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 محکم دستشو توى نامه میکنه ستاره عکس قاب به نگاهى شهاب
 به ازغم پر چشمانى با فراوان نفرتى و آور درد زخمى با میده فشار
 آسمونم ستاره: میکنه زمزمه خودش با میکنه نگاه ستاره عکس قاب
 ..میخورم قسم بگیرم نامرد اون از رو انتقامت میخورم قسم من
 

 پاسگاه محوطه در زدن قدم حال در دستیارش و منفرد سروان و على
.. نهشارلاتا خیلى اون: میگه و میکنه على به نگاهى منفرد که هستند

 ...داریم نظرش زیر مو به مو

 همدستاشو تمام باید....  نکنید اقدامى هیچ فعلا فقط..  خوبه: على
 و برنامه مراقبشیم که کنه شک هم درصد یه اگر..  کنیم شناسایى

 متوجه نباید اصلا...  نمیرن لو همدستاش و میریزه بهم ها نقشه
 .باشید داشته نظرش زیر دقت با فقط..  بشه چیزى
 چى؟ کرد فرار اگر ولى.. سروان جناب چشم: منفرد

 اهنگ على...  ایستند مى على از تبعیت به هم دو آن. ایسته مى على
 .میکنه  منفرد به دارى معنا

 ؟ چشم میگى باشید مراقبش میگم وقتى چرا پس: على

 نگاه رو دیگر هم دستیارش و منفرد..  میشود دور آنجا از على
 ..میکنند
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 ..؟ چشم بگى تو میمردى: منفرد

 ... قربان گفتى زودتر که شما: دستیار

 .میکنند کج را راه اتاقشان سمت به و
 
 در و سیگار دستش یک در نشسته تختخواب روى اتاقش در صرنا

 قاب دیگرش دست
 ....میریزد اشک آرام و میکنه نگاه را ستاره عکس

 هم وت که کردم نمى فکرشو..  بشه اینجورى نمیخواستم که من:  ناصر
... ( ببینمت دوباره نمیتونم وقت هیچ.... ببخش منو...  برى باهاش
 اشهب نباید اونم ؛ نیستى تو که حالا ولى... وقت هیچ)  گریه زیر میزنه

 ...ازش نمیگذرم... 

 همید جواب.میندازه گوشیش صفحه به نگاهى میخورد زنگ گوشیش
: 
 ...بگو"
 ...بده بهش اولیا اون از

 ... وره اون واسه هست کیسه داخل که اونا

 : میگه) میشه عصبانى... ( نزنید بهش دست باشه حواست

 ... میدونم چه من

 ....قبرتهه سر



  سکوتتاوان 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 4  

 

 میگذاره دستانش روى روى سرش و.. میکنه پرت سمتى به رو گوشى
 میده فشارى و

 "اههههه اه اه موقع بد سردرد این به لعنت"

 افته مى زمین روى زانو با  میریزه زمین روى رو میز روى چیزاي همه
 میکنه تکرار خود وبا هست بیرون به رو پنجره به نگاهش اما
 میکشى نفس دارى زیادى دیگه,  میدم قول بهت شهاب میکشمت"
 
 لباسی و میگیره دوش و میره حمام سمت به میشه بلند جاش از

 ,میزنه صدا رو افرادش از یکى,میپوشه دار مارك و شیک

 ..یوسفففف یوسف:  ناصر

 میرسونه ناصر به را خودش عجله با قامت ودرشت هیکلى مردى
 :میگه زنان نفس ونفس
 .. آقا هبل: یوسف

 تو کجایی :

 ببخشید: یوسف

 ?? اومدن :

 هستن باغ توى آقا بله: یوسف

 بیا همرام خب خیلى :
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 چشم :

 استخر کنار و میز پشت اند زده دودى عینک که نفر چند همراه ناصر
 میشینه

 :میگه و میندازه خان جمشید به نگاهى ناصر
 " موندى خوب ولى دارى که بالایى سن وجود با "

 میزنه آمیز مسخره دىپوزخن و

 میبنده رو هاش چشم نیومده خوشش ناصر کلام از که خان جمشید
 که  اي معامله و بزنه حرفى مبادا که کنه حفظ رو خودشو آرامش تا

 بخوره بهم داشت خواهد بسیاري سود براش

 :میده جواب مصنوعى لبخندى با و میکنه باز رو هاش چشم

 ".میکنم ورزش که این خاطر به این"
 اینقدر ولى.. است داده اى مسخره جواب میدانست خوب هم خودش

 .بره و بده انجام زودتر رو معامله میخواد دلش فقط که ست کلافه

 تفاوتى بى با و میره بالا پهنش ابروهاي جواب این شنیدن با ناصر
 ,میندازه بالا اى شانه

 توانسته که این از و میندازه خان  جمشید برافروخته چهره به نگاهى
 .میبرد لذت کنه عصبانى اورا

 .میکنه عوض معامله مورد در را موضوع " خوب بسیار " جمله با
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 اشاره بادیگاردهایش از یکى وبه آره مى بالا کمى را دستش ناصر
 :میکنه

 " بیار رو داد قرار "

 :میگه و میکنه اشاره ابرو با ناصر میز روى بر قرارداد آوردن با
 ".کن امضاش  و خان جمشید بخون "
 

 هک اى کلمه باهر میکنه خوندن به شروع و میداره بر را کاغذ جمشید
 بین زا پیش دقیقه چند عصبانیت وآن آد مى لبانش بر لبخند میخونه

  پول:میگوید خود وبا میشه جمشید چهره تغییر متوجه ناصر,  میره
 نمیکنه که کارااا چه

 روامضامیکنه داد قرار  و میاره بیرون جیبش از را خودکارش جمشید

 باشه مبارك:میگه و میشه بلند ناصر
 شو دیگه نصف و میدم الآن رو پول نصف: میگه هم خان جمشید

 ....ور اون رسیده جنسها شدم مطمئن که وقتى

 .... نه نه نه:  ناصر

 ...نبود  مون قرار این میگه نیشخند با و میزنه وقدم

 و کنى واریز کامل رو پول کردى لقبو تو و شده نوشته هم داد قرار تو
 بفرستیم برات رو مواد ما
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 شهاب

 نمیتونم شده قفس مثل برام خونه فضاى بیرون میزنم خونه از
 آخ,آسمونم ستاره آخ بکشم نفس م ستاره بى نمیتوم کنم تحملش

 .....میگیره آتیش داره دلش
 ونرمف به وفشار کردن رانندگى سرعت با میخواد رو عصبانیتشو تمام

 .نمیشه خاموش هم برسه مقصدش به تا  ولى ببره بین از  ماشین

, میزاره فرمون روى رو سرش میکنه پارك میرسه که زهرا بهشت به
 مهم....نیست مهم ولى میکنه درد دار طناب خاطر به گلویش هنوز

 ؟ هست

,  درآورده پا از را او که هست قلبش در تر فرار دردى چون نیست نه
 نزدیک. میداره بر قدم یارش سوى به خمیده وکمرى ونلرز پاهاى با

  نداره توان دیگر نفسش میشه که قبر
  میشه بزرگتر لحظه هر بغض میکنه احساس

  :که گفتن درست واقعا
  گلوت به رسیدن که دردایى یعنى بغض
  برات نمونده هیچکس یعنی, تنهایی یعنى بغض
  لبات روي شدن خشک که حرفاى یعنى بغض
  خرابى و تنهایى هاىشب یعنى بغض
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  بخوابى نزاره خیالش فکرو یعنى بغض
  میکشه ستاره سرد سنگ روي رو دستش

  "بگرده آزاد خودش براى ناصر نمیزارم میخورم قسم من ستاره"
 اخدای: میگه و میگیره آسمون به سرشو میکنه مشت دستاشو شهاب

  باش شاهد تو
  دورمیشهوازاونجا سوارمیشه,ماشین سمت به میره و میشه بلند

  
  کن) حوصله( میده گوش رو توکلى حسین آهنگ ماشین بر سوار
 رسیده بچگیش محله به جوري چه فهمه نمى که جاى تا میریزه اشک

 در به تلخ لبخندى همراه نگاهش.میکنه پارك اي گوشه رو ماشین
  .میشینه شان خانه

 اما و بود آسمونش که دخترى خانه دیوارش به دیوار,شان خانه کناره
 از را واسمش برداشته او روى از را فاملیش که پدرى ; پدریش خانه

  .کرده پاك اش شناسنامه
  ....بود تر تلخ تلخى هر واز تر زهر جامی هر از لبخندش.... آخخخ
 راهى,میکرد شروع را کارش باید میفته راه و میکنه روشن رو ماشین

  . میشه بود شده قفس ستاره بى که  اش خانه
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 کسى ولى میکنه بالایی بلند سلام همیشه مثل یشهم خونه وارد
 ىا ستاره,  بره استقبالش به نیست اى ستاره,  بده جواب که نیست
  .بزنه لبخند او به که نیست
 انهم در. میکشه گردنش روى بر دستى میشینه نفره تک مبل بروى
 جواب را آیفون و میشه بلند جایش از میشه بلند آیفون صداى زمان
  :میده

  "?? لهب"
  . بازکن :

 و.آره مى زبان به را على اسم تعجب کمال در نمیشه باورش اصلا
  .میزنه رو دکمه
  شده ارواح  خانه وارد  انگار میشه خانه وارد و میکنه باز را در على

  : میگه لب زیر و تاسف نشانه به میده تکان سرى
  ".کردى بد خودت به شهاب "

 نامرتب هاى ریش و مشکى راهنىپی با که افته مى شهاب به ونگاهش
 به و میداره بر تر بلند را قدمش على بیاید او تا ایستاده سالن در جلو
  . ایسته مى رویش روبه

  گلایه یکى درد یکى داره حرفا چشمانش
  : میگه آمیز کنایه سرد و تفاوت بى لحنى با شهاب
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  " سروان جناب اومده پیش مشکلى "
  : میگه و میکنه اخمى دهنیوم خوشش شهاب لحن از که على

 حالا,اومدم که داشتم کارت بندازى متلک یا کنایه که اینجا نیومدم "
  ".داخل بیام میتونم
  : میگه و میره کنار در جلوي از شهاب

  . بفرمایید
 خورده خاك خانه به گذرایى نگاه میشه وداخل میاره در را کفشهایش

  .میشینه و همینداز,میکنه سرایت هم على به سردیش که سرد و
 ابی: میگه او به على که بشه بلند میخواد چاى آوردن قصد به شهاب
  .مهمونى براى نیومدم بشین
 و نبود حواسم میگى راست اها: میگه و میزنه پوزخندى شهاب

 خوب: میگه و ماله مى بهم دستاشو و على روى روبه مینشینه
  ....بفرمایید

  
  : میگه و میندازه شهاب به نگاهى
  ? بهترى ?چطوره حالت

  ? ندارى درد) گلوش به میکنه اى اشاره ابرو با و)
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 چیزى دردا این,  خوبم: میگه سرد چشمانى و تلخ لبخندى با شهاب
  . نیست

  خوبه:  میگه و میده تکون سرى على
  .شده چى بگو پس نیومدى اینجا من حال پرسیدن براى:  شهاب

  کردیم پیدا رو ناصر: میگه مکث کمى با على
  میشه بلند جاش از شهاب حرف این با
  ?کجاست نامرد اون ?کجاست :

  بهت بگم تا بشین بگیر: شهاب
  بشینم چجورى بشینم :
  (درد با نفرت با میزنه داد)
  چجورى بشینم چجورى :

 و میگیره شهاب طرف  رو اشارشو انگشت و میشه بلند جاش از على
  . بشیییین گفتم: میگه تحکیم با

 على وبه میشینه و میکشه سرش جلوي ىموها به دستى شهاب
  میدوزه چشم
  :میگه و میندازه بهش نگاهى على
  وقتش به تا دارن نظرش زیر ها بچه فعلا
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 دوو نکردم فراموش یک بدونى که اینه براى فقط اینجا اومدم که الانم
  . نکنى اى احمقانه کاره تو
  :میگه شهاب حرف این با

 تو که نفرتى معنى میفهمى ور درد معنى میدونى رو زخم معنى تو
  ?? میفهمى رو وجودمه
  . کنن کارى نمیگفتى میفهمیدى لامصب اگه که,  نمیفهمى که معلومه

  (میده تکون سرشو و )
 میزدى حرف اگه مقصرى خودت میگه خودش وبا میکنه نگاش على
  ....افتاد نمى اتفاقات این

  
  

  ?بزنى ت خانواده به سرى  ي نمیخواى: علی
  :میگه و میزنه پوزخندى حرف این شنیدن با شهاب

  ??? خانواده کدوم!!!!!  خانواده
 , کرد پاك شناسنامش از منو اسم رفته یادت  ندارم رو کسى که من

  , دادى نشونم جدید شناسنامه رحمى بى تمام با اومدى که زمانى
  :میگه مسخرگى وبا

  ....توووووو دارى خوشى دل چه خانواده
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  : میگه و میشه انىعصب على حرف این با
 که اى نامه,  کردى خودت تو,  شدى باعث خودت تو دیوونه آخه ده

  ....آرهههه بیارم یادت به رفته یادت اگه که رفته یادت گذاشتى
  :میگه و میاره بالا تهدید نشانه به شو انگشت میشه بلند بعد و

  نکنى اشتباهى کار بهتره هست بهت حواسم
  ..... میره و

 متوجه در شدن بسته صداي از و میگیره دستاش با رو سرش شهاب
  . شده خارج خانه از علی میشه

 شما و میداره بر رو تلفن داره که هدفى وبراى میشه بلند

 . میگیره ره

 ?? هست کجا آشغال این بفهمى میخوام کن شروع اره... الو:  شهاب
 ببین,   میخوام رو بره یا و باشه ممکن که هرجایى و خونش آدرس
 آدم ناصر باش مراقب فقط?? نه یا داره بچه ?? نه یا کرده ازدواج
 .....  شیطانه خود نیست

 چشماى رنگ و افته می آسمونش عکس به چشماش جمله این با
 . زیباش

 . آسمونم نبود تو چشماى همرنگ نامرد اون چشماي کاش آخ
 :میگه و میکنه جمع حواسشو  خط پشت گفتن الو الو شنیدن با
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 خداحافظ خبرتم منتظر باشه مراقب پس دستمه گوشى

 .....میکنه وقطع
 

 . افتاد ستاره عکس به نگاهش دوباره

 بزارم چییییى. میشمااااا شاکى بد که شَم خیال بى که نگو چیه: 
 میوفته راه به میده تکون اشارشو انگشت کنه خودشو کار قانون
 :میگه همراهشه نفرت که لبخندي با و عکس قاب سمت

 . کنم کمک قانون به میخوام تفاقاا

 آروم من که زمانه اون دادم تحویلشون رو اشغال اون جنازه وقتى
 گهدی بزنن دارمم اگه حتى میشه خاموش انتقامم آتش,  نفرتم میشم

 .نیستى پیشم دیگه که تویی,  تویى مهم نیست مهم

 :میگه پرغم چشماى دفع این و تلخ لبخندي با
 .میشه سخت کشیدن نفس نباشه نفس وقتى

 .میشى خفه: میگه و میده فشار گلوش روى میزاره دستشو

 )میگیره دستش رو ستاره عکس(

 . هیچى نیستم هیچى دیگه گرفتن من از رو بودن من. ندارم نفس من
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 رو ستاره عکس میشینه زمین روى و میخوره سُر میده دیوار به تکه
 هب نگاه میشه بلند گوشیش صداى موقع همون,   میده فشار سینش
 .....بگو: میده جواب سریع میکنه شماره

 .......خط پشت....... 
 ?? میره هرز پس ?? اصلا نکرده ازدواج یعنى: 

 : میگه و میزنه نیشخندى

 میفهمه چه زندگى و زن اون مثل آشغالى میکردم فکرشو
 و بده انجام میخواد که اى معامله ساعت و بفرست برام رو آدرسش

 کسی به شیطان اون چون نباشی چشم جلوي که جایی ي برو بعد
 بعد , گوشته بزرگت تیکه کردي خبرچینی بفهمه اگه و نمیکنه رحم
 . میکنه قطع

 بازى پس میگه و میزنه لبش روى آروم و میاره لبش کنار موبایلشو
 .... ناصر آقا شد شروع

 
 
 فرستاده براش آدرس میشه متوجه گوشیش دینگ دینگ صداى با
 ىمشک تیپ همان میپوشه لباس و میشه بلند,  میندازه نگاهی,دهش

 .بود شده سیاه دنیاش روزا این که چرا,  همیشگی
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 به میره شده فرستاده ش واسه که آدرسی سمت به ماشین بر سوار
 , میشه پیاده ماشین از کرد پارك کنارى رو ماشین رسید که مقصد

 نظر مورد ي خانه سمت به آرام قدمهاي با میندازه نگاهى اطرافش به
 مداربسته دوربین متوجه و میکنه بررسی را اطراف دقت با میره

 با و ایسته مى ماشینش کنار برمیگرده و میکشه عقب سریع میشه
 است درى به نگاهش و میزند ضربه ماشین سقف روى بر انگشتاش

 . نداره آن با دوري چندان فاصله که

 ونیشخندى است زده هم به تگاهىدس و دَم همچین کله بى ناصر پس
 :میگه خودش با و میزنه

 . باش منتظر میکنم خراب سرت رو, رو اینجا

 ذهن در که اى نقشه به و میشه دور اونجا از و میشه ماشین سوار
 آتشی و ست کینه و نفرت از پر که اى خنده,  میخنده دارد خود

 ......خشمگین آتش این,  میسوزاند چه که ور شعله
 
 
 شماره و میداره بر را تلفنش و میکنه پارك اي گوشه را اشینم

 میگیره را شخص

 ....... بوق بوق.......
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 هر با و بزنى میخوام صورى شرکت یک کنى شروع میخوام..... الو:
 ناصر که اى گنده کله آدم هر با کنم مى تاکید اى گنده کله آدم

 ناصر با ىمیکن کارى و میکنى معامله میکنه کار داره باهاش
 که میدونم,  شده هم تهدید با حتى شده هرجور بردارن شراکتشونو

 . میتونى

 .........خط پشت......... 

 . کن شروع کارتو پس خوبه: 

 .میکنه قطع رو گوشى و

 و بکنى گورتو خودت دستاى با خودت که میکنم کارى ناصر
 . میفته راه به,  میکنه روشن ماشینشو و میزنه پوزخندى

 آشناى یک همراه میبینه رو علی در جلوي میرسه که خونه دیکنز
 یادهپ میکنه پارك کنارى رو ماشین گرفته بغل رو اي بچه که آشنا بى

 خواهرشه میشه بیشتر دلش غم میشه تر نزدیک هرچى میشه
 عاشقیش روزهاي,روزهاش آن همراه ست مرضیه

 .....خدا آخ

 . خودش براى شده خانومی و بزرگ چه

 ااااروزهاا اون توو.  نمیتونه باشه تفاوت بى نمیتونه مرضیه رابرب در
 . بود همرازش و همراه همیشه
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 . شده شکسته چقدر که میفته شهاب به هم مرضیه نگاه

 .مردتر البته و کرده محکمتر اونو روزگار سختیهاي انگار

 میگیره رو مرضیه گلوى بغض

 . میکنه سلام فقط و میکنه نگاشون شهاب
 هک دستش با  میکنه اشاره و میره کنار,  میکنه باز و میروه در کنار

 داخل فرزندش همراه به شده مادر الان که مرضیه و على بشن داخل
 .میبنده رو در شهاب و میشن

 از ولى میده ش چهره به تفاوت بى ظاهري شهاب و میشن خانه داخل
 حوصله حتی مینشینن سکوت در.  غوغاییه دلش تووي درون

 خوارى شیر  بچه صداي,  جمع صداى تنها نداره رو معمول ارفاتتع
 لبخندى و میندازه بچه به نگاه شهاب.  ست مرضیه بغل که هستش

 . میزنه

 بهت شدن مامان: میگه خسته صداى با و میندازه مرضیه به نگاهی
 . نمیاد

 ....... میزنه لبخندى مرضیه
 
 

 . میکنه نگاه شهاب شده سفید موهاى به و میزنه لبخندى مرضیه

 ??? شدم پیر چیه: میگه شهاب
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 .میزنه غمگین لبخندى و

 عزیز شدى مردتر اصلا نه نه: میگه دستپاچگى و عجله با مرضیه
 . خواهر

 بودن داده بهش رو دنیا این از کمى انگار حرف این شنیدن با شهاب
 نشنیده کسی از بود مدتها که اى کلمه,  ناچیز هرچند کوچک هرچند

 .بود

 شدن بلند با بریم اینکه معنى به میندازه مرضیه به نگاهى على
: میگه دودلى با,  میشه بلند و میندازه بهش نگاهى شهاب مرضیه
 ?? کنم بغل بچتو میشه

 داییش ناسلامتى میشه که معلوم میگه سریع مرضیه حرف این با
 .هستى

 .میفته پایین و میشه شل شهاب  دستاي حرف این با

 ???? داییشم من که مطمئنى: 

 !!!!!!??چی: میگه و میشه خیره شهاب به شده گیج معلومه که مرضیه

 سرت بلایی چه میگه  خودش با میبینه رو شهاب سرد نگاه وقتی
 ....... آوردن

 
 

 :میگه مسخره لحنى با شهاب
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 ....دایى هه,  دایى

 حسینى شده مولایى بجاى دایى فامیلی حالا تا کى از ببینم
 .... کیییییى از.... نننهااااان

 :میگه و ایسته می جلوش و میشه بلند على
 که زمانى از,  نکردى گوش که زمانى از,  شدى سر خود که زمانى از

 ....کردى فکر

 ....کنین بس:  میزنه داد که مرضیه

 :میگیره سر از حرفشو علی,  میکنن نگاه مرضیه به شهاب و على

 .  کن قبول ودىب مقصر خودت,  من برادر کن قبول

 چیزى درد جز خانواده این و بود اشتباه اول از انتخابت که کن قبول
 .نداشتن برات

 :نمیزاره مرضیه صداي که بزنه حرف میخواد شهاب

 بود هم خانمى و خوب خیلى دختر بود من دوست ستاره کن گوش
 لیمشک میخواستى اگه یا گرفت نادیده نمیشد که داشت برادرى ولى
 به ودب دستت ناصر پرونده که زمانى میتونستى,  نباشه یتزندگ توو

 جور چه ناصر میدونستى خوب خودت چون بدیش اي دیگه کسى
 .میخورى چوبشو دارى که بزرگی اشتباه کردى اشتباه ولى آدمیه
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 هم و شغلتو هم,  دادي دست از زنتو هم خوردي ضربه بد دارم قبول
 یا هستیم مقصر ما واقعا ببین کن فکر خوب بشین ولی رفتی زندان

 . خودت

 میشه بدتر روز به روز مریضیش و مریضه بابا که میدونى خوب
 شده خشک در به چشمش که هم مامان نیست چیزى کم فراموشى

 . برمیگردى کی که

 روى طناب جاى که این نه باشى زندان تو که این نه اونجاست تو جاي
 .باشه گردنت

 
 

,  میکنه مشت دستشو خواهرش زبان زا حرفها این شنیدن با شهاب
 :میگه هم روى بر شده کلید دندونهاى و زیاد نفرت و خشم با

 ...مرگشه تاوانشم میده پس تاوان ناصر

 :میگه حرف این شنیدن با على
 ارچک میدونه خوب قانون نمیکنى کارى تو شهاب گفتم بهت بار یک
 )میده نتکو هشدار حالت به انگشتشو( کارى هیچ تو بکنه باید

 تىحرک بفهمم اگه که کار هیچ نمیدى انجام کارى هیچ میکنم تاکید
 ایستم مى جلوت من دفعه این بدونی بهتره میکنى دارى یا کردى

 !؟ فهمیدى برسه اونجا به کار نزار پس
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 میکنه نگاه علی به خنثی اى چهره با شهاب

 . لیسهپ آقا) میگه مسخره لحنی و کنایه با بعد( فهمیدم نیستم نفهم: 
 

 میخوره زنگ تلفنش میرن که مرضیه و على

 به مربوط هم شرکت. بفرست برام رو آدرس خوبه.....................  بگو: 
 ??? فهمیدى,  باشه افزار سخت

: .............. 

 که میدى نشون هم جورى میدى انجام رو کارها همه امروز خوبه:  
 . هستیم معروفی شرکت

 هکره که میشناسم رو کسى........  کردم نجاشمای فکر میدونم: 
 کرف کنه تحقیق بره هم کى هر که میکنه کارى اون بلده خوب کارشم
 . هستیم بنامی شرکت چه ما میکنه

 تنها انتقام  میرسه هدفش به داره که خوشحاله میخنده بلند بعد
 ساکت خطه پشت که کسی صداى با داره زندگیش توو که هدفیه
 ....... :......میشه

 ..... کارستون ??? کنم کار چى میخوام:

 که برس کارا بقیه به برو هم حالا بشه ثبت تاریخ تو که کارى نترس
 ........ میشه شروع تو اصلیه کار فردا
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 زمان به ذهنش کشید دراز و رفت اتاقش سوى به تماس قطع با

 ......رفت اعدامش
 
 

 :بک فلش
 
 )بیمارستان(

 
 دستاش روى رو سرش و نشسته بیمارستان تخت روى شهاب

 همه این تحمل دیگر که چرا میریزه اشک ؛ میریزه اشک و گذاشته
 بى دنیاى این از شده خسته که چرا میریزه اشک,  ندارد رو عذاب
 . ستاره

 یک و کردند منتقل بیمارستان به اونو شد پاره دار طناب اینکه از بعد
 دوره تا دادند انتقالش زندان به دوباره بعد و بود مراقبت تحت روز

 .بگذرونه محکومیتشو

 همیشه زندان در که پیرمردى برگشت که زمانى هست یادش خوب
 کشیده قفس این به پاش اتفاق یک خاطر به تنها و بود غمخوارش
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 می زنده دوباره اونو که نمیکرد باور دید رو شهاب وقتى بود شده
 . است خودش فرزند انگار هک بود کرده بغل را شهاب چنان بببینه

............. 
 
 . میزد قدم زندان محوطه در

 والیبال حال در هم اى عده و زدن قدم حال در زندانیها از اى عده
 .....بودند کردن بازى

 وبه پیچیده خود دور به اى ملافه و نشسته محوطه از اى گوشه شهاب
 .....است زده زل اى نقطه

 ن می او کنار و آید مى آرامى به)  مهربان مرد پیر همان(  بابا پیر

 ...... شیند

 به نگاهش و برمیگرداند را سرش:  شهاب
 :میکنه صداش آرام صداى با و میفتد بابا پیر

 .....بابا پیر: 

 ? جانم: بابا پیر

 سخته خیلى واسم سال پونزده: شهاب
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 ما . شتگذ چجورى نفهمى که اینقدر زود..... بابا میگذره زود:  بابا پیر
 . میخوریم خودمونو اشتباه چوب داریم الان و کردیم اشتباه خودمون

 ...... بد بابا داره درد بد چوبش ولى

 رو روبه به وباز میده تکون رو سرش و میندازه بابا پیر به نگاه شهاب
 . میشه خیره

 طناب جاى و شده کبود که میره شهاب گلوى سمت نگاهش بابا پیر
 دست و میکشه آهى مونده دیده درد پسر این نگرد روى که اعدام

 یزنهم شهاب شانه بر رو دستش,  میشه بلند گویان یاعلى زانویش بر
 :میگه و

 . دهش تموم استراحت وقت,  بابا داخل بریم شو بلند جان بابا شو بلند

 ...میکنه بلندش و میگیره را شهاب بازوى زیر بابا
 
 

 علاما بلندگو با را اسمش که شتنمیگذ زندان به بازگشتش از ماه یک
 ..... کردند

 ...!!! کردن پیج منو اسم گفت و رفت نگهبانى سمت به

 ???: اسمت: سرباز

 شهاب.....  شه: 

 بود شده کلاف او کردنه مِن مِن از که سرباز
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 .! بزن حرف بکن جون خب,  همین....... شهاب: سرباز

 . مولایى شهاب: میده جواب تلخى با شهاب

 .بیا من همراه خب خیلى زسربا

 اتاق سمت میبره خودش همراه رو شهاب و میشه بلند میزش پشت از
 .زندان رییس

 داخل به را شهاب وبعد میزاره احترام میشه وارد و میزنه در سرباز
 .میبره

 .برى میتونى: زندان رییس

 . میره بیرون بعد و میزاره احترام و میاره بالا دستشو دوباره سرباز

 .شده احضار چی واسه ببینه تا بود منتظر ایستاده همچنان شهاب

 .بشین: رییس
 . همیکن نگاه زندان رییس به منتظر و میشینه و میگه چشمى شهاب

 به البته خوردى مشورت اف بگم بهت که کردم صدات: زندان رییس
 .کنی آمد و رفت میتونى اي محدوده تووي و میشه وصل بند مچ پات

 .یداشت که شغلی به توجه با بدونی رو چیزا این تربه باید که خودت
 
 و میشود بسته  نظر تحت فرد پاى به که است دستگاهى بند مچ(

 از خارج زندانى اگر و میکند عمل شده براش که ریزى برنامه  طبق
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 صداي با و روشن قرمزش چراغ برود فراتر شده تعیین محدوده آن
 زندانى اگر و برگردد قبلی محدوده به که میدهد اخطار فرد به بوق

 )میشود بازداشت انتظامى نیروى توسط باشد داشته فرار قصد
 

 توضیح منتظر و میکنه نگاه رییس به سکوت در همچنان شهاب
 کوتاه تماسى با و برمیداره رو تلفن رییس ولی است بیشتري

 جمع وسایلتو برو: میگه شهاب به بعد و میده رو بند مچ درخواست
 . کن

 . میره بیرون و میشه بلند فکر در غرق شهاب
 
 
 . آید مى بیرون گذشته از همراهش صداى با

 فقط.......  میره پیش درست داره کارا بالاخره پس خوبه........ الو: 
 یادن توو لنگش که خالیه و خط هفت مار ناصر میگم بازم باش مراقب

 . میده درس رو شیطون نمیشه پیدا

 اشپ مچ به نگاهى میکشه صورتش به دستى همیش بلند تخت رود از(
 )میندازه

 .باش نداشته کارى فروشاش خورده با ببین: 
 



  سکوتتاوان 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 28  

 

……………………… : 
 
 میفرستم ت واسه هم رو نفر اولین مشخصات و عکس,  آفرین: 
 باخودت بقیش.

 
……………………… : 

 
 
 بازم ولى ناصر زرنگیه به نه ولى زرنگه هم آدم این سروش آره: 

 مشکوك بهت مطمئنا بده وا زود نیست آدمى سروش.. .... باش مراقب
 روش که بزن حرفتو محکم و کن نگاه چشماش به مستقیم,  میشه
 . کنه اعتماد بهت و بزاري تاثیر

 
: ................... 

 
 ...میکنى کار چى ببینم پس آفرین: 
 
 نگاه خودش به و ایستد مى آینه جلوى و میکنه قطع رو گوشى و

 میزنه دلبخن میکنه

 . کله بى ناصر منه نوبت باشه هم نوبتى: 
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 میزنه وپوزخندى
 
 
 )کلانترى(

 
 بى رناص به ملقب ربیعى ناصر پرونده و نشسته میزش پشت سرهنگ

 .... است مقابلش کله

 ......اند نشسته رویش به رو دستیارش همراه به منفرد سروان و علی

 ?? ربیعیه ناصر پرونده این: سرهنگ
 .قربان بله:  على

 ?? خب: سرهنگ

 شده محول پرونده این قبلا دارید اطلاع که طور همون قربان: على
 پیش براشون که اى حادثه خاطره به....  مولایى سروان جناب به بود

 منفرد سروان)میکنه اشاره دست با(و بنده به پرونده این ؛ اومده
 . شده محول

 . قربان بله: على ?? رسیدین هم اى نتیجه به حالا تا خب: سرهنگ
 توضیحات منتظر که میده نشون و میکنه نگاه علی به سرهنگ
 .....بیشتریه
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 نمایش با همزمان و میشه بلند جاش از و میگه اي اجازه با على
 الاح تا که کارهایى کامل شرح و دادن توضیح به میکنه شروع تصاویر

 :میگه آخر در و دادن انجام

 به شخصى با کله بى ناصر همون یا عىربی ناصر پیش وقت چند قربان
 هنوز ولى,  جنس فروش براى کردن امضا داد قرار جمشیدخان نام

 . هست صورتی چه به و کى مواد جابجایی تاریخ که نیست معلوم

 ناصر فعلا که داده خبر ما نفوذي مامورین از یکى

 و محموله جابجایی تاریخ افرادش از یک هیچ وبه داشته نگه دست
 ر مرز از کردنش خارج

 .......نگفته و
 
 

 نظر زیر رو چی همه دقت با هم شما پس خب بسیار:  سرهنگ
 . ننک جا جابه رو محموله قراره کى ببینیم تا باشید مراقب و بگیرید

 قربان چشم):  هم با همگی(

 سرهنگ جناب)  معترض: ( منفرد سروان

 تو چیزى ؛ جنایتى ؛ قتلى پرونده دوتا موند دلمون به وکیلى خدا
 ....بدید ما به ها مایه همین

 ..... میشه ما قسمت که چیه گیرا ناخن این آخه
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 .....میزنه لبخند و مینوشد را چایش از مقداري سرهنگ

 عدب انتقالیتو ؛ تانکى و توپ و شمشیر و قمه دنبال اگر پس: سرهنگ
  خسته ما دست از انگار.... جنایى شعبه واسه کنم امضا ماموریت این

 ... شدى
 هم هاتون بوکس پنجه و گیر ناخن این و شما نوکر من) هول: ( سروان
 . هستم

 بزنم ترسم مى.... واسمون زیاده تانک و توپ فعلا....نیست لازم....نه
 .والله....  کاریه؟ چه.....  کنم منفجر رو جا همه

 ..... میشه همه خنده باعث حرف این با و
 
 

 .بود شده یوسف رست و نگرانی باعث جدید خبر

 . میره بالا مارپیچ هاى پله از و میشه ویلا وارد سرعت با

 . میشه نزدیک است ناصر کار دفتر که اتاقی به زنان نفس نفس
 که صدایی با ثانیه چند از بعد میزنه در و میکنه تازه نفسی در پشت

 . میشه وارد و میگیره ورود اجازه میبره حساب ان از یوسف

 به رنگ که میکند نگاه یوسفى به متعجب و مشکوك هىنگا با ناصر
 به را خود بلند قدم چند با,  میشه بلند جایش از,  نداره صورت
 . ایسته می مقابلش و میرسونه یوسف
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 ?? خب: ناصر

 دىام میگه و میندازه بالا ابروشو یک میبینه را یوسف سکوت وقتی
 !?? کنى نگاه منو بُزززز مثل که اینجا

 :میده جواب ترس از لرزون صدایی با یوسف رفح این با
 ......که شدیم متوجه الان...... آقا چیزه: 

 .....که........ که

 :میزنه داد شده عصبانى یوسف کردنهاى مِن مِن از که ناصر

 مُفت مردك خوب درمون بی درد و که..... کوفت و که..... درد و که
 ........اهههههه بزن زِرتو بکن جون خور

 :میگه نمیدونه جایز رو سکوت که وسفی

 شروع دیگه یکى با شراکتشو رسولى سروش که شدیم متوجه آقا
 . زده هم به ما با.... و....  با و کرده

 ار حرفش ناصر به کردن نگاه بدون و میندازه پایین رو سرش یوسف
 : میده ادامه

 اصل زده اینجا  رو ش شعبه شرکت اون فهمیدیم کردیم بررسى
 .کلفتیه دُم   آدم رییسش و نیویورکه تو تشرک

 هب میدون از رو خیلیا حالا تا و  نمیرسه پاش گرد به کس هیچ میگن
 . بگیره سرنخى ازش نتونسته هم پلیس حتى کرده در
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 با,  شده سخت براش هم کشیدن نفس عصبانیت شدت از که ناصر
 :میپرسه شده چفت دهانى

 ??... سروش فقط

 آقا بله: یوسف
 
 
 زیر هکن کنترل رو خودش نمیتونه که عصبانیه و خشمگین چنان اصرن

 جلوى داده جرات خودش به که کیه شخص این که میکنه غر غر لب
 . کنه علم قد من

 پرت زمین روى رو چى همه و میکنه حمله میز سمت به عصبانیت با
 ديب صداي که وسایل افتادن با میشه همراه ناصر فریاد صداي میکنه
 حمله یوسف سمت به میکشه که فریادهایی با همچنان میشه ایجاد

 میشه خشک جاش سر یوسف,  میشه ور

 همانند بلند موهاى سبیل ریشو این با ناصر وحشتناك ى چهره
 ....... بگیره رو جونش اومده که است عزرائیلى

 اون من,  میکشم  سروشو من: میگه و میگیره را یوسف یقه ناصر
 شممیکششششششش رو عوضى

 .میبنده چشم ناصر داد با یوسف



  سکوتتاوان 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 34  

 

 میشه پرت زمین به محکم که میکنه ول چنان را یوسف یقه ناصر
 :میزند داد و ایسته می یوسف سر بالاي ناصر

 . مردك کن جمع لشتو تن

 به و برمیداره را ش اسلحه ناصر,  میشه بلند جاش از سریع یوسف
 :میگه یوسف

 . بشن اماده بگووووو مهه وبه کنننن روشننن ماشینوووو بدوووو

 و میکنه یکى دوتا سرعت  با رو ها پله و میگه چشمى سریع یوسف
 میره خودش و بشن اماده میگه همه به.  میرسونه باغ به رو خودش
 سر پشت و میشن ماشینها سوار همه,  میکنه روشن رو ماشین
 . میرن سروش ویلاى سمت به و میکنن حرکت ناصر ماشین

 :میزنه فریاد رناص میرسن وقتى
 آتیش رو خونه بعد و نمیکنین رحم هیچکس به,  بکشین همشونو

 . میرسم خودم اشغالو اون حساب.  نمونه ردي هیچ که بزنین

 رو همه میشن سروش ویلاي وارد و میزنن کن خفه صدا ها اسلحه به
 رحمى کوچکترین بدونه میکشن

 میکنه شروع و میره سروش سمت به و میرقصه سرخوشی با ناصر
 :میگه خنده با همراه و خندیدن

 . شدى اوخ اوخى سروش اوه اوه
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 اون ناصر افراد از دوتا و داره بدي وضعیت خورده تیر پاي با سروش
 سروش نعره وصداى میزنه تیر هم ش دیگه پاى به ناصر,  گرفتن رو

 میچرخه و میخنده ناصر,  میشه بلند

 امشبببببب بشه شبى چه: 
 :میگه و میبره سروش صورت دیکنز شو سر خشم با

 . شکل بدترین به اونم مرگه سزاش بزنه دور منو بخواد که کسى

 و میشه خم, چپش دست به بعد و راست دست به میکنه شلیک و
 مغز میکنه شلیک و میزاره جون بی سروشِ دهان داخل رو اسلحه
 .....دیوار روي میشه پخش سروش

 .... میگیره خون رو جا همه

 از که صورتشو  و درمیاره جیبش از دستمالی و میشه سترا ناصر
 . میکنه پاك شده کثیف سروش خون

 آتیشششش  رو خونه و میریزن بنزین خونه جاي همه ناصر افراد
 ......میزنن

 
 

 راه ناصر که جهنمى در پلیس و نشانی اتش ماشینهاى

 که داشتن آتشی کردن خاموش در وسعى داشتن حضور بود انداخته
 . سوزاند می مرده چه و زنده چه را نفر چندین جنازه خود دل در
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 شدن حاضر حادثه محل در که زمانى دستیارش و منفرد,  على
 . میدیدن رو پیش در که چیزي از بودن متعجب

 . است انسان واقعا ناصر آیا میکرد فکر ش خود با على

 هیانوحش کار این بود اگه که,  نیست نه: گفت سوالش درجواب خود و
 را خود پرونده بار هر و نمیکرد بازي آدمها جون با و نمیداد انجام رو

 . نمیکرد تر سنگین

 ها تلق این کنه ثابت تا نداره ناصر علیه مدرکی که بود عصبانى على
 . بفرسته دار چوبه بالاي رو انگیز نفرت موجود این و بوده او کار

 بهش اون طریق زا میخواست على که بود کشته رو کسى امشب ناصر
 . بشه نزدیک

 آورده در بازى دیوونه جوري این ناصر که شده چی میکرد فکر خود با
?? 

