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یاسر
)نوشته فرحناز غالمپور کاشی(

زمستان	بود	وهوای	آلوده،	مه	آلود	به	نظر	می	رسید.	مردم	دوست	داشتند	اینطوری	فکر	
کنند.	چراغ	قرمز	روی	عدد	6	مانده	بود.	یاسر	با	قدمهای	تندی	خیابانهای	میانه	شهر	
را	طی	می	کرد.	تو	ذهنش	همه	چیز	دست	به	دست	هم	می	داد	تا	ترس	را	دامنگیرش	
کند.	یاد	خواهر	کوچکش	افتاد.	حتما	دیشب	منتظرش	بوده.	این	راه	بسیار	طوالنی	تر	
از	چیزی	بود	که	فکر	می	کرد.	پاهاش	مثل	آهن	سفت	شده	بود	ولی	آهنی	که	باهاش	
نمی	توانست	ضربه	ای	بزنه،	به	این	موضوع	فکر	کرد.	هر	لحظه	منتظر	بود	یک	ماشین	
کنار	پاش	توقف	کند،	کسی	ازش	پیاده	بشود	و	محکم	بازوش	را	بگیره	و	با	کنایه	بگه:	

برادر،	کجا؟	
کسی	سخت	بهش	تنه	زد	و	او	یک	لحظه	نفسش	برید.	وسط	پیاده	رو	پهن	انقالب	
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ایستاد،	احساس	کرد	باید	بایستد.	خودش	را	از	باال	دید	که	با	یک	حرکت	دایره	ای	تنها	
در	میان	آدمهای	منفردی	که	رد	می	شدند،	ایستاده.	سعی	کرد	عزمش	را	جزم	کنه	و	
دوباره	راه	بیفته.	ردیف	میله	های	سبز	دانشگاه،	حواسش	را	پرت	کرده	بود.	صداش	را	
شنید	که	اسمش	را	می	گفت.	وقتی	8	سالش	بود،	یک	بار	این	اتفاق	افتاده	بود.	روی	
سرسره	پارک	قیطریه	اون	باال	کسی	صداش	زده	بود	ولی	هرچه	نگاه	کرده	بود،	آشنایی	

ندیده	بود.
-	یاسر

ایستاد.	صورت	میالد	از	پشت	نرده	های	دانشگاه	معلوم	بود.	حاال	هردو،	روبروی	هم	
در	دو	طرف	میله	ها	قرار	داشتند	و	آهسته	صحبت	می	کردند.

-	داری	کجا	میری؟
-	چرا	صبح	به	این	زودی	اینجایی؟

-	بیا	تو.
-	نمی	تونم.

-	می	تونی	یه	کاری	برام	بکنی؟
کمی	مکث	کرد	و	گفت:	نمی	تونم،	باید	برم.

-	من	نمی	تونم	بیام	بیرون.	اون	باال	دوربین	کذاشتند.	و	به	جایی	بین	شاخه	درختها	
اشاره	کرد.

را	 سرش	 بعد	 و	 شد	 خیره	 ثانیه	 چند	 که	 دید	 را	 خودش	 یاسر	 دوربین،	 منظر	 از	
برگرداند.

-	چیکار	داری؟
-	بیا	تو	دیگه.
-	نمی	تونم.
-	باشه،	برو.

-	از	باالی	نرده	ها	سریع	بیا	اینور.
-	نمیشه.

-	باشه،	خداحافظ.
-	خداحافظ.

شاید	راه	رفتن	تو	یک	شهر	بهتر	از	راه	رفتن	تو	یک	دانشگاه	بود.	ولی	یاسر	تو	دلش	
به	میالد	حسادت	می	کرد.	انگار	که	اون	جاش	خیلی	راحت	تر	بود،	حتی	ظهرها	می	

تونست	نهار	سلف	را	بخورد.
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-	یاسر،	چرا	ظهرها	نمیای	خونه؟
گاهی	احساس	می	کرد	زن	برادرش	کمی	می	شنگه	ولی	فوری	این	فکر	را	از	سرش	
دور	می	کرد.	نمی	دونست	چند	سالشه،	هیچوقت	نپرسیده	بود.	گاهی	به	نظرش	جوون	
می	اومد	و	گاهی	سن	باال.	اگر	پدر	پدربزرگش	زنده	بود،	می	گفت	تو	خیلی	خری،	باید	
ظهرها	بری	خونه.	پدر	پدربزرگش	یک	شازده	بود،	ولی	زن	برادرش	تو	قم	بزرگ	شده	
ایستاد	و	 انگلیسی	رو	پرده	بود.	چند	لحظه	 بود.	نزدیک	سینما	سپیده	بود.	یک	فیلم	
به	پرده	نگاه	کرد.	دلش	اصال	هوای	فیلم	اروپایي	نداشت،	ولی	چهره	هنرپیشه	ها	خیره	
اش	کرده	بود.	به	نظر	خیلی	بی	خیال	می	آمدند.	راه	افتاد	و	هنرپیشه	ها	با	نگاه	ثابت	

سرجاشون	موندند.
پیچ	کوچه	کناری	رستوران	بلوار	را	رد	کرد	و	وارد	بلوار	شد.	یک	مرتبه	همه	چیز	
تغییر	کرد.	انگار	مردم	این	خیابان	مال	سیاره	دیگه	ای	بودند.	چهره	ها	بی	خیال،	آرام	و	

شاد	بودند.	نفس	راحتی	کشید.	غیر	ممکن	بود	در	این	خیابان	گیرش	بیندازند.
از	کنار	پیراشکی	فروشیها	دارد	رد	می	شود.	خیلی	گرسنه	است.	یادش	میاد	از	دیروز	

بعدازظهر	هیچی	نخورده.	پیراشکی	را	می	گیره	و	اولین	گاز	را	می	زند.
-	چقدر	میشه؟

-	باشه	مهمون	من.
صدای	مردی	از	کنار	گوشش	میاد.	سرش	را	برمی	گرداند.	مرد	چاق	و	گنده	ای	با	
ریش	بور	که	خیره	نگاهش	می	کند.	طرز	نگاهش	اون	را	یاد	هنرپیشه	روی	پرده	می	
اندازه.	مرد	گنده	نگاهش	را	از	یاسر	می	گیره	و	مشغول	پول	درآوردن	می	شود.	یاسر	
با	نگاهش	دستهای	مرد	را	دنبال	می	کند.	احساس	می	کند،	پیراشکی	به	انگشتهاش	

چسبیده	و	اون	را	همینطور	باال	نگه	می	دارد.
-	بریم،	برادر؟

زن	 شاید	 افتد:	 می	 میالد	 حرف	 یاد	 پریده،	 بدجور	 صورتش	 رنگ	 زند	 می	 حدس	
برادرت	را	اجیر	کنند،	بگه	با	تو	رابطه	داشته.	رابطه	نداشتی	که،	داشتی؟
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میالد

زمستان	بود	وهوای	آلوده،	مه	آلود	به	نظر	می	رسید.	مردم	دوست	داشتند	اینطوری	
فکر	کنند.	چراغ	قرمز	روی	عدد	6	مانده	بود.	میالد	با	قدمهای	تندی	خیابانهای	میانه	
را	 ترس	 تا	 داد	 می	 هم	 دست	 به	 دست	 چیز	 همه	 ذهنش	 تو	 کرد.	 می	 طی	 را	 شهر	
دامنگیرش	کند.	یاد	خواهر	کوچکش	افتاد.	حتما	دیشب	منتظرش	بوده.	این	راه	بسیار	
طوالنی	تر	از	چیزی	بود	که	فکر	می	کرد.	پاهاش	مثل	آهن	سفت	شده	بود	ولی	آهنی	
که	باهاش	نمی	توانست	ضربه	ای	بزنه،	به	این	موضوع	فکر	کرد.	هر	لحظه	منتظر	بود	
یک	ماشین	کنار	پاش	توقف	کند،	کسی	ازش	پیاده	بشود	و	محکم	بازوش	را	بگیره	و	با	

کنایه	بگه:	برادر،	کجا؟	
کسی	سخت	بهش	تنه	زد	و	او	یک	لحظه	نفسش	برید.	وسط	پیاده	رو	پهن	انقالب	
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ایستاد،	احساس	کرد	باید	بایستد.	خودش	را	از	باال	دید	که	با	یک	حرکت	دایره	ای	تنها	
در	میان	آدمهای	منفردی	که	رد	می	شدند،	ایستاده.	سعی	کرد	عزمش	را	جزم	کنه	و	
دوباره	راه	بیفته.	ردیف	میله	های	سبز	دانشگاه،	حواسش	را	پرت	کرده	بود.	صداش	را	
شنید	که	اسمش	را	می	گفت.	وقتی	8	سالش	بود،	یک	بار	این	اتفاق	افتاده	بود.	روی	
سرسره	پارک	قیطریه	اون	باال	کسی	صداش	زده	بود	ولی	هرچه	نگاه	کرده	بود،	آشنایی	

ندیده	بود.
-	میالد

ایستاد.	صورت	حمید	از	پشت	نرده	های	دانشگاه	معلوم	بود.	حاال	هردو،	روبروی	هم	
در	دو	طرف	میله	ها	قرار	داشتند	و	آهسته	صحبت	می	کردند.

-	داری	کجا	میری؟
-	چرا	صبح	به	این	زودی	اینجایی؟

-	بیا	تو.
-	نمی	تونم.

-	می	تونی	یه	کاری	برام	بکنی؟
کمی	مکث	کرد	و	گفت:	نمی	تونم،	باید	برم.

-	من	نمی	تونم	بیام	بیرون.	اون	باال	دوربین	کذاشتند.	و	به	جایی	بین	شاخه	درختها	
اشاره	کرد.

را	 سرش	 بعد	 و	 شد	 خیره	 ثانیه	 چند	 که	 دید	 را	 خودش	 میالد	 دوربین،	 منظر	 از	
برگرداند.

-	چیکار	داری؟
-	بیا	تو	دیگه.
-	نمی	تونم.
-	باشه،	برو.

-	از	باالی	نرده	ها	سریع	بیا	اینور.
-	نمیشه.

-	باشه،	خداحافظ.
-	خداحافظ.

شاید	راه	رفتن	تو	یک	شهر	بهتر	از	راه	رفتن	تو	یک	دانشگاه	بود.	ولی	میالد	تو	دلش	
به	حمید	حسادت	می	کرد.	انگار	که	اون	جاش	خیلی	راحت	تر	بود،	حتی	ظهرها	می	

تونست	نهار	سلف	را	بخورد.
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-	میالد،	چرا	ظهرها	نمیای	خونه؟
گاهی	احساس	می	کرد	زن	برادرش	کمی	می	شنگه	ولی	فوری	این	فکر	را	از	سرش	
دور	می	کرد.	نمی	دونست	چند	سالشه،	هیچوقت	نپرسیده	بود.	گاهی	به	نظرش	جوون	
می	اومد	و	گاهی	سن	باال.	اگر	پدر	پدربزرگش	زنده	بود،	می	گفت	تو	خیلی	خری،	باید	
ظهرها	بری	خونه.	پدر	پدربزرگش	یک	شازده	بود،	ولی	زن	برادرش	تو	قم	بزرگ	شده	
ایستاد	و	 انگلیسی	رو	پرده	بود.	چند	لحظه	 بود.	نزدیک	سینما	سپیده	بود.	یک	فیلم	
به	پرده	نگاه	کرد.	دلش	اصال	هوای	فیلم	اروپایي	نداشت،	ولی	چهره	هنرپیشه	ها	خیره	
اش	کرده	بود.	به	نظر	خیلی	بی	خیال	می	آمدند.	راه	افتاد	و	هنرپیشه	ها	با	نگاه	ثابت	

سرجاشون	موندند.
پیچ	کوچه	کناری	رستوران	بلوار	را	رد	کرد	و	وارد	بلوار	شد.	یک	مرتبه	همه	چیز	
تغییر	کرد.	انگار	مردم	این	خیابان	مال	سیاره	دیگه	ای	بودند.	چهره	ها	بی	خیال،	آرام	و	

شاد	بودند.	نفس	راحتی	کشید.	غیر	ممکن	بود	در	این	خیابان	گیرش	بیندازند.
از	کنار	پیراشکی	فروشیها	دارد	رد	می	شود.	خیلی	گرسنه	است.	یادش	میاد	از	دیروز	

بعدازظهر	هیچی	نخورده.	پیراشکی	را	می	گیره	و	اولین	گاز	را	می	زند.
-	چقدر	میشه؟

-	باشه	مهمون	من.
صدای	مردی	از	کنار	گوشش	میاد.	سرش	را	برمی	گرداند.	مرد	چاق	و	گنده	ای	با	
ریش	بور	که	خیره	نگاهش	می	کند.	طرز	نگاهش	اون	را	یاد	هنرپیشه	روی	پرده	می	
اندازه.	مرد	گنده	نگاهش	را	از	میالد	می	گیره	و	مشغول	پول	درآوردن	می	شود.	میالد	
با	نگاهش	دستهای	مرد	را	دنبال	می	کند.	احساس	می	کند،	پیراشکی	به	انگشتهاش	

چسبیده	و	اون	را	همینطور	باال	نگه	می	دارد.
-	بریم،	برادر؟

زن	 شاید	 افتد:	 می	 یاد	حرف	حمید	 پریده،	 بدجور	 رنگ	صورتش	 زند	 می	 حدس	
برادرت	را	اجیر	کنند،	بگه	با	تو	رابطه	داشته.	رابطه	نداشتی	که،	داشتی؟
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حمید

زمستان	بود	وهوای	آلوده،	مه	آلود	به	نظر	می	رسید.	مردم	دوست	داشتند	اینطوری	
فکر	کنند.	چراغ	قرمز	روی	عدد	6	مانده	بود.	حمید	با	قدمهای	تندی	خیابانهای	میانه	
را	 ترس	 تا	 داد	 می	 هم	 دست	 به	 دست	 چیز	 همه	 ذهنش	 تو	 کرد.	 می	 طی	 را	 شهر	
دامنگیرش	کند.	یاد	خواهر	کوچکش	افتاد.	حتما	دیشب	منتظرش	بوده.	این	راه	بسیار	
طوالنی	تر	از	چیزی	بود	که	فکر	می	کرد.	پاهاش	مثل	آهن	سفت	شده	بود	ولی	آهنی	
که	باهاش	نمی	توانست	ضربه	ای	بزنه،	به	این	موضوع	فکر	کرد.	هر	لحظه	منتظر	بود	
یک	ماشین	کنار	پاش	توقف	کند،	کسی	ازش	پیاده	بشود	و	محکم	بازوش	را	بگیره	و	با	

کنایه	بگه:	برادر،	کجا؟	
کسی	سخت	بهش	تنه	زد	و	او	یک	لحظه	نفسش	برید.	وسط	پیاده	رو	پهن	انقالب	
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ایستاد،	احساس	کرد	باید	بایستد.	خودش	را	از	باال	دید	که	با	یک	حرکت	دایره	ای	تنها	
در	میان	آدمهای	منفردی	که	رد	می	شدند،	ایستاده.	سعی	کرد	عزمش	را	جزم	کنه	و	
دوباره	راه	بیفته.	ردیف	میله	های	سبز	دانشگاه،	حواسش	را	پرت	کرده	بود.	صداش	را	
شنید	که	اسمش	را	می	گفت.	وقتی	8	سالش	بود،	یک	بار	این	اتفاق	افتاده	بود.	روی	
سرسره	پارک	قیطریه	اون	باال	کسی	صداش	زده	بود	ولی	هرچه	نگاه	کرده	بود،	آشنایی	

ندیده	بود.
-	حمید

ایستاد.	صورت	مسعود	از	پشت	نرده	های	دانشگاه	معلوم	بود.	حاال	هردو،	روبروی	هم	
در	دو	طرف	میله	ها	قرار	داشتند	و	آهسته	صحبت	می	کردند.

-	داری	کجا	میری؟
-	چرا	صبح	به	این	زودی	اینجایی؟

-	بیا	تو.
-	نمی	تونم.

-	می	تونی	یه	کاری	برام	بکنی؟
کمی	مکث	کرد	و	گفت:	نمی	تونم،	باید	برم.

-	من	نمی	تونم	بیام	بیرون.	اون	باال	دوربین	کذاشتند.	و	به	جایی	بین	شاخه	درختها	
اشاره	کرد.

را	 بعد	سرش	 و	 ثانیه	خیره	شد	 چند	 که	 دید	 را	 دوربین،	حمید	خودش	 منظر	 از	
برگرداند.

-	چیکار	داری؟
-	بیا	تو	دیگه.
-	نمی	تونم.
-	باشه،	برو.

-	از	باالی	نرده	ها	سریع	بیا	اینور.
-	نمیشه.

-	باشه،	خداحافظ.
-	خداحافظ.

شاید	راه	رفتن	تو	یک	شهر	بهتر	از	راه	رفتن	تو	یک	دانشگاه	بود.	ولی	حمید	تو	دلش	
به	مسعود	حسادت	می	کرد.	انگار	که	اون	جاش	خیلی	راحت	تر	بود،	حتی	ظهرها	می	

تونست	نهار	سلف	را	بخورد.

