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 اول فصل

 و چرخ یک از نیمی. اندآورده در سر درختانش الیالبه از زحمت به ساختمان چند که است بزرگ باغ یک دانشگاه ها،دوربین دید از

 روز هر که فلکی و چرخ. ملت پارک توی اندافتاده طرف آن درختان فهمید توانمی فلک و چرخ آن از. شودمی دیده دور از فلک

 .آرام و یواش. دور یک دقیقه بیست هر. رودمی راه خیلی درجا

 سال چند از بعد آمدنمی خوشم ولی شوم اُخت جدید محیط با باید حتماً کردم فکر خودم با بودم شده قبول دانشگاه دوباره وقتی از

! ببخشید اآق: »بپرسم شدند دانشگاه وارد است سال دو یکی که هاییبچه از و آدرس دنبال بیفتم جدید دانشگاه در بودن، باالیی ترم

 را محرف طرف که است این حالتش بدترین ،«؟!شویدمی اینترنت وصل شما چطوری ببخشید، بپرسم یا کجاست؟ یاس غذاخوری

 که ندباش خوشحال یا کنند؛ نگاهم صفری یک دید به هابچه این و «کجاست؟ یاس سلف: »بپرسم شوم مجبور دوباره نشود، متوجه

 تصویری افتادم فکر به دانشگاه در نامثبت و ورود از قبل همین برای. گذارندنمی کار سر را او و کنندمی لطف دیگر نفر یک به دارند

  .نشد دستگیرم دیگری چیز شخصی، یصفحه چند و دانشگاه سایت توی عکس چندتا جز ولی باشم، داشته دانشگاه از

 باید کجا نامثبت برای بفهمم توانستممی بودند، کرده کار سایت روی پالنی و نقشه یا بودند، گذاشته را دانشگاه جای همه عکس اگر

 شبکه و تلفن مدار وارد اینترنت شبکه از که بود سختی کار. بشوم دانشگاه بسته مدار هایدوربین سامانه وارد نبودم مجبور و بروم

 خوابگاه و ردک نامثبت باید کجا ندانی بعد بروی کیلومتر نهصد دانشگاه تا خودت شهر از که نبود این از ترسخت ولی بشوی هادوربین

 سانتیمتر271 زیر قدی با عابر کدام ذهن از که بیفتی فکر این به تازه. هستند شکلی چه اساتید و است چطوری دانشکده گرفت،

 است، تربیش تحقیرش دهندمی آدرس که باال از. بدهد آدرس بهم من از بلندقدتر کسی آیدمی بدم. بکشی بیرون اطالعات توانیمی

 !نبینید شما که بدهند نشان شما به را چیزی است ممکن حتی

 اردو هرجایی و کامپیوتر هر با تواننمی پس کند،می رصد اطالعات یاداره را حراست هایدوربین امنیت بداند باید ایحرفه آدم یک

 هایلپروتک شبکه امنیت برای. کردم عوض را اینترنتم به اتصال جای بار سه هادوربین یسامانه به ورود برای همین برای. بشوی

 وقتی. باشد اشتهد دسترسی هادوربین یشبکه به بود متصل اینترنت به که هاییسیستم از یکی بود کافی. بود رفته کار به ایپیچیده

. گرفتم عکس دیوارها روی از را هاخوابگاه گرفتن هایفرم و الزم مدارک فهرست حتی. دیدم را دانشگاه کل رسیدم هادوربین به

  .دادندمی نشان را تردد پر معابر بیشتر و بودند شده تنظیم خوب هادوربین

  



. اندکرده شانردیف قطر به هم کنار که بودند مربعی هایساختمان فجر هایخوابگاه. بود آشنا برایم جا همه دانشگاه رسیدم وقتی

 قهطب چهار تا اضالع بعضی داشت، اتاق تاسی یا بیست هامربع این ضلع هر. بود همه از دورتر هم پنج فجر چهار، و سه دو، یک، فجر

 کردم گم را خوابگاه اتاق مسیر بار دو یکی اول روزهای. بود شده پر سبز فضای و هادرخت با هامربع این الی البه. رسیدندمی هم

 سیرم اطراف به کردن نگاه بدون هم، هستم تبلتم با کردن کار حال در وقتی توانستم اس، پی جی روی مسیرها ذخیره با بعد، ولی

 .بود نشده رمزگشایی هنوز هاآن با رفتار که بودند افراد فقط نداشتم، فضا با مشکلی هیچ تقریباً. کنم پیدا را اتاقم

 توی. را هاآن هم من و شناختندنمی را من هااین هنوز. احسان و احسان اتاقیِ هم سعید ام،قبلی اتاقی هم پیمان ام،اتاقی هم یحیی 

 چرا دانمنمی ؟!کردید زندگی کشور از خارج سال چند شما گفت رسید،می نظر به تررُک همه از که سعید اول، روزهای آمدهای رفت

 مشه که این از یا دیدمی عجیب را من رفتار شاید. بودم نگذاشته بیرون مرز از را پایم من حاال تا دانستنمی پرسید؟ را سوال این

. بکشد رخم به را این خواستمی و بود شده رفتارم بودن عجیب متوجه یا بود کرده تعجب کنممی تایپ انگلیسی تبلتم توی دارم

 شدنش دانشگاهی اول هایسال نبود؛ ایران سال هجده که داشتیم را یکی قبلی دانشگاه. نباشد عجیب رفتارم کردم سعی خیلی ولی

 الاص که خندیدمی چیزی به یا خنداند،نمی را او اصال بود دارخنده همه برای که چیزهایی. رسیدمی نظر به مُنگل ارتباطات توی

 خارج پرسیده ازم همین برای سعید شاید! زدنمی حدس هم درست حتی و فهمیدنمی را اصطالحات خیلی معنای نبودند، دارخنده

 که احسان و داشتم شناختنش برای زیادی وقت هنوز و بود شده اتاقیهم من با پیمان از بعد یحیی! نه یا کردممی زندگی کشور از

 هایشوییدست توی یکبار و راهرو وسط سالم یک در کدنویسی بدون و تردید بدون. کردم تجربه را عجیبی سرعت او با شدن رفیق در

 .شدیم آشنا هم با خوابگاه

 

 از ترسریع خیلی. بود دانشگاه سِرورهای ابَر  رمزهای و شبکه کدهای از آوردن در سر ها،دوربین کردن پیدا امدغدغه اول، روزهای 

 کهنآ از بعد. باشد جدید محیط و دانشگاه با شدن اُخت از بخشی کار این باید کردممی گمان. کردم پیدا را هاآن کردممی فکر چهآن

 برای کاری کردم حس دیگر بگیرم رونوشتی دانشگاه اطالعات کل فهرست از جاآن از تا رفتم شهر در دیگری اطالعاتی یمنطقه به

 نه. سفید هکرِ یک باشم، خوبی نویسبرنامه بودم داده قول خودم به. بودم شده اخت دانشگاه با کامالً. ندارم دانشگاه در دادن انجام

 و اتجلس صورت حتی. رویشان جلوی بگذارم را کاریشان زندگی توانممی گفتم کسی به نه و کردم جاجابه خودم از اینمره یکبار

 ینتمر کهاین برای. نفرستادم -داشتند اشتیاق بدجور چیزها طوراین برای که- دانشجویی نشریات به را ریاست حوزه مصوبات

 سیستم وارد و کردن هک دانستممی ولی بودند، کردن هک خوراک که داشت وجود هاسایتوب و مراکز جاها، خیلی کنم کدنویسی

 ما با ودشمی آقا: »بگویند و سرت باالی بیایند محترم آقای دوتا مقدمه بی است ممکن لحظه هر نیست، خوب کشور فضای در شدن

 .«!بیاورید هم تانتاپلپ... بیایید؟

. تندنداش برایم پیشنهادی هیچ اساتید از هیچکدام ولی. بدهم انجام تریجدی کار باید دیگر حاال کردم فکر خوب یسابقه این با

 کرف شاید. است زود هنوز گفت و نداد پیشنهادی هم دارد هایشفایل توی جالبی یایده و خوب کار رسیدمی نظر به که شانیکی

 .کرد عجله موضوع انتخاب برای نباید و کنممی صحبت نامهپایان از کردمی

 ارک بتوانم که کردممی تمرین فقط «است زود شما برای» گفت وقتی از. است زود هنوز گفت اول روز کیانی دکتر چرا دانمنمی 

 شودیم چطور ببینم کردم باز را دستی آتاری هایپیچ که موقع همان از بود، شده شروع بچگی از هایمتمرین البته. بکنم تریجدی

 تا. ردمک پیدا عالقه کارها طور این به من ولی نشدند پیدا آتاری هواپیماهای. انداخت گیر را آیندمی صفحه باالی از که هواپیماهایی

 را نکارکردشا و کنم، وصل هم به را هاوسیله همه که داشتم دوست. رفتممی ور افزارسخت با نداشتم نویسی برنامه سواد که زمانی

 مرینت نویسیبرنامه دارم حاال تا و گذاشتم کنار را افزار سخت نویسی، برنامه گرفتن یاد به  کردم شروع وقتی از ولی. کنم عوض

 از هاکامپیوتر پردازشگر که بنویسم هاییبرنامه داشتم دوست اول. دارد وجود گرفتن یاد برای چیزی دنیا جایهمه همیشه کنم؛می



 یپردازنده که باری اولین. کنم عوض نمایندگی ببرم هایشاننامهضمانت با را هاآن و شود ذوب محاسبات، و کدها اجرای تعدد

 ایدردهک کار چه پرسیده دُبی در شرکت نمایندگی: »گفت فروشنده جدید یپردازنده گرفتن تحویل موقع شد، ذوب خانه کامپیوتر

 چون ولی خواهدنمی من از واقعی جواب فروشنده دانستممی ،«نیافتاده اتفاق دنیا در تاحاال مورد این شده، ذوب پردازشگرتان که

 وشتهن که ایبرنامه تمام ایستادم، ساعت یک کنم،می کارچه وسایلم با من نداشت ربطی او به و پرسید شخصی سوالی کردم حس

 تریمش به خواستمی که دفعه هر و فهمدنمی چیز هیچ فروشنده که بود معلوم کردم، اجرایش ذهنم در و دادم توضیح برایش را بودم

 بموج این که چرا دهد؛ توضیح دبی در کارخانه نمایندگی به و بدهد گوش خوب باید که کردممی نشان خاطر او به برسد دیگری

 هم خودم .بزنم را ضعیف یگزینه نمایندگی، از عملکرد رضایت پرسشنامه در مجبورم وگرنه شود؛می محصوالتشان کیفیت بهبود

 .نه یا دارد وجود ایپرسشنامه همچین دانستمنمی

 افزارهای نرم قفل که بود این امکارشناسی دوران تفریح تمام افزار، نرم شکستن قفل به کردم شروع هاپردازنده از برداشتن دست از بعد

 سواالت و هاکلوپ پای نشستممی هم گاهی. کنم پاک را مزخرف هایسایت مطالب و بگذارم همه اختیار در و بشکنم را خارجی

 قبل گوید،می سختی تکلیف نویسیبرنامه استاد وقتی کردممی را سعیم تمام. کردممی حل را دبیرستانی هایبچه هندسه و ریاضی

 ساعت با ندک نگاه را تمرین ارسال ساعت وقتی یا ببیند، ایمیلش صندوق توی شده حل را تکلیف این برود بیرون کالس از کهاین از

. نکرد بتعج اظهار موضوع این از استادی موقع هیچ ولی. یوسف دیدن با مصری زنان کف بریدن مثل ببُرد؛ کَفََش و باشد یکی کالس

 ...شاید. نیست مهم برایشان شاید. خیر یا دارد وجود اساتید بین در دقت همه این نبود، معلوم اصالً

 ترینپیچیده گفتممی خودم به کردم،می کار کشورها بعضی اطالعاتی هایسازمان روی شوم، قبول دانشگاه کهاین از قبل اواخر این 

  .کنی نفوذ کشورها اطالعاتی هایسیستم به که است همین دنیا کار

 کردندمی عالقه اظهار و گرفتندمی تحویل بیشتر خیلی کردند،می برخورد جورییک من با اساتید، از تا سه دو کارشناسی زمان در

 تعارف را اتاقش کلید و کنم کار او اتاق در من داشت دوست شانیکی حتی. بزنم سر دفترشان به بیشتر و بپرم هاآن با بیشتر که

 جیب به میلیونی توانندمی آن قِبَلِ از که هستم ایپروژه یا رودمی راه جلوشان که دیدند،می مقاله تا سه دو را من هاآن. کردمی

 از ترخنگ را خودم. شدمنمی آفتابی هاآن بر و دور همین برای بگذارند، من دست کف هم تومان هزار  چند محبت روی از و بزنند

 نام هب مقاله و کتاب چندتا تعریف و تعارف با نداشتم دوست. دادممی جواب تعارف با را پیشنهادهایشان. بودم که دادممی نشان آن

  .کنم چاپ استاد

 و مکاتبات شناختم، را همه. شدم اساتید سیستم وارد کند، پیدا رسمیت هاکالس و هادرس که این از قبل جدید، دانشگاه در

 کیانی. دهستن آن انجام درحال یا بدهند انجام داشتند دوست که گشتممی کارهایی دنبال بیشتر ولی بود جذاب برایم هایشانایمیل

 ای اُ دکتر دیدم شدم ایمیلش وارد. بود نداده اینتیجه او برای هاروارد استاد با مکاتبات بود، هاروارد در کالسی صوت منتظر ماه ده

 صنوعیم هوش کالس مطالب به را اشعالقه و بود کرده برخورد او با علمی زبان با کیانی هرچند کرده، توهین ما دانشگاه به ویلسون،

 مصنوعی هوش مباحث! کشورت از نه و آیدمی خوشم تو از نه من» نوشته اشنامه از بخشی در استاد آن ولی بود کرده اظهار هاروارد

. کنم دانلود را ادببی استاد هایدرس صوت بروم شدم مجبور!«. کنیدمی کار هم کامپیوتر با مگر شما ندارد؛ ایفایده شما برای

 تاپلپ هب ویلسون دکتر تاپلپ از بود گرفته لجم بس از ولی بردارم را هافایل و کنم هک را شاندانشگاه سایت توانستممی هرچند

 شاید و نمبک مفیدی کار توانممی کردم فکر که بود جاهمان. گرفت هفته یک را من وقت کار همین. کردم کپی مستقیم کیانی دکتر

 که ایهمجل همان به بفرستی و بنویسی ایمقاله اینکه نه. بخورد درد به که کاری جدی، کاری بگیرد؛ نظر در کاری من برای استاد

 .کند توهین کشورت و استادت و خودت به بعد و بخواند و بردارد راحتی به هاروارد ادببی استاد همان



 و ندکمی کار جدی هایپروژه استاد این بودم شنیده. بیرون بیایند بودند داخل که دانشجویی چند تا بودم منتظر اتاق در پشت

 بودن علمی هیئت از هدفش و است کاره چه است، معلوم کالس سر آیدمی که اول روز همان از استاد هر نظرم به. نیست بازمقاله

 .چیست

 نصب اردیو روی درخت یک از عکسی. نبود افزار نرم و دیجیتال از نمادی و عکس هیچ دفترش توی ولی بود، افزار نرم کیانی تخصص

 شودب درخت همین سال چهل از بعد تا اندکاشته تپه  نوک نهال یک اندآمده انگار که بود کرده رشد طوری تپه روی درخت تک بود،

 مهه این وسط تابلویی یک در درخت تک. نوح حضرت کشتی دکل مثل درست شود؛ ساخته جاهمان است قرار که ایکشتی دکل

 گاهن یک با. میزش روی رایانه یک و تخصصی هایکتاب از بود پر قفسه سه. بود کرده خوش جا علم، همه این بین کتاب، قفسه

 .دز ذهنم به زبان چند با نویسیبرنامه موقع همان. ببینم کیانی جوانی زمان از را نویسیبرنامه هایزبان تکامل سیر توانستم

 هم به کوتاهش هایریش با اشجوگندمی کوتاه موهای. کردمی رد را خود سالیمیان دوران داشت که بود افتاده جا آدمی کیانی

 در ایخورده تراش چوبیِ عصای. شد بلند کمی احترامم به. شناختنمی را من خیلی. داشت گرمی برخورد و گرد صورت. آمدمی

 برای که عیموضو به بیافتم، شیکش عصای و سن یمقایسه فکر به کهاین از قبل. نایستد تا کردم ممانعت سریع. دیدم میزش کنار

 اداست شخصی موضوعات به نباید همین برای کند هک را من ذهن خواستمی گویا که کردمی نگاه طوری کردم؛ فکر بودم آمده آن

  .کردممی فکر

 نامهایانپ هنوز افزار نرم استاد کردمنمی تصور. کاغذی هاینامهپایان و مقاله از بود پر بزرگی این به میز ایستادم، اشچوبی میز جلوی

 یتازه موضوع. اوست به حواسم تمام دهم نشان که آوردم پایین صورتم جلوی از را تبلتم. بخواند کاغذ روی از را کارها گزارش و

 از اهیگ هاآدم برخی. شود تمام کارم تا ماند منتظر هم کیانی و کنم فکر بهش بعد تا کردم یادداشت را چندزبان به نویسیبرنامه

 شوندمی ناراحت کنی نگاه هم تبلتت یا گوشی نمایشگر صفحه به همزمان کنیمی صحبت هاآن با وقتی کهاین

 کدنویسی مقدمات یهمه و نویسممی ایبرنامه دارم کردم حس. داشت برم هول کرد، متمرکز من به را حواسش تمام استاد وقتی 

 تا بندمب دقت با را پرانتزها تکتک و بزنم را نهایی ضربه بنویسم، را برنامه مغز باید و است باز برنامه پرانتزهای یهمه ام،نوشته را

 فرصت اربیک فقط که است نویسی برنامه محیط مثل است، سخت خیلی حضوری گفتگوی. باشد نداشته اجرا در هم خطا یک حتی

 یوزهح کشورهای اطالعاتی هایپایگاه از یکی در را نویسیبرنامه محیط این. ندارد امکان آن در هم بازگشت یک حتی و داری نوشتن

 نگامه اخبارگوها عذرخواهی مثل کردم،می اصالح مکمل کدهای با باید را اشتباهات بود، سخت خیلی. بودم کرده تجربه اسکاندیناوی

. دشو اصالح مخاطب ذهن در که گویندمی جدید جمله یک عذرخواهی، با فقط کنند اصالح را شانجمله توانندنمی اخبارگوها. تپق

 هایماتاقیهم مخصوصا همه، را این. کنم پنهان استاد میز جلوی کردن صحبت موقع را انگشتانم کردم سعی. کردم مکث لحظه یک

 وارد لپتاپ با دادمی اجازه استادش که هاییکالس سر. خورندمی تکان ارادهبی انگشتانم کنممی جدی صحبت وقتی که فهمیدند

 .کردم نویسی کد لپتاپم در را سوال بفهمم، کهاین بدون که دیدممی پرسیدممی سوالی وقتی شویم،

 ردمک سعی. بلدم خوب را شکستن قفل و نویسیبرنامه و بشوم هاشبکه یروده و دل وارد توانممی کهاین توضیح به کردم شروع  

 هب را من حداقل نبود، کمی آدم کیانی. دادنمی نشان خودش از خاصی العمل عکس گفتممی هرچه ولی هستم خاصی آدم بفهمانم،

 العاتیاط ساختار به تاحاال و زنممی سر دیگر کشورهای اطالعاتی هایسایت به تمرین برای فهمید وقتی ولی. دیدنمی مقاله شکل

 عیس. است زود و هستید اول ترم شما گفت که بود جاهمان. نیاورد خودش روی به ولی کرد، تعجب مقداری هستم مسلط کشور سی

 خاموش لودر حس کردم سعی. دهم انجام جدی کار یک خواهممی کنم، کار خواهمنمی امنامهپایان برای من که بفهمانم او به کردم

 و دمبو کرده نگاه خاموش لودرهای به هاساعت بچگی در. است خاموش ولی بکند بزرگی کارهای تواندمی که لودری. بفهمانم او به را

 رکتیح و بیاید جلو منتظری لحظه هر زنیمی زل لودر به وقتی. کند درک را من حس تا باشد کرده را کار این هم کیانی بودم امیدوار



 به توانستن استاد دانممی ولی نه؛ یا فهماندم استاد به دانمنمی. کندنمی حرکتی هیچ هستی جاآن تو تا که است قانونی ولی بکند،

 .دارد اصرار مفهوم این روی چرا و است زود من برای چرا بفهماند من

. بیرون زدم دفترش از ناخودآگاه. «بیاندازم کار از را دانشگاه اطالعاتی سامانه ثانیه سی» بود، دستم در که تبلتی با خواست من از 

 کاری و کردم فکر پیشنهاد این به خوابگاه تا. دهندمی او به ناجوری پیشنهاد که داشتم را کسی حس. کردم را کاراین چرا نفهمیدم

 .تمام و ضربدر قرمز کلید ندارد، هم خداحافظی بگذاری، جا به نباید خودت از ردی هیچ خروج موقع سایبر فضای توی. کردم که

 کردم ااجر هاپرانتز بستن بدون را امبرنامه کردممی فکر همش خوابگاه تا! بودم رفته راه سواالت برگه روی دادن امتحان جای به انگار

 تاداس دفتر از مقدمهبی خروج از بود ممکن که کردممی فکر جمالتی به. شده ظاهر صفحه روی خطا پیغام شش و هشتاد و دویست و

 :باشند بهتر

 «.اندازمنمی کار از را داخلی هایسایت من استاد»

 «.است زیاد خیلی سامانه افتادن کار از یهزینه و است دانشگاه کار اوج االن استاد»

 «کنید؟می امتحان را من دارید شما بکنم؟ را کار این چه برای استاد»

 «!بکنم را کار این شما سیستم از بدهید اجازه فقط استاد، ندارد کاری قبول،»

 کار از را خودش دانشگاه سیستم که دانشجو! کجا از دانمنمی ولی فهمم،می را انداختممی کار از را دانشگاه سیستم نباید کهاین

 به تد،بیاف راه سیستم تا شوند معطل ثانیه سی دیگ پای و صف توی باید که کردممی فکر غذا صف دانشجوی هاده به! اندازدنمی

 اتتمرین دارند که کردممی فکر استادی هاده به و کندمی جستجو مقاله دارند شانسیستم پای االن که احسان مثل دانشجوهایی

 بیاید که ایاتوکشیده و محترم آقای آن به شاید، یا. کنند حل و بگیرند بروند دانشجوهاشان تا نویسندمی سایت روی را هایشانکالس

 «.بیاورید هم تبلتتان لطفاً بیایید؟ ما با شودمی آقا» بگوید،

 را هدبد بود ممکن که را ایمقدمهبی احتماالت تمام ناخودآگاه و بود داده دیگری مقدمة بی پیشنهاد کاش که کردممی فکر این به

 مانساز انسانی منابع واحد از را خودش پروندۀ اصال یا بخواهد من از را علمی هیئت اعضای ساالنه استعالم بود ممکن. کردم بررسی

 که غیردرسی هایحرف حتی و تدریس سوابق و هاپیامک ها،نامه از رونوشت صفحه هاده تا کند، مطالبه مرکزی حراست یا مرکزی

 تریخطرناک پیشنهادِ آخری، این. بگذارم اختیارش در و بگیرم برایش را کردند جمع را آن محترم آقاهای و زده، هایشکالس سر

 شودب مواجه زدهیخ سیستم یک با دانشگاه کل ثانیه سی اگر. ماندندنمی باز کارشان از دیگر هایدانشجو و احسان حداقل ولی بود

 ولش» ،«دارم اصرار» گزینه دوتا با ؛«؟!دارید اصرار آیا باشد؛نمی دسترس در نظر مورد صفحه» آیدمی پیغام دائم. دارد تبعات خیلی

 .«بیخیال کن،

 اول. برود یادش بعد هفته کالس تا که بودم امیدوار. بروم استاد یکیاین پیش توانمنمی رفتار این با دیگر که دانستممی هرحال به 

 برایش که نوشتممی متنی دائم خوابگاه، تا. کردم باز را تبلتم صفحه کنم پاک اطالعات این از را کیانی ذهن بروم که هدف این به

 .نبود بعدی توجیه از بهتر توجیهی هیچ. فرستاد شدنمی را متنی هیچ کردم؛می پاک و کنم ارسال

 یانبرم زد ذهنم به چطوری دهم تشخیص نتوانستم را استاد دفتر از خروج و نویسی برنامه صفحه از خروج تفاوت وقتی اممانده هنوز

 استاد میز یفاصله که کردم را کار این وقتی. کنم ایجاد کیانی دکتر سیستم نمایشگر روی را هاروارد استاد درس جلسات صوتی فایل

 دنش گرد توانیمی که است این نویسی برنامه صفحه از خروج با استاد دفتر از خروج تفاوت حداقل. کردممی طی اتاقش درِ تا را

 داده در مصنوعی هوش دکتر، آقای: »گفتم کردم، باز نیمه را اتاقش در و برگشتم. ببینی شدن بسته حال در درِ الی از را استاد چشم



. باشد جگی قدراین زمانهم و دقیق حد این تا تواندمی هم ذهن. گفتممی باید یا نگفتم؛ هم شاید!« باشد جالبی موضوع باید پردازی،

 باید. نیاد شناسانزبان و نویسانبرنامه همه رؤیای سطح در کاری کنم، پیدا ذهن گشایی رمز برای راهی که افتادم فکر این به دوباره

 هب نویسیبرنامه» یجمله زیر تبلتم هاییادداشت توی گذشت ذهنم از کهاین با زمانهم را آخر یجمله. بیاورم در سر هاآدم ذهن از

 .نوشتم را ،«است ردیابی قابل غیر زبان، چند

 قفل از مهمتر کاری بزنم، کاری به دست خودم باید کردم حس گذشتممی مربعی هایخوابگاه میان خم و پیچ پر هایراه از وقتی

 ابلوت در زدن اطالعیه از مهمتر کاری یا ناجور هایپایگاه کردن منهدم و دنیا یینگه کشورهای ساخت کاربردی افزارهای نرم شکستن

 یوقت ولی بودم نکرده من را کار این. «فرمایید خودداری عمومی انظار در خود هایلباس کردن پهن از: »گویدمی که خوابگاه اعالنات

 از شاید. خوانمنمی را ایاطالعیه هیچ معموالً ولی بود، مهمی اطالعیه شدم، رد اطالعیه این جلوی از کردممی فکر مهم کارهای به

 طوری هم اهاطالعیه برد تابلوی. اندچسبانده کاغذ خیلی بیاندازم، خوابگاه ورودی جلوی هایاطالعیه به نگاهی بعداً نگهبانی دوربین

 و هم در همش بعدی، اطالعیه به رفت و شود بسته تا زد را قرمز ضربدر خواند، کرد، بزرگ را هااعالمیه دانه دانه تواننمی که است

 .هاآن روی بدوانی چشم دائم باید و است برهم

 توقف دم،کر کار چه بگویم کهاین و سالم برای هم احسان اتاق روبروی حتی. رسیدم اتاق به تا رفتم انتها تا گرفتم را خوابگاه راهروی

 هب دست مستقل خودم گرفتم تصمیم محکم خیلی. خوابیدم تخت روی و اماتاقی هم غذای کارت روی گذاشتم را غذا کارت. نکردم

 که بوده جدی تصمیم آنقدر ماندمی اگر. نه یا ماندمی ذهنم صفحه روی شدم بیدار وقتی تصمیم این که ببینم خوابیدم. بزنم کاری

 .بدهم انجام عملی اقدام برایش

 

 دوم فصل

 ایغذ دارم، کالس علی، سالم» بود، گذاشته غذایش کارت زیر که دیدم را یحیی یادداشت کاغذ تازه. شدم بیدار ظهر اذان صدای با

 و کت همیشه داشت دوست و  الغر بدنی و داشت سبزه ایچهره خواند،می مکانیک. دیدم را احسان نمازخانه در!«. بگیر هم من

 فتگ و گرفتمی وضو دستشویی در که بود آشناشدنمان از بعد روز. نداشت کت هنوز ولی شود ظاهر شخصیت با و بپوشد شلوار

 رساله همه. کردممی مرور ذهنم در را جماعت نماز به مربوط مسائل دائم نمازخانه راه توی. رفتم باش منم آیی؟می نمازخانه، روممی

 مسائل همه! کرد چیکار باید افتاد اتفاقی چه چندم رکعت اگر کردم، درست رساله از خبره سیستم یک. امکرده کدنویسی باریک را

 شد رارق نماز بعد نکنم؛ فکر کردممی سعی یا کردمنمی فکر کدها به نماز در. نوشتم افزار نرم هم ارث برای حتی و بودم کرده کار را

 .غذاخوری برویم

 برابر در. کردمی برخورد جالبی طور به موضوعی هر با. کردم تعریف برایش را کیانی اتاق از زدن بیرون ماجرای غذاخوری، راه در 

 ردمکمی فکر. من برعکس کامال داد،می نشان خیالبی خیلی را خودش. «نکن فکر بهش زیاد! کن ولش: »گفتمی موضوعات اکثر

 بیشتر مینه برای شاید. کرد فکر چیزها برخی به گاهی باید فقط بود معتقد. نبود طوراین او ولی کرد فکر جزئیات و چیز همه به باید

 دستاوردهای و دادمی نشان عالقه من افزاری نرم موضوعات به که بود کسی تنها. آمدممی فرود و انداختممی چتر هاآن اتاق در اوقات،

 فراموشش باید و نیست مهم کنممی فکر که قدرهاآن موضوع این که فهماند من به احسان. کردمی گوش حداقل را من یمسخره

 تریجدی کاری خواستمی و بود نگرفته را احسان مقاله تب. کند کمک من به دیگری جدی کار در تواندمی که گفت البته. کنم

 آقای که کاری این: »بگویند حضورش در دانشگاه کالس سر حتی یا مسئولی مقام جلوی ،جشنواره توی بعد که کاری. بکند

 توی جاهمان. هم من بود؛ جمله این یمرده کشته خیلی!«. شده انجام زمینه این در که است خوبی کارهای از کردند خسروجردی

 .نکردم فکر بهش دیگر و کردم ول را کیانی موضوع که بود غذاخوری سالن



 یادم تمنشس کالسش سر وقتی بعد یهفته که نکردم فکر موضوع به قدری به. گذشت استاد و من بین پیامی هیچ بدون هفته آن

 اتاق وارد استرس از خالی و نکنم فکر موضوع به کهاین برای. ببیند کالس از بعد را من کرد تمایل اظهار. بودم کرده کار چه افتاد

 که نویسیمب ایبرنامه بود خواسته بود، خوبی تکلیف. فرستادم برایش و دادم انجام اتاقش در دم تا را نویسیبرنامه درس تکلیف شوم،

 از دبع نزنند؛ را یکدیگر کدامهیچ که گیرندمی قرار  شطرنج خالی یصفحه در حالت چند در سرباز دو و وزیر هشت کند محاسبه

 عوض دیداًج آخر هایخانه در اثر اعمال قوانین! نه یا اندکرده تغییراتی شطرنج قوانین ببینم تا کردم جستجو کالس سر تمرین طرح

 قبل نقانو طبق وزیران هیئت یمسئله حل نوشتم دادم، انجام قانون دو طبق را تمرین این کیانی کردن زدهشگفت برای بود، شده

 حالتی باشند همرنگ غیر اگر دارد حالت یک باشند رنگ هم سربازها اگر که دادم هم توضیح استاد برای. بعد به 1002 و 1002

 ارسال مرینت. باشند داشته توانندمی حاالتی چه بشوند وزیر به تبدیل اثر اعمال قانون طبق اگر و بگیرند قرار آخر یخانه اگر دیگر،

 .است کرده عادت من حرکات این به استاد شاید! نه یا زدم در که نیست خاطرم بودم، استاد میز جلوی شد،

 ساساح وقتی یا. کنممی باز دوباره و بندممی را صفحه رسدنمی جواب به برنامه که گاهی بفهمانم استاد به کردم سعی اتاق توی 

 ایهموقعیت در زندگی در کالً گفتم او به. کنممی رها را آن ناگهان کنممی ردیابی را من هک یبرنامه دارد دیگری کاربر کنممی

 رکد را من که داد اطمینان من به دکتر. بوده هاموقعیت این از یکی شبیه هم ایشان پیشنهاد احتماالً و گیرممی قرار زیاد مشابه

 در. بگذارم میان در کسی با را موضوع نیست نیاز و کنم صبر باید ولی است متناسب کاری دنبال که گفت. نگرفته دل به و کندمی

 به شاید و ندارد صوتی هایفایل به نیازی و کرده حل را آمده وجود به یمسئله خودش گفت که بودم دفترش از رفتن بیرون حین

 شکرت الاقل! کن استفاده است، غنائم دارد؟ مشکلی چه! بزن دست خوب! گذاشتم وقت هفته یک بود؛ گرفته لجم. نزند دست هاآن

 .کنم استفاده ندارم فرصت بگو کن

 پیدا مبرای سنگینی یپروژه اگر که رفتممی فکر این در. کردم سر هاهفته است مناسب موردی دنبال دکتر کهاین از دلخوش فقط

 کار رد؛ک الگوگیری ایشان از باید که بود نادری و خوب کار کردند، تهامی آقای که اخیری کار این: »بگوید کالس سر بود ممکن کند

 تیح و مسئله بگویند تا زنندمی هاتریبون پشت که بزند هاییحرف این از و ؛«کرد تدریس دکتری هایدوره در شودمی را ایشان

 .دارد اهمیت هم کلی مسئله و اندفهمیده را مسئله عمق

 چند ترجمه جز کاری هم هاآن که زدممی هادرس به سری گاهی هاوبگردی و هارفتن سلف ها،گردش و هاورزش کنار در هاروز آن

  .نبود کردن ارائه کالس سر رُفته شسته و مقاله

. مباش حسابی و درست کاری دنبال زمانهم و دهم ادامه را مختلف کشوهای اطالعاتی هایپایگاه به سرزدن است بهتر کردم فکر من 

 ییک پیمان. بود من نظر فقط این ولی ندارم ایفایده هیچ کردممی احساس و نداشتم مملکت این در نقشی هیچ من، زمان آن تا

  .نبود این نظرش مربعی، هایخوابگاه ساکنان از دیگر

 با هم مدتی. خواندمی را اخبار تمام و زدمی سر خبری هایسایت به ساعت شش پنج روزانه. بود معنا تمام به منتقد یک پیمان 

 یمنطق را مخالفتش و خودش ولی بودند خوب من نظر به که بود چیزهایی یهمه مخالف. شدمی خبری هایسایت وارد فیلترشکن

 من و شناسندمی که دانندمی فردی ترینمنطقی را خودشان همه دهند،می نشان منطقی کارشان در را خودشان همه. دادمی نشان

 ودشانخ منطقیبی برای آیدمی بدشان منطق از کهکسانی حتی. کنممی را دنیا کارهای ترینمنطقی دارم کنممی فکر همینطورم؛ هم

  .تراشندمی منطق

 هب را هایشدست منطقی، خیلی طور به دیدمی که را من دادمی رخ میلیونی پنج و هفتاد کشور کل در اشتباهی وقت هر پیمان

 النف در ایمدرسه فالن: گفتمی مثالً شده؟ چی پرسیدیممی ؛«زدید گند! کردید خراب دیگه حاال: »گفتمی و گرفتمی من سمت



 است یمملکت چه این که چیدمی کبری صغرا دوباره و دیدند آسیب نفر چند و گرفته آتش اشبخاری ایل، فالن کوچ راهِ وسط روستا

 .شوممی توبیخ دارم که باشد تواندمی چه اتفاقات این در دقیقاً نقشم که ماندممی من. هاحرف این از و داریم ما که

 از غیر به پیمان. باشم نخورده بیخودی فحش قدراین الاقل. بدهم انجام جدی کاری خواستممی که بود پیمان برخورد همین شاید

 و مانپی پیش رفتممی نداشتم خواندن خبر حوصله وقت هر داشت، هم دیگری یفایده کند ترغیب مفید کار انجام به را من کهاین

 خیلی اینترنت سرعت که وقتی. شدم مندعالقه سیاست به بار اولین برای که بود موقع آن از شاید. گرفتممی خبر مختلف جاهای از

 خیلی طور به اینترنت دوباره که است خبر چه پرسیدیممی و او پیش رفتیممی باشند بسته را شیرش که انگار و آمدمی پایین

 ندهما روز دو مثالً که گفتمی هم پیمان. است شده کنترل سرعت نشویم متوجه که زدندمی یخ طوری صفحات شد؟ قطع ایخزنده

 هایشلوغی اب را اینترنت سرعت ارتباط توانستم کهاین از. کنند اعتراض و بیرون بیایند گذاشتند قرار تهران در دوستانش و آذر 21 تا

 کم سرعت و هاامنی نا جواب باید من چرا فهمیدمنمی هم باز ولی آوردم، در سر سیاست از مقداری کردم احساس بفهمم خیابانی

 .بدهم را اینترنت

*** 

 به اشتمد و بودند کشیده قد دوم یطبقه تا زمین از که بود هاییدرخت به نگاهم بودم، نشسته اتاق بزرگ یپنجره کنار میز پشت

 پشت دارند هک بینیمی را نفر چند کنی نگاه اتاقی هر یپنجره توی همیشه، مثل. کردممی فکر ببینمش بودم نتوانسته که دوربینی

 ده اعتس کالس به که باشند پوشیدن لباس درحال هم چندتایی است ممکن و خوابیده تختش روی یکی کنند،می کار شانتاپلپ

 هایاسبتمن به آینده هفته طی است قرار یا! شده خبری دوباره حتماً. کنم تمرین هک بتوانم که نبود طوری اینترنت سرعت. برسند

 و هاایمیل در هاوقت اکثر در که شودمی انجام امنیتی اقدامات قدرآن شودمی طوراین وقتی خیابان؛ توی بریزند چندنفر مختلفی،

 کرده لغو را برنامه که کسی که کنممی فکر این به وقتی!« ندارد فایده برنامه شد؛ لغو» که کنندمی اعالم کننده هماهنگ هایسایت

 هک کسی اگر! باشد برعکس که آیدمی خوشم وقتی آن، از بیشتر آید؛می خوشم کرده ریزیبرنامه که نباشد همان است ممکن

 سیاست توی ودشنمی اصالً! شودمی انگیزتر هیجان خیلی بیفتد اتفاق آشوبی خواهدنمی که باشد کسی دقیقاً باشد کرده ریزیبرنامه

 خودت به! است کارهچه زده را حرف این که کسی این دانینمی! خواهدمی چیزی چه سیاست در کسی چه دانینمی دقیقاً. کرد بازی

 من! دهش شیر تو شیر چیز همه! بیفتد اتفاقی چه خواهیمی کنیمی که کاری این با دانینمی هم خودت! کنی اعتماد توانینمی هم

 هاییتسای تعداد به و بنویسم سایت روی را هایمبرنامه بتوانم که باشد خوب اینترنت سرعت خواهممی فقط من! آورمنمی در سر که

 وارد آن منبع به که هاییسایت تمام فهرست آن در رزومه، یک نوشتم، خودم برای کاری سوابق خالصه یک. کنم اضافه شدم وارد که

 فهرست هم را شدم مختلف کشورهای و هاسازمان امنیتی هایسیستم وارد آن ابداع با که هاییروش تمام و کردم یادداشت شدم

 .کنم تدریس را مباحث این دکتری دانشجوهای برای روزی بخواهم شاید. بخورد دردم به روزی شاید تا کردم

 یاداره سرور تا که اینترنت وضع این با کند، صحبت جدی و جدید کار به راجع من با استاد که باشد روزهایی همان روزهااین اگر 

 قدرت حتماً او. باشد داشته خبر ماجرا این از باید حتماً کیانی. بود نخواهم موفق کارم در خیلی! بروم توانمنمی هم هاخوابگاه امور

 وعموض این به راجع باید دارد؟ را کیانی مثل چندتا شهر مگر دارد، حتماً دارد؛ را شهر حتی و دانشگاه اینترنت روی گذاریسیاست

 زیاد خیلی ددهمی پیشنهاد من به را جدیدش کار وقتی بگویم کیانی به که نوشتم تبلتم در که مطالبی فهرست. کنم صحبت او با

 زمانی، رایطش کرد، صحبت پروژه مالی مسائل به راجع اگر: بنویسم باید. بنویسم برایش ایبرنامه باید. کنم بندیطبقه باید! شده

. آیدمی در هاصحبت توی از بزرگی یبرنامه. شود لحاظ باید که شودمی متغیر خیلی... اینترنت سرعت کار، بودن امنیتی کار، سختی

 همهنای توانمنمی شفاهی واقعاً بنویسم، کتبی برایش را سواالتم بخواهد یا کند، فکر هااین یهمه به خودش استاد دهممی ترجیح

 .کنم حل مشکل



 کندمی کار دانشگاه آزمایشگاه توی رودمی صبح از. آیدمی و رودمی روز هر. آیدمی و رودمی طوریهمین. شد رد پنجره زیر از مجدی

 کرده اختراعی. کندمی کار اختراعش روی شب تا صبح! ساندویچی رودمی و خوردمی چیزی غذاخوری توی! گرددمی بر که شب تا

 توی باید دیگر ترم دو هم هنوز و سازدمی دارد است ماه شش گویندمی هابچه. آوردمی را اول رتبه ببرد جشنواره هر در اگر که

 باریک. ندک پذیرش را او که دانشگاهی هر به برود و بگیرد بورس خواهدمی مستقیم مجدی گفتندمی. بگذارد وقت برایش آزمایشگاه

 حویلت برای کندمی خرج ما دانشگاه یهزینه و وقت از که موضوع این از. شودمی حتمی پذیرشم بشود تکمیل من اختراع اگر گفت

 .هدبد تحویل مخترع تا بیست جااین توانستمی خودش شاید کهاین بدتر. آمدنمی خوشم زیاد دیگر دانشگاهی به اختراع یک

 کیاس یقه بلوز یک با سرد هایشب در. کند آزاد را مدرکش و بیاورد در پول بتواند تا کندمی کار دانشگاه از خارج ساندویچی در

 ایهتازد گردن شال دائم برداشته، چروک سنش از بیشتر صورتش و ریخته بورش موهای بلند، قد و است الغر! رودمی بیرون نازک

 اتو ایهپارچ شلوار یک با. نشود کالمهم کسی با کندمی سعی رود،می راه تند تند، و اندازدمی زیر به سر گیرد،می صورتش جلوی را

 هوای! رنبِ دانشگاه یا فدرال دانشگاه سوئیس، برود خواهدمی شاید. بیرون زندمی خوابگاه از تیره قرمز نازک اسکی یقه بلوز و نشده

 دانشگاه بابت باریک باید. نیاید پیش برایش مشکلی برن شهر در تا کند تمرین آبادوکیل سرمای در باید پس است، سرد خیلی جاآن

 هعلمی یحوزه یک هاموقع آن دارد؟ سابقه حاال تا شانزده قرن از که است دانشگاهی برن دارد خبر دانمنمی. کنم صحبت او با برن

 بشود و برود خواهدمی مجدی یعنی. برن دانشگاه شده االن تا کردند اضافه آن به مختلف هایرشته بعد هاکشیش تربیت برای بوده

 فرص زیر دمای در ماه، در یورو هزار پانزده ده، حقوق خاطر به بخواهد هم شاید برن؟ دانشگاه دکتری التحصیل فارغ پانصد از یکی

 .کند زندگی

 اصلی سرور وارد بتوانم اگر کردم فکر! تاپلپ به افتاد نگاهم که دارد هاییتفاوت چه که بودم فردوسی دانشگاه و برن دانشگاه فکر در

 توی بگذارم و بگیرم فیلم چند برن دانشگاه هایدوربین با و بروم الاقل. کنم باز را اینترنت شیر کمی خودم برای بتوانم شاید بشوم،

 و بگیرد را مدرکش بدهد و کند جمع را هایشپول تا فروختمی هم را آن داشت، کامپیوتر اگر. باشد داشته اگر مجدی؛ کامپیوتر

 کار به هم فالنی بگویم کنم صحبت استاد با پروژه کنار در شاید حسابی، و درست کاری سر رفتم اگر. شود خارج کشور از بتواند

 .شد شودنمی هم سرور وارد حتی اینترنت قطعی این با ولی. خوردمی درد به بگیرید،

 با یکی شنیدم در پشت از ؟!بشوند جمع تا دادند قرار هدف را کجا هاباالشهری! است خبر چه که بپرسم پیمان از بروم شدم بلند

. هااین ند،هست الکردارهایی عجب! دیدی ؟!نشوندیم دیدی: »گفت ببرد برتر لیگ توی اشعالقه مورد تیم که وقتی مثل بلند صدای

 افزاررمن دکترای شناختمش صدا از. شد گم و دستشویی توی پیچید صدایش انتهای!...« کردند را کار این چطور کرد تصور شودنمی

 را اشبرنامه آمد داد،نمی جواب «اشکاویداده» درس یپروژه هم باریک! پرسیدمی مصنوعی هوش سوال من از آمدمی خواند،می

 درست کند؛ انتقاد مملکت مشکالت از و کند باز صحبت سر خواستمی بارها هم او. گرفتم جواب برایش و کردم مرور یک

 اندهم باز راهرو وسط که اتاقی در از بیرون؛ آمدم اتاق از. گذاشتمنمی هایشصحبت برای وقتی وقتهیچ همین برای شناختمش،نمی

 و تعریف این نفهمیدم. «صاف دهنشون گرم؛ دمشون نباشد، دروغ اگر! پسر: »زد داد اتاق توی از یکی. آمدمی تلویزیون صدای بود

 اتفاقی هچ دوباره پرسیدممی پیمان از باید. برندمی کار به جا به جا را مفاهیم دائم ما هایایدانشکده هم این! بیراه و بد یا بود تمجید

 !افتاده

 از وقتی اذان صدای. درسی هایپروژه دادن انجام به کردم شروع و کردم باز را متلب. لپتاپم سراغ برگشتم. نبود اتاق توی پیمان

 نماز عدب! کردندمی صحبت آمریکا جاسوسی هواپیمای نشاندن از هابچه نمازخانه توی. شدم بلند شد، پخش خوابگاه نوک بلندگوی

 کلید کارخود ته با قدرآن احسان. تلویزیون سالن رفتیم و شدیم بلند همزمان و کردیم دیگرهم به نگاهی. بودم نشسته احسان کنار

 غیور تدس به آمریکایی پهباد که نوشتند می را خبر این دائم هازیرنویس. آورد را خبر شبکه تا داد فشار را تلویزیون یشکسته

 زیرنویس فقط دقیقه پنج و چهل چهارده، ساعت تا.  کردیم صبر چهارده اخبار تا. دادنمی حال اصالً خواندن اخبار طوراین... . مردان



 مه خبرهایی مرکزی بانک در دالر و تهران بازار در گوشت قیمت سریالنکا، در شورش و تانزانیا طوفان خبرهای بین از خواندیم،می

 گیج مسر خواندن نویس زیر از. اندازدمی موتور بدون هواپیمای یاد را آدم. شنیدممی را پهپاد یکلمه بود بار اولین. نوشتمی پهپاد از

. شد رپ تلویزیون سالن لحظه یک در  آمد، در اخبار معکوس شمارش صدای تا. تلویزیون هایشبکه سراغ رفت دوباره احسان رفت؛می

 بودند ادهایست پهپاد پای نظامی هایلباس با نفر دو. کرد علیک و سالم خودش سبک به رسید، سر پشت از پیمان. داد نشان را پهپاد

 از .شنیدندمی را پهباد خبر داشتند واج و هاج همه. آمدنمی در کسی از صدایی و بود شده پر سالن. دادندمی توضیحاتی داشتند و

 و سراغش بروم بعد تا زدممی هایمیادداشت در را RQ270 اسم داشتم. دادمی خبر سرنشین بدون هواپیمای نوع این بودن پیشرفته

 کهاین. اردد سالح حمل قدرت کهاین. گرفتند این با را الدنبن کهاین. گفتمی هواپیما یپیشرفته فناوری از. دارد فناوری چه ببینم

 تا ودشمی منفجر درجا شود، اضطراری فرود به مجبور اگر و گرددمی بر پایگاهش به خودکار کند پیدا فنی نقص یا بشود گم اگر

 در دیدممی که بود باری اولین! آمدمی خوشم بیشتر گفتمی آن یپیچیده فناوری از بیشتر هرچه. نیافتد کسی دست اشفناوری

 وانستهت که بود زده باال گردن و سر یک ایران باشد؛ که هرچه! خوردنمی ایران پیشرفت سر توی آمریکا پیشرفت دانشگاهی محیط

 .بگیرد پهباد یک بیندازد، تور بود،

. فهمید را خبر درست شدنمی که بود زیاد هابچه صحبت صدای قدرآن. زدن حرف موضوع به راجع کردند شروع همه شد عوض خبر 

 روعش جمعی. نشوندن را اون و کردند هوا ماده کفتر گرفتنش؛ نیشابور صحرای کفتربازهای یَرَه: گفتمی مشهدی یلهجه با یکی

 را اشلهجه یکی. خندیدن به کردند شروع دیگر عده یک. زدنش سنگ با ما هایمحل بچه! بابا نه: گفت یکی خندیدن؛ به کردند

 به رفت فکرم. آوردمی استدالل هم خودش حرف برای داشت.  «الکیه هااین! بندیهخالی! بابا: »گفت و میدان چاله توی بود انداخته

 کار چههر کردیم عادت سالیک ؟!دروغه بگویی خواهیمی هم تو حتماً! هستند شما فکرایهم. بگیر تحویل: »بگویم پیمان به کهاین

