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 آنار ی از جاده هایكیستگاه اتوبوس در یا

ك ستون گرد ی ی رویبان آهنیك سای. شهر
ه يبه ستون تك یدوچرخه ا. بزرگ برپاست

  .دارد
 یشه هايبا ش, باجه سمت چپ قرار دارد

, رو برو. شكسته آه آن را با مقوا پوشانده اند
 و یليست مستطیبان باغچه ای سایدر انتها

 ی آفتابگردان آه نماینامرتب با گل ها
  . داردیرانه ايحق

 یط فروش روي است آه بلیآنار باجه جعبه ا
گر آه ی دیند و جلو آن جعبه اينش   میآن
 آن قرار یط ها و پول روي بلیی مقوایقوط
 یكيك آفتابه پالستی,  آهنهیك جاروی. دارد

. شود   میدهی گوشه و آنار دیك آتریچرك و 
 باجه ی است به اندازه یبان دآه ایپشت سا

 یوارهایآه از تخته و حلب ساخته شده و د
بند آفش و ,  آن پر از آفش آهنهیداخل



 
 ستگاهيا

 

 

4 

4 

 ی ها و قهرمان هاشهي هنرپیعكس رنگ
  . استیورزش

 قرار دارد ی آوتاه تخته ایه یك چارپایجلو دآه 
ن آوفته شده ي به زمیه سندانیو جلو چارپا

 واآس و ی هایقوط, خ هايم, چكش, آه گزن
آفاش چند تكه . چكمه ها دور آن پراآنده اند

 یه ی آن ها در سایمقوا پهن آرده و رو
 است ینجوا. ده استيآفتابگردان ها خواب

  .ده و چركيتك, ست و چند سالهيب
 یرمرديپ,  جعبه نشستهیط فروش رويبل

ل يابروها و سب, ديش سفیاست با مو و ر
ش مثل یدست ها. الغر وسوخته. اهي سیها

ش ین زانوهايواس بی ری آفتاب زده یساقه ها
  .رها شده اند
ك روز از یم بعدازظهر يدو ن, تابستان است

ازده به ساعتش آه گرم, ط فروشيبل. مرداد
آالفه , آند   می است نگاهیتكه برنج بدقواره ا

خته ی آفاش آه از باجه آویویاز راد. است
 و به گوشی رادیاست آهنگ سكوت ها

  .رسد  می
 ی نسبتا مرتبیست و چند ساله يجوان ب
ش یقه گرفته و دست هایآتش را از . دیآ  می

  .رهاست
 
 



 
 ستگاهيا

 
       

 

5 

  .سالم پدر   جوان
  .سالم) نكه نگاه آند آیب(  ط فروشيبل

) دهد   می پول خرد به اویمقدار(    جوان
  .دو تا

 پول خردها را در جعبه(   ط فروشيبل
,  داردیط برميك دسته بلی. زدیر  می
 ط از آن جدا آرده به جوانيدو بل
  ...گرمه ... عجب ) دهد  می

  .گرمه) ط را گرفتهيبل(    جوان
  .هگیخوب د... عجب ... گرمه   ط فروشيبل

  ...گرمه    جوان
... اد   میبرف... گذرانه ... ط فروش گذرانه يبل

  ...اد   میتابستون... گذرانه 
اتوبوس ) آند   میبه ساعت نگاه(    جوان

  تازه رفته ؟
ط ها را يبل. (شه  میقهيپنج دق  ط فروشيبل

ند و يچ   می جعبهیپنج تا پنج تا تو
  .)شمارد   میش را به نجوایپول ها

 بعدازظهرها سوءاستفاده   جوان
  .ان  میرید... آنن  می

... قهوه خونه خنكه و هوا گرم   ط فروشيبل
گه یخوب د... عجب ... گه یخوب د

. رنيزود م... ان ير مید, انينم
  ...سخته ... گه یه دینجوریا
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 آوچك ی سكویمجله اش را رو(    جوان
 ك آفتابگردان های نزدیسنگ
. سخته, هبل) ندينش   میگذارد و  می

