشمان بسته سرم را
 روی دستانم گذاشتم

در این فصل تهران هم یخبندان می شد چه برسد به اینجا...

سعی کردم ذهنم را روی موضوع دیگری متمرکز کنم

با خودم تکرار کردم که در این نیمه شب ، وسط جنگل در
کلبه ای که درهایش قفل است تنها نیستم

او هم هست!

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

نگران امیرواالالیی که تا االالن برگشته بود و پیدایم نکرده
بود

نگران آیدا و اکتای که دخترشان تنها در جنگل گم شده بود
و نگران درنا...

اگر اینبار هم نمی توانستم از فرزندی که در شکمم بود
مراقبت کنم همه چیز تمام بود

همه چیز ، برای من ، تمام بود!

_



سبا ساالر

جگوار 

درنا ...

زمستانی می شد
اواخر دی یا اوایل بهمن 

به ذهنم فشار آوردم
 امروز چندم بود؟

چند روز بود در این  کلبه زندانی بودم؟
یک روز؟ دو روز؟ سه روز؟

نه ... سه روز نشده بود
چه بسا هنوز دو روز هم نشده و فقط به من زیادی سخت

گذشته بود

دندان هایم را روی هم فشردم و سعی کردم به یاد نیاورم
دوباره با خودم تکرار کردم

درنا زمستانی ست ...
احتماال سی و یکم دی!

کالفه پوف کشیدم و پیشانی ام را به زانویم فشردم
دی که روز سی و یکم نداشت!

دکتر گفته بود سی ام
یا سی ام و یا اول و دوم بهمن

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

من اصرار کرده بودم بهمن!
بهمنی ها خوش قلب ، استوار و آزادی خواه هستند

امیرواال اما خندیده بود که ویژگی های شخصیت بچه مان به
اینکه دکتر زنان در چه تاریخی وقت برای سزارین خالی

داشته باشد ربطی ندارد!

با خودم فکر کردم همینطور است

 یک اینکه اگر سر دکتر سی ام دی خلوت باشد بچه مان
انسان واقع بین  ، کوشا و فعال می شود و اگر وقت برای یکم

بهمن بدهد درنا احتماال مغرور ، راز دار و اجتمائی ست
غلط است!

صدای چکه کردم آب باران از روی سقف چوبی به قسمتی
از کلبه در گوشم پیچید

آن زمان برایم رند شدن روز و ماه تولدش مهم بود و حال
فقط می خواستم زمانی بیاید که ازین مخمصه نجات پیدا

کرده باشیم

جگوار سبا ساالر
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 زمان همراه امیرواالال درباره بیمارستان و دکترها تحقیق
آن

میکردیم تا بهترینشان را انتخاب کنیم و حال به
درمونگاهی کوچک هم راضی بودم

دستم را روی شکم برآمدهام گذاشتم و نوازشش کردم

او آرام بود ، او نمیترسید
لبخند زدم

دنیا از نظر او همان مکان کوچک و تاریکی بود که
نزدیک به نه ماه در آن زندگی کرده بود

دنیایش را داشت ، مادرش کنارش بود و از این بیرون
چیزی نمیدانست پس ترسی هم نداشت

دستم را به کمرم گرفتم و از جا بلند شدم

کلبه ی کوچکی بود
سرد و نیمهمتروکه

خاکی که روی تنها کاناپه چرم کهنه ی کنار دیوار چوبی
نشسته بود خبر از این میداد که مدت هاست کسی اینجا

نبوده است
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از شدت سرما لرزیدم و خودم را به در قفل شده رساندم

می دانستم بعید است نتیجه دهد اما چاره دیگری نداشتم

با دست هایی لرزان به دیوار چوبی کوبیدم و فریاد زدم :

_ آهای ... کسی اونجا نیست؟ کمک

هیچ صدایی جر هوهوی باد و نمنم باران به گوشم نرسید

محکم تر کوبیدم ، بلندتر فریاد زدم :

_ کمک ... توروخدا کمکم کنید

درنا لگد زد
دستم را نوازش وار روی شکمم کشیدم و آرام زمزمه کردم

:

_ هیش ... آروم عشقمن ... نترس

ای کاش کسی هم بود خودم را آرام میکرد!

لگد محکمی به در کوبیدم و از شدت حرص فریاد کشیدم
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کالالفه عقب عقب رفتم و موهایم را چنگ زدم

چشمم به مجسمه سر گوزنی خورد که میدانستم شکار
خودشان است

از روی دیوار کشیدمش و با حرص سمت در پرتابش کردم

بعدش نوبت جاسیگاری خاک گرفته بود و پس از آن سنگ
نمکی که شکل خاص داشت

در آخر قاب عکس خالی را پرتاب کردم

بعد از برخورد به در چوبی به هزار تکه تقسیم شد و من با
خشم و بغض فریاد کشیدم :

_ اونجایی نه؟ درو باز کن عوضی ... بذار برم

هیچ جوابی نگرفتم
درنا لگد دیگری زد

دستم را روی شکمم گذاشتم و خسته روی زانوهایم نشستم

اینبار با صدایی ملتمس و آرام تکرار کردم :



سبا ساالر

جگوار 

_ بذار برم...

_ 

ناچار روی زمین سرد و چوبی کلبه دراز کشیدم اما راحت
نبودم

سرما ، نگرانی و اضطراب از یک سمت و لگد و حرکات
درنا که بیشتر شده بود هم از سمت دیگر

اینطور مواقع همیشه امیرواال بود
بود تا برای هر حرکت دخترش ذوق کند و ساعت ها قربان

صدقه اش برود
بود تا غرغرهای من را تحمل کند و حتی نیمه شب ها هم

پایم تا صبح بیدار بماند

پلک هایم را روی هم فشردم که صدای باز شدن قفل آهنی
آمد

از جا پریدم ودستم را روی شکمم گذاشتم

صدای ضربان قلبم را می شنیدم
درنا آرام گرفت

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

شاید او هم ترسیده بود...

وارد شد و بالفاصله در را بست
ریش هایش بلند بود و کاله مشکی رنگی به سر داشت

چکمه هایش گلی بود و ذرات برف را می شد روی آن
تشخیص داد

امیرواال گفته بود درنا احتماال در یک روز برفی دنیا
خواهد آمد...

صدایم می لرزید :

_ چرا اینجا نگهم داشتی؟

جوابم را نداد
روی کاناپه نشست و مشغول درآوردن چکمه هایش شد

آب دهانم را فرو دادم :

_ بذار برم ... سوگول اون بیرونه ... هنوز بچه ست ...
توروخدا

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

چکمه هایش را روی زمین پرت کرد و جعبه سیگاری از
جیب کتش بیرون آورد :

_ اونم مثل خانوادش سگ جونه ... نترس همون شب
پیداش کردن حالشم خوبه

چشمانم را بستم و نفس راحتی کشیدم
خدارا شکر ...

_ باالالخره پیدام میکنن ... برات دردسر میشه ... اگر
بذاری برم نمیذارم پلیس ...

میان جمله ام پرید
صدایش گرفته و پر از تمسخربود :

_ پلیس؟

پوزخند زد :

_ چندسال تهران بودی فراموش کردی اینجا چطوریه دختر
جون؟ کدوم پلیس؟ ما عادت داریم مشکلمون رو خودمون

حل می کنیم برای همینم تو اینجایی

مکثی کرد و با خنده ای پرحرص ادامه داد :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ اتفاقا داداش خودتم طرفدار این فکره

در خودم جمع شدم
 از این مرد دیوانه متنفرم و می ترسم

از همان سال های قبل متنفر بودم و حال تنفرم بیشتر
شده ...

_ سوگول میدونه من کجام

از جا بلند شد
زبانم را میان دندان هایم گرفتم و فشردم

دست های ناخوداگاه روی شکمم قرار گرفت و او باالی
سرم ایستاد

لنگ می زد و چین و چروک های زیادی روی پیشانی اش
افتاده بود

لباس هایش سر تا پا مشکی بود و چشم هایش پر از خشم و
حرص

عزادار بود ...

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

باالی سرم ایستاد و من نگاهم را دزدیدم

_ سوگول نمیتونه اینجارو پیدا کنه دخترجون ... خودتم
خوب میدونی ناسالمتی بچه ی همینجایی

آنقدر خودم را به دیوار پشت سر فشرده بودم که کمرم درد
گرفته بود

_ خودت بگو ... تویی که چهارده سال تو این جنگل بودی
اگر ولت کنم بری میتونی راهو پیدا کنی که سوگول بتونه

برگرده؟! نمیتونی ...

نگاهش به شکمم افتاد و دندان هایش را روی هم فشرد
با خشم خیره ام شد و بعد رویش را برگرداند :

_ درضمن دخترای اکتای حق ندارن پاشونو اینجا
بذارن ... داداشت نمیذاره! سوگول نمیتونه راهو نشون بده

امیدوار نباش

 کلبه دور سرم چرخید
من باید می رفتم ...

من نباید اینجا می بودم
اصال امروز چندم بود ...

Rگوشه ی کلبه نشستم و پیشانی ام را فشردم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ شبیه آسکی نیستی

 مات سر بلند کردم
من از این مرد که اینطور خونسرد نگاهم می کرد وحشت

داشتم

_ از اولم شبیه آسکی نبودی

سوگول باهوش بود
هم باهوش هم شیرین زبان

بی بی جان زیادی دوستش داشت و من از خودم خجالت
می کشیدم اما بعضی اوقات به او حسادت می کردم

شبیه به من بود و گاهی وقت ها فکر می کردم بی بی جان
آنقدر در نبودم او را جای من تصور کرده که خودش هم

باورش شده و حال او را از من بیشتر دوست دارد!
چشمانم را بستم و در دل دعا کردم آنقدر باهوش باشد که

بتواند راه را حداقل تا نیمه به بقیه نشان دهد اما می دانستم
محال است ...

 _ آسکی خوشگل تر بود

به سختی چشمانم را بسته نگه داشتم
دستانم مشت شد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

با شنیدن صدای باز شدن در ناخوداگاه پلک هایم از هم
فاصله گرفت

احساس می کردم بدنم درحال سوختن است

لب های خشک شده ام را از هم فاصله دادم و گیج نیم خیز
شدم که درد بدی در کمرم پیچید

ناخواسته ناله کردم :

_ آی

سنگینی نگاهش را حس کردم
چه زمان خوابم برده بود را به یاد نمی آوردم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

کاش جراتش را داشتم تا فریاد می کشیدم که اسم خواهرم
را به زبان نیاورد اما می ترسیدم

نه بخاطر خودم
بخاطر درنا ...

_



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

خواستم روی زمین بنشینم که درد لگنم بیشتر شد و صدای
ناله ام باالال رفت

درد برای دقیقه ای رهایم می کرد و دوباره بدتر از قبل به
سراغم می آمد

صدای پایش را که شنیدم خیره اش شدم
بوی بدی را از همین فاصله میتوانستم تشخیص دهم

بوی شدید الکل...
مست بود؟!

بی خیال از در خارج می شد

نفس زنان نالیدم :

_ نرو ... من حالم خوب نیست ... بذار برم محمد توروخدا

با درد دیگری که در شکمم پیچید صدای فریادم بلند شد

وحشت زده دستم را روی شکمم فشردم و او با بی رحمی
و حالی غیرعادی پوزخند زد :



 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ همینکه تا االالن زنده ای خداتو شکر کن دخترجون

ترسیده با همان حال بد لب زدم :

_ میخوای باهام چیکار کنی

درد امانم را بریده بود اما بیشتر ترس و وحشت عذابم
میداد

تاریخش نرسیده بود
هنوز زمان داشتیم اما این درد از کجا آمد...

سرگردان با همان نگاه سرد به صورتم خیره شد و آرام
زمزمه کرد :

_ نمی دونم

پلک هایم را روی هم فشردم
واقعا نمی دانست....

با نقشه قبلی به این کلبه نیاورده بودم
می دیدم حالش را

گیج و سرگردان بود

بی حال ناله کردم :

جگوار سبا ساالالر 



 

 _ آی

بی اعتنا به من با زجر ادامه داد :

_ نمی دونم ... فقط می دونم انقدر ازتون متنفرم که بدون
لحظه ای مکث میتونم خونتو بریزم

_ 

سعی کردم حرف های دکتر را به یاد بیاورم
سعی کردم تنفسم را کنترل کرده و تمرکز کنم

سعی کردم آرام باشم تا شاید درنا هم آرام بگیرد اما....

ناخواسته به هق هق افتادم :

_ توروخدا منو ازینجا ببر

خودم را روی زمین کشیدم
به التماس افتاده بودم و این التماس تنها بخاطر وجود درنا

بود

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

  

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

بخاطر اینکه او سالم بماند حاضر بودم هر کاری بکنم ، هر
حرفی بزنم و هرچیزی را فدا کنم

سرد نگاهم کرد و جلو آمد
تازه توانستم چاقویی که در دست دارد را ببینم :

_ میدونی چرا نمیکشمت؟

دردی که در کمرم پیچید باعث شد جیغ بکشم و او انگار
نمیشنود :

_ چون هنوز یک کار ناتموم دارم ، چون قرار نیست من
بیفتم زندان ، چون نمیذارم نوهام تو دستای اون زن بزرگ

شه

مثل دیوانه ها به درد کشیدنم نگاه کرد و خندید :

_ اما خب برای کشتن کسی که نباید حتما با چاقو بهش
حمله کرد نه؟

سرگردان نگاهی به اطراف انداخت :

_ میتونی همینجا بمونی تا بمیری



 

 

 

 
  

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

بی حال گوشه پیراهنم را چنگ زدم و از شدت درد به
خودم پیچیدم

دکتر گفته بود روزهای آخر تحت نظر باشم
که زایمان طبیعی برایم خطرناک است

قرار بود تهران برگردیم و این روزهای آخر را زیر نظر
پزشک بگذرانم

از شدت درد ناله ای کردم و دستم را روی شکمم گذاشتم :

_ االالن نه ... توروخدا االالن نه

صدای زمزمه اش میآمد :

_ ماشینش آتیش گرفته بود ... جسدش سوخته بود

فکر کردم هذیان میگوید
توجه نکردم

پلک هایم را از شدت درد روی هم فشردم که صدایی آمد

بی حال چشمانم را باز کردم و خیره او شدم که مثل دیوانه
ها بطریاش را که احتماالال الکل داشت روی دیوارهای

چوبی کلبه میریخت

جگوار سبا ساالالر 



 

_ 

گیج سرم را باال گرفتم و او بطری خالی شده شراب را
کنارم پرت کرد

درد شدید دیگری در بدنم پیچید و هم زمان وحشت زده
سرجایم نشستم :

_ آی ... چیکار ... چیکار می کنی

تلوتلو خوران سمت در رفت و فندکی از جیبش بیرون
 آورد

ترسیده نیم خیز شدم :

 _ نه ...نه نکن

فندک را به الکلی که روی قسمتی از کلبه جمع شده بود
نزدیک کرد و من وحشت زده جیغ کشیدم :

_ کمک

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

فندک را از دستش رها کرد و آتش زبانه کشید
خودش عقب رفت و سمت در برگشت

درد بیشتر شد و قلبم برای ثانیه ای از شدت ترس و
اضطراب از تپش افتاد

خارج که شد حتی برای لحظهای عقب برنگشت
انگار میترسید پشیمان شود

در را بست و صدای قفل شدنش را شنیدم

دست و پایم یخ زد و سرم گیج رفت

مضطرب با مشت به در کوبیدم :

_ باز کن در رو ... کمک

آتش شدت گرفت و من هقهق کنان محکم تر کوبیدم :

_ کمک

دود باعث شد به سرفه بیفتم و درد بدی در بدنم پیچید

احساس کردم لباس زیرم خیس شده

جگوار سبا ساالالر 



 

 

 
 

 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

تمام تنم به لرز افتاد و بی جان گوشه کلبه در خودم جمع
شدم

امیرواالال کجا بود؟
دنبالم میگشت؟

تا جنگل هم آمده بودند؟

موهایم را چنگ زدم و خودم را در آغوش کشیدم
باران دیشب باعث شده بود آتش با سرعت کمتری پخش

شود

چند روز زمان میبرد تا این کلبه را پیدا کنند؟
یک روز؟
دو روز؟

سه روز و شاید هم بیشتر...

احتماالال تا آن موقع من و این کلبه خاکستر شده بودیم....

دود بیشتر شد و از شدت گرما دانه های عرق را روی
کردم صورتم حس 

نفس کشیدن سخت شده بود و دردم هر لحظه بیشتر میشد



 

_ 

مرگ چه شکلی بود؟
تا به آن روز احساسش نکرده بودم

نمی دانستم چه شکلی ست

شاید همین دردی که هر لحظه بیشتر می شد
شاید همین نبود اکسیژن و نفسی که باال نمی آمد

شاید همین ترسی که برای درنا داشتم ، برای خودم ، برای
امیرواالیی که نمی دانستم بعد از ما چه بالیی سرش می آمد

من نمی دانم مرگ چه شکلی ست اما آن لحظه فهمیدم زندگی
چه شکلی ست!

همان لحظه ای که صدای کوبیدن جسمی به در چوبی در
سرم پیچید

همان لحظه ای که سرم را باال گرفتم ، در شکسته شد و
چشمان اکتای را از میان شعله های آتش تشخیص دادم و

صدای "االی" گفتن امیرواال در گوشم پیچید فهمیدم زندگی
چه شکلی ست

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

  
 

 
  

  

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

زندگی برای من همین سقوط و دوباره اوج گرفتن ها بود

لحظه ای که فکر میکنی همه چیز تمام شده بیخبر ازینکه
است هر پایان شروعی دوباره 

زندگی همین امید داشتن است

در شکسته شده بود

بیحال و گیج بودم
نمیتوانستم درست تشخیص دهم

دود همه جا را گرفته بود ، پاهایم میسوخت و نمیتوانستم
نفس بکشم

اکتای را به سختی میدیدم

کاپشنش را از تن درآورد و برعکس روی سر و بدنش
انداخت

سعی کردم بفهمم قصدش چیست اما سرگیجه امان نمیداد

سر و صورتش را که کامل پنهان کرد با یک حرکت
خودش را داخل انداخت و از شعله ها عبور کرد



 

 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

هم زمان چوب نیم سوخته ای از سقف روی زمین افتاد و
 اگر یک ثانیه زودتر این اتفاق افتاده بود چه بالالیی

نمیدانستم
سرش میآمد

سرفه کنان کنارم زانو زد :

_ االالی؟ خوبی؟

سرم را تکان دادم
خوب نبودم اما تایید کردم :

_ خوبم ... امیرواالال؟

با چهره جمع شده نگاهی به اطراف انداخت اما دود همه جا
را گرفته بود

_ قرار شد از سمت پنجره بیاد آتیش به اون سمت زیاد
نرسیده

درد دوباره در بدنم پیچید
کاپشن را از تن درآورد و روی بدن من کشید

جلوی صورتم را با دست گرفتم

جگوار سبا ساالالر 



 

 

خندیدم
میان آن همه درد ، بدون نفس ، درکلبه ای در حال سوختن

با همان صورت خیس از اشک به چهره مات و صدای
بهت زده اش خندیدم و به سختی زمزمه کردم :

_ فکر کنم درنا خیلی کنجکاوه بدونه این بیرون چه خبره

ترسیده روی دستانش بلندم کرد و ارام لب زد :

_ میدونستی شبی که تو و اصالنم دنیا اومدید بارون
میومد؟

سعی داشت حواست را پرت کند؟!
 از شدت درد ناله کردم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

چشمانم میسوخت و هر لحظه بیشتر توانم را از دست
میدادم

دستش را زیر پایم انداخت تا بلندم کند که ماتش برد :

_ االالی ...

_



سبا ساالر

جگوار 

تالش کردم از حال نروم :

_ تو اون فصل...

بدون تمرکز سر تکان داد و به اطراف خیره شد :

_ آره می دونم تو اون فصل زیاد بارون نمیاد اما اون شب
اومد ... تا خود صبح

چوب دیگری از سقف افتاد
وحشت زده جیغ کشیدم و او کنار گوشم ادامه داد :

_ من داداش میخواستم االی ... ولی وقتی تو دنیا اومدی
ناراحت نشدم ... میدونی چرا؟ چون آسکی بهم نشون داده

بود خواهر داشتن چه شکلیه! به هیچکس نگفتم اما ناراحت
نبودم از اینکه تو دختری چون حاال دوتا از آسکی داشتم

آسکی...
چه قدر دلم برایش تنگ شده بود

انگار ناگفته فهمید که همانطور که برای بیرون رفتن دنبال
راهی میگشت ادامه داد :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

  

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ منم دلم براش تنگ شده ... وقتی آسکی رفت فهمیدم تو
 به دنیا میومدی ... باید میومدی تا من و اصالالن بعد از

باید
آسکی بازم خواهر داشته باشیم...

بی حال پوزخند زدم
نه من برایش خواهر بودم و نه او برایم برادر!

از شدت درد پیراهنش را چنگ زدم

من دوستش داشتم ...
او هم دوستم داشت

فقط دوست داشتن بلد نبود
از بچگی دوست داشتن یادش نداده بودند!

سمت در رفت
با احتیاط از روی چوب های نیم سوخته ردم کرد و سعی

داشت به در برساندم

_دخترت که دنیا اومد بازم بچه دار شو االالی ... نذار تنها
بمونه ... من تنها موندم ... بدون اسکی ، بدون تو ، بدون
دختر یا اصالالنی که بود و توی صورتم نگاه نمیکرد... 

پسرش فرق نداره اما بچه دارشو

برای ثانیه ای ساکت شد و بعد ارام با خودش زمزمه کرد :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ البته پسر شد که چه بهتر....

خندیدم
بلند و پر از بغض :

_ تو نادون ترین برادر دنیایی اکتای

او هم خندید
آرام اما گرفته :

_ و نادون ترین دایی دنیا

_ 

حرفی نزدم
انرژی و توان صحبت کردن نداشتم

می دانستم خارج شدن از کلبه امکان پذیر نبود
اگر من می توانستم راه بروم شاید اما اینطور که مجبور بود

مرا روی دستانش بلند کند نه

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 
 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

صدای فریاد امیرواالال را که شنیدم پیراهن اکتای را چنگ
زدم

میان سرفه هایش فریاد کشید :

_ اینجاییم

گلویم به شدت میسوخت و هرلحظه نفس کشیدن سخت تر
میشد

پلک هایم بسته شد که اکتای سرم را میان دستانش گرفت :

_ هی ... نخواب ...

نتوانست ادامه دهد و به سرفه افتاد
چشمانم روی هم افتاد

صدای امیرواالال را تشخیص دادم

از آغوش اکتای که بیرون کشیدم آرام ناله کردم

 فریادشان را میشنیدم اما درکی از معنی جمالالتشان
صدای
نداشتم



 

 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

امیرواالال سرم را در سینه اش فرو برد و محکم تر نگهم
داشت و لحظاتی بعد باد خنکی میان موهایم پیچید

درد بیحالم کرده بود
روی زمین گذاشتم و سرم را میان دستانش گرفت :

_ االالی؟

لب های خشکم را از هم فاصله دادم تا شاید بتوانم حرفی  
بزنم که صدای برخورد چوب های نیمسوخته با زمین در
فضا پیچید و شعله های آتش بیشتر شدند  

پلک هایم روی هم افتاد
او وحشت زده سمت کلبه برگشت و موهایش را چنگ زد :

_ اکتای؟

سمت کلبه که دوید اشک از گوشه چشمم روی زمین چکید
و پلک هایم بسته شد

... همه جا سیاه شد 

******************



سبا ساالر

جگوار 

"امیرواال"

مردی بازویم را عقب کشید و به زبان خودش حرفی زد

پسرجوان کنارش توضیح داد :

_ میگه نرو جلو ... چیزی از کلبه نمونده االن کمک
می رسه ... برو پیش زنت

توان صحبت کردن نداشتم
مات و سردرگم بودم

االی کمی دورتر از حال رفته بود و به کمک احتیاج داشت
و اکتای ...

پسر روی شانه ام زد :

_ صدامو میشنوی؟ کمک میرسه آتیش رو خاموش می کنیم

سعی کردم از کنار پله ها خودم را باال بکشم اما فایده ای
نداشت

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ برادر زنم اونجاست

ابروهایش باال پرید و من با تمام توانم فریاد کشیدم :

_ اکتای؟

پیرمرد حرفی زد و پسر روبه من ترجمه کرد :

_ کمک رسید

_ با پلیس تماس بگیرید ... اورژانس....

جمله ام را قطع کرد :

_اینجا تلفن آنتن نمیده پسرجان ... آتیش رو خاموش
می کنیم

گیج و سرگردان دوباره فریاد کشیدم :

_ اکتای؟

مردی زودتر از بقیه رسید و سطل آب را روی کلبه ریخت

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

مرد دیگری بالالفاصله کنارش ایستاد وسطل بعدی را
جایگزین سطل خالی شده کرد

دونفر همانطور که پتو به خودشان پیچیده بودند وارد شدند
و آسمان رعد و برق زد

منتطر نماندم تا حرف دیگری بزند
مگر با این کارها آتش خاموش میشد؟!

سمت االالی دویدم و رو به پسر توضیح دادم :

_ زنمو میرسونم بیمارستان ... آتش نشانی خبر میکنم

با اطمینان سر تکان داد :

_ تا برسن ما خاموشش کردیم

کنار االالی زانو زدم
صورتش سفید شده بود و لب هایش کبود

خواستم روی دستانم بلندش کنم امانمیشد
توان نداشتم!

دوباره تالالش کردم و اینبار زانوهایم برای ایستادن لرزید

جگوار سبا ساالالر 



 

گرفته کنار گوشش لب زدم :

_ االن میریم ... میبرمت بیمارستان ... از اینجا میریم
جوجه ام ... خوب میشی نفِس امیر باشه؟ خوب میشی

_ 

حرفی نزد
باالخره روی پاهایم ایستادم و سمت راهی که از آن آمدیم

راه افتادم

گونه ی سردش به بازویم چسبیده و برخالف چند دقیقه پیش
آرام گرفته بود

تنها دلخوشی ام باال و پایین شدن منظم قفسه سینه اش بود

نفسم به  سختی باال می آمد اما زمان نداشتیم

روی صندلی عقب که خواباندمش از دور نگاهم به اصالن
افتاد

دوان دوان به سمت جنگل می رفت و هنوز مارا ندیده بود

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

  

 
   

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

دهان باز کردم تا صدایش بزنم اما پشیمان شدم

اگر میپرسید اکتای کجاست چه میگفتم؟!

سوار ماشین شدم و آینه را روی او که رنگش به سفیدی
گچ شده بود تنظیم کردم :

_ االالن میریم ... االالن....

با تقه ای که به شیشه زده شد از جا پریدم

 نگران صندلی جلو نشست و سمت االالی برگشت :

اصالالن

_ بیهوشه؟!

جوابی ندادم
کاش نمیآمد

کلبه میرفت تا شاید کمکی از دستش برمیآمد کاش به 

به افکارم پوزخند زدم
چه کمکی؟!

همه چیز تمام شده بود....



سبا ساالر

جگوار 

ترسیده صدایش را باال برد :

_ می شنوی امیرواال؟ چی شده؟ بیهوشه؟ پس چرا منتظری
ماشین رو روشن کن بریم بیمارستان

نفس عمیقی کشیدم و ثانیه ای حس کردم از شدت اضطراب
رانندگی کردن را از یاد برده ام!

از آرتاویل که خارج شدیم پایم را روی پدال گاز فشردم....

اصالن خودش را سمت صندلی عقب کشید و من دستش را
دیدم که قبل از برخورد به گونه ی االی چطور می لرزید :

_ تند تر برو ... صورتش خیس عرقه اما پوستش سرده ...
کجا پیداش کردین؟

" کجا پیداش کردین " آخرش بغض داشت

_ 

ارام جواب دادم :

_ یک کلبه وسط جنگل

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

چشمانش قرمز بود
دوشب بود خواب به چشم هیچ کداممان نیامده بود...

موهایش را چنگ زد :

_ پس بچه راست می گفت یک خونه تو جنگل ... ما باور
 نمی کردیم

مضطرب پوف کشید :

_ چطور ما تا حاال ندیده بودیم

با همان حال بد خندید :

_ بازم اکتای تونست حرفای بی ربط سوگول رو بهم
بچسبونه و پیدا کنه ... اکتای چرا نیومد؟

در سکوت فرمان را فشردم و لبم را با زبان تر کردم که
خودش از یاد برد و ادامه داد :

_ کاش من نمیومدم می رفتم به  بی بی جان خبر می دادم
 خیالش راحت بشه

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

سمت االی برگشت و دوباره چکش کرد

پوزخند زدم
خیالش راحت نمی شد...

حتی اگر االی و بچه سالم می ماندند هم بدون اکتای خیالش
راحت نمی شد

سرعتR ماشین را باال تر بردم و او نگران جمله ای را به
زبان ترکی رو به خواهرش زمزمه کرد

چشمانش خیس بود و از همان لحظه ی اول دست االی را
رها نکرده بود

وارد اردبیل که شدیم با دست راه سمت راست را نشان
داد :

_ برو راست نزدیک ترین بیمارستانه

چراغ قرمز را رد کردم
پژویی که کم مانده بود به ماشین برخورد کند ترمز کرد و

شاکی دستش را روی بوق گذاشت

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

  

 

 
  

 
  

 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

روبهروی بیمارستان که ایستادم اصالالن از ماشین بیرون
پرید و در عقب را باز کرد

 را روی دستانش بلند کرد و من پیشانی ام را به فرمان
االالی

چسباندم

مستاصل چشمانم را بستم...

صدای چرخ های تخت روی آسفالت به گوشم خورد

کاش اصالالن نمیامد
کاش خودش متوجه میشد و خبرش را به پدرش میداد

پلک هایم را روی هم فشردم

سوگول؟!
دو روز تمام تعریف میکرد کلبه ای در جنگل و ما کلبهای

پیدا نمیکردیم

نقاشی میکشید
کلبه ای چوبی در میان درختان بدون هیچ نشانی و در آخر

که همه از بودن االالی در جنگل ناامید شده بودیم اکتای
حرف دخترش را باور کرد

به سوگول چه میگفتم...

جگوار سبا ساالالر 



 

 

صدای مضطرب اصالن در گوشم پیچید :

_ من نمی دونم ... نه آتیش نبوده ... امیرواال .... داداش بیا
توضیح بده ... امیر

آرنجم را به فرمان تکیه دادم و از ماشین پیاده شدم

االی را روی تخت گذاشته بودند
اصالن بی طاقت نگاهم کرد

بی توجه به اینکه همیشه چه قدر از این کار متنفر بودم
پاهایم را روی زمین می کشیدم

خودم را رساندم :

_ از آتیش که آوردیمش بیرون از حال رفت

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

صدای مضطرب اصالالن در گوشم پیچید :

 من نمیدونم ... نه آتیش نبوده ... امیرواالال .... داداش بیا
_

توضیح بده ... امیر

_



 

دکتر سر تکان داد :

_ ماه چندمن؟!

اصالن هم زمان پوف کشید :

_ یا علی ... آتیش چرا؟

 جواب دکتر را دادم و او سر تکان داد
تمام زمانی که دکتر االی را معاینه می کرد نگاهم به

اصالن بود

تمام نگرانی اش االی بود و خبری از اکتای نداشت

در سکوت به زمین خیره شدم
چند ثانیه بعد با شنیدن صدای اصالن سرم را باال گرفتم :

_ کجا میبریدش؟!

_ اتاق عمل

نگران جلو رفتم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ هنوز زوده

بی توجه توضیح داد :

_ وضعشون خوب نیست ، اگر آسیب استنشاقی باشه
معموال در عرض دو تا چهل و هشت ساعت دیگه خودش

و نشون میده اما تا اینجا آسیب جدی به مجاری تنفسی
تشخیص ندادیم

پلک هایم را روی هم فشردم و سعی کردم آرام باشم :

_ دکترش گفته بود نباید طبیعی زایمان کنه ... تاریخش
برای بهمن بود

همانطور که همراه تخت دور می شد سر تکان داد :

_ چاره دیگه  ای نداریم لطفاً کارای پذیرش رو انجام بدید

نمیدانم وضعم چطور بود که اصالن جلو آمد و ارنجم را
کشید :

_ من میرم

از شدت درد ابروهایم درهم رفت

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

دستم را باال گرفتم
مسیر نگاهم را دنبال کرد و کالفه مجبورم کرد روی

صندلی بنشینم :

_سوخته ... متوجهش نشدی؟

خیره ی قرمزی روی پوستم و تاول های بزرگ شدم

آنقدر نگران االی بودم که حتی نفهمیدم چه زمانی این اتفاق
افتاد

شاید همان وقتی که برای گرفتن االی از آغوش اکتای
خودم را جلو کشیده بودم

_ 

گوشه چشمانم را با انگشت فشردم :

_ نه بیخیال ... تو برو

_ آستین پیراهنتو بزن کنار ... لباست پر خاکه با زخم در
تماس نباشه

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 
 

 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

کاری که خواست را انجام دادم و عصبی نگاهش کردم :

_ اگه نمیری خودم برم

دستش را روی شانه ام فشرد :

_ بردنش اتاق عمل امیرواالال کاری از ما ساخته نیست ...
دیدی که دکتره چی گفت مشکل تنفسی نداره ... جفتشون
سالم از اتاق عمل میان بیرون نگران نباش ... من میرم

کارای پذیرش و انجام میدم اما فکر کنم توهم باید رضایت
بدی

باید میگفتم
باید میدانست

باید این بار روی دوشم کمی سبک میشد

 نگرانی االالی و درنا همراه اتفاقی که افتاده از پا درم
وگرنه

می آورد!

نمیتوانستم سکوت کنم

خواست دور شود که دستش را گرفتم
سمتم برگشت و منتظر نگاهم کرد



سبا ساالر

جگوار 

لبم را با زبان تر کردم :

_ محمد ... کلبه رو آتیش زده بود

_ فهمیدم ... مهم نیست ... فعال االی سالم از اتاق بیاد
بیرون و وضعتون یکم بهترشه میریم شکایت ... پدرشو در

میاریم نگران نباش

اجازه نمی داد حرفی بزنم...

_ تو فعال بلند شو یک آبی به دست و صورتت بزن بو دود
میدی ناسالمتی داره بابا میشی

خندید و ادامه داد :

_ این زخمتم رسیدگی میخواد ... احتماال میخواستی االی
رو از اتیش بیاری بیرون عجله داشتی که حتی متوجهش

نشدی

آرام زمزمه کردم :

_ من االی رو از آتیش نیاوردم بیرون

حرفی نزد

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

 نفس عمیقی کشیدم
هنوز هم بوی شدید دود را حس می کردم :

_ راه پله چوبی بود ... آتیش تا اون قسمتم رسیده بود ...
یک پنجره سمت دیگه بود من میخواستم از اون قسمت

برم ... اکتای زودتر خودش رو رسوند

مکث کوتاهی کرد
صدایش جدی و نگران شد :

_ پس اکتای چرا نیومد؟!

باالخره در چشم هایش خیره شدم
سردرگم سر تکان داد :

_ با توام امیرواال ... اکتای کجاست؟

موهایم را چنگ زدم و به سختی گفتم :

_ وقتی داشتم االی رو می رسوندم بیمارستان هنوز تو کلبه
بود

_ 

جگوار سبا ساالر
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در سکوت نگاهم کرد
آب دهنش را فرو داد و دهان باز کرد تا حرفی بزند اما

انگار پشیمان شد

رنگش پریده بود و مردمک چشم هایش می لرزید

با دست راست پشت گردنش را فشرد و سرش را پایین
 انداخت

صدایش گرفته بود :

_ من ... میرم پذیرش ... بعد برمی گردم آرتاویل

سر تکان دادم ، سوییچ ماشین را از جیب شلوارم بیرون
آوردم و سمتش گرفتم

در سکوت سوییچ را گرفت و سمت مخالف برگشت

صدایش زدم :

_ اصالن؟

بدون اینکه برگردد ایستاد

جگوار سبا ساالر
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سبا ساالر

جگوار 

 شانه هایش خم شده بود
لبم را با زبان تر کردم

 چه می گفتم؟
اینکه متاسفم؟

به سختی از جا بلند شدم :

_ برگرد آرتاویل ... من اینجا هستم خودم کارارو درست
می کنم

سری تکان داد و به راهش ادامه داد
آب دهنم را فرو دادم و دوباره صدایش زدم :

_ اصالن؟

کالفه ایستاد

_ از این طرف باید بری

گیج نگاهی به خروجی که به آن اشاره زدم انداخت و بدون
مخالفت راه افتاد

حاال او هم مثل من پاهایش را روی زمین می کشید...

جگوار سبا ساالر
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کارهای پذیرش را انجام دادم ، بی توجه به حال بد خودم
مامان گلی که تماس گرفته و از شرایط با خبر شده بود را
آرام کردم ، تماس مهراب و چکاوک را بی پاسخ گذاشتم و
تنها با پیام کوتاهی خبر دادم و بعد منتظر سرم را به دیوار

تکیه دادم و چشمانم را بستم

تنها خبری که در این لحظه می توانست کمی ارامم کند
سالم بودن االالی و درنا بود

_

چشمانم را باز نکرده دستم را روی شکمم گذاشتم"االالی"

آنجا نبود

صدای زنی از کنارم آمد :

_ نترس حال بچه ات خوبه عزیزم

پلک هایم را از هم فاصله دادم
درد عجیبی در پوست شکمم حس میکردم و گلویم می

سوخت
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بی رمق خندیدم :

_ نترسیدم ... میدونم

صدایم گرفته بود
لبخند زد

زنی میانسال با روپوش سفید و عینک قرمزی که روی
موهایش گذاشته بود :

 _ فکر کردم تو هم مثل شوهرت نگران باشی

 لبخندم بزرگ تر شد
نفس کشیدن برایم سخت بود و هنوز هم بوی دود در مشامم

می پیچید :

_ من حسش میکنم ... انگار می دونم حالش خوبه

سرتکان داد :

_ کاش شوهرتم حس میکرد! بنده خدا وضعش داغون
بود ... همراهی دیگه ای هم نداشتی وگرنه میگفتیم

بفرستنشون برن چندساعت استراحت کنن ... فقط یک آقایی
بودن که ایشونم سریع رفتن

جگوار سبا ساالر
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آرام جواب دادم :

_ حتما برادرم بوده ... اکتای ... حالش خوب بود؟!

