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فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

#هکر 

 یوسف  : #فاطمه_  یسندهنو 

_مرموزی  : #عاشقانه_معماژانر 

خالصه : 

ها به که پس از سال  رسشنایس یگر دالرا مشتاق باز 

 یندازد،بازگشته تا دوباره نامش را بر رس زبان ها ب یرانا

 یهادست رسنوشت خواب ینبار ا ینکهغافل از ا

به  یبا ورود شخص مرموز  یده؛د یشبرا یگرید

 
 
و اعتبار و  ریزد تمام معادالتش بهم یم اشزندگ

! چه یست؟د....اما او کشو گرفته یم  یبه باز  یشآبرو 

! خواهد؟یم

  یراز  چه
 
گذشته دالرا نهفته است؟!   در زندگ
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 1_پارت#

 

 نبست را در شد، خانه وارد و چرخاند قفل در را کلید

ون پایش از را هایش کفش اینکه بدون و  بیاورد بیر

 رساغ به یکراست و گذاشت قدم ها رسامیک روی

 جور و جمع بار این طرایح برای رفت؛ محبوبش مکان

ین از و بود گذاشته وقت روزها  اروپای   های طراح بهیر

خانه قلب اینجا خودش نظر به ...بود گرفته کمک

ی تنها بود اش  !...کردیم آرامش روزها این که چیر 

 

 قفسه میان از را ویسیک باریک گردن و طالی   بطری

ون ضلیع پنج های  لیوان برداشتر   بدون و کشید بیر

 ...نشست مبل روی مخصوصش

 با گرفت، باال را رسش ای لحظه برای شد بسته که در

 لبانش گوشه پوزخند درهمش های اخم و رهام دیدن

 ...کرد خوش جا
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 :زد لب بطری پلمپ رس کردن باز حال در

 

 رو بازیام شق کله تحمل دیگه نگفتر  مگه شد؟ یح   -

 اینطوری بری؟ و نمیکش   رو راهت چرا !نداری؟

 !میشیم خالص جفتمون

 

وع نفس یک و برد باال را بطری حرفش از بعد  به رس 

یم شدنیم مانع گلویش سوزش راگ و کرد رسکشیدن

 اشمعده سمت به یکباره را محتویاتش تمام توانست

 ...کند روانه

 

ه نگاه از رهام  را در برداشت، دست او به اشخیر

ی تمسخر لحن با آمد سمتش به و بست  :گفت آمیر 
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 ...ِدیل شدی ایحرفه -

 

 همه مثل هم رهام کردند،یم صدا دیل را او همه دیل؟

 داشت؟ اهمیت کش چه برای او پس !؟بود  شده

 

 :کرد زمزمه آرام و گرفت عمق پوزخندش

 

 ...دیل...دیل -

 

وع  کرد خندیدن به رس 

 

 !نه؟ دیوونه، دیل -
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 سمتش به نقیضش و ضد های رفتار از متعجب رهام

د دستش از را بطری تا کرد تالش و شد خم  ...بگیر

 

 !...مستر  شده؟نخورده چت من، به بده اینو -

 

 کفش داد، دستش به را بطری و نکرد مقاومتر  دالرا

ون پایش از حرص با را دارش پاشنه های  به و آورد بیر

 ...کرد پرتاب ایگوشه

 

ل رهام، حضور به توجه ی    روی از را ها المپ کنیر

 روی را جایش اینکه از پس و برداشت مقابلش میر  

 تمایم یکباره به بکشد دراز توانست و کرد ثابت مبل

 ...کرد خاموش را نورها
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 2_پارت#

 

  خواست و کشید موهایش در دستر  کالفه رهام
 
 حرف

 :شد اشمانع دالرا که بزند

 

 نگه فردا برای رو هات مواخذه رهام، کنهیم درد رسم -

 ...زیاده وقت دار،

 

 به هرچه بود بس بیاید، کوتاه نبود قرار اینبار اما رهام

 باید بود دالرا نوبت دیگر اینبار !بود رقصیده سازش

  ..کردیم پیدا حالش این برای ایچاره

 

 پرت پایتر   به مبل روی از را دالرا پاهای عصبانیت با

ل شود، باز نشستنش برای جا تا کرد  برداشت را کنیر

 !داد نجات تارییک از را خانه و
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وع رسش و زد را هایش چشم نور  کشیدن تیر  به رس 

  به اگر کرد؛
 
 از بدتر برابر صد دالرا بود شدن عصبای

 برای رسش دالرا بود کردن هوار و داد به اگر !بود او

 !رفتیم کارها این

 

 :غرید رهام به رو و نشست جایش رس خشم با

 

؟یم چته -  ...بخوابم خواموحش 

 

 به ابروهایش انداخت، دیگری روی را پایش یک رهام

  تعجت   حالت
 
 :گفت و رفتند باال ساختیک

 

 !خواب؟ شب نه ساعت و مشتاق دالرا ؟خواب -

 

https://t.me/Romanamone


 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 کرد اشاره ویسیک به رس با

 

ون بفرستر  رو من !خرم؟ من کردی فکر -  تا و بیر

؟ خفه زهرماری این با رو خودت صبح   کت 

 

 ...هرگز اشک اما لرزید چشمانش مردمک کرد، بغض

 دالرا که بود ها سال !بود بیگانه ریختر   اشک با او

  رویح به تبدیل
 

 به که بود ها سال بود، هشد سنیک

 !...دادنیم اهمیت خودش جز کش

 

 از و زد عمیق را پک اولتر   و کرد روشن را سیگاری

 ...کرد آزاد رهام صورت روی را دودش تمام قصد

 

ی هیچ بدون اما رهام  از دودها تا داد اجازه تغییر

 دالرا اینکه بدون آن از بعد و بروند کنار دیدش جلوی
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وع باشد تهداش را انتظارش  با کرد؛ زدن کف به رس 

 توی را سیگار دالرا کوباند هم به که دستر  چهارمتر  

 میان از و کرد خاموش قیمتش گران طالی   جاسیگاری

 :غرید اششده چفت های دندان

 

 قصدت اگه دیگه؟ خواییم جونم از یح   رهام؟ چته -

 موفق که بود حالم به زدن گند و من کردن مسخره

  اندازه به امروز !شدی
 
 !دادی انجام رو رسالتت کاف

 ...باشم راحت بذار برو

 

 کوفتر  اون از قلوپ قلوپ صبح تا که برم البد -

 !کت   روشن سیگار آتیش به آتیش و بخوری

 

  حس شد بلند جایش از دالرا
 

 و مانتو کرد،یم خفیک

 تنش از عجله با را بود شده رها گردنش دور که شایل

ون  کرد پرتاب مبل روی وار گلوله و آورد بیر
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 بدن بکنم، خوادیم دلم هرکاری اصال !بکنم خب -

 تو قول به خوادیم دلم اصال خودمه، جسم خودمه،

م، تا بخورم رو کوفتر  این انقدر  !مشکلیه؟ بمیر

ه؟ شما جیب از خرجش  میر

 

 

 3_پارت#

 

ون صدا با را نفسش رهام  چشم روی دست و داد بیر

 کشید هایش

 

ه ما جیب از خرجش...عزیزم...خانم رادال...دیل -  نمیر

 کارت برگشتر  وقتر  از مهمه، هممون برای تو وجود اما

، شده  ها بچه تحمل ویل نگفته نه بهت کش همتر 
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یم همکاری باهم داریم که تیمیم یه ما ...شده تموم

 اونطوری بزنه، رو خودش ساز هرگ که نمیشه کنیم

 !نمیشه بند سنگ روی سنگ

 

 مبل روی و کشید عمیفر  نفس شد تر مآرا کیم

 اما است رهام با حق که دانستیم خودش نشست

یم او از امر اطاعت مانع لجبازش و رستق روحیه آن

 ...شد

 

 رو کش جلوی من بره تونهیم داره مشکل هرگ -

 ...نگرفتم

 

 :زد لب سختر  به

 

 تو حتر  -
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وع باهم همه بره خوادنیم کش -  تهش تا کردیم رس 

 دالرا نکن ییک بقیه با رو من لطفا و...باهاتیم مه

 ها بچه عتر   و دار نگه رو رفاقت سال اینهمه حرمت

 !سالته یس ناسالمتر  نزن حرف

 ...طرفدارات حتر  نگرانتر   فقط همه

 

 زل هایش چشم در و برگرداند رهام سمت به را رسش

 :کند کامل را حرفش نگذاشت و زد

 

  من...نباشن -
 
 خوامیم طرفدار کار؟ یح   خوامیم نگرای

 کار؟ یح  

 

 کرد اشاره اطراف به دستانش با رهام
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 کجا از ساختر  خودت برای که قرصی این پس -

 پولت پر بانیک حساب و پات زیر ماشتر   اون اومده؟

 !باباته؟ ارث رس صدقه از نکنه

 

 رفت باالتر معمول حد از صدایش

 

 و ماگر  تو براش، کردم تالش !خودمه رس صدقه از -

 بار هزار و کردم بازی نقش تا هزار کندم، جون رسما

 کارگردان و لباس طراح و گریمور دست زیر

 !...مشتاق دالرا شدم االن تا شدم پاسکاری...و

 

، االن اگه !دیل میگم همینو منم خب -  اگه محبوی 

 شهر بیلبوردای رو عکست و سینمای   ستاره االن

 خودت، چه شده؛ کشیده زحمت بخاطرش پخشه

 و طرفدارات چه کردن، کمکت که های   بچه همه چه

 تو حاال ...شدن شدنت دیده باعث که پیجای   فن
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 آبروی یه هات، مصاحبه رس نیا ییک ییک بکن، خرابش

، رو من  !کن خفه ها زهرماری این با رو خودت بی 

؟ که تهش  یح 

 

 تنها رهام به جوابش و کرد دستانش گاه تکیه را رسش

 بود کلمه یک

 

 !هیچ   -

 

 

 4_پارت#

 

 :داد ادامه دالرا و کردند سکوت ای ثانیه
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-  
 
 کردن درست دنبال رهام، نداره ته و رس من زندگ

 به دمیم ادامه رو بازیگری دارم اگه من !نباش کارا

ی تنها خودمه، خاطر   از که بوده چیر 
 
یم بچیک

ا بقیه به رسیدم، بهش و خواستم  تنها نرسیدم، چیر 

 پیش خودم شیوه به بذار پس همینه دلخوشیم

مش  !بی 

ی نشست آدم من  تلوزیوی   شوهای و مصاحبه و خی 

 دیدی شده، انجام عمل توی گذاشتیم امروز !نیستم

 سواالی به دادن جواب درگیر  ساعت یه شد؟ یح   که

نگارا  و آوردن هجوم مردم هم بعدش و شدم خی 

 !گرفتر   ازم امضا و عکس تا شونصد

 

 طبییع نبودی هیچکس دید توی که بود سال یک -

  همچتر   جشنواره این تو که بود
ر
 !بیفته اتفاف

 

 :کرد اشاره خودش به دست با و گرفت باال را رسش
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 آدم بفهم؛ اینو رهام، نیستم کارا اینجور آدم من -

 اما...اومدم تو ارصار به فقط نبودم، اومدنم جشنواره

ا بقیه  غچرا  االن تا بکش، خط رو دورش رو چیر 

 این ...همونه هم بعد به این از اومدم و رفتم خاموش

 برن خب بودن؟ گ طرفدار نبودم ایران که سال چند

 ...دوباره باشن همون طرفدار

 

، که ساله یک االن -  توی اول نقش عنوان به برگشتر

 اسمش و ترکونده حسای   که کردی بازی فیلیم یه

 کجو  پس چشم، توی میای طبیعتا زبونا، رس رفته

 !لطفا نگو

 

  توی من -
 

 جای   به کار نذار شم،یم عصت   شلوغ

 !بره جفتمون آبروی که برسه
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 :رفت در سمت به و شد بلند ازجایش تاسف با رهام

 

 !دیل معتادی تو !خونمیم یاستر   خر گوش تو دارم -

لت برسه دیر بهت دیقه دو ...الکیل معتاد  از کنیر

ه خودت دست  به نذار مگفت گفتنیارو من...درمیر

انش نشه که برسه جای    !کرد جی 

 

 کوتایه بخیر  شب نماند، دالرا جواب منتظر دیگر

 .شد خارج و گفت

 

 کم بعد و کرد نگاه در به حرف ی   ای دقیقه چند دالرا

، درد، خشم، کم  هجوم سمتش به همه و همه ناراحتر

 شیشه بطری کردن فکر بدون ای لحظه در و آوردند

 سمت به قدرت تمام با و برداشت میر   روی از را ای

 !کرد پرتاب اشاینچ   پنج و شصت تلوزیون
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 ها خرده شیشه و پیچید گوشش در بدی صدای

 شد بلند تلوزیون صفحه از که محوی جرقه درمیان

 ...ریخت زمتر   روی

 

 که آنقدر کشید جیغ و انداخت رسش در را صدایش

 و خورد رُس  رسد زمتر   روی همانجا و گرفت نفسش

 ...ستنش

 

 را هایش چشم شد باعث اشخانه تلفن زنگ صدای

 ...چرا ارغوان اما باشد رهام که کردنیم خیال ببندد،

  تا دانستیم
ر
 هرکه و رودیم پیغامگیر  روی بعد لحظای

 تصور با کند؛یم قطع که یا گویدیم را کارش یا باشد

 بگوید را مهیم خی   بخواهد و باشد ارغوان شاید اینکه

 در ناآشنا صدای   شدن پخش با اما شد، بلند شجای از

 ...ایستاد جایش رس مبهوت و مات خانه فضای
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 ...نداشت را ها حرف این پردازش توان دیگر ذهنش

 

 

 5_پارت#

 

 دیگر طرف به هایش چشم به آفتاب نور برخورد با

 ...برگشت تخت
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 داد قرار هایش چشم روی و کشید پایتر   را بند چشم

 

؟ بیدار -  !نمیش 

 

 هدایت رسش روی تا را پتو و نداد ارغوان به پاسچ  

 ...کرد

 

 خودت بزی   حرف خواینیم فهمیدم بابا خب خییل -

 !گرما این تو نکن فهخ رو

 

 تا بزند حرف بزند، حرف خواستیم دلش راستش

 دیشب تماس از و بزند حرف...کند پیدا ایچاره

 به دالرا...نداشت اعتماد هم هنوز اما بگوید برایش

 !نداشت اعتماد هیچکس به رهام جز
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 شدیم و شناختیم را ارغوان شدیم سایل یک اینکه با

مینش اما بودند شده خوی   های دوست گفت
َ
 رهام ا

 کرده زهرمارش حسای   را دیشب که رهایم بود؛

 ....بود

 

 و بود دالرا او اما دادیم او به را حق دلش ته شاید

  در را اول حرف غرور
 
 !زدیم اشزندگ

 

 و بود کرده را خودش کار ارغوان نداشت فایده دیگر

 ...بود شده بدخواب

 

 یخچال تسم به و شد بلند جایش از حوصله ی  

 ...برداشت را آب ایشیشه بطری رفت،
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د دهانش طرف به را بطری خواست تا  صدای با بی 

  ...ماند ثابت هوا روی دستش زده وحشت تلفن زنگ

 ...نکرد حرکتر  هیچ

 

 !نمیدی؟ جواب -

 

 برگشت ارغوان طرف به گیج

 

 هان؟ -

 

 انداخت باال را ابرویش تای یک
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 دیل !...خورد گزن بس از کشت رو خودش تلفن -

وری کار ییک شاید بیخیایل؟ انقدر چرا  باهات رص 

 !باشه داشته

 

 از دالرا زد؟یم را ها حرف این که دانستیم چه او

 نیامده هایش چشم به خواب صبح تا دیشب خود

 !بود

 

 برود، تلفن سمت به خواست ارغوان که همتر  

 از ارغوان و باشد آدم همان هم باز اینکه از ترسیده

د بوی   جراما  و دوید تلفن سمت به او از زودتر بی 

 ...داد جواب شماره به کردن نگاه بدون

 

 منتظر و برداشت عقب به قدیم زیاد تعجب با ارغوان

 ...ماند مکالمه شنیدن
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 :داد جواب تاخیر  با دالرا

 

 بله؟ -

 

ا؟ چه...خانوم دیل سالم -  خی 

 

ون آسوده را نفسش مارال صدای شنیدن با  ستادفر  بیر

 

 چطوری؟ تو خوبم، ماری سالم -

 

 چپ است کش چه دالرا مخاطب فهمید که ارغوان

خانه به و کرد نگایه چپ  از حقیقتا برگشت؛ آشی  
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 بیان برای دیگری کلمه اگر یا آمدیم بدش مارال

 !...شدیم خوی   واژه حسادت قطعا بود احساساتش

یم خود برای تنها را دالرا صمیمیت خودخواهانه او

 !خواست

 

 دو ییک تا برنامست،  امروز دیل ...عزیزم خوبیت به -

وع دیگه ساعت  دیگه؟ ایپایه میشه، رس 

 

 کیم و کردیم قبول نبود بد شاید ماند مردد دالرا

 و گرفت دستش با را گویس   دهت  ...شدیم باز ذهنش

 :زد لب ارغوان به رو

 

 ...برنامست امروز میگه -

 

 تانداخ باال شانه ارغوان
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 بگو رهام به دونمنیم -

 

 این رفت، هم در هایش اخم رهام اسم شنیدن با دالرا

 گروه این در یعت   بود؟ بازی مسخره چه دیگر

 و بله همه و نداشت اختیاری خودش از هیچکس

 !بودند؟ رهام گوی فرمان

 

 خط پشت هنوز که مارایل به ایلحظه تصمییم در

 :گفت بود

 

 بینمتیم ، بفرست برام رو آدرس -

 

 لبخند مانده مبهوت و مات ارغوان به رضایت با و

 ....زد
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 6_پارت#

 

 با شد مطمت    تلفن شدن قطع از اینکه از بعد ارغوان

 :غرید حرص

 

 زیاد نظرم به دیل !میدی؟ رو مارال به انقدر یح   برای -

 ...نگیر  گرم باهاشون

 

 میر   روی را پاهایش و نشست مبل روی بیخیال دالرا

 .ذاشتگ

  با
 
 :گفت مسخرگ
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 و رفت منع حکم فعال رهام !شدن تایید نباش نگران -

 !!نکرده صادر اکیپشون با رو آمد

 

 مسیر  بماند ارغوان از جوای   منتظر اینکه بدون بعد و

 کرد عوض را صحبت

 

یم کار یح   من خونه وسط صبچ رس راستر  -

؟دقیقا  تو؟ اومدی جوری چه کت 

 

 گفت قرار دالرا روی به رو و برگشت سالن به ارغوان

 

 کلید خودت قبال ثانیا خانوم، ظهره لنگ که اوال -

 ...بیام شد الزم اگه که بودی داده بهم یدک

 

 داد ادامه و برگشت تلوزیون طرف به
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 شاهکاریه؟ چه دیگه این ثالثا -

 

 و زد بود پوزخند شبیه بیشیر  که ایخنده تک دالرا

 رداشت؛ب میر   روی از را سیگار جعبه

 ...رفت درهم ارغوان قیافه

 

 !سیگار؟ خایل معده با -

 

 کرد روشن را سیگار توجهی  

 

 دوما !صبحه برام پاشم خواب از هروقت من اوال -

وری موقعیت نظرت به االن  خی  ی   تو که هست رص 

 !هستم خونه خودم که وقتر  اونم اینجا؟ اومدی
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یم ارک یح   خونم وسایل با که مربوطه خودم به سوما

 !کنم

 

 کم و ماند متحیر  کیم ها حرف این شنیدن با ارغوان

 اشچهره در ناراحتر  به را خود جای تعجب و بهت کم

 :زد لب بغض پر و شد بلند جایش از داد؛

 

  راست -
 
 ارزیس   چه ارغوان !چه من به اصال ...مییک

 دالرا؟ پیش هست گ ارغوان اصال داره؟

 

 مبل روی از را یفشک بریزد هایش اشک اینکه از قبل

 .رفت در طرف به و برداشت
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 نبود خودش دست کرد، خاموش را سیگار کالفه دالرا

 کار خودش از دیگران رنجاندن و بود تلخ زبانش

 ...بود اشهمیشه

 :آمد حرف به ارغوان خروج از قبل

 

 !نداشتم منظوری نشو ناراحت خب خییل -

 

؟  به حتر  او داشتم؟ن منظوری و نشو نارحت همتر 

  !کند خوایه عذر تا دادنیم زحمت خودش

 

یم خوب برگشت، رسجایش و کرد گرد عقب ارغوان

 همتر   گفتر   شنود،نیم دالرا از را این از بیشیر  دانست

 !بود نعمتر  هم کلمه چند

یم معذرت یا ببخشید دالرا که دیدیم خواب در مگر

 !باشد مه مقرص که هرچند بیاورد زبان به خواهیم
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 :گفت و نداد ادامه را قبیل بحث

 

 داری؟ یح   نهار -

 

 ارغوان شد مطمت    وقتر  و کرد نگاه اشچهره به دالرا

 :گفت و زد محوی لبخند شده بیخیال

 

 یخچال خاطرات -

 

 بعد و کند تحلیل را حرفش ارغوان تا کشید طول کیم

 ...زد خنده زیر

 

 دیل ایدیوونه خییل -
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خانه طرف به و شد بلند که جایش از  دالرا رفت آشی  

 تکیه مبل به را رسش و بست را چشمانش آرامش با

 داد؛

 چه رهام با اما کند مطیع و آرام توانستیم را ارغوان

 !؟....کردیم

 

 مارال مهمای   به امشب است قرار فهمیدیم که اگر

 این برای را اشمهم مصاحبه...شدیم پا به غوغا برود

 !!بود؟ کرده رد مهمای  

 

ین ارغوان کمک به  درست کرد، انتخاب را لباسش بهیر

 اینجور وارد باز لبایس با اشوجه خاطر به که نبود

  شود هامهمای  
 
 کار و کردیم شیطنت ییک بود کاف

 ....شدیم نباید که آنچه آنوقت داد،یم دستش
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 داشته تن به پوشیده لباس که نبود مهم خودش برای

 خوش رصف را زیادی زمان بخواهد کهاین یا نه یا باشد

 منکر توانستنیم اما کند هاپاریر  در رقص و گذرای  

 و داشت عالقه اششغل به قدر چه که شود هم این

یم بار به خودش برای مکافایر  چه ها کاریخراب این با

 !آورد

  مهم بخش تنها شاید
 

 همتر   دالرا برای زندگ

 !بازیگری...بود
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 شدی نگقش -
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  کرد اکتفا رسش دادن تکان به ارغوان جواب در

 

 برگشت سمتش به آرایش میر   پشت از

 

 بیای؟ خوادنیم دلت واقعا؟ موی  یم همینجا -

 

 رفت هایش لباس سمت به ارغوان

 

 سالن رمیم داریم تئاتر تمرین نه -

 

 که های   مهمای   پایه ارغوان نکرد، ارصار این از بیشیر 

 با هرگز چرا کردنیم درک هیچوقت ماا بود رفتیم

 ....رفتنیم جوب یک توی اشآب مارال
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 کیفش در را همراهش تلفن و گفت کوتایه باشه

 گذاشت

 

 ...دیل گمیم -

 

 کرد نگاهش منتظر دالرا

 

 نه؟ یا اونجا رفتر  بگم پرسید رهام اگه -

 

 رفت در سمت به و زد پوزخندی دالرا

 

 !نداره کارم به یکار  فعال رهام نباش نگران -

 

ه موشکافانه ارغوان  شد اشخیر
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 تلوزیون اون دلیل آره؟ باهم کردین بحث دیشب -

 !...البد همینه هم شکسته

 

 ایستاد رسجایش کالفه دالرا

 

 همینه کن فکر تو -

 

 داد ادامه بعد و

 

  که رهام -
 
 گرفت ازت رو رساغم اگه اما زنهنیم حرف

 !نداری خی   تو
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 در را لباسش دامن نداد، را ارغوان به زدن حرف اجازه

اهن آن با شد؛ خارج در از و گرفت دستش  کار پیر

 پوست با تضاد در که رنگ مشیک دار دنباله شده

ه خود به را ها نگاه حسای   بود شسفید  ...کردیم خیر

 

 منتظرش در جلوی بود فرستاده مارال که ای راننده

 پیچیدیم رسش توی اشکفش های پاشنه صدای بود

 ...کردیم چندان دو را اشنفس به اعتماد و

 

 دالرا و گشود را قیمت گران ماشتر   عقب در راننده

 ....شد سوار

 

 کالیمی   موسیفر  به سکوت در و بست را چشمانش

د، گوش شدیم پخش که  که بود خوب چقدر سی 

 که باری آخرین از !کردنیم ای اضافه صحبت راننده

یم زیادی زمان مدت بود شده وایشدع مارال راننده با
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 دیگران که بود بخش لذت برایش حال و گذشت

 را اشتباه یک دالرا مقابل در که نداشتند را این جرئت

 !!...کنند تکرار دوباره

 

 شد، هشیار اشگویس   پیامک صدای شدن بلند با

س دفعه یک چرا نفهمید  ترس افتاد، جانش به اسیر

 جانش به و شده هخور  ترس این...دیشب از داشت

 بود؛ افتاده

  و پیامک هر از
 
 اعتبار با بازی نبود کم...ترسیدیم زنیک

 !...آبرویش و

 

 اسم دیدن با بود، اشتلگرام های پیام از اعالن صدای

 از ابروهایش صفحه روی بسته نقش غریب و عجیب

 ورود و کردن لمس برای انگشتانش رفت، باال تعجب

 ...درفتن پیش فرد آن اکانت به
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  رسیدیم خانم -

 

 خانه ورودی جلوی در ماشتر   توقف و راننده صدای با

 با که دید را مارال دور از شد، پرت حواسش باغ

 ...آمدیم سمتش به اشتیاق

 

 نگاه بدون و کرد خاموش را گویس   صفحه هول و تند

 !انداخت اش کیف در را تلفن پیام آن به کردن

ی مارال اگر  با آن از قطعا هم یادن کل فهمیدیم چیر 

  !شدندیم خی  

 

 ذهنش کردن پرت برای و کند ظاهر حفظ کرد سیع

 در کردن باز از بعد و نشاند لب روی مصنوغ لبخند

 را هایش قدم اقتدار و آرامش با راننده توسط ماشتر  

 ...برداشت مارال سمت به
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 !بود شده تنگ برات دلم بیت   اومدی خوش اوه -

 

 باال را هایش دست دالرا به رسیدنش محض به رالما

گونه بوسیدن برای و گذاشت بازوهایش روی و برد

 و شد خم دالرا سمت به تنها البته شد، قدم پیش اش

دای دالرا گونه به هایش لب برخورد بدون
َ
 را بوسیدن ا

 !درآورد

 

یم خوب دالرا رفت،نیم انتظار هم این از بیشیر 

 همان حکایت او با ها آدم این تمام دوستر  دانست
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 داشت شک که هرچند است، خرسه خاله دوستر 

 !باشد بوده واقیع او به مارال های محبت

 

 :زد لب متعجب و انداخت نگایه کور و سوت باغ به

 

ون مهموی   نیست قرار -  باشه؟ بیر

 

ی باد و رسد هوای این تو دیل نکن شویح   اوه -  پاییر 

 !فکریه ی   یکم

 

 به را خود گرفته هوای االن همتر   زا داشت؛ حق

 در که بود اینجا ماجرا بدی اما دادیم نشان خوی  

 پیدا ماندن تنها و کردن فرار برای جا ویال بسته محیط

 های سوال با حسای   بود قرار که دانستیم و شدنیم

 !... کنند اذیت را او جایشانی  
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 سمت به و شدند رد باغ وسط آی   فواره کنار از

 رسارس مالیم و کالم ی   موزیک صدای رفتند، ودیور 

 ....بود کرده پر را فضا

 

 محض به و شود وارد اول دالرا تا داد اجازه مارال

 :گفت بلند صدای   با همانجا از ویال داخل به ورودش

 

 سهیل ستاره باالخره ...اینجاست گ ببینید دوستان -

 !انداختیم گیر  رو

 

 کار از برگشت، سمتش به رسها تمایم باره یک به

بلند های ناخن دادن فشار با و گرفت حرصش مارال

 کند؛ غلبه خشمش به کرد سیع دست کف در ش
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 میان در و نشاند صورتش روی اجباری لبخندی

 همه برای رسی جمعیت های آمدن وجد به و هیاهو

 ...داد تکان

 شد کارش مشغول مجدد هرکس بعد لحظایر 

 

 برگشت مارال طرف به

 

 همه قراره کردمیم فکر من !ماری؟ بود کاری چه ینا -

 آدم اینهمه بودی نگفته ...باشه آروم و یواشیک یح  

 !اینجان

 

 خی   خودمونن از ها بچه همه نشو حساس دیل اوه -

 رسهنیم جای   به
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  به بعد و
 
 هایگیالس حاوی باسیت   که گارسوی

وب  سمتش به تا کرد اشاره بود گذر حال در مش 

 سمت به را دیگری و برداشت خودش را ییک بیاید؛

 گرفت دالرا

 ...کرد نگاهش چپ چپ دالرا

 

ی نیست قرار دیل بیخیال -  !بشه چیر 

 

وب از کیم  چشمیک با و خندید مستانه و خورد را مش 

 :داد ادامه را حرفش زد که

 

 !هست چیر   همه به حواسش مارال نباش، نگران -

 

 صدای نیدنش با دهد را جوابش خواست دالرا تا

 گرفت دهان به زبان ایمردانه
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 !مشتاق خانم اومدید خوش به به -

 

 ابروهایش رویش به رو فرد دیدن با و چرخاند چشم

یم زودتر را فکر این باید رفت، باال ناباوری شدت از

 در درست علت...نبود علت ی   مارال دعوت کرد

 !!!...فخر رضا حاج بود، مقابلش
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 آمد حرف به دالرا از زودتر المار 

 

 رضا حاج نکردید رد رو دعوتم که ممنون -
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 با و چرخاند دست را تسبیحش دور یک رضا حاج

ه تحستر    ....شد دالرا خیر

 

 داد دست از نباید را مشتاق خانم دیدن سعادت -

 رو ایشون که میشه سایل یک کنم فک جان، ماری

  ندیدم

 

 مرد این های ظاهرسازی متما بر علم با کرد سیع دالرا

 ...کند حفظ را ادب جانب همچنان

 

 بوده بنده از سعادیر  کم قطعا فخر آقای نفرمایید -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 دست و گذاشت دالرا پشت را دستش یک مارال

 مقابل را دو هر تا برد رضا حاج سمت به را دیگرش

  دهد قرار هم

 

 هم با بیشیر  تونیدیم اینجایتر   هردو که االن خب -

  و یدبزن گپ
 
 !دربیارین رو سال یک این تالف

 

 کیم او رضا حاج بازوی به مارال دست شدن نزدیک با

 به نگایه بهت با رضا حاج کشید، عقب را خودش

 آورد زبان بر را مارال اسم و انداخت دستش

 

 !لطفا جان ماری -

 

 دستش بیندازد تا و تک از را خودش اینکه بدون مارال

ون موهای از ایهطر  ناز با و برد باال را  را اشریخته بیر
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ه دالرا نگاه زد، گوش پشت  که ماند قرمزی شال خیر

 مارال رس روی خاص مدیل با و شکل ترین ماهرانه به

 .بود

 

اف دلش در   که کرد اعیر
 
 که هرچه مارال های مهمای

بریم قدم شده حساب او دارد، خوی   یک هست

  !داشت

 

 الکیل های نوشیدی   جز بود شنیده که بود درست

 اما شوندیم بدل و رد ها مهمای   این در نیر   های   قرص

 مهمانان حضور واسطه به که بود جا آن مثبتش جنبه

ی رضا حاج و خودش همچون رسشناس  از خی 

 پوشش یا نامتعارف های رقص و هیجای   های موسیفر 

 بود پوشش   تنها ها مهمای   این نبود، نامناسب های

 این که خایص های درخواست و مذاکرات انجام برای

 !داشتند باهم افراد
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 خودش به را اطمینان این لحظه همتر   در توانستیم

 مشغول افرادی باال های اتاق همتر   از ییک در که بدهد

 توانندیم کجا تا ببیند که بودند صحبت و برریس

ند پیش را شاناقتصادی اهداف  پیش از بیش و بی 

 !ددهن مردم تحویل فریب و دروغ

 

 دونیدیم خودتون که همونطور عزیز رضای حاج اوه -

 گذروندم اروپا در رو عمرم از ها سال من اینکه با

ام عقایدتون به تماما  حیفم حقیقتا اما ذارمیم احیر

 هست شما در که بزرگواری از حجم این که میاد

 شده کشیده دورتون که دین اسم به حصاری با بخواد

 !ببینه آسیب
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 :زد لب آرام و دوخت مارال به را نگاهش دالرا

 

 هرکس گفتر  خودت که همونطور جان ماری -

  از سبک این شاید داره، عقایدی
 
یم تو که زندگ

 دین تو عتر   کش !نباشه قبول قابل بقیه برای پسندی

 !...قلت   باور رضا حاج عتر   کش و دونهیم حصار رو

ی یه به هرکس  !داره ایمان چیر 

 

 اما ببندد، را مارال دهان که بود این برای هایش حرف

 به رو که مردی این دانستیم خوی   به هم خودش

 و تظاهر داریدین در ادعایش تمایم ایستاده رویش

 اشکاری عرصه در را پایش جای بتواند تا است نقشه

 !...کند محکم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

یم بعید که دالرای   به رو شک با و نیامد کوتاه مارال

 :داد ادامه باشد رضا حاج طرفداران از تدانس

 

 تونهمه به و منه نظر این جان دیل صورت هر در -

 رها بندها و قید این از رو خودتون کنمیم پیشنهاد

  دارید دوست که اونطور و کنید
 

 اینکه نه کنید، زندگ

  از که حرفا رسی یک
 
 بخواد دادن خوردمون به بچیک

 !کنه خودش دست اسیر  مارو

 

 شد مارال های صحبت مانع رضا حاج

 

 خانوم با حق کنمیم فکر اما جان ماری درسته -

 زور به شهنیم و داره ای عقیده هرکس باشه مشتاق

ی  صحبتتون ابتدای شما کرد، تحمیل کش به رو چیر 

ام از حرف  مبت   رو ارصارتون حاال زدین عقاید به احیر



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 برام خودتون های حرف تنها نشوندن کریس به بر

 !نیست هضم قابل

 

 چشمانش و نشست دالرا های لب روی محوی لبخند

 خوب اما آمدیم بدش رضا حاج از شاید زد، برق

 اینبار که مارایل بنشاند؛ رسجایش را مارال بود توانسته

  خونشدی برخالف
 

 زدیم رسیح   به رنگش اشهمیشیک

 جمع جلوی همینجا نبود موقعیتش حفظ برای اگر و

یم همه از را آبرو و انداختیم شرس  در را صدایش

 !...برد

 

 :گفت اوضاع کردن آرام برای دالرا

 

 به رو دیت   عقاید رس بحث باشه بهیر  االن کنم فکر -

 کنیم موکول ای دیگه زمان



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 شد بلند رسش پشت از صدای  

 

 علت اونم هست، تری مهم های حرف درسته بله -

 !مشتاق خانوم هست جمع این در شما حضور

 

 به نبود نیاز اصال ریخت، فرو اشسینه در بشقل

یم خوی   به را مرد این صدای او...برگردد عقب

 دائم رفتنش از پس دیشب از که صدای   !شناخت

 این های حرف جمله آخرین و پیچیدیم گوشش توی

 دالرا رس بر اشسنگیت   و بود شده پتیک مانند مرد

 ...شدیم کوبیده
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 را او بقیه جلوی بخواهد رهام اینکه ترس از

 خوب اگرچه گذاشت عقب به قدیم کند بازخواست

 هرگز که نیست آدیم چنتر   این رهام دانستیم

 خراب سایرین پیش را دالرا اجتماغ وجه بخواهد

 کمال در رهام که چرا زدیم حدس هم درست کند؛

 حرفش و برگشت مارال و  رضا حاج سمت به آرامش

  :ادد ادامه را

 

 فخره، آقای دستای تو سوال این جواب کنم فکر که -

  !نیست؟ اینطور

 

 دراز رهام طرف به را دستش خونشدی با رضا حاج

  کرد

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  !دادخواه جناب بودیم دیدار مشتاق -

 

 .....گذاشت عقب به دیگری قدم دالرا

 نگاه دادند، دست یکدیگر چشم در چشم مرد دو هر

 برای خوشحایل و وستر د از نشای   پشتش که های  

  ....نبود ها مدت بعد یکدیگر دیدن

 

 دوست لحظه آن در نبود، مهم دالرا برای ها این اما

 همه حسای   تا باشد چشمش جلوی ارغوان داشت

 ...کند خایل او رس را حرصش

 گوش به صدایش تنها که طوری غرید آرایم به لب زیر

  :رسید خودش

 

ه -   !خورهنیم یسخ دهنش تو نخود احمق، دخیر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 مارایل نبود، مارال جانب از دعوت این که بود مطمت   

 جز و بود نمانده رویش به رنگ رهام دیدن با که

 ...نگفت دیگری چیر   کوتاه سالم

 حال و داشت خی   رهام های حساسیت از خوب

 دستش تا بود خوانده فرا مهمای   به را او یستاره مارال

  رقیب دست در را
 

  !بگذارد فخر یعت   اشهمیشیک

 

  :برگشت مارال طرف به پوزخند با رهام

 

ییم مهموی   دیگه جان؟ ماری خوی   -  مارو و گیر

  درسته؟ کت  یم فراموش

 

 پایش و دست و کند حفظ را آرامشش کرد سیع مارال

  نکند گم را

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 ...بایس   اینجا که کردمنیم فکر...خب...نه -
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 لبخند با و انداخت باال را ابرویش تای یک رهام

ی تمسخر   :گفت آمیر 

 

  نیست بهیر  -
 

 نقشه و بریس رس یهو کردمنیم فکر بیک

؟ آب بر نقشه رو هام   کت 

 

 از هم خودش که بود درست خندید زیرگ زیر دالرا

س و شده زده شوک رهام آمدن  افتاده جانش به اسیر

 از قدر چه که شود این منکر توانستنیم اما بود



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  های حمایت و رحضو 
 
 همکار و رفیق این همیشیک

 !...بردیم لذت قدییم

 

 رهام خورد؛ جا رهام بودن رک و رصاحت این از مارال

  هیچی  
ر
  ...بود کوبیده صورتش توی را حقیقت مراعای

 

 دالرا با رویاروی   برای رضا حاج که دانستیم خوب 

 هب چه را مارال وگرنه است داده مارال به خوی   مژدگای  

؟ این های مهمای    ها جمع این در همیشه او !چنیت 

 این پس از بتواند که نبود کش اما داشت حضور

  !بربیاید ها هزینه

 

 را حرف مسیر  و ندانست جایز را ماندن بیشیر  مارال

  کرد عوض

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 از شما بزنم، رس ها مهمون بقیه به رمیم من...خب -

  !کنید پذیرای   خودتون

 

 و کرد اشاره جذاب فودهای ینگرف و غذاها میر   به

  ...شد خارج نفر سه هر دیدرس از زودتر خودش

 

د حاشیه به را بحث رضا حاج   :گفت و نی 

 

 خوبه شدین متذکر خودتون که حاال جان رهام خب -

 بریم موافقتر   نکنیم، سختش رو کار این از بیش که

 از شهنیم کنمیم فکر کنیم؟ صحبت و باال طبقه

  !گذشت باال طبقه زیبای تراس

 

 کرد اعالم را موافقت رسش دادن تکان با رهام

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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 دالرا و افتاد راه به دو آن از جلوتر خییل رضا حاج

 کرد تند پا نشود رهام های صحبت گرفتار اینکه برای

  و نبود موفق چندان اما برود رسش پشت تا
ر
 لحظای

  ...دید کنارش در را او بعد

 

  نیفتد پس که گرفت را پیش دست

 

؟یم کار یح   اینجا -   !کت 

 

  کرد ایخنده تک رهام

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  اومدم عزیزم هیچ   -
 
  !تو عتر   مهموی

 

  غرید اششده چفت های دندان میان از

 

  ..بردی مارال پیش رو آبروم !دعوت بدون آره -

 

 که همانطور و داد قرار دالرا کمر روی را دستش رهام

 ظریف کمر به کوچیک فشار درفتن یم باال ها پله از

  ....کرد وارد دالرا

 

 چه االن که باش فکر این به نخور رو مارال غصه -

  !باشیم داشته جان حایح   با قراره درخشای   مصاحبت

 

  :داد ادامه وار شماتت



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ی؟ تصمیم بعد و کت  یم فکر اصال تو دیل -  مارال بگیر

 هیمفنیم چرا !قصدی؟ هیچ بدون تو از ویژه دعوت و

  !نیست طمع ی   گرگ سالم

 

 که خوردیم بهم حالش شد، مشت هایش دست دالرا

 خوی   ور سخن که الحق او و بود رهام با حق همیشه

  !داشتبریم قدم سنجیده همیشه دالرا برعکس و بود

 

  :گفت توجه ی  

 

  آره؟ بود ارغوان کار -

 

 مهم داده؟ رو یواشکیت قرارای خی   گ مهمه مگه -

  !دوی  نیم محرم رو من تو هک اینه



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

؟یم رو جلوم که گفتمیم -   !گرفتر

 

 دالرا کمر پشت از را دستش تراس به شدن نزدیک با

  برداشت

 

 قراره که بدون حداقل دیل کردی خرابش که حاال -

  ...کت   برخورد جوری چه پیشنهاداتش و فخر جلوی

 

ون سمت به را در  ادالر  تا ایستاد کنار و داد هول بیر

  برود جلوتر

 

ک س با را نفسش دخیر ون اسیر  با و فرستاد بیر

  لبخندی
 

 روی که رفت رضای   حاج سمت به ساختیک

 وسط در درست که شکییل نفره چهار صندیل و میر  



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 نشسته داشت قرار شده کاری گل و بزرگ تراس

 ....بود
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اب گیالس همچنان  آن بود دستش در خورده نیم رس 

اهنش دامن و گذاشت یر  م روی را  تا کرد جمع را پیر

 را صندیل دستش با اینکه از قبل بنشیند، تر راحت

 دور خودش و داد انجام را کار این رهام بکشد عقب

  ....نشست رضا حاج روی به رو و زد

 

 جا دالرا های لب روی محو لبخند همان هم باز

اف دل در و کرد خوش  این در رهام وجود که کرد اعیر

ه هایروز   که نعمتر .....بزرگیست نعمت تارش و تیر



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 زبان با گایه و بود نکرده درکش خوی   به هنوز دالرا

 به هم بعد و زدیم زخم بودنش جانب به حق و تلخ

  !....پاچیدیم زخمشان به نمک هربار عذرخوایه جای

 

 ببخشیدهای   چه و داشتند یکدیگر با که دعواهای   چه

 زمای   چه نبود معلوم و  بود نشده گفته بینشان که

  ....دهد دستشان کار ها لجبازی این

 

 مطلب اصل رس مقدمه ی   و کرد ای رسفه تک فخر

  رفت

 

یک خییل خییل جفتتون به که اوال -  واقعا میگم؛ تی 

  عزیزمون همکاران موفقیت شنیدن افتخاریه

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 و گذاشت میر   رس و کرد قفل را هایش دست رهام

  ...داد تکان رس تنها رادال کرد، کوتایه تشکر

 

  داد صندیل به را اش تکیه رضا حاج

 

 این تو بارها و بارها من که دونیدیم خودتون حقیقتا -

 عزیز مشتاق خانوم بازگشت افتخار که سایل یک

 حداقل تا خواستم ایشون از چقدر شده نصیبمون

 هم نتایچ   به بلکه کار راجب کنیم صحبتر  و بیان

  ...نشده قسمت بار هر خب و رسیدیم

 

  شد قدم پیش دادن جواب در خودش دالرا اینبار

 

 پیش یکسال یط فرصت این وقتر  کنیدنیم فکر و -

 که نظرم به !آقا؟ حاج داشته دلییل حتما نیومده



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 تا کردین وسیله رو مارال که نبود درست کارتون

  ...بدید قرار شده انجام عمل توی رو من بتونید

 

 آن بود این...نشست رهام های شمچ در تحستر   برق

 ...کشیدیم را انتظارش که دالرای  
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  داد ادامه آرامش با و زد ایکننده کالفه لبخند فخر

 

 در فقط اما باشه بوده اشتباه من کار شاید درسته -

  دستاورد من برای !شما نظر
 
ه...بوده بزرگ  که بهیر

  ندیم کشش زیاد



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ون جیبش از را چک دسته  نگاه رهام به و کشید بیر

  کرد

 

  دادخواه؟ جناب فرویس  یم چند رو تستاره -

 

  :برگشت دالرا سمت به  و کرد ایخنده تک

 

ه اوه - سم شما از اول بهیر  شماست سهم چقدر....بی 

  ؟...باشیم داشته رو باهاتون همکاری افتخار تا

 

  :گفت جفتشان به رو

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ی زوج باید باالخره -  تلوزیون و سینما روزهای این هی 

ی کناره هم از  جلوی تونهیم گ وگرنه کت    گیر

ه؟ رو شایعات  از داره شما های همکاری تعداد  !بگیر

  ....رهیم فراتر معمول حد

 

ه مبهوت و ناباور دالرا نیم فکر....ماند فخر به خیر

 او به بود قرار اینکه کند، تازی یکه چنتر   این که کرد

 بود، حدس قابل بدهد هنگفت رقیم با ریکا پیشنهاد

  !...هرگز تهدید؟ اما

 

  چرخیدنیم دهانش در زبان تعجب شدت از

 

 هم در های   اخم با که نشست رهایم روی نگاهش

وع شده مشت دستای   و رفته   :کرد گفتر   سخن به رس 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

م ندید رو حرفتون این دمیم ترجیح -  فخر جناب بگیر

 چنتر   دیگه و برین جمع این از االن همتر   که اگه

 
ر
  ...نیاد زبونتون به پیشنهادای

 

 حرص بود توانسته اینکه از تری جمع خیال با فخر

  انداخت پا روی پا دربیاورد را دو هر

 

 یا خوشبختانه همکاریم؛ شما و من جان رهام ببینید -

 شما داریم قرار جایگاه یک در دقیقا شوربختانه

 عتر   مشتاق ومخان معذرت عرض با و کارگردای  

 که کنهیم بازی رو نقش   هر دستاتون توی عروسک

  گتر  یم

 

  شد بلند جایش از

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 خانوم شید خالص اسارت این از نیست وقتش -

، قهاری بازیگر مشتاق؟شما  با کار تجربه چرا هستتر 

 تجربه رو ترقوی های نامه نمایش و کارگردانا سایر

؟نیم  کت 

 رسسام های هزینه پس زا توننیم گ تا دادخواه جناب

 مدیر  دونمیم من که اونجای   تا !بیان؟ بر کار این آور

 رس و دادین دست از رو اسپانشتون که شهیم هم

 !شدین خایل تقریبا آخر کار این
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 در عصبانیت به را خود جای تعجب و بهت کم کم

 اینجا که بود کرده اشتباه هم اول از داد، دالرا چهره

 در بودند های   گرگ جماعت این بود رهام با حق آمد،

  !گوسفندان لباس



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 حال ایستادند، پا رس فخر از تبعیت به رهام و دالرا

 ...بودند چشم در چشم سه هر

 تمام جدیت با و نرود باال صدایش کرد سیع دالرا

  :گفت

 

 چیر   همه بدونید کاش ای اما ممنونم پیشنهادتون از -

 و من کاری رابطه که اگه براتون فممتاس و نیست پول

 وقتر  تا !نویستر  یم ایدیگه های چیر   پای رو رهام

 این از آگایه وجود با که هستر   شما مثل افرادی

ایط  دیگه بچیت    سناریو کوچیکشون ذهن با کاری رس 

 به گود از خارج که داشت شهیم مردیم از توقیع چه

؟یم نگاه قضیه این   کت  

 

  :گفت تر آرام فخر



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 جای نشدین حارص   یکسال این چرا پس جان دالرا -

؟ بازی ایدیگه  برگشتتر   یهو غیبت سال پنج بعد کنتر 

ین و  در تنها دارین، عمویم اظهار توی رو حضور کمیر

 هست رهام با کارگردانیش که شیدیم حارص   های   فیلم

  !باشه برانگیر   شک ها این همه که بدین حق پس

 

 چرا بدم توضیح شما برای خوامب که بینمنیم دلییل -

 انجام رهام پیش رو کارهام تمام شدم حارص  

 همونطور چون دارم، ایکننده قانع دلیل قطعا...بدم

 این از بیشیر  خییل من دستمزد گفتید خودتونم که

 من که کنید گوشتون آویزه رو این اما !....حرفاست

یم رهام از رو خریدش اجازه که نیستم فرویس   کاالی

 بخوام که هرجا و دارم اختیار و عقل خودم ید،گیر 

  ...کنمیم بازی

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  :گفت نفس به اعتماد با و زد پوزخندی

 

 راستای در که رسهنیم روزی باشید مطمت    و -

 کنید رقابت خوایدیم اگه بردارم، قدم شما اهداف

 ایجاد و پول با نه بدین انجام رو اینکار سالم

  .....شایعه

 

 او نگذاشت دیگر رهام و افتاد نفس نفس به دالرا

  :گرفت در طرف به را دستش دهد، ادامه

 

  فخر؛ جناب برید لطفا -
 
 و شنیدید رو هاشنیدی

 من نیست، من زدن زمتر   برای درستر  راه این بدونید

ش شما سازمیم فیلم  بازیگر و من بسازید، رو بهیر

یمیم جایزه اولم نقش ید شماهم گیر  نوش بگیر

 .....نکنید بازی ها آدم آبروی و اعتبار با اما  !جونتون

  ....گرده زمتر  



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ی دیگر فخر   نگفت، چیر 
 
 کرد پاره را چک دسته از برگ

 میر   روی  را آن چک روی ارقایم نوشتر   از بعد و

  :گفت رفتیم در سمت به که همانطور و گذاشت

 

ید تصمیم عجوالنه حال هر به -   نگیر

 

  :زد دالرا هب چشمیک و کرد اشاره چک به

 

تون منتظر -   هستم خی 

 

 در از باشد جواب منتظر اینکه بدون و گفت را این

 ....شد خارج

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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 طرف به و کشید موهایش در دستر  عصبانیت با رهام

یم زبانه وجودش در خشم آتش رفت، تراس دیگر

 خودداری توانستنیم دیگر فخر رفتر   با و کشید

  ...کند

 

 قرار موقعیتای   چه تو رو آدم ببتر   دالرا هتب لعنت -

  !میدی

 

اب خورده نیم لیوان حرص با دالرا  رس را قرمز رس 

  برگشت سمتش به درهم هایاخم با و کشید

 

  !خان رهام بودم کنارت در خودمم که کنمیم فکر -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

یمی   با تا آوردنیم گیر  وقتر  نمیومدی اول از اگه -  رس 

ی بینتون بگه بهمون تمام  باهم دارید که هست خی 

  !کنیدیم کار

 

  رفت باال صدایش دالرا

 

 من بهبدم؟ باید من رو اون های پرت و چرت تاوان -

  !چه

 

 دنبال به و برداشت میر   روی از را اشدستر  کیف

ون نچ   خواست تا گشت، سیگارش  رهام بیاورد بیر

 بسته آنچنان...گرفت دستش در را سیگار و زد چنگ

ی که داد فشار محکم را   آن از چیر 
ر
  ...نماند باف

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  کوبید اشسینه تخت به خشم با دالرا

 

  ام؟عصت   فهیمنیم چته؟ -

 

 شده مچاله بسته و داد تکان رسی تاسف با رهام

  کرد پرتاب ای گوشه به را سیگار

 

 باز و ببینه ییک !بده نشون رو خودت هم اینجا آره -

ها تییر  ؟ خی    بش 

 

  :غرید دالرا

 

 !باال این نمیاد خری هیچ -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 را آن و برد دست نشست، چک روی نگاهش اراده ی  

 روی که زیادی صفرهای دیدن با برداشت؛ میر   روی از

 در نفس زدندیم چشمک او به کوچک چک برگه

ی برابر دو تقریبا ...شد حبس اشسینه  از که بود چیر 

  ...رسیدیم او به رهام کنار در کردن کار

 

ه نگاه با   :زد لب کالفه برگشت، طرفش به رهام خیر

 

  هان؟ -

 

  شد ترعمیق رهام پوزخند

 

  لرزید؟ دلت و دست -

 

  !نگو چرت -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  کنم یادآوری بهت خواستم فقط -
 
 در یح   برای بدوی

  برو داری دوست باشه !دیل هستر  من کنار
 
 حرف

 اصوالتت و ادا با کش که بدون هم رو این اما نیست

ی که رفاقته ما بتر  ...نمیاد کنار من عتر    گمنیم چیر 

 هایپاریر  و سیگار و الکل از توی  یم اگه که وگرنه

 رس بیای خوب بچه یه مثل و بکش   دست کوفتیت

 که بریس هاسکانس رس موقع به و هات مصاحبه

 
 
 !....نیست حرف
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 را فکرش شنید؟یم چه ماند، هایش صحبت مات دالرا

  بخواهد رهام زیرو  کردنیم
 
 رویش به را اشدرماندگ

  ....بکوبد



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 چشمان تا برگشت و داد قورت سختر  به را بغضش

 بلندش های ناخن بماند، دور رهام دید از اشاشیک

 هایش تالش بازهم و گرفتند نشانه را دستش کف

  ...رسید نتیجه به اشکش نشدن جاری برای

 

ی باد برخورد با و رفت تراس های نرده سمت به  پاییر 

  ....بست را هایش چشم صورتش به

 

 های بحث این از کالفه و هایشگفته از پشیمان رهام

 
 

 ...رفت کنارش به همیشیک

 

ی اما گشود چشم حضورش حس با دالرا  تا نگفت چیر 

 ...گرفت قرار مقابلش روشت   سیگار اینکه

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 !یس   آروم بکش -

 

 هم رهام هایخوایه عذر گرفت، اشخنده ناخودآگاه

 !داشت خودش برای عجیت   مدل

 الک و کشیده انگشتان میان در سیگار بعد لحظایر 

ک زده وع دخیر  پک مهارت با کرد، خودنمای   به رس 

ون را دودش و زد عمیفر    ...فرستاد بیر

 

  :شکست را سکوت خودش

 

 این نداری حق اما نباشم سابق دالرای دیگه من شاید -

  !بکوی   صورتم تو رو

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 با کرد، له پایش زیر را سیگار و گرفت ار  آخر کام

 نگاه او به پرسشگر بازویش روی رهام دست نشستر  

 ...کرد

 دالرای   چشمان به و گرفت را بازویش دو هر رهام

ه  شدت به و شده تر درشت طویس لی    با که شد خیر

  ...بود کرده تغییر 

 

 و رس   دخیر  اون کو !دیل؟ نیستر  سابق دالرای چرا -

  پیش؟ سال ۶ شیطون

 

 عصت   هایش؟ سال این کابوس شدنیم تمام چرا

 آزاد رهام دستان میان از و کشید عقب را خودش

  ...کرد

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 نیست قرار سالمه یس دیگه من !هست که همینه -

 روت جلوی رو احمق بچه دخیر  همون گذشته عتر  

  ...ببیت  

 

ه ریزه دالرای برای بود عجیت   واژه چه ....سال یس  میر 

 صورت این به شدیم که ست   نهایت !رویش پیش

کشیده چشمان و قلیم و کوچک بیت   گرد، و سفید

 و یک قد آن با آمدندیم در رنگ یک به بار هر که ای

 دار پاشنه های کفش لطف به که اشسانتر  نیم

 نه بود سال پنج و بیست داد نسبت کردیم پنهانش

 .....بیشیر 
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 را خود جای کم کم دالرا شدید واکنش از رهام تعجب

  ....داد غضب به

 

  یح   تو و گمیم یح   دارم من هه -
 
 کورت شهرت ...مییک

؟ رسم و اسم هم قبال مگه آره؟ کرده،  یح   نداشتر

 دفعه یک روزها اون برخورد خوش دالرای که شده

 پنج از بعد که هم بعد بره و چیر   همه به بزنه پا پشت

 وقتهیچ !این؟ شهب اوضاعش و وضع برگرده سال

 !....دیل شدی گ و بودی گ نره یادت

  این
 
 زیاد زنک گول لعاب و رنگ نبتر   رو االنت زندگ

 فقط لعاب و رنگ این از شده؛ کور چشمات داره،

ای   رسی یه دنبال
، خوشگذروی   و الکل مثل چیر   هستر

کم مدت یه بعد ...کاذبه همشون دالرا، گذرهیم اینم

نیم دیگه بود، چطور واقیع حایلخوش رهیم یادت کم

  گم؟یم یح   فهیمیم ...بایس   شاد باید چطور دوی  

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

یک دالرا  شادی نشست؛ صندیل روی و خندید هیسیر

 ساعتر  چند برای الکل که اگر آمدیم کارش چه به

  !نه که چرا کرد؟یم پرت خاطرات از را ذهنش

 

 بتواند تا شد خم و گرفت قرار رویش به رو رهام

 ...باشد داشته چشمانش مقابل دالرا صورت

  حرکت با بگوید سخت   خواست تا اما
 
 دست ناگهای

 تلو تلو و داد دست از را تعادلش سمتش به دالرا

  ....رفت عقب خوران

 

 که نشست دالرای   روی نگاهش متحیر  و مات

دیم هم روی محکم را چشمانش  افکارش از بلکه تا فش 

ی یابد، خالیص  ندیده او از هرگز که دیدیم را چیر 

  ...بود

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

نیم که بود سنگتر   او برای حضورش انقدر یعت  

  چه پس ؟...کند تحمل توانست
ر
 سایرین و او بتر   فرف

  !بود؟ دالرا برای

 

  رفت در سمت به و زد داری صدا پوزخند

 

  !باش در جلوی دیگه دقیقه ده تا میای اگه -

 

 ...شد گم باد هیاهوی بتر   در شدن بسته بلند صدای
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 به را تالشش تمام و گذاشت میر   روی را دردناکش رس

 های صحنه آن به کردن فکر از را ذهنش تا بست کار

 آور عذاب



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  ....کند آزاد

 

د محکم را چشمانش گوشه رسانگشت با  با و فش 

دقیقه ده از دقیقه پنج شد؛ بلند جایش از خراب حایل

 او و بود گذشته بود کرده تعیتر   برایش رهام که ای

 را رهام با رفتر   قصد ....بود تراس همان در همچنان

  رفتارهایش برای جوای   نچو  نداشت
ر
 بود، نمانده باف

 این با و بود شده پر رهام پیش اشتباهاتش خط چوب

 بود، کرده سیاه را اشکارنامه حسای   آخرش حرکت

  !داد بروزش ناخواسته که حرکتر 

 

 کم کم الکل زدیم حدس و بود افتاده دروان به رسش

ش دارد  نهآی از و کشید عمیفر  نفس گذارد،یم را تاثیر

 چک را وضعش و رس بود کیفش درون که کوچیک

 اینکه از بعد و کشید هایش لباس بر دستر ...کرد



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 بر را لبخند نقاب شد راحت ظاهرش بابت از خیالش

  ...رفت در سمت به و نشاند اشچهره

 

 چند از و برداشت میر   روی از را چک برگ آخر لحظه

 از و کرد رها همانجا را هایش خرده....کرد پاره جهت

  ....شد خارج تراس

 

 چرخیدیم حوایل آن در که خدمتکاری به اشاره با

  ...بیاورد برایش را اشبارای   تا خواست

 

  آمد سمتش به مارال ها پله از رفتر   پایتر   محض به

 

 زد مهموی   از عصت   خییل فخر شد؟ یح   باال دیل وای -

ون،   رهام رفت، رهام که هم بعدش بیر
 
  ...یا زد حرف

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 از بیش زدن حرف مانع و گرفت باال را دستانش الراد 

  :زد لب تمام جدیت با شد، مارال حد

 

 فخر با دونیمیم خوب دومون هر ماری کن بس -

 اینجا رهام بدون رو من و بودی کرده ییک به دست

 خداروشکر اما بدین، قرار فشارم تحت تا کشوندی

  !شد آب بر نقشه هاتون نقشه و رسید رس رهام که

 

  :گفت آرام و گرفت خود به ناراحت ظاهر مارال

 

  ...دوستیم ما دالرا؟ حرفیه چه این -

 

 خروج در طرف به دیگری قدم و زد پوزخندی دالرا

  برداشت

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

؟ کدوم -  به آشناییت یه بوده ما بتر   هریح   دوستر

  ...نیست اونم امروز از که بود کار واسطه

 

  ...بودی من جای اگه هم تو -

 

  پرید کالمش میان حرص با ادالر 

 

 حارص   وقتهیچ من!...نمیفته اتفاق این وقتهیچ -

 هزار دو قرون یه خاطر به و باشم تو جای شمنیم

م سوال زیر رو خودم شخصیت  ظاهر گول بیچاره !بی 

 بعد...نداره کاری کشیدن آب نماز جا نخور، رو فخر

 به هم تو کرد تو از رو هاشاستفاده سو اینکه از

  !...میش   اضافه خاطراتش لیست

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 ادامه تمسخر با و کوبید مارال شانه روی را دستش

  :داد

 

 !عزیزم بمونه یادت رو امروزم حرف این -
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 ها نگهبان از ییک به رو شد، حیاط وارد و چرخید

  گفت

 

ید آژانس یه برام -   بگیر

 

  آمد جلو بود رسانده را او که ایراننده همان



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  خانم رسونمتونیم من -

 

  انداخت باال را ابرویش تای یک

 

 بزنید زنگ گفتم برسونید؟ منو شما خواستم من -

  !آژانس

 

  ...نمیاد تاکش یا آژانس اطراف این آخه -

 

  :غرید لب زیر و کرد نگاهشان چپ چپ دالرا

 

  ها عرضه ی   -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ون ویال از آنها به توجه بدون ی از و زد بیر  که میانی 

 از رفتر   راه واسطه به تا شد رد بود ها کوچه بتر  

 آفتای   عینک ...نشود شناسای   ها کوچه پس کوچه

  .گذاشت چشم روی و کرد خارج کیفش از را برندش

 

 راه و بود شده سنگتر   الکل مرصف خاطر به رسش

 مجللش لباس و بلند پاشنه های کفش آن با رفتر  

هخ هاینگاه همچنتر   بود، سخت برایش  که افرادی یر

  ...شدیم اذیتش باعث گذشتندیم جا آن از توک و تک

 

 راه و برسد خیابان به زودتر تا کرد تندتر را هایش قدم

 با که بود نرفته بیشیر  میر  چند اما کند پیدا برگشتر 

وع قلبش ترس از ماشیت   بوق صدای  زدن تند به رس 

 تا رفت کنار به زدههول و چرخید پا پاشنه روی کرد،

شتابزده حرکت خاطر به نکند، برخورد او به ماشتر  



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 ییک میچ   پاشنه بدش بخت از و خورد پیچ پایش اش

  ...شد خوردنش زمتر   باعث و شکست ها کفش از

 

 بوق روی را دستش قیمت گران ماشتر   درون راننده

 دالرای   کنار از شدت با فرمان کردن کج با و گذاشت

  ...گذشت بود شده زمتر   پخش که

 

ش  کفش لنگه کشید که جییع   با و آمد رس به صی 

ون پایش از را شده نابود  کوچه وسط به و آورد بیر

 ....کرد پرتاب
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 فخر دانست؛یم را خرابش حال دلیل خوب خودش

 تو و پوچ تهدیدی جنبه تنها هایش حرف بود، بهانه

  ....برسد دالرا به تا داشت خایل

 

 
 
 بدی رفتار بود، رهام بتبا از اشنگرای

 برایش توجیچ نبود قادر حتر  که رفتاری...داشت

  !...بیاورد

 

  چه
 
 دنیای از گفتیم چه بزند؟ داشت حرف

ی  چه اینکه بابت آوردیم دلییل چه وجودش؟ خاکسیر

  !آورده؟ دور های سال دالرای رس بر بالی  

 

 حق در خودش، حق در عمد قتل یک !بود قاتل او

 
 
 آدیم های حرف کش چه حال و بود کرده اشزندگ

 کرد؟یم قبول را بود اتهام راس در که



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 سکوت بکند توانستیم که کاری تنها حساب این با

 ....اکنونش جایگاه حفظ و بود

 آمدیم پایتر   قدرت موضع از و کردیم کوتایه که اگر

ک زدن زمتر   به برای راه  فراوان افتاده نفس از دخیر

  !...بود

 

 نشست، جدول لبه و کشید تر عقب کیم را خودش

 کش ها ثانیه و ساعت این در که بود یار او با بخت

 اینجور معمول طبق که چرا دیدنیم اطراف این در را

 برگذار شهر مرکزیت از دورتر جای   در را ها مهمای  

  ....بودند کرده

 

 آنجا زیاد توانستنیم و رفتیم تارییک به رو هوا

 بود مانده مارال از کمک و برگشت برای ایهر  نه بماند،

د؛ تماس رهام با تا دادیم اجازه غرورش نه و  به بگیر

 به که شخیص تنها به تا برداشت را گویس   ناچار



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 او از هم حسای   اگرچه بزند، زنگ رسیدیم ذهنش

  !...بود شکار

 

 بکند را خودش کار باالخره ارغوان که کردیم را فکرش

  از بعد و
 
 ای لحظه اما بگوید رهام به را ماجرا مهمای

 از بعد بالفاصله که بود نکرده خطور ذهنش از هم

 ناچار اکنون هرحال به !کند را اینکار خانه از خروجش

 یا بفرستد برایش ماشیت   یا بخواهد او از تا بود

  .بیاید دنبالش به خودش

 

 تماس ده متوجه صفحه کردن باز و گویس   برداشتر   با

 ...شد همراه شماره یک از پاسخی  

 آن به چشمش حال به تا که ناشناس ایشماره

 رفت دیشب سمت به ذهنش لحظه یک بود، نخورده

وع هایش دست کف و   ... کرد کردن عرق به رس 
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 یادآوردن به با و گرفت دستش در را گویس   سختر  به

  اینکه
ر
 پیامک بازکردن قصد مارال ورود از قبل لحظای

  ...شد آنالین فورا داشت را تلگرایم

 

 به را هویتش نقطه چند با تنها که نشان و نامی   اکانت

 با بست، نقش هایش چشم پیش گذاشتیم نمایش

  :کرد باز را پیام تعلل

 

  "استار سوپر خانم باش سورپرایز منتظر امشب "

 

 داد، قورت ترس شدت از را دهانش آب پیام دیدن با

 درمیان ییک را هایش نفس بود، شده مختل قلبش ریتم

 توی دائم دیشب آشنای چندان نه صدای و کشیدیم

  !...زندیم زنگ گوشش
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 ها؟حرف همان کردن باشد؟عمیل چه منتظر بود قرار

یم که کرد فراموش کل به و پرید رویش از رنگ

  .بزند زنگ ارغوان به خواست

 

 تلفن که بود پیام همان مات دقیقه چند دانستنیم

 تا بار چند که ناشنایس شماره و لرزید دستانش در

 صفحه روی بود گرفته تماس او با پیش ساعتر 

  ...کرد خودنمای  

 

 تماس و آورد باال سختر  به را اششده حس ی   دست

 شماره همان از پیایم بالفاصله اما کرد ریجکت را

 ...درآمد نمایش به صفحه باالی
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  "بدین جواب طفال مشتاق خانوم هستم حیدری"

 

 با و کرد آزاد را اششده حبس نفس پیام خواندن با

ون را کفش دیگر لنگه شد، بلند جایش از کرختر   بیر

  .نشود اذیتش باعث شانبلندی و کوتاه تا آورد

 

د تماس مجدد حیدری اینکه از قبل  شتاب با و تند بگیر

  :داد پیام

 

  "مگیر یم تماس باهاتون بعدا بنده دستم  فعال"

 

 کوچه ابتدای   سمت به برهنه پاهای همان با آرام آرام

 بدون پای !بود باراسف وضعیتش برداشت، قدم

ی، غروب میانه در آفتای   عینک کفش،  از ترس پاییر 
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 تر مهم و مردم توسط شدنش شناخته و شدن دیده

  همه از
 
 مرموزی شخص از عجیبش دلشوره و نگرای

  !بود آمده رساغش به یکباره که

 

 ماشتر   بوق صدای با که بود نرفته بیشیر  قدم چند

  :غرید عصت   پرید؛ جا از مجدد

 

ی   انقدر مردمش که ایهشده خراب کدوم دیگه اینجا -

  !فرهنگن؟

 

 توجهی   راننده رس را عصبانیتش و برگردد خواست تا

  شد متوقف صدایش شنیدن با کند، خایل

 

؟یم فرار یاینطور  داری هامجرم مثل چرا حاال -   !کت 
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 شکل و رفت باال طرف به ناخواسته لبانش انحنای

  ...گرفت خود به لبخند

 

 نیست آدیم رهام دانستیم رود،نیم که دانستیم

ایط این در را او که   عذاب بگذارد؛ تنها رس 
 
 که وجدای

 اشموضع اینکه برای و زد پس را بود آمده رساغش به

 تصاحب را لبخند جای اخم تا داد اجازه کند حفظ را

  !...کند

 

 روی شاگرد سمت از و زد دور را ماشتر   جانب به حق

 ...نشست جلو صندیل

 پایش بعد و انداخت او به نگایه نیم سکوت در رهام

د گاز روی را  ...شدند خارج منطقه آن از و فش 

 

  



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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 داشبورد روی و برداشت چشمش از را آفتای   عینک

  ...کرد پرتاب

 

  :گفت پوزخند با

 

  !بودی؟ نرفته مگه -

 

  پیچید خیابان در و زد راهنما خونشدی با رهام

 

  !بودم گذاشته جا رو خرابکارم یبچه -
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 کوتایه چشمک دالرا به دراری حرص لبخند با بعد و

  زد

 

ه نگاه و کرد مشت را دستانش حرص از دالرا  را اشخیر

 حرف به باز رهام که آنجا تا برنداشت رهام رخ نیم از

  :آمد

 

  بهم خوامنیم دیگه دیل؟ چیه دوی  یم -
 
 به چرا بیک

 و دیده دریا اون شدی که شده یح   رسیدی، اینجا

 که شده یح   !ترسهیم آب از حاال که ماهری شناگر

 من حضور اگه اما شدی، بداخالق و گیر  گوشه انقدر

 امهاد توی  یم تر راحت نباشم اگه شه،یم اذیتت باعث

  ....پس بدی،

 

 و فکری هیچ ی   دالرا که بود نشده تمام حرفش

  ...پرید کالمش میان کلمه یک با تنها ناخودآگاه
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  !نه -

 

 ماشتر   کردن پارک از بعد و کرد کمیر  را رسعتش رهام

  :برگشت دالرا طرف به جاده کنار در

 

  !نه؟ -

 

 حایل در و کرد تر زبان با را اششده خشک های لب

  :گفت آرایم به شدیم جا به جا جایش در که

 

 به برگشتنم دلیل...بدم ادامش تو بدون نیست قرار -

 رو کارم دوباره خواستم اینکه دلیل بودی، تو ایران

وع  بهم رو رفتم دست از موفقیت بودی، تو کنم رس 

  ....ممنونم خییل ازت همتر   بابت از و برگردوندی
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  ...دوخت رهام رسگردان نگاه  در چشم

 

هیچ !شد اینجوری که شد یح   بگم نخواه ازم اما -

ی ی   دونمیم !...رهام نخواه وقت  دونمیم سخته، خی 

 تا بده قول بهم اما جوابهی   سوال تا هزار رست تو

، تهش   !گذشته از سوایل هیچ بدون تهش تا بایس 

 

 که نبود دیگری چیر   دالرا شده سنگتر   های نفس جز

 به کردن نگاه از دست دالرا د؛بشکن را بینشان سکوت

 با را ها آن رهام که جای   تا برنداشت هایش چشم

 محوی لبخند با و کرد باز و بست یکبار اطمینان

  :کرد زمزمه

 

 !گذشته از سوایل هیچ بدون هستم تهش تا -
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 را جایش خودش کشیدن باال با و خواباند را صندیل

ون با و داد تکیه آن به را رسش کرد؛ ثابت  فرستادن بیر

 ...بست را چشمانش عمیقش بازدم

 گوشش توی آهنگ مالیم صدای بعد لحظایر 

  ...پیچید

 

 آوردن یاد به با که بود نشده گرم هایش چشم هنوز

  :گفت عجله با و نشست رسجایش هول حیدری پیام

 

  !رفت یادم وای -
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 جاده سمت به مجدد و کرد نگاهش کوتاه رهام

  تبرگش

 

  رفت؟ یادت رو یح   -

 

  ...بزنه حرف باهام خواستیم حیدری -

 

 دنده کردن عوض با و کشید ای کالفه پوف رهام

  کرد بیشیر  را رسعتش

 

؟ چه -
 
  بود؟ گفته بهت ِگ  حرف

 

  بزنم زنگ بهش بود قرار دونمنیم -
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  بزن خب -

 

 ماند، جواب منتظر و گرفت را شماره همان ناچار

  گرفت را جوابش که بود نرسیده دویم هب بوق اولتر  

 

؟ خوب مشتاق، خانوم سالم -   هستتر 

 

 جواب که ببخشید ممنون، حیدری جناب سالم -

 شماره که دونیدیم ...بودم نداده رو هاتون تماس

  دمنیم جواب باشه ناشناس

 

 روی نشسته لبخند توانستیم تلفن پشت همان از

  ...کند تصور را مهربان و مسن مرد این هایلب
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  رو خودم زودتر باید من درسته بله -
 
 کردم، معرف

یف رس یه تونیدیم اینکه مزاحمت از غرض  بیارید تش 

یه؟   خیر

 

  شد نگران لحنش

 

  اومده؟ پیش ها بچه برای مشکیل -

 

  :داد جواب آرایم به حیدری

 

 بتونید دادخواه آقای یا شما اگه اما وجه؛ هیچ به نه -

یف دافر  یا امروز  ...شهیم خوب خییل بیارید تش 

  ..باشتر   خی   با ازش باید که هست ایمسئله

 

  :زد لب صدا ی   و برگشت رهام سمت به
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یه بریم میگه -   خیر

 

  !االن؟ -

 

  فردا یا االن یا -

 

  :گفت و انداخت باال شانه رهام

 

  ...تری راحت خودت طور هر ندارم مشکیل من -

 

  آورد گوشش نزدیک مجدد را گویس   دالرا
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 بیایم؛ نفرمون دو هر دیگه ساعت دو ییک تا احتماال -

تون شد عوض تصمیم اگه باز   .کنمیم خی 

 

 شن،یم خوشحال ببیننتون هابچه ...عایل امخییل -

  فعال منتظریم

 

  :گفت تلفن کردن قطع از بعد و کرد خداحافظ  

 

یه برو راه چهار این از پس خب -  دور ور  راه الیک خیر

  نکن

 

ی برخالف و کرد ایخنده تک رهام  گفت دالرا که چیر 

ش   داد تغییر  خانه سمت به را مسیر

 

ن اینجوری - یه میر یتر  خانم خیر ؟ معروف سلی    جهای 
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  های لباس به بعد و
 
 هم دالرا...کرد اشاره دالرا مهمای

  آمد خنده به رهام لحن از

 

  ؟رو  راه اینهمه رهیم گ !..جهای   اوه -

 

  !مشتاق دالرا معلومه -

 

 او...نشست دالرا های لب روی لبخند حرف این با

 همیشه رهام که بود خوب چقدر و داشت را رویایش

ه رویاهایش مسیر  در  ..شدیم انگیر 
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 تا کردند توقف دالرا خانه روی به رو بعد دقایفر 

  ...کند عوض را هایشلباس بتواند

 

 خانه...زد خشکش جایش رس در  کردن باز با دالرا

  و زدیم برق
 
 !آمدنیم چشم به دیگر دالرا های شلختیک

  :گفت بود رسش در فکر همتر   که هم رهام

 

  !خونه؟ جون به افتادی دیشب از -

 

 به را رسش نه معنای به و نشست رهام روی نگاهش

  :گفت تمسخر با داد، تکان طرف دو

 

 کنه دلجوی   خواستهیم بدال ...ارغوانه کار کنم فکر -

  !رفتم کجا داده لو چون
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 اتاق طرف به و انداخت کنسول روی را کلید دسته

  رفت

 

  نگفت ارغوان -

 

  :زد لب متعجب و برگشت رهام طرف به

 

  !فهمیدی؟ کجا از پس -

 

  عماد -

 

 همانجا از شد، اتاق وارد و زد داری صدا پوزخند دالرا

  : زد فریاد
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  ارغوان یا عماد بتر   عزیزم نه -
ر
 از عماد !نیست فرف

  رفتم من که دونستهیم کجا
 
 تو به بیاد که مهموی

 !ارغوان معلومه، خب !بده؟ آمار

 آخه برسه، تو گوش به تا گفته قصد از که مطمئنم

 چیر   همه و نداره بست و چفت دهنش عماد دونهیم

  !تو دست کف ذارهیم رو

 

 پس از بهیر  اینطوری شد؟ بد مگه حاال دیل بیخیال -

  !براومدیم فخر

 

  :گفت حرص پر و رفت هایش لباس کمد طرف به

 

 خودم پس از نداشتم عرضه من نمیومدی تو یعت   -

  بیام؟ بر فخر جلوی
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 بیندنیم را حرکاتش دالرا اینکه از راحت خیال با رهام

  به محکم بار چند
 
  :غرید لب زیر و کوبید اشپیشای

 

  شده اینطوری چرا یر دخ این خدایا -

 

 نشست، شده شکسته تلوزیون روی اشکالفه نگاه

  :گفت بلندتر

 

  !لطفا شو بیخیال ....اصال مقاومتر  استاد تو دیل نه -

 

  دیگر دالرا
 
 هایش لباس تعویض مشغول و نزد حرف

 .شد
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ر
  ایستاد رهام جلوی آماده و حارص   بعد لحظای

 

م من خب -   .بریم حارص 

 

 رهام جدی لحن با برود در طرف به خواست تا

  شد متوقف

 

ی؟ کجا -   !میر

 

یه ریمیم داریم وا -   !دیگه خیر
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  !وضع؟ این با -

 

 اما کرد نگاه خودش به متعجب رهام دست اشاره با

  ...کردنیم پیدا را کار ایراد

 

  کرد نامحسویس اخم

 

  وضع؟ کدوم -

 

 جلو سمت به یمقد و شد بلند مبل روی از رهام

  برداشت

 

 را او سمت به آمدن قصد رهام اینکه حس با دالرا

 دیوار به که جای   تا کرد حرکت عقب عقب  دارد

  شد حبس اشسینه در نفس و چسبید
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 آن از بیشیر  تا گرفت رهام سمت به را دستانش

وی   نکند پیش 

 

  ...عقب...برو..ب -

 

 !برد فرو شوک در را رهام نامنظمش و تند های نفس

 اینگونه را او دالرا امروز در که بود باری دومتر   این

 رسش در قصدی هیچ که حایل در بود زده پس

 پیش برایشان ها نزدییک این بارها و بارها و نداشت

  ....بود آمده

 

 و برد جلو دست دالرا لرزان های مردمک به توجه ی  

 ات انداخت اششانه رس روی به را شده آویزان شال لبه

  ...نباشد معلوم لباسش باز یقه و سفید گردن
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 گرفت خود به پوزخند شکل و آمد باال لبانش انحنای

ی بازهم اما  رفتار تغییر  این...نیاورد رویش به چیر 

ی دالرا خود تا و داشت دلییل حتما ناگهای    زبان به چیر 

 شده این قرارشان...کردنیم سوایل رهام آوردنیم

  !...سوایل هیچی   انتها تا... بود

 

 حواست اونجا آدمای جلوی و محیظ همچتر   تو  -

  ...دیل باشه خودت به

 

 خانه از دالرا خایل و گنگ چشمان پیش و گفت را این

ون   .زد بیر

 

 رفتر   بتر   و کرد نگاه ساعت به مستاصل و کالفه دالرا

  ...ماند مردد ماندن و
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یه به رفتر   برای خوی   وضعیت  تصمیم نبود؛ خیر

 دور پیام آن از را ذهنش بلکه تا بود گرفته ایعجوالنه

 امروز اما...شود رسگرم ها بچه دیدن با و کند

  ...بود شده تکمیل ظرفیتش

 

 بود، نمانده ایروحیه برایش دیگر دیشب از اصال

 رهام و فخر مارال، ارغوان، که های   خوردی اعصاب

 باعث بودند آورده پیش برایش نوغ به کدام هر

  و دردرس 
 
 ....بودند شده اشخستیک
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 دیروز از انگاری بود، کرده خراب دانستیم خودش

 از اول !...دربیاورد پا از را رهام تا بود بسته همت کمر

 و جر هم بعد و نشده حارص   اشمصاحبه رس همه

 گیل دسته هنوز...بود کرده پیدا ادامه خانه تا بحثشان

 تکه هزار که حایل در همانگونه داد آب به دیشب که

  ...بود رویش پیش شده

 

ی  به رفتر   با
 را چیر   همه فخر حضور و مارال مهمای 

 عقب و ناخواسته های واکنش این با حاال و کرده بدتر

 زده گند چیر   همه به رسما رهام مقابل هایش نشیت  

  ...بود

 

 ورق که کردیم کاری لحظه همتر   خواستیم دلش

 گاههیچ دیگر و نوشتیم خط رس از گشت،بریم

 زمان آن ، شدنیم اما....افتادنیم گذشته به رو نگاهش

 رسنوشت از برایش تا بود گرفته دست در را قلم که



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 رد که انقدر بود، کرده را کار این محکم بنویسد

 به ثانیه هر و مانده دفیر  برگ آخرین تا هایش نوشته

 ...اردند فراری راه هیچ شدندیم یادآور او

 فراموش بخواهد اینکه اما باشد توانستیم بیخیال

  !....هرگز کند،

 

 با و کشاند خانه تصویری آیفون طرف به را خودش

 یقتر   به حدسش ورودی در روی به رو رهام ندیدن

  ...شد تبدیل

 

 پا حضورش بدون نداشت دوست دالرا و بود رفته او

یه در   .بگذارد خیر

 

 به فردا حتما که گفت و ادفرست پیایم حیدری برای

 تن از را مانتویش که درحایل آن از بعد و رودیم آنجا
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 برق از را آن و رفت خانه تلفن سمت به کردیم خارج

  ...کشید

 

 و تمام را در و داد قرار پرواز حالت روی را موبایلش

  !....کرد قفل کمال

 

 شد راحت ارتبایط های راه تمام بستر   از که خیالش

  ....رفت خانهآشی    به

 

ون کابینت از را مسکن های قرص  را همه و کشید بیر

  با و انداخت دهانش در یکجا
 
 در سیع آب لیوای

  .کرد دادنشان قورت
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ون پایش از را یل شلوار اینکه بدون  و رفت اتاق به  بیر

 را چشمانش و انداخت تخت روی را خودش بیاورد

د هم روی محکم د خوابش تا فش    ...بگیر

 

 خواب دادیم ترجیح اما بود هشت نزدیک ساعت

 که سورپرازی نداشت دوست عنوان هیچ به !باشد

ش ناشناس فرد  بداند و ببیند را بود داده را خی 

 ....اما....چیست
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 باز چشم سختر  به  پیچید؛ گوشش در آالرم صدای

 تخت اطراف به کورمال کورمال اتاق تارییک در و کرد

  ....کند پیدا را تلفن بلکه انداخت دست



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 کرختر  و سستر  حس و رفتیم گیج شدت به رسش

  .بود نشسته جانش بر

 

ی   اما چرخید پهلو به  و شد تلفن کردن پیدا بیخیال

 به و شدیم گرم داشت تازه چشمانش بود، فایده

 
 
 اشمانع صدا همان بازهم که رفتیم خواب مهمای

  ...شد

 

 با و نشست تخت روی گنگ یلحا و عصبانیت با

 کیم و آمدیم سالن سمت از که سوی   کم نور وجود

 المپ کردن روشن برای اقدایم بود کرده روشن را اتاق

  ...نکرد
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  چه دانستنیم اصال
 
 ساعت این در چه برای و زمای

  !بود گذاشته زنگ

 

 به را گویس   و رساند میر   لبه به کشان کشان را خودش

 روان و اعصاب مخرب این رس   از تا کرد خاموش کل

  !...شود راحت

 

 را آشفته حال این و رسش حد از بیش سنگیت   دلیل

 اهل دالرا و بود خودش تصمیم اما فهمیدیم خوب

ی خرده   ! نبود خود بر گیر

 

 محکم را هایش شقیقه و نشست زمتر   روی همانجا

د؛  از خی   اششده خشک دهان و دید تاری فش 

  ....دادیم اوضاع وخامت
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 رهام رفتر   از بعد که شد چه شد؛ پشیمان لحظه یک

 را  راه این خطرات تمایم از کامل آگایه با خانه از

  کرد؟ انتخاب

 

  چنتر   این ترس؟
ر
؟ سه واژه این داشت قدری

 
 !حرف

 

 برای راه تا داد فشار اشسینه قفسه روی را دستش

 هر به را تلفن شود، هموار اششده تنگ های نفس

  ...کرد روشن و برداشت بود کندی   جان

 

  ...ماند ثابت یازده ساعت روی نگاهش

 

 تا کشید درازا به انقدر نزدن یا زدن زنگ بتر   تردیدش

 در مداوم تصویری تمایس لرزید؛ دستانش در تلفن
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 شدن پذیرفته تقاضای و شدیم پایتر   و باال صفحه

  ...داشت

 

ون رسفه با را نفسش  زانشلر  دست و فرستاد بیر

 یک را چشمانش رسدرگرم و گیج...کرد وصل را تماس

 رفتر   با ناگهان و چرخاند تاریک تصویر روی دور

 قلبش ماسک از پوشیده ایچهره با فردی روی تصویر

  ...ایستاد حرکت از

 

یم خوی   به هم ترسناک ماسِک  همتر   پشت از حتر 

 را چهره این در نشسته مرموز لبخند توانست

 ....ببیند
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 سخت   هیچ اما شدیم باز زدن حرف برای دالرا دهان

ون مایه عتر   درست شد،نیم خارج آن از  از افتاده بیر

  بتر   جدال در که آب
 

  ...بود تقال در دائم مرگ و زندگ

 

د دست دو با محکم را چشمانش گوشه  تصویر تا فش 

قرص آن که کاش ای...شود تر شفاف رویش پیش تار

 جایش رس حواسش و هوش و خوردنیم را نتر لع های

  ...بود

 

  :زد لب آمدیم در چاه ته از که صدای   با و سختر  به

 

  !جونم؟ از...خواییم..یم ؟یح  ...هستر  گ تو...تو -
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وع وقتر  و پیچید درگوشش مرد پوزخند صدای  به رس 

 نیر   دیشب تماس آنکه از شد مطمت    کرد زدن حرف

  بود آدم همتر   از

 

  عزیز مشتاق خانوم المس -

 

 داد، تکیه دیوار به را رسش و کرد رسفه مجددا دالرا

بات دانستنیم  هیجان از قلبش کوبنده و کرکننده رص 

 را همه که های  قرص جانت   عوارض از یا است ترس و

  !...بود خورده رس به رس

 

 با و کند جمع را اششده بریده های نفس کرد سیع

  :غرید حرص

 

؟ هستر  گ...گمیم -   خوای؟یم یح   عویص 
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 تای  لپ تمام خونشدی با و شد بلند اشقهقه صدای

  شد خاص ایصفحه وارد و داد قرار کادر در را

 

 و بیشیر  لحظه هر تعجب فرط از دالرا چشمان

  شدیم باز  بیشیر 

 

  چیه؟ این...این -

 

 گفته بهت...استار سوپر خانم کت  یم عجله خییل -

 گوشیت اگه کردی فکر !باش سورپرایز متتظر بودم

  برنمیاد؟ کاری من دست از کت   خاموش رو

 

ی خواست دالرا تا  تاپ لپ روی تصاویر بگوید چیر 

 های مهمای   در خودش از تصویرهای   بستند، نقش
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کت سال یک این در که مختلف    از حتر ...بود کرده رس 

 به و داشت دست در الکل یا سیگار که های   زمان

  !..بود بقیه دید از دور به و کنار و گوشه رد نوغ

 

لش   : زد فریاد و داد دست از را کنیر

 

 نظر زیر منو ِگ  از کثافت؟ کت   غلظ چه خواییم -

  راست اگه داری؟
 

 عتر   و بردار رو ماسکت مییک

  !..نشو قایم ترسوها

 

 اینکه از بعد و شد بیشیر  و بیشیر  مرد خنده صدای

  :کرد باز لب خشم با کرد یهتخل را اشانرژی خوب
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 بذارم رو خوشگلت هایعکس االن همتر   خواییم -

 و ترس معت   که بفهیم تا اینستاگرامت پیج توی

 !کوچولو؟ چیه جرئت

 وقت بیشیر  دقیقه دو کن، نگاه ساعتت به خوب

 ...نداری

 

  در و زد تاپلپ روی را دستش
 
 اینستاگرام پیج آی

یس آن به کمال و تمام که حایل در آمد باال دالرا  دسیر

  !داشت

 

 و شد خارج تماس صفحه از زدههول و شتاب با دالرا

  هر جلوی تا شود پیجش وارد خواست
ر
 که اتفاف

د را بیاید پیش بود ممکن یس دید وقتر  اما بگیر  اشدسیر

  ...پرید رخش از رنگ شده قطع
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  ؟...کردی یح  ...یح   -

 

 که گفتم نمیاد؛بر  کاری دیگه تو دست از !باش آروم -

ییم پس رو حرفت یا داری، وقت دقیقه دو  و گیر

 یم بدی بچه همینجوری یا میای راه باهام
 
 و موی

  کدومش؟ ....بیت  یم رو کارت عواقب

 

  زد؛یم زنگ گوشش و بود افتاده دوران به رسش

 جایش از گویس   با همراه و گرفت میر   لبه به را دستش

  ...شد بلند

 

  ..کن...پاکشون...پا -

 

  !کن خوایه معذرت -
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د هم روی را چشمانش   :نالید و فش 

 

  ...کن پاکشون...گفتم -

 

  خواستر  خودت خب خییل -

 

 از کشی در و ترتیب به ها عکس تمایم کلیک یک با

  .کردند نمای   خود هایشاستوری بخش در ثانیه

 

 که فالورهای   تعداد با ...شد تمام نداشت، تحمل دیگر

 در ها عکس تمایم لحظه همتر   در بود مطمت    داشت

  !است شدن پخش حال

 

 های رسامیک به برخورد با و افتاد دستش از تلفن

  ...رسید گوش به شکستنش صدای اتاق کف
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 های جیغ صدای و گذاشت رسش روی را دستش

 تنش موهای تمام پیچید، اتاق فضای در دردآلودش

  ...بود هافتاد لرزه به فقراتش ستون و شده سیخ

 

 خودش داد به بتواند تا اما گذشت ثانیه چند نفهمید

 ...شد زمتر   بر نقش و چرخید رسش دور دنیا برسد
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 و ارغوان و رفت باال ها پله از رسعت تمام با رهام

زده شتاب هایقدم صدای دویدند؛ دنبالش به عماد

س و شکستیم را راهرو سنگتر   سکوت شان  از اسیر

  ...بود هویدا سه هر چهره



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 را دستش و نکرد تعلل دالرا یخانه در به رسیدن با

 و کوبید در روی قدرت تمام با مرتبه چند و چندین

 :زد فریاد همزمان

 

  ...دیل رو در کن باز -

 

 نگاه نگرفت جوای   هیچ وقتر  و کرد صی   ثانیه چند

 آرامش چهره پشت داشت سیع که را اشزده وحشت

  ...دوخت عماد و ارغوان به کند پنهان

 

د دهانش روی محکم را هایش دست ارغوان  تا فش 

  ..شود گلویش در نشسته بغض شدن شکسته مانع
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به در به تر محکم دیگر بار  هم عماد اینبار زد، رص 

  ...کرد اشهمرایه

 

 لب به جون کن، باز رو در ایخونه اگه دالرا -

  !..شدیم

 

 خانه در کش کند ثابت آنها به تا نبود صدای   هیچ

  !...کند برطرف را هایشان نگرای   همه و است

 

 دو با و نشست ها پله روی نیاورد تاب دیگر ارغوان

 باران هایشاشک که همانگونه کوبید، رسش بر دست

 رهام به رو خشم با باریدندیم صورتش بر و شده

  :غرید
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 ،گفتر  بهش یح   نیست معلوم !...توعه تقصیر  همش -

 رسوندیش وقتر  که دیشب از اون...کردی کار یح  

 وضعیت اون تو رو خونه صبح و شده بحثتون خونه

  ...امشب از  اینم دیدم

 

 رایه دنبال به و داد تکان هوا در را دستش کالفه رهام

 که بود مانده هم همتر   کند؛ باز را در بتواند تا گشت

د قرار ارغوان اتهام راس در   !بگیر

 

 بیشیر  بقیه از او اگر جمع این در که یددنیم یعت  

 دالرا برای رهام اصال !نیست؟ هم کمیر  نباشد نگران

 این منکر توانستیم کش چه و بود همه سوای

  !باشد؟ قضیه
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 کناری به را عماد دست با و شد بلند جایش از ارغوان

 را اشهق هق تا کرد تالش ....رفت جلوتر و زد پس

  کند خفه

 

  ....رو در کن باز بشم نتقربو  دیل -

 

 پیش مرد دو به را رسدرگمش و مستاصل چشمان

  :نالید و دوخت رویش

 

  پلیس؟ بزنیم زنگ -

 

  برداشت عقب به قدیم و کشید را موهایش رهام

 

  !بگیم؟ یح   بزنیم زنگ شدی؟ دیوونه -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ی آوردن یاد به با ناگهان عماد  و زد بشکت   هوا در چیر 

  :گفت امیدواری با

 

  ...کلید -

 

  برگشت ارغوان سمت به

 

  !احمق؟ نداری کلید مگه تو -

 

 همه هول از ارغوان و داد رستکان تاسف با رهام

 ...ریخت زمتر   روی را کیفش محتویات
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  گرفت رهام طرف به را کلید دسته

 

 باشه انداخته هم رو باال قفل اگه...اصلیه قفل برای -

  ...شهنیم باز

 

 را وسایلش تا کرد کمک ارغوان به و شد خم عماد

  .شود بلند و کند جمع

 

 اینکه به امید با و بست را چشمانش ایلحظه رهام

 قفل در را کلید نیاید در آب از درست ارغوان حدس

  ...چرخاند
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 و کرد رها آسوده را نفسش در شدن باز با همزمان

  ...بست نقش لبانش روی اینیمه و نصفه لبخند

 

 کلید سمت به عماد و شد خانه وارد همه از جلوتر

 را ها المپ تمایم و رفت دیوار روی شده نصب های

  ...کرد روشن

 

 تند پا خواب اتاق سمت به ارغوان، دنبالش به و رهام

  ...کردند

 

 شدت از زمتر   روی رفته حال از دالرای دیدن با ارغوان

  و ترس
 
  ...کشید ایخفه جیغ نگرای
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 را دالرا دست حرکت با و نشست دالرا رس باالی رهام

 خود طرف به بود، افتاده زمتر   روی صورت با که

  ...برگرداند

 

 برریس مشغول انگشتانش با و گرفت را رسدش دست

ین با و درمیان ییک که نبیص  ...شد نبض  قدرت کمیر

  !زدیم ممکن

 

 تنها و بود آمده بند زبانش ترس شدت از ارغوان

 زنده هنوز آنکه برای تایید بود، رهام از دیتایی منتظر

 داد تکان مثبت نشانه به را رسش رهام وقتر  و است

 دالرا کنار زانو دو و کرد آزاد را اششده حبس نفس

  ...نشست

 

 تو...الکله خاطر به ؟شاید...شده اینطوری...چرا...چ -

  آره؟ خورد؟ مهموی  
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  :زد لب گیج رهام

 

نیم فکر یعت  ...کردیم مرصف همیشه آخه اما آره، -

  !باشه شده خرابیش حال باعث دفعه یه کنم

 

  :برگشت در طرف به ارغوان

 

  !موندی؟ گوری کدوم پس عماد -

 

 که حایل در رساند اتاق به را خودش عجله با عماد

  ...بود دستش در قرص ورق تعدادی

 

 :آمد حرف به فورا آشکار اضطرای   با
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خو  میر   رس اینا -   ...خورده قرص....بود نهآشی  

 

 تالش ارغوان داد؛ رهام دست به را قرص های بسته و

 را او دست یک با رهام اما چیست آنها بفهمد تا کرد

 روی بیشیر  رسدرگیم با چشمانش و داد هول عقب به

  !...شد آوار رسش روی دنیا انگار گشت، داروها نام

 

 با بخش   آرام های قرص چنتر   دانستیم خوب دالرا

 تنها حساب این با کنند؛یم ایجاد تداخل الکل مرصف

 از بعد خواستنیم که حدیس !ماندیم حدس یک

  ...کند خطور ذهنش به سال اینهمه گذشت

 

  :زد فریاد عماد به رو ارغوان
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؟ یح   منتظر -   ...آمبوالنس بزن زنگ هستر

 

 بلند جایش از رهام گرفت دست به گویس   عماد تا

  شد مانع و شد

 

 !نه -
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  :گفت مشکوک و ایستاد کنارشان در هم ارغوان
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 حالش !شد؟ اینطوری که شد یح   اصال !نه؟ چرا -

  رفتیم وقتر  بود، خوب
 
 و دنبالش رفتر  تو مهموی

  ....شده این االن حالش

 

  :رفت هم در رهام های اخم

 

  یح   -
 

 مهموی   اون تو دوی  یم اصال خودت؟ واسه مییک

  چه و بود خی   چه
ر
  !افتاد؟ اتفاف

 

  :زد فریاد عصبانیت با ارغوان

 

  تا -
 

 !...رهام کنمنیم ولت آوردی رسش بالی   چه نیک

   ....بود تو با

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 آمد و رفت در دو هر بتر   نگاهش که حایل در رهام

ون به و گرفت را ارغوان بازوی بود  و داد هولش بیر

  :غرید غیض با همزمان

 

  پرت و تچر  خواییم اگه -
 
 گمشو االن همتر   بیک

ون   ...بود خوب حالش رفتم اینجا از وقتر  من !بیر

 

  داد قرار مخاطب را عماد برگردد اینکه بدون

 

  !معطیل؟ چرا اسدی، دکیر  بزن زنگ لعنتر  د -

 

  :زد لب گیج عماد

 

  ...آمبوالنس..پس -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  خورد را حرفش نشست رویش که رهام حریص نگاه با

 

یمش !جفتتون؟ گتر  یم چرند چرا -  که بیمارستان بی 

 رس و کرده خودکش   مشتاق دالرا بگن نرسیده راه از

ها تییر   !؟...داستان به بشه باز پلیس پای یا بشیم خی 

  !تررسی    ع اسدی، به بزن زنگ

 

 که حایل در و داد تکان تایید به را رسش بار چند عماد

 ثبح و جر تا رفت سالن به گرفتیم را اسدی شماره

  .نشود هایش صحبت مانع ارغوان و رهام احتمایل

 

  خواست ارغوان تا
 
 آورد باال را دستش رهام بزند حرف

 بود دستش در ارغوان بازوی همچنان که حایل در و

ون به را او   ...انداخت اتاق از بیر



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 تو  نشو؛ آفتای   چشمم جلوی نیومده دکیر  وقتر  تا -

  ادعای خییل االن که
 
 غلط پس داری ترفاق و نگرای

 مهموی   به دالرا رفتر   از رو چیر   همه بدو بدو کردی

  !...برسه من گوش به که عماد دست کف گذاشتر 

 

 و بست رویش به را در و نماند ارغوان جواب منتظر

  .کرد قفل

 

 رس در پشت همانجا وجدان عذاب حس با ارغوان

 زانوهایش روی را رسش نشست، زمتر   روی و خورد

 ...پیچید سالن در هایش گریه یصدا و گذاشت
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 و گرفت مشت در را زمتر   روی افتاده های قرص رهام

د عصبانیت با   ...کرد پرتاب دیوار طرف به و فش 

 

 از و کرد جلب را اشتوجه دالرا شده شکسته تلفن

  ...انداخت کناری به و برداشت زمتر   روی

 

 وقتر ...تنشس دالرا پریده رنگ چهره روی نگاهش

 گذاشتیم کنار را هایشبازی غد و بود خواب

 چشم به دیگر چیر   هر از بیشیر  اشچهره معصومیت

  !آمدیم

 

 به تردید با دستش و نشست لبانش بر تلچ   لبخند

 پیشای    به که رفت دالرا حالت خوش موهای سمت

 سپس و داد باال به را موهایش بود، چسبیده اشخیس



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 گردن زیر را دیگرش دست و ها وزان زیر را دستش یک

 حرکت یک با ...کشید آغوش در را او و داد قرار دالرا

  به و
 
ک سادگ ه ریزه دخیر  زمتر   روی از را سبک و میر 

  ...گذاشت تخت روی آرایم به و کرد بلند

 

 قرار پا روی را اشآرنج و نشست تخت لبه نیر   خودش

  ...کرد دستش گاه تکیه را رسش و داد

 

 غیر ....نشست شده مچاله های قرص ویر  نگاهش

 هایگریه به توجه ی   و زد چنگ را موهایش ارادی

 در کردن باز برای مداومش های زدن صدا و ارغوان

  ...شد غرق افکارش میان در ، اتاق

 

 این بار دومتر   برای امشب ....بود شده مانع بار یک

 !کند؟ چه خواستیم را سوم بار بود، کرده را کار



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 "نشه بازی نشه سه تا "گویندیم همیشه اینکه هن مگر

 در خوی   به دالرا برای که بازی این با کردیم چه پس

 !بود؟ جریان

 همه و برسد رس لحظه آخرین در توانستیم گ تا

  !کند؟ درست را چیر  

 

 دکیر  آشنای صدای شنیدن با بعد ساعت نیم حدود

 رسعت به کوتاه سالیم با و کرد باز را در قفل اسدی

  ....آورد زبان به را بود آمده پیش آنچه

 

 دست در را دستش و نشست دالرا کنار ارغوان

 حایل در و داد نشان دکیر  به را ها قرص رهام گرفت،

 به را عماد آرایم به شد، دالرا معاینه مشغول او که

  :زد لب گوشش زیر و برد کناری

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ی -  هر کاری، پیشنهاد پول، میدی، بهش نیازه هرچیر 

ی  نمیاد در جای   صداش اینکه از بش   مطمت    که چیر 

ون به خی   این و  آشناست اسدی کنه،نیم درز بیر

، بش   مطمت    کامال خوامیم فقط کنهیم قبول  همتر 

 و خودت.....بینمیم تو چشم از بشه این غیر  اگه

نیم حرف ایکلمه کش با موضوع این از هم ارغوان

  ...زنید

 

  با
 

  :داد ادامه کالفیک

 

 کش که کن حایل لطفا هم عزیزت گیج نامزد اون به -

 !نداره رو هواش و نیست دالرا نگران من از بیشیر 

 دفعه اگه اما ناراحتیش حساب به ذارمیم رو حرفاش

  ...کنه تکرار بعد

 

  :پرید کالمش میان به عماد



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 دیل رس بالی   بود ترسیده ارغوان آروم، داداش باشه -

  ...شد پشیمون هم خودش...نداشت منظوری بیاد،

 

  :کرد زمزمه و انداخت باال را ابرویش تای یک رهام

 

  !خوبه اینطوره اگه -

 

 ...برگشت اتاق به و گرفت فاصله عماد از
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 شدند، باز و خوردند تکان هم از لرزانش های پلک

