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تولد یک پیرزن
.خیابانـ  آپارتمان مادر و پسر ، روز 

گدا تا عابر از کادر بیرون بـرود،  .عابري به پیرزن گدایی صدقه می دهد      .در خیابان همه چیز عادي است     
ک            دوربـین کـم   .سرگذاشتهانـددیوانه اي را جوانترها سربه    .او را دعا می کند     کـم بـاال مـی رود و بـا ـی

.چرخش نرم ، دید خود را به پنجره اي بسته محدود می کند
سر مردي که لچک به سر دارد، بیرون مـی آیـد و همـان جلـوي دوربـین      .هر دو لنگه پنجره باز می شود    

بعد با همـان پارچـه بـه لبـه هـاي پنجـره و شیـشه هـا زده ،         .و خاك را می تکاندیک پارچه پر از آشغال  
ک سـطل بـاز    .جلوي کادر را پر از گرد و خاك می کند         آن وقت به داخل تاریکی نسبی اتاق رفته، با ـی

چالند و آن را لب پنجره پهن می کنـد و سـطل آب   پارچه را درون سطل پر از آب کرده، می  .می گردد 
.گ به پیاده رو سرازیر می کندرا بی درن

همـه بـه او مـی       .یک نفر از آن هـا کـامًال خـیس مـی شـود             .سر گذارندة دیوانه  آببرسرجماعتسربه
ش داده، سـنگ پـرت مـی            .خندند؛ حتی دیوانه   مرد خیس شده بسیار عصبانی می شود؛ رو به پنجـره فـح

.کند
حرکـاتش.ون پیش بندي بـه سـینه اش مـی بنـدد    در آپارتمان، پسر لچک را از سر خود باز می کند و چ     

مونولوگ ها را به سرعت ادا می کند ، اما گویی یکباره یادش رفته باشد کـه               .تند، دستپاچه و گیج است    
چهبسابـا.عکس العمل ها و حس هایش مخلوط شده است        .چه می خواهد بگوید ، آن را قطع می کند         
.ا با گفته اي غمبار ، شادمانه رفتار می کنددیالوگی شاد، حالتی غم انگیز می گیرد؛ ی

بذار همه چیز درست انجام بشه .نه ، هنوز نه ، قول داده بودي تا کارمو تموم نکردم بیرون نیاينهنهنه:پسر
. . .باشه؟. . شیء تیزي را در سوراخ کلید در اتاق        (باشه ؟ اي شیطون از الي در نگاه می کنی، هان ؟             .

(نگاه بی نگاه  .)فرو می کند   دوبـاره.آخ آخ ، همه چی به هم ریخـت .)کشدیاد چیزي می افتد و بو می      .
.حواسمروپرتکردي،غذاسوخت

.با گوشـۀ پـیش بنـد در قابلمـه را برمـی دارد و نگـاه مـی کنـد                    .دودبرخاستهاست.به آشپرخانه می دود   



.مقداري رشته سوخته ته دیگ شده است
.امروز اینم از سوپ :پسر

آب سـرد را داخـل قابلمـه مـی        .کم کم آرام می شـود     .ماهیتابه را به در و دیوار می زند و جیغ می کشد           
قاشق و چنگال و بشقاب و نمکدان را هم می آورد و روي میز چوبی .ریزد و غذا را به سر میز می گذارد

عد دور میز می چرخد و جاي       ب.خود را مرتب می کند؛ گویی اتفاقی نیفتاده است        .غذاخوري می گذارد  
.بشقاب ها را عوض می کند

.حاضر؟! خیلی خب ، حاضر ؟     :پسر . . .حاضر؟اومدم! . .درو. . (بازکنم. در را بـاز مـی کنـد و در          .
.خانوم خوشگله بفرمایین.)چارچوب در می ایستد

 و حالتی مشرف به موت، از دید او روي یک صندلی چرخدار، پیرزنی با موهاي سفید، صورت بی حس         
در آخرین لحظـه نخـی را       .دهدپسر چرخ او را چرخانده به بیرون هل می        .با چشم هایی باز، اما بی رنگ      

در امتـداد نـخ آویختـه، ضـبط         .که از سقف آویزان است، می کشد؛ موزیک رژه نظامی پخش می شود            
.صوت اوراقی به سقف آویزان است

همه چیز مرتبه؟ حاضرم باهات شرط ببندم که امروز دیگـه        .بنگاهکنچطورهمامان؟خوبه؟خو:پسر
.نمی تونی ایراد بگیري

چرخ را رها کرده جلو می آید و انگشت دستش را در دهانش می کند، می مکد و به دیوار می کـشد و                        
.جلوي چشم پیرزن می گیرد

کوخاك؟کو؟:پسر
.لنگه به لنگه و رنگارنگ را کنار می زندپشتدريهاي.پیرزن را رو به پنجره می برد

کوگردو.خیلی خوب اگه می تونی غر بزن. خوبه مامان ؟ تشکر که بلد نیستی؛ فقط بلدي غر بزنی:پسر
خاك؟

افتـد و گـویی     ضـبط بـه خرخـر مـی       .پسر یکه مـی خـورد     .یک پوستۀ هندوانه با لجن به شیشه می خورد        
.در مغـزش جـوابی نمـی یابـد    .ه شیشه کثیف شده نگاه مـی کنـد    پسرب.سازهاي موزیک خارج می زنند    

.سرش را تکان تکان داده باز می گردد
. حاال دیگه وقت ناهاره مامان:پسر

آبسـردوتـهمانـدةرشـتههـاي:پیش بند مادر را هم می بندد و غذا را می کـشد       .به کنار میز می رسد    
.ش برده، می چشدیک قاشق از آب سرد را به دهان خود.سوختهرا

چرا معطلی؟ باز هم تنبلی، هـان؟ پـاك داري      .بخورمامان.می دونستم امروز خوشمزه می شه     .بهبه:پسر
همه کاراتو من باید .نه بچه موندي، نه بزرگ می شی.گیت بزرگ نشديانگارازبچه.یک بچه می شی

(براتبکنم خیال کن من مرده ام ، کی .)می گذارد دردهانخودشکهپرازغذاست،بازهملقمهاي.



می خواد تر و خشکت کنه؟ ببرتت توالت؟ دهنت غذا بذاره؟ کی بـزرگ مـی شـی، هـان؟ خیلـی خـب              
.امروز رو ندیده می گیرم

.هیچ عکس العملی حتی خفیف نشان نمی دهد.پیرزن همواره مات است.قاشقی به دهان پیرزن می برد
.خوري؟ چرا نمی خوري؟ چرا نمی     :پسر . .بی نمکه ، بی نمکه ؟      . . درسته،درسته،قبولدارم،قبـول.
(دارم .حاال دیگه همه چیز درسته.)نمک ریخته غذا را هم می زند.

پسر قاشق را باال می برد و به شیوة غذا دادن مادران به کودکان خردسال، مرحلـه بـه مرحلـه قاشـق را بـه                          
.دهان پیرزن نزدیک می کند

.آمبخورهآمآم.آم بخوره مامانی آمآمآم:پسر
پنجـره بـاز مـی شـود و         .چیزي به شیشه می خـورد       .قاشق را توي بشقاب می گذارد و ساکت می نشیند           

.پسر دوباره به خود می آید.مقداري آشغال به داخل اتاق ریخته می شود
.پذیرم ، مـی پـذیرم       می.سوختهاست سوخته است مامان هان؟ با این نگاهت می خواي به من بگی            :پسر

(درسته ، یه خورده بی آبه     براتسوپگذاشتم.)کمی از آب بشقاب خود را در بشقاب پیرزن می ریزد.
هم غذا رو خوب می پزم، هم حمومت .از فردا همه چیز درست می شه.ولی جارو یه خورده طول کشید

.ري،وهمخرم تا اینطور وا ن    می کنم، هم برات قرصت را می       . فرداسـربرجـه.و هم حقوق می گیرم      .
(خـوشمامـان.دونستی ؟ از فردا دوباره پولدار می شیم و خـوش مـی گـذرونیم              هیچ می .مامان دوبـاره.

تقـصیر  .گیرههمۀ چیز از نو جون می     .هر روز یه قرص تو ، یه قرص من          .)شروع به غذا خوردن می کند     
.عوضش من بیشتر عمر می کنم، تـوکمتر       .ست من عوضی خوردم   خودت شد قرصاتو گذاشتی جلوي د     

.بازوهاي منو ببین.اگه غذا نخوري مردنت زودترم می شه
گویی غذا یک راست به بـازویش  .لقمه اي در دهانش می گذارد و قورت می دهد وگرة بازو می نماید             

.می رود
.قاشقخوشمزهبرايمامانیه قاشق خوشمزه براي من، یه. حاال از نوشروع می کنیم:پسر

بار دیگر قاشقی پـر مـی   .او قاشق را سرازیر می کند که به لب و لوچه پیرزن می ریزد.باز هم نمی خورد   
.کند
( یه قاشق من خوردم، یه قاشق خوشمزه تو می خوري          :پسر پسر اما دمغ می .پیرزن همچنان چون گذشته  .

بد کردم یه عمر به پات نشستم، هـان         !اال می آري مامان   دیگه داري شور شو ب    )شودپسبهسرعتتمام
!دلت می خواد ولت کنم برم سر کار تا تو تنهایی توي این خونه بپوسـی؟               !بد کردم نرفتم زن بگیرم ؟     !؟

همـین دیـروز    .گی تو رو می کنم    اون وقت من نشستم اینجا لـله     .همۀ آدم هاي مثل من یه کار مهم دارن        
.اگه دست از این رفتارت بر نداري می رم قبول می کـنم      .کردمتاتوروتنهانذارمدوتاکارمهمرورد

!.آي؟ دیگه خسته شدم مامانکی سر عقل می



شـکند؛مـصادفبرمی خیزد آینه را از لب طاقچه برداشته به زمین می زند و مـی              .بشقاب ها را می شکند    
چندنفـربـه.از باال پایین را نگاه می کند.رودبه طرف پنجره می .است با شکستن شیشه از سمت خیابان      

.باال سنگ می پرانند و مسخرگی می کنند
 از این خرابشده چی می خواین؟ یه مشت دیوونه جمع شدین آسایش مردمو گرفتین که چی؟ برین           :پسر

.گم شین
 بـه او آب مـی   خم می شود که سطل را سرازیر کند؛ پائینی ها با شـلنگ  .می رود سطل آب را می آورد      

برمی گردد طبلش را از دیوار برمی دارد و شیپورش را به دهان مـی گـذارد و بـه         .خیس می شود    .پاشند
.لب پنجره می آید

باچرخشچوب،مهره.ودونخ،کهبهسرآنمهرهايمتصلاست.طبل دسته اي، چون دستۀ بیل دارد  
.ها بر پوستۀ طبل می خورند

کنند و به بـاال نگـاه       یکی دو ماشین توقف می    .مردم پایین پنجره جمع می شوند     .گیردسر و صدا باال می      
پسر همچنان طبل می زند و در شیپور دست ساز .دیوانۀ کوچه از شادي در پوستش نمی گنجد      .می کنند 
.پیرزن همچنان بی تفاوت است.گویی سر خودش از صدا منگ شده است.می دمد

.عتبعدهمان آپارتمان، یک سا
اجزاء شکسته آینه در حالی که به چسبی پهن وصل می شوند، قطعه قطعه کامل می شوند و عکس پیرزن 

ک سـوراخ جـاي چـشم        .مگر چند جاي آینه که همچنان ناقص می مانـد         .را در خود تکمیل می کنند      ـی
.پیرزن است

ازهمهجـاي.کندو را خیس می   بعد با آبپاش سلمانی ها سر ا      .پسر مشغول شانه کردن سر پیرزن می شود       
.اما همچنان بی حالت است.پیرزن آب می چکد

دوباره خواب بابارو دیدي، نه؟ . باز چرا می خندي مامان؟ هان؟ راستشو بگو ، یه کلکی توي کارته            :پسر
.خوشگلبود؟راندووو؟ . غیـر از مـن مـدام یکـی دیگـه رو مـی       .توهنوز سر و گوشت می جنبه مامان .