 که میشه وحشى زمانى بود فهمیده,  بود شناخته خوب را ناصر على
 میتونه چه دیگر چیز هر یا و شخص آن. بزاره دمش روي پا کسى
 ...... واداشته کار این به رو ناصر که باشد

 
 

 گاهىن,  خورد زنگ موبایلش که میکرد نگاه تلویزیون به کلافه شهاب
 . داد جواب و انداخت گوشی صفحه به
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 ?? خب: 

: .................. 
 
 . سرداد بلندي خنده حرف این شنیدن با

 .روانى مردك شد عمل وارد زودتر میکردم فکرشو که چیزى اون از: 

 بیاد ناصر ممکنه هرلحظه اتفاق این وجود با کن گوش خوب ببین
 , زیرکه خیلى اون کن جمع حواستو  پس میشناسیش خوب تو اونجا

 . توئه دست زیر اون انگار که کنى رفتار باید جورى
 

: .................... 
 
 این اب من نمیفته اتفاقى برى پیش من نقشه طبق اگه نباش نگران: 

 . میشناسمش وخوب) پوزخند با همراه( کردم زندگى جونور

 موضع از عنوان هیچ به میکنم تاکید عنوان هیچ به کن گوش خوب
 . نیا کوتاه خودت

 
: ..................... 

 
 . سراغت بیاد خودش باید اون,  آره: 
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 از گهب و کنه تحقیر رو تو کار این با میخواد اون بري پیشش نباید تو
 نىبز حرف جورى باید ولى بگیره خودش سلطه زیر رو تو و بالاتره تو
 هک هستى تو این و کنه نفوذ بهت نمیتونه کنه فکر که کنى عمل و

 اگه که نمیري ناصر ویلاي عنوان هیچ به,  میدي نشون راهکار بهش
 و نمیکنی قبول تو گفت اگه,  میریزه بهم مون نقشه همه بري

 ......میگی
 

: ....................... 
 
 . بلدى خوب رو کارت پسر آفرین: 

 یارزش بى چیزه انگار  کن رفتار تفاوت بى تو آورد رو سروش اسم اگه
 . نبوده  مهم اصلا برات و بوده

: .................... 
 
 رستممیف برات رو اسامى و عکسها بقیه میکنى کار چى ببینم آفرین: 
. 

 بدردم والان بودم دنبالشون من که بود زمانى مال اشخاص این
 ......خوردن

 )یزنهم پوزخندى(
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 ونرییسش خود بدست بلکه تو نه و من دست به نه آشغالشونو وجود: 
 ........میخنده وبعد میشه پاك زمین روي از

 .میشه قطع تماس و میکنى کار چى ببینم برو

 خیره سقف به, میزاره مبل پشتی روي و میبره عقب رو سرش شهاب
 میده تکون پاشو عصبی و میشه

 قیاقه کنم تجسم میتونم خوب که آخ ، ناصر.... ناصر....ناصر: 
 ………… آشغالتووو

 عمیق نفس و میبنده آروم رو وچشماش میزنه لبخندى بعد
 .......میکشد

 
 

 مدام و شده هم بیشتر,  نه که کمتر خشمش برگشته که وقتی از ناصر
 هب میده کى به نیست معلوم که رکیکى فحشهاى و زدنه قدم حال در

 نهک آروم خودشو نمیتونه جوره هیچ که انیهعصب اونقدر,  میاره زبون
 جابجایی براي دغدغه بی همیشه میتونست که کشته رو کسی, 

 براي,  اتفاقات این وجود با حالا ولى کنه حساب روش جنساساش
 . بود افتاده اى مخمصه بد توو جمشید محموله جابجایی

 تا و هزد شعبه بود گفته که شرکتى ; افتاد یوسف حرف یاد لحظه یک
 . نداده کسی دست آتویی حالا
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 ...... خودشه آره: کرد زمزمه لب زیر

 :میگه و میده تکون سري و میکشه بلندش ریش روى رو دستش

 من اىبر که کنم کاري باید,  کنم کارو همین باید کاره بهترین این آره
 . کنه کار

 . زد صدا رو یوسف بلند صداى با

 .وندرس ناصر به رو خودش سرعت با یوسف

 !؟ آقا بله: 

 بگو و کنه کار باهاش میخواست سروش که شرکتی همون برو: ناصر
 . اینجا بیارش,  کنم معامله باهاشون میخوام

 با سیگارى و میندازه پا روى پا و میشینه خودش چرم صندلى روى
 جمع حواستو خوب و برو: میده ادامه و میکنه روشن اژدهاش فندك

 . کن

 ...... اجازتون با میرم لانا,  حتما آقا چشم: 
 
 

 و مرده که سروشی,  یوسف,  ناصر عکس به خیره دفترش توو على
 . اومده اسمشون پرونده این توو دلیلی به کدوم هر که افرادیه بقیه
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 اصلی مهره سروش که میکرد فکر خودش با و بود سردرگم و کلافه
 توو ناصر دست که بود مطمئن,  اومده سرش بلا این چرا بوده ناصر
 . نداشت مدرکی هنوز اثباتش براي ولی کاره

 ?? برسونه قتل به رو سروش باید چرا اصلا
 ورد عکسها جلوى از.   باشه داشته محکمى دلیل کارش این براي باید
 می

 عکس به چشمش,  مینشینه صندلی روى,  میره میزش پشت و شه
 زمزمه و برمیداره رو عکس قاب,  شهاب و خودش میافته دونفرشان

 میکنه

 ?? کردى ما و خودت با کارو این شهاب چرا ?? چرا: 

 . میزاره جاش سر رو قاب ناراحتی با
 از میده نشون رو شب 10 ساعت ها عقربه,  میندازه ساعت به نگاهى
 بشه خارج کلانتري از که این از قبل بره خونه تا میشه بلند جاش

 فتگر سمتش به رو پاکتى و زد صدا اونو سربازى

 . بدم شما به که داده در دم رو پاکت این شخصى قربان: 

 !من؟ به: على

 . قربان بله: 
 ?? کیه نگفت: علی
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 . بدم خودتون دست حتما اینو گفت فقط.  قربان نه: 

 ربازس به رو و میگه عجبی لب زیر و میندازه بالا ابرویی تعجب با على

 . بري میتونى تو:  علی

 .میره و همیکن احترام اداي سرباز
 با درمیاره رو دى سی,  میکنه نگاه اونو تووي و باز رو پاکت على

 و میشه وارد, دفترش سمت به برمیگرده, میکنه نگاه بهش تعجب
 . میگیره رو منفرد اتاق شماره و میداره بر رو تلفن

 .....الان همین,  اتاقم بیا سریع: 
 
 
 . همیکن پلی و ستگاهد توو میزاره رو دى سی اتاقش به منفرد ورود با

 ......میشه پخش دیگه فردى و ناصر صداى

 داهاص به بیشتري دقت با و میکنن نگاه هم به تعجب با منفرد و على
 ..... میدن گوش

 ..... میشه بیشتر تعجبشون جملات شنیدن با لحظه هر

 .... میشه تموم دري شدن بسته با صداها

 دي سی مورد در و همیگیر رو سرهنگ اتاق شماره سرعت به على
 ..... میده خبر بهش

 . بروند دفترش به دى سی با همراه میده دستور سرهنگ
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 سی به سرهنگ همراه دوباره و میرن سرهنگ اتاق به منفرد و على
 . میدن گوش دي

 خودکارش با کلافه و میکنه دو آن به نگاهى سرهنگ,  شنیدن از بعد
 . میزنه میز روى

 جدیدي خبر ?? خبر چه رابطمون از: میگه و میندازه على به نگاهى
 ?? نشده

 .....ال قربان نه: على

 بگیر تماس باهاش شده طور هر: میگه و میاد کلامش میان سرهنگ
 . چیه جریان ببین

 . الان قربان چشم:  على

 بیرون دفتر از و میزارن احترام منفرد همراه و میشه بلند جاش از
 ....... میرن

 .... میشه سرهنگ اتاق وارد ناباورانه على یساعت گذشت از بعد

 هر ولى بدن انجام کارایی  ي  شب فردا قراره میگه رابطمون قربان: 
 !!چیه جریان بفهمه نتونسته کرده کارى

 .... درسته دي سی اطلاعات پس: سرهنگ

 مطمئن چیز همه از تا و کنید محاصره کاملا رو منطقه اون فردا
 . نشین عمل وارد نشدین
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 . قربان چشم: 

 .....میکنه على به نگاهی سرهنگ

 کن جمع حواستو خوب پس هستى تو ماموریت این مسوول: سرهنگ
. 

 . قربان چشم: 

 توق وجود با تا میشه خارج دفتر از و میزاره احترام و زمین میکوبه پا
 . بشه آماده دارن فردا عملیات براى که کمی

 نجاما درست کارشونو باید بودن فرصتی چنین منتظر که وقته خیلى
 ...... ببرن بین از رو باند تمامی و محموله این و بدن

 
 

 مافوق فرمان منتظر و بودن کرده کمین جاهاشون در گروهها همه
 . کنه صادر رو حمله دستور که بودن

 بدست سیم بی بودن مناسب زمان منتظر منفرد سروان با هم على
 نور متوجه که,  داشتن نظر زیر رو چیز همه و بود گردش در نگاهشان

 . میشدن نزدیک محل به که شدن ماشینهایی
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 وردم محل به ماشین بر سوار بود پیش در که اتفاقی از خبر بى یوسف
 بیشتر مراقبت براي هم اي دیگه ماشین,  میشد نزدیک نظر

 . میکرد همراهیش

  اطراف به سرسري نگاهی و شدن پیاده رسیدن قرار محل به وقتی
 کامیون به خودش و باشین اطراف مراقب: میگه افرادش به,  انداختن
 یبش و خوش ایستادن کامیون کنار که نفري چند با و میشه نزدیک
 از نفر 2 به بودن اومده نظارت براي هم جمشید افراد از تا 2,  میکنه

 ....... تر سریع...... بیارین رو جنسا زودتر: میگه افرادش

 اب و نزدیک لبهاش  به رو سیم بی میبینه اسبمن رو موقعیت على
 ....... کنید شروع......  وقتشه الان:  میگه ممکن صداي کوچکترین

 مامورین و میشه بلند طرف هر از پلیس هاي ماشین اژیر صداي
 افرادش و یوسف سمت به ملخ و مور مثل زمان کمترین در پلیس
 میشن ور حمله

 پلیس مامورین ایست فرمان و گلوله شلیک و یوسف فریاد صداي
 .......کرده ایجاد بلندي همهمه

 سهاجن ضبط و کشف و باند افراد  دستگیري و درگیرى ساعتی از بعد
 متوجه و میندازه ها شده بازداشت به نگاهی على,  میشه ختم قائله
 لحاص اي نتیجه ولی میده جستجو دستور سریع میشه کسی  نبود
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 رناص علیه نمیتونست او وجود بدون,  دبو پریده مهمش مدرك نمیشه
 . میشن کلانترى راهى و میده برگشت دستور ناراحتی با.  کنه کاري

 
 محموله همچین و داد نتیجه همکاراش و خودش زحمتهاي بالاخره

 و جمشید خودِ الان که میخواست دلش ولی بردن بین از رو سنگینى
 زا رو زمین و میرسید آرزویش به اونها دستگیریه با و بودن هم ناصر

 . میکرد پاك کثیفشون وجود

 منفرد و وعلى میشن فرستاده بازداشتگاه به شده داشت باز افراد
 ........ عملیات گزارش دادن براى سرهنگ دفتر راهى

 
 

 شنیدن منتظر,  شده خیره سقف به و کشیده دراز تخت روى شهاب
 . است عملیات نتیجه

 جواب بوق اولین با و میشه یزخ نیم سریع میخوره زنگ گوشیش
 . میده

 ?? بگو: 
……………  : 

 ربهض یک اینم آفرین پسر آفرین,  میشه تر باز لبخندش کلمه باهر
 . دیگه
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 قاب به میشه کشیده نگاهش,  میخنده و میکنه قطع رو تلفن و
 میره لبانش از خنده ; ستاره عکس

 . میشونمش سیاه خاك به دارم میبینی: 

 شدست به فشار با عصبانیتشو و خشم تمام,  همیکن مشت دستشو
 میده نشون

 . کنه یکسره خودشو کار خودش دست با که میکنم کارى: 

 میخوره گره گلوش توو بغض

,  انداخته روز این به منو که بدم بهش مدال داشتى انتظار نکنه چیه: 
 هخانواد......رفیقم.....زنم.....بودي کسم همه تو.....  ستاره تنهام من

 .....م

 تهخس ستاره آخ  گذاشتى تنها غریبى این تو منو کردى معرفتى بى
 تووش که خوابى.... بخوابم) میگه آهسته( میخواد دلم خیلى..... م

 ارهست دلم.  باشم تو پیش کردم باز چشامو وقتی که نباشه بیداري
 . بود لباش  رو لبخند همیشه که میخواد رو آسمونم

 .....میشکنه بغضش و. ..... آسموووووونم آخ

 ....میکنه گریه و میشینه زمین روى,  میداره بر رو ستاره عکس

 ...... تنهاییش براى گریه
 ...... همدمش نداشتن براى گریه
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 ....... غریبیش براى گریه

 ......کرد حقش در رفیقش که نامردي براي
 
 

 اتفاق شد متوجه یوسف داغون ي قیافه و خراب حال دیدن با ناصر
 رناص به رو افراد بازداشت و محموله رفتن لو خبر یوسف,  افتاده بدي
 مواد انتقال متوجه چجورى پلیس که میکرد فکر زده بهت ناصر داد

 رو مواد جابجایی مسوولیت که فردي و یوسف فقط که درحالى شده
  هم افرادش اخر لحظه تا و داشتن خبر ماجرا از بود کرده قبول

 . بدن تحویل رو مواد قراره کجا و چجوري نمیدونستن

 هم و بود افتاده پلیس دست جنس همه اون اینکه از عصبانى ناصر
 . بود خطر در خان جمشید پیش اعتبارش اینکه

,  یکردم فکري باید و باشه میتونه کی کاره که بزنه حدس نمیتونست
 برسه شخص اون به دستش اگه که میدونست خوب رو این ولى

 هب بلایی.  کند التماس مرگش براي که میداد زجرش دهزن زنده اونقدر
 . بشه بقیه براي عبرت درس که بیاره سرش

 خشمش میکشدددد نعرههههه و میکوبه میز روي محکم رو مشتش
 مونه یا رفیعى ناصر براى شکست این. کنه کم نمیتونه جوره هیچ را

 زارهب بایدن پس بود رسیده اینجا به هیچ از او,  نبود کمی چیز کله بى
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 اون خاندان کل شده,  بگیره ازش رو میدون کسى راحتى همین به
 ولى میکشه,  بکشه آتیش به کرده خیانتی چنین که را شخصى
 . نمیکنه خالى رو میدون

 و اون همراه اول از که میگیره تماس کسى با و میداره بر رو تلفن
 کدام بفهمه و کنه کمکش شرایط این در تا,  بوده قبولش مورد

 هست که کى هر کار.  میزنه زمین داره اونو طور این که ایه حرومزاده
 ..... افتاده جلو هیچ دو فعلا

 از شخص اون صداي  تا کشید طول تقریبا بوق چند خوردن از بعد
 رسید گوش به تلفن پشت

 ……… بلهههه:  چنگیز

 . اعصابه بى هنوزم داره رو داشته که گندى اخلاق همون هنوز
 عوض اصلا معلومه ندیده که چنگیزي از میگیره ش خنده ناصر(

 )نشده

 ............ چنگیز: 

 زبون به رو ناصر اسم ناباورانه چنگیز و میشه سکوت لحظه چند
 . میاوره

 ?? نالوتى خودتى کله بى ناصر:  چنگیز
 داره خاطر به هنوز رو صداش چنگیز که میکنه تعجب ناصر
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 !!!! یادته منو هنوز میبینم: 

 ?? چطورى کله بى نشناسم رو نکره صداى اون میشه مگه: چنگیز

 روزگاري ي یادشه خوب که چرا!!  میکنه تعجب چنگیز لحن از ناصر
 . میذاشت احترام بهش و میبرد حساب ازش چقدر چنگیز

 پیشرفت میبینم حالا ولى بود خانى ناصر ي,  بود احترامى ي قبلا: 
 !! چنگیز شدى نترس)  میگه اکىوحشتن صداى با و...... ( کردى

 خودش به سریع, رو صدا این و میشناسه رو ناصر خوب که چنگیز
 میلرزه ترس از که مصنوعى خنده با و میاد

 ........ من شرمنده:  چنگیز

 . دارم کارت اینجا بیارتت میفرستم افرادمو از یکى: 

 ?? هست توش نونم) خنده با: ( چنگیز
 . نکنی معطل فقط توشه هم نون خور مفت نترس: 

 ...... بچشممممممم اى:  چنگیز

 کرف افتاده تووش که شرایطی به کلافه و میکنه قطع رو گوشى ناصر
 ....... میکنه

 ....... بده انجام باید که داره زیادي کاراي هنوز
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 و لَش آدم همون هنوز کرد نگاش دقت با اتاقش به چنگیز ورود با
 آزاد ست هفته یک تازه که داشت رو شآمار خوب,  بود خور مفت
 زا مگه البته ; بود نشده سربراه و میگشت شر دنبال هم هنوز,  شده
 ي( بشه درست این که بودن شده سربراه کدومشون رفقا جمع اون

 )شهاب بجز البته میگفت ذهنش توو صدایی

 و شده خیره بهش همینطور اومده چنگیز که موقعی از شد متوجه
 بشه جمع حواسش تا میده تکون سري میکنه نگاش

 . چنگیز بشین: 

 .میشینه صندلى روى و میره راه منشانه لات حالت با چنگیز

 خودمونیم ولى.  فرمودین احضار,  خان ناصر گوشم به خب: چنگیز
 که الحق اومد خوشم ایول....  زدى بهم دستگاهى دمو چه خان ناصر

 .... برازندتته

 جمع صورتشو  بود نیومده خوشش یزچنگ چاپلوسیه از که ناصر
 میکنه

 باهات چون اینجا بیاى گفتم ; زدى بهم حالمووووو اه بشین درست: 
 . داشتم کارررري ي

 )میکنه تاکید کار روي و(
 پاشه میخواد چنگیز میشه بلند صندلیش رو از
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 ..... بشین: 

 يرو پاشو میده تکیه میز به پشت روش روبه و میزنه دور میزو ناصر
 فتنر لو از,  میکنه نگاه چنگیز به بالا موضع از و میزاره پاش یکی ونا

 : میکنه اضافه آخر در و میگه جنساش
 به که خبرچینى اون بدونم میخوام داري خودتو روابط هم تو میدونم
 متوجه!!! ?? کیه …… زرنگه خیلى که کنه فکر,  داده جرات خودش

 ?? شدي

 اسم وقتی که چنگیز.  میاد یرتگ خوبى پول کنى پیداش بتونى اگه
 اسروپ داد نشون,( نبود بنده هم رو خدا دیگه میخورد گوشش به پول

 )گوشه

 تراول بسته یک کشو از و برمیگرده میزش سمت به ناصر
 میشینه ; چنگیز جلوي میز روي میندازه و میاره در صدهزارتومانى

 میده ادامه و صندلیش روي

 . کردي تموم کارتو که یوقت بقیش,  الحساب علی این: 

 اى:  گفت و زد برقى چشماش دید رو پول بسته وقتی چنگیز
 . خان ناصر بخواه جوووون شما.....بچشممممم

 بسته کَت,  میگیرمو موشو اون شده جور هر,  بدون شده تموم کارو
 . میدم تحویلت
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 )میزاره جیبش توو و میدارد بر رو پول حرفا این گفتن حین(

 میزنه صدا رو خدمت به آماده همیشه یوسفِ,  ناصر

 ......... یوووووسف: 

 میچرخونه ناصر و یوسف بین نگاهى چنگیز,  یوسف ورود با
 یمیگ یوسف به داشتی  کاري میکنه کمکت و میاد تو همراه یوسف: 
 میده تکون سرشو و( میگى,  گفت چى هر منه حرف,  یوسف حرف.

 )چی معنی به

 ........ چشمممممم:  چنگیز

 ) :میده ادامه حرفشو ناصر(

 . کنید پیدا رو وجود بى اون تا

 ىمیتون حالا,  باشی پُر دست که وقتی تا نشه پیدات هم اینجا دیگه
 . برى

 عمیق نفس و میبنده چشماشو و میده تکه صندلیش به وخودش
 .....میکشه

 . رفتن بیرون اتاق از و کرد اي اشاره چنگیز به سر با یوسف
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 بلند دوري درد از خمیده کمري با شده ش ستاره دلتنگ مه امروز
 طی رو همیشگی مسیر و میپوشه شو بلند مشکى پالتوى میشه
 . برسه عشقش ابدي خونه به تا میکنه

 . میکنه دنبال رو شهاب نگاهش با و نشسته ماشین توو على
 طی رو مسیر همه شهاب سر پشت افرادش از دیگه یکی و علی

 روزیه شبانه کار این شده آزاد نظارت تحت شهاب یوقت از.  میکنن
 رو شهاب تا میاد خودش میشه دلتنگ که زمانهایی فقط و افرادشه

 . ببینه دور از حداقل کنایه و نیش بدون

 و میکنه پارك کناري رو ماشین شهاب میرسن که قبرستون نزدیک
 و میشه ماشین سوار دوباره,  میگیره گلاب و گل گلفروشى دکه از

 . میکنه پارك ستاره مزار نزدیک
 دلش توو دنیا غم میبینه دنیا از بریده اینجور برادرشو وقتی علی

 . میشینه

 هب عشقی درك میشه خلاصه کارش توو زندگیش تمام که علی براي
 .... سخته شهاب عشق بزرگیه

 
 . میرسه ستاره مزار به تا برمیداره قدم آروم آروم
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 به و ایسته می دورتر جایی و میره ابشه دنبال فاصله با هم علی
 ستاره قبر کنار که میبینه رو شهاب.....  میکنه نگاه شهاب حرکات
 هک وگلایی میشوره گلاب با رو قبر سنگ,  میخونه فاتحه و میشینه

 و میکشه دست سنگ روي مرتب و میکنه پرپر سنگ روي آورده
 ...... نیست ممکن فاصله اون از شنیدنشون که میگه لب زیر چیزایی

 صورتشو اشکاي دست با و میلرزه هاش شونه که میبینه رو شهاب
 ....... میکنه پاك

 
 قبر روي دستشو ?? خوبه جات.....  ?? خوبى ام ستاره:  شهاب

 میزنه  لبخند اشک همراه و میکشه

 ديبو پاکتر گل برگ از که تویی. آسمونم باشه بد جات میشه مگه: 
 .... م خسته خیلی ستاره....

 ستاره گوش دَم میخواد که انگار میزاره قبر سنگ روي رو سرش
 بگه چیزى

 اول..... آروم آروم ولى.....  باش مطمئن اینو میبینه کارشو تقاص: 
 خودش فقط,  نمونه ش واسه چیزي هیچ و هیچکس که میکنم کاري
 ..... نبود هیچى.....  نداشت هیچى که زمانى مثل,  تنش پیرهن و باشه
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 نفرت با قبره روي ش تنه نیم که همونطور و میکنه مشت ستشود
 : میگه

 رحم خودش تن پاره به که کسی,  نیست زندگى لایق او مثل آدمى
 ..... نمیکنه
 گره گلوش توو بغض  میکنه نگاه ستاره اسم به و میکند بلند را سرش

 این و بزنه فریاد میخواد دلش باشه خوددار نمیتونه دیگه میخوره
 . کنه خالی رو ضبغ

 میکنه رها رو صداش بالاخره و میگیره آسمون به رو سرشو

 ?? چرااااا.....  ?? من چرا.......  خدااااااااااااااا: 

 ....... میریزه اشک و

 داشت دوست,  برادرشه کشیدن زجر شاهد تر طرف آن على
 کمی و بزاره ش شونه رو دست,  بده انجام براش کاري میتونست
 ......... نمیزاره لعنتی فاصله این ولی......  بده دلداریش

 
 

 روزگارش از شکایت و ش ستاره با حسابی درددل ي از بعد شهاب
 و بشه ماشین سوار تا میشه بلند دوشاشه رو که باري از خسته
 ..... کور و سوت خونه اون به برگرده
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 ونهمید دقیقا,  میخوره زنگ تلفنش خونه به شدنش وارد با همزمان
 دکمه میگیره تماس خط این با که اونه فقط چون خطه پشت کی

 میده جواب و میزنه رو تماس

 ?? شده چیزى: 
..................... 

 
 ..…… چنگیز ……?? خب: 
 
 )میزنه پوزخندى(

 مثل لاقبایی ي آدم به که رسیده کجا به کارش ببین:  میده ادامه و
 )میخنده و( شده متوسل چنگیز

 کمک تشکیلاتش  از بیرون یکی از و میکنه  کارو این میدونستم
 . نداره اعتماد بریاش دورو به دیگه چون,  میخواد

 بخاطر میشناسى خوب خودت که رو چنگیز مثل آدمایی باش مراقب
 . میفروشن هم رو خودشون خانواده حتی پول

................. 
 
 پاى دیگه الان.  بردار  احتیاط با قدماتو,  باش مراقب پس آفرین: 

 . هستن احتیاطی بی ي  منتظر و شده باز ماجرا این توو هم پلیس
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................. 
 
 . هست چی همه به حواست میدونم خب خیلی: 

 بره بیرون میدون از چنگیز کنى کارى میخوام......  راستى

................ 
 
 . باشى موفق برو,  همینه منم منظور دقیقا: 
 . میریزه آب خودش براى و میشه آشپزخونه وارد,  کندمی قطع و

 : میگه بخوره اب تا میاره بالا لیوانو که همونطور

 ……… بشه شیرى تو شیر عجب
 
 

 نگاه ستاره عکس به و کشیده دراز دفترش تووي مبل روي ناصر
 که طوري میکنه زمزمه بار چند رو شهاب اسم خودش با و میکنه

 : میگه بشنوه خودشو صداي خودش

 این خوبی چیز وگرنه بمیرى همونجا که کن دعا.....  ساااااال پونزده
 ...... نشده خنک من دل هنوز.  نیست انتظارت در بیرون
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 و شده آزاد مشروط شهاب که نداره خبر ناصر ; خامى خیال چه ولى
 . گرفتن انتقام فکر توو اونم

 
 تادرخ و باغ و یرهم اتاقش بلند پنجره سمت به,  میشه بلند جایش از
 کردن پیدا واسه رو چنگیز که روزي از هفته یک.....  میکنه تماشا رو

 روزها این,  نشده خبري هنوز ولی میگذره,  کرده مامور خبرچین اون
 ..... میده گیر هم هوا توو پشه به که جوري عصبیه و کلافه حسابی

 ارهمیدبر رو گوشی و برمیگرده میزش سمت وبه میخوره زنگ تلفنش

 .........یوسف بگو: 

 یک,  میشه تر برافروخته  صورتش میشنوه که حرفایی با لحظه هر
 . میان در لرزه به خونه هاى شیشه که میکشه فریادى چنان دفعه

 . میکوبه دیوار به رو گوشی و میفته نفس نفس به عصبانیت از
 هاینک بدون,  آورده سرش رو بلا این که کیه سایه توو آدم این یعنی
 !!!?? میره جلو داره طور همین و بزاره بجا خودش از ردى

 یوسف,  میلرزه دستاش خشم از هم هنوز میکشه ریشش به دستى
 به تلاششون ولی کنن پیدا ردي تا زدن دري هر به که گفت بهش
 توو که موادي بخاطر هم رو چنگیز دیروز ظاهرا و نرسیده جایی

 . کردن بازداشت بوده ماشینش
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 اون کی اخه,  عصبانیه انگاریش سهل این بخاطر هم چنگیز دست از
 خودشم دست از......  میبره اونور اینور خودش با رو مواد همه

 ...... بست امید چنگیز مثل آدمی به که عصبانیه

 : میکنه غر غر خودش با و زدن قدم اتاق توو میکنه شروع ناصر
 .....هست راهی ي حتما....  بزنی جا نباید تو

 خودش حرف از دفعه یک....... بترسی نباید.....  هست راهی ي آره
 کمی انگار آره.....  ترس.....  میشه خیره روبروش دیوار به,  ایسته می

 رک حالا تا انگار...... چیه ترس نمیدونه که کله بى ناصر.....  ترسیده
 یا و کسی شاید که.... میشنوه رو خطر زنگهاي صداي داره تازه و بوده

 ...... بزنن زمین اونو که میخوان کسایی

 : ایستاده جاش سر هنوز شده خشک همونجور
 !!!?? کى …… باشه میتونه کى آدم اون ولی.....  همینه آره

 تو.  نزارم ت زنده و بیارم گیرت میدم قول بهت.....  میکنم پیدات
 ...... کله بی ناصر میگن من به,  افتادي در ادمی چه با نفهمیدي هنوز

 راحت اینقدر بتونه شخص اون که سخته باورش ناصر واسه هنوز
 راه که جوري,  کنه آب بر نقش هاشو نقشه همه و بخونه دستشو

 ..... بمونه خودش کار توو و باشه نداشته بجایی
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 روى که عکسایى به و نشسته میزش پشت عصبى و کلافه على
 , ناصر ; میکنه نگاه چیده میزش

 ..... شیدجم,  یوسف

 رارف دستش از بود تونسته چطور یوسف که میفته ماموریت یاد وقتى
 ; هبش بسته تا داشت کار خیلی هنوز پرونده این میشد عصبى کنه

 اورده رو دى سی که شخصى اون البته و بودن نگرفته رو کاریا اصل
 يتصویر کلانتري بسته مدار دوربینهاي حتی,  ابهامه در همچنان بود

 . بودن نکرده تثب ازش

 میکشه صورتش به دستى,  انفجاره حال در سوال همه این از مغزش
 . میگه هوفى و

 محوطه وبه میره اتاقش کنار پنجره سمت به و میشه بلند جاش از
 به,  شهابه مختص هم ذهنش از اي گوشه,  میکنه نگاه کلانترى
 که یاینجای به شهاب که افتاده اتفاقاتى چه که میکنه فکر گذشته

 بیرونه که الان چرا پس نیست مقصر شهاب اگه,  رسیده هست الان
 . ست ستاره مزار و خونه میره که جایی تنها و نمیکنه کاري هیچ

 فاصله پنجره از و میده تکون سرى,  سرشه توو که فکرایی حجم از
 . کنه بررسی دوباره رو پرونده تا میره میزش سمت به و میگیره

 



  سکوتتاوان 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 62  

 

 این بس از نمیکشه مغز این واقعا دیگه میزاره سرش روى رو دستاش
 یهعل کوچیک مدرك یک حتی شده عصبی کرده پایین بالا رو پرونده

 براي چیزي کردن دستگیر که هم رو اونایی,  نداره همدستاش و ناصر
 ناصر از اونقدر میدونستن چیزي هم اگه یا و نداشتن اعتراف

 . بود بلد خوب رو زيبا قوانین ناصر,  نزدن حرفی که میترسیدن

 از احتمالا هست که کى هر آورده رو دى سی که هم کسی اون
 چیزي و میره آبى زیر داره همین واسه داره ناصرکینه از و خودشونه

 . میفهمه اون بود نشده متوجه ما نفوذى که رو

 انمیخو کارى یک شب فردا:  بود گفته که افتاد نفوذیشون حرف یاد
 یوسف به فقط ناصر پس,  نداره خبر یوسف جز کسى ولى بدن انجام

 یفتهم خطر به زندگیش کل ناصر بشه گرفتار یوسف اگه و داره اعتماد
; 

 همیش نزدیک ناصر به قدم یک انداخت گیر رو یوسف بشه اگه...... آخ
. 

 نگاه بهش و برمیداره رو یوسف عکس و میده تکیه صندلیش به
 : میکنه زمزمه و میکنه

 میارم گیرت بالاخره

 ...... میزند نیشخندى و
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 الس چند که تحقیقاتی به و نشسته کامپیوترش میز پشت شهاب

 توو گاهی چون موقع همون میکرد نگاه بود کرده ناصر مورد در پیش
 خودش سیستم توو ازش کپی یک میکرد کار پرونده رو هم خونه

 . بودن خورده دردش به حال و بود گذاشته

 کاري هر منافعشون حفظ بخاطر میشناخت بخو رو چنگیز و ناصر
 . بودن بسته پشت از نامرده چی هر دست و برمیومد ازشون

 در که بزنه حدس میتونست جورایی ي داشت ازشون که شناختی با
 · بدن انجام ممکنه کاري چه و میکنن فکر چی به  شرایط این

 رو صرنا و کنه در به میدون از زود رو چنگیز تونست,  فکر همین با
 . بزاره ناکام

 سپلی مراقبتهاي این با نبود اگه که جدیدش دوست کمک به البته
 . برنمیومد دستش از کاري هیچ

 ارسال و میریزه گوشیش روى مشخصات همراه رو جدید عکسهاى
 . میکنه

 عملش سرعت به میخوره زنگ تلفنش که نشده دقیقه 5 هنوز
 میزنه لبخندي

 ?? دیدى: 
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............... 
 
 سروش از بعد هستن ها گنده کله از نفر چهار این,  آره: 

............... 
 