 دستش در رسم روی همه از اول رسگردانش نگاه

 چهار قامت پشت از گرداندن رس اب سپس و نشست

 رسش دید در بود ایستاده پنجره به رو که مردی شانه

  ...گرفت قرار

 

  ...سوختیم گلویش و بود شده خشک دهانش

 

 سیگار شد، هشیار رهام اشناله صدای با و نالید آرام

 و کرد خاموش میر   روی سیگاری زیر توی را دستش در

  ...رفت دالرا سمت به و زد دور را تخت

 

  بکشد باال را دردناکش تن کرد سیع دالرا

 

ی باش آروم -   ...نیست چیر 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  :زد داد بلند

 

  ...بیار آب لیوان یه ارغوان -

 

 پیش آب لیوان با همراه ارغوان دقیقه یک از کمیر  در

  ...آمد رسش پشت هم عماد و شد ظاهر رویشان

 

  ...کرد دالرا های لب نزدیک را لیوان

 

 ساعدش و کرد پرت تخت روی را خودش بازهم دالرا

  ...گذاشت دردناکش رس روی را

 

  شده؟...یح   -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  :گفت حرص پر و آمد جلو عماد

 

 ییک نه اونم...خوردی قرص!؟... شده یح   نمیاد یادت -

 شو و شست رو اتمعده !...تا پنج تا دو نه

  !دارن؟ تداخل الکل با داروها این فهیمیم هیچ...دادن

 

  ندهد ادامه را حرفش عماد که کرد اشاره ابرو با رهام

 

 به با که شدیم سنگتر   داشت هایش چشم دالرا

 جایش رس زده وحشت افتاده اتفاقات یادآوردن

  ...شد خارج دستش از رسم که طوری نشست

 

  رفت هم در اشقیافه ارغوان

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  ...شهیم پاره رگت االن دیل آروم -

 

 بود رسیده انتها به که رسیم و گرفت را دستش رهام

 رها را دالرا دست کرد، خارج را آنژیوکت و بست را

د تر محکم را پنبه و نکرد   ...فش 

 

 ها عکس آن اینها اگر بگوید، چه باید دانستنیم دالرا

ی چرا بودند دیده را  !گفتند؟نیم چیر 

  :زد لب سختر  به

 

  ...اینستاگرام...اینستا...عکس -

 

  کرد شنگاه سوال پر رهام

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

؟ یح   عکش؟ چه -
 
  مییک

 

 را ذهنش کرد سیع...نبود کاری پنهان وقت دیگر

 افتضاح درون از که حایل در بزند حرف و کند متمرکز

سینه دیوار و در به بیشیر  هرچه قدرت با قلبش و بود

 ...کوبیدیم اش
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  ...رفتر  تو...دیشب -

 

  :گفت ارغوان و ماند منتظر رهام

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  ...بقیش خب -

 

  ...زد زنگ ییک..ییک -

 

  نشست تخت روی ارغوان کنار نیر   عماد

 

  !بود؟ گ -

 

 من کار امشب از...گفت فقط...دونمنیم...نیم -

وع باهات  جهنم زندگیت قراره...شهیم رس 

م رو آبروت قراره...قراره...بشه   ...بی 

 

  :شد عصت   رهام

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

؟ االن اینو اونوقت -
 

  مییک

 

  گرفت دست در را رسش دالرا

 

 امروز تا...پرته و چرت کردم فکر ویل...ویل..ترسیدم -

  ....داد پیام تلگرام

 

  کرد نگاه اطراف به

 

  کو؟ گوشیم کو؟ -

 

  گرفت سمتش به را شده شکسته تلفن ارغوان

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 منتظر..امشب بود گفته داد پیام !...لعنتر  اه -

  ...باش سورپرایز

 

  :گفت تاسف با عماد

 

  بودی؟ بسته رو ارتبایط هایراه همه همتر   بخاطر -

 

  کرد نگاهش حرص با رهام داد، رستکان که دالرا

 

  ؟...شد یح   خب -

 

 به و درآورد تلفن از را کارت سیم رسعت به دالرا

  :گرفت ارغوان طرف

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  ببینید رو پیام من، تلگرام تو برو گوشیت تو بنداز -

 

  داد دامها دالرا و شد کار مشغول ارغوان

 

 زنگ اینکه تا...خوابیدم و خوردم قرص منم... منم -

 تهدید خودم، پیج تو رفت...بود تصویری تماس... زد

 بعد و اینستا تو کنهیم پخش عکسامو..عک..کرد

  ...کرد استوری..همرو

 

  :گفت مشکوک رهام

 

؟ چه -   !عکسای 

 

  ...پاریر ...و مهموی  ...عکسای -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 پیج رساغ به و شد ینستاگراما وارد وحشت با عماد

  رفت دالرا

 

  :زد لب ارغوان

 

  !نیست هیچ   اینجا -

 

 از خایل صفحه به و زد چنگ را ارغوان گویس   دالرا

  کرد نگاه تلگرام چت

 

؟ یعت   -   !داد پیام خودش !یح 

 

  :آمد حرف به هم عماد



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  یح   -
 

 کردم چک حتر !...نداری استوری هیچ دیل؟ مییک

ا رسی    ع که ایحاشیه پیجای ات چند و پیجا فن  رو خی 

  !امانه و امن یح   همه ...کت   یم منتش  

 

 خودش و گرفت دو هر دست از را ها گویس   رهام

  شود مطمت    تا کرد چک

 

  !نیست هیچ   میگه، راست -

 

  ...گرداند سه هر بتر   را نگاهش شوکه و گیج دالرا

 

 دیدمش من بود، خودش...میگم...راست...خدا به -

  ...ویل داشت ماسک

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  :گفت ِمن و ِمن با ارغوان

 

  ...قرصا خاطر به شاید -

 

  زد فریاد خشمگتر   دالرا

 

  !نزدم توهم من -

 

ون دو آن تا کرد اشاره رس با رهام  نسخه...بروند بیر

  :گرفت عماد طرف به را دارو

 

  ...بخر اینارو برو -

 

  :داد ادامه ارغوان به رو



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ی سوی   برو -   بخوره شد بهیر  حالش...نک درست چیر 

 

 ...دوخت پنجره به را نگاهش و زد پوزخندی دالرا
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  لبخند و داد تکان رس ارغوان
 
 دادن روحیه برای کمرنیک

 داده آن به جوای   که لبخندی...زد دالرا به رو

ون را نفسش آمده پیش اوضاع از ناراحت...نشد  بیر

  ....بست رسش پشت را در و شد خارج اتاق از فرستاد

 

 این نداشتند قصد کدام هیچ دالرا نه رهام نه انگار

  ....بشکنند را بینشان سنگتر   سکوت



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 آرام چهره به و رسبرگرداند نگایه سنگیت   حس با دالرا

ه رهام  حرصش اشخونشدی شدت از...شد خیر

  !پنداشتندیم دیوانه را او همه حال اینکه از گرفت،

 

  :رفت هم در هایش اخم

 

  !نیستم دیوونه من نکن، نگاه اونجوری -

 

 :انداخت باال را ابرویش تای یک  رهام

 

  کنهنیم رو فکر این کش -

 

  :غرید دالرا



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !چته؟ پس -

 

 چشمان در و کشید او سمت به را خودش کیم رهام

  زد زل اشعسیل

 

  !دیل؟ چرا -

 

 چرا کدام دنبال او که دانستیم خوب دالرا

 کشید تیر  اشبیت   تیغه انداخت؛ پایتر   را رسش...است

  ....بود کرده علم قد اشک مقابل در همچنان اما

 

  ...کردم کار یح   نفهمیدم -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 را هایش چشم او و برد دالرا چانه زیر را دستش رهام

  گرفت باال را دالرا رس بست،

 

  ...عروسک رو چشمت کن باز -

 

 ۶ گذشت از بعد حتر  کلمه این شنیدن....عروسک

  برایش هم باز سال
 
یم جانش به و داشت تازگ

  ...نشست

 

 و گذاشته گلویش روی پا رحمانه ی   کش کردیم حس

 فکر باید اتفاق کدام به دانستنیم...فشاردیم را آن

 ذهنش...کشیدنیم ؟نفس....حاال یا گذشته ...کند

  ...بود رسدرگم و گیج

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  فراموش که گذشته
 
 این که ره !بود؟ نبود، شدی

 !...بود قهاری گوی دروغ قطعا زدیم را حرف

 ثانیه در بلکه...گذشتنیم گاه هیچ گذشته برعکس،

  ثانیه
 
 ...کردیم خودنمای   زندگ

 آدم گذشته، ...بود همینجا مشکل منشا رس اصال

  !ساختیم را آینده

 

 در نشسته بغض کرد سیع و گشود چشم سختر  به

 بزند پس را گلویش

  :نالید

 

یل من- 
ُ
  ام؟الک

 

  ...کرد نگاهش درد با رهام

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  ...دیل بیخیال -

 

  کرد ارصار

 

  سیگاریم؟...دیگه ام الکیل من میگم -

 

  کرد اشاره رسش به دست با

 

  !نه؟ ام،توهیم که هم حاال -

 

  :زد لب التماس با و گرفت را بازوهایش طرف دو رهام

 

  ...نده ادامه دیگه کافیه...خب خییل -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  پیچید فضا در دالرا اشک ی   هق هق

 

  ...نگو هیچوقت دیگه...عروسک نگو من به -

 

  گرفت غم رنگ نگاهش رهام

 

  ...باش آروم فقط تو...گمنیم عزیزم باشه -

 

 هم باز نداشت، معنای   دالرا برای آرامش دیگر اما

 در هم بغض اینبار...بود افتاده شماره به هایش نفس

  نفس این
 
  ..بود هیمس هاتنیک

 

د تر محکم را دالرا بازوهای رهام   فش 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  ...رو خودت کن خایل...دیل کن گریه -

 

 گذاشت هایش گوش روی محکم را هایش دست دالرا

د و   فش 

 

  ...کنمنیم گریه من...نه...نه..نه -

 

  ...شد کالفه رهام زد؛ نیش هایش چشم به اشک

 

 چه گوب بزن حرف خب...رو اینکار نکن لعنتر  دِ  -

 !...کار بدترین رو ذارییم دست که مرگته چه...مرگته

  گرفتم؟ ازت من که قویل بود این !راهشه؟ مرگ

 

  رفت باال صدایش و زد پوزخند دالرا



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 چه تو دارم بیت  یم کجام؟ من فهیمیم هیچ قول؟ -

  ؟...ریسنیم دادم به و زنمیم پا و دست برزیح  

 

 کرد؟نیم تمامش چرا بست، پلک
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 دردرسای از دیگه شدی خسته هم تو نکنه...نه یا -

  دالرا؟

 

 راه صورتش روی هایش اشک که شد چه نفهمید

  ....شکست درهم صدایش گرفت،
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 تو از شهرت، از میاد بدم...خسته...شدم خسته -

  بودن، حاشیه
 
، ازم رو آرومم زندگ  به لعنت گرفتر 

  ...همشون

 

  با و تند
 
 کنار صورتش از را هایش اشک لرزان دستای

  زد

 

  ...خوامنیم اه اه -

 

یل  اوج صدایش و نداشت هایشگریه روی کنیر

 رهام صورت روی را نگاهش اشیک چشمان با گرفت،

  :زد لب سختر  به و دوخت

 

  گذروندم؟ چطوری رو سال ۶ این من دوی  یم -
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  ...رفتر  تو -

 

 شد زندگیم ها لسا این همه تو و رفتم...رفتم آره -

  ...سکوت ، تنهای   کابوس، وحشت، ترس،

 

  کوبید رهام سینه تخت به محکم

 

  حالیته -
 
 شه؟یم...شهیم یح   بمونه دل تو که حرف

 به روز  و گلوت تو شینهیم که رسطای   غده یه !غده

ه رو نفست راه تا و شهیم بزرگیر  روز  کن ول نگیر

  ...نیست

 

 وار ناله...آمد چانه یرز  تا صورتش پهنای از اشک

  :داد ادامه
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  همتر   تو باید حاال...بریدم...ندارم نفس دیگه -
 
 زندگ

س هم نیمه و نصف  یکبار قسم خدا ؟به...بکشم اسیر

ف مرگ   ...شدن زنده و مردن روز هر به داره رس 

 

د محکم انگشت دو با را چشمانش رهام   ...فش 

 

  ...وای...دالرا وای -

 

 دودیل با را دستش رهام شد شدیدتر که دالرا هق هق

دن و بردن جلو بتر   و آورد باال  یک اما کرد تردید نی 

 را دستش حرکت یک با و گذاشت کنار را فکر لحظه

 آغوش در را او و انداخت دالرا شانه رس پشت

  ...کشید
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د درآغوشش را او تر محکم رهام و لرزید دالرا   ...فش 

 

 بلکه تا شستن کمرش پشت وار نوازش دستش یک

د آرام   ...بگیر

 

 داشت، یاد به خوب را آغوش این طعم هم هنوز دالرا

 و بود کرده تجربه کوتاه چندباری  تنها که آغویس  

  ...شدنیم پاک ذهنش از اشخاطره ایلحظه

 

 لعنت...لرزید بیشیر  و شد جمع خودش در وار جنتر  

 هایش داشتت   دوست از توانستنیم حتر  که او به

د تلذ نیر     !...بی 

 

 شدن تر تنگ با اما بکشد کنار را خودش خواست

  ...نکرد مقاومت رهام دستان
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 داغش های نفس و پیچید گوشش زیر رهام صدای

  ...کرد دگرگون را حالش

 

  ...دمیم قول...کنمیم درستش...کنیمیم درستش -

 

ی دانستیم بعید  تلخ هایتجربه شود، درست چیر 

 زمای   و ماندیم ذهن از ایشهگو  همیشه است، همتر  

یم خودنمای   عجیب جور یک نداری را اشتوقع که

  ...ریزدیم را زهرش و کند

 

 چگونه نفهمید دالرا تا داد ادامه نوازش به انقدر رهام

 شد سنگتر   هایش پلک آغوش همان در و گرفت آرام

 ...افتاد هم روی و
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 زد، غلت جایش رس و داد خودش به قویس و کش

 اثر در چشمانش و بود حالی   و سست هنوز بدنش

 ....سوختیم همچنان دیشب شدید هایگریه

 

 روشنای   در را اتاق وقتر  و کرد نگاه اطراف به رمقی  

  !بود؟ شده صبح شد، متعجب دید

 

د؛ هم روی محکم را چشمانش و کشید تیر  رسش  فش 

 نگاه دیوار روی ساعت به همه از اول و برگرداند رس

  ...بود گرفته نشانه را ظهر ۱۲ ساعت کرد،
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 تلفن...نشست تخت روی و زد کنار را پتو گیج

 بود افتاده کنارش در همچنان اششده شکسته

  :غرید خودش رس بر لب زیر

 

 توی رو تلفن یه نداشتر  عرضه دالرا، بهت لعنت -

 که هم دیوونه خداروشکر !..داری نگه دستت

  ....شدی

 

 آمده پیش مشکالت به کرد سیع و کرد ای کالفه فپو 

 همه آن چگونه که بود نکرده هضم هنوز نکند، فکر

 توهم که قطعا ، نداشت وجود دیگر پیام و عکس

 با را بودنش واقیع دید، را مرد آن خودش او...بود نزده

  ...کرد حس وجود تمام
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 چند و چندین اشمعده شد، بلند ضعف تمام با

ی تنها و بود مانده خایل هک بود ساعت  خورده که چیر 

وب بود  قاتل که بود آرامبخش های قرص و مش 

 !بودند شده جانش

 درست ارغوان دیشب که سوی   بود نتوانسته حتر 

  ...بخورد را بود کرده

 

 رفت هایش لباس کمد سمت به و آمد پایتر   تخت از

  تصویری انعکاس با اما
 
 و ایستاد رسجایش آینه در رنیک

 ....رفت میر   روی قرمز بسته سمت به کنجکاوی با

 

 جای متعجبش قیافه کم کم کادوی   جعبه کردن باز با

 احتیاط با داد، لبانش کنج در لبخندی به را خود

  ...کرد باز را آن و کند جعبه روی از را کارت

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 از بهیر  نشد کم زمان این توی...دیل بخیر  صبحت"

 و ارغوان راستر ...ایس  ب رایص   امیدوارم بیارم گیر  رو این

 بیای خوادنیم هم امروز...موندن پیشت دیشب عماد

احت صحنه، رس   "رهام...کن اسیر

 

ون را موبایل جعبه اشتیاق با  مدل به نگایه و آورد بیر

  به را خودش تلفن آنکه با...کرد گویس  
 
 عوض تازگ

  ...بود باالتر نیر   مدل چند ییک این اما بود کرده

 

 در چطور اینکه و رفت شبدی سمت به ذهنش

 رهام اینکه انتظار بود؛ رفته خواب به رهام آغوش

د بغلش در را او بخواهد نیم هم حاال و نداشت بگیر

  ...بگردد علت دنبال خواست

 

 توانست که بود او کنار در تنها وقت، اینهمه از بعد

 ...شود سبک و بریزد اشک
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 بدترین وسط در درست رهام همیشه چرا اصال

نیم چرا رسید؟یم رس مشکالتش و ها فتاریگر 

  ...وجود با حتر  کند؟ پیدا او از ترحایم توانست

 

 رس   از کار این با شاید تا داد تکان طرف دو به را رسش

 آب دوش یک به نیاز یابد، خالیص مزاحمش افکار

 خواب ها ساعت و حسای   درست غذای یک گرم،

  ...داشت خیایل و فکر هیچ بدون

 

یم مشخص را ارغوان و عماد تکلیف آن از قبل باید اما

 نیاز و بودند همینجا دو هر خوبش شانس کرد؛از

  !...باشند دالرا خشم منتظر این از بیش تا نبود

 

ه به دستش هنوز ، رفت در سمت به  نرسیده دستگیر

 ثابت هوا روی عماد و ارغوان مکالمه شنیدن با که بود

 ....شد ازب تعجب شدت از دهانش و ماند
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 زنگ گوشش توی ارغوان آن دنبال به و عماد صدای

  ...زد

 

  !لعنتر  دیگه بخورش-

 

 هم فکر حتر  بخورمش، نداره امکان عماد، کنار برو -

  ...نکن

 

  :داد را جوابش خنده ته با عماد
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 جوری چه ببتر  ...براش شده گذاشته وقت...عزیزم-

ی از زنهیم برق...صافه و مو بدون   ...تمیر 

 

 ...کوبید صورتش روی محکم و کشید هیت   دالرا

  :گفت انزجار با ارغوان

 

  ...خورهیم بهم حالم تونم،نیم-

 

 بش   تقویت باید آیندمونم، های بچه فکر به من یه -

  ....تو بعد

 

 کاری چه مشغول اشخانه در اینکه تصور از دالرا

 ...نکرد تحمل دیگر بودند

 به هزمان دو هر رس و گشود را در کتحر  یک با

  ...برگشت او طرف
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یم نگاهشان تنها گیج او اما داد سالم لبخند با ارغوان

 آن اما بودند، نشسته خوری غذا میر   رس دو هر کرد،

  ...ها حرف

 

 طرف به و برداشت ارغوان جلوی از را قابلمه عماد

  کرد ازب را قابلمه در و ایستاد او روی به رو آمد، دالرا

 

 این به گرفتم پاچه کله صبح رس رفتم دیل ببتر   -

،
 
 بخور تو بیا...خورهنیم کنهیم ناز خانوم قشنیک

  ....بازیه سوسول حرکتا این بفهمه

 

  شد شایک ارغوان

 

  مگه؟ زوره ندارم، دوست پاچه کله خب بابا ای -
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  :گفت باز نیش با و زد چشمیک عماد

 

  ...زوره یح   گمیم بهت بعدا حاال -

 

 هم کنار را دو این های حرف توانست دالرا که همتر  

 خودش برای خنده با بفهمد را ماجرا اصل و بگذارد

 ....خورد تاسف

  :کرد زمزمه لب زیر و آرام

 

  دالرا منحرفت رس بر خاک -

 

  :گفت مشکوک عماد
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ی - ؟ چیر    گفتر

 

 را رسش و کند جور و جمع را اشخنده کرد سیع دالرا

 را صندیل رفت، میر   طرف به داد، تکان نه معنای به

  ...نشست آن روی و کشید عقب

 

  کرد نگاه هردو به چپ چپ عماد

 

  دیگه؟ خوریدنیم یعت   -

 

  ...بریزد چای   دالرا برای تا شد بلند ارغوان

 

  :داد را جوابش دالرا
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ی چه بابا ای -  نوش بخورش، خودت دادیا گیر

  ...جونت

 

 بغلش در تر محکم را قابلمه و فتگ ایش   عماد

 ارغوان و دالرا از فاصله با میر   انتهای در و گرفت

 ....شد دو آن خنده باعث کارش این با و نشست
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 دالرا جلوی را آن و برگشت چای لیوان با ارغوان

  ...گرفت سمتش به نیر   را عسل ظرف...گذاشت

 

 توی پاچه کله ریختر   مشغول که حایل در عماد

  :گفت بود بشقاب



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  خوره؟یم صبحونه ظهر ۱۲ ساعت آخه گ -

 

 جای آن در را شویح   داشت سیع که لحت   با ارغوان

  :گفت دهد

 

 اونموقع پاشه وقت هر دیل دوی  نیم مگه بابا ای -

  صبحه؟

 

ی و کرد نگاهش کوتاه دالرا  خوب ارغوان...نگفت چیر 

 مگر داشت؟ گفتر   برای چه اما بود، انداخته ایتیکه

 نبود؟ خودش حرف این

 

 مشغول حوصلهی   و ریخت چای لیوان توی را شکر

 ... شد زدنش هم
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 عصبانیت رس از و لحظه در بود گونههمتر   همیشه

یم عذاب یادآوری بار هر با آن از بعد و زدیم حرف

  ...کشید

 

 بگذارد دهانش در اینکه از قبل و گرفت کوچیک لقمه

  ....انداخت عماد روی ار  نگاهش کالفه

 

؟ مولوچ و ملچ انقدر شهیم حاال -   نکت 

 

 اینو رفتم مصیبتر  چه با دوی  یم شه،نیم نچ -

م لذت تیکش تیکه از گرفتم؟باید  !...بی 

 

  :گفت شده ریز های چشم با دالرا
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  !نشناختنت؟ -

 

 اشاره کانیر  به دست با و زد نمای   دندان لبخند عماد

 و گیس کاله دیدن با و گرفت را نگاهش رد دالرا کرد،

  ....خندید لب زیر مصنوغ سبیل

 

نیم رو خودم خودمم دادم قیافه تغییر  جوری یه -

  شناختم

 

  زد لبخند ارغوان

 

  سبیل آره -
ر
  !بود عایل هاتچخماف

 

 :داد قرار مخاطب را عماد دالرا
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داری؟ رس نرفتر  چرا تو -   فیلمی 

 

 مشت یه زده، گاز رو لممقاب نقش مغز خر چون -

 مریض خونه بشینم باید حاال و باال انداخته قرص

  ....کنم داری

 

 اخم با بعد و کرد نگاه عماد به حرف ی   لحظه چند

  شد بلند جایش از درهم های  

 

، اینجا نخواست ازتون کش -  که اوی   ضمن در باشتر 

  !....شما نه منم باشه شایک باید

 

  ...کشید دالرا دست و شد یر  خ نیم عجله با ارغوان
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یم خودت که رو عماد اخالق...دیل بشتر   بابا ای -

،
 
 ...کنهیم شویح   داره دوی

 

  رفت باال تعجب از عماد ابروهای

 

؟ شایک ما از تو باید چرا دقیقا -  !بایس 
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  :زد داری صدا پوزخند و نشست رسجایش مجدد دالرا

 

 رو دهنتون چاک جلوی دتونینیم جفتتون چرا -

ید؟   بگیر
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 از حرکتش این انداخت، پایتر   رس و گزید لب ارغوان

  ...نماند پنهان دالرا چشمان

 

 که نگو رهام به نگفتم مگه خانوم، ارغوان مشما با -

م   میر
 
  !مارال؟ مهموی

 

  :کرد دفاع او از عماد

 

  گفتم من -

 

  چه خب -
ر
  ....ونا به تو گفته، تو به این داره؟ فرف

 

  ...کردی پیدا نجات فخر دست از شد؟ بد مگه حاال -
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 رهام اومدن بدم؛ رو فخر جواب بودم بلد خودمم -

  ....بحث و جر باهم اگه ...کنه بدترش تونستیم

 

  :پرید حرفش میان به عماد

 

 وقت هیچ رهام که دوی  یم خودت !نرو تند یه یه -

 بر دقیقا ،کنهنیم رفتار عصت   و نیست جنجایل و جار

  !تو خالف

 

  کرد درمیای   پا ارغوان

 

ی موضوع االن بیخیال، ها بچه -  نباید...داریم مهمیر

  کیه؟ کردیم تهدیدت که کش اون بفهمیم
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ون حرص پر را نفسش دالرا  از چشم و فرستاد بیر

 رس بر کردن بحث بود، ارغوان با حق برداشت، عماد

 دیگری چیر   خوردی اعصاب جز گذشته اتفاقات

 ...نداشت برایش

  :نالید و گذاشت رسش روی را دستش

 

 آخه ...بشم مشکوک گ به باید دونمنیم...دونمنیم -

ه، بتر   از رو چیر   همه تونسته چجوری  خصوص به بی 

 دارم، فالور میلیون ۳ من...اینستاگرام های استوری

 ...بیت   یم لحظه در نیست، که شویح  

 

  :دز  لب تردید با ارغوان
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 جوری یه شاید نبوده، کار در استوری هم شاید -

 آخه !نیست؟ فخر نظرتون به ....میگم....زده گولت

  ...زده که حرفای  

 

  :شد بلند جایش از و کرد نچ   عماد

 

 دیل گذاشتر   استوری موقع شهیم جوری چه که اوال -

 شخیص به باید ثانیا !...زنیایم حرفا بزنه، گول رو

 معمویل آدم یه کار اینا کرد، فکر فخر از فراتر

 ...نیست

 

 :گفت ترس با دالرا

 

 کیه؟ پس -
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 !...بلد کار هکر یه...هکر شاید -

 

 :گفت فورا ارغوان

 

 تا باشه گرفته رو هکر یه تونهیم هم فخر خب -

 طرف نباید که لزوما بده، انجام براش رو اینکار

 ...باشه کرده اقدام مستقیم

 

 رفت ظرفشوی   سینک سمت به عماد

 

 حتر  یعت   گفت، رهام و دیل رابطه راجب اون ویل -

 باید رابطه این در بشه پخش بخواد هم ایشایعه اگه

 مشکل دالرا با مستقیما شخص این مشخصه...باشه

  ...داره
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  :کرد تاییدش دالرا

 

 کنم، بازی براش من که داره ارصار خییل فخر تازه -

  !اینجوری اونم ...کنه خرابم بخواد دونمیم بعید

 

  شد چسبناکش های دست شستر   مشغول عماد

 

 تو و پوچ تهدید مشت یه نیست، حرفا این مال اصال -

  ...خایل

 

 حال در و کرد جدا را کاغذی دستمال از برگ چند

  :کرد نگاه ارغوان به دستانش کردن خشک

 

  میای؟ یا ارغوان موی  یم -
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  ...آمد حرف به دالرا دهد جوای   او اینکه از قبل

 

 !مونهنیم نه -

 

  ...آخه -

 

  گرفت باال ارغوان ندادن ادامه برای را دستش کف

 

ی اگه خوبم، - تون شد چیر   به برید شما کنم،یم خی 

  ...برسید کاراتون

 

  ...بعد کنم جور و جمع رو اینا وایسا پس -
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  کنمیم جمع خودم خوادنیم -

 

ون به را دالرا و شد شایک ارغوان خانه از بیر  هول آشی  

  داد

 

  !ذارمنیم نه، حالت این با -

 

 حال حقیقتا رفت، سالن به و نکرد بیجا ارصار دالرا

 و ضعف احساس کیم هم هنوز و نداشت درستر 

 ...کردیم رسگیجه
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نیم کبد برات فردا پس....نچ اینا؟نچ چتر   خدای   -

  !کنار به شدت پوچ مغز حاال مونه،

 

 بار کنار در را او و رسبرگرداند عماد صدای با

 دست در را ها بطری از ییک که حایل در دید محبوبش

 های نوشته از تا کردیم تالش سختر  به و داشت

ی رویش ش دست چیر    ...شود گیر

 

 روشن حتر   و برداشت کانیر  روی از را سیگار بسته

  ...نشست مبل رس کردنش

 

  ی   زبون با داری االن -
 
 زدم توهم کت  یم اشاره زبوی

  اینا؟ و عکس قضیه رس
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 دالرا روی به رو و داد قرار جایش رس را بطری عماد

  نشست

 

 دهن تو ذارییم حرف چرا من خواهر بابا نه -

  !...دیدن مانند بود گ شنیدن باالخره ویل...آدم

 

 تک عماد کارش این با و کرد نازک چشیم پشت دالرا

 حرف مسیر  و زد سیگار به دیگری پک...کرد ایخنده

  ...کرد عوض را

 

 خرده کشیدنش سیگار بر گاههیچ عماد رهام برخالف

ی و گرفتنیم  ...آوردنیم رویش به بابت این از چیر 

نیم ذهنش از ایلحظه دیدیم را دو این هرکس اصال

 و جدی و مغرور نفر یک باشند، برادر که گذشت

  !بیخیال و شوخ دیگری
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ای   یه خرف -
یم اسپانش داد قرار فسخ راجب چیر 

  راسته؟ گفت،

 

  مهمه؟ مگه -

 

  شد گرد دالرا چشمان

 

  !نیست؟ -

 

 بازم مشکالت همه وسط دیل اخالقتم این عاشق -

  ...هست چیر   همه به حواست
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 مجدد و کرد خاموش زیرسیگاری توی را سیگار

  ..پرسید

 

  عماد؟ راسته -

 

  ...آره -

 

  ...شد آه نفسش

 

  شه؟یم یح   حاال -

 

  ...االن نه دالرا وقته خییل برای -

 

  وقت؟ چند -
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  !ماه پنج تقریبا -

 

  ...گرفت خشم رنگ نگاهش

 

 که های   خرج این همه پس دونستم؟نیم من چرا -

  ...شد رسیال برای

 

  ..داد تکان رس تاسف با عماد

 

 تونست سودش از فقط...داد جیب از رو همه رهام -

 هیچ  ...بشن تسویه و بده رو بازیگرا و عوامل دستمزد

 ...نموند
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 رو من سهم یح   برای جدیه حد این تا مشکل اگه -

  ...داره نگه تونستیم نبودیم که غریبه خب داد؟

 

  ...کرد نگاهش چپ چپ عماد

 

  جوری یه -
 
 قبول حتر  !شنایسنیم رو رهام انگار مییک

  ...پیشش ونهبم منم پول نکرد

 

؟ من به چرا -   بشنوم؟ فخر از باید چرا نگفتتر 
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نیم...دیل دونهنیم ارغوان و رهام و من جز هیچیک -

 شدیم که جای   تا اما فهمید، کجا از فخر فهمم

  ...نیاوردیم در رو صداش

 

  ...شد بلند جایش از ناراحت دالرا

 

  ...تا سه شما بتر   شدم غریبه من حاال خوبه -

 

 یک با و شد بلند عماد برود اتاق سمت به خواست ات

  ...ایستاد رویش به رو و زد دور رسعت به حرکت

 

؟یم نگاه منف   جنبه از چیر   همه به چرا -   کت 

 

  زد زل عماد چشمان در جانب به حق دالرا
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  کجاست؟ کاریتون پنهان این مثبت جنبه خب -

 

 فکرت خواستنیم بگیم، بهت نذاشت رهام -

  ...بشه شغولم

 

  :داد ادامه و شد تر آرام لحنش

 

س - ،یم رو جوابش بهیر  خودت وقتر  چرا نی  یم دوی 

  ...نفهمیدن به زی  یم رو خودت و دوی  

 

 نشست مبل پایتر   خراب حایل با و کرد گرد عقب دالرا

 ...گرفت دستانش در را رسش و
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 چهی دیگر دالرا کرد؛یم نگاه قضایا به ساده خییل عماد

 بستر   چشم به بود داده تن ها سال او فهمید،نیم چیر  

 ...حقایق از گذشتر   و

  :کرد باز دهان سختر  به

 

  ...بشه تعطیل جدید پروژه اگه..اگه شه؟یم یح   حاال -

 

ه اعتبارش و آبرو همه نگو، وای -  بهش اصال ...میر

 کنمنیم فکر...بشه پیدا حیل راه یه باید دیل نکن فکر

ی دیگه  همچنان بخواد که باشه مونده راشب چیر 

  ...کنه خرج خودش

 

  ...عماد -

 

  ...کند تکمیل را حرفش تا ماند منتظر سکوت در عماد
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یه از حیدری دیشب -   ...زد زنگ خیر

 

  خب؟ -

 

  ...یعت  ..این...بزنه حرف رهام و من با خواستیم -

 

 دالرا پریده رنگ صورت روی اششده گرد چشمان

 ...نشست جایش رس سستر  با و ماند ثابت

 درخواست که بزنند حدس توانستندیم بهیر  حاال

ی چه برای حیدری دیدار  ....است چیر 
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  ..برداشت دالرا سمت به قدیم و ایستاد تعلل با عماد

 

  ...االن همتر   بریم؟ تو و من خواییم -

 

 صدای کرد؛ نگاهش حالی   و گرفت باال را رسش دالرا

  شد بلند عماد رس پشت از ارغوان

 

  برین؟ کجا -

 

یه -   ...خیر
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 گرفتر   کمک با دالرا و کرد نگاهشان گرپرسش ارغوان

 رسپا و کشید باال طرف به را خودش هایشدست از

 .ایستاد

  :گفت آنها هردوی به رو

 

  برین؟ خواستتر  نیم مگه -

 

  :خندید تلخ عماد

 

یه دونیمیم هممون -  اگه...دیل مهمه راتب چقدر خیر

 حاال همتر   شو حارص   پاشو رایه به رو خودت

 شاید نمون، رهام با رفتر   منتظر که نظرم به...بریم

  ...بشه دیر
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 ارغوان کرد، کوتایه تشکر و داد تکان رس دالرا

  :زد لب و انداخت باال را ابروهایش

 

ه؟ چه گتر  نیم من به -   !خی 

 

 عماد تا داد جازها و رفت خواب اتاق سمت به دالرا

  بگوید را ماجرا خودش

 

 تعویض از قبل و کرد خارج کمد از را رنگ یشیم مانتو

 ملیچ آرایش و کشید صورتش به  دستر  هایش لباس

 ...گردد باز اشچهره به رنگ کیم بلکه کرد

  ...رفت رنگ قرمز رژ سمت به دستش

 

یم فکر من !دیل؟ داری اعتقاد اول نگاه تو عشق به"

 شیشه توی یواشیک داشتر  که روزی همون مکن
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 کشیدییم رو قرمزت لب رژ و کردییم نگاه ماشینم

 عاشقت گرفتم رو مچت و کوچولوت لبای روی

  "...شدم

 

 بغض تا کشید عمیق نفس هم پشت و مرتبه چندین

 شکسته عهد دیشب نشود، اشک گلویش در نشسته

  ...بود

 

 کردیم فراموش ایدب نکند، گریه گاههیچ دیگر بود قرار

 مغروری و رسد دخیر  همان هم باز باید ماند،یم زنده تا

  ...بود ساخته خود از ها سال این در که شدیم

 

 رژ آن جای به و داد تغییر  را دستش حرکت مسیر 

  گلبیه
 
 کشید هایش لب روی دور دو و برداشت رنیک

د رنگ خوب تا   ...بگیر
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 آن روی را کارت سیم و کرد روشن را جدید تلفن

 اینستاگرام کردن نصب کرد که کاری اولتر   ، انداخت

  ...بود اش صفحه به ورود و

 

  ...نشده عوض پیجش رمز چطور که بود عجیب

 

 شخص ببیند تا شد پیج های فعالیت وارد رسعت به

 با امیدی نا کمال در اما نه، یا هست جا آن دیگری

  ...بود خودش تنها نشد؛ مواجه عجیت   چیر   هیچ

 

 هیچ اما گذراند نظر از را مختلف های پیج شک با

ی   ...نبود خی 

 

 بود؟ او خیال و فکر و توهم اینها همه یعت  
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  دالرا؟ نمیای -

 

  :گفت بلند و انداخت تخت روی را گویس  

 

  میام االن -

 

 کیفش درون به را تلفن و پوشید را هایشلباس رسی    ع

 و رسد هوا اگر تا برداشت را شکوتاه کت کرد، پرتاب

 خارج اتاق از کند، استفاده آن از بتواند شد بارای  

  ...شد
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 رفتند پارکینگ سمت به سه هر و کرد قفل را خانه در

 جلو ارغوان کرد، باز ریموت با را ماشتر   درهای عماد ،

 رسش و گرفت جا پشت صندیل روی دالرا و نشست

  ...داد تکیه ماشتر   رسد شیشه به را

 

 تنها تا شد سبب و کرد روشن را پخش سیستم ارغوان

  ...بشکند را سکوتشان موسیفر  صدای

 

 را کاربردی و مجازی هایبرنامه سایر مسیر  طول در

 موشکافانه اینشانه و رد دنبال به هم باز و کرد نصب

  ...کرد برریس را جا همه

 

 تلفن صفحه مداومش های نرسیدن نتیجه به از کالفه

  ...گرفت باال را رسش و بست را
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  ...عماد -

 

 سپس و کرد نگاهش کوتاه وسط آینه از عماد

  دوخت جاده به را چشمش

 

  جانم؟ -

 

 بازیاسباب جلوی برسیم، اینکه از قبل شهیم -

  داری؟ نگه فرویس  

 

  برگشت پشت به ارغوان
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 رو عماد و تو مردم کافیه !بریم؟ چجوری آخه دالرا -

 و موند باهاشون شهیم نه کرد، خرید شهیم نه ، ببیت   

 اونجا رفتر  پر دست همیشه که تو...گرفت عکس

  بیخیال اینبار حاال

 

  انداخت پایتر   رس گرفته دالرا

 

 دلم خودمم دارن، توقع ازم ...گمیم همتر   واسه -

  ...بریم خایل دست نمیاد

 

  :گفت عماد که کند مخالفت خواست ارغوان

 

  باشه ای  ج یه کنم فکر -

 

  گرفت باال را رسش خوشحال دالرا
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  کجا؟ -

 

 شبیه که بزرگ خییل مغازه یه رفتیم یبار یادته -

  بود؟ فرویس   سیسموی  

 

  داد جواب او جای به ارغوان

 

  بود رهام آشناهای از کنم فکر....یادمه من آره -

 

 تا بست کار به را ذهنش دالرا و داد تکان رس عماد

ی   یاوردب خاطر به چیر 

 

  !...نمیاد یادم..من -
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  زد لبخند کوتاه عماد

 

  نداره اشکال -

 

د را رهام شماره تا خواست ارغوان از  به را تلفن و بگیر

 ...داد دستش

 های پاسخ از و رسیدیم گوشش به عماد صدای تنها

  بود اطالعی   رهام

 

؟ سالم...داداش الو -  رهام...خوبه آره...آره...خوی 

یه، بریم خوایمیم ما جان  بود رفیقت اون با توی  یم خیر

 رس یه ما کت   هماهنگ داشت سیسموی   مغازه که

  ...اونجا بریم
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 نگاه دالرا به آینه از عماد که گفت چه رهام نفهمید

  ...خندید و کرد

 

  فعال...بینمتیم...دردنکنه دستت باشه...دقیقا آره -

 

 برسد اتمام به عماد های صحبت تا ماند منتظر دالرا

  پرسید عجله با تلفن کردن قطع محض به و

 

  !شد؟ یح   خب -

 

 کنه خایل دوستش با کنهیم هماهنگ االن گفت -

 بازش رفتیم که بعدش تو، بریم ما فقط و رو مغازه

  ...مجدد کنه
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ون به را نگاهش و زد لبخند رضایت با دالرا  بیر

 ...دوخت

 حضور نیر   رشکنا در اگر حتر  بود، نایح   همیشه رهام

 !نداشت
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 شدیم که جای   تا را شالش ماشتر   توقف محض به

 را آفتای   عینک عماد شد، پیاده و کشید صورتش روی

  کاله ارغوان و زد چشم به
 
 رس روی را اشبارای

  ...انداخت

 

 مغازه درون به را خودشان بیشیر  هرچه رسعت با

  ...آمد پایتر   کرکره ورودشان با و کردند پرتاب
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 عینک برداشتر   با عماد و فرستاد عقب را شالش دالرا

  پش سمت به
 
 رفت بود آنجا صاحب که جوای

  آمد حرف به آنها از زودتر پش

 

  اومدین خوش خییل سالم -

 

 شد تشکر آرام ارغوان و داد تکان رس دالرا

  :گفت لبخند با عماد

 

 که دتخو ...اینطوری اونم شدیم مزاحمت ببخشید -

  ...ما وضعیت از داری خی  

 

  :گفت شایک پش
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 شهیم مگه خودتونه، مغازه نزنتر   رو حرفا این اصال -

ی رهام داداش  به خییل !ندیم؟ انجام و بخواد چیر 

 خواینیم هریح   بفرمایید،...داره حق من گردن

  ...من مهمون اصال بردارین،

 

  تا نایستاد دیگر دالرا
ر
 را پش آن با عماد تعارفات باف

 سمت به بعد و کرد نگاه اطراف به دور یک بشنود،

 های بازی اسباب و ها عروسک که جای   مغازه انتهای

  ...رفت داشت قرار زیبا و بزرگ

 

  و بزرگ هزارپای که حایل در ارغوان
 

 دست به رنگارنیک

  ...آمد دالرا پیش داشت

 

  !باحاله چقدر کن نگاه رو این دیل وای -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 روی را دستش و گرفت او دست از را پاهزار  دالرا

  ...کشید عروسک نرم پارچه

 

  ...قشنگه آره -

 

  :زد لب خوشحایل با ارغوان

 

  بیای؟ شهیم جان، عماد -

 

  شد نزدیکشان عماد

 

  !کنم؟ انتخاب بیام باید من بازم بازی اسباب اینهمه -
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  داد عماد دست به را هزارپا و انداخت باال ابرو ارغوان

 

  بخری؟ اینو شهیم -

 

  زد لب گیج دالرا

 

 مدل چند بیا دیگه، کنیمیم رو کار همتر   داریم خب -

 و کنیم انتخاب براشون لباس و بازی اسباب دیگه

  نشده دیر تا بریم زودتر

 

  :گفت لوس و برچید لب ارغوان

 

  خوامیم خودم واسه اینو نه -
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 یکدیگر به ثانیه چند تعجب با دو هر دالرا و عماد

  ...زدند خنده زیر و کردند نگاه

 

  کرد نگاهش دقت با و گرفت باال را هزارپا عماد

 

ی دراز عروسک این من خانم آخه -  چه به دومیر

  !میاد؟ کارت

 

  :گفت و داد مل مل را چشمانش ارغوان

 

 خوامیم کردیم عرویس وقت هر...دارم دوسش خب -

 شبا داره وستد آدم ...نرمه تختمون، باالی بذارمش

  کنه بغلش

 

  شد جمع اشقیافه عماد
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 به شب...داریم زن هم ما دارن زن ملت دیل؟ بیت  یم -

یم عروسک دلش کنه بغل رو شوهرش اینکه جای

 !خواد
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  رفت عقب خنده با دالرا

 

 جور رو تخته و در خوب خدا... جفتتون ایندیوونه -

  ...باهم کرده

 

 دالرا و شدند بحثشان ادامه مشغول عماد و ارغوان

 سایر و تفنگ و ماشتر   عروسک، تعدادی اینکه از بعد



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 پیشخوان روی را درشت و ریز های بازی اسباب

  ...رفت ها لباس رگال طرف به گذاشت

 

ت به کردن نگاه حال در  رنگارنگ شلوارهای و هاتیش 

  ...خورد گانهبچه های لباس رگال به چشمش که بود

 

 و سفید رسهیم و  شد کشیده سمتش به ناخودآگاه

  ...برداشت را صوریر 

 

 نگاه لباس به غم با و نشست لبانش بر تلچ   لبخند

  ...کرد

 

  هست؟ کوچییک اون به بچه اونجا مگه -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 را لباس ارغوان پرید، جا از زده شوک ارغوان صدای با

  :گفت متفکر سایزش دیدن با و گرفت دستش از

 

 اونجای   تا...بخوره ماهه دو بچه بدرد کنم رفک این -

 سال پنج ایل چهار از اونجا هایبچه داریم خی   که

وع سنشون   ...یازده ده، تا شهیم رس 

 

  برگرداند رسجایش به را لباس دالرا

 

  ...دیدم یم داشتم همینطوری آره -

 

  کرد عوض را حرف مسیر  شویح   با

 

  !خریدی؟ رو هزارپا -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

و  ارغوان  بار چند و انداخت غبغب به بادی زمندانهپیر

 بیشیر  خنده باعث اینکارش با و داد تکان رس ذوق با

  ...شد دالرا

 

 حساب را هاوسایل هزینه عماد ایدقیقه چند از بعد

 های دستر  ساک با ارغوان همراه به سپس و کرد

ون وسیله از پر بزرگ  رسشان پشت دالرا و رفتند بیر

  ...افتاد راه

 

  ..ایستاد رسجایش که بود نرسیده خروج در به هنوز

 

 رسهیم و کرد تند پا درنگ ایلحظه بدون

 بنفش و کوچک ایجغجغه همراه به را سفیدصوریر 

  ...رفت مغازه صاحب سمت به و برداشت رنگ



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 و گرفت طرفش به را بانک عابر کارت زنان نفس نفس

  :گفت

 

  کنید؟ حساب هم رو اینا شهیم -

 

وی   با پش
 کوچیک پالستیک در را وسایل خورس 

  گرفت دالرا سمت به و گذاشت

 

 حداقل رو اینا قیمت که کنید قبول خواهشا -

 ثواب این تو هم ما اگه شهیم یح  ...نکنید پرداخت

یک   !مشتاق؟ خانم باشیم رس 

 

 و باز تشکر نشانه به را هایش چشم لبخند با دالرا

  ...کرد بسته



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 طرف رسعت به و گذاشت شکیف توی آرام را بسته

 ...نشست و رفت ماشتر  

  :زد غر ارغوان

 

  دیل؟ موندی کجا -

 

 به بیشیر  را آن و شد حلقه کیف بند دور مشتش دالرا

د خودش   فش 

 

  ..بریم دیگه اومدم -

 

  دیگر و انداخت پایتر   را رسش
 
 به مجبور تا نزد حرف

ی توضیح   ...نباشد بیشیر



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ...رفت رهام با چت صفحه به و شد تلگرام وارد

 

 باز را بود فرستاده برایش قبل ماه دو که های   عکس

 و رفت ضعف دلش بیشیر  کدام هر دیدن با و کرد

یت   حس   .....گرفت فرا را وجودش کل شیر

 

 را کوچک فرشته این زودتر تا نبود دلش در دل

 ...ببیند

وع جای   یک از باید  اتفاق این شاید و کردیم رس 

 ...شدیم برایش مناست   فرصت
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 گذاشتر   رس پشت از پس و بعد ساعت یک حدود

یه به تهران روزهای این آور رسسام ترافیک  خیر

  ...رسیدند

 

 را ماشتر   عماد و گشود برایشان را در نگهبان همینکه

 مشغول که های   بچه تمام رسهای برد حیاط داخل به

  ...برگشت سمتشان به بودند بازی

 

 پا ماشتر   طرف به و پریدند باال خوشحایل با ها بچه

  ...کردند تند

 

 اسباب از پر بزرگ هایدستر  ساک ارغوان و عماد

 بازی

ون را  شانهمه چشم در شادی برق و آوردند بیر

  ...درخشید



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ...دیل خاله -

 

 قد هم تا شد خم و برگشت عقب به لبخند با دالرا

  شود سارا

 

  خانم خوشگل سالم -

 

 به قبال دالرا که عروسیک که حایل در ساله پنج ارایس

 را خودش ذوق با داشت دست در را بود داده هدیه او

  ...کرد پرتاب دالرا آغوش در

 

 جلو تا کردند جرئت نیر   ها بچه مابفر  سارا کاری  این با

 از ییک کدام هر که حایل در بعد لحظایر  و بیایند

 بودند کرده دریافت ارغوان و عماد از را هابازی اسباب



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  هر گفتر   و دالرا کول و رس از رفتر   باال مشغول
 
 حرف

  ...شدند

 

 داد،یم نشان را بود کشیده امروز که نقایس   ییک

د یاد بود توانسته آنکه از دیگری  را نامش چگونه بگیر

تک جواب حوصله کمال با دالرا و گفتیم بنویسد

  ...دادیم را تکشان

 

  شد،یم اشواقیع خود که دبو  جای   تنها اینجا
 
 زندگ

 ...داشت جریان ها بچه این بتر  

 که ایکودکانه دنیای...داشت دوست را دنیایشان

  !...بود نداده روزگار جی   به تن هنوز

 

  کشید را عماد دست و رفت جلوتر سارا

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  عمو؟ جونم -

 

  برچید لب بعد و کرد نگاه دالرا به دل دو

 

 با شما فقط پیشمون؟ ادنمی رهام عمو دیگه چرا -

  ...میاین دیل خاله

 

 سارا های چشم در تا شد خم و کرد اخم الیک عماد

  کند نگاه

 

 اینهمه براتون گ دارین؟ دوست رهامو عمو فقط -

  ؟..من دیگه نیام پس !االن؟ خریده بازی اسباب

 

 به را خودش و برداشت عقب به قدیم ترسیده سارا

  چسباند دالرا



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  کرد نگاهش چپ چپ دالرا و افتاد ندهخ به عماد

 

 ...عماد نکن اذیتش -

 

  برگرداند خود طرف به و گرفت را سارا دست

 

 قول...نداشت وقت ویل جون خاله بیاد خواستیم -

  خوبه؟ بیایم، باهم بعد دفعه دمیم

 

بچه لبان روی بر لبخند غنچه  را رسش و شکفت دخیر

 داد تکان پایتر   به ذوق با

 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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 سایر با و برود تا داد اجازه و بوسید را اشگونه دالرا

  ...کند بازی ها بچه

 

نیم اینجا به پا که بود مایه دو رهام داشتند، حق

 رس ها بچه به گایه چند از هر دالرا تنها و گذاشت

  ...زدیم

 

 رهام رفتار این از پیش ساعت چند همتر   تا حتر 

 بار چه است ماه پنج او ستدانیم حاال اما بود دلخور

 را آن روی شاید و کشدیم دوش به تنهای   به را سختر 

 از کاری و کند نگاه ها بچه چشم در  که نداشت

  ....برنیاید دستش

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

یه های هزینه ی کم خیر  چندین وجود با و نبود چیر 

 شدت به اوضاع اسپانش داد قرار قطع و کاری پروژه

  ...بود شده سخت

 

 و دالرا و کند بازی آنها با تا ماند ها بچه پیش ارغوان

  ...رفتند حیدری دفیر  سمت به دو هر عماد

 

 تلفن با صحبت مشغول و راهرو در که حیدری

 لب زیر و داد تکان رس دو آن دیدن با بود همراهش

  گفت سالم

 

 روی را نگاهش قراری   دالرا و دادند را جوابش دو هر

  چرخاند ها اتاق بسته درهای

 

ی -   !دیل؟ شده چیر 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  برگشت عماد سمت به

 

  بیام؟ دیگه دقیقه چند من شهیم...شهیم -

 

  کرد اشاره حیدری به رس با

 

 بشه تموم هم حیدری تلفن وقتر  تا داخل برو تو -

  اوگ؟ پیشتون، میام

 

 باال ها پله از عجله با دالرا و گفت ایباشه گیج عماد

  ...رسید دوم طبقه به و رفت

 

  زد نظر مورد اتاق در به ایتقه مکث با و رفت وترجل



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

؟ سهرای   خانم -   هستتر 

 

ون را نفسش نگرفت؛ جوای   اما کرد صی   ایثانیه  بیر

ه و فرستاد ین با را در دستگیر  پایتر   به صدا کمیر

د   ...فش 

 

 را در و شد داخل مردد...نبود اتاق در هیچکس

  ...بست

 

 لیموی یک وردنخ مانند درست...داشت عجیت   حس

ین  وقتر  تا اما برد لذت آن از شدیم...خوشمزه و شیر

 و تلخ که زمای   تا..کردنیم آشکار را اشواقیع خود که

  !..شدنیم زننده

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

یت  ...بپذیرد را حس کدام باید دانستنیم  االن که شیر

 آن حتیم وقوع از که تلچ   یا شدیم جاری وجودش در

  ...کند قبولش خواستنیم تنها و بود آگاه

 

 کنار کوچک تخت سمت به و گذاشت کنار را دیلدو

  ...کرد تند پا  دیوار

 

 طالی   و کوتاه موهای روی که صوریر  پاپیون دیدن با

 ...زد لبخند بود کودک

 

 بودند پیش ماه دو برای داشت او از که های   عکس

 ناز دخیر  این حاال اما داشت روز ده حدودا وقتر  یعت  

یم نزدیک از را زدیم لبخند خواب در هک کوچک و

 داشت دوست عجیت   طرز به و بار اولتر   برای دید،

  ...کند بغلش زودتر هرچه



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 آغوش در و برداشت را ماهه دو کودک احتیاط با

 کشید

 در بچه خوب بوی و برد او گردن زیر را اشبیت  

  ...پیچید مشامش

 

 کوچک های دست بر ایبوسه و شد آه نفسش

  ...زد اششده مشت

 

 پیش بیارمت زود زودی به دمیم قول...من قند -

 پس از بتونم اول که بده اجازه بهم فقط خودم،

  ...بربیام خودم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 کنار جغجغه همراه به را بود خریده برایش که لبایس

برنیم کودک از چشم که همانطور و گذاشت تخت

 ...شد خارج اتاق از داشت

 

 

  52_پارت#

 

 و نشستند چریم های صندیل روی دو هر دالرا و عماد

  :گفت و رفت میر   پشت به پنجره کنار از حیدری

 

  مشتاق؟ خانم هستتر   خوب -

 

؟ شما ممنون -   ...ما زحمتای با خوبتر 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

، چه نفرمایید -  بودن ها بچه این کنار در زحمتر

ی...شهنیم هرکش نصیب که نعمتیه   دارین؟ میل چیر 

 

 برداشتر   با حیدری اما داد تکان رس نه معنای به دالرا

 چای سه هر برای تا خواست آبداریح   از تلفن

  ...بیاورند

 

مندتونم من راستر ...فرماییدیم درست -  واقعا، رس 

  ...بیایم نتونستیم اومد پیش مشکیل دیشب

 

 کاشای فقط نداره، که ایرادی کنمیم خواهش نه -

  ...اومدن یم هم دادخواه جناب

 

  :گفت شویح   به و شکست را سکوتش عماد

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  ...فرستاده جانشتر   -

 

  خندید کوتاه حیدری

 

  !نداره که داداش و شما بله -

 

  :داد ادامه و کرد قفل هم در را دستانش

 

 مسائل رسی یه راجب باید اینکه مزاحمت از غرض -

  !کنیم صحبت

 

 او به را مضطربش نگاه و آورد باال را رسش دالرا

  دوخت

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 هم ایشون گفتم، دادخواه آقای خود به هم قبال من -

 وعده و شهیم برطرف مشکل دیگه ماه چند تا گفتر  

 ی   ...دادن صبوری
 
 شدیم که جای   تا نکنیم هم انصاف

 درمیون باهاشون رو مسئله این من اینکه از بعد

ایط گذاشتم  ماه دو از تقریبا اما کردن، بهیر  رو رس 

  !رسیدیم صفر به ما پیش

 

 خارج را رنگ سی    ایپرونده میر   کشوی از و شد خم

 هر و آمد کنارش نیر   عماد داد، دالرا دست به و کرد

  ...شدند آن برریس مشغول دو

 

  :داد توضیح و کرد صاف را کتش حیدری

 

یست کتابای و حساب ببینید، اینارو -  طور به خیر

 مدرسه تا گرفته پوشاک و خوراک و خورد از ...کامل

  و دکیر  و
ر
ها باف  ...چیر 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ی ماه دو این توی  هم بود مونده برامون که هرچیر 

 مسئله این دوباره تا نشد روم حقیقتا من و شد خرج

 ...زدم زنگ شما به که شد این بگم، رهام آقا به رو

 

ون کالفه را نفسش دالرا   داد رستکان و فرستاد بیر

 

  به خودمم من متاسفانه درسته -
 
 مشکل این از تازگ

  ...بگذره سخت ها بچه به ذارمنیم اما شدم، خی  با

 

  :گفت کنجکاو و بست را پرونده عماد

 

 ارگان از بشه که نیست رایه هیچ حیدری آقای -

  گرفت؟ کمیک خایص

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 جواب اما کردیم امتحان هم راه این جان عماد نه -

یه این نداد،  کاری مالکینش جز و خصوصیه کامال خیر

 !نیست هساخت دیگه کس دست از
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  :زد لب عماد و رفت درهم دالرا های اخم

 

 رو اینجا دارین که کش عنوان به شما باالخره خب -

 هستتر   رهام و دالرا االختیارتام و کنتر  یم مدیریت

ل برای   !ندارین؟ پیشنهادی اوضاع کنیر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  نه یا کنید قبولش اینکه به زیاده که راه -
 

 بستیک

  ...داره

 

  رایه؟ چه مثال -

 

 موقته مردیم؛ های کمک مثل داره ساده راه یه خب -

  ...و نیست تاثیر  ی   اما

 

  چیه؟ بعدی راه و -

 

یه شما اینکه -  کنید واگذار ایدیگه شخص به رو خیر

  ...باشه مایل های مسئولیت دار عهده فرد اون تا

 

 کشید، تیر  گردنش که پرید جایش از چنان دالرا

  :گفت عصت  



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 انقدر تونمنیم من کردن، عادت ما به ها بچه این -

 ...بگذرم یح   همه از ساده

 

  ایستاد سپس و شد خیر  نیم نیر   حیدری

 

 این من مشتاق، خانوم خوانیم امکانات ها بچه این -

 مثل هم ایشون اما دادن هم رهام آقا به رو پیشنهاد

  ... منطقیه راه یه این حال هر به ، گرفتر   جبهه شما

 

  ...بکنید رو کار این ذارمنیم من نه -

 

  :کرد مداخله عماد

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  ...جان دالرا -

 

  ...لطفا عماد نه -

 

  زد زل حیدری چشمان به دقت با

 

  شه؟یم حل مشکل پول چقدر با -

 

ی چنتر   توقع  شنید که رقیم با اما نداشت را چیر 

  ...شد مشت هایش دست و سست پاهایش

 

 نا با انداخت، باال شانه او و کرد هنگا عماد به کوتاه

 نه مبلغ و کرد خارج کیفش از را چک دسته امیدی

 ...نوشت آن روی را کیم چندان



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 کشیده زحمت برایش ماه چند این در که پویل تمام

  !بود

 

  داد حیدری دست به را چک

 

 راه یه زودتر هرچه دمیم قول باشه، دستتون فعال -

  ...کنم پیدا براش حیل

 

 عقب به قدیم دالرا و گرفت را چک ناچار یدریح

 و شد باز و خورد در به ایتقه لحظه همان برداشت،

 ...شد اتاق وارد دست به چای سیت   مردی

  ...بنشینند هردو تا کرد اشاره حیدری

 

 زودتر که انشاال بخورید، رو چاییتون بفرمایید حاال -

  ...شهیم حل مشکل این



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 و برگشت رسجایش گرفته اییافهق با و ناراحت دالرا

 گرفتیم دست در را چای داغ لیوان که درحایل

 اوضاع این با...رفت باال طبقه سمت به ذهنش

 چطور اصال آورد؟یم خودش پیش را بچه آن چگونه

 او از اگر کند؟ مطرح بقیه با را موضوع این خواستیم

 !داد؟یم جوای   چه کیست دخیر  این که پرسیدندیم
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 کیفش کرد، متوقف دالرا خانه جلوی را ماشتر   عماد

  :گفت شدن خارج از قبل و برداشت را

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 نظرم به باال، بیاید کنمنیم تعارفتون دیگه ببخشید -

ه باشم تنها   بهیر

 

  خندید عماد

 

  ولوییم اینجا همیشه که ما باش راحت بابا نه -

 

  کرد اضافه نگرای   با ارغوان

 

  دیگه؟ خوبه حالت مئت  مط -

 

 صدای شود پیاده اینکه از قبل اما داد رستکان دالرا

  رسید گوشش به وارناله ارغوان

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

؟ قبول فرزندی به رو من هم امشب شهیم حاال -   کت 

 

 و چشم شویح   با عماد و گفت چرای   کنجکاو دالرا

  گزید لب و آمد ابرو

 

  !داشتیم کار امشب ما عزیزم عه -

 

  کرد مظلوم را نگاهش ارغوان

 

 !نداشتیم کار نه -

 

 ! داشتیم چرا -

 

  :گفت شیطنت با بود خوانده ماجرا ته تا که دالرا



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ...برسید کارتون به دیگه برید آره -

 

  ...کرد باز را ماشتر   در

 

  ...نهههه -

 

 از نیر   عماد و زد خشکش صندیل رس ارغوان جیغ با

  ...پرید جا

 

  :گفت مادع به عجز با ارغوان

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 رو شب شما خونه توی شهنیم روم من آخه بابا -

 که هم تو ماشاال...بابات و مامان جلوی بمونم،

  !کت  نیم مراعات

 

  ...کردم مراعات خوب اینجاشم تا -

 

  :گفت هدفی   دالرا

 

  رهام خونه برید خب -

 

  برگشت عقب به ترسیده ارغوان

 

؟ دیگه خدا، یا -   ...رهام جلوی یح 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 باال رست بر خاک معنای به را دستش و خندید دالرا

  کوبید ارغوان رس روی آرایم به و آورد

 

 که اونجا برید شما خالیه، خونش میگم دیوونه نه -

، هم معذب  اینا، مامانش خونه بره خودش نباشتر 

  شه؟نیم

 

 رو ترآسوده خیال با دالرا پیشنهاد این شنیدن با عماد

  کرد تایید را او حرف و زد چشمک ارغوان به

 

 ...نیست فکری بد اوهوم -
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  برگرداند رسشانه روی را کیفش آمده پایتر   بند دالرا

 

  دین؟یم مرخیص اجازه حاال حل، راه از اینم بفرمایتر   -

 

  داد جواب هول ارغوان اینبار

 

  ...شد دیرمون عسلم، زودتر دیگه برو آره آره -

 

 و شد منفجر خنده از عماد ارغوان، هیجای   لحن با

 سیع که درحایل  دالرا و گذاشت فرمان روی را رسش

 ...شد پیاده شود خندیدنش مانع کردیم

 

  خداحافظ...ارغوان هستر  پروی   عجب -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  کرد صدایش عماد که بود نرفته بیشیر  قدم چند

 

  ...دیل -

 

  جانم؟ -

 

  ...شهیم درست نخور غصه -

 

یم را او غصه بود، برعکس روزها این د،ز  لبخند تلخ

 !...بلعید

 

  !باشه -

 

 ...رفت آسانسور طرف به و بازکرد را دروازه کلید با



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 خواست،یم راحت خوای   و گرم آب دوش یک دلش

 از کامل را خوردن غذا برای اشتهایش و میل حتر 

  ...بود داده دست

 

 طرف به کشان کشان را خودش ایستاد که آسانسور

 خورد رس در الی از کاغذی کلید چرخش با رساند، در

  ...افتاد زمتر   به و

 

 و برداشت کنجکاوی با را کاغذ شد، خم و بست را در

  ...گرفت رویش به رو

 

 برمیاد دستم از کارای   کوچولو؟ خانم ترسیدی خوب"

، توی  نیم هم رو فکرش حتر  که  گذشت اینبار بکت 

  "نداره وجود بعدی دفعه کت   بدقلفر  کردم،

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 زمتر   روی و کرد مچاله دستش در را کاغذ حرص از

 ...انداخت

 توی دور یک را نگاهش و کرد باز را در اختیار ی  

 ...چرخاند راهرو

 ...زد هم به را در محکم و برگشت داخل به

 به باید دانستنیم و نبودند تا دو ییک مشکالتش

 ...باشد کالفه و عصت   یک کدام خاطر

 

 دائم خاطراتش و یاد روزها این که ایتهگذش خاطر به

 که مایل مشکالت یا بستیم نقش چشمش جلوی

یه و رهام گیر گریبان  ....بود شده خیر

 نرسیده بچه آن با رابطه در قطیع تصمیم به هنوز

 و بکشد دست الکل از توانستنیم هم هنوز بود،

 قمر اوضاع این در حال دهد، سامان و رس را خودش

 ...فهمیدنیم را غریبه این حضور تعل عقرب در



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 به حتر  که جای   تا بود، آشنا او با خوب که ایغریبه

 
 
 !....بود رسیده اشخانه در پشت به سادگ

 

 رسش از را شال شد، خارج سینه از دردناک نفسش

  ...فرستاد عقب به کالفه را موهایش و برداشت

 

، هستر  گ تو آخه -  ...شد پیدات کجا از یهو لعنتر
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  ...زد کنار دست با را پرده و ایستاد سالن پنجره به رو

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 فکر از بود، ظلمات و تارییک در شب نیمه خیابان

 فروپایس   مرز به مغزش هایسلول زیاد هایکردن

  ...نداشت پردازش توان دیگر و رسیده

 

 بود ساخته مرموز مرد این از کارهای   چه که این فکر

 و بود ایستاده کناری تنها منفعل آدم یک مثل او و

  ....داد یم عذابش کرد،یم خودخوری

 

د هم روی ایلحظه را چشمانش  از تا کرد باز و فش 

  ...شود کم سوزششان

 

خانه راه  دکیر  که های   قرص و گرفت پیش در را آشی  

  ...خورد آب لیوای   با را بود کرده را تجویز برایش

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 دست کف در را گشادش و دار مچ لباس های آستتر  

  ...شد رایه اتاق طرف به ایخمیازه با و گرفت

 

ی که زیاد های کردن فکر از ش چیر   شد،نیم دستگیر

 رسکارش به صبح فردا توانستیم تا خوابیدیم الاقل

یه مشکل حل برای تا باشد آزاد ذهنش و برگردد  خیر

  ....بیابند رایه

 

 با که بود تهنگذاش اتاق داخل را پایش کامل هنوز

 ترسان کیم و زده بهت در زنگ صدای پیچیدن

  ...شد متوقف رسجایش

 

 که شد های   عقربه میخ نگاهش و چرخید گردنش

 گرفته نشانه را دوازده عدد و نشسته هم روی

  ...بودند



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 در زنگ تنها و درنیامد صدا به آیفون که آنجای   از

 یههمسا دو از ییک شاید زد حدس بود خورده ورودی

 وقت این آخر اما باشند، اشخانه باالی یا پایتر   طبقه

  !شب؟

 

 تا کشید باال را خودش و رفت در سمت به تردید با

  ...کند شناسای   را بود که هر چشیم از بتواند ابتدا

 

 آن در هم آن رهام دیدن با که چرا داد جواب کارش

  ...گشود را در زده شتاب آشفته وضع

 

 دست یک گرفت باال را رسش رهام اینکه محض به

 لب زیر که وای   با و شد مشت دهانش روی دالرا

  ...برداشت عقب به قدیم گفت



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 که خودش به شده، چه بفهمد تا کشید طول کیم

 و نگران شود وارد رهام تا رفت کنار در جلوی از آمد

  :گفت عجله با

 

  !شده؟ اینطوری چرا شده؟ یح   -

 

 را در و کشید کنار را الراد  آرامش با و شد داخل رهام

  ...بست

 

س نیست هیچ   -   ...نیر

 

 خون پیشای   گوشه به و رفت هم در هایش اخم دالرا

  انداخت نگایه رهام ملتهب و آلود

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 با کردی؟ قیافت به نگاه یه !نیست؟ هیچ   یح   یعت   -

  و اومدی شب ساعت این وضع، این
 
س؟ مییک   !نیر

 

س با را نفسش   :داد امهاد و کرد فوت اسیر

 

  !دهنم تو میاد داره قلبم -

 

  :گفت کنایه با و زد محوی لبخند رهام

 

  !بلدی شدن نگران هنوز خوبه -

 

خانه داخل به و زد نشنیدن به را خودش دالرا  آشی  

  ...کند پیدا را اولیه های کمک جعبه تا رفت

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  انداخت، مبل روی و درآورد را کتش رهام
 
 برگ

 میر   رس بر گرفته قرار جعبه روی از کاغذی دستمال

  روی و کرد جدا
 
ب پیشای  آلودش خون و دیده رص 

 ...کرد پرتاب مبل روی را اشخسته تن و داد قرار
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 های قفسه و کشوها ردیف ریختر   بهم از پس دالرا

 های کمک جعبه یافتر   به موفق باالخره پاییت   طبقات

 یخچال از نیر   را مسکت   و آب لیوان شد؛ اولیه

  ...برگشت سالن به و برداشت

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 بسته را هایش چشم که رهایم کنار وقت فوت بدون

 بود داد تکیه مبل پشتر  به را اششده سنگتر   رس و

  ...نشست

 

  :گفت و کرد ریز را چشمانش

 

  خواینیم -
 
  آوردی؟ خودت رس بالی   چه بیک

 

ی رهام  و کرد باز را هایش چشم تنها و نگفت چیر 

ه   ...شد دالرا ملیح و آرایشی   ورتص خیر

 

 چپ نگرفتر   جوای   و نشستر   انتظار به از خسته دالرا

 ریختر   و پنبه مقداری برداشتر   با و کرد نگاه چت  

 به بیشیر  را خودش آن روی بر شو و شست محلول

  ...کشید رهام طرف



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 سوزیس   از آنکه با و آورد پایتر   و گرفت را دستش مچ

 رهام نصیب توانستیم زخم بودن باز خاطر به که

وع و ندانست جایز را کردن صی   بود باخی   شود  رس 

  ...کرد زخم کردن تمیر   به

 

 را خودش کیم و شد جمع اشقیافه ناخودآگاه رهام

 کشبد عقب

  :غرید دالرا

 

ی -   نشو لوس نیست چیر 

 

 نگاهش و کرد ایخنده تک لوس کلمه شنیدن با رهام

 بود اشسانتر  ندچ در که دالرا صورت از را

  ...برنداشت



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ه نگاه این به توجیه تا کرد سیع دالرا  نداشته خیر

 ...دهد انجام را کارش دقت با و باشد

 چسب کرد تمیر   خوب را زخم جای که بعد دقایفر 

 را آن پانسمان دادن قرار از پس و کرد باز را زخیم

  ...چسباند رویش

 

  در را کثیف وسایل
 
 لندب جایش از و ریخت ظرف

  ...شد

 

  شد تموم بفرما -

 

 به وسایل با همراه او و کرد تشکر کوتاه رهام

خانه  جداگانه پالستییک در را ها آشغال رفت، آشی  

 را دستانش گذاشت، سطل در و زد گره و ریخت



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 خشک سینک کنار در گرفته قرار حوله با و شست

  ...برگشت سالن به و کرد

 

  داد رهام دست به را قرص و آب لیوان

 

  داره درد حتما بگیر  -

 

 اشمعده روانه آب کیم با را قرص و داد رستکان رهام

  ...کرد

 

  باالخره -
 
  نه؟ یا شده یح   مییک

 

 به را آن و کشید اشریخته بهم موهای در دستر  رهام

  ...فرستاد باال



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 اما اینجا بیام شب وقت این خواستمنیم واقعیتش -

 گرفت ازم غروی   دم رو خونه کلید عماد...شدم ناچار

 اومده پیش اوضاع این با اونجا، رفتر   ارغوان با و

 ...اینا مامان پیش برم نتونستم

  ...چجوریه مامانم دوی  یم که خودت

 

بچه برای که جای   و بود رعنا دانست،یم که البته

بچه خرج مادرانه انقدر زن این !رفتیم در هایش

مش دالرا که بود کرده هایش  دیگر باری شدیم رس 

  !شود رو در رو او با بخواهد

 

اهه به را خودش  ساده عماد و رهام مقابل در زدن بیر

 مادری برایش محدود مدت همان در که اوی   تا بود تر

 و عجیب رفتر   آن با را زحماتش مزد دالرا و کرد

 !بود داده خوب غریبش



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 

  58_پارت#

 

 روی را ذهنش و بکشد دست افکارش از کرد سیع

  بگذارد تر مهم مسائل

 

  خواینیم -
 
  آوردی؟ خودت رس بالی   چه بیک

 

  کرد نگاهش تلخ رهام

 

  !بیاری خودت رس بلدی تو که رو بال -

 

  شد بلند جایش از دالرا



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !بدونم رو تکلیفم االن از بگو بندازی تیکه خواییم -

 

  رفت باال پوزخند با لبانش انحنای رهام

 

 گوِشت یه داره، تاثیر  روت حرفام که هم قدر چه -

  !دروازه گوِشت یه دره

 

 تنها امشب شود؛ آرام تا کشید عمیق نفس چند دالرا

ی  کردن دو به ییک و دعوا خواستنیم دلش که چیر 

  ....بود

 

 در و رفت رهام سمت به بعد و کرد مکث کیم

  :گفت ترآرام نشست، کنارش

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

-  
 
  شده؟ یح   نمییک

 

 دست در را رسش و گذاشت زانو یرو  را آرنجش رهام

 بخواهد که بود آن از ترخسته و ترکالفه گرفت،

 بازی را خونشد و مقاوم آدم یک نقش همچنان

 ...کند

  :زد لب آرایم صدای با

 

  نیست مهم -

 

یم بسته و باز مداوم مشتش شد، نزدیکیر  کیم دالرا

 پا جدایل لحظه آن در اشخواسته و منطق بتر   و شد

  ...بود گرفته

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 
 
گوشه به خورده شکست را عقلش آخر رس که جنیک

  با و راند ای
ر
ه او بر که احساسای  دستش بود شده چیر

  ...آورد فرود رهام پریشان موهای توی و برد باال را

 

 و بست عجز با را چشمانش نکرد، بلند را رسش رهام

  ...بکشد عقب خود دالرا تا داد اجازه

 

ک صدای  وجه ترین کننده دلگرم به گوشش در دخیر

  پیچید ممکن

 

 تو دل و نگرانتم که مهمه...اینجای   االن که مهمه -

  ....شده یح   بفهمم تا نیست دلم

 

  ...داد تکان رس و کرد نگاهش تلچ   لبخند با رهام

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ی -   ...کردم تصادف نیست چیر 

 

  پریدند باال درجا دالرا ابروهای

 

  !کت  یم شویح   تو؟ تصادف؟ -

 

  ...گفت "چرای  " متعجب رهام

 

 تا ۲۰۰ نزدیک رسعت با که کش !نیست؟ یادت -

 برسونه سالم رو ما تونست پیچ در پیچ جاده اون توی

نیم تصادف شهر وسط ایمورچه رسعت با قطعا

  !کنه

 

 شویح   به و زد لبخند محو روزها آن یادآوردن به با

  :گفت



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 از دیگه ناال بود بودنم شوماخر دوران برای اون آره -

  ...افتادم کار

 

  رفت پنجره سمت به و شد بلند کنجکاو دالرا

 

 کردی؟ نابودش کجاست؟ ماشتر   -

 

ل را اشخنده نتوانست رهام   کند کنیر

 

؟ یا مت   نگران -   !ماشتر 

 

 دقت با و رفت غره چشم کوتایه خنده با هم دالرا

ی  از بعد و شد ماشتر   جوی و جست مشغول بیشیر



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 خانه روی به رو درخت زیر را آن نستتوا لحظه چند

 کیم و شکسته عقبش های چراغ که درحایل بیاید

ش  ...بود شده جمع سی 
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  برگشت و انداخت را پرده

 

  طرف؟ زده پشت از -

 

  ..کرد ترمز دیر احتماال بودیم، قرمز چراغ نزدیک آره -

 

  اومد؟ افش -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  انداخت باال رس رهام

 

 کیه، مقرص بود معلوم شدم بیخیالش بابا نه -

 رو شدن باز پرونده حوصله منم دونستیم خودشم

 بتونه نداشت، رو ماشتر   این خسارت پول نداشتم،

  !کرده هی   کنه درست خودشو برای

 

  نشناختت؟ ...اوهوم -

 

  خندید مجدد رهام

 

 مثل کنیم یح   دیگه !نشد خوشحال زیاد ویل چرا -

  ...ستیمنی ها دل محبوب شما

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 به که درحایل و چالند را هایش چشم تمسخر با دالرا

خانه سمت   :گفت رفتیم آشی  

 

  نیست؟ گشنت -

 

  نه -

 

  کرد نگاهش مشکوک

 

ی اصال -   خوردی؟ چیر 

 

  برگرداند خودش به را سوالش رهام

 

؟خوردی؟ خودت -   !یح 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ...ایستاد رهام و گفت نچ   دالرا

 

 حرکت یک در و کرد برانداز ار  دالرا رستاپای نگایه با

  زد رسش به فکری

 

 موهای رنگارنگ، و گشاد راه راه دار آستتر   بلیر   آن با

  ...بود شده دیدی   کوتاهش قد و ایگوجه

 

 دوربتر   فلش است قرار چه از قضیه بفهمد دالرا تا

ه گیج و زد پلک محکم زد؛ را هایش چشم  رهایم خیر

  :گفت شیطنت با که شد

 

 روزهای این ستاره بدونن اگه  !شد عکش عجب -

 تو جوری چه پرستیر   همه اون با تلوزیون و سینما



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

یم ها سال تا عکس این با....شهیم یح   گردهیم خونش

م باج ازت تونم   !بگیر

 

 تند پا رهام طرف به و پرید جایش از زده بهت دالرا

  کرد

 

  ...کن پاکش !رهام کشمتیم -

 

 یک با رهام که تلفت   تا دپری چندباری و رفت جلوتر

د را بود گرفته باال دست  ....نشد موفق اما بگیر

  کوبید رهام سینه به محکم کوچکش های مشت با

 

  ...باش زود رو، گویس   من به بده -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  جیغ هریح   -
 
  !نداره فایده بزی

 

نیم موفق دید وقتر  و پرید دیگر بار چند حرص پر

 جانب به حق و برگشت عقب به کرده بق شود

  :گفت

 

  !قشنگه شلختمم من !جهنم نده اصال -

 

 دست حرکت یک در و اختیاری   و خندید کوتاه رهام

 با و کشید را بود رفتر   حال در و کرده قهر که دالرای  

 که طوری به برگرداند خود سمت به را او چرخش

لش دالرا  جا آغوشش در محکم و داد دست از را کنیر

 ...گرفت

 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  60_پارت#

 

 متوجه اشبیت   زیر درست رهام تلخ عطر پیچیدن با

 به شد، جمع انقباض با تنش تمام و شد موقعیت

 نیر   قدیم چند که انقدر کشید عقب را خودش رسعت

  ...کرد ایجاد فاصله

 

 بعد و ماند متعجب ایثانیه دالرا حرکت این از رهام

 که دالرای   به رو و نشست اشچهره در دلخوری رنگ

 بود زدن نفس نفس درحال و کردیم نگاهش خما پر

  :گفت

 

  خب خییل -
ر
 بدم رو گویس   خواستمیم شد؛ اتفاف

 بدت انقدر دونستمنیم...کت   پاک رو عکس که بهت

  اتفاق این نتوی   هم لحظه یه که میاد
 
 رو تصادف

  !...کت   تحمل



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  با دالرا
 
  پشیمای

 
  ...نگفت هیچ   و کرد پوف

 

ش تارهایرف این دست از خودش  بود شده کالفه اخیر

 های واکنش این توانستنیم که بود اینجا مشکل اما

  ....کند دور خود از را ایلحظه و ناغافل

 

یم وجود به نزدییک بینشان اینچنتر   که ها وقت خییل

 هایش نشیت   عقب و مداوم های زدن پس با آمد

د، شکل رهام در احساس این تا بود شده باعث  بگیر

 کند؛یم کاری چنتر   به اقدام انزجار روی از الراد  اینکه

  ...داشت دلیل دالرا اما

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 دالرا او...بود کننده قانع خود برای دلیلش حداقل

 طغیان همه با را احساساتش بتواند که نبود رهام بود،

  !..کند برخورد عادی و کند رسکوب

 

 
 
 وقت آن بگذارد، فراتر قدیم ذهنش در تا بود کاف

 و کردیم رسباز ممکن شکل بدترین به دییمق های زخم

  ...گرفتیم را جانش

 

د بتر   از را بینشان منف   جو تا خواست  به را دستش بی 

  کرد دراز رهام طرف

 

  !کنم پاکش بده خب -

 

 گذاشت شلوارش جیب در را گویس   آرامش با رهام اما

  ...انداخت باال ابرو و



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !داره سود بیشیر  بودنش شدم منرصف نه -

 

 رهام به ایتنه با و کوباند پا زمتر   روی حرص از دالرا

  ...رفت خواب اتاق سمت به و گذشت کنارش از

 

  خندید رهام

 

؟یم قهر چرا حاال -   !کت 

 

 سینه به دست چرخید؛ پا پاشنه روی و ایستاد دالرا

 ...شد

 

 !نکردم قهر -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !مشخصه قیافت از آره -

 

  کرد نازک چشیم پشت

 

  ؟ چشه مگه ؟قیافم -

 

  کرد اشاره رستاپایش به رهام

 

  !خوشتیت   حد از زیاد یکم -

 

 پلو لباس با شب نصف یک نزدیک که ببخشید -

 شلوار بلیر   یه !چرخمنیم خونه تو هامخوری

  ...دیگه سادست



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 گشاد هایآستتر   وسیله به و ایستاد کنارش رهام

  گرفت باال را دالرا دست لباس

 

  !کمونیه رنگتر   و گشاد خییل فقط آره -

 

 دارد نگه را هایش اخم نتوانست هم دالرا دیگر اینبار

 ...خندید کوتاه و
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 را آنها و گذشتیم مسائل از رهام بود، همتر   همیشه

د، پا بینشان دلخوری تا دادنیم ادامه  درست نگیر

  ....دالرا برعکس



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  :گفت جانب به حق رهام

 

  بدی؟ غذا ما به تر خواسنیم تو -

 

  کرد نچ   خباثت با  دالرا

 

  !کن پاک عکسو اول -

 

  شما چقدر -
 

 حاال عکس این با من !خانوم زرنیک

  ...دارم کار حاالها

 

  :غرید اششده چفت های دندان الی از

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

یم چیکارت ببتر   بده نشونش کش به داری جرئت -

  ...کنم

 

 پشت از را ادالر  ایگوجه موهای و خندید بلند رهام

  آمد در دالرا داد صدای طوریکه کشید

 

  !باشم نداشته کن فکر تو -

 

  انداخت پا روی پا و نشست مبل رس حرف این از بعد

 

 تا کن ردیف رو شام برو تو کنیم، برعکسش بیا -

  !بمونه محفوظ پیشم عکست

 

  زد کمر به را هایش دست دالرا



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 االن تا که تو شبه؛ هشت انگار شام میگه همچتر   -

  یه نبود، گشنت
 
  !دیگه زدم تعارف

 

  !..داره نگیر  بگیر  تعارف خب زدی؟ تعارف عه -

 

خانه سمت به و زد اشپیشای   روی کالفه دالرا  آشی  

 چشم یخچال در و برداشت را تابه مایه رفت،

ون مرغ تخم سه و چرخاند   ...کشید بیر

 

  !نیمرو؟ -

 

 هوا به ترس با رسش پشت از درست رهام صدای با

 قلب روی دستش و چسبید یخچال در به و پرید

  نشست اشتپنده



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ِاهت   یه کردم، سکته -
 
  !حداقل بگو اوهوی

 

  با و کرد ریز را هایش چشم رهام
 
  گلیک

 
  :گفت ساختیک

 

  !نیمرو؟ جدی -

 

  کرد باز دهان بهت با دالرا

 

 آدم یه به تبدیل کال شکم خاطر به مردا شما یعت   -

 بیارم بره کباب االن؟ داری توقیع چه !شتر  یم دیگه

  !خوبه؟ برات

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 کنار را صندیل رفت، عقب عقب و زد لبخند رهام

  نشست رویش و کشید

 

  ...چسبهیم چیر   یه فقط امشب -

 

 ادامه و گرفت نفش رهام ؛ داد تکان رس کنجکاو دالرا

  :داد

 

  !خودت مخصوص درآوردی َمن غذای همون -

 

 تمام بردارد، او روی از را نگاهش ستنتوان دالرا

 چشمش پیش همینجا در و خانه همتر   در تصاویر

 ماه چندین و سال شش با درست اما بست نقش

  ....اختالف

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  با کرد؟یم چه او با داشت رهام
ر
 برایش که خاطرای

 !بود؟ چه دنبال به کردیم زنده
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 رهام تا داندبرگر  را رویش و گرفت فاصله یخچال از

  ...نشود ضعفش متوجه

 

  :گفت آرایم به و رفت گاز سمت به

 

  ...ندارم وسایلشو -

 

  :داد ادامه بیخیال رهام



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ...داری چرا -

 

 را ماهیتابه عصبانیت شدت از که شد چه نفهمید

  ....برگشت و کرد پرتاب گاز روی محکم

 

  !کنم درست خوادنیم دلم اصال دادیا گیر  -

 

یم خود بر حرص شدت از که دالرای   پای تا رس رهام

  شد بلند جا از و کرد برانداز را بود آشفته و لرزید

 

  ...بخواد دیل هریح   همیشه خب آره...هه -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 که هایش چشم در و برداشت دالرا سمت به قدیم

ه زدیم رسیح   به حاال   ...نیامد کوتاه اما شد خیر

 

 برات خودت طفق هنوزم...دالرا خودخوایه هنوزم -

  !مهمه

 

 ...زد یخ پایش نوک تا رس فرق از حرف این شنیدن با

یم خودخوایه و غرور انگ او به همه ساده چه

  ..چسباندند

 

  ...شد بلند ذهنش کنج از صدای  

 

 که جای   به بریس؟ اینجا به خواستر نیم خودت مگه "

  "بذاری؟ گذشتت و احساسات همه روی پا

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 این تمام باید پس بود؛ ستهخوا خودش بود، درست

  ...را ها این از بدتر حتر  خرید،یم جان به را ها حرف

 

 به اششده خشک لبان بتر   از و دزدید را نگاهش

  :گفت سختر 

 

،یم قضاوت داری هنوزم -   !دوی  نیم هیچ   وقتر  کت 

 

 رفت هم در رهام های اخم کم کم که شد چه نفهمید

 لبه روی و الراد  رس پشت قدرت تمام با مشتش و

خانه کابینت   ...آمد فرود آشی  

 

  :زد فریاد رهام و کشید کنار را خودش ترس با دالرا

 

  ....بفهمم بگو تو دونمنیم آره..آره -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  گذاشت گوش روی را هایش دست

 

  ...رهام کن بس -

 

 را آنها و کرد موهایش در دست خراب حایل با رهام

 ...کشید

د را بازوهایش و شد کنزدی دالرا به وار ناله   ...فش 

 

 توضیح یه ازت تا موندم منتظر سال ۶ -

 تو دارم بفهمم بذار دالرا، بگو !وقتشه االن....بشنوم

  این
 
  کنم؟یم غلظ چه زندگ

 

  :گرفت اوج صدایش



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 لعنتیم های فرضیه و خیاال و فکر دست از بذار -

  ...شم خالص

 

 باال را اشبیت   اما زد نیش دالرا های چشم به اشک

د هم روی محکم را چشمانش و کشید  گریه به تا فش 

  ....شکستیم نباید نشدن تسلیم و ماندن برای نیفتد،

 

  :خراشید را گلویش صدایش

 

ی -   ...نیست گفتر   برای چیر 

 

 به رسیدن با و رفت عقب عقب پوزخندی با رهام

 را کتش و زد چنگ میر   روی از را ماشتر   سوئیچ سالن

  ...برداشت



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ...دوید رسش پشت دالرا

 

  ...وایسا رهام -

 

ه به دستش رهام اینکه از قبل  برسد در دستگیر

  ...چسبید در به و کرد پرتاب جلو به را خودش

 

  ...بگوید باید چه دانستنیم حتر 

 

 در پراکنده که ایکلمه هامیلیون بتر   از کرد سیع

  ...بسازد ایجمله بودند گرفته جا ذهنش

 

 ...بخوری کنم درست کن صی   -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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  ...خوامنیم -

 

 او اما بزند کنار دالرا تا کرد تالش دست یک با رهام

  :گفت هولزده و ایستاد جایش رس تر محکم

 

 هیچوقت دیگه که بودم رفته من...من....لطفا رهام -

 رو بار این کشیدنه عذاب بر قرار اگه که....برنگردم

  ...بکشم دوش به تنهای  

 

 از روز پونزده و ماه دو و سال شش اندازه به درست -

 ایثانیه و گذرهیم کردی انتخاب رو تنهای   که وقتر 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 اینطوری که شد یح   چرا؟ نگم خودم با که نیست

  !شد؟

 

  گرفت باال رس اشک پر چشمان با دالرا

 

  شمردی؟ رو روزا رفتم وقتر  از دقیق انقدر -

 

  ...داد را ابشجو  خندی تلخ با رهام

 

 داره، رو زمانش و تاری    خ حساب درست دلتنگ آدم -

 های عقربه تماشای به شینهیم رو هاش لحظه تمام

 لحظات از مبادا تا کنهیم شماری ثانیه و ساعت

 چه دلتنگ کنه فراموش مبادا تا بمونه، جا دلتنگیش

اییه   ....چیر 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 هارادی   هایش اشک و انداخت پایتر   را رسش دالرا

 ...شدند جاری

 آن دست کف با  و گذاشت صورتش روی را دستانش

  ....کرد پاک را ها

 

 این در که زخیم چسب و رهام پانسمان روی نگاهش

 را لرزانش دست شد، کشیده بود شده باز دار و گیر 

  ...برگرداند رسجایش دوباره را زخم چسب و برد باال

 

 :گفت و داد قورت را دهانش آب

 

 امتحان رو درآوردیم َمن غذای بار آخرین برای بیا -

 تلچ   گذشته خاطر به که باشه باری آخرین بیا کن،

 ...کنیمیم



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  کن سیع فقط رهام، نباش برهان و دلیل دنبال
 
 بتوی

 خراب رفاقتمون خوادنیم دلم من بیای؛ کنار باهاش

  ....بشه

 

 گذاشت، رهام صورت روی و آورد تر پایتر   را دستش

  :زد لب قتصدا تمام با

 

  ...بدم دست از رو حامیم تنها ندارم دوست -

 

ون را نفسش کالفه رهام  باال را رسش و فرستاد بیر

 تا کشید عمیق های نفس ی   در ی   چندباری گرفت،

 خاطر آسوده دالرا در از گرفتنش فاصله با شود؛ آرام

 را دستش "کنمیم درست االن " جمله گفتر   با و شد

خانه سمت به و برداشت رهام صورت روی از  پا آشی  

  ...کرد تند



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 اینکه از قبل اما کرد پرتاب مبل روی را کتش رهام

  ...رفت دالرا نقیل بار سمت به نگاهش بشیند

 

 برای هم خودش اکنون اما کردیم رسزنش را او همیشه

  ...بود شده ها این محتاج آرامش ای ذره

 

 ها قفسه در ته و رس صورت به که های   لیوان از ییک

 آن در را ویسیک از کیم و برداشت را بودند شده چیده

 دستش رسکشید؛ نفس یک اشتلچ   تمام با و ریخت

  ...گذاشت آن روی را دردناکش رس و زد دیوار روی را

 

ی دالرا از نبود قرار هیچوقت انگار  و بشنود چیر 

 خایل ذهنش توی شده تشکیل حفره بود قرار همیشه

 !...بماند



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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 را بودند خورده برش نواری شکل به که های  فیله بسته

ا پنیر  همراه به   ...کرد خارج فریزر از پییر 

 

 باز هایش یخ زودتر هرچه تا انداخت آب درون را مرغ

 های دلمه فلفل قارچ، کردن اسالیس مشغول و شود

 
 
  ....شد ها ژامبون و رنیک

 

  با همراه و جوشاند را ها ذرت
ر
 کیم شده خرد مواد باف

  ...داد تفتشان

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  شب آن خوب هم هنوز
 
 داشت، خاطر به را بارای

 با را موفقیتشان جا همه از خی   ی   هردویشان که شت  

  کیم
 

 جشن قیف   بستت   با همراه و باران زیر دیوانیک

  ....بودند گرفته

 

 بیش یکدیگر کنار در آن از بعد روز چند از بود قرار

 حوایل همتر   در ساعت هم شب آن بدرخشند، قبل از

 غذا مشغول همینگونه دالرا هم شب آن گشت،یم

 اما کرد، ابداع خود از را غذا این و شد کردن درست

 آن های آدم بتر   بود فاصله ها فرسنگ حاال گوی  

  ...امشب و شب

 

 هر روزگار فلک و چرخ و بود شده عوض چیر   همه

 اینقطه دو...بود داده قرار مقابل نقطه دو در را یک

 برای رایه دویدندیم هم دنبال به بیشیر  چه هر که

  ....یافتندنیم رسیدن



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  روغن، در نازک های فیله کردن رسخ از بعد
 
 ظرف

 رویشان ردیِف  چید، ظرف کف در را ها آن و برداشت

 رویش کیم و کرد پر بود کرده آماده که موادی از را

ا پنیر    ریخت؛ پییر 

 

 روی آخر رس و کرد تکرار باری چند را مراحل این

ا پنیر  با کامل طور به را ظرف  داد اجازه و پوشاند پییر 

 آب ها پنیر  تا بماند فر در ایدقیقه پانزده حدود تا

 ...بشوند رنگ طالی   و شده

    

 های برش ، چید میر   روی را سفره حتر   همتر   در

 نوشابه و داد قرار مخصوصش سبد توی را نان مربیع

ون یخچال از را سس و   ....آورد بیر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 را رهام توانستنیم حتر  که بود سنگتر   آنقدر جو

  ...بیاید شام برای تا بزند صدا

 

 بر را اسمش تنها و کرد جمع را توانش همه حال این با

  ....آورد زبان رس

 

ل رهام  سمت به و کرد پرتاب مبل روی را تلوزیون کنیر

  برگشت دالرا

 

  !شهنیم روشن -

 

 روی مهربای   با بعد و تلوزیون روی ابتدا نگاهش ادالر 

  ....نشست رهام چهره

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  رهام
 
 اما شدیم کالفه شد،یم ناراحت شد،یم عصبای

 چند از بیش را احساسات این دالرا درمقابل گاههیچ

 ریشه بینشان دلخوری مبادا تا داشتنیم نگه دقیقه

  به که کند محکم چنان آن را هایش
 

 دلزدگ

  ....دبینجام

 

 برپاست رهام وجود در غوغای   چه که دانستیم دالرا

 کاری بود، بلد خوب را بیخیایل به کردن تظاهر او اما

 خوی   به نیر   مداوم تالش سال ۶ از بعد دالرا که

 ...بیاید بر پسش از بود نتوانسته
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  انداخت باال شانه



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ...شده نابود ازش؟ داری توقیع چه دیگه نه -

 

خانه وارد و آمد جلو رهام   شد آشی  

 

 این به کار یح   آخه ملسه، شکستنت به دست کال -

؟   داشتر

 

 به را غذا مستطییل بریس   با و برداشت را ظرف دالرا

  ...کرد تقسیم مساوی تکه چهار

 

ل رو خودم نتونستم دیگه، عصبانیته -   !کنم کنیر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 مرها سمت به و گذاشت بشقاب درون را تکه دو

  گرفت

 

  دیگه، آره -
 
  !یح   یعت   فهیمیم شدی پیاده میلیوی

 

 هرچیر   از قبل نشست، رسجایش و زد دور را میر  

گلو خشیک تا رسکشید نیمه تا و کرد پر آب از را لیوان

  ...کند صحبت تر راحت بتواند و رفته بتر   از یش

 

 گویس   وقتر  آخه بینهیم تلوزیون گ داریا، حوصله -

  هست؟

 

 متوجه تازه دالرا و افتاد چتر   خنده از چشمانش رهام

  :گفت و خندید بلند هوا ی   شد، حرفش

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  ...شکوندم که گوشیمم راستر  وای ای -

 

  گزید لب دالرا و داد رستکان تاسف و لبخند با رهام

 

 بابت کنم تشکر ازت بود رفته یادم واقعا مریس -

،   ...فرصت اولتر   تو گویس 

 

 :پرید حرفش میان به

 

  ...دالرا عه -

 

  ...آخه -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  اخم با و برداشت میر   روی از را چنگال
 

 ادامه کمرنیک

  :داد

 

  ! نزن هم اضافه حرف بخور، رو غذات -

 

 طاقت آخر رس اما شد غذایش با بازی مشغول دالرا

ب با را رسش و نیاورد   :گفت نفس یک و آورد باال رص 

 

 اسپانش که هست ماه پنج که گفت بهم عماد -

  ....کرده کنسل رو قراردادش

 

  رسکشید را نوشابه از کیم رهام

 

  !بیخیالش -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 پریدند باال تعجب از ابروهایش

 

 دستمون از کمیک شاید گفتر یم باید رهام بیخیالش؟ -

  !....برمیومد

 

؟ رو چیر   همه که تو عتر   -
 
  مییک

 

 را آرامشش کرد سیع و چرخاند چشم کالفه دالرا

  کند حفظ

 

 کمبود خاطر به حیدری کنه،یم فرق قضیش این -

 از کشیدم چک امروز ببینه، رو ما خواستیم بودجه

 وضعیت مدت یه تا دادم بهش شخصیم حساب

  ....شه درست



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  میدم پسش بهت بعدا -

 

  انداخت ظرف توی را قاشق عصبانیت با

 

 بدتر اوضاع میگم دارم بدی پسش بخوای که نگفتم -

 ب بخوای که اینه از
 

 همتر   با توی  نیم !...بیخیالش یک

 باید کنیا، تموم رو فیلم و بدی ادامه فرمون

  ...بدی اسپانش درخواست

 

 :شد حرص پر صدایش

 

 دستم کنم چه کنم چه کاسه برم دیل؟ خواییم یح   -

م؟  به نکن فکر دیگه، رسم تو ریزمیم خایک یه بگیر

یه   !خیر



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  :گفت تر کالفه رهام و برچید لب دالرا

 

   بهم رو غذا نکن کوفت -

 

یه توی تو اندازه به منم...کنم کمک خوامیم من -  خیر

 یه تو تا باشم منتظر و بشینم شهنیم پس دارم سهم

  ...کت   کاری

 

 نتونیم دیگه ماه چند تا اگه...گفت حیدری رو راهش -

یم سهام کردن واگذار به ناچار بدیم سامونش و رس

 ...شیم
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 :زد نق و شد جمع اشقیافه

 

  !رهام نه -

 

  !چیه؟ چاره ویل خوامنیم اینو منم -

 

 که فکری و کودک آن آوردن یاد به با و گرفت نفش

ا  عوض را حرف مسیر  بود گرفته جان رسش در اخیر

  ...کرد

 

  ....دیدم رو بچه اون امروز من -

 

  زد لبخند محو رهام



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !بانمکه -

 

  نداره؟ اسم -

 

 لوکیشن پشت که ایروزه ده و رایه رس بچه -

داری   !داره؟ اسم بشه پیدا فیلمی 

 

  راست -
 
؟ کش به چرا...مییک   نگفتر

 

یه اینکه برای -  کوچییک این به بچه مناسب ما خیر

 بود بهیر  پس دیگه، جای کردنیم منتقلش نیست،

  ...بمونه همونجا و نپیچه داستانش

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 دالرا اندازه به هم رهام که باشد امیدوار شدیم یعت  

 به نیاز او کردن قانع برای و آمده خوشش بچه این از

 نبود؟ زیادی تالش

 

  :پرسید دودیل با

 

  کنه؟ قبول رو حضانتش تونهیم کش -

 

 :داد پاسخ گذردیم دالرا رس در چه بداند آنکه ی   رهام

 

 کش فقط، داره قانوی   کارهای رسی یه...احتماال آره -

  !داری؟ رساغ رو

 

  دزدید را نگاهش



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !...نه -

 

  :زد لب مجدد و کرد سکوت کیم

 

 کنم؟ انتخاب اسم براش من...من -

 

  ...داد رستکان و زد لبخند کوتاه رهام

 

 داشت خاطر به که اسیم اولتر   ایاضافه فکر هیچ ی  

 در غم سپس و بهت شد باعث و آورد زبان به را

  ...کند خانه رهام های چشم

 

 ونیار  -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  :گفت تلخ رهام

 

 که ایگذشته و اسم این رس   از اینطوری خواییم -

؟ خالص پشتشه   یس 

 

  :داد جواب صادقانه

 

 یه چقدر بمونه یادم همیشه اینطوری خوامیم نه، -

 هردومون به متعلق اسم این خواستیم دلمون روز

 !...باشه

 

 دیگر و برداشت دالرا روی از سختر  به را نگاهش رهام

یچ  ....نگفت یر 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ه  درون کوچک های یخ پریدن پایتر   و باال به شد خیر

وی از تا داشت سیع حتر   این در و آب پارچ  پیش 

ی گذشته سمت به ذهنش  ....کند جلوگیر
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 خاطرات، گرداب به گرفتار بودند، گرفتار دو هر

 کنند فراموششان خواستندیم تا که خاطرایر 

 های پلک مقابل درشتر  و ریز ارهاش هر با ناخواسته

 ....کردیم علم قد و گرفتیم جان ملتهبشان و خسته

 

 فضا در خانه تلفن زنگ صدای شدن پیچیده با

 کشید هیت   ترس با دالرا شد، شکسته بینشان سکوت

 ...شد گرد چشمانش واکنشش دیدن با رهام و



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

؟یم اینطوری چرا دیگه، زنگه یه -  !کت 

 

 داد قورت را دهانش آب و کرد نگاه ساعت به دالرا

 

 ...دوعه به نزدیک ساعت آخه...آخه -

 

 برایش امروز که بود یادداشتر  آن از ترسش نگفت

 کنکاش بود تالش در لحظه همتر   تا و شده فرستاده

 !...بیندازد گوش پشت را آن راجب کردن

 

 !نمیدی؟ جواب -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

س با و آمد خودش به  هایش قدم شد، بلند اسیر

 ....بود شده کوتاه و سست

 

، از قبل و رفت تلفن سمت به  از را شماره برداشتر 

 ....گذراند نظر

 

 :گفت متفکر

 

 !خونه تلفن نه موبایله، شماره نه -

 

 برگرداند عقب به را رسش

 

 !شکلیه این چرا ببتر   بیا رهام -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  اخم با رهام
 

 رفت کنارش به کمرنیک

 

 ....کنم فکر عمومیه تلفن شماره -

 

 رفت عقب به دالرا

 

 !میشه قطع خودش کن ولش -

 

 برداشت را تلفن او به توجه ی   اما رهام

 

 !بله؟ -

 

بان   حال در که بود گرفته باال انقدر دالرا قلب رص 

ون و سینه قفسه شکافتر    ....بود آن از جهیدن بیر



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

؟ حرف چرا...الو -
 
ی  نمیر 

 

 اسپیکر روی را تلفن رهام و داد تکان رس پرسش   دالرا

 ....ذاشتگ

 

 ....رسیدیم گوش به که بود هایشان نفس صدای تنها

 

ند جوای   آنکهی    ِاشغال های بوق و شد قطع تلفن بگیر

 ....درآمدند صدا به هم پشت

 

ه دالرا پریده رنگ صورت به رهام  شد خیر

 