خاك بر سر من کنند کـه یـه عمـر بـه پـات      .کاشکی جاي بچۀ اولت منو سقط جنین کرده بودي   .خواي
ک مـی      .لیاقتت همونه که مست بیاد خونه و کتکت بزنـه         .هنوز چشمت پی باباهه است    .نشستم دـلت کـت
!بشور کسی جلوتو نگرفته!غذابپزي؟!جارو کنی ؟!دلت می خواد رخت بشوري ؟!خواد؟

قیفی که به پاندول ساعت بسته شده ، به این سمت و آن سمت .عداز ظهر است؛ زنگ می زندساعتدوب
پسر به خود می آیـد و  .می خورد و عالوه بر صداي عمومی آونگ، قیف نیز دلنگ دلنگ صدا می کند  

ف زیـري آن آویـزان مـی           .کشدنخ زیر صندلی را می    .پیرزن را به سمت دستشویی می برد       قسمتی از ـک
.شود

پـشتدر.بنـددبعد در دستـشویی را مـی  .پسر در زیر کادر کارهایی را انجام می دهد که مشخص نیست 



صورتمنتظـر.هنوزساعتدواست.توالت کاریکاتور یک آفتابه که از روزنامه چیده شده نصب است        
ندوبامـادرازپسر در دستشویی را باز می ک.دو و ده دقیقه است .دوباره تصویري از ساعت   .وماتپسر

.کادر خارج می شود

.بالکنآپارتمان،عصرهمانروز
.پسر روزنامه کهنه اي را می خواند.پیرزن مات به خیابان می نگرد

مامان یه خونۀ بزرگ چهار اتاق خوابه می فروشـن، مـی خـواي بـریم ببینـی مـی                    !اوووهچقدرپول:پسر
(پسندي؟ ما خیلی جامون تنگه     . روزنامه هام روزهاي آخر برج همه اش ناامید کننده اسـت        اه،)سکوت.

.از دید پیرزن، کسی ماشینش را پارك کرده می رود
.درخونهرمروشبـسته. اینجام نوشته یه پسري، مامانشو که اذیتش می کرده ، گذاشته توي کوچه             :پسر

تـو هـم خیلـی مـی     .نبیـه بـشه  تات.)به رسم حرف زدن با کودکان کشیده وکلمه به کلمه حرف می زند         (
ترسی من بذارمت توي کوچه، هان؟ 

از دید پیرزن، پس از عبور راننده ماشین پارك شده، دزدي پس از نگاه به اطراف و مطمئن شـدن از بـی       
.توجهی دیگران، سوار ماشین می شود

پـشتدروچی فکر می کنی؟ فکر می کنی که مـن دیوونـه ام کـه بـذارمت       .روراستباشمامان:پسر
.خودمتنهابمونم

در آخرین لحظات، صاحب ماشین سر می رسد و خود .از دید پیرزن، ماشین ربوده شده حرکت می کند
.ماشین پشت ماشین دیگري گیر می کند      .را به ماشین می رساند و یقۀ سارق را از پنجره ماشین می گیرد             

.زنگ کلیسا به صدا در می آید
.ی گه حاال مسجدم اذون م:پسر

روزنامه را رها می .پسر نیز متوجه می شود.کم کم جنگ مغلوبه می شود.در خیابان دعوا درگرفته است
.از دید او جمعیت به سمت مرکز دعوا می روند.کند

خیابـان  .بعد به داخل اتاق دویده طبل و شـیپورش را مـی آورد  .پسر از همان باال ابراز احساسات می کند  
پسر در شـیپور مـی دمـد و بـر طبـل مـی               .یک ماشین پلیس آژیر کشان سر می رسد       .تشلوغترشدهاس

از دید پـسر، دزد را دسـتبند   .گاهی مهره هاي آویخته بر نخ طبل به سر و صورت پیرزن می خورد        .کوبد
.ماشـین پلـیس آژیرکـشان دور مـی شـود          .عدهايمتوجهپسرشدهاند.زده سوار ماشین پلیس می کنند     

چندنفربهسمت.عکس العمل هرکسی بگونه اي است . نیمی از جمعیت زیرپنجره جمع می شوندتقریبًا
چندپنجرهازآنسو.پسر با شیپور در جواب آن ها صداهاي زشتی درمی آورد          .او سنگ پرت می کنند    

ی زن مسنی که چادرش را به گردنش گره زده و بچۀ کوچک گریان.و این سوي خیابان گشوده می شود
صـداياذان.را به بغل دارد، به او فحش می دهد و بچه را تکان تکان می دهد تا دوبـاره بـه خـواب رود         



کسی سنگ پرت می کند؛ شیشۀ بالکن مـی  .کم کم از تصاویر قبل بر صداي طبل و شیپور غلبه می کند          
اصـدايآن،در تصویري درشت کبوتري که بر آنتن خانۀ روبـرو نشـسته، بـال بـال مـی زنـد و بـ                  .شکند

صداي.پرنده رو به غروب سرخ باالي پشت بام پرواز می کند.صداي طبل و شیپور به کلی قطع می شود
تنها زنگ ناقوس کلیسا در یک نماي درشـت بعـضی از کلمـات آن را                .اذان هر چند از دور، اما باقیست      

.نامفهوم می کند

.آپارتمانـبالکن،صبحروزبعد
.پیراهن سفیدي پوشیده و پاپیون زده است.شلواريبنديبهتندارد.ز می کندپسردربالکنرابا

.چرخ پیرزن را به بالکن هل می دهد
.خرم، می آممنم حقوق بابا رو می گیرم، قرصتو می. تو اینجا بشین تا حوصله ات سر نره:پسر

.به در خروجی آپارتمان نرسیده، برمی گردد.راه می افتد
.ر چی می خوري؟ همبرگر بخرم؟ باز نگی سوسش زیاده واناها:پسر

.آفتاب بر نیمی از صورت پیرزن.راه می افتد

.خیابان ها، ادامه
به محض دیدن ماشینی عقـب      .چند گام به جلو می رود     .قصدعبورازعرضآنرادارد.پسر در خیابان  

کـسی از مغـازه اي   .ن رد شود، راه می افتـد دست آخر به همراه عابري که می خواهد از خیابا         .می نشیند 
گردد و منتظر می ماند تا صحبت عابر تمـام  پسر هم به ناچار بازمی   .عابر برمی گردد  .عابر را صدا می زند    

.پسر هم با او از عرض خیابان می گذرد.عابر که حرفش تمام می شود، دوباره می رود.شود

.محلپرداختحقوق،لحظهايبعد
سرانجام نـوبتش مـی     .با بند شلوارش بازي می کند وآدامس می جود        .ر صف مراجعین پشت باجه    پسرد
.سرش را داخل باجه می کند.رسد
. سالم آقا:پسر

. سالم، عقب تر وایسین:مردباجه
.من شما رو نمی شناسم عوض شدین؟ اول یه آقاي دیگه بودین)بی اعتنا(:پسر

مردباجه،دفترچهراگرفتهبادستسرپسرراازمنفذباجهپس.جه می کند  دفترچه را به سختی داخل با     
.عکس جوانی هاي پیرزن بر برگ اول دفترچه.می زند و دفترچه را نگاه می کند 

.نفربعدي. صاحب دفترچه باید بیاد:مردباجه . .
.پاش یه خرده درد می کنه. خودش مریضه:پسر



.برو کنار نفر بعدي بیاد.د خوب که شد بیا:مردباجه
.پسر را می شناسد.مرد دوم می آید

 چطوري؟ چرا پس حاال می آي؟ :مرددوم
. سالم آقا خواستم سر برج بیام:پسر

دفترچهاتکوش؟.امروزکههشتمبرجه:مرددوم
بهمادرمنشونتون.یه روز از زیر پنجرمون رد می شدین.منم شما رو دیدم آقا.)دفترچه را می دهد (:پسر

.دادم ، گفتم همون آقائیه که امضاء می کنم پول می ده
.خب یه امضاء قشنگ بنداز این زیر ببینم.)برگه اي را روي پیشخوان می گذارد(:مرددوم

.به نقاشی شبیه تر است.شکل امضاي او به امضاء نمی برد.پسر امضاء می کند
.دفعه اي قشنگتره نه؟ خیل رویش کار کردمازاون. این امضاي جدیدمه:پسر

اون دفعه اي چی بود؟ .آره،آرهقشنگتره:مرددوم
.گذاردمرد دوم انگشت او را به استامپ زده، روي ورقه می.پسر نقاشی دیگري می کشد

( این از همه اش بهتره:مرددوم (رئیس موافقت کرده.بشمربهشبده)بهمردباجه. واظـبم)روبهپـسر.
.پولهاباش

.مرد دوم روي نقاشی هاي او ضربدر می کشد.مرد باجه به او پول می دهد
.دکتر گفته اگه چند روز قرصش دیر بشه می میره.می خوام براي مامان قرص بخرم.مواظبمآقا:پسر

.بالکنآپارتمان،ظهر
س    .ونه ها و پیـشانی او دانه هاي ریز و درشت عرق بر گ   .آفتاب بر پیرزن سرریز شده است      بـه سـختی نـف

ساعتدوبعدازظهـر.آیدچسب لبشـ  از خشکی پوست لب هاـ  به نفس هاي خشک ور می  .می کشد
.شودبه دلنگ دلنگ قیف حلبی آویخته و صداي آونگ اعالم می