 ………… فقط.  میکنی چه ببینم: 

 )میکنه قطع حرفشو خطه پشت که اونی(
 

……………… 
 

 . خوبتم خبراى منتظر  مراقبى که خوبه:  میگه لب به لبخند شهاب

 : میزنه حرف خودش با بلند همیشه مثل و میکنه قطع رو تماس

 داره بازى) میزنه پوزخندى( ناصر براى خلاصن تیر نفر چهار این
 . میشه جالب

 شاید بخوابه میکنه تلاش میشه خیره سقف به و میبره پناه تختش به
 ...... بشه دور میزنه پا و دست تووش که جهنمی از یکم

 
 

 نتونسته و خالیه ناصر دست وهمچنان میگذره هم دیگه هفته یک
 . کنه پیدا ریخته بهم هاشو برنامه تمام که صشخ اون از ردى
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 اینم مطمئنه ناصر جورایی ي گرفتن مواد حمل جرم به هم رو چنگیز
 این مال جمشید وگرنه داره ربط پرده پشت آدم همون به و پاپوشه ي

 . بوده دزدى دله و زورگیرى کار توو همیشه و نیست حرفا

 که جوري کرده پایین ابال رو اتاق بار چند میره رو قدم اتاق توو
 . گرفته درد پاهاش

 . میشه اتفاقا این درگیر فکرش باز و ایسته می پنجره جلوي میره

 هنوز,  داره کامل اعتماد بهش که مونده براش یوسف فقط الان
 . داره برش راه سر از و کنه پیدا رو آدم این بتونه یوسف امیدواره

 همکاراش بین و برده پیش ور کاراش آرامش توو ناصر که سالها از بعد
 گذاشته چرخش لاي چوب که شده پیدا کسى آورده بالا گردنی و سر

 پوکش و جیک به و میشناسه خوب رو ناصر معلومه که کسی, 
 میشه تموم کار که زمانى فقط و میکنه کار سکوت توو,  آشناست

 . میاد در صداش

 رسووت بده نشون خودتو هستى کى تو:  میکنه زمزمه خودش با
………… 

 
 و بیاد سرش هم اي دیگه بلاهاي چه قراره که نمیدونه ناصر هنوز
 بده دست از زده بهم سالها این توو که چی هر قراره
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 هیچکس نه و ناصر نه و سوزیه خانمان آتیش عجیب  انتقام آتیش
 بگیره جلوشو نمیتونه دیگه

 
 

 . میزنن رو اتاقش در که فکره توو همچنان

 تو بیا: 

 میکنه سلام و میشه اتاق اردو یوسف
 جواب دادن بدون ناصر

 ?? خب: 

,  وابهج منتظر میکنه نگاه رو بیرون و یوسفه به پشتش که جور همین
 وسفىی به و میندازه بالا ابرویى,  برمیگرده نمیشنوه جوابى وقتى ولى
 میپرسه مشکوك و میکنه نگاه شده سفید گچ مثل رنگش که

 ?? چته: 

 رخب و بریزه دایره رو,  رو همچى ترس با یوسف که کافیه کلمه همین
 بده ناصر به رو اي دیگه ناگوار

 بستن و میکردن کار ناصر با حالا تا که نفرى 4 همکاري قطع خبر
 بسته قرارداد باهاشون هم سروش که شرکتی همون با جدید قرارداد

 . بود

 دهنمون چیزي نابودي تا یعنى,  فاجعه یعنى خبر این ناصر براي
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 به چشماش سفیدي و میزنه کبودى به رنگش خبر این شنیدن با ناصر
 میره پیش سکته مرز تا و میشه خون رنگ

 ونا به ناصر خشم تیر ممکنه نره بیرون زودتر اگه که میدونه یوسف
 کنه اصابت

 با ناصر که کنه باز درو میخواد میرسه در به تا میره عقب آروم آروم
 میپرسه وحشتناکى صداى

 ?? …… کجا: 

 یسخ عرق از پیشونیش روي میکنه نگاه ناصر به و میگرده بر یوسف
 شده

 میگه خشمگین صداي همان با ناصر

 از میخوام,  بسوزن زنده زنده باید میخوام رو نفر چهار اون همه: 
,  ومبشن زدنشونو زجه صداى میخوام,  بگیرى فیلم شدنشون شکنجه

 امهن وکالت بهشون قبلش,  میشه خنک دلم صداشون شنیدن با فقط
 ادهخانو مردنشون بعد باید.  بکنن من نام به اموالشونو همه که بدین

 ....... منه به کردن پشت سزاي این.  بکشن زجر هم هاشون

 خان ناصر چشم:  یوسف

 . برازندشه شیطان اسم که الحق میکنه ناصر نثار حیوووونی دل ودر
 لکنت اب دوباره و میاد خود به ناصر داد با
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 شم...چ....چ:  یوسف

 .......... بده انجام رو ناصر دستورات تا میره و
 
 

 زنگ تلفنش که بود رفته فرو عمیق خواب در تختش روى بر شهاب
 دنیاي وارد دوباره و کنه باز رو چشماش نمیخواست دلش میخوره

 نداره کردن قطع خیال ظاهرا خطه پشت که کسی اما بشه ها زنده
 میره سیاهى چشماش همین بخاطر میشه بلند جاش از سریع

 میشینه دوباره و برمیداره رو گوشی زود و میبنده رو چشماش

 ?? شده چی: 

 میکنه باز رو چشماش خط پشت فرد نگران و مضطرب صداي از

 روانیه مردك این………?? چى: 

 رس بلایی تا برو سریع ببین,  شده تموم گرون براش خیلی معلومه
 و پاکت توو بزار عکسا همراه و کن تایپ رو آدرس ردهنیاو آدما اون
 پاکت هک کنه تاکید دفعه اون مثل بگو,  کلانتري دَم ببره یکی به بده
 . بدن مولایی سروان دست فقط رو

............... 
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 کن جمع هم رو شرکت دیگه چیزه یک.....  سریع برو خب خیلی: 
 فتهر پیش خوب نقشه قطب اینجا تا کارمون نداریم نیازي بهش دیگه
 . میاد سرش بدتر شرکت شدن بسته با حالا

 . میکنه قطع رو تماس و
 ووت که لذتی میگه کی خان ناصر) تمسخر با( زدم آتیشت بالاخره: 

 انتقام اتفاقا...... میگه کی.....هان نیست انتقام توو هست ببخشش
 میزنه قهقهه عصبی و بخشه لذت خیلی

 ……… خلاص تیر مونده فقط: 

:  میگه و میگیره اسلحه شکل به رو وسط و اشاره انگشت دو و
 ……… کله بی ناصر کن خداحافظى دنیا با ………بنگ

 بره معشوقش با قرار سر تا میشه بلند جاش از
 باشه زهرا بهشت معشوق و عاشق دیدار محل که دیدین دنیا کجاى

 بره سرقرار عزا لباس با عاشق که دیدین دنیا کجاى

 ببره گلاب و گل معشوقش واسه کسی که دیدین ادنی کجاي

 که هستن پلیس مامور دوتا همون لحظات این شاهد تنها خدا بجز و
 . میکنن تعقیب رو شهاب جا همه
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 دیدن به وقتی ولى کرده حس رو مامورها نگاه سنگینیه هم شهاب
 این به که رو چى هر میکن فراموش میشه فارق چى همه از میاد یار

 . میشه وطمرب  دنیا

 خوش من بدون ……? خوبى ام ستاره …… آسمونم سلام: 
 ? نمیاى خوابم به چرا …… معرفت بى میگذره

 اینقدر که تو,  کنم لمست,  ببینمت دوباره خواب توو حداقل بزار
 دیگه اینکه از میکشم چه دارم میدونى …… نبودى نامهربون

 نمیشنوم زیباتو صداي دیگه اینکه از,  نمیبینم ماهتو صورت
 کردى رها اینجا منو نیست انصاف …… بخدا نیست انصاف……
 . نمیدیدم رو روزا این و میمردم تو با منم کاش ……

 ?? بکشم زجر من میاد دلت چطور ?? میبینی منو,  شهاب عزیز
 اشکاش و میشکنه بغضش( بیاره پیشت زودتر منو بخواه خدا از

 )میکنه خیس صورتشو

 گیرهمی صورتش جلوي دستاشو

 هک هم  تو……… بودي تو زندگیم تموم,  ندارم هیچی دیگه ببین: 
 ……… رفتی دستم از

 : میگه آرومی صداي با و میزاره قبر سنگ روي سرشو همیشه مثل
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 ارمنمیز میبینه رو کرد زندگیمون و تو با که کاري تاوان باش مطمئن
 ……که وقتی بره پایین گلوش از خوش آب

 ش ستاره خودشو فقط که جوري میشه گونه نجوا صداش(
 )میفهمیدن

 توانش از تنهایی و غم همه این تحمل نمونده شهاب براي رمقی دیگه
 ستاره گاه تکیه که نیست گذشته محکم مرد اون دیگه اون خارجه

 ....... و سست ست ریخته فرو دیوار ي مثل اون بود
 
 

 شآت هپروند به داشت هزارم بار براي و بود نشسته میزش پشت على
 سرنخی شاید تا میکرد نگاه مواد قاچاق باند و سروش قتل و سوزي
 ینا علت بفهمه حداقل یا و بندازه گیره رو ناصر بتونه و بیاره بدست

 همب حسابى فکرش,  نه یا دارن ربط بهم آیا و باشه میتونه چی اتفاقا
 وارد سربازي و گفت "بفرماییدي" شد زده اتاقش در.  بود ریخته
 همون در و میگیره على  سمت رو پاکتی و میده نظامى سلام میشه
 : میگه حین

 ودهب سرش کاسکت کلاه که نفر یک میگه و آورده پیرمردى یک اینو
 شما به بده که گفته و داده بهش اینو
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 هنوشت پاکت روي چیزي هیچ,  میکنه نگاه پاکت به تعجب با على
 . بود نشده

 هنام که شخص اون:  گفت سرباز هب رو و شد بلند جاش از سریع على
 ?? کجاست داده روبهت

,  درِ پشت:  سرباز بشه خارج اتاق از تا میفته راه جلوتر خودش و
 قربان

 نیمکت روي راهرو تووي که رو شخصی علی سر پشت از سرباز
 میده نشون انگشت با نشسته

 پیرمرده همون ، قربان اونه:  سرباز

 و یرهم سمتش به سریع نامرتب ضعیو و سر با میبینه پیرمردي على
 عجول لحنی با
 ?? داده بهت کى رو پاکت این: 

 هول با و میترسه  کرده خطایی نکنه اینکه از و علی لحن از پیرمرد
 : میگه

 تمداش من,  ندیدمش بخدا,  بود سرش مشکى کاسکت کلاه,  نمیدونم
 تگف بهم اومد میکردم گدایی کلانتري نزدیک همین,  خیابون کنار

 پول از کی گفتم منم,  بیاد گیرت پول یکم زحمت بدون میخواي
 و ااینج بیارم رو پاکت این گفت و بهم داد پول مقدارى اونم میاد بدش



  سکوتتاوان 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 73  

 

 فکر داره که میده نشون و.......( بود چى اسمش......  آقایی یک به بدم
 : میگه) میکنه

 " على سروان …… على آها "

 رو پاکت سریع  نشد دستگیرش رمردپی حرفاي از زیادي چیز على
 آدرس ظاهرا روش که اورد بیرون برگه یک و عکس چندتا و بازمیکنه

 با و شد برابر چند تعجبش برگه خوندن با,  بودن نوشته رو جایی ي
 دور که همونطور افتاد براه سرهنگ جناب اتاق سمت به سرعت
 بره میتونه اون:  گفت سرباز به بلند صداي با میشد

 اجازه صدور منتظر ولی میزنه در سرهنگ جناب اتاق در تپش
 میره میز سمت به و میزاره احترام عجله با میشه وارد و نمیمونه

 على بزنه حرفى که این از قبل و کرده تعجب على شتاب از سرهنگ
 میزاره سرهنگ جلوي بود پاکت توو که رو چیزهایی سریع

 ببینین باید حتما رو اینا قربان اومده پیش خاصی مورد:  علی

 , میکنه نگاه یکی یکی رو اونا و میشه جلب عکسا به سرهنگ نظر
 جرائم که بود معروف هاي قاچاقچی از نفر 4 به مربوط عکسهاى
 میکردن فرار قانون دست از جور یک بار هر و داشتن سنگینی

 گفت و داد سرهنگ دست رو برگه علی
 ببینین هم اینو: 
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 اي نامه کرد خوندن به شروع و گرفت علی تدس از رو برگه سرهنگ
,  بیاد بیاد نفر 4 این سر بلایی چه امشب قرار شده نوشته تووش که

 ……… یعنى:  میگه و میاره بالا سرشو  متعجب

 یک به داده دفعه این,  غریبه شخص همون دوباره,  قربان بله:  على
 دیدهن صورتشو طرف و بوده سرش کاسکت کلاه البته و اورده گدا

 ?? چیه دستور حالا ………

 برسین شما تا,  بیفتین راه و کنید جمع رو نیروها سریع: سرهنگ
 . بدیم دست از رو زمان نباید,  میگیرم رو دادستانی نامه منم

 میشه خارج اتاق از و زمین میکوبه پا و میگه " چشمى" سریع على

 حتوضی رو جریان و میگیره تماس دادستانی با بلافاصله هم سرهنگ
 ذکر آدرسش که مکانی به ورود براي میکنه مجوز درخواست و میده
 ..... بود شهر از خارج باغ ي آدرس ظاهرا که بود شده

 
 

 کرده محاصره رو باغ و اند شده مستقر خود جاهاي در پلیس افراد
 عمل وارد تا هستن خود مافوق دستور و مجوز رسیدن منتظر و اند

 . بشن

 میدن گزارش علی به و میکنن بررسی رو باغ نزما این در نیروها
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 تایید انباري ورودیه در کنار رو بنزین هاي گالن وجود بازرسی تیم
 . میکنه

 . میرسد سر دست به مجوز سرهنگ بعد ساعت نیم

 میره سرهنگ سمت به علی
 ويتو گروگانها شده تایید نامه صحت و کردیم بررسی رو باغ قربان: 

 . نشدن عمل وارد هنوز ظاهرا   ,  هستن باغ انباریه

 . هستیم دستور منتظر

 : میگه و میده تکون سرشو سرهنگ

 نفرو 2.  بشه جلوگیري احتمالی خطر هر از حمله قبل باید خوبه
 کوچیکترین بدون فقط,  کنن خارج رو بنزین هاي گالن تا بفرست
 انهقاحم کار به دست ممکنه,  بشن باخبر ما وجود از نباید فعلا صدایی

 . بزنن اي

 ....... میره دستور اجراي براي و میگه " چشمى" سریع على
 
 

,  نگرانه و کلافه بشدت,  رفتنه رو قدم حال در انباري داخل یوسف
 بسته صندلی به شده بسته دهن و چشمها با آدم نفر 4 انباري کنار

 ارک این بهترینهاي از نفر چهار عبدالله و پیمان ، کاظم ، سجاد.  شدن
 . هستن
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 لیو نیست کار این به راضی قلبا شده گرفتار بدي دوراهیه در یوسف
 احتم نه که ممکن و داره بدي عواقب ناصر دستور از سرپیچی میدونه

 ناصر روزها این نمیخواست رو یکى این میده دست از خودشو جون
 رو مخالفتی کوچکترین تحمل که طورى بود شده ترسناك خیلى
 کسی اینکه به برسه چه میکنه برخورد خاطی اب شدت به و نداره
 . بگیره نادیده اونو ویا بزنه دورش بخواد

 اب هنوز.  میکشه "هوووفى" و میکشه سرش موى به دستى یوسفى
 زده کاري هر به دست زندگیش توو درسته,  درگیره خودش وجدان

 . وحشتناکه واقعا کشتن مدل این ولی

 صحبت پلیس:  میشه بلند پلیس بلندگوي صداي هنگام این در
 کار لطفا گرفتین گروگان رو نفر 4 اینجا که میدونیم ما میکنه

 . بشین خارج و بزارین سرتون روي دستاتونو,  نکنید اشتباهی

 کاملا باغ نکنین اشتباهی کار,  باشین ما مامورین نگاه تیرس در لطفا
 …… پلیسه محاصره در

 اى گوشه به کس هر و یشنم هول یوسف افراد صداها این شنیدن با
 . میکنن شلیک به شروع و میبره پناه

 درگیري و میدن رو باغ تووي افراد شلیک جواب متقابلا هم پلیس
 . میشه شروع



  سکوتتاوان 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 77  

 

 یرهم بنزین هاى گالن دنبال سریع و میکنه استفاده موقعیت از یوسف
 اهر دنبال حداقل باید.  نبود سرجایش گالنها ولی کنه تموم رو کار تا

 پشت,  میره باغ پشت به بره بیرون مهلکه این از تا باشه اريفر
 اسم روي و میاره در جیبش از تلفنشو سریع و میشه قایم درختی

 : یگهم افتاده نفس نفس به ترس و دوییدن از که صدایی با میزنه ناصر

 کنین فرار باغ توو ریختن پلیسا رفتیم لو خان ناصر

 : میشنوه ایست فرمان میاد ونبیر که درخت پشت از میکنه قطع و

 بزن زانو و سرت رو بزار دستاتو

 از نفر 2,  میده انجام گفتن رو کاري خطه آخر دیگه این یوسف براي
 از عدب,  میزنن دستبند دستاش به و میشن نزدیک بهش پلیس افراد

 . میشه تموم هم قائله این ساعت نیم
 یهراه و میشه ازيپاکس باغ و میکنن دستگیر رو همه پلیس مامورین
 ..... میشن کلانترى

 
 

 میخوره زنگ تلفنش بعد ساعت یک برمیگرده خونه به که شهاب

 ?? خب: 

........................... 
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 دهز لبخند مدتها از بعد میشه بازتر لبهاش میشنوه که اى کلمه هر با
 به داره بالاخره میده رو خوب کار یک پاداش بهش داره دنیا انگار

 . رناص بدبختیه بجز باشه میتونه چی اون و میرسه میخواد که زيچی

 زنگ یعنى این و کنه کمک بهش که نیست هم یوسفى دیگه حالا
 . باشه فرار فکر به فقط باید الان,  ناصر براى خطر

 جلب خط پشت شخص حرفهاي به توجهش و میاد بیرون فکر از
 میگه معلومه شادیش که لحن همون با ; میشه

 از نباید میفته فرار فکر به ناصر اتفاق این وجود با کن وشگ: 
 سوراخ یک دنبال الان اون ……… نباید ………کنه فرار دستمون

 . بشه پنهان که موشه

 رسیده بهت گفتى که بزرگت مادر خونه ببرش ببین
.................. 

 
 چند از,  بدي انجام باید کارو این,  بدزدینش شده ……… نمیدونم: 
 . بگیر کمک رنف

 تخود نمیشه دیگه جایی بیام میتونم محدوده اون تا فقط من ببین
 هست پام به ردیاب میدونى که
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.  بندینب پاشو و دست و زیرزمین توو بزارینش گرفتینش اینکه از بعد
 ?? شدى متوجه

...................... 
 
 . خبرتم منتظر: 
 

 زل چشماش به همیر ستاره عکس سمت به و میکنه قطع رو تماس
 میگه درد با,  نیست خبري قبل لحظه چند لبخند از میزنه

 ……… ستاره آخ.  میرسم دارم,  میخواستم که چیزى به بالاخره: 
 حالی چه میفتم,  کرد ما با که کارایى و حرفاش یاد وقتى نمیدونى

 . میشه برابر چند انتقامم لذت فقط میشم

 رو بلا اون که موقع همون,  کند خودش دستاي با خودشو گور ناصر
 . آورد سرمون

 وخودش همیشه,  بشه کشیده اینجا به کارش کرد نمى فکر وقت هیچ
 و میدونست  بقیه از باهوشتر و زرنگتر

 ......... میزنه پوزخندى
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 ول چطور نمیشه باورش,  میشه خشک جاش سر ناصر,  یوسف تلفن با
 ……!!!! ?? شده نزدیک من به قدم به قدم که کیه این,  بودن رفته

 دست از رو خونسردیش,  میچرخه خودش دور عصبی ناصر?? کی
 رارق مشابه شرایط توو بارها کنه چکار باید الان که نمیاد یادش و داده

 رقف قبل هاي دفعه با بار این که میگه بهش احساسش ولی بود گرفته
 رایطش این از رو خودش و بکنه حسابی و درست فکر ي باید,  میکنه
 …… کنه غلبه بهش ترس نباید بکشه بیرون

 اتاق گوشه گاوصندوق  سمت به و برمیداره ساك ي کمد از شتاب با
 . میریزه ساك توو رو نیست و هست که چیزي هر سریع و میره

 یوسف دستگیرى با میدونه خوب چون بشه دور اینجا از سریع باید
 یک به باید سپ میاد سراغش زود یا دیر پلیس و خطره در اونم

 . بشه خارج ایران از فرصت سر و بره پناهگاه

 ىول,  فراره براى موقع بهترین و شده تاریک هوا میزنه بیرون ویلا از
 …… انتظارشه در چى که دونه نمى

 تهمیف راه,  بشه شناسایی مبادا,  نمیره خودش ماشین با احتیاط براي
 نفر یک که نگرفته لهفاص ویلا از قدمی چند هنوز بگیره تاکسی ي تا
 و دست و تقلا به شروع ناصر,  میزاره بینیش روى دستمالی پشت از



  سکوتتاوان 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 81  

 

 نیاىد به و میشه بیهوش بالاخره و نمیده اي نتیجه ولی میکنه زدن پا
 . میره فرو خبرى بى

 و انمی کمک به بودن شده تطمیع پول با قبلا که ناصر افراد از نفر 2
 و کنه کاري نتونه اومد هوش به گها تا میبندن پاهاشو و دست سریع

 . میزارن ماشین عقب صندوق تووي اونو

 تا شما کار آقایون خب: میگه نفر دو اون به و میشه ماشین سوار
 . ندیدین,  دیدین شتر,  شناسیم نمی رو همدیگه دیگه ما,  بود اینجا

 شهاب اسم روي و برمیداره رو تلفنش حرکت حین,  میفته راه و
 بوق همون همیشه معمول طبق,  میشه تماس برقراریه تظرمن و میزنه

 ……… میده جواب شهاب دوم

 ………… الو: 
 
 

 نکشیده زنگ دومین به,  باشه خوابیده موبایل روى انگار که شهاب
 بود تماس این منتظر که بود ساعتی چند,  میده جواب

 ?? شد چى: 

....................... 
 
 میزنه پیروزى جنس از لبخندى و میشه خوشحال خبر شنیدن با
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 زیرزمین تو بندازش  کردیم صحبتشو که جایی همون ببرش: 
 ببینم شدنشو له میخوام,

................... 
 
 صندلى روى ببندینش حتما باشه حواست: 

.................... 
 
 ستاره عکس به نگاهی,  میزنه پوزخند( ……… کنم میخوام چکار: 

 کارستون) میده ادامه و میره نصبه قاب که جایی سمت به و میندازه
 به کاش کنه آرزو کنه خودشو مرگ آرزوى میکنم کارى ………

 ………… اعزائیلش بدست نه میفتاد گیر پلیس دست

 هست وجودش توو که نفرتى تمام با

 قهقهه و میشم زندگیش عذاب بدترین,  بدتر خودش از میشم یکى: 
 میزنه

 ، زخم ، درد جنس از اي خنده باشه ىخوشحال از که اي خنده نه(
 .......) عصبانیت,  نفرت

 میره لبش از خنده

 میگیرم بازى به رو روانش و روح: 

................. 
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 گذشته شهاب اون شهاب این ندارم دادن دست از براى چیزى من: 

 متحرکه مرده ي فقط جلوته که کسى این,  کشتن رو شهاب.  نیست
 ………… همین

 میکشه ستاره عکس به دستی میکنه قطع رو تماس و

 ونباهام که کارى انتقام بالاخره,  میشد باید که همونی,  شد بالاخره: 
 هزار) میبره بالا صداشو خشم با( بار هزار که جوري میگیرم رو کرد
 ……… کنه مرگ آرزوى بار

 میگه بغض با و میزاره ستاره عکس روي پیشونیشو

,  میخواد صداتو دلم میشم نابود دارم,  معرفت بى خوابم به بیا: 
 صورتش از اشکى قطره ……… شیطنتاتو ،  هاتو خنده ، نگاهتو
 دراز و میرسونه تختش به رو خودش افتاده هاى شانه با و میفته پایین

 ………… میره خواب به روزهاش این آرامبخش قرص با و میکشه
 
 

 گذاشت کلانترى به قدم سرحال و خوشحال عملیات اتمام از بعد على
,  دمیرسی نتیجه به داشت پرونده این بالاخره اینکه از بود خوشحال. 
 اون از مهمتر و بودن کرده دستگیر رو یوسف مثل آدمی اینکه از

 هک چرا…… ناصر به,  میرسید پرونده این قسمت بهترین به داشت
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 به,  داشت خبر ناصر کارهاي همه از و بوده ناصر  راست دست یوسف
 . نمونده ناصر  به رسیدن به چیزى دیگه: میداد امیدواري شخود

 تا ببرند جداگانه اتاقهاي به رو نفر 4 اون و یوسف داد دستور على
 . نبود وقت کردن تلف براي فرصتی بشن بازجویی

 رو نتیجه سریع گفت و بدن انجام رو بازجویی تا کرد صدا رو نفر چند
 . رفت دفترش سمت به خودش و بدن گزارش بهش

,  بره یوسف پیش پر دست با تا میدید رو نفر 4 اون اعترافات باید اول
 . نمیکرد اعتراف راحتی این به یوسف قاعدتا

 میز روي رو گزارشها منفرد ستوان ساعت 2 گذشت بعداز بالاخره
 هر تقریبا,  کرد مقایسه هم با و کرد آنها به نگاهی علی,  گذاشت علی

 که,  بود یوسف بازجوییه وقت حالا,  نبود گفته چیز یک نفر 4
 . بده انجام اونو میخواست خودش

 اقات سمت به,  میکنه ترك رو اتاق و برمیداره رو پرونده,  میشه بلند
 صندلى روي که میبینه رو یوسف میشه که وارد,  میره بازجویى
 هک سربازي,  شده خیره میز به و دستاشه به دستبند هنوز و نشسته

 میکنه صدا رو بود ستادهای در پشت

 . کن باز دستاشو:  علی
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 اتاق از و میزاره احترامی یوسف دستهاي کردن باز از بعد سرباز
 . میره بیرون

 برانداز رو یوسف  جدى نگاهى با و میشینه یوسف روى به رو علی
 مشغول دستش زیر پرونده با رو خودش که همینجوري و میکنه
 میگه یوسف به میده نشون

 . ت پرونده مسئول هستم مولایى على انسرو: 

 میده ادامه میشه خیره صورتش به بار این

 میشنوم خب: 

 میده نشون منتظر رو خودش و

 ?? بگم چى: یوسف
 
 

 مکث. (……. میخواستى و کردى که کارایى همه,  چیزو همه:  على
 ینکرد و بکنین میخواستین که کارایى بگم بهتره) ومیگه میکنه

........ 

 ?? میشى متوجه که منظورمو:  میگه و میزنه وزخنديپ و

 ?? کنین کار چى بنزین هاى گالن اون با میخواستین امروز بگو حالا
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 از که البته و بودین بسته صندلی به وضع اون با که نفرى 4 اون
 روى ور کلامش تاثیر تا میکنه مکث( بودن گلستان و گرمابه همکاران

 ?? بودن عیتوض اون توو چرا) ببینه یوسف

 خیره میز به همچنان و نمیده علی سوالهاي به جوابی هیچ یوسف
 ……… میمونه

 میگه و میشکنه رو سکوت دوباره على

 ?? میشنوم خب: 

 ناصر با  نفر چهار اون که درحالى بکشین نفرو 4 اون میخواستى چرا
 !!!! میکردن کار

 ?? بیارین سرشون رو بلا این داد دستور که شد چى

 ……… میکنه مکث رهدوبا
 که شد چى بوده شما کار هم آدماش و سروش کشتن که میدونیم ما

 ??  وحشیانه شکل اون با کردین کارو اون

 ?? خواست اینو تو از ناصر چرا

 ?? بوده چی دلیلش

 . نمیشناسم اسمى همچین من ?? کیه ناصر: یوسف

 ?? نمیشناسى که: 
 ?? میشناسن خوب ناصرو هم و رو تو هم نفر 4 اون چطور پس
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 ینهبب میخواد میکنه نگاه یوسف به تیز و میکنه جمع چشماشو علی
 . چیه حرفش شنیدن از یوسف واکنش

 . میاد بنظر خونسرد همچنان یوسف ولی

 . گفتن دروغ بهتون:  یوسف
 با( آرههه گفتن دروغ جااااا یک,  باهم,  نفرشون 4 که:      على

 )میگه اینو  تمسخر

 ……… ستنه آدمایی عجب

 میگه آرومی صداي با و میاره نزدیک سرشو کمی

 ……… اینکه یا همممممم میگی دروغ داري تو یا: 
 
 

 به , نکن تر سنگین هست که اینى از پروندتو و بگى چیزو همه بهتر
 همکارى اگه ولى شاخته رو اعدام و پُره خطتت چوپ کافى اندازه
 به ?? ممهومممم ……… گرفت تخفیف ت واسه بشه شاید کنى

 ?? هومممممم.  بکنم بهت میتونم که لطفیه بهترین این نظرم

 . همیکن نگاش منتظر و میده تکیه صندلیش به دوباره و میره وعقب

 . ندارم گفتن براى چیزى من:  یوسف

 ?? نداري که:     على

 !!!? هستی وضعیتی چه توو و کجایی نمیدونی هنوز اینکه مثل تو
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 سوالهاي همین و اینجا بیارمت روز هر هک نداره کاري من براي
 زا و میشی خسته که تویی این شغلمه این,  بپرسم ازت رو تکراري

 . میکشی عذاب بلاتکلیفی این

 ريناص دیگه اینجا,  بکنى فکراتو خوب بهتره,  خطه آخر دیگه اینجا
 داري کی واسه,  باش خودت فکر به,  برسه دادت به که نیست

 !!!!!?? کرده بازي خیلیا جوون با که کسی با,  قاتل ي,  میپوشونی

 چه بکنی اعتراف تو چه میکنیم دستگیر اونم ما هرحال به چون
 فقط من بوده کافى دستگیریش براي نفر 4 اون اعتراف,  نکنی

 اینکه مثل ولی بدم نجاتت دار طناب از و کنم کمکت میخواستم
 ……… خوب بسیار.  خواى نمى خودت

 نیاز ناصر دستگیریه واسه یوسف اعتراف به که میدونه خوب على
 گول شاید تا میزد دستی ي اصطلاح به یوسف داشتبه ولی داره

 . کنه اعتراف و بخوره

 دوانمو,  میشه بلند جاش از و بنده مى رو بود باز جلوش که اي پرونده
 بره میخواد و نداره نیازي اون اعتراف به دیگه که میکنه

 هچ بزنی حرف چه تو,  میگم خودت براى بکنى فکراتو خوب بهتره: 
 کافیه شده جمع ت علیه بر که مدارکى همین,  داره بالاى سرت نزنی
 . میمیري راحتتر وجدانی با اونجوري حداقل ولی
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 . یدکن صبر:  یوسف   میکنه صداش یوسف که بره میخواد و برمیگرده

 راه دیگه که کرده قانع رو یوسف و داده نتیجه ظاهرا علی حرفهاي
 ……… ترسیده مرگ از هم شاید,  نداره نجاتی

 لیو میزنه رضایت  از لبخندي ایستاده یوسف به پشت هنوز که على
 خودش به تفاوتی بی چهره میچرخه یوسف سمت به که زمانی درست
 میکنه نگاه یوسف به و میگیره

 میبینه رو على شده زوم نگاه که یوسف

 ?? نمیکنن عدامما کنم اعتراف اگه یعنى:  یوسف

 میگه و میاد جلوتر على

 ت پرونده توو حتما,  بگیرم تخفیف ت واسه که میکنم خودمو سعى: 
 ?? خب ……… کردي همکاري پلیس با که میکنم ذکر

 اصرن حالا تا حتما کافیه کشی وقت دیگه میکنه فکر خودش با یوسف
 بهتره لانا بود آورده بجا رو رفاقت حق هم اینجا تا اون,  کرده فرار

 کرف این با,  باشه مونده راهی اگه البته,  باشه خودش نجات فکر به که
 زدن حرف به میکنه شروع و میده تکون سري

 علی صورت توو تعجب و بهت هرلحظه یوسف اعترافات شنیدن از
 ……… میشه بیشتر

 
 



  سکوتتاوان 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 90  

 

 میخورد که قرصایی بخاطر حداقل میکنه باز چشماشو شهاب
 به فقط البته بخوابه کمی زندگی هاي دغهدغ از دور به میتونست

 . بمونه سرپا بتواند که اي اندازه

 سمت به میگردونه بر رو سرش و میشه خیره سقف به لحظه چند
 خیرب صبح و سلام لب بر لبخند,  تختشه کنار دقیقا که ستاره عکس
 دراز رو دستش,   میبینه اونو داره و کنارشه ستاره که انگار میگه

 بلند جاش از و میزنه عکس بر اى بوسه برمیداره رو عکس میکنه
 . میشه

 قاب کنار دقیقا که رو موبایلش و میزاره سرجاش دوباره رو عکس
 داشته تماس یک,  میندازه ش صفحه به نگاهی و برمیداره بود عکس
 میشه برقرار تماس دوبوق از بعد و میزنه شماره روى سریع

 ?? شده چی الو: 
……………… 

 ووت مدتی ي میخوام دارین نگه دست فعلا,  نرسیده وقتش نوزه,  نه: 
 و رصب که بمونه حالت این توو اینقدر میخوام,   باشه بیخبري دنیاي

 کشیدنشه زجر اول هنوز,  بشه تموم تحملش
……………… 

 استراحت واسه اونو ما باشه یادت بود همین هم اول از ما قرار: 
 خیلی طعم من مثل قراره شهبا آسایش توو نیست قرار,  نیاوردیم



  سکوتتاوان 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 91  

 

 مزخرفیه حسه چه ناامیدي حس بفهمه باید,  بچشه رو چیزا
……… 

 رومآ انگشتشو میکنه نگاه ش ستاره عکس به دوباره و میکنه مکث
 ادامه و میکنه نوازش رو ش ستاره داره که انگار میکشه صورتش روى
 میده

 که جورى بده دست بهش بودن معلق ،حس پوچى حس میخوام: 
 همهبف میخوام,  نباشه بند جا هیچ به دستش کنه کار چى باید ندونه

 جورى میتونه,  باشه کثیف رحمو بى میتونه خودش مثل هم دنیا
 بفهمه میخوام………… برداره زخم,  بکشه درد که بزنه زمینش

 بده پس تقاص باید هم دنیا این توو

 ………… نداره گله داره عوض که چیزي
 

 حفظ ظاهري با همچنان کنه باز رو یوسف زبان بود تونسته بالاخره
 قولی به و یوسف حرفهاي اتمام از بعد میکرد نگاه یوسف به شده

 گذاشت اون جلوي برگه چند و خودکار اعترافاتش
 کن امضاء و بنویس رو گفتى الان که چیزهاى کمال و تمام: 

 که در نزدیک,  برمیداره رو ش پرونده,  میشه بلند صندلى روى از
 سروان جناب:  میزنه صداش یوسف میشه

 برمیگرده على
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 ?? بله: 

 ?? دیگه هستین حرفتون روى:  یوسف

 میکنه کوچیکی اخم و میخوره گره ابروهاشو على

 میگیره قاضى رو آخر تصمیم هرچند میکنم رو تلاشم تمام و هستم: 
. 