 !داری؟ تلفت   مزاحم -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 :آمد حرف به لکنت با

 

 .....خودشه کن باور....همونه -

 

 اتاق سمت به رهام گیج نگاه مقابل در فحر  این با

 و برگشت سالن به برداشت، را تهدیدی کاغذ و دوید

 نایس   های چروک تا کشید رویش باری چند دست با

 ....شود باز شدنش مچاله از

 

 گرفت رهام سمت به را آن

 

 افتاد این کردم باز رو خونه در که امروز کن نگاش -

 کوچولو؟ مخان ترسیدی خوب"نوشته پام؛ جلوی



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 نیم هم رو فکرش که برمیاد دستم از کارای  
 
 توی

 "!بکت  

 

 رس بعد و کرد نگاه کاغذ به کنجکاوی و بهت با رهام

 گرفت باال

 

  یح   -
 

 !خالیه اینکه دیل؟ مییک
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ت شدنیم این از بیش  خواند؛ دالرا چهره از را حیر

ی آنکه بدون  بسته و باز صدا ی   هایش لب بگوید چیر 

 است دیده آنچه هر بفهماند تا داشت سیع و شدیم

  !...نیست حقیقت جز



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 از تا گرفت دالرا طرف به را کاغذ سکوت در رهام

  ...شود مطمت    آن روی اینوشته نبود

 

 ناامیدی با و کرد لمس را کاغذ رسدش های دست

 زیر و گرفت باال را آن کیم...کرد آن روانه را نگاهش

 نقطه یک از دری    غ اما کرد اشریسبر  دقت با نور

  !سیایه

 

  دالرا؟ بود کاغذ همتر   که مطمئت   -

 

 زیر باورهایش تمام !دانستنیم دیگر بود؟ مطمت   

  ...بود رفته سوال

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ی  با  چه بداند آنکه ی   و رفت اتاق سمت به تمام گیچ 

  ...شد کشوها کردن رو و زیر مشغول خواهدیم

 

  فتگر  قرار در چارچوب در رهام

 

  مگه -
 
  فرستاده؟ امروز نمییک

 

  نشست تخت لبه و کشید کار از دست

 

  بود همتر  ...چرا -

 

  کرد نگاه رهام به عجز با

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 به تک داشت، نوشته توش بود، کاغذ همتر   خدا به -

  شه؟یم مگه شد؟ غیب یهو یادمه، هاش کلمه تک

 

 دویشان هر رس در گرفته شکل سوال عالمت هزاران

  ...کردیم خودنمای  

 

 کرد اخم کیم نشست، کنارش به و آمد جلوتر رهام

 دالرا تا نباشد وار شماتت آنچنان لحنش کرد سیع اما

  ...دهد نشان شدیدی واکنش بازهم

 

 ما به چرا کرده تهدیدت قبال که همونیه آدم این اگه -

ی ؟ چیر 
 
 یح   نتیجش کردی کاری پنهان بار یه !نمییک

؟یم زودتر نباید جاماین ساعته دو االن من شد؟  !گفتر

؟ شدنیم تلفن این اگه  حرف خواستر نیم هنوزم یح 

؟   بزی 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 کش از که موهایش و شد درهم اشقیافه دالرا

 گوش پشت را بود شده آویزان طرف دو از و درآمده

  ...زد

 

  ...باشه جدی انقدر قضیه کردمنیم فکر من....من -

 

  پیچید اتاق در رهام پوزخند صدای

 

  !بازیه مسخره کردی فکر آهان -

 

  ایستاد دالرا روی به رو و شد بلند

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

؟یم درک رو خودت موقعیت -  آدم یه تو !کت 

یم خیلیا داری، زیاد هم دشمن و رقیب که مشهوری

  !بزننت زمتر   بخوان که باشن تونن

 

  :گفت عصت   و رفت باال کیم صدایش

 

 و بره و هکن تهدیدت بیاد ییک که رسکاریه کردی فکر -

  !نشه؟ هم هیچ  

 

 گرفت؛ باال رس و رفت عقب کیم رهام داد با دالرا

  :زد لب آرام

 

؟ عصبای   چرا...خب خییل -  رو دستم کف من !میش 

 رس بشه خراب قراره بیکار یه که بودم نکرده بو

  !کنه آبروم بردن به تهدید و زندگیم



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  نالید و کرد پنهان هایش دست بتر   را رسش

 

 تا چهار !کردن تعریف برای ندارم بدبختر  که کمم -

 شه پخش خوردنام الکل و مهمونیا از عکس دونه

 اینکارنا همشونم حاال !...شدن الکار ممنوع با مساویه

  ....تپید آسمون رسید منکه به ویل

 

 آن و شد چنگ موهایش روی حرص با هایش دست

 ....کشید کوتایه جیغ با همراه را ها

 

 بود؛ افتاده گیر  که رسیدیم باور این به داشت کم کم

  ...ها آدم بقیه از تر عجیب دنیای   با عجیب آدیم گیر 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 را آخرش که باشد هزارتوی   شبیه رسیدیم نظر به

قابل و گنگ همانقدر...کرد پیدا شدنیم هرگز  غیر

 !بیت  پیش
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ل مجددا کرد سیع کشید که عمیفر  نفس با رهام  کنیر

د، دست به را خودش  از مانع و برد جلو را دستش بگیر

  ...بدهد ادامه موهایش کشیدن به که شد آن

 

 به که موی   کش دالرا نامفهوم های نگاه مقابل در

 و برداشت را بود شده آویزان و رسیده موهایش نوک

 کش با و کرد جمع باال به را تمامشان حرکت یک در

  ....بست



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

به شد، نمایان بیشیر  رادال صورت گردی کار این با  رص 

  :گفت خنده با و زد اشگونه به کوتایه

 

 زشت هستر  زشت ، انقدر نکن شلخته رو موهات -

  !...میش   تر

 

 چهره در لبخند به را خود جای ترس و تعجب کم کم

  ...داد دالرا

 

 وجود با توانستیم چطور بود؟ اینگونه مرد این چرا

 داشتندبرنیم رسش از دست که دردرسهای   تمام

  !؟...باشد او ترینی حایم همچنان

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 و بود کشیده که های   سختر  تمایم وجود با چطور

 برطرف در سیع دالرا که ذهت   مجهوالت  آن از بدتر

 داشت خودداری بر سیع همچنان نداشت آنها کردن

  بیاید؟ دالرا ابروی به خم خواستنیم و

 

  :پرسید شک با دالرا

 

؟یم باور رو حرفم پس....پس -  کت  نیم فکر که تو کت 

نم، توهم یا شدم دیوونه من   هان؟ میر 

 

 تکان طرف دو به نه معنای به را رسش اطمینان با رهام

  داد

 

 اشتباه تو بگن همه اگه حتر  دارم قبول رو حرفت من -

،یم   ...نیست اینطور که مطمئنم کت 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ه دالرا عسیل های چشم در و کرد خم را رسش  خیر

  شد

 

 شناسمیم خودت از بهیر  رو تو من، ویل دوی  نیم تو -

 مشکل یه از خی   قطعا پریدت روی و رنگ این !...دیل

  ...میده بزرگ

 

  انداخت زیر به رس ناراحتر  با

 

  ؟...کنیم شکایت میشه...میشه -

 

؟ چه آخه -  و درست مدرک هیچ که اوال شکایتر

؟ به کنهیم تهدیدت ییک بگیم ثانیا ، نداریم حسای    یح 

  !....مهمونیا عکس کردن پخش به خودت قول به



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  آورد باال را رسش و گرفت دست در را دالرا چانه

 

 یم -
 
 خوندست کارت فاتحه حرکت این با که دوی

  عروسک؟

 

 را کلمه یک تنها رهام های حرف تمام بتر   از دالرا اما

 ها سال به روحش اما بود جا آن خودش بود، شنیده

  ....کشیدپر  قبل

 

ون را سنگینش نفس   :زد لب و فرستاد بیر

 

  دیگه شد قرار....شد قرار -
 
 با چرا...عروسک نیک

ای   یادآوری
؟یم اذیتم گذشتست به مربوط که چیر    کت 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 خندی تلخ با بعد و کرد نگاهش سکوت در کیم رهام

  :شد بلند

 

  راست -
 
 که نمیشدی اذیت اگه...میش   اذیت تو مییک

  !...میموندی

 

  پرید جایش از دالرا و برداشت در طرف به قدیم

 

  ...رهام -

 

 دست و برداشت را کتش دست یک با رفت، سالن به

 جدی...کند سکوت تا گرفت دالرا طرف به را دیگرش

  :گفت

 

  ...گفتم ناخودآگاه من توعه، با حق ببخشید نه -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ...کرد باز را در و برداشت جاکفش   از را هایش کفش

 

 نباش هم موضوع اون نگران کن، قفل کامل رو رد -

  ....بخیر  شب...کنیمیم درستش

 

 پنجره سمت به آورد، خود به را دالرا در شدن بسته

 پنجره رسد شیشه به را رسش پرده زدن کنار با و رفت

  ....داد تکیه

 

 او به کوتایه نگاه ماشتر   به شدن سوار از قبل رهام

 ماشتر   های رخچ صدای بعد لحظایر  و انداخت

  ....شکست را کوچه سکوت

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 دانستیم نشست، زمتر   روی کالفه و زد کنار را پرده

 و عماد وجود با رود،نیم رعنا خانه به وضع آن با

 برود، توانستنیم هم آنجا به خودش خانه در ارغوان

  رفت؟یم کجا پس

 

 و فکر هزاران در غرق  و گذاشت زانو روی را اشچانه

 ....شد خیال
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 را پایش انقدر شد،یم بیشیر  لحظه به لحظه رسعتش

ده گاز پدال روی  قدرت تمام با هایش دست و بود فش 

  ...بودند رسیده درد به که بود شده مشت فرمان روی

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 رسیدن کجا به برای عجله همه این فهمیدنیم اصال

د، آرام تا راندیم تنها است؛  ردو  و کند فرار تا بگیر

 رویش به وقتی   و وقت که های   واقعیت از شود

  !...شدیم کوبیده

 

  مشغول طرفه دو خیابای   در که نبود حواسش
 
 رانندگ

 از چرا دانستنیم که بود عصبای   انقدر است،

 !آورده در رس شهر خارج محوطه

 هایش چشم شدیدی نور که آمد خودش به وقتر  تنها

 در مقابلش نکامیو  بوق گوشخراش صدای و زد را

  .....پیچید فضا

 

 تمام با همزمان و کرد کج را فرمان حرکت یک با

د، ترمز روی را پایش قدرت  کردن کج با کامیون فش 

ش  او ماشتر   و گذشت رهام کنار از رسعت با مسیر



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 به نزدیک آخر رس تا چرخید خود دور به باری چند

  ....شد متوقف پرتگاه

 

 کیم و گرفت عقب دهدن زدیم نفس نفس که حایل در

  ...کرد پیدا فاصله پرتگاه از

 

 روی را اششده سنگتر   رس و داد قورت را دهانش آب

  ....گذاشت فرمان

 

ون را مغزش کش انگار دیم دست در و کشیده بیر  فش 

  ...زدیم نبض و کردیم درد رسش چنتر   این که

 

 صدای و بود کننده اذیت ارتفاع این در هوا رسمای

 جان اما رسید،یم هم ماشتر   داخل به حتر  ادب هوهوی

  !....بود دار تب و ملتهب بود، خسته بود، داغ او



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 حاال بود، بس برایش کرد خودداری دالرا پیش هرچه

 بن به چگونه دانستیم بهیر  خودش و نبود دالرای  

  ...است رسیده بست

 

 و دادنیم جواب دالرا روی هایش حرف از کدام هیچ

  !...بود انتخابش آخرین و اولتر   وتسک همچنان

 

 ی   نگاه و گرفت باال را رسش تلفن زنگ صدای با

  ...درخشید رامتر   اسم روی جانش

 

 سایرین با رامتر   اما دادنیم جواب بود که هر قطعا

  ....داشت فرق

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 همان با و گشود را در تلفن دادن جواب با همراه

هن ون داشت تن به که معمویل پیر  سوز رفت، بیر

 کرد نفوذ هایش استخوان تا که بود زیاد انقدر رسما

  ....نبود ماشتر   به برگشتر   انتخابش اما

 

؟ جانم -   رامتر 

 

 باور قابل نیر   خود برای اشگرفته و دار خش صدای

ها با که رامیت   به برسد چه نبود  و فاصله کیلومیر

  ...شنیدیم را صدا این تلفت  

 

  با
 
  :گفت نگرای

 

؟ خوبه؟ التح رهام؟ -   !کجای 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 رسعت با رسش پشت از دیگری ماشتر   لحظه همان

  ...گرفت فرا را جاده خامویس   باز و گذشت

 

  آمد حرف به مجددا رامتر  

 

وی   -   !صبحه سه ساعت پش؟ بیر

 

  داد تکیه ماشتر   بدنه به و نشست زمتر   روی

 

ونم -   !بیر

 

  شد شایک رامتر  

 

  !کجا؟ -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  دگردان اطراف به را رسش

 

 شهر خارج ایشده خراب یه...دونمنیم -
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 با آهنگ صدای داشت، حضور مهمای   در رامتر   انگار

 دیگر و شد کمیر  رفته رفته مهمای   سالن از خروجش

  ....نرسید رهام گوش به

 

 بیام نیستم تهران که منم خدا ای...خونه برو پاشو -

  عماد؟ بزنم زنگ رساغت،



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  دکر  مخالفت

 

 حالم...مت    خونه ارغوان و عماد بچم؟ مگه نه، -

م بشم، آروم خواستم نبود خوب   ...خودم میر

 

ی خنده با   کرد اضافه تمسخرآمیر 

 

؟یم حروم وقت پارتیا تو داری باز  -   کت 

 

  :گفت شویح   به و آرامیر  کیم رامتر  

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 کنار در بودن ضمن در پش، التاست شب رس تازه  -

ر ثانیش هر عزیز بانوان
ُ
 نپیچون، هم حاال !گوهره و د

  !نیست؟ خوب حالت چرا

 

  :گفت صادقانه

 

 مامان پیش برم خواستمیم یعت  ...بودم دالرا پیش -

 رفتم نشه نگران چون و کردم جزی   تصادف یه که

  ...دالرا پیش

 

ی توضیح به نیاز  ...خواند را تهش تا رامتر   نبود بیشیر

  :گفت و خندید کوتاه

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 شما چرا آخه؟ بهت بگم یح  ...تو دست از یه -

 هم کنار معمویل آدم تا دو عتر   تونیدنیم  دوتا

  بمونید؟

 

  :گفت و کشید باال را اشبیت  

 

ی هیچ وقت هیچ چون -  معمویل بینمون چیر 

  !...نبوده

 

  شد جدی رامتر  

 

 که هستر  تو این !رهام کن جور و جمع رو خودت -

 بهت گذره،یم دالرا تر  برگش از یکسال شناختم؟یم من

 رس باشه، همتر   وضع سال چند و چندین شاید گفتم

 !شد؟ تموم طاقتت سال یه



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 امشب کن سیع و برو....داری که کلید من، خونه برو

؛ رو  یح   و اومده پیش یح   بینتون پرسمنیم االن بخوای 

، انقدر که گفتتر  
 
 حرف شدی آروم خونه برو داغوی

  ...زنیمیم

 

  :گفت کند ایاضافه الفتمخ آنکه بدون

 

ت   دل شمال از گ تو...باشه -
َ
  میای؟ و میک

 

  هفته آخر احتماال -

 

  اوهوم -

 

  رهام؟ -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  بله -

 

  !دیگه؟ نباشم نگران -

 

  رفت باال تلچ   با لبانش انحنای

 

  ...نباش -

 

 رسپا و گذروندی هم بدتر این از روزای چون نیستم -

 باید تو داریم، کار کیل هنوز...بموی   رسپا باید موندی،

، رسپا هم دالرا جای به   رهام؟ میگم یح   فهیمیم بموی 

 

  بست را هایش چشم



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  فهممیم -

 

ون زنن،یم صدا رو من دارن...خوبه -  هوا نمون بیر

  باز زنمیم زنگ بهت فردا رسده

 

  بخیر  شب...باشه -

 

 و کرد خارج جیب از را سیگاری کرد قطع که را تلفن

  ...گذاشت لبش وشهگ

 

 تمام که جای   تا آتش پشت آتش سیگار، پشت سیگار

 چرا فهمیدنیم اما شد، دود غرق رویش به رو فضای

  ...گرفتنیم آرام ایذره

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ه شب تاریک آسمان روی   ماند، خیر
 

ی بتر   رنیک  خاکسیر

 تلنگر منتظر گویا و بود انداخته سایه آن در سیایه و

  ...ببارد غم رس از تا بود کوچیک

 

د زمتر   روی را سیگار ته  را موهایش دست دو با و فش 

ی چاقوی مثل برق و رعد فرستاد؛ باال به  قلب تیر 

 رسعت شدیدترین با باران و داد خراش را آسمان

وع ممکن   ....کرد ها زمتر   آبیاری به رس 

 

 بدنه به را رسش شدن خیس از فرار برای تالیس   هیچی  

ین رسماخوردن شد؛ آه نفسش و داد تکیه ماشتر    کمیر

ی   !کردیم فکر آن به لحظه آن در که بود چیر 

 

 پرتگاه سمت به قدیم و شد بلند حرکت یک در

 را مردن دوبار که داشت حق دالرا شاید برداشت؛



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 نهایت اما بود، جهنم مرگ نهایت !بود کرده انتخاب

؟ این
 
  !جهنم و بهشت بتر   برزیح   زندگ

 

 چه ناخوش حال جز جا همتر   ات بود؛ رحم ی   دنیا این

ینی  طعم از ایثانیه اینکه جز بود؟ کرده نصیبش  شیر

 رو و زیر را دنیایش ها سال و کرد مستش خوشبختر 

  ....رسگردان و

 

 یکشه بخواهد که داد یم حق دالرا به حاال پس

 !نباشد تدریچ   مرگ گرفتار تا بسوزد
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 همزمان و برداشت مادع سمت به را قدم اولتر   دالرا

 به دست با و کرده آلود بغض را صدایش کرد سیع

  ...کند اشاره خود

 

 کرده حقت در گنایه چه من؟ چرا حسام؟ چرا -

  رسوندی؟ اینجا به رو کار که بودم

 

 نشست حیاط توی شکل دایره هایصندیل روی عماد

د دست دو بتر   را رسش و   ....فش 

 

  ...میدم توضیح بهت رو چیر   همه...رها باش آروم -

 

  گرفت اوج دالرا صدای

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 چه کارت این با فهیمیم هیچ !باش؟ آروم چیو یح   -

  ...و اعتبار همه آوردی؟ من رس بالی  

 

  کات -

 

 در دیالوگ ادامه و پرید جایش از رهام صدای با

  ....نچرخید زبانش

 

 هم در های   اخم با و آمد دو هر سمت به کالفه رهام

  :گفت بود دالرا مخاطبش که حایل در

 

  !تر دقیق یکم مشتاق؟ خانوم چندمه برداشت -

 

 دانستیم برداشت؛ عقب به قدیم گرفته حایل با دالرا

 بلکه نیست اشنکرده اشتباه خاطر به رهام عصبانیت



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 جوری داشت سیع حال و دارد گذشته شب در ریشه

  !...کند تخلیه را آن

 

  :گفت و کرد تر زبان با را هایش لب

 

  ...گفتم درست که من اما -

 

  :نشست رهام چهره در پوزخند

 

کتات نیست، گفتر   دیالوگ که همش -
َ
 نیست اوی   ا

  !باشه باید که

 

 مورد جمع جلوی این از بیش تا نزد دیگری حرف

بات د قرار رهام رص    ....نگیر



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  :زد بشکت   عماد سمت به رهام

 

  !کت  یم بازی مصنوغ هم تو پاشو -

 

ی خواست زده بهت چشمای   با عماد  که بگوید چیر 

  ...شد مانع رهام

 

  برگشت گروه سمت به

 

احت؛ دقیقه پونزده -  خودتون کنید جور و جمع اسیر

  ....کنیمیم ضبط دوباره رو،

 

  ...رفت اصیل ساختمان سمت به و گفت را این



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 در و برخاست جا از متعجب قیافه همان با عماد

 زیر کردیم نگاه چپ چپ رهام رفته سیر م به که حایل

  :غرید لب

 

 نداری خی   تو...شده بلند چپ دنده از صبح از -

  !دیل؟ چشه

 

 به گنگ و درآمد خیال و فکر از نامش شنیدن با دالرا

  کرد نگاه عماد

 

  هان؟ -

 

  داد تکان هوا در دستر  عماد

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

؟یم سیر  کجا دیگه تو -  نیم میگم دارم !کت 
 
 چشه دوی

  صبح؟ زا

 

  :داد پاسخ کوتاه و انداخت باال شانه دالرا

 

  نه -

 

 روی از را نمایشنامه های برگه داد، تکان رسی عماد

  ...رفت جمعیت سمت به و برداشت میر  

 

 به اما برداشت ساختمان سمت به قدم چند دیل دو با

  ....ایستاد ناگاه

 

یم بود؛ چیر   همه گویای رهام رفت؟حالیم چه برای

 مگر کرد؟یم عذرخوایه گفت؟یم چه و ترف



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 
ر
 عذرخوایه با داشتند یکدیگر قبال در که اشتباهای

  !شد؟یم درست

 

 رهام رسخ چشمان یادآوری با و کرد پا آن و پا این کیم

ش و زد دریا به را دل کند، صی   نتوانست  به را مسیر

 ....داد تغییر  ساختمان طرف
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 است؛ نذاشته هم روی چشم صبح تا که بود مطمت   

 دانستنیم هم هنوز اما خواندیم چشمانش از را این

  ....مانده کجا در را شب

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  و وجدان عذاب در غرق نیر   خودش دیشب از
 
 پریشای

 ساعتر  چند بود توانسته صبح های نزدییک و بود

داری رس به سپس و بخوابد   ....بیاید فیلمی 

 

داری؟ کدام اما  رسیدیم هرکه به صبح از رهام فیلمی 

 و خودش که بود زیاد انقدر هایش ترکش داد؛یم گیر 

 از کدام هر چندباره و چندین اجرای به مجبور عماد

  !....شدند ها سکانس

 

ه روی را دستش د دستگیر  را آن کوتایه هول با و فش 

  ....کرد باز

 

 را در و شد وارد پیچید، مشامش در سیگار تند بوی

  ....تبس آرایم به

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  :گفت کالفه و کرد خاموش میر   روی را سیگار ته رهام

 

؟ چرا -  برداشت واسه کنید تمرین گفتم اینجای 

  !بعدی

 

  :گفت و ورچید لب شایک

 

 صبح از !کردم بازی خوی   اون به کنم؟ تمرین چیو -

  ...میدی گیر  الیک داری

 

  با رهام
 
  :کرد کوتایه خنده مسخرگ

 

  !من؟ یا دوی  یم تو -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  ...دونمیم خودم اندازه به منم -

 

 از ییک روی رفت، جلوتر و نماند رهام پاسخ منتظر

 انگشتانش با بازی مشغول و نشست راحتر  های مبل

  شد

 

؟ االن -   ناراحتر

 

ین ناراحت؟  و حال توصیف برای بود واژه کمیر

  !اوضاعش

 

 سوزناکش های چشم شد؛نیم آرام کردیم هرچه اینبار

 تنش تمام داد، تکیه مبل باالی به را رسش و بست را

 کار دیشب ماندن باران زیر کردیم حس و بود درد



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  و داده دستش
 

 نشسته جانش به رسماخوردگ

  ....است

 

 کرد؛ رسفه کوتاه و گرفت دهان جلوی را دستش یک

  آن منشا رس نفهمید که ایرسفه
 
 گلو و رسماخوردگ

 چندین عرض در که سیگاری پاکت نتیجه یا است درد

  !....بود کرده خایل ساعت

 

 و بود رسیده رامتر   خانه به صبح شش به نزدیک

 آخر رس که نیامد هایش چشم به خواب  انقدر

د کوتایه دوش تنها شد مجبور  به را خودش و بگیر

  ....برساند کار

 

 طرف به و شد بلند جا از نگرفت پاسچ   وقتر  دالرا

خانه  رس نفس یک و شتبردا آب لیوای   رفت، آشی  

  ...بزند حرف بتواند و شده مسلط خود بر تا کشید



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 همراه ارغوان و شد باز شتاب با در برگردد خواست تا

 شد، وارد داشت دست در که آرایش   ِبراش با

 به دست و گرداند دالرا روی دور یک را چشمانش

  ...شد کمر

 

؟ دخیر  اه -  رو و زیر رو جا همه ساعت سه اینجای 

  !کردم

 

  داد تکان هوا در را ِبراش

 

  !کنم تمدید رو گریمت بیا دِ  -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ش با و گفت کوتایه نه جیغ با دالرا
َ
 کیم رهام داد

 بنشیند درست کردیم سیع که درحایل و خورد تکان

  :گفت و رفت ایغره چشم

 

؟یم جیغ چرا دیگه، برو خب -
 
  زی

 

 هایش گونه روی باری چند ارغوان مقابل در دالرا

  گرفت سمتشان به را ها آن و کشید دست

 

 عالم یه یبار دقیقه پونزده هر صبح از کن نگاه بابا -

 زشت هم اونقدر کن باور بهم، مالیدی آرایش   وسایل

  !نیستم

 

  با
 
  برگشت رهام سمت به گلیک

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  داری؟ تو که گریموره اینم -

 

 لب شویح   با شدن خارج حال در و گفت ایش   ارغوان

  :زد

 

 رس میارم کنمیم هلو رو لولو باشه، هم خدات از -

  !باقیه هم نیمشون و قورت دو صحنه

 

 از دالرا متعجب چشمان اما بست را در و گفت را این

  ...نرفت کنار در روی

 

  !بود؟ من با رو لولو االن -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

لب روی محوی خنده تلچ   ها ساعت از بعد رهام

 تکان دالرا برای تایید به را رسش و نشست هایش

 ...داد
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 و کرد گرد را هایش چشم شدیم که جای   تا اینبار

  :گفت

 

  زشتم؟ من کت  یم تاییدش داری -

 

  شد بلند و گرفت باال وار تسلیم را دستانش رهام

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

لولو؟ گفت تو به ارغوان پرسیدی !که زشتر  نگفتم -

  !آره گفتم

 

  رفت در سمت به و کرد نازک چشیم پشت دالرا

 

 کرده رو بهتون اقبال و بخت باشه، هم خداتون از -

  !شدین آشنا من مثل روی   زیبا با که

 

 بود ایستاده جایش رس متعجب که همانطور رهام

  :گفت لب زیر و کرد ایخنده تک

 

  بده شفا خدا -

 

 برای که آمد یادش ناگهان اما رفت در نزدییک تا دالرا

  و برگردد خواست تا ؛ بود آمده اینجا به چه
 
 حرف



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 بازویش به محکم و شد باز زیاد شدت با در بزند

  ....کرد برخورد

 

 نوک تا حش ی   و پیچید دستش در بدی درد

 روی را دیگرش دست کرد، رسایت نیر   انگشتانش

 کنار در جلوی از آیح   با و گذاشت دردناکش بازوی

  ....رفت

 

  گرفت قرار چارچوب در باز نیش با عماد

 

  بهت؟ خورد هع -

 

  برداشت سمتشان به قدیم رهام

 

؛ هللا -   نه؟ کال، نیستتر   بلد زدن در شوهر و زن اکی 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  برساند دالرا بازوی به تا کرد دراز را دستش عماد

 

  شد؟ یح  ....ببینم بیا نشو، لوس -

 

 دو هر درهم قیافه با و کشید عقب را خودش دالرا

و  در از بتواند تا زد دور را مرد   رود نبیر

 

  :گفت کنان غرغر

 

 من، جون بالی شدن داداشا تا دو ببینم، کنار برید -

  ....جور یه کدوم هر

 

  ایستاد رویش به رو و خندید عماد



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  نکن فرار حاال خب -
ر
 کار تو با اصال شد، اتفاف

  ...داشتم

 

  شد کالفه دالرا

 

  دیگه زودتر بگو -

 

  تگف کنایه با و کرد نگاه رهام به کوتاه

 

احتمون تایم عماد - یم مجبور دقیقه بیست بشه اسیر

ای   شیم   ....بریما هم رو گذشته های سکانس جی 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ی و برگرداند را نگاهش رهام  عماد اما نگفت، چیر 

  :کرد باز لب خیال ی   و زد قهقه

 

 از رو شمشیر  امروز رهام، خدای   میگه راست اینو -

  ....بستر  رو

 

  :گفت خروج حال در و زد کنار را عماد رهام

 

 تا دم،نیم گیر  کنید بازی درست جداست، کار بحث -

  !اومدین جفتتون هم دیگه دقیقه پنج

 

دای لبش کردن کج با عماد رهام خروج با
َ
 در را او ا

  آورد

 

  !ایشه....اومدین جفتتون هم دیگه دقیقه پنج تا -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  زد عماد شانه به مشت با و خندید آرام دالرا

 

؟یم اچر  آخ -
 
  !زی

 

  کرد اشاره دستش به

 

  منتظر مونده، هنوز حاال -
 
 خواستر یم یح   !باش تالف

 
 
  کردی؟ پلم و شل زدی بیک

 

  :گفت فکر کیم با و انداخت باال ابرو عماد

 

ون کنم فکر داره، کار باهات رادمنش این آهان -  در بیر

 ....منتظره



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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 رسش روی و کشید جلو را اشرفته عقب شال دالرا

  کرد مرتب

 

  خواد؟یم یح   دیگه این -

 

  و انداخت باال شانه عماد
 
  نزد حرف

 

  ...میام االن میگه یح   ببینم من برو، تو خب خییل -

 

  زد کوتایه چشمک عماد



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ای معلومه حالتاش از -  بگه قراره خوب چیر 

 

 به پا خنده و ترس با عماد که رفت جلو تهدید با دالرا

  ....ذاشتگ فرار

 

ون را نفسش  اشجدی قالب به کرد سیع و فرستاد بیر

  ....برگردد

 

نیم را داشت او با کاری چه رادمنش پدارم اینکه

 هیچ شنیدن حوصله اصال که بود مطمت    اما دانست،

 
 
 ! ...نداشت را حرف

 

 بیدمجنون درخت سمت به و شد خارج ناچاری با

 
 
 با پدرام ود،ب زده تکیه آن به پدرام که رفت بزرگ



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 صاف و برداشت درخت از را اشتکیه دالرا دیدن

  ...ایستاد

 

 ...مشتاق خانوم شدم مزاحمتون ببخشید -

 

  زد لبخند مصنوغ دالرا

 

 با داشتتر   کاری...حرفیه چه این کنم،یم خواهش -

  من؟

 

 را هایش حرف کیم تا کشید عمیفر  نفس ابتدا پدرام

  :گفت و کند سنگتر   و سبک

 

  باشم؟ داشته درخواستر  یه ازتون تونمیم -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  :کرد اضافه او و داد تکان رس تردید با دالرا

 

 رفتم کلنجار خودم با خییل مشتاق خانوم واقعیتش -

 اصال اینجا و االن دونمیم نه، یا بگم بهتون اینو

 اگه ...نیست هاحرف این برای مناست   موقعیت

 بهیر  جای   هی بریم ضبط از بعد باشه مقدور براتون

 بهش تونمیم داره کافه دوستام از ییک من بزنیم، حرف

ی از خایل رو اونجا ساعتر  یه بگم  راحت که کنه مشیر

  ....باشیم

 

  :انداخت باال را ابرویش تای یک دالرا

 

نیم منظورتون متوجه من رادمنش آقای ببخشید -

  کنید؟یم صحبت حرف کدوم از شم،



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  :داد ادامه اینیمه و نصف پوزخند با

 

 خب بزنیم؟ حرف دوستتون کافه توی باید یح   برای -

  ...بگید االن

 

  ...من...آخه...خب -

 

  !؟...شما -

 

 با و گذاشت کنار را زدن حرف بریده بریده پدرام

 :گفت رسعت

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 آشنا هم با بیشیر  بدم پیشنهاد بهتون خواستمیم -

  ...شیم

 

 رفته رفته ،کند  تحلیل را حرفش تا کشید طول کیم

  اخم
 
 تا اما...کرد خوش جا ابروهایش میان کمرنیک

ایص   خواست   :گفت پدرام بکند اعیر

 

 کردم فکر فقط نداشتم جسارت قصد اصال ببخشید -

ه بدونتر   اگه   ....بهیر

 

  شد بلند صدابرداری تیم های بچه از ییک صدای

 

  ...کنهیم کار جوری چه میکروفون این ببتر   بیا پدرام -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 سنگتر   جو آن از خوی   فرار راه که پدرام حرف، این با

  ...برداشت عقب به قدیم بود کرده پیدا

 

م من -  کنید، فکر پیشنهادم به لطفا شما...شما...میر

تونم منتظر   ....خی 

 

 همچنان و بود رفته در دالرا دست از ها ثانیه شمارش

ه  چند که آمدنیم یادش حتر  بود، پدرام خایل جای خیر

 که بود چطور باشد، دیده حسای   و درست را او بار

وی حد این تا پش این  و فکر خود برای  و کرده پیش 

  بود؟ بافته خیال

 

 عشقیت مورد خایل جای به کردن نگاه بیخیال اگه -

داری رس بیا بگم بهت که میش    !...فیلمی 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 و برگشت عقب به رسش پشت از رهام رسد صدای با

 اشبرزیح   چشمان و خورده رهگ های اخم روی نگاهش

 ....ماند ثابت
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  :زد لب مردد

 

  کنیم؟ کنسل رو امروز خواییم...خواییم -

 

  رفت فرو هم در بیشیر  رهام چهره

 

  !بریس؟ گردیات کافه به بری چرا؟ هه -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  رفت جلوتر قدیم و کرد نگاهش تلخ دالرا

 

  ...قرمزه ماتچش گم،یم خودت خاطر به دیوونه نه -

 

 و رفت تر عقب رهام دالرا شدن نزدیک محض به

  ....کند النه هایش چشم کنج در تعجب شد باعث

 

 را مشکل همیشه ماند؛یم همیشه نبود، اینگونه رهام

 از و کند رهایش نیمه و نصف اینکه نه کرد،یم حل

  !....باشد فراری مهلکه

 

 به را کار دالرا بودِن  فراری بود، دالرا شیوه بودن فراری

  !...بود رسانده اینجا

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  ....کنیم تمومش زودتر بیا خوبم -

 

  :داد ادامه و زد نیشخندی

 

  ...مادمازل قرارتون از نموی   جا وقت یه -

 

 اینکه از قبل شد، نزدیکیر  و داد جرئت خودش به

 و گرفت را او دست حرکت یک یط شود دور رهام

  ...کرد پرتاب او جلوی به را خودش

 

  ...افتاد جریان به دستش کف در شدیدی گرمای

 

 رهام پیشای   روی را دیگرش دست زده بهت و نگران

  ...کشید هیت   و داد قرار



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 با کردی کار یح   دیشب !سوزییم تب تو داری -

  !خودت؟

 

  رفت کنار حرص پر رهام

 

  !پشتمونه؟ شایعه کم االن، میبینه ییک ببینم نکن -

 

  :زد لب عصبانیت با و رفت جلو هم باز دالرا

 

 ...خطرناکه داری، تب میگم دارم !شایعه بابای گور -

؟ دکیر  چرا  دیشب !بود؟ واجب کار حال این با نرفتر

  تو؟ موندی کجا

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  :گفت شدن دور حتر   و چرخید پا پاشنه روی

 

م االن -  دکیر  بریم رو، گروه کنه رایه میگم عماد به میر

  ...خونه دبیا اسدی بزنیم زنگ یا

 

 گرفتار دستش مچ که برود نتوانست بیشیر  قدم یک

 به لحظه شدیم وارد مچش به که فشاری شد، رهام

  ...شدیم بیشیر  لحظه

 

  :غرید اششده کلید های دندان بتر   از رهام

 

 نکن، دخالت نیست مربوط بهت که کاری تو -

  ....مونیدیم آخر لحظه تا نداریم تعطییل

 

  :نالید و کند تحمل توانستن دیگر دالرا



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !گرفت درد دستم آخ -

 

ب یک با   ...کرد رها را مچش رص 

 

دای الیک -
َ
یتر  خانوم درنیار رو نگران آدمای ا   ...سلی 

 

 به را هایش لب ، انداخت چنگ دالرا گلوی به بغض

  ...نلرزد صدایش تا گرفت دندان

 

 زبانش روی پاسخ یک تنها رهام های حرف به ربط ی  

  :مدآ

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

نیم !بزنه رو حرفا این بیاد نگفتم بهش منکه...من -

نیم جای   باهاش گفت، رو این که شد یح   دونم

  ....رفتم

 

 بیشیر  را حالش رهام صورت روی بسته نقش پوزخند

  گرفت

 

  :داد را دالرا جواب رحیمی   با

 

؟یم توجیح یح   برای -  !خواستم؟ دلیل ازت مگه کت 

ی لدلی ...جالبه خییل هه   باید که چیر 
 
  رو بیک

 
 و نمییک

  ...بعد

 

، های چشم جلوی از و نداد ادامه دیگر  گنگ غمگتر 

 ....شد محو دالرا پرتشویش و



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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ی چگونه ها ثانیه نفهمید  دیالوگ بار چندین شد، سی 

 و عماد از بارها حتر  و آورد زبان به را تکراری های

 فقط گرفت؛ اخطار اشحوایسی   خاطر به رهام

داری شدن تمام محض به توانست  را وسایلش فیلمی 

  ....شود خارج جا آن از زودتر و بردارد

 

 آنکهی   و کرد خداحافظ   ارغوان و عماد با رسرسی

سند ایاضافه سوال دو آن دهد اجازه  لوکیشن از بی 

داری  اششده پارک ماشتر   سمت به و شد خارج فیلمی 

  ....رفت خیابان گوشه در
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  مشتاق خانوم -

 

  :غرید لب زیر و کرد خارج کالفه را نفسش

 

  ...لعنت معرکه مگس خر بر -

 

 و کرد صدایش و چهره روانه داشت جدیت هرچه

  :آمد حرف به بشنود را پدرام صحبت اینکه از قبل

 

 حرف این شما چرا فهممنیم من رادمنش آقای ببینید -

 کنم مشخص رو تکلیف االن همتر   بذارید اما زدید، رو

  بعدا که
 
 ایرابطه هیچ به ورود قصد من !نپیچه حرف

 من اما شماست از ایراد نکرده خدای   نمیگم ندارم، رو

ی نه کارمه هدفم فعال   ...این از بیشیر  چیر 
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  ...داد رستکان اجباری لبخندی با و سکوت در پدرام

 

  !باشید موفق...شماست با حق....درسته...بله -

 

  ...شد متوقف رسجایش که رددبرگ خواست

 

  ....مشتاق خانوم فقط -

 

 تکمیل را حرفش تا ماند منتظر و گرفت باال رس دالرا

  ...کند

 

  :کرد اضافه تمسخر با پدرام
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 کاریتون محدوده جزو انشاهلل هم دادخواه آقای -

  !دیگه؟ هستر  

 

 را زبان و رس ی   پدرام از جمله این شنیدن توقع

 فلفل همان حکایت هم او حکایت اگوی اما نداشت،

  !دادیم نشان وقتش به را بودنش تیر   که بود ایریزه

 

  !مربوطه؟ شما به مسئله این -

 

 راحتر  نفس گوشش در رهام آشنای صدای پیچیدن با

 جواب از دالرا تا بود شده باعث همیشه مثل کشید؛

  ...یابد خالیص جای   های سوال به دادن

 

  :برگشت رهام سمت به پته تته با پدرام
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  ...سالم...س -

 

  :گفت جدی همچنان رهام

 

  مربوطه؟ دیگران یا شما به گفتم -

 

 نه معنای به را رسش و داد قورت را دهانش آب پدرام

  ...داد تکان

 

  جای پس -
 
  ...بخیر  روزتون...مونهنیم حرف

 

 کنار از رسعت به و کرد کوتایه خداحافظ   لب زیر

  ...شد دور دالرا و رهام
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 را دستش کف رهام کند، باز دهان دالرا اینکه از قبل

  ...کرد دراز او سمت به

 

  !سوئیچ -

 

 مابتر   سوئیچ و رهام شده دراز دست به نگایه گیج

  ...انداخت خودش انگشتان

 

  چرا؟...چ -

 

 چاشت   با و گرفت اوج کیم رهام صدای اینبار

  ...آمیخت درهم عصبانیت

 

  !وئیچس میگم دِ  -
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  شناخت،یم را رهام خوب دالرا
 
 رفتارهایش که زمای

نیم مخالفتر  هیچ جای شدیم رسد و تلخ چنتر   این

  ...ذاشت

 

 خودش و گذاشت او دست کف رسعت به را سوئیچ

  ...نشست شاگرد سمت و زد دور

 

 از ماشتر   ایثانیه در و شد سوار رهام بعد لحظایر 

 تا درآمد، حرکت به رسعت تمام با و شد کنده جایش

 و بچسبد صندیل به توانست تنها دالرا که جای  

 به اشاحتمایل برخورد از تا بزند چنگ را کمربند

ی شیشه  ...کند جلوگیر
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  هیچ ی   را مسیر  طول تمام
 
ی حرف  دالرا نه کردند، سی 

 باز برای تالیس   رهام نه و روندیم کجا به که پرسید

 پیش به درهم های   اخم با تنها د،کر  صحبت رس کردن

  ....راندیم رسعت با حدی تا و بود زده زل رو

 

س  اینکه ترس بود، بسته رخت دالرا جان در اسیر

د خاتمه بینشان دعوای اینبار  میان در دو هر و نگیر

 بسوزند.....و قضاوت حشت، ، خشم های شعله

 

ون به پنجره از را نگاهش ماشتر   توقف با  بیر

  ...انداخت

 

  !شو پیاده -
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 به را کشیدن نفس راه رهام رسد و خشک صدای

  ....بست رویش

 

  !کابوس؟ این شدنیم تمام چرا

 

سد سوایل خواست تا  پایتر   به و کرد باز را در رهام بی 

 دستش کنار پرتگاه و باریک جاده به دیگر بار رفت،

  ...شد پیاده ناچار به و انداخت نگایه

 

  ...انداخت گزگز به را صورتش وستپ و شد شالق باد

 

 بود ایستاده پرتگاه نزدییک در که رهام سمت به قدیم

  :گفت زبان وسیله به هایش لب کردن تر با و برداشت
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 !اینجاییم؟ چرا -

 

 حال آمد، عقب به کیم و کرد نگاهش کوتاه رهام

  ...رویش به رو رهام و بود پرتگاه قدیم چند در دالرا

 

  !بدم نشونت خواستم بودم، کجا بدیش پرسیدی -

 

 دیگرش بازوی دور دالرا های دست از کدام هر

  ...شد جمع خود در و نشست

 

  !رسده برگردیم؟ میشه -

 

  آن دنبال به و رهام دار صدا پوزخند
 
 زد که حرف

  ...ببند درد با را هایش چشم تا شد باعث
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  بود رسد، هم دیشب -
 
  ...بود تاریک بود، باروی

 

 بیاد دکیر  خونه، بریم...نیست خوب...حالت -

  ....زنیمیم حرف بعدش کنه معاینت

 

  آمد ترنزدیک توجهی   رهام

 

ی تو دوی  یم -   چیر 
 

 یک...بگم خوامیم من ویل نمییک

 خودت با تا دادم اجازه سال یک کردم، سکوت سال

 نخواستر  بودم، کنارت خواستر  وقت هر...بیای کنار

  ...نبودم

 

  :گفت تر زننده
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،یم انخاب رو نخواستر   همیشه که تو -   درسته؟ کت 

 

 با دالرا و برداشت جلو سمت به دیگری قدم رهام

  ...رفت عقب هول

 

  :نالید

 

  ...نیست وقتش االن رهام -

 

  :کرد ریز را هایش چشم رهام

 

  تریس؟یم -

 

س پر و گزید لب   :داد پاسخ اسیر
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 ...ستر نی همیشه رهام تو !آره االن؟ -
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 همزمان هایشان قدم شدن عقب و جلو با رهام فریاد

  ...شد

 

؟ تو -  ساختر  خودت از یح   !ای؟همیشه دالرای تو یح 

  سال؟ ۶ این توی

 

  ...رهام -
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  ...نداری فراری راه بدی جواب باید االن -

 

 یک تنها دید، را رسش پشت و برگشت کوتاه ترس با

  ...بود مانده قدم

 

  ...میفتیم لطفا رهام -

 

ین مسئله این انگار اما  رهام برای اهمیتر  کوچکیر

  ...نداشت

 

یم رو همتر   که تو خالص، و شهیم تموم که، خوبه -

  !خوای

 

  ...کرد نگاه چپ چپ
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م خوامنیم که معلومه -   !بمیر

 

ی خواینیم -   خوردی؟ قرص پیش شب دو و بمیر

 

  آورد بهانه

 

  !کنم کار یح   دارم نفهمیدم ود،ب بد حالم -

 

  ...گذاشت هایش گوش روی دست رهام داد صدای با

 

 هر که ها ماشتر   همتر   از ییک خواستیم دلش چقدر

 این از و کرده توقف گذشتندیم جاده از چندگایه از
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 رفتر   قیمت به حتر  دادند،یم نجاتش وضعیت

 !...آبرویش

 

ییم صمیمت خرابیات حال تو وقتر  بفهیم، باید -  گیر

ه وقتر ...بفهیم باید
ُ
  گ

 
ی   به میر 

 
 بقیه و خودت زندگ

  ...بفهیم باید

 

  :زد فریاد او عتر  

 

 من کنه؟یم راضیت بشنوی یح   دلییل؟ کدوم دنبال -

  ...رفتم و زدم رو حرفام

 

 رس ی   پیام یه اینکه جز زدی؟ گ به زدی؟ ِگ  زدی؟ -

؟ ایدیگه چیر   فرستادی ته و   گفتر
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  :گفت تر آرام

 

  ...گفتم رو چیر   همه پیام همون تو -

 

 ته منم، بده و خوی   تو که ای کلیشه جمله تا چهار -

  !دالرا؟ آره دلیل؟ شهیم بسته، بن داستان این

 

 جییع   ترس با پایش زیر ها سنگریزه حرکت حس با

یم پاهایش زد، چنگ رهام کت به محکم و کشید

  ..لرزید

 

  ...خطرناکه ب،عق برو کنمیم خواهش -

 

  ...کشید کنار را او و گرفت را دالرا دست رهام
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 چشم در بود تمنا چه هر رفت، جلوتر دالرا اینبار

  :زد لب و داد جا نمناکش های

 

 تمومش داری دوست هرگ جون به رو تو دیگه بسه -

ی کن،  فراموش ...نخواه ازم رو نیست گفتت   که چیر 

  ...ازش بگذر کن،

 

 خندی تلخ با و کرد نگاهش سکوت در انیهث چند رهام

  ...داد تکان رس

 

 بفهمم بهیر  شاید گذرم،یم من اینبار ...گذرمیم -

 !...داره حش چه رفتر   و گذشتر  
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ی های سلول رهام، برگشتر   با  کار به مغزش خاکسیر

وع و افتاد  اینکه از قبل کرد، اشجمله تحلیل به رس 

  :گفت هول با رسدب ماشتر   به رهام

 

 سوایل هیچ بدون باش تهش تا گفتم بهت من...من -

 بتر   از شد قرار !باش پس کردی قبولش گذشته، از

ای   همه
 از هم رفاقتمون نذاریم دادیم دست از که چیر 

  ...بره دست

 

ون کالفه را نفسش رهام  ماشتر   در و فرستاد بیر

  ...نشست
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 مانع تا یدکش هایش چشم روی را دستش پشت  دالرا

 از شده رسخ بیت   شود، اشاحتمایل های اشک ریزش

  ...زد دور را ماشتر   و کشید باال را رسمایش

 

 پیچید، گوشش در رهام صدای نشستر   محض به

  ...ها تنش از بریده و آرام بود، آرام اینبار

 

 کار بودن، از شن،یم خسته آدما های   موقع یه -

 شب رو بحص و رسوندن صبح به رو شب کردن،

 ....بودن ناراحت از حتر  و بودن خوشحال از کردن،

  خودت با وقتای   یه
 

  کاش مییک
 
 به بازگشت دکمه زندگ

 قدم به قدم قصه، اول گشتر بریم داشت، کارخونه

  !..رفتر  راههی   راهو کجای ببیت   شدییم همراهش

 

  :کرد باز لب رهام به کردن نگاه بدون
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 گایه سازیم،نیم نخودمو  همیشه رو راهه ی   -

  ....خورده گره راهه ی   به رسنوشتمون

 

  داری؟ اعتقاد رسنوشت به -

 

 تو بودی، تو من برای رسنوشت دارم، اعتقاد آره -

 منم، تو برای رسنوشت...نبایس   چه بایس   چه هستر 

  !...رفتمیم چه و موندمیم چه

 

ه تلچ   لبخند با و برداشت جلو از چشم ی   رخ نیم خیر

  ...شد رهام نقص

 

 تو و من رسنوشت گره...رهام نیست فراری راه -

 با یا خودمونه؛ انتخاب بقیش حاال...نمیشه باز کوره،
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 کشمکش انقدر و میفتیم جونش به دندون و دست

یمیم یاد یا بشه پاره که کنیمیم  بیایم کنار باهاش گیر

  و
 
 ....کنیم زندگ
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  خواب با
 

 و گذاشت دهانش روی را دستش آلودگ

  ....کشید کوتایه خمیازه

 

 کناری به را گویس   کالفه و بست را اینستاگرام صفحه

 چک مشغول مداوم ساعت دو به نزدیک انداخت،

 چه هر اما بود اسپانشینگ و تبلیغایر  صفحات کردن

 وجودش در بیشیر  نیر   رسدرگیم گشتیم بیشیر 

  ....کردیم خودنمای  
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 صبح از که شد این یادآور اشمعده قور و قار صدای

ی به  روز سه از بگوییم بود بهیر  البته نزده لب چیر 

 !بود نخورده غذا حسای   و درست پیش

 

 در جز را رهام دیگر پرتگاه آن از برگشت از بعد

داری صحنه  قبل از ماشتر   عتر   بود؛ ندیده فیلمی 

 بقیه با اینکه از دور رفت،یم رسکار به ایشده تنظیم

د تبایطار  داری اتمام از بعد بگیر یم گشت،بریم فیلمی 

 که همانطور ...نو از روزی و نو از روز فردا و خوابید

 در حد از زیاد و گشتیم وار سایه او همچون رهام

  ....نبود دید

 

خانه سمت به حوصله ی    بسته و رفت آشی  

ون جا آن از را بیسکوئیتر   ...کشید بیر
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 تکیه کابینت لبه به همانجا و کرد روشن را ساز چای  

  ...بیاید جوش به آب تا زد

 

  دیگر رهام بعد به روز آن از
 
 بود نیاورده زبان به حرف

 خودش که آشوی   بود، پا به آشوی   دالرا درون در اما

  ...کند کشفش توانستنیم هم

 

 از دور به اینکه خواست،یم را همتر   کردیم گمان

 اما...باشد نداشته شکار  به کاری کش و بوده حاشیه

 شامل شد،نیم رهام شامل کش این فهمیدیم حاال

 !...شدنیم عماد یا ارغوان

 در که نفری سه بودند، مانده برایش نفر سه این تنها

ایط هر  توجه و حمایت حاال و رسیده دادش به رس 

خایل جای و بود داده دست از را مثلث این اصیل راس

  ....کردیم کچ   دهن او به بدجور اش
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 را ماتش نگاه ساز چای   دکمه خودکار شدن خاموش با

  برداشت، رو به رو از
 
 با همراه و ریخت چای لیوای

  ...نشست مبل روی و برگشت سالن به ها بیسکوئیت

 

ه که بود نخورده را داغ چای از قلوپ اولتر   هنوز  ویی 

 را لیوان و رسبرگرداند کنجکاوانه شد باعث تلفنش

  ...کند هار  میر   روی

 

 باید اما کرد اشدستپاچه کیم ناشناس شماره دیدن

 نفسش !بیاید کنار مصیبت این با چطور گرفتیم یاد

  :داد پاسخ رنگ سی    آیکون لمس با و کرد رها را

 

 بفرمایید؟ -

 

  !جان دالرا سالم -
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  برد هم در را هایش اخم مرد غریبه صدای

 

  شما؟...ببخشید -

 

  :گفت رسزنده و خندید کوتاه مرد

 

  رو خودم ببخشید بانو اوه -
 
 نکردم،رامتر   معرف

  !هستم

 

؟  شنیده را اسم این حال به تا آمدنیم یادش !رامتر 

 !...باشد
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  :زد لب کنجکاوانه

 

  شناسیم؟یم رو همدیگه -

 

  :داد پاسخ شیطنت با رامتر  

 

  !شناسمتیم خوب من ویل نه که تو -

 

  پرید باال دالرا ابروهای

 

  !میش   پشخاله هم زود چه ماشاال -
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  :گفت و خندید ریز رامتر  

 

  ...راحتیم بچه کال -

 

  !مشخصه -

 

  قصد -
 
  !جناب؟ ندارین معرف

 

  !رامینم که گفتم -

 

  :گفت حرص پر

 

  !میدی؟ نشوی   داری اسم یه با !غالمم منم -
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  :کرد نچ   رامتر  

 

  بد -
ر
  !گربازی خانوم اخالف

 

 اگه بدم، نشون بهت رو خوبم اخالق بینمنیم لزویم -

  نداری قصد و مزاحمت زدی زنگ
 

 که هستر  گ بیک

  ...دارم تری مهم کنم،کارای قطع

 

 نیر   تلفن پشت از حتر  صدایش که پوزخندی با رامتر  

  :داد جواب رسیدیم گوش به

 

 دیگه سال پنج یه کت   جمع رو بندیلت و بار مثال آره -

  !..دنیا از دیگه طرف یه بری هم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 یعت   داد، فاصله دستش از را گویس   زده بهت و شوکه

 این اماکرد؟یم تهدیدش که بود کش همان....همان او

  !نداشت شب آن صدای به شباهتر  هیچ صدا

 

 خالیص مسخره افکار این رس   از تا داد تکان را رسش

 !دادنیم لو را خودش اینگونه آدم آن قطعا یابد،

 مرز به را دالرا تهدیدی هر با حال به تا که کش

 
 
نیم آشکار را خودش ساده انقدر بود کشانده دیوانیک

  !...کرد

 

  :گفت عصت   کیم صدای با

 

 خطت هم االن همتر   مربوطه، خودم به من کارهای -

ی برای میدم رو  دیگران رس به رس بفهیم تا پیگیر

  !داره عواقت   چه گذاشتر  



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  رود هم در بیشیر  هایش اخم تا شد اعثب رامتر   خنده

 

یم ترش چرا !دخیر  آروم خب، خییل خب، خییل -

؟   !کت 

 

  لب زیر
 
  نماند دور دالرا های گوش از که زد حرف

 

نیم من زهرمار برج این تو آخه دیده یح   پشه این -

  !دونم

 

  :گفت شک با دالرا

 

؟ یح   -   !گفتر



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 کن پیتان چیتان پاشو !من خواهر هیچ   بابا، هیچ   -

  بیا شب
 
  ...مهموی

 

 کوتاه مکالمه ثانیه چند همان در بار دومتر   برای

 آدم این...کشید درازا به مکثش اینبار اما ....شد شوکه

 هیچ دالرا وقتر  هم آن نبود؟ راحت حد از زیاد

 !نداشت؟ او به نسبت شناختر 
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  :زد لب سختر  به

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  یح   خدا، یا -
 

 چرند چرا خوبه؟ حالت ؟آقا  مییک

؟
 
  نداری قصدم!مییک

 
 قطع من پس....که هستر  گ بیک

  کنمیم

 

  :کرد اضافه هولزده رامتر  

 

  !رامینم که گفتم...بابا کن صی   عه عه -

 

  :غرید لب زیر

 

ی درد !رامتر   و مرض -   ...کنهیم رامینم رامینم یه بگیر

 

  با و کند خفه را اشخنده کرد سیع رامتر   اینبار
 

 لودگ

  :گفت



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  یه من خانوم دیل مزاحمت از غرض -
 
 ترتیب مهموی

 دو یه تقریبا !خارج از خودم برگشت مناسبت به دادم

 گفتم کردم، زیارت رو وطن خاک میشه ایهفته

  ...باشن راهم به چشم همچنان و نفهمن بقیه حیفه

 

 حواله دیگه جای رو روزیت خدا !خودشیفته چه -

  ...خان رامتر   برس مهمونیت به برو کنه،

 

 را رنگ قرمز آیکون و بیاورد پایتر   را گویس   خواست تا

  :گفت بلندی تقریبا صدای با رامتر   کند لمس

 

؟ قطع خواییم همش چرا تو عه -  حارص   پاشو !کت 

  !اینجا بیاین دنبالت بیان جونیات دوست میگم شو،

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  !جونیام؟ دوست -

 

  !دیگه ارغوان و عماد -

 

  ...شدنیم گشاد بیشیر  این زا هایش چشم

 

  !شنایس؟یم رو همه که هستر  گ تو وا -

 

  :زد لب خباثت با رامتر  

 

  !رهامم و تو ارسار آینه من -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 دهد بروز این از بیش را تعجبش توانستنیم دیگر

ی رامتر   خود بلکه تا بزند بیخیایل به کرد سیع پس  چیر 

  بگوید

 

  آینه شبیه بیشیر  -
ر
  !دف

 

 کار بدم ادامه شیوه این به دیگه یکم کنمیم حس -

  !میدی دستم

 

  بیاید دستش کار حساب تا داد جواب جدیت با

 

  !نکن شک -

 

  ...رهامم رفیق من -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !نداره دوستر  رهام !رهام؟ رفیق -

 

 نکنم نگاه رو رسم پشت سال پنج برم منم خب آره -

  تو فهممنیم دیگه
 

  !گذرهیم یح   بقیه زندگ

 

 ...شد بسته کشیدنش نفس راه رامتر   نهطع از

 ...بگوید چه که بود مانده

  خواست تا
 
  ...شد مانع رامتر   بزند حرف

 

یم آشنا هم بیشیر  حاال بینیم؛یم همو حضوری بیا -

  !شیم

 

  :شد شایک دالرا



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  یح   -
 

 بیایم رهام و عماد و من خودت؟ واس مییک

 یم مهمونیت؟
 
  هستیم؟ گ ما دوی

 

س -  من هایجذابیت کنار در هم روی تا سه شما نیر

  !هیچتر  

 

  ...شد پیداش کجا از دیگه این بزرگ خدای -

 

  !...میگیا یح   شنومیم -

 

  :داد جواب خلفر  تنگ با

 

  !بشنوی که میگم -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  کرد صحبت تر واضح رامتر   اینبار

 

 با کردی یح   ببینم که بیا پاشو نباش، اونش نگران تو -

 ...روز چند لکه تو اینجوری ما رفیق این

 رودروایش تو زیاد که بگم االن همتر   از ضمن در

یم، قرار باهم  اینکه دونم،یم رو چیر   همه من نگیر

  ...شده یح   و بوده یح   بینتون

 

  ...باشم شنیده رو اسمت قبال نمیاد یادم -

 

ن، بعضیا خب -  خصلت !دیگه شنیم پیدا بعضیا میر

 
 
 ...اینه زندگ

 

 !بود؟ رهام معتمد اینچنتر   که بود که آدم این



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

یک حد این تا را برادرش حتر  که رهایم  و ها غم رس 

 سیع همیشه که رهایم کرد،نیم هایش گرفتاری

 دست و بکشد دوش به را چیر   همه تنهای   به داشت

د کش سوی به یاری   ...نگیر

 

 پا رس برای رهام که بود دردناک انقدر دالرا رفتر   یعت  

  !بود؟ شده دیگری کس دامن به دست ماندن

 

  !بای بای دیل بینمتیم -

 

 اما آورد پایتر   را گویس   ِاشغال های بوق پیچیدن با

 بود قرار انگاری...بردارد چشم شماره روی از نتوانست

 زیادی های داستان خودشیفته و رو پر پش این با

  ....باشد داشته

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 ...کرد سیو را شماره و برد جلو را دستش ناچار به
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خانه به و انداخت باال شانه بیخیال  چای رفت، آشی  

  ...برگشت جایش رس و کرده عوض را شده رسد

 

ل وع خودیی   و گرفت دست در را تلوزیون کنیر  به رس 

  ...کرد ها کانال کردن پایتر   و باال

 

 بود داده انجام روز سه این در که مثبتر  کار تنها

  !...بود هشد شکسته تلوزیون تعویض

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  فیلیم ایستاد، عاشقانه های فیلم از ییک روی
 
 و ایرای

 بخش   دیدن با همیشه ؛ شش و هشتاد سال محصول

  !افتادیم خودش یاد به فیلم این از

 

  دو داستان
 
 خانواده و متفاوت فکر طرز با که جوای

 مجبور دانشگاه نامه پایان واسطه به متفاوت های

یم عاشفر  گرفتار آخر رس و شده آمد و رفت

  ....شدند

 

 روی کردن کار و بودن دانشگایههم از بخش آن و

ک پروژه یک  خاطرات یادآور همیشه برایش مشیر

  !...بود رهام با اشآشنای   نحوه و قدییم

 

  :کرد زمزمه را فیلم نام آرام لب زیر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  !دلشکسته -

 

 غم کار ترین ساده ها آدم دل شکستر   که راستر  به

  !...بود نیاد انگیر  

 

 فکرش اینکه با و خورد را ها بیسکوئیت و چای از کیم

 فیلم تماشای به بود مختلف مسئله هزاران درگیر 

  ...نشست

 

 با آمد، در صدا به خانه زنگ بعد ساعت نیم حدود

 باال ابروهایش آیفون در عماد و ارغوان تصویر دیدن

  :گفت تعجب با لب زیر و پرید

 

  !بود جدی شهپ این اینکه مثل -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  ...گشود را در بعد و کرد خاموش را تلوزیون ابتدا

 

 
ر
 که حایل در پرید خانه داخل به ارغوان بعد لحظای

اهن  به ساپورت همراه به طویس دار چتر   و کوتاه پیر

 آن روی از را رنگش طویس بلند مانتوی و داشت تن

 شال زیر از اشکشیده سشوار موهای و بود پوشیده

ون اشیر صور طویس   ...بود آمده بیر

 

  :گفت شایک ارغوان

 

  !نیستر  حارص   هنوز که تو -

 

  خواست تا
 
 روی نگاهش آمد، باال هم عماد بزند حرف

  ...نشست او رنگ طویس شلوار و کت

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  این قضیه !کردین ست خوب شما عوض در -
 
 مهموی

  !جدیه؟ انقدر

 

  برد اتاق سمت به و گرفت را بازویش ارغوان

 

 یه بیا !دارن شویح   باهات گنده آدم تا سه پس نه -

  ...شدی میت عتر   بکش صورتت و رس به دستر 

 

وع ارغوان  آخر و کرد دالرا کمد کردن رو و زیر به رس 

 کرده پرتاب تخت روی به که ها لباس از کویه با رس

  ...آمد عقب بود

 

  !دیل؟ نداری هیچ   چرا -

 

  رفت ریزی غره چشم دالرا



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

؟ اینا پس -   جور چه این اصال !چتر 
 
  هست؟ مهموی

 

 یه بیشیر  باشه رسیم خییل نکنم فکر ویل دونمنیم -

 !پولداراست برای خوشگذروی  
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 شده تحریک رامتر   به نسبت اشکنجکاوی که دالرا

  پرسید اشتیاق با بود

 

  !پولداره؟ پشه -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 تستهف دو تازه بوده، آلمان ساله یه ...خییل آره -

  ...برگشته

 

 سال یک این در طور چه که بود منطفر  حاال پس

  ...بود نشنیده رهام زبان از گاههیچ را رامتر   اسم

 

  !کارست؟ یح   حاال -

 

کت چندین باباش انگاری دونم،نیم زیاد واال -  داره رس 

کت...دخیله اونا مدیریت تو اینم و  سخت قطعات رس 

ا اینجور و کامپیوتر افزاری   ...چیر 

 

  دیدیش؟ نزدیک از تو -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 رس داد؛ تکان طرف دو به نه معنای به را رسش ارغوان

اهت   آخر  ای رسمه های طرح با ساده و رنگ سفید پیر

  گرفت دالرا طرف به و کرد پیدا

 

  ....ها ایرسمه کفش اون با بپوش اینو -

 

 تا رفت آرایش میر   سمت به و گفت کوتایه باشه دالرا

  ...یابد خالیص رویح ی   از حجم این از

 

 شییک ویالی باغ روی به رو بعد ساعت یک حدود

 صدای و برد داخل به را ماشتر   عماد کردند؛ توقف

  ...رسید گوش به بیشیر  آهنگ بلند

 

  ...شد پیاده همه از زودتر ارغوان

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ه به دستش اینکه از قبل  عماد صدای با برسد دستگیر

  شد متوقف

 

  ....دالرا کن صی   -

 

وع مقدمه ی   و برگرداند عقب به را رسش عماد  به رس 

  کرد زدن حرف

 

ه، که آدیم اون هست رابطه از جای   یه -  مهربونیر

 حتر  شینه،یم پات به جوره همه تره، رفیق صبورتره،

  ....برهیم هم آدم اون

 

 که نه نیست، سابق آدم اون دیگه که رسهیم جا یه

 واسه میدن جون زی  ب رو آدما اینجور ته و رس نخواد؛



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 
 
 کم هم اونا وقتای   یه ویل دارن، دوسش که اوی

  ...میارن

 

، پیدا باید تو رو رسنیم اینجا به چرا اینکه  اونم کت 

  بک فلش یه وجودت، توی خودت، توی
 
 به بزی

یم یح   ...شده اینجوری که کردی یح   ببیت   و کارات

 رو تلچ   و رسدی این ادامه جلوی که بکت   توی  

  ...یبگیر 

 

 توضیح رهام عتر   ازت من...دالرا کن درستش امشب

 خودت برسه وقتش معتقدم خوام،نیم رو رفتنت

ی   حرف  پاره نذار تو رسیده مو به که حاال اما !میر 

  ...بشه

 

 پشتیبانه حامیه، رفیقه، رهام دونیمیم هم جفتمون

ایظ هر تو ی ....رس   ویل شهنیم سابق مثل که چیر 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 خودت قول به حداقل بیار، دست به یکم رو دلش

  ...نره دست از رفاقته

 

 را ناراحتش و گنگ چشمان و داد تکان رس تاثر با دالرا

 از لبش بر مصنوغ لبخند نشاندن با و گرفت عماد از

  ...شد پیاده ماشتر  

 

 آشکار تازه رفیق این جلوی خواستنیم دلش اصال

 سوژه و دهد نشان ضعیف را خودش رهام یشده

 !...شود او تدس
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  ...بود مانده منتظرشان در جلوی ارغوان



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !میومدین فردا موندینیم -

 

 در را بازویش رفت، او طرف به و خندید کوتاه عماد

 خم هوای   بروند داخل به اینکه از قبل و گرفت دست

  ...بوسید را اشگونه و شد

 

ی   غر -   !...میش   جذابیر  میر 

 

  کشید کنار آرام را خودش و شد سفید و خرس  ارغوان

 

  !بینهیم ییک زشته -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 خود به را او مجددا حرفش به توجهی   عماد اما

 باال ورودی های پله از دالرا از جلوتر و کرد نزدیک

  ...رفتند

 

 که لبخندی کرد، نگاه دو هر به محوی لبخند با دالرا

 خانه شگلوی در و داد بغض به را خود جای رفته رفته

  ...کرد

 

 ...بزند پس را بغضش تا کشید عمیق نفس چندباری

 رابطه همچون خوی   رابطه به کند حسادت مبادا تا

  !...ارغوان و عماد

 

ایط اگر ماند،یم اگر که بیاید یادش مبادا تا  جور آن رس 

 شد،یم ریخته پایش به عاشقانه هزاران شدیم باید که

  !....شنیدیم دارم دوستت هزاران



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 گفت؛ آمد خوش سه هر به و گشود را در خدمتکاری

 آن با که ویال بزرگ سالن در عظیم جمعیت دیدن با

 تاالر یک به بیشیر  طالی   و سفید های صندیل و میر  

  ...پرید باال ابروهایش داشت شباهت مجلل عرویس

 

  :گفت لب زیر

 

؟ که جوری و جمع جشن بود این -   !گفتتر 

 

  ایستاد متعجب نیر   عماد

 

  !باشه شلوغ انقدر نبود قرار -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  با ارغوان
 
  میر   از را نگاهش نگرای

 
 و گرفت ها نوشیدی

  :زد لب

 

  !آلبالوان؟ آب اونا همه که باشم بتر   خوش -

 

 های لباس با که های   دخیر  به ابرو و چشم با دالرا

 در رقص و لوندی مشغول باز موهای و لختر  و کوتاه

  ...کرد اشاره بودند خود ارتی  پ همراه به سالن وسط

 

 یح   رو اینا نباشن خایص چیر   اگه هم اونا حتر  -

؟
 
  !مییک

 

 بتر   سپس و ها مهمان بتر   دور یک را نگاهش ارغوان

  گرداند دو هر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 وضع چه این نه، یا داره عقل رامتر   این نیست معلوم -

 
 
نیم من واال نیست، که رهامم !گرفتنه؟ مهموی

  اینجا؟ یمکنیم یح   ما بینمش،

  !نگفتما نگید....شهیم دردرس واستون تروخدا بریم

 

ید کاردان به رو کار گفتر   قدیم از خانوم -   !بسی 

 

 دالرا برگشتند، عقب به ایمردانه صدای شنیدن با

 باال را رسش ببیند را مرد چهره بتواند اینکه برای

  ...گذاشت عقب به قدیم و گرفت

 

  :گفت بهت با لب زیر

 

 من برو گفته دراز لنگ بابا به...قامت و قد اشاالم -

 !وایمیسم شیفت جات



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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 او با و رفت جلو شناختیم را رامتر   انگار که عماد

  داد دست

 

  :گفت شویح   با

 

  !ردیفه؟ یح   همه نظرت به االن -

 

  زد عماد شانه رس به رامتر  

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 ها بچه هماهنگه، یح   همه !داداش چشاته حله -

  !نخور غصه مطمئت   

 

 الغر پش این نه بود هیکیل فرد یک رامتر   از تصورش

 !...کشیده پاهای   با اندام

 و عماد مقابل در کوتاهش قد کردیم سیع همیشه

ان دار پاشنه های کفش پوشیدن با را رهام  اما کند جی 

  !بود شده خارج نیر   استاندازد حد از ییک این

 

ه نگاه متوجه رامتر    از قبل و شد خود به ادالر  خیر

  کرد گیر  غافل را او بدزد را چشمانش بتواند دالرا اینکه

 

  !ندیدی؟ خوشگل بانو چیه -

 

  داد جواب رک او همچون



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !دیدم که ندیدم سقف به اعتماد خدای -

 

  کرد اضافه مکث کیم با

 

  !جان دراز لنگ بابا -

 

 او اما درآورده را رامتر   حرص کار این با کرد فکر

  کشید محکم را دالرا لپ و آمد جلو خندان

 

  !کن بیشیر  رو کفشت پاشنه کوتوله، نخور غصه -

 

  ...کشید کنار را خودش و کرد نگاه چپ چپ دالرا

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  رامتر   به را ارغوان عماد
 
 آنها که حایل در و کرد معرف

 مانند جیغ صدای با بودند احوال و حال مشغول

ی   پرید جا از دخیر

 

  !دادخواه آقای وای -

 

 و باال حال در دخیر  برگشت، عقب به زده شوک عماد

  :گفت پریدن

 

یم؟ عکس میشه -   !بگیر

 

 دالرا جلوی از و داد تکان رس مصنوغ لبخند با عماد

 قرار دخیر  دید در دالرا اینکه محض به رفت؛ کنار

  کشید جیغ هم باز گرفت

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  !هستتر   هم شما وای -

 

ل در سیع سختر  به که لبخندی با ارغوان و دالرا  کنیر

  ...انداختند هم به نگایه کوتاه داشتند کردنش

 

 تا شد دور و گرفت عکس هردویشان با عجله با دخیر 

  ...کند خی   نیر   را هایش دوست احتماال

 

 تا رفتند دیگری سمت به رسعت با عماد و ارغوان

  ...نشوند دیگری شخص گرفتار مجددا

 

  شد رامتر   دیکنز  مرموزی لبخند با دالرا

 

  !دراز لنگ بابا که بود شده هماهنگ اهم اهم -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !شدست هماهنگ -

 

  :زد پوزخند

 

  !بینمیم دارم آره -

 

  ...خودمونن از ها بچه نباش نگران -

 

  زد لب انزجار با و انداخت نگایه رامتر   نیمرخ به

 

  !مچ   رو چقدر -

 

  انداخت باال شانه رامتر  



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  لطفته نظر -

 

  نکردم ریفتع -

 

یم فکر راجبم شیت  یم که مهمم برات انقدر که همتر  -

 !تعریفه تا صد اندازه کت  
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  آمد جلو خنده با رامتر   و کشید هیت   دالرا

 

  !بده برات نخور حرص -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  کجاست؟ رهام -

 

  نیست -

 

  !هان؟ -

 

  گذاشته؟ تاثیر  هم شنواییت رو کوتاهیت قد -

 

  کرد اشاره دشخو  دهان به

 

  اینجا از -

 

  برد دالرا رس سمت به را دستش و



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  اینجا به -

 

  گفت اطمینان با

 

  !گویا رسهنیم صدا -

 

  غرید و کرد ریز را هایش چشم دالرا

 

  !نمک گوله خندیدم چقدر وای -

 

  !نمکدون اصال -

 

  کجاست؟ رهام گمیم -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !بینمشنیم -

 

  بود؟ گذاشته رشکا رس رفت، هم در هایش اخم

 

  !خب؟ -

 

  !بیاد نیست قرار نیست؛ یعت   -

 

  برداشت عقب به قدیم و گفت ایش   حریص

 

  ..زنمیم حرف تو با دارم وایسادم چرا من اصال -

 

  :گفت رامتر   که بود نشده دور قدم دو هنوز



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  پس پا با -
 
ی ؟یم پیش دست با میر    !کش 

 

  پرید باال ابرویش تای یک

 

  !؟ببخشید  -

 

  !ببخشه خدا -

 

  حرف اینطوری میشه روت جوری چه -
 
 من؟ با بزی

؟ گ کردی فکر  هستر

 

 رس به و کرد دراز را دستش عصت   و رفت جلوتر

  کوبید رامتر   شانه



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

دای داری االن -
َ
 مثال درمیاری؟ رو معرفت با رفیقای ا

 یح   هر...آخه چه تو به !سوخته؟ رهام برای دلت

  پیاز؟ ته یا پیازی رس تو اونه، و من بتر   نبوده و بوده

 

  داد جواب خونشد رامتر  

 

 چیر   همه وقتر  !پیازم گل من همینجاست، اشتباهت -

  ...مربوطه منم به پس دونمیم رو

 

  کنه؟یم تحمل رو تو جوری چه رهام -

 

 روی رودیم کجا به کند نگاه آنکهی   و گفت را این

 با نتوانست اما ،شود  دور رامتر   از تا چرخید پا پاشنه



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ل را رفتنش راه دار پاشنه های کفش آن  و کند کنیر

  ...زد پایش خوردن پیچ با همراه کوتایه جیغ

 

 بود سقوط منتظر آن هر و بست را هایش چشم

 ...که
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 از رس، پشت از کمرش دور دستر  شدن حلقه با

ی زمتر   به اشقطیع برخورد   ...شد جلوگیر

 

  :شد بلند گوشش کنار از تمسخر با رامتر   صدای

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

م،یم پس رو حرفم -  پاشنه نیفت این فکر به اصال گیر

، بیشیر  رو کفشت  نیم همینجوریشم کت 
 
 راه توی

  !بری

 

 و کرد خالص رامتر   دست زیر از را خودش وسواس با

  تکاند را هایش لباس

 

  ...ببینم کن ولم ایش -

 

؟ یاینطور  نکنه درد دستت عوض نچ نچ -
 
  !مییک

 

 عقب به حال همان در و کرد نازک چشم پشت

 برخورد رویش به رو شخص به هم اینبار اما برگشت

 بلند هوا به رامتر   خنده شلیک اتفاق این با و کرد

  ....شد



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  دیواری توی رسما تو دخیر  وای -

 

 ببیند را اتفاق این مسبب تا گرفت باال رس حرص پر

 که هر دیدن توقع ید،نچرخ دهانش در زبان دیگر اما

  !مارال جز هرکس ...داشت اینجا در را

 

  دیل سالم -

 

  کرد نگاه رامتر   به خشم با بدهد را مارال جواب آنکهی  

 

 تیم تو رفتر  هم حاال ارتبایط؟ در همه با جوری چه -

  مافیا؟

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 زیر به رس پشیمان و ناراحت کلمه این شنیدن از مارال

 این به اشتباهش دنکر  درست دانستیم انداخت،

 
 
  ...نیست هاسادگ

 

 زیر و شده نزدیک دالرا به تمام خونشدی با رامتر   اما

  زد پچ گوشش

 

  !جون دخیر  مافیام رئیس من -

 

  :گفت و آمد عقب باز نیش با

 

 دعواتون ادامه دارید دوست عزیز های ِلیدی خب -

؟ یا کنید منتقل باال طبقه به رو   خیر

 

  شد هسین به دست دالرا



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  خانوم این با من -
 
  !ندارم حرف

 

  :زد لب لرزش با مارال

 

  کت   گوش حرفام به باید لطفا دیل -

 

 اینکه با شود دور خواست و انداخت باال شانه دالرا

 این در مارال حضور علت خواستیم دلش شدت به

  !...بداند را رامتر   با اشآشنای   نحوه و مهمای  

 

 اینکه رفت،یم رژه رسش توی دائم فکری حال این با

 هایش حرف و مارال پس از نتواند رهام نبود در حاال

 سیع همواره که مسخره ضعف این از چقدر و بربیاید

  ...خوردیم بهم حالش داشت کردنش پنهان در



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 صدای با که بود نگرفته فاصله بیشیر  قدم چند هنوز

  شد متوقف مارال التماس پر

 

 گوش حرفام به باید...ایتالیا گردمبریم فردا من دالرا -

،  فخر های نقشه همه...بگم رو چیر   همه خوامیم کت 

 !رو
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 اشچهره در پوزخند کم کم و برگشت عقب به بهت با

  نشست

 

؟یم رو یارت داری هه -   فرویس 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  کشید هم در ابرو مارال

 

 برخالف که قراری داشتم، کاری قرار فخر با من -

  ...بود اون سود به همش و صورمت

 

 کنایه با و داد جای خود لحن در را بدجنش کیم

  :گفت

 

ر به شوربختانه و اون سود به -  رهام و من رص 

  !عزیزت

 

 حرص از را هایش دندان و شد مشت دالرا های دست

  ...سابید هم روی

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ی  وسط خانما خانما، -
 
 رفتارهای چه این من مهموی

تونپرست...ناپسندیه  بریم هم با و کنید حفظ رو یر 

  !باال

 

  ...کردند نگاه رامتر   به چپ چپ دو هر

 

 جمعیت آن از که آمدنیم هم بدش دالرا راستش

 این از عکش ترسیدیم لحظه هر ، یابد خالیص شلوغ

ون غریب و عجیب مهمای     ...کند گرفتارش و بیاید بیر

 

  از
 
 را مارال های صحبت خواستیم شدت به طرف

  !...دادنیم نشان را این ظاهر در هرچند بشنود،

 

 طبقه سمت به دو آن از جلوتر و داد تکان رس اخم با

  ...رفت باال



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 پشت و انداخت نگایه رامتر   به کوتاه تشکر با مارال

  ...شد رایه دالرا رس

 

 میر   دور باال پذیرای   سالن در سه هر بعد لحظایر 

  ...بودند نشسته کوچیک نفره چهار

 

 و کرد باز را کیفش کند کش   وقت آنکه بدون مارال

  گرفت دالرا سمت به را کاریر 

 

  !خورد رقم اینجا تا که ماجراهای   همه عامل آدم این -

 

 های نوشته تا آورد نزدیکیر  و گرفت را کارت دالرا

 خم دالرا سمت به را رسش نیر   رامتر   بخواند، را رویش



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 و کشید عقب را خود یاذره دالرا کارش این با و کرد

  ...کرد جمع رامتر   برای را اشقیافه

 

 و شد نزدیک دالرا به قبل از تر پرو و توجهی   رامتر   اما

ون دستش از را کارت حرکت یک در  زیر کشید، بیر

  :کرد زمزمه لب

 

 !کیه؟ دیگه این !کیای   محسن مهندس -
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ون رامتر   دست از را کارت مارال   یدکش بیر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  ...رسیمیم اونم به -

 

 با برگشت، دالرا سمت به و کرد آزاد را شالش کیم

 در ماندن قصد بود معلوم داشت تن به که های   لباس

 
 
  بود آمده زدن حرف برای تنها و نداشته را مهمای

 

 کومو، دریاچه به گردهبریم ما آشنای   که دوی  یم -

، بزرگ کانال ا کج برج ونیر    ...پیر 

 

  :داد ادامه و زد محوی دلبخن

 

 ایتالیا توی که نزدییک اون از نیفتادیم دور نظرت به -

  داشتیم؟ هم کنار در

 

  گرفت او از چشم و انداخت باال شانه دالرا



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !شدی باعثش خودت -

 

  داد را جوابش صادقانه نیر   مارال

 

  !فخر به اعتماد با بله -

 

 در دخیر  دو بتر   که های   ایجمله تک از کالفه رامتر  

  :پرسید کنجکاوی با و کرد مارال به رو بود گردش

 

 کار از رس شد یح   بودی دوست دالرا با که تو اصال -

  !درآوردی؟ فخر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ین از ییک من خب -  هابرنامه مدیر و منیجرها بهیر

 ها برنامه مدیریت و کار از صحبت که همیشه بودم؛

 !یددرخشیم صحنه توی که بود مارال اسم شدیم

 آشنا ایتالیا توی که شدیم سایل یه تقریبا دالرا و من

 تهران به هم همراه به اون از بعد و بودیم شده

  ...برگشتیم

 

 و بد نگاه بود شده ریز خشم از که های   چشم با دالرا

ی آمیر    ...انداخت مارال به تحقیر

 

؛ کمک بهم تو شد قرار چون برگشتیم خب آره -  کت 

 به رو تو بلد کار آدم یه عنوان به خواستمیم من

  دوستام
 
، ما تیم توی و کنم معرف  کار یح   تو ویل بایس 

 بودم گفته بهت که کش !فخر با رفتر  کردی؟

 رهام زدن زمتر   دنبال به چشمش همیشه و همیشه

  ...بود



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  بدون اینبار مارال
 
 انگار داد، جواب بیخیال و پشیمای

  ..بود جاپابر  موضوع این بر اشعقیده هنوز که

 

 بخوام که نبودیم صمییم هم اونقدرا تو و من دیل -

 اون با فخر وقتر  !بذارم پاش به رو انرژیم و کار همه

ش وسوسه پیشنهاد   ....رساغم اومد انگیر 

 

بتر  لیوان خنده با رامتر    را داشت دست در که رس 

  :پرید مارال حرف میان به و رسکشید

 

ی اون آخه -  !ابه؟جذ کجاش گنده شکم پیر
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

د را اشخنده جلوی کرد سیع دالرا  حالتر  با و بگیر

  :گفت عجیب

 

یم رو همه چطوری تو دراز؟ لنگ بابا چیه جریان -

  شنایس؟

 

  زد خنده زیر دراز لنگ بابا لفظ شنیدن با مارال

 

 بربیاد تو پس از باالخره تونست نفر یه واقعا خوبه -

  !خان رامتر  

 

 سمت به و کرد نازک چشیم پشت مارال یبرا رامتر  

  :گفت باز نیش با و برگشت دالرا

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 نفوذم کال من ریزه خاله نداره خایص جریان -

  !باالست

 

 ریزه خاله کلمه به خواست تا و کشید هیت   دالرا

اض   :آمد حرف به زودتر رامتر   کند اعیر

 

 کردم صداش عمر یه من نیستیا، باجنبه مارال مثل -

  !بهم نگفته هیچ   کهسوس خاله

 

  زد رامتر   بازوی به مشت با و گرفت اشرسفه مارال

 

، عمته سوسکه خاله - یم منحرف رو بحث چرا رامتر 

؟   !کت 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 کامال را نمک و برداشت میوه ظرف از خیاری رامتر  

  کرد خایل رویش

 

  !میدی؟ فحش خودت مادر به نچ نچ -

 

 و کند کدر  را هایشان حرف دالرا تا کشید طول کیم

 گردنش که طوری گرفت باال رس زده بهت چنان بعد

  کشید تیر 

 

عمه تا دو شما ببینم، کن صی   -  پشدای   و دخیر

  !هستید؟

 

  ناراحتر  با رامتر  
 
  :داد رستکان ساختیک

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 از صدا و رس ی   و بگیر  نشنیده تو ویل متاسفانه آره -

  ...بگذر کنارش

 

  نایس؟شیم رو رهام مارال طریق از تو هه -

 

 به آرایم به بعد و انداخت دالرا به کوتایه نگاه رامتر  

  با زد، اشپیشای  
 

 دالرا پریر  حواس اینهمه از کالفیک

  :غرید

 

 دخیر  !ریختر   گچ توش کردن باز رو مغزش خدا یه -

 تو که وقتر  از دوستیم، ساله ۶ به نزدیک رهام و من

یم همو وقته چند ماری و تو ....آب اونور پریدی

؟   شناستر 

 

  :داد جواب مارال دالرا جای به



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !سال دو به نزدیک -

 

  :کرد زمزمه شده گیج دالرا

 

  ایتالیا توی من با مارال آشنای   یعت   -
 
  نبوده؟ تصادف

 

 پر دهان همان با و زد خیار به گازی آرامش در رامتر  

 :گفت

 

 !باشه بوده بکن رو فکرش درصد یه -
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 اصال بود؛ سنگتر   حد از زیاد برایش امروز یها شنیده

  و قصد با مارال کردنیم را فکرش
 
  وارد قبیل هدف

 
زندگ

  !چرا؟ اما....باشد شده اش

 

 خواستهیم رهام شاید که رسید ذهنش به لحظه یک

 بهیر  کش چه و شود باخی   دالرا حال از طریق این از

 یشبرا نزدیکش دوست عنوان به توانستیم رامتر   از

د؟ کمک اشعمه دخیر  از و بیابد چاره   !بگیر

 

 بود ننشسته صورت روی کامل محوش لبخند هنوز

 جمع رفته رفته و ماند حد همان در رامتر   حرف با که

  ...شد

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 پا به برات بودیم ابروت و چشم عاشق نکت   فکر -

 غربت دیار روونه رو عمم دخیر  مثال یا گذاشتیما

 خوبه حالت که بده خی   و باشه تو به حواسش کردم

  ...اینا و

 

 کوتاه اشموضع از اما بود شده گرفته حالش آنکه با

  نیامد

 

  !نکردم فکری همچتر   من -

 

  زد خیار به دیگری گاز رامتر  

 

 رهام که نزی   صابون رو دلت گفتم خوبه، اوهوم -

 اصال چون بشه؛ باخی   حالت از خواستهیم اینطوری

  !منه هعم دخیر  مارال دونهنیم



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !کردی؟ اینکارو چرا تو خب -

 

 قرار و شدیم خوب چیر   همه داشت تازه اینکه برای -

 تا فرستادم رو مارال بشه، پیدا یهو کلت و رس تو نبود

  ...باشم داشته رو تصمیماتت آمار

 

  زد پوزخند دالرا

 

  !شد آب بر نقشه هات نقشه حیف، چه خب -

 

 بهت حواسم هیر ب نزدیک از االن نداره اشکال -

  ...هست

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 و درآمد حرصش رامتر   اندازه از بیش خونشدی از

 چفت های دندان الی از کشید جلوتر کیم را خودش

  غرید اششده

 

  !چیه؟ من با مشکلت -

 

 را اوضاع تا خواست و کرد مداخله بینشان مارال اینبار

  با اما کند آرام کیم
 
 به مبهوت و مات دالرا زد که حرف

  ...برگشت رسجایش

 

 قراره اگه بگم، رو فخر ماجرای خواستمیم ها بچه -

 دارم، پرواز صبح اول فردا...برم پاشم که کنید دعوا

ی رو فخر جلوی باید تو نمونده، وقتر  زیاد  قبل بگیر

ر این از بیشیر  اینکه   ...بذاره دستتون روی مایل رص 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ر -   !مایل؟ رص 

 

 مورد هیچ ننشد پیدا و اسپانش رفتر   کردی فکر -

  ای دیگه جدید
 
 دالرا؟ بوده تصادف
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  :دهد ادامه هایش حرف به مارال تا کرد سکوت دالرا

 

 موقعیت خاطر به داد کار پیشنهاد بهم فخر وقتر  -

 دستر  کال شدم متوجه بعد کردم؛ قبول خوبش مایل

 الی به ال کشیدن باال پول و ملت کردن رسکیسه توی

 !بهش ندادم اهمیت چندان خب ویل هدار  کارهاش

م رو پولم من که بود این مهم   ...بگیر



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 کرد قفل را دستانش و شده جا به جا صندیل در کیم

  :گذاشت میر   روی و

 

 من چون !بود برد یه عتر   براش من وجود دوی  یم -

 کنار ...بودم کرده انتخاب رو اون و بودم تو دوست

 دشمن که اونم تخود قول به و نموندم رهام و تو

  !رهامه خورده قسم

 

  :پرید مارال های صحبت میان به هوا ی   رامتر  

 

  ....نفهمیدما رو کیای   محسن این جریان من -

 

  :غرید و برگرداند رس حرص با مارال

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 دو وایسا اومدی؟ دنیا به ماهه ۶ رامتر   اکی   هللا -

  !دیگه دقیقه

 

  کرد مارال به رو رامتر   حرکات از حوصلهی   دالرا

 

  ماری بگو خب -

 

 پیشنهاد بهت چقدر دوی  یم خودت اینکه خالصه -

 دونم،نیم رو دلیلش من حاال کردی؛ رد تو و داد کار

یم رو تو حال هر در فخر ویل نیست مهم هم برام

  ....خواست

 

ی هم باز و داد رستکان دالرا  به که زمای   از نگفت، چیر 

 با جنگیدن و او وردنآ دست به ی   در فخر داشت یاد

 خام و کار تازه دو هر دالرا و رهام اینکه با بود، رهام



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

د را دستشان تا نخواست گاههیچ فخر اما بودند  و بگیر

 باعث که بود آنها با مداوم های جنگیدن این شاید

 جایگاه این در اکنون و کنند تالش تر سخت شد

  !باشند

 

 تقریبا و دهکر  خرای   کار رفتنش با دالرا که هرچند

 داده باد به را خودش شغیل موقعیت از عظییم بخش

 ...بود

فت برای رهام با که های   نقشه تمام حتر  کاری پیش 

 نتیجه ی   و مختومه همیشه برای بودند کشیده شان

 ...ماند
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  :داد ادامه و گرفت نفش مارال

 

 شنوارهج اون تو شما که شد خرابیر  اونجای   از ماجرا -

  ...شد یکسان خاک با فخر عمال و بردین رو جایزه

 

  :داد را جوابش پوزخند با دالرا

 

 هم همفکری با راحته، حدسش که هم بعدش خب -

  اون
 
 توی رهام بدون رو من تا انداختتر   راه رو مهموی

  ...کنم قبول رو پیشنهادتون و بدید قرار فشار

 

 خراب رو کار رهام اومدن خب ویل جورای   یه آره -

ای بهت خواستیم فخر وگرنه کرد  مهیم خییل چیر 

  ...بگه رو

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 در و برداشت ها میوه ظرف از را موزی اینبار رامتر  

یم مارال و دالرا بتر   دائم را نگاهش خوردن حال

  ...گرداند

 

؟ چه مثال - ای 
  چیر 

 

یه اون مثال -  االن تا و تاست دو شما برای که خیر

 تو بودن همچینم اینکه مثال یا ددرنیاوردی رو صداش

 و افتاده هم قبال اتفاق این چون نیست شایعه رهام و

 دالیل اینا ....اسپانش دادن دست از همه از مهمیر 

 فخر سمت به بخوای تو اینکه برای بودن خوی  

  ...بش   کشیده

 

  داد رستکان تاسف با و خندید حریص دالرا

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

م من ردهک فکر که بوده احمق خییل اون خب -  تو میر

  !تیمش

 

  کرد کوتایه خنده دالرا از تبعیت به نیر   مارال

 

 با که آدمیه همون دقیقا فخر ، دیل میکت   اشتباه -

ون، کشهیم سوراخ از رو مار نرمش و چرب زبون  بیر

 کنارش االن تا چطوری کاراش وجود با من کردی فکر

  بودم؟

 

 حایل در و انداخت دستر  پیش در را موز پوست رامتر  

 به کردیم پاک کاغدی دستمال با را هایش دست که

  :گفت شویح  

 

  ...خواهر کنهیم کور رو آدم عشق -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 غیض با مارال و انداخت باال ابرو تعجب با دالرا

  :داد نشان واکنش

 

 !رامتر   شو خفه -
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  :گفت و برگشت دالرا سمت به افسوس با

 

 جای   یه از فخر !نمیگه چرند همچینم متاسفانه -

 واقعیتش کرد، خارج کاری رابطه از من با رو رفتارش

 خوشم ازت من ماری که نگفت مستقیم هیچوقت

 بیگاه، و گاه های زنگ اما باشم تو با خوامیم یا میاد



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ی   کادوهای مختلف، جاهای تو شام به دعوت

 کردییم فکری چه بودی تو ....مناسبت با و مناسبت

  دالرا؟

 

 این گول نباید بشناسه رو فخر که آدیم !بودم؟ من -

  ....بخوره رو رفتارهاش

 

  زد اشچانه زیر را دستش و ورچید لب مارال

 

 احمقا عتر   که شناختم اونجای   شناختم؛ دیر خب -

یم انجام موفقیتش و خوشحالیش برای رو هرکاری

  همون مثل دادم،
 
  ....مهموی

 مونده بینمون که دوستر  ذره یه همون به زدم پا پشت

  .....بود

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  رامتر  
 
 دیگری روی را پایش یک و خورد تکای

 ...انداخت

  :زد لب و کشید کوتایه خمیازه

 

  بقیش؟ خب -

 

 کار اسپانش جریان که فهمیدم مهموی   اون از بعد -

  ...خودشه

 

  :رفت هم در دالرا های اخم

 

؟ یعت   -   !شمنیم متوجه یح 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ر همه با اسپانشتون ویه که نیست عجیب -  های   رص 

 یه نتونستتر   شما و کرد فسخ رو داد قرار کردیم که

  !ماه پنج مدت به اونم کنید؟ پیدا جدید آدم

 

 فکر بود، افتاده پته تته به و مانده باز دهانش دالرا

 اصال بود کرده دشمت   آنها با حد این تا فخر اینکه

  ...گنجیدنیم رسش توی

 

  داری...داری -
 
 رو همه جلوی جورای   یه فخر مییک

  !ما؟ با کردن کار از بود؟ گرفته

 

 ویل کرده خرج جریان این رس قدر چه نمیدونم دقیقا -

ه کمک دست عمرا رهام که بود معتقد  طرف به بگیر

نیم کنسل رو هاش پروژه بده جیب از شده و کش

  ...کنه



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 از و شناختیم را رهام او بود، زده حدس درست

 ....بود کرده استفاده خود نفع به کامال قیاتشاخال
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  با و خاراند را اشچانه رامتر  
 
  :گفت گنیک

 

  !دادن؟ جیب از گ تا ویل شد، همینم خب -

 

 و گرفت دالرا پریشان های چشم از را نگاهش مارال

  :زد حرف

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 فهمید وقتر  دونست،یم رو همتر   هم فخر دیگه آره -

یه  بال خویس   از داشت دیگه خورده مشکل به هم خیر

 خاطر به زود یا دیر تو بود مطمت    چون درمیاورد،

ی شده که هم ها بچه اون  ستاره میش   و رساغش میر

  ....اون

 

  :زد لب بلند کیم و گرفت باال خنده با را مشتش رامتر  

 

  !رهام دهان بر محکم مشتر  و -

 

  رفت عمیفر  غره چشم دالرا

 

  !کردی دراز قد فقط میکن ی   خییل -

 

  :رفت اعصابش روی رامتر   نیشخند



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  خوردم؟ رو تو سهم -

 

دایش و کرد کج لب دالرا
َ
 مارال سمت به و درآورد را ا

  برگشت

 

  بکنیم؟ تونیمیم کار یح   ما حاال -

 

  !محسن یعت   دیل، نگفتم رو ماجرا اصل تازه -

 

  دده ادامه مارال تا ماند ساکت کنجکاوانه دالرا

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

کت چندین - ، و آرایش   رس   خاص برند بهداشتر

 های مدلینگ با کردن کار لباس، صنعت توی خودش

، مطرح   !...معنا تمام به میلیاردر مولتر  یه اروپای 

 

  زد چشمیک مارال به خنده با رامتر  

 

دی فخر جای به رو محسن مخ -   !ماری؟ نبود بهیر  میر 

 

  کوبید رامتر   پای روی محکم میر   زیر از مارال

 

  !الیل نمیگن بهت نزی   حرف تو کن باور -

 

 اشاشاره و شست انگشت و شد جمع اشقیافه رامتر  

 لب روی رس آن تا رس این از و کرد نزدیک هم به را

 ....داد حرکت نزدن حرف معنای به هایش



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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 خاصش های لباس و مد صنعت اون داشت دوست -

،ای فیلمای به بکشونه رو  چندین چشم کن فکر رای 

  ....داشت سود براش قدر چه و گرفتیم رو نفر هزار

 

  :پرسید گیچ   با دالرا

 

  حاال؟ داره ما به ربظ چه این خب -

 

  !میده انجام رو کار این که بایس   کش تو خواستیم -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 دالرا متعجب چشمان جلوی و زد قهقهه ناگهان رامتر  

 با کرد را هایش دهخن خوب اینکه از بعد مارال و

  تاسف
 
  :گفت ساختیک

 

  یه یه -
 
 به االن بود، رعنا قد برتر مدلینگ معیار زمای

 کمیر  پارچه خب البته !میدن رضایت ریزه خاله

  ....بیشیر  سود با مساویه

 

 بر خاک نشانه به را دستش مارال و گفت ایش   دالرا

 تکمیل را اشجمله و داد تکان رامتر   سمت به رست

  :کرد

 

 باهاش که بود پیش ماه چهار سه حدود کنم فکر -

 رو مایل مشکالت بود تونسته تازه فخر شدیم؛ آشنا

 داشت توپ موقعیت یه حاال و کنه درست رهام برای

 رو آقا این ما که بگه برات جونم  ....رساغش رفتیم



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  از ییک توی
 
 نه و تو نه قضا از که دیدیم ها مهموی

  ....دبو  عماد اما نبودین رهام

 

 زد؟ حرف عماد با خب -

 

 اینکه محض به فخر ویل زدیم حرف عماد با کاش ای -

ه داره و هست گ کیای   محسن فهمید  با فعال که میر

 تا دو داشت پا تا دو بده، آشناییت و بزنه حرف عماد

 و رسوند اون به رو خودش و کرد قرض هم دیگه پای

  ....شد آشکار اینجا تازه شاخدارش دروغ

 

؟ چه -
 

  !دروغ

 

 ادعا و بستر  داد قرار فخر با جدید فیلم برای تو که -

  !میده نشونشون رو داد قرار اون کرد



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 داد دست از را زدنش حرف قدرت بهت شدت از دالرا

 به رامتر   اما شدیم بسته و باز صدا ی   دهانش تنها

  :داد نشان واکنش و آمده خودش

 

  کردین؟ داد قرار جعل -

 

  :انداخت باال شانه مارال

 

 دالرا چون نیست، جعیل همچینم گفتیم فخر -

  !...کنهیم امضا رو ها برگه اون پای زود یا دیر خودش

 

 پر رس و گذاشت میر   روی آرنج از را دستش دالرا

  گرفت دست میان را تشویشش

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

یم ما واسه که اسپانشی شما که شد اینطوری -

 از استفاده سو با زدین، هوا روی رو باشه تونست

 ....من اسم
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ون مانند آه را نفسش مارال  صدای با و فرستاد بیر

ی   :گفت آرامیر

 

 ساعت راس فردا برای و گرفت تماس پیش روز چند -

 کت    تموم رو ماجرا تا گذاشتر   قرار ظهر از بعد چهار

 به کاری دیگه خواست من از فخر که شد اینطوری و

  ...باشم نداشته کارش

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 و مارال خشمناک نگاه هم باز و زد خنده زیر پفر  رامتر  

  کرد خود نصیب را دالرا

 

  کرد؟ اخراجت -

 

 ....تمسخر و تحقیر  کیل کردیم اخراج کاش ای هه -

 خر خوب دیگه کرد رو استفادش سو حال هر به

  !براش بودم حمایل

 

  نخندد تا گرفت گاز داخل از را هایش لپ رامتر  

 

  !عمه دخیر  جونت از ورد -

 

  شد مارال چشم در چشم و کرد بلند رس دالرا



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ی انتقام فخر از اومدی هم االن پس -  ما به نه بگیر

  !کت   کمک

 

  برداشت را کیفش و شد بلند جایش از مارال

 

گفتت   دیل، دوی  یم خودت دیگه !نه که چرا خب آره -

ی یا فرصته آخرین فردا گفتم، رو ها  فخر یجلو  و میر

ینیم رو  دنبال به که مزایای   تمام و کیای   محسن و گیر

 مجبور رس آخر یا میارین دست به رو داره خودش

  همتر   به کت   کار فخر با میش  
 
  ....سادگ

 

 به و گرفت فاصله دو آن از کوتایه خداحافظ   با

  پرید جا از دالرا شدنش دور با رفت، ها پله سمت

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  ماری -

 

  گشتبر  عقب به مارال

 

  جانم؟ -

 

  زد محوی لبخند دالرا

 

  کمکت خاطر به مریس -

 

  ....داد تکان رس و زده لبخند هم مارال

 

 رسید گوش به ها پله روی کفشش های پاشنه صدای

 ...شد محو دو هر دید از کم کم و



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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 باز نیش با دالرا از زودتر او و رفت رامتر   سمت به

  :گفت

 

  !شد؟ بد االن....شنایسیم رو همه چرا بگو حاال -

 

 رامتر   سمت به قدیم کرد، پا آن و پا این کیم دالرا

  :زد لب ناچاری به و برداشت

 

 به رو جمله این دارم که میاد بدم خودم از قدر چه -

  !بیای باهام باید تو ویل میارم زبون



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 به آرام ایزنانه لحن با و کشید کنار را خودش رامتر  

  :گفت شویح   به و زد صورتش

 

 نداری؟ مادر و خواهر خودت مگه ببینم، کنار برو -

  !...برسه حسابت به آقامون میگم

 

د، را اشخنده جلوی نتوانست دیگر دالرا  دستش بگیر

  :خندید بلند و گرفت صندیل به را

 

 فخر دفیر  بره شهنیم پا رهام...خدا به ای دیوونه -

ی، مچ برای شده حتر   این نیست هم درست اصال گیر

  خوام؟یم رو اسپانشت من بگه بره....کار

 

  به رامتر  
 

  :گفت سادگ



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !کنه کار شما با خواستهیم درواقع طرف اون خب -

 

  ...تره منطفر  من رفتر   پس امقضیه رس یه من -

 

  کرد ولو صندیل روی را خودش رامتر  

 

  !بیام؟ باهات بخوام که رسشم کدوم من خب -

 

  زد کمر به دست ریصح دالرا

 

 االن !کاره همه و بودی پیاز گل که پیش دیقه چند تا -

، ی   چقدر شدی؟ کاره هیچ  تنها من خواییم خاصیتر

  برم؟



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 به ویل ریزه خاله نیستر  مهم برام چندان که تو حاال -

 ماجرا این شه تموم امیدوارم باهات، میام رهام خاطر

  ...کاریتون وضعیت بشه نرمال و

 

 ...منم آره -
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رامتر  بلند شد و به سمت پله ها رفت تا به ادامه 

 برسد اما هنوز اولتر  قدم را برنداشته بود که 
مهمای 

 دالرا بعد از کلنجار رفتر  با خودش صدایش زد: 

 

  ...دراز لنگ بابا -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

رامتر  ناخوداگاه ایستاد و برگشت، با این کار دالرا با 

 لب زد  خنده

 

، رو اسمت خوبه -   ...برمیگردی یادگرفتر

 

 رامتر  دست هایش مشت شد و حریص گفت: 

 

  برگشتم؟ چرا اه -

 

 مجددا قصد رفتر  کرد که باز هم دالرا صدایش زد... 