 انتظار و ردک من به نگاهی پیمان. «کردیم حساب تبلیغاتی شانتاژ را چیز همه طرف این به انتخابات از دروغه، بگوییم شنویممی خوب

 امروز کن، ولش! جان پیمان: »گفتم. کردم ران هایملب روی را لبخند سریع. بدهم نشان العملی عکس طرف حرف برابر در داشت

 م؛خورد ابروهایم حرکت با را حرفم ته...« که را هاخودی حرف» ؛!«کنندمی باور کرد، اعالم را خبرش سیبیبی یا سفید کاخ که فردا

 .فهمیده را امجمله انتهای که بود معلوم اشخنده از

 .«.نشاندند را پهباد سپاه اطالعات نیروهای: »گفت ؟!کردی برداشت چی پرسیدم احسان از

 .نبود خبر در که دیگری خاص چیز گفت، اخبار که را این -

 !بوده سایبری حمله، احتماالً -

 چی؟ دیگر! هرات جای به نشسته نیشابور توی هم او خواندند گوشش در اشتباهی آدرس! دانممی -

 بگی؟ خوایمی چی! بگو علی؛ -

 هل هایشچرخ خواباندند، بد احتماال ؟!گوییمی را هواپیما زیر بنرهای! آهان: »گفت باشد، کرده کشف جدیدی چیز یک که انگار

 !«شده

 :گفتم. بودند پوشانده طوریاین که باشد دیده آسیب پهباد زیر باید که بود رسیده ذهنم به. گفتمی راست

 .«بودند نکرده را ایران هایجاده اندازهایدست حساب هوششان این با پهباد طراحان»

 ؟بگویی خواهیمی چی بگو! نه گفت! نکردی؟ دریافت دیگری چیز: گفتم. احسان اتاق در دم رسیدیم که خندیدمی داشت هنوز

 !غذاخوری برویم بردار را غذایت کارت -



 کالً» :پرسیدم پیمان از کرد،می پیدا میزش روی کتاب و کاغذ کوه بین در را کارتش داشت تا. بودیم احسان اتاق در دم پیمان و من

 «؟!چیه نظرت

 ؟!حرفه خیلی. کردند ایگنده کار-

 صبح حتی د،کنن انکارش توانستندنمی نبود، هم کمی کار. زندمی ترمنطقی کمی. دارد فرق هایشپالگی هم بقیه با پیمان دانستممی

 خودش نشوندیم؟ دیدی گفتمی خط، طرفاین بود آمده انگار. بود شده خوشحال هم زدمی نق همیشه که دکترا دانشجوی آن هم

: گویدمی رودمی راه خیابان کنار وقتی کند،می زندگی مرز طرفآن هم مجدی شاید افتادم، مجدی یاد. مرز طرفاین بود آورده را

 دکتری دانشجوی آن ولی. نیست جااین هاخیلی وطن انگار. کندمی زندگی مرز طرفآن هم مجدی آره!«. کن نیگاه را ماشیناشون»

 و رستد کار یک که افتادم فکر این به دوباره! کرده افتخار کشورش از چیزی یک به بار اولین برای شاید. طرف این بود آمده صبح

 .خیر یا کرده پیدا پهباد این نشاندن سطح در حسابی و درست کار بپرسم کیانی از باید بکنم، حسابی

 :گفتم در دم رسید وقتی. کرد پیدا را غذایش کارت احسان

 االن یعنی ی؟چ یعنی باز دانیمی. کردند حسابی و درست کار یک یعنی! آمریکا سایبر خط توی زده سایبری نیروی یعنی این! ببین»

 جای به ار دانشگاه سرور بتوانیم شاید اصالً کنیم، سازماندهی حمله ضد توانیممی ما و بشود شروع سپاه اطالعات به حمالت که است

 حاال ردهک مدیریت خوشی و خوبی با را دانشگاه سرور هاسال استاد! کیانی بیچاره گفتم لب زیر جابزنیم؛ سپاه سایبر دفاعی سامانه

 .اندکشیده برق از یا شده ذوب سایبری حمالت اثر بر که کردممی فکر یوهاییپیسی به!... بهش کنند حمله

 نند،ک تقویت را خودشان دفاعی سامانه کنندمی سعی هاآن یعنی: »گفتم.  نیست گیر دندان احسان برای کارهااین زیاد کردم حس

 هایمهندس رایب بفرستیم و بیاوریم در را «کیو آر» طراحی کل برویم توانیممی. «کنندمی را کاراین چطوری ببینیم کنیم نفوذ باید

 اریدنگه برای کنند، تولید فرهنگیان شهرک توی را آن مثل و کنند معکوس مهندسی ولنجک توی از بتوانند راحت تا هوافضا

 خوری غذا النس از که قطعاً است؛ مهم برایشان مشهد کجای ببینند بیاورند بیرون را اطالعاتش اصالً یا! نوژه هایآشیانه توی بفرستند

 ،...ثلم جاهایی از روندمی کنند؛ بلوتوث همدیگر برای گیرندنمی یادگاری عکس دانشگاه، ورودی در جلوی فردوسی یمجسمه و یاس

 طورینهمی ولی... شده گذاشته گوش جفت دو اتاقش در هر پشت که راهرویی توی یا پیمان، جلوی بدهم، ادامه نباید دیگر کردم فکر

  .دادمی خروجی هم سر پشت و بود شده فعال موضوع روی ذهنم

 کریه هایمخ وقت آن بشود، فعال موضوع این روی اِمریکا سایبری بحران ستاد کافیست فقط. کن ول را هااین اصالً احسان؛ ببین

 پیمان. یمکن پاک را اطالعاتشان از بخشی سیا، سازمان توی برویم اصال. بزنیم سر توانیممی هرجایی ما و شوندمی موضوع این سرگرم

 «.!؟کنی پاک را اطالعاتش و تو بروی که ماست یمحله دبستان سیاه تخته مگر: »گفت و خندید

 خورندمی وول دارند تو لپتاپ توی هزارتاشچهارده االن که هاهمین! کیلوبایتی چند هایفایل همین. بروم نیست قرار که خودم -

  .آمدیم و زدیم را همه بود، کی و بود چی این که بفهمند بیایند تا. دهندمی انجام خوبی به را کار این

. کنم کتحری بزنم را سفید کاخ حریق ضد سیستم و بروم که زد ذهنم به حتی. من توی بود شده جمع دنیا بنفس اعتماد تمام انگار

 وقتآن! سایبری خرابکاری یک! جمهوریریاست دفتر چوبی دکور و میزش روی هایگزینه و هاپرونده و کاغذها روی بریزد آبی چه

 کار ردند،ک تهامی آقای که اخیری کار این: »بگوید و تریبون پشت برود استادم زنند،می امسینه به را افتخار مدال وقتی بود، ممکن

 «.کرد تدریس دکتری هایدوره در شودمی را ایشان روش کرد؛ الگوگیری ایشان از باید که بود نادری و خوب

 که آوردنمی در سر قدراین افزار نرم از و خواندمی مکانیک او ولی بدهد، نشان مشتاق کارهااین به را خودش کردمی سعی احسان

. گرفتمی ادی باید بود بلد افزارنرم که هااین از بیشتر خیلی. بود موشک یپایه سازیشبیه خودش یپروژه. کند کمکی من به بتواند



 دانستممی. است ساده کارها این کندمی فکر کهاین یا کندمی فکر طوریاین که شده خُل این که کردمی فکر خودش با پیمان حتماً

 شودیم باشد، مُخ خیلی خیلی باشد؟ پیچیده هایطراحی این پشت تواندمی کسی چه مگر. شدمی شاید ولی نیست ساده کارها این

 هایچهب همین! نیستند چیزی. کنم له بزنم را هاآن توانممی حتماً کنم، کار برابر ده یا کنم تمام را هایمدرس اگر من، تاده مثل یکی

 پس .رسیدند اینجا به من کارهای شبیه اطوارهایی ادا همین با احتماالً و دانشگاه، همین از. نشاندند را کیو، آر این که بودند خودمان

 .کیانی دکتر پیش بروم باید نکنم؟ من چرا

 

 سوم فصل

 «؟!ببینم را شما دفترم در توانممی! تهامی آقای»-

 به اجعر پیشرفته نویسیبرنامه کالس سر که بود این از بعد هفته دو دقیقاً. کردنمی خوشحال قدراین را من روزها این ایجمله هیچ

 ولی ویدبگ چیزی هاسیستم به نفوذ ینحوه به راجع کیانی داشتم انتظار روز آن بود؛ شده بحث پهباد اطالعاتی سیستم به نفوذ

. ندکمی صحبت آن به راجع بعداً که نداد هم امیدواری حتی دانم؛نمی را باشد داشته خبر باید کردم فکر چرا کهاین نکرد، ایاشاره

 یک بودن مرتبط سایبر دفاع تیم با اگر. است مرتبط هاآن با یا دارد؛ خبر گرفتند را آن که کسانی از کیانی گفتمی من به حسی

 .هاستتکنیک دادن لو و بوده درست و دقیق بدهد نظری هر که است معلوم کندنمی ایاشاره هیچ که حاال ولی داد،می نظری

 فاوتمت کار سه خبر توانم،می که بود این مهم. بوده مزخرف چقدر گذاشته کار سر را من که فکر این فهمیدم جمله، این شنیدن با 

 درک سایبر حمالت و سایبر فضای از را هاییضرورت چه و شناسم موقعیت چقدر بفهمانم کیانی به. برسانم استاد به را مهم نیمه و

 رعتس روی تواندمی چقدر سیاسی اتفاقات این کهاین به راجع! زدیم سیاسی فضای به راجع هم گپی و نشستیم شاید. کنممی

 .بگذارد اثر چیزها این و پیشرفت سرعت و اینترنت

 .تانخدمت رسممی! حتماً استاد؛ بله -

 بتصح هاکالس از بعد که نداشتیم اشتراکی وجه دیگرم هایکالسیهم از کدامهیچ با پرسید،می سوال ازم مدام که هاشم از غیر به

 گذاشتمی بیرون را پایش کالس از که استاد! بود درس اهل همیشه کرد،می صحبت یواش بود، بانمکی دانشجوی هاشم،. کنیم

 بقیه .کردمی پیدا خوبی مسائل و افزارینرم هایمعما. داشت خوبی پشتکار. کنیم حل باهم را ایمسئله تا بود باز جلوم تاپشلپ

 یمسئله دنبال بگردی مانی،می درسی مسائل حل توی وقتی که باشد بیکار تواندمی انسان یک چقدر کردندمی فکر کالس هایبچه

 در یکی کند؛ گرم چیزی به را سرش بود توانسته و بود کاری دنبال کالس در هرکسی تقریباً دیگر؛ مزخرف حتی و پیچیده و جدید

 در تدریس گرم سرش دائم یکی آورده، گیر پول پر و متناسب کاری که بود، خوشحال خیلی و بود شده استخدام شهری قطار

 زا یکی حتی کرد،می کمک پدرش به چین از واردات و صادرات در بخشروح بود؛ خصوصی کالس و مسئله حل جبرانی، هایکالس

 .دهد نشان عالقه درسی مباحث به کمتر بود شده موجب این و بود شدن داربچه حال در هاکالسیهم

 شده بلند ،باشد داشته تهامی با تواندمی کاری چه کیانی دکتر که کند پچ پچ که این جای به بود؛ متفاوت بقیه با هاشم هم باراین 

 فردا یندازم،ب بهش نگاهی کن، ایمیل برام جانهاشم: »گفتم کنم، نگاه صفحه به کهاین بدون. کندمی باز من جلوی را لپتاپش سیخ و

 و عذرخواهی یزاویه کردم سعی که لبخندی با هم من و رفت! باشه گفت مقاومتی هیچ بدون.« کنیممی کار آن روی خوابگاه بیا

  .بیرون رفتم شدم، بلند بدهم بهش جدید، معماهای دانستن به تمایل

 حرف عشرو از قبل استاد احتماالً بگویم؛ استاد به کاری پیشنهاد از پیش که کردممی تمرین را حرفم داشتم دوم، راهروی پیچ توی

 مکث نکردم، آماده قبل از را هایمحرف و کنممی فکر دارم مثالً که اندازم،می باال را نگاهم هم من تهامی، آقای خبر چه بگوید زدن



 برم،می باال را ابروهایم کمی آوردم، یاد به چیزی دهممی نشان است مرسوم غربی هایفیلم در که سر تکان آهان، یک با یهو کنم،می

 جای به دارند دوست که استادهایی مقابل در. آورممی در را گرفتم یاد قبالً که هاییحالت از کمی. زدن حرف به کنممی شروع و

  :نگفت به کنممی شروع بعد. بفهمند را حرفت بیشتر تا برد کار به را هاآن باید آکادمیک محیط بگویند دانشگاهی فضای

 دپهبا سالح حمل و جاسوسی و راداری تجهیزات به راجع اطالعات گیگ چند نقشه، چند گذشته، یهفته دو این توی! دکتر آقای»

 صتش حدود تا کند،می برداری نسخه ایران اطالعات از و کندمی ردیابی را ایران که اطالعاتی پایگاه آوردیم؛ دست به شده گیرزمین

 ریرهگی سایبری عملیات لحاظ به پهبادها سازیغنی اقدامات شده، آماده آن تخریب برای افزارهایینرم و شده ردیابی درصد هفت و

 ورموت هاینقشه تصادفاً شود،می پیگیری هم آن که است ساخت حال در هاآمریکایی توسط جدید نسل هایکنندهتقویت و شده

 فکر این ناگهان که کنم عوضش باید و نیست مناسبی یکلمه اصال که کردممی فکر «آوردم گیر» به داشتم. «آوردم گیر هم را آرکیو

 هم ازب خب گفتم ریخت، هم به فکرم که بود جمله همین با ؛«دارد دیگری کار استاد شاید نکن خوش را دلت» که برد حمله من به

  .است شده سایبری دفاع یعرصه در کارهایی چه بداند باید استاد ولی کنممی صبر

. نیست ایساده کار. کنم پیدا برایشان هم را 21 اف و 5 اف هایجت موتور هاینقشه که بخواهند من از ها،هوافضایی بعدها شاید

 طراحی هایشرکت و هاپژوهشگاه تاریخ و بروم ابتدا باید. شوندمی پیدا دشوارتر اندشده ساخته پیش سال سی که موتورهایی

 بخش رایب شده فرستاده نهایی طرح ها،طراحی برگشت و رفت فرایند کردن پیدا با بعد بیاورم، بیرون را فرانسه و آمریکا هوانوردهای

 یایانهر روی شده اسکن ینقشه یک تصادفاً است ممکن حین این در. کنم جستجو را هانقشه یکی یکی و کنم پیدا را سازینمونه

 ولی است؛ گیریوقت و سخت کار. کرد پیدا آن روی از را مشابه هاینقشه یهمه شودمی وقتآن باشد، جامانده طراح یک قدیمی

 .بدهم توضیح استاد برای نحوی به باید را هااین یهمه روزی. کنم ثبت امرزومه در را کارم روش باید هم آخر در! شدنی

 چه باشد؛ خوب تواندمی چقدر کند، باور را هااین هم کیانی اگر و باشد، شده انجام کردم،می فکر که طورهمان کارها این اگر

 یدکتر هایدوره در را فرد به منحصر هایروش و محتواها این از بعضی تدریس پیشنهاد حتی دهد؛ نشان تواندمی خوبی هایواکنش

 F5 موتور ینقشه G1 نقشه است ممکن. کردممی را فکرش که نباشد طوریاین اتفاقات این یهمه است ممکن البته. بدهد بهم

 ها،نام: »کردم یادداشت تبلتم روی. ایمآورده گیر را آن دیفرانسیل ینقشه ما که باشد داشته وجود G1 نام به تراکتوری یک و نباشد

 موتور اختارس با را تراکتور دیفرانسیل تفاوت احسان حتماً شد،می کنترل باید حتماً. «شود کنترل احسان با هانقشه تصاویر و برندها

 .داندمی بیشتر را چیزها این افزارینرم یک از مکانیکی یک. دانستمی را جنگی جت

 وارد هک بفرمایید نگفت ولی. کرد خوشحالم دانشجوهایش با خداحافظی با. دید را من سفید، یشده رنگ چوبی درِ پشت از کیانی

 از وسایل کردن جمع درحال خونسرد خیلی. شود آماده سایبر عملیات طرح یک برای فضا تا کنم ایراد را خودم سخنرانی و شوم

 از را ماشین سوئیچ و اتاق در کلید کرد، فرو کتش جیب توی میزش کمد از را چیزی گذاشت، ایپوشه الی را کاغذ چند. بود میزش

 و اتاق حدفاصل در شودنمی را مهم مسائل» کهاین از را آمیزم اعتراض نگاه. افتاد راه براقش چوبی عصای با و برداشت میزش روی

 !«.نیامدم که دیر استاد، خدمتم در: »گفتم بود اتاقش در کردن قفل حال در که استاد به کردم، کنترل «کرد مطرح اساتید پارکینگ

 ؟!ندارید کالس بعدی ساعت -

 .استاد خیر -

 .بیاید من با پس... بود همین هم تاندرسی برنامه در بله، -

 حتماً؛ -



. است اتمباه باعث کالً رفتن استاد با این. رفتممی داشتم هم کالس اگر. بروم استاد با بود قرار اول از. روممی استاد با که بود معلوم

 راهرو در که یاستاد اولین سوئیچ با را سوئیچش. شودمی سرکیف کلی حتماً... استاد ماشین با استاد، با امروز که بگویم احسان به اگر

 هم را ماشین پالک شماره. «گردانمشبرمی بعدی ساعت است؟ تانهمراه سوئیچ دکتر، آقای. »کرد عوض دقیقه نود مدت به دید

 برنامه به یکیان دسترسی به کردم فرصت من که کردیم سکوت راه بین در قدرآن. کند پیدا ماشین هکتار یک بین از را آن تا گرفت

 جودانش هر ینامهبر به دسترسی که ببینم بزنم اساتید دسترسی درگاه به سری که کردم یادداشت تبلتم روی در. کنم فکر امکالسی

 .دانشجوهاست هایدرگاه به نفوذ اهل هم استاد یا است آن امکانات از

 د،نیفت راه ماشین دنبال به پیاده استاد تا بیاورم دانشکده در تا را ماشین و بگردم 122ص92 پالک دنبال به شدم مجبور که وقتی

 رفتم هک جلوتر شده، نصب پارک جای هر باالی ماشین پالک شبیه دقیقاً تابلویی و دارد مخصوصی جای ماشین هر که شدم متوجه

 نشد رد همهاین از بعد. کردم پیدا را ماشین تا کشید طول هم باز. شدند ردیف آخر شماره سه ترتیب به هم هاپالک این فهمیدم،

 .بودم نشده متوجه را موضوع این دانشگاه متمرکز پارکینگ از

 بود اهدانشگ به مشرف که ایتپه یک کنار و کرد پیدا پارک جای کوثر بلوار از ایگوشه. شد خارج دانشگاه از. کرد رانندگی کیانی

 تبرداش را عصایش. ماشین توی بگذارم را امکوله و موبایل تبلت، خواست من از. شد خارج ماشین از و برداشت را کاغذها. کرد پارک

 علومم پایمان زیر دانشگاه. شود پارک زودی به بود قرار کوه این. رفتن باال به کردیم شروع فرشسنگ راهی از. داد من به را کاغذها و

 ده،کر انتخاب کوهنوردی برای را صحبت زمان یا صحبت زمان برای را کوهنوردی کهاین از. رفتن باال ارتفاعات از کردیم شروع. بود

 بود دهرسی خودش اوج به باد که محلی به رسیدیم که وقتی. شدمی تندتر باد جریان رفتیممی باال جاده از که طورهمان. کردم کیف

 هیچ. است ائمد باد تونل یک اینجا. کنند نصب جااین بادی توربین یک بگوییم هواخورشید پژوهشگاه به باید: »گفت کیانی دکتر

 .«شودمی تأمین پارک این برق حداقل. گذاردنمی امید نا را توربینی

 من تا بود کرده بلندتر عادی حالت از را صدایش. ریختمی صورتش توی را دکتر موهای داشت باد. خواستنمی جواب دکتر حرف

 یک زا. کردن صحبت به کرد شروع دکتر که بود وقت آن. کنند فرار من دستان و پوشه الی از خواستندمی کاغذها. بفهمم را حرفش

 همین برای. دهدمی انجام مخابراتی فوق کارهای که کرد تاکید البته. دهدمی انجام مخابراتی کارهای که کرد صحبت سازمانی

 ابتدا. بشوند متوجه را هاآن بودن درست و صحت اطالعات، هایخروج و ورود و هاتماس سازمان، داخل اطالعاتی جریانات خواهندمی

 ما اردد ضرورتی چه است؛ ایساده کار که این: »گفتم بکند، را کار این توانستمی هم اطالعاتی دربان یک آمد، نظرم به ساده کاری

 «؟!بشویم وارد

 را اطالعات قدرآن ؛«است اطالعات اداره ابزار سازمان این فعالیت درصد هشتاد بدانی، که فهمیمی وقتی را ضرورتش: »گفت کیانی

 اتعملی تمام و است کشور شرق اطالعاتی پایانه سازمان این بدانی و» باشم شنیده را همین داشتم شک که گفت کم صدای با

 و است ساده سازمان این طریق از سایبری دفاع اقدامات که شودمی معلوم وقتی دارند، خط مرکز این به جاسوسی ضد و اطالعاتی

. اناست مخابرات کل اداره عنوان با است مثلثی یطبقه دوازده ساختمان یک ظاهر در. افتدمی اتفاق بارها ماه در سازمان این به نفوذ

 «.است آن دوم و اول یطبقه فقط مخابرات کل اداره... ولی

 فکر هم هایشصحبت به کردم،می نگاه او به کهاین با همزمان داشتم منم. داد توضیح من برای و کردمی نگاه را دانشگاه داشت

 :پرسیدم و کردم استفاده فرصت از شد؛ ساکت. کردممی

 .بکنم باید کاری چه نشدم متوجه دقیقاً هنوز -

 .است شما کار از بخشی شدن متوجه دقیق -



 نشان هک داشتم نگه باال را ابروهایم. کردم ایمنتظرانه سکوت. است انگیز هیجان ابهام قدراین ولی داشتم دوست را باال ابهام تحمل

 .هستم بیشتر توضیح منتظر و شدم گیج کمی دهم

 ازمانس این که کنی باز سازمان مدیر شخص برای و بشناسی دقیق را سازمان بعد بشناسی، را سازمان مدتی باید اول! تهامی آقای -

 در میکروفون چند که بداند خواهدمی حتی. است رسمی غیر اطالعاتی چه و رسمی اطالعاتی چه دهد،می اطالعات کسانی چه به

 لک در. کنندمی استفاده هااین از کسانی چه و دهندمی انتقال کجا به را اطالعات سایر و صوتی جریانات هااین است، فعال اتاق هر

 العاتی،اط جریانات با فقط! کنی بررسی کردن نگاه با خواهدنمی! ببین. کنند کنترل چطوری را جریانات این که بدانند خواهندمی

 .کنی رصد و اصلی پردازشگر روی بنشینی باید

 دتن باد این حتی شوم،می داغ دارم و ام،نشسته خوابگاه یمحوطه وسط حوض یاندازه به پردازشگری یک روی کردم تصور را خودم

 .کندنمی خنکم هم

 میتک شود،می تعریف یکبار فقط کار این کهاین و کند،می تعریف را بعدی یمرحله فعالیت، از مرحله هر که دادمی توضیح داشت

 از تریبعج حتی رسیدمی نظرم به عجیبی کار. بروم جلو راه این در توانممی چقدر کهاین و کنم تعیین باید خودم را کار کیفیت و

 درون هایمیکروفون تعداد فهمیدممی باید کجا از ؟!شدمی انجام باید چطوری کار این! باال این از خورشید هوا پژوهشگاه نمای

 کتش جیب از که کارت کیف یک استاد دیدم که بودم فکرها این در. کنم معرفی سازمان به را خودم چطوری و چندتاست سازمان

 :گفت. گرفته جلوم را آورده بیرون

 که را دری هر شناسندت،می شوی،می خارج و وارد آن با. سازمان در شما شناسایی کارت عنوان به هست این در ویژه کارت یک -

 !«.کنیمی باز خواستی

 ییشناسا کارت این کرد، اشاره آبی کارتی به بود، معمولی هوشمند هایکارت کیف مثل کیفی. داد نشانم و کرد باز را کیف در 

 کارت بود معلوم ظاهرش از. نبود آن پشت یا رو دیگری چیز و BTF ینوشته یک و بود شده نوشته آن روی کد یک فقط  «شماست

 این که آمد یشپ برایم سوال این ولی کنند،می بیشتر را کارت ضخامت پیشرفته هایکیت. است پیشرفته هایکیت با الکترونیکی

 ودشانخ یا! بدهم ایشان به تا بخواهند من از عکسی که نبود سخت خیلی. نیست آن در من از عکسی که است شناسایی کارت چطور

 !نداشت که کاری داشتند،می بر تاپملپ توی از آمدندمی

 چه؟ یعنی دانیمی کردند، صادر آبی کارت -

 .استاد خیر -

 برای مجوز این. ناظر عضو یک. کنی نفوذ و بشوی آن وارد خواستی را سایتی هر بروی؛ مکان هر به و زمان هر داری اجازه یعنی -

 .است الزم شما کار

 ؟!گرفتمی انجام کارها این بعد کردممی قبول را پروژه اول نباید -

 است؛ دادن یجاخال نوعی نپذیرفتن و تعلل دیگر ، شود انجام باید کار این و هستی کار مستعد شما وقتی. نیست کار در کردنی قبول

 .آمد خواهد تانخوش ولی نیست ایساده کار. کردم اعالم را شما موافقت همین برای دهم؛نمی را اجازه این من

 کردن ران. ادد قرار بزرگ خیلی ران کلید یک برابر در را من کیانی. باشد داشته دنبال به پیامدهایی توانستمی من موافقت و سکوت 

 که را ایبرنامه که بزنی را ران خواهیمی طرفی از. باشد آدم زندگی در کار برانگیزترین چالش تواندمی اینوشته که ایبرنامه یک

 دادن حانامت مثل طرفی از نشیند،می تماشا به را زحمتش تمام قطعه اولین راندن با که دومینوباز یک مانند بگذاری اجرا به نوشتی



 با همراه خوشایند حسی آن، راندن و برنامه اجرای کلید فشاردادن دارد عجیبی حس. خواندمی چالش به را خودش آدم که است،

 که ایبرنامه هایخروجی آیا بزند؟ است قرار دادی قرار هدف که را چیزی آیا کند؟می کار درست برنامه آیا ابهام؛ و اضطراب کمی

 جایی هب نوشتی که برنامه این آیا کهاین همه از مهمتر و بینندمی را تو کار دارند نفر چند همزمان یا بینیمی خودت فقط نوشتی

 الکترونیکی وسیله هیچ کهآن بدون. داد دست بهم قله این روی دوباره آشنا حس این. آشناست حس این چقدر!!! وای کند؟می درز

 .باشد دستم شمارصلوات یک حتی

 به گیبزر هایسوتی بعداً است ممکن نسنجم را کار جوانب یهمه اگر ولی کنم قبول را کار این باید داد نشان استاد که است درست

 ناجور فحر وقتهیچ یا شوم بیدار زود صبح روز هر شوم مجبور شاید! باشد سخت خیلی شاید. نیست سخت خیلی البته. بیاید بار

 رنددا که هستند تعدادی همیشه چون چرا،. بزنم اجتماعی حرف من زنند،می سیاسی حرف همه که مجالسی توی یا نزنم هاپیام توی

 .سنجندمی را کارم یادامه صالحیت و کنندمی چک را من

 است؟ شده مطمئن قدراین کیانی چطور. است سوال یک خودش نه یا بدهم انجام درست را کارم توانممی که موضوعی همین اصالً

 و کنم، نرم هپنج و دست باید مشکالتی چه با بعداً نبود معلوم گرفتممی را کار اگر و. تمام و گرفتم را کار کنم سکوت اگر دانستممی

! ردهک هنگ گوشی ای شده، له تاپلپ ای که بدهم فحش خودم به و کنم فکر دانشگاه نمای همین و جا همین و لحظه همین به بعد

 .بودم ساکت چرا که بدهم خودم به هم این از بدتر هایفحش حتی و! رفته لو هکرِ ای

 راحت ارمافک کهاین از بیشتر ولی بدهم، استراحت افکارم به کردم سعی. افتاد راه پایین سمت به و کشید عمیق نفس چند استاد

 را استاد پای جلوی هایسنگ قلوه کردن نابود کد خواستمی هم باز ولی انداختم، آزاد را دستم. شدمی حرکتبی انگشتانم شود،

 .«نویسیبرنامه و درس فضای از خبر چه: »پرسید کیانی ناباورانه عمل یک در. کند تایپ

 کردن رفک ادای و کنم مکثی کهاین بدون کردم؛ بازگو را امراهبردی اقدامات بودم، کرده فکر بهش که را متنی گفتن به کردم شروع

 هایفعالیت. بودم ایجمله همچین منتظر که است معلوم و هااین گفتن برای بودم هول انگاری اصالً. بیاورم در را یادآوردن به و

 از نقشه چندین آوردن دست به و کردندمی کار متحده ایاالت جنگ وزارت با که هاییشرکت هک! هانقشه به دسترسی نظامی،

 حدودی تا دکتر چشمان کردم حس. هستند چیزی چه به متعلق دانستمنمی که موتورهایی و جت موتورهای و موشک موتورهای

 کردم، تعریف که را کارهایم بعد. بود نمانده اشپیشانی از چیزی دیگر. بردمی باالتر را ابروهایش هایمگفته از سطح هر با شد، گرد

 ییهاشرکت نام ایالت، چند صنعتیِ دهندگانمالیات فهرست از شودمی کهاین از. گفتن نفوذ برای ابداعی هایروش از کردم شروع

 هاییهنقش دارند دوست که فرستاد هاییکرم یا شد، سیستم وارد کرد؛ پیدا ساختند،می جنگ وزارت برای قطعات دور هایسال در که

 !کنند کپی ما برای را

 دیگر ویاندانشج برای کارگاهی توانیممی کنی یادداشت را هاروش این اگر بگوید و کند تشکر دکتر بودم منتظر کردن تعریف وسط

 توی یماهواپ تعمیرگاه توی دوستی یک تصادفاً شاید ببیند، و بیاورم را هانقشه بخواهد من از و! دکتری دانشجویان حتی بگذاریم

 ورت را کیو آر پهباد که هاییبچه همان به بدهد را هااین برود یا باشد مندعالقه هانقشه این به که باشد داشته فرهنگیان شهرک

 .کنیم تولید پهباد دائم ما یعنی. دوتا از بیشتر شاید. بزنند کپی دوتا روش از تا کردند،

 ؟!دادی انجام دانشگاه سرور با را هااین گفت و کرد قطع را صحبتم دکتر

 .دکتر آقای بله هوووووممممم، -

 .آهان -



 ایعالقه شاید! برده کار ماهیک خودش همین ؟!بود همین هاداده این قبال در دکتر العمل عکس تمام ؟!همین فقط ؟!گفت را همین

 صنمی یچه گرفتند را پهباد که کسانی با واقعاً یا. باشد مندعالقه هانقشه این به که ندارد دوستی اصال شاید. ندارد نظامی مسائل به

 یشرفتپ عدم دالیل کم کم داشتم! «آهان» سرد یکلمه از بیشتر چیزی یک بکن، توجهی ابراز یک الاقل دکتر خب،. باشد نداشته

 رورس با را هااین: »دکتر سوال به برگشت ذهنم ناگهان که کردممی کشف را ایرانی دانشجویان دلسردی و ایران در هارشته برخی

 «.؟!دادی انجام دانشگاه

 یازده مهدک. کردم متوقف را فکرم. بود فکر قابل دکتر سوال! کشیدمی را ما انتظار که ایشده پارک ماشین تا بود مانده متر پانزده

 توی تبلتم. نوشتممی را دکتر حرف هایمعنا تمام خواستمی دلم ولی کنم فکر خواستمی دلم خیلی. شود متوقف تا زدم را افکارم

 الحا تا. شدممی منفجر دکتر جمله معناداری از داشتم. بودم ندیده جمله یک در معنا قدراین حاال تا. کشیدمی را انتظارم ماشین

 سه دوزِ یباز حتی ؟!بوده مدنظرش را معنا کدام بفهمم بتوانم است، ممکن یعنی. بود نگفته من به معنایی پر این به ایجمله کسی

 .شد دکتر یجمله که شود راهه چند توانستنمی قدراین هم بعدی

 که یهایفعالیت یهمه از نسخه یک بیاوری، برایم را هافایل این نیست نیاز یعنی، دادی، انجام دانشگاه سرور با را کارها این یهمه»

 کردی،یم دانشگاه پردازشگر را کارها این نباید یعنی شاید شده، برداری نسخه کامپیوتر مرکز در رفتی کش که چیزهایی و کردی

 اییهراه و مسیرها کهاین یا بگیریم، قرار ردیابی مورد و بشوند حساس سرور این به جاسوسی و اطالعاتی هایسرویس است ممکن

 این ایینپ تقریباً سرعت با توانستی که کردی عمل خوب خیلی کهاین یا برویم، را هاراه این توانیممی و داریم ذخیره را همه رفتی که

 ...«.بدهی انجام را کارها

 در استاد ذهن پیچیدگی حاالت تعداد. کرد فکر موضوع این به شودنمی. کندمی هم شاید. کندنمی فکر پیچیده قدراین دکتر شاید

. اشدب داشته وجود مسئله حل برای حسابی و درست و پویا ریزیبرنامه یک دقیقاً و بشود ضرب است ممکن جمله این معانی تعداد

 دیر درچق کند فکر است ممکن چون  یکی؟ این یا شماست منظور این پرسید استاد خود از شودمی نیستم مطمئن کهاین از مهمتر

 .فهمممی

 سفید کاغذ برگه چندتا فقط کردم، باز. باشد خودت پیش که کرد اشاره گردانم؛ بر خواستم را بود سپرده من به دکتر که ایپوشه

 .خاصی عالمت هیچ بدون و ردی هیچ بدون بود،

 

 چهارم فصل

 دمور کدام «دادی؟ انجام دانشگاه سرور با را کارها این یهمه» یجمله از دکتر منظور نبود معلوم» بودم نوشته نقطه، چندتا از بعد

 تمگذاش جمالت این خواندن از بعد را تبلت. «سرزنش یا کندمی تقدیر دارد نفهمیدم، که بود خاکستری چنانآن هم لحنش و است

 هاهنقش شده ذخیره دانشگاه سرور در که اینسخه از که است نامردی خیلی این. کشیدم دراز. نگذارد پا آن روی یحیی تا تخت زیر

 رسد،می رسیده، کسی دست به هانقشه این که نفهمم من حتی نکنند؛ من از هم تشکر یک حتی و بدهد هوافضا در دوستش به را

 جدی کار یک انجام تاب و تب از هم شاید کندمی دلزده کند،می سرد را آدم کاری، محافظه قدراین. خیر یا بدهم ادامه خواهندمی

 اشتهد تواندمی فلسفی و عمیق دالیل چه کهاین و کردممی فکر دانشجوها انگیزه و هیجان عدم و دلسردی دالیل به دوباره. بیندازد

 .باشد

 و برگشتم تمام خستگی با ندارد گرفتن اجازه به نیازی اصال دهم نشان کهاین برای کند؛ بازی تبلتم با کمی خواهدمی: گفت یحیی

 ردنک حل معادله وسط ریاضی رشته ارشد کارشناسی دانشجوی حتی خواهند،می تفریح همه. دادم دستش به زمین روی از را تبلت



 مهه البته. نباشد باز شخصی یادداشت فایل کردم چک زمین از تبلت کردن بلند با زمانهم. کند بازی تبلت با تواندمی هم

 که دهش تنظیم خوب قدرآن. نیست شخصی چیزم هیچ. نیست شخصی تبلتم شوند،می گذاری رمز خاص الگویی با هایم،یادداشت

 این به راجع نمببی باید. کنم فکر باید...  ولی کندمی چیکار ببینم احسان اتاق رفتممی داشتم حال اگر. کنند کار آن با توانندمی همه

 .بگویم احسان به توانممی را چیزهایی چه موضوعات

*** 

 اسمش شاید دارد، خاصی حس گذریمی که خوابگاه یمحوطه چنار هایدرخت خنکای زیر از. ندارد حرف مشهد هوای هاوقت بعضی

 را هابرگ تکتک بدن، هایسلول تکتک انگار. نوشت آن برای تواننمی کدی هیچ که کندمی کاری بدن با هوا این. باشد طراوت

 .بود خوب خیلی کردیمی ران بدن روی بر خواستی هرگاه و کرد ذخیره را هوا این شدمی اگر. کندمی لمس

 مثل را وزیدمی درختان الیالبه از که بادی صدای او. داشت دوست را هوا این هم او. کردمی تأیید را من حس هم احسان 

  .چرخدمی خفیفی فرفر صدای با روغن در که اندشده تراشیده دقیق و خوب قدرآن که دانستمی شکلی حلزونی هایدندهچرخ

 مدتی .انداخت بود کرده پیشنهاد من به کیانی دکتر که کاری و کوه باالی باد تونل یاد را من خنک نسیم احساساتم، ابراز وسط

 .کردممی فکر قضیه این به داشتم ساکت

 ورزش باهم داشتیم وقتی باریک. کردمی تعجب من هایخنده و بودن پرانرژی از او و خوردممی غبطه احسان آرامش و متانت به من 

 میاد خوابت ؟!آوریمی کجا از را انرژی همه این! بخندی توانیمی شرایطی هر در جالبه: »گفتمی دادیممی انجام گاهیصبح

 استخر توی خندی،می امتحانات توی خندی،می سرما توی خندی،می گرما توی خندی،می غذاخوری سلف توی خندی،می

 تاپلپ پشت من اصال. گفت اشتباه را جا یک احسان البته. بودم نکرده دقت قضیه این به موقع آن تا خودم راستش!«. خندیمی

 سرد هم دوستانم سالم حتی. است صفحه به چشمانم فقط. دارم گندی اخالق جاآن. خندمنمی کنممی نویسی برنامه دارم وقتی

 .خندممی بیندمی را من احسان که هاییوقت کنم نگاه اگر تردقیق. دارمنمی بر صفحه از را نگاهم نباشد الزم اگر و دهممی جواب

 دهانم از بود نزدیک که شدمی جاری زبانم به داشت احساساتم و بودم، گرفته قرار خوب هوای تأثیر تحت قدرآن سرویس سلف راه در

 زا دلم توی. کردم عوض مصنوعی هوش و نویسی برنامه جدی تمرینات سمت به را حرف. گرفتم جدی کار یک امروز بگویم بپرد

 :گفتم مقدمهبی. کنم تشکر آباد ملک باغ و ملت پارک درختان از بروم خواستممی حتی کردم تشکر هادرخت یهمه

 که است این مهم کند،می برداری بهره آن از مَلِک کدام االن و کرده آباد را آن مَلک کدام است؛ کی مال آباد ملک باغ نیست مهم -

 .رسدمی ما به لذتش و گرفته قرار باغ دو بین دانشگاه

 .نیست سرسبز کم هم خودمان دانشگاه -

 .رویممی و گذاریممی که حیف -

 یتجهیزات چه و باشد باید جایی چطور جاآن که کردممی سازی فرضیه دائم کنم، معرفی اداره آن به را خودم بود قرار که روزی آن تا

 رستید تصویر بودند داده که آدرسی ولی. کنم پیدا آن از هوایی تصویر کردم سعی اینترنت توی دائم. کشیدم هم هاییطرح. دارد

 .بود شده نصب آن روی آنتن زیادی تعداد و چیلر چندتا که بود مثلثی ساختمان یک فقط باال از. نداشت

*** 

 مبرس سریع قدراین که شدنمی باورم. کردم پیدا میز یک جلوی کوچک اتاقی در را خودم ادارات، شهرک در جایی ساختمانی، وسط

 اورددست این که کردممی فکر این به داشتم تازه. بود گرفته من از زود خیلی را کردن پیدا کار لذت ابهام، احساس یک. جااین به



 شودیم چه حاال که ماجرا این ابهام. برد را لذتش ابهام که بشود مهمی این به و جدی کاری فضای وارد بتواند دانشجو یک است خوبی

 قابل را بد چیزهای که است خوبی چیزهای همیشه. کنم حل خودم و کنم تعریف خودم باید را مسئله چرا. کنم کارچه باید حاال و

 بردن لذت اوج در وقتی دانشگاه ترک روز یاد مثل کند؛می تعدیل را خوب چیزهای که هست بدی چیزهای همیشه و کندمی تحمل

 !هستی آن هوای از

 چرا و سپرد من به چرا را کاغذها این نفهمیدم هنوز. بودم برده خود با بود داده من به استاد که سفیدی کاغذهای یپوشه با را تبلتم

. رداشتمب شودمی الزمت باشد پیشت گفت کهاین برای و نفهمیدم که همین برای. نگرفت ازم دوباره چرا و آوردممی کوه باالی تا باید

 نج،آپ کاغذ دوتا و پنجاه با مسخره کوچک پوشه یک تبلتم، بر عالوه همین برای. بدهم دست از را چیزی کارم، اولِ روز خواستمنمی

 .جااین تا آمدم و گرفتم دستم را

 یوترش،کامپ نمایشگر به زده زل و است نشسته که کارمند یک داشت، اهرم دوتا که گردان صندلی یک. بود چوبی ،90 در 210 میز یک

 که شودمی باز مدیری اتاق به دیگرش در شاید درب، تا دو با ساده، بسیار. ساده دفتر یک. تابلو چندتا و آپارتمانی گل گلدان دوتا

 ایادهس ورود قدراین کردمنمی فکر. بود ساده بسیار هم ورودم. است دفترشان رئیس این و باشم داشته مالقات ایشان با است قرار

 ارتک کند،می تعجب. دهممی نشانش را آبی کارت من بعد بفرمایید؟: گویدمی و جلو آیدمی نفر یک که بود ذهنم در. باشم داشته

 مردمک از دوربینی با همچنین، کند،می چک خودم با را مشخصاتم و عکس گیرد،می دستگاه جلوی و بردمی نگهبانی داخل به را

 .دهدمی ورود مجوز من به ساختمان باالی طبقات از اجازه با بعد و هستم خودم باشد مطمئن که گیردمی عکس چشمم

 «بفرمایید؟: »پرسیدند نگهبانی در دم! چی االن ولی

 .هستم تهامی -

 !نه یا ببیند را من یچهره از چیزی توانستمی ، بزرگش و سیاه قاب و استکانی ته عینک آن با نگهبان دانمنمی

 .بمانید منتظر یازده اتاق بفرمایید، -

 شاید ،«ازدهی اتاق: »گفت بیاورم، بیرون را کارتم و جیبم توی ببرم دست کهاین از قبل حتی هستم، تهامی علی بگویم کهاین از قبل

 رده،ک اشتباه نگهبان مطمئنم. ندارد خوانیهم بشوم مواجه آن با بود قرار که چیزی با اول طبقه در یازده اتاق. باشد کرده اشتباه

 شتهنو جالبی شکل به را یازده. کردممی کار من باید که جایی ساختمان یبقیه و است ایاداره دوم و اول طبقات بود گفته استاد

 به هم کنارش. بدهد نشان را دوطرفه خیابان یک بخواهد کهاین مثل بود، شده وارونه چپ سمت یک ولی بودند التین اعداد بودند،

 هم کسی مگر بود؟ شده نوشته حروف به دوباره چرا ولی است عددش همان یازده مخفف که است جالب «.Elv» بود نوشته حروف

 کنم؟ فکر قدراین خواندنش برای که کندمی فکر هااین نوشتن برای

 ،کنممی خواهش بله،: »گفت بدهم، نشان در دم باننگه همان به را کارتم تا بردم دست وقتی. باشم اول طبقات در من نبود قرار

 کارمندی .بیاورم بیرون جیبم از را کارتم نتوانستم هم میلیمتر یک حتی که کرد حرکت طوری دستش. «یازده اتاق ؛...نیست نیازی

 یزشم جلوی هایمبل روی لحظه چند بود کرده خواهش من از قبالً. بود نمایشگر صفحه به چشمش دائم بود، نشسته میز پشت که

 اهچشم حرکت وگرنه دهدمی انجام را خاصی یوظیفه دارد است معلوم. کردمی طی را منظمی سیکل هایشچشم. بنشینم منتظر

 صفحه پایین در را حرکت همین بعد و رفتمی راست به پرش چهار با صفحه چپ سمت از هایشچشم. است متفاوت هاگردیوب در

 ت،داش احتماال او. بزنم را امهوشمندانه حدس اولین خواستممی. است همین اشوظیفه کردمی معلوم حرکت این تکرار کرد،می دنبال

 هک بعدها یا کنم آزمون رئیس اتاق در به رفتن از بعد ماهرانه چرخش یک در را حدسم باید. کردمی کنترل زمانهم را دوربین هشت

 .نه یا امزده حدس درست ببینم کردم، نفوذ بچ و بر هایسیستم یهمه به



 آن به نگاهش کهاین بدون. نشدم چراغ حضور متوجه آن از قبل. شدم آن متوجه من شد روشن اتاق دوم در باالی سبز چراغ وقتی 

 «.داخل بفرمایید: »گفت باشد،

 ازب را در ندیدم؟ را در باالی خاموش چراغ که امشده دقتبی قدراین یعنی. بود ساختمان این در متعارف غیر چیز اولین سبز، چراغ

 طوسی وارشل و کت با نفر یک. اتاق دوطرف کمد کلی و وسط میز یک. نداشت دیگری یپنجره یا در هیچ که بود معمولی اتاقی. کردم

 برخورد وبخ بسیار. کرد سالم. شد بلند جایش از و انداخت نمایشگر به نگاه یک من دیدن با. بود نشسته میز پشت سفید، پیراهن و

 وقت روز دو دانشگاه در. کردم تعجب اتاقتان گفتن با.« بدهم نشان شما به را اتاقتان که مسئولم من گویم،می آمدخوش: »گفت. کرد

 ظرمن به نظم، و دقت همه این. گرفته تعلق اتاق من به نشدم، وارد هنوز جااین ولی بدهند، من به خوابگاه در اتاق یک که بود الزم

 .رسید مشکوک

 کمد این: گفت و 621 یشماره با کمد یک به کرد ایاشاره. بود شده چیده کمدها که برد سمتی به را من داد، دست من با وقتی 

. «توناههمر تلفن و دیسی یا فلش گوشی، تاپ،لپ اینجا، بگذارید را خودتان الکترونیکی وسایل تمام شدید، وارد هرگاه. شماست

 روشن هم را آن GPS که بود همراهم تبلت فقط. بود ایشیشه هاآن یهمه در. داشت جا تاپلپ کیف یک یاندازه به فقط کمدها

 کلش به نکنم، فعال غیر را آن ساعت هشت تا اگر که بودم نوشته ایبرنامه. کند ذخیره را مکالماتم و آمدنم مسیر که بودم کرده

 غیر کارِ دانستممی بفرستد، را آمدنم مسیر همچنین و مکالمات و شده ذخیره اطالعات دیگر نفر چند و خودم ایمیل به خودکار

 اشتهد ناشناخته هایمکان برابر در دفاعی یک باید ولی کرد چنین کرده اعتماد شما به که سازمانی برابر در نباید و است اخالقی

 میک شاید فهمید؟ را این شودمی کجا از! جاسوسی سازمان دفتر یا است جاسوسی ضد سازمان دفتر این نشدم مطمئن هنوز. باشم

 معادالت و فلسفی سواالت هم باز. کردم بازی کی زمین توی که فهمید نخواهم هم آخر تا وقتآن باشد شده کار چاشنی سیاست

 تغییر اس.پی.جی عمودی مختصات دیدم، بگذارم کمد در و کنم خاموش را تبلت خواستم وقتی. آوردند هجوم ذهنم به ریاضی

 لحظاتی یحت. بکنم اشبرنامه به نگاهی یک بعداً گذاشتم یادداشت! کردم تعجب. رفتمی باال دریایش سطح از ارتفاع داشت کند،می

 .کردمی تغییر ارتفاعش داشت توجهی قابل سرعت با بودم گرفته ثابت دستم در که

 مات طلقی هاکمد درِ. جاستاین دارید نیاز سازمان در که وسایلی تمام: گفت و داد نشانم را کمد آن مقابل کمدی اتاق، طرف آن

 حتی کند،می کاری چه سازمان داخل کسی چه بشود معلوم نباید. باشد طورهمین هم باید شد؛نمی دیده آن داخل چیزهای و بود

 هت عینک با نگهبان ولی خورد،می چشم به اطالعاتی سازمان یک یهانشانه داشت. برود لو ماجرا این نباید هم اولیه لوازم سطح در

 شبیه شیفل. بود آن توی خودم تبلت شبیه تبلتی. کردم بازش و گرفتم را دستگیره. بود کرده خراب را من ذهنیت یهمه استکانی

 وسایل کمد که کردم تعجب. بدهد نشان بهم را اتاقم و اداره که خواست اجازه و بردارم که کرد امراهنمایی. بود جاآن هم خودم فلش

 دارد؟ دفتر رئیس چرا پس نیست، رئیس ایشان اگر یا باشد، رئیس اتاق در

 چیست؟ شما شغل ببخشید -

 .زد لبخند فقط

 .پرسیدممی نباید! بله -

 «.آسانسور مسئول» -

 هک دادنمی نشان. بود دیگری چیز اصال یکیاین یچهره حالت ولی هستم چهره حالت استاد خودم! جدی یا گفت شوخی نفهمیدم