18		پنجاه و سه نفر

-	حمید،	چرا	ظهرها	نمیای	خونه؟
گاهی	احساس	می	کرد	زن	برادرش	کمی	می	شنگه	ولی	فوری	این	فکر	را	از	سرش	
دور	می	کرد.	نمی	دونست	چند	سالشه،	هیچوقت	نپرسیده	بود.	گاهی	به	نظرش	جوون	
می	اومد	و	گاهی	سن	باال.	اگر	پدر	پدربزرگش	زنده	بود،	می	گفت	تو	خیلی	خری،	باید	
ظهرها	بری	خونه.	پدر	پدربزرگش	یک	شازده	بود،	ولی	زن	برادرش	تو	قم	بزرگ	شده	
ایستاد	و	 انگلیسی	رو	پرده	بود.	چند	لحظه	 بود.	نزدیک	سینما	سپیده	بود.	یک	فیلم	
به	پرده	نگاه	کرد.	دلش	اصال	هوای	فیلم	اروپایي	نداشت،	ولی	چهره	هنرپیشه	ها	خیره	
اش	کرده	بود.	به	نظر	خیلی	بی	خیال	می	آمدند.	راه	افتاد	و	هنرپیشه	ها	با	نگاه	ثابت	

سرجاشون	موندند.
پیچ	کوچه	کناری	رستوران	بلوار	را	رد	کرد	و	وارد	بلوار	شد.	یک	مرتبه	همه	چیز	
تغییر	کرد.	انگار	مردم	این	خیابان	مال	سیاره	دیگه	ای	بودند.	چهره	ها	بی	خیال،	آرام	و	

شاد	بودند.	نفس	راحتی	کشید.	غیر	ممکن	بود	در	این	خیابان	گیرش	بیندازند.
از	کنار	پیراشکی	فروشیها	دارد	رد	می	شود.	خیلی	گرسنه	است.	یادش	میاد	از	دیروز	

بعدازظهر	هیچی	نخورده.	پیراشکی	را	می	گیره	و	اولین	گاز	را	می	زند.
-	چقدر	میشه؟

-	باشه	مهمون	من.
صدای	مردی	از	کنار	گوشش	میاد.	سرش	را	برمی	گرداند.	مرد	چاق	و	گنده	ای	با	
ریش	بور	که	خیره	نگاهش	می	کند.	طرز	نگاهش	اون	را	یاد	هنرپیشه	روی	پرده	می	
اندازه.	مرد	گنده	نگاهش	را	از	حمید	می	گیره	و	مشغول	پول	درآوردن	می	شود.	حمید	
با	نگاهش	دستهای	مرد	را	دنبال	می	کند.	احساس	می	کند،	پیراشکی	به	انگشتهاش	

چسبیده	و	اون	را	همینطور	باال	نگه	می	دارد.
-	بریم،	برادر؟

افتد:	شاید	زن	 یاد	حرف	مسعود	می	 حدس	می	زند	رنگ	صورتش	بدجور	پریده،	
برادرت	را	اجیر	کنند،	بگه	با	تو	رابطه	داشته.	رابطه	نداشتی	که،	داشتی؟
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مسعود

زمستان	بود	وهوای	آلوده،	مه	آلود	به	نظر	می	رسید.	مردم	دوست	داشتند	اینطوری	
خیابانهای	 تندی	 قدمهای	 با	 مسعود	 بود.	 مانده	 	6 عدد	 روی	 قرمز	 چراغ	 کنند.	 فکر	
میانه	شهر	را	طی	می	کرد.	تو	ذهنش	همه	چیز	دست	به	دست	هم	می	داد	تا	ترس	را	
دامنگیرش	کند.	یاد	خواهر	کوچکش	افتاد.	حتما	دیشب	منتظرش	بوده.	این	راه	بسیار	
طوالنی	تر	از	چیزی	بود	که	فکر	می	کرد.	پاهاش	مثل	آهن	سفت	شده	بود	ولی	آهنی	
که	باهاش	نمی	توانست	ضربه	ای	بزنه،	به	این	موضوع	فکر	کرد.	هر	لحظه	منتظر	بود	
یک	ماشین	کنار	پاش	توقف	کند،	کسی	ازش	پیاده	بشود	و	محکم	بازوش	را	بگیره	و	با	

کنایه	بگه:	برادر،	کجا؟	
کسی	سخت	بهش	تنه	زد	و	او	یک	لحظه	نفسش	برید.	وسط	پیاده	رو	پهن	انقالب	
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ایستاد،	احساس	کرد	باید	بایستد.	خودش	را	از	باال	دید	که	با	یک	حرکت	دایره	ای	تنها	
در	میان	آدمهای	منفردی	که	رد	می	شدند،	ایستاده.	سعی	کرد	عزمش	را	جزم	کنه	و	
دوباره	راه	بیفته.	ردیف	میله	های	سبز	دانشگاه،	حواسش	را	پرت	کرده	بود.	صداش	را	
شنید	که	اسمش	را	می	گفت.	وقتی	8	سالش	بود،	یک	بار	این	اتفاق	افتاده	بود.	روی	
سرسره	پارک	قیطریه	اون	باال	کسی	صداش	زده	بود	ولی	هرچه	نگاه	کرده	بود،	آشنایی	

ندیده	بود.
-	مسعود

ایستاد.	صورت	فرهاد	از	پشت	نرده	های	دانشگاه	معلوم	بود.	حاال	هردو،	روبروی	هم	
در	دو	طرف	میله	ها	قرار	داشتند	و	آهسته	صحبت	می	کردند.

-	داری	کجا	میری؟
-	چرا	صبح	به	این	زودی	اینجایی؟

-	بیا	تو.
-	نمی	تونم.

-	می	تونی	یه	کاری	برام	بکنی؟
کمی	مکث	کرد	و	گفت:	نمی	تونم،	باید	برم.

-	من	نمی	تونم	بیام	بیرون.	اون	باال	دوربین	کذاشتند.	و	به	جایی	بین	شاخه	درختها	
اشاره	کرد.

را	 بعد	سرش	 و	 ثانیه	خیره	شد	 را	دید	که	چند	 از	منظر	دوربین،	مسعود	خودش	
برگرداند.

-	چیکار	داری؟
-	بیا	تو	دیگه.
-	نمی	تونم.
-	باشه،	برو.

-	از	باالی	نرده	ها	سریع	بیا	اینور.
-	نمیشه.

-	باشه،	خداحافظ.
-	خداحافظ.

شاید	راه	رفتن	تو	یک	شهر	بهتر	از	راه	رفتن	تو	یک	دانشگاه	بود.	ولی	مسعود	تو	دلش	
به	فرهاد	حسادت	می	کرد.	انگار	که	اون	جاش	خیلی	راحت	تر	بود،	حتی	ظهرها	می	

تونست	نهار	سلف	را	بخورد.
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-	مسعود،	چرا	ظهرها	نمیای	خونه؟
گاهی	احساس	می	کرد	زن	برادرش	کمی	می	شنگه	ولی	فوری	این	فکر	را	از	سرش	
دور	می	کرد.	نمی	دونست	چند	سالشه،	هیچوقت	نپرسیده	بود.	گاهی	به	نظرش	جوون	
می	اومد	و	گاهی	سن	باال.	اگر	پدر	پدربزرگش	زنده	بود،	می	گفت	تو	خیلی	خری،	باید	
ظهرها	بری	خونه.	پدر	پدربزرگش	یک	شازده	بود،	ولی	زن	برادرش	تو	قم	بزرگ	شده	
ایستاد	و	 انگلیسی	رو	پرده	بود.	چند	لحظه	 بود.	نزدیک	سینما	سپیده	بود.	یک	فیلم	
به	پرده	نگاه	کرد.	دلش	اصال	هوای	فیلم	اروپایي	نداشت،	ولی	چهره	هنرپیشه	ها	خیره	
اش	کرده	بود.	به	نظر	خیلی	بی	خیال	می	آمدند.	راه	افتاد	و	هنرپیشه	ها	با	نگاه	ثابت	

سرجاشون	موندند.
پیچ	کوچه	کناری	رستوران	بلوار	را	رد	کرد	و	وارد	بلوار	شد.	یک	مرتبه	همه	چیز	
تغییر	کرد.	انگار	مردم	این	خیابان	مال	سیاره	دیگه	ای	بودند.	چهره	ها	بی	خیال،	آرام	و	

شاد	بودند.	نفس	راحتی	کشید.	غیر	ممکن	بود	در	این	خیابان	گیرش	بیندازند.
از	کنار	پیراشکی	فروشیها	دارد	رد	می	شود.	خیلی	گرسنه	است.	یادش	میاد	از	دیروز	

بعدازظهر	هیچی	نخورده.	پیراشکی	را	می	گیره	و	اولین	گاز	را	می	زند.
-	چقدر	میشه؟

-	باشه	مهمون	من.
صدای	مردی	از	کنار	گوشش	میاد.	سرش	را	برمی	گرداند.	مرد	چاق	و	گنده	ای	با	
ریش	بور	که	خیره	نگاهش	می	کند.	طرز	نگاهش	اون	را	یاد	هنرپیشه	روی	پرده	می	
اندازه.	مرد	گنده	نگاهش	را	از	مسعود	می	گیره	و	مشغول	پول	درآوردن	می	شود.	مسعود	
با	نگاهش	دستهای	مرد	را	دنبال	می	کند.	احساس	می	کند،	پیراشکی	به	انگشتهاش	

چسبیده	و	اون	را	همینطور	باال	نگه	می	دارد.
-	بریم،	برادر؟

زن	 شاید	 افتد:	 می	 فرهاد	 یاد	حرف	 پریده،	 بدجور	 رنگ	صورتش	 زند	 می	 حدس	
برادرت	را	اجیر	کنند،	بگه	با	تو	رابطه	داشته.	رابطه	نداشتی	که،	داشتی؟
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فرهاد

زمستان	بود	وهوای	آلوده،	مه	آلود	به	نظر	می	رسید.	مردم	دوست	داشتند	اینطوری	
فکر	کنند.	چراغ	قرمز	روی	عدد	6	مانده	بود.	فرهاد	با	قدمهای	تندی	خیابانهای	میانه	
را	 ترس	 تا	 داد	 می	 هم	 دست	 به	 دست	 چیز	 همه	 ذهنش	 تو	 کرد.	 می	 طی	 را	 شهر	
دامنگیرش	کند.	یاد	خواهر	کوچکش	افتاد.	حتما	دیشب	منتظرش	بوده.	این	راه	بسیار	
طوالنی	تر	از	چیزی	بود	که	فکر	می	کرد.	پاهاش	مثل	آهن	سفت	شده	بود	ولی	آهنی	
که	باهاش	نمی	توانست	ضربه	ای	بزنه،	به	این	موضوع	فکر	کرد.	هر	لحظه	منتظر	بود	
یک	ماشین	کنار	پاش	توقف	کند،	کسی	ازش	پیاده	بشود	و	محکم	بازوش	را	بگیره	و	با	

کنایه	بگه:	برادر،	کجا؟	
کسی	سخت	بهش	تنه	زد	و	او	یک	لحظه	نفسش	برید.	وسط	پیاده	رو	پهن	انقالب	
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ایستاد،	احساس	کرد	باید	بایستد.	خودش	را	از	باال	دید	که	با	یک	حرکت	دایره	ای	تنها	
در	میان	آدمهای	منفردی	که	رد	می	شدند،	ایستاده.	سعی	کرد	عزمش	را	جزم	کنه	و	
دوباره	راه	بیفته.	ردیف	میله	های	سبز	دانشگاه،	حواسش	را	پرت	کرده	بود.	صداش	را	
شنید	که	اسمش	را	می	گفت.	وقتی	8	سالش	بود،	یک	بار	این	اتفاق	افتاده	بود.	روی	
سرسره	پارک	قیطریه	اون	باال	کسی	صداش	زده	بود	ولی	هرچه	نگاه	کرده	بود،	آشنایی	

ندیده	بود.
-	فرهاد

ایستاد.	صورت	صادق	از	پشت	نرده	های	دانشگاه	معلوم	بود.	حاال	هردو،	روبروی	هم	
در	دو	طرف	میله	ها	قرار	داشتند	و	آهسته	صحبت	می	کردند.

-	داری	کجا	میری؟
-	چرا	صبح	به	این	زودی	اینجایی؟

-	بیا	تو.
-	نمی	تونم.

-	می	تونی	یه	کاری	برام	بکنی؟
کمی	مکث	کرد	و	گفت:	نمی	تونم،	باید	برم.

-	من	نمی	تونم	بیام	بیرون.	اون	باال	دوربین	کذاشتند.	و	به	جایی	بین	شاخه	درختها	
اشاره	کرد.

را	 بعد	سرش	 و	 شد	 خیره	 ثانیه	 چند	 که	 دید	 را	 فرهاد	خودش	 دوربین،	 منظر	 از	
برگرداند.

-	چیکار	داری؟
-	بیا	تو	دیگه.
-	نمی	تونم.
-	باشه،	برو.

-	از	باالی	نرده	ها	سریع	بیا	اینور.
-	نمیشه.

-	باشه،	خداحافظ.
-	خداحافظ.

شاید	راه	رفتن	تو	یک	شهر	بهتر	از	راه	رفتن	تو	یک	دانشگاه	بود.	ولی	فرهاد	تو	دلش	
به	صادق	حسادت	می	کرد.	انگار	که	اون	جاش	خیلی	راحت	تر	بود،	حتی	ظهرها	می	

تونست	نهار	سلف	را	بخورد.

26		پنجاه و سه نفر

-	فرهاد،	چرا	ظهرها	نمیای	خونه؟
گاهی	احساس	می	کرد	زن	برادرش	کمی	می	شنگه	ولی	فوری	این	فکر	را	از	سرش	
دور	می	کرد.	نمی	دونست	چند	سالشه،	هیچوقت	نپرسیده	بود.	گاهی	به	نظرش	جوون	
می	اومد	و	گاهی	سن	باال.	اگر	پدر	پدربزرگش	زنده	بود،	می	گفت	تو	خیلی	خری،	باید	
ظهرها	بری	خونه.	پدر	پدربزرگش	یک	شازده	بود،	ولی	زن	برادرش	تو	قم	بزرگ	شده	
ایستاد	و	 انگلیسی	رو	پرده	بود.	چند	لحظه	 بود.	نزدیک	سینما	سپیده	بود.	یک	فیلم	
به	پرده	نگاه	کرد.	دلش	اصال	هوای	فیلم	اروپایي	نداشت،	ولی	چهره	هنرپیشه	ها	خیره	
اش	کرده	بود.	به	نظر	خیلی	بی	خیال	می	آمدند.	راه	افتاد	و	هنرپیشه	ها	با	نگاه	ثابت	

سرجاشون	موندند.
پیچ	کوچه	کناری	رستوران	بلوار	را	رد	کرد	و	وارد	بلوار	شد.	یک	مرتبه	همه	چیز	
تغییر	کرد.	انگار	مردم	این	خیابان	مال	سیاره	دیگه	ای	بودند.	چهره	ها	بی	خیال،	آرام	و	

شاد	بودند.	نفس	راحتی	کشید.	غیر	ممکن	بود	در	این	خیابان	گیرش	بیندازند.
از	کنار	پیراشکی	فروشیها	دارد	رد	می	شود.	خیلی	گرسنه	است.	یادش	میاد	از	دیروز	

بعدازظهر	هیچی	نخورده.	پیراشکی	را	می	گیره	و	اولین	گاز	را	می	زند.
-	چقدر	میشه؟

-	باشه	مهمون	من.
صدای	مردی	از	کنار	گوشش	میاد.	سرش	را	برمی	گرداند.	مرد	چاق	و	گنده	ای	با	
ریش	بور	که	خیره	نگاهش	می	کند.	طرز	نگاهش	اون	را	یاد	هنرپیشه	روی	پرده	می	
اندازه.	مرد	گنده	نگاهش	را	از	فرهاد	می	گیره	و	مشغول	پول	درآوردن	می	شود.	فرهاد	
با	نگاهش	دستهای	مرد	را	دنبال	می	کند.	احساس	می	کند،	پیراشکی	به	انگشتهاش	

چسبیده	و	اون	را	همینطور	باال	نگه	می	دارد.
-	بریم،	برادر؟

زن	 شاید	 افتد:	 می	 یاد	حرف	صادق	 پریده،	 بدجور	 رنگ	صورتش	 زند	 می	 حدس	
برادرت	را	اجیر	کنند،	بگه	با	تو	رابطه	داشته.	رابطه	نداشتی	که،	داشتی؟
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صادق

زمستان	بود	وهوای	آلوده،	مه	آلود	به	نظر	می	رسید.	مردم	دوست	داشتند	اینطوری	
فکر	کنند.	چراغ	قرمز	روی	عدد	6	مانده	بود.	صادق	با	قدمهای	تندی	خیابانهای	میانه	
را	 ترس	 تا	 داد	 می	 هم	 دست	 به	 دست	 چیز	 همه	 ذهنش	 تو	 کرد.	 می	 طی	 را	 شهر	
دامنگیرش	کند.	یاد	خواهر	کوچکش	افتاد.	حتما	دیشب	منتظرش	بوده.	این	راه	بسیار	
طوالنی	تر	از	چیزی	بود	که	فکر	می	کرد.	پاهاش	مثل	آهن	سفت	شده	بود	ولی	آهنی	
که	باهاش	نمی	توانست	ضربه	ای	بزنه،	به	این	موضوع	فکر	کرد.	هر	لحظه	منتظر	بود	
یک	ماشین	کنار	پاش	توقف	کند،	کسی	ازش	پیاده	بشود	و	محکم	بازوش	را	بگیره	و	با	

کنایه	بگه:	برادر،	کجا؟	
کسی	سخت	بهش	تنه	زد	و	او	یک	لحظه	نفسش	برید.	وسط	پیاده	رو	پهن	انقالب	
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ایستاد،	احساس	کرد	باید	بایستد.	خودش	را	از	باال	دید	که	با	یک	حرکت	دایره	ای	تنها	
در	میان	آدمهای	منفردی	که	رد	می	شدند،	ایستاده.	سعی	کرد	عزمش	را	جزم	کنه	و	
دوباره	راه	بیفته.	ردیف	میله	های	سبز	دانشگاه،	حواسش	را	پرت	کرده	بود.	صداش	را	
شنید	که	اسمش	را	می	گفت.	وقتی	8	سالش	بود،	یک	بار	این	اتفاق	افتاده	بود.	روی	
سرسره	پارک	قیطریه	اون	باال	کسی	صداش	زده	بود	ولی	هرچه	نگاه	کرده	بود،	آشنایی	

ندیده	بود.
-	صادق

ایستاد.	صورت	محمد	از	پشت	نرده	های	دانشگاه	معلوم	بود.	حاال	هردو،	روبروی	هم	
در	دو	طرف	میله	ها	قرار	داشتند	و	آهسته	صحبت	می	کردند.

-	داری	کجا	میری؟
-	چرا	صبح	به	این	زودی	اینجایی؟

-	بیا	تو.
-	نمی	تونم.

-	می	تونی	یه	کاری	برام	بکنی؟
کمی	مکث	کرد	و	گفت:	نمی	تونم،	باید	برم.

-	من	نمی	تونم	بیام	بیرون.	اون	باال	دوربین	کذاشتند.	و	به	جایی	بین	شاخه	درختها	
اشاره	کرد.

را	 بعد	سرش	 و	 ثانیه	خیره	شد	 که	چند	 دید	 را	 دوربین،	صادق	خودش	 منظر	 از	
برگرداند.

-	چیکار	داری؟
-	بیا	تو	دیگه.
-	نمی	تونم.
-	باشه،	برو.

-	از	باالی	نرده	ها	سریع	بیا	اینور.
-	نمیشه.

-	باشه،	خداحافظ.
-	خداحافظ.

