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. یک صندلی و زنی روبروی تماشاگران پیچند صداها در هم می[

 ]کند. زمزمه میآنکه حرکتی کند با خودش زیر لب  نشسته، بی

حرومِ دور  به نمک یها طهیکه منو با سل زیتف به روت کامب سودابه

، شب تا کنم چه کنم چه ی چوله چاله یتو یو برت انداخت

مل مادرزاد رو کجا ریسمون ببافم، که این دُ صبح آسمون

نه  ،یمَرد یگفت یم ت )مکث( پس بندازم. حرومِ مردی

، که مرامش تو سود داهللیمثه آقا  یبازار، مَرد یمثه مردا

زیان باال پایین  راه کجه، سود ومنفعت  گفت می، نبود

شد؟ اون  یچ بهره کاری کنی مردی، )مکث( ولی بی داره،

که  ت یلیبند و بساطِ فام از اون ،نفهمت خواهرِ زبوناز 

 امیم شه، یوضعم خوب م ی، گفتان دستگاه یتو گفتی می

خودم، اونا هم که نتونستن  یآقا شم یاز بازار، م رونیب

 ی سرِ خونه ادیما ب ی بختِ برگشته نیکنن که ا یکار

منو ندارن،  دنِیاول، تُف، تُف. )مکث( گفته بودن چشم د

آخه کدوم  ی. )مکث( ولگم یربط داره خب، دارم م

خواهرش؟  ز؟یدام، کامب نیا تومنو انداخت  یا خرننه

آخرا  هاش، و با فحش یلیبا لگد و س زد، یواهلل. م دونم ینم
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 دهیند زایچ نیخراب شده بود. خونه بابام از ادیگه اوضاش 

؟ شناسید رو از کجا می مُرادشما  (طوالنی )مکث بودم،

، از زیر بوته بار اومده، ش بخنده نداشته یمُراد به گور بابا

لیس مردای  کاسه هم که خودش شهرِ کورا، ی آواره ش ننه

اون  )مکث( واسه خاطر دوزار نسیه، عاری ی بی خونه قهوه

 د؟یدید شو ختیر اومد، یاز دستش بر نم ینبود، کار

خارج؟ یه مدت  که برن خارج، پسره هیدخترشو داد به 

داخله. )مکث(  همعلوم شد پسر حرف بود رفتن دوبی، بعد

. وضع خودش نمیشو بب و وضع رونیآخ، کاش زودتر برم ب

 دمیسُر یم یچطور یو دخترشو، اون روزا با دستِ خال

ونه، . آقامزیکامب رتِیبه غ گرفتم یم هیبازار و نس یتو

 چسبوندش یم رفتم یم یهر ک شیپ بدمصباعتبار داره، 

، مگه شبلد نبوده همرا قانون هیبه سقف، بابام گفت مگه 

و قانون  نهیبش ادیب یقمر آباده که هر ننه خراب نجایا

ش  به بابام خون یزد یشکستنه مگه؟ کارد م بشکنه، تخمه

بهش  شد یپدر، نم سگ نیکجاست ا گفت یم اومد، یدرنم

، زده به سرش، دوستاش ن حیوون شوهرمهیگفت که بابا ا
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تو فامیل.  رو جورش نیا میاز راه به درش کردن. نداشت

)مکث(  ن؟یخوا ینم یا شهیر گم، یربط داره که م )مکث(

کم داشت،  یم چ آخه مگه پسرخاله ی. ولکنم یخالصه م

؟ . فِر مگه چشهزد یلق م رفت یکم فِر بود و راه که م هی

 شو باالشهر ببین، وای به سرنوشت آدم، االن برو وضع

محل  یابه سر ما زد. مرد یکه صاف بود چه گل زیکامب

. رنگِ مو رفتن یغره م چشمِ چپ داشتن، زنا چشم

عوض کنم، که مُراد و دامادش نکنه دمِ  تونستم ینم

منو؟ مثلن  دید یم یک ، جاسوس آقا کامبیز،ننیبب یامالک

 ،یتو اون زندگ دمیبود، تنوع، به خدا تنوع ند شیاز دور

شهر، مگه  نورِیا یِمتر چهل ی خونه ز،یکامب ییِحقوق پادو

مگه؟ خب منم دوست  هیتنوع هار ؟که هار شم دمیپول د

دروغ . نه با عذاب. یکنم، نه اونطور یداشتم زندگ

افتاده  گهیان، د دستگاه یتو شون لیفام ی همه گفت یم

 ،یاعتبار یو ب یریبگ ابخونه و مُراد و قرضص یبه پا میبود

االن  گم ی)مکث( م .چشم نیچشمِ مردم، امان از ا یجلو

نبود که من  یشکل نیا اام، ماجر بهتون. دروغ بافتن پشت
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عطرفروشی رسول تازه راه افتاده  رسول. ی برم دم مغازه