برکاریکاتور آفتابه .ساعتهمچناندرصدا.پوست صورت مادر زیرآفتاب گویی کم کم طبله می کند      
.در بستۀ دستشویی

.داروخانه، کیوسک روزنامه، خیابان ، همزمان
از.پسر با پاکتی میوه، چند نان بربري، یک پالستیک پر از لپه و بسته اي دوا از داروخانه بیرون مـی آیـد                

کیوسک روزنامه فروشی همان حوالی یک مجله دانشمند می خرد و قبل از پرداخت پول، به کاریکاتور                 
سپس روزنامۀ حاوي کاریکاتور را برداشـته  .دیگران به او نگاه می کنند.وزنامه بلند بلند می خندد  یک ر 

.به مکافات و با دست پر وجه آن را می پردازد و از کادر خارج می شود



.ساندویچ فروشی، ادامه
وشابهايراسرکسی دست به کمر گرفته ن.مغازهپرازمشترياست.پسر وارد ساندویچ فروشی می شود

.می کشد
.مالمامانباسسنباشه.سسش هم زیاد باشه .آقايوارطاندوتاهمبرگربده:پسر

خـبامـروزچنـدشـنبه. به به، باز اول برج تو شد و حقوق گرفتی، اومـدي سـراغ همبرگـر                :ساندویچی
است؟
.یگهاولبرجهاشنبهاستد.شنبهاست.)با انگشتانش حساب می کند(:پسر

ساندویچی دو همبرگر از یخچال در آورده مشغول سرخ کردن آن مـی             .مشتري ها به او جلب می شوند      
.شود

 خب چه خبر؟ باالخره با اون دختره که عکسشو از توي روزنامه درآوردي، عروسی کردي؟ :ساندویچی
یا گذاشتی براي کریسمس؟ 

ولـی مـن بـه      .تر بگو تا من بمیرم تو راحت باشی        مامانم می گه هر وقت می خواي زن بگیري، زود          :پسر
.پایش نشستم، دختر خوبیه

ساندویچی دل نان هـاي سـفید را بـا          .در تمام این مدت اجناس خریده شده را در دست نگهداشته است             
.پسرماتشبردهاست.چاقو می درد

.ی رودـ تصویري کوتاه از قیف حلبی آویخته بر ساعت که بی صدا این سو و آن سو م
.سس سرخ رنگ برسپیدي نان.ساندویچی در کار.صورتماتپسر

.خیابان، ادامه
تقریباً در پشت بسته    .همبرگرش را به نیش کشیده است     .پسر سراسیمه از ساندویچ فروشی بیرون می آید       

.دپـا بـه خیابـان مـی گـذار     .خیابان خلوت است  .به لب خیابان می رسد    .هاي اجناس دستش مخفی است    
یکـی  .پسر دستپاچه مـی شـود     .ماشینی قیژکشان نزدیک می شود    .همچنانمشغولخوردنهمبرگراست

.دیگر دیـر شـده اسـت   .دو قدم به عقب برمی گردد؛ دوباره منصرف می شود و به سمت اول می چرخد              
ماشین .دلپه ها پخش خیابان می شو     .مجلۀ دانشمند در لجن جوي فرو می رود       .ماشین او را زیر می گیرد     

ش        .هنوز کسی جمع نـشده اـست      .اش وحشت زده بیرون می آید     ترمزکردهراننده پـسر بـی حرـکت نـق
راننـده.دوندچند نفر از دور به سمت محل حادثه می        .کاریکاتور روزنامه در بازي آرام باد     .خیابان است 

سـرشرا. مـی رسـد  یک نفر باالي سـر پـسر  .از وحشت عاقبت کار ، سوار ماشین می شود و می گریزد         
همبرگر نـیم  .از بینی و دهان پسر خون بیرون زده است.روي سینۀ او می گذارد تا صداي قلبش را بشنود         

.دارددستی آن را برمی.خورده در پیاده رو افتاده است



.بالکن آپارتمان، خیابان ، شب
لـب.زنرابهبـازيگرفتـهاسـتنرمه بادي، در دو لتۀ پشت پیر      .از پسر خبري نیست   .پیرزن نشسته است  

پلک چشم ها را یک بار تا نیمه و به آرامی باز و       .هاي پیرزن که در خود چروکیده است، متغیر می شود         
عابري به پیرزن گداي پیـاده روي روبـرو صـدقه داده، رد         .خیابان:از دید چشم هاي تار او     .بسته می کند  

دربالکنبارهـاوبـه.نرمه باد می رود که طوفان شود.پیرزن در بالکن به سختی نفس می کشد  .می شود 
نفسی به سختی .پلک چشم پیرزن بار دیگر بسته و باز می شود.شودصداي بلند به هم می خورد و باز می

ماشین گشت :از دید او در حالی که پلکش تصویر را می گشاید.می کشد و دوباره پلکش بسته می شود
دهـدتـاورقه اش را می   .سالم می دهد  .پاسبان پست دوان دوان می آید     .ایستدپلیس با چراغ گردان می      

بازي دسته جمعـی بـرگ   .باد کوبنده تر می تازد.پیرزن روي بالکن سخت تر نفس می کشد   .امضاءکنند
ماشین گشت در نمایی از دید پیرزن می رود و پاسبان بـا دور  .درختان صداي عمومی صحنه را می سازد      

در نمایی نزدیک پاسبان از کالهش کبریتی در .ن گشت پلیس، کنار گداي پیاده رو می نشیندشدن ماشی
.می آورد
سیگار داري؟ .رفت تا دو ساعت دیگه گشت بیاد)به پیرزن گدا(:پاسبان

.پیرزن گدا از الي پارچه هاي تودرتویی که صداي پول خرد مـی دهـد، پاکـت سـیگاري در مـی آورد                      
.آن بیرون می کشد و به تعارف دستی به پاکت می زندپاسبان نخی از 

(امشبهوادوبارهحاملهاست:پاسبان از.)کمی خیره می ماند.نگاهی به آسمان و پنجرة روبرو می کند.
شام چی داري؟ .دیوونه هم امشب خبري نیست، حوصله مون سر رفت

کم کم با سختی نفس .رات باران بر پیرزناولین قط.با صدایی مهیب و گاه بگاه.رعدوبرقدرآسمان
چند ماشین بوق زنان یک ماشین آذین بستۀ عروسی را اسکورت .کشیدن، رعشه بر اندام او می نشیند

دوباره.عده اي جوان سر از پنجره بیرون کرده روي ماشین ضرب گرفته اند یا دست می زنند.می کنند
.به اي با سر و صدا از سگی که پارس می کند، می گریزدگر.خیابان خلوت می شود باران تند می شود

پلکچشم.از دید او پاسبان و گدا در زیر نور چراغ پیدا و ناپیدا می شوند.پیرزن زیر بارش شدید باران
در خیابان از دور کالسکه اي رو .دوباره پیرزن چشم می گشاید.پیرزن بر تصویر آن ها کاور می شود

ران با کاله مخصوص سورچیان و لباسی هماهنگ کالهش، کالسکه کالسکه.ی آیدبسته با اسب پیش م
پیرزن جان می .بوق شیپوري کالسکه به صدا درمی آید.را تا جلوي بالکن آپارتمان می راند و می ایستد

آب از جوي خیابان به .باران زمین را غسل می دهد.دهد و سرش از پهلو بی اختیار آویخته می شود
.ه رو سرریز می شودپیاد



.جلوي یک بیمارستان، خیابان، جلوي آپارتمان، ظهر روز بعد
در آخرین لحظات مستخدم .فرنج بیمارستان را به تن دارد.پسر گیج و گول از بیمارستان بیرون می آید

بان بیرقی در جایی از خیا.شوداما پسر دوان دوان دور می.بیمارستان متوجه او می شود و سوت می کشد
پسر.افراشته اند و بچه هاي دبستان به صف از خیابان و از برابر ماشین هاي نگهداشته شده عبور می کنند

صورتش به گونه اي است که گویی از یک بی هوشی مقطعی .در صف آن ها به سمت خیابان می رود
.د و داخل می شوددر خانه را باز می کن.تلوتلو می خورد، اما به خود نیست.برخاستهاست

.داخلآپارتمان،ادامه
.تصویر پیرزن از پشت بالکن.پسر وارد می شود.باد اتاق را به هم ریخته است

.مامانبراتقرصتوآوردم:پسر
لیوان آب را براي پیرزن می برد و از جیبش چند قرص رنگ و وارنگ درمی آورد و به دهان پیرزن می                      

چشمپسربه.پیراهن پیرزن خیس آب می شود .لب او گذاشته ، سرازیر می کند لیوان آب را به .گذارد
انگشتش را با آب دهان خیس می کند و به شیـشه هـا     .در و پنجرة آلوده از باد و خاك روز قبل می افتد           

.در اثر آن سیاه می شود.می کشد
 بلکم من مردم، تو نباید این خونه رو تمیز کنی؟:پسر

در قابلمـه اي را برمـی دارد، گربـه اي کـه بچـه زائیـده، مـی            . می رود که غذا را بار بگذارد       بهآشپزخانه
ریزد و چراغ خوراك پزي را مقداري رشته و آب در قابلمه می.پسر گربه ها را بیرون می گذارد .گریزد

پسربـه.ساعت به صدا در می آید.دوباره لچک به سر کرده مشغول گردگیري می شود    .روشن می کند  
کاریکـاتور آفتابـه   .طرف پیرزن می رود و او را به همان ترتیب قبل به دستشویی می برد و در را می بندد     

بعـد در انتظـاري کـه تـا بیـرون      .را که در اثر باد در حال کنده شدن است، به جاي خود مرتب مـی کنـد           
می رود و صورت خـویش را  آمدن پیرزن از دستشویی باید تحمل کند، به پاي آینۀ شکسته روي طاقچه              

صورتش را حرکت می دهد     .به دلیل شکستگی آینه، اجزائی از صورتش را نمی بیند         .به تماشا می نشیند   
ک چـشم،       .هر لحظه تصویري متفاوت از خود می بیند       .و دنبال تصویر کامل خویش است        بی چـشم، ـی

تاکمکمصداي.ریک می شود  چشم تصویر تا  .بغض می کند و کودکانه می گرید      .بی دهان، بی گونه   
بـار دیگـر چـشم تـصویر     .گریه پسر در این تاریکی با صداي زمینه یک مکان مجهول آویخته مـی شـود          

.قصۀ دوم:روشن می شود به

:دستفروش
.سه راه آذري یا دروازه غار یا میدان سید اسماعیل، روز



هنـوز تـه صـدایی    .مع دستفروشان و عـابرین خیابان شلوغ از رفت و آمد ماشین ها؛ پیاده رو از تج      
صداي گریه کم کم جایش را به صداي گنگ یک پیراهن .گم از گریۀ دردمند پسر قصۀ اول باقی است