شاید	راه	رفتن	تو	یک	شهر	بهتر	از	راه	رفتن	تو	یک	دانشگاه	بود.	ولی	صادق	تو	دلش	
به	محمد	حسادت	می	کرد.	انگار	که	اون	جاش	خیلی	راحت	تر	بود،	حتی	ظهرها	می	

تونست	نهار	سلف	را	بخورد.
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-	صادق،	چرا	ظهرها	نمیای	خونه؟
گاهی	احساس	می	کرد	زن	برادرش	کمی	می	شنگه	ولی	فوری	این	فکر	را	از	سرش	
دور	می	کرد.	نمی	دونست	چند	سالشه،	هیچوقت	نپرسیده	بود.	گاهی	به	نظرش	جوون	
می	اومد	و	گاهی	سن	باال.	اگر	پدر	پدربزرگش	زنده	بود،	می	گفت	تو	خیلی	خری،	باید	
ظهرها	بری	خونه.	پدر	پدربزرگش	یک	شازده	بود،	ولی	زن	برادرش	تو	قم	بزرگ	شده	
ایستاد	و	 انگلیسی	رو	پرده	بود.	چند	لحظه	 بود.	نزدیک	سینما	سپیده	بود.	یک	فیلم	
به	پرده	نگاه	کرد.	دلش	اصال	هوای	فیلم	اروپایي	نداشت،	ولی	چهره	هنرپیشه	ها	خیره	
اش	کرده	بود.	به	نظر	خیلی	بی	خیال	می	آمدند.	راه	افتاد	و	هنرپیشه	ها	با	نگاه	ثابت	

سرجاشون	موندند.
پیچ	کوچه	کناری	رستوران	بلوار	را	رد	کرد	و	وارد	بلوار	شد.	یک	مرتبه	همه	چیز	
تغییر	کرد.	انگار	مردم	این	خیابان	مال	سیاره	دیگه	ای	بودند.	چهره	ها	بی	خیال،	آرام	و	

شاد	بودند.	نفس	راحتی	کشید.	غیر	ممکن	بود	در	این	خیابان	گیرش	بیندازند.
از	کنار	پیراشکی	فروشیها	دارد	رد	می	شود.	خیلی	گرسنه	است.	یادش	میاد	از	دیروز	

بعدازظهر	هیچی	نخورده.	پیراشکی	را	می	گیره	و	اولین	گاز	را	می	زند.
-	چقدر	میشه؟

-	باشه	مهمون	من.
صدای	مردی	از	کنار	گوشش	میاد.	سرش	را	برمی	گرداند.	مرد	چاق	و	گنده	ای	با	
ریش	بور	که	خیره	نگاهش	می	کند.	طرز	نگاهش	اون	را	یاد	هنرپیشه	روی	پرده	می	
اندازه.	مرد	گنده	نگاهش	را	از	صادق	می	گیره	و	مشغول	پول	درآوردن	می	شود.	صادق	
با	نگاهش	دستهای	مرد	را	دنبال	می	کند.	احساس	می	کند،	پیراشکی	به	انگشتهاش	

چسبیده	و	اون	را	همینطور	باال	نگه	می	دارد.
-	بریم،	برادر؟

زن	 شاید	 افتد:	 می	 یاد	حرف	محمد	 پریده،	 بدجور	 رنگ	صورتش	 زند	 حدس	می	
برادرت	را	اجیر	کنند،	بگه	با	تو	رابطه	داشته.	رابطه	نداشتی	که،	داشتی؟
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محمد

زمستان	بود	وهوای	آلوده،	مه	آلود	به	نظر	می	رسید.	مردم	دوست	داشتند	اینطوری	
فکر	کنند.	چراغ	قرمز	روی	عدد	6	مانده	بود.	محمد	با	قدمهای	تندی	خیابانهای	میانه	
را	 ترس	 تا	 داد	 می	 هم	 دست	 به	 دست	 چیز	 همه	 ذهنش	 تو	 کرد.	 می	 طی	 را	 شهر	
دامنگیرش	کند.	یاد	خواهر	کوچکش	افتاد.	حتما	دیشب	منتظرش	بوده.	این	راه	بسیار	
طوالنی	تر	از	چیزی	بود	که	فکر	می	کرد.	پاهاش	مثل	آهن	سفت	شده	بود	ولی	آهنی	
که	باهاش	نمی	توانست	ضربه	ای	بزنه،	به	این	موضوع	فکر	کرد.	هر	لحظه	منتظر	بود	
یک	ماشین	کنار	پاش	توقف	کند،	کسی	ازش	پیاده	بشود	و	محکم	بازوش	را	بگیره	و	با	

کنایه	بگه:	برادر،	کجا؟	
کسی	سخت	بهش	تنه	زد	و	او	یک	لحظه	نفسش	برید.	وسط	پیاده	رو	پهن	انقالب	
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ایستاد،	احساس	کرد	باید	بایستد.	خودش	را	از	باال	دید	که	با	یک	حرکت	دایره	ای	تنها	
در	میان	آدمهای	منفردی	که	رد	می	شدند،	ایستاده.	سعی	کرد	عزمش	را	جزم	کنه	و	
دوباره	راه	بیفته.	ردیف	میله	های	سبز	دانشگاه،	حواسش	را	پرت	کرده	بود.	صداش	را	
شنید	که	اسمش	را	می	گفت.	وقتی	8	سالش	بود،	یک	بار	این	اتفاق	افتاده	بود.	روی	
سرسره	پارک	قیطریه	اون	باال	کسی	صداش	زده	بود	ولی	هرچه	نگاه	کرده	بود،	آشنایی	

ندیده	بود.
-	محمد

ایستاد.	صورت	مهران	از	پشت	نرده	های	دانشگاه	معلوم	بود.	حاال	هردو،	روبروی	هم	
در	دو	طرف	میله	ها	قرار	داشتند	و	آهسته	صحبت	می	کردند.

-	داری	کجا	میری؟
-	چرا	صبح	به	این	زودی	اینجایی؟

-	بیا	تو.
-	نمی	تونم.

-	می	تونی	یه	کاری	برام	بکنی؟
کمی	مکث	کرد	و	گفت:	نمی	تونم،	باید	برم.

-	من	نمی	تونم	بیام	بیرون.	اون	باال	دوربین	کذاشتند.	و	به	جایی	بین	شاخه	درختها	
اشاره	کرد.

را	 بعد	سرش	 و	 ثانیه	خیره	شد	 که	چند	 دید	 را	 دوربین،	محمد	خودش	 منظر	 از	
برگرداند.

-	چیکار	داری؟
-	بیا	تو	دیگه.
-	نمی	تونم.
-	باشه،	برو.

-	از	باالی	نرده	ها	سریع	بیا	اینور.
-	نمیشه.

-	باشه،	خداحافظ.
-	خداحافظ.

شاید	راه	رفتن	تو	یک	شهر	بهتر	از	راه	رفتن	تو	یک	دانشگاه	بود.	ولی	محمد	تو	دلش	
به	مهران	حسادت	می	کرد.	انگار	که	اون	جاش	خیلی	راحت	تر	بود،	حتی	ظهرها	می	

تونست	نهار	سلف	را	بخورد.
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-	محمد،	چرا	ظهرها	نمیای	خونه؟
گاهی	احساس	می	کرد	زن	برادرش	کمی	می	شنگه	ولی	فوری	این	فکر	را	از	سرش	
دور	می	کرد.	نمی	دونست	چند	سالشه،	هیچوقت	نپرسیده	بود.	گاهی	به	نظرش	جوون	
می	اومد	و	گاهی	سن	باال.	اگر	پدر	پدربزرگش	زنده	بود،	می	گفت	تو	خیلی	خری،	باید	
ظهرها	بری	خونه.	پدر	پدربزرگش	یک	شازده	بود،	ولی	زن	برادرش	تو	قم	بزرگ	شده	
ایستاد	و	 انگلیسی	رو	پرده	بود.	چند	لحظه	 بود.	نزدیک	سینما	سپیده	بود.	یک	فیلم	
به	پرده	نگاه	کرد.	دلش	اصال	هوای	فیلم	اروپایي	نداشت،	ولی	چهره	هنرپیشه	ها	خیره	
اش	کرده	بود.	به	نظر	خیلی	بی	خیال	می	آمدند.	راه	افتاد	و	هنرپیشه	ها	با	نگاه	ثابت	

سرجاشون	موندند.
پیچ	کوچه	کناری	رستوران	بلوار	را	رد	کرد	و	وارد	بلوار	شد.	یک	مرتبه	همه	چیز	
تغییر	کرد.	انگار	مردم	این	خیابان	مال	سیاره	دیگه	ای	بودند.	چهره	ها	بی	خیال،	آرام	و	

شاد	بودند.	نفس	راحتی	کشید.	غیر	ممکن	بود	در	این	خیابان	گیرش	بیندازند.
از	کنار	پیراشکی	فروشیها	دارد	رد	می	شود.	خیلی	گرسنه	است.	یادش	میاد	از	دیروز	

بعدازظهر	هیچی	نخورده.	پیراشکی	را	می	گیره	و	اولین	گاز	را	می	زند.
-	چقدر	میشه؟

-	باشه	مهمون	من.
صدای	مردی	از	کنار	گوشش	میاد.	سرش	را	برمی	گرداند.	مرد	چاق	و	گنده	ای	با	
ریش	بور	که	خیره	نگاهش	می	کند.	طرز	نگاهش	اون	را	یاد	هنرپیشه	روی	پرده	می	
اندازه.	مرد	گنده	نگاهش	را	از	محمد	می	گیره	و	مشغول	پول	درآوردن	می	شود.	محمد	
با	نگاهش	دستهای	مرد	را	دنبال	می	کند.	احساس	می	کند،	پیراشکی	به	انگشتهاش	

چسبیده	و	اون	را	همینطور	باال	نگه	می	دارد.
-	بریم،	برادر؟

زن	 شاید	 افتد:	 می	 مهران	 یاد	حرف	 پریده،	 بدجور	 رنگ	صورتش	 زند	 می	 حدس	
برادرت	را	اجیر	کنند،	بگه	با	تو	رابطه	داشته.	رابطه	نداشتی	که،	داشتی؟
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مهران

زمستان	بود	وهوای	آلوده،	مه	آلود	به	نظر	می	رسید.	مردم	دوست	داشتند	اینطوری	
فکر	کنند.	چراغ	قرمز	روی	عدد	6	مانده	بود.	مهران	با	قدمهای	تندی	خیابانهای	میانه	
را	 ترس	 تا	 داد	 می	 هم	 دست	 به	 دست	 چیز	 همه	 ذهنش	 تو	 کرد.	 می	 طی	 را	 شهر	
دامنگیرش	کند.	یاد	خواهر	کوچکش	افتاد.	حتما	دیشب	منتظرش	بوده.	این	راه	بسیار	
طوالنی	تر	از	چیزی	بود	که	فکر	می	کرد.	پاهاش	مثل	آهن	سفت	شده	بود	ولی	آهنی	
که	باهاش	نمی	توانست	ضربه	ای	بزنه،	به	این	موضوع	فکر	کرد.	هر	لحظه	منتظر	بود	
یک	ماشین	کنار	پاش	توقف	کند،	کسی	ازش	پیاده	بشود	و	محکم	بازوش	را	بگیره	و	با	

کنایه	بگه:	برادر،	کجا؟	
کسی	سخت	بهش	تنه	زد	و	او	یک	لحظه	نفسش	برید.	وسط	پیاده	رو	پهن	انقالب	
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ایستاد،	احساس	کرد	باید	بایستد.	خودش	را	از	باال	دید	که	با	یک	حرکت	دایره	ای	تنها	
در	میان	آدمهای	منفردی	که	رد	می	شدند،	ایستاده.	سعی	کرد	عزمش	را	جزم	کنه	و	
دوباره	راه	بیفته.	ردیف	میله	های	سبز	دانشگاه،	حواسش	را	پرت	کرده	بود.	صداش	را	
شنید	که	اسمش	را	می	گفت.	وقتی	8	سالش	بود،	یک	بار	این	اتفاق	افتاده	بود.	روی	
سرسره	پارک	قیطریه	اون	باال	کسی	صداش	زده	بود	ولی	هرچه	نگاه	کرده	بود،	آشنایی	

ندیده	بود.
-	مهران

ایستاد.	صورت	فرزاد	از	پشت	نرده	های	دانشگاه	معلوم	بود.	حاال	هردو،	روبروی	هم	
در	دو	طرف	میله	ها	قرار	داشتند	و	آهسته	صحبت	می	کردند.

-	داری	کجا	میری؟
-	چرا	صبح	به	این	زودی	اینجایی؟

-	بیا	تو.
-	نمی	تونم.

-	می	تونی	یه	کاری	برام	بکنی؟
کمی	مکث	کرد	و	گفت:	نمی	تونم،	باید	برم.

-	من	نمی	تونم	بیام	بیرون.	اون	باال	دوربین	کذاشتند.	و	به	جایی	بین	شاخه	درختها	
اشاره	کرد.

را	 بعد	سرش	 و	 ثانیه	خیره	شد	 که	چند	 دید	 را	 مهران	خودش	 دوربین،	 منظر	 از	
برگرداند.

-	چیکار	داری؟
-	بیا	تو	دیگه.
-	نمی	تونم.
-	باشه،	برو.

-	از	باالی	نرده	ها	سریع	بیا	اینور.
-	نمیشه.

-	باشه،	خداحافظ.
-	خداحافظ.

شاید	راه	رفتن	تو	یک	شهر	بهتر	از	راه	رفتن	تو	یک	دانشگاه	بود.	ولی	مهران	تو	دلش	
به	فرزاد	حسادت	می	کرد.	انگار	که	اون	جاش	خیلی	راحت	تر	بود،	حتی	ظهرها	می	

تونست	نهار	سلف	را	بخورد.
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-	مهران،	چرا	ظهرها	نمیای	خونه؟
گاهی	احساس	می	کرد	زن	برادرش	کمی	می	شنگه	ولی	فوری	این	فکر	را	از	سرش	
دور	می	کرد.	نمی	دونست	چند	سالشه،	هیچوقت	نپرسیده	بود.	گاهی	به	نظرش	جوون	
می	اومد	و	گاهی	سن	باال.	اگر	پدر	پدربزرگش	زنده	بود،	می	گفت	تو	خیلی	خری،	باید	
ظهرها	بری	خونه.	پدر	پدربزرگش	یک	شازده	بود،	ولی	زن	برادرش	تو	قم	بزرگ	شده	
ایستاد	و	 انگلیسی	رو	پرده	بود.	چند	لحظه	 بود.	نزدیک	سینما	سپیده	بود.	یک	فیلم	
به	پرده	نگاه	کرد.	دلش	اصال	هوای	فیلم	اروپایي	نداشت،	ولی	چهره	هنرپیشه	ها	خیره	
اش	کرده	بود.	به	نظر	خیلی	بی	خیال	می	آمدند.	راه	افتاد	و	هنرپیشه	ها	با	نگاه	ثابت	

سرجاشون	موندند.
پیچ	کوچه	کناری	رستوران	بلوار	را	رد	کرد	و	وارد	بلوار	شد.	یک	مرتبه	همه	چیز	
تغییر	کرد.	انگار	مردم	این	خیابان	مال	سیاره	دیگه	ای	بودند.	چهره	ها	بی	خیال،	آرام	و	

شاد	بودند.	نفس	راحتی	کشید.	غیر	ممکن	بود	در	این	خیابان	گیرش	بیندازند.
از	کنار	پیراشکی	فروشیها	دارد	رد	می	شود.	خیلی	گرسنه	است.	یادش	میاد	از	دیروز	

بعدازظهر	هیچی	نخورده.	پیراشکی	را	می	گیره	و	اولین	گاز	را	می	زند.
-	چقدر	میشه؟

-	باشه	مهمون	من.
صدای	مردی	از	کنار	گوشش	میاد.	سرش	را	برمی	گرداند.	مرد	چاق	و	گنده	ای	با	
ریش	بور	که	خیره	نگاهش	می	کند.	طرز	نگاهش	اون	را	یاد	هنرپیشه	روی	پرده	می	
اندازه.	مرد	گنده	نگاهش	را	از	مهران	می	گیره	و	مشغول	پول	درآوردن	می	شود.	مهران	
با	نگاهش	دستهای	مرد	را	دنبال	می	کند.	احساس	می	کند،	پیراشکی	به	انگشتهاش	

چسبیده	و	اون	را	همینطور	باال	نگه	می	دارد.
-	بریم،	برادر؟

زن	 شاید	 افتد:	 می	 فرزاد	 حرف	 یاد	 پریده،	 بدجور	 صورتش	 رنگ	 زند	 می	 حدس	
برادرت	را	اجیر	کنند،	بگه	با	تو	رابطه	داشته.	رابطه	نداشتی	که،	داشتی؟
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فرزاد

زمستان	بود	وهوای	آلوده،	مه	آلود	به	نظر	می	رسید.	مردم	دوست	داشتند	اینطوری	
فکر	کنند.	چراغ	قرمز	روی	عدد	6	مانده	بود.	فرزاد	با	قدمهای	تندی	خیابانهای	میانه	
را	 ترس	 تا	 داد	 می	 هم	 دست	 به	 دست	 چیز	 همه	 ذهنش	 تو	 کرد.	 می	 طی	 را	 شهر	
دامنگیرش	کند.	یاد	خواهر	کوچکش	افتاد.	حتما	دیشب	منتظرش	بوده.	این	راه	بسیار	
طوالنی	تر	از	چیزی	بود	که	فکر	می	کرد.	پاهاش	مثل	آهن	سفت	شده	بود	ولی	آهنی	
که	باهاش	نمی	توانست	ضربه	ای	بزنه،	به	این	موضوع	فکر	کرد.	هر	لحظه	منتظر	بود	
یک	ماشین	کنار	پاش	توقف	کند،	کسی	ازش	پیاده	بشود	و	محکم	بازوش	را	بگیره	و	با	

کنایه	بگه:	برادر،	کجا؟	
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کسی	سخت	بهش	تنه	زد	و	او	یک	لحظه	نفسش	برید.	وسط	پیاده	رو	پهن	انقالب	
ایستاد،	احساس	کرد	باید	بایستد.	خودش	را	از	باال	دید	که	با	یک	حرکت	دایره	ای	تنها	
در	میان	آدمهای	منفردی	که	رد	می	شدند،	ایستاده.	سعی	کرد	عزمش	را	جزم	کنه	و	
دوباره	راه	بیفته.	ردیف	میله	های	سبز	دانشگاه،	حواسش	را	پرت	کرده	بود.	صداش	را	
شنید	که	اسمش	را	می	گفت.	وقتی	8	سالش	بود،	یک	بار	این	اتفاق	افتاده	بود.	روی	
سرسره	پارک	قیطریه	اون	باال	کسی	صداش	زده	بود	ولی	هرچه	نگاه	کرده	بود،	آشنایی	

ندیده	بود.
-	فرزاد

ایستاد.	صورت	رامین	از	پشت	نرده	های	دانشگاه	معلوم	بود.	حاال	هردو،	روبروی	هم	
در	دو	طرف	میله	ها	قرار	داشتند	و	آهسته	صحبت	می	کردند.

-	داری	کجا	میری؟
-	چرا	صبح	به	این	زودی	اینجایی؟

-	بیا	تو.
-	نمی	تونم.

-	می	تونی	یه	کاری	برام	بکنی؟
کمی	مکث	کرد	و	گفت:	نمی	تونم،	باید	برم.

-	من	نمی	تونم	بیام	بیرون.	اون	باال	دوربین	کذاشتند.	و	به	جایی	بین	شاخه	درختها	
اشاره	کرد.

را	 سرش	 بعد	 و	 شد	 خیره	 ثانیه	 چند	 که	 دید	 را	 خودش	 فرزاد	 دوربین،	 منظر	 از	
برگرداند.

-	چیکار	داری؟
-	بیا	تو	دیگه.
-	نمی	تونم.
-	باشه،	برو.

-	از	باالی	نرده	ها	سریع	بیا	اینور.
-	نمیشه.

-	باشه،	خداحافظ.
-	خداحافظ.