 گویند،می که طویل و عریض هایدستگاه این که افتادم فکر این به! مونالیزه بود شده. گویدمی جدی یا کندمی شوخی دارد

 «.آسانسور مسئول» کردم تکرار نیروها؛ یا است ادارات چینش از مشکل یا. جاستهمین



 بزس چراغ باید شدن خارج برای رئیس چرا که نفهمیدم دوباره. بود روشن آن باالی سبزی چراغ. اتاق در تنها سمت به رفتیم باهم

 تا هک راهرویی. بود در جلوی راهرو یک. نبود هم اتاق آن. نبود میزی اصال. بود ننشسته میز پشت کسی. کرد باز را در. باشد داشته

 که ردمک نگاه را اتاق داخل دوباره برگشتم،. داده شکل تغییر طوریاین کارمند اتاق چطوری که بودم افتاده فکر در. بودم ندیده حاال

 .داشتند طلقی در که کمدهایی کلی و بود وسط میز یک فقط نداشت،. باشد نداشته دیگری در

  .«دهمب جواب سواالتتان به بدهید اجازه. »بود داده لو را چیز همه من انداختن نگاه و برگشتن ولی. کنم پنهان را تعجبم کردم سعی

 ؟!آسانسور رئیس مثل جوابی  -

 :گفت کشداری لحن با هم او. کن مسخره را خودت گفتم بهش سوالم با

 !حاال -

  .دهممی هم الکی جواب باشد الزم اگر یا گفتم؛ الکی را آن یعنی

 رفت؟ کجا اتاقش با بود جااین که آقایی -

 .ترپایین طبقه چند. هست سرجاش! هست -

 را نم داشت بود آسانسور اتاق کدام کهاین... کردم فکر کمی. باشد آسانسور یک طویل و عریض اتاقی که کردمنمی را فکرش! وای

 عمیق تعجباتم در خیلی کهاین از قبل. کمدها اتاق یا کردمی رصد را هادوربین نمایشگر پشت داشت کاربر که اتاقی کرد،می گیج

 :پرسیدم!. تبلت اس. پی. جی ارتفاع تغییر به رفت ذهنم شوم

 ؟!کند عمل ترقوی امنیتی لحاظ به سازمان این نباید... نه و کمدها کنار نه در، دم نه کرد؟نمی چک را ما هویت کسی چرا -

 اننگهب نزدیک شما وقتی. شماست همراه که است کارتی همان شما هویت ولی. شنویممی دارید شدنش ترقوی برای نهادیپیش -

 تأیید و شما، یچهره روی عینکش، فریم روی شناس چهره تنظیم با شد، دیده ما نگهبان عینک قاب نمایشگرِ در شما تصویر شدید،

 ورود برای آسانسور. شد ثبت سازمان به شما ورود ساعت و شد ذخیره شما عکس شد، داده ورود اجازه شما به مرکزی، سرور توسط

 .کرد حرکت پایین به شما

 !کردن باز برای رمزی نه و داشت قفلی نه کمد درِ باشد؟ داشته دسترسی وسایلم به تواند می من کمد سراغ برود کسی هر -

 زدیکن کارتتان با شما کافیست سازمان این در است، قاعده یک این. تواندمی هرکسی! بله باشد کمد درِ متری نیم شما کارت اگر -

 .شودمی باز در آن کنار شما مکث با هاقفل هستید اتاق آن به ورود به مجاز که بشوید دری هر

 افزار رمن هایغول حتماً. کردممی فکر بودند جااین که هایینویسبرنامه ابر و خالقانه نویسیبرنامه به داشتم گفتمی که ایکلمه هر

 وانتمی وجود این با پس: »گفتم دارم امنیتی اطالعات و باز ذهنیت چقدر بدهم نشان و شود کم رویش کهاین برای. بودند اینجا

 «.کرد ذخیره را سازمان در افراد حرکت گراف

 باشد، رهاحسگ برد متر نیم اگر هم آن تازه. بشوم رد درها متری نیم بعد به این از نباید هم خودم پیشنهاد این با کردممی فکر داشتم

 ....که باشد اینها کار هم فاصله تشخیص اگر

 هایمسیست نیست، مجاز که شد اتاقی وارد کسی اگر و: »گفت دهد، نشان واکنش من صحبت به لبخند یک از بیش کهاین بدون

 «.بشود سازمان وارد که همراهی تلفن کارتسیم هر مانند سوزانند،می را او کارت ساختمان در شده نصب



 این مبرو و بیرون بزنم داشتم دوست کرد؟ جاسوسی جااین توانمی چطوری اصالً یا! بود من به نیازی چه تدابیر این با بودم مانده

 .بیاورم در سر سازمان یهمه کار از و بشوم سرور وصل و برگردم داشتم دوست. بنویسم را شده ریخته ذهنم در که اطالعاتی همه

 :پرسیدم را دیگرم سوال

 چیست؟ جااین شما مسئولیت و اسم -

 .کنیم صحبت راه در بدهید اجازه دارید سوالی اگر. هستم افراد به آمدگوییخوش و آسانسور مسئول -

  ؟!رویممی کجا -

 آن آمادگی شما موقع هر توانیممی مجازی شکل به معارفه ولی. شودمی برگزار روز سه از بعد حضوری معارفه جااین. شما اتاق به -

 .کنیم برگزار باشید داشته را

 ببینم هکاین برای. نه یا دید را شهر جااین از شودمی آیا و هستم چندم یطبقه بفهمم توانستمنمی. بود ساکت و خنک بسیار سالن

 ابجو را سواالتتان بدهید اجازه نگوید دیگر که کنی کم رو برای یا دهم نشان پرت را خودم یا دارد موضوع اشرافیت چقدر آقا این

 :پرسیدم بدهم،

 «بود؟ سازمان ینقشه شد؟ کار پیشنهاد من به کوه باالی چرا»

 «.کندنمی کار درست صدابری هیچ باد هایتونل در کهاین برای شاید: »گفت

  

 پنجم فصل

 فکر آن مورد در باید که جمالتی تمام بود، کرده خداحافظی من با آسانسور مسئول. آن روی تاپلپ یک و داشت، میز یک اتاق

 .نوشتم جدیدم تبلت روی را کردم،می

 آدمی جور چه من ببینند کهاین برای باشد داشته چیزی شنودی هم جااین باید زد ذهنم به بود، کرده مشغول را ذهنم باد تونل

 توی وقت آن بخواند، چیزی یا بکند، هم صحبت خودش با است ممکن کنندمی کار تنهایی وقتی آدم خوب. هست حتماً. هستم

 از فرازهایی و کریمی مداحی گاهی مریم، و نازنین آهنگ هایشزمزمه در هاییزمان در ت عین، آقای کنندمی درج شنود گزارش

 که دانندنمی نیست؛ روشن خودش با تکلیفش آقا این اصالً که کنند قید گزارش توی است ممکن! کندمی زمزمه را جامعه زیارت

 کجا زا بفهمم کهاین برای. بزند چرخ آدم ذهن در متفاوت چیزی کار، سختی و کار جذابیت به بنا است ممکن است، روشن تکلیفم

 ورد بود، خاموش هنوز تاپلپ نباشد، فعال آن در صدایی ضبط که کردم چک را تبلت روی هایبرنامه اول بزنند، را من رد توانندمی

 بود تدسیک و صاف آن جایهمه اتاق برق پریزهای و بودند شده نصب سقف به باال که هاییمهتابی از غیر به گشتم، را اتاق دور تا

 با دمآور در جیبم از کاغذی. کردم باز را لپتاپ. بود طبیعی هم هامهتابی ظاهر. ندیدم دوربین و میکروفون شبیه مشکوک چیزی و

 اتیاطالع اداره یک جو. بود گرفتگی جو اثر بر رفتارها این از بخشی. کردم روشن را آن بعد و لپتاپ دوربین به چسباندم دهان آب

 روی هک هاییبرنامه و تاپلپ. کنم رو را خودم بعد هستم چند چند سازمان این با بدانم باید گفتممی خودم به ولی بود گرفته را من

 خواندم،ن را دستگاه سریال شماره تا. بود آن مثل هم نمایشگر یصفحه هایگزینه چینش حتی. بود خودم تاپلپ مثل بود نصب آن

 کردندیم آماده برایم را تاپلپ باید که اپراتورهایی و شدممی رصد من هامدت که بود معلوم. نیست من دستگاه این که نشدم مطمئن

 و شخصی هایبرنامه به ورودی درگاه. بود پورتال زدم، بود، صفحه روی اضافی گزینه یک فقط. اندزده چرخ تاپملپ توی هاساعت

 ولینا مجموعه، کل از بازدید باریک و مدیر با یکبار هفته، آخر تا خودم شخصی جلسات یبرنامه غذایی، هایبرنامه و ساعات. مشترک



 دچن جز چیزی. بیرون کشیدم را کشوها. داخلی هایپیغام یصفحه و توضیحات، و راهنما کلی. شودمی شروع بعد روز سه هم دیدار

 .نبود قلم و کاغذ

 هنوز د،هستن شبکه به مربوط کدام نبود معلوم کنند،می فعالیت ناشناسی هایبرنامه دیدم. شدم دستگاه هایپردازش فهرست وارد

 دامک. داریم اطالعاتی جریان نوع، چند بنویسم و بردارم کاغذ ببرم دست دادم ترجیح. بود زود خودم سیستم هک و دستکاری برای

 یزیچ قلم با بود هامدت. شد خسته دستم کردم حس که باشد تواندمی چه کنترل هایمالک بشوند، کنترل و محاسبه توانندمی

 کار ارتک این با چیز همه واقعاٌ ببینم که کردم دور و نزدیک اتاق دیوار و در به. آوردم در جیبم از را کارتم و شدم بلند. بودم ننوشته

 زمانی زهنو. شوندنمی باز میز، کشوهای نباشد، میز نزدیک کارت وقتی و شودنمی باز در باشد میز روی کارت وقتی دیدم و کند می

 .زد در آسانسور مسئول که بود نگذشته

 دارها کارمندان سایر از قبل ساعت ربع سه اول روز سه در باید که داد توضیح. ندیدم را هیچکس دفترش رئیس و او از غیر به روز آن

 مشایعت دفترش رئیس میز تا گذاشت،می اثر هم من هایلودگی روی داشت که ایمحترمانه خیلی طرز به را بنده و کنم ترک را

 فقط. نشد کنم حس گنده اتاق این از حرکتی کردم سعی هرچه برگشت در. دارم پروژه مسئول با مالقاتی سوم روز در که گفت. کرد

 .کردم اشاره اتاق دیوار و  در به و چیست؟ برای کارها این پرسیدم

 و بودم تهرف کار سر من که بود اولی روز روز آن و. باشیم پیچیده خیلی باید کنیم، جلوه عادی خیلی کهاین برای: گفت ساده خیلی

 خوب خیلی بگیرم نظر در جایی یک هم او برای یا کنم تعریف هم احسان برای توانستممی اگر. داشتم حسابی و درست دفتر یک

 هاسابیح آدم حس گرفتم نتیجه. نداشتم متفاوتی حس ولی دارم شخصی دفتر که شدم حسابی آدم کردممی فکر راه طول در. شدمی

 .ندارد فرقی ما با خیلی

 عنیی یازده عدد مخفف و برعکس یکِ یازده، اتاق شدم متوجه کردممی فکر روز آن اتفاقات به و بودم کشیده دراز تختم روی وقتی

 اغذهاک بسته فکر توی. بفهمم قبیل ازین بیشتری چیزهای بودم منتظر. بود عجیب (elevator) بوده آسانسور مخفف کلمه آن چه،

  .برد خوابم که بودم

 دیوارهای به را گوشم ورود موقع رفتم که دوم روز. بزنم سر سازمان به هاصبح دارم کالس که هاییوقت جز به گذاشتم قرار خودم با

 کردممی رفک این به کند،می فکری چه اتاق مسئول که نبود مهم برایم. آمدنمی. نه یا آیدمی صدایی بفهمم تا دادم فشار متحرک اتاق

 .است مشغول دائم ذهنم اتاق دیوار روی نگذارم را گوشم اگر که

 آن هب مربوط هایهماهنگی تا بزنید عالمت تاندرگاه در کنید شرکت دارید تمایل ایبرنامه هر» بود؛ تاپملپ صفحه روی پیغامی 

 باشد هنیفتاد جا اگر ولی است خوب بنویسند فارسی کهاین بودند، کرده سازی فارسی. بود پورتال همان درگاه از منظور «گردد انجام

 .بزنید عالمت تانسامانه درگاه در بنویسند توانستندمی ،!«بزنید عالمت درگاهتان در: »شودمی دارخنده خیلی

 العاتاط شد، باز فهرستی. کنم پیدا دست اطالعاتی جریانات به آن با توانستممی که کدهایی بر مبنی بود آمده دیگری پیغام 

 و سازمانی شهری، اینترنت به مربوط ایرسانه و اطالعاتی هایتراکنش بود، آن در بورس و بانکی هایتراکنش عمده که اقتصادی،

 نجاما دقیقه یک یفاصله به ایذخیره. کنم پیدا دسترسی اطالعات ذخیره به توانستممی فقط. دیگر تبادالت و هاسازمان درگاه

 رودو کدهای کردم سعی. نداشت امکان آن برای اضافه یا حذف ولی بکنم توانستممی هم برداری نسخه آن از. هاتراکنش یا مکالمات

 اجازه» مد،آ پیغامی ؟!کندمی رصد را هادوربین واقعاً آسانسور مسئول دفتر رئیس که ببینم بتوانم و کنم کشف را مختلف واحدهای به

 یندورب چهار و سی توانستم کد آن با شد، وارد کدی. «سازمان هایدوربین به ورود کد» نوشتم!«. بدهیم جواب سواالتتان به بدهید

 اب را دوربین همه این رمز و پی.آی اطالعاتی سازمان یک چطوری. بود مسخره خیلی. دفتر رئیس اتاق دوربین جمله از کنم رصد را

 داد؟ من به ساده تقاضای یک



 یجزئ چیزهای این برای را تانوقت شما کهاین برای: »گفت «دهید؟می قرار من اختیار در را کدها راحتی این به چرا» پرسیدم سوال

 ویر هایمیادداشت تکمیل به کردم شروع دوباره.  آورد خودم به را من حرف این.« هستید جااین دیگری کار برای شما نکنید، صرف

 ا،هداده انواع امواج، انواع مغناطیسی، میدان صوتی، جریانات الکترونیکی، جریانات مخابراتی، جریانات اطالعاتی، جریانات. کاغذ

 وجودشان دارند وجود که چیزهایی یهمه شوند، شناخته امواج تمام باید که کردم تعریف کاری. مکان زمان، دما، نوری، هایطیف

 با اغذیک یک حد در چیزی. کنم چیکار حاال بپرسم و ببرم کیانی برای که داشتم چیزی ولی دانستمنمی را اشچطوری. شود اثبات

 القاتم کیانی دکتر با آن، از قبل باید. بگویم باشم داشته چیزی باید. بود سازمان رئیس با دیدار روز فردا. آن روی نوشته خط دو

 .کردممی

*** 

 باید شما علم، مرزهای از ترطرفآن شاید و است علم مرزهای روی موارد این بیشترِ: »گفت! بود جالب دوباره کیانی العمل عکس

 مقاله دارند آن برای دانشمندان هنوز که گویندمی سواالتی و نظریات به معموالً را علم مرز! علم مرزهای. «کنی پیدایش خودت

 از ،علم یشده فتح هایزمین شودمی نوشتند کتاب آن یدرباره و شناختند که هرچه. کنندمی کار موضوعات آن روی و نویسندمی

 ایدش که کنمنمی فکر موضوع این به خیلی! خیاالت توی رؤیاهاست، توی فقط علم مرزهای طرفآن ولی. خیاالت و اوهام دنیای بین

 ودشخ رؤیای و آیدمی نفر یک! است پردازیخیال علمی کشف هر اول که البته. کنیمی پردازیخیال داری که بوده این استاد منظور

  .دیگر جالبِ چیز هر یا فناوری علم، شودمی وقت آن کند،می نزدیک حقیقت به را دیگری یا

. رفته در خودش و ما زمین انداخته توپی کند،می باز خودش سر از را من دارد که کردم فکر اول. شدم ممنون اشراهنمایی از خیلی

 به یکیاین« .است خودت با اشمحتوایی تحلیل ولی کنی پیدا دیجیتال اطالعات به را موارد این تبدیل وسایل توانیمی» گفت البته

 امواج عانوا که دستگاهی یا بیاورند، برایم میکروفون بخواهم توانممی است معلوم. نبود دیگری چیز دانشجو هوش به توهین از غیر

 فکر وبخ که هم علم مرزهای جمله به. بود نرسیده خودم فکر به بگوید استاد که آن از قبل البته! ... کند ردیابی را فضا در سرگردان

 داندمی را اتادبی حتی و فلسفه ریاضیات، الکترونیک، شیمی، فیزیک، علوم مرزهای ایشان یعنی. نیست کمی حرف بینممی کنممی

 در را وقتم یعنی اشخالصه. است نبوده هیچکدام دسترسی حوزه در کنم پیدا خواهممی من که چیزی که است فهمیده سریع و

 .بود راهنمایی یک خودش این. شودمی تلف نکنم؛ صرف مختلف اساتید با مختلف هایدانشکده

 «کنم؟ تعریف دیگری طور را مسئله: »پرسیدم دکتر از

 از سئلهم دومین شوی مطمئن کهاین شرط به ولی برسی بخوری درد به نتایج به شاید و کنی، تعریف نوع هزار توانیمی را مسئله -

 .است ترنزدیک تو مشکل به مسئله اولین

 نبود؟ شدنی حل که شد تعریف ایمسئله اگر -

 این مهم .کنید حلش شما رسیدیم جااین به ما بگو بده ارائه بعدی هاینسل به را مسئله. است مسئله حل یک مسئله تعریف خود -

 .است شده تعریف مسئله که است

 کنم؟ حل را مسئله کنید کمک توانیدمی استاد -

 یهمه هب حواست باید شما فقط. بکند را کار این تواندنمی هکر از بهتر کسی. هکرها و هاهک شناخت برای! بنویسی ایبرنامه باید -

 .است درست رسیدی بهش که مسیری همین هم من نظر به. نوع هر از اطالعات. باشد اطالعات هایخروجی و هاورودی

 ؟!دانمنمی هم را شانعناوین حتی که دارم نیاز محتوایی چه بکنم؟ را کار این چطوری کنم، شروع مطالعاتی باید دکتر، آقای -



 :گفت و کند، پهن اینقشه بخواهد انگار کرد، خلوت را میزش روی دست تا دو با کیانی

 درست؟ نیست بسته فهرست این. هستند تو متغیرهای کدام هر که داری اعدادی از فهرست یک شما: کنیم مرور اول از بگذار -

  .استاد بله -

 چیزی بزرگی بخواهم که حالتی به کردم، باز هم از را هایمدست. بدهم ادامه باید من حاال و کند،می گوش دارد که کرد اشاره سر با

 :گفتم و بدهم نشان را

 لقاب جهان نظرم به است، موجودات مختصات از بخشی یا بُعد یک یدهنده نشان آن یمؤلفه هر که داریم فهرستی کنممی فکر -

 عدد نور یزاویه و موج طول و شدت دارد، عدد زمان، دارند، عدد ارتفاع و عرض و طول که طورهمان یعنی،. است عدد به ترجمه

 .دارد عدد نیز دیگری موج هر و صوت دارد،

 ؟!دارند عدد چیزهایی چه دیگر... و -

 .نوشتم که هاییهمین استاد -

 را گاهمن اینکه بدون کردم یادداشت تبلتم توی بود، کرده تراوش ذهنم به و بود قشنگ خیلی که عبارتی ،«اعداد مقیاس در جهان»

 اگر شودمی ترجالب و آورد در بعد به چهار سه، دو، مقیاس، در را عدد همه این  شودمی که بود جالب برایم همیشه. بردارم استاد از

 :گفت کیانی! پیشرفته فوق سازیمدل یک. آورد در اعداد مقیاس در را جهان بشود

 دارد؟ عدد هم محتوا دارند؟ عدد هم عبارات و کلمات و نیات و احساسات -

 !نیامده وجود به علمش هنوز. کرد تبدیل عدد به تواننمی را هااین استاد -

 معنی اعداد از یا کردند،می عدد به تبدیل را معنا. کردندمی عدد به تبدیل را حروف ابجد حساب با قدیم. باشد آمده هم شاید -

 .کرد پیدا دست هاآن به توانمی کندمی تولید ذهن که امواجی از است، ذهن به مربوط هم احساسات. کردندمی برداشت

 !«اعداد مقیاس در جهان پیشرفته؛ فوق مدلسازی یک» شودمی. است جالب بسیار بشود، اگر! است العاده خارق این استاد -

 به یگرید جور یک استاد و است نشسته حرفم به خوب هااین بردن کار به حتماً بیاید؛ کارم به کلمات این زود قدراین کردمنمی فکر

 که ونچ! بود ترتخصصی هم ژکوند لبخند از لبخند این! زد لبخندی دکتر. کندمی باز من روی دیگری حساب یا. کندمی نگاه من

 توی عداًب و کنم یادداشتش که نباشد مهم خیلی کنممی فکر ولی بود زیاد لبخند این احتماالت زد؛ لبخند چه برای نفهمیدم اصال

 .کردم ول را استاد لبخند موضوع!«. نکن فکر بهش زیاد کن، ولش. »افتادم احسان یاد. کنم فکر آن به خوابگاه

. بود دهش سبز ایتپه روی که درختی تک. دیوار روی درخت تک تابلوی سمت به آمد میز پشت از برداشت، را ماژیک کرد؛ فکر کمی

 داد، قرار پایش آن کنار را دیگرش پای و چرخید پا یک روی. من سمت به چرخید تابلو جلوی. سبز سبزِ! فراوان برگ و شاخ با

 اشاره درخت هایشاخه سر به. نشستم جایم سر دوباره نداد، اجازه شدم؛ بلند. باشد داشته درد پایش کهاین مثل! شد تنگ چشمانش

 مک آسمان از کند، رشد بخواهد درخت اگر علم، مرز این گفت. کشید خطی آسمان آبی با درختان رنگ سبز مرز روی ماژیک با. کرد

 شود؟می تغذیه کجا از کند، اضافه هایششاخه به و کند

 ؟!ریشه -

 .خیر یا خواهدمی جواب پرسیدنش سوال نوع ببینم کنم فکر کهاین از قبل حتی دادم، جواب ترسریع



 .دارد زمین زیر در ریشه هم مقدار همین دارد، برگ و شاخ همه این که درختی ریشه، از بله -

 .اول کالس علوم. کشیدمی ریشه برایم داشت کیانی. شدمی پر ماژیک مانند ریشه خطوط از داشت سبز یتپه

 آبی رنگ توی درخت باالی جدید شاخه تعدادی کرد، مکثی ،«برسد باالتری ارتفای به و کند، رشد بیشتر بخواهد درخت اگر حاال»

 جو را ردکت. کشیدمی پایین به تپه روی از را هاریشه داشت باراین «باشد وصل تریعمیق جای به باید اشعقبه»  کرد، رسم تابلو

 اب را جاهمان تا. دیوار کچ روی بود آمده دستش از نیمی! تنه پایین هم وجب یک گرفت، اندازه را تنه باالی وجب یک! بود گرفته

  .کشید ریشه ماژیک

 خواهیمی هم شما اگر. علم مرزهای داستان است این. باشد داشته عقبه باید هم اندازه همان به رودمی باال که اندازه همان به -

 تاریخ سالپنجاه تواندمی بخواند را سالهپنجاه تاریخ که کسی مانند! بخوانی هم را ترقدیم علوم و کارها باید بکنی جدیدتری کارهای

 ...بخواند را سیصدساله تاریخ یکی اگر کند، سازی

 !کند تاریخی پیچ یک وارد را دنیا تواندمی -

 فکر. آمد خوشش که بود معلوم دیگر دفعه این. کرد تشویق را من و داد باال را ابروهاش! کردم حال خودم حرف از هم من! کرد حال

 هاسانیان علوم هایکالس به شبیه ما جلسات هرچند. بگیرم یاد بیشتر کلمات این از باید. آیدمی دستم استاد خواب رگ دارد کنم

 .بکنیم هابحث این از باشد الزم شاید چندگاهی از هر ولی شودمی

  .نکرد تمام را اشجمله دیگر

 جدید در میعلو و قدیم در علومی دنبال باید. بگردم خوبی منابع دنبال باید که داد توضیح بیشتر و علم مرز داستان است این گفت

 کاغذی .بدهم ارائه خواست طرحی من از سازمان مسئول اگر که داشتم چیزی حاال. بودند جالب. گفتممی کسی به باید را هااین. باشم

. شبودم ندیده بود مدتی. بگویم احسان به که داشتم چیزی. جیبم توی گذاشتم و زدم تا را بودم نوشته را امواج انواع آن روی که

 .اتاقشان سمت رفتم مستقیم خوابگاه رسیدم وقتی

 :کردم باز را اتاقشان در زدم، در

 هست؟ احسان! سعید سالم -

 !سالم. علی نه -

 مبده ادامه آمدمی لحنش به. کشیدمی را هایشحرف آخر کنندمی قاطی هم با را نگرانی و تأسف احساس که کسانی مثل همیشه

 :گفت بستم،می را در داشتم وقتی. کنم چیکار حاال نیست که االن و داشتم مهمی کار چه وای که

 !آدمیم هم ما -

 چی؟ -

 .باشیم خدمتتان در توانیممی. هستم که من -

 .داشتم کار احسان با ممنون، نه -

 و مداشتی درس واحد دو کاش. باشد داشته نیاز من توجه به که بودم ندیده را کسی تاحاال. دانمنمی. گفتم راست نه گفتم، دروغ

 .نشود هم تابلو نشود، ناراحت کسی که کنیم رفتار باید چطوری فهمیدیممی



 .ممنون -

 رقف بقیه با احسان من برای که فهمیدم. بودم نفهمیده حاال تا که فهمیدم را چیز دو کهاین برای شدم، ممنون دوباره. بستم را در

 دیگر وردم و کنممی برخورد متفاوت مختلف افراد با که بود جالب برایم این. بودم نکرده فکر موضوع این به اصالً که درحالی کندمی

 ایتیجهن به. کردم فکر خیلی! دارد فرقی چه احسان با سعید نفهمیدم. نداشتم خبر خودم و شده تابلو کمی احسان به توجهم کهاین

 وشتمن و کردم پاک.« نشود تابلو دوستان به توجه: »بودم کرده تایپ هایمیادداشت در رسیدم خودمان اتاق به وقتی فقط نرسیدم

 فقط ام بین. کنیم تعریف هم برای را چیزی که بودیم هاحرف این از تررسمی. بود اتاق داخل یحیی «نشود تابلو احسان به توجه»

 یک توانستمی کاش ولی است خوب خواندن ریاضی. بود مسئله یک کردن حل حال در. شدمی بدل و رد هاحرف طوراین و تعارف

 !پیشرفته فوق سازیمدل مثل جدی کار یک. شدمی مندعالقه اشرشته به بیشتر خیلی وقت آن. بدهد انجام مهمی کار

 مهه که کنم طراحی چیزی یک داشتم دوست. شود پیدا احسان کله و سر تا کردم گرم کدبندی سیستم یک طراحی به را سرم

 بیاید دنیا یهمه. شود شناخته عدد یک یا نام یک با موجود گذاشت را اسمش شودمی که هرچه و موجودات همه و ذرات و اجسام

 یستن معلوم بعد و لپتاپ یکننده خنک هایپره الی رودمی و شودمی بلند تیشرتم روی از که گردی یذره حتی. عدد مبنای توی

 .شد قائل کد یک برایش بتوان هم را آن شودمی ترانسی و خازن کدام مثبت بار جذب

 «رفتی؟ نهار کجایی؟: »زدم پیامک کدگذاری، سیستم طراحی وسط

 هر مکان و زمان با است ممکن. شود درج باید هم زمان. بیاید کدها در باید بعد سه این و است ارتفاع و عرض و طول شامل مکان

 ردمک فکر که جسم هر اجزای به. باشد مشخص باید هم دمایی تمایز و دمایی تبادل. است چیزی چه و کجاست شود مشخص جسمی

 .بسازد را جسم کل موجودیت باید هم به اجزا کدهای اتصال. باشند متمایز همدیگر از اجسام اجزای باید، دیدم

 «.سلف روممی دارم» -

 یرمبگ جسم کل عنوان به را آن دمایی و زمانی مکانی، فیزیکی، میانگین یا بگیرم جسم یک را اجسام کدهای یمجموعه که این

 جسم کانم انتهای و ابتدا باشد بهتر شاید بود، سخت خیلی کنم وارد تماماً را تبلتم اجزای خواستم،می اگر. بود کرده مشغول را ذهنم

 ...یا! را آن فیزیکی میانگین یا کنم، وارد را

 این د،گویمی فازی نظریه. آیدمی در دیگری چیز بشوند قاطی فازی نظریه با که است وقتی هااین یهمه. است کننده گیج خیلی

 درباره یدبا. بشود من یمسئله پیچیده محاسبات جوابگوی نتواند، فازی محاسبات شاید است، یکی و صفر هم مختصات این و بودن

 .کنم صحبت یحیی با فازی محاسبات

 خوردی؟ غذا! یحیی -

 اطالعاتش زیاد احتمال به بریزم، هم به را ذهنش طوریهمین خواهمنمی. کنم باز را صحبت سر کمی راه توی شدمی شاید! بود خورده

 یک مغشوش را ذهنش است، آمده کنار اشصندلی با که حاال و شده مسئله حل متمرکز که االن نیست خوب و خوردنمی دردم به

 الغر خیلی. اشصندلی روی انداخته و زده تا ملحفه یک همیشه مثل. نیست قطعی برایم مسئله وجود هنوز که کنم دیگر مسئله

 یشرو انداخته ملحفه هم و برداشته چرمی صندلی هم. گیردمی درد گاهشنشیمن صندلی روی نشستن موقع هم همین برای و است

 مدت ظرف نشیند،می صندلی روی وقتی. نشود پا اون و پا این دائم و بیاورد دوام آن روی دقیق چهل یا ساعت نیم بتواند، الاقل که

 فینص و زانو یک که است وقتی حالتش تریننمک با. چهارزانو زانو، دو عادی، نشستن کند؛می امتحان را نشستن انوع ساعت یک

 پیدا یحیی نشستن برای بهینه مدل یک آخرش. خواندمی درس و ایستدمی میزش پشت هاوقت گاهی حتی. نشیندمی صندلی روی



 درس و بخوابد که بهتر همان. نگیرد قرار چیزی روی لگنش هایاستخوان که شود طراحی باید صندلی. نگیرد دردش تا کنممی

 .بخواند

 .روممی من پس -

 که االح گفتم. بود سعید مال ولی نبود، اشدمپایی. ایستادم احسان اتاق در جلوی. کردم مرتب را لباسم راهرو توی. بستم را لپتاپ

 .بروم تنهایی را راه این ندارم دوست. است غنیمت بروم هم سعید با نیست، احسان

 خوردی؟ ناهار سعید، -

 .رسیمی بهش. رفت االن احسان برو،. ناهار رفتم زود بودم گرسنه نشدم، بیدار صبحانه برای خوردم، یازده بله، -

 .باشم کرده جبران سعید به نسبت را امتوجهیبی کنم فکر

 نبود یازن غذا میز و دانشجو، همه این بین او کردن پیدا برای اصالً. دیدم را احسان گرفتم که غذا. سلف رفتم. برداشتم قدم تند تند،

 همه که یکالسهم و مکانیکی دانشجوی عده یک بین بود نشسته. دیدممی را او کردممی نگاه که جایی اولین همیشه. بگردم دنبالش

 من یمهندس فنی دانشکده کل کنممی فکر گاهی. شناختمنمی را هاآن از دیگر کسی شهرکی جز به من ولی شناختند،می را من هم

 حسانا شاید که کسانی ها،بچه این از بود پر هم احسان بر دور. شناسمشاننمی من که کنندمی سالم من به کسانی. شناسندمی را

. افتادیم یادشان هایشاننویسیبرنامه سواالت دیدندمی را من وقتی هاآن از بعضی گاهی که چرا بود، کرده صحبت هاآن با من به راجع

 ست،ا کشیده درستی نمودار دیدم کردم نگاه را گرافش. دهدنمی جواب من نگاری طیف برنامه این چرا گفت آمد شهرکی هم بار یک

 استاد به را پروژه و بکشم فتوشاپ با را گراف شدم مجبور نداد، جواب برنامه. کشیدم فتوشاپ با را این گفت! که داده جواب گفتم

 نزدیک چیزی یعنی بود، شده قلب نوار شبیه چیزی سینوسی، موج جای به گرافش. کردم ران را اشبرنامه دیگر یکبار. بدهم تحویل

 نسبت را گراف و بود کرده وارد تقارن محور یک وسطش ولی بود، درست اشبرنامه نوشتن مسیر انداختم، برنامه به نگاهی. افتضاح به

 کرد کثیم. کردم کپی را جوابش اینترنت توی: گفت نوشته؟ کسی را برنامه گفتم! بود داده انعکاس چهار و دو ناحیه تقارن محور به

 :گفت و

 !فهمیدی کجا از -

 !ندارد تقارن محور این به نیازی پروژه این برای فهمدمی بنویسد، برنامه خوبی این به که کسی -

 :گفتم نوشتم، بلندباال فرمول یک برایش

 .کردی پیدا را مسئله این جواب شما -

 .نکردم پیدا را استاد تمرین! بود استادم مسئله به مسئله ترینمشابه! درسته -

 اهآن با را امسبزیقرمه تا کردند باز من برای احسان کنار جا یک و شدند جمع هم دور االن که هامکانیکی همین که بود زمان آن از

 و ندکمی اجرا ذهنش توی را آن ایصفحه چند برنامه به انداختن نگاه با فالنی» که بود شده شایع. ساختند غول یک من از بخورم،

 کت احسان. نبود مهم برایم. کردندمی صحبت اساتیدشان از میز سر داشتند. «توانندنمی اساتید که کاری گیرد؛می را آن اشکال

 ابجو منم ؟!خبر چه: گفتمی من به چندگاهی از هر بود، نشسته تیشرتش با و صندلی روی بود انداخته و بود درآورده را اشچرمی

. زنمب او به حرفی آدم همه این بین نداشتم دوست ولی کنم تعریف را چیزی خواهممی دانستمی. دادممی او به را سالمتی همیشگی

 رفح گچی دیوار روی استادم نقاشی از بیایم خورند،می ناهار دانشگاه ابَرهکر با میز سر حاال کنندمی فکر که آدمی همه این جلوی



 رکامپیوت توی سرش بس از هم استادش. زندمی چِت کمی ولی... که هرچند: است این گویندمی سرم پشت که چیزی اولین. بزنم

 .کرده چِت بوده

 انهایشحرف کردم حس. زدندمی حرف گرفتند کامل نمره و دادند تحویل بهش را شده فتوشاپ پروژه که استادشان مورد در داشتند

 مثبت میک که من جلوی کنندمی فکر که ببرند کار به عباراتی خواهندمی هاجمله بعضی وسط و هاوقت بعضی فهمیدم. شودمی قفل

 یزیچ زشتشان الفاظ جای توانندنمی ماندند؛می هاجمله تکمیل توی همین برای بزنند، نباید رودمی دانشکده توی خرم و زنممی

 هس بودن، منگل بودن، چیزخل بودن، مخ چِت: مانند کلماتی. دارد المعارفی دایره خودش برای ما یدانشکده. کنند جایگزین سریع

 دانشجویان از ایمرتبه برای هرکدام فهمیمی کنی دقت زدن حرف در اگر ولی دارد، معنا یک ظاهر در اگر هااین همه و کردن کار

 فقط درسی و علمی لحاظ به یعنی چت کند،می کار سه مخشان یا هستند چت یا معموال استادها مثالٌ. رودمی کار به استادان و

 و دانشجویان تعابیر اصالً که کندمی کار سه مخش گویندمی کسی به  نیست، حالیش دیگری چیز و شده قفل درس روی مخش

. دهدیم پاسخ جدی و کندمی برداشت مثبت خیلی شود،می انداخته او به تیکه اگر حتی بفهمد، خواهدنمی یا فهمدنمی را هاآن زبان

 وقتی رایب بودن منگل بگیرند، توانندمی هم را دیگر صفات تمام کردن کار سه و بودن چت بر عالوه دانشجویان که است درحالی این

 توی هم کلی کردم،می فکر موضوع این مورد در خوردن غذا مدت در. نفهمد خوب را منظورها و بگیرد دیر را هاتیکه کسی که است

 نویسمیم چی فهمیدندمی اگر مُخ، چت بگویند بهم که است طبیعی شود، کامل المعارفم دایره تا کردم یادداشت کلمات ازین تبلت

 خبری ای گوید،می کسی به را حرفی که کسی به. کنممی مهمی کار دارم کنندمی فکر حاال ولی ؟!کردی چِت گفتندمی جلوم حتماً

 بازی آنتن گی؛ب چیزی آنتن به نشی اُسکُل ببین! نزنیا حرفی آنتن ساکت؛ آمد آنتن هابچه! »آنتن آنتن، گویندمی دهدمی استادی به

 .بشود تمام من غذای تا هستند من منتظر و کشیدند دست همه که است مدتی دیدم خوردم را آخر قاشق. «نیار در

 یا هاخنگ بندیطبقه و هوشمندی مفاهیم کنند،می کار ادبیات مرزهای روی ما یدانشکده هایبچه کردم احساس موقع همان

 چت ،سوم چت کرد، بندیرتبه شدمی هم هاچت بین دیگر. کردمی پیشرفت دائم دانشکده این در داشت هاآدم بودن باهوش برعکس

 شناسیواژه» نام به درسی واحد دو باید حتماً ادبیات یدانشکده. دارند هم با مشخصی هایتفاوت هرکدام! تمام مخ چت و دوم

 ادنی مفاهیم به و فارسی واژگان به واژه هاده واژه، سه دو سالی جای به و شود کمک کشور ادبیات به تا کند تعریف «هامهندسی

 .شود حذف هاآن از برخی لغوی شئونات دلیل به بعد شود؛ اضافه

 اهنگ بهش دادن جواب جای به! نه یا است خوب رنگش پرسید ازم ریختمی چای وقتی سعید. نکردم رد را اتاقشان به احسان دعوت

 چایی با تواندمی بنویسم، را چایی این کد من اگر راستی دارد؟ بد و خوب هم رنگ مگر!  چه؟ یعنی «نه یا است خوب. »کردم

 جسم زا ساطع نور از رنگ انداختم، قلم از کدنویسی محاسبات در را رنگ فهمیدم که بود جاهمین شود، اشتباه تررنگ پر و تررنگکم

 دوباره که نبود مهم. ریخت را چایی و نماند من جواب منتظر خیلی سعید... . پس دارد ربط نور موج طول به هم آن و آیدمی پدید

 قتیو. کردممی یادداشت تبلتم توی و کردممی فکر رنگ موضوع به باید که است این مهم! است مخ چت خدابنده این کنند فکر

 در رس توانندمی یا آورند،می در سر نویسی برنامه از هم هامکانیکی» خواند، تبلتم روی از بلند سعید کردممی یادداشت داشتم

 .نوشتم مکانیکی هایبچه بین سلف توی را این که آمدنمی یادم خواندنمی اگر ،«بیاورند

 ردیگ یکبار اگر که کردیم صحبت این به راجع. خندیدیم و زدیم حرف کلی ادبیات مرزهای و علم مرزهای به راجع و خوردیم چایی 

 استاد از زیاد نباید که گرفتیم نتیجه پس! بدهد هم آب هاریشه به بخواهد کیانی دکتر است ممکن استادم، پیش بروم پروژه برای

 یوهشی به بخواهد عمران استاد یک اگر داد ادامه نیست، عمران استاد کیانی که کرد شکر را خدا جدی خیلی سعید. بپرسم سوال

  ؟!کنیم کار چه بدهد درس را بتنی هایسازه تخریب کیانی

 .شودمی تخریب دانشکده آموزش قسمت فوندانسیون اول پسر، -



 .است بهتر شود خراب اساتید راهروی اگر هست، ایدانشکده شود تخریب آموزش اگر! نه -

 .شوندمی آواره هاخیلی که نشود تعطیل دانشکده بوفه کند خدا فقط -

 :یعنی گفتم

 ؟!کنند دعوت را خود هایکیس توانندنمی دیگر یعنی -

 .نگوید چیزی کسی دیگر شد موجب آخر جمله همین که خندیدیممی مزهبی و ربطبی چیزهای به داشتیم طوریهمین 

 خداحافظی سریع داد، دست بهم حس این که وقتی. کنم صحبت احسان با امجدی کار و جدید پروژه به راجع خواستممی خیلی 

 باید. فردا .بیافتد اتفاق من کاری سوم روز در بود قرار که کردممی فکر سازمان مسئول با مالقات به شب تا. برگشتم اتاق به و کردم

 ایدب. کردممی دیگری کار باید ولی داشتم دادن ارائه برای چیزی. بود جیبم توی هنوز کاغذ. دادممی ارائه و کردممی آماده طرح یک

  .کردممی تمرین را هایمحرف

 

 ششم فصل

 به بود دهپوشی که ایپارچه شلوار و کت. ترتپل یا تر توپُر ولی کردممی تصور که محترمی هایآدم مثل دقیقاً. بود ایکشیده اتو آدم

 هاآن جلوی هم عسلی میز و بودند گذاشته مبل را آن دور تا دور که اتاقی یک به برد را من آسانسور مسئول. آمدمی سفیدش پیراهن

 کتاب زیادی تعداد با بود چوبی ایخانهکتاب. گشتممی قفسه توی هایکتاب الی البه داشتم من شد وارد پروژه مسئول وقتی. بود

 وساد،م مشترک عملیات اسرار اسرائیل، پیرامونی استراتژی» نام به زدممی ورق داشتم کتابی. مدیریتی و روانشناختی اطالعاتی،

 وسیجاس هایسازمان» نام به بود باال یطبقه دیگری کتاب ،«آفریقا و خاورمیانه در اتیوپی و ترکیه اطالعاتی های سرویس ساواک،

 عراج و بنشینم قدری کتاب ینویسنده با یا دارد؛ جاسوسی هایسازمان به راجع جدیدی اطالعات چه ببینم داشتم دوست «جهان

 نسبتاً اتاق این فهمیدم. ندیدم چیزی محرمانه، هایبولتن از گشتم، خبری بولتن دنبال هرچه. کنم صحبت هاآن افزارینرم مسائل به

  .شدمی پیدا قبیل این از چیزی وگرنه است عمومی

 و ستا او سازمانی اسم شاید این گفتم خودم با. نتوانستم فامیلش یا است میثم حاج اسمش بپرسم رفتم کلنجار خودم با هرچه

 لیو. فامیلش یا است میثم حاج اسمش بفهمم نداشت امکان هم کردن سوال با داشتم حتم. کنند صدایش اسم این با دارد دوست

 زشا نفهمیدم برخورد اولین در که بود کسی اولین...  میثم آقا آقا،حاج میثم، حاج آقای کنم، صدایش چطور کهاین به کردمی کمک

 هب جدی آدم. محکم خیلی داد، دست. نشستم جلوش آمدم و گذاشتم جایش سر را کتاب تا ماند منتظر. آیدنمی یا آیدمی خوشم

 که کردممی فکر این به را امروز به تا دیشب! شمرده و دادم را جوابش کوتاه خیلی من ولی کرد احوال و حال همه مثل. آمد نظرم

 .بگیرد من از هاییسوتی چه است ممکن بشوم؛ مواجه آدمی چنین با چطوری

 ؟!کردی خاک و گرد -

 ؟!چطور -

 :داد جواب. خودش طرف برگرداندم را سوال سریع. کرد باز را صحبت سر زود خیلی

  .بدهی انجام خواهیمی چه و کردی کار چه بگو خب شود،می صحبت شما به راجع خیلی هیچی؛ -

 :داد ادامه



 بله؟ است داده توضیحاتی شما به پروژه به راجع دکتر حتماً -

 .بود خواهد بنده اطالعات مکمل شما توضیحات حتماً! دهید توضیح دوباره هم شما خواهممی ولی! بله -

 پروژه از منظورش یا است درست که بدهد توضیح بعد و رسیدیم کجاها به و دادم انجام کاری چه حاال تا بگویم که خواست من از

 !چیست

 تمام که امجمله. «رسیدیم پیشرفته فوق سازیمدل یک به ما. »کردم شروع پیشرفته فوق سازیمدل یکلمه با گفتم، کمال و تمام

 ایندبی در اعداد قالب در چیز همه اگر. کردم پیدا را آن اسم فقط من! بودیم نرسیده سازیمدل به که ما. گفتم چرت شدم متوجه شد

 بتواند را هاخروجی و هاورودی یهمه که خواهیممی سیستم یک ما. »کرد برداشت هاآن از توانمی. ساخت آن با هاییمدل توانمی

. دادم نشان را آن و آوردم در جیبم از را خورده تا کاغذ ناچار به. نبود همراهم چیزی. «کند تبدیل عدد به یا کند محاسبه ما برای

 هایمصحبت حرف حرف روی داد،می گوش بادقت خیلی. شوند کنترل باید که هستند هااین ما هایخروجی و هاورودی انواع گفتم

 .بود مهم برایش هایمحرف یکلمه به کلمه انگار. دواندمی چشم

 کند؟می ما به کمکی چه هااین -

 زنندمی هاییحرف گاهی اعداد. کرد پردازیداده. کرد شانتحلیل نمادها، به کرد ترجمه را هاآن توانمی بشوند کد وقتی هاجریان -

 .بگوید توانندنمی دیگر متغیرهای و پارامترها که

 ؟!داری هم مدل. است پردازیداده نوع یک شما کار پس! پردازی داده -

 .نکردم فکر هنوز. نرسیدم آنجا به هنوز...  تصویری ذهنی، مدل، بدون مدل، با -

. دانستمنمی وضوح این به قبالً هم خودم بودم، زده که هاحرف این از خیلی. رفتیم پیش جااین تا ما یعنی. نشستم عقب دیگر جااین

 .است چیزی چه دانینمی هم خودت که دهیمی توضیح چیزی مورد در که است عجیب

 صورتش روی چقدر. دادنمی خاصی معنای صورتش حالت اصالً. فهمید شدنمی! نه یا کرده مجاب را او طرح بفهمم داشتم سعی

 :گفت. ترتفاوتبی نه و ترمشتاق نه کرده، حفظ را مانصحبت اول ساختگی اشتیاق همان. داشت کنترل

 شما ند،ک تبدیل عدد به را شما نیاز مورد هایداده که کنیممی تهیه شما برای سیستم یک ما کنیم،می مرور را مسئله دیگر یکبار -

 .نویسیدمی آن برای ما هدف برای ایبرنامه هم

  .کردم نگاه او به حرکتبی

 ؟!درسته -

 .بکنیم را کارهمین. خوبه همین. خوبه یعنی درسته، بله -

 طورینای. عملی راهکار یک شکل به بودم نوشته کاغذ روی که بود ایمسئله تعریف اشمسئله مرور. آیدمی خوشم ازش فهمیدم حاال

 .کند تولید را هاداده باید کسی چه بدانم که بودم نرسیده مرحله این به. کرد هم کار تقسیم. بودم نکرده فکر ماجرا به

 .کنیممی آماده را هاداده ما دیگر ماهیک -

 .گیرممی دست را هابرنامه قالب هم من پس! ماهیک -



 یک بخواهند اگر حتی. داد انجام اطالعاتی هایمبدل و هاگیرنده به راجع هم ساده تحقیق یک بشود ماهیک داشتم شک هرچند

 !شودمی بیشتر ماه یک از استعالمش اداری سیستم توی بخرند ساده لپتاپ

 :گفت. بگویند را مهمی مطلب بخواهند که کسانی مثل کشید، جلو را خودش مبل روی از

 ار این اگر. خیر یا است خوب استفاده این کنند،می استفاده جریاناتی چه و کسانی چه ما اطالعات از که بدانیم خواهیممی ما -

 .کنیم کنترل و بگیریم نظر زیر را آن توانیممی بفهمیم

 :گفت

 دانندنمی هم هاآن از برخی و فهمندمی هاآن از برخی دانند،می هاآن از برخی کنیم؛می چک و کنترل را هاآدم سری یک ما مثالً -

 زیادی تعداد دارد، وجود مُخبِر زیادی تعداد خودمان بین در دانیممی طور،همین هم خودمان. نفهمند هم گاههیچ است ممکن و

 هایباالسری به مربوط هاآن از برخی. است تشخیص قابل هاآن اطالعاتی جریانات شده، گذاشته کار سازمان مختلف جاهای شنود

 ما نفع به هاآن کردن بررسی و کنترل که است کسانی به مربوط دیگر برخی و کنند، چک را ما خواهندمی و باید که کسانی ماست،

. کنیممین رد را ارتباطی و ایداده هیچ و کنیمنمی قطع را جریانی هیچ کنیم، شناسایی خواهیممی ما فقط تهامی؛ آقای ببین،. نیست

  .ناحق به یا شوندمی گرفته ما از حق به هاداده این بدانیم خواهیممی فقط

 کنید؟نمی قطع را جاسوسی جریانات شما ؟!بشوند قطع نباید چرا! میثم حاج...  آقای -

 !«ناحق به یا شوندمی گرفته حق به: »نوشتندمی داشتند دستانم

 فقط فهمیم،ب توانستیم ما و بود مخبر کسی اگر. بشوند شناسایی باید فقط. بشود قطع نباید که جاست،این ما کار مهم نقطه دقیقاً -

