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:سولمیت،روح دو انسانی که در بهشت به هم گره خورده.این دو روح خالصه
جدانشدنی ولی با دو شخصیت کامال متضاد طی حوادث ناخوشایندی با هم آشنا 
میشوند ولی عالقه ای به هم ندارند.حسی که بین این دو نفر است فقط عشق 

کنند و نیست .احساسی است که باید لحظه لحظه ی زندگیشان را با هم زندگی  
هر احساسی که یکی تجربه میکند به ناچار باید دیگری هم تجربه کند چه شیرین 

 .و..چه تلخ

هشدار:هرگونه شخصیت و مکانی)من جمله شخصیت های دانشگاه (و اتفاقاتی که 
 .در ان میفتد صرفا ساخته ی ذهن نویسنده هست و واقعی نمی باشد

 ) من تازه واردم اشنایی زیاد ندارمدوستان اگه میخونین لطفا حمایتم کنین :)++



بابا می خوای گوشی رو بدم زنگ بزن ببین آنتن درست شده یا نه؟! اینطوری صدا  -
 !!میکنی عمرا اگه بشنوه

از روی لبه ی انتهایی پشت بوم بلند می شم و روی لبه به سمت بابام حرکت می  
شنوه کج لبخندی می زنم کنم. با انتظار اینکه از پشت بوم سه طبقه باالتر صداشو ب

 .و گوشی رو سمتش می گیرم

 .بابا یه لحظه گوشی رو بده یادم رفته بود شارژ بخرم -

. 

. 

با شنیدن صدایی چشمام به اندازه ی دو برابر حالت عادی گشاد می شن. همزمان 
با باال رفتن ابروهام از حس همزمان تعجب و ترس گوشی شارژ شده رو سمت بابام 

قدر، درگیر آنتن بود که به نظر صدا رو نشنیده بود. بی هیچ دلیلی، لب می گیرم. ان
هام به پرسیدن سوال اینکه" بابا تو صدا نشنیدی" باز نشد. صدا از لبه ای که روش 

 .نشسته بودم اومد

 آنتن درست شد تو نمی خوای بیای؟ -

که گوشی چشمام که یک دقیقه ای می شد از تعجب و ترس باز مونده بود به بابام  
 .به دست به سمت در پشت بوم می رفت چرخید

 .آهان باشه -

دوباره مکث...این حسی که االن داشتم بیشتر از تعجب و ترس بود. حسی که تو 
دوران زندگیم چند بار تجربه اش کرده بودم و هر دفعه تداعی گر حادثه ای بود که 

 .هم می دونستم چیه و هم تو هاله ای از ابهام برام بود

 کجایی؟ چرا جواب نمیدی؟ نمی خوای بیای؟ -

 !بابا تو برو!من تو این قرنطینه می خوام از هوای پشت بوم لذت ببرم -



در حالی که بابا داشت یک چیزی زیر لب می گفت که بیشتر شبیه غرهای مامان 
بود در رو بست و رفت! به سرعتی که نمی دونستم تا حاال به این سرعت تو زندگیم 

یا نه، به سمت لبه پشت بوم رفتم. دستام رو روی لبه گذاشتم و کمی به دویدم 
سمت پایین خم شدم. صدای بوق ماشین ها و آدم هایی که تو قرنطینه بیرون رفته 
بودن مثل کشیده شدن یه تیکه گچ روی شیشه، تمام حس قشنگی که چند لحظه 

توهم شدم که چشمم پیش داشتم رو از بین برد و داشتم فکر می کردم که حتما م
همون لحظه پسری که آویزون به میله ی زیر لبه پشت بوم دیدم افتاد. نه میتونستم 
جیغ بزنم نه فرار کنم. ماسک سیاهی که رو لباش بود نمی گذاشت صورتشو کامل 

 !ببینم. ناخواسته ازش پرسیدم:تو چرا اینجایی؟

 .سوالی که از فرد آشنات بپرسی

 .تو رو خدا کمک کن بیام باال توضیح بدم از زیر ماسک جواب داد:

دستای عرق کردشو گرفتم که شاید لحظه ای تاخیر، از روی میله لیز می خورد و می 
افتاد. من فقط مثل یه آچار کمکی عمل کردم و بیشتر خودش، وزنش رو به باال  

 .کشید و از لبه روی پشت بوم پرت شد

 "!تو.... کی هستی؟د ..د..د.دززدد؟":-

ن حس غریب و نادری که چند بار تجربه اش کرده بودم کل وجودم رو گرفته همو
بود. همه ی این حس تو چشمام جمع شد و همش تبدیل به اشک چشام شد. انگار 
همه این حس تو کیسه اشک رفته باشه و با قدرت تمام فشارش بده. دستام بی 

د رو هم نمی حس شده بود. دهنم خشک شده بود و جوابی که داشت بهم می دا
شنیدم. با چند تا تکونی که بهم داد تونستم پلک بزنم و چشمام رو روش چرخوندم. 

 ...سعی میکردم صداشو بشنوم

 ...االن نمیتونم توضیح بدم! من دزد نیستم خوب؟ میشنوی؟! ...با توام...میشن -

 ...اب دهن نداشته ام رو قورت دادم: میشنوم



کنه اتفاقای بدی بیوفته، هم برا من هم تو... میدونم االن باید برم... اگه نرم مم -
منو نمی شناسی... توضیح زیادی نمی تونم بهت بدم. شش سال پیش... شش سال 

که دخترخالت خودکشی کرد... دخترخاله ی منم همون موقع همون شکل    پیش
 ...خودکشی کرد. خودش رو دار زده بود... نصفه شب

 .چشمای گشادم، گشادتر شد

 !ی داری میگی؟! ا..اا...اازز کجا اینا رو میدونی؟چ -

سال پیش. یادته؟ یکی از همکالسیای   بی توجه به حرفامم ادامه داد: دوازده
 ...مدرست، رگشو زد... همکالسی منم همون روز، همین شکل خودکشی کرد

 !؟زبونم بند اومده بود: چییی...چی داری میگی.... از کجا اخه... تو از کجا میدونی

 .االنم خودت تو فکر خودکشی بودی .... همین جا.. لبه پشت بوم -

همه حواس داشته و نداشتم از کار افتاده بود. فقط تونستم لب هامو کمی تکون 
 !بدم: مگه اینکه عزرائیل باشی

لبخند محوی که بیشتر شبیه پوزخند بود تحویلم داد: نه عزرائیل نیستم. من، 
 !سولمیت توام

اعتش کرد: ببین من پنج دقیقه دیگه باید از اینجا رفته باشم و تو خونم  نگاهی به س
که اون سر شهرهست باشم، االن نمیتونم برات توضیح کامل بدم ولی مطمئن باش 
تو حادثه ی بعدی هم، همو می بینیم. فقط خواهش می کنم به خاطر منم که شده 

 !به خودکشی فکر نکن

 هااا..؟! به خاطر تو؟ -

نکه جوابم رو بده پشتش رو بهم کرد و با سرعت باد از روی پشت بوم بدون ای
خونمون به پشت بوم خونه همسایه و همسایه بعدی و بعدترش رفت. انگار که با 

 ."هیچ" حرف زده باشم

 .چشمم سمت افقی بود که توش محو شد



بلند شد که داشت منو صدا می زد. از این سمت پشت   صدای مامانم از تو حیاط
وم که به سمت خیابون بود به سمت دیگش رفتم و مامانم که داشت گل های ب

حیاط رو آب می داد صدام زد که برم بهش کمک کنم. پاهام که تقریبا فلج شده 
 .بود رو به زور کشوندم و به حیاط رفتم

یک هفته ای از جریان پشت بوم می گذشت. اون حس نادری که اون لحظه ها 
بهم زده بود رو نه میتونستم درک کنم نه اینکه با حرفهاش داشتم و حرفهایی که 

غریب باشم. مثل این می موند که متعلق به این دنیا نباشم و روحم جای دیگه 
درگیر باشه ولی خودمم ازش بی خبر باشم. خوشحال نبودم. حتی ناراحت هم 

خورد نبودم. فقط گنگ و گیج بودم. با در اومدن صدای گوشیم، پلک چشمام تکون 
 .و هم چنان دراز کش رو تخت، سرم رو به سمت گوشی چرخوندم

سالم خوبی؟ فاطمه جواب تکلیف مجازی استاد علیمی رو پیدا نمیکنم، تو میدونی  -
 ..جوابشو

منتظر این پیاما نبودم. با ناامیدی تمام، ابروهام رو باال انداختم و لب هام رو به هم 
 .ل بیرون دادمداز ته   دوختم و "اوووف و ااهییی"

امیدی نداشتم ولی ته دلم آرزو می کردم پیامی از طرفش برام بیاد. با چه شماره 
ای! خدا می دونست... تو دلم با منطقی که معلوم نبود از کجا نشات میگیره گفتم: 
خوب، اون که منو می شناسه، تمام اتفاقای تلخ و مهم زندگیم رو هم میدونه، البد 

 !شمارمم بلده

ین فکر خودم خندم گرفت و شونه هامو واس منطقم باال انداختم. گوشی رو با ا
گذاشتم رو تخت و بلند شدم به سمت در. دستم رو روی در که گذاشتم، دژاوویی 
عمیق تمام وجودم رو گرفت. این حس همیشه آشنا عمیق تر از دفعات قبل بود. 

ن نشستم. سرم رو با طوری که همه اندام هام بی حس شده بود و ناچار روی زمی
دو دستم گرفتم. سعی کردم که بیشتر از این موقعیت سر در بیارم. هیچ وقت تو 
این موقعیت نتونسته بودم لحظه ی بعدی رو حدس بزنم ولی یه چیزی قلقلکم می 
داد که این دفعه فرق داره... این دفعه فرق داره... چشمام رو، روی هم فشار دادم 

م سابیدم. نفس هام رو با شدت بیشتری بیرون دادم... و دندون هام رو روی ه



تصویری که از ذهنم رد شد، ترسناک تر از همه ی خودکشی هایی بود که باهاشون 
 ...در ارتباط بودم... با وحشت چشمام رو باز کردم

 .لعنتی...نباید بازشون میکردم..نباید تمرکزمو از دست میدادم -

دستم در رفته بود رو به صورت خودآگاه عمیق تر  نفس هام که شمارش تو ثانیه از 
کردم و به سمت کیفم دویدم. با دستایی که می لرزیدن سراسیمه داخل کیف رو  
گشتم تا دفترچمو پیدا کنم. هر چی که دیده بودم رو نوشتم. چهار زانو روبروی  

 .کاغذ خیس شده با اشک نشستم

بفهمم، ولی بی فایده بود. تلفن سرم رو پایین اوردم و سعی کردم بقیه حادثه رو 
خونمون زنگ خورد و بالفاصله فهمیدم مامانم داره با شخص تو دژاووی چند لحظه 
پیشم حرف می زنه. گوش هام رو تیز کردم که صدای مامانم رو بشنوم. جرئت 
نداشتم بلند شم و یه عاملی که نمیدونم چی بود هم مانعم شد. پشت تلفن همون 

 ...ودم زده شد. به خودم اومدم و به سمت مامانم دویدمحرفایی که دیده ب

مامان، بهش بگو االن میایم بیمارستان. فقط دست به هیچ کاری نزنه... جون هر   -
 !!کی دوست داری... مامان

مامانم که لحظه ای قبل تر از اون گوشی رو قطع کرده بود داشت با تعجب نگام 
 .میکرد

 !چی میگی؟ -

رو بدم تلفن رو برداشتم و خودم بهش زنگ زدم. برنداشت... بدون اینکه جوابش 
 ...ناامید از همه چی گوشی از دستم افتاد و خودم هم ماتم برده بود

دوباره همون حس وجودم رو گرفته بود. این بار چشمام رو با آرامش روی هم 
 .گذاشتم و ادامه ی دژاووم رو دیدم

 .مامان، پاشو باید بریم بیمارستان -

 .مین کارم می خواستم بکنمه -



مامانم بدون اینکه منظورمو بفهمه اماده شد. دستکش و ماسک دوران قرنطینه رو 
 .برداشت. من هم آماده شدم که بریم

. 

. 

. 

. 

خودکشی بهترین دوست مادرم که بچه ی دو ساله اش رو به خاطر کرونا از دست 
شی هیچ کدوم نبودم ولی داده بود تلخ تر از خودکشی های قبلی بود. موقع خودک

جسد هر سه تاشونو من اول از همه دیده بودم. جسد همکالسیم که رگشو زده 
بود... جسد دخترخالم که نصفه شب خودشو تو خونه ی ما دار زده بود. تو اتاقی  
که شبشو با هم خوابیده بودیم... االن هم جسد بهترین دوست مامانم. نقطه ی 

و بود ولی این دفعه به مراتب واضح تر و عمیق تر اشتراک هر سه، این حس دژاو
 ..بود.. هیچ کاری نتونستم بکنم

توی افکار خودم بودم که دیدم پرستارها داشتند زیر لب چیزی میگفتند: 
 !شنیدی؟توی بیمارستان سینا هم، یه نفر خودکشی کرده

 !با سرعت به سمتش رفتم: کجا؟ کدوم بیمارستان؟ آدرسش رو بهم بده

ر با صورت مات زده آدرس رو روی کاغذ برام نوشت. مامانم که بهش سرم پرستا
 .زده بودن رو بهشون سپردم و رفتم

بی قرار یه تاکسی گرفتم و خودم رو به بیمارستون رسوندم. جلوی آسانسور که پر 
از آدم بود رو بی خیال شدم و پله ها رو دو تا یکی باال رفتم. بدون اینکه از سرم 

جا طبقشو میدونم نفس زنان خودم رو رسوندم. لبه ی پله رو گرفتم تا بگذره از ک
 ..نفسم رو از سر بگیرم که صدای آشنایی تمام بدنم رو لرزوند

. 



. 

. 

 ...تو -

 ...چرا -

 .نتونستم حرفمو کامل کنم و دوباره سرمو پایین گرفتم

 ..سولمیت: خیلی رنگت پریده

 یه؟بدون اینکه نگاش کنم: میشه بگی جریان چ

 .االن از حال میری بریم پایین تو بوفه بیمارستان یه چیزی بخور برات توضیح میدم -

 صدام رو باال بردم و با گریه دوباره پرسیدم: جریان این اتفاقا چیه؟

با سکوت بهم زل زده بود. چند ثانیه ای که گذشت کمی به خودم اومدم و گفتم: 
 .باشه بریم پایین توضیح بده

... 

در حالیکه به منوی روی دیوار کافه نگاه میکرد گفت: یه قهوه داغ و یه سولمیت 
 .ایس کافی

 .من که نگفتم چی میخوام -

 .لبخندی زد: طبع تو سرده

 !بالفاصله جواب دادم: البد طبع تو هم گرمه

پوزخندی زدم و بدون اینکه مهلت جواب بهش بدم: مثل اینکه به غیر اتفاقای تلخ 
 هم خبر داری. دیگه چیا می دونی؟ زندگیم، از طبع من

 .چشمامو بهش دوختم

 ...نگاهمو با نگاه عمیقش جواب داد: بهت که گفته بودم



 !وسط حرفش پریدم و گفتم: آره آره گفته بودی.. چی بود؟ سولمیتتتت

به یه دلیل ناواضح نمی تونستم بیشتر از این باهاش کنایه دار صحبت کنم، با این  
ه انداختن به این و اون بود. هیچ حسی بهش نداشتم و در که کارم همیشه کنای

 ...عین حال هر چی تو چشماش بود رو می تونستم بخونم

 .سولمیت سرش رو پایین انداخته بود: به خاطر اتفاق امروز متاسفم

برای چی باید متاسف باشه؟ درسته از اتفاقای وصل شده به هم دیگه با خبر بودیم 
 ...ودولی قطعا تقصیر ما نب

من امروز تونستم خودکشی رو واضح ببینم. تو حتما میدونی چه ارتباطی به ما  -
داره؟ آره؟ اگه یه لحظه مکث نکرده بودم و زود گوشی رو از مامانم گرفته بودم 

 .میتونستم منصرفش کنم

وقتی تو دژاووی امروز تو رو دیدم که تونسته بودی واضح همه چی رو ببینی،  -
ای قبل، چند لحظه مکث کردم. به خاطر همین نتونستی زود عکس برخالف دفعه ه

 .العمل نشون بدی ..تقصیر تو نیست

آب دهانشو قورت داد و ادامه داد: خودکشی های قبلی هم، به هم وصل بودیم. 
اون موقع تو نمی تونستی منو ببینی ولی من می تونستم. از اون جایی که سنم کم 

ی اومد. ببین میدونم االن حالت خوب نیست ولی باید بود کار زیادی از دستم برنم
این زنجیره ی شش سال یه بار رو قطع کنیم. مطمئنا به ما ربط داره و تنها کسایی  

 .که می تونن از این اتفاق جلوگیری کنن ما هستیم

 .چشمام از تعجب گرد شده بود

 ..برنامه ریزی طوالنی مدت هدفدار البد  شش سال دیگه!-

 .این خودکشی چیزای دیگه هم هست به غیر  -

 .من که اتفاق بد دیگه ای تو زندگیم نداشتم -

 .اتفاقای بد ریز و درشتی که متوجهشون نیستی -



کالفه از حرفای بی سرو تهش جواب دادم: من که نمی فهمم چی داری میگی و.. 
وقفه ی .در ضمن از اینکه االن دارم باهات حرف می زنم داره حالم بهم می خوره... 

 .چند ثانیه ای امروز تو، دوست مامانم که از خاله هم بهم نزدیک تر بود رو ازم گرفت

نه تو واقعیت   بی هیچ منطقی ادامه دادم: بیا هیچ وقت دیگه همدیگه رو نبینیم.
 !نه تو دژاوو

 ...بدون اینکه بذارم جواب بده کیفم رو از روی میز کافه برداشتم و رفتم

. 

. 

. 

 دشش ماه بع

این چند وقت، انقدر خودم رو با کارهای متفرقه تو خونه، خفه کرده بودم که نذارم 
قرنطینه، فکرم رو سمت حوادث گذشته ببره. می دونستم خیلی بی منطق شده بودم 
ولی می خواستم همه ی اتفاقای بدم رو به اون آدم ربط بدم و اون رو مقصر بدونم. 

رایط سخت به فکر فرار بودم تا راه چاره. من همیشه آدم ترسویی بودم و توی ش
فراری که داشتم از واقعیت زندگی می کردم خیلی زود ورق بدشو واسم رو کرد. 
این مدت، ناخودآگاهم من رو به سمت دژاووهای زیادی می کشوند که تو هر 
کدوم اتفاق بدی می افتاد. ولی من بی توجه بهشون، خودم رو سریع از اون 

ی کشیدم. من که نمی تونستم از زلزله ی یک شهر دیگه جلوگیری موقعیت بیرون م
کنم یا پسری که دوست دختر سابقش رو بعد شکنجه و آزار و اذیت مجبور به 
کارهایی میکرده و دختر رو تهدید میکرده که در صورت تن ندادن به خواسته هاش 

ش میکنه آبروشو پیش والدین و همه کس میبره و دست آخر توی یک بیابونی ول
و توی یک وضعیت بدی پیداش میکنن، که من همه ی این ها رو هم تو دژاوو و 
بعدتر تو روزنامه ها دیدم. حتی مرگ بچه گربه ی خیابونی رو هم تو دژاوو و بعد 
اون جسدشو تو حیاط خونمون دیدم... نمی خواستم به هیچ کدوم اهمیت بدم و 



تقصیر ها رو دوباره و دوباره بی هیچ  نمی دادم. برای آروم کردن وجدانم، همه ی
 .منطقی گردن "سولمیت" می انداختم

 ...کم کم تحمل وضعیت برام سخت شده بود

. 

. 

. 

 کوه؟ تو این اوضاع قرنطینه؟ -

مامان دارم از افسردگی میمیرم، با دوستام یکم خوش بگذرونیم دیگه، هووم؟  -
ن کشف کردن یه سال هم هوووووم؟؟! یه سال گذشت تازه زمستون امسال واکس

 ...باید صبر کنیم که اینجا برسه...دیوونه شدم تو خونه

لبامو غنچه کردم و شونه هامو با ناز برا مامانم تکون دادم. انقدر خودمو لوس کردم  
 .که راضی شد

وسایلم رو جمع کردم و دوستام که جلو در خونمون منتظرم بودن به محض دیدن 
 .من، از ماشین پیاده شدند

از بغل کردنشون امتناع کردم و گفتم: کجا کجا بغلم کنی کرونا بگیریم همینمون 
 .مونده

بابا دیوونه چند ماهه همو ندیدیم حاال خدا رو   زهرانیشگونی به دستم زد و گفت:
 !ه ایخیلی بی عاطف  شکر سالمیم هممون!

 .شادی حرف زهرا رو ادامه داد: و خیلی هم ترسو

رو با بازی کلمات حفظ کنم: من ترسو نیستم فقط سعی کردم موضع خودم 
 !محتاطم

 .با دو الیه ماسک و دو الیه دستکش از دوستم خواهش کردم در ماشین رو باز کنه



شادی با اکراه دستش رو به سمت دستگیره برد: دستگیره ی ماشین رو هم باید از 
 .ترس...ببخشید احتیاطای این خانوم ضدعفونی کنیم

  !و لوس نشوباز کن در ر  -

خنده ای کردم و دونه دونه بغلشون کردم. نمیدونم چرا. ولی همه ی این ترس ها 
رو اون لحظه کنار گذاشتم. انگار که خودم نباشم. توی بغلم دژاووی قشنگی حس  

 .کردم

 !بعد چند ثانیه از بغلم جداشون کردم: بسته دیگه، تا لوستون نکردم سوار شین

 ...و موسیقی ماشینمون پر شده بود راهی شدیمتوی جاده ای که از خنده 

 !خیره به منظره روبروم گفتم: بچه ها، این جا واقعا خوشگله

 ..شادی هم مثل من خیره به منظره جواب داد: تا حاال کوه ندیده بودی

زهرا با سرتق بازی جواب داد: نه بابا این بشر انقدر ترسو هست که تا تپه ی 
 .چه برسه به کوهدهاتشون هم به زور میره 

شادی و زهرا دوستایی که از بچگی داشتم همیشه به خاطر ترسو بودنم منو دست 
می انداختن. من از یه چیزی بیشتر از هر چی می ترسیدم. روبرو شدن با مرگ.. و 

 ..یکبار خواستم با اون ترس روبرو شم..تو پشت بوم خونمون

دین من نه که از پشت کوه اومدم اخم مصنوعی کردم و گفتم: آره، فقط شما کوه دی
 .خود کوه رو تا حاال ندیدم. فقط پشتشو دیدم

 .ادامه دادم: بچه ها خدا کنه تا غروب به قله برسیم واقعا قشنگ میشه اون موقع

شادی که بطری ابش رو در اورده بود که قبل رفتن کمی ازش بخوره جواب داد: 
 .ندیاگه نرسیم همش تقصیر تو هست فاطمه، از بس ک

شروع کردن به دست انداختنم. من که حواسم به طور کل ازشون پرت بود نفهمیدم 
 .درباره ی چی حرف می زنن

 شادی،زهرا...من واقعا از این جا میترسم...اگر سقوط کنیم چی؟ -



سقوط   زهرا دستش رو انداخت رو شونم و من رو به خودش نزدیک کرد و گفت:
 !م اتفاقی بیفته نمیذارم تو چیزیت بشهکنی من خودم می گیرمت برا خودم

 !شادی صحبت زهرا رو ادامه داد: برا ترسو ها هیچ وقت اتفاق بد نمی افته

همون لحظه بود که فهمیدم دوستای بچگیم چقدر ازم دور هستند که فکر می کنند 
هیچ اتفاق بدی تو زندگیم نداشتم. من که چند تا خودکشی رو به چشمم دیده 

 ..بودم

. 

. 

. 

 .نیمه های راه بودیم. هوا داشت تاریک می شد

 شادی رو زانوهاش خم شد: من خیلی خستم شما چی؟

به "منم" گفتنی اکتفا کردم و زهرا هم تایید کرد از بس خسته بودیم و نای صحبت 
کمی استراحت کنیم. زهرا فالسکشو از داخل کوله اش درآورد    نداشتیم. نشستیم که

یی ریخت. لیوان چایی انقدر گرم بود که دوست داشتم و برای هر سه تامون چا
بچسبونمش به گونه هام. داشتم نفس هام رو تو هوای روبروم به چشم می دیدم  

 که از دهنم داره درمیاد. صدایی از دور به گوشم خورد: بچه ها، شما نشنیدین؟

 ...زهرا داد زد: بهمننننن

ه برف گلوله شده که داشت به هر سه تامون سرمونو برگردوندیم و با یک عالم
سمتمون سرازیر می شد روبرو شدیم. جیغ محکمی زدم و همزمان برف بزرگی من 

 .رو به خودش پیچید و روی ناهمواری های کوه به سمت پایین برد

. 

. 

. 



صدایی آشنا داشت اسممو صدا می زد. حس سوزش چند تا سیلی پشت هم، منو 
 .اول نفهمیدم کیهبه خودش آورد. انقدر گیج بودم که 

 ...فاطمه...فاطمه -

دوباره چشمای نیمه بازم رو، روی هم گذاشتم و مجدد از حال رفتم. بیدار که شدم 
خودم رو توی یک اتاق بزرگ دیدم. خواستم بلند شم که درد بدی از رو گردن و کمر 

و مانعم شد. شروع کردم به کنکاش اطرافم تا کمی از این گنگ بودن دربیام. پارچ 
یک لیوان آب، یک حوله ی خیس و کیفی که با خودم به کوه برده بودم. گیج و 

 .منگ تو فکر بودم که کجام و چطوری اینجا اومدم که در باز شد

 بیدار شدی؟ -

 .نگاهی بهش انداختم

در حالیکه داشت به سمتم می اومد ادامه داد: میخوای دست و وصورتتو بشوری؟ 
 داره؟ یا ..گردن و کمرت خیلی درد

 .این از کجا میدونست من کجام درد میکنه

 .آرزو میکردم هیچ وقت دوباره نبینمت -

سولمیت نفسش رو با حرص بیرون داد: که تو اون سرما که بی هوش افتاده بودی 
 .رو زمین یخ بزنی

با قیافه جدی و بدون هیچ روح و احساسی گفتم: به هرحال متشکرم. دومین باره 
 .که نجاتم دادی

ولمیت خنده ای از سر تعجب کرد: واقعا که خیلی سرد و خشکی! فقط همینو س
 !میتونی بگی؟

انتظار داری چیکارکنم، من اصال نمی دونم چجوری منو اونجا پیدا کردی... اهااا!  -
 .البد تو دژاووت دیدی

 ..پوزخندی زدم و سعی کردم بلند شم: آخ



ی میلی پسش زدم. چهار زانو جلوم دستش رو به سمتم دراز کرد که کمکم کنه، با ب
 .نشست

من هم مثل تو اونجا گم شده بودم. به هوش که اومدم تو رو کنارم دیدم. االنم  -
تو یه خونه روستایی کنار کوه هستیم. فردا صبحم با کامیون صاحب خونه که قراره 

طف کردن امشب تو خونشون ل  بره به شهر برمی گردیم. خانواده ی خوبی هستن.
 .ونیم. البته تو انقدر به خواب قشنگی رفته بودی که مجبور شدم تا اینجا بیارمتبم

در حالیکه دستش رو روی کمرش می گذاشت که مثال درد داره ادامه داد: آخ که  
 ...کمر نمونده برام، باید جبران کنی

 .میخوای تا شهر کولت کنم البد -

 !سولمیت با شیطنت جواب داد: ایده ی خوبیه

داشتم اون لحظه خفش کنم ولی این درد المصب گردن و کمرم نمی  دوست 
 .گذاشت زیاد حرکت کنم

 !به هر حال دوباره ممنونم. از صمیم قلب -

دستم رو روی قلبم گذاشتم و ادامه دادم: بابت دفعه ی قبلم معذرت می خوام. 
 !خیلی عصبی و ناراحت بودم و از کوره در رفتم

 .شکالی ندارهسولمیت سرش رو تکون داد: ا

به اطراف نگاهی انداختم و ادامه دادم: به این خونه که اعتماد نیست. میتونی بقیه 
 .ی شب رو بخوابی من بیدار میمونم

 ..!اوکی -

از خداخواسته روی تشکی که با چند متر فاصله به تشک من پهن شده بود پهن شد 
 .و در جا خروپفش رفت باال

 ...ت می گیره...برخالف منبچقدرم زود خوا  زیر لبم گفتم:

 .دستام رو دور زانوهام حلقه کردم و سرم رو روی زانوهام گذاشتم



چطور فهمیده که ما سولمیت هم هستیم؟ چرا هر اتفاقی برا من میفته برا اونم 
میفته؟ چرا دفعه ی اولی که نجاتم داد خیلی زود رفت و نمی تونست بیشتر 

همه ی افکاری که داشتم، چشمام مجال بیشتر  بمونه؟...و هزار تا سوال دیگه. با
 ...بیدار موندن رو نمی داد و کم کم خوابم برد

با دستی که سعی میکرد من رو، روی تشک درازکش کنه بیدار شدم و با یک عکس 
 .العمل سریع مچ دستشو گرفتم

 .نترس، منم -

 .دستشو ول کردم

 .ادامه داد: نشسته خوابت برده بود

 وابیدی؟چرا نخ  خودت -

 .منم تازه بیدار شدم -

دراز کشیدم و دستام رو زیر سرم گذاشتم. اون هم به سمت تشکش رفت و پشت 
به من دراز کشید. من که به سمتش درازکشیده بودم با هزار تا فکر تو سرم می 

 ..خواستم لب باز کنم و دونه دونه همه ی سواالمو بپرسم ولی می ترسیدم

 .ر سوالی داری ازم بپرسپشتش بهم بود که گفت: ه

 !این بشر ذهن منم میخونه

به سمتم برگشت و ادامه داد: منم زندگی خوبی نداشتم...همه ی چیزایی که تو به 
 ...چشمت دیدی، منم دیدم

بدون اینکه بخوام قبل حرفک فکر کنم پرسیدم: تو این چند ماهی که گذشته بچه  
 گربه حیاطتون نمرد؟

 .به ذهنم رسید رو پرسیده بودمکم اهمیت ترین سوالی که 

لبخندی زد و جواب داد: از اون مهمتر دختری که دزدیده بودن و کشتنش رو می 
 .تونستیم زودتر نجاتش بدیم



 ..تو می خواستی نجاتشون بدی آره؟ من نذاشتم...همش تقصیر منه -

 سولمیت با جدیت جواب داد: چرا به جای اینکه همش دنبال مقصر باشی، به ترسات
 غلبه نمی کنی و جراتشو تو خودت نداری؟

ادامه داد: من، میخواستم نجاتشون بدم ولی هر موقع که اقدام می کردم مثل 
 .سنگی که رو شیشه کشیده بشه اراده نکردن تو روحم رو می رنجوند

نگاهم رو ازش گرفتم. دوست نداشتم ولی واس همه چی خودم رو مقصر می 
 .دونستم

 !. نمی دونم چطور سولمیت تو شدممن آدم ترسویی ام -

سولمیت،از بهشت تعیین می شه. لزوما دو تا آدم شبیه به هم نیستن. خیلی  -
ولی میتونن همه ی حس هاشون رو با هم به اشتراک   جاها متضاد همن.

                                                                                                  بذارن.
 .شو دیدمبرق تو چشما                                                     

 .ناشیانه و خیلی احمقانه طور از دهنم پرید: ولی من به تو عالقه ندارم

انگار که ماتش برده باشه زد زیر خنده.البالی خندش گفت: منم نگفتم به تو عالقه 
 .جربه می کنن مشترک هستندارم، گفتم حس هایی که روحامون ت

 .من که معذب شده بودم خواستم جمعش کنم که نذاشت

من و تو میتونیم به خیلیا کمک کنیم با صحنه هایی که از تو ذهنمون میگذره!  -
ولی تو به خودکشی فکر میکنی که باعث میشه منم مجبور شم انجامش بدم و اگه 

 .نخوام اینکار رو بکنم مجبورم تو رو نجات بدم

آه بلندی کشید و ادامه داد: و این خالف اصل و طبیعت دو تا سولمیت هست که 
نذاره طرفش خواستشو انجام بده، اگه من بخوام خالف میل توی دژاووت عمل کنم 
اتفاقای خیلی بدتری میفته که ما نمی دونیم. به خاطر همین من مجبور بودم تو 

مون نیفته..هر کاری من انجام پشت بوم سریع صحنه رو ترک کنم که اتفاقی برا



بدم یا تو بی بروبرگرد طرفش هم باید انجام بده. اگه که بخوایم باهاش مقابله 
 .کنیم فرصت کمی برا انجامش داریم

 ..ببخشید، نمیدونستم، ..همش تقصیر منه-

اخمی کرد و صداشو کمی باال برد: جون هر کسی که دوست داری، هر چی میشه 
 .نگو تقصیر منه

ز این به بعد به دژاووهایی که توشون قرار می گیریم بی توجه نمیشم...قول ا -
 !میدم

 .دو تا انگشت کوچک خودمو به هم قفل کردم و نشونش دادم

 .چشماشو بست: باشه سولمیت من

. 

. 

. 

. 

صبح روز بعد، با گوشی صاحبخونه با مامانم صحبت کردم تا از نگرانی دربیاد. پشت  
داش عصبی به نظر می رسید کم کم با شنیدن صدای من گوشی اول که خیلی ص

آروم شد و کلی خدا رو شکر کرد که سالمم. بهش اطمینان دادم که صاحبخونه آدم 
 .خوبی هستن و باهاشون برمی گردم. به اصرار راضی شد

با صبحونه ی مفصلی که برامون اماده کرده بود مشغول شدیم. شیر و خامه و کره 
ای خوش عطر تازه دم همه ی دردهای کمر و گردن رو از یادم و پنیر محلی با چ

 .برد

همینطور که با اشتها و لذت در حال خوردن بودم گفتم:به به! عمری بود همچین 
صبحونه ی محلی خوشمزه ای نخورده بودم. دستتون درد نکنه، از دیشب هم 

 ..ون شدیمزحمتتون دادیم هم االن که باهاتون باید برگردیم. کلی باعث زحمتت



صاحب خونه ی روستایی، فقط از کلماتش محبت و عشق می چکید و کلی قربون 
 .صدقه من و سولمیت رفت

خواهش میکنم عزیزم صبحونه ی ناچیزیه به هر حال خدا که بنده شو سر راهت  -
قرار میده یعنی قابل دونسته که بتونیم یه زوج قشنگ رو مهمون کنیم، دیشب هم 

 ه ایشاال؟خوب خوابیدین دیگ

سریع جبهه گرفتم و دستامو به حالت نفی باال اوردم و گفتم: نه نه من ایشون رو 
 .نمی شناسم هر دومون گم شده بودیم و بر حسب اتفاق سر از اینجا دراوردیم

 .نگاهم رو از خجالت به زمین دوختم

یم سولمیت که از حرفام خندش گرفته بود بهم زل زد و گفت: بله ما همو نمی شناس
 .ولی من بر حسب اتفاق ایشون رو دو بار ازمرگ نجات دادم

 .اخمام تو هم رفت و نگاه خشم الودم رو بهش تحویل دادم

 ...خندش کمی محو شد وادامه داد: مثل اینکه یک چیزی هم بدهکارش هستم

صاحبخونه انگار که اصال نفهمیده باشه چی گفتیم گفت: باشه باشه دعوا شیرینی 
 .رمایین بخورین شما که هیچی نخوردینزندگیه...بف

کاسه های پنیر و خامه و کره رو به سمتم هول داد و تعارفش رو با لبخندی جواب 
 .دادم

بدون اینکه حرفی زده بشه اماده شدیم که با وانت نیسان اقای صاحبخونه که مرد 
 .خیلی شریف و دوست داشتنی به نظر می رسید برگردیم

ده نیسان که داشت بار شهرشو اماده می کرد حاضر شدیم و ما دوتا زودتر از رانن
 .بعد خداحافظی به سمت ماشین رفتیم

 .سولمیت رو بهم گفت: هوا خیلی سرده تو جلو بشین من این پشت میشینم

بدون اینکه بذاره جواب بدم یک پای خودشو انداخت باال و خودش رو به پشت 
 .وانت کشید



نداری که کل جاده رو با یه مردی که نمی شناسم به سمتش رفتم و گفتم: انتظار 
 همسفر شم؟

با صورت متعجب و ابروهای باالرفته اش بهم خیره شد وانگشتشو به نشونه ی 
مسخره کردن من باال اورد و صداشو نازک کرد: من این اقا رو نمیشناسم فقط دو 

 ..بار بر حسب اتفاق جونمو نجات داده

 .لوس نشوخودم رو باال کشیدم و گفتم: 

 هر دومون اینجا بشینیم بارش رو کجا بذاره ؟ -

تو جایی که نشسته بودم کمی جا به جا شدم و گفتم: یه جوری جاش می کنیم 
 .نگران نباش

راننده نیسان با بارش به سمتون اومد. سولمیت سریع خودشو پایین انداخت که  
هم همون عقب کمکش کنه. با کمک هم بارش رو به زور جا کردیم و دوتامون 

 .نیسان نشستیم

سوز شدیدی که بود باعث شد دندونام به هم قفل بشن و خودمو بغل بگیرم تا یکم  
 .گرم شم

سولمیت کاپشنش رو دراورد وبه سمت من گرفت: من گرمایی هستم و زیاد سردم 
 ...نمیشه

 .به زور دندونای قفل شدم رو از هم جدا کردم: نمیخوام

گردوند و گفت: حاال در این حدی که تو داری میلرزی هم سولمیت ناامید دسشتو بر 
 ..سرد نیستا

 ...ماشین توی یه سربلندی رفت و اجازه نداد بیشتر به کل کلمون ادامه بدیم

 ..چون که هردوتامون توی دژاوو رفته بودیم

تمام سرمای بدنم از تنم رفته بود و تنها چیزی که حس می کردم یه جای سرسبز و 
ی رنگی قشنگ بود. گرما و لبخند شیرینی که حس می کردم با یه قهوه ی پر از گلها



داغ خوش بو کامل شده بود. کتابی جلو روم بود و یه نفر دیگه داشت اون رو با 
بلند شد. تمام اون   صدای اشنای قشنگش برام می خوند. صدای گریه ی بچه ای

رام کتاب می گرما و حس های قشنگ هم رفتن. گویی صدای کسی که داشت ب
خوند هم تبدیل به خشم و نفرت شده بود و مدام می گفت تقصیر توعه تقصیر 

 ...توعه

 .نتونستم بیشتر از این تحمل کنم و چشم هام رو باز کردم

 ...یه جفت چشم گریون رو مقابل خودم دیدم

به چشماش خیره شده بودم و با صدای لرزونی گفتم: تو هم نمی تونی تحمل کنی 
هم مثل من همیشه گریت می گیره... اینا بیشتر از توان من و تو هست...من نه؟ تو 

 ..ادم ترسویی ام ولی تویی که حتی مثل من از این اتفاقا نمیترسی هم گریت گرفته

 اون کسی که داشت برات کتاب می خوند رو نشناختی؟ -

ندتر انگار که تو ذهنم جرقه ای خورده باشه مردمک چشمام چرخید و نفس هام ت
 !شد.جواب دادم: صدا..صدای تو بود

اون بچه کی بود که همه ی احساس های خوب اون لحظه رو تبدیل به خشم و 
 .نفرتش کرده بود

ادامه دادم: تو گفتی من مقصرم. من نمی خوام به این وضعیت ادامه بدم. چیکار 
 !امباید بکنم که از شر این دژاووهای لعنتی خالص شم؟ من نمی خوام! نمی خو

 .صدام باالتر رفته بود

 اروم باش...نمیخوای که راننده نیسان چیزی از این اتفاقا بفهمه؟ -

 .نفس هام رو با ترس تو دادم و سعی کردم اروم شم

ادامه داد: فاصله ی دژاوو رو خیلی دورتر از دژاووهای قبلیت حس نکردی؟ برای 
 .حل پیدا کنیم من که خیلی دور بود. می تونیم تا اون موقع براش راه



با چشمای وحشت زده ونگرانم بهش خیره شدم و انگار که التماسش کنم: چقدر 
دور؟؟ تو حرفه ای تری. حتما می تونی بفهمی من چه ارتباطی با اون بچه دارم.. 
من نمی خوام یه مرگ دیگه رو به چشمم ببینم.. البد با اون بچه ارتباط داریم.. 

ه به اون سن و سال؟ باید به همه ی بچه ها بگیم کسی تو اطرافت نمی شناسی بچ
از ما فاصله بگیرن.. من نمی خوام مقصر اتفاق دیگه ای باشم. نمی خوام تو بهم 

 .بگی مقصر حادثه ای ام که خودم هم ازش خبر ندارم

با نگاه ارومش جوری که بخواد بهم تسکین و قوت قلب بده گفت: من هیچ وقت 
ی دونم.هیچ کدوم این اتفاقا تقصیر ما نیست.ما فقط تو رو مقصر ندونستم و نم

داریم این اتفاقا رو پیش پیش می بینیم و مطمئن باش من هیچ وقت همچین 
 .حرفی بهت نمی زنم

 .سرمو به نشونه ی تایید حرفاش و اینکه قلبم کمی اروم گرفته باشه باال پایین کردم

 .ملبخندی زد وگفت: هر اتفاقی بیفته من پیشت می مون

. 

. 

. 

. 

 .تقریبا به شهر رسیده بودیم و من هم کمی آرومتر شده بودم

به واحد بار محل کار راننده نیسان رسیدیم. رو به راننده گفتم: ممنون به خاطر تمام 
 .زحمتاتون. این پولم به عنوان تشکر ازمون قبول کنین

که دستم رو رد  از تو کوله ام کیف پولم رو برداشتم و پولی رو سمت راننده گرفتم  
کرد: این کارا رو بکنین ناراحت میشم..شما مهمون ناخونده ی ما بودین که خدا 
برامون فرستاده بود. االن هم به یه راننده تاکسی مطمئن همینجا می سپرم شما 

 .رو برسونه الزم نیست پولی بهش بدین



لی لبخندی زدم و این همه محبتشون رو نشونه ی خوبی تلقی کردم: باشه خی
 .ممنون

من و سولمیت هر دو سوار تاکسی شدیم.بعد بستن در رو به سولمیت کردم و  
 .گفتم: اولین باری که همو دیدیم گفتی خونتون اون سر شهره

سولمیت کمربندشو بست و جواب داد: اول تو رو می سپارم دست خونوادت و بعد 
 .خودم برمی گردم

 .م بهشون زنگ بزنیتو نمی خوای به والدینت اطالع بدی؟ ندید -

 .نگاهش رو غم گرفت

خانواده ی من طالق گرفتن و هر کدوم رفتن یه سر دنیا. االن هم با مامان بزرگم  -
 .زندگی می کنم که اون هم بنده خدا الزایمر داره

 ..اخجالت زده از حرفم گفتم: ببخشید نمی دونستم

 .معلومه که نمی دونی. معذرت خواهی نیازی نیست -

از غمش رو در لحظه تغییر داد و با لبخندی رو بهم گفت: راستی تو کنجکاو  نگاه پر 
 نیستی اسم منو بدونی؟

می ترسم هر چی بیشتر ازت بدونم بیشتر اتفاقای بد بیفته.برای هردومون میگم  -
 .نه فقط خودم

سولمیت: اسمم حسامه. تو هم الزم نیست از چیزی بترسی. با دونستن اسم اتفاق 
 .نمی افتهبدی برات 

ادامه راه بدون حرفی گذشت. به خونه که رسیدیم مامانم جلو در با تسبیح و قرآن 
ایستاده بود. منتظر من بود. به محض دیدنم به سمت تاکسی اومد و گفت: تو کجا 
بودی دوستات همه برگشتن همه نگرانتیم چرا اخه دیشب خبر ندادی بهمون  

 ..کجایی بیایم دنبالت

 .نمی کردم تا شب ادامه می داداگه حرفشو قطع 



 .مامان بذار برسم بعد شروع کن به غر زدن. خیر سرم گم شده بودم -

 .مامانم نگاهی به حسام کرد

ادامه دادم: اااا..ایشون هم دیروز گم شده بودن و برحسب اتفاق من رو بی هوش 
 .پیدا کردن و... و در واقع نجاتم دادن

ت: خدا رو شکر، خدا رو شکر که سالمین.. خیلی مامانم با لبخندی رو به حسام گف
 .ممنون پسرم لطف کردی بهمون

حسام که سرش رو به نشونه ی ادب پایین انداخته بود جواب داد: خواهش می  
 .کنم

بازوی مامانم رو گرفتم و گفتم: مامان بریم تو بقیه چیزا رو برات تعریف کنم. خستم 
 .و کل بدنم درد میکنه

 .م گفت: شما هم تشریف بیارین داخلمامان رو به حسا

 .نه خانواده ی من هم نگرانم هستن باید زود برگردم -

 .نگاه پر از حسرتشو می تونستم بخونم

 .خداحافظی کرد و رفت

 .ما هم داخل خونه شدیم

. 

. 

. 

دوستان این پارتی که میخوام بذارم درباره ی هیچ جبهه ی خاصی از دانشگاه و 
 .ی نیست و صرفا ساخته ی ذهنهدانشجوی  فعالیت های

دم دمای عید بود که اعالم کردن دانشگاه ها رو میخوان باز کنن. یه سالی می شد 
که دانشگاه بسته بود و ما همه ی درسامون رو به صورت مجازی خونده بودیم. از 



این بابت نگرانی نبود که عقب بیفتیم. تمام چیزی که از دانشگاه یادم مونده بود 
قشنگ و باصفاش بود که بین کالسا اونجا خستگی در می کردیم و تنها بوفه ی 

کسایی که دلم براشون تنگ شده بود ثنا و خاطره بودن که بهترین دوستای دانشگام 
 .محسوب می شدن و واسه دیدنشون سر از پا نمی شناختم

و من چند هفته ای از اخرین دیدارم با حسام گذشته بود و هیچ اتفاقی نیفتاده بود 
از این بابت خوشحال بودم . امیدوار بودم دوباره هیچوقت تو اون رویاها گیر نیفتم. 

 .غافل از اینکه باز شدن دوباره ی دانشگاه همچین هم خوشحال کننده نیست

 .گوشیم رو برای ساعت شش صبح آماده کرده بودم

بخوابم، صدای گوشی همانا و بیدار شدن من همانا. همونطور که دیر می تونستم 
خوابم هم سبک بود و با وجود اینکه یک سال ساعت خوابم به طور کامل به هم 
ریخته بود مشکلی از این بابت نبود. آماده شدم و همزمان با آماده شدن، کتری رو 
هم گذاشتم که جوش بیاد. ازآشپزخونه به سمت اتاقم رفتم و در کرم پودرم رو باز  

نا و دژاووی جدید بعد از چند هفته همانا. کرم از کردم. باز کردن در کرم پودر هما
دستم افتاد و تمامش روی زمین پخش شد. بی توجه بهش چشمام رو بستم. 
امیدوار بودم همون روز اولی تو دانشگاه اتفاق بدی نیفته. مسلط تر و واضح تر از 

 !دفعه های قبل تمرکز کردم انگار که تو این کار حرفه ای تر شده باشم

سوت کتری بلند شده بود . صدای مامانم دراومد: کجایی فاطمه؟ مگه صدای صدای 
 ..کتری رو نمی شنوی منم از خواب بیدار کردی

بی توجه به غرهای مامانم پا شدم و آماده شدم. باید امروز تو دانشگاه حواسم جمع 
 ...باشه

. 

. 

. 

 دانشگاه



لهاست تعطیل شده باشه دانشگاه حس و حال قدیمیشو حفظ کرده بود. انگار که سا
.. پر از شور و نشاط بودم و همزمان دلهره ی غریبی داشتم مثل سال اولی که 

 .دانشگاه اومده بودم

جلوی دانشکده ی عمران دانشجوهای زیادی رو دیدم که جمع شده بودن. مثل 
اینکه اتفاقی که صبح دیدم برای امروزه. دانشگاه ما تو چند سال اخیر دانشجوی 

مللی از خارج کشور زیاد جذب کرده بود. همینطور که به تجمع خیره شده بین ال
 .بودم یکی از پشت سرم، جلو چشمامو گرفت

 !اگه گفتی کیممم؟؟ -

 !ثناااا دختر چقد دلم برات تنگ شده بود -

 .دستاشو با دو دستم محکم گرفتم و به سمتش برگشتم و محکم بغلش کردم

دوست دارم بشینم باهات چند ساعت درباره این دل منم برات یه ذره شده بود، -
 !دوران بسیار ناخوشایند و کذایی حرف بزنم. البته که اتفاق خاصیم نیفتاد

من رو از خودش جدا کرد: ببین چقد الغر شدی دختر، چهرتم عوض شده! خیلی 
خوشگلتر شدی ...معلومه تو خونه موندن بهت ساخته ها! واای ببین کم کم داشت 

 !ادم میرفتقیافت ی

 اگه حرفاشو قطع نمیکردم معلوم نبود تا کی حرفاش طول بکشه

 .یه نفس بکش وسط حرفات -

 .هر دومون خندیدیم

به سمت جمعیت نگاه کردم: میدونی برا چی این همه دانشجو جلو دانشکده عمران 
 جمع شدن؟

 .نگاهشو هم مسیر نگاه من چرخوند: نمی دونم واال. منم تازه رسیدم 

 .وای بریم سر کالس؟ بعدا میفهمیم چی شده. االن کالس شروع شده به نظرممیخ -



ساعتشو نگاه کرد و گفت: اوه اوه اره! با استاد کدخدا هم هست استاد عقده 
 .میدونم همین روز اولی حضور غیاب میکنه  ای،

 !دستمو گرفت: بدو بریم

 ..ویدیماز همه ی اتفاقا بی خبربه طرف دانشکدمون که معماری بود د 

 .جلو کالس، عاطفه و بقیه ی همکالسی ها رو دیدم

 .مثل اینکه استاد نیومده -

 !!!!ثنا دستشو برا عاطفه باال برد و تکون داد: عاطفهههههه

عاطفه که مشغول صحبت با بقیه بود به محض شنیدن صدای ثنا روشو به سمتمون 
 !چرخوند: فاطییی! ثنا

بغلش کشید: واای بچه هاا! چقدر دلم براتون به سمتمون اومد و هردومون رو تو 
 !تنگ شده بود

 .ثنا با مهربونی جوابش رو داد: ما هم دلمون تنگت بود عشقم

از بغلش اومدیم بیرون و ثنا ادامه داد: عاطی میدونی چی شده چرا بچه ها جمع 
 شدن جلو دانشکده عمران؟

با دانشگاه ما هماهنگ مثل اینکه چند تا از دانشکده های دانشگاه های دیگه  -
کردن امروز جلو در دفتر رئیس دانشگامون تحصن کنن، همه ی کالسا رو هم لغو 

 .کردن

چرا اخه؟ تازه اوضاع کرونا درست شده می خوان اوضاع رو دوباره بهم بریزن که  -
 چی بشه؟

چند تا دانشجوی عمرانی که سال قبل به خاطر فرو ریختن ساختمون مرکزی   -
رست قبل کرونا، به خاطر همین مسئولین هم خیلی سرسری ازش رد فوت شدن د

 !شدن انگار ما نفهمیم، همچین چیزی رو به خاطر قرنطینه یادمون بره



ثنا گویی تازه یادش افتاده باشه: آهان! اون ساختمونی که می گفتن به خاطر بودجه 
ب ای که واس تعمیر ساختمون مرکزی فنی مهندسیا گذاشتن ولی برای جذ

 دانشجوهای بین الملل استفاده شد، فرو ریختش؟

عاطفه با حرص جواب داد: بله همون که ریخت رو سر دانشجوهای بدبخت و چند 
 !نفر رو به کشتن داد

من که تا االن ساکت بودم پرسیدم: خوب االن حرف حسابشون چیه؟ میخوان 
 رئیس دانشگاه رو اخراج کنن؟

دانشجوی خارجی می گیره! االن نصف بچه های  تو که میدونی دانشگاه ما چقدر  -
کالس خودمونم بین المللن. اینو یه بهانه ای کردن که جذب دانشجوی بین الملل 

 .رو کمترش کنن. رئیس دانشگاه فاسد ما رم اخراج کنن

میالد یکی از همکالسی هامون که با عاطفه صمیمی بود و در واقع عاطفه ازش 
تیز حرفای ما بود داشت از دور حرفای ما رو   خوشش میومد مثل اینکه گوشاش

گوش می داد. فهمید که متوجه نگاهش بهمون شدم. لبخندی زد و به سمتمون 
 .اومد

 .سالم خانوما -

عاطفه رو به میالد کرد: سالم میالد چطوری؟ قرنطینه بهت ساخته ها.قشنگ مثل 
 !قورمه سبزی جا افتادی

می داد ولی نگاهش به من بود: از شما که  میالد مثل اینکه داشت جواب عاطفه رو
 !جا افتاده تر و خوشگلتر نشدم

بالفاصله سرشو به سمت عاطفه چرخوند که لپاش از خجالت سرخ شده بود: چه 
خبر عاطفه؟ باورم نمیشه این قرنطینه ی لعنتی تموم شده، بچه ها نیومده دوباره 

 .قشقرق به پا کردن

دیده میشد گردنش رو بلند کرد که جواب میالد رو  عاطفه که کنار میالد خیلی ریزه
 .بده: خاصیت دانشگاه ما همینه. همیشه باید به یه چی اعتراض کنن بچه ها



 شما هم قراره برین برا اعتراض؟  ثنا رو به میالد پرسید:

 .اره بچه ها قراره ساعت ده جمع بشن -

 .ساعتش رو نگاه کرد: حدودا نیم ساعت دیگه

ران و با به یاد اوردن دژاووی صبح برای خودم از میالد پرسیدم: حاال با چهره ی نگ
 حتما باید برین؟ خطرناک نیس؟

لبخند محوی رو لبای میالد اومد، انگار که به خاطر نگرانی من خوشحال شده باشه: 
نگران نباش. مثل همه ی اعتراضای قبلیمون هس.. همیشه هم هدفمون کم کردن 

بوده که نصف کالس ها رو اشغال کردن. البته که االن هم دانشجوهای بین الملل 
بهونه ی خوبی دستمون اومده. جون دانشجوها شوخی نیس که تو یکسال یادشون 

 .رفته باشه

من که می دونستم چه اتفاق فاجعه ای قراره بیفته دوست داشتم کاری بکنم ولی 
اینکه دست رو دست نه می تونستم به بچه ها درباره ی این رویا دیدنم بگم نه 

 .بذارم و شاهد یه فاجعه باشم

نفسم رو با حسرت بیرون دادم و سعی کردم منصرفشون کنم: اخه تقصیر اون 
دانشجو های خارجی چیه که با این کار می خواین اخراجشون کنین؟ خود همین 

 .بین الملل ها هم کم ضربه ندیدن. کم فوتی نداشتن تو اون حادثه

نگاه کرد و گفت: فاطی واقعا داری طرفداریشون رو می کنی؟ باورم  ثنا ناباورانه بهم
نمیشه از این دانشجو های خارجی زبان که دانشگاه رو با پولشون اشغال کردن و 

 !جای دانشجوهایی که حقشون بود رو گرفتن طرفداری می کنی

اون من فقط نیتم جلوگیری از یه اتفاق بد دیگه بود. کاش حسام اینجا بود. حتما 
 .هم می دونه قراره چی بشه. با هم دیگه می تونستیم یه کاری بکنیم

میالد پوفی کشید: من خودم یکی از دوستای عمرانم رو از دست دادم تو همون 
 .حادثه . نمی تونم دست رو دست بذارم از هر طرف بهمون ضربه بخوره



ن باز هم حاضرین صدامو باال بردم: حتی اگه با این کارتون یه ضربه ی دیگه بخوری
 همچین کاری کنین؟

میالد با جدیت و بدون مکث جواب داد: چه ضربه ای؟ این هم یه اعتراضه مثل 
اعتراضات قبلیمون. شاید مثل همیشه جواب نگیریم ولی نمی تونیم دست رو دست 

 .بذاریم

 !آشفته گفتم: چرا نمی فهمین چی میگم

 عاطفه: چه ضربه ای فاطمه؟منظورت چیه؟

 چند نفر دیگه امروز بمیرن باز هم حاضرین همچین کاری بکنین؟ اگه -

میالد خنده ی کوتاهی کرد: بمیریم؟؟؟ بابا چه جدی گرفتی. فقط میریم چند ساعت 
 !جلو دفتر رئیس دانشگاه تحصن کنیم. همین

 .نا امید گفتم: حرف زدن با شما فایده ای نداره

 .به سمت حیاط دانشکده رفتم 

 .اومد ثنا هم پشت سرم

روی نیمکتی نشستم و فکرم پیش حسام رفت. مطمئن بودم اون نمی ذاره اتفاقی 
 .بیفته

 ثنا کنارم نشست: فاطمه تو چت شده؟

کاش می تونستم باهات درد و دل کنم ثنا.. از اتفاقایی که این مدت افتاده..از  -
یی که االن می اتفاقایی که تو بچگیم افتاده بود..از چیزایی که دیده بودم و از چیزا

 .بینم

 .زدم زیر گریه

ثنا صورتمو با دستاش گرفت: بگو. هر چقدر که حرف داری بگو. انقد می شینم اینجا 
 .تا همه ی حرفاتو بهم زده باشی. خودتو خالی کن عزیزم



 .سخته ثنا.. خیلی سخته بدونی و نتونی براش کاری بکنی -

 ..جوری بگی منم بفهمم ثنا گیج شده بود: من که سر در نمیارم. کاش یه

همون لحظه داخل دژاوو شدم. تو رویام تنها چیزی که دیدم و حس کردم حسام 
 .بود.. داخل محوطه ی دانشکده ی ما

 .رو به ثنا گفتم: اینجاست ثنا..اونم اینجاست

 کی اینجاست؟ -

 .بدون اینکه جواب سوالشو بدم گفتم: ثنا من باید برم ببخشید

بذارم حرفی بزنه ادامه دادم: ثنا بعدا برات تعریف می کنم  پا شدم و بدون اینکه
 باشه؟

 !زده به سرت فاطی؟ -

اره.. بدجور زده به سرم. این دفعه سرسری از چیزی که دیدم رد نمیشم که بعدش  -
 .عذاب وجدان بگیرم. این دفعه جلوی چیزی که میخواد بشه رو می گیرم

ده شدم که هنوزبچه ها همون جا از حیاط پشتی کوچیک دانشکده وارد دانشک
بودن. بی توجه بهشون از در دانشکدمون خارج شدم و وارد محوطه ی بزرگ 
دانشگاه شدم. انقدر جمعیت زیاد بود که مطمئن نبودم از اینکه چند تا دانشگاه این 

 .جا جمع شدن. شاید کل دانشگاه های شهر

قطعا اونم داره دنبال  مطمئنم حسام هم همین چند لحظه پیش تو دژاوو بوده و
من می گرده. سرگردان،مثل بچه ای که مادرش رو گم کرده باشه، سرم رو چپ و 

 .راست می کردم و تو جمعیت دنبالش بودم

 !صدایی که نفس نفس میزد رو از پشت سرم شنیدم: فاطمه

از دی ماه که تو کوه گم شده بودیم تا االن که اسفند بود دو ماهی می گذشت که 
بودمش. این دو ماه همه ی حس ترسی که تو من از اتفاقای گاه و بیگاه و  ندیده

ناگزیر به وجود اومده بود رو لحظه ی شنیدن صداش از بین برد. حسی بیشتر از 



کسی که حتی بودنش کنارت همه ی ناامیدی هاتو از بین ببره. احساسی    وابستگی،
نست منو با تمام ترسایی که که داشتم عالقه نبود. حسام، فقط کسی بود که میتو

 . دارم بفهمه

حسام.. واقعا خوشحالم که تو رو می بینم..من نمیدونم چیکار باید بکنم. نمی  -
 .تونیم دست رو دست بذاریم

صدای شلوغی جمعیت به قدری زیاد بود که به زور می تونستیم صدای همو 
 .بشنویم

 .حسام رو بهم گفت: بیا بریم یه جای خلوت تر

یه جای مخفی تو دانشگاه بلدم. فک نکنم االن هم کسی اونجا باشه. دنبالم من  -
 .بیا

 .راه افتادم و حسام هم پا به پام اومد

یه جایی هست پشت دانشکده مهندسی پزشکی بهش میگن خانه ارواح مهندسی،  -
تقریبا هیچوقت کسی اونجا نیست. من و دوستام هیمشه اونجا با هم خلوت می 

 .یم. همین جاستکنیم...رسید

راه باریکی بود که به اندازه ی رد شدن یک نفر جا داشت. رد شدیم و به یک محوطه 
ی کوچکی که دور تا دورش دیوار بود رسیدیم. یه نیمکت خاک خورده ی کثیف 

 . داشت و بقیش همش خاک بود وخاک

 .حسام خاک روی نیمکت رو پاک کرد: بیا بشین

 .سیمانتوم رو زیرم جمع کردم: مر 

حسام: من دانشگاه امیرصغیر درس می خونم. امروز هم با دانشگاه شما و دانشگاه 
مهندسیان جمع شدیم چون مثل اینکه رئیس دانشگاهتون خیلی بانفوذه و داره 
دانشگاه های ما رو هم زیر دست خودش میاره. میدونی که امروز قراره چند نفر 

ه بتونیم انجامش بدیم. سیاست بمیرن ... ولی مهار این جمعیت کاری نیست ک



برای منافع   دانشگاه شما از ابتدای تاسیسش جذب دانشجوی بین الملل خارجی
 .مادی و رابطه های بین المللشون بوده و هست

ده ساله که دانشگاهمون تاسیس شده و تو این مدت هم رئیس دانشگاه عوض  -
ی دانشگاه ها نشده. رشوه گیری و فساد رئیس دانشگاه ما زبونزد همه 

 .هست..چیزی نیست که بشه پنهانش کرد

ادامه دادم: این چیزا که االن مهم نیس.. باید اون چند نفر معترض اصلی رو پیدا  
-کنیم.. تو این دانشجوها رو نمی شناسی؟ اونطوری که تو دژاوو بود به نظرم هفت

 .هشت نفر بودن ولی چهره هاشون برام واضح نبود

 .داد: منم نتونستم چهره هاشونو ببینمحسام سرش رو تکون 

 .حسام ما مسئولیم.. ما می دونیم قراره چی بشه برای همین مسئولیم -

من با بچه ها هماهنگ کردم که تو صف اول اعتراض باشم.. اونجا کنترل اوضاع  -
 .برام راحت تر می شه

 میخوای چیکار کنی؟ -

 .انشجوها جا زده پیدا کنیمباید تروریستی که خودشو به اسم دانشجو بین د -

 چی...چطوری می خوای پیداش کنی؟ -

اگه یادت باشه تو دژاوو درست چند ثانیه بعد شعارهای اون چند نفر علیه رئیس  -
فعلی برای برکنار کردنش، تروریسته از صف اول از بین همون دانشجوهای صف 

 .اول اومد بیرون.. من اون جا متوقفش میکنم

غیر ممکنه با یه تروریست دربیفتی. در جا تو رو می کشه و بعد  عصبی جواب دادم:
 .ساختمون رو منفجر می کنه

 .من کمر مشکی تکواندو دارم. از پسش بر میام -

دیوونه شدی؟ با کمر مشکیت میخوای ازپس   از حرفش خنده ی دیوانه واری کردم:
 یه مرد مسلح بر بیای؟



داشت جواب داد: فاطمه.. من چیزی برا حسام که انگار به خودش زیادی اطمینان 
پدر و مادری باال سرم نبوده که درست و غلط رو بهم بگه   از دست دادن ندارم.