از اونجا  رم یمن م دونست ینم زیکامبنه  )مکث( ،بود

لقمه  دامادِ مُرادِ حروم داد، ینم هینس کنم، یم دیخر

که داد  پیام می یو ه دییپا یمنو م یرچشمیز نطوریهم

هم  ود،ب دهی. فهمستین نیامشب نگ ست،ین نیامشب نگ

 ایدن یخب، من که تو پره یخودش هم مُراد. چشم م

قرض باال  زیکامبوقتی ، ندیده بودم زیرو جز کامب یکس

براش  رونیزندان، قرار گذاشتم اومد ب عیاشی و آورد و

آشِ دوغ درست کنم. بابا قول داد که با عمواصغر و زنش 

 دیسف چشم ی طهیسل ی خواهرهسوگل، مشهد.  میبر

زندان بود  سال هیهم که شده بود قوزِباالقوز،  کامبیز

. چشم برام عمر حرف ساخته بود هی ی به اندازه ز،یکامب

دادن که  ریبه من گ همین شد کهمُراد دنبال خواهره بود، 

که رسول عطر  ، که مثلن زخم بزنن،به رسول دم یخط م

نگاش  داد بهت، زد به کاغذه، می ، یه پیس میفروخت یم

اون  یبوش خوب بود؟ خوب بود. تو گفت یبود، م نییپا

 ریماه خونه رو عطربارون کرد. )مکث( خواهره نشست ز هی
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 میزد به س مخونه، خب اون ومدهیکه مرد م ز،یکامب یپا

به هم، بعد  ختنیآخر، اول با مُراد و دامادش مغازه رو ر

شونو کشوند  منو. رسول هم با قانون همه یهم که زندگ

خواهره و خودتون  یها هیدادگاه و غلط کردم و گر

 دم، یگفت طالقت م ز،یامو ماچ کرد کامب . دستدیدون یم

 عموبا  می( پا شدشه. )مکث الیخ یپسره ب نیفقط بگو ا

مشهد. برگشتم اوضاع  میهفته رفت هیاصغر و زنش و بابا 

سر خونه  دیکه برگرد ومدیبا گل م سوگلبود.  یعاد

داده بود که از  ریزشته، بده. از اونورم رسول گ تون، یزندگ

 شش ماهی. ده یاتو م طالق یک اروی نیپس ا م،یمحل بر

. ودنب یخبر زیاز کامب گهی. دداد یبود که رسول اجاره م

کنار خودمو.  دمیبود رو هم. کش ختهیبا مُراد ر سوگل

شه. مثه چادر مامان که  اهیس هوی یچ گفتم کاش همه

بازار  یرو تو زیمسجد. کاش کامب رفت یو م ومدیکش م

و رسول  زی. قرار بود کامبپره یم گه،یئه د . چشمندیده بودم

 یداشت رسول رو راض زیخونه و حرف بزنن. کامب انیب

و  رهیرو بگ شش ماه ی که بکشه کنار، پول اجاره کرد یم
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 یتو گه، یم یشرع چ مینیبره، خسارت مغازه و بب

خوب  یچ همهرفت باال، . سرعت میاش کن خودمون حل

با سوگل  سه تامون، که نگاه ریز دی، لبخند دورفتپیش 

معرکه شدم، ئه کنار، جُداکنِ  مُراد و داماده اومدن تو. من

داد زد،  یکیشد که  یچ دمیهماون وسط. نف دمیقمه د

رو سر  زیحمله کرد بهم. مُراد کامب سوگل

 نِیب بیاری و حرف یانداز بازار و سنگ یها حساب خرده

جداشون داشت  رسول الفرار،زد. داماده  سوگلودش و خ

با  خودش بعد کامبیز رو از زیر دستش کشید و کرد، می

م  داشت خفه سوگل ،یکار کردن به کتکشروع  مُراد

کم آب بخورم. )آب  هی شه یبگم؟ نم دی. )مکث( باکرد یم

بودن که بزنن، رسول قمه رو از دست  ومده.( اخورد یم

ول  سوگلدستم،  یجلو افتاد .نیمُراد انداخت زم

اد، وحشی شده زد تو صورت مُر . رسول مشت میکرد ینم

خوره زمین. کامبیز  محکم می دیدم که سر مراد بود، می

دونم چی  کرد، رسول رو، منو، خواهرشو، نمی فقط نگاه می

، ، سودی، سودیم پیچید تو گوشم بچگی شد که اسم
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ی افتاده بود . یه موجزد حوض داشت صدام می مامان دم

شو پیچید دورش و خم شد  گلی مامان چادر گل توی آب.