 و قویتر هایآنتن قطعاً کنیم، دور را او بگذاریم، کنار را او اگر. کنیم کنترل را او بودن آنتن پیامدهای بتوانیم تا بزنیم، دور را او باید

 تصمیم توانیدمی است، بخش کدام مال بفهمید کردید شناسایی اتاق توی که میکروفونی اگر. کنندمی فعالیت به شروع تریناشناخته

 جاسوسی هایسیستم از دیگری نسل با است ممکن وگرنه. شود گفته محتوایی چه و شود برگزار اتاق آن در جلساتی چه که بگیرید

 هایمهره ید،بسوزان را ایمهره نباید شما ضمن، در. بیافتد زیادی اتفاقات است ممکن کنید شناسایی را هاآن بیایید تا که بشوید مواجه

 ای بکنید، اندامی عرض که دارید الزم شما افتد،می امنیتی فضای در اتفاقی گاهی. هستند مهم بازی در خودی هایمهره مثل دشمن

 البته. کنیدمی اعالم را سوزاندنش زیاد صدای و سر با را کوچک و داغون و شده سوخت یمهره یک وقت آن برسانید، مفهومی یک

 به تا شود پاک کامالً است شده سوخت پیش سال چند که ایمهره از ملت تاریخی یحافظه کهاین مثالً دارد شرایطی هم آن

 .تمام و کردیم اعدام و گرفتیم را او ما و بود جاسوس یکی همین کنند فکر باید ملت. نشود ناشی مردم وحشت و اعتمادیبی

 نیاز اطالعات چهآن از بیشتر کنممی فکر. کنم مخفی را خودم یعالقه توانستمنمی شدم،می زده ذوق ظرافت همهاین از داشتم

 :گفتم. گفتمی داشت داشتم

 ؟!است درست کنیمنمی کشف را چیزی ما پس -

 کجا هب جریانات این بنویس فقط شما و گیریممی شما سمت به را اطالعاتی جریان ما. نیست ما کارِ کردن اعالم کنیم،می کشف -

 زیادی فرادا چون البته کن، اعالم را نتیجه پس بداند، کسی نباید را این! کنیمی کشف راستا این در هم جریاناتی قطعاً. شودمی ختم

 میکروفون ادوت یکی باید نشود، تابلو خیلی کهاین برای کنند،می کنترل را شما و هستند باخبر شما مأموریت حدود از سازمان این در

 .دهیدیم شفاهی گزارش و اندازیدمی کار از فقط شما. ماست با بیافتد کار از کدام کهاین انتخاب بیندازیم، کار از را اطالعاتی جریان و



 کار سختی کاری پارادایم با شما: »گفتم!  باشی شده متوجه حاال تا باید یعنی گفت، دستوری حالت به را این «؟!شدید متوجه»

 !«کنیدمی

 پارادایم؟ -

 .باالست بسیار شما کارهای یهمه در ابهام تحمل حداقل! شماست ذهنی حاالت و فرضیات این منظورم -

 سال دو گیرنفس و سخت هایآموزش از بعد کن، فکر. باالست کنیمی فکر که چهآن از بیشتر خیلی جااین هایبچه ابهام تحمل -

 السپنج روزانه، گزارش و حساس مراقبتی کارهای و سفر زیادی تعداد باشی، کشور از خارج در نفر یک مراقب مخفیانه شدی مأمور

 دهبو خودت مثل و خودی نفر یک داشتی نظر تحت که عنصری آن که بفهمی بودی کرده تمام خوبی به را مأموریت که آن از بعد

 .است دیگر یکی مراقب هم او احتماالً که

 دهآور سازمان به را تو و شده واسطه که کسی وقتی. ماندنمی باقی برایت اطمینانی هیچ و پارادایم هیچ فهمیمی را هااین وقتی 

 .یستن اطمینانی هیچ دیگر باشی او و سازمان به هاوفادارترین از تو و شود، اعالم اینطوری یا شود شناسایی سازمان ضد خودش است،

 موقع گفت، و شد بلند. جااین بیایید اطالعاتی جریانات تحویل برای دیگر ماهیک پس گفت. شد بلند. کرد قطع را صحبتش ناگهان

 اب کار فرایند اگر. کردممی تردد سالن توی راهنما بدون که بود باری اولین. است راست سمت سالن انتهای نمازخانه است، اذان

 ئیسر با که زمانی تا باشد کنترل و نظر تحت باید شودمی سازمان وارد که شخصی که باشد شده طراحی طوری محترم هایسازمان

 هنوز. است جالبی فرایند این باشد، نظر تحت همچنان یا و بشود سازمان وارد که بدهد مجوز تواندمی مالقات در او کند، مالقات

. فتمر انتها تا را راهرو. کنم تردد سالن در راهنما با باید من که است پرت حواسشان قدراین یا دارند دقت خیلی که نیستم مطمئن

 ولی نماز؛ بودند آمده محترم آدم زیادی تعداد. دارند دیگری ینمازخانه شاید. ندیدم را میثم حاج نمازخانه، در نه و وضوخانه در نه

 یلودگ و خنده و شوخی هم هابعضی حتی مختلف هایلباس معمولی هایقیافه با بلکه کشیده، اتو و مشکلی شلوار و کت با نه

 با سازمانی سطح هر در همه. بود کارشان همین سازمان این حرکت تریناطالعاتی غیر نظرم به. زدندمی حرف باهم همه. کردندمی

 ؟!زنندمی گپ هم با داشتند و نمازخانه بودند آمده خودشان چهره

 کی تنیس مهم برایشان خیلی بقیه یا ندارد بیشتر حالت دو. کردندمی نگاه چپ چپ بودم وارد تازه که من به هاآن از تعدادی فقط

 همش. کنندمی رفتار طبیعی خیلی حاال و داشتند را من آمدن انتظار و شناسندمی و دیدند را من بقیه اصالً یا رود،می کی و آیدمی

 فهقیا به! نزن توهّم قدراین. نیست کار توی کتاب و حساب کنیمی فکر که هم قدرهااین نگیر سخت خیلی گویممی خودم به

 .باشند اطالعاتی خفنِ آدم خوردنمی کدامشانهیچ

 هم ورد بودند شده جمع که تعدادی بین از شلوارش، روی بود انداخته که سفید پیراهن و کتان شلوار با محترم آقایان این از یکی

 .فتنگ اقامه به ایستاد محراب توی. بیرون آمد امامه و عبا با و بود محراب پشت که اتاقکی رفت. فرستادند صلوات همه شد، بلند

 جاینا االن که انگار. گفتن خاطره به کرد شروع. ایستاد جلو، رفت شد بلند جوانی آقای یک شد، تمام که نماز. ایستادم آخر صف

 سئولم نه گرداندم، چشم. بگیرند درس همه گذشته هایسلحشوری از تا بگوید خاطره باید و است بسیج مقاومت یحوزه ینمازخانه

 این و دارد نمازخانه چند سازمان این مثالً. شود توجیه شاید که بافتممی خودم برای نظریاتی داشتم. میثم حاج نه و بود آسانسور

 گردی. کردمی تأیید را من یفرضیه بودند جوان نمازخانه این افراد یهمه کهاین. است من مثل کسانی و وارد تازه افراد مال نمازخانه

 راوانس پادگان وارد وظیفه افسر عنوان به که گفت. بود رسیده جالبی جاهای به محترم آقای یخاطره. ندادم ادامه ساختن فرضیه به

 فهمیدم انشبردن سراوان به زاهدان از گفت وقتی کنم، پیدایش نقشه توی و بگردم بعداً باید ولی کجاست سراوان دانمنمی. است شده

 محوطه در باید فرماندهی ستاد نیروهای یهمه و داشتند مشترک گاهصبح دوشنبه صبح که کردمی تعریف را این. است شرق جنوب



 یست،ن گاهصبح میدان توی کسی که است خبر چه بپرسد ستاد ساختمان توی رفت. بود رسیده دیر گاهصبح به او. شدندمی جمع

 :بود گفته بود جاآن که سربازی

 .عاشورا زیارت بروند هاصبح محرم یدهه توی هاوظیفه و هاکادری یهمه داد دستور آمد وقتی پادگان فرمانده -

 :کردمی تعریف

. بود محوطه ایانته نمازخانه نمازخانه، رفتم و شدم بلند. کنم تنظیم گاهصبح برای صوتی سیستم نباید دیگر بهتر، گفتم خودم با»

 رماندهیف ستاد توی که سربازی و دژبان از غیر به خواندن، عاشورا زیارت به نشستیم. بود راه خیلی نمازخانه تا فرماندهی ساختمان از

 .هابچه یکله و سر روی ریخت نمازخانه هایشیشه یهمه. آمد عجیبی انفجار صدای ناگهان گفتمی. بودند جاآن همه بود نگهبان

 مواد از ار تویوتا وانت یک نفر یک. شدهچی ببینیم شدیم بلند. شد زخمی کسی کمتر بودند عاشورا زیارت یسجده توی همه چون

 هایرکشت انفجار با گاز کپسول مواد، این روی بود بسته پر گاز کپسول هم زیادی تعداد بود، کرده پر تیانتی از ترقوی ای منفجره

 از را نماشی باک پادگان به حمله از قبل لحظات در که بود داده نشان پادگان نزدیک بنزین پمپ هایدوربین. کندمی تولید زیادی

 با وقتی ،صبحگاه میدان وسط بود آمده کرد، حمله پادگان به داشتیم مشترک گاهصبح ما که ساعتی و روز دقیقاً. بود کرده پر بنزین

 منفجر را خودرو و شد وارد ستاد در از ماشین با و فرماندهی ستاد سمت به بود آمده و بود زده دور بود، شده مواجه خالی میدان

 «.کرد

 تانداس تفاوتبی خیلی! انداخته ترقّه یک پاش کنار محلشان بچه مثالً که انگار. بردیم در به سالم جان هم ما گفت عادی خیلی

 را یموتر بیرون از نداشته را کردن منفجر جرئت راننده اگر شده،می کنترل بیرون از ماشین این: »گفت بعد! خیلی کرد،می تعریف

 حبتص کرد، صحبت منطقه امنیت از کمی بعد. «بوده اشدسته و دار و ریگی عبدالمالک کار: »گفت. «کردندمی منفجرش و زدندمی

 شهید دشمن بین گاهی و خودمان بین گاهی که خودی نیروهای از صحبت. بود دیده که دیگری خفن چیز هر و هاقاچاقچی اشرار، از

 یک ،است ایستاده ساحل توی که کسی مثل شود؛می خالی پایش زیر که داشتم را کسی وضعیت هاحرف این شنیدن با. شوندمی

. ترف سوال زیر ذهنم در کشور پارچگییک. کردم پیدا جنوب مرزهای به نسبت بدی حس. کندمی خالی را پایش زیر و آیدمی موج

 این ندارد، وجود قسمت آن در ایران که ترسیدم دوباره ندارد وجود نام این به شهری و آمده زلزله بم کردند اعالم که وقتی مثل

 تاس ممکن یعنی باشد؟ منافق بومی است ممکن یعنی آورد،می فشار مخم به دائم نبوده بومی یا بوده بومی فرد آن که ذهنیت

 بدتر خیلی کنند یکسان خاک با را انتظامی نیروی پادگان خواهندمی بومی عناصر بفهمی اینکه نیست؟ ممکن نباشد؟ ایرانی ایرانی،

  !شوند خارج کشور از همیشه برای خواهندمی دانشگاه یزبده دانشجوهای و اساتید یهمه بشنوی که است این از

 امپیوترک طریق از را کارهایشان و بودند بلد چیزی کامپیوتر و سیستم از هامنافق این اگر گفتم خودم به. کردم مسئولیت احساس

 ندداشت کامپیوتر یک سازمانشان در اگر. شوندمی وارد انفجاری انتهاری عامل با! نامردها. گرفتممی را حالشان حتماً دادند،می انجام

 مدادمی رفتممی کش را اطالعاتشان اصالً نه یا شود، ذوب شانسیستم کل که کردممی کاری رسید،می دستم به هاآن از آماری و

 همه به دادممی. عادی سرباز یک قالب در هرچند بیاورد انتظامی نیروی از گزارشی بوده شده مأمور که جوان محترم آقای همین

 ذهنم هب گردنیپس مثل شُک یک هویک ذهنی، بلبشوی این وسط. است قضیه این پشت کسی چه بدانند خواهندمی که کسانی

 زا سرشار االن داشتم انتظار! بکنی را کار همین که جااین آمدی االن ؟!کنیمی چیکار داری االن پس ،!نخبه گفتم خودم به خورد؛

 این زا وجودم در ولی بیفتد هااتفاق این از و کنم پیدا کارم برای مضاعف شوقی و بشود اندازطنین من در انتقام حس و بشوم انرژی

  .دارد عیب کارم از جایی شاید. نیافتاد اتفاقات

 کهاین ایج به عاشورا زیارت خاطر به گفت شدند، شهید نفر دو فقط گفت! فرحناک یا کرد تمام انگیز حزن را داستانش آخر نفهمیدم

 هک ساختمان داخل دژبان هم نفر یک و بود، داده ایست که در دم دژبان نفر یک. شدند شهید نفر دو فقط شوند شهید افراد یهمه



 داخل، بود آورده و کنده جا از باهم را در و دژبان بود، زده تویوتا وانت! دژبان بیچاره. عاشورا زیارت برود بود کرده راهنمایی را او

 یمارستانب ساختمان باالی روز دو از بعد را دژبان پای از تکه یک که کرد تعریف حتی... بعد و ساختمان توی بودند رفته باهم شانهمه

 .کردند پیدا شهر

 به اگر دانستمنمی ؟!نباشد ایرانی که هست ایرانی که کردممی فکر این به. بودم هاگیج مثل شب تا. بیرون آمدند همه. بیرون آمدم

 امنیت» به عراج کیانی دکتر با کالس از بعد فردا نباشد بد شاید! نه یا «نکن فکر بهش کن، ولش» گویدمی دوباره بگویم هم احسان

 مرتبط لیم امنیت با چقدر ما یپروژه این دکتر آقای» کنم، شروع قضیه این با که داشتم قصد! نیست بدی فکر! کنیم صحبت «ملی

 هم من و دهدمی نشان عالقه خودش از کمی هم استاد بعد و. «کندمی بیداد کشور از مناطقی در حدودی تا امنی نا دانیدمی است؟

 ینا که دانمنمی هرچند کرد «ملی امنیت» یکلمه این به راجع جدی بحث یک بشود شاید. کنممی تعریف شنیدم که ماجرایی از

 .دکتر پیش بروم نیست بد حال هر به. نه یا دارد ربطی آقا آن یخاطره موضوع با کلمه

 ورتص ایمعارفه ولی گذشت روز سه. روز سه از بعد حضوری یمعارفه. افتادم آسانسور مسئول حرف یاد برگشتم خوابگاه به وقتی

 یهبق یا من برای معارفه حد همین در یعنی. بود سازمان جماعت نماز در شرکت همین معارفه شاید کردم فکر این به بعد. نگرفت

 عجیب یمعارفه بسیار بوده، معارفه مراسم این اگر ؟،!بوده شانمعارفه مراسم همین یا بگذارند معارفه مراسم رفته یادشان ؟!بود کافی

 .معمولی خیلی هایآدم یا هستند ایپیچیده العادهفوق هایآدم هااین فهمید شودنمی هم باز. بودند داده ترتیب امنیتی و

 یبرنامه کی شروع توانستمنمی ولی دانستممی علمی نظریات از هرچه با! فکری ساختارهای با برنامه، با خودم، با رفتم، کلنجار خیلی

 یتهنوش نا صفحات در و خوردمی هم به دیگر ساختار یک با امذهنی هایپارادایم تمام نوشتممی را برنامه اول خط تا. بنویسم را خوب

 یک امبرنامه اول هایخط از تا نوشتم دوباره و نوشتم آنقدر. نبود بعدی خط از بهتر برنامه از خطی هیچ. شدممی تناقض دچار بعدی

  .بگیرم راهنمایی نداشتم هم را کسی. بود سخت بسیار. کنم حل را مشکلم نتوانستم. نوشت شدمی کتاب

 کلمات این از چندگاهی از هر. «دارد وجود مخفی شاهراه یک حتماً بینینمی راهی هیچ وقت هر: »گفت بارهاین در هم احسان

 صبر را ههفت باقی گرفتم تصمیم سر آخر. گفتمی کند حل را دردی تا بردمی فرو فکر توی بیشتر را انسان گاهی که ایحکیمانه

 گذارمب را پروژه این باید شدم مطمئن که داشت پیچیدگی هابرنامه و بودم افتاده گیر هاچارچوب در قدرآن. ببینم را استاد تا کنم

 کار وارد هنوز. بودم کرده مبهم یپروژه این مشغول را خودم من ولی شدندمی آماده دکتری آزمون برای همه که بود موقعی کنار؛

 طخ توی که آن از بعد ولی شده سپرده تو به مهمی کار یک کنی حس که بود کار اول لذت همان مهم. شدم سیر آن از نشده، عملی

 استاد هب باید. پرسیدممی را استاد نظر باید. شد گم برنامه هایپیچیدگی و ابهامات الیالبه حس آن دیگر ماندم برنامه نوشتن اول

 کار آن روی وزرشبانه باید که باشد تیم یک کار شاید نباشد، من کار برنامه این شاید پیچیدگی و ابهام همه این با استاد: »گفتممی

 .دیدممی را دکترکیانی آینده هفته باید. «شودمی چالش دچار اول خط توی برنامه کنند،

 .بفهمانم او به را مشکلم توانستم کنم فکر. دیدم را کیانی دکتر آینده هفته

 شد،با ساختن اسمش که هرچیزی سامانه، سایت، افزار،نرم ساختی؟ را چیزی حال به تا تو! تهامی آقای: گفت و من به کرد رو استاد

 ؟!ساختی تاحاال کند؟ کار که چیزی

 ...ساختارها به که باشید خوب هکر یک توانیدمی وقتی! استاد -

 مه هابرنامه ساختارهای تمامی به و اینخبه هکر یک اصال هستی، خوب سفید کاله هکر یک شما بله؛! نده تحویل من به درس -

 ؟!ساختی ایبرنامه حاال تا ولی داری، تسلط



. شد رمن لحنش، ؛«استاد خیر: »گفتم مؤدبانه حرف، این عاقبت برای فکری از خیالبی و شجاع دانشجوی یک مثل بردم، باال را سرم

 کردن رابخ با ساختن بدانی باید: »گفت و کرد مکثی. کشید دست پاهایش روی که افتاد یادش و داشت درد شاید گرفت، درد پایش

 وبخ هم خیلی ندارد، ایرادی بوده، کردن نفوذ تو کارِ حاال تا. است ترسخت برابر هاده ساختن که بفهمی باید تو دارد؛ فرق چقدر

 !«.کنی تمرین را ساختن باید ولی است

 که را این. فهمیدمنمی را استاد اصرار دلیل ولی! اول به آخر از کردن خراب و است رفتن آخر تا اول از ساختن که بود روشن برایم

 و مدآ جلو قدم دو و کشید اشجوگندمی موهای توی دست شد، رد هاقفسه کنار از کنار، آمد اشچوبی میز پشت از شد، بلند گفتم،

 وقتی همیشه. دارد من با پروژه کار از غیر کاری یا بزند، حرف رسمی غیر لحن خواهدمی فهمیدم. نشست من روبروی صندلی روی

 .شدمی عوض هم کارش موضوع و لحن شد،می عوض جایش

 اسم با مرا و شد صمیمی استاد لحظهیک کهاین از.« کنم روشن برایت را مقوله دو این تفاوت بگذار! علی ببین: »گفت سریع خیلی

. نمک کنترل تبلتم صفحه روی از را انگشتانم تیک کردممی سعی و کردممی گوش فقط  شدم؛ گیج آمد؛ خوشم جاخوردم؛ زد، صدا

 :داد ادامه

 از و ایحیله و فن هر با هوا، و زمین از کنیم، فلج را دشمن کنیم، داغون بزنیم، که بود، این مانروحیه کردیم،می مبارزه وقتی

 و نههزی و نفرات و تجهیزات یهمه با بهش رساندیمی را جی پی آر یگلوله تنی، شصت تانک. نبود مهم بزنیم، شدمی که هرجایی

 و چیز هر به. شدمی نابود زدیمی هرجایش به زدی،می را دشمن مهمات یزاغه! تمام و شدمی منفجر رفته کار به توش که فناوری

 نگج توی بیشتر قاعده یک. بود ساده خیلی بود؛ خوب خیلی. آمدمی حساب به پیروزی زدیممی بود خاکریز طرفآن که کسی هر

 .تمام و همین «بردی زدی،: »نیست

 و هاخودی گفتیم خاکریز، طرفاین خودمان، یجامعه به برگشتیم وقتی شد؛ صلح وقتی. نشد تمام طوریاین ما ماجرای ولی 

 !کنیممی شاندرست شود،می درست نیستند، دشمن از بدتر که خاکریزها طرفاین

 ستوه هب گاهی و شدممی کالفه آمد،می بدم که هرچیزی و عدالتیبی قانونی،بی انصافی،بی از که شدمی گاهی کار، توی جامعه، توی

 اکریزخ طرفاین آمده دشمن انگار! شدنمی ولی کنم، له شصت خمپاره یک با را میز پشت فرد بزنم خواستممی واقعاً گاهی. آمدممی

 در یزدن فهمیدم. بزنی باید را کدام بدهی، تشخیص توانینمی تو و روندمی و آیندمی غیرخودی خودی، نیروی چشمت جلوی دائم و

 کردن ابخر راحتی به ساختن که فهمیدیم تازه. داد تغییر باید ساخت، را جامعه نو از باید پس نیست؛ کار در هم سازشی نیست؛ کار

 تانک یک ات داد انجام آزمایش و تست زیادی تعداد باید کرد، سوار ترتیب به و پیچ به پیچ، و قطعه قطعه، باید را تانک یک. نیست

 شود،می جامان که کاری و تشریفات همه این کند، هدایت را آن نفر یک و کند کار خوب. منطقه توی برود باشد، داشته استفاده قابلیت

 .«بوم: »جی آرپی یک با

 اثر سکوتش این بود، شده حرکتبی چشمانش. میز به بود افتاده نگاهش. فکر توی رفت خیلی. فکر توی رفت گفت که را بوم

 .فکر توی ببرد را او قدراین که گفت،می نباید را بوم آمد؛نمی پایین و بود رفته باال دکتر ابروهای. کردمی بیشتر را هایشحرف

 سربازهایی سر روی شدند پودر نمازخانه هایشیشه هوا، روی رفت دژبان دوتا همراه انتظامی فرماندهی ساختمان گفت که را بوم 

 .داخل آمدمی هاپنجره از که بود شیشه خرده شدند؛نمی تمام ریختندمی هرچه که هاییشیشه. سجده بودند رفته که

 سال هس هر کرده، پیدا ارتقا که است سال دو و بیست شد،می ساخته داشت فقط سال دوازده دانشگاه، سامانه: گفت و کرد بلند سر 

 خط هاونمیلی و اشتباه کد و بشوی وارد توانیمی باشد باز منفذی که هرجایی به نفوذ یک با تنها شما داشته، رشد برابر دو یکبار

 دامک و باشد، ناممکن آن یابیعیب دیگر تا بریزید هم به طوری را هابرنامه! کنید ذوب را اصلی سرور چند و کنی حذف را برنامه



 تشص خمپاره با بارها ذهنم توی که میزهایی همان پشت وقت،آن تازه ؟!ایهفته یک نفوذ یک یا سال دو و بیست ؟!است ترسخت

 .نفَس و خواهدمی صبر است؛ کار اول جااین که فهمیدم بودند، شده نابود

 و شودمی اش؛بسازی باید و توست یپروژه این: »گفت شمرده شمرده بود، پایش روی دستش. اشاستادی میز پشت برود شد بلند

 «.است مهم چقدر موضوع این دانیمی خودت! بتوانی باید

 به. مآمد بیرون و کنممی درک را موضوع ضرورت که دادم نشان متوجهم؛ استاد، بله کوتاهِ کلمات با فهمیدم، بدهم نشان کردم سعی

 هایپسولک هایتیکه تیکه به و بود مانده جا بیمارستان ساختمان باالی که پایی به. کردم فکر ننوشته هایبرنامه و باز پرانتزهای

 مامت ذهنم دیگر، عدد هر یا شصت یخمپاره به. دو و بیست یخمپاره به. هاخون و هاشکاف به کند،می اصابت مردم تن به که گازی

  .پاشدمی بقیه سر روی خونشان کپسول یپاره یک یا شیشه ترکش یک با عاشورا زیارت نماز توی که بود کسانی به مدت

 رابخ برای من کهاین از غیر به. است کردن خراب از ترسخت چقدر ساختن که بودم نکرده فکر این به تاحاال گفت،می راست دکتر

 ردیرت ساعت نیم سوال این. نبود ذهنم در دیگری سوال دادند افزار نرم طراحی کار من به چرا و هستم هکر من و شدم ساخته کردن

 توی. است یقین از بعد شک فکرها این شدم، مجاب و کردم قبول که حاال ولی. پرسیدممی دکتر از اتاق توی باید بود، زده ذهنم به

 «.بکن خودتو کار نکن، فکر بهش زیاد کن، ولش» یعنی ندارد اعراب محل. ندارد اعراب محل یقین از بعد شک نوشته رساله

 هاایتس و هارسانه توی چرا گفت اگر ؟!بدهم جوابی چه کجا؟ پرسید اگر گفت،می خاطره و بود آمده نفر یک گفتممی احسان به اگر

 نم نکرده، درز سراوان یحادثه نام با یا گوییمی شما که چیزی از خبری هیچ بگوید هم او و باشد جاآن هم پیمان اگر! نشده اعالم

 و. منکن تعریف کسی برای چیزی تا سلف بروم تنها باراین مجبورم. نکنم تعریف چیزی مجبورم بروم؟ در سواالت زیر از چطوری

 باراین. هاآن میز سر نرفت شدنمی. زد صدا را من بود هم یحیی و پیمان و سعید که میزی سر از احسان ولی سلف؛ رفتم تنهایی

 رومب دارند دوست دادمی نشان احسان و سعید هایچشم. نرفتم هم اتاقشان به ناهار از بعد حتی. فاصله با. نشستم احسان روبروی

 اشک و افتادممی بیمارستان روی افتاده پای یاد اگر دوباره یا رفتمی لو ماجرا این از چیزی هاحرفی پر توی اگر. نرفتم ولی شاناتاق

 هاآن برای هم کدی و برنامه حتی و نیست انسان خود دست چیزها بعضی کنترل ؟!کردممی باید کار چه زدمی حلقه هامچشم توی

 اتاقمان رد دم دوباره ولی احسان اتاق نرفتم. آیدمی چه برای و کی نیست معلوم که است اشک همین هاآن از یکی بنویسی، توانینمی

 واردیم بررسی با بشود شاید. سجده رفتند که نفری صدها بدن و سر روی شدند شلیک بعد و شدند پودر اول هاشیشه. آمد اشکم

 !اشک. کردم ثبت دیگر یادداشت هاده جزء هم را این. کرد بینیپیش مدلی شودمی جاری اشک که

  

 هفتم فصل

 از را ترسم خط، به خط و دستور به دستور نوشتن، به کردم شروع. کردممی حل باید و بود من یپروژه این گفت؛می درست کیانی

 اول از و رمگذامی کنارش است اشتباه فهمیدم دیگر ماهشش اگر و بود اشتباه اگر گفتم خودم به. گذاشتم کنار کردن پاک و نوشتن

 بعد و دخوانمی را آیه اول ترجمه، با خواندمی قرآن. شوفاژ رادیاتور کنار قبله، به رو نشست یحیی. نوشتن به کردم شروع. نویسممی

 روش به او ولی. بخواند دلش توی را اشترجمه صفحه، هر آخر بعد و بخواند هم سر پشت و بلند را قرآن داشتم دوست. را اشترجمه

 جیب به بردم دست و گذشتم کنارش از شدم بلند. خواندمی حاال که است نخوانده نماز بعد صبح شاید. خواندمی قرآن خودش

 دوباره هک بود وقت آن آوردم، بیرون نشسته و شسته هایلباس کوه الی را کاغذم. بود آویزان اتاق در پشت جالباسی به که پیراهنم

 سمت به را من که دارد چیزی چه کاغذ این ؟!شدممی بلند باید چرا داشتم هم نوشته این عکس بود، کنارم تبلتم. فکر توی رفتم

 تاهفت. بود تاهفت شمردم،...« الکترونیکی، جریانات مخابراتی، جریانات اطالعاتی، جریانات» خواندم کاغذ روی از کشد؟می خودش

 من متس به را هاداده شلنگ محترم آقایان آن بتوانند دیگر ماهیک اگر. کنم پردازش را هاآن بتوانم تا کردم تعریف ارتباطی کانال



 پردازش و هاداده سازی یکسان. کردممی پردازش را داده نوع هفت باید من. داریم ارتباطی کانال نوع چند شودمی معلوم بگیرند،

 .است دیگری حرف پردازش. کردممی کنترل باید را همه هاخروجی و هاورودی. دیگرهم با انطباق و مقایسه ها،آن

 حج هد به را آن توانیمی و باشی من اجیر حج هشت کهاین شرط به بیاورم در تو عقد به را دخترانم از یکی خواهممی» گفت یحیی 

 «.یافت خواهی صالحان از را من انشااهلل بگیرم، سخت تو بر خواهمنمی من و توست با اختیار کنی، تمام

. دادم قرار یدک عنوان به هم دیگر دوتای و کردم تعریف دیگر خط یک تا، هشت کردم را ارتباطی کانال هفت. سوم خط به برگشتم

 عیبش دختران از یکی با ازدواج عوض در موسی حضرت که هاییسال تعداد که نداند کسی شاید داند،نمی هم یحیی حتماً دانم،نمی

 ماًحت ولی بگیرد، نظر در پردازش برای سازمان است ممکن که دارد من یپروژه هایکانال تعداد با ارتباطی چه کردمی خدمت باید

 نتقار این شد سالهده تا هشت قرارداد پیشنهاد موسی حضرت به زمان همان و گشتممی عدد دنبال به من که همین. دارد ارتباطی

 تباطیار شاید ولی. نیست هم بیان قابل! نه که اثبات قابل علمی محفل هیچ در که معنایی. باشد داشته خاصی معنای باید حتماً

 عریفت تواندمی فرعی هایکانال. فرعی کانال دو و اصلی کانال هشت کردم تعریف را اعداد این من باشد نداشته هم اگر. باشد داشته

 موسی حضرت ازدواج در که طورهمان شود،نمی وارد مشکلی هیچ برنامه پردازش در بماند خالی اگر و بماند خالی تواندمی شود،

 .شودنمی حاصل تغییری

 یک و دهدمی منفی جواب یک کنیدمی حل را پرتابه یمعادله کهوقتی: گفت. گرفتم یاد صدر مانفیزیک دبیر از را استدالل نوع این

 داریم، مه منفی عدد یک ولی برسد زمین به تا کندمی طی شده پرتاب باال به که توپی که است مسافتی مثبت جواب. مثبت جواب

 همین اب مرتبط معنایی یک باید پس نشده وارد دیگری جای از است، مسئله این مال عدد این ولی نداریم منفی مسافت است درست

 پرتاب هوا به ار توپ که است مسافتی منفی مسافت که داد توضیح بعد. باشد نشده تعریف منفی مسافت هرچند باشد، داشته مسئله

  .زمین بخورد و کنیم ول فاصله همان در نکنیم

 عالم، در دبای حتماً مختلط، اعداد حتی و منفی اعداد کردم فکر این به حتی. کرد پیدا معنا برایم معادالت و مسائل خیلی بعد به آن از

 زاا به ما جایی یک باید پس هستند عالم همین معادالت به مربوط. هستند دنیا همین مال اعداد این چون باشند، داشته معنایی

 عجیب عددشان که داریم هاییآدم یک وقت آن منفی، هم منفی آدم عدد و است مثبت مثبت، آدم عدد کهاین مثالً. باشند داشته

 و محاسبات وقت آن. است منافق هایآدم اعداد مختلط اعداد این شاید هستند، منفی ولی هستند  رادیکال زیر هرچند مثال است،

 .دارند متفاوتی محاسبات مختلط اعداد همین برای. است متفاوت مثبت لباس زیر منفی آدم با برخوردها

 یا دارد مناسبتی منافق هایآدم با مختلط اعداد این ببینم. کنم کار هاآدم اعداد روی بود فرصتی اگر که کردم، یادداشت تبلتم توی

 .نه

 رتحض. است کرده پیشنهاد هم من یپروژه برای کرد پیشنهاد شعیب حضرت که اعدادی شاید کنم فکر که کرد مجاب را من همین 

 یپروژه عدد بگوید تواندمی موسی حضرت ازدواج زمان از پیش، سال هزار دو از ندارد، مکان و زمان است، حاضر همیشه همین، یعنی

 .باشد چندتا من

 را انخودش معنای که هاییرنگ. بیایند در تصاویر و هارنگ شکل به ارتباطات این باشد بهتر شاید کردم فکر. دادم ادامه را برنامه

 داده انجری بزنیم را داده نمایش عالمت اگر که داده هر برای فیلترهایی. کردم تعریف ایگسترده فضای در را بزرگی مختصات. دارند

 ایهطیف. زد دید را چهار در سه اتاق یک بشود تبلت اینچی هشت یصفحه یک در که کردم طراحی طوری. بدهد نشان صفحه در را

 شودیم مگر. بکنم توانستمنمی کارش هیچ را باطل یا است حق اطالعاتی جریانات بفهمم چطوری کهاین ولی کردم تعریف را رنگ

 ای است حق شنودها این بفهمیم ما حاال که ماندمی ثابت باطل و حق مگر اصالً...  اصالً مگر. داد نشان تصویر توی را باطل و حق

 .است خارج محاسبات یعهده از این باطل،



 تواندیم باطل و حق با ارتباطی چه اعداد این که گفتممی حاجی به باید گرفتم،می را فکر این جلوی باید داد پیشنهاد که موقعی 

 دست زا که کاری تنها دانممی دیگر حاال. کندنمی فرقی هرحال به! میثم حاج کنیدمی تعریف که است ایپروژه چه این. باشد داشته

 دارید رمزق مادون دوربین از که انگار بیاورد در سیگنال از پر یصفحه یک شکل به را هاداده که است این آیدمی بر نویسبرنامه یک

 گیریدب را است شده نوشته آن روی دستوری هزار چهار یبرنامه که را تبلت این شما گویممی حاجی به. همین. کنیدمی نگاه دنیا به

 .ندارد باطل و حق و است داده داده! همین. شودمی پردازشی چه و آیدمی کجا از. رودمی کجا اطالعاتی جریانات بفهمید و

 نم واقعا برنامه، یک در دستور هزار چهار. نوشتم دارم ذهن در کردممی فکر که چیزی از بیشتر خیلی. شد نوشته برنامه چارچوب

 ابلق که کردم محدود را ارتباطی هایکانال. نمود نابود را آن و کرد نفوذ آن به توانمی جا ده از که ایبرنامه. بودم نوشته برنامه یک

. کردممی نفوذ آن به و کردممی نصب قوی سرور یک روی باید. کنم هک را خودم یبرنامه بزنم که خواستمی دلم خیلی. نباشد هک

 زارچهاره دومینوی یک مثل امبرنامه کردممی فکر. کردن خراب عشق به سازندمی سازند؛می ماکت لگو با که هاییبچه مثل امشده

 مثل کردم کاری. شود پردازش باید حاال دارد، کار جای خیلی امبرنامه. باشد کردنش خراب مساوی کردنش اجرا که است ایقطعه

 توانستمنمی ینا از بیشتر ولی دارد کار خیلی. کرد استفاده خیمه این از بشود تا مانده خیلی هنوز خیمه، یک برای فلزی داربست بستن

 .بروم جلو

 یا است حق رود،می کجا به و آیدمی کجا از داده جریان هر بفهمم چطوری که بکنم مسئله این مشغول را فکرم کهاین از غیر به

 جارو مه را اتاق بود، شسته را هاظرف همه یحیی. بکنم دیگری کار خواستم. شدم بلند تاپملپ پشت از. نداشتم دیگری کار باطل

 تیکه تا دو و پودر کمی برداشتم، تخت زیر از را تشت. بشورم و ببرم بردارم لباس تیکه چند که بود این داشتم که کاری تنها. بود زده

 جاست،ک که نپرسیدم سعید از دیگر. نبود احسان دمپایی ایستادم، احسان اتاق در جلوی راهرو، ته سمت به رفتم و برداشتم لباس

 اناحس. ببینم را احسان خواهدمی دلم که نکردم فکر هم این به. رفتم و شدم رد. هابچه اتاق یا حمام یا بود دستشویی یا احتماال

 !احسان سالم. بود سالن یرختشورخانه توی

 کهاین از بعد ولی. بود تصادفی لحظه این توی ما هردوی شستن رخت کردم فکر اول. نبود تصادفی. شستمی رخت داشت هم او 

 وجود عالم این در تصادف اصال که بودم کرده کشف هم قبالً. شد عوض نظرم شویمنمی لباس حمام از بیرون من موقع هیچ دیدم

 یماتِتنظ توی وقتی. ندارد وجود دنیا این در الکی و فایدهبی بیخودی، چیز گوید؛می را همین هم مانفیزیک دبیر ینظریه ندارد،

 باهم من و احسان که دارد دلیلی حتماً پس. شودمی اجرا و نوشته حکمت اساس بر هابرنامه یهمه شده، خورده حکمت تیکِ دنیا،

 .بود احسان کنار که ایستادم رختشورخانه هایسینی از دیگر یکی جلوی. شوییممی رخت زمان یک توی

  .علی سالم  -

 خیلی من ولی. شده خوشحال دهدنمی نشان وقت هیچ ولی نیست تنها که شد خوشحال بشویم رخت آمدم کهاین از کنم فکر

 .کردم آب از پر را تشت منم. بود کف از پر او تشت. شدم خوشحال

 کشید؟ کجا به کارها و هاپروژه! کنیمی چیکار داری! علی نیست ازت خبری -

 .بدم جواب بپرس یکی یکی. نیست خوب شفاهیم امتحانات که دانیمی نپرس، باهم سوال همهاین -

 .بدهم را جوابش چطوری ببینم کنم فکر کمی بگیرم وقت ازش خواستممی

 !میای ما اتاق کمتر دیگه احوال؟ اوضاع چه کالً -

 .شدم نجس. من روی ریخت کف! بابا یواش -



 توی پسرها معموالً! نه یا است نجس دانستمنمی. پرید دهنم از شدم نجس. شوردمی را حمامش هایلباس دارد زدم حدس فقط

 شوندمی مجبور وقت آن شود،می قضا دارد شانصبح نماز که بعد برای گذارندمی را هایشانلباس وقتی فقط شویند،می لباس حمام

 :گفت. هستند طوریاین هایشلباس که زدم حدس واقع در. بشویند لباس هم حمام از بیرون

 .شورممی بعد کشم،می آب را لباس من اول راحت؛ خیالت. علی! نه -

 بعد و کشیمی آب اول تو، کشندمی آب بعد شورندمی اول ها،خدمه و رختشورها یهمه و عالم هایشوییلباس ماشین یهمه -

 ؟!شوریمی

 پاک زا خیالش طوریاین. کشیدمی آب دوباره و شستمی بعد و بود کشیده آب اول. بود جالبی فکر. خندیدیم بیخود چیز به دوباره

 نای از و بودم کرده عرق کمی فوتبال بودم رفته چیه، نجس لباس بابا، نه: نگفت. آمد خوشم صداقتش از. شدمی ترراحت شدن

  .هاحرف

 شد؟ چطور آرکیو هک؟ روینمی دیگه -

 گاهن فقط زنیمی بال بال براش هرچی! گذارهنمی جا آدم برای انگیزه که کیانی. بودم کرده ولش که بود مدتی. هک روممی دیگه -

 زا بیشتر دکتر که کنممی فکر من هستند؟ من هایهک دنبال چطوری دانیمی! احسان. گرفت را کارهام سراغ اخیراً ولی! کنهمی

 .هست من تحقیقات دنبال دهدمی نشان که چیزی

 گرفت؟ را هافایل تو از یعنی -

 این شگاهدان سرورهای با پرسید فقط! نه ؟!بده بهم و دیسی یک روی بریز را هافایل بگوید من پیش آیدمی دکتر ای؟ساده! پسر نه -

 یا بیفتد ام دست به کیوآر فناوری نباشد مهم برایش شاید اصالً. نباشد مهم تحقیقات این برایش شاید کردم فکر! نه یا کردم را کار

 گذشتم؟ کنار را کیو آر تحقیقات چرا پرسید ازم پیش روز چند فقط. نه

 ؟!گذاشتی کنار نگفتی بهش یعنی واقعاً؟ -

 حبتص آرکیو از دیگر کهاین از یا! است تردرست کدامش که نیست معلوم هیچ که دارد حالت دو ببین. است جالب خیلی این! نه -

 قدرآن کهاین یا گذاشتم کنار است مدتی فهمیده است، من تحقیقاتی دستاوردهای هااین بگویم که نبردم پیشش چیزی یا نکردم

 است مدتی موضوع این حول دانندمی هم و اندبرداشته سرور روی از را قبلی هاینقشه هایفایل هم که هستند من کارهای پیگیر

 .اندعجیب خیلی هااین. امنداشته هکی یا نفوذ

 کیا؟ یعنی هااین -

 یثمم حاج و حراست و حفاظت تیم یعنی هااین بگویم احسان به توانمنمی ولی بود محترم آقایان هااین از منظورم. دادممی لو داشتم

 یحمله از و بود ایستاده آدم عالمه یک جلوی ساله هجده هفده بچه یک که کردممی تعریف حتماً گفت، شدمی اگر. هاحرف این از و

 بآ سردی یا بود هوا سرمای خاطر به دانمنمی لرزید، پشتم. کردمی تعریف خاطره سراوان پادگان به ریگی عبدالمالک هایهمدست

 :گفتم احسان به. ریگی اسم بودن آورچندش یا

 که یانیک دکتر حال هر به. اندنشسته سرور فرمان پشت که کسانی همون یا انفورماتیک هایبچه شاید استاد، همکاران یعنی هااین -

 !نیست تنها تیآی مرکز توی

 .بدهیم ادامه بیا. بدهی ادامه را کار که باشد بهتر شاید -



 دارید؟ پیشنهادی چه هامکانیکی شما. دهیممی ادامه باشه -

 نآ افزارهای نرم روی بهتره ولی هست دستمان در آن اصلی مدل چون نیست مهم خیلی که آرکیو فیزیک و طراحی گویممی من -

 .الکترونیک های بچه یعهده به بگذار هستند، شناسایی قابل هم افزارها سخت. کدها و رمزها احتماال و افزارها نرم. کنیم کار

 کنیم؟ کار کدها و رمزها روی توانستیممی کجا از ولی. داد خوبی نظر

 شتدا نازک اسکی یقه پیراهن یک با بود گرفته دهانش جلوی و بود زده تا گردنیشال همیشه مثل. شد رد پنجره جلوی از مجدی

  .فکر توی رفتم. رفتمی جایی

 شناسیش؟می -

 .شناسممی بله را؟ مجدی کی؟ -

 .دبی رهمی اختراعات نمایشگاه برای داره -

 ؟!دبی -

 رستهفمی رایگان را هاآن و کرده معرفی را حسابی و درست هایطرح و اختراعات کشور هایدانشگاه شده، برگزار نمایشگاهی یک. بله -

 اول وانیبت مصنوعی هوش مسابقات توی بنویسی ایبرنامه اگر شاید! چیزی ایبرنامه ؟!نکردی اختراع چیزی تو علی. نمایشگاه به

 .بشوی

 رد سر حتماً بدم ارائه و کنم ران خودم از اطالعاتی با را برنامه این من اگر. گویدمی راست... مصنوعی هوش! کنهمی فکر چی احسان

 اگر. دمب انتشارش دارم اجازه کهاین نه و کردم کامل نه را برنامه این هنوز که من ولی. پذیرندمی حتماً بیاورند در سر اگر و آورندنمی

 در تهامی آقای که است کاری تکنیک این از نمونه یک! بله: »گفتندمی مصنوعی هوش هایکالس سر آوردممی مقام دبی توی

 ترسیدس قابل دانشگاه سایت در ایشان یبرنامه از نسخه یک. آورد رتبه دبی مخترعین مسابقات در و دادند انجام خودشان یبرنامه

 وهایدانشج و بردم کار به برنامه توی واردیوانه که هاییتکنیک از و بدهند برنامه این از را امتحانات سخت سواالت هم بعدش.« است

 شود دیلتب ده به است ممکن چطور ارتباطی کانال هشت این بفهمند شاید تا کنند ران و بخوانند خط به خط ترم یک باید بدبخت

  .نشود حاصل تغییری هاداده نتایج در ولی

 توی است ممکن بعد. آوردم کجا از هم اعداد این اصال و اختیاری کانال هم دوتا و تاهشت چرا فهمدنمی کسهیچ دهممی قول 

 ماجرای از نتوانم تریبون باالی هم من و بپرسند من از را هااین مصنوعی هوش اول تراز اساتید و کنند دعوت را من چیزی و همایش

 من ایپ به پا دارند که اساتید پایان در و دهم تحویل کنم سمبَل چیزی و بیاورم در علمی فوق دلیل یک و بگویم، شعیب دختران

 نای که انگار نیاورم؛ خودم روی به منم و. بدهند نشان خودشان از علمی ذوق و شوق و کنند تعجب ابراز من دلیل خاطر به آیندمی

 .باشد چیزها این از بیشتر باید احساسات

 ؟!هان -

 ؟!پرسیدی چی. ننوشتم نه. باشه. بله! هان -

 .بخور چایی لیوان یک بیا. کنم پهن را هایملباس اتاق روممی من. نکن فکر بهش علی، کن ولش -

 .نکنه درد دستت -



 آن مورد رد حتی شودنمی. کرد علنی را تحقیقات این شودنمی انصافاً ولی. نمیام یا میام نگفتم همین برای نه یا روممی نبود معلوم

 چالندم که را هایملباس. بگیرید برنامه و تحقیق این برای هم را اختراع ثبت یامتیازنامه شما کهاین به برسد چه زد حرف کسی با

 تراس روی خود هایلباس کردنپهن از» بود نوشته که نکرد توجه رختشورخانه در دم تابلوی به احسان اصالً. افتادم راه اتاق سمت به

 چه از هالباس این نبود معلوم که کردم نگاه رختشورخانه وسط لباس از پر بندهای به. «فرمایید خودداری عموم دید معرض در و

 با تواندن مجدی اگر که کردممی فکر این به. افتادم راه اتاق سمت به و گرفتم احسان مشابه تصمیمی. است شده آویزان جااین سالی

 .برگردد و برود مجانی تواندمی را دوبی تا حداقل برود، اروپا به اختراع این

 مسیر هر کنممی کار پروژه روی وقتی که باشد طوری باید برنامه. کنم تعریف ایبرنامه که لپتاپ پشت نشستم. کردم پهن را هالباس

 قیقاتتح شدند مأمور آدم سری یک اگر که افتادم فکر این به اتاق به رختشورخانه راه توی. باشد قطع اطراف با دستگاهم ارتباطی

 فرادیا هاآن اگر و شوند؛ باخبر من یبرنامه وجود از است ممکن وقت آن بکشند سرکی هم من کامپیوتر به شاید کنند دنبال را من

 کردم شروع .نبود سخت خیلی برنامه برای نوشتن قفل. کنیممی کارچه داریم بفهمند نیست درست باشند میثم حاج نیروهای از غیر

 هشتمین و سی این ،69 علی گذاشتم را برنامه اسم. کردم نصب خودم سیستم روی و نوشتم برنامه برای قفلی خط، سه با. نوشتن به

 مه چندتایی و بودند هک برای کمکی هایبرنامه همش. کردممی نصب سیستم روی و بودم نوشته خودم دل برای که بود ایبرنامه

 .بودم نوشته کموب از تصویر ضبط برای هم برنامه یک حتی و یادآوری و یادداشت برای

 قتو آن. هستم سیستم پشت یعنی سالم بدهم جواب وقتی. سالم بود نوشته. بود احسان. آمد باال پیامی مانیتور یصفحه روی

 «.کشید دم چایی ما اتاق بیا. »گذاردمی را پیغامش

 بیاد؟ هم یحیی -

 .بیاد بگو -

 .میام تاپلپ با. باشه -

 .فعالً -

 تچ بود روشن سیستم که هم حاال زد،می پیامک. کند طی را راهرو مسافت کشیدن دم چایی خبر یک برای که نبود آدمی احسان

 جوش بآ فقط و خوردنمی چایی وقتهیچ یحیی. چایی بیا کشیده دم چایی گهمی احسان: گفتم یحیی به. بستم را تاپلپ. کردمی

 .آمدمی بازی مهمونی و هابچه دیدن برای هم او. برداشت را لیوانش و بست را کتابش بالفاصله ولی خوردمی آویشن دمنوشِ و

 send» گفتم بودم، نشسته احسان کنار. آمد لیوان یک با  هم پیمان. ریخت خودش برای جوش آب فقط احسان اتاق توی یحیی

to all» اناحس. کردم باز را تاپملپ. دادیم دست نشسته طوریهمان. بایستیم همدیگر برای نداشتیم عادت اصالً. خندید کردی؟ 