بی خیال سر تکان داد :

_ اره خوب بودن ... به دکترت اطالع میدم استراحت کن

از در که خارج شد چشمانم را بستم
حال که همه چیز بخیر گذشته بود تازه می فهمیدم چه قدر

خسته ام

هنوز چشمانم گرم نشده بود که در اتاق باز شد

به خیال دیدن امیرواال سرم را برگرداندم اما شیرین بود که
در را بست و نگران جلو آمد :

_ خوبی االی جان؟ وای خداروشکر

بالفاصله زیر گریه زد و کنارم نشست
بهت زده نگاهش کردم :

جگوار سبا ساالر
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آرام و بی حال خندیدم :

_ چرا قیافت درهمه؟ بخیر گذشت دیگه

مکث کوتاهی کردم و اه کشیدم :

_ اون چی شد؟ گرفتنش؟

جگوار سبا ساالر
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_ خوبم شیرین گریه نکن ... تو بچه رو دیدی؟
نیاوردنش...

بینی اش را باالال کشید و نگاهش را دزدید :

_ بچه خوبه تو دستگاهه ... چیزی احتیاج نداری؟

_ نه امیرواالال کجاست؟

آرام زمزمه کرد :

_ دکتر که گفت حالت خوبه رفتن آرتاویل ... برمی گردن

_
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پرستاری وارد اتاق شد و هم زمان شیرین سری به نشان
نفی تکان داد و کنار تخت ایستاد :

_ نه اما دنبالشن نگران نباش ... من میرم بیرون که
استراحت کنی

گیج رو به پرستار پرسیدم :

_ کی میتونم ببینمش؟

نمیتوانستم احساسم را برایشان توضیح دهم

مثل دختربچه ای بودم که برای عید لباس و کفش نو خریده
بود وحال شب از هیجان پوشیدنشان خوابش نمیبرد

دلش میخواست تاصبح هزاربار سراغ کفش و لباس هایش
برود و نگاهشان کند

نمیتوانستم با این شکم تازه تخت شده استراحت کنم
جایش زیادی خالی بود...

در اتاق که باز شد سرم را سمت امیرواالال برگرداندم
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هیچ وقت نمیتوانستم روز تولد درنا او را با این موهای  
بهم ریخته و لباس های خاکی و سیاه شده اش تصور کنم

 االالن که همه چیز تمام شده بود برایم اهمیتی نداشت  
اما

ناخواسته به صورت سیاه شده اش خندیدم

کنارم ایستاد و با لبخندی خسته بینیام را کشید :

_ به من میخندی؟! خودتو ندیدی

دستش را گوشه پیشانیام کشید و روبهروی صورتم گرفت

پوست انگشت اشاره اش کمی سیاه شده بود

خنده هایم شدت گرفت و هم زمان چهره ام از درد درهم شد
:

_ آی ... منو نخندون جای بخیه هام درد میگیره

در سکوت کنارم نشست و خیرهام شد
چوب کوچکی که میان موهایش گیر کرده بود را با دست

کنار زدم و مثل دیوانه ها دوباره خندیدم :

_ انگار از جنگ برگشتیم ... آخ منو نخندون امیر

جگوار سبا ساالالر 



 

 

_ تو دیدیش؟

لب هایش کش آمد :

 _ چند ثانیه

 _ چه شکلیه؟

_ باورت نمیشه االی هفت ، هشت تا نوزاد دیگه هم اونجا
بودن هیچ کدوم اینطور جیغ نمی کشیدن ... بخش رو گذاشته

بود روی سرش

هیجان زده با بغض لب زدم :

_ الهی دورش بگردم
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دستم را از میان موهایش بیرون آورد و به لب هایش
چسباند :

_ چیکارت دارم دیوونهی من؟

_
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قبل ازینکه او حرفی بزند دوباره خودم خندیدم و دوباره
جای بخیه ها تیر کشید :

_ حس میکنم فرستادیمش مدرسه بیست گرفته ، یا نقاشیش
اول شده ، یا تو مسابقهی والیبال.....

ناخواسته بغضم منفجر شد و او بهت زده جلوتر آمد

پیشانی ام را به سینه اش چسباندم و درحالی که لب هایم
میخندید هق زدم :

_ خیلی ترسیدم امیرواالال خیلی ... خوبه که درنا خوبه ...
خوبه که طوریش نشد چون اینبار دیگه میمردم

موهایم را نوازش کرد :

_ هیش ... تموم شد ... یکی از بچه هام تو بخش نوزادا
داره گریه میکنه اون یکی اینجا!

بینی ام را باالال کشیدم و صورت خیس از اشکم را به
پیراهنش مالیدم

قصدم را فهمید و خندید
خودم را عقب کشیدم و نگاهش کردم :
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_ می بریم ببینمش؟

چشمک زد :

_ بزن بریم

از جا که بلند شدم چشمانم سیاهی رفت
امیرواال دستم را گرفت و من دست دیگرم را روی شکمم

گذاشتم

شیرین در را باز کرد و هول شده به امیرواال خیره شد :

_ صبر کنید ویلچر بیارم خب

حتی نفهمیده بودم چه زمانی او و پرستار از اتاق خارج
شده بودند

امیرواال دست دیگرش را دور کمرم انداخت :

_ نمیخواد حواسم هست

_ 
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آرام کنارش قدم برداشتم و زمزمه کردم :

_ چرا تو خودتی؟

در آسانسور را باز نگه داشت و کمکم کرد سوار شوم :

_ تو خودم نیستم

_ چی شده امیر؟ تهران اتفاقی افتاده؟ دلم شور افتاد

دکمه را فشرد و خسته لبخند زد :

_ چیزی نشده ... همهچی خوبه ، بابا شدم ، مامان شدی ،
تهرانم همهچیز مرتبه و مامان گلی هرچند ساعت تماس

میگیره که کی میریم درنا رو ببینه ... دیگه چی بگم به اون
دل کوچولوت که باور نمیکنه همهچی خوبه؟

مثل شیرین نگاهش را نمیدزدید اما مشکل آنجا بود که
شاید میتوانستم حرف شیرین را با تمام رفتارهای

مشکوکش باور کنم اما امیرواالال را نه

من در این دنیا او را بیشتر از هرکسی میشناختم و
میدانستم یک چیز سرجای خودش نیست



 

 

 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

روبه روی اتاق که ایستادیم کف هر دو دستم را روی شیشه
گذاشتم و چشمان خیسم را میان نوزادانی که در اتاق بودند

گرداندم

دست امیرواالال دور کمرم بود و لب هایش زمان صحبت
کردن به موهایم برخورد میکرد :

_ حدس بزن کدومه

به نوزادی که با صورت قرمز شده و چشم های بسته
دهانش را باز کرده و جیغ میکشید اشاره زدم

هم زمان قطره اشکی از کنار چشمم پایین چکید و صدای
خندهام بلند شد :

_ اونه

آرام پچ زد :

_ خودشه

_ چه قدر مو داره



 

 

 

درنا شبیه به بقیه بود

سرخ و سفید ، با سری پوشیده از مو و دهان کوچکی که 
دقیقه ای بسته نمی ماند و دائم در حال نق زدن و گریه

کردن بود
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_ دخترم گیسوکمنده ... ببین بقیشونو ... یکی از یکی کچل
تر!

_ چه قدر خوشگله امیر

_ ماهه!

_ کاش چشماشو باز کنه ببینمش

با عشق جواب داد :

_ قشنگ ترین چشماییه که تا حاالال دیدم

سرم را برگرداندم و خیره اش شدم
زیرچشمی نگاهم کرد و بعد هم زمان باهم به خنده افتادیم

_
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شاید درنا مثل بقیه نوزادان بخش زیادی معمولی بود اما نه
به چشم من و امیرواالال!

به سختی از نوزاد کوچکی که تازه همین چند ثانیه قبل
چشمانش را باز کرده بود دل کندم

ساره تماس تصویری گرفت ، مامان گلی همان اول کار
زیر گریه زد و چاوش همراه خرس بزرگ قهوه ای رنگی

که برای درنا خریده بود مسخره بازی درآورد

امیرواالال گرفته خندید و سرش را جلو اورد تا داخل کادر
دوربین بیفتد :

_ عکسشو فرستادم دیدین؟ علیرضا هم فرستاد تو گروه

مامان گلی لب گزید :

_ وا عکس بچمو پخش نکنید چشمش میزنن

ساره خندید :

_ اون که همهاش دماغ بود مامانگلی چی رو چشم میزنن
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_ الهی قربون دماغش برم اینطوری نگو

چاوش بلند خندید و مامان گلی هشدار داد :

_ اروم حاجی بیدار میشه با قرص خوابیده

امیرواالال اخم کرد :

_ مگه گاوداری نیستن؟!

مامان گلی غمگین سر تکان داد :

_ نه مادر چه گاوداری این روزا همهاش تو خونهن توان
گاوداری رفتن ندارن

سکوت امیرواالال را که دید ناامید ادامه داد :

_ االالی و بچه مرخص شن میاید اینجا نه؟

قبل از او من جواب دادم :

_ میایم مامان گلی میایم ... مگه میشه درنا رو نیاریم
مادربزرگش ببینه؟



سبا ساالر

جگوار 

لب هایش خندید و چشم هایش برق زد
امیرواال ادامه داد :

_ هرچند روز که خواستین بیاین اونجا

به ساره و چاوش اشاره زد و خندید :

_ اون دوتا خرس گنده هم چند روز از پس خودشون
برمیان مگه نه؟

ساره محلش نداد و چاوش با خنده نه قاطعی گفت

_ 

* * * * * * * * *

لیوان شیر دوشیده شده را روی میز کنار تخت گذاشتم و
خسته پوف کشیدم

شیرین کمک کرد لباسم را درست کنم و زیرچشمی نگاهم
کرد :

_ هنوز که ناراحتی االی جان
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سعی کردم لبخند بزنم اما لب هایم کش نیامد
حوصله هیچ چیز و هیچ کس را نداشتم

شیرین جلوتر آمد :

_ باور کن بیبیجان خیلی نگرانت بود

سعی کردم صدایم دلخور نباشد اما نشد...

_ انقدر زیاد که بعد از سه روز تو بیمارستان بودن حتی
زنگم نزدن

چشمانش را دزدید :

_ تو که میدونی اونجا آنتن نمیده

 مگه چه قدر راهه؟! امیرواالال چندبار رفت و برگشت ...
_

اگر دلشون میخواست میتونستن بیان

شانه باالال انداختم و گرفته ادامه دادم :

_ به هرحال اهمیتی نداره ... بیخیال من ده ساله عادت
کردم به نداشتنشون و نبودشون
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 در اتاق را باز کرد و همانطور که بطری آب و  
امیرواالال
لیوان های یک بار مصرف را همراه ابمیوه ها روی میز
میگذاشت رو به شیرین چشمک زد :  

_ هنوز داره غر میزنه نه؟ اشتباه کردم برگشتم

شیرین سرخ شده از خجالت خندید و سرش را پایین انداخت
به این رفتارها عادت نداشت و اکثر مواقع در برابر حرف

های من و امیرواالال خجالت زده میشد

از اتاق که بیرون رفت آرام زمزمه کردم

_ کاش تهران زایمان میکردم

چشمانش را تنگ کرد و خندید
بعد از سه روز کمی به خودش آمده بود

_ دوباره شروع شد؟

_ بیا برگردیم تهران زودتر

شمرده شمرده گفت :



سبا ساالر

جگوار 

_ مرخص بشی چشم

_ شد سه روز! چرا نگهم داشتن آخه؟

 _ شنبه دکتر بیاد مرخصی

_ بعدش میریم تهران؟

مکثی کرد و به زمین خیره شد دهان باز کرد تا حرف بزند
که به سرفه افتاد

چند دقیقه بعد به سختی جواب داد:

_ اول به خانوادت سر بزنیم

_ 

ناخواسته با بغض پوزخند زدم :

_ مزاحمشون بشیم که چی بشه؟!

ابرو باال انداخت و مثل پدرهایی که به دختربچه زبان
نفهمشام خیره می شوند نگاهم کرد

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

سعی کردم اشک نریزم :

_ حتما باز زیر سر اکتایه

ابرو درهم کشید :

_ نه

_ پس چی؟! کاش تهران بودیم امیرواال ... اگر تهران
بودیم خودمو قانع می کردم مثل این ده سال ... که نمی تونن

بیان ، که خبر ندارن ، که خواستن زنگ بزنن اما نشده
ولی االن چی؟!

باالخره بغضم منفجر شد و اشک هایی که در این سه روز
حبسشان کرده بودم روی گونه ام چکید :

_ سه روزه چشمم میخوره به بقیه زنایی که تو بخشن ...
مادرشون ، خواهرشون ، چه بدونم یک کس و کاریشون از

باالی سرشونR تکون نمی خورن ... اون وقت من....

دستم را روی گونه هایم کشیدم و سر تکان دادم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ ولش کن مهم نیست اما به هرحال چندثانیه زنگ زدن
کاری نداشت ... شک ندارم باز اکتایخان یک مسخره

بازی جدید درآورده

امیرواالال در سکوتی عجیب نگاهم کرد و من شاکی ادامه
دادم :

_ از آتیش آوردم بیرون دستش درد نکنه اما اکتای حتی
یک روزم از عمرش مونده باشه باید به نحوی منو آزار

! اصالال از بچگی همین بود  
بده

دوباره سرفه کرد و من نگران نگاهش کردم :

_ چرا انقدر سرفه میکنی؟!

_ چیزی نیست ... بخاطر دود فکر کنم گلوم هنوزم حساسه

_ آره منم اذیت میشم بعضی اوقات

با دلسوزی ادامه دادم :

_ اکتای هم حتما همینطوره شایدم شدید تر اون بیشتر از تو
اونجا بود



 

 

گیج پرسیدم :

_ چی؟

زبانش را از دهانش بیرون آورد :

_ اه همینی که تو لیوان بود

خواستم بگویم "آب" که چشمم به لیوان دستش افتاد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

دوباره که به سرفه افتاد مضطرب خم شدم و لیوان آب
روی میز را سمتش گرفتم

بدون مکث لیوان را از دستم گرفت و سر کشید

خواستم حرف دیگری بزنم که هرچه خورده بود را با
چهره جمع شده تف کرد و با چشمان تنگ شده دستش را

جلوی دهانش گرفت :

_ اه این دیگه چی بود؟!

_



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

 را محکم گزیدم و هم زمان که صدای خنده ام باالال رفت
لبم

چهره ام مثل خودش درهم شد :

_ اشتباه خوردی

گوشه چشمانش را فشرد و بطری آبمیوه را برداشت
احتماالال بخاطر تغییر دادن مزه دهانش :

_ چه مزه گندی میداد

دستش را جلوی دهانش گرفت :

_ چربه چرا ... چی بود این؟

لبخند زدم :

_ شیر من ... برای درنا دوشیده بودم

دستش را جلوی دهانش گرفت و با صورت قرمز شده از
اتاق خارج شد

صدای خنده ام در فضا پیچید و هم زمان شیرین مضطرب
وارد شد :



سبا ساالر

جگوار 

_ االی جون میگن مرخصی

چشمانم برق زد
برخالف زمان رفتنش حالم بهتر شده بود

نفس راحتی کشیدم :

_ خداروشکر ... درنا چی؟

_ نه بچه باید بمونه

_ نگفتن تا کی؟ کاش می شد همین امروز برگردیم تهران

بی حواس سر تکان داد :

_ باید بمونه

_ همینجا بریم هتل ... آرتاویل دوره

سریع تایید کرد :

_ آره چه بهتر ... همین اردبیل بمونید

انتظار داشتم اصرار کند به آرتاویل برگردیم اما اینطور
نبود

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

متعجب پرسیدم :

_ چیزی شده؟

_ نه فقط میگم نزدیک بچه باشی بهتره

_ 

امیرواال که برگشت هنوز هم شاکی نگاهم می کرد
با خنده شانه باال انداختم و شیرین خبر داد :

_ االی جان مرخصن ... من برمی گردم آرتاویل شما هم
اینجا هتل بگیرید نزدیک بچه باشید

امیرواال مکث کوتاهی کرد

_ با هم میریم ... راهی نیست باز برمی گردیم

شیرین در سکوت سر تکان داد
قبل از رفتن به درنا سر زدم

اینبار چشمانش کامال باز بود اما اخم داشت

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
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سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

کمی به المیرا شباهت دارد  ً اینبار حس کردم واقعا 

عکسش را برایشان فرستاده بودم و المیرا اعتقاد داشت
شبیه اوست ، حتی عکس را به دوستانش هم نشان داده بود
و همه تایید کرده بودند و حاالال از شباهت تنها برادرزاده

اش به خودش زیادی خوشحال بود!

مرخص که شدم و روی صندلی جلو نشستم برخالالف
انتظارم بخاطر رهایی از بیمارستان خوشحال نبودم و خیلی

زود فهمیدم بخاطر درناست و هرچه از بیمارستان دورتر
میشدیم دلشورهام برای او بیشتر میشد

 شیرین و اخم های متفکر امیرواالال هم کالالفه ام کرده
سکوت

بود

رفتار هردونفرشان عجیب بود ، در این مدت خبری از
بیبیجان و اصالالن نشده بود و چیزی درست نبود

 نتوانستم طاقت بیاورم و سمت امیرواالال برگشتم :

باالالخره

_ چی شده؟

از فکر بیرون آمد و زیرچشمی نگاهم کرد
دوباره پرسیدم :

جگوار سبا ساالالر 



 

 

  

 

  

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

تمومش کنید فقط  ً _ باالالخره مجبورید بهم بگید پس لطفا 
باعث میشید بیشتر استرس بکشم ... بچه مشکلی داره؟

امیرواالال به جاده خیره شد و ارام جواب داد :

_ درنا حالش خوبه

_ بیبیجان؟ تهران اتفاقی افتاده؟ یا محمد دوباره....

سکوت کردم
محمد را گرفته بودند

شیرین دیشب خبر داده بود
تهران اگر مشکلی بود توسط ساره و چاوش احتماالال

خبردار میشدم
بیبیجانی که این همه ذوق به دنیا آمدن درنا را داشت

نیامده بود دیدن دخترم
اصالالن و آتا زنگ نزده بودند و شیرین عجیب بود

دستانم از شدت اضطراب مشت شد
زمانی که امیرواالال از کلبه بیرون کشیدم اکتای هنوز آنجا

بود...

آب دهنم را فرو دادم و آرام پرسیدم :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ اکتای خوبه؟

_ 

 شیرین بینی  اش را باال کشید
سرم را سمتش برگرداندم
چشمانش خیس اشک بود

نگاه دیگری به امیرواال انداختم
سکوت کرده بود

زهرخندی زدم و نفسم را بیرون فرستادم

سرم را سمت پنجره برگرداندم و پیشانی ام را به شیشه ی
سرد چسباندم

پلک هایم را بستم و آرام زمزمه کردم :

_ لعنت به من که برگشتم...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

جگوار سبا ساالر
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اصالالن در زیرزمین را باز کرد و خیره ام شد

سرتا پا مشکی پوشیده بود
امیرواالال و شیرین هم همینطور و من توجه نکرده بودم ...

_ اینجایی؟

صدایم خش دار شده بود :

_ پدر مادر آیدا رفتن؟

از پله ها پایین آمد و سر تکان داد :

Rآره نگران نباش ... شوهرت نشوندشون سرجاشون _

بیحال پوزخند زدم :

_ دروغ نمیگفتن که

_ غلط میکنن میان میشینن تو خونهی ما و به تو حرف
میزنن ... تقصیر تو نبود االالی

سعی کردم اشک نریزم اما نشد



سبا ساالر

جگوار 

_ سوگول کجاست؟

_ باال با آیداست

_ بی بی جان؟

جوابی نداد
زمان رسیدن همان اول با پدر و مادر آیدا روبه رو شده

بودم

از مرگ اکتای ناراحت که نه بیشتر عصبانی بودند!

انگار بیوه شدن دخترشان خشمگینشان کرده بود

_ جواب بده اصالن

_ خبر رو که شنید حالش بد شد اما االن بهتره

تلخ لبخند زدم :

_ داری دروغ میگی

_ 

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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سبا ساالالر
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_ حالش مثل زمانیه که آسکی رو از دست داد...

اشک هایم با سرعت بیشتری سقوط کردند :

_ کاش حال منم حداقل مثل اون زمان بود اما...

دستم را جلوی دهانم گذاشتم تا صدای گریه ام بلند نشود :

بدتره ... انگار فقط برادرم رو از دست ندادم ... اصالالن  
_
جرات نمیکنم به بچه هاش نگاه کنم ... از روی آیدا خجالت

میکشم ... حتی از آتا!  

 اینطوری بهش نگاه نکن االالی ... تقصیر محمده ... فقط
_

تقصیر اونه

سرم را روی زانوهایم گذاشتم و هق زدم
صدای پاهایی آمد و بعد امیرواالال بود که آرام به او گفت :

_ تو برو پیش پدرت اصالالن من اینجام

 دور شدن اصالالن بعد از مکثی کوتاه آمد و هم زمان
صدای

امیرواالال زمزمه کرد :



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
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_ وقتی گم شدی بعد دو روز همه از اینکه سوگول بتونه
مارو به تو برسونه ناامید شدیم به غیر از اکتای

اگر آمده بود تا عذابم دهد و عذاب وجدانم را بیشتر کند
موفق بود!

 وقتی خواست بیاد تو اون کلبه لحظه ای مکث نکرد االالی
_

... میدونست ممکنه نتونه ازش خارج شه ... خودش
انتخاب کرد خواهرشو نجات بده

سرم را از روی زانوهایم بلند کردم و با چشمان خیس از
اشک نالیدم :

_ نمیذاشتی

_ چرا؟ خواهرش اونجا بود ... تو برای من عزیز بودی ،
برای اکتای هم همینطور! چطور وقتی خودم حاضر بودم

بخاطرت هرکاری انجام بدم به اکتای اجازه نمیدادم؟

زار زدم :

_ قرار نبود بمیره ... قرار نبود بخاطر من بمیره! رابطه
من و اکتای هیچ وقت صمیمی نبود چه برسه بعد از ده سال



 

 
 

 

سمت اتاق بی بی جان که رفتم اصالن یادآور شد :

_ خوابه االی  ... آرام بخش بهش زدن

بغض کرده جواب دادم :

_ بیدارش نمیکنم ... فقط می خوام ببینمش

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ میدونی من چند ساله المیرا رو ندیدم؟ مهم نیست چند
وقته یا چه قدر ازم دوره ... بازم خانوادمه ... تو خانواده

اکتایی االالی

حرف هایشان آرامم نمیکرد
سوگول ناراحت و آسیب دیده بود ، آیدا سرد رفتار میکرد
و همانطور که به سها شیر میداد اشک میریخت و آتا شانه

هایش خم شده بود

خانه دقیقه ای خالی نمیماند
همسایه و آشنا بیشتر برای رفع کنجکاوی می آمدند!

و سهم من از برادر بزرگم بعد از چند روز تاخیر تنها
قبری بود نزدیک به قبر خواهر و مادرم



 

اما او بیدار بود
سجاده اش روی زمین پهن بود و چادر به سر داشت

رنگ پریده و اشک هایش دوباره چشمانم را خیس کرد اما
او تلخ لبخند زد :

_ گریه نکن قیزیم ... بچه م االن خوشحاله ... میدونم
خوشحاله ... برای خواهرش جبران کرد ... برای هردوتا
خواهرش ... االن دیگه آسکی بخشیدش چون جون تورو

نجات داد ... تو هم حاللش کن ... بذار راحت بخوابه

صدای گریه ی مردانه آتا از پشت سر آمد
نگاهش کردم

به دیوار تکیه داده بود و شانه هایش می لرزید

بی بی جان لرزان زمزمه کرد :

_ ده ساله ما عذاب مرگ آسکی و بدبختی تو رو
می کشیم ... ده ساله این خونه رنگ خوشی به خودش

ندیده ... سرتو پایین ننداز قیزیم ... اکتای خودش انتخاب
کرد و از انتخابشم راضیه

پاهایم لرزید و صدای هق هقم بلند شد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

کسی دستم را گرفت و کمکم کرد
نگاهش کردم
امیرواال بود

جسم خسته ام را از اتاق خارج کرد و روی زمین نشاند

برای آوردن آب که به آشپزخانه رفت سوگول برگ دستمال
 کاغذی را سمتم گرفت و بعد کنار مادرش و سمن برگشت

لبخند زدم
سوگول واکنشی نشان نداد و آیدا غمگین آه کشید اما سمن

بی خبر از همه جا ریز خندید و نگاهم کرد

روزی که اکتای را بعد از ده سال برای اولین بار دیدم با
خودم گفتم آدم ها عوض نمی شوند

هنوز هم همان عقیده را داشتم

آدم ها تغییر نمی کنند
اکتای تغییر نکرده بود

اکتای فقط برای چنددقیقه در عمرش اکتاِی واقعی بود

برادر من و آسکی...

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
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_ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

بی حوصله گوشه کاناپه ی خانه مان نشسته و به میز چوبی
روبه رویم خیره مانده بودم

چاوش هر چند ثانیه یک بار صدای انواع حیوانات را تقلید
می کرد و بیشتر اعصابم را بهم می ریخت

مامان گلی به دادم رسید : 

_ وای بچه رو دیوونه کردی چاوش ... آروم بگیر

ساره روی کاناپه دیگری دراز کشیده بود :

_ گوشاش کر شد هیچی ، کمرشم ناقص کرد

مامان گلی هول شده ادامه داد :

_ راست میگه کمر و گردنش رو درست بگیر دیگه

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر
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سبا ساالالر

جگوار
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باالالخره چشمم را از میز گرفتم و بی حوصله سرم را
سمتشان برگرداندم :

بذارش رو زمین _ اونکه خوابه چرا بغلش کردی چاوش؟! 
خب

مامان گلی که درنا را از آغوشش گرفت کالالفه رو
برگرداندم :

_ صدبار بهتون میگم گردنش رو بگیرید ... نه تو گوش
میدی نه پسرعموی گرامیت

چاوش بدون دلخوری خندید و رو به ساره زمزمه کرد :

افسردگی بعد از زایمان این شکلیه؟  _

ساره چشمش را از صفحه موبایلش برنداشت :

_ چندبار زاییدم که بدونم؟ این بیشتر ضعف اعصاب گرفته

بی حوصله از جا بلند شدم و سمت آشپزخانه رفتم

امیرواالال هم زمان حوله پیچ از حمام خارج شد و هنوز به
اتاق نرسیده صدایش را باالال برد :

جگوار سبا ساالالر 
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جگوار
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_ مامان گلی چیه اون؟ نده بهش توروخدا ... ای بابا

_ وا مادر چرا داد میزنی بچه پرید ... زهر که نمیدم آبه!
دورش بگردم الهی لباش خشک شده

روی صندلی پشت میز نشستم و قوطی شیرخشک جدیدی
را باز کردم

امیرواالال از پسشان برمیآمد!

_ نوزاد دوماهه آب نمیخوره که مامان گلی ... نده جون
من ... کلیه هاش داغون میشه مسمومش میکنید

در شیشه را باز کردم و به صدای شاکی و قهرآلود
مامانگلی گوش دادم :

_ خوبه واالال ... تو خودتو من بزرگ کردم ... خواهرتم
همینطور ... کدومتون مسموم شدین؟

_ حاالال چون ما قسر در رفتیم دلیل نمیشه که ... نده مامان
گلی مغز بچه تورم پیدا میکنه

_



 

مامان گلی دلخور بود :

_ اگر آب مغزو متورم می کرد که مغز تو االن ترکیده بود
نمی تونستی بری دکتر بشی اینطور با من حرف بزنی ...
تو برو گاو و گوسفندارو درمون کن پسرجان نمی خواد به

من بچه داری یاد بدی

صدای بهت زده "مامان گلی" گفتن امیرواال میان خنده های
چاوش و گریه ی آرام درنا گم شد و بعد از مدت ها لبخند

کمرنگی روی لبم نشست

مامان گلی درنا به بغل وارد آشپزخانه شد و زیرلب غر زد
:

_ خودشو خواهرشو من بزرگ کردم ، صدبار آب دادم
بهشون یک بار سرشون باد نکرد ، حاال خجالت نمی کشه

میگه سر بچم باد می کنه

نگاهی به شیشه دست من انداخت و بلندتر ادامه داد :

_ باز شیرخشک؟! ای خدا شما دوتا منو می کشید ... اینا
چیه می ریزید تو شکم این طفل معصوم آخه؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

خسته شانه باال انداختم
این بحث را در این دوماه بارها و بارها با امیرواال هم

 داشتم

_ شیرم کمه سیر نمیشه ... چیکار کنم نمی تونم گرسنه
نگهش دارم که

درنا را درآغوشم گذاشت و سمت یخچال رفت :

_ وقتی هیچی نمی خوری معلومه شیرت کم میشه مادر

با لبخند کمرنگی سرم را در گردن درنا فرو بردم و آرام
 پوست نرمش را بوسیدم

_ کجا رفتی قربونت برم از صبح بغلت نکردم؟ دلم تنگ
شده بود بی معرفِت مامان

شک نداشتم صدای زمزمه ام را فقط خودش شنید
مامان گلی لیوان شیر را روی میز گذاشت :

_ اینو بخور تا من برات شوربای جو درست کنم

بدون مخالفت لیوان را سر کشیدم و ایستادم :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

  

سشوار را کنار گذاشت و با جدیت سمتم برگشت :

_ چت شده؟

حرفی نزدم و درنا را روی تخت گذاشتم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ درنا رو بخوابونم تو اتاق میام مامانگلی ... خودتو خسته
نکن

در اتاق را که باز کردم مشغول سشوار کشیدن موهایش
بود

بیتوجه سشوار را از برق کشیدم و درنا را در آغوشم
تکان دادم تا چشمانش دوباره بسته شود

کمرنگ اخم کرد :

_ چیکار میکنی؟!

سرد جواب دادم :

_ اگر میخوای روشنش کنی برو بیرون درنا بیدار میشه

_



سبا ساالر

جگوار 

چشمانش نیمه باز بود

همانطور که با انگشت اشاره موهای پرپشت و نرمش را
نوازش می کردم کنارش دراز کشیدم و منتظر ماندم تا

دوباره بخوابد

_ با توام االی ... چی شده؟ حرف بزن

 _ چیزی نیست

_ پس چته از دیروز؟

_ برو بیرون امیرواال یا حرف نزن ... طفلی از صبح
چندبار خوابش برد با صدای شماها بیدار شد

حرف دیگری نزد
سنگینی نگاهش را تا چند ثانیه حس کردم و بعد بدون

حرف سمت کمد لباس ها رفت

کت شلوار خاکستری رنگ شیکی که تابه حال ندیده بودم
را همراه کروات مشکی رنگ روی تخت گذاشت و با

همان اخم های درهم حوله ی دور کمرش را روی زمین
انداخت :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ حاضرشو کم کم بریم

سمت کشو لباس زیرهایش رفت
آرام جواب دادم :

_ من نمیام

_ یعنی چی؟! از دیشب بهت گفتم

 _ منم نگفتم میام!

_ علیرضا ناراحت میشه

خیره به درنا پوزخند زدم :

_ خب تنها برو

صورت سخت و نگاه تیزش نشان میداد اینبار قرار نیست
کوتاه بیاید

بازویم را گرفت و مجبورم کرد از روی تخت بلند شوم :

_ مسخره بازی در نیار ... چرا دیشب حرفی نزدی که
نمیای؟!

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

صدایم باال رفت :

_ ولم کن امیرواال

درنا زیرلب نق زد و امیرواال بهت زده پرسید :

_ صداتو بیار پایین

_ ولم کن امیر به پروپای من نپیچ

درنا اینبار ترسیده زیر گریه زد
امیرواال عصبی در آغوشش کشید

_ 

بغضم را فرو دادم و خواستم سمت در بروم که حوله اش
زیر پایم رفت

بی اعصاب با پا کنار تخت پرتش کردم

همانطور که با یک دست درنا را نگه داشته بود با دست
دیگر آرنجم را کشید :

_ چه مرگته االی لعنتی؟ حرف بزن

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

نگران درنا بودم که از گریه سرخ شده بود اما اعتنا نکردم
و عصبی آرنجم را از دستش بیرون کشیدم :

_ گفتم هیچی

_ پس حاضرشو بریم

_ با همونی که عکس فرستاده و واسه لباسش نظر خواسته
که ست کنید برو

نفس زنان با حرص خیره چشمان بهت زده اش شدم

_ تو گوشی منو چک میکنی؟!

عصبی خندیدم
به جای توضیح دادن بازخواست میکرد!

کسی به در کوبید و صدای نگران مامان گلی آمد :

_ چه خبره اون بچه هالالک شد

نگاه خشمگین هر دو نفرمان در چشم های همدیگر خیره
بود

جگوار سبا ساالالر 



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

مامان گلی که جوابی نشنید در را باز کرد اما با دیدن
امیرواالال که درنا را با یک دست گرفته و تنها لباس زیر
مردانه جذبی به تن دارد نگاهش را دزدید و از در بیرون

رفت

لبم را گزیدم امیرواالال بی توجه دوباره پرسید :

_ با توام ... گوشی منو چک کردی؟

از اینکه او سوال می پرسید و طلبکار بود از شدت خشم
لب هایم را بهم فشردم :

_ آره چک کردم

صدایش را باالال برد :

_ غلط کردی

_ درست حرف بزن

درنا که دوباره جیغ کشید کالالفه در آغوشش تکانش داد و
کنار گوشش حرف زد تا آرام شود



 

در را دوباره بهم کوبید و جلوی آینه ایستاد کامال معلوم بود
سعی دارد آرام باشد :

_ خیلی خب ... باشه حق با توعه ... حاضرشو تو راه
برات توضیح میدم ... قول میدم عزیزم

آرام زمزمه کردم :

_ برام مهم نیست امیرواال هرکاری میخوای بکن

_ یعنی چی مهم نیست؟!

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

هم زمان شلوار خاکستری رنگ را از روی تخت برداشت
و سعی کرد با همان یک دست بپوشدش

شلوار را که باالال کشید بدون اینکه زیپش را ببندد در اتاق
را باز کرد و درنا را در آغوش چاوش گذاشت

صدای زمزمه اش را به سختی شنیدم :

_ میدیش بغل مامان گلی؟ گردنشو مواظب باش فقط

_



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ یعنی اینکه من عادت کردم به این بازیای تو

گنگ دست به کمر باالالی سرم ایستاد :

_ چرا مزخرف میگی آخه

خسته و عصبی سرم را باالال گرفتم :

_ مریم رو یادت رفته؟ خب من یادم نرفته ... اینکه یک
آدم سست و ضعیفی که منتظر بهانه ای تا کاری که

میخوای انجام بدی رو هم یادم نرفته ... اگرم یادم رفته بود
دیشب با دیدن گوشیت یاداوری شد

صورتش سخت شد و ابروهایش درهم فرو رفت
چشمانش سرد تر از هرزمان دیگری با تاسف نگاهم کرد :

_ بیار پایین صداتو

برایم اهمیتی نداشت

تصویر دختری که روبه روی آینه قدی ایستاده بود و با لب
های غنچه شده از لباس خاکستری تنش عکس گرفته بود تا

جگوار سبا ساالالر 



 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

نظر امیرواالال را بپرسد و امیرواالال تاییدش کرده بود از
مقابل چشمانم کنار نمی رفت

"این چطوره امیر؟ رنگش با اون کت شلواری که برای
مراسم علیرضا گرفتیم ست میشه"

و امیرواالال صمیمی تاییدش کرده بود!

_ چرا صدامو بیارم پایین؟

بلندتر ادامه دادم :

_ غریبه تو خونه نیست که ... مامان گلی و چاوش و ساره
... همشون از گندکاری قبلیت خبر دارن

عصبی غرید :

_ بسه

_ دیدن مصلحتی عقد میکنی بعد شکم دختره باالال میاد ...
چیز جدیدی نیست برای شنیدن نترس تعجب نمیکنن

چانه ام را میان انگشتانش گرفت و در صورتم فریاد
کشید :

جگوار سبا ساالالر 



 

وحشیانه دستش را از روی صورتم پرت کردم :

_ کشش ندم؟! حق داری از نظرت عادی بیاد ... به خیانت
کردن و پست بودن عادت کردی

آنقدر بغضم را پشت هم فرو داده بودم که احساس می کردم
با کلمه بعدی که از دهانم خارج شود به هق هق می افتم

عصبی موهایش را چنگ زد و عقب رفت

انگشت اشاره ام را باال آوردم و صدایم از شدت بغض
لرزید :

_ برادر من مرده ... بخاطر اینکه زن و بچه تورو از
آتیش بیاره بیرون اونم درست وقتی خودت اونجا بودی اما

مثل ترسوها کنار منتظر موندی

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ بسه میگم ببند دهنتو ... نمیخوای بیای؟ به جهنم ...
کشش نده دیگه

_



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

می دانستم حداقل همین جمله ام به هیچ عنوان حقیقت ندارد

زخم و سوختگی دستانش که بعد از دوماه فقط کمی کمرنگ
شده بود این را نمی گفت اما حالم دست خودم نبود

_ بچه ت تازه دنیا اومده ... زنت تازه زایمان کرده ،
برادرشو از دست داده اون وقت توعه لعنتی چیکار

میکنی؟! با دخترا الالس میزنی و میری باهاشون خرید و
بعدم برای لباسشون نظر میدی!

نفس عمیقی کشیدم و خواستم ادامه دهم که بغض مانع شد

امیرواالال سردرگم و ناباور نگاهم کرد

انگار هضم حرف هایم برایش سخت بود
چند بار دهان باز کرد تا حرفی بزند اما از آخر پشیمان شد

برای چندمین بار خشمگین موهای جلوی سرش را چنگ
زد و بعد سمتم آمد

برای ثانیه ای از او ترسیدم

چشمانش قرمز و پر از خشم بود اما همچنان خیره نگاهش
کردم

جگوار سبا ساالالر 



 

  

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

کنارم خم شد و پیراهنش را از روی تخت چنگ زد

بدون اینکه حرفی بزند سمت در رفت و لحظه آخر با
خشمی غیرقابل کنترل با لگد زیر جعبه یاسی رنگی که
 زمین کنار آینه بود و تا به االالن متوجه اش نشده بودم

روی
کوبید

از صدای برخورد جعبه به زمین درجا پریدم

بی توجه به من پیراهن را تنش کرد و بدون اینکه دکمه
هایش را ببندد از اتاق بیرون زد

دستم را جلوی دهانم گرفتم و باالالخره بغضم منفجرشد

همانطور که آرام اشک میرختم خودم را روی زمین کشیدم
و در جعبه یاسی رنگ را کنار زدم

گیج به پیراهن خاکستری و سفید رنگ آشنا زل زدم و بعد
با نفرت دندان هایم را روی هم فشردم

پیراهن همان لباس تن دختر بود اما اینجا بودنش معنی
نمیداد



 

 بدون اینکه پتو را کنار بزنم جنین وار در خودم جمع شدم

 از دوماه پیش اکتای نبود
تماس هایم با اصالن بیشتر شده بود

می دانستم بی بی جان کمی بهتر است اما آتا نه...
حال او از همه بدتر بود

گاهی اوقات با سوگول صحبت می کردم
کنجکاو و باهوش بود

از تهران می پرسید ، ازینکه مدرسه هایش چه شکلی ست یا
تابه حال شهربازی که عکسش را در موبایل امیرواال دیده

بود رفته ام یا نه ، از سمن و سها می گفت و از دلتنگی
برای پدرش

آیدا حرف نمی زد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

دوباره سمت جعبه پرتش کردم و خودم را روی تخت
انداختم

_



 

   
  

 
 

 

 

     
 

 

 
  

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

بیبیجان هربار جمله ی "او هم سالالم میرساند" را
میگفت اما نمیدانم در واقعیت هم همین بود یا نه

من اما هربار واقعی حالش را میپرسیدم و هربار هم بعد
از قطع تماس تا ساعت ها گریه میکردم

بعضی اوقات از شدت عذاب وجدان اشک میریختم ،
 اوقات جمالالت آخری که گفت را به یاد می آوردم و

بعضی
هیچ زمانی نبود که به سوگول ، سمن و سها فکر نکنم

صدای چاوش از فکر بیرونم کشید

_ داری گریه میکنی؟!

