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 تباهي تا قدم يك: رمان نام

      صيادي، سوگند: نويسنده نام

 غمگین عاشقانه،: ژانر

 

 مقدمه

 بود مانده قدم یک تنها

 بودیم ساخته دیگر یک با چه آن هر نابودی و سقوط تا قدم یک

 تباهی ی دره در سقوط و بود جوشیده وجودمان از که عشقی نابودی رویاهایم، نابودی

 ما وجود در دیگر بار را عشق حس این بجوشانی تابزنی کنار را ها ویرانه تا آمدی تو و

 من رویایی کودک ای

 

 خالصه

 

http://www.1roman.ir/
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 و گذشتگی خود از داستان شد بدل سرد زمستاني به كه زندگي يك بهار داستان

 سرنوشت ديو سنگین و شوم دست با جدال

 كه زماني درست و سقوط و تباهي مرض به رسيدن و رفته باد بر هاي عاشقانه داستان

 بود مانده قدم يك تنها تباهي تا

 اهتزاز به ها دل در را اميد مشعل دیگر بار نشدني، تكرار و ناب حس يك جرقه، يك

 .آورد در

 

 

 

 عشق خالق نام به

 

 با. بود خانه اندک وسایل شکستن مشغول من به توجه بی که دوختم او به را نگاهم

 فریاد دیوانگان مانند و کوفت می زمین بر را میز روی های مجسمه و ظروف تمام خشم

 !است؟ مرد همان او راستي به آیا که بودم مانده مات من و کشید می

 جور برای حال بکشد آتش به را دنیا من خاطر به بود حاضر که عاشقی مرد همان

 دیگر بود، نمانده برایم نایی دیگر. کشید می سالبه به نیز را من موادش پول کردن

 کوچکمان خواب اتاق سمت به سست های قدم با. نداشتم دادن سر برای فریادی

 زمین روی حال. رفتم سمتش به و برداشته میز روی از را پولم کیف. کردم حرکت

 و نزار پیش از بیش و گذاشته سرش روی را دستش. بود داده تکیه كانتر به و نشسته

 .رسيد مي نظر به درمانده
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 کیف. ببینم بدبختی نحس دیو دست اسیر را ام زندگی قهرمان توانستم نمی من نه،

 آن به بود غذا محتاج که ای گرسنه مانند او و کردم پرتاب زمین روی پایش مقابل را

 روی بر پروا بی من های اشک و رفت. دوید در سمت به و برخاست جا از زد، چنگ

 چمباتمه بود نشسته او پیش دقایقی که جایی در درست زمین، روی. شد روان ام گونه

 .کشیدم آغوش در را زانوانم و زده

 رنگ کرم فرش کوچک، و نقلی ای خانه. آوردم در گردش به اطراف در را ام اشکی نگاه

 ی کاناپه دست یک. بود نمایان وضوح به سیگار سوختی آن در که قدیمی نسبتا و

 رز های گل از پر گلدانی و تلويزیون رسید، می نظر به بزرگ خانه برای که کرم_سفید

 قرار دیگر یک کنار تقریبا که در دو. بود کوچک هال آن محتویات تنها مصنوعی

 زانو روی را سرم. بود بهداشتی سرویس برای دیگری و خواب اتاق برای یکی و داشت

 !کجا؟ کور ی دخمه این و کجا مرفع زندگی آن زدم، هق و گذاشته

 .کوچکمان ی خانه به و دور چندان نه روزهای به کشید، پر ها گذشته به ذهنم

 مخالفت و شد می همان باید گفت می چه هر. بود مستبد و گیر سخت مردی پدرم »

 !دستش زیر در هایمان استخوان شدن خورد با بود مساوی او با

 او از پدر با مشاجره از بعد بار ها بار و بودند کرده او با ازدواج به وادار زور به را مادرم

 اما آویختم می دار به را خود دفعه هزار نبودند فرزندانم اگر گفت می که بودم شنیده

 .کرد می عفو طلب خدا از و نشست می نماز به شد می آرام که این محض به

 همان از. نداد من به را تحصیل ادامه ی اجازه پدر کردم چه هر گرفتم که را دیپلمم

 شوهر وقت که گفت می مادر و پیچید خانه در من خواستگارهای ی زمزمه روزها

 از سال چند از بعد خواهرکم مانند ترسیدم می. خواستم نمی من اما است کردنم

 .شد خواهد هم چنین که دانستم می و شوم زده ام بچه و شوهر و زندگی
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 بچه باران. بودم مردم سفارشی های سبزی کردن پاک مشغول و نشسته مادر کنار

 برود خواب به تا خواند می الالیی کودکش برای سوز با و چرخید می حیاط دور بغل

 .گرفت می اوج اش گریه بیشتر که چند هر

 :گفتم او به رو خندان و بلند نسبت صدای با

 .معصوم طفل این به برسه چه گرفت ام گریه هم من خونی، می تو که طور این

 :گفت داد می تکان را بچه تند تند که طور همان و زد نیشخندی

 !باش نداشته شاد آهنگ انتظار داریم ما که زندگی وضع این با

 .کرد ساکتم مادر تذکر که بگویم چیزی خواستم

 .بدم تحویل فردا باید رو ها این! بجنبون دست زدن حرف جای به

 چندرغاز آمد می هرگاه و نبود مواقع بیشتر پدر. ندادم پاسخی و انداخته زیر به سر

 های کردن سرخ سبزی این اگر. بعدی دیدار تا رفت می و گذاشت می مادر دست کف

 اوضاع نبود پدر وقتی که چند هر بودیم باخته جان گرسنگی از ما حال نبود مادر

 .گرفت می آرام متشنج

 :زد لب و نشست حیاط داخل تخت روی کنارم باران

 .بزنیم نباید هم حرف حرومه، ما به که خوشی

 .گزیدم لب و انداخته داشت چهره به کمرنگی آرایش که او به نگاهی

 !شد هالک رو بچه من بده! باران کن بس خدا رو تو

 .رفتم خانه سمت به و کشیده آغوش در بود شده سرخ گریه از صورتش که را كودك

 .بیام و بخوابونم رو بچه من کن پاک رو ها سبزی این کم یه
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 :کردم زمزمه گوشش زیر و کرده نوازش را پشتش آرام

 !بره قربونت خاله بخواب پیش، پیش پیش

 را سارایی هوای دلم. زدم کنار کمی را پرده و شده اتاقم وارد کنان پیش پیش طور همان

 در جوان پسر ها آن که گفت می همیشه مادر. بود قدغن برایم دیدنش که بود کرده

 هیچ و است من حیایی بی ی نشانه سارا با من ی دقیقه به دم های دیدار و دارند خانه

 !شده اسیر جوان پسر آن دستان در من قلب از نیمی که بگویم مادر به نتوانستم گاه

 

 روزها آن. بود اساطیری شخصیتی همانند برایم او شناختم را خود که زمانی همان از

 حوصله و صبر با او و رفتم می ها آن ي خانه به ریاضی درس بودن سخت ی بهانه به

 می خاطر به را صدایش طنین فقط من که چند هر آموخت می درس سارا و من به

 .سپاردم

 !پریده؟ ور کنی می نگاه چی به

 .برگشتم عقب به ترس با و شد سیخ تنم به مو

 .مامانه کردم فکر لحظه یه دیوونه

 :گفت و کشید بیرون آغوشم از را خوابش در غرق کودک آمد، جلو و خندید

 .نذاشت هم رو چشم کردم کاری هر که من خوابید؟ باالخره

 .برد بود پهن زمین روی که خوابی رخت سمت به را کودک

 داره؟ سرش تو ای نقشه چه باز بابا
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 تمامی گاه هیچ باران های شکایت و گله نگفتم، چیزی و زده تکیه پنجره ی لبه به

 .نداشت

 !نشو تو الاقل شدم خر من

 چیه؟ منظورت

 :گفت و زد پوزخندی

 تو و خونه این تو بیاره بگیره رو یکی دست که هاست روز همین! دونی؟ نمی یعنی

 .عروسش بشی

 .کشیدم آغوش در را زانوانم و خورده سر زمین روی آرام

 آورد؟ نه حرفش رو شه می مگه

 شد؟ چی آخرش زدم، گول ها حرف همین با رو خودم تو مثل هم من

 ساله هجده. دوختم بود ساک درون کودک های لباس چیدن مشغول که او به را نگاهم

. بود تر بزرگ او از سال دوازده که داد مردی با ازدواج به تن پدر خواست به که بود

 زیبایی سفیدش پوست و رنگ خرمایی موهای چرخاندم، صورتش اجزای روی را نگاهم

 .کرد می چندان دو را اش

 :گفت و فرستاد گوش پشت را موهایش از کمی

 و پشیمون من مثل دیگه فردای دو خوام نمی خودته، خاطر واسه گم می چی هر من

 ۳۵ مرد یه زن و ساله دو ی بچه یه مادر سالگی ۲۳ سن تو! ببین منو. بشی زده دل

 .نیست زندگی این تو لیاقت. پولدارم همه قول به ی ساله
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 داشت بر را رنگش زرشکی و کوتاه مانتوی رفت، رختی چوب سمت به و برخاست جا از

 .کرد تن به و

 !پوشی؟ می لباس داری چرا

 :گفت و زد لبخندی

 کن کمک مامان به برو هم تو. باشه آماده شامش باید آد می فرهاد خونه، برم باید

 .تنهاست دست

 .آمد سمتم به دست در اسکناسی با و انداخته سرش روی را شالش

 .شه می الزمتون بابا برگشت تا باش، داشته هم این

 .فرستادم عقب را آن و گذاشته دستش روی را دستم

 .کنه نمی قبول مامان که دونی می تازه نیست، الزم

. رفت وسایلش سمت به بعد و دوخت چشمانم به را رنگش خرمایی نگاه ای لحظه

 .کشید آغوش در را کودک و انداخت شانه روی را ساک

 اون لب هم قدر این. دارم تجربه تو از بیشتر من باشه چی هر! نره یادت هام حرف

 !نشین پنجره

 بسته صدای آن بند پشت ک مادر با اش خداحافظی صدای شد، خارج اتاق از بعد

 بدش بخت و زندگی از آمد، می باران. بود همین زندگیمان. رسید گوش به در شدن

 می و نکنم تکرار را او اشتباه که نصیحت را من و کرد می شماتت را همه گفت، می

 .رفت
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 می باران چه هر که چند هر داشت او با زیادی های تفاوت اما بود خوبی مرد فرهاد

 و دارد نگه را اش زندگی داشت دوست .شد نمی خارج دهانش از چشم جز گفت

 «. خرید می جان به را باران رفتارهای

 تاكش تيک صداي دوختم، دیوار روی ساعت به را نگاهم و برداشته زانو روی از را سرم

 تحمل دیگر و پرید می بیرون سینه از داشت دلم. کشید می خط اعصابم روی جور بد

 بود دستم دم چه هر آژانس با تماس از بعد و رفتم تلفن سمت به. نداشتم را خانه آن

 .زدم بیرون خانه از و کرده تن به

 :پرسید راننده شدم که ماشین سوار

 برید؟ می تشریف کجا خانم

 را باران ی خانه آدرس همین برای ببیند نزار حال این با مرا مادر خواست نمی دلم

 .گفت آرامی بفرمایید و کرد متوقف خانه مقابل را ماشین. دادم

 :گفتم شدم می پیاده که طور همان

 !بمونید منتظر لحظه چند لطفا

 ها مدت از که چند هر نداشتم هم آژانس پول حتی و بودم داده او به را پولم کیف

 و فشرده را آیفون زنگ. نبودم جان بی کالبدی جز من و برده خود با مرا چیز همه پیش

 :پیچید گوشی در باران صدای دقیقه چند از بعد

 !تو بیا سالم،

 : گفت آرامی به کند باز را در که این از قبل

 کنی؟ حساب رو آژانس ی کرایه بیای شه می
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 .اومدم

 .گرفت قرار مقابلم باران نهیف اندام و شد باز در کوتاهی زمان گذشت از بعد

 !آم می االن تو برو -

 هر بود دلبازی و قشنگ بزرگ، ی خانه. کردم طی را بزرگ حیاط و شده وارد حرف بی

 چشمم شدم که هال وارد. ماند می همراهم او اگر بودم راضی دخمه همان به من چند

 :زد صدا را نامم و دوید سمتم به شوق با که افتاد پارمیس به

 !بهار خاله

 .کرد حلقه محکم گردنم دور را دستانش کشیدم، آغوش در را او و شدم خم کمی

 !بود شده تنگ واست دلم عالمه یه -

 نمی قدر و داشت خوشبختی همه این باران زدم، لبخند و بوسیدم را اش گونه

 دانست؟

 خوندی؟ می درس داشتی. بود شده تنگ واست دلم هم من بره قربونت خاله الهی -

 :گفت و زد کمر به دست

 .بخره جایزه واسم بابام بشم بیست خوام می بله،

 و گذاشته زمین روی را او. بوسیدم صدا با و محکم را اش گونه دیگر بار و خندیدم

 :گفتم

 

 !بنویس رو هات مشق برو حاال داری، من پیش هم خوشگل کادوی یه بشی اگه
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 .رفت بود زمین روی که دفترش و کتاب سمت به و گفت باالیی بلند چشم ذوق با

 شده؟ چی باز -

 .انداخت مبل ی دسته روی و کرد خارج تن از را مانتو. برگشتم عقب به باران صدای با

 بشه؟ خواستی می چی -

 .کرد هدایت مبل سمت به را من و گذاشت پشتم را دستش

 انجام رو تکالیفت اتاقت تو برو پارمیس زده؟ گندی چه باز ببینم کن تعریف بشین -

 !بده

 زمین روی پالی و پخش وسایل کردن جمع مشغول که پارمیس به و نشسته مبل روی

 وسایلش کردن جمع مشغول که طور همان و نشست کنارش باران. دوختم چشم بود

 :غرید خشم با بود

 !ببینم اتاق تو برو بگیر نکن؟ ولو هال وسط رو وسایلت نگفتم بار صد -

 سمت به کوتاه های قدم با گرفت، مادرش از را وسایل و انداخت زیر به سر کرده بغض

 و داده تکان سری بود، حمله ی آماده و خشمگین همیشه باران. برداشت گام اتاقش

 :گفت آمد می سمتم به که طور همان

 شده؟ دعواتون باز

 :گفتم آرام و فشرده هم روی را هایم پلک

 نیستی؟ بردار دست تو حاال نکنه، پیچم سوال مامان تا خونه نرفتم باران

 بخوابم؟ اتاق تو برم تونم می! تركه می داره سرم
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 :گفت و برخاست جا از

 .آرم می مسکن واست االن هم من بخواب برو خب خیله

 :گفتم رفتم می اتاق سمت به که طور همان

 .شم می خوب بخوابم خواد، نمی

 عجیبی تالطم قلبم و کرد می درد سرم کردم، رها تخت روی را خود و شده اتاق وارد

 .بخوابم کمی تا کردم را تالشم تمام و بستم را چشمانم. داشت

 بازگشت مسیر در و رفته خانه از خارج به مادر نیاز مورد وسایل خرید برای روز آن »

 ای لحظه و کرده بلند سر شدم که کوچه وارد. بود پر وارنگ و رنگ خریدهای از دستم

 پشت تراشیده موهای و دست در ساکی با بود، خودش. شد حبس ام سینه در نفس

 من و بازگشته سربازی خدمت از اندی و سال یک گذشت از بعد. بود ایستاده خانه در

 .بودم دیده را او ها مدت از پس

. ریخت فرو میوه پاکت و شد شل دستانم کوفت، می سینه به امان بی هیجان از قلبم

 دستانم و انداخته گل هایم گونه انداختم، زیر به سر شرم با من و برگشت سمتم به

 پخش های سیب کردن جمع مشغول لرزان دست با و نشسته زانو روی. لرزید می

 .شدم زمین روی شده

 !کنم کمکتون بذارید

 بود صورتم نزدیک صورتش. کردم بلند سر ای لحظه و نشست زمین روی کنارم

 و افزودم خود عمل سرعت بر. شنیدم می وضوح به را نامنظمش های نفس وصدای

 که طور همان و نشسته زمین روی که دوختم او به را نگاهم برخاستم، جا از ناگهان

 .بود دوخته چشم من به داشت دست در سیبی
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 .اجازه با دردنکنه، دستتون

 در سعی و ایستاده در پشت. رفتم خانه سمت به و افزوده هایم قدم سرعت بر

 شد؟ می مگر اما داشتم کلید در قفل انداختن

 .کرد بيشتر را ام دستپاچگی خانم مریم صدای آن بند پشت و در شدن باز صدای

 برم؟ قربونت اومدی بشه فدات به مادر الهی امیر،

 گرمای از که من عکس بر درست بود ستودنی برایم کالمش گرمای و زن این همیشه

 و شده خانه وارد. شد می نصیبم تندش لحن و کشیده زحمت های دست تنها مادر

 نقش لبم روی لبخندی و گذاشته قلبم روی را دستم. زدم تکیه حیاط ی بسته در به

 .بود مانده باقی دستش در سیب بست،

*** 

 به اشک رمان غمگین داستان. بودم رمان خواندن مشغول و نشسته اتاق درون

 ضربه صدای با. بودم رفته فرو داستان اصلی نقش درون حسابی و بود آورده چشمانم

 و زده پس دست پشت با را هایم اشک پریدم، جا از ناگهان خورد می در به که هایی

 .دادم جا کمد درون را کتاب

 !کیه؟ ببین کن باز رو در برو بهار،

 .شدم حیاط وارد و انداخته سرم روی را مادر گلدار چادر گفتم، بلندی ی باشه

 .اومدم بله بله،

 .گزیدم لب خانم مریم دیدن با و کرده باز را در

 .سالم



                 
 

 

 یک قدم تا تباهی | سوگند صیادیرمان 

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

14 

 

 .رفتم کنار در مقابل از و گفتم را این

 هست؟ مادرت. دخترم سالم

 :گفتم آرام کردیم می طی را حیاط طول که طور همان

 !داخل بفرمایید هست،

 .شد پایش مالش مشغول و نشست حیاط داخل تخت روی

 .عزیزم خوبه جا همین آخی،

 !زنم می صدا رو مامان االن کنید صبر پس

 .شدم خانه وارد و افزوده هایم قدم سرعت بر

 بهار؟ کیه

 .بود دامنش گوشه با هایش دست کردن خشک مشغول که مادر به را نگاهم

 .خانم مریم

 :گفت رفت می حیاط سمت به که طور همان و زده لبخندی

 !بیار ظرف تو بریز شستم، رو ها میوه بهار تو؟ بیاد نکردی تعارفش چرا

 ها میوه تند تند و شده آشپزخانه وارد. بود شده پا به غوغا درونم باز اما چرا دانم نمی

 که خانم مریم و مادر شدم، حیاط وارد و انداخته سرم روی شالی. ریختم ظرف درون را

 .داد تحویلم لبخندی خانم مریم و کرده سکوت من دیدن با بودند، صحبت مشغول

 .نبودم زحمت به راضی دخترم، بشی پیر -
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 زیر مادر. گذاشتم تخت روی دستی پیش همراه به را میوه ظرف و انداخته زیر به سر

 :گفت من جای به و گذاشت مقابلش را دستی

 !برسون دست خدا رو تو. هست وظیفه زحمتی، چه

 شدم، وارد ام باطنی میل برخالف. شوم خانه وارد که کرد من به نامحسوسی ی اشاره و

 رمان خواندن با را خود دلهره از فرار برای و شده اتاق وارد. بود بریده را امانم کنجکاوی

 غرق قدر آن. کرد خواهد مطلع هم مرا مادر باشد خبری اگر دانستم می کردم، مشغول

 سر هال در شدن بسته صدای با. رفت یادم از خانم مریم آمدن که بودم داستان در

 .شدم خارج اتاق از و انداخته زمین روی را کتاب کردم، بلند

 :گفتم مادر به رو و ایستاده در چهارچوب در

 رفت؟

 :گفت گیجی با بود رختی چوب به چادرش آویختن مشغول که طور همان

 !ها؟

 :کردم تکمیل را ام جمله و شده خارج اتاق از

 رفت؟ خانم مریم گم می

 هایش سبزی بساط پای همیشه مانند شد، سالن وارد و گذشت کوچک روی راه از

 :گفت و نشست

 .آره

 .نشستم زمین روی کنارش و رفته جلو

 داشت؟ کار چی -
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 .دیدم چشمانش در ها مدت گذشت از بعد را شادی برق من و کرد بلند سر

 .برگشته سربازی از پسرش -

 .شدم کردنش پاک مشغول پرتی حواس با و برداشته را سبزی از کمی

 خب؟ -

 !بودم باخته جان من گفت می را مطلب اصل تا مادر

 :زد تشر و قاپید دستم از را سبزی

 کجاست؟ حواست دختر، کنی می کار چی

 :داد ادامه دید که را سکوتم

 .کرده خواستگاری پسرش واسه رو تو خانم مریم

 .بود دور برایم هم تصورش حتی ماند، باز نیمه دهانم و دوختم چشم مادر به بهت با

 :زد لب قبل از تر آرام و کشید آهی مادر

 .دونی می رو اخالقش که تو کنم، صحبت پدرت با اول باید گفتم هم من

 .گرفتم بازی به را انگشتانم و انداخته زیر به سر

 چی؟ نکرد قبول اگه

 :گفت و گزید لب مادر

 اون نگران تو. باباته دوست هم حبیب عمو تازه خوبی، این به پسر! نکنه؟ قبول چرا

 .کنم می اش راضی خودم من نباش،
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 ای زنانه ی حیله و مهارت گاه هیچ مادر بست، نقش لبم روی تلخی لبخند ناخودآگاه

 كشيدم؟ می رخش به را این اگر داشت فایده چه اما نداشت پدر کردن راضی در

 :گفت دوباره مادر که کردم برخاستن قصد

 می پیدا بابات ی کله و سر امشب که افتاده دلم به! کن درست چیزی یه شام برای برو

 «. شه

 .گشودم را چشمانم خورد در به که ای تقه با

 بله؟ -

 :گفت آرامی صدای با و آورد داخل به در الی از را سرش من کوچک پارمیس

 خاله؟ خوابی

 .شدم خیز نیم جا در و زده لبخندی

 داشتی؟ کاری خاله، نه

 .پیچاند هم در را کوچکش دستان و شد وارد

 .شام بیای کنم صدات گفت مامان

 :گفتم و برخاسته جا از نکنم توجه جلب که این برای اما نداشتم اشتهایی هیچ

 .خاله آم می دارم برو

 !بودم؟ رفته فرو فکر در نشسته طور همان که بود ساعت چند

 زیر و پریده رنگ صورتم کردم، مرتب سرم روی را شال و ایستاده آینه مقابل

 .زد را چشمانم سالن نور ای لحظه و شده خارج اتاق از. بود افتاده گود چشمانش
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 !نکن شیطونی قدر این بشین پارمیس -

 می میز دور خنده با که ماند ثابت پارمیس روی نگاهم و رفته آشپزخانه سمت به

 .چرخید

 !بگو بهش چیزی یه بخندی که این جای به فرهاد -

 لبخندی. ماند ثابت من روی نگاهش و چرخاند سر کرد می غر غر که طور همان باران

 :گفت و زد

 !بشین بیا عزیزم؟ اومدی

 .شدم آشپزخانه وارد و انداخته زیر به سر

 .اومدید خوش خیلی عجب، چه. خانم بهار سالم -

 .زدم لبخند و دوخته فرهاد به را نگاهم

 .شدم هم شما مزاحم ببخشید سالم، -

 نیومد؟ چرا امیر مزاحمتی؟ چه حرفیه، چه این -

 خودش او مگر اصال گفتم، می باید چه. ماند ثابت نگاهم و شد محو لبم روی از لبخند

 دانست؟ نمی مرا زندگی ضع

 :گفت و کشید عقب برایم را صندلی باران

 !بشین جان بهار

 بازگشته خانه به کاش. انداخت باال ای شانه او و کرد نازک فرهاد برای چشمی پشت

 .نداشتم دوست را من سر بر دو آن دعوای و سنگین جو این بودم،
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 روی که طور همان و گذاشت میز روی را رنگ خوش پلوی باقالی از پر دیس باران

 :گفت گرفت می جای صندلی

 .شه می سرد بکش، جان بهار

 با. پریدم جا از ناگهان و گرفت شدت ام تهوع حالت خورد ام بینی به که غذا بوی

 سینک درون را ام معده محتویات تمام و رسانده بهداشتی سرویس به را خود شتاب

 مشتی و گشوده را شیر خورد می در به که محکمی های ضربه به توجه بی. آوردم باال

 !بود؟ شده مرگم چه. پاشیدم صورتم روی آب

 !ببینم کن باز رو در این! خوبی؟ بهار بهار، -

 شد؟ طوری این کی از

 !بهار. طوری این که االنم بخوابه رفت کنه می درد سرم گفت اومد وقتی دونم، می چه

 دهانم مقابل را دستم. رسید می گوش به در پشت از باران و فرهاد گوی و گفت صدای

 می را امیر آغوش دلم خواست، می مرگ دلم. نشود بلند هقم هق صدای تا گرفتم

 نمی راه به زا را همه گونه این و ماندم می باقی لعنتی ی خانه همان در کاش. خواست

 پاشیده صورتم روی آب دیگر مشتی. بودم رنجور پیش از بیش و بود گرفته دلم. کردم

 .بستم را شیر و

 و آمد سمتم به! بپاشم لبخند مضطرب باران روی به کردم سعی و گشودم را در

 .کرد حلقه بازویم دور را دستش

 !دختر؟ یهو شدی چی

 .دادم تکان نفی ی نشانه به را سرم



                 
 

 

 یک قدم تا تباهی | سوگند صیادیرمان 

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

20 

 

 .نداره چهره به رنگ باران؟ دکتر بریم خوای می

 .برداشتم جلو به قدمی بدوزم چشم فرهاد به که این بدون

 ام بچه بده، رو پارمیس غذای برو تو. بریمش می نشد خوب اگه بخوابه کم یه بزار نه

 .ترسه می االن

 .کشید خواب اتاق سمت به را من نیز باران و رفت آشپزخانه سمت به حرف بی فرهاد

 !ببینم جا این بشین. این شده حالت خوری می جوش و حرص بس از

 :گفتم سختی به و نشسته تخت روی او کمک به

 .انداختم سر درد تو هم تو باران، ببخش

 :گفت و کشید هم در را هایش اخم

 .کردی سردی حتما بیارم، دارچین چای برات برم بشین گفتی؟ چرت باز تو

 :زدم لب بسته چشمان با و گذاشته شکمم روی را دستم

 .شم می خوب بخوابم كم يه. دارم تهوع حالت و کنه می درد شکمم که روزه چند نه،

 .برد موهایم سمت به را دستش و نشست کنارم

 چای واست رم می االن. دیگه کردی ول رو خودت کال! نرفتی؟ دکترم یه بعد اینه حالت

 .دکتر ریم می نشدی بهتر اگر. کنه می معجزه آرم، می نعناع عرق و دارچین

 را پاهایم و کرده رها تخت روی را ام خسته تن رفت، بیرون اتاق از و برخاست جا از بعد

 .کشیدم شکمم در



                 
 

 

 یک قدم تا تباهی | سوگند صیادیرمان 

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

21 

 

 وحشت او از گذشته از بیش من و بود بازگشته خانه به هفته یک از بعد پدر »

 !داشتم

 

 بردم، پناه اتاقم به بودن سیر ی بهانه به و کرده آماده را شام ی سفره مادر خواست به

 بدون و بگذارد میان در او با را خواستگاری موضوع خواهد می مادر که دانستم می

 اطمینان محض و شده اتاق وارد. گرفت می نشانه مرا همه از اول پدر نگاه تیر شک

 چراغ انتظارم برخالف زدم، کنار را پرده و رفته پنجره سمت به. کردم قفل را در بیشتر

 چراغ مواقع بیشتر در بود رفته دور راه دانشگاه به او که زمانی از. بود روشن سارا اتاق

 نیز او شاید است، امیر اتاق درون فرد که گفت می من به حسی. بود خاموش اتاق این

 .بود نگران دل و مضطرب من مانند

 

 ناخنم ی گوشه طور همان. کردم اتاق در رفتن رو قدم به شروع و گرفته فاصله پنجره از

 ها ظرف شکستن صدای یا پدر فریاد انتظار در دائما. رفتم می راه و گرفته دندان به را

 تقه صدای با اما بود گذشته قدر چه دانم نمی. نرسید گوش به صدایی هیچ اما بودم

 و کشید می پایین را دستگیره دائم فردی! پریدم عقب به ترس با خورد در به که ای

 .کوبید می در به آرام

 

 !کن باز رو در بهار بهار،
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 در و چرخانده کلید در را قفل رفتم، در سمت به و کشیده راحتی نفس مادر صدای با

 .زد اش گونه به آرام من دیدن با و شد اتاق وارد مادر. شد باز

 

 !پریده؟ روت و رنگ چرا تو بده، مرگم خدا وا

 

 .بزنم لبخند کردم سعی

 

 گفت؟ چی نیست، چیزی

 

 :گفت یاب کم لبخندی با بود، برده یاد از را پیش لحظه چند نگرانی گویی که مادر

 

 زیادی چیز یعنی نداشت، مخالفتی. کرده صحبت پدرت با قبال حبیب آقا که این مثل

 .کلیه هم این که بیان بگو گفت فقط نگفت

 

 .کشید صورتم روی را زمختش دست و زد تلخی لبخند

 

 از تو الاقل بکنم کاری نتونستم که اون برای بود، باران و تو خوشبختی آرزوم همیشه

 .باشی راضی ات زندگی
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 :گفت شادی با و کرد پاک روسری ی گوشه با را چشمانش اشک

 

 هم باران به باید. ذارم می قرار شب پنجشنبه برای خانم مریم به زنم می زنگ فردا

 .شد آماده شه نمی که تنها دست بدم، خبر

 

 که هایی اشک دانستم نمی من و شد خارج اتاق از زد می حرف که طور همان مادر

 شگفتی؟ یا است ذوق از شده روان ام گونه روی

 

 قرار پنجشنبه شب یعنی بعد روز دو برای و زد زنگ خانم مریم به مادر روز آن فردای

 از. شتافت خانه کردن تمیز به مادر پای به پا و آمد ما ی خانه به نیز باران. گذاشت

 من از بیشتر ها آن انگار. شیرینی و میوه خرید تا گرفته روب و رفت و گیری گرد

 !داشتند هیجان

 

 اندازه به که بود کوچکم پارمیس از داری نگه دادم می انجام روز دو آن در که کاری تنها

 بود کرده را کمک بزرگترین انداخت نمی سنگ که همین پدر. داشتم دوستش دنیا ی

 دامن و کت باران انتخاب به. کرد می عملی را باران دستورات هم فرهاد و

 پوشیدم، مراسم برای زده تن بار یک تنها خودش قول به که را او مشکی_سفید

 .کردم سر نیز را داشت سبز ی حاشیه آن دور که را رنگم سفید ساتن روسری



                 
 

 

 یک قدم تا تباهی | سوگند صیادیرمان 

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

24 

 

 

 .شدم صورتم مختصر آرایش به مجبور باران زور و ضرب به

 

 می رو نشسته تو روی جلو که خانمی این ببین کن باز رو هات چشم حاال خب

 نه؟ یا شناسی

 

 چشمان نازک چشم خط. نگریستم آینه درون ی چهره به و گشوده را چشمانم آرام

 می همیشه او و بود مادر مانند به چشمانم رنگ داد، می نشان تر کشیده را رنگم سبز

 ابروهای و قلمی بینی. نباشد من مانند بختت امیدوارم است من شبیه ات چهره گفت

 لب بر نیز کمرنگی صورتی رژ بودم، نکرده را برداشتنش قصد گاه هیچ که دخترانه بلند

 .داشتم

 

 .دوختم او به آینه داخل از را نگاهم و ه زد لبخندی

 

 نیست؟ زیاد آرایشم نظرت به

 

 .کرد کج کمی را لبش و کشید هم در را هایش اخم
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 هم من تا پارمیس پیش برو پاشو باشه؟ رنگ پر که داری صورتت رو آرایش اصال تو

 !بشم آماده

 

 :گفتم و بوسیدم محکم را اش گونه برخاستم، جا از خنده با

 

 .خواهری بوس رو دستت

 

 مشغول و نشسته زمین روی که را کوچک پارمیس هم من نگفت، چیزی و خندید

 .دادم تکانش و زده بغل بود عروسکش با بازی

 

 طوره؟ چه خاله عشق

 

 !دیگه بمونی منتظر شب تا باید طوره؟ چه خاله عشق بدونه کجا از بچه اون

 

 مشغول که برگشتم باران سمت به انداخته گل های گونه و شده گرد های چشم با

 طور چه که بودم تعجب در من و بود گرفتن آتش حال در هایم گونه بود، زدن ریمل

 !گوید؟ می سخن پرده بی حد این تا باران
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 صدای شدم، خارج اتاق از سریع و کرده پنهان پارمیس ی سینه در را سرم زده شرم

 .گذاشتم حیاط به پا و نکرده ای توجه اما رسید می گوش به باران ی خنده

 

*** 

 

 بلند که در زنگ صدای. بود شده نمایان آسمان در ماه قرص و کرده غروب خورشید

 و رفتند ها مهمان استقبال به پدر و مادر. گرفت شدت نیز من های دسخت لرزش شد

 :گفت و کرد مرتب سرم روی را چادر. کشید آشپزخانه سمت به مرا باران

 

 خب؟ بیا، چای سینی با کردیم صدات وقتی بمون جا همین

 

 ی همهمه و پرسی احوال صدای. رفت بیرون در از بماند پاسخ منتظر که این بدون

 از کشیدم، سرک بیرون به آشپزخانه کوچک ی دریچه از. رسید می گوش به مهمانان

 بهتر کردم سعی و گرفته دندان به را لبم. رفتند می سالن سمت به و گذشته رو راه

 شد؟ می مگر اما ببینم

 

 دستش درون دستمال با و انداخته زیر به سر که افتاد امير به چشمم آخر ی لحظه

 و رفتم می سر آن به آشپزخانه سر این از دائم. کرد می پاک را اش پیشانی عرق

 راه از شدی می وارد وقتی که بود طوری ما ی خانه. بخوانند فرا را نامم که بودم منتظر
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 من و بود رو راه راست سمت آشپزخانه. رسیدی می هال به و گذشته کوچک رویی

 اتفاقات از. رسید می گوش به بیش و کم صداهایشان اما نداشتم بیرون به دیدی هیچ

 نمی سر خودشان ی حوصله چطور که بودم تعجب در من و گفتند می سخن روزمره

 !رود؟

 

 ما گل خانم عروس این است، تر خوش دوست سخن که بگذریم ها حرف این از

 کجاست؟

 

 !بودند کرده هدیه من به را دنیا انگار خانم مریم حرف این با

 

 !کن صدا رو بهار برو جان باران. رسه می خدمت االن

 

 کابینت، کنار و گرفته فاصله در از شد می نزدیک که باران های قدم صدای شنیدن با

 .ایستادم سماور پای

 

 .ها باشه رنگ خوش! بریز رو ها چایی بهار،

 

 وضوح به دستانم لرزش و برداشته سماور روی از را قوری کنم نگاهش که این بدون

 .گرفت دستم از را قوری و ایستاد کنارم باران. بود نمایان



                 
 

 

 یک قدم تا تباهی | سوگند صیادیرمان 

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

28 

 

 

 !سوزونی می رو خودت االن من بده

 

 ریخت، می ها فنجان درون را رنگ خوش چای آرامش با که دوختم او به را نگاهم

 از را او نتوانست کرد مادر چه هر که خودش خواستگاری شب برخالف درست

 .کرد مرتب سرم روی را چادر و ایستاد مقابلم. بکشد بیرون آشپزخانه

 

 :گفتم کالفه لحنی با

 

 وسط؟ این بود چی گیر پا و دست چادر این

 

 .کشید هم در را هایش اخم

 

 .بابا دست بدی بهونه و بیرون بری لباس این با مونده همین! هیس

 

 :گفت دوباره و داد دستم به را چای سینی

 

 ...و امير هم بعد خانم مریم و حبیب عمو واسه اول! جلو برو متانت با و آروم
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 :گفتم رفتم می جلو که طور همان

 

 .بلدم خودم دیگه که رو این جان، باران باشه

 

 ی همه و قطع گو و گفت. شدم کوچکمان سالن وارد و گذشته رو راه از آرام های قدم با

 به و نشسته دور تا دور که حاضر جمع به گذرایی نگاه. بازگشت من سمت به ها نگاه

 .رفتم جلو و انداخته زده تکیه ها پشتی

 

 .خودش واسه شده خانمی چه ماشاهللا هزار ماشاهللا،

 

 بود دیروز همین انگار. شده مردی خودش واسه هم امیر آقا ماشاهللا شماست، کنیز

 .داشت می بر رو محل صداشون و سر و کردند می بازی کوچه تو که

 

 حبیب عمو مقابل را سینی من و شد بلند همه ی خنده صدای مادر حرف این با

 .گرفتم

 

 !دخترم بشی پیر
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 .شدم متوقف خانم مریم مقابل و زده لبخندی

 

 .داره خوردن چایی این دردنکنه، گلم عروس دست

 

 جمع تحویل تصنعی لبخندی مادر و رفت هم در پدر های اخم خانم مریم حرف این با

 چشمانم در شبش رنگ نگاه و کرد بلند سر گرفتم امير مقابل که را چای سینی. داد

 آرام و برداشت فنجانی. لرزید می دستانش و بود کرده عرق اش پیشانی خورد، گره

 و خوشحالی از بود نزدیک. شدم دستش کنار سارای ی متوجه تازه من و کرد تشکر

 .بکشم فریاد تعجب

 

 :گفت آرامی به و کرد ام حواله چشمکی

 

 داداش؟ زن طوری چه

 

 امير سر. کنم خالی سرش روی را چای خواست می دلم و انداخت گل هایم گونه باز

 .رسید گوش به سارا ریز ی خنده صدای و رفت فرو اش یقه در بیشتر
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 بود فرما حکم سنگینی سکوت نشستم، زمین روی باران کنار و کرده تعارف هم بقیه به

 پدرش آغوش در که افتاد پارمیس به چشمم. نداشت را شکستنش قصد کس هیچ که

 و سر زدم، لبخندی. بگیرد دندان به را دستش در بزرگ سیب داشت سعی و نشسته

 .شکست می را سکوت که بود چیزی تنها او صدای

 

 .مطلب اصل سر بریم کم کم بهتره خب

 

 .آمد حرف به نیز خانم مریم و دوخته او به را نگاهم پدر، حرف این با

 

 !بفرمایید. شماست با حق صابر، آقا بله

 

 .داد هایش سبیل به تابی و کشید سر را فنجان درون چای از کمی پدر

 

 .هست هاش بچه خوشبختی پدری هر آرزوی

 

. داد نشان پارمیس کوچک دستان با رفتن ور مشغول را خود فرهاد و زد پوزخند باران

 .دوختند پدر دهان به چشم و کرده سکوت همه
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 رو رسمم و اسم که نداشتم هم پسری کشیدم، زیادی زحمت بهار کردن بزرگ برای من

 .دارد نگه زنده

 

 می کر را فلک گوش هایش خوبی ی آوازه. داشت شکوهی با رسم و اسم چه پدر و

 بله. بودم ندیده او از خوش لحن گاه هیچ که خویی تند و بازنشسته نگهبان! کرد

 .بود ما برای هایش تندخویی و مردم برای هایشقربان

 

 پسرهای مثل فرهاد آقا همین حتی من، امیر. جان صابر کنه نمی فرق که دختر و پسر

 .خودت

 

 نداری طعم دخترم خوام نمی من ها، حرف این از گذشته. آرزو هزار و پدر خب ولی بله

 چیه؟ ما امیر آقا این کار و کسب. بکشه رو پولی بی و

 

 .بدوزم چشم او به شد باعث امیر مرتعش و مردانه صدای

 

 کار به مشغول دوستانم از یکی شرکت تو قراره شده، تموم ام سربازی که حاال من

 .ده می رو نفره دو زندگی یه خرج و خوبه حقوقش. بشم

 

 :گفت غرور با و کشید سبیلش به دستی باز پدر
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 من. خودش ی خونه رفت کرد ازدواج که اول از من باران که این دیگه ی مسئله خوبه،

 بی بر حمل البته باشه، شوهر مادر دست زیر و شوهر پدر ی خونه دخترم ندارم خوش

 .ها نباشه ادبی

 

 !برود فرو زمین در خجالت از بود نزدیک و نشست مادر ی چهره بر سرد عرق

 

 :گفت آرامی به و کرد نازک چشمی پشت خانم مریم

 

 تو بیاد. بکشم کار ازش که نیست قرار منه، سارای مثل جان بهار اما کنم می خواهش

 .ماست های چشم تخم رو قدمش من، ی خونه

 

 فرهاد؟ آقا نه مگه نیست، مهم بودن مستقل ی اندازه به چیز هیچ اما بله

 

 مجلس بود مانده کم آری؟ یا بگوید نه که مانده مات بود، نظارگر لحظه آن تا که فرهاد

 اما داشتند خبر پدر زبان نیش از همه چند هر شود بدل جنگ میدان به خواستگاری

 لحظه هر. فروخت می را من داشت رسما و نداشت نگاه هم را رفقیش حرمت حتی او

 فکرها تمام امیر حرف با اما بزند مخالفت به دم و برخیزد خانم مریم که ترسیدم می

 .شد مدفون ذهنم ی حفره در
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 حتما کنه کمک هم پدر اگر دارم، انداز پس کم یه خودم من. شماست با حق بله،

 .شه می حل خونه مشکل

 

 .انشالله

 

 و امیر تایید هم باز و سنگین نسبتا ی مهریه کردن مشخص با هم مراسم ی ادامه

 عمو صبوری و باران شدن خشمگین مادر، شدن شرمگین خانم، مریم شدن سرخ

 ایستاده ای گوشه زده شرم که را من خانم مریم مراسم پایان از بعد. شد برگزار حبیب

 :گفت گوشم کنار و کشید آغوش در بودم

 

 .شه می خوشبخت تو با امیرم دونم می دخترم، جداست پدرت از من برای تو حساب

 

 محرمیتی ی صیغه بود قرار. شد خارج خانه از من مات نگاه مقابل در و گفت را این

 کارهای دنبال به راحتی به بتوانیم تا شود خوانده امیر و من بین حبیب عمو توسط

 .بود سرنوشت شوم بازی اول این که چند هر باشیم عروسی و عقد

 

 مادر رفتم، اتاق به خواب برای بقیه به توجه بی و حرف بی پدر ها مهمان رفتن از بعد

 .کوفت پایش روی و نشسته زمین روی هال وسط
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 مگه مرد بگه نیست یکی آخه شدم، سفید و سرخ بار ده برد؟ من از ابرویی چه دیدی

 تیکه یه و شعله یک گاز یه با من رفته یادش داشتی؟ خونه زندگی اول خودت تو

 .کردم شروع رو زندگی موکت

 

 چای های فنجان کردن جمع مشغول و برخاست جا از مادر گفت، نمی هیچ کس هیچ

 .شتافت کمکش به نیز باران و شد

 

 و شرط این با داره رو دخترش برای کردن جور جهیزیه پول خودش ببینم خوام می حاال

 》. باال بلند شروط

 

 روی باران اتاق در. چرخاندم اطراف در را نگاهم و گشوده هم از را چشمانم سختی به

 !آورد می در جا از را چشمانم داشت آفتاب نور بودم، رفته خواب به تخت

 

 چای فنجان به نگاهم. کشیدم ام شده خشک گردن به دستی و نشسته جایم در

 و برخاسته جا از. بود کرده خوش جا کنارش هم نباتی شاخه افتاد، میز روی دارچین

 از خبری رسیدم که آشپزخانه به. شدم خارج اتاق از وضعم و سر کردن مرتب از بعد

 آلود خواب صورتی و کج ای مقنعه با و نشسته میز پشت هم پارمیس نبود، فرهاد

 .بود صبحانه خوردن مشغول
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 شدی؟ بیدار زود قدر این چرا سالم،

 

 .بود شده آشپزخانه وارد تازه و داشت تن به مانتو که انداختم باران به نگاهی

 

 !بریزم چای برات بشین

 

 :گفتم و ایستاده میز مقابل حرفش به توجه بی

 

 ری؟ می کجا

 

 !دیگه بشین مدرسه، ببرم رو پارمیس

 

 :گفتم و گذاشته دهانم داخل نان ای تکه

 

 .برمش می من

 

 :گفتم بگوید چیزی که این از قبل و کرد درشت را چشمانش
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 .بیای خواد نمی دیگه تو. رسونم می هم پارمیس راه سر خونه، برم باید

 

 .نیست خوب که حالتم بری؟ خوای می کجا اومدی، تازه که تو

 

 :گفتم و کرده اش حواله چشمکی

 

 .دادم زحمت بهت کافی ی اندازه به دردنکنه دستت بره، باید رفتنی

 

 .کشید هم در را هایش اخم

 

 !بخور صبحانه الاقل نخوردی، که شام شدی؟ تعارفی قدر این چرا تو

 

 :گفتم و کشیده پارمیس ی گونه روی دستی

 