شاید	راه	رفتن	تو	یک	شهر	بهتر	از	راه	رفتن	تو	یک	دانشگاه	بود.	ولی	فرزاد	تو	دلش	
به	رامین	حسادت	می	کرد.	انگار	که	اون	جاش	خیلی	راحت	تر	بود،	حتی	ظهرها	می	
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تونست	نهار	سلف	را	بخورد.
-	فرزاد،	چرا	ظهرها	نمیای	خونه؟

گاهی	احساس	می	کرد	زن	برادرش	کمی	می	شنگه	ولی	فوری	این	فکر	را	از	سرش	
دور	می	کرد.	نمی	دونست	چند	سالشه،	هیچوقت	نپرسیده	بود.	گاهی	به	نظرش	جوون	
می	اومد	و	گاهی	سن	باال.	اگر	پدر	پدربزرگش	زنده	بود،	می	گفت	تو	خیلی	خری،	باید	
ظهرها	بری	خونه.	پدر	پدربزرگش	یک	شازده	بود،	ولی	زن	برادرش	تو	قم	بزرگ	شده	
ایستاد	و	 انگلیسی	رو	پرده	بود.	چند	لحظه	 بود.	نزدیک	سینما	سپیده	بود.	یک	فیلم	
به	پرده	نگاه	کرد.	دلش	اصال	هوای	فیلم	اروپایي	نداشت،	ولی	چهره	هنرپیشه	ها	خیره	
اش	کرده	بود.	به	نظر	خیلی	بی	خیال	می	آمدند.	راه	افتاد	و	هنرپیشه	ها	با	نگاه	ثابت	

سرجاشون	موندند.
پیچ	کوچه	کناری	رستوران	بلوار	را	رد	کرد	و	وارد	بلوار	شد.	یک	مرتبه	همه	چیز	
تغییر	کرد.	انگار	مردم	این	خیابان	مال	سیاره	دیگه	ای	بودند.	چهره	ها	بی	خیال،	آرام	و	

شاد	بودند.	نفس	راحتی	کشید.	غیر	ممکن	بود	در	این	خیابان	گیرش	بیندازند.
از	کنار	پیراشکی	فروشیها	دارد	رد	می	شود.	خیلی	گرسنه	است.	یادش	میاد	از	دیروز	

بعدازظهر	هیچی	نخورده.	پیراشکی	را	می	گیره	و	اولین	گاز	را	می	زند.
-	چقدر	میشه؟

-	باشه	مهمون	من.
صدای	مردی	از	کنار	گوشش	میاد.	سرش	را	برمی	گرداند.	مرد	چاق	و	گنده	ای	با	
ریش	بور	که	خیره	نگاهش	می	کند.	طرز	نگاهش	اون	را	یاد	هنرپیشه	روی	پرده	می	
اندازه.	مرد	گنده	نگاهش	را	از	فرزاد	می	گیره	و	مشغول	پول	درآوردن	می	شود.	فرزاد	
با	نگاهش	دستهای	مرد	را	دنبال	می	کند.	احساس	می	کند،	پیراشکی	به	انگشتهاش	

چسبیده	و	اون	را	همینطور	باال	نگه	می	دارد.
-	بریم،	برادر؟

زن	 شاید	 افتد:	 می	 رامین	 یاد	حرف	 پریده،	 بدجور	 رنگ	صورتش	 زند	 می	 حدس	
برادرت	را	اجیر	کنند،	بگه	با	تو	رابطه	داشته.	رابطه	نداشتی	که،	داشتی؟
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رامین

زمستان	بود	وهوای	آلوده،	مه	آلود	به	نظر	می	رسید.	مردم	دوست	داشتند	اینطوری	
فکر	کنند.	چراغ	قرمز	روی	عدد	6	مانده	بود.	رامین	با	قدمهای	تندی	خیابانهای	میانه	
را	 ترس	 تا	 داد	 می	 هم	 دست	 به	 دست	 چیز	 همه	 ذهنش	 تو	 کرد.	 می	 طی	 را	 شهر	
دامنگیرش	کند.	یاد	خواهر	کوچکش	افتاد.	حتما	دیشب	منتظرش	بوده.	این	راه	بسیار	
طوالنی	تر	از	چیزی	بود	که	فکر	می	کرد.	پاهاش	مثل	آهن	سفت	شده	بود	ولی	آهنی	
که	باهاش	نمی	توانست	ضربه	ای	بزنه،	به	این	موضوع	فکر	کرد.	هر	لحظه	منتظر	بود	
یک	ماشین	کنار	پاش	توقف	کند،	کسی	ازش	پیاده	بشود	و	محکم	بازوش	را	بگیره	و	با	

کنایه	بگه:	برادر،	کجا؟	
کسی	سخت	بهش	تنه	زد	و	او	یک	لحظه	نفسش	برید.	وسط	پیاده	رو	پهن	انقالب	
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ایستاد،	احساس	کرد	باید	بایستد.	خودش	را	از	باال	دید	که	با	یک	حرکت	دایره	ای	تنها	
در	میان	آدمهای	منفردی	که	رد	می	شدند،	ایستاده.	سعی	کرد	عزمش	را	جزم	کنه	و	
دوباره	راه	بیفته.	ردیف	میله	های	سبز	دانشگاه،	حواسش	را	پرت	کرده	بود.	صداش	را	
شنید	که	اسمش	را	می	گفت.	وقتی	8	سالش	بود،	یک	بار	این	اتفاق	افتاده	بود.	روی	
سرسره	پارک	قیطریه	اون	باال	کسی	صداش	زده	بود	ولی	هرچه	نگاه	کرده	بود،	آشنایی	

ندیده	بود.
-	رامین

ایستاد.	صورت	شریف	از	پشت	نرده	های	دانشگاه	معلوم	بود.	حاال	هردو،	روبروی	هم	
در	دو	طرف	میله	ها	قرار	داشتند	و	آهسته	صحبت	می	کردند.

-	داری	کجا	میری؟
-	چرا	صبح	به	این	زودی	اینجایی؟

-	بیا	تو.
-	نمی	تونم.

-	می	تونی	یه	کاری	برام	بکنی؟
کمی	مکث	کرد	و	گفت:	نمی	تونم،	باید	برم.

-	من	نمی	تونم	بیام	بیرون.	اون	باال	دوربین	کذاشتند.	و	به	جایی	بین	شاخه	درختها	
اشاره	کرد.

را	 بعد	سرش	 و	 خیره	شد	 ثانیه	 چند	 که	 دید	 را	 رامین	خودش	 دوربین،	 منظر	 از	
برگرداند.

-	چیکار	داری؟
-	بیا	تو	دیگه.
-	نمی	تونم.
-	باشه،	برو.

-	از	باالی	نرده	ها	سریع	بیا	اینور.
-	نمیشه.

-	باشه،	خداحافظ.
-	خداحافظ.

شاید	راه	رفتن	تو	یک	شهر	بهتر	از	راه	رفتن	تو	یک	دانشگاه	بود.	ولی	رامین	تو	دلش	
به	شریف	حسادت	می	کرد.	انگار	که	اون	جاش	خیلی	راحت	تر	بود،	حتی	ظهرها	می	

تونست	نهار	سلف	را	بخورد.
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-	رامین،	چرا	ظهرها	نمیای	خونه؟
گاهی	احساس	می	کرد	زن	برادرش	کمی	می	شنگه	ولی	فوری	این	فکر	را	از	سرش	
دور	می	کرد.	نمی	دونست	چند	سالشه،	هیچوقت	نپرسیده	بود.	گاهی	به	نظرش	جوون	
می	اومد	و	گاهی	سن	باال.	اگر	پدر	پدربزرگش	زنده	بود،	می	گفت	تو	خیلی	خری،	باید	
ظهرها	بری	خونه.	پدر	پدربزرگش	یک	شازده	بود،	ولی	زن	برادرش	تو	قم	بزرگ	شده	
ایستاد	و	 انگلیسی	رو	پرده	بود.	چند	لحظه	 بود.	نزدیک	سینما	سپیده	بود.	یک	فیلم	
به	پرده	نگاه	کرد.	دلش	اصال	هوای	فیلم	اروپایي	نداشت،	ولی	چهره	هنرپیشه	ها	خیره	
اش	کرده	بود.	به	نظر	خیلی	بی	خیال	می	آمدند.	راه	افتاد	و	هنرپیشه	ها	با	نگاه	ثابت	

سرجاشون	موندند.
پیچ	کوچه	کناری	رستوران	بلوار	را	رد	کرد	و	وارد	بلوار	شد.	یک	مرتبه	همه	چیز	
تغییر	کرد.	انگار	مردم	این	خیابان	مال	سیاره	دیگه	ای	بودند.	چهره	ها	بی	خیال،	آرام	و	

شاد	بودند.	نفس	راحتی	کشید.	غیر	ممکن	بود	در	این	خیابان	گیرش	بیندازند.
از	کنار	پیراشکی	فروشیها	دارد	رد	می	شود.	خیلی	گرسنه	است.	یادش	میاد	از	دیروز	

بعدازظهر	هیچی	نخورده.	پیراشکی	را	می	گیره	و	اولین	گاز	را	می	زند.
-	چقدر	میشه؟

-	باشه	مهمون	من.
صدای	مردی	از	کنار	گوشش	میاد.	سرش	را	برمی	گرداند.	مرد	چاق	و	گنده	ای	با	
ریش	بور	که	خیره	نگاهش	می	کند.	طرز	نگاهش	اون	را	یاد	هنرپیشه	روی	پرده	می	
اندازه.	مرد	گنده	نگاهش	را	از	رامین	می	گیره	و	مشغول	پول	درآوردن	می	شود.	رامین	
با	نگاهش	دستهای	مرد	را	دنبال	می	کند.	احساس	می	کند،	پیراشکی	به	انگشتهاش	

چسبیده	و	اون	را	همینطور	باال	نگه	می	دارد.
-	بریم،	برادر؟

افتد:	شاید	زن	 یاد	حرف	شریف	می	 پریده،	 بدجور	 رنگ	صورتش	 زند	 حدس	می	
برادرت	را	اجیر	کنند،	بگه	با	تو	رابطه	داشته.	رابطه	نداشتی	که،	داشتی؟
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شریف

زمستان	بود	وهوای	آلوده،	مه	آلود	به	نظر	می	رسید.	مردم	دوست	داشتند	اینطوری	
فکر	کنند.	چراغ	قرمز	روی	عدد	6	مانده	بود.	شریف	با	قدمهای	تندی	خیابانهای	میانه	
را	 ترس	 تا	 داد	 می	 هم	 دست	 به	 دست	 چیز	 همه	 ذهنش	 تو	 کرد.	 می	 طی	 را	 شهر	
دامنگیرش	کند.	یاد	خواهر	کوچکش	افتاد.	حتما	دیشب	منتظرش	بوده.	این	راه	بسیار	
طوالنی	تر	از	چیزی	بود	که	فکر	می	کرد.	پاهاش	مثل	آهن	سفت	شده	بود	ولی	آهنی	
که	باهاش	نمی	توانست	ضربه	ای	بزنه،	به	این	موضوع	فکر	کرد.	هر	لحظه	منتظر	بود	
یک	ماشین	کنار	پاش	توقف	کند،	کسی	ازش	پیاده	بشود	و	محکم	بازوش	را	بگیره	و	با	

کنایه	بگه:	برادر،	کجا؟	
کسی	سخت	بهش	تنه	زد	و	او	یک	لحظه	نفسش	برید.	وسط	پیاده	رو	پهن	انقالب	
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ایستاد،	احساس	کرد	باید	بایستد.	خودش	را	از	باال	دید	که	با	یک	حرکت	دایره	ای	تنها	
در	میان	آدمهای	منفردی	که	رد	می	شدند،	ایستاده.	سعی	کرد	عزمش	را	جزم	کنه	و	
دوباره	راه	بیفته.	ردیف	میله	های	سبز	دانشگاه،	حواسش	را	پرت	کرده	بود.	صداش	را	
شنید	که	اسمش	را	می	گفت.	وقتی	8	سالش	بود،	یک	بار	این	اتفاق	افتاده	بود.	روی	
سرسره	پارک	قیطریه	اون	باال	کسی	صداش	زده	بود	ولی	هرچه	نگاه	کرده	بود،	آشنایی	

ندیده	بود.
-	شریف

ایستاد.	صورت	فرخ	از	پشت	نرده	های	دانشگاه	معلوم	بود.	حاال	هردو،	روبروی	هم	در	
دو	طرف	میله	ها	قرار	داشتند	و	آهسته	صحبت	می	کردند.

-	داری	کجا	میری؟
-	چرا	صبح	به	این	زودی	اینجایی؟

-	بیا	تو.
-	نمی	تونم.

-	می	تونی	یه	کاری	برام	بکنی؟
کمی	مکث	کرد	و	گفت:	نمی	تونم،	باید	برم.

-	من	نمی	تونم	بیام	بیرون.	اون	باال	دوربین	کذاشتند.	و	به	جایی	بین	شاخه	درختها	
اشاره	کرد.

را	 بعد	سرش	 و	 ثانیه	خیره	شد	 که	چند	 دید	 را	 دوربین،	شریف	خودش	 منظر	 از	
برگرداند.

-	چیکار	داری؟
-	بیا	تو	دیگه.
-	نمی	تونم.
-	باشه،	برو.

-	از	باالی	نرده	ها	سریع	بیا	اینور.
-	نمیشه.

-	باشه،	خداحافظ.
-	خداحافظ.

تو	 بود.	ولی	شریف	 تو	یک	دانشگاه	 راه	رفتن	 از	 بهتر	 تو	یک	شهر	 راه	رفتن	 شاید	
دلش	به	فرخ	حسادت	می	کرد.	انگار	که	اون	جاش	خیلی	راحت	تر	بود،	حتی	ظهرها	می	

تونست	نهار	سلف	را	بخورد.
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-	شریف،	چرا	ظهرها	نمیای	خونه؟
گاهی	احساس	می	کرد	زن	برادرش	کمی	می	شنگه	ولی	فوری	این	فکر	را	از	سرش	
دور	می	کرد.	نمی	دونست	چند	سالشه،	هیچوقت	نپرسیده	بود.	گاهی	به	نظرش	جوون	
می	اومد	و	گاهی	سن	باال.	اگر	پدر	پدربزرگش	زنده	بود،	می	گفت	تو	خیلی	خری،	باید	
ظهرها	بری	خونه.	پدر	پدربزرگش	یک	شازده	بود،	ولی	زن	برادرش	تو	قم	بزرگ	شده	
ایستاد	و	 انگلیسی	رو	پرده	بود.	چند	لحظه	 بود.	نزدیک	سینما	سپیده	بود.	یک	فیلم	
به	پرده	نگاه	کرد.	دلش	اصال	هوای	فیلم	اروپایي	نداشت،	ولی	چهره	هنرپیشه	ها	خیره	
اش	کرده	بود.	به	نظر	خیلی	بی	خیال	می	آمدند.	راه	افتاد	و	هنرپیشه	ها	با	نگاه	ثابت	

سرجاشون	موندند.
پیچ	کوچه	کناری	رستوران	بلوار	را	رد	کرد	و	وارد	بلوار	شد.	یک	مرتبه	همه	چیز	
تغییر	کرد.	انگار	مردم	این	خیابان	مال	سیاره	دیگه	ای	بودند.	چهره	ها	بی	خیال،	آرام	و	

شاد	بودند.	نفس	راحتی	کشید.	غیر	ممکن	بود	در	این	خیابان	گیرش	بیندازند.
از	کنار	پیراشکی	فروشیها	دارد	رد	می	شود.	خیلی	گرسنه	است.	یادش	میاد	از	دیروز	

بعدازظهر	هیچی	نخورده.	پیراشکی	را	می	گیره	و	اولین	گاز	را	می	زند.
-	چقدر	میشه؟

-	باشه	مهمون	من.
صدای	مردی	از	کنار	گوشش	میاد.	سرش	را	برمی	گرداند.	مرد	چاق	و	گنده	ای	با	
ریش	بور	که	خیره	نگاهش	می	کند.	طرز	نگاهش	اون	را	یاد	هنرپیشه	روی	پرده	می	
اندازه.	مرد	گنده	نگاهش	را	از	شریف	می	گیره	و	مشغول	پول	درآوردن	می	شود.	شریف	
با	نگاهش	دستهای	مرد	را	دنبال	می	کند.	احساس	می	کند،	پیراشکی	به	انگشتهاش	

چسبیده	و	اون	را	همینطور	باال	نگه	می	دارد.
-	بریم،	برادر؟

حدس	می	زند	رنگ	صورتش	بدجور	پریده،	یاد	حرف	فرخ	می	افتد:	شاید	زن	برادرت	
را	اجیر	کنند،	بگه	با	تو	رابطه	داشته.	رابطه	نداشتی	که،	داشتی؟
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فرخ

زمستان	بود	وهوای	آلوده،	مه	آلود	به	نظر	می	رسید.	مردم	دوست	داشتند	اینطوری	
فکر	کنند.	چراغ	قرمز	روی	عدد	6	مانده	بود.	فرخ	با	قدمهای	تندی	خیابانهای	میانه	شهر	
را	طی	می	کرد.	تو	ذهنش	همه	چیز	دست	به	دست	هم	می	داد	تا	ترس	را	دامنگیرش	
کند.	یاد	خواهر	کوچکش	افتاد.	حتما	دیشب	منتظرش	بوده.	این	راه	بسیار	طوالنی	تر	
از	چیزی	بود	که	فکر	می	کرد.	پاهاش	مثل	آهن	سفت	شده	بود	ولی	آهنی	که	باهاش	
نمی	توانست	ضربه	ای	بزنه،	به	این	موضوع	فکر	کرد.	هر	لحظه	منتظر	بود	یک	ماشین	
کنار	پاش	توقف	کند،	کسی	ازش	پیاده	بشود	و	محکم	بازوش	را	بگیره	و	با	کنایه	بگه:	

برادر،	کجا؟	
کسی	سخت	بهش	تنه	زد	و	او	یک	لحظه	نفسش	برید.	وسط	پیاده	رو	پهن	انقالب	
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ایستاد،	احساس	کرد	باید	بایستد.	خودش	را	از	باال	دید	که	با	یک	حرکت	دایره	ای	تنها	
در	میان	آدمهای	منفردی	که	رد	می	شدند،	ایستاده.	سعی	کرد	عزمش	را	جزم	کنه	و	
دوباره	راه	بیفته.	ردیف	میله	های	سبز	دانشگاه،	حواسش	را	پرت	کرده	بود.	صداش	را	
شنید	که	اسمش	را	می	گفت.	وقتی	8	سالش	بود،	یک	بار	این	اتفاق	افتاده	بود.	روی	
سرسره	پارک	قیطریه	اون	باال	کسی	صداش	زده	بود	ولی	هرچه	نگاه	کرده	بود،	آشنایی	

ندیده	بود.
-	فرخ

ایستاد.	صورت	سهیل	از	پشت	نرده	های	دانشگاه	معلوم	بود.	حاال	هردو،	روبروی	هم	
در	دو	طرف	میله	ها	قرار	داشتند	و	آهسته	صحبت	می	کردند.

-	داری	کجا	میری؟
-	چرا	صبح	به	این	زودی	اینجایی؟

-	بیا	تو.
-	نمی	تونم.

-	می	تونی	یه	کاری	برام	بکنی؟
کمی	مکث	کرد	و	گفت:	نمی	تونم،	باید	برم.

-	من	نمی	تونم	بیام	بیرون.	اون	باال	دوربین	کذاشتند.	و	به	جایی	بین	شاخه	درختها	
اشاره	کرد.

از	منظر	دوربین،	فرخ	خودش	را	دید	که	چند	ثانیه	خیره	شد	و	بعد	سرش	را	برگرداند.
-	چیکار	داری؟
-	بیا	تو	دیگه.
-	نمی	تونم.
-	باشه،	برو.