.صداها به هم نزدیک است، طوري که گویی آن صدا به این صدا تبدیل می شود.فروش می دهد
ر کشیده است و جگر گوسـفند سـر         قصابی زیر یک داربست حصیري، گوسفند برهنه اي را به دا          

سه نفر جوان نیمـه لـومپن، جگرهـاي سـرخ           .همانبغل،بساطجگرفروش.بریدة دیگري را درمی آورد    
از دیـد آن هـا از البـالي بـساط دستفروشـان و              .شده بر سیخ را به نیش کشیده اند و مراقب جایی هستند           

ووارنگرادرهواتکانداده،بهرخمشتريپیراهن هاي مختلف رنگ .عابرین، پیراهن فروش در فریاد   
.صداي پیراهن فروش بر همۀ صحنه غالب است.عده اي پیراهن سوا می کنند.ها می کشد

ارزوـنشکـردمسـوا.سواکنآقاسواکـن. دست دوم نیست آقا سوا کن      :صداي پیراهن فروش  
اش صد تـومن، یکـیش پنجـاه تـومن،     دوت.آتیش به مالم زدم سوا کن     .خانومسواکن،آقاسواکن.کن

صدو.)از دست کسی پول می گیرد     (آقاسهتاورداشت.بشور بپوشه، اطو نمی خواد، سوا کن      .سواکن
.ارزونش کردم از این شهر برم، سوا کن.آقاسواکن،آقاسواکن.خدابرکتتبدهسواکن.پنجاهتومن

(آقا چهار تا؟ می شه دویست تومن     چهـل.چهار تا چهار تا شو می بـرن .)ي پول می گیردازدستمشتر.
.با پنجاه تومن کی یه زیرپیرهنی می ده؟ بخدا پول دو سیر تخمه است آقا سوا کن.تا چهل تا شو می برن
.سواکنآقاسواکن

پیراهنش )کسی در هیئت یک شاگرد راننده با لباسی پاره یا سیاه شده از روغن(مرديژندهپوش
جوانی پیراهنی به خود انـدازه مـی گیـرد، نمـی پـسندد؛           .ده، پیراهنی را که سوا کرده می پوشد       رادرآور

در ایـن بـازار گرمـی فروشـندة     .آن سه جوان جگرخوار جلـو مـی آینـد     .دنبال پیراهن دیگري می گردد    
یکس چهبسادرچندف.پیراهن همچنان پیراهن هاي رنگی مختلف را به رخ این و آن و دوربین می کشد     

صـداي زمینـه امـا    .پوشانند و نمی پوشانند، عنوان قـصۀ دوم بیایـد   از پیراهن هاي رنگی که دوربین را می       
.پیراهن فروش همچنان بی اعتنا به این سه نفر در فریاد.قطع نمی شود

.آهمهاشازدمخوبه. پیرهن اعالء ببر، مس مس نداره، آقا سوا کن:پیراهن فروش . .
صداامـابـهوضـوحخـاموش.ترس خفیفی در برق چشم ها.اي آن سه نفر را می بیندبرايلحظه

بین او و آن سه نفر چند نگاه تند رد و بدل .سعی می کند دوباره به خود مسلط شود؛ نمی تواند         .می شود 
.پیراهن فروش گویی در تله افتاده است.می شود

ده تومنشم نمی .من این دو تا رو برداشتم)بر چهرة خودباختۀ پیراهن فروش(:صداي یک مشتري
.دم . .حواست کجاست آقا؟ اینم نود تومن . . .قاطی نشه.

.نفر اول از آن سه نفر پیشدستی کرده پول را از دست مشتري می گیرد



(یک کالمه آقا  .سودشبههموندهتومنه:اولی صدایش را به تقلید از پیـراهن فـروش تبلیغـاتی           .
.پشیمون نمی شی آقا سوا کن.پیرهن اعال ببر سوا کن.سواکنآقاسواکن.)می کند

دسـت آن دو مخفیانـه      .چیـزي بـه گـریختنش نمانـده       .پیراهن فروش اصلی حیرت زده و غافلگیر      
.چند نگاه نزدیک بین آن دو و پیراهن فروش رد و بدل می شود.دستش را می گیرد

ک پـا مـی ریـم و برمـی         .زیاد طول نمـی کـشه     .دي این جات می فروشه تا برگر      :نفردوم ک ـت ـی
.گردیم

. یه ماشین شلوار برات آورده منتظره:نفرسوم
ها نگاه می چند قدم نرفته برمی گردد و به بساط پیراهن.پیراهن فروش چاره اي جز رفتن نمی بیند

پاهايهرسه.یده می شودپیراهن فروش در میان آن دو کش.اولی به خوبی نقش او را بازي می کند.کند
گوسـفندي دیگـر در   .قصاب گوسفند روي زمین را باد کرده با کارد پوست می کنـد      .درخونگوسفند

.انتظار ذبح شدن؛ جریان قصابی را نگاه می کند

.خیابان بغل، ادامه
.هر سه به همان ترتیب تنگاتنگ در حرکت

!جاعوضکردي؟. خیلی دنبالت گشتیم:دومی
دو راننده از ماشین هایشان   .از دید آن ها دو ماشین به هم می زنند         .ي ترمز شدید یک ماشین    صدا

فروش در چشم هـایش فـرار   پیراهن.شلوغی خیابان.پیاده شده به هم فحش می دهند و گالویز می شوند       
.موج می زند

.،روز)در ذهن پیراهن فروش(همانجا،
اونقش.رودنفر اول با کلت از پشت ،گردن او را نشانه می.پیراهن فروش در لحظه اي می گریزد

.زمین می شود

.ادامۀ صحنۀ قبل، زمان حال
هـرسـه.فراريدرکـارنبـودهاـست.پیراهن فروش چهره اش را از دردي خیالی درهم می فشرد        

آنهاسوار.ی کننددو راننده همدیگر را لت و پار م.تنگاتنگ از کنار دعواي تصادفی ها عبور می کنند
.پیراهن فروش را در میانه می نشانند.موتور سه چرخه باري می شوند

.خیابان ها، درون موتور سه چرخه قدیمی، ادامه



آن.از دو سه نماي مختلف در خیابان هـاي گونـاگون          .موتور سه چرخه با چند هندل راه می افتد        
ش بـه    .کرد،پشتفرماننشستهاسـتکه در خیال با کلت به سوي پیراهن فروش شلیک      دیگـري حواـس

.صورت پیراهن فروش در تنگناي موقعیت خویش به عرق نشسته است.خیابان است

.،روز)در ذهن پیراهن فروش(همانجا
دست پیراهن فروش چاقویی را از جیبش بیرون می آورد و به چشم بر هم زدنی به گـردن راننـده                 

نماي دید از ماشین که منحرف شده به سمت پیاده رو یا یک تریلـی               .می شود اودرخودمچاله.می زند 
.پارك شده می رود

.ادامۀ صحنۀ قبل، زمان حال
آندوسـرگرم.پیراهن فروش همچنان عرق کرده نشسته است و با انگشتان دستش بازي می کند             

.کار خویش

.جلويقهوهخانه،ادامه
ایـن  .زندزرگ به زور صاحبش کمی آن سوي قهوه خانه زانو می          شتريسرکشباباردوخمرةب

جلويقهوهخانه.هر سه پیاده می شوند    .تصویر از قاب در موتور سه چرخه، یا شیشۀ جلوي آن پیداست           
آتش چرخ چاقوتیزکنی اي که     .پهلوانی نیمه لخت زنجیري را به خود بسته تالش دارد تا آن را پاره کند              

نگاه پیـراهن فـروش لحظـه    .انی در حال پست دادن، محو تماشاي پهلوان نیمه لخت     پاسب.خودکوراست
زنگقهوهخانهکهبهدروصـل.آن دو نفر آرام او را به داخل هل می دهند          .اي به روي پاسبان می ماند     

قهـوه چـی بـه      .افغانها،لومپنها،کـسبه:همه جور آدمی در قهوه خانه هست      .است، به صدا درمی آید    
آنسهسـر.آب جوش سماور از استکان سر می رود.داي زنگ در سر چرخانده به آن ها زل می زند   ص

بی اعتنا .نفر چهارم زیر چشمی نشستن آن ها را مراقب است.کهنفرچهارمنشستهاست.میزي می نشینند
مردچهارمبـا.قهوه چی دو استکان چاي را روي میز می گذارد         .روندآن دو برخاسته می   .نشان می دهد  

قهـوه.پیراهن فروش به اطراف نگـاه مـی کنـد      .دست، هر دو استکان را جلوي پیراهن فروش می گذارد         
کـسی بـه    .بازار تسبیح فروش کـساد اسـت؛ خـود بـه تماشـاي معاملـه مـار نشـسته اـست                    .خانهازنگاهاو

ازدونـوازشکنـانآنرامارفروش پول داده ، از سبد مارهاي او ماري بیرون کشیده بـه گـردن مـی انـد           
.جور خاصی به آگهی نگاه می کند.نگاه پیراهن فروش بر آگهی مرحوم مقتول، عباس.بیرون می برد

. چایی تو بخور:صدايمردچهارم
.لبش می سوزد.پیراهن فروش نگاهش را گرفته چایی را به دهان می برد



.چایی لب سوزش خوبه .بخور:صدايمردچهارم . .اتجنسآوردمبر.
.بعد سرش را جلو می کشد.پیراهن فروش با اکراه و اجبار می خورد

.خودت می دونی  )آهسته(:پیراهن فروش  . منمثلاون.من راجع به کشتن عباس چیزي نگفتم.
.آدم فروش نیستم که جونمو از دست بدم

.شلوارهاجنسشمخمله.)بی اعتنا می نماید(:مردچهارم
. دروغ می گن که من رفتم لوت دادم:نفروشپیراه

 پیراهن ها چطوره؟ برات نون کرده؟ :مردچهارم
هـا رو مـی     مـن اصـًال دارم پیـرهن      .من حرفی نـزدم   . گوش کن، ببین چی می گم      :پیراهن فروش   

.درسته که من با عباس همشهري بودم، ولـی حرفـی نـزدم   .شتر دیدي ندیدي .فروشم و از این جا می رم      
اگهگفتهبـودمکـه.مال خره رو اون لو داده بود، اما من دارم کاسبی مو می کنم             .ن یه آدم فروش بود    او

.می گن تو دزد یا خودتم دست داشتی.تازه پاي خودمم گیره.تا حاال شما رو گرفته بودن
دوهـر.شـودپاسبانی وارد قهـوه خانـه مـی       .هر دو برمی گردند   .زنگ در قهوه خانه صدا می کند      