واس همین همیشه طبق معیارای خودم درست غلط رو می سنجیدم. حتی اگه 
تصمیمم اشتباه باشه من بهش باور دارم. من به خودم و تصمیمم ایمان دارم. 

 .دیگه ای هم وجود ندارهگذشته از این راه 

می تونیم به مامورای امنیتی دانشگاه درباره تروریسته بگیم. کاری که می خوای  -
بکنی ریسکه. نه حتی ریسک هم نمی شه اسمشو گذاشت.. دیوونگیه محضه.. تو 

 !سر نترسی داری، درست.. ولی نباید حماقت بکنی

کجا فهمیدین؟ نمی گن ما هم اگه بهشون درباره تروریست بگیم نمیگن شماها از   -
یه ربطی بهش داریم؟ بعدشم با این که ما که نمی دونیم کیه ولی می دونیم که زیر 

 .پیرهن به خودش مواد منفجره وصل کرده.. هر آن ممکنه خودشو منفجر کنه

یه تای ابرومو باال انداختم: امیدوارم نقشه ی کاملی کشیده باشی. جوری نشه که 
 .پشیمون بشم از منصرف نکردنت

مطمئن باش پشیمونت نمی کنم. یادت که نرفته اگه یکی از ما خودشو به کشتن  -
بده جون سولمیتش هم به خطر می افته. من هیچوقت همچین کاری باهات نمی 

 .کنم

 .پس قول بده که سالم میای بیرون -

ه حسام با اعتماد به نفس همیشگیش جواب داد: هم من سالم میام بیرون هم بقی
 !رو از این مهلکه نجات میدم

حرف زدن باهاش ارومم می کرد ولی در عین حال مضطرب بودم و مطمئن بودم 
 .اخر اتفاقای امروز قرار نیس کامال به خیر و خوشی ختم بشه

از رو نیمکت بلند شدیم و از راه باریکه ی خانه ی ارواح مهندسی بیرون اومدیم و 
ه بچه ها تجمع کرده بودند راه افتادیم. ساعت به سمت دانشکده ی عمران، جایی ک

قرار بود ده شروع اعتراضات باشه. بین جمعیت رفتیم. میالد   ده دقیقه به ده بود.



و ثنا و عاطفه رو در بین جمعیت دیدم ولی روم رو ازشون برگردوندم تا منو نبینن. 
 .می خواستم کنار حسام باشم تو همون خط اول

 .یام تو صف اولحسام من هم باهات م -

 ..نمی شه، اونجا فقط رهبرای دانشجویی هستن. من رو هم به اصرار قبول کردن -

خواهش می کنم. من هم مثل تو احساس مسئولیت می کنم نسبت به این  -
 .موضوع. می دونم که حسم رو می فهمی.. منم مثل تو نمی تونم بی تفاوت باشم

شبیه سکوت های من بود. از جنس حسام لحظه ای سکوت کرد. سکوت عمیقی که 
 .سکوت لحظه های غمگین زندگیم

 .حسام بعد کمی فکر کردن گفت: باشه، ببینم چیکار می تونم بکنم

به سمت خط اول رفتیم. قرار بود تا غروب این اعتراضا ادامه داشته باشه و موقع 
غروب شعار دهی رهبرای دانشجویی انجام بگیره. حدودا هفت ساعتی طول می  

 .کشید

حسام رو به بقیه ی دانشجوها من رو معرفی کرد: سالم دوستان. ایشون فاطمه 
کردن که    نوری هستن. به خاطر غم از دست دادن بهترین دوستشون به من اصرار

 .ایشون هم تو خط اول باشن اگه اجازه بدین

من که از دروغ حسام تو اون وضعیت خندم گرفته بود به زور با سرفه ی الکی 
 .وی خودم رو نگه داشتمجل

یکی از دانشجوها که به نظرم تو دژاوو دیده بودمش گفت: من غمتون رو درک 
 .می کنم. ولی اینجا ممکنه خطرناک باشه براتون

می دونم و همه ی خطراتشو می پذیرم. خواهش می کنم اجازه بدین من هم  -
 !اینجا باشم



ل شدم ولی حسام به نظر کمی اصرار کردم و اخر سر راضی شد. من که خوشحا
ناراحت می اومد. دیدن ناراحتیش من رو ناراحت می کرد، همونطور که دیدن 

 .شجاعتش بهم شجاعت می داد

 !با دیدن ناراحتیش بهش گفتم: غمت نباشه ما از پسش برمیایم. من و تو

 ...لبخندی تحویلش دادم و نگاه پر از مهربونیش رو تحویلم داد

بود و ما از ساختمون اصلی دانشگاه به سمت ساختمون ساعت حدودای سه شده 
مرکزی فنی مهندسی که دفتر رئیس هم اونجا بود پیاده رفته بودیم. مطمئن نبودم 
عاطفه و ثنا هم اومده باشن ولی میالد حتما اومده بود. حدود دویست نفر می 

و ساختمون شدیم و فعال که مامورا جلومون رو نگرفته بودن. ولی احتمال می دادم ت
مرکزی مامورای زیادی گذاشته باشن. برای نهار توقف کرده بودیم. یکی از دخترای 
صف اول برای همه ی دویست نفر ساندویچ اماده کرده بود و قبل حرکت بینمون 
پخش کرده بود. ساندویچ رو از تو کیفم برداشتم و رفتم که باهاش هم کالم بشم: 

 .مت واس این تجمع کشیدینممنون برا نهار. معلومه خیلی زح

 .خواهش میکنم. نهار درست کردن برای بچه ها کمی از غصه ی دلم کم می کرد -

لب پایینم رو گاز گرفتم و با احتیاط پرسیدم: اگه فضولی نباشه می تونم بپرسم شما 
 چرا جزو خط اول شدین؟

یی خواهش می کنم عزیزم. من موقع ریختن ساختمون اونجا بودم و جزو کسا -
بودم که زنده موندم ولی چند تا از دوستام فوت شدن. بغیر از این هم، همیشه 
مخالف جذب این تعداد دانشجوی خارجی توی دانشگاه بودم مضاف بر اینکه هدف 
از جذب دانشجوهای خارجی سود کالنی بوده که به دانشگاه رسیده که معلوم 

کزی که قبل تر از نیست برا چی خرجش کردن و حتی نخواستن ساختمون مر 
سال پیش تاسیس شده بود و تابع دانشگاه تهرانه و بیش تر  10دانشگاهمون که 

از پنجاه سال از ساختش گذشته که چند بار هم با هشدار شهرداری روبرو شده رو 
با بودجه ای که بهشون اختصاص میدن تعمیر کنن... بعدش هم که با اومدن کرونا 

خالی هم از داغ دیده ها نکردن و فکر کردن ما حتی یک معذرت خواهی خشک و 



یادمون رفته.. من یکی از بهترین دوستام رو از دست دادم که جزو نوابغ دانشگاه 
 ..بود

 با گفتن جمله ی اخرش نتونست جلوی اشکاش رو بگیره

 ..من واقعا متاسفم و تسلیت میگم -

چه ها گفتن شما هم اشکاش رو پاک کرد و جواب داد: خیلی ممنون. اونجوری که ب
 دوستتون رو از دست دادین، درسته؟

 .دستپاچه جواب دادم: هااان؟..بله ..بله

 .در اون لحظه امیدوارم بودم سوال دیگه ای نپرسه که سوتی بدم و دروغم رو بشه 

 .دستش رو به پشتم کشید: پس غم مشترک داریم

کت شده بودیم و من به عنوان جواب، لبخندی بهش زدم. تقریبا دوباره اماده حر 
پیش حسام که داشت با چند نفر از خط اولی ها صحبت می کرد رفتم. با دیدن من 
صحبتش رو قطع کرد. از بین جمعیت کشیدم کنار: فاطمه هنوزم دیر نشده میتونی 

 .برگردی. این جا واقعا خطرناکه

کنی. یا    من که حرفامو بهت زدم. میخوام پیشت باشم. چرا نمیتونی بهم اعتماد -
هردومون می مونیم یا هردومون بر می گردیم. اگه بخوای من برم باید تو هم باهام 

 .بیای. وگرنه که من تا اخر باهاتم

 بحث رو عوض کردم و ادامه دادم: نتونستی به کسی شک کنی بینشون؟

نه. همشون با هم دوستن و هیچکدوم مشکوک نبودن .سعی کردم بفهمم زیر  -
 .خفی کردن یا نه ولی متوجه چیزی نشدملباسشون چیزی م

احتماال همون جا کمین کرده که وقتی رسیدیم بیاد به جمعمون باید حواسمون  -
 .رو به محض رسیدن جمع کنیم

 اره مراقبم -

 .دستش رو گرفتم و گفتم: بریم که به جمعیت برسیم



چیزهایی  رسیده بودیم. جمعیت شروع به درآوردن پالکاردها کردن. روی پالکاردها
مثل "دانشجو علیه فساد و رشوه"، "نه به رئیس فعلی"، "ما فقط خواهان عذرخواهی 
ساده برای جان از دست رفته ی همکالسی هامون هستیم"و چیزهایی درباره اینکه 
بودجه کجا رفته و...نوشته شده بود. مامورای امنیتی دانشگاه جلوی جمعیت بودن 

ین جمعیت و دانشجوها درگیری شده تروریست و سد راه بودن. قطعا االن که ب
 .خودش رو نشون میده

 ...سرم رو به سمت حسام چرخوندم: حسام تو چیزی میبینی

ولی حسام کنارم نبود. انقدر حواسم پرت پیدا کردن تروریست بود که متوجه نشدم  
کی رفته. توی جمعیت رفتم و به زور از البالی جمعیت رد شدم. توی اون سر و 

 .وشلوغی فقط داشتم حسام رو صدا میزدمصدا 

 !حسام!حسااام -

تقریبا از جمعیت خارج شده بودم و به سمت در اصلی ساختمون که هیچکس اونجا 
نبود رفتم که حسام رو از دور دیدم درحالیکه با یکی درگیر بود. تقریبا زیر بغلش 

وبا فشار گرفته بود و سعی داشت مهارش کنه. به سمت نزدیکترین درخت رفتم 
زیادی که اوردم یه شاخه ی بزرگ ازش جدا کردم و با تمام سرعت به سمت حسام 
دویدم. از پشت سرشون همه ی نیرومو تو خودم جمع کردم، شاخه رو بلند کردم 
و با تمام زورم به پشت سر تروریست زدم. سرش خونی شده بود و نیروش کم کم 

 .از دست رفت و پاهاش نتونستن طاقت بیارن

 !حسام فریاد زد: بدوووووو فقط االن منفجر میشه

من رو گرفت و چند قدم ندویده تروریست رو زمین از شکم درازکش شد و با صدای 
 .انفجارش حسام سر من رو تو دستاش کشید و رو زمین افتادیم

صدای درگیری جمعیت با نیروهای امنیتی متوقف شده بود و چیزی که می شنیدم 
 ..ی بود که داشت به سمتمون میومد و... دیگه چیزی نشنیدمصداهای محو جمعیت

. 



. 

. 

 بیمارستان

چشمام رو باز کردم. به خاطر بیهوشی گیج بودم. به شدت تشنم بود ولی توان حرف 
 .زدن هم نداشتم

مامانم با دیدن چشمای باز شده ی من همزمان ذوق زده و گریان گفت: دخترم به 
 م پرستار میشه دکتر رو صدا کنین؟هوش اومدی؟ خدایا شکرت! خانو

 .دکتر اومد و عالئم حیاتیم رو چک کرد

 دخترم صدام رو می شنوی؟ -

 .سرم رو به نشونه ی تائید باال پایین کردم

دکتر رو به مادرم گفت: خدا رو شکر عالئم حیاتی پایدار شده فعال که جای نگرانی 
 .نیست

 ماسکی که روی صورتم بود رو برداشتم

 ...یزیش نشده؟حسامکسی چ -

انقدر بی حال بودم که برای پرسیدن حالش فقط می تونستم اسمش رو به زبونم 
بیارم.. مامانم نگاهش رو به زمین دوخته بود که نگرانم می کرد. لبخند زورکی به 

 .لباش اورد: اره دخترم. همه حالشون خوبه. فقط تروریست کشته شده

 .باره به خواب رفتمدو  مامتوان جواب دادن نداشتم. با بستن چش

توی خوابم مردی با صورت ترسناکش که به خودشم مواد منفجره وصل کرده بود 
داشت کابوس وار می گفت: کاری ازت ساخته نیست. دانشجوهای زیادی می 
میرن. آدمای زیادی آسیب می بینن. حتی با حسام هم باشی کاری از دستت بر 

 نمیاد..ببین این قبر رو



قبری که توش یه جسد سوخته بود رو نشونم داد. به سمت قبر رفتم. با با دستش 
 ...دیدن صورت نیمه سوخته ی حسام جیغی کشیدم و از خواب بلند شدم

بی توجه به چشمای پر از اشکم و ساعتی که داشت سه نصفه شب رو نشون می 
تلو  داد چند تا چسب سرمی که به دستم وصل بود رو کندم و بلند شدم. اولش که

تلو می خوردم از دسته ی تخت گرفتم که گیجی از سرم بپره. مامانم که کنار تخت 
برا خودش جا پهن کرده بود و خواب سنگینی داشت جوری که صدای خرو پفش 
هم در اومده بود. به خودم که اومدم لبه ی تخت رو ول کردم و آروم به سمت در 

 .رفتم که مبادا مامانم بیدار شه

وی در یکی از اتاقهای بیمارها داشت وسایل تزریقش رو اماده می کرد. پرستاری جل
به سمتش رفتم و با صدای ضعیف ناخوشم پرسیدم: ببخشید اتاق حسام کجاست؟ 

 ..همون فردی که توی حادثه ی تروریستی بود

پرستار سر تا پام رو برانداز کرد: شما خودتون خوب هستین؟ می تونین راه برین؟ 
 .ون کنم. می برمتون پیششبذارین کمکت

زیر بازومو گرفت که اگه نگرفته بود احتماال از شدت افت فشار و بی حالیم پس می 
 .افتادم. با کمکش سمت اتاقی رفتیم

پرستارنگاهی به اتاق کرد: هنوز به هوش نیومده متاسفانه. ولی عالئمش نسبت به 
 .چند روز قبل بهتر شده. نمی خواد نگران چیزی باشی

 .پرستار رو ول کردم. با دیدن حسام تو اون وضعیت حالم بد شده بود دست

 .ممنون تا اینجا کمکم کردین. اگه می شه می خوام تنها باشم -

باشه من این بیرون منتظر می مونم حالتون بد شد بهم خبر بدین.. زیاد به خودتون  -
 .فشار نیارین. همین االن هم رنگتون خیلی پریده

 لبخنده یکم سرحال تر نشونم بده لبخندی زدم که

 .حالم خوبه. نمی خواد منتظر بمونین -



پرستار غر زنان از اینکه اگه چیزیم بشه اونو توبیخ میکنن با روپوشش ور می رفت. 
 .بهش اطمینان دادم که حواسم به همه چی هست و اخر سر راضی شد بره

صل بود شنیده می داخل اتاقش شدم. صدای ضربان قلبش از دستگاهی که بهش و
شد. خوشحال بودم که حداقل این صدا که نشونه ی زنده بودنشه رو می تونم 
بشنوم. ولی دلم به شدت برای صدای مردونش تنگ شده بود. کنار در ایستاده بودم 
و انقدر وجودم رو ترس گرفته بود که حتی نمی تونستم نزدیک تختش بشم. دلم 

یده بودم می ترسیدم با چیزی که نباید مواجه تنگ صورتش بود ولی با خوابی که د
بشم. آخر دلم طاقت نیاورد و به سمت تختش رفتم. تمام صورتش رو بررسی کردم  
که جای سوختگی نباشه. خدا رو شکر کردم که صورتش نسوخته بود ولی جای 
زخم داشت که به خاطر افتادن شدید روی زمینمون بود نه سوختگی. به ناگاه نگاهم 

تش دوخته شد.. دست راستش .. انگار که قلبم از جاش کنده بشه. دستای به دس
لرزونم رو به سمت دستش بردم. ولی جرئت لمس دستش رو نداشتم. سوختگی 

 .شدید روی دستش بدتر از چیزی که تو خوابم بود قلبم رو فشرد

 ..خدای من..دستت -

گریم بلند نشه. به   گریه امونم رو برید و دستم رو جلوی دهنم گذاشتم که صدای
 ..زور نفس می کشیدم و حس سرگیجه داشتم. سعی کردم به خودم مسلط شم

 ..حسام! چه بالیی سر دستت اومده -

به خودم جرئت دادم و سعی کردم با احتیاط دستش رولمس کنم جوری که جای 
 .سوختگیش رو بدتر نکنه

که دیده بودم زل زدم. با بردن دستم به سمتش، دستم روگرفت. ناباورانه به چیزی  
 .سرم رو به صورتش چرخوندم

 حسام.. صدامو می شنوی؟ به هوش اومدی؟ -

 .پلکهای بلندش به ارومی تکون خورد و چشمای سیاهش رو بهم دوخت

 ..صبر کن االن پرستار رو صدا می زنم -



 .بلند شدم که برم ولی دستمو با فشار بیشتری گرفت. جوری که مانعم بشه

 .ک با صدای خیلی ضعیف گفت: نرواز زیر ماس

 پیشش نشستم و دستش رو با دوتا دستم گرفتم: نمیرم. همین جام.. پیشت

 ..حسام به زور حرفی که می خواست بگه رو به زبون آورد: بقیه

همه خوبن. نمی خواد به خودت فشار بیاری. االن وضعیت تو از همه بدتره.  -
 .ا خوابت بگیرهاستراحت بکن. من اینجا پیشت می مونم ت

 .انگار که با حرفام قلبش اروم شده باشه چشماش رو به نرمی بست

 ...من هم همونجا روی لبه ی تختش دستام رو گذاشتم زیر سرم و خوابم برد

 .با نوازش خشنی روی سرم بیدار شدم

دست راست حسام بود که داشت رو سرم کشیده می شد. به زور گریمو نگه داشتم. 
 .شش ضعف نشون بدم تا بیشتر از این ناراحتش نکرده بودمباید کمتر پی

 چرا نخوابیدی؟ چیزی نیازته برات بیارم؟ یا میخوای پرستار رو خبر کنم؟ -

حسام جواب داد: نه حالم خوبه.. بهتره تو هم بری رو تختت حال تو هم خوش 
 .نیس.. اینجا خوابیدنت بیشتر مریضت می کنه

 .ت بمونمبا لجبازی گفتم: میخوام پیش

 حسام انگار که خود همیشگیش نباشه گفت: دستمو دیدی؟

لبهام از شدت ناراحتی به هم قفل شده بود و برای تائید به باال پایین کردن سرم 
 .اکتفا کردم

 .چشمامو به دستش دوخته بودم

با حرکتی که اون لحظه انتظارشو نداشتم دست چپش رو جلوی چشمام گرفت. 
 . استشو ببینمجوری که نتونم دست ر 



میدونی چقد خوشحالم که سالمی؟ لحظه ی انفجار از خدا خواستم که فقط نجاتت  -
بده.. هیچ چیز دیگه ای برام مهم نبود. چقدر مضطرب بودم که نتونم جلوی انفجار 
رو بگیرم و پشیمون بودم که حماقت کردم و به حرفت گوش ندادم برا اینکه به 

لحظه که پیشمی و قلبت میزنه خودمو خوشبخت می مامورا خبر بدیم... من این 
 .بینم. دست سوخته ی من به خاطر حماقت خودمه

دستشو از جلو چشمام برداشت و ادامه داد: معلوم نشده تروریسته کی بوده و از  
 کجا دستور گرفته؟

 .نمی دونم. منم تازه به هوش اومدم مثل تو -

 .خدا رحم کرد که کسی جونشو از دست نداده -

دست سوخته ی باندپیچی شدش رو زیر پتو برد: تو که هنوز چشمت به دستمه، 
 اصال حواست به حرفام بود؟

 .اره میگی خوبه کسی نمرده -

افرین که حواست هس به حرفام..راستی دیدی تونستیم دوتایی از پسش بر بیایم.  -
 .دیگه از مقابله با دژاوو هم نمی ترسی

جواب دادم: تو که می خواستی تنهایی انجامش  بی حوصله و با قیافه ی سردم
 .بدی. نمی خواستی من باهات بیام

پس خوبه که به حرفم گوش ندادی و اومدی. از این به بعدم مقابله با رویاها  -
 .برات راحت تر میشه

من واقعا نمی خوام دیگه بهت اسیبی برسه. اگه پای جون تو وسط باشه  -
تروریستام در میام. جلو رئیس جمهور امریکام  تروریست که سهله من جلو رئیس

 .درمیام

چهره ی غمگینش یک آن با حرف من درهم شکست و با خنده ی قشنگی جوابموداد: 
 .حاال الزم نیس این همه غلو کنی



از خندش من هم غم دست سوختشو از یادم بردم و گفتم: غلو چیه بابا، ما جلو 
م باورم نمی شه! باید ما رو به عنوان افتخار تروریست دراومدیما! واای! من که هنوز 

 .و سرمایه ملی کشور اعالم کنن

هردومون صدای خندمون بلند شد که یکی از پرستارا اومد تو اتاق. پرستار ببیچاره  
که نمی دونست چه عکس العملی نشون بده با چشمای گشاد تعجب کردش گفت: 

 حالتون خوبه؟ چیزی نیاز ندارین؟؟

 .خوردم: نه نه ببخشید نصفه شبی مزاحمت ایجاد کردیم بقیه ی خندمو

 .پرستار غرغرو که فقط نق زدن بلد بود زیر لب فحش کشمون کرد و رفت

رو به حسام کردم و گفتم: مهم نیس. یکم پیش سر منم غر میزد که چرا با این 
 .اوضاعم اومدم پیشت

ت داری صداتو باال ادامه دادم: اشکال نداره هر چقدر بخندی ..اصن هرچقدر دوس
 .ببر

خنده ی من تبدیل به گریه شده بود. بین خنده و گریه ام گفتم: دیدن خنده ی تو 
 .حال منم خوب می کنه

انگشتای سوختشو به سمت چشمام اورد و اشکامو پاک کرد. دستش رو گرفتم و 
لبام رو روی باندپیچی دستش گذاشتم... با دست دیگش سعی کرد سرمو بلند کنه: 

دونی سیزده سال پیش موقعی که ده سالمون بود و اولین بار تو دژاوو دیدمت می
درک اون موقعیت برام سخت بود سخت تر از اینکه خودکشی یه بچه ی ده ساله 
رو ببینم.. بعد اون سعی کردم بفهمم این چیزایی که می بینم چیه و مهم تر از اون 

. شنیده بودم که توی یه مدرسه تو کی هستی که رویامو باهاش به اشتراک میذارم
دخترونه هم همچین اتفاقی افتاده، آدرسش رو از بچه ها گیر آوردم و با تصویری 
که ازت تو ذهنم داشتم قیافه ی تقریبیت رو می دونستم. یه روز بعد مدرسه ی 
شیفت صبحم مستقیم اومدم مدرست و از اونجایی که امار شیفت صبح و عصر 

بودم می دونستم که شیفت عصری. یادمه تا پنج عصر جلو مدرستون رو درآورده 
در مدرستون منتظر موندم که بیای بیرون. وقتی اومدی و من با شوق و ذوق بچگیم 



می خواستم باهات روبرو شم با یه چهره ی سرد و بی روح و ناراحتی روبرو شدم 
دم و خونتو که زد تو ذوقم. منصرف شدم از اینکه باهات روبرو شم ولی دنبالت کر 

پیدا کردم. از اون به بعد همیشه جلو در مدرستون وایمیستادم که بیای بیرون و 
قدم به قدم پشت سرت همراهیت کنم. من که از بچگی پدر و مادری باالی سرم 
نبود بیشتر اوقات مادربزرگم رو می پیچوندم و اخر هفته ها جلوی در خونتون پشت 

با مامانت بیای بیرون و به اون پارک نزدیک درختی یا ماشینی وایمیستادم که 
خونتون برین. تو هوای تو نفس می کشیدم کنار تو تاب بازی می کردم و دوچرخه 
می روندم. نمیدونم هیچوقت متوجه من شدی یا نه. ولی قیافه ی سرد همیشگیت 
نمی ذاشت نزدیکت بشم.. تا شش سال بعدش دوباره یه خودکشی دیگه اتفاق 

که تو اون چند سال نسبت به دژاوو مسلط تر شده بودم و تقریبا می   افتاد و من
دونستم قبل دیدن این صحنه ها چه وضعیت آشفته ای توی روحمون به وجود 
میاد ولی وقتی تو رو تو رویا می دیدم که با تمام معصومیتت از همه چی بی خبری 

دم. مطمئن بودم و چقدر رنج می کشی، از اینکه دست به کاری بزنم منصرف می ش
این دفعه میام و همه چی رو بهت می گم. یک ماه تمام جلو خونتون بودم که بیای 
بیرون ولی بعدش فهمیدم که چقدر به خاطر دیدن این چیزا افسرده شدی. دوباره 
بیخیال ماجرا شدم که بیشتر از این، این دژاووها اذیتت نکنه... اما االن.. االن که 

ن موقع هات فرق کردی و چقدر به خودت ایمان داری که از می بینم چقدر با او
پس دژاوو برمیای تمام خستگی های این ساال از تنم میره بیرون و نمیدونی چقدر 

 .خوشحالم... به خاطر یه دست سوخته این همه خودتو ناراحت نکن

 .از خودم متنفر بودم

ی و من ترسو همیشه همه ی این سالها تمامی این اتفاقا رو تنهایی تحمل کرد -
 .خودم رو به ندیدن می زدم

 .نه.. من هیچوقت تنها نبودم. تو همیشه پیشم بودی.. توی دژاووهامون -

. 

. 



. 

یک هفته ای از بستری شدن ما توی بیمارستان می گذشت. من بیشتر این یک 
هفته یا خواب بودم یا پیش حسام. متاسفانه کمر و پاهاشم دچار سوختگی شده 

 .حرکت کردن براش سخت بود بودن و

 .فعال که منشا حادثه ی تروریستی معلوم نشده بود

تو این یک هفته دوستام به دیدنم نیومده بودن و مامانم هم ازشون بی اطالع بود. 
 .فقط می دونستیم که هیچ کسی صدمه ای ندیده

 .طبق معمول داشتم کنار حسام نهار میخوردم که دوستام داخل اتاق شدند

تقریبا تو بغلم پرید: به به خانوم و اقای قهرمان!میبینم که سر و مر و گنده ثنا 
نشستین دارین نهار می خورین. فقط ما بودیم که این یه هفته اسیر بازجویی ها 

 .شده بودیم

قاشق رو نصفه ی راه برگردوندم تو بشقاب و گفتم: سالم بچه ها. کجا بودین این 
 .ان بودم اتفاقی براتون افتاده باشهیه هفته نه زنگی نه خبری. نگر 

عاطفه رو بهم گفت: مگه این بازجویی ها تمومی داشت. همه ی دانشجوهای 
 .معترض رو دستگیر کرده بودن

 یدا کردن؟پ جدا؟ حاال چی شد؟ کسایی که تروریست رو رهبری می کردن  -

ش به میالد که تا االن ساکت بود و دست به سینه گوشه ی در با چهره ی درهم
حسام زل زده بود جوابمو داد: نه فعال.. اخه هیچ سرنخی نذاشته بود.. میگم شما 
بچه ها که باید بهتر بدونین.. چطور فهمیدین تروریست تو اون جمعیت هست و 

 باهاش درگیر شدین؟ اصن چطوره که پلیس سراغ شما نیومده؟

عیادت مریضا.. این چه عاطفه اخمی به میالد کرد و گفت: عهه.. میالد مثال اومدیم 
 .حرفیه میزنی اخه. بچه ها نبودن معلوم نبود چه بالیی سرمون می اومد

 رو به عاطفه پرسیدم: شما هم بودین اونجا؟



 .من و میالد اره ولی ثنا نیومد -

ثنا در حالیکه با بند کیفش بازی می کرد و یکمی مضطرب به نظر می رسید جواب 
 !اصن از این جور اعتراضا خوشم نمیادداد: آخه چیزه.. می دونی من 

 .خوب کردی نیومدی با این اتفاقا-

حسام رو به من گفت: احتماال پلیس سراغ ما هم بیاد فاطمه. می دونن بستری 
 .هستیم تا حاال نیومدن. االن که حالمون بهترم شده

میالد که از چشماش آتیش می بارید گفت: اقا حسام حاال بین خودمون باشه. من  
ه از رفیقای دانشگات شنیدم همیشه مرموز می زدی.. جدا چجور فهمیدی ک

 تروریست بینمون هس؟

 میالااد!نکنه بهمون شک داری؟ -

 ..به تو که نه ولی -

ادامه ی حرفش رو خورد و به حسام زل زد. منتظر بود که جواب قانع کننده ای 
 .ازش بشنوه

وی صداش موج می زد گفت: حسام که اعتماد به نفس همراه با آرامش خاصی ت
احیانا همون رفقام که گفتن مرموزم نگفتن چقدرم ریزبینم و هیچ چیز مشکوکی از 

 جلوی چشمم مخفی نمی مونه؟

میالد شونه هاشو باال انداخت و پوزخندی زد: یعنی با یه نگاه فهمیدی یارو 
 تروریسته؟

نشجویی شدم  حسام با جدیت و همون آرامشش جواب داد: من فقط متوجه یه دا
که داشت از جمعیت خارج می شد و مدام لباسش رو روی خودش جمع می کرد 
انگار که چیزی زیر لباسش باشه. وقتی از جمعیت خارج شد منم دنبالش رفتم. وقتی  
که متوجه من شد شروع کرد به دویدن و فرار کردن از دستم که اون موقع مطمئن 

 .درگیر شدیم و اونم منفجر شدشدم کاسه ای زیر نیم کاسشه. بعدشم که 



عاطفه به نشانه ی تشکر گفت: دستتون درد نکنه. ما هممون جونمون رو مدیون 
 .شماییم

 رو به میالد برگشت: میالد تو هم بس کن دیگه. جای تشکرته؟

میالد دستش رو به نشونه ی تسلیم باال آورد : چشم ،من تسلیم!... اقا حسام ممنون  
 .ن به خطر انداختی و ببخش که بهت شک کردمکه جونت رو به خاطرمو

نیازی به تشکر و عذرخواهی نیست. حق دارین بهم مشکوک بشین. منم جای  -
 .شما بودم همچین حسی به این جریان پیدا می کردم

میالد که تا االن دست به سینه با یه دسته گل کنار در ایستاده بود به سمتمون اومد: 
 خوش حالم که سالمی فاطمه

 .ل رو به سمتم گرفت. ازش گرفتم و تشکر کردمگ

 ..نگاهی به حسام انداخت: مثل اینکه دستتون هم سوخته

حسام لبخندی زد و دستشو با دست چپش پوشوند: نه نه چیز مهمی نیست. دکتر 
 .هم گفته با جراحی تا حدودی درست می شه

 ..عاطفه نگاهی به دستش انداخت: به نظر سوختگیش شدیده

 ..ن دست و اون دست کردم: بچه ها به نظرم موضوع رو عوض کنیمیکمی ای

لب پایینم رو گاز گرفتم و سعی کردم یه سوال نامربوط به جو نامطلوب ایجاد شده 
از بچه ها بپرسم: راستی بچه ها رئیس دانشگاه چی شد؟ دوباره که به خاطر یه 

 موضوع دیگه سرپوش نذاشتن رو اعتراضامون به فسادش؟

ی کشید: فعال که خبر خاصی نیست. ولی انگار دانشجوها یه سری مدرک که ثنا آه
علیه اش جمع شده بود رو به پلیس داده بودن. بازجویی هم ازش شد. اما به نتیجه 

 .نرسیده

 میالد عصبی گفت: احتماال بازم رشوه داده مردک فاسد



شده. نمیتونه بعیدم نیس به پلیسا رشوه داده باشه. خیلی دیگه گندکاریاش رو  -
 .باشن هواشو داشته  قسر دربره مگه اینکه از پشت پرده 

ثنا که یه دلیل نامعلومی می خواست زودتر این بحث خاتمه پیدا کنه گفت: بچه 
ها بی خیال این چیزا... میگم با بستنی چطورین؟ نزدیک عیدم هس می چسبه 

 .االن

 !همیشه پایه امعاطفه دستاشو به هم کوبید: ایوللللل!! من که مثل 

میالد که چشماش برق می زد و به چشمام خیره شده بود گفت: پس بریم بخوریم 
 .به خاطر سالمتی بچه های از انفجار برگشته

 .صدای خنده ی همگیمون تو فضای اتاق پیچید

منم موافقم. فقط االن برای حسام یکم سخته راه رفتن به خاطر سوختگی هاش.  -
ی بیمارستان من هم ویلچر بیارم برای حسام که اماده شیم شما برین پایین بوفه 

   .بیایم

ثنا سرش رو تکون داد: اوکی. میخواین بگین چی می خواید من سفارش میدم به 
 .جاتون

 .کمی فکر کردم و گفتم: من که بستنی یخی میخورم حسام هم بستنی شکالتی

و چشمای درشت شده حسام گوشه ی لبش باال رفته بود. لبخند کجی رو لبش بود 
 .اش رو بهم دوخته بود

ثنا انگار متوجه شده باشه یه چیزی عجیبه سرش رو با دستش خاروند: اهاا. باشه. 
 اقا حسام شما شکالتی میخوری پس؟

 .حسام با خنده ی شیرینی جواب داد: بله همین که فاطمه گفت

ی خودش رو  میالد از حرص لباش رو جمع کرده بود و خواست چیزی بگه ولی جلو
گرفت. حرفاش که باد شده بودن داخل لپاش رو داد بیرون:اوووم.. بریم پایین بچه 

 .ها. تا فاطمه و حسام هم اماده بشن



 .می تونستم ناراحتی رو تو چشمای میالد ببینم

به محض رفتن بچه ها خواستم که برم و ویلچر رو برای حسام بیارم. حسام بازومو  
 فهمیدی من چی دوست دارم؟گرفت: ببینم تو از کجا 

دست سوخته اش که بازوم رو گرفته بود رو با دست دیگم نوازش کردم و خیره به 
دستش گفتم: همونطور که تو میدونی من آیس کافی رو به قهوه ی داغ ترجیح 

 میدم.. سولمیت من

. 

. 

. 

. 

با کمک من رو ویلچر نشست و از پشت ویلچرش گرفتم تا از آسانسور مخصوص 
ارا برا پایین رفتن استفاده کنیم. جلوی آسانسور بیمارا رمزی که برای باز شدن بیم

می خواست رو وارد کردم. در آسانسور باز شد و دو تا پرستاری که داخلش بودند 
در رو بزنم.  بیرون اومدند. داخلش شدیم و دستم رو بردم که دکمه ی بسته شدن 

 .همانا زدن دکمه همانا و دژاووی مشترک من وحسام

چشمام رو باز نگه داشته بودم و نگاهم غرق چشمای حسام بود ولی فکر و روحم 
داخل دژاوو رفته بود. حسام هم داشت به من نگاه می کرد. به محض توقف 

 .آسانسور پاهام شل شد و روی کف اسانسور افتادم

ت صدای آسانسور که مدام می گفت درها باز شدند روی اعصابم رفته بود. از شد
عصبی بودن گوشام رو با دستام گرفتم. حسام که می خواست از رو ویلچر بلند شه 

 .توجهمو به خودش گرفت

 جلوشو گرفتم: خوبم حسام.. نمی خواد از رو ویلچر بیای پایین



بلند شدم و با چند جفت چشم پرستار که پرونده ی بیمارها دستشون بود روبرو 
 . شدم

 .ببخشید االن میایم بیرون -

کی از پرستارها سعی کرد کمکم کنه: حالتون خوب نیس؟ می خواید کمکتون کنم ی
 ببرمتون اتاق؟

 .دستشو پس زدم: نه خوبم. فقط یه لحظه فشارم افتاد.. االن چیزیم نیست

حسام که دستاش رو روی چرخ ویلچر گذاشته بود: می خواستیم یکم هوا بخوریم. 
 .من خودم مواظبش هستم

شو کمی تو دستش جابجا کرد و گفت: باشه پس کمکی الزم بود پرستار پرونده ها
 .به همکارها بگین

 .چشم ممنون -

صندلی ویلچرش رو چرخوند و به طرفم اومد: فاطمه حالت خوب نیست برگردیم 
 اتاق؟

 .لبخندی زدم: نه! دیگه به این چیزها عادت کردم

 ...پشت ویلچرش رو گرفتم و به سمت محوطه رفتیم: حسام

 .ا بعدا دربارش حرف بزنیم. االن دوستات تو محوطه منتظرموننبی -

 .ادامه ی حرفم رو خوردم و گفتم: اوهوم باشه

این سختی های دیدن دژاوو هر دفعه بیشتر از دفعه های قبل قلبم رو می فشرد. 
حس می کردم االن که نسبت به سالهای قبل این رویا دیدن هام نه تنها خیلی 

دنشون واضح تر هم شده، انقدر قراره روحم رو بخوره و آزار بده بیشتر شدن بلکه دی
که تا چند وقت دیگه چیزی ازم نمونه. حسام ولی، انگار که اتفاقی نیفتاده باشه با 
چهره ی مصممش به محوطه ی بیمارستان خیره شده بود. چند قدمی بوفه بودیم 

ی که چند لحظه که حسام با دستش چرخ ویلچر رو گرفت و ایستاد، گویی حرف



پیش می خواستم بزنم و قطعش کرده بود رو بخواد جواب بده: فاطمه.. من همیشه 
گفتم و االن هم می گم. همیشه پیشتم.. هر چی هم بشه هر مانعی هم که جلومون 
باشه. ولی می دونم و حست رو می فهمم که چقدر به خاطرش زجر می کشی. اگه 

کنم. اگه می ترسی نیازی نیست ترستو   تو بخوای من می تونم تنهایی تحملش
مخفی کنی. همه رو بریز بیرون. اگه می خوای به خاطرش گریه کنی، خوب گریه 
کن تا آروم شی. می تونم ضعیف شدن روحت رو تو دژاوو حس کنم.. می ترسم 

 .هم روحت و هم جسمت مریض شه  اگه اینطور پیش بره،

ه ای که چند دقیقه پیش دیده بودم  چند لحظه ای سکوت کردم و با یادآوری صحن
گفتم: من پا پس نمی کشم. اره.. قبال می خواستم فرار کنم. ولی االن که تو  

 .ترسی از چیزی ندارم  کنارمی

 !به سمت بوفه رفتیم و عاطفه از دور برامون دست تکون داد: فاطمه! اینجاییم

شتم تا برای ویلچر به سمتشون رفتیم و پیششون نشستیم. یکی از صندلی ها روبردا
 .حسام جا باز کنم

میالد که معلوم بود می خواست سر بحث رو با حسام باز کنه گفت: بچه ها ما  
کیک شکالتی و فالوده هم کنار بستنی سفارش دادیم ولی هنوز نیاوردن. به نظر 

 ..االن فرصت خوبیه بیشتر با هم آشنا شیم

بارید و با لبخند زورکی و مصنوعی رو به حسام کرد و با چشمایی که ازش تنفر می 
روی لباش گفت: آقا حسام بیشتر از خودت بگو. دانشجوی همین شهری دیگه؟ یا 

 خوابگاهی هستی؟

نه مال همین شهرم. فکر کنم آمار رشته ی دانشگاهمو درآوردی ولی به هرحال..  -
 .معماری امیرصغیر می خونم. از دیدنتون هم خوشبختم

ا لبخند پر از آرامشش گفت: شما باید ثنا خانوم باشی و شما هم رو به ثنا و عاطفه ب
 .عاطفه. تعریفتون رو از فاطمه شنیدم

 .عاطفه صمیمیت حسام رو با لبخند جواب داد: ما هم خوشبختیم



ثنا چشماشو ریز کرد و لب پایینش رو گاز زد: فاطی نگفته بودی همچین دوست 
 .خوش قد باالیی از یه دانشگاه دیگه داری

لبخند شیطونی زد و نیشش رو تا بناگوشش باز کرد: اووووم..حاال از کی با هم قرار 
 می ذارید ؟

 .عاطفه با بازوش به پهلوی ثنا زد

بازوشو جمع کرد و با قیافه ی حق به جانبش گفت: چیه مگه دروغ می گم؟! از  ثنا 
 ..هفت فرسنگی معلومه

دادم و مضطرب گفتم: نه بچه ها! دو تا دستم رو به نشانه ی نفی تو هوا تکون 
اصال قضیه این نیست.. راستش مفصله و االن هم جای گفتنش نیست. ولی آشنایی 
ما و نوع رابطه ای که داریم اصال رابطه ی احساسی نیست. ما فقط بر حسب اتفاق 

 چند باری توی حادثه های مشترک گیر افتادیم.. همین

اال چه اصراری داری به همه بگی بر حسب حسام به زور جلوی خندشو گرفته بود: ح
 اتفاق ؟؟ اینکه من چند باری از مرگ نجاتت دادم دقیقا چه نوع بر حسب اتفاقیه؟

دست چپش رو به حالت مشت زیر صورتش گذاشت: واقعا کنجکاوم خودمم.. 
 .بیشتر توضیح بده

یشه این شونه هاش رو باال انداخت و ادامه داد: من منتظرم. بیا یک بار برای هم
برحسب اتفاق رو شفاف سازی کنیم.. االنم که دوستان اینجا هستن راحت تر 

 .قضاوت می کنن

میالد که تو صورتش نگرانی موج می زد گفت: منم کنجکاوم! فاطمه واقعا چند بار 
تا پای مرگ رفتی؟!... البته این حادثه ی انفجار که در جریانیم.. به غیر اون بازم 

 هس؟

شده بودم و حس می کردم گونه هام از شدت خجالت و قرمزی به شدت معذب 
االنه که آتیش بگیرن. در حالی که با انگشتام بازی می کردم جواب دادم: خوب 



راستش حسام چند باری جونمو نجات داده ولی.. نه اتفاقی.. یه جورایی خبر داشته 
 .از قبل و کمکم کرده

ی آدمای اون جا رو به خودش جلب ثنا مشتاقانه با صدای بلندی که توجه همه 
می کرد گفت: واای! چه هیجان انگیز داره میشه!! خوب بگو دیگه چرا هی این 

 !دست اون دست می کنی؟! من که مردم از فضولی

تمام بدنم از استرس می لرزید. چطور حسام همچین چیزی رو بین بقیه پیش  
 گم یا چی؟کشیده؟ واقعا انتظار داره من همه چی رو به بچه ها ب

حسام که شرایطمو فهمیده بود و تازه دوهزاریش افتاده بود آب دهنشو قورت داد 
و دست مشت شدش رو از زیر سرش برداشت: استاپ دوستان استاپ! پیچیده 

منظورم از نجات دادن همون قضیه ی نجات از حادثه ی تروریستی   نکنین قضیه رو.
ن و فاطمه هردومون متوجه تروریست بود. آشنایی ما هم همون جا برمی گرده. م

 .شده بودیم و از اونجا بود که هم رو شناختیم

 .از جام بلند شدم: بچه ها ببخشید من باید برم دستشویی

به سمت محوطه رفتم تا با نفس کشیدن هوای تازه ی بیرون بوفه یکم به خودم 
 .بیام

 .از دستشویی که بیرون اومدم میالد جلوی در ایستاده بود

 تو حالت خوبه؟.. می خوای برگردی اتاقت استراحت کنی؟ -

لبخندی از روی مهربانی بهش تحویل دادم: نه میالد خوبم. بریم که بستنی هامون 
 .آب شد

 .دستام رو با پارچه ی کنار لباسم پاک کردم و بدون توجه به میالد راهم رو گرفتم

من نه، ولی ثنا و عاطفه که اگه چیزی اذیتت می کنه می تونی به ما بگی.. حاال  -
 ..دوستات هستن ... در باره ی این پسر حسام

 .رو به سمت میالد کردم که اون هم از حرکت کردن ایستاد



من مجبور نیستم رابطه ای که باهاش دارم رو نه به تو توضیح بدم میالد، نه به  -
 ..دوستام

 .میالد از ناراحتی سرش رو پایین انداخته بود

دادم: ببین میالد. یه چیزایی هست تو زندگی که نمی شه به بقیه  مصمم ادامه
بگیشون.. بیا به جای این مسائل که گفتنش چیزی جز آزار من و شما نداره فقط با 
هم دوست باشیم.. من، تو، حسام، ثنا، عاطفه.. اینکه بعضی چیزا مخفی بمونه 

 .اکیپ دوستیمونو قشنگتر و محکم تر می کنه

 .شید: باشه. اگه نگفتنش برات راحت تره منم حرفی ندارممیالد پوفی ک

 .به سمت بوفه و بچه ها که انتظارمونو می کشیدن رفتیم

 .کنار صندلی کنار حسام نشستم

حسام که انگار بخواد فضا رو عوض کنه گفت: نظرتون درباره ی یه مسافرت یه 
 .روزه آخر این هفته چیه؟ می تونیم بیشتر هم با هم آشنا بشیم

ثنا دستاشو به هم کوبید: یسسسس!! ایولل! من که پایه ام! ولی تا اون موقع مرخص 
 می شین؟

 ".اره فردا پس فردا مرخصمون می کنن -

 .میالد هم جواب داد که پایه اس

 !عاطفه انگار منتظر جواب میالد باشه با خنده ی رو لبش گفت: پس من هم پایه ام

 .ی اینکه کجا بریم با بچه ها هماهنگ شیمبستنی مونو خوردیم و قرار شد برا

 .بعد از خداحافظی با بچه ها به سمت اتاقامون رفتیم

 .ویلچر حسام رو گرفتم و به سمت اتاقش بردم

 ..من هم میرم اتاق خودم.. ببخشید امشب شامتو تنهایی بخور -



دستمو گرفت و مانع رفتنم شد: به خاطر حرفایی که پیش بچه ها زدیم ناراحت 
 .دی؟ ببخش.. فقط می خواستم یه شوخی کرده باشمش

 .اشکالی نداره حسام. ناراحت نیستم.. فقط می خوام امشب یکم تنها باشم -

 .مطمئن بودم هیچوقت نمی تونم به حسام دروغ بگم

حسام اخمی کرد و گفت: می دونی که من وقتایی که دروغ بگی رو متوجه می 
 شم؟

می شد جواب دادم: اوهوم.. کف دست من  با صدای آرومی که به زور شنیده
 ..همیشه برات خونده شدست

اینم می دونی که چند بار بهت گفتم وقتایی که ناراحتی الزم نیس بریزی تو  -
 خودت؟

زدم زیر گریه.. حسام با یه حرکت دستمو گرفت و من رو روی بغلش رو ویلچر  
ش چرخ ویلچر رو به کشید درحالیکه با دست چپش نگهم داشته بود با دست راست

 .سمت اتاق هل داد و در رو به پشت سرمون بست

خواستم از بغلش بلند شم. دستش رو کنار کشید و من هم راحت و بدون اینکه 
 .مانعم بشه بلند شدم. اشکام رو با گوشه ی شالم پاک کردم

حسام نگاهش رو ازم گرفت: اینم باید بدونی که من نمیتونم گریه ات رو تحمل 
 ..کنم

وسط گریه از بی منطقیش خندم گرفته بود: خودت میگی بریز بیرون خودتم میگی  
 !گریه نکن؟! چند چندی با خودت؟

 !دوباره چشماشو بهم دوخت: خودمم نمی دونم

اونم زد زیر خنده: اینو دیگه حتما می دونی که خنده ی تو خنده ی منه. گریه ی تو 
نمی تونن احساس مشترک نداشته هم گریه ی من. به خاطر اینکه سولمیت ها 

 .باشن



 .پس از این به بعد فقط می خندم -

 لبخندش رو چهرش ماسید: با دژاووی امروز اوکی ای؟

اره! اصن وقتی با وجود اینکه می دونستی چی میشه پیشنهاد تعطیالت اخر هفته  -
 .رو به بچه ها دادی ماتم برده بود

اگه من پیشنهاد نمی دادم هم احتماال  به هر حال که باید باهاش روبرو بشیم. -
 .میالد یا عاطفه پیشنهادشو وسط می کشیدن

 !با اعتماد به نفس ساختگی گفتم: اوکیه! از پسش برمیایم!! مااای سولمیت

. 

. 

. 

. 

. 

روز مرخصیمون از بیمارستان رسیده بود و من داشتم وسایلم رو جمع می کردم. یه 
بودیم که توش هر احساسی به هر موضوعی  دفترچه رنگی با حسام درست کرده 

که داریم وبرامون بیانش سخته رو بنویسیم به خصوص دژاووهامون. هرچند بدون 
 . نوشتن هم می تونستیم احساسای همدیگه رو بفهمیم

سراسیمه داشتم دنبال دفترچم می گشتم. اتاق رو زیر و رو کردم و باال و پایین تخت 
ه برم سمت اتاق حسام. جلوی در اتاقش پلیس ها رو رو گشتم ولی نبود. پا شدم ک

دیدم که داشتند با حسام حرف می زدند. جلوتر رفتمو گفتم: سالم، چی شده حسام 
 این مامورا کی هستن؟

 یکی از افسرها رو بهم گفت: شما باید خانوم نوری باشین درسته؟

 .بله..خودمم -



ی هستین، باید با ما تشریف شما دو نفر مظنون به همکاری در اقدام تروریست -
 .بیارین

حسام که سعی داشت پلیس رو متقاعد کنه گفت: من که چند بار بهتون گفتم ما  
کسایی بودیم که نذاشتیم اقدام تروریستی به سرانجام برسه.. چطور میشه مظنون 

 باشیم؟

 .پلیس به تحکم گفت: لطفا همکاری کنید تا مجبور نشیم به زور ببریمتون

نشانه ی تسلیم گفت: باشه باشه.. من میام ولی این خانوم هیچ کاری حسام به 
 .نکردن

مریضا و پرستارها دورمون تجمع کرده بودن و انگار که فیلم جنایی ببینن داشتن 
 .مکالمه ی ما نگاه می کردن  به

 ..اجازه بدید پس لباسامو عوض کنم... حسام تو هم بهتره جروبحث نکنی باهاشون -

سم رو عوض کردم. به مامانم زنگ زدم که نیاد دنبالم و یه سره بیاد  رفتم و لبا
 .کالنتری و براش توضیح دادم که پلیسا اومدن که ببرنمون

 .پرستاری اومده بود تا بانداژ دست و پای سوخته ی حسام رو عوض کنه

 .داخل اتاق حسام شدم و گفتم: حسام من اماده شدم

ر دستش می پیچید گفت: االن کارم تموم می پرستار درحالیکه داشت باند رو دو
 .شه

 وسایلت رو جمع کردی کامل؟ کاری هست که بخوای انجام بدم؟ - 

حسام که تو فکراش غرق بود و چهرش عصبی به نظر می رسید بهم نگاهی انداخت: 
 ..نه. همه چی رو جمع کردم

 .کار پرستار که تموم شد بهش لبخندی زد و ازش تشکر کرد

اه رفتن براش سخت بود. لنگ لنگان به سمت در اومد و به مامورا گفت هنوز هم ر 
 .که آماده ایم



هردومون عصبی بودیم.. هم به خاطر دستگیریمون و هم به خاطر اتفاقی که قرار 
بود تو مسافرت فردا بیفته و اگه تا فردا ولمون نمی کردن نمی تونستیم کاری 

 ..بکنیم

. 

. 

. 