 

؟ -   رامتر 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 بلند و کش دار جواب داد: 

 

  !بلهههه؟ -

 

 با آرامش از اینکه حرصش را درآورده لب زد: 

 

  ت؟کجاس رهام -

 

 رامتر  ابرو باال انداخت 

 

  !نیست که گفتم -

 

  !نکن اذیت بگو -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 نگاه کوتایه به ته سالن کرد... 

 

  ...نکن بیدارش خوابه...آخر اتاق راست، سمت -

 

  !؟ صدا و رس این تو خوابه؟ -

 

 رامتر  راه رفته را برگشت و نزدیک دالرا شد 

 

 سیع خییل !خودیر  درمون و درد متاسفانه دالرا ببتر   -

  ...ویل بندازمت رسش از کردم

 

 چشمان ناراحتش تا صورت رامتر  باال آمد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 چندان حالش بود مونده بارون زیر که اونشت   بعد -

 که امروز تا دکیر  بریم نشد رایص   ویل نبود خوش

  ....بود زده باال خییل تبش و دراومد پا از باالخره

 

بس شده و اش حبا شنیدن این حرف نفس در سینه

 اش لرزید... چانه
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 به رسعت به سمت اتاق دوید 

 

  زودتر چرا -
 

  چطوره؟ االن پس؟ نمییک

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

رامتر  پشت رسش پا تند کرد و دست دالرا را گرفت تا 

 متوقف شود.... 

 

  ...وایسا ریزه خاله -

 

از برخورد دست داغ رامتر  به بازویش تنش مور مور 

ش را کنار کشید و از الی دندان شده و با شدت خود

 اش غرید های چفت شده

 

  ...عقب برو...نکن یه -

 

 رامتر  متعجب از رفتار دالرا دست هایش را باال برد 

 

  !که نکردم کاری خب خییل -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 کیم عقب تر آمد و با فاصله گرفتر  از دالرا گفت: 

 

 و جر شد بیدار اگه برده، خوابش دارو و رسم زور به -

  ...شه مشخص تکلیف تا لطفا کنیدن بحث

 

دالرا رس تکان داد و خواست به سمت اتاق برود اما 

 یک لحظه متوقف شد و سوایل به رامتر  نگاه کرد 

 

  پس؟ نمونده خونه چرا -

 

  بود من پیش دیشب از -

 

 با چشمان گرد شده به اطراف نگاه کرد 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !خونته؟ اینجا -

 

د و آن ها را بهم رامتر  با خنده دست در موهایش کر 

 ریخت 

 

 نسل اندر نسل اجدادی، و آبا خونه جورای   یه یه -

 نتیجه در و کشوره از خارج که پدر چرخه،یم بینمون

  ..کنمیم سلطنت دارم من فعال

 

  ...مشخصه آره -

 

 به بعدش دادیم، دکور تغییر  یکم مهموی   خاطر به -

  ...گردهبریم عادی حالت

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 از رامتر  قلک یمحش ته وجودش را قل
داد تا بیشیر

 بداند... 

 

  فرزندی؟ تک -

 

  از البته دارم، هم خواهر یه نه -
ر
 کشور تو قنداف

  ...شده بزرگ و کرده باز چشم اجنبیا

 

دای خواهرش را درآورد 
َ
 با شویح  ا

 

  (کم خییل خییل) کم کییل کییل فاریس دیگه؟ دوی  یم -

 

 دالرا لبخند زد و پرسید: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  چیه؟ اسمش -

 

 !شایلتر   -
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ین رس و صدا در را پشت رسش  وارد اتاق شد و با کمیر

بست، با اینکار دیگر صدای موسیفر با شدت هر چه  

رسید و در عوض قطرات باران روی کم تر به گوش یم

زدند و خسته و درمانده بعد از سقف خانه شالق یم

یشه رس فرجام ییک پس از دیگری روی شسقویط ی  

 پیچید... خوردند و صدایشان در اتاق یمیم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

قدم های آرام و کوتاهش را به سمت رهایم برداشت  

که روی تخت به پهلو دراز کشیده و موهایش آشفته و 

 
 
 اش را پوشانده بودند... درهم پیشای

 

ابتدا به سمت رادیات قرار گرفته زیر پنجره رفت و 

 ق از بتر  برود... پیچش را باز کرد تا هوای رسد اتا

 

 پایتر  لباسش را جمع کرده و لبه تخت نشست.... 

 

سیبک گلویش در اثر بغض باال و پایتر  رفت اما به هر 

 بود مانع اشک ریختنش شد... 
 
 جان کندی

 

خسته و کالفه از این بود که مسبب حال و روز االن 

 رهام تنها و تنها خودش بود.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

کردن این وضعیت خودش که حتر رایه برای بهیر  

کرد، خودش که اگر بیشیر عجیب و دردناک پیدا نیم

کشید کمیر هم از رهام زجر نکشیده بود و نیم

 نبود....! 

 

به آرایم جلو آمد، دستش را باال برد و موهای پخش 

شده رهام را به عقب برد، انقدر غرق خواب بود که 

 العمیل نشان نداد.... عکس

 

اش را ار از پیشای  تا روی گونهو شبا رسانگشتانش نواز 

گونه به عقب لمس کرد و با همان ریتم نوازش

 برگشت... 

 

 زیر دست دالرا به 
 

هنوز هم کیم تب داشت و این داغ

 خوی  مشهود بود.... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

با لرزش پلک های رهام فورا دستش را کنار کشید و در 

 عوض لبخند محو و آرایم روی لب نشاند.... 

 

نحوی شده کیم از دلخوری های  قصد داشت به هر 

رهام را کم کند ، شده حتر با عادی جلوه دادن تمام 

 اتفاقات! 
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شب چشم های رهام زیر نور آباژور کوچک درخشید 

و دالرا بدون آنکه نگاهش را از این دو گوی دوست 

 اش بردارد زیر لب سالم کرد.... داشتت  

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

د و به تاج تخت تکیه رهام کیم خودش را باال کشی

 داد... 

 

دالرا بلند شده و به سمت کلید برق رفت تا المپ ها را 

 روشن کند، در همان حتر  گفت: 

 

  خوبه؟ حالت -

 

اش برگشت، رهام  با روشن شدن اتاق به جای اولیه

کوتاه به ست رسم که هنوز هم باالی تخت آویزان 

  بود نگاه کرد و با پوزخند جواب دالرا را داد: 

 

  !خوبم خییل آره -

 

 دالرا نیر  رد نگاه او را گرفت و با دودیل گفت: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 کار رس دائم بعدش اونشبه، رسد هوای خاطر به -

احت و اومدی   ....شد اینطوری نکردی اسیر

 

 رهام کوتاه آمد و حرف دیگری نزد.... 

 

نگفت که هوای آن شب تنها بهانه بود، بهانه برای 

یاورد او سال هاست که همه اینکه باز هم به خاطر ب

 چیر  را از دست داده و بار دیگر بشکند.... 

 

 نیم
ر
ان گذشته باف گذاشت وقتر دالرا رایه برای جی 

 توانست بکند؟! تک و تنها چه یم

جز اینکه دل خوش باشد به همان رفاقتر که دالرا 

 !  رویش رسمایه گذاری کرده بود...تنها رفاقت نه بیشیر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 ...همینه آره -

 

 دالرا با به یاد آوردن رامتر  مسیر صحبت را عوض کرد 

 

  !مخه رو دوستت چقدر راستر  -

 

 یک تای ابروی رهام متعجب باال پرید: 

 

  گ؟ -

 

  !عزیز دراز لنگ بابا -

 

  !رامینه؟ منظورت -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 !اطرافمون؟ تو داریم اون از تر دراز -
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 لند شدن با خنده گفت: رهام پتو را کنار زد و در حال ب

 

  !بذارن لقب روش که نمیاد کنار اصوال -

 

  ...گذاشته اونم خب -

 

؟ -   یح 

 

 دالرا پشت چشیم نازک کرد و با حرص گفت: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ...ریزه خاله -

 

رهام چشم هایش را ریز کرده و رس تا پای دالرا را از 

 نظر گذراند، به شویح  گفت: 

 

  !میاد بهت....ریزه خاله -

 

 را هیت  کشید و در یک حرکت ایستاد... دال

 

  !اون؟ جناح تو رفتر  رهام -

 

  !حقیقتم طرف من نه -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 دالرا دست به سینه رو برگرداند 

 

  !آزار دل شهیم کهنه بازار به میاد که نو خب آره -

 

 نزده و تنها به خنده کوتایه 
 
توقع داشت رهام حرف

ی که به زبان آورد  بند بند دلش پاره اکتفا کند اما با چیر 

 شده و قلبش متفاوت تر از همیشه تپید... 

 

 و رنگ برعکس اتفاقا شه،نیم آزار دل کهنه جنس -

 دل ببینیش بار هر ...ستدیگه جور یه همیشه بوش

 یه میفته یادت ببینیش بار هر...زنهنیم دل اما برهیم

ین داشتنش چقدر روزی   ...بوده داشتت   دوست و شیر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 بزند تا خالیص یابد اما تنها در خو دلش یم
 
است حرف

 قدرت باخته و در 
 
مقابل این مرد بود که به سادگ

 شد.... سکوتش غرق یم

 

به سمت کیفش که روی صندیل بود رفت و کارت 

ون کشید، بهانه خوی  بود برای  محسن کیای  را بیر

 جواب ندادن و فرار کردن از احساسات خودش... ! 

 

 گرفت کارت را طرف رهام  

 

  ...بیا -

 

 رهام کارت را گرفت و رویش را خواند 

 

  چیه؟ این -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !بود اینجا ماری -

 

 رهام متعجب رس باال آورد و لب زد: 

 

 !کرد؟یم یح   اینجا مارال -
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از موقعیت استفاده کرده و دست رامتر  را پیش رهام 

 رو کرد: 

 

  ؟عزیزته رفیق عمه دخیر  دونستر نیم -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 رهام متعجب تر شد 

 

  !رامینه؟ عمه دخیر  مارال -

 

 صدای پوزخند دالرا در اتاق پیچید: 

 

 اما بخواه رو توضیح ازش حتما که نظرم به آره -

  ...اینه تر مهم مسئله

 

 و با رس به کارت اشاره کرد و ادامه داد: 

 

 و کنه کار باهامون تا گشته ما دنبال ها ماه که کش -

  ....زدتش هوا تو فخر



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

رهام پرسشگر نگاه کرد و دالرا تمایم حرف های مارال 

ی از  را دقیق و با جزئیات تعریف کرد و سیع کرد چیر 

 قلم نیندازد... 

 

رهام لبایس که برای امشب قرار بود بپوشد را برداشته 

 و از کاورش خارج کرد و همزمان رو به دالرا گفت: 

 

  !باالخره نیمکیم پیدا رو ییک بری، خوادنیم -

 

اض کرد:   دالرا محکم اعیر

 

 حرف فقط هم بعد احمقیم، ما کرده فکر رهام نه -

 جور جعیل داد قرار من اسم به ....که نیست اسپانش

 !بده پس جواب باید کرده،



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 دانست حق با دالرا است پس کوتاه آمد... یم

 

  ...نرو تنهای   -

 

 دالرا دودل گفت: 

 

  !برم رامتر   با خوامیم اوممم -

 

انحنای لب های رهام به باال رفت و شکل لبخندی 

 تمسخر آمیر  به خود گرفت 

 

 صمییم زود چه !بود مخ رو دراز لنگ بابا که االن تا -

  ...شدین



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ...بیاد کار به کنم فکر ویل هست مخ رو -

 

 جدی لب زد: 

 

  ...دیل باشه رفتارات به حواست شناسیش،نیم تو -

 

  !آدمیه؟ جور هچ مگه چرا -

 

  !ذارهیم رست به رس بد بذاری رسش به رس -

 

دالرا ترسیده از جا پرید و با این حرکتش رهام را به 

 خنده واداشت... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ه روت از رنگ حاال خب -   !پایینه؟ گ...نی 

 

 و عجیب غریبه آدم عالمه یه با ارغوان و عماد -

  !غریب

 

 شایک دست به کمر زد و ادامه داد: 

 

 ازمون عکش یه رهام؟ اینجا کنیمیم کار یح   ما جدا -

 !....بدبختیم بیاد در

 

 رهام با خونشدی لباس ها را روی دستش انداخت... 

 

 شاید !بذاره رامتر   رس به رس تونهنیم کش که گفتم -

 از اما شه پخش عکس خانوادگیتون جمع توی از

  !...عمرا رامتر   مهموی  



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ...مترسیم ازش دارم کم کم -

 

 رهام چیر  دیگری نگفت و لباس را باال گرفت 

 

  هست؟ اجازه -

 

هنش نشست، دالرا لب   دستش که روی دکمه های پیر

گزید و تند و باشتاب از اتاق خارج شد تا رهام لباس 

 هایش را عوض کرده و به طبقه پایتر  بیاید... 
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

، با هر نبودن، با طوال اد با هر رفتر   شدن آدمیر 
 
ی

 شود.... فاصله ها دلتنگ یم

 

 را در پیش یمگریه یم
 
 و پریشای

 
د، فکر کند، آشفتیک گیر

 که دوستش دارد خارج یم
 
کند اگر از مدار جاذبه کسای

کند اما رس آخر تنها به یک  شود به یکباره سقوط یم

 رسد: عادت، عادت و عادت....! کلمه یم

 

 را یاد یم
 

د، کنار آمدندلتنیک پذیرد، بار تنهای  را را یم گیر

کند دیگر کشد و زمای  که فکر یمبه دوش یم

دلتنگ گذشته نخواهد شد با یک عکس، یک   هرگز

 شود.... آهنگ، یک تلنگر کوچک دنیایش زیر و رو یم

 

ی که نیم فهمد این است؛ آدیم که یکبار تا رس اما چیر 

 را تجربه کرده باشد، آدیم که وجب 
 
حد مرگ دلتنیک

به وجب قلبش را به اسارت دوست داشتر  درآورده 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ترسد، از نبودن ها ترسد، از فقدان یمباشد همیشه یم

 ترسد... یم

 

یت به هنگام مواجهه  و ترس احمقانه ترین انتخاب بش 

 
 
 زندگ

ر
ی های حیای اش با حقایق تلخ و تصمیم گیر

 است.... 

 

 رهام و دالرا جا داشت و دالر 
 
ا ترس همواره در زندگ

شد تا به تنهای  از پس رعب و گاه موفق نیمهیچ

 باخت.... وحشت هایش بربیاید و خودش را یم

 

 نصف و نیمه به آخر 
 
درست مثل حاال که مهمای

رسیده بود و رامتر  با عذرخوایه از همه، دیگران را 

رایه کرده بود تا تنها خودش، دالرا، رهام، عماد و 

 بمانند... 
ر
 ارغوان باف



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ته شدن در اصیل و خروج آخرین خدمه از سالن با بس

 به زبان بیاورد ارغوان 
 
اولتر  کش که توانست حرف

 بود.. 

 

 مستر  خاطر به شاید کردمیم فکر هم هنوز کاش ای -

  فشار دونمیم چه یا ها قرص مرصف یا
 
 زده توهم روای

 !...داره وجود هکر دیل، بود تو با حق اما....اما بایس  
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دالرا گیج تر و ی  رمق تر از آن بود که بخواهد نسبت 

به حرف ارغوان واکنش  نشان داده و از خود دفاع کند 

تنها کوتاه نگاهش کرد و مجددا چشمانش را به صفحه 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

روشن گویس  دوخت که رفته رفته رو به خامویس  

 رفت... یم

 

عماد دست ارغوان را کشید و با چشم و ابرو اشاره کرد 

ا حرف دیگری در این باره نزند و اوضاع را خرابیر ت

 نکند... 

 

وع ِگ  از -   شده؟ رس 

 

دالرا به سختر لب هایش را حرکت داد تا جواب رامتر  

دانست صدایش انقدر ها هم بلند را بدهد اما بعید یم

 بوده باشد... 

 

  ...جشنواره شب -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

گوید و زد رامتر  نشنید که چه یمدرست حدس یم

پرت لپ تاپ پیش رویش بود، با مشت روی  حواسش

پایش زد و با عصبانیت از جا بلند شده و رو به روی 

 دالرا قرار گرفت... 

 

؟ یح   -   گفتر

 

دالرا ییک دوباری رسفه کرد تا خش صدایش از بتر  برود 

 و کیم بلند تر گفت: 

 

 و زد زنگ خونه تلفن به که بود وقتر  حرکتش اولتر   -

  ...کرد تهدید

 

  نبود؟ آشنا صداش بخ -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

رسش را به دو طرف به معنای نه تکان داد....رامتر  

 جلوی پای دالرا زانو زد تا صورتش را ببیند... 

 

  کرده؟ کار یح   دیگه خب -

 

رهام از روی مبل بلند شد و به سمت میر  نوشیدی  ها 

  رفت و در حایل که گیالیس را بریم
 

داشت با کالفیک

 گفت: 

 

، مزاحمت -  نشون اینکه بدون تصویری تماس تلفت 

 توی عکسا کردن پخش به تهدید و کیه بده

 نوشته که یادداشت اون و اینستا هک اینستاگرام،

 ...شد پاک توش

 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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 رامتر  عصت  خندید و دستش در موهایش چنگ شد 

 

 با پاشه بود مونده کم فقط دیگه !عالیه واقعا خوبه، -

 خودتون به تا خونتون رد جلوی بیاد خودش پای

  !بیاید

این آدم اینهمه کار کرده و شما دست روی دست  

؟!   گذاشتتر 

 

عماد به طرف میر  آمد و گویس  دالرا را برداشت، بار 

دیگر به صفحه چت تلگرام و اکانتر که پاک شده بود 

 رفت و فیلم را پخش کرد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

داری آن روز بود، هنگایم   فیلم کوتاه از صحنه فیلمی 

ای کوتاه وقتر تب داشتر  رهام را ه دالرا برای ثانیهک

حس کرد دستش را روی صورت او قرار داد و گویا با 

اینکار در همان چند لحظه موقعیت مناست  برای سو 

 استفاده و شایعه پراکت  ایجاد کرده بود.... 

 

فیلم با دقت هر چه بیشیر ادیت خورده بود و با آن 

ی دیگر  از زوج این روزهای سینما  نوشته جنجایل" خی 

زد بر داد که مهر تایید یمو تلوزیون؟" طوری نشان یم

 که این روزها بینشان پا  
 

هر شایعه کوچک و بزرگ

 گرفته بود... 

 

ون فرستاد و گفت:   دالرا نفسش را همراه با آه بیر

 

  باشه؟ صحنه های بچه از ییک کار تونهنیم -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 یک تای ابروی عماد باال آمد 

 

  !اوناست؟ از ییک هکر یعت   -

 

دالرا شانه باال انداخت و رهام پوزخند زد، یک نفس 

لیوان را رسکشید و تلفن همراهش را به سمت جمعیت 

 برگرداند... 

 

  !داره ارادت همه به کال دوستمون -

 

ارغوان فورا به سمت رهام دوید تا از نزدیک فیلم را 

 ... ببیند و دالرا با ترس رس جایش ایستاد 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 ارغوان هیت  کشید و عقب آمد 

 

 رو کار کنهنیم تهدید رو دیل فقط دیگه من خدای -

  !...رسونده هم رهام به

 

 دالرا لرزان قدیم به سمت رامتر  برداشت و لب زد: 

 

  کیه؟ بفهیم توی  نیم نمیاد؟ بر دستت از کاری -

 

 نه هکره، اون گرفتیا اشتباه کنم فکر نه، که معلومه -

 !من
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

دالرا کوتاه به رهام نگاه کرد انگار اصال حواسش اینجا 

 نبود... 

 

 نداشت که خودش یک رس ماجرا بود؟ 
ر
برایش فرف

قرار نبود آبروی دالرا به تنهای  برود، اگر به ته چاه 

 کرد...! رفت رهام نیر  با او سقوط یمیم

 

برایش شاید هم انتهای مسیر همینجا بود، رهام دیگر 

 نیم
ر
کرد؛ یکبار همه چیر  را از دست داده بود، بار فرف

 شد...! دیگر قطعا راحت تر یم

 

 رامتر  بلند تر از حد معمول فریاد زد: 

 

، پلیس به باید زدین، گند -   ...بهیر  زودتر هریح   بگتر 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

عماد دست رامتر  را کشید و با ناچاری به روی مبل 

 پرتاب کرد و با تحکم گفت: 

 

؟ چته -  کشیدن فحش به و کردن ولز و جلز با رامتر 

 برن ای؟دیوونه !بشه؟ درست قراره یح   یارو اون

؟ شکایت   !کت  

 

 با تاسف خندید: 

 

 کاری یه آدم این اینکه از زودتر اینطوری احمق خب -

 خودشون دستای با جفتشون بده دستشون

 شدن پخش دوی  یم !که کت   یم خراب رو زندگیشون

 ممنوع با مساویه هافیلم و هاعکس نای از کدوم هر

  !شدن؟ الکار



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 اخم هایش در هم رفت: 

 

 نیم نه -
 
، اینجا....دیگه دوی  عتر   دردی   و مرفه نشستر

 تا دو این کار واسه مشکیل اگه !نیست هم خیالت

 خوردن نون از هم دیگه آدم عالمه یه بیاد پیش

، ه باد به کاریشون های برنامه همه میفتر    ...میر

 

ایط  ارغوان از ترس اینکه رامتر  و عماد هم در این رس 

د جلوتر رفت و مداخله کرد   دعوایشان باال بگیر

 

  ...باش آروم عزیزم -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 که رامتر  و عماد و ارغوان مشغول بحث 
 
تا زمای

بودند، دالرا به خودش جرئت داد و به سمت رهام 

 قدیم برداشت... 

 

بردارد دستش روی قبل از اینکه سومتر  گیالس را نیر  

 اش شد... مچ رهام نشست و مانع

 

  ....نخور بسه -

 

 رهام بدون اینکه نگاهش کند تلخ خندی زد: 

 

  !شده؟ عوض جامون -

 

دالرا بغضش را پس زد، چشمانش را آرام بست و از 

 میان لب های لرزانش گفت: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 ...خوامیم معذرت -

 

 

  111_پارت#

 

د در حایل که تعجب در چشم رهام باالخره رس برگردان

 زد هایش موج یم

 

  خوای؟یم معذرت چرا -

 

 نگاه غمگینش را به چهره رسد رهام دوخت... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 هم بار صد بش   قبل مثل بازم که شهیم باعث اگه -

ایظ همچتر   توی آدیم؟ این تو !...میگم شده   رس 
 
 اوی

 اینکه نه بودی، تو همیشه بوده مشکالت حالل که

 رو مشکل این دغدغه عماد و رامتر   ما یجا به االن

  !...باشن داشته

 

  ...باشم چاره راه دنبال که اونه از تر قفل ذهنم -

 

 دالرا ی  توجه به پاسخ رهام حرف دیگری به زبان آورد 

 

هیم نفسم -   ....تلچ   باهام وقتر  گیر

 

ی اشِک میان نگاهش را باال گرفت تا رسانجاِم حلقه

 اشد... چشم هایش سقوط نب

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 شکل بدترین به اونم دادم دستت از بار یه منکه -

 دوست ویل نداریم برگشتر  راه که دونیمیم...ممکنش

  !نیستیم؟ هستیم، که

 

 پر از ناگفته 
ر
و باز هم جواب رهام سکوت بود، سکوی

 ها.... 

 

با بلند شدن صدای ارغوان هر دو فاصله گرفته و به 

 سمت آن سه رفتند 

 

  !باشه فخر کار شاید -

 

 رهام رس باال انداخت 

 

  ...نیست فخر کار نه -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 عماد با همان چهره درهم و کالفه گفت: 

 

 اینهمه و اسپانش قضیه که دیدی من؟ داداش چرا -

  ....بود خودش رس زیر همش مایل مشکل

 

 دالرا با شک و تردید لب زد: 

 

  !گفتیم اینم مارال بود اگه...اگه -

 

 رو جریان این باید مارال کت  یم فکر یح   واسه دیل -

 جز باش مطمت    باشه خودش کار اگه  !بدونه؟

  ....نداره خی   ایدیگه کس خودش

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

رهام تلفن دالرا را از دست عماد گرفت و به طرفش  

 گرفت، در همان حال گفت: 

 

؟ حرف منطق ی   چرا عماد -
 
ی  هم کاری هر فخر میر 

 باال رو خودش نکهای برای کاریه، حوزه تو فقط کنهیم

  به کار یح   بکشه،
 

 !آخه؟ داره دالرا شخیص زندگ
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رامتر  بلند شد و با تمسخر و کنایه در جواب رهام  

 گفت: 

 

  حال هر به خب -
 
یم تاثیر  هم کاری رو شخیص زندگ

  !ذاره



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 دالرا نیر  رهام را تایید کرد 

 

  ...باشه فخر کار کنمنیم فکر منم نه -

 

 امتر  اینبار رو به روی دالرا ایستاد و غرید ر 

 

 کن فکر ریزه خاله....توی   مشکلش هست کش هر -

 تاوان داری حاال که کردی بد کجا و گ به ببتر  

  ...میدی

 

دالرا بهت زده به رامتر  نگاه کرد، چرا او اینگونه بود؟ 

ای دیگر همچون ای خوب و دلسوز و لحظهلحظه

 رینه....! دشمت  قسم خورده و دی

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  ...من...من -

 

 بزند، در عوض رامتر  رسی    ع گفت: 
 
 نتوانست حرف

 

؟ تو تو؟ -   !یح 

 

 ارغوان رامتر  را مخاطب قرار داد: 

 

 فیلم اون که بیت  یم نیست، دالرا مشکلش فقط نه -

  !فرستاده هم رهام واسه رو

 

 رامتر  چشمان مشکوکش را به سمت ارغوان چرخاند 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 تحت هم رهام باشه قرار اگه ؟چرا  خودت نظر به -

  ...جانتونه دالرا خاطر به بازم بذاره فشار

 

دالرا دیگر سکوت نکرد و با ابروهای درهم گره خورده  

 گفت: 

 

  خواییم یح   -
 

؟ بیک   رامتر 

 

اش برگشت و در رامتر  اما با آرامش به رس جای اولیه

ای را برای انداخت مبل تک نفرهحایل که پا روی پا یم

 تر  انتخاب کرد... نشس

 

  جمله یه کوئیلو پائولو -
 
 هاآدم ما میگه داره، معروف

 ییک جلومون ییک آویزونه، بهمون سبد تا دو

  ...پشتمون



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

، بدی هامون خوی  هامون رو یم ندازیم تو سبد جلوی 

؛ وقتر تو مسیر زندگیمون راه یم ریم رو توی سبد پشتر

و عیب های بینیم، خوی  های خودمون دو تا چیر  یم

 !....  نفر جلوی 
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دالرا گیج منتظر ماند تا رامتر  حرف هایش را تکمیل  

دانست؟ کند؛ منظورش چه بود؟ دالرا را مقرص یم

 که خودش هم نیم
ر
دانست رس منشا آن  مقرص اتفاف

 کیست؟! 

 

د   رهام سیع کرد جلوی حرف زدن رامتر  را بگیر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  ...کافیه رامتر   -

 

 ی  توجه به او ادامه داد: رامتر  

 

 همه داری تو ریزه، خاله توعه قصه دقیقا این -

 مجهول، و نامعلوم آدم یه گردن ندازییم رو مشکالت

 داره اون کار ایراد و عیب چون !راهه ترین ساده چون

 معصوم آدم کردی هم رو خودت و میاد چشم به

  !بیت  یم رو هات خوی   سبد فقط و ماجرا

 

 شد... لحظه به لحظه بیشیر یم بغض دالرا 

 

 رهام بار دیگر هشدار داد 

 

  !دیگه کن بس رامتر   -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ه بشنوه خودی از االن رهام، نه -  یه قطعا تو ...بهیر

 نیست عالف و کار ی   آدم یه وگرنه دالرا کردی کاری

 مگر تو، آزار و اذیت پای بذاره رو زندگیش کل که

  !باشه انتقام قصدش اینکه

 

هام اینبار در سالن پیچید و با عصبانیت لیوان فریاد ر 

دستش را به روی زمتر  پرتاب کرد و با برخورد به 

رسامیک صدها تکه شد، رامتر  ساکت شد ارغوان و 

عماد متعجب از جا پریدند و دالرا همچنان مات حرف 

 های رامتر  بود.... 

 

 تو نزن گند بیشیر  دیگه، شو ساکت...بسه میگم د -

 رو خودمون کنیم؟ یح   شده، که یهکار  حالمون،

  !خوبه؟ بکشیم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

اش را از روی مبل برداشت و با خنده دالرا کیف و مانتو 

 رو به روی رامتر  ایستاد و به حرف آمد 
 تلچ 

 

 هم رو شبقیه باش راحت بدم، من داری، حق نه -

  همیشه چون بدم من ...بگو
 
 آخر لحظه توی که اوی

 و خوی   جواب هک اوی   دالراست، کنهیم خراب

یم...دالراست میده زدن پا پشت و بدی با رو محبت

  اینارو خوای
 

 کفش با اولش کاش ای.....آره؟ دیگه بیک

 قضاوت اجازه خودت به بعد و بری راه دیگران های

  ....بدی کردن

 

اش رس پایتر  رامتر  پشیمان از گفته های عصت  

 انداخت و دالرا قصد رفتر  کرد... 

 

کنار رهام بگذرد بازویش اسیر دست او تا خواست از  

 شد... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ...دیل -

 

رس چرخاند و نگاه تارش روی صورت رهام نشست، 

اراده لبخند محوی زد و بعد از تمام تالش هایش ی  

مقاومتش در هم شکست و اشک هایش روی گونه 

 جاری شد... 

 

فرصت صحبت به هیچکدام را نداد و در یک حرکت 

ام خالص کرد و به سمت بازویش را از دست ره

 خرویح  دوید... 
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

با به هم خوردن شدید در زودتر از همه ارغوان به 

 خودش آمد و به سمت در رفت... 

 

اما به محض گذشتر  از کنار رهام دستش توسط او  

 کشیده و متوقف شد... 

 

  ...بره بذار -

 

ارغوان در حایل که نگاهش دائم بتر  در و چهره سه 

 و پر بغض لب زد: مرد یم
 
 چرخید با نگرای

 

  !بیاره خودش رس بالی   ترسمیم -

 

عماد جلوتر رفت و با گرفتر  شانه های ارغوان او را به 

 سمت خودش برگرداند و در آغوش گرفت... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 رهام نامطمت   جواب داد: 

 

س - ه باشه تنها....کنهنیم کاری نیر   ...بهیر

 

 حرص توپید:  سپس به سمت رامتر  رفت و با 

 

ی؟ توی  نیم رو زبونت جلوی -   !بگیر

 

ه چشم   ی  خیال خندید و با پر روی  تمام خیر
رامتر 

 های رهام شد 

 

 این با هست که گ هر معلومه گفتم؟ دروغ مگه -

ه   بسوزی؟ آتیشش تو باید تو چرا داره مشکل دخیر



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 صدای رهام باالتر رفت: 

 

؟ اینه من بحث -  حفر  چه هب میگم دارم رامتر 

 شوکه خودشم ندیدی باهاش؟ زی  یم حرف اینطوری

  بود؟ شده

 

 رامتر  پوزخندی زد و با تمسخر گفت: 

 

یم دفاع ازش حفر  چه به تو...من ساده رفیق هه -

؟ ؟برادریس  ؟ کت  ؟شوهریس   یه جز هستر  یح   نامزدیس 

یم کمک ازش داره نیاز بهت وقت هر که ایوسیله

ه  کنهیم پرتش آشغال یه مثل نداره وقت هر و گیر

  !؟...کنار

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ل کند و یقه رامتر  را در 
دیگر نتوانست خودش را کنیر

 مشتش گرفت... 

 

  ....نیار باال رو من سگ روی اون رامتر   -

 

ارغوان ترسیده دست روی دهانش گذاشت و جیغ  

کوتایه کشید و عماد به رسعت به سمت آن دو 

 رفت... 

 

ش رامتر  آزاد دست رهام را گرفت و با عقب کشیدن

 شده و کنار رفت... 

 

 !تا؟ دو شما چتونه دیگه، بسه عه -

 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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یک خندید و باز   ی  توجه به حرف عماد هیسیر
رامتر 

 هم به رهام نزدیک شد 

 

 خاطر به !زنمیم سینه به رو گ سنگ دارم باش منو -

  !اینه؟ وضعیتت گ

 

 با کف دست به شانه رهام کوبید 

 

 با بخواد که بده اجازه خودش به انقدر ییک باید چرا -

  کنه؟ تهدیدت فرستادن فیلم

 

عماد باز هم رهام را عقب تر کشید و رو به رویش 

 ایستاد... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

با اشاره دستش را پایتر  آورد و از رامتر  خواست تا کیم 

 آرامیر باشد.... 

 

 در موهایش زد و کالفه چند قدیم از آنها 
 

رامتر  چنیک

 رفت... فاصله گ

 

  خودت خب -
 
 قصدش فقط شاید تهدید، مییک

  !ترسوندنه

 

ای کرد و دستش را رامتر  با این حرف ارغوان تک خنده

 در هوا تکان داد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  یح   -
 

 چهار با االن !مسخرست؟ طرف مگه بابا؟ مییک

وع ساده تهدید تا  نشه گرفته جلوش اگه کرده، رس 

 .....بره پیش کجاها تا ببتر   فردا پس

خیایل؟! برای یح  باید تهدید تو خایل بکنه وقتر خوش 

تونه ها رو پخش کرده؟ پس بازم یمیه بار عکس

 تهدیداش رو عمیل کنه... 

 

رهام از روی شیشه های خرد شده گذشت و به آن 

 سمت میر  رفت و کتش را از روی مبل برداشت... 

 

 عماد در جواب رامتر  لب زد: 

 

  ...نشدن پخش هاعکس اون ویل -

 

 رامتر  کالفه شانه باال انداخت 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 یا زوده کرده فکر خودش پیش البد !من دونمیم چه -

ه خواستهیم سونه رو دخیر  بفهمتر   که اینه مهم...بیر

  ...برمیاد دستش از کاری هر آدم این

 

توجه به آن ها سوئیچ ماشتر  را از جیبش رهام ی  

ون کشید و به سمت در رفت...   بیر

 

انده بود برسد که رامتر  با حرص هنوز چند قدم م

 صدایش را باال برد: 

 

 !خان؟َ رهام فهیمیم -

 

د، در همان حال  ه در را فش  رهام برنگشت و دستگیر

 غرید: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 !درک به -
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ارغوان و عماد بهت زده به هم نگایه کردند و رامتر  با 

خشم به طرف رهام دوید و خودش را جلوی او 

فشار دست در را هل داد تا مجدد بسته  انداخت، با 

 شود... 

 

رهام دستش را روی بازوی رامتر  گذاشت و سیع کرد 

 او را کنار بزند... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 دیگه بحث و جر یه حوصله االن پش کنار برو بیا -

  !ندارم رو

 

اما رامتر  مقاومت کرده و از جایش تکان نخورد...در 

عوض هرچه عصبانیت بود در صدایش ریخت و 

 لندتر از حد معمول گفت: ب

 

؟یم کنارش بازم و میای کوتاه چرا چرا؟ آخه -  موی 

 بهیر  بکش   درد بار یه رو، لق دندون این دور بندازش

 با رو درد خورهیم که تکوی   هر با بار هر که اینه از

  ...کت   احساس وجودت بند بند

 

 رهام نیر  کالفه و خسته فریاد زد: 

 

  ....دارم دوسش چون -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 نگاهش را بتر  هر سه چرخاند 

 

 انقدر براتون درکش یا دارم دوسش فهمیدیم -

 کنید،یم تموم رو مسئله این همینجا !سخته؟

 و بدونتر   مقرص رو دالرا ندارین حق هیچکدومتون

  !بزنتر   رسکوفت بهش

 

به زد   مجددا به شانه رامتر  رص 

 

؟ شنوییم -  بتر  ...خودمونه بتر   هست یح   هر رامتر 

  !دالرا و من

 

رامتر  با تاسف دستش را در هوا تکان داد و با رسعت 

 به سمت پله ها رفت.... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 دوسش هه..میگه یح   این میگم یح   من...بابا برو -

 و کرد ولت که لیاقتر  ی   یه داری؟ دوست رو گ دارم،

  رفت؟

 

 منتظر جواب رهام نماند و از پله ها باال رفت... 

 

های مشت شده اش  رهام نفس عمیفر کشید و دست

 را از هم باز کرد، به محض گشودن در عماد گفت: 

 

ی؟ کجا -   !میر

 

 جواب عماد را نداد و از ساختمان خارج شد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ارغوان نچ  کرد و دست به کمر نگاهش را به عماد 

 دوخت... 

 

  ...عماد -

 

  جانم؟ -

 

  !تا؟ دو این با کنیم کار یح   -

 

را با گیچ  به دو طرف  عماد کوتاه نگاهش کرده و رسش

 تکان داد 

 

  ...بریم بپوش فعال....دونمنیم -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ارغوان باشه کوتایه گفت و به سمت لباس هایش 

 رفت... 
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رسدرد امانش را بریده بود؛ جعبه قرص های مسکن را 

روی میر  خایل کرد و با دستای  لرزان تعدادی از آنها را از 

ون کشید و   یک جا خورد... زرورق بیر

 

باز هم تلفن را در مقابلش نگه داشت و فیلم را مجددا 

شد که به ای یمپخش کرد، نزدیک به بیست دقیقه

خانه رسیده بود و بدون اینکه لباس هایش را عوض  

اختیار بارها و بارها فیلم کند وسط سالن نشسته و ی  

 ای را تماشا کرده بود.... چند ثانیه



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

د و ناله وار زیر شقیقه هایش را  محکم با دست فش 

 کرد: لب تنها یک جمله را زمزمه یم

 

  ...بدبختم بشه پخش اگه -

 

حق داشت! دالرا تنها برای یک هدف برگشته بود آن 

 
 
اش و رسیدن به جایگاه هم ادامه دادن رویای همیشیک

 آرزوهای کودگ اش بود...! 

 

که برایش سال های طوالی  تالش کرده بود، انقدر  

وقتر به یکباره به تمام این ها پشت پا زده و از ایران 

 شد... خارج شد کش باورش نیم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

کرد هرگز بتواند برگردد و راه گذشته آن زمان فکر نیم

د اما حاال که توانسته بود، حاال که  را در پیش بگیر

سختر مواجه شدن با رهام را پذیرفته بود و با هزاران 

ته در جدال بود پس حق احساس شناخته و ناشناخ

اش به خطر دانست که الاقل موقعیت کاریخودش یم

 نیفتد.... 

 

 شخیص که شانس نیاورده بود حداقل از این 
 
از زندگ

ی نصیبش یم  شد...! ییک چیر 

 

 با بلند شدن صدای زنگ تلفنش از جا پرید... 

 

با دیدن نام ارغوان نفسش را آسوده خارج کرد و چشم 

 .. هایش را بست.. 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

کرد توانست تنها در این خانه بماند، حس یمدیگر نیم

فهمد ، به همه چیر  او همه جا هست، همه چیر  را یم

یس دارد...   دسیر

 

آب دهانش را با ترس قورت داد و ناخودآگاه در خانه 

 چشم چرخاند.... 

 

 تلفن انقدر زنگ خورد تا قطع شد.... 

 

را روی کنسول رس که برگرداند کاغذ مچاله شده تهدید 

 دید.... 
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

از جایش بلند شد و غیر ارادی به سمت اتاق خواب 

 داد... رفت، ذهنش عالئم خطر شده و دائم هشدار یم

 

مطمت   نبود کارش درست باشد یا نه اما ترس و 

س  فکر کردنش را مختل کرده بود...   اسیر

 

وع به زیر و رو   کردن در لحظه تصمیمش را گرفت و رس 

تمام خانه کرد، تمام گوشه و کنارها را به دنبال ردی از 

را   دوربتر  یا شنود گشت ، لباس ها و وسایل کشوها

خانه را زیر و رو   ون ریخت، تمام کابینت های آشی   بیر

ی بیاید با حرص جییع  کشید  کرد و وقتر نتوانست چیر 

 و کوسن مبل را که در دستش بود به کناری انداخت... 

 

ه -
َ
  که بهت لعنت ا

 
  ...گرفتر  ازم رو زندگ

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

زد موهای  که بهم ریخته در حایل که نفس نفس یم

شده بود را پشت گوش زد و مستاصل همانجا 

 ایستاد.... 

 

 باز هم صدای زنگ تلفن سکوت خانه را شکست... 

 

دانست تا جواب ارغوان را ندهد او ول کن ماجرا یم

بیاید ، عصبانیت  نیست و حتر ممکن بود تا اینجا نیر  

 را در صدایش ریخت و پاسخ داد: 

 

  !ارغوان؟ چته -

 

 ارغوان هولزده گفت: 

 

؟مردم دیل -   ...نگرای   از کجای 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  خونم نباش نگران -

 

  اونجا؟ بیام -

 

  !نه -

 

 ارغوان غرید: 

 

 کردین دیوونه رو عماد و من تا؛ دو شما دست از آخ -

  ...کاراتون با

 

 کرد 
 
 و گفت:  دالرا پوف

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  کنم قطع خوامیم -

 

 قبل از اینکه تلفن را پایتر  بیاورد ارغوان فریاد زد: 

 

  ...وایسا دیل نه -

 

  !چیه؟ -

 

 با تعلل پرسید: 

 

  اونجاست؟...رهام -

 

 لحنش متعجب شد 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  !باشه؟ باید چرا نه، -

 

  ...آخه -

 

 ارغوان سکوت کرد و باعث عصبانیت بیشیر دالرا شد 

 

  یچیر   یه -
 
 ادامه بعد کت  یم نگران رو آدم مییک

  !...شده یح   ببینم بگو نمیدی،

 

 ارغوان تند و هول گفت: 

 

  ...فقط نباش نگران نه -

 

  !فقط؟ -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 ...کرد دعوا رامتر   با رهام رفتر  که تو -
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 با تعجب روی مبل نشست 

 

؟ با اونم کرد؟ دعوا - ؟ برای !رامتر    یح 

 

  ...تو خاطر به -

 

 ابروهایش باال پرید 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  !من؟ خاطر به -

 

 دخالت و کنه رسزنش رو تو نداره حق کش گفت -

  ...رابطتتون تو کنه

 

 اش حبس شد... نفس در سینه

 

 سکوت که کرد ارغوان با لحت  غمگتر  ادامه داد: 

 

 دوسش که سخته براتون درکش انقدر گفت...گفت -

  دارم؟

 

 د... و تیر آخر...قلبش ایستا

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 را پایتر  
اشک به چشم هایش نیش زد و کالفه گویس 

 آورد... 

 

صدای ارغوان ضعیف و ضعیف تر شد و سپس با 

دن دکمه پاور تلفن را به کل خاموش کرد...   فش 

 

دانید عجیب ترین اتفاق ها متعلق به چه زمای  یم

 است؟

 

 آنجا که قصد یم
 
د... کند زندگ  ات را به بازی بگیر

 

د... صد یمآنجا که ق  کند خودت بودنت را از یادت بی 

 

کند به تو بفهماند همیشه عاقل بودن آنجا که قصد یم

 هم کار درستر نیست... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

، با قدم زدن در آنجا که به تو یاد یم  کت 
 

دهد دیوانیک

زیر باران بهاری، با خندیدن با صدای بلند وسط 

خیابان، با به دنبال هم دویدن و شیطنت کردن در 

 ان پارک.... می

 

کند که یک آن به خودت آمده و اتفاق عجیب کاری یم

 !  ببیت  که دیگر خودت نیستر

 

 
 
ات یک او نشسته است! اوی   دقیقا وسط حفره زندگ

 که تا وقتر در کار نبود مانع از این یم
 
شد که روز بارای

، که خندیدن را مناسب   را برای قدم زدن انتخاب کت 

 .. ! کوچه و خیابان بدای   کت 
 

 .که دیوانیک

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

کت  یک روز بینید؟ گایه اصال فکرش را هم نیمیم

 خودت را پیش دیگری جا بگذاری...! 

 

 اما دالرا سال ها بود که خودش را جا گذاشته بود... 

 

 ...  در میان جزوه های ترم پنجم دانشکده سینمای 

 در میان نمایشنامه های تئاتر رومئو و ژولیت... 

 خیابان انقالب... در میان کافه های 

 

اصال در میان هرچه که زنجیر شده بود بتر  او و 

 رهام... 
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 کرد مغزش در حال منفجر شدن است.... حس یم

 

یک خندید...انقدر که اشک از گوشه چشم  هیسیر

هایش راه گرفت.... انقدر که نفس کم آورد و خنده 

 هایش غده شد و راه گلویش را بست.... 

 

ل سیستم پخش را از روی میر  ب ا یک دستش کنیر

 برداشت و آن را روشن کرد... 

 

رسش را در میان کوسن های مبل فرو کرد و اجازه داد 

 تا امشب با اشک هایش کیم بار غم را سبک کند... 

 

؟حالت چطوره ی  من؟  خوی 

 خی  داری ازم ی  رحم؟



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 نه نداری..... 

 

کشید و تیر یماش کرد سینهبا هق هق های  که یم

 رسش به دوران افتاده بود.... 

 

 زانوهایش را در بغل جمع کرد.... 

 

تاب در چشمانش مات دیوار رو به رو بود و ذهنش ی  

 خاطرات....از همان اولتر  دیدار تا.... 

 

 خوبه، خوبه که حالت خوبه

ون میکوبه  قلب میر 

   آرویم.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 ت  بی سمت به و گرفت دست در را شالش گوشه "

 کنار را خودش و انداخت دستر  رهام...برد رهام

  ...کشید

 

 رو درست برو فردا؟ نداری امتحان مگه نکن، دالرا -

  !بخون

 

 رستق ابرو باال انداخت 

 

  ...بلدم -

 

رهام با چشمان ریز شده نگاهش کرد و او نیشش را باز  

 کرد... 

 

  !دربیارم؟ تنهای   از رو مامانت اومدم بده -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !افتادی؟ من مامان یاد امتحانت شب قیقاد عه -

 

  ...همینه امتحان شبای اصول -

 

 رهام کیم مکث کرد و بعد با شیطنت چشمک زد... 

 

  ...بدم یاد بهت امشب از هم دیگه اصول یه بیا خب -

 

 دالرا هیت  کشید و رسش را به معنای نه تکان داد... 

 

 د: همتر  که رهام به طرفش خم شد با خنده جیغ ز 

 

  ...کنهیم اذیت منو رهام جون رعنااا -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

رهام با هول خودش را کنار کشید و در حایل که برای 

کشید از اتاق خارج دالرا با چشم و ابرو خط و نشان یم

 شد و با این کار دالرا با خنده برایش چشمیک زد..."
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 اصال خی  داری چقدر

 معرفتی   دلتنگتم

 واستم ازتمگه یح  میخ

 جز اینکه تو بایس  فقط.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 بذار رو دستت یه کن، جمع رو لباست دامن خانم -"

  ...شو متمایل من سمت به بعد آقا شونه روی

 

 زیر لب غر زد: 

 

  !اصال نخواستم عکس....اه میده دستور همش -

 

رهام نرم خندید و با رس به عکاس اشاره کرد تا برای 

را دور کمر دالرا  چند لحظه خارج شود، دستش

انداخت و او را باال کشید و کاری کرد در چشم هایش 

 نگاه کند... 

 

  ...شهیم یادگاری بعدا دیل نشو بداخالق -

 

 دالرا دستانش را دور گردن رهام انداخت و لبخند زد 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 دارم دوست من...زیاده وقت یادگاری واسه حاال -

  ...کنم ثبت ذهنم تو رو همیم با که حاال همتر  

 

 رهام با خنده گفت: 

 

 یه که ایبیچاره مهمون تا سیصد اون فکر ویل آره -

  !بکن هم رو هستر   ما منتظر غروب از پا یه لنگه

 

دالرا لب ورچید و باعث شد گوشه چشمان رهام از 

 خنده چتر  بخورد... 

 

دالرا را بوسید و مجددا عکاس را صدا  خم شد و پیشای  

 زد..." 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 هایش کوتاه لبخند زد... در میان اشک 

 

گفته بود برای یادگاری وقت زیاد است..ای کاش 

شد...ای کاش وقتشان به آن رسعت رو به همینطور یم

 رفت... اتمام نیم

 

اصال جنون همتر  نبود مگر؟ که خاطرات برایت انقدر 

 ...  پررنگ شوند که مرز بتر  خیال و حقیقت را گم کت 

 

 مگر این نبود که در 
 

عتر  نزدییک کیلومیر ها از  دلتنیک

هم فاصله داشته و به جای در آغوش کشیدنش 

... ؟!   خاطرات را بغل کت 
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 تو تنهای  دلتنگتم

 با آدما دلتنگتم

 هر مدیل که فکر کت  

 من این روزا دلتنگتم.... 

 

اش کشید تا با حرص دست روی صورت رسخ شده

 دیدش واضح شود.... 

 

ستاد و همراه با گریه داد زد....انقدر جیغ وسط خانه ای

 زد تا صدایش خفه شد و به سکسکه افتاد... 

 

با تلفیفر از غم و خشم پر حرص هر چه وسیله روی  

کنسول بود را روی زمتر  انداخت و صدای 

 امان دالرا گم شد.... شکستنشان در میان گریه های ی  



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

دستش به خرده شیشه های گلدان شکسته شده 

 ارنگش برخورد کرد و بریده شد... رنگ

 

نا خودآگاه انگشتش را به سمت دهانش برد تا از 

 دردش کم شود... 

 

 بریدن انگشتش بهانه شد تا بلند تر گریه کرد... 

 

سوخت، اما قلبش؟ داشت آتش دستش یم

 گرفت...! یم

 

موهایش را چنگ زد و کنار شیشه های شکسته شده 

 . رس خورد و روی زمتر  نشست.. 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 مثل،شکنجه ست واسم

 حسی غریبه بودنم با تو

 گرفتر چشم زیباتو.... 

 

 با صدای زنگ در با سستر از جا بلند شد... 

 

 عقربه های ساعت عدد ده را نشانه گرفته بودند... 

 

 دستمال کاغذی از میر  بیت  
 

اش را باال کشید و برگ

 برداشت و دور دستش پیچید تا خونریزی قطع شود... 

 

دانست چرا که تا همتر  ست....یمدانست چه کشیم

حاال برای بودنش اشک ریخته بود...برای بودن یا 

 نبودنش؟! 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 که روز به روز بیشیر در روح و چه یم
 
کرد با این دلتنیک

کرد و برعکس راه به عقب برگشتر   روانش نفوذ یم

 شد...؟! کمرنگ تر و محوتر یم

 

 کشید....   در یک حرکت در را باز کرد و عقب

 

داد  دیدن رهام آن هم با این حال آشفته خی  از این یم

که او نیر  همچون خودش در بد حال خرای  گیر افتاده 

 است... 

 

ی بهم ریخته و وسایل رهام نگاهش را ابتدا دور خانه

شکسته شده چرخاند و سپس روی صورت اشیک دالرا 

 ثابت ماند... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 به در تکیه داد... ی  حرف در را بست و همانجا پشت 

 

 بارون، یادم میاره چه آسون

 اون شبا توی خیابون

 حاال خایل شده جامون..... 
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 دالرا همچنان گیج و گنگ همانجا ایستاده بود... 

اشک هایش بند آمده بود اما هنوز هم سوزش را روی 

 کرد.... اش احساس یمپوست گونه

 

 کرد:   رهام تلخ خندی زد و لب باز 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 یم -
 
 نظرت به پرسیدم نفر چند از رفتنت از بعد دوی

 بگه کنه تایید یکیشون، فقط شاید که !بدیم؟ آدم من

 حق خب گفتمیم منم اونوقت !بودم بدی آدم من آره

  ....رفته که داشته

 

ی خروشان نگاهش جوشید و قطرات باز هم چشمه

 اش رس خوردند... اشک گلوله وار تا زیر چانه

 

 زد.... تمام وجودش این مرد را فریاد یم

 

ای کند قدیم به در یک ثانیه و بدون آنکه فکر اضافه

جلو برداشت و خودش را در آغوش رهام پرتاب  

 کرد.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

اش  دستانش را دور او حلقه کرد و رس بر سینه

 گذاشت... 

 

صدایش شکست و گریه های دردناکش به اوج 

 رسید... 

 

 راصال خی  داری چقد

 معرفتی   دلتنگتم

 مگه یح  میخواستم ازت

 جز اینکه تو بایس  فقط.... 

 

 افتاده 
ر
چند لحظه گذشت تا رهام بفهمد چه اتفاف

 است... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

به محض اینکه موقعیت را درک کرد دستانش را از  

د...   کنار بدنش باال آورد و محکم دالرا را در بغل فش 

 

اهنش از اشک ها ی دالرا در عرض همتر  چند ثانیه پیر

 خیس شده بود... 

 

دالرا در میان هق هق هایش تنها توانست دو جمله به 

 زبان بیاورد... 

 

 ...  دو جمله با دنیای  از خواستر  و نتوانستر 

 

 قبل خودمون برای دلم...رهام شده تنگ برات دلم -

  ....شده تنگ ماجراها این همه از

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ا رهام چشم هایش را با درد بست و حلقه دستانش ر 

 تر کرد... تنگ

 

 نزد و تنها روی موهای دالرا را بوسه باران کرد.... 
 
 حرف

 

 تو تنهای  دلتنگتم

 با آدما دلتنگتم

 هر مدیل که فکر کت  

 من این روزا دلتنگتم..... 
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

به سختر پلک هایش را از هم باز کرد و چند بار با رس 

انگشت روی چشم هایش را مالید تا کیم دیدش بهیر 

 شود اما زیاد موثر نبود... 

 

همانطور کورمال کورمال دستش را به دیوار گرفت و 

 خودش را به رسویس بهداشتر رساند... 

 

چند مشت آب رسد روی صورتش پاشید تا از سوزش 

التهاب پوست صورت و چشم هایش که در اثر گریه  و 

 های دیشب به وجود آمده بودند کم شود... 

 

خواست زد و از شدت درد دلش یمرسش نبض یم

انداخت تا بلکه از این همه رسش را جدا کرده و کنار یم

 شد...! عذاب رها یم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 سالن گذشت و تنها 
 
تلو تلو خوران از میان آشفتیک

 پایش روی خرده شیشه ها نرود... حواسش بود که 

 

خانه رساند و به رساغ قهوه ساز  خودش را به آشی  

 رفت... 

 

توانست کیم برای این اوضاع قطعا کافئتر  قهوه یم

 دردناکش موثر واقع شود... 

 

قهوه ساز را آماده کرده و روشن کرد و سپس روی 

صندیل نشست تا مبادا به خاطر رس گیجه روی زمتر  

  بیفتد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

اراده نگاهش روی نزدییک در ورودی خانه رس خورد ی  

جای  که دیشب خودش را مهمان آغوش رهام کرده 

 بود... 

 

 تلخ لبخند زد و رسش را روی میر  گذاشت... 

 

 دانست باید خوشحال باشد یا ناراحت... نیم

 

اصال خودش هم نفهمید که چگونه به آغوش رهام 

ارغوان نیر  در به پناه برده بود...قطعا حرف های 

 طغیان رسیدن احساساتش نقش داشت... 

 

اما آن چیر  که واضح و آشکار بود تنها و تنها به خود 

گشت، به اینکه هنوز هم عاشق این مرد بود دالرا بریم



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

سال پیش نتوانست  ۶توانست....همانطور که اما نیم

 بماند... 

 

 جفتشان رنگ و بوی جهنم دلش نیم
 
خواست زندگ

د! به خ  ود بگیر

 

ای خوب و دالرا دیگر قابل پیش بیت  نبود...لحظه

 ای دیگر گوشه گیر و افشده! خوشحال و لحظه
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با به خاطر آوردن اینکه دیشب چه کار کرد با آه 

ون فرستاد....   نفسش را بیر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 بزند و تنها با گریه به 
 
اجازه نداده بود رهام حرف

 را پشت رسش بسته بود...  سمت اتاق دویده و در 

 

انقدر لب گزید تا صدای گریه هایش بلند شود و بعد از 

ای رهام آشفته و نگران از خانه خارج شده چند دقیقه

و با پیچیدن صدای بسته شدن در دیگر نتوانسته بود 

ل کند و تا ساعت ها پس از رفتر  رهام  خودش را کنیر

 اشک ریخته و هق زده بود.... 

 

باعث شد از افکارش   وش شدن قهوه سازصدای خام

د؛ ماگ بزرگ را پر کرد و با شکالت کوچیک  فاصله بگیر

 مجددا به رسجایش برگشت... 

 

ی نخورده بود که تلفنش زنگ خورد، صدا از  هنوز چیر 

 رسید... میر  وسط سالن به گوش یم



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

به ناچار بلند شده و به آن جا رفت اما با دیدن نام 

ه پوزخند زد و به عقب نقش بسته روی صفح

 برگشت... 

 

همتر  هم مانده بود که در این اوضاع درهم و برهم 

 با رامتر  رس و کله بزند!  بخواهد 

 

هنوز چند قدیم از تلفن فاصله نگرفته بود که صدای 

 بوق های گوشخرایس  درست از زیر پنجره بلند شد... 

 

 یک دستش را روی قلبش گذاشت و از جا پرید... 

 

روی ساعتر نشست که یک ظهر را نشانه   نگاهش

 گرفته بود 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 زیر لب غرید: 

 

  !انداخته؟ راه صدا و رس ظهری رس احمقیه کدوم اه -

 

ون بکشد  خواست به سمت پنجره برود و رسگ به بیر

ش را تغییر داد و با حرص  اما با زنگ دوباره تلفن مسیر

د...   آیکون سی   رنگ را فش 

 

؟ یح   -
 

 مییک
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 صدای خندان رامتر  بیشیر حرصش را درآورد... 

 

 و پایتر   بیاین دیدنیم افتخار مادمازل، بخیر  ظهرتون -

تون حضور از رو ما   !کنید؟ مند بهره سی  

 

متعجب از گفته های رامتر  به سمت پنجره پا تند  

 کرد... 

 

 کرد! دید را نیر  باور نیمتصویری که با چشم هایش یم

 

 خواست؟ جا چه یمرامتر  این

 

 با خشم غرید: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

؟یم کار یح   اینجا شدی؟ دیوونه -   !کت 

 

 رامتر  با کنایه جواب داد: 

 

 هکر ترس از یا استار سوپر خانم رفته یادت قرارمون -

  !پروندی؟ ویندوز کال

 

، زی  یم حرف خییل -  رو گشادت دهن کن باور رامتر 

  !شهنیم بد ببندی یکم

 

ای تغییر نکرد و رامتر  ذرهبرخالف تصورش لحن 

 همچنان خونشد بود... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  خوش از بابا ای -
ر
 خاله نکن استفاده سو من اخالف

 به فقط شهر رس این اومدم شهر رس اون از ببتر   ریزه،

  ....تو خاطر

 

 اش چندش وار جمع شد و زیر لب زمزمه کرد: قیافه

 

  !عمت جان آره -

 

 رامتر  بلند خندید 

 

 زد، داد بهش رو مارال وقتر  خدا که رو من عمه یه -

  !....نکن ارادت عرض بهش دیگه حداقل تو

 

  خوای؟یم یح   -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 بریم نبود قرار مگه !گرفتر  هم آلزایمر خداروشکر -

 کیای   محسن به خواستیمنیم مگه فخر؟ دفیر 

  کنه؟یم امضا اشتبایه داد قرار داره بفهمونیم

 

 ای کرد و با کف دست روی پوف کالفه
 
اش  پیشای

 کوبید 

 

  ...بود رفته یادم آخ -

 

اصال دوست نداشت با رامتر  قدم از قدم بردارد اما 

شد حق فخر را  باید قبل از اینکه بیشیر از این دیر یم

 گذاشت... کف دستش یم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

در دل خودش را لعنت کرد که چرا دیشب از او کمک 

 خواسته است... 

 

  نه؟ یا باالخره میای -

 

  ....میام -

 

 این را گفت و تلفن را قطع کرد... 

 

ای متفکر ایستاد اما چون هیچ راه دیگری به چند ثانیه

کرد کالفه به سمت اتاق رفت تا ذهنش خطور نیم

 لباس هایش را عوض کند... 

 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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ای به سمت رامتر  از وقتر سوار ماشتر  شده بود ثانیه

ون از   پنجره بود... برنگشته و تنها نگاهش به بیر

 

هر چه رامتر  سیع کرد با خنده و شویح  فضا را عوض  

 کند اما موفق نشد...دالرا دلخور بود... 

 

دلخور، ناراحت، تهدید شده و آسیب پذیر....همه و 

کرد تا در رفتارهایش همه این احساس ها کاری یم

 رسدرگریم و عصبانیت را بروز دهد... 

 

باید از رامتر  ناراحت فهمید چرا البته خودش هم نیم

ای بود که بیست و چهار ساعت  باشد، رامتر  غریبه

 از آشنای  
 گذشت...! شان نیمکامل نیر 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 اصال چرا رامتر  انقدر در افکارش پررنگ شده بود؟! 

 

از دیشب تا به االن از هر دری که به ذهنش وارد 

رسید...رهام و شد رس آخر مسیر به دو نفر یمیم

 !  رامتر 

 

رایش دست نیافتت  و حشت شده بود و دیگری ییک ب

 عالمت سوال و مجهول! 

 

ناخودآگاه کیم رسش را برگرداند و زیر چشیم به رامتر  

 نگاه کرد.... 

 

بیت  قلیم و خوش تراش، چشم های  کشیده و خمار و 

 ای.... موهای خوش حالت قهوه



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ی را نسبت به او کنار بگذارد  اگر قرار بود جبهه گیر

که هیچ عیب و ایراد ظاهری نداشت و با اینکه الحق  

دانست قد بلند کرد اما یماو را بابا لنگ دراز خطاب یم

و هیکیل که معلوم بود سال ها برایش وقت رصف  

 هاست! کرده آرزو و خواسته خییل

 

  !نه؟ بگذری، من جذاب قیافه از توی  نیم -

 

انه رامتر  رسی    ع رسش را باال گرفت  و کیم با لحن مچ گیر

 هول کرد.... 

 

ی تمسخر خودش را از تک و تا نینداخت، تک خنده

ی کرد و پشت چشیم نازک کرد...   آمیر 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 در ویل جان دراز نداری که اینو قطعا...قیافه هه -

بق داری نفس به اعتماد عوض
َ
بق ط

َ
  !ط

 

د و پشت چراغ قرمز  رامتر  پایش را روی ترمز فش 

 مدل باالی  در سم
ت چپشان توقف کرد ایستاد، ماشتر 

در حایل که پنج دخیر با صدای آهنگ زیاد مشغول 

 ورجه و وورجه کردن و خوشگذرای  بودند... 

 

ی که  تا دالرا خواست به آنها نگاه نکند صدای دخیر

 روی صندیل جلو نشسته بود بلند شد: 

 

 !سلطان باشیم هم دور بزن زنگ...شمارمه -
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ی که راننده بود به محض سی   چشمیک زده و دخیر 

د و با رسعت رفتند...   شدن چراغ پایش را روی گاز فش 

 

 دهانش از تعجب باز شد... 

 

وزمندانه ابرو باال انداخت و با نیش باز گفت:   رامتر  پیر

 

 رو من جذابیت باز حاال !رسید غیب از شاهد بفرما -

 گ نشسته من کنار که اوی   نفهمیدن حتر ...کن انکار

  !...هست

 

اش را جمع  سیع کرد بهت و تعجب نشسته در چهره

 بتر  ابروهایش داد... 
 
 کند و جای آن را به اخم کمرنیک

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 ای گفت: بدون هیچ مالحظه

 

 از فقط تو کمه، تختشون سه دو تو عتر   هم اونا -

ی دور ری زهله جلو از دلی 
َ
 کردن تحمل حقیقتا ...ب

 اعصاب بودن مخ رو و دماغ گنده از حجم این

  ...خوادیم فوالدی

 

 رامتر  بیخیال خندید و راهنما زد تا میدان را دور بزند 

 

 نسبت من به رو خودت اخالقای چرا آوردی کم -

  میدی؟

 

با حرص دست هایش را مشت کرد و رنگ صورتش به  

 کبودی رفت... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دوست داشت دست انداخته و رامتر  را خفه  

یش قابل درک کند...این حجم از خونشدی او برا

 نبود...! 

 

کرد که انگار نه انگار دیشب چه رامتر  جوری رفتار یم

حرف های  بینشان رد و بدل شده و او چقدر مخالِف 

 رسسخِت بودن و ماندن دالرا در جمعشان بود! 

 

هوا لپ دالرا را  در یک حرکت دست انداخت و ی  

 کشید 

 

  !سمه پوستت واسه نخور حرص جان -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ار خودش را کنار کشیده و به در چسباند، دالرا با انزج

چند باری با پشت دست روی صورتش کشید که این 

 حرکتش از چشم های رامتر  دور نماند... 

 

  حرف دیگه کلمه یه -
 
 !تو و دونمیم من بزی

 

 رامتر  لب گزید تا مجددا نخندد... 

 

  باشه باشه -
 
  ...نیست حرف

 

اقت نیاورده و با ای سکوت کرد اما باالخره طچند ثانیه

 چشمیک به سمت دالرا برگشت 

 

  !ریزه خاله من نفع به هیچ یک فعال البته -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  برات دارم -

 

دالرا چشم و ابرو آمد و رامتر  مشتاقانه رس تکان داد و 

 او را تایید کرد 

 

 !باش داشته -
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ی که  رامتر  ماشتر  را کنار کشید و هر دو نگایه به دفیر

 سش را از مارال گرفته بودند انداختند... آدر 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ه در برود دودل  قبل از اینکه دستش به سمت دستگیر

 شد و به سمت رامتر  برگشت.... 

 

 دلیل رهام با دوستیت کنم؟ اعتماد بهت باید چرا -

 که االن اصال ...بایس   اعتمادی قابل فرد که شهنیم

 نقشه و بازی سیاه اینا همه معلوم کجا از کنمیم فکر

 دست که هم فخر با توعه، عمه دخیر  مارال نباشه؟

 خب من، رساغ فرستادیش که هم تو کرده، ییک به

ا یشی اینجا   !....نمیاد در جور چیر 

 

رامتر  که انتظارش را داشت باالخره این حرف را از 

 دالرا بشنود با آرامش لب زد: 

 

 چیر   همه بس از اصال !جوره چیر   همه برعکس اتفاقا -

 درکش تونهنیم فندقیت مغز که واضحه و رستد

  ...کنه



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 دالرا چپ چپ نگاه کرد و رامتر  ادامه داد: 

 

ل همه که شهری تو ریزه، خاله -
َ
ن راه ش   میر

 
 که اوی

ه راه راست  بس از دم،یم حق بهت !خندنیم بهش میر

 باید دیگه که دادن خوردت به کلک و دوز روزا این

 همتر   درستش اگه حتر  بخندی، یح   همه به هم

  ....باشه

 

دالرا به سختر نگاهش را از نیمرخ جدی رامتر  گرفت و 

به رو به رو دوخت...حرف های رامتر  رس و ته 

زد و گایه دیگر انقدر نداشت گایه به در بیخیایل یم

دانست کدام رامتر  را باید باور کند شد که نیمجدی یم

 و در ذهنش حک کند...! 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  نمیاد بهت زدن حرف منطفر  -

 

  !دونمیم -

 

 دالرا در را باز کرد، قبل از پیاده شدن رامتر  گفت: 

 

 نمون باال -

 

 گیج رس جایش متوقف شد 

 

  چرا؟ -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 بعد و بزن فخر به رو حرفت ببیننت، که بیا فقط -

، توی برگرد ه اینطوری ماشتر   زنمیم حرف من....بهیر

  ...باهاشون

 

  ما؟ با بیاد هک کنهیم قبول محسن نظرت به -

 

  ...باشه خداشم از -

 

 با لبخند دندان نمای  اضافه کرد 

 

 مستقیم کردم هماهنگ هم وکیل با االن از منکه -

 کنیم تموم رو کار و پیشش بریم

 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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د و وقتر  رامتر  چندباری دکمه های آسانسور را فش 

رود به سمت دالرا دید که همچنان کاری از پیش نیم

 رگشت و شانه هایش را باال انداخت.... ب

 

ای از جایش بلند شد و به سمت پله دالرا با پوف کالفه

های مارپیج دفیر فخر رفت؛ رامتر  نیر  تعلل نکرده و 

 پشت رسش به راه افتاد.... 

 

به پشت در اتاق که رسیدند هر دو ایستادند؛ دالرا 

ز ابتدا نفس عمیفر کشید و سیع کرد جمله های  که ا

قبل در ذهن خود برای این دیدار گلچتر  کرده بود را 

 مرتب کند... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ه در وارد شدند، سالن مربیع   با پایتر  کشیدن دستگیر

کوچک با دکور قرمز و مشیک خایل از وجود هر آدیم 

 بود.... 

 

رامتر  جلوتر از دالرا به سمت در نیمه باز اتاق فخر 

  رفت و کم کم صداها برایشان واضح تر شد... 

 

  ...کیای   جناب باشه پربرکت جفتمون برای که انشاال -

 

ای را به دالرا از الی در دید که فخر خودکار و برگه

 دست کیای  داد... 

 

  شما به تقدیم این -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

قبل از هرگونه امضای  رامتر  در را با شتاب باز کرد و از 

برخورد پر رس و صدایش به دیوار هر دو از جا 

 پریدند... 

 

از صورت فخر پرید و کیای  با تعجب رس جایش  رنگ

 ایستاد و رو به دالرا لب زد: 

 

یف هم شما کردمنیم فکر ...مشتاق خانوم -  تش 

  !بیارین

 

دالرا جلوتر رفته و پوزخندی زد در حایل که فخر را 

داد برگه های قرار داد را از روی میر  مخاطبش قرار یم

د؛ حق با مارال بود برداشت و نگاه کوتایه به آن ها کر 

 پای رقم باالی  در میان بود....! 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 و پست آدم چه بفهمم که نداشتتر   رو انتظارش -

 برای دارید من رسم و اسم با که که هستتر   رذیل

  دوزین؟یم کیسه خودتون

 

 کیای  با بهت نگاهش را بتر  فخر و دالرا چرخاند... 

 

نیم رفک...خوندین کور دیگه رو ایندفعه بگم باید -

یم فکر اشتباه خب نه؟ بده لوتون مارال کردین

 که قائلن ارزش کش برای جای   تا آدما...کردین

ام و ارزش الیق طرفشون  جز شما تو من و باشه احیر

 چیر   طلب جاه و طماع و حسود دروغگو، آدم یه

 !دونست قدر رو اون بشه که بینمنیم ایدیگه
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

دانست ای  را از نظر گذراند نیمزیر چشیم محسن کی

کرد قرار است با مردی جا چرا تا پیش از این فکر یم

افتاده و سن باال صحبت کند اما این مردی که رو به 

آمد بیشیر از یس و سه، رویش ایستاده بود به نظر نیم

فت این چنیت   اش چهار سال سن داشته باشد و پیش 

 ن تقدیر بود.... در کار آن هم با این سن و سال شایا

 

 کیای  گیج لب زد: 

 

ه؟ چه اینجا -   !خی 

 

 بزند رامتر  پیش دستر کرد 
 
 قبل از اینکه فخر حرف

 

، جناب دمیم توضیح براتون من -   !نباشید نگران کیای 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 با تمسخر به فخر نگاه کرد 

 

؟...آقا حاج نیستید نگران که شما -   !هستتر 

 

ه بود بیشیر ماندن را دالرا طبق قویل که به رامتر  داد

در آنجا جایز نداست، سوئیچ  که رامتر  قبل از ورود 

د و با   به دفیر در دستش گذاشته بود را محکم فش 

لبخند مصنوغ رو به آنها روز خویس  گفت و از اتاق 

 خارج شد... 

 

 امیدوار بود رامتر  بتواند از پسشان بربیاید...! 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

نشسته و عصت  شد که در ماشتر  حدود نیم ساعتر یم

داد....به محض باز شدن در راننده با پایش را تکان یم

 هول به سمت رامتر  برگشت 

 

  !شد؟ حل -

 

 رامتر  با خوشحایل رس باال گرفت 

 

 نشد کار من حضور در اصال !شد حل که معلومه -

  ...نداره

 

 در رابطه با این حجم از 
 
اینبار دالرا سیع کرد حرف

 نزند... اعتماد به نفس رامتر  

 

  شه؟یم یح   االن خب -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

یم رو داد قرار و وکیل دفیر  ریمیم بشه؟ خوادیم یح   -

  ....بندیم

 

کوتاه چشمک زد و حتر  گرفتر  سوئیچ از دست دالرا  

 گفت: 

 

یت   باید بعدش -   ...بدینا شیر

 

 دالرا همچنان ناباور بود... 

 

؟ جدی -
 
  حل؟ مایل مشکل یعت   مییک

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

، دیگه آره -  رو ما وقتر  فخر ندیدی خودت مگه دخیر

 مارال کردنیم فکر پرید؟ روش و رنگ جوری چه دید

  بقیه پیش حناش دیگه...بده لوش بخواد
 
 ...نداره رنیک

 

رامتر  که در روشن کردن ماشتر  تعلل کرد دالرا  

 کنجکاوانه لب زد: 

 

  !دیگه بریم کن روشن وایسادی؟ چرا خب -

 

 االنم ، رمیم باهاش خودم کردم رایص   رو کیای   نه -

نم زنگ  بعدا برو من ماشتر   با تو...اونجا بیاد رهام میر 

مشیم ازت   ...گیر

 

  باشم؟ من نیست الزم -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 ....باشه کمیر  جنجالش و جار نبایس   کنم فکر -
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 دالرا رس تکان داد و رامتر  در را باز کرد تا پیاده شود... 

 

از جایش تکان خورد دالرا به محض اینکه رامتر  کیم 

خود را بلند کرد تا از رس این صندیل به روی صندیل 

 راننده برود... 

 

 اما با توقف یکباره رامتر  محکم به او برخورد کرد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ب دیده اش گرفت و  با آخ کوتایه دستش را به بیت  رص 

 کنار آمد... 

 

 رامتر  بلند خندید و با تاسف رس تکان داد: 

 

  ...بزن دور شو پیاده خب اومدنه؟ جای اینجا آخه -

 

 اش را ماساژ داد و چپ چپ نگاه کرد دالرا بیت  

 

  !کت  یم ترمز یهو دونستمیم چه من -

 

رامتر  مجددا خندید و انگار که یادش آمده باشد برای 

ی توقف کرد گفت:   چه چیر 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

یه برو داری دوست اگه راستر  -  اوناهم قطعا...خیر

 هم رَسی یه شن،یم خوشحال هشد حل مشکل بشنون

 یم ها بچه به
 
 میایم هم ما بعدش....اینطوری زی

  ...پیشتون

 

این را گفت و پیاده شد...دالرا ناباور کیم رسش را خم  

 کرد... 

 

رامتر  برایش عتر  معادله چند مجهویل غیر قابل حیل 

آمد بخش  از آن را شناخته شده به بود که تا یم

 شد! ی دیگر سورپرایز یمحساب بیاورد از یک جا

 

؟ -   رامتر 

 

  بله؟ -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 یا کنم باور تونمیم رو بودنت خوب این دونمنیم -

  ...نه

 

حس کرد رنگ نگاه رامتر  عوض شد...کیم سکوت کرد 

 و با تلخ خندی جواب داد: 

 

ه...ریزه خاله نکن باور -  فکر که عویص   آدم همون بهیر

 خوب من....داری نگه ذهنت تو رو هستم کت  یم

  !داره رو خودش دردرسای من بودن خوب نیستم،

 

و در مقابل چشمان متعجب دالرا در ماشتر  را بست و 

 دور شد.... 

 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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رهام منتظر نماند تا رامتر  حرف هایش را تمام کند و 

 کرده و به طرف ماشتر  
زودتر از او از وکیل خداحافظ 

 رفت... 

 

 شیشه را پایتر  داد تا از سمت راننده نشست و کیم

 حال و هوای نفس های سنگینش کیم بهیر شود.... 

 

کرد.... دیشب همه چیر  انقدر هنوز هم باور نیم

 رسی    ع پیش رفت که فرصت تحلیل را از او گرفت...! 

 

دیدن حال آشفته دالرا و بعد از آن حرکتر که حدس 

زد از شور فوران احساسات انجام داده باشد تمام یم

 اش را به هم ریخته بود.... دالت ذهت  معا



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

از بس رامتر  زیر گوشش خوانده بود که رفتر  دالرا 

دلییل جز نداشتر  عشق و عالقه در آن رابطه نداشته  

 شد.... که خودش نیر  کم کم داشت باورش یم

 

به خصوص که رفتارهای عجیب دالرا و پس زدن های  

 کرد...! گاهش این حس را نیر  به او القا یمگاه و ی  

 

اما اتفاقات دیشب گیجش کرده بود....دالرا هم او را 

خواند اما دلیل دوست داشت، این را از نگاهش یم

 فهمید.... اینهمه دوری را نیم

 

تنها یک قدم بینشان فاصله بود ویل گویا قرار نبود این 

 یک قدم پر شده و رسیدی  در کار باشد! 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

با این اوضاع ی  رس اگر شش سال پیش نشده بود حاال 

 و سامان احتمالش نزدیک به صفر بود.... 

 

با باز و بسته شدن دری شاگرد از افکارش خارج شده و 

 دستش را از لبه پنجره برداشت... 

 

 با خوشحایل پوشه آی  رنگ را باال گرفت و
در   رامتر 

 زد گفت: حایل که چشمانش برق یم

 

 پایتر   و باال کیل ماه پنج این بودی، نگران چقدر ببتر   -

 که حیف آخ....شد تموم اینطوری تهش ویل زدیم

  ....ندیدی رو فخر رفته روی و رنگ و نبودی

 

 همچون رامتر  نشان دهد 
ر
رهام بدون اینکه اشتیاف

 استارت زده و ماشتر  را حرکت داد 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 !نبودم نگران -
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 ت: رامتر  بیخیال شانه باال انداخت و با تمسخر گف

 

ای پای گذاشتر  رو نگرانیت بس از خب آره -  دیگه چیر 

  !کردی فراموش رو تر مهم موضوعات کل به که

 

 رهام زیر چشیم نگایه کرد و با پوزخندی لب زد: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 به اینکه بدون دوستم ترین نزدیک باید چرا مثال آره -

 شدن نزدیک برای کنه وسیله رو عمش دخیر  بگه من

  !دیگه؟ کس به

 

همچنان خونشد بود و سیع کرد با لحت  به دور  رامتر  

 از عصبانیت حرف بزند: 

 

ه -
َ
ه ا

َ
  !خانومتون دالرا این لقه دهن چه ا

 

رهام با اخم های در هم گره خورده کوتاه نگاهش کرد 

 و مجددا نگاهش را به خیابان دوخت 

 

  خواستر یم گ...ندارم شویح   باهات رامتر   -
 
 مارال بیک

  !عمته؟ دخیر 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  چه -
ر
  داره؟ فرف

 

  !میگم دارم که داره فرق البد -

 

رامتر  خم شد و تا خواست دستگاه پخش را روشن کند 

 اش شد... دست رهام روی دستش نشست و مانع

 

ای کرد و دست به سینه روی به ناچار پوف کالفه

 صندیل نشست... 

 

 گفت: 
 
 با ی  حوصلیک

 

 و باشه اونجا مارال بود قرار چون !واضحه دلیلش -

  ...بده من به رو دالرا کارای لحظه به لحظه گزارش



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  بشه؟ یح   که -

 

 رو جلوش بتونه مارال که برگرده، نزنه رسش به که -

ه   ....بگیر

 

 رهام آرام و با تمسخر خندید 

 

  !کردی اینکار واسه مناست   انتخاب عجب -

 

رامتر  چند ثانیه سکوت کرده و بعد در حایل که 

 اخم چتر  خورده بود گفت:  اش از پیشای  

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 ....نبود مناست   گزینه مارال توعه، با حق باشه -

 جا هر و خودشه منفعت دنبال چقدر نبود حواسم

 زودتر اگه !میاد سمت اون به باشه بیشیر  پولش که

 اینکه نه گرفتمیم رو اومدنشون جلوی دادیم خی   بهم

  ...کردن کار یح   بفهمم فرودگاه رسنیم وقتر 

 

  !کرد؟یم دوا تو از دردی چه دالرا نیومدِن  -

 

ه اش با حریص آشکار از اینهمه سوال و جواب نگاه خیر

 را از رهام برنداشت و صدایش کیم اوج گرفت 

 

 گیچ   به رو خودت داری دوست یا گیچ   واقعا -

؟  روزت و حال به نگاه...برات َسمه دخیر  این !بزی 

 گند برگشتنش اب یهو بش   بیخیالش اومدی تا....بکن

 !...یح   همه به زد



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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  ....برگشت کارش خاطر به -

 

اینبار نتوانست مانع خندیدنش شود....حسای  که 

 خندید با تاسف گفت: 

 

 نه کارش !دادی رو جوابت خودت دیگه، همتر   -

 براش تو نزن، گول رو خودت من، داداش بفهم ....تو

  ...رفتنیم اصال بودی اگه....نیستر  مهم

 

 زد تا از رس راهش  
ر
 جلوی  بوف

رهام کالفه برای ماشتر 

 کنار برود و در همان حال گفت: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ..رفته چرا بدونم باید من -

 

؟ ازش جوای   چه دنبال -  وقت خییل رو جوابش هستر

  ....پیاما همون تو گفته، پیش

 

  !بودن الیک پیاما اون -

 

 با تمام ی  رحیم جواب داد: 
 رامتر 

 

م - نیم گفت بود، واضح !نبودن الیک هم اصال...نخیر

 گفت ....کردمیم فکر اشتباه ندارم، دوست خوامت،

 این !...بمونم کنارت در تونمنیم من ویل خوی   تو

؟ یعت    ببوسش و بخون رو رابطه این فاتحه یعت   یح 

  ....کنار بذار



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 از رو حرکاتش و رفتارا تک تک من بودم، باهاش من -

  ...داشته دلیل رفتنش مطمئنم برم،

 

 انحنای لبان رامتر  با پوزخند باال آمد: 

 

م - ، راست تو که گیر
 
یم امتحان باید رو رایه چه مییک

 کار بذار نزنم، روش توی گفتر  نکردی؟ که کردی

 باشه حمایته باشه، رفاقته باشه، اعتماده هم، با کنیم

  بلکه
 
 تخابان رو دیگه راه نداد؛ جواب...بزنه حرف

 یادش خاطره پشت خاطره زدی، روش توی کردی،

  !شد؟ یح  ...کردی رسدی آوردی،

 

رهام کالفه یک دستش را از آرنج لبه پنجره قرار داد و 

 دستش در موهایش چنگ شد.... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ای اضافه  پوزخند رامتر  عمیق تر شده و با تک خنده

 کرد: 

 

  چون سادست، هم خییل...نگفت آهان -
 
 برای حرف

  !دارهن گفتر  

 

 رهام با کف دست روی فرمان کوبید و غرید: 

 

  !دیگه ببند دهنتو رامتر   -

 

 اینهمه منه تقصیر  اصال شم؛یم الل من باشه باشه، -

 دالرا اینم تو این ...دراومدم تو باالخواه همیشه سال

 حرکت گ ببتر   بشتر   رفت، و کرد ولت که جانت



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  وسط این ....کنه تکرار بازم رو قبلش
 
 همش که اوی

به   ...بدبخت توی   خورهیم رص 

 

رهام به یکباره راهنما زده و ماشتر  را به گوشه خیابان 

 برد... 

 

 رامتر  سوایل نگاهش کرد... 

 

؟یم رفاقت داری -  دالرا دست از من خاطر به کت 

  شکاری؟

 

 گفت: 
 
 رامتر  کوتاه خندید و با مسخرگ

 

 دارم شخیص خصومت پس آره، که معلومه -

 !ش؟باها



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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ون فرستاد و سیع کرد آرامشش را  رهام نفسش را بیر

 حفظ کند 

 

یم اذیتش بیشیر  تو رفتار...نباش اینجوری خب -

 افکار نگران مشکالت اینهمه بتر   خوادنیم دلم...کنه

 یم...باشم هم گذرهیم رسش از که ایاحمقانه
 
 که دوی

  !بار دو اونم داره، هم سابقه

 

 نگار گوش رامتر  بدهکار نبود... اما ا

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

او قسم خورده بود تا به هر نحوی شده چشم های 

رهام را باز کند، از نظرش وقتر قرار نبود رسانجایم 

برای این رابطه باشد ادامه دادن آن حتر به عنوان یک 

 دوستر ساده هم اشتباه بود... 

 

لب هایش را با زبان تر کرد و با جدیت به چشم های 

 نگاه کرد رهام 

 

 باهاش که گرفتر  تصمیم روانت و روح قیمت به -

 کشیدن عذاب برای بود کیم زمان سال ۶ !بیای؟ کنار

 وقت چند بعد کردی فکر گذشته؟ به زدن چنگ و

؟ احساست خرج که مونهیم واست انرژی دیگه  !کت 

  طعم و مزه توی  یم دیگه
 
 رو خوشبختر  و زندگ

؟  بچش 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 کردن اونم یه لحظه به خودت میای یم
 

بیت  که زندگ

 
ر
ی از احساسات برات باف اینطوری و نصفه و نیمه چیر 

 !  نذاشته که خرج کش بکت 

 

ی نگفت و با حایل گرفته رسش را روی فرمان   رهام چیر 

 گذاشت.... 

 

ای سکوت رامتر  زیر لب نچ   بعد از حدود یک دقیقه

کرد و باز هم کوتاه آمد تا مثل دیشب دعوایشان باال 

د... ن  گیر

 

محکم به رس شانه رهام زد و وقتر او از درد با خشم 

 رس باال گرفت نیشش را باز کرد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 خودم روش منم باشما گفته ویل....حاال خب خییل -

  !دارم رو

 

 رهام تلخ خندید: 

 

ی از خرابیر  رو قضیه فقط بکن کت  یم کاری هر -  چیر 

  ...بفهمم رو دلیل اون باید من...نکن هست که

 

  حرفیه؟ بازم...داداشم حله -

 

 لبخند رهام واقیع تر شد و ماشتر  را روشن کرد... 

 

قبل از اینکه راه بیفتد رامتر  با دست به خیابای  دیگر 

 اشاره کرد 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ...اونوری برو ....کن صی   -

 

  !چرا؟ -

 

یه بریم -   !خیر

 

 ابروهای رهام باال پرید 

 

  ...نیست وقتش االن -

 

 بچه اون تکلیف باید زودتر !وقتشه االن قااتفا چرا -

، مشخص رو  که هم مایل مشکل خداروشکر کت 

  !...نشده دردرس تا بفرستیش باید زودتر...حله



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ش را به سمت  حق با رامتر  بود، مخالفتر نکرد و مسیر

یه تغییر داد....   خیر

 

 

  137_پارت#

 

با نفس عمیفر که کشید بوی خاک باران خورده را به 

 سمت ریه هایش هدایت کرد... 

 

قطرات نم نم باران باعث شده بود تا بچه ها هر کدام 

 به رسعت به داخل بیایند... 

 

با باز شدن در از پنجره چشم برداشت و به عقب 

 برگشت... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

بست حیدری رساسیمه در حایل که چیر خیسش را یم

 وارد اتاق شد و از همانجا گفت: 

 

 بارون...کردم دیر خوامیم عذر مشتاق خانم سالم -

  !بود موقیع بد

 

وی  لبخند زد و دست هایش را از جیب 
دالرا با خورس 

 اش خارج کرد بارای  

 

  ...اومدم زده رس من حرفیه، چه این نه سالم، -

 

 حیدری رس تکان داد و به رسعت به سمت میر  رفت 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ی -   خوردین؟ چیر 

 

اشت و قبل از دالرا نه آرایم گفت و حیدری تلفن را برد

 تماس رو به دالرا گفت: 

 

  ...خواینیم اگه ایدیگه چیر   یا کیک؟ و چای -

 

 دالرا کیم جلوتر آمد و به آرایم روی مبل نشست 

 

  ممنون کافیه، کیک و چای همون -

 

حیدری بعد از اینکه تلفن را قطع کرد میر  را دور زد و 

 رو به روی دالرا نشست... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 ق پرسید با کنجکاوی و اشتیا

 

 یح   که نشدم متوجه تلفن پشت از خوب واقعیتش -

  شده؟ حل چیر   همه االن یعت  ...گفتتر  

 

 دالرا چشم هایش رایک بار باز و بسته کرد و گفت: 

 

 آخر تا که داشت قانوی   کار رسی یه...تقریبا آره -

 به که مدت این نباشید؛ نگران دیگه...تمومه امروز

ان گذشت سخت هم ها بچه و شما  کنیمیم جی 

  ...حتما

 

ای که به در خورد مانع از جواب دادن حیدری تقه

شد...با بفرماییدی که گفت در باز شده و مردی همراه 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

با سیت  حاوی چای و کیک به داخل آمد و آن را روی 

 میر  گذاشت و خارج شد... 
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حیدری لیوان چای و ظرف کیک را مقابل دالرا قرار 

 ... داد 

 

 دالرا زیر لب کوتاه تشکر کرد و او ادامه داد: 

 

 سختیش واقع در...مشتاق خانوم نزنتر   رو حرف این -

ل دنبال که بود شما برای بیشیر   بودین موقعیت کنیر

ی ها بچه این که وگرنه   ...نشدن متوجه چیر 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دالرا در رس فکر کرد تنها سختر این ماجرا برای رهام 

خی  تر از این بچه ها نزدیک بود وگرنه خودش هم ی  

 به پنج ماه را در آرامش خاطر گذرانده بود! 

 

در حایل که تنها نییم از کیک و چای را خورده بود از 

 جایش بلند شد و گفت: 

 

 فقط من این، از بیشیر  نشم مزاحمتون دیگه خب -

 رس دادخواه آقای خود بزنم، ها بچه به رس یه اومدم

  باهاتون اچیر   بقیه و مایل مسائل
 

،یم هماهنیک  من کت  

  ...نیستم جریان در زیاد

 

حیدری نیر  به تبع از دالرا از جایش بلند شد اما به 

 جای بدرقه او به سمت کشوی میر  رفت 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  ....بدین اجازه لحظه یه -

 

خواست را از درون  دالرا منتظر ماند تا حیدری آنچه یم

 کشو پیدا کند... 

 

در مقابلش قرار گرفت؛ چیک که ای بعد برگه چک ثانیه

خودش آن روز که با عماد به اینجا آمده بودند کشیده 

 بود! 

 

ابروهایش از تعجب باال رفت و برای اطمینان چک را 

از دست حیدری گرفت و جزئیاتش را نگاه کرد، همان 

 چک بود... 

 

ی ذهت  و مشکالت مختلف  که در یط  از شدت درگیر

مده بود حتر متوجه نشده این چند روز برایش پیش آ



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

بود که هیچ پیامیک از طرف بانک مبت  بر برداشتر  این 

مبلغ از حسابش نداشته و حاال داشت کم کم یادش 

 آمد... یم

 

 با گیچ  رس باال گرفت و لب زد: 

 

دینش چرا...نشده پاس چک که نشدم متوجه من -  نی 

  !بانک؟

 

 حیدری شانه باال انداخت و گفت: 

 

  ...دارین خی   خودتون کردم فکر من -

 

ه صورت  دالرا چشم هایش ریز شد و موشکافانه خیر

 حیدری شد 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  باشم؟ داشته خی   باید یح   از ببخشید -

 

  ...ویل کنم پاس رو چک خواستم روز اون فردای من -

 

؟ ویل -   !یح 

 

 حیدری نفش گرفت و ادامه حرفش را با تردید زد: 

 

 ...ندادن اجازه دادخواه آقای -
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 چشم های دالرا از تعجب گرد شد 

 

  !نذاشت؟ رهام -

 

 حیدری کوتاه رس تکان داد 

 

 حساب به کردن واریز رو مبلیع   یه خودشون بله -

یه  منم بدم؛ پسش بهتون بعدا رو چک این گفتر   و خیر

 االن که جریانتر   در خودتون حتما که کردم فکر

  ...داره یرادیا دونستمیم اگه وگرنه گفتم،

 

دالرا با اینکه بهت زده و گیج شده بود اما نگذاشت تا 

 از این متوجه ی  اطالغ
اش شود و چک حیدری بیشیر

 گفت: 
 

 را در دستانش مشت کرد و با لبخند ساختیک

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  ...کردین درستر  کار شما نیست، ای مسئله نه -

 

حیدری با رضایت لبخند زد و دالرا با خداحافظ   

 از اتاق خارج شد... کوتایه 

 

قدم های آرامش را به سمت اتاق بچه ها برداشت در 

حایل که دور رسش چندین عالمت سوال ظاهر شده 

 چرخید... بود و یم

 

دهد اما آن شب رهام گفته بود که این پول را پس یم

کرد بخواهد جلوی پاس شدن چک را فکرش را هم نیم

د...!   بگیر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ن کار رهام به هیچ وجه به اخم هایش در هم رفت؛ ای

مذاقش خوش نیامده بود، یعت  دالرا را در حد کمک  

 دید؟ کردن هم نیم

 

خواست تمام مشکالت را خودش رس و چرا همیشه یم

 سامان دهد؟! 

 

نگاهش معطوف به قدم هایش بود که با برخورد به 

جسم سفتر آیح  گفت و تعادلش را حفظ کرد تا 

 نیفتد... 

 

رد شاید به دیوار خورده باشد؛ با یک لحظه فکر ک

خشم عقب آمد و رس بلند کرد و در کمال تعجب 

 نگاهش قفل چشم های پر شیطنت رامتر  شد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ای کشید و یک دستش را به  پر حرص پوف کالفه

 کمرش زد 

 

؟یم کار یح   اینجا تو -   !کت 

 

 زیر لب غرید: 

 

 جلوی یه میاد بدش پونه از مار...شدیما گرفتاری -

 !...شهیم سی    شلونه در

 

 ی  خیال به رس شانه دالرا زد 
 رامتر 

 

  !ریزه؟ خاله پونه من و ماری تو االن -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ب دست رامتر  را از رس شانه اش پایتر  دالرا با رص 

 انداخت و غرید: 

 

  !نزن دست من به -

 

 رامتر  یک تای ابرویش باال پرید و پوزخند زد 

 

  !...منو نزن حاال باشه باشه -

 

؟یم یح   اینجا نگفتر  -   !کت 

 

 هم ما و برو تو گفتم خودم که رفته یادت کنم فکر -

 اینجارو تکلیف اومدیم رهام با هم االن !میایم

ی ماه چند این پرونده باالخره که کنیم مشخص  درگیر

 ...بشه حل



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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اش فرو ریخت؛ بعد با شنیدن نام رهام قلبش در سینه

ب به هیچ وجه توان رویاروی  با او را از اتفاق دیش

 نداشت... 

 

پس به اولتر  گزینه ای که به ذهنش رسید چنگ زد و  

 گفت: 

 

 داشتم فقط، ببینم رو ها بچه اومدم من باشه، آهان -

  رفتمیم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دستش را در کیفش چرخاند و سوئیچ را به طرف 

 رامتر  گرفت 

 

  ...پارکه در جلوی ماشینت -

 

 : جهت اطمینان گفت

 

 بندازی رو مشکالتش نیای وقت یه سالمه و صحیح -

  !من گردن

 

با این حرف رامتر  بلند خندید و سوئیچ را از دست 

 دالرا گرفت 

 

  !پایک اتهام از در، جلوی دیدم نه -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

دالرا پشت چشیم نازک کرد و خواست برود که بند  

 کیفش اسیر دست رامتر  شد... 

 

 یه وقت همه این دبع عجله؟ اینهمه با حاال کجا -

یت   ما به نیست قرار بستتر   توپ قرارداد   !بدین؟ شیر

 

ون کشید...   کالفه کیف را از دست رامتر  بیر

اصال موقعیت خوی  را برای جشن گرفتر  انتخاب 

 نکرده بود! 

 

 شانه باال انداخت و گفت: 

 

  ...بگیر  رهام از خب -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 رامتر  نچ  کرد و چشمک زد 

 

 کافه دارم دوستر  یه من تازه...باهم جفتتون نه -

  ...داره

 

 گویس  را از جیبش خارج کرد و ادامه داد: 

 

 کنه خایل رو اونجا باهاش کنمیم هماهنگ االن -

 بده خی   ارغوان و عماد به هم تو باشیم؛ راحت

  ...بیان

 

 دالرا با دهان باز به رامتر  نگاه کرد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

امتر  قطعا مگر دیوانه بودن چه گونه بود؟! از نظرش ر 

ل رفتار های  دیوانه بود...دیوانه ای که حتر کنیر

 خودش را نیر  در دست نداشت... 

 

یک لحظه رس جنگ و دشمت  با او داشت و لحظه ای 

گرفت تا همراه با دالرا در جشن و دیگر تصمیم یم

 مهمای  و خنده و شویح  بگذراند... 

 

  !توش رهیم مگس ریزه خاله ببند رو دهنت -

 

 پ نگاهش کرد چپ چ

 

  ...چیل و خل واقعا تو -

 

 رامتر  بلند تر خندید 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ...بشنایس رو من تا مونده هنوز که گفتم -

 

 هم االن بشناسمت، ندارم ای عالقه متاسفم خب -

  ...خونه برم خوامیم

 

این را گفت و روی پاشنه پا چرخید تا زودتر خارج 

چشم ای با رهام خواست ثانیهشود، اصال دلش نیم

در چشم شود چرا که مطمت   بود با گندی که دیشب 

زد و با بروز دادن عجیب و غریب احساساتش حسای   

 کار خرای  کرده است... 

 

خواست با اینکه با شنیدن حرف های حیدری دلش یم

پر از سوال ی  جواب بود اما   دلیل کار رهام را بداند و

اکنون موقعیت را برای حرف زدن با او مناسب 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دید.... نه تا وقتر که زمان برای فرامویس  به  نیم

 کمکشان بیاید...! 

 

هنوز دو قدم بیشیر برنداشته بود که صدای کودکانه 

 رس جایش متوقفش کرد 
ر
 پر ذوف

 

  !دیل خاله وای -

 

ای کشید و بر بخت بدش لعنت زیر لب آه کالفه

 فرستاد... 
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

اش نشاند و به سمت رهبا این حال لبخند را روی چه

 دانست متعلق به ساراست برگشت.... صدای  که یم

 

کرد سارا بود؛ آن تنها کش که او را خاله دیل صدا یم

هم به خاطر اینکه یکبار شنیده بود که رهام او را دیل 

 صدا کرده و از آن به بعد ورد زبانش شده بود.... 

 

  !چطوری؟ عزیزم، سالم -

 

را در آغوش دالرا انداخت و سپس  سارا کوتاه خودش

عقب کشید، با کنجکاوی به رامتر  نگاه کرد و با لحن  

 اش پرسید کودکانه

 

  جدیده؟ عموی -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

شلیک خنده رامتر  به هوا بلند شد و دالرا با آنکه سیع  

د اما نتوانست و ریز خندید....   کرد جلوی خود را بگیر

 

و رو به سارا ردیف دندان هایش را به نمایش گذاشت 

 دالرا گفت: 

 

  !خاله؟ بود دار خنده حرفم -

 

 دالرا دستر به موهای خرگویس  سارا کشید و لب زد: 

 

  ....جون خاله نه -

 

و بعد با چشم و ابرو به رامتر  اشاره کرد تا خندیدنش را 

 تمام کند... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

رامتر  جلو آمده و یک دستش را به سمت سارا دراز  

 کرد 

 

  ...کوچولو سالم -

 

 ارا با رستفر جواب داد س

 

  !نیستم کوچولو من -

 

 یک تای ابروی رامتر  باال پرید 

 

 !بزرگ خانم ببخشید بله اوه -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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سارا با تردید ابتدا نگایه به دالرا انداخت و بعد دست 

اش باز در دست رامتر  گذاشت و کم کم اخم از چهره

 شد... 

 

ی را به خ اطر آورده باشد ، ناگهان انگار که چیر 

ایص  به سمت دالرا برگشت و گفت:   اعیر

 

  !میای؟ رهام عمو با بعد دفعه نگفتر  مگه خاله -

 

تا دالرا خواست جواب سارا را بدهد رامتر  به طور 

 آشکار ایش  گفت و با قیافه جمع شده زیر لب غرید: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ن خواهاشو خاطر این و رهام مردشور -  همه که بی 

  !هست جا

 

الرا از تعجب باز ماند و سارا هیت  کشید و با دهان د 

 صدای ناباور رو به دالرا گفت: 

 

  !بد فحش یه -

 

گردن کوچکش را باال آورد و کیم به قد و قامت رامتر  

 نگاه کرد و مجددا با لب های ورچیده شده گفت: 

 

  آوردیش؟ چرا ادبه،ی   جدیده عمو این دیل خاله -

 

های گرد شده به سارا نگاه  رامتر  با این حرف با چشم 

 و دالرا با خنده رو به روی سارا نشست...  کرد



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ایط چندان هم بدش نیامده  واقعیتش از این رس 

توانست از پس رامتر  بربیاید بود...خودش که نیم

 گرفت! الاقل سارا انتقامش را یم

 

 چشمیک به رامتر  زد و رو به سارا گفت: 

 

یم ظاهر جا همه خودش جون، خاله نیاوردمش من -

  !شه

 

 سارا با ترس به رامتر  نگاه کرد... 

 

 !روحه؟ یعت   -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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 دالرا بدجنس رس تکان داد: 

 

  !جورای   یه آره -

 

رامتر  دست هایش مشت شد و با حرص از الی دندان 

 اش گفت: های چفت شده

 

  !ریزه خاله کشمتیم -

 

 دالرا دستش را در هوا تکان داد 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  ...دراز لنگ بابا بیاد باد بذار کنار برو -

 

 این را گفت و همراه با سارا هر دو ریز خندیدند... 

 

د و بلند تر سارا نتوانست جلوی خنده اش را بگیر

 خندید و اشک ازگوشه چشمش جاری شد... 

 

رامتر  با دیدن این صحنه کم کم حرص خوردن را کنار  

 گذاشت و ناخودآگاه لبخند زد... 

 

آرایم جلو آمد و لپ سارا را کشید و با این کارش سارا  به

 خود را از خجالت توی آغوش دالرا انداخت... 