قهـوه چـی   .نـشیند پاسبان اطراف را نگاه کرده، جایی مـی .براي لحظه اي همدیگر و پاسبان را می نگرند        
.برایش چایی می برد
.پاشـو دنبـال مـن بیـا تـو پـستو      .یه ماشین بـرات جـنس آوردم     . ما با هم کنار می آئیم      :مردچهارم

.مواظب باش کسی نبینه
.نگاهی به او نگاهی به پاسبان .وحشت سراپاي پیراهن فروش را می گیرد

.،روز)در ذهن پیراهن فروش(همانجا
.در لحظه اي برخاسته به سمت پاسبان می دود

.می خوان منم بکشند.من فقط یه دزدم، اما اونا عباسو کشتند)با فریاد(:پیراهن فروش 
.مرد چهارم اسلحه کشیده پیراهن فروش و پاسبان را با گلوله می زند

.ادامۀ صحنۀ قبل، زمان حال
پیراهن فروش همچنان مستأصل اـست و بـه پاسـبان    .پیراهن فروش و مرد چهارم سر میز نشسته اند   

.چشمدارد
.دروبازکنبروتو. چرا معطلی؟ اول تو برو بعد من دنبالت می آم:مردچهارم

حتـی پاسـبان    .از او مـی گریـزد     گویی نگاه همـه     .به همه نگاه می کند    .پیراهن فروش برمی خیزد   
تسبیح فروش سعی می کند تسبیحی را به کـسی          .دیگران سرگرم کار خویش   .چاي خودش را می نوشد    



مرد چهارم نیم خیز می شـود کـه دنبـال او        .پیراهن فروش آرام و با ترس به سمت در می رود          .قالبکند
چند پاسبان با بی سیم و باتون کشیده       .شودصداي زنگ در قهوه خانه بلند می        .بهپستويقهوهخانهبرود

.افسريبههمراهآنهاست.داخل می شوند
.کسی تکون نخوره. همه بشینند:افسر

پیراهن فروش همـان طـور رو بـه در          .مرد چهارم نگاه از مأموران گرفته به پیراهن فروش می دهد          
پاسبانهـادر.کندکمربندش آماده می  مرد چهارم آرام اسلحه اش را زیر        .پستو بی حرکت ایستاده است    

.همهجايقهوهخانهپخششدهاند
. کیا افغانی هستن؟ :افسر . .پاشین ببینم !شما افغانی هستین؟ آره شما؟.

.چند نفر را بلند کرده ، به همراه پاسبانی بیرون می فرستد
(اینا رو سوار کن)روبهپاسباندمدر(:افسر دیگه اي افغانی نیست؟کسی )روبههمه.

.پاسبان ها و افسر بقیه را هم برانداز می کنند.همهساکتند
ببینم تو چکاره اي ؟ )به یک مشتري(:افسر

. تو این کفاشی بغل کار می کنم:مشتري
تـوچرا اون جـا وایـسادي؟    .)متوجه پیراهن فروش می شود که همچنان فیکس مانده اـست       (:افسر

افغانی هستی؟
.تربت حیدریه. نه سرکار بچۀ مشهدم:فروشپیراهن
. بیا جلو ببینم:افسر

از جمله ناخن گیر چاقو دار او .از جیبش آت و آشغال درمی آورد  .به تمام بدن او دست می زند      
.افسر ناخن گیر را باال می آورد و جلوي چشمش می گیرد.را

 این براي چی تو جیبته؟ :افسر
.افسر عکس مرحوم مقتول عباس را نشان می دهد.دهدپیراهن فروش جواب نمی 

 تو اینو نمی شناختی؟ :افسر

.،روز)در ذهن پیراهن فروش(همانجا
.اوناکشتن،مننکشتم.)یکباره فریاد می کشد(:پیراهن فروش 

.یک قتلگاه در لحظه اي.مرد چهارم به سوي او، افسر و پاسبان ها شلیک می کند

.قبل،زمانحالادامۀ صحنۀ
.افسر با پشت دست به صورت پیراهن فروش می زند



دیگـه از ایـن چیزهـا تـو     .)ناخن گیر را توي جیب خودش مـی گـذارد     ( خفه خون گرفتی؟     :افسر
(جیبت نباشه  . . .بریم )بهپاسبانها.

مـرد.آوردقهوه چی دوباره چایی مـی     .قهوه خانه وضع عادي می گیرد     .پاسبان ها بیرون می روند    
.دستی صمیمانه بر شانه اش می گذارد.چهارم خود را به کنار او می رساند

.براي تو چایی آورده. بیا بشین:مردچهارم
بـراي.اختیار از دسـتش بیـرون مـی رود        .لب هایش را از بغض می جود      .پیراهن فروش می نشیند   

.پوشاندن گریه اش، صورتش را در دست می گیرد
.بچهنشو:مردچهارم

. من می ترسم، اما به کسی چیزي نگفتم:پیراهن فروش
بـاور.حرفشمنزن)در حالی که به اطراف نگاه می کند تا کسی مراقب آن ها نباشد             (:مردچهارم

فکر می کنی کی پولشو برگردونی؟ .حاال بریم شلوارو بهت نشون بدم.کردم
. من شلوار نمی خوام:پیراهن فروش
آدم زنده نون می .پاشو بیا!بدم به کی سودشو ببره؟   .بهنفعته.)او را با خود می کشد     (:مردچهارم

.خواد
پیراهن فروش در آخرین لحظات برمـی گـردد و بـه همـه              .تقریبًا او را به داخل پستو هل می دهد        

.در به روي او بسته می شود.نگاه می کند

.داخلراهروهاـانباروپستو،ادامه
ک و روشـن،       .د چهارم صمیمی است و یکریز حرف می زند        مر هر دو از راهروهاي قـدیمی تارـی

کنند؛تابهانبارلباسبا نورهاي موضعی طبیعی که از پنجره هاي آجري مشبک داخل می شود، عبور می              
.هاي انباشته بر هم و لباس هاي آویخته می رسند

اما اگه قضیه لو بره     .کسی جز تو نمی دونه    .نی سعی کن همین جا باشی کاسبی تو بک        :مردچهارم
.معلومه که تو رفتی گفتی

.مندهنمقرصه:پیراهن فروش
از کجا کـه یهـو بـه    .اما به دلم افتاده که می ري و می گی    . تا حاال نگفتی، می دونم     :مردمچهارم

.هبهتاعتمادکردبراي همین نمی ش.توآدم بدبختی هستی، نمی دونی می خواي چکار کنی!سرتنزد
.مندهنمقرصه.)خود را بار دیگر تنها یافته است.دوباره وحشت می کند(:پیراهن فروش
قرصقرص؟:مردچهارم

.اوهون:پیراهن فروش



دردستـشان.نفر اول و دوم که از قهوه خانه بیرون رفته بودند، از الي لبـاس هـا بیـرون مـی آینـد                      
آن ها براي پیراهن فروش اسلحه می کشد و او را بغل می کند و بـا دسـت   مرد چهارم با دیدن   .چاقوست

از پیراهن فروش جز ترس عکس العملی مـشاهده  .حاال اسلحه روي سر اوست   .چپ دهانش را می گیرد    
.مرد چهارم با نوك اسلحه چون انگشتی به دماغش اشاره می کند.نمی شود

. هیس:مردچهارم
پیراهن فروش با چشم هاي از حدقه بیـرون زده بـه آن هـا               .جلو می آیند  نفراولودومآرامآرام

.نگاه می کند

.،روز)زمانگذشته(بیابان 
.در یک تصویر کوتاه، عباس مقتول را، کنار همان موتور سه چرخه که پر از بار اسـت مـی بینـیم                   

ت،امابادستدهـانخـودشراپیراهن فروش شاهد اس.نفر اول و دوم با چاقو او را از پاي درمی آورند 
.تصویر درشت چاقو در تن مرحوم مقتول عباس فرو می رود.گرفته تا جیغ نکشد

.انبار،زمانحال
مرد چهـارم او را رهـا مـی    .چاقو از تن پیراهن فروش بیرون کشیده می شود و دوباره فرو می رود 

.مرد چهارم از شلیک ابا دارد.سر می دهدجیغی فروخورده .پیراهن فروش مچاله و متشنج می شود.کند
یک تعقیـب و  .فروش می بیند و می گریزد     پیراهن.به آن دو با دست اشاره می کند که کار را تمام کنند            

.یکـی از آن هـا از پـشت او سـر برمـی آورد              .فروشبرلبـاسهـاخون پیراهن .گریز کوتاه الي لباس ها    
درهنگـامسـقوطبـه.به گوشـه اي پـرت مـی شـود    .و می کندکاردش را از پشت، در حوالی قلب او فر      

.مرد چهارم به سمتش می آید.زمین، انبار و لباس ها دور سرش به چرخش درمی آیند
آهـنروي.دستش به میله اي آهنی می خـورد       .پیراهن فروش خود را روي زمین عقب می کشد        

فشارد و بـه شـکم او مـی         هن را در دست می    پیراهن فروش آ  .مرد چهارم باالي سر اوست    .زمین می افتد  
نفراولودومدوبارهاورامحاصره.مرد چهارم عقب می کشد، اما هنوز از شلیک گلوله ابا دارد           .کوبد

جیغ می کـشد و یکبـاره وحـشی    .به هر تالشی می ایستد.سر تا پاي پیراهن فروش خونی است      .می کنند 
آن ها عقب می کشند و او در انبار شروع به دویدن مـی کنـد و   .بردمی شود و به سمت آن ها یورش می    

ک نـوار چـسب ضـربدري خـورده اسـت               .خود را به سمت پنجره انبار می کشاند        .روي شیشۀ پنجـره، ـی
در آخـرین  .پیراهن فروش به ضرب میلۀ آهنی شیشه را می شکند و از پنجره خـود را بیـرون مـی انـدازد             

یکی از آن ها به لبۀ پنجره و یکـی دیگـر بـه دسـتش            .لیک می شود  لحظات یکی دو گلوله به سوي او ش       
.دیگر گریخته است.اصابت می کند



.خیابان جلوي قهوه خانه، خیابان دیگر، ادامه
از دید او .کندیکی دوبار به پشت سرش نگاه می    .پیراهن فروش سرش گیج می رود و می گریزد        

از جلوي بساط پهلوان نیمه لخت می       .ياونشانهرفتهاستپنجرة شکسته، در حالی که مرد چهارم به سو        
شـتريکـهدرهمـان.پیراهن فروش همه چیز را دفورمـه مـی بینـد          .پهلوان زنجیر را پاره می کند     .گذرد

سر او گیج می .ابتداي ورود دیده بود، دوباره در یک نماي مونتاژ شده بدون برخاستن، تنها زانو می زند       
دو کودك بر درختی بی برگ، با حرکت آهسته، چنان که خیـال اسـت؛   .دودگري می به خیابان دی  .رود