و به دو تا اتاق جدا مخصوص بازجویی بردن. ترس تمام داخل کالنتری شدیم. ما ر 
وجودم رو گرفته بود. خدا رو شکر از قبل با حسام هماهنگ کرده بودم اگه پلیس 
ما رو گرفت و خواست ازمون بازجویی کنه چی بهشون بگیم که حرفامون ضد و 

شدیم  نقیض همدیگه نباشه. حرفامو تو دلم مرور کردم. از داخل راهروی تاریکی رد
و وارد اتاقی شدیم. فضاش حس اتاق بازجویی های زمان ساواک که تو فیلم و 
سریاال نشون می دادن رو بهم می داد. یکی ازمامورا بهم گفت برم و روی صندلی 

 .بشینم تا رئیسش بیاد برای بازجویی

داخل اتاق شدم و کمی اطراف رو وارسی کردم. صندلی که روش نشستم رو به نور 
وربین سی سی تی وی بود که مستقیم تو چشمم می خورد. جلوم یه میز قرمز د

بزرگ بود که روش یه لیوان و یه بطری اب بود و چند تا ورق کاغذ و روبروم اون 
 . طرف میز هم یک صندلی دیگه بود. با باز شدن در از جام پریدم

 !مامور درحالیکه در رو می بست گفت: بشین

اشتم. دستهام از ترس داشتند می لرزیدن. همونطور  جرئت نگاه کردن بهش رو ند
که ایستاده بودم دستهام رو مشت کردم و بردم زیر میز.لبهام به حرف زدن باز نمی 

 .شد

مامور که متوجه حالت عصبیم شده بود گفت: مثل اینکه خیلی ترسیدی؟ فقط چند 
انی شدین برا هرمق  تا سوال هست که باید بپرسیم. از تو و دوستت.. که این روزا

 !خودتون.. نگران چی هستی؟ بشین



 .چشمهام رو یک بار محکم باز و بسته کردم. نفس عمیقی کشیدم و نشستم

 .مامور هم نشست و چند تا برگه جلو روم گذاشت

 .اول این فرم رو پر کن. اطالعات شخصیته -

تا تلفن برگه رو برداشتم و اطالعات فرمالیته ی توش رو که از سن و رشته گرفته 
 .تماس و آدرس خونه پرسیده بود رو پر کردم

 .برگه رو به سمتش گرفتم و گفتم: بفرمائید. تموم شد

مامور با نگاهش اشاره ای به بطری روی میز کرد و گفت: می تونی این آب رو 
 . بخوری که یکم به خودت مسلط تر بشی

خوردمش جوری   صورتم خیس عرق شده بود. آب رو برداشتم و با دستای لرزونم 
 .که نصفش هم روی زمین ریخت

مامور که داشت اطالعات شخصیم روی برگه رو میخوند گفت: خوب. خانوم نوری 
رشته معماری دانشگاه مهندسی... اول از همه که چرا تو اون تجمع شرکت کرده 

 بودی؟

برای اولین بار نگاهش کردم. مردی چهارشونه با قدی که فکر کنم دو متر رو رد 
رده بود و هیکل درشتش برخالف حسام که با وجود قد بلندش ریزاندام بود. نگاه ک

 .کردن به جذبه اش هم باعث میشد ترس تمام وجودم رو بگیره

آب دهانم رو قورت دادم و ابروهام که از اضطراب به هم دوخته شده بودند ر آزاد  
ریختن ساختمون کردم و گفتم: من هم مثل بقیه ی دانشجوها. به خاطر حادثه ی 

قبل کرونا که باعث کشته شدن دوستام شده بود ناراحت بودم. ولی مسئولین 
 .دانشگاه نه تنها جبران خسارت نکردن که حتی یک عذرخواهی ساده هم نکردن

مامور گلوشو صاف کرد: اوهوووم.. همون حرفای تکراری که این یه هفته از 
 ..دانشجوهای دیگه هم شنیدیم.. به هرحال



ماش رو درشت کرد ودر حالیکه دستاشو مشت کرده زیر چونش گذاشته بود چش
زل زد بهم و با جدیت گفت:"سوالی که بقیه دانشجوها جوابشو نمیدونن.اینکه... 

 تروریست رو از کجا می شناختین؟

من و حسام که تو خط اول بودیم موقع شروع اعتراضا تو ساختمون مرکزی متوجه  -
که داشت خالف جهت بقیه از جمعیت خارج می شد ما هم یه فرد مشکوکی شدیم  

 ..دنبالش کردیم

مامور حرفم رو قطع کرد و دستاش رو محکم به میز کوبید و بلند شد: و از من 
میخوای که باور کنم؟شما تونستین به یه تروریست حرفه ای که از قضا خودش هم 

 شین؟از شما بود و جزو مخالفین رئیس دانشگاهتون بود مشکوک ب

با من و من جواب دادم: من.. من دارم راستش رو می گم... من اون فرد رو توی 
مسیر اعتراضیمون ندیده بودم و بقیه هم توی شلوغی اعتراض متوجهش نشده 
بودن. ما فقط یه لحظه شک کردیم و دنبالش افتادیم. بعد هم که حسام باهاش 

 ...وختهدرگیر شد و خودش هم آسیب دید. بدنش از چند جا س

چهره ی معصومی که به خودم گرفته بودم باعث شد مامور بیشتر بهم شک کنه. 
 .سر جاش نشست. چشماشو ریز کرده بود و بهم زل زده بود

اضطرابمو خوردم و بیشتر با حالت هیجانی ادامه دادم: شما فهمیدین تروریست 
کسایی که کی بوده؟ یعنی از خود دانشجوها بوده؟ خوب انگیزش چی بوده بین  

 ..خودشون هم معترض بودن خودش رو منفجر کنه؟ اصال با عقل جور نیس

 .مدارکی که از حادثه پیدا شده نشون میده که از دانشجوهای دانشگاه خودتونه -

 !غیر ممکنه -

ماشین بدون پالک یه فرد ناشناس تو نزدیکی محل پیدا شده که مدارک مربوط  -
ه ی سال قبل و یه دست نوشته از خودش که به دانشجوهای کشته شده تو حادث

نوشته نمی خواد به عنوان دانشجو تو همچین جای پر از فساد و دروغی تحصیل 
کنه... به هرحال ما هم انگیزه اصلیش رو نمی دونیم.. ولی شواهد اینطور نشون 



میده که دانشجو بوده و باعث میشه که ما به شما به عنوان همکارش بیشتر مظنون 
 .شیم

 ولی ما که خودمون باهاش درگیر شدیم.. چطور ممکنه با همکارمون درگیر بشیم؟ -

مامور مجدد صداش رو باال برد: این جا منم که سوال می کنم.. ارتباط بین تو و اقای 
حسام احمدی از کی شکل گرفته و به چه منظوری با یه فرد از دانشگاه دیگه 

اگه االن اعتراف کنین مجازاتتون هم  همکاری می کردی؟ سازمانی پشتتون هست؟ 
 .کمتر می شه

بغض گلومو گرفته بود و به زور اب دهنمو قورت دادم: هر چی که بوده رو من 
بهتون گفتم.. درگیری ما فقط یه حادثه بود که متوجهش شدیم و مهارش کردیم.. 

 همین... نمی تونین دی ان ای تروریست رو بفرستین و شناساییش کنین؟

داش رو بلندتر کرد: گفتم که اینجا من سوال می کنم.. اگه بخوای به دروغ مامور ص
 .ادامه بدی وضعیت رو برای خودت و حسام احمدی بدتر می کنی

چشمام رو بستم. حرفی نداشتم که بهش بزنم. مگر اینکه بخوام از دژاوو و سولمیت 
تیمارستان.  براش تعریف کنم که اینطوری هم به جرم دیوونه بودن می انداختنم

اشک از گوشه ی چشمهای بسته ام داشت روی صورتم می اومد. سعی کردم به 
 .خودم مسلط بشم..جلوی اشکام رو گرفتم و همه ی بغضم رو خوردم

مامور که متوجه بغضم شده بود گفت: میتونی ده دقیقه استراحت کنی. فکر کن به 
 .اینکه با گفتن حقیقت همه چی برات راحت تر می شه

 .گه هاشو برداشت و از اتاق خارج شدبر 

دستام رو مشت کردم و سرم رو روی دستای مشت شده روی میز گذاشتم. یعنی 
واقعا از دانشجوها بوده و خواسته همچین کاری با دانشجوها بکنه؟ فقط به خاطر 
اینکه از شر دانشگاه مفسد و دانشجوهای توش خالص بشه؟ پوزخندی به فرضیه 

چند دقیقه پیش از مامور پلیس شنیده بودم زدم. مگر اینکه عقلش  ی احمقانه ای که
ناقص بوده باشه یا کینه ی بزرگی به خاطر از دست دادن دوستاش داشته باشه.. 



بازم غیر ممکنه.. حتما از رو دست خط نوشته هاش یا اثر انگشت روی ماشینش 
نمونده  میتونستن بفهمن کیه.. حتی اگه از جسد سوخته ی خودش هم چیزی

 ..باشه

ذهنم درگیر سوالهای بی پاسخ زیادی بود.. با خودم گفتم یعنی االن حسام داره چی 
 .می گه بهشون.. حتما از پسش برمیاد حتی اگه من نتونم

 .وت  دوباره در باز شد و مامور که برای رد شدن از در قدش رو خم کرد تا بتونه بیاد

یست باهامون. فعال مدرکی نداریم ازتون  خوب. مثل اینکه دوستت هم کنار بیا ن -
که بتونیم نگهتون داریم. ولی احتماال ممنوع الخروجتون کنن حتی از تهران هم 

 .نتونین خارج بشین

تو اون شلوغی ذهنم یاد این افتادم که قراره فردا تو مسافرتمون با بچه ها چی 
 .پیش بیاد

 برم؟ نفسم رو با حرص بیرون دادم: یعنی مسافرت نمیتونم

مامور که از حرفم به خنده اومده بود گفت: باورم نمیشه تو همچین اوضاعی به 
 .فکر مسافرت هستی؟بیا برو تا نظرمون برنگشته همین جا نگهت نداشتیم

 ..پا شدم و با التماس بهش گفتم: باشه.. باشه.. فقط بهم بگین دی ان ای

یدا شده بود شما رو اینجا نمی  مامور حرفمو قطع کرد: نه چیزی پیدا نشده. که اگه پ
 .کشوندیم

 .سرم را با نامیدی پایین انداختم و همراه باهاش از اتاق بیرون رفتیم

مامانم که تو دفتر پلیس نشسته بود با دیدن من از جاش بلند شد: وای مادر! کجا 
 .بودی من فدات شم

خیلی  همونطور که داشت قربون صدقم می رفت گفتم: مامان میشه بریم خونه.
 .خستم

 .و واقعا خسته بودم. جای زخم هام هم به شدت درد می کرد



 اره عزیزم -

افسری که توی اتاق بود بلند شد و گفت: خانوم نوری قبل رفتن باید این برگه تعهد 
 ..رو امضا کنین

 تعهد؟-

به طرفش رفتم و برگه رو ازش گرفتم و بهش نگاه انداختم.نوشته بود باید تعهد 
 . رکت نکنمش  بعد تو هیچ جنبش اعتراضی دانشجویی بدم که من

امضاش کردم و پرسیدم: ببخشید بهم درباره ممنوع الخروج شدن موقت از تهران  
 .گفتن؟ توی این تعهدنامه که چیزی در این باره ننوشتن

افسر که با یک دست چایی می خورد و با یک دست دیگش اطالعاتی رو وارد  
برگشت: احتماال امروز حکمش از دادگاه براتون ارسال  کامپیوترش می کرد رو بهم

 .بشه

 .مامانم عصبی شده بود

 چرا ممنوع الخروج کردن بچمو؟ -

 .توی حکم توضیحات نوشته شده -

 .مامان توضیح میدم برات -

 دستش رو گرفتم وبه زور کشیدمش بیرون

الخروج  چرا؟ مگه چی کار کردی که هم اومدن ازت بازجویی کردن هم ممنوع  -
 !کردن؟

 دستش رو ول کردم

 !مامان جان عزیز من گفتم که االن واقعا خستم -

اصال حوصله ی توضیح دادن به مامانم رو نداشتم.. ولی برای اینکه مادرم رو آروم  
 .کنم صدام رو پایین آوردم و گفتم: بهم مظنون شدن



دیر و تشکر کنن مامانم چشماش گرد شد و غر زد: خوبه واال! به جای اینکه ازت تق
 ..اینطوری جوابتو میدن.. مملکت

 !بی خیال مامانم! من بیشتر از تقدیر االن به سه چهار ساعت خواب نیاز دارم -

نمی دونستم حسام رو هم ول کردن یا نه ولی فعال بی خیالش شدم تا امشب 
 .باهاش تماس بگیرم

 ...تاکسی گرفتیم و رفتیم خونه

کنم خودم رو روی تختم انداختم و به یه خواب عمیقی بدون اینکه لباسام رو عوض  
رفتم.. امیدوار بودم کابوس های این چند روزم که همش انفجار و بمب و سوختگی 

 .و جسد بود به خواب االنم نیاد که خدا رو شکر نیومد

با در اومدن صدای گوشیم بلند شدم. دستم رو کش دادم به سمت میز بغل تختم 
 .حوصلگی برداشتم. حسام بودو گوشیم رو با بی 

در حالیکه چشمام رو می مالوندم و خمیازه می کشیدم جواب دادم: اااه... سالم 
 ..حسام! خوبی؟ ببخشید خواب بودم تا االن مثل اینکه چند بار زنگ زدی

 حسام: از خواب بیدارت کردم.. مشکلی برات پییش نیومد امروز ؟

تا از یخچال آب خنک بگیرم گفتم: نه! یه همونطور که به سمت اشپزخونه می رفتم 
 !چیزایی گفتن که برام مبهم بود.. ممنوع الخروجم کردن تازه

 اره منم! با مسافرت فردا چیکار کنیم؟ -

نمیدونم.. به بچه ها میگم ما نمیریم! احتماال اونا هم کنسل کنن.. ولی با اون  -
 جسدها چیکار کنیم؟

ه بود گفت: فاطمه اسمش رو به زبون نیار! حسام با صدایی که گویی مضطرب شد
ممکنه رو گوشیمون موقع بازجویی برنامه نصب کرده باشن که تحت نظرمون  
گذاشته باشن.. ببین من االن دارم میام دم خونتون دارم می رسم.. بیا پایین اگه 

 .میتونی



 دستم رو به خاطر بی احتیاطی ناگزیرم جلوی دهنم گذاشتم و لیوان اب از دست
 .دیگم افتاد

 ..چی شد؟ صدای شکستن اومد.. الو.. فاطمه -

 ..می شنوم حسام! لیوان بود از دستم افتاد -

 ..دقیقه ای جلوی خونتونم 5باشه من  -

با قطع کردن گوشی مامانم رو دیدم که جلوی اشپزخونه نظاره گر گندی بود که باال 
 .اورده بودم

هی بیمارستان شی؟ بیا برو بیرون من چیکار کردی دختر.. دوباره می خوای را -
 .خودم جمع می کنم

 ناخواسته پام رو روی شکسته شیشه گذاشتم

 ..اخخخخ -

 ..مامانم به سمتم دوید: ببین چیکار کردی شیشه رفت تو پات

کمکم کرد برم تو اتاق و خودشم رفت بتادین و چسب زخم از جعبه کمک های 
 .اولیه بیاره

 نداختم رو پام و سعی کردم درش بیارمنشستم رو تخت و پام رو ا

 ...ااییی -

اشکمو دراورد تا دربیاد. خدا رو شکر زیاد عمقی نبود. مامانم اومد و غر زنان 
 .ضدعفونیش کرد و چسب زد

 ..بعد اینکه کارش تموم شد رفت تا افتضاح اشپزخونه رو جمع کنه

 اس به صدا دراومداماده شدم که برم پایین که صدای گوشیم با یه شماره ی ناشن
... 

 جواب دادم: بله بفرمائید



 صدای مردونه ای که امروز ازم بازجویی کرده بود یادم مونده بود

سالم خانوم نوری.. من امید شکری هستم. افسر بازپرسی که امروز ازتون بازجویی   -
 ...کرد. باید یک سری حرفایی رو بهتون بزنم

ست باشه و تو گوشیمون شنود گذاشته شوکه شدم و از فکر اینکه حرف حسام در 
 باشن ترس وجودم رو گرفت

چه حرفهایی... مگه نگفتین مدرکی ازمون ندارین.. می خواید بازم دستگیرمون   -
 کنین؟

نه اصال همچین قصدی ندارم. من دارم میام دم در خونتون.. تلفنی نمی تونم  -
 .دقیقه دیگه می رسم  5توضیح بدم..

 .از قطع کردن تلفنش داشت بدون اینکه بذاره جواب بدم صدای بوق گوشی نشان

حسام احتماال رسیده بود. باید قبل از رسیدن ماموره می رفتم پیش حسام. پا تند  
 .کردم که مانتو و شالم رو بردارم و به سمت در خروج خونه دویدم

اد مامان من یه دقیقه میرم کوچه یکی از دوستام اومده دیدنم. نتونسته بود بی -
 ..عیادتم

بابام هم که طبق معمول سفر کاری رفته بود و نگرانی که من رو با حسام و یا 
 .بازرس ببینن نداشتم

مثل اینکه زخم پام سرباز کرده بود. بی توجه به دردی که داشتم رفتم و کفشم رو 
پوشیدم. لنگ لنگ زنان به سمت ماشین حسام رفتم. درش رو باز کردم و بالفاصله  

شت آدم می پ  هتره بریم سر خیابون اصلی.. اینجا همسایه ها حرف زیادگفتم: ب
 ..زنن

ماشین رو روشن کرد و به سمت خیابون رفت. زبون باز کرد که حرف بزنه که 
 نذاشتم



حسام پیش پای تو بازپرس زنگ زده بود. گفت باید یه حرفایی بهم بزنه و چند  -
 ..دقیقه دیگه می رسه

 پا رو ترمز گذاشت: چی؟حسام چشاش گشاد شد و 

 مشتی به فرمون کوبید

حدسم درست بود.. البد روی گوشی هامون شنود نصب کردن.. بی احتیاطی   -
 ..کردی نباید درباره ی جسدایی که تو دژاوو دیدیم چیزی می گفتی

 االن می گی چیکار کنیم؟ بهتر نیست تو بری و من تنها باهاش حرف بزنم؟ -

 نگفته کی می رسه؟؟ -

وشی موبایلم زنگ خورد. هول شدم و از دستم افتاد رو کف ماشین. حسام خم گ
 .شد و برش داشت

 در حالیکه به صفحه ی گوشی نگاه میکرد گفت: خودشه اره؟

 گوشی رو ازش گرفتم

 بله بفرمایید. رسیدین؟ -

 ..من جلوی خونتونم -

 .. باشه االن میام -

 .گوشی رو قطع کردم

: االن اگه از اینجا برگردم بیشتر شک میکنه که باهات رو به حسام کردم و گفتم
بودم. بهتره با هم بریم که بفهمن دستمون براشون رو هست و چیزی برا پنهان  

 .کردن نداریم

 .حسام سوییچ رو چرخوند و ماشین رو از خیابون اصلی به سمت کوچه روند

باره ی جسدها حسام با صدایپر از آرامشش گفت: الزم نیس هیچ هول بشی اگه در 
 ..پرسید من خودم جمعش می کنم



دست راست سوختش رو رو دستم گذاشت. با احساس لمس دستاش آرامش 
عجیبی بهم دست می داد و تمام احساسی که اون لحظه داشت رو می تونستم با 
لمس شدن دستم توسطش بخونم.. می تونستم نگرانی که به خاطر من داره رو 

 .بخونم

 ..گفتم: همین باید باشه حسام  با دیدنش تو کوچه

 .بازپرس از ماشینش پیاده شد و ما هم پیاده شدیم

حسام دستش رو به سمت افسر دراز کرد تا باهاش دست بده : سالم.. بهتره بریم 
یه جای دیگه صحبت کنیم که برای خانوم نوری هم اینجا دردسر درست نشه. من 

 تون بیایم هر جا که بگینا بعد باهات  ماشینم رو همینجا پارک می کنم

 ..بازپرس سرش رو به نشانه ی تایید تکون داد: باشه. پس بفرمایین داخل ماشینم

در حالیکه من رو راهنمایی می کرد به سمت ماشینش توی یه حرکت ناگهانی  
گوشیم رو از دستم گرفت وبالفاصله خاموشش کرد. من که گیج از رفتارش دستم 

 .رو هوا مونده بود

 مسیرش رو خالف من عوض کرد و گفت: تو بشین منم االن میامبازرس 

به سمت حسام رفت و گوشی خاموش شدم رو تحویلش داد. با زبان اشاره بهش 
 .فهموند که گوشیش رو خاموش کنه و بذاره تو ماشینش بمونن

حسام برخالف من زود منظورشو گرفت و بعد هم سوار ماشین بازپرس شدند تا راه 
 .بی افتیم

ازپرس دستی به ته ریشش کشید و گفت: احتماال متوجه شدین که رو گوشیاتون ب
 .شنود گذاشتن

 .هردومون سکوت کرده بودیم



بازپرس وارد خیابون اصلی شد. به سمت ناکجا آباد میرفتیم که برای هر سه تامون 
نامشخص بود و هدف از رفتن فقط بازکردن گره های ایجاد شده مسیر بود و مقصد 

 ...ومنامعل

 ..مقصدی که هیچ کدوممون نمی دونستیم چیه و دنیا برامون چه خوابی دیده

بازپرس که از صورتش هیچی نمی شد خوند گفت: ببینین شاید باورش براتون 
سخت باشه. اما بهتره به این حرفام خوب گوش کنین و باهام همکاری کنین که 

 .بتونم کمکتون کنم

 .خراب شده ایستادپا رو ترمز زد و کناره ی یه پل 

 منظورتون از کمک چیه؟ -

 .اول بهم درباره ی جسدی که پشت تلفن دربارش صحبت می کردین بگین -

 .اب دهنمو قورت دادم و با چهره ی نگرانم به حسام زل زدم

حسام چشماشو با جدیت و از حرص یکبار بست و باز کرد و نفسش رو بیرون داد 
 بشه. با چهره ی مصمش به بازپرس نگاه کرد انگار که بخواد رو حرفاش متمرکز 

ند تا جسد توی راه خروجی تهران دیده بودم. قضیه از این چ چند هفته ی پیش  -
 ..قراره که

 !حرفش رو خورد تا با دقت بیشتری داستان سر هم کنه

موقعی که برای استراحت توقف کرده بودم چند تا سگ ولگرد که انگار بخوان  -
مونن جلوی ماشینم رو گرفتن. بعد اینکه دنبالشون کردم من رو چیزی رو بهم بفه

به سمت یه خونه ی مخروبه بردن و نقطه ای از زمین که جلوش هی پارس می 
انگار چیزی زیرش پنهون باشه. منم زمین رو کندم و  کردن رو بهم نشون دادن 

خواستم  متوجه چند تا جسد شدم که مثل اینکه زیاد از مرگشون نگذشته بود. می
ترسیده بودم که اگه بگم من رو یکی از مظنونین  به پلیس خبر بدم اون لحظه واقعا 

به عنوان قاتل فرض کنن. تا شبش با خودم کلنجار رفتم و آخر تصمیم گرفتم فردای 
اون روز همه چی رو به پلیس گزارش بدم. از بد روزگار هم اعتراضات درست همون 



نات پیش اومد وقضیه انفجار و ترور هم همه چی رو روز بعد اتفاق افتاد و جریا
 .پیچیده کرد

بازپرس که از قیافه اش معلوم بود چیزی از دروغای شاخدار حسام باور نکرده باشه 
در حالیکه یکی از ابروهاش رو باال داده بود گفت: گفتم که من میخوام کمکتون  

 .کنم. ولی گفتن این دروغا نمیذاره متاسفانه

دلی پشتی ماشین چرخید. نگاه تاسف بارش رو به من تحویل داد: تو به سمت صن
 هم میخوای مثل دوستت این دروغا رو بهم تحویل بدی یا حرف تازه ای داری؟

 .سکوت کرده بودم و سرم رو پایین انداخته بودم

ببینین بچه ها شما هنوز جوونین تازه بیست سالگیتونه. حیفه اینطوری آیندتون  -
کنین.. من می دونم شما تو ترور هیچ کاره بودین و میدونم که رو    رو خراب می

گوشیتون شنود گذاشتن. مسئول گوش کردن به اون شنود ها هم من بودم. االن 
هم همه ی حرفایی که درباره ی جسد پشت گوشی به هم زدین رو پاک کردم و 

 .فقط خودم میدونم.. پس اگه همکاری کنین بهتر به نتیجه میرسیم

ای رعد و برق بلند شد که باعث شد از جام بپرم. بارون شدید همراه با تگرگ صد
 .شروع به باریدن کرده بود که اضطراب این لحظه ها رو برام دوچندان می کرد

بازپرس لب ورچید. ماشین رو روشن کرد: پس االن که حرف نمی زنین اقا حسام 
 ..بهتره بریم جایی که جسدا رو دیدی

 .ه نشونه ی تائید باال پایین کردحسام سرش رو ب

بارون شدیدی که می اومد.. فضای ماشین که پر از سکوت شده بود.. و من و 
 ..حسامی که داشتیم تو دلمون دعا می خوندیم

زل زده بودم به بیرون پنجره و فارغ از همه چی فکرم پیش مادرم بود که االن چقدر 
 ...نگرانمه

 مه چی تو دلم می گذرهو باز هم حسام که می تونست بفه



حسام نگاهی به چهره نگرانم کرد و رو به بازپرس گفت: میشه فاطمه با گوشیتون 
 .یه زنگ به خانوادش بزنه. االن باید دلواپسش باشن

 .بازپرس بعد اینکه رمزش رو زد گوشی رو به سمتم گرفت

 .تشکر کردم و گوشی رو ازش گرفتم

ودتون و نه خانوادتون نگرانی ایجاد شه. به می بینین که من نمی خوام نه برا خ -
 .خاطر همین هم میگم واقعیت رو بهم بگین تا کمکتون کنم

به مامانم زنگ زدم و بهش گفتم با دوستم که چند وقت ندیده بودمش رفتیم کافه 
و بعدش هم گشت و گذار وپیاده روی شبانه احتماال دیروقت برگردم. طبق معمول 

 ."پس مواظب خودت باش" تمومش کردغر زد ولی اخر با یه 

 .گوشی رو قطع کردم و به نشانه ی ادب با دو دستم سمت بازپرس گرفتم

 بازپرس گوشیش رو ازم گرفت

من میدونم حادثه ای که افتاده کار کی هست.. حقیقت اینه که رئیس  -
دانشگاهتون به پلیس رشوه داده تا قضیه رو پیچیده کنه.. یه جورایی با مقصر 

 .ن دادن شما دانشجوها حل وفصلش کنهنشو

 . دهنم باز مونده بود از این همه وقاحت

 ..ه فاتحمون خوندسک   بدتر از این نمیتونه بشه.. اگر اینطور باشه -

من از شش،هفت سال پیش که وارد حرفم شدم بیشتر با فساد و رشوه گیری  -
هم به پلیس و هم  های رئیس دانشگاه شما سروکار داشتم.. از موقعی که فهمیدم

دادستانی رشوه میده تا گندکاریاشو الپوشونی کنن سعی کردم جلوش دربیام ولی 
متاسفانه خیلی ها از نیروهای امنیتی دانشگاهتون تا رئیس پلیس مرکزمون 

 ..وایستادن  جلوم

حسام از سر تاسف سری تکون داد: چقدر که همه چی آلوده به فساد شده و ما هم 
 .رو به همه چی بستیمچشم و گوشمون 



شما تنها باشین و کسی باهاتون همکاری نکنه که از   رو به بازپرس کرد: اگه
 .دستتون کاری برنمیاد

بازپرس با لبخند گفت: نگران نباش حسام جان.من به اندازه ی کافی مدارک جمع  
کردم این ساال که می تونم همه گندکاریاشو علنی کنم. حتی اگه کسی کمک نکنه 

تونم به یه مرکز رسانه ای خبردهی واگذارش کنم، که اگه برا مردم هم علنی می 
 ..بشه و بفهمن دیگه اون موقع کاری ازشون برنمیاد

چهرم درهم رفته بود و تمام وجودم پر از نفرت بود: حتی می خواست اون همه 
وده؟! یعنی ب دانشجو رو بکشه و بعد با پاپوش درست کردن بگه کار دانشجوها 

 ...!مه چی دور و برمون این همه کثیفه و هر کی هرکیه؟ه

 .حالم از همه چی بهم می خورد و حس باال آوردن داشتم

 حسام رو بهم برگشت

 حالت خوب نیست؟ -

 دستم رو جلو دهانم گذاشته بودم

 ..نه خوب نیستم-

بازپرس ماشین رو نگه داشت. بالفاصله پیاده شدم و درحالیکه قطره های بارون 
مشت های محکمشون رو روی تنم می زدن برای فرار از این همه نفرت دویدم.. هم 

نمی دونستم به کجا.. فقط دویدم تا جایی که نتونستم تاب بیارم و توی گل و الیی 
که از بارون روی خاک ایجاد شده بود خودم رو انداختم... تمام ناراحتی هام رو باال 

 .م صورت و وجودم رو گرفته بودآوردم. اشک و خاک و کثافت بود که تما

صدای گرگ هایی که از دور زوزه شون توی گوشم بود و صدای جیرجیرک هایی که 
همین نزدیکی بودند.. حس می کردم بارون و خاک و تمامی این حیوونا نظاره گر 
من بودن که چطور از این همه پستی طاقتم سر شده.. دوست داشتم از همه ی 

مین طبیعت روی بیارم.. هرچقدر هم بی رحم باشه، هرچقدر آدما فرار کنم و به ه
بارون هم با شدت باریدنش رو شونه هام مالمتم کنه.. حتی اگه گرگ ها بخوان 



تیکه پارم کنن.. بهتر از جایی هس که قصد جون مردم رو می کنن بعد هم همه 
 ...چی رو گردن همین مردم می اندازن

زدن رو هم نداشتم.. همون طور که زانو زده روی  بی صدا گریه می کردم.. توان داد 
 .گل و الی افتاده بودم دستی پر از مهر رو جلوم دیدم

دست سوخته ی حسام از پشت سرم بود که داشت بهم دستمال کاغذی تعارف می  
 کرد. بدون این که رو بهم برگرده

 .نینگاهت نمی کنم که اذیت نشی.. می تونی صورتتو با این دستمال تمیز ک -

 ..دستمال رو از دستش گرفتم و صورتم رو پاک کردم

 رو بهش برگشتم. زورکی لبخندی رو لبم آوردم

 !دست سوخته ات.. حاصل همه ی ناجوانمردی های دنیاست -

 .دستش رو گرفتم و چشمام رو روش گذاشتم

دست دیگش رو روی سرم کشید و با بغض تو گلوش گفت: اگه دوست داری می 
ز این جا و این شهر بریم.. می خوای تو دل طبیعت زیربارون و کنار تونیم با هم ا

 ..حیوونا زندگی کنی؟ می تونیم با هم بیایم و همین جا زندگی کنیم

 سرم رو از رو دستش برداشتم

چطوریه که تو سخت ترین شرایط می تونی حال دلمو بفهمی و همه چی کی تو  -
 ذهنم می گذره رو بخونی؟

 نه ام گذاشتدستاش رو روی شو

 !یادت رفته من سولیمت توام؟ -

. 

. 

. 



 ..بازپرس از ماشین پیاده شد و به سمتمون اومد

 !کتش رو درآورد و به حسام داد و گفت: این رو بنداز رو دوستت.. تا سرما نخورده

حسام با تشکر ازش گرفت و من که نمی دونستم از لرز بود یا نفرت که داشتم می 
 .شوندلرزیدم رو باهاش پو

 بلند شدم

 ..بهتره بریم. ببخشید من نتونستم خودمو کنترل کنم.. بهتره بریم دنبال جسدها -

بلند شدم. مثل اینکه زخم کف پام باز شده بود و دوباره خون ریزی داشت. بی توجه 
 ..بهش راهم رو به سمت ماشین کشیدم و دنبالم اومدن

که هزار ساله دنیای هر سه تامون فضای ماشین با سکوت عجیبی پر شده بود. انگار  
 ..خاموش شده باشه

بازپرس لب به سخن باز کرد تا این سکوت سنگین رو بشکنه: من امید هستم.. زیاد 
هم ازتون بزرگتر نیستم.. حدودا هفت یا هشت سال.. می تونین من رو هم دوست 

 .خودتون بدونین و باهام راحت باشین

 ... وباره شروع سکوت معذب کنندهحسام با لبخندی جوابش رو داد و د

 ..تقریبا رسیده بودیم

حسام از پنجره ی ماشین به بیرون نگاهی انداخت.. دیدن خونه ی مخروبه نشونه 
ی خوبی تو دژاوومون بود. با دست دیگش به عالمت اینکه همین جا باید توقف 

 کنه به امید گفت که بایسته

 ..فک کنم همین جا باید باشه -

 ینه به اطراف نگاهی انداختامید از آ 

 باشه بگو دقیقا باید از کدوم سمت برم؟ -

 ..یکم جلوتر احتماال جاده اصلی بخوره به یه مسیر فرعی -



به سمت خونه مسیر رو تغییر داد. صدای سگ ها توی بارون محو شده بود.. هر 
 چی جلوتر می رفتیم صدای پارس سگ ها به صدای بارون می چربید و میشد واضح

 .تر شنید

من که همه ی حس های بدنم توی وجودم خشک شده باشن نه دیگه ترسی داشتم 
 ..نه دلهره ی اینکه چطور باید درباره ی این جسدها دروغ بگیم

 .حسام: رسیدیم. همین جا باید باشه. بقیش رو باید پیاده بریم

ما بودیم به انتهای جاده ی آسفالت که ماشین بشه از روش رد بشه رسیده بودیم. 
و یک جاده که بیشتر شبیه جاده ارواح بود.. بقیش همش زمین خاکی بود و 

 ..آسمون روی سرش و یه خونه خرابه.. و هیچ چیز دیگه ای دیده نمی شد

امید که یک دستش روی فرمون بود دست دیگش رو روی پشتی صندلی گذاشت 
م بهم راه رو و به سمت من چرخید و گفت: می خوای تو بمون تو ماشین. حسا

 .نشون می ده

 .بالفاصله گفتم: نه من هم میام

 .و بدون اینکه تعللی کنم تا با مخالفتشون روبرو بشم از ماشین پیاده شدم

حسام هم پیاده شد و اومد که زیر بازومو بگیره: اینطوری که با این حالت پس 
 میفتی.. چند تا جسد هم بخوای ببینی.. چرا لجبازی می کنی؟

 و ول کردم و با جدیت به صورتش خیره شدمدستش ر 

من هم توی دژاوو بودم.. پس من هم مسئول چیزی که دیدیم هستم. نمی تونم  -
 !تنهات بذارم

امید که انگار داشت با جدیت به حرفامون گوش می داد به سمتمون اومد و صورت  
 گنگ و مبهمش رو تحویلمون داد

 !دژاوو..؟! دژاوو چی هست دیگه؟ -

 .نمو قورت دادم و لب ورچیدمآب ده



حسام جوابش رو داد: بهتر نیست اول بریم ببینیم که جسدها هنوز همون جا 
 !هستن یا نه؟

امید شونه هاش رو باال انداخت و گفت: هر چقدر بیشتر می گذره بیشتر به این که 
 ..یکم عجیب می زنین شک می کنم

خفیفی که داشت باعث شده جاده ی خاکی رو به سمت باال طی کردیم. سرباالیی 
 .بود به نفس نفس بیفتم

حسام که داشت عرقشو پاک می کرد و روی زانوهاش خم شده بود گفت: همین 
 .جا باید باشه

 با دستش به یه جایی اشاره کرد که من هم به تایید سرمو باال پایین کردم

کرد و اره منم یادمه چیزی که دیدیم رنگ خاکش با خاک اطرافش کمی فرق می   -
 .تیره تر بود

امید پوزخندی از سر تعجب و گنگ بودن حرفامون بهم زد. ابروهاش رو باال انداخت 
 .و زیر لب برای خودش چیزهایی گفت که نفهمیدم

بارون تقریبا قطع شده بود. خاک خیس شده و سفت شده بود. جوری که به سختی 
ل حسام و امید شروع می شد خاک ها رو از زمین برداشت و کنار زد. با این حا

کردن به کندن خاک با دستاشون. من که رمقی برام نمونده بود نشستم و 
تماشاشون کردم... با سرعت هرچه تمام داشتن خاک رو کنار می زدن و نیم ساعتی 
طول کشید که به اولین قسمت اسکلت جسده که هنوز گوشت روش کامل فاسد 

ش با اونچه که تو دژاووم بود سرم گیج نشده بود برسن. با دیدنش و مطابقت دادن
 .رفت و ازش رو برگردوندم

. 

. 

. 



. 

. 
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 . تقریبا کارشون تموم شده بود و هردوشون کنار جسدها نشسته بودن

 ..امید خیره به صحنه ی روبروش گفت: من باید گزارشش رو به مرکز بدم

 و راستشو بگی؟ رو به حسام کرد و ادامه داد: هنوز هم نمی خوای بهم اعتماد کنی

حسام که سرش رو روی دستاش گذاشته بود و چشماش رو بسته بود با صدای 
 ...ضعیفی گفت: اگه بگم هم باور نمی کنی

امید نفسش رو با حرص بیرون داد و گفت: خیلی خوب.. باشه.. من می تونم کنار 
 ..بیام با حرف نزدنتون ولی باالدستیام نه

د انگار که جرقه ای تو ذهنش خورده باشه گوشیش امید که به جسدها خیره شده بو
 رو از تو جیبش برداشت و سراسیمه دنبال چیزی توش گشت. لبخند کشداری زد

 !خودشه.. اینا همون جسدان -

رو بهمون برگشت و ادامه داد: انگار که سرنوشت شما رو به این پرونده های رئیس 
کردن این جسدها کمک بزرگی  دانشگاهتون وصل کردن.. ممنون بچه ها! با پیدا  

کردین! االن می تونم مدارکم رو علیه رئیس دانشگاهتون کامل کنم و تو رسانه 
 !علنیش کنم

. 

. 

. 

امید آشفته دستی روی موهاش کشید و دست دیگش هم به گوشی منتظر این بود  
 که پشت خطی برش داره



 ..د برش دار دیگه لعنتی -

خت که در حال تماس بود. زنگ می خورد مجدد نگاهی به صفحه ی گوشیش اندا
ولی کسی جواب نمی داد. عصبی ناخن هاش رو می جوید و مدام تماس می گرفت. 
آخر سر گوشی رو قطع کرد و داخل جیب لباسش گذاشت. رو به حسام که پرسش  
گرانه نگاهش می کرد گفت: این جسدها هم کاررئیس دانشگاه و باندیه که پشتش 

قت پیش موقع قرنطینه ی کرونا گزارشی از مفقود شدن سه تا قرار دارن.. چند و
دانشجو به دستمون رسیده بود. این سه نفر مخفیانه باهام همکاری کردن و تونسته 
بودیم یه سری مدارک مربوط به فساد رئیس دانشگاه گیر بیاریم. زمان اپیدمی  

مدارک بود.. من کرونا که دانشگاه ها بسته بود فرصت خوبی برای گیر آوردن این 
شبانه دوربین های امنیتی دانشگاه رو از کار انداختم و اون سه نفر هم مدارک رو 
از دانشگاه برام گیر آوردن.. متاسفانه روز بعد خبر مفقودیشون به دستمون رسید. 

 ..تقریبا مطمئن بودم که کشته شدن

 .چهره اش تو هم رفت و نگاهش پر از غم شد

ه دارم اینا رو به شما می گم چون نمی خوام همچین اتفاقی ادامه داد: االن هم ک
 ..دوباره بیفته.. برای شما دو نفر.. که عجیب منو یادشون می اندازین

دستبند مردونه ی خاک خورده ای رو زمین کنار جسدها بود. برش داشت و 
 ..نشونمون داد: مطمئنم این برای علیرضا هس

 ..ک ریختنکنار جسدها نشست و شروع کرد به اش

حسام بلند شد و کنارش نشست و هیکل چهارشونه و مردونه ی امید رو توی بغل 
ظریفش کشید. با دست سوخته اش شونه های لرزون امید رو گرفت و بعد هم 

 .پشتشو با دست دیگه اش نوازش کرد

سکوت سنگینی که بینشون بود با به صدا در اومدن گوشی امید شکسته شد. خودشو 
سام بیرون کشید و اشکاش رو پاک کرد. گلوشو صاف کرد و گوشی رو از آغوش ح

جواب داد: سالم.. آره تماس گرفتم جواب ندادی.... جسد دانشجوهای مفقودی رو 
 ..پیدا کردم.. االن برات می فرستم آدرسشو



گوشیش رو قطع کرد و رو به حسام گفت: شما دو نفر بودنتون اینجا خطرناکه. 
نیس بخوان کشته شدن این چند نفر رو هم گردن شما بندازن اگه بمونین معلوم 

 .و یه پاپوش دیگه درست کنن.. من خودم حلش می کنم

دست رو شونه ی حسام گذاشت و بهش اطمینان داد که خودش همه چی رو 
 .درست می کنه

 .سوییچ رو به سمت حسام گرفت. حسام به سوییچ نگاهی انداخت

بهشون می گم که یه گزارش از فرد ناشناس درباره ی نگران چیزی نباشین.. فعال  -
 .پیدا شدن این جسدا دریافت کردم.. تا ببینم بعد چی می شه

 . حسام سوییچ رو از دستش گرفت و گفت: پس هر اتفاقی افتاد بهمون خبر بده

 .. باشه. فقط سریع تر برین -

بودیم رو ازش حسام باشه ای گفت و هر دومون بلند شدیم. سرباالیی که اومده 
 .یدیمبه سمت ماشین دو پایین رفتیم و 

 !حسام با صدای بلندی گفت: بپر سوار شو

 ..خودش هم سوار شد و جاده رو به سمت جاده اصلی طی کردیم

خیره به جاده به حسام گفتم: بهتر نیست خالف مسیر جاده بریم که ماشین امید 
 رو هم نبینن؟

 .ه دور برگردون برسیمآره همین کار رو می کنم تا به ی -

شب، سکوت، تاریکی... و من و حسامی که چند روز پیش قرارگذاشته بودیم این 
 ..جاده رو فرداش با بچه ها بیایم و خبر نداشتیم دنیا برامون چه خوابی دیده

چشمام رو روی هم گذاشتم و بالفاصله خوابم برد.. باز هم کابوس... مابین خواب 
که کابوس ها واقعی باشند. داشتم جیغ می زدم و تو خواب و بیداری بودم. انگار  

 ..می تونستم حس کنم که عرق کردم



صدای مخملی قشنگش من رو از کابوس نجات داد: فاطمه... بیدار شو.. داری خواب 
 ..می بینی

به ناگاه پلکام پرید و بلند شدم. حس می کردم نفس هام تو وجودم حبس شدن و 
 .چند ثانیه ای مات بودم

 !حسام رو بهم گفت: چند تا نفس عمیق بکش

همون طوری که گفت عمل کردم و به خودم اومدم. نگاهم به نگاه ماوراییش گره 
خورده بود. انگار در کسری از ثانیه از جهنم بیارنم تو بهشت.. غرق زیبایی نگاه 

ی آتشینش بودم. اون هم بدون اینکه بخواد با حرفاش آرومم کنه نگاهم می کرد. م
 ..تونستم بفهمم اون هم حس من رو داره

 ..دژاوویی دیدیم..

توی جای سرسبزنشسته بودیم و بوی گرم قهوه رو می تونستم حس کنم. داشت با 
صدای قشنگش برام کتاب می خوند.. که صدای بچه ای اون لحظمون رو به جهنم 

یتی که تو تبدیل کرد.. تو همون حالت دژاووی خیالیمون بودیم. اما من، تو واقع
 ماشین کنار هم نشسته بودیم، می خواستم باهاش حرف بزنم

این همون دژاوویی نیست که قبال یکبار دیدیم؟! موقعی که تو کوه گم شده  -
 بودیم؟! به نظرت نزدیکتر از دفعه ی قبل حسش نمی کنیم؟

می دونستم جمله بعدی که حسام قراره تو دژاوو قراره بگه چیه... همش تقصیر 
 .ه... بی مهابا اشک ریختمتوع

 :دنیای واقعی

حسام کمربند ماشینشو باز کرد و توی یک لحظه بغلم کرد.. سعی کردم از بغلش 
 بیام بیرون

ولم کن حسام.. مگه نمی دونی االن قراره چی تو دژاوو بگی.. ما قراره از هم متنفر  -
 ..شیم



 ...توی بغلش بودم که هردومون بقیه ی دژاوو رو دیدیم

 :اوودژ 

 !..حسام داشت سرم داد می کشید: ببین چی شد! همش تقصیر توعه، تقصیر توعه

و خودم رو دیدم که همه ی احساس قشنگی که از کتاب و قهوه و صدای دلنشین 
 ..مخملی چند لحظه پیشش گرفته بودم واالن که تبدیل به نفرت شده

 ..حسام: متنفرم.. از این وضعیت متنفرم

 :واقعیت

دوباره خودم رو از بغلش بیرون بکشم که نذاشت. بیش تر و محکم تر سعی کردم 
 تو بغلش کشید

 !من دوستت دارم لعنتی! هنوز اینو نفهمیدی -

 .هق هقم گرفته بود

اون لحظه ی آمیخته به دژاوویی که پر از تنفر بود و واقعیتی که پر از عشق بود ضد 
 و نقیض ترین لحظه ی زندگیم بود

 ..ار نیست دووم بیارهاین احساست قر  -

 :دوباره وارد دژاوو شدیم

 ..باور کن بی تقصیرم.. حسام صبر کن -

 .با دیدن خودم که داشتم دنبالش می دویدم از دژاوو اومدیم بیرون

 :واقعیت

حسام که می تونستم سنگینی تپش قلبش رو روی خودم احساس کنم با صدای 
شه.. من هیچوقت ازت متنفر خش دار مخملیش گفت: برام مهم نیس چی قراره ب

 ..نمی شم



هردومون با صدای بلند گریه می کردیم و انگار نه انگار چند دقیقه پیش ماشین از 
 .سکوتمون پر شده بود

کمی آروم که شدیم خودم رو از بغلش کشیدم بیرون. اون هم بی آن که مانعم   
شد.. من کامال می  بشه اجازه داد.. حس و حال االنمون با حرف به زبون آورده نمی

تونستم بفهمم چه احساسی داره و روحش چقدر تو عذابه.. حسام هم همینطور.. 
دستاش می لرزید.. سعی کرد به خودش مسلط بشه.. ماشین رو روشن کرد و به 
سمت خونه راه افتادیم.. تمام راه توی سکوت بود ولی دلمون پر بود از سنگینی 

 ..ا می دونیم از چه قرارهاتفاقاتی که هنوز نیفتادن ولی م

. 

. 

. 

 .به خیابون منتهی به کوچمون رسیده بودیم که ماشین رو متوقف کرد

حسام که هنوز صداش می لرزید بدون اینکه نگاهم بکنه گفت: تو اول برو که با من 
نبیننت.. من هم چند دقیقه بعد تو میرم، ماشین امید رو پارک کنم و مال خودم رو 

 ..بردارم

 باشه -

دستگیره ی در ماشین رو باز کردم و به سمت خونه رفتم.. یادم افتاد گوشیم تو 
ماشین حسام جا مونده ولی برام هیچی مهم نبود و بدون اینکه برم و ازش بخوامش 

 ..راهمو به سمت خونه کشیدم

 زنگ در رو زدم. در باز شد. مامانم سراسیمه به سمت در اومد

چرا خاموشه؟ کجا بودی تا این موقع شب.. اون   دختر.. آخه خیر ندیده گوشیت -
 ..گوشی که باهاش زنگ زده بودی هم که در دسترس نبود

 دستش رو به سمت صورتم آورد



 خدا مرگم بده صورتت چرا این شکلیه؟ -

مامان با دوستم بیرون بودیم دیگه.. اولین بارم که نیس دیروقت میام خونه.. می  -
 .خوام بخوابم

ن به سمت آشپزخونه رفت و من هم به سمت اتاق رفتم و خودم رو مامانم غر زنا
 ...روی تخت پرت کردم

 .در اتاق زده شد

 !مامانم که به سمتم می اومد گفت: برات غذا آوردم ببین آخه رنگ به رو نداری

غذا رو روی میز کنار تخت گذاشت و خودش هم روی تخت پیشم نشست. در حالی  
 ی ذاشت ازش امتناع کردمکه دستش رو روی پیشونیم م

 .مامان قربونت بشم.. امشب می خوابم خوب می شم -

 ..از دست تو من آخر سکته می کنم! باز کن دهنتو من خودم غذا بذارم دهنت -

به یاد بچگیم که مامانم لقمه می ذاشت دهنم مطابق میلش عمل کردم. با اشک و 
 .آه همراه بود هر لقمه غذایی که قورت می دادم

فدات شم مامان.. به من نمی گی چیه چی شده.. عیبی نداره.. ولی تو تازه از  -
بیمارستان اومدی بیرون.. بعد هم که بردنت کالنتری.. این همه به خودت فشار 

 ..نیار

غذامو که تموم کردم سینی غذا رو برداشت و رفت. من هم انقدر روی تخت چپ 
 .و راست شدم که باالخره خوابم برد

. 

. 

. 

  



صبح زود حوالی ساعت شش بود. جمعه، روز تعطیلی که قرار مسافرت داشتیم و 
بهم خورده بود.. آشفته حال بیدار شدم و مستقیم رفتم حموم. دوش آب گرم بهترین 
درمان برای کوفتگی بدنم بود. کمی خستگیم در شده بود و در حالی که با حوله 

که برای خودم قهوه دم کنم. داشتم موهامو خشک می کردم به آشپزخونه رفتم  
لیوان رو ازقهوه پر کردم و به سمت اتاقم رفتم. اتاقم رو به بالکن باز می شد. بالکن 
اتاقم تزئین شده بود از چند تا گلدون کاکتوس و یه صندلی راک کالسیک و یه 
قفسه ی کتابی که کتابهای موردعالقه ام توش بود و هر وقت دلم می گرفت، مثل 

 .رفتم و توی صدای شلوغی کوچه روبروی بالکن، کتاب می خوندماالن، می 

قهوه به دست به کوچه خم شدم که ببینم امید اومده ماشینشو برداره یا نه که 
خالف انتظارم ماشین حسام رو دیدم. لیوان قهوه رو روی لبه بالکن گذاشتم. از بالکن 

 .ایین رفتموارد اتاق شدم. مانتو و شال به سر کردم و از پله ها پ

در خونه رو نیمه باز گذاشتم. به سمت ماشین حسام رفتم. دستام رو دور صورتم 
حلقه وار گذاشتم و با دقت داخل ماشین رو نگاه کردم که با باز شدن پنجره ی 

 .ماشین به ناگاه چند قدم به سمت عقب رفتم

ر حالی  حسام که صندلی ماشینش رو خوابونده بود به حالت مستقیم درش آورد. د
که گوشی من رو تو هوا تو دستش می چرخوند گفت: خانوم سر به هوا! گوشیت 

 !یادت رفته بود

 سریع تو هوا از دستش قاپیدم

 ..به نظرت با اوضاع آشفته ی دیشب اصال به یاد گوشیم بودم؟ -

 !حسام چشماشو ریز کرد و گفت: یعنی متوجه نبود گوشیت نشدی؟

 !هم نبودول کن حسام.. اصال برام م -

 به داخل ماشینش نگاهی انداختم و چشمامو گرد کردم

 !نگو که دیشب این جا خوابیدی؟ -



لبخندی زد که دندونهای سفید و مرتبش رو به نمایش می گذاشت: نه بابا! ولی 
صبح زود کله ی سحر به خاطر حواس پرتی خانوم اومدم که گوشیتون رو تقدیم 

 !کنم

ردم و لبامو غنچه کردم و در حالی که دو تا انگشت قیافمو معصومانه براش لوس ک
 ..اشارم رو به نشونه ی عذرخواهی به هم می زدم گفتم: ببخشید

حسام که از این کیوت بازیم خندش گرفته بود انگار که اولین بارش باشه همچین 
 !قیافه ای ازم ببینه گفت: خوبه حاالااا.. لوس نکن خودتو

 !ت: اصالااااا! اصال این حرکتا بهت نمیاددستش رو رو هوا چرخوند و گف

قیافمو در صدم ثانیه به همون حالت سرد همیشگیم در آوردم و گفتم: اوکی! 
 ..اینطوری انگارخوشت میاد! همیشه اخمو باشم البد

 لبخند رو لباش ماسید و انگار یاد دژاووی دیشب افتاده باشه

 ..من همه مدلی دوست دارم -

 .و از خجالت نگاهمو پایین انداختمآب دهنمو قورت دادم 

 !بحث رو سریع عوض کردم و رو بهش گفتم: راستی! امید بهت زنگ زد؟

 ..حسام به صفحه ی گوشیش نگاهی انداخت و گفت: نه هنوز خبری نشده

 رو بهم ادامه داد: دلت می خواد هنوزم به اون دانشگاه بری؟

 سرم رو به نشونه ی افسوس تکون دادم

ترمم مونده. نمی خوام بدون منطق به قضیه نگاه کنم. درسته فسادای من که یه  -
 .دانشگاه برام رو شده ولی آینده ی خودمم برام مهمه

 .سرش رو به نشونه ی تایید باال پایین کرد: اوهوم. کار درست هم همینه

 ..فقط امیدوارم پای ما رو به دادگاه نکشن -



. اون هم تنهاست هم به خاطر فوت اون اگه الزم باشه باید به امید کمک کنیم -
 ..چند تا دانشجو االن خیلی شکسته

امیدوارم زودتر مدارکش رو رو کنه.. به نظرت پشت رئیس دانشگاهمون کی  -
 !هست که می تونه راحت از همه چی قسر در بره؟

آهی از دل کشید و سرش رو به چپ و راست چرخوند. پره ی بینیش رو از سر اراده 
سته کرد. با نگاه نافذش رو بهم گفت: نمی دونم. هر کی که هست ما رو باز و ب

 !ناخواسته وارد بازی بدی کرده

 لبخندی از سر مهر زدم

 ولی تا وقتی ما همدیگه رو داریم الزم نیست نگران هیچی باشیم. مگه نه؟ -

 دستم رو به سمتش گرفتم

 !هایفای -

 دستش رو به دستم چسبوند

 !هایفای -

. 

. 

. 

د ساعتی از رفتن حسام گذشته بود. به بچه ها گفته بودم که قرار امروز کنسله چن
و بهونه کردم که من و حسام از بیمارستان مرخص شدیم و فعال اوضاع و احوالمون 

 .خوب نیست

نگاهم به صفحه ی گوشی خشک شده بود بلکه خبر از امید به دستم بیاد. تو افکارم 
 .از جام پریدم و رشته ی افکارم به هم ریخته بود غرق بودم که گوشیم زنگ خورد.

 الو حسام! خبری شده از امید؟ -



حسام از پشت گوشی جواب داد: سالم! آره. برات آدرس یه کافه رو می فرستم بیا 
 .اونجا همو ببینیم

 باشه -

 .و گوشی رو قطع کردم

. با اینکه قرار گذاشته بودیم پشت گوشی تا حد امکان از این قضایا صحبت نکنیم
مسئول پیگیری شنودمون تو مرکز پلیس امید بود و بهش اطمینان داشتیم ولی باز 

 .هم باید احتیاط می کردیم

 .تو این اوضاع نمی دونستم چرا به فکر این بودم کمی به خودم برسم

حتما عقل از سرم پریده! با خودم کمی کلنجار رفتم ولی آخر سر تصمیم گرفتم یک 
بکنم. کرم پودرم رو برداشتم که کمی صورتم رو تیره تر نشون می آرایش مختصری 

داد و یک بالم لب که خیلی مالیم بود به لبام زدم. این چند وقت که فقط رنگ 
 .پریده ام رو به نمایش گذاشتم کمی آرایش هم اشکالی نداره

ونی جلوی موهام رو هم صاف کردم تا کمی ازش رو از شالم بیرون بذارم. مانتوی بار 
همرنگ شالم رو برداشتم وبه جای کیف دستی کوله پشتیم رو روی کمرم انداختم. 