 

ای به گونه سارا زد و او را رو به روی دالرا بوسه

 خودش نگه داشت و بازوهایش را در دست گرفت: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 راهرو؟ وسط کت  یم کار یح   نگفتر  جون خاله خب -

؟ دتخو  اتاق تو االن نباید شما   بایس 

 

  !جون ستاره پیش برم خواستمیم -

 

شد که در ستاره را خوب به یاد داشت، چند مایه یم

کرد و از وقتر آمده بود تمام بچه ها اینجا کار یم

توانسته بودند بعد از مدت ها با کش غیر از دالرا و 

ند و صمییم شوند...   رهام انس بگیر

 

آمد و ن یمبودن ستاره در اینجا خییل به کارشا

توانست حضور کمرنگ خودشان در میان بچه ها را یم

ان کند...   جی 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

با ستاره وقتر آشنا شده بود که یکبار بچه ها را برای  

گردش به پارک برده بودند، با اینکه خودش مجبور 

شده بود در ماشتر  بشیند و کار را به دست پرسنل 

د اما هنگایم که ییک از آن ها از ت یه بسی  اب افتاد و خیر

پایش زخیم شد نتوانست باز هم ماندن را جایز بداند 

 و جلوتر رفت... 

 

آن زمان ستاره را دید که زودتر از خودش جلو آمد و به 

آن بچه کمک کرد و وقتر فهمید که ستاره دانشجوی 

رشته پرستاری است و به خاطر مرییص  مادرش و 

ا در گردد از او خواست تمشکالت مایل دنبال کار یم

یه مشغول شود و ستاره با کمال میل پذیرفت....   خیر
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 از فکر ستاره خارج شد و رو به سارا پرسید: 

 

  خاله؟ چرا -

 

سارا دست هایش را در هم قفل کرد و تای  به خودش 

 داد 

 

  ...داشتم سوال خب -

 

رامتر  نزدیکیر آمد و آرام موهای خرگویس  سارا را کشید 

 : و گفت

 

  اونوقت؟ سوایل چه اوه -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 برق شیطنت در چشم های سارا درخشید 

 

  !نمیگم شما به -

 

دالرا بلند خندید و برای قیافه وا رفته رامتر  ابرو باال 

 انداخت.... 

 

 به سمت سارا برگشت... 

 

  !بدم رو جوابت تا قشنگم بگو من به -

 

رخاند سارا دو دل چند بار نگاهش را بتر  دالرا و رامتر  چ

 و در آخر با تردید سوالش را به زبان آورد 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 رو ها بچه که دوننیم کجا از لکالک...خاله اووم -

  !بدن؟ بابا و مامان کدوم به باید

 

 آب دهان رامتر  در گلویش پرید و به رسفه افتاد... 

 

  !عمو؟ میارن لکا لک هارو بچه گفته گ !!!!جانم؟ -

 

 سارا شانه باال انداخت 

 

  !عماد عمو -

 

دالرا با خنده آرام رسش را به دو طرف تکان داد و در 

کرد حایل که در دل عماد را به خاطر کارهایش لعنت یم

 از جایش بلند شد... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 رامتر  در جواب سارا نیشخندی زد و گفت: 

 

 خودشون واسه هم ییک فردا امروز اتفاقا عمو آره -

  !میارن

 

ن ذوق بچگانه به باال پرید سارا ی  خی  از همه جا با هما

 و دست هایش را به هم کوباند 

 

 !کنه؟ بازی ما با میارینش بعد واقعا؟ -
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 به طرف رامتر  برگشت 
 

 دالرا با اخم ساختیک

 

  !نکن اذیت رو بچه رامتر   -

 

 سارا باز هم با کنجکاوی سوالش را تکرار کرد 

 

، خاله خب -   فهمن؟یم کجا از نگفتر

 

دالرا کالفه کیم این پا و آن پا کرد و پشیمان از اینکه 

سد به رامتر  نگایه  چرا از سارا خواست تا سوالش را بی 

 انداخت... 

 

رامتر  با خنده دستش را به نشانه تسلیم باال گرفت و 

 کرد... این یعت  که خود دالرا باید موضوع را جمع یم



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ...جون خاله نمیارن لکا لک رو ها بچه -

 

  میارن؟ کیا پس خب -

 

نفش گرفت تا پاسخ مناست  پیدا کند اما زودتر از 

اینکه او به حرف بیاید صدای بهار از پشت رسشان 

 بلند شد... 

 

 نکت   عرویس تا کت   عرویس باید سارا بهت که گفتم -

  !بیاری توی  نیم بچه

 

بهار جلو آمد و بعد از اینکه به دالرا و رامتر  سالم کرد  

 ر سارا ایستاد... کنا

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 سارا با قیافه جمع شده گفت: 

 

  چرا؟ آخه -

 

  ...کنه بوست باشه ییک باید چون -

 

و با دست های کوچکش به لب هایش اشاره کرد و  

 گفت: 

 

  اینجا از -

 

 دالرا زیر لب با بهت زمزمه کرد: 

 

  !شدن تا دو حاال بود کم ییک خدا یا -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 ا چپ چپ نگاهش کرد... رامتر  پفر زیر خنده زد و دالر 

 

به چشم غره دالرا توجیه نکرد و با خنده رو به دو 

 بچه گفت: 

 

  !!!!کنه؟ کار یح  بله؟ -

 

 بهار بیخیال حرفش را تکرار کرد 

 

  ...دیگه کنه بوس -

 

رامتر  دستر در موهایش کشید و گوشه چشمانش از 

 خنده جمع شد 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 بیشیر  سن سال دو و یس با من از اینا استغفرهللا -

 !دارن اطالعات
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دالرا به سمت هر دو رفت و یک دستش را روی شانه 

 سارا و دیگری را روی شانه بهار گذاشت... 

 

 نفر دو باید اول بگم، جوری چه ببینید...ها بچه نه -

  ...کت    ازدواج

 

 بهار رس باال گرفت: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  خب؟ -

 

ی که به دالرا کیم ِمن و ِمن کرد و سپس اولتر   چیر 

 ذهنش رسید را به زبان آورد: 

 

  ...بده بچه بهشون که خوانیم خدا از بعد خب -

 

 رامتر  بشکت  زد و با نیش باز اضافه کرد 

 

،یم ثبت رو سفارششون نماز یسجاده رس آره -  کت  

ه هم خدا
ُ
  ....خونشون در فرستهیم بعد ماه ن

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دند و دالرا بچه ها با چشمان گرد شده به رامتر  نگاه کر 

 ای کرد و گفت: تک خنده

 

  !کافیه رامتر   -

 

  ...همینه توضیحش راه تنها دیگه، میگم راست واال -

 

 بزنند صدای ظریف 
 
قبل از اینکه بچه ها مجددا حرف

انه رسید ای که از سمت دیگر راهرو به گوش یمدخیر

 بلند شد: 

 

 اومدین اتاقاتون از چرا....اینجایتر   شما ها بچه -

ون؟   ...نقاشیتونه کالس تایم االن بیر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ستاره در حایل که به خاطر گشتر  دنبال بچه ها نفس 

زد نزدیک آن ها شد به محض دیدن دالرا نفس یم

لبخند زد و سیع کرد ریتم نفس کشیدنش را منظم کند 

 و به حرف بیاید 

 

  !رو شما ندیدم ببخشید ...سالم عه -

 

وی  جواب داد: دالرا نیر  لبخند محوی زد و با 
 خورس 

 

؟ جان ستاره سالم -   شدن؟ بهیر  مادر خوی 

 

ن خداروشکر آره ممنون -   شما کمکای لطف به بهیر

 

؟ خودت خداروشکر، خب -  که ما وروجکای این خوی 

؟نیم اذیتت   کت  



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

با این حرف بهار و سارا با گونه های گل افتاده نزدیک 

به او  ستاره شدند و هر کدام از سمتر خودشان را 

 چسباندند... 

 

ستاره با محبت هر دو را در آغوش گرفت و رو به دالرا  

 گفت: 

 

 خییل واقعا !گذرهیم عایل که ها بچه کنار در -

 و شما از هریح   کنم، کار اینجا تونستم که خوشحالم

  ...کمه کنم تشکر دادخواه آقای

 

 خودت انقدر ماشاال نکردیم کاری که ما نه عایل؛ چه -

 ....شدن عاشقت همه ها بچه که مایه و خوب

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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با رد و بدل شدن این حرف ها بتر  ستاره و دالرا، رامتر  

 نگایه به ستاره کرد و جلو آمد... 

 

ه بود و چهره معصویم  او هم همچون دالرا ریزه میر 

 داشت... 

 

 دستانش را در پشت رس قفل کرد و با لبخند گفت: 

 

  !پس مای  ش جان ستاره عه -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

شناخت کیم در خودش جمع ستاره که رامتر  را نیم

 شد و کوتاه سالم داد... 

 

  ...بله سالم -

 

 نزد...یم
 
دانست دالرا چشم و ابرو آمد تا رامتر  حرف

ای است و حریف ستاره دخیر خجالتر و زبان بسته

 رامتر  نخواهد شد... 

 

 اما رامتر  خونشد ادامه داد: 

 

 انتخاب ایبرازنده اسم چه هخانواد حقیقتا -

 رو من درخششتون اومدین دور از اصال...کردن

  ..گرفت

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ی بگوید و رامتر   ستاره از شدت تعجب نتوانست چیر 

 چریح  دور ستاره زد و ادامه داد: 

 

 تخصصم من گرچه نیست، بد هم ستاره خوبه نه -

 کنار هم ستاره با ویل ایناست ماه و مهتاب کار تو

 اینجوریه؛ شخصیتم یعت   دوستم، همه با کال ....میام

  !گرمم خون

 

 دالرا کیم اخم کرد و سارا با تعجب گفت: 

 

  !شن؟یم دوست هم ستاره و ماه  با آدما مگه عمو -

 

 رامتر  کوتاه خندید 

 

  !شنیم دوست هم خورشید با جون عمو آره -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 به سمت ستاره برگشت 

 

  جان؟ ستاره چندین شما -

 

 امتر  را نگاه کرد و قدیم به عقب برداشت ستاره گنگ ر 

 

  ....نشدم متوجه ببخشید -

 

وع به توضیح   رامتر  دستش را در هوا تکان داد و رس 

 کرد 

 

 چیه؟ تحصیلیتون رشته سالتونه؟ چند اینه منظورم -

  ...بگینا داشتتر   دوست اگه البته



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ستاره دوست داشت زودتر از آنجا به همراه بچه ها 

 خاطر حضور دالرا مجبور به پاسخ شد برود اما به 

 

 ...خونمیم پرستاری سالمه، بیست من آهان -

 

 رامتر  یک دستش را زیر چانه زد و متفکر گفت: 

 

  خونید؟یم کودک پرستاری هوم -

 

  ...پرستاری کال نه -

 

  دارین؟ خی   مچه بچه نرخ از...خوب چه بله -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دالرا  چشم های ستاره بیشیر گرد شد و یک لحظه به

ی رس  نگاه کرد تا بلکه ببیند او از حرف های رامتر  چیر 

 آورد یا نه.... در یم

 

اما دالرا بدتر از ستاره منتظر بود تا رامتر  حرف هایش 

 را تکمیل کند... 
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؟ از -   یح 

 

 رامتر  با نیش باز جواب داد: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 روز هر ۰۹۱۲ بگه براتون جونم....ندارین خی   آهان -

 اینکه فقط میاد، دنیا به *۳ ۲۲ بچه تا ۵۴۷ دنیا توی

 روشن بعد به ۶ ساعت خاموشن ظهرها از بعد

  !...میشن

 

 بزنند و  
 
هر دو دخیر از شدت بهت نتوانستند حرف

 کش که سکوت را شکست بهار بود 

 

  عمو؟ شنیم خاموش و روشن هم ها بچه مگه -

 

کم داشت از اش گرفته بود و هم کم  دالرا که هم خنده

 شد به سمت ستاره برگشت دست رامتر  شایک یم

 

  اتاق؟ تو برین ها بچه با شهیم جون ستاره -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ستاره از خدا خواسته رس تکان داد و دست بچه ها را  

گرفت تا بروند، لحظه آخر سارا به عقب برگشت و 

 دستر تکان داد 

 

 عجیب عموی خداحافظ...دیل خاله خداحافظ -

  !غریب

 

  هم دست تکان داد و بلند گفت: رامتر  

 

  !فضول های بچه خداحافظتون -

 

با دور شدن ستاره و بچه ها از دیدشان دالرا دست به  

 کمر به سمت رامتر  برگشت 

 

  کاراست؟ این جای اینجا رامتر   -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 رامتر  پشت چشم نازک کرد 

 

ه -
َ
 استعدادام کجا من پس رهایم، از بدتر که هم تو ا

  کنم؟ شکوفا باید رو

 

؟ مخ تو استعداد -   !زی 

 

 تند تند و با نیش باز رس تکان داد 

 

  !باشه دستت کار قلق باید مهمه خییل -

 

 کشید و کیفش را روی دوشش تنظیم کرد 
 
 دالرا پوف

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  !ندیدم تو دست رو پرروی   تو -

 

  !ایمپرورده دست بانو نفرما یه -

 

  هستم؟ پرو من -

 

رامتر  زبانش نیش مار شد و نفهمید چه شد که باز هم 

 زهرش را در جانش ریخت.... 

 

ه که کش قطعا -  نگاه رو رسش پشت و سال پنج میر

 و کرده یح   که انگار نه انگار گردهیم بر بعد و کنهنیم

  !میاد حساب به پروی   آدم افتاده اتفاقای   چه

 

بغض به گلویش چنگ زد و نفس هایش از حرص 

 سنگتر  شد... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ر چشم های رامتر  زل زد و قدیم به سمتش با نفرت د

 برداشت 

 

یم فکر یه که بگو رو احمق منی  !زی   بهم حال خییل -

 نیم رو رفتارات گایه فقط و آدیم کنم
 
ل توی  کت   کنیر

 دیگران تمسخر و تحقیر  خرابه، ذاتت کال تو....نه ویل

  !وجودته نشدی   جدا بخش

 

رش فرو رامتر  پوزخند زد و دست در جیب های شلوا

 برد 

 

  ...کنمنیم انکارش من -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دالرا کیم نگاهش کرد و بعد ترجیح داد سکوت کند، با 

تاسف رس تکان داد و روی پاشنه پا چرخید تا زودتر از 

 آن جا خارج شود... 

 

  کجا؟ -

 

رامتر  این را گفت و رو به روی دالرا پرید؛ با خشم 

 رامتر  را کنار زد... 

 

  ...نیفته تو به نگاهم که جا هر -

 

تا خواست به سمت در خرویح  برود صدای رهام و 

 
 

حیدری از همان سمت بلند شد، با عصبانیت و کالفیک

پایش را روی زمتر  کوباند و در حایل که زیر لب به 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

اه یم گفت با رسعت هر چه بیشیر به رامتر  بد و بیر

 سمت پله های طبقه باال دوید... 
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حیدری واضح تر شد و کیم بعد صدای  صدای رهام و 

 رامتر  هم به آن ها اضافه شد... 

 

 از باالی پله ها کیم خم شد و پایتر  را نگاه کرد... 

 

درست زیر پله ها بودند، نگاه رامتر  باال آمد و کوتاه 

 ای نکرد... رویش نشست اما چشم گرفت و اشاره

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 با بغض عقب آمد و به نرده ها تکیه زد... 

 

ه دنبال چرای  برای رفتار رامتر  بود کمیر به هر چ

 رسید... جواب یم

 

شد همیشه خوب و خوش اخالق باشد؟ چرا چرا نیم

 داد؟! در بدترین موقعیت همه چیر  را به باد یم

 

 اصال رامتر  به یکباره از کجا رس و کله
 
اش وسط زندگ

 پیچ در پیچ دالرا پیدا شد... 

 

ز اینکه همیشه مانند توپ کرد و اهیچ چیر  را درک نیم

به و اصابت اطرافیان قرار یم گرفت  فوتبال مورد رص 

 کالفه و آزرده بود... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

نفسش آه شد و در دل دعا کرد الاقل بعد از این جریان 

 از حضورش در اینجا به رهام نزند... 
 
 حرف

 

ایظ نبود که بتواند با رهام حرف  االن در رس 

حرف ها و فکر و  بزند...هنوز هم تاثیر گریه ها،

خیاالت دیشب را در تک تک رفتارهایش احساس 

 کرد... یم

 

دیشب کار خرای  کرده بود و نباید بار دیگر آن را تکرار 

 کرد... یم

 

 ی  اراده نگایه به اتاق انتهای راهرو انداخت... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

د و ی   توجه باشد اما حش سیع کرد از آن چشم بگیر

آن سمت قدم  کرد تا بهته وجودش وادارش یم

 بردارد... 

 

هنوز دو قدم بیشیر برنداشته بود که رس جا ایستاد و با 

 دستان مشت شده به خودش نهیب زد: 

 

 فکر به نباید فعال گرفتاری اینهمه وسط دالرا نه -

  !ببینش نرو...بایس   بچه اون آوردن

 

کشمکش بتر  عقل و احساسش باعث شد تا به دیوار 

 ند... ای بشیتکیه زده و گوشه

 

ماند تا رهام و رامتر  بروند و در باید همینجا منتظر یم

 ماند تا کش او را نبیند! این حتر  امیدوار یم



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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دقایفر را در آن جا نشست و برای اینکه ذهنش آرام 

د، سیگاری از کیف خارج کرد و کنج لبش   بگیر

 گذاشت... 

 

ن باال نخواهد دانست حاال حاالها کش گذرش به اییم

 افتاد... 

 

با این وجود سیع کرد زودتر سیگار را بکشد و خاموش  

 کند تا بوی حاصل از آن زیاد در راهرو نپیچد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

نزدیک به تمام شدن سیگار بود که صدای  از نزدیک 

 پله ها بلند شد... 

 

  اونجاست؟ کش -

 

با شنیدن صدای خانم سهرای  به رسعت از جا پرید، ته 

د و از سوختر  ماند ه سیگار را در کف دستش فش 

 اش جمع شد... پوست کف دستش قیافه

 

 زیر لب غرید: 

 

ه -
َ
  ...اومدنه وقت چه االن بهت لعنت ا

 

قبل از اینکه سهرای  نزدیکش شود دستمایل که در 

ون کشید و انتهای سیگار که حاال  جیبش داشت را بیر



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

جیبش  خاموش شده بود را در آن قرار داد و درون

 انداخت... 

 

مطمت   بود زودتر از آن عکس العمل نشان داده که 

 سهرای  بخواهد متوجه شود.... 

 

ی درون کیفش را خارج کرده و  به پشت برگشت و اسی 

 روی لباس هایش زد... 

 

چند باری کف دستش را فوت کرد و سیع کرد نسبت 

توجه باشد و به طرف سهرای  برگشت به سوزشش ی  

 الم داد... و آرام س

 

؟ مشتاق خانم عه -   اومدین؟ گ ، سالم شمایتر 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 لبخند مصنوغ زد: 

 

 ببینم رو ها بچه اومدم شه،یم ایدقیقه چند یه -

 ...رفتمیم داشتم دیگه
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سهرای  رس تکان داد و پوشه های درون دستش را به 

 دست دیگرش داد... 

 

ی...کردین کاری خوب -   ین؟خورد چیر 

 

 به دفیر کارش اشاره کرد... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  داخل؟ بریم خواینیم -

 

دالرا سیع کرد همچنان آرامشش را حفظ کند و نسبت 

 تفاوت باشد... به درد دستش ی  

 

اصال حال و حوصله این را نداشت که گالیه های 

 سهرای  از بچه ها را بشنود... 

 

  ...ممنون شده رصف نه -

 

ری بزند صدای گریه های تا سهرای  خواست حرف دیگ

ای که دالرا تا همتر  لحظه سیع داشت نسبت به بچه

 اعتنا باشد به گوش رسید... آن ی  

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 سهرای  عصت  ابرو در هم کشید و ناله کرد: 

 

 دیگه منم کنه؛یم گریه همش که هم بچه این بابا ای -

  ...ندارم اعصاب گذشته ازم ست  

 

سمت اتاق  ببخشید کوتایه گفت و تا خواست به

 برود صدای زنگ تلفن از دفیر کارش بلند شد... 

 

 مستاصل نگایه بتر  دو اتاق انداخت و ایستاد... 

 

 دالرا که این وضعیت را دید لب زد: 

 

م من -   ...بدین جواب رو تلفن شما بچه، پیش میر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

سهرای  گل از گلش گفت و با تشکر کوتایه به رساغ 

 تلفن رفت... 

 

 سهرای  
دالرا ابتدا به سمت آب رسد کن پا تند   با رفتر 

 کرد و دستش را زیر آب گرفت... 

 

 خنیک آب نفسش را بند آورد... 

 

با درد چشمانش را بست و قطره اشیک از الی پلک 

 اش نشست... هایش رس خورد و روی گونه

 

 کالفه پا کوباند و غرید: 

 

  ...شدم گرفتاری چه خدایا -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

نار زد و به کف دست با پشت دست اشک سمج را ک

 قرمز و ملتهبش نگاه کرد... 

 

چند باری توی هوا تکانش داد تا سوزشش قطع شود و 

 با بلند شدن مجدد گریه بچه به سمت اتاق دوید... 
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 به آرایم در اتاق را هل داد و جلوتر رفت... 

 

جغجغه را از روی میر  برداشت و به سمت تخت 

 رفت... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ک  را در آغوش گرفت و اسباب بازی را رو به دخیر

 رویش تکان داد تا ساکت شود... 

 

وع به گریه کرد... لحظه  ای ساکت شده و مجددا رس 

 

چشمش را در اتاق چرخاند و شیشه شیر نصفه را کنار 

 تخت دید... 

 

اش و حس ولریم که به کف با دست زدن به بدنه

کردن   دستش منتقل شد فهمید زمان زیادی از درست

شیر نگذشته و حتما سهرای  بدون آنکه شیر را کامل به 

 بچه بدهد به رساغ کار خودش رفته... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

بچه را روی دست راستش خواباند و شیشه شیر را با 

 دست چپ به سمت دهانش هدایت کرد... 

 

  شیشه شیر توی درست حدس یم
زد چرا که با گذاشتر

وع به مکیدن رس پالستییک آن و  دهانش با ولع رس 

 خوردن شیر کرد... 

 

لبخندی زد و به چشمان درشت دخیر نگاه کرد که 

ه به صورت دالرا مانده بود...   خیر

 

 به خودش جرئت داده و به حرف آمد... 

 

  ...جونم رونیا سالم -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

بچه آرام خندید و پاهایش را با شتاب تکان داد و به 

 باال آورد... 

 

 رج شود... با این کار شیشه شیر از دهانش خا

 

لبخند دالرا عمیق تر شد و پشت دست های کوچک 

 رونیا را بوسید... 

 

  !داری؟ دوست اسمتو -

 

بچه باز هم دست و پا زد و دل دالرا برایش ضعف 

 رفت... 

 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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مجددا شیشه را به سمت دهانش برد تا ته مانده شیر 

اومت  را نیر  بخورد اما اینبار نسبت به خوردن شیر مق

 کرد و رسش را برگرداند... 

 

داد که سیر شده و ورجه وورجه هایش نشان از این یم

 خواست... حاال دلش بازی یم

 

به آرایم او را روی تخت برگرداند، صندیل را جلو کشید 

 و تا نزدیک تخت برد... 

 

ابتدا به سمت در رفت و آن را بست و برگشت و روی 

 صندیل نشست... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

باری برایش شکلک در آورد و از دیدن با دست چند 

ک ته دلش غنج رفت...  هایخنده  دلی  دخیر

 

 نفش گرفت و به حرف آمد: 

 

 با و کنم بغلت االن همتر   خوادیم دلم چقدر دوی  یم -

  ...تا دو خودمون فقط بریم؟ هم

 

 جغجغه را باالی رس رونیا گرفت و آرام تکان داد... 

 

غه با شوق به دنبالش چشمان بچه با هر حرکت جغج

 رفت... یم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 بیخیال بشم، چیر   همه بیخیال خوادیم دلم دیگه -

 رسانجام، ی   های بدو بدو این یهمه آدما، کار،

  ....گذشته بیخیال

 

رونیا دست انداخت و با خنده انگشت دالرا را چنگ 

 زده و محکم گرفت... 

 

 دالرا تلخ خندید و ادامه داد: 

 

ان شه،نیم فراموش گذشته ....شهنیم ویل -  هم جی 

  ...شهنیم

 

با پشت دست روی گونه بچه کشید و آن را نوازش  

 کرد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

نیم !پیش راه نه دارم پس راه نه کوچولو، کردم گیر  -

 گرفتار من مشکالت بتر   و بیای هم تو خوام

 ...راحته خیالم هستر  که اینجا...بش  
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اش کنار نازک بچه را از پیشای  با دست موهای نرم و 

 زد... 

 

 دلم به مهرت چرا دارم، دوست انقدر چرا دونمنیم -

 قراره میگه بهم حش یه ویل نشسته، بد انقدر

نیم فکر اینطوری تو...بخوره گره هم به ما رسنوشت

؟   کت 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 روی صورت رونیا چرخید... 
 
 نگاهش با مهربای

 

ه سهرای  است به با صدای باز شدن در به هوای اینک

عقب برگشت اما با دیدن رهام شوک زده از جایش 

 بلند شد... 

 

ابروهای رهام باال پرید و گنگ دالرا را نگاه کرد و این به 

ی از حضور دالرا در اینجا  معنای آن بود که رامتر  چیر 

 به زبان نیاورده بود... 

 

اش امروز معلوم بود که شانس قرار نبود به در خانه

چرا که اگر اینطور بود تا االن رهام و رامتر  رفته  بیاید 

کرد و باالخره بودند و به جای رهام سهرای  در را باز یم

 توانست از اینجا خارج شود... یم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

رهام قدیم به داخل برداشت و در را پشت رسش 

 بست... 

 

؟ هم تو -   اینجای 

 

رهام به تخت نزدیک شد تا به بچه نگایه بیندازد 

را خودش را کیم کنار کشید و رسش را پایتر  دال  و

 انداخت... 

 

نگاه کردن در چشم های رهام و پاسخ سواالتش را 

 دید... خواست که در خود نیمدادن جرئتر یم

 

 رس ها بچه به خواستم...اومدم رامتر   ماشتر   با آره -

ه رو ماشینش بیاد اون تا بزنم   ...بگیر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ی رامتر   چرا پس جدا؟ عه -   فت؟نگ چیر 

 

 ناخودآگاه پوزخند بر لبانش نقش بست... 

 

خواست بگوید کدام کار رامتر  واضح و آشکار است که 

 اش باشد اما سکوت کرد... این ییک دویم

 

به ای روی گونه بچه زد و به حرف رهام به آرایم رص 

 آمد... 

 

 !خانم؟ رونیا طوری چه -
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ه نیمرخ رهام شد...  دالرا با تعجب رس باال گرفت و   خیر

 

 رهام از حس سنگیت  نگاهش به سمت چپ برگشت 

 

؟یم نگاه اونجوری چرا -   کت 

 

 صادقانه جواب داد 

 

  ...بایس   اسم این موافق کردمنیم فکر -

 

 رهام کوتاه به بچه نگاه کرد و تلخ خندید 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 بچه هزاران چه و بچه این روی چه اسم این گذاشتر   -

ی دیگه   ...دیل کنهنیم عوض رو چیر 

 

قدیم جلو برداشت و با گرفتر  و باال آوردن چانه دالرا 

 او را وادار کرد تا در چشم هایش نگاه کند... 

 

 نفش گرفت و ادامه داد: 

 

 به رو قلبیش های خواسته زور به تونهنیم آدم -

 قلب وقتای   یه....طرفست دو یح   همه بزنه، گره کش

نیم احدی هیچ که خورنیم گره هم به جوری یه آدما

 های تصمیم تک تک بعدش کنه، بازش تونه

کشون  بشن هم دور اگه حتر  که نشونه یه شهیم مشیر

  تونن؟یم...کت    فراموش همو تونننیم اونا یاد به باز

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 اش از بغض لرزید و خودش را کنار کشید... دالرا چانه

 

 جان نالید: خسته و ی  

 

 دیگه من رهام؟ کش  نیم دست وضعیت این یح   از -

  این درد به
 
  ...خورمنیم زندگ

 

 نیشخند زد: 

 

  از -
 
 هر اینکه از گرفته، رو دورمون که نکبتر  زندگ

 تا کردیمیم عادت بهش داشتیم جفتمون بود گندی

نیم اینکه از ...گرفتیم قرار هم روی به رو بازم اینکه

  !...رو برگشتنت نه و رفتنت نه بفهمت، تونم

 

  ...همتر   برگشتم کارم خاطر به من....من -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ی یه زبونت چرا -   دیگه؟ چیر   یه چشمات و گهیم چیر 

 

 دالرا نگاه دزدید و با برداشتر  کیفش به سمت در رفت 

 

  ...بریم نیست، وقتش االن رهام نکن اذیت -

 

 رهام از ی  اعتنای  دالرا حرصش گرفت و با اخم غرید: 

 

  ...کن صی   -

 

حرفش گوش نداده و راه خودش را در پیش   دالرا به

گرفت اما قبل از اینکه بتواند از در خارج شود رهام 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دستش را با شتاب کشید و کاری کرد تا او محکم به 

 دیوار برخورد کند... 
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 از شدت درد آخ کوتایه از بتر  لبانش خارج شد.... 

 

را  دست رهام بیشیر دور بازویش حلقه شد و آن

د...   فش 

 

 دالرا نگاهش را دزدید و با بغض نالید: 

 

؟ ولم شهیم -   کت 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 اش غرید رهام از الی دندان های به هم چفت شده

 

  یا -
 
  ...یا شده یح   مییک

 

اش را تمام کند دالرا با خشم قبل از اینکه بتواند جمله

 رس باال گرفت.... 

 

به و او  ای به تخت سینه رهام زد با دست آزادش رص 

 که انتظارش را نداشت کیم به عقب حرکت کرد... 

 

اش را به صورت رهام دوخت و با نگاه دلخور و عصت  

ل شده  ای غرید: صدای کنیر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 کار همه خوای؟یم منطق و دلیل من از فقط چرا -

 انگار کت  یم رفتار جوری یه دقیقه؟ و درست تو های

  پس از که سالم پنج بچه یه
 
 چرا...یامبرنم خودم زندگ

ی،یم تصمیم من جای به   هان؟ گیر

 

 رهام شوکه به خودش اشاره کرد 

 

 تصمیم ییک اون جای به گ رفته یادت...هه من؟ -

  !موقعیتر  چه تو اونم گرفت؟

 

 صدای دالرا باالتر رفت 

 

 برای خواییم چرا....رفت و شد تموم المصب د -

 اینطوری بهش سخته بیاری؟ تفسیر  و توجیه خودت

  شد؟ تموم و نشد که کت   نگاه



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 با دادی که زد گریه بچه بلند شد... 

 

زد شال افتاده دور  دالرا درحایل که نفس نفس یم

گردنش را به روی موهایش برگرداند و رهایم که گنگ 

و مبهوت از حرفایش مانده بود را پس زد و به سمت 

 رونیا رفت... 

 

 کشید به رسعت دست انداخت و رونیا را در آغوش  

 

 ...نیست هیچ  ...قشنگم جانم -
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 رهام به سمت دالرا برگشت... 

 

اش تبدیل به پوزخندی کم کم بهت و تعجب در چهره

 شد که انحنای لبانش را به باال فرستاد... 

 

 قدیم جلو آمد و به آرایم گفت: 

 

؟ یح   دیشب رفته یادت...نشده تموم -  آدم وقتر  گفتر

ا بعیص   دلتنگ  تو هم هنوز اتفاق اون یعت   شهیم چیر 

 نفوذ روحش و قلب تو...داره جریان زندگیش

 دلتنگ شهنیم ها شده فراموش دلتنِگ  آدم....داره

  ....کنه فراموش تونهنیم که شهیم اونای  

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

د و قدم زنان به طرف  دالرا رونیا را بیشیر به خود فش 

 دیگر اتاق رفت... 

 

م بخواهد اتفاق دیشب را به توقع نداشت که رها

 رویش بیاورد... 

 

اما نه...شاید هم انتظار بیجای  داشت...به هر حال 

اد  رهام هم همچون خودش احساسایر داشت و آدمیر 

ل احساساتش  از یک جای  به بعد دیگر قادر به کنیر

 نیست... 

 

گرفت و آن اگر دیشب خودش او را در آغوش نیم

 که زد دلیل  آورد جمله را به زبان نیم
 
امروز برای حرف

 . تری داشت.. محکم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

خودش هم از کمال ناراستر در حرف های چند لحظه 

پیشش با خی  بود اما وقتر باز کردن بریح  مسائل جز 

ی نداشت پس  پاشیدن نمک به زخم و دردهایشان چیر 

 گرفت؟! چرا نباید راه فرار و انکار را در پیش یم

 

 سکوت کرد...  رو به روی پنجره ایستاد و 

 

 یح   گرفتم تصمیم تو جای به من اینکه از منظورت -

  بود؟

 

منتظر همتر  سوال بود تا آنچه که امروز شنیده بود را 

 به زبان بیاورد.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

حاال که خود رهام پیش قدم شده و مسیر صحبت را 

عوض کرد فرصت را غنیمت دانست و به حرف 

 آمد.... 

 

رد و به آرایم تکان بچه را روی دستش جا به جا ک

داد...چشم های کوچکش غرق خواب شده و رو به 

 رفت... بسته شدن یم
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 نفش گرفت و با جدیت گفت: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 چرا بشه؟ پاس کشیدم من که چیک نذاشتر  یح   برای -

 خودم با قبلش اینکه بدون گرفتر  رو حیدری جلوی

؟ مشورت   کت 

 

  ...ذاشتر نیم چون -

 

ونشدی و آرامش صدای رهام بیشیر اخم از شدت خ

 هایش در هم فرو رفت... 

 

روی پاشنه پا چرخید و نگاهش را قفل چشم های او  

 کرد... 

 

 تو کنم کمک خواستمیم من...ذاشتمنیم که معلومه -

 من سوپر بیخودی چرا...بکت   کارو این نداشتر  حق



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

؟ ثابت خواییم چیو !درمیاری؟ بازی  تنهای   تو که کت 

 !برمیای؟ یح   همه پس از

 

  چرت چرا -
 

 حساب از که نیست قرار....دالرا مییک

  ...کت   اینجا خرج شخصیت

 

 پوزخندی زد و گفت: 

 

 بانک رسانه از ماه پنج این توی خودت تو مگه -

 و کوفت جور هزار و اینجا و پروژه خرج مرکزی

 اینه بحث نیست؛ این بحث نه !کردی؟ دیگه زهرمار

ی،یم ندید ومن کال تو که  فقط...یح   همه توی گیر

  ...توی   کل عقل...درسته تو کارای

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

در مقابل نگاه رسگردان رهام جلوتر رفت و بچه را توی 

 تخت گذاشت... 

 

 قصد رفتر  کرد اما لحظه آخر با صدای ی  
 
هیچ حرف

 رهام رس جایش میخکوب شد... 

 

 رو خرجیش بخوای که نیست تو برای اینجا -

 چک اون که نداشت لزویم پس منه، وظیفه...بدی

  ...بشه پاس

 

شنید؟ اینجا برای او هم بود! خودش پای تک چه یم

 ها امضا نشانده بود.... تک برگه

 

 نفس لرزانش را پس زد و رسش را به عقب برگرداند... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  چیه؟ منظورت -

 

انقدر صدایش آرام بود که رهام تنها باز و بسته شدن 

 را را دید... صدای لب های دالی  

 

 اما خودش به حرف آمد : 

 

 راه رو اینجا رفتر  اینکه از بعد یکسال دوی  یم -

  انداختیم؟

 

دالرا رس تکان داد و منتظر ماند تا حرفش را تکمیل  

 کند... 

 

یک کش با بشه که نیست جوری اینجا سند -  رس 

  ...شهیم وقف صاحبش مرگ از بعد حتر  درواقع شد،



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ....ها برگه اون پس...پس -

 

نتوانست حرفش را تکمیل کند، رهام مجددا لب باز  

 کرد... 

 

 برق وقتر  اینجا، اومدی بار اولتر   برای و برگشتر  وقتر  -

 فکر دیدم، رو ها بچه این به نسبت چشمات توی

 هوات و حال که باشه خوی   فرصت شاید کردم

یک اینجا که خداته از دونستمیم...بشه عوض  رس 

  و بایس  
 
 رفت راحت و بش   تر نزدیک ها بچه به بتوی

 ...همتر   برای...کت   آمد و
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  

 دالرا حرفش را تکمیل کرد 

 

 کردین ییک به دست خودتون بتر   احتماال همتر   برای -

 همش هم ها بازی کاغذ اون...گفتتر   دروغ من به و

 هم همیشه میاد، در جور عقل با خب آره...بود الیک

 حواسم فقط من...دادی انجام خودت رو اینجا کارای

  ....بوده پرسنل و ها بچه به

 

 تلخ خندی زد و یک قدم عقب برداشت 

 

  ...کوچیکم انقدر نظرت در که متاسفم -

 

برخالف تصورش رهام لبخند محوی زد و با نگاه  

 کوتایه به رونیا جلو آمد 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ...میاد بهت....برعکس اتفاقا -

 

 خت دالرا ابرو باال اندا

 

  میاد؟ بهم یح   -

 

  !بودن مادر -

 

سو سو زدن ستاره های  که سال ها پیش در چشمانش 

به خواب رفته بودند را با تمام وجود حس کرد...او 

 شد اگر.... مادر خوی  یم

 

 بغضش را قورت داد و گفت: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 نیم مسئله صورت کردن پاک با -
 
ش توی   ...بدی تغییر

 

 لبخند رهام عمیق تر شد 

 

 از دارن؟ اهمیتر  چه...نوشتر   رسی یه همش اونا -

 عوض چیر   همه بوی و رنگ اینجا اومدی تو وقتر 

  ...دارن دوست ها بچه...شده

 

 به رونیا نگاه کرده و ادامه داد: 

 

 یا مهمن ها بچه این...خوابیده ناز چه کن نگاش -

 دوست که وقت هر تا باشه؟ گ برای اینجا اینکه

  ...بموی   پیششون توی  یم بایس   داشته

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 دالرا نیر  نگاهش را به سمت دخیر بچه کشاند... 

 

  راه؟ رس بذارن رو بچه این اومده دلشون جوری چه -

 

 مجبور شاید نیستیم، مادرش و پدر جای که ما -

 ...بودن

 

جلوتر رفت و دست های کوچک رونیا را با انگشت 

 اشاره نوازش کرد... 

 

یمش باید -   ....بی 

 

  به رهام نگاه کرد با گیچ  

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

؟ -   یح 

 

 رهام سیع کرد لحنش آرام باشد 

 

یم، اینجا از باید رو بچه این -  فضا این تو موندنش بی 

  ...نیست درست

 

  کجا؟ -

 

ه، براش اونجا...بهزیستر  -  و همسن های بچه بهیر

 شاید درضمن کنه؛یم فرق مراقبتاشون زیادن این سال

 اینجوری کنه، بولق رو رسپرستیش و بشه پیدا کش

ه هم خودش برای قطعا  ...بهیر

 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  160_پارت#

 

اش حبس شد...دالرا برای این بچه فکر نفس در سینه

 های زیادی در رس داشت... 

فکر های  که حاال زمان عمیل کردنشان نرسیده بود اما 

 خیالش از بابت ماندن او راحت بود... 

 

اولتر  فرصت به  توانست در ماند دالرا یماگر اینجا یم

؟!   رساغش بیاید اما بهزیستر

 

قطعا دوست نداشت کش غیر از خودش رسپرستر 

د، اما مشکل اینجا بود که  این بچه را به عهده بگیر

توانست تصمییم که در رس داشت را با اکنون نیم

 دیگران در میان بگذارد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  !مگه؟ شهیم یح   بمونه، همینجا خب -

 

 زیاد هم االن تا دیل، نیست هبچ این جای اینجا -

  !بیخیال ...شهیم دردرس برامون مونده

 

حاال که خیال این بچه شب و روز در رسش بود چه  

 توانست خودش را به بیخیایل بزند؟! گونه یم

 

  ...من -

 

؟ تو -   !یح 

 

حرفش را خورد و سکوت کرد، گفتر  تصمیمش به 

کردن این کرد چرا که قصد عمیل  رهام دردی را دوا نیم

 تصمیم را به زودی نداشت... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

نه تا وقتر که نتوانسته بود با مشکالت دیگرش کنار 

 بیاید... 

 

خواست به عنوان شخیص با مشکالت اصال دلش نیم

ریز و درشت رویح و فکری رسپرستر رونیا را بر عهده 

د....   بگیر

 

 به سختر لب زد: 

 

  بریش؟یم گ -

 

 منتقلش هفته این آخر تا شاید زدم حرف حیدری با -

  ...کت   

 

  ببینمش؟ بازم تونمیم -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  همتر   به ...واقعا دونمنیم اونجا؟ -
 

  ...نیست سادگ

 

 صدای باز شدن در حرفشان را نیمه تمام گذاشت... 

 

سهرای  رساسیمه وارد شد و با دیدن رهام با لبخند 

 سالم داد... 

 

ه رهام جوابش را داد و سهرای  جلوتر آمد و به بچ

 نگایه انداخت... 

 

 رو به دالرا گفت: 

 

  ...گرفتم هم وقتتون شد دیر ببخشید -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !حرفیه چه این نه -

 

رهام برای اینکه دیگر سهرای  صحبتر را به میان 

 نکشاند و زودتر از آنجا بروند رو به دالرا گفت: 

 

  دیگه؟ بریم -

 

 دالرا از خدا خواسته رس تکان داد 

 

  بریم آره -

 

هرای  خداحافظ  کرده و رهام دستش را با فاصله از س

پشت کمر دالرا قرار داد و با باز کردن در اجازه داد تا 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ابتدا دالرا خارج شود و خودش به دنبال او از پله ها 

 پایتر  رفت.... 
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اش را از ماشینش با رسیدن به جلوی در رامتر  تکیه

 تند کرد.... برداشت و به طرفشان پا 

 

 شایک غرید: 

 

  !شد سی    علف پام زیر شما؟ کجایتر   -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دالرا رس کج کرد تا حتر نگاهش به چشمان رامتر  

 نیفتد... 

 

 رهام بود که جواب داد: 

 

  ....دیگه اومدیم -

 

 رامتر  کف دست هایش را به هم کوباند و لب زد: 

 

ین خب -   من؟ یا میای رهام با دیل....باال بی 

 

 و دالرا با تعجب رس باال گرفتند....  رهام

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دانست قرار است به کجا بروند و رهام از اینکه نیم

 !....  دالرا؟ قطعا به خاطر روی بیش از حد رامتر 

 

لب هایش از شدت بهت از هم فاصله گرفته و چشم 

ی به نام   هایش گرد شد....انگار در وجود رامتر  چیر 

ا به ادعا، پشیمای  وجود نداشت هر چه بود تنه

 شد.... تمسخر دیگران و بیخیایل خالصه یم

 

  کجا؟ -

 

با صدای رهام، رامتر  نگاهش را از روی دالرا برداشت و 

 پاسخ داد: 

 

 دیل خوامیم که بریم گفتم ارغوانم و عماد به....کافه -

  !دربیارم عزا از



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

رهام دستر در هوا تکان داد و در حایل که سوئیچ را از 

 کرد به طرف ماشتر  رفت.... یمجیبش خارج 

 

  اینکاراست؟ وقت االن داریا حوصله رامتر   -

 

  !وقتشه االن همتر   دقیقا -

 

رهام کالفه نچ  کرد و رامتر  با اشاره دست به سمت 

 دالرا برگشت و گفت: 

 

  ....دیگه بیا -

 

 اخم های دالرا در هم رفت 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  .....خونه برم خوامیم برید، شما کافه نمیام من -

 

ون آورد تا  از جلوی رهام و رامتر  رد شد و تلفنش را بیر

د   با آژانس تماس بگیر

 

 خداحافظ....بگذره خوش -
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رهام شوکه شده از تغییر رفتار دالرا رامتر  را مخاطب 

 قرار داد: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  !کرد؟ همچتر   چرا -

 

 کرد و به سمت دالرا قدم برداشت 
 
 رامتر  پوف

 

  !قهره من با بابا نیست هیچ   -

 

از پشت نزدیک دالرا شد و لب هایش را تا نزدیک  

 گوش او برد.... 

 

ر و جهنم بیا -  خواییم یح   هر من، مهمون اصال رص 

؛ انتقام ازم بده سفارش   !خوبه؟ بگیر

 

دالرا از برخورد نفس های گرم رامتر  به گردنش در 

 خود جمع شد و کیم کنار رفت.... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

بدی که در وجودش   تا حسچند باری نفس کشید 

 خورد را کنار بزند... پیچ یم

 

 باز هم قدم دیگری برداشت و از رامتر  فاصله گرفت... 

 

  ....بابا برو -

 

رهام که دید آمدنشان طوالی  شد به طرفشان حرکت  

 کرد و رو به روی هر دو ایستاد... 

 

 رو به رامتر  رس تکان داد و گفت: 

 

  باز؟ گفتر  بهش یح   -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 متر  با بیخیایل شانه باال انداخت را

 

  !...نارنجیه نازک خییل بابا هیچ   -

 

دالرا از حرص دندان هایش را روی هم سایید و چشم 

 ای نثار رامتر  کرد غره

 

  !نگفته هیچ   آره-

 

آورد رهام که از حرف های هیچکدام رس در نیم

سکوت کرد و رامتر  بعد از کیم مکث در یک حرکت 

 دالرا را کشید و به سمت ماشتر  برد... ناگهای  دست 

  



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 ای هم گرفته برای من! بیا ببینم چه قیافه -

 

 صدای داد دالرا بلند شد

  

 عه ولم کن بیشعور!  -

 

به زور او را به سمت ماشتر  خودش کشاند و در جلو را 

 باز کرد... 

 

 رهام با اخم توپید: 

  

؟ رامتر  یح  یم -  کت 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

روی بیت  قرار داد و تند و  اش را رامتر  انگشت اشاره

 هول گفت: 

 

  ....بیا ما رس پشت کن آتیش بی   هیس -

 

اش را به رهام دوخت اما قبل دالرا نگاه مظلوم و کالفه

د رامتر  با وجود  از اینکه بتواند کاری از پیش بی 

کرد او را به درون ماشتر  هول تقالهای زیادی که یم

نده نشست و داد و به رسعت خودش نیر  از سمت ران

 قفل مرکزی را زد.... 

 

با روشن کردن ماشتر  دالرا با حرص لگدی به در  

 کوباند و جیغ زد: 

 

 !احمق دراز لنگ بابا متنفرم ازت -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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تا رسیدن به کافه مورد نظر دستش را روی گوش 

هایش قرار داد تا یک کلمه از حرف های رامتر  را 

ون از پنجره لحظهنشنود و جز نگاه کردن به  ای از بیر

 چشم هایش را برای دیدن رامتر  استفاده نکرد....! 

 

اه بگوید و حتر دیگر دلش نیم خواست به او بد و بیر

اش از دست همه چیر  و همه کس را رس او دق و دیل

 خایل کند... 

 

 در ذهنش دائم یک چیر  در جریان بود... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

مصیبتر به باید هر چه زودتر خودش و رهام را از رس  

 داد! نام رامتر  نجات یم

 

فهمید رهام چگونه توانسته این آدم را به اصال نیم

 عنوان دوست خود انتخاب کند... 

 

در نظرش رسما تعادل شخصیت را بوسیده و کنار  

 گذاشته بود....! 

 

به محض توقف جلوی کافه و باز شدن قفل مرکزی 

مه توانش در، با عجله از ماشتر  پیاده شد و با حرص ه

 را در دستانش جا داد و در را محکم کوباند.... 

 

رامتر  نیر  پیاده شده و یک دستش را روی سقف قرار 

 داد و بلند گفت: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !نیست تخونه طویله در ها، ماشینه در هوی -

 

ین توجیه به رامتر  اولتر  قدم را به  بدون کوچکیر

 سمت کافه برداشت... 

  

حظه متوقف شده و از با لرزیدن تلفن در جیبش یک ل

ون کشید که ای کاش اینکار را  رس کنجکاوی آن را بیر

 کرد.... نیم

 

 امروز قرار نبود روز دالرا باشد! 

 

نتش روشن  ون آوردن گویس  متوجه شد که اینیر با بیر

 اعالن ها برای پیام رسان تلگرام است....   بوده و

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

وع به عرق کردن کرد و باعث ی   اراده کف دستش رس 

 به وسیله سیگار به ش
 

د تا مجددا جای سوختیک

 سوزش بیفتد.... 

 

 
 
به خودش یادآور شد تا در اولتر  فرصت پماد سوختیک

تهیه کرده و دستش را ببندد تا از رس  این درد مزاحم 

 خالص شود.... 

 

از بس دستش را مشت کرده بود تا از چشم بقیه دور 

هر آن زد و منتظر بود تا بماند که تمامش به رسیح  یم

 تاول های ریز و درشت خودنمای  کند..... 

 

رامتر  که توقف دالرا را دید دور زد و رو به رویش 

ایستاد به طوری که دید مردم را نسبت به او سد  

 کند.... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

رو به دالرای  که همچنان رسش در گویس  بود و تالش 

کرد تا ذهنش را جمع و جور کرده و پیام را ببیند یم

 غرید: 

 

 یا کافه تو برو یا وایسادی؟ اینجا چرا معلومه هیچ -

 !شیمیم ملت های گویس   سوژه االن ماشتر   تو برگرد
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دالرا با این حرِف رامتر  به خودش آمد و رس باال  

 گرفت... 

 

 زیر لب نق زد: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !اه توعه تقصیر  همش -

 

رامتر  چشم هایش گرد شد و با دست به خود اشاره  

 کرد 

 

 پرت رو حواست و داده پیام بهت دیگه ییک من؟ اچر  -

  !شدم؟ مقرص من کرده

 

 پر غیض گفت: 

 

  ...توعه تقصیر  چیر   همه آره -

 

 رامتر  بیخیال خندید و دالرا با اینکارش حریص تر شد 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 مادر و پدر ژن به گردهبریم تو بودن مشنگ ویل -

م  !باشم؟ کاره یح   من !ها محیر

 

و با چند قدم خودش را به دالرا چپ چپ نگاه کرد 

 ماشتر  رساند.... 

  

قطعا عماد و ارغوان داخل کافه بودند و دلش 

خواست این پیام را در مقابل آنها باز کرده و باز هم نیم

 روزشان را خراب کند... 

 

کند و قرار گفت که اشتباه فکر نیمیک حس عمیفر یم

 است باز هم با همان آدم مرموز مواجه شود! 

 

  !رو لگنت این در کن شباز  -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 نیشخندی زد و ی  
تفاوت قدیم به سمت کافه رامتر 

 برداشت 

 

 نکنم بازش...نیست شما الیق ما لگن بانو نفرمایید -

ه  !...بهیر

 

 ای کرد و دست به کمر گفت: پوف کالفه

 

  !رو رخشت این کن بازش خب خییل -

 

 رامتر  رس جایش ایستاد اما برنگشت... 

  



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ا با حرص مشت شد و چشم هایش را دست های دالر 

د...به ناجار لب زد:   روی هم فش 

  

 لطفا!  -

 

 انحنای لبان رامتر  به باال کش آمد 

 

؟ یح   نشنیدم -   گفتر

 

رفت و تا جا داشت او را به زیر دوست داشت جلو یم

 گرفت! مشت و لگد یم

 

با این حال سیع کرد آرامشش را حفظ کند و قبل از 

 این
 

خیابان بیشیر شده و کم کم در نظر  اینکه شلوغ

 مردم آشنا بیاید از دیدرس خارج شود... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !لطفا گفتم -

 

با زدن دکمه ریموت صدای باز شدن قفل ها بلند شد و 

 چراغ های ماشتر  روشن و خاموش شدند.... 

 

 زیر لب غرید و به رسعت نشست 

 

 ! ایعقده عویص   مردک -
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

گویس  را باز کرد و در حایل که نفس با شتاب صفحه  

 اش حبس شده بود وارد تلگرام شد.... در سینه

 

 
 
  رامتر  در کنارش نکرد و با دستای

توجیه به نشستر

 لرزان صفحه چت را باز کرد... 

 

 باز هم فیلیم دیگر! 

 

با گیچ  اخم هایش در هم رفت و منتظر ماند تا 

اند آن را چرخش دایره وار روی فیلم تمام شود و بتو 

 ببیند... 

 

 رامتر  کنجکاوانه گردن کشید و رسش را جلوتر آورد.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دالرا پر اخم نگاهش کرد و خودش را بیشیر سمت در  

 ی  
توجه به او یک دستش را از پشت کشاند اما رامتر 

رس دالرا رد کرد و باالی صندیل گذاشت و با دست 

دیگرش باالی گویس  را گرفت و کیم به سمت خود 

 خاند.... چر 

 

ک کشید حکایت از آشوب  نفس عمیفر که دخیر

درونش داشت اما سیع کرد چشمانش را همچنان رسد 

و آرام حفظ کند و حال بدش را برای رامتر  به رخ 

 نکشاند... 

 

کیم بیشیر خودش را به سمت در کشید تا جای  که  

ه برخورد کرد....   کمرش به دستگیر

 

ل نکرد و دستش را رامتر  به محض باز شدم فیلم تعل

 جلو برد و فیلم را پخش کرد.... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

وع  درست مثل آن شب تصویر از یک تارییک محض رس 

 شد و دوربتر  رو به روی مردی نقاب زده قرار گرفت.... 

 

صدای بم و گنگ مرد لرز بر اندام دالرا انداخت و عرق 

ه کمرش راه گرفت و به پایتر  آمد....   رسد از تیر

 

یم رو فیلم این داری االن اگه....یتر سلی   خانم سالم -

 حاال تا که بیخیایل خییل یا....داره حالت دو بیت  

  نخواستر 
 

ی من از رساغ  بایس   جواب دنبال به و بگیر

  ....دونمیم بعید که

 

 پوزخندی زد و ادامه داد: 

 

  ....ترسیدی و نداشتر  رو اینکار جرئت یا -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 به دوربتر  نزدیک کرد 
 خودش را بیشیر

 

  !تره منطفر  ییک این که -

 

دالرا و رامتر  کوتاه به هم نگایه انداختند و منتظر 

 ادامه صحبت های مرد ماندند.... 

 

 نتیجه به تا ترسید باید وقتا گایه !خوبه ترس اما -

  ....رسید

 

 دالرا ناخودآگاه زیر لب زمزمه کرد: 

 

؟ یح   داری -
 
 !چیه؟ منظورت مییک



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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دار تا اعماق ذهنش رد صدای پوزخند مرد نقابحس ک

 نفوذ کرد.... 

 

  بازیگر؟ خانوم آره !چیه؟ منظورم بدوی   خواییم -

 

دالرا با وحشت و هولزده نگاهش را دور ماشتر  

 چرخاند.... 

 

س کیم چشم چرخاند اما رس  رامتر  متعجب و با اسیر

اش را حفظ کند تا دالرا بیش آخر سیع کرد خونشدی

 این آشفته نشود.... از 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 کیم اخم هایش را در هم فرو برد و گفت: 

 

 نکنه یا اینجاست کردی فکر گردی؟یم یح   دنبال -

 !زندگیمون؟ وسط گذاشته کار دوربتر   مثال

بیت  فیلم ضبط شدست؟ مگه الیوه که داری االن نیم

 گردی؟ دنبال رد و نشوی  یم

 

 بود....اما این دالرا به آرایم رس تکان داد، حق با رامتر  

شناخت حتر حرف ها آدم هر که بود دالرا را خوب یم

 و واکنش هایش را! 

 

رامتر  دستش را جلو آورد و دکمه پخش مجدد را لمس  

 کرد.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

وع به پخش شدن کرد....   فیلم از ادامه رس 

 

س -   ....کنمنیم دنبالت نیر

 

دالرا از حس اینکه تمام و کمال ذهنش توسط این مرد 

 اش جمع شد.... شد قیافهوانده یمخ

 

 خواست.... فهمید او کیست و چه یمای کاش یم

 

تای  مقابل دوربتر  قرار گرفت...لپ تای   اینبار هم لپ

که برای دالرا از دفعه قبل چندان خاطره خوی  به جا 

 نگذاشته بود....! 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

نفهمید چرا فیلم را قطع کرد و به رسعت به سمت 

حش در ناخودآگاهش او را وادار به رامتر  برگشت.... 

 کرد.... توضیح یم

 

 رو تاپ لپ همتر  ....کرد همینکارو هم اوندفعه -

 همه بعد و داد فشار رو دکمه یه سمتم، به برگردوند

 !شد آپلود اینستاگرامم شخیص صفحه تو من عکسای

ی هیچ بعدش چرا دونمنیم فقط  باال  خی 

 یح   نفهمیدم الاص و رفتم حال از که منم....نگرفت

 ....شد

  

 ی  
توجه به صحبت های دالرا تنها یک سوال رامتر 

 پرسید 

 

؟ حال از چرا....کن صی   -   یارو؟ این خاطر به رفتر



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 دالرا کالفه رسش را باال انداخت 

 

 فقط؟ شنیدی رو این من حرفای همه بتر   از وای -

  ....بودم حالی   بودم خورده قرص

 

 ال آمدیک تای ابروی رامتر  با

 

  !کردی؟ خودکش   آدم این وجود خاطر تو....تو -

 

 دالرا به آرایم نگاه دزدید 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 خاطر به رفتنم حال از نه کردم، خودکش   نه.....نه -

 الکل مرصف و ها دارو اختالل...بود آدم این وجود

  ....همتر   بود

 

 ی  
 آنکه باور کند با پوزخند خود را عقب کشید رامتر 

 

 خییل کردی کارو این اگه ویل چیه لشدلی دونمنیم -

 ...جون دخیر  احمفر 
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تلخ خندی کنج لبش جا خوش کرد؛ بحث کردن با 

ی بود که اکنون یم  خواست... رامتر  آخرین چیر 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 تمام فکر و ذهنش معطوف به آن فیلم بود... 

 

دانست به چه ختم خواهد ای که نیمآن فیلم و ادامه

 شد.... 

 

اش کرد و سپس یه به انگشتان کشیده و الک زدهنگا

زیر چشیم رامیت  که منتظر مانده بود را از نظر  

 گذراند... 

 

آنکه تماس زیادی با اش را باال گرفت و ی  انگشت اشاره

رامتر  ایجاد کند آن را روی دکمه لباسش قرار داد و 

تالش کرد تا او را کیم به عقب پس زده و فاصله ایجاد  

 . کند... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

اما رامتر  همچنان سفت و سخت نشسته بود و مییل 

ی از جایش تکان نخورد....   میر

 

دالرا کالفه نگاه رسگردانش را به صفحه گویس  

 دوخت.... 

 

 دوی  یم...احمقن تو نظر از آدما !درسته....احمق -

  !دراز؟ لنگ بابا چیه

 

رامتر  اینبار نسبت به لقت  که دالرا به او داده بود 

ت نشان نداد و در عوض کنجکاوانه و با اخیم  حساسی

 اش را باال انداخت... کمرنگ شانه

 

 دالرا ادامه داد: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 دوستت، تو،....کت   قضاوت عادتته کال تو -

 خییل دادن نظر و نشستر   گود از خارج...همتون

  !خان رامتر   راحته

 

  ...کنیم قضاوتت ما که نذار تو خب -

 

ون دالرا آب دهانش را قورت دا د و نفسش را با آه بیر

 فرستاد... 

 

فهمید دردی که فهمید حال او را؟! چه یمرامتر  چه یم

کرد؟ چه ثانیه به ثانیه در اعماق جانش نفوذ یم

فهمید از نفس های منقطع و کابوس های یم

 شبانه....؟! 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 
 
اش گذشته بود.... رفته بود تا کش را به دالرا از زندگ

 
 
ش بند نکند و حاال ییک مثل رامتر  اطناب پوسیده زندگ

خواند، ییک دیگر خودخواه و....در مقابل او را احمق یم

 توانست بکند؟تمام اینها جز سکوت چه یم
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 اش نجاتش داد.... صدای رامتر  از تقال های فکری

 

یم کردن فرار جای به و موندییم اگه اونروز -

 و وایش نقطه این ویت نبودی مجبور االن جنگیدی

  !بزی   درجا همچنان

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

زد....او رویاهایش درجا زدن؟! دالرا حتر درجا هم نیم

را سال ها پیش قدم برداشته بود...قدم های  که حاال 

ین حرکتر که  او را به خط پایان رسانده بود و کمیر

داد حکمش بدتر از راه رفتر  بر روی خرده انجام یم

 شیشه بود.... 

 

ی از وقتر  گمیم آخر بار برای -  حرف نداری خی   چیر 

  !نزن بیخود

 

 تا بده توضیح گمیم چندم دونمنیم بار برای منم -

  ...نکنه راجبت اشتبایه فکر کش

 

با حرص دست هایش را از شال رد کرد و در موهایش 

 فرو برد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

چشمانش را بست و رسش را به پشتر صندیل تکیه داد 

د اما   موثر واقع نشد... تا آرام بگیر

 

رامتر  هر چه که بود در یک کار استاد بود و آن هم 

شد به دیوانه کردن دالرا تا جای  که تمام خالصه یم

خشیم که سیع بر پنهان کردنش را داشت فوران  

 کند...! 

 

عصت  به سمت رامتر  برگشت و از الی دندان های 

 اش غرید: چفت شده

 

 بدم تحویلتون روغد مشت یه بگم؟ یح   داری دوست -

 نفع به من سکوت شاید !دارید؟بریم من رس از دست

  کنم حایل بهت جوری چه باشه، همه
 
 من زندگ

  خودمه؟ به مربوط



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 رامتر  خونشد و بیخیال جواب دالرا را داد: 

 

 گفته دروغ بهشون که ندارن دوست مردم....دروغ -

 با تو...بینمنیم سکوتت توی نفیع من اینکه و بشه

  فقط نزدنت، حرف برگشتنت، رفتنت،
 
 خودت زندگ

 حایل بهت جوری چه من بگو تو....کت  نیم خراب رو

  کنم
 
 ذارییم دیگه نفر یه با رو قرارش و قول که زندگ

 !باشه؟ خودت به متعلق فقط تونهنیم
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ک شد....   باز هم پوزخند بود که مهمان لب های دخیر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 فقط ندارن ندونستر   با مشکیل مردم نه....هه -

 دروغ بهشون ییک که بفهمن ندارن دوست

 یه که العادست فوق داستان یه دروغ چون....گفته

 دروغ با بذار پس !کنهیم خرابش زنهیم حقیقت با نفر

  !بشید نابود بخواید حقیقت با تا باشه بد حالتون من

 

منتظر حرف دیگری از رامتر  بود تا بیخیال همه چیر  

ده و در همتر  خیابان از ماشتر  پیاده شود بدون ش

 آنکه نگران نگاه های مردم باشد.... 

 

اما نفهمید چه شد که رامتر  کوتاه آمد و برخالف 

ی نگفت....تنها صفحه گویس  را برای  انتظار دالرا چیر 

 پخش ادامه فیلم لمس کرد 

 

 مرد نقاب دار چشمک کوتایه زد و گفت: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ...کردم درست یح   برات ببتر   -

 

آرام و آهسته دستانش را روی صفحه کلید لپ تاپ 

 پیچ و تاپ داد... 

 

  کنم؟ پخشش -

 

 رامتر  غرید: 

 

  !لعنتر  دیگه زودباش -

 

 فیلم پخش شد.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

یک کلیپ و یادآوری شش سال خاطره مدفون شده، 

ین جنجال برای ستاره این روزهای  یک کلیپ و بزرگیر

 سینما و تلوزیون، یک کلیپ 
 
و زیر و رو شدن زندگ

 دالرا مشتاق.... 

 

 که قول و اما فقط دالرا؟ رامتر  راست یم
 

گفت زندگ

قرارش را با کس دیگری بگذاری تا انتها با همان 

 شود.... سنجیده یم

 

وای به حالش اگر این کلیپ دست به دست مردم در  

چرخید....وای به حال رهام اگر همه هایشان یمگویس  

 و و دالرا تا کجاها که پیش نرفته بودند.... فهمیدند ایم

 

یس  این مرد چه کش بود که به تمام خاطراتشان دسیر

 داشت؟! 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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دستانش دیگر تحمل نگهداری تلفن چند گریم را 

 نداشت.... 

 

اش انقدر زیاد شد که تلفن رها شده و به زیر کرختر 

 صندیل سقوط کرد.... 

 

ی که هنوز  داد صدای قطع نشده هم آزارش یماما چیر 

 مرد بود.... 

 

 بدون اما بزن بیخیایل به رو خودت همچنان حاال -

 هم بقیه برای رو فیلم این دارم دوست خییل ایندفعه



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 تا بدی خواستم به تن زودتر کن سیع پس کنم، پخش

 خوش روز....نکنیم اذیت رو همدیگه این از بیشیر 

یتر  خانم   !سلی 

 

دانست او از کدام خواسته حتر نیم و دالرای  که

 کند..... صحبت یم

 

حس مرگ...! همه چیر  برای دالرا رنگ و بوی مرگ 

 داشت... 

 

 که بارها به آن اندیشیده بود، 
 

مثل مرگ بود، مرگ

 که 
 

 که خودش را تسلیمش کرده بود، مرگ
 
مرگ

 روحش را به تاراج برده بود.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ر دیگر فیلم را تماشا  وقتر رامتر  تلفن را برداشت و با

 کرد درد در تمام تنش پیچید.... 

 

انه ای که دیگر هرگز درد مرگ رویاهای پوشایل دخیر

 گرفت..... رنگ واقعیت نیم

 

 زیر لب زمزمه کرد: 

 

  ....شدم بدبخت -

 

 رنگ از رویش پرید و چشمانش سیایه رفت... 

 

 با ترسی از حال رفتر  دالرا دست هایش را به جلو 
 رامتر 

 آورد.... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  

ی نیست...  -  ببتر  دیل چیر 

 

با لمس رسانگشتان رامتر  روی بازوی نحیفش به 

 خودش آمد...شاید هم از خودش دور شد.... 

 

صدای   پرت شد در یک تارییک محض...یک ی  

 گنگ...یک دنیا نداستر  و حشت.... 

 

رعشه اندام هایش از نوک پا تا فرق رسش امتداد 

 یافت... 

 

رس هر دو بازویش را گرفت و رسدرگرم تکانش رامتر  با ت

 داد 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ی گمیم....شدی اینطوری چرا دالرا -  ...نیست چیر 
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اراده چشمانش ناخودآگاه بسته شد ، دست هایش ی  

مقصد گوش هایش را هدف گرفت و با تمام وجود 

 جیغ کشید... 

 

فریاد زد و با حایل دگرگون خودش را به در ماشتر   

د....   کوباند تا از رامتر  فاصله بگیر

 

  "!خانم عروس بش   خوشبخت "

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

انگار صدا درست در کنار گوشش بود، در عمق 

 ذهنش، در همتر  حوایل..... 

 

 توجه به سوزش گلویش بلندتر فریاد زد.... ی  

 

  ....نشدم خوشبخت...نشدم -

 

اشک های داغش روی گونه راه گرفت و رسش را در 

 ن کرد.... دستانش پنها

 

  .....عویص   بشم خوشبخت نذاشتر  -

 

رامتر  هول شده از رفتارهای عجیب دالرا باز هم 

 خودش را جلو کشید.... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

دست های مشت شده دالرا را گرفت و کاری کرد تا 

 رسش را باال بیاورد.... 

 

 زد گفت: در حایل که خودش نیر  نفس نفس یم

 

  !...کت  یم تشنج االن دخیر  آروم -

 

انقباض بدن دالرا بیشیر شد و خود را باز هم به در  

 کوباند.... 

  

 با گریه فریاد زد: 

 

  !.....نزن دست من به -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

رامتر  شوکه شده خودش را کنار کشید و دستانش را 

 تسلیم وار باال گرفت 

 

 !باش آروم ندارم کاریت باشه....باشه -
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ا انقدر بلند های دالر شک نداشت که صدای جیغ

است که بخواهد از این اتاقک آهت  فراتر گذاشته و به 

ون درز کند....   بیر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 بود در برابر پیچ و تاب
 
امان های ی  به هر جان کندی

ک کم نیاورد و باالخره توانست دستان رسدش را  دخیر

 اسیر کرده و از روی گوش هایش بردارد.... 

 

ماشتر   دالرا خسته و ی  حال رسش را به شیشه

چسباند؛ به ظاهر خودش آنجا بود اما رویح در کالبد 

 کشید... جانش نفس نیمی  

 

ای هشیار بود و در این لحظه و مکان چرا که اگر ذره

حضور داشت متوجه نگاه های بهت زده رامتر  به کف 

 شد... دستش یم

 

هایش به جای فشارهای مداویم که با مشت کردن

 
 
های  شده بود تا تاولها آورده بود سبب سوختیک

 کوچیک کف دستش خودنمای  کند... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

نگاه رامتر  باال آمد و مردمک های لرزان دالرا را هدف  

 گرفت... 

 

آب دهان سنگ شده در گلویش را قورت داد و برای 

اولتر  بار رنگ نگاهش نسبت به این دخیر عوض 

 شد... 

 

شد کالفه از ترحیم که داشت در وجودش جاری یم

 ... عقب آمد.. 

  

نگایه به اطراف انداخت و با دیدن داروخانه درست 

 آن سمت خیابان پیاده شد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

با بسته شدن در ماشتر  دالرا به خودش آمده و با 

 وحشت از جایش پرید.... 

 

زد، دستر به زیر چشم های خیس رسش نبض یم

اش کشید و با چند نفس ی  در ی  سیع کرد شده

 افکارش را رس و سامان دهد... 
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 چه کرده بود!؟

 

اش خارج شد و با کف دست آه دردنایک از سینه

 سالمش به پیشای  کوبید.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

کرد و از این اتفاق برای رهام اگر رامتر  دهن لفر یم

 زد کارش تمام بود.... حرف یم

 

ی بهانه خوی  پیدا یم
 کرد.... باید قبل از هرچیر 

 

 چنگ زد و به صفحه تلفن همراهش را از روی صندیل

 چت آن مرد رفت..... 

 

 باز هم اکانت پاک شده... 

  

 زیر لب غرید: 

 

یم یح   بفهمم کجا از من خب...عویص   بهت لعنت -

 !خوای



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  رامتر  روی صندیل به خودش آمد؛ لب 
با نشستر

هایش برای حرف زدن تکان خوردند اما صدای  به  

 گوش هیچ کدام نرسید... 

 

 باید بگوید...  دانست چهحقیقتا نیم

 

 عذر خوایه کند؟ مگر کاری کرده بود؟! 

 

دلیل بیاورد؟ مگر کش با دلیل دست به چنتر  حرکتر 

 زد؟! یم

 

ایطش را یم فهمید که بدون انگار خود رامتر  هم رس 

سد تنها بطری خنک آب را باز کرد و به  آنکه سوایل بی 

 سمت دالرا گرفت... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 آب را از دستشدالرا ی  
 
گرفت و کیم از آن   هیچ حرف

را نوشید بلکه از رس  کویر خشیک که در گلویش پدید 

 آمده بود خالص شود.... 

  

 نگاهش به مشمای توی دست رامتر  افتاد... 

 

رامتر  رد نگاهش را گرفت و سپس دستش را جلو برد و 

با کمک آستتر  مانتوی دالرا دست ملتهبش را به سمت 

 خود برگرداند.... 

 

ین لمش با دستان دالرا داشته بدون اینکه کوچک یر

 هایش خایل کرد و دو دور 
 
باشد پماد را روی سوختیک

 باند را کف دستش پیچید و رس آخر گره زد..... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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با اتمام کارش خودش را کنار کشید و تا جای  که 

 توانست با دالرا فاصله ایجاد کرد.... یم

 

لب کوتاه تشکر   دالرا معذب شده از رفتار رامتر  زیر 

 کرد..... 

 

 کرده بود.... خودش یم
 

 دانست باز هم دیوانیک

ی از این دقایق به  در دل دعا کرد کاش هیچ وقت چیر 

داشت و شد پاک کت  بریمرویش نیاورد یا نه، کاش یم

این اتفاقات کوتاه را برای همیشه از ذهن خودش و او 

 کرد...! پاک یم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

سد خودش رس حرف را  از ترس اینکه رامتر  سوایل بی  

 گرفت: 

 

  منو....شهیم -
 
 خونه؟ برسوی

 

 رامتر  به طرفش رسبرگرداند 

 

 دالرا فورا ادامه داد: 

 

 خودم من برو کافه بری خواییم ها بچه با اگه البته -

 ...آژانس با

 

 به میان حرفش پرید 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  ...رسونمتیم -

 

 ابروهایش باال پرید، رامتر  و اینهمه فداکاری در ذهنش

 گنجید! نیم

 

مگر نه اینکه او از همان ابتدا خود را دشمن قسم 

 کرده بود؟! 
 
 خورده دالرا معرف

 

با زنگ خوردن تلفن رامتر  و نام نقش بسته رهام روی 

 آن همچنان سکوت کرد.... 

 

انقدر همه چیر  آرام و ساکت بود که حتر صدای نفس 

شنید چه برسد به کشید را به وضوح یمهای  که یم

 شد... ی رهایم که از پشت تلفن پخش یمصدا

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 رامتر  جواب داد: 

  

 جانم داداش؟!  -

 

 رسیدین؟ -

 

  آره -

 

 برید شما پس...لعنتر  ترافیک این به خوردم من -

 رسمیم دیگه دقیقه چند تا داخل

 

 رامتر  باشه آرایم گفت و تلفن را قطع کرد. 

 

 دالرا کنجکاوانه لب زد: 
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 ؟نمیام من نگفتر  بهش چرا -

 

رامتر  دستر در موهای پریشانش کشید و آنها را عقب 

 فرستاد 

 

 گمیم خودم برسه بذار -

 

س لب زد:   دالرا با اسیر

 

 خوادیم دلیل اونطوری -

 

 با رس به تلفن همراه دالرا اشاره کرد 
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 !فیلم؟ این از بهیر  دلیل -
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ش انگار که تازه یادش آمده باشد چه تصاویری با پخ

 فیلم پیش چشم هایش نقش بست.... 

 

 ست.... فهمید که این آدم چه کشباید یم

 

تر شده و نیاز داشت تا این فاصله را کم کند، نزدیک

هایش، که میان آن همه نفوذ کند در میان لحظه

میان آن همه حس بد راه چاره را  تشویش و اضطراب

د...!   بیاید و آرام بگیر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

یم در ذهنش جست و جو  شاید هم نیاز داشت تا ک

کند؛ او به چه کش بدی کرده بود؟! به چه کش جز 

 خودش؟! 

 

 ی  جان لب زد: 

 

 ....کنه پخشش اگه -

 

 رامتر  همچنان پر اخم و جدی بود: 

 

 قبال کنه پخش خواستیم اگه کنه،نیم پخشش -

 ....کردیم اینکارو

 

  ....استوری توی گذاشت رو...عکسا اونشب...اون -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

شانه باال انداخت و نگاهش را از چشمان ابری  رامتر  

 دالرا گرفت و به رو به رو دوخت.... 

 

عذاب وجدان همتر  بود دیگر؟ اینکه به خاطر  

 به هایت، به خاطره کرده و نکردهگفته
 
هایت نتوای

 .  .. چشم های طرف مقابل نگاه کت 

 

های  که حاال مانند رامتر  خییل حرف ها زده بود، حرف

 زد....! گ شده و در رس خودش زنگ یمناقوس مر 

 

 گولت شاید ندیده، رو عکسا اون هیچیک میگه؟ گ -

  ....ترسونهیم رو تو داره زده،

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

و همه -  چه من...بفهمن مردم اگه....دونهیم چیر 

  .....ما رابطه بفهمن اگه....رفتم طوری

 

 نتوانست ادامه دهد و بار دیگر لب گزید.... 
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سد، هکر حتر نامش یم دانست دالرا حق دارد که بیر

 هم ترسناک بود! 

 

یس  شخیص که به تمام داشته و نداشته هایت دسیر

 داشته باشد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 با این حال سیع کرد دالرا را آرام کند: 

 

 از که آشنای   و دوست اونهمه وجود با سال اینهمه -

 هم االن نپیچیده، جای   صداش بودن خی   با جریان

 ...فهمهنیم کش

 

دالرا دست هایش را در هم قفل کرد و رامتر  تیر آخر را 

 رها کرد: 

  

نهایتش اینه اگه فهمیدن یه نامزدی صوری راه  -

ندازین و بعدش که هیجان اولیه این خی  فروکش  یم

یتر کرد یم  ها....! گتر  جدا شدین عتر  بقیه سلی 

 

چشمانش تا آخرین حد ممکن گشاد شد و بهت زده  

 ات از میان لب هایش خارج شدند: کلم
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؟ من و رهام با هم یه گذشته کوفتر یم -
 
فهیم یح  مییک

 داریم، مگه به همتر  سادگیه؟! 

 

ی بگوید با بوق ماشیت    تا رامتر  خواست مجددا چیر 

 که از پشت رسشان بلند شد سکوت کرد.... 

 

 ماشتر   دیدن با و انداخت عقب به نگایه آیینه از 

 :گفت دالرا هب رو رهام آشنای

 

 رسونمتیم بعد نمیای میگم بهش من همینجا بشتر   -

 

دالرا قدرشناسانه رس تکان داد و رامتر  رسیعیر پیاده 

 شده و به سمت رهام رفت.... 
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س از همان آینه به دو دوست در حال صحبت  با اسیر

های در هم رفته رهام و نگاه های گاه و نگاه کرد؛ اخم

 اش شد.... ث دل آشوبهگاهش به سمت خود باعی  

 

 بزند،برای امروز دیگر دلش نیم
 
خواست با رهام حرف

 ظرفیتش تکمیل بود! 

 

نفهمید رامتر  چه گفت که رهام به سمت ماشتر  قدم 

دانست چگونه از برداشت اما او رامتر  بود و انگاری یم

پس رفیقش بر بیاید چرا که جلوی رهام ایستاد و با  

 قبل از اینکه 
 
رهام باز هم سوال دیگری گفتر  حرف

سد یا بخواهد نزدیک دالرا شده و از حال خرابش  بی 

 آگاه شود خود را به ماشتر  رساند.... 

 

در یک حرکت آن را روشن کرده و به رسعت از جای 

 پارک خارج شد... 
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ی که بینشان در جریان بود  تا رسیدن به خانه تنها چیر 

 و های هر از چندگاه دالرا و کالبه هق زدن
 
، پریشای

 
فیک

 شد..... آگایه رامتر  خالصه یمنا 
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با بوق کوتایه که رامتر  زد نگاهش را از کوچه گرفت و 

هایش رسعت به رسعت داخل شد، کیم به قدم

 ساختمان خود را به درون 
 
بخشید و با عبور از نگهبای

د...   آسانسور پرتاب کرد و دکمه واحدش را فش 

 

 ی  صدای موسی
کالم آسانسور درست مانند وز وز فر

ه  شد... ای مزاحم در رسش تداغ یمحش 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 را خانه تمام شده که طور هر امشب داشت قصد 

 های فیلم قدییم، های آلبوم تمام کند، رو و زیر

 ....تلفن دفیر  خورده خاک هایشماره گذشته،

 

گذشت و اگر هنوز هم اثری از شش سال از رفتنش یم

 مانده بود ها در وسایل قدییمن سالخاطرات آ
ر
اش باف

 توانست امیدوار به یک رسنچ  بماند... پس یم

 

کرد...باید پیش از آنکه دیگران به آن باید او را پیدا یم

 کرد...! رسیدند خودش او را پیدا یمشخص یم

 

 قرار نبود بار دیگر مهره مات شده بازی خودش باشد! 
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کرد، این صفحه سیاه  یمقانون کیش و مات باید تغییر 

 دالرا بود! اینبار نباید از خانه های 
 
و سفید، زندگ

 گریخت... تاریکش یم

 

با توقف آسانسور خود را به واحدش رساند و کلید را 

 دو دور توی قفل چرخاند؛ در با صدای تییک باز شد.... 

 

داخل شده و دستش به سمت کلید برق رفت تا 

  وشن خانه واضح شود... نگاهش در میان تاریک و ر 

 

 !خانم رسکار بخیر  وقت -

 

رو به رو از   ای درست ازبا پیچیدن صدای ظریف زنانه

 جا پرید و کلید از دستانش رها شد.... 

  



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

شد....در را به آرایم هل داد و بست و قدیم باورش نیم

 به جلو برداشت... 

 

 زن با پوزخند نقش بسته کنج لبانش جلوتر آمد

  

 ....تو اینجا.... دریا  -

 

حرفش تمام نشده بود که در چشم برهم زدی  نصف 

صورتش به سوزش افتاد و رسش به سمت چپ 

 متمایل شد.... 

 

ب آهنگ سییل پر  چشمانش را با درد بست و رص 

 قدرت دریا توی گوشش به صدا درآمد.... 
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دستش را روی صورتش قرار داد و انحنای لبانش به 

  رس خورد.... باال 

  

 هه البد حقم بوده دیگه!  -

 

د   صدای پر حرص و لرزان دریا سبب شد تا رس باال بگیر

 

  !بود حقت -

 

نفس هایش کشدار شده بود....اینهمه فشار برای یک 

روز زیادی بود....اینهمه فشار برای یک هفته زیادی 

 بود.....! 
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و با رس به دریا تلفن همراهش را در مقابل دالرا قرار داد 

 آن اشاره کرد: 

 

  !چیه؟ این -

 

 ابروهای دالرا باال پرید

 

  !عکس؟ -

 

دریا سیع کرد تا با نفش عمیق مانع از فریاد زدنش 

 شود 

 

  !چیه؟ این گمیم دارم کنار، بذار رو بازی مسخره -
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 دالرا شانه باال انداخت و به سمت مبل رفت.... 

 

کرد روی آن رج یمدر حایل که شال و مانتویش را خا

 نشست 

 

  ....معمویل عکس یه -

 

دریا دیگر طاقت نیاورد، تلفن را روی میر  پرت کرد و 

 دست به کمر جلوی دالرا ایستاد 

 

 باروتم، انبار االن من نزن فندک من گوش دم انقدر -

  ....بزن حرف درست
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  !بشنوی؟ خواییم یح   -

 

ترین لحن  اخم های دریا در هم رفت و با توبیخ گرانه

 ممکن لب باز کرد: 

 

 گفتر  نرو گفتم !اینجا؟ کت  یم غلظ چه دقیقا اینکه -

 اگه ویل باشه گفتم بدم، ادامه دیگه تونمنیم بمونم

ی،  این با برییم رو ما و خودت آبروی داری اگه میر

 یح   ویل.....گردمبرنیم گفتر  ....گردیابرنیم کارت

 باید که کفش توی کردی رو پات سال ۶ بعد کردی؟

 یاد سال ۶ بعد....داری دوست رو کارت که بیای،

 !افتادی؟ کارت
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دالرا سیگاری از کیفش خارج کرد و کنج لب گذاشت 

د دریا با  اما قبل ازاینکه بتواند فندک را زیر آن بگیر

دستش سیگار را گرفت و آن را از وسط به دو قسمت 

 تقسیم کرد.... 

 

 بزند: کالفه و ش
 
 ایک منتظر ماند تا دالرا حرف

 

 همیشه برای که بودم نکشیده زحمت همه این من -

  !کنار بذارمش

 

 حق به جانب جواب دالرا را داد: 

 

ین کشور از خارج تو که بازیگرای   نیستر   مگه -  بهیر

؟نیم تو !افتادن؟ جا و کردن کسب رو افتخارا   تونستر



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 با کنم، بازی دمخو  کشور توی خواستیم دلم من -

  ....خودم همزبونای

 

 کرد و رس تکان داد....این روی لجباز 
 
از رس ناچاری پوف

 و یک دنده بودن دالرا به خودش رفته بود! 

 

 جوری برگشتر  دالرا گفتم قبول، اینم خب خییل -

 
 
 انگار !شنایسیم نایم رهام انگار نه انگار کت  یم زندگ

 کردی؟ یح   تو ویل ....یدید رو آدم این اصال انگار نه

وع کار باهاش زرت   ....کردی رس 

 

دست سالمش را روی پا مشت کرد و بلند شد...دریا 

انقدر حواسش ی  مواخذه او بود که حتر دست باند 

 دید.... اش را نیمپیچ  شده
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 رو حوصلش اصال االن کت   دعوا اومدی اگه دریا -

  !ندارم

 

زویش اسیر دست او تا خواست از کنار دریا بگذارد با

 
 
اش شد و در مقابل چشم های پر از رسزنش و نگرای

 ایستاد... 

 

یم توضیح عکسا این برای من....ببینم کن صی   -

؟ عکسا این خوام،   دیل؟ چتر   چتر 

 

 تصاویر را به خاطر آورد و لب زد: 

 

 رس یا کاری های مهموی   از معمویل عکس رسی یه -

  ....زهرمار و کوفت و صحنه
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 با کنجکاوی اضافه کرد: 

 

  !فرستاده؟ برات اینارو گ اصال -

 

و در دل خودش جواب خود را داد...کش که این روز 

خواهد و اینبار دریا را ها معلوم نبود از جانش چه یم

 بختک کرده و به رساغش فرستاده بود! 

 

 گ نیست مهم ناشناس، شماره یه دونمنیم -

 معمویل تو قول به عکسای این که اینه مهم فرستاده،

 ...داره حضور رهام همشون تو که !دارن مشکیل یه

 !جان؟ خاله زی  یم گول داری کیو
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کرد، خاله؟! دالرا هیچ گاه دریا را خاله خطاب نیم

خاله واژه عجیت  بود برای زن زیبای  که رو به رویش 

 که تنها پنج سال با دالر 
 
ا اختالف ایستاده بود....زی

 داشت! 

 

تنها یک بار به او خاله گفته بود.....شش سال پیش در 

پنایه....در آن شب آن شب نحس....در آن شب ی  

 رسد و سیاه پایان شهریور..... 

 

چشم های خمار و وحش  طویس رنگش همیشه از 

ا یمدریا چهره ساخت.... هیچکس ای متمایز و گیر

له و خواهرزاده شد که دریا و دالرا خاباورش نیم

ای تنها با پنج سال تفاوت .خاله و خواهرزادهباشند.. 

 !....  ست 
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دریا و دالرا با هم بزرگ شده بودند و بهیر بود بگوییم 

دریا برای دالرا همیشه حکم یک خواهر بزرگیر را 

اش را داشت....دریای  که حاال باز هم تمام غم و غصه

 دالرا کنار گذاشته بود 
 

....برای تصمیم های برای زندگ

 
 
 اش.....! غیر منطفر و گره های کور زندگ

 

 افتاده اتفاقات کیل ایران، برگشتم سال پنج بعد من -

  به کش بود،
 

 پیشنهاد.....کردنیم قبول رو من سادگ

 کردم؛ قبول منم و داد عماد نداد، رهام هم رو کار

  .....زبونا رس گشتمبریم دوباره باید

 

 این بار با صدا همراه بود.... پوزخند دریا 
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 یم گول رو خودت چرا....عماد هه -
 
؟ زی  عماد دخیر

  ....رسون پیغام یه بوده، وسیله یه فقط

 

یم هم خودت تو کارکردنم، از نیستم پشیمون من -

 کوتاه کردم، قبول رو پیشنهاد این من دونستر 

 که دیدی برمیایم پسش از خوب هم ماکنار ....اومدی

  ...برند هم نوارهجش تو

 

اش را تکمیل کند و به میان حرفش نگذاشت جمله

 پرید: 

 

 یم دالرا، کن بس -
 
 که نیست کار من مشکل که دوی

 تو اما....برگردی ذاشتمنیم اول از اصال بود این اگه

 کارگردانای   و بازیگرا همه عتر   کردییم کار باید فقط

،یم کار هم کنار که   از رس هدوبار  نبود قرار کت  
 
 زندگ

  !بیاری در دادخواه خانواده



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 صدایش کیم اوج گرفت: 

 

 ما کنم حایل بهت جوری چه دریا بابا ای نیاوردم، در -

  ؟....دوستیم فقط

 

اینبار دریا طاقت نیاورده و با فریاد به تخت سینه دالرا  

 کوبید 

 

ی !فهیم؟نیم چرا -  لباس با عروسیش، روز که دخیر

 و چیر   همه به زنهیم پا پشت عقد سفره رس سفید

  هیچ بدون
 
ه ذارهیم حرف  تونهنیم کشور از خارج میر

 !.....بمونه دوست آدما همون با و برگرده
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 قرار نیست تا همیشه روی خوشش را به آدم
 
ها زندگ

 نشان دهد..... 

 

ک عاشقانه قرار نیست تمامش پر از   مشیر
 
زندگ

 تر  کمای  باشد... لحظات رویای  و رنگ

  

 ای مستقیم نیست... هیچ جاده

 

تواند تضمتر  کند تا انتها سالم به ای نیمهیچ راننده

 رسد... مقصد یم

 

 ی  چاله و چوله و بدون پستر بلندی 
هیچ اتوبای 

 نیست.... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 شود عاشقانه این جاده را یط کرد.... اما با تمام اینها یم

 

 به اندازه
 
ی و   آن زمان که بتوای گاز بدیه، ترمز بگیر

...حتر اگر به انتهای یک مسیر رسیدی  دنده عوض کت 

 !....  راه بازگشت را بلد بایس 

 

ها اما امان از وقتر که نتوای  عاقالنه همپای عاشقانه

 شوی! 

 

وای از تصمیمات غیر قابل بازگشتر که یک عمر صدای 

زنجیر از هم گسیخته شان طنتر  انداز روز و شب 

مای  و یک دنیا حشت....حشت  شود و تو یمهایت یم

 کرده و نکرده هایت....! 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 باز هم صدای دریا بود که سکوت را شکست: 

 

ی یاد باید -  یا نکت   درگیر  رو دیگران احساسات یا بگیر

 همینه داشتر   دوست تاوان بری، تهش تا رفتر  اگه

  ....دالرا

 

ه چشمان م بهوت دو طرف بازوی دالرا را گرفت و خیر

 اش شد و غم زده

 

 هایپل که بدون رفتر  وقتر  اما رفتر یم نباید اول از -

 که برگردی قراره حاال کردی، خراب رو رست پشت

 .....نداره راه جای   به مسیر  این !دره؟ ته بیفتر 
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 بازوهایش را از دست دریا خالص کرد و مرصانه گفت: 

 

ی گفتم بهت -  !نیست دوستانه و اریک رابطه جز چیر 

 

 اش زد... دریا با حرص روی پیشای  

 

 که کش با جان دخیر  !دوست گهیم باز اکی   هللا -

؟یم دوستر  داری کت   ازدواج بود قرار  دو اگه حاال !کت 

ی یه بودین کرده تمومش و صلح طرفه  روز که نه چیر 

 که دامادی بشه اون و فراری عروس بش   تو ازدواجت

 غاز یه من صد هایحرف و چشم جفت صد اسیر 

  !بشه مردم

 

 دالرا لرزان لب زد: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 یم تو فقط -
 
  ...رفتم چرا دوی

 

 دریا قدیم به سمتش برداشت.... 

 

 زنم... دونم دارم این حرفا رو یمچون یم

 

ی  اختیار به بار و بطری های مختلف کوتاه نگاه کرد و 

 از آن ها چشم گرفت.... 
 
 با درماندگ

 

ی به سمت دالرا برداشت و دستش را روی قدم دیگر 

 جای سییل که زده بود گذاشت.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  این نکن، لجبازی بیا، کوتاه -
 
 تو الیق که نیست زندگ

  ...باشه

 

 دالرا رسش را به زیر انداخت 

 

ی فراری عروس یه لیاقت -  ....نیست این از بیشیر  چیر 

 

 دریا چانه دالرا را گرفت و رسش را باال آورد 

 

 برمیای پسش از تو نگو، اینطوری هیچوقت گهدی -

 تو بودن...دیل دردرس تو بندازی رو خودت نباید فقط

یم دلیل اون....کنهیم برمال رو رازت فقط رهام کنار

یم آشکار براش رو دلیل کنارش در بودن با تو و خواد

 !...کت  

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ایص  بکند صدای زنگ در مانع  تا خواست باز هم اعیر

 حرف زدنش شد. 

 

 دریا کنجکاوانه به در نگایه انداخت.... 

 

 !؟ داری مهمون -

 

دالرا به دو طرف رستکان داد و دریا آرام به طرف در 

 قدم برداشت.... 
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

در که باز شد قیافه کالفه و نگران رهام جلوی چشم 

 هایش نقش بست.... 

 

 وسط پذیرای  نشست و 
دالرا متعجب و عصت  لبه میر 

د.... ت شقیقهبا دس  اش را فش 

 

دریا پوزخندی زد و در حایل که با یک دست به رهام 

 کرد به سمت دالرا برگشت: اشاره یم

 

  !کاریتو رابطه بگیر  تحویل بفرما هه -

 

 اینبار مخاطبش رهام شد 

 

 طرف خونه در جلوی تا کاری هایرابطه همه -

  !میان؟



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 از نظر گذراند....  نگاه رهام موشکافانه رس تا پای دریا را 

 

در نظرش هنوز همان زن جذاب و مقتدر چندین سال 

اش پیش بود کش که یک تنه پشت خواهرزاده

 ایستاد.... 

 

کش که نگذاشت مقصد سنگسار حرف های 

 نسنجیده و شایعه های مردم، دالرا باشد! 

 

 یک تای ابرویش باال رفت: 

 

  دریا؟ -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 دریا از جلوی در کنار نرفت 

 

  !خودمم -

 

  ....نکردی تغییر  -

 

  !کردم تغییر  خییل اتفاقا -

 

خواست دست دریا را کنار زده و وارد شود اما او باز 

د و قدم از قدم برنداشت....   هم مرصانه پا فش 

 

در عوض با تخش در چشم های رهام زل زد و لب باز  

 کرد: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 سال ۶ داستان دارین باز بفهمم نداشتر  توقع چیه -

 کنید؟یم باز ور  پیش
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 اینبار دالرا به حرف آمد: 

 

  ....زنیمیم حرف هم با بره رهام بذار دریا -

 

 رهام با اخم های در هم گفت: 

 

  ....برم جای   نیست قرار من -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 دست دریا را کنار زده و وارد شود یم
 
توانست به سادگ

تش دانست رس به رس دریا گذاشتر  تنها آاما یم

کند و انقدر روی دالرا تسلط خشمش را شعله ور تر یم

و قدرت دارد که بخواهد باز هم دستش را از شنیدن 

 حقایق کوتاه نگه دارد.... 

 

آنکه به هر دو نگایه کند رسش را همچنان بتر  دالرا ی  

 دست هایش نگه داشت و رهام را مخاطب قرار داد: 

 

؟ کافه االن مگه نباید تو -   بایس 

 

  بیاری؟ دلیل یهوییت رفتر   برای نباید تو -

 

  ...رامتر   -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 دانست رامتر  چه چیر  گفته بود.... سکوت کرد....نیم

 

یم ییک به دست تای   دو...گفته یح   رامتر   نیست مهم -

  بزنید؟ گول منو کنید

 

دریا وقتر حواس پریر رهام نسبت به دالرا را دید همه 

ا به سمت جلو قدرتش را به کار گرفت و لبه در ر 

 هدایت کرد تا بسته شود... 

 

  ....خریه کدوم دیگه رامتر   شما؟ گتر  یم یح   بابا ای -

 

 با دست دیگر محکم به سینه رهام کوبید.... 

 

ون برو -   ....بیر



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 و همزمان با این حرف در را روی صورتش کوباند.... 
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  دست به کمر و شایک به سمت دالرا برگشت... 

 

 تا طرف بگیر  تحویل بفرما رو؟ کارات دالرا بیت  یم -

  ....خونه در جلوی

 

ای که در ذهنش زده شد سکوت کرد و ناگهان با جرقه

با چشمای  ریز شده از در فاصله گرفت و قدیم به جلو 

 برداشت.... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !اومده؟ هم خونه تو -

 

 تمسخر آمیر  خندید.... 

 

؟یم گول رو خودت داری -  رو چیر   همه هم بخو  زی 

  ....کت  یم پنهان من از

 

 وقتر سکوت دالرا را دید مسیر صحبت را عوض کرد... 

 

  ...بود تو خاطر به کردم سکوت پیش سال ۶ من اگه -

 

 با این حرف دالرا رس بلند کرد و حق به جانب گفت: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  !داشتم دلیل سکوت این خاطر به من -

 

 دریا پر حرص خندید و لب گزید 

 

 خاطر به گفتر  خودت مسخره منطق با هم تو آره -

  !بدونه تا بود حقش که صوریر  در کنیم سکوت رهام

 

 جوای  برای دریا نداشت.... 

 

از جایش بلند شد و تلفن همراه دریا را از روی میر  

 بود، تاری    خ 
 

برداشت... هنوز هم رمزش همان همیشیک

 تولد دالرا! 

 

د...تمایم موقعیت ها بار دیگر عکس ها را از نظر گذران

ای داد بتر  دالرا و رهام رابطهجوری بود که نشان یم



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دیگر در جریان است و همتر  ها برای به جنون 

 بود... 
 
 رساندن دریا کاف

 

فهمید اگر این ماجرا هم کار کش است که ای کاش یم

دانشت ای از تهدیدش دست برنیماین روزها لحظه

 چه قصد و نیتر پشتش بود.... 

 

 کشاندن دریا به تهران چه سودی برایش داشت؟! 
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 صفحه تلفن را خاموش کرد و بار دیگر پرسید: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 نیم -
 
 !فرستاده؟ گ رو عکسا این دوی

  

 خواییم بده جواب کلمه یک !اینه؟ مسئله االن -

  نه؟ یا کت   باز رو گذشته دفیر 

 

د تا از سوز  ششان کم چشم هایش را با دو انگشت فش 

 شود... 

 

  !نشده بسته وقت هیچ دفیر  این -

 

یم بازش داری االن شد، بسته رفتنت با دفیر  این -

  بخوای اینکه مگه....کت  
 

  ....رفتر  چرا بیک

 

  ...فقط نه -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 بزند و با صدای  که 
 
دریا باز هم اجازه نداد دالرا حرف

شد جمالتش را ادا  داشت لحظه به لحظه بلندتر یم

 کرد: 

 

 خودت اوضاع و حال از اصال تو دالرا؟ یح   فقط -

ی؟  یم !باخی 
 
 به چطور بقیه چشم تو واکشنات دوی

  ....که بفهمن همه تا بموی   خواییممیان؟ نظر

 

اش تمام شود دالرا در یک حرکت از قبل از اینکه جمله

 جا پرید و دستش را روی دهان دریا گذاشت... 

 

 ت و نالید: چشمانش رنگ التماس به خود گرف

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 تروخدا رفته؟ کردی فکر دره، پشت !هیس دریا وای -

ی   !نگو چیر 

 

 دریا متعجب دست دالرا را کنار زده و به آرایم پچ زد 

 

  !نرفت؟ مگه -

 

 دالرا شانه باال انداخت و او به سمت در رفت.... 

 

ب در را باز کرد و باز هم قامت رهام جلوی چشم  با رص 

 هایش نقش بست..... 

 

 از شدت عصبانیت با نفس نفس گفت: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  !برو؟ نگفتم مگه بابا ای -

 

 رهام ی  توجه به او قدیم به داخل برداشت.... 

 

 دریا در را همانطور باز شده رها کرد و غرید: 

 

 میای پایتر   ندازییم رستو ستطویله مگه هوی -

  !داخل؟

 

 رهام جلوتر رفته و رو به روی دالرا ایستاد.... 

 

 تا روی صورت رسخ شده دالرا امتداد یافت....  نگاهش

 

 !شده؟ یح   صورتت -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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دالرا با گیچ  و حواس پریر به سمت کنسول رفت و 

 یک طرف صورتش را رو به روی آینه قرار داد.... 

 

 ی  اختیار دستش باال آمد و روی صورتش نشست... 

 

 ... خورد.. رد انگشت های دریا کامال به چشم یم

 

دریا کالفه و پشیمان نگاه دزدید و دالرا حارص  نشد 

 سکوتش را بشکند.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

رهام جلوتر آمد و دست باند پیچ  شده دالرا را از روی 

 صورتش برداشت.... 

 

 لب زد: 
 
 با چشم های  مملو از تعجب و نگرای

 

  !اومده؟ رست بالی   چه -

 

 اش را با زبان تر کرد و گفت: لب های خشک شده

 

  ....لطفا برو رهام نیست هیچ   -

 

  !خوامیم توضیح رم،نیم -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دریا به حرف آمد تا هر چه زودتر به این قضیه خاتمه 

 دهد 

 

  !نداره توضیچ تو برای کش -

 

 رس رهام به طرفش چرخید 

 

م حقمو اومدم بدونم؟ که حقمه نگفتر  مگه -   !بگیر

 

 راه من اعصاب رو انقدر میگما، بهت یح   یه ببتر   -

  ....نرو

 

رهام از دالرا فاصله گرفت و با اخم های درهم و نگاه 

 پر سوال لب زد: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

؟ -   الل اینکه.... بگو یح 
 
 من بزن حرف تو گرفته موی

  به زدین گند سال اینهمه که چیه دردتون بدونم
 
 زندگ

  !هم با هممون

 

  ....کنید تمومش....بسه -

 

ست از بحث  با داد دالرا هر دو سکوت کردند و د

 کشیدند.... 

 

لب های دریا تکان کوچیک خوردند اما دالرا دست باال 

 اش شدآورد و مانع

 

 ....لطفا دریا -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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دریا دستانش مشت شد و ناخن های بلندش در کف 

 دستش فرو رفتند.... 

 

خانه رفت و بطری آی  از  پا کوبان به سمت آشی  

ون آورد....   یخچال بیر

 

را که خیالش از بابت کوتاه آمدن دریا راحت شد با دال

 رس به رهام اشاره زد... 

 

ون برو -   ....بیر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

شود دانست وقتر نگاهش اینگونه مظلومانه یمیم

آید و چقدر ناراحت کننده بود که باید رهام کوتاه یم

 یم
ر
 کرد.... این نگاه را خرج چنتر  اتفاقای

 

 قدم برداشت تا او جلوتر از رهام به سمت در خرویح  

 نیر  هم پایش شود.... 

 

وارد راهرو شد و بعد از خروج رهام در را تا جای  که 

 شد چفت کرد و به آن تکیه داد.... یم

 

 دهد... 
ر
 زودتر از رهام به حرف آمد تا مبادا سوی

 

  گفته؟ یح   بهت رامتر   -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

یم نیست، خوش زیاد حالت گفت داره؟ اهمیتر  چه -

  ....خونه رسونتت

 

کیم خیالش راحت شد و توانست جمله هایش را رس 

 هم کند 

 

؟ چرا االن پس خب - احت بذار برو اینجای    !کنم اسیر

 

  شده؟ یح   صورتت نیست؟ خوب حالت چرا -

 

 ای که از ذهنش خطور کرد چنگ زد به اولتر  بهانه

 

  !ماشتر   در به خوردم -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

هیچ وجه فهماند به نگاه رهام طوری بود که به او یم

 که زد به آن 
 
دروغگوی ماهری نیست و با حرف

 صحت بخشید..... 

 

  !ماشتر   در الی مونده دستتم البد -

 

 انداختر   تیکه برای خوی   وقت اصال االن رهام -

 ....نیست

 

 رهام اینبار جمالتش را حریص ادا کرد: 

 

یم بعد کردی الش  و آش رو خودت زدی چیه؟ تیکه -

 
 
 و ریخت این با دهنم تو اومد مقلب...نیست هیچ   گ

  !دیدمت قیافه

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

طبییع بود که حتر در چنتر  موقعیتر هم از توجه این 

 شد؟! گرفت و پروانه باران یممرد قلبش شور یم
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 چشمانش را بست و آرام لب زد: 

 

 بیام خواستمنیم کرد، تهدیدم لعنتر  همون هم باز -

، تو،...شما روز به نمبز  گند خرابم حال با بازم  و رامتر 

 نیستتر   من های بدبختر  مسئول که ارغوان و عماد

 هم حاال.....خونه بیارتم رامتر   خواستم همتر   واسه

  ....رهام برو

 

  ...بزنم حرف دریا با خوامیم -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 با شنیدن نام دریا هشیار از جا پرید 

 

؟ چه -
 
  حرف

 

 نیم که تو....بشنوم رو حقیقت خوامیم -
 
 اون بذار گ

  ....بگه

 

 رسش را به معنای نه تکان داد.... 