-	از	باالی	نرده	ها	سریع	بیا	اینور.
-	نمیشه.

-	باشه،	خداحافظ.
-	خداحافظ.

شاید	راه	رفتن	تو	یک	شهر	بهتر	از	راه	رفتن	تو	یک	دانشگاه	بود.	ولی	فرخ	تو	دلش	
به	سهیل	حسادت	می	کرد.	انگار	که	اون	جاش	خیلی	راحت	تر	بود،	حتی	ظهرها	می	

تونست	نهار	سلف	را	بخورد.
-	فرخ،	چرا	ظهرها	نمیای	خونه؟
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گاهی	احساس	می	کرد	زن	برادرش	کمی	می	شنگه	ولی	فوری	این	فکر	را	از	سرش	
دور	می	کرد.	نمی	دونست	چند	سالشه،	هیچوقت	نپرسیده	بود.	گاهی	به	نظرش	جوون	
می	اومد	و	گاهی	سن	باال.	اگر	پدر	پدربزرگش	زنده	بود،	می	گفت	تو	خیلی	خری،	باید	
ظهرها	بری	خونه.	پدر	پدربزرگش	یک	شازده	بود،	ولی	زن	برادرش	تو	قم	بزرگ	شده	
ایستاد	و	 انگلیسی	رو	پرده	بود.	چند	لحظه	 بود.	نزدیک	سینما	سپیده	بود.	یک	فیلم	
به	پرده	نگاه	کرد.	دلش	اصال	هوای	فیلم	اروپایي	نداشت،	ولی	چهره	هنرپیشه	ها	خیره	
اش	کرده	بود.	به	نظر	خیلی	بی	خیال	می	آمدند.	راه	افتاد	و	هنرپیشه	ها	با	نگاه	ثابت	

سرجاشون	موندند.
پیچ	کوچه	کناری	رستوران	بلوار	را	رد	کرد	و	وارد	بلوار	شد.	یک	مرتبه	همه	چیز	
تغییر	کرد.	انگار	مردم	این	خیابان	مال	سیاره	دیگه	ای	بودند.	چهره	ها	بی	خیال،	آرام	و	

شاد	بودند.	نفس	راحتی	کشید.	غیر	ممکن	بود	در	این	خیابان	گیرش	بیندازند.
از	کنار	پیراشکی	فروشیها	دارد	رد	می	شود.	خیلی	گرسنه	است.	یادش	میاد	از	دیروز	

بعدازظهر	هیچی	نخورده.	پیراشکی	را	می	گیره	و	اولین	گاز	را	می	زند.
-	چقدر	میشه؟

-	باشه	مهمون	من.
صدای	مردی	از	کنار	گوشش	میاد.	سرش	را	برمی	گرداند.	مرد	چاق	و	گنده	ای	با	
ریش	بور	که	خیره	نگاهش	می	کند.	طرز	نگاهش	اون	را	یاد	هنرپیشه	روی	پرده	می	
از	فرخ	می	گیره	و	مشغول	پول	درآوردن	می	شود.	فرخ	 را	 اندازه.	مرد	گنده	نگاهش	
با	نگاهش	دستهای	مرد	را	دنبال	می	کند.	احساس	می	کند،	پیراشکی	به	انگشتهاش	

چسبیده	و	اون	را	همینطور	باال	نگه	می	دارد.
-	بریم،	برادر؟

زن	 افتد:	شاید	 می	 یاد	حرف	سهیل	 پریده،	 بدجور	 رنگ	صورتش	 زند	 حدس	می	
برادرت	را	اجیر	کنند،	بگه	با	تو	رابطه	داشته.	رابطه	نداشتی	که،	داشتی؟
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سهیل

زمستان	بود	وهوای	آلوده،	مه	آلود	به	نظر	می	رسید.	مردم	دوست	داشتند	اینطوری	
فکر	کنند.	چراغ	قرمز	روی	عدد	6	مانده	بود.	سهیل	با	قدمهای	تندی	خیابانهای	میانه	
را	 ترس	 تا	 داد	 می	 هم	 دست	 به	 دست	 چیز	 همه	 ذهنش	 تو	 کرد.	 می	 طی	 را	 شهر	
دامنگیرش	کند.	یاد	خواهر	کوچکش	افتاد.	حتما	دیشب	منتظرش	بوده.	این	راه	بسیار	
طوالنی	تر	از	چیزی	بود	که	فکر	می	کرد.	پاهاش	مثل	آهن	سفت	شده	بود	ولی	آهنی	
که	باهاش	نمی	توانست	ضربه	ای	بزنه،	به	این	موضوع	فکر	کرد.	هر	لحظه	منتظر	بود	
یک	ماشین	کنار	پاش	توقف	کند،	کسی	ازش	پیاده	بشود	و	محکم	بازوش	را	بگیره	و	با	

کنایه	بگه:	برادر،	کجا؟	
کسی	سخت	بهش	تنه	زد	و	او	یک	لحظه	نفسش	برید.	وسط	پیاده	رو	پهن	انقالب	
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ایستاد،	احساس	کرد	باید	بایستد.	خودش	را	از	باال	دید	که	با	یک	حرکت	دایره	ای	تنها	
در	میان	آدمهای	منفردی	که	رد	می	شدند،	ایستاده.	سعی	کرد	عزمش	را	جزم	کنه	و	
دوباره	راه	بیفته.	ردیف	میله	های	سبز	دانشگاه،	حواسش	را	پرت	کرده	بود.	صداش	را	
شنید	که	اسمش	را	می	گفت.	وقتی	8	سالش	بود،	یک	بار	این	اتفاق	افتاده	بود.	روی	
سرسره	پارک	قیطریه	اون	باال	کسی	صداش	زده	بود	ولی	هرچه	نگاه	کرده	بود،	آشنایی	

ندیده	بود.
-	سهیل

ایستاد.	صورت	رضا	از	پشت	نرده	های	دانشگاه	معلوم	بود.	حاال	هردو،	روبروی	هم	در	
دو	طرف	میله	ها	قرار	داشتند	و	آهسته	صحبت	می	کردند.

-	داری	کجا	میری؟
-	چرا	صبح	به	این	زودی	اینجایی؟

-	بیا	تو.
-	نمی	تونم.

-	می	تونی	یه	کاری	برام	بکنی؟
کمی	مکث	کرد	و	گفت:	نمی	تونم،	باید	برم.

-	من	نمی	تونم	بیام	بیرون.	اون	باال	دوربین	کذاشتند.	و	به	جایی	بین	شاخه	درختها	
اشاره	کرد.

را	 بعد	سرش	 و	 ثانیه	خیره	شد	 که	چند	 دید	 را	 دوربین،	سهیل	خودش	 منظر	 از	
برگرداند.

-	چیکار	داری؟
-	بیا	تو	دیگه.
-	نمی	تونم.
-	باشه،	برو.

-	از	باالی	نرده	ها	سریع	بیا	اینور.
-	نمیشه.

-	باشه،	خداحافظ.
-	خداحافظ.

شاید	راه	رفتن	تو	یک	شهر	بهتر	از	راه	رفتن	تو	یک	دانشگاه	بود.	ولی	سهیل	تو	دلش	
بود،	حتی	ظهرها	می	 تر	 راحت	 اون	جاش	خیلی	 انگار	که	 به	رضا	حسادت	می	کرد.	

تونست	نهار	سلف	را	بخورد.
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-	سهیل،	چرا	ظهرها	نمیای	خونه؟
گاهی	احساس	می	کرد	زن	برادرش	کمی	می	شنگه	ولی	فوری	این	فکر	را	از	سرش	
دور	می	کرد.	نمی	دونست	چند	سالشه،	هیچوقت	نپرسیده	بود.	گاهی	به	نظرش	جوون	
می	اومد	و	گاهی	سن	باال.	اگر	پدر	پدربزرگش	زنده	بود،	می	گفت	تو	خیلی	خری،	باید	
ظهرها	بری	خونه.	پدر	پدربزرگش	یک	شازده	بود،	ولی	زن	برادرش	تو	قم	بزرگ	شده	
ایستاد	و	 انگلیسی	رو	پرده	بود.	چند	لحظه	 بود.	نزدیک	سینما	سپیده	بود.	یک	فیلم	
به	پرده	نگاه	کرد.	دلش	اصال	هوای	فیلم	اروپایي	نداشت،	ولی	چهره	هنرپیشه	ها	خیره	
اش	کرده	بود.	به	نظر	خیلی	بی	خیال	می	آمدند.	راه	افتاد	و	هنرپیشه	ها	با	نگاه	ثابت	

سرجاشون	موندند.
پیچ	کوچه	کناری	رستوران	بلوار	را	رد	کرد	و	وارد	بلوار	شد.	یک	مرتبه	همه	چیز	
تغییر	کرد.	انگار	مردم	این	خیابان	مال	سیاره	دیگه	ای	بودند.	چهره	ها	بی	خیال،	آرام	و	

شاد	بودند.	نفس	راحتی	کشید.	غیر	ممکن	بود	در	این	خیابان	گیرش	بیندازند.
از	کنار	پیراشکی	فروشیها	دارد	رد	می	شود.	خیلی	گرسنه	است.	یادش	میاد	از	دیروز	

بعدازظهر	هیچی	نخورده.	پیراشکی	را	می	گیره	و	اولین	گاز	را	می	زند.
-	چقدر	میشه؟

-	باشه	مهمون	من.
صدای	مردی	از	کنار	گوشش	میاد.	سرش	را	برمی	گرداند.	مرد	چاق	و	گنده	ای	با	
ریش	بور	که	خیره	نگاهش	می	کند.	طرز	نگاهش	اون	را	یاد	هنرپیشه	روی	پرده	می	
اندازه.	مرد	گنده	نگاهش	را	از	سهیل	می	گیره	و	مشغول	پول	درآوردن	می	شود.	سهیل	
با	نگاهش	دستهای	مرد	را	دنبال	می	کند.	احساس	می	کند،	پیراشکی	به	انگشتهاش	

چسبیده	و	اون	را	همینطور	باال	نگه	می	دارد.
-	بریم،	برادر؟

حدس	می	زند	رنگ	صورتش	بدجور	پریده،	یاد	حرف	رضا	می	افتد:	شاید	زن	برادرت	
را	اجیر	کنند،	بگه	با	تو	رابطه	داشته.	رابطه	نداشتی	که،	داشتی؟
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رضا

زمستان	بود	وهوای	آلوده،	مه	آلود	به	نظر	می	رسید.	مردم	دوست	داشتند	اینطوری	
فکر	کنند.	چراغ	قرمز	روی	عدد	6	مانده	بود.	رضا	با	قدمهای	تندی	خیابانهای	میانه	شهر	
را	طی	می	کرد.	تو	ذهنش	همه	چیز	دست	به	دست	هم	می	داد	تا	ترس	را	دامنگیرش	
کند.	یاد	خواهر	کوچکش	افتاد.	حتما	دیشب	منتظرش	بوده.	این	راه	بسیار	طوالنی	تر	
از	چیزی	بود	که	فکر	می	کرد.	پاهاش	مثل	آهن	سفت	شده	بود	ولی	آهنی	که	باهاش	
نمی	توانست	ضربه	ای	بزنه،	به	این	موضوع	فکر	کرد.	هر	لحظه	منتظر	بود	یک	ماشین	
کنار	پاش	توقف	کند،	کسی	ازش	پیاده	بشود	و	محکم	بازوش	را	بگیره	و	با	کنایه	بگه:	

برادر،	کجا؟	
کسی	سخت	بهش	تنه	زد	و	او	یک	لحظه	نفسش	برید.	وسط	پیاده	رو	پهن	انقالب	
ایستاد،	احساس	کرد	باید	بایستد.	خودش	را	از	باال	دید	که	با	یک	حرکت	دایره	ای	تنها	
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در	میان	آدمهای	منفردی	که	رد	می	شدند،	ایستاده.	سعی	کرد	عزمش	را	جزم	کنه	و	
دوباره	راه	بیفته.	ردیف	میله	های	سبز	دانشگاه،	حواسش	را	پرت	کرده	بود.	صداش	را	
شنید	که	اسمش	را	می	گفت.	وقتی	8	سالش	بود،	یک	بار	این	اتفاق	افتاده	بود.	روی	
سرسره	پارک	قیطریه	اون	باال	کسی	صداش	زده	بود	ولی	هرچه	نگاه	کرده	بود،	آشنایی	

ندیده	بود.
-	رضا

ایستاد.	صورت	ماکان	از	پشت	نرده	های	دانشگاه	معلوم	بود.	حاال	هردو،	روبروی	هم	
در	دو	طرف	میله	ها	قرار	داشتند	و	آهسته	صحبت	می	کردند.

-	داری	کجا	میری؟
-	چرا	صبح	به	این	زودی	اینجایی؟

-	بیا	تو.
-	نمی	تونم.

-	می	تونی	یه	کاری	برام	بکنی؟
کمی	مکث	کرد	و	گفت:	نمی	تونم،	باید	برم.

-	من	نمی	تونم	بیام	بیرون.	اون	باال	دوربین	کذاشتند.	و	به	جایی	بین	شاخه	درختها	
اشاره	کرد.

از	منظر	دوربین،	رضا	خودش	را	دید	که	چند	ثانیه	خیره	شد	و	بعد	سرش	را	برگرداند.
-	چیکار	داری؟
-	بیا	تو	دیگه.
-	نمی	تونم.
-	باشه،	برو.

-	از	باالی	نرده	ها	سریع	بیا	اینور.
-	نمیشه.

-	باشه،	خداحافظ.
-	خداحافظ.

شاید	راه	رفتن	تو	یک	شهر	بهتر	از	راه	رفتن	تو	یک	دانشگاه	بود.	ولی	رضا	تو	دلش	
به	ماکان	حسادت	می	کرد.	انگار	که	اون	جاش	خیلی	راحت	تر	بود،	حتی	ظهرها	می	

تونست	نهار	سلف	را	بخورد.
-	رضا،	چرا	ظهرها	نمیای	خونه؟

گاهی	احساس	می	کرد	زن	برادرش	کمی	می	شنگه	ولی	فوری	این	فکر	را	از	سرش	
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دور	می	کرد.	نمی	دونست	چند	سالشه،	هیچوقت	نپرسیده	بود.	گاهی	به	نظرش	جوون	
می	اومد	و	گاهی	سن	باال.	اگر	پدر	پدربزرگش	زنده	بود،	می	گفت	تو	خیلی	خری،	باید	
ظهرها	بری	خونه.	پدر	پدربزرگش	یک	شازده	بود،	ولی	زن	برادرش	تو	قم	بزرگ	شده	
ایستاد	و	 انگلیسی	رو	پرده	بود.	چند	لحظه	 بود.	نزدیک	سینما	سپیده	بود.	یک	فیلم	
به	پرده	نگاه	کرد.	دلش	اصال	هوای	فیلم	اروپایي	نداشت،	ولی	چهره	هنرپیشه	ها	خیره	
اش	کرده	بود.	به	نظر	خیلی	بی	خیال	می	آمدند.	راه	افتاد	و	هنرپیشه	ها	با	نگاه	ثابت	

سرجاشون	موندند.
پیچ	کوچه	کناری	رستوران	بلوار	را	رد	کرد	و	وارد	بلوار	شد.	یک	مرتبه	همه	چیز	
تغییر	کرد.	انگار	مردم	این	خیابان	مال	سیاره	دیگه	ای	بودند.	چهره	ها	بی	خیال،	آرام	و	

شاد	بودند.	نفس	راحتی	کشید.	غیر	ممکن	بود	در	این	خیابان	گیرش	بیندازند.
از	کنار	پیراشکی	فروشیها	دارد	رد	می	شود.	خیلی	گرسنه	است.	یادش	میاد	از	دیروز	

بعدازظهر	هیچی	نخورده.	پیراشکی	را	می	گیره	و	اولین	گاز	را	می	زند.
-	چقدر	میشه؟

-	باشه	مهمون	من.
صدای	مردی	از	کنار	گوشش	میاد.	سرش	را	برمی	گرداند.	مرد	چاق	و	گنده	ای	با	
ریش	بور	که	خیره	نگاهش	می	کند.	طرز	نگاهش	اون	را	یاد	هنرپیشه	روی	پرده	می	
اندازه.	مرد	گنده	نگاهش	را	از	رضا	می	گیره	و	مشغول	پول	درآوردن	می	شود.	رضا	با	
انگشتهاش	 به	 پیراشکی	 کند،	 می	 احساس	 کند.	 می	 دنبال	 را	 مرد	 دستهای	 نگاهش	

چسبیده	و	اون	را	همینطور	باال	نگه	می	دارد.
-	بریم،	برادر؟

زن	 شاید	 افتد:	 می	 ماکان	 یاد	حرف	 پریده،	 بدجور	 رنگ	صورتش	 زند	 می	 حدس	
برادرت	را	اجیر	کنند،	بگه	با	تو	رابطه	داشته.	رابطه	نداشتی	که،	داشتی؟
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ماکان

زمستان	بود	وهوای	آلوده،	مه	آلود	به	نظر	می	رسید.	مردم	دوست	داشتند	اینطوری	
فکر	کنند.	چراغ	قرمز	روی	عدد	6	مانده	بود.	ماکان	با	قدمهای	تندی	خیابانهای	میانه	
را	 ترس	 تا	 داد	 می	 هم	 دست	 به	 دست	 چیز	 همه	 ذهنش	 تو	 کرد.	 می	 طی	 را	 شهر	
دامنگیرش	کند.	یاد	خواهر	کوچکش	افتاد.	حتما	دیشب	منتظرش	بوده.	این	راه	بسیار	
طوالنی	تر	از	چیزی	بود	که	فکر	می	کرد.	پاهاش	مثل	آهن	سفت	شده	بود	ولی	آهنی	
که	باهاش	نمی	توانست	ضربه	ای	بزنه،	به	این	موضوع	فکر	کرد.	هر	لحظه	منتظر	بود	
یک	ماشین	کنار	پاش	توقف	کند،	کسی	ازش	پیاده	بشود	و	محکم	بازوش	را	بگیره	و	با	

کنایه	بگه:	برادر،	کجا؟	
کسی	سخت	بهش	تنه	زد	و	او	یک	لحظه	نفسش	برید.	وسط	پیاده	رو	پهن	انقالب	
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ایستاد،	احساس	کرد	باید	بایستد.	خودش	را	از	باال	دید	که	با	یک	حرکت	دایره	ای	تنها	
در	میان	آدمهای	منفردی	که	رد	می	شدند،	ایستاده.	سعی	کرد	عزمش	را	جزم	کنه	و	
دوباره	راه	بیفته.	ردیف	میله	های	سبز	دانشگاه،	حواسش	را	پرت	کرده	بود.	صداش	را	
شنید	که	اسمش	را	می	گفت.	وقتی	8	سالش	بود،	یک	بار	این	اتفاق	افتاده	بود.	روی	
سرسره	پارک	قیطریه	اون	باال	کسی	صداش	زده	بود	ولی	هرچه	نگاه	کرده	بود،	آشنایی	

ندیده	بود.
-	ماکان

ایستاد.	صورت	فری	از	پشت	نرده	های	دانشگاه	معلوم	بود.	حاال	هردو،	روبروی	هم	
در	دو	طرف	میله	ها	قرار	داشتند	و	آهسته	صحبت	می	کردند.