 .راهی کافه شدم و ساعت مچی نقره و دستبند وصل بهش رو پوشیدم 

 .بارون امروز نم نم می بارید برخالف دیشب که بیشتر به سیل شبیه بود

از تو کولم  اسنپ گرفتم و آدرس کافه رو بهش دادم. آینه ی کوچیک جیبیم رو
درآوردم و به خودم نگاهی انداختم. یک دسته مویی که بیرون از شالم انداخته بودم 
رو داخل شالم بردم. با گفتن اینکه این قرتی بازی ها بهم نیومده خودم رو راضی 

 .کردم

 .حسام به چشمم خورد 206تقریبا رسیده بودیم که پالک اشنای پژو 

 .اریناقا همین جا می تونین نگه د -



پیاده شدم و به سمت کافه رفتم. حسام از دور برام دست تکون داد. با لبخند محوی 
 .به سمتش رفتم و روی صندلی کنارش نشستم

کافه ی کوچیک و ساده ای بود و آهنگ مالیمی داخل کافه پخش می شد. در حالی  
ییر که داشتم دکوراسیون کافه رو بررسی می کردم رو به حسام کردم که گویی تغ

اندکم رو متوجه نشده بود و با خودش کلنجار می رفت که چی توی چهرم تفاوت  
 . کرده

 .نگاه پرسشگرانه اش روی چهرم رو با سوالی شکستم

 امید نیومده؟ -

 انگار که به خودش اومده باشه پلکهاش تکون خورد

 .نه.. نه -

 .اال االنا برسه دیگهبه ساعت گوشیش نگاه کرد و ادامه داد: گفته یکم دیر میاد. احتم

 خوب من انقدر کنجکاوم که نمی تونم منتظر بمونم تا بیاد. به تو چیزی نگفته؟ -

 .نه به منم گفت که تو همین کافه منتظرش باشیم -

با صدای باز شدن در کافه سر هردومون به سمت امید چرخید. امید که ما رو دیده 
 .بود به سمتمون اومد

 .تو ترافیک گیر کرده بودمسالم بچه ها! ببخشید  -

 منوی کافه رو با بی خیالی برداشت و ادامه داد: سفارش دادین چیزی؟

من و حسام که از شدت استرس و اینکه دیشب چی شده منتظر بودیم امید دهن 
 . به گفتن اتفاقای دیشب باز کنه

گفت:   و امید که چهره ی نگران و کنجکاو ما رو دید. منو رو بست و خنده ای کرد و 
 !همه چی داره خوب و مورد انتظارم پیش می ره! نمی خواد نگران باشین



ادامه داد: دی ان ای جسدها رو فرستادن که جوابش بیاد. خدا رو شکر تونستم 
 .برای اینکه چطور جسدها پیدا شدن داستان سر و هم کنم

ابغ این با اعتماد به نفسی که خوشم اومده بود ادامه داد: به هرحال من جزو نو
حرفه ام! چند سالیم هست مخفیانه روی یه پرونده کار می کنم که جز شما 

 .دانشجوها کسی ازش خبر نداره! بهم اعتماد کنین

 دوباره منو رو باز کرد

 خوب حاال چی می خورین؟ -

 ..حسام بالفاصله جواب داد: من یه قهوه ی تلخ و داغ

 .کافیرو بهم کرد و ادامه داد: و فاطمه هم یه ایس  

 .با لبخندی به نشونه ی تایید جوابش رو دادم

امید که انگشتای دستش رو روی میز تو هم فروبرده بود، چشماشو ریز کرده بود و 
زیرزیرکی بهمون نگاه می کرد. بعد اینکه سفارش دادیم دست به سینه به صندلیش 

 تکیه داد

 !شما دو تا چرا این همه عجیب می زنین؟ -

 رو به حسام کرد

هر چی فکرمی کنم نمی تونم حرفای دیشبی که درباره ی یه چی به اسم دژو؟  -
 !دیوا؟ یا یه همچین چیزی می گفتین رو بفهمم

 حسام با خنده ی مردونش بهش جواب داد: دژاوو اقا امید.. د،ژ،ا،و،و

 "حاال هر چی! می گین یعنی با همچین چیزی جای جسد ها رو فهمیدین؟ -

 !ته! ولی واقعیت همینهمی دونم باورش سخ -

 !امید که هنوز باورش نشده بود گفت: مگه اینکه یه داستان علمی تخیلی باشه

 .همینطوره.. حتی خودمون هم گیج شدیم به خاطرش -



 امید نفسش رو با حرص بیرون داد

 بعد یعنی هر چی تو اینده اتفاق افتاده رو می بینین؟ -

چی.. فقط بعضی اتفاقا.. اکثرا مرگ آدما.  حسام متفکرانه جواب داد: نه لزوما همه
 .بعضی وقتا هم اتفاقای کوچیک دیگه.. مثال مردن یه بچه گربه.. یا همچین چیزایی

 امید گوشه لبش به نشانه ی پوزخند باال رفت

 !واقعا.. انتظار ندارین که باور کنم؟ -

ین کمی عصبی شده بودم، به جای حسام جواب دادم: همینه که هست! می خوا
باور کنین یا نه! نه می تونیم اثباتش کنیم و نه اینکه تکذیبش کنیم! اگه باور نمی  

 .کنین می تونین ما رو دستگیر کنین

 .دستامو به نشونه ی اینکه بخواد بهمون دستبند بزنه جلو آوردم

امید که از عصبانیت من بیشتر تعجب کرده بود دستاش رو به نشانه ی تسلیم باال 
 آورد

 ! ی! اوکی! بابا من تسلیم اصناوک -

 !رو به حسام کرد و گفت: عجب دوست دختر عصبی داری

هر سه تامون خندیدیم و سفارشامون که آماده شده بود رو تحویل گرفتیم و 
 .خوردیم

 امید که داشت با نی آبمیوه اش رو هورت می کشید رو بهمون کرد

مهم اینه من می تونم  بچه ها. برام مهم نیس که جسدها چطوری پیدا شدن. -
ضمیمه ی مدارکم کنم و به دادستانی بفرستم. ولی می دونم اگه اینکار رو بکنم هم 
فایده ای نداره از اونجایی که احتماال دادستانی رم با پول بخرن.. احتماال ببرمش 

 ..استودیوی خبردهی یکی از شبکه ها

 سرش رو پایین انداخت 



 ..م از کار بیکارم کننمیدونم که احتمالش هش بعدش ه -

ادامه داد: ولی برام مهم نیست. همین که خون اون چند تا دانشجویی که به قتل 
رسیدن و اون کسایی که تو حادثه ی سال پیش تو فروریختن ساختمون مرکزی 

 .جونشون رو ازدست دادن پایمال نشه برام کافی هست

 ا کردقیافش جدی تر و مصمم ترشد. عینکش رو روی صورتش جابج

و اینکه می خوام ارتباطمون رو با هم کمتر کنیم تا جایی که ممکنه.. نمی خوام  -
برای شما هم اتفاقی بیفته. نمی تونم بشینم و مردن به ناحق چند تا دانشجوی 

 .دیگه رو هم ببینم

 .حسام: ولی ما تنهات نمی ذاریم

اولش وارد این بازی  به تائید حسام گفتم: بله اقا امید. حسام راست می گه..ما از 
 .شدیم و تا آخرشم باهاتون هستیم. حتی پامون به دادگاه هم باز شه اهمیتی نداره

 لبخندی از سر مهر زد

 .خیلی ممنون بچه ها. این بزرگ منشیتون رو می رسونه -

 !معلوم نشده کی پشت این اتفاقاس؟ احتماال کله گنده تر از این حرفا باشه -

ام نگاه کرد و درحالی که با یه دستش داشت با ته ریشش امید متفکرانه به حس
بازی می کرد گفت: از اونجایی که شواهد خیلی به دانشجوهای خارج از کشوری  
که بورسیه دانشگاه شما رو گرفتن برمی گرده، احتمال می دم یه فرد خارجی 

ه رهبریش می کنه. حتی اون تروریست هم با اینکه چیزی از جسدش نمونده بود ب
 .نظر خارجی میاد.. به هرحال این رو هم میخوان الپوشونی کنن

حسام که جرقه ای تو ذهنش خورده باشه دستاش رو بهم کوبید و گفت: آره! راست 
 .می گین. االن که فکر می کنم چهرش شبیه خارجی ها بود تا ایرانی ها

 می تونی تو چهره نگاریش کمکم کنی؟ -

 !داد: آره من حافظه ی تصویریم خوبهحسام با اعتماد به نفس جواب 



بعد تموم شدن صحبتامون و حساب کردن پول چیزایی که خورده بودیم قرار شد 
 .حسام با امید برای چهره نگاری برن و من هم به خونه برگشتم

کمی ته دلم آروم گرفته بود که اوضاع خوب پیش می ره و می تونم یه نفس راحت 
 ..ا بودبکشم که گوشیم زنگ خورد. ثن

الو سالم ثنا جان خوبی عشقم؟... آره منم بهترم.. ببخشید مجبور شدیم برنامه ی  -
 سفر رو کنسل کنیم.... چی؟ چی داری می گی؟

 .ثنا صداش رو بغض گرفته بود که نمی ذاشت حرفاشو درست متوجه بشم

 ..آروم باش ببینم. من که چیزی نمی فهمم -

ن مامانم مجبورم کردن. تهدیدم کردن.. االن ثنا از پشت گوشی گفت: فاطی به جو
به غلط کردن افتادم.. چی کار باید بکنم؟ هااان؟ من لعنتی از کجا می دونستم کار 

 به اینجا می کشه؟

 .به گریه افتاده بود

 صبر کن ببینم. کی تهدیدت کرده؟ -

بغضش رو خورد و هق هق کنان ادامه داد: تهدیدم کردن.. تهدید کردن داداش 
رگم که تو خارج درس می خونه رو اخراج می کنن. می دونی که داداشم چقدر بز 

آرزو داشت که بورسیه بگیره از اینجا بره. اولش فقط ازم کارهای کوچیک خواستن 
 ...ولی االن

 .دوباره شروع به گریه کرد

افکارم رو جمع کردم و گفتم: باشه ثنا. باشه. من دقیقا نمی فمم چی می گی ولی 
م حدس بزنم منظورت کیا باشن.. االن خونتونی یا نه؟ کجایی اصن جات می تون
 امنه ؟

 .ثنا میان گریه اش گفت: خونه ام



خب خدا رو شکر. بیا همو ببینیم. من وضعیتت رو نمی دونم چقدر بحرانیه. هر  -
 ..جا برات مقدوره

 کنار خونمون رو بلدی؟ پارک  -

 .دت باش گلیآره. االن حاضر میشم بیام.. مواظب خو -

سراسیمه بلند شدم و به جایی که ثنا گفته بود رفتم. می دونستم ثنا تو وضعیت 
های استرسی مثل امتحان هیچی نمی خوره االن که وضعیت چند برابر بدتر هم 

 .بود. سر راهم براش آبمیوه و کلوچه گرفتم

تش از ثنا روی نیمکتی نشسته بود و از همون دور هم می تونستم ببینم که صور 
شدت گریه قرمز شده. پاش رو به شکل عصبی روی زمین تکون می داد. با دیدن 

 .من به سمتم اومد و هر دو تا دستام رو با دستاش گرفت

 فاطی چه گلی به سرم بگیرم؟ -

 .اول آروم باش قشنگم.. هر چی هم شده فدا سرت -

ر آوردم و دستش رو گرفتم و به سمت نیمکت رفتیم. دستمال کاغذی از کیفم د
 .اشکای روی گونه هاش رو باهاش پاک کردم

 .آبمیوه و کلوچه رو دادم دستش

 ..اول اینا رو بخور. می دونم هیچی نخوردی اومدی اینجا -

 ثنا امتناع کرد

 .اشتها ندارم -

 .رنگ به رو نداری دختر -

 یه تیکه از کلوچه رو کندم و تو دهنش فرو کردم. نی رو به آبمیوه زدم و دادم
 .دستش

 .می دونم نهارم نخوردی -



همونطور که مشغول خوردن بود بهش نگاه کردم تا خوردنش تموم بشه و ترجیح 
 .دادم خودش شروع کنه به تعریف کردن ماجرا

 .بعد آن که خوردنش تموم شد پاکت آبمیوه رو از دستش گرفتم

 ..بهم گفتن اگه جاسوسیشون رو نکنم داداشم رو اخراج می کنن -

 ؟ کیا تهدیدت کردن؟کی -

 ..ثنا که انگار مردد بود برام توضیح بده کمی من و من کرد

 دستاش رو گرفتم و با جدیت تو چشماش خیره شدم

ببین عزیزم. ما رفیقای چندین و چندساله ی همیم. به من نگی به کی می خوای  -
 بگی؟

 .هنوز هم مردد بود. نگاه نگرانش رو بهم انداخت

 که اتفاق افتاده مربوطه؟  احیانا به تروری -

 .سرش روبه نشونه ی تایید باال پایین کرد

حدس می زدم ولی وقتی از زبون خودش شنیدم انگار چیزی ته دلم خالی شد. 
چشمام رو از شدت عصبانیت بستم. دستاش رو ول کردم و از رو نیمکت بلند شدم. 

 .عصبی دستام رو روی کمرم گذاشتم و پشت به ثنا کردم

 ا از کی جاسوسیشونو می کنی؟دقیق -

 .دو سالی می شه -

نفسم رو با حرص بیرون دادم و صدام رو باال بردم. رو بهش برگشتم و گفتم: دو 
سال ؟؟ دو ساله ثنا درباره ی همچین موضوع خطرناکی ریسک کردی؟؟ یعنی نمی 
دونی عواقب همچین کاری چیه؟ واای..اگه همه چی رو بشه معلوم نیست اعدامت 

 ..ن یا حبس ابد بخوره براتکن



از شدت عصبانیت نمی فهمیدم چی به زبونم میارم. ثنا با شنیدن حرفام دوباره زد 
 ..زیر گریه

میان گریه هاش گفت: مجبورم کردن.. تهدیدم کردن.. من.. نمی دونم.. نمی 
 ..خوام.. نمی خواستم کسی بمیره

یم و نگرانش داشت. باید کلمات نامفهوم و بی ربطی که می گفت نشان از حال وخ
 !هم نگران باشه

تا این جای کار که دانشجوهای زیادی مردن.. نخواستن و ندونستن تو جونشونو  -
 !برنمی گردونه

نمی دونستم اون لحظه باهاش بی رحم بودم یا نه و یا حتی کشته شدن اون آدما 
شده بود.. هم بهش ارتباط مستقیم داره یا نه! ولی فقط چشمم به یک چیز روشن 

 !نامردی

هر جمله ای که می گفتم شدت گریه اش رو بیش تر می کرد و عابرانی که از اونجا 
 .می گذشتند و بهمون خیره می شدند

 !بلند شو بریم یه جای خلوت تر -

بلند شد و پشت سرم راه افتاد. به سمت سبزه ها رفتیم و جای خلوتی برای نشستن 
 .پیدا کردیم

 .ع کردم و نشستم. ثنا هم کنارم نشستمانتوم رو زیرم جم

 ببینم گوشیت همراهته؟-

 .ثنا سرش رو به نشانه ی نفی تکون داد: نه نیاوردم

 خوب کاری کردی. برات شنود گذاشتن؟ -

 .ثنا: این سیم کارتی که تو شمارمو داری نه.. اون شماره عمومیم که همه بلدنش

 ..م شنود گذاشته باشنبا تردید گفتم: بازم معلوم نیست که روی این ه



ثنا میان آشفته بازار حال روحی و جسمیش گفت: نه فکر نمی کنم. خیلی احتیاط 
 .کردم

 .حتما خیلی حرفه ای هستن. نمیشه که مطمئن بود -

 .چند ثانیه ای به سکوت گذشت

 رو بدنت چی؟ چیزی نصب نکردن؟ -

هستم براشون که این  ثنا صداش رو کمی باال برد: نه! نه! فکر کردی من خیلی مهم 
 کارا رو بکنن؟

 شونه هام رو باال انداختم

 ..حتی براشون مهم هم نباشی االن داری همه چی رو لو می دی -

 ثنا با چشمای معصومش بهم خیره شد

 !فکر می کنی من تنها جاسوسم.. نه خیر! خیلیا هستن که ما نمی دونیم! خیلیا -

 .پرسش گرانه بهش زل زده بودم

د: االنم که دارم بهت اعتراف می کنم، هیچ اطالعاتی ازشون ندارم. هیچی! ادامه دا
مثل این که ارتباطم باهاشون یک طرفه باشه! این که گفتم به ترور هم مربوطه از 
حدسیات خودم بود.. نه این که اونا بهم گفته باشن. تنها کاری که می کنن این 

بهش اطالعات می دم مخفیانه هستش که ازم اطالعات بگیرن. اون شخصی هم که 
 ..باهام در ارتباطه.. من هیچ وقت صورتش رو ندیدم

 .از کی شروع شد دقیقا؟ از اولش ریز به ریزش رو برام توضیح بده -

آب دهنشو قورت داد و آهی از ته دلش کشید. انگار که بدترین خاطرات عمرشو 
 .مرور کنه

 ..بودیم کیشیادته دو سال پیش با بچه ها تعطیالت رفته  -

 چند باری پلک زدم و دو سال پیش رو مرور کردم



 اره یادمه.. نگو همون شبی بود که برنگشتی هتل؟ -

دقیقا همون شب بود! من رو دزدیدن. چشمامو بستن و بردن یک جایی که نمی  -
دونستم و ندیدمش.. همه ی اطالعات خانواده ام و شجره نامشون رو از پدربزرگ 

خواهرزادم رو بهم گفتن. تهدیدم کردن که اگه به پلیس چیزی بگم خدابیامرزم تا 
یا حتی یه نفرم چیزی بفهمه نه تنها بورسیه داداشم رو ازش می گیرن که جونشم 

 ...به خطر می افته

 چشمای خیسش رو به سمتم گرفت

فاطی خیلی ترسیده بودم.. خیلی زیاد! ازم می خواستن که هر جنبش و اعتراض  -
که قراره اتفاق بیفته رو از قبل بهشون خبر بدم... کسایی که علیه دانشجویی  

 ..دانشجوهایی خارجی زبان هستن رو بهشون معرفی کنم

 نگاه تاسف بارم رو بهش انداختم

 !تو هم همه ی این کارا رو کردی؟ -

 .نگاهش رو به زمین دوخته بود

 .ی کنمدیگه چیا می دونی؟ هر چی که هست رو بهم بگو.. من کمکت م -

همین واقعا چیز دیگه ای نیست. نمی ذاشتن که سر در بیارم از کاراشون.. به  -
جون خودم همه ی این مدت تو عذاب بودم.. نه می دونستم به کی دارم اطالعات 

 ..می دم.. نه می دونستم برا چی می خوانش

کش  نمی دونستم نسبت به ثنا متنفر شده بودم یا نه، از طرفی هم می خواستم کم
 .کنم.. میان دودلی هام گفتم: پس... اگه حرف دیگه ای نیست من می خوام برم

بی اعتنا بهش بلند شدم. در حالی که سرش رو پایین انداخته بود با دو دستش، بند 
 کیفم رو گرفت

اگه میدونستم همچین ترور وحشتناکی رو می خوان انجام بدن هیچ وقت  -
 .باهاشون همکاری نمی کردم



فم رو از میان دستاش کشیدم: فعال حرفی ندارم باهات بزنم.. بذار یکم فکرام بند کی
 .. رو جمع و جورکنم

بدون این که بذارم جوابی بده رفتم. رفتنی که قرار بود با پشیمونی و حسرت همراه 
 ..باشه

. 

. 

ساعت از نصفه شب گذشته بود. روزهای آخر سال بود. به این که چطور قراره فردا 
نشگاه فکر می کردم.. رو تختم دراز کشیده بودم و زل زده بودم به صفحه ی برم دا

خاموش گوشی... انگار برام عادت شده بود اتفاقای گاه و بی گاه این چند وقت... 
مثل همیشه بی خوابی به سرم زده بود. سعی کردم به حسام فکر کنم. فکر کردن 

 ...من فکر می کنه بهش باعث می شد بفهمم اون هم اون لحظه داره به

 .کم کم چشمام سنگین شد و خوابم برد

صبح زود بدون اینکه نیاز به کوک کردن آالرم گوشی باشه بیدار شدم... آماده شدم 
 .و به سمت اتوبوس واحد دانشگاه رفتم

سوارش شدم و طبق معمول صندلی برای نشستن نبود. عاطفه و میالد رو دیدم که 
شسته بودند. از میان شلوغی دانشجوها در حالیکه کوله رو دو تا صندلی کنار هم ن

ام رو با دستم به سمت جلو کشیدم تا مبادا تو این جمعیت پاره بشه، به سمتشون 
 .رفتم و از میله ی کنار صندلیشون گرفتم

 .میالد بلند شد که صندلیش رو بهم بده

 !نه میالد بشین. سرپا راحت ترم -

 .ود که دوباره سرجاش نشستمیالد نیمه ی راه بلند شدن ب

با چشمای سبزش بهم زل زده بود و مثل همیشه می تونستم برق چشماش رو با  
 .نگاه کردن بهم بفهمم



حالت بهتره؟ برنامه ی دیروز رو که لغو کردی فکر کردم شاید دوباره حالت بدتر  -
 .شده باشه

 .نه خوبم... ببخشید به خاطر ما کنسل شد -

 !زد و گفت: نه عزیزم! سالمتی تو از همه چی مهم ترهعاطفه لبخندی بهم 

 .میالدبه تائیدش گقت: آره عاطفه درست می گه! حاال دیروز نشد یه موقع دیگه

تو دلم با خودم گفتم خوب شد یه شب قبل ترش رفتیم و اون جسدها رو پیدا  
 ..کردیم تا اینکه بخوایم شما رو هم درگیر این اتفاقا بکنیم

بودم که اتوبوس خیلی ناگهانی ترمز گرفت. ایستادن اتوبوس همانا و تو این فکرا 
لیز خوردن دستای من از رو میله هم همانا... سرم گیج رفت و افتادم کف اتوبوس... 

 ..دوباره... دژاوویی که من رو تو خودش غرق کرد

 !نههه! نهههه -

ودم. با بیرون نمی دونم صدام تا چه حد بلند شده بود به خاطر چیزی که دیده ب
 .اومدن از دژاوو با چند جفت چشم که بهم خیره شده بودند روبرو شدم

 !میالد که می خواست آرومم کنه از همه جا بی خبر رو بهم گفت: چی شده فاطمه؟

 .عاطفه میالد رو کنار زد و کمکم کرد بلند شم

 .عزیزم چی شد؟ سرت گیج رفت؟ چرا داد می زدی؟ بیا بشین رو صندلی من -

 .میالد هم بلند شد و سعی کردند من رو بنشونند

پیشونیم خیس عرق شده بود. با چشمای پر از تمنا و التماس رو به عاطفه کردم و 
 !...گفتم: عاطفه ثنا کجاس؟! چرا امروز با واحد نیومده... خدای من... ثناا

 هواقعا جاي حساسي تموم شد توروخدا زودتر پارت بعديو بزارين واقعا جذاب
😍😍😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 



گوشیم رو با دستای لرزون برداشتم و شماره ی ثنا رو گرفتم. رو به عاطفه که از 
همه جا بی خبر بهم زل زده بود گفتم: عاطفه برنمی داره... ثنا گوشیشو برنمی 

 ...داره

 میالد آشفته دستی رو موهاش کشید و گفت: مگه اتفاقی براش افتاده؟

 فه کردرو به عاط

 بعضی روزها با اسنپ میاد دانشگاه. مگه نه عاطفه؟ -

 ..سرم رو به نشونه ی افسوس تکون دادم... اصال موضوع این نبود

عاطفه که میخواست آرومم کنه گفت: میالد راست می گه. مگه نیومدنش با 
 ...اتوبوس خط واحد چه اشکالی داره این همه عصبی شدی یهو؟

 تا با آوردن بهونه ی دیگه ای دل من رو راضی کنهچند ثانیه ای فکر کرد 

 .اصال... شاید سرماخورده یا خواب مونده گوشیتو جواب نمیده -

خنده ی کوتاهی کرد و رو به میالد گفت: مگه نه؟ اصال ثنا به خواب آلود ترین فرد 
 ...دانشکده معروفه؟ موقع امتحان ها هم همیشه دیر می رسه

رفتم... از یه جایی به بعد دیگه حرفای عاطفه رو نمی عصبی سرم رو با دستام گ
شنیدم... تقریبا به دانشگاه رسیده بودیم. همهمه ای داخل سرویسمون بود که 

 ..باعث شد همه به کنار پنجره های اتوبوس برن تا ببینن بیرون چه اتفاقی افتاده

کرده! همه   یکی از دانشجوها گفت: بچه ها مثل اینکه یه نفر جلو در فنی تصادف
 .. دورش جمع شدن... بیاین ببینین

زمزمه های بچه ها بلند شده بود.. ولی من طاقت دیدن نداشتم.. عاطفه که از 
 "!پنجره به بیرون خم شده بود گفت: یعنی کیه؟

صدای گریم بلند شد.. میالد رو به من کرد. انگار تازه متوجه شده باشه کسی که 
ار زد و به بیرون پنجره نگاه کرد.. رو به من برگشت تصادف کرده کیه بچه ها رو کن

 !وبا حالت عصبی و نگرانی گفت: نگو! نگو که این ثناس



عاطفه هم به سمتم برگشت و رو به من که زانوی غم بغل گرفته بودم سعی کرد 
 !سرمو از رو زانوهام بلند کنه: فاطمه! میالد چی می گه؟

کنم به تائید تکون دادم. عاطفه به سمت   سرم رو در همون حالت بدون اینکه بلند
 .راننده ی اتوبوس دوید و گفت: آقا نگه دار من باید پیاده بشم

در اتوبوس باز شد و عاطفه به سمت جمعیت دور دانشجویی که روی زمین افتاده 
بود دوید.. می تونستم صدای جیغش رو از تو اتوبوس بشنوم. گوشام رو با دستام  

وبوس پیاده شده بودن به غیر منی که حالم از خودم و رفتار دیروزم گرفتم.. همه از ات
 ..با ثنا بهم می خورد

 ..با اومدن آمبوالنس عاطفه و میالد هم سوارش شدند و همراه ثنا رفتند

با وضعیت آشفته ام و تلوتلوخوران به سمت در دانشکده رفتم. داخل دانشکده 
دند. یکی از همکالسی ها با دیدن من شدم.. همه داشتند از تصادف ثنا حرف می ز 

 به سمتم اومد

 !خانوم نوری راسته ثنا تصادف کرده؟ -

پسش زدم و به سمت کالس رفتم. با قیافه ی متعجبش از پشت سرم بهم نگاه می 
کرد ولی اصال نای اینکه حرفی از این تصادف به زبون بیارم نداشتم. داخل کالس 

م. سرم رو روش گذاشتم. حتی توان اشک رفتم و روی یکی از صندلی ها نشست
ریختن هم نداشتم.. باز هم خودم رو مقصر می دونستم.. نه فقط بابت رفتار بی 
رحمانه ام با ثنا! نه! به خاطر اینکه بعد همه ی اعترافاتش بی تفاوت از کنارش 
گذشتم.. در حالی که می دونستم جونش با همه ی این اعتراف ها به خطر می 

ئن بودم که تصادف عمدی بوده.. احتماال قصد جون من رو هم بکنن ولی افته. مطم
هیچ اهمیتی بهش نمی دادم.. صورتم از شدت بغض گلوم فشرده شده بود. احساس 
می کردم این بغض تمام صورتم رو طی کرده و به سرم رسیده.. سرم در حال انفجار 

 ..بود

لند کردم ولی تمام مدت به با اومدن استاد سر کالس، سرم رو از روی صندلی ب
 ..صندلی خالی کنارم که جای ثنا بود نگاه می کردم



کالسمون کارگاهی بود و تا ظهر طول کشید. بعد تموم شدن کالس گوشیم رو 
برداشتم که آدرس بیمارستان رو بپرسم.. می ترسیدم. بدجور هم می ترسیدم. بیشتر 

 .از هر زمان دیگه ای

عی کردم به همه ی احساساتم غلبه کنم و شماره ی حالم دست خودم نبود ولی س
 ..عاطفه رو بگیرم

حتی توان اینکه گوشی رو کنار گوشم بذارم هم نداشتم. به ناچار روی اسپیکر  
 ..گذاشتم. صدای بوق گوشی تمام راهروی بی روح دانشکده رو گرفته بود

 ..صدای لرزان عاطفه از پشت گوشی استرس زاترین لحظه ی عمرم بود

 .فقط بگو که زنده اس.. خواهش میکنم عاطی.. فقط بگو زندس -

 .صدای گریه ی عاطفه بلند شده بود

تک انگشتی که باهاش گوشی رو گرفته بودم لرزید و گوشی از دستم افتاد. کمرم 
وی زمین سرد راهرو نشسته بودم و زار ر   خم شد و کم کم روی زانوهام افتادم..

 ..میزدم

 گوشی منو به خودش اورد  صدای عاطفه از پشت

 !مرگ مغزی شده فاطی.. حاال باید چه غلطی بکنیم؟ -

دستم رو روی دهنم گذاشتم تا صدای گریه هام بیشتر از این نشده. به زحمت از 
 .جام بلند شدم و آدرس بیمارستان رو از عاطفه پرسیدم و به سمت بیمارستان رفتم

. 

. 

 بیمارستان

ی بیمارستان نشسته بودند. به سمتشون رفتم. عاطفه عاطفه و میالد روی صندلی ها
 .به محض دیدن من بلند شد وبه سمتم دوید. منو تو بغلش کشید



 از بغلش بیرون اومدم

 !به هوش میاد دیگه اره؟ -

 .سرش رو به نشونه ی نفی چپ و راست کرد

 ... وای خدایا -

 دستم رو گرفت و به سمت اتاقی که ثنا توش بود برد

 .ردن ولی معلوم نیست به هوش بیاد یا نهعملش ک -

هنوز توان دیدنش رو نداشتم. چشم هام رو از اتاقش گرفتم و رو به عاطفه گفتم: 
 مرگ مغزی شده یا نه فقط کماس؟

 .هنوز تو کماس ولی اوضاعش وخیمه و احتمال اینکه مرگ مغزی بشه زیاده -

 کمی امید تو دلم زنده شد

 ..ز هیچی معلوم نیستبیا دعا کنیم عاطی.. هنو -

 روی صندلی نشستم و رو به میالد گفتم: به پدر و مادرش خبر دادین؟

 ..میالد: اره تازه خبر دادیم. االن می رسن

با اومدن مادر و پدر ثنا به اصرار می خواستن راضیمون کنن که بریم واینکه 
ان مقابله خودشون هستن. اوضاع اونا بدتر از ما بود. دوست داشتم بمونم ولی تو

 ..با واقعیتی که می تونستم جلوش رو بگیرم نداشتم

 .ساعت حدودای چهار عصر بود

میالد: من می رم براتون غذا بگیرم با این وضع بخواین پیش برین شما رو هم تا 
 !چند ساعت دیگه می برن زیر سرم

 .بی حوصله گفتم: من اشتها ندارم

 .عاطفه به تائیدم گفت: منم میالد



ی سبز و صورت مصممش بهمون زل زد و گفت: خودتون و قیافه هاتون با چشما
 .رو تو آینه ندیدین که می گید اشتها ندارین

به زور عاطفه رو بلند کرد و من هم پشت سرشون راه افتادم. از آسانسور پایین 
 .رفتیم. به سمت بوفه ی محوطه بودیم که صدای آشنای حسام رو شنیدم

 ..مسرم رو به سمتش چرخوند

میالد رو بهم گفت: من بهش خبر دادم بیاد. اوضاع تو خیلی بدتر از هممونه فاطمه.. 
 .به نظرم االن اون پیشت باشه بهتره

حسام که از شدت دویدن نفس نفس می زد به زانوش خم شد و بعد اینکه نفسش 
رو تازه کرد از روی زانوهاش بلند شد. بدون این که حرفی بزنیم... من سرم رو 

یین انداخته بودم و اون هم با نگاه پر از مهربونی و هم زمان متاسفش بهم چشم پا
 .دوخته بود

 ...میالد لب ورچید که حرفی بزنه. نگاهش به مسیر نگاه حسام بود

کمی با خودش کلنجار رفت و آب دهانش رو قورت داد. گویی احساساتش رو قورت 
 بده

ین که حالتون بهتر شد بیاین. منتظرتون من و عاطفه می ریم بوفه.. شما هم بعد ا -
 .می مونیم

 حسام هم چنان که نگاهش بهم بود جواب میالد رو داد

 .باشه -

 بعد رفتن میالد و عاطفه دستش رو به سمتم دراز کرد که پسش زدم

حسام ثنا بهترین دوستم بود! بهترین دوستی که دیروز همه چی رو بهم اعتراف   -
 ...کرد

م: ولی من! من بی فکر! من احمق! بی توجه به این که با این آشفته ادامه داد
 ..اعترافش ممکنه جونش به خطر بیفته از کنارش رد شدم



حسام که هنوز حرفام براش کمی مبهم بود گفت: به چی اعتراف کرد؟ نکنه 
 قضیه ی ترور نقش داشته؟  تو

 .سرم رو باال پایین کردم

 نگران چند قدمی بهم نزدیک تر شد

 !اطمه االن جون تو هم درخطرهف -

چند ثانیه ای به فکر رفتم و گفتم: و هر کی که اطراف منه. تو.. میالد.. عاطفه.. من 
 !جون همه ی این آدما رو به خطر می اندازم

 حسام عصبی از حرفام صداش رو بلندتر کرد

میشه لطفا.. لطفا و محض رضای خدایی که می پرستی.. این مقصر دونستن  -
 !تو هر مسئله ای رو از سرت بندازیخودت 

 .من که تا االن بغضم رو نگه داشته بودم گریم گرفت

 صداش رو پایین تر آورد

باشه عیبی نداره اگه خودت رو مقصر می دونی. اصال همه ی اتفاقای بد دنیا به  -
خاطر تو... هر جا هر کی رو به قتل می رسونن تقصیر تو.. ولی یکم، فقط یذره فکر 

بکن که االن بیشتر از هر چیز دیگه ای نگران تو هستم. نگرانتم که همین بالیی  منم 
 .که سر دوستت اومده سر خودت هم بیاد

 .اطراف رو نگاهی کرد و ادامه داد: بیا بریم یه جای خلوت تر حرف بزنیم

به سمت یکی از گوشه های خلوت محوطه ی بیمارستان رفتیم. نیمکت خاک خورده 
 .ش نشستیمای بود که رو

 ..امید بهم زنگ زده بود -

 رو بهش گفتم: خوب چی شد؟ نتایج دی ان ای اومده؟



حسام لباش رو با زبونش خیس کرد: اره. امشب قراره مدارک کامل شدش رو به 
 .دست خبرگزاری که قبال باهاش طی کرده بود برسونه

 نه مطمئنه؟نگران ادامه دادم: این رسانه ای که می خواد توش مدارک رو فاش ک

 .آره... اصال کار این رسانه همینه.. همیشه همینجور فسادا رو آشکار می کنه -

ادامه داد: یه خبرگزاری مجازی هست ولی مخاطباش خیلی زیادن.. اگه تو این 
 .رسانه عمومی بشه دیگه کاری از دستشون برنمی آد

 ..امیدوارم همه چی خوب پیش بره -

 به سکوت گذشت. صدای زنگ گوشی حسام بلند شد مکالممون کوتاه بود و بقیش

 .بله میالد جان.. باشه باشه من هم با فاطمه برمی گردم... یا علی -

 ."گوشیش رو قطع کرد و رو بهم گفت: بلند شو من می رسونمت خونتون

 .ولی من می خوام بمونم -

 !با لجبازی کردن چیزی درست نمی شه -

حسام رفتیم. در ماشین رو باز کرد و  206به اصرار راضی شدم و به سمت پژو
 .داخلش نشستیم. هنوز راه نیفتاده بود و مشغول فکر کردن بود

 چی شده ؟ -

االن که می دونن ثنا بهت همه چی رو گفته خیلی برات خطرناکه برگردی خونه  -
 ..یا یه جایی که همه بشناسن

 می گی کجا برم؟ -

 .ی می کنه باید یه جای امن پیدا کنیمتا امشب که امید همه مدارکش رو علن -

 کجا مثال؟ -

من حدس می زنم شاید حتی خونه ی منم بشناسن یا حتی االن نگاهمون هم  -
 ..بکنن



 .با شنیدن حرفش بالفاصله عکس العمل نشون دادم و از پنجره بیرون رو نگاه کردم

 حسام شونه هام رو گرفت و به سمت خودش کشید

 !! چرا ضایع بازی درمیاری؟چی کار می کنی دختر -

از شنیدن حرفش لبخند محوی روی لبام نشست. با دیدن لبخندم چشمای مشکیش 
 .برقی زد

 آب دهنشو قورت داد که دوباره حواسش رو جمع کنه

من به نظرم همین جا بشینیم تا شب بشه امن تره! به هر حال محیط عمومی  -
 .بکننهست و شلوغه.. فکر نکنم این جا کاری بتونن 

 حسام آشفته از حرفاش انگار خودش هم مطمئن نباشه گوشیش رو درآورد

 ...اصال بهتره به امید زنگ بزنم ببینم نظر اون چیه -

 چند باری گوشیش زنگ خورد

 ...چرا برنمی داره -

حدودای ساعت شش شده بود و هردومون بدون هیچ حرفی تو ماشین نشسته 
 ..م توی مجازی حرفی زده شده یا نهبودیم. گوشیم رو درآوردم تا ببین

 که با دیدن چیزی برق از سرم پرید

 این چیه دیگه؟ -

 حسام پرسشگرانه رو بهم گفت: چیه؟ چی شده؟

 صفحه گوشی رو نشونش دادم

 !ببین این خبره ترند اول شده -

 حسام گوشی رو از دستم گرفت

 ..!همینه -



ن رسانه ای بود که امید داشت به صورت زنده خبری پخش می شد که گویا همو
 ..مدارک رو بهش تحویل داده بود

یک سمت گوشی رو من گرفتم و گوشه ی دیگش رو هم حسام که خبر رو به صورت 
 ..زنده ببینیم

 با تموم شدن خبر حسام از شدت خوشحالی نمی دونست چیکار کنه

نمی فاطمه همه چی تموم شد! االن که علنی شده کارشون به دادگاه هم بکشه  -
 !تونن دادگاه رو بخرن

من اما بیشتر از اینکه خوشحال باشم تو فکر ثنا بودم.. نفسم رو با حسرت تمام 
 بیرون دادم

 ..اوهوم -

حسام واقعا خوشحال بود و صدای خنده اش فضای ماشین رو پر کرده بود.. من 
 ..هم زورکی لبخند زده بودم و مثال اظهار خوشحالی می کردم

دون اینکه حتی نگاهم بکنه همه ی خوشحالیش رو قورت داد و وسط خندیدناش ب
همونطور که به فضای بیرون شیشه ی ماشین خیره شده بود دستم رو گرفت و  
گفت: می دونی که وقتی ناراحتی من هم نمی تونم غمگین نباشم.. وقتی که دلت  

 ..گرفته از این همه اتفاق بد دورت دل من هم می گیره

 ید و ادامه داد: می خوای بری ثنا رو ببینی؟آهی از ته دلش کش

 .سرم رو به نشونه ی تایید باال پایین کردم

مثل اینکه میالد به حسام گفته بود از صبح که ثنا تو این وضعیت بوده جرئت 
 ..دیدنش رو نداشتم

 ...از ماشین پیاده شدیم و به سمت ساختمون اصلی بیمارستان رفتیم

پدر و خواهر و خواهرزاده اش نشسته بودن. مامانش  جلوی در اتاق ثنا، مادر و
 .داشت دعا می خوند.. طاقت روبرو شدن با مادرش رو هم نداشتم



 مادر ثنا با دیدن ما بلند شد و گفت: شما هنوز نرفتین؟

 دستاش رو گرفتم

 ..نه دلم طاقت نیاورد -

رفتم. از  چشماش پر اشک شد.. دستاش رو به آرومی رها کردم و به سمت اتاق ثنا
 .شیشه ی بزرگی که داخلش رو نشون می داد نگاه کردم

دستگاه هایی که بهش وصل بود و اوضاع وخیمش رو نشون می داد و ثنا که با 
 ..صورت زخمی شده اش به خواب عمیقی رفته بود

حسام رو بهم گفت: می خوای بهش بگو که همه چی تموم شده. مطمئن باش با 
 .شنیدنش خوشحال می شه

شکام رو با کناره ی مقنعه ام پاک کردم و از همون پشت شیشه مطابق گفته ی ا
 حسام عمل کردم

عشقم ثناجونم! دیگه همه چی تموم شده! دیگه نمی خواد نگران برادرت باشی!  -
نمی خواد نگران خواهرزادت باشی! همه ی این آدما که اذیتت کردن دستشون رو 

 ..شده

 .شیشه کردم نتونستم ادامه بدم و پشت به

 ..رو به حسام کردم و گفتم: بریم

 .راه افتادم و حسام هم دنبالم اومد

 .توی آسانسور بودیم که گوشی حسام زنگ خورد

 .الو سالم امید! دیدم چه شاهکاری کردی! ایول.. چی؟ باشه االن میایم -

 گوشی رو قطع کرد

 .امید بود. می خواد ما رو ببینه -

 اوکی -



 .د داده بود رفتیم. ایستگاه پخش رسانه خبری بودبه آدرسی که امی

به نظر جای متروکه ای می اومد که شبیه خبرگزاری نبود.. ساختمون قدیمی و رنگ 
و رو رفته ای که فقط یه طبقه و یه نیم طبقه داشت. از اونجایی که آسانسور نداشت 

کرد: بچه ها   از پله ها رفتیم. از راهروی تنگی که داشت گذشتیم که امید صدامون
 !اینجا

 .تنها جایی که ختم می شد هم همونجا بود! سالن دیگه ای نداشت

وارد سالن شدیم. برخالف ظاهر بیرونی ساختمون، داخلش بزرگ بود و از اون چی  
که فکر می کردم مجهزتر بود. فضای داخلش واقعا به خاطر نورپردازی مناسبش 

م بردارهایی که پشتشون بودن. و روشن بود. چند تا دوربین خبرگزاری و فیل
 .اخبارگویی که پشت میز نشسته بود مثل اینکه هنوز ضبط تموم نشده بود

امید رو بهمون گفت: دارن قسمت هایی که تو خبر زنده جا مونده بود رو ضبط می  
 .کنن

 حسام رو به امید ازش پرسید: بازخورد ها چطوری بوده؟

صد در صد این هفته براشون دادگاه تشکیل عالی! با این اوضاع و واکنش مردم  -
 !می شه

 .نفسم رو به نشانه ی راحت شدن خیالم بیرون دادم و گفتم: خدا رو شکر

 ..امید رو بهم گفت: شنیدم امروز صبح چه اتفاقی افتاده! متاسفم

سکوت کرده بودم و حسام به جام جواب داد: می تونین اتفاق امروز رو هم ضمیمه 
 کنین؟

وش رو باال انداخت و گفت: متاسفانه مدرکی که نداریم.. باید اول روش امید ابر 
تحقیق کنم که ببینم واقعا اقدام امروز هم تروریستی بوده یا نه.. واقعا تصادف 

 .بوده



با جدیت بهش خیره شدم و گفتم: مطمئن باشین قصد جونش رو کرده بودن. به 
رو.. مطمئنم کار همین پست فطرتا خاطر اینکه دیروز بهم اعتراف کرده بود همه چی 

 !هست

سرش رو به نشونه ی تایید من برای اینکه آرومم کنه باال پایین کرد و گفت: هر  
 .کاری از دستم برمیاد می کنم خون دوستت پایمال نشه

ادامه داد: راستی گفتم بیاین اینجا چون می خواستم حضوری ازتون بخوام تو 
 .به عنوان شاهد، به عنوان نماینده ی دانشجوهادادگاه حضور داشته باشین.. نه 

 !حسام جواب داد: حتما... همین کار رو هم می کنیم

 بعد ازاینکه ضبط تموم شد گوینده ی خبر به سمتمون اومد و ازمون تشکر کرد

سالم به شما دانشجوها! تعریفتون رو از آقا امید خیلی شنیدم. می دونم که چقدر  -
 .دینتو این پرونده کمک کر 

 حسام دستی به موهاش کشید

 !خواهش می کنم. ما که کاری نکردیم -

 .بعد از تعارفاتی که اصال حوصلش رو نداشتم به خونه برگشتیم

 .قرار شده بود تا موقع تشکیل دادگاه تحت نظارت نیروهای امنیتی باشیم

 ..روز دادگاه رسیده بود

. 

. 

دتر از ساعت شروع دادگاه رسیده من و حسام به عنوان نماینده های دانشجویی زو
بودیم و روی صندلی های راهروی دادگاه نشسته بودیم. یک زوج جوون که 
میخواستن طالق بگیرن کنارمون نشسته بودن. معلوم بود هیچ احساسی بهم 
ندارند. احساسی که بینشون بود چیزی نبود جز خشم و نفرت... به این فکر کردم 

معنیه وقتی قراره با احساسی به اسم عشق رابطه که زندگی چقدر برای من بی 



شروع بشه و با نفرت تموم بشه.. دادگاهشون تشکیل شده بود و بلند شدند که به 
سمت جلسه دادگاه برن.. چشمم به مسیر نگاه حسام افتاد. حسرتی که تو نگاهش 
بود و به این زوج جوون خیره شده بود.. می دونستم تو این لحظه چی 

ینش کرده. پدر و مادری که طالق گرفته بودند و از بچگی فقط سایه ی انقدرغمگ
مادربزرگی باال سرش بود که اون هم آلزایمر داشت.. کنجکاو بودم درباره ی زندگی 
شخصیش بیشتر بدونم. اینکه چطوری بزرگ شده. فقط می دونستم پدر و مادرش 

ی مون انقدر اتفاقای پشت جدا از هم و تو خارج از کشور زندگی می کنن. بعد آشنای
سر هم افتاد که مجال صحبت کردن درباره ی این مسائل رو نمی داد. از طرفی می 

 ..ترسیدم پرسیدن این سواال ناراحتش کنه

غرق در افکارم و خیره به مسیر نگاه حسام بودم که رو بهم برگشت و با لبخند 
 ونی؟سرشار از غمش گفت: می خوای درباره ی زندگیم بیش تر بد

لعنتی! کاش می شد بعضی مواقع برای افکار و احساساتمون یه خلوتی داشته باشیم. 
نمی خواستم به خاطر فضولیام ناراحتش کنم. ولی.. از یه طرف هم می خواستم هر 
درد و غمی رو که تو تنهاییای بچگیش کشیده باهام شریک بشه.. شایدم از بچگی 

 ..بردار باشیمشریک شده بودیم بدون اینکه خودمون خ

با نگاه کنجکاوم جوابش رو دادم. خواست شروع کنه به صحبت از بچگیاش که با 
شنیدن صدای امید که داشت به سمتمون می اومد حرفاش رو شروع نکرده قطع  

 .کرد

 ..سالم! چقدر زود رسیدین.. هنوز یه نیم ساعتی به شروع دادگاه مونده -

 .: آره مونده هنوزحسام به ساعتش نگاهی کرد و جواب داد

هر سه تامون نگران بودیم که دادگاه چطور پیش می ره و گویی با زود اومدن ما 
دادگاه به نفع دانشجوها تموم می شه. امید که متوجه نگرانی ما شده بود گفت: 

 ..نمی خواد نگران چیزی باشین.. االن همه ی مدارک علیه شون هس.. فقط اینکه

 .ن دادمکثی کرد و نفسش رو بیرو



 حسام خیره بهش پرسید: فقط چی؟

امید ادامه داد: ما هنوز نمی دونیم پشت این جریانات کی هست. موضوع به این 
سادگی ها هم نیست. تو این مدارک هم چیزی از دستای پشت پرده پیدا نشده.. 

 ..فوقش رئیس دانشگاه رو به اعدام محکوم می کنند ولی اصل کار یه کس دیگس

 ونن از رئیس دانشگاه اعتراف بکشن؟خوب نمی ت -

مسئله اینه مدارک ما فقط تو حوزه ی فسادای داخل دانشگاه هست و بدن هیچ  -
 .مدرکی نمی تونیم کاری بکنیم

حسام که آرامشی تو چشماش داشت گفت: توکل به خدا. انشاهلل که دست اونا 
 .هم رو می شه

 .دادگاه شروع شده بود

سه دادگاه پرونده فساد، اقدام به قتل دانشجو، رشوه قاضی در جریان برگزاری جل
به پلیس و قاضی، پس از اتمام سخنان دکتر جعفری رئیس دانشگاه... و نماینده ی 

 .دانشجویان خارجی زبان این دانشگاه، به اظهاراتش واکنش نشان داد

م متهم: من در وزارت علوم خدمات بسیار ارزنده ای داشتم به گونه ای که باعث شد
در طول این سال ها جذب دانشجویان خارجی به دانشگاه زیاد شده و مرتبه ی 
علمی دانشگاه رو به صد دانشگاه برتر جهان ارتقا بدم. کاری که از ابتدای تاسیس 

 .اولین دانشگاه در این کشور انجام نشده بود

 .پوزخندی به حرفای بی سرو تهش زدم

 .هم رد کرد همچینین دادن رشوه به دستگاه قضایی رو

قاضی: شما کسری بودجه ی دانشگاه رو از جیب دانشجوهای داخلی می گرفتید و 
از آن برای جذب دانشجوهای خارجی زبانی استفاده می کردید که بعدا مجبور بودن 

 شهریه های چند برابری پرداخت کنند. این موضوع رو قبول دارید یا خیر؟



ک بود و متاسفانه طی دادگاه خیلی به وکالی درجه ی  وکیل رئیس دانشگاه، جزء
آب و آتیش خودشو زد که از اتهامات بی شمارش تبرئه اش کنه و از موکلش دفاع 

 .کنه ولی خدا رو شکر موفق نشد

قاضی درباره ی اقدام تروریستی و قتل سه دانشجو هم از متهم سوال کرد که قتل 
رور باید تحقیقات بیشتری دانشجوها در آخر به گردنش افتادن ولی در رابطه با ت

 ..صورت می گرفت

با رای دادگاه به اعدام رئیس دانشگاه و حبس چند سال مشاور رئیس و دستیارش 
 .و چند تا دانشجویی که باهاشون همکاری می کردن ختم جلسه رو اعالم کردند

ام قرار شد در رابطه با اقدام تروریستی فعال پرونده باز بمونه و تحقیقات بیشتری انج
بشه. به خاطر همین حکم اعدام رو تا به دست آوردن نتایج بیشتر قرار شد به 

 .تعویق بندازند

 .پس از تموم شدن دادگاه از دادگاه خارج شدیم

امید مایوسانه گفت: متاسفانه چهره نگاری که با حسام برای قیافه ی تروریست 
نشده.. هیچ شناسه ای  انجام دادیم به نتیجه نرسید. انگار اصال همچین آدمی زاده

 .ازش وجود نداره که بهمون هویتش رو نشون بده

هیچی از حادثه ی اون روز نمی دونستیم جز اینکه تروریست خارجی هست! بعد 
 از خداحافظی با امید برگشتیم

 .سوار ماشین حسام شدیم تا برگردیم

شن حسام رو بهم گفت: دوست داری به مناسبت این روز فرخنده با همدیگه ج
 !بگیریم

 ..خندیدم و جواب دادم: اوهوم. ولی کاش بچه ها هم باهامون بودن

 می خوای زنگ بزنم به میالد؟ به میالد و عاطفه هم بگیم بیان؟ -



سرم رو به نشونه ی تائید باال پایین کردم. ولی خدا می دونست که دلم پیش ثنا 
 ..ریک بشهبود و چقدر دوست داشتم که اون هم این جشن رو باهامون ش

قرارمون رو برای شام توی یه رستوران غذاهای جنوب شرق اسیا گذاشتیم. رستوران 
بزرگ و مجللی بود که توش آهنگ کره ای پخش می شد. سر یه میز نشستیم و 

 .منتظر شدیم که بچه ها برسن

داشتم اطراف روبه دقت نگاه می کردم که دیواراش از پوستر خواننده های کره ای 
روی میز هم مجله ی مد کره ای بود. گارسون خانومی که لباس کره ای  پر بود.

 .هانبوک پوشیده بود به سمتمون اومد که ازمون سفارش بگیره

 .حسام با لبخند جواب داد که فعال منتظر دوستامونیم

دستاش رو روی میز بهم گره کرد و زیر چونه اش گذاشت. با لبخند بهم خیره بود  
 .شوق اطراف رو نگاه می کردم که داشتم با ذوق و

 !می دونستم به کره عالقه داری واسه همین قرار جشنمون رو اینجا گذاشتم -

من که نیشم تا بناگوش باز بود و چشمام از خوشحالی برق می زد با ذوق بهش  
گفتم: آره! همیشه استایل کره ایها رو از بچگی می پسندیدم. هرچند فرهنگ ما 

 ..خیلی ازشون اصیل تره

 !چشمامو ریز کردم و ادامه دادم: تو از کجا می دونی من از شرقی ها خوشم میاد؟

بدون این که بذارم جواب بده سریع موضع گرفتم و دست به سینه به پشتی صندلیم 
 چسبیدم

 !نگو که به خاطر سولمیت بودنمونه که عمرا همچین چیزی باورم شه -

هقهه بود! البالی خنده اش گفت: نه! از حرفم خندش گرفته بود که بیشتر شبیه ق
 ..این قضیه داره آخه

من که بیشتر کنجکاو شده بودم کمی از پشتی صندلی فاصله گرفتم و دستام رو 
 روی میز گذاشتم و با صورت پرسشگرم بهش خیره شدم



 ...چه قضیه ای؟ بیشتر کنجکاوم -

 .ون می اومدند دیدمحرفم تموم نشده بود که میالد و عاطفه رو که داشتند به طرفم

با دیدنشون دستم رو باال بردم که ما رو ببینن و همونطور که نگاهم به سمت عاطفه 
 ..و میالد بود صحبتم رو ادامه دادم: بعدا دربارش حرف می زنیم

 !حسام لبخند کجداری زد و گفت: باشه

 !گاهعاطفه با خوشحالی به سمتمون اومد و با ذوق گفت: سالاااام بر فاتحان داد 

درحالیکه چشماش از خوشحالی می درخشید رو بهم گفت: فاطیی! عشقم! نمی 
دونی چقدر خوشحال شدم وقتی فهمیدم دادگاه به نفعتون تموم شده! چقدر که از 

 .سر صبحی استرس داشتم

به نشانه ی جواب این همه ذوقش لبخندی تحویلش دادم: خدا رو شکر که همه 
 !چی به خیر و خوشی تموم شد

 .یفش رو روی میز گذاشت و کنارم نشستک

 .میالد هم بعد دست دادن با حسام و احوال پرسی کنارش نشست

میالد: من بعد شما رو قهرمانهای دانشجویی یاد می کنن. بعد از قضیه ی ترور و با 
 .برنده شدن تو دادگاه امروز، کلی بین دانشجوها معروف می شین

 .نظر لطفته میالد -

 .بزش بهم بود که معذبم می کردمسیر چشمهای س

حسام که متوجهش شده بود و به نوعی از اول آشناییش با میالد هم، درباره ی 
 نگاه های میالد بهم فهمیده بود سعی کرد سر صحبت رو با میالد باز کنه

میالد جان، شنیدم تو جنبش های اعتراضی دانشجویی دانشگاهتون همیشه خیلی  -
 !فعال بودی، درسته؟

 !الد پلکی زد و نگاهش رو ازم برداشت: آره! ولی به پای شما که نمی رسیممی



 .نفسش رو از سر حسرت یا شاید هم حسادت بیرون داد

 عاطفه که انگار توی دنیای دیگه ای باشه منو رو از رو میز برداشت

تعارف تیکه پاره کردناتون بمونه برای بعد!.. من که از گشنگی دارم می میرم!  -
 انتخاب کردین؟چیزی 

گوشه ی دیگه ی منو رو گرفتم و درحالی که همراه با عاطفه به غذاها نگاه می  
 !کردم گفتم: نه منتظر شما بودیم

درحالی که لیست رو به دقت کاوش می کردم انگار که سالها بود غذای کره ای 
 .نخورده بودم! دوست داشتم از همه نوعش سفارش بدم

 .ان خیلی معروفهسوشی و کیمچی این رستور  -

 .عاطفه هم تاییدم کرد و به اندازه ی چهار نفرمون سفارش دادیم

بعد از سفارش، چهارتامون هم ساکت بودیم. عاطفه اینستاگرامش رو با 
که از رستوران گرفته بود آپدیت می کرد. حسام و میالد هم بدون هیچ    عکسایی

شتم از پنجره ی کنارمون که حرفی سرشون رو به پایین انداخته بودند و من هم دا
رو به فضای شهر بود بیرون رو نگاه می کردم. ترافیک سنگین شهر، توی سیاهی 
شب گم شده بود. گویی شب، چادر سیاهش رو روی همه ی این آدم های پرمشغله  

سیاهی شب بخواد از آدم  کشیده. هیچ ستاره ای تو آسمون پیدا نبود. انگار که 
یکی گرفته بود ستاره هاش رو دریغ کنه!.. می تونستم هایی که دلشون رو تار

 .ساختمون بیمارستانی که ثنا توش بستری بود رو از اینجا ببینم

 .بغضم رو قورت دادم و چشم از این همه سیاهی برداشتم. رو به بچه ها کردم

 ..چقدر جای ثنا خالیه -

یش رو روی میز عاطفه که در حال شمردن الیکهای پستش بود با شنیدن حرفم گوش
انداخت. می دونستم خودش رو با فضای مجازی مشغول می کنه تا غم ثنا از یادش 
بره. صمیمیتی که بین عاطفه و ثنا بود رو من هیچوقت باهاشون نداشتم. شاید به 



خاطر خلق و خوی سردم بود که دوست های صمیمیم هم اونقدرا که باید و شاید 
 .باهام گرم نمی گرفتن

 .اطفه چشماش رو امون ندادنداشکهای ع

عاطفه که سعی می کرد اشکاش رو پنهان کنه گفت: ببخشید بچه ها. من باید برم 
 .دستشویی

 ..بلند شد که بره. میالد هم به دنبالش رفت

دوباره با حسام تنها شده بودم که سفارش هامون رو آوردند. حسام با لبخند روی 
 .یز گذاشتلبش غذاها رو از گارسون گرفت و روی م

نمی خوای بری دنبال عاطفه؟ به هرحال دوست صمیمیته تو بیشتر از هر کسی  -
 .درکش می کنی

 ..ابروهام رو باال انداختم و گفتم: فعال که میالد رفته دنبالش

در حالی که غذاها رو برای بچه ها تفکیک می کردم که جلوی صندلیشون بذارم 
فیق دارم! تقریبا با نصف دخترای کالس ادامه دادم: می دونی حسام! من خیلی ر 

دوست هستم ولی هیچ وقت نتونستم اون چیزایی که تو دلم هست و اذیتم می  
 ..!کنه رو بهشون بگم. نه به خاطر اینکه اونا رو نتونم محرم دوستیمون بدونم! نه ها

لب ورچیدم و بعد چند ثانیه تعلل ادامه دادم: نمی دونم.. شاید انقدر شخصیت 
و خشکی دارم که نمی ذارم کسی از یه مرز مشخصی به این ور باهام صمیمی سرد 

 ..بشه.. بیشتر مشکل از خودمه

 حسام با چشمای مشکی مهربونش بهم خیره شده بود

 ..همین سرد بودن جذابت کرده -

 پوزخندی به حرفش زدم انگار که باورم نشه

 !شه رو ندارهچه فایده! وقتی هیچکس جرئت اینکه بهم خیلی نزدیک ب -



از پنجره به یه نقطه ی نامعلوم وسط شهر خیره شدم و ادامه دادم: وقتی با این 
سرد بودنم به بهترین دوستی که داشتم پرخاش کردم و از خودم روندمش. با اینکه 

 ..می تونستم کمکش کنم و دستش رو بگیرم.. تا اتفاقی براش نیفته

 بیرون دادمنفسم رو از شدت خشمی که از خودم داشتم 

 !ولی االن.. بی جون رو تخت بیمارستان افتاده -

حسام بدون اینکه حرفی بزنه به نقطه ای که نگاه می کردم خیره شد. اینبار نمی 
خواست بگه من مقصر چیزی نیستم! نه! فقط بهم اجازه داد که هر جوری که خودم 

 .فکر می کنم احساسای این لحظمو براش بروز بدم

بخش ترین چیزی بود که تو دنیا می تونست برام وجود داشته  این درکش لذت
 .باشه.. و به نوعی خشم اون لحظم از خودم فروکش می کرد

با برگشتن عاطفه و میالد سکوتمون شکسته شد. رو به عاطفه که داشت با دستمال  
 کاغذی صورتش رو خشک می کرد گفتم: بهتری عاطی؟

 عاطفه لبخند زورکی زد

 !جشن رو چجوری خراب کردم آره ببینین -

 !نه عزیز دلم. چه حرفیه آخه -

تو فضایی که از یه آهنگ مالیم به زبون یه کشور دیگه پخش می شد و من که نمی 
فهمیدم چی می گفت ولی عاشقش بودم غذامون رو خوردیم و بعد حساب کردن 

 ...راهی خونه شدیم.. من با حسام برگشتم و عاطفه و میالد هم با همدیگه

از ماشین حسام پیاده شدم و به سمت خونه رفتم. ولی.. انداختن کلید توی قفل 
 ..!در خونه همانا و دژاووی جدید همانا

. 