 

  دریا -
 
  ....نداره گفتر   برای حرف

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 به که شد یح   دونهیم که کش تنها تو جز....داره -

 حرف باید شما از کدوم یه....دریاست رسیدیم اینجا

  ...بزنتر  

 

  ....نیست وقتش امشب رهام -

 

  ....وقتشه امشب -

 

اش را به دیوار راهرو حمل کند، تکیهدیگر نتوانست ت

 داد و روی زمتر  نشست.... 

 

لرزید اما همچنان سیع اش از شدت بغض یمچانه

 داشت تا در مقابل بارش اشک هایش قد علم کند.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 امونم درد رس...کنهیم درد جونم همه....بده حالم -

 شدم تهدید بازم پیش ساعت دو همتر  ....بریده رو

 سییل خالم از پیش دقیقه چند....جور چه اونم

 براشون جوای   که حرفای   شنیدم، حرف کیل....خوردم

 خییل خستم....بودن محض حقیقت چون نداشتم

  ....خستم

 

چشمه جوشان نگاهش راه خود را از رس گرفت....با 

 اولتر  پلیک که زد گونه هایش تر شد.... 

 

م خوادیم دلم -  ....شه تموم دردام بلکه بمیر

 

 رهام رو به رویش زانو زد.... 

 

  ....اینطوری نگو دیل -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

دستش را با تردید باال آورد و خواست گونه های تر 

دالرا را لمس کند اما با چرخش رس دالرا به سمت 

 مخالف بتر  راه متوقف شد.... 

 

انگشتانش جمع شده و در کف دستش مشت 

 شدند.... 

 

 دالرا به سختر کلمات را کنار هم چید: 

 

  ....رهام برو من جون رو تو -

 

اش آسمان شب چشم های رهام را هدف  نگاه اشیک

 گرفت تا حرفش تاثیر خود را بگذارد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 بینمون که عشفر  همون حرمت به...میدم قسمت -

 ...برو بود
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ای تنها در سکوت گذشت و قفل نگاه هایشان بود  ثانیه

 داد.... یمکه دنیای  حرف در خود جای 

 

رهام با تلخ خندی بلند شد و قدیم به عقب 

 برداشت... 

 

  ....کت  یم رصف رو گذشته فعل راحت چه...بود -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  .....برو -

 

 رس تکان داد.... 

 

  ....عروسک بخیر  شبت -

 

این را گفت و با رسعت از پله ها به سمت پایتر  

 دوید.... 

 

 تبه سختر از جایش بلند شد و به داخل برگش

 

 رفت؟ -

 

 جواب دریا را داد



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  

 رفت....  -

 

 به سمت اتاق رفت

 

ی کجا -  ؟ میر

 

 ....نیست خوب حالم بخوابم خوامیم -

 

خانه خارج شد و جلو آمد  دریا از آشی  

 

 چرا؟چرا اما نیست خوب حالت مشخصه اینکه آره -

 از بشه بد حالت امشب باید چرا دالرا؟ یس  نیم خوب



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 دادی تن و پذیرفتیش تمام گایهآ  با که حقایفر  شنیدن

 !بهش؟

 

 با پشت دست اشک هایش را پاک کرد.... 

 

 نفش گرفت و با صدای  لرزان به حرف آمد: 

 

 !بده؟ حالت امشب چرا نگو اینه؟ حالت چرا نگو -

 خییل به گردهبریم این نیست، امشب برای فقط چون

 دارم هنوزم هنوزه که شب یه به گردهبریم پیش، وقت

 به کارم شم،یم مریض بینم،یم کابوس طرشخا به

 شبای   اون از.....شهیم کشیده آرامبخش قرص و رسم

 و کلمات همه دارم دوست بهش کردن فکر با که

 اتفاقا بعیص  !....بیارم باال رو ذهنم توی تصاویر

 هم چقدر هر شن،نیم پاک آدم ذهن از هیچوقت

 رو آدما بعیص  ....مونهیم تازه زخم اون جای باز بگذره



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 هیچیک شهیم خایل دنیات کل انگار میدی دست از که

ه،نیم رو جاشون  رو وجودت کل انگار ها مدت تا گیر

 .....دادی دست از

 

دستش را به چهار چوب اتاق گرفت تا روی زمتر  

 نیفتد.... 

 

 زیر لب نالید: 

 

 .....دادم دست از من -

 

 پوزخندش با اشک در هم آمیخت..... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 و کش  یم نفس داری هنوز فهیمیم مک کم بعدا -

 ویل نیست دیگه آدم اون که دردناکیه کشف چقدر

 
 
 !...میده مرگ بوی که نفسای   با داره ادامه هنوز زندگ
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با حس پایتر  رفتر  تخت پلک های ملتهبش را از هم  

 گشود... 

 

شد که رس در نخوابیده بود اما حدود یک ساعتر یم

برده و در تارییک مطلق برای تمایم ثانیه های بالش فرو 

 اش عزاداری کرده بود.....! از دست رفته

 

ی یه بیا پاشو -   ....بخور چیر 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 پتو را روی رسش کشید 

 

  ...ندارم میل -

 

دریا لیوان آب پرتقایل که در دست داشت را روی 

 عسیل گذاشت... 

 

ور به شانه های دالرا را از پشت رس گرفت و او را مجب

 نشستر  کرد.... 

 

لیوان آب پرتقال را مقابلش قرار داد و با چشم و ابرو 

د....   اشاره کرد تا دالرا آن را از دستش بگیر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 دالرا با اکراه دستش را جلو برد و لیوان را گرفت.... 

 

نگایه به محتویات چرخان نارنچ  رنگ درونش 

انداخت و حس کرد شاید بد نباشد تا به واسطه آن  

 کیم از خشیک گلویش بکاهد.... 

 

دریا به سمت برق رفت و با روشن کردنش دالرا پلک 

 هایش را محکم بست.... 

 

چند قلوپ از آبمیوه را خورد و مابفر را مقابل دریا  

 گرفت... 

 

  ....تونمنیم دیگه -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دریا که انگار رایص  شده بود کوتاه آمد و لیوان را به 

 روی عسیل برگرداند... 

 

ددا رس تخت نشست، پاهایش را دراز کرد و ی  مج

به کوتاه به پایش به دالرا فهماند    با چند رص 
 
هیچ حرف

 که چه باید بکند... 

 

دالرا مخالفتر نکرده و رسش را به رسم کودگ روی 

پاهای دریا گذاشت و اجازه داد تا نوازش های دست 

دریا در میان موهای مواج و خوش حالتش به گردش 

 د... دربیاین
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

رسید که نظراتش با دریا زمتر  تا آسمان شاید گایه یم

ای شک شد اما هیچ گاه نبود که لحظهمتفاوت یم

 داشته باشد جز او یار و یاور دیگری برایش مانده.... 

 

ی فراتر از  ی فراتر از یک خاله بود، حتر چیر  دریا چیر 

 ! یک خواهر...دریا خود دوم دالرا بود.... 

 

 دانست سییل که خورد حقش بود.... یم

 دانست دریا از قصد نزد..... یم

دانست او رایص  نیست حتر خار به پایش فرو یم

 رود.... 

هم به خاطر  بیند آنکه اگر از دریا تندی و تلچ  یم

 خودش است... 

  

؟ یم -  دوی  چرا اسم تو رو دالرا گذاشتر 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

به باال تنها تکان کوچیک خورد و کیم رسش را 

 انداخت... 

 

 دریا با لبخند ادامه داد: 

 

 دنیا به که کوچولوی   دخیر  دونستر  یم همه چون -

 چون دیگران، آرامش و شادی دلیل بشه قراره اومده

 خواهر یه نه خواهر یه کرده، پیدا همبازی یه دریا

  !زاده

 

 ای کرد و بامزه گفت: پشت بند این حرف تک خنده

 

 خواهرزادش از سال سه فقط یاخاله کدوم آخه -

ه؟   بزرگیر



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 اش گرفت... دالرا از لحن دریا خنده

 

 داشتر  هنوز تو اومدم دنیا به من وقتر  اینکه تصور -

 و خوردییم شیر  شیشه توی و کردییم بازی عروسک

 یم امشب بعد
 
  !داره خنده خییل گوشم تو زی

 

خواست این موضوع را به میان بکشد اما دلش نیم

ودآگاه بر رس زبانش آمد....شاید چون از دریا توقع ناخ

 نداشت! 

 

آن زمان که روزگار به صورتش سییل زده بود دریا مرهم 

 بود و حاال.... 

 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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چانه دریا از بغض لرزید اما با چرخاندن مردمک های 

طویس رنگش نگذاشت تا بغض مسیر گریه را در پیش 

د...   بگیر

 

 را را نوازش کرد آرام گونه دال

 

 فقط شدم عصت   که خدا به...بشکنه دستم -

  ....کرد دیوونم عکسا اون...همتر  

 

دالرا دستش را باال آورد و نگذاشت دریا دستش را کنار 

د در عوض بوسه کوتایه کف دست او کاشت....   بی 

 

  ....خدانکنه دونمیم -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

کش را بوسید...   دخیر
 
 اینبار دریا خم شده و پیشای

 

 یم -
 
  ....دیگه اشتباهه کارت که دوی

 

 نفسش آه شد و به حرف آمد: 

 

 ییک بدتر و بد بتر   از باید وقتای   یه ویل...دریا دونمیم -

 در بده بودن رهام کنار در اگه !کت   انتخاب رو

  ...بدتره نبودن کنارش

 

کت   کارنامه  مردیم که خارج از گود به قضیه نگاه یم

م دیدن، من برگردم و با رهام کاری ما رو کنار ه

 دادخواه کار نکنم؟ 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

وقتر که هنوز رهام شناخته شده نبود ما کیل کار باهم 

 داشتیم االن که دیگه برای خودش رسی تو رسا داره... 

 

خواست بازار شایعه رو جمع کنه؟ اگه گ یم

زدم به اینکه ما گشتم پیش رهام مهر تایید یمبرنیم

اشتیم و من خرابش کردم و همه قبال با هم رابطه د

گفتر  دیدی، دیدی دالرا مشتاق اومد ایران ویل با یم

فالی  کار نکرد چون رابطشون شکر آبه؟ پس باید 

 گرفتیم.... جلوی این حرفارو یم

 

از جایش بلند شد و مستاصل به صورت دریا و نگاه 

ه شد....   های پریشانش خیر

 

 پریر  حواس ایحظهل برای که مت   برای اون از جدای -

 هر پیش کردن کار سیگار و الکل به شدم متوسل

 !....خطره از پر ایغریبه



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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 دریا با غم پوزخند زد: 

 

 کت  نیم فکر خوبه؟ رهام پیش کردن کار کردی فکر -

 ببینه؟ اینجوری رو تو وقتر  شهیم بد اونم حال چقدر

  !داره؟ دوست فهیمیم

 

زیر انداخت و دست های دریا قاب دو دالرا رس به 

طرف صورتش شدند تا رسش را باال آورده و بار دیگر 

 حقیقت را برای دالرا مزه مزه کند.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  کنارش شهنیم و داری دوسش فهیمیم -
 
 و بموی

  !نداشتنش؟ دوست به کت   تظاهر

 

 بخورد لب زد: 
 
 دالرا بدون آنکه تکای

 

ی ها هفته آخر هنوزم -  رس هم بعدش ظیه؟حاف میر

  !خاک؟

 

اینبار آیه که در فضای اتاق پیچید از سینه دریا خارج 

 شد.... 

 

 دست هایش را پایتر  آورد و با افسوس رس تکان داد. 

 

 که آوردی زندگیت رس به یح  ...من طفلک دالرای -

  ....بزی   حرف راجبش خواینیم حتر 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ی آنها  اش را رو دالرا زانوهایش را در بغل گرفت و چانه

 گذاشت 

 

از بیام خوادیم دلم -  بابام و مامان برای دلم....شیر

 هم آقاجون و پری مامان برای دلم حتر ....شده تنگ

  ....شده تنگ

 

 با دودیل ادامه داد: 

 

؟ منو خواننیم هنوزم دریا؟ یح   اونا -  !ببیت  
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 سکوت کرد تا ذهنش با گشت زدن در 
ر
دریا لحظای

ین جمله ها را برای پاسخ به این سوال خاطر  ات بهیر

 پیدا کند.... 

 

 رو گوشش جیگر بخواد که نیست ایخانواده هیچ -

ی جون آقا و پری مامان....بندازه دور  اما گننیم چیر 

  ....بینمیم رو منتظرشون چشمای من

 

کنه، وقتر میای مامان پری تک تک فیلمات رو نگاه یم

توی نگاهش که به حلقه اشک  جلوی دوربتر  اون برق 

کنه چقدر دلتنگته...خودم گره خورده ثابت یم

ی تو  چندین دفعه دیدم بعد نماز بارها عاقبت به خیر

 رو خواسته.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 با کنجکاوی اضافه کرد: 

 

؟نیم زنگ بهشون چرا -
 
 زی

 

 دالرا شانه باال انداخت 

 

  ....بشم زده پس خوامنیم....ترسمیم -

 

ش را جلو برد و روی شانه دالرا  دریا یک دست

 گذاشت... 

 

از، بریم باهم بیا -  بدون رفتر   حافظیه....دالرا بیا شیر

یم فال هم با بازم بیا نداره، صفا دیگه تو  همونا از بگیر

 درهای قراره که باش امیدوار میاد در همشون ته که

 !...بشه باز روت به خوشبختر 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ن موش و گربه بازی بیا و یکبار برای همیشه تموم کن ای

 رو.... 

دونم دلت پره، بیا برو رس خاک پدر و مادرت حرف یم

 بزن سبک شو.... 

 

  ...دریا شهنیم روم -

 

  !نکردی اشتبایه کار تو -

 

 ی   برم من دادن اجازه اونا دریا، بردم رو آبروشون من -

 که بودم داده قول من عوض در و رویاهام

 ....کنم رسبلندشون

 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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ض گفت:   اخم های دریا کیم در هم رفت و معیر

 

ین تو تهران توی اینجا تو...کردی بلندشون رس -  بهیر

  !شدی معروف شدی، بازیگر شدی، قبول دانشگاه

 

شد رسش را در میان دستانش گرفت و تا جای  که یم

 خم کرد.... 

 

مروارید های چشمش ییک پس از دیگری رس خورده و 

 ود آمدند... روی تخت فر 

 

 با صدای  لرزان لب زد: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 و بابا که شد خوب چقدر گمیم خودم با ویل تلخه -

 !ببیت    رو آوردم بار به که رسوای   تا نبودن مامانم

  شکستم رو آقاجون و پری مامان کمر همینکه
 
 کاف

 برای رو فرهاد عمو و فرنوش عمه حرف همینکه بود،

  گذاشتم شما
 
  !...بود کاف

 

دونم تو جلوی حرفاشون م دریا ویل یممن رفت

دونم بهت طعنه زدن، به مامان پری و وایسادی، یم

آقاجون طعنه زدن که یادگار برادرمون رو شما بزرگ  

 کردین،نتیجه تربیت شما شده یه عروس فراری....! 

 

 خوره بشه و من برنیم
 
از دریا، بذار دلتنیک گردم شیر

از هم شما حرف گردم که ببیفته به جونم....برنیم

 بشنوین.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

زد تا مبادا دالرا بیشیر از دریا محکم و پرقدرت حرف یم

 این خود را ببازد: 

 

 و فرنوش حرفای بابای گور....شهیم درست اینا همه -

 خانواده و احساسات از فهمنیم چه اونا....فرهاد

؟  دوستر

 

 که نه میومدن در پشتت گفتر  یم راست اگه 

 رسزنش رو تو و بشن کالم هم قیهب با هم خودشون

،  دنبال حتر  اینکه بدون بدونن مقرص رو تو که نه کت  

 !باشن دلیلش
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دالرا با یک دست اشک هایش را پاک کرد و هول زده  

 گفت: 

 

ی نیستم این منتظر من - نیم فقط بشه درست چیر 

 حق اونا !....بشه هست که ایت   از تر خراب خوام

یم جوری هر پس نیاوردم دلییل براشون من ریا،د دارن

 ترین رحمانهی   اینکه حاال....کت    قضاوت تونستر  

یم خودشون دیگه دونستر   حقم رو قضاوتاشون

  ....دونن

 

 دریا کالفه رسش را به تاج تخت تکیه داد و نالید: 

  

....گفتم بمون با هم از پسش دالرا نباید یم - رفتر

به رهام بگو به خدا که آدیم برمیایم...گفتم بمون 

نیست پشتت رو خایل کنه تا تهش باهات میاد...دالرا 

 ما حتر اقدام کردیم به.... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

اش را تکمیل دالرا با وحشت رس بلند کرد تا دریا جمله

نکند... حتر اقرار به حقیقت بودن این موضوع پیش 

 آورد! خودش را نیر  تاب نیم

 

  ....خاله -

 

  خاله؟ جاِن  -

 

 روزی....شدم نابود من مردن بابام و مامان که روزی -

 که بود وقتر  برای لعنتر  تصادف اون فهمیدم که

 سیاه زندگیم بزنن رس من به تا تهران میومدن داشتر  

 حارص   دانشگاه امتحانات خاطر به که مت   برای...شد

از بیام نشدم  سورپرایزم مثال خواستر   اونا و شیر

  .....کت   



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

داشتر  دریا، خییل هم درد داشتر  اما  همه اینا درد 

هنوز تو رو داشتم، هنوز حمایتای مامان پری و آقا 

جون رو داشتم و بتر  همه این دغدغه ها رهام رو 

 داشتم... 

 

رهام، عماد، رعنا، حتر آقا حمید، همشون پشتم 

بودن؛ همشون دستم رو گرفتر  تا رس پا بشم.... اما 

دم همه اینارو از روزی که با خواسته خودم باعث ش

دست بدم خییل بیشیر درد داشت دریا...چون دیگه  

 کش رو نداشتم که نجاتم بده از این گرداب.... 

 

 صدایش در هم شکست و هق زد: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 دوسش هم خییل داشتم، دوسش رو رهام من -

 خودش از خودش خاطر به شدم مجبور اما داشتم

  ....بگذرم

 

اش او را  دور شانهدریا جلوتر آمد و با دست انداختر  

 در آغوش کشید 

 

  اینبار...دالرا بگذر هم اینبار پس -
 
 رو خودت زندگ

 !....بگذر خودت از خودت خاطر به اینبار بده، نجات
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

لرزش آرام تلفن همراه روی عسیل کوچک کنار دستش 

باعث شد بخواهد تا دست انداخته و تلفن را 

 بردارد.... 

 

الی ییک از چشم هایش را باز کرد و با دیدن به سختر 

نام نقش بسته عماد روی صفحه یک تای ابرویش باال 

 پرید... 

 

پتو را کنار زده و با یک دست موهای چسبیده به 

 پشت گردنش را آزاد کرده و تماس را جواب داد.... 

 

 صدای بشاش عماد مثل همیشه به گوشش رسید: 

 

  !خوابالو سالم -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

م هایش را بست و رسش از سنگیت  خواب مجددا چش

 روی بالشت پرتاب شد.... 

 

 در همان حال لب زد: 

 

  !مگه؟ چنده ساعت سالم -

 

  !تهران وقت به ظهر از بعد دو ساعت -

 

 ای کشید و گفت: خمیازه

 

  خوابم؟ فهمیدی کجا از حاال -

 

 عماد بلند خندید و ادامه داد: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 خمیازه االن که بود من عمه نیستر  خواب اصال نه -

 این پیش ساعت دو از که اونجای   از بعدشم...کشید

 جواب االن و زنمیم زنگ بهت دارم که باره دهمتر  

  !دادی

 

 را پایتر  آورد و نگایه به تماس های 
صفحه گویس 

 پاسخش انداخت.... ی  

 

  نفهمیدم بود سایلنت عه -

 

ه رو گوشیت خدا همیشه دونمیم آره -  و ویی 

 !نتهسایل

 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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؟ کاری جان؟ -   داشتر

 

 اومد دیر هم رامتر   رهام، نه تو، نه....دیروز نیومدی -

  دیگه؟ گذاشتتر   رسکار رو ارغوان و من رسما....حتر 

 

دالرا برای اینکه عماد بیش از این کنکاش نکند از در 

 شویح  وارد شد... 

 

 جیک خر، رس ی   خایل، کافه شد؟ بد مگه حاال -

  ...اینا و عاشقانه جیک

 

م نامش را خواند:   عماد با رس 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !دیل -

 

 دالرا نرم خندید و رس تخت نشست 

 

  !خجالت؟ و عماد اوه -

 

  ....نبابا -

 

؟ کار یح   حاال...کردم تعجب همون -   داشتر

 

  ارغوانه تولد پنجشنبه -

 

؟ سورپرایزش خواییم دونمیم اوهوم -   کت 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ر حایل که گویس  را روی اسپیکر از جایش بلند شد و د

 گذاشت به سمت آینه رفت... یم

 

شانه را برداشت و مشغول باز کردن گره های در هم 

 موهایش شد 

 

 نظرم به ویل بکنم کارو این هفته آخر خواستمیم -

  نه؟ مگه دیگه، زنهیم حدس

 

 تمامشان را به باال جمع کرد و 
 
با کش موی قرمز رنیک

 دم است  بست... 

 

  زیاد احتمال به آره -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

یم؟ تولد فردا -   بگیر

 

اش گرفت و به عقب نگاه از چهره رنگ پریده

 برگشت.... 
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؟ اوگ کاراشو فردا تا توی  یم -   کت 

 

 رو خودش جوری چه فقط نداره، مشکیل اونکه آره -

  بیاریم؟

 

 در حال مرتب کردن رو تختر لب زد: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ...بهت گمیم حاال رسمه، تو فکرای   یه اووم -

 

 عماد با خیایل راحت جواب داد: 

 

  ...کردما باز حساب کمکت رو پس باشه -

 

  !نباش نگران حله -

 

  فعال گرم دمت -

 

 خداحافظ  کرده و تلفن را قطع کرد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

کابل شارژ را برداشت و بعد از وصل کردن به تلفن و 

ون رفت....   پریز برق به بیر

 

کرد، کنار میر  حایل که زیر لب آوازی را زمزمه یم دریا در 

نهار خوری ایستاده و مشغول درست کردن ساالد 

 بود... 

 

با سالیم که دالرا به زبان آورد دست از کار کشید و 

 رسش را باال گرفت... 

 

 با لبخند گفت: 

 

  !خوابیدی؟ خوب....بخیر  ظهر -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

خانه قدم برداشت و با نی شخند  دالرا به طرف آشی  

 گفت: 

 

  !شب هر عتر   آره -

 

 در هم رفت... 
 

 ابروهای دریا ساختیک

 

  ...نشو بداخالق یه -

 

ش را به سمت گاز تغییر داد و دستش را جلو برد  مسیر

 تا در قابلمه را بردارد... 

 

  !کردی؟ درست یح   به به -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ب دست دریا به پشت دستش جیغ خفه ای  با رص 

 ار رفت.... کشید و مثل بچه های خطاکار کن

 

  !نزن دست -

 

 شایک گفت: 

 

 بزن دست ندیدمت ماه چند !دریا؟ زی  یم چرا آخ -

 !کردی پیدا
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

کرد حق به جانب  دریا در حایل که دالرا را از گاز دور یم

 گفت: 

 

 تا بشور رو صورتت و دست برو غذا؛ به نزن ناخنک -

  ....بکشم برات بیا شهیم حارص   دیگه رب  ع یه

 

خانه خارج شد   دالرا شانه باال انداخت و از آشی  

 

م دوش یه رمیم اوگ -   ...بچیت   رو میر   تا بگیر

 

 صدای دریا با خنده از پشت رسش به گوش رسید 

 

  !بود سیاه که بود بابات نوکر اون -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 لب گزید تا نخندد و قدم دیگری برداشت... 

 

  ...دیل -

 

 شد و برگشت به ناچار متوقف 

 

  !جان؟ -

 

  ....خونه تو نداری هیچ   خرید؟ یکم غروب بریم -

 

 کنجکاوانه به سمت یخچال رفت... 

 

  جدا؟ عه -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 دریا چپ چت  نگاه کرد و گفت: 

 

؟یم فتوسنیر   یا خورییم غذا اصال -   !کت 

 

دالرا از یخچایل که جز چند تکه وسیله نیمه خورده 

شد چشم گرفت و با نیش چیر  دیگری در آن یافت نیم

ه شد...   باز به دریا خیر

 

 و پوست شدی دیگه همینه ببند، رو نیشت کوفت -

  !استخون

 

؟ خواستر یم همینو -
 

  خرید؟ بریم بیک

 

  آره -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 به تایید رس تکان داد.... 

 

ون داشتم کار منم اتفاقا حله -   !بیر

 

 دریا چشم هایش را ریز کرد و لب زد: 

 

  !کاری؟ چه -

 

م کادو براش باید ارغوانه، تولد فردا -  ....بگیر
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

شنیدن نام های جدیدی چون ارغوان یا رامتر  از زبان 

 آمد.... دالرا برای دریا عجیب به نظر یم

 

آن هم دو دلیل بیشیر نداشت یا دریا انقدر در نظر 

دالرا غریبه شده بود که دیگر از دوستان جدیدش با او 

گفت یا اینکه تمایم این ها به رهام و یمسخن ن

شد و دالرا برای جواب پس ندادن اش ختم یمخانواده

 به او سکوت کرده بود... 

 

حدس دوم برایش قابل پذیرش تر بود پس با لحن نه 

 چندان خوش آیندی گفت: 

 

  !کیه؟ اون ارغوان؟ -

 

  ...عماد نامزد -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 باز هم درست فکر یم
 
کرد و ظرف    کرد....کالفه پوف

 کاهو های خورد شده را کنار گذاشت... 

 

 یم تو نره گمیم من هریح   حاال دالرا بابا ای -
 
 نه گ

  !آخه؟ شد پیداش کجا از دیگه ارغوان...بدوش

 

 چشمان دالرا گرد شد 

 

؟ یعت   وا -   !دوستم؟ تولد نرم یح 

 

دریا به سمت سینک رفت تا دستش را بشورد و در 

  ترین وجه ممکن پاسخ داد: همان حال به نارایص  

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 ویل بکن خواییم هرکاری دوستات، تولد برو چرا -

 بکش دادخواه خانواده حیطه از رو دوستات لطفا

ون  !بیر

 

؟!  اینهمه آدم....تو باید بری با نامزد عماد دوست بش 

 دوست ممکن بود االن جاریت همیت  که بهش یم
 
گ

 باشه! 

 

 ت.... خنده عصت  کرد و شیر آب را بس

 

  ....داره خنده کارات خییل -

 

با آنکه دوست نداشت با دریا ییک به دو بکند اما 

 مجبور بود برای ارغوان دست به این کار بزند... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

قطعا نرفتنش به جشن ارغوان پیامدهای بدتری به 

 دنبال داشت.... 
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 و من مسئله !کت  یم پیچیده رو چیر   همه تو دریا نه -

 که آدیم هر با بخوام من که شهنیم دلیل رهام

ین  ....کنم رابطه قطع داره اون با ارتبایط کوچکیر

 

من وقتر اومدم تنها بودم، توی این یه سال ارغوان 

واقعا همه جوره پیشم بوده، حاال نرم تولدش؟! خب 

 شه، هم اون هم عماد... ناراحت یم

که بدتره   گن؟ اینطوریی دوست و آشنا ها یح  یمبقیه

 عزیز من! 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ای که به وسیله آن دست هایش را خشک  دریا حوله

 کرده بود به کناری انداخت و با انزجار گفت: 

 

  میام منم پس -

 

  !ارغوان؟ تولد -

 

  داره؟ مشکیل -

 

 دالرا ناله وار گفت: 

 

  ....کت   درست ریزی آبرو نیای دریا -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 اینبار نوبت دریا بود که متعجب شود 

 

  !باشه؟ دومم بار این کردم ریزی آبرو گ -

 

ه تولد دونمنیم -  وقت، یه نکت   خراب رو دخیر

  ....کنمیم درستش بگیر  جیگر به دندون یکم تروخدا

 

 پوزخند زد و ظرف ساالد را به یخچال منتقل کرد 

 

؟ درست خواییم چیو یح   -  !گل تو رفتر  کمر تا !کت 

 باید منم هست امره که جای   همینه، بعد به این از

  ....چیه شما تکلیف ببینم تا باشم

 

 نزد 
 
 دالرا کوتاه آمد و دیگر حرف



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ....خب خییل -

 

ون رفت....  خانه به بیر  از آشی  

 

  کجا؟ -

 

ی نگوید....   کشید تا چیر 
 نفس عمیفر

 

م دوش رمیم -   !دیگه بگیر

 

  شهیم رسد غذا بیا رسی    ع -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

تا زودتر به حمام  باشه کوتایه گفت و پا تند کرد 

 برسد.... 
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با گذاشتر  آخرین پالستیک خرید توسط دریا درون 

صندوق عقب به رسعت ماشتر  را دور زده و روی 

 صندیل راننده نشست.... 

 

بند ماسک را از دو طرف گوشش آزاد کرد و آن را روی 

 داشبورد انداخت.... 

 

  !شدم خفه وای -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

عینک شب بزرگش رفت تا آن را  دست دالرا به سمت

 نیر  به کناری بیندازد.... 

 

 دریا با خنده در کنارش نشست و پنجره را پایتر  داد... 

 

 یه !شغل؟ شد هم بازیگری داشتیا، حوصله هم تو -

  !کت   آمد و رفت راحت توی  نیم جا

 

 دالرا ملیح لبخند زد: 

 

یت   اینم باالخره -   ....داره رو خودش های شیر

 

 ریا تاکیدی رس تکان داد و لب زد: د

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  ....فرماییدیم درست بله بله -

 

دالرا بار دیگر جعبه کادوی  طالی  با نگتر  های ریز کار 

شده را از کیفش خارج کرد و با یک حرکت درش را باز  

 کرد.... 

 

ای که با پروانه های  با وسواس دستبند ظریف و ساده

ون کشید   و نگاه کرد...  کوچک مزین شده بود را بیر

 

  آره؟ دیگه خوبه -

 

دریا بدون آنکه مجددا نگایه بیندازد مشغول دستکاری 

 سیستم پخش شد و در همان حال گفت: 

  

 آره بابا از رسشم زیادیه!  -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 

  205_پارت#

 

 دالرا کادوی ارغوان را به درون جعبه برگرداند... 

 

 دانست که انتخاب مناست  کرده است... یم

 

ند طالی  ساده اما شیک، درست مناسب ارغوان دستب

 و مهمای  تولدش....! 

 

 شماتت وار گفت: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 ببینیش بذار داری؟ دشمت   همه با چرا دریا -

  ....حداقل

 

 دریا شانه باال انداخت.... 

 

 !که ندارم دشمت   -

 

 ای کرد و گفت: ناخودآگاه تک خنده

 

  !ندازهیم رامتر   یاد منو رفتارات این.....دوی  یم -

 

دانست این اسم را دیشب بتر  صحبت دریا با آنکه یم

های رهام و دالرا شنیده است اما خود را به ندانستر  

 زد و کنجکاوانه واکنش نشان داد: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

؟ -   !رامتر 

 

  ....رهامه دوست اوهوم -

 

 دریا چشم غره عمیفر رفت و گفت: 

 

ه ببتر   !هللا بسم -  بعد کنه،یم آمد و رفت کیا با دخیر

  ....گهیم

 

 با کج کردن دهانش ادای دالرا را درآورد: 

 

  !...کاریه رابطمون فقط ما نه -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 دالرا با خنده مشتر بر بازویش زد 

 

  !دیوونه گمشو -

 

 و باز هم نگاه کج دریا نصیبش شد... 

 

  !افتادی؟ اون یاد چرا حاال -

 

 من از اونم نمیاد خوشت اونا از تو که همونطوری -

 من کنهیم فکر تو مثل جورای   یه یعت   !نمیاد شخوش

یم، فاصله هم از باید رهام و  حقشه رهام چون بگیر

  ....بدونه رو حقیقت که

 

 دریا با خیال راحت تری رس جایش نشست 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 !خان رامتر   این از اومد خوشم خب -
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دالرا سیستم گرمایش  ماشتر  را روشن کرد و آماده 

 
 
 شد....  رانندگ

 

  !نمیاد خوشت ببینیش قطعا نه -

 

  چرا؟ -

 

  !اعصابه رو -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 که حرفش وگرنه توعه اعصاب رو فقط شاید -

  ...منطقیه

 

با این حرف دریا از راه افتادن دست کشید و رسش را 

 به سمت او برگرداند... 

 

 خییل جدی گفت: 

 

  ....برات دارم پیشنهاد یه گمیم -

 

؟ -   یح 

 

  !شیم خالص بگو رو جریان رهام به برو خواییم -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ه چشم های دالرا شد...به نظر نیم آمد  دریا گیج خیر

 که شویح  داشته باشد... 

 

  هان؟ -

 

  !واال -

 

ی بر لبان دریا نشست....   لبخند تمسخر آمیر 

 

  !نشو مسخره -

 

 دالرا بشکت  زد و در جا گفت: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 گفتنش موافق هم خودت حتر  وقتر  ببتر   خب -

  !میدی؟ حرص رو من چرا یستر ن

 

این حرف دالرا باعث شد تا دریا نفسش را آسوده به 

ون بفرستد....   بیر

 

 که االن نه موقع همون ویل بودم گفتنش موافق من -

  ...شده رسد که االن نه گذشته، سال ۶

 

  !شهنیم رسد هیچوقت درد اون....رسد -

 

 
 
بزند زنگ نگاه دریا رنگ غم گرفت اما تا خواست حرف

 اش شد.... تلفن دالرا مانع

 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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رسش را خم کرد تا نگاهش به شماره نقش بسته روی 

صفحه بیفتد اما دالرا زودتر از او تلفن را از روی 

 داشبورد برداشته و مقابلش نگه داشت.... 

 

  کیه؟ -

 

 با تعجب زیر لب زمزمه کرد: 

 

  ....رامتر   -

 

  !زاده حالل چه -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

اش را روی بیت  گذاشت تا دریا الرا انگشت اشارهد 

 نزد.... 
 
 حرف

 

  ....سالم -

 

 صدای رامتر  هم همچون عماد پر از شور و حال بود... 

 

دغدغه برای انگار امروز از آن دست روزهای خوب و ی  

 همه بود...! 

 

ی  اراده ذهنش به سمت رهام کشیده شد....یعت  او 

 در چه حایل بود؟! 

 

 چطور ما، دپرس همیشه بازیگر خانوم سالم -

  مطوری؟



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 خواب از شنگول که روزاست اون از امروز -

  !پاشدی؟

 

 رامتر  حق به جانب گفت: 

 

  !خودیر  جمع عنق بد اخالقم، خوش همیشه من -

 

؟ کاری -   داشتر

 

  بکنم؟ تونمنیم رفیقم با احوال و حال یه -

 

ظه تعجب دالرا از حرف های رامتر  لحظه به لح

 شد... بیشیر یم



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

قبول رامتر  به عنوان دشمن راحت تر بود تا به عنوان 

 دوست! 

 

  شدیم؟ رفیق تو و من گ از -

 

 جواب داد: 
 
 رامتر  با لودگ

 

 من دیگه هیچ   پس ریزه؟ خاله نبودیم رفیق عه -

  !کردمیم فکر اشتباه

 

  داری؟ کار یح   -

 

ون بریم شام بیکاری اگه گفتم هیچ   -   ...بیر



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ون زده دالرا ، باعث کنجکاوی  چشم های از حدقه بیر

 دریا نیر  شد.... 
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 بزند اما او 
 
دریا دستش را در هوا تکان داد تا دالرا حرف

 که قادر به بستنش نبود با بهت گفت: 
 
 با دهای

 

  نخورده؟ سنگ به رست مطمئت   -

 

 رامتر  بلند خندید... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 اون تاثیر  شاید تخت، اجت به خورد رسم دیشب -

  ....باشه

 

  !احتماال -

 

  بدم؟ لوکیشن -

 

؟ جدی -   گفتر

 

  !مگه؟ دارم شویح   باتو وا -

 

 کوتاه به دریا نگاه کرد.... 

 

  ....پیشمه کش من -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 رامتر  بیخیال گفت: 

 

 باز من بخت شاید بیار هم شخص اون !بهیر  چه -

  ...یبا بینمتیم فرستم،یم برات رو آدرس شد؛

 

  ....الو...رامتر   عه -

 

 هاج و واج تلفن قطع شده را پایتر  آورد.... 

 

  ....کرد قطع وا -

 

 با صدای دریا به خودش آمد 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  شد؟ یح   -

 

ون، بریم شام بیا گهیم -  با گهیم پیشمه کش گفتم بیر

  ....بیاین هم

 

دریا رسخوشانه خندید و رسش را به پشتر صندیل تکیه 

 داد 

 

 از بدتر دورته هرگ نرمایل، آن که خودت یاخدا -

  !خودتن

 

 دالرا شایک نگاه کرد و گفت: 

 

  دریا؟ کنیم یح   -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

یم چه من !رسمون تو بزنیم خیابون وسط وایسیم -

، دونم   ....دیگه بریم کن آتیش دخیر

 

  رستوران؟ بریم -

 

  چنده؟ ساعت -

 

 داد جواب و کرد نگاه دستش در تلفن به 

  

  ....هشت اینزدیک -

 

 دریا دستر زیر چانه زد و گفت: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  !گشنمه من نیست هم فکری بد -

 

 دالرا چشم هایش را ریز کرد.... 

 

 و رهام از باید دادینیم تز پیش دقیقه دو همتر   -

  کنم؟ دوری رفیقاش

 

  !عقیدست هم باهام جورای   یه که رفیفر  اون نه -

 

ای   یه پس آهان -
  !رسته تو چیر 

 

یگر بحث را کش نداد و تنها از دالرا خواست تا دریا د

 زودتر راه بیفتد..... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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مقابل در رستوران توقف کرده و سوئیچ ماشتر  را به 

ند...   دست نگهبای  داد تا آن را برایش به پارکینگ بی 

 

 قبال هم به اینجا آمده بود... 

 

ا در اصوال افراد رسشناس اکیر مواقع قرارهای خود ر 

گذاشتند و از هیاهوی مردم به این هتل رستوران یم

 دور بود.... 

 

دریا نگایه رسرسی به شکل و شمایل ساختمان 

 انداخت و زیر لب گفت: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 رامتر   این کنهیم انتخاب هم الکچری جاهای چه -

 !خان

 

اش را پشت گوش زد و دالرا با ناز موهای هایالیت شده

  قدم هایش را محکم برداشت... 

 

الاقل حفظ ظاهر در حضور دیگران را به خوی  بلد 

 بود! 

 

 به آرایم جواب دریا را داد: 

 

 جاها اینجور تو کردن تفری    ح و خوردن غذا هزینه -

 دارن خانوادش و رامتر   که ثرویر  از سوزی   رس اندازه

  ...شهنیم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 دریا به شویح  گفت: 

 

ون ما از با پس -   ...چریح  یم بهیر

 

لبخندی زد و هر دو وارد رستوران  دالرا نیمچه

 شدند... 

 

 با استقبال به طبقه باال رفتند که خلوت تر بود... 

 

چشیم چرخاند و رامتر  را در میر  گرد و دنچ  که در 

ای قرار ی رستارسی شیشهانتهای سالن کنار پنجره

 داشت دید... 

 

با نزدیک شدن هر دو رامتر  متوجه حضورشان شد و 

 . از جا برخاست.. 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !بانو سالم !خودم ریزه خاله بر سالم -

 

ون کشید و نشست   دالرا صندیل را با یک دست بیر

 

  چطوری؟ دراز، لنگ بابا سالم -

 

 دریا نیر  به آرایم سالم کرد و طرف دیگر میر  نشست... 
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رامتر  زیر چشیم نگاه گذرای  به دریا انداخت و سپس 

 . منو را در دست گرفت... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 بشیم آشنا بعد بدیم سفارش اول نظرم به خب -

؟ باهم،   !موافقتر 

 

هردو موافقت خود را اعالم کردند و رامتر  با اشاره 

 دست از گارسون خواست تا نزدیکشان شود... 

 

دالرا نگاه گذرای  به منو انداخت و از آن جای  که میل 

زیادی به غذا خوردن نداشت ساده ترین گزینه را 

 کرد انتخاب  

 

  جوجه من -

 

به دنبال این حرف دریا نیر  شانه باال انداخت و منو را 

 به روی میر  برگرداند 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  من برای -
ر
  ....نداره فرف

 

رامتر  رسی تکان داد و سفارش را برای گارسون گفت تا 

 ثبت کند.... 

 

  ....اوکیه مخلفات با جوجه همون پس باشه -

 

  گارسون از میر  رام
تر  دستش را در با فاصله گرفتر

وی  لب زد: 
 مقابل دریا گرفت و با خورس 

 

  !هستم رامتر   -

 

 دریا عادی دست داد و خود را کنار کشید... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  دریا -

 

 ....خوشبختم -

 

، دالرا بود:   اینبار مخاطب حرف رامتر 

 

  دیل؟ خواهرته -

 

 دالرا ابرو باال انداخت 

 

  ....نه -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

زد و به دنبال رامتر  متفکر یک دستش را زیر چانه 

 شباهتر بتر  این دو نفر نگاهش را چرخاند... 

 

  !بود اشتباه حدسم پس.....دریا و دالرا آخه -

 

دریا با لذت یک پایش را روی دیگری انداخت و به 

چهره رامتر  که به خاطر حدس زدن در هم فرو رفته 

 بود در دل خندید... 
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بگوید بطری آب را باز  رامتر  که نتوانست چیر  دیگری 

کرده و کیم از آن را در لیوان ریخت، هنوز یک قلوپ 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

بیشیر نخورده بود که با حرف دالرا آب در گلویش پرید 

 و به رسفه افتاد.... 

 

  ....خالمه دریا -

 

با بیشیر شدن شدت رسفه هایش دریا خودش را جلو  

ل کند کشید و در حایل که سیع داشت خنده اش را کنیر

 بار به پشت رامتر  زد... چند 

 

ه نگاه طویس دریا شد....   رامتر  با تعجب خیر

 

سپس به سمت دالرا برگشت و با چشمان گرد شده 

 زیر لب گفت: 

 

 !جان؟ -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  داشت؟ تعجب جای انقدر چیه؟ -

 

 رامتر  با این حرف دریا او را مخاطب قرار داد: 

 

 چند !موندین خوب پاتون کف چشمم ماشاال نه -

  شما؟ نهسالتو 

 

  ...پرسننیم هیچوقت رو خانوم یه سن -

 

  بزنم؟ حدس یعت   -

 

ورانه لبخند زد....   دریا رس 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 ....کن امتحان -

 

 رامتر  با ناچاری به سمت دالرا برگشت 

 

  !سخته خب -

 

اش را مهار کند و به همتر  منظور  دالرا سیع کرد خنده

 کیم اخم هایش را در هم کرد و گفت: 

 

  چرا؟ -

 

  !باشه تر بزرگ تو از باید قطعا پس خالته اگه -

 

  ؟...خب -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 رامتر  اینبار با گیچ  به سمت دریا برگشت... 

 

 داشته یس از بیشیر  خورهنیم بهت جون دریا ویل -

  !بایس  

 

دریا یک تای شالش را که روی رس شانه بود به پایتر  

انداخت و خود را کیم جلوتر کشید تا در عمق نگاه 

 تسلط پیدا کند... رامتر  

 

؟یم پشخاله زود انقدر همه با -   یس 

 

د و خود را به عقب   رامتر  سیع کرد از دریا چشم بگیر

 کشید... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

کرد گرمای رستوران بیش از حد معمول شده حس یم

 بود... 
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  !خونگرمم کال آره -

 

  !خونگرم تا میای نظر به پرو بیشیر  -

 

ریا ابتدا کیم جا خورد و کم کم از شدت رک بودن د

 لبخند بر لب هایش نشست... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 من از رو انتقامت تا آوردی رو خالت کنم فکر دالرا -

ی،   آره؟ بگیر

 

 که دالرا داد با سوال رامتر  جور در نیامد... 
 اما پاسچ 

 

  !پنج و یس -

 

  !جان؟ -

 

  !سالشه پنج و یس خالم -

 

ت کامال با  ز ماند.... دهان رامتر  از شدت حیر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

در همتر  حتر  گارسون غذاها را آورده و روی میر  

 چید... 

 

دریا و دالرا هر دو مشغول شدند اما رامتر  همچنان 

 کرد... شوک زده دریا را برانداز یم

 

 دریا کیم از نوشابه را خورد و با خنده گفت: 

 

  !کردی نگاهم بس از شدم تموم دیگه بسه -

 

 قفل زبان رامتر  شکست... 

 

  !دیگه؟ کنتر  یم شویح   نههه -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  بچه؟ دارم شویح   تو با من -

 

 چرخید... دستش اشاره وار بتر  هر دو یم

 

  !فرقتونه؟ سال پنج خواهرزاده خاله یعت   -

 

  !اجازت با -

 

رامتر  دستر در موهایش کشید و سیع کرد تا تعجب 

 دست بردارد و بیشیر از این سوژه نشود... 

 

د و در همان حال به دالرا  مشغول غذا خوردن ش

 گفت: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  ....عزیز مادربزرگ پدربزرگ به ماشاال -

 

 ای کرد و ادامه داد: زیر لب خنده

 

 رس آخر !موندن توش زاییدن یدونه ما بابای ننه بعد -

 حتر  آوردن اجنبیا کشور تو برامون خواهر یه هم

  !نیست بلد زبونمونم

 

تاسف تکان  با این حرف دریا نرم خندید ورسش را با 

 داد... 

 

 

  213_پارت#

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 دیل؟ اعصابه رو کجاش !این باحاله چه خدا وای -

  

 رامتر  الیک لب ورچید و گفت: 

 

  اعصابم؟ رو من گفتر  جونم دریا به یه -

 

 کرد... 
 
 دریا اخم ساختیک

 

  !کنهیم جون دریا جون دریا یه نشو پرو حاال -

 

  ...جون خاله چشم -

 

 دریا با حرص روی پایش زد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  پش؟ آقا سالته چند...کرد بدترش بیا -

 

 رامتر  با نیش باز حرف دریا را به خود برگرداند... 

 

 ....پرسننیم رو آقا یه سن هتر   -

 

با این حرکت دالرا برای دریا ابروی  باال انداخت و با 

 شیطنت گفت: 

 

؟ حرفت رس هنوزم -   هستر

 

ف نه -   !اعصابه رو شدم می 

 

 رامتر  دستانش را به تسلیم باال گرفت... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ....فقط رسهیم طفلک من به زورتون -

 

 دریا به رساغ حدس هایش رفت... 

 

  !هفت و بیست بشه خییل -

 

وزمندانه رس باال انداخت   رامتر  پیر

 

  دو و یس -

 

  ....زی  یم کمیر  عه -

 

  تخریب؟ یا تعریف پای بذارم -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !همیلت هرجور -

 

اف کرد که  رامتر  با اشتیاق دریا را نگاه کرد و در دل اعیر

 اش متفاوت است... او زمتر  تا آسمان با خواهرزاده

 

دالرا آرام بود، خسته بود، بریده بود...اما دریا....اصال 

برایش قابل باور نبود که زی  جا افتاده و یس و پنج 

 ساله باشد... 

 

 جوای  
ها و این شور و حال  این شیطنت ها، این حارص 

 
 
از  هنوز هم مختص یک دخیر در دهه بیست سالیک

 
 
اش بود و با این وجود دریا برایش قابل تحستر  زندگ

 بود... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ی خب -   ریزه؟ خاله بهیر

 

 دالرا دست از خوردن کشید و گفت: 

 

 بیاد؟ دیروز رهام گذاشتر  چرا راستر ...اوهوم -
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 رامتر  گیج گفت: 

 

  !اونجا؟ اومد مگه -

 

؟نیم تو -   دونستر



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !کافه نیومد وقتر  خونه برگرده شد قرار نه -

 

دالرا رسش را به معنای نه تکان داد و دریا با پوزخند  

 گفت: 

 

ی تالش رابطست این مخالف که کش از -  بیشیر

  !داشتم انتظار

 

 رامتر  به دریا نگایه انداخت... 

 

  رابطه؟ کدوم مخالف -

 

  !هم کنار در دالرا و رهام بودن -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 کامال جدی گفت: 

 

  مخالفم؟ من مگه -

 

 دریا با تعجب رس باال آورد...و دالرا به حرف آمد: 

 

؟ -   !نیستر

 

  گفتم؟ اینو تو به من -

 

 راحت جواب داد: 

 

  بارها -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 رامتر  نیشخندی زد: 

 

 ....شده اشتباه حتما پس -

 

 دالرا شایک صدایش زد... 

 

  !رامتر   -

 

 یم واال -
 
  ...درواقع...هستم رگ آدم من که دوی

 

اش به اتمام برسد با تکای  که خورد قبل از اینکه جمله

میر  به لرزه درآمد و لیوان نوشابه در آستانه سقوط 

 قرار گرفت... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

تند و شتاب زده دستش را جلو برد و لیوان را گرفت اما  

لباس رنگ  کار ساز نبود و تمام محتویات درونش روی

 روشن دریا خایل شد.... 

 

 دریا با ترس از جا پرید 

 

  !لباسم هتر   -

 

 دستمال کاغذی جدا کرده و روی میر  
 
دالرا چند برگ

 انداخت... 

 

 دریا با حرص لگدی به پایه صندیل زد و غرید: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  !تهران اومدم اصال کردم اشتبایه چه خدایا -

 

 رامتر  با نیش باز جواب داد 

 

یم زشت دالرا این مثل جون خاله خورن حرص -

  ....یس  

 

دالرا با خنده چنگال را درون بازوی رامتر  فرو کرد که 

 اش در آمد... آخ

 

 رو به دریا گفت: 

  

 شوریم.... ریم خونه یماشکال نداره یم -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  
 

دریا که دیگر غذایش به اتمام رسیده بود با کالفیک

 کیفش را برداشت و به سمت رسویس بهداشتر 

 رفت.... 
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 با انزجار دستر بر لباسش کشید: 

 

  ....شد چسبناک اه -

 

کیف را روی آویز رسویس بهداشتر قرار داد و شیر آب 

رسد را باز کرد اما از شانس بدی که داشت آب با 

 جوش ترین حد ممکن روی دستش ریخت... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 رسی    ع خودش را کنار کشید... 

 

  قی   به تف آخ -
 
ها این که اوی   !بسته جا به جا رو شیر

 

 صدای رامتر  از پشت رس بلند شد... 

 

فت به درود احسنت، -  حرف این با جان خاله رس 

  !موافقم

 

دالرا که پیش رامتر  بود کیم جلوتر آمد تا به دریا کمک  

 کرده و لباس را زودتر تمیر  کند... 

 

  !موافقم و درد -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 ی گفت: رامتر  باز هم با لبخند حرص دربیار 

 

ی -   جان؟ خاله گفتر  چیر 

 

 بست و زیر لب زمزمه  
 

دریا چشم هایش را با کالفیک

 کرد... 

 

 ....خاله گفت باز -

 

 با گیچ  ادامه داد: 

 

 ...چیر   یعت   نه !شانس این به برینه سگ گفتم نه -

؟یم کار یح   اینجا ون برو کت   !زنونه دستشوی   از بیر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  دیگه بریم بیاید منتظرم -

 

 را جواب داد: دال

 

 اونوقت؟ کجا -

  

ت بیشیر  بزنیم دور یکم -   ...کنیم معارس 

 

 از جلوی دریا کنار رفت و کف دستش را باال گرفت... 

  

 بود برای امروز!  -
 
 نه قربون دستت همتر  کاف

 

 رامتر  دستانش را جیب شلوارش فرو کرد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

؟ -   مطمت  

 

  آره -

 

 آویزان شدند... 
 
 لب هایش ساختیک

 

  !که شد حیف بابا ای -

 

 دریا غرید: 

 

  !نشد هم اصال -

 

 رامتر  شانه باال انداخت... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

یم بزرگ خدای به رو جان خاله و تو پس دیل خب -

  ....خداحافظ فعال سپارم،

 

این را گفت و با دست تکان دادن کوتایه به رسعت 

 خارج شد... 

 

ه مسیر رامتر  با بهت لب زد:   دریا خیر

 

  نه؟ مگه دالرا، کمه تشتخ سه دو -

 

 ی  
  رامتر  را نگاه کرد... دالرا نیر 

 اراده مسیر رفتر

 

 با اطمینان رسش را به دو طرف تکان داد و جواب داد: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 !تره عاقل همه از وقتش به اتفاقا !اصال نه -

 

 

  216_پارت#

 

عماد هر دو دستش را به نشانه سکوت رو به جمعیت 

 کیم تکانشان داد....   به باال گرفت و به آرایم

 

 با رس به دالرا اشاره کرد تا تماس را وصل کند.... 

 

شکست و صدای بوق آزاد سکوت سالن بزرگ را یم

 شد.... اکو یم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دالرا ذهنش را به سمت اتفاق های بد و ناگوار سوق 

د و بغض  داد تا صدایش کیم رنگ ناراحتر به خود بگیر

 در آن مشهود باشد.... 

 

اش به کمکش آمده و توانست  ای بازیگریتکنیک ه

س و اضطراب را نیر  در لحنش جای دهد... 
 کیم اسیر

 

کرد ارغوان به هیچ وجه نخواهد تنها دعا دعا یم

 های  که در ماه گایه به رساغش یم
 

آمدند را خوشمزگ

 شد پیاده کند! در این وضعیتر که صدایش پخش یم

 

تند و  به محض وصل شدن تماس با لرزیس  خفیف

 شتابزده گفت: 

 

  ....ارغوان الو -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 ارغوان کیم مکث کرده و زیر لب گفت: 

 

  جان؟ -

 

 دالرا نالید..... 

 

 ...بیا -

 

 ارغوان مشکوک گفت: 

 

 !کجا؟ -

 

 کشید... نفس هایش را منقطع یم



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !فرستادم برات که لوکیشت   این به -

 

 کم کم صدای ارغوان رنگ ترس به خود گرفت... 

 

؟یم نفس نفس چرا شده؟ یح   -  زی 

 

عماد، رهام، دریا و رامتر  و تمام افرادی که در 

اطرافشان بودند چشم هایشان روی نقش بازی کردن 

 چرخید... دالرا یم

 

 بریح  با افتخار، بریح  با حشت و بریح  با حسادت! 

 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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 که زد بهت را در چهره همه نشاند...حتر 
 
با حرف

 خودش از دالرا درخواست کمک کرده بود! عمادی که 

 

  ....دزدیدن منو -

 

 ای کشید.... ارغوان جیغ خفه

 

؟ - ؟ یعت   گ؟ دزدیدن؟ !!!!یح   حرف درست یح 

  ....بزن

 

دالرا گویس  را کیم جا به جا کرده و صدایش را بیتاب  

 کرد... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  پلیس به نباید -
 
  !بیک

 

 یم چرت چرا وا -
 
؟ دیل؟ایستگاه گ   گرفتر

 

  بفهمه نباید کش...آدرس این به بیا خودت نه نه -

 

  ....رهام یا عماد به پس کن صی   یح   یعت   -

 

 با گریه به میان حرف ارغوان پرید: 

 

، کش به نباید گمیم دارم نه -
 
یم منو اینا بیک

؟....کشن   !کجای 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 ارغوان با استیصال لب زد: 

 

نیم که داخل بیام منم خب -   ....منو گیر

 

به را نیر  زد.....   دالرا آخرین رص 

 

ابتدا جیغ بلندی کشید و بعد با پا محکم به میر  وسط 

پذیرای  زد طوری که شکستر  جام بلورین پر شده از 

بت آلبالو را به دنبال داشت....   رس 

 

  ....کنید ولم....آی....ارغوان بیا -

 

  ....الو....دالرا...شدی یح   -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

د، آن را قطع کرده و تلفن نگذاشت تماس ادامه پیدا کن

 را روی حالت پرواز قرار داد..... 

 

 ابتدا نگایه به عماد و بقیه و سپس به 
 
مندگ با کیم رس 

 ظرف شکسته شده انداخت و با نیش باز گفت: 

 

منده -   !بود الزم ویل این بابت رس 

 

ها که از بچه های گریم و همکار  صدای ییک از دخیر

 شد....  ارغوان بود کنجکاوانه بلند 

 

هیم زدی که حرکتر  این االن -   خانم؟ دالرا دیگه گیر

 

 دالرا ابرو باال انداخت... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 !نکن شک -
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 رامتر  نگایه به ساعت انداخت و گفت: 

 

  برسه؟ تا کشهیم طول چقدر حاال -

 

 ای جواب داد: دریا با تک خنده

 

 ترس از اخد بنده گفت دالرا که اینطوری کنم فکر -

  !بیاد کنه پرواز



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

عماد با رس به پیش خدمت اشاره کرد تا شیشه های 

 شکسته شده را جمع کند.... 

 

 ای باال انداخت و با شویح  به دالرا گفت: شانه

 

م کمک ازت دیگه باشه یادم -  موارد این تو نگیر

  !یس  یم ترسناک

 

 رامتر  میر  را دور زد و به کنار دالرا آمد.... 

 

 کیم لپش را کشید و با شیطنت گفت:   ناگهان

 

  !آزاره ی   طفلک بچه این نبابا -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

اش از جا پرید دالرا از برخورد رسانگشتان رامتر  به گونه

 و خود را کنار کشید.... 

 

  ....رامتر   نکن -

 

اراده روی رهایم نشست که اخم هایش نگاهش ی  

 درهم گره خورده بود.... 

 

د حتر در حد سالم و احوال از وقتر به اینجا آمده بو 

 داد.... پریس نیر  جوابش را نیم

 

تا رسیدن ارغوان موزیک مالییم پخش شدع و همه 

 مشغول گپ و گفت بودند.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 که عماد انجام داده بود لباس ارغوان و 
 

طبق هماهنیک

آرایشگر هر دو حارص  بودند و تنها نیاز بود تا او 

 برسد... 

 

رداشت و کادوی خودش را به سمت میر  کادوها قدم ب

یک تولد وصل کرده بود  در حایل که به آن کارت تی 

 روی آن قرار داد... 
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  ....کنم فکر ها بچه اومد هیس -

 

آمد و خی  با شنیدن صدای سوگل که از کنار پنجره یم

آمدن ارغوان را داد تمام جمع در سکوت رفته و با 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

س مشغول خامویس  چراغ  ها و پنهان شدن پشت اسیر

 میر  و صندیل ها شدند.... 

 

عماد با چشمک به دالرا اشاره زد که جلو بیاید و برف 

 شادی را به دستش داد... 

 

 با خنده مرموزی لب زد: 

 

  ...خودته کار -

 

در آن سمت در ارغوان در حایل که نگاهش به طور 

چرخید با مداوم دور تا دور ویال و حیاط بزرگش یم

 به جلو حرکت کرد....  تعلل

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

تعداد قدم هایش به سویم نرسیده بود که متوقف 

 شد... 

 

آمد، اگر دالرا دزدیده هیچ چیر  با عقل جور در نیم

هیچ شده بود پس چگونه اینجا انقدر ساکت و ی  

 نشای  از موجودی زنده بود؟! 

 

 انقدر دزدهای ی  دست و پای  رس راهشان قرار 
یعت 

ر کشیک، نگهبای  یا هرچه از این داشتند که به فک

 دست نبودند؟ 

 

یشان این ویالی شیک و  و انتخاب مکان گروگانگیر

 مجهز بود؟! 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

با بلند شدن پارس سگ از پشت رسش وحشت زده به 

 هوا پرید و ی  هوا به سمت در ورودی دوید.... 

 

کرد صدا را درست از کنار گوشش شنیده حس یم

 است... 

 

 جیغ کنان گفت:  با تته پته و جیغ

 

 که دالرا بری جیگر و جز....تن پنج یا...خدا یا -

 بقیه هم ندازییم دردرس تو خودتو هم همیشه

 به این از دمیم قول نخوره منو کردم غلط خدایا....رو

 صالچ بنده چیر   یعت   نه...درگاهت سگ خودم بعد

  !....باشم برات

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

شده به محض دویدن ارغوان صدای پارس سگ بیشیر 

ش را یم کشید تا خود را به او و هر طور که بود زنجیر

 برساند... 

 

ارغوان بدون اینکه متوجه بسته بودن سگ شود با 

تمام رسعت خود را به در کوباند تا سگ به او نرسد و  

 گرفتار نشد... 

 

 مشت هایش را با گریه به در کوباند.... 

 

دالرا و ای فراموش کرد که به دنبال انگار برای لحظه

 برای چه پا به این ویال گذاشته... 

 

 چرخید... ذهنش تنها حول یک محور یم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

تکه تکه شدن توسط این سگ بزرگ و سیاه که تنها 

 ای به چشمش خورد....! ثانیه

 

 

  220_پارت#

 

کوبید و با چشم های بسته و گریان همچنان به در یم

ا کرد که ناگهان در باز شد و بدرخواست کمک یم

 شتاب به داخل پرتاب شد... 

 

دو زانو روی زمتر  خورد و درد بدی توی پاهایش 

 پیچید... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ی نبیند و تارییک بیش از حد خانه باعث یم شد چیر 

پرده اشیک که مقابل چشمانش بود مزید بر علت شده 

 بود... 

 

س رسش را به عقب برد تا ببیند برای چه پارس  با اسیر

 ست.... سگ تمام شد و کجا رفته ا

 

هنوز موفق نشده بود که کامل برگردد که حس کرد 

تمام صورتش زیر انبویه از پودری خنک و خیس پنهان 

 شد.... 

 

  ....مبارک تولدت......یوهو -

 

ابتدا صدای آشنای دالرا به گوشش رسید و پس از آن 

 با شعر تولدت مبارک دسته جمیع مواجه شد.. 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 . 

های ویال باعث شد روشن شدن یکباره تمایم چراغ 

 دست روی چشم هایش بگذارد... 

 

برف شادی ها را از صورت کنار زده و گیج و گنگ به 

 رو به رو نگاه کرد.... 

 

جای  که تمام دوست و آشناهای  که رساغ داشت 

ایستاده بودند و تمام چشم ها او را نشانه گرفته 

 بودند.... 

 

 از رکبم ایچهره با بود نشسته زمتر   روی که اوی   

 برف از جامانده به آثار با صوریر  و تعجب و ترس

  !آن روی شادی

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 عماد جلوتر آماده و رو به رویش زانو زاد.... 

 

با دست موهای آشفته ارغوان را کنار زد و با لبخند 

 دلنشیت  لب زد: 

 

  ....دلم عشق مبارک تولدت -

 

 بود تا ارغوان دیگر تحمل نکند 
 
و همتر  یک جمله کاف

 با صدای بلندی زیر گریه بزند.... و 
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

عماد و دالرا هر دو متعجب به هم نگایه کردند و 

صدای پر خنده رامتر  بود که سکوت سنگتر  سایرین را 

 شکست: 

 

 رو کش نکن هماهنگ دیگه تو نظرم به دیل -

  !کت   سورپرایز

 

 ت... ای جلوتر رفدالرا به خودش آمد و با تک خنده

 

 !یس  یم تر زشت هستر  زشت نکن گریه حاال -

 

اش را باال کشید و حاال که کیم هشیار تر ارغوان بیت  

 شده بود با دقت اطراف را نگاه کرد... 

 

 سورپرایزش کرده بودند؟ آن هم انقدر مسخره؟ 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 با تاسف خندید و لگدی حواله دالرا کرد... 

 

  ....گمشو برو -

 

را برای در آغوش کشیدن  تا عماد خواست دستش

 ارغوان جلو بیاورد لگدی هم به او پراند... 

 

  همینطور هم تو -

 

با این کارش خنده همه باال گرفت و رامتر  با روشن  

کردن فشفشه ها و پخش آهنگ همه را یکبار دیگر 

 دعوت به خواندن شعر تولد مبارک کرد.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 مانده برف شادی را نیر  روی رس و 
ر
صورت دالرا باف

عماد و ارغوان خایل کرد و با کشیدن بازوی ارغوان  

 گفت: 

 

 که کن آالگارسون باال بی  ...جیگر مبارک تولدت -

  !لنگتر   همه

 

ارغوان از همه تشکر کوتایه کرد و همراه عماد به 

 طبقه باال رفتند.... 
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با رفتر  آن دو همهمه ها دوباره از رس گرفته شد و همه 

 ول بگو و بخند و پذیرای  از خود شدند.... مشغ



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

یک   رهام که تا آن لحظه ساکت ایستاده بود و جز تی 

کوتایه به ارغوان چیر  دیگری بر زبان نیاورده بود پا به 

 داخل بالکن گذاشت.... 

 

هنگام رد شدنش از مقابل دالرا و دریا، دریا چشم غره  

ون کوتاه و حریص رفت و دالرا نفسش را کالفه بیر 

 فرستاد.... 

 

  از اینجا ما بشن حارص   خانوما این تا یه -
 

یم گشنیک

یم   !میر

 

حرف رامتر  باعث شد تا رس هر دو به سمت او 

 برگردد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

رامتر  خودش را با ناراحتر تصنیع روی مبل انداخت و 

 دستر به شکمش کشید... 

  

 بچم ویار کیک کرده!  -

 

ل کند و ت ک خنده توی  دالرا نتوانست خودش را کنیر

 گلوی  کرد... 

 

 رامتر  جواب 
اما دریا با انزجار و بدون توجه به شویح 

 داد: 

 

  !زیرشکم و شکم برده همتر   لنگه همتون -

 

 رامتر  بیخیال ابرو باال انداخت.... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !جون دریا داریا پری دل -

 

دست های دریا مشت شد و ناخن هایش کف دساش 

 را خراشید... 

 

 اش غرید: ت شدهاز بتر  لب های چف

 

  !جون دریا نگو من به -

 

 رامتر  اینبار نیشخندی زد و از جایش بلند شد... 

  

چند قدم فاصله با دریا را تمام کرده و مقابل چشمان 

 طویس دریا متوقف شد.... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 آرام پچ زد: 

 

  !جون خاله باشه -

 

با این حرف دریا هیت  کشید و دالرا دو دستش را روی 

 ا نخندد و دریا را حریص تر نکند.... دهان گذاشت ت

 

اما هنوز چند ثانیه نگذشته بود که داد رامتر  به هوا 

 رفت... 

 

بت آلبالو را روی  دریا درحایل که لیوان خایل شده از رس 

گرداند چند برگ دستمال کاغذی جدا کرده و میر  بریم

 مشغول پاک کردن دست هایش شد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 با پوزخند گفت: 

 

 همتر   از چغندر، برگ نه پشجون دریا گنیم من به -

  ....بچرخیم تا بچرخ بعد به لحظه

 

این را گفت و در مقابل چشمان بهت زده دالرا و رامتر  

 به باال رفت.... 
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 رامتر  به سمت دالرا برگشت و پر اخم گفت: 

 

؟ راه خودت دنبال کیه وضع خل زنیکه این -   انداختر



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

که همچنان قصد خندیدن داشت اما با اخم دالرا با این

 جواب داد: 
 
 ساختیک

 

 !عمته وضع خل هوی -

 

هن سفیدش را از تنش فاصله داد   رامتر  چندش وار پیر

 

 ! جنابعالیه خاله که فعال -

 

 دالرا خبیث شانه باال انداخت: 

 

 رو زبونی   من انتقام دریا اینکه مگه کرد خوب اصال -

ه تو از   !بگیر



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

گفت و قبل از این منتظر جواب رامتر  بماند به   این را 

 طرف دیگر سالن رفت.... 

 

هنوز چند قدم بیشیر برنداشته بود که صدای جیغ 

 مانند سوگل متوقفش کرد 

 

  !خفنه؟ رقص یه پایه گ -

 

 خاریح  
 

و   آهنگ ها را عقب و جلو کرده و روی آهنیک

 ریتمیک متوقف شد.... 

 

تر شد که مشغول باال کم کم وسط سالن پر از جمعی

پایتر  پریدن بودند و گیالس های در دستشان را به هم 

 کوبیدند... یم



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

چراغ ها خاموش شده و رقص نور های گوی مانند 

 کردند.... فضا را ییک درمیان روشن یم

 

اراده و به سختر چشم چرخاند و به دنبال رهام  ی  

 گشت... 

 

های بسته نیر  اش از پشت در سایه قامت بلند و ورزیده

 پنهان بود.... 

 

کیم تعلل و این پا و آن پا کرد اما رس آخر دل را به دریا 

 زده و رایه بالکن شد..... 

 

فهمید....قرار نبود اینگونه خودش هم این حس را نیم

 جفتشان را آزار دهد.... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 گشت! گفت....هرگز نباید بریمدریا راست یم

 

 ماند.... وقایع مختلف  یمحاال که آمده بود باید منتظر 

 

اش را اتفاقات نه چندان ساده همانطور که یک نمونه

 به چشم دیده بود! 

 

ه در نشست اما قبل از اینکه  دستش روی دستگیر

بتواند آن را کامل باز کند با شنیدن صدای آشنای  به 

 عقب برگشت... 

 

 !مشتاق خانم سالم -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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اهش در چشمان نافذ محسن  با برگشتر  به عقب نگ

 گره خورد.... 

 

ابروهایش از حضور او در تولد ارغوان باال پرید و این 

 تعجب در لحنش نیر  جای باز کرد... 

 

  !سالم -

 

محسن لبخند محو و کچ  زده و با دست یک تای  

 کتش را کنار داد و گفت: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

م؟ تعجب انقدر -   !برانگیر 

 

آمد بتر  بالکن و  دالرا در حایل که نگاهش در رفت و 

 محسن بود تند و هول گفت: 

 

  !بودم نشده حضورتون متوجه فقط نه -

 

  ...اینطور که -

 

خنده مصنوغ کرد و موهایش را کیم پشت گوش 

 فرستاد... 

 

  ...بله -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

باز هم به سمت بالکن برگشت و با گوشه چشم نگایه 

 به رهام انداخت.... 

 

برگرداند و قدم های  رهایم که با پوزخند از دالرا رو 

 آرامش او را به سمت دیگری کشاندند... 

 

 آهش را در دل خفه کرد.... 

 

حواسش ی  رهام بود و ییک در میان حرف های محسن 

 شنید.... را یم

 

 کرده گذاری رسمایه خوی   مورد رو کنمیم فکر -

  !باشم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

اخم هایش کیم در هم گره خورد و باز هم مقصد 

 شد!  نگاهش صورت محسن

 

آمد که این آدم گول فخر را خورده به نظر نیم

باشد....فخر آدم زرنگ و طماغ بود اما پیچیده 

 هرگز.... 

 

کرد آنچه که دانست چرا ته دلش احساس یمنیم

 مارال گفته است تمام حقیقت نیست.... 

 

 آب دهانش را قورت داد و متفکر گفت: 

 

  !لحاظ؟ چه از -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

بت محسن با لبخند جدا ن  رس 
 
 از صورتش لیوای

 
شدی

از روی میر  برداشت و لیوان دیگری را به دست دالرا 

 داد.... 

 

دالرا خواست امتناع کند اما با حرکت مجدد دست 

ی نگفت....   محسن به ناچار پذیرفت و چیر 

 

دانست شناخت و نیمهنوز این آدم را به درستر نیم

 گذارد.... چه در افکارش یم

 

 کار هم چندان بودن بازیگر کردمیم فکر همیشه -

 هشت هفت و دیالوگ و اکت رسی یه نیست، سختر 

 و ادیت هم تهش و ضبط وسط کات باری ده

 که اوی   شنیم باهم اینا همه که خالصه !...مونتاژ

 ....بینیممایم



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 

 225_پارت#

 

 گیج گفت: 

 

  چیه؟ منظورتون -

 

 .. صدای آرامش در صدای بلند موسیفر محو شد.. 

 

محسن سوایل نگاهش کرد و دالرا بار دیگر و کیم 

 بلندتر لب زد: 

 

  نیست؟ سختر  کار که یح   یعت   -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

محسن با دیدن اخم های درهم دالرا و جبهه گرفتنش 

 ریز خندید و بیخیال شانه باال انداخت.... 

 

، چیر   یه یعت   -   !مخاطب به کلک دروغتر 

 

ی بگوید دس تانش را باال  تا دالرا خواست با حرص چیر 

 گرفت 

 

  .....اما -

 

بت را خورد و ادامه داد:   قلوی  از رس 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 شما !نبود درست حدسم هم چندان دیدم امروز -

 تونستتر   هم دوستتون که تبحرین با انقدر ماشاال

 که حیف فقط...بازیگری گنیم این به بزنید، گول

  !نکردم پیداتون زودتر

 

ز موضعش پایتر  آمد با شنیدن این حرف ها دالرا کیم ا

 ای جمع و جور کرد.... و خود را با تک رسفه

 

 فعال به نفعش نبود تا با محسن کیای  در بیفتد.... 

 

خواست شخص جدیدی راه به هرچند ابدا دلش نیم

 پردردرسش پیدا کند و کنکاش کند اما نیم
 
شد زندگ

 نفیع که محسن با حضورش داشت را نادیده گرفت.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

شت بار دیگر بچه ها درگیر مشکالت مایل دوست ندا

 بشوند... 

 

دوست نداشت باز هم تمام این گرفتاری ها روی دوش 

 رهام باشد... 

 

 خواست...! دلش آرامش یم

 

دانست آی  که سال ها پیش با رفتنش ریخته هرگز یم

ی چیر  شود اما توقع کیم سکوت و ی  جمع نیم خی 

 زیادی هم نبود.... 

 

داشتند؟ چه ر همه دست از رسش بریمشد اگچه یم

شد ییک هم شنید؟ چه یمشد اگر هر بار رسزنش نیمیم

 کرد؟! از دید او به قضیه نگاه یم



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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ون آمد....   با صدای محسن از فکر و خیال بیر

 

 دیمیم انجام رو زیادی کارهای بعد به این از ایشاال -

  ...هم کنار در

 

  ...ههمینطور  قطعا -

 

ون را از نظر گذراند...   باز هم زیر چشیم مسیر بیر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

روشن شدن نور کم سوی فندک و هاله دود سیگار 

 زد.... حتر از اینجا هم چشمش را یم

 

 شد منتظر بماند.... دیگر نیم

 

 به سمت محسن برگشت: 

 

  بزنیم؟ حرف بعدا شهیم...ببخشید -

 

 محسن به آرایم رس تکان داد... 

 

تشکر زیر لت  کرد اما تا خواست قدیم بردارد با  دالرا 

 لب باز کردن محسن متوقف شد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  !...شانسه خوش -

 

 یک تای ابرویش باال پرید 

 

  !بله؟ -

 

 محسن قدیم به عقب برداشت و کج خندی زد 

 

  ...داره رو تو هم هنوز که شانسه خوش خییل -

ور این را گفت و از مقابل چشمان بهت زده دالرا د

 شد... 

 

 ی  اراده جمله محسن را تکرار کرد.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  !داره؟ منو هم هنوز -

 

 دیگر آنجا نماند.... 

 

تا ارغوان بیاید قطعا هنوز هم زمان زیادی مانده بود 

وقتر دید دریا در حال کلکل با رامتر  است و رسش گرم 

 است از میان جمعیت عبور کرد و وارد بالکن شد... 

 

رسدی که در اطرافش پیچید بر خود یک لحظه از باد 

لرزید و جمع شد اما با نفش عمیق خودش را آرام  

 کرد... 

 

اش این بود که از رس و صدای آهنگ فرار کرده خوی  

 بود... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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 سست قدم هایش را به سمت رهام برداشت... 

 

رهایم که در حال پک زدن به سیگارش بود و حتر 

 ا نگاه کند... برنگشت تا دالرا ر 

 

 نزدیک تر رفت و دستش را روی نرده ها گذاشت... 

 

 صدایش لرزید، از رسما بود یا....؟! 

 

  ....رهام -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 پاسخش سکوت بود... 

 

شعله های نارنچ  رنگ در تارییک هوا درخشید و رو به 

 خامویس  رفت... 

 

 رهام آن را به زیر پا انداخت و خاموش کرد 

 کرد و تلخ خندی زد....   کوتاه دالرا را نگاه

 

سپس به سمت نرده ها برگشته و دستانش را روی آن 

 قفل کرد 

 

  چیه؟ شدن عاشق و داشتر   دوست بتر   فرق دوی  یم -

 

 دالرا از این سوال ناگهای  متعجب رس باال آورد... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 رهام ادامه داد: 

 

 مهربونه، خوبه، نفر یه که اینطوریه داشتر   دوست -

 ....یس  یم مند عالقه بهش هم تو هکنیم توجه بهت

 

تو به خاطر خوی  هاش بهش یه حس مثبتر داری، 

 اگه نباشه کنارم انگار یه 
 

اینطوری نیستش که بیک

ی کمه! اون خال رو با همه وجودت حس نیم کت  چیر 

 ویل عاشق شدن دقیقا برعکسشه... 

 

دالرا لب گزید و رس پایتر  انداخت...جلوی عاشق و 

 ؟! حرف از عاشفر 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 ندازه،یم تالطم به رو قلبت ندیدنش لحظه یه -

  دلواپش، دلشوره،
 
 ...دهنیم امونت نگرای

 
 دلتنیک

 ...میاره در رو پدرت

 

حاال فکرش رو بکن این یه لحظه بشه چند 

 یم
ر
دیگه یح  از آدم عاشق باف  مونه؟ سال...

 

 به سختر لب هایش را با زبان تر کرد و گفت: 

 

  ...کرد فراموش رو ها خاطره باید -

 

 پوزخند رهام عمیق تر شد: 

 

؟ فراموش تونستر  تو مگه - نیم که ها خاطره کت 

ن، ن؟یم میر  !میر



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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بازوهایش را از رسما بغل کرد و چند باری روی آن ها 

 دست کشید... 

 

 اش را باال کشید و لرزان گفت: بیت  

 

 باشه، ریشهی   که موندی  ....رفتمیم باید من...من -

 تو برای کنه،یم خرابش داره رفتر   فکر دائم که موندی  

  ....ارزشهی   قطعا هم

 

ه نگاه کرد تا رهام نیر  رس  رسش را باال گرفت و انقدر خیر

د   برگردانده و بتواند دو گوی مشیک رنگش را هدف بگیر



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 مطمئت   کجا از.....رهام شدنیم این جز من موندن -

  !بود؟ عایل و خوب چیر   همه االن رفتمنیم اگه که

 

 رهام گیج لب زد: 

 

 اون...داشتیم برنامه کیل ما شد؟یم خوب نباید چرا -

  ...دلیل

 

 صدای دالرا کیم باال رفت... 

 

یم لرزید، بغض در حال خفه کردنش بود اما باید 

 گفت... یم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 زده نشود، حتر به دروغ! باید حرف یم
 
 زد تا حرف

 

 دوستت !دلیل؟ کدوم....داشتیمن که کن فکر -

  من برای !نیست دلییل هیچ گهیم راست
 
 موندی

یم من بود هم خودخواهانه اگه حتر  نداشت وجود

 خودخواه شده که خودمم دل برای بار یه خواستم

 !...باشم

 

تونستم اونطوری ادامه بدم، نیاز داشتم برم تا من نیم

 ذهنم باز بشه.... 

 

  !سال؟ پنج -

 

 رد.... سکوت ک

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 رهام بلند تر فریاد زد: 

 

 بدون بشه؟ باز ذهنت تا خواستر یم زمان سال پنج -

  هیچ
 
 شد من سهم بعدش و بری گرفتر  تصمیم حرف

یم باید و نداشتر  دوست منو تو که پیامک تا چند

  !کنم؟ باور داری انتظار...رفتر 

 

قدیم به عقب برداشت و رهام در حایل که نفس نفس 

 یر شد... زد نزدیکیم

 

 که کنم باور تونمیم طوری چه بگو بهم دالرا نه -

 دروغ گذروندیم هم کنار که شبای   و روز اون همه

؟ عالقه من به تو هیچوقت که بودن،   نداشتر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

حال اونشب تو حال آدیم بود که از رس دوست 

شه که دوسش نداشتر  رفته؟ آدم دلتنگ کش یم

 نداره؟ چه جوری آخه... 

 

د و او با درد چشمانش را دو طرف  بازوی دالرا را فش 

 بست... 

 

 !نکن توهتر   شعورم به حرف این گفتر   با دیگه لطفا -

 حرفای اونا چون نکردم باور پیامارو اون هیچوقت من

 حرفای نه ساختر  تو که دالرای   حرفای بودن، تو

  !من دالرای

 

دالرایی من....لعنت به این میم مالکیتر که هنوز هم 

 کرد....ای کاش حقیقت داشت... در دلش آب یم قند 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 قطره اشکش چکید و لب زد: 

 

 حالت که شهنیم باعث اما قشنگه خییل عشق -

 !...باشه خوب همیشه
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فشار دست رهام کم شده و نوازش وار روی بازوهایش 

 راه گرفت.... 

 

 ای درهم خود را کنار کشید.... دالرا با قیافه

 

 ام ناله وار گفت: ره



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 ته از دوباره تا کنم کاری هر دمیم قول....بگو بهم -

  ...کنم خوب رو حالت دمیم قول...بخندی دل

 

 با بغض خندید و باز هم عقب رفت... 

 

  اشتباه تو -
 
  اشتباه انتخاب تو بودی، من زندگ

 
 زندگ

 دونمیم شدی، داغون رفتنم بعد دونمیم !بودی من

 کرد جاخوش و اومد رست توی جواب ی   سوال هزارتا

 بهت کردم، گریه شبا خییل....شدم داغون منم ویل

  ...کردم مرور رو فیلمامون و عکسا کردم، فکر

 

موقع رفتر  با خودم قرار گذاشتم دیگه هیچوقت بهت 

نزدیک نشم...اما بازم نشد...تو نقطه ضعف 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

....ویل یم  چیه؟ من آدیم نیستم که تسلیم مت 
 
دوی

 ام بشم.... ضعف

 

ی به گوش یم رسید و باد صدای موسیفر با قدرت کمیر

ی ال به الی موهایش یم پیچید و رسما را با قدرت بیشیر

 برد... تا مغز و استخوانش یم

 

با پشت دست روی چشم هایش کشید و به رهام 

 پشت کرد تا برود اما نفهمید چه شد... 

 

اسیر های کوچکش تنها وقتر به خودش آمد که لب

 لب های رهام شد... 

 

رهام عمیق بوسید...به اندازه تمام بوسه های  که 

 نتوانسته بود در این سال ها خرجشان کند... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

به آرایم عقب کشید اما نه انقدر که فاصله بیش از حد 

 بینشان خودنمای  کند... 

 

دالرا خواست چشم بردارد اما انگار مسخ شده بود و 

 داد که باید چه کند... ذهنش درست فرمان نیم

 

دستش ناخودآگاه روی لبش نشست و همزمان باز هم 

 ای اشک از گوشه چشمش فرود آمد... قطره

 

با تلخ خندی رسش را به پایتر  انداخت و اشک هایش 

ی روی صورتش ریخت...   با شدت بیشیر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

بازویش را از دست رهام آزاد کرد اما تا خواست پا به 

د، دامن لباس فرار بگذارد رهام نگذ اشت فاصله بگیر

 دالرا را چنگ زد و او را رس جای نگه داشت.... 

 

 از پشت او را در آغوش کشید... 

 

 دستانش دور کمر ظریف دالرا حلقه شدند و بوسه

اش، درست جای  که بدون پوشش داغش بر رس شانه

 بود نشست... 

 

اش حبس شد، بند بند وجودش دالرا نفس در سینه

 رد این بوسه ها را... کطلب یم

 

 چشمانش را بست و به آرایم هق زد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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اش به گردن و سپس الله  بوسه های رهام از رسشانه

 گوشش رسید... و همانجا متوقف شد...زمزمه کرد: 

 

 سال شش...خاطراتمون از بگذرم تونمنیم...من -

  ....بیشیر  نه بایس   رفیق یه فقط برام تا کردم تالش

 

 نفش گرفت و ادامه داد: 

 

 اتفاقات همه وجود با.....تونمنیم هنوزم نشد اما -

  و کوچیک
 

 ...خوامتیم گذروندیم رس از که بزرگ

 تکراری برام وقتهیچ تو به عشقم...دالرا دارم دوِست

  ...شهنیم و نشده



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

دالرا بر خود لرزید و آخرین بوسه رهام روی 

 اش نشست... شقیقه

 

  ...دیل دارم دوِست خییل -

 

شنید؟ این بغضی صدای رهام بود؟ مردی  درست یم

 که همیشه برایش کوه مقاومت و تکیه گاه امن بود؟ 

 

 شنید؟ این دوستت دارم از زبان رهام بود؟درست یم

 

 اصال او الیق دوست داشته شدن توسط این مرد بود؟ 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 دستان رسد و لرزانش را باال گرفت و حلقه دست رهام

هیچ جوای  همزمان با اینکه را از کمرش باز کرد، ی  

کرد به طرف در اشک هایش را با پشت دست پاک یم

دیگر بالکن دوید تا از در پشتر سالن وارد شود و کش 

 او را نبیند... 

 

هنوز چند قدم بیشیر دور نشده بود که رس جایش 

ایستاد و بدون اینکه برگردد چشم هایش را محکم تر 

د... روی ه  م فش 

 

د...صدایش لب گزید تا گریه هایش صدای  به خود نگیر

 دو رگه شده بود... 

 

 که...کنم فراموشت تا رفتم من...من اما -

  ...باشم نداشته دوِست..دیگه



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

رهام رسش را باال آورد و از پشت نگاهش کرد، با 

دار شدنش به وضوح پیدا بود آرام لب صدای  که خش

 زد: 

 

؟ -   تونستر

 

ای که به زبان آورد حس کرد آخرین جان و او با کلمه

 نیر  از تنش ربوده شد... 

 

 ...تونستم -
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ان شده بود از در پشتر  در حایل که نفس هایش نامیر 

 وارد سالن شد... 

 

ش به سمت رسویس بهداشتر تغییر کرد...   مسیر

 

اراده دستش روی لب هایش نشست...چند باری ی  

ی لب هایش دست کشید و رس آخر قطره های رو 

 اشک راه خود را دوباره در پیش گرفتند.... 

 

اف نیم  بود اگر به خودش اعیر
 
کرد چقدر ی  انصاف

 دلتنگ این لحظه ها بود....! 

 

اد همتر  است، تا از دست ندهد نیم فهمد اصال آدمیر 

 چه قدریر دارد....! 
 

 دلتنیک



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

اش نفوذ و ی   فهمد که چگونه در رگهرگز نیم

 کند... یم

بیند که انگار در آید و یمتنها یک زمان به خودش یم

 کند... ای خودنمای  یمتک تک لحظاتش یک حفره

 

های کوچک است که   از چیر 
 

چرا راه دور برویم؟ دلتنیک

د؛ مثال همینکه یک روز دلت برای طعم جان یم گیر

قهوه تنگ شود....برای دیدن طلوع و غروب 

..برای چیدن گل ها، آوار پرنده ها....برای در آفتاب. 

آغوش کشیدن کش که دوستش داری، برای 

 بوسیدن...بوسیدن و بوسیدن...! 

 

به به در از جا پرید با تک رسفه ای با خوردن چندین رص 

 صدایش را صاف کرد و جواب داد: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 بله؟ -

 

 صدای دریا بود 

 

  گردم؟یم دنبالت دارم ساعت سه موندی کجا -

 

  میام االن برو تو -

 

این را گفت و بار دیگر خود را در آینه چک کرد تا آثار  

ون  د؛ نفش گرفت و به بیر گریه هایش را از بتر  بی 

 رفت.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

اصال نفهمید تولد ارغوان چگونه گذشت، لبخند زد، 

دست زد، در رقیص کوتاه دوستش را همرایه کرد اما 

 نجا نبود! در هیچ کدام از این دقایق روحش آ

 

تنها مثل یک ربات از قبل تنظیم شده فرمان های  که 

کرد، تنها برای حفظ کرد را اجرا یممغژش صادر یم

 ظاهر..... 

 

کم و بیش متوجه رهام و سیگارهای  که پشت هم 

دانستند که چه کرد بود، تنها خودشان یمروشن یم

دانستند چه نقاب شده، تنها خودشان بودند که یم

و ترسنایک از لبخندهای مصنوغ را روی لب  عجیب

نشانده و با جان و دل عماد و ارغوان را همرایه 

 کردند...! یم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

گرچه حواسشان نبود سایه های اطرافشان همیشه 

ی به آنها داشتند....سایه های  که خییل نزدیک 
نگاه تیر 

 بودند، نزدیک تر از حد تصورشان! 
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  فکری؟ تو -

 

 با صدای بلند شده از پشت رسش کیم به هوا پرید... 

 

رسش را به عقب برگرداند و با دیدن محسن سیع کرد 

اف کرد   خودش را از تک و تا نیندازد گرچه در دل اعیر

که او هم امشب برای خوش و بش وقت گیر آورده 

 است! 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

خواست هرچه زودتر از این به طرز عجیت  دلش یم

انه برود اما حیف که مجبور بود جمع فرار کند و به خ

 تا پایان تولد ارغوان صی  کند.... 

  

 رسش را به آرایم باال انداخت 

 

  ...نه -

 

 محسن لبخند آرایم زد و به کنار دالرا آمد... 

 

 به صندیل اشاره زده و لب زد: 

 

  هست؟ اجازه -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

دالرا بر خالف میلش کیم خودش را کنار کشید و رس 

 تکان داد 

 

  !بتهال -

 

 بعد از نشستنش ی  هوا گفت: 

 

 پیدا شادیا تو آدمارو غم باید گنیم...هستر  چرا -

  !کرد

 

حلقه دست های دالرا دور لیوای  که در دستش بود 

 تنگ تر شد.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

؟ آقای چیه منظورتون -   !کیای 

 

  ....محسن -

 

 یک تای ابرویش باال پرید 

 

  !بله؟ -

 

اخت....سیگار مارک خیال شانه باال اندمحسن ی  

دارش را از جعبه طالی  فلزی رنگ خارج کرد و با 

 فندک سیلورش آن را روشن کرد... 

 

ون   به سیگار زد و با مهارت دود را بیر
پک عمیفر

 فرستاد... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ...دالرا باش راحت -

 

نگاه دالرا متعجب تر شد و محسن را به خنده وا 

 داشت... 

 

 !داریم کار ییلخ باهم ما نکن نگاه اونطوری -

 

 بزند ادامه داد: 
 
 قبل از اینکه دالرا حرف

 

 پرهیجای   و شلوغ جمع همچتر   توی نفر یه وقتر  -

  هیچ ی   رب  ع یه نزدیک و کشهیم کنار رو خودش
 
 حرف

 ...غمگینه یعت   دستشه تو که لیوای   به زنهیم زل

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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رهام نگاه  دالرا آب دهانش را قورت داد و ی  اختیار به 

 کرد که باز هم در حال نابود کردن ریه هایش بود... 

 

ای که کشید با خاموش کردن سیگار محسن و آه خفه

 پوزخندش همزمان شد... 

 

 کنه دود سیگار پاکت یه نزدیک شب رس از مثال یا -

  !داداشش زن تولد تو اونم

 

 دالرا رد نگاه محسن را گرفت و به رهام رسید... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 نقص محسن نگاه کرد... ه نیمرخ ی  ی  حرف ب

گذرد را تواند آنچه در رسش یمدانست چرا نیمنیم

 کرد... ! بخواند...حالت نگاه هایش گیجش یم

 

ی رابطه کردمیم فکر -   !باشتر   داشته باهم بهیر

 

 اینبار دیگر در جواب محسن سکوت نکرد 

 

  !کنید؟یم کنکاش همینقدر آدما کار تو همیشه -

 

 ای کرد و ادامه داد: ک خندهمحسن ت

 

 پای به بذار کنکاش نذار هم رو اسمش...همه نه -

  !هست زندگیم مهم اطراف آدمای جمع حواسم اینکه



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !زندگیتونیم؟ مهم آدمای جزو رهام و من -

 

محسن دستر به موهای لختش کشید و آن ها را به 

 عقب فرستاد.... 

 

 دیل؛ آره تو ویل دونمنیم رو رهام اووم -

  درسته؟ کت   یم صدات اینطوری...دیل

 

دالرا گیج رس تکان داد...گیج از صدای 

محسن...صدای  که رنگ و بوی  از خشم در آن موج 

 زد اما چرا؟ یم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 چیر   همه تو شکستر  ...متنفرم آدما اسم شکستر   از -

 نفسش، عزت شکستر   آدم، یه غرور شکستر   !بده

  ...دگیشزن کل شکستر   اعتبارش، و آبرو شکستر  

 

 دالرا به سختر لب زد: 

 

  !زنیدیم حرف عجیب -

 

 یم -
 
  ....زی

 

ه شد و کوتاه خندید...   به نگاه رسدرگم دالرا خیر

 

 عجیب من ضمن در !دالرا باش راحت که گفتم -

 زیادی فقط من !ترسناک نه عجیب نه زنم،نیم حرف



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 
 
منیم جدی رو زندگ  بازیه یه همش اینجا...گیر

 ...کثیفه

  

  کثیفه؟ بازیه یه همه برای -

 

-  
 

 هر !بازنده یا برنده...بایس   تیم کدوم تو داره بستیک

  ....باشه ناجوانمردانه اگه حتر  داره رس دو بازی

 

این را گفت و با چشمیک از کنار دالرا بلند شد و به رس 

 دیگر سالن رفت.... 
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ون برو -   !بیر

 

ود و بازویش را از دست دریا اش شسیع کرد مانع خنده

ون کشید...   بیر

 

چندان موفق نبود چرا که ته خنده در کنج صدایش 

 آشکار بود.... 

 

  !کنیم خداحافظ   بذار زشته عه دریا -

 

 به موهای  که چسبناک شده و به پیشای  
اش دریا دستر

 چسبیده بود کشید و غرید: 

 

ون بریم بیا گمیم د -   !شده خراب این از بیر



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

دالرا لپ هایش را از داخل گاز گرفت تا با دیدن قیافه 

 نابود دریا نخندد.... 

 

 موهات عتر   هم پوستت جون خاله نخور حرص -

  !ها شهیم خراب

 

با بلند شدن صدای رامتر  دیگر نتوانست خودش را  

ل کند و با تکیه به در خنده  اش به هوا رفت.... کنیر

 

تا ساکت شود و سپس با  دریا برزیح  به دالرا نگاه کرد 

 خشم به سمت رامتر  برگشت... 

 

  !نیستم دریا نکشم رو تو من -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

این را گفت و به سمت رامتر  دوید...رامتر  فورا به 

عقب پرید و پشت رهام پناه گرفت؛ دالرا دست دریا را  

وی  اش شود.... کشید تا مانع از پیش 

 

 یغ زد: دریا با همان موهای کییک رسش را تکان داد و ج

 

  ....دالرا کن ولم -

 

 عماد و ارغوان با خنده از پله ها پایتر  آمدند... 

 

 برای دریا ابروی  باال انداخت و حریص ترش  
رامتر 

 کرد.... 

 

  !این گهیم یح   ببینم کن ولم -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 رامتر  با خنده گفت: 

 

  ...کنه رو داره یح   ببینم بذار دیل کن ولش -

 

 ید... اش کوبعماد آرام توی پیشای  

 

  توش ریدید زنمونا واسه گرفتیم تولد یه بابا -
 
  !همیک

 

 ارغوان به شانه عماد زد و گفت: 

 

  ...باشن راحت بذار رفتر   که مهمونا عماد بیخیال -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

در این حتر  دریا خودش را از زیر دست دالرا آزاد کرده 

 و به سمت رامتر  رفت.... 

 

 با فرار مجدد رامتر  داد زد: 

 

؟یم فرار چرا دیگه وایسا ....تریسیم آهان -   کت 

 

 رامتر  مظلوم گفت: 

 

  حله؟ ترسمیم بگم -

 

 دریا از لحن رامتر  بیشیر حرصش گرفت... 

 

م -   !نخیر



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

این را گفت و ظرف ژله نیمه خورده را از روی میر  

برداشت و به سمت رامتر  نشانه گرفت...همانطور که 

 قبل رامتر  بشقاب کیک را بعد ا
ز رفتر  مهمان دقایفر

 ها روی رس دریا خایل کرده بود! 
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رامتر  به پشت رهام پرید تا از برخورد ژله به سمتش 

 در امان بماند.... 

 

با نزدیک شدن ژله رهام جا خایل داده و باعث شد 

 ظرف به ستون برخورد کرده و روی زمتر  بیفتد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 رهام شایک گفت: 

 

  خونه نزنید !یواش بابا -
 
کونید رو مردم زندگ  بیر

 ....حاال

 

 دریا انگشتش را تهدید وار تکان داد 

 

  !شهیم بلند تو گور از آتیشا همه ساکت تو -

 

 رهام شانه باال انداخت... 

 

 !....چه من به بابا ای -

 

 دریا باز هم رامتر  را مخاطب قرار داد... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ....ذارمنیم زندت رو تو من -

 

ر دو عتر  موش و گربه به دنبال هم این را گفت و ه

 دویدند.... 

 

 و خنده گفت: 
 

 دالرا با ترکیت  از کالفیک

 

  ...دریا وای -

 

دریا از روی مبل پرید تا به رامتر  برسد اما با رفتر  پایش 

بت ریخته شده روی زمتر  رس خورد و جیغ  روی رس 

 بلندی کشید.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ای حظهدالرا و ارغوان هر دو از ترس چشمانشان را ل

 بستند و صدای یا خدا گفتر  عماد در سالن پیچید.... 

 

 نفس در سینه همه حبس شد اما رامتر  بود که 
ر
لحظای

 با گرفتر  دریا مانع از افتادنش شد... 

 

 کرد اما دریا محکم 
 
دالرا که خیالش راحت شد پوف

 رامتر  را کنار زد و غرید: 

 

  !ببینم کنار برو -

 

فرو برد و ابرو باال رامتر  دست در جیب هایش 

 انداخت 

 

  !تشکرته؟ جای -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !پرو بچه خوادیم هم تشکر یح   دیگه نبابا -

 

 !دادم نجات رو جونت االن همتر   -

 

 رهام مداخله کرد... 

 

  !برو بیا دریا -

 

د تا   و با رس به دالرا اشاره کرد تا او را زودتر از اینجا بی 

 کاری دست خودش یا رامتر  نداده است... 

 

 رامتر  با نیش باز اضافه کرد: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  جون؟ خاله برسونمتون -

 

رهام به رامتر  تش  زد و دریا در حایل که دود از رسش 

 اش غرید: شد از میان لب های چفت شدهبلند یم

 

 !نکشتم اینو تا بی   منو دالرا -
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 دالرا کوتاه خندید و جلو رفت... 

 

  چشم -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 رامتر  خط و نشان کشید  دریا با چشم برای

 

  !دارم کار تو با بعدا ویل رمیم االن من -

 

  ...خواییم مثال -

 

حرف رامتر  تمام نشده بود که صدای دادش به هوا 

 رفت... 

 

  !آخ -

 

وز مندانه رس تکان داد و روی پاشنه پا  دریا پیر

 چرخید... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

رامتر  با درد روی زمتر  نشست و خنده سه نفر دیگر 

 هه تبدیل شد.... به قهق

 

 عماد لب زد: 

 

  !داداش گمیم تسلیت رو شدنت عقیم -

 

 رامتر  پر حرص به دریا نگاه کرد.... 

 

 ...روحت تو -

  

 دریا برو بابای  گفت و سپس به سمت ارغوان رفت.... 

 

  ...بای...ارغوان مبارک بازم تولدت -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

این را گفت و کیفش را از روی صندیل برداشت و به 

 در رفت... سمت 

 

 با رس اشاره کرد تا دالرا پشت رسش برود.... 

 

 دالرا باشه آرایم گفت و نزدیک ارغوان شد... 

  

تولدت مبارک باشه عزیزم بازم ببخشید اگه اولش  -

یس...   باعث شدم بیر

 

ارغوان را در آغوش گرفت و بوسید و با خداحافظ   

 کوتایه به سمت در رفت... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ارج شود صدای رهام متوقفش  قبل از اینکه از در خ

 کرد... 

 

  ...دالرا -

 

 اراده لب زد: به عقب برنگشت اما ی  

 

  جان؟ -

 

سکوت رهام به او فهماند که لغت مناست  را انتخاب 

 نکرده است... 

 

 رهام سیع کرد حواسش را جمع کند و ادامه داد: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

داری نره یادت فردا -   ....رو فیلمی 

 

ون رفت... اینبار باشه آرایم گف  ت و به بیر
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تو که نیستر هوا یه جوریه انگار خفست بذار ببینمت 

 ست...... دم آخرین دفعهقول یم

 

تو که نیستر درا رو بستم حبسم پا خودم، یه چند تا 

 میله کم داره اتاق عینه قفس....... 

 

 یم
 
 کرد..... حالت تهوع داشت...احساس خفیک



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

چون ناقوس مرگ توی رسش زنگ صدای عاقد هم

 زد. یم

 

چشمش را از داخل آینه قرار گرفته روی سفره عقد به 

 سمت رهام رُس داد... 

 

لبخند ی  رمفر به نگاه مشتاق رهام زد؛ لبخندی که 

هیچ شباهتر با عسیل های غمگتر  و رسدرگم 

 چشمانش نداشت... 

 

تو که نیستر شبو جاده تا هر جا که بره به هر جا 

 سم یه، یه خاطره.... میر 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

تو که رفتر خودت خاطره هاتو عشقتو به هر در زدم 

ه....   این دل نشد از یاد بی 

 

 صدای دریا هشیارش کرد... 

 

  "بیاره گالب رفته عروس"

 

 عاقد به سومتر  تکرارش رسید... 

 

 بنده آیا خانم کار رس پرسم،یم آخر بار برای"

 "وکیلم؟

  

اش اند پیچ  شدهنگاهش روی مچ دست های ب

نشست که زیر آستتر  توری لباس عروس پنهان شده 

 بودند... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ون کشید و رس پا  دستش را از زیر دست های رهام بیر

 ایستاد.... 

 

ه  سالن به یکباره غرق سکوت کامل شد و چشم ها خیر

 به او... 
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 ایستادن رهام را در کنارش حس کرد... 

 

  "شده؟ یح   دالرا"

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

نتوانست او را نگاه کند در عوض نگاهش به سمت دریا  

 رسش را به دو طرف 
 
کشیده شد، دریای  که با نگرای

 تکان داد تا او را از این کار منع کند... 

 

پوزخند زد و لب هایش به هر زحمتر بود از هم فاصله  

 گرفت... 

 

  "....نه"

 

 ای برنگشت تا پشت رسش را نگاه کند...راهحتر ثانیه

 رفته برگشتر نداشت! 

 

تو که رفتر من دق کردم دو سه شبم هق هق کردم 

 اینقده از عشق خوندم که همه رو عاشق کردم.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

چرا منو ول کردی؟ چرا دل دل کردی؟ چرا دلو 

 احساسو یهوی  باطل کردی؟ 

 

 جلوی  و صدای بوق بلندی که در 
توقف ناگهان ماشتر 

را روی ترمز فشار فضا پیچید باعث شد با قدرت پایش 

 دهد... 

 

ماشتر  کیم از جا پرید و از آنجای  که دریا کمربند نبسته 

 بود کیم به جلو پرتاب شد.... 