، مشت بعدی جلوی حوض، یه دست به آب زد، صدام کرد.

، یه مشت دیگه، بیا اینجا، گل گذاشت الی موهام، سودی

 زد. دید، مامان صدام می جا رو نمی چشمام هیچ

 ]آید. نشیند. نور می رود. کامبیز رو به تماشاگران می نور می[

قانون، اعتبار بازار و یه عمر  باجی نیست جی بحث جی کامبیز

یهو  بعد ،یازارپادویی، دمِ اینو ببین و دنبال این بدوئه ب

دونست اینو،  هم می کنن زیر پاتو. سودابه خالی می

زد توی  غیرتی، هر شب تِر می ذاشت پای هرزگی، بی می

کرد بازار یعنی عشق و حال، همش  فکر می روان من،

رو ببین، خونه گرفتن باالی شهر،  اینا که نگین گفت می

های  زدم و آخرش حسرت دو می شه ما؟ سگ کی می

سودابه، سیگار تو حیاط و دوباره خواب. ولی مگه خواب 

 میاد به چشم آدم وقتی فکر پُره، پُر از بار، اراجیف، تو

های چندبرابر. یه جا نبودم که، بار پارچه  کردن پاچه

ه که خود خیار، بار خیار میومد، بار دزدی، بار خیار، ن
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ره.  ئه، می ای شیرین یعنی سود نداره، کمه سودش، فله

گه توی  گفت چیه خواهرت هی می )مکث( سودابه می

دونم کدوم کور و کچلی به آبجی  سیستم نفوذ دارید. نمی

ما گفته بود که یه زمانی توی دربار پهلوی یه حاج آقا 

، با دربار تهکتاب داش صدیق رفت و اومد داشته، حساب

های دم  حاال پسر همون حاجی بعدها توی صف اعتراض

یه خور میشه،  خان، دم انقالب با دوست بابای ما، نصرت

این بابا با تیمسارا و ساواک و  فهمه که خان می شب نصرت

خان و بابای ما و عماد و  بستون داره. نصرت باالها بده رده

اج صدیق، توی رن پی پسر ح نفر می 35چند تا از اعضای 

زننش، یه هفته  تونن می خلوت گیرش میارن و تا می کوچه

صدیق از  پسر حاج گیرن، خان و عماد رو می بعدش نصرت

زیر شکنجه  ملی و نفوذی بوده، عماد اعضای ارشد جبهه

شانس میاره و آزاد میشه، بعد   میره، نصرت ساواک می

واهلل بار  ده. )مکث( میش ادامه  ره به معلمی انقالب هم می

توی سیستم بودن، هیچی به ما نماسید، بابای ما  خیاره

کنه  هم که رفت جنگ و برنگشت. حاال سودابه فکر می
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ای بار سکه بیاد.  سه ما فلهصدیق و دربار وا قراره از حاج

)مکث( من فقط یه سال تو بند بودم، ولی اندازه صد سال 

ی گُل دیدم خونه بو اوضاع عوض شد. مرخصی میومدم می

کردم واسه ما کرده. حرف زدنش شده بود  ده. فکر می می

مثه این باالشهریا، کتاب شعر که دیدم زیر دستش دیگه 

شک کردم، که خبریه، اصلن اینطوری نبود، غیر گیر دادن 

خوام برم  گفت می یای بلد نبود. م به ما و آشپزی کار دیگه

تم فکر و ، گفپشتی بی ، این دیگه چیه وسطِشگاه، اُهودان

. بار بعد که رفتم مرخصی خیال دوریه، بذار آروم باشه

دونم این  یا، چه می کاربردی دانشجوی یکی از این علمی

ت( درست نیست بگم، ولی آقا، پولیا بود. )با خجال دانشگاه

گفتم  کرد. غوغا می ختخواب هم یکی دیگه بود.توی ر

مکث( لبخند، ) میلما یاد گرفته بود اینارو. از فیلمشاید 

چی بهتره، ما رفتیم زندان جای اینکه  گفتم بهتر، همه

سودابه بگنده، خوشبو شد. دو سه ماه آخر زندان، آبجیم 

اومد مالقات. یه کم چشم چرخوند، یه کم احوالپرسی، 

ولی مشخص بود که این همه راه رو نیومده که حال 
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خوشی از سوگل  داداش توی بندشو بپرسه. سودابه دلِ