. 

. 



 :دژاوو

اقای میانسالی که از لحاظ ظاهری به شدت شبیه حسام بود در حال مشاجره با 
عصبانیت  حسام بود. حرفایی که می زدن برام ناواضح بود. با این حال می تونستم

حسام رو تو اون لحظه حس بکنم.. با زده شدن سیلی در گوش حسام از دژاوو 
 .بیرون اومدم

 :واقعیت

بالفاصله از دژاوو اومدم بیرون. کلید رو که تو قفل در ثابت مونده بود قبل از اینکه 
رآوردم و از کوچمون به سمت خیابون اصلی دویدم. د  بخوام توش بچرخونم ازش

 .دم حسام موقع رانندگی تو همچین دژاوویی گیر نیفتاده باشهامیدوار بو

همینکه ماشینش رو دیدم ایستادم تا نفسم رو از سر بگیرم. این بار آروم تر ولی 
همچنان با قدم های بزرگ به سمت ماشینش رفتم. شیشه ی پنجره ی ماشینش 

تا دستش  پایین بود. خودش گویی ماتش برده باشه از شدت خشم فرمون رو با دو
چسبیده بود. انگار که اگه فرمون رو ول کنه دوباره غرق در دژاوو می شه. می 
تونستم دونه های عرق روی پیشونی بلندش رو به وضوح ببینم. در ماشین رو به 
آرومی باز کردم و از کیفم دستمال کاغذی در آوردم. عرق سرد پیشونیش رو باهاش 

 .ودش داره رو حس کنمپاک کردم. می تونستم لرزی که تو وج

 !نگران گفتم: حسام داری می لرزی

همچنان به نقطه ی مبهم روی فرمون خیره شده بود. بدون اینکه بخواد عکس 
 .العملی به حرفم نشون بده

خدا رو شکر که همیشه یه بطری آب تو کیفم داشتم. بطری آب نصفه نیمه رو به 
 .سمتش گرفتم و گفتم: بگیر یکم از این بخور

 .تازه متوجه حضورم شده بود. بطری رو از دستم گرفت و تا ته سر کشیدش



ابروهاش تو هم رفته بود و از شدت ناراحتی چینی روی پیشونی صافش داده بود. 
چند ثانیه ای سرش رو روی فرمون گذاشت. همینطور چشمم رو بهش دوخته بودم 

 ..ش بکنم گفت: بابام بودکه سرش رو از روی فرمون بلند کرد. بدون اینکه سوالی از 

 .حدس می زدم

با این که شرایطم مثل حسام نبود ولی من هم به خاطر ماموریت های چند ماهه 
ی همیشگی پدرم خیلی کم می دیدمش. بعد قرنطینه ی کرونا هم که یک راست 
ماموریت رفته بود و ندیده بودمش. حس االنش رو نه به خاطر شبیه بودن 

ه به خاطر تالقی روحمون می تونستم بفهمم. شروع کردم به اوضاعمون به هم، بلک
اشک ریختن. اشک ریختنی که بیشتر ناشی از اتصال روح هامون بهم بود نه درک 

 !من از وضعیت ناراحت کننده ی حسام

حسام که از دیدن اشکهای من کمی متعجب شده بود با لبخند محو روی لبهاش  
 تو چرا گریه می کنی؟ گفت: بابای من قراره بهم سیلی بزنه

 !خودت جواب سوالت رو بهتر از من می دونی -

بغضش رو قورت داد. سرش رو به نشانه ی تائید باال پایین کرد وگفت: نمی دونم 
بودن سولمیت کنارم، تو همچین اوضاعی مایه ی تسکینمه یا بیشتر ناراحتم می  

 !کنه

 .ناراحتش می کنم! حرفش کمی بی رحمانه بود

 .م جلوی اشکام رو بگیرمسعی کرد

 !بودن من کنارت ناراحتت می کنه؟ -

 .چشماش رو بهم دوخت که نگفته جواب سوال بی جامو گرفتم

معلومه که نه! من فقط نمی خوام تو هم به خاطر مسائل خونوادگیم ناراحت  -
 .بشی



اینو بدون حسام، حتی اگه سولمیتت هم نبودم هر چیزی که اذیتت می کرد برا  -
 ..عذاب آور می بود منم

 .غرق چشمای غمگینش شده بودم. تحمل این وضعیت رو نداشتم

بگو! هر چیزی که می خواستی درباره ی بچگیت بگی رو امشب برام بگو! شده تا  -
 ..صبح می شینم پای دردهایی که رو دلت سنگینی می کرده

در رو باز  در ماشینش رو بستم و از جلوی ماشین به سمت در سمت مقابلش رفتم. 
 .کردم و روی صندلی کنارش نشستم

حسام خنده ای کرد و گفت: می دونی ساعت چنده؟ بهتره بری خونتون. فردا برات 
 !تعریف می کنم! فردا رو که ازمون نگرفتن

 .دلم نمی خواست ولی حرفش پربیراه هم نبود

بعد با  باشه ولی نمی تونم بذارم با این اوضاع رانندگی کنی. خودم می رسونمت -
 .تاکسی برمی گردم

 .سولمیت جانم، من حالم خوبه. مشکلی پیش نمیاد -

 نفسم رو با حرص بیرون دادم

 !باشه پس. رسیدی بهم خبر بده. نگرانم نذار -

سرش رو به تائید باال پایین کرد. از هم جدا شدیم و من به سمت خونم و اون هم 
 .به سمت خونش تو اون سر شهر رفت

به سمت خونه طی کردم و وارد خونه شدم. به سمت اتاقم رفتم و پیاده رو رو 
بدون اینکه لباسام رو عوض کنم خودم رو روی تخت پرت کردم. هزار تا سوال تو 
ذهنم داشتم. چرا پدر و مادرش طالق گرفتن؟ این همه سال تنهایی با یه مادربزرگی 

رو کی میده؟ البد ک همیشه آلزایمر داشته چطوری زندگی کرده؟ اصن مخارجشون 
مامان باباش از خارج براش پول می فرستن، حتی اگه ترکش کرده باشن... برای 
این که ذهنم آروم شه از رو تخت بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم. قدم هام 



رو آهسته و بی صدا برمی داشتم چون می دونستم مادرم رو بیدار کنم تا صبح سرم 
ز کردم و از تو فریزر مردد بین بستنی شکالتی و بستنی غر می زنه! در یخچال رو با

 !یخی، شکالتی رو برداشتم! بستنی مورد عالقه ی حسام

روی صندلی میز غذاخوری نشستم و با فکر به حسام بستنی رو خوردم. بعد خوردن، 
دست و صورتمو شستم و وضو گرفتم که نماز بخونم. حسی داشتم که االن حسام 

خونه. بعد نماز دست به دعا شدم از خدا خواستم دل شکسته ی هم داره نماز می 
 ..حسام رو مرهم ببخشه. بعد دعا هم، رو همون سجاده خوابم برد

چند روزی تا عید مونده بود. دانشگاه ما هم که به خاطر اوضاع اخیر تق و لق بود. 
رار به جای رئیس، نایب رئیس دانشگاه رو جایگزین فعلی و موقت کرده بودند. ق

بود قوانین جدیدی برای دانشگاه تصویب بشه و بعد از عید هم به اجرا گذاشته 
بشه. احتماال شهریه های دانشجوهای خارجی رو کمتر بکنن ولی از اون طرف هم 
از ترم بعد به اندازه ی نصف حالت معمول دانشجوی خارجی جذب کنن. بودجه 

مونده بود صرف نوسازی  ای هم که از ریاست قبلی تو صندوق دانشگاه باقی
ساختمون ها بکنن. از تاسیس دانشگاه فقط ده سال می گذشت ولی ساختمونش 

 .خیلی قدیمیتر بود و نیاز به تعمیر اساسی داشت

به قدری تو دانشگاه معروف شده بودم که ترجیح می دادم با ماسک و کاله برم و 
و می بینن به عنوان قیافم رو بپوشونم. کم مونده بود مثل سلبریتی ها تا من

دانشجوی فداکار و ازجان گذشته! برای پس گرفتن حقوق دانشجوها، ازم امضا 
بگیرن! هرچند دانشجوهای خارجی زیاد ازم دل خوشی نداشتن ولی حاال از فساد  

 .گذشته، همه از اقدام به قتل های رئیس قبلی ناراحت بودند

، یک هفته ای می گذشت. حسام از اون شب که دژاووی بابای حسام رو دیده بودیم
هر روز بهونه ای می آورد تا منو نبینه. به نظر حال روحیش خیلی جالب نبود ولی 
ترجیح دادم به خواست خودش عمل کنم. شاید کمی به تنهایی و خلوت احتیاج 

 .داشت

اخرین کالس سالمون هم برگزار شد. بعد عید هم زیاد کالس نداشتیم و از اونجایی 
 .خرمون بود بیشتر به کارهای پایان نامه می گذشت تا کالس حضوریکه ترم آ 



بعد کالس با عاطفه و میالد به بوفه رفتیم تا اخرین املت خوشمزه ی بوفه رو قبل 
 !عید با هم بخوریم، هر چی بود از غذای سلف بهتر بود

میالد به سمت بوفه رفت که سفارش بده و من و عاطفه هم روی سبزه های کنار 
 .فه نشستیمبو

عاطفه که داشت با تمام وجود هوا رو داخل ریه هاش می کشید در حالیکه لبخندی 
از ذوق روی لباش بود گفت: به به! چقدر که حس و حال هوای دم عید قشنگه.. 

 !می شه با تمام وجود بکشی تو ریه هات

ه چشماشو بسته بود و دستاش رو رو هوا تکون می داد که مثال هوا رو داخل ری
هاش بده! هر کی از دور می دید فکر می کرد دو تا دیوونه خودشون رو دانشجو جا 

 ..زدن اینجا نشستن

دستاش رو رو هوا گرفتم و گفتم: زشته عاطفه! ترم آخر شد تو هنوز از این جلف 
 !بازیا نکشیدی بیرون

وست فاطی زندگییی کن! زندگییییییییی! به بقیه چیکار داری! بذار همه هر جور د -
دارن دربارت فکر کنن.. چرا اهمیت میدی به حرف مردم! بذار همه فکر کنن دیوونه 

 !ایم

 !با انگشت اشاره ام ضربه ای به شقیقه اش زدم: خدا عقلت بده

 !ایشاال خدا عقل رو به من بده پول رو هم به تو -

 !از حرفش خندم گرفت و گفتم: خوبه خودتم میدونی عقل نداری

تو جاش جابجا شد و کمی خودش رو جمع و جور کرد. انگار عاطفه  با اومدن میالد
 .ی خل و چل چند لحظه پیش نباشه. می دونستم چه احساسی به میالد داره

 .میالد سینی املت به دست اومد و کنارمون نشست



استاد علیمی هم ول کن نبود! تا دقیقه ی آخر کالس باید درس میداد.. کم مونده  -
استاد. ولمون کن جون عمت روز آخری! خدا ما رو از دست عجب بود بگم شل کن 

 .سیریشی نجات داد

عاطفه به تائید میالد گفت: واقعا! خیلی استاد رو مخیه.. هیچی هم از صحبتاش 
 .نمی فهمم

 میالد که برای خودش لقمه می گرفت گفت: هیچکس نمی فهمه

لقمه گرفت و تو دهنش   عاطفه که ریز ریز به صحبتای میالد می خندید برا خودش
 .گذاشت

 .میالد رو به من کرد و گفت: بعد جریانای دادگاه خیلی ساکت شدی

 .لبخندی به حرفاش زدم! یعنی در اصل جملش سوالی نبود که جواب داشته باشه

میالد لب پایینش رو دندون گرفت: یا هم که معروف شدی تو دانشگاه دیگه ما رو 
 .تحویل نمی گیری

 .کردعاطفه اخمی  

 .میالاد! چه حرفیه! میدونی که فاطی همیشه ساکت بود -

میالد که داشت لقمه ی آخر املت رو می خورد همزمان با قورت دادنش ابروهاش 
 .رو باال داد و گفت: بله همینطوره

 .بعد تموم شدن غذا بلند شدیم و من هم ماسکم رو دوباره زدم

اشت! بیشتر از من، اون فاز برداشته عاطفه بازومو گرفته بود و لبخندی از غرور د
 .بود

میالد که از رفتارهای ما خندش گرفته بود گفت: این مدلی که شما تو دانشگاه راه 
 !می رید منم پشت سر، بیشتر شبیه بادیگاردتونم تا دوستتون

 !عاطفه مثل بچه ها براش زبون درازی کرد و گفت: خیلی هم دلت بخواااد



ید نداشت سرش رو به افسوس تکون داد. قرار گذاشته میالد که دیگه بهمون ام
بیمارستان بزنیم. اسنپ گرفتیم و راهی   بودیم بعد آخرین کالسمون یه سر به

 .بیمارستان شدیم

حال خوش چند دقیقه پیشمون تو دانشگاه دوباره تبدیل به ناراحتی شده بود. داخل 
و روی هم گذاشته بود بیمارستان به سمت اتاقی که توش ثنا چشمای نازنینش ر 

رفتیم. بعد اینکه لباسای مخصوص اتاق بیمار رو پوشیدیم بغضمو قورت دادم و در 
 .اتاقش رو باز کردم. میالد پشت در منتظرمون ایستاد و من و عاطفه داخل شدیم

به سمتش رفتم و دست بی جونش رو تو دستام گرفتم. عاطفه پشت سرم ایستاده 
 .ما با چهره ی بی روحم به بدن سردش خیره بودمبود و گریه می کرد. من ا

ثنا جان! دوست قشنگم! میبینی کالسا تموم شد! عید داره میاد! چرا چشماتو باز  -
 !نمی کنی.. می دونی چند وقته منتظرتیم؟

زیاد طاقت نمی آوردم پیشش بمونم. هر دفعه منو یاد رفتاری که اخرین دفعه 
م و گذاشتم با عاطفه تنها بمونه. عاطفه بهتر از باهاش داشتم می انداخت. بلند شد

من می فهمیدش. حرفای عاطفه جسم بی روح االنش رو بیشتر تسکین می داد. از 
 اتاق بیرون اومدم

حرفای عاطفه با ثنا که تموم شد برسونش خونه، به جای منم ازش خداحافظی   -
 .کن

یرون اومدنم از اتاق دستاش ست به سینه ایستاده بود با بد  میالد که قبل اومدن من
 .رو باز کرد و تو جیبای شلوار لی اش گذاشت

 میخوای بری؟ -

سرم رو به نشونه ی تائید تکون دادم. نمی تونستم تو صورتش نگاه کنم. که اگه 
 .نگاه می کردم دوباره با اون چشمای سبزش می خواست بهم خیره بشه

 چشم به زمین و به کفشای چرمش دوخته بودم

 .یالد می خوام یه چیزی رو بگم قبل رفتنم -



به خودم جرئت دادم و بهش نگاه کردم. همونطور که انتظار داشتم با حسرت 
همیشگی توی چشماش بهم زل زده بود. آب دهنم رو قورت دادم و گفتم: می دونی  
که عاطفه دوستت داره! االن که ترم آخره و کم کم داریم فارغ التحصیل می شیم... 

ت بهش بده. اونم که نمیتونه روراست بیاد هر چی تو دلش هست رو بهت یه فرص
 ..بگه من به عنوان دوست صمیمیش پیش قدم شدم

ابروهاش رو باال انداخت و نگاهش رو ازم گرفت. دستاش رو از جیبش دراورد و 
آشفته روی موهاش کشید. دندوناش رو از حرص بهم سابید انگار بخواد حرفی که 

رو بهم بزنه. رو بهم برگشت ولی لحظه ی آخری حرفش رو قورت تو دلش هست 
داد. برای قبول کردن حرفایی که ازم شنیده بود پلکهاش رو به هم زد: باشه..باشه! 

 ..اگه تو اینطوری می خوای

 .لبخندی زدم

 ...مرسی واقعا! و -

 !ادامه دادم: ببخشید

حرفی که مدتها تو دلش خودم هم نمی دونستم برای چی عذرخواهی می کنم! برای 
بود و هنوز بهم نگفته ردش کرده بودم یا برای اینکه با پیشنهاد دادن دوستم بهش 

 !دلش رو شکسته بودم

عذرخواهی کردم و بدون اینکه بذارم جوابمو بده راهرو رو به سمت خروجی 
 .بیمارستان طی کردم

ام یکی یکی از دست به این فکر میکردم که همه ی دوستام رو با رفتارای احمقانه 
 !میدم.. ثنا.. حاال هم میالد.. خدا آخر و عاقبتم با عاطفه رو ختم به خیر کنه

. 

. 

. 



بوی بهار به چند قدمیمون رسیده بود و خیابون ها پر بود از شلوغی آدمهایی که 
معلوم نبود از این تکرار هرساله ی عید چه می خواهند. برای خودم در بازار بی 

د قدم می زدم بدون اینکه قصد خرید چیزی داشته باشم. دلم یک انتهای شب عی
خوشحالی جدید می خواست نه یک حادثه ی تکراری به اسم عید.. بعد همه ی 

ه کمی ارامش به زندگیم تزریق بشه! ک بدیها و خوبیهای امسال، فقط آرزو میکردم 
 ..همین

ی خودم قدم می زدم. بین جمعیت سرشار توی بازار شب عید، مابین خلوت و تنهای
فکرم رو رها کرده بودم و می خواستم از این قدم زدن نهایت لذت رو ببرم.. جلوی 
یکی از مغازه ها که آهنگی آشنا ازش به گوشم خورد ایستادم. برگشتم و در 
جستجوی منبع آهنگ به ویترین مغازه زل زدم. آهنگ بیکالم موردعالقه ام از یه 

بود. داخل مغازه شدم و از صاحب مغازه خواستم جعبه موسیقی در حال پخش 
برام بیاردش. داخل جعبه موسیقی از سنجاق هایی که روی یک استوانه می 
چرخیدند پر بود. نت آهنگین زیباش همون آرامشی بود که چند لحظه پیش آرزوش 
رو می کردم! یک قلب آبی و یک قلب صورتی به هم وصل شده بودند و روشون 

شیده شده بود. وقتی هم تکونش می دادی یه چیزایی مثل دونه رنگین کمون ک
های برف داخل جعبه می بارید و از صفحه ی صورتی به آبی تغییر رنگ می داد. 
خریدم و بدون اینکه به فکر خریدن مانتو یا شال و روسری جدید شب عید باشم به 

م با نت دلنشین خونه برگشتم. مستقیم به اتاقم رفتم و کوکش کردم که فضای اتاق
آهنگش پر بشه. آهنگش با روح آدم بازی می کرد. هم می تونست روح رو نوازش 
بده هم یه دلتنگی بی حد و حصر تو وجودت بندازه.. دوباره به دقت نگاهش کردم.. 
انگار یه چیزی تو جعبه از چشمام جا افتاده باشه.. حس غریبی که تو دلم داشتم و 

ه! انگار یه زمان نامعلوم با یه فرد ناآشنا توی جای هیچ وقت نفهمیده بودم چی
خیلی دور و البته قشنگتر از اینجا زندگی کرده باشم و باهاش به این آهنگ گوش 
داده باشم ولی خودم خبر نداشته باشم! این جعبه همون حس رو بهم می داد! با 

بودن از اینکه حسش برام مبهم بود ولی باعث میشد کمتر احساس تنهایی و جدا 
این دنیا و آدماش بکنم.. انقدر این حس برام ملموس اما در عین حال مبهم بود 

دوست داشتم تک تک لحظه هامو باهاش زندگی کنم.. همینطوری که با جعبه  که 



ور میرفتم صفحه ی رویی جعبه که دو تا قلب و یه رنگین کمون داشت از جاش 
 !کنده شد

 ..واای فاطمه لعنت! خرابش کردی -

با دیدن نوشته های زیرش لبخند محوی رو لبام اومد. به انگلیسی نوشته 
 "soulmate,to the real you":بود

از اول هم معلوم بود این احساس از کجا نشات می گیره! قطع یه یقین همیشه می 
دونستم ولی نمی خواستم قبول کنم... دلم به شدت برای حسام تنگ شده بود. 

ار تختم گذاشتم و گوشیم رو برداشتم تا به حسام پیام بدم. جعبه رو روی میز کن
شاید به این خاطر که منتظر بود من پیام بدم این چند وقت ازم خبر نگرفته بود.. 
می دونستم آخرین دژاوومون چه ضربه ی بدی به روحیش وارد کرده. از طرف 

باشه...  دیگه هم خودش تو آخرین پیامش بهم گفته می خواد یه چند وقت تنها
ولی مگه بین من و حسام تنها بودن هم معنی داشت؟! تنهایی اون تنهایی منم 

 ...هست

 به خودم جرئت دادم و بهش پیام دادم

 سالم. حالت بهتر شده؟ میتونم خلوتتو بشکنم؟ دلم... خیلی برات تنگ شده -

دقیقه دکمه ی ارسال رو زدم و چشم به گوشی منتظر بودم تا پیامم رو ببینه. چند 
 بعد جواب اومد

 سالم. دل منم تنگه. می خوای همو ببینیم؟ -

 ..معلومه که می خواستم! کاش زودتر پیام می دادم

بدون اینکه قصد کنم پیام براش بفرستم. گوشی رو برداشتم و شمارشو گرفتم. صدای 
بوق گوشی.. بوق گوشی.. بوق گوشی... چشمام رو بسته بودم و منتظر صداش 

 ..بودم

 ..الو فاطمه سالم -



 با شنیدن صداش قطره های دلتنگی رو گونه هام اومد

 ..سالم -

 صدام رو بغض گرفته بود

هر دومون سکوت کرده بودیم . نمیدونم اون چند لحظه برای ما چند سال گذشت 
 !ولی شنیدن صدای نفس های همدیگمون هم کافی بود

 آخر سر حسام سکوت رو شکست

 !ن؟ یا... پشت بوم چطوره؟میخوای بیام دم خونتو -

 .خندیدم

همونجایی که برای اولین بار اومده بودی که منو نجات بدی و بعدش هم با هزار  -
 !تا سوال ولم کردی رفتی.. بیشتر شبیه زورو بودی تا یه آدم معمولی

 صدای خندش از پشت گوشی بلند شد

 !آره همونجا.. تا یه ساعت دیگه رو پشت بوم می بینمت -

. 

. 

ساعت رو نگاه کردم. یه ربع به اون یه ساعتی که گفته بود مونده بود. بلند شدم و 
از تو کمد یه لباس گرم برداشتم. موهای بلند خرماییم رو شونه کردم و به یه سمتم 
انداختم و روش هودی سفید رنگی پوشیدم. جعبه ی موسیقی رو برداشتم. به سمت 

فریزر مردد بین بستنی یخی مورد   م. از توآشپزخونه رفتم ودر یخچال رو باز کرد
عالقم و شکالتی که موردعالقه ی حسام بود آخرسر دو تا بستنی شکالتی برداشتم. 
از پله هایی که به پشت بوم ختم می شد باال رفتم و در رو باز کردم. هنوز نرسیده 

شده بود .نشستم و توی تاریکی بی انتهای شب به نقطه ای که اون روز توش محو 
بود خیره شدم. انتظار داشتم این بار هم از روی پشت بوم خونه ها بیاد! و البته 

 ..همین کار رو هم کرد



و مه الود، به ناگاه،   دیدنش به مانند این بود که جاده ای از سالیان دور غبار گرفته
با باریدن باران روشنی به خودش بگیره. که باریدنش توی قلبم همه ی دلتنگی ها 

 .شست و برد رو

از روی پشت بوم خونه ای به پشت بوم خونه ی دیگه می پرید و از دور مثل این  
بود که پرواز کنه.. اومدنش رو نظاره گر شدم تا به پشت بوم خونه ی ما رسید. 
اومد و همونطور که باال سرم ایستاده بود تا نفس تازه کنه گفت: دلت می خواست 

 این مدلی همو ببینیم؟

 !زدم و از سر شیطنت گفتم: اوهوم! می خواستم از رو پشت بوم ها بیای لبخندی

توی دل شب خنده ای سر کرد و کنارم نشست. هر دومون به تاریکی روبرومون 
 .خیره بودیم

تا خیابون اصلی منتهی به کوچتون با ماشین اومدم. بعد اون رو از پشت بوم باال  -
 !رفتم

و ادامه داد: خانوم کوچولو فکر کردی از اون سر  رو بهم خیره شد و بینیم رو گرفت
 !شهر تا اینجا از رو پشت بوما اومده بودم

 چینی به بینیم دادم که دستش رو برداشت

 !نه خیرم -

اون روز هم به خاطر اینکه قصد داشتی از اینجا خودتو پرت کنی چاره ی دیگه ای  -
 برا نجات دادنتنداشتم. فرصتم نداشتم که جور دیگه ای اقدام بکنم 

و گفتم: اون روزا بیشترین ترس رو از   با یادآوری اون روز سرم رو تکون دادم 
زندگی داشتم.. نمی خواستم با هیچکس حرف بزنم. دوست داشتم همه تنهام 

 .بذارن

دوباره بینمون سکوتی شکل گرفت که پر از حرف بود. به دوردست جایی که شب 
 .شهر تالقی کرده بود خیره شده بودیمبا کوه های برف گرفته ی خارج 



 سکوت رو با گرفتن دستم تو دست سوخته اش شکست

خیلی وقتا احوال آدمها انقدر بد هست که نمی خوان راز دلشون رو با کسی شریک  -
بشن. به خاطر همین هم انقدر تو خودشون می ریزن و می ریزن که از یه جایی به 

ه.. اینکه آدم خلوت بکنه و بعضی وقت ها بعد کاسه ی صبر و تحملشون پر می ش
بخواد تنها باشه اشکالی نداره.. ولی تو همین موقعها که تنهاست و آدمها رو از 
خودش دور می کنه، بیشتر بهشون احتیاج داره.. دوست داره حتی اگه به 
اطرافیانش، به دوستاش میگه که دلش می خواد تنها باشه، بازم کنارش بمونن و 

 .دلهاش گوش بدنبه درد و 

 دست سوخته اش رو تو دستم فشردم. می فهمیدم چی میگه

 !ببخشید نباید این چند روز تنهات می ذاشتم -

جدای از ترسو بودن و روحیه ی سرد و خشک من، و از اون طرف سرزنده بودن و 
شخصیت دلگرم کننده ی حسام یک تضاد احساسی واضح دیگه بینمون پیدا شده 

اییام هیچ کس رو قبول نمی کردم ولی حسام دوست داشت هرچی  بود. من تو تنه
که تو دلش هست و مایه ی عذابشه رو به زبون بیاره! به خاطر همین با تصور به 

 .اینکه دلش نمی خواد کسی رو ببینه، این چند روز گذاشته بودم که تنها باشه

 حسام سرش رو انداخته بود زمین

خیلی منتظر بودم   ..هتر می کنه ولی تو اشتباه بودمفکر می کردم تنهایی حالم رو ب -
 ..که زنگ بزنی و بگی همو ببینیم ولی

 .. چشمامو ریز کردم و با لبخندی از روی حرص گفتم: من که بهت پیام دادم

آب دهنمو قورت دادم و ادامه ی حرفم رو جور دیگه ادامه دادم: راست میگی باید 
 ...بیشتر اصرار میکردم که همو ببینیم

جوابی نداد و همچنان که داشت عین بچه ها با انگشتاش بازی می کرد یه تای 
 !ابروم رو باال انداختم: حاال چرا ناز میکنی؟لوس نشو که بهت نمیاد

 .نگاهم کرد و خندید



 بستنی هایی که آورده بودم رو برداشتم و رو بهش کردم

د عالقه ی تو... امشب فکر کنم اب شدن..! هر دوتاش هم شکالتین! بستنی مور  -
رو اونجوری که تو دوست داری به سر کنیم! هر چی تو دلت مونده رو بهم بگو.. 
من که خیلی وقته منتظر شنیدن داستان بچگیا و تنهاییات هستم.. یه امشب رو 

 !استثنائا بستنی یخی نمی خورم

 ..شروع کرد به تعریف کردن از تنهاییاش.. از مادر و پدرش

بود که صدای دعواهاشون رو از پشت در اتاقم می شنیدم. اوالش از پنج سالم  -
دعواهاشون می ترسیدم، جیغ می زدم گریه می کردم.. مامانم می اومد و بغلم می  
کرد و باهام گریه می کرد.. رفته رفته دعواهاشون شدت گرفت. نمی فهمیدم برای 

و گرفت و آورد خونه.. چی دعوا می کردن تا اینکه یه روز پدرم دست یه خانومی ر 
 ..و گفت قراره تا چند وقت بعد باهاش بره خارج زندگی کنه. خانومه ایرانی نبود

 آهی از ته دلش بیرون کشید و پوزخندی زد

مثل اینکه بابام عاشق چشم آبی و مو بلوندهای اون ور شده بود.. هیچ وقت دیگه  -
یادمه مادرم بود که هر روز خانومه رو ندیدم. تنها تصویری که از بعد اون زمان 

 ..غصه می خورد

صداش لرزید و ادامه داد: ولی مامانم هم به فکر بچه ی پنج سالش نبود.. یه روز 
از سرکار برگشت. اومد پیشم و موهامو نوازش کرد.. با همون سنم می فهمیدم این 

 ..رفتارش بوی خداحافظی میده. اونم رفت.. یه سر دیگه ی دنیا با یه مرد دیگه

با چشمای مست شده از قطره های اشک که تو چشماش خشک شده بودن و پایین 
نمی اومدن ادامه داد: من رو سپردن دست خاله ام که اونم دو سال بعدش فوت 
شد و مجبور شدم با مادربزرگم زندگی کنم. مامان بزرگم کم کم هوش و حواسش 

 .رفته بودرو از دست داد و یه روز رسیده بود که اسم منم یادش 

هر روز که از مدرسه و بعدها دانشگاه برمی گردم خونه یه داستان تکراری رو براش 
تعریف می کنم.. االن شانزده ساله قصه ی خودم و مامان بابام رو براش تعریف می 



کنم.. بهش می گم که نوه اش هستم. اینکه دختر و دامادش هجده سال پیش طالق 
خودشو بهش می گم.. هر روز این اتفاق تکرار می گرفتن.. اسممو بهش میگم اسم 

شه.. وقتایی که بیرون هستم هم می سپارمش به یکی ازهمسایه ها که از قدیم 
 .دوست صمیمی مادرم بود و مامان بزرگ من رو به چشم خاله اش می بینه

 غرق در داستان زندگیش شده بودم و هنوز سواالی زیادی داشتم

 . اینا با کیه مسئولیتش؟خرج خونه، کارای خونه. -

مامانم که یکم بیشتر از پدرم دلش به حال من که اینجا گذاشتن و رفتن می سوزه  -
از همون سالی که رفت یه خدمتکار مورد اعتماد گذاشته برامون و خرجی رو هم 

 ..مامانم برام می فرسته

خوام از این ادامه داد: البته االن خودم کار پاره وقت می کنم کنار دانشگاه. می 
محبتی که تمام این ساال فقط برام درد و رنج داشته و چیزی جز منت نبوده خودم 

 ..رو خالص کنم

 کار پاره وقت؟ -

 آره. تو چند تا رستوران به عنوان گارسون کار می کنم -

 ..چشمام از تعجب گشاد شده بود: گارسون

 !شتی؟لبخندی بهم زد و سرش رو به تائید تکون داد: انتظار ندا

سریع خودمو جمع کردم و دستام رو به نفی تو هوا تکون دادم: نه! نه! چه اشکالی 
 ..داره... از این متعجبم که تا االن متوجهش نشده بودم

با دوستای دانشگاهم داریم شرکت می زنیم. به محض فارغ التحصیلی تو شرکت   -
 ..کار می کنم

 حس می کردم ازم ناراحت شده باشه

 وری نداشتم.. تو هر جا کار کنی برام عزیزیحسام منظ -

 واقعا برات عزیزم؟ -



 میتونستم برق تو چشماشو ببینم. رومو ازش برگردوندم و گفتم: مگه شک داشتی؟

 بدون اینکه بذارم جوابمو بده پرسیدم: چند وقت یه بار میان دیدنت؟

 هم نمیان.."پابروهاشو باال انداخت: سالی یه بار، بعضی وقتها تا دو سال بعدش 

 هیچ وقت نفهمیدی اون خانومه که زندگیتون رو از هم پاشوند کی بود؟ -

 ..نه. نفهمیدم -

من هم پدرم رو خیلی کم می بینم. همیشه تو سفر کاریه! جزو نیروهای دریایی  -
 !هس.. همیشه ی خدا رو کشتیه

 یاد خاطره های خودم با پدرم افتاده بودم و لجم گرفته بود

چ خاطره ی درست حسابی با پدرمون نداریم؟! توی این مورد هم حقا که چرا هی -
 ..سولمیت همیم

حرفام همش از روی شوخی بود و می خواستم فضای یخ زده ای که با داستان 
 .زندگی حسام به وجود اومده بود رو عوض کنم

 با وجود اینکه قصد و نیتم رو از حرفم فهمیده بود نتونست جلوی خندش رو بگیره
 .و زد زیر خنده

انگشت اشاره ام رو به نشونه ی ساکت کردنش جلوی دهن و بینیم آوردم و با 
صدای آرومی گفتم: هییییس! حسام! االن مامانم و همه ی همسایه ها رو خبر 

 میکنی

 حسام صدای خندش رو آرومتر کرد

 !باشه.. باشه -

 .هر دومون به ستاره های آسمون خیره شده بودیم

 !ون خیلی صافه. میشه قشنگ ستاره ها رو توش دیدامشب آسم -



حسام حرفم رو با گفتن آره تائید کرد و به آرومی سرش رو روی شونه ام گذاشت. 
از این حرکت ناگهانیش جا خورده بودم. دست به سینه بود و چشماش رو بسته 

 ..بود: یکمی شونه ات رو برای خواب بهم قرض بده

 .چکدوممون تو موقعیت اذیت کننده ای نباشیمکمی تو جام جابجا شدم که هی

 !حسام -

 .حسام که انگار خوابش برده بود جوابی نداد

گردنم رو آروم چرخوندم و نگاهش کردم.. پلکای بلند مشکیش زیر موهای 
پرپشتش که پیشونیش رو کامل پوشونده بود به خواب رفته بودند. صورت سفید 

از رشته موی سبیل نبود! با خودم گفتم  و لبهای مردونه ای که پشتش هیچ اثری
 !چطوریه که صورتش بی موتر از منه

سرش رو روی شونه ام جابجا کرد: وقتی اینطوری بهم زل زدی چطوری می تونم 
 !بخوابم

 ..سریع چشم ازش برداشتم

از این به بعد هر موقع چیزی اذیتت می کرد می تونی بهم بگی و من رو به  -
ن از اینکه حتی بی منطق و بدون دلیل مقصرم بدونی خاطرش مقصر بدونی! م

 .ناراحت نمی شم اگه شده همه ی غصه هاتو بغل می گیرم تا وقتی که آروم بشی

میتونستم دونه های اشکی که روی گونه اش اومده رو حس کنم بدون اینکه بخوام 
 .به صورتش نگاه بندازم

تاده. قراره تعطیالت عید رو حسام صدای آرومش لرزید: پدرم برام دعوت نامه فرس
 برم اونجا

 .شمار نفسام باال رفت

 قراره بری؟ -

 ..اوهوم -



 .ناخودآگاه با یادآوری اخرین دژاوو گفتم: من.. من هم باهات میام

 .حسام ریز خنده ای کرد: نگران سیلی خوردنم نباش

ری برات صدام رو کمی باال بردم: نگران سیلی خوردنت نیستم. می ترسم اتفاقای بدت
 .بیفته.. دژاووهایی که می بینیم به همین سادگی که می بینیم نیستن

 .می دونی که شدنی نیست باهام بیای -

چرا نشه؟ می تونم مادرم رو راضی کنم. اون تو رو می شناسه و مثل پسرش بهت  -
اعتماد داره.. اونجا هم دست و پاگیرت نمی شم.. هرجا رفتی یه گوشه وایمیستم 

 .نگاه می کنمو فقط 

نمی شه سولمیتم. اونجایی که من میرم معلوم نیست با چی از بابام و زن بابام  -
 .روبرو بشم. نمیتونم درگیر اختالفاتمون بکنمت

با قیافه ی نگرانم بهش که سر از شونه ام برنداشته بود زل زدم: پس نمی شه 
 بمونی؟ می شه فقط نری و بمونی؟

خت باشه. ولی با همه ی ظلمی که بهم شده من پدرم فاطمه شاید باورش برات س -
 .رو دوست دارم و دلم هم براش تنگ شده

جوابی ندادم و گذاشتم مثل همیشه سکوت بینمون، همه ی حرفا رو بزنه. سرم رو 
روی سرش که رو شونه ام بود گذاشتم... برای من که همیشه حداقل یه نیم ساعتی 

بدجور بدخواب بودم، با گذاشتن سرم روی  می کشید که خوابم ببره و به نوعی
سرش بالفاصله خوابم برد... نصفه های شب بود که بیدار شدم. حسام رفته بود و 
من رو با جعبه ی موسیقیم تنها گذاشته بود.. بلند شدم و پله ها رو به سمت اتاقم 

 ...رفتم. جعبه موسیقی رو کنارم گذاشتم. کوکش کردم که برام تا صبح بخونه

بح زود بیدار شدم که برم حموم و دوش بگیرم تا برای شب عید آماده بشم. بعد ص
حموم خامه و عسل با نون باگت برای صبحونه خوردم. مامانم عادت داشت دیر 
بیدار بشه برای همین معموال جدا صبحونه می خوردیم. بعد صبحونه تصمیم گرفتم 

نم. موهام رو باالی سرم جمع سفره ی هفت سینی که پهن کرده بودیم رو تزئین بک



کردم و آستین هام رو باال زدم. از اونجایی که هر چیزی هرچند کوچیک رو باید تو 
اینترنت جستجو می کردم گوشیم رو برداشتم و صفحه ی اینترنت گوشی رو انتخاب 

 .کردم

 خوب باید چی جستجو کنم؟ -

 !آموزش تزئین سفره ی هفت سین

 اورده! آموزش طراحی و تزئین تخم مرغ.. من که اینا چیه گوگل برام باال -
 .طراحیشون کردم... ساخت گل رز با ساتن! این به نظر ایده ی خوبی میاد

بلند شدم و از کشوی اتاق مامانم که همه چی توش پیدا می شد وسایل مورد نیازش 
 ..رو در آوردم: پارچه، سوزن ته گرد و قیچی

وشته بود پیش رفتم... کاری که در نهایت به قدم به قدم با چیزی که تو سایت ن
دست اومد بدک نبود! یعنی از نظر خودم برای اولین بار فوق العاده شده بود.. سفره 
ی هفت سین رو با گل های رز پارچه ای که درست کرده بودم تزئین کردم. 
وسواسی که برای سفره هفت سین خرج کرده بودم به سفره ی قشنگی که در 

 .یل شده بود می ارزیدنهایت تبد

 .ازش عکس گرفتم. بهونه ی خوبی برای پیام فرستادن به حسام بود

عکس رو فرستادم و زیرش نوشتم: چطور شده حسام! حاصل کار دستان هنرمند 
 !سولمیتت

گزینه ی ارسال رو زدم. منتظر بودم بهم جواب بده که صدای مامانم که با تلفن 
ه از خواب بیدار شده بود. پا شدم و به سمت صحبت می کرد بلند شد. مثل اینک

 .اتاقش رفتم. به در اتاقش تکیه دادم

 کی بود مامان ؟ -

 بابات زنگ زده بود. فرودگاه کویت بود. قراره با هواپیما برگردن -

 !دستام رو مشت کردم و بهم زدم: ایولللل



نا بهش داده چقدر که دلم برای پدرم تنگ شده بود. به خاطر ماموریتی که بعد کرو
 .بودند تا االن توی سفر بود

میتونستم دلتنگی حسام رو درک کنم. اون که حتی کمتر از من پدرش رو می بینه. 
 .فکر کردن به دلتنگیایی که تو زندگیش کشیده لبخند رو از رو لبام محو کرد

خیلی ساله شب عید بابا پیشمون نبود. خوشحالم امسال باهامون تو سال تحویل  -
 .یه سفرسسر 

 ..مامانم لبخندی بهم زد که انگار بیشتر از من ذوق کرده بود: آره

و درحالیکه سراسیمه داشت از جاش بلند می شد گفت: باید اماده بشیم.. همه چی 
 .مرتبه دیگه تو خونه؟ باید بلند شم یه دستی به سرو روی این خونه بکشم

 !خندیدم: مامان! تو که تازه خونه تکونی کردی

الیکه سرش رو تکون می داد و به جون من غر می زد به سمتم اومد و گفت: درح
تو که کمکی نمی کنی. القل از سر رام برو کنار فکرام رو جمع کنم ببینم باید از کجا 

 .شروع کنم

دستام رو به نشونه ی تسلیم بردم باال: من که کاریت ندارم مامان جان! خوبه 
 بعد میگی همه ی کارات مونده خودت سر ظهر از خواب بیدار میشی

مامانم بدون اینکه بخواد صحبتش رو باهام ادامه بده از کنارم رد شد و به سمت 
َآشپزخونه رفت تا طبق معمول روزهایی که بابا از سفر برمی گشت ده نوع غذای 

 !مختلف درست کنه

ز حقا که میگن دوری و دوستی برای مامان بابای من صدق می کنه. وقتایی که ا
هم دورن دلتنگ هم می شن و دلشون برا هم میره ولی امان از روزهایی که بابا 

 !چند هفته پیشمون باشه.. اخرش به جرو بحث و دعوا ختم میشه

به طرف اتاقم رفتم و روی تختم نشستم. قفل صفحه ی گوشیم رو باز کردم که از 
کردن وسایلشه. با   حسام خبر بگیرم. جوابی به پیامم نداده بود. حتما مشغول جمع



یاداوری حرفهایی که دیشب تو پشت بوم بهم زده بود شمارش رو گرفتم و منتظر 
 .شدم تماسم رو جواب بده

جواب نمی داد. چند بار پشت هم شمارش رو گرفتم ولی در اخر به"مشترک مورد 
نظر پاسخ نمی دهد لطفا بعد از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید" ختم 

گوشی رو گذاشتم گوشه ی تخت و خودم هم رو تخت نشستم و زانوهام میشد.  
 .رو بغل گرفتم

با خودم گفتم حتما مشغول جمع کردن وسایلشه که گوشیم زنگ خورد. به سمتش 
 پریدم و جواب دادم: الو؟

 ..سالم. ببخشید یه اتفاقی پیش اومده من عجله ای اومدم فرودگاه -

و میتونستم از پشت گوشی بشنوم. ترس صدای شلوغی جمعیت تو فرودگاه ر 
 ناگهانی رفتنش صدام رو لرزوند: داری میری؟ بی خبر؟

 نه.. نه.. بابام داره میاد -

 چی؟ پدرت؟ مگه قرار نبود تو بری؟ -

مثل اینکه برنامه کاریش رو خالی کرده که خودش بیاد ایران. انگار تو ایران براش  -
 .ماموریت کاری خورده

 نطورآهان. که ای -

فاطمه زن بابام هم قراره بیاد.. برای اولین بار بعد این همه سال. دعا کن برام  -
 بتونم باهاشون بدون پیش اومدن مشکلی روبرو شم

 !با خودم گفتم اون برای چی می خواست بیاد

با خونسردی جوابش رو دادم که بیشتر از این، من هم مضطربش نکنم: نگران 
ردی و در قبالشون مسئول نیستی. کسی که باید مضطرب نباش. تو هیچ اشتباهی نک

 باشه از این که باهات روبرو میشه زن باباته نه تو



حسام سکوت کرده بود و من هم به دنبال کلماتی برا گفتن بودم که مناسب این 
 موقعیت باشن

هر موقع حس کردی پدرت به خاطرش قراره جلوت در بیاد بهش بگو این همه  -
رات کرده جز اینکه تنهات گذاشته.. االن هم که توقعی ازش سال چیکار ب

 .نداری.خودش پا شده اومده ایران

صدای نفس کشیدن حسام به قدری شدید بود که از پشت گوشی شنیده می شد و 
 .می شد فهمید چقدر مضطربه

 .باید قطع کنم.. مثل اینکه هواپیماشون نشسته -

 ون برخورد کنباشه. هیچ نگران نباش و عادی باهاش -

 .حسام "فعال!" ای گفت و قطع کرد

 !مطمئن نبودم نصیحت هام رو شنید یا نه

با شناختی که ازش داشتم تقریبا مطمئن بودم مشکلی تو مواجهه باهاشون پیش 
نمیاد. تنها چیزی که نگرانم می کرد برخورد بد پدرش تو دژاوو بود. تو دلم براش 

 ...کمک کنم  دعا کردم و بلند شدم که به مامان

ساعت حدودای شش عصر رو نشون می داد. از طرفی فکرم پیش حسام بود و از 
 .طرف دیگه هم پیش پدر خودم بود که چند ماه بود ندیده بودم

 .در حال اماده شدن بودیم که بریم دنبال پدرم تو فرودگاه

 !مامان من اماده ام -

م می زد رو بهم برگشت: مامانم همینطور که جلوی آینه نشسته بود و داشت کر 
 باشه برو زیر اجاقها رو خاموش کن. اسنپ هم بگیر. منم کارم تموم شده

طبق گفته اش عمل کردم و روی پله های خروجی خونه نشستم. بعد اماده شدن 
 .مامان به سمت فرودگاه رفتیم



فرودگاه به خاطر شب عید شلوغتر از همیشه بود. هواپیماشون نشسته بود و ما در 
 .یان جمعیت به دنبال پدرم بودیمم

 مامان: ببین اون بابات نیست

 !اره خودشه -

 !دستام رو باال بردم که ما رو ببینه و با صدای بلند گفتم:بابا اینجاییم

 .پدرم متوجه ما شد و بعد برداشتن چمدونش به سمتمون اومد

 !بابا: سالم به دختر نمونه ی خودم

ش سالم داد. مامانم که داشت چمدون رو ازش رو به مادرم کرد و با لبخند به
 .میگرفت جواب سالمشو داد

 !زودتر بریم که سال تحویل خونه باشیم -

طبق خواسته ی مادرم عمل کردیم و سریع تاکسی گرفتیم و برگشتیم. پدرم مستقیم 
به سمت حموم رفت تا دوش بگیره. من هم پیرهن قرمز شب عیدم که تا زانوم می 

هام رو کامل نشون می داد رو پوشیدم. موهام رو هم صاف کردم و اومد و شونه 
به یک سمت صورتم انداختم. آرایش متناسب با رنگ پیرهنم هم کردم و تو آینه به 

 !خودم گفتم: چه جیگری شدم من

 !حس کردم آینه از این همه اعتماد به نفسم ترک برداشت

بدم ولی از اینکه با این  میخواستم از خودم عکس بگیرم و بعدا به حسام نشون
 . لباس من رو ببینه خجالت میکشیدم! منصرف شدم

بعد سال تحویل پدرم رو به من کرد: می دونم در نبود من چه اتفاقای خطرناکی  
که برات تو دانشگاه نیفتاده.. خوشحالم می بینم بدون من چقدر بزرگ و خانوم 

 .شدی!سال نوت مبارک



ال بود که سال نو رو مستقیم نتونسته بود بهم تبریک دستای پدرم رو گرفتم .چند س
بگه. لبخندی زدم و گفتم: شما بهترین پدر دنیا هستی. سال نوی شما هم مبارک 

 .باشه

بغلم کرد. به شدت دلتنگ آغوش گرم و محکم پدرم بودم. دوست داشتم تک تک 
ر حرف اتفاقای این چند وقت رو براش تعریف کنم. از بغلش بیرون اومدم: چقد

 !برای گفتن دارم

 .سرش رو تکون داد. به سمت مامانم نگاه کرد: سال نوی شما هم مبارک باشه

مادرم با لبخندی جوابشو داد. بعد سال تحویل و خوردن شام شب عید، تلفن های 
پشت سر هم بود که فامیل و دوست و اشنا برای تبریک زنگ می زدند. من هم 

 .قم رفتم که به حسام زنگ بزنمفرصت رو غنیمت شمردم و به اتا

صفحه ی گوشی رو باز کردم. مابین پیام های تبریک که بهم رسیده بود دنبال پیام 
 .حسام بودم

با دیدن پیامش نیشم تا بناگوش باز شد. دستم رو بردم که جواب پیامش رو بدم 
 .ولی پدرم که داشت داخل اتاقم می شد مانع شد

 .مسریع گوشی رو جلوی آینه گذاشت

 به سمت پدرم که روی تختم نشست برگشتم و گفتم: چیزی شده بابا؟

پدرم که گویی با خودش کلنجار میرفت که صحبت رو باهام باز کنه در اخر دلش 
راضی شد و رو بهم گفت: بابا جان میدونی که ماموریت های من توی نیروی دریایی 

 !هستن؟ بیشتر در رابطه با جاسوس های ایرانی هست که مقیم کویت

 سرم رو باال پایین کردم و منتظر ادامه ی حرفش شدم

هجده سال پیش وقتی فقط پنج سالت بود یه ماموریت مهم به دستم سپردن که  -
تا به االن حل نشده بود. رئیس دانشگاهی که تو و دوستات باعث شدی دستگیرش 

تو این هجده کنن یکی از مهره های ما بود. این پرونده انقدر پیچیدگی داشت که 
سال همه ی پرونده های مشابهش و کسایی که از روش تقلید کرده بودن و به 



اصطالح مجرم مقلد بودن رو دستگیر کردیم ولی کسی که ازش تقلید می شد پیدا 
 !نشده

 با تعجب گفتم: شما می دونستین رئیس دانشگاه ما چجور آدمیه؟

 .یرا بعد حادثه ی تروریستیبعد کشته شدن سه تا دانشجو فهمیدیم. همین اخ -

خوب اینی که میگین جرم ازش تقلید می شده دقیقا چه جرمی خودش مرتکب  -
 می شده؟

سرش رو به افسوس تکون داد: تربیت جاسوس های خارجی به عنوان مقام های 
 .باالی دانشگاهی. مثل همین رئیس دانشگاهتون

 دهنم باز مونده بود: واقعا؟

 محکم پلک هام رو بهم زدم: یعنی جاسوس خارجی بوده؟چند باری از شدت تعجب 

متاسفانه بله. با رشوه های سنگین تو نیروهای پلیس و نیروهای قضایی نفوذ   -
 .کرده بود که تو مرحله ی بعدی تو این نیروها جاسوس نفوذ بدن

 .فکرام رو جمع کردم و سعی کردم هر چی می دونم رو به پدرم بگم که کمکش کنه

مه داد: بعد حادثه ی تروریستی دانشگاه شما، هیچ نشونه ای از تروریست پدرم ادا
 به جا نموند درسته؟

 اره -

 برات سوال نشد که چطور حتی با دی ان ای اش هم هویتش معلوم نشد؟ -

 .خوب.. جسدش سوخته بود -

پدرم به نفی سرش رو تکون داد: نه! هویت جسد سوخته هم با جواب دی ان ای 
.. به خاطر این نیست.. به خاطر اینه که جسد رو به کل سر به مشخص می شه

 .نیست کردن. معلوم نیست کجاست



با فکر به امید گفتم: ولی من یادمه پلیسی که بهمون کمک کرد گفت که نمونه 
 !فرستادن برا تعیین هویت ولی هویتش معلوم نشده

نابود کردن. یا شایدم پدرم که انگار برق از سرش پریده باشه: پس هویتش رو به کل 
 !پلیسی که کمکتون می کرده هویت تروریست رو مخفی کرده

با اطمینان گفتم: امید؟نه مطمئنم اون همچین کاری نمی کنه! یعنی قطعا دستش 
 با این جاسوسا تو یه کاسه نیست

 پدرم لبخند تاسف باری بهم زد: هنوز مونده آدما رو بشناسی! شمارش رو داری؟

 ..بودم. امکان نداشت امید هم جزو اون آدما باشه ولی من مطمئن

شمارش رو از تو گوشیم درآوردم و به پدرم دادم. پدرم در حالیکه از من تشکر میکرد 
شمارش رو گرفت و بیرون از اتاق رفت که من صحبتاش رو نشنوم. معلوم بود که 

ن درگیر این بیشتر از هر چیزی نگران منه. به خاطر همین نمی خواست بیشتر از ای
 .ماجرا بشم

آرنج دستام رو روی میز فشردم و دستام رو آشفته روی سرم گذاشتم و به آینه ی 
 .جلوی میزم زل زدم. با در اومدن صدای گوشی به خودم اومدم. حسام بود

الو سالم حسام! ببخشید پیامت رو دیدم یکی از فامیل هامون اومده بود عید  -
 .جواب بدم دیدنی به کل یادم رفته بود

 !فکرم رو کمی آزاد کردم و ادامه دادم: راستی سال نوت مبارک

 حسام: می دونی دروغ بگی من می فهمم حتی از پشت تلفن

چشمام رو همراه با لبخندی به سرزنش خودم بستم: اره! ولی.. نمی خوام االن 
ن بابا درگیرت کنم. خودت االن درگیر اتفاقای ناخواسته هستی.. راستی اوضاع با ز

 !چطور پیش رفت؟

حسام نفسش رو بیرون داد که می تونستم صداش رو بشنوم: اوضاع خوبه. برخالف 
 .انتظاراتم.. به نظر آدم بدی نمیاد



با حرص گفتم: می دونستی منم می تونم مثل تو زمانایی که دروغ میگی رو متوجه 
 بشم؟

م احوالپرسی کرد و از حسام خندید: نه جدا میگم! بیشتر از پدرم زن بابام، باها
اوضاع این روزام و اینکه چطور زندگی می کنم سوال کرد. فعال که اوضاع آرومه.. 
فقط اینکه هنوز دلیل اومدنش رو نفهمیدم.. به نظر آدم سیاستمداری میاد. قرار 
نیست به من بگن چرا اومدن. همش بهونه می کنن که می خواستن سال نو رو 

لی ،همین زن بابام!، دلش می خواسته ایران رو ببینه! به پیشم باشن و اینکه ،لی 
 !غیر اون هجده سال پیش دیگه سفری نداشته به ایران

انگار چراغی تو ذهنم روشن شده باشه! سریع و بدون فکر حساب شده ای گفتم: 
 !حسام پدرت هجده سال پیش از ایران رفته درسته؟

 !می تونن بهم دیگه ربط داشته باشنولی نه فکرم احمقانه اس! این دو تا موضوع ن

 اره.چطور؟ -

لب پایینم رو به دندون گرفتم و از فکر بیهودم خندم گرفت: هیچی. هیچی. 
 !همینطوری کنجکاو شدم

حسام که به نظر صداش از گوشی دور شده بود گفت: آها.. فاطمه مثل اینکه دارن 
 !بیام حضوری ببینمت صدام می کنن فعال قطع می کنم. ولی یه قرار می ذارم که

 !باشه پس، فعال -

قطع کردم. بلند شدم و به سمت پذیرایی رفتم. جایی که پدرم هنوز مشغول صحبت 
 .با امید بود

 .به محض دیدنم گوشی رو قطع کرد. رو مبل کنارش نشستم

 چی شد بابا؟ به نتیجه نرسیدین؟ -

ز دی ان ای اش مثل اینکه حدسم درست بود و جسد گم شده! اطالعاتی که ا -
 !بدست اومده هم به کل پاک شدن



 !پس امید با اون خالفکارا دستش تو یه کاسه نیست دیگه؟ -

 .پدرم لبخندی زد : هنوز چیزی معلوم نیست

به ناگاه چهره ی پدرم تو هم رفت و لحن صداش محکم تر شد: هر چی که باشه. 
من و همکارام حواسمون  میخوام خودت رو بیشتر از این درگیر این ماجراها نکنی.

به این موضوع هست. با نشونه هایی که از مهره ی اصلی هم پیدا کردیم حدس 
 !می زنیم اومده باشه ایران! برای همین هم من سرزده و بی خبر اومدم

نه! اگه اومده باشه ایران... دوباره فکرم به جایی رفت که مطمئن بودم این هم 
 ..اتفاقیه. نمیتونست درست باشه

سرم رو تکون دادم که فکرای آشفته ام رو کنار بزنم: چشم بابا. خودم رو قاطی این 
 .چیزا نمیکنم. نمیخواد نگران باشی

 صدای زنگ در خونه بلند شد که از جام پریدم. به خودم مسلط شدم

 میرم ببینم کیه! حتما مهمونه -

فی از پرونده ی با اومدن مهمونا لباس پوشیده ای به تن کردم و بدون اینکه حر 
 . پدرم زده بشه بقیه ی شب به عید دیدنی گذشت

صبح اولین روز بهار، درحالی که بدنم رو کش و قوس می دادم از تختم بلند شدم 
و به سمت روشویی رفتم. خیره به آینه ی روبرو حواسم پرت حرفهای دیشب پدرم 

یرش گرفته بودم. بود. شیر آب باز بود و من بی آن که متوجهش باشم دستام رو ز
 .با شنیدن صدای پدرم از پشت سر، به خودم اومدم و به پشت سرم نگاه کردم

 .حواست کجاست دخترم -

به سمت شیر آب برگشتم و بستمش. همینطور که حوله ام رو از روی شونه ام برمی 
داشتم تا دستام رو باهاش خشک کنم به سمت پدرم رفتم و گفتم: هیچی بابا جون! 