  )سكوت(
ذارن   میه ماه نون سنگكویپول   ط فروشيبل

... ه باجه یآننت تو   میآف دستت
 یه سوراخیارو از تو ي داره دنییايدن

...  داره ییايدن, نظاره آردن
ست و هفتاد و پنج یدو) سكوت(

  ...تومان و چار زار 
  )سكوت... (بله    جوان

اعتش بندد و به س   میو رایراد(   ط فروشيبل
ن ينم همیا) با خود_ آند    مینگاه

ن گنده یمگس از ا, آنه  میطور زرزر
د صد ساعت یاالن با, دمیتر ند
_ گه یگرمه د_ مه ياما دو و ن, باشه

. شه   می سرشیزيه چیساعتم 
 یشكين هوا هیتو ا_ ) سكوت(
ساعت ) سكوت. (خواد آار آنهينم
آنه   میا اگه آارید آار نكنه یا بای
  .عت صد باشهد سایبا

  .ان  میر آفتاب ساعتا آشیز, بله   جوان
 آه وقتو یآدم ... یه ... یه  ط فروشيبل

 بفهمه معلومه داره بهش بد
. ن جورهيهم. شهيهم... گذره  می
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گه یخوب د... چ وقت نشده آه يه
 گرمه یوقت,  سرده از سرمایوقت

ر از يحاال تقص) سكوت... (از گرما 
  .اهللا اعلمو... ا از آدم یآفتابه 

پدر تو .  ندارهیريآفتاب آه تقص   جوان
  ...ر با ي تقصید بدونیگه باید

. ر دارهي گفتن تقصیدیه وقت دی  ط فروشيبل
اگه ) با خنده, سكوت(ه ؟ ي به آیآ

ن باجه ی من ایارن جايآفتابو ب
 باز گرمش, یبشونن با اونهمه داغ

  .شه می
بله آفتابم )  گرمازدهیبا تبسم(   جوان

  .نهين باجه بشیتونه تو اينم
دم یبا... نه يهم... گه یخوب د  ط فروشيبل

 ... یديخواب) سكوت. (ن باشهيهم
دار ي بیوقت ... یديخواب ... یديخواب
 ه نفر موهاتو بهت نشونی یشد
خوب . د شدهي سفیعنیده آه  می
حصه اش ... هر آه خوابه ... گه ید

. گهی ماس دینم حصه یا. به آبه
پنجاه )  تلخیبا خنده ا, رو به جوان(

 تومنش بابت سر و وضع بچه ها
 یروز, شه نداديبزرگن نم. ره می

. رهيگ  میپنجم تومنم مادرشون
با صرفه س , آنه  میجور, خوبه
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شصت و پنج ) نگران و در خود(
  )سكوت... (تومنم بابت خونه 

  ناتوانان هستند) به نجوا(    جوان
  آه به قوت شبشان پا بستند  
  یانیتوانند تواناتا   
  یوانی آدام ایبگذرانند بباال  
) آه آامال در خود غرق است(   ط فروشيبل

... خونه ... خونه  ... یا ... یا
 یوقت... ندادن ... ندادن ... ندادن 

 بود آه یه اتاق حلبیهم دادن 
خوب ... اسمشو گذاشتن باجه 

  )سكوت... (گه ینه ديهم, گهید
  یانیتا توانند توانا   جوان

  .یوانی آدام ایبگذرانند بباال  
 یاطيمثال خ) یعصبان(   ط فروشيبل

  .آنه می
   پدر؟یآ   جوان

آهسته و (بزرگتره . پسرم  ط فروشيبل
 گه م درسی دیاون سه تا) ميتسل
...  شون پنجمه یكی... خونن  می
 شونم یكی.  شون هفتمیكی
باز ... هر سه تام دخترن . ازدهمی
ه یاالخره ب, هي شكرش باقیجا
  .برتشون  مییچاره ايب
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 آه یاطيخ) دلسوز و ندانم آار(    جوان
  .خوبه پدر