گ و     .بـه میانـۀ خیابـان مـی دود       .سگی سیاه به سمت او پارس می کند       .تاب می خورند     سـایه هـا پـر رـن
سگ سیاه هنوز به دنبـال  .پر تیغ، کبود و چشمک زنان     .خورشید ستاره می نماید   .کشیده به نظر می آیند    

فـولکس حرـکت مـی      .برایش هر دو دست را بلند می کنـد        . ماشین فولکسی به سمت او می آید       .اوست
پیـراهن فـروش   .صداي سفینه اي که از زمـین دور مـی شـود      .صداي سفینه اي که حرکت می کند      .کند

پیراهن فروش وحشت کرده، دستگیرة در را .ماشین بدون سرنشین است.سربلند می کند تا راننده را ببیند
با مشت به شیشه می کوبـد و از شیـشۀ عقـب بـه          .تا به انتها کشیده می شود اما در باز نمی شود          .می کشد 

از دیـد   .سرش را به سمت جلو می گردانـد       .سگ سیاه به دنبال ماشین گذاشته است      .بیرون نگاه می کند   
 دوربـین از    حرکـت دوار و سیـصد و شـصت درجـۀ          .او از شیشۀ جلو، همه خیابان دور ماشین می چرخد         

پیـراهن فـروش از شیـشه بـه     .بعد یک سوئیچ پن تمام ناشدنی.آرام به تند، بر محور خود، به جاي دید او 
فـولکس در نمـایی آرام تـر از حرکـت     .قل خورده چون گوي از هم باز مـی شـود  .بیرون پرت می شود  

زآننگاهکند،گشودهدو پنجره بی آن که کسی ا      .واقعی به درخت می خورد و از هم متالشی می شود          
از داخل دیگري ریشۀ درختی خشکیده بیـرون        .از داخل یکی از آن ها کبوتري پرواز می کند         .می شود 
صـورتش از دردي غیـر متعـارف بـه تکـان و            .او بر کف سنگفرش خیابان چون کرمی می لولد        .می آید 

 صورتی محو و واضح به سوي از اطراف، چند سفیدپوش به.لحظه اي سر بلند می کند.تشنجآمدهاست
.دور اوجمع می شوند.ها کشیده و بلندقدم.او می دوند

.يـشيي چی:یکی از آنها . دي؟.
 اسمت چی یه؟ :دومی
.ههه اینم تازه اومده:اولی

گویی مناره هایی که در باد فـرو مـی          .از دید او آدم هاي اطراف قد کشیده و با ابعادي غیرواقعی           
گویی اشباح دور او .صداي باد و اذانی در دور دست.یا آدمیانی که به آدم نمی برند. و نمی ریزندریزند

صورتاودر.از دید آن ها او درون چاهی است.صداهاخشداروکنداست.در حمام حرف می زنند    



شمش را کـه دیگـر   چ.سر او را به زانو می گذارد   .یکی از آن ها در کادر می نشیند       .محاصرةپايآنها
.از خون پیشانی پوشیده شده، پاك می کند

!ي حسین تویی؟يي هی:صدا
.پیراهن فروش در باور و ناباوري.زخمی است.عباساست.پیراهن فروش چشم به هم می زند

عباس تویی؟ تو که مرده بودي؟ )به همان گویش(:پیراهن فروش
!تو چی شد اومدي اینجا؟ آوردنت؟.اینجام جام خوب نیست.آرهمردم:عباس

.داخل انبار و خیابان، ادامۀ زمان حال
دوربین .آهن کنار دیوار، کنار دست او روي زمین افتاده است .جسد در میانۀ لباس ها افتاده است      

.سالمسـالماسـت.پنجره وارد کادر می شود    .آرام به سمت باال حرکت می کند و از او فاصله می گیرد            
.دوربین تا جلوي پنجره پیش می رود تا نمایی هم اندازة پنجره           .بضربدريراهنوزبهخوددادنوارچس

موتـور سـه چرخـه در حـالی کـه جلـوي             .نوار چسب ضربدري کادر را به چهار قسمت تقسیم می کند          .
عـده.در خیابان زندگی معمولی جریان خـود را دارد .پنجره دور می زند، حامل آن سه مرد فراري است      

اما نه چندان دیر ، بار دیگر گشوده می شود .تصویر بسته می شود .رونداي سر در گریبان به راه خود می       
.قصهسوم:به

:کمدياحتضار
.خیابان ها، کوچه ها ، روز

.ایـستند بعـضی مـی  .عـابراننـاظر.)شباهت زیادي به جسد پیراهن فروش دارد     (جسديدرکوچه
مـردي.گویی جسد، روزها پـیش مـرده اسـت        .معتادي دور جسد خط می کشد     .بعضی کفاره می ریزند   

پـسر.از دیـد او خیابـان  .دوربین او را دنبال می کند.افغان چهره در هم می کشد و از جمع جدا می شود     
هنوز به دنبال کسی است تـا در پنـاه او          .در حال گریز از دست ماشین ها      .)همان که دیوانه بود   (قصۀ اول   

دوبـارهاز.تا میانۀ خیابان می رود، اما به محض دیدن یک ماشین شتابان باز می گـردد .راردشودخیابان
.کـسی بـه کـسی نیـست    .دستش را از ناچاري به التماس جلوي ماشین ها بلند می کنـد          .نو تا میانۀ خیابان   

ش را مـی   .کـشدمرد افغان چهـره درهـم مـی   .مردم دور او جمع می شوند.گیردماشینی او را زیر می     دـل
ک تریلـی، جمعیتـی کـه دور پـسر      .یأس مطلق در چهرة او .گیرد و به زمین می نشیند      از نگاه او از زیر ـی

مرد افغان خود را به زیر ماشین تریلی می کشد، بر زمین می غلتـد و سـرش   .تصادفکردهجمعشدهاند
بـرايلحظـه.خوب زیر آن قرار بگیردرا زیر چرخ بزرگ تریلی می گذارد و آن را جابه جا می کند، تا      

.اي برمی خیزد و این بار از دور به جمعیتی که دور جسد داخل کوچه جمـع شـده انـد، نگـاه مـی کنـد                         



.رویش را به سمت مرد افغان می کند و برایش دست تکان مـی دهـد               .پسرك افغان داخل جمعیت است    
از زیر تریلی پیداست کـه پـسر     .ان سر می چرخاند   مردافغ.نگریست، می نگرد  دوباره به آنچه از ابتدا می     

چند بچه دیوانگی او را یافته اند؛ دـست زنـان بـه             .دیوانۀ قصۀ اول برخاسته است و تلوتلوخوران می رود        
.مرد افغان دوباره سر به زیر چرخ می گـذارد         .جمعیت از دور او پراکنده می شود      .دنبالشروانشدهاند

.دوان می آیددر همین هنگام معتاد دیگري دوان. هنوز کفاره می ریزنددرونکوچهکنارجسد؛مردم
. اسماعیل بدو اومد:معتاددوم

معتـاددومپـولخردهـارا.معتاد اول جنازه را به کمک دومی برداشته کول مـی کنـد و مـی رود             
دهـاراازمعتـاد بقیـۀ پـول خر     .صداي سوت می آیـد    .جمع می کند و به سمت ته کوچه متوجه می شود          

سوت.پاسبانی در آخرین لحظات گریز معتاد، در ته کوچه از دید او           .روي زمین جمع نکرده می گریزد     
.به سر کوچه می رسد.از نزدیک، تمام زیربغلش از تقال و دویدن خیس عرق است.می کشد و می آید 

هـرکسبـهپاسـبان.بان مـی دونـد    چند نفر باقیمانده نیز کنجکاوانه به دنبـال پاسـ         .به دنبال آن ها می رود     
هنـوزبـهدنبـال.پسرك افغان از فرصت استفاده کرده پول خردها را برمـی دارد           .جهتی را نشان می دهد    

به سـمت خیابـان   .بقیۀ پول هاست که صداي بلند در یک ماشین که بسته می شود او را به خود می آورد            
پسركافغانبهسرعتخودرابه.را روشن می کند   رانندة تریلی سوار شده است و ماشین        .کندنگاه می 

.ماشین تریلی می رساند و فریاد می کشد
(وایسا. هی وایسا:پسرافغان .هی آقا یکی اون زیره.)با دست به بدنۀ تریلی می زند.

.راننده متوجه حرف او نشده، شیشه اش را پائین می کشد
(زیر چرخ. یکی اون زیره:پسرافغان .اوناها.)ت نشان می دهدبادس.

شـاگرد.بینـد باالخره از ماشین پیاده شده، مرد افغان را می.رانندة تریلی از توي آینه نگاه می کند       
مرد افغان وحشتزده چون موشی خـود را جمـع و جـور      .او مرد را از زیر تریلی بیرون می کشد و می زند           

.راننده جلوي زدن شاگردش را می گیرد.می کند
 واسۀ چی این جا خوابیدي؟ :ندهران

(بذارین خودمو بکـشم .بچه م مریضه.کارندارم.زنممرده.گشنهم.بدبختم:مردافغان بـه گریـه   .
.بذارین خودمو بکشم.)می زند

رانندهمردافغـانرااز.پسرك افغان انگشت به دندان می گزد      .شاگرد راننده دوباره او را می زند      
.ی کشددست شاگرد بیرون م

( ولش کن ببینم   :راننده ـخبنفلـه!بگو ببینم دیواري از دیوار ما کوتاهتر گیر نیاوردي؟)بهافغان.
.می رفتی تریاك می خوردي

(پولنداشتمتاخودموبادوابکشم:مردافغان .بذارین بمیرم راحت شم.)دوباره به گریه می افتد.



رانندهدست.چند نفر دورشان جمع می شوند     .کندسر کج می    .پسركافغانازدورمراقباست
ف دسـت مـرد                  در جیبش می کند و مشتی اسکناس در می آورد و از آن میان برگی را بیرون کشیده، ـک

.در چهرة پسرك افغان، راحتی می نشیند.افغان می گذارد
(این نشد راه زندگی قربون. برو دنبال یه کار آبرودار:راننده . بریم به امید خدابرو)بهشاگردش.