 رو تلاشم بازم ولى میبودى روزى همچین فکر به قبل از باید تو
 دبای,  سرهنگه اتاق مقصدش,  میره بیرون بازجویى اتاق از و میکنم

 . میداد قرار اعترافات جریان در رو سرهنگ

 , میشه وارد میشنوه که رو سرهنگ "بفرمایید"صداى,  میزنه در به
 . بشین بیا:  میگه  " آزاد " سرهنگ متقابلا و میده سلام

 نشستن حین در,  میره صندلى سمت به و میکنه اطاعت على
 !?? نه یا رسیدین اى نتیجه به خب:  میپرسه ازش سرهنگ

 مدارك الان نفر 4 اون و یوسف اعترافات وجود با,  قربان بله:  على
 حکم شما میمونه فقط که داریم ناصر بازداشت براى محکمى

 و کنیم اقدام سریعتر چه هر ما تا بگیرین دادستان از رو بازداشتش
 نتونه که لازمه کشور از خروجش واسه هم ممنوعیت حکم ي البته
 . کنه فرار
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 که اتفاقاتى چه و بازه پرونده این ساله چند دارین اطلاع که شما
 . بشه خارج ما کنترل از اوضاع بزاریم نباید دیگه,  نیفتاده

 پرونده سختترین  از یکی پرونده این و یادمه خوب آره:  سرهنگ
 . شهب بسته همیشه براى دفعه نای امیدوارم که داشتیم که بوده هایی
 راهی هیچ,  گرفت نادیده نمیشه ناشناسو فرد اون کمک که البته
 ینن پیدا  هم انگشت اثر یک حتی ها بچه,  نیست شناساییش براي

 میخواد و شده خسته وضعیت این از نیست عجیبی چیز گرسنگی
 همیبر بالا  رو صداش,  اینجاست چرا و افتاده اتفاقی چه بفهمه زودتر

 ?? ى ي ي ي آهااااااااااي نیییییست اینجاااااااااااااااا کسیییییى: 

 شماهاااااااااامممم با کریننننننننننننننننن

 هستینننننننننن کیىىىىىىىى هاااااااا شماااااااااااااا
 کنیددددددد بازززز دستموووووو بیاااااااااایننننننن

 لعنتیااااااااااااااااااااا

 آهاىىىىىىى

 اي دیگه صداى میپیچه خالی فضاي توو که خودش صداى جز ولى
 و عصبى آورده اینجا به اونو کى اصلا و شده چی نمیدونه.  نیست
 با همراه هک اینقدر میکنه تقلا کنه باز دستشو میکنه سعى بازم کلافه

 از , میپیچه دستاش تووى بدى درد میفته زمین روي پشت از صندلى
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,  میشه بیشتر سردردش,  میکشه فریادي و میبنده چشماشو درد
 تا هبش طرفى یک حداقل میکنه تلاش گرفته قرار بدي وضعیت تووي

 هدیگ,  کنه آزاد  فشاره تحت و گرفته قرار صندلى زیر که دستاشو
 جا لاحا,  نبوده وضعیتی همچین توو حالا تا بشه نمیتونه این از بدتر
 ینا توو اونو میداد دستور نبهشو شب تا صبح که اونایی از یکی داره

 بخنده ریشش به و ببینه وضع

 میکشه عربده,  گذشته فریاد از کارش........  میشه عصبى

 ?? هستیننننننننننن کجا آشغالاااااااااا آهااااااااىىىىى: 

 میکشممممممممممم تکتونو تک

 ........افتادینننننننننننننن در کسىىىى بد با

 ناصر فریادهاي و ایستاده در پشت هابش روزهاي این گوش و چشم
 و میگه "خوندي کورى" ناصر تهدیدهاي جواب در,  میشنوه رو

 میزنه پوزخندي

 بازم بسته پاى و دست وجود با کله بى ناصر آدمى همون هنوزم: 
 که حالى در …… بازم …… میکنى تهدید بازم میخونى کورى

 قلدرى داري زمبا نمونده دورت آدمی و خالیه دستت دیگه میدونى
 یعنى میکنى ترك اخلاقاتو این همه نداره اشکالى ولى میکنى
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 باعث تو که هست بیرون اون کسى چون کنى ترك که مجبورى
 ……… کنه نابود رو تو میخواد اونم و شدى نابودیش

 به داره وقتی بگه ناصر صورت توو رو حرفا این داشت دوست خیلی
 . نیست وقتش الان یدونستم ولی میکنه نگاه سنگیش چشماي اون

 ىب دنیاى با فعلا رو ناصر و میره بیرون میگیره فاصله دیوار کنار از
 میزاره تنها خبریش

,  کشید ینفس بگیره قرار پهلو به تقلا کلی از بعد بود تونسته که ناصر
 بشدت,  میسوخت گلوش بود کشیده که فریادي همه اون از بعد

 ..... میکرد بیشتر بیشوعص حال این و بود گرسنه و تشنه
 
 

 و رفت سرهنگ اتاق به شد مطمئن نیروها آمادگی از وقتی علی
 از بعد و گرفت رو بود رسیده بدستش فکس طریق از که مجوزى

 . افتاد راه لازم سفارشات
 نیروها,  میرسن ناصر ویلاى به طولانی نچندان زمان گذشت از بعد

,  هندار پشتی در ویلا سفیو حرفهاي طبق,  میشن مستقر ویلا اطراف
 میده رو عملیات شروع دستور نیروها وضعیت از اطمینان از بعد علی

 از بعد,  میشن خونه وارد دیوار روي از ویژه گروه افراد از نفر چند و
 ویلا طرف به احتیاط با و میشن باغ وارد افراد ورودي در شدن باز
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 به على بینن نمى رو کسى ویلا داخل نه و باغ تووي نه میکنن حرکت
 چک رو اتاقها,  میروه بالا طبقه  نفر چند همراه و میکنه اشاره پله راه

 همیش اتاق وارد بیصدا قدمهاي با علی بازه اتاقها از یکی در,  میکنن
 و میچرخه اتاق تووي نگاهش ناصره کار دفتر معلومه اتاق شکل از

 اصرن میشه همتوج شده خالی کلا که میفته باز گاوصندوق به چشمش
 کرده فرار

 میزنه در به مشتى عصبانیت از على

 کرده فرار لعنتییییییى: 

 میکنه تلفن سرهنگ به و میاد پایین ها پله از

 . برده هم رو مدارك و اسناد تمامی قربان کرده فرار: 

 !!!?? چطور:  سرهنگ
 خالیه قربان بود باز هم صندوقش گاو و نبود ویلا تووي هیچکس: 

 ممنوع باید کردن خبرش حتما.  بوده تر زرنگ ما از معلومه ودب خالى
 که وقته اون و بشه خارج کشور از لحظه هر ممکنه چون بشه خروج
 . نمیرسه بهش دستمون دیگه

 دادستان کردم کارو این من شما رفتن از بعد نباش نگران:  سرهنگ
 پلیس به کردیم اعلام رو خروجش ممنوع حکم داده دستورشو

 تا کردیم فکس عکسشو هم مرز پلیس به,  شده گفته گاههافرود
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 وقت اول صبح فردا هیچى که امشب ولى کنن جمع حواسشونو
 به امشب حتى,  کنن چاپ تا میدیم هم ها روزنامه به عکسشو

 مواظب شبشون گشت همین توو که میدیم عکسشو گشتیهامون
 باشن
 برگردین اداره به بهتره دیگه شما

 قربان بله: 

 تحرک کلانتري سمت به ویلا پلمپ از بعد و میزنه صدا افرادشو لیع
 . میکنن

 میکنى تکرار مدام لب زیر و میشه دفترش وارد عصبانیت با على

 ……… لعنتى لعنتى لعنتى: 

 قدم اتاق تووي على میبینه و میشه وارد منفرد میاد اتاق در صداى
 دوباره چون,  میده حق بهش البته و عصبانیه هم چقدر و میره رو

 . بود پریده قفس از مرغ

,  میریزه لیوان تووي آب کمى و میره میز روي آب پارچ سمت به
 میگیره جلوش رو آب لیوان و میره علی سمت

 . میشین آروم قربان بخورین: 
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 "ممنونى" لب زیر و میگیره رو لیوان و میندازه منفرد به نگاهى على
 روش به رو هم منفرد,  میکشه سر رو لیوان و میشینه میره,  میگه

 مینشینه

 نتیجه و میکنیم پیداش  زود یا دیر نباشید نگران سروان جناب: 
 ……… میبینه کاراشو

 
 

 اطرافش به نگاهی میکنه باز چشماشو ساعت چند از بعد ناصر
 براي اصلا و کجاست که نمیدونه,  نیست آشنا براش محیط میندازه

 نمیتونه همین بخاطر منگه و گیج کمی هنوز,  باشه اینجا باید چی
 درد کمی سرش,  کنه فکر چیزا این به و بیاره فشار مغزش به زیاد

 هک بخوره تکون جاش از میخواد شده کوفته حسابی بدنش و میکنه
 دنش بسته پشت از دستاش و نشسته صندلی روي میشه متوجه تازه

 اى یقهدق 10,  داره ضعف حالش بخاطر ولی میده تکون دستاشو کمی
 هب نگاهی دوباره,  بیاد بیرون گیجى حالت اون از تا میشینه همونجور
 یهجوون کم رنگ زرد لامپ اونجا روشناییه منبع تنها میکنه دوروبرش

 هوسیل تنها و تاریکه اونجا فضاي بیشتر و داره قرار سرش بالاي که
 نهروز یا و پنجره هیچ,  نیست چیزي دیگه,  نشسته روش که صندلی

 ..... روز یا شبه الان باشه معلوم که نیست اي
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 نجااو که بده تشخیص میتونه شده بیشتر هوشیاریش کمی که الان
 میکنه تقلا به شروع دوباره,  اتاق تا ست دخمه ي شبیه بیشتر

 میخواد

 نمیگیره اي نتیجه بازم ولى کنه باز دستاشو
 تهیوضع این توو ساعت چند نیست معلوم,  عصبیه و خسته حسابی

  هیچ دیگه که میدم ان با البته که داره ضعف احساس اینقدر که
 یک) میگیره اوج شهاب صداي کلمه هر با( نباشه وجودش توو منیتى

 هم غرور حتى دیگه که کسى,  باشه شده شکسته هَم در و خورد آدم
 جلوي,  بزنه زار روزش و حال واسه بچه ي مثل و نباشه مهم براش
 ……… یااااااا بکشمش یا که کنه التماس , کنه گریه من روى

 ادمافت نفس نفس به که شده زیاد اونقدر خشمم چون میکنم سکوت(
,  میشه روزم و حال متوجه خوب اونم) . ندارم زدن حرف قدرت و

 ! چى یعنى,  من سکوت این میفهمه خوب

 نمى حرف دیگه  میدونه چون میکنه قطع رو تماس که میفهمه خوب
 . بزنم حرف نمیزاره وجودمه توو که یخشم یعنى زنم

 رو چشمام میکشم دراز جا همون میکنم پرت میز روى رو تلفنم
 قرصا اون بدون یعنی نیست کار در خوابی میدونم چند هر میبند
 مهم اینم چند هر,  نیست ممکن هم آشفته و کوتاه خواب همون
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 لحظه چند براى شده حتى رو چشمامم میخوام فقط چون نیست
 ..... ببینم دوباره رو عشقم ماه روي که شاید ندمبب

 همه این از خودمم بره بین از لعنتی حس این قراره کی نمیدونم
 م خواسته به که روزي یعنی شدم خسته وجودمه توو که خشمی

 ور آتیش  این نمیکنم فکر که من,  میشه خاموش آتیش این برسم
 ………… محالاته زا این نکنم فکر نه,  کرد خاموش چیزي با بشه

 
 زانوهاش روى دستاشو و میده تکون سرى منفرد حرف تایید در على

 یعل به منتظر و میشه بلند همزمان هم منفرد  و میشه بلند و میزاره
 .... میکنه نگاه

 من بریم بهتره:  میگه در به اشاره با و میندازه ساعتش به نگاهى على
 نمیتونم چیزي هیچ به دیگه,  کرده قفل الان مغزم خستم خیلى که

 . میرسونمتون من:  منفرد!  کنم فکر

 ممنون آوردم ماشین نه: 

 راه و میشه ماشین سوار,  میزنه بیرون در از و میده دست منفرد با
 هنمیدون که شلوغه ذهنش انقدر میچرخه خیابونا توو هدف بی میفته

 کنه فکر اول باید یکی کدوم به
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 خودش به زمانی ست خسته,  نداره رو خونه به رفتن حوصله اصلا
 خیره در به و کرده پارك شهاب خونه  روبروي میشه متوجه که میاد
 . شده

 چشم با رو مسیر تمام انگار,  اومده اینجا چطور و چرا نمیدونه اصلا
 و یکنهم باز کمربندشو......  میکشه عمیقی نفس,  کرده رانندگی بسته

 به هستن شهاب مراقب که رينف دو براي,  میشه پیاده ماشین از
 پیاده میخواد نفر دو اون از یکی میده تکون سري "سلام" نشونه

 . نیست لازم که میکنه اشاره دست با على که بشه

 میده فشار و میزاره آیفون زنگ روي رو دستش
 
 )شهاب(

 
 قرصاي اون تا,  زدم زل سقف به و بیدارم شبها این همه معموله طبق

 بزارم هم رو چشم میتونمن نخورم رو لعنتی
 رو که باري همه این از,  نرسیدن و دوییدن همه این از شدم خسته

 , نمیشه پر هیچی با که تنهایی همه این از ، نمیشه سبک و دوشامه
 ……… بسته کشیدنمو نفس راه و گلومه توو که بغضی از

 مصورت روبروي میگیرم بالا,  برمیدارم م سینه روي از رو ستاره عکس
 میکنم نگاش و
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 شبمو هر حال,  من ستاره …… ستاره: 

 …… میبینی

 رتوس شب هر,  میبینی ; میکنه تار دیدمو اشک و میشه بیشتر بغضم
 آسمونم ، کنم بغل عکستو باید الان اما میزاشتی م سینه روي

……… 
 یرهم بالا صدام و میشه سرازیر اشکم,  دارم نگه خودمو نمیتونم دیگه

 دیگه,  م خسته قسم خودت به,  میبینی حالمو ……… خداااایاااا: 
 ……… نمیکشممممم

 شونه که بده دلداریم و بزارم دستاش توو سرمو که ندارم رو کسى
 بچگیام مثل,  پشتتم من هستی چی نگران بگه و بده فشار هامو

 ……… بشم آروم تا بکشه سرم رو نوازش دست
 

<<<<<>>>>> 
 

 بعد بشه سبک یکم تا رونهمیگذ حال همین با رو اى دقیقه چند
 صورتش به آبی تا میشه بلند تخت روى از و میکنه پاك اشکاشو

 ……بزنه

 میشه بلند آیفون صداى میاد بیرون که دستشویی از

 ?? بله: 
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 . کن باز:  علی

 ارهدوب شنیده اشتباه میکنه فکر,  میکنه گوشی به نگاهی متعجب
 میپرسه و میزاره گوشش روي رو آیفون گوشی

 رو خطش نشه که میکنه تایپ رو ها نامه حتى,  کردن ?? شما: 
 بوده بلد خوب خیلى هستیم طرف واردي آدم با ظاهرا,  کرد بررسى

 از یمببین تا کنه اشتباه جایی ي اونم باشیم امیدوار باید,  کنه چکار
 . داشته اطلاعات همه این کجا

 . بزاریم ناصر دستگیري روي رو تمرکزمون باید فعلا حال هر به

 نامطمئ پرونده بودن کامل وجود با میگیرم تماس دادستان با الان من
 وجود,  کردنش الخروج ممنوع البته و مجوز گرفتن براي مشکلی

 .ناصر خونه به رفتن براى کن آماده رو ها بچه برو هم تو,  نداره
 قربان اطاعت: 

 بده "باش آماده"  نیروها به تا میره و میزاره احترام و میشه بلند
…… 

 میزنه یوسف به سري دوباره حرکت از قبل

 ??شد تموم ببینم: 

 میگیره علی سمت به رو ها برگه یوسف

 ?? نوشتی رو بره اونجاها ناصر ممکنه که جاهایی آدرس ببینم: 
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 و میکنه ها برگه به سرسري نگاهی علی میکنه تایید سر با یوسف
 سرباز به و بشه وندهپر ضمیمه تا میزاره دستش تووي پوشه داخل
 . ببره بازداشتگاه به رو یوسف تا میده دستور در پشت

 ……… ناصر دستگیري براي میشه راهی خودشم
 

 میزنه رو دکمه بلافاصله شهاب
 توو بیا: 

 بی بره در جلوي استقبال براي نداره قصد اصلا,  میزاره رو گوشى
 بلم پشتیه روى رو سرش,  میشینه نفره تک مبل روى و میره تفاوت
 میبنده چشماشو و میزاره

 نمیکنه باز چشماشو ولى میرسه گوشش به ورودي در شدن باز صداى
. 

 میشنوه  رو علی صداي

 ?? کجایى………?? تاریکه اینجا چرا:   علی

 ..... اینجام: 

 چشماتو چرا:   علی.   میایسته شهاب پاي جلوي و میاد نزدیکتر علی
 !!!!!?? بستى
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 نگاش,  مبله به تکیه همچنان سرش ولی میکنه باز چشماشو شهاب
 خندينیش و میکنه خیس زبون با لباشو  …… پایین به بالا از میکنه
 میزنه

 مولایىىىىىى سروان جناب اومدى نظامیت لباس با: 
 ??……… اومدي کسی دستگیري واسه!!! ??………

 شهاب:   علی  میکشه گردنش به دستى میشنینه روبروش علی
 ……… کنم تحمل رو تو پوزخنداى و متلکا ااینج نیومدم

 میکنه فکر کارش به داره تازه که انگار میکنه مکثی

 اومدم کردم اشتباه اصلا:   علی

 برمیداره در طرف به قدم چند و میشه بلند جاش از و

 …… کن صبر: 
 نهمیک نگاه شهاب به و میده بیرون کلافه نفسشو,  ایسته مى علی

 میره علی سمت به قدم چند و میشه بلند جاش از شهاب

 اومدى اشتباه رو راه آره: 

 علی سر رو کسی بی و تنهایی این از ناراحتیش تمام میخواد انگار(
 )آدمه دستترین دَم علی فعلا,  کنه خالی

 ……… میرى اشتباه داري که وقته خیلى
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 چى که اینجا اومدى حالا,  میگیره اوج جمله هر با صداش
 ?? هاااااااانننننن

 ?? میخواااااي چی

 ?? ببینی رو چی اومدي
 ?? ببینی کیو اومدي

 ینا بودم گفته بهت دیدي بگی دوباره و ببینی منو روز و حال اومدي
 ……… عاقبتته

 سر و کلافه حسابی که معلومه میکشه موهاش توو دست مرتب علی
 دیگه که وقته خیلى,  نیست مهم اصلا شهاب براي ولى,  گمه در

 …… نیست همم براش هیچی

 شهاب از رو برخورد این انتظار اصلا که معلومه علی ي قیافه از
 همیگ پیداست لحنش از کاملا که ناراحتی با و میکنه اخم,  نداشته

 یادم,  شدم خلوتت مزاحم که ببخش میومدم نباید میگى راست: 
 …… نیستی سابق آدم اون دیگه تو بود رفته

 . رفته علی که میده نشون در خوردن بهم صداى

 جسم و میرسونه بود نشسته روش که مبلی همون به خودشو شهاب
 . میکنه رها روش حسشو بی
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 بخاطر داره وجدان عذاب کمی,  میزاره دستاش روى سرشو شهاب
 دنفهمی اصلا,  نیست مهم اونم که,  کمی فقط البته علی با رفتارش

 ..... بود اومده چی براي علی

 لعنتىىىىىى……… لعنتی: 
 
 )على(

 
 با میکنم شروع داغون اعصابى با و میفتم راه,  میشم ماشین سوار

 زدن حرف خودم

 ، شدى بدبختیت باعث خودت … نادون … احمق پسریه: 
 شاید میزنم فرمون روى محمکم بار چند دستمو …… خودتتتتت

 …… بشه خالی حرصم از کمی

 نهخو برم دترزو چه هر بهتره نمیکشم واقعا دیگه,  کافیه امشب واسه
 …… بگیره آروم ذهنم یکم بلکه,  بخوام فقط و
 
 

 دادم تکه مبل پشتى روي سرمو باز وجدانم با رفتن کلنجار از بعد
 عشق مگه ولى بود على با حق شاید بودم زمانى هر از تر خسته
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 عاشق حالا تا حتما,  چیه عشق میفهمه چه اون میشه سرش چیزى
 . نشده

 . بود زده رقم برام که سرنوشتی بخاطر داشتم گله هم خدا از

 همون که شم بلند میخواستم بودم شده خسته فکر همه این هجوم از
  بردمی بو وگرنه نبود اینجا على آوردم شانس,  خورد زنگ تلفنم موقع

 . میاد کارم چه به موبایل من شرایط این توو وگرنه هست خبرایی ي
 .... بهتره نباشه چشم جلو,  بکنم موبایل این واسه هم فکري ي باید

 کنار که رو گوشی....   خیلیه نشم دیوونه سرم توو فکر همه این با
 میدم جواب و میدارم بر بودم گذاشته تخت

 آوردیم شانس امشب بگم قبلش ولى……بگو: 

.......... 
 بود اینجا على: 

………… 
 همیشه مثل چون اومد چرا دونم نمى اومدنشو نداشت کارى نه: 

………… 
 کن تعریف....  خب,  آره: 

………… 
 میشد بیشتر پوزخندم میکرد برام که تعریف هر با
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 میخونه کورى داره هنوزم حاله این تو که این وجود با پس ههههه: 
 میشه جالبى بازیه داره تازه ببین

 هک این,  کنه تحمل  رو بیخبري و سکوت بتونه که نیست آدمى اون
 کنجهش مثل براش اینا,  نباشه بند یجای به دستش و کنه کارى نتونه
  میخوام شه دیوونه تا باشه حالت این تو اینقدر میخوام.  ست

 بشه تموم تحملش
………… 

 
 ?? ندیده که رو شما ببینم: 

………… 
 
 کلام یک حتی بزارین جلوش سگ ي مثل غذاشو فقط …… آفرین: 

 . نزنین حرف باهاش هم
 از نه ناصر  کنم مرور نواطلاعاتمو نشواتون بهش خودمو زمانى من

 مه ما و میشناسه که اونایی از کسى پیش اینکه نه شده خارج کشور
 و نشده خارج تهران از ناصر اصلا ما حدس طبق,  رفته میشناسیم

 المهمک به علی نظر....!!! ولییییی,  پیکره درو بی شهر این داخل دقیقا
 خیره,  وعهموض همین درگیر اونم فکر  که میده نشون و شده جلب

 ..... بحثه ادامه منتظره منفرد چشماي به
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 از ردى اینکه بدون چطور ناصر …… اینجاست نکته یک:  منفرد
 !!!?? شده غیب دفع یک بزاره بجا خودش

 ش چونه روي کردن فکر نشونه به و میکشه صورتش به دستی علی
 میشه متوقف

 شخصیتى چه ناصر باشه یادت اینم ولى درست میگى که اینایى: 
 . داره

 نیست آدمى ناصر چون آوره تعجب برام میدونم چون دقیقا:  منفرد
 در و همراهشه که پولى همه اون با مخصوصا بشینه یکجا ساکت که

 دقیقا الان ولى نمیگیره آروم نریزه خودشو زهر تا که آدمیه ضمن
 البته و آوره تعجب که اینه و نکرده حرکتی هیچ و شده دوهفته
 !!!! هست هم دیگه سوال و راااچ هزاران

 سوال جاي هم خودش براي و بود موافق منفرد حرفهاى با کاملا علی
 ...... ناصر پیشینه اون با بود

 شرایطی این توو بودى ناصر جاى اگه تو,  میکنى فکر چى تو خب: 
 چکار بشی مخفی نمیتونی هم قبلی جاهاي و دنبالته پلیس که

 ?? میکردي

 جوابه منتظره و منفرد چشماي توو زنهمی زل دوباره و
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 حرکتى ي و بودم تلافى دنبال حتما بودم ناصر اگه من خب:  منفرد
 مهه که نمونه نگفته البته نیست موندن ساکت آدم ناصر,  میکردم

 رو پلیس افکار و بخره خودش براى زمان کمی که اینه واسه کارا این
 راه بتونه تا کنه پرت دیگه سمت به کوتاه مدت ي واسه شده حتى

 .... کنه پیدا نجاتی

 و هنکرد حرکتى و ساکته  اون,  نیست همیشگی ناصر,  ناصر این ولی
 !!!!! برانگیزه تعجب که اینه

 کرده مشغول رو فکرم همه از بیشتر الان که سوالی و ……………
 ?? مرده …… ?? ست زنده اصلا …… ?? کجاست ناصر که اینه

 
 رفت شده آب انگار ولى کردیم خروجشم عممنو گشتیم رو جا همه: 

 هیچى به هیچى ولى سرهنگ جناب ست هفته 2 الان.  زمین زیر
 ?? دادین گشتیا به عکسشو: سرهنگ

 وقت اول فرداش دادین دستور که روزى همون دادیم قربان بله: 
 . شد انجام

 ?? زدین سر بود داده یوسف که آدرسایی به: سرهنگ

 نبود خبري هیچ لیو زدیم سر قربان بله: 



  سکوتتاوان 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 112  

 

,  شهبا رفته ممکنه کجاها ببینین,  بگردین بازم ولى خوبه: سرهنگ
 بررسى خوب باشیم شده رد کنارش از راحتى به که باشه جایى شاید
 جهمتو باشه اهمیت با میتونه شما براى هم نکات کوچکترین.  کنید

 هستین؟
 . حتما قربان بله: 

 هک کسى هر و کنید برابر چند رو تون تحقیقات بهتر.  خوبه: سرهنگ
 سرنخی ي شاید کنید بازجویى هست یا بوده ارتباط در ناصر با

 . برسه نتیجه به پرونده این بالاخره و بیاد بدست

 میزاره احترام و میشه بلند جاش از على

 اجازتون با.  قربان چشم: 

 یک با داره که میبینه رو منفرد راهرو توو که میره بیرون اتاق از
 به و میاره بالا سرشو منفرد,  میزنه صداش,  میکنه صحبت ربازس

 سرباز به رو دوباره,  میده تکون براش دستی و میندازه نگاهی على
 کنه مرخصش تا میکنه

 برى میتونى:  منفرد

 . داره چکارش ببینه تا میره علی سمت به منفرد سرباز رفتن با

 همراهیش هم منفرد و میکنه کج اتاقش سمت به رو راهش علی
 مهه و میکنه صحبت به شروع میزش پشت نشستن حین در,  میکنه
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 دارن پیش در پرکاري روز,  میده انتقال بهش رو سرهنگ دستورات
 به بازجویى براي و برن,  بودن ارتباط در ناصر با که افرادي دنبال باید

 . بیارن کلانتري
 
 
 

 مجوز با اومده پرونده توو اسمشون یا و میشناسن که کسایى تمام
 رناص رفتن لو جریان که هم اونا از بعضی میکنن داشت باز دادستان

 میره دنبالشون پلیس زود یا دیر میدونستن و بودن شنیده رو
 شدن بازداشت که کنن فرار میخواستن

 با کدوم هر ولى کردن اونا از بازجویی به شروع کاریش تیم و علی
 . بره خطا به شونتیر میشدن باعث شاهد و دلیل آوردن

 میکردن فکر که کاري هر و بودن شده کلافه و خسته منفرد و علی
 حاصل اي نتیجه ولى دادن انجام برسونه ناصر به رو اونا ممکنه
 . نمیشد

 تصمیم بود خورده بست بن به بس از و بود شده عصبى واقعا على
 از چیزي که شاید,  کنه بازجویی نفر 4 اون و یوسف از دوباره گرفت

 سوال همون و رفت زندان به دوباره خاطر همین به,  باشه افتاده قلم
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 دونستن نمى زیادي چیز هم اونا ولى پرسید اونا از بارها و بارها رو ها
 . میداد رو بودن رفته یکبار که آدرساى همون هم یوسف, 

 یهبدشانس یا و ناصر زرنگیه پاي,  بزاره چی پاي اینو نمیدونست علی
 ...... خودش

 
 حرفهاي به جدیدي چیز یوسف شاید که داشت امید کمی حداقل
 ترشدف مسیر درهم اي قیافه با قبل از تر کلافه ولی کنه اضافه قبلش

 قدمهاش صداي از که شدیده اونقدر حالتش این,  میکنه طی رو
 . داد تشخیصش میشه

 اب میزاره دستگیره روي اتاقش در کردن باز براي رو دستش که همین
 برمیگردونه رو سرش اسمش شنیدن

 سروان جناب:  منفرد
 بیاد نزدیک منفرد تا ایسته می على

 مک رو فاصله زودتر داره سعی بلند قدمهاي با و میکنه تند پا منفرد
 ; زنهب حرف بتونه تا میکشه بلندي نفس میرسه على به وقتی کنه

 نهمیز حرف درهم چهره همون با و میده بیرون نفسشو کلافه علی

 ?? چته منفرد: 
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 در و میشه وارد سرش پشت هم منفرد,  میره داخل و میکنه باز رو در
 هم منفرد ایسته می دفترش وسط علی,  میبنده سرش پشت رو

 میده ادامه حرفشو ایستاده ناچارا

 ?? شده جدیدي خبر ?? خب: 
 ذهنمو حسابی پرونده این ولی,  نیست جدیدي خبر نه: منفرد

 .... میبینم رو ناصر خواب,  میخوابم وقتی که ريجو کرده مشغول

 !! نمیاد در درست وسط این چیزى ي

 ?? چى مثلا: 

 و داري نگهم در پشت میخواي,  علیم:  برعلی بزار خب:  منفرد
 !!!?? کنی جوابم و سوال همینطور

 اینجا اونو واجبی کار چه یعنی,  نمیشه کم شهاب تعجب از هیچی
 ??!!! شب کی  ساعت اونم کشونده

 آیفون اونوره از علی صداي بازم میشه زیاد در کردن باز براى مکثش
 میرسه گوش به

 ?? کنى باز نمیخواى:   علی
 
 

 ?? باشه کشته اونو کسی ممکنه ?? کجاست ش جنازه پس مرده اگه
 ?? داشته ناصر با خصومتی چه و …… ?? کی ……
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 …… ممکنه,  ارهانتظ از دور کمی که هست هم دیگه گزینه ي البته
 …… ?? باشن دزدیده اونو

 فکر احتمالات  این به بهم خیره همچنان و میشه ساکت منفرد
 میشکنه رو سکوت على دقیقه چند از بعد,  میکنن

 که ناصر اونم دزدیدنش چجورى اصلا …… ?? بدزدنش باید چرا: 
 …… نمیزنه آب به گدار بى

 میخوام دلیل من منفرد…… علت …… ?? کرده کارى همچین کى
 !!!!!?? بزنه کار این به دست که باشه دشمن ناصر با اینقدر ممکنه کی

 دمق به شروع,  وایسه جاش سر نمیتونه دیگه و میشه طاقت بی علی
 میکنه زدن

!!!!!  زدهبد نه بکشه  اونو میتونست بوده انتقام بخاطر بگیم اگه حتى: 
 …… بیشتره کار این خطر

 اون هک کنیم فکر اینم به باید,  بگیریم نظر در رو احتمال این اگه حالا
 همه این,  بوده اتفاقات همه جریان در هست که کی هر شخص

 .......... ?? آورده کجا از رو اطلاعات

 یک به دارن دو هر ظاهرا,  میکنه نگاه منفرد به و ایسته می دوباره
 میکنن فکر چیز

 سناشنا شخص همون:  میگن همزمان تاشون دو هر
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 میده تکون بار چند تایید نشونه به شو اشاره انگشتشو منفرد

 رو ناصر هاي نقشه و داد خبر ما به که بود اون …… دقیقا:  منفرد
 ……… مااا کمک به اون گفت میشه پس,  کرد خراب

 میکنه قطع رو منفرد حرف باسرعت علی
 سته هرجا پس,  برسه ناصر به تا داشته نیاز ما کمک به اون دقیقا: 

 !!!! مونده جواب بی اصلی سوال هنوز …… ولى اونه پیش ناصرم

 !!!!!?? چرااااا

 میکشه پووفى چرااااا همه این از منفرد

 …… دوتااااا شد مشکل:  منفرد

 …… اولمون جاي سر برگشتیم دوباره

 ……… بشه بررسی باید که,  جدید احتمالات کلی با البته: 
 

 میکنه تند پا در سمت به و میشه بلند جاش از على

 !!!?? سروان جناب کجا:  منفرد

 جوابش که هست سوال چندتا,  یوسف وقت سر برم دوباره باید: 
 . یوسف پیش

 !!!?? سوالاتى چه:  منفرد

 ?? داشته خصومتى ناصر با کسى که این یکى: 



  سکوتتاوان 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 118  

 

 حرفش وسط میپره منفرد

 داشته شک بى که:  منفرد

 میگه و میزنه بشکنى على

 …… ?? آدرسی …… ?? اسمی ?? هستن کیا اونا یا ونا و دقیقا: 
 ?? نشونی

 . میام همراهتون  منم:  منفرد

 جواب به زودتر چی هر تنگه وقت که کن عجله پس,  خب خیلی: 
 ……… میشه باز زودتر هم پرونده این هاي گره برسیم سوالامون

 . میشن راهى زندان سمت به و میزنن بیرون دفتر از هم با
 

 انتظار به خصوصیه ملاقات مخصوص که اتاقی داخل نفردم و علی
 هب دستبند یوسف,  خودشه افکار در غرق کدوم هر و نشستن یوسف
 سرباز تا ایسته می در کنار,  میشه وارد سربازي همراه دست

 فیوس,  میکنه صندلی به اي اشاره سر با علی کنه باز دستبندشو
 رايب که بفهمه ش چهره از ادمیخو انگار میکنه نگاه علی به و میشینه

 نمیرسه اي نتیجه به ظاهرا ولی برگشته دوباره چی

 ?? برگشتین دوباره چرا!!!! ?? سروان جناب شده چی:  یوسف

 توئه پیش جوابشون که داشتم سوال چندتا: 
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, شنشگفتى منتظر میده نشون و نمیگیره علی از نگاه یوسف
]30,09,18 11:02[ 

 کاري شخصا اینکه بدون,  خوبیه گردان ازىب کنم اعتراف باید ولی
 . برسه هدفش به تونست بده نشون خودشو یا و کنه

 منفرد به رو و میکنه بلند سرشو

 ?? میکنم فکر چی به دارم میدونی: 

 !!!?? قربان چی:  منفرد

 میچرخونه هوا توو انگشتشو علی

 ومهووو …… نکنیم بازى باهاش ما چرا داره دوست بازى اون وقتى: 
 خودمون که اونجوري رو بازى فقط میکنیم همراهیش هم ما ……

 ?? چطوره,  میدیم تغیرش کمى میخوایم
 همه پشت کی میشیم متوجه اینجورى احتمالا …… دقیقا:  منفرد

 …… به البته و…… میرسیم سرنخى ي به بالاخره و کاراست این
 …… ناصر

 
 از بشه دردسر براش ممکنه میدونست که رو کسى هر ناصر:  یوسف

 یا و نداشت خصومت جرات کسى همین براى برمیداشت راهش سر
 . نمیشد علنی بود هم خصومتی اگه
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 رااخی میکردیم کار قدیمیا همون با همیشه نداشتیم وارد تازه زیاد ما
 اصلا ناصر همونم که,  آوردم من اونم که داشتیم جدید نفر یک فقط

 . میداد نگهبانى فقط داد نمى مهمی کار بهش

 )بود خودشون نفوذى شناخت می خوب را نفر یک اون على و(
 ?? بهش نداد کارى هیچ چرا: 

 . اوارد تازه مخصوصا کنه اعتماد کسى به که نبود آدمى ناصر: یوسف

 : کرد بحث وارد خودشو هم منفرد

 ?? کرد قبول اونو چطور پس

 . داشت قبول منو:  یوسف

 فقط چرا و!! ? نداشت اعتماد بهش چرا داشت قبول رو تو اگه:   منفرد
 ?? کرد نگهبانش

 وادام و رفتیم لو بود جمشید با که ماموریتش اولین توو چون:  یوسف
 . افتاد پلیس دست

 بقیه همین براى بوده کی کاره بدونه میخواست ناصر که هم بعدش
 ازهت شخص اون به اولش شک ناصر,  من جز نمیگفت کسى به کاراشو

 یعنى بهش گفت دروغ یک حتى و نگفت چیزى همین راىب بود وارد
 . کیه جاسوس بشه متوجه تا افرادش کل به,  فقط اون به نه
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 هگفت و زد زنگ نفوذى به که بود زمانى اون دقیقا رفت فکر تو على
 …… کجا و کى دونه نمى  ولى کنن کارى قراره بود

 میده یوسف به نگاهشو و میاد خودش به على

 ?? نداد راه رو اى دیگه کسى اون زج به یعنی: 
 یزدنم حرفى من جز کسى با اصلا تر اعتماد بى و شد بدتر نه:  یوسف

. 