طالق گرفتی،  جون، تو شت. گفته بودم که آخه آبجیندا

دونم کجا خونه گرفتی، ولی اینطوری هم  رفتی نمی

گفت این محل که  شه که. جمع کن یه کم خودتو، می نمی

دادم، زن زندگی  نیستم، حرف هم پشتم نیست. حق می

ده به کثافت، همین  دونستم زرنگه، تن نمی نبود، می

آورد پیشش،  ی مارو می ا هم ننهکرد. بعضی وقت آرومم می

نیومده بود که حال سوگل یه هفته دو هفته. )مکث( 

خوندم. هر وقت  بپرسه، چشماشو از همون بچگی می

ای بهم  خنده آتیش سوزونده بود میومد در گوشی با یه ته

رسوند که تک شدم، فالن پسره چپ نگاه کرده و  می

اشقی. شروع شم که عشق و ع متلک انداخته و قبل ازدواج

کرد بگه، گفتم آبجی هوای سودابه رو داشته باش، دستشو 

یه جور گفت تنها نیست ت، نذار تنها بمونه.  بگیر ببر خونه

که چهار ستون بدنم لرزید. رفتم توی گل و گلدون و 

که الغر شده، روی  ی سودابه، دیدمش ها و بوی تازه کتاب

ولی  طرحِ هندی خال زده، قوزک باریک پاش و کمرش
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گه اون پشت این. ولی  پشت اون می، این ان دیگه نه، زن

گفت طرف عطرفروشه، مُراد پاییده هر  طوریم نبود.

نشد. از خودم  دوشونو، طوریم نشد، حتی زیر دلمم خالی

 سوگل بفهمه نشدم، ترسیدم ، عصبانیبدم اومد

، داد زدم، لیوان آب رو زدم زمین، سربازه مو حسی بی

پا شد و انگار خیالش راحت شده سوگل گرفت منو برد، 

دونست، ولی من  کسی نمی)مکث(  بهم. باشه، زل زد

اشو خونه این دوست و این  یازده ماه تو بند بودم. یه ماه

زنگ زدم به سوگل که  ازار فقط عیاشی. روز آخررفیق ب

 خان. )مکث( ی نصرت رفتم مدرسهقبلش من آزاد شدم، 

اینکه حرفی بزنیم بغلش کردم، داد. بدون  ات درس میادبی

انگار فهمیده باشه چمه، هیچی نگفت، بلندبلند گریه 

های کالس پریدن بیرون و  کردم. یکی دو تا از بچه می

بردن داخل کالس. از اینکه هیچیم نبود  خبر می

داد. پیرمرد الغر و  خان بوی بابا رو می ترسیدم، نصرت می

عمو نصرت،  سودابهه خوشبو بود. عطرنزد آرومی که

تونم،  نمیفت تنهاش بذار یه مدت، نرو سمتش، سودابه، گ
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عمو بذار به حال خودش زندگیمه، بذارم برم، دوباره گفت 

بُره، حق بده بهش.  باشه، بُریده شاید، آدمی گاهی می

)مکث( چقدر دوست داشتم برگردم تو، برگردم و بگم یه 

آدم، از سال دیگه ببُرَن واسم، عمونصرت هم بریده بود 

بینم، بیرون از  ها رو می گفت وقتی خوشم که این بچه می

ذاشت که نرم  ترسونه. یه نیمچه خشمی نمی اینجا منو می

گفتم  زدم و می پیش سودابه، باید توی چشماش زل می

اشتباه کردم، نبودم تو زندگی، چشمم توی بار بود، بار  که

رفتم  دم بهت، ولی قبلش غیرتی کردم، حق می شیرین، بی

کرد که کمیسیون  پیش مُراد، داشت لیچار بار مشتری می

ما انقده شما کردیش انقد، گوشی رو که گذاشت زمین، 

خیالش، برگردیم، گفتم  جلوی عطرفروشی بودیم، گفتم بی

 خیال، برگردیم. خیال، گفتم بی بی

 ]آید. شود. نور می رود. کامبیز خارج می نور می[ 

کل مغازه رو دوربین کار گذاشتم، دوربین و میکروفن، هر  رسول

گم سریع زنگ  بازی دربیاره، چیزی نمی کی بخواد الت

اَن،  دونستم این سه تا آقا کی زنم پلیس. )مکث( نمی می
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درستی شناختم. آدم  ارو از حرف مردم می این یارو امالکی