 یرمرديپ... (ه ياطيآارش خ  ط فروشيبل
. شود   میشصت و چند ساله وارد

ط بخرد سمت راست يبدون آنكه بل
. ندينش   میصحنه لب جدول

 هيابان تكيش را آنار جدول خیعصا
دهد و آاله نامتناسب   می

  .) داردی اش را برمیانتابست
 رمرد نگاهيط فروش به پيجوان و بل(  

  .)آنند  می
ره   میامام, هياطيآارش خ  ط فروشيبل

 یشاگرد...  ساختمون ینقاش
صنار ... ره   میه هفتهی... آنه  می

 آنه بعدش  می جمعیسه ش
 ی عرق و زنایزه پایر  میره می

... عجب ... گه یخوب د... هرزه 
ز دست رفته و ا... ( بگم یچ

د گذشته ين شب عيهم) پرآرزو
ه دست آت یبعد از چند سال , بود

به : دمی از گمرك خریتیو شلوار آو
راه ,  بودیآب. هفتاد و پنج تومن

... گشاد بود , د داشتي سفیها
د يصبح اول ع. دادم اندازم آردن

بلند شدم گفتم لباسارو بپوشم و 
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رم و ببرم يدست بچه ها را بگ
دو تو حرم يروز اول ع, ميشابدوالعظ

 ش زنمیي خدایعنی... م يباش
... اومدم سر صندوق . خواس می
گه یخوب د... س يدم لباسام نید

زنم بچه . پسره برده بود فروخته بود
خوب ... راه گفت يبد و ب... هارو زد 

منم رو ... گه اخالقش تنده ید
شه   میچه... صندوق نشستم 

ه ب(بده ...  آه بده یآرد؟ تخم
نكه یمثل ا) آند   میساعتش نگاه

  .چرخه  میعقربه هاش تو روغن
 یآدم حوصله . ومدين.  گرمهیليخ   جوان

  .اعتراض هم نداره
  چهیتازه بكن ... یه ... یه  ط فروشيبل

ه خروار یشه؟ چار تا فحش و  می
  ...حرف 

ط يفش بلياز آ. (اديخواد بينم, نه  رمرد يپ
  ) آوردیدرم

  .اديبد یبا  ط فروشيبل
  ...ه یزيبد چ) دی داند چه بگوینم(    جوان

گربه آه چشم و رو . هيدزد خونگ  ط فروشيبل
ه دفعه مادرش پاشو تو ی... نداره 

مش یه آفش آرد آه بندازی
چند روز سر , مشيانداخت... زندون 
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خوب  ... یا ... یا. میگردون شد
اما , عقل نداره... مادره , گهید

 دی رو خری خرجیهمه ... دلسوزه 
م یدید... برد زندون    میآرد  می
... رفتم درش آوردم ... شه ينم
خوب ... دم یرون دي اومد بیوقت
دم از ید, یچه توقع, زندونه... گه ید

  ... هم گذشته یخونگ
 رو یی جایعنی) محتاط و مهربان(    جوان

  زد؟
... گفتن ) یناچار و عصبان(   ط فروشيبل

 , داردیا برمآفتابه ر. شود   میبلند(
ر آنطرف باجه پر يرود تا از ش  می
  .)آند

) ميرمستقيغ, رمرديبه پ(    جوان
 هم بد جور یط فروشيبل... سخته 

 دونم یمن نم_ آنه    میآدمو آالفه
ره؟   میط ها آجاين بلیپول ا

ر آفتاب مرداد آهن یز) سكوت(
ست و هفتاد یدو_ شه   میداغون

  .و پنج تومان
  .اديخواد بينم_ نه   رمرد يپ

 ین گل هایا) رمرديبه پ(    جوان
ه روز ی_ آفتابگردونو خودش آاشته 

, ساده بودمیستگاه وایعصر تو ا
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_ بزرگ شدن . اونارو آاشت
ستگاه گل داشته باشه بهتر از یا

ط يبل(_ اونه آه دورش نرده بكشن 
 د و گل ها را آبیآ   میفروش
بر اثر ترشح آب آفاش . دهد  می
  .)ودش   میداريب