 !!!?? کرد نمى صحبتى اى دیگه کسى با تو بجز بگى میخواى: 

 تماس باهاش ناصر خود که نفر یک بجز البته,  همینطوره:  یوسف
 . گرفت

 ?? کى:   منفرد

 ناصر پیش بردمش من اومد که وقتى,  بود چنگیز اسمش:  یوسف
 ?? نکردى تعجب: 

 ىچطور گفت بهش رسید ناصر به وقتى ولى کردم تعجب چرا:  یوسف
 . میشناسن وقته خیلى همو که فهمیدم ناصر

 ?? داشت چکارش حالا:   منفرد

 یزچنگ منو,  کیه چین خبر بفهمه چنگیز که میخواست ناصر:  یوسف
 ماشین داخل که شد چى نفهمیدم اول روز همون ولى کرد مامور رو

 . گرفتنش و کردن پیدا مواد چنگیز
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 فرن یک که بود روزي همون دقیقا کرد على به داري معنی نگاه منفرد
 . بود داده رو ماشینى همچین گزارش و گرفت تماس

 ?? خب: 

 هبمون دورش دشمنى  بزاره نبود آدمى ناصر ببینید,  همین:   یوسف
 چرا ?? چیه براى سوالا این حالا,  موند نمی زنده بود اگه که

 !!!!?? نمیکنید دستگیرش

 از منفرد با همزمان بعد و نباش نگران خودت کنار میارمش بزودى: 
 . میرن بیرون و میشن بلند جاشون

 که گفت رو چیزهایی یوسف نشد دستگیرشون جدیدي چیز بازم
 میشد دیده سوم شخص این رد جا همه,  میدونستن خودشون تقریبا
 . بده نشون خودشو اینکه بدون

 ینماش در به و میچرخه علی سمت به کاملا منفرد کلانترى مسیر توو
 میکنه على به رو,  سنگینه زیادي بینشون سکوت میده تکیه

 …… نمیتونه آدم این میگم:   منفرد
 

 منی على,  میکنه نگاه علی به سوالی همچنان و میخوره حرفشو ادامه
 یب لحن با,  رانندگی به میده توجهشو دوباره و میندازه بهش نگاهى
 میگه تفاوتی
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 !!! بگو رو حرفت ادامه!!! ? شدى ساکت شد چى: 

 مِن و مِن کمی با بگه زبونشو نوك حرف چجور دونه نمى که منفرد
 میگه

 …… ممکنه......  ممکنه:  منفرد
 به رهابا هم خودش چون کیه منفرد منظور بزنه حدس میتونه على
 میگیره رو منفرد حرف ادامه فکر این با و بود کرده فکر فرضیه این

 ?? درسته باشه شهاب کار ممکنه: 

 . میکنه منفرد حواله نگاهی نیم دوباره

 . داره شو انگیزه.  آره خب:  منفرد

 لحظه به لحظه گزارش و هست نگهبان ساعته 24 شهاب خونه دم: 
 ات ولى میشه شنود اونم که خونه تلفن جز نداره هم تلفنى,  میدن

 گرفته تماس باهاش کسی حتى نه و داشته تماس کسى با نه حالا
 متوجه حالا تا باشه گرفته موبایل اگه چون نخریده هم خطى……

 . نمیره اى دیگه جایى ستاره مزار جز تقریبا و میشدیم

 میکنه کارو این داره اي انگیزه چه با!!!! ?? کیه اون پس:  منفرد
 . بزرگی معماااااى شده واقعا ……
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 , میره دفترش به و میکنه پارك رو ماشین کلانترى به رسیدن با
 وارد سرش پشت و میکنه حرکت باهاش همقدم همچنان منفرد
 مینشینن صندلى روى خستگی با,  میشه

 حنل با,  میشه خیره سقف به و میزاره صندلی پشتی روي سرشو علی
 یرهمیگ سر از حرفشو میده نشون گیشوکلاف و خستگی که کشداري

 کرده شروع رو بازى بد هست هرکسى شخص اون: 
 
 

 شوحرف و میکشه صورتش روي دستاشو,  میکشه عمیقی نفس منفرد
 : میده ادامه

 برابر دو رو ما کار این و جلوتره خیلى ما از که فعلا هست کى هر ولى
 نه و میزاره بجا خودش از سرنخى نه چون,  مشکل البته و میکنه

 !!!! کیه که بزنیم حدس میتونیم حتی

 ارانگ میکنه مکث کمی و میگیره ضرب میز روي انگشتاش با منفرد
 : باشه رسیده ذهنش به جدیدي چیز که

 اچر باشه درست ما احتمالات اینکه فرض بر که این تر عجیب چیز و
 افراد تمام که اون,  نداده ما تحویل و داشته نگه خودش پیش رو ناصر
 !!!! انداخت آب روي شو پته و داده لو رو ناصر



  سکوتتاوان 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 125  

 

 به رو دستش,  ست کلافه احتمالات و سوالات حجم این از علی
 کمی شاید میده فشار کمی رو چشماش گوشه و میکشه چشماش

 زده يحرفا به و میزاره میز روي پیشونیشو,  بشه گرفته خستگیشون
 ... میکنه فکر شده

 هم شهاب از بهتره  ولى سخته براتون ونممید سروان جناب:  منفرد
 . کنیم بازجویى

 منفرد به نگاهی نیم میکشه پووووفی و میکنه بلند سرشو على
 میدوزه میز به نگاهشو دوباره و میندازه

 و کنه کاري نمیتونسته مراقبت همه این وجود با میدونم اینکه با: 
 نمم) میده نتکو پایین بالا سرشو( باشه ولى نمیشه عایدمون چیزي

 . میکنیم امتحان هم اینو رفتیم رو راهی همه که ما,  موافقم
 . بگیریم  خونه به ورود براي هم حکم ي لازمه:  منفرد

 !!!!?? لازمه: 

 سیلهو هر یا و باشیم خبر بى ما که باشه داشته موبایلى شاید:  منفرد
 !! اي دیگه ارتباطیه

 یرونب بزنه خونه از تونسته کى باشه داشته هم موبایل که این فرض: 
  مکک بدون اونم,  بدزده رو ناصر تونسته کى ، بشه دیده اینکه بدون

 باشه کرده رو کارا این همه اگه) منفرد چشماي به خیره( البته و
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 ما حال بهر,  گرفت نادیده پاشو به چسبیده دستگاه اون وجود نمیشه
 ?? هووممم …… میشدیم متوجه

 و کردم فکر چیزا این همه به خودمم,  بگم چی للهوا نمیدونم:  منفرد
 به هیچکس که شد اینم منکر نمیشه ولى شماست با حق میدونم

 نگیزها میتونه خودش تنفر و باشه متنفر ناصر از نمیتونه شهاب اندازه
 . باشه کاري هر واسه مهمی

 احتمالات همه موظفیم ما,  تاریکیه توو کردن پرتاپ تیري هم ما کار
 . باشه مسخره اگه حتى بگیریم نظر در رو

 پاهام روي نمیتونم خستگی از چون هیچى که امشب خب خیلی: 
 .... بریم تا بگیر مجوزشو وقت اول صبح فردا ولى بیایستم

  .... حتما:  منفرد
احساس خطر کرده و  یعل هیناگهان يشهاب که انگار از سرزدنها

 سهیه , داخل کنگران لو رفتنش بود موبایل رو خاموش میکن
که از  الشی, خ چهیپیمیزاره و هزاران چسب دورش م یپلاستیک

پشت  یرو در شکاف یرفت و گوش اطیراحت شد به ح یگوش یمنیا
کرد , در تماس آخر به  هاننداشت پن دیتنه درخت که اصلا از روبرو د

و خودش توو  رهیبا اون تماس نگ يرابطش  گفته بود فعلا چند روز
ممکنه سراغش  گفتیم شیسی, شَم پل رهیگیخبر م یوقت مناسب
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شدن ناصر  دیمرحله و با ناپد نیحدس بزنه توو ا تونستی, م انیب
, به  ستیبند ن ییو دستشون به جا دهیبه بن بست رس سیپل

 یتمام جوانب کار رو م دیبود و با دهیکار رس قسمت نیسختتر
 نشه . رخ نده و همه نقشه هاش نقش بر آب یتا اشتباه دیسنج

 بار يو برا کشهیو دراز م خورهیآرام بخش م ي برهیتختش پناه م به
 ……ستاره ش  دنیچشماشو باز نکنه مگر به د کنهیهزارم دعا م

 کنهیبا صداى زنگ آیفون که مدام زده میشد چشماشو باز م صبح
که  یکس دیشا زنهیو به سقف زل م مونهیحرکت م یهمون جور ب
که هست قصد رها کردن  یهر ک یه , ولبشه و بر مونیپشت درِ پش

 گهیزنگ رو اعصابشه و از طرف د يطرف صدا کیزنگ رو نداره , از 
 شهیو بد عنق م رهیباز زنده ست اخماش توو هم م نکهیاز ا

ه و بلند میش گهیم "برخرمگس معرکه لعنت"لب  ریبا غر غر ز شهاب
ره با صداى میره گوشى رو برمیدا فونیتا در رو باز کنه , به سمت آ

 ………عصبى میگه : بلههههه 

 حوصله جوابشو میده یو اونم ب شنوهیشهاب رو م هیعصب يصدا على

 ……: باز کن    یعل

تند تند دلت  دایاول صبح , جد ي: باز چه خبر شده , سر آورد شهاب
 !!! شهیتنگ م
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 : حکم ورود به خونه رو داریم  یعل

و  دهیحد بالا م نیتا آخرور شهاب با شنیدن این حرف ابروهاشو  نیا
دکمه رو فشار میده و گوشى  يا گهیپوزخندى میزنه و بدونه حرف د
خودشو  يصدا یکه خودشم به سخت يرو سرجاش میزاره و آروم جور

 گهیبشنوه م

 : منتظر بودم که بیاین

رو باز میکنه و کنار در  ي, در ورود نهیشیپوزخندى گوشه لبش م و
 ر دیگه وارد میشن ., على با چند نف ستهیا یم

 : گهیبود رو به شهاب م یکه همراه عل ياز افراد یکی

همراه ما  دیتموم بشه شما با نجایآماده بشین کارمون که ا بهتره
  ………, باید به چند سوال جواب بدین  يبیاین کلانتر

 شیور کی ينگاهى به على میندازه و با همون لبها میشهاب ن
دازه که طرف صحبتش شده بود نگاهش رو به سروان جوانى مین

 لباس فرمش میخونه : منفرد ياسمش رو از رو

 میگه : یتفاوت یلبش با لحن ب يهمون پوزخند رو با

شده خارج  نییمن که از محدوده تع ??میشه بپرسم جرمم چیه  --
 نشدم , کمى شلوارشو بالا میکشه و اشاره به پاش میکنه و میگه :

 !!!?? نیگردیم چی دنبال من خونه توو حالا ……اینم شاهدم  --
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از  دونستیخونه راحت بود و م یاز بابت بازرس الشیخ شهاب
نداده بود  سیدست پل ی, چون گزک ادیازش در نم يزیهم چ ییبازجو

خودش  نیهم يبرا خواستیرو م یدست انداختن عل ی, ولى دلش کم
 رو به بیخبرى و ندونستن زد .

 
نشد , شهاب هم  دشونیو چیزى عا خونه رو کامل گشتن سیپل افراد

مچ بندش  ادیلحظه آخر  یبود , ول ستادهیا يآماده شده کنار در ورود
 افتاد :

شده ست  نییخارج از محدوده تع يمن محدودیت دارم , کلانتر --
!!!! 

 : اون حله , مساله اى نیست . على

 حواله على میکنه : ینگاه مین شهاب
 ى هست ,  جناب سروان .چه خوبه که حواست به همه چ --

که وارد  ی, متوجه شده از زمان رهیگیکنایه حرف شهاب رو م على
خونه شدن شهاب به اون نگاه هم نکرده , کلافه دستى به گردنش 

 میکشه .
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, دوتا  زنهیآخر رو م ریو ت بندهیرو پشت سرش م يدر ورود شهاب
 یدستاشو جلوى منفرد میگیره براى زدن دست بند , على پوووف

 و میگه : کشهیم

 لحن از شهاب ……دستبند لازم نیست فقط چنتا سواله همین  --
 , پوزخندى میزنه و میگه : دهیکه به هدفش رس شهیمتوجه م علی

 آهان به خاطر همین خونمو زیرورو کردین , --

 …… نه

 , عجب !!! امیب دیراه رو با نیبراى چنتا سوال ساده همه ا فقط

ب خسته شده بود بازوى شهابو میگیره و که کنایه هاى شها على
که فقط خودشون دوتا متوجه  یآروم يهلش میده بیرون و با صدا

 میگه : شدنیم
کم متلک بگو من دارم وظیفمو انجام میدم , اگه منم میخواستم با  --

مو انجام ندم که حال و روزم میشد یکى مثل  فهیبرم و وظ شیدلم پ
 تو .

 حرف چه به روز شهاب آورده . نیبا ا فهمهیکه نم یبدا به حال عل و

, با خشم  شهیو چشماش گرد م رهیحد بالا م نیشهاب تا آخر يابروها
میکشه و یقه شو میگیره و میچسبونتش به  یبازوشو از دست عل

به  یدیوار , کارش این قدر سریع بود که همه شوکه شده بودن وقت
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جداش  یا از علت رنیبه طرف شهاب م عیخودشون میان دو نفر سر
رو  یعل قهیشهاب  کننیهر چقدر تقلا م یول رنیگیکنن , بازوهاشو م

 , چشم تو چشم على داد میزنه : لرزهی, صداش از خشم م کنهیول نم

چه میفمى حال منو که توو چه مخمصه  ??, هان  یدونیم یتو چ --
 من به  …… یکنیحالا براى من کتاب قانون دوره م ??بودم  يا

 !!!!?? يندازمی متلک

 !!? نیکه نیازتون داشتم کجا بود یموقع اون

 شناس رو فهیوظ سیپل يبراى من ادا حالا

 ……… درمیارى

حرفش تموم نشده بود که یکى از افراد با باتوم محکم به کمرش  هنوز
میزنه و آخش بلند میشه , شهاب رو از على جدا میکنن , دستبند 

ر ت دهیرو , که با این حرف خم میزنن و سوار ماشینش میکنن , شهابى
 شده .

 نیباور ا یعل يتمام مدت در سکوت به شهاب زل زده بود , برا على
 تیاز واقع ری, اصلا مگه غ رممکنهیشهاب شکسته و پر از خشم  غ

 و از کوره در رفت . دیخروش ينجوریگفته بود که شهاب ا یچ
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کرده رو پس که شهاب داره تاوان کار ن دونستیم دیاز کجا با یعل
  ………ماجرا بود  نیا نیگناه تر یو ستاره ب دهیم

دستاش  نیاز آینه ى ماشین نگاهى به شهاب میندازه که سرشو ب
نداره  یخودشه و اصلا به اطرافش  توجه الیگرفته و غرق در فکر و خ

شکسته و  یآروم بود ول ی, عل شهیهم پرت گذشته م یعل الی, خ
سر جنگ نداشت , با خودش  ایبا دن یدرهم نبود , کم حرف بود ول

 : کنهیزمزمه م

شهاب قبل ستاره هم نبود  یحت ستیاین اون شهاب قبل زندان ن --
!!! 

روزگار داشت  يو خسته از نامرد ریپ یشهاب به ظاهر جوان دل این
……… 

 
کلانترى میرسن و شهاب به اتاق بازجویى میبرن روى صندلى  به

تا از شهاب  نهیشیم ییبرورو هیمیشوننش و منفرد پشت صندل
 نکارویا خواستیبازجویى کنه , على از قبل هماهنگ کرده بود و نم

 . ومدیاز اون برنم نکاریا گهیانجام بده , د
 

 ……: خب شهاب مولایى  منفرد

 : گهیاسمش بلند میخنده و م دنیبا شن شهاب
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 !!!??مولایى مولایى کیه  --

میکنه شهاب اونو دست و فکر  کنهیاز خنده شهاب تعجب م منفرد
و محکم دستشو  چرخهیانداخته , عصبى نگاش توو صورت شهاب م

 : کوبهیم زیم يرو
 ……مگه من با تو شوخى دارم  --

 يو دست بستشو بالا میاره و به پرونده ا کنهیخنده شو قطع م شهاب
 میگه : ییو با لحن خیلى جد کنهیمنفرد بازه اشاره م يکه جلو

خل اون پرونده بندازین میبینید من فامیلیم نگاهى دا يبهتر  --
 , نه مولایى . هیحسین

ه ب یو نگاه دارهیبرم ي, برگه ا زنهیبا تعجب پرونده رو ورق م منفرد
اسم  گفتیکه اسم نوشته شده میندازه , شهاب راست م یقسمت

 از قبل شتریفامیلش عوض شده و اسم پدرى هم نیست , تعجبش ب
, هرچند شهاب  زنهیم یتفاوتیسک بمیشه ولى به چهره اش ما

جز  نیکردن براى مجرم , ا هرکارها بود , حفظ ظا نیخودش ختم ا
 اصول کارشونه , نیشخندى میزنه . نیاول

سوال میخوام بدونم تو ناصر رفیعى رو  نیاول ي: خب برا منفرد
 ?میشناسى 

 پوزخندى میزنه و میگه : شهاب
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 بهتر از شما --

یکنه به جلو و با خشم و فکى منقبض شده کمى خودشو متمایل م و
 : دهیادامه م

زالو که خون همه   يآشغال و بیشرفه به تمام معنا ,  ي --
منو نابود کرد (شهاب با وجود  نیکرده , همچ شهیتوو ش انشویاطراف

لو نده) که اگه دست و پام باز  يزیعصبانیتش ولى  مراقب بود که چ
ا , ام کردمیدستام خفه ش م نیهم و با کردمیم داشیو پ رفتمیبود م

که مدل سلولش فرق  نهی, فقط تنها فرقش ا انمکه هنوز توو زند فیح
 نیکه از ا یمطمئن باش هر زمان نویا یول نمیو فعلا خونه نش کنهیم

 کنمیم داشیسنگم که باشه پ ریو ز رمیمچ بند خلاص بشم دنبالش م
.  

ا , ب کنهیرد نگاه مو با دقت به چهره منف کنهیشهاب حرفشو قطع م
 نهیحرفاش رو بب دنیعکس العمل منفرد از شن خوادیکار م نیا

, نکنه فکر  نیپرسیسوالها رو از من م نیولى نمیدونم چرا ا --
 !!!!??من از اون آشغال خبر دارم  ایو ??من  شیناصر اومده پ نیکرد

رو که قرار بود منفرد  یزده بود به هدف و تموم اون سوالات شهاب
 زش بپرسه رو خودش گفته بود .ا
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صر ) فکر کردین ناکنهیم ی: صبر کن ببینم نکنه (خنده کوتاه شهاب
 !!!!?? یبازرس نیتوو خونه منه که امروز اومده بود

 ترشیمنفرد رو ب نکهیا يبلند خندیدن و برا يشروع میکنه با صدا و
 : گهیکه منفرد بشنوه آروم م يحرص بده جور

 هههههه ……… یعجب پلیسای --

میزه  يکه دیگه کفرى شده بود دوباره دستشو محکم رو منفرد
 میگه : يبلند يمیکوبه و با صدا

 ………بسسسه  --

نکرده تو به ما بگى چکار کنیم , چکار نکنیم و با همون حرص  لازم
 و از اتاق بیرون میاد . پرسهیچند سوال دیگه هم از شهاب م

 ایو نظرشو جو نهیا على رو ببت رهیم يمیکشه و به اتاق کنار یهووووف
 بشه .

و با  ستادهیهمچنان پشت شیشه  ا یعل شهیوارد اتاق م یوقت
 . کنهیشده , غرق در فکر به شهاب نگاه م کیبار ییچشما

 ی, عل ستهیا یو همون کنار در م شکنهیهم سکوت اتاق رو نم منفرد
 و به منفرد نگاه گردهینگاه منفرد رو حس کرده برم هینیکه سنگ

 میکنه
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 ونریاز اون حال ب نکهیا يو برا کنهیبا دستش موهاشو مرتب م منفرد
,  شهیو با سر اشاره میکنه به شهاب اونور ش کشهیم یقینفس عم ادیب

 شنیدى !!!

, از اولش هم میدونستم که چیزى دستگیرمون  دمی: آره شن   على
 شب یک حداقل!!! ?? بره:  منفرد.  بره بزاریم بهتر ……نمیشه 

 نه , به جرم حمله به مامور قانون !!!بمو بازداشت

حرفش که  ي: لازم نیست حق داشت , به عنوان....... به اینجا  على
 رفت . رونیرسید ساکت شد و نگاهى به منفرد کرد و از اتاق ب

 ییکه پشت در اتاق بازجو ياومد و به سرباز رونیهم از اتاق ب منفرد
 بود گفت : ستادهیا

  . آزاده ……ره میتونه ب --
,  ستهیا یجلوش م یتوو محوطه کس ادیم رونیب بانیشهاب سر درگر

ز و ا زنهیم ي, پوزخند کنهیسرشو بلند نم یول هیعل دونهیم دهیند
 : کنهیو با خودش زمزمه م شهیکلانترى خارج م

ازش نمونده  يزمانى دست شما به ناصر میرسه که دیگه ناصر --
 ……ن تا به وقتش باشه فعلا دور خودتون بچرخی

بر علت شده ,  دیهم مز يابر يو زمان گرفته ست و هوا نیاز زم دلش
 ……… یکس ی, غم ستاره , غم ب کنهیم ینیغم رو دلش سنگ
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و  رهیگیم یتاکس يجلوتر از کلانتر یخونه رفتن رو نداره کم حوصله
 هدیاز نفس بر رهینفس بگ یادامه زندگ يبرا دیبهش زهرا , با رهیم

کنه و کجا بهتر از خونه  یخال ییبره خودشو جا دیره ش , باشده ستا
به قبر  دهیاونجاست آرامش داره , نرس یعشقش , فقط وقت يابد

 نهکیعمیق میکشه انگار که عطر عشقشو حس م سستاره چند بار نف

انگار مثل پرنده توو قفس به رهایى  نهیشیکنار سنگ قبرش م یوقت
و بجز خودشو ستاره  شهیم زیمه چرسیده باشه فارغ از همه کس و ه

و  هشورینیست , میشینه و با گلاب سنگ قبر رو م ایدن يکسى توو
 به درددل کردن : کنهیشروع م

 ستاره ام سلام , عمر بر باد رفته شهاب سلام . --

هم به دلم زدن اونم  گهیزخم د يستاره چطور دلمو شکست ,  يدید
 …, همخونم  یک

آشناست , همخونه , مثلا  زنهیهم زخم مکه ب یچرا هر ک دونمینم
 ……… قهیرف

 شهینم يکه بهم دادن چرا واسه م عاد يهمه درد نیبعد از ا دونمینم
, هنوزم ازشون  شمیم ری, هنوزم ازشون دلگ شمیم تیهنوزم اذ

انتظار ندارم , انگار که اونا هم فراموش کردن من باهاشون نسبت 
 ……دارم 
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صب من بخاطر خودِ شما سکوت کردم , بهشون بگه دِ لام ستین یکس
 …… نیزاریچرا همش درد رو دردم م

 , میزنه زیره گریه : شکنهیو بغضش م ارهیطاقت نم گهید شهاب

آخ ستاره ام نبودى , همون بهتر که نبود , هر چند میدونم که  --
دیدى , دیدى که چطور لهم کرد , چطور نقطه ضعفم رو به  زویهمه چ

تاره ام آخخخخخخ که سوختم وقتى بهم اون صورتم زد , آخه س
 ……حرف رو زد 

,  یبش دیتو ازم ناام خواستمیدل تو بشکنه , نم خواستمیفقط نم من
 ……پشتت باشم  شهیهم خواستمیم

روى سنگ قبر میزاره جوابى از ستاره نشنید بازم سکوت بود  سرشو
سکوته که داره  نای و …… سکوت ……که نصیبش شد سکوتو 

 ……خفه میکنه شهاب رو 

براش اهمیتى نداره کسى بشنوه فقط  زنهیام (با درد فریاد م ستاره
 این فریاد شکسته توو گلوش باید آزاد بشه همین)

 دل عزیز …… پاشووو شهاب جوون …… عمرم ……ستاره ام  --
 …… خوابههههه همش بگو ……خدا پاشو  رو تو پاشو,  شهاب

 گهید ببین,  خالیه دستم نببی,  میکنم التماس دارم ببین,  پاشو
 ……جوونى تو تنم نیست , پس پاشووو 
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 زیره گریه (و فریادى میکشه) : میزنه

 ……خدااااااا  --

 …… شهیدرد تموم م نیا یک
 

و با دل شهاب  دیآسمونم هم دلش پره که همراه با شهاب خروش انگار
  ………هم آوا شد 

همچنان کنار بارون کاملا خیسش کرده ولى اصلا براش مهم نبود و 
 دهیکه کش يادی, با اون همه فر صدایقبر ستاره نشسته بود , مات و ب

 یک حدود ……بزنه  یبراش نمونده بود که حرف يحنجره ا گهیبود د
 رونبی زهرا بهشت از و شد بلند جاش از بعد نشست اونجا ساعت

 …… دهیآدرس خونه رو م و رهیگیم ی, تاکس ادیم

 هریبه آشپزخونه م ; کنهیزدشو , گرم میک دوش آب گرم بدن یخ  با
وو ت نویهمه مشکل فقط ا نیبشه با ا ضیمر دینبا کنهیگرم م ریو ش

تا  ارهیرو بالا م ریش وانیو ل نهیشیبرنامه ش کم داره , روى مبل م
ا و ب زارهیم زیم يرو مجدد رو وانیبلند شد , ل فونیآ يبخوره که صدا

 : دارهیرو برم نفویو گوشى آ شهیبلند م اشتعجب از ج

 ?بله  --

 ……بازکن  --
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 ?? بازداشتم بازم ……بَه , جناب سروان  --

 باز کن شهاب کارت دارم ...... --

 : گهیو با حالت جدى م کنهیلحن حرف زدنشو عوض م شهاب

ولى من نه , اگه مجوز دارى تا باز کنم وگرنه حرفى براى گفتن  --
 ندارم !!!

 : شنوهیى على رو مگوشى رو بزاره که صدا خواست

 ……متاسفم  --

 دنیخند يبرا یانگار که جُک شنیده , یک جک بیمزه , حال شهاب
 نداره پوزخندى میزنه و میگه :

 برى هم اینجا از بهتره ……نباش  --

 تق گوشى رو میزار . و
لب زمزمه  ریشده , مشت محکمى به در میزنه و ز سیسر تا پا خ على

 : کنهیم

 بازه , اااه .پسره احمق و لج --

 یقیسمت ماشینش میره سوار میشه ولى حرکت نمیکنه نفس عم به
 تا عصبانیتش کم کشهیم

 ……بشه 
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رو لاى موهاش میکشه از این رفتار شهاب متعجب بود ,  انگشتاش
 شهاب رییهمه تغ نیا شهیم رهیو به رو برو خ کنهیچشماش رو جمع م

 باورش

 ……نمیشد 
ه اومد يبراى بردنش به کلانتر  رفت به چند ساعت پیش که ذهنش

سنگ بود و از  کهیبود , چشماش مثل دوت تفاوتیبودن چقدر ب
عادت بود  يوار و از رو کییخ زده بود , تمام حرکاتش اتومات شیسرد
 …… کردیوجودش رو گرم م یشوق چیو ه

 ? نی, چى شد که شهاب شد ا یبود عل کلافه

 ?بهش حسادت کرد  کى

 ?چشمشون کرد  کى
 ……فکر خودش خنده ش گرفت , شده بود مثل خاله زنک ها  از

تکون میده , نگاهى به در خونه شهاب  سري و میکنه تلخى خنده
 میندازه و میگه :

 تو از من لجبازى تو اگه …… شمیم وونهیمنم دارم د نیبب--
 …… پسر لجبازترم

 فکرى که توو سرشه ماشینو روشن میکنه و هم زمان میگه : با
 خان فکر کردى !!شهاب  --
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 ??راه نمیدى  منو

 ?? يراه ند یتونیاونم م نمیرو چى , بب مادر

 . کردیم فیخودش ک هیخنده راه میفته از زرنگ با
 

ز ا گهید نکهیرو , ا دیانگار بازم فراموش کرده بود شهاب جد یعل ولى
شهاب  ياز رفتارها چکدومیه گهینمونده بود , د يزیشهاب گذشته چ

هیچکس و هیچى براش مهم نیست , نه  گهینبود , د ینیب شیقابل پ
 ……بزرگتر و نه احترام 

 ……تا کار به اونجا نکشه  فتدیب یفکر از سر عل نیا کاش

شوهرشو بهانه کنه  تینشه به اومدن و رضا یحداقل مادر راض کاش
……… 

رو کنار  نی, ماش خورهیزنگ م لشیدور نشده که موبا یلیخ هنوز
 دهیاسم مادرش فورا جواب م دنیو با د کنهیپارك م ابونیخ

 ??جان  --

 ??جان  یعل ییکجا --
 !!? هینجوریصدات چرا ا??شده  یتوو راه خونه , چطور مامان , چ --

 مشیپدرت حال ندار بود آورد کمی, فقط  ستین يزیچ --
 مارستانیب

 ??مامان  مارستانیکدوم ب --
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 …… مارستانیب --

 احافظمامان . خد امیمن الان م --

و کلا موضوع  کنهیو با سرعت بالا حرکت م کنهیرو قطع م یگوش و
 , کنهیشهاب رو فراموش م

  ……فقط حال پدرش مهم بود  الان
زندانى شده و کسى هم  نیرزمیاون ز يکه ناصر توو شهیدوهفته م

و دوباره اونو تنها  دنی, فقط در سکوت غذاشو م دهیبهش جواب نم
 . زارنیم

 افتاد یکه با صندل يبى و کلافه شده , از اون روزعص تیوضع نیا از
 ياون  يحداقل توو تونستینبستن و م یدستاشو به صندل گهید

بزنه , از زمین بلند میشه و شروع میکنه با مشت به  یوجب جا قدم
 و فریاد زدن : دنیدر کوب

آهاى بى وجودا اگه راست میگین این درو باز کنید تا بگم بهتون ,  --
ترسو , شما که مثل سگ از من میترسین غلط میکنین منو  بدبختاى

,  هیدرو باز کنید تا نشونتون بدم ناصر ک اینیدزدیدین , بیچاره ها ب
 آهااااى .

دوهفته مدام داد و فریاد میکنه که شاید  نیا يبه در میزنه توو لگدى
 ……دریغ از صدا یا توجه اى  یجوابى بگیره ول
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رو قدم  نیرزمیشه و مدام طول و عرض زدستاشو تو موهاش میک دوتا
 : کنهیم دیرو تهد دنشیکه دزد ییو زیر لب اونا زنهیم

 اردم بیرون بیام …… کنید صبر ……میدونم چى کارتون کنم  --
تکون میده) و باز  نپایی بالا مرتب رو سرش( میارم در روزگارتون از

و دوباره  کنهیزبون م یهم به سمت در آهنى میره و لگدى نثار درِ ب
 : شهیبلند م ادشیفر

 همتونو نابود میکنم آشغالاى بى خاصیت --

 بود نیچند روزش هم نیباز هم به راه رفتن ادامه میده . تمام کار ا و

که طول و عرض انبارى رو طى کرده بود خسته میشه و روى  بس
زمین میشینه , سرشو به دیوار تکه میده از عصبانیت به نفس نفس 

ناصر کم طاقت توقع  يبرا کشتیانتظار داشت اونو م نی, اافتاده بود 
روزها از دستش بر  نیبجز تحمل ا يبود صبور بودن , کار يادیز

 ومدینم

براش گذر روزها رو سختتر کرده بود اصلا نمى دونست شبه  يخبریب
ره ودوبا رهیگییا روز , حتى نمیدونست امروز چند شنبه ست , نفس م

 هوار میکشه :

 به همتون لعنت --
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شاهد رفتارهاى ناصر بود و کسى که مرتب از مانیتور  دوربینى
روز  نیناصر به ا نکهیحرکات و رفتارهاى ناصر رو نگاه میکنه , از ا

 ادیگوشه لبش م يافتاده لبخند

حال و  انیو اونم در جر گرفتیداشت الان با شهاب تماس م دوست
, ولى حیف که شهاب  خوشحال بشه یتا اونم کم دادیروز ناصر قرار م

 . رهیباهاش تماس نگ یگفته بود تا خودش خبر نگرفته کس

انگشتاش روى میز ضربه میزنه , تلفن رو برمیداره و به یکى از  با
 …… زنهیافرادش زنگ م

خواب آورم بریز تو  يغذاى این دیوونه رو ببر , بده , کمى دارو --
خفه شه و نوشیدنیش بلکه براى چند ساعت هم که شده صداش 

 و با حالت عصبى میگه دهیش میزاره و ماساژ م قهیانگشتاشو کنار شق
: 

 سرسام گرفتم . --

و میبینه که ناصر میخواد بازم مثل  دوزهیچشم م توریبه مان بازم
خب اونم تمام جوانب کار رو در نظر  یهمیشه به افرادش حمله کنه ول

گرفتن تا حرکت  , دو نفر دستاشو دنینم يگرفته و بهش اجازه کار
 کتک هم نوش جان میکنه ینکنه و البته کم ياضافه ا

 : کنهیناصر زمزمه م يبه تقلااا رهیخ
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 خسته نشدى از این همه قلدرى کردن , من بجاى تو کم آوردم --

  …… رهیروى صندلى بلند میشه و از اتاق بیرون م از
 بالاقدم بزنه خاطرات  گذشته توو ذهنش  یتا کم شهیحیاط م هیراه

اشتباهاتى که کرده و بدتر از همه همقدم شدنش با ناصر  شهیم نییپا
الانش شده خوب میدونست که اگه شهاب  هیمونیکه  چقدر باعث پش

رو  الانش هیتباه شده بود , زندگ شینبود الان او هم مثل چنگیز زندگ
, اون کمکش کرد که درسش رو بخونه و از  دونستمدیون شهاب می

بیرون , ناصر عامل بدبخت کردن خیلى از جوونا  ادیاصر بدار و دسته ن
شد , و حالا قراره  تاوان کارهاى کرده رو پس بده الخصوص شهاب که 

و چه  خواستیم یناصر کم بهش ظلم نکرد , خودش هم دلش تلاف
از دست رفته خودش رو  يوزهابهتر از الان که هم انتقام ر یزمان

 . کردیهاب کمکش مش يو هم به جبران کمکها گرفتیم

 ياو و شهاب در کنار هم چطور دنیناصر از د ي افهیق نکهیفکر ا از
 لبش اومد . يرو یلبخند کج شهیم

بود ,  دهیزد , خونه قدیمى که از مادر بزرگش ارث رس رونیخونه ب از
ارث درب و داغون , طبق  نیچقدر هم از بخت خودش گله داشت از ا

کرده  شیعصبان شتریب نیشت و اهم حق فروش خونه رو ندا تیوص
,  کردیحالا بدردش خورده بود و به جان مادربزرگش دعا م یبود ول
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کنه و  یرو داره تا اونم به شهاب کمک نجایاخوشحال بود که حداقل 
جبران مافات کرده باشه , اصلا دوست نداشت بعد از اون همه کار 

 شرمنده شهاب بشه .
 
 
 

 ز کن .: هه اومده میگه درو با شهاب

روزام با  نیبه سمت قاب عکس ستاره میره , طبق معمول ا نگاهم
 : زنمیعکسش حرف م

 ??چیه نکنه میخواستى راهش بدم , آره  --

(با غم) على همیشه عزیز کرده پدر بود , همیشه من خطا کار بودم , 
 ینه اون , عاشق شدم (لبخند رو لبش میاد) ول رفتمیمن زیر سوال م

رم پشتم باشه , خانوادم کنارم باشن , خودشون شدن پد نکهیا يبجا
کردن که  يبه تو , کار دنیسد بزرگ واسه نرس يمشکل , شدن  ي

 هینخواستن خوشحال یمن عاشق بودم ول شممجبور به انتخاب ب
نفهمیدم تا اومدم طعم شیرینش  ی, از زندگیم هیچ ننیپسرشونو بب

ن تو زنده بودى با رو بچشم , ازم گرفتنت , اگه پشتم بودن الا
 کمکشون موضوع ناصر رو حل میکردیم .

 بگم .... یخدا من دردمو به ک يا
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, اگه کمى , فقط  ارهیاون بلا رو سرمون ب خوادیمیدونستم  ناصر م اگه
کمى دقت میکردم , به ناصر و رفتارش شک میکردم الان پیشم بودى 

.... 

 ;م گرم ياشکهاراه گلومو بسته نمى تونم نفس بکشم و بازم  بغض
آره من مقصرم کاش میزاشتى بمیرم , ستاره دارم خفه میشم  --

که على با چه بى رحمى  ادیتموم وجودم نفرت شده , وقتى یادم م
 باهام رفتار کرد و پدرم .... بهیغر يمثل 

 (پوزخندى به لبم میاد) حتى این اسم هم برام گنگه

پاره تنشه ,  یباشه , ول!! هرچى هم فرزندش بد کرده ?پدر ....  کدوم
!! ?اسمشو از شناسنامه ش پاك کنه , کدوم پدر ستاره  تونهیچطور م

 …… بگو تو!! .... ? کدوم هان.... 
  به پیشونیش میکشه , سرش از این همه فشار درد گرفته بود . دستى

 , نمیشیمبل م يرو ;برداشتم و بدون آب خوردم  زیم يمسکنى از رو
 دمیهامو ماساژ م قهیشق یو کم بندمیچشمامو م

خسته م ستاره , خیلى خسته م , هه از من چه انتظارى داره على  --
 , (و با تمسخر) میگه :

اصطلااااح برادرر , هه مسخره ست واقعا , مسخره ست , معلومه  به
منم که  شهیهم یهمیشه خوبه اون بود بده من , وقت یوقت گهید
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مو کنه (نفس ییمنو راهنما دیافکر کنه که ب دمی, با کردمیاشتباه م
 ……بیرون میدم) بى خیال 

ولى  کنمیلحظه فکر کردم ستاره کنارمه و دارم باهاش درددل م یک
 یبود حت نینبود فقط یک لحظه شد و همین یک لحظه چقدر شیر

حس بعدش درد آوره , حس  یول نهیریاگه خیالش باشه هم ش
 یچیکه با ه یدلتنگ هیحس لعنت نینداشتنش , حس نبودنش , ا

 ……مگه وجود خودش  شهیبرطرف نم

و دنیاى  امییفقط خودم هستم و عکسش , خودم هستم و  تنها الان
 ……نابود شده م 

جام بلند میشم خودم خوب میدونم دیگه هیچ وقت به زمان  از
 نیو ا رمیم زیشیرین با ستاره بودنم بر نمى گردم  دوباره به سمت م

 الیهمه فکر و خ نیاز ا یحداقل ساعت آرامبخش میخورم تا يدفعه 
 نیا ات دیدارم با ازیقوا فقط به خواب ن دیتجد ي, الان برا رمیفاصله بگ

 نیاز پا در نیاورده فکرمو سروسامون بدم وگرنه ا نوخشم و نفرت م
 تمام معادلاتم رو بهم بزنه . تونهیم یختگیبهم ر

زیر  شی, آت سوزونهیکه توو وجود منه و داره منو م یشیآت این
خاکستره که تا حالا فقط کمى از آن شعله بیرون زده , الان تمام فکرم 
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 نکهیتونم اون نامرد بى همه چیز رو ببینم , بدون ا یم ياینه چجور
 متوجه بشه . سیپل

ش  افهیکه چه جور درمونده شده , ق نمیخودم بب يبا چشما دیبا
,  هیدنیدم حتما دمن تمام این بلاها رو سرش آور فهمهیکه م یموقع

 ……آخ که چه دیدارى بشه این دیدار 
 
این افکار چشماش آروم بسته میشه بازم قرصها بودن که اونو  با

 کم بشه . اشیقراریخوابوندن تا کمى از  ب

و  دونهی!! فقط خدا م?رو معلوم کنه  يا گهید يزمان چه چیزا قراره
  ………بس 

ه و پارك میکن ابونیر خبه بیمارستان که میرسه سریع ماشین رو کنا
 , به سمت پذیرش میره : کنهیم یرو با سرعت ط مارستانیب اطیح

 .... يسلام خانم ببخشید آقا --

 : شنوهیمرضیه رو م يصدا که

 على .... --

 : کنهیبرمیگرده و به سمتش پا تند م على

 سلام --

 ??سلام بابا چطوره  --
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ا خدا رو شکر خطر خوبه نگران نباش کمى فشارش رفته بود بال --
 رفع شد .

 : کنهیرو دوباره تکرار م هیبا تعجب حرف مرض على

 فشارش رفته بود بالا اونم کمى !!! --
 ?? مارستانیب نشیچرا آورد پس

 هیدگیدستپاچه میشه , على متوجه رنگ پر یاز سوال عل مرضیه
, میخواد دوباره چیزى بپرسه که همون موقع حسین  شهیم هیمرض

 ه میرسهشوهر مرضی

 سلام على آقا --

 ?سلام حسین جان تو بگو چى شده اصلا بابا کدوم اتاقه  --

 نگفته , یبه عل يزیچ هیکه مرض شهیاین سوال حسین متوجه م با
 میگه : ینگاهى به مرضیه میندازه و رو به عل

راستش تو آى سى یو , نگران نباش خطر رفع شده فقط یک  --
 سکته خفیف بوده

 شهینگران م فهمهیضوع رو ممو یوقت یعل

 !!?چى سکته  --

 . ندازهیم نییبه مرضیه میندازه و اونم شرمنده سرشو پا يتند نگاه
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پا تند میکنه , وقتى میرسه مادرشو میبینه که  وی یس يسمت آ به
 نشسته و قرآن میخونه , ییروبرو مکتین يرو

,  هیتیپدرش در چه وضع نهیتا بب رهیم يشیشه ا واریبه سمت د اول
 يرو یژنیآروم در حال استراحت بود , ماسک اکس يپدرش با چهره ا

 ی, وقت دادیضربان قلبشو نشون م یصورتش قرار داشت و دستگاه
و با دوتا گام  دیاز بابت پدر راحت شد به طرف مادرش چرخ الشیخ

 ستادیمادرش ا يبلند جلو

 صبح که خوب بود . ?سلام مامان . چرا بابا اینجورى شد  --

 ……سلام پسرم , چى بگم والله  --

 رو میبند و بوسه اى روش میزنه قرآنش

 یک دفعه دیدم دستش رو گذاشت رو قلبشو از حال رفت . --
 ?گفتن  یدکترا چ ?حالا حالش چطوره  --

خوبه مادر خدا رو شکر خطر رفع شده امشب رو گفتن تحت نظر  --
شه فردا مرخصش با نجوریباشه بهتره , اگه تا صبح انشاالله هم

 میکنن .