 :گفت سعید. برداشتم را اطالعات این الکهید مارتین شرکت از حاال تا ببین گفتم نشست، کنارم

 .دزدیدیم بگو -

 ویندگمی دزدیدیم گویندنمی هاخودی سمت آوریمی را هاآن تانک دشمن نیروهای وسط رویمی وقتی: گفتم سعید به رو برگشتم

  :گفت سعید. گیردمی تعلق بهش هم خمس تازه. است حالل حاللِ کامالً. گرفتیم غنیمت

 .جنگ توی گوییمی هم خودت! بله -

 .جنگ توی گفتم بله؛ -



 ؟!خب -

  :گفتم. است تجاوز هک، این و نیست جنگ توی کشوری هیچ با ایران االن که بگیرم بدیهی خواستمی

 اسم به همه که« 270 آرکیو الکهید مارتین» هه، پرنده این پس نیست جنگ توی کشوری هیچ با ایران اگر عزیزم، سعید، آقا -

 ؟!کنهمی چیکار ایران توی کنندمی صداش 270آرکیو کوچیکش،

 :دادم ادامه بشود محکم کار کهاین برای فقط نگفت؛ چیزی دیگه سعید

 ؟فهمیدند چیزی هاآن آیا! گرفته قرار شناسایی مورد ایران شرق چرا. است بوده مهم آمریکا برای ایران چیز چه بدانیم خواهیممی ما

 «؟!باشند فهمیده هاآن که داریم چیزی مگر: »گفت پیمان

 !عقبیم باشیم نداشته اگر یعنی. باشیم داشته ممکنه -

 ؟!چیزها جوراین و ایهسته بمب یعنی -

 .بدانیم نباید هم ما که چیزهایی. بدانند نباید که چیزهایی. گفت شودنمی که چیزهایی. چیزها جوراین یعنی -

 :حرف وسط آمد سعید

  .شد بحث همین به راجع اونجا سربازی، کسر هایپروژه برای دانشکده، توی دفاع وزارت دفتر رفتم که دیروز. پیمان آقا آره -

  !بمب به راجع: گفت پیمان

 است ینا ایران خوب هایویژگی از یکی گفت دفتر مسئول. ندانند دیگران که باشد داشته چیزهایی باید ایران کهاین به راجع. نه -

 تاوردهادس و بکشد دشمن رخ به را خودش نیروی باید که است معتقد سپاه. دارد متفاوت استراتژی تا دو با مستقل نیروی تا دو که

 ردسرد توی هم ما هاآن محاسباتیِ اشتباه خاطر به. نکنند محاسباتی اشتباه و بیاید دستشان کار حساب دشمنان تا بدهد نشان را

 .دهدمی نشان را افزاریش سخت توان از هاییبخش سپاه البته. افتیمنمی

 ارتش؟ و -

 تواندن و نکند محاسبه که داریم، خود نیروهای در توانی چه بداند نباید دشمن و بشود رو نباید نظامی توان است معتقد هم ارتش -

 .کند حمله ما به مطمئن نتواند وقتهیچ و بماند ابهام در. هستیم قدر خیلی ما کند فکر همیشه و کند محاسبه

 رفته یادم االن و بودم خوانده جایی در هم شاید باشد، اینطوری باید یا است اینطوری کردممی فکر. بود من هایحدس همه هااین

 :گفتم. بود

 هاارتش و کنندمی بندیدرجه که هاییمجله چه است سخت دنیا یهمه برای ما دفاعی توان ارزیابی همیشه که است همین برای  -

 .امنیتی و جاسوسی هایسازمان هم و کنندمی مقایسه را

 :گفتم کنم عوض را بحث خواستم. آوردم در را موبایلم باتری

 ؟!بود چی خدمت کسر ماجرای این -



 خدمت سرک توانیدمی هاپروژه بابت کنید، کار دفاع وزارت برای پروژه چند یا یک توانیدمی که موضوع این گفتن به کرد شروع سعید

 خواست دسعی ولی. بودم کرده قطع فرصت این در را لپتاپم وایرلس و بولوتوث. گفتمی داشت را موضوعات بعد. دستمزد یا بگیرید

 .کنم جستجو را هاپروژه فهرست دانشکده سایت از بروم

 با رتبطم ببینند بودند شده حساس هابچه. بخواند بلند سعید تا وسط گذاشتم را لپتاپ. کردم دانلود را فهرست. شدم وصل دوباره

 امواج تبدیل. شد حساس پروژه چند، به گوشم. کردمی نگاه هم بود ریاضی که یحیی. نه یا هست موضوعی خودشان یرشته

 کدهای به رتصاوی و ابعاد تبدیل. تحلیل قابل شده تعدیل کدهای به صوت تبدیل. تحلیل قابل یشده تعدیل کدهای به مغناطیسی

 .تحلیل قابل شده تعدیل

 را پروژه انجام کار و ساز... یعنی. بود من کاری یپروژه یشده خرد موضوعات این. «شدند اضافه تازه موضوعات این» گفت سعید

 هم وضوعم تا سه. دهندمی ارائه هادانشگاه به و کنندمی تقسیم ریزی موضوعات به را پروژه فقط که هستند تیم یک یعنی. فهمیدم

 و ندک کار این روی ماه شش و کند انتخاب را یکی بیاد سعید تا بدهند؟ انجام را این خواهندمی چطوری ولی. رسیده ما دانشگاه به

 تحویل و کند جمع ماه یک ظرف را هاپروژه این خواهدمی چطوری میثم حاج نرسد، یا برسد جواب به نیست معلوم کهاین وجود با

 بدهد؟ من

 به هینگا قبالً: »گفت ؟!نداری کردن کار پروژه به ایعالقه گفتم،. چایی مشغول احسان. بودند پروژه کردن پیدا مشغول هابچه هنوز

 هم نامه پایان عنوان به تازه دهدنمی تو به مقاله یارائه یاجازه دفاع وزارت هایپروژه ولی. کردم انتخاب یکی شاید. انداختم هاپروژه

 چی؟ تو: پرسید من از. کند مشورت استادش با باید که گفت. «کنی کار روش توانینمی

 هب گوششان ولی بود مانیتور توی چشمشان همه که انگار. خندیدند همه. زنندنمی سایت توی را هک با مرتبط موضوعات: گفتم 

 .احسان و من هایحرف

 «ندانند؟ دیگران که باشیم داشته چیزهایی یک باید کنیدمی فکر واقعا: »بحث به برگشت پیمان

 ؟!احسان نه. باشیم داشته باید -

 .دارند همه یعنی. بهتره باشیم داشته کنممی فکر منم -

 است؟ کشک موضوعات این و هادولت درستکاری و شفافیت پس: گفت پیمان

 روی پدر، کار عادی مشکالت خانواده یک توی. دانیمی هم خودت. نیست چیزهمه بودن رو معنای به اصالً هادولت کاریدرست -

 ارک. کند سکوت که است این پدر یوظیفه. است سنگین او برای چون است مخرب خیلی و گذاردمی زیادی منفی اثر هابچه ذهن

 نباید همین برای بزند جار جاهمه برود است ممکن و است دنیا ته بچه برای هم بزرگ موفقیت یک. است همین هم درست

 دهیب عالمه یک بچه برای پدر بدهی تومن هزار پنجاه! همینطور هم هاشکست. گفت نیست بچه شعور و فهم حد در که هاییموفقیت

  .دنیا یک یاندازه است،

 جاینهم باید. شود تبدیل جدلی و سیاسی کشمکش به صمیمی بحث خواستمنمی اصالً. جدل و بحث روی برویم خواستنمی دلم

 چیه؟ اتمی بمب به راجع نظرت کالً: گفت. کرد جدیتر را بحث پیمان. کردممی تمامش

 بزنیم؟ حرف این به راجع باید چرا. نیست اتمی بمب ما یمسئله که االن -

 ؟!چیه ایهسته انرژی به راجع نظرت بگو پس -



 :گفتم. بزند محک را من نظر خواهدمی دانستممی

 !دارند اتمی بمب هردو. ماست دشمن هم آمریکا ماست، دشمن اسرائیل

 موضوعی یک خواستممی هم من و اندیشی آزاد موقع. بود نظر تبادل جای دانشگاه توی اینجا ولی بگویم چیزی نبود الزم دیگر شاید 

 ثمانیع با جنگ در صفوی اسماعیل شاه شکست آخرین و اولین: گفتم و کردم مکث کمی کنم؛ بیان بود کرده مشغول را ذهنم که

 ودمانخ نیروی و شمشیرها بر توکل با ما گفتمی هم کسی اگر. نداشتیم ما و داشتند توپ هاآن کهاین برای چه؟ برای دانیمی. بود

 درست؟. شد مجهز دشمن سالح به باید پس. بود کرده مسخره را خودش رویممی تفنگ و توپ جنگ به

 بسازیم؟ اتم بمب گوییمی یعنی -

 است؟ این از غیر چیزی اشعاقالنه -

 ؟!سازیمنمی چرا پس: گفت همیشگی اشتیاق و ذوق آن با سعید. فکر توی رفت پیمان

 .نیست سالح ما دشمنان برای اتمی بمب هنوز چون -

 نیست؟ -

 !نه -

 شرکت هم اندیشی آزاد کرسی توی رفتممی باید. آمدمی خوشم زدیممی سیاسی حرف و بودیم زده حلقه هم دور همه که ازین

 اندیش آزاد یک عنوان به و نشستممی جمعیت وسط کردممی برگزار اندیشی آزاد کرسی یک خودم رفتممی اصال یا. کردممی

 .«نکن فکر بهش کن ولش: »نگفت جااین. آمدمی خوشم کردمی گوش دقیق قدراین احسان که ازین. زدممی را هایمحرف

 :گفتم

 را هانآ دنیا کشورهای. شوندمی بیچاره. بیندازند کار به توانندنمی وقتهیچ. است فشار عامل و بازدارنده عامل یک فقط هابمب این

  .اشدب ما یسلطه تحت باید دنیا. شد تمام و بودیم جهانی جنگ پیروز ما بگویند هابمب این با خواهندمی فقط. کنندمی بیچاره

 همین. توانیممی هم درصد 20 یعنی کنیم غنی درصد 10 توانستیم وقتی ای،هسته انرژی همین. سازیمنمی سالح ما هم همین برای

 انیمتومی ماه چند ظرف ما کنند تهدید ایهسته کالهک با را ما اگر دانندمی یعنی. است اتمی بمب معادل ما دشمنان برای توانایی

 معادل باید شد،  خارج چماق یک حالت از و شد تبدیل سالح به هاکالهک این اگر ولی. است کافی همین. کنیم تهدیدشان کالهک با

 .داشت را آن

 گویی؟می را این چرا -

 سالح با قومی هر با زمان امام که است روایات در: گفتم. خواستمی دیگری دلیل من از سعید ولی است عاقالنه بگویم توانستممی

 یادن هایسالح تمام معادل بتوانیم باید هم ما پس ظهورند سازانزمینه از ایران مردم که است دیگری روایات در جنگند،می خودشان

 اسم تا و دکنننمی فکر دیگری هرجور یا اقتصادی سیاسی، روایات، به کسی چرا دانمنمی نیست؟ است؛ عاقالنه این. باشیم داشته را

 ولی دهندب خرج به محبت دلشان در هم کمی و بشوند خوبی آدم و کنند سکوت باید لحظاتی برای کنندمی فکر شنوندمی را روایت

 دانیمنمی واقعاً زدند دیگری هایحرف که هستند زیادتری روایات همیشه که چون نیست مهم چرا. نیست مهم آن محتوای اصال

 تخصصم چون. بماند نخورده دست روایات بگذاریم پس کنیم برداشت روایات از نیستیم متخصصی که ما کهاین یا نه؛ یا هستند

 !نیست ما بین هم متخصصی هیچ وقتهیچ و نیستیم



  !مدارا دشمنان با مروت دوستان با است، حرف دو این تفسیر گیتی دو آرامش: گفت پیمان

 .ماست عدم ما آرامش که موجیم ما ولی -

 متخ و کالهک و موشک االن. آورد باال سر جهان تو و کرد داریمملکت شودنمی که شعر و شعار و المثل ضرب با! داداش پیمان، آقا 

 خواهیم،یم محکم مستمسک یک االن المثل ضرب و شعر جای به! اینطوریه مقابلت طرف چون تمومه؛ کارت باشی نداشته تکنولوژی و

 !فهمی؟می! علمی مقاالت و هاکتاب حتی نه و قرآن محکمی به چیزی

 هم پیمان هب. کنیم صحبت آرکیو موضوع روی بعداً بیا گفتم احسان به. بستم را لپتاپ. شد جمع بحث تقریباً. فهمید کنممی فکر 

 احافظیخد اوج در اگر کردم فکر. اتاقم به برگشتم و کردم خداحافظی. کنیممی صحبت موضوع این به راجع هم باز داری دوست گفتم

 .رفت و شد بلند زدن حرف وسط چرا بگویند هرچند. اثرگذارترم کنم

 که ایهپروژ همهاین به و بودم نخورده که چایی به کردم،می فکر درصد بیست سازیغنی به دائم تاپلپ پای و تخت توی اتاق، توی

  .کند جمع ماه یک توی خواهدمی میثم حاج

  

 هشتم فصل

 ،هستی طوی مقدس سرزمین توی تو هستم، تو پروردگار من طُوًى، الْمُقَدَّسِ بِالْوَادِ إِنَّکَ نَعْلَیْکَ فَاخْلَعْ رَبُّکَ أَنَا إِنِّی: خواند یحیی

 .حرم درِ دمِ همین االن، همین بیاورم، در را هایمکفش باید. بیاور در را هاتکفش

 حتی یا مکن پا و دست حسابی و درست کار بخواهم کهاین از قبل حتی. شودمی شروع بیایم دانشگاه به که این از قبل هشتم فصل 

 دآممی و رفتمی را خانهبکتا مسیر دوچرخه با داشت تهامی علی که هاوقت همان اصالً. کنم انتخاب را دانشگاهم من کهاین از قبل

 موقعی همان. مشهد است رسیده دوچرخه با طوس هایکوه مسیر از بود دیده خواب که شبی همان از یا بود؛ شده شروع هشت فصل

 ات شد سرازیر تپه از که وقتی یا. دید را حرم دور از وقتی بود، ایستاده و شده پیاده اشدوچرخه از مشهد، به مشرف ایتپه روی که

 کوه ایپ نبود، شهری دیگر. کوه پای تا هم حرم و آمده کوه پای تا او انگار. رسید صحن هایسنگفرش دم به مقدمهبی برسد، شهر به

  .مجاوران و زائران هایخانه و است حرم همش کوه پای نیست، شهری هم االن. بود حرم فقط

 تحضر شعیب، حضرت که زمان همان از هشتم فصل شاید. مشهد به است رسیده. هشت فصل است رسیده حاال موقع آن تهامیِ علی

 سال هشت را موسی حضرت دخترش مهریه خاطر به شعیب حضرت نظرم به. شد شروع داشتنگه خودش پیش سال هشت را موسی

 زمانی از هشت فصل حتی... . تهامی علی که طورهمان. کرد بهانه را دخترش مهر داشت، دوست را موسی خدا، نبی نداشت، نگه

 خدمت جان به چندسال که/ مراد به رسد گهی ایمن وادی شبان: »گرفت هم فال دانشگاه انتخاب برای تهامی علی که شده شروع

 «.کند شعیب

 شش، ساعت حرکت مطهر حرم هایسرویس: »نوشته که شودمی زوم کاغذی روی باریک خوابگاه نگهبانی جلوی دوربین هفته هر

 اگر .مکرر طور به و هفته هر ، شودمی زوم یادداشت این روی دوربین این چطوری که نفهمند هانگهبان شاید. «هشت ساعت برگشت

  .کرده را کاراین دیگری کنندمی فکر شانهمه گمانم به که متعددند قدرآن ولی شدمی مشکوک حتماً بود یکی نگهبان

 یرسراز پایین سمت به مربعی هایخوابگاه این الی البه از که هستند دانشجویان از موجی شود،می نزدیک شش به وقتی ساعت

 یدیگر جای و است شانلباس از نسخه آخرین است معلوم که هاییلباس با هاخیلی. تنهایی یا تا،سه تاسه دوتا، دوتا شوند،می

 حرم هایسرویس سمت به تند هایقدم با خیس، موهای با گاهی کرده، زیارت غسل هم شاید. شوندمی هاسرویس راهی پوشندنمی



 اب خوابگاه توی کهکسانی حتی. هستند همه انگار. شده شش ساعت که شودمی معلوم است دویدن حال در جمعیت وقتی. روندمی

 تسنن، اهل و اند؛مشترک آمدن حرم در همه آید،نمی هاشانحرف و رفتار و ظاهر به که کسانی یا. کنندمی تردد شلوارک و شرت

 .زیارت آیندمی هم هاآن

 مسئول حلقوم توی بفرستند هست شاندیزل موتور اگزوز منبع توی دود هرچه تا- داد محکم گاز دوتا و شد پر اتوبوسی وقتی

 پیدایشان مراسماتی همچین توی شانعده یک همیشه هااللهیحزب .کندمی حرکت - ایستادند پایین که هاییبچه و هاسرویس

 طلمع هم کمی کنند،می راهنمایی و هاسرویس پای ایستندمی تاشان سه دو همیشه ها،سرویس مسئول شوندمی خودشان و شودمی

 .بیشتر وابث بیشتر زائر. نماند جا هم نفر یک تا دارندنگه بیشتر دقیقه چند را هاآن بشود اگر که آورندمی غذا هاراننده برای کنند؛می

 که ستا این آن از بهتر. بنشینیم هم کنار و برویم باهم هابچه یهمه و پیمان و یحیی سعید، و احسان که است این حالتش بهترین

 دوستانت با باید هستی اتوبوس توی وقتی است، قاعده یک این. کنیم سکوت هم با و بنشینیم باهم و باشیم زده را هایمانحرف همه

 مسیرمان دانیممی همه. رودمی راهی یک به هرکسی که است وقتی مال خداحافظی کنید،می خداحافظی حرم ورودی دم ولی باشی

 هکاین. رودمی راهی یک به هرکسی شاید ولی هستیم راه توی دقیقه ده کنیممی زیارت که جایی تا حرم دم از هنوز و است یکی

 خوابگاه توی کمتر مانزندگی از قسمت این به راجع. است راز یک انگار دارد امام از درکی چه و رسدمی رضا امام به چقدر هرکسی

 وابج نگفت، چیزی احسان ؟!شنویمی را سالمت جواب کنی،می سالم که حرم توی: پرسیدم احسان از باریک فقط. کنیممی صحبت

 جواب قدرآن شاید. کردمی خراب را من ظنحسن نباید شنیدنمی اگر و گفتمی نباید شنید،می اگر شاید داد،می جواب نباید یا. نداد

 ویر از من کرده فکر و من دیگر عجیب هایحرف حساب به گذاشت هم شاید. نگفت چیزی و کرد سکوت که بود گرفته بدیهی را

 سالمش جواب احسان نیستم مطمئن هنوز. نداد جواب و زد لبخندی که داد؛ جواب نباید که سواالتی آن از پرسیدم؛ سوال شوخی

 .پیمان یا یحیی سعید، همینطور شنود،نمی را

 رنگ به نگاهم که است جالب. رودمی بهداشتی هایسرویس به اول معموالً احسان. شودمی جدا جمع از که است کسی اولین پیمان 

 تقدس دک طال گنبد انگار. کندمی کلیک تقدس معنای روی دائم طال هایخشت به توجهبی ذهنم و شود،می قفل گنبد متالیک تمام

 کدگذاری قابل تقدس دانمنمی. ریزندمی هم اشک کد این با هابعضی شود؛می اجرا همه ذهن در بلکه من ذهن در فقط نه که است

 در چطور ندارند بعضی و دارند هابعضی که حسی این نه، یا کندمی ایجاد امواجی عالم هایحس توی معنوی حس اصال نه، یا است

 .یارتز بروم باید فقط زیارت روممی وقتی. کنم فکر امبرنامه به نبود قرار. کردم منحرف را فکرم شود؛می پیاده امنویسی برنامه

 زوار رایب نیت سوء که استکسانی برای بازرسی این. کنند اتبازرسی خدّام تا بایستی نوبت در باید رسیمی حرم ورودی به وقتی

 دهع یک. است استقبال انگار کار این نظرم به ولی کنند،می بازرسی را همه دارند نیت سوء کسانی چه نیست معلوم چون دارند،

 برای ایبهانه هم حرم امنیت. گویندمی دعا التماس و زنندمی لبخند کنند،می مصافحه دهند،می سالم استقبال، اندآمده که هستند

 وستد. کنممی فکر طوراین. موسی حضرت با کردن زندگی برای شد بهانه که شعیب حضرت دختر یمهریه مثل. است زوار تکریم

 نمک فکر دارم دوست که االن مثل داشت؛ نگاه خود پیش را او و داشت دوست را موسی شعیب، حضرت که کنم فکر طوریاین دارم

 یبرنامه اب فکر این -باشد بدنی بازرسی شکل به اگر حتی– مصافحه و دادن سالم برای استقبال، برای کرده مأمور را ایعده یک امام

 و نم،ک تعبیر طوریاین را دنیا دارم دوست کنم، فکر شکلیاین دارم دوست. است منطبق بیشتر آن قوانین و حرم روی شده نصب

 .ببینم طوریاین را دنیا دارم دوست

 اریب سومین این. گرددمی دیگری سنگشهاب دنبال چشمم ناخودآگاه شد، خاموش و رفت تیز که دیدم سنگیشهاب گنبد باالی

. دارد یدیگر دلیل یا کنممی نگاه را باال که جاستاین فقط که است این برای شاید چرا، دانمنمی. بینممی شهاب حرم توی که بود

 بد،خوامی بامپشت روی وارسبزه شهرشان در که هاتابستان فقط گفت است؛ دیده سنگشهاب زیاد مشهد توی پرسممی احسان از

 فکر بهش بعداً و کنم یادداشت که نیست تبلتم. ببینم سنگشهاب حرم گنبد باالی فقط مشهد در باید چرا. بیندمی سنگشهاب



 کنم فکر هاآن به بعداً دانمنمی. هاسنگ شهاب نویسممی خودکار، و آورممی در را بودم کرده یادداشت آن روی که کاغذی. کنم

 «.نکن فکر بهش زیاد کن ولش. »خیر یا داد خواهند اینتیجه

 دنیای ک،ی و صفر دنیای کدنویسی، دنیای مقیاس ولی کنند،می محاسبه و شمارندمی و کنندمی فکر تاییده مقیاس در دنیا یهمه

 تاهشت نای به را منوره یروضه و حرم درهای یفاصله. تاستهشت واقعی دنیای و نویسیبرنامه دنیای یفاصله. است دوتایی دیجیتال

 هشتِ هشتِ تاریخ که است امسال هستند، هشتی درها یهمه هستند، هشتی هاطاق یهمه. است هشت فصل جااین. کنممی فکر

 اهخوابگ در هابچه نه نکرد، صحبت موضوع این به راجع کسی خیلی ولی بود جالب. هشتم امام تولد با شده همزمان هشت و هشتاد

 یرگ همه حکمت و اتفاق و تصادف و خرافات بین ؟!چه یعنی هاهشت این نفهمید کسی ها،سایت در نه و سیما و صدا هایبرنامه نه و

 هشت که/ مراد به رسد گهی ایمَن وادی شبان: »آیدمی ذهنم به طوریاین هم حافظ شعر. است هشت فصل جااین ولی بودند؛ کرده

 که است معلوم. است حرم ینسخه این دیگری، ینسخه نه و است قزوینی ینسخه نه این ،«کند شعیب خدمت جان به سال

 و هاصحن تفاوت. حرم هایرواق ورودی به رسممی که هامفکر این در هنوز. مراد به رسد کند شعیب خدمت جان به سالهشت

 هک باشد این حرم آداب و شرط شاید. شوممی ترنزدیک ضریح به است معلوم شود بیشتر نور چه هر. نور و هاستهشتی این هارواق

 رکتح وقتی. کشدمی باال سمت به را هانگاه هایشآینه و هاکاریگل و برگ و شاخ با حرم هشتی هایطاق ولی بیندازم زیر به نگاه

 دهایک دارند هااین کردم فکر اول شوند، خاموش روشن تا کنی حرکت باید و پاشندمی تو سمت به نور هایستاره آینه ذرات کنیدمی

 مسال رسیمی هاآن به که معینی یفاصله با دیدم کردم دقت که بعد ولی شوندمی یک و صفر دائم که کنندمی اجرا را خاصی

 ند،کنمی سالم یکی و صفر تایی،هشت مقیاس در دنیایی در هااین. «سالما سالماً قالوا. »حرم دیوار و در از سالم از موجی. کنندمی

 .سالما سالماً کنند،می سالم  جامدات و موجودات یهمه که است بهشت اینجا

. «المدارالس رواق» نوشته دیدم تابلویی روی و چرخاندم چشم وقتی. کنندمی سالم آینه بیشتری تعداد رویمی پایین که را هاپله

 خودشان زبان به باید بدهد، را هاآینه یهمه جواب است قاصر زبانم. است سالم واقعاً و نیست اوهام فکرها این که کردم برداشت

. است تبهش حتماً نه؛ که انگار. است بهشت انگار جااین. گویم پاسخ را سالمشان تا دوانممی چشم هاآینه یهمه روی بر بگویم، پاسخ

 کنندیم افشانی نور که هاییچراغ با سفید و قرمز و سبز لوسترهای شدند، پیاده جااین که هستند بهشتی رمزهای و کدها همه نمادها

 مؤمن یک یا حوری یک آن اتاق هر و اتاق هفتاد آن یطبقه هر در که هستند درّی و زمرد و یاقوت یطبقه هفتاد هایبرج انگار

 االن و کرده کامل را هاآن نور خداوند که حالی در بوده روبرویشان و راست سمت از نورشان که هستند کسانی هااین درخشد،می

 .است شده داده وعده بهشت در که طورهمان یاقوت، و در از هاییبرج در. تابانندمی نور درجه شصت و سیصد هااین

 صریق در بر معراج شب در پیامبر که گرددمی ایپرده دنبال چشمم نور؛ و پیغام و نوشته و کالم از است پر بهشت مانند هم جااین 

 هم یعل شیعت: »نوشته که دیگری قصر درگاه یپرده یا «القوم ولی علی رسوله محمدا اهلل اال الاله» نوشته که دیدند بهشت از

 .کردمی نگاهم آمد روبرو از که آقایی که حالشان به خوش گفتم بلند حتماً. حالشان به خوش. «الفائزون

 آماده اگر. است کوتاه مسیر جااین. کنندمی اجرا مهمی کدهای انگار برنامه این در هادیوار رازهایی، و دارند رمزهایی همه دیوارها

 همنور یروضه. دارد بسط عالم جایهمه از تربیش جااین زمین بشوی، آماده باید اگر شودمی طوالنی و شودمی کوتاه خودش باشی

 روضه باید باشد طوراین وقتی شوند،می خارج در یک از فقط و شوندمی وارد در هفت از مردم دارد، در هشت است، گنبد زیر در که

 قتوهیچ که است چیزی برکت کند،می برکت جااین زمین. بدهد جای خود در را همه تا بیافزاید وسعتش بر باید بشود، بسیط

 سطب و قبض: نامهپایان موضوع برکت؛ گرایش کوآنتومی، فیزیک» خواهد؛می را خودش فیزیک. بنویسم آن برای کدی توانمنمی

 «.منوره یروضه زمینِ: مطالعه مورد زمین؛

 و بکنی هاآن به توجه چه دهند،می سالم هم لوسترها آویز بلورهای و دهندمی سالم طالکوب درهای دهند،می سالم هاآینه هنوز

 المتس دادند سالم که هاییآینه دوباره هم بگردانی نگاه اگر. شودمی جاری تو بر هاسالم از انبوهی هایتقدم پیشاپیش نکنی چه



 موج شدی، نور از موجی وارد انگار کنیمی عبور که روضه ورودی در مرمر یپاشنه از. است سالم بچرخانی نگاه که هرجا. کنندمی

 که هست حواسم همیشه گذارم،نمی مرمر سنگ روی پا. گذردمی آدم روان از کندمی عبور ایبرکه روی که مالیمی نسیم مانند

 رنو. کرده لمس را آن زوار هایلب نیست، من پاهای یشایسته هاپاشنه این حرم؛ در بوسی پاشنه آیندمی! پابوس آیندمی ایعده

 چرا و کی نیست معلوم که همان. اشک و بینی،می چشمت یکاسه زیر در را موج. نور توی خورممی سر. روحم توی زندمی موج

  .بیرون پاشدمی را آن از بخشی وزدمی نسیمی وقتی که است روح یکاسه این. آیدمی

 یاندازه به کنندمی زیارت که کسانی فشار. برندمی خود با مرا و زنندمی موج. کنندمی نزدیک مرا سپارم،می جمعیت به را خودم

 به محواس تمام ام،ایستاده سر باالی. کردممی تصور اگر یا دانستممی اگر و فهمیدممی اگر بودم؛ اگر بود، اگر است امام آغوش فشار

 ها،فیروزه زا که نگاهم. امایستاده عالم نقاط پرنورترین از یکی به جا تریننزدیک کنممی فکر. هستم کنارش در که است نوری منبع

 آمده، بیرون آینه دل از که هاییگل مشجر، هایکاریآینه. گنبد طاق به رودمی کندمی عبور وقفی و نذورات جواهرات و طالها

 و امام و منم دیگر جااین. است آسمان نماد گنبد. شودنمی دیده که است هاییستون هاآن زیر انگار که پرهاییهشت و هامقرنس

 هاینا. کنم کدشان و بنویسم و بفهمم توانمنمی که فهمم،نمی و فهمممی چیزهایی. شوندمی اجرا که اینانوشته و نوشته کدِ هاده

. تاس مناجات هست هرچه نیست؛ شیطان نیست، وسوسه نیست، مزاحمی صدای هیچ جااین. گیرندنمی جای طبیعت از بعد این در

 .شنومنمی را جوابش که امامی. کنم عبور آن از باید که مفهومی عالمه یک و سبز سنگی راه یک دعایم، کتاب و منم

 را نم اشک تیک یکی ذهنم یبرنامه در انگار که بینممی نکرده و کرده دعا نشده، و شده تمام نامهزیارت. دانمنمی گذردمی چقدر

 نمانده، ذهنم در چیزی پاسخ، و سالم و نور و مفهوم هزاران و سنگی مسیر از دیگر شد، عوض حالم. شد فعال غیر اشکم برداشت؛

. نندکمی رقابت همدیگر با ضریح با تماس یک به رسیدن در که کسانی اند،مردم همان من اطراف. است بس روحم برای که فهمممی

 خواهیمی را چیزی چه! نگیر عکس. برندمی دوربینی سمت به را پرهاشانچوب چندگاهی از هر و دهندمی نشان را مسیر کهخدّامی

 ار عکس شدی، دلتنگ وقتی! باشد همراهت همیشه و ندهی دست از را معنوی حالت که نیت این به گیریمی عکس ؟!کنی ذخیره

 نی،ک ذخیره را آن بتوانی که نبود چیزی نبود، هم سمعی نبود، بصری شدی فراخوانده آن به تو که چیزی کهآن از غافل و بیاوری

 دنیش همراه حرم. نیست شدنی درک. نیست. کنم درک نتوانستم است حس این گویای داده هایکانال از یک کدام کردم فکر هرچه

 .دارد حضور است؛ حاضر همیشه حضرت نه؛ ولی حضرت. است حضوری حرم. نیست

. برندینم سر باالی مرا باراین. دهممی جمعیت دست به را خودم دوباره. است اطراف به حواسم دیگر برداشتند، را اشکم تیک وقتی از 

 نگه رایمب جا یک همیشه باالسر مسجد. برسم هاسرویس به باید. است بازگشت وقت. کنممی حرم ساعت به نگاهی. بیرون برندممی

 از را خود ضریح و سالم دوباره سالمش؛ و زیارت نماز. کند باز جایی برایم تا کنممی صبر ثانیه چند باشد نداشته نگه هم اگر داشته؛

 .پوشاندمی نگاهم

 است دهکنن دگرگون هم. نیست دیگری برای است آوراشک یکی برای حرم چطور شده؛ امزندگی تناقضات از دیگر یکی اشک، تیک

 و سکوت هم تقدس، و نور ینقطه و شهید و معصوم و هست امام هم پذیر، باور و است عادی خیلی هم عجیب؛ و خاص خیلی و

 عادی وقتی و تعینات و غیبیات از پر شودمی باز حرمی زدند را تو اشک تیک وقتی. است مکان این در حرم دوتا انگار. مشهود و شاهد

 هم خاص، رفتارهای از پر و اندپیچیده و عجیب خیلی هم همکارانش، یهمه و میثم حاج مثل. هاآدم و مناجات از پر حرمی رویمی

 کرد ولش باید هم و کرد فکر هاآن به باید هم که چیزهایی خیلی مثل. استراتژیک اشتباهات از پر شاید و اندمعمولی و عادی خیلی

 .تناقض از شدم پر. نکرد فکر بهش زیاد و

 گاهمن کنم نگاه هایشچشم به کهآن از بیشتر شود،می چشم در چشم من با شلواری و کت فردی شوم،می رد حضرت پای پایین از

 مقام رانگا. دیگر یکی هم چپم سمت و ایستاده، روبرویش هم دیگر یکی. است شده اشیقه وارد گوشش کنار از که است سیمی به

 حافظانم بلند هایقد کیست، ببینم دواندم چشم پا پایینِ درِ از کردم، کم را سرعتم. جاستاین مهمی فرد یا سیاسی رجل مسئولی،



 حرم در را کشوری هایشخصیت از تعدادی امروز تا. نداد من به دیدن یاجازه بودند داده تشکیل حرم خدام که حفاظتی گارد و

 .شدم رد. نگذاشت محترم آقای این هایچشم ببینم، را دیگر یکی نزدیک از خواستم. امدیده

 توی که ایدقیقه چند کند؛می صحبت سخنران رواق توی هاوقت خیلی. شوممی رد امام رواق کنار از را هاصحن و ضریح یفاصله 

 طانشی رجم به راجع سخنرانی باراین. باشد راشد آقایحاج سخنران دارم دوست. شوممی رد و گیرممی یاد نکته یک حد در هستم راه

 از حنص انتهای از واضح تصویری نه و آشناست برایم صدایش نه که بینممی منبر باالی را سخنرانی دور از للشیاطین، رجوماً. است

 شیاطین برای ساریسنگ را هاآن و هاییچراغ با دادیم زینت را آسمان سقف ما» گویدمی سخنران سیّدِ. دارد مشکی یامامه دارم؛ او

 سخنان به که هاییآن شوند؛می استفاده شیاطین راندن برای که کردمی را هاییسنگشهاب صحبت. مُلک یسوره.« دادیم قرار

 یول چیست، اشسخنرانی موضوع بفهمم توانمنمی. شوندمی دور سنگشهاب با هاآن دهند،می گوش اجازه بدون و یواشکی هاانسان

 توانستمی وگرنه است شده انتخاب من برای حتماً موضوع این باشد؛ داشته ربط من افکار وسط به باید او سخنرانی وسط باشد، هرچه

 در که سوالی. رسمب هاسرویس به و بروم باید. کنم گوش و بایستم ندارم فرصت که محتوایی بقیه مثل. بگوید بعداً یا باشد گفته قبالً

 .شد رفع برگشت در بود آمده پیش برایم حرم به آمدن حین

 را سخنران هایحرف از بخشی گذاردنمی و شودمی آمیخته هم در فکرهایم. کنممی گوش سخنرانی به صحن توی و رواق توی 

 محترم قایآ گوش از که است فنری سیم به فکرم. گنبد روی دیدم؛ حرم ورودی که است سنگیشهاب به فکرم. بشنوم حتی یا بفهمم

  .اشیقه توی بود رفته

 یبعض و کنندمی تردقیق و ترسخت را هابازرسی او ورود از قبل هاساعت شود، وارد حرم به بخواهد مهم شخصیتی اگر بودم شنیده

 سنگشهاب که هاییوقت دنبال ذهنم توی داشتم. کنندنمی پیدا ورود اجازه وقت آن شود، حرم وارد شودمی داده اجازه که وسایل

 اهمب را هردو که بیاورم یاد به دیگری وقت نتوانستم امشب جز به. گشتممی امدیده را مهم هایشخصیت که هاییوقت و بودم دیده

 سه دو کاری، روز یک از بعد مسئولین معموال که چرا نکرد ماجرا این به کمکی هم تهران مشهد پروازهای ساعت حتی. باشم دیده

 یاساس خیلی هایگره و مشکالت و مسائل برای حرم در مسئولین که کردم فکر طوریاین. آیندمی حرم به پرواز، به مانده ساعت

 رسانند،ب خبر و بیاورند در را کشور هایضعف نقطه بشنوند، را دعاها این شدند مأمور که هستند شیاطینی و کنندمی دعا کشور امور

  .کنند رجم تا کنندمی دنبال را هاآن هاسنگشهاب همین برای. کجاست کار هایگره بدانند نباید که کسانی به

 سوالم وابج بگویم احسان به نسپردم ذهنم به چون دفعهاین شاید. کنم مطرحش احسان با نیست نیازی دیگر. گرفتم را سوالم جواب

 به وابج یافتن از امیدم و بکنم احسان با صحبتی محترم آقایان گوشیسیم و سنگشهاب به راجع نخواستم دفعه این چو. گرفتم را

 برگشت هایسرویس توی هفته هشتم شب. است هفته هشتمِ شبِ مشهد، حرمِ هایشب همیشه. شد داده سوالم جواب نبود احسان

 آن یرو دیگر چندساعت اگر افتدمی امپروژه برای اتفاقی چه ببینم تا خوابگاه روممی. کندمی پیدا ادامه جمعه شب و شودمی تمام

 .کنم کار

 

 نهم  فصل

 بروم ایدب دانستمنمی. پیشش بروم بود شده آن وقت دیگر و بود گذشته میثم حاج با مالقاتمان آخرین از ماهیک که بود ده نهِ از بعد

 گذشته ده هِن از روزی چند. روممی فردا. است گذشته ماهیک مالقاتمان از بیاید که فردا. کنند خبرم بمانم منتظر باید یا. بروم نباید یا

 هایماه در هم هاسایت و هارسانه. نداریم دست دم تلویزیون خیلی هاخوابگاه توی. هستند رویداد این بررسی مشغول هارسانه هنوز و

 شمالی در جلوی از که بود وقت همان. شودمی چه بودیم شده گول و گیج دیگر. خواندندمی هاخیابان به را مردم طرف هر از اخیر

 لهوسی معطل برود راهپیمایی به خواهدمی کسی اگر تا بودند گرفته اتوبوس هیئت هایبچه بود، شده هماهنگ اتوبوس دو یکی



 حاج یروژهپ کار اصالً بودم، خسته. رفت باید چه برای باراین دانستمنمی نرفتم، من. بیاید و برود مستقیم نشود؛ ترعمومی ینقلیه

 حسابی حال هر در ؛پروژه تحویل و میانترم مانند افتادمی برایم هفته همان در هم علمی اتفاق چندتا و بود مانده زمین روی میثم

 .خوابگاه بروم تا راه کردن کج برای داشتم متقن دلیل

 طوریاین هنداشت سابقه که نوشتند هارسانه. گذاشتند مایه مردم بوند، آمده همه بوده، سنگینی حرکت یک دی نهِ حرکت شنیدم، شب

 دمش پشیمان چون. بودم نشده پشیمان بودنم خسته از حاال تا. شدم پشیمان سریع بودم، خسته ظهر کهاین از. شوند جمع مردم

 سال نآ اتفاقات از دیگر سال چند وقتی گفتم خودم به! نباشی توانیمی و باشی خسته توانیمی است؛ ارادی هم خستگی فهمیدم

 ردارخب همه مردم که بودم خوشحال ولی. کردم شرکت مهم اتفاق این در هم من بگویم، توانمنمی کنممی تعریف هانوه یا هابچه برای

 پیمان با که بود دی دهِ شب. بودم هم من که انگار. رفت بین از امپشیمانی حس شدم، خوشحال که لحظه همان. بودند آمده و شده

 با یگهد ببین. کردند کاری بد هم هااین ولی ندارم قبول را هابازی این من درسته: »گفت. بود نرفته هم او. کردن صحبت نشستیم

 را این وقتی.« زدندمی آتش را صلواتی ایستگاه خیمه و و حسین امام پرچم نباید. کردندمی را کار این نباید افتادند، در حسین امام

 اشتد دوست هم پیمان انگار. زده آتش پرچم یکی بگوید که این از داشت شرم انگار. بود سرخ صورتش. لرزیدمی صدایش گفتمی

 پاس وتاد همین باخته، را فوتبال بازی تیمش که شد کسی مثل لحنش سریع ولی. کردمی تأیید را مردم حرکت این یا باشد، اونجا

 .تمام و خوردیم گل بعد و اشتباه

 تادهاف چو هاسایت و هاایمیل توی کهاین مثل. خوردند یکه هم هااون: گفتمی. کردمی صحبت مخالفین کار به راجع بیشتر پیمان

 و ریدبیاو در همه شد مناسب فضا وقتی صحنه، توی بیایید ایدکرده مخفی جیب توی که سبزی دستبندهای و هاپارچه با همه که

 نددستب من: گفتندمی. دادندمی فحش همدیگر به داشتند که خواندمی را هابچه هایکامنت. کنید تمام خودتان نام به را تظاهرات

 اگر. یاوریمب بیرونش نداشتیم جرأت آخر تا ولی کندمی پنهانش و دارد سبز دستبند دیدممی هم امدستی بغل بود، جیبم توی سبزم

 توی ندداشت. بودیم شده اضافه جمعیت به ما ولی نبود ما برای جایی. «یاحسین» بود نوشته رویش خوردمی تکان هم سبزی یپارچه

 تمام دیگری سک نام به ولی آمدیم خیابان به هم ما گفتندمی داشتند! کشیده را نقشه این که کسی به گفتندمی بیراه و بد هاکامنت

 .شد

 فیطرهیچ کار که بودم مطمئن دفعه این ولی کردممی هاشیطنت این از و رفتممی محترم آقایان دستگاه و دم توی داشتم دوست

 شدمی تمام زسب رنگ نفع به راهپیمایی و توانستندمی اگر نبود، شدنی بینیپیش دی نهِ اصالً چون! نبوده زدن دور کارها، این. نیست

 و اسالمی تبلیغات شورای اطالعیه خاطر به نه و هاآرامی نا خاطر به نه مردم اصالً. نبوده اینا میثم حاج کار همین برای نبود، خوب

 که مه هاییآن حتی. بود گرفته آتش محرم توی که پرچمی اون پشت بودند آمده همه کنم فکر بودند، آمده دیگر چیز هیچ برای نه

 .بودند شده دعوت برائت برای داشتند، سبز دستبند

 مردم از پرسیهمه در را سرانشان و فتنه خواباندن مجوز شاندوستانشان و میثم حاج انگار. خوابید هاآرامینا که بود هفته همان

 حاال که دانستمنمی. داشتم قرار میثم حاج با من که بود دی نهِ هفته همان حال هر در. شد جمع سریع قدراین که بودند گرفته

 .نه یا شده خلوت سرشان

 ینمبب خواهدمی دلم خیلی. فردا برای گذاردمی قرار. گیردمی تماس نیست که ایشماره با. میثم حاج. بود خودش! ناشناخته تماس

 اجح وقتی ولی. شده تمام کارم کردممی فکر. بدهم برنامه به را اطالعات این که بود خواهد این کارم فقط. کردند آماده را چیزی چه

. دارم زیاد نکرده کارهای هنوز که شدم متوجه کرد، معرفی من به را اطالعاتی جریانات تاپلپ همان روی خودم دفتر توی میثم

 هم را اهصوت و مکتوبات و هامتن. بودند گرفته اختیار در راحتی به را...  و صوتی رادیویی، الکترومغناطیسی، امواج مانند هاییداده

 هک اطالعاتی همه این. شدممی زده ذوق داشتم بود؛ جالب خیلی اول نگاه در. سیستم روی بودند گذاشته ایجداگانه هایمسیر در

 .باشم داشته بود نیاز



 این که داد توضیح وقتی. است داده انجام را کار این چطوری نگفت هم خودش. امداده انجام کاری چه که نگرفت گزارش من از

 ضیحتو خواهدمی ولی ندارم توضیح به نیازی داندمی گفت کنید؛می پیدا دست هاداده این به طوریاین و شماست نیاز مورد هایداده

 نفهمیده خودم از تردقیق را من منظور کسی حاال تا. شدم زده ذوق واقعاً خواهممی چه من فهمیده دقیق قدراین که این از. بدهد

 خواهیدب هرجایی که گیریممی نظر در شما برای امن خط یک: گفت میثم حاج. کنم ترجمه را هااین تا کردم پیدا مضاعفی انرژی. بود

 ودتانخ اطراف هایداده به توانیدمی باشید که کجا هر کنید، مراجعه سازمان به نیست نیاز باشید؛ داشته دسترسی اطالعات این به

 .کنید پیدا دست بخواهید که هرجایی یا

 یا ویقتش به که باشد کسی او کنمنمی فکر بشنود، من از بازخوردی بود منتظر کرد؛ سکوت و نشست عقب راحتی مبل یلبه از

 :گفتم. کرد تحسینش باید باشد خواهدمی کس هر ولی باشد نیازمند من تحسین

 کردید؟ را کار این چطوری -

 ؟... !چطور -

 را نبوده ازنی که نامربوطی حرف تا چیست دقیقم منظور پرسید من از. بود سوال این منتظر قبل از انگار چطور، پرسید سریع خیلی

 :فتمگ. کندنمی ایجاد مشکلی دادن جواب شوی مطمئن تا بدهی جواب سوال با را سوال باید آنقدر است؛ جالبی تکنیک این. نزند

 بعد و خواستمی زیادی توانمندی هم ایگانه جدا یپروژه چند و هم از جدای اطالعات به آن تقسیم بود؛ سنگینی یپروژه این

 ردیدک تعریف هادانشگاه برای شما که هاییپروژه این گفتم،. تیز و روشن نیروهای و دارد نیاز زمان به همه هااین آن، کردن ترکیب

 ؟!ایدکرده آماده را هاآن شما است؛ نشده انتخاب دانشجویان توسط هنوز

 هاگاهدانش با و کردیم کار پروژه صدتا ما آقا که، کنند رد گزارش و آمار که کردند را کار این که نزدم هم حدس. ندادم توضیحی دیگر 

 ات بودند سرگرم هاپروژه این به دانشجوها فقط و داده انجام دیگری کس را کار این که نبوده مهم هم اصالً. اینها و داشتیم همکاری

 .بگیریم خدمت کسری ماه دو تا کردیم کار ماه شش ما بگویند خودشان به بعد بگیرند؛ خدمت کسری ماه دو

 «.دیدید؟ را هاپروژه آن هم شما پس: »گفت میثم حاج 

 .کنم انتخاب را یکی خواستممی هم خودم. بله -

 ؟!کردید -

 .کنم انتخاب را هاآن یهمه توانممی کنم صبر ماهیک اگر گفتم خودم به -

 :گفت. بگوید جدی چیزِ یک تا نشست عقب صندلی روی دوباره. زدم لبخند آخرش

 یمهه ولی باشیم دانشگاهی کار منتظر که نداریم فرصت و بود مهم خیلی چون کردیم کار خودمان پروژه این روی ما است، درست»

 «.کنممی عرض خدمتتان کردیم تعریف دانشگاه برای را هاپروژه این چرا حاال. نیست طوراین هاپروژه

 :گفت. باشد گرفته دستش توی مجازی یهندوانه یک انگار کرد باز را هایشدست

 تصدهزارهش این از بیشتر یا سربازی خدمت کسری ماهشش از بیشتر خیلی. کنیممی هزینه کنیممی تعریف که هاییپروژه برای ما

 لیخی ولی برسد؛ ما دست به هاپروژه این هایجواب که کنیممی هزینه است شده اعالم سایت توی که تومنی میلیون دو یا تومن

 او برای هااستعالم بسیار و کندمی پر را ما استخدامی هایفرم از بسیاری کند نامثبت ایپروژه توی بخواهد یکی وقتی. داریم استفاده

 از ربیشت آورد ما برای که ایپروژه جواب اگر. کند کار پروژه روی شودمی داده اجازه نداشت امنیتی خاص مشکل اگر. شودمی گرفته



 طبق باشد ارزشمندی فرد اگر و کنیممی پیشرفت ما و است داده رشد را ما فرد این اندرسیده آن به ما متخصصین که باشد چیزی

 ثمک نباشد، چنین اگر. کنیم اضافه خودمان متخصصین به را او است ممکن دهندمی ما به کار مراحل طی در که رصدی گزارشات

 .کنیممی را خودمان یاستفاده ما بازهم بخواهیم ما که باشد چیزی از ترپایین خیلی هاجواب سطح اگر یعنی: گفت و کرد

 :گفت و آورد باال را دستهایش دوباره من ابروهای رفتن باال از بعد شد، گرد هایمچشم

 است ممکن ندارند را علمی محافل در مقاله ارائه و تدریس اجازه هااین امنیتی دالیل به و کردیم خودمان جذب را هابهترین ما چون 

 چیزی زا کمتر خیلی و بود ضعیف داد تحویل استادش با دانشجو که ایپروژه اگر باشند، عقب و بمانند نصیب بی ما هایدانشگاه

. نیست خوب دانشگاه و ما بین شکاف این و ندارد زمینه این در گفتن برای حرفی تقریباً دانشگاه فهمیممی خواهیم،می ما که باشد