 

 دریا با خشم به سمتش برگشت و غرید: 

 

 نداشته نگه خودمو اگه کجاست؟ حواست دالرا -

  !بودم شیشه تو االن که بودم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

اشتر  را  کالفه از بوق های پشت رسش راهنما زده و م

 گوشه خیابان کشاند.... 

 

د که حس  لب هایش را به دندان کشید و آنقدر فش 

 شوری خون را در دهانش احساس کرد.... 

 

 دریا با گیچ  و نگرای  دستر بر بازویش زد

  

 دیل یح  شده...؟  -

 

 نالید: 

 

 ...بوسیدیم منو نباید -

  



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 اخم های دریا در هم رفت 

 

؟ یح   گ؟ -
 
  مییک

 

 جه به سوال دریا زیر لب ادامه داد: تو ی  

 

  راست تو -
 

  ....باشه نزدیکم نباید مییک

 

  ...دال -

 

حرف دریا تمام نشده بود که اینبار محکم روی فرمان  

 کوبید و جیغ کشید.... 

 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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 این وضع االن نبودم اگه...بدین نجاتم نداشتتر   حق -

  !نبود

 

 . بار دیگر روی فرمان کوبید.. 

 

دریا از ترس اینکه آسیت  به دستش وارد شود مچ 

دست هایش را گرفت و کاری کرد تا به سمت خودش 

 برگردد... 

 

  ...باش آروم خاله دالرا -

 

زد همچنان ادامه اما دالرا در حایل که نفس نفس یم

 داد: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

یم تمومش داشتم من !مقرصین تون دو هر -

  ....کردمیم تمومش پیش سال ۶ داشتم من...کردم

 

 باز هم لرزش های عصت  که داشت از رس گرفته شد... 

 

دریا درجه بخاری را بیشیر کرده و او را در آغوش  

 کشید... 

 

اصال بذار اسممو دیوونه، بذار هر گ نمیدونه بدونه  

 که دیگه نمیتونه دله من بدونت.... 

 

اینقدر از دست تو حرص خوردم تنهای  از تو به ارث 

 که نیستر چقدر تنگه دله من به جونت... بردم تو  

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 پشت دالرا را نوازش کرد تا به خودش مسلط شود.... 

 

 خونه ریمیم...قشنگم شده تموم...خاله باش آروم -

  ....زنیمیم حرف

 

 دالرا آهسته رس تکان داد و کنار رفت.... 

 

چشمانش را پاک کرد و خواست راه بیفتد که دریا  

 گفت: 

 

 بریم باید...بشینم فرمون پشت من بذار شو پیاده -

  ...شهنیم اینجوری سماوات پیش

 

انه جواب داد:   در لحظه خشمگتر  و جبهه گیر



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ...نمیام جا هیچ من -

 

دریا کوتاه آمد...این وقت شب وسط خیابان جای 

 موهای چسبناکش به شدت آزارش 
 
بحث نبود از طرف

 ست... خواداد و دلش تنها یک دوش آب گرم یمیم

 

  ...اینور حاال بیا خب خییل -

 

ی  دالرا رس تکان داد و در ماشتر  را باز کرد...باد پاییر 

 پوستش را سوزاند... 

 

از پاییر  متنفر بود....اصال از تمام ماه ها بدش 

اش را به آمد...همه ماه های  که بهار عمر و جوای  یم

 تاراج برده بودند! 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ه وابسته،نرو بسه نرو خایل نکن دست منو این من

 دیگه بسه نبودت قلبمو شکسته...... 
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؟ اینا -   !چتر 

 

با شنیدن صدای دریا دست از جست و جو در 

 وسایلش کشید و به عقب برگشت.... 

 

جای قدم زدن در اتاق نبود و زمتر  پر شده بود از 

ون ریخته بود...   وساییل که از کمد ها و کشوها به بیر



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

سد... دریا رو به گونه جواب  ای داد که سوال دیگری نی 

 

- ، ؟ دوش هیچ    گرفتر

 

دریا ماگ نسکافه را با هر دو دستش گرفت و با همان 

موهای حوله پیچ شده صندیل میر  آرایش را کنار کشید 

 و روی آن نشست.... 

 

 و غر غر کنان گفت: 
 
 با کالفیک

 

 پشه ید،چکیم خامه داشت موهام همه از...آره وای -

  .....چل و خل

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دالرا کوتاه خندید و مشغول گشتر  در میان وسایل 

 شد... 

 

یم ژیگولیش موهای همون از بود حقش دالرا نخند -

  !کردمیم آویزونش گرفتم

 

  !زمتر   تو رفتر نیم کله با خودت قبلش اگه البته -

 

 دریا چپ چپ نگاه کرد و ادامه داد: 

 

 !سادیسمیه -

 

 باال انداخت دالرا شانه 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 !فعاله درونش کرم -

 

دریا کیم از محتویات لیوان را خورد و با نگاه به دور تا 

 دور اتاق بهم ریخته گفت: 

 

ون ریختر  اینارو....ها فعاله هم تو برای اووم -  گ بیر

 تکونیت اتاق شب نصف کنه؟ جمع داره حال

 !گرفته؟
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 اب دریا را به راحتر بدهد اما.... توانست جو ای کاش یم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

گفت؟ اینکه حتر دیگر به سایه خودش هم چه یم

 شک داشت؟! 

 

بارها خانه را به دنبال شنود یا دوربتر  گشته بود اما 

 ای برایش حاصل نشده بود... نتیجه

 

شد که کش از تک تک فهمید چه طور یمهیچ نیم

 
 
انیه آگایه اش در کشی از ثاتفاقات پیش آمده زندگ

 یابد.... 

 

ی دنبال...نه -   ....گردمیم چیر 

 

دریا لیوان نیمه خورده را روی میر  گذاشت و بلند 

 شد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

؟ -   ...کنیم پیدا باهم بگو یح 

 

ون کشید و تا خواست  کنجکاوانه آلبویم قدییم را بیر

ببیند که چه عکس های  داخلش هست آلبوم از 

 دستش کشیده شد... 

 

 باال انداخت و شایک گفت:  دریا ابروی  

 

؟ نگه رو آلبوم این چرا -  ببینیش خواییم االن داشتر

  ...بخوری غصه صبح تا و

 

 دالرا گیج گفت: 

 

  ....بوده یح   توش نمیاد یادم من -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 دریا با خیال راحت آلبوم را روی میر  گذاشت... 

 

 یه که برمشیم خودم با من نیست یادت که خوبه -

 یح   دنبال نگفتر  حاال....نکت   ازب اشتبایه وقت

؟  !کنم؟ کمک هستر

 

 دالرا رسش را به دو طرف تکان داد... 

 

  ...شهنیم نه -

 

  شده؟ یح   -

 

ی -   .....نیست چیر 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

به ایص  گفت: دریا آرام رص   ای به پشت دالرا زد و اعیر

 

  !دخیر  کردم بزرگت رو تو من -

 

 دالرا من و من کنان لب زد: 

 

  ...راستش -

 

 !کت  یم نگرانم داری دیگه بگو -
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  ...نشو نگران نه -

 

کیم سکوت کرد و سپس با استیصال به دریا نگاه  

 کرد... 

 

  !...بش   نگران باید هم شاید دونمنیم -

 

دریا اخم هایش کیم در هم رفت و لبه تخت 

 نشست... 

 

 . با دست اشاره زد تا دالرا بیاید و در کنارش بنشیند.. 

 

دالرا صحبت را با سوال آغاز کرد....توضیحش به هر 

 نحو دیگری اصال کار آسای  نبود... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 پیش سال چندین رهام و من بفهمن مردم اگه دریا -

 یح   نیفتاده اتفاق این بعد و کردیمیم ازدواج داشتیم

  شه؟یم

 

 دریا متفکرانه دست زیر چانه زد و گفت: 

 

ا جور این خب ویل دونمنیم -  سینما دنیای تو چیر 

 بعد و زبونا رس ریدیم مدت یه نهایت...رایجه خییل

  !رهیم یادشون

 

 تموم هم با وقتر  که مسخرست چه گننیم یعت   -

  باهم؟ دوباره کت   یم کار دارن حاال کردن

 

 دریا بالفاصله رس باال انداخت 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 با بیت  یم رو خیلیا واال !داره ربظ چه من عزیز نه -

نیم طالق کت   یم دواجاز  هم  صحنه رس رنیم بعد گیر

 اینکه !کت   یم بازی رو شوهر و زن نقش دوباره فیلم

ی دیگه  ....نیست چیر 

 

حاال درسته بعدش هم به کش چه ربظ داره؟

 شخیص 
 
یتر هستتر  و تو چشم ویل هرکس زندگ سلی 

 خودش رو داره.... 

 

 دالرا لب گزید: 

 

 عروسیم مراسم تو ای  یجور  من که بفهمن اگه حتر  -

؟ همه زیر زدم  یح 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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دریا خواست کیم آرامش کند پس دستش را جلو برده 

 و روی دست های رس دالرا قرار داد.... 

 

 ماجرا این از گذشته سال ۶ !چیه؟ سواال این دالرا -

  هیچ
 
 نرسیده، مردم گوش به ازش حال به تا هم حرف

  کنه؟ باز رو کهنه خمز  این بیاد باید گ االن

 

ه شد...   دالرا در چشم های دریا خیر

 

 کش...بشه تازه دوباره زخم این خوادیم که کش -

 انتقام بخواد که کش حتر  یا بده عذابمون بخواد که

ه   !بگیر



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 دریا از اخم هایش چتر  خورد... 
 
 پیشای

 

ه؟ انتقام - ؟ داری یح   بگیر
 
  مییک

 

 کنمیم حس...میفتم شب اون یاد همش مدت این -

  دومینو
 
به خاطر به امروز به تا من زندگ  شبه اون رص 

  ...شمیم تهدید دارم االن اینکه...دریا

 

 چشم های دریا گرد شد... 

 

؟یم تهدید -   یس 

 

  هکر؟ گنیم کیا به دوی  یم تو -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 دریا گیج از حرف های نامفهوم دالرا رس تکان داد: 

 

 و کامپیوتر و امنیتر  های سیستم مخ که اونا به -

  ؟...اینان

 

ا همتر   با ویل - نیم تصمیم چیر    گیر
 
 رو آدم یه زندگ

  !...کت    سیاه

 

  کش -
 
  !دیل؟ زده حرف

 

 دالرا آب دهانش را قورت داد و به سختر ادامه داد: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 پیام چندتا و ساده تلفت   تماس چندتا با اولش -

وع باشه خودت به حواست و هست بهت حواسم  رس 

  ...ممکن شکل ترین نشون و نام ی   به اونم...دش

 

 دریا شوکه شده لب زد: 

 

  ...خب -

 

  ...کرد عکسا این پخش به تهدید بعد -

 

تلفن همراهش را برداشت و وارد گالری شد و آن را به 

 طرف دریا گرفت.... 

 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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دریا کیم عکس ها را باال و پایتر  کرده و بدون آنکه رس 

 کند گفت:   بلند 

 

؟ زودتر اینارو چرا - ؟نیم شکایت چرا اصال نگفتر  کت 

  

 دالرا بهت زده جواب داد: 

 

 این مختلط، مهمونیای این شکایت؟ دریا؟ واقعا -

 همه از اول منه، دست تو که الکیل های نوشیدی  

  !کنهیم الکار ممنوع رو خودم

 

 دریا گویس  را به کناری پرت کرد.... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  رده؟ک یح   دیگه -

 

 نگذاشت دالرا جواب دهد و مجدد گفت: 

 

 کاری حال به تا کردی؟یم سوال اینا خاطر به پس -

  تهدید؟ فقط یا کرده هم

 

 ای کشید و ادامه داد: دالرا پوف کالفه

 

 پیج از رو عکسا این گرفت، ازم رو اینستاگرامم پیج -

 وقتر  ویل رفتم حال از من بعد کرد استوری هم خودم

 اول دفعه چند تا اصال نبود، ازش اثری هیچ پاشدم

 کردنیم فکر همه خودش، از ذاشتنیم ردی هیچ

  !خودم حتر  شدم دیوونه



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 دریا با تاسف پوزخند زد... 

 

  ...کنهیم بازی روانت و روح با داره -

 

  !دقیقا -

 

 ضعیف تو خوادیم...دیل شناسهیم رو تو آدم این -

  ...بش  

 

؟ -   !یح 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 بندازه، قدرت از رو تو خوادیم هست که گ هر -

ه، رو شجاعتت  به کنه وابسته و متیک رو تو بگیر

  ....بیای بار ترسو خوادیم...دیگران

 

  !بشه؟ یح   که -

 

 ....برسه خواستش به که -

 

 دالرا با ترس لب زد: 

 

  کنم؟ کار یح   من -

 

  !کن پیداش -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  جوری؟ چه -

 

ی؟نیم کمک رهام از چرا -  گیر
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از شدت تعجب آب دهانش در گلو پرید و کیم به 

 رسفه افتاد...بریده بریده گفت: 

 

  !!جان؟...ج -

 

  ....اونه قضیه طرف یه -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 آمد و رفت از منو پیش ساعت چند همتر   تا تو دریا -

  !کردی؟نیم منع دوستاش و رهام با

 

 رصفا و بودم نشنیده اینارو که بود وقتر  برای اون -

 نه کنیدیم بازی هم کنار فیلم یه فقط کردم فکر

  ...بیشیر 

 

  برمیاد؟ دستش از کاری چه رهام مثال االن -

 

 این توی کنهیم کار تو از بهیر  فکرش قطعا -

ایط یم خودت و یس  یم دیوونه تو گذشته اون از...رس 

 
 
 یم کاری چه به دست دوی

 
یم رو روحیت وقتر  زی

 شهر توی تو وبذارم کنار وایسم تونمنیم منم بازی؛

  ...بجوشه رسکه و سیر  مثل منم دل و بموی   غریب

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 یم یعت   -
 

 آمد و رفت خوامیم هرگ با آزادم االن گ

  ...کنم

 

 دریا نچ  کرد و با نیش باز گفت: 

 

  ...هست حواسم هستم خودم فعال -

 

 اش گرفت: دالرا کیم خنده

 

  نه؟ نداری، رفتر   قصد -

 

  ...ریشتم بیخ عالف نه -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ه دالرا روی خودش شانه باال  دریا از نگاه خیر

 انداخت... 

 

 جا بخواب بگیر  اینارو کن جمع...نکن نگاه اونطوری -

 یم
 
 ها بچه برای باید منم داری، کار کیل فردا موی

  ....کنم طرح سوال

 

 این را گفت و به سمت در رفت... 

 

  !معلم خانم بخیر  شب -

 

 ی دالرا بوس کوتایه از دور فرستاد... برگشت و برا

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

قبل از خروجش آلبوم عکس ها را به همراه ماگ 

ه روی  نسکافه برداشت و نگاه دالرا تا لحظه آخر خیر

 آلبوم ماند... 

 

آورد که چه عکس های  آن کم کم داشت به خاطر یم

 جا پنهان است.... 

 

 رسش را بتر  دو دستش گرفت و نفسش آه شد.... 
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 شودکت  ویل خوب یمگایه گمان نیم

 شود..... شود که نیمشود که نیمگایه نیم



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 اجابت استگایه هزار دوره دعا ی  

 شود.... گایه نگفته قرعه به نام تو یم

 

 گایه گدای گدای  و بخت با تو یار نیست

 …. شودگایه تمام شهر گدای تو یم

 

ش را به عماد اکتاب شعر را بست و نگاه خسته

 دوخت... 

 

 آرام لب زد: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 شنیدی ....شودنیم که شودنیم که شودنیم گایه -

 که جای   همون ایم،نقطه همون تو االن ما احسان؟

  این کور گره هم دعا دوره هزار
 
  ...کنهنیم باز رو زندگ

 

به محکیم  عماد که کامال در نقشش فرو رفته بود با رص 

یش بلند شد و قدیم به سمت به میر  نهار خوری از جا

 دالرا برداشت... 

 

؟ راه چیا بازیا مسخره این رها؟ یح   یعت   -   انداختر

 

دالرا کیفش را روی دوش جا به جا کرد و به طرف در 

 قدم برداشت... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 زنگ هم روزی یه خوشبختر  امیدوارم...همتر   یعت   -

 اما احسان مونمیم منتظرت....بزنه رو خونه این در

  ...آخر بار برای گاهداد  تو

 

هنوز از در خارج نشده بود که عماد یط حرکتر رس 

خود و برای هیجان دادن بیشیر به فیلم ناگهای  به 

سمت دالرا دوید و با گرفتر  کیفش او را به سمت دیوار 

 هل داد... 

 

ی که بتر  خودش و دالرا بود همان کیف   حال تنها چیر 

ده شدن توسط عما د روی قفسه بود که در حال فش 

 سینه دالرا بود... 
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

رهام با دیدن حرکت عماد دستور کات را نداد و  

گذاشت کیم هم بازی به سبک برادرش ادامه پیدا  

 کند... 

 

ی  اما این وسط دالرا بود که از زور بهت و شوک چیر 

 توانست بگوید... نیم

 

 اش غرید: عماد از الی دندان های چفت شده

 

ی نیست، درکار دادگایه چهی -  طالق درخواست و میر

ییم پس رو مسخرت   ...رها گیر

 

 دالرا به خودش آمده و از جا پرید.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

هرم نفس های گرم عماد روی صورتش و دستر که از 

د رایه برای نفس کشیدنش روی کیف تنش را میف رس 

 نگذاشته بود! 
ر
 باف

 

وید را در شد بگسیع کرد جمالت و دیالوگ های  که یم

د...   این موقعیت به کار بی 

 

-  
 
 به شده که هم یبار برای چرا...شده تموم ما زندگ

  نکنیم؟ فکر خودمون

 

عماد خشمگتر  با دست دیگرش به کنار رس دالرا روی 

 دیوار کوبید و حال دالرا کامال محبوس شده بود.... 

 

  !احمق توی   من فکر تمام -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

کرد توانست، حس یمخواست حرف بزند اما نیمیم

 حس است... زبانش ی  

 

 آرام و زیر لب نالید: 

 

  ...لطفا عقب برو عماد -

 

اش را عماد کیم گیج شد اما تالش کرد تا میمیک چهره

 از دست ندهد... 
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 اش را جمع کرد... نفس های بریده



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ....فرا باید...باشم فکرت تمام نباید -

 

مای  که در بدنش به جریان افتاده از شدت نوسان د

 بود چشمانش را بست.... 

 

 توانست وضعیت را تاب بیاورد... دیگر نیم

 

به زد و با گفتر  ببخشید   با یک دست به عماد رص 

داری در کوتایه به رسعت از خانه ای که برای فیلمی 

نظر گرفته شده بود خارج شد و به پارکینگ آن 

 ساختمان آمد.... 

 

کشان کشان پشت ماشتر  ها رساند و وقتر خودش را  

 به جای  رسید که در دید نبود روی زمتر  نشست.... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

د  وع کرد با خودش حرف زدن تا آرام بگیر  رس 

 

 فیلمه، یه همش نکن، فکر بهش دالرا باش آروم -

ای به نیست واقیع هیچکدوم  نکن فکر دیگه چیر 

  ...دالرا

 

 بغض راه گلویش را بست.... 

 

 بگذره، کش رس از فکری بذاری نباید باال، ریب باید -

یم فکر وگرنه بیای، نظر به ضعیف رهام جلوی نباید

  ....دیشب اتفاقای خاطر به کنه

 

نتوانست دیگر به خودش دروغ بگوید، رسش را روی 

 زانوهایش گذاشت و بر رس خودش کوبید 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  این به لعنت...دخیر  بهت لعنت -
 
  ....جهنمیت زندگ

 

مام این مدت یک جفت چشم پر سوال در حال و در ت

 دنبال کردن دالرا بود... 
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  ...ضبط ادامه اگه دادخواه؟ آقای االن شد یح   -

 

رهام دیگر نتوانست ساکت بماند و با اعصاب خوردی 

 فریاد زد: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

یم یح   وضعیت ببینید کنید صی   تونیدنیم دقیقه دو -

  !کردن؟ دنبالتون شه؟

 

ا فریادی که زد پدرام در خودش جمع شد و کنار ب

 رفت... 

 

ل کردن وضعیت با چشم و  عماد جلو آمد و برای کنیر

ی نگوید...   ابرو به رهام اشاره کرد تا چیر 

  

 هیس آروم باش داداش  -

 

 بعد به سمت پدرام و سایر اعضای تیم برگشت 

 

احت برین ایدقیقه چند یه ها بچه -  رو بقیه اسیر

یمیم هدوبار    ....گیر



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

با متفرق شدن جمعیت متاسف به سمت رهام 

 برگشت 

 

 کردمیم فکر...بشه اینطوری خواستمنیم واقعا من -

 که نیست بازیگری هم دالرا آخه...خوبیه حرکت

  نتونه
 
 رس بارها...بگه دیالوگ خودش از البداههف

 از هم خوب خییل و زده حرکتا این از خودش صحنه

  ...اومده در آب

 

 ای کشید و دستر بر صورتش کشید رهام پوف کالفه

 

 رو چیر   یه فقط وسط این...دونمیم عماد، دونمیم -

 اینطوری کاراش چرا کنه؟یم کار یح   داره دالرا...مخمه

  !شدن؟



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 عماد با ناراحتر شانه باال انداخت.... 

 

 رهام ابرو باال انداخت و گفت: 

 

  !بزنم حرف دیج باهاش باید شهنیم اینطوری -

 

 این را گفت و به سمت پله ها پا تند کرد... 

 

اما قبل از اینکه به پاگرد طبقه پایتر  برسد دستش 

 توسط شخیص کشیده شد... 
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 با برگشتر  به عقب رامتر  را دید و متعجب لب زد: 

 

  ندیدمت؟ که اومدی گ از تو -

 

 رامتر  پر اخم و جدی گفت: 

 

 بزنیم؟ حرف کت   کاری اینکه از قبل شهیم رهام -

  

تعجبش از جدیت این چنیت  رامتر  بیشیر شد و کیم 

 دلهره نیر  در وجودش به جریان افتاد... 

 

ی -   !شده؟ چیر 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ی یه بهت خوامیم -  هر بده قول فقط بدم نشون چیر 

  !نیای جلو دیدی یح  

 

؟ یح   -
 

  مییک

 

 رامتر  قدیم به سمت پایتر  برداشت... 

 

  نه؟ یا میدی قول -

 

 رهام ناآگاه رس تکان داد و همراه رامتر  پایتر  رفت... 

 

رامتر  اشاره کرد تا رهام همانجا ایستاده و تنها او را 

 دنبال کند... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

آرام آرام به سمت دالرا قدم برداشت و رو به رویش 

 ایستاد... 

 

ای باالی رسش از جا بلند شده دالرا با حس کردن سایه

 چشم رامتر  شد.... و چشم در 

 

 با پوزخند گفت: 

 

یم یح   دیگه تو !هستر  که هم جا همه ماشاال -

  خوای؟

 

 رامتر  جواب داد: 

 

  بزنیم؟ حرف -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

دالرا رسش را به دو طرف تکان داد و با تمسخر اضافه  

 کرد: 

 

یم رو جانشینش بگو رو حقیقت بگه نیاد خودش -

 ....ندارم حرف فرسته؟من
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برای اینکه کیم شک و تردید ها را از خودش دور کند  

 گفت: 

 

 نمایش تو که ایصحنه نیست قرار من ضمن در -

  !کنم بازی رو نیست نامه



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 انحنای لبان رامتر  به باال رفت و با تمسخر گفت: 

 

 قانع خییل وای بود؟ این صحنه از فرارت دلیل پس -

  !کنندست

 

ی نگفت و تنها با  اخم آمد که از کنار رامتر  دالرا چیر 

 عبور کند... 

 

 لبخند رامتر  عمق گرفت، منتظر همتر  فرصت بود... 

 

تر رهام بیشیر پشت ستون پله پنهان شد تا دقیق

 ببیند... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

رامتر  تا عدد سه آرام در دل شمرد و در یک حرکت 

بازوی دالرا را گرفت و با یک چرخش رخ به رخ او در  

ین فاصله ایستاد...   . کمیر

 

جیغ گوشخراش دالرا بلند شد و با وحشت رامتر  را به 

 عقب هول داد... 

 

 در حایل که تنش به رعشه افتاده بود فریاد زد: 

 

 کنید ولم کنید، ولم شماها؟ چتونه وحشیا؟ چتونه -

  !دیگه

 

به سمت رختکن دوید و با برداشتر  لباس های خودش 

د و و کیفش، سوئیچ ماشتر  را فورا از آن خارج کر 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

آنکه بخواهد حرف دیگری بزند به رسعت از آنجا ی  

 خارج شد... 

 

لحظه آخر رهام پا تند کرد تا به سمتش بیاید و 

متوقفش کند اما با دیدن اخم های در هم رامتر  و 

 ای که کرد منرصف شد... اشاره
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ساختمان رامتر  به سمت پله ها   با خروج دالرا از در

 برگشت... 

 

وزی گفت:   با پیر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  دیدی؟ -

 

 رهام گیج پاسخ داد: 

 

  ...فهممنیم کردی؟ اینکارو چرا -

 

 فاصله و گرفتم رو دالرا بازوی من...رهام سادست -

 باهاش نزدییک فاصله تو عماد....زد جیغ کردم کم رو

  ...افتاد وضع اون به بود

 

 اختیار ادامه داد: رهام ی  

 

  ....و زده پس منم وقتا خییل -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

رامتر  دست در جیب شلوارش فرو برد و سیگاری 

ون آورد   بیر

 

؟ یعت   این و -   یح 

 

؟ یعت   -   یح 

 

؟ جواب دنبال مگه !مشکل یعت   -  بهت دارم نیستر

  ....دمیم نخ رس

 

 سیگار را به سمت رهام گرفت... 

 

  نه؟ مگه دیگه، کشهیم مارک همتر   از هم دالرا -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 ید تکان داد رهام رسش را به معنای تای

 

 اینطوری شناختر یم تو که دالرای  ...سیگار و الکل -

  بود؟

 

 رهام "نه" آرایم گفت.... 

 

 رامتر  با رضایت رس تکان داد

 

  !کنم کشف رو جدید دالرای من بذار پس -

 

این را گفت و در مقابل نگاه رسگردان رهام با 

عقب گرد کرد و به سمت ماشینش  خداحافظ  

 رفت... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

فرمان نشست و با قدرت پایش را روی گاز پشت 

د...   فش 

 

دانست مقصد کجاست، رامتر  باید قفل این معما را یم

 کرد، نه برای رهام بلکه برای خود دالرا.... باز یم

 

د....! فهمید تا یمباید یم  توانست کاری از پیش بی 
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 کرد...   دالرا با حایل آشفته کلید انداخت و در را باز 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

با ورودش دریا را دید که موزیک الیتر گذاشته بود و 

ماسک به صورت داشت و حلقه های خیار روی 

 چشم هایش قرار داشت... 

 

 با کنایه گفت: 

 

  !گذرهیم خوش داره یکیمون به حداقل خوبه -

 

 دریا از جا پرید و خیارها به پایتر  افتاد... 

 

 کرد... دالرا جلوتر رفت و موزیک را قطع  

 

 دریا متعجب ایستاد 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 و حال چه این کردی؟ قطع اینو چرا شده یح   وا -

  اومدی؟ صحنه لباسای با چرا روزیه؟

 

 کیف و لباس هایش را به کناری پرتاب کرد 

 

 ننه هر سوژه بیشیر  روز به روز !بدبختر  روز و حال -

  ...شمیم قمری

 

ون   عصت  به سمت بطری های الکل رفت و ییک را بیر

 کشید 

 

 دریا غرید: 

 

  !رو ماری زهر اون نخور -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

دالرا برو بابای  گفت و بطری را باز کرد و چند قلوپ 

 پشت هم خورد.... 

 

اش راه گرفت...اما این سوزش از مری تا انتهای معده

 سوزش از درد دلش بیشیر نبود که، بود؟ 

 

در همتر  حتر  زنگ خانه به صدا درآمد؛ دریا متعجب 

 رفت...  به طرف در 

 

ای   کنم فکر -
  ...سفارش غذا باشه، پییر 

 

اش را تمام نکرده بود که در را گشود و با دیدن جمله

 فرد رو به رویش همانطور نیمه کاره ماند.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  254_پارت#

 

 با دیدن دریای  که ماسک سفید بر صورت 
رامتر 

ای به داشت و موهایش را با هد بند خرگویس  حوله

 ای کشید. ود کیم هول زده شد و داد خفهباال زده ب

 

 دریا غرید: 

 

  دیدی؟ روح چته -

 

 رامتر  به خودش آمد و کیم خندید 

 

 ...کنم گمون آره -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

چشمیک به دریا زد و با گفتر  چطوری خاله جون باز 

 هم دریا را حریص کرد... 

 

 با دست او را کنار زده و داخل شد... 

 

 دریا شایک گفت: 

 

  واستیمنخ مهمون -

 

دالرا با شنیدن صدای رامتر  بطری را روی زمتر  پرت  

 کرد 

 

 صدای شکستر  شیشه به طرز بدی در فضا پیچید... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 دریا پوکر به هر دو نگاه کرد و در را بست 

 

ه چه گهیم ییک -   !نه؟ یا خی 

 

دالرا ی  توجه به سوال دریا با رس به در اشاره کرد و 

 داد  مستقیم رامتر  را مخاطب قرار 

 

ون برو -   هیچ بدون بیر
 
  !حرف

 

 رامتر  بیخیال روی مبل نشست... 

 

  !برم حرف ی   که نیومدم راه اینهمه -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 دالرا دست به کمر رو به رویش ایستاد... 

 

نیم مزاحم !بیای که بودم نفرستاده دعوتنامه برات -

  ...خونم تو خوام

 

  خوای؟نیم هم شنوا گوش ویل نه که مزاحم اوم -

 

 اینبار دریا مداخله کرد... 

 

  !بایس   شنوا گوش ما واسه تو مونده همینم -

 

 رامتر  با نیش باز گفت: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 جیغیت جیغ صدای جون خاله نه که تو واسه -

  !میاره درد رسمو

 

 دریا چپ چپ نگاه کرد 

 

که بهیر  -  !رست بیر

 

 رامتر  بلند خندید 

 

  !نمیاد دلت نگو -

 

 ...میاد اتفاقا -

 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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 دالرا کالفه جلو رفت و یقه رامتر  را گرفت 

 

ون گمشو -   بیر

 

 رامتر  با اخم گفت: 

 

  ...بزنیم حرف باید بسه -

 

 دالرا تیکه تیکه گفت: 

 

 !گم؟یم یح   فهیمنیم -

 ...من
 
  !تمام م،...ر..ا...د...ن....تو...با...حرف



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 رامتر  ایستاد و با تن صدای کیم باال رفته گفت: 

 

 کردی که کارای   جواب بدی، پس جواب باید !داری -

  !کت  یم و

 

 دالرا قدیم به عقب گذاشت و ی  هوا خندید.... 

 

نگاه دریا و رامتر  هر دو رنگ تعجب گرفت؛ کم کم 

یکش قطع شده و با خشم گفت:   خنده های هیسیر

 

 روحت که بده دست بهت حس این شده حاال تا -

  احساس دگیتزن با و نیست بدنت به متعلق
 
 غریبیک

؟ ؟ دنیای   چه تو نفهیم اصال کت   چیر   همه هستر

  ؟...باشه ابهام هاله تو برات



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 رامتر  سکوت کرد.... 

 

دالرا به سمت بار رفت و همراه با حرف هایش ییک ییک 

 ای را روی زمتر  کوباند... بطری های شیشه

 

  همچتر   نه....نشده -
ر
 حال پس نیفتاده، برات اتفاف

 هرچیر   یا دیوونم من کن فکر خواییم فهیم،نیم منو

 اطرافیانم هم و دمیم آزار رو خودم هم که ایدیگه

 بدترش هم کوفتیا این ...کردن دیوونه منو ویل رو،

ون برو  هم حاال کردن،   ...من خونه از بیر

 

صدای زنگ تلفن خانه بلند شد...رامتر  خواست تا 

 آرامش کند... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  ....دالرا -

 

 دستش را باال گرفت تا جلو نیاید دالرا 

 

ون برو گمیم -  ....بیر

 

 دریا رو به رامتر  با فریاد گفت: 

 

 زدن حرف وقت االن برو بیا بده؟ حالش بیت  نیم -

  نیست

 

 رامتر  مرصانه گفت: 

 

  ...یا وقتشه امروز همتر   یا نه -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

اش به اتمام نرسیده بود که هنوز صحبت فریاد گونه

ست از زنگ خوردن برداشت و روی تلفن باالخره د

 پیغام گیر رفت.... 

 

ای بود که از پشت حال جیغ های ممتد و پر درد زنانه

تلفن سکوت سنگتر  جاری شده بتر  هر سه نفر را 

 شکست.... یم
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دالرا سست شده عقب عقب رفت و محکم به کنسول 

 برخورد کرد.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 شد.... ر یمجیغ های زنانه شدید و شدید ت

 

 دالرا دست بر گوش هایش گذاشت و رس تکان داد.... 

 

  .....نه نه -

 

رامتر  گیج به وضعیت نگایه انداخت و آن لحظه بود  

که با واضح شدن صدا خون در رگ هایش یخ 

 بست.... 

 

  ....نزن دست من به....عویص   کن ولم -

 

  دریا رساسیمه به سمت تلفن دوید تا بتواند آن را قطع

 کند... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

شد جیغ های دالرای پشت تلفن بلند و بلند تر یم

کرد گلویش در حال خراشیده انقدر که رامتر  حس یم

 شدن بود.... 

 

اینبار جیغ هایش همراه با ناله و هق هق های دردناک 

 بود... 

 

؟ گ...خواییم جونم از یح   -  باز رو چشام هستر

  ....کن

 

 بلندتر گریه کرد.... 

 

  .....کجای   رهااام....رهااام -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

شنید، دستش را تکیه گاه مبل کرد تا رامتر  دیگر نیم

 سقوط نکند.... 

 

دریا که موفق نشد تلفن را قطع کند به کل آن را از برق  

کشید و رساسیمه به سمت دالرا دوید که مات و 

مبهوت با چشم های اشیک روی زمتر  رس خورده بود و 

ه دیوار رو به رویش بود..   .. خیر

 

به متوایل به صورت دالرا زد و با دست  چندین رص 

وع به باد زدنش کرد....   رس 

 

 به خاله نکن فکر...شد تموم جان دالرا...جان خاله -

  ....اتفاق اون

 

 صورت دالرا را به سمت خود برگرداند... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ....نیست هیچ  ....خاله ببتر   منو -

 

 اشک های دالرا ی  صدا ییک پس از دیگری جاری

 شد... یم

 

 دریا به سمت رامتر  برگشت و توپید: 

 

 آب لیوان یه رو؟ حالش بیت  نیم برده ماتت چرا -

 !بیار

 

 

  257_پارت#

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

خانه رفت، نفهمید چگونه  رامتر  گیج به سمت آشی  

 آب آورد و رو به روی دریا گرفت.... 
 
 لیوای

 

 خودش نیر  جلوی پای دالرا زانو زد.... 

 

 کرد:   به سختر لب باز 

 

  ...دونستمنیم....متاسفم من....من دالرا -

 

 دالرا دست دریا را پس زده و کم کم به خودش آمد.... 

 

 با اخم و حایل آشفته چشمان رامتر  را نشانه گرفت... 

 

  من برای...تو تاسف ؟...متاسف   -
 
 ....شهیم زندگ



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  

 فریاد زد: 

 

-  
 
  !گرده؟بریم من زندگ

 

 رس پایتر  انداخت....  رامتر  با ناراحتر 

 

 دالرا به هق هق افتاد.... 

 

م همه من نه - ونگیم....باختم رو چیر   رو دخیر

 هوا به و شد دود زندگیم....باختم رو عشقم....باختم

 عویص   یه که کوفتر  لذت لحظه یه برای اونم رفت

  .....کنه تجربه خواست

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

از جایش بلند شد و یقه رامتر  را گرفت و به زور سیع  

 کرد بلندش کند.... 

 

 که ی  
 جان بودن دالرا را دید خودش بلند شد... رامتر 

 

نخواست به دالرا دست بزند تنها خودش را عقب  

 کشید و آرام گفت: 

 

 چرا ، رو درد این بشنویم بذار....بزنیم حرف بذار -

؟یم دوشش به تنهای     کش 

 

 دالرا بلند فریاد زد: 

 

 چرا کت   درک توی  یم حاال منو؟ حال فهیمیم تو -

  نموندم؟



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 ی  
 اختیار رس تکان داد.... رامتر 
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د اما او خود را  دریا جلو آمد و خواست دست دالرا بگیر

 عقب کشید و با گریه گفت: 

 

نیم متوجه هیچکدومتون...فهیمیم که نگو الیک -

  ....گذشته من به یح   شید

 

 که یم
 
یکبار به تخت سینه  زد جلو رفت و با هر حرف

 کوبید.... رامتر  یم



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

؟ یعت   کثیف   احساس فهیمیم -  کت   احساس اینکه یح 

 دیده خودش به رو های  دست لمس بدنت جای جای

  ؟....نداشتر   اینکارو حق که

 

به دوم....رامتر  هیچ حرکتر نکرد و حتر رسش را  رص 

 باال نگرفت تا در چشم های دالرا نگاه کند.... 

 

جر ادکلن بوی کت   حس اینکه -  به آدم یه کننده می  

 وحشیانه گرم آب دوش زیر باشه؟ چسبیده تنت

؟ پوستت روی رو صابون   فهیم؟یم رو اینا بکش 

 

اشک های دریا روی صورتش راه گرفت و سیبک گلوی 

 رامتر  در اثر بغض باال و پایتر  شد.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 کرده نفوذ روحت و مغز تو نجاست کت   فکر اینکه -

  نه؟ یا لعنتر  فهیمیم شه؟با

 

دیگر نتوانست ادامه دهد، چشمانش سیایه رفت و با 

 رسگیجه تلو تلو خورد و به عقب آمد.... 

 

رامتر  با ترس دست انداخت و قبل از اینکه به زمتر  

 بیفتد او را گرفت.... 

 

 دریا نیر  به کمکش رفت و با وحشت گفت: 

 

  !رفت؟ حال از رسم به خاک -

 

ن دالرا را روی خودش انداخت و به دریا اشاره  رامتر  وز 

 کرد: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

یمش بیا -   ...اتاق تو بی 

 

 دریا هولزده به سمت تخت رفت و آن را آماده کرد.... 

 

با کمک رامتر  دالرا را روی تخت گذاشت و با کف 

 دست اشک هایش را پاک کرد.... 

 

 با شک به رامتر  گفت: 

 

  بیاد؟ دکیر  نزنیم زنگ -

 

  ....شهیم بهیر  بخوابه بذار....روحیه رفشا نه -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 دریا رس تکان داد و با رامتر  از اتاق خارج شدند.... 
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ای کشید و سپس به سمت دریا ابتدا پوف کالفه

 رسویس بهداشتر رفت.... 

 

با نگاه کردن به آینه متوجه شد هنوز هم ماسک روی 

 صورتش است... 

 

 اش گرفت... اخودآگاه خندهدر این وضعیت آشفته ن

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

واقعا با این قیافه ترسناک شده بود و طفلک رامتر  و 

دالرا که در تمام این مدت و در طول این کشمکش ها 

 او را اینگونه دیده بودند! 

 

ون آمد...   صورتش را شست و بیر

 

  توی سالن رامتر  گفت: 
 به محض پا گذاشتر

 

؟یم تو -   دونستر

 

خانه رفت.... آهسته رس تکان داد   و به طرف آشی  

  

 دونست منم! تنها کش که یم -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 لیوان آی  برداشت و به همراه مسکت  خورد.... 

  

 با اخم های  درهم جلو آمد و ییک از صندیل های 
رامتر 

خانه را کنار کشید و رویش نشست....   آشی  

 

؟ رو جلوش بره خواستیم وقتر  چرا -  چرا نگرفتر

 که شد یح   اصال بفهمه؟ مرها رو حقیقت نذاشتر 

  .....شد اینجوری

 

د و آرام لب زد:   دریا شقیقه هایش را با دست فش 

  

 صی  کن....  -

 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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لیوان آب را رس میر  گذاشت و با استیصال به سالن 

 برگشت و روی مبل نشست... 

 

یه از تر سخت کردنش تعریف - یم تصور که چیر 

  ....کت  

 

، رفت و رو به ا رامتر  کالفه ز اینهمه به حاشیه رفتر 

 بزند دریا رس باال  
 
روی دریا ایستاد اما قبل از اینکه حرف

 گرفت و گفت: 

 

؟ رهام با گ از تو -   !دوستر

 

 رامتر  کیم مکث کرد و جواب داد: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ....رفت دالرا که وقتر  از -

 

 دریا رس تکان داد... 

 

  ...شنایسنیم رو دالرا پس -

 

  ...ختمشنانیم -

 

نیم تالش انقدر شناختر یم اگه....شنایسنیم نه -

  ...کت   دورش رهام از کردی

 

 رامتر  گیج جلو رفت و کنار دریا نشست... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  چیه؟ منظورت -

 

  ...مقرصه دالرا کردییم فکر تو -

 

 رامتر  سیع کرد خود را توجیه کند... 

 

  ...دونستمنیم من -

 

  ...دوی  نیم هنوزم -

 

 ای پاسخ دادن های دریا غرید: ار عصت  از تک کلمهاینب

 

  چرا که بفهمم بفهمم، که بگو تو -
 
 نزد؟ حرف

 !بره؟ در آدم اون گذاشتتر   چجوری



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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اش را روی دریا پاهایش را توی بغلش جمع کرد، چانه

 زانویش گذاشت و به حرف آمد... 

 

ی - ا از آرزو و امید هزار با که دخیر  دنبال اومد زشیر

  ...درسش دنبال رویاییش، شغل

 

 هم آرام و ی  
حرف نشست تا دریا برایش از اول رامتر 

همه چیر  را توضیح دهد به هر حال او تنها دست و پا 

 شان شنیده بود.... شکسته و از زبان رهام از گذشته

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 نکرده در اسم هیچکدوم دید رو رهام که موقیع اون -

 دالرا و بود معروف تئاتر توی وکوچول یه رهام بودن،

  ...ساده سینمای دانشجوی یه

 

 رامتر  ادامه داد: 

 

  !شدن هم عاشق و -

 

 دریا لبخند تلچ  زد و رس تکان داد... 

  

....اما دالرا پدر و  - تا اینجاش خییل قشنگه رامتر 

مادرش رو توی تصادف از دست داد، همون موقع ها 

ش، پدرش، مادرش ، خواهرش، و من شدم همه چیر 

 خالش.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

رامتر  برای اینکه کیم حال و هوای دریا عوض شود به 

 شویح  گفت: 

 

  ...حرفا این و چهره هزار زن -

 

 دریا چپ چپ نگاه کرد و لب زد: 

 

  !باش جدی یکم خدا رضای محض -

 

غضب دریا نخندد و  رامتر  سیع کرد از دیدن قیافه میر

 به جایش پرسید: 

 

  بود؟ دوست رهام با اونموقع -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  ....بودن نامزد -

 

 با کنجکاوی بیشیر پرسید: 

 

  ...بود خوب که چیر   همه شد؟ یح   پس خب -

 

 دریا با تاسف جواب داد: 

 

 !شد عوض چیر   همه ثانیه یه تو -
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 دریا نگاهش به پاکت سیگار دالرا نشست... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

؟یم -   کش 

 

 رسش را به دو طرف تکان داد... 

  

 ه.... ن -

 

ون کشید و  رامتر  از جایش بلند شد و نچ  از پاکت بیر

 به طرف دریا گرفت... 

 

  !کن امتحانش -

 

 دریا آرام خندید.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 دهیم انجام اینکارو دالرا وقت هر رهام حداقلش -

 منو چرا تو نکشه که خوادیم ازش و کنهیم رسزنشش

؟یم تشویق   کت 

 

 رامتر  شانه باال انداخت... 

 

ی نظرم به -  چون کرد، تجربه یبار باید رو هرچیر 

 کنج همیشه خاصیه چیر   چه کت  یم فکر نکشیدی

،یم نگاهش دیگه دید یه با ذهنت  عجیب چیر   یه کت 

 خوشت اصال شاید بکش   وقتر  ویل !تصور از دور و

  ....نیاد

 

 دریا متفکر رس تکان داد و سیگار را گرفت: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  شاید -
 
یم تجاوز به تصمیم لحظه یه تو که هم اوی

ه  و برسه سیگار اون به خوادیم دلش !همینطوریه گیر

ش نمیاد خوشش وقتر   گوشه یه کنهیم پرت رو فیلیر

  ....رهیم و

 

 رامتر  آیه کشید و جواب دریا را نداد... 

 

 فندک را زیر سیگار گرفت و روشنش کرد.... 

 

اش گرفت و آن را به  دریا با اولتر  پوگ که زد رسفه

 کناری پرتاب کرد... 

 

 اش در هم رفت و گفت: قیافه

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 روشن فرت و فرت چجوری زهرماری این چیه اه اه -

  هم؟ پشت شماها کنیدیم

 

رامتر  کوتاه خندید و سیگار را در جا سیگاری خاموش  

 کرد... 
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 با نگاهش از دریا خواست تا ادامه دهد... 

 

خواست خاطرات تلخ نیم دریای  که به هیچ وجه دلش

 آن روزها را برای خود مرور کند.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 تا کردن صی   انقدر کردن،یم در اسم داشتر   تازه -

 و خواهر مرگ از که شه، تموم هم دالرا درس

  به دالرا که بگذره، خییل شوهرخواهرم
 

  ...برگرده زندگ

 

 به طرف رامتر  برگشت و محکم گفت: 

 

ام براش و اشتمد دوست رو رهام همیشه من -  احیر

 نیاز بهش دالرا که بود مردی واقعا رهام بودم، قائل

  ....واقیع حایم یه داشت،

 

رامتر  با باز و بسته کردن چشم هایش حرف دریا را 

 تایید کرد.... 

 

 دریا دوباره به حالت قبلش برگشت... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 دل توی گردمبریم بینمشیم وقتر  هم هنوز حتر  -

 یح   خاطر به شد؟ یح   این که شد یح   گمیم خودم

 شماها از رو دالرا بخوام و بیام من اینکه جای االن

 نشناخته و ندونسته تو اینکه جای به کنم، دور

 این جای به و بایس   داشته دالرا به بدی حس بخوای

 
 
 بزرگ راز یه بودن مهر به رس و رویح های آشفتیک

  چیر   همه شدنیم
 

  !برامون؟ باشه تررنیک

 

 ناراحتر اضافه کرد...  رامتر  هم با 

 

  !بچه حتر  شاید کاری، موفقیت نقیل، خونواده یه -

 

دریا با بغض رس تکان داد و نگاهش را باال گرفت تا 

 مروارید های رقصان درون چشمش به زمتر  نریزند.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 ...افتاده چجوری اتفاق این دریا کن تعریف -
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 جلوی تهران توی جاهمین عرویس، از قبل روز سه -

 کوچولوی های خرید مشغول دالرا با وقتر ......پاساژ

  ....افتاد اتفاق بودیم روزا آخرین

 

  ...دریا شمنیم متوجه -

 

 دریا واضح تر گفت: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 سایه یه اینکه حس داشتم، بدی حس همش اونروز -

 !ذارهیم قدم پامون به پا ریمیم که جا هر

  

  دیدین؟ هم رو کش -

 

  !بدشگوی   سایه بود، سایه یه اون نه -

 

رامتر  که حاال بیشیر از هر زمان دیگری دنبال حقیقت 

 بود هولزده پرسید: 

 

  افتاد؟ اتفاق اون که شد یح   -

 

 اش زد.... دریا کالفه به پیشای  

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 به وقتر  !شد یح   که بفهمم کاش ای...دونمنیم -

 ...نبود برم و دور دالرا که اومدم خودم

 

 خواستم از خییل 
 
پاساژ رو گشتم حتر از نگهبای

 ...  دوربتر  ها چک کت   اما این اجازه رو نداشتر 

 

یس که ناخودآگاه در جانش نشسته بود  رامتر  با اسیر

 باز هم سوال کرد... 

 

  بود؟ رفته جای   -

 

 که وقتر  گفت دالرا بعدها اینو....بودنش برده -

 نکهای کنه، تعریف رو ماجرا و بزنه حرف تونست

 یه به بردنش هاش چشم بستر   با و کردن بیهوشش

  ....خلوت جای



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 بغضش بزرگ و بزرگیر شد.... 

 

 انگار بوده، بسته چشماش دیده،نیم هیچ   گفتیم -

 جای  ...نبوده اطرافش هیچکس که بود تارییک جای

  ....وحشتناک رسد، بزرگ، انبار یه مثل

 

 قطره اشک هایش چکید 

 

 دخیر ...من دالرای کردن آبروی   معلومه که بقیشم -

 ....معصومم و پاک
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

رامتر  زیر لب آخ گفت و با ناراحتر دست در موهایش  

 کرد و آن ها را کشید... 

 

 زیر لب با خود گفت: 

 

  .....نشدم خوشبخت گفت اونروز -

 

انگار که صدایش به گوش دریا رسید که واکنش نشان 

 داد 

 

  گ؟ -

 

  ...شد بد حالش وقتر ...رادال -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 دریا نگذاشت رامتر  ادامه دهد و گفت: 

 

 خوشبخت" اینه گفته آدم اون که ایجمله تنها -

  "خانم عروس بش  

 

 شاخک های رامتر  فعال شد و با شتاب رس باال گرفت 

 

 ....بوده آشنا قطعا و !شنیده رو صداش پس -

 

 دریا با ناامیدی رس باال انداخت... 

 

 نه صدای   نه...بوده گوشش زیر پچ پچ یه حد در نه، -

  ...تصویری



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

دیگر نتوانست یادآوری آن روزها را تاب بیاورد، دست 

 روی دهانش گذاشت تا گریه نکند... 

 

ی تنها -   ...عویص   اون زیر دادن جون فهمیده که چیر 

 

 نتوانست ادامه دهد و به هق هق افتاد... 

 

انه هایش با رسش را روی زانوهایش گذاشت و ش

 لرزید... شتاب یم

 

رامتر  دو دل کیم جلو رفت و سپس دست روی 

 موهای دریا کشید... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 به سختر گفت: 

 

 ...باش آروم حاال تو باشه -
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کند شانه هایش را  وقتر دید دریا حالتش تغییر نیم

د و به چشم هایش  گرفت و کاری کرد تا رس باال بگیر

 نگاه کند... 

 

 لحن و نگاهش را مهربان کرد 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ی شما گریه با االن خانوم دریا -  شه؟یم درست چیر 

 یه !بمون قوی پس شدی؟ دالرا کس همه نگفتر  مگه

  !بشکنه نباید گاه تکیه

 

اختیار دست جلو برد و با رسانگشت اشک های دریا ی  

 را پاک کرد... 

 

دریا متعجب از رفتار رامتر  خود را عقب کشید و  

 : گفت

 

  !نمیاد بهت شدن مهربون -

 

رامتر  خجالت زده دست در موهایش کرد و نگاهش را 

 از دریا دزدید... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ی برایش مهم نبود راست یم گفت، رامیت  که هیچ چیر 

چرا انقدر در مقابل ناراحتر این خاله و خواهرزاده  

 آمد؟! کوتاه یم

 

 رامتر  نگذاشت از بحث دور شوند... 

 

  کردی؟ پیدا رو دالرا جوری چه -

 

 دریا نفس عمیفر کشید تا به خودش مسلط شود... 

 

 پوره، و پاره لباس با خیابون، گوشه بودن کرده ولش -

 اونم....ممکن شکل ترین رحمانهی   به خونریزی، با

 یه تلفن بود شده موفق فقط بود اومده بهوش وقتر 

 رو شدهیم رد اونجا از شب اونموقع که ترییل راننده

 ....بزنه زنگ من به و هبگیر 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  

چند بار دیگر نفس کشید تا ریتم سنگتر  نفس هایش 

 منظم شود.... 

 

 وضعش و رس گفت،نیم هیچ   دنبالش رفتم وقتر  -

 انقدر اما کردم شک من....بود آشفته و داغون

  شدنیم که بود ترسناک
 
 !زد موضوع این بابت حرف

 اتاق تو رو خودش خونه به رسیدن محض به اونم

 ....کرد حبس
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 رامتر  گیج گفت: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  چیه؟ خودکش   جریان پس -

 

، شد نابود که دالرا -  دیگه روز سه کن فکر هیچ 

 به تا...بش   دچار مصیبت این به و باشه عروسیت

 دقیقا کرده، خودکش   فهمیدیم بیایم خودمون

  ....همونشب

 

 ستاد... دستر بر صورتش کشید و موهایش را به باال فر 

 

اش یک دور روی خانه بهم ریخته نشست و نگاه کالفه

 باز هم سمت رامتر  برگشت... 

 

ی -  اتاق تو وقتر  اینکار، جز کردمیم فکر رو هرچیر 

 برای بودم چاره فکر دنبال بود کرده حبس رو خودش

ون  وقتر  صبح اما ماجرا این فهمیدن و کشیدنش بیر



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  و دنبالش اومد رهام
 
 رو اتاق در وقتر  ،دید  منو نگرای

 که درحایل کردیم پیدا حموم توی رو دالرا شکوند

  !بود زده رگاشو جفت

 

 رامتر  هیت  کشید و عقب رفت... 

 

  !من خدای وای -

 

 جلسات تو ها بعد...موند زنده که آوردیم شانس -

  از حرکتش این که فهمیدم من مشاوره
 
 که بود جنوی

  ...بود داده دست بهش اونموقع

 

 خواست از تمام اتفاقات آگاه شود پرسید: تر  که یمرام

 

  مشاوره؟ رفتید -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 دریا با افسوس گفت: 

 

  پزشک تا حتر  نفری دو -
 
 بعد رفتیم، هم قانوی

  اصال خودکشیش
 
 و کالفه رهام زد،نیم حرف

ی تونستمنیم منم و بود شده رسگردون  چون بگم چیر 

 رفح ازش شدم موفق باالخره اما...نبودم مطمت   

 که گفتم سخت و سفت من روز دو اون توی بکشم،

  ...بشه پایمال حقش نذاریم و کنیم شکایت باید

 

  ...افتاده اتفاق این که دارین هم مدرک یعت   پس -

 

 دریا نالید: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 پا بده، ادامه نکرد قبول دالرا...فایده چه ویل داریم -

 از حقیقت، گفتر   از شکایت از فقط نه کشید، پس

 
 
،یم که هم بقیش...آیندش و زندگ

 
 رو عرویس دوی

 تا کرد قطع همه با رو ارتباطش رفت؛ و زد بهم

 اینهمه از کنه فرار تا نیوفته، کش چشم به چشمش

 .....تلچ  
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 رامتر  ادامه داد: 

 

 رو زندگیش رهام بده اجازه خودش خیال به تا -

  !بسازه

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  ...دقیقا -

 

و عرض سالن را قدم رو کرد و در  رامتر  چند بار طول

 آخر دلش تاب نیاورد و گفت: 

 

  ...نگفت چرا فهممنیم آخه -

 

 دریا تلخ خندی زد و از جایش پاشد 

 

  !مردم حرف سادست، -

 

 رامتر  دست از راه رفتر  کشید 

 

  !مردم؟ -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  یه تونستیم که حرفای   آره -
 
  ...کنه ویرونه رو زندگ

 

 .. رامتر  با پوزخند گفت.. 

 

  !کرد ویرون رو زندگیش خودش دالرا همه از اول اما -

 

 دریا اخم کرد و به دفاع از دالرا به حرف آمد: 

 

 آبروی نه که خودش آبروی کردیم شکایت اگه...نه -

 تمام اونروز فردای از کرد؟یم جمع گ رو رهام ریخته

ها تییر  رس یتر  به تجاوز شدیم خی   سینما مشهور سلی 

 داشت، کرم خودش گفتر  یم رسیا یه ن،تلوزیو  و

 ناراحت رسیا یه کرده، کاری یه حتما خواست، خودش

  .... خندیدنیم و نبود مهم براشون رسیا یه شدن،یم



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ها و شد جلوی حرف مردم رو گرفت؟ قضاوتمگه یم

 یمها و توهتر  طعنه
 

شد که ها رو، یک کالغ چهل کالغ

عجیب و غریب در اون رسش ناپیدا.... هزار تا حرف 

 میومد! 

 

اض کرد...   رامتر  پر اخم اعیر

 

 بهش بود، دیده آسیب دالرا مردم، حرف بابای گور -

 دنبال به روحش، جسمش، خودش، به زدن، آسیب

  یه اتفاق این
 

وع زندگ  چه ...شد خراب نشده رس 

 خاطر به آدم؟ اون از گذشت شدیم جوری

 و نتر  ک پیداش نکردین سیع هیچوقت شما  !مردم؟

 !کردین؟ فرار عوض در

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  269_پارت#

 

 
 
قبل از اینکه دریا لب باز کند صدای خسته و ی  جای

 رس هر دو را به طرف دیگری کشاند... 

 

دالرا با چشم های گود افتاده و رنگ و روی پریده از 

 چهارچوب در فاصله گرفت و جلو آمد... 

 

تا بتواند  رو به روی رامتر  ایستاد و رسش را باال گرفت

 در چشم های او نگاه کند.... 

 

 صدایش یم لرزید: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 یم -
 
 داشت، درد تنهای   !داشت درد چون چرا؟ دوی

 دیدن و نشستر   داشت، درد کنایه و طعنه شنیدن

  شدن خراب
 
  !داشت درد عاشقش   که کش زندگ

 

 تلو تلو خوران قدم دیگری برداشت.... 

 

 و بدی قورت ور  شکایتات و هاحرف که داشت درد -

 که....بخوره لبات به سکوت مهر آبرو خاطر واسه

ف یه کت   تماشا و بشیت   فت بیش  ه رو رس   نتوی   و بگیر

  ...شکستم من آدما که بزی   فریاد

 

 با گریه فریاد زد: 

 

 چون نجابتم و پایک به شده، درازی دست بهم که -

 صورتت به چنان مردم قضاوت سییل بزی   حرف اگه



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  دیگه صورتت رسیح   از هک خورهیم
 
 باال رس نتوی

ی   !بگیر

 

اش لرزید و اینبار رامتر  هم به پشت دریا بازهم چانه

 برگشت تا بتواند مانع ریزش اشک هایش شود.... 

 

صدای دالرا همچون الالی  غمناک در خانه 

 پیچید... یم

 

 میومد محض تارییک بستمیم چشم که شب هر من -

 که های  دست حس با وحشتناک تارییک رساغم،

 منعکس ذهنم توی کردیم رو زیر رو وجودم وحشیانه

 گوشم توی آلودششهوت هاینفس صدای....شدیم

یم حس رو نفساش آور چندش گرمای و زدیم زنگ

  ...کردم



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 روی زمتر  نشست و آرام تر ادامه داد: 

 

 رو اونشب کابوسام توی هرشب من...کنمیم حس -

 ...بینمیم
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 رامتر  دستر بر صورتش کشید و رو به دالرا لب زد... 

 

  رهام؟ به نگفتر  چرا -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

اشک های دالرا ییک پس از دیگری روی صورتش 

 چکید... یم

 

  رهام؟ به گفتمیم یح   -
 
 حرف پر آره داشتم؟ حرف

 راه سد غده یه انگار ویل شکایت از پر درد، از پر بودم،

  ...شده حقم در جفای   چه بگم نتونم که بود گلوم

 

 تلخ تر ادامه داد: 

 

یم من پای به رهام نباید شد نابود زندگیم منکه -

  ...سوخت

 

 اش را گرفت... دریا جلوتر رفت و بازوی خواهرزاده

 

 کمکش کرد تا روی مبل بنشیند.... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

روی موهایش را بوسید و مادرانه مشغول نوازشش 

د....   شد تا کیم آرام بگیر

 

قدش امتر  ناراحت رو به روی دالرا زانو زد تا همر 

 شود... 

 

  ...دالرا سوخت تو رفتر   با رهام -

 

 دالرا آرام خندید....آرام و پر گریه خندید! 

 

از همان دست خنده ها که سوغایر یک عمر گریه های 

 دروی  بودند.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  با تونستنیم هیچوقت -
 
  زی

 
 من که کنه زندگ

  !...باشم

 

 به مبل کوبید... رامتر  
 
 با عصبانیت و کالفیک

 

، داشت دوست اون...چرا -  عهد تو مگه لعنتر

  دقیانوس
 
ت ی   انقدر کردین؟یم زندگ  که دیدشیم غیر

 بزنه؟ پست بخواد

 

 لبخند محزون دالرا هنوز هم روی صورتش بود.... 

 

 با بخواد که دیدمشیم عاشق انقدر برعکس، نه -

 !...داره نگه منو وجود همه

 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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 کشید و بلند شد... 
 
 رامتر  پوف

 

  ...فهممتنیم -

 

 دالرا نیر  خود را زیر دست های دریا آزاد کرد وایستاد... 

 

یک لحظه رسش گیج رفت اما سیع کرد تعادلش را 

 حفظ کند و جلو رفت.... 

 

 تحمل رو زی   تونستیم گ تا....فهمهنیم هیچکس -

 با باشه؟ داشته وحشت شدن لمس از که کنه

ین  جا از گوشش کنار از ایمردونه صدای کوچیکیر

ه؟  وحشت و ها جیغ با ها شب تونستیم گ تا بی 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  خواب توی های
 
 به آرامش رنگ کنارشه که زی

  !نبینه؟ خودش

 

 خسته از درک نشدن های مداوم بر رس رامتر  فریاد زد: 

 

  !کنه؟ تحمل رو شده ویرون دالرای تونستیم گ تا -

 

رامتر  نیر  با صدای بلند و پر از استیصال و ناراحتر داد 

 زد: 

 

 کنار در رفتر نیم اگه...ساختیم نو از...ساختتیم -

 کردن پیدا از کشیدی دست چرا...کردینیم حلش هم

  ...بده پس تقاص باید آدم؟ اون

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

کرد با مشت به تخت سینه دالرا در حایل که گریه یم

 رامتر  زد... 

 

ون، برو بسه -  شده شکسته لیوان...ساختیم هه بیر

ی شه،نیم اولش روز مثل دیگه  هم به که جاهای   تیر 

 دست بریدن برای تهدیدیه همیشه شده زده بند

 برای تهدید موندمیم تهدید یه همیشه من....ها

  !رهام نشدن خوشبخت

 

 دریا جلو رفت و دالرا را در آغوش کشید.... 

 

 و ابرو آمد تا از خانه خارج شود... برای رامتر  چشم 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

رامتر  عصت  و کالفه راه به سمت در کج کرد اما هنوز 

چند قدم برنداشته بود که با صدای دالرا متوقف 

 شد... 
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  ....رامتر   -

 

 به عقب برنگشت.... 

 

 دالرا جلوتر رفت و با همه توان گفت: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 به خودم، نجو  به خودت، جون به دمنیم قسمت -

 رهام خاطر به رهام، جون به دمنیم قسمت...عزیزات

  که
 
  حرف

 
  ....بهش نزی

 

 ای سکوت کرد و در نهایت گفت: ثانیه

 

  ...خودم مرگ به دمیم قسمت -

 

 این را گفت و چشمانش را بست... 

 

دریا هیت  کشید و رامتر  پر بهت به طرف دالرا 

 برگشت... 

 

 زد:  با همان شوک اسمش را صدا 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ...دالرا -

 

 توجه به آن دو حرف خودش را زد.... دالرا ی  

 

ی اگه -   رهام به چیر 
 

نیم طول بیشیر  دقیقه چند بیک

  ...برم دنیا این از من که کشه

 

 رامتر  شایک شد... 

 

؟ یعت   دالرا -   !...برگردین هم به باید بدونه، باید یح 

 

 ... انحنای لب های دالرا با پوزخند به باال رفت

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

؟ خوندمیم یاستر   گوشت تو -   برگرده؟ گ به رامتر 

 

 پر از بغض گفت... 

 

ونه روح یه به -  جسم توی شده، اسیر  یمرده دخیر

  !زن؟ یه ساله یس

 

صدای گریه دریا شکست و پا تند کرد و به سمت اتاق 

 رفت.... 

 

 قطره اشیک که ی  
اراده روی صورتش ریخته بود را  رامتر 

 ر لب نالید... کنار زد و زی

 

 ...بزرگ خدای وای -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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 دالرا با تلچ  و اتمام حجت گفت: 

 

یم دریا و تو و من حاال دونستیم،یم دریا و من االن تا -

 که در از شه،یم چال خونه همتر   تو راز این....دونیم

ون ی بیر   ...نشنیدی اینارو هرگز انگار میر

 

  رامتر  کالفه پا کوباند... 

 

  ....شهنیم اینطوری دلم عزیز -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 دالرا سیع کرد لحنش را آرامیر کند... 

 

  ...شده سال ۶ این تو که همونطور...شهیم -

 

 رامتر  را دید برای محکم کاری گفت: 
 وقتر نگاه نارایص 

 

ون بذاری در از رو پات رامتر   -   بیر
 
 رهام گوش به حرف

 همتون دل روی رو داغم خورمیم قسم برسه

  ....توعه گردن من خون اونوقت...بذارم

 

ی نگفت و ی   ون رفت... رامتر  دیگر چیر   حرف به بیر

 

 فهمید..... اما حاال یم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 درد داشت! جامعه دردهای زیادی را با خود 
 
زندگ

 کشید.... یدک یم

 

های  که در معرض تجاوز قرار فهمید درد زنحاال یم

 ق بود.... کردند چقدر عمیگرفتند و سکوت یمیم

 

، کابوس های شبانه....   درد جسیم، ترس، تنهای 

 

چه حرف های  که در هر کدام از اتاق های این کشور، 

 پشت یک در چوی  چال شد.... 

 

ای رسطای  روز به روز بزرگ و حرفای  که همچون غده

شدند و اینبار به جای جسم گریبانگیر روح بزرگیر یم

  شدند... دفاع یمیک انسان ی  

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 آوردند.... و باالخره روزی آن ها را از پا دریم

 

 
 
و در میان تمایم این ها به رسم حفظ آبرو همیک

 محکوم بودند به سکوت

 و سکوت

 و سکوت.... 
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ین  رامتر  آرام ماشتر  را به داخل پارکینگ آورد و با کمیر

 در ورودی را باز کرد...  رس و صدا کلید انداخت و 

 

خانه غرق تارییک و سکوت بود و همتر  باعث شد تا 

نفس راحتر بکشد و پاورچتر  پاورچتر  به سمت اتاق 

 ... برود 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !رامتر   -

 

هنوز دو قدم بیشیر برنداشته بود که صدای فندک 

زدن رهام و پشت بند آن رامتر  گفتنش باعث شد 

د!   هولزده از جا بی 

 

کرد اگر تا االن به خانه که فکر یم  خوش خیال بود 

خوابد و از حرف زدن با او خالیص نیاید رهام یم

 یابد... یم

 

زد  یک دستش را روی قلبش که از ترس نامنظم یم

 گذاشت و گفت: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 پاشو شب؟ اینموقع کت  یم یح   تارییک توی !ترسیدم -

 !بخواب بگیر 

 

ند یکبار دیگر نور فندک فضای تاریک خانه را برای چ

 ثانیه روشن کرد... 

 

رامتر  به سمت آباژور گوشه سالن رفت و آن را روشن  

 کرد... 

 

نیمرخ رهام پیش رویش بود درحایل که سیگاری کنج 

 کرد.... لبش بود و به تلوزیون خاموش نگاه یم

 

 آنکه رسش را به طرف رامتر  بچرخاند لب زد: ی  

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 نبالشد نخواستم، توضیح ازش...نزدم زنگ دالرا به -

 !کردی تو رو اینکارا همه که دونستمیم چون...نرفتم

  حاال
 
یم یح   بدی باید که جوای   بخواب؟ برو مییک

 !شه؟
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رامتر  یک تای ابرویش را باال انداخت و دست پیش را  

 گرفت که پس نیفتد... 

 

 که نیم
 
آورد توانست بزند حداقل بهانه خوی  یمحرف

 رسش بردارد!  تا رهام دست از 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

بعد از شنیدن حرف های امروز دالرا و دریا و قرار  

  در چنتر  موقعیت بدی و پس از آن ساعت ها  
گرفتر

 ی  
 
 و رانندگ

 
هدف دلش یک گشت زدن در هوای بارای

خواست تا افکار درهم دوش آب گرم و خواب یم

د.....   برهمش رسوسامان بگیر

 

؟یم بازخواستم داری -   کت 

 

مانده سیگار را در جاسیگاری خاموش کرد و  رهام ته

 ایستاد... 

 

 تا حاال شمارش تعداد پاکت های سیگار 
 
از روز مهمای

 از دستش در رفته بود! 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

کرد اوی  که همیشه دالرا را برای اینکارش رسزنش یم

ای آرامش به آن چنگ حال خودش برای لحظه

 زد... یم

 

رتباط چشیم که رو به روی رامتر  ایستاد و سیع کرد ا

رامتر  با این پا و آن پا کردنش در حال دزدیدن بود را 

 قطع نکند.... 

 

ی یه بهم صحنه رس امروز -  کاری دادی، نشون چیر 

داری بیخیال دالرا که کردی  بعد رفت، و شد فیلمی 

 که کنم باور نداری توقع ....دنبالش رفتر  خودت هم

  داری؟ توقع نکردی، اینکارو

 

 انه منف  رس باال انداخت.... رامتر  به نش

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 رهام کنجکاوانه پرسید: 

 

  حرفاتون؟ کشید طول االن تا ظهر از فقط -

 

ون...نه -  ....بودم بیر
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اش کرد و با رهام دست در جیب های شلوار ورزیس  

 جدیت ادامه داد: 

 

ون اینموقع تا که شنیدی یح   ...دونمیم که اینو -  بیر

  بودی؟



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

لوتر رفت و با شک دستر در موهای آشفته رامتر   ج

 کشید.... 

 

  ....برهیم درهم و  آشفته انقدر که -

 

رامتر  خود را کنار کشید و بدون آنکه به روی خودش 

بیاورد بازهم به سمت پله ها رفت و در همان حال  

 گفت: 

 

 نصف بخواب شو بلند هم تو نیست، خایص چیر   -

  !میدی الیک گیر  داری رست به زده شده شب

 

با کشیده شدن دستش توسط رهام مجبور به توقف و 

 برگشت شد.... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 یح   ببینم بگو کنار بذار رو بازی مسخره رامتر   -

 نه رو ظهرت رفتار نه فهمت،نیم اصال من ....شده

  !رو االنت حرفای

 

ب گرفتر  آرام با  رامتر  رس پایتر  انداخت و مشغول رص 

 یک پایش روی زمتر  شد... 

 

 در دل نالید: 

 

 جون تهدید با که نکنه کارت یح   بگم خدا دالرا آخ "

م اللموی   من شدی باعث خودت   "!بگیر

 

 رهام با کیم عصبانیت اضافه کرد: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 یم -
 
 بدی؟ توضیح و برگردی منتظرم ساعته چند دوی

  نکنم؟ کاری تا گرفتم رو خودم جلوی چقدر

 

 رامتر  تنها توانست یک جمله بگوید: 

 

  !کن کمک دالرا به -

 

 رهام متعجب ابرو در هم برد... 

 

 هان؟ -

 

 رامتر  نفش گرفت و لب زد: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 که دربیای کش پشت نیستر  بلد !باش پشتش -

؟  !عاشقش 
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 رهام گیج به رامتر  نگاه کرد... 

 

  ...شمنیم متوجه -

 

رامتر  که وضعیت رهام را دید به خودش جرئت داد و  

 ر رفت... کیم جلوت

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ی که نیم توانست توانست بگوید اما حداقل یمچیر 

ایط انجام دهد...   تالشش را برای بهبود رس 

 

 کرد که رهام خودش همه چیر  را بفهمد! باید کاری یم

 

 آدم اون کنید، درستش دیگه؟ شده خراب زندگیتون -

 پس کنهنیم ولتون هم نباشید باهم شما اگه حتر 

  !بربیاین شپس از تا باشید باهم

 

 بهت رهام بیشیر شد... 

 

؟ داری یح   باشیم؟ باهم آدم؟ کدوم -
 

 مییک

  

 رامتر  جدی تر پرسید: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  خوای؟نیم اینو تو -

 

 کم کم پوزخند بر چهره رهام نشست.... 

 

 اوی   !رامتر   اومدی اشتبایه رو مسیر  کال کنم فکر -

 ، پنج که بودم اوی   من نبودم، من رفت و گذاشت که

 ایدیگه کس به نگاهم تا نچرخوندم رس الس شش

 شش هاش خاطره با من و نبود کنارم دالرا...بیفته

نیم دلش گ حاال رسوندم، روز به رو شب سال

  کردم؟ ترک رو دالرا من خواد؟

 

 رامتر  نارایص  گفت: 

 

  رفت؟ چرا پرسیدی خودت با -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 اینبار صدای رهام رنگ شکایت و ناله به خود گرفت: 

 

 چنگ چقدر !خودش همه،از از خودم، از سیدم؟نی   -

 دوی  نیم ندیدی؟ رو اینا تو دلییل؟ و بهونه هر به زدم

 !پریس؟یم رو سوال این که
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رامتر  دو دستش را باال آورد و روی شانه های رهام  

 گذاشت... 

 

 لحنش را کیم مهربان و آرام کرد: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 میگم بهت دارم االن و دونمیم....داداشم دونمیم -

  !شو بیخیال

 

؟ بیخیال -  یح 

  

  ....چرا اینهمه -

 

ی بگوید و با فشار کوچیک بر  نذاشت رهام چیر 

 های او خودش ادامه داد: شانه

 

یم روز یه کنه، عادت تنهای   به هم هرچقدر آدم -

 خییل باشه، فقط که باشه ییک خوادیم دلش که رسه

 رو راستش بگه بهش راحت خیال با شب یه که ساده؛

 بلد که نفر یه نیست، خوب حالم امشب اصال بخوای



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ه، رو دستش باشه  باشه، کنارش کنه، بغلش بگیر

 هیچ کنه احساس که بباره، تنهای   و شب توی نذاره

  !نداره رو کس

 

رهام تلخ لبخند زد و با پس زدن دست رامتر  کالفه 

 دست درموهایش کرد و به سمت دیگری رفت... 

 

 تر  صدایش را کیم باال برد: رام

 

 کت  نیم کمکش چرا تنهاییتون؟ عمر نرسید رس به -

ه ته که   غصه؟ و غم اینهمه پیمونه بگیر

 

رهام موهایش را چند ثانیه از پشت کشید و سپس رها  

 کرد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

به آرام اما از روی حریص به گوشه مبل زد و با  با پا رص 

 به سمت رامتر  برگشت. 
 

 .. ناراحتر و کالفیک

 

-  
 
پیمونه اون ماست، شوق و شور گرفته ته که اوی

 ...دالراست خواستر   رسیده رس به که ای

  

 خورد... حرف دالرا توی گوشش دائم زنگ یم

 

تونستیم که آن شب به زبان آورده بود برای رهام 

 حسای  گران تمام شده بود! 

 

 ..رامتر   خوادنیم منو -

 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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 دید و گفت: رامتر  پرحرص خن

 

؟ یح   -
 

  مییک

 

 رهام شانه باال انداخت... 

 

خواست بیخیال باشد اما از درون درحال سوختر  و یم

 ذره ذره آب شدن بود.... 

 

مگر ساده بود که به چشم خود بنشیت  و تماشا کت   

 که جانت در حال رفتر  است؟! 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 زیادی زمان سال شش پنج،...کنه فراموش تونسته -

  بزنم؟ گول رو خودم چرا من شدن، قموف برای بود

 

 رامتر  با مخالفت لب زد: 

 

 کم روزی یه جای   یه باشه قوی هم هرچقدر آدم -

 کش هیچ کس، هیچ باشه؛ ییک خوادیم دلش میاره،

م، لذت مطلق تنهای   از تونمیم من بگه که نیست  بی 

 هنوزم بگه بهت تونهنیم که کت  نیم فکر این به چرا

؟ کنارش که داره؟ ستدو  سابق مثل   بایس 

 

 رهام چشم هایش را ریز کرد و با شک گفت: 

 

، دوی  یم هم تو -  زی  یم االن که حرفای   این آره؟ رامتر 

 !نیست پریروز و دیروز رامتر   حرفای



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  

 رامتر  آب دهانش را قورت داد.... 

 

  ....تازه من -

 

 رهام به میان حرفش پرید... 

 

  !فهمیدی تازه قبوله -

 

  ...آخه رهام -

 

 بزند و دستش را به نشانه 
 
باز هم نگذاشت حرف

 سکوت باال آورد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 نیم قبوله -
 
  توی

 
  !بیک

 

 رامتر  به ناچار رس پایتر  انداخت... 

 

 ....داده قسمم -
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رهام عقب عقب رفت و خودش را روی مبل 

 انداخت... 

 

ه جای رامتر  خواست دالرا اینجا بود و بچقدر دلش یم

 گفت... همه چیر  را یم



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

، از اینهمه به  چقدر خسته بود، خسته از ندانستر 

 دنبال حقیقت رفتر  و نرسیدن... 

 

شاید هم حق با رامتر  بود باید کال این ها را به دست 

د! فرامویس  یم  سی 

 

 بهم بار چند االن تا راحته؟ براش گفتر   دروغ دیدی -

  رفته؟ و نداشته مدوس که نیست؟ حقیقتر  که گفته

 

 رامتر  محکم جواب داد: 

 

  گهیم دروغ -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  ...گهیم دروغ دونمیم -

 

 به چشم های رامتر  نگاه کرد: 

 

  بفهمم؟ رو حقیقت گ از من ویل -

 

ی پرسید:   با خنده تمسخر آمیر 

 

 دریا؟ تو؟ خودش؟ -

  

ون داد و کیم جلوتر رفت..    رامتر  نفسش را با آه بیر

 

 نشست و لب زد: کنار رهام 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ی قدر یا آدما ما گهیم که هست ایجمله یه -  که چیر 

ی حشت یا دونیمنیم رو داریم االن  خوریمیم رو چیر 

 االن روز و حال عتر   دقیقا...دادیم دست از که

یم رو روزا اون دالرای دادن دست از حشت....تو

 قدر ِگ  شه؟یم یح   امروز دالرای پس خوری،

؟ب قراره وجودشو
 
  دوی

 

 تعریف رهام اسم دیگه امروز دالرای برای -

  ...نشدست

 

 هم رگای تو و خونه اسمشون عاشقن که نفری دو -

 ییک اون به ییک وجود کت    دوری هم هرچقدر...جاریه

 ...وابستست

 

 از جایش بلند شد و به سمت اتاق 
 
رهام ی  هیچ حرف

 رفت... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ....رهام -

 

تا رامتر  حرفش را تکمیل   رس جایش ایستاد اما برنگشت

 کند.... 

 

س دالرا از دیگه -  که باش اوی   خودت...رفتر  چرا نی 

ین که رایه از....شهیم معما این گشای گره  کمیر

 !بزی   بهش رو آسیب
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  (بعد ماه یک)



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ....لطفا نفره سه عکس یه -

 

اد دالرا خودش را کیم کنار کشید تا رهام هم به او و عم

د....   اضافه شده و توی کادر جا بگیر

 

نور ساطع شده از فلش دوربتر  ها از هر سمت و سوی  

چشمش را هدف قرار گرفته بود و از بس رس پا مانده و 

 ژست عوض کرده بود در حال کالفه شدن بود... 

 

  ...دیگه کافیه آقایون خانما -

 

بلند شدن صدای نگهبان ها و مدیر تدارکات سالن 

 ث شد با خوشحایل پا به فرار بگذارد... باع

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  ...دیگه ییک لطفا -

 

 که دوربتر  دور گردنش 
 
صدای پر التماس دخیر جوای

 بود باعث شد متوقف شود... 

 

ها به داخل برگشت تا به مصاحبه توجه به آنرهام ی  

ی برسد....   خی 

 

دالرا کوتاه به عماد نگاه کرد و به ناچار به کنارش 

 برگشت... 

 

کیم لبخند زد و موهایش را با دست درست کرد تا بهیر 

 دیده شود.... 

 

 عماد با شویح  گفت: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 تا ده آخه؟ بکنید خوایدیم کار یح   رو عکس اینهمه -

  !فقط گرفتید تیک

 

مزده گفت:   دخیر جوان رس 

 

  ...شهیم نیاز همشون کنید باور -

 

 صدای ارغوان باعث شد هر دو به عقب برگردند... 

 

  ...ببخشید -

 

 دخیر با دیدن ارغوان هیجان زده گفت: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  دادخواه؟ آقای کنار بیاید شما شهیم خانم ارغوان -

 

دالرا که فرصت را مناسب دید به سمت ارغوان رفت و 

 حتر  رد شدن از کنارش لب زد: 

 

، میومدی زودتر آهان -   !کت   نیم ول ساعته سه دخیر

 

 را رس تکان داد.... ارغوان ملیح خندید و برای دال
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 و عکس  یم
 

دانست دالرا چقدر از حضور در شلوغ

ار است و به نحوی با    و مصاحبه کردن بیر 
گرفتر

 آمدنش به دادش رسیده بود! 

 

آمد تا چندین عکس دو نفره با در ضمن بدش نیم

عماد داشته باشد و در صفحات مجازی پخش شود تا 

ان جوان زیر پیج بلکه کیم از قربان ص دقه های دخیر

 عماد کاسته شود! 

 

دالرا دیگر به سالن برنگشت و در عوض با بادیگاردی  

که همراهش بود تا مردم به او نزدیک نشوند از در 

پشتر سینما خارج شد و به سمت ماشیت  رفت که 

 محسن برایش در نظر گرفته بود..... 

 

 
 

  در ماشتر  نفش از رس آسودگ
  به محض نشستر

 کشید و راحت تر نشست.... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

خودش را در صفحه گویس  چک کرد، همه چیر  مرتب 

 بود! 

 

خورد، رو به رویش بیلبورد بزرگ فیلمشان به چشم یم

عکس دو شخصیت اصیل فیلم یعت  خودش و عماد 

 نقش ها در اندازه  
ر
جلوتر از همه قرار داشت و باف

ی پشتشان بودند......   کوچکیر

 

شد که با این چنتر  استقبال هنوز هم باورش نیم

ی رو به رو شوند! این دومتر  باری بود که در ی   نظیر

امسال موفقیت کاری آن هم به این شکل نصیبش 

 شد... یم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

به محض برگشتنش از خارج از کشور با رهام همکاری  

کرد و در همان اولتر  رسیال خوش درخشید و جایزه 

 بازیگر نقش اول زن را دریافت کرد.... 

 

شان فرا رسیده بود و و حاال روز اکران فیلم سینمای  

آنگونه که از ظاهر قضیه پیدا بود بسیار پر مخاطب و 

محبوب واقع شده بود و بعید نبود که باز هم در 

 ای دیگر برگزیده شود.... جشنواره

 

لبخند محوش رفته رفته عمق گرفت و با ذوق نگاهش 

 را از روی بیلبورد برداشت.... 

 

 شخیصش
 
اش رو به نابودی رفته بود اما اید زندگ

اینکه توانسته بود دست کم به ییک از آرزوهایش برسد 

 برایش بسیار ارزش داشت... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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اراده وارد پیج اینستاگرام رهام شد و روی عکس ی  

 هایش ثابت ماند.... 

 

 نفسش آه شد و آرام گفت: 

 

 چهار بود آرزومون هک اونروزا شدیم؟ موفق دیدی -

 رو ببیت    رو کارامون و بشن تئاتر سالن وارد بیشیر  نفر

 انقدر تو شدیم، محبوب کشور کل تو حاال یادته؟

 کیل خاریح   های جشنواره تو که شدی الیفر  کارگردان

 دیده من تو کمکای خاطر به بازم و بردی جایزه

  ....شدم



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 با ناراحتر اضافه کرد: 

 

 کن باور...رهام کنم کمکت تمخواسیم فقط منم -

ین رفتنم   !بود جفتمون به کمک بزرگیر

 

باز شدن آن ییک در ماشتر  از سمت پشت باعث 

 سکوتش شد... 

 

 راننده در را باز گذاشته بود تا رهام نیر  بنشیند... 

 

سپس خودش جلو رفته و پشت فرمان نشست و راه 

 افتاد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

لعنت در دل بر رس محسن غرید و بر بخت بدش 

 فرستاد 

 

 خدا رفتیم؟یم ماشتر   یه با تا دو ما باید دقیقا حاال"

 خواب تو من که کردییم تقسیم وقتر  رو شانس جون

  "بودم؟ کهف اصحاب

 

داری رهام  درست یک ماه بود که جز رس صحنه فیلمی 

 را جای دیگری ندیده بود... 

 

جز راجب نمایشنامه کالم دیگری بینشان رد و بدل 

 از تمایم این ها نبود رامتر  بود! نشده بود 
 ...و ترسناکیر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

کرد رساغش را از کش انقدر که دالرا حتر جرئت نیم

د، تنها یکبار از عماد پرسیده بود و او نیر  اظهار  بگیر

 اطالغ کرده بود... ی  

 

از فردای آن شت  که رامتر  حقیقت را فهمیده بود هیچ 

ی از او پیدا نبود و معلوم نبود چ را به یکباره غیبش خی 

 زده! 
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ی نیم گوید و با اخم های  درهم تنها وقتر دید رهام چیر 

قدم نشست و حتر دالرا را نگاه نکرد خودش پیش

 شد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  سالم -

 

پوزخند صدا دار رهام نشان داد که وضعیت چندان 

 خوب نیست... 

 

  ...سالم علیک -

 

گار ذهنش با او رس دانست چه بگوید...اصال اننیم

خواست؟ که جز جنگ داشت ، مگر همتر  را نیم

 رابطه کاری با رهام ارتباط دیگری نداشته باشد؟ 

 

اصال برای همتر  بود که شب تولد ارغوان آب پایک را 

روی دست رهام ریخت...حاال چه انتظاری داشت؟  

که رهام بیخیال شنیده هایش بشود و باز هم از دالرا 

 ؟ توضیح بخواهد 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

دستانش را مشت کرد تا از رس  فکر های مزاحمش 

د و کیم هم خالیص یابد...تا دل ی   صاحابش آرام بگیر

 دنباله رو تصمیماتش شود... 

 

که وقتر در کنار رهام است اینچنتر  با کوباندن خودش 

 اش رسوای  به بار نیاورد....! به در و دیوار قفسه سینه

 

 نیاورده بود را پرسید: سوایل که در این یک ماه به زبان 

 

  داری؟ خی   رامتر   از -

 

پوزخند رهام عمیق تر شد و رس چرخاند و نگاه 

 تفاوتش را به دالرای مضطرب دوخت... ی  

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  حرف کلمه دو گرفتر  تصمیم ماه یه بعد -
 
 اونم بزی

؟ از گرفتنت خی   به شهیم خالصه   رامتر 

 

 سیع کرد صدایش نلرزد... 

 

  ...تنیس که عجیبه آخه -

 

 صادقانه ادامه داد... 

 

 !شدم نگرانش یکم -
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 رهام رس تکان داد... 

 

  !مهمه برات همه حال خوبه -

 

  چیه؟ منظورت -

 

 رهام مجددا نگاهش را به رو به رو دوخت... 

 

  ....هیچ   -

 

دالرا رسش را به سمت شیشه برگرداند، قطعا رهام 

 خی  داشت... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

مید رامتر  کجاست، انگار یکبار اتمام حجت فهباید یم

خواست هزار بار از دهانش برایش کم بود، دلش یم

 نخواهد زد... 
 
 بشنود که به هیچکس حرف

 

 لعنت به آن تماس تلفت  نا به هنگام و عجیب... 

 

ده  لعنت به آن کش که هنوز هم به هویتش ی  نی 

ده بود، آدیم که به طرز عجیت  یکماه هیچ کاری نکر 

 بود! 

 

ی از تهدید ها نبود....نیم دانست خوشحال هیچ خی 

 باشد یا نگران؟ واقعا تمام شده بود؟! 

 

  ...آمریکا رفته -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

د...   صدای رهام باعث شد از جا بی 

 

 با ترس رسچرخاند و هول گفت: 

 

  گرده؟برنیم -

 

رهام متعجب از واکنش دالرا چشم هایش را جمع کرد 

 و آرام گفت: 

 

  !گردهیمبر  -

 

آب دهانش را قورت داد و رس تکان داد...کاش زودتر 

 گشت... بریم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 به زبان نیاورده باشد، رفتار رهام 
 
کاش که حرف

همچنان گنگ بود و دالرا انقدر گیج بود که 

ی یمنیم  داند یا نه..... توانست بفهمد او چیر 
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ه صح بت را قطع باز هم سیع کرد با حرف زدنش زنجیر

 نکند... 

 

 جوید... شد و مغزش را یمانگار سکوت ماشتر  خوره یم

 

شد گفت اما با غر زدن کارش را پیش حرفه که نیم

 برد: یم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

؟ محسن گالری بریم بود الزم واقعا -  کیای 

  

 رهام شانه باال انداخت... 

 

  ...افتتاحیشه خب -

 

لگریم داد برای دالرا دهمتر  که هنوز جوابش را یم

 بود... 

 

فهمید، چه بالی  بود که  خودش هم حالش را نیم

ش شده بود؟ خودش رهام را پس یم زد و در گریبانگیر

خواست؟ اصال با عقل جور در دل توجه کردنش را یم

 آمد؟ یم

 

 پشت چشم نازک کرد... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !چه ما به -

 

رهام خونشد یک پایش را روی دیگری انداخت و در 

چرخ زدن در صفحات مجازی و حایل که مشغول 

های اکران فیلم بود گفت:   دیدن خی 

 

 حال هر به...ادبه از دور گرچه نیای، تونستر یم -

  نه؟ دیگه، بوده فیلم این اسپانشه

 

 رو خودش گالری افتتاح و فیلم اکران روز باید چرا -

  بندازه؟ تاری    خ یه توی

 

  !کاری سیاستای شدن، بولد سادست، -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 چشیم دالرا را نگاه کرد تا واکنشش را ببیند...  رهام زیر 

 

 کیم بدجنسانه ادامه داد: 

 

 و بگو خوب ارغوان تولد تو نمیاد؟ خوشت ازش -

 !که کردینیم بخند
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 دالرا اخم محوی کرد و رس باال انداخت... 

 

  ...نمیاد یادم -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ی نگفت و این کارش از چشم  رهام نیشخند زد و چیر 

 دالرا دور نماند... 

 

انه خیالبافش به رسعت رویا پردازی کرد،  ذهن دخیر

 کرد؟ رهام به محسن حسادت یم

 

اش گرفت، اگر شور و شوق چندین سال کیم خنده

 دانشجوی  بود که دلش 
قبل را داشت، اگر آن دخیر

خواست چشم رهام جز او کس دیگری را نبیند یم

کاربردی استفاده قطعا از محسن به عنوان یک سالح  

 کرد... یم

 

حیف که واقعیت چیر  دیگری بود، حیف که خواسته 

ای بود که دالرا به خوی  دلش مهم نبود، مهم آینده

توانست ببیند...قبول این رابطه انتهای رنگارنگ و یم



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دلنشیت  نداشت...آسیب زننده بود هم برای خودش 

 هم رهام! 

 

 باز هم مسیر حرف را عوض کرد... 

 

  ...راستر  -

 

  بله؟ -

 

 لب هایش را کیم تر کرد و دو دل گفت: 

 

  ...ببینم رو رونیا خوامیم میدی؟ رو بهزیستر  آدرس -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

رهام که توقع این درخواست را نداشت رس باال  

کرد دالرا هنوز هم آن بچه را به گرفت...فکر نیم

 خاطر داشته باشد.. 

 

 ی  هیچ قصدی گفت: 

 

  ...هم اب روزی یه ریمیم -

 

 حرفش چندان به مذاق دالرا خوش نیامد... 

 

  بدم؟ انجام تنهای   تونمنیم رو کاری کت  یم فکر چرا -

 

 رهام بیخیال بحث شد و رس تکان داد.. 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  ...برات فرستمیم اوگ -

 

دالرا کالفه دست به سینه نشست، چه مرگش شده 

 خواست! بود؟ حتر دلش بحث کردن با رهام را یم

 

ام از بازویش نیشگون گرفت و در دل بر رس خودش آر 

فریاد زد که دست بردارد از این احساسات پوچ و 

 بیهوده! 
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  ...رسیدیم -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

با صدای راننده دستر بر لباسش کشید و خودش را 

 جمع و جور کرد... 

 

 راننده در را برای دالرا باز نگه داشت تا پیاده شود... 

 

نیم بوت هایش در پله های ورودی   صدای پاشنه

 پیچید... گالری یم

 

 رهام آرام گفت: 

 

  ...برسن هم ارغوان و عماد تا کنمیم صی   -

 

دانست دریا دالرا رس تکان داد و تنها به داخل رفت...یم

خواست در این جنع از خییل وقت پیش آمده و نیم

 تنها و غریب بماند.... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ا نرده های طالی  به طبقه از میان پله های مرمرین ب

 زیرین رفت... 

 

 نفسش بند 
 
یک لحظه از دیدن سالن به آن بزرگ

 آمد... 

 

پر از جمعیت بود...مردیم که هرکدام رو به روی یک 

مشغول پرس و جو   تابلوی نقایس  توقف کرده بودند و

 راجب اطالعات تابلوها از راهنماها بودند... 

 

کند اما موفق نبود، در چشم چرخاند تا دریا را پیدا  

عوض محسن را دید...سنگیت  نگاهش باعث شد تا 

 محسن به طرفش برگردد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

محسن با دیدن دالرا از خانم و آقای میانسایل که رو به 

رویش بودند و در رابطه با کارهای گالری صحبت 

 کردند عذرخوایه کرد و به سمت پله ها آمد... یم

 

کاشت و با حفظ ظاهر  دالرا لبخند را روی صورتش  

 کیم جلوتر رفت... 

 

انگار نکته مثبت این گالری این بود که برای مردم 

کردند و دیدند، سالم و ابراز ادب یمنامری  بود! او را یم

 شدند... مشغول کارشان یم

 

اینکه مجبور نبود دائم برای عکس گرفتر  و امضا دادن 

 توقف کند برایش رسارس حس خوب بود... 

 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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وی  نزدیک شد و دستش را به سمت 
محسن با خورس 

 دالرا گرفت: 

 

  !دالرا اومدی خوش -

 

 دالرا لبخند زد و به ناچار یک دستش را جلو برد... 

 

دست دادنش با محسن حتر در حد یک ثانیه هم نشد 

 و خودش را به رسعت کنار کشید... 

 

 : برای منحرف کردن ذهن محسن فورا به حرف آمد 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

یک -   ...العادستفوق واقعا اینجا گمیم تی 

 

نگایه به ترکیب سفید و طالی  و مجلل سالن 

انداخت، شمع های پایه بلند، چراغ های پایه دار 

دیواری و لوسیر عظییم که از سقف آویزان بود، همه 

 افزود... و همه بر شکوه و شاعرانه بودن سالن یم

 

 ی  
صورت زنده در حال کالم و آرایم که به موسیفر

 پخش بود نیر  مزید بر علت بود... 

 

 نگاهش را به محسن داد و با تحستر  گفت: 

 

  داره؟ رو هزینه اینهمه ارزش -

 

 محسن مطمت   رس تکان داد... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 باید بازیگری که تو دالرا، باالست خییل هی   ارزش -

  بهیر 
 
  ...بدوی

 

سپس با دست اشاره کرد تا پیش خدمت برایشان 

 بیاورد... نو 
 
 شیدی

 

 لیوان آب پرتقال را برداشت و به دست دالرا داد.. 

 

ن اهل و فرهیخته همه اینجا مشخصه ممنون، -   !هی 

 

 با محسن در طول سالن همقدم شد... 

 

  نمیان؟ جان عماد و جان رهام راستر  درسته، -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ...رسنیم دیگه یکم احتماال چرا -

 

 کرد.. محسن به سمت سالن دیگری اشاره  

 

 ...بندازیم تابلوها به هم نگایه یه برسن تا پس -
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دالرا از رس ادب قبول کرد هرچند خودش هم بدش 

 آمد چند اثر جالب ببیند... نیم

 

 اما قبل از رفتر  پرسید: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ندارین؟ خی   دریا از فقط ببخشید -

 

 محسن آرام و مردانه خندید: 

  

... با شیدا رفتر  طبقه  -  باال تا رستوران رو ببیت  

  

 دالرا هیجانزده گفت: 

  

 طبقه باال رستورانه؟  -

 

 محسن با شویح  جواب داد: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ی آثار دیدن حال هر به -  کنهیم گشنه رو آدم هی 

  نه؟ دیگه

 

 دالرا یک تای ابرویش را باال انداخت... 

 

  ! باهوشتر   گذاری رسمایه توی واقعا شما -

 

 ند زد محسن مقتدرانه لبخ

 

 به شما مثل زیبای   بانوی االن وگرنه همینطوره قطعا -

  ...نبود همراهم همکار عنوان

 

دالرا محو خندید اما در دل حق را با رهام داد، محسن 

 زبان چرب و نریم داشت! 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

چند قدم بیشیر برنداشته بود که با به یاد آوردن حرف 

 محسن کنجکاوانه پرسید: 

 

  !کیه؟ شیدا ببخشید -

 

 محسن به دالرا نزدیکیر شد... 

 

 کار تمام اندازی راه یجورای   شخصیمه، منش   شیدا -

  !اونه با ها

 

فهمید چرا از اسمش موج منف  شیدا...نیم

 گرفت...او که حتر شیدا را ندیده بود! یم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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سالن بعدی کیم کوچکیر بود و با یک در چوی  بزرگ از 

ی تابلوها نیر  به شسالن اصیل جدا یم د اما فرم قرارگیر

 همان شکل بود... 

 

از خلویر سالن استفاده کرد و قدم هایش را راحت تر 

 برداشت... 

 

نگاهش از دور روی تابلوی  نشست که در مرکز سالن 

 ، به آن سمت رفت...  بود

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

چشمش روی تک تک اجزای تابلو چرخید...رنگ های 

ی به ماهرانه ترین شکل ممک ن در هم فرو رفته پاییر 

 بودند... 

 

خورشید در حال غروب بود و پرنده ها در حال 

برگشت به خانه، دریاچه پر از برگ های  شده بود که 

در حال شنا بودند و درخت های در هم پیچیده و 

شان سایه بان  تنومند با همان چند برگ خشک شده

 کلبه چوی  بودند... 

 

یع بود، که یک لحظه دلش خواست این نقایس  واق

آنجا بود، روی آن تاب بلند که در نقایس  خایل بود 

داد...با نشست، کش بود که از پشت رس هولش یمیم

ون هم دور دریاچه یم دویدند...بعد هم از رسمای بیر

م به گرمای کلبه پناه یم بردند، توی شومینه هیر 

 خوردند... ریختند و چای آتش  یمیم



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !هست یراز  یه هرکدومشون پشت -

 

با صدای محسن از تصوراتش دست کشید اما از تابلو 

 چشم برنداشت... 

  

 رویاییه!  -

 

 محسن نگاهش را به نیمرخ دالرا داد... 

 

ی اون !انگیر   غم حال عتر   در و قشنگ پاییر   -  که چیر 

  ...رحمهی   واقیع دنیای دالرا، رویاییه کت  یم تصور

 

 رگشت دالرا از جدیت کالم محسن به طرفش ب



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ...شمنیم متوجه -

 

 محسن تلخ خندی زد... 

 

  ...کن فراموش -

 

سپس با دست به ییک از کارکنان اشاره کرد تا نزدیکیر 

 بیاید... 

 

 !بذارین خانم برای هدیه عنوان به رو تابلو -
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

دالرا ی  هوا نگایه به قیمت درج شده کنج تابلو 

 ند.... انداخت و فورا رس برگردا

 

  !هدیه؟ -

 

 محسن شانه باال انداخت... 

 

  !کادو -

 

  من؟ برای -

 

 اینبار از گیچ  دالرا لبخند محوی بر لبانش نشست... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  داره؟ ایرادی -

 

دالرا یک تای ابرویش را باال انداخت و کوتاه به تابلوی 

ی نگایه انداخت....   پاییر 

 

  مناسبت؟ چه به -

 

 کادو دوستش به آدم که اشهب مناسبتر  باید حتما -

  بده؟

 

فهمید قصد محسن از حرف ها و کارهای امشبش نیم

آمد که جز کار طرح رفاقتر باهم چیست؟ یادش نیم

 ریخته باشند! 

 

 با شک پرسید: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !دوستیم؟ -

 

  !نیستیم؟ -

 

جلوی موهایش را با دست کیم به زیر شال فرستاد تا 

 دیدش بهیر شود.... 

 

  !همکاریم مکردیم فکر -

 

اش را خورد و خونشد خیال کیم از آبمیوهمحسن ی  

 جواب داد: 

 

 !کردییم فکر اشتباه خب -



فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 دالرا به محسن نگایه انداخت و با جدیت گفت: 

 ...کنمقبولتونمنیمروتابلواینمنحالهردر -

سم؟رودلیلشتونمیم - بی 

 از رک بودن محسن کیم دستپاچه شد... 

 ...گرونهخییلاینخب...خب -

مهمه؟ -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

چشمانش گرد شد...محسن کال انقدر دست و دلباز 

افتاد؟ او رسید این اتفاق یمبود؟ اصال چرا تا به دالرا یم

حتر اسپانش فیلم شدن را بخاطر حضور دالرا پذیرفته 

 بود! 
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یم کادوی   همچتر   دوستاتون همه به شما نیست؟ -

  دین؟

 

ی کنمیم سیع -   !باشن داشته دوسش که بدم رو چیر 

 

 نگذاشت دالرا جوای  دهد و بالفاصله پرسید: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  !نداری؟ دوسش -

 

 دالرا از موضعش کوتاه نیامد... 

 

  !شهنیم کردنش قبول بر دلیل ویل دارم دوست -

 

 مانده آبمیوه را 
ر
محسن که خیالش راحت شد باف

ست گارسوی  داد که در حال عبور خورد و لیوان را به د

 از آنجا بود.... 

 

 کردنش رد برای دلییل دیگه پس من بنظر خب -

  ...نیست

 

  ...آخه -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 به میان حرف دالرا پرید: 

 

 بهت رو تابلو این خواستهیم دلم من دالرا، بیخیال -

  ...نکردی که مجبورم بدم، کادو

 

ا صدای عماد درست از پشت رس محسن صحبتشان ر 

 نیمه تمام گذاشت... 

 

  !دلباز و دست چه به به -

 

محسن با روی باز به سمت ارغوان و عماد برگشت که 

 دست در دست نزدیک آن دو شدند... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 سالم ترکوندیا، حسای   استار، سوپر آقای به سالم -

  .....خانم ارغوان

 

 عماد جلو آمد و مردانه با محسن دست داد... 

 

 اینطوری حتما قوی سناریو و امهنمایشن قربونتون، -

  !شهیم

 

 ارغوان دور زد و به کنار دالرا آمد... 

 

  !شدی خوشگل -

 

ه کرم قهوه ای خودش انداخت دالرا نگایه به تیپ پاییر 

 و برای ارغوان چشمیک زد... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

با بلند شدن صدای محسن که رهام را مخاطب قرار 

 داد رسش را باال گرفت... یم

 

یک دادخواه، آقای سالم -   ...تی 

 

کرد اخم های رهام هنوز هم در هم بود...به حس یم

 آرایم جواب محسن را داد... 

 

 ...همچنتر   سالم -
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ارغوان از کنار دالرا عبور کرد و محو تابلوی  که محسن 

 آن را دقایفر قبل به دالرا هدیه داده بود شد... 