بود و زد همه ویترین رو شکوند،  نبود، یه چوب دستش

 داد. همش توی فیلم هست. )مکث( زد و فحش می می داد

شناسی خوندم و  من اصلن کارم این نیست، تا ارشد جامعه

. گفتم بعدش با یکی از استادا دعوام شد و دیگه نرفتم

با مردمه، مثلن توی  وایسم اینجا هم کاره هم سر و کارم

)مکث( نگذشتم ازشون، ضرر مالی به درک،  جامعه باشم.

 )مکث( دونستم سودابه شوهر داره. من می داشتن کهادعا 

دوسش نداشتم، اولش قصدم اوایل گفت طالق گرفتم،  می

ی من نبود. سودابه  کمک بود، زن این تیپی توی سلیقه

د درستی نداشت، اولین بار که اومد چند تا عطر خیلی سوا

تونست درست بگه،  رو تست کرد، اسمای عطرارو نمی

حاال عطر اصل نداشته. یه وقتایی الکی معلوم بود که تا 

 الکی خندید، خندید، یه ورساچه خنک تست کرد، می

خواد، روی همون چونه زدیم. فهمیدم که  فهمیدم که می

وش رو دوست داشتید حساب پول نداره، گفتم ببرید اگر ب

، بعد نیم ساعت چونه زدن برش داشت و برد. کنیم می
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ریخت به حساب، یه  م میهمون شد که به مرور پول رو برا

والنتینو و یه گوچی هم برداشت. دردودل کرد که چقدر 

از ذاشته درس بخونم و من  تو باسوادی و شوهرم نمی

مگه من راضی )مکث(  زندگیم راضی نیستم و این حرفا.

اشو گرفتم تا به دست و پام  ولشون نکردم، پی بودم؟

ه جوری زبون بیفتن، مُراد و دامادش انگار اینجا بنگاهه ی

ریختن که آقا غلط کردیم، مغازه رو مثه روز اول  می

کامبیز منو کشید کنار،  شما هم جای داداش ما.کنیم،  می

دم، همینطوری نگاش کر در گوشم یه چیزی گفت.

دیدی پای آدم  نتونستم حرف بزنم، سرم سنگین شد.

)مکث طوالنی(  ش نفسم بند اومد. لرزه یهو، از خنده می

کم عاشق سودابه شدم، عاشق سادگیش،  من کم

گفت  ساختمش، دوباره کوبیدم و ساختمش. هر روز می

ریم از اینجا. پیگیر کامبیز هم بود.  گیرم، می طالق می

ره. کامبیز با مراد  کنه کجا می خواست بدونه چیکار می می

شو کشید وسط،  پلکید. یه روز اومد نشست، مردونگی می

بغضی کرد. چند بار خودشو زد و بعد آروم شد. درکش  یه
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مو، برش گردون،  خوام، زندگی کردم، گفت زنمو می می

خوام  سودابه چای آورد. بعد یهو کامبیز دراومد که می

سودابه رو بفرستم پهلو سوگل، یه مدت اونجا باشه. 

ی  سودابه بلند شد رفت توی آشپزخونه. دوباره خنده

فتم، پا شدم رفتم آشپزخونه، دستای کامبیز. نگامو گر

گفت  زد، همش می لرزید، با نفسش حرف می سودابه می

رسول، نه، رسول. مثل اینکه آخرین امید کسی باشی. 

سکوت کردم. زنگ درو زدن، کامبیز باز کرد. سر و صدا رو 

داد،  راهرو، مراد فحش ناموسی می که شنیدیم پریدم تو

اده همون اول فرار کرد. کامبیز هم زد تو صورتش و دام

زد و قمه رو گرفته بود باال، کامبیز دوباره رفت  مراد داد می

ش  سمتش، سوگل نشسته بود روی سودابه و داشت خفه

کرد. مراد با پشت قمه زد تو صورت کامبیز، پریدم و  می

هلش دادم تو دیوار، بعد اول قمه رو از دستش زدم، 

؟ مشخصه دیگه. انداختم پایین، )مکث( چی باید بگم

)مکث طوالنی( افتاد کنار سودابه، برداشتش، برای دفاع از 

خودش. من دیگه حواسم به مراد بود، کامبیز ماتش برده 
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مراد پا کردن.  پچ می ها پچ مون. همسایه بود، مثه همه

 گذاشت به فرار، فقط یه جهش کوتاه کردم واسه گرفتنش.