ساره هم کنارش ایستاده بود
تعجب کردم

بیشتر احتمال میدادم بیبیجان بیاید اما سارهی همیشه
بیخیال نه!

روی تخت نیمخیز شدم و اشک هایم را پاک کردم
به چشمان پراز ترحمش تلخ لبخند زدم :

_ خیلی بدبختم نه؟! از بچگی هرروز فکر میکردم هیچ
وقت نمیتونم از این بدبخت تر بشم و هربار میفهمیدم

جگوار سبا ساالالر 



 

 

 

_ داداشت بخاطر تو مرده ، خودتو مقصر بی پدر شدن
بچه هاش و حال بد خانوادت می دونی ، افسردگی بعد از
زایمان گرفتی و حاالم امیرواال با اون مغز نخودیش به

علیرضا گفته یک دورهمی بذاره تا حال و هوای تو عوض
بشه و بعد دوباره خنگ بازی رو به آخرین درجه

می رسونه و از مزون دخترخاله ی کیهان برات لباس
سفارش میده و اون دختره هم مثل همیشه با مشتری هاش

زود پسرخاله میشه

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

هرچیزی ممکنه ... از روزای گندی که مریم و حاجی برام
وقتی که اوضاع به اون  ً درست کردن رد شدم و حاالال دقیقا 

بدی نیست کم آوردم

چاوش گوشه تخت نشست :

_ مشکلت همینجاست که فکر میکنی اوضاع به اون بدی
نیست

بی حوصله آه کشیدم :

_ بیخیال

_



 

با خنده ادامه داد: 

_ مخصوصا مشتری های پسرحاجی خوشتیپ و دخترپسند
و پولدار

ساره همان ساره ی همیشگی  بود 
بی خیال و خونسرد :

_ البته در ظاهر پولدار ... وقتی بفهمه وضع خودش از تو
و امیرواال بهتره پشت سرشم نگاه نمی کنه

بهت زده موهایم را پشت گوشم فرستادم :

_ لباسو برای من پیشنهاد داده بود؟

سعی کردم حرف هایش را هضم کنم
جمالتش را کنار هم چیدم و باالخره جور در آمد

موبایلش را در در جیب شلوارش گذاشت و کالفه پوف 
کشید

شک نداشتم چاوش به زور آورده بودش

جگوار سبا ساالر
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با جمله بعدی اش فهمیدم درست حدس زده بودم!

_ باورم نمیشه مامانگلی مجبورم کرده قرارم رو با اریا
بهم بزنم تا خانوادگی اینجا باشیم!

گرفته خندیدم و میدانستم کسی نمیتواند ساره را مجبور به
... انجام کاری کند که دلش نمیخواهد 

چاوش عروسک قورباغهی سبز رنگی که مهراب برای
: درنا خریده بود را از روی زمین برداشت 

_ این سریع پسرخاله شدنا و آویزون بازیا عادتشه وگرنه
خیلیم بچه باحالیه  ً قصدی نداره ... اتفاقا 

ساره چشمانش را در حدقه گرداند :

_ ازش خوشت میاد؟! اینستاگرامم فالوش کرده بودی ...
حداقل چهار پنج سال ازت بزرگتره!

چاوش تصحیح کرد :

_ فقط دو سال و نیم



 

 

خندیدم!
انگار خندیدن برایم آسان تر شده بود

ساره بی حوصله تایید کرد :

_ پس همین االن اون لباس نحس رو بپوش و به روشی که
هردومون میدونیم چه شکلیه از دلش در بیار چون من و

مامان گلی و چاوش و البته درنا خسته شدیم از جیغ جیغاتون
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_ آخرین باری که با آریا رفتم مزونش وقتی راضی نشدم
شمارمو بدم فکر کردم از شرش خالالص شدم ... باز وقتی

لباسی که میخواستم و سایزم نداشت رو شارژ کرده بودن
عکسش رو تو تن خودش فرستاده بود به پیج آریا که به من

نشون بده ... شانس آورد بعد خبری ازش نشد

 از روی تخت بلند شد و شانه باالال انداخت و قورباغه
چاوش

را روی شکمم گذاشت :

_ دیدی؟ وقتی با دوست پسر این که خوانندست کاری نداره
زندان رفتهی بیکار تو که از قضا نمیاد بچسبه به شوه ِر 

تازه هووتو طالالق داده!

_
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سمت در برگشت و لحظه آخر نگاهی به صورت بهت زده
ام انداخت :

 تا حاالال تو عمرم این همه حرف نزده بودم و از اون مهم
_

تر با چاوش تیم نشده بودم! بذارش پای این که از چهارده
سالگیت ماها داریم با اداهای تو و امیر کنار میایم و دلمون

نمیخواد تا چهارده سالگی بچتون ادامه بدین!

نفس عمیقی کشید و با لبخند تهدید کرد :

_ پس به نفعتونه تمومش کنید چون دیگه خستمون کردید

در اتاق باز شد و مامان گلی نگران نگاهمان کرد
درنا پیشش نبود...

چاوش شانه اش را هل داد :

_ ما کامالال براش توضیح دادیم چی شده و قراره چیکار
بکنه و هممونو نجات دادیم مامان گلی! بیا بریم

ساره غر زد :
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_ بهم قول بده اگر زمانی من و آریا انقدر رواعصاب شدیم
بهم بگی

چاوش همانطور که در را میبست خندید :

_ به سرتون شلیک میکنم ... سزاوارا تحمل االالی و
امیرواالالی دیگه ای رو ندارن

از اتاق که خارج شدند از جا بلند شدم و موهایم را چنگ
زدم

سعی کردم پیج دختری که پیام داده بود را به یاد بیاورم اما
نمیتوانستم

چشمانم فقط صفحه چتی را میدید که امیرواالال در آن با
صمیمیت درباره لباس تن دختر نظر داده بود و او هم از

قرار قبلی گفته بود

کالالفه پوف کشیدم و خواستم از اتاق خارج شوم که یاد
حرف ساره افتادم

تصمیم گرفتم به توصیه اش عمل کنم!



 

 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * *
روی کاناپه دراز کشیده و تمام دکمه های پیراهنش باز بود

مامان گلی آن سمت خوابیده بود و چاوش و ساره هم
احتماال در آشپزخانه از خودشان پذیرایی می کردند

جلوتر رفتم و بعد ناخوداگاه پاهایم از حرکت ایستاد

لبخندم واقعی ترین لبخندی بود که در این مدت زده ام

دوسمت پیراهن را دو طرفش انداخته بود و درنا را به شکم
روی قفسه سینه اش خوابانده بود
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با عجله در چند دقیقه دوش گرفتم ، آرایش مختصری کردم
 پیراهنی که هم رنگ کتشلوار امیرواالال بود را تن کردم

و

روبهروی آینه که ایستادم ابرو باالال انداختم :

_ تو تن دختره که بودی فکر میکردم زشت ترینی اما خب
االالن نظرم عوض شد!

_
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یک دستش روی چشمان خودش و دست دیگرش را روی
کمر درنا گذاشته بود و هر دو آرام و منظم نفس میکشیدند

لبم را گزیدم و بغضم را فرو دادم
من برای دیدن چنین صحنه ای سال ها انتظار کشیدم...

آنقدر محوشان شدم که همه چیز را فراموش کردم

جلوتر رفتم و با احتیاط ملحفه پایین پایشان را تا روی سینه
امیرواالال باالال کشیدم که ناگهان مچ دستم را گرفت

ترسیده از جا پریدم :

_ بیداری؟

چشمانش قرمز و ابروهایش چنان درهم فرو رفته بود که
میترساندم

نگاهم نکرد ، چشمانش را دوباره بست و ملحفه را کنار زد
:

_ نکن لباس زیاد پوشوندین عرق کرده

به لحن سرد و چشمان بسته اش توجه نکردم :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ از حمام اومدی سرما میخوری

جوابم را نداد
دودل کنارش لب کاناپه نشستم و ارام گردن درنا را روی

قفسه سینه اش تنظیم کردم تا درد نگیرد

باز هم واکنشی نشان نداد

 آرام زمزمه کردم :

_امیرواال؟

درنا سرش را حرکت کوچکی داد
امیرواال با همان چشمان بسته دستش را روی کمرش

 گذاشت تا نیفتد

سکوتش کالفه ام کرده بود...

دودل نگاهش کردم
اعتنا نمی کرد

گوشه لبم را زیر دندان گرفتم و از همان گوشه کاناپه خودم
را باال کشیدم
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باالخره با صدای خش دار غرید :

_ بچه میفته

_ 

گوشه کاناپه خزیدم و او بی میل مجبور شد دستش را باال
بگیرد

در آغوشش فرو رفتم و سرم را روی شانه اش گذاشتم

چشمانش هنوز بسته بود

درنا آرام روی سینه اش به خواب رفته و من در آغوشش
بودم اما دستش را دورم حلقه نکرده بود

انگار که به اجبار قبولم کرده باشد اما با همینم دل غمگینم
خوش می شد

دستم را روی دستش که پشت درنا بود گذاشتم و آرام
زمزمه کردم :

_ معذرت می خوام

جگوار سبا ساالر
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حرفی نزد
ادامه دادم :

_ این روزا خیلی تحت فشارمR امیرواال ... می دونم تقصیر
منه که سریع قضاوت کردم اما حالم خوب نیست ... هربار
که زنگ می زنم به اصالن حس میکنم ازم دلخورن ... نه
اینکه واقعا دلخور باشن یا رفتار بدی بکنن نه اما این حس

خودمه ... انگار تو این دو ماه تو این دنیا فقط تو واسم
موندی ... تویی که بدون خجالت کنارتم و همش به این فکر
نمی کنم که یکی از عزیزات و بخاطر من از دست دادی و
معذب نمی شم ... وقتی اون پیامارو خوندم حس کردم تنها

کسی که برام مونده رو از دست دادم

حرفی نزد...
شک نداشتم سکوتش کم کم نابودم می کرد

بی توجه به آرایش چشم هایم پلک هایم را روی هم گذاشتم
و اشک گونه  ام را خیس کرد :

_ تو اینطوری نیستی؟ تو حسش نمی کنی امیر؟ من هربار
که می خندم ، هربار که خوشحالم ، هربار که تو و درنا رو

پیشم دارم حسش می کنم ... یک حسی شبیه به ترس از
دست دادن ... حالم خوب نیست ، احساس میکنم افسرده

شدم ، اکتای مرده اما با تمام اینا بزرگ ترین آرزوم اینه که

جگوار سبا ساالر
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این شرایط با همهی بد بودنش همینطوری بمونه ... من ،
 ، درنا ... این ترس داره منو میخوره امیرواالال ... از تو

تو
نابودم میکنه و انقدر بهمم میریزه که نمیفهمم با کارا و

حرفام ناراحتت میکنم

بازهم جوابی نداد و من دلخوریاش را درک میکردم اما
باالالخره دستش را پایین آورد و دور شانه ام حلقه کرد

خیال کردم ناراحتی اش برطرف شده که بغض کرده
خندیدم :

_ چشماتو باز نکردی لباسو توی تنم ببینی

برخالالف انتظارم جواب داد :

_ دیدم ... درش بیار

گیج پرسیدم :

_ چرا؟! چی کارش کنم؟ مگه نمیریم پیش علیرضا؟

_ نمیریم ... نمیدونم چیکارش کنی ، مهم نیست ...
بندازش دور



 

_ 

دست هایم را روی قفسه سینه اش گذاشتم و نیم خیز شدم اما
چشم هایش را باز نکرده بود

هنوز هم دلخور و ناراحت بود
 حق داشت اما دلم گرفت

 رفتن به این دورهمی را من هم نمی خواستم
حوصله ی هیچ جمعی را نداشتم اما باید زندگی کرد و شاید

همین اولین قدم باشد

درنا چشمانش را باز کرده بود و در سکوت خیره نگاهم
می کرد

لبخند زدم و آرام از روی قفسه سینه ی پدرش بلندش کردم

امیرواال غر زد :

_ پاشو ازینجا میخوام بخوابم

درنا را به سینه ام چسباندم و گونه اش را بوسیدم :
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سبا ساالر
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 _ نخواب دیگه ... پاشو بریم

زیرلب جواب داد :

_ جایی نمیریم

_ من که گفتم ببخشید

_ منم بخشیدم

ناراحت دندان هایم را روی هم فشردم و با انگشت صورت
درنا را نوازش کردم :

_ اره معلومه بخشیدی!

صدای مامان گلی از پشت سر آمد
چادرش را دور سرش پیچیده بود و برای نماز اماده

 می شد :

_ تا شما بخواید برید نماز منم تموم شده میام پیش بچه

گرفته سر تکان دادم :

_ نمیریم مامان گلی راحت باشید شما من هستم

جگوار سبا ساالر
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_ وا ... چرا؟

با چشم به امیرواال اشاره زدم و شانه باال انداختم

لنگان جلو آمد :

 _ امیر؟

امیرواال "هوم" خواب آلودی گفت و مامان گلی دستش را
روی کاناپه گذاشت :

_ پاشو دیگه مادر ... بیدارشو شب برگشتین میخوابی

امیرواال بدخلق جواب داد :

_ جایی نمیریم مامان گلی کنسل شد

_ این بچه آماده شده ... خودتم که لباسات تنته ... من
حواسم به درنا هست پاشید برید

_ 
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 _ کنسله مامان گلی جایی نمیریم

روی کاناپه نشست و دستی به موهایش کشید :

_ دوساعت درنا رو آروم نگه دارید من بخوابم دیشب
نذاشت بخوابیم

مامان گلی اخم کرده، با جدیت بازویش را گرفت :

_ خوبه واال ... این دختره هم پابه پای تو بیدار بوده انقدر
خودشو لوس نمی کنه ... هرجا میخواستید برید شب

میخوابی

لبخند ریزی زدم و امیرواال تیز نگاهم کرد
دهان باز کرد حرفی بزند که مامان گلی تهدید آمیز انگشتش

را تکان داد :

_ بهانه بیاری خودت میدونی دیگه امیر ... هم خودت هم
االی دوماهه تو خونه اید روحیه تون خراب شده به جون

هم افتادید ... ببند دکمه های پیراهنتو بلندشو

امیرواال کالفه پوف کشید :

_ دارم میگم کنسله
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مامان گلی درنا را از آغوشم گرفت :

_ پاشو دروغ نگو ... کی کنسل کرد؟ حتما تو! پاشو منو
 عصبانی نکن امیرواال

امیرواال عصبی سر تکان داد و مشغول بستن دکمه های
پیراهنش شد

مامان گلی سر درنا را که آرام گریه می کرد بوسید :

_ الهی من فدای تو بشم که انقدر ناآروم و بداخالقی
دخترجان

نگاهی به من که سکوت کرده بودم انداخت و ادامه داد :

 _ االی بپوش توهم

امیرواال که دور شد لبخند زدم
دستم را دور گردنش انداختم و گونه اش را بوسیدم :

_ یکی طلبت مامان گلی

با خنده اخم کرد و آرام روی گونه ام کوبید :
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_ برو بچه ... لباستم که چروک کردی

همانطور که سمت اتاق می رفتم برایش چشمک زدم :

_ مهم نیست

امیرواال با اخم کتش را تن کرد و سوییچ ماشین را از روی
پاتختی برداشت

بدون اینکه نگاهم کند با جدیت گفت :

_ حاضرشدیR بیا ... من تو ماشینم

_ 

* * * * * * * * * * * * * * *
تمام مدت چشمانش به مسیر روبرو خیره بود و نگاهم

نمی کرد

بی حوصله موزیک درحال پخش را خاموش کرد و دستی
به موهای نامرتبش کشید
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خواستم حرفی بزنم که صدای موبایلش سکوت بینمان را
شکست

کالالفه جواب داد :

_ چی میگی علی؟ داریم میایم دیگه

در آینه ماشین گوشه رژلبم را تمیز کردم

_ تو راهیم ... چیکار کنم که دیر شد؟ اگر ناراحتی نیایم

ناخواسته لبخند زدم
علیرضای بیچاره!

لبخندم را دید و چپچپ نگاهم کرد

_ نخیر سگ گازم نگرفته فقط تو هر پنج دقیقه زنگ
میزنی اعصابمو بهم میریزی ... دارم قطع میکنم

گفت بدون مکث تماس را قطع کرد

باغ کوچک و شیکی بود که قبالال در پیج آتلیه ترانه عکس
هایش را دیده بودم
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زودتر از امیرواالال از ماشین پیاده شدم و خیره ی کلبه
چوبی رنگ کوچک کنار استخر ماندم

امیرواالال بدون اینکه به اطراف نگاه کند کیف مرا که
فراموشش کرده بودم برداشت و در ماشین را بست

شلوغ نبود و اکثرشان را میشناختم

 بقیه که کتشلوار و لباس های شیک و رسمی به
برخالالف
تن داشتند ، علیرضا تیشرت مشکی ساده ای پوشیده بود با

شلوارک زرد  

با دیدنش که با بادبزن از بین دختر و پسرهای آراسته جلو
آمد ناخواسته خندیدم :

_ سالالم ... این چه وضعیه؟

خندید :

_ کنار آتیشم لباسام بو میگرفت ... پس کو درنا؟

امیرواالال دستش را میان دست درازشده علیرضا گذاشت و
بدعنق جواب داد :



سبا ساالر

جگوار 

_ مگه جای بچه ست؟

جمله اش تمام نشده صدای فریاد ترانه از آن سمت آمد :

_ درنا کجاست؟ نیاوردینش نامردا؟

امیرواال باالخره لبخند زد :

_ مگه بچه ام اسباب بازیه؟!

ترانه خندید :

_ میدونستیم تنها میاین این همه زنگ نمی زدیم!

_ 

شراره جلو آمد
تاپ جذب صورتی رنگ کوتاهش باالی ناف ایستاده بود و

شلوارک لی پاهای خوش فرمش را به نمایش گذاشته بود

امیرواال را بغل کرد و بعد گونه ام را بوسید :

_ خوبی؟ برای داداشت خیلی متاسفم عزیزم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 
 

 
 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

ارام تشکر کردم و علیرضا نامحسوس به او اشاره کرد
ادامه ندهد :

_ االالی رو میبری اتاقو نشونش بدی لباساشو عوض کنه؟

امیرواالال کیفم را سمت شراره گرفت :

_ ما پیش بچه هاییم

شراره کیف را گرفت
نیم نگاهی به صورت امیرواالال انداختم اما نگاهم نمیکرد

پس با شراره همراه شدم

به جمع کوچکشان نگاه کردم که صمیمی دورهم نشسته
بودند

دختر و پسری کنار استخر میرقصیدند و مرد دیگری آن
سمت گیتار میزد

قبل ازینکه وارد خانه شوم صدای گیتار قطع شد ، همه
تشویق کردند و چند ثانیه بعد صدای موزیک بلندی در  
گوشم پیچید  



 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

دستم را روی سرم گذاشتم و با صورت جمع شده خندیدم :

_ خوب شد درنارو نیاوردم

در اتاق را باز کرد و با لبخند چشمک زد :

_ یک روز بیارینش آتلیه ... هم ما ببینیمش هم ازش عکس
بگیریم

با لبخند سر تکان دادم و او ادامه داد :

_ من برم تا علیرضا جوجه هارو ذغال نکرده ... راستی
مایو استفاده نشده تو کشو دومی هست ... خلوت تر که بشه
آخرشب بچه های خودمون میرن تو آب اگر دوست داشتی

برشدار

با ابروهای باالال رفته تشکر کردم
چنین قصدی نداشتم

جمعشان آنقدر هم کوچک نبود و مقابل علیرضا و کیهان
راحت نبودم

عالالوه بر آن حوصلهی شنا کردن هم نداشتم

دستی به موهایم کشیدم و قبل از بیرون رفتن پیام کوتاهی
برای چاوش فرستادم

جگوار سبا ساالالر 



 

 

امیرواال بی خیال صفحه موبایلش را روشن کرد :

_ بیخیال االن رو مودش نیستم

کیهان ، علیرضا و شراره هم زمان باهم خندیدند :

_ بابا شدی ادا میای؟ پاشو ببینم مارو بگو بخاطر توله شما
برنامه ریختیم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

بالالفاصله جواب داد " درنا خوابه نگران نباش"

از خانه بیرون زدم و اطراف را نگاه کردم

امیرواالال روی صندلی چوبی تنها نشسته بود و علیرضا
همانطور که جوجه ها را باد میزد چشمش به او بود

با دیدنم سوت کشید :

_ کامران رمانتیکش کن االالی و امیر قراره بیان وسط

_



سبا ساالر

جگوار 

امیرواال تیز نگاهش کرد :

_ هوی ... توله عمته

کیوان موزیک جدیدی پلی و به حالت مسخره ای شروع به
 دست زدن کرد

باالخره اخم های امیرواال ازهم باز شد
ترانه با دیدن صورتش دستش را کشید :

_ چه عجب باز کردی اون اخمارو ... پاشو ناز نکن

دستش را میان دست من گذاشت و خودش عقب رفت

امیرواال هنوز بدعنق بود :

_ نچ این چیه بابا؟ بندری گذاشتین؟ یک آهنگ آروم بذارید
حداقل

کیوان از روی صندلی پرید :

 _ حله

چندثانیه بعد صدای موزیک آرامی در فضا پیچید

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

ناخواسته به سرعتR عملش خندیدم

کیهان و دختری که نمی شناختمش قبل از ما شروع کردند و
شراره علیرضا را بلند کرد

رقص علیرضا با آن شلوارک زرد رنگ و دستش که
همراه بادبزن دور کمر شراره حلقه شده بود حتی

امیرواالی عبوس را هم خنداند

خودم دستم را دور گردنش انداختم و او هم بدون اینکه
نگاهم کند کمرم را گرفت

فضا که آرام تر شد زمزمه کردم :

_ آشتی کن دیگه ... تو که کینه ای نبودی پسر

خشک تذکر داد :

_ مثل حاجی پسر ، پسر نکن

با خنده لبم را گزیدم :

_ دلخوری االن؟ ناراحتی؟ بابا من غلط کردم اصال خوبه؟

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

حرفی نزد
سرم را با لبخند روی سینه اش گذاشتم :

_ داری مثل درنا بهونه میگیری؟ بعد  بی بی جان میگه درنا
به من رفته همش نق میزنه

سکوت که کرد سرم را از روی سینه اش برداشتم :

_ حرف بزن دیگه جون من

_ 

کمی از خودش جدایم کرد و دستم را باالگرفت
مجبور شدم از زیر دست هایمان بچرخم و دوباره در 

آغوشش فرو بروم

سرش را میان موهایم فرو برد و باالخره با جدیت به حرف
آمد :

_ من اون آدم سست و ضعیفی که گفتی نیستم االی که اگر
بودم اون پنج سالی که تو خونه ی حاجی بودی و من

مجردی زندگی می کردم تختم خالی نمی شد ... من ضعیف
شدم چون تورو نداشتم ، تو نبودی ، از هرطرف تحت

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 
 

 

  

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

فشار بودم ... کاش دستم میشکست و اون شب نحس مست
نمیکردم یا اون قرصارو نمیخوردم ... تقصیر من بود ،

میدونم ... تو خانمی کردی بخشیدی اینم میدونم ... تا
آخرش ممنونتم هستم که یک شانس دیگه دادی ... به جون
درنا قسم که اگر بیشتر از تو سر اون ماجرا زجر نکشیده

باشم کمترم نکشیدم

کالالفه و ناراحت دستم را از گردنش به موهایش رساندم و
نوازشش کردم :

_ باشه دیگه ... بابا من بهم ریختم چندوقته ... تو
عصبانیت از دهنم پرید

_ بقیه وقتا بهش فکر کردی که تو عصبانیت از دهنت
پریده! اون شبی که اکتای مرد از سمت پنجره کلبه خواستم
بیام تو چون اون سمت نسبت به پله ها کمتر سوخته بود ...

میدونی وقتی اکتای از کلبه بیرون نیومد چندبار خودمو
لعنت کردم که چرا من زودتر بهت نرسیدم؟ که کاش من تو

اون کلبه پیش زن و بچم بودم اما دخترای اون بی پدر
نمیشدن و چنین حالی رو تجربه نمیکردیم

بغض کرده انگشتم را روی لب هایش گذاشتم
قطعا من بدون امیرواالال زنده نمیماندم!



 

 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

دستم را میان دستش گرفت و از روی لبش برداشت :

_ درضمن دیگه سر هر موضوع کوچیک و بزرگی جون
خودتو قسم نده

موزیک که تمام شد دست هایم را از هم باز کرد و بدون
حرف دیگری عقب رفت

از بقیه دورهمی چیزی نفهمیدم
چندساعتی که گذشت جمع خلوت تر شد و کمکم فقط

خودمان ماندیم

شراره و ترانه با سروصدا داخل استخر پریدند و علیرضا
هم چنددقیقه بعد به آن ها پیوست

 امیرواالال را با همان کتشلوار داخل آب پرت کرد و
کیهان

خودش پا به فرار گذاشت

حتی صدای جیغ و خندههایشان هم سرحالم نیاورد

سرمای هوا باعث شد همه جز امیرواالال و علیرضا در
عرض چنددقیقه از استخر خارج شوند

او اما همراه علیرضا با نوشیدنی هایشان سرگرم بودند

جگوار سبا ساالالر 



 

 

امیرواال غر زد :

_ زودتر از من پریدی بیرون کارارو بندازی گردن ما؟

لب های علیرضا از سرما کبود شده بود :

_ خودتو جمع کن بابا از صبح بخاطر جنابعالی پاره شدم

امیرواال با خنده دستش را درهوا تکان داد و من لبخند
زدم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

آنقدر در افکار خودم غرق بودم که نفهمیدم چه زمان همه
جز ما و علیرضا از باغ خارج شدند

علیرضا همانطور که حوله را روی موهایش انداخته بود
دسته کلیدی را در آغوشم انداخت :

_ من میرم دارم یخ میزنم ... حواستون باشه درارو قفل
کنید

_



سبا ساالر

جگوار 

_ ممنون علیرضا ... خوش گذشت

به حالت عجیبی تعظیم کرد و میان صدای خنده هایمان دور
شد

امیرواال رو به من اشاره زد :

_ بپوش بریم

صدایش سرمای سرشب را نداشت اما هنوز هم دلخوری
در آن موج می زد

از جا بلند شدم و به اتاق برگشتم که چشمم به کشویی که 
شراره نشان داده بود افتاد

دودل نگاهی در آینه به خودم انداختم و بعد چشمانم خیره
ساعت ماند

یک بامداد!

درنا خوابیده بود
همین چنددقیقه پیش خبر گرفته بودم

نفس عمیقی کشیدم و کشو را باز کردم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

   

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

مایو دو تکهای که بند هایش پشت گردن بسته میشد و
هنوز مارک داشت را باالال گرفتم

با لبخند پلیدی لباس هایم را از تن درآوردم ، مایو را
پوشیدم و موهایم را باز کرد
را دوست داشتم  Rفر ریزشان

آرایش تمام قسمت های صورتم را جز چشم هایم پاک کردم
و محتاط از اتاق خارج شدم

دست هایش را روی دیواره استخر دراز کرده بود ، سرش
را عقب گرفته و چشم هایش بسته بود

 به لیوان نوشیدنی خالیاش انداختم و گیالالس کوچکی
نگاهی

برای خودم پر کردم

آرام جلو رفتم
کت شلوار خیسش را کنار استخر روی صندلی انداخته بود

تا زانو که وارد آب شدم از شدت سرما دندان هایم بهم
خورد

از حرکات آب چشم هایش را باز کرد و خیره ام ماند اما
من نگاهش نمیکردم ، تنها زیرچشمی زیرنظرش داشتم

جگوار سبا ساالالر 



 

_ 

 لب استخر ، روبه روی او نشستم و خم شدم
مشت کوچکی از آب را روی ران هایم ریختم تا به دمای

آن عادت کنم

دوباره که خم شدم متوجه سنگینی نگاهش روی باال تنه
مایو شدم و به سختی خودم را کنترل کردم تا به خنده نیوفتم

باالخره آرام وارد آب شدم
موهای بلندم را با دست باالی سرم نگه داشتم تافعال خشک

بمانند

اینبار حرکت مردمک هایش روی موهای درهم پیچ خورده
ام لغزید و دیدم که بی حواس لیوان خالی از نوشیدنی اش

را سمت دهانش برد

قبل ازینکه او متوجه شود لبخند را از روی لب هایم پاک
کردم و تا گردن زیرآب فرو رفتم

از شدت سرما دندان هایم بهم خورد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

 به دیواره استخر تکیه دادم و گیالالس را سمت دهانم
کنارش

بردم که لحظه آخر دستم را گرفت و آرام لب زد :

_ نخور

_ تو قراره رانندگی کنی ... تو نخور!

آرام زمزمه کرد :

_ من هنوز جا دارم

_ منم اولیمه ... میخوام ببینم چه مزهایه

روبهرویم ایستاد و خودش را جلو کشید
انقدر جلو که از یک سمت کمرم به دیواره استخر فشرده

شد و از سمت دیگر به امیرواالال برخورد کردم

صورتم را باالال گرفتم
قطرات آب از لب های کبود شده ام چکه کرد و مژه هایم

خیس بود

در سکوت در چشمانش زل زدم که ناگهان گیالالس را از
میان انگشتانم بیرون آورد و یک نفس سر کشید



 

 

پیشانی ام را به پیشانی اش چسباندم و آرام لب زدم :

_ خوشم اومد

سری تکان داد و خواست فاصله بگیرد که اجازه ندادم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

هم زمان موهایم را چنگ زد و لب هایش را روی لب هایم
گذاشت و با ولع بوسید

با زبانش زبانم را به بازی گرفت و قبل ازینکه بتوانم
همراهی کنم کمی فاصله گرفت

صدای نفس زدن هایمان در فضا پیچید و او کنار گوشم
زمزمه کرد :

_ از مزهاش خوشت اومد؟!

گیج نگاهش کردم و تازه متوجه طعم تلخ نوشیدنی شدم

زبانم را در دهانم چرخاندم و خیره نگاهش کردم

_



 

 

  
 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

دستم را دور گردنش انداختم و خودم را باالال کشیدم

پاهایم که دور کمرش حلقه شد با هردو دست پهلوهایم را
گرفت :

_ بریم

حلقه دستانم دور گردنش محکمتر شد

شک نداشتم حرف که میزدم گرمی نفسهایم را روی
صورتش احساس میکند

درست مثل خودم که برخالالف همیشه از بوی شرابی که
میداد متنفر نبودم

خیره در چشمانش پرسیدم :

_ هنوز دلخوری؟

گوشه لبش سمت باالال کج شد :

_ یکم

_ دلخور نباش



سبا ساالر

جگوار 

خندید :

_ بچه پررو

با دست هایش که روی پهلوهایم بود پوستم را نوازش کرد
و ادامه داد :

_ یخ زدی که جوجه کوچولوم

کمرم را گرفت و سعی کرد بلندم کند و روی لبه استخر
بنشاندم که اجازه ندادم :

_ چیکار می کنی؟

_ بریم بیرون ... سردته

آنقدر سرم را نزدیک بردم که بین لب هایمان فاصله ی
زیادی نماند :

_ خب گرمم کن

موهایم را گرفت و سرم را سمت خودش هل داد
لب هایمان بهم چسبید

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

اینبار برخالف بار قبل مالیم بوسیدم

آرام لب هایم را بوسید و هم زمان موهایم را نوازش کرد و
بعد از دقیقه ای فاصله گرفت

لبه ی استخر نشاندم
مخالفت نکردم

زانوهایم را از هم فاصله داد و دستی به موهایش کشید و
از روی پیشانی اش کنارشان زد

خودش را میان پاهایم جا داد و چانه ام را گرفت
صورتم را پایین کشید و دوباره بوسیدم

هر دو دستم را روی شانه هایش گذاشتم و به نرمی
همراهی کردم

_ 

تا زمانی که نفس کم نیاوردیم جدا نشدیم
باالخره کمی فاصله گرفت ، پیشانی اش را به پیشانی ام

چسباند و خیره به چشم هایم زل زد

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

ناخوداگاه کف دستم را به گونه اش چسباندم و ارام
نوازشش کردم

دلیل اشکی که در چشم هایم جمع شده بود را نمیدانستم

بدون فکر لب زدم :

_ میدونی تو این دنیا تورو از همه بیشتر دوست دارم؟

لبخند زد
چشم هایش مثل قبل دلخور نبود

_ تو میدونی من تو این دنیا فقط تورو دوست دارم؟!

با خنده سر تکان دادم :

_ دروغگو

برخالالف من نخندید :

_ دروغ نمیگم

_ پس درنا چی؟



 

 

 
 

  

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ درنا رو دوست دارم چون تو بهم دادیش ... درنا بخشی
 توعه ... مگه میشه امیرواالال یک قسمت از تورو دوست

از
نداشته باشه؟

لبخندم عمیق تر شد :

_ مامانت ، مامانگلی ، المیرا ... یک عالم آدم داری برای
دوست داشتن

مثل پسربچه ها ابروهایش را باالال انداخت :

_ تو رو یک جور دیگه دوست دارم ... یک جور عجیب
االالی ... میدونی من هیچوقت کسی رو برای خودم

نداشتم ... آتوسا رفت ، المیرا رفت ، همیشه فکر میکردم
روزی که عاشق یکی بشم چیکار کنم که بمونه ، چی بگم

بهش ، چطور رفتار کنم که نره اما االالن به خودم اومدم و
میبینیم از نبود تو نمیترسم ... بزرگترین ترسم این نیست
که ترکم کنی و روزی پیشم نباشی ... بزرگترین ترسم اینه
ناراحت باشی یا از چیزی اذیت بشی حالت خوب نباشه ، 

آرام زمزمه کردم :

_ عشق این شکلیه؟



سبا ساالر

جگوار 

بی خیال سر تکان داد :

_ عشِق من این شکلیه ... حال دِل تو که خوب باشه حاِل
دلم عالیه ... پس با هر چیز کوچیکی حاِل دلتو بد نکن

جوجه م ... هی به گذشته فکر نکن ، نترس ، خودتو اذیت
نکن ... بذار هرچی می خواد بشه مهم اینه تهش یک

امیرواال هست با یک االی که حاِل دلشون باهم خوبه ...
گوربابای بقیه اصال

_ 

همانطور که گونه اش را نوازش می کردم بغض کرده خندیدم
:

_ حاال چرا آخرشو خراب می کنی؟!

بدخلق با انگشت به نوک  بینی ام کوبید :

_ گیر نده ... مغزم یخ زده

سرمای هوا غیرقابل تحمل شده بود اما هیچ کدام دل
نمی کندیم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

با انگشت دو سمت لب هایم را فشرد
لب هایم شکل ماهی به خودش گرفت و او خندید :

_ پاشو بچه ... لبات کبود شده

همانطور که لب هایم جمع شده میان انگشتانش بود تخس
ابرو باال انداختم که خندید

خودش را باال کشید و با صدا لب هایم را بوسید

خواست فاصله بگیرد که اجازه ندادم

با پاهایم بدنش را ثابت نگه داشتم و او بدون مخالفت لب
هایش را سمت گردنم کشاند

باد سردی وزید
هردولرزیدیم

بوسه ای آرام و طوالنی سرشانه ام زد و لب هایش را تا
پایین گردنم کشید

دستش که سمت بند های مایوام رفت عطسه ی آرامی زدم و
خودم را در آغوش کشیدم :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ یخ زدم

اینبار او تالفی کرد و کوتاه نیامد

با خنده ای بدجنس بوسه های ریزش را تا قفسه سینه ام 
ادامه داد

 دستش از روی پهلوهایم سمت کمرم باال رفت

ناخواسته ناخن هایم را در پوست شانه اش فرو بردم و نالیدم
:

_ سردمه

دست هایش نوازش وار باال آمد و مشغول باز کردن گره
های مایو ، پشت گردنم شد :

_ مگه نگفتی گرمت کنم؟!

هم زمان که از سرما می لرزیدم خندیدم :

_ تو توی آبی ... من دارم یخ می زنم

گره آخر را باز کرد و کمرم را کشید :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ پس تو هم بیا توی آب

قبل ازینکه بتوانم مخالفتی کنم داخل استخر پرت شدم

_ 

 آمادگی نداشتم و پاهایم دور کمر او حلقه بود

انتظار افتادن نداشتم!
در آب فرو رفتم که دستی شانه هایم را گرفت و باال کشیدم

باال آمدن سرم از زیر آب هم زمان شد با گرمای لب هایش
روی لب هایم

از ترس دوباره فرو رفتن پاهایم را دور کمرش حلقه کردم
و گردنش را چنگ زدم

از قصد ناخن هایم را از گردن تا کمرش کشیدم و او
کمرنگ اخم کرد

شک نداشتم آثار ناخن هایم روی پوستش می ماند

بند های مایو از روی شانه ام سر خورد و پایین افتاد

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

  

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

بیشتر از آن تحمل سرما را نداشتم و چانه ام به لرزه افتاده
بود

بی توجه به من دندان هایش را روی گونه ام فشرد و هم
زمان بندهای آویزان مایو را پایین تر کشید

موهایش را چنگ زدم و آرام نالیدم :

_ نکن جای دندونات رو لپم میمونه

به دیواره استخر تکیهام داد و بیتوجه دندان هایش را به
آرامی به پوست گردنم فشرد

نفس عمیقی کشیدم ، موهایش را محکم تر چنگ زدم و
نالیدم :

_ امیر

بدون اینکه سر بلند کند از لحن ملتمسم آرام خندید و با
صدایی بم زمزمه کرد :

_ جون؟



سبا ساالر

جگوار 

چشمانم را بستم و حرفی نزدم
سرشانه ام را آرام گاز گرفت و دوباره پرسید :

_ جوِن امیر؟

موهایش را مشت کردم و او صورتش را پایین تر کشید و
دوباره آرام پوستم را گاز گرفت :

_ چی میخوای؟

لب هایم از بدجنسی اش کش آمد و او پایین تر را بوسید :

_ تمومش کنم؟

دوباره دندان هایش را فشرد و همانطور که نوازشم می کرد
با شیطنت ادامه داد :

_ چی شد پس؟

_ 

چشم هایم را باز کردم و با یک حرکت خودم را باال کشیدم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 
 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

لبه استخر نشستم و لبه های مایویی که تا شکمم پایین آمده
بود را دوباره باالال کشیدم

برای ثانیه ای نگاهش روی بدنم ماند
از حواس پرتی اش استفاده کردم و قبل ازینکه بتواند مچ

پایم را بگیرد با خنده عقب پریدم

صدایش شاکی بود :

_ کجا؟

خودم را در آغوش کشیدم و سمت خانه دویدم :

_ یخ زدم

با جدیت هشدار داد :

_ االالی برگرد

سرم را باالال انداختم :

_ تو بیا

در را باز کردم و وارد شدم

جگوار سبا ساالالر 



 

 

 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

صدای معترضش را هنوز هم میشنیدم :

_ نمیای؟ من ازین استخر بیام بیرون بد میشه برات

قبل ازینکه دور شوم با خنده "بروبابا" بلندی گفتم و وارد
اتاق شدم

کشو را باز کردم و چشمم به حوله های تمیز افتاد
از شدت سرما سر انگشتانم مور مور میشد

خودم را حوله پیچ روی کاناپه انداختم و همانطور که از
سرما میلرزیدم صفحه موبایلم را روشن کردم تا خبری از

درنا بگیرم

ساره و سه پیام از چاوش تماس های بیپاسخِ 

" احیانا قرار نیست تشریف بیارین؟! "

"نکنه شبم میمونید؟ بچه رو انداختید به جون ما خودتون
رفتید صفاسیتی؟!"