 خاله؟ بریم. بخوره هم به حالم دوباره ترسم می تونم، نمی
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 می خواب هم هنوز دلش بود معلوم شد، بلند میز پشت از و زد بندی نیم لبخند

 در به که این از قبل. انداختم دوشم روی را کیفم و کرده مرتب سر روی را شالم. خواهد

 :گفت و کشید را دستم باران برسم

 

 .شه می الزم باشه پیشت این

 

 درون را ها آن که بگویم چیزی خواستم و انداخته دستش درون اسکناس به نگاهی

 :گفت دوباره و گذاشت دستم

 

 !باش هم خودت مواظب نگو، هم هیچی بگیر

 

 خارج خانه از کوتاه خداحافظی با و گرفته را پارمیس دست زدم، جانی کم لبخند

 .شدیم

 

*** 

 

 برایم و داشت می بر گام کنان لی لی بود، گرفته را دستم که طور همان پارمیس

 بازگشته خانه به امیر که این پی در.بود دیگر جای فکرم من اما کرد می زبانی شیرین
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 مگر نداشت، غیرت مگر نبود، مرد مگر ام؟ گذرانده کجا را شب من نشد نگران است؟

 نبود؟ عاشق

 

 تهوع حالت هم باز. گرفتم پیش در را خانه مسیر خود و رساندم مدرسه به را پارمیس

 همین برای باشد علتش گرسنگی شاید کردم فکر. بود افتاده جانم به سرگیجه و

 .بخورم را آن خانه در تا چپاندم کیفم داخل و خریدم ساندویچی

 

 برنداشته قدمی هنوز و شدم حیاط وارد چرخاندم، قفل در را کلید و ایستاده در پشت

 .کرد میخکوبم پشت از صدایی که بودم

 

 !شمس خانم

 

 بود جوانی نسبتا مرد که خانه صاحب. برگشتم صدا صاحب سمت به و ایستاده

 :گفت و ایستاد مقابلم

 

 .نداد جواب کسی زدم در قدر چه هر در دم اومدم دیشب سالم،

 

 رساند؟ صبح به را شب کجا بود، بازنگشته خانه به دیشب امیر پس
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 :گفتم و انداخته زیر به سر

 

 نبودم خونه دیشب من بله،

 

 و نکردید پرداخت که گازتون و برق و آب قبض من، خواهر مثل هم شما شمس خانم

 گناه من افتاده، عقب ماه دو که هم اجارتون. بیاد قطع اخطار که روزهاست همین

 دادم؟ خونه شما به که کردم

 

 .خوردم فرو را بغضم و فشرده مشتم در را کلید

 

 برای آسایش راهه به شب هر که دعواتون صدای اما نیستم فوضول من کنار به ها این

 !کنید مراعات کم یه خانم، نذاشته ما

 

 .کنم می درستش خودم بدید وقت کم یه خواهم، می عذر من

 

 :گفت و کشید کوتاهش موهای به دستی
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 دامن به دست مجبورم من نیست، وقتی اما امیره آقا و نیستی شما من حساب طرف

 .بشم شما

 

 .ام شرمنده واقعا من بله،

 

 !بکن کاری یه عزیزت جون رو تو فقط. من خواهر شرمنده دشمنت

 

 وارد و انداخته کلید در را قفل. برداشتم گام خانه سمت به آرام و داده تکان سری

 هم آن ی اجاره در که بود ما آن از اول ی طبقه سوئیت طبقه سه ای خانه در. شدم

 به را صورتم و نشسته در پشت زمین روی. کردم پرتاب ای گوشه را کیفم. بودیم مانده

 .پوشاندم دست

 

 .ساختی من و خودت برای که زندگی این به لعنت امیر، تو به لعنت

 

 به او آمد و رفت بیش و کم امیر، و من بین موقت محرمیت و خطبه خواندن از بعد »

 و ایستاده حیاط در. داشتم شرم حضورش از هنوز من که چند هر شد آغاز ما ی خانه

 گذاشتم، تخت روی را شانه در زنگ صدای با. بودم بلندم موهای زدن شانه مشغول

 .رفتم در سمت به و کرده سر به چادری
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 .اومدم بله،

 

 در سر نیز من بود ایستاده در پشت به که زیر به سر امیر دیدن با و گشوده را در

 .بردم فرو گریبان

 

 .سالم

 

 !داخل بفرمایید سالم،

 

 تخت روی که طور همان. گذاشت حیاط داخل به پا آرامی به او و رفته کنار در مقابل از

 :گفت نشست می

 

 داری؟ دوست پاستیل تو

 

 :گفتم تعجب با و چسبیده تر محکم را چادر خوردم، جا سوالش از

 

 !بله؟
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 .کشید بیرون را پاکتی و برد فرو شلوارش جیب در را دستش داد، سر کوتاهی ی خنده

 

 .آوردم تو واسه رو این باشی، پاستیل عاشق سارا مثل هم تو شاید گفتم

 

 را پاکت سر کردم، تشکر آرام و گرفتم دستش از را بود گرفته مقابلم که ای بسته

 را ها آن از یکی. افتاد آن درون ی مزه خوش و رنگی های پاستیل به نگاهم و گشوده

 داد، می عشق طعم. بود مزه خوش بردم، دهان سمت به و برداشته بود قلب شکل كه

 .مقابلم مرد ی خالصانه و پاک احساس طعم

 

 .بود ما دیدار ی بهانه زیباترین و اولین پاستیل خندید، نیز او و خندیدم

 

 پسرم؟ خوبی جان، امیر سالم

 

 متانت با و برخاست جا از امیر. خوردم فرو را ام خنده و پریده جا از مادر صدای با

 :گفت

 

 هستید؟ خوب شما ممنون، سالم
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 !تو بریم بیا نشستی، جا این چرا. پسرم شکر

 

 .دلچسبه و بهاری هم هوا بهتره، جا این نه

 

 آن حاالتم به هم تعجب امیر، بعدی حرف با که بود شده قرمز لبو مانند هایم گونه باز

 .شد اضافه

 

 .بزنیم گشتی یه بریم تا خانم بهار دنبال اومدم بدید اجازه شما اگه

 

 :گفت و زده لبخندی مادر

 

 !نذار منتظر رو امیر آقا مادر، شو آماده برو بهار. نه که چرا

 

 انداخته او به نگاهی پنجره از! کردم پرواز اتاق سمت به و آورده در بال پا جای به گویی

 ی مردانه پیراهن و ای پارچه مشکی شلوار. کنم ست او با را هایم لباس کردم سعی و

 سرم باالی کلیپس با را بلندم موهای و زدم لبخندی. داشت تن به رنگی آبی و ساده

 سفید روسری کردم، تن به رنگ آبی مانتوی همراه به را رنگم مشکی شلوار. کردم جمع

 .شدم خارج اتاق از دست به کیف و گذاشته سر روی را داشت آبی ی حاشیه که رنگم
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 مشغول که مادر. کردم پا به را رنگم مشکی و عروسکی های کفش و ایستاده در مقابل

 :گفت ما به رو لبخند با و کرد بلند سر بود حیاط زدن جارو

 

 !همراهتون به خدا برید

 

 حرکت نامعلوم مقصدی سمت به او و شدیم حبیب عمو ماشین سوار امیر، همراه به

 .کرد

 

*** 

 

 قدم دیگر یک کنار حرف بی. شدیم پیاده هم با و کرد متوقف پارک مقابل را ماشین

 حرف به او و نشسته کوچک حوض روی به رو نیمکت روی امیر خواست به زدیم، می

 .آمد

 

 اش دلبسته حتی و زدم حرف شدم، قدم هم باهاش من که هستی دختری اولین تو

 .شدم

 

 .خورد گره هم در دستانش و خورد فرو را دهانش آب
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 های چشم پی در من خوندید، می درس و کردید می بازی سارا با که روزها همون از

 بتونم تا گذاشتم سر پشت سختی به رو سال دو این تمام. بودم خندونت و مهربون

 کرسی به رو دلم حرف بتونم و ندم دیگران دست بهونه ناخواسته تا ببینمت، دوباره

 .بنشونم

 

. هستم من امیر مخاطب که شد نمی باورم من و بود زده حلقه هایم چشم در اشک

 شيرين آواي با و چيد می هم كنار را كلمات تند تند متعجبم چشمان مقابل در

 :داد ادامه آرام و دوخت من به را نگاهش. كرد می بيان را آن صدايش

 

 و گیرم می برات رو عروسی بهترین مونم، می بابات های شرط تموم پای من بهار

 من بمونی عشقم و من پای تو! باش من با تو فقط سازم می برات رو زندگی بهترین

 خب؟ کنم، می ریست و راست رو چیز همه

 

 و انداخته زیر به سر. داشت تازگي برايم عجيب اش خواسته حتی ها، حرف اين تمام

 .کردم قالب هم در را دستانم

 

 :گفتم شرمگین و لرزان صدایی با

 

 .بشه راهمون سد دنیا ی همه اگه حتی چیز، همه پای. مونم می تهش تا هم من
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 .آورد جلو کمی را سرش و زد لبخندی

 

 .ببینم بارونی رو هات چشم جنگل خوام نمی وقت هیچ بهار

 

 :گفت و خنديد نيز او خندیدم، اراده بی و کرده بلند سر حرف این با

 

 بزنم؟ ها حرف اين از آد نمی من به چيه،

 

 :گفتم خنده با و گرفته دهانم مقابل را دستم

 

 .نه بخوای رو راستش

 

 دختري به. بود بسته اش زندگي اشتباهي آدم به دل او اما آمد می او به شدن عاشق

 را ام خنده من و گرفت غم رنگ نگاهش. شد می او راه سد دنيا تمام وجودش با كه

 .است شده دلگير حرفم از كه كردم گمان اي لحظه خوردم، فرو
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 دلم. باشه خودت يا من ضرر به اگه حتی بگی بهم رو راستش خوام می هميشه من

 .كنی مخفی من از رو چيز هيچ زندگی تو خواد نمی

 

 و برخاست جا از! بود سخت عجيب چشمانش از كندن دل و دادم تكان سر آرامی به

 .برد فرو شلوارش جیب درون را دستش

 

 بزنیم؟ قدم کمی موافقی

 

 قدم هم دیگر یک با هم دست در دست. برخاستم جا از و کرده تایید را حرفش سر با

 !بود بهاری عجیب پاییز، هوای امیر قول به و شدیم

 

*** 

 

 غرق خانواده دو هر اما بود خانه دنبال به امیرمحمد و جهزیه کردن جور دنبال به مادر

. شود برگزار امیر پدری ی خانه بزرگ حیاط در عروسی مراسم بود قرار. بودند شادی در

 .باشیم ازدواج وام دنبال به بتوانیم تا شد برگزار محضری عقد

 

 به امیرمحمد. رود نمی یادم از گاه هیچ بودیم رفته عقد وسایل خرید برای که روزی

 از اما گفت نمی چیزی خانم مریم. بود اجناس بهترین و سنگین طالهای دنبال
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 دائم هم مادر. نیست راضی چندان پسرش های ولخرجی این از که بود معلوم رفتارش

 !بود پا به عروسی دلم در من اما نیست تجمل همه این به نیاز که کرد می مخالفت

 

 عروسش خواهد می دلش. کند می ها چه من خاطر به امیر که کردم می فکر این به

 من ی جهزیه ازدواج وام همان با مادر. نبودم گونه این کاش و باشد ها بهترین صاحب

 به بود، خوب چیز همه. کرد خریداری را عروسی وسایل خود سهم با هم امیر و را

 .بود مانده باقی عروسی برگزاری تا اندی و ماه یک. شیرین رویای یک زیبایی

 

 به را خودکار ته. بودم مهمانان لیست نوشتن مشغول و نشسته مادر مقابل هال درون

 :گفتم و گرفته دندان

 

 مامان؟ کی دیگه

 

 :گفت من به رو گرفت می را باران ی شماره و نشسته تلفن پای که مادر

 

 نوشتی؟ رو میرباقری خانم

 

 :غریدم مادر به رو غم با و رفت هم در هایم اخم
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 ...دیگه بودند، باران عروسی که ها اون مامان

 

. برخاستم و نهاده زمین روی را قلم و کاغذ ماند، تمام نیمه حرفم در زنگ صدای با

 .گذاشتم حیاط به پا و برداشته ورودی کنار رختی چوب روی از را چادر

 

 .اومدم بله،

 

 :غریدم لب زیر کردم می سر بر را چادر که طور همان

 

 !سوخت زنگ خبرته، چه

 

 .پرید باال تعجب از ابروانم سارا خندان ی چهره دیدن با و گشوده را در

 

 !ببین رو لباسم بریم بیا بهار،

 

 :گفتم و زده تکیه آهنی در چهارچوب به سینه به دست

 

 زدنه؟ زنگ طرز چه این دوما سالم، علیک اوال
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 :گفت و ایستاد سینه به دست من از تقلید به

 

 !بریم باش زود دوما نباشه، حرف اوال

 

 :گفتم و داده تکان تاسف ی نشانه به سری

 

 !بیام و بگم مامان به برم بذار نیستی، بشو آدم کنن جونت به جون

 

 :گفت بلند صدایی با جا همان از زد، کنار مرا که بودم برنداشته قدمی هنوز

 

 .ما ی خونه آد می داره بهار بنفشه خاله

 

 سپری را کوچه مسیر دیگر یک با و کشید مرا دست کوفت، هم به را در و گفت را این

 .ایستاد عقب و داد هول را در سارا رسیدیم که ها آن ی خانه مقابل. کردیم

 

 !بفرمایید
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 کرده پر را حیاط محمدی گل عطر. چرخاندم اطراف در را نگاهم و شده وارد حرف بی

 مقابل و رفته جلو. بود پر وارنگ و رنگ های گل از کوچکش ی باغچه که حیاطی بود،

 این قرمز های ماهی عاشق همیشه. ایستادم داشت قرار حیاط میان که کوچکی حوض

 .بودم حوض

 

 !داخل بریم

 

 مریم. برداشتم گام جلو به گرفته رنگ آبی و سفالی حوض از را نگاهم سارا صدای با

 کرده خوش جا مقابلش رنگ سبز و قدیمی خیاطی چرخ و نشسته هال درون خانم

 .بود

 

 .سالم

 

 :گفت و پاشید رویم به مهربانی لبخند کرد، بلند سر من صدای شنیدن با

 

 !بشین دخترم، سالم

 

 روی مقابلش آرامی به چالندم می دست در را گلدارم چادر ی گوشه که طور همان

 جلو. انداخت ای گوشه روسری همراه به و آورد در تن از را مانتو سارا. نشستم زمین
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 شادی با و گرفت مقابلش را آن قاپید، مادرش دست از را رنگ ای فیروزه لباس و آمد

 :گفت کودکانه

 

 طوره؟ چه

 

. بود شده آراسته گیپور با اش سینه روی و شد می گشاد کمی کمر از که بلند پیراهنی

 :گفتم و نشانده لب بر لبخندی

 

 !قشنگه خیلی

 

 :گفت خانم مریم و خندید رضایت با

 

 .بشه آماده همه از زودتر لباسش که داره ذوق ها بچه مثل اما مونده عروسی تا ماه دو

 

 .کرد حلقه مادرش بازوان دور را دستانش و نشست زانو روی سارا

 

 .ندارم بیشتر که داداش یه مامانم، کنم چه
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 :گفت و کرد جدا خود از را او سختی به خانم مریم

 

 !شد خشک عروسم گلوی بیار شربت لیوان یه برو. خب خیله

 

 :گفت خواست می بر که طور همان و برچید لب سارا

 

 گرفت؟ رو من جای نیومده خونه به عروس هنوز

 

 :گفت و انداخت من به نگاهی خانم مریم نگفتم، هیچ و داده سر ای خنده

 

 ها؟ کارت دنبال رید می کی

 

 :گفتم شرم با و انداخته زیر به سر

 

 .چیزها این و لباس و کارت دنبال ریم می فردا گفت امیر

 

. رفت هم در هایش اخم ناگهان اما بردارد را پیراهن تا برد جلو دست و داد تکان سری

 .گفت لب زیر چیزی و داد مالش را قلبش دست کف با
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 :گفتم ترس با و کشیده جلو را خود

 

 !خوبه؟ حالتون خانم، مریم شد چی

 

 را بود عمیقش درد ی نشانه که اش شده مچاله هم در صورت کرد سعی و کشید آهی

 .بپوشاند

 

 چیز هیچ دیگه ببینم رو امیرم عروسی من. گرفته اش بازی دوباره قلب این مادر، خوبم

 .خوام نمی

 

 .دوختم چشم او به و کرده اختیار سکوت سارا صدای با که کنم باز دهان خواستم

 

 .زیبا بانوی سه برای خنک شربت تا سه هم این

 

 شربت های لیوان حاوی سینی سارا. بود زده غم و هم در چنان هم خانم مریم ی چهره

 .دوخت چشم مادرش ی چهره به و گذاشت میز روی را رنگ خوش
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 !مامان؟ خوبی

 

 :گفت و نشاند لب بر لبخندی خانم مریم

 

 !بذار شربت بهار برای دخترم، آره

 

 کرد؟ می پنهان چهره پس در را دردهایش و غم او چرا راستی به و

 

 عزم نیز من بازگشت خانه به امیر که زمانی و بودم ها آن ی خانه در غروب نزدیک تا

 که بودم نداشته بر قدمی هنوز اما شدم خارج خانه از ها آن با وداع از بعد. کردم رفتن

 .کرد میخکوبم امیر صدای

 

 !بهار

 

 .ایستاد مقابلم و پیمود را بینمان ی فاصله بازگشتم، عقب به متعجب

 

 .آم می باهات تاریکه، هوا
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 مقابل. شدم راه هم او با و داده تکان سر نبود ای فاصله خانه تا که این با زدم، لبخندی

 :گفت آرام رسیدیم که خانه

 

 .کردم حل رو خونه مشکل

 

 :گفتم و کرده درشت را چشمانم

 

 !طوری؟ چه

 

 .برد فرو اش مردانه شلوار جیب در دست و زد لبخندی

 

 نقلی ی خونه یه بود مونده وام از که پولی اون و بابا ی سرمایه خودم، های انداز پس با

 .نه یا آد می خوشت ببین برمت می فردا حاال. خریمش می روز یه انشالله کردم رهن

 

 .داد نمی اجازه شرم اما کنم رها آغوشش در را خود خواست می دلم شادی از

 

 .وقته دیر تو، بری بهتره
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 در قدم ناپذیر وصف شادی با نیز من شد، دور بلند های گام با و داده تکان دستی

 .گذاشتم خانه

 

*** 

 

 اما بود کوچک کردم، می تعریف خانه زیبایی از و رفتم می سر آن به سر این از دائم

 و کرم رنگ به ها اتاق از یکی که خواب اتاق دو و اپن ی آشپزخانه نقلی، سالن. زیبا

 رنگ به رنگ من و است دخترمان آن از یکی گفت می امیر. بود رنگ صورتی دیگری

 .شدم می

 

 آد؟ می خوشت

 

 :گفتم شادی با کشیدم می سرک حمامش و دستشویی درون که طور همان

 

 .جور و جمع و نقلی قشنگه، خیلی

 

 گذشته کوچک روی راه از بلند های گام با باشم آورده یاد به را چیزی که گویی ناگاه به

 چشم بود زده تکیه کانتر به که امير به و گرفته دیوار به را دستم. شدم هال وارد و

 .داد تکان سر و زد لبخندی. برگشت سمتم به کرد حس که را نگاهم سنگینی. دوختم
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 چیه؟

 

 بدیم؟ باید جوری چه رو پولش

 

 :گفت خیال بی و برد فرو شلوارش جیب داخل دست

 

 .رسونه روزی خودش خدا

 

 :گفتم و ایستاده مقابلش

 

 داشت؟ من سوال به ربطی چه این

 

. کردم بلند سر بدوزم او به را نگاهم که این برای و بود بلندتر من از گردن سر یک

 :گفت لبخند با و آورد پایین را سرش

 

 دوست یه از هم اش بقیه. کرد کمک بابا هم کم یه گرفتم، وام که گفتم بهت هم دیروز

 هستی؟ چی نگران تو دم، مي پس بهش خورد خورد کردم، قرض مرام با



                 
 

 

 یک قدم تا تباهی | سوگند صیادیرمان 

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

60 

 

 

 نه ای آينده نگران و است ها حرف اين از كمتر خيلی او ی سرمايه كه دانستم می

 .بودم دور چندان

 

 :گفتم بغض با و زده حلقه چشمانم در اشک

 

 کنی؟ جورش خوای می جوری چه امیر. زندگی این نگران تو، نگران

 

 .رفت هم در هایش اخم

 

 .نبودیم جا این االن کردم نمی جورش اگه بود، تو بابای شرط این

 

 خودم حتی. کشید پشتش پر موهای میان دست او و چکید ام گونه روی اشکی قطر

 .بود شده فعال ذهنم تازگی به گویا دانستم، نمی را ام گریه دلیل هم

 

 چیز همه تنه یه خودم! بسپار من به رو چیز همه گم نمی مگه کنی؟ می گریه چرا بهار

 !نکن گریه فقط تو کنم می حل رو

 



                 
 

 

 یک قدم تا تباهی | سوگند صیادیرمان 

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

61 

 

 جادو چراغ قول خودم براي او از. شوم چيز همه خيال بي من تا بود كافي حرف همين و

 .بزند كنار راه سر از را موانع ي همه تواند مي كردم می گمان و ساخته

 

 :گفت مردانه لبخندی با و کرد پاک را هایم اشک انگشت نوک با

 

 .باشه مهمونش عروسش امشب قراره. منتظره مامان که بریم بهتره هم حاال

 

 :گفتم و کشیده باال را ام بینی

 

 .بخریم هم شیرینی باشه یادت راه سر

 

 :گفت و گذاشت چشمش روی را دستش

 

 .خانم بهار چشم روی به

 

*** 

 

 .ماند خیره خانه تاریکی روی من نگاه و برد حیاط داخل را ماشین
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 نیست؟ مامانت

 

 :گفت شد می پیاده که طورهمان

 

 گفتم بهش هی. کرد می تمیز رو بابا ی مغازه داشت دیدمش عصری همین هست،

 شنوا؟ گوش کو ولی نیست خوب قلبت واسه

 

 به بود رفته در بستن برای که امیر. شدم پیاده و گرفته دست در را شیرینی ی جعبه

 .زد لبخندی و آمد سمتم

 

 .دیگه تو بریم ایستادی؟ چرا

 

 را خانه این های چراغ نداشتم عادت. برداشتم گام سرش پشت من و رفت جلو

 امیر.شدم وارد و کنده پا از را هایم کفش. ایستاد عقب و گشود را در. ببینم خاموش

 .زد صدا را مادرش نام فشرد می را برق کلید که طور همان و شد وارد نیز

 

 کجایی؟ خانم مامان مامان،
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 .کشید سرک آشپزخانه به او و برداشتم گام سالن سمت به

 

 .اومده عروست ببین بیا خانم، مریم

 

 روی که جسمی دیدن با اما برداشتم دیگری قدم گرفت، ام خنده حرفش شنیدن از

 .شد حبس ام سینه در نفس و سست هایم گام بود افتاده زمین

 

 ...ببينم برم بذار خوابیده، کنم فکر

 

 زمین روی دستم از شیرینی ی جعبه. خورد فرو را حرفش ی ادامه و فشرد را برق کلید

. زد می کبودی به صورتش رنگ و افتاده زمین روی بسته چشمان با خانم مریم. افتاد

. زد می فریاد را نامش دائم و گرفته آغوش در را سرش رفت، سمتش به شتاب با امیر

 .بودم مانده مات چنان هم اما چکید چشمم ی گوشه از اشکی قطره

 

 !بدو د بابا، بزن زنگ. کنیم بلندش کن کمک بیا بهار؟ زده خشکت چرا

 

 نمی. بود عجیب و منتظره غیر چیز همه دویدم، تلفن سمت به و گرفت شدت ام گریه

 روی آمدم خود به زمانی اما رساندیم بیمارستان به را او کی رسید، کی حبیب عمو دانم
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 عمو. بودم دوخته چشم عمل اتاق در به و نشسته بیمارستان روی راه داخل صندلی

 می موهایش به چنگ و کرد می طی را رو راه طول امیر و نشسته زمین روی حبیب

 .پریدیم جا از سه هر پوش سبز مرد خروج و اتاق در شدن باز با. انداخت

 

 :گفت و رفت دکتر سمت به شتاب با امیر

 

 طوره؟ چه مادرم حال دکتر؟ آقای شد چی

 

 .بود حسی هرگونه از عاری دکتر صدای اما لرزید می بغض از صدایش

 

 داشت؟ قلبی بیماری ی سابقه مادرتون

 

 برد؟ کار به را گذشته فعل چرا که اندیشیدم می ذهن در

 

 :کرد ادا را جمله یک تنها و بود مانده مات امیر

 

 نه؟... دیگه خوبه لش ...حا
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 .چکید ام زده یخ های گونه روی من های اشک و انداخت زیر به سر دکتر

 

 .كرديد مي مراعات بيشتر بايد داشتند شما مادر كه بيماري ي سابقه اين با

 

 بود؟ آمده سرمان بر چه كرديد؟ مي مراعات داشتند؟. نداشت خوبي معني هاي حرف

 !فهميدم؟ نمي من كه بود شده چه

 

 و من. قلب کار پایان یعنی این خب و شده پاره شما مادر آئورت رگ متاسفانه

 ...اما کردیم رو تالشمون تمام همکارانم

 

. خورد فرو را حرفش ي ادامه و دوخت مقابلش مرد ی زده ماتم ی چهره به را نگاهش

 :گفت و گذاشت امیر ی شانه روی را دستش

 

 !پسر باش صبور

 

 شدن خم غم، بار این زیر هایش استخوان شدن خورد من و گذشت کنارش از بعد

 با و نشسته زمین روی که دوختم حبیب عمو به را ام اشکی نگاه. دیدم را زانوهایش

. بریزد اشک محکم و صبور همیشه مرد این که نداشتم باور. ریخت می اشک سوز
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 نبود لرزانش های شانه و مردانه هق هق صدای اگر و بود پوشانده دست با را صورتش

 .کردم نمی باور گاه هیچ

 

 کابوس یک مانند چیز همه. بودم مانده مات من و زده زانو زمین روی چنان هم امیر

 کردم؟ می باور گونه چه راستی به. کرد می غرق خود در را وجودم

 

 به. باشد رسیده پایان به قلبش تپش داشتنی دوست و مهربان زن آن خانم، مریم

 شد؟ بسته چشمانش و رفت راحتی همین

 

 پرستارها. نشود بلند هقم هق تا گرفتم را دهانم مقابل و کرده سقوط صندلی روی

 می نگاه شکسته هم در ی خانواده این به ترحم با بودند رو راه در که افرادی حتی

 》. ببیند تا نبود که کردم می فکر سارایی به دائم من و کردند

 

 تلخ گذشته خاطرات راستی به. کردم بلند سر خورد می در به که هایی ضربه صدای با

 زن روی نگاهم. گشودم را در آرامی به و شده بلند در پشت از. بود من امروز حال از تر

 .ماند ثابت مقابلم سال میان

 

 :گفت و داد تحویلم ای مادرانه لبخند
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 جان؟ بهار خوبی

 

 .خوبم ممنون

 

 :گفت و گرفته مقابلم را دستش درون ظرف

 

 .بيارم هم تو براي گفتم بودم پخته زرد شعله

 

 زني. بود باال ی طبقه ی همسایه سرمست خانم. كردم تشكر آرامي به و گرفته را ظرف

 و من بحث نظارگر واحدش ی پنجره از که نداشتم شک. کنجکاو بسيار و مهربان تنها،

 .است بوده صاحبخانه

 

 .نبودی که این مثل خونتون در اومد دیشب زدی، می حرف مجیدی با دیدم

 

 .بود شده بدل یقین به شکم. زدم لبخند ناخودآگاه حرف این با

 

 .بودم خواهرم ی خونه
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 :گفتم ببندد سواالتش رگبار به را من که این از قبل و گفت آهانی

 

 .اجازه با ممنونم، زرد شعله بابت

 

 مانده برايم ديگري ي چاره مگر اما بود زننده و زشت حركتم شايد. کوفتم هم به را در و

 به خواستم و گذاشتم کانتر روی را ظرف. بپرسد هم امير از خواست می حتما بود؟

 را ظرف. داشت دوست زرد شعله من امير شدم، متوقف راه وسط که بروم کاناپه سمت

 را تلفنش کاش. باشد گرسنه برگردد وقتی شاید گذاشتم، یخچال درون و برداشته

 .بگیرم خبر او از توانستم می من و فروخت نمی وسایل بقیه مانند

 

 مانند درست بود، کرده یخ. رفتم کاناپه سمت به و کشیده بیرون کیفم از را ساندویچ

 .گذشت می چشمانم مقابل از فیلم یک مانند سخت های روز آن تمام. ما زندگي

 

 چنگ صورتش به تا بودم داشته نگه محکم را سارا و نشسته سرد خاک روی 《

 و آزرد می را گوشم زنان شیون و گریه صدای. کرد می گریه و کشید می فرياد. نيندازد

 .بود کشیده صورت روی را چادرش و نشسته کنارم مادر. کشید می رخم به را حقیقت
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 محکم آرنج با. نبود کنترل قابل سارا دیگر شد بلند که مردان ی هللا اال هللا ال صدای

 اما پیچید بدنم در بدی درد. کرد پرتاب عقب به را من و کوفت ام سینه ی قفسه به

 .نبود مهم

 

 :کشید فرياد درد با و دوید جمعیت سمت به سارا

 

 !مامان برید؟ مي کجا رو مامانم

 

 حال به دلم. ریخت می اشک صدا بی و گرفته را تابوت جلوی که افتاد امير به نگاهم

 همراه به مادر. بود مانده باقی برزخ این در تنها و یکه سوخت، می ام زندگی رنجور مرد

 خاک روی را تابوت! بود شده زیاد قدرتش گویی اما داشتند را سارا مهار قصد زنی

 خواند می مرثیه مادر برای سوز با که مداح. شد بلند شیون صدای دوباره و گذاشتند

 حلقه سارا نحیف های شانه دور مردانه دستی. چرخید می سرم دور دنیا تمام انگار

 خودشان تنها. بودند، مانده تنها برادر و خواهر. کشید عقب به را او سختی به و شد

 .دیگر کس هیچ نه و من نه کردند می درک را درد این

 

 عروس مرا نگاهشان با گویی. بود دهنده آزار برایم خاکسپاری روز همان از مردم نگاه

 ماه یک درست شوهرش مادر که بود عروسی کدام آخر! خوانند می نحس و شگون بد

 کند؟ وداع دنیا با اش عروسی از قبل اندی و

 



                 
 

 

 یک قدم تا تباهی | سوگند صیادیرمان 

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

70 

 

 :خواند می گوشم در مدام باران

 

 بشنوه رو ها حرف این اميرمحمد.بیارند در حرف تا هستن بهونه دنبال فقط مردم

 .ها شه می بدتر حالش

 

 که مدتی تمام. است من از داغ این نحسی که بود شده باورم هم خودم من اما

 می و شستم می کردم، می پذیرایی من آمدند می تسلیت برای فامیل و ها همسایه

 .زدم می زار شوم بخت این بر دل در اما پختم

 

 سارا. کردم می را حس خانه آن خفقان و سکوت تازه من و گذشت روز هفت باالخره

 را خروجی در. نبود حبیب عمو از خبری و رفته خواب به آرامبخش زور با اتاق در

 ماه به چشم سکوت در و نشسته ها پله روی امير. کشیدم سرک بیرون به و گشوده

 .بود دوخته

 

 :گفتم و مالیدم هم به سرما از را دستانم نشستم، کنارش و رفته جلو آرام

 

 نشستی؟ جا این چرا

 

 :گفت لرزان صدایی با کند نگاهم که این بدون
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 مراعات هم باز داشتم خبر قلبش وضعیت از که این با. بود من زندگی نگران همیشه

 .نکردم

 

 :داد ادامه سختی به و گرفت دستانش میان را سرش

 

 بهار وای. نرفت گوشش به بردار گرفته خاک ی مغازه اون از دست گفتم بهش چی هر

 .کردم می کمکش خودم کاش گذاشتم، نمی تنهاش روز اون کاش

 

 بازویش روی را دستم. نداشتم زدن حرف توان من و چکید ام گونه روی هایم اشک

 .شد نمی باز دهانم اما گذاشتم

 

 که شه نمی باورم هنوز. نداشت که هایی برنامه چه ببینه، رو من عروسی بود آرزوش

 تنت تو ره می سوز نشین، جا این بگه و كنه باز رو در منتظرم لحظه هر بهار،. نیست

 .مادر

 

 تصور او جای را خود توانستم نمی لحظه یک. شکستم بیشتر من و لرزید هایش شانه

 !نداشتم کردنش آرام برای حرفی حتی کنم،
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 بازویش روی را دستم دیگر بار. زد صدا را خدا نام لب زیر و کشید صورتش روی دستی

 :گفتم لرزان صدایی با و گذاشته

 

 .تو بریم پاشو جان امير

 

 :دادم ادامه آرام و زده تلخندی گریه میان

 

 .تنت تو ره می سوز! نشین جا این پاشو

 

 هم را من دست و برخاست جا از. زد تلخند من مانند و دوخت من به را خیسش نگاه

 شاید تا کردم می خوابش کردم، می خوابش باید. رفتیم اتاق سمت به هم با گرفت،

 .رسید می پایان به تلخ کابوس این

 

*** 

 

 عمو ی خانه در روز چهل این تمام. شد برگزار بود که سختی هر به هم چهلم مراسم

 .بودم ها آن کنار و حبیب
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 غروب و نشست می آنجا رفت، می کوچکش ی مغازه به از صبح روز هر حبیب عمو

. کرد می ای گالیه نه زد می حرف نه. همین و همین بود شده کارش. گشت می باز

 را خود هم امير. گرفت می بغل را مادرش عکس قاب و نشست می اتاق درون نیز سارا

 سر بر بالیی حواسي بي از ترسیدم می رفت می که بار هر من و کرده مشغول کارش با

 .بیاورد خود

 

 روی تخت پای سارا، اتاق در من و بود شب. بود نمانده باقی جشن زمان تا چیزی

 های دسته گل از که اذان صدای. بودم مانده خیره سقف به و کشیده دراز خواب رخت

 بافته برایم خانم مریم که را رنگ قرمز بافت برخاستم، نیز من شد بلند محل مسجد

 .شدم حیاط وارد و انداخته شانه بر بود

 

 آهی. زدند می چشمک رویم به ستارگان و داشت لب بر لبخندی آسمان درون ماه

 دوخته رنگ قرمز های ماهی به را نگاهم خسته و دلگیر. نشستم حوض پای و کشیده

 کف قدیمی های سرامیک با دمپایی شدن کشیده صدای با. خوردم فرو را بغضم و

 .کردم بلند سر حیاط

 

 حوض پای کنارم و آمد سمتم به پریشان موهای و دار پف چشمان با امیرمحمد

 .نشست

 

 !بیداری؟ چرا
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 :زدم لب آرام و دوخته حوض به دیگر بار را نگاهم

 

 .برد نمی خوابم

 

 .شد خم سمتم به و داد تکیه حوض ی لبه به را دستش

 

 زندگی و خونه سر بریم زودتر هرچه ما که بهتره شرایط این تو کردم، فکر خیلی من

 .امون

 

 در دوختم، چشم بود شده احاطه سیاه های ریش با که اش چهره به و کرده بلند سر

 !کرد می جلوه وحشتناک برایم اش چهره حیاط روشن و تاریک آن

 

 !بگی؟ خوای می چی

 

 نمی هم دیگه طرف از انداخت، راه به جشن شه نمی که شرایط این تو بهار، ببین

 .بمونیم هوا در پا بالتکلیف تونیم
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 :زدم لب غصه با و ته و سر بی های چینی مقدمه این از کالفه

 

 خب؟

 

 .ماند خیره رو به رو به و گرفت دندان به را لبش

 

 !بزنیم رو جشن قید باید

 

 جا از. دانستم می را شوم حقیقت این نیز من اما زد حلقه چشمانم در اشک

 :گفت دوباره که بازگردم خانه به خواستم و برخاسته

 

 .خونمون تو بریم می رو اثاثیه و اسباب فردا زدم، حرف مادرت با

 

 یک در آرزوهایم تمام. کردم تند پا من و غلتید ام گونه روی اشک درشت های دانه

 !بود شده بلعیده شوم سرنوشت دست به زدن هم به چشم

 

*** 
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 به خداحافظی برای و برخاسته جا از. بازگردم خانه به بود قرار و بسته را کوچکم ساک

 ایستاده پنجره پشت. دوختم چشم او به و گشوده را در. برداشتم گام سارا اتاق سمت

 در است قرار کردم می حس لحظه هر که محکم قدر آن فشرد، می دست در را پرده و

 !شود متالشی دستش

 

 !سارا

 

 را ساک ی دسته. کرد ام حواله را اش خسته نگاه و برگشت سمتم به صدا شنیدن با

 .انداختم زیر به سر و فشرده دست در

 

 .رم می دارم من

 

 دست و دوخت چشمانم به را اشکش از لبریز چشمانش. برداشت سمتم به گامی

 .خوردم فرو را بغضم و فشرده دست در را دستش. کند لمس را ام گونه تا آورد جلو

 

 !باش آقاجون و خودت مراقب مراقب؛

 

 داغ من های اشک دیدن خواستم نمی زدم، بیرون خانه از شتاب با و گفته را این

 صندلی روی حرف بی. بود ایستاده انتظارم به در پشت امیر. کند بیشتر را دلش
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 و آورد در حرکت به را ماشین. زدم تکیه شیشه به را سرم و گرفته جای ماشین جلوی

 :گفت آرامی به

 

 می رو ها اون جایی به جا زحمت دارن باران و مامانت االنم بردیم، رو ها وسایل صبح

 .کشن

 

 و خورد می شیشه بر باران قطرات. دوختم چشم شهر شلوغ های خیابان به سکوت در

 پی خرابم حال به امیر خواستم نمی. کند باز سر ام آزاردهنده بغض که داشتم بیم من

 .نبود آسانی کار درد این کردن پنهان اما ببرد

 

*** 

 

 شده چیده باران و مادر ی سلیقه به که ای خانه شدیم، خانه وارد دیگر یک همراه به

 نقلی و زیبا ی خانه. چرخاندم اطراف در را نگاهم و فرستاده بیرون را حسرتم پر آه. بود

 ی دسته روی و کرد خارج تن از را کتش امیر. بود گرفته خود به را ماتم از طرحی ما

 .انداخت مبل

 

 .کشیدند زحمت خیلی دردنکنه، باران رو و مادر دست
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 مبل سمت به پاسخ بی. کنم یاری را ها آن خانه این چیدمان در که بود سخت برایم

 نگاهم و کشید پشت از را دستم آمد، سمتم به امیر. رفتم سالن درون رنگ کرم های

 .خورد گره رنگش مشکی چشمان در

 

 ناراحتی؟ نشد برگزار جشن که این از

 

 رنگش مشکی پیراهن از را نگاهم. زد می موج اش گرفته و مردانه صدای در ناامیدی

 :گفتم و کشیده ریشش پر صورت به دستی. نشاندم لب بر لبخندی و گرفته

 

 .کافیه من برای کنارمی تو که همین نه،

 

 به. بردم پناه امنش آغوش به من و بوسید نرم را ام پیشانی نشاند، لب بر لبخندی

 تصور گاه هیچ. بود تلخ زهر مانند به چیز همه داشت، تلخی شروع ما زندگی راستی

 》. شود آغاز گونه این من رویایی زندگی کردم نمی

 

 این خوردن فرو برای. کند می چشمانم مهمان را اشک روزها آن یادآوری نیز هنوز

 به ام معده محتویات تمام ناگاه به اما زدم دستم درون ساندویچ به گازی پردرد بغض

 خواستم نمی. زدم عق و برده یورش بهداشتی سرویس سمت به. آورد هجوم دهانم
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 این چرا. بود دردآور برایم چیست از بد حال این که این تصور حتی بزنم، حدس

 نداشت؟ پایان سرد زمستان

 

 خانه از و کرده تن بر لباس دیگر بار. یافتم می درمانی درد این برای باید نبود، ای چاره

 .زدم بیرون

 

*** 

 

 را کیفم بند و نشسته سالن درون رنگ زرد های صندلی روی شلوغ، آزمایشگاه درون

 کردم؟ می باید چه شد می بدل یقین به حدسم اگر. فشردم می دست در

 

 !شمس خانم

 

 :گفتم و برخاسته جا از خواند می فرا مرا نام که پرستار صدای شنیدن با

 

 بله؟

 

 :گفت و انداخت من به گذرایی نگاه
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 .شماست نوبت

 

 رفتم، اتاق سمت به سست های گام با و کرده جا به جا شانه روی را رنگ مشکی کیف

 .بودند گفتن سخن مشغول و ایستاده اتاق درون رنگ سفید روپوش با زن دو

 

 .سالم

 

 به. برداشتم گام جلو به من و داده تکان سری دو آن از یکی بازگشتند، سمتم به دو هر

 :گفت و کرد اشاره صندلی

 

 !بشین

 

 دل در و فشرده هم روی را چشمانم آمد، سمتم به سرنگ با او و نشسته صندلی روی

 :کشیدم فریاد

 

 !بشه باز زده یخ زندگی این به دیگه گناه بی یه پای نذار! کن کمکم خودت خدایا
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 .شد تموم

 

 لب و گذاشت زخم روی را رنگ سفید ی پنبه کردم، باز چشم جوان پرستار صدای با

 :زد

 

 !بیاد بند خونش تا بده فشار سفت رو این

 

 سمت به و گرفت فاصله من از که دوختم او به را نگاهم و گذاشته پنبه روی را دستم

 .رفت اتاق درون میز

 

 بارته؟ اولین

 

 :گفتم گنگ لحنی با و داده تکان سر

 

 !چی؟

 

 .داد تحویلم کجی لبخند و انداخت من به نگاهی نیم
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 دی؟ می خون داری که باره اولین گم می

 

 یا گرفته تمسخر به مرا دار نیش زبان این با نفهمیدم حتی نداشتم، حرفش از درکی

 :زدم لب و گشوده هم از را ام خشکیده های لب. است من تحقیر او قصد

 

 .نه

 

 :گفت و داد تکان سری بود مانده مات من گیجی از گویی که پرستار

 

 !بگیر رو آزمایشت جواب بیا صبح فردا بری، تونی می

 

 .برخاستم جا از و کشیده پایین را رنگم مشکی مانتوی آستین

 

 .دارم عجله من شه؟ نمی زودتر

 

 :گفت رفت می در سمت به که طور همان کالفه و حوصله بی لحنی با

 

 .دارن عجله همه
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 :گفت بلند و ایستاد در چهارچوب میان

 

 .بعدی نفر

 

 .ایستادم کنارش و برداشته جلو به گامی

 

 بکنید؟ کاری یه شه نمی

 

 که دید چه رنجورم و پریده رنگ ی چهره درون دانم نمی انداخت، پایم تا سر به نگاهی

 :زد لب مالیم نسبتا لحنی با

 

 .بکنم برات تونم می کار چی ببینم باش منتظر بیرون

 

 رنگم مشکی های کفش به و گرفته جای سالن رنگ زرد و سرد صندلی روی دیگر بار

 .پروراند می سر در را گذشته خوش روزهای هوای دلم دوختم، چشم
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 روی زندگیمان. بود شده آغاز هایش تلخی و سختی تمام با امیر و من زندگی《

 مشترکمان زندگی از سال سه حدود. شد می سپری مراد وقف بر روزها و افتاده غلتک

 با امیر پدر صبح روز آن. بودم چشیده را زندگی خوش طعم تازگی به من و گذشت می

 بار برای آیفون زنگ صدای با. بروم ها آن ی خانه به بود خواسته و گرفته تماس من

 .یابم اطمینان چیز همه بابت از تا آوردم در گردش به خانه در را نگاهم آخر

 

 :گفتم و برداشته را آیفون

 

 بله؟

 

 بهار؟ ای آماده

 

 .آم می دارم آره،

 

 ورودی در. شدم خرج خانه از و کرده جا به جا شانه روی را کیفم نهادم، جا سر را آیفون

 حواله متعجبی نگاه بود زده تکیه رنگ سفید ۲۰۶ به که امیرمحمد دیدن با و گشوده را

 :گفتم و کرده اش

 

 !چیه؟ این



                 
 

 

 یک قدم تا تباهی | سوگند صیادیرمان 

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

85 

 

 

 .داد سر کوتاهی ی خنده و گرفت ماشین از را اش تکیه

 

 ...و اتومبیل ماشین، گن می بهش

 

 :گفتم تمسخر با و کرده ریز را چشمانم حرفش اتمام از قبل

 

 کیه؟ برای گم می ماشینه، دونم می. ای مزه خوش تو که قدر چه! هه هه

 

 :زد لب و دوخت چشمانم به را رنگش مشکی نگاه ایستاد، مقابلم و زد دور را ماشین

 

 .تو و من برای

 