سرشو عقب  نهیدستى به صورتش میکشه و کنار مادرش میش على
کشه می یقیو نفس عم بندهیمیده , چشماشو م هیو به دیوار تک برهیم
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 "يخدارو شکر"لب  ریاز بابت پدرش کمى راحت میشه و ز الشیخ
  ……میگه 

ه ع شدخطر رف گهیالان د گذرهیم يرفتنم به کلانتر يدو روز از ماجرا
تماس بگیرم و از ناصر  دیحواسم جمع باشه , با شهیهم دی, هرچند با
 قمیشف قیباشه , هرچند رف ومدهین شیپ یمشکل نمیبپرسم , بب

 هست . زیحواسش به همه چ

 کی, ههه اون خودش هزار و  ارهیرو لبم م يناصر پوزخند اسم
 مشکله

رژ تا بتونم رو برمیدارم و میزنم تو شا لیشکاف پشت درخت موبا از
 بعدش زنگ بزنم و خبر بگیرم .

داره بهش خوش  ای کشهیببینم حال و روزش چطوره , درد م میخوام
 …… گذرهیم

 
 لیهمیشه با آدما هست , ولى وقتى ببینى یکى اونو بهت تحم درد

از اون  یفقط کم یاگه کم ینیبب يکرده اونم به ناحق , دوست دار
 درد که چند هر ……میکنه , چه جور تحملش  يدرد رو بهش بد

برات تلخه , اینقدر تلخ که  یشیرین نعی در هم شخص اون کشیدن
همه نفرت رو بالا  نیا يدار ستکه دو يحالت رو بد میکنه , جور



  سکوتتاوان 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 154  

 

, ولى بازم خوبه که کمى فقط کمى آرومت  یتا تو هم راحت بش ياریب
 شهینیریاز ش شتریخیلى ب تلخی تاثیر اون چون کمى فقط ……کنه 

رو فقط کمى میچشه  یتلخ نیبراى تو زیاده و اون شخص ا
 میهم راض کیزخم کوچ نی, من به هم دارهبرمی زخم کمى……
…… 
رو از  يبا ارزشتر زیدرد و زخم من زیاد تر از اونه , چون من چ عمق

 ……دست دادم 
از یک ساعت وقت تلف کردن بلند میشم گوشیمو بر میدارم و  بعد

 روشنش میکنم .

ه برقرار میشه فقط میخوام بدونم اون آشغال تو چه حالیه , ک تماس
 گفتن من شروع میکنه : "الو"انگار اونم متوجه میشه که بدون 

توو  يدهای, از تهد اشییاز حال و روز ناصر از چرت و پرت گو میگه
 …… کنهینم یمنو راض نی, اما ا شیخال

میگه و من به پررو نداره , اون  یاز منم , منم هاى ناصر که تموم میگه
و من فقط  گهیو م گهمی ……بودن این بشر بیشتر پى میبرم 

 تا فقط خلاص کنهیامتحان م ویزیناصر که هر چ نیبه ا زنمیپوزخند م
 ……خودش ساخته  يکه خودش برا یبشه از زندان

 دیو منتظر دستور جد کنهیصحبتش تمام میشه سکوت م وقتى
 مونهیم
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 ;شروع کنى  حالا باید مرحله بعد رو --

صداها شروع کن میخوام زمانى که صداها رو میشنوه , هر روز و هر  از
ى و برام بفرست يری(با حرص و اعصبانیت میگه)ازش فیلم بگ قهیدق
 ?به التماس افتاده , متوجه شدى  نمیبب خوامیم
 ……فردا بازى رو شروع کن دیگه بسه هر چى استراحت کرد  از
 

  ……تماس رو قطع میکنه و  زنهیم يصدادار پوزخند
 همکار شهاب :

 میکه از قبل آماده کرده بود ىیبعد از تماس شهاب طبق برنامه صداها
به واکنش ناصر  توریرو حاضر میکنم ؛ و اونو رو پخش میزارم و از مان

نگاه میکنم , میبینم با تعجب از جاش بلند میشه و دور خودش 
ا ت کنهینگاه م واریو د میچرخه اولش دست به کمر و با تمسخر به در

بعد از حدود دو ساعت معلوم بود که  یکجاست ول زصدا ا نهیبب
, میبینه دوتا  رهیوجب جا قدم رو م ياون  يشده و مرتب توو یعصب

 ىیدستاش رو روى گوشاش میزاره و شروع میکنه فریاد زدن ,صدا
مدام تکرار  یستاره بود که با صداى مظلوم يصدا شدیکه پخش م

 : میکرد

 ……قاتل , تو قاتل منىىى و بعد قهقهه  --
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سیستم درست شده بود ,  لهیصداى واقعى ستاره نبود و بوس صدا
شهاب قسمتى از صداى ستاره رو که روى پیغام گیر تلفن بود فرستاد 

 درست کنه نویمتخصص تا ا يو اونم داده بود 

بود  یافک نیفقط هم دیفهمیموضوع رو م نیا دیالبته ناصر از کجا با و
 . دیکه داشت به مرز دیوانگى میرس

ناصر پخش شد  يیک روز کامل مدام همون صدا و خنده ها برا دقیقا
 , که میگفت :

 … ناصر …… هگری …… خنده بعد و ……آدمکش , قاتل  --
 دیگه ناصر …… تکرار و تکرار مدام … کجایى … ناصر … ناصر

 : میزد ادفری و میگرفت رو گوشاش نبود خودش دست رفتارش

 : ستاره صداى باز و … بسه …بسه  --
شبیه  شتریکه ب عصبی هاى خنده و … کله بى ناصر …ناصر  --

 کردیکه دل سنگ رو آب م ییجیغ بود و بعد همراه گریه ها

بود , طورى که خودشو به درو  ختهیروح و روان ناصر بهم ر بشدت
 دیوار میزد تا شاید صداها قطع بشه

 مانى آن صدا تموم میشه که شهاب خواسته باشهز دونستینم ناصر

شبانه روز تمام این فریادها و جیغ ها رو گوش داد و دیگه  10 ناصر
حتى توان ایستادن روى پاهاى خودش رو نداشت ولى با این وجود 
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غرور مسخره ش بکشه , این رو از التماس  نیحاضر نبود دست از ا
 : کردینکردنش میشد فهمید , فقط مدام تکرار م

 هیزیتنها چ نیمیزد , ا فریاد فقط … بسه آشغالا شمام با …بسه  --
که خوب بلد بود , فریاد میزد و  ناسزا میگفت تا شاید صداها تموم 

 بشه

بعدش  یلحظه هم صداها قطع نشد ول کیشب و روز 10 نیا نیع
 یکرد وقت زیناصر از جاش بلند شد و گوش ت ;دفعه سکوت شد  کی

 ت بلند خندید :دید صداى نیس

ره بالاخ دینیولى بب ??منو خسته کنین  نیتونیفکر کردین م --
  ……خودتون خسته شدین 

جفت چشم ناظر رفتار ناصر بود  پوزخندى به خیال  کیطبق معمول 
خودشو گذاشته و  ری, مشخص بود که صداها تاث زنهیباطل ناصر م

اونا  خوادیناصر رو آشفته کرده ولى هنوز یک دنده ست و م یحساب
 رو دست بندازه

 و ادهایمرحله بعد نقشه ست این دفعه تمام اون فر ينوبت اجرا حالا
ناصر با ابروهاى بالا  ;ها رو همراه تصویر روى دیوار پخش کرد  غیج

خارج از تحملش  گهید نیبود , ظاهرا ا لمیرفته از تعجب نظاره گر ف
 يکار تونستیمبود , محکم خودشو به دیوار میزد , دلش میخواست 
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که   يستاره ا ;ستاره ست پخش نشه  کردیکه فکر م يیرکنه تا تصاو
 دییدویصورتش دیده نمیشد و داشت سبک بال داخل قبرستون م

 …خندید  می …
 

ناصر بود ,  يبرا لمییک هفته هر روز کارش پخش کردن این ف دقیقا
 یخواب یکله نمونده بود چشماش از فرط ب یاز ناصر ب يزیچ گهید

موجود ویران شده که تا مرز جنون فاصله  يقرمز و متورم شده بود , 
 نداشت يا

 … تونمینم گهدی … کنممی خواهش …بسه  --

باشن ,  باز دقت کرد ببینه  دهیگوشاش شک داشت که درست شن به
 درست شنیده

شد به شخصى که روى زمین افتاده و توو خودش  رهیخ توریمان از
بسته  يور پاهاش حلقه کرده بود و با چشماجمع شده , دستاش رو د

 ……خودشه  يآره صدا ; کنهیرو زمزمه م يزیچ

 بسه خواهش میکنم --

 ;حتى ناى فریاد زدن هم نداشت  دیگه
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 کهیو سریع این ت دارهیرو برم لشیبه خنده از هم باز شد موبا لبهاش
,  هپانزده دقیق بایناصر رو براى شهاب میفرسته , بعد از تقر لمیاز ف

 صداى زنگ گوشیش بلند میشه , جواب میده
 
 
 

 بسه خاموشش کن (همراه پوزخند) --

رو چشید , حالا  یزهر لعنت نیکم آورد , بالاخره اونم مزه ا بالاخره
 یکه توو گوششه زندگ ییصداها نیعمرش رو با ا یباق دیدیگه اونم با

 کنه پاکشون نمیتونه هم بخواد,  نمیشن هم پاك دیگه ……کنه 

 …………شهاب :  همکار

 : کنهیم یخنده کوتاه شهاب

 , خودتو بهش نشون بده .... هیحالا فردا نوبت شُک بعد --

 تماس رو قطع میکنه . و

 زرنگى یلیآخ ناصر بى کله فکر میکردى خ --

همه سال باهاش  نیبعد از ا یوقت نمیبب تونستمیداشتم م دوست
با تو و همراه تو  يزرو ي, کسى رو که  یشیم یچه شکل یشیروبرو م

 دیدنى که الحق …… سادهیبوده ولى الان روبروت وا قتیبوده , رف
 ……ت  افهیق شهمی
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 میزنه و میگه : پوزخندى

این صحنه زیبا رو از نزدیک , از دست دادم ولى  دنیحیف که د --
مهمه , میخوام بدونم زمانى که منو میبینى چه  جهیاشکالى نداره نت

 باش منتظرم …… ام زنده روز اون امید به فقط …… یشکلى میش
……  

ش عشق شیبعد از قطع تماس از جاش بلند میشه لباس میپوشه تا پ
 خودشو سبک کنه . تونهیبره فقط کنا قبرش م

 , رهیگیدکه اول قبرستون طبق معمول چند شاخه گل رز و گلاب م از
 مرد رو کنار قبر ستاره میبینه , يبه نزدیکى قبر میرسه   یوقت

 !!? کنهیچکار م نجایشهاب سخته , اون ا يباورش هم برا

بالا رفته از تعجب قدمشو تند میکنه تا زودتر برسه و  يابروها با
 رفع بشه شیکنجکاو

 یول ندازهیم یو با همون نگاه متعجب بهش نگاه ستهیا یم روبروش
, زانو  زنهیبه صورتش م یتفاوتیو ماسک ب رهیگیزود ازش چشم م

 کنهیم یقبر خال يگلاب رو باز میکنه و رو میزنه , درِ

 کنهیم "سلام"نگاش میکنه آروم  على

 ……تکون میده و باز مشغول کارش میشه  يشهاب فقط سر اما

 ?: خوبى  على
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نگاه نکنه با همون سر افتاده  یکه هنوزم اصرار داره تا به عل شهاب
 بجاى جواب میگه :

 )پوزخند( مثل میتونستى?? داشتى کارى!! ?اومدى اینجا چکار  --
 ?? هوم…… خونه دم بیاى مجوز با قبل دفعه

) على دستى به شهیمعذب م ی(اونقدر کلام و لحنش سرده که عل
 گردنش میکشه با نفس عمیق از جاش بلند میشه :

که  يهنوزم کله شقى , هنوزم خودخواهى , هنوزم اصرار دار --
 : میگه و دهمی تکون سرشو ……حرف حرف خودت باشه , هنوزم 

قبول کن شهاب (دولا میشه آروم میگه) قبول کن که اشتباه از  --
 و ادامه میده : میسهیخودت بود , راست وا

خودت اینقدر با احساس جلو رفتى , اینقدر  کار و زندگیت رو  --
شد , با وجود اون پرونده بازم خودتو  یقاط یکه همه چ يیکى کرد

رودست  يدار يدینفهم يسات شداحسا ریدرگیر کردى اونقدر درگ
که ناصرى که  دی, پلیسى به باهوشى تو چطور اینو نفهم يخوریم

پرونده ش زیر دستش (با حالت عصبى میگه) بوده , چطور ماشینتو  
 !!!!?دستش  يداد

 که صداش بالا نره) میگه : ارهی(به خودش فشار م
 !! هنوزم تو کار احمقانه تو موندم .?هان , چطور  --
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, على میگه و شهاب رو لحظه به  گیرهیم شیمیگه و شهاب آت ىعل
 : زنهیفکر حرف م ی, و واى بر على که بازم ب کنهیلحظه نابودتر م

نم ندو نیستاره کسى نیست جز خودت با ا هیقبول کن قاتل اصل --
  کاریات .
 زیو یک دفعه به سمت على خ دهیتحملشو از دست م گهیشهاب د

کنه به زدنش على که از کار شهاب شُکه شده  یداره و شروع م یبرم
 با مشت اول به خودش میاد و باهم گلاویز میشن

 هم اون دونفر که مراقب شهاب بودن جداشون می کنن آخر

 یخوابونن و از پشت به دستاش دستبند م یشکم م يرو رو شهاب
نشده و از خشم نفس  یکنن ولى شهاب هنوز خال یزنن و بلندش م

 ……نفس میزنه 
 با دستش خون دهنشو پاك میکنه و میگه : على

 ?? نه …… بود تلخ حق حرف چیه ……هههه  _

 يخودشو از حصار دستا کنهیبسته ش شهاب تقلا م يوجود دستا با
حمله کنه ولى زور اون دو نفر بهش  یمامورا خلاص کنه و بازم به عل

 اجازه رو نمیده نیا

 یاد میزنه :که دیگه توان ساکت موندن نداره فر شهاب
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,  قاتلشم من میگى راست آره …… شو خفه فقط ……خفه شو  _
 … من … من کشتم زنمو من مردم آهاى

 يو با زانو به زمین میفته .  ستهیرو پاهاش با تونهینم گهید شهاب
 …… نهیتونه شکستن و از پا افتادن برادرش رو بب یبرادر چند بار م

 ? فتادین یاتفاق چیچرا ه من که اعتراف کردم , من که گفتم پس _

 : زنهیم يدوزه و تلخ خند یبه على م نگاهشو

 ? هان …خواى ثابت کنى  یحالا تو اومدى چى میگى , چى رو م _
 ? چى …

, تو باهوش , تو کامل  منطقی تو,  عاقل تو ? آره … یکه عقل کل این
گه , ا خورهیبه درد نم نایا چکدومیه یعاشق نباش یترین ولى تا وقت

جوون  یکیواسه  يدیفهم یعنى عشق رو درك کرده بودى , اگه مم
 . يکردینم یالان واسه من سخنران یچ یعنیدادن 

به بعدم اگه خواستى بیاى سراغ من فقط براى یک چیز بیا ,  نیا از
 فقط و فقط یک چیز یا حکم جلب من یا آزادى کاملم , فقط همین .

ده ت رو (مکث میکنه نگاه به دیگه نمیخوام نه تو رو و نه خانوا دفعه
 یک و ……ندازه و پوزخندى میزنه) ببینم  یناباور على م يچشما
کشه و چشماشو  می عمیقى نفس و میبنده چشماشو( دیگه چیزه
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ر خوام کنار قب یدوباره باز میکنه ادامه میده) دیگه پاتو اینجا نزار نم
 جناب سروان . همیدى, ف نمتیزنم بب

تکون  يکنه سر یهابه و ناباور بهش نگاه ممات صورت سرد ش على
 دهیم

 و رو به افرادش میگه : رهیگ یاز شهاب م نگاه

 دستشو باز کنید _

داد  نهیب یتعلل افردش رو م یتو شُک حرفهاى شهابه , وقت هنوزم
 میزنه :

 زود ……نشنیدین چى گفتم  _

ندارن کار خواسته شده ازشون رو  يهم که جز اطاعت چاره ا اونا
 . دنیجام مان

 کرده میگه : تیشهاب بهش سرا هیهم که انگار سرد على

 ……این بار آخر بود که بخشیدم فقط یک بار دیگه دستت رو  _
 )میکنه قطع رو حرفش شهاب که(

 ىب بدونى هم تو بهتره و!!  ?مامور قانون بلند کنم بازداشتم  يرو _
 زنم با میخوام هم حالا …… نشى سبز من راه سر دلیل بى و حکم
 . باشم تنها

 میکنه : يو على هم به افرادش اشاره ا زنهیاخر رو شهاب م حرف
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 نیشما هم مرخص _

 و میگه : زنهیبه شهاب م يرفتن عمدا تنه ا موقع

 …از اینجا به بعد منم دیگه نسبتى باهات ندارم  _

 : کنهیهم زمزمه م شهاب
  ……نداشتیم  گهید لمیاز همون موقع پاك شدن اسم فام _

دستش رو مشت  گردهیولى بر نم ستهیعلى چند قدم جلوتر مى ا
 میکنه , دلش میخواد سرش فریاد بزنه :

گلوش خفه  يدِ لامروت تو تمام وجود منى , برادر منى ولى صدا توو _
حیف که این شهاب , شهاب اون زمان نیست انگار با مرگ  ; شهیم

 . ستاره شهاب هم روحش مرده و فقط یک مرده متحرکه

میکنه و پشت سر افرادش از اونجا دور میشه زمانى که  حرکت
 سوار ماشین بشه به افرادش میگه : خوادیم

 . نیشما هم برگردین اداره دیگه لازم نیست  مراقبش باش _

مدام صداى  یول رونیب زنهیمیشه و از قبرستون م نیماش سوار
نه  دفعه دیگه نمیخوام نه تو و"سرش تکرار میشه  يشهاب توو

باورش هم براش سخت بود , انگار توان  "خانواده ت رو ببینم
 شهیم ادهیپ نیرانندگى نداشت , گوشه خیابون پارك میکنه و از  ماش

و چند قطره  زارهیزانواش م يرو وو سرش ر نهیشیرو م ادهیو لبه پ
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اشک میریزه براى برادرى که دیگه برادر نیست , براى برادرى که خم 
این مجنون دل خسته رو باور کرد ,  ی, عل دهید شدن و شکستنشو

دل تنگى این برادر رو دید , آخ که سردى چشم برادر را دید و اونم 
برابر شد با  چندخشک شد , دید و حق داد , دید و نفرتش به ناصر 

 خودش زمزمه میکنه :

, بخار  باشی شده آب … هرجا …ناصر هرجا باشى پیدات میکنم  _
ون , هرجا که باشى پیدات میکنم باید آسم,  زمین زیر … یشده باش

 طناب دار رو  گردنت بندازم .

بیشتر از قبل مصمم شده براى پیدا کردن این موجودِ انسان نما  على
  …… مونده دهن به انگشت موجودى همچین از هم شیطون ……

 یبعد از اون ماجراى سر مزار و رفتن مراقبا با خیال آسوده ترى م
کارم برسم , موبایل رو برداشتم , شماره گرفتم بعد از دو  تونستم به

 بوق تماس برقرار شد

وقتشه , خودتو نشونش بده ولى قبلش  گهی: الو , ببین الان د شهاب
دست و پاشو به صندلى ببند و ازش فیلم بگیر , فیلمش رو بفرست 

 دیبینه چه حالى میشه , با یوقتى چهره تو رو م نمیخوام بب یم
 باشه اون قیافه .... پوزخندى میزنه دیدنى

…………  : 
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 خب منتظرم . ی: خیل شهاب
 
 

 شهاب : همکار
 

 یاز تماس شهاب طبق خواسته ش کارا رو انجام دادم و الان م بعد
 که پا به پاش همه یخواستم برم تا منو ببینه , من کامران زمانى کس

 ينامردبه خاطر نجات خودش در حق منم  ییجا يکرد ولى  یم يکار
 ىیها باشم , نامرد لهیکرد و باعث شد چند سال از عمرم رو پشت م

روزى رو که مقدارى مواد تو  رهینم ادمی,  نمیرهکه هیچ وقت یادم 
ه وقتى ب یماشینم جاساز کرده بود و قرار شد من براش جابجا کنم ول

کردن و با وجود این که کنارم  دایو مواد رو پ میدیگشت بازرسى رس
 و چوندیمسافره پ نکهیو پلیس رو به عنوان ا یهمه چ ریما زد زبود ا

گفت که منو نمیشناسه و حتى چندتا شاهد هم گواه حرفاش جور 
 ……کرد 

نامردى رو در حق منم تموم کرد و بهم زخم زد ولى شهاب وقتى  ناصر
صاف و  زویمنو دست بسته دید , ازم توضیح خواست و منم همه چ

, شهاب رفاقت رو در حقم تموم کرد و پوست کنده بهش گفتم 
 رو برام گرفت , براى همینه که مدیونشم . تیحداقل محکوم
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 میزندگ يروزا نی, بهتر کنهیرو دوا نم يدرد گهیخاطرات هم د مرور
,  هیرو از دست دادم و فقط حسرتش به دلم موند , اما الان وقت تلاف

 ……هم باشه الان نوبت ناصره  ینوبت

ر , پشت د دمیرس نیرزمیبه ز یک دمیکر بودم که نفهمتوو ف اونقدر
تا به خودم مسلط باشم , در رو باز میکنم و وارد  دمیکش یقینفس عم

بستن و اونم انگار توو هپروته ,  یمیشم , بچه ها ناصر رو به صندل
حالش  دنیبرم از د یبینم لذت م یوقتى چهره داغونشو رو م

  لبخندى به لبام میاد .
 ناصر :

و  دمیکش یخواب یاونقدر ب یشنوم ول یاى باز شدن در رو مصد
 که دورم شمی, متوجه م ارمیسرم رو بالا ب ستیخسته ام که حسش ن

بهم  يبالاخره کنجکاو کنمینگاهشو حس م هینیچرخه و سنگ یم
 . هیک نمیتا بب ارمیو سرم رو بالا م کنهیغلبه م

 
 

که توان فکر  آشناست ولى اونقدر خسته هست یلیبنظرش خ چهره
 کردن نداره , تا این که خود کامران به حرف میاد :

 !! آخ یادم نبود?نشناختى  هیچ _
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میچرخه و بعد روبروش مى ایسته و کمى دولا میشه و با صداى  دورش
 میگه : یآروم

که  ىیاز همونا یکی ? اومد یادت … کامران …منم ناصر بى کله  _
و دستاشو توو جیب  یسهمیدر حقشون نامردى کردى . راست وا

 کنه , کمى عقب میره : یشلوارش م

 شناختى پس ……!! ?هان چیه  _

 .... !!! نداره امکان این ……: تو    ناصر

 ه)زن یم ی(بشکن ?بینى یمگه منو نم ?: حالا که داره , کورى کامران

 ……مونم !! نچ نچ نچ  یفکر کردى من تا آخر عمرم زندان م آهان
 . کله بى……اه فکر کردى دفعه رو اشتب نای

تا بتونه تمرکز کنه ,بعد با تمسخر  رهیقدم رو م یمیکنه و کم مکث
 : دهیادامه م

 اى کله بى همون…… نه اما ……راستى هنوز بى کله اى یا نه آ  _
 )خنده.( هستى بودى که

کلمه حرف از  کی یکنه , حت یناباور به شخص روبروش نگاه م ناصر
این همه  یعنیزم باورش براى او سخته , دهانش خارج نشده , هنو

 ……آدم دزدیده شده بود  نیوقت توسط ا
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, قبل از این که چیزى بگى یک هدیه کوچیک برات دارم که  راستى
 کنهیم يگوشه سقف اشاره ا نیامیدوارم خوشت بیاد و رو به دورب

که با  نهیب یکسى رو م لمیف ي, توو شهیپخش م یفیلم هیچند ثان بعد
آزاد داره  یزندانه ول کردیکه فکر م ی, کس شهیشوکه مدیدنش 

درجه باز  نیناصر اونقدر تعجب کرده که چشماش تا آخر  چرخهیم
ه بگ يزیکه چ کنهیتلاش م شهیشده , چند بار دهانش باز و بسته م

 میگه : یآخر با صداى آروم یبعد از چند بار سع تونهینم یول

 !! نمیشه باورم اصلا ……شهاب  _

 شهاب رو میشنوه : صداى

 ?? خوبى ……سلام ناصر  _

  ?? چرا میدونى ……(پوزخند) البته که خوب نیستى 
 چون …… ??(پوزخند) البته که خوب نیستى میدونى چرا 

 کنه پاك زمین از وجودتو و بگیره  رو جوونت اومده,  اومده عزرائیلت
 که منظورمو,  کردى امضا رو مرگت خودت دست با تو چند هر

هر کلمه از زبون شهاب , ناصر  دنشنی با و …… سروش ?? مىمیفه
 زیر سر شهاب بوده . ریاخ ياتازه میفهمه تموم اتفاقات و ماجراه

 یشروع م ستیشوکه شده که کنترل رفتارش دست خودش ن اونقدر
 ……بلند و بعد فریاد زدن  يکنه به خندیدن با صدا
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 ;کنه  یودشو خالخ يدونه چجور یو نم هیرودستى که خورده عصب از
د رها بن نیکه از ا دیگفتن , تقلا کردن شا راهیشروع میکنه به بدو ب

 خودش يسالهاست که با دستها دونهیتونه , ناصر نم ینم یبشه ول
 دهیروحش رو به بند کش

 يداد , ناصر یداده شده هم اونو آزار م يجور باز نیا نکهیفکر ا حتى
 کرد . یم یزرنگ يادعا شهیکه هم

نگاه  کشیستریه يهمچنان به ناصر زل زده و به رفتارها رانکام
نمونده , همه حرفها هم زده شده , بدون حرف  يکار گهید کنهیم

 . ادیم رونیب نیرزمیاز ز ياضافه ا

عروسک اونو  کیناصر هنوز هم هضم این ماجرا براش سخته مثل  اما
ر د يفکر نیکوچکتر یکه حت یاونم کس دهیچرخونده بودن و نفهم

هم به بن  يچکار کنه و البته هر فکر دونهیکرد , نم یموردش نم
تونه به رفتارش مسلط  ینم یخوره , هنوز هم بعد از ساعت یبست م

خنده ,  یکشه و م یبشه حرکاتش دست خودش نیست فریاد م
کنه تا شاید از این خواب بزرگ بیدار بشه و  یفحش میده و تقلا م

 ترشیب هیسر جاشه اما هر ثان یهمه چکابوس بوده و  کیببینه فقط 
 ……که کاملا واقعیت داره  رسهینکته م نیبه ا
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 کنه و فیلمش یبه حرکات ناصر نگاه م توریداخل اتاقش از مان کامران
 رو براى شهاب میفرسته

بینه جواب میده  یساعت شماره شهاب رو روى گوشیش م میاز ن بعد
. 

 ??فیلم رو دیدى  _

 آره ...... _

, بد شوکى  خندهیکنه و م یز داره مثل دیوونه ها داد و بیداد مهنو _
 ……بود , شهاب جان 

 منم همینو میخواستم . _

 هدیحرفش مشخص باشه و بعد حرفشو ادامه م تیمیکنه تا اهم مکث
: 

ببین کامران من فردا میام اونجا با اومدن من امکان این که على هم  _
 ریمس يتها بجز بهشت زهرا دارم بیاد زیاده چون بالاخره بعد از مد

 , پس امکان اومدنش هست رمیرو م گهید

امشب با افرادت از اون خونه برید هر جا , نمیدونم فقط از این شهر  تو
,  يیک ماه تهران نبود نیا يبرو و براى خودت شاهد جور کن که توو

 ??متوجه اى 
هردو با هم محاله , رفیق نمیه راه باشم اگه قراره بازداشت بشیم  _

…… 
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 : گهیم يشتریب میو با تحک کنهیحرفشو قطع م شهاب

همین که گفتم امشب میرى , تو ازدواج کردى زن و بچه دارى ,  _
خانواده دارى , من چیزى براى از دست دادن ندارم پس گوش کن 

 ? فهمیدى ……
 ……نزار شرمنده خانواده ت بشم 

نداره و شهاب  نیجز ا يچاره ا دونهیچون م کنهیقبول م کامران
 شهیحرفشو دوتا نم

 يتونستم کار یکه بدون تو و کمکهات نم یدونی, م قیممنون رف_
 . يرو در حقم تموم کرد يببرم برادر شیپ

و به  رهیم رونیاز اتاق ب کنهیقطع م یهم بدون گفتن حرف کامران
 افرادش میگه :

 گهیو د نیمدت گم و گور بش ي نیو بر نیهمه چى رو جمع کن _
 کنه دایرو پ نجایا سینشه , چون ممکنه پل داتونیهم پ نجایا

رقم  يا گهیکسى چه میدونه که قرار براى شهاب چه چیزاى د واقعا
 ……بخوره 

 ایبرگرده  شینفرت خلاص بشه و به زندگ نیاز شر ا تونهیم بالاخره
…… 

  …… شهیتموم م يباز نیا یک
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 يزیف میندازه تا چکامران بعد از جمع کردن وسایلش نگاهى به اطرا
با شهاب  یاز خودش بجا بزاره , از وقت يرد دیجا نمونده باشه , نبا

شهاب رو تنها بزاره , چند نفس  ادیصحبت کرده کلافه ست دلش نم
 رهیگیحالش بهتر بشه , ساکش رو دستش م یکم دیشا کشهیم قیعم

 .یزنهو از اونجا بیرون م
 

 : ناصر

 !!!!!??هاب و کامران رودست خوردم باورم نمیشه یعنى من از ش هنوز

 !!!? ممکنه چطور اصلا …… اصلا

 چرا ……زندان باشه نه اینجا , نه بیرون  يباید الان توو شهاب
 !!!?, چطور من متوجه نشدم  خبریب نقدرای

 : میزنه فریاد ……که دارم دیوونه میشم  واى
بخت دب ترسوي,  نامرد کامران  ……لعنتیا بیاین دستمو باز کنید  _

 ?? آره,  میرسه بهت چیزى شهاب از کردى فکر چیه ……

صداشو کامران بشنوه و  نکهیا دیبه ام زنهیم ادیمیزنه و فر پوزخندى
 بتونه اونو سمت خودش بکشه : دیشا

دِ  آخه بیشعور اون خودش هیچى نیست , تو افسارتو دادى دست  _
 ??کى  
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 ??که خرى , کامران صدامو میشنوى ......  الحق

و چرت و پرت  ادیکسى نبود , کامرانى نبود تا جواب این همه فر ولى
 ……ناصر رو بده , ناصر کلا خودش بود و صداش  هییگو

!! هوى با توئم بزغاله بیا دستمو باز کن , ببین ?کامران هستى  _
پول خوبى  يدخمه نجاتم بد نیو از ا یکامران اگه دستمو باز کن

 راست قسم شرفم به …… ?? هچی نظرت ……گیرت میاد , هان 
 من حساب طرف……به تو نداشته باشم  يکار دمی, قول م گممی

چى به تو گفته , هر  هر شهاب پسر ببین …… کامران …… شهابه
 ……وعده اى که داده دروغه , اصلا 

 ??از کجا معلوم فرار نکرده باشه  اصلا

 ??رو گردن تو بندازه  یهمه چ خوادیم دیشا
 ?? …… کامران …… هان

عصبانى میشه و از فاز التماس و  کنهینم افتیدر یجواب یوقت ناصر
 همون ناصر بد دهن : شهیو دوباره م ادیم رونیب عیتطم

 یابووووو ……با توئمم  _

و شکنجه  ریاخ يها یخوابیبعد از ب ارهینفس کم م گهید ناصر
 که ییدادهایکه بهش وارد شد و داد و ب یو البته شوك بزرگ شیروح

 ساعت نیبه شدت کم شده بود بعد از چند شیده بود , قدرت بدنکر
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وش شد بى ه میتقلا  ضعف بهش غلبه کرد و خوابید البته بهتره که بگ
. 

 
 

داد که خونه رو  امیاومدن از خونه به شهاب پ رونیبعد از ب کامران
شهاب رو راحت کرد که  الیترك کرده و الان ناصر تنهاست و خ

 ……م اجرا کرده دستورش رو ه نیآخر
 

 : شهاب
داد که از اونجا رفتن , خیالم از بابت کامران راحت  امیکامران پ وقتى

عمر حسرت داشته  ياونم خراب بشه و  هیزندگ خواستیشد , دلم نم
 لحظه غفلت اونا رو از دست داده يرو بخوره که با  ییها
 
  …… ادیکه سر من اومد سر کامران هم ب ییبلا دینبا

م با اینکه در ظاهر دیگه کسى مراقبم نیست ولى باوجود خوب میدون
 و کننیچندتا چشم بصورت نامحسوس کنترلم م شهیاین ردیاب هم

تحت  عیگزارش میدن و سر عیهر حرکتى کنم , شک میکنن و سر
اشتباه از طرف منه  يمخصوصا على که منتظر  رمیگیقرار م بیتعق

 يزیآدم ت خورهی, م منفرد آها ……بود  یهم اسمش چ یکیاون 
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 یتموم بشه و گناهکار واقع دیبا ییجا ي يباز نیبالاخره ا یباشه ول
بفهمه ناصر همه کاره و قاتل ستاره ست ,  دیبا سیپل ;معلوم بشه 

از  دیناصر نبا یول ستیحتى اگه خودم هم دوباره گرفتار بشم مهم ن
 دست قانون فرار کنه .