 ].دیآ ی. نور مشود یخارج مرسول . رود یور من[

یه حالتی بود  مون برنگشتیم. کدوم از حرف برنگشتیم، هیچ کامبیز

خان  یاد حرف نصرت نتونستم برم جلو.این رسول که 

ها، حتی  دادم بهش بُره. حق نمی اهی میافتادم، آدم گ

 وقتی توافق کردیم بره یه آرامشی داشت، من نداشتم.

به  یروز دو روز نبودم، وقت هیدارِ  من که تب )مکث(

سرنوشت واس خاطرِ  سِینو گفتم نسخه سودابه فکر کردم،

، ، دست ماروی نامرد لقمه همه حروم نیا نِینون ب لقمه هی

. سرمو کردم گذاشت تو پوست گردو رو، دست سودابه

نزدیک گوش رسول، وقتی بهش گفتم پاتو بکش کنار 

رنگ عوض کرد، مونده بودم حاال گیریم که برگردیم سر 

 که شناختم. نه باره همین وضعه، خودمو میزندگی، دو

شه. اون  شد، چطوری بگم، گاهی نمی نخوام برگردم، نمی

رسول، . سرمو بردم سمت گوش زن چه گناهی کرده بود

خودمم، چِم شده بود، گفتم دوسش داری؟ بهم ریخت. 
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دادم سمت یه غریبه، ولی لعنتی  مو هل می داشتم زندگی

آدم. منِ کامبیز رسیده بودم  کرد با ته نگاش یه کاری می

ته خط. چی داشتم؟ یاد بابام افتادم، همش اسمش تو 

، مرتضی. )مکث( دوستاش یمرتضمخم میومد. )مکث( 

. تو تهرون زنم تنهاستکه  دینال یم همش گن تو جبهه می

دل نگرونه، احمد  نجا،یتنهاش گذاشتم اومدم ا دردندشت

 احمد اعتماد بابا بود،د قابلِ ماح ؟بهش سر بزنی یر یتو م

تونه بره سر  دونسته کی حاال می بابا نمی ،شد یموج که

 شیدلش رضا بود که بمونه تو جنگ، پ بزنه به زنش،

 تو ،ئه دار مکافات ایدنبه محمد گفته  ،، پیش حمیدمحمد

 ،یپول نداشت ،ینبود یبابا بازار نمثه م ،یا کرده لیتحص

محمد هم  اینجایی، نقشه داری واسه زندگیت، به فکر بعد

زد ولی اونم زن گرفت و زنش  تا یه مدت بعد بابا، سر می

ش بودم، من به فکر بعدپاشو از زندگیمون برید. )مکث( 

وقتی دیدم بعدی نیست، گفتم فایده نداره این موندن، 

گفتم بذار سودابه خوشبخت شه، بکش بیرون کامبیز، 

گفت  خان می واسه خاطر خودش. نصرتدار نبودم.  نگه زن
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شد. گفتم  زندگیت، نمی زده به سرت، برگرد سر خونه

. گفت بریده پسر، تو شکل عمونصرت اون خوبه حالش

کرد، تو  بابات واسه خاطر زندگیش مبارزه می بابات نشدی،

خواستم  خوایش. پاش وایسا، وایسا اگه می گیری، اما ساده

، کم گذاشتم، کم گذاشتم خوادش بگم عمو، این پسره می

ترسوندم.  عمو، نگفتم. موجی شده بودم، صدای بلند می

خواستم  سودابه، میبرگشتم به عیاشی، به روزای قبل 

 چی. برگشتم به قبل همه فراموشش کنم.

 .]شود رود، سودابه وارد می کامبیز بیرون می[

 یهر چ زیدور کامب یها پدرسگ یگ و دله یباز از دودره سودابه

 زیکامب د،یکش یدورشونو خط م دیبگم کم گفتم، با

 نیحرومش، التماس ا  تخم یباالشهر وسط دوستا رفت یم

همونا کردنش تو زندان، )مکث( حقش نبود  ها، هیما سگ

دوستاش؟ کدوم  ؟یبره زندان، واسه خاطر ک زیکامب

کمکش نکردن بره ترک کنه،  یحت ها وثیدوست؟ د

 یخورون راه انداختن، هر چ ریدادن دستش، پن نطوریهم

جان، قربونت برم، دورت بگردم،  زیگفتم کامب د،یاومد کش
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 ینطوریسگ، ا فحشم داد، گفت ننه م،یبذار کنار زندگ