. رفتم ماشین سمت به و کوفته هم به را دستانم بکشم، فریاد هیجان از بود مانده کم

 غر جانش به که ماشين خريد براي بود ها مدت بردم، داخل به را سرم و گشوده را در

 .زدم می

 

 !خوبه خيلي امير، واي-
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 !بریم بشین

 

 .کردم اشغال را اش کناری صندلی من و گرفت جای فرمان پشت

 

 !کجا؟ از پولش فقط امیر، قشنگه خیلی

 

 .بازگشت سمتم به بود فرمان بند دستش که طور همان

 

 زده؟ ماشین معامالت بنگاه دوستانم از یکی گفتم بهت پیش روز چند یادته

 

 .دادم تکان سری و آورده فشار ذهنم به کمی

 

 .یادمه آره آره،

 

 راه باهام و بردارم قسطی تونم می بخوام ماشین اگه گفت پیشش، رفتم سر یه امروز

 .چسبوندم رو نون سری داغه تنور دیدم که هم من. آد می
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 :گفتم و کرده کج را سرم. داد تحویلم دندانمایی لبخند و گفت را این

 

 شد؟ اضافه بهش هم ماشین موندیم، خونه قسط تو هنوز ما آخه

 

 .خورد گره هم در رنگش مشكی ابروان و شد محو لبش زوی از لبخند

 

 دادم خونه رهن پای بدیم بود قرار که پولی اون داریم؟ بدی زندگی مگه االن ما بهار،

 داره؟ بدی چه جا، این

 

 :گفتم شیرین لبخندی با و شده متمایل سمتش به کمی

 

 !منتظره آقاجون که بیفت راه هم حاال کنی، می کاری هر من شادی برای که ممنون

 

 به و زده تکیه شیشه به را سرم. آورد در حرکت به را ماشین و زد لبخند دیگر بار

 داشت باران که مرفعی زندگی و خانه. اندیشیدم داشتیم انتظار در که روزهایی

 برسیم چیز همه به هم امیر و من خواست می دل داد، می قلقلک را دلم ته همیشه

 .کرد می تر سست و سست ام زندگی بنیادهای ها خواستن این که هرچند
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*** 

 

 :گفت من به رو و کرد متوقف خانه مقابل را ماشین

 

 !تو برو تو دارم، کار جایی من

 

 سه گذشت با هنوز. شدم خیره اش زده غم چشمان به و گرفته رو به رو از را نگاهم

 خاطره خانه، این که دانستم می خوب. بود دشوار برایش خانه این در گذاشتن پا سال

 .کند می تداعی برایش را نحس روز آن ی

 

 :زدم لب گشودم می را در که طور همان و داده تکان سری

 

 .شه می ناراحت آقاجون! برگرد زود فقط باشه،

 

 و گشوده کلید با را در. کوفتم هم به را در و شده پیاده. نگفت هیچ و داد تکان سری

 قرمز ماهی حوض و گل پر ی باغچه آن از خبری دیگری. چرخاندم حیاط در را نگاهم

 !داد می غم بوی چیز همه رفتم، جلو و کوفته هم به را در. نبود
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 که بود ها سال گویی کرد، می دلم مهمان را بغض برهنه، درختان و خشک حیاط

 عمو برداشتم، گام خانه سمت به و کشیده آهی! نداشت جریان خانه این در که زندگی

 .بود دوخته چشم مقابل به مات و نشسته سالن درون مبل روی حبیب

 

 ای گوشه را کیفم آویختم، در کنار رختی جا به شال همراه به و کنده تن از را مانتو

 :گفتم او به رو بلند صدایی با و گذاشته

 

 .آقاجون سالم

 

 اش، چهره چروک و چین. پاشید رویم به ای خسته لبخند و دوخت من به را نگاهش

 همیشگی مرد آن روز به چه. بود نکردنی باور برایم اش خمیده کمر موهایش، سفیدی

 بود؟ آمده

 

 کجاست؟ امیر. بودم منتظرت زودتر کردی، دیر قدر چه. دخترم سالم

 

 .برداشتم گام سمتش به و نشانده لب بر لبخندی

 

 .گرده می بر زود داشت، کار جایی امیر. شد دیر که ببخشید
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 :گفتم او به رو شدم می آشپرخانه وارد که طور همان. داد تکان سری

 

 خورید؟ می چای

 

 .نیست زحمتی برات اگه

 

 ظروف از کوهی. ماند باز نیمه دهانم مقابل ی صحنه دیدن با و شدم آشپزخانه وارد

 !کرد می کجی دهن رویم به شده انباشته های زباله و کثیف

 

 را آب شیر و ایستاده سینک پشت. دادم تکان تاسف ی نشانه به سری و کشیده آهی

 :گفتم کنان غرولند لب زیر. گشودم

 

 .کنه می زندگی خونه این تو دختر انگار نه انگار

 

 حبیب عمو سمت به چای فنجان دو با آشپزخانه، کردن تمیز و ها ظرف شستن از بعد

 .شد خیره چشمانم به و کرد بلند سر دیگر بار. برداشتم گام

 

 .دخترم دردنکنه دستت
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 :گفتم لب زیر و گذاشته میز روی را چای های فنجان حاوی سینی

 

 .کنم می خواهش

 

 :گفتم او به رو. کردم رها مبل روی را ام خسته تن و برداشته فنجاکی

 

 داشت؟ کالس سارا

 

 :گفت و داد تکان سری

 

 .بیای جا این به که خواستم تو از سارا خاطر به اتفاقا آره،

 

 :گفتم نگران لحنی با و گذاشته میز روی را فنجان

 

 !شده؟ چی

 

 :گفت و زد لبخندی
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 خواستگاری پسرش برای رو سارا ها بازاری از یکی راستش. خیره امر دخترم، نترس

 .کرده

 

 :داد ادامه و کشید سوزی جگر آه

 

 وقت چند تا من مگه بگیره، سامون و سر باید زود یا دیر هم سارا. خوبیه خیلی پسر

 ام؟ زنده دیگه

 

 :گفتم دلخور و کشیده هم در را هایم اخم

 

 ...انشالله آقاجون؟ حرفیه چه این

 

 :گفت و گرفت باال را دستش حرفم اتمام از قبل

 

 چی هر بگی، بهش تو خواستم بزنم، حرف سارا با نتونستم من. تعارفه که ها حرف این

 .فهمید می بهتر رو دیگر هم حرف شما باشه
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 از که طور همان سارا. گرفت من از را پاسخی هرگونه فرصت ورودی در شدن باز صدای

 :گفت بلند صدایی با گذشت می باریک روی راه

 

 .خوبم بابای سالم

 

 :گفت شادي با و گشود هم از را دستانش برداشتم، سمتش به قدمی و برخاسته جا از

 

 .هستیم هم ما افتاد یادت عجب چه. خانم بهار سالم

 

 :گفتم و فشرده آغوش در سخت را او

 

 .نباشی خسته گل، خانم سالم

 

 را رنگ مشکی ی مقنعه و انداخت زمین روی را کیفش. کشید بیرون آغوشم از را خود

 .کشید بیرون سر از

 

 !میرم می دارم که نگو خستگی از آخ،
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 دخترکش به کرد می بیداد آن در پدرانه مهر که چشمانی با سکوت، در حبیب عمو

 .کرد رها مبل روی را تنش و برداشت میز روی از را چای فنجان سارا. بود دوخته چشم

 

 :گفت ما به رو برخاست جا از حبیب عمو

 

 .خداحافظ فعال مغازه، رم می من

 

 .فشردم هم روی را هایم پلک ای لحظه برای من و کرد من به نامحسوسی ی اشاره

 

 .خداحافظ

 

 !بابا باش مراقب

 

 درون محتویات از ای جرعه سارا. رفت در سمت به و داد تکان سری سارا پاسخ در

 :گفت و نوشید را فنجان

 

 کجاست؟ امیر
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 .کشیدم آن میان دستی و کرده آزاد کلید بند از را رنگم مشکی موهای

 

 .داشت کار

 

 :گفت و زد نیشخندی

 

 .دارن کار همه روزها این

 

 باشد محبت از لبريز كه آن از بيش كالمش. بود شده دور خودش از ها فرسنگ سارا

 !داشت نيش عقرب مانند

 

 :گفتم و انداخته باال اي شانه

 

 .خودته داداش

 

 گونه چه دانستم نمی. شد چای فنجان نوشیدن مشغول بدهد پاسخی که این بدون

 او به رو شد سپری سکوت در که کوتاه مدتی گذشت از بعد. کنم باز را صحبت سر

 :گفتم
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 چیه؟ آینده برای ات برنامه سارا

 

 :گفت و ایستاد سینه به دست گذاشت، میز روی را فنجان

 

 سخته؟ برات قدر این که بگی خوای می چی بهار؟ شده چی

 

 :گفتم و کرده تر زبان با را لبم. شد برداشته هایم شانه روی از باری گویی حرف این با

 

 .بیاد خواستگار برات قراره

 

 :گفتم سریع براند زبان بر کالمی که این از قبل. رفت هم در هایش اخم ناگاه به

 

 غم زانوی و بشینی خونه این کنج خوای می کی تا اصال کنندـ می ازدواج روز یه همه

 ...و شه می تموم داره هم درست که حاال بگیری؟ بغل

 

 :گفت گزنده لحنی با و برخاست جا از حرفم پایان از قبل
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 آره؟ بزنی، من به رو ها حرف این که گفته بهت بابا

 

 اتاقش سمت به شتاب با و نداد مهلت اما کنم باز دهان خواستم و برخاسته متقابال

 :گفتم و افتاده راه به سرش پشت. برداشت گام

 

 .دونی می من از بهتر تو رو این خواد، می رو تو خوشبختی فقط پدرت سارا

 

 .نگفت هیچ و ایستاد پنجره مقابل من، به پشت

 

 من از همین برای بزنه بهت رو ها حرف این نتونست خودش آقاجون من، عزیز ببین

 ...خواست

 

 .خالیه خیلی مامان جای

 

 .انداختم زیر به سر و فشرده هم روی را لبانم

 

 .دیگه چیز هیچ نه جونشم بالی فقط بشه، راحت من دست از بخواد که داره حق بابا

 



                 
 

 

 یک قدم تا تباهی | سوگند صیادیرمان 

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

98 

 

 تخت روی را او و گرفته دست در را دستش. برداشتم جلو به قدمی و داده تکان سری

 .نشاندم

 

 می خودم اصال بود بد اگه ببینش بیاد بذار. کنه نمی کاری به مجبور رو تو کسی سارا،

 .فرستمش

 

 :گفتم و نشانده لب بر لبخندی. نگفت هیچ و انداخت من به نگاهی نیم

 

 نگاه هم سرش پشت دیگه رفت دید، رو قشنگت های اخالق و تو شاید بیاد بذار اصال

 .نکرد

 

 :غریدِ لب زیر و کرد نازک چشمی پشت

 

 .مزه بی

 

 :گفتم و کرده نوازش را دستش پشت آرام

 

 سارایی؟ باشه
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 چاشنی هیجان کمی درد پر سکوت این شکستن برای. نگفت هیچ و داد تکان سری

 :گفتم و کرده کالمم

 

 داده، تکیه ماشین یه به امیر دیدم بیرون اومدم در از. شد چی دونی نمی امروز سارا،

 .خریدمش گه می آوردی کجا از گم می

 

 :گفت کودکانه شادی با و کرد درشت را چشمانش

 

 کو؟ اش شیرینی پس مبارکه،

 

 :گفتم و برخاسته جا از

 

 ما ی کله به بادی یه هم بده رو شما شیرینی هم. دنبالمون بیاد امیر زنم می زنگ االن

 .بخوره

 

 خواستگاری شب برای مناسب لباسی خرید به وادار را سارا زور و ضرب به روز آن

 دوی هر. نبود سارا از کمتر او چشمان غم گذاشتم میان در امیر با که را موضوع. کردم

 قرار حبیب عمو. بودند چشیده استخوان و گوشت با را مادر نداشتن داغ ها آن
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 که کمک سارا. شدم خانه روب و رفت مشغول دیگر بار من و گذاشته را خواستگاری

 .داشت مرا کردن منصرف قصد تازه هیچ کرد نمی

 

 خیال بی. گرفتم پیش در را سارا اتاق مسیر شد، راحت خانه تمیزی بابت از که خیالم

 زده تکیه در چهارچوب به سینه به دست. داشت دست در کتابی و نشسته تخت روی

 .رفت هم در هایم اخم و

 

 گذره؟ می خوش

 

 در قدم و داده تکان تاسف ی نشانه به سری. نگفت هیچ و انداخت من به نگاهی نیم

 مورد لباس. گشودم را آن در و ایستاده رنگ ای قهوه و بزرگ کمد مقابل. گذاشتم اتاق

 :گفتم او به رو و کشیده بیرون را نظر

 

 .نمونده ها مهمون رسیدن تا چیزی! بپوش رو لباست پاشو

 

 .انداخت ای گوشه و بست را کتاب

 

 .کنم می بازی رو مترسک نقش که هم من دوختید، و بریدید خودتون که شما
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 که بودم خسته قدر آن. کشیدم ام پیشانی به دستی و انداخته تخت روی را لباس

 .نداشتم را او با زدن کله و سر توان

 

 تو رو تو بذار الاقل نپوشیدم عروس لباس که من کنی؟ می رفتار ها بچه مثل چرا سارا

 !ببینم عروس لباس

 

 نداشتم دوست را ترحم. نشاندم لب بر تلخندی من و دوخت چشمانم به را نگاهش

 .کرد می سنگینی دلم روی رفته باد بر آرزوهای و جشن آن حسرت هنوز اما

 

 :گفتم و گرفته او از نگاه

 

 !بکش صورتت و سر به هم دستی یه بپوش، رو لباست

 

 کندن مشغول دست در شیرینی ی جعبه. افتاد امیر به چشمم شدم خارج که اتاق از

 دستش از را شیرینی ی جعبه و گشوده را ای شیشه ورودی در. بود هایش کفش

 .گرفتم

 

 .رسند می ها مهمون دیگه االن کردی، دیر قدر چه

 



                 
 

 

 یک قدم تا تباهی | سوگند صیادیرمان 

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

102 

 

 .چرخاند اطراف در را نگاهش شد می وارد که طور همان

 

 کجاست؟ سارا. نباشی خسته هم تو ممنون سالم،

 

 .گرفتم پیش در را آشپزخانه مسیر و خورده فرو را ام خنده

 

 .اتاقشه تو هم سارا! کن عوض برو اتاق تو گذاشتم رو هات لباس. ممنون

 

*** 

 

 بار و کرده قالب هم در را دستانم اضطراب با. بود نمانده چیزی ها مهمان آمدن تا

 .بود هم در هایش اخم و نشسته صندلی روی کرده بغ. دوختم چشم سارا به دیگر

 

 !کن تحمل رو امشب یه. وقت یه نکنی ریزی آبرو سارا،

 

 :گفت تفاوت بی لحنی با و انداخت من به نگاهی نیم

 

 !بکنید خواد می دلتون کاری هر گفتم که من
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 و نشسته مبل روی امیر. شدم خارج آشپزخانه از و فرستاده بیرون حرص با را نفسم

 این تا گونه چه برادر و خواهر این راستی به. بود گرفته دندان به را رنگی سرخ سیب

 !بودند؟ تفاوت بی حد

 

 :گفتم امیر به رو. نبود او از خبری گشتم، حبیب عمو پی در چشم با و داده تکان سری

 

 کجاست؟ آقاجون پس

 

 .کرد اشاره اتاق به دست با

 

 دخترم؟ داشتی کاری من با

 

 گره رنجور مردی باران ستاره چشمان در نگاهم و برگشته عقب به صدا شنیدن با

 زینت شیرین لبخندی به لبانش و داشت تن به رنگی ای سورمه شلوار و کت. خورد

 .بود یافته

 

 :گفت و انداخت تنش لباس به نگاهی
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 طوره؟ چه

 

 :گفتم و کوفته هم به را دستانم شادی با

 

 !عالی

 

 :گفت آرامی به و نشاند لب بر تلخندی

 

 .بودمش خریده امیر عروسی برای. بود مریم ی سلیقه

 

 چشم امیر به و برگردانده سر. انداخت چنگ گلویم به بغض و شد محو لبخندم

 .برخاست جا از و گذاشت میز روی دستی زیر درون را اش زده دندان سیب. دوختم

 

 .بخورم هوایی یه رم می
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 عاشق زمان از شیرینی ی خاطره هیچ ما که بود آور درد. زد بیرون خانه از شتاب با بعد

 که حرفی و امیر دگرگون حال از که حبیب عمو. عذاب بود غم تنها. نداشتیم شدنمان

 .بخشد التیام را حاکم جو کرد سعی بود پشیمان بود زده

 

 جون؟ بابا کجاست سارا

 

 .بنشانم لب بر لبخندی دیگر بار که بود این در تالشم تمام

 

 ...که نمونده چیزی آشپزخونه، تو

 

 :گفتم و کرده تر زبان با را لبم. شد حرفم پایان از مانع در زنگ صدای

 

 .رسیدند

 

 روی را گلدار چادر نیز من. برداشت گام حیاط سمت به و داد تکان سری حبیب عمو

. رسید می گوش به پرسی احوال صدای. ایستادم انتظار به در پشت و کرده مرتب سر

 :گفتم رسا صدایی با و برداشته جلو به گامی
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 .آمدید خوش خیلی سالم،

 

 داشت سر بر مشکی چادر که میانسالی زن. شد دوخته من به ها آن ی همه نگاه

 :گفت و ایستاد مقابلم زنان لبخند

 

 .عزیزم ممنون سالم،

 

 :گفتم و رفته کنار در مقابل از

 

 !داخل بفرمایید

 

 با و انداخته داماد به نگاهی. کردند هدایت داخل به را مهمانان نیز حبیب عمو و امیر

 بود؟ چه او نام که اندیشیدم خود

 

 !بشینید بفرمایید شناس حقیقت آقای مهران، آقا بفرما

 

 :گفتم لب زیر و انداخته باال ابرویی
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 .مهران آها،

 

. نشستم ای نفره دو مبل روی امیر، کنار نیز من و گرفته جای ها مبل روی مهمانان

 در شدم، داماد مادر با صحبت مشغول نیز من. بود بازار خراب وضع آقایان، بحث

 به که گفت مهردخت دخترش از. دادم می گوش سکوت در من و گفت می او واقع

 و است پزشک که گفت مهران از. نبود مراسم این در حضور به قادر حمل وضع علت

 و کمال از. گفتم سارا از مادر، یک مانند به نیز من. کار به مشغول بیمارستان در

 این به نیازی که چند هر است رسانده اتمام به را درسش تازگی به که این از متنانتش،

 .بودند شده سارا ی شیفته ها آن زیرا نبود ها تعریف

 

 اشاره سر با. ماند ثابت خانم مریم عکس روی بر و چرخاند اطراف در را نگاهش زن

 :گفت و کرد

 

 هستند؟ حبیب آقا همسر ایشون

 

 :زدم لب و فشرده دست در را چادر ی گوشه

 

 .بله
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 :گفت و داد تکان سر افسوس با

 

 .نداشت هم سنی بیامرزتش، خدا

 

 خانم که شد برقرار سکوت کوتاهی مدت. کردم تشکر آرامی به و انداخته زیر به سر

 :گفت جمع به رو بلند نسبتا صدایی با شناس حقیقت

 کجاست؟ ما خانم عروس این پس

 

 :گفتم و برخاسته جا از

 

 .اجازه با خدمتتون، آد می االن

 

 و نشسته صندلی روی میخکوب چنان هم سارا. شدم آشپزخانه وارد و کرده تند پا

 .دوخت دوخته مقابل سفید دیوار به را اخمش پر نگاه

 

 نه؟ اون به و کنی می نگاه این به که داماده از تر خوشگل دیوار این یعنی

 

 .گرفتم جای آن روی و کشیده عقب را صندلی. رفتم جلو دیدم که را سکوتش
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 ...تا چند پاشو! بکش خجالت زشته سارا،

 

 !زنید؟ می گپ دارید نشستید خودتون و گذاشتین معتل بیرون رو آدم همه این

 

 :گفتم کالفه و برخاسته جا از امیر صدای با

 

 .خوره نمی تکون شم، نمی تو خواهر این حریف من

 

 :غرید خشم با و کرد درشت را چشمانش کشید، هم در را هایش اخم امیر

 

 !ببینم پاشو بازیه؟ بچه مگه چی؟ یعنی

 

 :گفت و داد خودش به تکانی سارا

 

 بیان؟ گفتم من مگه

 

 .پرید جا از سارا و برداشت خیز سمتش به ناگاه به امیر
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 !بیار بریز چایی تا چند آدم ی بچه مثله پاشو

 

 امیر مقابل. بود دوخته چشم امیر به ترسان نگاه با و ایستاده صندلی کنار سارا

 .دادم هول عقب به را آن و نهاده اش سینه روی را دستم ایستادم،

 

 .ریزم می خودم اصال برو. هم تو حاال خب خیله

 

 !بیرون بیا هم تو سارا، گفتم

 

 :گفتم و گرفته دندان به را لبم. بودم ندیده عصبی حد این تا را او حال به تا

 

 .آم می دارم برو! ننداز راه ریزی آبرو

 

 :غریدم او به رو و فرستاده بیرون حرص با را نفسم شد، خارج آشپزخانه از که امیر

 

 !نشده بدتر این از اوضاع تا بیرون بیا خواستی؟ می رو همین
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 سارا گذشت که کوتاهی مدت. گرفتم جای مبل روی دیگر بار و شده خارج آشپزخانه از

 .شد هال وارد زیر به سر چای، های فنجان حاوی سینی با

 

 :گفت و نشاند لب بر لبخندی داماد مادر

 

 .ماشالله هزار ماشاهللا،

 

 چشم زیر به سر سارای به کرد می خودنمایی لبش روی که لبخندی و آرامش با مهران

 بازی به را انگشتانش و نشسته ای نفره تک مبل روی چای، تعارف از بعد. بود دوخته

 .گرفت

 

 !بزنن هم با رو هاشون حرف و برن جوون تا دو این بدن، اجازه حبیب آقا اگه

 

 .داد تکان سری و نشاند لب بر لبخندی حبیب عمو داماد، پدر حرف این با

 

 !کن راهنمایی رو مهران آقا جان، سارا
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 افتادم خود خواستگاری روز یاد. دوخت چشم مهران به ای لحظه و کرد بلند سر سارا

 راه دنبالش به هم مهران و برخاست حرف بی. خندید می امیر و من برای دائم سارا که

 شد باز اتاق در که گرفت می خوابم داشت کم کم. شد گرفته سر از ها حرف باز. افتاد

 .زد بیرون آن از شرمگین ی چهره با سارا و

 

 مبارکه؟

 

 همه و کشید کل داماد مادر. نشاند لب بر لبخندی مهران و برد فرو گریبان در سر سارا

 که کرد چه سارا قرار بی دل با و گفت چه مهران دانم نمی. کوفتند هم به را دستانشان

 به و محضری عقد سارا خواست به. نشاند او کوچک قلب در را عشق بذر گونه این

 شیرین طعم سارا که دانستم می و بود خوبی مرد مهران. شود برگزار شکل ترین ساده

 .چشید خواهد او با را خوشبختی

 

 شود، برگزار خانه همین در عروسی مراسم بود قرار. افتادند تالطم به همه دیگر بار

 .نداشت همراه به من برای را دلچسبی چندان خاطرات که ای خانه

 

 !بهار بهار،
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 در قدم و شده خارج آشپزخانه از خواند می فرا مرا نام دائم که سارا صدای شنیدن با

 .گذاشتم اتاقش

 

 .ها رسه می االن مهران آقا ای؟ آماده

 

 مادرش. برویم نیاز مورد لوازم خرید برای مهردخت خواهرش و مهران همراه به بود قرار

 می سارا راحتی برای را این دانستم می من و کند می فرق جوانان ی سلیقه گفت می

 .گوید

 

 :گفت و آورد بیرون را سرش بود، هایش لباس کمد در کاو و کند مشغول که سارا

 

 آد؟ می یادت رو این بهار. آره

 

 همان. شد بلند نهانم از آه و دوخته دستش درون رنگ ای فیروزه پیراهن به را نگاهم

 .بود شوم روزهای آن یادگار که کذایی پیراهن

 

 .یادمه آره

 



                 
 

 

 یک قدم تا تباهی | سوگند صیادیرمان 

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

114 

 

 .فشرد دست در را لباس و نشاند لب بر تلخندی

 

 .کنم تنم که نشد وقت هیچ اما کشید زحمت خیلی دوختنش برای مامان

 

 :گفت و دوخت چشمانم به را نگاهش

 

 .من عروسی جشن برای بپوشیش، تو خوام می

 

 :زدم لب بهت با و شده گرد تعجب از چشمانم

 

 !چی؟

 

 :گفت و گرفت سمتم به را لباس برداشت، جلو به قدمی

 

 نداری؟ دوستش

 

 .گرفتم دستش از را پیراهن و داده تکان سری
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 ...یادگار این اما قشنگه خیلی چرا،

 

 :گفت و گذاشت دهانم روی نرم را دستش کف

 

 .بریم بهتره رسه، می مهران االن! نگو هیچی! هیس

 

 پیراهن به را نگاهم. زد بیرون اتاق از باشد من جانب از پاسخی منتظر که این بدون

 .بست نقش لبم روی لبخندی و دوخته

 

*** 

 

 زده تکیه ماشینش به که دوختم مهران به را نگاهم و شده خارج خانه از سارا همراه به

 .بود

 

 .داخل اومدید می

 

 :گفت و نشاند لب بر ای مردانه و گرم لبخند
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 .زیاده فرصت دردنکنه، شما دست

 

 :زد لب لبخند با و دوخت سارا به را نگاهش

 

 خوبی؟

 

 آن از نگاه ماشین در شدن باز صدای با. برداشت جلو به قدمی و داد تکان سری سارا

 مهران مانند به چشمانش. دوختم چشم گندمگون پوست با دخترکی به و گرفته دو

 .بود رنگ ای قهوه

 

 :گفت و گذاشت اش برآمده شکم روی دست

 

 .سالم

 

 لبخند با و رفته جلو. بود مهربان و گرم خون دختری بودم، دیده را او عقد مراسم در

 :گفتم

 

 خوبی؟ جان، مهردخت سالم
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 .فشرد گرمیبه را دستم و خندید شادی با

 

 طوری؟ چه شما خانم عروس جون، بهار ممنون

 

 ندیده شرمگین حد این تا را او گاه هیچ. کرد تشکر لب زیر و انداخت زیر به سر سارا

 .بودم

 

 !دیگه بریم بشینید

 

 روی را او و کشید را سارا دست. دادم سر کوتاهی ی خنده مهردخت حرف این با

 .نشاند جلو صندلی

 

 .زنند می زل هم به طور همین صبح فردا تا باشه تا دو این به اگه جون، بهار بریم

 

 ماه. آورد در حرکت به را ماشین مهران و گرفته جای عقب صندلی روی دیگر یک با

 از بعد عروسی بود قرار. بود شده تپل حسابی و کرد می سپری را اش بارداری آخر های

 از ها آن پای به پا توانست نمی داشت که شرایطی خاطر به. شود برگزار او حمل وضع
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 پاساژ درون های صندلی روی او و من دلیل همین به بیفتد راه مغازه آن به مغازه این

 .ایستادیم داماد و عروس انتظار به

 

 :گفت و انداخت من به نگاهی مهردخت

 

 کردید؟ ازدواج ساله چند

 

 :گفتم و نشانده لب بر لبخندی

 

 .سال سه

 

 :گفت و داد تکان سری

 

 خیلی. افتاد سارا مادر برای اتفاقی چه شما عروسی نزدیک که بودم شنیده مادر از

 .متاسفم

 

 دستم روی را تپلش دست. گرفتم بازی به را دستم درون ی حلقه و انداخته زیر به سر

 :گفت و گذاشت
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 .نگرفتم مراسم هم من

 

 :گفت لبخند با و انداخت باال ای شانه. دوختم او به را پرسشگرم نگاه و کرده بلند سر

 

 و خونه سر بریم ساده عقد یه با دادم می ترجیح بگیرم، جشن نداشتم دوست

 .زندگیمون

 

 کردید؟ ازدواج ساله چند شما

 

 :گفت و زد لبخندی آمد، خودش به من صدای با که کرد می سیر ها گذشته در گویی

 

 تا. افتادیم بچه فکر به که بود شده تکراری خیلی دیگه زندگیمون نیم، و سال چهار

 کردی؟ فکر شدن مادر به حاال

 

 :گفتم سادگی با. بودم نیندیشیده شدن مادر به گاه هیچ من راستی به

 

 .نه
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 :گفت و فرستاد شال زیر را رنگش مشکی موهای از ای دسته

 

 .فهمی نمی نکنی تجربه تا عجیبیه، حس

 

 :داد ادامه و برخاست جا از

 

 .برسند هم ها اون تا بزنیم قدم کم یه پاشو شد، خشک پاهام

 

 》. شدم قدم هم او با و برخاسته حرف بی

 

 تجربه را هایش حرف تک تک حال اما گوید می چه مهردخت فهمیدم نمی روزها آن

 به حال بودم نرانده زبان بر گاه هیچ که هایی مادرانه و عجیب های حس تمام. ام کرده

 .بود آورده هجوم سمتم

 

 !شمس خانم
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 من از غير به. دوختم خالي هاي صندلي به را نگاهم و كرده بلند سر صدا شنيدن با

. برداشتم گام پرستار سمت به و برخاسته جا از. نداشت حضور جا درآن كس هيچ

 :زدم لب آرامي به و مانده ثابت دستش درون ي برگه روي نگاهم

 

 بله؟

 

 :گفت و گرفت سمتم به را برگه

 

 .مثبته گم، مي تبريك

 

. گذشت كنارم از و داد دستم به را برگه. رفت جلو اراده بي دستم و ماند باز نيمه دهانم

 كنم؟ چه تو با حال من؛ گناه بي ي فرشته كودكم، آه

 

 نخواهد ارمغان به برايت ديگري چيز درد جز كه بگویم دنيايي از برايت گونه چه

 كرد؟ نخواهد هديه تو به را خوشبختي كه بگويم برايت پدري از گونه چه داشت؟

 

 چه اما خواستم مي مرحمي و داشتم بدي حال. افتادم راه به شلوغ خيابان امتداد در

 باشد؟ دردهايم مرحم توانست مي كسي
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 به را ها غم حال بود گرفته خود به زيبايي از طرحي او حضور با من دنياي كه مردي

 مقابل كه آمدم خود به زماني. نداشتم جنگيدن براي تواني ديگر من و انداخته جانم

 به نگاهي. بودم مانده خيره رنگ ای قهوه و زده زنگ در به و ايستاده ام پدري ي خانه

 .فشردم را زنگ و انداخته بودن كردن بازي فوتبال مشغول هياهو با كه بچه پسر چند

 

 .رسيد گوش به مادر صداي كوتاهي مدت گذشت از پس

 

 كيه؟

 

 :گفتم آرامی به و كرده تر زبان با را لبم

 

 .بهارم

 

 .كرد چشمانم ي حواله را رنگش سبز نگاه و گشود را در

 

 .سالم

 

 :گفت و نشاند لب بر لبخندي
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 !تو بيا دخترم، ماهت روي به سالم

 

 .كوفت هم به راه در او و گذاشته حياط در قدم

 

 .كردي مادرت از يادي عجب، چه

 

 براي محكم ي شانه يك دلم. برداشتم جلو به قدمي و فشرده دست در را كيفم بند

 .خواست مي گريستن

 

 كجاست؟ بابا

 

 و انداخت باال اي شانه رفت، مي آب شير كنار هاي لباس سبد سمت به که طور همان

 :گفت

 

 .گرمه جايي يه سرش باز حتما دونم، مي چه

 

 .رفت رخت طناب سمت به و برداشت را ها لباس سبد
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 كجاست؟ امير

 

 نداشتم؟ همسرم از خبری مادر، مانند به نيز من كه بود مسخره

 

 :زدم لب و انداخته زير به سر

 

 .دونم نمي

 

 .آويخت بند روي و چالند را لباس كشيد، آهي مادر

 

 خدا؟ امان به كردي ول رو ات زندگي افسار زودي اين به

 

 به لحظه هر در ها، لباس این مانند به نیز من قلب. كشيدم دردم پر پيشاني به دستي

 راستي به اما زبان زخم و نصيحت از بود پر جا همه زیرا شد می چالنده دیگران دست

 گفت؟ نمي درمان از كس هيچ چرا
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 نجات و آن به انداختن چنگ براي ريسماني دنبال به بودم، نجات راه دنبال به من

 دهن رويم به خانه خاموش چراغ. انداختم حبيب عمو ي خانه به نگاهي. ام زندگي

 !كرد مي كجي

 

 .نگفتم هيچ و گرفته دندان به را لبم

 

 !بياد هم باران تا بزنم زنگ بذار اومدي كه حاال

 

 :گفتم و انداخته مادر به نگاهي نيم

 

 .زنم مي زنگ من

 

 من دردهاي براي تسكيني توانست مي باران شايد. برداشتم گام خانه سمت به بعد

 .بيابد

 

. شد برگزار مهردخت، روي زيبا كودك آمدن دنيا به از بعد سارا عروسي مراسم 《

 مهارت با كه آرايشگر زن دستان به و كرده تن بر را سارا اهدايي رنگ اي فيروزه پيراهن

 به نگاهي آينه درون و برخاسته جا از. دوختم چشم بود سارا ي چهره آراستن مشغول

 فرستاده گوش پشت را ام خورده رنگ موهاي از اي دسته. انداختم خود جديد ي چهره
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 تنم در عجيب لباس و داشتم چهره بر مختصري آرايش. نشاندم لب بر لبخندي و

 .كرد مي خودنمايي

 

 .مباركه

 

 شادي از و برداشته جلو به قدمي. دوختم سارا به را نگاهم آرايشگر زن صداي با

 .كوفتم هم بر را دستانم

 

 .دختر كردي تغيير قدر چه سارا، واي-

 

 .بود بسته نقش چشمانش در اشك از اي هاله. ايستاد مقابلم و برخاست جا از

 

 .ديد مي لباس اين تو رو من و بود مامان كاش

 

 :گفتم و گرفته دست در را ظريفش هاي شانه

 

 غم از بينه، مي رو تو االن مامانت كه نكن شك. نيست ها حرف اين وقت كه االن سارا

 .شه مي غمگين هم هات چشم
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 معصوميت هم باز آرايش همه آن با. پاشيد رويم به جاني نيمه لبخند و كرد بلند سر

 .كرد مي بيداد چشمانش در

 

 .حاال نه خانم، عروس جشنه آخر براي ها اشك اين-

 

 :گفت دوباره كه نشانديم لب بر لبخند دو هر آرايشگر صداي با

 

 .منتظرن بيرون داماد آقا

 

 شنل سارا،. انداختم موهايم روي را حرير شال و كرده تن به را رنگم مشكي مانتوي

 :گفت من به رو و كرد تن به را رنگ سفيد

 

 .دارم اضطراب بهار،

 

 و نشانده لب بر لبخندي. بودم نكرده تجربه را حس اين زيرا كردم نمي درك را حسش

 .فشردم دست در را دستش
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 .مهران حال به واي اينه تو حال

 

 دست در گلي دسته مهران. افتادم راه دنبالش به نيز من و برداشت جلو به گامي

 ستاره چشمانش افتاد سارا به كه نگاهش. بود ايستاده انتظار به در پشت و گرفته

 كمي كه امير سمت به و گرفته فاصله ها آن از. انداخت گل سارا هاي گونه و شد باران

 .رفتم بود زده تكيه ماشينش به تر طرف آن

 

 :گفت شيطنت با و گرفت ماشين از را اش تكيه

 

 منه؟ خانم بهار زيبا، بانوي اين

 

 :گفتم و داده تحويلش دندانمايي لبخند

 

 !تنهاست دست آقاجون كه بريم بشين عاشقانه، هاي حرف اين جاي به

 

 :گفت و كداشت چشمش روي را دستش

 

 .بانو چشم روي به
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 هاي گفته اجراي مشغول كه دوختم سارا به را نگاهم و گرفته جاي جلو صندلي روي

 .آورد در حركت به را ماشين و زد بوقي تك امير. بود بردار فيلم

 

 از سنگینی بار گویی حبيب، عمو و بود شاد سارا. شد برگزار شكل بهترين به جشن

 مي. بود سارا ي غريبانه هاي گريه همه، از تر تلخ و. بود شده برداشته اش شانه روي

 او كردن آرام در سعي گرم لبخندي با مهران و بگذارد تنها را پدرش تواند نمي گفت

 .داشت

 

 :گفت و كشيد آغوش در سخت را دختركش حبيب عمو

 

 .ِندارم غمي من باشي شاد كه تو. دخترم منه ي خواسته تمام تو خوشبختي

 

 》. داشت همراه به دلچسبی شيريني هايش سختي تمام با سارا، ازدواج

 

 باران؟ به زدي زنگ

 

 لحني با و گزیده لب. بازگشتم عقب به و گرفته پنجره از را نگاهم مادر صدای با

 :گفتم بود ايستاده در چهارچوب در كه مادر به رو شرمگین



                 
 

 

 یک قدم تا تباهی | سوگند صیادیرمان 

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

130 

 

 

 .رفت يادم نه،

 

 :گفت و قابيد دستم از را تلفن. آمد سمتم به و داد تكان تاسف ي نشانه به سري مادر

 

 .نيست جاش سر هوشت و عقل كه اومده سرت باليي چه مدت اين نيست معلوم

 

 ماند هم دیگری بالي مگر انديشيدم خود با. شد خارج اتاق از بلند هاي گام با بعد

 بدبختي، شوم ديو دستان در ام زندگی مرد. رقصاند مي خود ساز به مرا دنيا! بود؟

 .شد مي بارورتر روز به روز من بطن در كودكي و بود اسير

 

 پاشي آب مشغول حياط در من، كوچک پارميس. رسيد سر هم باران كه نكشيد طولي

 .بود ايستاده نظاره به سكوت، در من و بود مادر هاي گل

 

 .كوچولو آبجي رو غمت نبینم

 

 به رنگ سرخ هاي هندوانه از پر ظرف با لب بر لبخند. كردم بلند سر باران صداي با

 .گرفت جاي كنارم و گذاشت تخت روی را ظرف. آمد سمتم
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 !كردي غرق رو بيچاره هاي گل بسه،! بخور هندونه بيا پارميس

 

 چه من، گناه بي ي فرشته. انديشيدم كودكم به من و خنديد مادرش حرف به پارميس

 ام؟ رفته باد بر هاي داشتن دوست از بگويم

 

 دمغی؟ قدر اين چرا بهار؟ چته

 

 .دوختم چشم او به و كشيده آهي

 

 كنم؟ چه موندم باران، هواست رو ام زندگی

 

 :كفت و گذاشت ظرف درون را هندوانه از برشي

 

 نيست؟ بس كني، مي مدارا باهاش داري ساله يك كه تو

 

 .زدم تکیه سرد و آجری دیوار به و کشیده آغوش در را زانوانم
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 کردی؟ می کار چی بودی من جای تو

 

 :گفت مکث بی و انداخت باال ای شانه

 

 .رفتم می و داشتم می بر رو جونم

 

 می آشام خون های گرگ با چگونه تنها، و یکه آمد؟ می کودکم سر بر چه رفتم می اگر

 جنگید؟

 

 چی؟ پارمیس

 

 می نگفته های حرف دنبال به چشمانم در گویی. دوخت چشمانم به را نگاهش

 .گشت

 

 خبریه؟

 

 .ماسید دهانم در حرف پارمیس صدای با که کنم باز دهان خواستم

 



                 
 

 

 یک قدم تا تباهی | سوگند صیادیرمان 

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

133 

 

 کنیم؟ رنگ رو سفالی های گلدون این بهار، خاله

 

 .نشاندم لب بر لبخندی و انداخته پارمیس نظر مد سفالی های گلدان به نگاهی

 

 .کنیم می رنگ خاله، آره

 

 :گفتم و انداخته باران به نگاهی. پرید باال شوق با و گفت هورایی

 

 !بیاد هم فرهاد بزن زنگ

 

 .داد تکان نفی ی نشانه به را دستش و گذاشت دهان در را هندوانه از ای تکه

 

 .خونه ره می اون کن، ولش رو فرهاد. باشیم هم دوره خوام می امشب نه،! ام

 

 می اما بگویم او برای دردهایم از خواست می دلم. نگفتم هیچ و داده تکان سری

 .شد نخواهد نصیبم اندرز و پند جز چیزی دانستم
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 پا سارا. شد می سپری شکل بهترین به روزها و گذشت می سارا ازدواج از ماه چند 《

 به و نشسته مبل روی که انداختم امیر به نگاهی. بود شاد و گذاشته خود ی خانه در

 .کرد می سیر دیگر دنیایی در گویی اما بود دوخته چشم تلویزیون رنگ سبز ی صفحه

 

 :گفت گیج لحنی با و انداخت من به نگاهی نیم. خواندم فرا را نامش و نشسته کنارش

 

 گفتی؟ چیزی! ها

 

 :گفتم و نشانده لب بر لبخندی

 

 فکری؟ تو چرا

 

 .داد تکان سری و زد موهایش به چنگی

 

 .درگیره فکرم کم یه هیچی،

 

 :گفتم جو تغییر برای و زده تکیه مبل پشتی به
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 !نره یادت. داریم دعوت باران ی خونه شب پارمیسه، تولد فردا

 

 .برخاست و زد زانو بر دست

 

 .بخوابم رم می ام، خسته. باشه

 

. گرفت پیش در را اتاق مسیر باشد من جانب از پاسخی منتظر که این بدون بعد

. برخاستم جا از و انداخته باال ای شانه. نیافتم آن برای دلیلی اما دیدم را اش آشفتگی

 سمت به. بودم نکرده خریداری هم ای هدیه حتی شدم، می آماده جشن برای باید

 دراز تخت روی. دوختم امیر به را نگاهم و ایستاده در چهارچوب در. برداشتم گام اتاق

 .بود پوشانده را چشمانش ساعد با و کشیده

 

 بخرم؟ چی پارمیس برای گم می امیر،

 

 :گفت کند ایجاد حالتش در تغییری که این بدون

 

 .داری دوست چی هر دونم، می چه

 



                 
 

 

 یک قدم تا تباهی | سوگند صیادیرمان 

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

136 

 

 ندیده آشفته گونه این را امیر گاه هیچ. شدم خارج اتاق از و کشیده هم در را هایم اخم

 .بودم

 

*** 

 

. بازنگشت خانه به ماندم، امیر انتظار در چه هر گذشته روزهای برخالف روز، آن فردای

 پاسخگو هیچکس گرفتم می تماس او با چه هر و کوفت می سینه بر امان بی قلبم

 ی دکمه. بردم یورش تلفن سمت به و پریده جا از ناگهان تلفن، زنگ صدای با .نبود

 :دادم پاسخ شماره به توجه بدون و فشرده را اتصال

 

 !امیر الو،

 

 !خانم بهار الو،

 

 صدا، صاحب. نشوم زمین پخش تا زدم تکیه دیوار به و گذاشته قلبم روی را دستم

 :زدم لب آرامی به ترس، با. نبود من امیر

 

 بله؟
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 !گم می که آدرسی این به بیا فقط! نکن هول

 

 شلوغ روی راه در که آمدم خود به وقتی اما شنیدم چه و گفت چه دانم نمی

 .بودم پرستاری ایستگاه دنبال به بیمارستان،

 

 :گفتم بود تلفنش با صحبت مشغول که پرستاری به رو و ایستاده میز مقابل

 

 ...من همسر ببخشید سالم،

 

 .رسید گوش به آشنایی صدای که بود نشده تمام حرفم هنوز

 

 !خانم بهار

 

 زیر به سر. دوختم چشم امیر همکار و دوست بابک، به و بازگشته عقب به شتاب با

 :زدم لب دیگر بار سختی به. شد سست من زانوان و انداخت

 

 کجاست؟...ک... امیر...ا
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 :گفت و گرفت مقابلم را دستش

 

 !بگم بهت جا این بشین بیا نیست، چیزی باش آروم

 

 نگاه و گرفته جای ها آن از یکی روی. کرد اشاره رنگ زرد های صندلی به دست با

 .دوختم او به را ام اشکی

 

 کجاست؟ امیر

 

 :گفت و نشست کنارم فاصله با

 

 ...و کرد سقوط بر باال یهو که بودیم کار سر بگم؟ طور چه راستش،

 

 :گفتم درد با و کوفته پایم ران روی محکم را دستم

 

 شده؟ سرم به خاکی چه ابوالفضل، یا

 

 ...پاش فقط... فقط. خوبه حالش خدا به نباش، نگران
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 بکنم گفتن سخن به وادار را او و انداخته مقابلم مرد گردن دور دست خواست می دلم

 .بود نمانده برایم نایی اما

 

 :گفتم و داده تکان سری

 

 چی؟ پاش

 

 .داره رضایت به نیاز عمل، اتاق ببرنش که این برای رسیده، آسیب پاش به کم یه

 

 بابک. چکید ام گونه روی اشک درشت های دانه و داده تکیه صندلی پشت به را سرم

 سمتم به را آن. بازگشت آب لیوانی با کوتاه، مدتی از بعد و برخاست جا از سریع

 :گفت و گرفت

 