-	داری	کجا	میری؟
-	چرا	صبح	به	این	زودی	اینجایی؟

-	بیا	تو.
-	نمی	تونم.

-	می	تونی	یه	کاری	برام	بکنی؟
کمی	مکث	کرد	و	گفت:	نمی	تونم،	باید	برم.

-	من	نمی	تونم	بیام	بیرون.	اون	باال	دوربین	کذاشتند.	و	به	جایی	بین	شاخه	درختها	
اشاره	کرد.

را	 بعد	سرش	 و	 خیره	شد	 ثانیه	 چند	 که	 دید	 را	 ماکان	خودش	 دوربین،	 منظر	 از	
برگرداند.

-	چیکار	داری؟
-	بیا	تو	دیگه.
-	نمی	تونم.
-	باشه،	برو.

-	از	باالی	نرده	ها	سریع	بیا	اینور.
-	نمیشه.

-	باشه،	خداحافظ.
-	خداحافظ.

شاید	راه	رفتن	تو	یک	شهر	بهتر	از	راه	رفتن	تو	یک	دانشگاه	بود.	ولی	ماکان	تو	دلش	
تر	بود،	حتی	ظهرها	می	 انگار	که	اون	جاش	خیلی	راحت	 به	فری	حسادت	می	کرد.	

تونست	نهار	سلف	را	بخورد.
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-	ماکان،	چرا	ظهرها	نمیای	خونه؟
گاهی	احساس	می	کرد	زن	برادرش	کمی	می	شنگه	ولی	فوری	این	فکر	را	از	سرش	
دور	می	کرد.	نمی	دونست	چند	سالشه،	هیچوقت	نپرسیده	بود.	گاهی	به	نظرش	جوون	
می	اومد	و	گاهی	سن	باال.	اگر	پدر	پدربزرگش	زنده	بود،	می	گفت	تو	خیلی	خری،	باید	
ظهرها	بری	خونه.	پدر	پدربزرگش	یک	شازده	بود،	ولی	زن	برادرش	تو	قم	بزرگ	شده	
ایستاد	و	 انگلیسی	رو	پرده	بود.	چند	لحظه	 بود.	نزدیک	سینما	سپیده	بود.	یک	فیلم	
به	پرده	نگاه	کرد.	دلش	اصال	هوای	فیلم	اروپایي	نداشت،	ولی	چهره	هنرپیشه	ها	خیره	
اش	کرده	بود.	به	نظر	خیلی	بی	خیال	می	آمدند.	راه	افتاد	و	هنرپیشه	ها	با	نگاه	ثابت	

سرجاشون	موندند.
پیچ	کوچه	کناری	رستوران	بلوار	را	رد	کرد	و	وارد	بلوار	شد.	یک	مرتبه	همه	چیز	
تغییر	کرد.	انگار	مردم	این	خیابان	مال	سیاره	دیگه	ای	بودند.	چهره	ها	بی	خیال،	آرام	و	

شاد	بودند.	نفس	راحتی	کشید.	غیر	ممکن	بود	در	این	خیابان	گیرش	بیندازند.
از	کنار	پیراشکی	فروشیها	دارد	رد	می	شود.	خیلی	گرسنه	است.	یادش	میاد	از	دیروز	

بعدازظهر	هیچی	نخورده.	پیراشکی	را	می	گیره	و	اولین	گاز	را	می	زند.
-	چقدر	میشه؟

-	باشه	مهمون	من.
صدای	مردی	از	کنار	گوشش	میاد.	سرش	را	برمی	گرداند.	مرد	چاق	و	گنده	ای	با	
ریش	بور	که	خیره	نگاهش	می	کند.	طرز	نگاهش	اون	را	یاد	هنرپیشه	روی	پرده	می	
اندازه.	مرد	گنده	نگاهش	را	از	ماکان	می	گیره	و	مشغول	پول	درآوردن	می	شود.	ماکان	
با	نگاهش	دستهای	مرد	را	دنبال	می	کند.	احساس	می	کند،	پیراشکی	به	انگشتهاش	

چسبیده	و	اون	را	همینطور	باال	نگه	می	دارد.
-	بریم،	برادر؟

حدس	می	زند	رنگ	صورتش	بدجور	پریده،	یاد	حرف	فری	می	افتد:	شاید	زن	برادرت	
را	اجیر	کنند،	بگه	با	تو	رابطه	داشته.	رابطه	نداشتی	که،	داشتی؟
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فری

زمستان	بود	وهوای	آلوده،	مه	آلود	به	نظر	می	رسید.	مردم	دوست	داشتند	اینطوری	
فکر	کنند.	چراغ	قرمز	روی	عدد	6	مانده	بود.	فری	با	قدمهای	تندی	خیابانهای	میانه	شهر	
را	طی	می	کرد.	تو	ذهنش	همه	چیز	دست	به	دست	هم	می	داد	تا	ترس	را	دامنگیرش	
کند.	یاد	خواهر	کوچکش	افتاد.	حتما	دیشب	منتظرش	بوده.	این	راه	بسیار	طوالنی	تر	
از	چیزی	بود	که	فکر	می	کرد.	پاهاش	مثل	آهن	سفت	شده	بود	ولی	آهنی	که	باهاش	
نمی	توانست	ضربه	ای	بزنه،	به	این	موضوع	فکر	کرد.	هر	لحظه	منتظر	بود	یک	ماشین	
کنار	پاش	توقف	کند،	کسی	ازش	پیاده	بشود	و	محکم	بازوش	را	بگیره	و	با	کنایه	بگه:	

برادر،	کجا؟	
کسی	سخت	بهش	تنه	زد	و	او	یک	لحظه	نفسش	برید.	وسط	پیاده	رو	پهن	انقالب	
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ایستاد،	احساس	کرد	باید	بایستد.	خودش	را	از	باال	دید	که	با	یک	حرکت	دایره	ای	تنها	
در	میان	آدمهای	منفردی	که	رد	می	شدند،	ایستاده.	سعی	کرد	عزمش	را	جزم	کنه	و	
دوباره	راه	بیفته.	ردیف	میله	های	سبز	دانشگاه،	حواسش	را	پرت	کرده	بود.	صداش	را	
شنید	که	اسمش	را	می	گفت.	وقتی	8	سالش	بود،	یک	بار	این	اتفاق	افتاده	بود.	روی	
سرسره	پارک	قیطریه	اون	باال	کسی	صداش	زده	بود	ولی	هرچه	نگاه	کرده	بود،	آشنایی	

ندیده	بود.
-	فری

ایستاد.	صورت	ناصر	از	پشت	نرده	های	دانشگاه	معلوم	بود.	حاال	هردو،	روبروی	هم	
در	دو	طرف	میله	ها	قرار	داشتند	و	آهسته	صحبت	می	کردند.

-	داری	کجا	میری؟
-	چرا	صبح	به	این	زودی	اینجایی؟

-	بیا	تو.
-	نمی	تونم.

-	می	تونی	یه	کاری	برام	بکنی؟
کمی	مکث	کرد	و	گفت:	نمی	تونم،	باید	برم.

-	من	نمی	تونم	بیام	بیرون.	اون	باال	دوربین	کذاشتند.	و	به	جایی	بین	شاخه	درختها	
اشاره	کرد.

از	منظر	دوربین،	فری	خودش	را	دید	که	چند	ثانیه	خیره	شد	و	بعد	سرش	را	برگرداند.
-	چیکار	داری؟
-	بیا	تو	دیگه.
-	نمی	تونم.
-	باشه،	برو.

-	از	باالی	نرده	ها	سریع	بیا	اینور.
-	نمیشه.

-	باشه،	خداحافظ.
-	خداحافظ.

شاید	راه	رفتن	تو	یک	شهر	بهتر	از	راه	رفتن	تو	یک	دانشگاه	بود.	ولی	فری	تو	دلش	
انگار	که	اون	جاش	خیلی	راحت	تر	بود،	حتی	ظهرها	می	 به	ناصر	حسادت	می	کرد.	

تونست	نهار	سلف	را	بخورد.
-	فری،	چرا	ظهرها	نمیای	خونه؟
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گاهی	احساس	می	کرد	زن	برادرش	کمی	می	شنگه	ولی	فوری	این	فکر	را	از	سرش	
دور	می	کرد.	نمی	دونست	چند	سالشه،	هیچوقت	نپرسیده	بود.	گاهی	به	نظرش	جوون	
می	اومد	و	گاهی	سن	باال.	اگر	پدر	پدربزرگش	زنده	بود،	می	گفت	تو	خیلی	خری،	باید	
ظهرها	بری	خونه.	پدر	پدربزرگش	یک	شازده	بود،	ولی	زن	برادرش	تو	قم	بزرگ	شده	
ایستاد	و	 انگلیسی	رو	پرده	بود.	چند	لحظه	 بود.	نزدیک	سینما	سپیده	بود.	یک	فیلم	
به	پرده	نگاه	کرد.	دلش	اصال	هوای	فیلم	اروپایي	نداشت،	ولی	چهره	هنرپیشه	ها	خیره	
اش	کرده	بود.	به	نظر	خیلی	بی	خیال	می	آمدند.	راه	افتاد	و	هنرپیشه	ها	با	نگاه	ثابت	

سرجاشون	موندند.
پیچ	کوچه	کناری	رستوران	بلوار	را	رد	کرد	و	وارد	بلوار	شد.	یک	مرتبه	همه	چیز	
تغییر	کرد.	انگار	مردم	این	خیابان	مال	سیاره	دیگه	ای	بودند.	چهره	ها	بی	خیال،	آرام	و	

شاد	بودند.	نفس	راحتی	کشید.	غیر	ممکن	بود	در	این	خیابان	گیرش	بیندازند.
از	کنار	پیراشکی	فروشیها	دارد	رد	می	شود.	خیلی	گرسنه	است.	یادش	میاد	از	دیروز	

بعدازظهر	هیچی	نخورده.	پیراشکی	را	می	گیره	و	اولین	گاز	را	می	زند.
-	چقدر	میشه؟

-	باشه	مهمون	من.
صدای	مردی	از	کنار	گوشش	میاد.	سرش	را	برمی	گرداند.	مرد	چاق	و	گنده	ای	با	
ریش	بور	که	خیره	نگاهش	می	کند.	طرز	نگاهش	اون	را	یاد	هنرپیشه	روی	پرده	می	
اندازه.	مرد	گنده	نگاهش	را	از	فری	می	گیره	و	مشغول	پول	درآوردن	می	شود.	فری	
با	نگاهش	دستهای	مرد	را	دنبال	می	کند.	احساس	می	کند،	پیراشکی	به	انگشتهاش	

چسبیده	و	اون	را	همینطور	باال	نگه	می	دارد.
-	بریم،	برادر؟

حدس	می	زند	رنگ	صورتش	بدجور	پریده،	یاد	حرف	ناصر	می	افتد:	شاید	زن	برادرت	
را	اجیر	کنند،	بگه	با	تو	رابطه	داشته.	رابطه	نداشتی	که،	داشتی؟
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ناصر

زمستان	بود	وهوای	آلوده،	مه	آلود	به	نظر	می	رسید.	مردم	دوست	داشتند	اینطوری	
فکر	کنند.	چراغ	قرمز	روی	عدد	6	مانده	بود.	ناصر	با	قدمهای	تندی	خیابانهای	میانه	شهر	
را	طی	می	کرد.	تو	ذهنش	همه	چیز	دست	به	دست	هم	می	داد	تا	ترس	را	دامنگیرش	
کند.	یاد	خواهر	کوچکش	افتاد.	حتما	دیشب	منتظرش	بوده.	این	راه	بسیار	طوالنی	تر	
از	چیزی	بود	که	فکر	می	کرد.	پاهاش	مثل	آهن	سفت	شده	بود	ولی	آهنی	که	باهاش	
نمی	توانست	ضربه	ای	بزنه،	به	این	موضوع	فکر	کرد.	هر	لحظه	منتظر	بود	یک	ماشین	
کنار	پاش	توقف	کند،	کسی	ازش	پیاده	بشود	و	محکم	بازوش	را	بگیره	و	با	کنایه	بگه:	

برادر،	کجا؟	
کسی	سخت	بهش	تنه	زد	و	او	یک	لحظه	نفسش	برید.	وسط	پیاده	رو	پهن	انقالب	
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ایستاد،	احساس	کرد	باید	بایستد.	خودش	را	از	باال	دید	که	با	یک	حرکت	دایره	ای	تنها	
در	میان	آدمهای	منفردی	که	رد	می	شدند،	ایستاده.	سعی	کرد	عزمش	را	جزم	کنه	و	
دوباره	راه	بیفته.	ردیف	میله	های	سبز	دانشگاه،	حواسش	را	پرت	کرده	بود.	صداش	را	
شنید	که	اسمش	را	می	گفت.	وقتی	8	سالش	بود،	یک	بار	این	اتفاق	افتاده	بود.	روی	
سرسره	پارک	قیطریه	اون	باال	کسی	صداش	زده	بود	ولی	هرچه	نگاه	کرده	بود،	آشنایی	

ندیده	بود.
-	ناصر

ایستاد.	صورت	مزدک	از	پشت	نرده	های	دانشگاه	معلوم	بود.	حاال	هردو،	روبروی	هم	
در	دو	طرف	میله	ها	قرار	داشتند	و	آهسته	صحبت	می	کردند.

-	داری	کجا	میری؟
-	چرا	صبح	به	این	زودی	اینجایی؟

-	بیا	تو.
-	نمی	تونم.

-	می	تونی	یه	کاری	برام	بکنی؟
کمی	مکث	کرد	و	گفت:	نمی	تونم،	باید	برم.

-	من	نمی	تونم	بیام	بیرون.	اون	باال	دوربین	کذاشتند.	و	به	جایی	بین	شاخه	درختها	
اشاره	کرد.

را	 سرش	 بعد	 و	 شد	 خیره	 ثانیه	 چند	 که	 دید	 را	 خودش	 ناصر	 دوربین،	 منظر	 از	
برگرداند.

-	چیکار	داری؟
-	بیا	تو	دیگه.
-	نمی	تونم.
-	باشه،	برو.

-	از	باالی	نرده	ها	سریع	بیا	اینور.
-	نمیشه.

-	باشه،	خداحافظ.
-	خداحافظ.

شاید	راه	رفتن	تو	یک	شهر	بهتر	از	راه	رفتن	تو	یک	دانشگاه	بود.	ولی	ناصر	تو	دلش	
به	مزدک	حسادت	می	کرد.	انگار	که	اون	جاش	خیلی	راحت	تر	بود،	حتی	ظهرها	می	

تونست	نهار	سلف	را	بخورد.
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-	ناصر،	چرا	ظهرها	نمیای	خونه؟
گاهی	احساس	می	کرد	زن	برادرش	کمی	می	شنگه	ولی	فوری	این	فکر	را	از	سرش	
دور	می	کرد.	نمی	دونست	چند	سالشه،	هیچوقت	نپرسیده	بود.	گاهی	به	نظرش	جوون	
می	اومد	و	گاهی	سن	باال.	اگر	پدر	پدربزرگش	زنده	بود،	می	گفت	تو	خیلی	خری،	باید	
ظهرها	بری	خونه.	پدر	پدربزرگش	یک	شازده	بود،	ولی	زن	برادرش	تو	قم	بزرگ	شده	
ایستاد	و	 انگلیسی	رو	پرده	بود.	چند	لحظه	 بود.	نزدیک	سینما	سپیده	بود.	یک	فیلم	
به	پرده	نگاه	کرد.	دلش	اصال	هوای	فیلم	اروپایي	نداشت،	ولی	چهره	هنرپیشه	ها	خیره	
اش	کرده	بود.	به	نظر	خیلی	بی	خیال	می	آمدند.	راه	افتاد	و	هنرپیشه	ها	با	نگاه	ثابت	

سرجاشون	موندند.
پیچ	کوچه	کناری	رستوران	بلوار	را	رد	کرد	و	وارد	بلوار	شد.	یک	مرتبه	همه	چیز	
تغییر	کرد.	انگار	مردم	این	خیابان	مال	سیاره	دیگه	ای	بودند.	چهره	ها	بی	خیال،	آرام	و	

شاد	بودند.	نفس	راحتی	کشید.	غیر	ممکن	بود	در	این	خیابان	گیرش	بیندازند.
از	کنار	پیراشکی	فروشیها	دارد	رد	می	شود.	خیلی	گرسنه	است.	یادش	میاد	از	دیروز	

بعدازظهر	هیچی	نخورده.	پیراشکی	را	می	گیره	و	اولین	گاز	را	می	زند.
-	چقدر	میشه؟

-	باشه	مهمون	من.
صدای	مردی	از	کنار	گوشش	میاد.	سرش	را	برمی	گرداند.	مرد	چاق	و	گنده	ای	با	
ریش	بور	که	خیره	نگاهش	می	کند.	طرز	نگاهش	اون	را	یاد	هنرپیشه	روی	پرده	می	
اندازه.	مرد	گنده	نگاهش	را	از	ناصر	می	گیره	و	مشغول	پول	درآوردن	می	شود.	ناصر	
با	نگاهش	دستهای	مرد	را	دنبال	می	کند.	احساس	می	کند،	پیراشکی	به	انگشتهاش	

چسبیده	و	اون	را	همینطور	باال	نگه	می	دارد.
-	بریم،	برادر؟

افتد:	شاید	زن	 یاد	حرف	مزدک	می	 پریده،	 بدجور	 زند	رنگ	صورتش	 حدس	می	
برادرت	را	اجیر	کنند،	بگه	با	تو	رابطه	داشته.	رابطه	نداشتی	که،	داشتی؟
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مزدک

زمستان	بود	وهوای	آلوده،	مه	آلود	به	نظر	می	رسید.	مردم	دوست	داشتند	اینطوری	
فکر	کنند.	چراغ	قرمز	روی	عدد	6	مانده	بود.	مزدک	با	قدمهای	تندی	خیابانهای	میانه	
را	 ترس	 تا	 داد	 می	 هم	 دست	 به	 دست	 چیز	 همه	 ذهنش	 تو	 کرد.	 می	 طی	 را	 شهر	
دامنگیرش	کند.	یاد	خواهر	کوچکش	افتاد.	حتما	دیشب	منتظرش	بوده.	این	راه	بسیار	
طوالنی	تر	از	چیزی	بود	که	فکر	می	کرد.	پاهاش	مثل	آهن	سفت	شده	بود	ولی	آهنی	
که	باهاش	نمی	توانست	ضربه	ای	بزنه،	به	این	موضوع	فکر	کرد.	هر	لحظه	منتظر	بود	
یک	ماشین	کنار	پاش	توقف	کند،	کسی	ازش	پیاده	بشود	و	محکم	بازوش	را	بگیره	و	با	

کنایه	بگه:	برادر،	کجا؟	
کسی	سخت	بهش	تنه	زد	و	او	یک	لحظه	نفسش	برید.	وسط	پیاده	رو	پهن	انقالب	
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ایستاد،	احساس	کرد	باید	بایستد.	خودش	را	از	باال	دید	که	با	یک	حرکت	دایره	ای	تنها	
در	میان	آدمهای	منفردی	که	رد	می	شدند،	ایستاده.	سعی	کرد	عزمش	را	جزم	کنه	و	
دوباره	راه	بیفته.	ردیف	میله	های	سبز	دانشگاه،	حواسش	را	پرت	کرده	بود.	صداش	را	
شنید	که	اسمش	را	می	گفت.	وقتی	8	سالش	بود،	یک	بار	این	اتفاق	افتاده	بود.	روی	
سرسره	پارک	قیطریه	اون	باال	کسی	صداش	زده	بود	ولی	هرچه	نگاه	کرده	بود،	آشنایی	

ندیده	بود.
-	مزدک

ایستاد.	صورت	نیما	از	پشت	نرده	های	دانشگاه	معلوم	بود.	حاال	هردو،	روبروی	هم	در	
دو	طرف	میله	ها	قرار	داشتند	و	آهسته	صحبت	می	کردند.