 آفتاب ین گل های ایباز تو دار آفاش 
 بابا آدم از یا _ ید  میچرخونتو آب

با (د بكشه یدست گل ها هم با
ه ی)  و اعتراضی از مهربانیزه ايآم

  .نميمشت بده من بب
  دست آفاشیآب تو(   ط فروشيبل

 آفاش به سر و صورتش. زدیر  می
  .سرده) زند  می

_  آه دوش دارن ییخوش بحال اونا آفاش
ر ی زیآدم ه_  داره یعشق _ یه

  .سهیآب خنك وا
 ییچا, شرف ندارن_ ) آالفه(    جوان

  .گن  میخورن و قصه می
ه ُگلو ی رحم یدونم آدوم بينم  ط فروشيبل

  .غهي تیجا. دهیبر
  .اديخواد بينم, ادينم, نه  رمرد يپ

ر يند و به تعمينش   میهی چارپایرو(  آفاش
گم امروز   می)ازدپرد   میك آفشی
  .ومديارو نی
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ه یاس از يدن_ گه یومد خوب دين  ط فروشيبل
. آنن  میغیابون هم دريكه بيت

 سم آهيپل, خواد  مییشهردار
  .خواد می

 فينن آينكه منو خوار ببیاز ا آفاش
  .همشون ناتو و رذلن, آنن می

_ ه يلي خیاگر بزارن بمون  ط فروشيبل
  .سخته

قك دعواس؟ ن اتایهنوز سر ا    جوان
 ینايب زمیب جریخودشون جر

ه ین یچاپن اونوقت سر ا  میمردمو
 و یوجب جا منو صد دفعه تا آالنتر

  .آشن  مییشهردار
آار . ی ترسم آخرشم نتونیم  ط فروشيبل

  .یدست خودت بد
  ...بخدا اگر خونم بجوشه  آفاش

  .اديخواد بينم, ادينم_ نه   رمرد يپ
هر وقت ) ندينش   می حالیب(   ط فروشيبل

گم مرگ   میشه من   میهوا داغ
  .هيعروس

  ...د ین گرما بایقلبت چطوره؟ تو ا    جوان
 یليخ. خسته شده. گهیقلبه د  ط فروشيبل

 یك بود بره مرخصیروزا نزدیپر_ زده 
. اد  میشيگه آم آم پیخوب د

  .گهیستگاهه دیا
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اما نه ) آند   میجاده را نگاه(اومد     جوان
حتما _ ساده یجا وانكه اونیمثل ا_ 
  . دارهیلنگ

ن يماش)  آنكه نگاه آندیب(   ط فروشيبل
  . دارهیشه لنگيهم. مرتضاس

 ط فروشيك تكه نعل پاره جلو بلی(  آفاش
وردار ببر نعلش آن بلكه ) اندازد  می
  .فتهيراه ب

با آاله (اد يخواد بينم_ اد يخواد بينم رمرديپ
  .)زند   میخود را باد

  .ر شدید)  داردیرا برممجله اش (    جوان
. آفتابه ت برسه _ ی داداشیآها  اآبریصدا

  .باز جوش آورده
,  داردیآفتابه را برم( _ یه  ط فروشيبل

رمردو تا يمن پ) ع و گله منديمط
نجور یمن ا, آشونه  میاونجا

تنه ش به . ستيخوب ن, ستمين
_ اونوقت , گه جوق   میتنه گردو
  .گهیخوب د

 غر یليخ_ ا بده من ببرم باب آفاش
  .) رودیم(س يبرات خوب ن. یزنيم

ن يهم) مارگونهي حال و بیب(   ط فروشيبل
, سادیه دفعه وای_ روز بود یپر
اون . گم  مییفهمه چي نمیچكيه
 بهم گل گاو زبون و یكه م هيزن
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هوام آه , گهیقلبه د. ده   میعناب
ستگاهه یا. گهیسته ديوام, گرمه

 تلفه روز تو گرما یگه هه هه هه ید
  رویقلبم غزل خداحافظ_ شم  می
ا محل يدن_ گه یخوب د_ خونه  می
  .)دیآ   میسيپل. (گذره

  .سالم آاظم خان  ط فروشيبل
حتما . نجاسیهنوز آه ا_ سالم   سيپل

د بشكونمش تا جمعش آنه؟ یبا
 یش را درمی از آفش هایكی(

خ يند تا مينش   میهی چارپایرو, آورد
  .)آنرا بكوبد

  .گهی باشه دییه جاید یخره باباال    جوان
 آه ین جوريهم. خواد آقا  میاجازه  سيپل

د فردا من دلم بخواد یشا. شهينم
ابون وا يب خونه بر خيه نجیبرم 
,  هستیحساب. ن آه نشدیا. آنم
 آه بلگ ی هست شهرداریآتاب