 .ه خیلی حواس پرت شدمچند روز 



پدرم دستش رو روی شونه ام گذاشت و گفت: نمی خواد خودتو بیش تر از این 
درگیر کنی. من که گفتم خودتو از این ماجراها بکش بیرون. تو این پرونده ی چندین 
و چند ساله آدمای زیادی قربانی شدن. نمی خوام بعدا به خاطر این که جلوتو 

 .نگرفتم پشیمون بشم

رو انداخته بودم پایین. برای دلخوشی پدرم سرم رو به تائید تکون دادم ولی  سرم
دلم با این حرف پدرم نبود. من خودمو وصل به این اتفاقا می دونستم که اگه وصل 

 .نبودم همه چی مربوط بهش روتو دژاوو نمی دیدم

راتون نفسم رو با لبخند رضایتی بیرون دادم و رو به پدرم گفتم: بریم صبحونه ب
 !آماده کنم

 .پدرم اخم کرده بود ولی بی توجه بهش ازش عبور کردم و به سمت آشپزخونه رفتم

کتری رو گذاشتم که جوش بیاد. از تو یخچال مربای هویج که پدرم خیلی دوست 
با خامه و کره برداشتم و روی میز پذیرایی گذاشتم. نون باگت و   داشت رو همراه

خوری هم برداشتم. طبق عادت چهار زانو روی صندلی  دو تا استکان و قاشق مربا
 .نشستم

پدرم هم که در حال آب دادن به گلهای تو آشپزخونه بود بعد تموم شدن کارش 
اومد و جلو روم روی صندلی نشست. بهم خیره شده بود. من که در حال گرفتن 

لقمه لقمه برای خودم بودم زیرزیرکی نگاهش کردم و لبخندی زدم. بعد گذاشتن 
 توی دهنم به پدرم چشم دوختم

 !بابا جونم! الهی فدات شم! گفتم که چشم -

 پدرم نفسش رو با حرص داد بیرون

 !باید قول بدی! این طوری نمی شه -

انگشت های کوچیکم رو به هم قفل کردم و گفتم: قول قول! حاال بفرمایید صبحونه 
 !میل کنید



ت جدا کرد و روش مربای هویج زد. همین دستش رو دراز کرد و یه تیکه از نون باگ 
 طور که لقمه رو تو دهنش می ذاشت رو بهم کرد

از امشب ماموریت داخل شهرمون قراره شروع بشه. احتماال نتونم شب ها هم  -
 .برگردم

 ابروهام ناراحت بهم گره خوردند

 یعنی فقط امروز پیشمونی؟  -

 .سرش رو به تائید تکون داد

 .شده بود. بلند شد که زیرش رو خاموش کنه صدای سوت کتری بلند

عواقب این ماموریت معلوم نیست. نمی خوام نگرانتون کنم ولی خطرناک ترین  -
 ماموریتمه. به مادرت که حرفی نمی گم ولی اگه اتفاقی افتاد مراقب مادرت باش

 آب دهنمو قورت دادم و با نگرانی پرسیدم: منظورت چیه بابا؟

 .گرفت و روی سفره گذاشتکتری رو با دستمال  

 .از اون جایی که مهره ی اصلی تو ایرانه، به تبع دستگیریش هم خطرناکه   -

با لبخند پدرانه اش ادامه داد: تو دختر قوی بابایی! می بینم که چقدر نسبت به قبل 
 هم بزرگ تر شدی! همینطور هم قوی و محکم بمون. تا آخرش

خونه بلند شد. پدرم بالفاصله بلند شد و به صدای گریه ی مامانم از پشت در آشپز 
 سمتش رفت. دو ال شد و روبروش نشست

 خانوم حرفامونو شنیدی؟  -

 مامانم با چشمای گریون به پدرم خیره شده بود

 .نمی ذارم همچین ماموریت خطرناکی بری  - 

 بابام دستاش رو روی شونه های مادرم گذاشت



! هر حرفی هم زدم محض احتیاط بود! ما به من میاد خطری تهدیدم کنه؟! نه  -
 .چند سال روی این پرونده کار نکردیم که آخرش ناموفق از توش بیرون بیایم

مامانم ولی انگار دلش به حرفهای پدرم قرص نشده بود. تا شب یه ریز گریه می  
کرد. آخر شب بود که پدرم آماده شده بود که بره. مامانم اززیر قرآن ردش کرد و با 

ات راهیش کرد. عید ما شبیه عزا شده بود! بعد رفتن پدرم افسرده روی مبل صلو
نشست و دستش رو پریشان حال روی پیشونیش گذاشت. نه رمق گریه کردن 
براش مونده بود نه اینکه به جون من غر بزنه! من هم کنار ستون وسط خونه 

دم. با دراومدن ایستاده بودم و با قیافه ی غم برک زده به مادرم چشم دوخته بو
 .صدای زنگ خونه به سمت آیفون رفتم

مامان مهمون اومده پاشو سر و صورتتو بشور با این وضع چطور می خوای مهمون  -
 !داری کنی آخه

خودم هم به سمت اتاق رفتم تا لباس عوض کنم تا بعد پیش مهمون ها برم.  
 .پیش پدرم کنارشون نشسته بودم و جسمم پیششون بود ولی تمام فکر و ذهنم

 .تو دلم براش دعا کردم که به طرز عجیبی آرومم می کرد

بعد رفتن مهمون ها ظرف شیرینی ها رو جمع کردم که به آشپزخونه ببرمشون. 
مشغول شستن ظروف بودم که صدای زنگ گوشیم بلند شد. دستکش هام رو 

ته درآوردم و ظرفها رو همون جا رها کردم. به سمت گوشیم که روی اپن گذاش
 .بودمش رفتم. حسام بود

 به سمت اتاقم رفتم و در رو بستم. روی تختم نشستم و جواب دادم

 الو حسام؟ -

 سالم خوبی؟ -

 .صداش می لرزید

 ..ممنون -



 فاطمه من رو پشت بومتونم! کارم ضروریه -

 از جام پریدم

 !پشت بوم؟ -

 آره باید ببینمت -

 رمی بردارمبلند شدم و به سمت در کمدم رفتم تا لباس گ

 باشه االن میام -

 .قطع کردم و به سمت پشت بوم رفتم

... 

سوز شدیدی که به محض باز کردن در پشت بوم به مانند سیلی طبیعت بود بر روی 
 .صورتم نشست و باعث شد خودم رو از این سرمای ناگهانی بغل بگیرم

به طرفم ه محض دیدنم بلند شد و ب  حسام روی لبه ی پشت بوم نشسته بود که
اومد. موهای مشکیش که مثل همیشه روی پیشونی بلندش ریخته بودن توی وزش 
باد به رقص اومدن و پیشونیش رو به نمایش گذاشتن. تی شرت نازکی به تن 
داشت و کتش رو هم تو دستش گرفته بود برخالف من که با هودی هم در حال 

 !می انداختم و می اومدم باال لرزیدن بودم. با خودم گفتم بهتر بود یه پتو رو خودم

همین طور که دندون هام رو از شدت سرما به هم می سابیدم گفتم: از روی پشت 
 !بوم میای کسی تو رو نمی بینه؟ آخر یه روز می گیرنت

لبخند روشن دندون نمایی زد که دندونهای سفیدش رو به نمایش می ذاشتن و 
 .بیشتر شبیه نور توی تاریکی شب بود

 !بممراق -

 .با وجود آرامش همیشگی روی صورتش می تونستم بفهمم بابت موضوعی نگرانه



بینیم از شدت سرما قرمز شده بود. دست برد و کاله هودیم رو روی سرم گذاشت و  
کتش رو هم پشتم انداخت. سرشونه های لباسش رو روی شونه هام مرتب کرد و 

یم رو جبران کنه و درست بازوهامو گرفت. کمی خم شد تا اختالف قدی که داشت
 جلوی صورتم بایسته. با نگاه عمیق پرمعنای همیشه اش به چشمام خیره شده بود

 .ببخشید تو این سرما کشیدمت این جا -

هر چقدر که من چهره ام نگران بودم اون آروم بود. آرامش سنگینی که داشت باعث 
شم و بگم: این دو می شد من هم از نگرانی هام کاسته بشه و خیره به چشماش ب

روز به شدت دلم برات تنگ شده بود! چطوریه که هر چی بیشتر می بینمت فاصله 
 !ی دلتنگی هام هم کمتر میشه؟

سرمای چند لحظه پیش فراموشم شده بود و تنها چیزی که حس می کردم گرمای 
 .حضور حسام بود

 .نفسش رو با ذوق بیرون داد و نیم چه لبخندی زد

صدای باد محو شده بود وقتی گفت: می دونستی وقتی میگی  صدای مردونش تو
 دلتنگمی همه ی نگرانی های دنیا ازم رو برمیگردونن؟

آب دهنمو قورت دادم و کمی ازش فاصله گرفتم. سرم رو از خجالت پایین انداختم. 
برای من معنی بودن با حسام همین لحظه ای بود که با هم سپری می کردیم. اینکه 

چی پیش میاد اصال مهم نبود ولی من هنوز هم نگران اتفاقات پیش رو تو آینده 
 .بودم

حسام که تا این لحظه سرش رو به سمتم خم کرده بود کمر صاف کرد و چند قدم 
عقب رفته ی من رو جبران کرد و به سمتم اومد.برای اینکه پاسخی به نگرانیم بده 

 رو بهم کرد

ندگی می کنم رو بفروشه و برام اقامت  پدرم گفته میخواد خونه ای که توش ز -
کشوری که توش زندگی می کنه رو بگیره. مادربزرگم رو هم بفرسته خانه ی 

 .سالمندان



قلبم با شنیدن حرفش به تپش افتاد و چشمهای حیرت زدم رو بهش دوختم. صدام 
 می لرزید

 یعنی چی؟ یهویی؟ بعد این همه سال اومده که تو رو با خودش ببره؟ -

 رو با ناامیدی تکون دادسرش 

نمی دونم هدفش از این کار چیه. بدون اینکه بهم بگه خونه رو گذاشته برای -
 .فروش

نفسش رو با حرص بیرون داد و ادامه داد: نمی دونم براش حکم چی دارم ولی هر 
 .چی که هست از سر مهر پدری نیست که می خواد منو با خودش ببره

وزخندی زد: اصال پدر چیه؟ مهر پدری چیه... من که شونه هاش رو باال انداخت و پ
همه ی این سالها تنها بودم خانواده برام هیچ معنایی نداره.. حتی االن هم برام حق 
انتخاب نمی ذاره با بیست و سه سال سنم باید برام تصمیم بگیره.. شایدم به پول 

یکی از ثروتمندترین خونه نیاز داره که بعید می دونم. تا جایی که می دونم لی لی 
 ..های کویت هست

با شنیدن اسم کشور کویت انگار چراغی که موقع صحبت با پدرم تو ذهنم روشن 
 ..شده بود دوباره روشن بشه

 کویت؟ پدر و زن بابات تو کویت اقامت دارن؟ -

 آره. چطور؟ -

مردمک چشمام رو داخل کاسه ی چشمم چرخوندم تا افکارم رو متمرکز کنم. پلک 
تو  م رو به هم فشردم و گفتم: کویت حسام..بابای منم داخل نیروی دریایی ها

 ..آبهای مرزی مرتبط با کویت فعالیت می کنه.. جزو سفیرهای اون کشوره به نوعیی

 خوب؟ -

 .می دونم همش حدسیات بیهوده اس... ولی باید برات توضیح بدم ماجرا رو -



اهامون رو آویزونش کردیم. حسام به سمت لبه ی پشت بوم رفتیم و نشستیم و پ
 رو بهم منتظر بود که من لب به سخن باز کنم

راستش پدرم درباره ی حوادث اخیر دانشگاه می دونست. درباره ی رئیس  -
دانشگاهمون.. اینکه جزو یه باند جاسوسیه که از هجده سال پیش فعالیت دارن و 

یل اومدن ناگهانیش به مدام به داخل دستگاه های کشور جاسوس نفوذ میدن. دل
 ... ایران هم اینه که شخص توی راس هرم این باند اومده ایران و

حرفم رو قطع کرد و گفت: یعنی فکر می کنی پدر من همین شخصیه که میگی؟ 
 !امکان نداره

می دونم حسام این فقط حدسیات منه! ولی به این فکر کن چرا ما باید هردومون  -
دش هم دیدن سه تا جسد دانشجو که به دست همین درگیر جریانات ترور و بع

 آدما کشته شدن بشیم؟ چرا باید ما اینا رو ببینیم و نه کسای دیگه؟

 .بهت زده بهم نگاه می کرد

ادامه دادم: اصال دیدن این دژاووها از کی شروع شده؟ از بچگیمون.. این پرونده 
 !هم چند سال قبل دیدن اولین دژاوومون شروع شده

ی دیوانه واری سر داد که در جا خشکم زد. میان خندیدنش گفت: یعنی خنده  
میگی به خاطر اینکه پدر من خالفکاره از ایران رفته و پدر تو هم از همون موقع دنبال 

 !بابای من بوده.. و اینطوری شده که ما سولمیت هم شدیم؟! درسته؟

یلی خوب اگه می نگاه دلسوزانمو تحویلش دادم که از جاش بلند شد و گفت: خ
خوای اینطوری فکر کنی اشکالی نداره. ولی نگو که من از بچگیم و تمام این سالها 
عاشق کسی بودم که به اشتباه فکر می کردم به خاطر ارتباط روحی مون سولمیتم 

 ..شده و ... درحالیکه به خاطر درگیری پدرامون بوده

اش! من فقط چیزی که حدس بلند شدم و بالفاصله جواب دادم: حسام اینطوری نب
 زدم رو گفتم! چرا اینطوری عکس العمل نشون میدی؟



حسام با چشمای پر از اشکش که همزمان در حال آتیش گرفتن هم بود گفت: بذار 
فکرامو جمع و جور کنم. االن بیشتر از این نمی تونم این جا باشم و به داستانی که 

 ..برام تعریف کردی و منطق پشتش فکر کنم

اشکاش رو با پشت دستش پاک کرد و گفت: قبل اینکه بیام این جا پیش تو به   
خاطر این که بابا خونه رو به فروش گذاشته و برام بلیط گرفته تا باهاش برم جلو 
روش ایستادم. به خاطرش سیلی خوردم و اومدم پیش تو پیش کسی که مایه ی 

 ..و هست که آزارم می دهآرامشم می دونمش! ولی بیشتر از سیلی پدرم حرفای ت

قلبم در حال ایستادن بود و نمی دونستم چی کار کنم که این اوضاع رو درست کنم. 
دستم رو به سمت صورتش بردم. می تونستم حس کنم کدوم سمت صورتش سیلی 

 خورده

دستم رو پس زد و از کنارم رد شد و رفت. سر جام ایستاده بودم و دستم به همون 
ه بود. خیره به مسیری که رفت بودم که کم کم توی سیاهی شکل روی هوا موند

 .شب ناپدید شد

به خودم و حدسیات مزخرفم لعنت فرستادم. هر چی که بود قطعا زمان مناسبی 
 ..برای بیانش نبود

وقتی که هیچ اثری ازش روی پشت بوم های شهر پدیدار نبود به خودم اومدم و 
کتش رو که روی شونه هام انداخته بود زانوهام شل شد و روی زانوهام نشستم.  

 ..بغل گرفتم.. هم از خودم بیزار شدم و هم از پدرش

تازه می تونستم بفهمم چرا این همه از تنهایی بیزاره.. چون که همیشه آدمای 
 دوروبرش تنهاش گذاشتن.. چه با کاراشون.. و چه با حرفای نابجا

... 

ره ی حسام رو بگیرم. مردد بین به سمت تختم روانه شدم و دست بردم که شما
زنگ زدن و نزدن دل به دریا زدم و شمارش رو گرفتم. بعید می دونستم برداره ولی 

 ..در عین ناباوری صداش رو شنیدم



 الو حسام جان؟ -

 ..سکوت کرده بود و گویی منتظر بود من با حرفام دلداریش بدم

 سولمیتم جواب نمی دی؟ -

نگار همین جا کنارم نشسته و به حرفام گوش صدای نفس کشیدنش شدید بود ا
 .می ده

 ...نمیدونم چی بگم که دل مهربونت رو تسکین بده -

 در فکر این بودم که چی بگم که به حرف اومد

 ..برای فردا بلیط گرفتن.. فردا شب ساعت نه.. االن بهم گفتن -

 فردا؟ یعنی واقعا می خوای بری؟ -

 ...ستمجبورم برم. دلم که به رفتن نی-

 نمی تونی دانشگاهت رو بهونه کنی؟ تو که هنوز نصف ترم اخرت مونده-

نه فقط یه مقدار کار پایان نامم مونده که دور کار انجامش می دم و مدرکش رو  -
 ..می گیرم

ادامه داد: به خاطر رفتار امروزم عذر می خوام.. بیش از حد عکس العمل نشون 
 دادم به صحبتات

 ..ز من بودنه! نه! اشتباه ا-

صدای آرومش حرفهایی زدن که تلخ تر از زهر بودن و امیدوارم بودم این کابوس 
 زودتر تموم بشه

نمی خوام که فردا بیای فرودگاه. که اگه ببینمت نمی تونم دل بکنم. رفتن رو برام -
 سخت نکن

 !چطور می تونی همچین چیزی ازم بخوای؟-

 صدام لرزید و بغضم گرفت



اشم همیشه و تا ابد فقط به فکر سولمیتم می مونم.. مثل پدرم بدون هرجایی ب-
 کنم  نامردینمی شم.. که به خاطر دخترای چشم ابی و مو بلوند اونطرف بهت 

 شون می داد چقدر حال روحیش خرابهن حرفای بی معنی که می زد 

 !خنده ای به نشونه ی احمقانه بودن حرفاش کردم و گفتم: دیوونه

ت: همه ی اتفاقایی که برات تو دژاووها افتاد رو فراموش کن و اونم خندید و گف
 .بقیه ی عمرت رو بدون ترس زندگی کن

 نمی تونستم معنی پشت حرفاش رو بفهمم

 .یه جوری میگی انگار دیگه هیچ وقت قرار نیس برگردی-

 بی توجه به حرفم گفت: خیلی دوستت دارم! خیلی زیاد

ازه نداد من هم حس دلم رو بهش اعتراف  و بدون خداحافظی قطع کرد. حتی اج
کنم. انگار می خواست دل من رو بی طاقت کنه ولی توان اینکه بی طاقت بشه رو 
نداشت. با شنیدن صدای بوق قطع شده از سمت اون، گوشیم از دستم سر خورد و 

 .افتاد

وارد دژاوو شدم.. دژاوویی که همین لحظه در حال رخ دادن بود.. دژاوویی که 
 ...هر دومون به شدت بی نهایت در حال گریه کردن بودیم توش

... 

... 

 یک ماه بعد

کوله پشتیم بی حوصله تر از خودم کنار تخت افتاده بود. برش داشتم و از بندش  
گرفتم و روی زمین کشیدمش. نگاهی توی آینه به خودم انداختم. صورت داغونم 

کشیدم و به سمت در خروجی   نشون از بی حوصلگی بیش از حدم داشت. خمیازه ای
 .رفتم. مامانم لقمه به دست با عجله به سمتم اومد

 بگیر اینو بخور بعد برو دانشگاه. قیافه ی خودتو تو آینه دیدی اخه؟ -



صورت بدون احساسم رو به مادرم دوختم و در حالیکه لقمه رو ازش می گرفتم  
 ! گفتم: آره دیدم. همین پیش پای شما

 ز کنارم بلند شدمامانم غرزنان ا

خودتو داغون کردی. به منم نمیگی چته. با این وضعیت توقع داری نگرانت هم  -
 نشم

 مامان، بابا هنوز تماس نگرفته؟ -

 !چرا اتفاقا یادم رفته بود بهت بگم. امشب قراره بیاد -

لبخندی از سر ذوق زدم و با حرص گفتم: و اگه من از شما نمی پرسیدم نمی خواستی 
 !یبهم بگ

 !ما که همیشه عادت داشتیم به نبود پدرت! این یه ماه که چیزی نبود -

دروغ می گفت! با اون وضعیتی که پدرم رفت و حرفایی که درباره ی خطرناک 
بودن ماموریتش قبل رفتن بهمون گفته بود مامانم صد بار نه حتی هزار بار تو این 

 .یه ماه مرد و زنده شد

و صورت ذوق زده اش که سعی داشت ازم مخفی کنه بلند شدم و به سمتش رفتم 
 رو بوسیدم

به هرحال خوش خبر باشی مامان جونم! می دونم تو دلت رخته که دارن می  -
 !شورن

 مامانم که سعی در انکار داشت رو نادیده گرفتم و با عجله به سمت در رفتم

 مامان دیرم شده! خداحافظ -

واست حرکت کنه. دست بردم باال که به سمت اتوبوس دانشگاه دویدم که می خ
 .صبر کنه منم برسم. ایستاد و سوارش شدم

میالد و عاطفه طبق معمول روی صندلی های کنار هم نشسته بودن و مثل همیشه 
 .برای من جا نبود. به سمتشون رفتم و میله ی کنار صندلیشون رو گرفتم



 سالم بچه ها صبح مایل به ظهرتون به خیر -

 زد و گفت: سالم عشقم عاطفه لبخندی

بعد حرفهایی که به میالد تو بیمارستان زده بودم به شدت باهام سرد شده بود و 
حتی سعی نمی کرد جواب سالمم رو بده. شونه ای برای این طرز رفتارش باال 

 .انداختم و محکمتر به میله چسبیدم

ی خبری عاطفه که می خواست سر صحبت رو باز کنه از سر کنجکاوی پرسید: فاط
 .از حسام نشده؟ قراره از تو و حسام تقدیر کنن اگه نباشه که خیلی حیف می شه

 .دستاش رو بهم زد و گفت: اصال بهتر خودم به جاش جایزش رو می گیرم

 .پشت چشمی براش نازک کردم و دیوونه ای نثارش کردم

غ از از حرف زدن درباره ی حسام طفره می رفتم. این یک ماه که گذشته بود دری
 !یک تماس یا حداقل یک پیام خشک و خالی از طرفش

میالد که از شیشه ی اتوبوس به بیرون زل زده بود کنجکاوتر از عاطفه بود. می  
تونستم این رو از نگاه پر از خشم و نفرتش بخونم که سعی در پنهان کردن ازم 

تو زندگیت داشت. آخر طاقت نیاورد و رو بهم کرد و پرسید: معلوم نیست از کجا 
 ..پیدا شده بود که بی خبر هم گذاشته رفته

سکوت کردم و سرم رو پایین انداختم. ترجیح می دادم سکوت کنم. نه می خواستم 
 .ازش دفاع کنم نه اینکه پشت سرش پیش دوستام شکایتش رو بکنم

عاطفه دستش رو روی دستم گذاشت و با مهربونی گفت: اصال خودت رو به خاطرش 
 ن.. عشق باد آورده رو باد می برهناراحت نک

برای اینکه صحبت رو عوض کنم گفتم: امروز با کدوم استاد کالس داریم؟ اگه استاد  
 .علیمی هست که اصال حوصلشو ندارم! چرا این استادای رو مخ بازنشسته نمی شن



میالد عصبی شده بود. صداش رو بلند تر کرد و گفت: چرا می خوای از این پسره 
نی؟ چرا حرفو عوض می کنی آخه؟ ببین چقدر بهت ضربه زده که حتی حاضر دفاع ک

 !نیستی حرفش رو پیش بکشی

 صداش انقدر بلند بود که همه ی دانشجوها بهمون زل زده بودن

اوال که صداتون رو بیارین پایین آقای محترم! دوما که فکر کنم قبال هم یه بار   -
ره ی همه ی چی زندگیم بهتون توضیح بهتون گفته بودم من مجبور نیستم دربا

 ..بدم! مثل اینکه فراموشتون شده

بدون اینکه فرصت جواب دادن بهش بدم میله ی اتوبوس رو رها کردم و دانشجوها 
رو کنار زدم و به سمت جلوی اتوبوس رفتم. به ظاهر جزوه ای درآوردم که بخونمش 

ه تو مرکز توجه باشم به شدت تا بلکه نگاه های دانشجوها ازم کنده بشه. از این ک
 .متنفر بودم

چشمم رو به یکی از سطرهای جزوه دوخته بودم ولی فکرم تمام پیش حسام بود. 
حتما دلیلی داشته که این یه ماه ازم خبر نگرفته. با گفتن این حرفا سعی می کردم 

 ...خودم رو آروم کنم ولی فقط خودمو گول می زدم

استاد دادم که ذهن آشفته ام رو از همه ی این کل مدت سر کالس حواسم رو به 
مسائل دور کنم. باید خوشحال می بودم از اینکه پدرم داره میاد! آره این بهترین 

 ..خبر این چند وقت بود

نشستم. به شدت  بعد دانشگاه به خونه برگشتم و تمام شب منتظر پدرم روی مبل 
 .نه دلشوره داشتم که عملیاتشون موفقیت آمیز بوده یا

 با به صدا در اومدن زنگ خونه پریدم و به سمت آیفون رفتم

 !من باز می کنم مامان -

 .مامانم که در حال پختن غذا تو آشپزخونه بود باشه ای گفت و به کارش ادامه داد

با دیدن پدرم گل از گلم شکفت و خودم رو به بغلش انداختم. پدرم من رو محکم 
پدرانه اش سیر شدم از آغوشش بیرون اومدم و بهش  بغل کرد. بعد از اینکه از بغل



چشم دوختم. می دونست منتظر چی بودم و چه سوالی می خواستم ازش بپرسم. 
با تاسف سری تکون داد و پله های ورودی رو به سمت خونه باال رفت. برگشتم و 

 بدو خودم رو بهش رسوندم

 بابا بگو که تونستین بگیریشون؟ -

 .م برات تعریف می کنمبذار خستگی در کن -

من که دل تو دلم نبود منتظر شدم تا پدرم شامش رو بخوره و بعد برام توضیح بده. 
 .به سمت اتاقم رفتم و روی تختم نشستم

 بعد چند دقیقه پدرم اومد که با دیدنش از جام بلند شدم

 .اومد و کنارم روی تخت نشست

این مدت بازیمون داده آشفته دستی روی موهای سفیدش کشید و گفت: همه ی 
بودن! مثل همه ی این هجده سال! حتی اگه دستشون برامون خونده بشه هم 

 ..بل از ما خبردار می شن و خودشون رو مخفی می کننق  اونا

یعنی چی؟ پس اونایی که اومده بودن ایران چی؟ مگه نگفتی اصل کاریاشون  -
 اومدن؟

ون دو سه روز بعد عید برگشتن و  تمام این یه ماه فریبشون رو خوردیم. خودش-
کسایی که ما دنبالشون بودیم مقلداشون بودن! چند نفری که از لحاظ چهره و رفتار  
کامال به جای اونها خودشون رو جا زده بودن و همه ی کارهاشون حساب شده بود 
و عینا طبق اون چیزی بود که ما فکرش رو می کردیم! ولی چیزی جز مجرم مقلد 

 !نبودن

 .مه داد: بازی مون دادن دخترم! بدجوری هم گولشون رو خوردیمادا

 لبهام رو به دندون گرفتم و گفتم: شما چهره ی مهره اصلیشون رو می دونین؟

 .سری تکون داد و گفت: نه مدام تغییر چهره میدن



یعنی این آدما مرتبط با پدر و زن بابای حسام هستن که دو سه روز بعد عید نیومده 
 برگشتن؟

 .ه.. من هیچ دلیل واضحی برای محکوم کردنشون نداشتمن

پدرم دستام رو گرفتم و گفت: دخترم دیگه نمی خواد نگران باشی.. می خوام خودمو 
بازنشسته کنم. من کل خدمتمو پای منحل کردن باند جاسوسی اینا گذاشتم و تا 

دن با این آخرین کاری که از دستم بر میومد هم پیش رفتم ولی متاسفانه روبرو ش
 .آدما خارج از توان منه

سری به تائید تکون دادم: اوهوم! خوب کاری می کنی! اگه مامان بفهمه بازنشسته 
 !می شی خیلی خوشحال میشه

لبخندی زد و بلند شد که از اتاق خارج بشه. دستش رو روی دستگیره ی در گذاشت. 
بهمون کمک کرد رو بهم برگشت: راستی آقا امید، پلیس درستکاری هست خیلی 

 این چند وقت.. می فهمم چرا طرفداریشو می کردی

لبخند دندون نمایی به نشونه ی پیروزی زدم و گفتم: دیدین من که گفتم آدم 
 !درستیه

از اتاق خارج شد و من رو مثل همیشه با افکار به هم پیچیدم تنها گذاشت.دستام 
ت به گوشی بردم و رو پشت سرم بهم قفل کردم و روی تخت درازکش شدم. دس

توی صفحه ی مخاطبا اسم حسام رو باال آوردم. خیره به اسمش مثل همه ی شبای 
 ...این یه ماه منتظر تماسش شدم تا خوابم ببره! انتظار بیهوده ای بود

 ..غرق در افکارم با دراومدن صدای گوشیم از جام پریدم

 .ه هم فشردم و چشم بستمامید بود. نفسم رو ناامیدانه بیرون دادم. پلک هام رو ب

 بله؟ -

 الو؟ سالم! امیدم -

 سالم امید خوب هستی؟ -



 ممنون. خواب که نبودی؟ -

 چشمهام رو با دستام مالش دادم و گفتم: نه.. بیدارم

راستش غرض از مزاحمت می خواستم درباره ی حسام بپرسم. باهاش کار دارم  -
 ری ازش نداری؟ولی هرچی می گیرمش شمارش در دسترس نیست. تو خب

 نه امید.. حسام از ایران رفته -

 چی؟ از ایران رفته؟-

 آره پدرش براش اقامت گرفته -

 کار ضروری داشتم.. چطور بی خبر گذاشته رفته آخه -

 ..یه ماه میشه االن -

 باشه.. پس.. می تونم با خودت حرف بزنم؟ -

 اره بگو. گوش می کنم. چی شده؟ -

 .نه باید حضوری بگم -

 من کل فردا وقتم آزاده -

 خوبه. پس باهات هماهنگ می کنم. فعال -

با قطع کردن گوشی، دوباره خیره به اسم حسام توی مخاطبا شدم. کاش حداقل تو 
دژاوو می دیدمش. ولی دریغ.. دوباره بی خوابی به سرم زده بود. بلند شدم و جعبه 

ن جعبه و موسیقیش ی موسیقیم رو برداشتم. کوکش کردم و گذاشتمش کنارم. ای
هم شده بود درمان بی خوابیم. امیدوار بودم الاقل حرفهایی که قرار بود امید بهم 
بزنه بیشتر از این دلسردم نکنه. با نواخته شدن موسیقی توی فضای اتاق کم کم 

 .چشمام سنگین شد و به خواب رفتم

همون کافه ای بود روز بعد آماده شدم و به آدرسی که امید برام فرستاده بود رفتم. 
که قبال سه نفری با حسام توش قرار گذاشته بودیم. قبل من رسیده بود. صندلیش 



پشت به من و خودش هم مشغول گوشیش بود. به سمتش رفتم و سالم دادم. با 
دیدن من سرش رو از تو گوشی بلند کرد و با لبخندی جواب سالمم رو داد. کیفم رو 

 .روی میز گذاشتم و نشستم

هی به صورتم انداخت که این یه ماه از شدت غصه نصف شده بود.. زیر چشمام  نگا
گود افتاده بود و گوشه ی لبهام غم زده به سمت پایین خم بودند. متوجه نگاهش  

 که شدم منو رو برداشتم و با لبخند ساختگی گفتم: سفارش دادی چیزی؟

 ..دستی به ته ریشش کشید وگفت: نه هنوز

 .سفارشمون رو گرفتپیش خدمت اومد و 

 من قهوه ی داغ و تلخ -

امید زیرزیرکی نگاهی بهم انداخت و درهمان حال سفارشش رو داد. بعد رفتن پیش 
خدمت دست به سینه به پشتی صندلی تکیه داد و گفت: تا جایی که از قرار 

 ..مالقاتمون تو همین کافه یادمه قهوه ی داغ و تلخ به مزاج حسام بود نه تو

به تلخی همین قهوه ی سفارشی زدم و گفتم: اون برای زمانی بود که حسام لبخندی 
 .این جا بود نه االن که رفته و هیچ خبری ازش نیست

امید ابروهای کلفت و پهنش رو باال انداخت و گفت: آخه چطور شده که این طوری 
 ..بی خبر رفته

خودش حسام رو  نفسم رو با حسرت بیرون دادم: پدرش بود که بی خبر اومد و با
 برد

 االن هیچ ارتباطی با هم ندارین؟ -

 ..سرم رو به نفی تکون دادم

دست برد و با انگشت اشارش عینکش رو روی چشماش تنظیم کرد و گفت: می 
دونی که من این یه ماه با پدرت همکاری می کردم. حقیقتش رو بخوای بدون 

د سال پیش رو تو این یه اینکه کسی متوجه بشه، مخفیانه پرونده های قدیمی چن



ماه زیر و رو کردم. داخل یکی از پرونده های اولیه که درباره ی اولین جاسوسی که 
 .نفوذ داده بودن و لو رفته بود این عکس رو دیدم

از تو گالری گوشیش عکسی رو باز کرد و گوشی رو به طرفم گرفت. ازش گرفتم و 
تم رو مشت کرده زیر چونه ام  به دقت نگاهش کردم. چشمام رو ریز کردم و دس

گذاشتم.. بعد نگاه کردنش سرم رو تکون دادم و گفتم: خوب... این عکس چیه؟ 
 .من که چیز مشکوکی توش نمی بینم

صورتش رو به سمتم به طرف گوشی خم کرد و با انگشتش به صورتی توی گوشی 
 .اشاره کرد

 این آدم به نظرت آشنا نیس؟ -

بودم گفتم: به نظرم فقط چند تا دانش آموزن که  همین طور که به عکس خیره 
 ..کنار هم ایستادن و عکس مدرسه گرفتن

 ..کمی بیشتر روی عکس دقت کردم و چشمام گرد شد

 !این... خیلی شبیه حسامه -

 سرش رو به نشونه ی تائیدم تکون داد

درسته! مدیر مدرسه ای که حسام توش درس می خونده اولین جاسوسی بوده که -
فته و از قضا پسرش هم که دوست حسام بوده تو همین مدرسه درس می لو ر 

 خونده

در حالیکه به عکس زل بودم گفتم: کدوم؟! همینی که دستش رو انداخته دور گردن 
 حسام؟

آره. البته فقط حدس منه که با هم دوست بوده باشن! تو این عکس که این طور  -
 .به نظر میاد

 گوشی رو روی میز گذاشتم

 .ب این چه ارتباطی به حسام داره؟ من که گیج شدمخو -



این دوستش تو دوران ابتدایی در حالیکه رگ دستش زده شده بوده جلوی مدرسه  -
 ..پیدا شده

 برق از سرم پرید و چشمام گرد شد

 پس این...این باید همون اولین نفری باشه که تو دژاوومون مرده بود -

 نفسش رو عصبی بیرون داد

 وتون؟تو دژاو -

 بی توجه به حرفش ادامه دادم

یه نفر دیگه هم تو اون تاریخ مرده بود.. دوست من! البته که به ما گفتن خودکشی   -
 کرده

 کی؟ اسمش یادت هست؟ -

 ..چشمام رو عصبی بستم و دستام رو روی شقیقه هام گذاشتم

 ..اسم کوچیکش نگین بود.. نگین عباسی یا نگین عظیمی -

 مچشمام رو باز کرد

 ..دقیقا یادم نیست -

یه جاسوس به فامیلی عظیمی تو همون سال بود که مثل مدیر مدرسه ی حسام  -
 اعدام شده بود.. ولی عکسی تو پرونده های اون سال ازش نبود

احتمالش هس با صحنه سازی این بچه ها رو کشته باشن؟ اون چیزی که از اون  -
ده شده بود و جلوی در مدرسه زمان یادم هست اینه که با تیغ رگ دستشون ز 

افتاده بودن.. همیشه برام سوال بود چرا باید یه بچه تو سن ده سالگی خودکشی  
 کنه

کشته شدن.. این پرونده ی  احتماال این بچه ها یه چیزی از پدراشون دیدن که  -
قدیمی انقدر زود بسته شده که همه جاش پر از شک و شبهه اس... حتی اعدام این 



هم پر از سوال هست.. چرا بدون اینکه ازشون اعترافی کشیده بشه  جاسوس ها
 ..اعدام شدن

 ادامه داد: خبری از مادرش یا دوستای قدیمیت که نگین عظیمی رو بشناسن نداری؟

 .نه متاسفانه -

امید درحالیکه بلند می شد دهنش رو به نی چسبوند و آخرین قطره های 
 ت: بلند شو باید بریمنوشیدنیش رو خورد. رو بهم کرد و گف

 متعجب پرسیدم: کجا باید بریم؟

 مدرسه ی قدیمیت -

 کیفم رو برداشتم وبلند شدم

 فکر می کنی از اونجا بتونیم اطالعاتی گیر بیاریم؟-

تو  وقتی پرونده ای بعد هجده سال به هیچ نتیجه ای نرسیده، نشونه ای که  -
صحنه ای که توش جرم اتفاق  مسیر درست قرارمون میده رو می بایست توی اولین

 افتاده پیدا کنیم

به سمت ماشینش رفتیم و داخلش نشستیم. غرق در افکارم بودم. امید ماشین رو 
 .روشن نکرده دستاش رو روی فرمون گذاشت و به طرفم برگشت

انگار توی یه دنیای دیگه باشم چند باری که صدام زد رو نشنیدم. در آخر دست 
 .ورد و بشکنی زد که به خودم اومدمچپش رو جلوی صورتم آ 

 !خندید و گفت: کجایی فاطمه؟ نکنه باز دژاوو دیدی؟

 ...سرم رو پایین انداخته بودم: نه فقط

به چشماش خیره شدم: فقط یه سری حدسیات دارم که یه ماهه داره مغزمو می 
 ..خوره! هیچ دلیل منطقی پشت حدسیاتم ندارم ولی نمی دونم چرا انقدر مشکوکم



قیافه ی امید جدی شد و گفت: چی فاطمه؟! هر چی می دونی رو بهم بگو.. مشکلی 
 .نداره اگه حدسیاتت اشتباه هم باشن

 نفسم رو بیرون دادم و مردد گفتم: راستش من به پدر حسام مشکوکم

 پدر حسام؟! ادامه بده می شنوم-

ه بودن.. می دونی که من و حسام اکثر دژاووهامون در رابطه با همین پروند -
 ..احتمال می دم دلیلی پشتش باشه که من و حسام رو مرتبط با این پرونده کرده

 .آشفته دست بردم به کناره ی شالم و دور دستم چرخوندمش

 نیازی نیست این همه مضطرب باشی. تو هنوز به من اعتماد نداری؟-

 چشمام رو با معصومیت بهش دوختم

 اد دارمبیش تر از هر کس دیگه ای بهت اعتم-

خوب پس ادامه شو بگو. من حتی دژاووهای تو و حسام رو باور کردم. با این که  -
 کامال غیر عقالنی بود

حدس می زنم به خاطر ارتباط پدرامون با هم، سولمیت همدیگه شدیم.. پدر حسام  -
مقیم کویت هست همون جایی که ماموریت های کاری پدرم بهش گره خورده.. 

ت رو هجده سال پیش گرفته موقع شروع این پرونده... و چیزی  پدر حسام این اقام
که اخیرا اتفاق افتاده.. این بوده که برای اولین بار بعد هجده سال زن باباش اومده 
ایران همون موقعی که پدر من نشونه هایی از وجود عامل اصلی این باند تو ایران 

سه روز بعد برگشتن به کویت در دیده بود و اومده بود ایران.. و جالب تر اینکه دو 
 .حالیکه قرار بود حداقل یه ماهی بمونن

بغضم گرفت و ادامه دادم: االنم که حسام به کل در دسترس نیست می ترسم بالیی 
 ..سرش آورده باشن

 ..شروع کردم به اشک ریختن

 امید خم شد و دستمال کاغذی رو برداشت و به سمتم گرفت



 .تشکر کردم و ازش گرفتم

خه چطور بدون اینکه هیچی بگه گذاشته رفته.. نه شماره تماسی نه نامه ای.. آ -
 ایمیلش رو هم نداری؟

 سرم رو به نفی تکون دادم

 .نگران نباش. قول می دم که پیداش کنم-

 هق هق کنان گفتم: ممنون

تای ابروش رو باال انداخت و لبخندی زد: من که گفتم پبداش می کنم. تو که هنوز 
 ه می کنیداری گری

ادامه ی گریمو قورت دادم و رو بهش کردم و لبخندی به نشانه ی قدردانی از 
مهربونیش زدم. در حالی که باقی مونده ی اشک روی صورتم رو با دستمال پاک 

 می کردم گفتم: نه گریه نمی کنم! بریم به همون مدرسه ای که گفتی

مت مدرسه ی قدیمیم دست برد و ماشین رو روشن کرد.آدرسش رو دادم و به س
 ..رفتیم

... 

روبروی ساختمون مدرسه رسیدیم. چقدر که من رو یاد خاطرات بچگیم می انداخت. 
 خیره به ساختمون بودم که امید گفت: پیاده نمی شی؟

سری تکون دادم و در رو باز کردم. به محض باز کردن در، باد بهاری صورتم رو 
. نصفه ی راه افتادن شالم گرفتمش و رو نوازش داد و شالم رو از رو سرم انداخت

سرم محکم کردم. حسی که این مدرسه به من می داد جز یادآوری کودکی تلخم 
چیز دیگه ای به همراه نداشت. درخت های روبروی مدرسه و زمین بازی قدیمی 
مون، روی طبیعت سبز و بکری که کمتر مدرسه ای ازش برخوردار بود، از جاشون 

ودند. به سمت تاب رنگ و رورفته و سرسره ی کنارش رفتم. تاب نخورده ب  تکون
خالی توی وزش باد به رقص در اومده بود، پر از حس قشنگ بود اما خالی از شادی 

یادم به زمانی بود که   های کودکانه. دست بردم و خاک روی تاب رو پاک کردم



ریکی شب بهمون من و دوست مرده ام روی این تاب ها بعد مدرسه تا زمانی که تا
غلبه کنه بازی می کردیم. دست هم رو می گرفتیمو با وزش باد تو آسمون ما هم 
به رقص می اومدیم. تو این لحظه اما، احتماال از بهشت داشت نگاهم می کرد. 
آخرین تصویری که از اون موقع ها تو ذهنم بود صورت بی روح و دست پر از 

 .مخونش بود و وحشتی که بعد دیدنش داشت

 امید اومد و کنارم ایستاد. میله ی تاب رو گرفت و رو بهم گفت: بریم داخل؟

سرم رو تکون دادم و دستم رو از روی تاب خاک خورده برداشتم. به سمت در 
مدرسه رفتم و امید هم پشت سرم اومد. تنها چیزی که تغییر نکرده بود همون 

 .دمنظره ی بیرون مدرسه بود. داخلش کامال عوض شده بو

 .رنگ روی دیوارها. نقاشی ها و نوشته های روی پنل کنار کالس ها

 .همه چی عوض شده بود

مثل این که زنگ تفریحشون بود بچه ها با مانتوی صورتی و مقنعه ی سفید که 
 .روش طرح پروانه کشیده شده بود دورم رو حلقه کردند

ام حلقه کرد و  یکیشون که قدش تا نصفه ی کمرم می رسید دستاش رو دور رون پ
 !گفت: خانوم شما معلم جدیدی؟ چقد خوشگلین میشه معلم ما بشین؟

لبخندی زدم و دستم رو روی سرش کشیدم: نه عزیزم من معلم نیستم! اما اگه یه 
 !روز بخوام معلم بشم حتما میام این جا درس بدم

می  دستاش رو بیشتر به پام فشار داد و لب هاش رو آویزون کرد و گفت: ولی من
خوام شما همین امروز بیای معلمم بشی. آخه معلم قبلیمون یهویی از مدرسه رفت!  

 گفت نمی خواد تو این مدرسه بمونه

خم شدم و روبروش نشستم که خودشو از پاهام جدا کرد. دست بردم و گونه اش 
 رو نوازش کردم

 !مطمئن باش یه معلم خیلی مهربون و خوب جدید براتون میارن -



و رو به امید کردم و گفتم: اگه که می خوای به اتاق مدیر بریم باید از این  بلند شدم
 .پله ها بریم طبقه ی باال

 آره باید از مدیرش سوال بپرسم -

 .لبخندی به بچه ها زدیم و پله ها رو به باال طی کردیم

 همین اتاقه-

 .با دستم اتاق مدیر رو نشونش دادم که امید جلوتر از من بره داخل

 زدیم و وارد اتاقش شدیم در 

خانوم مسنی که به دقت داشت یک سری برگه رو مرتب می کرد به محض 
دیدنمون از زیر عینکش که تا نوک بینیش جلو اومده بود بهمون نگاهی انداخت. 

 .عینکش رو با دستش به عقب روی چشماش هل داد و بهمون سالم کرد

رفت. در رو بستم و پشت سر  امید با لبخندی جواب سالمش رو داد و به سمتش
امید راه افتادم. امید کارت پلیسش رو نشونش داد که خانوم مدیر از جاش بلند 
شد. کارتش رو داخل جیبش گذاشت و با دستش اشاره کرد که الزم نیست بلند 

 شن

بفرمائید بشینید. نمی خواد نگران شین. فقط اگه می شه کمی وقتتون رو بهمون  -
 .بدین

ر سر جاش نشست و گفت: بفرمائین.. رو همین صندلی ها بشینین. من خانوم مدی
 .به سرایدار بگم براتون چایی بیاره

 .نشستیم و خانوم مدیر از دررفت بیرون تا از سرایدار بخواد برامون چایی بیاره

 .کل اتاق مدیر رو کنجکاوانه با چشمام بررسی کردم

با لبخندی روی صندلی روبرومون  با اومدن مدیر، حواسم رو بهش دادم و اون هم
 .نشست

 امید شروع کرد به تعریف کردن ماجرا



چند تا سوال درباره ی پرونده ی هجده سال پیش داشتم. درباره ی مدیری که  -
 .اعدام شده بود

خانوم مدیر که به نظر عصبی و مضطرب شده بود بدون تعلل شروع به صحبت کرد: 
ه فکر می کردم کامال بسته شده پرونده! چی این که برای خیلی سال پیشه! من ک

 شده که شما رو به خاطرش به این جا کشونده؟

 پس شما خبر دارین از اعدام اون سال آقای مدیر این مدرسه؟-

با اطمینان و اعتماد به نفس جواب داد: بله قطعا خبر دارم. تا جایی که میدونم 
از جاسوس های خودکفایی  آقایی که تو مدرسمون به عنوان مدیر خدمت می کرد

بود که وابستگی به هیچ سازمانی نداشت. که معلوم نبود چطوری تو این مدرسه 
به عنوان مدیر استخدامش کرده بودن. بعد اعدامش هم دخترش جلوی مدرسه رگ 

 .دستشو با تیغ زد

 پرونده های اون سال بایگانی نشدن؟ -

 .اون سال از بین رفتننه به طرز عجیبی همه ی پرونده های مربوط به -

 امید دستاش رو مشت کرد و به هم کوبید

 حدس می زدم -

من که تا این لحظه ساکت بودم پرسیدم: حتی هیچ عکسی هم از اون دوران 
 ندارین؟

چند ثانیه ای فکر کرد و گفت: عکس که فکر نکنم.. ولی سال بعدش که من مدیر 
یدا شده بود از همین دختری  شدم یه نامه ی دست نویس توی یکی از کالس ها پ
 که خودشو کشته بود ولی حرفهاش نامفهموم بودن

 !امید هیجان زده صداش باال رفت و گفت: عالیه! همین نامه... نامه رو ندارین؟

سرش رو به تائید تکون داد و جواب داد: اصل نامه رو که همون سال به پلیس 
 ..تحویل دادیم ولی من یه رونوشت ازش برداشته بودم



دستش رو عصبی به پیشانیش کشید و همین طور که چشم به زمین دوخته بود 
 !ادامه داد: ولی یادم نمیاد کجا گذاشتمش

بلند شد و به سمت پرونده های آرشیو مدرسه رفت و در حالیکه بین پرونده های 
سبز و آبی و هزار رنگ دنبال نامه می گشت گفت: باید همین جاها باشه.. ولی 

 تو کدوم پوشه اس نمی دونم

امید بلند شد و به سمتش رفت. قد دو متریش از قفسه ی پرونده ها باال تر رفته 
 !بود

 !بذارین من کمکتون می کنم -

 .مدیر لبخندی زد و اجازه ی کمک بهش داد

 .صدای در بلند شد و سرایدار پیر مدرسه با سینی چایی وارد اتاق شد

اگاه لبخندی روی لبانم نشست. بلند شدم و با دیدنش لحظه ای تامل کردم و به ن
 !بچگانه داد زدم: عمو رحمان

.... 

... 

سرایدار مدرسه گویی جزو معدود چیزهایی بود که تو این سالها عوضش نکرده 
 .بودن

چشم هاش رو ریز کرد و متفکرانه دستی روی ریش سفیدش کشید. قطعا منو نمی 
مش! البالی حوادث تلخ اون دورانم، شناخت ولی دلیل نمی شد که من به یاد نیار 

قصه های عمو رحمان از جمله خاطرات قشنگ بچگیم بود که بعد مدرسه برای من 
 .و دوستم نگین تعریف می کرد

 .اومد جلو و سینی رو روی عسلی گذاشت

 با لبخند شکالتیم به قامت خمیده اش زل زده بودم



ت و آروم کالس که براش عمو رحمان! من رو یادت نمیاد! فاطمه بچه ی ساک -
 !قصه می گفتی؟

هنوزم حرفام براش مبهم بود. روی صندلی جلوی عسلی نشست. امید دستش تو 
 .پرونده ها و نگاهش به سمت من بود

 شروع کردم با شوق و ذوق از خاطرات مدرسه براش تعریف کردن

تو هم عمو رحمان! من و نگین بعد کالس ها می اومدیم پیشت اصرار می کردیم.  -
شروع می کردی نوازش کردنمون و قصه تعریف کردن. هر روز هم یه قصه جدید 

 برا گفتن داشتی

هنوز هم تو فکر بود که انگار جرقه ای تو سرش زده شده باشه لبخندی زد که چین 
 و چروک های صورتش رو دوچندان می کرد

 ..آره االن یادم اومد.. نگین-

 اد: همون دختری که خیلی زود تنهامون گذاشتابروهاش رو بهم گره زد و ادامه د

امید و خانوم مدیر در حال گشتن میان پرونده ها بودن و گوششون به حرفهای ما 
 !بود. خانوم مدیر انگار چیزی پیدا کرده باشه بلند گفت: پیداش کردم

 .هممون به سمتش برگشتیم. بلند شدم و به سمتش رفتم

 این نامه هست -

 مید داد و امید نگاهی بهش انداختنامه رو به دست ا

خانوم مدیر ادامه داد: این چیزهایی که توش نوشته شده بود ولی نه من که پلیس 
 ..ها هم نتونستن بفهمن معنیش چی بوده

 امید دستی به ته ریشش کشید و با صدای بلند شروع به خوندن کرد

 همه چشممون رو به امید دوخته بودیم



من در دریاچه قدم می زنی. دوست قشنگم. مهربان فردا روزیست که بدون  -
هستی. من مهربان هستم. ولی دریاچه سیاه شده. اگر هم روی آب راه بروی آدم 
بدی می شوی. جوجه اردک زشت یادت هست؟ من دارم تبدیل بهش می شوم. 
بابای جوجه اردک ها با هم دیگه دریاچه را سیاه کردن. من غرق شدم. تو غرق 

 .نشو

وم شدن نامه سرش رو رو بهمون کرد: من که چیزی سر در نیاوردم.. فاطمه با تم
دوست تو بوده دیگه؟ احیانا خاطره ای نداشتین که این نوشته ی بی سر وته رو 

 بتونی بهش ربط بدی؟

 !کمی فکر کردم و نا امید گفتم: نه

ه عمو رحمان نامه رو برداشت و نگاهی بهش انداخت و گفت: چطور من این نام 
رو ندیده بودم! نگین دختر بچه ی شیطونی بود ولی همه چی رو توی خودش می 

 .ریخت. موقعی که ناراحت بود هم پیشم می اومد که براش قصه بگم

رو بهم کرد و گفت: قصه ی جوجه اردک زشتی که تو آب غرق شده بود رو یادت 
 نیست؟ بیشتر روزها همین قصه رو براتون تعریف می کردم

 !م نیستنه یاد -

 !و واقعا هم یادم نمی اومد

 .شروع کرد به قصه گویی. درست مثل هجده سال پیش

 :چهره ی آروم و سنگینش رو رو بهم کرد و تعریف کرد

یکی بود. یکی نبود. غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. یه روز یه جوجه اردکی  
رفت و انقدر دور  که خیلی زشت بود از خونوادش رونده شد. از خونه بیرون اومد و

شد که آخر سر خودش رو تو آب دریا دید. به راست نگاه کرد آب بود، به چپ نگاه  
کرد آب بود، پشت سرش آب بود، جلوی روش آب بود.. آب دریا سیاه سیاه و خیلی  

 کثیف بود. از آب دریا پرسید تو چرا انقدر سیاه و کثیفی؟



سیاه و کثیف کرد. چون اردک بد آب دریا بهش جواب داد: بابات اومد و من رو 
ذاتی بود. تو فکر می کنی اردک زشتی هستی؟ ابدا! اون چیزی که بد و زشته ذات 
و درون اردک هاست! مهم اینه که درونت خوشگل و تمیز باشه. تو خیلی صاف و 

 !پاکی. ولی بابات نه

اه کرد. قصه اش رو قطع کردم و ادامه دادم: بابات کسی بود که همه ی دریا رو سی
 !تو نباید فرار کنی! باید با بابای بدت روبرو بشی و درستش کنی

 .عمو رحمان لبخندی بهم زد و سرش رو به نشونه ی تائیدم تکون داد

نامه رو برداشتم و دوباره خوندمش: فردا روزیست که بدون من در دریاچه قدم 
ه سیاه شده. میزنی. دوست قشنگم. مهربان هستی. من مهربان هستم. ولی دریاچ

اگر هم روی آب راه بروی آدم بدی می شوی. جوجه اردک زشت یادت هست؟ من 
دارم تبدیل بهش می شوم. بابای جوجه اردک ها با هم دیگه دریاچه را سیاه کردن. 

 .من غرق شدم. تو غرق نشو

رو به عمو رحمان کردم و گفتم: حتما به خاطر پدرش که اعدام شده بود این نامه 
 ..هرو نوشت

 آشفته ادامه دادم: ولی چرا نوشته بابای جوجه اردک ها؟! چرا جمع بسته؟

 امید جواب داد: منظورش از دوست تو نیستی؟

سرم رو تکون دادم: نمیدونم! واقعا ایده ای ندارم منظورش از دوست کی بوده! 
شاید همون پسری بوده که همین بال سر اونم اومده.. یا حتی خود حسام... اگه 

ورش از بابای جوجه اردک ها به این بوده که پدر دوستش هم مثل بابای منظ
 !خودش مجرم بوده قطعا منظورش از دوست من نمی تونم باشم

نامه رو از خانوم مدیر گرفتیم و باهاشون خداحافظی کردیم. شمارمون رو بهشون 
بدن. از دادیم و خواستیم اگه چیز دیگه ای یادشون اومد یا پیدا کردن بهمون خبر 

 .مدرسه خارج شدیم



همین طور که برای بار چندم از روی نامه می خوندم پشت سر امید به سمت 
 .ماشینش رفتم و داخلش شدم

امید ماشین رو روشن نکرده رو بهم گفت: نامه پیش تو باشه. شاید چیزی یادت 
 اومد

و رو به امید   کناره ی کاغذ نامه رو با دستام فشردم و لب پایینم رو به دندان گرفتم
گفتم: این قصه ای که عمو رحمان برای من و نگین تعریف کرده داستان رایجی 
نیست که مخاطب توش هم بتونه کسی به غیر من باشه.. این قصه رو فقط ما دو 

 !تا بلد بودیم

فاطمه اون زمان ده یازده سالتون بوده فقط! از یه بچه انتظار داری به این فکر   -
رو با داستان هایی که شنیده ارتباط بده و نامه بنویسه..فقط هر کنه که مخاطبش 

چی که بلد بوده رو با هم تو نامه آورده. منظورش از دوست تو نیستی.. همین 
حدسی که زدی درسته.. احتماال حسام و دوست حسام بودن و منظورش از پدر بد 

 ..جوجه اردک ها هم پدر اونها بوده

 تر حل بشه این قضیهسری تکان دادم: کاشکی زود

 ماشین رو روشن کرد و دست به فرمون شد که از محوطه ی مدرسه بیرون بیایم

اول از همه باید حسام پیداش بشه. من امشب یه راهی پیدا می کنم برای ارتباط  -
 .باهاش

 !حرفهاش بهم امید می داد درست مثل اسمش

 .لبخندی زدم که خیال آسوده شدم رو نشونش می داد

... 

 .من رو تا خونمون رسوند و ازش تشکر کردم و پیاده شدم

 !حتما اگه خبری شد بهم بگو -

 !دستش رو بلند کرد: چشم حتما



خداحافظی کرد و رفت. نامه که تو دستم تقریبا مچاله شده بود رو باز کردم و کلید 
 .انداختم و داخل خونه شدم

لو روم گرفتم و برای بار صدم خودم رو روی تختم ولو کردم و نامه رو با دو دستم ج
 !خوندمش

چیزی جز بیش تر آشفته کردن ذهن پریشونم نداشت. رهاش کردم و به سمت 
آشپزخونه رفتم تا برای خودم غذا گرم کنم. پام به آشپزخونه نرسیده بود که توی 

 !دژاووی جدیدی گیر افتادم

... 