 هم خواهرش نداره، کم درد بیچاره که باباش گفتم. بزنم زنگ کی به بودم مونده خدا به

 ...که

 

 :گفتم و زده پس دست کف با را لیوان
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 جا؟ این آوردینش که وقته چند

 

 .بشه ساعتی دو کنم می فکر

 

 کنم؟ کار چی باید من االن االن؛

 

 :گفت و کرد پرستاری ایستگاه به ای اشاره دست با

 

 !کن عجله فقط کنی، پر رو فرم بری باید

 

 ذکر لب زیر و نشسته صندلی روی فرم، کردن پر از بعد. برخاستم و داده تکان سری

 کف با در شدن باز صدای با. پیمود می را رو راه بلند های گام با نیز بابک. گفتم می

 با و ایستاد پوش سبز مرد مقابل بابک. برخاستم جا از و زده پس را هایم اشک دست

 رنگ پر بابک اخم شد می خارج دکتر زبان از که ای کلمه هر. شد صحبت مشغول او

 .شد می تر
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 از بعد. شوم خبر با امیرم حال از و برداشته جلو به قدمی تا کرد نمی یاری پاهایم

 دیوار به دست. انداخت موهایش به چنگی بابک و گذشت کنارم از دکتر کوتاه، مدتی

 :گفتم سختی به و گشوده لب. آمد سمتم به بلند های گام با بابک و گرفته

 

 شد؟ چی

 

 :گفت و کرد تر زبان با را لبش

 

 .شه می منتقل بخش به االن بیهوشه، ولی شده انجام موفقیت با عمل

 

 چهره با امیر. کردند خارج اتاق از را برنکاردی پرستار، چند و شد باز در لحظه همان در

 تا گرفتم دهانم مقابل را دستم. بود آرمیده تخت روی بسته چشمان و پریده رنگ ی

 یافت؟ می پایان کی دردها این راستی به. نشود بلند هقم هق صدای

 

*** 

 

. بودم گر نظاره را پریده رنگ ی چهره سکوت، در و نشسته تختش کنار صندلی روی

 و برداشته چانه زیر از را دستانم .گشود هم از را چشمانش و لرزید هایش پلک

 .نشاندم لب بر لبخندی
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 اومدی؟ بهوش باالخره

 

 غم چشمان با. گرفت دندان به را لبش درد از و فشرد هم در را رنگ سفید ی مالفه

 :گفتم نگران لحنی و زده

 

 داری؟ درد

 

 .بود خمار چشمانش و زد می زردی به رو اش چهره رنگ

 

 .میرم می دارم

 

 لحنی با و ایستاده پرستاری ایستگاه مقابل. شدم خارج اتاق از و برخاسته جا از سریع

 :گفتم نگران

 

 ...دیگه آرامبخش یه شه می داره، درد من همسر خانم

 

 :گفت تفاوت بی لحنی با و انداخت ام چهره به نگاهی
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 .سرمش تو زدم آرامبخش یه تازه رفته، حسی بی و بیهوشی اثر

 

 :گفتم سماجت با و کرده مشت را دستانم

 

 کرد؟ شه نمی کاری هیچ داره، درد خیلی آخه

 

 :گفت گرفت می تند را ای شماره که طور همان و برداشته در را تلفن

 

 .خانم طبیعیه درد این اومده، بیرون جراحی تیغ زیر از تازه

 

 و شده منصرف راه ی میانه در اما برداشتم گام اتاق سمت به بیهوده اصرار از خسته

 :گفتم او به رو دیگر بار

 

 شه؟ می مرخص کی

 

 !تصفیه برای حسابداری بفرمایید فعال شما بگن، دکتر باید
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 باید. باشد توانست می قدر چه عمل خرج که دانست می خدا. شد بلند نهانم از آه

 باید پول، کردن جور برای نیز من و بود بازگشته خانه به بابک. اندیشیدم می ای چاره

 روی هایم اشک پیچید می خود در درد از که امیر دیدن با و بازگشته اتاق به رفتم، می

 .شد سرازیر ام گونه

 

 :گفتم و ایستاده تخت کنار

 

 .ذاره می رو خوش تاثیر آرامبخش کنی تحمل کم یه گفت گفتم، پرستار به

 

 همراهم تلفن زنگ صدای شدن بلند با. گرفت دندان به را لبش دیگر بار و نگفت هیچ

 مهمان را بغض دیگر بار باران، نام. انداختم صفحه به نگاهی و شده خارج اتاق از

 .کرد می گلویم

 

 :زدم لب درد با و فشرده را اتصال ی دکمه

 

 !باران الو،

 

 نیومد؟ چرا بهار خاله گفت بس از رو من کرد کچل پارمیس این تو؟ کجایی بهار
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 :گفتم و گرفته پیش در را رو راه خروجی مسیر

 

 .افتاده اتفاقی یه باران

 

 :گفت کرد می بیداد آن در نگرانی و ترس که صدایی با

 

 بهار؟ شده چی! خدا یا

 

 :گفتم و زده پس را هایم اشک دست پشت با

 

 .افتاده بر باال از امیر امیر،

 

 خوبه؟ حالش بهار؟ کجایی االن

 

 .برداشتم گام محوطه درون های صندلی سمت به و شده خارج بیمارستان از

 

 .داره درد اومده، عمل اتاق از تازه االن. خوبه آره آره،
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 !جا اون آیم می فرهاد و من االن بده رو آدرس

 

 را آدرس. بودم گریستن برای شانه یک محتاج حد از بیش زیرا نبود، تعارف زمان دیگر

 به بلند های گام با باران. رساندند من به را خود فرهاد و باران که نکشید طولی و داده

 .کشید آغوش در را تنم و آمد سمتم

 

 !ببینم اینجا بشین پریده؟ رنگت چرا برم، قربونت الهی

 

 .انداختم زیر به سر و گرفته جای صندلی روی دیگر بار

 

 .تو رم می سر یه من

 

 که طور همان باران. رفت ساختمان سمت به بلند های گام با و گفت را این فرهاد

 :گفت کرد می نوازش را دستم

 

 یهو؟ شده چی

 

 :گفتم و داده تکان سری
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 به عمل برای. بیمارستان آوردن رو امیر گفت و زد زنگ دوستش پیش ساعت چند

 .داشتند احتیاج رضایت

 

 :کرد زمزمه غم با و کشید آهی

 

 چی؟ عمل

 

 .پیچه می خودش به داره درد از گذاشتن، پالتین پاش تو

 

 :گفت و کشید آغوش در را سرم باران. شد بلند هقم هق صدای و گفته را این

 

 بود؟ سارا شوهر که بیمارستانی اون نبردینش چرا آخه. برم قربونت باش آروم! هیس

 

 همین ی هزینه کردن جور پس از من که بگویم باران به توانستم می گونه چه و

 دلم دیگر طرف از خصوصی؟ بیمارستان آن به برسد چه آیم نمی بر دولتی بیمارستان

 .شود ما های غصه و غم اسیر دیگر بار اش زندگی اول های ماه در سارا خواست نمی
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 .جا این آوردنش شرکت از دونم، نمی

 

 :گفت و کشید بیرون آغوشش از مرا

 

 شه؟ می مرخص کی حاال

 

 .گرفتم بازی به را انگشتانم و انداخته زیر به سر

 

 .حسابداری برم تصفیه برای باید فعال کنی صحبت دکترش با باید گفت

 

 .كنه حساب بره گم مي فرهاد به االن خب، خيله-

 

 :گفتم و گرفته را دستش مچ كرد، برخاستن قصد تا

 

 ...خودم من باران نه

 

 :گفت و كشيد هم در را هايش اخم حرفم اتمام از قبل
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 .كنيم مي حساب هم با بعدا نيستيم، غريبه كه ما

 

 آرامبخش. شدم سفيد و سرخ بار هزار من و شد منقبل را بيمارستان ي هزينه فرهاد

 .بود گرفته آرام امير، و گذاشته را خود تاثير

 

 :گفت من به رو و انداخت او ي چهره به نگاهي فرهاد

 

 !برو باران با شما مونم مي كنارش شب من

 

 .دادند نمي ماندن ي اجازه من به زيرا نداشت اي فايده تعارف

 

 .گردم مي بر صبح

 

 باران سمت به و شده خارج اتاق از. نشست تخت كنار صندلي روي و داد تكان سري

 .رفتم بود ايستاده انتظار به محوطه در كه

 

*** 
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. بودم دوخته شلوغ هاي خيابان به را نگاهم و گرفته جاي ماشين جلوي صندلي روي

 :گفتم و انداخته بود نشسته فرمان پشت كه باران به نگاهي

 

 .كردم خراب هم پارميس تولد باران، ببخش

 

 :گفت و انداخت ام چهره به نگاهي

 

 خدا. كنه مي رو اش بازي ها بچه با جا همون فرهاد، مادر ي خونه فرستادم رو پارميس

 .شد رفع خطر كه كن شكر رو

 

 .دادم مالش را هايم شقيقه دست با و كشيده آهي

 

 !شه مي منفجر داره سرم

 

 !شه مي خوب بخواب بخور قرص يه خونه بريم

 

 :گفتم او به رو اضطراب با و كرده بلند سر ناگهان
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 نه؟ نگفتي چيزي كه مامان به

 

 !بگيره آروم سرت بذار ببند رو هات چشم كم يه. راحت خيالت نه-

 

 اگر شد مي چه. فشردم هم روي را دردمندم چشمان و زده تكيه صندلي به را سرم

 رفت؟ مي كنار ما زندگي از غم ي سايه

 

 براي بايد. برسانم صبح به او ي خانه در را شب نشدم حاضر كرد اصرار چه هر باران

 هزينه فهميد مي امير اگر زيرا انديشيدم مي اي چاره بيمارستان ي هزينه كردن فراهم

 چيز تنها. شدم طالهايم فروش به مجبور. شد مي بيشتر دردش شده متقبل فرهاد را

 .بود ازدواجمان هاي حلقه ماند، من براي كه ي

 

 را دستش. دردمند دلي و خراب حالي با اما شد مرخص بيمارستان از امير بعد روز دو

 و نشاند تخت روي را او فرهاد. آمد مي پيش لنگان لنگ و كرده حلقه فرهاد گردن دور

 .كرد راست كمر

 

 !آخي

 

 :گفتم فرهاد به رو و انداخته بود برده فرو گريبان در سر كه امير به نگاهي
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 .كشيديد زحمت خيلي دردنكنه، دستتون

 

 :گفت و نشاند ابروانش ميان تصنعي اخمي

 

 .خدمتم در داشتيد كاري اگه هم باز. بود ظيفه و حرفيه؟ چه اين

 

 :داد ادامه و گزاشت امير ي شانه روي دستي

 

 !نیار فشار پات به زياد باش، خودت مراقب

 

 از که فرهاد. فشرد هم روی ای لحظه برای را هایش پلک و نشاند لب بر لبخندی امیر

 .گرفت نشانه مرا امیر نگاه تیر شد، خارج خانه

 

 :گفتم و زده لبخندی

 

 .بیارم سوپ برات برم
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 :گفت که برداشتم جلو به قدمی

 

 داد؟ کی رو بیمارستان ی هزینه

 

 :گفتم و انداخته او به نگاهی نیم

 

 داری؟ کارها این به کار چی تو

 

 :غرید خشم با و کرد جا به جا تخت روی را خودش

 

 !بهار بده رو من جواب

 

 بیهوده، های کاری پنهان از خسته. بودم فشار تحت نیز من اما او اندازه به نه شاید

 .نشستم تخت روی کنارش و گرفته دندان به را لبم

 

 .فروختم رو طالهام دادم، من

 

 :گفتم سریع دوخت، من به که را اش زده غم و متعجب نگاه
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 خوشگل بعدا اومد؟ می کاری چه به دیگه خورد نمی درد به جا این اگه طالها اون

 .خری می من برای رو ترش

 

 :گفت و دوخت مقابل به را نگاهش

 

 .بیرون کشم می دماغش از رو آورد سرم که بالهایی این تمام ی هزینه

 

 پذیرا ماجرا، این قبال در را مسئولیتی هیچ مرد آن زیرا بود خام خیال یک تنها این اما

 به جریان این از نبود حاضر حتی و شد می گیرتر بهانه و بدعنق روز به روز امیر. نبود

 شده کم او و خود ی خانواده با دیدارهایم. بگوید کالمی من ی خانواده یا اش خانواده

 .بودند ناگهانی گیری کناره این پاسخی یافتن پی در همه و بود

 

 شده اتاق وارد. بود شده مبدل جهنم به ما زندگی و گذشت ماجرا آن از ماه یک حدود

 :غریدم او به رو خشم با و

 

 امیر؟ کنی می کار چی داری. نگرانته بابا گه می زد، زنگ بار ده سارا
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. نداشتم کشش نیز من دیگر که بود رفته دیدارشان به تنها و کرده تراشی بهانه قدر آن

 .نگرفت هم رنگ سفید دیوار از را نگاهش بلکه نگفت چیزی تنها نه

 

 .جا این آن می دارن آقاجون و سارا

 

 خوشبخت حد چه تا که فهمیدم می تازه. زدم بیرون اتاق از خشم با و گفته را این

 را زندگی این تحمل دیگر گویی. شناختم نمی را بود مقابلم حال که امیری بودم،

 به و گشوده را در برداشتم، گام آن سمت به در زنگ صدای شدن بلند با. نداشت

. شدند خارج آسانسور اتاقک از سارا و حبیب عمو کوتاه، مدتی از بعد. ایستادم انتظار

 .رفتم کنار در از و نشانده لب بر لبخندی

 

 .اومدید خوش سالم،

 

 :گفت گرم لحنی با حبیب عمو و نشاند لب بر لبخندی سارا

 

 .دخترم سالم

 

 را دستش درون شیرینی ی جعبه. بودم کرده بازگو سارا برای را ماجرا گریخته و جسته

 .آورد در گردش به اطراف در را نگاهش و گرفت سمتم به
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 کجاست؟ امیر

 

 از زیادی چیزی سارا که دانستم می داشت، نظر زیر را حرکاتم موشکافانه حبیب عمو

 .است نگفته او به ها جریان این

 

 !کنم می صداش االن من بشینید شما اتاق، تو

 

 در چهارچوب در بود کرده خوش جا بازویش زیر که عصایی با امیر، لحظه همان در

 :گفت و نشاند لب بر بندی نیم لبخند. شد نمایان

 

 .سالم

 

 :گفت و کرد او ی حواله را محبتش پر و دلتنگ نگاه سارا

 

 .داداشم سالم

 

 جون؟ بابا کردی درست خودت برای حالیه چه این پسرم، سالم
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 مسیر نیز من. گرفت جای مبل روی تالش کمی با و انداخت من به نگاهی امیر

 .گرفتم پیش در را آشپزخانه

 

 .آد می یهو دیگه، اتفاقه

 

 سینی. گرفت جای مبل روی کنارش رفت، می اش صدقه قربان که طور همان سارا

 .شدم خارج آشپزخانه از و گرفته دست در را چای های فنجان حاوی

 

 سارا. گرفتم جای حبیب عمو مقابل ی نفره تک مبل روی و گذاشته میز روی را آن

 :گفت لبخند با و انداخت من به نگاهی

 

 کو؟ شیرینی پس

 

 :گفتم و برخاسته جا از ام حواسی بی از شرمگین

 

 .آرم می االن ببخشید، آخ
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 .کمکت آم می هم من

 

 از را شیرینی ی جعبه شدیم، که آشپزخانه وارد. افتاد راه دنبالم به و گفت را این سارا

 :گفت من به رو و برداشت کانتر روی

 

 ریزی؟ می چی تو

 

 طور همان و گشود را جعبه. گذاشتم میز روی و کشیده بیرون ظرفی کابینت داخل از

 :گفت بود، ها شیرینی چیدن مشغول که

 

 بهار؟ شده چی

 

 :گفتم و انداخته او به نگاهی نیم

 

 !نیست؟ معلوم

 

 :گفت دوباره و انداخت هال به نگاهی
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 .ناراحتی تو جوریه، یه امیر

 

 .بده خبر کسی به نبود حاضر حتی. بینی می که رو وضعش جان، سارا

 

 :گفتم او به رو و برداشته را شیرینی ظرف که بگوید چیزی خواست

 

 .کرد یخ چایی بریم، بیا

 

 .کشید خود سمت به و گرفت را من بازوی

 

 ...خوای می کمکی یا شده چیزی اگه بهار،

 

 .بوسیدم نرم را اش گونه و نشانده لب بر لبخندی

 

 بگم؟ کی به نگم تو به جونم، سارا آره
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 قلبم حبیب، عمو ی تکیده ی چهره. شدیم حال وارد دیگر یک همراه به و زد لبخندی

 می او های شانه روی را سنگینی بار شرایط این در امیر دیدن شک بدون. آزرد می را

 .نشاند

 

 زیب شود، خارج خانه از که آن از قبل سارا. کردند رفتن عزم کوتاه، مدتی از بعد

 :گفت من به رو و گشود را کیفش

 

 .رفت می یادم داشت

 

 :داد ادامه و گرفت سمتم به را روزنامه

 

 خوای؟ می چی برای نگفتی

 

 .انداختم باال ای شانه و گرفته دست در را آن

 

 .طوری همین
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 خارج خانه از حبیب عمو همراه به و نشاند لب بر لبخندی نکرد، سماجت دیگر سارا

 .گشودم را روزنامه و گرفته جای امیر کنار مبل روی و کوفته هم به را در. شدند

 

 چی؟ برای روزنامه

 

 :گفتم گذراندم می نظر از را ها آگهی لیست که طور همان

 

 .گردم می کار دنبال دارم

 

 :غرید خشم با

 

 چی؟ برای کار

 

 :گفتم و دوخته او به را نگاهم

 

 می هم به من اعصاب نه شه می کم تو از چیزی نه بزنی حرف آروم اگه جان، امیر

 .ریزه
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 :گفت تمسخر پر لحنی با و چرخاند حدقه در را چشمانش

 

 گردی؟ می کار دنبال داری چی برای جان، بهار

 

 فهمی؟ می داریم، نیاز کار به شرایط این تو چون

 

 ...که مردم من مگه

 

 :گفتم حرفش اتمام از قبل و انداخته میز روی را روزنامه

 

 خوب تو حال که این از بعد. داریم نیاز پول به ما داری تو که وضعی این با االن امیر،

 .رم نمی کار سر دیگه من شد،

 

 :گفت بودم نشنیده او از روز آن به تا که گزنده لحنی با خواست می بر که طور همان

 

 .دن می کار تو به کجا ساده، دیپلم مدرک یه با ببین حاال
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 چشم اتاق ی بسته در به و خورده فرو را بغضم. کوفت هم به را در و شد اتاق وارد

 را مهندس لقب و بودی خوانده درس که تو بدهم سر فریاد خواست می دلم. دوختم

 چیست؟ ات زندگی وضع حال کشیدی، می یدک

 

 می جایی به را خود نیز من حال چید نمی مرا پرواز باالی تو، پدر مانند نیز من پدر اگر

 .نیازاد را قلبم تو کالم نیش که جایی. رساندم

 

 چنگی حقوقش که چند هر یافتم را نظر مورد کار فراوان، جوی و جست از بعد باالخره

 به كردن كار. داشتیم احتیاج نیز ناچیز حقوق این به وضع، آن در اما زد نمی دل به

 ناچار سقوطم به رو زندگي حفظ براي اما بود سخت بوتیک درون فروشنده یک عنوان

 .بودم ها سختي اين تمام تحمل به

 

 بود، کرده خوش جا مبل روی که امیر. گذاشتم خانه در قدم و گشوده كليد با را در

 :گفت و پاشید رویم به لبخندی

 

 !نباشي خسته سالم،
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 آورده رحم به را دلش من ي درمانده و نزار حال هم شايد یا شده وارد صلح در از گويي

 او به رو شادي با و كرده رها مبل روي را تنم ناگهاني، رفتار تغيير اين از خوش سر. بود

 :گفتم

 

 .ممنونم سالم،

 

 :گفتم و انداخته دستش درون ي مجله به نگاهي

 

 كني؟ مي حل جدول

 

 :گفت و انداخت مقابلش ميز روي را روزنامه

 

 نيست؟ سخت كارت. بهتره بيكاري از

 

 :گفتم و گشوده هم از را رنگم مشكي مانتوي هاي دكمه

 

 سر گردي برمي خدا اميد به و شه مي خوب هم تو وضع ديگه وقت چند تا. زياد نه

 .كارت
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 از. ريخت فرو وجودم در چيزي دوخت، چشمانم به كه را رنگش مشكي و زده غم نگاه

 .گرفتم بيش در را آشپزخانه مسير و برخاسته جا

 

 .بره در امون خستگي كه بريزم چاي تا دو برم

 

. دادم تكان سر و دوخته او به را نگاهم. فرخواند را نامم كه بود نداشته بر قدمي هنوز

 :گفت و كرد دستش كنار خالي جاي به اي اشاره

 

 !دارم كارت بشين

 

 :زدم لب و گرفته جاي كنارش در ديگر بار حرف، بي

 

 شده؟ چي

 

 .دوخت پایش زير رنگ كرم فرش به را نگاهش و كرد تر زبان با را لبش

 

 .گردم نمي بر كار اون سر ديگه من
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 آب از ماند دور ماهي مانند به لبانم! كشيد سوت حركت در قطار مانند به هايم گوش

 .نشد خارج آن از صدایی کوچکترین اما خورد مي تكان

 

 مي كارم بي كار از داشت كندن جون كلي و سال سه از بعد. كنند نيرو تعديل بود قرار

 .كرد

 

 :زدم لب سختي به و پريد باال ابروانم

 

 زني؟ مي من به رو ها حرف اين داري االن چرا چرا؛

 

 بعد و خرابه بر باال نديدم كه بودم داغون و عصبي قدر اون. شد دعوامون هم با روز اون

 .افتاد وحشتناك اتفاق اون هم

 

 به را خود داشت نرمك نرم حقيقت. آوردم لب بر را خدا نام و كشيده صورتم به دستي

 سعي و انداخته بود برده فرو گريبان در سر كه او به نگاهي نيم. داد مي نشان من

 .دهم نشان خود از را برخورد بهترن كردم

 

 .بريزم چاي رم مي رم، مي
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 آشپزخانه وارد. شد مي كشيده جلو به اراده بي پاهايم. برخاستم جا از و گفته را اين

 در پا چه برای اندیشیدم خود با و دوخته خالی گاز اجاق به را نگاهم شدم، که

 !گذاشتم؟ آشپزخانه

 

 .نداریم چای بهار

 

 :گفتم گیج لحنی با و بازگشته سمتش به امیر صدای با

 

 .ذارم می االن آها،

 

 صبر توانستم می کی تا شد؟ می چه حال. بود رو پیش مبهم ی آینده درگیر ذهنم

 آمد؟ می ام زندگی و امیر روز به چه آوردم می کم اگر کنم، پیشه

 

 گاز روی را آب از لبریز کتری. گشودم را آب شیر و برداشته سینک روی از را کتری

 سرخ کبریت گویی کردم، تالش چه هر. گرفتم دست در را کبریت ی جعبه و گذاشته

 ناگاه به و کرده پرتاب زمین روی شدت با را جعبه. نداشت شدن روشن قصد رنگ

 هق صدای تا گرفتم دهانم مقابل را دستم و زده تکیه کابیت به. کرد باز سر بغضم
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 می آرامش کمی دلم اخیر های تنش از درمانده و خسته. نیازاد را گوشش هقم

 .خواست

 

*** 

 

 و رسیده فرا ماه آذر. رفت مي تاريكي به رو هوا و شده پنهان ابر پس در خورشيد

 از دلبری قصد گمانم به .کرد می خودنمایی آسمان در گذشته از تر کم خورشید

 کامل من وجود با تو، زیبایی که بفهماند او به خواست می هم شاید داشت را آسمان

 بغض ناگاه به. نداشت همراه به اشک جز چیزی و بود درد پر هم آسمان دل. شود می

 .کرد می شریک خود غم در را شهر مردم و ترکاند می

 

 هايم قدم سرعت بر و برده فرو رنگ طوسي پالتوي جيب درون را ام زده یخ دستان

 كنار چای، فنجان یک با و بازگشته خانه به زودتر چه هر خواست مي دلم. افزودم

 مي راه به مادر سال هر كه هايي كرسي زير ها، سال آن مانند به یا بگیرم جای بخاری

 او اما باشد كرفتن آرام براي گرمي مأمن توانست مي نيز امير آغوش. بخزم انداخت

 هم براي هم ساعت يك حتي مدت اين در. بود آرامش پی در پیش ها مدت از خود

 بیرون خانه از گاهی. كرد مي سير روياهايش در او و بودم خسته من. نداشتيم وقت

 می مشاجره به کارمان و شد می کفری روی می کجا به پرسیدم می اگر و زد می

 .کشید
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 و كشيده بيرون كيفم از را كليد. بست نقش لبم روي لبخندي رسيدم، كه خانه در به

 اتاقك به را خود بلند هاي گام با و گذاشته حياط در قدم. چرخاندم قفل در را آن

 هوا در مالیمی آهنگ. فشردم را چهارم ي طبقه ی دکمه و شده وارد. رساند آسانسور

 نوك. كشيدم گرمم و پشمي شال به دستي و اندخته خود به نگاهي آينه درون. پیچید

 .كرد مي بيداد را خستگي صورتم و شده سرخ سرما از ام بینی

 

 را اين من و كرفت مي اوج دردش من، نزار حال ديدن با امير. نشاندم لب بر لبخندي

 صدا بر را نفسم .ايستادم در مقابل و شده خارج آسانسور اتاقك از. خواستم نمي

 خاموش هاي چراغ ديدن با و كشوده را در. کندم پا از را هایم پوتین و فرستاده بيرون

 .بريد باال ابروانم خانه،

 

 !امير امير،

 

 ناگاه به. برگرداندم سر و گذاشته کفشی جا روی رنگم کرم کیف همراه به را کلید دسته

 .شد بلند حضار زدن كف و شاد هاي فریاد صداي

 

 :خواندند می صدا یک همه و کرد می پخش هوا در را شادی برف پارمیس

 

 .مبارك تولدت تولد، تولد،
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 فرهاد، و باران مادر،. آوردم در گردش به حضار بين در را ام شادی و بهت از لبریز نگاه

 طبق اما داشتند حضور جمع آن در من كوچک پارمیس و حبيب عمو مهران، و سارا

 شادی در نه. كردم مي حس را نبودش ام زندگي طول تمام. نبود پدر از خبري معمول

 .بودم محتاج او گرم دستان به من حال اما هایم غم در نه و داشت حضور هایم

 

 هر برخالف. ايستادم بود، زده تكيه ديوار به كه امير مقابل و برداشته جلو به قدمي

 .بودم برده ياد از را خود تولد روز سال،

 

 :زدم لب و دوخته شبش رنگ چشمان به را نگاهم

 

 .تولدمه امروز كه بودم كرده فراموش

 

 :گفت محبتش از لبريز و مردانه صداي با و آورد پايين كمي را سرش

 

 .شده متولد من زيباي ي فرشته روز، اين تو كه ره نمي يادم وقت هيچ من ولي

 

 ها مدت. شد سرازير چشمانم از اشك درشت هاي دانه و انداخته زير به سر شرم از

 .بودم نشنيده او زبان از را زيبا كلمات اين كه بود



                 
 

 

 یک قدم تا تباهی | سوگند صیادیرمان 

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

171 

 

 

 :گفت و كرد حلقه ام شانه دور را دستش باران

 

 !ديگه نيار در رو من خواهر اشك حاال امير آقا

 

 .كشيد آغوش در سخت را او و برگشته سمتش يه خنده با

 

 .قشنگم خواهر مبارك تولدت

 

 .ممنون چيز همه خاطر به باران، ممنون

 

 :گفت و كشيد بيرون آغوشش از را من

 

 !شو آماده برو. تخته روي اتاق تو كردم، آماده لباس برات

 

 به باران. برداشتم گام اتاق سمت به جمع، از كوتاه عذرخواهي با و داده تكان سري

 :گفت و شد اتاق وارد دنبالم
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 !بپوش خواستي چي هر خودت حاال كردم، انتخاب كمدت تو از رو ها لباس اين من

 

 بود، ايستاده در چهارچوب در كه او به رو و انداخته تخت روي هاي لباس به نگاهي

 :گفتم

 

 بگيره؟ جشن من براي خواد مي كه گفت شما به امير باران،. خوبه همين نه

 

 همراه به را رنگش ياسي تونيك. كردم اندازش بر نگاه با من و برداشت جلو به قدمي

 حريري شال زير هم رنگش خرمايي و بلند موهاي. بود كرده تن به رنگ مشكي شلوار

 .بود شده پنهان

 

! باشيد هماهنگ كنم، قافلگير تولدش براي رو بهار خوام مي گفت زد زنگ ديروز. آره

 امير. كنم مي كمكت گفتم خواهرم، براي هم اون گرفتن جشن ي پايه كه هم من

 .كشيد زحمت خيلي بود، داده سفارش رو ها اين و كيك خودش

 

 براي را تالشش تمام. بودم ور قوطه دلچسبي شيريني در باران، هاي حرف شنيدن از

 .بود گرفته كار به من كردن شاد

 

 نه؟ شده، بهتر پاش وضع



                 
 

 

 یک قدم تا تباهی | سوگند صیادیرمان 

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

173 

 

 

 :گفتم و داده تكان سري

 

 .كنه عفونت ممكنه نكرده خدايي آخه بشه كار پاش از زياد نبايد خب اما آره

 

 :گفت و نشاند لب بر لبخندي

 

 همه كه بيا و بپوش رو لباست. شه مي درست زودي به چيز همه خدا اميد به

 .منتظرن

 

 .آم مي االن باشه

 

 ديگر بار كه شدم پالتوم هاي دكمه كردن باز مشغول نيز من رفت در سمت به كه باران

 :رسيد گوش به صدايش

 

 !بهار راستي
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 و گرفت خود به متفكري ي چهره. دادم تكان سر و دوخته او به را پرسشگرم نگاه

 :گفت

 

 .كجا نگفت اما داشتي كار جايي گفت امير بودي؟ كجا االن تا تو

 

 :گفتم و نشانده لب بر لبخندي. نداشت اطالعي من ناگهاني اشتغال اين از كس هيچ

 

 .كنم مي تعريف برات بعدا حاال مفسله،

 

 از بعد. رفت بيرون اتاق از و نشد ماجرا گير پي اين از بيش باران كه شكر را خدا و

 كنار مبل روي. شدم خارج اتاق از رنگ، زرشكي بافت يك با هايم لباس تعويض

 يك شكل به كيك طرح. گذاشت ميز روي مقابلم را كيك باران و گرفته جاي اميرمحمد

 .كرد مي خودنمايي آن روی ۲۲ عدد که بود رنگ سرخ و بزرگ قلب

 

 !كن آرزو اول خاله

 

 كه رنگي طاليي تاج با. انداختم داشت تن به رنگي سفيد پيراهن كه پارميس به نگاهي

 لب بر لبخندي. درخشيد مي الماس مانند به کرد می خودنمایی بازش موهای روی

 :گفتم و نشانده
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 .كنم مي هم آرزو ، پرنسس چشم

 

. انداخت خنده به را همه پرنسس، ي كلمه شنيدن از اش كودكانه ذوق و چشمان برق

 :گفت و ايستاد ميز مقابل دست به دوربين باران

 

 .شد آب ها شمع! باش زود

 

 ما كوچك ي آشيانه از خوشبختی گاه هيچ كردم آرزو و گذاشته هم روي را چشمانم

 هم از كه را چشمانم. نبود كوك من براي هرگز دنيا، ساز كه چند هر نباشد گريزان

 .كردند آغاز را شمارش صدا يك همه گشودم

 

 .سه دو، يك،

 

 امير. زدم كيك به برشي داد، دستم به باران كه چاقويي با و کرده فوت را ها شمع

 :گفت

 

 .كادوهاست نوبت باشه، كه هم نوبتي حاال خب
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 آغوش در سخت را او. گرفت سمتم به را كوچكي ي جعبه و آمد جلو شادي با پارميس

 :گفتم و كشيده

 

 .دلم عزيز ممنونم

 

 از لبريز نگاه كرد، مي خودنمايي آن درون كه زيبايي ساعت ديدن با و گشوده را جعبه

 .كردم باران نثار را محبتم

 

 :گفت شادي با و كوفت هم به را دستانش سارا

 

 .داداشه كادوي نوبت باشه، كه هم نوبتي

 

 :گفت زد، مي موج آن در شيطنت كه صدايي با و انداخت باال ابرويي امير

 

 .منه كادوي كادو، آخرين! نوچ

 

 :گفت مزه با لحني با و برچيد لب سارا
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 .بدجنس

 

 .گرفت سمتم به را اي شده پيچ كادو ي بسته بعد

 

 .عزيزم بهار مبارك تولدت

 

 :گفت و گرفت سمتم به را بزرگي ي جعبه امير شد، باز ها هديه تمام كه اين از بعد و

 

 .منه كادوي نوبت حاال

 

 بزنم حدس نتوانستم انديشيدم چه هر اما كردم براندازش و گرفته دست در را جعبه

 .چيست آن درون كه

 

 .باشه توش چيزي ماشيني اي، خونه شايد! خانم بهار كن باز
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 لبخند كه امير به نگاهي. شد بلند حضار ي خنده صداي ديگر بار فرهاد، حرف اين با

 كه تري كوچك ي جعبه ديدن با اما گشودم را جعبه و انداخته داشت لب بر كجي

 .ديگر اي جعبه هم باز گشودم، هم را آن و داده سر كوتاهي ي خنده بود، آن درون

 

 .كيك خوردن بعد براي بذار رو ها جعبه بقيه كردن باز خواي مي

 

 صداي. گشودم را بعدي ي جعبه و انداخته بود گفته خنده با را اين كه سارا به نگاهي

 مورد ي جعبه به باالخره. بود گر نظاره خنده با تنها امير و بود شده بلند همه اعتراض

 ديدن با و گشوده را درش شادي با. بود رنگ سرخ و كوچك ي جعبه يك. رسيدم نظر

 .ماند باز نيمه دهانم زد، مي چشمك من روي به كه سنگيني و زيبا گردنبند

 

 :گفتم امير به رو زده بهت لحني با و گرفته دست در را آن

 

 !قشنگه خيلي اين

 

 .هستي ها بهترين اليق تو

 

. شد مي پايين و باال ذهنم در آمده كجا از گردنبند اين خريد پول كه سوال اين دائم

 :گفت و كشيد بيرون دستم از را گردنبند امير
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 !گردنت بندازم برگرد

 

 پالكش به دستي. آويخت گردنم بر را گردنبند او و شده جا به جا مبل روي كمي

 :رسيد گوش به سارا صداي كه كشيدم

 

 .باشه مباركت جون، بهار قشنگه خيلي

 

 چاي، ريختن ي بهانه به و برخاسته جا از. كردم تشكر لب زير و انداخته او به نگاهي

 داشت قرار گاز كنار كه ها فنجان حاوي سيني سمت به. گذاشتم آشپزخانه در قدم

 .شدم چاي ريختن مشغول و گرفته دست در را قوري. رفتم

 

 !بهار

 

 .نشاندم لب بر لبخندي و بازگشته عقب به مادر صداي شنيدن با

 

 مامان؟ جانم
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 .ايستاد كنارم و آمد جلو

 

 اينه؟ وضعش كه وقته چند امير

 

 .زدم لب آرامي به و انداخته زير به سر

 

 .شه مي ماهي دو

 

 .نداشتم كردن بلند سر توان من و بود دوخته من به را رنجورش و خسته نگاه

 

 .گچه تو و شكسته باش گفتي كه تو

 

 :زدم لب آرامي به و گرفته دندان به را لبم

 

 كنه؟ مي فرقي چه خب،

 

 .گرفت دندان به را لبش و كرد اخمي مادر
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 !آهن؟ تيكه يه با نداره فرق گچ

 

 .گذاشتم بازوانش رو را دستانم و گداشته گاز روي را قوري

 

 که االن شد؟ می بیشتر تو درد که این جز داشت فایده چه موضوع این گفتن مامانم،

 .خوبه حالش امیر

 

 چرخه؟ می طوری چه زندگیتون

 

 .باشد غم و نگرانی هرگونه از عاری لحنم کردم سعی و کرده تر زبان باز را لبم

 

 .کارش سر برگرده و بشه خوب امیر حال تا داریم انداز پس کم یه فعال

 

 :گفت بود شده گرد تعجب از که چشمانی با مادر

 

 !چی؟ مدت این پس کارش؟ سر برگرده تونه می یعنی
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 کنار در بازگشتی که دانست می نیز مادر حتی. بست نقش لبم روی تلخی لبخند

 خوردم؟ می غوطه خود خوش و خام خیاالت در کودکان مانند به طور چه پس نیست

 

 .امیره دوست شرکت رئیس جان، مامان آره

 

 :کرد زمزمه غم با و کشید صورتم روی را زمختش دستش مادر

 

 به موقعی یه نیست، بردار شوخی چیزها این! بهار باش داشته رو ات زندگی هوای

 .دیره دیگه که آی می خودت

 

 اندیشیدم می بیشتر هرچه .ریخت فرو آرزوهایم قصر ناگاه به گویی مادر، حرف این با

 جز چیزی بودم، دوخته فاخر لباس خود برای آن با که امیدهایی. شدم می تر خسته

 .نبود پوسیده و مندرس کالف یک

 

 .مادرتم من باشه چی هر بگو، من به خواستی کمکی

 

 :گفتم و بوسیده نرم را اش گونه
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 .ندارم رو کسی شما جز به که من. مامان حتما

 

 !مادر بیا هم تو بیرون رم می من

 

 خود با و گرفته دست در را رنگ سفید قوری دیگر بار شد خارج آشپزخانه از که مادر

 و نفره دو زندگی یک خرج و کرد کسب درآمدی توان می مسافرکشی با اندیشیدم

 .پرداخت را ساده

 

 شد؟ چی چای این پس بهار،

 

. دوختم چشم بود ایستاده آشپزخانه درگاه در که او به و برگردانده سر سارا صدای با

 :گفتم لبخند با و داده تکان سری

 

 .آرم می االن

 

 !کرد یخ کیک بابا، دیگه بدو

 



                 
 

 

 یک قدم تا تباهی | سوگند صیادیرمان 

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

184 

 

 ابتدای در تازه داشت، ای خجسته دل چه. داد سر ای مستانه ی خنده و گفت را این

 فنجان حاوی سینی. بود پزشک مهران گذشته، آن از و برد می سر به شیرینش زندگی

 سفارش رستوران از را شام امیر. گذاشتم هال در قدم و گرفته دست در را چای های

 حساب و شده کار بی کار از ماه چند که مردی طور چه که بود سوال من برای و داد

 کشد؟ می بیرون کسی چه جیب از را ها ولخرجی این ی هزینه است، خالی اش بانکی

 

 شب که خواستم مادر از چه هر کردند رفتن عزم میهمانان که بود گذشته نیمه از شب

 این و ام گرفته خو تنهایی با من گفت می. نرفت بار زیر برساند، صبح به من کنار در را

 .فهمید می حبیب عمو تنها را

 

 :گفتم امیر به رو بودم، میز روی ظروف کردن جمع مشغول که طور همان

 

 .بود عالی. ممنون چیز همه بابت

 

 :گفت و نوشید آب از ای جرعه. بود زده تکیه کانتر به و گرفته دست در آبی لیوان

 

 .بانو بود وظیفه

 

 .رفتم آشپزخانه سمت به و برداشته را ظروف. داشتم تعلل حرفم گفتن در
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 آوردی؟ کجا از رو تشکیالت همه این پول تو امیر، گم می

 

 نشان مشغول را خود خواستم. گشودم را آب شیر و کرده رها سینک درون را ها ظرف

 .بیاید حرف به بلکه تا بدهم

 

 داری؟ کارها این به کار چی تو

 

 .انداختم او به نگاهی و کشیده دندان زیر را لبم

 

 اومده؟ کجا از منه گردن تو که گردنبدی این پول بدونم نباید من چی؟ یعنی

 

 .کرد حرکت ها مبل سمت به و کوبید کانتر روی را لیوان

 

 .نکردم دزدی نترس،

 

 ام کفری او حد از بیش آرامش و خیالی بی. برداشتم گام سمتش به و بسته را شیر

 .کرد می
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 !لطفا بده رو من جواب امیر،

 

 :گفت و کرد رها مبل روی را تنش

 

 .فروختم رو ماشین

 

. رفتم می فرو بیشتر لحظه هر و شده اسیر باتالقی در گویی. بود افتاده دوران به سرم

 :گفتم و داده سر ای خنده

 

 نه؟ کنی، می شوخی

 

 :گفت و انداخت باال ای شانه

 

 کنم؟ شوخی باید چی برای

 

 :کردم زمزمه لب زیر و داده مالش را هایم شقیقه دست با
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 کنی؟ می کار چی داری تو امیر وای وای،

 

 .بود تو خوشبخت برای کردم کاری هر

 

 با و دوخته چشمانش به را اشکم از لبریز چشمان. کرد می بیداد صدایش در درد

 :غريدم حرص

 

 اون بياد در خرجمون بشه شايد مسافركشي با حداق گفتم. بود ما اميد تنها ماشين

 فروختيش؟ تو وقت

 

 :داد تكان هوا در دستي و برخاست جا از سختي به

 

 زندگي اين خراب وضع از خودت فقط كردي فكر نیست؟ سخت من برای کنی می فکر

 عزیز دوست اون. افتاده عقب اجاره کنه یادآوری تا زده زنگ خونه صاحب داري؟ خبر

 متخصص خانم حاال. بود افتاد عقب كه هم ماشین قسط. کرده بیرونم شرکتش از

 كردم؟ مي غلطي چه بايد من بفرما شما

 

 می می فرو قلبم در تیر مانند به هایش حرف. دادم تکان سر و برداشته جلو به قدمی

 .کوبید پایش روی دست با و زد نیشخندی. رفت
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 که بفهمونم تو به خواستم کنم، خوشحالت خواستم. برم تونم نمی هم راه دیگه حتی

 .عزیزی برام هنوز

 

 از بيش هايش منطقي بي. گرفت دستانش بین را سرش و انداخت مبل روی را تنش

 مقابلش و رفته جلو. بيشتر فشار نه بودم درك محتاج شرايط اين در. بود تحملم حد

 .داشتم دوست عاشقانه را مهربان و عجول مرد اين من. زدم زانو زمین روی

 

 هم با رو چیز همه کنیم، می درستش. منه خاطر به کارها این تموم دونم می من امیر،

 .کنیم می درست

 

 من به نگاهي نيم. بود اسیر قدرتش پر دستان چنگال در رنگش مشکی موهای

 :گفت تلخ لحني با و انداخت

 

 اين از كنيم دعا بايد فقط شه نمي قبل مثله چيز هيچ. بهار شه نمي درست چيز هيچ

 .نشه بدتر

 

 كم نور كه چند هر بود روشن قلبم در اميد چراغ هنوز. نبودم نااميد او ي اندازه به من

 .كرد نمي روشن را دلم تاريك ي خانه آن سوي
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 بوتيك درون. باشم داشته بيشتري مداراي امير با گرفتم تصميم تولد از بعد روز از

 ماشين فروش. بودم اخير هاي هزينه به رسي حساب مشغول و نشسته ميز پشت

 جاي يك كردم مي حساب هرجور. نداشت همراه به ما براي ضرر و خسارت جز چيزي

 .لنگيد مي زندگي اين

 

 نوشته آن روي را خانه مايحتاج ليست كه كاغذي در، باالي آويز آمدن در صدا به با

 .برخاستم صندلي روي از و چپانده رنگم مشكي كيف درون بودم

 

 .سالم

 

 .داد تكان سري و انداخت من به نگاهي نيم بود، جوان نسبتا مردي كه بوتيك صاحب

 

 .نباشي خسته سالم،

 

 مي مغازه اين در قدم او كه بار هر. كردم تشكر لب زير و كشيده شالم به دستي

 با گويي كه شد مي خيره من به طوري. افتاد مي جانم به غفقان حس گذاشت،

 !پروراند مي سر در را طئمه دريدن قصد چشمانش
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 بودم مشكالتم در غرق مدت اين در قدر آن. زدم پس را بد فكرهاي و داده تكان سري

 مي تكان صورتم مقابل كه دستي حس با. ديدم مي خوار آدم و ديو شكل به را همه كه

 .دوختم چشم مقابل مرد شيطنت از پر چشمان به و آمده بيرون رويا از خورد

 

 گفتيد؟ چيزي

 

 .گذاشت ميز روي را ها آن و داد دستش درون هاي اسكناس به تكاني

 

 .حقوقت اولين هم اين

 

 ماه يك مزد. كردم شكار را ميز روي هاي اسكناس و برده جلو دست شيرين لبخندي با

 .بودم گرفته را ام وقفه بي تالش و زحمت

 

 .بري توني مي

 

 شاد. شدم خارج بوتيك از كوتاه تشكري با و زده كيفم به چنگي كردم، تشكر شادي با

 دستانم بازگشتم خانه به وقتي. گرفتم پيش در را بازار مسير گذشته از تر سرخوش و

 .گشودم را در و انداخته قفل در را كليد. وارنگ و رنگ خريدهاي از بود پر
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 پا با را در كه طور همان. گذاشتم خانه در قدم و برداشته در كنار از را خريدها نايلون