راننـدهدر.شاگر راننده هنوز از این که او را نزده، راضی نشده است؛ اما مجبـور اسـت کـه بـرود                    
مـرد افغـان در پیـاده رو دور مـی           .آخرین لحظۀ سوار شدن به ماشین دوباره زیر چرخ را کنترل می کنـد             

صـداي. را به پیش می رانـد      با پایش یک حلبی روغن نباتی     .آن سوي جوي آب، پسرك می رود      .شود
حلبـی در آب  .پس از چند گام به یک ضـربه، حلبـی را درون جـوي آب مـی انـدازد        .قراضه گی حلبی  

در یک سرازیري جوي، مـوجی آبـشارگونه،        .حلبی سر و صدا کنان پیش می رود       .کثیف و روان جوي   
.ز حلبی خبري نیستدیگر ا.آب سیاه جوي به پیش می رود.قوطی حلبی را در خود خفه می کند

.قهوه خانه، اندکی بعد
هر دو پشت یک میز     .قهوهخانهپاتوقافغانهاست.مرد افغان و پسرك وارد قهوه خانه می شوند        

.می نشینند
باباچقدربهتداد؟:پسرك

.پسرك نیز پول خرده هاي درون جیبش را.مرد افغان اسکناس صد تومانی را روي میز می گذارد
. دوتا دیزي بیار:افغانمرد

.حلبی آباد، عصر همان روز
هـايمجلـلدر زمینۀ نماي عمومی حلبی آباد، خانه.مرد افغان و پسرك وارد حلبی آباد می شوند  

ک.و آپارتمان هاي سر به فلک کشیده به صورتی محو و سایه وار             هـاي حلبـی سـرك مـی     مـرددراتاـق
. دست جلوي یک اتاقک جمع شده اندجمعیتی در دور.کشد، اما کسی نیست
.مشدحسن داره می میره.همهاونجان:یک پسر بچه

.نیمی از آن ها افغان هستند.اهالی حلبی آباد جمع شده اند.به سمت مورد اشارة پسربچه می روند
مشدحسنبـه.پیرزنی گریه می کند.مشدحسن مشرف به موت را جلوي یک آلونک حلبی خوابانده اند        

.مرد مسنی به او تلقین می کند.تی نفس می کشدسخ
. بگو اشهد ان الاله اال اهللا و اشهد ان محمداً رسول اهللا:مردمسن



اما پلک هاي بی رمقش را لحظه اي مـی         .مشدحسن لب نمی گشاید   .جمعیت صلوات می فرستد     
.از دید او همه ضد نور.گشاید

نترسباباجان.مشدحسن،پدرجانمرگحقهبابا.)دبا دستمال خیس لبش را تر می کن(:مردمسن
.بگو اشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد ان .بگو . .

. یکی یکی بگو بتوونه بگه:نفراول
شباولقبر،حسابوکتـاب،بگـواشـهد،.مشهدي،باباجان،کارخودتومشکلنکن:مردمسن

.بگو عزیزجان
(وششبلندبگوتوگ. شاید گوشش نمی شنفه:نفردوم خودش جلو می آید و در گوش مشهدي .

.اشهداشهد.)داد می زند . .
دسـت.انداشباحضدنورهمچناندوراوراگرفته.مشهدي بار دیگر پلک چشمش را می گشاید       

.مرد مسن مشتش را در دست می گیرد و نوازش می کند.راستش مشت شده، می لرزد
ما هـم کـه ایـن جـا         .اینایی که می بینی همه آشنان؛ غریبه نیستن       .مشدحسنجاننترس:مردمسن

.بگواشهد.حسابتوباخداروشنکن.نشستیم، خیرتو می خوایم . .
اما ناتوانتر از آن اسـت کـه کالمـی        .گلوي مشهدي شروع به هلهل می کند و لب هایش می لرزد           

جمعیـت کنجکـاوتر مـی      .هنوز می لـرزد   .دمشتش را باال می آورد و به زور روي سینه می گذار           .بگوید
.پسرك افغان از الي جمعیت سرك می کشد.شوند

. لباشو تکون داد، بگو، بگو، می خواد بگه:نفراول
. مشدحسن جان بگو بابا، بگو اشهد ان ال اله :مردمسن . .

ت دایـره را    جمعیـ .پیرزن خودش را می زند و ندبه می کنـد         .پسرك افغان زیر لب با او می گوید       
خود را از میان دست و پاي آن ها جلو می کشد  .پسرك افغان دیدش محدود می شود     .تنگ تر می کند   

.تاآنسويصورتمشهدي
.بگو، اشهد ان ال .قیامت حقه.مشهدي،بابا،حسابوکتابحقه:مردمسن . .
.اش.)لب تکان می دهد و دوباره برهم می گذارد (:مشهدي . .

.ت خوشحال می شود جمعی
. بگو بگو داره می گه:یک صدا

.اشهداشهد:چندصدايپراکنده
. بابا هولش نکنین زبون بسته رو:نفراول

.اشهد:مردمسن . .
.اشهد:همه . .



(بابا زبون به دهن بگیرین، بیچاره داره می میره.)عصبانی می شود(:مردمسن جمعیت ساکت می .
.یه خورده عقب تر وایسین.)ب می کشدکمی عق.شود

. اشهد ان ال اله اال اهللا :مردمسن . .
.اشهد:مشهدي . .
. ان ال :مردمسن . .

.افغان ها قایم شن، مأمورا اومدن)از آن سوي جمعیت(:صداي یک بچه
وآهـودو ماشـین جـیپ      .نیمی از جمعیت در لحظه اي می دوند و در حلبی آباد مخفی می شوند              

در میان آن ها یکی دو نفر با لباس شخصی و دفتر و دستک پیـاده مـی               .که پر از پاسبان است، می ایستند      
دو معتاد که در ابتدا جسدي را حمل می کردند، درون یک اتاقک حلبـی دور افتاده،کنـار جـسد                    .شوند

شت اتاقک حلبی با جـسد      متالشی شده ، پول خردها را تقسیم می کنند، با شنیدن صداي بوق ماشین از پ               
مأموران در هر سوراخی به جستجوي افغان ها سر کشیده، یکی یکی آن ها را دسـتگیر مـی                   .می گریزند 

بعضی از آن ها    .در میان آن ها مرد افغان و پسرك گیر افتاده اند          .کنند و جلوي ماشین به صف می کنند       
پیرمـردي دسـتفروش   .په هاي آشغال ناظر جریاننـد که زودتر جنبیده اند، در بیابان ها می دوند و در پناه ت            

ازکنـارجمـعحلقـه)با گاري کوچکش و با کاله و نیم تنۀ آجانی و زیر شلواري آبی رنگ وصـله اي               (
زده بر گرد مشدحسن جدا شده به سمت صف افغان ها که چند مـأمور مراـقب آننـد، مـی آیـد و سـالم                          

. اسامی و مشخصات افغان ها را به نوبت می نویسد مأموري.کسی تحویلش نمی گیرد.نظامی می دهد
اسمت؟)بهپسرك(:مأمور
. نجیب:پسرك
 چند وقته از افغانستان اومدین؟ :مأمور

. یه ساله:مردافغان
 چی کاره بودین؟ :مأمور

.چوپون:مردافغان
 حاال چی کاره اي؟ :مأمور
. بیکار :پسرك

.هکنچا)همزمانباپسرك(:مردافغان
. برین عکس بگیرین:مأمور

س مـی                     ک پـیت نـشانده، عـک .گیـرد عکاس دوره گرد همراه مأموران، همان جا آن ها را روي ـی
.دیگري برایشان کارت صادر می کند

.بی کارت رفت و آمد نکنین. مواظب باشین گم نشه:مأمورصدورکارت



از سمت جمعیت   .ت صادر می شود   به همین ترتیب از پدر و پسرك عکس گرفته می شود و کار            
.صـورتمشدحـسندرحـالجـانکنـدن.حلقه زده بر دور مشهدي حسن، صداي ضجه بلند مـی شـود        

پس از یک تکان شدید، مـشتش گـشوده   .دست راستش را که مشت کرده و می لرزد به خود می فشارد          
.وارد کادر مـی شـود  چنددستکودکانهبهسمتسکه.یک سکه از دستش به زمین می غلتد     .می شود 

.کالغی از آنتن یک اتاقک حلبی پر می کشد.پیرزن صیحه می کشد و بر سر می زند

.حلبی آباد، خیابان ها ، صبح روز بعد
همه از اتاقک هاي حلبی بیرون .صبح روز بعد مینی بوسی وارد حلبی آباد می شود و بوق می زند

مینی بـوس وارد  .آورندبوس خود را به شکل گداها در می      عده اي در مینی     .می ریزند و سوار می شوند     
خیابانی می شود که تابلوي بن بست دارد، اما از آن سو که راه دارد بیرون می رود و گداها را درون شهر 

در جاي دیگري دو معتاد دوباره جسد را روي         .جایی پدر و پسر افغان نیز پیاده می شوند        .توزیع می کند  
ف را زیـر نظـر      .جسد مرده، متالشی تر شده است  .زمین گذاشته اند   پدر و پسر افغان، ماشـین هـاي مختـل

مردافغاندرغفلت.یک ماشین بزرگ از زوایاي مختلف از دید پسرك.دارند و سبک سنگین می کنند
پسرك مـی  .هنوز از راننده خبري نیست .پسرك منتظر می ماند   .او زیر ماشینی که بار آجر دارد می رود        

نوكچوبرا.یک پستانک پالستیکی در جوي.شیند و با چوب، لجن و آشغال جوي را به هم می زندن
بعـد.بارها این کار را تکرار می کند      .آیدصداي سوتش در می   .بر تن پستانک قرمز رنگ فشار می دهد       

یک بامیه فروش   .از راننده خبري نیست   .مرد افغان زیر چرخ خوابیده منتظر است      .سرش را باال می آورد    
بعـدبـه.یکی دو بامیه را خودش می خورد      .می خرد »گوش فیل «پسرك از او چند بامیه و       .رد می شود  

آهسته و با احتیاط جلو می رود و بدون آن که کـسی متوجـه               .کسی به کسی نیست   .کنداطراف نگاه می  
مردافغانشـروعبـه.ردشود یک گوش فیل را درون دهان مرد افغان که سرش زیر چرخ است، می گذا       

هنوز گوش فیل را نخورده پسرك بامیه را در دهـانش فـرو مـی کنـد و برمـی خیـزد و                       .خوردن می کند  
صداي شی اي که به  .صداي سوتش بلند می شود    .چوب بر تنۀ پستانک   .دوباره لب جوي آب می نشیند     

.خبـري نیـست  . نگـاه مـی کنـد   چرخانـد و روي زمـین را  سر می.زمین می افتد، پسر را به خود می آورد     
.پـسرك سـر مـی چرخانـد       .صداي برخورد چیزي دیگر با زمین     .شوددوباره مشغول بازي با پستانک می     

.مـردي دور مـی شـود   .پسرك به اطراف نگاه می کند   . ریالی در آفتاب روي زمین     برق یک سکۀ     دو       
کمـی آن سـوتر چـشمش بـه تـه      .ردپسرك چون گربه اي چهار چنگولی به جلو می خزد تا پول را بـردا  

پسرك سـر مـی   .آیدصداي روشن شدن یک ماشین می.برمی دارد و می کشد.سیگاري روشن می افتد  
راننده ماشـین  .پسرك می دود .رانندة ماشینی که بار آجر دارد ، ماشینش را روشن کرده است             .چرخاند

.یک تصویر کوتاه از سر مرد افغان.را به دنده می گذارد



(آقا وایسا .آقا وایسا .)خود را به ماشین می زند     (:پسرك یکـی اون   .)راننده سر بیـرون مـی کنـد       .
.خوابیده زیر چرخ .زیره

ترمز دستی اش را می کشد و با شاگردش پائین مـی آیـد و بـه سـمت مـرد                    .راننده یکه می خورد   
.افغان می روند
( اوهوي پاشو ببینم   :راننده (به توام پاشو یاهللا   .)نمی کند مرد افغان اعتنایی    . یقۀ او را مـی کـشد و        .