 به مفرستیمی و کنیممی کامل را او تحقیق خودمان یپیچیده محتوای با و کنیممی تعریف او یپروژه برای مشاوری استاد خودمان

 ما که ایزمینه در هم هاآن و خواند خواهند را تحقیق این دیگر دانشجویان شاید و داور و راهنما اساتید حداقل دانیممی دانشگاه،

 .بدهیم آموزش زحمت خودمان به خیلی نباید بگیریم دانشگاه از بخواهیم نیروی ما اگر وقتآن. کنندمی رشد کردیم رشد

 «دارید؟ عهده بر هم را هادانشگاه رشد یوظیفه شما یعنی. »بود جالب برایم

 هایپروژه از یکی مثال. بشوند نزدیک ما مسائل به هادانشگاه تا کنیممی خرج هاپروژه این برای زیادی پول ما. داریم وظیفه همه! بله -

 اتاطالع ساختیم، خودمان را موشک یپایه ما که صورتی در. آن واقعی مدل با بود دوربرد هایموشک یپایه سازیشبیه یمقایسه ما

 یک فقط. ندارد کاری هیچ ما برای دوتااین یمقایسه ساختند، خودمان هایبچه هم را آن مدل سازیشبیه. داریم هم را آن آزمایشی

 شکمو یپایه و الکتروموتورها با دانشجو هم و اساتید هم که دهیممی مطمئنی دانشجوی به را آن اطالعات و کنیممی تعریف پروژه

 کرده ارک ما یپروژه روی که بگیریم را آنها از یکی بگیریم نیروی خواستیم اگر که. ما هایسازیشبیه با کهاین هم و بشود آشنا ما

 .باشد

 پیشِ از و بگیرد بورس دیگری کشور یک در دانشگاه یک از خواهدمی مجدی که بگویم توانستممی کاش. کشیدم خجالت لحظه یک

 انخودش بودجه از حاضرند که دارند وجود آدم عالمه یک ولی کند آباد را دیگری کشور برود ما هایدانشگاه هزینه با خوهدمی برود، ما

 .برسد همه به سودش و کنند رشد ما هایدانشگاه تا بگذارند

 وقتهر برسم، شما کار به آینده روزهای در نتوانم شاید که هستیم کارها سری یک درگیر ما گفت. رفت و کرد عذرخواهی میثم حاج

 رفک بود، رقمی چهار شماره. رفت و داد من به و نوشت ایشماره کاغذ روی. بگذار میان در من با داشتی سوالی یا رسیدی، جایی به

 که باشد عجیب شماره باید است، نامشخص و مختلط اعداد هاآن بین در که کندمی  ردیف من جلوی شماره سری یک حاال کردم

 .بود رقمی چهار و عادی شماره ولی است؛ ناشناخته ما گوشی برای

 بود، ایخانهده جدول یک کردم، باز را اطالعات پنجره. کنم کار هاآن با توانستممی که اطالعاتی و بودم مانده من رفت که حاجی

 قابل و انتقال قابل اطالعات. باشد جدید زبان یک انگار شدند،می نوشته داشتند سرعت با هابرنامه و کدها کردم، کلیک یکی روی

 کنم، هترجم توانستممی فرمتی هر حسب بر را امواج و نور و صدا یعنی بود شده نوشته مختلف هایفرمت برایم پنجره هر زیر ذخیره،

 ادهد انتقال را امبرنامه قالب. بدهم انجام باید کاری چه هااین با دانستمنمی. شدمی بدل و رد مختلف متون که بود هم پنجره یک

  .بود صبح نه ساعت دادم مطابقت سیستم ساعت با را تبلت ساعت وقتی. آوردم بیرون. امسازمانی تبلت به بودم

 نطباقا برنامه آن با بودم، کرده تعریف که ایخانه ده با را چهارچوب. کردم ترجمه کامپیوتر، روی ریختم را برنامه کار، به کردم شروع

 در خواهممی من که شکلی به اطالعات. کرد تغییر هابرنامه شکل ، افزار نرم این به هاداده و اطالعات انتقال نبود، ایساده کار. دادم

 آن تا. است بیشتر کدام سازگاری میزان ببینم تا دادم تغییر را هاآن مختلف هایفرمت شدند، پارچهیک اطالعات وقتی. بودند آمده



 و ردک جدایشان شدمی. شدمی تغذیه مسیر تاده از که داشتم اطالعاتی جریان یک االن. بودم نشده عمیق هابرنامه در قدراین موقع

 وورد هک بکنم کاری کنم، تبدیل اعداد به چطوری را فارسی متون بودم مانده. کردم پایین و باال را برنامه. باشند پارچهیک شدمی

 .افتادم استاد حرف یاد... که بکنم کاری یا کندمی

 ود،ب عجیب دیگر این بوها، شناسایی برای بودند گذاشته هم اطالعاتی جریان یک آمد، غذا بوی. بود گرفته درد حدودی تا کمرم 

. دهش وارد کِی شده، وارد کسی چه نفهمیدم. میزم روی گذاشتند غذا پرس یک دیدم گرداندم چشم. کردند تغییر اطالعاتی هایداده

 برنامه گرم سرم چون ولی دادم آورد غذا که فردی به هم ورود اجازه من حتی که آمدمی یادم ذهنم در داشتم. بوده برنامه به حواسم

 غذا بوی اگر شود،می آوری جمع کجا از اطالعات این بفهمم بتوانم تا دادم ادامه. نکردم فکر غذا به زیاد ندیدم، چیزی دیگر بود

  .شودمی گرفته دستگاه یک از هاداده. است مهم من حضور یدامنه پس داده تغییر را من هایداده

. ددار کنارش راهنما نشان یک دیدم. داشت ایخانه ده جدول که آن بود، داده نشانم صفحه روی میثم حاج که ایپنجره به برگشتم

 وبازگ من برای را هااین یهمه حضوری و آمدندمی باید متخصصان و نویسانبرنامه یهمه وگرنه باشد چیزی همچین داشتم انتظار

 خواهدینم و جاستهمین هم کیانی دکتر اصال شاید. نبود خوب اصالً امنیتی لحاظ به موقع آن شان؛شناختممی من موقعآن کردندمی

 کاری ینا فهمیدم. بود شده نوشته فارسی به که فایلی خواندن به کردم شروع. بدانم نباید یعنی. کندمی کار جااین او که بدانم من

 هایداده برای تمرکز نقطه توانیدمی شما است متفاوت مختلف جاهای در هاداده چون که بودند نوشته. است عجیبی کار کردند که

 نوید،بش توانیدمی را جاآن صداهای تمام یعنی متر، دو شعاع با شماست میز شما هایداده پیشفرض االن مثال کنید، انتخاب خودتان

 یهمه هک دارید ایگیرنده شماست لپتاب کنار در که دستگاهی در شما. دیگر یداده نوع شش و الکترومغناطیسی، امواج بو، تصاویر،

 .دهید تغییر را آن شعاع و تمرکز نقطه مختصات توانیدمی. بدهد شما به تواندمی را هاآن

 یزچ. شدم مرگذوق خیلی. نیایم بر پسش از شاید گفتم بودم نزده حال به تا چون ولی بزنم، جیغ خواستممی خواندم که را این

 را هاداده باال، بردم را گیرنده شعاع. شدم افزار نرم وارد. بود وصل کامپیوتر به که هارد یک اندازه کوچک دستگاه یک. بود جالبی

 رسنگیگ احساس. رفت در دستم از حساب که شوم آشنا آن با تا شدم ماجرا این غرق آنقدر. رفتم ور تنظیماتش به مدتی تا کال. دیدم

 یدمد. دستگاه سراغ برگشتم. نیامد خوشم. بود شده خشک آن روی هایبرنج. است سرد خیلی دیدم، خوردم غذا از قاشق یک. کردم

 اپلپت روی گیرنده این از بتوانم که کردم هدایت طوری را تنظیمات لپتاپ با. بودند کرده آماده خواستممی که چیزی همان واقعاً

 ار مشخصاتش تاپلپ روی قبال که دیآی پیآی. دادم انتقال  دیآی پیآی یک روی را اطالعات حجم. کنم استفاده تبلت یا خودم

 من آمد یادم بیرون بروم آمدم. کردم یادداشت را پیآی شماره کاغذی روی. گفتمی میثم حاج که امنی خط همان. بودم دیده

 آخر. کشید ولط خیلی یکیاین نوشتن، برنامه به کردم شروع تاپ،لپ پشت برگشتم. کنم دستکاری را دستگاه تنظیمات توانمنمی

 این تواندن دیگری فرد که کردم قفل را آن بدهم تغییر کردم، یادداشت که ایپیآی از را دستگاه تمرکز توانممی شدم مطمئن که سر

 هاراغچ از نیمی نبود، کسی سالن توی. کنم تکمیل را امبرنامه و خوابگاه توی بروم نبود دلم توی دل. بیرون آمدم و بکند را کار

 :گفت بیرون؟ بروم توانمی گفتم. کرد استقبال آسانسور مسئول. کردم باز را در. آسانسور به رسیدم. بودند خاموش

 .البته -

 سرم یکم که بعد ولی بیندمی تار بوده مانیتور توی که بس از هایمچشم کردم فکر اول. است تار هوا دیدم بیرون، آمدم ساختمان از

 رسید ذهنم به که چیزی اولین نمانده، چیزی غروب تا و شده قرمز آسمان واقعاً نه؛ دیدم برگشتم عادی حالت به و دادم تکان را

 را زمان گذر چرا که کردممی فکر این به داشتم دادم دست از را او کالس که شد بد خیلی. منصفی دکتر کالس. بود ظهرم کالس

 کرف پالس سی اندازه به ساختمان از. برگشتم. نخواندم هم نماز قطعاً که افتاد یادم هویک. بودم جاآن غروب تا صبح از و نکردم حس

 دادن ستد از برای دلیلی که رسیدم نتیجه این به فکر کمی با. نبود هم نگهبان. بود قفل ایشیشه درب. برگشتم. بودم شده دور

 اییشهش در روبروی هایسنگ روی بود؛ هاکفش آوردن بیرون نماز و من یفاصله. رفتم نشانه را قبله ندارم؛ گرفتم صبح که وضویی



 ولی نندک باز را در و بیایند شاید و بینندمی دوربین پشت از مرا دارند آسانسور مسئول و مأموران حتماً دانستممی. گفتم را تکبیر

 را ازمنم حال هر به بپردازم، اهللسبحان به و کنم دور برنامه فکر از را ذهنم که طلبیدمی زیادی فشار. بخوانم جاهمین را نمازم باید

 نگاه این رایب شاید. ببینم کنم نگاه تبلتم ساعت توی ندادم فرصت خودم به حتی. اداست یا شده قضا دانستمنمی. الذمّهمافی. خواندم

 .باشد قضا ترسیدممی که نکردم

. ببندم را هایمچشم و بدهم تکیه هامیله از یکی به ایستاده توانستممی و بود شده تاریک کامالً هوا رساندم که اتوبوس هایپله توی پا 

 رفطآن و طرفاین به را من دائم اطالعات. بودم بیدار و خواب. بود آلفا حالت در مغزم. کردندمی عبور هایمپلک پشت از مدام کدهایی

 چطوری را پروژه این که کردممی مرور فکرم در اطراف، به توجه بدون. خوری غذا سالن رفتم رسیدم که خوابگاه به. کشاندندمی

 .بدهم انجام

 هابچه این. سعید و یحیی و پیمان و احسان. شد پیدا هابچه یکله و سر ناگهان که خوردممی غذا داشتم و نشستم میز یک سر 

 ویسین برنامه فاز از کلی به من که بود نگذشته شاننشینیهم از بیشتر دقیقه ده. دارند آدم حال کردن عوض در عجیبی توانایی

. بنویسم را ایمآلف حالت دستاوردهای تمام و بمانم بیدار صبح تا باید کردممی فکر شود پیدا شانکله و سر کهاین از قبل تا. آمدم بیرون

 پیدا و ردمبگ را بدهم انجامش نویسی برنامه با توانستمنمی و توانستممی که چهآن و بود آمده فکرم به اتوبوس توی که هاییبرنامه

 هم خراست به رفتن برای هاآن یبارهیک تصمیم با هیچ، بیرون آمدم که برنامه فضای از سلف، توی هابچه شدن پیدا با ولی کنم؛

  .کردم موافقت

 یمآمی من وقتی چرا نفهمیدم. آمد و میام باشه گفت احسان. میاد هم علی حتی ببین، احسان: گفت سعید کردم، موافقت وقتی

 :گفت من به احسان کردند،می صحبت غذا یمزه مانند بیخودی چیز به راجع داشتند همه وقتی. بیایند باید هم دیگران

 ده؟می حال بیشتر سلف؟ میای تنهایی نمیای؟ ما دنبال دیگه شده؟ چی -

 حرفش این ایبر دلم سلف؛ بیام شما با خواهممی بیشتر که من بگویم بهش خواستممی. بزنم نداشتم حرفی. بگویم نتوانستم چیزی

 و ویق احساسات لحاظ به خیلی احسان. باشد داشته من همراهی و توجه به نیازی که باشد این از عزیزتر که کنممی فکر. رفت غنج

 بروم یا غذاخوری بیایم تنها است مهم برایش فهمیدم که همین. کندنمی طبیعی غیر و تابلو رفاقت در را چیزیهیچ اصالً. است کتوم

 جواب در. دادنمی بروز احساساتش از چیزی وقتهیچ وگرنه بود، رفته در دستش از دفعهاین کنم فکر. بود مهمی نکته خیلی دنبالش

 :که بگویم او به خواستممی آمد؛ ذهنم به هم جواب حتی. کردم نگاه بهش فقط سوالش

 .شودمی طوریاین هاوقت گاهی -

 ویت خیلی دهدنمی را من جواب وقتی. دادم سکوت و لبخند با را جوابش. شوممی ترشبیه احسان به طوریاین کردم فکر. نگفتم

 ودمب کرده که سکوتی این از داشتم. نه یا بود جا به سکوتم دانمنمی. کندمی خودش شیفته را من اخالقش این ولی مانممی ابهام

 :یعنی سکوتم. بودم داده تحویل را لبخند بهترین کنم فکر ولی. ترکیدممی

 .آمدید شما کردم فکر سلف آمدم مستقیم بودم خسته. نیست طوریاین جان؛احسان نه  -

 اگر. دادم قورت هم را چیزها طوراین گفتنِ به فکر حتی معمول طبق ولی کنم تعریف بودم دیده سازمان در چه هر از خواستممی 

 هایپروژه از تادو تا شده، گذاشته غذایش بشقاب کنار االن که تبلتی دارم، چیزی همچین به دسترسی تبلتم توی که فهمیدمی سعید

 را ایمغذ یهمه استخر بروی پر شکم با نباید کهاین به توجهبی. کردنمی ولم کردمنمی اجرا و داشتمبرنمی برایش را سایت توی

 کردی؟ حس تو نبود همیشه مثل اشمزه: گفت من به رو پیمان. کردندمی صحبت غذا مزه به راجع همچنان راه توی هابچه. خوردم



 ران یادامه برای کند شارژ را من که است این مهم. نیست مهم برایم غذا یمزه و نوع. است خنثی متغیر یک مزه من برای -

 .هامبرنامه

 امشب ذایغ که کنم فکر آمدم هرچه من ولی نه یا کند باور کسی که نبود مهم تحقیر؛ یا تشویق یا. گفتند جوابم به راجع چیزی یک

 ادهد تحویلش که لبخندی و آمدمی یادم احسان سوال میز سر همش. نیامد یادم نه، یا شده متفاوت قبل با اشمزه اصالً که بود چه

 مه بروز. بود چه غذا نیامد یادم. نکردم فکر سلف به. کردم خراب را سکوتم کل بدهم را جوابش از کلمه یک اگر دانستممی. بودم

 کردم، لشو. است بیخودی کار دیدم. کنم نگاه دانشگاه سایت از را غذایی برنامه تا کردم باز را تبلتم. بود چه غذا نیامد یادم که ندادم

 .استخر رفتیم

 رازد آب روی متری چهار هاینزدیکی وقتی. شیرجه موقعیت نه و داشتم شنا یحوصله نه آب؛ توی رفتم مشغول ذهن و پر شکم با

 دیگری جای یا شکم با ناشی آدم کدام آیند؟می کجا از هستند هم در هایموج که هاآب این که افتادم، فکر این به بودم کشیده

. است رسیده من به که باشد اششیرجه موج انعکاس تواندمی هاموج این حتی رسیده، آب وسط به موجش االن که آب توی پریده

 این همیدف نشود شاید کردم، فکر موضوع این به. برسد آب سطح به آن موج و کند شنا استخر کف برود، آبی زیر کسی است ممکن

 مده،آ که باشد جایی از مهمتر بردمی که جایی شاید. بردمی کجا به را انسان که است معلوم ولی آیندمی کجا از مانند تپه هایموج

 فکر. داد دست بهم کشف حس که بود جااین. بردمی وسط به را فرد موجی که وقتی با است متفاوت بزند، دیوار به را فرد موجی اگر

 جریانات مببین که بود زده ذهنم به فقط. بودم نیافته مهمی چیز ولی. یافتم یافتم! کااوره! کااوره بزنم داد ارشمیدس مثل باید کردم

 و پیامدها نشود شاید. بود تریبزرگ مشکل خودش این و باشد داشته تواندمی آثاری چه رسیده دستم به که امواجی و اطالعات

 عدب گرفتم تصمیم حال هر به. کرد شناسایی را دهدمی سوق سو کدام به را افراد اطالعات و هاپیام کهاین و کرد ردیابی را هابازتاب

 .بخوابم جدید، اتفاقات از پر روز یک و استخر از

 من که مبود فکر این وسط. داشت کارت کنم فکر گشت،می دنبالت امروز کیانی دکتر. بود هاشم از پیام یک کردم نگاه را موبایلم

 باشد اشتهد من با توانستمی کاری چه که فکر این به دکتر، پیش بروم باید حتماً باید یعنی. باشم داشته کار او با توانممی چقدر

 نوشتم رنامهب خطی چند و کردم گرم را انگشتانم تاپلپ کلیدهای با کمی کهاین از بعد صبح. بود برده خوابم فکر این از قبل نرسیدم،

 توی یانیک برنامه، طبق بودم امیدوار. دانشکده بروم تا پوشیدم لباس بیاورم، در برنامه ابهامات یهمه بین از را سواالتم کمی بتوانم تا

  .باشد خودش دفتر

 که گاران. داشت حضور دکتر. دانشکده رسیدم ربع و هشت مشاوره، بود نوشته را نه تا هشت ساعت دکتر اتاق در پشت یبرنامه توی

: گفت. آورد بیرون اینامه و کرد پرسیاحوال. گفتمی راست. نزدید سری ما به هاستمدت گفتمی. بشود خوشحال من دیدن از

 مهر کلی اب. بود شکیل پاکتی. کنید همکاری هاآن با تا کردند دعوت را شما. شدید جهانی ظاهراً پیچیده؛ دانشکده توی نامه این خبر

 مکث آن گرفتن برای باید، که چیزی آن از بیشتر لحظه چند. من طرف گرفت را نامه دکتر. مختلف هایبرچسب و المللی بین پست

 بارها .کجاست از فهمیدم خورد چشمم به که نامه آدرس. نگیرم را آن بود بهتر شاید نه، یا دارد معنایی آن گرفتن دانستمنمی. کردم

 نزدیک همکاری ما با تا شودمی دعوت شما از عزیز علی که داشتم هاییایمیل روزانه یعنی. بود رسیده دستم به اینامه همچین

 رد که دیدم بعد ولی رودمی همه برای که هاستهرزنامه این از کردممی فکر اول. حقوق دالر هزار دویست تا پانزده با. باشید داشته

 که خواستندمی من از. شدمی صحبت امنیتی هایسیستم شناسایی جریان از هاایمیل توی. اندزده هاییحرف هم من هایهک مورد

 دالر چندهزاران آن بابت کنم تشریح برایشان را اشامنیتی ساختار کنندمی معرفی هاآن را سایتی هر که کنم امضا را قراردادی یک

 دانستممی. کردممی پاک هم دیگر جاهای و دانشگاه سرورهای روی از حتی. گرفتمنمی جدی را هاایمیل این موقعهیچ. بدهند بهم

 کرف حتماً. کنند سازیتیم ایشبکه و سریع بزرگ، هایهک برای تا گردندمی ایحرفه هکرهای دنبال که هستند باندهایی هااین

 .هستم ایحرفه یک منم کردندمی



 یباندهای هااین که فهمید شدمی لحاظ ازین. کنم دورکاری خواستندمی فقط و بود مطرح کشورشان به دعوت هاایمیل توی کمتر 

 خاص باندهای با همکاری برای هم هاآن آمد، پیام یک هم رومانی سایبر پلیس از حتی. نشوند شناسایی دارند دوست که هستند

. آیدمی زیاد هم ما برای هاپیام ازین: گفتندمی گفتم،می هم اگر. گفت کسی به بشود که نبود چیزهایی هااین. بودند داده هشدار

. ودب متفاوت دفعه این ولی. هاحرفاین و کنید خرید ما از بتوانید که شدید برنده شما و ایدشده جنس دالر هزار برنده شما اینکه

 انشکدهد در که بود چیزی. باشد همین گفتمی میثم حاج که خاکی و گرد شاید. بود رسیده استاد دست به کاغذی و مکتوب اینامه

 قابل بمطل کند صدا دانشکده در محتوایش بخواند را آن فرد خود کهاین از قبل و برسد استاد دست به اینامه که این. بود کرده صدا

 .نکردم فکر بهش نداشت ربطی من کار و برنامه به چون ولی. است توجهی

 راستح شاید که کردممی فکر. باشد داشته وجود نامه شدن باز از آثاری که بود هم طبیعی باشد؛ نشده باز نامه درِ نداشتم انتظار

 که دیدند صالح بردارینسخه و خواندن از بعد هاآن و اندداده تحویل میثم حاج به را آمده رومانی آدرس از که اینامه این دانشگاه

 معلوم ات شود کنترل من ارتباطات یکلیه هفته دو تا بعد و بدهد، من دست به او تا برسانند کیانی دکتر دست به معلومی زمان در

 .کنندمی نگاه را هانامه و هاداده تصادفی صورت به و نیست مسئولین کنترل تحت ماجرا قدراین شاید چیست؛ من جواب شود

 که دانمنمی ولی کنم؛ فکر طوریاین حفاظت و دانشگاه سیستم مورد در دارم دوست. ببینم پیچیده را دانشگاه حراست خواهممی

 مولیمع خیلی محترم آقایان این فهمیدم نه. نیامد دستم چیزی هیچ سازمان بودم رفته وقتی. نه یا هستند قوی قدراین هاآن واقعاً

 .عجیب و اندپیچیده خیلی عکس بر یا اندساده و

 فالن رایب ما گفتندمی و آمدندمی گاهی نداشتم هاآن با نزدیکی ارتباط که دانشجویانی. کرد صدا دانشکده توی که بود نامه همین

 را ماش که نوشتی درخواست چطوری شما کهاین یا نیامده جواب هنوز ولی بپذیرید را ما که گفتیم و نوشتیم درخواست دانشگاه

 هم سعید و احسان به خبر حتما. هاحرف این از و بروی خواهیمی که دهیمی خبر هاآن به چطوری حاال. کردند کار به دعوت

 خوردن چایی موقع خوابگاه توی و سلف توی روزی چند حتماً. رسدمی هاآن به سریع خبرها و اندفعال دانشکده توی هاآن. رسدمی

. نبود مهم. دنکنن باور کدامهیچ آمده برایم هانامه این الکترونیکی ینسخه دوجین یک بگوید اگر شاید. بپردازیم موضوع این به باید

 از اگر. باشد کارتبه عده یک از دعوتم اولین خواستنمی دلم. بدهم نشان عادی را خودم کردم سعی و گرفتم استاد از را نامه

 شک گیریتصمیم برای کمی شاید کنید تدریس و تحصیل ما دانشگاه PHD یدوره در توانیدمی شما که آمدمی نامه ایدانشکده

 .برسم امپروژه بحث به خواستم. جیبم توی گذاشتم و گرفتم را نامه. کردممی

 چیست آن به راجع نظرم که بدهم بازخوردی حداقل یا بدهم جاهمان را نامه جواب من بود منتظر که انگار کرد؛می نگاه من به استاد

 را حرفش تردک. کرد خواهم بررسی گفتم و کردم تشکر دکتر از. کنم باز را بحث این که نبودم فضایی توی من ولی. بپرسم سوالی یا

 :پرسیدم و میزش جلوی نشستم. بستم را اتاق در. دارم او با مهمی کار چه من ببیند تا شد گوش و خورد فرو

 .دارم نیاز شما مشورت به من. بگویم برایتان پروژه پیشرفت از توانممی اندازه چه تا دانمنمی -

 بازگو من برای پروژه پیشرفت از توانندمی چقدر داندنمی ما دوست: گفت و کرد مکث گرفت، ایشماره. برداشت را موبایلش کیانی

 ما برای شما راهنمای استاد عنوان به ایشان اول از: گفت. شناختم را میثم حاج صدای کردم سالم وقتی. من به داد را گوشی. کنند

 آرام و مردد لحن با استاد به. کرد تشکر کنممی رعایت را مراتب کهاین از و است مسائل از بسیاری جریان در گفت. اندشده معرفی

 :گفتم

 .گرفتممی تماس باید من کنممی فکر... بله -

 .بفرمایید. نیست مشکلی -



 چیز همه تاداس برای. توانستممی دیگر حاال بگویم کسی به را اطالعات همه این بودم نتوانسته که مدتی از بعد. بود شده بازتر نفسم

 جمح و بودند کرده آوری جمع که هاییداده پیچیدگی از. دادم توضیح را بودند کرده هاآن و بودم کرده که کارهایی. کردم تشریح را

 آن به قبالً که بود موضوعی آخری موضوع البته. گفتم هم خواهیممی ابررایانه یک هاآن پردازش برای احتماال کهاین و گفتم هاآن

 .گفتم و رسید ذهنم به جاهمان. بودم نکرده هم فکر

 اشدب داشته وجود است خوب جریاناین بفهمیم کجا از و بشوند پارچهیک چطوری مفاهیم که، است این دارم که اصلی سوال ولی  -

 .نیست خوب یا

 که یهایریشه و دیوار روی درخت به کرد اشاره حتی. کنم پیدا را سوالم جواب باید و است من پروژه این که کرد تاکید دوباره استاد

 چیز لیو کنید تمام دیگر چندماه تا شاید را تانبرنامه کارهای شما. نگرفتید جدی را درخت هایریشه مطلب شما: گفت. بود کشیده

  .است خاصی محتوای دارید نیاز که

 را ذهنم بیشتر بود کشیده دیوار روی که درختی هایریشه دفعه این و کردممی حلش باید. است من یمسئله این دانستممی باراین 

 بپرسم دادم ترجیح و کردم جرئت. بیاورم بیرون هاآن از چیزی بتوانم شاید. کنم دنبال بیشتر را هااین و جمل حساب گفت. داد فشار

 :پرسیدم و موضوع دنبال بگردم خودم کهاین جای به

 .بگردم چیزی چه دنبال باید استاد واقع در یعنی بکنید؟ من هایپروژه برای توانیدمی کاری چه -

. شوندمی محاسبه قابل آمدند بیرون اعداد به ابجد صورت به صحیح، کلمات و حروف وقتی. است اعداد به حروف تبدیل جمل حساب -

 اداعد به حروف تبدیل از را جواب کنیمی محاسبه نویسی،می را سوال کن فکر. دهندمی انجام را محاسبات این که هستند علومی

 .بدهی انجام آن با بتوانی دیگر یاستفاده و معادله نوع صدها شاید و. آوریمی دست به

 است؟ علم کدام جزء این. استاد فهممنمی -

 را دمخو. من جلوی نشست و میزش جلوی مبل یلبه به دست یک و گرفت پایش به را دستش و زد چرخی و شد بلند دوباره استاد

  .کردم خاموشش. نیست ضبط به نیازی گفت. زدم را ضبط کلید. کردم آماده سخنرانی یک برای

 اصخ تکنیک چند از و بدانیم که حدود همان در. نبود خیلی. امداشته مطالعاتی موضوع این یدرباره کمی قبل هاسال: گفت کیانی

 علوم علوم این ولی. شودمی آدم به تیر برخورد مانع که چیزی داد، توضیح شد گرد هایمچشم وقتی. تیربند مثل کنیم، استفاده

 راحتی هب نتوانی شاید. کنندمی پیروی خاص قواعد برخی از و است انبیا علوم. گیرند قرار عوام دسترس در نباید که هستند خاصی

 متقس این چون بیاوری، در خودت را نکاتی و بخوانی کتاب صفحه هزاران بشوی مجبور شاید. بیاوری در سر قواعدش و فرضیات از

 آستان یخانهکتاب توی چیزی اگر. باشد شده بازنویسی آن هایکتاب حتی کمتر و خوردهدست کمتر نیامده، پایین سطوح در علم از

 معمول از تریواش را لحنش. قم بروی باید نیفتاد راه کارت اگر. کن استفاده کردی پیدا چاپی حتی و سنگی و خطی کتب از قدس

. تنیس بد باشی داشته تماسی بتوانی اگر و دارند بهره علوم این از آقایان این: گفت و برد را علما و مراجع از تا سه دو نام و کرد

 قم؟: پرسیدم

 دانمنمی و نشنیدم نام این به شهری تاحاال من و برده نام را پکن اطراف تاسیس تازه شهرهای از یکی انگار که بود طوری پرسشم لحن

 شارها علمی مرجع عنوان به قم به علم تاریخ در که باشد افزارینرم استاد اولین کنم فکر. حوزه و عالم و مدرسه از است پر شهر این

 .کندمی



 نفر هاده ولی دیبگر کسی چه دنبال باید کجا بفهمی راحتی به نتوانی ببینی، اینترنت توی را قم اساتید یرزومه نتوانی شاید بله؛ -

 ارزشمند هایعلم شهر. است نهفته هایعلم شهر جاآن. قم برو بیفت راه نشد دستگیرت چیزی اگر. گرفتند یاد را علوم این که هستند

 .ارزان و

 ...شاید...  البته استاد؛ چشم -

 ببخشید بپرسم خورد تورم به که ایطلبه اولین از و فیضیه بروم باید حتماً. بگردم باید را کجا. کنم شروع قم کجای از دانستمنمی

 وریطاین. نه یا بداند را جواب نبود معلوم ولی دادمی جواب را سوالم حتماً ؟!کنم مراجعه کی به باید و دارم سوال موضوع این توی من

 :گفتم که. کنید مرتبط کسی با را من باشد الزم شاید نیاید بر من از شاید استاد بگویم خواستم. است سخت خیلی

 .گیرممی راهنمایی و رسممی خدمت بعداً مورد این در استاد -

  .نیست طوری -

 گفتم؛ باشمن ضایع کهاین برای شد طوالنی مکثم وقتی آید؟نمی یادم سوالی ببینم کردممی دست دست. گرفتم خودم به رفتن ژست

 باید.. .سوال بود، من به حواسش تمام هم استاد آوردم، در را تبلتم. بپرسم نیست ذهنم در یا ندارم سوالی ببینم خواستممی استاد

 پوشه کی کوه، باالی روز آن چرا کهاین. بود مانده یکی همین پرسیدممی دکتر از باید که هایییادداشت الی البه. آوردممی در سوالی

 خصیش سوال این. باشد پروژه مورد در که نبود سوالی اصالً این ولی. نداشت پوشه با هم کاری هیچ و نگرفت من از بعد و داد من به

 این درسی و تخصصی سواالت جای به که است مریض این گویدمی خودش با استاد حتماً. رسیدمی نظر به ضایع پرسیدنش و بود

  .در سمت رفتم و کردم خداحافظی. نیست خاصی مورد ببخشید استاد که گفتم. کردم عذرخواهی. پرسدمی را سوال

  استاد، سمت برگشتم که بودم گرفته را دستگیره

 !سوال یک ببخشید -

 .بفرمایید -

 دادید؟ من به را پوشه آن کوثر بلوار توی چرا -

 ؟!چطور -

 یل،دلبی کار شما نه و آن، داشتننگه بود سخت نه و داشتیم کاری پوشه آن با نه چون داشتید؟ خاصی هدف داشت؟ خاصی معنای

  !که متوجهید استاد؛ هستند خنثی کدهای منظورم. دهیدمی انجام بیخود یا

 .بپرسم ار سوالم بتوانم شد موجب کردو عوض را شرایط که بود همین بودم، برگشته و در کنار رفتم. زد لبخندی و کرد مکثی دکتر

 کهینا بدون گاههیچ. دارد حرکت و کندمی تایپ آن روی دستتان دائم باشد، دستتان تبلت دارید عادت شما... خب! تهامی آقای بله -

 ماشین، توی دبگذاری را تبلت بودید مجبور وقتی ولی. است خوب نویس برنامه یک برای این البته. ایدنشده دیده باشد دستتان چیزی

 .بفهمید را من هایحرف بتوانید و نکند تغییر تانروانی شرایط تا کنند، کار کاغذها این روی هایتاندست تا دادم را این

 همین؟ -

 یزیچ من هایحرف از نبود، دستتان چیزی اگر شاید کنیدمی تکیه هایتانیادداشت و تاپتانلپ هایداده به دائم شما بله؛. همین -

 ودتانخ برای. بگیرید دست هم قلم باید شما. دارد موضوعیت خودش هم کاغذ البته،. ماندنمی کردیدمی تصور یا ماندنمی ذهنتان در



 هعالو پس. نویسدمی که چههرآن بعد قلم به خورده قسم اول. نویسدمی چهآن هر به و قلم، به قسم. دارد هویت قلم خود. است خوب

 .دارند موضوعیت هم کاغذ و قلم نوشتن، بر

 کرف هم دیگر چندسال اگر شاید شناسند؟می را من خودم، از بیشتر دیگران. بودم پرسیده را سوالم دیگر که شد راحت اعصابم

 کیانی از اول همان و گذاشتممی کنار را لجبازی باید شاید. ریزدمی هم به ذهنم ابزار بدون من که رسیدنمی ذهنم به کردممی

 تو وردگارتپر فضل به که -گوشی تاپ،لپ تبلت،- نویسدمی که چهآن هر به و قلم به قسم. بود جالب برایم استاد دقت. پرسیدممی

 ذهنش روی ایبرنامه. است پیچیده. است دقیق کنممی فکر چهآن از بیشتر کیانی که رسممی نتیجه این به دارم. نیستی مجنون

. بستم را فکرم دوباره. است ایپیچیده چیز چه بفهمی تا بشود اجرا باید. نیست پیدا عملکردش برنامه آن ظاهر از اصالً که است نصب

 .کنم کار برنامه روی و خوابگاه بروم که بود این کارم االن

 

 دهم فصل

 و افتادم اهر دانشکده پشت آسفالت مسیر توی. شدم خارج دانشکده پشتی در از هم باراین گشتم،می بر دانشکده از که دفعه هر مثل

 کنار زا ها،دانشکده الی خوردمی پیچ شود،می شروع کوثر بلوار باالی هایکوه از. است خوابگاه راه سر مسیل یک. بود پایین نگاهم

. دخورمی آب بدون کامل یرودخانه یک به اشقیافه. شودمی خارج دانشگاه دیوارهای از یکی زیر از و کندمی عبور فنی یدانشکده

 هافاریح آبِ کردند شروع را دانشکده باالدست هایساختمان احداث وقتی از گیرد،می آب را مسیل این کف ببارد شدیدی باران وقتی

 مختلف جاهای. است جاری آن در آبی همیشه که اندکرده درست رودخانه کف سیمانی جوی یک کنند،می پمپ سمت این به را

 وسط ادهافت درست هاپل این از یکی. بزنند وصله دیگرش طرف به را دانشگاه طرف این تا اندزده سیمانی پل را رودخانه روی دانشگاه

  .معماری یدانشکده به رسممی پله چند از باالرفتن با کنم،می عبور آن از وقتی. فنی یدانشکده پشت. من راه

 ید،خورش هوا پژوهشگاه به رسید تا گرفت را روخانه مسیر پل، روی از چشمم که بود پایین نگاهم و کردممی عبور رودخانه از داشتم

 کهاین. بود کرده پارک هاپله باالی در که ون ماشین یک بعد و کرد جلب خودش به را نگاهم معماری یدانشکده آجرهای قرمزی

 ایستاده که یجای اصالً. نیست طبیعی خیلی باشد ایستاده منتظر دانشگاه در ماشینی همچین کنار در منظم و مرتب تیپ با نفر یک

 به کرمف که بودم چهارم یپله. ایستدنمی جااین هم وضع و سر این با دانشجویی یا استاد. نیست گذاشتن قرار برای مناسبی جای

 .برگردم است بهتر دیدم برسم بهش تا بود مانده پله هجده هنوز. افتاده من به که دیدم را آقا آن نگاه و رسید جااین

 کردممی کرف این به برگشتن حین در بعد ولی برگشتم سریع و نکردم فکر برگشتن برای. برگرد گفت داد؛ دستور ناخودآگاهم اول 

 آن رد را من بعد و کنم عبور دودی شیشه ون یک کنار از ندارم دوست اصالً. بروم مسیر این از نباید. است خلوتی مسیر جااین که

 هم من هک محکم قدرآن محکم، دالیلی. دارند را خودشان دالیل حتماً بردند اگر ولی ببرند، را من باید چرا دانمنمی. ببرند و بیاندازند

 هک باشم نرفته من و باشد کرده دعوت جایی به را من کسی نیامد یادم آوردم فشار ذهنم به هرچه. روممی هاآن با و کنممی قبول

 برای ینمبمی کنممی فکر که بیشتر. بگیرد زور به بخواهد حاال که باشد خواسته چیزی من از کسی یا ببرند؛ زور به را من بخواهند

 زما کاری بیاید فشار بهم اگر کنم فکر ولی دانممی چیزها خیلی مبارزه و جهاد و مقاومت از چند هر. نبود الزم دودی شیشه ون من

 .نباشد ساخته

 جنوب و سراوان هایپادگان به حمله ماجرای وقتی از شاید. ترسممی خودیبی و امشده حساس بسیار کردم قبول را پروژه وقتی از 

  .تمرف خوابگاه تا را مسیر اتوبوس با و برگشتم دانشکده تا را، آمده راهِ حال هر به. است گرفته قرار تأثیر تحت ذهنم شنیدم، را



 بزنند، یرت با یا ببرند و بدزدند هایشانماشین با را من که هستند دنبالم آدم عده یک کردممی تصور همیشه کودکی، زمان افتاد یادم

 کوچه وارد بعد بکشم سرک اول پیچی هر سر و بدوم گاهی را خانه تا مدرسه مسیر طول من شدمی موجب که بود بازی همین

 هیدش اخیر ترور دلیل به هم شاید بود؛ دلیل همین به من ترس شاید. کردمی کوتاه خیلی را مسیر هابازی همین. بشوم کوچهپس

. مبب یک با شده، ترور تهران دانشگاه فیزیک استاد محمدیعلی شهید که کردند اعالم پیش روز چند خبرها در. باشد محمدیعلی

 ندچ. کردند منتشر را چیزهمه هاسایت ولی ندهند یا بدهند دانستندنمی ندادند، مانور خیلی او بودن ایهسته روی رسمی خبرهای

. دکنن اعالم ایهسته انرژی سازمان برای کار به را ترور دلیل کنند پیدا اجازه و بیایند بیرون شک از هاخبرگزاری تا گذشت روز

 قدراین یعنی که بودند این دارِ و گیر در همه شاید. نشد دیده خاصی العمل عکس هیچ شنیدند؛ را خبر هم هادانشگاه و دانشجویان

 و جاسوسی هایدستگاه که است جدی قدراین یعنی کنند؟ ترور را نفر یک که دارد اهمیت یا دارد واقعیت ایهسته ماجرای

 بار هر. ندده قرار تأثیر تحت را ایران ایهسته پیشرفت تا بگذارند آبرو ایران قوی اطالعاتی دستگاه برابر در تروریستی هایسازمان

 .شدمی مطرح خوابگاه هایبچه و من برای ماجرا بودن جدی پیش از بیش شد،می تکرار جایی از محمدیعلی شهید شهادت خبر که

  :گفتمی پیمان. ماندمی بسته دارند، توطئه توهم دائم که هستند عده یک هااین گفتندمی که کسانی دهان مدتی حداقل

 هاسایت بعضی اصالً ندهید ربط ایهسته به را چیز همه. باشد تواندمی هم شخصی حساب تسویه یک این. نیست که معلوم» -

 «.کردهنمی کار ایهسته هایپروژه در ایشان نوشتند

 ما که کن لقبو بیا! نیست تگزاس که جااین. است واقعی غیر کمی دانشگاه فیزیک استاد با شخصی حساب تسویه! پیمان ببین -

 .شده برمال جنایاتش گذشته، توطئه از است، توطئه واقعاً نداریم، توطئه توهم

 به پا هم دانشگاه دهد،می منکر از نهی شهید علمیه حوزه وقتی. مقدم خط شده دانشگاه کنممی تصور کنم،می فکر که ماجرا این به

 از هم دانشگاه اساتید فردا از که نیست واقعیت از دور خیلی. کردند پیدا انقالبی هویت هادانشگاه انگار. دهدمی علم شهید آن پای

 امپروژه به که شد موجب محمدیعلی شهید شهادت. کنند صحبت ناامنی و رفتن از ایعده هم شاید. کنند صحبت مبارزه و مقاومت

 اریک دارم دوست خیلی من. بدهند بازی منم گویممی میثم حاج به یکبار سر آخرِ!«. بازی منم» گفتم خودم به کنم؛ نگاه ترجدی

 هب البته و کنممی نگاه تردقیق کارم به شد، شهید محمدیعلی شهید وقتی از. شاخ تو شاخ و دشمن چشمِ تو چشم. باشم کرده

 .باشد زده ذهنم به دلیل همین به قصد سوء فکر این اصالً شاید. اطرافم

 ون کی وجود اصالً. خوابگاه ورودی در جلوی ایستاده دودی شیشه ون دیدم کردم، حرکت خوابگاه سمت به وقتی پردیس ایستگاه از

 گفتمیم خودم به. بروم باالیی در از تا کردم عوض را مسیرم. افتاد شور به دلم ولی ندارد ترسیدن برای خاصی دلیل نگهبانی جلوی

. پاییدمی را ون داشت چشمم گوشه. کند مجاب هم را خوابگاه نگهبان تواندمی حتماً کند قانع را ورودی در نگهبان بتواند که ماشینی

 سفرا از کیی فرزند که گفتند هابچه و بودم دیده سیاسی پالک هاخوابگاه جلوی هم قبالً. شد رفع امنگرانی. بود سیاسی ماشین پالک

 اردو هاخوابگاه باالیی در از دادم ترجیح هم باز ولی. آیندمی مالقاتش به سیاسی پالک ماشین با اشخانواده و است دانشجو جااین

 .هاجدیدی خوابگاه پنج، فجر جلوی از شوم،

 در هک بودم نپوشیده را راحتی شلوار هنوز. بپردازم مطالعاتم، به و  کنم عوض را لباسم خواستم. نبود یحیی شدم وارد که اتاق به

 ایاتوکشیده ایآق بگیریم؟ را وقتتان دقیقه چند است ممکن تهامی آقای گفت آقایی یک. بفرمایید گفتم که بودم کمدم در پشت. زدند

 بیرون ودمب داده در پشت از را امتنهنیم. مصمم ایچهره و داشت ناملموسی ریش ته. ببینم را صورتش تا کردممی نگاه باال به باید. بود

 وقتی. شمچ بپوشم، را لباسم بدهید اجازه لحظه چند گفتم. بودم کرده پنهان در پشت را خودم و بودم ایستاده شورت با ببینمش، تا

 اتنج برای حیثیتم از که بود باری اولین. کند باور را حرفم تا دادم نشان در پشت از را خودم کمی گفتممی را جمله این داشتم

 ایایدهف دیدم ولی زد، ذهنم به هم رفتن بیرون پنجره از حتی. بگیرم تصمیم چندتا توانستممی. بست را در. گذاشتممی مایه خودم

 دلیلی ی،سیاس و مهم شخصیت و باشد، داستان یخوبه آدم اگر بکنی، کاری توانینمی باشد، میان در سیاسی پالک پای وقتی. ندارد



 حتماً ند،ک استفاده سیاسی پالک یسایه از تواندمی که همین باشد، داشته ترور قصد که باشد بدی آدم اگر و ندارد ترسیدن برای

 کردممی فکر داشتم فقط. پیش راه نه و داشتم پس راه نه که ایاره روی بودم نشسته کامالً. کند پیدا را من تواندمی دیگری جای

 از تربیش جدید هایچهره. بکنم امحافظه حال به جدی، فکر گرفتم تصمیم موقع آن که نه یا دیدم هاپله باالی که آقاست همان این

 .مانندنمی ذهنم توی ثانیه چند

 یا ند،بشو مشکوک کمی هانگهبان بروم، بیرون نگهبانی درِ جلوی از زنان لبخند هاآن با شدم مجبور اگر تا پوشیدم راحتی شلوار

 ...بروم ایشان با کردند مجبورم که بگویم هم من. بشوید خارج توانیدنمی لباس این با آقا بگویند حداقل

 فرن دو. بفرمایید گفتم.  کردم فعال تبلتم در را مجازی امنیت و خودکار ردیاب صدا، ضبط هایگزینه یهمه. کردم مرتب را اتاق 

 دهدانشک کنار هاپله باالی که آقایی. آمد بند هم امدستشویی ریخت؛ ترسم شدند وارد که همین. ایستاد در دم یکی و شدند وارد

 :فرماییدب گفتم جدی خیلی. بکنند صحبتی شما با است قرار. هستند اطالعات وزارت یفرستاده ایشان: گفت بود، ایستاده معماری

 ؟!کنیمی عوض را مسیرت قدراین همیشه -

 وابج عنوان به را جمله همین. هستند من تعقیب حال در که دادمی لو نباید. نبود اطالعات وزارت یفرستاده شأن در اصالً سوال این

 :دادم تحویلش

 .نبود اطالعات وزارت یفرستاده شأن در سوال این -

. ندهست خانهوزارت از هااین نبودم مطمئن هنوز واقعاً اینکه برای بلکه کنم شانمسخره بخواهم کهاین برای نه. دادم جوابش سرباال

 که کسی مثل. کردم اشزدهخجالت. هستند میثم حاج دوستان از شاید. کل حراستِ نهایتاً یا باشند دانشگاه حراست همین از شاید

 :مطلب اصل سر رفت. شودمی ضایع او و کنیمی جدی برخورد تو و شود صمیمی خواهدمی

 ؟!بیاورید دست به چیزی چه و کنید کار چیزی چه به راجع است قرار دقیقاً شما بدانیم خواهیممی ما ببینید، -

 هک فرداست بدهم، توضیح را پروژه اگر. است هاآن سرباالترینِ هاجواب بهترینِ که جاستاین ؟!دهندمی قرار موقعیتی چه در را آدم

. ندهد راهم هم سازمان به بگوید هم اشاستکانی ته عینک با آقا آن به ندهد، جواب هم را من گوشی کند، قطع را امن خط میثم حاج

 ممیث حاج شاید. کالسی پروژه برای ارائه درد به حتی خوردنمی دردی هیچ به که کاره نیمه یپروژه و مانممی من که شودمی این

  .کنممی چیکار هست حالیم یا دهممی بروز چیزی من ببیند تا فرستاده را هااین

 که هااین. کنندمی را کاراین دانشجوها یهمه. بیاورم دست به مدرک تا خواندممی درس داشتم حاال تا من ؟!مگه چطور: گفتم 

 .خواهدنمی پرسیدن

 هچ است قرار و چیست موضوع بپرسیم خودتان از خواهیممی ما. کنیدمی کار خاصی یپروژه یک روی شما دانیممی ما ببینید؛ -

 .بدانیم چیزهایی کار این مورد در باید ما ببینید. بیاورید دست به چیزی

 :گفتم بدهی، جواب بهش دادمی حال آقا این اصالً. بدهم را جوابش خواستمی دلم واقعاً

 دنبال هاخیلی ولی هستیم مدرک دنبال مشترکاً همه. کنیممی کار درسی هایپروژه روی و هستیم دانشجو همه جااین ما خوب -

 مگه؟ چطور بیاورم؛ دست به مدرک خواهممی خودم من هستند؛ هم دیگر چیزهای یا شغل

 .کنیدمی کار ما همکاران با دارید شما. است فراتر شما بودن دانشجو از اطالعاتمان ما تهامی؛ آقای -

 :گفتم. کردمی وارسی را امچهره انتهای بدجوری هایشچشم بگویم، چیزی کارم از شدم مجبور دیگر که گفت طوری



 هاییبرنامه به هاکار در داریم، برگشت و رفت چندتا ما است، این بدهم توانممی که توضیحی. دانیدمی بهتر که خودتان شما -

 باید فقط. نیست معلوم. ندهد جواب هم شاید. داشت خواهیم موفقی هایبرنامه بدهد، جواب هابرگشت و رفت اگر که برخوردیم

 ؟!هستید متوجه! محکم باشند، محکم خیلی هابرنامه پرانتزهای

 نفهمیدم هم خودم دقیقاً که هاییپرت و چرت این از منظورم فهمدمی باشد، باهوش میثم حاج اندازه به اگر. شد متوجه کنم فکر