 :گفتم بلند صدايي با بستم مي

 

 ...و عزيز همسر بر سالم

 

 دهانم در حرف است تخمه های پوست از پر اطرافش و زمین روی که امیر دیدن با

 .دید نمی مرا گویی که بود فوتبال تماشای محو طوری. شد شل دستانم و ماسید

 

 :گفتم به رو و گذاشته کانتر روی را خرید های نایلون

 

 وضعیه؟ چه این امیر

 

 :گفت بود گرفته دندان به را تخمه که طور همان و انداخت من به نگاهی نیم

 

 .سالم

 

 :داد ادامه و انداخت ها نایلون به نگاهی
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 کجا؟ از خریدها

 

 .شدم آشپزخانه وارد و داده تکان تاسف ی نشانه به سری

 

 .گرفتم رو حقوقم

 

 تن از را پالتو. شد تلویزیون رنگ سبز ی صفحه تماشای محو دیگر بار و گفت آهانی

 .آویختم در کنار رختی چوب روی شال همراه به و کنده

 

 چند. آوردم در گردش به داخلش در را نگاهم. گشودم را آن و رفته یخچال سمت به

 شکمم گرسنگی. بود آن محتویات تنها مرغ تخم چند و شیر پاکت فرنگی، گوجه عدد

 دیروز برای آن انقضای تاریخ برداشتم، را شیر پاکت و برده جلو دست. داد می مالش را

 .بود

 

 .لعنتی

 

. کشیدم بیرون یخچال از را ها فرنگی گوجه و انداخته زباله سطل درون را شیر پاکت

 برنده چاقوی با و انداخته امیر به نگاهی. برداشتم گام میز سمت به و برداشته را چاقو



                 
 

 

 یک قدم تا تباهی | سوگند صیادیرمان 

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

193 

 

 را چاقو خشم و رحمی بی با. افتادم بسته زبان فرنگی گوجه جان به دستم درون ی

 شد؟ خواهد چه فردا اندیشیدم می خود با و کشیده تنش روی

 

 روی فوتبال ی گوینده بلند صدای آید؟ می روزمان به چه شود لبریز صبرم جام اگر

 چند مگر بماند؟ خانه در خواست می کی تا امیرمحمد. کشید می خط داغانم اعصاب

 بودم؟ آورده کم گونه این که گذشت می مشترکمان زندگی از سال

 

 چشم انگشتم به و آورده پایین سر. کردم حس دستم در را بدی سوزش ناگاه به

 که ای خانه به فکر گوینده، صدای. بود شده سرازیر آن از رنگ سرخ خون که دوختم

 سوزش و من خراب حال امیر، حد از بیش آرامش گرفتم، می سر از را نظافتش باید

 :کشیدم فریاد که آورد هجوم سمتم به طوری ناگاه به دستم

 

 !کن کمش رو لعنتی اون

 

 بیرون حرص با را نفسم. خورد گره او ی زده بهت چشمان در نگاهم و کرده بلند سر

 .گرفتم آن زیر دردمندم دست و گشوده را آب شیر. دویدم سینک سمت به و فرستاده

 

 خوبی؟ بهار، شد چی
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 .دادم تکان سر و انداخته بود ایستاده کانتر کنار که او به نگاهی نیم

 

 .بخورم هوایی یه بیرون رم می

 

 :گفتم و بازگشته سمتش به بود مانده باز که آبی به توجه بی

 

 بکشی؟ کار پات از نباید نگفت دکتر مگه کجا؟

 

 :گفت و نشاند لب بر نیشخندی

 

 .شه می بدتر حالت بینی می رو من تو

 

 میز صندلی. شد خارج خانه از باشد، من جانب از پاسخی منتظر که این بدون بعد

 و خشمگین گونهاین چرا دانم نمی. نشستم آن روی و کشیده عقب را خوری ناهار

 .رفتم می نابودی به رو ذره ذره شمع، یک مانند به. بودم شده حمله ی آماده

 

 و نشسته زمین روی. گذاشتم حال در قدم دست به جارو شدم، تر آرام که کمی

. افتاد سیگار ته از لبریز ظرف به چشمم که بودم ها تخم پوست کردن جمع مشغول
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 سیگار تن در را آرامش کی از. گرفتم دست در را ظرف و برده جلو را لرزانم دست

 کرد؟ می جو و جست

 

 صدای با. شد سرازیر چشمانم از اشک درشت های دانه و کوفته زمین روی را ظرف

 در سمت به و زده پس دست پشت با را هایم اشک خورد، می در به که هایی ضربه

 بی و گشوده را در. داشتم را دیگر جنگی ی حوصله نه و توان نه دیگر. برداشتم گام

 ی اجازه هایم اشک به و خزیده پتو زیر. گرفتم پیش در را خواب اتاق مسیر حرف

 .کوفت می سیلی پنجره صورت بر شدت با که بارانی همان مانند به دادم، باریدن

 

*** 

 

 ی فاصله. گذراندم می روزگار گذشته، از تر پژمرده من و گذشت می هم پس از روزها

 از گاهی. نبود کار در رسیدنی دویدم می اگر حتی که بود شده زیاد حدي به امیر و من

 داشتن نگه پا بر براي تواني ديگر. نبود او از خبری ها ساعت تا و زد می بیرون خانه

 مانده ام زندگي آوار زير هايم داشتن دوست تمام با من. نداشتم زندگي اين هاي پايه

 .بودم

 

 مي راه از بهار نرمك نرم. بود گرفته بر در را شهر تمام عيد بوي و بود ماه اسفند اواخر

 ام، ناتواني و خستگي تمام با. گذرانديم مي روزگار سرد زمستاني در ما اما رسيد

 ي خانه ماهي از پر حوض هواي دلم. شدم كوچكمان ي خانه روب و رفت مشغول
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 پي در درد و حسرت جز چيزي گذشته خوش روزهاي. داشت سر در را خانم مريم

 .نداشت

 

 رضايت از و انداخته درخشيد مي تميزي از كه اي خانه به نگاهي كار، اتمام از بعد

. برگرداندم سر قفل در كليد چرخش صداي با. بست نقش لبم روي شيريني لبخند

 و نشانده لب بر لبخندي. شد خانه وارد خريد هاي نايلون از پر دستاني با محمد امير

 :گفتم و كشيده بيرون دستش از نايلون چند همراه به را شيريني ي جعبه. رفتم جلو

 

 .كردي خريد قدر چه سالم،

 

 .بدهم ام بيني به چيني شد باعث همين و داد مي سيگار بوي تنش

 

 .ها عيده ناسالمتي

 

 من به رو و كرد رها ميز روي را ها نايلون. گذاشت آشپزخانه در قدم و گذشت كنارم از

 :گفت

 

 .خريد بريم كه شو آماده هم تو. بگيرم دوش يه رم مي من
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 سيگار به لب چرا بگويم او به خواست مي دلم. شدم آشپزخانه وارد و داده تكان سري

 .شد نخواهد نصيبم درستي پاسخ كه دانستم مي اما زند مي

 

 انداخته او به نگاهي. شد خارج حمام از امير كه بودم خريدها كردن جا به جا مشغول

 :گفتم و

 

 .باشه آفيت

 

 داد تكان سري بود موهايش كردن خشك مشغول رنگ، آبي ي حوله با كه طور همان

 :گفت و

 

 نشدي؟ حاضر ممنون،

 

 :گفتم و گذاشته سينك روي را ها ميوه نايلون

 

 .شم مي آماده االن
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 نظاره به و گشوده را رنگ اي قهوه كمد در. رفتم خواب اتاق سمت به بلند هاي گام با

 تن به و كشيده بيرون كمد از مشكي شلوار همراه به را رنگم كرم مانتوي. ايستادم

 آن ميان دستي و كرده رها كليپس چنگال از را موهايم رنگ مشكي خرمن. كردم

 گيسوان امير، ي مردانه دستان كه بود ها مدت آخر. كردم مي كوتاهشان بايد. كشيدم

 نمي سر دارم دوستت خوش هاي نغمه برايم ديگر. بود نكرده نوازش را رنگم مشكي

. كردم مي كوتاهشان بايد نشدني، تكرار هاي عاشقانه آن كردن فراموش براي آري،. داد

 .داد نمي ظلم اين به تن ام گسيخته افسار قلب كرد، مي ياري عقل اگر چند هر

 

. نيست درد سمفوني تكرار جز چيزي ما، زندگي كه پذيرفتم مي بايد اما بود تلخ

 در را محكم سد اين توانست مي كسي چه و بوديم گرفته فاصله دیگر يك از ناخواسته

 نقش لبم روي نيشخندي و كشيده ام افتاده گود چشمان پاي دستي بشكند؟ هم

 .بست

 

 هستي؟ پژمرده و زرد قدر اين چرا پس بهاري؟ تو

 

 :گفتم و داده تكان سري. نداشت من سوال براي پاسخي هيچ آينه درون دخترك

 

 .كشي مي يدك رو بهار اسم فقط تو نه،
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 .كردم رها آن روي را رنگ كرم شال و كشيده بند به را موهايم ديگر بار

 

 اي؟ آماده بهار -

 

 .زدم بيرون اتاق از و برداشته تخت روي از را كيفم امير، صداي شنيدن با

 

 !بریم آره

 

 .پاشيدم رويش به لبخندي و دوخته بود، ايستاده هال ميان كه او به را نگاهم

 

 .کردی خوشتیپ

 

 :گفت لبخند با و آورد جلو را سرش. كشيد رنگش آبي و چهارخانه پيراهن به دستي

 

 .رو زيبا بانوي تو ي اندازه به نه

 

 آميزي محبت كالم هر. زد مي زردي به رو اش چهره رنگ و افتاده گود چشمانش زير

 .جوشاند مي من وجود در ديگر بار را زندگي حس شد، مي خارج او دهان از كه
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 .كردم هدايت عق به را او دست، با و داده سر كوتاهي ي خنده

 

 .دارم كار كلي كه بريم خب خيله

 

 .برد فرو رنگش مشكي شلوار جيب درون را دستش و كشيد عقب كمي

 

 .رسه مي ديگه االن آژانس، زدم زنگ

 

 اما نبوديم آژانس رسيدن لنگ حال دادي، نمي باد بر را ماشين اگر بگويم خواستم

 .نشود خارج دهانم از نامربوطي حرف تا فشرده هم به را لبانم

 

*** 

 

 ی لبه و وزید می مالیمی نیسم. عید خرید تکاپوی در مردم و بود شلوغ ها خیابان

 خرید گذشته های سال برخالف سال آن. بود گرفته بازی به را رنگم کرم مانتوی

 :گفت من به رو امیر زدیم، گشت بازار در کمی که این از بعد. نکردم عید برای چندانی
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 بخوریم؟ چیزی یه بریم

 

 ما با چندانی ی فاصله که افتاد فالفلی ی دکه به چشمم و چرخانده اطراف در را نگاهم

 .کردم اشاره دکه به سر با و کرده جا به جا دست در را ها نایلون. نداشت

 

 !بیا و بگیر فالفل تا دو برو هست، جا اون فالفلی ی دکه یه

 

 لب دیگر بار بگوید، چیزی که این از قبل و دوخت چشم من به شده گرد چشمان با

 :زدم

 

 .مونم می منتظرت هم من! دیگه برو

 

. رفت بودند ایستاده انتظار به مقابلش مردم از تعدادی که ای دکه سمت به حرف بی

 گام با. بود مشکل برایش رفتن راه کمی چنان هم اما بود شده بهتر خیلی پایش وضع

 را نگاهم. گرفتم جای آن روی و رفته پارک ی رفته رو و رنگ نیمکت سمت به کوتاه های

 لبانم روی تلخی لبخند. دویدند می دیگر یک دنبال به شادی با که دوختم کودکانی به

 .بود دغدغه بی و زیبا ها آن زندگی قدر چه بست، نقش

 

 !بیا
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 از را آن. دوختم چشم مقابلم ساندویچ به و گرفته کودکان از را نگاهم امیر صدای با

 :گفتم و گرفته دستش

 

 !سریع قدر چه

 

 می را رنگ مشکی ی نوشابه بطری در که طور همان و نشست نیمکت روی کنارم

 :گفت گشود

 

 .شی می مشتری بخور گفت آره،

 

 صدای پیچید ام بینی در که عطرش. زدم کنار را ساندویچ دور پالستیک و زده لبخندی

 :گفتم و زده ساندویچ به بزرگی گاز. شد بلند شکمم قور و قار

 

 .است خوشمزه! ام

 

 :گفت و گذاشت نیمکت روی کنارم را بطری
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 .جانت نوش

 

 را کودکان بازی بودم، دستم درون طعم خوش ساندویچ خوردن مشغول که طور همان

 .کردم می نگاه هم

 

 !بهار گم می

 

 .نوشیدم آن از ای جرعه و برداشته را نوشابه بطری

 

 !هوم

 

 :گفت و دوخته اش خورده نیمه ساندویچ به را نگاهش

 

 .شه می تموم خونه صاحب با دادمون قرار دیگه وقت چند

 

 .بردم دهانم سمت به را ساندویچ و انداخته باال ای شانه

 

 .کنیم می تمدیدش دوباره خب
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 .باال بره می رو اجاره

 

 :گفتم و دوخته او به را نگاهم دیگر بار. شد متوقف راه ی میانه دستم

 

 .نبرد شاید جان، امیر

 

 :گفت سماجت با و دوخت من به را نگاهش

 

 .بره می که هستم مطمئن من

 

 .کردم نازک برایش چشمی پشت و فرستاده بیرون حرص با را نفسم

 

 این ته دونم می چون لرزه می بدنم ستون چهار زنی، می حرف طوری این وقتی امیر

 .هست بدی خبر یه چینی مقدمه

 

 .دوخت مقابل به را نگاهش و انداخت باال اي شانه
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 .گم مي راهه در كه اتفاقي از دارم فقط من

 

 بلعيدن براي ميلي هيچ ديگر. دوختم دستم درون ي خورده نيمه ساندويچ به نگاهي

 .نداشتم آن

 

 !ديگه بخور

 

 كنار ي زباله سطل درون را ساندويچ. برخاستم جا از و انداخته او به نگاهي نيم

 .كردم جا به جا شانه روي را رنگ مشكي كيف و انداخته نيمكت

 

 بريم؟. شدم سير

 

 :گفت و برداشت نيمكت روي از را نوشابه بطري برخاست، جا از

 

 .بريم
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 تاسف ي نشانه به سري. بود خارج من توان از خونسردي و آرامش از حجم اين درك

 قدم هم ديگر يك با حرف بي. برداشتم نيكمت كنار از را خريد هاي نايلون و داده تكان

 .كرد مي سير خود روياهاي در او و اميرمحمد هاي حرف فكر در من. شديم

 

 ي لحظه گذشت، مي خانم مريم رفتن از كه هايي سال تمام مانند به نيز عيد سال آن

 ما جمع به نيز مهران كه تفاوت اين با بوديم حبيب عمو ي خانه در را سال تحويل

 .بود پيوسته

 

 صفحه به را نگاهم و گذاشته سين هفت ي سفره ميان را قرمز هاي ماهي از پر تنگ

 كه طور همان سارا. بود نمانده باقي زيادي زمان سال تحويل تا. دوختم تلويزيون ي

 ميز روي را شيريني ظرف. شد خارج آشپزخانه از داشت دست در را شيريني ظرف

 و امير. رفت كرد مي خودنمايي طاقچه روي كه مادرش عكس قاب سمت به و گذاشت

 عمو. شد مي بلند ها آن ي مردانه ي خنده صداي گاهي و بودند صحبت گرم مهران

 .بود دستش درون قرآن خواندن مشغول آرامي به و نشسته مبل روي حبيب

 

 :گفت من به رو و گذاشته سفره ميان را قاب گرفت، جاي زمين روي كنارم سارا

 

 .بود كافي هم دونه تا دو خريدي؟ ماهي همه اين چرا
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 رنگش مشكي چشمان به و گرفته بود خورده رنگ تازگي به كه موهايش از را نگاهم

 .رسيدم

 

 .بود ماهي از پر حياط توي حوض كه ها سال اون ياد به

 

 :گفت تلخ لبخندي با و فرستاد گوش پشت را موهايش از اي دسته

 

 ...حاال اما بود مادرم ها سال اون

 

 با و برخاست جا از. خورد فرو را حرفش ي ادامه و دوخت چشمانم به را نگاهش

 :گفت جمع به رو بلند صدايي

 

 .شه مي تحويل سال االن! ديگه بيايد امير مهران، جون، بابا

 

 چشمان با و بست را قرآن حبيب عمو. برخاستند جا از مهران و امير سارا حرف اين با

 مانند به نگاهش طرح كردم مي حس چرا دانم نمي. نشاند آن روي اي بوسه بسته

 ديگر و بود آسوده فرزندانش بابت از خيالش گويي. نيست رنجور و زده غم گذشته

 .كرد نمي سنگيني هايش شانه بر باري
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 دلنشين آواي و القلوب مقلب يا صداي. گرفتيم جاي سين هفت ي سفره دور همه

. بودم دوخته خانم مريم عكس به را نگاهم. كرد مي خواني هم قاري با كه حبيب عمو

 .بود داده جاي خود در را او شيرين لبخند رنگ، قرمز قاب اين

 

 .مبارک ۱۳۹۵ سال آغاز

 

 :گفت لبخند با و كوفت به را دستانش امير

 

 .مبارك نو سال آقا

 

 گرمی به را هم دست مهران و امير. رفت قرآنش سمت به و برخاست جا از حبيب عمو

 .کشیدم آغوش در را سارا من، و فشردند

 

 .عزیزم مبارک عیدت

 

 :گفت و نشاند ام گونه روی ای بوسه

 

 .باشه خوبی سال همه برای امسال خداکنه. مبارک هم تو عید
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 به یکی یکی و کشید بیرون قرآن میان از را رنگ سبز های اسکناس حبیب عمو

 .است مانده یادگار به برایمان او از که هایی اسکناس همان. داد دستمان

 

 حاوی سینی. بودند منقل برپایی و زغال کردن آماده مشغول حیاط درون مهران و امیر

 نگاهش و نشسته پله روی سارا. شدم خارج خانه از و گرفته دست در جوجه های سیخ

 می امیر سمت به که طور همان و کرده طی یکی تا دو را ها پله. بود دوخته مقابل به را

 :گفتم او به رو رفتم،

 

 نشستی؟ جا این چی برای

 

 سارا کنار و رفته جلو کوتاه های گام با. دادم امیر دست به را سینی و گذشته کنارش از

 .گرفتم جای پله روی

 

 شده؟ غرق هات کشتی سارایی، شده چی

 

 بود کشیده آغوش در را نحیفش بازوان که طور همان و انداخت من به نگاهی نیم

 :گفت
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 رو دیگر هم هوای باید برادر و خواهر ما گفت می. زد می هایی حرف یه امروز بابا

 .دیده رو مامان خواب گفت می باشیم، داشته

 

 .دادم تکان سر و نشاندم لب بر لبخندی

 

 ...آقاجون نیست، بدی حرف که این خب

 

 :گفت و دوخت چشمانم به را نگاهش حرفم، اتمام از قبل

 

 .دارم وحشت بابا بد حال از ها، حرف این از. ترسم می من بهار،

 

 .دوختم ها زغال رنگ سرخ منقل به را نگاهم و گرفته دندان به را زیرینم لب

 

 .بودنشه تنها خاطر به هم ها حرف این سارا، خوبه حالش آقاجون

 

 .ترم راحت خودم ی خونه تو نه گهمی بمون، من پیش روز چند بریم بیا گفتم قدر چه

 

 :گفت داد می تکان هوا در را دستش درون سفید بزن باد که طور همان امیر
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 !دیگه کنید آماده رو سفره

 

 مرا حبیب عمو های حرف و رنجور ی چهره. کردم می درک وجود تمام با را سارا نگرانی

 بود؟ چه سارا به ها حرف این گفتن ی فایده اما بود انداخته وحشت به نیز

 

 از نیز را او خواستم، می بر که طور همان. گرفتم دست در را سارا بازوی و گفته ای باشه

 :گفتم و کرده بلند جا

 

 !خوب دختر بدو کنیم، آماده رو سفره بریم پاشو

 

 گذشته های سال برخالف. رفتیم ام پدری ی خانه به امیر همراه به ناهار صرف از بعد

 و کرده بهانه را امیر های مشغله گذراندم می ام پدری ی خانه در را عید تعطیالت که

 دیگر من و رسید می پایان به خانه قرارداد موعد دیگر هفته دو. بازگشتیم خانه به

 .نداشتم جنگ این ی ادامه برای نایی

 

 سمتش به را دستم درون ی روزنامه خشم با من و نشست مبل روی مقابلم امیر

 .کردم پرتاب
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 کنیم؟ پیدا کجا از خونه سال وقت این تو االن امیر

 

 .کشید هم در را هایش اخم و گرفت راه ی میانه در را روزنامه

 

 .کنم می پیدا من

 

 .دادم تکان تاسف ی نشانه به سری و زده نیشخندی

 

 می امید من به داری حاال فروختی رو ماشین نشستی، من دل ور خونه تو ماهه هفت

 دی؟

 

 .داد تکان هوا در دستی و برخاست جا از خشم با

 

 فهمی؟ می آورم، کم بابا زدن؟ سرکوفت همه این از شی نمی خسته! بهار دیگه کن ول

 

 .گرفتم دهانم مقابل سکوت ی نشانه به را انگشتم و برخاسته جا از

 

 !پایین بیار رو صدات خبرته؟ چه! هیس
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 زیر به سر و کشیده آهی. برگرداند سر و کشید رنگش مشکی موهای الی دستی

 .انداختم

 

 بخریم؟ رو خونه تا مونیم می جا این قدر این نگفتی مگه

 

. کشید باال را سرم و کرد ام چانه بند را دستش رساند، من به را خود بلند گام چند با

 :گفت اش مردانه و بم صدای با او و دوختم چشمانش به را اشکم از لبریز نگاه

 

 .بخرم برات جا این از بهتر خونه یه دم می قول

 

. رفتم فرو گرمش آغوش در من و کرد بازویم بند را دستش. نگفتم هیچ و زده لبخندی

 تا من. خریدم می جان به را چیز همه بودن، او با برای من اما نیاوردم زبان بر گاه هیچ

 گذاشت حماقت پای به را گذشتم نفهمید، او اما جنگیدم ام زندگی برای لحظه آخرین

 .گذشت کنارم از رحمی بی با و

 

 جمع مشغول گذشته نیمه از شب. باشد خانه دنبال به عید تعطیالت از بعد بود قرار

 .بودم آشپزخانه وسایل کردن
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 نخوابیدی؟ چرا

 

 امیر به نگاهی. بود کرده روشن را فضا تابید، می آشپزخانه به هال داخل از که نوری

 .پیچیدم دستم درون بشقاب دور را روزنامه و انداخته

 

 .بره نمی خوابم

 

 .نشست آشپرخانه کف سرد سرامیک روی کنارم و آمد جلو

 

 .بیستم تا کو حاال کنی، جمع خواد نمی االن از

 

 :نالیدم بغض با و گذاشته کارتون درون را ظرف

 

 .فروردینه چهارم امروز نمونده، چیزی

 

 .برخاست جا از و کرد کابینت ی دستگیره بند را دستش

 

 !بخوابیم بریم بیا پاشو کار؟ سر بری نباید فردا مگه
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 به رسیدیم؟ کجا به و بودیم کجا. شود جاری هایم اشک و بزنم پلک ترسیدم می

 می فرا را وجودم داشت نرمک نرم دردش که کردیم سقوط قله نوک از کی راستی

 گرفت؟

 

 .آم می هم من برو، تو

 

 گذشته از بیش لحظه هر بغض. بردم فرو گریبان در سر من و کرد مکث ای لحظه

 .فشرد می را گلویم

 

 .بخیر شب باشه،

 

 را هقم هق تا گرفته دهانم مقابل را دستم. شد خارج آشپزخانه از او و داده تکان سری

 بود مانده کم و شده لبریز صبرم جام. بود نمانده برایم توانی دیگر. کنم خفه نطفه در

 توان دیگر من و کرد می سنگینی هایم شانه روی زندگی این سنگین بار. کند طغیان

 .بریزد فرو سرم بر زندگی این آوار تا بود نمانده چیزی. نداشتم مقاومت

 

*** 
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. رفتیم پارک به امیر، و خود ی خانواده همراه به سال هر مانند به فروردین، سیزده

 لحظات او، دامان در مردم و کرده تن به را رنگش سبز و دار چین پیراهن زمین

 .گذراندند می را شادشان

 

 با و ایستاده ای گوشه نیز پارمیس. بودند والیبال بازی گرم پدر و فرهاد مهران، امیر،

 و زد نمی زیادی حرف. بود آرام خیلی گذشته، برخالف پدر. کرد می تشویقشان هیاهو

 برای بگوید او به توانست می کسی چه اما کند همراهی را اش خانواده داشت سعی

 است؟ دیر جبران

 

 نشسته مادر و سارا باران، کنار نیز من. بود داده ها آن با بازی به تن پارمیس، اصرار به

 گوشه که افتاد حبیب عمو به ای لحظه برای نگاهم. بودیم زنانه های بحث گرم و بودم

 جا از و برداشته را میوه حاوی دستی زیر. بود زدن تسبیح مشغول و نشسته ای

 .برخاستم

 

 :گفتم رفتم می سمتش به بلند های گام با که طور همان

 

 نشستید؟ تنها چرا آقاجون
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 روی کنارش و گذاشته مقابلش را ظرف. پاشید رویم به مهربانی لبخند و کرد بلند سر

 .نشستم زیرانداز

 

 !دیگه بازی برید هم شما

 

 .برد فرو شلوارش جیب درون را تسبیح و داد سر کوتاهی ی خنده

 

 .دخترم گذشته سنی دیگه من از

 

 .دوختم مقابل به را نگاهم و نشانده لب بر لبخندی

 

 !بهار

 

 :زدم لب آرامی به و برگردانده سمتش به را سرم دیگر بار

 

 بله؟

 

 ندارید؟ مشکی خوبه، امیر هستی؟ راضی ات زندگی از تو
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 هر اما دوختم نگاهش در را نگاهم. بود نپرسیده من از را این کس هیچ که بود ها مدت

 من دهان به سماجت با حبیب عمو. شد نمی باز اعتراض به دهانم کردم می چه

 .دادم تکان سر و خورده فرو را دهانم آب. بود دوخته چشم

 

 .خوبه چیز همه آره آره،

 

 کاش و! نکن باور تو اما است خوب ما ی همه حال گفت می که افتادم جمله آن یاد

 باتالق این از خروج برای ریسمانی توانست می کاش کرد، نمی باور هم حبیب عمو

 را دستانش و دوخت آسمان به را نگاهش. بست نقش لبانش روی گرمی لبخند. باشد

 .کرد بلند دعا ی نشانه به

 

 .شکرت خدایا

 

 :گفت بریده بریده و کرد رها زیرانداز روی را خودش زنان نفس پدر

 

 .خودم برای داشتم... نیرویی... یه...ما...قدی... بخیر... دش...یا
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 به را اش خانواده آن با که نیرویی همان گوید، می سخن نیرو کدام از فهمیدم می من

 .کرد می الم قد فرزندانش در سد مانند به که نیروی همان. کشید می سالبه

 

. رفتم داد می مالش را پایش و نشسته زمین روی که امیر سمت به و برخاسته جا از

 :گفتم کنان غرولند و نشسته زانو روی

 

 بود؟ واجب بازی این با

 

 جا از و داده تکان سری. رفت هم در هایم اخم که کرد نثارم چشمکی خنده با

 .برخاستم

 

 .شدن برنده امیر عمو و بابام بهار، خاله

 

 با و كشيده رنگش خرمايي موهاي به دستي. دوختم او به را نگاهم پارميس صداي

 :گفتم لبخند

 

 .امير عمو و بابات به آفرين
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 شادي چه ساده بازي يك در شدن برنده بوديم، باخته را خود زندگي تمام امير و من

 باشد؟ داشته همراه به من براي توانست مي

 

 او به رو خنده با باران. رفت نخواهد مهد به فردا كه زد مي غر باران جان به پارميس

 :گفت مي

 

 .مونده خيلي فردا تا

 

. بشنود مادرش زبان از را ميلش باب حرف تا كوفت مي زمين بر پا لجاجت با او اما

 توانستم مي كاش. بگويم دردهايم از مادرم براي او مانند به توانستم مي نيز من كاش

 ابر پس از خورشيد ديگر بار فردا. كرد نخواهم زندگي ديگر بگويم و كوفته زمين بر پا

 به را شب ديگر سوري انتظار در خود، هاي روزمرگي در اسير مردم و آورد مي بيرون سر

 باران. كردم بلند سر نشست، ام شانه روي كه دستي حس با. رسانند مي صبح

 .گرفت جاي نيمكت روي كنارم كرد حلقه ام شانه دور را دستش

 

 فكري؟ تو چرا شده؟ چي

 

 :زدم لب و دوخته او به را نگاهم
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 كجاست؟ پارميس

 

 :گفت و نشاند لب بر شيريني لبخند

 

 .ره نمي مهد فردا رسيد، اش خواسته به باالخره

 

 كرد مي خودنمايي آسمان درون كه رنگي سرخ خورشيد به را نگاهم و زده لبخندي

 .دوختم

 

 .نيستي خودت انگار مدته يه بهار؟ شده چي

 

 .بود ناممكن برايم سكوت اين تحمل ديگر. گشودم لب و داده تكان سري

 

 .باران ريخته هم به چيز همه

 

 :گفت نگران لحني با

 

 گي؟ مي چي ببينم بزن حرف درست كردي، لبم به جون بهار چرا؟
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 و ام زندگي سست هاي پايه از امير، كار وضع از. گفتم برايش و انداخته زير به سر

 .كرد مي سنگيني قلبم روي كه چيزهايي تمام

 

 :گفت سرزنشگر لحني با باران شد تمام كه حرفم

 

 بجنگي؟ مشكالت ي همه با توني مي تنه يه كردي فكر نگفتي؟ من به چيزي چرا

 

 .گزيدم لب و دوخته چشمانش به را نگاهم

 

 .كنم مشكالتم درگير رو تو خواستم مي

 

 :گفت و برخاست نيمكت روي از

 

 ده؟ مي باد بر رو چيز همه داره كه بازيه بچه مگه چي؟ يعني

 

 :زدم لب غم با و كشيده آهي ايستادم، مقابلش و برخاسته جا از متقابال

 



                 
 

 

 یک قدم تا تباهی | سوگند صیادیرمان 

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

223 

 

 .آورده كم هم خودش

 

 :گفت و گرفت دست در را دستم

 

 تونيد مي حداقل اون با دارم، انداز پس كمي خودم من. نداره ناراحتي كه اين

 .كنيد حل رو مشكلتون

 

 :گفتم سريع و گزيده لب

 

 سياه هم اين از ما روزگار بفهمه امير اگه. كردم دل و درد تو براي فقط من باران، نه نه

 .شه مي تر

 

 .نشاند لب بر نيشخندي و ايستاد سينه به دست

 

 مي فقط گه مي چي هر كه هم تو. بده كشتن به رو من خواهر خواد مي فقط آقا امير

 .كنه مي استفاده سو هم اون معلومه خب چشم گي

 

 :گفتم و دوخته باران به را ملتمسم نگاه آوردم زبان بر كه هايي حرف از پشيمان
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 ...خدا به. نيست آدمي همچين اصال امير باران

 

 .بريم خوايم مي بياين. شه مي شب داره ديگه دخترا،

 

 داد تكان سري باران. دوختيم چشم او به دو هر و ماند تمام نيمه حرفم مادر صداي با

 :گفت و

 

 .جان مامان آيم مي االن

 

 :كفتم و گرفته دست در را باران بازوي. كرد حركت ما به پشت و داد تكان سري مادر

 

 باشه؟ بمونه، خودمون بين زدم كه هايي حرف باران

 

 :گفت و كشيد ام گونه به دستي باران

 

 كني؟ مي رو مراعاتش قدر اين چرا
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 .بدم دست از رو ام زندگي خوام نمي من منه، شوهر امير

 

 .داد تكان سر و گرفت دندان به را لبش ي گوشه

 

 !بگو من به خواستي كمك وقت هر

 

 .ماندم باقي جاي بر ميخكوب من و گذشت كنارم از بعد

 

*** 

 

 کرده حل را خانه مشکل گفت امیر که بود مانده باقی قرارداد موعد تا روز چند تنها

 دانستم می که رفتیم می ای خانه سمت به امیر و بنگاه مسئول همراه به. است

 !دهد می جهنم بوی برایم آن در زندگی

 

 بی. کرد متوقف قدیمی ای محله در واقع طبقه سه ساختمان مقابل را ماشین راننده

 دیوار و رنگ سفید در روی چنان هم نگاهم. شدم خارج ماشین از و گشوده را در حرف

 :گفتم او به رو آرامی به گرفت قرار کنارم که امیر. بود ثابت خانه آجرنمای
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 مثال؟ کمتره جا این ی اجاره

 

 بود، اندام الغر و جوان مردی که بنگاه مسئول. داد تکان سر و گرفت دندان به را لبش

 صدای با در که نکشید طولی. شد صحبت مشغول مردی با و فشرد را آیفون زنگ

 .ایستاد عقب و داد هول را در جوان مرد. شد باز تیکی

 

 !بفرمایید خانم

 

 های سرامیک به را نگاهم. گذاشتم خانه در قدم و برداشته گام جلو به حرف بی

 مرد به رو و ایستاده پله راه کنار. برداشتم جلو به گامی و دوخته حیاط کف قدیمی

 :گفتم بنگاهی

 

 نداره؟ آسانسور جا این

 

 .کشید گردنش به دستی و داد تحویلم نمایی دندان ی خنده مرد

 

 .آد نمی شما کار به که آسانسور
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 در هایم اخم مرد ی خنده و گستاخی از. دوختم امیر به را نگاهم و شد گرد چشمانم

. نگریست می را رنگ سفید دیوارهای و برده فرو جیب در دست امیر. بود رفته هم

 مردی. کردم بلند سر شد باعث آمد می پایین ها پله از که فردی های گام صدای

 را پله آخرین باشد، خانه صاحب زدم می حدس که میانسالی نسبتا و هیکل درشت

 .ایستاد ما مقابل و پیمود هم

 

 :گفت و زد لبخندی بود، رنگش آبی پیراهن های دکمه بستن مشغول که طور همان

 

 .شدید معتل ببخشید

 

 :گفت لبخند با بنگاهی مرد. ایستادم امیر کنار و برداشته عقب به قدمی

 

 .اومدن سوییت دیدن برای آقا و خانم این. کنم می خواهش نه

 

 !بیفتد زمین کف بر چشمانم بود مانده کم و کشید سوت قطار مانند هایم گوش

 

 فریاد سرش بر بیندازم، چنگ اش یقه به خواست می دلم. دوختم امیر به را نگاهم

 دو. فهمیدم می را بنگاهی مرد کالم معنی حال کردی؟ چه ام زندگی با بگویم و بکشم
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 عقب و چرخاند قفل در را کلید. ایستاد کوچک و چوبی در کنار و پیمود را دیگر ی پله

 .کشید

 

 !بفرمایید

 

 با متری بیست هال یک. گذاشتم خانه در قدم و خورده فرو سختی به را بغضم

 .گرفت می جای آن در نفر یک زحمت به که ای آشپزخانه

 

 .گیره آفتاب و نیست هم تاریک نداره، رطوبت اصال جا این

 

 .دوختم خانه چرکی و کثیف دیوارهای به را نگاهم و برداشته دیگری قدم

 

 .کردن تخلیه پیش وقت چند همین. بودن اینجا بچه با مرد، و زن یه قبال

 

 گفتن برای دهانم. دوختم سالن کف رنگ سفید و خاکی های سرامیک به را نگاهم

 کنار که دری سمت به بلند های گام با صاحبخانه، مرد. شد نمی باز حرفی هیچ

 .گشود را آن و رفت داشت قرار آشپزخانه
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 .ببینید هم خوابش اتاق

 

. شدند نمی جا اتاق این در خانه وسایل از کدام هیچ. شدم خواب اتاق وارد و رفته جلو

 به و ایستاد کنارم امیر. کردم هایم ریه وارد را هوا و گشوده را اتاق کوچک ی پنجره

 :گفت آرامی

 

 .بهار نیست بدی ی خونه. کنم می تمیز خودم رو دیوارها

 

 .فشردم هم روی را لبانم و دوخته او به را ام اشکی نگاه

 

 ببینید؟ هم بهداشتی سرویس خواین می آقا

 

 :گفت و دوخت او به را نگاهش دیگر بار امیر خانه صاحب حرف این با

 

 .خوبه دیدم، من

 

 اش گونه روی آرام امیر. فشردم هم روی را هایم پلک و گرفته دهانم مقابل را دستم

 :گفت و کوفت
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 !نکن طوری این من جان بهار، بمیره تن این

 

 .بود افتاده گود چشمانش و زد می زردی به رو اش چهره رنگ

 

 کنیم؟ تمومش قبوله؟ مورد آقا

 

 از را افکارم ی رشته دائم و کشید می خط ام آشفته اعصاب روی بنگاهی مرد صدای

 .کرد کلمه یک راندن زبان بر به وادار مرا امیر ی مانده در نزار حال. گسیخت می هم

 

 .خوبه

 

 :گفت و گذاشت اش سینه روی دست شکفت، گلش از گل من حرف با که امیر

 

 .بهار نوکرتم

 

 :گفت بلند و شد خارج اتاق از بعد
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 .کارها انجام برای بریم حله، آقا

 

 .نداشت آلونک این به شباهتی هیچ من رویاهای قصر راستی به

 

*** 

 

 مشغول و نشسته زمين روي. بود رفته خانه وسايل آوردن براي امير و شده انجام كارها

 سفيد هاي سراميك روي را پارچه توان تمام با. بودم سالن كف هاي سراميك سابيدن

. كرد مي فروكش من خشم نه و شد كم ها آن كثيفي از نه كه هرچند كشيدم مي رنگ

 خوشي راستي به. گرفت مي فرا مرا هستي نمك نم و دوانده ريشه ام زندگي در غم

 گريخت؟ ما كوچك ي آشيانه از كي

 

 بود نشسته ام پيشاني روي كه سردي عرق و كرده پرتاب اي گوشه را دستمال خشم با

 :غريدم لب زير و برخاسته جا از متعجب در آمدن در صدا به با. زدم پس را

 

 كيه؟ ديگه اين

 

 به در پشت كه ميانسالي زن. گشودم را در آرامي به و كرده مرتب سر روي را شال

 :گفت و نشاند لب بر شيريني لبخند بود ايستاده انتظار
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 .دخترم سالم

 

 .دادم تكان سر و كشيده سرم روي شال به دستي

 

 .سالم

 

 چشمان و بود كشيده خط اش چهره بر پيري چروك و چين. داشت مهرباني اي چهره

 .بود داده جاي خود در را غم از طرحي رنگش عسلي و كشيده

 

 .باال ي طبقه ي همسايه هستم، سرمست من

 

 :گفتم و نشانده لب بر لبخندي

 

 .خوشبختم

 

 :گفت و گرفت سمتم به را دستش درون ظرف
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 !بگو من به داشتي كاري يا خواستي كمكي اگه

 

 فيروزه نگين با انگشتري. كشيدم بيرون دستش از را ظرف و برده جلو دست اكراه با

 .كرد مي خودنمايي دستش درون

 

 .دردنكنه شما دست

 

 .خداحافظ. دخترم دردنكنه سرت

 

 و گفته خداحافظي لب زير. پيمود را پله يكي يكي و گرفت پله راه ي نرده به را دستش

. شد هايم ريه وارد پلو لوبيا خوش عطر و برداشته را ظرف پوش سر. كوفتم هم به را در

 .رفتم همراهم تلفن سمت به و گذاشته كانتر روي را ظرف

 

 گوشم در صدايش بوق چند از بعد. فشردم را اتصال ي دكمه و گرفته را امير ي شماره

 .پيچيد

 

 بهار؟ جانم
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. است گرفته تمسخر به مرا كردم مي حس راند مي زبان بر را جانم ي كلمه كه بار هر

 :گفتم و كشيده دندان به را ناخنم ي گوشه

 

 امير؟ كجايي

 

 .رسم مي ديگه االن نزديكم. ماشين تو

 

 از بعد. شدم خانه كردن تميز مشغول ديگر بار. يافت خاتمه تماس و گفته اي باشه

 خانه وارد را اندك هاي وسايل كارگر يك كمك به. رسيد راه از هم امير كوتاه مدتي

 .بودم دوخته چشم ها آن به سكوت در و زده تكيه كانتر به. كردند

 

 صدا پر را نفسش. زد تكيه آن به و كوفت هم به را در كارگرها رفتن و كار اتمام از بعد

 :گفت و فرستاد بيرون

 

 .افتادم نفس از

 

 :گفتم آرامي به و نشانده لب بر بندي نيم لبخند
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 .نباشي خسته

 

 .آمد سمتم به و گرفت در از را اش تكيه

 

 .ره مي يادم از خستگي بينم مي كه رو بانو بهار من

 

 :زدم لب و خورده فرو را بغضم

 

 .افتم مي ام رفته باد بر زندگي ياد بينم مي رو تو وقتي من اما

 

 چي؟

 

 :گفتم امير به رو و كرده بلند سر

 

 .بودم خودم با هيچي

 

 :گفت و كشيد بيرون رنگش مشكي شلوار جيب از را همراهش تلفن
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 خوري؟ مي چي ناهار

 

 :گفتم و رفته آشپزخانه لوازم كارتون سمت به

 

 .آورد غذا برامون همسايه

 

 !بده جا اين بگو باز تو داريم، خوبي هاي همسايه چه ببين! به به

 

 و آمد جلو خنده با. كردم اش حواله را حرصم پر نگاه و نشسته زمين روي كارتون كنار

 .نشست كنارم

 

 .دم مي قول كنم، مي درست رو چيز همه خودم جان به بهار. كردم شوخي

 

 :گفتم و دوخته چشمانش به را نگاهم

 

 مثل چيز هيچ گفتي تو و كنيم مي درست هم با رو چيز همه گفتم تو به روز يه يادمه

 .نشه بدتر اين از وضع كنيم دعا بايد فقط شه نمي اول
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 :كردم تكميل را كالمم من و انداخت زير به سر

 

 اين از بدتر كنم نمي فكر اما شه نمي سابق مثل چيز هيچ. رسيدم تو حرف به من حاال

 .بشه هم

 

 :گفتم كشيدم مي بيرون را ها بشقاب كه طور همان و گشوده را كارتون

 

 .شده كاري هر كار، دنبال بري بايد

 

 :گفت و داد تحويلم داري صدا نيشخند

 

 كاري؟ هر چي يعني

 

 :غريدم و دوخته چشمانش به را خشمم پر نگاه

 

 كني؟ مي درستش طور چه داديم، دست از رو خونه فروختي، رو ماشين

 

 .كشيد جلو را من و گرفت دست در را بازويم
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 !نزن نيش قدر اين پس آوردم ام زندگي روز به چه فهمم مي خودم من بهار،

 

 :گفتم و كشيده ريشش پر صورت روي را آزادم دست

 

 فهمي؟ مي ام، زندگي اين نگران من. زنم نمي نيش من امير

 

 :گفتم و نشانده لب بر لبخندي. داد تكان سر و كشيد آهي

 

 .كنم داغ رو غذا تونم نمي نداريم، كه گاز

 

 :گفت خواست مي بر كه طور همان و كرد رها را بازويم

 

 بشينيم؟ كجا حاال نداره، عيبي

 

 :گفتم و گرفته خود به متفكري ي چهره

 

 كني؟ پهن نيست چيزي اي روزنامه كاغذي، يه
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 كرد پهن سراميك روي را اي روزنامه. رفت ها كارتون از يكي سمت به و داد تكان سري

 .گذاشتم آن روي چنگال و قاشق و بشقاب همراه به را غذا ظرف نيز من و

 

 كرد كج كمي را لبش. گشود را ظرف در امير و گرفته جاي روزنامه روي ديگر يك مقابل

 :گفت و

 

 .اش مزه مونه مي خوبه، كه اش قيافه

 

 و گذاشته مقابلش را بشقاب. كشيدم غذا كمي برايش و داده سر كوتاهي ي خنده

 :گفتم

 

 .دردنكنه دستش

 

 ابروهايي با بود، دادنش فرو مشغول كه طور همان و گذاشت دهان در را قاشق اولين

 :گفت پريده باال

 

 آورده؟ كي حاال. خوبه پختش دست نه
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 :گفتم و انداخته باال اي شانه بودم، گرفته بازي به را غذايم كه طور همان

 

 .باال ي طبقه ي همسايه هستم، سرمست گفت

 

 ديگر يك كمك به غذا، صرف از بعد. شد خوردن مشغول سكوت در و گفت آهاني

 تخت شامل كه وسايل ي بقيه بود قرار. شديم خانه اندك وسايل چيدن مشغول

 عمو ي خانه به را شد مي فرش شانه يك و تزييني لوازم خوري، ناهار ميز خواب،

 .كنيم منقل حبيب

 