-	داری	کجا	میری؟
-	چرا	صبح	به	این	زودی	اینجایی؟

-	بیا	تو.
-	نمی	تونم.

-	می	تونی	یه	کاری	برام	بکنی؟
کمی	مکث	کرد	و	گفت:	نمی	تونم،	باید	برم.

-	من	نمی	تونم	بیام	بیرون.	اون	باال	دوربین	کذاشتند.	و	به	جایی	بین	شاخه	درختها	
اشاره	کرد.

را	 بعد	سرش	 و	 ثانیه	خیره	شد	 دید	که	چند	 را	 دوربین،	مزدک	خودش	 منظر	 از	
برگرداند.

-	چیکار	داری؟
-	بیا	تو	دیگه.
-	نمی	تونم.
-	باشه،	برو.

-	از	باالی	نرده	ها	سریع	بیا	اینور.
-	نمیشه.

-	باشه،	خداحافظ.
-	خداحافظ.

تو	 بود.	ولی	مزدک	 راه	رفتن	تو	یک	دانشگاه	 از	 بهتر	 راه	رفتن	تو	یک	شهر	 شاید	
دلش	به	نیما	حسادت	می	کرد.	انگار	که	اون	جاش	خیلی	راحت	تر	بود،	حتی	ظهرها	می	

تونست	نهار	سلف	را	بخورد.
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-	مزدک،	چرا	ظهرها	نمیای	خونه؟
گاهی	احساس	می	کرد	زن	برادرش	کمی	می	شنگه	ولی	فوری	این	فکر	را	از	سرش	
دور	می	کرد.	نمی	دونست	چند	سالشه،	هیچوقت	نپرسیده	بود.	گاهی	به	نظرش	جوون	
می	اومد	و	گاهی	سن	باال.	اگر	پدر	پدربزرگش	زنده	بود،	می	گفت	تو	خیلی	خری،	باید	
ظهرها	بری	خونه.	پدر	پدربزرگش	یک	شازده	بود،	ولی	زن	برادرش	تو	قم	بزرگ	شده	
ایستاد	و	 انگلیسی	رو	پرده	بود.	چند	لحظه	 بود.	نزدیک	سینما	سپیده	بود.	یک	فیلم	
به	پرده	نگاه	کرد.	دلش	اصال	هوای	فیلم	اروپایي	نداشت،	ولی	چهره	هنرپیشه	ها	خیره	
اش	کرده	بود.	به	نظر	خیلی	بی	خیال	می	آمدند.	راه	افتاد	و	هنرپیشه	ها	با	نگاه	ثابت	

سرجاشون	موندند.
پیچ	کوچه	کناری	رستوران	بلوار	را	رد	کرد	و	وارد	بلوار	شد.	یک	مرتبه	همه	چیز	
تغییر	کرد.	انگار	مردم	این	خیابان	مال	سیاره	دیگه	ای	بودند.	چهره	ها	بی	خیال،	آرام	و	

شاد	بودند.	نفس	راحتی	کشید.	غیر	ممکن	بود	در	این	خیابان	گیرش	بیندازند.
از	کنار	پیراشکی	فروشیها	دارد	رد	می	شود.	خیلی	گرسنه	است.	یادش	میاد	از	دیروز	

بعدازظهر	هیچی	نخورده.	پیراشکی	را	می	گیره	و	اولین	گاز	را	می	زند.
-	چقدر	میشه؟

-	باشه	مهمون	من.
صدای	مردی	از	کنار	گوشش	میاد.	سرش	را	برمی	گرداند.	مرد	چاق	و	گنده	ای	با	
ریش	بور	که	خیره	نگاهش	می	کند.	طرز	نگاهش	اون	را	یاد	هنرپیشه	روی	پرده	می	
اندازه.	مرد	گنده	نگاهش	را	از	مزدک	می	گیره	و	مشغول	پول	درآوردن	می	شود.	مزدک	
با	نگاهش	دستهای	مرد	را	دنبال	می	کند.	احساس	می	کند،	پیراشکی	به	انگشتهاش	

چسبیده	و	اون	را	همینطور	باال	نگه	می	دارد.
-	بریم،	برادر؟

حدس	می	زند	رنگ	صورتش	بدجور	پریده،	یاد	حرف	نیما	می	افتد:	شاید	زن	برادرت	
را	اجیر	کنند،	بگه	با	تو	رابطه	داشته.	رابطه	نداشتی	که،	داشتی؟
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نیما

زمستان	بود	وهوای	آلوده،	مه	آلود	به	نظر	می	رسید.	مردم	دوست	داشتند	اینطوری	
فکر	کنند.	چراغ	قرمز	روی	عدد	6	مانده	بود.	نیما	با	قدمهای	تندی	خیابانهای	میانه	شهر	
را	طی	می	کرد.	تو	ذهنش	همه	چیز	دست	به	دست	هم	می	داد	تا	ترس	را	دامنگیرش	
کند.	یاد	خواهر	کوچکش	افتاد.	حتما	دیشب	منتظرش	بوده.	این	راه	بسیار	طوالنی	تر	
از	چیزی	بود	که	فکر	می	کرد.	پاهاش	مثل	آهن	سفت	شده	بود	ولی	آهنی	که	باهاش	
نمی	توانست	ضربه	ای	بزنه،	به	این	موضوع	فکر	کرد.	هر	لحظه	منتظر	بود	یک	ماشین	
کنار	پاش	توقف	کند،	کسی	ازش	پیاده	بشود	و	محکم	بازوش	را	بگیره	و	با	کنایه	بگه:	

برادر،	کجا؟	
کسی	سخت	بهش	تنه	زد	و	او	یک	لحظه	نفسش	برید.	وسط	پیاده	رو	پهن	انقالب	
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ایستاد،	احساس	کرد	باید	بایستد.	خودش	را	از	باال	دید	که	با	یک	حرکت	دایره	ای	تنها	
در	میان	آدمهای	منفردی	که	رد	می	شدند،	ایستاده.	سعی	کرد	عزمش	را	جزم	کنه	و	
دوباره	راه	بیفته.	ردیف	میله	های	سبز	دانشگاه،	حواسش	را	پرت	کرده	بود.	صداش	را	
شنید	که	اسمش	را	می	گفت.	وقتی	8	سالش	بود،	یک	بار	این	اتفاق	افتاده	بود.	روی	
سرسره	پارک	قیطریه	اون	باال	کسی	صداش	زده	بود	ولی	هرچه	نگاه	کرده	بود،	آشنایی	

ندیده	بود.
-	نیما

ایستاد.	صورت	حسن	از	پشت	نرده	های	دانشگاه	معلوم	بود.	حاال	هردو،	روبروی	هم	
در	دو	طرف	میله	ها	قرار	داشتند	و	آهسته	صحبت	می	کردند.

-	داری	کجا	میری؟
-	چرا	صبح	به	این	زودی	اینجایی؟

-	بیا	تو.
-	نمی	تونم.

-	می	تونی	یه	کاری	برام	بکنی؟
کمی	مکث	کرد	و	گفت:	نمی	تونم،	باید	برم.

-	من	نمی	تونم	بیام	بیرون.	اون	باال	دوربین	کذاشتند.	و	به	جایی	بین	شاخه	درختها	
اشاره	کرد.

از	منظر	دوربین،	نیما	خودش	را	دید	که	چند	ثانیه	خیره	شد	و	بعد	سرش	را	برگرداند.
-	چیکار	داری؟
-	بیا	تو	دیگه.
-	نمی	تونم.
-	باشه،	برو.

-	از	باالی	نرده	ها	سریع	بیا	اینور.
-	نمیشه.

-	باشه،	خداحافظ.
-	خداحافظ.

شاید	راه	رفتن	تو	یک	شهر	بهتر	از	راه	رفتن	تو	یک	دانشگاه	بود.	ولی	نیما	تو	دلش	
به	حسن	حسادت	می	کرد.	انگار	که	اون	جاش	خیلی	راحت	تر	بود،	حتی	ظهرها	می	

تونست	نهار	سلف	را	بخورد.
-	نیما،	چرا	ظهرها	نمیای	خونه؟
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گاهی	احساس	می	کرد	زن	برادرش	کمی	می	شنگه	ولی	فوری	این	فکر	را	از	سرش	
دور	می	کرد.	نمی	دونست	چند	سالشه،	هیچوقت	نپرسیده	بود.	گاهی	به	نظرش	جوون	
می	اومد	و	گاهی	سن	باال.	اگر	پدر	پدربزرگش	زنده	بود،	می	گفت	تو	خیلی	خری،	باید	
ظهرها	بری	خونه.	پدر	پدربزرگش	یک	شازده	بود،	ولی	زن	برادرش	تو	قم	بزرگ	شده	
ایستاد	و	 انگلیسی	رو	پرده	بود.	چند	لحظه	 بود.	نزدیک	سینما	سپیده	بود.	یک	فیلم	
به	پرده	نگاه	کرد.	دلش	اصال	هوای	فیلم	اروپایي	نداشت،	ولی	چهره	هنرپیشه	ها	خیره	
اش	کرده	بود.	به	نظر	خیلی	بی	خیال	می	آمدند.	راه	افتاد	و	هنرپیشه	ها	با	نگاه	ثابت	

سرجاشون	موندند.
پیچ	کوچه	کناری	رستوران	بلوار	را	رد	کرد	و	وارد	بلوار	شد.	یک	مرتبه	همه	چیز	
تغییر	کرد.	انگار	مردم	این	خیابان	مال	سیاره	دیگه	ای	بودند.	چهره	ها	بی	خیال،	آرام	و	

شاد	بودند.	نفس	راحتی	کشید.	غیر	ممکن	بود	در	این	خیابان	گیرش	بیندازند.
از	کنار	پیراشکی	فروشیها	دارد	رد	می	شود.	خیلی	گرسنه	است.	یادش	میاد	از	دیروز	

بعدازظهر	هیچی	نخورده.	پیراشکی	را	می	گیره	و	اولین	گاز	را	می	زند.
-	چقدر	میشه؟

-	باشه	مهمون	من.
صدای	مردی	از	کنار	گوشش	میاد.	سرش	را	برمی	گرداند.	مرد	چاق	و	گنده	ای	با	
ریش	بور	که	خیره	نگاهش	می	کند.	طرز	نگاهش	اون	را	یاد	هنرپیشه	روی	پرده	می	
نیما	 نیما	می	گیره	و	مشغول	پول	درآوردن	می	شود.	 از	 را	 اندازه.	مرد	گنده	نگاهش	
با	نگاهش	دستهای	مرد	را	دنبال	می	کند.	احساس	می	کند،	پیراشکی	به	انگشتهاش	

چسبیده	و	اون	را	همینطور	باال	نگه	می	دارد.
-	بریم،	برادر؟

زن	 شاید	 افتد:	 می	 یاد	حرف	حسن	 پریده،	 بدجور	 رنگ	صورتش	 زند	 می	 حدس	
برادرت	را	اجیر	کنند،	بگه	با	تو	رابطه	داشته.	رابطه	نداشتی	که،	داشتی؟
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حسن

زمستان	بود	وهوای	آلوده،	مه	آلود	به	نظر	می	رسید.	مردم	دوست	داشتند	اینطوری	
فکر	کنند.	چراغ	قرمز	روی	عدد	6	مانده	بود.	حسن	با	قدمهای	تندی	خیابانهای	میانه	
را	 ترس	 تا	 داد	 می	 هم	 دست	 به	 دست	 چیز	 همه	 ذهنش	 تو	 کرد.	 می	 طی	 را	 شهر	
دامنگیرش	کند.	یاد	خواهر	کوچکش	افتاد.	حتما	دیشب	منتظرش	بوده.	این	راه	بسیار	
طوالنی	تر	از	چیزی	بود	که	فکر	می	کرد.	پاهاش	مثل	آهن	سفت	شده	بود	ولی	آهنی	
که	باهاش	نمی	توانست	ضربه	ای	بزنه،	به	این	موضوع	فکر	کرد.	هر	لحظه	منتظر	بود	
یک	ماشین	کنار	پاش	توقف	کند،	کسی	ازش	پیاده	بشود	و	محکم	بازوش	را	بگیره	و	با	

کنایه	بگه:	برادر،	کجا؟	
کسی	سخت	بهش	تنه	زد	و	او	یک	لحظه	نفسش	برید.	وسط	پیاده	رو	پهن	انقالب	
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ایستاد،	احساس	کرد	باید	بایستد.	خودش	را	از	باال	دید	که	با	یک	حرکت	دایره	ای	تنها	
در	میان	آدمهای	منفردی	که	رد	می	شدند،	ایستاده.	سعی	کرد	عزمش	را	جزم	کنه	و	
دوباره	راه	بیفته.	ردیف	میله	های	سبز	دانشگاه،	حواسش	را	پرت	کرده	بود.	صداش	را	
شنید	که	اسمش	را	می	گفت.	وقتی	8	سالش	بود،	یک	بار	این	اتفاق	افتاده	بود.	روی	
سرسره	پارک	قیطریه	اون	باال	کسی	صداش	زده	بود	ولی	هرچه	نگاه	کرده	بود،	آشنایی	

ندیده	بود.
-	حسن

ایستاد.	صورت	فرید	از	پشت	نرده	های	دانشگاه	معلوم	بود.	حاال	هردو،	روبروی	هم	
در	دو	طرف	میله	ها	قرار	داشتند	و	آهسته	صحبت	می	کردند.

-	داری	کجا	میری؟
-	چرا	صبح	به	این	زودی	اینجایی؟

-	بیا	تو.
-	نمی	تونم.

-	می	تونی	یه	کاری	برام	بکنی؟
کمی	مکث	کرد	و	گفت:	نمی	تونم،	باید	برم.

-	من	نمی	تونم	بیام	بیرون.	اون	باال	دوربین	کذاشتند.	و	به	جایی	بین	شاخه	درختها	
اشاره	کرد.

را	 بعد	سرش	 و	 شد	 خیره	 ثانیه	 چند	 که	 دید	 را	 دوربین،	حسن	خودش	 منظر	 از	
برگرداند.

-	چیکار	داری؟
-	بیا	تو	دیگه.
-	نمی	تونم.
-	باشه،	برو.

-	از	باالی	نرده	ها	سریع	بیا	اینور.
-	نمیشه.

-	باشه،	خداحافظ.
-	خداحافظ.

شاید	راه	رفتن	تو	یک	شهر	بهتر	از	راه	رفتن	تو	یک	دانشگاه	بود.	ولی	حسن	تو	دلش	
انگار	که	اون	جاش	خیلی	راحت	تر	بود،	حتی	ظهرها	می	 به	فرید	حسادت	می	کرد.	

تونست	نهار	سلف	را	بخورد.
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-	حسن،	چرا	ظهرها	نمیای	خونه؟
گاهی	احساس	می	کرد	زن	برادرش	کمی	می	شنگه	ولی	فوری	این	فکر	را	از	سرش	
دور	می	کرد.	نمی	دونست	چند	سالشه،	هیچوقت	نپرسیده	بود.	گاهی	به	نظرش	جوون	
می	اومد	و	گاهی	سن	باال.	اگر	پدر	پدربزرگش	زنده	بود،	می	گفت	تو	خیلی	خری،	باید	
ظهرها	بری	خونه.	پدر	پدربزرگش	یک	شازده	بود،	ولی	زن	برادرش	تو	قم	بزرگ	شده	
ایستاد	و	 انگلیسی	رو	پرده	بود.	چند	لحظه	 بود.	نزدیک	سینما	سپیده	بود.	یک	فیلم	
به	پرده	نگاه	کرد.	دلش	اصال	هوای	فیلم	اروپایي	نداشت،	ولی	چهره	هنرپیشه	ها	خیره	
اش	کرده	بود.	به	نظر	خیلی	بی	خیال	می	آمدند.	راه	افتاد	و	هنرپیشه	ها	با	نگاه	ثابت	

سرجاشون	موندند.
پیچ	کوچه	کناری	رستوران	بلوار	را	رد	کرد	و	وارد	بلوار	شد.	یک	مرتبه	همه	چیز	
تغییر	کرد.	انگار	مردم	این	خیابان	مال	سیاره	دیگه	ای	بودند.	چهره	ها	بی	خیال،	آرام	و	

شاد	بودند.	نفس	راحتی	کشید.	غیر	ممکن	بود	در	این	خیابان	گیرش	بیندازند.
از	کنار	پیراشکی	فروشیها	دارد	رد	می	شود.	خیلی	گرسنه	است.	یادش	میاد	از	دیروز	

بعدازظهر	هیچی	نخورده.	پیراشکی	را	می	گیره	و	اولین	گاز	را	می	زند.
-	چقدر	میشه؟

-	باشه	مهمون	من.
صدای	مردی	از	کنار	گوشش	میاد.	سرش	را	برمی	گرداند.	مرد	چاق	و	گنده	ای	با	
ریش	بور	که	خیره	نگاهش	می	کند.	طرز	نگاهش	اون	را	یاد	هنرپیشه	روی	پرده	می	
اندازه.	مرد	گنده	نگاهش	را	از	حسن	می	گیره	و	مشغول	پول	درآوردن	می	شود.	حسن	
با	نگاهش	دستهای	مرد	را	دنبال	می	کند.	احساس	می	کند،	پیراشکی	به	انگشتهاش	

چسبیده	و	اون	را	همینطور	باال	نگه	می	دارد.
-	بریم،	برادر؟

حدس	می	زند	رنگ	صورتش	بدجور	پریده،	یاد	حرف	فرید	می	افتد:	شاید	زن	برادرت	
را	اجیر	کنند،	بگه	با	تو	رابطه	داشته.	رابطه	نداشتی	که،	داشتی؟

87		پنجاه و سه نفر



فرید

زمستان	بود	وهوای	آلوده،	مه	آلود	به	نظر	می	رسید.	مردم	دوست	داشتند	اینطوری	
فکر	کنند.	چراغ	قرمز	روی	عدد	6	مانده	بود.	فرید	با	قدمهای	تندی	خیابانهای	میانه	شهر	
را	طی	می	کرد.	تو	ذهنش	همه	چیز	دست	به	دست	هم	می	داد	تا	ترس	را	دامنگیرش	
کند.	یاد	خواهر	کوچکش	افتاد.	حتما	دیشب	منتظرش	بوده.	این	راه	بسیار	طوالنی	تر	
از	چیزی	بود	که	فکر	می	کرد.	پاهاش	مثل	آهن	سفت	شده	بود	ولی	آهنی	که	باهاش	
نمی	توانست	ضربه	ای	بزنه،	به	این	موضوع	فکر	کرد.	هر	لحظه	منتظر	بود	یک	ماشین	
کنار	پاش	توقف	کند،	کسی	ازش	پیاده	بشود	و	محکم	بازوش	را	بگیره	و	با	کنایه	بگه:	

برادر،	کجا؟	
کسی	سخت	بهش	تنه	زد	و	او	یک	لحظه	نفسش	برید.	وسط	پیاده	رو	پهن	انقالب	
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ایستاد،	احساس	کرد	باید	بایستد.	خودش	را	از	باال	دید	که	با	یک	حرکت	دایره	ای	تنها	
در	میان	آدمهای	منفردی	که	رد	می	شدند،	ایستاده.	سعی	کرد	عزمش	را	جزم	کنه	و	
دوباره	راه	بیفته.	ردیف	میله	های	سبز	دانشگاه،	حواسش	را	پرت	کرده	بود.	صداش	را	
شنید	که	اسمش	را	می	گفت.	وقتی	8	سالش	بود،	یک	بار	این	اتفاق	افتاده	بود.	روی	
سرسره	پارک	قیطریه	اون	باال	کسی	صداش	زده	بود	ولی	هرچه	نگاه	کرده	بود،	آشنایی	

ندیده	بود.
-	فرید

ایستاد.	صورت	پیام	از	پشت	نرده	های	دانشگاه	معلوم	بود.	حاال	هردو،	روبروی	هم	در	
دو	طرف	میله	ها	قرار	داشتند	و	آهسته	صحبت	می	کردند.