آرام خندیدم که موبایل از دستم کشیده شد" کوفتتون بشه "

جگوار سبا ساالالر 



سبا ساالر

جگوار 

ترسیده جیغ کشیدم :

_ امیرواال

آب چکان روبرویم ایستاده بود و تیز نگاهم می کرد

قبل ازینکه بتوانم دور شوم کمرم را گرفت و بلندم کرد و با
یک حرکت روی شانه اش انداخت

مشتم را به کمرش کوبیدم و صدای خنده ام بلند شد :

_ بذارم پایین

سمت در خروجی که رفت بلند جیغ زدم :

_ نه

آرام روی ران پایم کوبید و خونسرد ، پیروز خندید :

_ آره!

_ 

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

التماس آمیز جیغ کشیدم :

_ نه نه ... یخ زدم ... سرما میخورم درنا هم میگیره

انگار دلش به حالم سوخت که مسیرش را عوض کرد و
روی کاناپه پرتم کرد

با خنده بند های مایو را کشیدم و با پا لگد آرامی به زانویش
کوبیدم :

_ اگر درنا نبود میخواستی بندازیم تو استخر؟ دلت میومد؟

بی خیال سر تکان داد :

_ میومد

پایم را بلند کردم تا لگد دیگری بکوبم که مچم را گرفت و
خودش را روی بدنم انداخت

صدای خنده ی بلندم در پذیرایی خانه پیچید و او بندهای مایو
را از میان انگشتانم بیرون آورد

دستم را دور گردنش حلقه کردم :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ شب بمونیم دوستت ناراحت نشه

بدون اینکه نگاهم کند مطمئن ابرو باال انداخت :

_ نمیشه

کنجکاو همانطور که روی کاناپه دراز کشیده بودم به
اطراف خیره شدم

تابلوهای خوش رنگ روی دیوارها را دوست داشتم :

_ اینجا مال شراره ست؟ یا ترانه؟ البته کلیداش دست
 علیرضا بود ... شریکی خریدن؟ برای آتلیه؟

بد عنق گونه ام را نوازش کرد :

_ چه قدر حرف میزنی االی!

به چشمان کالفه و صورت بداخالقش نگاهی انداختم و
سعی کردم نخندم اما نشد

از شنیدن صدای بلند خنده ام خنده اش گرفت و اخم هایش
باز شد

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

 
 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

دست هایم را دو سمت صورتش گذاشتم و گونه هایش را
کشیدم :

_ بخند نترس

به لبخند کوچکی اکتفا کرد و همانطور که بندهای مایو را
از کمرم رد میکرد لب هایم را بوسید

با لبخند در آغوشش فرو رفتم و نفس عمیقی کشیدم

حالم را با زمان آمدنمان مقایسه کردم...

انگار تنها یک نفر در این دنیا وجود داشت که می توانست  
عصبیام کند ، اشکم را در بیاورد ، به مرز جنون برساندم
و بعد خودش آرامم کند  

طوری که انگار هیچ زمان غمی در دلم نبوده...

امیرواالال حق داشت
ما بهم وصل شده بودیم...

او هم خوب میشد ، ِل  من که خوب بود ، حال د  حال د ِل 
دل من هم خوب میشد و ِل  او که خوب بود ، حا  حال د ِل 

من چه قدر عاشق این اتصالمان بودم....

جگوار سبا ساالالر 



 

_ 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

پیراهن مردانه اش تنم بود و خواب آلود روبه روی یخچاِل
خالی ایستاده بودم اما هیچ خبری نبود

تنها کمی از میوه و شیرینی های دیشب و قسمتی از جوجه
کباب ها به چشم می خورد

صدای قطع شدن آب از حمام آمد و چندثانیه بعد دست
هایش دور کمرم حلقه شد

چانه اش را روی شانه ام گذاشت به خودش فشردمR که غر
زدم :

_ خیسم کردی

گاز آرامی از گونه ام گرفت :

_ باز که از دنده ی چپ بیدار شدی بچه

آرام خندیدم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

_ گرسنمه

ته ریشش را به پوست شانه ام مالید و باعث شد بیشتر در
خود جمع شوم :

_ بپوش بریم ... تو این یخچال چیزی پیدا نمی شه که ...
اینجا اکثر اوقات خالیه

از شدت گرسنگی حالت تهوع گرفته و کالفه بودم
حتی فکر اینکه با شکم گرسنه صبر کنم هم زجرآور بود

زیرلب غر زدم :

_ صبر کن یک چیزی پیدا کنم ... نیم ساعت دیگه بریم

 کمی فاصله گرفت و نگاهی به پاهای برهنه ام انداخت
بدجنس زمزمه کرد :

_ موافقم ... دیر نمیشه که

با خنده سری به تاسف تکان دادم و سیب زردی از یخچال
بیرون آوردم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

بی توجه به ابروباالال انداختن هایم قصد نزدیک شدن داشت
که صدای موبایلش بلند شد

گازی به سیب زدم و دستم را روی سینه اش فشردم تا
نزدیک تر نیاید :

_ برو جواب تلفنتو بده

با شیطنت بینیاش را چین انداخت و بلندم کرد
روی میز چوبی نشاندم و زمزمه کرد :

_ بیخیالش بابا

خسته عقب هلش دادم و گاز دیگری زدم
به نظرم خوشمزه ترین سیب دنیا میآمد!

_ شاید مامانگلی باشه

_ مامانگلی خوابه

_ حتما میخواد از درنا خبر بده

_ درنا هم خوابه



سبا ساالر

جگوار 

معترض صدایش زدم :

_ امیرواال!

_ 

کمرم را گرفت و مردانه خندید :

_ یک گاز

سیب را جویدم و ابرو باال انداختم
سرش را نزدیک آورد و من خودم را عقب کشیدم

همانطور که در تالش بود صورتش را به صورتم برساند
دوباره خندید :

_ بوس ... بوِس کوچولو!

ابروهایم را باال انداختم و او با تاسف سر تکان داد :

_ بی شرف ... حداقل یک گاز از سیبت بده

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

  

 

 

  

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

بی حواس سیب را جلوی دهانش گرفتم اما او بهجای سیب
انگشت اشاره ام را به دندان گرفت و فشرد

صدای زنگ موبایل قطع و پس از چند ثانیه دوباره بلند شد

با زانو عقب هلش دادم
 با بلند شدن جیغم دندان هایش را از هم فاصله داد و

باالالخره
همانطور که عقب میرفت بوسهی کوچکی سر شانه ام که

از یقه پیراهن مردانه اش بیرون افتاده بود زد :

_ از جوجه ها بردار گرم کن بخور انرژی داشته باشی ...
منم میام جوجه میخورم

بیحواس سرم را باالال انداختم :

_ من نمیخورم ... برای تو گرم میکنم

_ منم نمیخوام

_ مگه نگفتی میای جوجه میخوری؟!

صدای پر از خنده اش از داخل اتاق آمد :



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ به جوجه های توی یخچال کاری ندارم من جوجهی
خودمو گفتم!

آرام خندیدم و از روی میز بلند شدم
ظرف شیرینی را از یخچال بیرون آوردم

 که تمام شد باالالخره کمی احساس سیری کردم اما از
سومی

امیرواالال خبری نبود

آرام سمت اتاق رفتم و کنار چارچوب در ایستادم

با جدیت خداحافظی کرد و موبایل را روی تخت انداخت

پای راستم را جلوتر گذاشتم و دست به سینه سر تکان
دادم :

_ کی بود؟!

سرش را بلند کرد و با مکث کوتاهی جواب داد :

_ اصالالن

نگران لب گزیدم :

_ چرا به خودم زنگ نزده؟ چی گفت؟

جگوار سبا ساالالر 



 

_ امروز دادگاه محمد بوده

_ 

ابروهایم درهم فرو رفت :

_ خب؟

_ هنوز حکم ندادن اما میثمی به اصالن گفته به نفع ما پیش
می ره ... دیر و زود داره اما نمی تونه فرار کنه نگران

نباش

میثمی وکیلی بود که مهراب معرفی کرده بود
امیرواال هزینه ی باالی وکیل را داده و خودش همراه

اصالن پیگیری می کرد

می دانستم عالوه بر من او هم حواسش به دخترهاستR و از
حالشان باخبر است

انگار او هم مثل من در فکر آن ها بود که ادامه داد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

  

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ دندون سوگولم خوب نشده بود ... چندبار به اون مامان
لجبازش گفتم اینطوری خوب نمیشه نیاز به عصبکشی

داره اصالال باید دکتر معاینه کنه و عکس بگیره اما پاشو
کرد تو یک کفش که ماهایی که اینجا بزرگ شدیم مگه با

دکتر و دندونپزشک و عکس بوده که حاالال بچه رو
بیاریم ... اینم شد نتیجهاش که بچه چندشب از درد نخوابه

با تاسف سر تکان و از جا بلند شد :

_ با اصالالن حرف زدم اگر تهران نمیان حداقل اردبیل
ببرش پیش دندونپزشک

دکمه های لباسم را باز کردم تا پیراهنش را پس دهم :

_ آره منم اون سری برای واکسنای سمن یاداوری کردم

ارام ادامه دادم :

_ پولم فرستادم ... یعنی میدونم پول دارن و از لحاظ مالی
مشکلی ندارن اصالال اما...

ثانیه ای مکث کردم و ادامه دادم :



 

 
 

 

 

 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ نمیدونم چطوری بگم ... از همین راهای کوچیک
خودمو آروم میکنم دیگه ... نزدیکم نیستن که بتونم برم
دیدنشون ، آیدام زیاد خوشش نمیاد زنگ بزنم بهش اما با

سوگول حرف میزنم

دکمهی آخر پیراهن را باز کردم
حوله ای که دیشب من استفاده کرده بودم روی شانه اش

افتاده بود و تنها شلوار طوسی رنگش را به پا داشت

روی بدنم خم شد و گونه ام را بوسید :

_ منم یک فکرایی دارم ... تو نگرانشون نباش

نگاهی به دست هایم که آخرین دکمه را باز میکرد انداخت
و چشمک زد :

_ چیکار میکنی؟

_ پیراهنتو پس بدم بپوشی بریم

بینیاش را چین انداخت :

_ واقعا فکر کردی االالن اینو در بیاری میریم؟ اتفاقا تا
چندساعت دیگه هم موندگار میشیم

جگوار سبا ساالالر 



 

_  

مشتم را آرام روی شانه اش کوبیدم و با خنده عقب هلش
دادم :

_ بیا بپوش اذیت نکن توروخدا ... دیگه بیشتر از این
نمی تونم از درنا دور باشم

بی رغبت فاصله گرفت و غر زد:

_ فقط چون خودمم دلم براش تنگ شده

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

چاوش با چشمانی ورم کرده از خواب در خانه را باز کرد
و چپ چپ نگاهمان کرد :

_ فرمایش؟

سعی کردم کنارش بزنم :

_ برو کنار چاوش ای بابا ... بچه ام کو؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

مامان گلی از داخل تذکر داد :

_ چاوش بیا کنار مادر چرا جلو راهشونو گرفتی؟

چاوش دوباره چشم غره رفت :

_ چه بچه م بچمی هم میکنه ... دیشب بچه نداشتی؟ تا صبح
سه بار بیدارم کرد

مامان گلی گفت:

_ چرا دروغ میگی آخه مادر؟ صدای خروپفت ثانیه ای
قطع نشد

امیرواال خندید و عقب هلش داد :

_ برو اونور خرس گنده

از زیر دستش فرار کردم و وارد خانه شدم :

_ همینو بگو ... پاشو برو اصال چاوش ... کار و زندگی
نداری مگه تو؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

 
 

 

 

  

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

سمت درنا که در آغوش مامان گلی بود دویدم
صدای بهت زدهی چاوش در فضا پیچید :

_ شنیدی مامانگلی؟! عه عه عه ... خجالتم نمیکشه بیشعور

صورت مامانگلی را با عجله بوسیدم و بعد درنا را از
آغوشش بیرون کشیدم

با چشمان درشت شده نگاهم میکرد

_ سالالم دورت بگردم ... آخ دلم برات تنگ شده بود ...
اونطوری نگاه نکن میخورمتا

لبخند کمرنگی زد و دست هایش را باالال آورد

انگشت های کوچکش را تک به تک بوسیدم که موزیک  
مسخرهای با بلندترین صدا در گوشم پیچید و درنا ترسیده

زیر گریه زد  

 از آغوشم بیرون کشیدش و هم زمان به چاوش غر
امیرواالال

زد :

_ این چه آهنگ مسخرهایه بچهم وحشت کرد



سبا ساالر

جگوار 

درنا را آرام کمی باال انداخت :

_ جان؟ ولش کن این خره حالیش نیست بابایی گریه نکن

مامان گلی ترسیده روی گونه اش کوبید :

 _ نکن بچه میفته زبونم الل

صدای چاوش که جدی شد سر هر سه نفرمان سمتش
برگشت :

_ چند ثانیه گریه نکن سیما بفهمم چی می گی

_ 

امیرواال متفکر ابرو درهم کشید :

_ چی شده؟

چاوش بی توجه به او پرسید :

_ االن کجایین؟ حالش چطوره؟ بردینش بیمارستان؟

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

مامان گلی نگران زمزمه کرد :

_ خدایا ... چی شده چاوش؟

چاوش دستش را باال آورد تا آراممان کند و ادامه داد :

_ باشه داریم میایم

تماس را که قطع کرد امیرواال درنا را در آغوشم گذاشت و
سمت چاوش رفت :

_ چی شده؟

_ حاجی قلبش  گرفته ... از دیشب بردن بیمارستان

آرام پرسیدم :

_ حالشون خوبه؟ چرا االن خبر دادن پس؟

_ مش خسرو زنگ زده آمبوالنس باهاش رفته
بیمارستان ... کسی عمارت نبوده ... به سیما هم االن خبر

دادن اما دکترا گفتن خطر رفع شده

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

خدارو شکر آرامی زمزمه کردم و چشمانم را به زمین
دوختم

برخالالف انتظارم دلم به حالش سوخت
زیادی تنها بود...

اخم های امیرواالال عمیق تر شد اما حرفی نزد

در عوض مامان گلی ناراحت و نگران جواب داد :

_ حالش چطوره؟ الهی بمیرم همه اومدیم اینجا از دیشب
حاجی تنها مونده ... کاش حداقل تو میموندی چاوش

بدون اینکه منتظر جوابی از سمت چاوش باشد از جا بلند
شد :

_ بریم بیمارستان ... امیر توهم میای مادر نه؟

امیرواالال به گوشهی میز خیره بود
چیزی نگفت

مامان گلی که دستش را روی شانه اش گذاشت از فکر
بیرون آمد :

_ چی؟

جگوار سبا ساالالر 



 

 

   
  

 

 

 

 

امیرواال گرفته پوزخند زد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ میگم میای؟ با هم بریم ... میدونم دلخوری مادر اما تو
این شرایط باید ناراحتیارو بذاری کنار ... من مطمئنم
بچهی تورو ببینه روحیهش خوب میشه ... نمیدونی

که شماها زنگ میزنید و من از درنا میپرسم  Rهرسری
چطور با دقت گوش میده ... کسی متوجه نشه من که دیگه

میدونم

امیرواالال به درنا که انگشت شستش را میمکید زل زد و
سکوت کرد

مامانگلی غمگین ادامه داد :

_ خدا لعنت کنه اون مریم ابلیس رو ... از زمانی که
اونطور آبروریزی کرد و هر روز هرروز تن این پیرمرد

رو میلرزوند این درد قلب شروع شد وگرنه حاجی مشکلی
نداشت ... کاش هیچ وقت پای اون دختر به زندگیمون باز

نمیشد

_



سبا ساالر

جگوار 

_ خود کرده را تدبیر نیست مامان گلی...

چاوش نزدیک آمد :

_ پاشو مامان گلی ما بریم

مامان گلی ناراحت زمزمه کرد :

_ بدون امیر آخه؟

چاوش سعی کرد متقاعدش کند :

_ وقت زیاده امیرم میاد ... ما بریم یکم فکر کنه ...
نمی تونیم امیر و االی رو مجبور کنیم که ... یادت رفته بار
قبل رو؟ ما دخالت نکنیم هرجور صالح خودشونو بچه شونه

امیر بی حوصله خندید :

_ این روی چاوش رو ندیده بودیم هیچ وقت

مامان گلی لبخند تلخی زد و آه کشید :

_ هرجور خودت می دونی مادر ... ما میریم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 
 

  

 
  

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

درنا دوباره به گریه افتاد و مامانگلی همان طور که حاضر
میشد گفت :

_ وقت شیرشه ... فکر کنم دلشم درد میکنه از صبح
ناآرومه

رو به صورت غمگینش لبخند زدم :

_ شما برید خیالتون راحت ... االالن براش شیر درست
میکنم

صورت درهمش را که دیدم رو به درنا ادامه دادم :

 خیلی زحمت کشیدید از دیشب ... انشاءهللاهللاهللاهللا دخترم
_

بزرگشه خودش جبران میکنه مگه نه مامانی؟

درنا محکم تر شستش را مکید و مامانگلی با لبخندی گرفته
زیرلب قربان صدقه اش رفت

آنقدر نگران و سردرگم بود که این بار برخالالف همیشه
هشدار نداد سعی کنم با شیر خودم سیرش کنم نه شیرخشک

تنها که شدیم امیرواالال هنوز روی کاناپه نشسته و متفکر با
ابروهایی درهم به میز خیره بود

جگوار سبا ساالالر 



 

درنا را سمتش گرفتم :

_ چنددقیقه حواست بهش باشه من شیر درست کنم واسش

آرام جواب داد :

_ بذارش رو مبل حواسم هست

_ بغلش بگیر امیر از رو مبل میوفته رو زمین

باالخره سرش را باال آورد و با اخم نگاهم کرد :

_ نوزاد مگه غلت می زنه که بیوفته؟

وارفته ابرو باال انداختم :

_ وا چته؟

درنا دوباره با صدایی بلند به گریه افتاد
کالفه از آغوشم گرفتش :

_ هیچی ... برو من حواسم هست ... شیر درست کن آروم
بشه حوصله ندارم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

_ 

خواستم حرفی بزنم اما پشیمان شدم
شیشه ی شیر را از روی میز برداشتم و سمت آشپزخانه

رفتم

تمام مدت صدای گریه ی درنا آرام نشد

مشغول شستن شیشه شیر بودم که امیرواال شاکی صدایم
زد :

_ االی؟

دستم را زیر آب ولرم نگه داشتم :

_ صبر کن یکم

_ هالک شد بچه

شیر آب را بستم و با چشم دنبال فالسک گشتم :

_ میام االن

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

 
 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

با پیدا کردن فالالسک خالی کالالفه پوف کشیدم

شعله را روشن کردم و منتظر ماندم آب جوش بیاید

صدای جیغ های درنا بلندتر شد
این وضعیت در این دو ماه زیاد برایم پیش آمده بود

صفحه موبایلم که روی میز روشن شد پیامکی که از طرف
دینا رسیده بود را باز کردم و لبخند زدم

_ درنا کبود شد از گریه تو اینجا گوشی دستته؟!

صدایش بیحوصله و عصبی بود

میدانستم بهم ریخته است
نه بخاطر گریه های درنا بلکه بخاطر وضعیت حاجی

اینکه پدربزرگش با مرگ دست و پنجه نرم میکرد و او
کنارش نبود برایش سنگین بود

شعله را خاموش کردم :

_ منتظر بودم آب جوش بیاد چیزی نشده که

جگوار سبا ساالالر 



 

_ نمی بینی حالشو؟!

آرام خندیدم :

_ بچه ست دیگه پیش میاد ... تو صبح تا شب نیستی ندیدی

هم زمان صدای زنگ موبایلم بلند شد
روی صفحه اسم دینا به چشم میخورد

امیرواال عصبی فالسک را کشید :

_ بده به خودم تو حواست اینجا نیست

خواست فالسک را از دستم بیرون بکشد که فالسک سمت
درنا کج شد

وحشت زده بچه رو عقب کشیدم و او زودتر از من دستش
را روی صورت درنا گرفت

_ 

چندقطره آب داغ روی دست مردانه اش ریخت

 فالسک را راست نگه داشت و خشمگین سر تکان داد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

  

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

درنا را در آغوشم تکان دادم و دست امیرواالال را سمت
صورتم گرفتم :

_ جوش بود آبش ... ببینم دستتو

دستش را عقب کشید :

_ نمیخواد تو اونو ساکت کن جای اساماس بازی

بدون حرف سمت اتاق رفت و در را بست
سر شیشه را که در دهان درنا گذاشتم آرام گرفت

صورتش را به سینه ام تکیه دادم و دستم را آرام روی
کمرش کشیدم و آنقدر این کار را ادامه دادم تا چشم های

کوچکش بسته شد

روی پتو گذاشتمش و در اتاق را باز کردم

دستش روی چشمانش بود و با باالالتنه برهنه روی تخت
دراز کشیده بود

آرام کنارش نشستم :

_ خوابیدی؟!

جگوار سبا ساالالر 



 

آرام سر تکان داد و سکوت کرد
خودم ادامه دادم :

_ چاوش زنگ زد گفت خطر رفع شده تا پس فردا هم
مرخص می کنند

زمزمه وار گفت :

_ خوبه

_ بخاطر حاجی نگرانی؟

_ نه

دروغ می گفت
می شناختمش اما اصرار نکردم...

_ طبیعیه که بخاطر وضعیتش ناراحت باشی ... منم
ناراحتم ... هرچی باشه پدربزرگته

بدون هیچ آمادگی گفت :

_ برای دوهفته ی دیگه بلیط پیدا کردم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

حرفی نزدم
هنوز رفتنمان باورم نمیشد...

بهت و ناباوری ام را حس کرد که ادامه داد :

_ تا یک ماه هم میتونیم صبر کنیم اما المیرا خیلی
تنهاست ... وضعیت آتوسا خوب نیست ... ما هم اینجا

کاری نداریم هرچه زودتر بریم بهتره نه؟

در سکوت سری به نشان مثبت تکان دادم
انگار با تایید من کمی خیالش راحت شد که زمزمه کرد :

_ خوبه...

_ 

"امیرواال"

درنا با چشم های باز از روی میز آشپزخانه خیره نگاهم
می کرد

موبایلم روی پاهایش بود و صدای زن از داخل کلیپ به
گوش می رسید :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

   

 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ یک قاشق چای خوری وانیل اضافه کنید

سر تکان دادم :

_ پیدا نکردم

زن ادامه داد :

_ یک قاشق چایخوری بکینگپودر

پودری که احتمال میدادم بکینگپودر باشد را اضافه کردم
و زن ادامه داد :

_ یک قاشق مرباخوری نمک

درنا پایش را حرکت داد ، موبایل با صفحه روی میز افتاد
و من کالالفه رو به چشمان گردش سر تکان دادم :

_ قاشق مربا خوری چه فرقی با چایخوری داره آخه؟

آرام خندید و انگشت اشاره اش را داخل دهانش فرو برد

بیتوجه با همان قاشق کوچک کمی نمک اضافه کردم و
کلیپ را کمی عقب بردم

جگوار سبا ساالالر 



 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ وقتی مواد اولیه شکل یکنواختی به خود گرفت آرد را از
صافی عبور دهید

بیحوصله آرد را بدون رد کردن از صافی اضافه کردم و
زیرلب غر زدم:

_ این سوسول بازیا چیه دیگه؟! آردش یکدسته

درنا دست هایش را از هم باز کرد و پاهایش را روی میز
کوبید

باقی مانده شیر روی موبایل چپه شد و فرش آشپزخانه را
هم خیس کرد

کالالفه با یک دست در آغوشش کشیدم و با دست دیگر
موبایل را برداشتم :

_ پنکیک درست نکردیم که هیچ ، آشپزخونه رو هم به گند
کشیدیم

دستمال کاغذی را روی موبایلم کشیدم و زیرلب ادامه
دادم :



سبا ساالر

جگوار 

_ موبایل بابارو هم همینطور

صدای خواب آلود و ترسیده ی االی که از اتاق به گوشم
رسید باعث شد سرم را باال بیاورم :

_ امیرواال؟ امیر؟

بی خیال موبایل شدم و سمت اتاق رفتم :

_ چی شد؟

با دیدنمان نفس راحتی کشید :

_ هیچی میخواستم ببینم بچه پیشته یا نه

_ 

 زودتر از من از اتاق بیرون زد و بدنش را کشید
با دیدن آشپزخانه مات ماند :

_ چیکار کردی با اینجا؟

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

نصف بیشتر ظرف ها کثیف شده بودند ، شیر میز و فرش
را خیس کرده بود و ارد روی پوست های تخم مرغی که

روی کابینت رها شده بودند ریخته بود

 درنا را دوباره روی میز بگذارم که صدایش را باالال
خواستم

برد :

_ نکن شیشهاش میشکنه بچه میفته

درنا را از بغلم گرفت و بهت زده نگاهم کرد :

_ واقعا من نمیگفتم میخواستی بذاریش اونجا؟!

صورتم را که دید با تاسف سر تکان داد و زیرلب ادامه داد
:

_ آره ... قبالال گذاشتیش!

ظرف مواد پنکیک را سمتش هل دادم و چشمک زدم :

_ بچه رو بده اینجا تو اینو ردیف کن جون من

درنا را در آغوشم گذاشت و نگاهی به محتویات ظرف
انداخت

جگوار سبا ساالالر 



 

 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

صدای موبایلم بلند شد و هم زمان درنا به گریه افتاد

االالی ظرف را برداشت و سمت اجاق گاز رفت :

_ اون گرسنشه امیر براش شیر درست کن من اینو درست
میکنم

سری به نشان تایید تکان دادم و دستم را روی دایره سبز
رنگ کشیدم

صدای چکاوک در گوشم پیچید :

_ سالالم ... خواب که نبودی نه؟

درنا جیغ زد و من خندیدم :

_ با وجود این زلزله میشه خوابید؟

آرام خندید
گوشه پیشانیام را با انگشت خاراندم :

_ چیشده سرصبحی؟ اتفاقی افتاده؟



 

 
 

 
 

 

سردرگم سکوت کردم
می دانستم رابطه ی او هم با حاجی خوب نیست

از صدایش مشخص بود معذب است

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ من بیمارستانم امیرواالال ... پیش حاج بابا

ابرو باالال انداختم
حضور چکاوک عجیب بود...

_ تو چرا؟

_ ساره که نیومد ، سیماهم شب رو باید میرفت پیش بچه
هاش ... مامانگلی فشارش پایین بود برگشت عمارت ...

شب رو چاوش بیمارستان بود که اونم دوساعت پیش
رفت ، من اومدم ... میخواستم تو اتاق نرم فقط چندساعتی
بمونم تا چاوش برگرده یا مامانگلی بیاد اما االالن میخوان

مرخص کنن ... به بابا زنگ زدم دور بود نمیتونه
برسه ... تو نمیتونی بیای؟

_



 

 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ وضعیتش چطوره؟ نمیتونی آژانس بگیری تا عمارت
برین؟

_ نه فکر نکنم بدون کمک بتونه راه بره ... دکتر گفت
ضعیف شده

 همانطور که مواد پنکیک را هم میزد تا مخلوط شود
االالی

باالالی سرم ایستاد و اشاره زد چه شده

چکاوک دوباره گفت :

_ چی شد میتونی بیای؟

_ راه میوفتم االالن ... یک ربع ، بیست دقیقهی دیگه
اونجام ... فقط چکاوک

سریع جواب داد :

_ بله؟

_ اگر چاوش یا مهراب رسیدن بهم خبر بده برگردم

تماس را که قطع کردم االالی در سکوت نگاهم کرد
کالالفه توضیح دادم :

جگوار سبا ساالالر 



 

 _ باید برم بیمارستان

ظرف را روی میز گذاشت و درنا را از آغوشم گرفت :

_ محسن کجاست پس؟!

_ حتما گاوداری

_ باباش رو تخت بیمارستانه

تلخ پوزخند زدم :

_ مطمئن باش میومد هم خود حاجی برش میگردوند سر
کار

بی میل پرسید :

_ میخوای باهات بیام؟

از جا بلند شدم :

_ نه تا ظهر برمی گردم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 
 

پشت در ایستادم و نفس عمیقی کشیدم
قرار بود از ایران برویم و قبل از رفتن نبینمش اما طبق

برنامه های من پیش نرفت

ترسی نداشتم اما دیدنش خاطرات تلخی را برایم زنده
می کرد که سعی در فراموش کردنشان داشتم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

به محض ورود به بخش چکاوک را دیدم
همانطور که حدس میزدم وارد اتاق نشده بود و روی

صندلی در سالن منتظر نشسته بود

با دیدنم لبخند زد
میدانستم از تنها ماندن با حاجی معذب بود

نیم ساعت بعد کارها تمام شده بود
چکاوک کنارم ایستاد :

_ مرسی اومدی

سرم را به نشان تایید تکان دادم :

_ برم حاجی رو حاضر کنم بریم ... کارا تمومه

_



 

دکترش هشدار داده بود
هیجان زده نشود ، اضطراب نداشته باشد و محیط اطرافش

را آرام نگه داریم

تقه ای به در زدم و بدون اینکه منتظر پاسخی از طرف او
باشم در را باز کردم

برخالف انتظارم لباس های بیمارستان را در آورده بود و
آماده ی رفتن بود

در همین مدت کم هم شکسته شده و موهای یک دست
سفیدش بیشتر به چشم می آمد

آرام سالم دادم

باالخره سرش را باال آورد و خیره ام ماند :

_ علیک سالم

وارد اتاق شدم و در را تا نیمه بستم :

_ مرخصتون کردن

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

گوشه لبش سمت باال کش پیدا کرد
برخالف من خونسرد بود و نگاهش را حتی برای ثانیه ای

نمی گرفت :

_ عوض شدی

سری تکان دادم و جلو رفتم :

_ آدما عوض میشن

_ بابا شدی ... پدر بودن بهت میاد

حرفی نزدم
در سکوت تسبیحی که روی میز بود را برداشتم و سمتش

برگشتم :

_ آماده اید؟ بریم؟

سنگینی نگاهش آزارم می داد
 سعی کردم چشم ندزدم

آنقدر خیره نگاهش کردم که باالخره پاسخ داد :

_ بریم پسر ... بریم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 خودش را روی تخت جلو کشید
خواست کفش های مردانه را پا کند که چهره اش از شدت

درد درهم فرو رفت

طاقتم نیامد
 پایین تخت زانو زدم و کفش هارا جلو کشیدم

مکث کرد اما سرم را باال نیاوردم

دستش را روی شانه ام گذاشت و کفش هارا پا کرد
از روی زمین بلند شدم و با احتیاط بازویش را گرفتم

چکاوک آرام از کنار در پرسید :

_ بیام کمک

زیرشانه ی حاجی را گرفتم :

_ نه فقط همون کت رو بردار

سمت کت مردانه ای که گوشه تخت بود رفت :

_ صبر کن بیارم بپوشن ... بیرون سرده

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

_ 

دکمه کت را که بست صدای موبایلش بلند شد
 نگاهی به صفحه انداخت و سمت در رفت

بی توجه به او رو به حاجی که اصرار داشت بدون کمک
راه برود سر تکان دادم :

_ بدنتون ضعیفه هنوز

عصایش را با دست لرزانش گرفت و به سختی صاف
ایستاد :

_ بدنم طوریش نیست پسر

_ دستتونو بدید به من کمکتون کنم

با پاهایی لرزان یک قدم کوتاه برداشت :

_ حالم خوبه

 دست راستش را گرفتم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

  

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

مجبور شد وزنش را روی شانه ام بیندازد و آرام زمزمه
کرد :

_ اگر یک نفر لجبازتر از من باشه تویی پسرجان

اعتنا نکردم
لجبازی نبود!

تنها از اینکه با این همه ضعف بخاطر حفظ غرورش
سالالمتی اش را به خطر میانداخت عصبی میشدم

از بیمارستان که خارج شدیم چکاوک در ماشین را باز نگه
داشت

حاجی را سوار کردم و عصا را گرفتم

در را که بستم چکاوک همانطور که سوار میشد توضیح
داد :

_ چاوش کارش تموم شده ... گفتم بیاد عمارت

ماشین را روشن کردم و او بعد از مکث کوتاهی ادامه داد :

_ مهرابم چنددقیقه قبل رسید

سنگینی نگاه حاجی را برای ثانیه ای حس کردم

جگوار سبا ساالالر 



 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

سعی داشت وانمود کند بی خیال است اما اینطور نبود
من میشناختمش...

از آینه به صورت چکاوک خیره شدم :

_ کجا موند پس؟

_ فهمید تو هستی یک سر به دکتر حاج بابا زد و بعد رفت

در سکوت سر تکان دادم
پشت چراغ قرمز که ایستادم موبایل در جیب کتم لرزید

هم زمان چراغ سبز شد و اتومبیل پشت سر بوق کوتاهی
زد

پایم را روی گاز فشردم و ناچار تماس را وصل کردم

صدای االالی که در فضا پیچید متوجه حرکت چشم های
: حاجی سمت موبایل شدم 

_ الو امیرواالال؟

_



سبا ساالر

جگوار 

_ پشت فرمونم عزیزم بهت زنگ میزنم

خواستم تماس را قطع کنم که صدای گریه درنا در فضا
پیچید

حاجی اینبار سرش را سمتم برگرداند و من در سکوت
منتظر ماندم

_ کاری ندارم ... حاجی مرخص شد؟

نمی دانست صدایش پخش می شود
کوتاه جواب دادم :

_ آره ... تا نیم ساعت دیگه برمی گردم

_ شیرخشکم بخر داره تموم میشه

درنا دوباره جیغ کشید و هم زمان االی ادامه داد :

_ رفتی عمارت پیش مامان گلی حرفی از شیرخشک
نزنیا ... دفعه ی آخر کلی قول گرفت ازم ولی خب این

شکمو بدون شیرخشک آروم نمیشه

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

چکاوک خندید و من برای ثانیه ای حضور حاجی را
فراموش کردم که لبخند زدم :

_ خیالالخب

درنا دوباره جیغ زد و االالی کالالفه گفت :

_ من برم دیگه

ناخواسته پرسیدم :

_ چرا گریه میکنه؟

چکاوک قبل از او گفت :

_ امیر بگو اگر شیرخشک نداره من با گوشی سفارش بدم
 بفرستن براش تا بخوای بری عمارت و برگردی اذیت

االالن
میشه بچه

االالی خندید :

 صدام پخش میشه؟ خیلی نامردی امیرواالال خبر بده حداقل

_

چکاوک خودش را جلو کشید و با خنده سالالم کرد

جگوار سبا ساالالر 



 

کالفه پیشانی اش را عقب هل دادم :

_ قطع کن االی شما دوتا وقت گیر اوردین ... اگر بخاطر
شیرخشک گریه میکنه بگم بیارن آره؟

_ بخاطر شیرخشک نیست تازه شیر خورده ... دخترتو
نمی شناسی؟ کال همیشه جیغ می زنه

چکاوک خندید :

_ کاش کالس نداشتم میومدم میدیدمش دلم تنگ شده

االی که شروع به حرف زدن کرد کالفه میان تعارفات تمام
نشدنی اش پریدم :

_ قطع میکنم تا بیست دقیقه دیگه میرسیم

_ 

صفحه موبایل که خاموش شد وارد خیابان آشنا شدم
ابروهایم بهم نزدیک شد

روبه روی در عمارت ایستادم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

چکاوک زودتر از من پیاده شد :

_ میگم مش خسرو بیاد ... ماشین عمو محسنم هست فکر
کنم برگشته

حاجی باالخره سکوت طوالنی اش را شکست :

_ نیاز به خبر دادن نیست ... خودم میرم

 چکاوک عقب کشید
بی توجه به او گفتم :

_ برو چکاوک

اینبار منتظر تایید حاجی نماند و از ماشین پیاده شد
حاجی بدون مقدمه زمزمه کرد :

_ میخوام زنت رو ببینم

ابروی راستم باال پرید
سکوتم را که دید ادامه داد :

_ امشب ... بیاید عمارت

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

حرفی نزدم
جوابم را می دانست

می دانست نه من می روم و نه االی...
بحث را عوض کردم :

_ داروهارو میدم به مامان گلی ... به محسن بگید به منزوی
خبر بده بیاد طرز استفاده و ساعت استفاده رو به مامان

گلی توضیح بده

با اخم نگاهم کرد : 

_ من طوریم نیست پسر ... کاری نکن احساس مریضی
کنم وقتی چهار ستون بدنم سالمته

خونسرد انگشتانم را آرام و با ریتم روی فرمان کوبیدم :

_ دکترتون این نظر رو نداشت

خشمگین غرید :

_ دکتر جماعت حرف زیاد میزنه ... به حرف دکترا بود
همون پارسال دیگه نمیتونستم رو پا بایستم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

_ چیزی یا کسی دیگه نمی تونه مزاحم زندگی من بشه
حاجی ... به لطف خودت انقدر تو این زندگی با زنم سختی

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

باالال و سکته و این لرزش دست و پایی که دارید  Rفشار _
حرف نیست حاجی

تلخ پوزخند زد :

_ چیه پسر؟ نگرانی دوباره بیفتم گوشه بیمارستان و مزاحم
زندگی تو بشم؟

برخالالف انتظارش ذره ای عصبی نشدم
خونسرد لبخند زدم

میدانستم دردش چیست...
وضعیت خوبی نبود

در آخر من و چکاوکی به خانه آورده بودیمش که بیش از
همه از او دور بودیم ، مهراب تا بیمارستان آمده اما به

دیدار او نه و در آخر صدای درنا و االالی...