 خاطراتم ي صندقچه. بست نقش لبم روي تلخي لبخند و چرخانده اطراف در را نگاهم

 پيشاني به دستي و كرد رها مبل روي را خودش امير. بودم گذاشته جا خانه آن در را

 .كشيد اش

 

 .شد تموم باالخره! آخي

 

 :داد ادامه و دوخت من به را نگاهش
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 امون زندگي بايد ما نداره، عيب شد كاري هر تو قول به. كار دنبال رم مي فردا از بهار

 .داريم نگه پا سر رو

 

 !شد باران ستاره شادي از چشمانم حرف اين شنيدن با

 

 .گرفتم جاي مبل روي كنارش و رفته جلو سريع

 

 امير؟ گي مي راست

 

 .داد تحويلم دندانمايي لبخند و دوخت من به را نگاهش

 

 .كار سر بري تو نيست الزم ديگه كنم، پيدا كار اگه. گم مي راست كه معلومه

 

 :گفتم شادي با و كرده قالب هم در را دستانم

 

 .كني مي پيدا حتما

 

 :گفت خواست مي بر كه طور همان و كوبيد پايش روي دست با
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 .بيرون بره تنم از خستگي اين بگيرم دوش يه برم

 

 :گفتم بودم دوخته چشم رفتنش مسير به كه طور همان

 

 .كنم مي دم عطر خوش چاي يه هم من بياي تو تا

 

 به را ها سختي و افتاده فكر به امير كه اين خيال با. شد حمام وارد و داد تكان دستي

 .كرد روشن دلم در را اميد سوي كم چراغ ديگر بار خرد، مي جان

 

*** 

 

 داد مي خوردم به امير كه روياهايي شيرين حس با من و گذشت مي هم پس از روزها

 كار دنبال به گفت مي دائم امير. بود سراب تنها روياها آن تمام اما گذراندم مي روزگار

 .زد مي بيرون زود صبح و آمد مي خانه به دير ها شب. نبود كار آن از خبري اما است

 

 را هايم لباس. داشتم اطمينان او به وجود تمام با من اما بود برانگيز شك رفتارهايش

 .بود كرده را مادر هواي دلم. ايستادم آينه مقابل و كرده تن به
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 چشمانش روي را ساعدش و كشيده دراز كاناپه روي كه امير به رو و شده خارج اتاق از

 :گفتم بود گذاشته

 

 آي؟ نمي كه مطمئني رم، مي دارم من امير

 

 :گفت كند ايجاد حالتش در تغييري كه اين بدون

 

 .آره

 

 كه بود نرسيده دستگيره به دستم هنوز. رفتم در سمت به و انداخته باال اي شانه

 .كرد ميخكوبم صدايش

 

 !بهار

 

 .دوختم چشم او به و گرفته فاصله در از

 

 بله؟
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 :گفت و داد تكان هوا در دستي بسته چشمان با شد، خيز نيم جا در

 

 !نندازا راه زاري گريه مامانت براي نشين نرو

 

 .برداشتم سمتش به قدمي و كشيده هم در را هايم اخم

 

 .نيست غريبه كه من مامان بعد زدنه؟ حرف طرز چه اين

 

 دست در را رنگم مشكي كيف بند. پريد باال ابروهايم تعجب از كه داد سر اي خنده

 :گفتم و فشرده

 

 امير؟ خوبي

 

 :گفت و كشيد آسيابش دندان روي را زبانش. گشود هم از را چشمانش

 

 مهمه؟ برات
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 برايم او نقيض و ضد رفتارهاي درك. كشيدم صورتم به دستي و گرفته دندان به را لبم

 .بود دشوار حد از بيش

 

 شده؟ چي باز گي؟ مي داري چي

 

 :گفت و زد كمر به دست. آمد سمتم به و برخاست جا از

 

 نياورده من سر ات خانواده و تو كه مونده هم اي ديگه بالي مگه بشه؟ بايد چي

 باشيد؟

 

 :زدم لب و كوفته ام سينه بر آرامي به دست با. ماند باز نيمه تعجب از دهانم

 

 !آورم؟ بال تو سر من... من

 

 :كشيد فرياد

 

 فقط هم احمق من اش، مسخره هاي شرط با پدرت و ات خواهي زياده با تو تو، آره

 .نزدم جيك و كردم برف توي رو سرم
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 .گذراندم نظر از را پايش تا سر تمسخر با و زده نيشخندي

 

 .بود بدتر هم اين از تو وضع نبودم من اگه بدبخت. گه مي گذشت از داره كي ببين

 

 :داد سر فرياد قبل از بلندتر و كرد اشاره در به دست با

 

 !بذار خودش حال به رو بدبخت اين و برو پاشو پس

 

 مقصر دنبال به تنها ما. نبود عشق ما حس فهمم مي انديشم مي بهتر كه حال

 .كنيم تبرعه را خود و بياويزيم گردنش به را طناب كه فردي بوديم،

 

 :گفتم بغض از لرزان صداي با

 

 دم؟ مي گوش تو مزخرفات به و مونم مي كردي فكر رم، مي كه معلومه

 

 :گفت و گرفت اشك از لبريز چشمان از را نگاهش
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 .سالمت به

 

 او از را تند رفتار اين انتظار. زدم بيرون خانه از شتاب با و فشرده هم روي را لبانم

 ي درباره هايش سوال مقابل در. رساندم مادر ي خانه به را خود تاكسي با. نداشتم

 سكوت نداشت، باور را هايم حرف كه اين با. كردم مي بهانه را اش مشغله و كار امير،

 بودم امير انتظار در من و شده پنهان ابر پس در خورشيد. نگفت هيچ و كرده اختيار

 .او سوي از خبري ترين كوچك از دريغ اما

 

 مادر؟ كجايي بهار بهار،

 

 ظرف با كه مادر. برداشتم گام هال سمت به و گرفته فاصله پنجره از مادر صداي با

 :گفت من به رو لبخند با و شد خارج آشپزخانه از ميوه

 

 آد؟ نمي شام امير

 

 و رفته هال سمت به. گرفتم مادر دست از را ظرف و داده تكان نه ي نشانه به سري

 .گذاشتم زمين روي را ظرف نشستم مي كه طور همان

 

 :گفت و گرفت جاي كنارم. شد خارج آشپزخانه از دست به دستي زير مادر
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 .شه مي بلند داره ديگه روزها

 

 ظرف داخل از را سيبي مادر. كشيدم آغوش در را زانوانم و زده تكيه سر پشت ديوار به

 .شد آن كندن پوست مشغول و برداشت مقابلش

 

 !مامان-

 

 :گفت و انداخت من به نگاهي نيم

 

 جانم؟

 

 بهار؟ گذاشتي رو اسمم چرا اومدم، دنيا به پاييز تو كه من -

 

 :گفت و نشاند لب بر شيريني لبخند مادر

 

 افتاد، تو رنگ سبز هاي چشم به نگاهم بار اولين براي وقتي. هات چشم رنگ خاطر به

 .منه زندگي بهار كوچولو ي فرشته اين گفتم
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 :گفتم و نشانده لب بر تلخي لبخند

 

 چي؟ بابا

 

 :زد لب آرامي به. رفت هم در هايش اخم مادر

 

 .نداشت دخترها با خوبي ي ميونه خواست، مي پسر بابات

 

 مي بر جا از كه طور همان  و گذاشت مقابلم را سيب هاي تكه حاوي دستي زير

 :گفت خواست

 

 .كنم درست چيزي يه شام براي برم هم من. دخترم بخور

 

 :گفتم بردم مي دهانم سمت به كه طور همان و برداشته را سيب از اي تكيه

 

 .بود خاموش ها چراغ نيست؟ خونه حبيب عمو
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 :گفت من به رو بلند صداي با و شد آشپزخانه وارد مادر

 

 !بزنه باباش به سري يه بگو امير به بهار. سارا ي خونه رفته كنم فكر

 

 :گفتم لب زير و زده نيشخندي

 

 .پدرش به برسه چه زنه نمي سر خودش زندگي به امير

 

 و. نشستیم سفره یک سر بر دیگر یک با ها مدت از بعد و بازگشت خانه به شب پدر

 .نداشت را گذشته اقتدار دیگر که بود تلخ چه

 

 کمرم روی را دستش مادر. بودم ها ظرف شستن مشغول و ایستاده سینک پشت

 :گفت و گذاشت

 

 .مادر شستم می من

 

 .نشاندم لب بر لبخندی و انداخته او به نگاهی
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 .شد تموم دیگه -

 

 :گفت و ایستاد گاز کنار

 

 .ریزم می چای تا چند هم من پس

 

 .کشیدم بیرون دستم از را دستکش و بسته را آب شیر

 

 !برو شما مامان، ریزم می من -

 

 .بیام و بخونم رو نمازم رکعت دو برم من پس -

 

 ها فنجان درون را رنگ خوش چای. شد خارج آشپزخانه از مادر و داده تکان سری

 .شدم خارج آشپزخانه از دست به سینی و ریخته

 

 مقابلش را سینی. بود دوخته چشم اش صفحه به و نشسته تلوزیون مقابل پدر

 :گفتم و گذاشته

 



                 
 

 

 یک قدم تا تباهی | سوگند صیادیرمان 

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

252 

 

 !بفرمایید

 

 .بودم برده فرو گریبان در سر همچنان اما کردم می حس را نگاهش سنگینی

 

 !بهار -

 

 عمر تمام در که چشمانی دوختم، رنگش خرمایی چشمان به را نگاهم و کرده بلند سر

 .نبود گرم و پدرانه نگاهش گاه هیچ. داشتم وحشت ها آن از

 

 بله؟ -

 

 :گفت بود زده تکیه پشتی به و نشسته زانو یک که طور همان

 

 خوبه؟ ات زندگی

 

 او و بودم مقابلم مرد  نوازشگر دست محتاج که ها شب چه بود؟ مهم برایش راستی به

 می سنگینی هایم شانه بر که بار و دردها از برایش اگر داشت فایده چه. گرفت می رو

 گفتم؟ می کرد
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 :زدم لب آرامی به و داده تکان سری

 

 .خوبه آره آره،

 

 کجاست؟ امیر -

 

 .زدم تکیه سرد دیوار به و برداشته فنجانی

 

 .بیاد نتونست است، خونه -

 

 سمت به کوتاه های گام با. برخاست جا از علی یا با و زد زانو بر دست داد، تکان سری

 .خواندم فرا را نامش که رفت می اتاق

 

 !بابا -

 

 زبان از جانم شنیدن آرزوی. داد تکان سر و دوخت من به را نگاهش ایستاد، حرکت از

 .بود پوچی گمان چه مرد این
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 خوری؟ نمی چای -

 

 .بخیر شب بخوابم، رم می نه -

 

. دوختم چشم شد می خارج فنجان از که بخارهایی به و گفته بخیری شب لب زیر

 و زده در به ای تقه. برداشتم گام سابقم اتاق سمت به و گذاشته سینی درون را فنجان

 زیر دست، به تسبیح و نشسته رنگش سبز نماز جا پای مادر. بردم داخل به از را سرم

 به را دستش و نشانده لب بر لبخندی افتاد، من به که نگاهش. گفت می ذکر لب

 را سرم و رفته جلو. گذاشتم داخل به قدمی و گشوده را در آرامی به. کرد دراز سمتم

 .گذاشتم زانویش روی

 

 آرامی به. فشردم هم روی را ام خسته های پلک من و کشید موهایم الی نرم را دستش

 :گفتم

 

 !بخون الالیی برام مامان،

 

 .کرد خواندن به شروع حرف بی مادر
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 چراغم آروم بخواب الال، الال

 

 باغم بوی شب گل الال، الال

 

 پوشم ترمه عزیز الال، الال

 

 هوشم؟ و عقل کلید بردی کجا

 

 جادوی مانند به صدایش. خواند می پارمیس برای را الالیی این مادر که داشتم یاد به

 .گرفت می بر در را وجودم که ناب شرابی شیرینی به بود، خواب

 

 .سفیدم و سرخ گل الال الال

 

 بهشتم باغ گل الال، الال

 

*** 
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 نور. چرخاندم اطراف در را گنگم نگاه. پریدم جا از ناگاه به همراهم تلفن آالرم صدای با

 گردن به دستی. داد می صبح رسیدن فرا از خبر و تابید می اتاق داخل به آفتاب

 مادر ی سجاده پای اتاق، درون جا همان. دادم تنم به قوسی و کش و کشیده دردمندم

 تخت روی و برداشته را بود گذاشته برایم مادرم که پتویی و پشتی. بودم رفته خواب به

 .گذاشتم

 

 کوتاهش. افتادم جانش به بورس با و کرده آزاد کلیپس بند از رنگم مشکی موهای

 خارج اتاق از و کشیده آهی. گرفت می را امیر دستان ی بهانه که این با بودم، نکرده

 به و انداخته باال ای شانه. نبود مادر از خبری چرخاندم، اطراف در را نگاهم. شدم

 .رفتم بهداشتی سرویس سمت

 

 ام چهره از خواب گرد تا پاشیدم صورتم روی آب مشتی. گشودم را آب شیر و شده وارد

 نارنجی ی حوله با را صورتم که طور همان و شده خارج بهداشتی سرویس از. برود کنار

 نگاه. شد خارج آشپزخانه از که افتاد مادر به نگاهم کردم، می خوش دستم درون رنگ

 :گفت و دوخت من به را متعجبش

 

 .خوابیدی می ظهر لنگ تا همیشه که تو شدی؟ بیدار زود قدر این چرا

 

 :گفتم و انداخته شانه روی را حوله
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 خانم؟ بنفشه راهه به چای برم، باید

 

 .داد تکان سر و زد لبخندی مادر

 

 .آم می و ریزم می چای تا دو االن هم من برو کردم، پهن حیاط توی تخت رو سفره آره

 

 :گفتم رفتم می اتاق سمت به که طور همان

 

 .مامانم چشم

 

 مانتوی و کرده جمع کش با را بلندم موهای. گذاشتم میز روی را حوله و شده اتاق وارد

 به دستی اندکم آرایش وسایل با و ایستاده آینه مقابل. کردم تن به را رنگم مشکی

 .کشیدم ام چهره

 

 !دیگه بیا موندی؟ کجا بهار،

 

 :گفتم مادر به رو بلند رفتم می در سمت به که طور همان و برداشته را کیفم و شال
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 .مامان اومدم

 

 روی کنارش. رفتم بود نشسته تخت روی که مادر سمت به و کرده پا به را هایم کفش

 .گذاشت مقابلم را چایفنجان او و گرفته جای تخت

 

 نزد؟ زنگ امیر

 

 :زدم لب آرامی به و گذاشته دهان در را داغ سنگک نان از ای تکه

 

 .نه

 

 :گفت نگران لحنی با مادر که بردم پنیر ظرف درون کارد سمت به را دستم

 

 شده؟ دعواتون

 

 و انداخته باال ای شانه. شد متوقف راه ی میانه دستم و انداخته او به نگاهی نیم

 :گفتم
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 .کوتاه بحث و جر یه نه، که دعوا

 

 :گفت دیگر بار و داد تکان سری مادر

 

 نرفتی؟ خونه شب ساده دعوای یه برای

 

 .انداختم سفره روی را دستم درون نان تکه و کشیده هم در را هایم اخم

 

 .دیگه گم می باشه شده چیزی اگه! کن ول خدا رو تو مامان

 

 .برگرداندم سر ناراحتی با و گفته را این

 

 بخور، رو ات صبحانه. نگفتم چیزی که من خوره؟ می بر تو به چرا حاال خب، خیله

 .شد سرد چای

 

 .کردم حلقه فنجان دور را دستم و گرفته دندان به را لب

 

 برات؟ بریزم شکر
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 :گفت و گذاشت مقابلم را فرنگی توت مربای ظرف. دادم تکان نه ی نشانه به را سرم

 

 .کردم درست خودم بخور، این از

 

 کیف و کرده مرتب سر روی را شال. برخاستم جا از مختصر، ای صبحانه صرف از بعد

 .انداختم شانه روی را

 

 ری؟ می داری کجا صبح نه ساعت آخه

 

 :گفتم آرامی به و انداخته زیر به سر

 

 .کار سر برم باید

 

 :گفت بلند نسبتا و متعجب صداي با

 

 !كجا؟ اصال كي، از! چي؟
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 .شه مي ماهي چند بوتيك، يه تو

 

 :گفت و کوفت اش گونه روی نرم

 

 .کنه کار زنش نداره دوست ناراحته، همین از امیر حتما

 

 برای چیز هیچ دیگر که دانی می چه تو من خیال خوش مادر دادم، تکان سر خنده با

 نیست؟ مهم او

 

 .نیست مهم اون برای اصال چیزهااین مامان، نه

 

 .کشید خود سمت به را من و گرفت دست در را بازویم مادر

 

 شده؟ چی گی نمی من به چرا بهار،

 

 :گفتم و بوسیده را اش گونه نرم. کرد می دلم مهمان را غم رنجورش و نگران چشمان

 

 .گم می برات رو چیز همه بعد. دیرمه مامان، برم باید
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 .کشید عقب را دستش و انداخت زیر به سر

 

 !باش خودت مراقب

 

 :گفتم رفتم می در سمت به که طور همان

 

 .مامانم چشم

 

 ری؟ می کجا کار از بعد

 

 :گفتم گذاشتم می کوچه در قدم که طور همان و گشوده را در

 

 !داخل برو مامان، دردنکنه دستت. خونه رم می

 

 .زد تکیه آن به و بست نیمه تا را در

 

 !ها نباشه ازت خبری ماه یه نری باز
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 .فشردم دست در را کیف بند و نشانده لب بر لبخندی

 

 .نیست بد کنی می فکر که قدرها اون بزن، ما ی خونه به سر یه کردی وقت هم شما

 

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت

 

 !شه می دیرت برو نریز، نمک. خبه خبه

 

 در. گذاشتم سر پشت را کوچه مسیر بلند های گام با و داده تکان دستی خنده با

 نمی فکر من به ای لحظه چرا و کجاست که این. بود امیر پی در حواسم تمام کار محل

 .کند

 

 و خریده شیرینی جعبه یک کنم، جبران را قبل روز دعوای که این برای کار اتمام از بعد

 و شده دورتر مسیرم بودیم، رفته خانه آن به که حال. برداشتم گام خانه سمت به

 قفل در را کلید و ایستاده در مقابل. برسانم خانه به را خود تاکسی با بودم مجبور

 های گام با که افتاد سرمست خانم به چشمم گذاشتم حیاط در که قدم. چرخاندم

 .آمد می در سمت به کوتاه
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 :گفتم او به رو لبخند با

 

 .سالم

 

 :گفت و کرد دستم درون ی جعبه به ای اشاره. داد تکان سری و نشاند لب بر لبخندی

 

 خبریه؟ دخترم، سالم

 

 .گرفتم مقابلش را آن و گشوده را جعبه در خنده با

 

 !بفرمایید گرفتم، طوری همین نه

 

 :گفت و برداشت جعبه درون از شیرینی یک

 

 .خوشی به همیشه انشالله

 

 در را کلید. رساندم ها پله به را خود بلند های گام با. گذشت کنارم از او و کرده تشکری

 کنار کفشی جا روی را شیرینی ی جعبه و کلید دسته. شدم خانه وارد و انداخته قفل
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 و برداشته جلو به گامی. نبود امیر از خبری چرخاندم، اطراف در را نگاهم و گذاشته در

 .ایستادم آشپزخانه درگاه در

 

 و زده حلقه چشمانم در اشک ی هاله. شد حبس ام سینه در نفس اي لحظه براي

 اطراف از فارق و نشسته منتقل پای آشپزخانه، درون امیر. بود کرده تار را دیدم

 از ای هاله در خانه. دید نمی مرا گویی که بود غرق قدر آن. بود مواد کشیدن مشغول

 هجوم مغزم به خون ای لحظه. بود کرده پر را ام بینی ناآشنا عطری و رفته فرو دود

 .کوفتم سرش بر محکم و کرده بلند را کیفم.آورد

 

 :کشیدم فریاد زجه و درد با

 

 کنی؟ می غلطی چه داری لعنتی لعنتی،

 

 صدایش و کرده صورتش نایل را دستش. کوفتم می صورتش و سر بر را کیف درنگ بی

 چشمان و کشید بیرون دستم از شدت به را کیف. بود شده گم من های زجه میان در

 .دوخت من به را اش نشسته خون به

 

 کنی؟ می غلطی چه وحشی؟ چته
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 .نشستم زمین بر زانو با و کشیده گلویم به را دستم

 

 دردیه؟ چه این خدا خدا،

 

 به را نگاهم. بود خارج من توان از دیگر درد این تحمل. بود نمانده برایم توانی دیگر

 به. برخاستم جا از دیگر بار و دوخته کشید می دست صورتش بر دائم که امیر

 .کوفتم اش سینه بر را جانم بی های مشت و برده یورش سمتش

 

 .متنفرم ازت خوره، می هم به تو از حالم

 

 به را من و گرفت دست در را دستانم مچ. بود شده تار دیدم و افتاده سوزش به گلویم

. شد نمی باز کالمی هیچ گفتن برای دهانش شاید. گفت نمی هیچ. داد هول عقب

 چشمانم مقابل در را مرگ من. بود شده رها دورم پریشانم موهای و افتاده سرم از شال

 .باختم جان او های وفاهی بی تمام میان در روز آن من. دیدم

 

 :گفتم هق هق با و زده چنگ بود افتاده زمین روی که کیفم به

 

 !درک به... برو. مونم نمی جا... این... هم ظه...لح... یه... دیگه... دیگه
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 پشت از رنگم مشکی مانتوی ی یقه ناگهان که رفتم در سمت به پریشان حال همان با

 .شد کشیده

 

 !بابا جات سر بشین

 

 کف های سرامیک با داغم پیشانی برخورد با. کرد پرتاب زمین روی را تنم ناگاه به

 .شد بلند هقم هق صدای و پیچید تنم تمام در بدی درد سالن،

 

*** 

 

 کشیده آغوش در را ام خسته زانوان و شده مچاله منحوس، ی خانه آن از کنجی در

 پشیمان لحنی با و نشست زانو روی مقابلم دستش درون یخ ی کیسه با امیر. بودم

 :زد لب

 

 ...خدا به جان بهار بهار،

 

 :گفتم آرامی به و دوخته چشمانش به را فروغم بی نگاه
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 .بیفته چشمت به چشمم خوام نمی دیگه امیر، ببینمت خوام نمی دیگه

 

 ضربه. چکید ام گونه روی اشک درشت های دانه دیگر بار و جوشید اشکم ی چشمه

 از. بود ما ی خانه ویرانی برای ضربه آخرین اعتیاد. بود زده جانم بی پیکر بر را آخر ی

 رها اتاق درون را ام خسته تن. رفتم اتاق سمت به سست های گام با و برخاسته جا

 .زدم تکیه بسته در به و چرخانده قفل در را کلید. کوفتم هم به را در کرده

 

 به و نشسته در پشت چنان هم اما بود رفته كجا امير و گذشته ساعت چند دانم نمي

 در لحظه یک در آرزوهایم قصر گویی بود، درد پر و گنگ سر. بودم دوخته چشم مقابل

 .بود شده بدل خاکستر به و سوخته او حماقت آتش

 

 را برداشتنش قصد و گذاشته زنگ روی را دستش فردی سامان، به نا وضع آن در

. شدم خارج اتاق از و چرخانده کلید در را قفل. برخاستم جا از خراب حالی با. نداشت

 .گشودم را در بیندیشم، ام چهره به ای لحظه که این بدون

 

 :گفت افتاد، من به كه نگاهش. بود ایستاده در پشت لبخند با سرمست خانم

 

 بودي؟ خواب
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 :گفتم آرامي به و فرستاده بيرون را دردم پر آه

 

 .نه

 

. نيست خون هم مجيدي آقاي گرفته، اش بازي من تلويزيون اين. شكر رو خدا خب

 كني؟ درستش برام توني مي

 

 سري حال اين با شوم زمين پخش داشت امكان لحظه هر كه بود خراب حدي به حالم

 مرتب سر روي را شال و برداشته كفشي جا روي از را كليد. شدم خانه وارد و داده تكان

 .كردم

 

 :گفتم و كوفته هم به را در

 

 !بريم

 

 :گفت رفت مي باال ها پله از كه طور همان

 

 .ياره مي در رو آدم پدر ها پله اين اما هستش خوبي ي خونه
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 واحدش مقابل. نگفتم هيچ و نشانده لب بر جاني نيمه لبخند تنها حرفش پاسخ در

 .كشيد عقب و گشود را در. ايستاديم

 

 !دخترم تو بريم

 

. آوردم در گردش به اطراف در را نگاهم. گذاشتم خانه در قدم و كنده پا از را هايم كفش

 از پر كه ميز يك. بود كرده پر را كوچك سالن رنگ زرشكي و چرمي مبل دست يك

 .كرد مي خودنمايي ديوار روي كه هايي عكس قاب و بود زيبا هاي گلدان

 

 ميز روي از را كنترل. رفتم سمتش به و دوخته سالن ي گوشه تلويزيون به را نگاهم

 همان سياهي. بود نگذاشته نمايش به را سياهي جز چيزي. كردم روشنش و برداشته

 .گرفت فرا مرا دنياي كه چيزي

 

 دخترم؟ شه مي درست

 

 درون كه او به و گرفته تلويزيون ي صفحه از را نگاهم سرمست خانم صداي با

 .دوختم چشم بود ايستاده كانتر پشت آشپزخانه،
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 .باشه آنتن از كنم فكر

 

 سرازير ها ليوان درون را رنگ خوش هاي شربت و داشت دست در پارچ كه طور همان

 :گفت كرد مي

 

 !بشين بيا نداره، عيبي

 

 مبل روي و رفته جلو. گذاشتم ميز روي را كنترل و كرده خاموش را تلويزيون حرف بي

. بودم گرفته بازي به را شالم هاي گوشه و برده فرو گريبان در سر. نشستم اي نفره سه

 كنارم و گذاشت ميز روي مقابلم را شربت هاي ليوان حاوي سيني سرمست خانم

 .نشست

 

 .كردم درست خودم زعفرونه، شربت! عزيزم بخور

 

 بوي و برده دهانم سمت به را آن.گرفتم دست در را ليوان و نشانده لب بر لبخندي

 .كرد پر را ام بيني زعفران خوش

 

 چيه؟ شما اسم راستي

 



                 
 

 

 یک قدم تا تباهی | سوگند صیادیرمان 

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

272 

 

 :گفتم آرامي به و نوشيده فنجان درون محتويات از جرعه

 

 .بهار

 

 :كرد زمزمه لب زير و نشاند لب بر شيريني لبخند

 

 !قشنگي اسم چه بهار،

 

 .ممنون

 

 .زد تكيه مبل پشتي به و برداشت سيني درون از را ليوانش

 

 !بگو خودت از جان، بهار خب

 

 هم براي شايد. بود بهانه تنها تلويزيون كردن درست فهميدم كه بود لحظه آن در و

. صحبت هم يك يافتن براي هم شايد من زندگي وضع از آوردن در سر و صحبتي

 درونم گرماي از كمي و بود زده يخ سرما از دستم. كردم محكم ليوان دور را دستم

 .داد مي كاهش
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 بگم؟ چي

 

 .برد دهان سمت به را ليوان و انداخت باال اي شانه

 

 چيه؟ شوهرت شغل. ات زندگي از

 

 !است من كردن زجركش او ي وظيفه شغل؟ گفتم خود با

 

 .بود دار حساب يعني كرد مي كار دوستانش از يكي شركت تو

 

 .نذاشت كم هاش بچه و من براي چيز هيچ خوبي از بيامرز خدا. بود دبير من شوهر

 

 دوخته چشم ديوار روي هاي عكس قاب به كه دوختم تو به را نگاهم و كرده بلند سر

 :داد ادامه افسوس با و كشيد آهي. بود
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 موندن تاب ديگه رفتنش از بعد. گرفت من از رو اون سخت بيماري يه پيش سال چند

 ي خونه اين اينجا، اومدم و فروختم رو چيز همه كه شد اين نداشتم، رو خونه اون تو

 .خريدم رو نقلي

 

 :زدم لب آرامي به

 

 .كنه رحمتشون خدا

 

 .دوخت من به را نگاهش و نشاند لب بر لبخندي

 

 .داره نگه برات رو تو عزيزان خدا

 

 جلو دست. رفت هم در هايش اخم ناگاه به بود دوخته چشم ام چهره به كه طور همان

. شد فشرده سخت درد از ام چهره كه كرد لمس را ام پيشاني ي گوشه آرامي به و آورد

 .گرفت ترحم رنگ نگاهش و كشيد عقب را دستش

 

 شده؟ چي سرت
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 :گفتم آرامي به و كشيده ام پيشاني به دستي

 

 .زمين خوردم

 

 سمت به كه طور همان. برخاست جا از و داد تكان افسوس ي نشانه به سري

 :گفت رفت مي آشپزخانه

 

 دختر؟ آخه كجاست حواست كرده، ورم سرت

 

 درون يخ كيسه با! نداشتم هم كشيدن نفس ناي ديگر كه بودم خسته قدر آن من و

 ام پيشاني روي را آن خواست. گرفت جاي كنارم ديگر بار و آمد سمتم به دستش

 :گفتم و برده جلو دست كه بگذارد

 

 .ذارم مي خودم ممنون،

 

 .انداختم زیر به سر و فشرده دردمندم پیشانی روی را یخ

 

 .خودشون زندگی سرگرم کدوم هر و ترن بزرگ تو از دارم، دختر تا دو هم من
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 روح بر امیر شب آن که ای ضربه. نشاندم لب بر لبخندی و انداخته او به نگاهی نیم

 .یافت نمی بهبود مرحمی هیچ با زد من

 

 .وفا بی همه همینن، ها بچه

 

 .زد پایم ران روی آرامی به و داد سر کوتاهی ی خنده

 

 .کافیه من برای هستن خودشون زندگی سر که همین ندارم، ای گله من ولی

 

 بود خوب چه. داد می نشان را نه عدد ها عقربه دوختم، دیوار روی ساعت به را نگاهم

 پیس درون را یخ ی کیسه.شد نمی تازه دلم داغ دیدنش با و رفته خانه از امیر که

 .برخاستم جا از و گذاشته میز روی دستی

 

 .کنم درست نتونستم هم رو تلویزیون ببخشید،. برم دیگه من

 

 .برخاست جا از و زد زانو بر دست. داد اش پیشانی به چینی
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 .اومدی تازه که تو کجا؟

 

 :گفتم داشتم می بر گام سمت به که طور همان

 

 .خداحافظ ممنون،

 

 .گذاشتم پله راه در قدم و گشوده را در

 

 .همراهت به خدا باش، خودت مراقب

 

 را خود و گشوده کلید با را در. ایستادم خانه مقابل و کرده طی یکی تا دو را ها پله

. ماند ثابت شیرینی ی جعبه روی به نگاهم و کوفته هم به را در. کردم رها خانه درون

 را نحیفم زانوان. خوردم سر زمین روی در پشت جا همان. شد چه و خواستم می چه

 .جوشید اشکم ی چشمه دیگر بار و کشیده آغوش در

 

*** 
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 نمانده چیزی و انداخته گلویم دور دست بغض. شدم خارج بوتیک از زده ماتم حالی با

 داشتم برمی گام هدف بی و کرده طی يكي يكي را پاساژ های پله! بگیرد را جانم تا بود

 .کرد متوقفم آشنایی صدای که

 

 !شمس خانم

 

 همان مغازه صاحب شریفی، آقای. بازگشتم عقب به و فشرده دست در را کیف دسته

 .کاوید می را ام چهره نگاه با بود زده تکیه رنگش مشکی ماشین به که طور

 

 :گفتم و خورده فرو را دهانم آب

 

 .سالم

 

 .برداشت سمتم به گامی و گرفت ماشین از را اش تکیه

 

 بردین؟ می تشریف داشتین سالم،

 

 :گفتم آرامی به و گشوده هم از را ام خشکیده لبان
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 .شده تموم کاری ساعت دیگه، بله

 

 .نشاند لب بر دندانمایی لبخند و برده فرو رنگش آبی جین شلوار جیب در دست

 

 .رسونمت می من

 

 :گفتم و دوخته بودند آمد و رفت در که افردی به را نگاهم

 

 .رم می خودم ممنون،

 

 :گفت و کرد ماشینش به ای اشاره

 

 .رسونم می هم رو شما داره، ایرادی چه. بزنم سر بوتیک به بودم اومده

 

 و کرد دستی پیش. کشید می ماشین سمت به را پاهایم که بود حسی چه دانم نمی

 نطفه در را وجدانم صدای و گذاشته پا زیر را باورهایم تمام. گشود را ماشین جلوی در

 .کردم خفه
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 !بهار

 

 به فقراتم ستون از سردی عرق ناگاه به راند، زبان بر مرا نام که آشنا صدای شنیدن با

 یخ و مات چشمان از را نگاهم. بازگشتم عقب به متعجب و ناباور. شد سرازیر پایین

 که سرخی گل شاخه به و کشیده پایین بود ایستاده ام قدمی چند در که مردی ی زده

 و افتاد زمین روی دستش از گل شاخه. دوختم چشم کرد می خودنمایی دستش درون

 .کشید تیر درد از قلبم

 

 باشن؟ کی آقا

 

 را گردنم های مهره صدای که طوری کردم، بلند سر سریع لرزانش و خشم پر صدای با

 .ایستاد سینه به دست و زد ماشین کاپوت به را اش تکیه شریفی. شنیدم وضوح به

 

 مفتشی؟

 

 گردنش رگ. آورد هجوم سرش به بدنش خون تمام گویی ناگاه به اما شد چه دانم نمی

 مانده مات و گرفته دهانم مقابل را دستم. آورد هجوم شریفی سمت به و شده متورم
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 مانند به هیجان و ترس با. کوفتند می دیگر یک صورت سر بر را هایشان مشت. بودم

 .زدم می پا و دست مقابلشان آب از مانده دور ماهی

 

 ...خدا رو تو امیر امیر،! کن ولش آقا

 

 امیر اما داشتند دو آن کردن جدا در سعی برخی و ایستاده تماشا به مردم از برخی

 راه درون هاي صندلي روي آمدم، خود به وقتي اما شد چه دانم نمي. نبود بردار دست

 با و شده سر هيجان از دستانم. بودم دوخته چشم مقابل به و نشسته بازداشتگاه روي

 آمد و رفت و مشغول شلوغ راهروي در مردم. بودم گرفته ضرب زمين روي اضطراب

 .بودند

 

 باند سرش. رفتم سمتش به و برخاسته جا از شتاب با شریفی، خروج و در شدن باز با

 انگشت با را لبش ی گوشه خون که طور همان. بود خاکی هایش لباس و شده پیچی

 .انداخت من به نگاهی کرد می پاک شست

 

 بود؟ کی وحشی ی مرتیکه این

 

 .کشیدم هم در را هایم اخم و کرده مشت را دستانم
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 .هستن شوهرم ایشون آقا، کن صحبت درست

 

 .پرید باال ابروانش و انداخت من پای تا سر به نگاهی تمسخر با

 

 من؟ جون بابا، نه! اوه

 

 و متشخص امیر کرد می را فکرش کسی چه. گرفتم رو او از و خورده فرو را بغضم

 بیفتد؟ روز این به خوردند می قسم اسمش به همه که مردی من، مرتب همیشه

 

 .نداشت رو تو لیاقت پیزری ی مرتیکه این دختر، کردی حیف رو خودت

 

 می امیر نجات برای راهی باید. نجهد بیرون دهانم از حرفی تا فشرده هم روی را لبانم

 .داد تکان تاسف ی نشانه به سری و زد نیشخندی. یافتم

 

 :گفتم ملتمس صدایی و عجز با

 

 ...و بدید رضایت شه نمی
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 بار. رفت هم در هایش اخم و آمد درد به لبش که داد سر ای خنده حرفم اتمام از قبل

 :گفت و کشید دهانش دور دستی دیگر

 

 .نیستم کن ول نندازمش کردن غلط به تا برده، رو من آبروی! بدم؟ رضایت

 

 تمنا به دست مرد این مقابل در توانستم می طور چه. گذشت کنارم از بلند های گام با

. رفت می خروجی سمت به بلند های گام با هیاهو از فارغ و خیال بی بزنم؟ التماس و

 :نالیدم درد با و برداشته جلو به قدمی

 

 !بگذرید دارید دوست هرکی جون رو تو کنم، می خواهش

 

. شد دوخته من به رهگذران نگاه و ایستاد حرکت از. پیچید رو راه در صدایم گویی

 چرخید پا ی پاشنه روی! آزرد را هایم گوش که بود بلند قدر آن غرورم شکستن صدای

 !رفت فرو قلبم در تیر مانند به اش پیروزمندانه لبخند و

 

 نمانده من برای هم غروری دیگر حال. نشوم زمین پخش تا گرفتم دیوار به را دستم

. برداشت سمتم به قدمی و کشید اش خورده خاک و مشکی کت به دستی. بود

 :گفت و دوخت فروغم بی چشمان به را نگاهش
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 .کنم رد رو محترم خانم یه خواهش تونم نمی

 

 زنگ مانند به صدایش. چکید ام گونه روی اشک درشت های دانه و گذشت کنارم از

 .پیچید گوشم در خطر

 

 .عزيزت شوهر اون نه تو نه! نشه پیدات من بوتیک طرف بعد به این از راستی،

 

 شكستن تنها راستي به. بود من ملتمس صداي شنيدن انتظار در تنها كه مرد آن و

 كرد؟ مي تزريق وجودش به را آرامش زن يك غرور

 

 پاره پيراهنش ي يقه. شد خارج اتاق از قبل، از تر خراب حالي با امير كه نكشيد طولي

 به را نگاهم و برخاسته صندلي روي از. كرد مي خودنمايي آن روي خون رد و شده

 كه روزها همان. گفت مي عشق از برايم كه روزهايي آن ياد به. دوختم چشمانش

 .رسيد فلك گوش به هايمان خنده پژواك

 

 و كرده جا به جا شانه روي را كيفم. برداشت گام جلو به حرف بي و انداخت زير به سر

. گذاشتيم محوطه در قدم و شده خارج كالنتري از. افتادم راه دنبالش به حرف بي

 هدف بي و برده فرو شلوارش جيب در دست. ايستادم حركت از و انداخته او به نگاهي

 .رفت مي جلو
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 :گفتم آرامي به و گشوده هم از را ام خشكيده هاي لب

 

 !امير

 

 و فشرده دست در را كيفم بند. ايستاد حركت از و زد پايش مقابل سنگ به لگدي

 .پيمودم را بينمان ي فاصله

 

 ري؟ مي داري و پايين انداختي رو سرت

 

 هوا، روشن و تاريك آن در. دوخت چشمانم به را نگاهش ديگر بار و برگشت سمتم به

 .داد تكان سر و نشاند لب بر كجي لبخند. كاويدم مي را اش چهره و مانده مات

 

 شدم؟ خوشت اوقات مزاحم چيه؟

 

 :گفتم لرزان صدايي با و گشوده لب. رفت فرو قلبم درون تير مانند به كالمش

 

 .رحمي بي خيلي
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 روي و رفت جلو حرف بي. دوخت مقابلش فلزي صندلي به را نگاهش و برگرداند سر

 :گفت بود دوخته چشم مقابل به كه طور همان. گرفت جاي آن

 

 .آد نمي من به ها حرف اين گفتي. خنديدي تو گفتم، عشق از كه باري اولين يادمه

 

 :گفت و دوخت بودم ايستاده چنان هم كه من به را نگاهش

 

 .آد نمي من به كارها و ها حرف اين بود، تو با حق

 

 .گرفتم جاي قديمي و سرد نيمكت روي كنارش و رفته جلو

 

 كردي؟ رو كار اين خودت با من، با چرا امير؟ چرا

 

 :زد لب و كشيد آهي

 

 .نبود سابق مثل چيز هيچ ديگه بعد به جايي يه از چون آوردم كم
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 آسمان به را نگاهش و كرد بلند سر امير. تركاند بغض و داد سر غرشي آسمان ناگاه به

 .دوخت

 

 نه؟ نزديم، قدم بارون زير هم با وقت هيچ ما

 

 .خورد مي صورتم روي وار سيلي قطراتش. دوختم آسمان به را نگاهم نيز من

 

 .نداشتي دوست وقت هيچ تو نه،

 

 :گفت و برخاست جا از

 

 .مجبورم االن ولي

 

 نسبتا صدايي با و برخاسته جا از. برداشت گام جلو به و كشيد آغوش در را بازوانش

 :گفتم بلند

 

 بود؟ من براي گل شاخه اون
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 و ريخته اش بيشاني روي رنگش مشكي موهاي برگشت، سمتم به و ايستاد حركت از

 .كرد مي چندان دو را اش چهره معصوميت

 

 نمي سابق مثل چيز هيچ كه بود رفته يادم. كنم درست رو ديشب خرابكاري گفتم آره،

 .شه

 

 ...اما ساخت خواهيم نو از را چيز همه بگويم ديگر بار توانستم مي كاش

 

 ما و ريخت مي اشك صدا بي آسمان. گرفتم جاي كنارش و رفته جلو كوتاه هاي گام با

 .بوديم دور ها فرسنگ گويي. داشتيم مي بر گام ديگر يك از فاصله با

 

 :كردم زمزمه آرامي به لب زير بودم دوخته مقابل به را نگاهم كه گور همان

 

 زده خزان زار بيشه اين در بزند، سر كه سپيده

 

 بوئيدم بهار در چه آن شبيه برويد، گلي شايد

 

 نگو هرگز زندگي، نام به پس
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 هرگز

 

*** 

 

 نمي ديگر زده غم و تنها تكيده،. بودم داده دست از هم را كارم حال امير لطف به

 كنم؟ چه برزخ اين از نجات براي دانستم

 

 تند بوي از من. كشيد مي دعوا به كارمان آمد مي كه زماني و نبود موقع بيشتر امير

 بدل خرابه به حال كه دنيايي از او و ناليدم مي بود نشسته تنش روي كه سيگاري

 عربده شكست، مي را ها ظرف او و ريختم مي اشك كشيدم، مي فرياد من. بود شده

 .زد مي بيرون خانه از خشم با و داد مي سر

 

 او براي را دردهايم گذشته از تر خسته من و گرفت تماس من با باران بعد روز چند

 خانه جاي همه به ناباور و گنگ حالتي با. رساند من به را خود كه نكشيد طولي. گفتم

 .كردم مي نگاهش بودم، كرده كز مبل روي كه طور همان من و كشيد مي سرك

 

 .دوخت من به را ترحمش از لبريز نگاه و ايستاد حال ميان
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 !ساختي؟ خودت براي كه وضعيه چه اين كني؟ مي كار چي خودت با داري بهار

 

 .دوختم مقابل به را نگاهم و كشيده آغوش در را زانوانم

 

 .جنگم مي ام مسخره زندگي براي دارم

 

 .زد زانو زمين روي مقابلم و آمد جلو

 

 فهمي؟ مي بهار، خودكشيه اين! جنگ؟ گداشتي رو اين اسم

 

 :ناليدم بغض با و زده حلقه چشمانم در اشك

 

 كنم؟ كار چي گي مي

 

 :زد تشر خشم با. برخاست جا از و كشيد هم در را هايش اخم

 

 .بهار شه نمي درست چيزي زاري و گريه با! رو خودت كن جمع پاشو
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 :گفت و ايستاد سينه به دست. برخاستم جا از و زده پس دست پشت با را هايم اشك

 

 ...االن ايستادي مي جلوش بار يه اگه اين، شده ات زندگي وضع اومدي كوتاه بس از

 

 :گفتم غم با و فشرده هم روي را هايم پلك

 

 .پره ها حرف اين از من گوش بردار، كردن نصيحت از دست خدا رو تو باران

 

 ريم مي بپوش رو لباست برو. دي مي گوش من هاي نصيحت به تو كه هم قدر چه

 !ما ي خونه

 

 :گفت ماليم لحني با و گذاشت بازويم روي را دستش كه بزنم مخالفت به دم خواستم

 

 خونه اين تو قدر اين نشدي خسته! كن گوش من حرف به شده كه هم بار يه بهار

 خوردي؟ رو ات زندگي ي غصه و نشستي

 

 :گفت ديگر بار او كه انداختم زير به سر

 



                 
 

 

 یک قدم تا تباهی | سوگند صیادیرمان 

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

292 

 

 .اومد عقل سر هم امير تو نبود با شايد! بهار برو

 

 ي خانه سمت به و نشسته ماشين درون بعد ساعتي و رفته اتاق سمت به حرف بي

 هاي خيابان به سكوت در و زده تكيه ماشين ي شيشه به را سرم. رفتيم مي باران

 .بودم دوخته چشم شلوغ

 

 هم با امشب شهربازي، بريم كه زنه مي غر فرهاد و من جون به حاال تا كي از پارميس

 .ريم مي

 

 ذهنم قدر آن. دهم نشان خود از العملي عكس چه باران حرف مقابل در دانستم نمي

 .نشدم متعجب پارميس نبود از كه بودم ام ستاره بي آسمان درگير

 

 دوخته چشم مقابل به و نشسته فرمان پشت كه او به رو و كرده جدا پنجره از را سرم

 :گفتم بود

 

 كجاست؟ پارميس

 

 :گفت و انداخت من به نگاهي نيم
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 و درست آخه. رسوندم رو خودم سريع شنيدم رو تو ي گرفته صداي وقتي. فرهاد پيشه

 ره؟ نمي كار سر چون فقط چيه، مشكلتون كه گي نمي هم حسابي

 

 بيش من درد كه گفتم مي او به بايد گونه چه. نگفتم هيچ و نشانده لب بر نيشخندي

 است؟ اين از

 

 :گفت من به رو و كرد متوقف خانه مقابل را ماشين

 

 آي؟ نمي داخل

 

 :گفت و نشاند لب بر لبخندي او كه دادم تكان نفي ي نشانه به را سرم

 

 .بيان گم مي فرهاد و پارميس به االن

 

 صداي شنيدن با كوتاه مدتي از بعد. شد خارج ماشين اتاقك از حرف بي و گفت را اين

 از و گشوده را در خواند مي فرا مرا نام كودكانه شوق با كه پارميس ي زده هيجان

 سمتم به داشت تن بر كوتاهي و صورتي پيراهن كه طور همان. شدم پياده ماشين

 آن در كه بود او حضور تنها. كشيدم آغوش در را كوچكش تن و نشسته زانو روي. دويد

 .بخشيد مي تسكين را دردهايم سخت شرايط
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 .شد خراب موهام بهار خاله

 

 چشم اخمش پر ي چهره به و كرده جدا خود از را او معترضش صداي شنيدن با

 .دوخت چشم فرهاد به و كشيد بلندش و طاليي موهاي به دستي ناز با. دوختم

 

 !ديگه بريم بابا

 

 و آمد جلو بود دوخته چشم زبانش شيرين دخترك به لبخند با كه طور همان فرهاد

 :گفتم زير به سر و برخاسته جا از. ايستاد من مقابل

 

 .سالم

 

 كجاست؟ امير خوبي؟ خانم، بهار سالم

 

 .نشاندم لب بر لبخندي و خورده فرو سختي به را دهانم آب

 

 .بياد نتونست همين براي بود شلوغ سرش كم يه امير
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. گرفتم دندان به را لبم و انداخته زير به سر شرمگين. كرد نگاهم گنگ اي لحظه فرهاد

 !مشغله؟ كدام و كار كدام آخر

 

 .آد مي امشب كردم فكر شد، حيف

 

 !ديگه بريم جان فرهاد

 

 به و داد تكان سري فرهاد. فرستادم بيرون صدا پر را نفسم باران صداي شنيدن با

 .آمد ماشين سمت

 

 در حركت به را ماشين فرهاد. گرفتم جاي ماشين عقب صندلي روي پارميس همراه به

 .رفت ضبط سمت به باران دست و آورد

 

 افتاد در همه با تو سر تنه، يه كه اون منم

 

 ياد از بريش مي ديگه حاال شبه، يه كه اون منم
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 قدغنه عاشقي دلش، تو كه اون منم

 

 داد پس و دلت و رفت كه اوني

 

 كشنده بغض خوردن فرو براي را توانم تمام من و كرد مي خواني هم آهنگ با پارميس

 .انداخت مي امير ياد به مرا آهنگ اين چرا دانم نمي. بودم برده كار به ام

 

 فردا از رو تو نخواد ديگه تونه، مي كه اون منم

 

 سودا هزار با سر، يه كه اي ديوونه اون منم

 

 نزن و حرفش ديگه فقط، زدي الف آره

 

 حرفا اين مال اصال، نبودي

 

........ 