 
و باهاش روبرو بشه , زمان تصمیم گرفت فردا سراغ ناصر بره  شهاب

کرد  یو روزشمارى م دیکش یانتقامى که این همه  واسه ش نقشه م
 رسیده بود :

جواب  دی, با يحالا نوبت منه که سوال کنم و تو جواب پس بد _
,  يکه به قلبم زد یشبونه م , زخم ي, بغضهام و اشک ها امیتنهای

از ذهن و قلب جواب غرور له شده مو بدى , جواب پاك شدن اسمم 
 یکی یکیپدرم رو باید بدى , جواب روح سنگ شده م , همه رو باید 

 ……جواب بدى 

همه فکر و حس سرکوب شده به ذهنش باعث شد خشم  نیا هجوم
بتونه خودشو کنترل کنه دستاش رو  نکهیا يو برا رهیوجودشو بگ

و  رهیتونه بگ یرو نم شیشگیبغض هم يجلو ی, ول کنهیمشت م
, همه و همه باعث شد نفس کشیدن براش سخت  شنیمچشماش پر 

 بشه .
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د ش یبشه وگرنه خفه م یخال یکرد تا کم یم يکار دبای ……نه  یول
, اینقدر خشمگین بود که هر چى دم دستش اومد خورد کرد , فریاد 

 نداشت , فقط يا دهیکدوم فا چیآروم بشه ولى ه یتا شاید کم دیکش
ون و تا ا نهیرو بب اشیتموم بدبخت شد که مرگ مسبب یزمانى آروم م

خشمشو نگه داره  دینمونده با دنشیتا رس یزمان گهیلحظه که د
 ……با ناصر لازم داره  ییارویرو براي رو خشمش ……

 تا میام …… میام دارم …… فردا فقط ……تا فردا صبح ناصر  _
 ……لذت ببرم  تیبدبخت دندی و شدنت خورد از

موجود بى  يگه هیچى نیست جز  کسى که دی دنیببرم از د لذت
 ……عرضه و متعفن 

 …… نمیخودم بب يشدنت رو با چشما لیذل دیبا
همه نقشه  نیبهش ا دنیرس يکه برا يروز دیبالاخره روز موعود رس

 دمیهمه زجر کش نی, ا دمیکش
دونم خودش  یم نویآخر گذشت فقط ا يساعتها نیچجور ا دونمینم

 دیکه با ییناصر و حرفها دنیدقد چند سال گذشت از بس که لحظه 
 بزنم رو مرور کردم

 
به خودم اومدم  یاومدم وقت يرو چجور ریمتوجه نمیشم که مس اصلا

 طاق يدستمو بلند کردم و رو ستادمیا یمیدر قد کی يکه دیدم جلو
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 يرو توو دیو کلید رو برداشتم , چند بار کل دمیدر کش يکوتاه بالا
باوجود اینکه هنوز چهره منحوس دستم چرخوندم و بهش نگاه کردم 

 زنهیخشمم سر به فلک م ونفرت  یشو ندیدم ول
کنم و وارد میشم روبرو میشم با حیاطى بزرگ و پر از  یباز م درو

 ي, با  یمیساختمون قد يبرگهاى خشک که زمین رو پوشوندن و 
 پا که کجا هر ناصر انگار ……گذرونم  یخونه رو از نظر م ینگاه کل

گرفته ,  یبیخونه رو سکوت عج ;پاشن  یجا رو گَرد مرگ ماون زارهمی
بندم , برخورد  می درو آروم …… روحمثل خودش سرد و بى 

 هدیکفشهام روى برگها و صداى خش خشى که تنها صداى بود که شن
 نیرزمیبه سمت ز میکه از خونه داشتم مستق یفیشد , طبق تعر یم

رسم  یبه زیرزمین که م زمان رو از دست بدم دیقدم برداشتم , نبا
پله ها رو  شهیباز م يکه با صداى قیژ دمیآروم در چوبیش رو هل م

به  رشتیصداى ناصر ب رمیتر م ینیمیرم , هر چى پا ینیبدون تعلل پا
 که سرش ییباوجود تمام بلاها فتادهی, هنوزم از نفس ن رسهیگوش م

 اومده میخواد بگه هنوز نباخته .
میزنم و سرى از روى تاسف براش تکون  بر افکار ناصر پوزخندى

 …… دمیم
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به داخل  یدر نگاه يرو چهیواز در ستمیا یدر آهنى م روبروى
اتاق مانند به  هیواریکه وسط چهار د نمیب ی, ناصر رو م ندازمیم

 ;در گذاشته بود  يرو رو دیبسته شده , کامران کل یصندل
مه که معلو شهیقفل ساکت م يتوو دیاز صداى چرخش کل ناصر

تا  هکنیوارد بشه , شهاب پشت در معطل م یقراره ک نهیمنتظره تا بب
  ……انتظار بکشه  شتریب یکم

 خسته و درمانده : ییناصر با صدا

 ??کى هستى  _

مران . هههه کور خوندى , برو فقط , کا ……فکر کردى مُردم  چیه
 می نصفه روبرو فرد دیدن با ش جمله که ……برو دنبال سوراخ مو 

 چند …… خشم,  نفرت,  تعجب ;ه , سر جاش خشک میشه مون
 ……کمى ترس  دیصورتش پیداس , و شا تووي هم با مختلف حس

 شهیدر نگاه اول هم م یتبینه که ح می داره رو کسى چون,  ترس آره
صورتش همش  ينداره , نگاهش و اجزا یشباهتى با شهاب قبل دیفهم

 ستادهیده و روبروش اسرده , یخ و بى روح انگار یک شبح وارد ش

 ……متعجبه که کلمات رو گم میکنه  اونقدر
 

 : شهاب
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 ……درست مثل من  نمینگاهش بب يتوو تونمیو تعجب رو م نفرت
, از دو دو زدن چشماش معلومه  ستیمن ن هیشب زشیچ ي ولی نه
 , اصلا نه …… ترسممی ……ترسم  یمن که نم ی, ول دهیترس یکم
ه جمع کردم , فقط وجه اشتراك لحظ نای واسه خشممو تمام من

 میدار گهیکه از همد هیالانمون نفرت

 يفقط صدا ;میرم بدون حرف و کلامى , دورش میچرخم  نزدیکتر
 …… چهیپ یم نیرزمیز يفضا يمحکمم توو يقدم ها

کنم عمدا اونو روى زمین  یطرف صندلى کنار دیوار , بلندش نم میرم
 بینم و یصورت درهمشو م, میکشمو  زهیمیکشم تا اعصابش بهم بر

 یلذت میبرم , یک دور هم با صندلى دورش میچرخم تا حساب
 ……بشه و من لذتم دو چندان  یاعصابش خط خط

از  تونمینم یچند میدونم وقتم کمه و ممکنه هر آن پلیس برسه ول هر
کنم  البته مهم هم نیست همون زمان کم هم  یلذت چشم پوش نیا

زندان هم کنارمه و  يزندان , توو فتمیبکه  رمیبراى من کافیه , گ
 ……اونجا هم فرصت دارم 

 هم چشم توو چشم …… روبروش حالا ……دور , سه دور  دو
, نگاش میکنم , نگام میکنه میبینم بد جور  ستمیا می جلوش ……

 ……عصبى شده , از فک  منقبض شده ش , از لرزش بدنش 
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  ……صحنه ها  نیا دنیکه چه لذتى داره د آخ
 : ناصر

 ادمی قی, دق دیروى زمین مغزم سوت کش دیوقتى صندلى رو کش
گذاشتن اون فیلم  یاز وقت یحساب روزا از دستم در رفته ول ستین

ها و صداها شروع شد منم نتونستم بخوابم , همه و همه روى اعصابم 
 یرو م نکارایو عمدا ا دونستیخوب م نویتاثیر گذاشته بود , اونم ا

 هم فشار يکنم بجز بستن چشمام و رو کارىتم کرد و من نمى تونس
چند وقت مغزم تحریک شده بود که چشم  نیدادنشون , اونقدر ا

دم کر یچپم تیک برداشته بود مغزم قفل کرده بود و کلمات رو گم م
برام نمونده بود که بخوام حرف بزنم بدون حرف به چهره  یواقعا توان
 تا آسمون با نیزم هشستمن ن ياین کسى که جلو ;بودم  رهیشهاب خ

کرد و  یفرق داشت , اونم با نگاه سردش نگام م یشگیشهاب هم
خوشحالیش رو براى تحریک اعصاب من علنا  نکهینداشت از ا ییابا

 ……نشون بده 

این که بالاخره اول اون به حرف اومد صداش بدتر از چشماش سرد  تا
دنم و احساس صداش مور مور میشه ب يو مشمئز کننده بود , از سرما

 ……کنم  یسرما م
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میزنه بهم و از سرتا پامو با تحقیر نگاه میکنه کمى به جلو  پوزخندى
 متمایل میشه :

کله , صورتش روبه حالت سوالى  بی ناصر …… ناصر ……ناصر  _
 نشونم میده میگه :

 !!!??هنوزم ناصر بى کله صدات زد  شهمی ……راستى  _

گیره و خنده  یى دهانش مدستش رو به حالت مسخره اى رو بعد
 نمکى میکنه و میگه :

 ……خوره  یکله زود بهش بر م یاوه اوه , یادم نبود که ناصر ب _

 دوباره جدى میشه : صورتش

 ناصر ……شدى لاشخور   ویارتقا درجه پیدا کرد دیگفتم شا _
 ترشیبنظر من که ب ?? ستنی قشنگتر بنظرت ?? هان …… لاشخور

 …… ادیبهت م

پنهون کردنش  يبرا یصداش معلومه و اصلا تلاش يت توونفر کاملا
 نداره

دهنم  يخوام در جواب حرفاش منم حرفى بزنم که با مشت توو یم
که همراه  ادهی, شدت مشتش اونقدر ز کنهیمیزنه و صدامو خفه م

 آخم يتا صدا دمی, لبهامو بهم فشار م شمیپرت م نیصندلى روى زم
 ……بلند نشه 
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, الان نوبت منه , تو فقط هر  یتو حرف بزن دنبای ……نه  گهید _
ازت جواب سوالام  ی, اونم فقط وقت یحرف بزن دیوقت که من گفتم با

 ……رو خواستم 

 یمشت و مال حساب يبود و  ینیب شیالبته بعدش هم که قابل پ و
…… 

 ییمشت و لگدا نیکه خون بالا میارم , ب دهیکارش رو ادامه م نقدریا
 : گهیهم م ییزایچ ي زنهیکه م

 زنهیشکمم م يلگد توو ي پا با …… ? شدى خفه چرا ?چیه  _
 لگد … لگد … لگد ……!!  کنى وراجى بودى بلد خوب که تو ……
 …… میگه و میزنه ……

که بالاخره از درد صداى  دیمیشه و موهامو میکشه اونقدر شد دولا
د نکه چ شهیتر م يصدام جر دنی, اما انگار با شن شهیفریادم بلند م

بار پشت سر هم مشت حواله فکم میکنه , متوجه در رفتن فکم 
میشم , همون جور که موهام توو دستشه منو و صندلى رو با هم بلند 

  …… کنهیم
 شهاب :

به حالت اول برش  یناصر توو دستم بود با صندل يهمون جور که موها
گردوندم معلومه از درد فکش توان فریاد کشیدن نداره و من با لذت 

 کردم یصحنه رو تماشا م نیا
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 …… ببخشید آخى …… ? رفته در فکت …… نوچ ……نوچ  _
سنگینه , دستمو بالا میارم و به صورت   کمی راستم دست این کنم چه

 : دمینمایشى تکونش م

 اي …… ? يچقدر دست بدى هستى , دیدى فکش رو چکار کرد _
 ……دست بد 

ادامه  يو خصمانه ا يجدو با لحن  گردهیدرجه برم 180لحنم  دوباره
 : دمیم

 چه ببین آخ,  آخ ……اما نه این عذاب حقته , این درد حقته  _
 روي کردن فکر حالت به دستمو,  ریخته بیرون دهنت از هم خونى

 : کشمیچونم م

 ? میاد بند خونش کنیم کار چى حالا …… خب ……خب  _
 میزنمو میگم : بشکنى

 ?دردته مگه نه  دواي ……نمک  _

رو تو چشماش میبینم به زور سرش رو به چپ و راست تکون  ترس
 : میگم …… میشم بلند جام از …… دهیم

 ینترس بابا خیلى درد نداره فقط اگه داد بزنى فک خودت در م _
 ?? که میدونى ……گیره 
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کنم و با بى  یشو پاره م سهیو ک ارمیکتم در م بیج يرو از توو نمک
پیچه و  یینم چه طور به خودش مروى زخم لبش میریزم , میب یرحم

چون دستاش بسته  یپاك کنه ول يجور يتا نمکا رو   کنهیتقلا م
بودم  فیحالش خر ک نیا دنی, دروغ چرا از د برهینم ییست راه به جا

: 

 پشت بعد نازى آخى…… که گفتم ?? سوخت ……اوه اوه  _
 میگم : یآروم يرم و با صدامیب گوشش نزدیک لبهامو و میرم سرش

 منو که جور همین بسوز …… ?سوختى  _

. هر  کنمیخاکستر م کشمویم شی, تو رو هم به آت يخاکستر کرد
 تو کمه . يچند اینا براى تو کمه , حتى مرگ هم برا

 ? هوم …… ?تا زمانى که پلیسا میان کمى خوش بگذرونیم  چطوره
 ? موافقى ……

و دوباره  به صورت ترسیده ش میندازم , کمرمو راست میکنم نگاهى
 موهاشو از پشت میکشم و با خشم فریاد میزنم :

پیش خودت گفتى انداختمش گوشه زندانو حالا کسى نفهمید اون  _
 ?مواد مال منه , انداختم گردن خرى مثل شهاب 

 !!? عزرائیلت بشم …… ?نگفتى ممکنه یک وقت آزاد بشم  ولى
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ه ک ىیه بلاهاکه نکردم  , چ ىیحالا خوب نگاه کن . ببین چکارا ولى
 ?!! فکرشم نمیکردى نه ?سرت نیاوردم 

بلند و محکم , دور میزنم و روبروش  يول میکنن و با قدمها موهاشو
 . ستمیمیا
 حالت چندشى نگاش میکنم و میگم : به

 رشتیب دیتاک يحالم ازت بهم میخوره , دستام کثیف شدن (و برا _
وجود چندش آور و م يبشه)  زیتا مثلا تم دمیدستامو به لباسم مال

 روانى که حتى به خواهر خودش هم رحم نکرد .

وحشى  ي یحیوون يآدمى ولى نه , تو آدم نبودى , تو   کردمیم فکر
 موجود خودخواه که جز خودت هیچکس رو نمیدیدى . ي ……

که شد  یحالا از هر راه یتا خودتو بالا بکش يکردیآدما استفاده م از
تو کثیف ترین موجودى هستى که تو حتى با بدبخت کردن جوونا ، 

 عمرم دیدم اینقدر که بوى تعفنت همه جا رو گرفته .

 که وقتشه حالا,  بسه ……بسه هر چى خوش گذرونى کردى  دیگه
(دستم رو دور گردنم میزارم و کمى فشار میدم و  بالاي بره سرت

صداى خس خس درمیارم) اینجورى اصلا درد نداره بهت قول میدم , 
 کمى دنبال که جورى میشه قطع یواش یواش ……ت فقط نفس
 ینیکه من از پا قتهو اون و…… ذره یک حتى نیست ولى اکسیژنى
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 دنتدی داره لذتى چه آخ ……اون بالا آویزونى  ینگات میکنم وقت
 ……توو اون حال 

 : ناصر

وحشت داشتم به شهاب نگاه میکردم کاملا دیوونه شده بود حالش  با
 دست خودش نبود .

 !!?تمام اون کارها , کار شهاب بود  قعاوا

به همین راحتى تونست منو زمین بزنه هنوزم باورم نمیشه  یعنى
……… 

  …… شناختمیشهاب رو اصلا نم نیا
 شهاب :

که بعد از مرگ  يزی, تنها چ دمیبالاخره زنده موندم و به آرزوم رس
 صرنا دنیصحنه بود , زجر کش نیا دنیستاره م از ته دل خواستم , د

…… 
فکش توان صحبت نداره و فقط کلمات نامفهومى رو زیرلب  بخاطر

دلم  شیآت يکه رو هیمثل آب خنک گهیکه م ی, هر آخ کنهیزمزمه م
خفت و خوارى  دنی, د ادیسرش ب دیبا نیاز ا شتری, ب شهیم ختهیر

 هر شبم بود . يایناصر رو

اشون نشونده و آه چندت اهیچند تا آدم رو به خاك س ستین معلوم
الان ناصره ,  تیچوب خدا صدا نداره , حکا گنیپشت سرشه , ههه م
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کرد از آروم  یداشت , اصلا فکر نم یزرنگ يکسى که اونقدر ادعا
 ضربه رو بخوره نیشناخت بزرگتر یکه م یآدم نیتر
 

 میخوردم و دو دستى زندگیمو به ناصر تقد مویچوب ساده لوح منم
 شهیاونم خوب از خجالتم دراومد ر میکردم تا نابود کنه و از حق نگذر

 ساقطم کرد . یمو خشکوند و از هست
گرگى که منتظر بود خود طعمه بیاد به استقبال شکارچى منم  مثل

 نکهی, بدون توجه به سابقه ناصر فقط بخاطر ا يرفتم به استقبال نابود
 ……برادر زنم بود 

کردم که  , ولى احمقانه کارى رو هیمیدونستم ناصر چه جونور خوب
کرد , اصلا فکر نکردم که ناصر با اون همه  یهیچ پلیس خبره اى نم

ممکنه بو برده باشه که پرونده ش دست منه , ماشینم رو  بهش  يزیت
گرفتم و بازم شک  لیجاى دیگه ماشین رو تحو يدادم و رفتم از 

 ……چک نکردم  رونکردم . حتى ماشین 

راموش کردم کجام , با صداى تو فکر گذشته بودم که یک آن ف اینقدر
بهش نگاه کردم , چقدر  یحس چیناله ناصر به خودم اومدم بدون ه

 هههه ……حقیر و بدبخت شده بود 

 ??میدونى  زویچ ي _
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 نهیتا مچ بند رو بب دمیبالا کش شلوارمو

 ??مچ پاى منو میبینى  _

 ات ……) ندازهیبه مچ دستش که ساعت بسته شده م یمن (نگاه اگه
 اون …… م خونه برنگردم …… گهدی ……ساعت  کی ……
 …… نوچ …… نوچ …… ادمی دوهلش و ساز با پلیس …… موقع

موقع تو باید طناب دارو از حالا دور کردنت احساس کنى , آخ  اون
 …… میده کیفى چه ……

مجسم کنم که دارى دستو پا میزنى  تونمیاز الان اون لحظه رو م من
 میکنه شروع و ……اره د لذتی چه ……براى کمى اکسیژن 

 خندیدن

 کم کم آخه ??, چطوره  میخب بهتر شمارش معکوس رو شروع کن _
 …… اینجا …… ?? کجا اونم …… سراغم میان و میشن نگرانم

 خنده(  کله بى …… ?? ناصر کدوم …… ناصر …… ?? کى پیش
 …… عجبا) بلند

 : ناصر

ونه شده بود , با درد به تمام حرکاتش نگاه میکردم , کلا دیو داشتم
 شتریانگار که اینجا نبود , فقط حرف میزد و هر لحظه ترس من ب

 ……!!!  آره ترس  شدیم
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 …… ادیهم برم يا گهید هیاز این شهاب چه کارا ستیمعلوم ن چون

درد فکم نمى دونم چى کار کنم , توان فریاد کشیدن هم ندارم  از
…… 

 ینم نویمگه هممن لذت ببره ,  دنیتا از درد کش نجاستیا اینم
  !!?خواسته 

اومدم  نیرزمیاول , از جام بلند شدم و از ز دارید يبس بود برا گهید
 بود نشستم , واریکه کنار د ییسکو يحیاط و رو يبیرون , رفتم توو

 دمیکش ینم گهیاز جیبم درآوردم و بهش زل زدم , واقعا د مویگوش
نار رو ک ی, دودل يا گهیبه بعد رو بسپارم به کس د نجایبهتر بود از ا

کردن شماره , باز کامران  دایشماره رو گرفتم , واسه پ وگذاشتم 
 اومدم رونیاونور خط از فکر ب يکمکم کرد , با صدا

 ?بله  _

 دمیتوو موهام کش یعمیقى کشیدم و کلافه دست نفس
 ……سلام  _

شوکه شده  یلیتونستم چهره ش رو تجسم کنم , حتما خ یم دهیند
 دوباره خودم شروع کردم نیبزنه , بخاطر هم یحرف ونهتیکه الان نم

 على ……الو  _

 !!?شهاب  _
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 مساله نای البته…… يمنو بشنو يصدا یآره منم , انتظار نداشت _
, اگه میخواى بدونى ناصر کجاست بیا اینجا , هر چند  ستین یمهم

 احتیاج به آدرس نیست و ردیابم فعاله پس بیا .

 دیمتعجب على به گوشم رس يکنم که صداتماس رو قطع  میخواستم
: 

 !!?تو مگه از ناصر خبر دارى  _

منه و تماس رو قطع کردم  شی, جواب همه سوالاتت پ نجاستیآره ا _
. 

ر صب گهید کمی,  رهیجواب تمام سوالاشو بگ خوادیپشت تلفن م از
 داشته باش

 و به روبرو خیره دمیم هیپشت سرم تک واریو به د برمیعقب م سرمو
 …… کشونهیبازم منو به گذشته ها م نجایمیشم , سکوت ا

 : على

 بودم و ستادهیبه دست ا یکه قطع شد ماتم برده بود , گوش تلفن
شد شهاب تلفن کرده ,  یکردم , هنوز باورم نم ینگاه م رهیبهش خ

  يمعادله توو کلی لحظه چند براى ……شد  یاصلا نفهمیدم چ
 و اومدم خودم به دفعه یک که ……ذهنم ردیف شد , حرفاى شهاب 

خلاصه از موضوع رو گفتم  ي بهش گرفتم رو منفرد اتاق شماره سریع
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اتاق سرهنگ رو   ریو اضافه کردم که آماده بشن و خودم سریع مس
 ……گرفتم  شیدر پ

کامل دادم و بعد به اتفاق چند نفر راهى شدیم  حیتوض يسرهنگ  به
ه ک کردمیفکر م نیراه به ا , باورم نمیشد ناصر پیش شهابه و تمام
 حتما شهاب خواسته منو سر کار بزاره

!! ما که ?نداشت مگه ما همه جا رو نگشتیم  یشهاب که گوش اصلا
امکان  نیکارا رو کرده , ا نیا يمراقبش بودیم پس  چجور شهیهم

 …… هیباز يحتما  نینداره !!! ا

مدت محاله این همه  ; کشمیکلافه م و مرتب به گردنم دست م دایشد
 ……که خودش تنها این کارو کرده باشه باوجود ردیاب 

د ش یط ریمس یک دمیفکر بودم که نفهم يتوو نقدرای …… پووووف
باز بود  مهیکه درش ن يشدم و به خونه ا ادهی, ماشین که ایستاد پ

دستگاه  يکه رو يزیخونه ست طبق چ نینگاه کردم ظاهرا که هم
 دهینشون م

گذاشتم شهاب رو  اطیهل دادم پامو که داخل ح رفتم و در رو جلو
دیدم که روى پله اى نشسته تا ما رو دید بلند شد و دستاش رو روى 

سرش گذاشت بچه ها رفتن سراغش و از پشت به دستش دستبند 
 ستادمیزدن , رفتم و جلوش ا
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 ??ناصر کجاست  _

 اشاره کرد و گفت : يسر به در با

 زیر زمین , دستاش بسته ست . _

 زد : پوزخندى
 هیالبته یک کوچولو زخم _

 ینیبه همراه چند نفر رفتن پا عیمنفرد اشاره کردم اونم سر به

 ……باشه  یاتفاق واقع نیزمانى که ناصر رو ندیدم باورم نمیشد ا تا
 !!?بود  يا افهیچه ق نای ……نزدیک بود دود از کله م بلند بشه 

 هیجسم تیوضع دادیبى حالش نشون م يپر خونش و چشما دهن
 داره تحمل میکنه وینداره معلوم بود درد زیاد یخوب

 شهاب کردم گفتم : روبه
 : گفت پوزخند با و پرید حرفم وسط که ……این چرا  _

 فکش شکسته _

 رفت : یبالاتر نم نیابروهام از ا گهید

 !!!?چى _

 شونه اى بالا انداخت . الیخ یب اونم

 ……نم تنها و بدون کمک نمیشد اینا کار شهاب باشه او باورم
 شد و ما هم مارستانیب هیمداوا راه يبرا ناصر
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 اداره شدیم هیجواب راه یسوال ب یکل با

بگه کى بهش کمک کرده , چطور این همه مدت تونسته ما رو سر  باید
  ……بگردونه 
 شهاب :

رمو و س زیم يرو ارمیبازم دستبند , لبخند تلخى میزنم دستامو بالا م
دیگه تموم شد ستاره ، خسته  ; بندمی, چشمامو م زارمیدستام م يرو

م دلم خواب میخواد خوابى بدون فکر , بدون نگرانى , بدون 
 ……کابوسهاى شبانه م , بدون قرصهاى خواب , آخ  ستاره 

پا منو به خودم آورد سرمو بلند کردمو على رو دیدم با یک  صداى
 پوشه روبروم نشست .

 تکون انگشتشو …… فقط,  بگو ور چى همه!! ?خب میشنوم  _
 : میگه و میده

 فقط دروغ تحویلم نده , حالا حرف بزن ..... _

 ?چى میخواى بدونى  _

 یلبه ع یتکون میده و همراه نگاه و  لبخند تلخ هیچ هیبه معن سرشو
 زنهیزل م

 واو به واو,  اول از ……همه چیو  _
 سوختم یشیمن توو چه آت یپس خوب گوش کن تا بفهم _
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میکنه از روز اول از عشق به ستاره میگه , از پرونده ناصر که  شروع
دستش بود میگه , از خریتى که میکنه و ماشین رو دست ناصر داده 

 یتح تونهیبود میگه , و على مات نگاش میکنه , اونقدر متعجبه که نم
از موادى که ناصر تو ماشینش جاسازى کرده  گهمی ……پلک بزنه 

بود که اگه گردن نگیره خانواده ش رو نابود  دهبود و تهدیدش کر
 میکنه , على شوکه بود , ناباورانه به شهاب نگاه میکنه .

 کنهیم یعلى سع زنهیو على بیشتر خشکش م کنهیم فیتعر شهاب
خشمش رو با مشت کردن دستاش کنترل کنه و شهاب تا آخر ماجرا 

 ت خوددار باشه وو از انتقامش میگه , به اینجا که رسید , على نتونس
 وسط حرفش پرید و گفت :

!! تو باوجود اون دستگاه نمى تونستى کارى ?کى بهت کمک کرد  _
 کنى , پس یکى باید کمکت کرده باشه

 لبخند تلخى میزنه : شهاب

از ذهنت بیرون کن جناب سروان چون کسى کمکم نکرده ،  نویا _
ه نکن تمام پس خودتو خست برمیاگه هم بوده , بدون اسمى ازش نم

ناصر همش کار خودم بود  دنیاین کارا از لو دادن باندش گرفته تا دزد
 يضبط شده , همش کار خودمه , پس دنبال رد پا ي, نامه , صدا
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نگرد چونکه هیچى دستت رو  جراما نیشخص دیگه اى وسط ا
 اسم نکن يکردن  دایپ رینمیگیره پس خودتو درگ

 حتما میگه , باشه تو نگو ولى اینو بدون ناصر _

 پوزخندى میزنه : شهاب
گوشت کن اونى که ناصر ازش اسم ببره اصلا وجود  زیآو نویا _

خارجى نداره , ناصر حتى میتونه خودشو کاملا بیگناه نشون بده , 
 تونهینداشته باش اون م قتیپس چشم امیدى به ناصر براى گفتن حق

 داره بگه یرو که باهاش دشمن یاسم هر کس

ادامه  يبلند يکنترل خشم و صداشو نداره و با صدا گهید شهاب
 : دهیم

اصلى ستاره اون آشغاله , موادى که توو ماشین من بود کار اون  قاتل
 ……کثافته 

ناصر رو دزدیده چون اون شخص جلوت  یدنبال این نباش که ک پس
 یوقتتو تلف نکن ینشسته و خودشو تسلیمت کرده پس بهتره الک

……  
 ? هوممم …… میگم من نمیگى تو اینو لىو ……که نباشم  _

 زننیهستن و حرف م رهیهمچنان هر دوشون توو صورت هم خ

 کمى خودشو جلو میکشه و میگه : شهاب

 ……ببین على  _



  سکوتتاوان 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 198  

 

 يو شهاب برا ندازهیبالا م ییاز به اسم خطاب شدنش ابرو على
 درست کردن اشتباهش دستاش رو بالا میبره :

ان دنبال شخص دومى نگرد , چون ببخشید , ببینید جناب سرو _
 تدست میزارم کردى فکر,  نیست البته که,  بوده هم کسى اگه ……
 پس,  من الان مثل بشه روزش و حال نمیخوام چون برسه بهش

 . نیست …… که نگرد نبود گشتم……

 یخواستین خب اینم ناصر , مدرك و سند م یناصرو م شماها
 !!? ……کلتون کجاست خواستین خب اینم مدرك و سند دیگه مش

کسى هم که ناصرو دزدید جلوتون نشسته , بهتره تمومش کنید  اون
 چون واقعا خستم , خیلى خسته , دیگه نمیکشم .

 بندهیو چشماشو م زارهیم زیم يحرف سرشو رو نیبا ا و
دستى به گردنش میکشه و از جاش بلند میشه به سرباز اشاره  على

 رهیت میکنه به سمت شهاب ممیکنه که ببرش , سرباز هم اطاع
 و بلندش میکنه تا به سمت بازداشتگاه ببرش . رهیگیدستشو م

از چند روز ناصر حالش بهتر شد و به آگاهى آوردنش تا اونم  بعد
 بشه ییبازجو
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 يکنن , سرهنگ هم اتاق کنار ییکه على و منفرد ازش بازجو قراره
 ییجلسه بازجو نداره به دیطرف د نیکه از ا ينشسته و از پنجره ا

 کنهینظارت م

 ……: خب میشنوم   على
درد داشت ولى بازم اون پوزخند مسخره ش  یهنوز کم نکهیبا ا ناصر

 روى لبش بود .

: آقاى ناصر ربیعى ملقب به ناصر بى کله تمام شواهد و مدارك  منفرد
 !!?بر علیه شماست , خب نمیخواین چیزى بگین 

 : نوچ ناصر

د بان لیت هست از تشک هیکه عل یا و مدارکم قاتی: طبق تحق  یعل
 پرونده یدونیکه خودت بهتر م يا گهید يزایقاچاق و قتل و البته چ

 . نهیسنگ یلیت خ
…………… _ 

 شهیتر م نیجرمت سنگ ينجوریا ? یبگ يزیچ يخوای: نم منفرد

نگاهى به هم میکنن و  ي ننیبیسکوت ناصر رو م یو منفرد وقت على
 شنید مهمزمان از جاشون بلن

ل حداق نجای: باشه پس کل حرفاتو میتونى تو دادگاه بزنى . ا منفرد
خودته  لیاز مجازاتت کم بشه . م دیشا یاعتراف کن یتونست یم

…… 
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بردن ناصر به  يبرا يو بلافاصله سرباز رنیم رونیو منفرد ب یعل
  ……… شهیبازداشتگاه وارد م

شد تا  ییازجوهم از شهاب ب گهیتوو چند روزه گذشته چند بار د
 یقبل يشهاب بجز حرفها یهم دستاشو بگه ول ایاسم هم دست  دیشا
 نگفت يزیچ

 : شهاب

بشم , روال  ییچند روز اومدن دنبالم تا بازجو نیطبق معمول ا بازم
منم آدم نم پَس  یول دونمیم نویا یخودم بهتر از هر کس نهیکار هم
 خسته بشن تا خودشون ارنیببرن و ب نقدریبزار ا ستمیدادن ن

 ??: خب    یعل

 ? ی: خب چ شهاب
 نیکه انجام ا یدونیم یخودت بهتر از هر کس ?کمکت کرده  یک _

و  يکه تحت نظر بود ییتو يممکنه اونم برا ریغ ییهمه کار تنها
 !! یداشت ابیرد

 ?? مینکرد داشیتا ما پ یخودت بگ بهتره

 ندارم يا گهیرو گفتم حرف د ای: قبلا گفتن شهاب

 !!! يندار یحرفکه  _
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 میو متوجه شد میکرد قیما تحق نکهیمثلا ا ; ادهیحرف که ز یول
 …… یبه اسم کامران زمان هیخونه به نام شخص

 ?? یحالا چ خب

از خودش نشون نده و کاملا خونسرد  یکرد عکس العمل یسع شهاب
ه که خون فهمهیم نویا سیزود پل ای ریکه د دونستیباشه خودش هم م

 هیک يبرا

که ازش  مهیمیاز دوستان قد یکی يخونه برا ?? ی: خب که چ بشها
 که اون دونهیاصلا نم یبده ول دشویبهم کل يکار يخواهش کردم برا

 بوده یکار چ

حتما ازش  میاحضارش کرد یوقت شهیمعلوم م یخب بالاخره همه چ_
 میشیو متوجه اصل مطلب م میپرسیرو م نایا

به ما  دیبه ذهنت رس يدیدج زیو اگه چ یخوب فکراتو بکن بهتره
 بهت توو دادگاه کمک کنه یلیخ تونهیم نیا ياطلاع بد

 ي, محمد هیامروز کاف يبرا

 شد و احترام گذاشت ییوارد اتاق بازجو يسرباز یاز صدا زدن عل بعد

 هیامروز کاف يببرش بازداشتگاه برا _

 بله قربان _
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 رباز در رو باز کرد وناصر اونو هم بازداشتگاه بردن , س هییاز بازجو بعد
 ناصر رو به داخل هل داد بایتقر

 که چشمش به ناصر افتاد پوزخندى زد : شهاب

 ?بههه ناصر بى کله میبینم که تو هم اومدى , راستى فکت چطوره  _
 بود بدى دست چه واقعا نوچ …… نوچ

قه جر يو فقط منتظر  هیاومده عصبان شیپ تیکه کاملا از وضع ناصر
برداشت  که شهاب متوجه حرکتش شد و سریع  زیست به سمتش خ

 جا خالى داد :

 نوچ ……چه پسررر  بدى , نوچ  _

دوباره دردش شروع شده مجبور شد  عشیکه بخاطر حرکت سر ناصر
فکش رو ماساژ داد تا دردش کمتر بشه ولى با  یبشینه و با دستش کم

 : دیبه شهاب غر رهیهمون نگاه پر از نفرت خ

 م شهابزنده ت نمیزار _

 که ناصر بهم گفت پوزخندى زدم و گفتم : یحرف با

 ببین اصلا زنده میمونى بعد شاخ و شونه بکش_
 

 ……قرار بود به دادسرا فرستاده بشن  فردا
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شهاب , معلوم بود از کامران  يبود برا یبزرگ يدواریخودش ام نیا
  نشده رشونیدستگ يزیهم چ

بسته , سرمو تا   يو پاامروز من و ناصر رو آوردن دادسرا با دست 
ارم دوست ند ارمیبالا ن کنمیم یانداختم و سع نییکه ممکنه پا ییجا

 تمیبه وضع يشخندی, ن نمیمنه رو بب يکه رو يکنجکاو يچشما
 زنمیم

, چقدر این دفعه با اون زمان فرق  دمی, از کجا به کجا رس پووووف
 يو رو میشیم تیهدا ییو به سمت راهرو میشیداره , وارد دادسرا م

دم و می هیسرمو به دیوار تک مینیشیجداگانه با فاصله م يها مکتین
چشمام رو براى چند لحظه میبندم سنگینى نگاهى رو حس میکنم و 

نگاه پر نفرت ناصر رو میبینم پوزخندى بهش  مچشمام رو باز میکن
به دستاى بستم میکنم و سرمو  یمیزنمو نگامو از روش برمیدارم نگاه

 نیکاش امروز زودتر تموم بشه اصلا حوصله ا زارمیم مدستا يرو
ا ب یبودم که خانم زایچ نیو رفت و آمد رو ندارم , توو فکر هم یشلوغ

 …………بالا میبرم که  وسرم ستهیا یروم م يجلو یچادر مشک
اینجا چى کار  نیباشه !!! ا یتونه واقع نمی این نه,  میزنه خشکم

 و پیر چقدر آخ ……زدن ندارم  میکنه !!! هنوز ماتم و توان پلک
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کار على باشه , منظورش  نمینکنه ا ? نجایه ااومد چرا,  شده شکسته
 !!?کنه  رمینکنه بازم خواسته تحق ?از این کارا چیه 

درگیرم با خودم که با صداى همیشه مهربونش به خودم  همینجور
 خوام از جام بلند بشم که سرباز نمیزاره یمیام م

 م , حرف زدن با متهم ممنوعهبرو کنار خان _

کنم همینجور نشسته آروم  یسرباز نم يبه حرفها یتوجه اصلا
 نمکیم کیو به لبام نزد رمیگ یدستمو جلو میبرم گوشه چادرش رو م

,   بودم محتاجش چقدر که آخ,  میکنم بو و ……بوسم  می ……
 تنگ دستاش نوازش براى دلم چقدر آخ,  محمدیش گل عطر بوى

که صداى  کشمیمچشمام  روي رو چادر همینجور , بود شده
 مهربونشو میشنوم

 برم قربونت شدى شکسته چقدر ??شهاب پسرم , خوبى مادر  _
 …… نهیحال و روزتو نب نیو ا رهبمی مادرت ……

که من قربان این نگرانیات بشم , بغض گلومو گرفته و توان حرف  آخ
 مگیبه حرفش م "يخدا نکنه ا"زدن ندارم توو دلم 

نگاه کردن به  يخودم میام و سرمو از چادرشو جدا میکنم , رو به
 کنمیسرمو بلند نم نیچشماش رو ندارم بخاطر هم

 زنهیموقع نوبت ما میشه و سرباز به شونه م م همون
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از دست على  یولى حساب فتمیحرف از جام بلند میشم و راه م بدون
 !!? دکر کارو این چرا!! ?  چرا ……بودم  یعصبانى و شاک

 یک دمیکه قاضى روى میز زد به خودم اومدم , اصلا نفهم يضربه ا با
 نشستم یصندل ياتاق و رو يتوو دمیرس

شروع کرد به حرف زدن , بعد صحبتهاى قاضى دادستان بلند  قاضى
میشه و شروع میکنه بعد از صبحتهاى دادستان , وکیلى که برام در 

ه زده ک یی, نصف حرفها کنهینظر گرفته بودن بلند میشه و صحبت م
بودم , از  یمادرم و کار عل دنیشد رو متوجه نشدم از بس توو فکر د

جواب شد که مجبور شدم دوباره ماجرا رو  ومن و ناصر هم سوال 
حرف زد ,  لشیکلام هم حرف نزد و فقط وک يناصر   یکنم ول فیتعر

حدود دو ساعت جلسه طول کشید تا این که قاضى جلسه بعدى و 
 م نهایى رو براى یک ماه دیگه انداخت و ختم جلسه رو اعلام کردحک

 جامون بلند شدیم , میخواستم با سرباز برم که صداى على اومد : از

 صبر کن . _

چیزى گفت و  ياحترام کرد . على دم گوشش  يبرگشت و ادا سرباز
 يبرگى نشونش داد , سرباز هم منو برد به اتاق دیگه اى و دستمو بجا

 خودش به صندلى بست .دست 
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موقع على با مادر اومد داخل , سلام آرومى به مادر کردم . اومد  همون
داشتم اون لحظه توو اوج بودم ,  یجلو و پشونیمو بوسید آخ چه حال

  ……چشمامو بستم تا بهتر حسش کنم 
چادرش رو با دست چپم که باز بود  ینیوقتى خواست بره سریع پا

نشستم چادرش رو بوسیدم بغض داشت  گرفتم دو زانو روى زمین
 شدنیبعد از چند سال ند ;دیگه نتونستم تحمل کنم  کردیخفه م م

 ينداشت بغضم با صدا میشکنه هنوز چادرش توو ییغرور برام معنا
دستمه , هنوز دارم بوش میکنم , برمیگرده و من فکر میکنم میخواد 

 ریه میگم :چادرش رو از دستم رها کنه , سفت تر میگیرمشو با گ

 مامان..ما..ما…  میکنم … خواهش … خواه … خوا … نه…ن  _
…… 

 نیاسم مادر چه شیرینه حتى از عسل هم شیرین تر , چطور ا آخ
!! صداشو میشنوم که ?از گفتنش محروم کردم  یمدت خودمو حت
 اونم بغض داره :

 بازوى دستش با……جان مامان , عمر مامان , پاشو پسرم , پاشو  _
 ممیش ور یک که کنه راستم میخواد میکنه بلندم و میگیره رو چپم

 بهش میزنم و روى صندلى میشنم . تلخی لبخندى

 توان نگاه کردن بهش رو ندارم . دیگه

 پرسه : یصداى مهربونش م با
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 ??خوبى  _

 صداى ضعیفى میگم : با

اگه بمیرمم براى مهم نیست چون  گهدی ……خوب , خوبه خوب  _
رسوندم دلم (با دست چپ روى قلب میزنم) , اینجا  ناصرو به سزاش

 آرومه , خیلى آروم .