ام، گفتم ببرمت  باهام حرف نزن، رفته تو خون یعشق

به تو نظر داره،  یگفت اون حروم ؟یدکتر صادق شیپ

خوش اخالق، ما بود، مرد  یدوست خانوادگ یدکتر صادق

رو بردم  زیفحش خورد همون بار که کامب یلیبنده خدا خ

نکن، بذار بمونه  ی. )مکث( گفتم انقدر ولخرجاش شیپ

آقا  هیتو گوشش نرفت که نرفت.  ،ییفردا پس ییواسه فردا

رو برداشت و  زیبود کل بار کامب یبود که پخش یا یاکبر

رو هوا، وسط  ره یبهش چک داد، چک هم که م مهین نصفه

شد که افتاده بود به  یچ دینفهم ییهوی ،یقمار و نشئگ

 زیکامب ومد،ی یخور پول رو پولش م الش یالتماس. اکبر

گفتم آبرومه،  داهلل،یآقا  شیتر و تنهاتر. رفتم پ بدبخت

داد،  موا بهره یدوستاش قالش گذاشتن، سه تا ده تومن ب

چاه، هر  نیا شد یعمر، اما پر نم هیاعتبار پدر و اعتبار 

دراومد که صد و  هویتوش هنوز جا داشت.  یختیر یم یچ

سرم  ییچه بال دمیفهم ن،یپنجاه تومنه ضرر، نشستم زم

 دیتومن که قسطاش رو با یاون س دمیاومده. فهم
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. )مکث( واس خاطر دهیکش ایباخته  ایرو هم  میداد یم

. تف مویزندگ میآبروم طالهامو فروختم، واسه خاطر زندگ

رو  یچ اون همه یمن بد کردم، ول ز،یتو روحت کامب

بود واسش،  دیروز مروار هیاشکامو که  یفروخت، حت

دستامو که وقت ظرف شستن  ی( حتکند ی)مکث، بغض م

 ف،یکث یها دستم بخوره به ظرف ذاشت یو نم ومدی یم

 ی جلسه دیبرام. بذار ختهس تونم، ی( نملرزد ی)صداش م

کنم، گفت واسه خاطر  فیتعر یبعد. )مکث( چطور

 ادیب یدارم، )مکث( سه تا مشتر شو یمشتر مون،یزندگ

( گفت سخته برا منم، بندد ی)چشمانش را م ،یچ حله همه

زل زدم بهش، چشمام  نطوری. هممونه یبفهم. زندگ

پا شم، بگم تنِ  خواستم ی)مکث( م دش،ید ینم

کرد. افتاد به پام،  هیمنم واسه بازار، گر ی مونده صاب یب

. )مکث( مونیواسه خاطر زندگ گفت یخودشو زد، همش م

گفته، خودشو زد به اون راه. شده بود مثه  یچ دیفهم

 کرد، یو التماس م گرفت یدستمو م ،ینامزد یروزا

واسه  گفت ی. فقط مدونست ینم ؟یواسه چ گفتم یم
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دستمو ماچ کردن، داد  کردبعد شروع  مون،یخاطر زندگ

غلط کردم، گوه خوردم، غلط کردم، غلط کردم.  دز یم

 یها مشت ز،یکامب ی گردشده یها ( چشمی)مکث طوالن

صورتِ مُراد، برش داشتم، با  یتو خورد یرسول که م

 ه؟ی. )مکث( کافدیلرز یبلند شم. دستام م دیخودم گفتم با

. فرو شتریب ایچند بار. ده بار  دونم ینم ؟ی)مکث( واسه چ

نزن، نزن، رسول  ؟یکرد کاریکمرش. )مکث( چ یکردم تو

.( رسول لرزد ی. )منیزم یقمه رو گرفت و منو کشوند رو

دل که خوشه بذار خوش  گفت یداشت که م کلوم هیتک هی

دو سال هنوز  نیبمونه. غم واسه دل ناخوشه. حاال بعد ا

داده  قول.( بابا دیگو یم انی. )هذمیا کارهیمشخص نشده چ

تنگه، آقا  مشهد، طفلک دل میر ینش مبا عمواصغر و ز

. نهیبود منو، سر تکون داده بوده، گفته هم دهیفهم داهللی

)مکث( معلومه که  )مکث( تمومه؟ ف؟یتکل هیچ

وقتی فهمید  )مکث( قدیمی بنده، شناسمش. لیال خانم می

کنن،  برام ابد بریدن، گفت ابد بخشش داره، نصفش می

امو تو  رن بری، گفتم لیال خانم جام خوبه. یه بار رگذا می
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گفت مالقات شرعی  حموم زدم، همین لیال نجاتم داد. می