-	داری	کجا	میری؟
-	چرا	صبح	به	این	زودی	اینجایی؟

-	بیا	تو.
-	نمی	تونم.

-	می	تونی	یه	کاری	برام	بکنی؟
کمی	مکث	کرد	و	گفت:	نمی	تونم،	باید	برم.

-	من	نمی	تونم	بیام	بیرون.	اون	باال	دوربین	کذاشتند.	و	به	جایی	بین	شاخه	درختها	
اشاره	کرد.

را	 سرش	 بعد	 و	 شد	 خیره	 ثانیه	 چند	 که	 دید	 را	 خودش	 فرید	 دوربین،	 منظر	 از	
برگرداند.

-	چیکار	داری؟
-	بیا	تو	دیگه.
-	نمی	تونم.
-	باشه،	برو.

-	از	باالی	نرده	ها	سریع	بیا	اینور.
-	نمیشه.

-	باشه،	خداحافظ.
-	خداحافظ.

شاید	راه	رفتن	تو	یک	شهر	بهتر	از	راه	رفتن	تو	یک	دانشگاه	بود.	ولی	فرید	تو	دلش	به	
پیام	حسادت	می	کرد.	انگار	که	اون	جاش	خیلی	راحت	تر	بود،	حتی	ظهرها	می	تونست	

نهار	سلف	را	بخورد.
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-	فرید،	چرا	ظهرها	نمیای	خونه؟
گاهی	احساس	می	کرد	زن	برادرش	کمی	می	شنگه	ولی	فوری	این	فکر	را	از	سرش	
دور	می	کرد.	نمی	دونست	چند	سالشه،	هیچوقت	نپرسیده	بود.	گاهی	به	نظرش	جوون	
می	اومد	و	گاهی	سن	باال.	اگر	پدر	پدربزرگش	زنده	بود،	می	گفت	تو	خیلی	خری،	باید	
ظهرها	بری	خونه.	پدر	پدربزرگش	یک	شازده	بود،	ولی	زن	برادرش	تو	قم	بزرگ	شده	
ایستاد	و	 انگلیسی	رو	پرده	بود.	چند	لحظه	 بود.	نزدیک	سینما	سپیده	بود.	یک	فیلم	
به	پرده	نگاه	کرد.	دلش	اصال	هوای	فیلم	اروپایي	نداشت،	ولی	چهره	هنرپیشه	ها	خیره	
اش	کرده	بود.	به	نظر	خیلی	بی	خیال	می	آمدند.	راه	افتاد	و	هنرپیشه	ها	با	نگاه	ثابت	

سرجاشون	موندند.
پیچ	کوچه	کناری	رستوران	بلوار	را	رد	کرد	و	وارد	بلوار	شد.	یک	مرتبه	همه	چیز	
تغییر	کرد.	انگار	مردم	این	خیابان	مال	سیاره	دیگه	ای	بودند.	چهره	ها	بی	خیال،	آرام	و	

شاد	بودند.	نفس	راحتی	کشید.	غیر	ممکن	بود	در	این	خیابان	گیرش	بیندازند.
از	کنار	پیراشکی	فروشیها	دارد	رد	می	شود.	خیلی	گرسنه	است.	یادش	میاد	از	دیروز	

بعدازظهر	هیچی	نخورده.	پیراشکی	را	می	گیره	و	اولین	گاز	را	می	زند.
-	چقدر	میشه؟

-	باشه	مهمون	من.
صدای	مردی	از	کنار	گوشش	میاد.	سرش	را	برمی	گرداند.	مرد	چاق	و	گنده	ای	با	
ریش	بور	که	خیره	نگاهش	می	کند.	طرز	نگاهش	اون	را	یاد	هنرپیشه	روی	پرده	می	
اندازه.	مرد	گنده	نگاهش	را	از	فرید	می	گیره	و	مشغول	پول	درآوردن	می	شود.	فرید	
با	نگاهش	دستهای	مرد	را	دنبال	می	کند.	احساس	می	کند،	پیراشکی	به	انگشتهاش	

چسبیده	و	اون	را	همینطور	باال	نگه	می	دارد.
-	بریم،	برادر؟

حدس	می	زند	رنگ	صورتش	بدجور	پریده،	یاد	حرف	پیام	می	افتد:	شاید	زن	برادرت	
را	اجیر	کنند،	بگه	با	تو	رابطه	داشته.	رابطه	نداشتی	که،	داشتی؟
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پیام

زمستان	بود	وهوای	آلوده،	مه	آلود	به	نظر	می	رسید.	مردم	دوست	داشتند	اینطوری	
فکر	کنند.	چراغ	قرمز	روی	عدد	6	مانده	بود.	فرید	با	قدمهای	تندی	خیابانهای	میانه	شهر	
را	طی	می	کرد.	تو	ذهنش	همه	چیز	دست	به	دست	هم	می	داد	تا	ترس	را	دامنگیرش	
کند.	یاد	خواهر	کوچکش	افتاد.	حتما	دیشب	منتظرش	بوده.	این	راه	بسیار	طوالنی	تر	
از	چیزی	بود	که	فکر	می	کرد.	پاهاش	مثل	آهن	سفت	شده	بود	ولی	آهنی	که	باهاش	
نمی	توانست	ضربه	ای	بزنه،	به	این	موضوع	فکر	کرد.	هر	لحظه	منتظر	بود	یک	ماشین	
کنار	پاش	توقف	کند،	کسی	ازش	پیاده	بشود	و	محکم	بازوش	را	بگیره	و	با	کنایه	بگه:	

برادر،	کجا؟	
کسی	سخت	بهش	تنه	زد	و	او	یک	لحظه	نفسش	برید.	وسط	پیاده	رو	پهن	انقالب	
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ایستاد،	احساس	کرد	باید	بایستد.	خودش	را	از	باال	دید	که	با	یک	حرکت	دایره	ای	تنها	
در	میان	آدمهای	منفردی	که	رد	می	شدند،	ایستاده.	سعی	کرد	عزمش	را	جزم	کنه	و	
دوباره	راه	بیفته.	ردیف	میله	های	سبز	دانشگاه،	حواسش	را	پرت	کرده	بود.	صداش	را	
شنید	که	اسمش	را	می	گفت.	وقتی	8	سالش	بود،	یک	بار	این	اتفاق	افتاده	بود.	روی	
سرسره	پارک	قیطریه	اون	باال	کسی	صداش	زده	بود	ولی	هرچه	نگاه	کرده	بود،	آشنایی	

ندیده	بود.
-	پیام

ایستاد.	صورت	شاهین	از	پشت	نرده	های	دانشگاه	معلوم	بود.	حاال	هردو،	روبروی	هم	
در	دو	طرف	میله	ها	قرار	داشتند	و	آهسته	صحبت	می	کردند.

-	داری	کجا	میری؟
-	چرا	صبح	به	این	زودی	اینجایی؟

-	بیا	تو.
-	نمی	تونم.

-	می	تونی	یه	کاری	برام	بکنی؟
کمی	مکث	کرد	و	گفت:	نمی	تونم،	باید	برم.

-	من	نمی	تونم	بیام	بیرون.	اون	باال	دوربین	کذاشتند.	و	به	جایی	بین	شاخه	درختها	
اشاره	کرد.

از	منظر	دوربین،	پیام	خودش	را	دید	که	چند	ثانیه	خیره	شد	و	بعد	سرش	را	برگرداند.
-	چیکار	داری؟
-	بیا	تو	دیگه.
-	نمی	تونم.
-	باشه،	برو.

-	از	باالی	نرده	ها	سریع	بیا	اینور.
-	نمیشه.

-	باشه،	خداحافظ.
-	خداحافظ.

شاید	راه	رفتن	تو	یک	شهر	بهتر	از	راه	رفتن	تو	یک	دانشگاه	بود.	ولی	پیام	تو	دلش	
به	شاهین	حسادت	می	کرد.	انگار	که	اون	جاش	خیلی	راحت	تر	بود،	حتی	ظهرها	می	

تونست	نهار	سلف	را	بخورد.
-	پیام،	چرا	ظهرها	نمیای	خونه؟
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گاهی	احساس	می	کرد	زن	برادرش	کمی	می	شنگه	ولی	فوری	این	فکر	را	از	سرش	
دور	می	کرد.	نمی	دونست	چند	سالشه،	هیچوقت	نپرسیده	بود.	گاهی	به	نظرش	جوون	
می	اومد	و	گاهی	سن	باال.	اگر	پدر	پدربزرگش	زنده	بود،	می	گفت	تو	خیلی	خری،	باید	
ظهرها	بری	خونه.	پدر	پدربزرگش	یک	شازده	بود،	ولی	زن	برادرش	تو	قم	بزرگ	شده	
ایستاد	و	 انگلیسی	رو	پرده	بود.	چند	لحظه	 بود.	نزدیک	سینما	سپیده	بود.	یک	فیلم	
به	پرده	نگاه	کرد.	دلش	اصال	هوای	فیلم	اروپایي	نداشت،	ولی	چهره	هنرپیشه	ها	خیره	
اش	کرده	بود.	به	نظر	خیلی	بی	خیال	می	آمدند.	راه	افتاد	و	هنرپیشه	ها	با	نگاه	ثابت	

سرجاشون	موندند.
پیچ	کوچه	کناری	رستوران	بلوار	را	رد	کرد	و	وارد	بلوار	شد.	یک	مرتبه	همه	چیز	
تغییر	کرد.	انگار	مردم	این	خیابان	مال	سیاره	دیگه	ای	بودند.	چهره	ها	بی	خیال،	آرام	و	

شاد	بودند.	نفس	راحتی	کشید.	غیر	ممکن	بود	در	این	خیابان	گیرش	بیندازند.
از	کنار	پیراشکی	فروشیها	دارد	رد	می	شود.	خیلی	گرسنه	است.	یادش	میاد	از	دیروز	

بعدازظهر	هیچی	نخورده.	پیراشکی	را	می	گیره	و	اولین	گاز	را	می	زند.
-	چقدر	میشه؟

-	باشه	مهمون	من.
صدای	مردی	از	کنار	گوشش	میاد.	سرش	را	برمی	گرداند.	مرد	چاق	و	گنده	ای	با	
ریش	بور	که	خیره	نگاهش	می	کند.	طرز	نگاهش	اون	را	یاد	هنرپیشه	روی	پرده	می	
از	پیام	می	گیره	و	مشغول	پول	درآوردن	می	شود.	پیام	 را	 اندازه.	مرد	گنده	نگاهش	
با	نگاهش	دستهای	مرد	را	دنبال	می	کند.	احساس	می	کند،	پیراشکی	به	انگشتهاش	

چسبیده	و	اون	را	همینطور	باال	نگه	می	دارد.
-	بریم،	برادر؟

افتد:	شاید	زن	 حدس	می	زند	رنگ	صورتش	بدجور	پریده،	یاد	حرف	شاهین	می	
برادرت	را	اجیر	کنند،	بگه	با	تو	رابطه	داشته.	رابطه	نداشتی	که،	داشتی؟
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شاهین

زمستان	بود	وهوای	آلوده،	مه	آلود	به	نظر	می	رسید.	مردم	دوست	داشتند	اینطوری	
خیابانهای	 تندی	 قدمهای	 با	 شاهین	 بود.	 مانده	 	6 عدد	 روی	 قرمز	 چراغ	 کنند.	 فکر	
میانه	شهر	را	طی	می	کرد.	تو	ذهنش	همه	چیز	دست	به	دست	هم	می	داد	تا	ترس	را	
دامنگیرش	کند.	یاد	خواهر	کوچکش	افتاد.	حتما	دیشب	منتظرش	بوده.	این	راه	بسیار	
طوالنی	تر	از	چیزی	بود	که	فکر	می	کرد.	پاهاش	مثل	آهن	سفت	شده	بود	ولی	آهنی	
که	باهاش	نمی	توانست	ضربه	ای	بزنه،	به	این	موضوع	فکر	کرد.	هر	لحظه	منتظر	بود	
یک	ماشین	کنار	پاش	توقف	کند،	کسی	ازش	پیاده	بشود	و	محکم	بازوش	را	بگیره	و	با	

کنایه	بگه:	برادر،	کجا؟	
کسی	سخت	بهش	تنه	زد	و	او	یک	لحظه	نفسش	برید.	وسط	پیاده	رو	پهن	انقالب	
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ایستاد،	احساس	کرد	باید	بایستد.	خودش	را	از	باال	دید	که	با	یک	حرکت	دایره	ای	تنها	
در	میان	آدمهای	منفردی	که	رد	می	شدند،	ایستاده.	سعی	کرد	عزمش	را	جزم	کنه	و	
دوباره	راه	بیفته.	ردیف	میله	های	سبز	دانشگاه،	حواسش	را	پرت	کرده	بود.	صداش	را	
شنید	که	اسمش	را	می	گفت.	وقتی	8	سالش	بود،	یک	بار	این	اتفاق	افتاده	بود.	روی	
سرسره	پارک	قیطریه	اون	باال	کسی	صداش	زده	بود	ولی	هرچه	نگاه	کرده	بود،	آشنایی	

ندیده	بود.
-	شاهین

ایستاد.	صورت	یاسر	از	پشت	نرده	های	دانشگاه	معلوم	بود.	حاال	هردو،	روبروی	هم	
در	دو	طرف	میله	ها	قرار	داشتند	و	آهسته	صحبت	می	کردند.

-	داری	کجا	میری؟
-	چرا	صبح	به	این	زودی	اینجایی؟

-	بیا	تو.
-	نمی	تونم.

-	می	تونی	یه	کاری	برام	بکنی؟
کمی	مکث	کرد	و	گفت:	نمی	تونم،	باید	برم.

-	من	نمی	تونم	بیام	بیرون.	اون	باال	دوربین	کذاشتند.	و	به	جایی	بین	شاخه	درختها	
اشاره	کرد.

را	 بعد	سرش	 ثانیه	خیره	شد	و	 را	دید	که	چند	 از	منظر	دوربین،	شاهین	خودش	
برگرداند.

-	چیکار	داری؟
-	بیا	تو	دیگه.
-	نمی	تونم.
-	باشه،	برو.

-	از	باالی	نرده	ها	سریع	بیا	اینور.
-	نمیشه.

-	باشه،	خداحافظ.
-	خداحافظ.

شاید	راه	رفتن	تو	یک	شهر	بهتر	از	راه	رفتن	تو	یک	دانشگاه	بود.	ولی	شاهین	تو	
دلش	به	یاسر	حسادت	می	کرد.	انگار	که	اون	جاش	خیلی	راحت	تر	بود،	حتی	ظهرها	

می	تونست	نهار	سلف	را	بخورد.
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-	شاهین،	چرا	ظهرها	نمیای	خونه؟
گاهی	احساس	می	کرد	زن	برادرش	کمی	می	شنگه	ولی	فوری	این	فکر	را	از	سرش	
دور	می	کرد.	نمی	دونست	چند	سالشه،	هیچوقت	نپرسیده	بود.	گاهی	به	نظرش	جوون	
می	اومد	و	گاهی	سن	باال.	اگر	پدر	پدربزرگش	زنده	بود،	می	گفت	تو	خیلی	خری،	باید	
ظهرها	بری	خونه.	پدر	پدربزرگش	یک	شازده	بود،	ولی	زن	برادرش	تو	قم	بزرگ	شده	
ایستاد	و	 انگلیسی	رو	پرده	بود.	چند	لحظه	 بود.	نزدیک	سینما	سپیده	بود.	یک	فیلم	
به	پرده	نگاه	کرد.	دلش	اصال	هوای	فیلم	اروپایي	نداشت،	ولی	چهره	هنرپیشه	ها	خیره	
اش	کرده	بود.	به	نظر	خیلی	بی	خیال	می	آمدند.	راه	افتاد	و	هنرپیشه	ها	با	نگاه	ثابت	

سرجاشون	موندند.
پیچ	کوچه	کناری	رستوران	بلوار	را	رد	کرد	و	وارد	بلوار	شد.	یک	مرتبه	همه	چیز	
تغییر	کرد.	انگار	مردم	این	خیابان	مال	سیاره	دیگه	ای	بودند.	چهره	ها	بی	خیال،	آرام	و	

شاد	بودند.	نفس	راحتی	کشید.	غیر	ممکن	بود	در	این	خیابان	گیرش	بیندازند.
از	کنار	پیراشکی	فروشیها	دارد	رد	می	شود.	خیلی	گرسنه	است.	یادش	میاد	از	دیروز	

بعدازظهر	هیچی	نخورده.	پیراشکی	را	می	گیره	و	اولین	گاز	را	می	زند.
-	چقدر	میشه؟

-	باشه	مهمون	من.
صدای	مردی	از	کنار	گوشش	میاد.	سرش	را	برمی	گرداند.	مرد	چاق	و	گنده	ای	با	
ریش	بور	که	خیره	نگاهش	می	کند.	طرز	نگاهش	اون	را	یاد	هنرپیشه	روی	پرده	می	
اندازه.	مرد	گنده	نگاهش	را	از	شاهین	می	گیره	و	مشغول	پول	درآوردن	می	شود.	شاهین	
با	نگاهش	دستهای	مرد	را	دنبال	می	کند.	احساس	می	کند،	پیراشکی	به	انگشتهاش	

چسبیده	و	اون	را	همینطور	باال	نگه	می	دارد.
-	بریم،	برادر؟

حدس	می	زند	رنگ	صورتش	بدجور	پریده،	یاد	حرف	یاسر	می	افتد:	شاید	زن	برادرت	
را	اجیر	کنند،	بگه	با	تو	رابطه	داشته.	رابطه	نداشتی	که،	داشتی؟
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