انگار دنبال بهانه بود...

_



 

 
 

 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

کشیدیم که حاالال حسابی قدر میدونیم و سر هرچیزی
آرامشمونو بهم نمیریزیم ... بخاطر خودتون میگم

کارم درست نبود ، بچگانه بود ، بی رحمی بود اما
نتوانتستم جلوی زبانم را بگیرم و ادامه ندهم ...

_ خودتون دیدید که ... خوب همه رو از دورتون پراکنده
کردید ... ساره پا تو بیمارستان نمیذاره و مهراب در همین

حد که بدونه حال پدرش خوبه براش کافیه ... اونم از
محسن که البته شک ندارم دستور خودتون بوده باالالی سر

کارگرا بمونه ... از آخر میرسید به من و چکاوک ...
تکلیف من که مشخصه ... چکاوکم کم زخم نخورده از

بیمهریاتون ... پس بهتره مراقب باشیم این شرایط دیگه
پیش نیاد چون خودتون به هممون یاد دادید تو هر چیزی

منفعت خودمون رو در نظر بگیریم

سکوت کردم و منتظر ماندم
مثل همیشه طعنه بزند ، نصیحت کند و هشدار دهد

منتظر تهدید ها ماندم اما خبری نشد

در سکوت دست لرزانش را روی عصا گذاشته و به
روبرو خیره بود

کمکم زهر جمالالتم را درک کردم

جگوار سبا ساالالر 



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

کالالفه موهایم را چنگ زدم و شرمنده پوف کشیدم

از خودم که اینطور به پیرمردی که از بیمارستان مرخص
شده بود حمله کردم ، خشمگین بودم

دهان باز کردم تا معذرت خواهی کنم

تا بگویم ازینکه آمدم خوشحال نیستم اما اجبار هم نبود
 کارهایت ، حرف هایت و بالالهایی که سرم آوردی را

بگویم
به یاد آوردم اما در آخر تو حاج سپهبد سزاوار هستی و من

امیرواالال سزاوار
تو پدربزرگمی و من نوه ات...

بگویم که هرچندبار دیگر اگر در چنین شرایطی بودی
خودم را میرسانم اما نتوانستم

سال ها بین ما دیوار کشیده شده بود و حال ریزش این
دیوار ها به همین آسانی نبود

آنقدر برای گفتن مکث کردم که مش خسرو در ماشین را
باز کرد :

_ خوش اومدی حاجی ... تنتون سالالمت



سبا ساالر

جگوار 

رو به من ادامه داد :

_ خوش اومدی امیرخان

با لبخندی مصنوعی جواب دادم

عصا را گرفت و کمکش کرد پیاده شود

محسن و چکاوک جلوی در ایستاده بودند و مامان گلی
ظرف اسپند به دست دورتر

_ خسرو؟

صدای جدی حاجی بود
مش خسرو سریع ایستاد :

_ جانم حاجی؟

_ عصام!

_ 

مامان گلی جلو آمد :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ بال دور باشه حاجی ... خوش اومدید

حاجی سری برایش تکان داد و دوباره تکرار کرد :

_ عصام خسرو؟

مش خسرو دودل نگاهی به من و مامان گلی انداخت :

_ حاجی من کمکتون می کنم

_ نیازی به کمک ندارم

مامان گلی پادرمیانی کرد :

_ خدا خودش رحم کرد ... هنوزم پاهاتون می لرزه که ...
بذارید مش خسرو و من کمک کنیم ان شاءهللا زودتر تنتون

سالمت بشه خودتون می تونید راه برید

 محسن و چکاوک جلو آمدند
به آسفالت خیابان خیره شدم و حاجی دوباره غرید :

_ عصام؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

آرام به مش خسرو اشاره زدم
دودل عصای قهوه رنگ را دست حاجی داد و بازویش را

رها کرد

چشمم به پاهای لرزانش بود

حال بدی داشتم ...
حالی که دلیلش را نمی دانستم و شاید هم نمیخواستم قبول کنم

قدم اول و دوم را به سختی جلو رفت و باالخره وارد باغ
شد

پشت سرش راه افتادیم
قدم های کوچک و آرام...

باالخره توانش تمام شد و زانویش لرزید
مامان گلی روی گونه اش کوبید و حاجی با زانو روی زمین

افتاد

چکاوک دستش را جلوی دهانش گرفت و مش خسرو
سمتش قدم برداشت که بازویش را گرفتم

ایستاد

جگوار سبا ساالر
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سبا ساالر
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محسن زمزمه کرد :

_ نباید از بیمارستان مرخص می کردیم ... زنگ می زنم
دکتر بیاد

بی توجه به او با قدم هایی محکم جلو رفتم و باالی سرش
ایستادم

روی زمین زانو زده و به نفس نفس افتاده بود

دستم را سمتش دراز کردم
نگاهی به صورتم انداخت و گرفته خندید :

_ بهت گریه کردن یاد نداده بودم پسر

آرام لب زدم :

_ گریه نمی کنم

_ گریه می کنی ... اشک نمی ریزی اما حال و هوای گریه
که داری ..  نداری؟

سکوت کردم...
دستش را در دستم گذاشت

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

اعتراضی نکرد
دستش را دور گردنم انداختم

سنگینی وزنش روی شانه ام افتاد

آرام از پله ها باال بردمش و در اتاقش را باز کردم

کوچک تر که بودم بعضی شب ها را اینجا می گذراندم

آتوسا مخالف بود...
خوشش نمی آمد و من مجبور بودم نیمه شب بعد ازینکه همه

خوابیدند بیایم

حاجی شاهنامه می خواند
سنم کم بود و چیزی از حرف هایش نمی فهمیدم

وسط شاهنامه خواندنش سوال های بی ربط می پرسیدم و او
با جدیت هربار یاداور می شد که سکوت کنم

روی تخت نشاندمش که زمزمه کرد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
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کمکش کردم بلند شود و دستش را رها نکردم

  _



 

_ برو

اینبار عالوه بر دست و پاهایش صدایش هم می لرزید
نمی خواست ضعفش را ببینیم

حالم خراب تر شد...

بی توجه به خواسته اش کنار تخت زانو زدم و کفش هارا
از پایش بیرون کشیدم

لرزان غرید :

_ کافیه واال

جوراب هایش را هم درآوردم و دکمه کتش را باز کردم

روی تخت که دراز کشید موهایم را چنگ زدم :

_ میگم مامان گلی نهار بیاره

نگاهش خیره ی پرده پنجره ی روبرو بود :

_ گرسنه نیستم ... می خوام تنها باشم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر
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کالفه به زمین خیره شدم
حرف های من به این روز انداخته بودش؟!

نه ... از قبل هم همین حال را داشت

انگار جمالت من تیر آخر بود!

با جدیت زمزمه کرد :

 _ برو پیش زن و  بچه ات پسر

خواسته بود االی را ببیند و من سکوت کرده بودم...
 االی می آمد

او همیشه از من مهربان تر بود
می دانستم اگر می فهمید می آمد....

گرفته پرسیدم :

_ چیزی الزم ندارید؟

_ چرا

_ 

جگوار سبا ساالر
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چه بهتر...
کمی بیشتر می ماندم و حرف هایم را پس می گرفتم

با این عذاب وجدان که نمی توانستم عمارت را ترک کنم

 چند روز دیگر از ایران خارج می شدیم
اگر اینبار بار آخری بود که میدیدمش....

_ چی؟

_ پرده رو قبل رفتن جمع کن

آرام جلو رفتم
پرده را کنار زدم و کمی پنجره را باز کردم

باد سردی وزید
می دانستم ممکن است سردش شود اما هوای اتاق از نظرم

گرفته می آمد

درخت های باغ در این فصل بدون برگ بودند
زیبا نبود...

بیشتر غمگین و سرد به نظر می آمد

نفس عمیقی کشیدم و دستانم را لبه ی پنجره گذاشتم :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

سبا ساالالر
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_ میگم مش خسرو و چاوش بیان کمکتون ... حمام کنید

_ نیازی نیست ... چرا نمیری خونهات؟! زنت منتظر بود

_ میرم ... قبلش به مش خسرو میگم

_ اصرار نکن پسر ... گفتم که نیازی نیست ... تا فردا
سرپا میشم و خودم میرم

سمت در برگشتم و تصمیمم را گرفتم :

_ فردا دیره ... شب مهمون دارید

متفکر ابروی راستش را باالال انداخت :

_ چه مهمونی؟

خیره نگاهش کردم :

_ من و االالی با دخترمون

نگاه پرحرفش را از چشمانم نگرفت و من اضافه کردم :

_ البته االالی هنوز خبر نداره ... باید بهش بگم

جگوار سبا ساالالر 



 

حرفی نزد اما نگاهش را هم نگرفت
چشمانش پر از حرف های ناگفته بود

باالخره کمرنگ لبخند زد :

_ داشتی میرفتی بگو خسرو بیاد باال ... به گلینم بگو شام
تدارک ببینه ... امشب عمارت شلوغه

آرام تر با رضایت ادامه داد :

_ همه هستن ...

سری به نشان تایید تکان دادم و از اتاق بیرون زدم

شانه هایم انگار سبک شده بود

جایی شنیده بودم باید ببخشیم ، نه بخاطر دیگران بلکه
بخاطر خودمان ...

_ 

* * * * * * * * * * * * * * * * *
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صدای کالالفهی امیرواالال را از میان صدای گریه درنا
میشنیدم :

_ ایناهاش تموم شد ... کو دستش؟ دستش رو پیدا کنیم دیگه
تمومه

موهای سشوار شده ام را آزادانه روی شانه هایم ریختم و با
پنس دو طرفش را جمع کردم

درنا جیغ کشید و امیرواالال با عجله گفت :

_ االالن پیداش میکنیم دستشو ... کو دستش؟ ایناهاش گیر
کرده تو یقهی لباسش ... گریه نکن تموم شد ... آخ چرا در

نمیاد دستت

شانه را روی میز کوبیدم و با عجله سمت پذیرایی رفتم

 قرمز شده گریه میکرد و امیرواالال باالالی سرش خیمه
درنا

زده بود

ترسیده شانهاش را عقب کشیدم :

_ چی شد؟

جگوار سبا ساالالر 



 

 _ هیچی

روی زمین نشستم و بچه را در آغوش کشیدم
لباس را از سرش بیرون کشیدم و دستش را آزاد کردم که

صدای گریه اش قطع شد

بهت زده چشم غره ای به امیرواال رفتم و با تاسف سر
تکان دادم :

_ نرسیده بودم دست بچه رو کنده بودی

بی خیال کرواتش را سمتم گرفت :

_ اینم برای بابای بچه ببند حاال که اومدی

بی توجه به او دکمه های سرهمی آبی رنگ درنا را باز
کرده و به راحتی از سرش رد کردم :

_ زحمت بکشی دکمه هارو تا آخر باز کنی دستش گیر
نمی کنه!

زیرچشمی نگاهش کردم و ادامه دادم :

جگوار سبا ساالر
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سبا ساالر
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_ اون کروات سورمه ایت رو بزن

_ باشه ... بپوش دیگه دیر شد

_ قرار بود تو لباساشو بپوشونی من حاضرشم! نپوشوندی
هیچ ، صدای گریه شم درآوردی

درنا را درآغوشش گذاشتم :

 _ کاریش نداشته باش توروخدا

وارد اتاق شدم و پالتوی خز مشکی رنگ را پوشیدم
روسری کوتاه را آزادانه روی سرم انداختم و کیفم را

برداشتم

_ 

کاله آبی درنا را از روی کاناپه برداشتم و همانطور که
سرش می کردم به امیرواال اشاره زدم :

_ بریم

از شدت اضطراب با انگشت های دستم بازی می کردم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر
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با مکث کوتاهی جلو آمد :

_ خوبی؟!

لبخند زدم :

_ اوهوم ... یکم استرس داشتم

ساک بچه را برداشت و خیره نگاهم کرد :

_ اگه بخوای نمیریم

همانطور که چکمه هارا پا میزدم سر تکان دادم :

_ فقط میخوام عجله کنی همین!

مامان گلی چند ساعت قبل زنگ زده بود
انگار باورش نمی شد...

 از خوشحالی با بغض پرسیده بود هوس چه غذایی کردم
می دانستم اشتهایی نخواهم داشت اما بخاطر اینکه دلش را

نشکنم جواب داده بودم

سوار ماشین که شدیم آرام زمزمه کردم :

جگوار سبا ساالر
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_ شیرینی بخریم؟! دست خالی زشته

سری به نشان تایید تکان داد و چنددقیقه بعد از ماشین پیاده
شد

به عمارت که رسیدیم درنا برخالف اکثر اوقات بیدار بود و
با چشمان درشت شده اطراف را می پایید

در را مش خسرو باز کرد
با چنان لبخند بزرگی خدارا شکر کرد که نتوانستیم نخندیم

امیرواال همانجا جعبه شیرینی را باز کرد و سمتش گرفت و
درنا را نشانش داد

چه کسی میتوانست بگوید مش خسرو و مامان گلی عضوی 
از این خانواده نیستند؟!

امیرواال با چشمان تنگ شده پرسید :

_ کیا هستن مش خسرو؟

پیرمرد با ذوق خندید :

جگوار سبا ساالر
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مش خسرو با محبت به درنای پتوپیچ شده نگاهی کرد و با
عجله کنار رفت :

_ من تو سرما نگهتون داشتم ... بفرمایید ، بفرمایید

مامان گلی قبل ازینکه به در برسیم از خانه خارج شد و
باالی پله ها ایستاد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر
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_ همه هستن امیرخان همه هستن ... سیما خانم و بچه
هاشون و شوهرشون ... محسن خان هم چند دقیقه پیش

رسیدن ... چاوش جان و ساره خانم هم از عصر از خونه
بیرون نرفتن

امیرواالال ابرو باالال انداخت و مش خسرو خندید :

_ چکاوک خانم هم اومدن ... حیف که آقا مهراب
همراهشون نبود

قبل اینکه بحثشان ادامه پیدا کند گفتم :

_ بریم تو؟! بچه سرما خورد

_
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با لبخند دستش را روی سینه اش کوبید و همانطور که
قربان صدقه درنا میرفت جواب سالالم من و امیرواالال را

داد

نگاهم را اطراف گرداندم

چه روزهایی که در این عمارت نداشتم

شاد و غمگین ، خوب و بد ، بعضی اوقات با لب های
خندان و بعضی اوقات چشم های خیس از اشک

نازنین با لبخند جلو دوید و خودش را سمت درنا کشید

امیرواالال لحظه ی آخر روی هوا بلندش کرد و در آغوشش
گرفت :

_ آروم االالن لهش میکردی ... ببینمت پدرسوخته چه قدر
بزرگ شدی

نازنین با شیطنت خودش را جلو کشید :

_ میدیش بغل من؟
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 "نه" قاطعی گفت و من با خنده گونهاش را بوسیدم
امیرواالال

چه روزهایی با دیدن او و خواهرش حسرت در آغوش
گرفتن بچهی خودم را نکشیدم...

_ بیدار که شد بشین روی مبل بعد بغلش کن باشه؟

لب های برگشته اش به سرعت طرح لبخند گرفت و از
آغوش امیرواالال پایین پرید

پتوی دور درنا را باز کردم و کالاله مخمل سورمه اش را
جلوتر کشیدم

در سرهمی اش با آن طرح گربه های کوچک آنقدر بانمک
شده بود که امیرواالال با بوسه های محکمش در آسانسور ،

گریه اش را درآورده بود

و منظم نفس میکشید در خواب انگشت شستش را میمکید 

نتوانستم خودم را کنترل کنم و پشت دستش را با خنده
بوسیدم

امیرواالال کتش را از تن درآورد :



سبا ساالر

جگوار 

_ بقیه کجان؟

مامان گلی جواب داد :

_ هستن همه مادر منتظر شما بودیم ... بده من کتت رو
ببرم اتاق

امیرواال کت را دور گرفت و هم زمان سمت درنا دست
دراز کرد :

_ شما چرا این همه پله رو بری؟ می برم خودم ... درنا رو
هم بذارم روی تخت

_ 

مامان گلی برخالف همیشه که زمان خوابیدن درنا
مجبورمان می کرد آرام باشیم گفت :

_ بیارش مادر بیدار بشه دیگه ... خواستیم شام بخوریم
می خوابونمش خودم

امیرواال بی حواس جواب داد :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ این اگه درست نخوابه کل عمارت رو روی سرش
میذاره ها

مامانگلی سریع جواب داد :

_ فدای سرش بچهست دیگه قربونت برم

کیف و مانتو ام را برداشتم و تایید کردم :

_ اره ببری باالال اگر بیدارشه صداشو نمیشنویم شلوغه

سری به نشان تایید تکان داد
مامان گلی دستش را پشتم گذاشت و ملتمس به امیرواالال

خیره شد :

_ امیر یک تماس با عموت بگیر

_ محسن نیومده مگه؟!

_ مهراب رو میگم ... دلم اروم نمیگیره امشب همه اینجان
اون بچه تنها بمونه

امیرواالال کالالفه سر تکان داد:



 

  

   

 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ بچه نیست که مامان گلی! نخواسته نیومده دیگه

_تو زنگ بزنی میاد ... چاوش و چکاوک اینجان تنها تو
خونه چیکار میکنه؟

امیرواالال میدانست حریف مامانگلی نمیشود...

مهراب به آسانی راضی نشد

به قول خودش دلش با حاجی هرگز صاف نمیشد اما انگار
او هم از سال ها کدورت و دلخوری خسته بود که گفت بعد  
از شام برای چنددقیقه میآید  

وارد سالن پذیرایی که شدیم اول از همه حامد ، شوهر سیما
از جا بلند شد :

_ به به چه عجب ما شمارو میبینیم

امیرواالال دستش را سمت حامد بلند کرد و سیما با مکث از
جا بلند شد :

_ قدم نو رسیده مبارک!

ساره کنارش نشسته بود

جگوار سبا ساالالر 



 

 

 

نگاهم را از چاوش و چکاوک گذراندم

محسن و همسرش مشغول احوال پرسی با امیرواال بودند و
درنا در خواب بخاطر سرصدا لب هایش را جمع کرده بود

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

از جا بلند نشده و سرش مثل همیشه در موبایلش بود اما
باعث نمیشد ساکت بماند :

_ چندانم نو نیستا!

سیما چپ چپ نگاهش کرد و بعد رو به من لبخند زد

گونه اش را مثل خودش روی هوا بوسیدم و رسمی تشکر
کردم

او را خوب شناخته بود...

همه ی آدم های این عمارت را شناخته بودم و حاالال خوب
میدانستم با بعضی هایشان باید حد و مرز دوستی را

رعایت کرد

_



 

 

  

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

سیما کالاله مخملش را کنار زد و با لبخند نوازشوار
انگشتش را روی گونه اش کشید :

_ الهی بگردم از سرصدای ما شاکی شده

مامان گلی خندید :

_ بچهام عادت نداره خونهشون خلوته همیشه

_ تو راه خوابید االالی؟

موهایم را کنار زدم و دهان باز کردم حرفی بزنم که چشمم
به روبرو افتاد

 مبل سلطنتی باالالی سالن پذیرایی نشسته و عصایش را
روی

به دیوار کنارش تکیه داده بود

چین و چروکهای صورتش ییشتر شده بود و احساس کردم
الالغر شده است

امیرواالال کنارم ایستاد

هم زمان در قندان از دست آیلین افتاد و بالالفاصله درنا از
جا پرید و صدای گریه اش بلند شد

جگوار سبا ساالالر 



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

بچه را از بغلش گرفتم و با احتیاط در آغوشم تکانش دادم تا
کمی آرام شود

دستم را گرفت و جلو رفت

حاجی با پاهایی لرزان از جا بلند شد و عصایش را به
زمین زد

صاف که ایستاد آرام سالالم کردم
امیرواالال پشت سرم سالالم داد و در ادامه گفت :

_ چرا بلند میشید؟! مگه دکتر استراحت نداده؟

با صدایی آرام جواب داد :

_ بزرگش نکن پسر خالم خوبه

درنا آرام گریه کرد
مامان کلی جلو آمد و آرام پشت درنا را ماساژ داد

از بغلم گرفتش و پیشانی اش را بوسید :

_ گرمشه حتما بچه

جگوار سبا ساالالر 



 

دستش را در جیب کتش فرو برد و چیزی را با احتیاط
بیرون آورد

چشمم به گردنبند افتاد!

سال ها پیش دیده بودمش
مامان گلی می گفت عتیقه ست

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

 را از سرش بیرون کشید و موهای عرق کرده اش را
کالاله

نوازش کرد :

_ حاجی مثل محمد خدابیارز انگشت وسطی پاش از بقیه
بلند تره!

حاجی خیره به صورت درنا لبخند زد
کمرنک و گرفته اما با رضایت!

_ زنده باشه

_



 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

پدر حاجی روز عروسی آن را به همسرش هدیه داده بود و
 از مرگشان برخالالف انتطار همه ان را گردن هیچ کدام  
بعد

از عروس هایش نینداخته بود  

امیرواالال هم انگار گردنبند را شناخت که بی میل سر تکان
داد :

_ احتیاجی به این کار نیست

مامان گلی اما با ذوق خندید :

_ تو گردن دختر شما نباشه تو گردن کی باشه پس؟

با حسرت ادامه داد :

_ خیال میکردم میشه هدیهی عروسی ماندانا خدا بیامرز

بچه به بغل جلو رفت که حاجی خیره به درنا زمزمه کرد :

_ نه

مامان گلی سردرگم ایستاد و امیرواالال متفکر اخم کرد

خاجی باالالخره سرش را بلند کرد و خیره ام شد

جگوار سبا ساالالر 



 

چشم ندزدیدم
چه قدر نگاهش آشنا بود

چشمانش را می شناختم...

با سر اشاره کرد نزدیک شوم

امیرواال حمایت  گرانه دستش را پشتم گذاشت

جلو رفتم و روبه رویش ایستادم
قدش بلند تر از من بود اما شانه هایش خم و افتاده شده بود

دستش را که باال آورد و گردنبند را دور گردنم انداخت بی
اراده حرف امیرواال را تکرار کردم :

_ احتیاجی به این کار نیست حاجی

ارام جواب داد :

_ قبال تو این خونه یک نفر بود که هر اتفاقی هم ای
 بازم حاج بابا صدام می زد ، اگر االن مثل می افتاد

شوهرش میگه حاجی گله ای نیست که میدونم مقصر
خودمم اما به دخترتون حاجی گفتن رو یاد ندید ... تا زبون

باز کنه من تو این دنیا نیستم اما....

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

_ 

مامان گلی بغض کرده جمله اش را قطع کرد :

_ صد و بیست سال سایتون رو سرمون باشه

صدای سیما هم گرفته بود : 

_ این چه حرفیه میزنید حاج بابا؟! بعد مدت ها همه دور
 هم جمع شدیم از این حرف ها نزنید

مامان گلی خواست درنای بدخلق را در آغوش حاجی
بگذارد که درنا بلند تر گریه کرد

حاجی با لبخند کم رنگی روی مبل نشست و سرش را آرام 
تکان داد :

 _اذیتش نکن گلین بذار راحت باشه

نازنین کنار حاجی نشست و با هیجان دستانش را باز گرفت
:

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ بده بغل من مامان گلی

ساره غر زد : 

 _ صدای اونو درنیارید توروخدا

چاوش زودتر از بغل مامان گلی بیرون کشیدش و گونه اش
را بوسید :

_راست میگه همه متفرق شید

درنا به محض اینکه در آغوشش فرو رفت آرام گرفت و 
ساره دستم را کشید :

_ بیا

مامان گلی اخم کرد : 

 _کجا میبریش ساره؟ بذار بشینه از وقتی اومده سرپاست

 توجهی نکرد و دستم را سمت اتاق کشید

در را که بست بهت زده به رفتار جدیدش خندیدم :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_چی شده؟!

 بدون مقدمه پرسید : 

_ برای تولد آریا چیکار کنم؟!

ابروهایم باال پرید و کم کم لبهایم کش آمد

هیچ زمان فکر نمی کردم چنین سوالی را از زبان ساره
 بشنوم

به صورت متعجبم چشم غره رفت :

_نیشت رو ببند اصال اشتباه کردم از تو پرسیدم

_ 

سعی کردم نخندم :

 _خب نمیدونم باید ببینی چی دوست داره

شانه باال انداخت :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

 _ اگر می دونستم از تو نمی پرسیدم

_چی بهش هدیه میدی خوشحال میشه؟

گوشه چشمش را چین انداخت :

_ تا حاال بهش هدیه ندادم! این مسخره بازی ها چیه
اصالً؟! هر ماه داره برای رابطه مون ماهگرد میگیره ، گل

میاره ، کیک میخره ، کادو میده!

زیر لب غر زد : 

_ ماهگرد چه صیغه ایه آخه؟!

ناخواسته بلند خندیدم 
چقدر شبیه هم نبودند.... 

با دیدن صورت جدی اش خنده ام را خوردم و متفکر گفتم : 

از دینا میپرسم اون یک عالم پیشنهاد داره برات مطمئنم

مامان گلی تا زمان رسیدن مهراب اجازه نداد کسی شام 
بخورد

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

 

 

 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

حاجی برخالالف گذشته اعتراض نکرد و منتظر ماند

قبالال معتقد بود این خانه قوانین خودش را دارد و همه باید
رعایت کنند اما این روزها انگار کوتاه آمده بود و سخت

نمیگرفت

محراب با محسن و همسرش جدی و رسمی برخورد کرد
و نازنین و آیلین را بوسید و همان طور که درنا را از
 چاوش میگرفت سرد اما مودبانه به حاجی سالالم داد

آغوش

سیما خندید :

_ ریش پروفسوری زدی؟!

ساره بدونتعارف اضافه کرد :

_ اصالال بهش نمیاد

چکاوک با لبخند کنار مهراب نشست :

_نگو ... بانمک شده

ساره سر تکان داد :



سبا ساالر

جگوار 

_ بیشتر مسخره شده!

مامان گلی اضافه کرد :

_ راست میگه دیگه این چه مدلیه زدی مادر

_ 

مهراب خندید :

_ پیشنهاد چکاوک بود ... عوضش می کنم چشم

مامان گلی با غرغر زیر لب تایید کرد : 

_ خوب می کنی خوب می کنی

سیما از جا بلند شد : 

_ شام رو بکشیم مامان گلی؟

چاوش غر زد :

 _ مردم از گرسنگی
جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

مامان گلی ایستاد :

_ انقدر ذوقتونو دارم که دلم نمیاد ازتون دور شم

من و چکاوک هم زمان بلند شدیم : 

 _ امشب بشینید ما آماده میکنیم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

چاوش سومین لیوان دوغش را سر کشید و مامان گلی با
نگرانی گفت :

دل درد میگیری

ساره خندید :

 _ بدنش عادت کرده

سیما نگاهی به او که لیوان دوغش را پایین گذاشت و
بشقاب دوم را کشید انداخت :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ چاقم نمیشه آخه ... من انقدر بخورم ده کیلو اضافه می
کنم

محسن اخطار داد :

_ چرا لقمههای این بچه رو میشمارید شما؟!

چاوش با دهان پر بیخیال خندید :

_ ولش کن عمو شوهرش شکم زده حسودی میکنه

حامد بیچاره به سرفه افتاد و مامان گلی با دلسوزی نگاهش
کرد :

_شما پای آقا حامد رو به بحثاتون نکشید نمیشه نه؟!

نازنین یک دفعه سرش را از روی بشقابش بلند کرد :

_تازه باباییم گن پوشیده وگرنه شکمش اندازه شکم مامانم
شده بود وقتی ایلین اونجا بود

امیرواالال و مهراب همزمان به قهقهه افتادند و سیما با خنده
به نازنین چشم غره رفت



 

_ 

چاوش همان طور که از خنده به سرفه افتاده بود رو به
حامد چشمک زد :

 _ رو نکرده بودی داداش

مامان گلی انگار دلش به حال صورت قرمز شده حامد
سوخت که با دلسوزی به حرف آمد :

_ بسه طفلک رو از خجالت آب کردید ... برای شکم بندشم
باید به شما جواب بده؟

این بار حاجی هم آرام خندید و نازنین با ذوق ادامه داد : 

_ تازه یک روز که از از خواب بیدار شده بودم بابام ....

سیما با عجله دستش را روی دهان نازنین گذاشت و ساره با
خنده سر تکان داد :

_ همینه که از بچه خوشم نمیاد دیگه

سیما نازنین را چپ چپ نگاه کرد : 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 _ ما که میریم خونه نازی خانم

حامد آرام رو به مامان گلی سر تکان داد تا بحث را عوض
کند :

 _ دستتون درد نکنه گلین خانم خیلی خوشمزه بود

مامان گلی مهربان لبخند زد :

_انقدر اینا اذیت کردن چیزی نتونستی بخوری که پسرم

امیرواال ادامه داد :

_ تاثیر شکم بندست ما کاری نکردیم

چاوش خندید : 

_ تنگ بوده حتما دو لقمه کمتر جا شده

صدای خنده همه بلند شد و اینبار حامد هم با لبخند سر تکان
 داد

برای لحظه ای چشمم به حاجی افتاد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

  

 

 
  

 مامان گلی نیم خیز شد

زودتر از او بلند شدم :

_ میرم خودم شما بشینید

 درنا را بغل کردم و سمت ساکش رفتم
هم زمان صدای امیرواال بلند شد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

غذایش را تمام کرده و به صندلیاش تکیه داده بود

نگاهش میان ما می گشت و لبخندش پاک نمی شد

میز را چکاوک و چاوش جمع کردند و باز هم اجازه
ندادند مامانگلی بلند شود

ساره روی مبل نشست و نگاهی به درنا انداخت :

_ بیا اینو برش دار االالی چه قدر بو میده

_



سبا ساالر

جگوار 

_ تو آالچیق قهوه بخوریم؟

سیما با ذوق خندید :

_ مثل قدیما ... من تازه با حامد نامزد کرده بودم یادش
بخیر

محسن گفت :

_ سرده بیرون

چاوش از جا بلند شد :

_ لباس گرم می پوشیم

پوشک درنا را عوض کردم و از اتاق بیرون زدم
کالهش را سرش کردم و وارد باغ شدم

ناخوداگاه سمت گلخانه قدم برداشتم

این گلخانه دوست داشتنی ترین قسمت این خانه برای من
بود

هوای گلخانه مرطوب بود

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

وارد که شدم درنا دستش را وارد دهانش کرد و با دهان
صداهای نافهموم درآورد

آرام زمزمه کردم :

_ جان؟ چه قدر قشنگه اینجا

سر انگشتم را با احتیاط روی برگ نهال کوچکی کشیدم :

_ دخترم بزرگ شه بیاد بهار گیالالس بخوره آره مامان؟

_ دوسالی میشه که میوه نمیدن...

با شنیدن صدای حاجی ترسیده از جا پریدم

روی صندلی چوبی نشسته و چشمانش خیره نهالهای
روبرو بود

نگاهی به درخت انداختم :

_ چرا؟! مش خسرو خوب بهشون نمیرسه؟!



 

 

 

 

 

 

  
  

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ اینا مش خسرو رو نمیخوان دختر ... باید با گل و گیاه
حرف زد تا سر زنده بشه ... هیجان و محبتت رو درک

میکنن

چشمانش را به صورتم دوخت و بعد نگاهش را پایین آورد
تا به درنا رسید

چشمانش خیره او باقی ماند

حس کردم نگاهش دل تنگ است

آرام جلو رفتم :

_چند دقیقه نگهش میدارید تا من پتوشو بیارم؟ سرده هوا

_

این بار در چشمان من زل زد

لبخند کمرنگی روی لب داشت
طوری که انگار می گفت من میدانم ... فهمیدم ... می

شناسمت ... رفتارهایت را از برم!

دستش را سمت بچه دراز کرد

جگوار سبا ساالالر 



 

انگشت های پیرش می لرزید 

 سر درنا را روی شانه اش گذاشتم 
دستش را پشت کمرش گذاشت 

سمت در برگشتم که آرام صدایم زد :

_ االی؟

بدون این که برگردم ایستادم و منتظر ماندم 

نفس عمیقی کشید و زمزمه کرد : 

 اگر برام بیشتر از ماندانا عزیز نباشی کمتر نیستی ... _
 همون بار اولی که دیدمت انگار ماندانامو دیدم

 از ماندانا زیاد حرفی نمی زدند

مامان گلی می گفت از خانه فرار کرده

بخاطر پسری که دوستش داشت و حاجی اجازه نداده به هم
 برسند

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

تصادف کرده بودند ...
پسرک درجا فوت شده بود و ماندانا ماه ها در کما بود و

همین موضوع هم حاج بابا را پیر کرده بود

روزهای تلخی بود برای همه شان
آنقدر تلخ که حتی امیرواال و چاوش هم که سنشان آن زمان

کمتر بود عالقه ای به یاداوری اش نداشتند

بیشتر نمی دانستم اما حرف های حاجی را باور داشتم... 

تا قبل از مرگ بچه هایم حمایتم کرده بود حتی در برابر 
 امیرواال

 دوست داشتنش اشتباه بود

هیچ زمان اشتباهات و ظلم هایی که در حقمان کرده بود را
از یاد نمی بردم اما محبت هایش هم کم نبود

آرام زمزمه کردم : 

_میدونم

مکث کوتاهی کردم و ادامه دادم : 

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ حاج بابا

بدون اینکه سمتشان برگردم از در بیرون زدم 

_ 

 مهراب و امیرواال در آالچیق گوشه باغ نشسته بودند

نازنین پالتو به تن داشت و دور استخر می چرخید و حامد
آیلین به بغل حواسش به او بود

سینی قهوه را سیما آورد و چاوش بدون اینکه زحمت لباس 
گرم پوشیدن را به خود دهد پتوی درنا را روی شانه هایش

انداخته بود

مش خسرو مشغول جابه جایی گلدان های خالی از گل بود و
محسن کمی آن طرف تر سیگار دود می کرد

باالی سر چاوش ایستادم و پتو را کشیدم :

_ ول کن پتوی  بچمو یخ زد

 سرش را باال انداخت 

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

امیرواال به بازویش کوبید :

 _ پتو رو بده لباس گرم بپوش خب خرس گنده

پتو را برداشتم
امیرواال همزمان بلند شد : 

_ درنا کو؟

_ تو گل خونه ست با حاج بابا

حرفی نزد
سمت گلخانه برگشتم و او هم همراهم کرد

نگاهش خیره تنه درخت های خشک باغ بود 

 دستش را گرفتم 
با انگشت شست پشت دستم را نوازش کرد

 آرام وارد گلخانه که شدیم درنا همچنان در آغوش حاجی 
بود و انگشتش را می مکید

سرش را روی شانه اش گذاشته بود و با چشمان کامال باز 
 به گل های اطراف نگاه می کرد

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

امیرواال خندید :

_ حاجی رو هم خواب کردی وروجک؟

 لبخند زدم 
حاج بابا سرش را به پشتی صندلی تکیه داده و چشم هایش

 را بسته بود

امیرواال دستش را روی شانه اش گذاشت :

_ حاجی؟

جوابی نداد
دوباره به آرامی تکانش داد :

_ حاجی بیدارشید بریم تو اینجا سرده

با تکان بعدی که به بازویش آورد دستش از پشت درنا کنده
شد و بی جان کنارش افتاد

لبخند از لب هایم پاک شد و مات جلوتر رفتم

امیرواال بهت زده ثانیه ای مکث کرد و باالخره نگران کنار
حاج بابا زانو زد و سرش را میان دستانش گرفت :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ حاجی؟

_ 

 درنا را از روی سینه  اش بلند کرد

صدایش از نگرانی می لرزید :

_ بچه رو بگیر االی

درنا را از بغلش گرفتم و او روی صورت حاج بابا کوبید :

_ حاجی؟

صدای گرفته اش لرزید :

_ حاج بابا؟

آخرین بار که شنیده بودم حاج بابا صدایش بزند را به یاد
نمی آوردم

شاید هم تاکنون نگفته بود ...
جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

 

 
 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

تا یادم میآمد او همیشه برای امیرواالال "حاجی" بود

نگران درنا را به سینهام فشردم و از گلخانه بیرون زدم که  
پاشنه پایم به آجرهای چیده شده کنار نهال ها گیر کرد و تلو
تلو خوردم  

 برای ثانیه ای نگاهش را سمتم برگرداند و دوباره
امیرواالال

سمت حاجی برگشت

با عجله از او دور شدم و صدایم را باالال بردم :

_ مهراب؟

صدایم را نشنیدند
سیما و چکاوک بلند میخندیدند و چاوش موضوعی را با

هیجان تعریف میکرد

جلوتر رفتم :

_ چاوش؟ مامانگلی؟

مهراب سمتم برگشت :



سبا ساالر

جگوار 

_ چی شده؟

نمیدانم مامان گلی در صورتم چه دید که نگران ایستاد :

_ یا خدا چی شده؟

_ زنگ بزنید آمبوالنس حال حاج بابا خوب نیست

مش خسرو و محسن همراه مهراب سمت گلخانه دویدند و
چاوش سمت موبایلش رفت :

_ من زنگ می زنم

درنا را بغل چکاوک گذاشتم و با عجله پشت سر مهراب
رفتم

_ 

وارد گلخانه شدم و کنار در ایستادم
دست و پاهایم بی حس شده بود

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

 

 
 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

محسن سرش را میان دستانش گرفت و مش خسرو ترسیده
 زمین نشست اما مهراب و امیرواالال خودشان را کنترل

روی
کردند

امیرواالال حاجی را روی زمین خواباند و خواست ماساژ
قلبی دهد که دستش لرزید

زد نفس عمیقی کشید و موهایش را چنگ 

مهراب عقب هلش داد :

_ برو کنار امیر

امیرواالال لب زد :

_ میتونم...

صدایش را باالال برد :

_ برو کنار امیر

محسن شانهی امیرواالال را کنار کشید
تعادل نداشت

جگوار سبا ساالالر 



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

زانوهای لرزانش نتوانست وزنش را تحمل کند و روی
زمین نشست

مهراب خودش را جلو کشید و ماساژ قفسه سینه را شروع
کرد :

_ بابا

ساره وحشت زده کنارم ایستاد :

_ چرا آمبوالالنس نرسید؟

چکاوک با گریه پرسید :

_ االالی تو گلخونه بودی حالش بد بود؟

خیره به مهراب زمزمه کردم :

_ نه ... خوب بود

چند دقیقه بعد شانه های مهراب لرزید و نفس زنان دستانش
را عقب کشید

امیرواالال بهت زده زمزمه کرد :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ چیکار می کنی؟!