م حاال  خوای؟ تو که شوهر داری، گفتم شوهر عملی نمی

گوشه خیابوناس، نای پا شدن نداره. رفتم تو فکر رسول، 

کردن،  زنه، بحث می دونستم با پریسا تیک می می

لی وقتی فهمیدم با هم ازدواج کردن طاقت خندیدن. و می

نیاوردم، زنگ زدم به پریسا، بغضمو خوردم. صداش قوی 

کاره موند واسه اون  شده بود، حسی که برای من نیمه

د بار الو الو گفت، یه کم وایساد. تموم شد. حرف نزدم، چن

گفت کینه نگیر ازش، همیشه  انم میبعد قطع کرد. لیال خ

 مونه، رسیدنی میوه میفته از نی میهمینطوریه، نرسید

)چشمانش را  کرد. درخت. با همین حرفاش آرومم می

 به درک، یچ گفت همه میهمیشه  سایپربندد(  می

بعد با یه  گفت دایورت کن، اومد، همش می کالساشو نمی

 گم،یمزخرف م شهیبه درک که همگفت  لحن آرومی می

 یچیبه درک که ناهار ه دارم،یبه درک که شبا تا صبح ب

تهران  یبه درک که هوا ، گرسنه نبود هیچوقت،نخوردم

داره، به درک رو هش یچ همه هیعمر گفت یهشداره، بعد م
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داره  هه انندهخو نیا به درک ،دهیسف یادیسقف اتاقم ز که

گفتم فشارم افتاده سر کالس  خندید، بعد می ،کشهینعره م

گفت،  شهیهست که نم ییزایچ هیگفتم  سا،یپر

 هی به درک، فقط گفتم فشارم افتاده، ،یچ دونستم ینم

دربست،  کرد یفکر م هی یراننده تاکس د،یدختره بهم خند

 ده تومن سوم رو داهللیعاشق شدم، آقا  کرد یفکر م سایپر

! بعد هیچطور ایرسم دن نیبب ا،یرسم دن گفتکه داد، 

 گفت یمگس کشته باشه، م رو دستش انگار زد یمامانم م

بمونه خونه، بره، دختر  یشوهر بد دیعاشق؟ دختروبا

دختره  هی .فضول یها هیسرش. همسا زنه یشوهر نکنه م

 یدروازه دولت خط عوض کردم برا د،یمترو بهم خند یتو

سا گفتم یبه پر رفت، یم جیسرم گ عصر،یچهارراه ول

 یبرق فکر کرد عاشق شدم، پسره از پله ،یشکالت دار

بخواد هشدار  نکهیشکل ا د،یباال، کامل نخند ومدیم یکنار

رو هشداره، از خجالت  یچ گفت همه سایپر د،یبده خند

. )مکث( ربط داره هی یرفتم تو خودم، واسه خاطر کودک

 قمیکامل تشو ینه کس کامل داد زد سرم ینه کس گه،ید
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مترو. همش واسه خاطر  یلبخند پسره تو کرد، مثل

ش از خجالت رفتم تو خودم. هم م،یستیسالم ن ه،ی یکودک

به درک که گم شدم، نه  سایگم شدم من، اصلن به قول پر

حالمو خوب  یشدنا، از کدوما؟ گم شدم، کس از اون گم

سر از   شه، یم نیدختر سر به هوا هم تونه، ینم کنه، ینم

کار دارم، آقا  ؟یکار دارم، کار دار .ارهیدرم عصریچهارراه ول

هر شب یه . هیچطور ایرسم دن نیبب ا،یرسم دن گفت داهللی

از بینی پریسا خون میاد،  )مکث( شه. خواب برام تکرار می

رن  ها خیلی تند می برقی رسول وایساده دم خروجی، پله

بینم  کنم، می باال، هزار تا آدم از ایستگاه میان باال، فرار می

سه، من از  ی... از خروجباال امیدو م یدارم از خروج که

 امیباال، من دارم م امیهفت، م ین از خروجم ،یخروج

 امیهشت، نه، م ی.( من از خروجرود ی)صداها درهم م باال،

 باال.

 پایان

 