 ?زندگیش خوبه  ?مرضیه خوبه  ?چى خوبى  شما

 لبخندى میزنه : مادر

 !!?من خوبم , مرضیه هم خوبه , نمى خواى حال بابات رو بپرسى  _

 این سوال لبخند تلخى میزنم : با

 !!?مگه منو قبول داره یا اصلا داشت  _

و شناسنامه ش  یبود سریع اسمم رو از زندگ یداشت که اگه حس گون
پاك نمیکرد , منو از خودش جدا نمى دونست , تو اون بل بشوى که 

من داشتم با اون اتفاق منو مثل یک تیکه آشغال نمینداخت دور , 
 نپایی سرمو …… میشم ساکت ……همیشه منو ندید , همیشه 

 زنمیزل م نیو به زم ندازمیم

 : دمیو حرفم رو ادامه م رمیگیم یسکوت حرف نفس یاز کم بعد

 کنهیرو دوا نم يتموم شد رفت مادر من , تکرار مکررات درد گهید _
کسى رو  گهیولى حکمم هر چى بود شما منو تنها نزار , جز شما د
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ندارم , خیلى تنهام , که اگه قرار شما هم منو تنها بزارین بمیرم بهتر 
 …… هیزندگ نیاز ا

 گرفت یکرد و دل منم باهاش آتیش م یگریه م ادرمم

بود کردم و  رهیبه على که تا حالا توو سکوت به من و مامان خ ینگاه
 بهش گفتم :

.  ببرش گهیبراش نیست , د یمناسب يبهتره مادرو ببرى اینجا جا _
 یلیاولش عصبانى شدم که چرا آوردیش ولى الان خ ……ممنون 

 خوبم , بازم  ممنون

 ……میندازم تا برن , برن و منو باز با خودم تنها بزارن  ینیپا سرمو
 
 : یعل

 ریتقص یب هیسر شهاب اومده و توو اون قض ییچه بلا دمیفهم یوقت
اونم از خدا خواسته قبول  نهیو شهاب رو بب ادیبوده از مادر خواستم ب

 یو ابراز احساساتشو بسخت دمیشهاب رو د هیدلتنگ یکرد , وقت
 اوردمیاشکام رو گرفتم و سرمو بالا ن زشیر يجلو

فهمم چرا  یدستام ناصر رو خفه کنم , واقعا نم نیبا هم خوادیم دلم
 اون بلا رو سر شهاب آورد
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شناختم , من چرا  ی, من که برادر خودمو م میدست خودمم عصبان از
 ……… پوووف………رو نگرفتم  هیباور کردم و دنبال قض

به بابا بگم , با اون قلب  دیرو با هیقض نیا چجوري حالا …… يوااا
 ……در حق شهاب کرده حتما  یخرابش , اگه بفهمه چه اشتباه

  ……پام بزار  يجلو یراه يخودت کمکم کن ,  ایخدا
هنوز هم  یاز دیدار من با مادرم توو دادسرا گذشته ول يچند روز

 …… شهیم یحال يدلم  فتمینوازش و قربون صدقه هاش م ادی یوقت

زندان گوشه اى نشسته بودم داشتم به افرادى که هر  حیاط داخل
کردم , بعضى هاشون  یکدوم به خاطر جرمى اینجا بودن نگاه م

 و شنیدور هم جمع م ای زننیهم قدم م ایکنن و بعض یوالیبال بازى م
 نایدارن ا ی, چه دل خوش کننیبحث م هیچ دونمیکه نم یسر موضوع

من بهتره حداقل دلشون از  تشونیبازم وضع ولی …… پوووف ……
 …… یمنتظرشونه اما من چ رونیب یکیخوشه 

داشتم که  نجایهم زبونم ا ي,  رمیو توو فکر م زنمیزل م ينقطه ا به
برگشتم اینجا شنیدم پیر بابا آزاد شده  نکهیبعد از ا ستین گهیاونم د

 موى با و بود اومده مشکى موهاى با ……, بعد از این همه سال 
که چرا اینجاست  دمنپرسی منم و نگفت وقت هیچ,  دش آزاد سفیدش
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اون موقع یکى  نمیجوون بوده که گرفتار شده , ا میدم, فقط اینو فه
 ……از هم سلولى هام گفته بود 

فکرا بودم که یکى اومد کنارم نشست نگاهى بهش کردم ,  نیهم توو
 گفت : یشونه م و با لحن خودمون يزد رو یکیاونم 

 یول کنمیا , پنج دقیقه هست دارم بهت نگاه محسابى تو فکری _
حواست به اطرافت نبود , باهات حرف هم که میزنم متوجه نشدى , 

 کنهیم يو خنده ا یستیهم ن یفهمیدم که هم اینجا هست

 دید دارم نگاش میکنم دستش رو دراز کرد و گفت : وقتى

 …… دیعبدالله م و بازم خند _

 شبختمبهش دادم و گفتم شهاب , خو دست

 ??جرمت چیه شهاب  _
 تفاوت نگاش کردمو گفتم : یب

 !!?چه فرقى براى تو میکنه  _

که در حال بازى بودن  ییو به کسا يا گهیصورتمو چرخوندم طرف د و
 ينگاه کردم , متوجه شدم اونم ساکت شد , برام مهم نبود چه فکر

 , کنهیم
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 ……بهتر از جاش بلند شد و رفت ,  دیمنو د یکم محل یوقت اونم
وراج و فضول رو ندارم ,  ي, حوصله آدما خواستمیم نوهمی منم
 …… ارنیسر در ب زیاز همه چ خوانیم دهینرس

برگردیم سلول  دیبلندگو اعلام کردن وقت هواخورى تموم شده و با از
 داخل میرفت هی, از جام بلند شدم و همراه بق

ا من آنچنان خیلى مراقب باشم چون ناصر فاصله ش ب دیروزا با نیا
, خوب میدونستم بى حرکت نمیمونه , آخه بد ضربه  ستیهم زیاد ن

بشه , من  الشیخ ینبود که ناصر ب یکم زیچ نیاى خورده بود , و ا
 زهیاینو از نگاش میفهمیدم که منتظر یک فرصته که زهرشو بر

………  
 یلیناصر تا حالا خ یعنیکه منتظرش بودم اتفاق افتاد ,  يزیبالاخره چ

نکرده , اونم آدم دست رو دست گذاشتن  يصله بخرج داده که کارحو
ربه تج ی, منم آدم ب گشتهیحتما داشته تا حالا دنبال آدمش م ستین
 ……آماده کردم  یو خومو واسه هر اتفاق ستمین يا

که  نجایحساب شب و روز از دستم در رفته , ا گهدی …… اوووف
دادگاه معلوم بشه  هجیبه همه , کاش زودتر نت هیهمه روزاش شب

…… 
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موقع خواب که البته بازم خوابى در کار  گهید يشبم مثل شبا اون
نبود و فقط چشمام رو بسته بودم که بتونم چهره ستاره رو بخاطر 

بالاى سرمه و تا چشمام رو باز کردم  ياحساس کردم سایه ا ; ارمیب
 ه هربالشتى روى صورتم اومد منم سریع با اون دستم چنگالى رو ک

, فرو کردم تو دست طرف که صداى  شتمدا یشب کنارم نگه م
فریادش بلند شد و همه بیدار شدن و منم سریع سرجام نشستم و 

بهش حمله کردم , گرفتمش به باد مشت و لگد , که از سروصدامون 
چند سرباز سریع اومدن , جدامون کردن و بردن بیرون , اونو بردن 

به موضوع  زندانن انفرادى تا فردا رئیس بهدارى زندان و منو هم برد
 کنه یدگیرس

اتفاق  نیبه اصطلاح تخت دراز کشیدم , پوزخندى زدم و دوباره ا روى
 رو توو ذهنم دوره کردم :

 ……پس بالاخره کار خودشو کرد , آخ ناصر الحق که بى کله اى  _
, سعى میکنم بازم چهره  بندممی رو چشمام دوباره و میکنم اى خنده

که  ىیهمون لبخند زیبا ;که موفقم شدم  ارمیب ادیاره رو به ست
 ……پر از عشقش  یعسل يهمیشه رو لباش داشت , همون چشما

قه از صد نمیتونستم بخوابم یا نه ولى احساس خوبى دارم , ا نمیدونم
 دهیحس خوب م يبهم  شهیسر فکر و خاطرات ستاره دارم که هم

…… 
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 ادیو سربازى با یکم بى حوصلگى م باز میشه يموقع در انفراد همون
 توو :

بلند شو سریع بیا بیرون , از جام بلند میشم و میام بیرون درو  _
 میبنده و میگه :

 راه بیفت _

پشت سرم راه افتاد , دم دفتر رئیس زندان که رسیدیم دو ضربه به  و
 در زد اول خودش وارد شد و احترام گذاشت :

 قربان زندانى رو آوردم _

 ارش توبی _

اى بهم کرد که وارد بشم , منم داخل رفتم و وسط دفتر  اشاره
 ستادمیا

 سلام _

 سلام بیا بشین . _

انداختم و به  نییصندلى نشستم , سرمو پا نیاول يجلو و رو رفتم
 انگشتام زل زدم

 ??خب میشنوم , جریان دیشب چى بوده  _

 اول موضوع رو گفتم و در آخر اضافه کردم : از
 خوب میدونم که کار ناصر ربیعى هاینو  _
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 !!?از کجا اینقدر مطمئنى  _

 میزنمو میگم : پوزخندى

 کافیه بررسى کنید . _

اون که حتما معلوم میشه , دو روز دیگه هم  دادگاه دارین  _
 ??میدونستى 

 بله _

که واسه پرونده  ینکن يبرام مهمه مواظب باش کار یلیخ نجاینظم ا _
 ت بد بشه

 سیرئ بله جناب _

 يبر یتونیندارم م يکار گهیبسیار خب . د _

رو صدا میزنه تا منو بر گردونه به سلولم , از جام بلند میشم و  سرباز
  از دفتر میرم بیرون

دو روز هم مثل برق و باد گذشت , انگار زمان هم عجله داره براى 
شنیدن حکم قاضى , انگار اونم خسته ست از این بازى بى سر و ته , 

زودتر تموم کنه , هر چى حکم  یر که میخواد این بازى رو هر چانگا
بخواد , هر چى که زورش بچربه که البته  ریباشه , هر چى که تقد

نتونه بلند  گهیزمین بزنه که د يحریف رو جور دهخوب میچربه و بل
 ……کمر راست نکردم  گهیبار له شدم و د نیا ریشه , مثل من که ز
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امروز  دیبالاخره زمانش رس ;بسته م  يمیزنم به دستا پوزخندى
راهى دادگاه  کردمیچشمام مجسم م يکه هر روز جلو هیهمون روز

 ……براى شنیدن حکم  میشد

ى میدم نفس عمیق هیو به بدنه سرد ماشین تک برمیرو به عقب م سرم
داخل ماشین اومده  کیکوچ چهیکه از در یفیمیکشم و به نور ضع

چند بار پشت  کنمیرو از اول مرور م زینگاه میکنم و دوباره همه چ
, با  امیب رونیحال و هوا ب نیبلکه از ا کشمیم قیسر هم نفس عم

که رسیدیم تمام طول راه به ناصر نگاه  میشمایستادن ماشین متوجه 
حالمو خراب  دنشیروبروم نشسته بود هنوز هم د نکهینکردم با ا

 نای کجا تارهس …نه  یستاره مه , ول هیشب بیچشماش عج کنهیم
 ……کجا  یوحش وونیح
به چهره ترسیده ش که سعى در پنهوون کردنش داره  ینگاه مین
و  دهیپر یهم موفق نیست , رنگش حساب ادی, اما خب ز ندازمیم

و روزا ر نینباشه , مطمئنم ا دایتا لرزشش پ دهیدستاشو بهم فشار م
 اشینم از و میزنم افکارم به پوزخندى …… دیدیتوو خواب هم نم

 میشم پیاده

که  میشیم یو زود وارد اتاق میشیتوو سالن معطل نم ادیبار ز نیا
قراره جلسه دادگاه برگزار بشه روى صندلى میشینیم با ورود قاضى 
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و شروع جلسه رو  زنهیم زیم يرو يضربه ا ی, قاض ستنیا یهمه م
 اعلام میکنه .

 : بسم الله رحمان رحیم . قاضى

رو شروع میکنیم . و به  یعیو ناصر رب ینیمتهمین شهاب حس جلسه
 کنهیم يمنشى دادگاه اشاره ا

 دیی: بفرما یقاض

 دادگاه صورت جلسه رو قرائت میکنه : یمنش

طبق صحبتهاى جلسه قبل و تحقیقات به عمل آمده و مطالعه  _
کردن پرونده ها و البته اعترافات (ساکت میشه چند لحظه و به ناصر 

ره ادامه میده) اعترافات آقاى شهاب حسینى نگاهى میندازه و دوبا
بوده و به فامیلى مولایى شهرت دارند و  لیاسم فام ریکه البته با تغی

اند  اعترافى نکرده هاییآقاى ناصر ربیعى ملقب به بى کله که در بازجو
و تحقیقات به عمل آمده در  اریولى با وجود شواهد و مدارك بس

, حتى وکیل ایشان با وجود  ستین یشک چیه شانیمجرم بودن ا
تمام صحبتها و اسنادى که به دادگاه ارائه دادن باز هم نتوانستند 

و کناهگار بودن ناصر  دهندمدرکى دال بر بى گناهى ایشان نشان 
 . والسلام …دادگاه محرز شده   يبرا یعیرب
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 ییمطمئن بودم حکم نها نکهیبرام سخت شده بود با ا دنیکش نفس
طپش قلبم نشون از استرس  یسخت خواهد بود ول یلیناصر خ يبرا

 یتا استرسم کم بشه ول دادمیداشت دستام رو بهم فشار م ادمیز
اعصابم  روي وحشتناك جلسه سکوت ……نداشت  يا دهیفا چیه

 شدیفضا اکو م يتوو یقاض يبود , صدا

: با وجود تمام مدارك و شواهد و تحقیقات به عمل آمد حکم  قاضى
 ت .چنین اس یینها

ربیعى معروف به بى کله با توجه به مدارك و شواهد و تحقیقات  ناصر
ضربه شلاق و در  100سال حبس  15درج شده در پرونده شما به 

 دیشویبه اعدام محکوم م تینها

شهاب حسینى با فامیل قبل مولایى شما از اتهامات گذشته  آقاى
 یتبرئه مو فروش مواد  دیحمل و خر يسواستفاده از شغل برا یعنی

شود ولى به علت مداخله  یو لباس نظامى به شما باز گردانده م دیشو
در کار پلیس و ضرب شتم ناصر ربیعى و پنهان کارى شما را به کسر 

 کنم . یزندان محکوم م مدرجه و یک سال و نی

 . والسلام …از امروز لازم الاجرا ست  حکم

 با ضربه زدن ختم جلسه رو اعلام کرد و
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ممکنه , من  نیا یعنی شدیحکم خونده شده بودم باورم نم مات هنوز
 !!!?برگردم سرِ کارم  تونممی من …

 دمکریاحساساتمو کنترل م یبه شماره افتاده بود و به سخت نفسم
 ……نشون داد  شویشونه م زد و خوشحال يچند بار رو لمیوک

 نیا هی, بازنده واقع خواستمیم شهیبود که هم یناصر هم همون حکم
که دستش به خون خواهرش  يجز ناصر , ناصر ستین یکس يازب

 ……آلوده شد 
 
 

رو از  یکس رهیاونقدر از حکم داده شده شوکه ست که نگاه خ شهاب
توو  , اونم کنهیبا لبخند بهش نگاه م ی, عل شهیگوشه اتاق متوجه نم

و کم کردن فاصله ها و دوباره  ندهیبه آ ; کنهیم ریس گهید يایدن ي
  ……جمع شدن دور هم 

 يهفته از حکم اعلام شده میگذره ناصر رو به زندان دیگه ا کی
 , بالاخره هیلیخ خورهیچشمم بهش نم گهیکه د نیمنتقل کردن , هم

اون همه سختى , درد و عذاب تموم شد ناصر هم به چیزى که حقش 
اما زخم همیشه  ; کشمیهمراه با بازدمم  م بلندي آه ……بود رسید 
 يزیچ ي,  کشهیم ریت شهیجاش هم یولگه خوب بشه ا یزخمه , حت

, همه جا و توو  شهیپر نم یچیو با ه هیجاش خال شهیاون ته قلبت هم
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 یمرحم چیهمه مراحل زندگیت تا زمانى که نفس میکشى باهاته ه
بده و فقط خدا میدونه  نتیتسک کمیمرور زمان فقط  دیهم نداره شا

 ……… کشهیزمان طول م نیکه چقدر ا
 
 
 

 يپشت سرهم میگذشت و من ساکت تر از همیشه فقط روزا روزها
,  مهیشگیهنوز هم خاطرات گذشته همراه هم کشمیرو خط م میتقو

 بدون گذشت سال یک ……دقیق میدونم با امروز میشه یک سال 
 ……, بدون دیگه هیچ تنفرى , خاموشِ خاموشم  انتقامی فکر هیچ
همین نسیم هم میتونه  شهچون لازم با ;نسیم بى خطر  ي مثل آروم

 ……بشه  یطوفان خطرناک

 دنشیبه د یمن راض یاومد ملاقاتم ول یچند بار عل کسالی نیا توو
مه ه نیبخاطر من ا ستیلازم ن گهینشدم بار آخر هم بهش گفتم که د

نزاشتم , اصلا  یول ارهیو مامان رو ب رهیاجازه بگ خواستیم ادیراه رو ب
 اون هیشب گهی. مطمئنا د نهیمنو بب تیوضع نیدوست ندارم توو ا

 کرد سرنوشت شهی, چکار م ستمیکه بشه بهش افتخار کرد ن يپسر
که به ستاره داشتم  یوقت از عشق چیمن ه یشد , ول یشکل نیمنم ا
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که اسم پدرم رو رو  ينشدم , از مرد مونیو البته هنوز هم دارم پش
 ……ببخشه خدا کنه که مادرم منو  یندارم ول یخودش داره توقع

توو افکار خودم غرق بودم که با شنیدن اسمم از بلندگو  يهمینجور
 از فکر بیرون میام و میرم پیش سرباز مربوطه تا خودمو معرفى کنم

شهاب حسینى هستم به فامیل قدیم مولایى صدام زدن از پشت  _
 !? نیداشت يبلندگو , با من کار

 هم باز کرد :لباهاشو از  یبى حوصله تر از من بسخت سرباز

و  خورهیرو بگه که حرفشو م مفامیلی میخواد ……اسمت شهابِ  _
 : کنهیجمله اکتفا م نیبه گفتن ا

 آزادى برو وسایلت رو جمع کن . _

 !? آزاد گفت …… ?گفت  یتعجب کردم , چ
  !?آزادم  _

بهت عفو خورده , چیه انگار بهت خوش گذشته  يسرباز : بله آزاد
 !!?اینجا 

ع سری یمیزنه : بجاى این که اینجا وایسى و به من زل بزنپوزخندى  و
 وسایلت رو جمع کن و برو

 کشمیحال راهمو م نیهستم با ا ییهوی هیآزاد نیتوو شوك ا هنوز
 يمیرم سمت سلولم تا وسایلمو جمع کنم , یادم افتاد به اون دفعه ا
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که گفتن آزادى چقدر خوشحالم بودم چون میتونستم انتقامم رو 
م , فکر میکردم وقتى ببینمش میکشمش ولى نتونستم , اما حالا بگیر

هستم ,  یخنث کنهینم یفرق یعنی ستین هممیگن آزادى و برام م
 ……حس  یکاملا ب

داشته باشم قبر  یحس خوب رونیاون ب شهیکه باعث م يزیچ تنها
نرفتم , باهاش درددل نکردم ,  ششیکه پ کسالهیستاره مه , درست 

 تیحکا کشمیکه پشت سر هم م هایی آه ……دم واسه ش گل نبر
 ……داره  میاز دلتنگ

 
,  مدیرفتن رو انجام م نجایاز ا يبرا تهیفرمال يبدست میرم کارا ساك

همه مدت  نینکردم چون ا یهم خداحافظ امیکدوم از هم بند چیاز ه
 یاونا هم بود و نبودم فرق يمطمئنا برا زدمیحرف هم نم یبا کس

 کنهینم

, در پشت سرم با  زنمیبه دست از در زندان بیرون م صیترخ برگه
و به آسمون  رمیگیناخودآگاه سرمو بالا م شهیبسته م يبد يصدا
 تره ی, آب کنهیهم فرق م رونیب نیانگار آسمون ا ندازمیم ینگاه

جوون  یو ب نیسنگ يو راه میفتم با قدمها کشمیم یقیعم نفس
شدم ,  رپی انگار آره,  ترپیر بگو خب دارم تعارف خودمم با ههه ……
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 یموقع يهم ندارم  یزندگ يبرا يا زهیانگ گهیخسته و دل مرده د
 هی, چاره چ یچیالان ه یبود ول یزندگ يم برا زهیفکر انتقام تنها انگ

 کشمیفعلا که زنده ام و نفس م

م شد نیسوار ماش یک شمیتو خودم هستم که اصلا متوجه نم اینقدر
 ……رسیدم به خونه  یو ک

رد بشه حتما فکر  یاگه کس کنمیو نگاش م ستمیا یدر م يجلو
, کلید میندازم و وارد خونه  کشمیم یقیم , نفس عم وونهید کنهیم

و داخل  رمیم يکوتاه تا در ورود يسرد و ساکتم میشم با قدمها
چراغ رو روشن کنم ولى پشیمون شدم ساکم رو  خواستمیم شمیم

خونه همون  نمیشیو روش م رمیهمون کنار در میزام به سمت مبل م
نشد برگردم تا الان , دوباره  گهیکه اونروز ترکش کردم و د هیجور

میدم به پشتى مبل و چشمام رو  هیسرمو تک کشمیم یقینفس عم
  ……میبندم 

 ریسرمو بلند کنم که گردنم از درد ت خوامیچشمامو که باز میکنم م
گردنم  ينجوریکه ا دمی, تعجب میکنم مگه من چقدر خواب کشهیم

تا دردش کمتر بشه  دمیگردنمو ماساژ م یخشک شده با دستم کم
ن ظهر تا الا روزیاز د یعنیواقعا خواب بودم  فتهیفکرم کار م یتازه کم

 !!!?قرصى  چخوابم اونم بدون هی
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و به عکس ستاره  چرخونمیسرم رو م دمیکه گردنمو ماساژ م همونجور
 خند میزنم :لبخندش منم لب دنیاز د کنمینگاه م

 سوزوند یکه قلب و روحمو م یشیبالاخره تموم شد , بالاخره اون آت _
قصدم کشتنش بود ولى  یدونمی بهتر که خودت ……خاموش شد 

نتونستم , ولى بجاش میره بالاى دار و دست و پا زدنشو میبینم و اون 
 نیکدوم از ا چی, هر چند که ه  رسمیموقع ست که منم به آرامش م

 …… يبرگرد توکه  شهیعث نمکارا با

 یو از جاش بلند میشه میره حمام , جلوى آینه م کشهیم یآه شهاب
به تیغى که دستشه نگاه میکنه و به صورتش به ریشى که بلند  ستهیا

 و شروع ارهی, دستش رو بالا م ستین یشهاب قبل هیشده , اصلا شب
به  یآب , بعد از این که کارش تموم میشه ششیر دنیمیکنه به تراش

 و پوشهی, لباس م شهیبه دست از حمام خارج م هو حول زنهیصورتش م
 از خونه بیرون میاد

عشقشه , به سمت بهشت زهرا میره  دنیبره د خوادیکه م ییجا نیاول
 هخونیو فاتحه م کشهیبه قبر م ی, دست نهیشیکنار قبر ستاره م

مش , عینک آفتابى که روى چش شورهیهمزمان با گلاب قبر رو م
هست رو بر میداره و به اسم ستاره نگاه میکنه , کمى با ستاره ش 
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ها چرا شب نکهی, از ا اشی, از دلتنگ گهیم شییو از تنها کنهیدرددل م
 …… ادیبه خوابش نم گهید

از جاش بلند میشه  کنهیقبر پخش م يو رو کنهیگل رو باز م دست
اداره کل  به يسر دی, با فتهیتکونه و راه م یخاك شلوارشو رو م

 انتظامى ينیرو

  …… بزنه
رو تحویل  شیو کارهاى لازم لباس نظام يبعد از انجام مراحل ادار

میگیره و با درجه ستوان دوم بر روى سرشونه هاش و نامه شروع 
کارش براى هفته آینده از اونجا بیرون میاد و به سمت خانه میره . در 

 چیل کرد بدون هربات عم کیمثل  قایدق يادار يانجام کارها یط
تا احساسشو  دیکش یقینفس عم دیش رو د جهکسر در ی, وقت یحس

بود واسه تک تک اون ستاره ها ,  دهیچقدر زحمت کش ;کنترل کنه 
 پووووف ……بود  دهیها , چقدر خطر به جون خر یخوابیشب و روز ب

 
 

 : على

گرفته بود وحالا جناب سرگرد خطاب  عیخاطر حل این پرونده ترف به
 , منفرد هم سروان تمام شده بود شدیم
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 يهفته مثل برق و باد گذشت و الان لباس به تن با درجه ها یک
 …… ینی, ستوان دوم شهاب حس ستادمیا نهیآ يجلو دیجد

ه ب دستی ……لباس  نیشدم , با ا بهیچهره غر نیوقته که با ا یلیخ
 شهیم ریداره د گهی, د کشمیم یقیصورتم و بعد به لباسم و نفس عم

 ……کنم  یبرم اداره و خودمو معرف دیبا
احترام  اشونیها رو هم نه , به بعض یها رو میشناسم , خیل یخیل

نظامى میزارم چون درجه شون بالا رفته و الان مافوقم محسوب 
رو  سیسالن نشسته سراغ اتاق رئ يکه ابتدا ي, از سرباز شنیم
در میزنم و منتظر ,  فتمیراه م کنهیکه اشاره م یو به سمت رمیگیم

 : دهیاجازه ورود م ییرسا يبا صدا هیثان ندبعد از چ شمیاجازه ورود م

 دیبفرمای _
کردن  دایپ ریخودمو درگ کنمیم یصداش برام آشناست , سع چقدر

 لحظه يصاحب صدا نکنم و زودتر در رو باز کنم , وقتى میبنمش برا
و سلام  نمکیزود خودمو جمع و جور م یول شمیدر خشک م يجلو يا

 اومدنمه لیدل دنیمنتظر شن دهی, نشون م دمیم ینظام

 نیستوان دوم شهاب حسینى هستم طبق دستور محل خدمتم ا _
 کارمو شروع کنم قربان . دیشده و از امروز با نییتع يکلانتر
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ه رو و نام رمیم زی, به سمت م کنهیگرفتن نامه بلند م يرو برا دستش
د از خوندن نامه نگاهى بهم میکنه و میگه , بع کنمیم میبا احترام تقد

: 

 میتونى کارت رو توو قسمت گشت شبانه شروع کنى مرخصى . _
 اطاعت قربان _

 و از در بیرون میرم . کوبمیم نیهم پا زم باز

که  یو به بخش کشمیم یقیپشت در نفس عم امیم رونیاتاق ب از
  تا کارمو شروع کنم . رمیارجاع شدم م

 ودمو معرفى کردم تا الان دوماه میگذره .از اون روز که خ

ندارم بجز سلام و  يکار یتوو محل کار سرم توو لاك خودمه و با کس
 ی, حرف يکه لازمه در مورد مسائل کار ییخداحافظ و فقط وقتا

 . زنمینم

 بلند شد گوشى رو برداشتم : فونیتو خونه بودم که صداى آ امروز

 ??کیه  _

 منم باز کن _

ن تو ای زنمینگاه میکنم و دکمه باز کردن در رو م یگوش تعجب به با
 هگید يدوماه بجز چندبار انگشت شمار اونم فقط بخاطر مسائل کار

 نشیبشم که گفت ماش نیبارم هم اومدم سوار ماش ي,  دمشیند
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قبول  یستیخراب شده و خواهش کرد برسونمش منم توو رودربا
توو اون محله  گهیا دداد ظاهر ور يا گهیخونه د يکردم , آدرس 

توو  ; دونمی, مسخره ست که آدرس خونه خانواده م رو نم ننیشینم
 !!! ……هم کلا نه حرفى بود نه چیزى ولى الان  ریمس

 کشمیرو باز میکنم نزدیک که میشه کنار م يمیرم و در ورود سریع
 ادیتا داخل ب

 !!?افتاده  ی!! اتفاق?سلام جناب سرگرد شما اینجا  _

 دست انداختن یحت ایو  یام اصلا نه کنایه اى بود نه پرخاشصد يتوو
 ادیه بک هیعی, فقط متعجب بودم به کل یادم رفته بود که برادرمه و طب

 دمشی, فقط به چشم یک فرمانده مید نجایا

 میشه و با لبخند میگه : میمتوجه کنجکاو اونم
 اگه ناراحتى برگردم . _

وش اومدین نمیدونم الان احساسم خ دیمن نه ..... نه اصلا بفرمای _
کار خودشو کرده , فقط اینو میدونم  يمدت دور نیحتما ا یول هیچ

 که دیگه اون شهاب قبل نیستم همین .

 ادخویانگار م کنهیهمونجور با لبخند به نگاه متعجبم نگاه م یعل
 …… ترسهیاز عکس العمل من م دمیشا ایدودله  یبگه ول يزیچ
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انگار قصد نشستن  میستادیهال سرپا ا يتوو مونیاومده دوتا یوقت از
 شکنهینداره بالاخره سکوت رو م

 برو شناسنامه ت رو بیار کارش دارم . _

میشه , میپرسم شناسنامه من جناب سرگرد  شتریحرفش تعجبم ب با
 !!?, چیزى شده 

 تو بیار بهت میگم , برو _

, اطاعت امر  داده ياداره ست و حالا مافوقم دستور نجایانگار ا منم
 دمی, میرم و شناسنامه رو میارم و دستش م کنمیم

 نهیشیمبل م يرو رهیو م رهیگیشناسنامه رو از دستم م یعل

  نیبش ایب _
 يزیچکار کنه , هنوز چ خوادیم نمیتا بب نمیشیو روبروش م رمیم

نشده , دستشو تو جیب کتش میکنه و شناسنامه اى در  رمیدستگ
 : هریگیمیاره و به سمتم م

 بگیر _

,  و شناسنامه رو میگیرم شمیم زیخ میبالا رفته از تعجب ن ییابروها با
 زنمیو بهش زل م نمیشیدوباره م

 بازش کن _
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ه ک یو بازش میکنم قسمت دمیبه حرفش گوش م هایبچه مدرسه ا مثل
 ییبا چشما شهیم شتریو تعجبم ب خونمیاسم و فامیل رو نوشته م

 دازم که نگاهمو میخونه و میگه :مین یبه عل یگشاد شده نگاه

 ش پاره چشمام جلو ……شناسنامه اصلیت اینه و این یکى  _
 : گهمی و میکنه

 باطله _

 : رهیگیاتیکت اسم و فامیلمو هم از جیبش در میاره و به سمتم م و

 اینو بزن رو سینه ت و اونو هم بیار بده بهم , بلند شو _

 م جدا میکنم و بهش میدم .حرف بلند میشم اتیکت رو از لباس بدون

رو که  يبگم و فقط کار دیبا یچ دونمیشوکه شدم که نم اونقدر
, دهنم و باز میکنم و میخوام حرفى برنم که میگه  دمیانجام م خوادیم
: 

 چیپاشو لباس بپوش بریم , خانواده منتظر ما هستن بلند شو , ه _
 , پس فقط بلند شو ستیهم قابل قبول ن يعذر و بهانه ا

 فقط یک کلمه از دهنم خارج میشه : تنها

 ………اما  _

بوده که به زبون آوردم ,  یتنها حرف نیاومده ا وقتی از …… همین
 : کنهیعلى دوباره حرفمو قطع م



  سکوتتاوان 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 230  

 

 اما و اگر نداریم پس بلند شو زود , دم در منتظرتم بجنب _

از جاش بلند میشه و از خونه بیرون میزنه و من همچنان ماتم ,  و
 متونیم یرو دارم و نه حت يانجام کار ییر فلج شدم چون نه تواناانگا

 فکر کنم
جام بلند میشم لباس میپوشم , نگاهى به قاب عکس ستاره  از
 نه : ای هیاونم از کارم راض نمیبب خوامیانگار م ندازمیم

 …… اگه,  ستاره نگرانم… من …ستاره , من  _

 عمیقى میکشم : نفس

 نم .نمیدونم واقعا نمیدو _

و از خونه  امیدر ب یحالت گنگ نیتا از ا دمیچندبار تکون م سرمو
منتظرم نشسته منم به سمت ماشین  نیماش يتوو یبیرون میزنم عل

  و سوار میشم . رمیم
 تمخواسیانگار م یول میحدس بزنم قراره کجا بر تونستمیم نکهیبا ا

و خودم  "امکان نداره نیا" کردمیخودمو گول بزنم , با خودم فکر م
 قایداره تو رو دق یچرا امکان داره عل" دادمیهم جواب خودمو م

از  اونا هی, همش واکنش احتمال "یکنیکه فکرشو م ییهمون جا برهیم
دوباره طردم  ایو  رهینگ لمیممکنه پدرم تحو یعنی گذشتیذهنم م

 ?کنه 
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 ریکل مس میدیتوو فکر بودم که متوجه نشدم رس ریمس یط اونقدر
نگاه نکردم تا ترس و استرس  یبه عل یبودم و حت رهیو خفقط به جل

 رو از چشمام نخونه . دارید نیا

شدم با اشاره  تمیتازه متوجه موقع ستادیاز حرکت ا نیماش یوقت
شدم و بدون حرف پشت سرش وارد خونه میشم  ادهیپ نیاز ماش یعل

فکر توو مغزم  نیاحساس غریب بودن بهم دست پیدا میکنه , همش ا
 يوارد شدم و بو یولى وقت "کنمیچکار م نجایمن ا" خورهیل موو

, سرمو بالا میگیرم و اونو  رفت ادمی یعطرشو حس کردم همه چ
 یکه آغوشش رو برام باز کرده نگاش میکنم , قدم نمیبیجلوم م

به سمتش دستشو میبوسم و محکم بغلش میکنم بغضم  دارمیبرم
 میشکنه

چقدر شکسته شدى , خدا  دورت بگردم مادر ?خوبى پسرم  _
بلا رو سرت آورد ایشاالله که جز عذاب چیزى  نیلعنتش کنه که ا

 نبینه , چه بروز زندگى پسرم آورد .

 : اى بابا , مادر کمى هم ما رو تحویل بگیر على

 حرف فقط میخواد جو رو عوض کنه نیمتوجه شدم که على با ا

 اشکشو پاك میکنه با خنده میگه : مادر
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ه اون وقت مثل بچ  یوس تو باید الان به فکر زن گرفتن باشپسره ل _
 ها حسودى میکنى .

 کلکل ها هم تنگ نیا يصحبتاشون با لبخند گوش میدادم دلم برا به
گاه بود و به ما ن ستادهیکنار آشپزخونه بچه به بغل ا هیشده بود , مرض

 متوجه ش شدم جلو اومد دید ی, اشک اونم در اومده بود وقت کردیم
داشتم پسرش رو  دمیبوس شویشونیکرد بغلش کردم و پ "سلام"
 بیرون ییپیرمردى افتاد که از اتاق روبرو بهکه چشمم  دمیبوسیم

و  کردنیهمشون به من نگاه م ستادیرفت کنار مادر ا هیاومد , مرض
 وقتى!! ?باباست  نیا یعنیمن به اون , شک داشتم خودش باشه , 

 باورم اصلا …… شدم شوکه ; شدى بلند جات از چرا بابا:  گفت على
 نشست میمبل کنار يو  شکسته شده , اومد و رو ری, چقدر پ شهنمی

پاش زانو زدم  يو بهم نگاه کرد چند قدم رو به سمتش رفتم و جلو
 ………و بغلم میکنه  زارهینم یدستشو میگیرم تا ببوسم ول

 
نواده م رو چند روز چند بار خا نیاون روز یک هفته گذشته توو ا از
,  دمیرو د هیکردن , شوهر مرض فیکه نبودم تعر یبرام از مدت دمید

کنن توو همون  يبراى على هم یک دخترى رو میخواستن خواستگار
که خوشبخت بشن  کنمیدلم براشون دعا م ياداره خودمونه , توو

…… 
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 تو هم الیآروم شده خ میبا این لباس اومدم که ببینى زندگ ستاره

 ارمد دوست خیلى ……نبودن توئه  می, تنها کمبود زندگ راحت بشه
 . ستاره

و از جام بلند میشم , سرمو  رمیگیگوشه چشمم رو با انگشت م اشک
که باهاش  يکه ستارو رو میبینم با همون چادرى سفید چرخونمیم

 اومد خونه م و با لبخند نگام میکنه .

 پایان

  
  

www.RomanDooni.ir  
غیر ن و یگاي راهان مارنید استید می توهه تی که نویسندرصودر
 .منتشر کنیدان یرن در اماد رنلوداپلیکیشن الین د را در اوخون یگارا

  کانال تلگرام:
https://t.me/RomanDooni_ir  

 اینستگرام:

https://www.instagram.com/romandooni_ir 

http://www.RomanDooni.ir
https://t.me/RomanDooni_ir
https://www.instagram.com/romandooni_ir
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 انجمن رمان دونی:

http://forum.romandooni.ir 

http://forum.romandooni.ir