 :دژاوو

جلوی روم کشیده شده بود و  اتاقی از نور آبی و سیاه مملو، دیوار شیشه ای که
پسری با باال تنه ی عریان و با صدها یا شاید هزارها سیم و دستگاهی که بهش 

 .وصل بود روی تخت به خواب عمیق فرو رفته بود

بهت زده به سمت دیوار شیشه ای رفتم. به طور اتوماتیک با نزدیک شدن من به 
به دیوار هوشمند نسبت به  دیوار صدای آژیر قرمزی بلند شد. گویی سنسور متصل

 .نزدیک شدن من عکس العمل نشان داده بود

ال ای دی بزرگ پشت سرم که تا لحظه ای قبل برفک بود روشن شد و دو نفر در 
حال گفت و گو را نشان داد. آرام روی زمین که به مانند دیوار بلوری بود راه رفتم. 

ف های ناواضحی می زدند  دو نفری که نشان می داد چهره شان پوشیده بود. حر 
که متوجه نمی شدم. چند کلمه ای هم که متوجه شدم من باب آشناییم با لغات به  

 ..گوش رسیده ام بود

حسام.. شست و شوی مغزی.. تا یک ماه دیگه به طور کامل برای جاسوسی در 
خدمتتون قرار می گیره...آزمایش های جدیدی روش پیاده کردیم که تا این جا 

 ...داده خوب جواب



عصبی از کلماتی که شنیدم به سمت دیوار شیشه ای دویدم.. زیر پاهایم شیشه بود  
که می شکست و پاهای برهنه ام را زخم می کرد.. پیشانی ام از شدت ترس آمیخته 
به هیجان عرق کرده بود.. دیوار مدام آژیر می کشید و به زبان انگلیسی می گفت 

کنم.. بی توجه بهش به دیوار مشت کوبیدم.. مدام   برای ورود باید رمز معتبر وارد
دستانم را به دیواری زدم ک به ظاهر شیشه ای بود ولی از سنگ هم سخت تر بود.. 
دستانم به مانند کف پاهایم غرق خون شده بود.. ولی بی وقفه و بدون اینکه دردی 

ده بود... با از این زخم ها متوجه بشوم به دیوار مشت کوبیدم و لگد زدم.. بی فای
 .فریاد زدن اسم حسام از دژاوو بیرون اومدم

 :واقعیت

زانوهام کنار در آشپزخونه سست شدند و آرام آرام روی زمین خم شدم.. وحشتی  
که توی دژاوو داشتم هنوز توی وجودم بود و از روحم جدا نشده بود... نوک 

دم گلوم رو خشک  انگشتام گزگز می کرد و فریادی که از ته دل تو دژاوو زده بو
کرده بود. شدیدا تشنه بودم ولی رمقی برای بلند شدن نداشتم. با ته مونده ی انرژی  
که برام باقی مونده بود دستم رو به دستگیره ی در رسوندم و بلند شدم. مات چیزی  

 ..که دیده بودم تکیه به در زدم و چشمام رو بستم

 ..آرام زیر لب گفتم حسام

بانم مرا از آن حال درآورد. آشفته به سمت اتاق دویدم و  جاری شدن نامش روی ل
گوشی رو برداشتم. پی در پی و دیوانه وار شماره ی حسام رو گرفتم. در دسترس 
نبود ولی دستم از گرفتن شمارش رها نمی شد. مدام زیر لب می گفتم حسام.. 

 ..حسام

ه ی دیگر مشت لحظه ای آرام اسمش رو می گفتم و شماره اش رو می گرفتم و لحظ
به گوشی می زدم و فریادش می زدم.. تعادلم از دست رفته بود.. مادرم با شنیدن 
فریادهای بی رمقم سراسیمه به اتاقم آمد و من را با آن حال آشفته دید. بغضم 
گرفته بود ولی خالی از گریه بود.. متوجه حضور مادرم نبودم و دستم به گوشی 

گرفتم.. مادرم روبرویم ایستاده بود و بازوهایم رو گرفته برای بار هزارم شماره اش را  
بود. بدون توجه بهش اسم حسام رو زیر لب می آوردم. مادرم که از این وضع 



آشفته به ستوه آمده بود گوشی رو از دستم گرفت و به روی تخت پرتاب کرد. 
م خواست بغلم کند برای آرام کردنم ولی دستش رو پس زدم و به سمت تخت رفت

و گوشی رو برداشتم و پشت به مادرم دوباره تماس گرفتم... وسط تماس های 
بیهوده ام، شماره ای زنگ زد که بدون نگاه کردن به اسم مخاطبش جواب دادم و 

 ... بالفاصله گفتم: حسام

 !صدای نگران و متعجب پشت گوشی جواب داد: فاطمه امیدم

زید و به روی بالشتم افتاد. بی توجه ناامید روی تخت افتادم و گوشی از دستانم لر 
دستانم رو به دور خودم حلقه کردم و به   به حرفهایی که از پشت گوشی می اومد

 .سمت زانوهایم خم شدم

مادرم گوشی رو به جای من جواب داد: الو... سالم من مادرش هستم.. بفرمائید.. 
ی گم کارتون ضروریه.. نه منم نمی دونم چرا بی قراره... باشه وقتی آروم شد بهش م

 چشم.. خداحافظتون

آغوش گرم مادرم از پشت سرم در این لحظه های سرد باعث شد اشک هایم که تا 
آن لحظه پشت چشمانم منتظر پایین آمدن روی صورتم بودند امانشان بریده شود 

 ..و بی امان روی گونه هایم جاری شوند

ی می دانستم چیزی جز تسکین حرف های دلگرم کننده ی مادرم را نمی شنیدم ول
دردهایم به زبان نمی آورد.. با اندک رمق باقی مانده ام بلند شدم که مادرم از پشت 

 .سرم جدا شد. رو بهش کردم که دستای سردم رو گرفت

 ..مامان می خوام تنها باشم -

 نگاه نگرانش را بهم دوخته بود

 با این وضعیت کجا بذارم برم -

و گفتم: التماست می کنم باید تنها باشم که بتونم درست  چشمانم رو بهم فشردم
 ..فکر کنم



نفسم رو از سر اینکه مادرم را آسوده خیال کند بیرون دادم و لبخند محوی زدم و 
 گفتم: مامان جونم می دونم نگرانمی ولی کاری ازت ساخته نیست

ست تو حتی نمی گی چی شده؟ من کمکت می کنم.. دخترم بیش تر از هر دو -
 دیگه ای مادر و پدر آدمن که می تونن بهش کمک کنن

شک داشتم به کمک پدر و مادرم! شکی که با نامه ی نگین ایجاد شده بود و با 
 ..دژاووی االن شدت یافته بود

 نفسم رو سنگین بیرون دادم که تپش قلبم رو دو چندان کرد

راضی شد بره. زیر لب  نگاه ملتمسانه و معصومانه ام رو به مادرم دوختم که در آخر 
 .غرزنان بلند شد و از اتاق بیرون رفت

صورتم از شدت هیجان آمیخته با ترس قرمز شده بود و رگ پشت پلکم مدام می 
پرید. برخالف صورتم دستام یخ زده بودند. گوشی رو برداشتم و به امید پیام دادم. 

م که چه بی رحمانه نای حرف زدن نداشتم. پیام دادم و نوشتم از دژاووی وحشتناک
سولمیتم رو به تازیانه ی سیم های بی شمار بسته اند و بی جان روی تخت رهایش  
کرده اند. از آدمهایی که اسم انسان به یدک می کشن ولی کمتر از هیوال نیستن..  
کسایی که می خوان حسام رو به ربات بی احساس و فرمانبردار خودشون تبدیل  

 کنن

ه به همدردی با بدن یخ زده ام سرد شده بود تکیه ام را نشسته روی کف اتاقم ک
بنفش -به تخت دادم و خیره به آسمون پشت بالکن شدم که در چشمانم صورتی

به نظر می آمد. نمی دانستم متوهم شده ام یا نه.. چشمام رو مالیدم و دوباره به 
یدار شده آسمون زل زدم. رنگی که تا به حال به خودش نگرفته بود توی آسمون پد

بود.. بلند شدم و وارد بالکن اتاقم شدم. به آسمون خیره شدم.. االن زیر چه آسمونی 
زندانیش کردن؟ رنگ آسمونی که تو دژاوو زیرش به خواب رفته بود آبی و سیاه 
نفرت انگیزی بود که حس خفگی به آدم می داد.. چند وقته اون جاس؟ کل این یه 

کردن بهش قلبم رو می فشرد.. بدون اینکه بخوام   ماه رو اون جا خوابوندنش؟ فکر 
فکر کنم برگشتم به اتاق و کوله پشتیم رو برداشتم و هر آنچه برای سفر نیاز بود رو 



توش چپوندم. لباس پوشیدم و به سمت بیرون راهی شدم. مادرم که جلوی در اتاقم 
نگران و عصبی نشسته بود با دیدن من که شال و کاله به سر کرده بودم بلند شد.. 

چشماش رو گرد کرد و گفت: کجا داری می ری؟ می خوای منو دق مرگ کنی با 
این کارات؟ آخه این چه بچه ایه من تربیت کردم.. تا من رو سکته ندی دست از 

 برنمی داری؟  این رفتارای عجیبت

بی توجه به صحبتاش کنارش زدم و با قدم های بلند به سمت خروجی خونه رفتم.. 
م پشت سرم می دوید ولی به خاطر کهولت سنی که داشت به قدم هام نمی مادر 

رسید.. از راه پله به سمت خروجی در، پایین رفتم و مادرم که نفسش بند اومده 
بود باالی پله ها روی زانوهاش خم شد و تا در رو باز کردم داد زد: حقا که دختر 

ه چیده باشه گفت باید برگرده  باباتی! اونم پیش پای تو بدون این که براش برنام
کویت... تازه گفته بود می خواد بازنشست بشه.. با این کاراتون شما آخر من رو 

 !سکته می دین

دستم به قفل در بود و در رو نصفه باز کرده رو به مادرم برگشتم و مات از چیزی  
 ..که شنیده بودم گفتم: رفته؟ بابا رفته

پارک کرد باعث شد قدم به بیرون بذارم. امید صدای ماشینی که جلوی در خونمون 
بود.. از ماشینش بیرون اومد و پا تند کرد به سمتم.. با دیدن حال زار من، پرسید: 

 !تو خوبی؟

سرم رو تکون دادم.. مادرم باالی پله ها غمبرک زده با دیدن امید رفت داخل که 
 .روسری به سر کنه

ید و گفت: چرا گوشی رو جواب نمی امید آشفته تر از من دستی روی موهاش کش
دی؟ فکر کردی با این کارهای بی منطقت اوضاع درست می شه؟ االن شال و کاله  
کردی که چی؟ بری جایی که نمی شناسی با آدمهایی که نمی شناسی روبرو بشی 
و یه نفره همه شون رو حریف بشی که حسام رو از دستشون نجات بدی؟ آدمایی  

 داخلی و بین المللی تو هجده سال نتونستن گیرشون بندازن؟که صدتا نیروی پلیس 

 .صداش باال رفته بود و من مبهوت بهش خیره شده بودم



دستش رو عصبی تو هوا تکون داد و انگار من رو بخواد به خودش بیاره داد زد: 
 !اصال عقل تو کله ی تو هست دختر؟! یا مغزتو خر گاز گرفته

ید به سمت پایین راه پله دوید و با دیدن تنش ایجاد مادرم با شنیدن صدای بلند ام
 شده بین من و امید حیران گفت: چی شده چرا داد می زنی؟

امید نفسش رو عصبی بیرون داد و دستانش رو پشت سرش بهم گره کرد. بعد از 
چند لحظه سکوت لب هاش رو بهم فشرد و گفت: اگه با دخترتون این طوری حرف 

 ..ه هرکار خطرناکی می زنهنزنی خودسرانه دست ب

 .انگار کمی آروم شده باشه سرش رو پایین انداخت و عذرخواهی کرد

کوله ام رو به زمین کشیدم و دوباره داخل خونه شدم. امید هم پشت سرم وارد 
خونه شد و در رو پشت سرش بست. به مادرم اطمینان داد که آرومم کنه تا برگردم 

 .م روی پله نشستخونه. بعد از رفتن مادرم کنار 

سرم رو به میله ی کنار راه پله تکیه داده بودم و امید بهم خیره شده بود. با صدای 
آرومی گفت: می فهمم االن خیلی ناراحتی. ولی باید فکرامون رو بذاریم رو هم که  

 کار درست رو بکنیم

 بی حوصله بدون اینکه نگاهش کنم گفتم: دست رو دست بذاریم تا حسام رو نابود
 .بکنن

معلومه که منظورم این نیست ولی با رفتن به یک باره ی تو چیزی درست نمی  -
 شه

اگه راه حلی داری بگو وگرنه نه تو که نگرانی مادرم هم برام مهم نیست. به جون  -
حسام که عزیزترینمه پا می شم می رم فرودگاه با اولین بلیطی که دستم بیاد برم  

 .کویت

ساسی بهش دوختم. عصبی از حرفهام دستی روی موهاش  چشمام رو بدون هیچ اح
 کشید



با یکی از پلیس های بین الملل تماس گرفتم تا اگه رد جایی که حسام رو توش  -
 ..مخفی کردن پیدا کردن بهمون خبر بدن

 پوزخندی زدم

 !همین؟! پس باید یه هجده سال دیگه هم صبر کنم که پیداش بکنن -

 .رو کشید و مانعم شدبلند شدم برم که بند کیفم 

 ..باشه.. باشه.. من تسلیم.. برو ولی بذار منم باهات بیام -

قفل صفحه ی گوشیش رو روشن کرد و گفت: همین االن تو سایت بلیط هواپیما 
 ..می گردم اولین سفر کویت رو پیدا کنم و دو تا بلیط بگیرم

د گفت: سخت نگاهم به گوشیش بود. همون طور که در حال جست و جوی بلیط بو
 بشه برای امروز یا فردا بلیط گیر آورد...برا فردا پرواز هس ولی صندلی خالی ندارن

به ناگاه با چیزی که یادش اومد چشماش برقی زد و با ذوق گفت: بخت باهامون 
 ..یاره من یه آشنای خلبان دارم بهش می گم برا فردا شب برامون بلیط جور کنه

طباش گرفت و بعد از سالم و احوال پرسی بهش گفت  دست برد و شماره ای از مخا
 ..که دو نفر عجله ای می خوایم بریم کویت

گوشی رو قطع کرد و با لبخند کش داری گفت: برای فردا جور کردم! می بینی من 
 !تو همه جا یه آشنای کار راه انداز دارم

 .بی حوصله سری تکون دادم و از پله ها باال رفتم

ن رو تا فردا بریزیم روهم... تو اول برام قشنگ تعریف کن چی می خوای فکرامو -
 ..دیدی و جایی که دیدی چه شکلی بود که راحت تر پیداش کنیم

 !رو بهش کردم و گفتم: بیا تو

... 



وارد اتاقم شدیم و من روی صندلی جلوی آینه نشستم و امید هم اجازه گرفت و 
اووم بدون این که واوی رو از روی تختم نشست. شروع کردم به تعریف کردن دژ 

قلم بیندازم با دقت و حوصله گفتم و اون هم گوش داد. بعد هم دفترچه ای از 
 ..توجیبش در آورد و هر چی گفتم رو نوشت

 فردای اون روز با پرواز فوری به سمت کویت راهی شدیم

با  تاکسی گرفتیم و به هتلی که امید رزرو کرده بود رفتیم. به محض رسیدن، امید
 .پلیس بین المللی که باهاش در ارتباط بود تماس گرفت

دو تا اتاق تک نفره روبروی هم گرفتم. یه ساعتی استراحت کن تا بعد دنبالش  -
 ..بگردیم

 .باشه ای گفتم و داخل اتاقم شدم

روی تخت ولو شدم و حال و حوصله ای برای دید زدن منظره ی بیرون هتل از 
ی نگین رو از تو چمدونم درآوردم و بهش چشم دوختم.. پنجره اش نداشتم.. نامه 

با اون دو نفری که تو دژاوو دیده بودم ارتباط دادم.. پدر من هم تو دژاوو بود با 
این که صورتش رو پوشونده بود ولی می تونستم بشناسمش! با خودم گفتم حتما 

وسا بوده! قراره ردشون رو بزنه و دستگیرشون کنه، به خاطر همین پیش اون جاس
امیدوار بودم به این قضیه ولی ته دلم شور می زد و کمی به این حادثه مشکوک 
بودم.. همه چی دژاوو رو به امید گفته بودم جز دیدن پدرم کنار اون جاسوسا.... 
نه! من به پدرم مطمئن بودم! پدر من هجده ساله دنبال این پرونده اس. شاید 

اس یا شاید هم در حالت خوش بینانه برای متوهم شدم و فکر کردم پدرم اون ج
دستگیریشون اونجا رفته.. االن که بی خبر اومده کویت.. بعد بازنشستگیش.. البد 

 ..نشونه ای ازشون پیدا کرده. چراغی تو ذهنم روشن شد که از جام پریدم

 به سمت اتاق امید رفتم و از پشت در صداش زدم

 امید منم. می شه در رو باز کنی -



ته دستام رو تو هم گره کرده بودم و با انگشتام بازی می کردم.. مطمئن نبودم آشف
 ...که خواب نباشه

در باز شد و در حالیکه دستش رو روی چشمهای خواب آلودش می کشید گفت: 
 چی شده؟

 .مردد بین گفتن و نگفتن سرم رو پایین انداخته بودم

 یف کندر نصفه باز رو کامل باز کرد و گفت: بیا تو تعر

داخلش شدم و در رو بست. خمیازه ای کشید و با خنده گفت: بشین که مثل 
همیشه ات رنگ به رو نداری.. همیشه ی خدا رو به از حال رفتنی! آب پرتقال 

 !میخوری برات بیارم؟

 .بی توجه به سوالی که پرسیده گفتم: توی دژاووم، پدرم هم بود

 امید ابروهاش باال رفت: پدرت؟

 ون دادم: اوهومسرم رو تک

 دست به کمر برد و بهم گفت: و االن داری این رو بهم می گی؟

 ...با معصومیت بهش چشم دوختم: فکر کردم شاید متوهم شده باشم یا... نمیدونم

 شاید جاشون رو پیدا کرده؟ -

 فکر نمی کنم -

 یعنی چی؟ پس اون جا بین اون خالفکارا چی کار می کرده؟ -

 ..یج شدمنمیدونم! خودمم گ -

نامه رو که تو مشتم مچاله کرده بودم به سمتش گرفتم. چشمش رو به دست 
 ..مشت شدم دوخت

یعنی می گی... بابای تو همون جوجه اردک تو داستانه! امکان نداره! پدر تو  -
صادقانه به عنوان مسئول این پرونده چندین ساله دنبالشونه.. این یه ماهی که من 



چطوری از جون و دل مایه گذاشت که پیداشون کنه! مطمئنم باهاش کار کردم دیدم 
 !یه جای کار می لنگه

 با خودم کلنجار رفتم و حرفی که مایل نبودم رو به زبون آوردم

 به پلیس بین الملل بگو رد شماره ی پدرم رو بزنه تا پیداشون کنیم -

 نگران بهم چشم دوخت

 مطمئنی می خوای این کار رو بکنی؟ -

و قورت دادم و با لبخند محوی رو بهش کردم و گوشیم رو به سمتش  آب دهنم ر 
 گرفتم

این شماره تلفن رو تا پشیمون نشدم بگیر و به پلیس تحویل بده! خط دوم پدرم  -
هست.. فقط برای تماس با من و مادرم از این خطش استفاده می کرد.. احتمالش  

 کمه ولی ممکنه با این خط بتونین ردش رو بزنین

 رو ازم گرفت و عینکش رو روی صورتش جابجا کرد گوشی

 فاطمه بد به دلت نده! نیازی نیست به پدرت شک کنی -

من آب از سرم گذشته.. این که به خاطر مشکوک شدنم بعدا پشیمون بشم بهتر  -
 ..از اینه که به خاطر چیزی که دیدم و بی تفاوت ازش گذشتم خودم رو سرزنش کنم

 ..ام خیره بوددلسوزانه به من و حرف

 ..باشه.. شمارش رو می دم به پلیس بین الملل برای رد گیری -

 ممنون -

 با پلیس تماس گرفت و شماره ای که بهش داده بودم رو بهشون داد

بعد قطع کردن رو بهم گفت: تا رد این شماره رو می گیرن می خوای یکم هوا 
 بخوری؟ اینطوری با این فکرا خودت رو نابود می کنی



وت کرده بودم و به زمین زل زده بودم که گوشیم زنگ خورد. تماس از ایران سک
 ..بود

 الو؟ -

 صدای گریانی پشت گوشی مانع می شد از این که متوجه حرفهاش بشم

 الو بفرمائید؟ -

 ..عاطفه ام فاطی -

 ..هق هق کنان ادامه داد: ثنا    

می مردم.. قطعا با حرفی   نه! تو این اوضاع، طاقت اتفاق دیگه ای رو نداشتم! من
 !که االن قرار بود بشنوم می مردم

ناخواسته زبونم به حرفی چرخید که از ته دلم نمی اومد: نگو عاطفه! نمی خوام 
 ...بشنوم..من نمی خوام حرفهات رو بشنوم

بدون اینکه بخوام به حرفش گوش بدم دستم رو بردم که قطعش کنم که از پشت  
 !گوشی داد زد: ثنا مرد

صدای پشت گوشی زیادی بلند بود! و بدون این که رو بلندگو باشه "ثنا مرد" اش 
 .توی فضای اتاق پیچید

 !زیر لب بی طاقت گفتم: گفتم نگو

گوشی از دستم افتاد و خودم هم دیگه صدایی نشنیدم. آخرین چیزی که می دیدم 
 .امید بود که من رو روی تخت می گذاشت و پتو روم می کشید

... 

دونم چند بار کابوس های ثنا و حسام رو تو ذهن خاموشم مرور کردم. چقدر نمی 
از این کابوس ها رو تو بیداری منحوسم دیدم و چه مقدارشون رو توی خواب های 
پریشونم... تنها چیزی که تو این چند ساعت درگیریم با کابوس های بی امانم 

ت به قلبم و تیغه های فهمیدم، روح سیاه و بختک واری بود که چنگ می انداخ



عذابش رو بر بدنم می کشید... در یکی از کابوس های تیره ی وحشتناکم دندون 
های حسام رو دونه دونه می کشیدند و در دیگری دست بر گلوی ثنا می انداختند 
و خفه اش می کردند... هر دو بی جان روی تخت افتاده بودند و من وسط این دو 

هایم فایده نداشت... گویی من بیشتر از آنها به تخت در تقال بودم... ولی تقال
و توان حرکت نداشتم... حتی نامشان در گلویم خشک شده بود و چسبیده بودم 

فریادهایم از سیاه راه تاریک حلقم باالتر نمی آمد... نه می توانستم داد بزنم و نه 
ن وضعیت، اخمی حرکت کنم و نه حتی از رنج دیدن دو تا از عزیزترین هایم در ای

 .... به صورت بیارم.... انقدر فریاد خاموش زدم که از کابوس هایم بیرون آمدم

از شدت عرق سرد، روبالشتیم خیس شده بود. چشم که باز کردم با یک جفت چشم 
  ...نگران روبرو شدم... امید لیوان آب به دست، به تلخی بختم خیره بود

توی کابوس های بختک مانندم محبوس  هایی کهبدون لحظه ای تردید به اشک
 .شده بودند امان دادم به ریخته شدن که صورتم رو از این همه غم بشورند

امید سرش رو پایین انداخته بود و لب به دندان سکوت کرده بود... گریه های بی 
وقفه ام تمامی نداشت... البالی اشک ها به حرف آمدم و من من کنان و شکسته  

  ...ثنا جونمگفتم: ثنا... 

لحظه ای به خاطر بهت و حیرتم به سکوت می گذشت و لحظه ی دیگر با یادآوری 
مرگ ثنا دیوانه وار دستانم رو روی موهای به هم ریخته و بیرن آمده از شالم چنگ 

 ...می زدم

نمی دانم چقدر باید می گذشت که کمی آرام شوم یا اصال مگر می شد آرام شوم... 
بخواد دل داریم بده سرش به زیر بود و هر از چند گاهی سرش رو امید بدون اینکه 

با تاسف تکون می داد... دست آخر از رفتارهای بی ثباتم خسته شد و سرش رو باال 
آورد. عینکش رو روی صورتش جابجا کرد. جعبه ی دستمال کاغذی رو برداشت و 

کمی به دستش به طرفم گرفت.. دستام رو تو هوا تکون دادم که با ضربه ی مح
همراه شد و جعبه از دستش افتاد... صورتش از دردی که به خاطر سیلی من به 
دستش دچار شده بود درهم پیچید و با دست دیگرش دست قرمز شدش رو 

  ...گرفت



گریه ام با دیدن این صحنه به هق هق تبدیل شده بود... خیره به دستش گفتم: 
 معذرت می خوام

 اشکالی نداره سرش رو تکون داد و گفت:

درد دستش که فروکش کرد دوباره جعبه رو برداشت و دستمالی از توش در آورد 
 ...و به سمت صورتم گرفت و شروع کرد به پاک کردن صورت آتش گرفته از اشکم

هیچی نمی گم چون می دونم حرفهای من تاثیری نداره... حتی شاید بیشتر باعث  -
اینکه می دونم االن شرایط روحیت به هم  آزارت بشم فقط یه چیزی می گم اونم

ریخته ولی سعی کن به خودت بیای... ما تا این جا اومدیم اگه دست رو دست 
 ...بذاریم ممکنه خدای نکرده بالیی که سر دوستت اومده سر حسام هم بیاد

همش تقصیر من بود.. مرگ دوستم به خاطر بی توجهی هام بهش بود.. من می  -
  .. و دستشو بگیرم ولی پشت بهش کردم تونستم کمکش کنم

 حرفم رو قطع کرد

االن هم اگه به خودت نیای ممکنه بعدا به خاطرش پشیمون بشی.. به خاطر از  -
دست دادن حسام.. من به خاطر دوستت متاسفم. ولی نباید کسایی که باعث فوت 

به  دوستت شدن رو پیدا کنیم که روحش در آرامش باشه؟ این حداقل کاریه که
 خاطرش می تونی بکنی

حرفاش مثل نمک روی زخم بود. با این که عین حقیقت بود. اینکه حداقل کاری  
 ..که می تونم بکنم پیدا کردن قاتالشه

دلم پر می کشید برای حرف زدن با حسام... اگه االن پیشم بود مرهم زخمام می 
 ...شد

فکر حرفهای حسام باشم   چقدر خودخواه باید می بودم از اینکه توی این شرایط به
 ..که آرومم کنه

 .. از خودم بیش تر متنفر شدم



لیوان آب رو به دستم داد و با چهره ی نگرانش منتظر شد که آب رو بخورم. لیوان 
 ...رو تو دستام گرفتم ولی نمی تونستم بهش لب بزنم

شتر امید لیوان رو تو دستام به سمت صورتم آروم هل داد و گفت: یکم بخور تا بی
 از این خودت رو نابود نکردی

 بی حوصله لیوان رو روی زمین گذاشتم و بلند شدم

 سرنخی پیدا شده از جای حسام ؟ -

 .سری به تائید تکون داد

 .چشمام گرد شد

 !جدا؟ پس چرا نشستی؟-

با حرص گفت: تو که چند ساعته بی هوش رو تخت افتادی و مدام هذیون می  
 ونستم بکنم؟گفتی تو خواب.. چی کار می ت

بلند شد و ادامه داد: رد پدرت رو زدن با همون شماره ای که دادی... االن هم چند 
 .حت محاصره گرفتنشون ولی به دالیل امنیتی نمی تون برن داخلت  ساعتی هست

 .پر از اضطراب بودم

 آب دهانمو قورت دادن و پرسیدم: پدرم چی؟

چیه.. احتمالش هست پدرت سرش رو تکون داد: فعال معلوم نیست قضیه اش 
ازشون سرنخی پیدا کرده باشه و دنبالشون کرده باشه االنم اونجا به دست جاسوسا  

 .... گروگان گرفته شده باشه یا شایدم

 .ادامه ی حرفش رو خورد

 یعنی... ممکنه پدرم جزو جاسوسا باشه؟ -



تفریحی گفتم که هنوز چیزی معلوم نیست. از اونجایی که ساختمونش یک مرکز  -
گردشگریه باید احتیاط کنن و اول اون جا رو از گردشگرا تخلیه کنن که بعدش 

 .بتونن عملیاتشون رو شروع کنن

 .من می خوام برم اون جا -

باشه می برمت به شرطی که اول یه چیزی بخوری. وگرنه به جاش می برمت  -
 !!بیمارستان بهت سرم وصل کنن

 .بخورم باشه ای گفتم و برام غذا آورد تا

 . بعد از تموم شدن غذا آماده شدیم

از هتل خارج شدیم و با ماشینی که پلیس بین الملل در اختیارش قرار داده بود به 
 ..سمت مرکز گردشگری و تفریحی راهی شدیم

از پنجره ی ماشین خیره به زیبایی شهر بودم.. بهار تو این شهر رنگی تر از شهر ما  
پهن کرده بود و خورشید گرم تر از خورشید زادگاهم  گل هاش رو روی سفره ی زمین

 ...به روی مردم این شهر می تابید. زیبایی که جز تلخی برای من و اطرافیانم نداشت

پشت چراغ قرمز و ترافیک سنگینش گیر کرده بودیم که امید رو بهم گفت: اگه 
 ذار... این بزرگاحیانًا دژاوویی دیدی که بتونه بهمون کمک کنه حتما در جریانمون ب

ترین کمکه.. ولی درباره ی اینکه بری داخل. نمی تونم اجازه بدم چون واقعا 
خطرناکه و نیروهای ما بهتر از تو می تونن در این مورد عمل کنن.. هر چند دژاووی 

 ..تو بود که کمک کرد جای اصل کاریاشونو پیدا کنیم

ودم بتونم پشت درهای اون سرم رو به قبول حرفها ش تکون دادم ولی مطمئن نب
 !ساختمون منحوس دووم بیارم

رسیده بودیم. ازدحام جمعیت به قدری بود که جلوی پا رو نمی شد دید و جای 
سوزن انداختن هم نبود. از ماشین پیاده شدیم و به سمت نیروهای امنیتی که مردم 

. ساختمون رو به ترتیب شناسایی می کردند و از ساختمون بیرون می آوردند رفتیم
با سقف شیشه ای و به شکل هرم بود و زیر نور آفتاب درخشان تر به نظر می 



یکی از نیروها به محض دیدن امید بهش سالم کرد و باهاش دست داد.  رسید. 
شروع کرد به زبان انگلیسی وضعیت رو توضیح دادن.. گوشام رو تیز کردم که 

ه زبان بود متوجه حرف هایی متوجه حرف هاش بشم. امید که مسلط تر از من ب
که می زد بود و می تونست خیلی روان باهاش صحبت کنه. بعد تموم شدن صحبت 

 .هاش رو بهم برگشت و گفت: معلوم نیست داخل چه خبره

رو به نمای ساختمون کرد و ادامه داد: می بینی این جا فقط یه مرکز گردشگریه 
خرید هست و یه پارک بازی.. بیش تر برای توریست ها. داخلش چند تا مرکز 

تقریبا جمعیت داخلش کامل اومدن بیرون... جایی که خالفکارها مخفی شدن باید 
 ..یه جایی پایین تر از کف ساختمون باشه

 .بالفاصله با یادآوری دژاوو گفتم: آره.. جایی که من دیدم به نظر زیرزمینی می اومد

 ..باید جمعیت متفرقه بشه بعد -

 .یم بلند شد که امید حرفش رو نصفه قطع کردصدای زنگ گوش

 .با بهت به شماره خیره بودم

   .امید گوشی رو از دستم گرفت و نگاهی به شماره انداخت

 !این پدرته؟ -

بدون این که جوابش رو بدم گوشی رو از دستش گرفتم و به سمت در ورودی مرکز 
م. امید پشت سرم می دویدم. جمعیت رو کنار می زدم و با تمام توانم می دوید

 ..دوید و صدام می زد

 !فاطمه! قرار شد کار غیر معقول نکنی -

نمی دونم اون لحظه ها به چی فکر می کردم.. به این که نمی خوام با واقعیت 
روبرو شم.. یا این که می خواستم به خودم اطمینان بدم پدرم با اون جاسوسا 

نجات می ده.. این که به کی  دستش تو یه کاسه نیست و حتما من و حسام رو
 بیش تر اعتماد دارم؟ این پلیس های خارجی؟ یا به پدرم؟



 به خودم اعتماد دارم؟ یا به امید؟

 ومهم تر از همه این که... چی تو این دنیا خوبه و چی بد؟

 ..این که چطور می شه خوب رو از بد تشخیص داد

م و می دویدم. فرار از دست هر چی که بود همه ی نیرومو تو پاهام جمع کرده بود
امید مثل یک معجزه بود. قطعا یه دختر با جثه ی معمولی مثل من با قدم های  
کوتاهش هرچقدر هم تند باشه نمی تونه از دست کسی مثل امید با جثه ی درشت 

 ..و قد بیش تر از دو مترش فرار کنه

عم شدن. با همه ازش دور شده بودم ولی نیروهای پلیسی جلو روم رو گرفتن و مان
ی زوری که داشتم بهشون لگد زدم ولی دست و پا زدنم بیش تر شبیه تقالی یه 

 .پرنده ی اسیرالبالی دندونهای تیز گربه بود

امید نفس نفس زنان بهم رسید و دستام رو کشید طوری که از نیروهای پلیس جدا 
گرفته بود شدم و روی امید پرت شدم. از خودش جدام کرد. مچ دستام رو محکم  

 .جوری که حس می کردم مچ دستم در حال شکستنه

به شدت عصبی بود. مشت دستام از شدت دردی که امید به مچم وارد می کرد باز 
شد و گوشی که هنوز در حال تماس بود از دستم افتاد. با یک حرکت دستاش رو 

م که  ازم جدا کرد و گوشی رو تو هوا گرفت و جواب داد. بازوشو گرفتم و کشید
گوشی رو ازش بگیرم. فایده ای نداشت. قبل از این که عکس العملی نشون بدم 

 .تماس رو پاسخ داده بود

 .نگران و مضطرب چشم به دهانش دوختم

فاطمه پیش منه..... نمی تونم بذارم باهاش حرف بزنین....... چه بخواین و چه  -
 ..پیداتون می کنن نخواین ما تا این جا اومدیم و تا چند دقیقه ی دیگه هم

 ..ناگهان چهره اش در هم آشفت و گفت: بمب؟! بهتره وضعیت رو از این بدتر نکنین



دندون هاش رو عصبی به هم سابید و به چیزی که پشت گوشی شنیده بود پاسخ 
مثبت داد. بازوم رو گرفت و به سمت پلیسها برد.. گوشی رو روی اسپیکر گذاشت 

 .می تونین ادامه بدینو گفت: االن داره می شنوه. 

 صدای خنده ی دلهره آوری از پشت گوشی بلند شد

گفتم که فقط دخترم رو می تونین بفرستین داخل.. اون بمب هایی که ما فعال   -
 !کردیم زمان انفجارش تا یک ساعت دیگه هست

با شنیدن صدای پدرم زانوهام سست شد ولی تحمل کردم و وزن پاهام رو به زمین 
 .فرستادم

کثی کرد و ادامه داد: نه نه دقیق بگم پنجاه و هشت دقیقه دیگه.. و این بمب م
ها.. به هیچ وجه نمی تونین جاشونو پیدا کنین.. هیچ کدومشون تو کویت نیستن.. 
توی ایران جاسازی شدن.. اونم به صورت پراکنده. کنترل این بمب ها هم مستقیم 

دین نمی شه غیر فعالش کرد.. به دستور من هست و از این مکانی که کشف کر 
برای غیر فعال کردنش باید با افرادم توی ایران هماهنگ کنم. بهترین کار اینه که 
دخترم رو بفرستین داخل و هیچ کس هم باهاش نیاد.. وگرنه اتفاقی که نباید می 

 .افته

پلیس دو زبانه ای که باهاشون بود حرفها رو براشون ترجمه کرد. اندک نور امیدی  
 .ه در دلم به پدرم وجود داشت خاموش شده بودک

پلیس بین المللی که رفیق امید بود لباس ضد گلوله ای تنم کرد. مردد بین فرستادن 
 .و نفرستادن من بودن

لبخندی زدم و رو به امید گفتم: من چیزی برای از دست دادن ندارم. االن هم به 
 ..اختیار خودم می رم داخل

 .ن داد و چیزی نگفتامید سری به تاسف تکو

ازشون جدا شدم و از در بلوری وارد شدم. نفسم رو به زور و نصفه بیرون دادم و 
کمی به خودم مسلط شدم. قدم به داخل گذاشتم. مغازه هایی که همه به رنگ 



سفید یا نقره ای بودند و پر از اجناس شیک ولی خالی از آدم. انعکاس تصویر خودم 
دم ولی این زیبایی بصری فقط ترس اون لحظه ام رو دو رو توی صدها آینه می دی

چندان می کرد. حواسم رو ازشون گرفتم و مستقیم راهم رو طی کردم. صدایی از 
 .جای نامعلوم بلند شد و گفت: مستقیم برو تا به یه آسانسور برسی

 .طبق گفته اش عمل کردم و به آسانسور رسیدم

مان با فشار دادن دکمه ی طبقه ی سیزده در برات باز می شه. داخلش شو و همز  -
 .رو بگو AKWI13 جلوی دکمه رمز

داخلش شدم و دکمه رو فشار دادم و رمزی که گفته بود رو شمرده و با صدای بلند  
 .گفتم

آسانسور با سرعت باور نکردنی شروع به حرکت کرد. جیغ کوتاه بنفشی زدم و روی  
 .کف آسانسور افتادم

شته بودم و چشمام رو بسته بودم. با توقف آسانسور چشمام دستم رو روی قلبم گذا
 .رو باز کردم و منتظر موندم تا دستور بعدیش رو هم بده

از آسانسور پیاده شو و راهرو رو به سمت جلو بیا. به دو راهی که رسیدی از سمت  -
 .چپ برو

ود که رویش  همین کار رو کردم. راهرو همانند دیگر نقاط این مکان پر از آینه هایی ب
گل های نقره ای حک کرده بودند. جرئت نگاه کردن بهشون رو نداشتم. فقط سرم 

 ...رو به زمین انداخته بودم و راهم رو می رفتم

 ..با دیدن صحنه ی روبروم لب به دندان گرفتم و به آرامی واردش شدم

دن اتاقک شیشه ای که حسام داخلش خوابیده بود و سیم و دستگاه هایی که به ب
 .عریانش وصل کرده بودن

به سمتش رفتم ولی راه ورودی بهش رو پیدا نمی کردم. با روشن شدن ال ای دی 
سرم رو به سمتش چرخوندم.. پدرم و یک نفر دیگه با صورت نیمه پوشیده در حال 
صحبت با هم بودند و درباره ی موفقیت آمیز بودن چند آزمایش روی حسام حرف 



دی رفتم ولی خاموش شد. کفش هایم روی کف شیشه  می زدند. به سمت ال ای
ای سر می خوردند و تعادلم رو از دست داده بودم. کفش ها رو درآوردم و مجدد 

 .به سمت اتاق حسام رفتم

نا امید از پیدا کردن راهی برای ورود به اتاقک حسام اسمش رو فریاد زدم. روی 
 .تمشسن زانوهام خم شدم و به آرامی روی کف شیشه ای 

 .با شنیدن صدایی سرم رو به سمت صدا چرخوندم

این مکان سراسر شیشه ای، یک سرش به راهی بود که من ازش اومدم و سر دیگرش 
تاریک راهی بود که می دیدمش ولی توان و شجاعت الزم را نداشتم که به سمتش 

 .برم

یه ی صدا از همین سمت تاریک راه می اومد. بلند شدم رد صدا رو بگیرم که سا
 .سیاه انسانی روی دیوارهای شیشه ای از دور نقش بست

 .وحشت زده چند قدم به عقب رفتم

با دیدن صورت پدرم دستم بی اختیار جلوی دهانم رفت و قطره اشکی روی گونه 
 ...ام لغزید

... 

پدرم همون آدمی نبود که من می شناختم. در پس اون چهره ی همیشه مهربانش 
 .رو می دیدم. بهش زل زده بودم... سکوت کرده بوداکنون تصویر واقعیش 

 .ناگهان قهقهه ای زد که سر جایم میخکوب شدم

دخترم! آیییی آیییی دخترم! ببین که چجوری تو این لحظه با واقعیت روبرو  -
 !شدی

دیوانه وار به اطراف و آینه های دوربرمون نگاه کرد و شروع کرد تک تک خورد 
تی که می زد آینه در جا شکسته می شد و دستش رنگ کردن آینه ها! با هر مش



خون می گرفت. پی در پی و بی وقفه از آینه ای به آینه ی دیگر می رفت و می 
 .شکستش و هر بار خون دستانش بیش تر و بیش تر جاری می گشت

بعد این که کار تمام آینه ها رو ساخت، ابروی پر پشت سفیدش را باال انداخت و 
 .و به سمتم آمد لبخند کجی زد

این آینه ها! فکر کردی حقیقت رو بهت نشون می دن؟! نه خیر دخترم!.... فکر   -
کردی پاکی روح و درستی آدما رو برات منعکس می کنن؟! نه خیررررررررر عزیز 

 !دلم

 ..نه خیر"هایش رو می کشید چون سنگ روی شیشه، بر روی روحم"

ن می جوشید و رگ های پیشانی نفسش رو با حرص بیرون داد. صورتش از خو
 .بلند و چروکیده اش بیرون زده بود

یک آن قهقهه اش به خشم تبدیل شد. بر صورتم فریاد آورد طوری که چشمام رو 
 ..از ترس بستم

چیه؟ مگه این حرف هایی که زدم رو بهت یاد نداده بودم؟ وقتی به دوست  -
اعتماد داری، بهت یاد پلیست امید، مشکوک شدم و معصومانه بهم گفتی بهش 

 ندادم مونده تا بتونی آدما رو قضاوت کنی؟

چشمام رو با حرص گشودم. ابروهایم از خشم و ناباوری به هم گره خورده بود. رو 
 ...به پدرم گفتم: بابا؟! می فهمی چی می گی؟! تو پدرمی! بابامی... بابا

اعتماد نکنم دیگه اصال دستم رو آشفته روی سرم کشیدم و ادامه دادم: اگه به پدرم 
زندگی چه معنی میده؟ بچه ای که باباش رو باور نداشته باشه؟! شما همین رو می 
خواستین؟ این همه راه رو تو این هجده سال اومدین که بهم ثابت کنین حتی به 
پدرم هم اعتماد نکنم؟ به کسی که با دستای پر از محبتش من رو بزرگ کرده؟ به  

 !رو بهم بخشیده؟کسی که معنی زندگی 



پدرم لحظه ای بعد گفتن این حرفام تبدیل به بابای مهربونی شد که می شناختم. 
صورت برافروخته اش اکنون فقط غمگین بود و با ناراحتی چشم به چشمانم دوخته 

 ...بود

کدوم رو باید باور می کردم؟! پدر محکمم که مثل کوه همیشه پشتیبان و مشوقم 
 قه ای که تمام بیست و سه سال عمرم رو زیر سوال برده بود؟بود؟ یا این چند دقی

 ..بابا! فقط بهم بگو همه ی اینا دروغه.. بعدش برگردیم خونه.. مامان منتظرمونه -

 .با التماس بهش خیره شده بودم که سکوت کرده بود

 .ناگاه چشمم به جان بی روح حسام افتاد

پا به سمت پدرم رفتم. از پاهایش  بی اراده به روی زمین افتادم و چهار دست و 
 ..گرفتم و شروع کردم به گریه والتماس

تو رو خدا بابا! برام مهم نیس چی کار کردی! فقط بذار من و حسام از این جا بریم.. -
 ...جون من به جونش بستس

 .گریه هام شدت گرفته بود و خون درون رگهایم رو به جوش آورده بود

یاد ادامه دادم: ازت متنفرم! تو بابایی که من می پاهایش رو ول کردم و با فر
 ..شناختم نیستی.. تو یه آدم پست و خودخواهی که زندگی خیلیا رو نابود کردی

نفس هایم رو سریع و بی حساب بیرون می دادم. تعادل روحیم از دست رفته بود. 
 .دوباره توجهم به حسام و سیم های وصل تنش افتاد

ی گفتم اشتباه بود.. اصن نمی خوام بدونم چی کار کردی و غلط کردم بابا! هر چ -
چرا با زندگی من و یه عالمه آدم دیگه بازی کردی... فقط حسام رو از این وضعیت 

 ...درش بیار

بلند شدم و شونه هاش رو گرفتم. می تونستم قطره های اشک پشت چشماش رو 
بود.. به چشماش که خیره ببینم که حلقه زده بود ولی به زور خودش رو نگه داشته 



به زمین بود زل زدم و گفتم: اصال جون من رو بگیر و بذار حسام زنده بمونه.. اگه 
 !اون بمیره منم می میرم

پدرم گویی تحملش سر شده باشه.. در آغوشم کشید و با گفتن معذرت می خوام 
گرد اخل جیب شلوارش برد و با بلند شدن صدای گلوله چشمانم  د  دست به اسلحه

 ..شد و در آغوش همدیگه آروم آروم به کف زمین افتادیم

.... 

من مونده بودم و هزار تا سوال بی جواب و پدرم که جای رد گلوله روی شقیقه اش 
بود و صورتش غرق خون شده بود. بهت زده به صورت بی جون پدرم خیره بودم. 

ف این جا حس می  صدای آژیر بلند شده بود. کوبیده شدن پای پلیس ها رو از سق
کردم.. صداهای ناواضحشون که در تالش بودن راهی به این مخفی گاه پیدا کنن 

 ..شنیده می شد. بی توجه بهشون دست بردم به جای گلوله.. ناباورانه لمسش کردم

نمی دانم چند ساعت در آن حال بودم و پلیس هایی که هنوز راهی به این مکان 
 ...یشان رو از این زیرزمین بلوری می شنیدمپیدا نکرده بودند و من همهمه 

 ..آخر سر، طناب آسانسور رو پاره کردن تا با سقوط آسانسور راه این جا رو پیدا کنن

 صدای منعکس شده ی امید از هزاران آینه شکسته و نشکسته به گوشم می رسید

 !فاطمه! فاطمه!.... آقای نوری -

اتاق شیشه ای اومدن. با دیدن وضعیت امید و پشت سرش چند تا نیروی امنیتی به 
 .بهم ریخته ی اتاق امید لحظه ای مکث کرد و بعد به سمتم دوید

 .وحشت زده به من و پدرم که توی آغوش دستام جون داده بود نگاه می کرد

 ..رو بهم کرد و اسمم رو به زبون آورد

 ...!فاطمه -



اکجا آباد ختم می شد بی رمق انگشت اشاره ام رو به سمت تاریک راهی که به ن
گرفتم. مسیر انگشتم رو دنبال کرد و به چند تا از پلیس ها دستور داد که از اون 

 .مسیر برن

 .به یکی از همکارهاش هم گفت که با آمبوالنس تماس بگیرن

 .کتش رو در آورد و روی صورت پدرم انداخت

شده بودند دستام به خاطر این که چند ساعت زیر سر پدرم مونده بودن بی حس 
 ..با این حال نمی خواستم که از پدرم جداشون کنم

امید کنارم، آن فضای یخ زده ی سفید و پر شده از خرده شکسته های هزار آینه را 
 .به تماشا نشست تا آمبوالنس برسه

با اومدن چند تا آمبوالنس پدرم و حسام رو داخلشون کردن. من هم داخلش 
ی آمبوالنس سپرد و رو بهم گفت: من باید با همکارام نشستم. امید من رو به راننده 

برم تا جایی که مخفی گاه بهش می رسه رو پیدا کنیم و هم چنین مدارک و شواهدی  
 ..که از این جا بتونیم رو گیر بیاریم. ببخشید تو این حال تنهات می ذارم

بست و  جوابی ندادم و اون هم انتظار پاسخ گویی ام رو نداشت. در آمبوالنس رو
 .رفت

.... 

 یک هفته بعد

جنازه ی پدرم رو با هزار مکافات و با پیگیری های امید به سفارت ایران تحویل 
 .دادن

مادرم با شنیدن خبر مرگ پدرم سکته ی ناقصی کرده بود و تو بیمارستان بستری 
بود. دکترش گفته بود به طور موقت از کمر به پایین فلج شده ولی برگشت پذیره. 

ند همه ی حقیقت رو به مادرم نگفته بودیم. با شوکی که بهش وارد شده بود هر چ
بعید می دونستم بخوام براش توضیح بدم تو این سالهای زندگی مشترکشون پدرم، 

 ..چه دروغ بزرگی بهمون گفته



به خاطر این که مدت طوالنی به عنوان نمونه ی انسانی آزمایشهای جاسوسی از 
وضعیت خوبی نداشت و توی کما بود. به نظر می رسید  حسام استفاده شده بود

اثرهایی روی مغزش هم گذاشته ولی تا بیدار شدنش مجبور بودیم منتظر بمونیم تا 
 .ببینیم موقع به هوش اومدنش چه واکنشی نشون می ده

پدر حسام و لی لی ،زن بابای حسام، ناپدید شده بودند. دنباله ی مخفی گاه کشف 
به بن بست خورده بود و پلیس های بین الملل نتونسته بودن  شده تو کویت هم

 .مدرکی از اون جا گیر بیارن

دستگاه های وصل به حسام هم، همه هک شده بودند و اطالعات داخلشون از 
 .دست رفته بود

بمب هایی که پدرم در موردش صحبت کرده بود بی سرو ته بودن و هیچ جایی از 
مشکوک به بمب گذاری، اثری از بمب توشون پیدا مراکز سیاسی و یا دانشگاهی 

نشده بود و به نظر می اومد نقشه بوده باشه که پدرم بخواد باهاش من رو باهاش 
 ..بکشونه داخل اتاق شیشه ای و یه جور رد گم کنی

من یک پام توی سفارت خونه بود برای کارهای اداری مربوط به پدرم و یک پام 
 .امبیمارستان پیش مامان و حس

امید سعی می کرد تا جای ممکن کنارم باشه و وضعیت روحیم رو خوب می 
 .دونست

من اما... فکر می کردم همه ی این ها خواب باشه.. شب و روز و ثانیه به ثانیه، به 
خودم تلقین می کردم همه ی این اتفاقا کابوسه و قراره یه روزی ازش بیدار بشم.. 

س، از این متنفر بودم که پدرم بدون توضیح بیش تر از هر چیزی توی این کابو
دادن، حتی به اندازه ی یک جمله، حتی شده یک کلمه حتی یک حرف.... تنهامون  

 ...گذاشت

 .یک شب با عاطفه قرار گذاشتم و سر خاک ثنا رفتیم



خبر پدرم هنوز رسانه ای نشده بود و عاطفه مثل مادرم در این حد می دونست که 
 ..پدرم فوت شده

البالی قبرها رد شدیم و در روشنایی اندک نزدیک به تاریکی به هنگام غروب، سر از 
 ..قبر ثنا رسیدیم

گل های طبیعی که با خودم به سر قبرش آورده بودم رو روی مزارش گذاشتم و 
 ..شروع کردم به شستنش.. آرام و بی صدا

 .عاطفه از ته دل می گریست و من خیره به مزارش بودم

صدای رسا و بلند قرآن خواندم تا هم روح ثنا آرام بگیرد هم تسلی  کمی برایش با
 .خاطر عاطفه شود

 ..بلند شدم و رو به عاطفه گفتم تنهایی بر می گردم

عاطفه هم بلند شد و در حالی که اشک چشمانش رو با گوشه ی شال مشکی اش 
 ..پاک می کرد گفت: منم باهات میام نمی تونم این طوری تنهات بذارم

 رم رو تکون دادم و انگشتای دستش رو با دستم گرفتمس

 ...نه عاطفه بشین با ثنا حرف بزن که آروم بشی.. حال تو از من بدتره -

 ..مطمئن باش حرف هات رو می شنوه

لبخند محوی زدم و دست روی شانه اش گذاشتم و بدون اینکه مهلت جواب به  
 ..عاطفه بدم مسیرم رو گرفتم و برگشتم

 ..ین بود و روحم تهیسرم سنگ

 .تاکسی گرفتم و به سمت بیمارستان رفتم

 ..صدای گوشیم بلند شد. امید بود

 الو؟ بله امید؟ - 

 ..سالم.. کجایی؟ از سر قبر دوستت ثنا بر می گردی؟ صبر کن میام دنبالت - 



بی حوصله چشمام رو بستم و گفتم: دوباره عاطفه فضولی من رو کرده؟ من  
م دارم میام بیمارستان.. الزم نیست نگران باشی. بالیی سر خودم خوبم... االن ه

 ..نمیارم. فقط دوست دارم تنها باشم

 ...قطع کردم و سرم رو به پشتی تکیه دادم

.... 

 خانوم رسیدیم پیاده نمی شین؟ -

 .ببخشید حواسم نبود -

 .کرایه رو حساب کردم و داخل بیمارستان شدم

امید که روی صندلی های انتظار نشسته بود با دیدنم به سمت اتاق مادرم رفتم و  
 .بلند شد و به طرفم آمد

سرم رو به سمت صورت کشیده اش بلند کردم. به خاطر قد و هیکلش مجبور بودم  
گردنم رو به سمت باال خم کنم. به چشماش زل زدم و با جدیت گفتم: امید کاش 

سرم بر نمی داری؟!... من من رو به حال خودم بذاری و ولم کنی. چرا دست از 
 ..خودم می تونم از پس مشکالتم بر بیام

چرا لج بازی می کنی دختر؟ تنها باشی که چی بشه؟ همه ی سالهایی که پدرت  -
بهت دروغ گفته رو برگردونی؟ همه ی سازمان هایی که پدرت و زیردستاش توش 

مردن رو دوباره ک تک کسایی که ت جاسوس تربیت کردن رو از این آدما پاک کنی؟ 
 ...زنده کنی؟ یا حال مادرت رو بهتر کنی؟

نفسش رو با حرص بیرون داد و بدون تردید ادامه داد: یا این که حسام رو به قبل 
 از آزمایش هایی که روش انجام شده برگردونی؟

پوزخندی به حرف هاش زدم. شنیدن این حرف ها از کسی مثل امید که فقط چند 
باهاش می گذشت غیر قابل باور نبود.. من به همه بی اعتماد  ماه بود از آشناییم

شده بودم.. امید که سهل بود! من اعتمادم رو نسبت به تک تک اطرافیانم از دست 
 ..داده بودم.. حتی جمالتی که امید به زبان آورد هم من رو نمی رنجوند



 .سری به تاسف تکون دادم و از کنارش رد شدم

وجه زخم حرف هاش شده باشه دستی روی موهای آشفته امید که گویی تازه مت
 ..اش کشید. به سمتم برگشت و آروم گفت: ببخشید

بی توجه بهش در اتاق مادرم رو باز کردم و به سمتش رفتم. آروم خوابیده بود.  
 پیشش نشستم و دستش رو گرفتم

شیم.. می  مامان جونم. قول می دم یه روز دو تایی با هم از این کابوس بیدار می -
فهمیم همش یه خواب مسخره بوده.. اون موقع هر شب میام پیشت.. باهات حرف 
می زنم.. با ذوق و شوق اتفاقایی که تو دانشگاه افتاده رو برات تعریف می کنم.. 
بعد دوتایی با هم منتظر بابا می مونیم.. بابا از سفر کاریش بر می گرده با کلی 

می دوم و تو هم ده جور غذایی که درست کردی سوغاتی رنگارنگ.. من به سمتش 
رو براش رو سفره ای که پهن کردی می ذاری.. تا آخر عمرم کنار هردوتون می 

 ...مونم.. قول می دم.. قول قول قول

به صورتش که هنوز غرق خواب بود خیره شدم.. دستمالی برداشتم و صورتش رو 
 .پاک کردم

خند به لب دستگیره ی در رو محکم تو دستش با باز شدن در به سمت پرستاری که لب
 .فشار می داد برگشتم

 .مژده بده آقا حسام بیدار شدن! شما برین من کنار مادرتون هستم -

بلند شدم و بدو به سمت اتاق حسام دویدم. خدا رو شکر هر دو رو توی یه 
 .بیمارستان بستری کرده بودیم و مشکلی از بابت رسیدگی به هر دو نداشتیم

 ..ا تند کردم و پله ها رو یکی در میون کردم تا به سمت طبقه ی حسام برمپ

 .در اتاقش باز بود و دکتری باالی سرش داشت وضعیتش رو معاینه می کرد

نگاهم به سمت حسام چرخید که چشماش باز شده بود و به نقطه ای روی سقف 
 .خیره بود



ه.. ولی واکنش درستی به دکتر با دیدن من رو بهم گفت: عالئم حیاتیش پایدار 
محیط اطرافش نشون نمی ده. نیاز هست مجدد چند تا آزمایش و اسکن مغزی  

 ..گرفته بشه

 من می تونم کنارش باشم؟ -

 !بله حتما. شاید به شما واکنش درستی نشون بده -

 ...آروم به سمتش رفتم

.... 