  .ست آقايچغندر ن
س ي پلیط فروش آفش هايبل(   ط فروشيبل

گه تا   می)رد تا نعل بكوبديگ   میرا
  .رهيگ  میگه اجازشویچند روز د

گه چند   مییاالن دو ماهه آه ه سيپل
خودم . من دستور دارم. گهیروز د
 گند عرق آفش یخوام بويآه نم
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آخه . آنه  میمردمو آالفه, ها
بره _ ه ينجام جاس؟ جا قحطیا

  .نم شد آاریا_  آنه یینونوا
ن بخودش مربوط یآنم ا  میفكر    جوان

  .باشه
مگر . ستي بخود آدم مربوط نیچيه  سيپل

مملكت حساب , شهر ِهرته آقا
,  دارهیشهردار, آتاب داره, داره
د من فردا بخوام یشا. نكه نشدیا

ابون وا آنم يب خونه بر خيه نجیبرم 
  .شهين آه نمیا, ها

ب خونه ي به نجی چه ربطیآفاش    جوان
  داره سرآار؟

ر آنه ه  میتازه چه فرق. مثال گفتم  سيپل
  .ده  میدوش بو گند

دم دآونش   می رضایكیمن   ط فروشيبل
 هم امضاء یاز اهال. نجا باشهیا

  .آنم  میجمع
 هر ی امضاء مگه واسه یب, امضاء سيپل

شه امضاء جمع آرد؟   مییعمله ا
, آتاب داره, امضام حساب داره

د من یشا, شهي آه نمین جوريهم
فردا دلم خواست برم آه امضاء 

.  بشمیس آالنتريئجمع آنم آه ر
  ...ا ید بساطشو جمع آنه یا بای
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 قاچ یك طالبیبا (سالم آاظم خان  آفاش
ط يك پاره به بلیشود    میشده وارد
ط فروش آن را يبل, دهد   میفروش

آاظم , آند   میبه آاظم خان تعارف
ب درآورده آن را ي از جییخان چاقو

 مي درشت تقسیبه دو لغزه 
  .)اندازد   میآند پوست را دور  می

ه ین آشغاالرو ی ایخوايباالخره نم  سيپل
آفاش (؟ ی گم و گور آنییجا

ط فروش يس را از بلي پلیآفش ها
  .)رديگ   مین نعلیدن آخري آوبیبرا

مال خودم آه , مال مردمه سرآار آفاش
 ط فروشيگر به بلیك پاره دی(س ين

صبح ) ماند   میانیدهد آه تا پا  می
 یقبادي آیآقا, یرفتم شهردار

 گفت تا شنبه اجازه اش رو واسم
  . خرج آردم سرآاریآل. سهینو می

  .جمعش آن  سيپل
  .خواد درست بشهينم_ اد ينم. نه  رمرد يپ
  .جمعش آن  سيپل

ست يشه آه نيش,  شهینم آفاش
   ...یقبادي آیآقا, بادش آنم

  .گم جمعش آنيم  سيپل
  بهانهینكه پیسرآار شما مثل ا    جوان

  ن؟یگرد می
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جمعش _ ست آقا يبشما مربوط ن  سيپل
  .آن

 _ یشنويمگه نم. تونهيگه نم  می   جوان
  .تونهيالبد نم

ل يآدم زنده وآ. شما دخالت نكن آقا  سيپل
  .خوادينم

  .تونميبخدا نم, تونم سرآاريمن نم آفاش
 جاده را نگاه(شه ينه درست نم  رمرد يپ

  .)آند  می
سندان را از خاك (جمعش آن , االی  سيپل

. آوبد   میآشد و به دآه   میرونيب
  .)زدیر   میآفش ها فرو

 .گه مهلت بدهیسرآار چند روز د ط فروشيبل
  .رهيگ  میگه اجازشو می

 یشما حق ندار) تند و پرخاشگر(    جوان
  .ینطور تا آنیك آدم ایبا 

دم آه حق ين لباسارو پوشیا  سيپل
ن حرف ها هم یا. داشته باشم

  .ت آقاه حضریادیواسه دهن تو ز
گه به ید, رهيگ  میگه اجازشو  می   جوان

شما حق .  دارهیشما چه ربط
  . تو دآهی سندونو ول آنینداشت

گه یسرآار چند روز د_ ن يآقا ول آن  آفاش
بخدا , تونميمن نم. مهلت بده

  .تونمينم
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  .جمع آن, شهينم  سيپل
  .كنهيجمع نم) تند و مهاجم(    جوان
 یت آنگه دخالیك دفعه دیاگر   سيپل