 

 و مست چشماي اون خيال بي تو، از بكنم زده سرم به
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 باشي خاطره بهتره برو پاشي، توني نمي بيفتي تو

 

 هستي آدمش كه گفتي مي تو

 

 شكستي و من قلب كه بستي و چشمات ديگه دفعه يه

 

 ‹ زده سرم به بند، پازل ›

 

*** 

 

 .رسيديم! هورا

 

 متوجه باران گويي. چرخاندم اطراف در را گنگم نگاهم پارميس ي زده هيجان صداي با

 بر لبخندي. بود گرفته خود به ترحم رنگ نگاهش كه بود شده من ي آشفته حال ي

 :گفت فرهاد به رو ايستاد كنارم باران. شدم پياده ماشين از و نشانده لب

 

 .آيم مي االن هم بهار و من برو، پارميس با تو
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 با و گرفت دست در را پارميس دست. پريد باال ابروانش و انداخت ما به نگاهي فرهاد

 :گفت و كرد حلقه بازويم دور را دستش باران. رفتند پارك ورودي سمت به هم

 

 !من حواس بي خواهر بريم

 

 هيجان و سرخوش افراد بود، پا به اي همهمه پارك درون. شدم قدم هم او با حرف بي

 .بودند ايستاده نظاره به بازي وسايل كنار برخي و دويدند مي سو آن و سو اين به زده

 

 شده؟ چي بگي خواي نمي

 

 .دوختم مقابل به را نگاهم و نشسته خالي نيمكت روي حرف بي

 

 .شد تموم چيز همه

 

 دستم روي را دستش! سوخت خودم حال به دلم كه كرم ادا درد با را جمله اين قدر آن

 :گفت و گذاشت
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 .كنه پا و دست امير براي شركت تو كاري يه گم مي فرهاد به من خب كاره؟ مشكلش

 

. داشت واهمه شود فرهاد دامان به دست كه اين از امير كه داشتم ياد به خوب من و

 آوردي؟ خودت روز به چه من ي پيشه عاشق مرد امير،

 

 :گفتم و كشيده بيرون دستش زير از را دستم

 

 .نيست كار مشكلش نه،

 

 خونه؟ اون تو رفتي كي اصال چيه؟ پس

 

 .داد تكان سر و زد نيشخندي

 

 ...شبيه بيشتر كنم، عرض چه كه خونه

 

 فهميدم من كه بود لحظه آن در. خورد فرو را حرفش ي ادامه كه دوختم او به را نگاهم

 .بود مسخره او براي همه و همه ام، زندگي من، روياهاي. هستم دور باران از حد چه تا
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 :گفت و نشاند لب بر لبخندي تندش و گزنده لحن از نادم

 

 .بهار هستم تو نگران فقط من خدا به

 

 :گفتم و زده لبخندي

 

 .هست خودم زندگي به حواسم من خواهري، ممنونم

 

 :گفت و ايستاد مقابلم باران. برخاستم جا از و زده چنگ بود نيمكت روي كه كيفم به

 

 ري؟ مي كجا بابا، اي

 

 :گفتم و گذاشته بازويش روي دست زنان لبخند

 

 .رفتن كجا فرهاد و پارميس ببينم رم مي

 

 چرخاند اطراف در را نگاهش. بود آمده درد به قلبم ناگاه به باران حرف با چرا دانم نمي

 :گفت و
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 ...ببينم فرهاد به بزنم زنگ بذار

 

 :گفتم و داده تكان نفي ي نشانه به سري حرفش اتمام از قبل

 

 .كنيم مي پيداشون بريم بيا خواد، نمي نه

 

 كه گشتم مي دنبالشان به چشم با جمعيت ميان در. افتاد راه دنبالم به حرف بي

 سريع و زده لبخندي است امير كه اين خيال با. شد بلند همراهم تلفن زنگ صداي

 چشمك صفحه روي كه سارا اسم به را نگاهم. كشيدم بيرون كيفم از را همراهم تلفن

 .ماسيد لبم روي لبخند و دوخته زد مي

 

 :گفت و آورد جلو را سرش باران

 

 اميره؟

 

 :زدم لب غم با و داده تكان نفي ي نشانه به سري
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 .ساراست

 

 !ديگه بده رو جوابش

 

 من سارا، انرژي پر و مهربان صداي. فشردم را اتصال ي دكمه و انداخته او به نگاه نيم

 .بود آورده ذوق سر نيز را

 

 گذره؟ مي خوش بيني نمي رو ما خودم، معرفت بي دادش زن بر سالم

 

 .افتادم راه به دست به تلفن

 

 .بودم دلتنگت قدر چه دوني نمي خوبي؟ جان، سارا سالم

 

 :گفت دلخور لحني با

 

 كجاست؟ ده، نمي جواب زنم مي زنگ امير به چي هر بهار. دونم مي بله
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 سينه به دست من، از فاصله با كه دوختم باران به را نگاهم و گرفته دندان به را لبم

 .بود ايستاده

 

 اومدم باران با هم من. جا اون رفته داشت قرار دوستانش از كي يه با امير راستش

 .بيرون

 

 .نيست باور قابل او براي سخنانم دانستم مي كرد، سكوت اي لحظه

 

 .كنم دعوت رو امير و تو ناهار فردا براي زدم زنگ جان بهار

 

 :داد ادامه تحكم با كه كنم باز دهن خواستم

 

 .خداحافظ منتظرم،. شم مي دلخور كه نيار هم نه

 

 .ماندم مات من و كرد قطع را تلفن

 

 گفت؟ مي چي
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 :گفتم و دوخته باران به را نگاهم

 

 .كرده دعوتمون ناهار فردا براي

 

 خواستم و كشيده هم در را هايم اخم. پريد باال ابروانش و نشاند لب بر كجي لبخند

 .كرد ساكتم پارميس صداي كه بگويم چيزي

 

 !مامان مامان،

 

 دست در را بستني از لبريز هاي ظرف كه شد كشيده او سمت به ما دوي هر نگاه

 از را ها ظرف از يكي خواست و رفت جلو باران. آمد مي ما سمت به خنده با و گرفته

 :گفت و كشيد عقب را دستش اخم با كه بگيرد دستش

 

 .بهاره خاله براي اين نه،

 

. دادم سر بلندي ي خنده من و خواند فرا را نامش متعجب و بلند صدايي با باران

 گاه هيچ كه هرچند. بود من براي دلگرمي ترين بزرگ پارميس ي كودكانه هاي حمايت

 .بودم نكرده فكر او مانند كودكي داشتن به
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*** 

 

 به را جديدمان ي خانه نشاني كه زماني. بازگشتم خانه به كه بود گذشته نيمه از شب

 رفته خواب به آغوشم در پارميس. نگفت چيزي اما ماند باز نيمه دهانش دادم، فرهاد

 متوقف خانه مقابل را ماشين. بود فرما حكم ماشين اتاقك درون سنگيني سكوت و

 :گفت و كرد

 

 !بفرما

 

 :گفت و برگشت سمتم به باران

 

 اومدي؟ نمي ما ي خونه

 

 خواهركم نگران ي چهره به را نگاهم و خوابانده صندلي روي آرامي به را پارميس

 .دوختم

 

 .ممنون ، گذشت خوش خيلي امشب. جون باران نه
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 :گفت و فشرد دست در را دستم

 

 خب؟ بزن، زنگ من به هم داشتي كاري! باش خودت مراقب

 

 .خداحافظ فرهاد آقا. حتما باشه،

 

 قفل در را كليد و ايستاده در پشت. شدم خارج ماشين از من و داد تكان سري فرهاد

 باز و گذاشته حیاط در قدم. آورد در حركت به را ماشين و زد بوقي تك فرهاد. چرخاندم

 خانه مقابل و پیموده را حیاط مسیر. بود نشسته آن روی غم غبار که ای خانه هم

 .شد گشوده در و چرخانده قفل در را کلید. ایستادم

 

 در قدم برق كردن روشن بدون. بود گرفته فرا را جا همه تاریکی مدت این تمام مانند به

 را آب شیر و کشیده بیرون کابینت داخل از لیوانی. گذاشتم کوچکمان ی آشپزخانه

. زدم تکیه کابینت با و برگشته کشیدم می سر را آب از لبریز لیوان طور همان. گشودم

 فریاد و افتاد دستم از لیوان مقابلم ی سایه دیدن با و گشوده هم از را چشمانم

 .دادم سر خفیفی

 

 قول ی سایه. گرفتم دهانم مقابل را دستم من و افتاد زمین بر بدی صدای با لیوان

 :گفت و گرفت دیوار از را اش تکیه پیکر
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 گذشت؟ خوش

 

 در هایم اخم و گذاشته کوفت می سینه بر امان بی وحشت از که قلبم روی را دستم

 .رفت هم

 

 شی؟ می وارد جن مثله چرا کردم، سکته

 

 زمین روی های شیشه خورده به نگاهی. برداشت سمتم به قدمی و فشرد را برق کلید

 :گفتم و انداخته

 

 !کنم جمع رو اینا بذار جلو، نیا

 

 شیشه کردن جمع مشغول که طور همان برداشتم کابینت کنار از را جارو و شده خم

. بود ایستاده مقابلم اندکی ی فاصله با که افتاد امیر ی برهنه پاهای به نگاهم بودم ها

 .کردم خالی زباله سطل درون را شیشه های خورده

 

 نداشت؟ جواب سوالم
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 پریده رنگ صورت و دار پف چشمان. بود صورتم مقابل صورتش بازگشتم، سمتش به

 .کرد می دلم مهمان را بغض اش

 

 :گفتم و گشوده هم از را لبانم سختی به

 

 .جهنمه من براي هم بهشت نباشي تو وقتي نه،

 

 برداشت سمتم به ديگري قدم. بودم نكرده سپري او ياد بي را اي لحظه مدت تمام در

 دروغ توانستم نمي كه خودم به. كرد مي نگاهم تنها سكوت در. چسبيدم ديوار به كه

 از و داده قرار جايش سر را انداز خاك و جارو. داشتم دوست را اين عاشقانه من بگويم،

 .گذشتم كنارش

 

 پشت دیوار به. شد کشیده پشت از دستم که بودم نرسیده آشپزخانه درگاه به هنوز

 دود تند بوي تنش. بود خمار و سرخ چشمانش. زد خیمه تنم روی او و داده تکیه سر

 .بگريزم دستانش حصار زير از خواست مي دلم من و داد مي

 

 آب. نكشيد عقب اي ذره اما دادم هولش عقب به و گداشته اش سينه روي را دستم

 :گفتم و خورده فرو سختي به را دهانم
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 !امير عقب برو

 

 ناراحتي؟ دستم از هنوز

 

 پشیمان سخت آوردم، زبان بر را دلم حرف كه این از و گرفته فرا را وجودم خفقان حس

 :گفتم و دوخته چشمانش به را نگاهم. بودم

 

 مهمه؟

 

 .بروم فرو سرم پشت ديوار در بود مانده كم من و آمد جلوتر سرش

 

 .خيلي بهار، خيلي

 

 :گفتم لرزان صدايي با و تركانده بغض ناگاه به

 

 نمي بدبختم طور اين بود مهم اگه رفتي، نمي كوفتي اون سمت بود مهم برات اگه

 .كردي
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 :گفت ملتمس صدايي با و كرد قاب را صورتم دستانش

 

 فهمي؟ مي اميرم، همون من. دارم دوست قدر چه من دوني مي تو بهار

 

 :گفتم و داده تكان نفي ي نشانه به را سرم

 

 .داد نمی دود گند بوی من امیر نبود، این من امیر. نيستي من امير تو نه

 

 :گفت و کشید بیرون پیراهنش جیب درون از را سیگار جعبه

 

 بهار؟ آره اینه؟ تو مشکل

 

 .انداخت زمین روی خشم با و کرد مچاله دست در را جعبه

 

 شد؟ خوب بیا،

 

 :گفتم و زده پس دست پشت با را هایم اشک
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 کردی؟ فراموش رو چیز همه وقته چند امیر کشی؟ می رو زهرماری اون وقته چند

 

 بر محکم دست کف با. کشیدم آغوش در را زانوانم و خورده سر زمین روی آرامی به

 :نالید نشست می زانو بر مقابلم که طور همان و کوفت اش گونه

 

 پام وضع و کوفتی زندگی این از اعصابم بس از خدا به. بار چند فقط بمیره تن این بهار

 .بشم آروم خواستم می فقط بود خورد

 

 :گفتم بلند نسبتا صدایی با

 

 طوری؟ این

 

 :گفت تلخ لبخندی با و غلتاند موهایم روی نوازشگر را دستش

 

 می من دارم، دوستت من بهار. زنم نمی کوفتی اون به لب دیگه خودم جان به بهارم،

 .بجنگم زندگی این برای خوام
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 :گفتم لرزان صدایی با و کشیده باال را ام بینی

 

 .گی می دروغ گی، می دروغ

 

 نهاده اش سینه بر سر. کشید خودش سمت به را تنم و گذاشت بازوانم روی را دستش

 :گفت تحکم با او و

 

 .گم نمی دروغ مامان خاک به. گم نمی دروغ نه بهار، نه

 

 این طعم که بود ها مدت. شد بلند هقم هق صدای و زده چنگ اش مردانه پیراهن به

 آغوشش گرمای در غرق من و نشاند موهایم روی ای بوسه. بودم نچشیده را آغوش

 آغوشش در صدا بی مدت چه دانم نمی. ریختم برون سینه از را هایم دلتنگی تمام

 خورده سوگند که مردی. بودم یافته را سفرم هم حال دوری ها مدت از پس گویی. بودم

 .بمانم کنارش در نفس آخرین تا بودم

 

*** 

 

 آن تمام کردم گمان ای لحظه. بودم خوابم رخت روی و اتاق در برخاستم که صبح

 همان با. دویدم در سمت به و پریده جا از سریع. بود شیرین رویای یک تنها اتفاقات
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 بود شده پهن زمین روی که کوچکی ی سفره روی نگاهم و شده هال وارد پریشان وضع

 .ماند ثابت

 

 من به را نگاهش. شد خارج آشپزخانه از دست در چای های فنجان حاوی سینی امیر

 :گفت شیرین لبخندی با و دوخت

 

 .بانو بهار بخیر صبح

 

 .فرستادم گوش پشت را موهایم از ای دسته و داده تحویلش دندانمایی لبخند

 

 .کردم می آماده رو صبحانه من بخیر، صبح

 

 ام گونه روی نرم را دستش. آمد سمتم به و گذاشت زمین روی سفره کنار را سینی

 :گفت و کشید

 

 .منه نوبت دیگه حاال کشیدی، زحمت کافی ی اندازه به مدت این
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 شهر تمام به و داده سر فریاد خواست می دلم. بود کرده تار را دیدم اشک ی هاله

 .است بازگشته من مرد که بگویم

 

 !بخوریم صبحانه هم با بيا و بشور رو صورتت و دست برو

 

 :گفتم و داده تکان سر خنده با

 

 .باشه

 

 به دستی و پاشیده صورتم روی آب مشتی. رفتم بهداشتی سرویس سمت به سریع

 بهداشتی سرویس از کردم می پاک را صورتم حوله با که طور همان. کشیدم موهایم

 .کردم پرتاب ای گوشه را حوله و نشسته کنارش. رفتم سمتش به و شده خارج

 

 :گفت و گذاشت مقابلم را چای فنجان

 

 !نشده سرد تا بخور گرفتم، تازه نون رفتم
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. داشتم دوست را گرمایش و حضور قدر چه. دوختم چشم او به و زده چانه زیر دست

 :داد ادامه خنده با و انداخت من به نگاهی

 

 !بخور رو ات صبحانه! بخور رو من نگاه با که نگفتم

 

 آورده یاد به را چیزی تازگی به گویی. گذاشتم دهان در نان ای تکه و خندیدم سرخوش

 :گفتم سریع باشم

 

 .کرد دعتمون ناهار برای و زد زنگ دیشب سارا امیر، راستی

 

 .داد تکان سر و نوشید چای از ای جرعه

 

 !شه می دیر که بریم بخور. زد زنگ دوباره پیش ساعت یه آره

 

 ی خانه راهی شیرینی و گل دسته با داد، می عشق طعم که ای صبحانه صرف از بعد

 و کرد متوقف ای طبقه چهار ساختمان مقابل را ماشین آژانس ی راننده. شدیم سارا

 :گفت
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 !بفرمایید

 

 زنگ امیر. ایستادیم رنگ ای قهوه در پشت و شده خارج ماشین از دیگر یک همراه به

 بزرگ حیاط در قدم. شد باز تیکی صدای با در کوتاه مدتی از بعد و فشرد را آیفون

 .نبود وصف قابل ام شادی. رفتیم آسانسور سمت به و گذاشته ساختمان

 

 نو حس. فشرد را سوم ی طبقه ی دکمه او و شدیم آسانسور اتاقک وارد امیر همراه به

 به که کودکی حال یا گذاشته زناشویی زندگی در قدم تازگی به که داشتم را عروسی

 اش خانه چهار پیراهن ی یقه به دستی امیر. بود گشوده دنیا روی به چشم تازگی

 :گفت و کشید

 

 بهار؟ خوبم

 

 :زدم لب عشق با و دوخته رنگش مشکی چشمان به را نگاهم

 

 .همیشه از بهتر

 

 با. انداخت زیر به سر و کرد پاک را بود نشسته اش پیشانی روی که عرقی دستمال با

 سارا. شدیم خارج آسانسور اتاقک از کرد، می اعالم را نظر مورد ی طبقه که زنی صدای
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 دستانش. شکفت گلش از گل ما دیدن با بود ایستاده انتظار به آپارتمان در مقابل که

 .رفتم فرو گرمش آغوش در من و گشود هم از را

 

 .قشنگم بهار سالم

 

 .گرفتم سمتش به را گل دسته و کشیده بیرون آغوشم از را او

 

 .عزیزم سارای سالم

 

 !خانم سارا بگیر تحویل رو ما هم کم یه بابا

 

 :گفت خنده با و کوفت اش سینه روی آرامی به سارا امیر صدای با

 

 .اومدی خوش خیلی دادش، بشه فدات خواهر الهی

 

 :گفت خنده با کند می پا از را هایش کفش که طور همان امیر

 

 .که بنداز راه کشتار نگفتم خب خیله
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 چند رنگ، ای سورمه مبل دست یک. چرخاندم اطراف در را نگاهم و شده خانه وارد

 همان سارا که هرچند بود کوچک هال آن محتویات تنها تلویزیون یک و زیبا گلدان

 به را نگاهم و گفته سالمی مهران به رو. بود چیده عشق و ظرافت با را اندک وسایل

 .دوختم پایم زیر ابریشمی فرش

 

 .اومدید خوش خیلی خانم، بهار سالم

 

 میان که دوختم حبیب عمو به را نگاهم. شد صحبت مشغول امیر با او و کرده تشکری

 :گفتم زنده سر لحنی با و رفته سمتش به. بود ایستاده هال

 

 خوبید؟ آقاجون، سالم

 

 .داد را پاسخم رویی گشاده با که بود لذت در غرق نیز او فرزندانش شادی از گویی

 

 !کن عوض رو هات لباس اتاق تو برو جون، بهار

 

 که طور همان و گشوده را در. رفتم اتاق سمت به و داده تکان سری سارا به رو لبخند با

 مهران و سارا از نفره دو عکس چند. چرخاندم در را نگاهم گذاشنم می اتاق در قدم
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 گل از پر گلدانی و بود سفید رنگ به خواب تخت سرویس. بود شده نصب دیوار روی

 همراه به و کنده تن از را رنگ کرم مانتوی. کرد می خودنمایی میز روی سرخ رز های

 .گذاشتم تخت روی کیف

 

 شلوار همراه به را رنگم زرشکی شومیز. انداختم خود به نگاهی و ایستاده آینه مقابل

 اتاق از و کشیده سرم روی شال به دستی. مبود کرده تن به رنگ مشکی و ای پارچه

 قدم. رسید می گوش به تراس داخل از امیر و مهران گوی و گفت صدای. شدم خارج

 ساالد کردن آماده مشغول و نشسته میز پشت که سارا به رو گذاشته آشپزخانه در

 :گفتم بود

 

 .سارا کشیدی زحمت خیلی

 

 .بست نقش لبش روی شیرینی لبخند و انداخت من به نگاهی

 

 .کردی خوشحالم خیلی اتفاقا زحمتی؟ چه

 

 همان و برداشته مقابلش ظرف داخل از را کاهو از ای تکه. ایستادم کنارش و رفته جلو

 :گفتم بردم می دهان سمت به را آن که طور
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 خوای؟ نمی کمک

 

 :گفت و برخاست میز پشت از

 

 .کنم آماده رو جوجه برم هم من تا کن درست رو ساالد توني مي اگه چرا،

 

 از که طور همان سارا. شدم ساالد کردن درست مشغول و نشسته میز پشت حرف بی

 :گفت انگیز وسوسه لحنی با شد می خارج آشپزخانه

 

 .گم می ناهار بعد که دارم هم خوب خبر یه حاال

 

 پر و بارور درونش کودک همیشه سارا. دادم تکان سری و انداخته او به نگاهی خنده با

 .بود انرژی

 

 شاد لحنی با سارا بودیم نشسته هم دور هال درون که طور همان ناهار صرف از بعد

 :گفت

 

 .بدم بهتون خبری یه خوام می حاال
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 و فشرد هم روی را هایش پلک ای لحظه لبخند با مهران. شد دوخته او به ها نگاه همه

 .گشود لب دیگر بار سارا

 

 .داره خوشگل خیلی ویالی یه لواسون تو مهران دوستان از یکی -

 

 دندان به را آن که طور همان و برداشت مقابلش میز روی ظرف درون از خیاری امیر

 :گفت گرفت می

 

 .باشه مبارکش

 

 :گفت و داد سر کوتاهی ی خنده سارا

 

 .نرفتیم مسافرت وقته خیلی اونجا؟ بریم هفته یه طوره چه گم می من

 

 :گفت و انداخت مهران به نگاهی امیر

 

 کنیم؟ اش راضی ما خوای می تو و نه گه می مهران االن



                 
 

 

 یک قدم تا تباهی | سوگند صیادیرمان 

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

322 

 

 

 این حرکات تمام در. گذاشت امیر ی شانه روی دست و داد سر کوتاهی ی خنده مهران

 .سکوتش در حتی زد، می موج آرامش مرد

 

 .بریم هم با همه گه می سارا امیر، آقا نه -

 

 .زد دستش درون خیار به دیگری گاز و گفت آهانی پریده باال ابروان با امیر

 

 بهار؟ چیه تو نظر -

 

 .کردم کج سر و دوخته او به را نگاهم سارا حرف این با

 

 .برید نفری دو که اینه به کیفش اما خوبه، خیلی که من نظر به -

 

 .آورد جلو کمی را سرش و گذاشت دستم روی را دستش سارا

 

 .بشه عوض اش روحیه خوام می گم، می بابا خاطر به رو این من -
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 :گفتم و انداخته بود دوخته چشم تلویزیون ی صفحه به که حبیب عمو به نگاهی

 

 هست؟ کی مهران آقا دوست حاال. خوبه خیلی

 

 :گفت و داد دستم به را میوه از پر دستی زیر

 

 حاال علیرضاست اسمش. شدن بزرگ هم با بچگی از مهرانه، صمیمی دوست

 .دم می نشون بهت بعدا رو عکسش

 

 :گفتم و انداخته باال ابروی

 

 .نیاورد شانس دوست از که امیر داره، هایی دوست عجب مهران آقا

 

 :گفت خنده با

 

 .خوبه هم خانمش خوبه، خیلی آره

 

 :گفت جمع به رو سارا بپرسم سوالی که این از قبل
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 مرخصی هم مهران دیگه، روز سه یعنی پنجشنبه شد قرارمون دیگه؟ خوبه پس

 .گیرهمی

 

 :گفت و دوخت حبیب عمو به را نگاهش امیر

 

 گی؟ می چی شما بابا ندارم، حرفی که من

 

 :گفت سارا کند باز لب که این از قبل و دوخت امیر به را نگاهش حبیب عمو

 

 .کردم راضی رو بابا بود که سختی هر به من

 

 :گفت و زد لبخندی حبیب عمو

 

 .آورد نه شه نمی که بابا دختر حرف رو

 

 :گفت و برخاست جا از خنده با سارا
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 .بریزم براتون رنگ خوش چای تا چند برم چی؟ پس بله،

 

 آماده و چمدان بستن دنبال به روز آن از. بازگشتیم خانه به که بود غروب نزدیک

 خریداری ای هفته یک سفر این برای لباس دست چند حتی. بودم سفر لوازم کردن

 .کردم

 

*** 

 

 و داده تكيه صندلي به را سرش امير. بوديم سفر راهي مهران ماشين بر سوار

 .بوديم گذشته خاطرات مرور حال در هم سارا و من. بود بسته چشمانش

 

 :گفت مهران به رو داد مي تكان صورتش مقابل را دستش كه طور همان سارا

 

 رسيم؟ نمي چرا پس

 

 :گفت انداخته او به نگاهي آينه درون از لبخند با مهران

 

 .رسيم مي ديگه االن نمونده، چيزي
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 نماي. دوختم بيرون به پنجره از را نگاهم و كرد خاكي ي كوچه وارد را ماشين مهران

 را شيشه. بود آورده ارمغان به برايم را جالبي ي تجربه ها، خانه قديمي ديوارهاي آجري

 .كرد نوازش را صورتم ماليم نسيم و كشيده پايين

 

 :گفتم شعف با و گذاشته هم روي را چشمانم

 

 !خوبي هواي عجب

 

 !محشره ببيني، رو گيالس باغ بايد حاال -

 

 :گفتم و انداخته سارا به نگاهي پريده باال ابروانم با

 

 گيالس؟ باغ

 

 .انداخت بازويم دور دست و داد تكان سري خنده با
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 رو عكسش فقط هم من البته كه بزرگه گيالس باغ يه ريم مي داريم كه جايي اين آره -

 .ديدم

 

 از بعد. بود شده بيشتر رويايي باغ ن ديدن براي ام انگيزه سارا هاي حرف شنيدن با

 بوقی تک مهران. شد متوقف رنگ سبز و بزرگ در مقابل ماشین کوتاه مدتی گذشت

 و برد بیرون پنجره از را سرش مهران. شد گشوده سال میان مردی توسط در و زد

 .داد تکان مرد برای دستی

 

 .حیدر عمو نباشی خسته -

 

 بود، کرده غوز کمی هیکلش و داشت سر بر کوچکی و رنگ سبز کاله که حیدر عمو

 و برد حیاط داخل را ماشین مهران. گشود کامل را در و داد تکان مهران برای دستی

 .ماند ثابت مقابلم ابهت پر ی منظره روی من نگاه

 

 .شدیم پیاده ماشین از دیگر یک همراه به

 

 ای بوسه حیدر عمو. کشید آغوش در را او و رفت حیدر عمو سمت به لبخند با مهران

 :گفت و نشاند او ی شانه روی
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 .بیای خانمت با قراره گفت کرد، رو سفارشت کلی علیرضا. پسرم شدی بزرگ قدر چه

 

 دستش. دوخت بود ایستاده کنارم که سارا به را نگاهش و کرد جدا خود از را او مهران

 :گفت و کرد دراز او سمت به را

 

 .اومدم خانمم با آره

 

. گرفتم پیش در را باغ مسیر حرف بی. ایستاد مهران کنار و رفت جلو زیر به سر سارا

 بخشیده بزرگ باغ به را عجیب ابهتی کشیده فلک به سر درختان و سبز سر محیط

 درشت های دانه. بود گرفته فرا را جا همه و تنیده هم در درختان برگ و شاخ. بود

 .بود سرازیر درخت از رنگ سرخ ي آویزها مانند به گیالس

 

 دور به فلک و چرخ مانند به. گشودم هم از را دستانم و فشرده هم روی را هایم پلک

 سرم از شال. چرخید می شمع گرد که ای پروانه مانند به هم شاید. چرخیدم می خود

 آواز به من و وزید می مالیم باد. پرید بیرون رنگم مشکی موهای از ای طره و افتاد

 .بودم داده فرا گوش گنجشکان خوش

 

 !بهار -
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 را چشمانم. کشید بیرون بودم ور غوطه آن در که شیرینی ی خلسه از مرا امیر صدای

 عادت به را دستش و داشت لب بر لبخند که طور همان. ایستادم حرکت از و گشوده

 .آمد سمتم به بود برده فرو شلوارش جیب درون همیشه

 

 یهو؟ رفتی کجا -

 

 :گفتم و دوخته درختان به را نگاهم

 

 !نظیره بی جا این

 

 .زد تکیه آن نحیف ی تنه به و نشست درختان از یکی کنار زمین روی

 

 !قشنگه خیلی آره،

 

 به را نگاهم و گذاشته زانویش روی را سرم. نشستم زمین روی کنارش و رفته جلو

 .دوختم سرم باالی درخت

 

 .داشتیم باغ یه هم ما کاش -
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 .گرفت بازی به را موهایم تارهای و آورد جلو دست

 

 .خریم می -

 

 .دوختم چشمانش به را نگاهم و داده سر دندانمایی ی خنده

 

 واقعا؟ -

 

 .داد تکان سر کشید می موهایم الی دست که طور همان و زد لبخندی

 

 باغی همچین تو نفری دو یایم می دادیم سامون و سر رو هامون بچه وقتی آره، -

 .کنیم می زندگی

 

 :گفتم معترض لحنی با و کرده بلند سر شتاب با

 

 ...و کنه ازدواج اون تا تازه بشیم دار بچه تا کو ها؟ بچه
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 .داد تکان سر و گرفت خود به متفکری ی چهره حرفم اتمام از قبل

 

 .یایم می دخترمون با اصال آره -

 

 لب زیر و دوخت مقابل به را نگاهش باشد من جانب از پاسخی منتظر که این بدون

 :کرد زمزمه

 

 نداره تا خوشگلی از نداره، ماه داره صورتی نداره، شاه دارم دختر یه

 

 باشه کس که دم می کسی به دم، نمی نشونش همه به دم، نمی کسونش کس به

 

 لب بر تلخي لبخند. برگرداند سمتم به را سرش که راندم زبان بر را نامش آرامی به

 :گفت و نشاند

 

 .خوند می سارا برای مادر همیشه رو شعر این

 

 را هایم پلک من و آورد جلو سر. بود گردش در چشمانم و رنگ سرخ لبان بین نگاهش

 ما دوی هر سارا صدای که بود نکرده برخورد لبانم با داغش لبان هنوز. فشردم هم روی
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 با و سینه به دست سارا. گشودم را چشمانم و کشیده عقب سرعت با. پراند جا از را

 .بود دوخته چشم ما به شیطنت

 

 زد؟ غیبشون کجا تا دو این گم می هی هستین؟ جا اين تا دو شما -

 

 زیر به سر و برخاست جا از امیر. گرفتم دندان به را لبم ی گوشه و کرده ریز را چشمانم

 :گفت

 

 .کجاست بابا ببینم برم

 

 :گفت من به رو کرد می دنبال را رفتنش مسیر خنده با که طور همان سارا

 

 نه؟ شدم مزاحم موقع بد

 

 کردم می مرتب سرم روی را شال که طور همان. برخاستم و زده تکیه زمین به را دستم

 :گفتم غرولندكنان

 

 .دونی می هم خودت خوبه
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 .كرد حلقه من بازوي دور دست و آمد جلو لبخند با

 

 !منتظره آقاجون بريم

 

 :گفتم او به رو گذشتيم مي باغ از كه طور همان

 

 نه؟ داره، قدمت خيلي ويال اين

 

 .بوده باغ این تو اش کودکی خاطرات بیشتر گه می مهران آره، -

 

 :داد ادامه كه بازگشتم سمتش به پريده باال ابروهاي با

 

 خیلی هم اون تهران، رفتن و فروختن اما. بود جا این قبال هم مهران پدری ی خونه

 .پیش ها سال

 

 :گفتم افسوس با و ايستاده حركت از
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 كندن؟ دل جايي چنين از طور چه آخه بود، حيف

 

 :گفت و انداخت باال اي شانه

 

 مادر ي خونه جا اين. بفهمم تا زنه نمي حرف حسابي و درست كه مهران دونم، نمي

 .عليرضاست بزرگ

 

 بر عالوه خانه چوبي نمايه. ايستاديم قديمي نسبتا ويالي مقابل و گذشته باغ از

 ي خانه تماشاي محو كه طور همان. بود انگيز وحشت برايم كمي گيرش چشم زيبايي

 با سارا. برگرداندم عقب به را سرم شتاب با. نشست ام شانه روي دستي بودم مقابل

 .بود دوخته چشم من به نما دندان اي خنده

 

 !ديگه برو برده؟ ماتت چرا

 

 را آن يكي يكي و گرفته نرده به را دستم. ايستادم چوبي هاي پله مقابل و رفته جلو

 ي پنجره چند. خورد مي چشم به آن درون راحتي مبل چند كه زيبا ايوان. پيمودم

 .داشت قرار قديمي و بزرگ در طرف دو چوبي هاي حفاظ با رنگ دودي و بزرگ
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 از اي هاله در را من ساختمان داخلي نماي. گشودم را آن و كرده وارد در به آرامي فشار

 هاي پله به را نگاهم گذشتيم كه در كنار باريك روي راه از. بود برده فرو شگفتي و بهت

 خوري ناهار ميز دست يك. شد مي ختم دوم ي طبقه به كه دوختم شكلي پيچي

 هاي مجسمه و ظروف از مملو و بزرگ اي بوفه. داشت قرار سالن درون نفره شش

 .داشت قرار ميز مقابل ديوار روي هم قديمي

 

 !نظيره بي جا اين -

 

 و داده تكان سري رسيد مي گوش به سرم پشت از درست كه سارا صداي شنيدن با

 :گفتم

 

 !اهوم

 

 پرده و رفته جلو. خورد مي چشم به رنگ سبز رنگ سبز و گلدار طرح با مبل دست يك

 روشن را جا همه تابيد خانه درون به كه آفتاب نور. زدم كنار را رنگ كرم و حرير هاي

 .كرد

 

 !زمين تو رفت و شد آب ديد رو من داداشم، بيچاره -
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 و شد خم. نگفتم چيزي و انداخته بود نشسته مبل روي كه سارا به نگاهي خنده با

 به را آن كه طور همان و برداشت داشت قرار مقابل ميز روي كه ظرفي درون از هلويي

 :گفت گرفت مي دندان

 

 .شد ام گشنه كجان؟ بقيه

 

 :رسيد گوش به مهران صداي كه كنم باز دهان خواستم

 

 ديديد؟ رو باغ

 

 با و انداخته پيمود مي را ها پله يكي يكي و گرفته نرده به را دستش كه او به را نگاهم

 .دادم تكان سر لبخند

 

 !زيباست واقعا -

 

 :گفت مهران به رو پريده باال ابروهايي با و چرخاند اطراف در را نگاهش سارا

 

 كجاست؟ بابا
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 :گفت آمد مي سارا سمت به كه طور همان و پيمود هم را پله آخرين مهران

 

 كني؟ آماده رو ناهار خوايي نمي جان سارا. خوابيده بود، خسته

 

 .داد تكان سر و برخاست و برخاست جا از دست به هلو سارا

 

 كمك؟ آي مي بهار. كنم مي آماده االن آره -

 

 نمايه با زيبا و نقلي اي آشپزخانه وارد. افتادم راه دنبالش به و داده تكان سر لبخند با

 !درخشيد مي تميزي از چيز همه. چرخاندم اطراف در را نگاهم و شده چوبي

 

 :گفتم بود كنكاش حال در كه او به رو و زده تكيه كابينت به

 

 .كردا مي عشق خونه اين تو خودش براي سارا، گم مي

 

 خنده با كشيد مي بيرون سرش باالي كابينت داخل از را ها بشقاب كه طور همان سارا

 :گفت
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 .ديگه بود خوب وضعش خب، آره

 

 :داد ادامه و كرد زمين روي مسافرتي سبد به اي شاره سر با

 

 آري؟ مي رو غذاها اون

 

 از را ها ظرف كه طور همان و نشسته زانو روي. رفتم سمتش به و داده تكان سري

 :گفتم افسوس با كشيدم مي بيرون سبد داخل

 

 داشتيم؟ اي زندگي چنين هم ما اگه شد مي چي

 

 .داره تقديري يه كس هر -

 

 اتاق به استراحت براي ناهار صرف از بعد. بود برگزيده ما براي را شوم تقديري زمانه و

. چرخاندم مي اطراف در را نگاهم من و خوابيده تخت روي امير. رفتيم باال طبقه هاي

 .كرد مي هديه فرد وجود به را آرامش و بود رنگ آبي اتاق سرويس
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. دوختم درهمش هاي اخم و بسته چشمان به را نگاهم و نشسته تخت روي امير كنار

 دور دست بسته چشمان با. خواندم فرا را نامش آرامي به و شده متمايل جلو به كمي

 روي را سرم و داده سر كوتاهي فرياد. كشيد خودش سمت به را تنم و كرد حلقه بازويم

 .بود الاليي مانند به برايم قلبش بانضر. گذاشتم محكمش و مردانه ي سينه

 

 آرام آغوشش در كه طور همان. كرد حلقه كمرم دور را دستشش و چرخيد پهلو به

 :زدم لب آرامي به بودم، گرفته

 

 !امير

 

 هوم؟ -

 

. داشتم ترديد حرفم گفتن در گرفتم، دندان به را لبم و كرده جدا اش سينه از را سرم

 .زد تكيه تخت تاج به و كشيد باال را خودش گشود، هم از را چشمانش

 

 !ديگه بگو -

 

 :گفتم و دوخته او به را نگاهم بودم، آرميد تخت روي كه طور همان
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 دست تو براي كاري يه شركتش تو تا بخواد دوستش از بگي مهران به طوره چه گم مي

 كنه؟ پا و

 

 :غريد خشم با. چرخاند حدقه در را چشمانش و كشيد هم در را هايش اخم

 

 .كنم دراز مهران جلوي رو دستم برم مونده همين چي؟ ديگه

 

 .شدم خیز نیم جا در و کشیده هم در را هایم اخم

 

 ...که بزنم حرف سارا با من خوای می اصال. نیست غریبه که مهران امیر، -

 

 .گرفت تخت تاج از را اش تکیه و کرد ای غروچه دندان حرفم اتمام از قبل

 

 کنه؟ پیدا کار من برای اون که چالقم خودم مگه -

 

 روی رنگم مشکی موهای از ای دسته. کردم کج را سرم و نشانده لب بر کجی لبخند

 .شد رها ام شانه

 



                 
 

 

 یک قدم تا تباهی | سوگند صیادیرمان 

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

341 

 

 .شرکته صاحب یارو بابا گشتنه؟ به مگه جان امیر -

 

 تخت روی از را اش چهارخانه پیراهن. پرید پایین تخت از و داد تکان هوا در دستی

 :گفت کرد می تن بر را آن که طور همان و برداشت

 

 .ندادم رو چیز هیچ اعصاب االن من! بهار کن ول

 

. کوفت هم به را در و شد خارج اتاق از باشد من جانب از پاسخی منتظر که آن بی

 قفسه دست کف با و خورده فرو سختی به را کرد می سنگینی ام سینه روی که بغضی

 التیام کند می سنگینی قلبم بر کوه مانند به که دردی تا دادم مالش را ام سینه ی

 .یابد

 

 ی پنجره پشت و آمده پایین تخت از. رساند می جنون مرز به مرا امیر های منطقی بی

 بلند سر و فشرده هم روی را لبانم.  زدم کنار را پرده و برده جلو دست. ایستادم بزرگ

 به سر درختان از یکی ی تنه به امیر. نشود سرازیر چشمانم از اشک های دانه تا کردم

. کرد می خارج دهان از را سیگار دود های حلقه مهارت با و زده تکیه کشیده فلک

 .کشیدم عقب سریع که کرد بلند سر و زد پایش مقابل سنگ به لگدی
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 با و دوخته رنگ یاسی دیوارهای به را نگاهم. نشستم تخت ی لبه و رفته عقب عقب

 :نالیدم بغض

 

 .بودی رسیدن را دور ره این یا بودی؛ آرمیدن جای که کاش ای

 

*** 

 

 به و نشسته سالن درون های مبل روی سارا کنار من و بود گذشته پنج از ساعت

 .بودم دوخته چشم ام نسکافه فنجان از شده خارج بخارهای

 

 بزنیم؟ درخت روی خوشگله های گیالس به سری یه بریم بهار، گم می -

 

 لب حواسی بی با و انداخته برد می دهان سمت به را فنجانش که سارا به نگاهی نیم

 :زدم

 

 .ریم می آره،
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 پیش از بیش شد می تر نزدیک لحظه هر که هایی قدم و در کوبش صدای شنیدن با

 .بردم فرو گریبان در سر

 

 .ها خانم بخیر زیباتون ظهر به به -

 

 ضرب زمين روي پا با و کرده حلقه فنجان دور را دستم کنم نگاه امیر به که آن بی

 .گرفتم

 

 !بیارم نسکافه برات بشین داداشم، سالم -

 

 تكيه را مبا های دسته. گرفت جای ای نفره تک مبل روی کنارم امیر و برخاست از سارا

 .کشید جلو را خودش کمی و كرد دستانش گاه

 

 خانم؟ بهار احوال -

 

 :غریدم انزجار با و کرده اش حواله تندی نگاه

 

 .کرد ام خفه سیگار گند بوی! کن عوض رو بلوزت حداقل
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 از و گشوده را در. رفتم خروجی سمت به و برخاسته جا از متعجبش نگاه به توجه بی