مهراب در سکوت نگاهش کرد و او بلندتر پرسید :

_ میگم چیکار می کنی؟

تابه حال هرگز اشک ریختن مهراب را ندیده بودم...

_ تموم کرده امیر

امیرواال وارفته سر تکان داد و عقب هلش داد
محسن دستش را روی شانه اش گذاشت :

_ امیر عمو...

_ 

بی توجه به آن ها خودش را جلو کشید و پشت سرهم ،
منظم به قفسه سینه اش فشارR وارد کرد و تنفس مصنوعی

داد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

مامان گلی هق هق کنان بیرون از گلخانه روی زمین
نشسته بود و درنا را در آغوشش تکان میداد

محسن غرید :

_ کجا موند این آمبوالالنس؟

چاوش جلو آمد :

_ ماشین و میارم ببریم بیمارستان خودمون

ساره آرام زمزمه کرد :

_ اینطوری دیر تر میرسید

زنگ که به صدا درآمد مش خسرو دوان دوان سمت در
رفت

چکاوک شانه های مهراب را گرفت و سرش را به شانه
اش چسباند

سیما هقهق کنان روی پایش کوبید :

_ وای حاج بابام ... وای حاج بابام خدا

جگوار سبا ساالالر 



 

 

 
 

 
 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

نازنین و آیلین وحشت زده در آغوش حامد جمع شده بودند

مرد وارد گلخانه شد باالالخره مش خسرو همراه دو 

محسن سعی کرد امیرواالال را عقب بکشد اما امیرواالال
توجهی به اطراف نداشت

دلنه های ریز عرق روی پیشانی اش بود و چانهاش به
وضوح میلرزید

جلو رفتم

محسن با دیدنم عقب کشید و من شانه های امیرواالال را
گرفتم :

_ امیرواالال؟ آمبوالالنس رسید

انگار صدایم را نمیشنید
زمزمه های آرامش را نمیشنیدم اما از مین جمالالت

نامفهومش " حاج بابا " گفتنش را تشخیص میدادم

 باالالی سرمان ایستادند و با عجله کنار حاج بابا زانو
مردها
زدند

جگوار سبا ساالالر 



 

 

 مردها را نمی دیدم
چشمم به امیرواال بود که رنگش سفید شده و نفس های

عمیق می کشید

صدای گریه مامان گلی دوباره بلند شد و کم کم محسن هم
همراهی اش کرد

سیما هق هق کنان در آغوش چاوش فرو رفت و ساره هم
مثل امیرواال رنگ پریده بود

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

شانه های امیرواالال را گرفتم و عقب کشیدمش :

_ امیر؟ پاشو عزیزم

بدون مخالفت فاصله گرفت و منتظر ماند

صدایی جز جمله هایی که بین مرد ها رد و بدل میشد به
گوش نمیرسید

حتی آیلین و درنا هم سکوت کرده بودند

_



 

 

 

  

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

حامد با چهره ای درهم آیلین را بغل کرد و دست نازنین را
سمت بیرون گلخانه کشید

نمیدانم چند دقیقه زمان برد تا باالالخره مرد ها ناامید شدند
و جمله ای به مهراب گفتند که نشنیدم

مامان گلی روی پایش کوبید و سیما جیغ کشید

درنا باالالخره ترسیده زیر گریه زد
چشمانم سیاهی رفت

نیمخیز شدم تا بچه را از مامانگلی بگیرم که چشمم به
امیرواالال افتاد

دست هایش را روی زانویش گذاشته بود و لرزش شدیدی
داشت

دستم را روی دستان سردش گذاشتم که باالالخره پلک زد

آرام سمتم برگشت و زمزمه کرد :

_ حاج بابام رفت



 

  
 

 

  

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

دستم را پشت گردنش گذاشتم و بغض کرده نوازشش کردم
که سرش را به شانه ام چسباند و شانه هایش لرزید

سیما با گریه سرش را روی سینهی حاج بابا گذاشت
چکاوک درنا را از مامانگلی گرفت و بیرون رفت

چاوش کنار مهراب ایستاده بود و ساره شانه های محسن را
مالید

امیرواالال آرام زمزمه کرد :

_ درنا رو آروم کن

تازه متوجه او شدم که از شدت گریه قرمز شده و به سرفه
افتاده بود

 هایم را پاک کردم و بغل گرفتمش که امیرواالال دستش
اشک

را جلو آورد و تسبیح حاجبابا را از میان انگشتان درنا
گرفت

صدای گرفتهاش را به زحمت میتوان تشخیص داد :

_ این دست تو موند بابایی؟



سبا ساالر

جگوار 

درنا صدایی با دهانش درآورد و خندید

امیرواال چشمانش را بست و صورتش را میان دستانش
گرفت

با یک دست درنا را به خود فشردم و دست دیگرم را دور
امیرواال انداختم

چشمم به نهال های گیالس بود

می دانستم امسال هم مثل دو سال گذشته گیالس نمی دهند

به قول حاج بابا این ها که مش خسرو را نمی خواستند

باید صدایت را بشنوند تا سرزنده شوند
به محبت نیاز داشتند و رسیدگی

به کسی که به آن ها عشق دهد و آن ها رشد کنند

مثل سال ها پیش
روزهای چهارده سالگی و پانزده سالگی و سال های بعدش

که همراه حاج بابا در گلخانه می گذراندیم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 لطفاً جهت تحویل۷۵۶" مسافرین محترم پرواز شماره ی 
بار و دریافت کار پرواز به..."

با صدای گریه ی درنا ادامه ی جمله ی زن را نشنیدم

مامان گلی کالفه و نگران پیشانی اش را بوسید :

_ این بچه تب داره

برای چندمین بار خودم را سمت صندلی مامان گلی کشیدم و
دستم را روی پیشانی درنا گذاشتم :

_ نه مامان گلی داغ نیست اصال که

با ناراحتی سرش را تکان داد :

_ تب داره میگم ... از عصر داغه

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

آن سال ها درخت های باغ سزاوار ها همیشه میوه
داشت....

_



سبا ساالر

جگوار 

سیما با چشم اشاره کرد نگران نباشم :

_ داشتیم میومدیم انقدر مامان گلی گفت دمای بدنشو اندازه
گرفتم ... تب نداشت ، چهار صبحه بابا ما خودمون

اعصابمون بهم ریخته این بچه که جای خود داره

مامان گلی قهر آلود دستش را در هوا تکان داد و همانطور
که لب هایش را به پیشانی درنا می چسباند بغض کرده

نالید :

_ بچه ام تو کشور غریب تب کنه کی مراقبش باشه؟

سیما غمگین خندید
مثل بقیه مان سرتا پا سیاه پوشیده بود و آرایشی نداشت

_ مگه تنها میره آخه؟! مامان باباشم هستنا

مامان گلی این روزها دل نازک تر شده بود و حقم داشت

تنها دو هفته از فوت حاج بابا گذشته بود و هیچ کداممان
سرحال نبودیم

_ امیر و االی خودشون یکی رو میخوان بهشون برسه ...
 آخه برن اونور دنیا که چی؟!

جگوار سبا ساالر
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بغضش آرام منفجر شد
دستم را دور گردنش انداختم و گونه ی خیسش را بوسیدم

آنقدر در این دو هفته اشک ریخته بود که چشم هایش باز
نمی شد و همه چه قدر نگرانش بودیم...

_ قربونت برم من مواظبشم دیگه ... هم مواظب درنا هم
مواظب امیر هم مواظب خودم ... قول میدم خوبه؟!

 بدون اینکه حرفی بزند اشک هایش را پاک کرد
سیما شانه اش را فشرد :

_ االن امیرواال میاد ببینه چشمات خیسه ناراحت میشه ...
 چه قولی بهش دادی؟

من هم ادامه دادم :

_ راست میگه این لحظه ی آخری نگرانش نکنیم آره؟

_ 

نگاهی به درنا انداختم :

جگوار سبا ساالر
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جگوار
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_ درنا هم خوابید

مامان گلی دوباره زیر گریه زد :

_ الهی بگردم از آخر بچه ام خوابید دلم نمیاد دیگه درست
بغلش کنم که ... دلتنگ میمونم

بغضم را فرو دادم و سعی کردم لبخند بزنم :

_ چشم روی هم بذارید دوباره اومدیم بهتون سر بزنیم
باشه؟

اشک هایش را پاک کرد :

_ االی حواست باشه مادر ... االن اینجا گرمه کاپشنش رو
درآوردم نشستید تو هواپیما اگر دیدی سرده تنش کن ...

شیشه و پوشکش تو ساک خودشه اما دوتا پوشک تو کیفتم
گذاشتم ... قطره شم گذاشتم تو چمدون اگر دیدی باز چشمش

میسوزه به امیرواال بگو بره بیاره براش بریزید ... اذیت
نشه بچه ام

 در سکوت سرم را تکان دادم
چاوش با لیوان های قهوه برگشت :
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_ بدهش اینجا مامانگلی که نوبتی هم باشه نوبت منه

مامانگلی با اخم چشم غره رفت و چادرش را روی درنا
کشید :

_ خوبه خوبه جلو نیا ... هنوز یادم نرفته تو ماشین چطور
جیغ بچه رو دراوردی ... خوابه اذیتش نکن

ساره بیحوصله کنارم نشست :

_ تو شماره منو به این دختره دینا دادی؟ دم رفتن باید حتما
کرم بریزی نه؟ چه قدر حرف میزنه دیوونهام کرده

آرام خندیدم :

_ من برم دوتاتون تنها میمونیدا!

غرغر های چاوش اجازه نداد ساره جوابم را بدهد :

_ چرا امیر نمیاد؟ ای بابا من االالن بیهوش میشم

ساره خونسرد نگاهش کرد :



سبا ساالر
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_ میخواستی نیای!

_ من اومدم پیش بچه که خوابوندینش!

سیما بغض آلود زمزمه کرد :

_ حاج بابام اگر بود االن چه قدر ناراحت می شد با رفتنتون

چاوش لبخند زد :

 تا االن هزارتا راه رو امتحان کرده بود که اینا نرن _

ساره غمگین خندید :

_ میرفتید سوار هواپیما بشید میدیدید ممنوع الخروجید!

هر چهارنفرمان بی جان خندیدیم

_ 

موبایلم که در جیب مانتوام به صدا درآمد مامان گلی هول
شده گفت :

جگوار سبا ساالر
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_ جواب بده بچه بیدار نشه

هم زمان صدای گریه ی درنا بلند شد
لبم را گزیدم و با شرمندگی به مامان گلی هیره شدم که

محکم پشت دست چاوش کوبید :

_ بیدارش کردی از آخر؟ راضی شدی؟

چاوش از بغل مامان گلی جدایش کرد و گونه اش را محکم
بوسید :

_ موبایل االی بیدارش کرد مامان گلی

مامان گلی پشت چشم نازک کرد :

_ تو لپشو نمی کشیدی بیدار نمی شد

با دیدن شماره ی اصالن هیجان زده با بغض خندیدم :

_ داداش؟

آرام جواب داد :

_ جاِن داداش؟

جگوار سبا ساالر
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دستم را جلوی دهانم گرفتم تا گریه نکنم اما نشد...

_ پروازتون تاخیر داشت؟

مثل بچه ها بینی ام را باالال کشیدم جواب ندادم
فهمید گریه میکنم که آرام گفت :

_ گریه چرا؟

موهایم را پشت گوشم فرستادم و کمی از درنا و چاوش
فاصله گرفتم تا سروصدا کمتر شود :

_ همهاش نگران بودم نتونی تماس بگیری خداخافظی
کنیم ... درسته چه اینجا باشم چه نباشم بازم از پشت تلفن
حرف میزنیم اما اینجا فرق داره ... میدونم چندساعت

باهام فاصله دارین اما اونجا چی؟

حرفی نزد
اشک هایم را پاک کردم و ادامه دادم :

بیبیجان؟ آتا؟ _ بچه ها خوبن؟! 

_ خوبن همه عزیزم ... تو نگران ما نباش

جگوار سبا ساالالر 



 

اشک زیر پلکم را پاک کردم :

_ من خودم بهت زنگ می زنم باشه؟ اگر نگرفت زنگ
میزنم تهران با چاوش هماهنگ می کنم ... شمارشو برات

میفرستم هر خبری شد بهتون میگه ... نمی دونم با اون
وضع آرتاویل بتونم تماس بگیرم یا نه

دوباره بغضم شدت گرفت اما نخواستم ناراحتش کنم
نفس عمیقی کشیدم و بحث را تغییر دادم :

_ بی بی جان میتونه صحبت کنه؟ کجایی تو اصال؟

صدایش از پشت سرم آمد :

_ اینجا

_ 

دستم که موبایل را نگه داشته بود از کنار گوشم پایین افتاد
و بهت زده سمتش برگشتم

در ثانیه ای اشک هایم با شدت بیشتری جاری شدند
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دستم را جلوی دهانم گذاشتم و سمتمش دویدم

نمیشد ... باورم 

در آغوشش که فرو رفتم محکم به خودش فشردم :

_ مگه میشه خواهرمو بغل نکرده بفرستم اون سر دنیا
دیوونه؟

بلندتر زار زدم و او خندید :

_ گریه میکنی چرا لوس!

مرا لوس خطاب میکرد اما صدای خودش هم از بغض
میلرزید

باالالخره از آغوشش دل کندم و سرم را سمت آتا برگرداندم

باورم نمیشد او هم اینجاست!

روبروی چاوش ایستاده بود و دست درنارا میان دستش
گرفته بود و با محبت نگاهش میکرد
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سنگینی نگاهم را که حس کرد سرش را سمتم برگرداند

آرام به طرفش قدم برداشتم که دست هایش را باز کرد

قدم های بعدی ام را با سرعت بیشتری برداشتم و باالالخره
میان بازوهایش حبس شدم

پیشانیام را بوسید و سرم را به سینهاش فشرد

 مشغول احوالپرسی با بقیه بود که امیرواالال رسید :

اصالالن

_ اومدین؟

ابرو باالال انداختم :

_ تو خبر داشتی؟

خندید و جلو آمد
دست داد و درنا را از بغل  Rبا احترام با عر دو نفرشان

چاوش گرفت

درنا که شروع به گریه کردن کرد چاوش انگار
خوشحالکننده ترین صدای دنیا را شنیده که با خنده ی
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اصالن دستش را دور گردنم انداخت
سرم را به شانه اش تکیه دادم :

_ بی بی جان نیومد؟

پیشانی ام را بوسید :

_ مگه با اون وضع می تونست؟ خیلی دلش می خواست اما
 نمی تونست

_ سوگول خوب بود؟ سمن و سها؟

صدای زن که از بلندگوها در فضا پیچید آه کشیدم
وقت رفتن بود
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پیروزمندانه ای رو به امیرواالال سر تکان داد و جمله ی
آرامی گفت که تشخیص ندادم

آتا آرام خندید و امیرواالال روی شانهی چاوش کوبید :

_ بیشعور

_
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مامان گلی با گوشه ی چادرش اشک چشمش را گرفت و
از جا بلند شد :

_ نشستی تو هواپیما شیرش رو بدی االالی گرسنهست

سمت امیرواالال برگشت :

_ تو چمدون کوچیکه آلوچه و گز گذاشتم مال المیراست
بچهم دوست داشت ... بسته چای رو هم بده به مادرت ...

همیشه عاشق بو و طعم این چای میوه ای ها بود از
همونجایی که همیشه میخرید خریدم ...چای میوهای جاهای

دیگه این مزه رو نمیده

امیرواالال در سکوت در آغوشش کشید و محکم فشردش
چشمانش را بسته بود و نفس های عمیق می کشید

میدانستم این روزها تحت فشار است

مرگ حاج بابا عذابش میداد و حال چهلم او نشده باید از
همهچیز دل میکند و میرفت
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وضعیت آتوسا هرروز بدتر از دیروز میشد و تنها من
میدانستم چه قدر نگران مادرش است و حتی خودش هم

قبول نمیکند

باالالخره مامانگلی را رها کرد و با صدایی گرفته گفت :

_ مواظب خودت باش مامانگلی ... از دست چاوش و
ساره حرص نخور اونا آدم بشو نیستن ... آیلین رو انقدر از

اون پله ها بغل نکن کمرت وضعش بدتر میشه ... هرچی
خواستی و هر خریدی داشتی به مش خسرو بگو ، نبود به
چاوش ، اونم نبود به مهراب ... انقدر گریه هم نکن جون

امیر چشمات رو نابود کردی

 اشکش را پاک کرد و با محبت صورت امیرواالال
مامانگلی
را بوسید

آتا گونهی درنا را بوسید و امیرواالال به من اشاره کرد :

_ بریم؟!

اصالالن را دوباره در آغوش گرفتم ، آتا و مامانگلی را
هم ... با چاوش و ساره دست دادم و سیما گونهام را بوسید

درنا را بغل گرفتم و کنار امیرواالال ایستادم

جگوار سبا ساالالر 
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دستم را گرفت و مثل همیشه با انگشت شست نوازش کرد

آرام تایید کردم:

_ بریم...

_

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

" یک سال بعد "

المیرا مشت کوچکی از چیپس ها را در دهانش چپاند و غر
زد :

_ تایمت تموم شد امیر

امیرواالال با دقت به کارت های دستش خیره بود :

_ االالن میذارم

المیرا همانطور که روی زمین لم داده بود پشت سرهم
دستش را روی زمین کوبید :
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_ بدو بدو بدو

عصبی نگاهش کرد :

_ تمرکزم رو بهم نزن االن میذارم

با تمسخر خندیدم :

_ نمی تونی بذاری عزیزم کارتی نداری ، بردار یکی رو

المیرا اضافه کرد :

_ باور کن هرچه قدرR به کارتای دستت نگاه کنی چیزی
اضافه نمی شه یکی از کارتارو بردار دیگه

خونسرد کمی از دلسترش نوشید :

_ چه قدر حرف می زنید

_ یک کارت بردار امیر بجنب االن درنا بیدار میشه االی
نمیتونه بازی کنه

_ برنمی دارم

جگوار سبا ساالر
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وارفته غریدم :

_ یعنی چی؟! قانون بازی همینه اگر سه یا دل داری بذار
نداری یکی بردار ... هر سری باید سر هر بازی همین ادا

هارو در بیاری؟!

المیرا پوف کشید :

_ دیگه باهات بازی نمی کنیم امیرواال

خندید و دلسترش را سر کشید :

_ دفعه های قبلم همینو گفتی

_ بذار امیر

نگاهی به کارت های دستش انداخت و پوف کشید :

_ از اول بازی کنیم!

_ جر نزن ... یعنی چی؟!

جگوار سبا ساالر
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با خنده سرش را روی پای المیرا گذاشت و مشت چیپسی
از ظرف کنارش برداشت :

_ بدون من نمیشه

المیرا کوتاه نیامد
با جدیت کارت هایش را برداشت و کارت های دیگر را

دور از امیرواال گذاشت :

_ بذار االی نوبت تو

جگوار سبا ساالر
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خودش را جلو کشید و در مقابل چشم های گشاد شدهی ما  
کارت های دستش را با کارت های روی زمین قاطی کرد
و کارت های المیرا را هم از دستش کشید :  

_ بده االالی کارتاتو ... دوباره از اول

المیرا عصبی کارت های دست برادرش را کشید و مشتش
را پشت گردن امیر کوبید :

_ پاشو ببینم ... من و االالی بازی میکنیم

_



 

امیرواال گفت :

_ بده کارتامو

_ نمیدم ... تو هرسری میبازی بازی رو بهم میزنی

_ من بازی نکنم االی هم نمیتونه بازی کنه

لب هایم کش آمد
هفت دل را روی زمین گذاشتم : 

_ برو المیرا

امیرواال با خنده صدایش را باال برد :

_ درنا؟

المیرا بهت زده گفت :

_ چیکار می کنی؟!

امیرواال بلندتر فریاد زد :

جگوار سبا ساالر
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_ درنا بابایی؟

متعجب دستم را روی دهانش گذاشتم :

_ ساکت باش امیر بیدار میشه

دستم را کنار زد :

_ درنا؟

المیرا هم دستش را روی دهانش گذاشت و با دست دیگر
موهایش را کشید :

_ بدجنس

با خنده دست هایمان را کنار زد و بلندتر فریاد کشید :

_ دستتو از روی شکمم بردار المیرا

صدای گریه ی درنا که از اتاق بلند شد المیر عصبی مشتش
را در گردن امیرواال کوبید :

_ بیدارش کردی

جگوار سبا ساالر
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امیرواال با درد نالید :

_ آی بی شرف ... االی اینو ببر اونور

اخمو از جا بلند شدم و قبل ازینکه سمت اتاق راه بیفتم با
لگد به ران پایش کوبیدم

وارد اتاق شدم
درنا روی تخت نشسته و عروسک خرس پشمالویی که

آتوسا برایش خریده بود را روی پایش گذاشته بود
با دیدنم دست هایش را سمتم دراز کرد و صدای گریه اش 

قطع شد

_ 

روی تخت کنارش نشستم و دستش را گرفتم :

_ ببین کی بیدار شده

 ریز خندید و عروسکش را سمتم گرفت
عروسک را از دستش گرفتم و لبش را با انگشت پایین

کشیدم :

جگوار سبا ساالر
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_ دندونشو ببین ... بذار بشمرمشون ... یک ، دو ، سه

با هربار ضربهی آرام انگشتم روی لثهاش به قهقهه میافتاد

_ چهار ، پنج ، این جدیده؟ آره؟ جدیده؟

دستم را روی شکمش کشیدم و او بلندتر خندید :

_ همهی دندونات دراومد دیگه مامانی؟

با شنیدن صدای نگران المیرا ، درنا را بغل کردم و از اتاق
بیرون زدم

امیرواالال با اخم های درهم دست به کمر پشت در حمام
ایستاده بود

_ چی شده؟

عکسالعملی نشان نداد
چشمانش خیره ی زمین بود و حتی صدایم را نشنید

دوباره پرسیدم :

_ چی شده امیرواالال؟ آتوسا اومد؟



 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

باالالخره از فکر بیرون آمد و سرش را سمتم برگرداند
درنا با جیغ خودش را سمتش کشید و خندید

از بغلم گرفتش و سر تکان داد :

_ آره

خواستم سوال بعدی را بپرسم که بی حوصله دور شد و
سمت آشپزخانه رفت

هم زمان در حمام باز شد و آتوسا همانطور که دستش را
در دست المیرا گذاشته بود با حالی بد بیرون آمد

با عجله جلو رفتم و دست دیگرش را گرفتم :

_ رفتی شیمی درمانی؟! چرا خبر ندادی؟

بی حال سرش را باالال انداخت :

_ یکی از دوستام همراهم بود

روی کاناپه خواباندمش
المیرا نگران باالالی سرش ایستاد :

_ چرا به من گفتی تموم شده پس؟

جگوار سبا ساالالر 



 

آتوسا کم جان زمزمه کرد :

_ جلسه آخر بود

صدای عصبی المیرا از بغض می لرزید :

_ دروغ میگی

منتظر نماند تا آتوسا جوابش را بدهد و سمت اتاق برگشت
کالفه گوشه کاناپه نشستم

حسابی الغر شده بود و رنگش به زردی می زد

_ اگر نمیخواستی المیرا نگران بشه به من یا امیرواال
میگفتی میومدیم

_ 

بدون اینکه جوابی بدهد با چشمان بسته به نشان تشکر
دستش را روی دستم گذاشت

همیشه بعد از جلسات شیمی درمانی کسل و خسته بود
ملحفه ی سفیدی رویش انداختم که چشمانش را باز کرد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

_ المیرا کجاست؟ بریم کم کم

 _ کجا برید؟ حالت خوب نیست

_ خوبم تا فردا بهترشدم

_ شام بمونید پیش ما ... المیرا هم روحیه اش بهتر میشه ...
چیزی میخوای بیارم؟

درخواست خودش بود که به اسم صدایش کنم

فاصله سنی اش با من زیاد بود اما با این همه حتی با وجود
جلسات شیمی درمانی و ضعفش به چهره اش نمی آمد

پسری به سن امیرواال داشته باشد...

گرفته جواب داد :

ً _ یک قهوه لطفا

صدای جدی امیرواال از پشت سر آمد :

 المیرا چای سبز میاره ... کافئین خوب نیست برات _

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 
 

  
 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

با شنیدن صدای امیرواالال چشمانش را باز کرد و روی
کاناپه نشست

زن قوی بود
میدیدم که هربار چطور بخاطر المیرا یا امیرواالال خودش

را سرحال یا شاد نشان میدهد...

دستش را سمت درنا گرفت و خندید :

_ تو بیداری عروسک؟ بیا اینجا ببینمت

درنا خندید و محکم تر گردن امیرواالال را گرفت

آتوسا اصرار نکرد
حرکتی برخالالف میلش انجام دهد تا با  Rمیدانست کافیست

جیغ هایش کالالفهمان کند

با لبخند خودش را جلو کشید و بوسهای روی مچ پای تپل
درنا زد :

_ دکترش چی گفت؟

کنارش روی کاناپه نشستم :



 

 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ همه چیز خوب بود ... تبش هم بخاطر دندونش بوده

کنجکاو نگاهم کرد :

_ تنها رفتی دیگه؟

شانه باالال انداختم :

_ با المیرا ... امیرواالال نیومد

یک سال گذشته بود اما هنوز هم از تنها بیرون رفتن و دور
شدن اضطراب داشتم

زندگی جدید را دوست داشتم اما انگار هنوز هم عادت
نکرده بودم

_ خوبه ... کاش المیرا رو هم نمی بردی

سرم را به نشان تایید تکان دادم
میدانستم تنها سعی داشت بحث را تغییر دهد

المیرا با قهر به اتاق رفته بود و امیرواالال هم اخمو نگاهش
میکرد و تنها من و درنا از او شاکی نبودیم



 

_ 

چنددقیقه بعد المیرا از اتاق بیرون زد
مثل همیشه سریع همه چیز را فراموش کرده بود و روحیه

اش را به دست آورده بود

کنار آتوسا نشست و خیره ی ناخن های کاشته شده اش شد و
بدون مقدمه گفت :

_ فردا بریم مانیکور؟

آتوسا از خدا خواسته به نشان تایید سر تکان داد :

_ با االی برید

_ سه تایی

امیرواال اضافه کرد :

_ درنا رو هم ببرید

المیرا شانه باال انداخت :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ اونجا جای بچه نیست

_ چیکارش کنم من؟

_ با خودت ببر

_ من تازه رفتم این مطب ... بردارم بچه ببرم با خودم؟!
سه نفرید بچه رو هم ببرید دیگه

_ نمیشه ... بعدش بریم خرید باشه االی؟

می دانستم بخاطر تغییر روحیه ی آتوسا می کوشد و آتوسا هم
بخاطر او قبول می کند وگرنه بی حوصله تر از این حرف

ها بودند...

_ آره عزیزم بریم

 امیرواال شاکی سمت من برگشت
سرم را تکان دادم :

_ تا ظهر خوابه دیگه ... زود برمیگردیم

_ اونجا بیدار بشه چی؟!

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

* * * * * * * * * * * * * * * *
جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

با دست به چشم های خواب آلود درنا اشاره زدم :

_ االالن نذاشتی بخوابه صبح دیر بیدار میشه

آتوسا پیشنهاد داد :

_ میخوای من پیشش بمونم؟

المیرا به شانهی امیرواالال کوبید و چشم غره رفت :

_ امیر؟!

امیرواالال کالالفه تسلیم شد :

_ باشه ... باشه

المیرا خندید :

_ خوبه

_



سبا ساالر

جگوار 

" امیرواال "

موبایل را روی میز مطب گذاشتم و آرام گفتم :

_ بله مامان گلی اینجا صبحِ زوده

مامان گلی نگران گفت :

_ بچه سرما نخوره چرا با خودت آوردیش آخه؟ می دادی
مادرش

روپوش را تن کردم و آرام خندیدم تا درنا بیدار نشود :

_ نه مادرش بردش نه عمه اش

_ کجاست؟ دوربین رو بگیر طرفش مادر

موبایل را از روی میز برداشتم و سمت درنا که در
 کریرش خواب بود گرفتم

صدای چاوش قبل از مامان گلی آمد :

_ آخ با بچه چیکار کردید الغر شده؟

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

  

 
 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

سریع از درنا فاصله گرفتم تا صدای بلند چاوش بیدارش
نکند :

_ الالغر نشده ... آروم صحبت کن بیدار نشه

دستی به موهایم کشیدم و نگاهی به ساعت انداختم
تا ده دقیقهی دیگر شلوغ میشد

بعد از یک سال دوندگی توانسته بودم کاری مرتبط با رشته
ام پیدا کنم

روزهای اول زیادی سخت گذشت
با بچه ای کوچک در کشوری غریب

بارها و بارها کم آوردم اما حرفی نزدم و ناامیدی ام را
 ندادم چرا که میدیدم االالی از من خسته تر و کالالفه تر

نشان
است و با کوچک ترین حرفی توانش را از دست میدهد

کمکم همه چیز تغییر کرد و حال بعد از یک سال تالالش
شرایط بهتر شده بود

مامانگلی پرسید :

_ حال مادرت بهتر شده؟



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ دکترش به درمان جدید راضی و امیدواره

با محبت چشمانش را روی هم گذاشت :

_ خداروشکر

چاوش ناگهانی گفت :

_ وکیل حاج بابا تماس گرفته بود

کالالفه نفسم را بیرون فوت کردم :

_ خب؟!

_ میگه حاالال که سال شده دیگه وصیت نامه رو بخونیم ...
سیما میخواد بره اصفهان پیش خانواده شوهرش زندگی کنه
پول نیاز داره ... محسنم منتظره ارثش رو بگیره تا به سیما

هم کمک کنه

_ تقصیر خودتونه باید زودتر وصیت رو میخوندید ... تا
سال صبر کردید که چی

مامان گلی جواب داد :



 

 

 نگاهی به درنا انداختم
هنوز خواب بود و منظم و آرام نفس می کشید

سری تکان دادم و پشت میز نشستم :

_ حق با شماست

_ االی خوبه قربونت برم؟ دیشب آریا حلوای هویج آورد
برامون گفت ساره دوست داره ... یاد االی افتادم چه قدر

دوست داشت بچه ام ... اونجا حلوای هویج نداره نه؟

چاوش کنارش خندید :

_ مگه ارومیه ست مامان گلی؟!

سعی کردم نخندم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ خواستهی خود حاجی بوده مادر ما هم احترام گذاشتیم ...
وقتی به وکیل تاکید کرده سال ، ما چی بگیم آخه؟

_



 

 

 

  
 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ اینجا همهچی هست عزیزدلم نگران نباش ... ما هم
حالمون خوبه تنها مشکلی که داریمم دلتنگی برای

شماست ... انقدر خودت رو عذاب نده

چاوش زیرلب گفت :

_ خبر نداری قراره دلتنگیتونم رفع شه!

با جدیت نگاهش کردم
منظورش را متوجه نشده بودم و از چشم غره های

مامانگلی معلوم بود اتفاقی افتاده :

_ یعنی چی؟!

مامان گلی نگاهی به من انداخت و آرام جواب داد :

_ بخاطر وصیتنامهی حاجی میگه مادر ... به هرحال تو
هم نوهاشی ... تو این دنیا تو رو بیشتر از همه دوست

داشت

دلم گرفت...
هیچ زمان در این موضوع شک نداشتم
دوستم داشت اما دوست داشتن بلد نبود



 

 
 

 

 
 

 

  
 

   

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

مثل دختربچه ای که گلی را دوست دارد و از شاخه
 یا کسی که پرنده ی مورد عالالقه اش را در قفس

میچیندش
میاندازد

دوست داشتنش آنقدر خودخواهانه بود که هم به بقیه آسیب
میزد و هم خودش را عذاب میداد

عشقش به هیچ کدام از بچه هایش درست نبود

محسن را مردی وابسته بار آورده بود که هرچه میگفت
چشم بسته انجام میداد ، مهراب را از خود رانده بود ،

عمهمانیا را از خانه فراری داد و زندگی پدرم را خراب
کرد اما با این همه این روزها دلتنگش بودم

_ وصیتنامه حاجی ربطی به ما نداره مامانگلی ... نه من
، نه زن و بچهام چیزی از مال و اموال حاجی

نمیخوایم ... نمیگم همهجوره اوضاع خوبه نه ... اوایل که
 بودیم حسابی تحت فشار بودیم اما االالن سه چهارماهی

اومده
هست که وضعیتمون خیلی بهتر شده

مامان گلی حرفی نزد اما چاوش ساکت نماند :

_ حاجی وصیت کرده سر سال همه باشیم وصیتنامه رو
تو عمارت بخونن

جگوار سبا ساالالر 



 

_ 

ابروهایم که درهم فرو رفت مامان گلی هل شده ادامه داد :

_ ولی وکیلش فهمید شما ایران نیستید و سختتونه بیاید گفت
یک کاریش میکنه ... نگران نباش مادر اگر واقعا نمی تونید

 بیاید اشکال نداره

 کالفه پوف کشیدم
هم زمان درنا چرخی زد

ترسیده نیم خیز شدم تا اگر حرکتی کرد نگهش دارم اما ثابت
ماند و خوابش دوباره عمیق شد

نگاهی به صفحه انداختم :

 _ همین کارو کنید پس

_ جدای از بحث وصیت نامه هرزمان تونستید بیاید
 امیرواال

صدایش از بغض لرزید و ادامه داد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ دلم پر می کشه اون بچه رو بغل کنم

اشک هایش بهمم می ریخت
 رنگ زرد شده ی آتوسا عذابم همان قدر که سر بدون مو و

می داد
مامان گلی حتی بیشتر از او برایم مادرانه خرج کرده بود

_ چشم ... تا یکی دوسال دیگه کارامونو جور می کنم بیایم
چندروز بمونیم

_ چند روز فقط؟ من سیر نمیشم ... میدونی چندوقت
 ندیدمتون؟

خندیدم :

_ اینم چشم ... هرچه قدر بتونیم و اینجا کارم اجازه بده
میمونیم خوبه؟

با محبت غمگین لبخند زد :

_ خوبه مادر خوبه ... شوخی می کنم راضی نیستم به
کارت لطمه بخوره ... من بدونم شماها خوشین بسه برام

صدای گریه ی درنا که بلند شد با عجله سمت کاناپه رفتم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

مامان گلی گفت :

_ بگردمش کاش اینجا بودید میذاشتیش پیش من ... بچه رو
بردی مطب آخه؟

 درنا را بغل گرفتم
سرش را در گردنم فرو برد و دوباره چشم هایش را بست

_ تا یکی دو ساعت دیگه االی میاد دنبالش

چاوش خودش را جلو کشید :

_ بیارش جلو امیر ببینمش

روی صندلی نشستم و دستم را پشت درنا گذاشتم :

_ بعدا زنگ میزنم بهت االن از خواب بیدار شده االی هم
نیست بداخالقه

_ 

بینی اش را چین انداخت :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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_ بخیل ... قطع کن پس تماس مهم دارم خطو اشغال کردی

به صورت قهرآلودش خندیدم :

_ کی به تو زنگ میزنه آخه

مامان گلی با حرص به چاوش چشم غره رفت :

_ اوه خبر نداری مادر ... تلفن یک دقیقه از دستش نمیافته
... عسل قطع میکنه ، اختر زنگ میزنه ، مینا قطع میکنه

مونا زنگ میزنه ... طفلی دخترای مردم که به این دل
خوش کردن

صدای خندهی من و چاوش که بلند شد درنا شاکی کنار
گوشم آرام جیغ کشید

با خنده به چاوش اشاره زدم :

_ آروم بچهام ترسید ... قطع کن دیگه

مامانگلی همانطور که قربان صدقه درنا میرفت دلتنگ
خودش را جلو کشید و دوربین گوشی را بوسید

لبخند غمگینی زدم :



 

 

  

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ چشم روی هم بذاری میایم ایران از نزدیک
میبوسیش ... غصه نخوریا

خیسی زیر پلکش را گرفت و ناامید آه کشید :

_ به امید خدا

از جا بلند شدم و سعی کردم دست های درنا را از دور
گردنم باز کنم

هم زمان که خداحافظی کردم بازوی درنا را کشیدم :

_ ببینمت بابایی ... بوی چیه این؟ نگو سر صبحی
خرابکاری کردی که سرمو میکوبم به دیوار

کنار گوشم خواب آلود نق زد
زیرلب ادامه دادم :

_ ساکت کو؟

کرییر را کنار زدم و عصبی پوف کشیدم :

_ ساکتم جا گذاشتیم خونه ... عالی شد ... گردنمو ول کن
ببینم چه خاکی تو سرم بریزم تا ظهر

جگوار سبا ساالالر 



 

 

بیشتر واحد های ساختمان قدیمی دو طبقه را پزشکان
مختلف کار می کردند

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

بازوهایش را گرفتم و روی کاناپه نشاندمش

با اخم طلبکار نگاهم کرد
پستونک قرمز رنگی در دهان داشت و موهای کوتاهش از

دیشب دوطرف سرش بسته شده بود

با خنده گونهی برآمده اش را بوسیدم :

_ چیکار کنیم حاالال؟ زنگ بزنیم مامان؟

باالالخره لبخند زد
خندیدم و دوباره صدا زدم :

_ االالی؟

اسمش را تشخیص داد به دست هایش را باالال برد و با
هیجان روی پاهایش کوبید

_



 

طبقه دوم را لیندا اداره می کرد
دختر جوان فیلیپینی که از بچه گی اینجا بزرگ شده بود

نقش منشی را داشت اما اگر روزی نمی آمد کار همه لنگ 
می ماند

شاید تنها کسی که االی جز آتوسا و المیرا ، در روزهای
اول آمدنمان با او رابطه ی دوستانه کمرنگی داشت

وضعیتم را که دید سریع متوجه موضوع شد

با خنده پارچه ی سفید تمیزی دستم داد و گفت مردجوانی که
بیرون از در منتظر ایستاده را به اتاق دامپزشک دیگری

که در طبقه ی پایین است راهنمایی می کند

درنا را روی هوا نگه داشتم و با چهره جمع شده در را
بستم

دستش را داخل دهانش فرو برده بود و خونسرد نگاهم
می کرد

 تمام مدت که می شستمش نفسم را حبس نگه داشته بودم

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 

 

 

 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

باالالخره بعد از سه بار شستن دست هایم ملحفه سفید را
دورش گرفتم و از در بیرون زدم

_ صبح بخیر

با شنیدن صدای زنانهای ابروهایم باالال پرید و سرم را بلند
کردم

ناخوداگاه با اخم کمرنگی رو به زن جوانی که چهرهاش
آشنا می آمد غریدم :

_ روزبخیر ، اشتباه اومدید ، امروز باید برید طبقه پایین
اتاق همکارم

با لبخند از جا بلند شد
قدبلندی داشت و موهای بلوندش تا نزدیکی کمرش میرسید

لهجهاش را به سختی تشخیص میدادم :

_ نه من اومدم تو رو ببینم ... من سارام ، دوماه پیش
خونهی آتوسا همو دیدیم یادت اومد؟

از دیدنش جا خوردم
درنا را در آغوشم باالال کشیدم

جگوار سبا ساالالر 



سبا ساالر

جگوار 

ابروهایم کمی از هم فاصله گرفت

خشک اما مودبانه تعارفش کردم بنشیند

بی توجه به لحن رسمی ام با لبخند به درنا اشاره زد :

_ میخوای کمکت کنم؟

سر تکان دادم :

_ نیازی نیست تموم شد ... مشکلی پیش اومده؟

با لبخند به صندلی روبه روی میزم اشاره زد :

_ میشه بشینم؟

_ 

سر تکان دادم :

_ حتما ... قهوه؟

سری به نشان نفی تکان داد :
جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ نه ... باید زودتر برم

پشت میز نشستم و درنا را روی پایم گذاشتم
خوابش پریده بود و سعی داشت برگه های روی میز را بهم

بریزد :

_ اتفاقی افتاده؟

پاهای کشیده اش را روی هم انداخت و موهایش را از
جلوی چشمان سبز رنگش کنار زد :

_ راستش درباره آتوساست ... متوجه شدم خودش حرفی
بهتون نمیزنه برای همین خواستم از نزدیک برات توضیح

بدم

منتظر نگاهش کردم
نگرانی نگاهم را خواند که اصل مطلب را گفت :

_ نمی دونم خبر داری یا نه اما من از روزهای اول درمان
آتوسا کنارشم

تشکر آمیز سر تکان دادم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ با خبرم ... خیلی ازت ممنونم ... آتوسا دوست نداره زیاد
من و المیرا باهاش بیایم بیمارستان ، االالی هم درگیر

درناست

_ همونطور که میدونی چندوقت پیش دکترش پیشنهاد پیوند
مغز و استخوان داد

برگه ها را از دست درنا گرفتم و با جدیت تایید کردم :

_ هیچ کدوم سازگاری بافتی مشابه نداشتیم باهاش متاسفانه

در چشمانم خیره شد و لبخند زد :

_ راستش داشتید

چشمانم را تنگ کردم :

_ اگر اینطوره چرا پیوند نزدن؟! چرا وقت رو تلف
کردن؟! نمیفهمم منظورتون رو

_ چند روز پیش دکترش خبر داد که فردی پیدا شده که
سازگاری بافتی داره اما آتوسا نخواسته و همکاری

نکرده ... حتی به شما هم خبر نداده



سبا ساالر

جگوار 

گیج شده سرتکان دادم
هدفش را نمی فهمیدم

در سکوت منتظر ماندم بیشتر توضیح دهد اما انگار او از
من لجباز تر بود

باالخره کوتاه آمدم :

_ کی میتونه به مادرم سلول بنیادی اهدا کنه؟! میشناسیمش
یا غریبه ست؟

نگاهش را از چشمانم گرفت و به درنا خیره شد :

_ دخترت

_ 

بهت زده خیره اش شدم
خونسرد نگاهم می کرد

ابروهایم بهم نزدیک شد :

_ چرا تا االن حرفی نزده؟ خیلی وقت گذشته از زمانی که
آزمایش دادیم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ نگران درنا بود نمیخواست بدونید

خواستم جوابش را بدهم که تقه ای به در خورد و االی
سرش را داخل آورد

با دیدن سارا ابرو هایش باال پرید اما چشمش به درنا که
مالفه پیچ روی پایم نشسته بود افتاد ، وارد اتاق شد :

_ سرما میخوره

سارا با دیدنش لبخند زد
االی درنا را از بغلم گرفت و کنجکاو جواب سارا که حالش

را می پرسید داد

متفکر به میز رو به رویم خیره ماندم

سارا که از جا بلند شد نگاهم را گرفتم و برای نفس عمیقی
کشیدم

گونه ی درنا را نوازش کرد ، نگاه دوستانه ای به االی
انداخت و بعد رو به من گفت :

_ از این به بعدش با شما ، کار دیگه ای از دست من
برنمیاد

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

تشکرآمیز نگاهش کردم :

_ ممنون که گفتی

لبخند زد و عقب برگشت
در را که بست االی پرسید :

_ چی میگفت؟!