  .زنم تو دهنت می
) فشارد   میس راي پلیقه ی(    جوان

  ؟ی احمق مگه تو چكاره ایكه يمرت
  دون؟  میا چالهیستگاهه ینجا ایا رمرديپ
  .ی قرتیخه مو ول آن ولد زنای  سيپل
) زند   میبه طرف اتوبوس داد(  ط فروشيبل

  .اآبرآقا_  اآبرآقا یآها
 آقا ول آن) آند   میآن ها را سوا(  آفاش

 از یس را با حالتي پلیقه یو خود (
سرآار ) رديگ   مییخشونت و ناتوان

  .تونمينم
  لگدیر ضربه هایس دآه را زيپل(  

 استخوان یدآه رو, شكند  می
 یو فرومیراد, خوابد   می خودیبند

  .)شكند   میافتد و
تونم يگفتم نم) رانیمبهوت و و(  آفاش

 دارد و بر ی را برمیسنگ(, سرآار
  .تونميگفتم نم) آوبد   میخود

به . (یآن   میتا عصر بساطتو جمع سيپل
 فیشمام با من تشر) جوان
گه پاتو تو آفش آدم ی تا دیار می
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 دیپاگون خود را با تهد. (یدولت نكن
  .)آند  می

 ی شده داداشیچ) شود   میوارد( اآبرآقا
 یشه ببخشينم_ گم ها   می_

  سرآار؟
 ییطاد حاتم يبخش   می آهیاون سيپل

  .بود
  درستیپس آ) به اآبرآقا( رمرديپ

 گرما ید توی بایتا آ. شه می
  .ستمیوا

 من چه _ ی بپزیتا وقت) یعصبان(  اآبرآقا
 یگه خرابینه ديماش, دونم می
ل آارش یآفاش آهسته وسا. (داره

  .)آند   میرا جمع
  .فتيراه ب سيپل
 یببخش آاظم خان شما بزرگوارط فروشيبل

  .آن
, نه پدر) آشد   می رادستش(    جوان

  .) رودیم(ولش آن 
د یبا. یكه آب بخورم داداشيه چی  اآبرآقا

 یكین یا.  آقا برسهین عليماش
 یكی. طهي خیليوضعش خ

  .خواد خودشو بكشه می
مثل (اد ينم_ اد يخواد بينم_ نه   رمرد يپ

, مردمو مسخره آردن) وانه هاید
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مردمو مسخره , مسخره آردن
  .) رودیم(آردن 

رو به . آورد   می اآبرآقا آبیبرا(   ط فروشيبل
, ادهین زيزم, باآت نباشه) آفاش
  .گهیخوب د

نارو یا, یرم آالنتر  می منیداداش آفاش
  .)شود   میبا دوچرخه دور(بپا 

ه قلبش احساس يدر ناح(   ط فروشيبل
مواظب دهنت ) آند   مییگرفتگ

ه حرف مفت از ی یباش تا بجنب
ا همون آشن و ب  میرونيدهنت ب
همه شون . زنن  میبه دارت
  .همه شون, مفتشن

ن آوزتو بده ببرم یا, یول آن داداش  اآبرآقا
) رديگ   میآوزه را (یواسه آقامرتض

  .) رودیم( هالك شد یاز تشنگ
 ,رديگ   میقلبش بشدت(  ط فروشيبل

 ینم, خواهد اآبرآقا را صدا بزند  می
ه ي زندگی هیه.) ندينش   می.تواند
سته ي تو گرما وامیه روزی_ گه ید
 یسرش رو, رو به آفتابگردان ها(
  .)شود   می باجه خمیواره ید

  
      تابستان چهل و پنج