 ریه وارد بهاری نسیم مانند به مالیم هوای و کشیده عمیقی نفس. شدم خارج خانه

 هم روی را پاهایم و نشسته ایوان درون راحتی های صندلی از یکی روی. شد هایم

. دوختم رنگ آبی آسمان به را نگاهم و نوشیده نسكافه فنجان از ای جرعه. انداختم

 .پرواند می سر در را ما با ناسازگاری فکر دنیا گویی

 

 دخترم؟ نشستی تنها چرا -

 

 را نگاهم و آورده پایین را سرم. کشید بیرون رویا از مرا حبیب عمو صدای خوش آوای

 تناقض خندانش لبان و رنجور چشمان. دوختم بود ایستاده ها پله پایین که او به

 .برداشتم جلو به قدمی و برخاسته جا از. داشتند عجیبی

 

 .خوبه خیلی بیرون هوای -

 

 باال را پله یکی یکی که طور همان. گرفت چوبی ی نرده به را دستش و داد تکان سری

 :گفت آمد می

 

 کجاست؟ امیر
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 :گفتم و نشسته ایوان های نرده روی

 

 .داخله

 

 با و كرده تر زبان با را لبم. رفت مي پيش سست هاي گام با و گرفته پهلو به را دستش

 :گفتم نگران لحني

 

 خوبه؟ حالت آقاجون

 

 .دوخت من به را نگاهش و ايستاد حركت از

 

 .جان بهار نيست درمان را من ي آشفته حال -

 

 اش زده غم لحن و كوتاه ي جمله در غرق قدري به. ماند ثابت نگاهم و باز نيمه دهانم

 درون محتويات از اي جرعه. شدم مواجه اش خالي جاي با آمدم خود به وقتي كه بودم

 و گذاشته ايوان روي را فنجان. رفت هم در هايم اخم اش سردي از كه نوشيدم فنجان

 كنار خارهاي كردن هرس مشغول كه سرايدار مرد. گرفتم پيش در را حياط مسير

 .داد تكان هوا در دستي لبخند با و انداخت من به نگاهش بود بلند ديوارهاي



                 
 

 

 یک قدم تا تباهی | سوگند صیادیرمان 

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

346 

 

 

 :گفتم لبخند با دادم مي تكان دست برايش كه طور همان و زده لبخندي

 

 .جان عمو نباشيد خسته

 

 :گفت و برداشت سرش روي از را رنگ سبز كاله

 

 .دخترم باشي سالمت

 

 همسرش. گذاراند مي روزگار تنهايي به ويال كنار سرايداري اتاقك در كه تكيده مردي

 گرم كدام هر هم فرزندانش. بود كشيده پر آسمان به و بسته سفر بار پيش ها سال

 خوشه به را نگاهم و گذاشته گيالس باغ در قدم ديگر بار. بودند خود هاي مشغولي دل

 بود؟ چه امير و من زندگي ي ثمره راستي به انديشيدم خود با. دوختم بارش پر هاي

 بوديم؟ كرده چه جنجال و ستيز از غير

 

 :گفت مي كه بودم خوانده جايي

 

 رفت خواهم روزي
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 گذشت خواهم خيال هاي كوچه از دست در خاطرات چمدان

 

 كرد خواهد ام بدرقه اشكي چشمان با عشق

 

 دويد خواهد دنبالم به پريشان غم

 

 شد خواهد راهم سد تقدير

 

 من و پاشد مي لبخند رويم به آرامش

 

 .گذشت خواهم خيال هاي كوچه از دست در خاطرات چمدان

 

 به را خاطراتم چمدان بايد آمد؟ مي خاطراتم روز به چه كردم، مي سفر عزم اگر من و

 .كرد مي سست را هايم گام زنجير، مانند به بار اين سنگيني زيرا گذاشتم مي يادگار

 

 با و گذاشته دهانم داخل را آن. چيدم شاخه از را سرخ گيالس يك و برده جلو دست

 ه*وس*ب اولين خوشمزگي به داشت، خوبي ي مزه. فشردم هم روي را چشمانم لذت
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 و او هاي دارم دوستت دلنشين آواي شيريني به بود، شيرين. ام گي زند ي عاشقانه ي

 بود؟ جوشانده من وجود در را شاعرانه طبع چيز چه راستي به

 

 مجنون و پيشه عاشق زني شهر، هاي كوچه پس رنجور و ساده دخترك از زندگي

 .بود داده كور عشق اين راه در را توانش تمام كه زني. بود ساخته

 

 سيگار دود با. بود داده تغيير نحوي به را ما از كدام هر ي روحيه روزه چند مسافرت آن

 سرش از هم را آن نمك نم كه داشتم اميد هرچند بيايم كنار توانستم مي مواد از بهتر

 .برد نخواهد ياد از را هايش قول او كه گفت مي دائم حسي. بيندازم

 

 كار كه هرچند. شد استخدام موتوري پيك عنوان به فراوان، جوي و جست از بعد امير

. داد مي را نفره دو زندگي يك كفاف اما داشت اندكي درآمد و نبود مناسبي چندان

 جان به را ها سختي بايد زندگي اين هاي ويرانه ي دوباره ساختن براي گفت مي امير

 .خريد

 

 كوچك ي آشيانه مهمان ديگر بار خوشبختي ي پرنده و افتاده قلتك روي امان زندگي

 امير بازگشت تا چيزي. بودم شام كردن آماده مشغول آشپزخانه درون. بود شده ما

 و برداشته را ديگ سرپوش. باشم داشته او از گرمي استقبال خواستم مي و بود نمانده

 كه لعابش و رنگ خوش ظاهر به نگاهي. كرد پر را ام بيني سبزي قورمه خوش عطر

 :كردم زمزمه خنده با و انداخته داد مي مالش را دلم
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 !بانو بهار كردي چه به به گه مي بياد، امير كه االن

 

 گل به دستي و رفتم كانتر سمت به. گذاشتم را ديگ در و داده سر سرخوشي ي خنده

 هر مدت اين در. كردكشيدم مي خودنمايي آن روي سفالي گلدان درون كه رزي هاي

 كوله تمام دست در گلي شاخه با او و ايستاده انتظارش به در مقابل ساعت راس روز

 .داشت برمي ام شانه روي از را خستگي بار

 

 نگاه. شد نمايان در چوب چهار در پريشان حالي با امير و شد باز شدت با در ناگاه به

 اش خالي دستان به و گرفته خيسش هاي گونه و نشسته خون به چشمان از را ماتم

 بغض گويي گذاشت خانه در قدم و كند پا از شتاب با را هايش كفش. دوختم چشم

 توان كه بود شده دوخته هم به هايم لب و كرده حلقه دورگلويم را قدرتمندش دستان

 !نداشتم گفتن سخن

 

 :زدم لب سختي به و افتاده راه دنبالش به گرفت پيش در كه را اتاق مسير

 

 شده؟ چي امير
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 در وضوح به اشك ي هاله. بازگشت سمتم به و ايستاد حركت از راه ي ميانه در

 :گفتم مرتعش صدايي با ديگر بار و داده تكان سر ناباور. بود نمايان چشمانش

 

 شده؟ چي گم مي هستم، تو با

 

 .گذاشت اتاق در قدم و گرفت من از را نگاهش

 

 .نيست خوب حالش بابا بابا، -

 

 .شوم سقوطم مانع تا گرفتم در چوب چهار به را دستم و ماند باز نيمه دهانم

 

 كجاست؟ االن كي؟ -

 

 :گفت گرفته صدايي با و گذشت كنارم از

 

 .بيمارستانه
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 و بازگشته سمتش به كه بود نرسيده خروجي در به هنوز. بودم ماند جاي بر مات

 :گفتم

 

 !بيام هم من كن صبر

 

 را رنگم مشكي مانتوي و شده اتاق وارد شتاب با. داد تكان سر و انداخت من به نگاهي

 آژانس. شديم خارج خانه از هم همراه به و انداخته سر روي هم شالي. كردم تن به

 و گرفته جاي ماشين عقب صندلي روي امير همراه به. بود ايستاده انتظار به در كنار

 .كردم مي دعا دل در و گرفته دندان به را لبم. دوختم مقابل به را مضطربم نگاه

 

 را دهانش آب. كردم بلند سر شتاب با گرفت قرار دستم روي كه امير ي زده يخ دست

 :گفت و خورده فرو سختي به

 

 .رسيديم

 

 دردناك هاي ي صحنه آن تمام. افتاد راه به من از جلوتر و شده خارج ماشين اتاقك از

 آن در رسيدن گويي كه مسير اين. بود شده كشيده تصوير به چشمانم مقابل ديگر بار

 سارا. رفتم مي جلو سست هاي گام با و شده بيمارستان راهروي وارد. نداشت معنايي
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 آمد سمتم به. برخاست جا از ديدنم با بود نشسته راهرو رنگ طوسي صندلي روي كه

 .كرد رها آغوشم در را خودش و

 

 .بابام بهار بهار، -

 

 گررفته صدايي با و كرده محكم كمرش دور را دستانم شد، بلند كه هقش هق صداي

 :زدم لب

 

 .مطمئنم من شه، مي خوب آقاجون! سارا باش آروم

 

 و نصف شال. دوخت چشمانم به را اش باراني نگاه و كشيد بيرون آغوشم از را تنش

 .بود جهيده بيرون پريشان موهايش و شده رها سرش روي نيمه

 

 :گفت هق هق با و گرفت دست در را بازويم

 

 .گرفت... گ... قلبش...قل يهو...ي. بود خوب حالش
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. كشيدم آغوش در را سرش و نشانده رنگ طوسي و سرد صندلي روي را او سختي به

 نحيف كمر روي نوازشگر را دستم. گذاشت مي اتاق در قدم كه دوختم امير به را نگاهم

 :گفتم و كشيده او

 

 .ذاره نمي تنها رو ما آقاجون! برم قربونت باش آروم

 

 هايي گام صداي با. نداشتم هايم حرف به باوري نيز خود من كه اين همه از تر تلخ و

 برده فرو رنگش سفيد روپوش جيب در دست مهران. كردم بلند سر شد مي نزديك كه

 .كرد مي نگاه من به زده غم و صبور چشمان با و

 :گفت و كشيد بيرون آغوشم از را او. نشست صندلي روي سارا كنار

 

 ...شايد ببينش، برو هم شماه

 

 با و برخاسته ارده بي. خورد فرو را حرفش ي ادامه او و گذاشت اش سينه بر سر سارا

. بودم خوانده ته تا را تمامش نیمه حرف. رفتم رنگ سفيد در سمت به سست هاي گام

 مي مشامم به پیش از بیش لحظه هر مرگ بوی و گرفته فرا را وجودم بدی سرمای

 !رسيد
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 گشوده در آرام فشاری با. کردم شل را ام روسری ی گره و برده گلو سمت به را دستم

 تکیه حبیب عمو حس به دست به را سرش و نشسته زانو روی تخت کنار امیر. شد

 .کشید می رخم به را تلخی حقیقت لرزانش های شانه. بود داده

 

 کرده وداع فرزندانش با. شد سرازیر هایم اشک و بست نقش لبم روی تلخی لبخند

 کار در رسیدنی هم دویدم می دنبالش به اگر که دیر قدر آن. بودم رسیده دیر من و بود

. نداشت را وزنم تحمل من نحیف زانوان و خواند مي فرا را پدرش نام دائم امير. نبود

 از را گاهم تکیه. نشستم سرد زمین روی در کنار جا همان و گرفته دیوار به را دستم

 .بود رفته حال کرد می قرص را دلم ته بودنش که مردی بودم، داده دست

 

*** 

 

 خاک مراسم. کردیم تن بر سیاه لباس دیگر بار و شده خاک آغوش هم حبیب عمو

 آرام آرامبخش زور به سارا. چرخیدم می خود دور تنها مات من و شده برگزار سپاری

 و ایستاده سماور پای. دانستند می دار عزا را خود نوعی به اقوام از یک هر و گرفته

 .بودم چای های فنجان کردن پر مشغول

 

 !بهار -

 



                 
 

 

 یک قدم تا تباهی | سوگند صیادیرمان 

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

355 

 

 :گشودم هم از را هم خشکیده لبان و دوخته او به را فروغم بی نگاه مادر صدای با

 

 مامان؟ جانم

 

 .آمد سمتم به و فشرد دست در را رنگش مشکی چادر ی گوشه

 

 کجاست؟ امیر -

 

 گویی ناگاه به سپاری خاک مراسم از بعد ست؟ کجا او راستی به اندیشیدم خود با

 قوری روی سرخ های گل نقش به را نگاهم و فشرده هم روی را لبانم. بود شده ناپدید

 .دوختم

 

 .دونم نمی -

 

 :گفت آرام صدایی تن با و کوفت اش گونه روی آرامی به مادر

 

 زده؟ غیبش کجا پدرشه، خاکسپاری مراسم دونم؟ نمی چی یعنی بده، مرگم خدا
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 :زدم تشر و گذاشته سماور روی خشم با را قوری

 

 .فهمه نمی که بفهمه باید خودش مامان؟ کنم کار چی گی می

 

 مادر. گرفت می را جانم داشت نمک نم کرد، می سنگینی هایم شانه روی که باری

 :گفت مالیم لحنی با و گذاشت بازویم روی را دستش

 

 .ریزم می رو چای من بزن، امیر به زنگ یه برو تو

 

 شد آشپزخانه وارد امیر ی عمه دختر مهشید،. دادم تکان سر و گرفته دندان به را لبم

 :گفت کرد می اشاره میز روی خرمای ظرف به که طور همان و

 

 ببرم؟ رو این جون بهار

 

 تکان سری. بود بیشتر ها آدم این تمام از درکش گویی اما داشت سال شانزده تنها

 :گفتم و داده

 

 .عزیزم آره
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 از حرف بی. برداشت میز روی از را ظرف و کرد پنهان شال زیر را رنگش مشکی موهای

 پوش سیاه جمعیت به نگاهی. افتادم راه دنبالش به هم من و رفت بیرون آشپزخانه

 .کرد میخکوبم صدایی که گرفتم پیش در را اتاق مسیر و انداخته

 

 !جان بهار -

 

 نفسم و گرفتخه دندان به را لبم. غرور پر و زده یخ لحنی با اما بود آورده زبان بر را جان

 :گفتم او به رو و بازگشته عقب به. فرستادم بیرون صدا پر را

 

 بله؟

 

 نظر از را پایم تا سر بود ایستاده سینه به دست که طور همان امیر، عموی زن سیما

 :گفت و گذراند

 

 .گیرند می رو سراغش همه کجاست؟ امیر

 

 کرده تر زبان با را لبم. نداشتم ستیز توان من و انداخت می چنگ گلویم به دائم بغض

 .رفت رنگم مشکی شال سمت به اراده بی دستم و
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 .بزنم زنگ بهش رم می دارم -

 

 هم به را در و شده اتاق وارد شتاب با. گذشت کناار از حرف بی و داد تکان سری

 پای از را همراهم تلفن. خواستم می گریستن برای شانه یک نیز من حال. کوفتم

 آزار ی جمله زنی ظریف صدای بار هر و گرفتم تماس او با بار چندین. برداشتم پنجره

 .کرد می تکرار را ای دهنده

 

 !بگیرید تماس بعدا لطفا باشد، نمی رس دست در نظر مورد مشترک

 

 زیر بغض با بودم دوخته چشم گوشی ی صفحه به که طور همان و کرده قطع را تماس

 :غریدم لب

 

 .کردم می ات خفه خودم که بودی رس دست در اگه

 

 آسمان گوش به هقم هق صدای تا گرفتم دهانم مقابل را دستم و نشسته پنجره پای

 شده سرد خاک آغوش هم که اویی روز به چه ترکاند می بغض نیز او اگر آخر. نرسد

 آمد؟ می بود،
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 مردی های پچ پچ و دهنده آزار های نگاه از گريز برای من و نبود امیر از خبری شب تا

 مهران. بودم کرده حبس آشپزخانه در را خود دانستند، نمی آن و این درد از هیچ که

 او اگر اندیشیدم می خود با دائم من و داد می انجام را بود امیر گردن بر که وظایفی

 آمد؟ می ما سر بر چه نبود

 

 باقی اندوه از کوهی با ما و بازگشته خود های خانه به مهمانان مراسم، اتمام از بعد

 را روحم بی نگاه و نشسته ورودی های پله روی من و بود گذشته نیمه از شب. ماندیم

 را جانم گرفتن قصد و بود تندیده دور زهرآلود ماری مانند به انتظار. بودم دوخته در به

 !داشت

 

 در حیاط. برخاستم جا از سریع و برداشته چانه زیر از دست در، شدن باز صدای با

 افتاده های شانه شد می باعث ها دیوارکوب سوی کم نور تنها و رفته فرو شب تاریکی

 مقابلش و کرده طی شتاب با را ها پله. ببینم را مقابلم رنجور مرد ی شده خم کمر و

 .ایستادم

 

 بودی؟ کجا -

 

 روی پریشان موهایش. شد فشرده سخت قلبم که انداخت من به گذاریی نگاه

 سیبک و گرفته خاک رنگش سیاه پیراهن. بود سرخ چشمانش و ریخته اش پیشانی

 .شد می پایین و باال دائم گلویش
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 .قبرستون -

 

 :گفتم نیشخند با و ایستاده سینه به دست! شد تلخ زهر مانند به کالمم ناگاه به

 

 .نبود جنابعالی از خبری اما بودن، جا اون همه اتفاقا

 

 :گفت گذشت می کنارم از که طور همان و زد موهایش به چنگی

 

 .بودم پیشش االن جاش به. رسیدم دیر آره،

 

 مرد برای دلم. پاشید صورتش روی را آب از مشتی دست با و نشست حوض پای

 .ایستادم کنارش و رفته جلو. سوخت می رنجورم و عاشق

 

 نیست؟ پدرش مراسم تو طور چه گفتن می همه. گرفتن می رو تو سراغ همه -
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 را سیگار ی جعبه. کرد می سیر دیگر دنیایی در گویی او اما لرزید می بغض از صدایم

 به را فندک خواست. گذاشت لبانش میان و کشید بیرون پیراهنش جیب درون از

 کشیدم بیرون دستش میان از را آن سریع و شده خم که بکشد آن جان

 

 کنی؟ می کار چی داری فهمی می انداختی؟ ات قیافه به نگاه یه -

 

 لبانش میان از را سیگار. دوخت چشمانم به را فروغش بی نگاه او و رفت باال صدایم

 .داد تکان سر و برداشت

 

 خوای؟ می من جون از چی -

 

 عجز با و نشسته زانو روی مقابلش. بود افتاده جانم بر خوره مانند به آزاردهنده فكري

 :نالیدم

 

 ها؟ کوفتی؟ اون سراغ رفتی باز نکنه امیر،

 

 :گفت و زد نیشخندی
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 .نیست زندگی این از تر کوفتی چیز هیچ

 

 :گفتم و گرفته دست در را دستش. شد سرازیر چشمانم از اشک و ترکید بغضم

 

 .کنیم شروع نو از دادی قول تو بودی، داده قول من به تو امیر

 

 زمین پخش و داده دست از را تعادلم که کشید بیرون دستم از را دستش ناگاه به

 هوا در دستی خشم با و برخاست جا از. بود مانده باز نیمه دهانم و ناباور نگاهم. شدم

 .داد تکان

 

 !نذار من سر به سر بهار، نیست خوش حالم من -

 

 :گفتم رفت می خانه سمت به که او به رو بغض و خشم با و برخاسته جا از سختی به

 

 باشی؟ آدم تونی نمی روز دو حتی منه؟ نوبت حاال کشتی رو پدرت
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 هم روی را چشمانم ترس با من و کرد بلند را دستش. بازگشت سمتم به شتاب با

 قدرتمندش انگشتان میان را بازویم. شناختم نمی را مقابلم دیو راستی به. فشردم

 .کشید خودش سمت به را تنم و گرفت

 

 !ببین رو من -

 

 شده متورم گردنش رگ. گشودم هم از را چشمانم ترس با تحکمش پر و بلند صدای با

 .بود نشسته خون به چشمانش و

 

 چال باغچه این دم جا همین هم تو که باشه حواست پس کشتم، رو پدرم من آره -

 .نکنم

 

. کرد رها را بازویم او و فشرده هم روی را لبانم. بودم افتاده سکسکه به بهت و ترس از

 روی نگاهم و کشیده دردمندم بازوی روی را دستم. رفت خانه سمت به بلند های گام با

 بار شد باعث رفت کنار پنجره پشت از که ای سایه. ماند ثابت سارا اتاق روشن چراغ

 .شود جاری هایم اشک دیگر
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 پنجه جاي گويي و كرد مي ذق ذق پاهايم. رفتم خانه سمت به سست هاي گام با

 زير در سيگار ي مانده ته مانند به را من قلب امير! بود مانده جا قلبم روي بر هايش

 !بود كرده له هايش كفش

 

 پوشانده را چشمانش ساعد با و خوابيده مبل روي اوكه به توجه بي و شده خانه وارد

 اتاق داخل از سارا و مهران گوي و گفت صداي. گرفتم پيش در را اتاق مسير بود،

 هم امير كاش. كرد ام خشكيده لبان مهمان را تلخي لبخند رسيد، مي گوش به مجاور

 !باشم دردهايش براي مرحمي من گذاشت مي كاش يا بود مرحم او مانند به

 

 سايه اتاق ديوارهاي روي تنهايي. گذاشتم اتاق در قدم و كشيده پايين را دستگيره

 گوشه و برداشته سرم روي از را شال. بود انداخته لرزه به را وجودم سرمايش و انداخته

 بود مسخره. كشيدم آغوش در را زانوانم و خوابيده زمين روي در نزديك. انداختم اي

 ام خسته تن خواب كه كشيدم انتظار قدر آن. بودم امير آمدن انتظار در لحظه هر اما

 .كشيد آغوش در را

 

*** 

 

 و گشوده هم از را چشمانم. شد سپري وحشتناك هاي كابوس با شب طول تمام

 گردن به دستي و شده خيز نيم جا در. ماند ثابت رنگ سفيد سقف روي نگاهم

 بود ميش و گرگ هوا. بود گرفته چشمانم از را خواب شديد درد سر. كشيدم دردمندم



                 
 

 

 یک قدم تا تباهی | سوگند صیادیرمان 

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

365 

 

 را موهايم كه اين بدون. داد مي نشان را شش عدد ديوار روي ساعت هاي عقربه و

 .شدم خارج اتاق از و انداخته سرم روي شالي ببندم

 

 نياورده تاب نافذش نگاه مقابل در. خورد گره مهران نگاه در نگاهم و كوفته هم به را در

 لب آرامي به و فشرده دست در را رنگم مشكي مانتوي ي گوشه. انداختم زير به سر و

 :زدم

 

 .سالم

 

 .بخير صبح خانم، بهار سالم -

 

 امير و من بين نزارع شاهد دانستم مي اما دهد نشان خبر بي را خود داشت سعي

 :گفتم و كرده تر زبان با را لبم. است بوده

 

 هنوز؟ خوابيده سارا. بخير صبح

 

 .بگيرم نون برم هم من كنيد آماده رو صبحانه ي سفره شما تا زحمت بي آره، -
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 صدا پر را نفسم. گذشت كنارم از باشد پاسخي منتظر كه اين بدون و گفت را اين

 از اما بخواهم كمك او از خواست مي دلم. زدم تكيه بسته در به و فرستاده بيرون

 .انداخت مي لرزه به را وجودم امير واكنش ديگر، طرفي از و داد نمي اجازه شرم طرفي

 

 دست در داغی های سنگک نان با مهران لحظه همان در و کرده آماده را صبحانه میز

 :گفت من به رو و گذاشت میز روی را ها نان. رسید راه از

 

 .کنم صدا رو سارا رم می

 

. دادم مالش را قلبم آرامی به دست کف با. شد خارج آشپزخانه از او و داده تکان سری

 سر من با گونه این امیر کاش. داد می دستم کار روزی گسیخته افسار قلب این

 !کرد نمی رهایم و خواند می چشمانم از را عشق کاش نداشت، نازسازگاری

 

 تن. کشیدم عقب را صندلی و گذاشته میز روی را چای های فنجان حاوی سینی

 همسفر بی راه میانه در من. گرفتم دستانم بین را سرم و کرده رها آن روی را ام خسته

 !درید می را قلبم آشام خون گرگی مانند به درد این و بودم مانده

 

 .سالم -
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 مهران. دوختم چشم اش پریده رنگ ی چهره به و کرده بلند سر سارا صدای شنیدن با

 فرو سختی به را بغضم. گرفت جای آن روی حرف بی سارا و کشید عقب را صندلی

 و گذاشت دستم روی را دستش. گذاشتم مقابلش را فنجان لرزان دستی با و خورده

 :گشود هم از را اش خشکیده لبان

 

 .بهار هستی تو که خوبه خیلی

 

 به گذارندم؟ می روزگار آرامش و توجه ای ذره انتظار در من که دانست می چه او و

 دستم. کشیدم بیرون دستش زیر از ام زده یخ دست و نشانده لب بر لبخندی سختی

 .فشردم هم روی را لبانم و کرده حلقه چای فنجان دور

 

 اومد؟ دیشب امیر -

 

 دهان در نان ای تکه. شد کشیده مهران سمت نگاهم ناخودآگاه سارا حرف این با

 و برده دهان سمت به را فنجان. کاوید می را حرکاتم نافذش نگاه با گویی و گذاشت

 .نوشیدم آن از ای جرعه

 

 .اومد آره، -
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 در را بود داده دستش به مهران که کوچکی ی لقمه سارا. رفت و سوزاند مرا قلب و آمد

 :گفت دیگر بار و گذاشت دهان

 

 ...رو سراغش همه که گفتی بوده؟ کجا نگفت

 

 :گفت تحکم با مهران حرفش اتمام از قبل

 

 .زد حرف شه می هم بعد بخور، رو ات صبحانه جان سارا

 

. گذاشت دهان در نان دیگری ی تکه پریده باال ابروهایی با و انداخت او به نگاهی سارا

 خود کشنده فکرهای از فرار برای نفهمیدم، آن طعم از چیزی که صبحانه صرف از بعد

 که داد می نشان را یازده عدد ساعت های عقربه. کردم مشغول خانه کردن تمیز با را

 .رسید راه از امیر

 

 کس هیچ که دانستم می هرچند بودم ناهار کردن آماده مشغول آشپزخانه درون

 های فنجان حاوی سینی با کار اتمام از بعد. ندارد غذا ای لقمه خوردن برای اشتهایی

 دو مبل روی سارا کنار روی و گذاشته میز روی را سینی. شدم خارج آشپزخانه از چای

 .گرفتم جای نفره
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 درون از فنجانی که طور همان بود مانده تمام نيمه صحبتش من ورود با كه مهران

 :گفت جمع به رو داشت می بر سینی

 

 دیگه هم بیشتره ثوابش هم. بهزیستی به بدیم رو مراسم ی هزینه گم می من راستش

 .نداریم تنش همه این

 

 دندان زیر را لبم و انداخته بود گرفته جای نفره تک مبل روی که امیر به نگاهی

 .کشیدم

 

 می فرقی چه مراسم نگرفتن یا گرفتن حاال رفت، که بود بابا مهم. ندارم حرفی من -

 کنه؟

 

 را دستم درون ی حلقه و انداخته زیر به سر امیر بغض پر و زده غم صدای شنیدن با

 .گرفتم بازی به

 

 .تره راضی طوری این بابا گم می منم -

 

 انداخت باال ای شانه کالفه امیر. شد بلند اش گریه صدای دیگر بار و گفت را این سارا

 :گفت مهران به رو و
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 .دونی می بهتر تو باشه،

 

 موافق موضوع این با من که چند هر نبود من جانب از پاسخی انتظار در کس هیچ

 .دوختم مهران به را نگاهم و کشیده هم در را هایم اخم. نبودم

 

 ...رو هفتم مراسم حداقل شه، نمی که طور این اما -

 

 :گفت تحکم با و دوخت من به را نگاهش مهران که بود نشده تمام حرفم هنوز

 

 .دردنکنه هم دستش و اومد بیاد خواست می کس هر خانم، بهار بهتره طوری این

 

 در که سارا. بود برده فرو گریبان در سر من به توجه بی که انداخته امیر به نگاهی نیم

 و غربت حس لحظه یک در. نوشید می چای آرامش با هم مهران و نبود خودش حال

 ی چله در که بود شده منجمد من های رگ در خون گویی. گرفت فرا را وجودم سرما

 .افتاد تنم به لرز تابستان

 

 .بزنم سر غذا به رم می -
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 از گویی اما ایستادم گاز کنار و شده آشپزخانه وارد. برخاستم حرف بی و گفته را این

 بود؟ چه ورودم دلیل که بودم برده یاد

 

 که امیر به نگاهی چشمی زیر و بازگشته عقب به آشپزخانه در فردی حضور حس با

 منتظر لحظه هر. انداختم کشید می بیرون آن از را آب بطری و گشوده را یخچال در

 خارج آشپزخانه از دست به بطری و توجه بی که زمانی اما بیاورد زبان بر را نامم بودم

 .ماند مات نگاهم شد

 

 می را کار این شک بی دهم سر ناله وجود تمام با و نهاده زمین بر سر توانستم می اگر

 و کرده خاموش را گاز زیر. بگريزم مكان آن از تر سريع چه هر خواست مي دلم. کردم

 چشمانش و زده تکیه مبل پشتی به را سرش امیر. زدم بیرون آشپزخانه از شتاب با

 ها بودن توجه بی این. خوردم فرو را بغضم و کرده مشت خشم با را دستانم. بود بسته

 .نبود من حق

 

 یای؟ می لحظه یه جان امیر

 

 از را هایم لباس. گرفتم پیش در را اتاق مسیر حرف بی من و گشود هم از را چشمانش

 .کردم تن بر و کشیده بیرون کمد داخل
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 چیه؟

 

 مشغول لرزان دست با و انداخته بود زده تکیه در چهارچوب به که او به نگاهی نیم

 .شدم رنگم مشکی مانتوی های دکمه بستن

 

 .خونه بریم دیگه بهتره

 

 !برو داری دوست اگه تو مونم می جا این من -

 

 مرد همان او راستی به. دوختم او به را ناباورم نگاه و شد متوقف راه ی میانه در دستم

 !بود؟ پیشه عاشق

 

 :گشودم لب سختی به و زد حلقه چشمانم در اشک

 

 !کن مراعات مهران جلوی حداقل ببری؟ خوای می هم ابرو ذره یه همین

 

 .گرفت در از را اش تکیه و برد فرو شلوارش جیب در دست
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 .منتظرم بیرون -

 

 بیرون اتاق از و چپانده کیفم درون را وسایل شتاب با. شد خارج اتاق از و گفت را این

 .نداشت ای فایده هیچ خانه آن در ماندنم دیگر. زدم

 

 

 را کارش دیگر بار امیر! نداشت چندانی تفاوت دوزخ با ما زندگی دیگر بعد به روز آن از

 و جنگ. کرد می غرق اعتیاد دود در را خود پیش از بیش روز هر و بود داده دست از

 در باران ی خانه از سر ناگاه به و شد پر صبرم جام دیگر که داشت ادامه جایی تا ستیز

 .آوردم

 

 حضور داشت، نخواهد وجود ادامه و نجات برای راهی دیگر ام پذیرفته که حال و

 سست را رفتنم پاهای شود می بارور و دواند می ریشه وجودم در روز به روز که کودکی

 :کردم زمزمه لب زیر و کشیده شکمم روی دستی. است کرده

 

 !مادر
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 که گناه بی کودکی. است امیر و من وجود از که هستم کودکی مادر من حال راستی به

 هایم شانه روی بر چیزی سنگینی حس با. گذراد می شوم دنیای این در قدم ناخواسته

 کنارم بود، انداخته ام شانه روی را رنگ کرم بافت که طور همان باران. کردم بلند سر

 :گفت و گرفت جای نیمکت روی

 

 تو بذار گفت مامان ها؟ گلدون این به زدی زل و نشستی جا این ساعته چند دونی می

 می طور همین فردا تا کنی رها خودش حال به رو این گفتم من اما باشه خودش حال

 .شینه

 

 چند. خوردم فرو را بغضم و دوخته حبیب عمو ی خانه خاموش های چراغ به را نگاهم

 تلخی لبخند. کرد می خودنمایی عجیب اش خالی جای و گذشت می رفتنش از ماه

 .بست نقش لبانم روی

 

 .خالیه خیلی آقاجون جای -

 

 :گفت و گرفت دست در را سردم دست باران

 

 ...دیگه دادی؟ انجام ات زندگی برای بود توانت در کاری هر تو که فهمی نمی چرا بهار،
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 :گفتم مقدمه بی و دوخته چشمانش به را نگاهم حرفش اتمام از قبل

 

 .ام حامله من من؛ باران

 

 طرف دو را دستانش. بود دوخته چشم من به متعجب چشمان و باز نیمه دهان با

 .داد تنم به تکانی و گذاشت ام شانه

 

 !نه؟ کنی می شوخی بهار، -

 

 کنار شعف با و کشید آغوش در را تنم. دادم تکان سر و شد جاری چشمانم از اشک

 :گفت گوشم

 

 شه؟ می مامان داره من کوچولوی خواهر بهار،

 

 دیگری فرد شب آن باران. شد بلند هقم هق صدای و کرده حلقه کمرش دور را دستم

 :گفت می دائم و بود شده

 

 !باشی محکم باید شده که هم بچه این خاطر به



                 
 

 

 یک قدم تا تباهی | سوگند صیادیرمان 

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

376 

 

 

 می شکست هم باز این اگر. کنم تالش کودکم برای دیگر بار که بستم عهد خود با

 عاشق که جایی. کردم می سفر دیگری دیار به و گرفته می را کودکم دست خوردم،

 .باشد نداشته پی در عذاب بستن دل و نباشد جرم بودن

 

*** 

 

 به مرا بود زده جوانه وجودم در تازگی به که حسی. زدم بیرون خانه از خبر بی زود صبح

 قفل در را کلید و ایستاده کوچکمان ی خانه درب مقابل. کرد می هدایت جلو

 !آورد هجوم سرما به غم و سرما از حجمی در شدن باز با. چرخاندم

 

 هم به را در. بود رها ای گوشه کدام هر ها لباس و ریخته زمین روی شیشه های خورده

 بود شده ظهر. شدم خانه روب و رفت مشغول درنگ بی. گذاشتم خانه در قدم و کوفته

 از دستانم. کردم روشن را کتری زیر و گذاشته آشپزخانه در قدم. شد تمام کارم که

 نه؟ یا است درست بدهم انجام خواهم می که کاری دانستم نمی. لرزید می اضطراب

 چه؟ نگردد باز خانه به امیر اگر اصال

 

 و شد وارد خراب حالی با بودم، خبر بی او از روز پنج. پریدم جا از در شدن باز صدای با

 که طور همان و برداشته جلو به گامی. کاوید می را اش پریده رنگ صورت من نگاه
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 نگاه ای لحظه برای. فشردم دست در را آزمایش ی برگه بودم ایستاده کانتر پشت

 .برداشت گام اتاق سمت به سكوت در و دوخت من به را متعجبش

 

 :راندم زبان بر را نامش و گشوده هم از را لبانم سختی به

 

 !امیر

 

. گرفتم دندان به را لبم و چکید ام زده یخ ی گونه روی چشمم ی گوشه از اشکی قطره

 آورده من و خود زندگی روز به چه بود؟ کرده چه خود با بازگشت، سمتم به و ایستاد

 را اتاق مسیر و انداخت زیر به سر شد، پشیمان اما بگوید چیزی تا کرد باز دهان بود؟

 .گرفت پیش در

 

. بود دستم در چنان هم آزمایش ی برگه آمد؟ می کودکم روز به چه کردم؟ می باید چه

 پا. بگذارد خاکی ی کره این در قدم خواست می که پناه بی کودکی مادر بودم، مادر من

 آنی تصمیم یک در. بود کنکاش حال در کمد درون ایستادم، اتاق در پشت و کرده تند

 دستگیره. فرستادم بیرون را نفسم و چرخانده قفل در را کلید بستم، را در و رفته جلو

 .کرد می برخورد در به محکم ضربات و شد می پایین باال دائم

 

 !بهار! کن باز رو در این بهار، -



                 
 

 

 یک قدم تا تباهی | سوگند صیادیرمان 

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

378 

 

 

 و خواند می فرا را نامم فریاد با. گرفتم دهانم مقابل را دستم و برداشته عقب به قدمی

 !بودم؟ کرده چه. بود برگرفته در را وجودم تمام ترس. کوفت می در بر را هایش مشت

 

 !بهار کنی می غلطی چه داری لعنتی، کن بازش -

 

. گرفتم را مهران ی شماره و دویده همراهم تلفن سمت به هایش فریاد به توجه بی

 امیر و نشسته در پشت که آمدم خود به زمانی اما شنیدم چه و گفت چه دانم نمی

 .کوفت می در به را جانش بی های مشت

 

 :زدم لب بغض با و گذاشته اتاق رنگ ای قهوه در روی را دستم

 

 !امیر

 

 :نالید درد با و زد در به محکمی ی ضربه

 

 !نشکستمش تا کن باز بهار
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 :گفتم و کشیده شکمم روی دستی گریه میانه

 

 .شی می پدر داری تو ام، حامله من امیر

 

 در زنگ صدای! بود برده یاد از را کشیدن نفس گویی. شد قطع صدایش ناگاه بی

 :گفتم لب زیر و برخاسته جا از سختی به. کرد چندان دو را اضطرابم

 

 !کن تحمل خودت خاطر به امون، بچه خاطر به

 

 بودند، ایستاده مهران پشت درست که پیکری قول مرد دو دیدن با و گشوده را در

 روی را هایش پلک ثانیه چند برای مهران. کشیدم عقب و کرده محکم در روی را دستم

 کرد وارد در به آرامی فشار دست با. نشاند لب بر بخشی اطمینان لبخند و فشرد هم

 .ایستاد مقابلم و

 

 کجاست؟ -

 

 شتاب با و فشرده هم روی را لبانم. انداختم زیر به سر و کرده اشاره اتاق به دست با

 باریدن ی اجازه هایم اشک به زانو بر سر و نشسته زمین روی. شدم آشپزخانه وارد

 ام اشکی نگاه. کردم بلند سر کسی حضور حس با اما گذشت قدر چه دانم نمی. دادم
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 دهانم اما بگشایم لب خواستم و دوخته بود نشسته زمین روی کنارم که مهران به را

 .شد نمی باز

 

 :گفت و زد رویم به لبخندی

 

 ما، ی خونه بریم شو بلند. بکنی حقش در تونستی می که بود کمکی بزرگترین این

 .بهتره نمونی تنها

 

 :گفتم و گشوده لب سختی به

 

 شه؟ می خوب

 

 :گفت و داد تکان سری

 

 .شه می بهتر هم اولش روز از بزنی هم به چشم
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 حرف بی. بود کرده تمام حقم در را برادری مهران اما نداشتم برادری زندگی در گاه هیچ

 گلش از گل شنید، را شدنم مادر خبر سارا که زمانی. شدم همراه او با و برخاسته جا از

 !شد دمیده وجودش در تازه روحی گویی و شکفت

 

 بود مهران صمیمی دوست که راد علیرضا شرکت در منشی عنوان به مهران کمک به

 گذشته از تر برآمده من شکم و گذشت می امیر رفتن از ماه دو. شدم کار به مشغول

 دیدن با و انداخته آن ی صفحه به نگاهی همراهم تلفن زنگ صدای شدن بلند با. بود

 .شد برقرار تماس و فشرده را اتصال ی دکمه. بست نقش لبم روی لبخندی مهران نام

 

 .مهران آقا سالم -

 

 شد؟ تموم کارت خانم، بهار سالم -

 

 عدد که ساعت به نگاهی. بزنم حبیب عمو ی خانه به سری کار اتمام از بعد بود قرار

 :گفتم و انداخته داد می نشان را یک

 

 .شده تموم بله

 

 .هستم جا اون دیگه دقیقه ده تا من پس -
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 به کیف و کرده مرتب را میز روی وسایل. یافت خاتمه تماس کوتاه خداحاظی با بعد

 منتفی را قرارها ی همه و نبود شرکت رئیس از خبری امروز. برخاستم جا از دست

 .شدم خارج شرکت از و کرده جا به جا شانه روی را کیفم. بودم کرده

 

 انتظار به ای گوشه و کشیده رنگم زرشکی شنل به دستی. بود دلگیر و سرد پاییز هوای

 بلند سر ماشین بوق تک صدای با. بود کرده را امیر هوای عجیب دلم. ایستادم مهران

 صندلی روی که طور همان و گشوده را جلو در. رفتم مهران سمت به لبخند با و کرده

 :گفتم گرفتم می جای

 

 .اومدم می خودم کشیدید؟ زحمت چرا شما

 

 مهران. بود کرده تزریق وجودم به را شیرینی حس ماشین اتاقک گرم و مطبوع هوای

 :گفت و نشاند لب بر لبخندی

 

 .بود خانم سارا دستور

 

 این نیز او راستی به. بپرسم امیر حال از خواست می دلم. نگفتم هیچ و زده لبخندی

 بود؟ کودکش و من دلتنگ چنین
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 .امیر دیدن بودم رفته دیروز -

 

 :زدم لب آرامی به و دوخته او به را اندوهگینم و مشتاق نگاه

 

 بود؟ خوب حالش خب؟

 

 .داد تکان سر و انداخت من به نگاهی نیم

 

 .پرسید می کوچولوش حال از دائم. بود شما دلتنگ خیلی آره، -

 

 ی شیشه پس از را نگاهم من و خورد تکانی کودکم! شد باران ستاره چشمانم ناگاه به

 .دوختم شلوغ شهر به خورده باران

 

 .برگرده که روزهاست همین -

 

 :کردم زمزمه آرامی به لب زیر
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 .باشی سفر در سال سالیان اگر حتی ماند، خواهم انتظارت در

 

*** 

 

 :گفت من به رو و کرد متوقف خانه مقابل را ماشین

 

 .وسایل دنبال رم می من

 

 .کرد لمس را در ی دستگیره دستم و دوخته او به را شرمگینم نگاه

 

 .شما گردن افتاد هم ما های زحمت ی همه ببخشید،

 

 .زد تکیه درب به را دستش و نشست ابروانش بین اخمی

 

 !منتظره سارا تو برو. من خواهر مثله هم شما حرفیه؟ چه این

 



                 
 

 

 یک قدم تا تباهی | سوگند صیادیرمان 

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

385 

 

 حرکت به را ماشین و زد بوقی تک مهران. شدم پیاده ماشین از حرف بی و زده لبخندی

 پدری ی خانه در را جدیدم زندگی خواستم می و بودم داده تحویل را خانه. آورد در

 .کنم آغاز امیر

 

 از را دستانش. شد نمایان مقابلم سارا ظریف اندام دقیقه چند از بعد و فشرده را زنگ

 :کرد زمزمه آرامی به گوشم کنار. کشیدیم آغوش در را دیگر یک و گشود هم

 

 طوره؟ چه عمه عشق

 

 :گفتم و شده خارج آغوشش از خنده با

 

 .عالیه مامانش مثله اونم

 

 گفتم مادر به را موضوع که زمانی. بودیم کشیده خانه روی و سر به دستی قبل مدتی

 قدم یک سقوط با تنها من. کردم می آغاز دوباره جایی از باید. نداشت مخالفتی نیز او

 ...حال و داشتم فاصله

 

 در را اندکم وسایل مهران و سارا کمک به. ساخت خواهم قبل از زیباتر را جدید دنیای

 حیاط درون تخت روی. بود دریا زاللی به دیگر بار رنگ آبي حوض. چیدم خانه



                 
 

 

 یک قدم تا تباهی | سوگند صیادیرمان 

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

386 

 

 و بازگشته سفر از مسافرم. بودم گرفته بازی به را انگشتانم اضطراب با و نشسته

 به اسپند سارا. برخاستم جا از سریع در زنگ صدای با. بود چیز ترین کشنده انتظار

 :گفت شادی با و شد خارج خانه از دست

 

 .اومد داداشم -

 

 نجات و تباهی بین ستیز میدان از او راستی به آری. بود بازگشته جنگ از امیر گویی

 امیر و گشود را در سارا. برداشتم گام جلو به سست های گام با. بود بازگشته پیروز

 چهارچوب ميان دست در کوچکی ساک و داشت تن بر رنگی آبی پیراهن که طور همان

 در عشق سرخ سیب که روز همان دیدارمان، اولین نجابت و سادگی به. شد ظاهر در

 .بود مانده باقی دستانش

 

 او به اشکم از لبریز چشمان. بردم یاد از را مکان و زمان من و برداشت جلو به قدمی

 !کرد نوازش را روحم کالمش آرام نجوای. کردم رها آغوشش در را خود و دوخته

 

 .کنم شروع نو از رو چیز همه اومدم -
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 لبخند. ماند ثابت ام برآمده شکم روی نگاهش و کشید بیرون آغوشش از را من

 برای همیشه راستی به. داد می زندگی بوی بود بسته نقش لبانش روی که شیرینی

 .داشت خواهد وجود امید و عشق نام به ریسمانی سقوط و تباهی از گریز

 

 پایان

 ۱۳۹۷ ماه مرداد

 تباهي تا قدم يك

 

 

    

                

                 

          

 