سرم را سمتش برگرداندم
درنا سرش را روی شانه اش گذاشته و آرام گرفته بود

_ درباره آتوسا بود ... برای اهدا سلوالی بنیادی

صدایش خوشحال شد :

_ خوبه که پس چرا ابروهات توهمه؟! خداروشکر ... کی
هست؟ میشناسیمش؟

با جدیت زمزمه کردم :

_ درناست

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

سعی کردم عادی رفتار کنم

به عنوان کسی که تخصصش را نداشت اما بی اطالع هم
 نبود

نه به عنوان پدر درنا!

_ چرا تعجب کردی؟ مگه برای همین آزمایش ندادید؟

_ چند وقت پیش بود ... فکر کردم نشده

_ آتوسا اینطور خواسته در حالی که این اصال خطرناک
نیست درنا هم اذیت نمی شه

نگاهش را دزدید و سرش را تکان داد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

 ابروهایش درهم فرو رفت و چشمان بهت زده اش
بالالفاصله
شاکی شد :

_ یعنی چی؟!

_



 

 

 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

دلیلی داشته  ً _ وقتی خودش نخواسته حتما 

خسته پوف کشیدم
نگاهم را که دید حق به جانب درنا را در آغوشش تکان داد

:

_ چرا اینطوری نگاه میکنی امیر؟! درنا هنوز دو سالشم
نشده

لبخند زدم :

_ هیچ مشکلی برای درنا پیش نمیاد

عصبی غرید :

_ من شوخی نمیکنم امیرواالال ... نخند

 آمیز دست هایم را باالال گرفتم و او با جدیت ادامه داد :

تسلیم

_ اگر خودم بودم مطمئن باش یک ثانیه هم صبر نمیکردم
خب؟ ولی درنا نه ... درنا هنوز خیلی بچه ست

_ میریم خونه حرف میزنیم



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ چه حرفی؟! آخه خود آتوسا حتی به ما نگفته! حتما یک
دلیلی داشته دیگه

_ نگفته چون نگران درنا بوده

_ وقتی نگفته یعنی توقعی هم نداره

بهت زده سر تکان دادم :

_ یعنی چی؟!

درنا را در اغوشش جابه جا کرد و نگاهش را دزدید
با جدیت ادامه دادم :

_ چه توقعی االالی؟! آتوسا مادر منه

 اگر درنا نبود چی؟! میخواستن چیکار کنن؟! باالالخره یک
_

درمان جدید رو شروع میکردن دیگه ... االالنم فکر کنن
اصالال درنا نیست

سرش را به سر درنا چسباند و آرام ادامه داد :

_ ببخشید امیرواالال خب؟! ولی من اجازه نمیدم



 

_ 

 کالفه پوف کشیدم
گریه نمی کرد اما چشمانش قرمز شده بود

ارام زمزمه کردم :

_ آتوسا ممکنه بمیره ... پیوند مغز استخوان فقط اسمش
وحشتناکه االی ... یک تحقیق کوچیک که بکنی خودتم

میفهمی مشکلی برای درنا پیش نمیاد ... میتونیم با دکتر
حرف بزنیم حتی ... اگر کوچکترین خطری داشته باشه

مطمئن باش نه من ، نه آتوسا رضایت نمیدیم

سکوت کرد
نگرانی اش را می فهمیدم اما خوب می دانستم جای نگرانی

نیست
برای آتوسا خوشحال بودم ، آنقدر که اگر حال االی اینطور

نبود با المیرا تماس می گرفتم و به او هم خبر می دادم

االی اما روی کاناپه نشسته بود و موهای درنا را نوازش
میکرد

_ االی؟

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

انقدر در فکر بود که حتی صدایم را هم نشنید
از جا بلند شدم و پشت سرش ایستادم

دستم را که روی شانه اش گذاشتم از جا پرید :

_ ترسوندیم

_ کجایی؟!

ارام زمزمه کرد :

_ همینجا

_ میری پیش لیندا؟ زودتر کارمو تموم میکنم بریم

درنا فکر کرد قصد دارم از آغوش االالی جدایش کنم که
شاکی جیغ کشید و گردنش را چنگ زد

مشغول خندیدن به حرکات او بودیم که صدای زنگ موبایلم
بلند شد

حال آتوسا دوباره بد شده بود...

همراه االالی و درنا خودمان را به بیمارستان رساندیم

جگوار سبا ساالالر 



 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

المیرا با دیدنم هق هق کنان در آغوشم فرو رفت و االالی
غمگین نگاهش کرد

آرام که شد روی نیمکت نشاندمش و درنا را روی پایش
گذاشتم تا کمی حال و هوایش عوض شود :

_ حواست بهش باشه عمه خانم ، شیطون شده

 همان چشمان قرمز آرام خندید و بینی اش را باالال کشید :

با

_ باشه

کمی فاصله گرفتم که االالی کنارم ایستاد :

_ کجا میری؟

_ با دکترش حرف بزنم

_ امیرواالال؟

خسته نگاهش کردم :

_ جان؟

جگوار سبا ساالالر 



 

  

  

به سختی المیرا را راضی کردم همراه االی و درنا به خانه
برگردد

وارد اتاق که شدم آتوسا چشم هایش را بسته بود

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

با انگشتانش بازی میکرد و نگاهش خیرهی المیرا و درنا
بود :

_ اگر مطمئنی خطری برای درنا نداره بگو هرکاری
الالزمه انجام بدن

انتظارش را داشتم...
و تنها میدانستم مخالفتش از همان ابتدا هم واقعی نیست 

بخاطر نگرانی اش برای درناست

خودم را جلو کشیدم و لب هایم را به شقیقه اش چسباندم :

_ باشه عزیزم

_



 

 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

آرام روی صندلی راحتی کنار تخت نشستم و نگاهش کردم
که چشم هایش را باز کرد

آرام زمزمه کردم :

_ بخواب من اینجام

بی حال پرسید :

_ المیرا؟

_ با االالی و درنا رفت خونه

سری تکان داد و چشم هایش را بست
دست به سینه به پشتی صندلی تکیه دادم :

_ چرا نگفتی؟

چشمانش را باز کرد و سوالی خیره ام شد
ادامه دادم :

_ سارا اومده بود دیدنم ... بهم دربارهی درنا گفت



 

 

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

ابروهایش درهم شد ، دهان باز کرد تا حرفی بزند که اجازه
ندادم :

_ خطری برای درنا نداره ... چرا قبل از اینکه تحقیق کنی
تصمیم میگیری؟! نمیخوای عوض بشی نه؟ عادت کردی
که سرخود تصمیم بگیری و زندگی بقیه رو هم خراب کنی

مات نگاهم کرد :

_ چی میگی امیر؟ من بخاطر درنا...

عصبی جمله اش را قطع کردم :

 بخاطر درنا تصمیم گرفتی بمیری؟! اصالال به المیرا فکر
_

نکردی؟

با حرص خندیدم :

_ مثل همیشه بچه هات برات ارزشی نداشتن!

آب دهنش را فرو داد و سکوت کرد
چشمانش خیس شده و نگاهش هنوز بهت زده بود

خشمگین بودم...

جگوار سبا ساالالر 



سبا ساالر

جگوار 

من همیشه نسبت به او خشمگین بودم
با کوچکترین حرفی زخم های کهنه ام سر باز میکرد و

روزهایی که ترکمان کرده بود برایم یاداوری میشد

کالفه موهایم را چنگ زدم و پوف کشیدم
بینی اش را که باال کشید با لحنی آرام تر ادامه دادم :

_ مطمئن باش اگر مشکلی بود من خودم هیچ وقت اجازه
نمیدادم سالمتی دخترم به خطر بیفته ... با دکترت حرف

میزنم هرکاری الزمه انجام بده

_ 

از جا بلند شدم و خواستم سمت در بروم که صدایم زد :

_ امیر؟

ایستادم
آرام ادامه داد :

_ من فقط نخواستم حاال که همه چیز داره خوب پیش میره
دوباره زندگیتو بهم بریزم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

_ بهم نمیریزه ... نمی ذارم بهم بریزه

_ دکترم قبل ازینکه درمان جدید رو شروع کنیم چند روز
استراحت داده ... میخوام یک هفته برم ایران

ابروهایم درهم فرو رفت
بهت زده سمتش برگشتم :

_ دکترت گفته چند روز بری سفر که قبل از شروع
درمانت ریلکس بشی و روحیه ات خوب بشه نه اینکه بدتر

استرس داشته باشی

پوزخند زد :

_ منبع استرسم دیگه زنده نیست

_ حاجی مرده آتوسا ... تمومش کن هرچی که بوده گذشته

_ نگذشته که هنوز بعد از چندسال هرچی که میشه پسرم
بهم کنایه میزنه

_ میخوای ایران چیکار کنی آتوسا؟! از جنگ اعصاب
خوشت میاد؟ حاجی نیست اما مطمئن باش محسن و زنش

کم نمیذارن

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

 

جگوار سبا ساالر
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_ از کجا انقدر مطمئنی قراره محسن رو ببینم؟!

پوزخند زدم :

_ میشناسمت

با تمسخر سر تکان داد :

_ وصیت خود حاجیتون بوده که وقتی همه بودین وصیت
نامه رو باز کنن

_ من و المیرا نیازی به اون ارث نداریم آتوسا ... مشکل
مالی داری؟!

_ من چندسال تو اون عمارت زجر کشیدم ، بارها تحقیر
شدم و بخاطر کارای اون حاجی که میگی مرده و محسن

آرزوی مرگ کردم ، به جایی رسیدم که از بچه هام
گذشتم ، کل جوونیم نابود شد ... حق بچه هامه!

با تاسف سر تکان دادم و راهم را سمت پنجره کج کردم
فضای   دست هایم را در جیب شلوارم فرو بردم و خیره 
بیرون شدم :  



 

 

حرفی نزدم
دلم به حالش می سوخت

ازینکه با وجود سال ها دوری هنوز هم نتوانسته بود
 فراموش کند

حاج بابا بد کرده بود...
با بچه هایش ، عروسش و مهم تر از همه خودش

صدای آتوسا می لرزید

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
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_ حاجی مرده آتوسا ... یک ساله رفته زیر خاک ... اون
آروم گرفته اما تو هنوز داری خودتو زجر میدی

آرام اما محکم جواب داد :

_ من تصمیمم رو گرفتم امیر ... المیرا هم خیلی وقته
میخواد بره ... چاوش و چکاوک زیاد بهش زنگ میزنن ...

المیرام دلش تنگ شده ، هم برای بچه ها هم برای
مامانگلی و مهراب ، میدونی چندساله ندیدشون؟

_
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ماه ها بود با سرطان میجنگید ، بارها شرایط بدتر را
تجربه کرده بود اما هیچ زمان مثل امروز خستگی اش را

حس نکرده بودم

_ مگه نمیگفتی میخوای یکی دوسال دیگه که شرایطت
بهتر شد به مامانگلی سر بزنی؟ چند روز با ما بیا و برگرد

.... مامانگلیم درنا رو ببینه ، کدوممون از فردامون خبر
داریم که قول چندسال دیگه رو بهش میدی؟

آرام زمزمه کردم :

_ فعالال استراحت کن

بحث را ادامه نداد
از من خسته تر بود که چشم هایش را بست و چند دقیقه بعد

به خواب فرو رفت

وارد خانه که شدم خبری از هیچ کدامشان نبود

یادداشت االالی را که روی میز دیدم سمت در برگشتم و
دوباره از خانه بیرون زدم

چنددقیقه بعد در پارک کوچکی که االالی نشانی اش را داده
بود پیدایشان کردم

جگوار سبا ساالالر 
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مثل اکثر اوقات درنا در کالسکه بود و المیرا روی تاب

پشت سرش رسیدم و محکم هلش دادم

صدای جیغش بلند شد
درنا خندید و من پرسیدم :

_ االالی کجاست؟

با دست کمی دورتر را نشان داد
درنا را از کالسکه اش بلند کردم و گونه اش را بوسیدم

، متفکر به زمین خیره بود و حتی االالی دست به سینه 
متوجه رسیدنم هم نشد

کنارش که نشستم سرش را بلند کرد
قبل از او من به حرف آمدم :

_ رنگت پریده

شانه اش را باالال انداخت و حرفی نزد
با تاسف سر تکان دادم :



سبا ساالر

جگوار 

_ دوباره رژیم؟

 اینبار خندید
نگاهش خیره ی بستنی شکالتی دست پسربچه ای بود که

نزدیک المیرا بازی می کرد

_ 

سرم را نزدیک گوشش بردم :

_ شکالتیه

چپ چپ نگاهم کرد :

_ خودم دارم می بینم

_ تو این هوای گرم چه قدر میچسبه!

آرام نالید :

_ من رژیمم

جگوار سبا ساالر
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از جا بلند شدم و همانطور که دور میشدم صدایم را باالال
بردم :

_ خب ما که نیستیم

المیرا که بستنی ها را دید با جیغ از روی تاب پایین پرید و
جلو آمد

بستنی وانیلی را برداشت و پرسید :

_ چرا دوتاست؟

نگاهی به صورت عصبی االالی انداخت و با خنده ادامه
داد :

_ باز االالی رژیم گرفته؟

االالی شاکی بلند شد :

_ شما خواهر و برادر هر سری من رژیم میگیرم گند
میزنید بهش بعد مسخره هم میکنید؟!

المیرا با خنده کالسکه را هل داد و من پشت سرشان راه
افتادم

جگوار سبا ساالالر 
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االالی سمتم برگشت و همانطور که عقب عقب میرفت با
تاسف سر تکان داد :

_ شماها ماه رمضونم میرفتید جلوی کسی که روزه داشت
آب میخوردید نه؟!

المیرا نیشخند زد :

_ عصبی نشو بابا چند وقت دیگه این رژیمم میره پیش بقیه

با بدجنسی خندیدم :

_ اصالال ده بیست کیلو اضافه وزن که این حرفارو نداره

االالی جیغ کشیدم :

_ چی میگی دیوونه؟

درنا هم از صدای خنده های المیرا به خنده افتاد و من با
لبخند رو به االالی سر تکان دادم :

_ بی خیال



 

 

"اِالی"

المیرا برای چندمین بار رژ صورتی رنگ را روی لب
هایش کشید و من نگران زمزمه کردم :

_ اگر طوری بشه آتوسا منو میکشه

بی خیال دستش را در هوا تکان داد :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
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با یک حرکت خودش را جلو کشید و بستنی را از میان
انگشت هایم بیرون کشید

قبل ازینکه بتوانم کاری بکنم همانطور که با سرعت دور
می شد دستش را در هوا تکان داد :

_ اگر هم زمان بدو بدو کنم همهی کالریش میسوزه دیگه
فکر نکنم مشکلی تو رژیمم ایجاد کنه

المیرا کالسکه را رها کرد و با خنده دنبالش دوید :

_ بستنیتو نجات میدم امیر

_



 

 

 
 

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ چی میخواد بشه مثالال؟! خود آتوسا هم اجازه میداد

_ پس صبر کن مرخص شه بعد برو ، مادرت رو
نمیشناسی؟!

امیرواالال با اخم در چهارچوب در ایستاد :

_ کجا؟

المیرا زیرچشمی نگاهش کرد و خندید
پوشک کثیف درنا یک دستش بود و در دست دیگر

شیشهشیرش به چشم میخورد

از صبح که درنا را به او سپرده بودیم نه صدای جیغ های
امیرواالال  Rدرنا قطع شده بود ، نه صدای غرغرهای

المیرا شانه باالال انداخت و کیف کوچکش را برداشت

کفش های پاشنهدار زرد رنگ به پا داشت و لبه های تاپ
مشکی رنگ بلندش تا نیمه های شلوارک لیاش رسیده بود

_ با دوستم ، بهت که گفته بودم



سبا ساالر
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_ منم گفتم نه

المیرا زیرلب غر زد :

_ بعدش برمی گردم خونه ی خودمون ، مهمم نیست آتوسا
کی مرخص شه

با چشم به امیرواال اشاره کردم تا حرفی نزند

صدای گریه ی درنا که بلند شد المیرا نگاهم کرد :

 _ چرا نمیری پیش درنا؟!

کالفه پوف کشیدم و از اتاق بیرون زدم

امیرواال عصبی درنا را در آغوش گرفت :

_ کپی آتوسا شده

آرام خندیدم :

_ مگه آتوسا چشه؟! بعدم المیرا اینجا بزرگ شده انتظار
داری چطوری باشه؟ طبیعیه که طرز فکرش و رفتارش با

جگوار سبا ساالر
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 فرق داشته باشه امیر ، االالنم که تو شرایط حساسیه بهش
تو

گیر نده

المیرا که آماده از در اتاق بیرون زد امیرواالال با تاسف سر
تکان داد :

_ شب میام دنبالت

_ شب میمونم پیش دوستم

اجازه ی مخالفت به امیرواالال نداد و از در بیرون زد
امیرواالال شاکی درنا را سمتم گرفت :

_ میرم دنبالش

_ بفهمه ناراحت میشه برمیگرده خونهی خودشون و دیگه
هم نمیاد ... تا وقتی آتوسا مرخص شه باید نگران تنهاییش

باشی

_ هنوز هجده سالشم نشده!

درنا را در بغلم تکان دادم و ناخواسته لبخند بزرگی زدم :

_ اگه نفهمه چی؟!

جگوار سبا ساالالر 



 

_ 

* * * * * * * * * * * * * * * *

_ چی شد؟!

امیرواال غر زد :

_ خوردم به دیوار

_ جلوت رو نگاه کن خب

شاکی غرید :

_ با این کاله نمی تونم!

همانطور که حواسم به المیرا بود تا گمش نکنیم سمت
امیرواال برگشتم

کاله را تا باالی چشمانش کشیده بود و به سختی می دید

نگاهی به درنا انداختم و لبم را گزیدم تا نخندم
جگوار سبا ساالر
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عینک آفتابی نصف بیشتر صورتش را گرفته بود اما بدون
اعتراض پستونکش را تند تند میمکید و آرام بود

امیرواالال غر زد :

_ به جای خندیدن به ما حواست به المیرا باشه گمش نکنیم

دیگر نتوانستم آرام باشم و ناخواسته خندیدم

زیرلب غر زد :

_ خودتو ندیدی

 به کالاله گیس شرابی آتوسا که روی سرم بود کشیدم و
دستی

صدای خنده ام شدت گرفت :

Rعاشقشم _

درنا دست زد و امیرواالال گفت :

_ داره سوار ماشین میشه

_ وای

جگوار سبا ساالالر 



 

تند تر قدم برداشتم
 دور که شد سوار ماشین دیگری شدیم

نگاه متعجب راننده را روی درنا دیدم و لبم را گزیدم تا
دوباره به خنده نیفتم

امیرواال زیرلب غر زد :

_ انقدر به ما نگاه کرد االن گمش می کنه

خندیدم :

_ خودم دارم میبینمش

شاکی جواب داد :

_ خوبه که حداقل تو میتونی ببینی چون با این تیپی که
برای من و درنا درست کردی ما چیزی نمی بینیم

درنا با شنیدن اسمش دوباره با خوشحالی دست زد و خندید

_ 

جگوار سبا ساالر
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 دقیقه بعد باالالخره المیرا روبهروی ویالالی بزرگی از
چند

ماشین پیاده شد

آرام گفتم :

_ عجب جایی

امیر در را باز کرد :

_ پیاده شو

درنا را از بغلش گرفتم و زمزمه کردم :

_ اوناهاش اونجاست

آرام جلو رفتیم و پشت دیواری ایستادیم
با چهره درهم زمزمه کرد :

_ عجب بویی میاد ... ویالال به این بزرگی بو گند میده

چشمانم را در حدقه گرداندم :

_ از دختر خودته دکتر!



سبا ساالر
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نگاهی به درنا انداختم و ادامه دادم :

_ خیالت راحت شد؟ بیا بریم دیگه

چشمانم را به روبرو دوختم
ویال نزدیک دریا بود

در این یک سال زیاد از خانه بیرون نمی آمدم

این روزها اما مثل اوایل معذب نبودم
انگار کم کم به محیط جدید عادت میکردم

_ بریم ساحل؟

بی توجه به من صدایش را باال برد :

_ داره چه غلطی می کنه؟!

با چشمان گشاد شده دستم را روی دهانش گذاشتم :

_ هیس

چشمم که به المیرا افتاد ابروهایم باال پرید
مایو دو تکه صورتی رنگی پوشیده و کنار پسر جوانی

ایستاده بود

جگوار سبا ساالر
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بهت زده خندیدم :

_ اوه

امیرواال غرید :

_ می دونستم

چیزی که تشخیص ندادم را سمت پسر گرفت و خودش
کنار استخر دراز کشید

لبم را گزیدم تا با صدای خنده ام امیرواال عصبی تر نشود

پسر را می شناختم
یکی از هم کالسی های المیرا بود

بازوی امیرواال را گرفتم :

_ بری جلو المیرا میکشت! کاری نمیکنن که امیرواال ببین
دارن....

پسر که کنارش زانو زد و مشغول ماساژ دادن ضدآفتاب
روی پوست کمرش شد وارفته ادامه دادم :

_ داره براش ضدافتاب میزنه!

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ 

امیرواال بازویش را از دستم بیرون کشید و جلو رفت

درنا کالفه عینک روی چشمش را چنگ زد و ناله کرد

عینک را از روی چشمش برداشتم و پشت سر امیرواال
رفتم

عصبی چیزی را به المیرا می گفت و او هم خشمگین با
حرص جوابش را می داد

من و درنا را که دید بهت زده جیغ کشید :

_ واقعا؟!

نتوانستم خنده ام را کنترل کنم
با حرص پایش را به زمین کوبید :

_ اصال خنده دار نیست

جگوار سبا ساالر
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پسر نگاه متعجبش را بین ما میچرخاند و از حرف هایمان
چیزی متوجه نمیشد

امیرواالال بازویش را گرفت :

هنوز هجده سالتم نشده لعنتی! بپوش بریم _ تو 

_ چه ربطی داره؟! مگه مشروب خوردم؟ فقط با دوستمم

شاکی صدایش را باالال برد :

_ که چیکار کنید؟!

المیرا عصبی روی سینه اش کوبید و درنا شاکی جیغ زد

_ اگر مزاحم نمیشدی میخواستم شنا کنم

_ با این یارو؟!

_ هم کالالسیمه

معترض نگاهم کرد و ادامه داد :

_ یک چیزی بهش بگو االالی

جگوار سبا ساالالر 
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نگاه چپ چپی به کالاله گیس و عینک هایمان انداخت و
زیرلب غر زد :

_ باورم نمیشه

امیرواالال کوتاه نیامد :

_ با هم میریم

_ من نمیام! جک بخاطر من خونهشون رو خالی کرده تا
راحت باشیم

ابروهایم را باالال انداختم و امیرواالال با حرص فریاد زد :

_ جک غلط کرد با تو

پسر جوان خودش را جلو کشید و کنار گوش المیرا چیزی
گفت

امیرواالال غر زد :

_ نچسب به خواهرم

_

جگوار سبا ساالالر 



 

المیرا بی توجه لبخند مصنوعی زد و رو به او توضیح
داد :

_ برادرمه

امیرواال اینبار رو به پسر توضیح داد :

_ اره بردارشم! برادر بزرگ ترش

پسر گیج لبخند زد و المیرا بازوی امیرواال را کشید :

_ داری آبرومو میبری

 درنا خودش را سمت استخر کشید
امیرواال کوتاه نیامد :

_ بریم

_ نمیام امیر نمیام وای برو دیگه

_ من جایی نمیرم!

جگوار سبا ساالر
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المیرا لجباز تر از او دست به سینه جواب داد :

_ منم جایی نمیام

امیرواالال روی صندلی کنار استخر نشست :

_ پس منم همینجا میمونم

المیرا بهت زده نگاهش کرد و پسر کنار گوشش حرفی زد
با حرص نگاهی به امیرواالال انداخت و باالالخره خشمگین

سمت لباسش رفت

امیرواالال پیروزمندانه لبخند زد :

_ بریم؟

المیرا عصبی کرم را در آغوشم پرت کرد و موبایلش را از
کنار استخر برداشت :

_ نخیر مگه نگفتی میمونی؟ بمون ما میریم تو

امیرواالال اخم کرد :

_ که چی بشه؟!

جگوار سبا ساالالر 



 

_ داداش!

کم مانده بود المیرا سمتش حمله ور شود
شانه ی امیرواال را گرفتم :

_ پیش خودته دیگه چی میخوای ولش کن

کالفه پوف کشید و ایستاد
چشم غره ای به پسر بیچاره رفت و از میان بطری های

نوشیدنی ، بدون الکل هایشان را جدا کرد و دست پسر داد

المیرا غرید :

_ تالفی میکنم

بی توجه به او درنا را از آغوشم گرفت و بغل المیرا داد :

_ درنا رو هم ببرید

المیرا دندان هایش را روی هم فشرد و عصبی با قدم هایی
بلند سمت راه پله رفت

پسر که دنبالش رفت امیرواال با لبخند دوباره روی صندلی
نشست :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

 ضد آفتاِب کو؟! _

_ 

با خنده سر تکان دادم :

_ چرا اذیتش میکنی؟!

لبخند زد :

_ خوشگل حرص میخوره

لب هایم کش آمد
کنارش روی صندلی نشستم :

_ آتوسا مرخص بشه شکایتتو پیشش می کنه!

لبخندش محو شد :

_ آتوسا یک حرفایی می زد  ... درباره سفر قبل از درمانشو
اینا

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
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سبا ساالر

جگوار 

_ می دونم ... المیرا بهم گفته بود

با چشمان تنگ شده نگاهم کرد :

_ میدونی میخواد کجا بره؟

_ تهران

 کالفه پوف کشید
ادامه دادم :

_ مامان گلی هم چندبار زنگ زد ... هرسری دلتنگ تر از
قبل

ابرو باال انداخت :

_ پس تو هم موافقی

_ آره چرا که نه؟ شرایط آتوسا خاصه باید بیشتر رعایتش
رو بکنی امیرواال ... خیلی باهاش سردی ... غیر از اون

هربار که مامان گلی زنگ میزنه و اشک میریزه دلم خون
 میشه

آرام پرسید :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

_ خودت چی؟

_ من؟

_ آره ... نظر تو چیه؟ میخوای بریم؟

شانه باال انداختم :

_ آره ... منم دلم برای همشون تنگ شده

_ پس میریم ...

_ واقعا؟!

سر تکان داد :

_ واقعا ... وکیل حاج بابام باهام تماس گرفت

_ بخاطر ارثت؟!

 _ شاید من و تو از اون پول چیزی نخوایم اما المیرا چی؟

حرفی نزدم
جگوار سبا ساالر
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سبا ساالالر

جگوار
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تنها به نشان تایید سر تکان دادم و او هم سکوت کرد

_

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

_ اینجانب سپهبد سزاوار فرزند شاپور سزاوار پس از
اقرار به یگانگی و وحدانیت خداوند متعال در حال صحت

 سالالمت ، با اختیار و رضایت و بدون اکراه و اجبار و با
و

حواس کامل وصایای خود را به شرح ذیل مرقوم می دارم

درنا سرش را روی شانه مامانگلی گذاشته بود و با انگشت

هایش بازی میکرد

اختالالف ساعت او را هم گیج و خسته کرده بود

در فرودگاه غریبی کرده و از آغوش امیرواالال جدا نشد اما
بعد آنقدر مامان گلی قربان صدقه اش رفت و چاوش وعده

عروسک و خوراکی داد که تسلیم شد

_ وصی، ناظر را به شرح ذیل معرفی می کنم و امیدوارم
طبق قوانین شرع و رعایت مصالح و رضایت الهی عمل
نمایند ... وصی جناب آقای غالالمرضا حکایت .... ناظر

جناب آقای مراد میثمی

جگوار سبا ساالالر 
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حکایت متن وصیت نامه را میخواند و میثمی در سکوت
کنار محسن نشسته بود

مهراب همان اول کار دست آیلین و نازنین را گرفته و
طبقهی باالال رفته بود

درنا را اما مامان گلی رضایت نداده بود از خودش دور کند

حکایت سرش را باالال آورد :

_ با اجازتون از قسمت توصیه های کفن و دفن و
مراسمات میگذرم ... این قسمت پارسال انجام شده

محسن زیرلب تایید کرد و بقیه سر تکان دادند

ساره کنار آریا نشسته بود و بی تفاوت به صفحه موبایلش
خیره بود

آریا اما با احترام در سکوت منتظر بود و حتی متوجه شدم
چند بار به ساره برای کنار گذاشتن موبایلش اخطار داد



 

المیرا برخالف بار قبلی که ایران آمده بودند زیاد با چاوش
و بقیه راحت نبود و بیشتر کنار من ، امیرواال و مادرش

می ماند اما چاوش دست بردار نبود

در همین دو روز آنقدر سر به سرش گذاشته بود که کم کم
خجالتش می ریخت

_ اموال و دارایی های بنده به شرح ذیل می باشد ، دو
واحد آپارتمان در محله الهیه تهران ، یک واحد آپارتمان در

محله زعفرانیه تهران ، یک واحد  .....

چکاوک کنار آتوسا نشسته بود

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

_ نام همسر و فرزندان بنده به شرح ذیل می باشد ... نام
همسر آسیه فرهادی ، فوت شده ... نام فرزندان ، محمد

فوت شده ، ماندانا فوت شده ، محسن و مهراب

سیما و حامد به زمین خیره شده بودند و چاوش کنار المیرا
نشسته بود

_
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موهای کوتاه آتوسا و رنگ پریده اش و همینطور وضعیت  
بیماری اش که همه از آن خبر داشتند باعث شده بود کینه و
دلخوری های قبل فراموش شود  

آتوسایی که تا قبل از پا گذاشتن در خاک ایران پر از نفرت
و غم بود ناپدید شده بود

حال تنها زنی را میدیدم که مثل خودم از حاج سپهبد
سزاوار ضربه خورده اما میتوانست ببخشد

زنی که بعد از سال ها گذشته برایش کمرنگ شده بود

بلندتر میخندید و چشم های ستاره داشت

کنار مامانگلی مینشست و بی توجه به سختی ها از
خاطرات خوشی که هرچند کم اما در این عمارت داشت

میگفت

از روزی که امیرواالال دنیا آمده بود

از شب یلدایی که محمد و مهراب سر کلکل در استخر
پریده بودند و هر دو سرمای بدی خوردند



 

 
 

 

 

 

 
 

_ امانت هایی که دیگران نزد من داشتند به صاحبانشان
برگردانده شده و امانت هایی که بنده نزد دیگران داشتم
دریافت شده ... همچنین بدهی های  بنده به طور کامل

پرداخت شده

درنا بدخلق غر زد

جگوار سبا ساالر
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جگوار
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از امیرواالال که از پله ها افتاده بود و حاجی مهراب را
تنبیه کرده بود

از دورهمی های قرآن مامانگلی و آش رشته درست کردن
هایشان

از اولین قدم های امیرواالال در این عمارت

حتی از حاجی که برایشان حافظ میخواند

و من شک نداشتم اگر قبالال دکترها میگفتند آتوسا اگر
روحیه خوبی نداشته باشد ممکن است به درمان پاسخ مثبت

نشان ندهد ، با این روحیهی جدید بیماری را شکست
میدهد

_



سبا ساالر

جگوار 

امیرواال کنارم نشسته بود

آرام زمزمه کرد :

_ کاش می خوابوندیش

مثل خودش با صدایی آرام جواب دادم :

_ خوابش نمیاد بیشتر کالفه شده برای تغییر ساعت ...
مامان گلی حواسش هست

_ منم کالفه شدم چه برسه به اون بچه

لب هایم کش آمد :

_ کالفگی تو مال شب نخوابیدن دیشبته عزیزم!

مثل خودم لبخند زد :

_ مگه تو فهمیدی؟ خواب بودی که

حرفی نزدم
با خنده ادامه داد :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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جگوار
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_ چپ چپ نگاه نکن جمع مردونه بود بابا! همهاش زیر
سر چاوش بود ... آریا رو هم به راه کج کشوند

با سر به آریا اشاره زد و با خنده ادامه داد :

 هی میرفت باالال میگفت منو نگرفته ... حاالال هنوز گیجه
_

داره چرت میزنه

نگاهی به ابروهای درهم ساره انداختم و ناخواسته خندیدم :

_ معلومه ساره حسابشو رسیده

با نیش باز سری تکان داد و نگاهی به صفحه موبایلش
انداخت

این چندمین بار بود چکش میکرد

کنجکاو پرسیدم :

_ چی شده؟

به وکیل که از قسمت واجبات مالی و واجبات عبادی گذشته
بود اشاره زد و هم زمان زمزمه کرد :



سبا ساالر

جگوار 

_ میگم بهت

_ 

مامان گلی درنا را که ناآرام بود روی زمین گذاشت

درنا بالفاصله دستش را به میز گرفت و ایستاد

مامان گلی با عشق دستش را آرام روی سینه اش کوبید
زیرلب حرفی زد

_ اموال واشیاء زیر در امور عام المنفعه ومعینی که برای
 آنها مشخص می کنم مصرف شود

قبل ازین که حکایت لیست اموال وقف شده را بخواند پای
درنا لرزید و روی زمین خم شد

چاوش از جا پرید و چند سانتی متر مانده صورتش به
زمین برخورد کند نگهش داشت

امیرواال نفس راحتی کشید و من که روی مبل نیم خیز شده
بودم دوباره نشستم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

صدای جیغ درنا بلند شد

حکایت میان خواندن مکث کرد
چاوش گونه  ی درنا را بوسید و سمت باغ رفت

حکایت دوباره با صدایی رسا ادامه داد :

_ بعد از پرداخت هزینه غسل و کفن و دفن و مجالس
بنده ، یک چهارم ارث پسرم ، محسن ، یک چهارم ارث

پسرم ، مهراب....

همسر محسن میان کالم حکایت پرید :

_ وا مگه حاج بابا آقا مهراب رو از ارث محروم نکردن؟!

ابروهای همه درهم شد
 مامان گلی چشم غره رفت و نگاهی به چکاوک انداخت

چکاوک از جا بلند شد و زیرلب گفت :

_ با اجازه من میرم پیش بابا

محسن به همسرش تشر زد :

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

سیما از مادرش دفاع کرد :

_ حاال طوری نشده که! مامان راست میگه همون زمان که
عمو مهراب رفت حاج بابا از ارث محرومش کرد

مامان گلی چپ چپ نگاهش کرد :

_ اون زمان تو توی گهواره بودی مادر! چه خوب یادت
مونده

ساره بی تفاوت خندید و سیما شانه باال انداخت :

_ از بقیه شنیدم! به هرحال مثل اینکه نظر حاج بابا این
آخرا تغییر کرده که به عمو مهرابی که سال ها خبری ازش

نبود همونقدر ارث میده که به بابای من که کل عمرش
عصای دستش بوده!