 .لطفاً... نفرمایید سوال یعنی چه، یعنی

 کجا تا و چیست پروژه هدف بدانیم خواهیممی ما ببینید،. کنم باز را بحث من و کنیم صحبت ترجدی باید کهاین مثل ببینید؛ -

 .است مهم ما برای خیلی این ؟!برسید خواهیدمی چیزهایی چه به اید؟رفته پیش

 به دبای چرا بدانم باید بعد بدانید؟ را چیزها این خواهیدمی چرا شما بدانم باید اول. کنیم صحبت ترجدی باید که موافقم هم من -

 صاحب از چرا بدانید باید را اشهمه اگر و. دانیدنمی را اشهمه چرا دانیدمی اگر. دانیدمی چقدر شما بدانم باید سوماً بگویم؟ شما

 چه این زا بعد ایدکرده فکر! اتاق در دم آیندنمی که سیاسی پالک با موضوعی چنین برای ضمن، در پرسید؟نمی همکارانتان و پروژه

 نگذاشتید؟ قرار همکارانتان کار محل همان چرا ؟!همکارانتان برای و بیفتد من برای است ممکن اتفاقاتی

  .شود مواجه سواالت این با نداشت انتظار. کردمی نگاه بهم باشد جاخورده که کسانی مثل

 یا ولیاص غیر ینکته هیچ. هستیم شما متبوع سازمان با همراستا سازمان یک ما ببین بدهم، را سواالتت جواب بگذار تهامی، آقای -

 .یدباش داشته دسترسی ما نظر مورد روندهای به توانیدمی چقدر تانپروژه اجرای با شما بدانیم خواهیممی فقط ندارد، قانونی غیر

 دشای! گرددمی سازمان در پایشان رد دنبال میثم حاج که هستند کسانی هااین پس. بود کرده انتخاب خوب را روندها یکلمه این

 :گفتم اشتیاق با چشم در چشم و کردم سرخط را رفتندمی طفره صورتش به کردن نگاه از که چشمانم! نه هم

 .است مرتبط شما کار به چقدر کارم ببینم تا هستند چی بفرمایید را نظرتان مورد روندهای این -

 ؟!کنیدمی کار دارید کی با دانیدمی شما -

 و گاهدست و دم حتماً نباشد پروژه دادن لو برای دلیلی من برای سیاسی پالک و محافظ اگر. گفتمی راست پرسید؛ عجیبی سوال

 معلوم نییع. نبود کنممی کار کسانی چه برای بشناسم کهاین برای دلیلی هم بزرگ آسانسور یک و ساختمان یک توی اتاق چندتا

 نقطه رینتحساس که بود گفته میثم حاج ؛... یا باشند جاسوسی اطالعاتی، ضد یا باشند اطالعاتی گروه یک هم میثم حاج تیم نبود

 حفاظت. برندمی دیگر جای به را ما خبرهای و کرده نفوذ ما بین که هستند افرادی حتماً. ماست خود بین اطالعاتی مرزهای و

  نکنند؛ بازی وارد را من کاش. است دیگری حفاظت هر از ترخفن خیلی اطالعات حفاظت اطالعاتِ

 کنیدیم فکر چرا شما محترم، آقای ببینید. شناسمنمی هم را شما نشناسم، را هاآن اگر! داده کار پیشنهاد من به که کسی اولین با -

 صریح قدراین توانید،می که هست امن قدرآن بدانید بهتر باید خودتان که دیگری چیزهای یا شنود لحاظ به من خوابگاه اتاق

 .بگذارم شما اختیار در چیزهایی راحت خیلی بتوانم منم و نمایید مطرح را خودتان یخواسته

. اشمب کرده خاصی مقاومت زندگی توی آیدنمی یادم کالً. کردمنمی مقاومت قدراین کسی برای یعنی. نبودم جدی قدراین عمرم توی

 قرار موقعیت توی آدم. خواهدمی را خودش هایمقاومت که سریالی و خطرناک هایهک مگر نیامده پیش مقاومتی موقعیت شاید

 ار من و است میثم حاج نیروهای از یکی آقا این دادممی احتمال که بود این برای مقاومتم یهمه! زندنمی که هاییحرف چه بگیرد

 :گفت یواش صدای با و خونسرد خیلی محترم آقای. است امن چقدر پروژه این بداند خواهدمی. کند امتحان خواهدمی

 .سالمت به. ببینیم دیگری جای را دیگرهم است بهتر پس -



 ایبر بیافتد، خطر به سوالش با پروژه بود ممکن. شد منصرف زود چون است حاجی همکاران از که گفتمی راست کنم فکر. رفت

 یگرد. گرفتم قرار فشار تحت خیلی کردم حس. شدنمی قانع زود قدراین وگرنه بوده هم او نفع به پروژه یعنی. شد منصرف همین

 زیادی یهدلشور ولی نه، یا ترسیدم دانمنمی. گفتممی کسی به باید. دارمنگه خودم پیش را جریانات و اطالعات همهاین توانستمنمی

 سوار .بیرون بروند خوابگاه از تا کردم چک را هادوربین. کردم تایپ اشتباهی را کلمه یک و لرزید تبلت روی دستم حتی. داشتم

 پارک ریدیگ جای سیاسی پالک ماشین شاید. نبود هادوربین برد در که پیچیدند جایی. نبود در دم ماشین. نشدند سیاسی ماشین

 که بود آن وقت وگرنه بود بسته درب. احسان اتاق سمت به رفتم و کردم باز را بودم کرده قفل سرشان پشت بیخودی که دری. کرده

 نگز گفتم. برگشتم! نه یا نکن فکر بهش کن ولش گفتمی هم موقع آن دانمنمی. کردممی خالص را خودم و گفتممی را ماجرا همه

 .شود بهتر حالم شاید مادرم، به بزنم

 ...«.بوق...بگذارید پیغام لطفاً هستم، کالس سر من»  -

 .زنممی زنگ بعد مامان، -

 خالصی یگرد بودم افتاده ون توی اگر. ترسیدممی بیشتر کردممی فکر ساعت نیم این ماجرای به بیشتر هرچه. گرفتمی امگریه داشت

 تا کردم کرف مدتی...« ندارم امنیت دانشگاه در من» نوشتم کیانی برای پیامکی. چطور بیاورند گیر را من دیگری جای اگر یا. نداشتم

 یچه و انداختم راه را کارم تعجب عالمت با سر آخر. انکاری استفهام یا بدهم خبر. تعجب عالمت یا بگذارم سوال عالمت جمله، از بعد

 انینگر دوباره ولی کرد بهتر را حالم دقیقه سه هم پیامک این. بفهمد را ماجرا تواندمی خودش حتماً گفتم. ندادم ایاضافه توضیح

 نکردم کرف بهش که همین. نکردم فکر بهش زیاد و کردم ولش. «نکن فکر بهش زیاد کن، ولش» بگویم خودم به شدم مجبور. برگشت

 .دادممی پر و بال موضوع ابعاد به داشتم خودم کردم حس. شد برطرف امنگرانی

 عدد هب توانممی را حروف کهاین به جمل، حساب به قم، به. کردممی فکر کیانی هایصحبت به داشتم و بودم کشیده دراز تخت روی 

 لعاتیمطا فرصت هم ارشد دانشجویان به مگر: »پرسیدمی تعجب و هیجان با حتماً که سعید به! مطالعاتی فرصت به کنم؛ تبدیل

 روندیم را مطالعاتی فرصت آدم و عالم یهمه: »گفتمی که پیمان به یا «؟!بابا خفنی خیلی بگیری، تونستی چطوری» ،«دهند؟می

 قم توی فقط نیست؛ دنیا جایهیچ گرفتممی یاد باید که علمی: »گفتم هاآن به هم من!«. قم رفته ما دوستِ استرالیا، و آمریکا و اروپا

 وجوستج به کردم شروع لپتاپ، پشت نشستم سیخ. «هست چیزی همچین بفهمد تا بگردد دنبالش هاسال باید دنیا شود،می پیدا

 شده شروع جدید ایپروژه انگار. دنبالشان بروم تا کردم یادداشت را کند کمکم توانستمی که کتابی تاشش اسم. هاخانهکتاب در

  .بود

 ،کاغذ و قلم با قبل هاسال. باشد داشته وجود چنینیاین علومی کردمنمی فکر. شدم دیگری دنیای وارد گرفتم که را هاکتاب

 به یدنرس برای هاییالگوریتم. اعداد به را حروف و کردندمی تبدیل حروف به را اعداد و داشتند کدنویسی. اندکردهمی نویسیبرنامه

 و ودب سنگین هاکتاب متن. است انبیا علوم هااین بود نوشته ؟!گیرندمی جادو را علوم این چرا دانمنمی. داشت وجود سواالت جواب

 و مکرد عادت بعد کمی ولی شدممی اذیت فهمیدنش برای اولش. بفهمم توانستممی زور به. خوردمی خاک دارد تاریخ الی که انگار

 کهاین نبالد نرفته یا کند، بازنویسی را هاکتاب این نبوده کسی. کردممی مراجعه نامهلغت به باید کلمات معنای فهمیدن برای فقط

 هک بوده تعمدی هم شاید. بیاید امروزی هایزبان به دیگر هایکتاب در متون این از بخشی یک الاقل تا دهد گسترش را علوم این

. دادندمی ار سوالم جواب خودشان که چرا داشتند، روح هاکتاب این از بعضی. برود که نخواستند جریاناتی یا. نرفته هااین دنبال کسی

 ربطی چه تبلت یکلمه باشد، داشته عالم به تواندمی ربطی چه هستند بشریت قرارداد که معانی و کلمات بود، این سوالم اولین

 بودند عتقدم حروفیه: »بود نوشته که کردم باز وسط از را کتابی خودیبی شد جدی وقتی سوال همین. باشد داشته تبلت به تواندمی

 داشتند عقیده این بر عالوه و شود او مسخر اشیاء همه بداند حروف خواص کس هر» و «باشندمی حروف به استوار اشیا همه که

 مستور فارسی حرف 61 ٔ  پرده در بود خواهد و باشد و بوده ازل از چه هر و معاد و مبدا و قیامت سر و احکام و قرآن اسرار ٔ  همه



 آن رجوه که صوت بزنیم دیگر جان بی چیز به را جان بی چیزی اگر. است صوت با هستی ظهور: است شده نقل حروفیه از. باشدمی

 .کندمی ظهور هاانسان در تنها نیز این و است کلمه صوت کمال. است اختیار و اراده روی از جانداران در ظهور این. کندمی ظهور است

 «.است حرف کلمه و صوت اصل این بر بنا است شده تشکیل حروف از کلمه

 ینا سراغ بودم رفته چه برای بود رفته یادم مدتی تا که شدم جذب آنقدر گرفتم؛ یاد جالبی درشت و ریز چیزهای هاکتاب این از 

 !چیزها

 مزبور و غابر ما علم که فرمودندمی نشان معجز بلسان السّالم علیه الصّادق محمّد بن جعفر الخالئق امام حضرت که مرویست نیز و ...

 او در که جامع جفر و أبیض جَفر و أحمر جَفر و است مشتهر و مذکور عالم در و مقرّ اسماع در نقر و منشورست هادل در نکت و

 کنید سؤال خواهید چه هر از شما پس است ما نزد در السّالم علیها فاطمه حضرت مصحف و است مذکور مردم الیه یحتاج ما جمیع

 .کالم این تفسیر از

 و درس تبیین و ظهور بحیّز این از بعد آنچه یعنى است یکون بما علم از عبارت غابر امّا: که فرمود سبحان ایزد ولىّ آن آن؛ از بعد

 قرن امّا و است الهام از عبارت ابرام و شبههبى آن قلوب در نکت امّا و بوده این از پیش آنچه یعنى است، کان بما علم از عبارت مزبور

 و مبینیمى را کرام طایفه آن أشخاص و شنویممى را ایشان کالم ما که است السّالم علیهم عظام مالئکه کالم و حدیث آن أسماع در

 مکان آن از االصباح خالق حضرت حکم به سالح آن و است الزّمان آخر رسول سالح آن در که ظرفیست از عبارت آن أحمر جفر امّا

 .ارایدبی انصاف و بعدل باشد محشوّ و مملوّ جور و بظلم کهآن از بعد را زمین و آید بیرون ما البیت أهل قائم کهآن تا نیاید بیرون

 خداى تبک باقى و داود زبور و التّسلیم و التّحیّه علیه عیسى انجیل و( ع) کلیم موسى تورات که ظرفیست نیز آن أبیض جفر امّا و

 .مضبوطست و مندرج آن در همگى گردانید مرسل أنبیاء و برسل سابقا که تعالى

 که جمعى نام و کلّیات و جزئیّات از و گردد حادث این از بعد چهآن جمیع او در که السّالم علیه زهراء فاطمه حضرت مصحف امّا و

 .است مزبور و مسطور آن در بالتّمام ساعت آن اقامت و قیامت قیام تا گردند پادشاه و مالک دنیا در

 گردد اپید که هر السّالم علیه طالب أبى بن علىّ بخطّ و العالّم ملک رسول بامالء است ذرع هفتاد آن طول که کتابیست جامعه امّا و

 ارش تا آنست در مذکور همگى میزان نصب و قیامت روز تا خلقان الیه یحتاج ما همه و گمان و شبههبى نمود عیان و سانح چهآن و

 .جلده نصف و جلده و خدشه

 شجلد که ها،کتاب این از یکی در. فهمممی را آن از بخشی یا بفهمم باید کردممی فکر و بودم شده ورغوطه معانی، و الفاظ این در

 این شاگردش برای استادی انگار ؛«کن استفاده جمل حساب از مطالب فهم برای» بودنوشته مانند، جدول و درهم خطوط از بود پر

 ای نداشته وجود زمان آن در فنی ویراست و علمی زبان. بود استادشاگردی یا شخص، دوم کتاب مخاطب نوشته،می داشته را کتاب

 تفادهاس ابجد حروف روش به نویسیبرنامه و معادالت از معنا برداشت برای که بفهماند خواستمی استاد. بوده همین داشته وجود اگر

 ؛«شد خواهند آگاه زودی به کردند، اختالف آن در که چیزی از بزرگ، خبر یک از کنند،می سوال چه از یتساعلون، عمّ» شود؛می

 اختالف آن در که «هستی عظیم نبأ آن تو علی ای و» کنند،می سوال علی از ده، و صد هم علی ابجد است، ده و صد ،«عَمَّ» ابجدِ

. بود وتراباب پدرمان کاش یعنی بودیم، خاک کاش تراباً، کنتُ یالیتنی گویندمی کافران سوره آخر تا کردند اختالف قدرآن و کردند؛

 .امّتیم این پدران تو و من علی ای فرمود که

 و کنی کار سوال حروف ابجد روی و بنویسی را سوال اگر که روشی برخوردم، ایپیچیده معادالت به تا بودم، بند مباحث این به

 ودب نادری هایهفته از تاپ،لپ پشت رفتم و برداشتم را کتاب. گرفتم یاد را معادالت رسی،می جواب به بدهی انجام را محاسباتش

 برنامه سراغ رفتم هانامه و هاپیام زیاد تعداد به توجه بدون کردم باز که را تاپلپ. امبوده تابلپ از دور به امدانشجویی زندگی در که



 امینویس کد توان تمام با را قدیمی هایالگوریتم. حروف به اعداد و اعداد به حروف تبدیل. کردم کدنویسی را ابجد حروف. امنویسی

 .افزارنرم و هابرنامه به کردم تبدیل

 کانال کی با من. شود قطع باید کدام و بماند باید کدام که بداند خواستمی نه، یا است حق جریانات این ببیند، خواستمی میثم حاج

 حق جریان این موج، این صدا، این پالس، این داده، این کنم، مطرح را سوال این که بود کافی فقط. بودم مواجه پارچهیک یداده

 توی ریختمی حروفی عالمه یک کردم،می تعریف حروف به که را اعداد ولی کنم، تعریف حروف به دوباره را اعداد بعد. نه یا است

 ینا قبالً بودم، کرده هم قبالً که کاری. کردم تبدیل رنگ به را اعداد همان و آمدم. بود عربی زبانش شد،می جمله هم اگر که صفحه

 هایروش به را بدهد توانستمی که عددی ترکیب هر و عدد هر. باشد معنادار توانستمی االن ولی نداشت خاصی معنای هارنگ

 .بیایند در نمایش به صفحه توی که کردم تبدیل رنگ هایطیف به مثلثاتی و احتمالی

 و یحیی و سعید و احسان به توجه بی بود، زده اتاق توی محترم آقای آن که هاییحرف به توجهبی بود، اطرافم چهآن به توجهبی

 روز صبح در کار ینتیجه تا پرداختم موضوعات این به هاساعت و روزها سیاسی، پالک به توجهبی و امدرسی تمرینات یهمه

 تماماً که تبلتم و بود آماده افزارم نرم بودند، آماده هاداده. شد دیده ام،دانشجویی دوران یچهارشنبه روزهای وسط ایچهارشنبه

 چیزی چه به دانستمنمی خودم. بود آماده هم آن! نه یا است درست. نه یا است حق که دهد نشان من به را هاداده تا بود شده تنظیم

. کردم اجرا را برنامه باشد؛ نیافتاده قلم از اینکته کردم مرور ذهنم در را برنامه شد، انجام که نویسی کد از حرف آخرین. رسممی

 سبز، و آبی هایحاشیه و نقاط. کردندمی تغییر دائم که هاییرنگ از پر هم، بر و درهم هایرنگ از شد پر صفحه. کردم باز را نمایشگر

 هچ نیست معلوم که هاییرنگ از بود پر صفحه این ولی بدهد خروجی سفید و سیاه رنگ دو باطل و حق داشتم انتظار زرد، و قرمز

  .دهندمی نشان را

 ینا بگویم میثم حاج به توانممی دیگر. است تمام کار دیگر که کردم فکر. شدم زده ذوق امآورده دست به خروجی یک کهاین از اول

 تریدک هایدوره در یا کنم اشنامه پایان یا کنم؟ منتشر کتاب یک شکل به را این من که دارد امکان. بفرمایید. شماست یپروژه

 اجح درد چه به رنگی صفحه این. «چی؟ که حاال خب» که رفت بیرون ذهنم از عبارت این با فقط خام فکرهای این نمایم؟ تدریسش

 جایی هارنگ تمرکز نقطه. فهمیدممی را هارنگ معنای خطا و آزمون با بایستی کند؟ کار چه این با داندمی حاجی خورد؟می میثم

 حوطهم دور محوطه، سمت رفتم. بودند تغییر حال در هارنگ کالً. احسان اتاق سراغ مستقیم. رفتم بیرون. است آن در تبلت که بود

 گاهی تنیدند،می هم در دائم رنگ هایطیف درهم، خطوط با ایزمینهپس. کردندمی تغییر هارنگ فقط نفهمیدم، چیزی. چرخیدم

 .شدمی باد و ابر صفحه

 توی ها،کالس سر حرم، مسجد، بیابان، کوه، خیابان، در. بگیرم عکس صفحه از و کنم نگاه را آن مختلف شرایط در گرفتم تصمیم 

 جا دقیقه بیست برای احسان اتاق توی را تبلتم عمدی یکبار حتی. کشدمی سیگار که کسی کنار اتوبوس، توی غذا، صف توی حمام،

 .است رنگی چه شنود رنگ ببینم خواستممی. بود روشن افزارمنرم هم و کردمی ضبط صدا پنهانی هم که گذاشتم،

 لیع راستی گویند،می راهرو در یا سلف در حداکثر آورند،نمی برایم باشد، سعید و احسان اتاق در تبلتم هم روز دو اگر دانستممی

. بود نهات احسان و بیرون بود رفته سعید. گرفتم را تبلتم و رفتم. شده گم هاکتاب کاغذ وسط احتماال حاال که بود ما اتاق تبلتت

 نگاهی یمن داشتممی بر میز روی از را تبلت داشتم وقتی. بفهمد ازش چیزی تا رفتمی ور التین مقاله یک با تاپشلپ پشت داشت

 سابیح و درست کار باهم بود قرار! گویینمی ولی کنیمی کارهایی یک داری علی،: گفت عادی و معمولی خیلی و انداخت تبلت به

 کنیم؟ شروع

 کردن اشاح بنابراین برده؛ بو کجا از نفهمیدم. بگویم چه احسان به دانستمنمی. پرسید آرام لحنی با که بود ایکننده غافلگیر سوال

 :گفتم. نداشت ایفایده



! حسانا نیست مهم. نگفتم چیزی که بود خودم به مربوط و تخصصی خیلی البته. کنممی کار نویسی برنامه پروژه یک روی دارم -

  .کنیممی هم حسابی و درست کار. نکن فکر بهش

 باشد، دهز هم حدس فقط اگر و نفهمیده چیزی شاید. کندنمی یا کندمی فکر بهش احسان دانستمنمی. بگویم چه دانستمنمی دیگر

 :گفت. زدمی حدس هم درست و پیچاندمش که زدمی حدس دوباره حتماً بزنم، دورش توانستمنمی که بود دقیق حدسش قدرآن

 .دهممی انجامش کند، قبول استادم. هستم پروژه یک دنبال منم. گفتم طوریهمین نیست، مشکلی نه! باشه -

 داشتم. ودب صفحه رنگ به نگاهم اتاق، به برگشتم. نکردیم یا کردیم کار باهم نیست مهم هم خیلی. بده ادامه را خودت کار یعنی این 

 نای کارم روزها. دهدمی نشان را چیزی چه دانستمنمی که تبلت صفحه پایین یدایرهنیم رنگ و کردممی فکر احسان هایحرف به

 رنگ معنویت، رنگ سمع، استراق رنگ. کردم یادداشت را هارنگ و گرفتممی قرار شرایط هر در و مختلف هایموقعیت در بود، شده

 رایب گرفتن دوش رنگ یحیی، کردن اتو پیراهن رنگ پیمان، با بگومگو رنگ هاشم، هایسوال به دادن جواب رنگ انداختن، تیکه

 ویت احسان وقتی بودند، نشسته و ایستاده اتوبوس در مردم که وقتی داد،می درس داشت استاد که هاییوقت رنگ حرم، به رفتن

 و زندمی را برتری گل منچستر وقتی، خورد،می چایی ولع با داشت سعید وقتی او، سر پشت صف دوتا من و بود جماعت اول صف

 کمیل دعای همه که وقتی شدند،می آب و خوابگاه سبز چمن روی افتندمی هابرف وقتی آمد،می تلویزیون سالن از فریاد صدای

 وقتی لتمتب صفحه رنگ یا شوممی رد بلند شاسی هایماشین هایبنگاه جلوی از وقتی رنگ. کردمی گریه نفریک فقط و خواندندمی

 هک کنفرانسی در حتی خورد؛می فرو را اشبقیه و... زیره که آیدمی اشگزیده دهان به چادر زیر از فروش زیره پیرزن یخفه صدای

 رنگ .کردم یادداشت را صفحه رنگ مذهبی توریسم گفتندمی زائر جای به که بار هر و کردم شرکت بود مشهد شهر وضعیت مورد در

 و ای و حا از پر صداهایی گوشم توی کردممی حس که وقتی رنگ یا گرفت،می خودش به آسمان آفتاب طلوع از قبل که هاییصبح

 فقط .چیست داندنمی کسهیچ و چیست دانینمی و ترسیمی آن از و شنید توانمی هاوقت گاهی فقط که صداهایی. شنوممی شین

 !چه یعنی صداها این داندنمی هم خودش که مشاوری. کن مراجعه مشاور به گویندمی

 هب بیشتر. شدندمی عوض و تنیدندمی هم در باد و ابر شکل به هارنگ. دادندمی نشان را خودشان معنای داشتند مختلف هایرنگ 

. بود خودم متس صفحه پایین همیشه هم رنگی یدایره نیم یک ولی کردمی تغییر بیشتر رنگ این. بود وسط که کردممی نگاه رنگی

 هم گاهی. بود سفید گاهی زرد، گاهی سبز، گاهی بود، خودم سمت همیشه. کردمی عوض را خودش جای تبلت چرخش با کمان این

 چه در و کجا در رنگی هر که بودم کرده یادداشت حال هر به. آمدمی در ارغوانی یا بنفش مثل چیزی و تنیدندمی هم در هارنگ

 انیکی به که دارم چیزی حتی. دارم دادن نشان برای چیزی حاال. میثم حاج پیش بروم که است آن وقت کردم فکر. امدیده شرایطی

 در و قم ومبر بتوانم شاید حتی. کرد تدریسش نویسی برنامه یپیشرفته هایدوره در بشود که چیزی. ناب یپروژه یک. کنم ارائه هم

 ایکده و نویسیبرنامه از هم جلسه آخر تا. علم این مدح به کنم شروع جلسه اول و بزنم حرف ابجد حساب از غریبه، علوم خارج درس

 .میثم اجح با هم باشم داشته مالقات دکتر با هم گرفتم تصمیم. کنند تشویق همه احتماالً بعد و نفهمد چیزی کسی که بگویم آن

  

 یازدهم فصل

 حتی. دبو پوشیده همیشه که اسکی یقه پیراهن همان با. نبود دستش شالگردنش. خوابگاه سمت به رفت و شد رد کنارمان از مجدی

. دش رد احسان و من بین از. گشتبرمی داشت او غذاخوری رفتیممی داشتیم ما کهوقتی. نداد هم سالم جواب. نکرد هم سالم باراین

 وضیحت بتواند سعید تا بیاندازد فاصله بینمان قدرآن مجدی و ما هایقدم تا ماندیم منتظر همه! نگید هیچی: گفت یواشکی سعید

  :گفت سعید. بدهد



 !افتاده که اتفاقیه. نیارید روش به نگید، چیزی -

 شده؟ چی مگه -

 ؟!خبرنداری -

 !نه -

 هم یزیاد تعداد بودند، هایشانغرفه در همه. رودمی دبی نمایشگاه به ایرانی تیم با مجدی که کردن تعریف جزئیات با کرد شروع و

 اورهاید صهیونیست یکی و انگلیسی یکی آمریکایی، دوتا. آیندمی داوری تیم آخر روز که بود ایران اختراعات و هادانشگاه مال غرفه

. نیست مشکلی جاشاین تا. بردند خودشان با داوری یا بررسی برای و گرفتند را مخترعین هایطرح و هانقشه و آمدند. بودند نمایشگاه

 ختراعا فقط و نشدند برنده کردند شرکت نمایشگاه در اختراعاتشان قوای تمام با که هاایرانی که نیست مهم خیلی هم این حتی

 نفر یک توسط مجدی اختراع بعد، هفته یک که جاستاین مشکل. کردند اعالم مسابقات یبرنده را لهستانی کودک یک یمسخره

 خودش هک چیزهایی با حتی یا. است او طرح مختص فقط داندمی مجدی که جزئیاتی با حتی. شودمی ثبت آمریکا در تبارانگلیسی

 بودیم غذا صف در ما کرد تعریف که را ماجرا. ندارد خارجی وجود ساخته که دستگاهی در و دارد وجود طرحش در فقط دانستمی

 گویندیم شده، مشکل دچار ثبت برای او و خواستهمی اختراع یامتیازنامه او از بگیرد پذیرش خواستهمی که دانشگاهی: گفت سعید و

 رفتن رایب تالشش هاسال. شد آب بر نقش اشزندگی هاینقشه تمام یعنی. است رسانده ثبت به را اختراع این دیگر یکی شما از قبل

 .شد نابود تقریباً درسش اتمام و خارجی دانشگاه یک به

 نسبت تمثب واکنش یک حتی یا یحیی حرف به توجه بدون احسان! رفت که دبی گفت، یحیی. بود موضوع این از صحبت غذا میز سر

 :گفت او حرف به

 .بود مشکوک هم اول از نمایشگاه این فهمیدیم،می باید -

 احسان؟ چطور -

 کهنای به برسد چه دهد نشان علمی را خودش بخواهد که نیست کشوری دبی نداشت، نقل و حمل و اسکان بابت ایهزینه ببین، -

 حضوری هااروپایی و آمریکا و ژاپن چرا بود اختراعات المللیبین نمایشگاه اگر. کند برگزار اختراعات نمایشگاه نمادین صورت به بخواهد

 نمایشگاه تازه،. بودند آورده اختراع عنوان به درهم خط و کاغذ چندتا فقط نبود، هم نوشابه نی یک حد در حضورشان نداشتند؟

 .کردند جمعش روزه دو که باشد روزه چهار بوده قرار نمایشگاه این. نیست روز سه از کمتر وقتهیچ

 اختراعات؟ کشیدن باال برای بود نقشه همه هااین گوییمی یعنی -

 هایشگاهدان از چندتا و اصفهان و تهران فردوسی، تکنیک،پلی صنعت، و علم شریف، دانشگاه از که هاییطرح این علی، ببین! بله -

 اهمیلیون بخرند بخواهند را کدام هر. خوارزمی ملی جشنواره از قبل ماه دو دقیقاً. بود ایران سال اختراعات هایغول واقعاً رفت دیگر

 رکتش مدرک چندتا و هادانشگاه همه به اطالعیه و زدند نمایشگاه دالر هزار چند با و آمدند ساده، خیلی. کنند خرج برایش باید دالر

 .آمده دست به اختراعات این از که کاالهایی خریداران صف توی برویم باید خودمان و. بردند را همه. تمام و نمایشگاه در

 هشب و کنید ولش بگوید اشجمله آخر خواستمی دلم. بودم ندیده برافروخته قدراین را احسان تاحاال. بود ناراحت جوری بد احسان

 :گفت سعید. نکنید فکر

 دونی؟می کجا از را هااین تو احسان -



 .نیست مهم دیگه، دونممی -

 چی؟ کنند شکایت اگر -

 تیاینترن نامثبت در شما و کرده برگزار نمایشگاهی خصوصی شرکت گوید،می کنی شکایت کس هر به است، معلوم خب چی؟ -

 شتندنو ایهام با و ظرافت با را توافقنامه متن قدرآن و. است شریک اختراعات معنوی حقوق در نمایشگاه که کردید دیجیتال امضای

 هک نیست مهم و! نوشته التین حروف با رویش که مدرکی و خواهندمی را دبی مجانی سفر فقط همه و شودنمی متوجه کسی هر که

 !معتبر یعنی است انگلیسی که همین نکرده، امضا را پایش معتبری نهاد هیچ

 :فتگ پیمان. است رنگی چه احسان عصبانیت رنگ ببینم تا احسان غذای ظرف کنار گذاشتم را تبلتم. بگویم چه بودم مانده

 این کند رکتش نمایشگاه توی نشده ثبت اختراع که دادندنمی اجازه هاآن اگر. دارند تقصیر که هستند ما مسئولین این دیگه، ببین -

 .افتادنمی اتفاق

 ارخانهک هیچ به را هایشنقشه و گذارندمی احترام هم را شده ثبت اختراعات ؟!نیستند دزد هاآمریکایی یعنی پیمان، آقا: گفت احسان

 ثبت هب که اختراع این. افتدمی راه خودرو بازار در نانو گیر ضربه هایژل از بازاری چه ببین حاال! فروشندنمی کشورشان در تولیدی و

 !شده استفاده موتور جنرال در ایژله فنرهایکمک جدید نسل نیامد خبرها توی فردا اگر! رسیده

 ندانشجویا. گوییممی چه ما ببینند تا بودند شده گوش بودند هم میزمان سر که ایغریبه نفر دو که بود شده گرم چنان بحث

 سشانح. بشویم هااین مثل ما بشود کی هستند، علمی چقدر هااین حالشان، به خوش گویند،می خودشان به حتماً بودند، کارشناسی

 .هستیم خفنی خیلی هایآدم ما که کنندمی حس. کنممی درک را

 توی اتاختراع المللی بین نمایشگاه که است ساده خیلی این. فهمیدندمی باید ما مسئولین گه؛می راست هم پیمان: گفت یحیی

 .است عجیب ندارد گذاشتن نمایش به برای اختراعی هیچ که کشوری

 شگاهینمای هیچ پاکستان، توی نه عراق توی نه ترکیه، توی نه. است ساده خیلی ببین: گفتمی بود شده ترآرام کمی که احسان

 نمایشگاه یزینهه شرکت آن نیست نیاز دیگر کند، صحبت عربی هایشاهزاده این از یکی با و بیاید آمریکایی یکی کافیه فقط. نیست

 .بزند تیغ را کشورها این کلی نمایشگاه داوری و برگزاری بابت تواندمی حتی بدهد، را

 کی بلکه نه که جهان علمی یجامعه که این از داشتم، انتظار. بدهد خاتمه بحث به توانستنمی غذا شدن تمام از بهتر چیز هیچ 

. بودن هاظرف ته غذایی هیچ ولی باشد شده کور اشتهاشان همه گذاشته ما هایدانشگاه سر بزرگی کاله چه شده، فالن فالن شرکت

 ندگیز سمت به افتادیم راه و دادیم بدنمان به چرخشی بودند، کرده مهمی خیلی بحث که دانشجوهایی مثل و شدیم بلند میز سر از

  .دانشگاه و علم و

 رایب فقط را مانعلمی هاینامهپایان و هاپژوهش و مقاالت سخاوتمندانه چقدر و متواضعانه چقدر که کردممی فکر این به فقط راه در 

 نیاد علمی زبان به ترجمه برای تازه دهیم،می قرار دیگران اختیار در باشیم داشته المللی بین محافل در مقاله چاپ مدرک کهاین

 هادشمنی ندارد، راهی سیاست ندارد، وجود مرزی و حد علم، جهان در که دهیممی شعار. کنیممی خرج و کنیممی صرف وقت کلی

 علمی هایکرسی بعضی در تواندمی ایدئولوژی فقط و ندارد راه هم ایدئولوژی گویندمی هم سکوالر روشنفکرترهای حتی ندارند، راه

 .داریم تفاهم هاآن عملیِ زبان با حداقل مغرض جهانِ با که خوشحالیم چقدر و گیرد؛ قرار بررسی مورد

 غذاخوری کنار یباغچه توی بودم خورده هرچه کنندمی چاپ التین مقاالت که کسانی و اساتیدمان تواضع همه این از خواستممی 

 تدریس همان به و شدم؛ منصرف. کنم مقاله را خودم یمحرمانه تحقیقات خواهممی که هستم احمق چقدر افتاد یادم و بیاورم باال



 مقاالتی شده هم پاراگراف یک اگر دانشکده توی جورایی یک همه که پژوهش یهفته توی توانممی. شدم راضی ذهنم توی خیالی

 ایجالیجن یارائه خالی، هایکنفرانس سالن و علمی رکود این در شاید. کنم ارائه کردم کار که موضوعاتی به راجع منم کنند،می ارائه

 مجبور ای بخواند، فارسی زبان به را مقاله و بیاید بگیرد یاد را علوم این خواست کسی اگر تا دهمنمی کسی به ترجمه یاجازه. بشود

 اگر .ماندمی خودمان پیش علم نرفت، آن دنبال کسی هم اگر. برگرداند خودش زبان به را آن یکلمه به کلمه گوگل، مترجم در شود

  .کندنمی استفاده سوء هم کسی الاقل کنیمنمی استفاده ما

 قصین و ایراد و مشکل اگر که میثم حاج نه و باشد کیانی دکتر داند،می را من علمی دستاورد موضوع که کسی اولین دادم ترجیح

 هب را من بود، نکرده معرفی هم را خودش که محترم آقای آن. بدهیم حاجی تحویل ایرفته و شسته کار و بگوید را آن دکتر داشت

 و ندارند خبر یکدیگر کار از چرا هستند راستا یک در هردوشان اگر! خوبه آدم میثم حاج یا بود ماجرا یخوبه آدم او آیا. واداشت فکر

 این اردو را من که بود کیانی. بگویم کیانی به را هااین دادم ترجیح حال هر به. بشوند عمل وارد خودشان و کنند هزینه شدند مجبور

 .کند درست را قضیه باید هم خودش پس کرد؛ ماجرا

. مراجعین ایبر بود داده وقت کیانی، فردا. شدند اتاقمان وارد سعید و احسان یحیی، که کردممی نگاه را کیانی یبرنامه داشتم اتاق توی

 به کالس قبل وقت اول صبح حتماً. کنارشان آمدممی لپتاپ پشت از باید. داشتند کار من با کهاین مثل. «دفتر در حضور» ساعت

. وانندبخ درس باهم داشتند برنامه یحیی و سعید کهاین مثل. کنند عوض را جایشان خواستندمی احسان و یحیی. زنممی سر دکتر

 وقمش و ذوق. راحتم منم راحتند هاآن که هرطور نیست؛ مشکلی من لحاظ از که گفتم بهشان. کنند جلب را من موافقت خواستندمی

 اب امنویسیبرنامه و اطالعاتی کارهای یادامه شودمی سخت چقدر که کردممی فکر این به. کردم پنهان احسان آمدن به نسبت را

 اتاق هم من با خواستمی که حاال ولی نروم اتاقشان بود کافی فقط نگویم احسان به چیزی خواستمنمی وقتی قبالً. احسان حضور

 وسط کهاین هم و بود چشمش جلوی آمدهایم و رفت بود، من کارهای و هابرنامه توی چشمش دائم هم بود؛ سخت خیلی شود

 سر من که کردمی عادت باید احسان شاید. بزنم حرفی میثم حاج و پروژه از خواب توی یا بگویم، چیزی بود ممکن هایمصحبت

 .کنم قطع را حرفم جمله، وسط کهاین یا و کنم عوض را موضوع بعد و کنم باز را صحبتی

 اگر شود؛ ناراحت یحیی بود ممکن کردم،می اعالم را خودم موافقت اگر. ندادم بروز خودم از چیزی هااتاقیهم رفت و آمد بابت از

 هانآ. ندارم مشکلی اصالً و گذارممی احترام شانتصمیم به که دادم نشان. شود ناراحت احسان بود ممکن کردممی اعالم را مخالفتم

 وضع خوابشان جای که همین کنند، عوض را هایشانتشک که بود این کار اولین. بدهند انجام را اتاق کردن عوض مقدمات تا رفتند

 .است وا خواب جای نفر هر مالکیت مالک و است خوابگاه جااین. بیاورند را وسایلشان بقیه باید فقط و شده عوض اتاقشان یعنی شد

 لپتاپ یصفحه روی مختلف هاینقطه سبز، نارنجی، قرمز، سفید، هایرنگ برهم، و درهم خطوط. کردم مشغول هاعکس به را خودم

. است شده گرفته صفحه از عکس این کجا در بودم نوشته عکسی هر روی. شدمی زیاد و کم شعاعش که صفحه پایین یدایره نیم و

 ریزهایش و خرد یهمه برد،می را وسایلش داشت یحیی همچنان. بدهم نشان کیانی به تا کردم آماده فایل یک توی را صفحات این

 لوسای از پر کارتن یک با که بار هر. بردمی را هاآن دهد انجام انتها تا را کاری است مصمم که کسانی مثل و کردمی جمع دقت با را

 روز هر دانستممی. شودمی شروع من زندگی در جدیدی دوران دارد انگار که دادمی دست من به حس این رفتمی بیرون اتاق از

 اشخوابگاهی زندگی تمام داخل، آمد ساک یک با احسان. نکردم فکر حس این به زیاد. داشتم خداحافظی حس بازم ولی بینمشمی

 تریک رفت گذشت، که ساعت نیم. بیاورد را تاپشلپ تا رفت. آورممی بیرونش بعداً گفت. کمد توی گذاشت. بود داده جا آن در را

 سیاست بشر این. کرد صدا هم را پیمان. کرد دعوت چایی به شانسابق اتاق در را همه و گذاشت اجاق روی آشپزخانه توی را آب

 باًتقری پیمان آمدن با. کرد را کار این شود رفع همه خداحافظی حس کهاین و جدید اتاق با یحیی گرفتن انس برای. دارد عجیبی

 .بود شده عادی هاجاییجابه موضوع



 دانشجوی یا ایمبچه ما مگر. بود لوس خیلی حرکت این. دانشکده رفتیم جاهمان از و غذاخوری رفتم جدیدم اتاقیهم با صبح،

 جوگیر ؛ندارد شخصیتی همچین هم احسان البته برگردیم؛ باهم و برویم باهم شدیم اتاقی هم که حاال بخواهیم که بودیم کارشناسی

 از حال این با. است تودار و گرادرون هایشخصیت آن از است؛ ترخوشحال و ترراحت خیلی تنهایی کنممی فکر گاهی حتی نیست؛

  .برگردد من با بتواند و باشد شده تمام کارش شاید بزنم، زنگتک بهش دانشکده از برگشتن موقع که خواست من

 حتی و روممی دیدنش به دیر به دیر چقدر که کرد گالیه. گرفت تحویلم. شدم خوشحال نرفته استاد پیش کسی من از قبل کهازین

 بوده من از اشتباه اصالً نه، یا است بدی کار رفتن دیر به دیر دانستمنمی چون نکردم؛ عذرخواهی. ندارم فعالی حضور هم کالس سر

 یلیخ دستاورد به مطالعات این تبدیل و بودم مشغول مطالعات به که بود مدتی کهاین به آوردن؛ دلیل به کردم شروع سریع. نه یا

 برایش ار پروژه پیشرفت خواهممی گفتم. نداشتم دیگر جای و دانشکده در فعالی حضور مدتی و شدم متمرکز همین برای. بردمی کار

 که ایکوله توی از را تاپملپ شد، تمام که تشریفات. هستم ایشان راهنمایی نیازمند که کردم اشاره بیشتر احترام برای و کنم تشریح

 جلوی دبیای و کند حرکت خودش جای از باید که فهمید استاد. کردم باز اتاقش مبلی جلو میز روی. آوردم بیرون بودم گذاشته کنارم

 اشتگذ و برداشت را کوله خودش حتی. نشست من کنار آمد همیشه از ترقبراق خیلی و شد بلند گذاشت، کنار را عصایش. میزش

 کردم باز را هاپوشه. نکردم فکر بهش. نشستم استاد کنار در که کردم هول کمی. من روبروی بنشیند داشتم انتظار. دیگر صندلی روی

 .شود تمام توضیحاتم تا نیاوردم را ایمشاهده قابل چیزهیچ ولی

 علومم برای بعداً شاید. نبود الزم. نگفتم چیزی قدیمی متون دشواری از. شدم رد ازش خالصه خیلی گفتم، مطالعاتم و جستجو از

 اتاق یرونب و شد بلند. بود جالب استاد برای جااین تا. کردم تبدیل ابجد به را همه که روشی به کردم شروع. بگویم کار سختی شدن

 هم من. کردند معرفی برایم را داده هایکانال چطوری که گفتم جزئیات با. بدهم ادامه خواست. بست را اتاق در و انداخت نگاهی را

 را هاحرف این یهمه که باشد کسانی معدود جزء کنممی فکر. آمد خوشش. شد خوشحال خیلی. کردم پارچهیک را هاآن چطوری

 اجیح گفتم وقتی داد،می گوش هایمحرف به داشت توان تمام با ریخت،می رویش و سر از اشتیاق بود، شده گرد چشمانش. فهمدمی

 ارانگ ؛!«نویسی برنامه در باطل و حق: »گفت لب زیر. زد لبخند کنم مشخص برایش را شنودها بودن باطل یا حق من خواستمی

 به کردم شروع و کردم اشاره جَفر علم به. بدهم ادامه خواست ازم. شودنمی که بود این منظورش یا. بود کرده مسخره را حاجی حرف

. رسدیم جواب به سوال از کدنویسی با که امرسیده روشی به گفتم بهش آشناست، ادبیات این با گرفتم فرض موضوع؛ کردن باز

 وبیخ هایجواب به هاعامل سیستم این باالی سرعت با و نوشتم را اشبرنامه من ولی شدهمی انجام دستی قدیم زمان در کدنویسی

 مشچش مردمک االن کردم حس که بود شده گرد چشمانش قدرآن دیگر گفتم بهش که را رنگ به کردن تبدیل ابتکار. رسیدیم

 ایایرهد صورت به صورتش جلوی را هایشدست حاال بود، وقار و شخصیت با قدراین که استادی. کردمی تحسین دائم. افتدمی بیرون

 رنگی هایداده ترکیب به هنوز! اگزایتینگ ایتز! اِکسِلِنت عالی، خیلی احسنت،! بله! خُب! خُب: گفتمی اشتیاق با و دادمی حرکت

 برد وایت روی را مراحل این گفت. دستم داد و برداشت میزش روی از ماژیک شد، بلند: کن صبر گفت که بودم نرسیده صفحه توی

 ییشهش از بیا. نیاوردند هنوز بیاورند بزرگتر یکی و کنند عوض بردند گفت ندارد، بردی وایت دید. کرد نگاه را اطرافش. کن رسم

 با یشهش روی و بودم ایستاده که من به و نشسته مبل یلبه بود گذاشته پایش روی را دستش کیانی. کن استفاده هاکتاب کمد

 رقش تیآی محور- کیانی دکتر و استاد شدم من االن کردم فکر که وقتی. کردمی نگاه دادم،می شرح برایش را پروژه مراحل ماژیک

 مکث میک نشستم بعد شدم، خم. انداختم عمداً شاید افتاد، شاید... نیفتاد دستم از قلم. افتاد دستم از قلم من، دانشجوی شده -کشور

  .دادن توضیح به کردم شروع دوباره و شدم بلند بعد. آمدم ترپایین استاد از بخوابد، بادم تا کردم

 تتبل یصفحه توی را پیرامونم یحوزه یهمه گفتم که بود وقتی ماجرا اوج. بودم گرفته گُر هم من استاد شوق از. بودم شده گرم

 فتهر باال مقداری هم صدایم و رفتمی پایین و باال هایمدست که بود موقع آن. باطل یا است حق که بود این محوری سوال. بینممی

 زا هاییمثال گفتم، را بودم گرفته مختلف جاهای از که هاییعکس ماجرای. باشم داشته خوب فرود یک باید حاال کردم حس. بود

 ولی! له ای شدم باد دانمنمی. شد خیز نیم استاد نشستن موقع مبل، روی برگشتم. ببینیم بیا گفت دکتر. زدم برایش هم شرایط



 ویر از را بودم نوشته و فهمیده که جزئیاتی. هاعکس تمام اسالیدی نمایش به کرد شروع تاپلپ زدم، را فایل رمز. کرد امشرمنده

 .کشید طول ساعتی دو کنم فکر. کند حوصله آخر تا کردمنمی فکر. خواندممی صفحه

 بعد. ودب گذاشته منتظرم. بود کرده سکوت. گشتمی بر و رفتمی. رفتمی راه من جلوی داشت کیانی دکتر و بود شده تمام هاعکس

 بود من یدیرینه آرزوهای از یکی این. ببری پیش جا این تا را پروژه توانستی که خوشحالم خیلی. ببین تهامی؛ آقای: گفت مدتی از

 حرف یاد تگف دکتر نگذاشته؛ برایم فرصتی تحصیل و تدریس خودم، کارهای این وقت هیچ ولی بیاورم در سر علوم این از بتوانم که

 !بدان هم را ایمانیان حکمت یونانیان؛ حکمت تاچند: افتاده بهایی شیخ

 ایشعص کردم، فرض رقصیدن حین در را کیانی! داده دست رقص حالت من به پرداختی کار به خوب قدراین که این از ببین: داد ادامه

. بود اردخنده خیلی. زندمی باال را کتش یلبه باد و رودمی اتاق دیگر طرف به چرخش و خیز با اتاق طرف یک از دائم و گرفته باال را

 .راه اون به زدم را خودم ولی گویدمی را هاحرف این و شعف و وجد عرفانی، رقص دانممی. کنم پنهان را لبخندم نتوانستم

. ستا عجیبی چیز این! شدی ستاره یک توی ماست دانشجوهای بین که علمی حالیبی و رخوت توی بگویم، خودمانی علی، ببین

 که حاال ولی. باشد داشته جواب ایپروژه چنین نداشتیم انتظار حاجی و من اصالً راستش. نفهمد را این کسی هر است ممکن البته

 .ندهی ادامه است حیف رسیدی جااین تا

 کردید؟ تعریف را پروژه پس چرا باشد داشته جواب نداشتید انتظار اگر! ببخشید -

 وعموض این به راجع بعداً! شدی نزدیک هم حلش به شما بود، پروژه یک خودش موضوع طرح اصالً ببین. است دیگری موضوع این، -

 .زنیممی حرف

 از چیزی حاجی شاید. دهدنمی ما به را چیزی هارنگ این و خطوط این ببین،: گفتن به کرد شروع بعد، و جایش سر برگشت دکتر

 باطل و تاس مطلق حق که جایی کنی؛ تردقیق را آزمایشاتت باید کنی، کار هااین روی بیشتر باید. بیاورد در سر نتواند موضوع این

 هب راجع دارم دوست. هستند کدام به مربوط ببین را هارنگ کن، چک را همه مطلق الکترومغناطیسی امواج و مطلق سکوت مطلق،

 هیبد تحویل را پروژه شد الزم بده، ادامه کارت به شما. دارم او با هم دیگری هایحرف. کنم صحبت حاجی با شخصاً پروژه، پیشرفت

 یهحاش خیلی. کنیم اثبات چطوری را علوم این قطعیت دانمنمی فقط. کن کار موضوع این روی شما، حداقل ولی دهممی خبر تو به

 !دارند کار جای خیلی علوم این و هاروش این. باشد داشته وجود تواندمی روش این به نسبت ایراد و

 هاآن یمهه ندارد؟ ابهامی ینکته و رسیده خود یقین انتهای به علوم کدام کنید؟ ثابت توانیدمی را علوم کدام قطعیت دکتر؛ آقای -