چرا این جا خوابیدي؟ .)بیرون می آورد
.این کار همیشه شه اوسا، کلک پوله!تویی؟…اِ:شاگردراننده

رانندهبهکمک.آن سو پسرك افغان صورتش را عقب می کشد       .با مشت به صورت او می کوبد      
حاال خیلی ها که متوجـه شـده انـد، مـرد     .جمعیت جمع می شود.لندشاگردش مرد افغان را در هم می ما     

.راننده جیغ می کشد.گیردپسرك داخل دعوا می شود و پاي راننده را گاز می..افغان را می زنند
اي ایـن بـساطو   چند روز پیش هم یه جاي دیگه . پدر سوخته ما رو خر گیر آوردي       :شاگردراننده

.راهانداختهبودي
چراکههرکسهرچـه.جمعیت در پی آن ها، اما نه چندان جدي        .غان می گریزد؛ پسر نیز    مرداف

.می خواسته مرد را زده است

.خیابانی خلوت، اندکی بعد
پدر هنـوز بـه پـشت سـرش نگـاه مـی       .پدر و پسر دوان دوان و خسته به هم می رسند و می ایستند     

ست، از کوفتگی کتکی که خورده؛ روي زمین پهن مـی           وقتی که مطمئن می شود کسی دنبالشان نی       .کند
.کتش را در مـی آورد و زیـر سـر پـدرش مـی گـذارد              .پسر بیتاب اوست  .شود و نفس عمیقی می کشد     

لحظه اي می گذرد، حال مرد افغان کمـی جـا مـی       .دست پدرش را به دست می گیرد و نوازش می کند          
دو سه قدم که می روند، شروع بـه زدن  .ند تا برخیزدکمی خواهد بلند شود؛ پسر هم به اوکمک می  .آید

.پسرك می کند
.همش تقصیر توئه که سرت به کارت نیست.می کشمت. می کشمت پدر سوخته:مردافغان

.پسرك می گریزد و مرد افغان به دنبال او می رود

.خیابان دیگر، ادامه
اي آهنی مخصوص عابرین باال می رود و ازپلهه.پدر دنبال پسرك می گردد، از او خبري نیست       

روي راهروي بـاالي پلکـان   .همان جا می نشیند .از پسرك خبري نیست   .از آن باال به پائین نگاه می کند       
.چند ژنده پوش استراحت می کنند



.کبابی، ظهر همان روز
بی، یک مردکبا.پسرك در پشت میز به تنهایی مشغول خوردن غذاست.کبابی بر آتش می سوزد

.گذاردسیخ کباب و یک سیخ گوجه را بر سینی روي میز می
پولش؟)بهپسرك(:کبابی

.مقداري پول خرد در می آورد و به کبابی می دهد.پسر دست در جیب هاي مختلفش می کند
 بقیه اش؟ :کبابی
 مگه چقدر می شه؟ :پسرك

.سهتومنشکمه:کبابی
.بعدًا می آرم)مستأصل(:پسرك

. یه چیزي گرو بذار تا بعد بیاري:بابیک
کبابی بـه کـارت     .پسرك دست در جیبش می کند و کارتش را درمی آورد و به کبابی می دهد                 

ک سـیخ    کـارت را روي میـز مـی   .نگاه می کند، می خواهد گرو بردارد که پشیمان می شود    گـذارد و ـی
.گوجه را پس می برد

.هرچی سنگه مال پاي لنگه.ها دیگه نیاي این جا غذا بخوري :کبابی
.پسرك افغان خجالت می کشد، اما با ولع تمام مـشغول خـوردن مـی شـود                .مشتري ها می خندند   

.کبابی هنوز غر می زند
. اوسا اگه مشتري هات به این اعیونی اند، برو تاجر کباب شو:یک مشتري

. بـه روس هـا یکـی یـه عباسـی         اگه پول داشتم، این افغان ها رو می خریدم و می فـروختم             :کبابی
.حاضر بودم ضررم بدم اما جنسم بره دیگه برنگرده

 چرا جمعشون نمی کنند؟ :مشتري
.پسرك در حال خوردن به حرف آن ها گـوش مـی دهـد و کـم کـم در خـود تحقیـر مـی شـود                           

همچنان که کباب می خورد ، عکس کارتش را جدا می کند و در جیب مـی گـذارد و خـود کـارت را                     
.ه می کندپار

.مزدشون کمه، خر کارم هستند؛ خب نگهشون می دارن دیگه. چه می دونم:کبابی
. می گن چند شب پیش دوباره دو تاشون یه زنوکشتند و در رفتند:مشتري

پس از چند لحظه دوباره وارد کادر می شود و یک مشت    .پسرك کبابش را می خورد و می رود       
.ازدآشغال به سمت مشتري کبابی می اند

. قاتل خودتی:پسرك



.مشتري به سمتش می دود .و می گریزد

.حلبی آباد، عصر همان روز
چوبهایی بر اتاقک هاي حلبی آباد جواب می        .چوبی بر یک حلبی با ریتم شادي کوبیده می شود         

.گوشـه اي نقـل و شـیرینی مـی گرداننـد     .جایی دیگ بار گذاشته اند   .در حلبی آباد عروسی است      .دهند
اما صداي حلبی کـوب هـاي خردسـال،    .جاي دیگري یک ضبط قراضه بیشتر از ظرفیتش به شادي آمده       

.مـرد افغـان زیـر چـشمی مراقـب پـسرك      .زنی لی لی می کشد؛ زن هاي دیگـر نیـز          .فضاراانباشتهاست
کسی سر به سر داماد، کـه سـنی از او گذشـته اسـت، مـی      .پسرك در جمع حلبی کوبان شاد و خوشحال     

بـر.عروس را که دختري کم سن و سال و افغان است، از یک اتاقک حلبـی بیـرون مـی آورنـد                     .ردگذا
پسركافغـانوپـسرانو.دوباره همان زن لی لی می کشد.چادر نویی که به سر دارد، توري انداخته اند   

ه نیم تنه   پیرمرد دستفروش ک  .مردي با ریتم تندي شروع می کند به رقصیدن        .زنان دیگر جواب می دهند    
باال وکاله پاسبانی را به همراه پیژاماي وصله دار به تن دارد، براي عروس و داماد با دست احتـرام نظـامی              

.همه به خنده می زنند    .یک جوان شوخ طبع از پشت، پیژاماي وصله دارش را پائین می کشد            .می گذارد 
.وس و داماد احترام نظامی گذاشته استتصویر تمام قد پاسبان که همانطور براي عر      .بچه ها هو می کنند    

در همـان حـال چـون دلقکـی     .زیر پیژاماي تا زانو پائین کشیده اش، یک گرمکن قرمز رنگ بـه پـا دارد            
چند.دو بچه یک اتاقک حلبی متروك را آتش می زنند.همه ریسه می روند.شروع به راه رفتن می کند

رعد و برق ؛ باران مـی  . داماد را به حجله می فرستندعروسو.کات پی در پی به عروس و داماد و آتش       
گـویی طبیـعت در عروسـی       .صداي باران بر حلبی آباد    .همه به اتاقک ها می دوند     .آتش زیر باران    .آید

رعد و بـرق بـر تـاریکی        .چند نما از آتشی که آخرین شعله هایش خاموش می شود          .افغان شریک است  
براي کسی کـه نمـی بینـیم احتـرام نظـامی            . پیر زیر باران، خیس از آب      پاسبان.حلبی ها، از سوراخ درها    

.از دید او پاسبان دنبال کنندة معتادان، خیس از باران به او می رسد .گذاردمی
 ببینم تو دو تا معتاد رو ندیدي یه مرده رو ببرند؟ :پاسبانجوان

.حلبی آباد، خیابان ها، روز سوم 
ریزنـد و  لبی آبادي ها چون مور و ملخ از سوراخ حلبـی هـا بیـرون مـی             ح.مینی بوس بوق می زند    

در جـایی از ماشـین      .پدر و پسر هر کدام روي یک صندلی جـدا مـی نـشینند             .سوار مینی بوس می شوند    
.پیاده شده وارد یک قهوه خانه می شوند

.قهوهخانه،ادامه



زیرچـشمی همـدیگر را نگـاه مـی       .رنـدهنوزباهـمقه.پدر و پسر در کنار هم صبحانه می خورند        
پسرچاياو.پدر می رود سیگاري روشن کند.نگاهشان که به هم تالقی می کند، چشم می دزدند.کنند

.پدر می آید.را شیرین می کند
.بیا دو تا پک بزن. تلخ می خورم:مردافغان

.پسر سیگار را پک نمی زند.و سیگارش را به پسر می دهد
. بیا خیال کن یواشکیه:مردافغان

.بیرون می آیند.پسر اعتنا نمی کند

.خیابان ها، ادامه
ماشـین روشـن    .در خیابان ها به دنبال ماشین هاي مختلف می گردند تا ماشـین مناسـبی مـی یابنـد                  

پـدرکـهبـهاو.پـسر مراقـب اسـت؛ او را مـی بینـد             .پدر زیر چرخ می رود    .کسی درون آن نیست   .است
شـاگرد.شـودپسر متوجه نمـی .راننده از آن سمت ماشین سوار می شود   .دهد، اعتنا نمی کند   عالمت می   

پسر می بیند، مـی دود    .صداي گاز و کالج   .صداي ماشین بلند می شود    .راننده به راننده عالمت می دهد     
شـی مـی   سر مرد افغان زیـر چـرخ متال  .راننده متوجه نیست؛ حرکت می کند.و خود را به ماشین می زند    

دوبـاره.رعشهبراندامجسدمردافغـان.دوباره به سمت پدر می دود    .پسرك از وحشت می گریزد    .شود
پـسركبـهسـمت.راننده از ماشین پائین می آید و سمعک می زنـد          .پسرك خود را به ماشین می کوبد      
مردة قبلـی   .ن می آیند  دو معتاد از دید او دوان دوان به سمت مرد افغا          .پدر نگاه می کند و جیغ می کشد       

.یکی از آن ها دور مرد افغان خط می کشد.راباخودندارند