مش خسرو با سینی چای داخل آمد

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

... وصیتنامه حاج باباست  ً _ ساکت لطفا 

  _
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جگوار
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امیرواالال نیمخیز شد تا سینی را از دست پیرمرد بگیرد که
اجازه نداد

حامد خجالت زده دست همسرش را گرفت و رو به حکایت
گفت :

ً _ ادامه بدید لطفا 

حکایت نگاهی به میثمی انداخت و بعد از مکث کوتاهی
گفت :

_ این یک چهارمی که گفته شد از مقدار کل ارث نیست!

محسن سرگردان اخم کرد و امیرواالال پرسید :

_ یعنی چی؟

_ یعنی اول مواردی که حاج سپهبد سزاوار خواستن
رعایت میشه و باقی مونده ارث تقسیم میشه

محسن گفت :

_ متوجه منظورتون نمیشیم



 

 

 

 

آتوسا به وضعیت زن پوزخند زد و ساره نگاه تیزی به
مادرش انداخت

حکایت اخم کرد :

_ خبر دارم! اگر اجازه بدید توضیح بدم

محسن گفت :

_ بفرمایید

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
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حکایت گلویش را صاف کرد و دستی به عینکش زد
نگاهی به متن وصیت نامه انداخت و با جدیت توضیح داد :

االالرث ماندانا سزاوار... _ سهم 

همسر محسن جملهاش را قطع کرد :

_ ماندانا خیلی سال پیش فوت شده! قبل از حاج بابا ... چه
سهم االالرثی؟!

_
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_ بله داشتم میگفتم ... قسمتی از ارث ماندانا سزاوار به
خانم گلین میرسه ، قسمتی وقف خیریه میشه و مبلغی هم

برای اقای خسرو محمدزاده

مامانگلی با کنارهی چادرش اشک چشمش را پاک کرد و
مش خسرو بهت زده سینی چای را روی میز گذاشت و

کالالهش را برداشت

صدایش از بغض میلرزید :

_ خدا رحمتت کنه حاجی

حکایت ادامه داد :

 محمدسزاوار به بچههاشون امیرواالال سزاوار  
_ سهماالالرث

المیرا سزاوار میرسه ... عالالوه بر اون خونه باغی که  
و
 اردبیل دارن به عروسشون خانم االالی خسروی میرسه
در

آتوسا تلخ خندید :

_ حاجی خواسته بعد مرگ با پولش بخشش بخره؟

امیرواالال زمزمه کرد :



 

 
 

 

حکایت با احترام سر تکان داد :

_ بله این خواسته ی حاجیه ... تا اونجایی که من فهمیدم این
خانم حال خوبی نداشتن ، با پدرشون تماس گرفتم تا برای

جگوار سبا ساالر
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ً _ مامان لطفا 

حکایت ادامه داد :

_ قسمت کوچیکی از زمین های سیگل به خانم مریم
موالالیی میرسه

بهت زده ابرو باالال انداختم
امیرواالال متعجب اخم کرد و ساره پوف کشید :

_ مثل اینکه واقعا حق با آتوساست!

مامانگلی اخم کرد :

_ پسرم شما مطمئنی؟ اون دختر کم تن حاجی رو لرزوند؟
چه ارثی آخه ؟

_
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وصیتنامه تشریف بیارن اما ایشون مخالفت کردن ...
درصورتی که ارث رو قبول نکنن این مبلغ در مسیر

باقیات الصالحات صرف میشه

سیما پوزخند زد :

_ خوبه واالال! کاش حاج بابا این بخشندگی رو زمان زنده
بودنش داشت

محسن غرید :

_ سیما!

سیما کالالفه پوف کشید و شرمنده نگاهش را دزدید :

_ ببخشید ... تعجب کردم فقط

امیرواالال با اخم به زمین خیره شده بود

متفکر نگاهم را به تنگ ماهی روی میز که از زمان عید
مانده بود و درنا و آیلین حسابی از خجالت ماهی هایش در

آمده بودند دوختم

جمع کمی شلوغ شده بود

جگوار سبا ساالالر 
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 باالالخره پایین آمد و چاوش درنا را که از شدت خنده
مهراب

لپ هایش گل انداخته بود داخل آورد

 کالالفه به پشتی مبل تکیه داد و دستی به موهایش
امیرواالال

کشید

مثل من از فکر گذشته در عذاب بود ...

باالالخره طاقت نیاورد و ایستاد :

_ ببخشید ... برمیگردم

همراهش بلند شدم
سمت آشپزخانه رفت

در یخچال را باز کرد و پارچ آب را بیرون آورد که
چشمش به من افتاد

بی حوصله پوزخند زد :

_ کسی که میگفت مهریه حیف اون دخترهست حاالال بهش
ارث داده!



 

_ 

بی تفاوت شانه باال انداختم :

_ تو که گفتی چیزی از حاجی نمیخوای

عصبی پارچ را روی میز کوبید :

_ من نمیگم به اون زمین نده بیاد بده به ما! اصال ما که
درباره اش با هم حرف زدیم ... من فقط دارم میگم چه دلیلی

داره این کار؟ حتی برای چند دقیقه هم دلم نمیخواد تو این
تقسیم و ارث و انتقالش چشمم به اون دختره ی عوضی و

خانوادش بخوره

آرام جواب دادم :

_ شاید عذاب وجدان داشته

با تمسخر خندید :

_ کی؟ حاجی؟
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_ آره! امیر منم تا وقتی عصبانی و متنفر بودم نمیدیدم اما
االالن که چند سال گذشته دارم به این نتیجه میرسم که اونم

ضربه خورد ... حاج بابا با زندگی مریمم بازی کرد ...
درسته تقصیر خودش بود اما ببین ...

با دست به اطراف اشاره زدم :

_ من و تو االالن اینجاییم ... دخترمون کنارمونه ، اما اون
! من ازش متنفرم امیرواالال اما ببین ... تمام روزایی که

چی؟
تو این عمارت بود تحقیر شد ، خانوادش روندنش ، نه ماه

میدونست بچهش بیماره و نگهش داشت ، پسرشو ندید و
بعدم از دستش داد ... به نظر من اون هرکاری کرد

 داد امیرواالال ... وقتی حکایت باهاش تماس گرفته و
تاوانشو

میگن حال خوبی نداره یعنی هنوزم داره تاوان تصمیمای
اشتباهشو میده

دست به کمر غرید :

_ من و تو زندگیمون خوبه چون برای این خوب بودن و
روبهراه شدنش مثل سگ جون کندیم ... پوستمون کلفت بود

که تا اینجا رسیدیم ... به مریم چه؟

_



 

با لبخند سر تکان دادم :

_ من فقط نمیخوام ده سال دیگه من و تو هم شبیه به آتوسا
بشیم

دستش را که می لرزید میان دستم گرفتم :

_ نمیخوام وقتی اسم گذشته میاد اینطور از شدت خشم و
نفرت بلرزیم ، نمیخوام گذشته انقدر رومون نفوذ داشته

باشه که بتونه زمان حال مون رو ازمون بگیره

با دست دیگرش پیشانی اش را فشرد و من ارام تر زمزمه
کردم :

_ مشکل ما حاجی و مریم نیستن امیرواال ... مشکل ما
خودمونیم ... من و تو نتونستیم خودمونو ببخشیم

نگاهش را دزدید
حق با من بود...

خودش هم می دانست

_ باید دست برداریم از مقصر دونستن خودمون ، نباید
بشیم یکی مثل آتوسا که بعد از سال ها از خودش و بقیه

جگوار سبا ساالر
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دست دیگرش را دور کمرم انداخت و من ارام تر لب زدم :

_ باید بیخشیم تا بتونیم فراموش کنیم ، مهم نیست تو این
راهی که اومدیم چندبار زمین خوردیم ، این مهمه که هربار

افتادیم بلند شدیم و حاال نتیجه اش شده این!

جگوار سبا ساالر
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خشم داره ... هرچی که بوده گذشته ... بچه بودیم ، بی
تجربه بودیم ، بارها اشتباه کردم ، بارها اشتباه کردی اما

مهم اینه االالن اینجاییم! مهم اینه جنگیدیم ... مهم اینه اون
پسری که زنش رو ول کرد اینجا و رفت نیستی ، اون

دختری که اصرار میکرد پیش حاجی بمونیم نیستم ، اون
پسری که چک کشید و راحت اعتماد کرد نیستی ، اون

دختری که با ساز حاجی رقصید و پای مریم رو به
زندگیمون باز کرد نیستم

صدای "بابا" گفتن درنا از پشت سر آمد
امیرواالال آغوشش را باز کرد و درنا بی تعادل سمتش دوید

با یک دست درنا را بغل گرفت :

_ تو کجا بودی وروجک؟ چاوش رو دیدی دیگه محل
ندادی؟



 

به خودمان اشاره زدم
به او که من و درنا را در آغوش داشت

درنا ریز خندید و امیرواال لبخند زد

لب هایم کش آمد
خیره در چشمانش جمله ی آخر را هم گفتم :

_ این مسیر هرچه قدرم بد اما پایانش برای ما خوش بود

خودش را جلو کشید و گوشه لبم را بوسید

منتظر ماندم ببینم چه میخواهد بگوید

بوسه دیگه ای گوشه ی لبم نشاند و بدون اینکه فاصله بگیرد
ارام زمزمه کرد :

_ دقت کردی درنا چه قدر تنهاست؟

گیج چشمانم را تنگ کردم :

_ چی؟

با خنده دوباره بوسیدم :
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_ درنا تنهاست

منظورش را متوجه نمیشدم
سعی داشتم حرف هایش را به بحثمان ربط دهم اما نمی شد

آرام زمزمه کردم :

_ چرا تنها؟

_ نمی دونم حس میکنم شدیدا یک خواهر یا برادر نیاز
داره!

بهت زده خودم را عقب کشیدم و مشتم را روی شانه اش
کوبیدم :

_ چه قدر لوسی امیرواال اصال شنیدی من چی میگفتم
بهت؟

_ 

درنا با جیغ به اینکه پدرش را زده بودم اعتراض کرد و
امیرواال با خنده گردنم را گرفت تا دور نشوم :
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 شنیدم دیگه! به نظرت این امیرواالال شبیه امیرواالالی چند
_

دقیقه پیشه؟!

با ورود چاوش کمی از من فاصله گرفت :

_ بفرمایید؟!

چاوش بی تفاوت نسبت به لحن شاکی امیرواالال جلو آمد و
دستانش را سمت درنا گرفت :

_ بدو بریم

 با هیجان سرش را در گردن امیرواالال فرو برد و خندید
درنا

امیرواالال ابرو باالال انداخت :

_ از بغل من ، بغل االالی هم نمیره چه برسه به تو

چاوش ادامه داد :

_ درنا بدو پیشی دوباره اومد ... بیا بریم ببینش تا نرفته

درنا بدون مکث خودش را در آغوش چاوش پرت کرد و
خندید :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ پیشی

چاوش همانطور که با پیروزی می خندید به ما اشاره زد :

_ بیاید حکایت بقیه وصیت نامه رو هم بگه میخوان برن

جلو رفتم و دکمه ی یقه ی درنا را بستم :

_ بحثا خوابید؟

با خنده سر تکان داد :

_ آره بابا مامان گلی و سیما یکم نفرین کردن تموم شد

کنار آتوسا نشستم و امیرواال سمت دیگرم نشست

المیرا همراه چکاوک رفت و مهراب روبه روی محسن
نشست

مش خسرو سینی چای را روبه رویم گرفت و آرام گفت :

_ چه خوب شد اومدین االی خانم ... هستین چندماه
ان شاءهللا؟
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امیرواال خندید :

_ نه مش خسرو چندماه چیه ... تا آخر هفته ی دیگه
برمی گردیم

_ 

مامان گلی ناراحت آه کشید :

_ چه قدر کم مادر ... چشم بهم بزنیم گذشته

میثمی گفت :

_ اگر اجازه بدید متن وصیت نامه رو کامل بخونیم تا ما
رفع زحمت کنیم

محسن جواب داد :

_ بفرمایید جناب میثمی ... من شرمندم بخاطر این وضع
پیش اومده اما ما هیچ کدوم احتمالش رو نمیدادیم حاجی

خدابیامرز همچین کاری کنن
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حکایت گفت :

_ هنوز یک قسمت مونده محسن خان

سیما ابرو باال انداخت :

_ دیگه کی مونده حاج بابا بخواد بهش ارث بده؟

حکایت نگاهی به میثمی انداخت و با جدیت ادامه داد :

_ از بقیه اموال چه زمین ها ، خونه ، ماشین ، حساب های
بانکی و هر دو گاوداری به طور مساوی و طبق قانون بین
بچه هاشون تقسیم میشه ، سهم ارث ماندانا و محمد سزاوار
هم که باال تر مشخص شده .. . تمام دارایی ها تقسیم میشه

جز این عمارت

کسی حرفی نزد
همه در سکوت منتظر بودند

حکایت گفت :

_ این عمارت طبق خواسته ی حاج سپهبد سزوارا به درنا
سزاوار می رسه

کسی حرفی نزد

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

بهت زده به امیرواال خیره شدم
باالخره ساره به حرف آمد :

_ خب انتظارش رو داشتیم

از جا بلند شد و بی تفاوت پوف کشید :

_ حاال اگر تموم شد با اجازتون من و آریا بریم ... از
صبح خشک شدیم روی این مبل

مادرش پوزخند زد :

ً _ دست حاجی درد نکنه واقعا

_ 

مامان گلی قبل از ادامه ی بحث گفت :

_ خدا بیامرزش

نگاه دلخوری به همسر محسن انداخت و ادامه داد :
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_ از حاجی کم بهمون نرسیده ... چه زمانی که بود ، چه
زمانی که رفت

_ درسته شما اینو نگید کی بگه گلین خانم؟ بدون اینکه
نسبتی با این خانواده داشته باشید...

امیرواالال از جا بلند شد و اجازه نداد جملهاش تکمیل شود :

_ شما مشکلی داری زن عمو؟!

محسن دخالت کرد :

_ کافیه

همسرش پوزخند زد :

_ درنا همون نسبتی رو با حاجی داشت که نازنین و آیلین
 ... اما خب بچهی امیرواالال برای حاجی کجا و بچهی

داشتن
نوههای دیگهاش کجا!

سیما با زرنگی حرف مادرش را ادامه داد :

مامان جون امیرواالال قبالال چندبار گفته از این ارث چیزی
_

نمیخواد که

جگوار سبا ساالالر 



 

قبل از ما آتوسا جواب داد :

_ بچه های من ارث رو بخوان یا نه فرقی به حال شما
نمیکنه سیما جون! باالخره ارثشون رو میگیرن ... خواستن
، نوش جونشون حقشونه ... بی پدری کشیدن ، دور از هم

بزرگ شدن ، یکیشون اینجا دور از مادرش زندگیشو
خراب کردن و خون خودشو زنش رو تو شیشه کردن ،

اون یکی هم اون سر دنیا دور از برادرش بزرگ شد ...
اگرم که نخواستن تو همین تهران کم کسایی نیستن که

احتیاج دارن ... میبخشن به خیریه!

سیما پشت چشم نازک کرد :

_ همینطوره آتوسا جون به من ربطی نداره ... ارث
خودشونه به قول شما اصال آتیشش بزنن!

حکایت باالخره قسمت آخر وصیت نامه را خواند :

_ در پایان از همه ی کسانی که حقی بر من داشته و دارند
و نتوانسته ام یا فراموش کرده ام که حقوقشان را ادا کنم
طلب بخشش و عفو دارم. از همه ی اقوام و دوستان و

آشنایان و همکاران و همسایگان طلب مغفرت و دعای خیر

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

دارم ... »فََمْن بَدَّلَهُ بَْعَد ما َسِمعَهُ فَِإِنَّما ِإِثُْمهُ َعلَى الَّذیَن
َ َسمیٌع َعلیٌم« لُونَهُ ِإِنَّ هَّللاَّ یُبَّدِ

_ 

" امیرواال "

درنا با مایو صورتی رنگی در آغوش نازنین دست و پا
میزد

از دور حواسم به آن ها بود

می دانستم سیما هم چشم برنمیدارد و آب استخر به سختی تا
زانوهایم می رسید اما باز هم خیالم راحت نبود

از هفته ی پیش که وصیت نامه را خوانده بودند جو عمارت
سنگین بود

همه بودیم
هیچکس از کسی دلخور نبود ، حرف میزدیم و بچه ها

بازی می کردند اما همه می دانستیم چیزی سر جای خودش
نیست و کمی زمان می برد تا کنار بیاییم

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر

جگوار 

با این همه ما وقت زیادی نداشتیم

چند روز دیگر بیشتر ایران نبودیم و باید کارها قبل رفتنمان
تمام می شد

_ هنوزم سیگار خاموش میگیری دستت پسر؟

بدون اینکه سمتش برگردم سیگار را از لب هایم فاصله
دادم و لبخند زدم :

_ مثل بابات گفتی پسر!

مهراب خندید :

_ بابام اگه بود این سوسول بازیارو طاقت نمیاورد

زیرلب زمزمه کردم :

_ همینطوره

فندکی از جیبش بیرون آورد و سیگار خودش را آتش زد
 فندک را سمتم گرفت
سرم را باال انداختم :
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_ تصمیمت برای این عمارت! برای بقیه ارث و میراث

 _ خودت چی؟

بی تفاوت کامی از سیگارش گرفت و شانه باال انداخت :
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_ نمیخوام ... خیلی وقته نمیکشم ... به یکی قول دادم!

بدون اینکه اصرار کند خندید :

_ داشتم میومدم یکیت گفت بهت بگم درنا رو بیاری بیرون
آفتاب رفته سرما میخوره

لبخند زدم و سیگار را در جیب پیراهنم برگرداندم
مهراب پرسید :

_ تصمیمت چیه؟

_ چه تصمیمی؟

_
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_ من چندسال از ارث محروم بودم ... انتظارشو نداشتم
حاجی همونقدر که به محسن میده به منم بده ... ارثی و مال

و اموالی از حاجی نخواستم اما اونطورم نیست که بکشم
کنار تا بیاد رو سهم محسن و زنش خوشحال بشه! بمونه

برای چکاوک و چاوش

با شنیدن صدای گریهی آیلین نگران جلو رفتم

دستش را روی چشمش گذاشته بود

ای دورش پیچیدم : درنا را از بغل نازنین گرفتم و حوله 

_ چی شده چشمت دایی جون؟

نازنین خندید :

_ درنا چنگ زد

آیلین را آرام کردم و همانطور که با حوله آب موهای درنا
را میگرفتم وارد خانه شدم

چاوش و چکاوک و ساره روی کاناپه سه نفره نشسته
بودند و االالی کنار مامان گلی بود
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المیرا چیزی را برای محسن تعریف میکرد

االالی با دیدنم از جا بلند شد :

_ بده من لباساشو تنش کنم یخ زد

بازویش را گرفتم :

_ صبر کن چند دقیقه

بلند تر ادامه دادم :

_ من و االالی یک تصمیمی گرفتیم

هم زمان سیما و حامد وارد شدند
مامان گلی گفت :

_ یچه هارو تنها ول نمیکردی تو استخر مادر خطرناکه

_ نه آوردمشون بیرون ... تو آالالچیقن ، مهرابم هست

مامان گلی سر تکان داد :

_ میگفتی امیرجان
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_ 

 نگاهی به االی انداختم
درنا را در آغوشش فشرد و گفت :

_ هممون تو این عمارت خاطره داریم ... خوب و بدش
فرقی نمیکنه اما مدت زیادی خونه مون بوده ... من از

چهارده سالگی اینجا بزرگ شدم ، بیشتر از خونه ی پدرم از
اینجا خاطره دارم ... امیرواال ، عمو محسن ، مهراب ،
ساره و سیما ، چاوش ... ما که ایران نیستیم اما دلمون

میخواد همین چندسال یک بار که میایم مثل گذشته ها اینجا
جمع شیم ... درنا و آیلین و نازنین هم مثل خودمون اینجا

، Rبزرگ شن ... اینجا خونه ی مامان گلی و مش خسروست
چاوش و ساره اینجا زندگی میکنن ... ما تصمیمی برای
فروشش نداریم ... هرطور تا به امروز بوده از االن به

بعدم باقی میمونه

مامان گلی بغض کرده کرد :

_ اینجا مال درناست مادر

قبل از االی جواب دادم :

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو
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_ این عمارت مال سزاواراست ، مال سزاوارهاهم میمونه
مامان گلی ... درنا نیازی به پول اینجا نداره ... زمانی

بزرگ شد خودش تصمیم میگیره اما تا اون موقع تصمیم
من و االالی اینه

االالی خندید و با مهربانی جلو رفت
گونه ی مامانگلی را بوسید :

_ گریه نکن دیگه مامانگلی ... گریه چرا؟ ببین همه دور
همیم ... روح حاجی هم شاد

محسن زیرلب "خدا رحمتش کنه" ای زمزمه کرد

_ یک موضوع دیگه هم هست

االالی روی دستهی کاناپه نشست و درنا را بغل مامانگلی
گذاشت

با خنده گفت :

_ این یکی رو با من هماهنگ نکرده ها

لبخند زدم :



 

 
 

 

_ برادرزاده های االی و مادرشون

االی بهت زده نگاهم کرد :

_ چی؟ آیدا؟

سری به نشان تایید تکان دادم
ناباور پرسید :

_ من چند روز پیش با بی بی جان و اصالن حرف زدم
چیزی نگفتن

_ به کسی حرفی نزدم ... اون بچه ها اونجا آینده ای ندارن
... نه مدرسه ی درست حسابی هست نه شرایط خوبی دارن

جگوار سبا ساالر
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_ مامانگلی اگر صالالح بدونی من چندتا مهمون دارم
برات

_ قدمشون روی چشم مادر ... منم تنهام ... ساره که زنده
باشه با آریاست ... چاوش هم این روزا بیشتر پیش

دوستاشه یا میره خونهی باباش ... کی هستن مهمونات؟

_



 

_ آتا حواسش بهشون هست

_ صددرصد اما بازم زندگی اونجا برای سه تا بچه
سخته ... پیشنهادش رو اول به پدرت دادم خودش با آیدا

صحبت کرد

حرفی نزد
محسن گفت :

_ کار خوبی کردی عموجان ... هرچی نباشه بخاطر االی
و درنا اون اتفاق افتاد ... شماها مسئولید

مامان گلی با دلسوزی گفت :

_ آره منم حرفم همینه ... بمیرم برای اون سه تا دختر که
پدرشونو اونطور از دست دادن ... بیان اینجا قدمشون روی

چشم ... اینجا مدرسه ی خوب برن ... تو اون روستا اگر
زبونم الل طوری بشه نه دکتر و درمونگاهی هست ، نه

امکاناتی

االی در سکوت به درنا خیره شد
 باالی سرش ایستادم و دستم را روی شانه اش گذاشتم

آرام گفتم :

جگوار سبا ساالر
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درنا گونه اش را جلو آورد و موهای االی را چنگ زد

هردو آرام خندیدیم
االی با لبخند گونه اش را بوسید و از جا بلند شد :

جگوار سبا ساالر
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_ ناراحت شدی؟ فکر نمیکردم مخالف باشی ... میخواستم
خوشحالت کنم

لبخند زد :

_ خوشحال شدم ... فقط یاد اکتای افتادم همین ... کی
میرسن؟

_ تا وسط راه پدرت آوردشون از اونجام علیرضا رفت
دنبالشون ... باید تا االالن رسیده باشن تهران

خودش را باالال کشید و گونه ام را بوسید :

_ ممنون امیرواالال ...

_
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_ بیا بریم لباس بپوشیم یخ زدی حسود خانم

دوساعت بعد زنگ در را زدند
علیرضا زودتر در را هل داد و همراه ساک ها داخل آمد

سها که در آغوشش خواب بود را سمتم گرفت و عینک
آفتابی اش را از چشم برداشت :

_ گردنشو مواظب باش

سها را از بغلش گرفتم
از درنا سنگین تر بود

خواب آلود سرش را روی شانه ام گذاشت

علیرضا ساک هارا تحویل مش خسرو داد :

_ من میرم امیر ... بعدا زنگ میزنم بهت

_ نمیای تو؟

_ نه اما قبل رفتنت هماهنگ کن یک بار دیگه ببینمت حتما
... ترانه و کیهانم دلشون تنگ شده معلوم نیست باز کی

بیای



سبا ساالر
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آیدا را دیدم که از در وارد شد
االی کنارم ایستاد :

_ مرسی علیرضا خیلی لطف کردی

چشمک زد و همانطور که عینک را دوباره به چشمش
میزد عقب عقب رفت :

_ کاری نکردم بابا ... فعال

االی خواست سها را از بغلم بگیرد که درنا جیغ زد و
خودش را از آغوش مهراب سمتش کشید

منصرف شد و تنها گونه اش را بوسید :

_ چه قدر بزرگ شده

آیدا لباس محلی به تن داشت و خجالت زده کنار در ایستاده
بود

سوگول با دیدن ما دستش را از دست مادرش جدا کرد و
جلو دوید

سمن اما محکم تر دامن مادرش را چنگ زد

جگوار سبا ساالر
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االالی روی زانوهایش نشست و سوگول را به سینه اش
فشرد :

_ عزیزدلم

بغض کرده گونهاش را بوسید و کمی از خودش فاصلهاش
داد :

_ موهاتو کوتاه کردی؟

_

سوگول معذب سر تکان داد

مهراب درنا را کنار استخر برد تا بهانه نگیرد و من دستی
به موهای کوتاه سوگول کشیدم :

_ چرا؟ موهات که خیلی قشنگ بود

_ مامانم گفت شپش داری ... موهای سها و سمنم کوتاه
کردیم
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آیدا چندقدم مانده بود برسد خجالت زده لبش را گزید و چشم
غره رفت :

_ سوگول!

از همین اولین لحظه از کاری که انجام دادم مطمئن بودم

شاید آیدا میتوانست در آن روستا زندگی کند اما دخترانش
نه!

 نگاهی به من انداخت و بعد گونهی سوگول را بوسید :
االالی

_ اشکال نداره عمه جون دوباره بلند میشه ... میگم سیما
جون ببرت سالن موهاتو مرتب کوتاه کنن خوبه؟

آیدا آرام سالالم کرد
جوابش را دادم

االالی اما گرم و صمیمی در آغوشش گرفت و گونه اش را
بوسید :

_ خوش اومدی عزیزم

سمت ساک ها رفتم :



سبا ساالر
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_ مش خسرو ببریمشون باال

پیرمرد زودتر از من جلو دوید :

_ شما چرا آقا؟ هستم خودم

بی توجه یکی از ساک ها را برداشتم

مامان گلی کنار در ورودی منتظر بود
هر سه دختر را بوسید و آیدا را در آغوش گرفت

سمت پله ها رفتم :

_ مامان گلی بچه رو ببرم تو کدوم اتاق؟

_ دوتا از اتاق های باال رو آماده کردم براشون مادر ...
همون دوتا اتاق اول

آیدا آرام گفت :

_ ممنون ما تو یک اتاق میمونیم

_ مگه میشه مادر؟ با سه تا بچه سختته

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



سبا ساالر
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سوگول از جا پرید و سمتم دوید :

_ تختم داره عمو؟

دستش را گرفتم :

_ تختم داره

 یک تخت برای خودم؟ یا با سمن؟ _

با خنده کمکش کردم از پله ها باال بیاید :

_ صبر کن بریم باال می بینی
باد خنکی وزید

نفس عمیقی کشیدم و چشمانم را بستم

نیمه شب بود
سها تا کمی پیش با گریه هایش اجازه نداده بود کسی بخوابد

چند روز از آمدنشان گذشته بود اما هنوز محیط برایش
ناآشنا بود و بی تابی می کرد

جگوار سبا ساالر

نایس بانو
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 و سمن اما برخالالف او خیلی زود کنار آمده بودند و
سوگول

همراه آیلین و نازنین اجازه نمیدادند حتی برای ثانیه ای
عمارت آرام باشد

آیدا کمی به ما عادت کرده بود
روزهای اول اکثراوقات را کنار مامانگلی در آشپزخانه
بود ، اما تازگی بیشتر با سیما و االالی وقت میگذراند

روی صندلی حاج بابا ، کنار استخر نشسته بودم

امشب آخرین شبی بود که در این عمارت بودیم  

برای فردا بعدازظهر بلیط داشتیم  

من ، االالی ، درنا و المیرا
همراه آتوسایی که چندشب گذشته را کنار دوستانش گذرانده

بود و طبق خواسته ی خودش از عمارت دور بود

فنجان طرح شاه عباسی را میان دستم تکان دادم
چای سرد شده در فنجان به حرکت درآمد

 پتویی که روی شانه هایم قرار گرفت سرم را باالال آوردم
با



 

 
 

 

 

پیشانی اش را به گردنم چسباند و با خنده نالید :

_ درنا از صدای جیغای سها بدخواب شده بود ، آیلین و
نازنینم هنوز بیدار بودن هر دقیقه تو راه پله باال و پایین

می رفتن ... سرم داره منفجر میشه

دستم را دور کمرش انداختم :

جگوار سبا ساالر
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 کنارم ایستاده بود و دستانش را روی شانههایم گذاشته
االالی

بود

آرام زمزمه کرد :

_ چرا کنار استخر نشستی؟! سرده هوا

دستش را گرفتم و جلو کشیدم
بدون اعتراض روی پایم نشست

صورتش را که روبهروی صورتم قرار گرفته بود با دقت
نگاه کردم :

_ چرا بیداری جوجهام؟



 

  
 

 

  

  
 

سبا ساالالر

جگوار
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_ سیما این شب آخر باید میرفت خونهی خودش ... فردا
کار داریم ، شبم که تو راهیم هیچ کدوم نمیتونیم بخوابیم

آرام خندید :

_ فقط مامانت برد کرد!

لبخند زدم
نگاهی به فنجان انداخت :

_ فنجونای حاجبابان

به طرح شاه عباسی قرمز روی فنجان خیره شدم :

_ آره ... یادته شبایی که حوصله داشت تا نزدیک صبح
مینشست کنار استخر و کتاب میخوند

سرش را روی شانه ام گذاشت و آرام خندید :

_ مامانگلی بیچاره هم تا صبح نمیخوابید ... هر نیم
ساعت باید فنجون چای حاجی رو پر میکرد ... یادش

بخیر

سکوت کوتاهی کرد و آرام تر ادامه داد :

جگوار سبا ساالالر 



 

_ اگر بود ، االن خیلی خوشحال می شد

_ از چی خوشحال می شد؟!

_ از اینکه خونه اش شلوغ باشه ... از اینکه صدای جیغ و
بازی بچه ها عمارت رو پر کنه ... از اینکه تو و مهراب

برگشتین اینجا

فنجان را روی میز کوچک کنارم گذاشتم و قسمتی از پتو
را روی شانه اش کشیدم

آرام لب زدم :

_ آره شاید...

خودش را در بغلم جمع کرد
سرم را پایین بردم و شقیقه اش را بوسیدم

_ عمه؟

دستش را روی سینه ام گذاشت و فاصله گرفت

جگوار سبا ساالر
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_ جان؟ چرا بیداری سوگول؟

سرم را سمت در برگرداندم
سوگول با چشمان خواب آلود کنار در ایستاده بود

_ کی برمی گردیم پیش دایی اصالن؟

االی سرگردان نگاهم کرد
دستم را سمت سوگول دراز کردم :

_ چرا عموجون؟ تو که اینجا رو دوست داشتی

بدون مخالفت جلو آمد
االی خواست بلند شود که اجازه ندادم

صندلی بزرگی بود ...
 کنارم نشاندمش و سوگول را روی پایم کشاندم

_ دوست دارم اما دلم برای دایی اصالن تنگ می شه ...
 برای بی بی  جان و آتا هم

االی موهایش را نوازش کرد :

جگوار سبا ساالر
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_ منم دلم تنگ می شه ...

_ زنگ بزنیم به دایی اصالن؟

_ االن خوابه عمه جون ... صبح زنگ می زنیم

_ االن بزن ... من تو خواب دیدمش بیدار بود

االی خندید و گونه اش را بوسید
موبایلم را از روی میز برداشتم و سمت االی گرفتم :

_ با این بگیر

_ خوابه بابا! گناه داره صبح می زنم

_ می بینی که بچه بی تابه ... احتماال کابوس دیده ... زنگ
بزن صحبت کنه

االی کالفه سر تکان داد و موبایل را از دستم گرفت :

_ اصال نمی دونم آنتن بده یا نه

تماس گرفت و با همان بوق های اول هم اصالن جواب داد

جگوار سبا ساالر

نایس بانو



 

 

چندجمله ای با اصالن حرف زد و بعد موبایل را از دهانش
فاصله داد و با هیجان رو به االی گفت :

_ دایی اصالن میگه هر وقت برگشتم میریم باهم جگوار
رو توی جنگل ببینیم

االی لبخند زد و من موهای سوگول را نوازش کردم :

_ تو اون جنگال جگوار نیست عمو جون ... جگوارا در
حال انقراضن ... شک دارم حتی تو ایرانم باشه

_ هست!
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 مثل همیشه با شنیدن صدای اصالالن همه چیز را از یاد
االالی

برد طوری که چنددقیقه بعد مجبور شدم یاداوری کنم برای
چه تماس گرفته!

بی میل موبایل را سمت سوگول گرفت

 بالالفاصله با لحنی بانمک جملهای به ترکی گفت که
سوگول

االالی را خنداند
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_ تو جنگالالی اونجا آهو هست ، خرگوش هست ، روباه
هست اما جگوار نیست

از روی پایم پایین پرید و موبایل را نزدیک دهانش
گرفت :

_ هست مگه نه دایی اصالالن؟

خدا میدانست اصالالن چه گفت که سوگول شدیدتر خندید

االالی صورتش را به بازویم چسباند و آرام زمرمه کرد :

_ وقتی قطع کرد بهش بگو اشتباه کردی و هست

_ نیست خودتم میدونی ، چرا بچه رو به اشتباه میندازید؟!

 میدونم نیست ... اصالالنم میدونه نیست! سوگولم بزرگ
_

تر بشه میفهمه ... اما این جگوار برای من و اصالالن و
سوگول یک جور امیده امیر

سوگول کمی دورتر شد و االالی آرام ادامه داد :

 وقتی بچه بودم و داشتم از اصالالن جدا میشدم تا با تو بیام
_

بهش گفتم منتظرم باشه تا یک روز برگردم و باهاش

جگوار سبا ساالالر 



 

  

 

  
 

االی کالفه زمزمه کرد :

_ خوابم میاد

جگوار سبا ساالر
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جگوار رو ببینم ... میدونی چرا؟ چون مطمئن باشم منتظرم
میمونه! چون بهم قول بده ... چون بدونم هرچندسالم که

گذشت یکی ، یک جایی منو یادشه ... شاید اگر اون روز
ازش قول نمیگرفتم بعدا هیچ وقت جرات نمیکردم به اون

روستا برگردم

ثانیه ای مکث کرد بعد نفس عمیقی کشید
آرام لب زد :

_ چه راه طوالالنی اومدیم تا اینجا

_ هنوز تموم نشده

به نشان تایید سر تکان داد :

_ نشده...

فردا که برمیگشتیم تازه درمان آتوسا شروع میشد و خدا
میدانست چه اتفاقانی منتظرمان بود
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دستم را دور کمرش انداختم و بلندش کردم :

_ بریم بخواب...

سوگول تماس را قطع کرد و موبایل را سمت االالی گرفت

زودتر از ما سمت خانه دوید

االالی دستم را گرفت و سمت خانه کشید
از پشت سر دستی به موهای بلندش کشیدم :

_ جوجهی لوسم...

سمتم برگشت و همانطور که عقب عقب میرفت بینیاش
را چین انداخت :

_ دو ِست دارم ... به قول درنا اندازهی یک دریا!

لبخند زدم
جز اولین کلمههایی که درنا گفته بود دریا بود...

دهان باز کردم تا جواب دوستت دارمش را بدهم که پایش
به گوشه پله گیر کرد
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لحظه آخر بازویش را گرفتم
صورتش در چند سانتی متری زمین متوقف شد اما صدای

جیغ ترسیده اش در فضا پیچید

سوگول راه رفته را برگشت و بلند فریاد زد :

_ افتادی عمه؟

االی از جا بلند شد و هول شده انگشتش را مقابل بینی اش
گرفت :

_ هیش آروم

اما دیر شده بود
صدای گریه ی درنا بلند شد

می دانستیم تا چند ثانیه دیگر سها هم به آن اضافه می شود

بالفاصله در اتاق باز شد و المیرا شاکی با چشمان خواب
آلود بیرون زد

صدای فریاد اعتراض آمیز ساره از طبقه باال امد :

_ ساعت رو دیدین؟! خونه نیست ، دیوونه خونه ست
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 آیلین از بین در سرک کشید
صدای عصبی سیما آمد :

_ بیا اینجا آیلین درو هم ببند ... تا صبح کسی از اتاق
بیرون نمیره

آیلین اعتنا نکرد
سیما دوباره غرید :

_ حامد پاشو بچه رو بگیر

صدای گریه ی سها که اضافه شد االی کالفه و خسته سرش
را روی شانه ام گذاشت :

_ وای خدایا نه

خندیدم
آیلین هم قبل ازینکه پدرش بازویش را بکشد و در را ببندد

 ریز خندید
االی هم همینطور

با همان چشمان خسته و کالفه خندید

می دانستیم امشب از خواب خبری نیست

جگوار سبا ساالر

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو



 

  

 
 

 

 

  

 

سبا ساالالر

جگوار
نایس بانو

این عمارت روزهای تلخ و شیرین زیادی به خودش دیده
بود

روزهایی که تنها ساکنانش حاجبابا و مامانگلی بودند
روزهایی که من و االالی همراه چاوش و ساره اینجا بودیم

و سرپناهمان بود روزهایی اینجا خانه 
رورهایی برایمان مثل جهنم میشد

هیچ زمان ، هیچ چیز دائمی نبود...

مامانگلی همانطور که سعی داشت درنا را آرام کند برق
هارا روشن کرد

چشمم به تابلو خط دست نویس باالالی شومینه افتاد

ماندانا نوشته بودش و سال ها همانجا بود

متنش را در اولین نگاه به سختی میشد خواند

آرام زمزمه کردم

 کردن در حوضچه اکنون است" زندگی تر شدن پی در پی
زندگی آب تنی

جگوار سبا ساالالر 



سبا ساالر

جگوار 

رخت ها را بکنیم
آب در یک قدمی است "
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