 .شدند وصل هم به هافرمول با که هستند هاییداستان

 :گفت و کرد مکث جااین دکتر

 «.است درست. ندارد مطلق قطعیت علمی هیچ. است همین جواب بهترین! بله»  -

 .کنم صحبت خواستممی. زدم شما به که پیامکی به راجع فقط استاد، -

 .بفرمایید -

 خوابگاه ویت ولی زدم دورشان کردند، کمین سیاسی پالک ماشین و محافظ تا دو با نفر یک کهاین گفتن به کردم شروع کیانی برای

. ستا اصل جریان کدام. انداختند شک به را من که جاستاین مهم. نیست مهم برایم هااین که گفتم شجاعانه. کردند صحبت من با

 حاج معلوم کجا از. نیست کدام و است نظام با کدام است، دولت با کدام نیستند هم با اگر ندارند؟ خبر هم از چرا اندباهم همه اگر

 ؟!بده آدم آقا آن و باشد خوبه آدم میثم



 ردمک تردید! بده را ترتیبش حاجی گفتم دادی را پیام وقتی از و داریم را شما هوای ما امنیت، لحاظ به گی؛می راست گفت دکتر

 :گفتم. امنیت به یا گشتمی بر من به «ش» ضمیر

 !ندیدم چیزی من ؟!کنندمی چیکار دقیقاً یعنی -

 .بلدند را خودشان کار ببین؛ -

 باطل یا است حق حاجی بفهمی توانیمی! داری ابزار تو دیگر هستند، حق کدام کهاین تردید مورد در ولی: حرفش یادامه به برگشت

 و ادارات خود فضای حفاظتی و امنیتی فضاهای ترینسخت از یکی ببین. شماست با حق! نه: گفت و شد جدی دوباره و. خندید و

 عاتیاطال فعال نیروهای بین جاسوسان درصد. همانجاست جاسوسی ضد و جاسوسی لحاظ به جا ترینشلوغ چون. است اطالعاتی مراکز

 بنابراین. دهستن اطالعات حفاظت حراستِ مسئول که هستند نیروهایی اطالعاتی نیروهای قویترین و است بیشتر جاها سایر به نسبت

 .گویممی هم شما به رسیدم قطعیتی به اگر و کنم پیدا توانستم اگر را آن جواب. است درست شما تردید

. همیدمنف را منظورش. بیاورد من برای قاطع دلیل تواندنمی یا کند؟می بازی کسی چه زمین توی دانستنمی هم خودش استاد یعنی

 راحت المخی درسته کارش میثم حاج بود گفته اگر. بیرون آمدم استاد اتاق از بود ترپیچیده سوال صدتا از که جوابی با. نپرسیدم و

 اگر که بود شده سرحال قدرآن کنممی فکر داد؛ دست محکم من با آمد، در دم تا. بود کرده شک هم دکتر خود ظاهراً ولی شدمی

  .گذاشتم تنها خوشش حال با را کیانی. کردمی هم بغل را من رفتم،نمی بیرون سریع

 هدانشکد شمالی در دم که زد پیامک. زدم زنگتک احسان به هاشم، با کردن صحبت حین در کالس، بعد رفتم، کالس ساعتی دو

 درس دکتری دانشجوهای به را کردم پیدا خودم که هاییکلک و هک مباحث داشتم، دوست همیشه: گفتم بهش راه توی. ایستاده

 وصیخص طور به حسابی و درست تمام استاد یک پروفسور،فول یک به داشتم کیانی دفتر توی امروز احسان؛ کن فکر ولی بدهم؛

 .دادممی درس

 ار فکرش آرزو آن دیگر رسدمی هایشخواسته و آرزوها از یکی به وقتی آدم: »گفت بدهد، نشان خاصی واکنش کهاین بدون احسان

 به. کند نگاه ماجرا به زاویه این از نداشتم انتظار «دهد ادامه راهش به تواندمی بهتر وقتآن. کندمی رهایش دیگر کند،نمی مشغول

 هایویژگی به راجع آیدمی ،...  و! بریده دکتر کف حتماً خفن، اِیوَل، بابا بگوید، یا! گفتی چی دادی، درس چی: بپرسد کهاین جای

 .است جالب من برای نشدنش جوگیر همین. کندمی صحبت آرزوها و آمال اخالقی

 رنگ عنیی کند، سمع استراق تا احسان اتاق توی بودم گذاشته که بود گرفته خودش به وقتی شبیه حالتی و رنگ تبلتم صفحه

 کجا نونمج و لیلی دوتا شما: گفت که آمد سر پشت از سعید صدای که بودم فکر این توی. بود گرفته خودش به وایسادن گوشفال

 ؟!رویدمی

 :گفت و برگشت احسان 

 !موالنا و شمس! پسر چیه مجنون و لیلی -

 ؟!کدوممنونه شمس: گفتم احسان به ؟!تابلوییم ما قدراین یعنی

 .بیخیال! کن ولش -

 رفتمی داشت هم سعید. شدم خیالبی و کردم ولش! وارهان: گویدمی هستم؛ شمس من گویدنمی وقتهیچ شمس دونستممی

 زا یکی چمنقله. کنیم نامثبت برویم کرد اصرار. خواند سعید را چمن قله اردوی یاعالمیه خوابگاه در دم. شد همراه ما با. خوابگاه

 لاو باشند داشته جهان یا کشور بلند هایقله به صعود خواهندمی که کوهنوردهایی بعضی که بود مشهد اطراف معروف ارتفاعات



 دارم کار که کردم مقاومت اولش. نیشابور ارتفاعات تا روندمی هاکوه همان الیالبه از هم هابعضی جا،آن روندمی تمرینی چندباری

 به متفاوتی رنگ بتواند تبلتم شاید. نباشد الکترومغناطیس امواج چمنقله اطراف شاید گفتم افتادم مطلق امواج یاد به که بعد ولی

 .بیاید گرفت تصمیم من از بعد هم احسان نام،ثبت رفتم سعید با همین برای. بگیرد خودش

 من (امنیت) ترتیب چطوری همکارانش و میثم حاج ببینم کردممی چک داشتم ها،خوابگاه هایدوربین توی بودم افتاده دوباره شب

. شدبک کشیک مسیر توی یا هاخوابگاه توی که شدمی دیده محترمی مورد نه بود، شده اضافه احدی حراست ماموران به نه. اندداده را

 نم از بعد یا قبل که نبود دیگر کسی بود، همراهم صبح که احسان از غیر به. کردم چک هادوربین یحافظه از را خودم تردد حتی

. اندکرده تمام را کار حراست به ابالغ و نامه یک با یا شومنمی متوجه من که است درست کارشان خیلی یا حتماً: گفتم خودم به. بیاید

 ستنی هم کسی و الهدی؛ التبع من علی والسالم! گیرد صورت بیشتری یمداقه با ترددها کنترل ؛...محترمِ حراستِ محترمِ ریاستِ

 و کندمی پاراف محترم ریاست را نامه بعد ؟!شودمی هدایت کرد کنترل را ترددها کسی اگر است، کجایش نامه این هدایتِ بگوید

 از یدانشجوی کارت اگر که شیشه پشت زنندمی صادقانه هم هاآن و ها،نگهبانی یهمه برای فرستندمی و گیرندمی کپی تاییچهل

 حتماً بعد هب ازین ولی برو را دفعه این! ببین: بگویند و کنند اشاره برگه به نداشت دانشجویی کارت آقا آن و خواستند محترمی آقای

 .شود کنترل تردقیق باید ترددها که چرا بیاور کارت

 لق،مط نور حرم،. کنم صفر را متغیرها و بروم که نرسید ذهنم به دیگری جای هیچ حرم و صحرا و کوه از غیر به پروژه، سر برگشتم

 و امواج و مردم از که جایی به کوه، به بروم اگر زدم حدس. باشم داشته خوبی دستاوردهای باید گنبد زیر احتماالً مطلق، حق یا

. کردممی فکر دکتر هایحرف به داشتم. بفهمم خطوط این از چیزهایی بتوانم هم جاآن شاید باشد؛ بکر که جایی باشم، دور هاساخته

 فردا: »آمد پیامک. رفتمی ور التینش یمقاله یادامه با داشت که احسان به. دیگر چیزهای به علمی، هیئت اعضای برای تدریس به

 تماًح. زدندمی حرف میثم حاج با مختلف مسائل به راجع داشته شب موقع این تا انگار که بود کیانی. «حاجی پیش برو 21 ساعت

 .زندمی پیامک کوثر بلوار توی کوهی باالی از هم االن

 مسیرمان جایی یک تا اگر. حرم روممی دارم من: گفت احسان که کردممی عوض لباس داشتم کمد در پشت همیشه مثل بود، ظهر

 .برویم هم با بیا خورد،می

 .میام همراهت جاهایی تا دارم، کار شهر توی احسان، باشه -

 توانستممی که ییسع نهایت بپیچانمش؛ توانستمنمی. رفتیممی تندرو هایاتوبوس با باید هردو. رفتیم دانشگاه اتوبوس با را شمالی در تا

 هم راگ و حرم رودمی او. ندارد ایفایده که کردم فکر ولی. روممی کجا نفهمد تا کنم گم رد و شوم پیاده زودتر ایستگاه یک بکنم،

 این از وقتهیچ داری؛ کار کجا و رویمی کجا نپرسید و حرم رفت. شدم پیاده ایستگاه. روممی کجا فهمدنمی شوم پیاده راه وسط

 .رفتم خودم دفتر به و شدم سازمان ساختمان وارد که بود دو ساعت. پرسیدنمی سواالت

 به یثمم حاج. گفته را چیزها خیلی دکتر و کرده صحبت دکتر با دیشب که گفت. گرفت تحویل گرم خیلی شد وارد که میثم حاج 

 اتاق ماًحت. بود طبیعی. دادمی نشان را شنود عالئم داشت تبلت صفحه. دهم انجام را عجیبی کار توانستم من که گفت تبریک من

. شد اضحو میزم پشت دیوار کنار عالئم. زدم قدم اتاق دور تبلتم با. شد ساکت. بزنم قدمی اتاق دور که گرفتم اجازه. شدمی شنود من

 .دارد شنود است وصل آن به لپتاپ که برقی پریز فهمیدم تا کردم جا جابه. دیوار نزدیک بردم را تبلت

 ؟!اقعاًو: گفت. کندمی شنود دیوار کنار پریز که نوشتم کاغذ روی کردم، قطع را هایشصحبت وسط که کردم عذرخواهی میثم حاج از

 یمداح. کرد اجرا را صوتی و پریز کنار گذاشت را تاپلپ و دیوار کنار کشید را میز شد، بلند جایش از. داد نشان متعجب را خودش

 که اگر گفتم، خودم به اول البته. کنند برگزار امن ایجلسه نتوانند و نباشد خودشان کنترل تحت سازمان اتاق که بود عجیب. بود

 و د،باش سازمان داخلی شنودهای از که است ممکن دیدم کردم فکر بیشتر که بعد ؟!داشتند ایپروژه همچین به نیازی چه بود امن



 را مداحی شده، که هم من به احترام همین برای شده، احترامی بی من به یعنی شودمی شنود من اتاق داندمی بدهد نشان کهاین

 .داد ادامه کردن صحبت به و کرد زیاد هم صدایش  کرد، پخش

. نیمکمی استفاده علوم این از ما که بدانند دیگران نیست خوب ولی کنیم استفاده علوم این از است خوب خیلی که گفت حاجی

 علوم از ما ولی کنندمی استفاده بتوانند تا خاص هایقدرت و جادو و غریبه علوم از برسد دستشان اگر ما دشمنان که کرد اشاره

 از و گذاشتم وقت الزم میزان به که گفت و خواست من از را برنامه کامل ینسخه. کنیمنمی استفاده خودمان حالل و مجاز و قدیمه

 باز ستا ممکن که گفت کردند، سواالتی و اتاق توی اندآمده و افتاده محترم آقایان آن توسط که اتفاقی به توجه با. است ممنون من

 این از حتماً. دهیممی انجام خودمان را کار یادامه گفت و کرد قدردانی من از. بدهم ادامه را پروژه من که نیست صالح و بیایند هم

 ساختمان آخر تا اول از خودم بوده قرار که گفت حاجی! برد کار به من کارِ برای را اختراع یکلمه. کنیممی استفاده اختراع و پروژه

 حاج. ددا خواهند انجام را کار این خودشان بشوند، مرتبط من با کردند سعی دیگری افراد که این وجود با ولی کنم برداری تصویر را

. گرداندمی بر من به را هایمیادداشت و شخصی اطالعات که گفت. گرفت را لپتاپم و مکتوب اطالعات تبلت، ناباوری، کمال در میثم

 من از را پروژه کهازین اصالً که آنقدر کرد، برخورد خوب خیلی. گرفت من از نبود آن روی هم عکسی هیچ که شناسایی کارت

 و دهدمی انجام من برای آیدمی بر دستش از کاری هر که گفت. کردم همکاری هاآن با که کرد تشکر. نشدم ناراحت گیرندمی

 .ریزدمی حسابم به را دستمزدم

 :بودم مانده واج و هاج من

  !است ناقص هنوز پروژه این  -

  .رفته لو و کامل یپروژه یک از است بهتر ناقص و امن یپروژه گاهی -

 رائها جایی به آن از چیزی. نکنم صحبت پدرم حتی کسی با آن دستاوردهای و پروژه این جا،این به راجع گرفت، قول. کرد قانع را من

 میان رد او با اول دادند من به کاری هر یا پروژه پیشنهاد مشابه، جایی اگر که خواست میثم حاج. است بهتر امسالمتی برای که ندهم

 یخیل. کردم درک را او کامالً. ندادم نشان دستورش قبول یا رد قبال در هم العملی عکس هیچ. نیامدم کنار موضوع این با بگذارم؛

. دهش وارد ایهسته تأسیسات به خاصی خیلی ویروس یک که گفت کرد؛ عوض را صحبتش موضوع. کند مجاب را من توانست خوب

 گذاشته للیالم بین آژانس اختیار در ما که را ایهسته تاسیسات الکترونیکی قطعات کنندگان تأمین اطالعات آمریکا که داد توضیح

 ستنده آسیب معرض در هامجموعه از چندتا که گفت. بفرستد ما برای را ویروسی قطعات توانسته هاآن در نفوذ با و گرفته را بودیم

 ردمک فکر. نکردم باور را موضوع این. کنم صبر باید دهندمی خبر من به که زمانی تا ولی. کنم کمک هاآن به من که است نیاز و

 انجام تریحسابی و درست کار که کند امیدوارم خواهدمی. دهد عبور امپروژه از را من خواهدمی یا بمالد شیره را من سر خواهدمی

 خاصی افزارهاینرم که خواهدمی من از نکردند منهدم و شناسایی را ویروس اگر درگیرند، خودشان هایبچه فعال گفت. داد خواهم

. ردک بدرقه را من میثم حاج. کنممی قبول بود معلوم بود، من اصلی کار کردن هک. کردم قبول باز روی با را یکیاین. کنم هک را

  .گرفت بغل در را من و کرد تشکر بارها

 اشپروژه و داده انجام حسابی و درست کار که کسی. ناکام یا دارم را موفق هایآدم حس که دانستمنمی رسیدم، که ساختمان بیرون

 تمدس خریدم دفترچه یک ایدکه از. نبود دستم چیز هیچ. نبود دستم تبلت. شده اخراج هایآدم حس یا داده تحویل و کرده تمام را

 شده وارس اشتباهی فهمیدم ایستاد حرم دم اتوبوس وقتی. خوابگاه بروم خواستممی. کنم یادداشت رسید ذهنم به چیزی اگر که باشد

 بهش زیاد کن ولش: گفت احسان سرم پشت موقع همان دادم، را سالمش جواب. کرد سالم من به خادمی که بودم فکر غرق. بودم

 فکر بهش دیگر و کردم مکث. است بدنی بازرسی یک حرم داخل و حرم بیرون یفاصله. بودیم حرم توی حاال. کردم مکث. نکن فکر

 یتمن نکردم فکر پروژه شدن تمام موضوع به وقتی از. نبود حواسم ولی زیارت رفتممی داشتم. کردم سالمش. دیدم را احسان. نکردم



 لاحتما که کردم صحبت این به راجع اول. کرد قبول. خوابگاه برویم باهم و زیارت بیاید من با خواستم احسان از. شد زیارت نیتِ

 .زیارت به رفت حواسمان بعد و میلیون در یک یا بوده هزار در یک ببینیم را یکدیگر آن اطراف و حرم توی ما کهاین

. بود زرگب ایبسته. رفتمی او که سمتی به رفتم صحبتی هیچ بدون حرم؛ امانتی دادم چیزی من گفت احسان برگشتیم، که حرم از

 چه کو تتبلت بپرسد اگر که کردممی فکر این به نه و خریدی، چی پرسیدم من نه و کو، تبلتت پرسید نه راه در. خوابگاه رفتیم

 .بدهم جوابش

 من غذای کارت گفتم بروم، دوم یطبقه تا نداشتم حوصله چون. آیممی و گذارممی را هااین اتاق روممی من گفت خوابگاه ورودی 

 .آورد. بیاورد هم

 او به نرفت کوه برای را امکوله توانممی پرسید من از و آمد اتاقمان به سعید فقط. نکردیم صحبتی هیچ برگشتیم که غذاخوری از 

 به مربوط اطالعات فقط کردم، چک. است میز روی تبلتم دیدم نشستم میز پشت وقتی. توانستم و. توانممی گفتم. نه یا بدهم قرض

 .بود امشخصی اطالعات و هامیادداشت یبقیه. نبود پروژه

 فهممب وجود تمام با خواستم. نگرفتند من از که را کار انجام به عالقه ولی گرفتند را پروژه. بدهم ادامه را پروژه که گرفتم تصمیم

 ثلم تدریس، مثل چیزهایی. برد توانمی پروژه این از ایاستفاده چه واقعاً بدانم بود گرفته دنگم اصالً. چیست هارنگ این معنای

 ینا چرا و گوناگونند اینقدر هارنگ چرا. افتدمی اتفاقی چه هارنگ این و جریانات پشت بفهمم که است این مهم نیست، مهم مقاله

. «آوردن در سر» همیشگی حس همان. شودمی عوض مشابه شرایط در هم صفحه کل رنگ شودمی عوض رنگش وقتی دایره نیم

 در یبانپشت نسخه یک هایمبرنامه از. کردم بازخوانی دوباره را برنامه ساده خیلی ها؛فایل کردن باز و کردن پیدا را هافایل کردم شروع

 که ی،دآی پیآی بود مانده فقط. برسم امبرنامه به تا خواستمی فرصت ساعت یک. بودم برداشته فلشم روی جمله از مختلف جاهای

 .بخرم توانستممی ریختمی سازمان که پولی با هم آن

 را اناحس االن همین نگویم چیزی تحقیقات این به راجع کسی به که بودم نداده قول اگر. داد دوباره انرژی من به برنامه کردن زنده

 بروم باید. بگیرم عکس دیگر جاهای و کوه حرم، هایموقعیت از باید نقداً. باشد داشته خوبی نظرات شاید کردم،می تحقیقاتم وارد

 خیلی وزهن و. ندارم اطمینان هاجواب به است، تمام نیمه پروژه که بگویم باید. بدهم توضیح برایش را ماجرا باید کیانی؛ دکتر پیش

 .دارد وجود سوال

. شودمی هخوابگا وارد بسته یک با کسی چه ببینم تا گوناگون هایسرعت با کردم،می بررسی را هادوربین گذشته شب از هاساعت تا 

 و اشدب داشته هم را اتاق کلید و شود وارد توانستهمی کسی چه گذاشته، میزم روی را لپتاپ و تبلت کسی چه ببینم، خواستممی

 احسان، :پرسیدم احسان از وقتی. شدنمی دستگیرم چیزی گشتممی هرچه. برود و میز روی باشد گذاشته را تاپلپ و تبلت و بیاید

 او به تمنداش توضیحی «طوریهمین» از غیر به ؟!مگه چطور بود، کنم فکر: گفت بود؟ جااین تبلتم برداشتی را من غذای کارت وقتی

 .اتاق توی آورده را هااین موقعی چه و کسی چه که خوابیدم سوال این با. نکرد پیگیری هم او. بدهم

  

 دوازدهم فصل

 هک است تصاویری معنای فهمیدن یهزینه اشهمه شده کشیده امجمجمه تا پایم ساق از که سوزشی این کشیدم،می که دردی این

 از و رفتم بیراهه از و کردم عوض را راه من هم ساعت دو قله، تا بودیم آمده راه ساعت دو. شودمی داده نشان مختلف هایعکس در

 لهق تا. داشتم فاصله بود آمده کوه پای تا که ایجاده و آبادی اولین تا ساعت چهار. ندهد آنتن چیزی هیچ که جایی تا شدم دور جمع

 شانفتح از و بودند نشسته هم دور همه وقتی قله سر. کوه آمده چرا دانمنمی ولی دارد امتحان فردا احسان. آمدم تبلتم و احسان با را



 پایین به کردم شروع کندمی جدا جمع از را من کردممی فکر که ایبیراهه از نبود، من به حواسش احسان وقتی و بردندمی لذت

 بطض دیشب چهآن مانند بفهمم، را معانی خواستممی. بود تبلتم یصفحه به نگاهم چندگاهی از هر. رفتممی هاکوه الیالبه. آمدن

  .بودم کرده

 ادب تمگذش که در مرمر یپاشنه روی از. بود امواج و تصاویر ضبط و مسیر به حواسم ضریح جلوی تا. حرم بودم رفته تبلت با دیشب

 هک کردم شکر گذاشتند، کنار پروژه از را من که گفتم امام به. دعا و صحبت و مناجات زیارت، دوباره جمعیت، موج توی رفتم. کردم

 نگارا هم ضریح. کردم ضریح قصد بودم ایستاده کنارش که دیواری کنار از. باشد مفید کارم که کردم دعا و دادم انجام درست را کار

 و بودم نم رفتند، کنار که نفر سه کنار، برود تا داشتندمی بر را اشکش تیک گرفتم،می قرار که کسی هر سر پشت. کرد من قصد

 وصل با ذهنم ویروسآنتی تا شوم، وصل تا ضریح ینقره هایشبکه روی بودم گذاشته را پیشانیم ضریح؛ به چسبیدم. امام و ضریح

 از که جمعیت. هم دلم شد، خنک پیشانیم. شود پاک ذهنم از است مزاحم اوهام و افکار هرچه تا. شود روزرسانی به مرکز به شدن

 .ریحض به برسند سرم پشت مردمِ تا کنار آمدم. بودم شده متبرک حسابی ضریح؛ به چسبیدم، زانو تا صورت از داد، فشارم پشت

 صفحه نپایی یدایره آن عکس چندتا در حتی هستند، سفید همه کرده ذخیره تبلتم که هاییعکس دیدم گشتممی بر داشتم وقتی

 موجب و دکردن تغییر که هستند متغیرها کدام. کنم تحلیل را هایشانداده باید. کنم فکر هاعکس این به کنم فرصت باید. نبود هم

  .کنم فکر هااین به مدتی بتوانم دارم بر قدم یک توانمنمی پا ساق سوزش از که االن شاید. شدند صفحه شدن سفید

 هانآ به دستوری مغز از و داشتندمی بر قدم حفظ از پاهایم انگار بیفتم، کهاین از قبل خسته، و بودم کرده نوردی کوه چهارساعت

 شده حاال هک صفحه پایین بزرگ یدایره نیم آن به و بودند کرده اساسی تغییرات که هاییرنگ به بود، صفحات به نگاهم. رسیدنمی

. غلتاندمی و کشاندمی پایین به را من کوه شیب. خوردم زمین به بغل از. خورد سُر پایم که بودم فکرها این در. کوچک دایره یک بود

 داشتم نهمچنا ولی دارندنگه را من بتوانند شاید تا رفتندمی کلنجار کوه خاک و سنگ با دائم هایمزانو و هاآرنج. شد بیشتر سرعتم

 یا برداشته مو ای شکسته پایم ساق. گرفت پا ساق از را من بزرگی سنگ که نشود چیزیش تا بودم گرفته بغل در را تبلتم. غلتیدممی

 را رمس. کردمی برخورد ترپایین متر دو سنگی با محکم سرم گرفت،نمی را من سنگ آن اگر. خوردنمی تکانی هیچ که دیده ضرب

 از یشترب توانمنمی که بود این کردم فکر که چیزی اولین به. داشتنگه را من سنگ که کردم شکر جاهمان. خاک روی بودم گذاشته

 درد اب پایم تکان میلیمتر هر دیدم. نشستم. کرد مشغول خودش به را فکرم درد. شد بیشتر پایم سوزش و درد بعد. بروم جلو این

 .بود داشته نگه را من که سنگی به دادم تکیه. ماندم جاهمان. بودم شده مواجه جدید یمسئله با. است همراه شدید

 ردمک فکر. دادم استراحت بهشان که کنندمی تشکر من از جزجزشان با دارند که کردممی حس. کردندمی استراحت داشتند پاهایم

 پایم اقس سوزش به خیسی حس. برگردم را راه این باید ولی بروم توانمنمی که جلوتر. کنم استراحت بمانم؛ جاهمان مدتی باشد بهتر

 یبمج از کاغذی دستمال یک. نداشتم بستن برای چیزی. آمدن خون به بود کرده شروع تازه و بود شده زخم پایم پوست. شد اضافه

. زدمی حرف ذهنم توی داشت که بود کیانی. سنگ روی گذاشتم را سرم. بستم را پایم پیراهنی زیر با رویش، گذاشتم آوردم بیرون

 کردم؛می فکر اشکننده شُکّه هایحرف به داشتم مدام موقع آن تا بودمش دیده اتاقش در که دیروز از

 هایتیم تیوق! کردیمی نوازیتک داشتی تو. بود دیگری چیز تو ماجرای اصالً. شده گرفته که است تصمیمی این تهامی، آقای ببین»

 ار تو کردی؛می را کار این متفاوتی روش با داشتی هم تو کردند،می کار پهباد با مرتبط هایسایت هک روی داشتند افزاری نرم

 اردو معمولی هایاکانت و یوزرها این با نباید یا نبود آن وقت شاید که زدیمی سر هاییسایت به. بودت شناخته هم هکرها یدهکده

 شناخته دنیا اینترنت مغز لند،برین در داشتی. است تو مال سریع هایهک بود، سریع هک هم شما هک یمشخصه. شدیمی

 ارک دیگر هایبچه تا بشوی سرگرم آن به که شود تعریف برایت پروژه یک اطالعات یاداره یحاشیه در که بود این قرار! شدیمی

 «.بکنند را خودشان



 :نکردم باور

 یسامانه به ورود رمز حتی. بود اختیارم در پرسیدممی و خواستممی هرچه جاآن. نبود حاشیه در! نیست اینطور دکتر آقای -

 .خواستممی که دیگری چیز هر یا ساختمان هایدوربین

 ؟!خواستی دیگری خاص چیز -

 !نه -

. کندنمی تالش آن آوردن دست به برای بگیرد، قرار کسی اختیار در راحت چیزی اگر. هستند طرف کی با دانندمی هاآن خب -

 .شماست اختیار در اداره اطالعات یهمه که کردند وانمود! کنیمی هک را هاآن یسامانه بخواهی چیزی تو اگر دانستندمی

 قدرت احساس کنم، هک را سیستمش من بترسد اطالعاتی سازمان یک که این از. بردم لذت خوردن دور این از ولی. بودم خورده دور

 :گفت دکتر. داد دست بهم ترس کمی و

 و آمد دست به خاص موفقیت یک ناممکن، یپروژه یک از دیدند وقتی ولی کردن، کار برای بود خوبی فرصت ماه چهار سه  -

 تحساسی داد ترجیح. کند تمام را پروژه که گرفت تصمیم خودش میثم حاج شدند، حساس کار این به دیگر، اطالعاتیِ هایسازمان

 .بدهند قرار تو برای شخصی محافظ شد مجبور حتی. شود تمام تو روی

 هنوز د،نبو اثباتی قابل یپروژه هنوز. کنم تمام را پروژه خواستممی من... . ندیدم که را کسی ؟!بود کجا شخصی محافظ دکتر آقای -

 .داشت زیادی ابهام

 ؟!نیست بهتر گرفتند، تصمیم هاآن که طوراین هستید مطمئن -

. شودب تمام پروژه که بهتر بودند، گذاشته کار سرِ را من اگر کردممی فکر حتی برعکس. داشت دلخوری حالت لحنم. نبودم مطمئن

 .بشود تمام طوریاین داستان خواستنمی دلم ولی

 .بشود تمام طوریاین داستان خواستنمی دلم ولی -

 االن. بدهم انجامش که بوده من یدیرینه آرزوی کردی شما که کاری مثالً. خواهدمی دلش آدم که نیست طوریاین همیشه! بله -

 .بدهم انجام من خواستمی دلم هرچند شده؛ انجام که خوشحالم

. شدمی بیشتر هم دردش و سوزش آمد می تنگ آن به زیرپیراهنی و شدمی بیشتر پایم ساق ورم هرچه. شد بیشتر پایم سوزش

 احسان به آبادی، اولین به مانده هم چهارساعت حداقل دهد،نمی آنتن هم چیز هیچ. نیست کسی که جایی در. کردم وحشت مقداری

. دشومی خوب سوزشش و درد بماند کمی دیده، ضرب فقط نشکسته،! نه: دادم دلداری خودم به! شکسته پای با دیگر، هایبچه و

 را قدم لیناو. نیاید چپم پای روی فشار و کنم عصایش که نداشتم چیزی بودم، راستم پای روی. شدم بلند. سنگ به گرفتم را دستم

 با را دبو شده حبس که نفسم. نشستم و خوردم سر آن روی از. سنگ روی انداختم را خودم و برگشتم. گرفتم آتش برداشتم، وقتی

 .زدم را رفتن راه قید منطقی و زود خیلی. شدمی بیشتر دردم زدم می فریاد بلندتر اگر. بیرون دادم شده حساب فریاد یک

 اریک همچین آمدم تا. باال رسانممی را خودم کشان کشان و نشسته گفتم گرفتم، نشانه را بودم خورده سر آن از که ایتپه نوک 

 کردم تالش حتی. پایین آمدم سو کدام از نبود معلوم. باال بروم آن از خواهممی که است ایتپه این مانند هم روبرو یتپه دیدم بکنم

 فکر راه هب نکنم فکر تپه به گفتم. نکنم شک آوردم فشار خودم به. گذاشتم هم روی را هایمچشم. نبود کنم؛ پیدا لغزیدن از اینشانه

 باال رومب خواستم اول که ایتپه همان. کردم گم را راه. شدم گیج بیشتر نکنم شک خواستم بیشتر هرچه. آمدم کجا از نفمیدم. کنم



 رفتن راه هب هایمدست فقط. نبود بد خیلی. پا و دست سه باال، کشاندم را خودم. است بهتر نشستن از گفتم. گرفتم نشانه دوباره را

 جاآن زا. شد بیشتر تپه وسط تا هاریزهسنگ با تماس در هادست سوزش. کردند عادت تپه هایوسط تا که نداشتند عادت زمین روی

 جایهمه. رفتمی باال مالیمی سرعت با و بود رسیده خودش اوج به سوزشم و درد نمودار نداشت، بیشتری سوزش جای دیگر بعد به

 این از سوزشش و است محدود دست کف مساحت که بود باقی شکرش جای دوباره. سوختمی داشت و بود شده سرخ هایمدست

 توانستمنمی یکار هیچ آن با ولی داشت، اسپیجی تبلتم. شدم ناامید راه کردن پیدا از. نشستم. رسیدم که تپه باالی. شودنمی بیشتر

 .دهمب تشخیص را راه نتوانستم ولی بود اطراف هم جاده چندتا کجا، هابچه و هستند کجا هااتوبوس و هستم کجا دانستمنمی. بکنم

 از ساعت دو. نمک پیدا راهی بتوانم و جایش سر بیاید فکرم شاید کنم استراحت تپه باالی اینجا ساعتی نیم اگر گفتم خودم به دوباره

 ولش ویدبگ سعید به احسان هم شاید. گشتمی من دنبال حتماً باید احسان. کردندمی شک من نبود به هابچه باید. بود گذشته ظهر

 نیتم و کرمف تمام. پایین سمت به بروند و کنند ول را من وقت آن. هااتوبوس پیش برگشته زودتر علی حتماً نکن، فکر بهش زیاد کن،

 یربهگ آسیایی، یشده حفاظت یوزپلنگ نادر هایگونه که کردممی فکر این به چی؟ ماندممی جااین شب اگر. بود خودم نجات برای

 چون ترسیدممی هم هامورچه از حاال. داد خواهند را من کردن جمع ترتیب حتماً شده حفاظت هایعقاب و فالن هایگرگ وحشی،

 و بارها دیشب خودم. میثم حاج به کرده خوش را دلش که کیانی. کرد خواهند جمع آخر یذره تا را من بقایای هااین که دانستممی

 بینیدمی کسی ببین احسان گفتم، بود آمده بیرون من با که هم احسان به حتی. ندیدم محافظی هیچ. زدم چرخ بیرون، رفتم بارها

  .باشد داشته خاصی هیبت یا خاص لباس که

 دردم به شوم،می تلف زنده زنده دارم که حالی در االن نه و بینممی را او من، نه که اندگذاشته برایم محافظ چطوری دانمنمی

 خراش یک قدراین بود، نداده دست از را جانش او اگر بود، نشده گم کوهنوردی یبرنامه یک در شناسحق دکتر پسر اگر. خوردمی

 بعد. مکرد پاس درس او با واحد چهار و بیست کارشناسی دوران در بود، خوبی استاد. بردنمی توهم به را من ساده شکستگی یا ساده

 هم دشخو و کرد دق بعد ماهشش. شد شکسته. پیرشد خیلی کردند پیدا هاکوه توی گشتن روز سه از بعد را پسرش جسد کهاین از

 خیلی هم میثم حاج کهاین به حتی گذاشتند؛ برایم کندمی فکر کیانی که محافظی به حتی. کنم فکر هااین به خواهمنمی. رفت

 صفحات به. ردمنک فکر هااین به. باشد گفته کیانی کردن دلخوش برای یا. باشد رفته یادش را  محافظ قضیه شاید. نیست دقیق کارش

 یک و درجه 52 و شمالی یدقیقه 29 و درجه 61 مقیاس توی. دیدم ضربه من نوشتم، احسان برای که پیامکی به. کردم فکر تبلتم

 کوه مهه این بین بفهمد؟ باید کجا از را مقیاس احسان باشد، هم اگر. نیست ایشبکه هیچ نشده، ارسال پیام هنوز شرقی؛ یدقیقه

 .من دنبال بیاید باید کجا هم، شبیه

 ینا گفتم. شدم خوشحال شده، ناپدید دایره دیدم وقتی. بود کشانده خودش با را من که افزاری نرم روی گذاشتم را تبلت صفحه

 مردم ،دایره نیم و دایره این رسیدم نتیجه این به اول کردم بررسی که را کدها. شود ناپدید دایره که این به ارزیدمی پا دیدن ضرب

 نداشت وجود ایدایرهنیم و دایره هیچ ضریح، دور مردم همه این وجود با هم حرم توی دیشب دیدم وقتی ولی. دهدمی نشان را

 هر .آوردم را بود منوره یروضه در دم که تصویری. کردم زیارت ذهنی دوباره. دیشب فضای توی رفتم. است اشتباه تصورم فهمیدم

 وقتی. کردم سازیشبیه را دیشبم هایحرکت و کردم تصور حرم در را خودم ثانیه هشت ثانیه، هشت. دارم عکس یک ثانیه هشت

 پروژه خیالیب گفتم که جایی. شد ناپدید دایره ضریح کنار در دقیقاً. شد بیشتر سوزشش کردم بلند در مرمر یپاشنه روی از را پایم

 دم،رسی سر باالی به ذهنی زیارت در وقتی. بود شده حذف دایره موقع همان برسم زیارت به فقط گرفتم تصمیم وقتی ها؛عکس و

 .خواندم جاهمان نشسته بلکه ذهنی نه را عصرم و ظهر نماز

 سوم یک ایدایره نیم یک صفحه پایین بدهم، ارائه را پروژه کیانی به کهاین از قبل. کردم مرور را قبل روزهای هایعکس نماز، از بعد

 درست ؛بود شده تبدیل کوچک ایدایره به بزرگ یدایره نیم او با مالقات از بعد ولی. شدمی قرمز و سبز دائم. بود پوشانده را صفحه

  .خوابید تدریسم تب وقتی از بعد



 ارِک یک انجامِ درونیِ رضایت حس یا علمی محافل در شدن مطرح وضعیت این در شده، مهم خودم نجات دیگر پایم شکستن از بعد

 خوبی نتایج به داشتم. شد حذف هم دایره این شد، عوض دردم که موقع همان از آمد؛می ایمسخره چیزهای نظرم به پرکن، دهن

 هم دایره این رنگ شدمی عوض وقتی هایمنیت. کردممی بررسی آخر تا اول از را هاعکس دائم. گرفتم را سوالم جواب. رسیدممی

 کرد،می رتغیی که نیتم. بشود دیده درست جوابِ گذاشتمنمی صفحه، جلوی بودم ایستاده که بودم خودم دایره، این انگار. شدمی عوض

 سوزش بر ولی داد دست بهم یافتن حس فهمیدم، را این وقتی. شدمی عوض هاشانرنگ هم ناحق و حق. کردمی تغییر هم نتایج

. نوشتن به دمکر شروع. بزنم رضایت لبخند حتی یا یافتم یافتم بزنم، داد و بدوم کوه دور و شوم بلند توانستمنمی نکرد، غلبه پایم

  .نوشتم کیانی دکتر برای و کردم پاک! میثم حاج آقای

 دایره این. ندکمی تغییر صفحه پایین یدایره رنگ به بسته هارنگ و کدها. شود اصالح باید شده اعالم پروژه در که نتایجی دکتر آقای

 شدبا حق غیر نیت اگر است، درست پروژه جواب باشد، حق نیت وقتی. بود خودم نیت. بودم خودم بود، دستم تبلت که زمانی در

 ینا لطفاً. شد خواهد حذف صفحه پایین یدایره یا دایره نیم این نکند، لحاظ کارش در را خودش کاربر اگر. است دیگری چیز جواب

 .کنید اعالم نیز افزارنرم کاربران به را جواب

 خواستم و دبفهمن را آن دلیل بتوانند نکردند پیدا زنده را من اگر که نوشتم دیگری یادداشت. تبلت اول صفحه گذاشتم را یادداشت»

 زده، تاول سرتاسر چون شده خوب دستانم کف. کشممی درد دارم االن. »بنویسم آن در را هایمپروژه و شخصی هایفایل رمزهای

 را اهر کدام کهاین برای شک. بروم دیگر یقله دو یکی توانممی ولی امخسته شده، خشک ساقم روی خون. دارد درد پایم ساق فقط

 «.بگیرم کمک اختراعم از باید. داردمی باز رفتن از را من بروم باید

 شروع هک مسیری رفتنِ به کردم شروع. کردم باز را ذخیره صفحه. رسید ذهنم به تبلت روی نوشتنش با همزمان بار اولین فکر این 

 که سیعک با. گرفت را صفحه قرمز درهم خطوط برگشتم، ثانیه هشت را مسیر. کردم صبر. گذاشتند روشنی به رو هارنگ. بودم کرده

. است مهم هم حرکت جهت پس. است قرمز خطوط بدون عکس همان دیدم کردم مقایسه بودم گرفته نقطه همان از آمدن حال در

 دکتر برای یادداشت زیر را جمله این.« است مهم حرکت جهت. شودمی متفاوت مسئله جواب بیایی، یا بروی نقطه یک روی از»

 کف سفیدی هایتاول چون شد، بهتر هایمدست سوزش. کشاندممی را خودم. رفتم و کردم اعتماد هارنگ به. کردم اضافه کیانی

 را ردد کمی و شوم بلند گفتم زدم نهیب خودم به. شدمی گلی دستم و ترکیدندمی چندگاهی از هر هاتاول. بود آمده بیرون دستم

 را سوزش وردخمی که تکانی با مخالفم پای جهیدم وقتی پا لنگه یک. شدم پشیمان تصمیمم از قدم، اولین با. شدم بلند. کنم تحمل

 .شود ارسال پیامم که جایی به برسم الاقل تا کردم حرکت دیگر یدقیقه چهل. آوردمی مخم اعماق تا

 محترمی آقای یک منتظرم هنوز و دارم انرژی هنوز دارم، درد هنوز نکرده، غروب آفتاب هنوز نشده، ارسال پیام هنوز: »کردم یادداشت

 مقداری ابمبخو کردم فکر شد، سنگین چشمانم. کنم کمکتان بیایید. هستم شما محافظ من بگوید، شود، پیدایش هاکوه این الی از

 سرم. رفت سیاهی چشمانم یا گرفت خوابم دانمنمی. بروم راه ساعتییک دوباره بتوانم و شود کمتر امگرسنگی کنم، بازیابی را امانرژی

 سیاهی داشت هایمچشم ولی برود سیاهی چشمانم که بود نرفته من از خون قدرآن. برسد مغزم به خون تا کردم زمین نزدیک را

 .دیدم کوه باالی سیاهی ینقطه کردم، زمین نزدیک را سرم وقتی. رفتمی

 کوه از کرده قصد غروب از زودتر و باشد حیوانی شاید گفتم. کردم تردید بعد. شدم خوشحال. بود محترم آقاهای آن از یکی کنم فکر

 ات بمانم همانجا و کنم جمع دارم اطراف در سنگ هرچه گرفتم تصمیم. کشاندمی من سمت به را او خون بوی شاید. بیاید پایین

. بود باال به نگاهم. ریختممی هم روی سنگ و کشیدممی طرفآن و طرفاین را خودم. شد ناپدید نظرم از. کنم استفاده هاآن از بتوانم

. نپایی آمدمی زود خیلی. کردم شروع دوباره را کشیدن نفس انگار است آدم شدم مطمئن که همین. بود آدم. دیدم را سیاهی دوباره

: ادد جواب. «کمک» زدم؛ ایشده کنترل فریاد. بزنم داد که رسید ذهنم به. شنیدم صدایی. بود دیده را من انگار. دویدمی تقریباً

 !«علی»



. کرد بیدارم داد بهم احسان که تکانی اولین. برد خوابم. بستم را چشمانم راحت خیال با. کردم پیدا نجات. شدم خوشحال. بود احسان

  .سواالت این از و ؟!موندی کجا رفتی؟ کجا گفت

 .کردی پیدام که خوشحالم  -

 شروع و مبازوی زیر انداخت را اششانه پیراهنش، توی انداخت گرفت، دستم از را تبلتم. بخورم داد و درآورد بیسکویتی جیبش توی از 

 احسان هک کردممی فکر این به. سنگین هایمچشم دوباره و شدم خسته رفتیم، که مقداری. بودیم سکوت دوتا هر. رفتن راه به کردیم

  .نمانده چیزی بیا. حاال که نشده چیزیت! نری خواب شدی، سنگین گفت. کرده پیدا را من چطوری

 رسید؟ بهت پیامم ؟!کردی پیدایم چطوری پرسیدم. او پای پابه رفتممی فقط

 .کردم پیدایت تا گشتم نیستی، دیدم -

  .احسان جدی! نه -

 .کردم پیدات دیگه. کن ولش -

 ؟!موالنا و شمس -

 .هامایه همین توی چیزی یه -

. شدیم اقیاتهم کهاین به کردم،می فکر احسان به مدت تمام! نه یا کند پیدایش گشته موالنا دنبال وقتهیچ تبریزی شمس دانمنمی

 توی هنوز غروب دم تا ما و دارد امتحان فردا احسان کهاین به. آییممی و رویممی باهم بیشتر شدیم، اتاقی هم وقتی از کهاین به

 درستی ارک زدنش حدس. نگفتم... .  تو احسان گفتم. بردم پی نکته یک به کردم فکر بیشتر که هااین به. رویممی راه داریم هاکوه

 ویدبگ دروغ شده مجبور شاید نه بدهد جواب اگر و شودمی سخت خودش برای کار بله؛ بدهد جواب اگر. نه شاید پرسیدنش ولی بود

 درقاین دوستانش و میثم حاج کار اگر. من محافظ بود شده که فعالً. نه یا است میثم حاج دوستان از شوم مطمئن توانمنمی من و

 رایمب برود یادشان که نباشند دقیق قدراین هم اگر و است جالب خیلی اندداده قرار محافظ برایم تحصیلم اول از که باشد درست

 هشب کردم ولش. معمولی و عادی قدراین یا هستند پیچیده قدراین هااین نفهمیدم دوباره. است جالب خیلی هم بگذارند محافظی

 :گفت. نپرسیدم را سوال. نکردم فکر

 ؟!چی من  -

 :کنم عوض را سوالم شدم مجبور

 ؟!آوردی کجا از را این «؟!نکن فکر بهش زیاد کن، ولش» گیمی چرا تو -

 ؟!چطور -

 من دیدی وقتی امروز تو اگر ولی بشوم، موفق تا کرده کمک بهم خیلی. کنم متمرکز را فکرم کندمی کمک کلمه این احسان؛ ببین -

 .بودم مرده من شاید بودی شده اتوبوس سوار و نکن فکر بهش کن ولش بودی گفته نیستم

 :گفت کنند حالی کسی به شمرده شمرده را موضوعی بخواهند که کسانی شبیه و زدیم دور را بزرگی سنگ کرد، مکث احسان

 ،نیست تو یمسئله مسئله و بپردازد بهش ندارد دوست طرف کند،می مغشوش را ذهن آورد،می دلخوری که داری فکرهایی وقتی -

 ،«تغافل نصفه نالمؤم. »نکنی فکر بهش! کنی ولش باید هست، گناه مسئله یک به کردن فکر یا نیستی؛ مطمئن ایمسئله یک توی یا



 تو هب است، صواب و گناه زندگی، و مرگ ستم، و ظلم باطل، و حق مسئله وقتی ولی. زندمی غفلت به را خودش هاوقت نصفی مؤمن

 .کنی پیگیری توانیمی تا. بروی راه بزنی، حرف باید بروی، ته تا باید! بزنی تغافل به نباید. است مربوط

 که ردکمی صحبت داشت. روایت یا گفته قرآن آیه یا کرد صحبت عربی هایشحرف وسط کسی اگر. انگار بود روایت گفت، که این

 .شده زخمی پایش فقط. نیست مشکلی. شد پیدا بله،: گفت. زد زنگ گوشیش

 ؟!بود کی -

 .بودند شده نگران. بودند هابچه -

 که کردم تعجب. احسان گوشی از پیام دریافت صدای هم آن از قبل درآمد، تبلتم از پیام رسید صدای تا رفتیم دیگر ساعت نیم

 او به که بودند باال هایبچه یعنی. دهدمی آنتن جاهمه باشد داشته ایماهواره موبایل اگر. داده آنتن جاآن احسان موبایل چطوری

. گفتمی خودش خواستمی و بود اگر. نیست که کردم فرض. نه یا است میثم حاج دوستان از که نپرسیدم باز ولی ؟!بودند زده زنگ

 تادهایس کوه پای که آمبوالنسی توی. دهدمی انجام نهادی چه برای را هاموشک یپایه سازیشبیه یپروژه نپرسیدم وقتهیچ حتی

 .کردم تمام را امپروژه که کردم فکر بود،

*** 

 مثل بودم شده که ازین. کردم باور را میثم حاج هایحرف کرد، درز هارسانه به نتاستاکس ویروس ماجرای وقتی از بعد، هفته چند

 ممنهد را ویروس توانستند خودشان که بودم خوشحال ولی. باشم نکرده باور را حاجی حرف که نبود خوب. خوردم جا پیمان دوستان

 دهند،ب بازی را او بقیه تا ایستدمی کوچه کنار که ایبچه مثل نداشتم دوست. کنند بند جایی به را دستم دوباره خواستم. کنند

 هایشانکار در را من خواستممی کنم؛ شرکت هایشانپروژه در و باشم میثم حاج دوستان از یکی خواستممی بایستم؛ منتظر ایگوشه

 مریکا،آ نفتی هایسایت کردن هک به کردم شروع امتحانات از قبل تا همین برای کنم مبارزه پنجه در پنجه دشمن با تا بدهند بازی

 یجد کارهای توی دستم کردن بند و من کردن کنترل دنبال افتادمی راه میثم حاج دوباره حتما. خسارت پر و صدا و سر پر هایهک

 !«.بیاورید هم را تانتاپلپ بیایید؟ ما با شودمی آقا: »بگوید و سرم باالی بیاید محترمی آقای یک بودم منتظر روز هر. خودشان

 دهکر قبولش دکتری که دانشگاهی به رفت و کرد سزارین تابستان آخر را اشپروژه بود، کرده تمام را هایشدرس ترم آخر احسان

 دادم، حق بهش. شده جدیدی یپروژه وارد زدم حدس. نداد جواب هم را ایمیلی هیچ و کرد عوض را تلفنش گذشت، که مدتی. بودند

 یثمم حاج دوستان از پرسیدممی حتماً دادمی جواب را هایمایمیل اگر. گیردنمی تماسی هیچ که نکردم فکر بهش زیاد. نشدم دلخور

 وضع را جایش سریع که است حاجی دوستان از کردم شک باشد برده بو شاید. نه یا است گرفته خدمت به را او سازمان. نه یا است

 دشای سوختم؛ احسان فراغ در سوخت شمس فراغ در موالنا که قدرآن رسیدم؛ مشترک حس به موالنا با. رفته ما دانشگاه از و کرده

 کار تانداس و نشستم. بنویسم چیزی دیوانی، و بنشینم باید کردم فکر. کردمنمی فکر بهش زیاد چون بود؛ کمتر نبود قدرآن هم

 .نوشتم را امحسابی و درست

 