 ...!حسام -

تم و در گوشش گفتم: صداش زدم ولی همون طور به سقف خیره بود. کنارش نشس
 ..منم سولمیتت

چشم هام رو بستم تا بتونم روی احساسی که االن داره تمرکز کنم. قلبش به گرمی 
 .می تپید و گویی یه دنیا حرف برای گفتن داشت

قطره اشکی از چشمش روی گونه اش لغزید. صدام رو می شنید ولی نمی تونست 
 ..جوابی بده

 ..ببین چی به روزت آوردن -

 .آن دستم رو گرفت که با تعجب به صورتش خیره شدم یک

می تونستم بفهمم داره تمام تالشش رو می کنه که صورتش رو هم تکون بده. چند 
باری به آرامی پلک زد و صورتش رو به سمتم چرخوند. لبخند محوی روی لبانش 

 .بود

 !می کنهلبخندش رو پاسخ دادم و رو به دکتر گفتم: آقای دکتر! داره بهم نگاه 

 .دکتر پشت سرم بود. برگشت و با تعجب مجدد معاینه اش کرد

 !عجیبه -



رو بهم گفت: سعی کنین بیش تر باهاش ارتباط بگیرین که بهبودیش سریع تر پیش 
 .بره

 .چشمی گفتم و دکتر من رو با حسام تنها گذاشت

 .رو به حسام کردم که خیره بهم بود

م ببینمت.. مطمئنم خیلی زود کامال به حالت باورم نمی شه دوباره می تونم سال -
 .عادی بر می گردی

لب هاش رو تکون داد که حرفی بزنه. آرام و زیر لب چیزی می گفت که من متوجه 
 ..نمی شدم

 ..نزدیک سرش رفتم و به دقت گوش دادم

 ..پدرت... بی گناهه -

نشنیدم چی؟ درست  -چشمانم از تعجب گرد شدند و بالفاصله بهش چشم دوختم. 
 !حسام

گویی حسام هم معذب از فاصلمون باشه چشماش رو بست و دوباره خیلی آروم با 
 .صدایی که به سختی شنیده می شد گفت: پدرت بی گناهه

 ..سرم رو چند باری تکون دادم و گفتم: امکان نداره

ادامه دادم: پس اون کسی که خودش رو کشت کی بود؟ اصال بابای من اون جا 
 کرد؟چی کار می  

حواسم از حسام پرت شده بود. نمی دونم چند دقیقه درگیر حرفی که حسام زد 
بودم که متوجه به هم خوردن صدای ضربان قلبش نشدم.. چند تا پرستار و دکتر 

 .به اتاق اومده بودن

 پرستاری با دستش شونه ام رو تکون داد و من رو به خودم آورد

 وضعیت بیمار رو؟ خانوم بفرمایین بیرون مگه نمی بینین -



 .بالفاصله متوجه دکتری شدم که داشت با دستگاه به حسام شوک وارد می کرد

 !رو به پرستار گفتم: حسام! چی شده؟

پرستار بدون اینکه جوابم رو بده من رو بلند کرد و به زور به سمت بیرون اتاق  
 .کشید

طبیعی دکتر  از شیشه ی اتاق نگاهشون کردم و با به جریان افتادن ضربان قلب
خیالش آسوده شد. بیرون اومد و بهم گفت: شما هم وضعیتتون نرمال به نظر نمی 

 آد. چرا ماتتون برده بود داخل اتاق؟

 ..سرم رو تکون دادم: اصال نفهمیدم کی این اتفاق افتاد

 لب پایینم رو به دندون گرفتم و ادامه دادم: حالش خوب نمی شه؟

ره.. یه مدت زمان می بره که به حالت عادی برگرده تا می بینین که فعال ثبات ندا -
وقتی اثر شوک هایی که توی آزمایش ها بهش وارد کردن از بین بره.. خدا رو شکر 
از لحاظ مغزی آسیب ندیده.. سی تی اسکن مغزی رو که گرفتیم و نتایجش آماده 

 .شد بیاین اتاقم تا بهتون توضیح بدم

 چشم -

ران به داخل اتاق خیره بودم ولی حواسم بیش تر از حال از کنارم رد شد و من نگ
 ...حسام به حرفی که درباره ی پدرم زد بود

مجدد حدود ده روز توی کما رفت. وضعیت قلبش به هم ریخته بود. طبق حرف 
 ...های دکتر دچار آریتمی شده بود و نیاز به ضربان ساز قلبی داشت

ه بودم. بعد تموم شدن نمازم بیرون اومدم برای نماز به نمازخونه ی بیمارستان رفت
و امید رو دیدم که روبروم ایستاده. این ده روز ازش خبری نبود. جلو رفتم و سالم 

 .دادم

 .جواب داد: سالم. باید درباره ی پدرت باهات حرف بزنم

 در حالیکه آستین مانتوم رو درست می کردم گفتم: سرنخی پیدا کردین؟



 .دادسرش رو به تائید تکون 

 .باشه. بریم محوطه برام توضیح بده -

 .قدم هام رو باهاش تنظیم کردم و راه افتادیم. روی نیمکتی توی محوطه نشستیم

 .عینکش رو درآورد و رو بهم برگشت. تصویری از توی گالری گوشیش نشونم داد

 .گوشی رو ازش گرفتم و روی تصویر زوم کردم

د و با انگشتش به عکس توی گوشی اشاره  امید گوشه ی دیگه ی گوشی رو گرفته بو
 .کرد

این دو نفر رو ببین.. روزی که دنبال پدرت تا مخفی گاه شیشه ای توی کویت  -
 .رفتیم. دو نفر مشکوک و با هویت جعلی از کویت به انگلیس رفتن

 خوب؟ -

 ..زوم کرد رو دست خانومه

 !این آینه جیبی توی دستش رو ببین -

 ..م متوجه نشدمروش دقیق شدم ولی باز 

 ناخودآگاه خنده ی کوتاهی از سر این که هیچی از حرف هاش سر در نمیارم کردم

امید واضح بگو خوب.. بیست سوالی می پرسی ازم؟ شما پلیسی شم جنایی داری  -
 !من که نیستم

پوفی کشید و گوشی رو از دستم گرفت. با انگشت چند ضربه ی محکم به نقطه ای  
 .د زدکه بهم نشون می دا

این جا دختر! اینی که برق می زنه شبیه آینه هایی نیست که تو اون اتاق شیشه  -
 ای دیدی؟

طرح گل های نقره ای روی آینه ها یادم بود. دو تا گل که به صورت خمیده از ریشه 
 .نوشته بود KW و گلبرگ بهم وصل بودند و وسطشون



 ..ن آینه هاستاین تصویر که ناواضحه ولی به نظرم آره! شبیه او -

 گوشی رو گرفت و تصویر دیگه که واضح شده ی همون عکس بود رو نشونم داد

 !این تصویر رو با نرم افزار واضح کردیم. طرحش دقیقا همونه -

ابروهام رو باال انداختم و گفتم: خوب البد از اون مرکز توریستی خرید کردن! این  
 !که مورد مشکوکی نداره

ط تو آینه های زیرزمین شیشه ای پیدا شدن. تو هیچ مرکز این طرح آینه ها فق -
 .خریدی این طرح آینه وجود نداشته

 یعنی این دو نفر زیردستای پدرم بودن که همون روز فرار کردن؟ -

سرش رو تکون داد و گفت: آره. پدر و زن بابای حسام.. احتماال پدرت خواسته اون 
 !رار کننروز حواسمون رو پرت کنه تا این دو نفر ف

نگاهم رو به زمین دوختم و با یادآوری حرفی که حسام بهم زد مردد گفتم: راستش 
 .حسام اون روزی که برای چند دقیقه به هوش اومده بود بهم گفت پدرم بی گناهه

 امید چشماش گرد شد و گفت: چی؟ چرا همچین چیزی رو بهم نگفتی؟

 ..باره رفت تو کمامطمئن نبودم درست شنیده باشم! بعدش هم که دو -

 .آشفته دستی روی موهاش کشید

اون آینه هایی که پدرت شکسته در حقیقت وسیله هایی بودن برای ردیابی که  -
به هر جاسوس تربیت شده یکی از همین آینه ها می دادن.. یه جور نماد 
سازمانشونه. شکستن اون آینه هام حتما دلیلی داشته. شاید برای این بوده که 

 .ردشون رو بزنیم نتونیم

رو بهش گفتم: ممکنه پدر و زن بابای حسام همه ی این نقشه ها رو چیده باشن  
 که ما رو فریب بدن؟

احتمالش هست ولی دلیل کاری که پدرت کرد رو نمی فهمم. چرا آینه ها رو  -
 ..شکسته؟ چرا بهمون دروغ گفت.. چرا



 .حرفش رو قطع کرد

بود. سر درد شدیدی داشتم. عصبی رو به صورت خونی پدرم جلوی چشمم اومده 
 !امید گفتم: چرا این دو نفر رو پیدا نمی کنین؟ نباید پیدا کردنشون سخت باشه که

متاسفانه ردشون رو پیدا نمی کنیم. سابقه ی تغییر چهره ی حرفه ای رو هم بهش  -
اضافه کنی یه مدت طول می کشه که بشه پیداشون کرد. هر چی مدرک بوده هم 

 ..خودشون بردنبا 

 .به نظرم حسام بیدار بشه حرف های زیادی برا گفتن داشته باشه -

 .اوهوم-

بلند شدم که ازش خداحافظی کنم. به دنبالم بلند شد و رو بهم گفت: یکم استراحت  
 .کن. من امروز رو پیش مادرت و حسام می مونم

نگران چیزی  دفعه ی قبل هم گفتم خودم از پس این کارا بر میام. نمی خواد -
 .باشی

امید صداش رو کمی باال برد: آخه قیافه ی خودتو تو آینه دیدی دختر؟ می خوای 
 !خودتو نابود کنی راه های دیگه ای هم هست

 .سرم رو با پوزخندی تکون دادم

 !تو عوض نمی شی -

دستاش رو به تسلیم باال آورد: باشه ببخشید! می دونم زبونم نیش داره و تلخه ولی 
لج بازی می کنی خونمو بدجور به جوش میاری! چرا نمی فهمی من چقدر  وقتی

 !نگرانتم

 .چشماش رو بهم دوخته بود

آب دهانمو قورت دادم و سرم رو پایین انداختم و ناخواسته گفتم: من... نمی تونم 
 !به کسی اعتماد کنم! حتی تو



اد داری. حتی به خیلی خوب! پس بذار به عاطفه بگم بیاد پیشت! به اون که اعتم -
عاطفه هم اجازه نمی دی بیاد بیمارستان! یا فامیل نزدیک ندارین که بخوای کنارت 

 !باشه؟

 ..نمی خوام -

خنده ی عصبی کرد و گفت: باورم نمی شه.. داری با کی لج می کنی؟ من که آشکارا 
دارم بهت کمک می کنم. همه ی سعیمو دارم می کنم این پرونده ی لعنتی بسته 

 !بشه

 نفسم رو با حرص بیرون دادم

 .باشه می تونی بمونی. ولی من هم جایی نمی رم -

صدای گوشیم بلند شد. پرستاری بود که از حسام مراقبت می کرد و باهاش صمیمی 
 شده بودم. جوابشو دادم

 .بله؟.. جدی؟ االن میام -

 !گوشی رو قطع کردم و رو به امید گفتم: حسام به هوش اومده

... 

 با دیدن من لبخندی زد و به سمتم اومد پرستار 

 !وضعیت هوشیاریش خیلی بهتر از دفعه ی قبله -

 .دستاش رو به گرمی گرفتم و تشکر کردم

به سمت اتاقش رفتم. با دیدنم سعی کرد بلند شه بشینه که دکتر مانعش شد. به 
 :سمتم اومد و گفت

ی از رگ های قلبیش هنوز قلبش مشکل داره. الزمه رو قلبش عمل انجام بشه ویک
سوزونده بشه تا بی نظمی های قلبی تا حدودی رفع بشه. عالوه بر قلب ریه هاش 
هم مشکل پیدا کردن. نیاز به اکسیژن اضافی داره و تا وقتی تنفسش عادی نشه 

 .نمی تونه از تخت بلند بشه. ولی احتمال این که مجدد بره توی کما کم شده



 نم. می تونم باهاش حرف بزنم؟خدا رو شکر آقای دکتر. ممنو -

بله ولی مثل دفعه ی قبل بهش فشار نیارین. نیاز به آرامش داره تا بدنش به  -
 .درمان جواب بده

 .چشم -

 .به سمتش رفتم و امید هم پشت سرم داخل اومد

... 

حسام ماسک اکسیژنش رو درآورد و بهمون سالم داد. فوری جلو رفتم و ماسک رو 
 .روی صورتش گذاشتم

 .مگه دکتر نگفت نیاز به اکسیژن داری؟ نمی خواد چیزی بگی فعال استراحت کن -

 ..امید جلو اومد و به تائیدم گفت: آره حسام جان. به خودت فشار نیار

 ..از زیر ماسک گفت: آینه

امید جلوتر اومد و چهره ی پر از سوالش رو به حسام دوخت. با خودش کمی کلنجار 
 .دن از حسام نشدرفت و راضی به سوال کر 

حسام رو به امید ادامه داد: اون آینه ها بهشون ردیاب وصله. باهاش می تونین 
 ..جای پدر و لی لی رو پیدا کنین.. پدر فاطمه بی گناهه

 .طاقت نیاوردم و پرسیدم: بیش تر توضیح بده حسام

مگه امید که به نظر درباره ی حال حسام نگران تر از من بود جلومو گرفت و گفت: 
 !نشنیدی دکتر گفت باید استراحت کنه. نباید با این سواال بهش فشار بیاریم

 حسام آروم سرش رو به نفی تکون داد

 .ایرادی نداره -

 چشمای عمیقش رو بهم دوخت و دستش رو به سمت گونه ام آورد

 ..این مدت چقدر اذیت شدی!.. ببخش منو سولمیتم که تنهات گذاشتم -



 .گذاشتمدستم رو روی دستش  

 .نه عزیز دلم. تو همیشه پیشم بودی. مگه می شه روح ما دو تا از هم جدا باشه -

هر دژاوویی که این مدت دیدی منم می دیدم.. وقتی تو دژاوو دیدمت که تو اتاق  -
شیشه ای به دیوار مشت می کوبی و صدام می زنی، از این که نمی تونستم از رو 

 .متخت بلند شم از خودم بیزار بود

 با تعجب بهش چشم دوختم

 مگه تو بیهوش نبودی اون مدت؟ -

 سرش رو تکون داد

نه! نیمه هوشیار بودم.. به خاطر شوک هایی که بهم وارد کرده بودن و اطالعاتی   -
که با تراشه توی چند جا از سرم جا گذاری کرده بودن تا بعد بتونن ازم به عنوان 

با همه ی جاسوسای تربیت شدشون انسانی که مطیعشون بشه استفاده کنن. 
 ..همین کار رو کردن. در واقع می خواستن به یه ربات انسان نما تبدیلم کنن

 یعنی اون تراشه ها هنوزم تو سرت هستن؟ -

دستش رو به سمت گردنش برد و سرش رو به سمت مخالف من خم کرد و نقطه 
 .ای روی گردنش رو با انگشتش نشون داد

اشه.. جایی که کار گذاشتنش.. ولی وقتی پدرت ردشون رو زد باید همین جاها ب -
 .همه شو از سرم خارج کردن. نمی خواستن مدرکی جا بذارن

 نفسم رو به سختی بیرون می دادم

 !پدرم؟ -

سرش رو با تاسف تکون داد: آره.. ولی با نقشه، پدرت رو با جون تو تهدید کردن و 
و درواقع مهره ی اصلی این باند جاسوسی گفتن اگه خودشو یکی از اون خالفکارها 

جا بزنه کاری باهات ندارن.. من رو هم با خودشون نبردن چون فکر می کردن 



آزمایش هاشون رو من جواب داده و من عمال بدون نیازی به اون تراشه ها هم به 
 .ربات جاسوسیشون تبدیل شدم

 پس چطوریه که بالیی سرت نیومده؟ -

خاطر تو سولمیتم. همه ی احساسایی که تو دژاوو داشتی لبخندی زد و گفت: به 
 !به منم منتقل می شد. قلب مهربون تو بود که منو سرپا نگه داشت

 !لبخند محوی زدم: شوخی می کنی؟ مگه می شه؟

حقیقت اینه که تا وقتی با تو دژاووی مشترک داشتم هوشیاریم کامل از دست  -
ت می شنیدم هر چند تظاهر به بی هوشی  نرفته بود. حرف هاشون رو تو اون وضعی

کامل می کردم. همون اوایلی که تراشه رو روم کار گذاشته بودن رمز غیرفعال 
سازیش رو ازشون شنیدم. مواقعی که نبودن تراشه روغیرفعال می کردم و مجدد 
وقتی سراغم می اومدند فعالش می کردم. در واقع کنترلی که می خواستن ازم تو 

 ..ن رو خودم تو دستم گرفتمدستشون بگیر

 مگه زیر نظرت نگرفته بودن؟ -

با غمی که تو چشماش می دیدم جواب داد: اون کسی که من رو به این وضعیت 
انداخته بود پدرم بود. بعضی وقت ها دلش به حالم می سوخت و سی سی تی وی 

کارش   ها رو غیر فعال می کرد و به همه ی زیردستاش دستور می داد تنهام بذارن.
احمقانه بود ولی شاید ته دلش می خواست کمکم کنه و ... شاید حتی از این که 

 ..رمز تراشه ها رو غیرفعال می کردم خبر داشت

نفسش رو با ناراحتی بیرون داد و ادامه داد: نمیدونم! شاید همین کار هم نقشه 
 !بوده

ایاته. یه سایت دارک رو به امید کرد و گفت: لی لی ،زن بابام، مهره ی اصلی این جن
 .وب گسترده تو کویت و لندن دارن. می تونم به پلیس فتا کمک کنم واردش بشن

 !حتما! لطف بزرگی بهمون می کنی-

.... 



دو هفته ای به عمل قلب حسام مونده بود. کنارش نشسته بودم و منتظر امید 
ام بهش اشاره  بودیم که با یکی از پلیس های فتا بیان و درباره ی دارک وبی که حس

 .کرده بود اطالعات بگیرن

امید لپ تاب به دست داخل شد و همکارش هم پشت سرش اومد. بلند شدم و 
 .سالم دادم. لپ تاب رو ازش گرفتم و روی میز استراحت جلوی تخت حسام گذاشتم

وارد شدن به دارک وب کار خیلی سختی بود. این سایت هم که سال ها بدون اینکه 
ت می کرده ولی ته دلم روشن بود که حسام بتونه به پلیس فتا  هک بشه فعالی

 .کمک کنه که سایت رو هک کنن

پر از اضطراب بودم و خیره به صفحه ی لپ تاب.. خرده معلوماتی که از دارک وب 
داشتم این بود که ورود بهشون سخته و عمال برای افراد عادی غیر ممکنه. 

مخدره یا پر از فیلم هایی هست که قتل محتواشون هم بیش تر برای فروش مواد 
 .و شکنجه ی آدما رو نشون میدن

حسام جزء به جزء چگونگی ورود به سایتشون رو توضیح می داد و پلیس هم 
 .مطابق حرف حسام عمل می کرد

حدودا یک ساعتی طول کشید که تونستن صفحه ی اصلی سایت رو پیدا کنن. به 
 .کوبید که از جام پریدمناگاه همکار امید دستاش رو به هم  

 !بلند فریاد زد: موفق شدیم! همینه

 .ناباورانه حسام رو بغل کرد که من و امید خندمون گرفت

 !ادامه داد: بزرگ ترین کمک رو کردی! با این می تونیم کل خالفاشون رو در بیاریم

حسام که سعی داشت پلیس رو از خودش جدا کنه ابروهاش رو باال انداخت و به 
با صدایی که گرفته بود گفت: خواهش می کنم! کاری نکردم.. فقط من تنفسم  زور 

 ..مشکل داره

پلیس فتا که متوجه منظورش نشده بود بیش تر بغلش کرد که حسام به سرفه 
 .افتاد



 امید دوستش رو از پشت کشید که خودش رو از حسام جدا کنه

 علی جان! چی کار می کنی؟ -

گفت: آخه تو نمی دونی این چه موفقیت بزرگی محسوب با شوق و ذوق رو به امید  
 !می شه! آقا حسام باید بیاد جزو نیروهای ما بشه با این استعداد بالقوه ای که داره

فوری جوابش رو دادم: نیازی نیست! آقا حسام مهندسیش رو تموم کنه شاهکار  
 !کرده

 !هر چهارتامون زدیم زیر خنده

ه می تونستم از ته دل بخندم. مطمئن بودم که اولین باری بود که بعد چند ما
 ...پیروزی من و پدرم توی این پرونده نزدیکه

... 

وضعیت مادرم بهتر شده بود ولی هنوز بستری بود. بهش هیچی درباره ی این 
اتفاقا نگفته بودم و بنا رو گذاشته بودم به سکوت. با ردی که از دارک وب زده بودن 

براشون دادگاه تشکیل بشه. چند روزی به عمل قلب  پیداشون کردن و قرار بود
حسام مونده بود که امید خبر تشکیل دادگاهشون رو بهمون داد. درست افتاده بود 
روز عملش! می خواست تاریخ عملش رو تغییر بده و خودش توی دادگاه پدرش 
باشه ولی دکتر موافقت نمی کرد. روز قبل عمل کنارش نشستم و باهاش صحبت  

 ... سعی کردم راضیش کنم دل از اومدن به دادگاه بکنهکردم

... 

مثل همیشه آروم روی تخت خوابیده بود. کنارش نشسته بودم و موهاش رو شونه 
 می کردم. با اومدن امید شونه رو کنار گذاشتم و بلند شدم

سالم امید. چه خبر؟ از جزئیات دادگاه فردا خبر نداری؟ به زور تونست بخوابه..  -
 .ی اصرار داره فردا به دادگاه بیادخیل



امید پاکت آبمیوه ای که خریده بود رو داخل یخچال گذاشت و نگاهی به چهره ی 
 .حسام که غرق خواب بود انداخت

 !حق داره. دادگاه پدرشه.. شاید آخرین باری باشه که بتونه پدرش رو ببینه -

 .پلک چشم های حسام پرید و آروم از خواب بیدار شد

 .به سمتش اومد و دستاش رو گرفت امید

 .حسام با صورت پر از غم بهش زل زده بود

اگه می خوای با دکترت صحبت می کنم تاریخ عملت رو بندازه عقب.. ولی می  -
 .دونی که چقدر برات خطر داره.. شاید حرف هایی رو فردا بشنوی که اذیتت کنن

الزم نکرده بیاد. فقط بحث با نگرانی آب دهانمو قورت دادم و مضطرب گفتم: نه 
عقب انداختن عمل نیست.. چطوری می تونه پدرشو تو دادگاه با این وضعیت 

 !قلبش ببینه

 حسام که سعی داشت من رو قانع کنه به آرومی نگاه سنگینش رو بهم دوخت

دکترم که تقریبا موافقت کرده فاطمه! یه پرستارم کنارم می ذارن و هر تجهیزات  -
شه با خودمون می بریم.. با آمبوالنس می رم و با آمبوالنس بر می  پزشکی الزم با

 ..گردم

 .وقتی این طوری نگام می کرد نمی تونستم مخالفتی بکنم

سرم رو به تائید تکون دادم و قرار شد فردا با همدیگه به دادگاه این پرونده ی 
 .منحوس بریم

... 

 دادگاه

بودیم. با پرستاری که کنارمون بود  من و حسام کمی دیرتر از شروع دادگاه رسیده
داخل دادگاه شدیم. قاضی جلسه رو چند دقیقه پیش شروع کرده بود و پدر حسام 
و لی لی چند ردیف جلوتر از ما نشسته بودند. نفس های حسام با دیدن پدرش تو 



اون وضعیت سنگین شد. پرستار اسپری گاز رو درآورد و به سمتش گرفت. بعد چند 
یدن با اسپری، پسش زد و رو بهم که با نگرانی بهش خیره بودم نگاه بار نفس کش

 کرد و لبخند محوی زد

 ..من خوبم -

به صندلی های ردیف اول خیره شد و ادامه داد : کاش می شد با پدرم صحبت  
 ..کنم

... 

بعد از تموم شدن دادگاه، قاضی حکم نهایی رو به جلسه ی بعد موکول کرد تا زمانی  
شواهد کامل تر بشه. حسام رو که حالش بدتر شده بود به کمک پرستار  که مدارک و

 .بلند کردم

 .در یک لحظه دستامون رو رها کرد و به سمت پدرش دوید

به التماس از چند تا سربازی که بازوی پدر دستبند زده شو گرفته بودن تا از دادگاه 
موافقت سربازا  خارج کنن خواست بذاره فقط چند دقیقه باهاش حرف بزنه. بعد

 .چشم به پدرش دوخت

 .پدرش ایستاد در حالی که سرش رو به زمین انداخته بود

حسام با صورتی برافروخته شروع کرد به گفتن هر آن چه در این هجده سال تو 
 .دلش مونده بود و سنگینی می کرد

که   بهم بگو! بگو اون سالی که من و مامان رو ول کردی و رفتی به خاطر این نبود -
 نامردیجنایت کار شده بودی! بگو فقط یه زن چشم آبی دلت رو برده بود!.. من 

رو به این همه جنایت کثیف ترجیح می دم! خواهش می کنم بهم بگو بچه ی پنج 
سالت رو به امون خدا ول نکردی که جون آدما رو تو دستات بگیری! بهم بگو پدرم 

ای جاسوس های خارجی کرده بود.. قاتل نیست.. بگو دروغه که حتی پسرش رو فد
بگو دیگ المصب.. من مطمئنم تو خبر داشتی از این که من تو اون اتاق شیشه ای 
هوشیارم و تراشه ها رو دست کاری می کنم.. مگه خودت عمدا همه رو بیرون نمی 



کردی که کنترل من به دستتون نیفته و تبدیل به یه ربات جاسوسی زیر دستتون 
دلت به حال بچت سوخته بود.. بگو که بعد این همه سنگ شدن، یه نشم.. بگو که 

ذره محبت پدری تو دلت مونده بود.. بگو که الکی من بی پدری نکشیدم.. بی مادری 
 ...نکشیدم

پدر حسام طاقتش رو از دست داد و رو به حسام فریاد زد: آره من دیوونه بعد این 
سوخت! که نباید می سوخت.. همه سال بد بودن، یک لحظه دلم به حال بچم 

وگرنه االن این جا نبودم که منتظر حکم اعدامم باشم.. باید هم کار تو رو می ساختم 
هم اون مرتیکه ای که هجده سال دربه در دنبالمون بود و آخرم به خاطر دخترش 
وقتی به یه نشونه ازمون رسیده بود همه ی سالهایی که برای گرفتنمون تالش کرده 

 ..ه باد دادبود رو ب

به هر حال هجده سال زمان زیادی بوده و نمی تونین خسارتی که من و لی لی و 
سازمانمون به نهادهای سیاسی این کشور زدیم و جاسوس هایی که نفوذ دادیم رو  

 !کامل از بین ببرین

حسام ناباورانه به پدرش چشم دوخته بود. لبخند محوی زد. می تونستم حس کنم 
پوزخندی به سنگ دل بودن پدرشه نه به حرف هایی که از زبونش  لبخندش نه شبیه

می شنید.. لبخندش نشونه ی پیروزمندیش بود.. پیروز از این که تونسته بود موقع 
اسارتش به دست اون جونورا، محبت و دلسوزی پدریش رو حتی برای اندکی داشته 

 ..باشه

 ..زیر لب آروم گفت: خدا رو شکر

جلوی دادگاه خودش رو انداخت. پدرش مات و مبهوت به  روی صندلی های ردیف
حسام زل زده بود که با کشیده شدن بازوش توسط سربازها و گفتن "راه بیفت" به 

 .سمت خروجی در رفت

حتی فرصت نکردم نگاه پر از تنفرم رو موقع خارج شدن پدر حسام، نثارش کنم.. 
 .کردم و به سمت حسام دویدموقتی هم برای متنفر بودن از کسی نداشتم. پا تند  



آروم کنارش نشستم و خیره به چشماش که عمیق تر از هر زمان دیگه ای بود شدم. 
 ..چشم هایی که پر حرف بود و من می تونستم بخونمشون

 .نگاه کوتاهی بهم کرد و بلند شد

 !بریم بیمارستان.. دیدی گفتم اتفاقی برام نمی افته -

 ..ش راه افتادمخنده ی کوتاهی کردم و پشت سر 

 .بدون هیچ حرفی به بیمارستان رفتیم

روز عمل قلبش رسید و عملش با موفقیت تموم شد. با اینکه مجبور بود برای مدت 
 .نامعلوم با ضربان ساز قلبی و اسپری تنفسی زندگی بکنه

قرار شد بعد ترخیصش جشن سه نفره ای بگیریم.. جشنی که پر بود از همزمانی 
 ...شادی و تلخی

.... 

 یک ماه بعد

خونه ی حسام که به دست پدرش قبل رفتنشون فروخته شده بود و االن جایی 
برای موندن نداشت. به پیشنهاد امید، قرار شده بود تا پیدا کردن خونه برای اجاره، 

 .تو خونه ی امید بمونه

مادرمن اوضاعش کمی بهتر شده بود و می تونست کارهاش رو خودش انجام بده. 
به فکر پایان نامه و فارغ التحصیلیم بودم. پرونده به کل بسته شده بود.  من هم

همه ی افرادی که تو این پرونده دخیل بودند پیدا شدند و همشون محاکمه شدند. 
در آخر هم قرار بر اعدام پدر و زن بابای حسام شد. شب قبل اعدام، فکر حسام از 

ولی مردد بودم. با در اومدن  سرم بیرون نمی رفت. می خواستم بهش زنگ بزنم
 ..صدای گوشی فوری جوابش رو دادم

 ..حسام با صدای خش داری که نشون از گریه هاش می داد جواب داد

 ..الو فاطمه؟ خونه ای؟ من باال پشت بومتونم -



 .همین طور که بلند می شدم گفتم: آره االن میام

همون لباس تنم بلند شدم  نزدیکای تابستون بود و هوا رو به گرمی رفته بود. با
وجعبه ی موسیقی مشترکمون و نامه ی دوست بچگیم رو برداشتم و به سمت 

 .پشت بوم رفتم

حسام گوشه ای پشت به من نشسته بود و دستاش رو گره کرده تو هم به ستاره 
 .های آسمون توی دوردست خیره شده بود

 .به سمتم برگردوندآروم جلو رفتم و وقتی نزدیکش شدم متوجهم شد و روش رو 

 .لبخندی زدم و کنارش نشستم

 .سکوت سنگینی برای چند دقیقه بینمون بود.. حرفی برای تسکین درد هاش نداشتم

 ..نامه ای که دوست بچگیام ،نگین، نوشته بود رو براش خوندم

برای این که فضا عوض بشه گفتم: من احمق فکر کردم این جوجه اردک تو داستان 
بار به خاطر همچین چیزی به خاطر پدرم شک به دلم افتاد.. چقدر که پدرمه! اولین 

 ..دلم براش تنگه

 ..قطعا اون لحظه ها زمان مناسبی برای گفتن این حرف ها نبود

با حرف زدن درباره ی پدری که جونشو به خاطر فرزندش از دست داده، بیش تر 
 .حسام رو آزار می دادم

 .ش کردمجعبه ی موسیقی رو برداشتم و کوک

 ..دفعه های قبلی که این جا اومده بودی فرصت نشد کامل بهش گوش بدیم -

 .نوشته ی داخلش رو نشونش دادم

 ..ببین این جعبه رو مخصوص ما دو تا درست کردن -

 از دستم گرفتش و نوشته رو آروم زیر لب خوند

-soulmate, to the real you 



انش نشست. معلوم بود حوصله ی نفسی از ته دل کشید و لبخند محوی روی لب
 ..هیچی رو نداره

 ..رو به آسمون تاریک شهر گفتم: این آهنگ، من رو می بره به یه دنیای دیگه

 ...لب ورچیدم و مجدد حرف هام رو ادامه دادم: به خاطر پدرت

 ..حرفمو قطع کردم و به چشمهاش که خیره به زمین بود چشم دوختم

چشماش روی گونه اش لغزید. به آرومی سرش رو طاقت نیاورد و قطره اشکی از 
به آغوشم کشیدم. سرش رو بهم تکیه داد و دستاش رو به دور کمرم حلقه کرد و 

 .آروم شروع کرد به گریه کردن

 .دست بردم روی موهاش و نوازشش کردم

می دونم چقدر برات سخته. می خوام تموم اون دردی که تحمل می کنی رو بهم  -
 !ه خاطرش مقصر بدونی تا زمانی که آروم بشیبدی و من رو ب

 بین گریه هاش گفت: حرف های خودم رو به خودم تحویل می دی؟

 شونه های لرزونش رو با دستام گرفتم و به عقب کشیدمش

 !اوهوم! مگه حرف های تو حرف های دل منم نیست؟ -

عمیقش،   با دیدن صورتش که از سفید به قرمز تغییر رنگ داده بود و چشمای مشکی
که خیس اشک بود از حرفم پشیمون شدم. قطعا هر چقدر هم، هم دیگه رو می 
فهمیدیدم درک این که کل عمرش بدون پدر زندگی کرده و االن هم با این وضعیت 

 ..داره از دستش می ده از توان من خارج بود

 گریش شدت گرفته بود. گذاشتم تو بغلم گریه کنه ولی مگه آروم می شد! بعد از 
 ..چند دقیقه که مخزن اشکش خشک شد ازم جدا شد

همون طور که دستاش رو گرفته بودم گفتم: حرف بزن سولمیتم. هر چی می خوای 
 ..بگو! انقدر بگو که خالی بشی

 ..ناباورانه جواب داد: مادرم حتی تو این وضعیت هم نیومده ایران



داخته بود و با گوشه صورت نگرانم رو بهش دوختم که همچون بچه ای سر به زیر ان
 ..ی لباسش بازی می کرد

 !چی بگم که جای خالی پدر و مادرت رو پر کنه! چی دارم که بگم؟ -

چشماش رو معصومانه بهم دوخت که طاقت نیاوردم و وسط پیشونیش رو 
 .بوسیدم

اصال من مادرت! من پدرت! من هر کی که داشتی و نداشتی می شم برات. شبا به -
ت الالیی می خونم.. روزا به جای پدرت موقعی که می رم سر کار جای مامانت برا

میام و تو بغلم می گیرمت و ازت خداحافظی می کنم و شب ها که از سر کار بر می  
گردم برات هر چی دوست داری می خرم.. به جای مادرت برات آشپزی می کنم. 

نت می دم تا هر غذایی که دوست داری برات می پزم. می ذارمت رو پاهام و تکو
 ....خوابت بگیره. روزهای تعطیل می برمت پارک و روی تاب هلت می دم

داشتم به ادامه ی حرفهام درباره ی کارهایی که پدر و مادرها برای بچشون می  
 کنن فکر می کردم 

نمی دونم چند لحظه گذشت ولی برای من مثل سالیان دور و درازی بود که با 
برای من تلفیق روزهای حس کردن وجود حسام کنارم حسام گذروندم و نگذروندم. 

و روزهای نبودش بود.. سال های طوالنی بچگیمون که به تنهایی عاشقم بود و من 
متوجه حضورش تو زندگیم ،بعد دژاووی اولی که درباره ی خودکشی دوستامون 

 ...دیده بودیم، نبودم

 ..آب دهانشو قورت داد و گفت: معذرت می خوام 

د شدم و گیج و حیران دستام رو روی لپام گذاشتم که از شدت خجالت معذب بلن
سرخ شده بودند. حسام هم بلند شد و برای این که موضوع رو عوض کنه من من  

 .کنان گفت: من... بر می گردم... خونه ی امید

 ..می خواست بره که مانعش شدم



ر عوام قراره انجام فردا؟... که قرار نیست بری؟ شنیدم اعدامش عمومیه و تو محض-
 ..بشه

 ..مردد گفت: می خوام برم

 ..عصبی گفتم: دیوونه شدی؟! با این وضعیت قلبت آخه

نفسم رو با حرص بیرون دادم و ادامه دادم: تو خونه ی امید بمون خودم میام 
 ..پیشت

سرش رو به نفی تکون داد: این حق منه فاطمه! می خوام مجازات کسی که اسم 
 ...بویی از پدری نبرده بود رو ببینمپدر روش بود و 

نگران نگاهش کردم.. مطمئن بودم نمی تونم از تصمیمی که گرفته منصرفش کنم.. 
 .با نگاه سنگین و آروم همیشگیش متقاعدم کرد

سری به تاسف تکون دادم و بدون خداحافظی به سمت در خروجی پشت بوم رفتم. 
 ...نه شدمبا نگاهش من رو دنبال کرد تا وقتی وارد خو

 ...کل شب خوابم نبرد و با فکر به فردا اتاقم رو چند صدباری تا صبح متر کردم

... 

یک ساعت مونده بود به برگزاری حکم. چند ساعت زودتر به خونه ی امید رفته 
بودم و بدون هیچ حرفی سه تامون تو سه گوشه ی جدا از هم تو خونه نشسته 

سرش تو گوشی بود و روی مبل دو نفره لم بودیم. بلند شدم و به سمت امید که 
داده بود رفتم. با دیدنم خودش رو جمع و جور کرد. کنارش روی مبل نشستم. مردد 

 .از حرفی که بخوام بزنم و نگران سرم رو پایین انداخته بودم

 چیزی می خوای بگی؟ -

 ..سرم رو به تائید تکون دادم

ریم. اگه ممکنه مسیرت رو تغییر بدی آروم و زیر لب گفتم: می خوام با ماشین تو ب
 .تا زمانی که محاکمه تموم بشه



امید پا رو پا انداخت و گفت: می بینی که نمی شه حسام رو راضی کرد. حتی نمی 
 .ذاره باهاش صحبت کنیم

نگرانم امید. خیلی نگرانم. وضعیت قلبش رو می دونی که. تازه عمل کرده... سوای  -
رو ببینه تا آخر عمر تصویر پدرش تو اون حالت از ذهنش اینا اگه همچین صحنه ای 

 !نمی ره

 .با شنیدن صدای حسام هر دو به سمتش برگشتیم و بی اختیار بلند شدم

اون آدم پدر من نیست! چرا نمی فهمین! من هیچ احساسی بهش ندارم.. اگرم  -
ه آسیب االن می رم فقط مثل بقیه ی مردم.. بقیه ی دانشجوها.. بقیه ی کسایی ک

 !دیدن به خاطرش.. می خوام مجازاتش رو ببینم

صداش بلند شده بود و دستش رو قلبش رفته بود و نفساش رو به سختی بیرون 
 .می داد

 .به سمتش رفتم

 ..باشه حسام.. به خودت فشار نیار! هر کاری بگی انجام می دیم -

رو مبل. به سمت آشپزخونه رفتم و براش آب آوردم. امید کمکش کرد بشینه 
 .دستاش رو گذاشت کنار شقیقه هاش و رو به زمین چشماش رو بست

 .لیوان آب تو دستم رو به سمتش گرفتم. ازم گرفت و یک سره باال کشید

 !بدجورعرق کردی -

 .امید دستمال کاغذی برداشت و پیشونی عرق کردش رو باهاش پاک کرد

زودتر حاضر شین... یا  بعد چند دقیقه که کمی آروم شد گفت: دیر می شه. لطفا
 .این که خودم تنهایی می رم

فوری گفتم: نه من که حاضرم. امید لطف می کنی ماشینت رو روشن کنی تا ما هم 
 بیایم؟

 .امید بی هیچ حرفی بلند شد و از خونه خارج شد



 .سعی کردم نگرانی هام رو ازش پنهون کنم که بیش تر از این اذیت نشه

 ...: بلند شو. بذار کمکت کنمنفس عمیقی کشیدم و گفتم

 ...بازوش رو گرفتم و به سمت ماشین امید از خونه خارج شدیم

رسیده بودیم. جمعیت زیادی که از قشرهای مختلف بودن و هر کدوم به نوعی از 
پدر حسام ضربه دیده بودن اومده بودن. زمزمه هایی که به گوش می رسید خدشه 

 ..حساممی انداخت بر روح سفید و بی گناه 

 شنیدی می گن پسرش از معشوقه ی قبلیش بوده؟ هر دوتاشون پسره رو به -.....
امون خدا ول کردن و رفتن یه گوشه ی دنیا.. معلوم نیس اون معشوقه ی اولیش 
چه بالهایی سر جوونای این مملکت آورده!... شاید پسرش هم جزو این باند 

 !اکمه کننجاسوسیه...به نظرم که کل خانوادش رو باید مح

امید رگ غیرتش به جوش اومده بود. به سمت دو مردی که این حرف های بی سر 
 و ته رو می زدند رفت

چطورمی تونین انقدر راحت به کسی تهمت بزنین؟ این شایعه های بی اساس رو  -
 از کجا شنیدین؟ یا این که خودتون این شایعه ها رو ساختین؟

بهشون نشون میداد ادامه داد: می دونستین  کارت پلیسش رو درآورد و در حالیکه
همچین شایعه های مخرب و تهمت های بی اساسی چه مجازاتی دارن؟ و اگر اون 
پسر و مادری که دربارش حرف می زنین ازتون شکایت کنن شما هم پاتون به دادگاه 

 می کشه؟

با امید چشم یکی از دو نفر، که مرد قد کوتاهی بود سرش رو باال آورده بود تا بتونه 
تو چشم بشه. با ترس جواب داد: خوب حاال! ما که چیزی نگفتیم! بدتر از ایناش رو 

 !درباره ی اون پسره می گن

قبل اینکه بذاره امید جواب بده به همراه رفیقش سریع از میان جمعیت رد شد و 
 .جلو رفت



رگشت و حسام سرش رو پایین انداخته بود و سکوت کرده بود. امید به سمتمون ب
 :شونه های حسام رو گرفت و گفت

 !قوی باش پسر! نذار این حرف های بی سروته زندگیت رو خراب کنن

 ...حسام سرش رو همون طور که پایین انداخته بود به تائید تکون داد

با شروع محاکمه همهمه بیش تر شده بود و من نگاهم روی حسام و عکس العمل 
 .هاش بود تا صحنه ی اعدام

اما، آرامشی توی چشماش داشت انگار نه انگار کسی که قراره اعدام بشه حسام 
 !پدرشه

پدرش رو از پشت دست بسته، روی صندلی دار بردند...ولی چشماش رو به دالیل 
 ..نامعلومی نبسته بودند

 ...طناب رو بر گردنش انداختند

 ..ینهپدرش گویی نگاهش به حسام بود و تونسته بود از تو جمعیت حسام رو بب

 .توی چهره اش غمی بود که از شخصیت خونخوار و منفورش بعید بود

 !نه! نباید این پستی آخر رو در حق حسام انجام می داد

یعنی می خواست در حین نگاهش به حسام گردنش زده بشه؟! نهایت بی رحمی 
 !بود

به ناگاه پدر حسام چشماش رو بست که نفس آسوده ای کشیدم. می تونستم قطره 
 ..ای اشکی که رو صورتش اومده بود رو از اون فاصله ی تقریبا دور ببینمه

 ..!صندلی رو از زیر پاش کشدیند

 ..حسام دستش جلوی دهانش رفت و از جمعیت به سمت مخالف دوید

پشت سرش دویدم. جایی کنار پیاده رو روی زمین نشست و هر چی خورده و 
 .نخورده بود باال آورد



 ..ستمکنارش روی زمین نش

در حالی که دهنش رو با پشت دستش از مونده ی باالآورده هاش پاک می کرد زیر 
 ...لب آروم گفت: تموم شد فاطمه..باالخره تموم شد

.... 

 یک ماه بعد

وسط تابستون بود و امتحان های باقی مونده ی ترم آخر دانشگاه تموم شده بود. 
ود. خودش می گفت که انگار حال روحی حسام خالف انتظارم بهتر از قبل شده ب

باری از رو دوشش برداشتن! و من که مثل همیشه حقیقت و دورغ رو از حرف 
 !!های حسام تشخیص می دادم می دونستم این راست ترین حرفیه که بهم زده

ولی هم زمان غم عمیقی توی چشماش پدیدار شده بود که فقط گذشت زمان این 
 .غم رو از بین می برد

صت زندگی داده می شد. یک زندگی جدید که داخلش شادی موج باید بهش فر 
بزنه.. بعد همه ی این اتفاقا شادی حق هر دو تای ما بود.. هر دومون که پدرمون 

 .رو به نوعی از دست داده بودیم

بعد آخرین امتحان با عاطفه و میالد به رسم خداحافظی جشن کوچکی تو کافه  
 .گرفتیم

این چند ماه فکر می کردم دلش رو از من کنده باشه نگاه داخل کافه، میالد که تو 
 .های معنی دارش رو بهم دوخته بود

عاطفه خوش حال از پایان امتحانا دست به منو برد و گفت: خوب! برای فارغ 
 !التحصیلی چی می چسبه؟

به میالد نگاهی انداخت و در حالیکه مسیر نگاهش به من رو متوجه شده بود با 
ذوق ولی لب به دندان گرفته، ادامه داد: خووووب! میالد که عاشق همان شوق و 

 ...!چیزکیکه، مثل من



 !میالد حرفش رو قطع کرد و عصبی گفت: تمومش کن عاطفه

عاطفه آب دهنشو قورت داد و با بغضی که راه گلوش رو گرفته بود ادامه داد: خوب 
 !مگه چیز کیک دوست نداری؟

و گفت: چرا می خوای خودتو احمق جلوه بدی؟! تو  میالد سری به تاسف تکون داد 
که می دونی من بهت عالقه ندارم! خیلی وقته هم می دونی! بیا بدون هیچ 

 !سوءتفاهمی امروز از هم خداحافظی کنیم

عاطفه بی توجه به حرف میالد لبخند محوی زد و گفت: اگه از این کافه خوشت 
 !نی شدن نداره کهنمیاد بگو بریم یه کافه ی دیگه،هووم؟ عصبا

خیره به رفتارهای عاطفه، چشمام گرد شده بود. همیشه رفتارش با میالد همین 
بی   طوری بود و خودش رو به اصطالح به کوچه علی چپ می زد ولی رفتار امروزش

 .منطق تر از همیشه بود

سکوت کرده بودم که عاطفه بلند شد و کیفش رو برداشت و رو به میالد گفت: پاشو 
 !م! می دونم از کدوم کافه خوشت میادبری

تحملم سر شده بود که کالفه بلند شدم و بازوی عاطفه رو گرفتم و به بیرون کافه  
 .کشوندم

 دیوونه شدی عاطی؟! داری چی کار می کنی؟-

آروم و درحالیکه لب هاش رو از غصه بهم می فشرد گفت: آره! دیوونه ام! من 
 !دیوونشم

بیرون اومده بود و با دیدن اعتراف عاطفه آشفته دستی روی  میالد دنبالمون از کافه
 .موهاش کشید

برای این که اوضاع رو جمع کنم از میالد خداحافظی کردم و به زور عاطفه رو با 
 .خودم کشوندم



بازوم رو رها کرد و به سمت میالد دوید. خیره بهش بودم که ناباورانه دیدم جلوی 
 ..همیالد ایستاده و گریه اش گرفت

 ...میالد عاطفه رو پس زد و با قدم های بلند به سمتم اومد

دوباره! دوباره! دوباره پیشنهادم رو به خاطر عاطفه پس نزن! بهم یه فرصت بده   -
که بهت پیشنهاد بدم! من خوشبختت می کنم! یا... نکنه هنوز می خوای با اون 

 پسره ی جاسوس بی احساس و بی پدر و مادر ازدواج کنی؟

 ..اختیار دستم بلند شد و سیلی روی صورت میالد فرود آمد بی

حد خودت رو بدون میالد! اون پسره نه تنها جاسوس و بی احساس نیست که به  -
 !صدتای تو شرف داره

دستش رو جای سیلی صورتش مونده بود که از کنارش عبور کردم و به سمت عاطفه  
و به اجبار سوار تاکسی کردم و  که هنوز در حال گریه بود رفتم. دستش رو گرفتم

 .خودم هم سوارش شدم

 !عاطفه فکر این پسره رو از ذهنت بیرون کن! لیاقتت رو نداره -

می دونستم حرف هایی که به عاطفه می زدم بیش تراز دلداری شبیه نمک روی 
 ...زخمش بود.. دست روی سرش بردم و آروم رو شونه ام گذاشتمش

 !ه انتظار نمی کشیدم رو داد: اوهوم! سعیم رو می کنمعاطفه هق هق کنان جوابی ک

سرم رو به سمتش گرفتم. لبخندی زد و ادامه داد: هیچ پسری ارزشش رو نداره که 
 !به خاطرش دوستیمون خراب بشه! مگه نه؟

 !با لبخند متعجبی جواب دادم: معلومه که نداره

 .خنده ی کوتاهی کرد و دوباره سرش رو روی شونم گذاشت

این وضعیت و سوءتفاهمی که به خاطر اعتراف میالد بهم ایجاد شده بود متنفر از 
بودم. بیش تر از اون از این متنفر بودم که عاطفه فکر می کرد به خاطر من باید از 

 .میالد دست بکشه.. که فکرش کامال اشتباه بود



اری! عاطی نه به خاطر من، بلکه به خاطر خودت می گم که از میالد دست بر د -
 !وقتی به احساست جواب نمی ده لزومی نداره به خاطرش احساست رو خرج کنی

 .صدای گوشیش از تو کیفش بلند شد که سر از شونم برداشت و درش آورد

 !فاطی میالده -

 .خواستم بگم جواب نده که مهلت نداد

 !زیر لب گفتم: دختر ساده

 ...س این جاجواب داد: بله میالد... نه هنوز تو تاکسی ام.. آدر 

نگاهی از شیشه ی ماشین به بیرون انداخت و گفت: زیاد دور نشدیم از کافه... چه 
 ...حرفی دیگه.. من حرفی ندارم

سرم رو به گوش عاطفه چسبوندم و سعی کردم حرف های میالد رو بشنوم که قطع  
 .کرد

 !بالفاصله به راننده تاکسی گفت: ببخشید من این جا پیاده می شم

 خل شدی؟ می خوای دوباره باهاش روبرو شی؟ عاطفه -

 ..گفت حرف هایی داره که تا حاال بهم نگفته -

 یعنی تو این چند دقیقه احساسش برگشته بهت؟ -

مصمم رو بهم گفت: من مطمئنم اونم ته دلش احساسایی بهم داره! وگرنه این همه 
گذروند! می   بازیم نمی داد وقتی می دونست دوستش دارم و بازم باهام وقت می

 !دونم هر چقدرم بی احساس باشه پسری نیست که بخواد باهام بازی کنه

 سری به تاسف تکون دادم

 !خوددانی! مصلحت مملکت خویش خسروان دانند -

 ..پیاده شد و من، ادامه ی مسیر رو تنها به خونه رفتم

 .شب هنگام، پیامی از عاطفه به دستم رسید



هم هم پیشنهاد داد اگه تمایل دارم تو شرکتی که با فاطی! ازم عذر خواهی کرد! ب"
 "!دوستاش قراره بزنه کار کنم

لبخندی زدم و در دل آرزو کردم یه روزی برسه میالد قدر احساس پاک و بی منت 
 .عاطفه رو بدونه

.... 

چند شب بود کابوس های بی امان من که همیشه بد خواب بودم رو، بدخواب تر  
 .کرده بود

های تابستون بچگیام، روی پشت بوم می خوابیدم تا بلکه نسیم شبانه، به رسم شب 
 ..خواب به چشمام بیاره

با دیدن کابوس تکراری، از خواب پریدم و بالفاصله نشستم!... ناباورانه حسام رو 
 .جلو روم دیدم که رو زانوهاش نشسته بود و داشت بهم نگاه می کرد

 !مچشمام رو مالیدم که از خواب بیدار بش

 !این خوابه؟! تو این جا چیکار می کنی؟ -

 !معصومانه گفت: دلم برات تنگ شده بود

 !خنده ای کردم و گفتم: همین؟

 کافی نیست برای اومدنم؟ -

 !!چرا قطعا کافیه -

 !به پیشونی عرق کردم نگاهی انداخت و گفت: داشتی... کابوس می دیدی؟

 !نفسی از ته دلم برآوردم و گفتم: اوهوم

 بوس همون دژاوویی که چند بار دیده بودیم؟کا -

 ..سرم رو به تائید باال پایین کردم



موهای لختی که مثل همیشه کل پیشونی بلندش رو پوشونده بودن و توی نسیم 
 مالیم به رقص دراومده بودن رو کنار زد و در همون حالت نشسته نزدیکم شد

چی بشه. من هیچ وقت و به فاطمه من که قبال بهت گفته بودم برام مهم نیست  -
خاطر هیچ چیزی تو رو مقصر نمی دونم! اصن چه دلیلی داره من وسط کتاب 
خوندن و قهوه خوردن توی یه جای سرسبز یهو ازت متنفر بشم! مطمئن باش یه 

 !جای کار می لنگه

لب هام رو آویزون کردم و با قیافه ی لوس شده ای گفتم: حسام هر شب دارم این  
زدیک تر از شب قبل می بینم... این دژاووی المصب تو خوابم هم رفته! کابوس رو ن

 ...می ترسم بالیی

انگشت اشاره ی دست نیمه سوختش رو به نشونه ی سکوت جلوی لب هام گذاشت 
 و حرفم رو قطع کرد

 فاطمه باهام ازدواج می کنی؟ -

 مات و مبهوت بهش خیره شدم

 ...هها؟! انتظار نداشتم این طوری بی مقدم -

مثل همیشه غرق تو چشمای عمیق مشکیش شدم که من رو از پا در می آورد و 
 ..تسلیمش می کرد

 دوباره با صدای مخملیش پرسید: باهام ازدواج می کنی؟

 ..سرم رو به تائید باال پایین کردم که لبخند شیرینی روی لب های مردونش آورد

یم شبونه ی تابستونی به هیکل ظریفش رو بهم نزدیک کرد و نفس هامون توی نس
 ...همدیگه آمیخته شد

... 

 چهار سال بعد

 .حسام! حواست به نگین باشه! من وسایل کمپ رو میارم از تو ماشین -



 .به سمت ماشین رفتم و از تو صندوق عقب ماشین وسایل رو برداشتم

با دیدن صحنه ی روبروم وسایل رو انداختم و بدو به سمت حسام دویدم که داشت 
ین رو تو هوا دو متر به باال پرت می کرد و دوباره می گرفتش! با دیدن خنده ی نگ

 .نگین هم مجدد این کار رو تکرار می کرد

با صدای بلندی داد زدم: حساااام! االن بچه از دستت می افته! صدبار بهت گفتم 
 !این کار رو نکن! باید یه بار خدای نکرده از دستت بیفته بچم که بفهمی؟

با دیدن من که جیغ زنان! به سمتش می دویدم نگین رو تو آغوش پدرانه  حسام
 .اش جا داد و به سمتم اومد

 !آخه تو نمی دونی چه کیفی می ده -

چشماش از شدت ذوق برق می زد که بازومو به پهلوش زدم و با لبخند گفتم: 
 !دیوونه

... 

ی دریاچه ی کنارمون، جای سرسبز و دل انگیزی تو خارج شهر بود. سبزی زمین و آب
و بوی قهوه ی داغی که فضای سه نفرمون رو دربرگفته بود.. و جعبه ی موسیقی 
دلنوازمون... همه چی کامل بود! به رسم همیشه سر روی شونه های حسام گذاشته 
بودم و با صدای آرامش بخشش برام کتاب می خوند.. با رد شدن نسیمی گویی 

رو به ناگاه از رو شونه اش برداشتم و گفتم: حسام چیزی به یادم اومده باشه سرم 
 !این اولین باره میایم این جا درسته؟

 .با تعجب سرش رو به تائید باال پایین کرد

 چشمام رو تو کاسه ی چشمام چرخوندم

 !پس چرا به نظرم این همه آشنا میاد؟ -



ه بود و صدای گریه ی نگین بلند شد که گویی دور از چشم ما ازمون فاصله گرفت
روی زمین افتاده، زانوش از پیرهن صورتی و گلدارش بیرون زده و زخم کوچکی 

 .برداشته بود

حسام کتاب رو روزی زمین انداخت و در حالیکه کفش می پوشید که به سمت 
نگین بره گفت: لعنتی ! فاطمه همش تقصیر توعه! صدبار بهت گفتم بعضی مواقع 

رو بسپاریم دست مامانت و خودمون تنهایی  این جور تفریح های آخر هفته نگین
 !بیایم! هم این طوری نگین بال سر خودش نمیاره! هم ما یکم تنهایی خلوت می کنیم

خنده ای کردم که رو بهم برگشت و گفت: می خندی؟! این اوضاع به خاطر تو 
 !هستش ها

 خندمو خوردم و لبخند معنی داری بهش زدم که گویی تازه یادش اومده باشه

 !این... این دژاووی لعنتی!... خدایاااا! باورم نمی شه -

 .قهقهه ای زد و مثل بچه ها به سمت نگین دوید و تو آغوش پدرانه اش کشید

 پایان جلد اول

 ..."شاید "ادامه دارد

تو زندگی تون بگردین و سولمیت واقعی تون رو پیدا کنین، نذارین دنیا به جبر، "
کنه! مطمئن باشین سولمیتتون هم داره دنبالتون می  خواسته هاشو بهتون تحمیل  

گرده! تالقی روح دو تا سولیمتی که هم دیگه رو پیدا کردن زیباترین لحظه ی 
دنیاست. اینم یادتون باشه سولمیت ها با تضادهاشون هستن که سولمیت شدن! 

 .دلتون همیشه پروانه ای و روحتون همیشه پاک و لطیف

 به قلم فاطمه

 یت، تقدیم به توی واقعیترمان سولم

 "اتمام در یکی از شب های بهاری



 در آخر هم چند جمله درباره ی سولمیت ها می ذارم که بخونین و لذتش رو ببرین
:)) 

من نمی خوام نیمه ی دیگه ی تو باشم! می خوام هر روز بهت یادآوری کنم که ".1
 "!تو همیشه کامل بودی

 !"میت" خودش رو نشون می ده تنها زمانی که "سول" آماده باشه،.2

ممکنه نتونم همیشه کنارت باشم! نتونم همیشه تو رو توی آغوشم بگیرم! ولی ".3
می دونم تو اعماق قلبم تو تنها کسی هستی که من عاشقشم و هیچ وقت نمی ذارم  

 "!که از توی قلبم بری

 !قبل از این که بخوای "سولمیت" ات رو پیدا کنی، "خودت" رو پیدا کن.4

ازدواج موفق، نیازمند این هست که هر روز و هر روز عاشق بشی! نه! منظور .5
 !نیست! باید هر روز عاشق بشی!هر روز عاشق همون سولمیت قدیمیت بشی نامردی

 

 

 

 