 

 زیر لب زمزمه کرد: 

 

  ...قشنگه -

 

ناگهان با شوق به رسعت به عماد نگاه کرد و اضافه  

 کرد: 

 

  ...شهیم عماد -

 

حرفش تمام نشده بود که عماد ابرو باال انداخت و با 

 خنده لب گزید... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ....عزیزم ارغوان -

 

 ارغوان با نیش باز شانه باال انداخت... 

 

  ....قشنگه خب -

 

 خودش آورد...  عماد دست ارغوان را کشید و به کنار 

 

 با خنده گفت: 

 

ی نباید که حتما کن نگاهشون قشنگه اگه -   ...بگیر

 

 ارغوان پشت چشیم نازک کرد... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !نیستر  رمانتیک یکم -

 

 دالرا برایش رس تکان داد.... 

 

  ...نخور غصه جونم ارغوان نیست خونش تو -

 

محسن که از شویح  و کلکل های عماد و ارغوان 

ه بود با مهربای  ارغوان را مخاطب قرار اش گرفتخنده

 داد: 

 

 بگم خواینیم رو هرکدوم بانو، نداره شمارو قابل -

  ...براتون بذارن

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ای کرد و ارغوان که انتظارش را نداشت تک رسفه

 خودش را جمع و جور کرد... 

 

  ...لطفتون از ممنون...کردم شویح   بابا نه -

 

رس های همه را  بلند شدن صدای دریا از پشت رسشان

 به عقب برگرداند... 

 

 ...دالرا اومدی عه -

 

ی نشست که در کنار دریا در حال  نگاه دالرا روی دخیر

 قدم زدن بود.... 

 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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ی در ته دلش چنگ انداخت...حش ی   دلیل چیر 

 ناخوشایند در وجودش جاری شد... 

 

 اشدخیر قد بلند بود، تیپ مشیک و طالی  اندایم

زد و صدای پاشنه کفش هایش حسای  توی چشم یم

 مقتدر و پر از ناز بود.... 

 

  ....همه به سالم -

 

همه جواب سالم دریا را دادند....دخیر جلوتر آمد و 

 انگار با دیدن رهام و عماد گل از گلش شکفت... 

  

 وای شما هم اینجایید؟!  -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 بعد به محسن نگایه انداخت... 

 

  !که دعوتن هم دادخواه برادران دیبو  نگفته محسن -

 

 خنده پر نازی کرد و موهایش را عقب فرستاد... 

 

دالرا جمع شد، در نظرش برخالف ناز  ناخودآگاه چهره

و ادا و هیکل رو فرمش صدای جیغ و رفتاری پر از 

 هیجان کاذب داشت... 

 

 محسن تایید کرد... 

 

منداست جمع جمع، گویا بله -   !هی 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

وایل که کرد یک قدم در رفع کنجکاوی دالرا و عماد با س

 سایرین برداشت... 

 

-  
 
  ایشونو؟ کنیدنیم معرف

 

 محسن رس تکان داد... 

 

 بنده شخیص دستیار و منش   جان شیدا البته، -

؛   ....بود ایشون با اینا همه تدارک هستر 

 

پس این آدم به محسن خییل نزدیک بود...دالرا 

شد با شیدا از در ای کاش یم ای با خود فکر کرد لحظه

دوستر وارد شده و کیم هم از افکار محسن رس 

 دربیاورد... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 این مرد برایش خییل پیچیده شده بود! 
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 با بلند شدن صدای شیدا حواسش را جمع کرد... 

 

 رو تابلوها ویژه طبقه بریم باهم باشتر   مایل اگه -

یم نشونشون جون ریاد به داشتم االن همتر   ببینیم،

  ...دادم

 

 دریا الیک نشان داد و پشت بندش گفت: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  !بودن جالب واقعا آره -

 

 محسن از پیشنهاد شیدا خوشش آمد... 

 

 اما عماد گفت: 

 

  ...میایم بعد کنیم نگاه همینجارو فعال ارغوان و من -

 

 دریا نیر  به سمت آن دو رفت 

 

  باهاتون بیام منم پس -

 

ت تکان داد و به همراه عماد و دریا رایه ارغوان دس

 شدند... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ...اجازه با فعال -

 

 باز هم محسن بود که تعارف کرد... 

 

  ...کنید پذیرای   خودتون از حتما کنم،یم خواهش -

 

شیدا کف هر دو دستش را به هم کوبید و با خنده رو 

 به رهام گفت: 

 

  ایشاال؟ میاید که شما -

 

 نداخت رهام شانه باال ا

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

-  
ر
  ...ببینم خوب اثر تا چند نمیاد بدم کنه،نیم فرف

 

 شیدا چرخید و مسیر پله ها را نشان داد... 

 

  ...بفرمایید پس -

 

 رهام به او اشاره کرد... 

 

  ترن مقدم خانوما بفرمایید، شما -

 

شیدا که انگار حسای  در تالش برای جلب توجه رهام 

 رفت...  بود چشمیک زد و به سمت پله ها 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

هر قدمش درست عتر  مدلینگ ها بود، ییک به چپ و 

 دیگری به راست... 

 

ه مسیر رفتنشان شد...یعت  واقعا   باز خیر
 
دالرا با دهای

 حضور او مهم نبود؟ 

 

 با حرص چشم از شیدا گرف و زیر لب غرید: 

 

 !حیفه بریز هم تر پایتر   راه چهار تا دو برو رو قر این -
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

داد که به دنبالشان یک حش ته دلش را قلقلک یم

دانست چرا اما دوست نداشت رهام با این برود، نیم

ک شیطان صفت تنها بماند!   دخیر

 

هنوز اولتر  قدم را برنداشته بود که با صدای محسن 

 متوقف شد... 

 

  ...دالرا راستر  -

 

ای کشید و برگشت، سیع کرد لبخند پوف کالفه

 حفظ کند...  اش را مصنوغ

 

  جانم؟ -

 

  دیگه؟ بانو خدمتتون در باشیم شام شب -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !امشب؟ -

 

قبل از اینکه محسن جوای  دهد صدای جدی رهام 

 دقیقا از کنار گوشش بلند شد... 

 

  دیل؟ نمیای -

 

از ترس کیم به عقب پرید و نگاهش بتر  محسن و رهام 

 چرخید... 

 

 که زد  محسن بود که موقعیت را درک کرده و با 
 
حرف

 دالرا را نجات داد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  ...همینجا هستم من فعال برو -

 

دالرا از خدا خواسته رس تکان داد و جلوتر از رهام به 

 طبقه باال رفت... 

 

 شیدا درست باالی پا گرد ایستاده بود... 

 

شد، سمت راست انتهای پله ها به یک راهرو منتیه یم

حال رفتر  به  ورودی دیگری وجود داشت که شیدا در 

شد سالن تابلوهای ویژه آن سمت بود و مشخص یم

 آن جاست... 

 

اراده نگایه به سالن سمت چپ کرد، از همینجا هم ی  

 است! 
 
 معلوم بود که کافه رستوران بزرگ

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

شیدا در را هول داد و وارد شدند، جز خودشان کش 

زد این ها تابلو های  باشند که در اینجا نبود و حدس یم

 ز مزایده ها خریداری شده و فرویس  نیستند... ا

 

دکور این طبقه ساده تر بود و دیوار ها با رنگ های 

 آرایم چون یایس و کرم کاغذ دیواری شده بودند... 

 

 
 

میر  پر گل کوچیک در وسط بود و تابلو ها در فرو رفتیک

های خایص از دیوار قرار داشته و روی هر کدام با 

 د... شیشه پوشانده شده بو 

 

ی مانند دوربتر  کوچک در باالی هر یک  حتر چیر 

ی از دزدی نصب بود که مشخص یم کرد برای جلوگیر

 تهیه شده است... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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وع به سوال کردن کرد تا شیدا بدون هیچ مقدمه ای رس 

 سکوت بینشان شکسته شود... 

 

ش این بود که بگوییم سکوت بتر  خودش و 
البته بهیر

 رهام! 

 

 کرد... چرا که حتر موقع حرف زدن دالرا را نگاه نیم

 

  درسته؟ سخته کارتون -

 

 رهام رسد جواب داد: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ....داره رو خودش سختر  کاری هر -

 

 شیدا نگایه به دالرا انداخت... 

 

؟ شما جون دالرا -   راحتر

 

  ...خوبه آره -

 

 شیدا پوزخندی زد 

 

 اصیل زحمت قطعا باشه، باید هم همینطور خب -

  !نیست شما دوش روی

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 ابروهای دالرا باال پریدند... 

 

  عزیزم؟ چیه منظورت -

 

 شیدا در کمال گستایح  خندید و پاسخ داد: 

 

 جلوی دادن تاب رو خودت و اومدن فقط هیچ   -

 ادا چهارتا میان االن دیگه همه نداره، کاری که دوربتر  

  !بازیگر ذارنیم خودشونم اسم درمیارن اطوار و

 

دالرا با بهت قدیم به عقب برداشت...این دیگر که 

 بود! 

 

نگایه به رهام کرد که او هم متعجب از گفته های 

 شیدا اخمش غلیظ تر شده بود... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 شیدا کوتاه نیامد و رو به رهام ادامه داد: 

 

  ...شماست مال سخت کار -

 

با همان ناز در راه رفتنش نزدیک رهام شد و از قصد 

تمام کرد....دستش را باال گرفت و کنار رس فاصله را 

 رهام قرار داد... 

 

ی -   ...کنهیم بزرگ رو بازیگرا میاد اینجا از که چیر 

 

 با نیشخند به دالرا گفت: 

 

  عزیزم؟ نه مگه -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

دالرا یک لحظه بر خودش لرزید، حس منف  که به این 

 دخیر داشت کامال درست بود... 
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کرد تا جوابش را بدهد که رهام خود را کنار    دهان باز 

 کشید و پیش دستر کرد... 

 

 همه تیمیه ما کار کنه،یم تالش جور یه کش هر -

ه کار تا باشن عایل باید گروه   !بگیر

 

 شیدا باز هم خندید و برای دالرا چشمیک زد... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 بدون قدر رو آدیم همچتر   با کردن کار !جذاب چه -

  !مشتاق خانم

 

د هم به سمت ییک از تابلو ها رفت و با دست اشاره  بع

 کرد... 

 

 ....اینور بیاید -

 

رهام به سمت دالرا رفت و خواست تا آرامش کند اما 

 او حریص به رهام تنه زد و از کنارش گذشت... 

  

ای دیگر در این اتاق با این خواست ثانیهدلش نیم

 دخیر بماند! 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

شیدا انداخت که با قبل از رفتر  زیرچشیم نگایه به 

 غرور کنار تابلو ایستاده بود... 

 

پوزخند صدا داری زد و برای خایل کردن حرصش روی 

پاشنه پا چرخید و با لبخند یک تای ابرویش را باال 

 انداخت و گفت: 

 

 انگار گرفتر  ژست غرور با جوری یه چرا حاال عزیزم -

 همه باش راحت بکشه؟ رو نقاشیت داوینچ   قراره

  !نخودی

 

ای کرد و چشم هایش را برای دالرا شیدا دندان قروچه

 چالند... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

با توضیح درباره تابلو سیع کرد مسیر حرف را عوض  

 کند... 

 

نگاهش را به رهام داد انگار که تنها برای او توضیح 

 دهد... یم

 

 داره قرار گرونیر  و تر معروف تابلوهای طبقه این تو -

ا که  من نظر به هست، تشونپش خایص ایده یه اکیر

  ...که اینجوریه هی   کال...دارن روح اینا از کدوم هر

 

دالرا که موتورش گرم شده بود از شیطنت کوتاه نیامد 

 و به میان حرف شیدا پرید... 

 

  ! ها دیواره رو تابلوها گلم -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 شیدا اخم کرد 

 

  چطور؟ -

 

  ...چرخهیم دیگه جای چشات انگاری آخه -

 

به رهام اشاره کرد...اینبار رهام نیر  نتوانست بعد با رس 

 مانع خندیدنش شود... 

 

 شیدا آب دهانش را قورت داد و ادامه داد: 

 

ین از ییک این خب -  اینجاست، های نقایس   بهیر

 معروف نقایس   همون به گردهبریم داستانش یجورای  

  ...آخر شام



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ی نگفت و از سالن خارج شد...   دالرا دیگر چیر 
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 زیر لب غرید: 

 

- ، ه عویص   گهیم عه عه ...رایص   خود از چندش دخیر

ییم فالنقدر دوربتر   جلوی میدی تاب خودتو  تو !گیر

؟یم یح   ؟یم رو مخش رسهیم راه از گ هر کت   آره زی 

ت ته دیگه نه الس  چنان همینه، هی   بعید که میر 

 بنامناس تصاویر پخش خاطر به اینجارو بیان نیست

  ...کت    تخته

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ی؟ کجا -   میر

 

 صدای کالفه رهام بود که از پشت رس آمد... 

 

قدم هایش را تندتر کرد و به طرف رستوران رفت...به 

رسید کش آنجا نبوده و برای آرام شدن جای نظر یم

 مناست  بود... 

 

 رفت با حرص جواب داد: همانطور که راه یم

 

 شیدا تجربیات از و نبمو  تو ببینم، رو رستوران رمیم -

  ....کن استفاده جون

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

هنوز به در رستوران نرسیده بود که از شدت تند راه 

رفتر  مچ پایش پیچ خورد و برای اینکه نیفتد مجبور 

د...   شد دیوار را بگیر

 

آیح  زیر لب گفت و مشغول درست کردن کفش کج 

 اش شد... شده

 

 ای کرد و گفت: اختیار تک خندهرهام ی  

 

  مگه؟ بپویس   دار پاشنه کفش جبوریم -

 

دالرا با یادآوری قد و قامت شیدا حریص تر شد و چپ 

 چپ نگاه کرد... 

 

  کوتوله؟ بگتر   بهم که نپوشم -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

در رستوران را هل داد و داخل شد همانطور که حدس 

 زد کش آنجا نبود... یم

 

نیم عوض رو حقیقیت دار پاشنه کفش پوشیدن -

  !کنه

 

 را گفت و پشت رس دالرا وارد شد... رهام این 

 

با بسته شدن در دالرا شایک و دست به کمر به سمتش 

داد برگشت و در حایل که یک دستش را در هوا تکان یم

 از روی عصبانیتر آشکار گفت: 

 

؟ یح   دنبال -   !نذار تنها جونو شیدا برو حاال هستر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ه به  انتظار نداشت اما رهام قدیم جلو برداشت و خیر

 چشم های دالرا با کج خندی گفت: 

 

؟ تنها جونو محسن چرا تو -  !گذاشتر
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 پر اخم دستر در هوا تکان داد و جواب داد: 

 

؟ یح   -
 

  مییک

 

رهام به سمت میر  و صندیل ها رفت، ییک از صندیل ها 

 را کنار کشید و رویش نشست... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

را روی  اش را به باالی صندیل داد و یک پایشتکیه

 دیگری انداخت، با تمسخر گفت: 

 

 هدیه، عنوان به میلیوی   تابلوی شاعرانه، های حرف -

  !بشه؟ یح   قراره بعدش شام، درخواست

 

 دالرا به رسعت حرف هایش را رد کرد.... 

 

  !لطفشه از اینا همه داره؟ ربظ چه -

 

 رهام خودش را جلو کشید و عمیق تر پوزخند زد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ای از جلوی موهایش روی به جلویش طرهبا حرکت رو 

 
 
اش ریخت و نگاه دالرا را به سمت خود  پیشای

 کشاند... 

 

همیشه دوست داشت دستش را در موهای رهام فرو  

فهمید چرا این روزها ییک در میان یاد آرزوها کند، نیم

 افتاد! و خواسته ها و خاطراتش یم

 

 شد؟ شد، یممحال، محال بود دیگر...ممکن که نیم

 

 با صدای رهام به خودش آمد... 

 

 محسن برای !روش ذارنیم اسم اینطوری پس ِاوا -

  !زدن الس  شیدا برای لطفه،

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  همچتر   من -
 
 زدم؟ حرف

  

  ...گهیم همینو نگاهت -

 

 ای کشید و چشم غره ریزی رفت... نفس کالفه

 

؟ یاد شنایس نگاه حاال تا گ از -   !گرفتر

 

 عجبش شد.... سکوت رهام باعث ت

 

 بزند رهام 
 
کیم منتظر ماند اما تا خواست حرف

 خودش پیش قدم شد.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  سناریو لحظه چند یط که شهیم جوری چه -
 
 زندگ

 بکنه؟ تغییر  کل به آدما
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از جایش بلند شد و قدم هایش را به سمت دالرا 

 برداشت... 

 

 چقدر کردمیم فکر خودم با ها، عجیبه خییل -

 چه اصال خوبیم، هم کنار ما چقدر خوشبختم،

 چه جوره؟ و جفت و قشنگ چیر   همه انقدر جوری

 باهمیم وقتر  یح   همه پس از که شهیم جوری

  برمیایم؟

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

رو به روی دالرا ایستاد و با نگاه مستقیمش کاری کرد  

 که دالرا نتواند از موقعیت فرار کند... 

 

 تلخ خندید و ادامه داد: 

 

  نه؟ خودمونو، زدم چشم -

 

 دالرا طفره رفت.... 

 

  ...نیست زدن حرف وقت االن -

 

خواست از رستوران خارج شود اما هنوز یک قدم 

بیشیر به سمت در برنداشته بود که دستش از پشت 

 توسط رهام کشیده شد... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

رهام دالرا را چرخاند و با یک دست دو تا دستان دالرا 

را تا نزدیک قفسه سینه را پشت کمرش قفل کرد و او 

 خودش جلو کشید.... 

 

س به  نفس کشیدن از خاطر دالرا رفت و با بهت و اسیر

ه صورت رهام که حاال در چند سانتر  اش بود خیر

 شد... 

 

 رهام با کیم حرص ادامه داد: 

 

 رفتر ...نه گفتر  شدن هم مال قدمیه یه...نه گفتر  -

 به نزنه وقت یه که...بری بذارم که گذاشتر  پیغام برام

  ....نیستیم هم قسمت ما چون بیفتما راه دنبالت رسم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 لحنش آرام تر شد و نالید: 

 

 هم رسنوشت ما گفتر  ماشتر   تو اونروز چرا پس -

  بودیم؟

 

 دالرا بغضش را قورت داد و کیم تقال کرد تا آزاد شود... 

 

  ...کنمیم خواهش رهام کن ولم -

 

 داد...  توجه به او ادامهرهام اما ی  

 

  ...بودی شده عوض برگشتر  سال پنج بعد -

 

د تا تکان نخورد...   دست های دالرا را محکم تر فش 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 شنید... دالرا خسته از تالش آرام ایستاد...انگار باید یم
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یم صی   باید بهت دوباره شدن نزدیک واسه -

 فیلم بهونه به تا جلو فرستادم رو عماد...کردم

 دوباره برای نقش این به کردی،یم قبول...بینمتب

  ...داشتر  نیاز شدن دیده

 

ی های  دست آزاد رهام باال آمد و با لبخند محوی چیر

 دالرا را کنار زد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

شال از روی رس دالرا رس خورد و به پشت گردنش 

 افتاد... 

 

 که همینجوری رو موهات بودی، شده تر قشنگ -

  ....بودی کرده وتاهک داشتم دوست همیشه من

 

دست داغش نوازش وار از کنار صورت دالرا راه گرفت 

 و لب های لرزانش را لمس کرد... 

 

کرد در کوره آتش دالرا چشمانش را بست، حس یم

 سوخت! است، قلبش یم

 

ونه لبخند یه -  همونا از بود، لبات رو هم محو دلی 

یم لبات رو ازم کشیدییم خجالت وقتر  که

  ....نشست



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 اراده لبخند تلچ  زد و چشم هایش را باز کرد... ی  

 

دست رهام باال آمد و قطره اشیک که در حال سقوط 

 بود را از چشمان دالرا گرفت.... 

 

  ....چشمات ویل -

 

دالرا پلک زد و اینبار اشک هایش روی دست رهام 

 ریخت... 

 

  ...بود غم پره -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

کرد...چرا   رسش را پایتر  انداخت و هق هق خفیف  

 کرد... تمامش نیم

 

رهام رسش را از پشت کشید تا همچنان بتواند عسیل 

 های گریان دالرا را ببیند... 

 

 با ناراحتر ادامه داد: 

 

 خنده همه پشت که زیاد انقدر غمه پره چشمات -

ونت های  نیم هم دلی 
 
  ...کت   پنهانش توی

 

ه  باز هم نوازش دستش روی گونه های خیس دالرا را

 گرفت.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

نیم هم درد به گفتر  وقتر  دنبالت نیومدم منکه-

ی، من بدون گفتر  وقتر  خوریم،  همه وقتر  خوشحالیر

  ....بستر  درارو

 

د و با خم  دست های قفل شده دالرا را محکم تر فش 

شدم کنار گوش دالرا هرم نفس های داغش را مهمان 

 او کرد... 

 

 که خوای،یم خودت که بش   هموی   گذاشتم منکه -

 پس؟ داغوی   انقدر چرا بخنده، چشمات که بخندی،
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دالرا به سختر آب دهانش را قورت داد، تمام گلویش 

 سوخت... یم

 

 گریان گفت: 

 

 نزدیک داغون آدم این به کت  یم تالش چرا پس -

؟   زندگیتو؟ کنه زهرمار بازم که بش 

 

ش دیوانه وار به زمزمه رهام کنار گوشش باعث شد قلب

تپش بیفتد...در دل همه را لعنت کرد...شیدا، محسن،  

 
 
 اش را به این روز انداخته بود.... کش که زندگ

 

یت   یه تو -   ...جونم نیمه قلب واسه تلچ   شیر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 از جانب دالرا 
 
رهام رسش را عقب آورد، منتظر حرف

 ماند اما او تنها یک جمله گفت: 

  

 تمومش کن...  -

 

 ر رهام کیم اخم کرد و جدی تر گفت: اینبا

 

  ...کنمیم تموم -

 

 دالرا گیج نگاه کرد... 

 

  و کت   نگاه چشمام تو اگه -
 
  !نداری دوستم بیک

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

شوند، رحم ترین عضو صورت یمها گایه ی   چشم

زنند، فریاد های چشم ها دروغ بلد نیستند فریاد یم

شود دردنایک که رنگ و بوی حقیقت دارد، نیم

شود پایک و معصومیتشان را خدشه ریبشان داد، نیمف

 گردند.... دار کرد....ته وجودشان ی  راستر یم

 

 دالرا رسش را باال گرفت.... 

 

نگاه رهام هدف مستقیمش بود، انعکاس تصویر 

آشفته خودش در چشم های رهام کار را سخت 

 ساخت؟ کرد، چقدر دیگر از خودش یک دروغگو یمیم

 

 زید: لب هایش لر 

 

 ....من -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 گفت؟ چهره رهام در هم رفت....یعت  یم

 

  ....دیگه من -

 

 جا.... باز هم سکوت و تقالی ی  

 

یک لحظه از ذهنش خطور کرد، این آدم رهام بود!  

اش از همه چیر  گذشته کش که به خاطر خوشبختر 

 بود! 

 

 توانست این دروغ را حتر به خودش هم بگوید... نیم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

جمله بود تا تمام شود اما زبان در دهانش  اش یکچاره

 چرخید..... نیم
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 چشم بست و لب زد: 

 

  ...ندارم دوست دیگه من -

 

 نفس پر دردی کشید و در همان حال ادامه داد: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 تو نبایس   خوامیم ندارم، بهت حش هیچ دیگه -

 تموم برام دیگه رابطه این فهیمیم زندگیم،

  ....شدست

 

اشک های داغش از میان پلک های بسته روانه گونه 

 هایش شد.... 

 

 صدای غمگتر  رهام توجهش را جلب کرد... 

 

؟یم گریه چرا -  دیل، کن نگاه چشام تو گمیم بهت کت 

  ...نیست حساب اینجوری

 

پلک گشود، هنوز هم اسیر دستان رهام بود اما روی 

 پا کوباند... 
 

 زمتر  با کالفیک

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 ...رهام برو زندگیم از لطفا -

  

  یه -
 
  شده؟ جدا االن...بود زندگیمون زمای

 

 باز هم تکرار کرد... 

 

  ....برو -

 

ای پلک هایش سوخت، نه نفهمید چه شد که در ثانیه

 که روی آن
 

 ها قرار گرفت... از اشک بلکه از نریم داغ

 

نفهمید چه شد اما قلبش از کار ایستاد وقتر که بوسه 

مانش نشست و سپس اسیر آغوش او رهام روی چش

 شد... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 من گفتر  که ندارمای   دوست تک تک اندازه به ویل -

  ...دالرا دارم دوست

 

اختیار لرزید و در خود جمع شد....این حرکتش دالرا ی  

باعث شد تا حلقه دست رهام تنگ تر شده و محکم 

د....   تر در آغوشش بگیر

 

اراده دست ی  نفهمید چه شد که میان هق زدن هایش 

 هایش از پهلو حرکت کرد و باال آمد.... 

 

کاش زمان برایش در همینجا و همتر  آغوش ای

 شد! ایستاد...هر چه از قبل و بعدش بود پاک یمیم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ش به رس آمده بود،  انگار در این دنیا نبود...صی 

 روحش خسته بود... 
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ویش افتاده بود با تمام خرایس  که از شدت گریه به گل

 دورگه لب باز کرد: 

 

  ...من -

 

رهام امیدوار شده از شنیدن آنچه در تمام این مدت 

دنبالش بود خود را کیم کنار کشید، ابتدا روی موهای 

دالرا را بوسید و بوسه های پشت همش به کنار 

 اش رسید... شقیقه



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 دالرا را تشویق به صحبت کرد... 

 

  ...عروسکم جانم -

 

دو دستش صورت دالرا را قاب گرفت و در چشم با 

ی داشته باشد...   هایش نگاه کرد تا تاثیر گذاری بیشیر

 

دستر زیر پلک های خیس دالرا کشید و بوسه 

 اش روی پیشای  دالرا نشست... بعدی

  

 بگو دردت به جونم، بگو تمومش کن...  -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

اش را آزاد کرد...بار دیگر به خود دالرا نفس حبس شده

تواند ادآور شد او رهام است کش که هرگز نیمی

ون کند!   عشقش را از دل بیر

 

  ...چون رفتم من...رهام -

 

 اما....انتظار رهام چندان هم طول نکشید... 

 

ای باعث شد پیچیدن صدای پاشنه کفش های زنانه

دالرای شوک زده به خودش بیاید و خود را کنار 

 بکشد... 

 

گشت و تنها از رهام فاصله  چون پشت به در بود برن

 گرفت و به رسعت اشک هایش را پاک کرد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  !نمیای؟ جان رهام -

 

دست های رهام مشت شد و اخمش باعث شد 

 
 
 اش حسای  چتر  بیفتد... پیشای

 

 زیر لب غرید: 

 

؟یم یح   اینجا شیدا -   کت 

 

دالرا با یادآوری شیدا و حرکاتش زیر لب حریص ادایش 

 را درآورد: 

 

 !...زهرمار و درد و جان رهام -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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 شیدا جواب داد: 

 

  ...گشتمیم دنبالت -

 

 باز هم زیر لب غرید: دالرا 

 

  !الیه برات بگردم قی   سنگ دنبال -

 

این را گفت و با تنه محکیم به شیدا از کنارش  

 گذشت... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  ...وایسا دالرا -

 

حتر با صدای رهام نایستاد و به سمت رسویس 

 بهداشتر رفت... 

 

لحظه آخر حس کرد که شیدا جلوی رهام پرید و مانع 

 از آمدنش شد! 

 

بهداشتر را به هم کوباند و جلوی آینه در رسویس 

 ایستاد... 

 

دانست باید ممنون شیدا باشد که مانع حرف نیم

 زدنش شد یا شایک! حالش دست خودش نبود... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

اش را رس و سامان تنها توانست با آرایش کیم چهره

 دهد و آثار گریه را کمرنگ کند... 

 

 از آنجا خارج شد و به رسعت به سمت طبقه پایتر  

خواست در این گالری نحس دوید، اصال دلش نیم

 بماند! 

 

اما از آنجا که بخت با او رس دشمت  داشت ، به پایتر  

 پله ها که رسید محسن جلوی راهش سی   شد.... 

 

ی جای   -   !باشیم باهم شام بود قرار دالرا؟ میر

 

 رسی    ع رس تکان داد: 

 

  !نه امشب بنظرم اووم -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  رو؟ ستمدرخوا کت  یم رد یعت   -

 

 بهانه آورد: 

 

  ...پیش کاری ویل متاسفم واقعا من -

 

حرفش تمام نشده بود که صدای خنده های شیدا از 

 پشت رس توی گوشش زنگ زد.... 

 

با مشت کردن یک دستش ناخن های بلندش در کف 

 دست فرو رفت... 

 

 حرفش را عوض کرد: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 بریم؟ بود قرار کجا -
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 عجب پرسید: محسن مت

 

  کردی؟ قبول یعت   االن -

 

 لبخند مصنوغ برای جمع و جور کردن قضیه زد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 اومد پیش که کاری بینمیم کنمیم فکر که االن -

 با خوردن شام شهیم قطعا نیست، مهم هم چندان

  !داد قرار اولویت تو رو شما

 

 محسن با رضایت رستکان داد

  

 نوی  مثل شما باشم! باعث افتخاره که اولویت با -

 

نگاهش به پشت رس دالرا رسید، جای  که شیدا و رهام 

 در حال پایتر  آمدن از پله ها بودند... 

 

 اینبار مخاطبش رهام شد: 

 

 جان دالرا با که کنمیم حسادت شما به حقیقتا -

  !داشتتر   ایدوستانه روابط و کردین کار مدت اینهمه



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 ن کیم شایک گفت: شیدا رسی    ع مداخله کرد و با لح

 

  !خودش برای کسیه هم رهام جان محسن -

 

دالرا پوزخند زد و بدون نگاه کردن به آن دو کنار 

 محسن ایستاد... 

 

  ...شیدا نگفت این از غیر  کش -

 

تا دالرا خواست به سمت در برود با پیشنهاد محسن 

 رس جایش خشک شد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 با گالری نای افتتاحیه جوری یه که حاال راستر  اوه -

ون بریم نفره چهار بنظرم شد ییک فیلم اکران  و بیر

یم جشن   ...بگیر

 

ای زیر لب گفت که از نگاه رهام آرام "ای بابا" کالفه

 دالرا دور نماند... 

 

خواست در کنار دانست که او هم اصال دلش نیمیم

شیدا و محسن باشد اما معلوم نبود داشت با که لج 

 کرد! یم

 

 شیدا داد باعث شد تا عصت  نیشخند بزند... جوای  که 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  دیگه نه -
 
 رهام با تازه من برو جون دیل و شما های

 رو بازیگریم استعدادای خوامیم شدم آشنا جان

  !کنم شکوفا براشون

 

اض کرد:   رهام اعیر

 

  ...تونیمیم هم بعدا خانم شیدا -

 

دالرا نگذاشت حرفش را کامل کند و با پشت چشم 

 دن گفت: نازک کر 

 

 استعداد یه کردن پیدا...عزیزم بکن کارو همتر   آره -

ی   !دادخواه آقای میاد کارتون به جدید هی 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

بتر برداشت و قلوی  از آن را  شیدا از سیت  گارسون رس 

 خورد... 

 

 دستر تکان داد و از آنها دور شد... 

 

  !عزیزم دیدار امید به پس -

 

 در دل نفرین کرد... دالرا مسیر رفتنش را دنبال کرد و 

 

بت جای به کاش -  !بکش   رس رو رحمت ری    غ رس 
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 
 
 کرد اما دالرا ی  هیچ حرف

محسن از رهام خداحافظ 

 از کنار او گذاشت... 

 

لحظه آخر نگاه رسزنشگر رهام را روی خود دید اما 

 توجیه نکرد... 

 

 رهام کالفه به لبه پله کوبید: 

 

 !...ادالر  بهت لعنت -

 

 صدای شیدا روی اعصابش رفت 

 

  جان؟ رهام نمیای -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 دالرا پوزخند زد و پشت رس محسن راه افتاد... 

 

رود تا اطالع دهد که ماشتر  محسن گفت که جلوتر یم

 را برایشان حارص  کنند... 

 

 نزدیک در خروج که رسید صدای دریا متوقفش کرد: 

 

ی کجا -   دیل؟ میر

 

  ...شام ریمیم محسن با -

 

 دریا با تعجب ابرو باال انداخت... 

 

؟ رهام پس -  یح 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  

 دالرا پراخم شانه باال انداخت و جواب داد: 

 

 از جون شیدا با بذار !دریا داره ربظ چه من به رهام -

ه لذت گالری تو گذار و گشت   ...بی 

 

 !هللا بسم وا -

 

 روی پاشنه پا چرخید و به سمت در رفت... 

 

  ...تبینمیم خونه -

 

 دریا دور شدن محسن و دالرا را تماشا کرد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 اراده رس برگرداند و نگایه به شیدا و رهام انداخت... ی  

 

رهام کالفه تنها برای حرف های چرت و پرت شیدا رس 

داد و دالرا هم معلوم نبود با تصمیمات ضد و تکان یم

 نقیضش مشغول چه کاری است! 

 

 ز کیفش خارج کرد... تصمیمش را گرفت و تلفن را ا

 

 بعد از سومتر  بوق تلفن برداشته شد... 

 

  !رامتر   الو -

 

  جانم؟ -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 مقدمه رساغ اصل مطلب رفت: ی  

 

ی اون -   !کنمیم کمکت قبوله، گفتر  که چیر 

 

 رامتر  با رضایت و ذوق جواب داد: 

 

  !اییدونه جونم دریا گرم دمت -

 

 نشود... اش درون صدا آشکار دریا سیع کرد خنده

 

  !فعال هماهنگیتم، منتظر نریز مزه بسه -

 

 اش برگرداند.... تلفن را خاموش کرده و به جای قبیل

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  310_پارت#

 

پشت رس محسن به راه افتاد و هر دو رو به روی 

 آسانسور توقف کردند... 

 

 فضا و باال نیامدن آسانسور با  
 

دالرا کالفه از شلوغ

 کیم شکایت گفت: 

 

  بریم؟ پله از شهیم -

 

 منتظر تایید محسن نماند و جلوتر رفت... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 زده واقعیتش یم
 
ترسید رهام به دنبالش بیاید و حرف

شود...گرچه تا وقتر شیدا عتر  کنه به او آویزان بود 

 شد! این احتمال زیاد هم به واقعیت نزدیک نیم

 

ی  محسن متعجب پشت رس دالرا راه افتاد و چیر 

 نگفت... 

 

پوزخندی زد و تکه های پازل را رس جای  نیمچه

 خوب 
 
خودشان قرار داد، برای امشب به اندازه کاف

 عمل کرده بود! 

 

به پارکینگ که رسیدند در ماشتر  را با ریموت باز کرد و 

 با اشاره به نگهبان از او خواست تا ورودی را باز کند... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

روی صندیل نشست و در حال بستر  کمر بند به سمت 

 برگشت...  دالرا 

 

  بریم؟ کجا خب -

 

دالرا دست از تکان دادن عصت  پاهایش برداشت و 

 قبل از اینکه نظرش را بگوید با دو دیل گفت: 

 

 رو شیشه یکم خوامیم کنید روشن رو ماشتر   شهیم -

  ...پایتر   بدم

 

 

 محسن رس تکان داد و سوئیچ را در قفل چرخاند... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ون به داخل با پایتر  رفتر  پنجره کیم از هو  ای خنک بیر

 اش را آزاد کرد... پیچید و دالرا نفس حبس شده

 

دانست چرا دلشوره به جانش نشسته است، نیم

 حش گنگ داشت.... 

 

گذشت اما با اینکه سال های زیادی از آن ماجرا یم

هنوز هم به تنهای  مطلق با یک مرد عادت نداشت و 

دند و خاطرات افتاآنکه بخواهد افکارش به جانش یمی  

 کردند! رو به رویش قد علم یم
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 سکوت را شکست و پاسخ سوال اول محسن را داد... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 ده خوردن غذا قبل نشم مجبور که جای   یه ترجیحا -

م عکس تا   !بگیر

 

 دالرا مهربان لبخند زد و بعد 
 

محسن به خاطر آشفتیک

به داخل از اینکه ماشتر  را از پارکینگ خارج کرد و 

 خیابان انداخت، زیر چشیم به دالرا نگاه کرد و گفت: 

 

 تو با رو رستوران شام اولتر   داشتم دوست دوی  یم -

  کنم؟ افتتحاح

 

 دالرا ابروهایش باال پرید... 

 

  گالری؟ باالی رستوران -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  آره -

 

 دو سوال در رسش شکل گرفت... 

  

 چرا من؟  -

 

گری پیچید و مسیر محسن با زدن راهنما در خیابان دی

 را به سمت اتوبان تغییر داد... 

 

  !بیشیر  شناخت شاید -

 

 اخم های دالرا در هم رفت... 

 

  داره؟ من با رستورانتون شام اولتر   به ربظ چه این -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

محسن از طرز نگاه کردن دالرا کوتاه خندید و با 

اش دالرا تازه متوجه شد که محسن چال گونه خنده

 شود... خندد نمایان یمکه یمدارد و هر بار  

 

  چیر   یه کنمیم حس دونم،نیم خودمم -
ر
 تو متفاوی

  !وجودته

 

دالرا در دل پوزخند زد، درست بود چیر  متفاویر در 

 وجودش بود، شانس و اقبال بد! 

 

 مسیر حرف را با پرسیدن سوال دومش تغییر داد: 

 

ونیم االن چرا پس خب -   !گالری؟ رستوران توی نه بیر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 بیای فضا اون از که باشه بهیر  برات شاید کردم فکر -

ون   ....بیر

 

دوست نداشت که محسن او را ضعیف ببیند، اصال 

ی راجب رابطه اش با رهام محسن که چیر 

 دانست... نیم

 

 در دل رس خودش غرید: 

 

ازیه حافظ خواجه فقط جون احمق"  از که شیر

 به هم کن، انکار یه حاال نیست، خی   با عالقتون

 "بدبخت اون به هم بگو دروغ خودت
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 حواسش را به داخل ماشتر  داد... 

 

 کردین؟ فکر اینطوری چرا -

  

با برخورد قطرات باران به پوست صورتش محسن 

 شیشه را کیم باال داد... 

 

از پاییر  و رسما متنفر بود، از هر چه که او را یاد گذشته 

تنهای  ها و حال خرای  های  که در  انداخت...یاد تمامیم

 غربت پشت رس گذاشته بود.... 

 

 یه ازت خوامیم بدم رو سوالت جواب اینکه از قبل -

 ....باشم داشته خواهش  

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

به خاطر باران رسعتش را کیم کم کرد و با نگایه کوتاه 

 به دالرا خواست کالمش تاثیر گذارتر باشد... 

 

؟یم قبول -   کت 

 

 ر لب زد: دالرا متفک

 

  نشنیده؟ -

 

اش لبخند زد و رس محسن به خاطر این محافظه کاری

 تکان داد.... 

 

  ...نیست سختر  چیر   -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 کرد.... اما دالرا همچنان مشکوک نگاه یم

 

 محسن دست هایش را باال گرفت و آرام خندید... 

 

  !نداری اعتماد کال باشه اوه -

 

 چشم برداشت... اش را به صندیل داد و از محسن تکیه

 

 که ی  
رحمانه به در عوض به جلو نگاه کرد، به قطرایر

 زدند.... تن شیشه شالق یم

 

  کنید؟یم اعتماد راحت همه به شما -

 

 !نداره وجود اعتماد نظرم به -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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 لحنش گیج و پر بهت شد... 

 

؟ یعت   نداره؟ -   یح 

 

ن جای خود با حرکت برف پاک کن تصویر قطرات بارا

 نظیم از نقش و نگار آب روی شیشه داد... را به یک ی  

 

 به فقط ما کنیمنیم اعتماد ها غریبه به هیچوقت ما -

  ...شناسیمشونیم که کنیمیم اعتماد کسای  

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 حرفش را تکمیل کرد... 

 

 دوسشون که کنیمیم اعتماد کسای   به بگم بهیر  یا -

  !داریم

 

اش شود و باز هم سوال کاویدالرا نتوانتست مانع کنج

 پرسید... 

 

گذشت کمیر محسن را کشف هر چه بیشیر یم

 کرد... یم

 

 که داریم کامل اعتماد آدم یه به وقتر  ما گیدیم یعت   -

  باشه؟ داشته جایگایه برامون آدم اون

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 دیگر مسیر را 
 
محسن تایید کرد و با ورود به خیابای

 تغییر داد.... 

 

هش را به دور خیابان چرخاند، کجا هوا نگادالرا ی  

پرسید محسن با خود رفتند؟ اگر این سوال را االن یمیم

 کرد؟ چه فکری یم

 

 عشق یا خانواده یا خوب دوست یه یا حاال دقیقا، -

؛
 
 با حتر  کنیم،یم اعتماد داریم دوسشون چون زندگ

  ....نباشن اعتماد قابل اینکه

 

  !ودمب نکرده فکر بهش جالبیه تئوری -

 

 با سوایل که پرسید ذهن دالرا را به چالش کشید... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ایط این فاقد که کردی اعتماد کش به !تو خود -  رس 

  !باشه؟ بوده

 

ای مسخره به دالرا کیم فکر کرد...اعتماد! برایش واژه

آمد...او خییل وقت بود که دیگر هیچکس را حساب یم

به  باور نداشت حتر خودش! از اعتماد همه رص 

 خورد... یم

 

اش وقتر پشتش را از اعتماد به عزیزترین افراد خانواده

آنکه بدانند ماجرا از چه قرار است خایل کردند، از ی  

کرد دوستش است و اعتماد به ماری، کش که فکر یم

برای پول و موقعیت با شخیص دیگر نقشه کشیده 

 بود.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 که به او اعتماد داشت دریا و رهام
 
بود و  تنها کسای

، البته اگر به همتر  شیوه حرف نزدنش  شاید کیم رامتر 

 داد! ادامه یم

 

 
 
اش حق با محسن بود دایره آدم های معتمد زندگ

 ها را دوست داشت...! شد که آنمربوط به کسای  یم

 

اف یم کرد از خنده دار بود که اکنون به خودش اعیر

آید و به عنوان یک دوست برایش رامتر  خوشش یم

خواست رس زش قائل است، کش که از روز اول یمار 

 به تنش نباشد! 

 

 ...نکنم فکر -

 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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 که آشناییتر  یا عالقه خاطر به همینجاست مشکل و -

 از رو آدم اون و کنیمیم اعتماد داریم کنیمیم فکر

  ...اما دونیمیم متمایز بقیه

 

 حرف محسن را تکمیل کرد... 

 

  !شکنهیم اعتمادمون -

 

 به رو همه شهنیم دیگه بشکنه اعتماد بار یه وقتر  و -

  ...دید سابق چشم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 آشنا دالرا تازه 
 
با زدن راهنما و پیچیدن درون خیابای

متوجه موقعیت شد و با ناباوری حدس های درون 

 ذهنش را پس زد.... 

 

محسن با ادامه دادن حرفش نگاه دالرا را معطوف به 

 خود کرد... 

 

  ....داشت دوست رو همه بگم بهیر  یا -

 

 دالرا به رساغ اصل ماجرا رفت... 

 

  بود؟ یح   داشتتر   که ایخواسته گیدنیم -

 

  !درست افعال از استفاده -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 چشم هایش را ریز کرد... 

 

  !نشدم متوجه -

 

اش را به رخ  محسن باز هم خندید و چال گونه

 کشید... 

 

 با چشمک کوتایه گفت: 

 

  !مفرد خصش دوم -

 

 دالرا رسش را باال گرفت و ابرو باال انداخت... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  ....آهان -

 

  ...آره -

 

حاال که شدت باران کم شده بود یک دستش را لبه 

 گذاشت و گفت:   پنجره

 

 دارم خودم خب ویل ایناست و ادب رس از دونمیم -

 یم تو که اونجوری باش، راحت گمیم بهت
 

 برای گ

 ....دوستا نه همکاراست
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 رحمانه جواب داد: دالرا ی  

 

  !باشیم؟ دوست که کردم قبول من -

 

محسن ابتدا تعجب کرد و سپس با همان لبخند 

 معروفش رس تکان داد... 

 

  !بود کوبنده اوه -

 

خودی واکنش نشان دالرا لب گزید و تازه فهمید که ی  

 داده... 

 

 آب دهانش را قورت داد و گفت: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  !نداشتم جسارت قصد -

 

  ....توعه با حق...وجه هیچ به نه -

 

 با زدن راهنما ماشتر  را رو به روی در هتل متوقف کرد! 

 

زد....پس نام محسن در پشت دالرا درست حدس یم

ه  درخشید.... ای هم یمپرده هتل رستوران های زنجیر

 

با توقفشان راننده به سمت ماشتر  آمد و پس از سالم 

ام گذاشتر  به محسن خواست آن را به پارکینگ و احیر 

د...   بی 

 

  ...بکن رو تالشت ویل -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

با صدای محسن چشم از هتل گرفت و به آرایم به 

 طرفش برگشت... 

 

  نیست؟ شلوغ زیادی -

 

 محسن رس باال انداخت.... 

 

  !ما برای نه -

 

 جای  نفوذ داشت ورود ی  
حق داشت ، اگر در چنتر 

ی  برایش کاری آیتر  به طبقات ویرس و صدا و رف

 نداشت... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

راننده ابتدا به سمت دالرا رفت و در را برایش باز  

 کرد... 

 

محسن که زودتر پیاده شده بود با به یاد آوردن اینکه  

کیف پولش را در ماشتر  جا گذاشته است از پنجره 

 رسش را به داخل برد و قبل خارج شدن دالرا گفت: 

 

د از هم رو پول کیف اون کت  یم لطف آخ -  داشی 

  بیاری؟

 

 دالرا باشه آرایم گفت و در داشبورد را باز کرد... 

 

کیف را برداشت اما قبل از بستر  در داشبورد نگاهش 

 نشست و ی  
 
اراده دستش روی روی شیشه مشیک رنیک



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

آن نشست و شیشه را برگرداند....بوی عطر زیر 

 اش راه گرفت... بیت  

 

 را خواند: اراده رویش ی  

 

 !بلک کاپتان -
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زد همراه ییک از نگهبان ها وارد همانطور که حدس یم

هتل شدند و به سمت آسانسور قسمت وی آی ی  به 

 حرکت درآمدند.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

اش با دالرا سوژه محسن جلوتر حرکت کرد تا فاصله

 دست گویس  های مردم نشود! 

 

الرا زودتر وارد آن ای د با رسیدن به آسانسور شیشه

 شد و نفسش را آزاد کرد... 

 

  !جلو نیومد کش خداروشکر -

 

 محسن ریز خندید و رس تکان داد 

 

مند چه -   !هستر  مردیم هی 

 

 دالرا لب گزید و به محسن نگاه کرد 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  !کنندست کالفه وقتا گایه -

 

 محسن مشکوک نگاهش کرد 

 

  وقتا؟ گایه فقط -

 

 خت و نیشش را باز کرد دالرا شانه باال اندا

 

  !وقتا گایه از بیشیر  یکم -

 

 آسانسور تقریبا در آخرین طبقه از هتل توقف کرد... 

 

 محسن با دست اشاره کرد تا دالرا جلوتر برود.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

همانطور که نگاهش به اطراف و ارتفاع بسیار زیادشان 

 بود به طرف جایگاه مخصوص حرکت کرد... 

 

مسائل کاری به اینجا آمده بود قبال هم برای یک رسی 

شود با خیال راحت و به دانست یمو قرار داشت و یم

 حرف زد و غذا خورد! 
 

 دور از شلوغ

 

میر  دنچ  را در گوشه سالن انتخاب کردند، قبل از 

آنکه دالرا بنشیند محسن جلو رفت و صندیل را برایش 

ون کشید....   بیر

 

 زیر لب تشکر کرد و نشست.... 

 

 ای بیشیر از جنتلمن نیاز بود! رای محسن واژهشاید ب

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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  منو؟ -

 

منوی  که محسن به سمتش گرفته بود را برنداشت و 

 رسش را به دو طرف تکان داد... 

 

  !نیست نیازی -

 

 محسن ابرو باال انداخت و متعجب لب زد: 

 

ی که اومدیم راه اینهمه -   نخوری؟ چیر 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  برام -
ر
  ....کنید انتخاب خودتون نداره فرف

 

اش را با نگاه تیر  و شایک محسن آرام خندید و جمله

 اصالح کرد... 

 

  !کن انتخاب خودت -

 

 محسن با رضایت منو را باز کرد... 

 

  ...شد بهیر  االن -

 

ای به منو نگاه کرد و انگار که حال جست و جو ثانیه

د تا نداشته باشد دست تکان داد و به گارسون اشاره کر 

 نزدیک بیاید.... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ...بیارید رو تونویژه بشقاب -

 

؟...قربان حتما -
 
  نوشیدی

 

 پرسشگر به دالرا نگاه انداخت 

 

  اینم -
ر
  کنه؟نیم فرف

 

  !کافیه آب همون -

 

 دیگر را اضافه کرد و صی   
عالوه بر آب چند نوشیدی 

 کرد تا گارسون برود.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  حساسن؟ غذاییشون رژیم رو بازیگرا همه -

 

 صادقانه جواب داد: 

 

اییه یه رعایت مستلزم مردم جلوی کردن کار -  !چیر 

 

محسن کیم خودش را جلو کشید ، دست هایش را در 

ه  اش را به دالرا دوخت.... هم قفل کرد و نگاه خیر

 

دالرا معذب شده کیم خودش را روی صندیل جا به جا  

 کرد.... 

 

 محبت هایش.... آورد، از از نگاه محسن رس در نیم

  



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

آورد و فقط خوب بلد بود انکار  شاید هم رس در یم

 کند! 
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  ...ایالعاده فوق هستر  که همینطوری تو نظرم به -

 

قلبش نلرزید، لپ هایش گل نینداخت، هیچ حس 

زیبای  زیر پوستش به جریان درنیامد و قلقلکش 

 نداد...او رهام نبود، محسن بود! 

 

....هر که یممتنفر 
 
دید، هر بود از این مقایسه همیشیک

شد، یک جای  گوشه ذهنش آن را با رهام و  چه که یم

 کرد.... کارهایش مقایسه یم



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 لب هایش را با زبان تر کرد.... 

 

  ...ممنون -

 

ای کرد و سیع کرد گسیر صحبت را محسن تک رسفه

 عوض کند تا فضای سنگتر  بینشان از بتر  برود... 

 

 آشنا بیشیر  یکم زیاده، وقت بیارن رو شام تا خب -

  نشیم؟

 

 دالرا نیر  از تغییر مسیر صحبت استقبال کرد... 

 

  ....بشیم آشنا -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 محسن دستش را زیر چانه زد و گفت: 

 

 ، پرسهیم ییک اون از سوال یه کدوممون هر خب -

ی هر راجب  بهش باید و کنجکاوه درموردش که چیر 

  ....داد جواب صادقانه

 

 دالرا به میان حرفش پرید: 

 

  !باشن خصویص مسائل بعیص   شاید -

 

یمیم فاکتور اونارو خب -  رو سواال اون تونهیم...گیر

  !نده جواب

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 دالرا که رایص  شده بود تایید کرد... 

 

  !قبوله اینطوری -

 

 محسن با چشمک گفت: 

 

  ؟...کنیم سوال کدوممون اول -

 

-  
ر
  ....نداره فرف

 

  ....پرسمیم من سپ -

 

 کیم مکث کرد و ادامه داد: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

؟ متنفر ازش که هست کش زندگیت توی -  بایس 
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 گرفت...؟تنفر....اصال این کلمه از کجا نشات یم

 از خشم؟ انتقام؟ اندوه؟ 

 

شد این احساس را در خود نیافت؟ آدیم پیدا اصال یم

 یم
 
دنبال نفرت نرفته اش به شد که یک بار در زندگ

 نباشد؟ 

 

 شد... شد...برای دالرا هرگز نیمدروغ چرا....نیم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

شد که به آن شد که به آن شب فکر نکند، نیمنیم

 کرد...همیشه و همیشه! غریبه فکر نکند...او فکر یم

 

رحمانه و کشاند... ی  ذهنش تنها او را به یک سمت یم

را جلوی کرد، کابوس ها ناخواسته تصویرسازی یم

رقصاند و زخم ها را کاری ییک پس از چشمانش یم

 کرد.... دیگری در جانش خنجر یم

 

شد اما برای او همیشه شب بود، خورشید زمتر  روز یم

کرد اما یاد سوز رسمای آن شب لرز بر تنش را گرم یم

 انداخت.... یم

 

دور و برش شلوغ بود اما هیچکس نبود...عاشق بود 

 ....شکسته بود اما متنفر نبود! اما وصایل نبود 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ی که اگر قرار فقط یک چیر  یم خواست، آرامش! چیر 

 شد... بود هر روزش را با نفرت رس کند جور نیم

 

ای چشم بست و نفسش را با برای آرام شدنش لحظه

ون فرستاد...   بازدیم قوی به بیر

 

 اما صدایش آرام بود وقتر که پاسخ محسن را داد.... 

 

 !نه -
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  !!ن         ه؟؟ -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

متعجب از لحن پر بهت و عجیب محسن چشمانش را 

 باز کرد! 

 

اخم هایش در هم رفت وقتر لب هایش را به قصد 

 دانستر  این واکنش از هم باز کرد و سوال پرسید.... 

 

  !بود؟ برانگیر   تعجب انقدر کجاش -

 

 ای کرد تا صدایش صاف شود... محسن تک رسفه

 

د و گفت:   لبخند کوچیک زد تا اوضاع را در دست بگیر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 بدش دنیا این توی کش از که نیست آدیم هیچ -

  !نیاد

 

ار ییک از باید همه یعت   -   باشن؟ بیر 

 

 محسن رستکان داد.... 

 

 بزنه، زخم کنه، ناراحت که هست نفر یه همیشه -

  !گذشت؟ آدم این از باید....بکش   درد بشه باعث

 

 ابرو باال انداخت.... دالرا 

 

  بخشش؟ پس -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

سکوت محسن و نگاه های گنگش باعث شد آب 

 دهانش را قورت داده و عجیب به او زل بزند... 

 

 اراده لب زد: ی  

 

  ....ترسوی  یم منو داری -

 

 محسن خودش را جلوتر کشید... 

 

س -  ....دالرا بیر
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 و مضطرب دالرا ادامه داد...  در مقابل نگاه های گیج

 

س - س، رسنوشت از من، از نه اما بیر  از هیچکس بیر

  !نداره خی   دیدن براش که خوای  

 

در دل به حال خودش خندید، چه تریس؟ از این بدتر 

ی را قرار بود باز از دست هم یم شد برایش؟ چه چیر 

 دهد؟! 

 

آمدن گارسون به همراه میر  غذاها باعث شد سکوتش 

 تر شده و نظاره گر محسن باشد اما درواقع  طو 
 
الی

 چید تا جوای  دهد... کلماتش را کنار هم یم

 

با چیده شدن میر  و رفتر  گارسون بالفاصله به حرف 

 آمد: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 از رو زندگیمون یگذشته انتقام نباید نظرم به -

یم؛ آیندمون یم باعث فقط آدم یه از بودن متنفر بگیر

  ....مبشی اذیت خودمون که شه

 

محسن با دست اشاره کرد تا دالرا مشغول خوردن 

شود و برای اینکه او راحت باشد خودش هم حتر  

وع به این کار کرد....   حرف زدن رس 

 

  کردن؟ حقمون در که های   بدی همه وجود با -

 

دالرا شانه باال انداخت و کیم از نوشابه را رس کشید تا 

 خشیک گلویش رفع شود.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 خوب زخما اون شهیم باعث بهشون نسبت ام تنفر -

ان بدی اون بشه؟   بشه؟ جی 

 

 ....دالرا راحته ازش زدن حرف -
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ای از استیک را جدا کرد و قبل از آنکه آن محسن تیکه

 را در دهانش بگذارد ادامه داد: 

 

 وقتش به !راحته که دادنه شعار و زدن حرف فقط -

 بخوایم که اونیم از تر رحمی   و تردل سنگ آدما ما

 وقتش به بدیم، اهمیت ایدیگه کس به خودمون جز



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ین انتقام یت نمای عاقالنه احمقیت ترین شیر  بش 

  !برامونه

 

 نگاه دالرا موشکافانه و متفکرانه به محسن بود... 

 

 کرد.... زد...عجیب رفتار یمعجیب حرف یم

 

 باالخره او موافق تنفر بود یا نه؟! 

 

 گ گفت: گن

 

  ....نداری قبولش خودتم پس -

 

 محسن بیخیال شانه باال انداخت... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !کشید دست ازش هم شهنیم ویل -

 

 دالرا ی  مقدمه لب زد: 

  

 حاال نوبت سوال منه...  -

 

 ای کرد و آرام محسن از این حرکتش تک خنده

 چشم هایش را برای تایید باز و بسته کرد... 

 

س -   !بی 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ش را کیم عقب کشید، یک پایش را روی دالرا خود

دیگری انداخت و نگاه مستقیمش را از صورت سه تیغ 

 نقص محسن برنداشت! و ی  

 

یم کننده قانع جواب یه اینبار اما تکراریه سوالم -

  ...خوام

 

 محسن ساکت ماند تا دالرا ادامه دهد... 

 

 چرا...بهیر  موقعیتای با بازیگر همه این من؟ چرا -

 !من؟
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 محسن خونشد پاسخ داد: 

 

  !استعدادی با تو -

 

 دالرا پوزخند زد... 

 

  ...هستر   هم بقیه -

 

 محسن نگاه دزدید... 

 

  ...داری خوی   چهره -

 

 دالرا محکم تر جواب داد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  !داره زیبای   یجوری کس هر -

 

 محسن رس بلند کرد و در چشم های دالرا زل زد... 

 

  !چشیم تو و برگشتر  تازه تو -

 

 زده 
 
با سکوت و شوکه شدن دالرا تازه فهمید چه حرف

است....خواست درستش کند که دالرا دستش را باال 

 آورد 

 

  !توجه؟ مرکز خوبیم؟ پول کیسه -

 

 با تاسف رس تکان داد.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  !نبود این منظورم -

 

این بار تن صدای دالرا کیم عصت  بود وقتر سوالش را 

 ار کرد.... تکر 

 

  من؟ چرا پس -

 

ون فرستاد و دست در  محسن کالفه نفسش را بیر

 موهایش فرو کرد.... 

 

  ....دونمنیم -

 

دالرا از شدت واکنش ناگهای  او از جا پرید و سکوت 

 سنگیت  بتر  هر دو به جریان افتاد... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

محسن از رس میر  بلند شد و به سمت پنجره رستارسی 

 حنش را آرام کند: سالن رفت، سیع کرد ل

 

 در رس ازش خودمم چون تو چرا بگم تونمنیم -

 دائم که خاصه انقدر وجودت توی یح   اینکه !نمیارم

  ...کشهیم سمتت به منو

 

نگاهش را از تهران زیر پایش گرفت و به سمت دالرا 

 برگشت... 

 

 فقط همیشه برای قلبت دونمیم اینکه وجود با حتر  -

 !نفره یه به متعلق

 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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 بزند، یمدالرا یم
 
خواست تا جلوی خواست حرف

د اما آنقدر بهت زده بود که  وی محسن را بگیر پیش 

 خوردند... صدا از هم تکان یمتنها لب هایش ی  

 

محسن با یک دست کتش را کنار زد و رس میر  

 برگشت... 

 

  !نیست دروغ جای االن بازیگر خانم نکن انکارش -

 

  پایتر  انداخت و بریده بریده جواب داد: دالرا رس 

 

  ...شده تموم چیر  ...همه -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ....منطفر  چهارتای دوتا دو یه با -

 

 دستش را باال گرفت و به سمت رسش برد... 

 

  !آره اینجا  -

 

و دست دیگر را به طرف قلبش گرفت و در همان حال 

 لب زد: 

 

  !نه...اینجا اما -

 

 بازد: دالرا سیع کرد میدان را ن

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  !دهیم دستور بهش مغز که کنهیم رو کاری قلب -

 

 محسن با لبخند تلچ  رستکان داد... 

 

  ....کشهیم درد اما -

 

کم کم اخم هایش در هم رفت، انگار که گفتر  جمالت 

 بست... برایش سنگتر  بود و راه نفس کشیدنش را یم

 

هیم شه،یم مچاله کشه،یم زجر -  از تلنگر یه با و میر

 شهیم دوباره تپیدن به مجبور منطق و عقل سمت

  باید چون
 
  !کنه زندگ

 

 ی  رحمانه تر رو به دالرا لب زد: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  آره؟ سخته رهام نبودن -

 

دالرا تالش کرد تا مانع تشکیل حلقه اشک در چشم 

هایش شود...و این کار را به وسیله فرو کردن ناخن 

 هایش در کف دستانش کرد.... 

 

ی محسن چه یم خواست؟ دنبال یادآوری چه چیر 

 زد؟برایش بود؟! اصال چرا اینگونه حرف یم

 

ی  این حرف ها رنگ و بوی درد داشت...او از چه چیر 

 کشید؟زجر یم
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 ابرو در هم کشید و شایک پرسید: 

 

 یم یح   تو -
 
  از دوی

 
  !من؟ زندگ

 

و همه -   !چیر 

 

؟ یعت   -   یح 

 

 با ازدواج قدیم یه تو پیش سال شش حدود اینکه -

 !...رفتر  و کردی خراب رو چیر   همه دادخواه رهام

 

شد، یخ زد، مات شد انگار که خون در بدنش پمپاژ نیم

 و تنها رسش را به دو طرف تکان داد... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 دانست؟ این مرد چرا همه چیر  را یم

 

  هرگ ندونه؟ که کیه نکن، نگاه تعجب با -
 
نیم حرف

 که هم عادی مردم نیاره، روتون به خوادیم فقط زنه

  !تکذیبشون یا شایعه پخش یا دستر   دو همیشه

 

 نگرای  دالرا را که دید برای آرام کردنش ادامه داد: 

 

 کش به نباش نگران دوران، اون از گذرهیم خییل -

ی   ...گمنیم چیر 

 

اش در هم دالرا دست به سینه عقب نشست و قیافه

ای به این غذا خواست ذرهنیم شد...دیگر حتر دلش

 لب بزند و تماما اشتهایش کور شده بود... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 رعایت ادب را کنار گذاشت و رک گفت: 

 

  !کشیدییم رسک شخصیم مسائل تو نباید -

 

 اما محسن انگار برای این کارش متاسف نبود... 

 

اده ذات کنجکاوی اما درسته -   !آدمیر 

 

ف محسن را به اینبار دیگر جا نخورد در عوض حر 

 خودش برگرداند... 

 

  درسته؟ کنم کنجکاوی تونمیم منم پس -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 محسن آرام خندید و جواب داد: 

 

 یم که البته -
 
 !منه نوبت االن اما توی

 

هریح  که میخواستم تو رو به دست بیارمت 

 �💔🕺�نشد... 

#music_time🥺 
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تظر سوال دالرا پر حرص دست به سینه نشست و من

 محسن شد.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

فهمید چرا باید برای محسن انقدر سوایل که نیم

هیجان انگیر  باشد که انقدر به دنبال فهمیدنش است 

مستقیم اشاره  و هر از گایه به آن مستقیم و غیر

 کند....! یم

 

  نرسید؟ انجام رس به رهام با رابطت چرا -

 

ش کیم از نوشابه را خورد و دومتر  سوال را پشت بند

 تکرار کرد.... 

 

 رفتر  تو و خورد بهم عروسیتون که دونمیم یعت   -

  !دیگه داره چرا یه حتما خب ویل خارج

 

ی زد و چشم هایش را به باال  دالرا لبخند تمسخر آمیر 

 چرخاند.... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  شخصیه؟ خییل سوالت کت  نیم فکر -

 

 محسن بیخیال ادامه داد: 

 

  نبودیم؟ دوست مگه -

 

 درهم پیچید  اخم های دالرا 

 

  کردم؟ قبول رو دوستیت درخواست مگه -

 

؟یم رد رو تابلو یعت   -  کردنش قبول با کردم فکر کت 

  !دوستیم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دالرا شوکه شده دست روی میر  گذاشت و بلند 

 شد.... 

 

ی  -
 کردی فکر خری؟یم تابلو یه با داری رو من با دوستر

 !همینقدره؟ من ارزش
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اش به رسعت رسش را به یمان از گفتهمحسن پش

معنای نف  تکان داد و بلند شد و رو به روی دالرا 

 ایستاد.... 

 

  ....نبود این منظورم نه نه -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 صدای دالرا اوج گرفت: 

 

  !بود؟ یح   پس -

 

  آقا؟ اومده پیش مشکیل -

 

محسن نگایه به پشت رسش کرد و با دست به 

 پیشخدمت اشاره کرد که برود.... 

 

 زیر لب دالرا را مخاطب قرار داد: 

 

  بزنیم؟ حرف که بشیت    و بایس   آروم شهیم -

 

 و بعد با دست به صندیل اشاره کرد.... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

دالرا برای اینکه آبرو ریزی نشود با چند نفس سیع کرد 

 به اعصابش مسلط شود و رس صندیل نشست... 

 

ی بگوید گفت:   قبل از اینکه محسن چیر 

 

،نیم امبر  رو تابلو -  قبل عتر   هم بعد به االن از فرستر

  ...نکن باز حساب رفاقتم رو همکاریم،

 

 محسن تسلیم دست باال گرفت... 

 

  میخوام معدرت کردم، روی زیاده قبول خب خییل -

 

 دالرا پوزخند زد... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  شه؟یم حل خوایه معذرت با کنیدیم فکر همتون -

 

ی که به زبان آورد از جایش  این را گفت و با شب بخیر

 بلند شد..... 
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یمیم بره فالی   روز یه اگه کردیمیم فکر همیشه -  میر

یمنیم ما !نمردیم و رفت فالی   ویل   دیگه ویل میر
 
 زندگ

  یعت  ...کنیمنیم هم
 
 بود وقتر  ویل کنیمایم زندگ

  تر قشنگ
 
 ....کردیمیم زندگ

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

داشتر آره؟ وقتر این حسیه که بعد از ترک کردن رهام 

 که باید باشه نیست همتر  یم
 
 شه؟ اوی

 

صحبت های محسن باعث شد رس جایش متوقف 

 شود و بخواهد راه رفته را به عقب برگردد.... 

 

 متعجب نگاهش کرد و محسن ادامه داد.... 

 

 رو گفتر   بابا رفتم؟یم راه بود، سالم چند دونمنیم -

 یادم هیچ  ....نه یا مبود بلد رو رنگا ؟ بودم گرفته یاد

 قاب یه دیدم اومدم خودم به وقتر  یادمه فقط نیست،

 اسم به عکس قاب یه طاقچست، کنج همیشه عکس

  ....مشیک ربان با پدر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

اش را با زبان تر کرد و رس دالرا لب های خشک شده

 جایش نشست.... 

 

  ...متاسفم دونستمنیم من...من -

 

ی همدردی بیشیر محسن که رستکان داد، دالرا برا

 ادامه داد: 

 

 چند دادم دست از تصادف تو رو مادرم و پدر منم -

  ....پیش سال

 

محسن رس باال گرفت و به چهره درهم و کالفه دالرا 

 نگاه کرد، به چشم های غمگینش... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دستر روی صورتش کشید، انگار که با اینکار بتواند 

 
 
لوی اش را از جسخت ترین و تلخ ترین صحنه زندگ

 چشم کنار بزند! 
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 با این حال بریده بریده به زبان آورد.... 

 

  ....مرد مامانم که بود سالم شش ، پنج -

 

دالرا نچ  گفت و رسش را روی میر  گذاشت تا قیافه 

محسن را نبیند، نه چشم های غمناکش و نه فیک که 

ل بغضش سفت و سخت شده بود...   برای کنیر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 برادر خواهر، پدر، مادر، بود، چیر   همه برام ممامان -

 یم ویل داشتم رو اون فقط
 
 ماجرا تلخ قسمت دوی

  کجاست؟

 

 منتظر جواب دالرا ماند......دالرا به ناچاری پرسید: 

 

  کجاست؟ -

 

 دستر به چشم هایش کشید و جواب داد: 

 

 که کنه پیدا وقتر  رو مادرش ساله پنج بچه یه اینکه -

 بازه، آب خیسه، لباساش نشسته، ومحم وان توی

 بریده دستاش مچ و گرفته جارو همه خون

  ....شدست

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

نفس در سینه دالرا حبس شد و ذهنش به شش سال 

 پیش شبیخون زد... 

 

تصویری از خودش درست در این موقعیت، چشم 

رفت و در لحظه آخر اگر های  که رو به خامویس  یم

ون در کنار مادر رسید شاید او هم اکنرهام رس نیم

 محسن بود... 

 

 لرزان گفت: 

 

  کرد؟ رو اینکار چرا...مادرت..ماد -

 

 محسن ی  صدا تنها دالرا را نگاه کرد... 

 

 لحظایر بعد رسش را تکان داد و گفت: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 برای کنم فکر بریم، بخور رو شامت کن ولش -

 ....حرفامون بود زیادی امشب
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 به غدا نگاه کرد... اشتها دالرا ی  

 

  ...سخته بزنه حرف درداش از آدم اینکه آره -

 

  ...باشه نداشته شنوا گوش وقتر  بخصوص -

 

 حرف محسن را تکمیل کرد: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ...خودت تو بریزی رو دردات باید اونوقت -

 

ه   زد و به چشم های دالرا خیر
محسن لبخند تلچ 

 شد... 

 

  دوستیم؟ -

 

  دالرا شانه باال انداخت

 

  احتماال -

 

محسن از این حرکتش خندید و بعد از کیم سکوت 

 دستانش را به هم کوباند... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ای از این حرکتش دالرا با خنده از جا پرید و چشم غره

 رفت.... 

 

  !ترسیدم -

 

 چیه نظرت باشه، خوردی   دیگه غذا این نکنم فکر -

  بریم؟

 

 دالرا با کمال میل از جایش بلند شد 

 

  !موافقم -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ماشتر  دوباره جلوی ورودی اصیل قرار گرفته بود، 

محسن سوئیچ را از نگهبان گرفت و هر دو سوار 

 شدند.... 
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ی    هر دو در سکوت و غرق در افکار خود سی 
دقایفر

کردند تا اینکه با لب باز کردن محسن دالرا نگاهش را 

 از شیشه گرفت و به سمت او برگشت... 

 

ی -   خونه؟ میر

 

  آره -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  ...بده آدرس پس -

 

بعد از گفتر  آدرس محسن دستش را به سمت سیستم 

 پخش برد و آن را روشن کرد.... 

 

 وقتر از این دنیا پری غم میشینه توی چشام.... 

 

 عاشق عاشفر میش  حتر اگه دلت نخواد.... 

 

کرد؟ همه ذهنش به ساعایر قبل رفت...داشت چه یم

 گفت؟ یمچیر  را برای رهام 

 

او یکبار رهام را با رفتنش نابود کرده بود حال باید طعم 

 داد؟! تلخ این حقیقت را به او هم نشان یم



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

شنیدن نحوه مرگ مادر محسن ذهنش را حسای  درگیر  

اراده به سوی کرده بود یا بهیر بگوییم ذهنش را ی  

 کشاند.... تارییک و تنهای  یم

 

خواست بگوید او زد؟ یمچرا محسن این حرف ها را به 

 هردویمان شبیه به همیم؟ 

 

که عزیز از دست دادیم؟ که در خود گم شدیم؟ که 

تنها لبخند زدن را یاد گرفتیم تا ترک هایمان را پنهان  

 کنیم؟! 

 

نه به آن دل بردن نه به این دل کندن جان به جانم  

 کردی عشق..... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

فتر زود غصه دارم   کردی کاش دلم رایص  بود کاش نمیر

 عشق..... 
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ا - ی همچتر   واقعا....آی   جنون گفتر   دکیر  چیر 

  !هست؟

 

با شنیدن صدای محسن به خودش آمد، بازوهایش را 

 بغل گرفت و رس تکان داد.... 

 

 که بوده، زیاد خییل داشته که دردی اون یعت   این -

 حارص  ....بگذره هم سالش پنج بچه از شده حارص  

  ....بگذره بودنش زنده از شده



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 
 
 ممنوع، دیوانیک

 
دگر بعد تو عاشفر ممنوع، زندگ

 ممنوع است..... 

 

دگر بعد تو حال خوش ممنوع، فال خوش، ممنوع 

 ممنوع است...... 
 

 دلدادگ

 

 آب دهانش را قورت داد و گفت: 

 

  چه مادرت مرگ از بعد -
ر
  افتاد؟ برات اتفاف

 

 که بود کش تنها اون کرد، بزرگ رو من مادربزرگم -

  ....دادم دستش از که وقتر  تا بود مونده برام

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 دالرا لب گزید: 

 

 ...متاسفم -

  

 من نظرشون از دالرا، کت   نیم فکر تو عتر   همه ویل -

یم رو اریر  فقط اونا...دردمی   و مرفه و پولدار آدم یه

 بچه یه شکستر   اونا....رسیده بهم پدرم از که بیت   

 رو کردن اعتماد که آدیم یه....فهمننیم رو کوچیک

  !برده یادش از

 

 دالرا کنجکاوانه پرسید 

 

  !اعتماد؟ -

 

 و جواب محسن تنها یک پوزخند و سکوت شد..... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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ود زود، من پر از  عشق اگر بود چه کم بود، رفتت  میر

 ام با خودم چشم تو باورم بود..... خاطرم مانده

 

، بد گفتم این جان و این م ن، گفتر شد وقت رفتر 

 .....  شدی با دلم غرق این فاصلم خسته از دل شکستر 

 

 که محسن زد برایش دست تکان داد و به داخل 
ر
با بوف

 خانه رفت.... 

  

لش نگایه به ساعت کرد  با توقف آسانسور جلوی می  

 و پیاده شد.... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

داد دریا هنوز از  سکوت پیچیده در راهرو نشان یم

است و این به آن معنا بود که رهام و  گالری برنگشته

 چرخند...! شیدا هم هنوز باهم آنجا یم

 

دستانش مشت شد و جلوتر رفت اما ناگهان نگاهش 

 روی تابلوی بسته بندی شده کنج دیوار نشست... 

 

 آرام خندید و جلو رفت.... 

 

 من از بعد....فرستاده هم رسعتر  چه با دیوونه -

  !پرسیدیم آدرس

 

 ای روی آن افتاد و برش داشت... به برگهچشمش 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 بد اما زیبا و استعداد با استار سوپر به تقدیم "

 ازش اینکه خاطر به نه کن قبولش لطفا !اخالقمون

 به بلکه موفقیت، کادوی عنوان به  یا اومد خوشت

  "!نه؟ دیگه، دوستیم راستر  جدیدمون، دوستر  خاطر

 

ی یادداشت نگاه دالرا به شکلک های خنده دار انتها

انداخت و لبخندی زد، یادداشت را درون کیفش  

 گذاشت... 

 

داد  یادداشتر که انگار درست بوی همان عطری را یم

 که در ماشتر  پیدا کرده بود..... 

 

 
 
 ممنوع، دیوانیک

 
دگر بعد تو عاشفر ممنوع، زندگ

 ممنوع است..... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دگر بعد تو حال خوش ممنوع، فال خوش ممنوع، 

 
 

 ممنوع است.....  دلدادگ
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به آخرین سیگار و رسیح  زبانه کشش در میان تارییک 

ه شد....   اتاق خیر

 

هر زمان دیگری  تیک تاک عقربه های ساعت بیشیر از 

خیایل تنها به تاج رسید و او در خیال و ی  به گوش یم

تخت تکیه داده بود، با همان لباس های  که از 

 جشنواره به تن داشت.... 

 

 دومتر  موفقیت متوایل در یک سال! شاهکار بود! 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ی  هی 
 
چرخید برخالف اش حسای  بر وفق مراد یمزندگ

 آنچه که در واقعیت بود.... 

 

شد، نگاه نه امشب از جلوی چشمش پاک نیمصح

اشیک دالرا، وقتر که دست هایش را برای در آغوش  

 کشیدنش باال آورد، وقتر لب باز کرد تا حرف بزند... 

 

چشمانش را محکم روی هم فشار داد و سیگار را در  

کف دستش خاموش کرد، نفس هایش به شماره 

ش و درد افتاده بود نه از سوزش و درد دستش، از سوز 

 روح و روانش، قلبش، وجودش.... 

 

 

 ....  نوشتم رو برگای خیس آی 

 ....  من دوست دارم خدای 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 چشم انتظارم میدونم چشم به رایه... 

 

 

بارها از وقتر که به خانه رسیده بود شیدا را لعنت  

آمد دالرا همه چیر  را ای دیر تر یمکرده بود، اگر ثانیه

 گفت...! یم

 

گفت و او دست شد، یمتمام یمگفت و ماجرا یم

 کشید از..... یم

 

 

اری... تو روستای دلم تو تک ساقه  ی این شالیر 

 خی  از حال من من واسه تو بیدار و تو ی  

اری....   رس رو بالشتت میر 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 مییل میکاری..... چرا توی دلم بذر ی  

 

 

به سمت رسویس بهداشتر رفت و دستش را زیر آب  

 گرفت.... 

 

تش را پر آب کرد و روی صورتش ریخت تا چند بار مش

 آرام شود.... 

 

ه شد...   به تصویر خودش در آینه خیر
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

حق با رامتر  بود سخت بود، سخت بود و دیگر 

 توانست اینگونه ادامه دهد... نیم

 

زد یا اینبار سوخت و دم نیمدو راه بیشیر نداشت یا یم

 کشید... ت یمکرد...اینبار او دساو رها یم

 

 

 کنیم نکردیم.... 
 

 حیف میتونستیم زندگ

 جا اینکه دور بزنیم همو دور هم بگردیم.... 

 حیف رفتر و من توی این شهر شلوغ تنها میمونم.... 

 رفتر و با رفتنت خورد شدم شکست وجودم.... 

 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دیگر طاقت نیاورد و همراه با فریادی که زد مشتش در 

 شد....  آینه فرود آمد و هزار تکه

 

اهمیت به خون راه گرفته از روی دستش و موهای   ی  

کرد عقب عقب آمد و به دیوار که از آن آب چکه یم

 تکیه زد... 

 

ی از درون  پاهایش تحمل وزنش را نداشتند، چیر 

 بلعید.... جانش را یم

 

دالرا رفت.... با محسن رفت، یعت  چه گفتند؟ اصال 

ا دائما اینگونه چرا امشب اینگونه شد؟ اصال چر 

 شد...؟! یم

 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 یه جوری کشتنم هر روز دنبال قصاصم من.... 

 اینا بستر  رس پوچیم دوست دارن ببازم من..... 

 آره خنده داره حالم اراجیف میگم و خوبم.... 

 اصال باشه قبول تو خوب، من از انسانیت دورم.... 

 

 

سخت بود.....حتر  از دست رفتر  و از دست دادن

کرد باال های  که هرچقدر تقال یمنفس تر از سخت

 آمد...! نیم

 

حیف بود....حیف بود که دیگر باهم نبودند، تنها 

 دانستند... کرد همه یمخودش این فکر را نیم

 

 اما امان از کم گذاشتر  ها و کم بودن ها...! 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 امان از دوری ها و فرار کردن ها....! 

شان امان از دست مشت شده رسنوشت که دور گلوی

 بست به خفه کردنشان...! پیچیده بود و کمر همت یم

 

 

 کنیم نکردیم.... 
 

 حیف میتونستیم زندگ

 جا اینکه دور بزنیم همو دور هم بگردیم..... 

 حیف رفتر و من توی این شهر شلوغ تنها میمونم.... 

 رفتر و با رفتنت خورد شدم شکست وجودم.... 
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ی پایتر  افتاد و بار دیگر به چشم هایش از نا امیددست

اش که در ترک های آینه دو دو های به خون نشسته

ه شد.... یم  زدند خیر

 

 چشم هایش را بست و غرق سال ها پیش شد..... 

 

 هایش چشم روی پشت از دالرا کوچک های دست "

 ...نشست

 

  !کیه؟ بزن حدس -

 

 ای متفکر به خود گرفت و جواب داد: به شویح  چهره

 

  !عماد؟ اووم -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 اش کوبید... دالرا بلند خندید و مشتر بر شانه

  

 بدجنس نشو...  -

 

تا خواست برود رهام دستش را کشید و هر دو از روی 

 نیمکت روی چمن های محوطه دانشگاه پرت شدند... 

 

 دالرا هیت  کشید و رسی    ع خود را جمع و جور کرد

  

 ..! شیم، نکن. االن حراست میاد بدبخت یم -

 

اش هر دو دست دالرا را  توجه به نگرای  رهام ی  

 گرفت... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 گ فهممیم که میاد صدات وقتر  عروسک آخه -

  !هستر 

 

انه پرسید:   دالرا با شیطنت و مچ گیر

 

  !فهمیدی؟نیم زدم،نیم حرف اگه یعت   -

 

 تو رو عطرشون و نشناخت رو دستا این شهیم مگه -

  !نداشت؟ نگه ذهن

 

ک گفت و بوسهاین را   ای روی دست های دخیر

 نشاند...."

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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با بلند شدن صدای زنگ خانه از جا پرید و هوشیار 

 شد... 

 

تلفن همراهش را از جیب خارج کرد و نگایه به صفحه  

 داد... گویس  انداخت که یک و نیم شب را نشان یم

 

آمد که برای این ساعت مهمان دعوت کرده یادش نیم

 اشد! ب

 

از جا بلند شد، چندین برگ دستمال کاغذی را دور 

 دستش پیچید و از آنجا خارج شد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

پس از روشن کردن چراغ ها با دو دستش شقیقه 

د تا دو بیت    اش رفع شود... هایش را فش 

 

تصویر درون آیفون تصویری، بیشیر از اینکه متعجبش  

 اش کرد.... کند عصت  

 

 را برداشت و توپید:  قبل باز کردن در گویس  

 

یم خی   زودتر خودت از مردییم تو؟ بودی کجا -

  !دادی؟

 

 رامتر  بیخیال در صفحه شکلک درآورد... 

 

 بپوش هم حسای   درست لباس رو، در این بزن -

  ...داریم مهمون



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

د...   رهام شوکه شده تنها کلید را فش 

 

مهمان؟ یک ماه گم و گور شده بود که حاال با مهمان 

 برگردد؟! 

 

ورودی خانه را نیر  باز گذاشت و منتظر آمدن رامتر  

 شد.... 

 

صدای چرخ های چمدان ها واضح تر از قدم هایشان 

 بود... 

 

اولتر  تصویری که جلوی در دید خود رامتر  بود با آن  

کاله کپ بزرگ و زنجیر فلزی در گردنش که او را شبیه 

 به رپر های آمریکای  کرده بود...! 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

اراده خندید و رس تاسف تکان که عصت  بود ی  با آن

 داد.... 

 

ی وقت هر -   یه میر
 
ی فاز باید طرف   !برگردی؟ و بگیر

 

رامتر  با نیش باز شانه باال انداخت و برای در آغوش  

ای عقب  کشیدن رهام جلو رفت اما او خود را لحظه

 کشید... 

 

  !امحریص دستت از بدون ویل کنمیم بغلت -

 

م هایش را مظلوم کرد و با اینکار باعث خنده رامتر  چش

 بیشیر رهام شد.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 ای که طعم زهرمارش به وضوح معلوم بود... خنده
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 کوتاه و مردانه همدیگر را در آغوش کشیدند.... 

 

رامتر  با شویح  به رس شانه رهام زد و با نگاه به لباس 

 هایش گفت: 

 

 لباس بری که نه پوشب حسای   درست لباس گفتم -

 شلوار و کت شب یک ساعت !بیای بپویس   دومادی

  تنت؟ توی گهیم یح  

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

رهام دستر بر موهای خیسش کشید و آن ها را به 

 عقب راند... 

 

  ...مفصله ماجراش -

 

نگاه رامتر  تازه روی دست مشت شده و دستمال 

 خوی  پیچیده دورش افتاد. 

 

 لحنش نگران شد: 

 

 شهنیم مجنون؟ آقای خودت با ازب کردی کار یح   -

  ....گذاشتا تنها رو شما

 

 رهام داخل خانه برگشت و خودش را کنار کشید 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ی خوبه -   یکم نیست، چیر 
 
  ...کردم دیوونیک

 

اما رامتر  نگذاشت عقب تر برود و دستش را گرفت؛ 

 نگایه به زخم انداخت و ابروهایش در هم رفت... 

 

  !الزمه بخیه یکمه؟ این -

 

 هام رس تکان داد... ر 

 

  بیخیال شهیم خوب -

 

رامتر  او را به داخل خانه کشاند و در حایل که دور و بر 

 کرد پرسید: راه نگاه یم



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

؟یم کجا رو اولیت های کمک جعبه -   ذاشتر

 

 رهام با تمسخر جواب داد: 

 

؟ یاد پزشیک های فوریت حاال تا گ از -  گرفتر

  

 ش را خاراند... رامتر  نیشش را باز کرد و رس 

 

  !ماهریه پرستار ناسالمتر  تونه،یم شای ویل نه منکه -

 

 این را گفت و به طرف در بشکت  زد... 

 

 - Shay come here baby ( عزیزم اینجا بیا شای)



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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ه دخیر قد بلند  نگاه رهام به سمت چپ برگشت و خیر

شال را و مو بلوندی شد که ناشیانه سیع کرده بود 

 روی موهایش نگه دارد اما موفق نبود... 

 

کرد عکس این دخیر را قبال دیده بود، اگر اشتباه نیم

 نامش شایلتر  بود... 

 

 به طرف رامتر  برگشت و گفت: 

 

  آوردی؟ خودت با رو خواهرت -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ی بگوید با لحن بامزه ای  شایلتر  قبل از اینکه رامتر  چیر 

شد فهمید و یم که کامال لهجه در آن مشهود بود 

 فاریس را دست و پا شکسته بلد است جواب داد: 

 

  !اسمت؟ بود همتر  ...رهام سالم -

 

 رهام لبخندی زد و رس تکان داد: 

 

  !تو بیا اومدی خوش اسمم، همینه آره -

 

ی چمدان را کشید و داخل شایلتر  رس تکان داد و دسته

 شد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ه بود از  رامتر  با جعبه کمک های اولیه که موفق شد

کابینت پیدا کند جلوی شایلتر  رفت و بعد از بستر  در 

 ورودی گفت: 

 

- He needs your help shay, please take a 

look on his hand, i think you should do 

some sutur 

 

 بنداز دستش به نگاه یه شای، داره نیاز کمکت به اون)

ه کنم فکر   (بزی   بخیه تا چند بهیر

 

 کاوانه پرسید: رهام کنج

 

  بزنه؟ حرف تونهنیم فاریس کال -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

باز هم شایلتر  در جواب دادن پیش قدم شد در حایل  

 که مخاطبش هر دوی آن ها بود: 

 

 ....فقط گفت یح   شما فهمید تونست کامل من -

you know its a little hard to speak in 

persian  

 

 ...وی  دیم فقط گتر  یم یح   شما  فهممیم کامال من)

 (بزنم حرف فاریس بخوام که سخته یکم
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 رهام ناخودآگاه به قیافه در هم شایلتر  خندید... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 یم فهمیدم اوگ -
 
  !گیمیم یح   بفهیم توی

 

شایلتر  چپ چپ نگاه کرد و جعبه را از دست رامتر   

 کشید و به او گفت: 

 

 رفح که گرفت یاد کم کم نکن، خنده بهم هم انکد -

  !زد

 

میم یاد کم کم نخند، بهم هم انقدر)  حرف که گیر

  (بزنم

 

با این حرف شلیک خنده رامتر  به هوا رفت و شایلتر  

به  ای به رامتر  زد... از حرص پایش را باال آورد و رص 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

وقتر قیافه رامتر  در هم جمع شد با تنه از کنار او  

گذشت و با چشم برای رهام خط و نشان کشید که 

 اش شود... ند مانع خندهسیع ک

 

سپس جلوتر و رفت دست رهام را گرفت تا نگاه بکند و 

 در همان حال غرغر کنان گفت: 

 

 !داشت هم من داشت برادر ملت -

 

  (!دارم منم دارن برادر ملت)

 

 از آب 
 
شایلتر  به رهام اشاره کرد بنشیند و بعد با ظرف

 برگشت و جعبه را باز کرد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

رفت و به چشم های خندان رامتر  نگاه  رهام رس باال گ

 کرد و لبخندی زد... 

 

 
 
اش تاثیر گذار بود، چقدر حضور این دوست در زندگ

همتر  چند دقیقه به کل حواسش را از روز مضخرف 

 امروز پرت کرده بود.... 

 

نگایه به شایلتر  کرد که با دقت سیع در تمیر  کردن 

طرز از  پوست و زدن بخیه ها داشت، در دل بابت این

ان  منده شد و لب گزید؛ بعدا جی  استقبالش رس 

 کرد... یم

 

 

 کنیم نکردیم... 
 

 حیف میتونستیم زندگ

 جا اینکه دور بزنیم همو دور هم بگردیم.... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 حیف رفتر و من توی این شهر شلوغ تنها میمونم.... 

 رفتر و با رفتنت خورد شدم شکست وجودم.... 

 

؟ یا دوست رقیب،...شایلتر  )   ��یح 

 (�🨇�نظر فراموش نشه

 

 �🕺�رفتر و با رفتنت خورد شدم شکست وجودم... 

 #آهنگ_پارت

#music_time 
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ین  پاورچتر  پاورچتر  روی پنجه پا بلند شد و با کمیر

 صدا به سمت در رفت.... 

 

 زد.... هوا هنوز گرگ و میش بود و به تارییک یم

 

ه را پایتر  کشید اما از شا نس بدش در قفل بود دستگیر

و باز نشد؛ نگایه به دسته کلید آویزان شده روی 

 جاکلیدی انداخت و آن را برداشت.... 

 

نفسش را ناخودآگاه حبس کرد انگار که با اینکار صدای  

شود، کلید را یک دور در قفل چرخاند و ایجاد نیم

شانس آورد که تنها یک دور قفل شده بود و در باز 

 شد.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 
 
هایش را از روی جا کفش  برداشت و هنوز اولتر   کتای

 قدم را برنداشته بود که با صدای دالرا از جا پرید.... 

 

انه باشد خوابالو و    از آنکه مچ گیر
صدای دالرا بیشیر

ون  گیج بود، گرچه حق هم داشت، هفت صبح و بیر

؟! آن هم دریای  که نیم
توانست تا لنگ ظهر او را رفتر 

 ون بکشد؟! از تخت خواب بیر 

 

ی کجا -   !صبح؟ کله دریا میر

 

ای از قبل آماده کرده دریا که بهانه دست و پا شکسته

 بود... 

 

 ای به ست ورزیس  توی تنش کرد و لب زد: اشاره

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  !نیست؟ معلوم -

 

دالرا که قانع نشده بود یک تای ابرویش را باال 

 انداخت... 

 

  ...نیست روشن هوا هنوز ساعت؟ این توی آخه -

 

دریا شانه باال انداخت و نگایه به ساعت کرد تا زودتر 

برود و دالرا آنچه که نباید ببیند را نبیند یا بهیر 

 گفت آن شخص را نبیند...! یم

 

 دست پیش را گرفت که پس نیفتد... 

 

 درمیاری؟ منو آمد و رفت آمار حاال تا گ از دیل -

  بیداری؟ چرا صبح موقع این خودت اصال



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 ا گیج جواب داد: دالر 

 

 یم داری دیدم دستشوی   برم خواستم -
 
ون زی   ...بیر

 

 ربط جواب داد: دریا از حرصش خییل ی  

 

 شدی غیب محسن با دیشب چرا گفتر  من به مگه -

  !خوای؟یم جواب من از االن که

 

دالرا از صدای بلند دریا خواب از رسش پرید و با بهت 

 . دستش را تسلیم وار باال گرفت.. 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ی تسلیم، خب خییل -  ورزشت به برو !که نگفتم چیر 

  ...برس

 

رم" محکیم گفت و در را کوبید و خارج شد و دریا "یم

ت میان خانه تنها گذاشت...   دالرا را با همان حیر
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تا آسانسور باال بیاید دست و پا شکسته کتای  هایش را 

ین حد ممکن پایتر   اش را تا آخر به پا کرد و کاله هودی

 کشید.... 

 

جلوی در نگایه به پنجره خانه انداخت که مطمت   

 شود نگاه دالرا به دنبال او نیست... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

از کناره دیوار با تمام رسعت قدم هایش را برداشت تا 

به رس کوچه برسد؛ دست هایش را از شدت رسما در 

جیب هایش گذاشت و زیر لب هر که باعث و بای  این 

 بود را لعنت کرد! وضعیتش 

 

با رسیدن به ماشتر  مد نظرش در را با شتاب باز کرد و 

بعد از اینکه با اخم های در هم نشست محکم آن را 

 بست... 

 

 در همان حال و با جدیت گفت: 

 

ت سفر وقت -   !آقا حرص 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

قبل از اینکه نیش رامتر  باز شود به سمتش چرخید و 

 گرفت... اش را تهدید وار جلویش  انگشت اشاره

 

  !نکشتمت تا بیفت راه نگو، هیچ   فعال -

 

بارید یک رامتر  در حایل که از چشم هایش خنده یم

دستش را باال آورد و به حالت بستر  زیپ روی دهانش  

 کشید و سپس راه افتاد... 

 

ای نتوانست طاقت بیاورد و هیچ مقدمهدریا ناگهان ی  

 منفجر شد: 

 

؟ یعت   - ؟ یعت   واقعا یح   اونشب بعد یس  یم پا !!!یح 

ی؟ و ذارییم خی  ی   وحشتناک  نیم میر
 
 جور هزار گ



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 مگه الیل خب !میاد؟ آدم رس تو مختلف خیال و فکر

 !!پش؟

 

خوام رم آمریکا، اصال یمیه کلمه بگو دارم خیر رسم یم

برم به خانوادم رس بزنم، نه جواب زنگ میدی نه 

ه آمریکای  پیامک، تهش هم یه ایمیل دادی به رهام ک

 گردی؟!!! بریم

 

ای که قصد بیان  با آنکه ته دلش رایص  به جمله

رحیم آن را توی صورت کردنش را داشت نبود اما با ی  

 رامتر  کوبید... 

 

  !اینطوری هیچوقت برنگردی خوامیم خب -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

نگاه دریا روی رامتر  کشیده شد که چندین بار دستش 

بسته کردن انگشت  را روی هوا تکان داد و بعد با باز و 

هایش و تکان دادن آن ها اشکال عجیب و غریب در 

 آورد.... یم

 

 دریا با چشم های گشاد شده زیر لب زمزمه کرد: 

 

 غریب مملکت رفت روز دو مردم پش !هللا بسم -

 خل که شد یح   کردن جادوش و جمبل نیست معلوم

 !برگشت شد
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

کرد ر حایل که به دریا نگاه یمرامتر  ناگهان ترمز زد و د

 هر دو دستش در هوا به پیچ و تاب درآمد.... 

 

 دریا با ترس خود را عقب کشید و به در چسبید... 

 

  !شدی؟ جت   چرا خدا، خود یا -

 

رامتر  کالفه دست هایش را پایتر  آورد و باالخره لب باز  

 کرد: 

 

  !دیگه نزنم حرف گفتر  خودت بابا ای -

 

ی بود که دریا پیش چشمش  تعجب و خشم تنها چیر 

 دید! یم



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

تا پردازش کرد که رامتر  چه بر زبان آ رده است محکم 

اش کوبید و چشم غره با دو دست به تخت سینه

 سنگیت  رفت.... 

 

 پا و دست چرا !رفتارات این با ترسیدم نکبت گمشو -

  !ندازی؟یم

 

 رامتر  عتر  بچه ها دست در موهایش کشید.... 

 

  !دیگه اشارست انزب -

 

ن، رو اشارت زبان و خودت شور مرده -  شور مرده بی 

ن، رو برگشتنت و رفتر   اینطوری و خودت  مرده بی 

ن، رو گذاشتنت قرار تایم این شور  نبود؟ بهیر  جای بی 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ی کار  که نداشتر  رساغ چیتگر کنار دویدن جز بهیر

ون خونه از صبح هفت منو   !کشوندی؟ بیر

 

ده -
َ
 برقرار همیشه جسمانیست سالمت خوامیم ب

  !باشه؟

 

  !!!!هان؟ هان؟ ببینم؟ رو گ باید نباشه -

 

 رامتر  بدجنسانه چشمانش را ریز کرد و گفت: 

 

 تو انقدر چرا بگو، مستقیم شده تنگ برام دلت خب -

ی؟ حاشیه   !میر

 

دریا هیت  کشید و در حایل که هول کرده بود به 

 خودش اشاره کرد... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !بکنم غلط من من؟ من؟ -

 

 دادیم پیام کجام فهمید وفتر  از که بود گ پس عه -

  شب؟ هر

 

 دریا یک دستش را باال آورد و روی رس رامتر  کوبید... 

  

یس هم  -  و احوالی 
یعت  خاک تو رست که لیاقت نگرای 

 نداری، مرده شور.... 

 

 رامتر  با خنده به میان حرفش پرید: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ن یح   همه تو منو شور مرده !قبول خب خییل -  !بی 

  ...دریا خاله گرمت استقبال از مریس حال هر در

 

باز هم موفق شده بود حرص دریا را دربیاورد عتر  

 همیشه! 

 

 اش زد و اینبار جیغ کشید.... دریا محکم مشتر به شانه

 

 !خاله نگووو من به -
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 رامتر  تند تند رسش را به پایتر  تکان داد... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !خاله چشم -

 

ای کرد و دستش به سمت دریا عصت  دندان قروچه

ه در رفت که پیاده شود اما رامتر  در یک  دستگیر

حرکت دست دیگر دریا را کشید و او را به سمت خود 

برگرداند و از آنجای  که دریا انتظار این حرکت را 

نداشت تعادلش را از دست داد و در بغل رامتر  

 افتاد.... 

 

ت خود را کنار بکشد دست های رامتر  باال تا خواس

آمد و روی کمرش نشست و صدا و نفس های گرمش 

 زیر گوش دریا پیچید.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ی مخم رو همش اینکه با -  بهم کردنت اذیت و میر

 انقدر چرا دونمنیم ویل جون خاله دهیم حال خییل

 طبییع بود، شده تنگ زدناتم غر همتر   برای دلم

  !نه؟ نیست،

 

شوکه شده آب دهانش را قورت داد و سیع کرد دریا 

 خود را جمع و جور کند و به عقب بکشد.... 

 

که تضاد دلنشتر  این آغوش گرم و بوی عطر رسدی که 

پراند  پیچید و داشت هوش را از رسش یماش یمزیر بیت  

گرفتارش نکند، که نخواهد فکر کند چرا به یکباره 

 انقدر آرام و ساکت شده است....! 

 

به سختر خود را کنار کشید و مسیر حرف را به سمت 

 شویح  برد... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 جا مغزت هوای   چاله تو افتادین هواپیما تو احتماال -

  !شده جا به

 

ه به دریا نگاه کرد و سپس با لبخندی به  رامتر  کیم خیر

 سمت فرمان برگشت و بعد از استارت زدن گفت: 

 

  احتماال -

 

 ه تیپ دریا ادامه داد: و سپس با نگایه زیر چشیم ب

 

؟ مسابقه آماده پس -   !هستر

 

 و دریا با اطمینان رستکان داد: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 !کامال -

 

 

  345_پارت#

 

زد از پله ها پایتر  رفت و دریا درحایل که نفس نفس یم

 نزدیک میله های دریاچه نشست... 

 

نگاهش به الکپشت های  افتاد که آرام و آهسته از آب 

ون آمده و ر  وی دیواره دریاچه در حال حرکت بیر

 بودند... 

 

 به سختر کلمات را ادا کرد: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !قبول...بردی تو...باختم...خب....خییل -

 

وزمندانه رو به روی دریا ایستاد، خودش هم  رامتر  پیر

کشید و هنگام حرف زدن بخار از ییک در میان نفس یم

 شد.... دهانش خارج یم

 

طمون طبق...پس -   بزنیم؟ حرف...بگم من هریح  ...رس 

 

 دریا به ناچاری رستکان داد و نالید: 

 

ی هم آب بطری یه قبلش...اگه فقط -  بگیر

  !شهیم خوب..خییل

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

رامتر  به لپ های گل انداخته دریا نگاه کرد و با لبخند 

 رستکان داد... 

 

با رفتنش به سمت مغازه دریا صورتش را میان 

 .. اراده خندید. دستانش پنهان کرد و ی  

 

شد این وقت صبح که همه در خواب ناز باورش نیم

بودند، یک دور کامل دور دریاچه چیتگر را همراه رامتر  

دویده باشد و بدتر از آن رس آخر رایص  شده باشد که 

 تسلیم شود! 

 

این دیگر چه جورش بود؟ یاد حرف رامتر  در ماشتر  

 بود؟!! 
 
 افتاد؟ واقعا این ها نشانه دلتنیک

 

ش -   !جون خاله کت  یم سیر  کجاها...دیگه بگیر



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

با بلند شدن صدای رامتر  یر باال گرفت و نگایه به 

دستش انداخت که بطری آب را جلویش نگه داشته 

 بود! 

 

باز هم گفت خاله جون؟ برای افکارش در دل 

شود  خندید...کدام آدم ناقص العقیل دلتنگ کش یم

ردنش که مدام در حال رس به رس گذاشتر  و اذیت ک

 باشد؟! 

 

رامتر  رو به رویش نشست و خودش هم بطری آی  را 

 باز کرد و رس کشید.... 

 

 !چیه؟ برنامه خب -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 ��خب برنامه چیه قشنگا؟ حدیس ندارین؟
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دریا بطری آب را که دیگر به انتها رسیده بود کنار 

 ارتباط با پرسش رامتر  لب زد: دستش گذاشت و ی  

 

 نبود قرار زدمنیم زنگ بهت دیشب اگه...اگه -

  برگردی؟

 

رامتر  کیم شوکه شد اما خودش را از تک و تا 

 نینداخت... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 از جایش بلند شد و به کنار دریا آمد.... 

 

  ....گشتمبریم باید داشتیم هم با قراری یه ما -

 

دریا که به نرده ها تکیه داده بود دستش را دور زانو 

 ا روی آن قرار داد.... اش ر پیچید و چانه

 

با این کار کیم در خودش جمع شد تا از سوز رسمای  که 

ی کند...   در حال خودنمای  بود جلوگیر

 

 آرام پرسید: 

 

  !کردم؟نیم قبول اگه -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

رامتر  نگایه به دریای جمع شده در خود کرد و در یک 

 
 
ون کرد و به پشت دریا حرکت سوی تش را از تن بیر رس 

 انداخت... 

 

 دریا خودش را عقب کشید و رس تکان داد... 

 

  ...شهیم رسدت خودت خوبه خوادنیم -

 

رامتر  با خنده چشم هایش را چالند و در حایل که 

 
 
ت ورزیس  را روی شانه دریا یمسوی انداخت غر غر  رس 

 کنان گفت: 

 

ش -  فتر   خورییم رسما پسفردا نزن، حرف انقدر بگیر

  ....میاری ما برای رو فینش

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 دریا پشت چشیم نازک کرد و نرم خندید... 

 

 ....گشتمبریم بازم -
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 یکه خورده از جواب رامتر  ابرو باال انداخت... 

 

 شاید گفتر  پیاما اون تو که کردم فکر چرا؟ -

  ....برنگردی هیچوقت

 

  !دارم تموم نیمه کار یه کنم فکر خب -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  دریا با آگایه رستکان داد... 

 

  !رهام و دالرا مشکل کردن درست خب آره -

 

  نه -

 

لحن محکم رامتر  سبب شد تا صورتش را به سمت 

 رامتر  بچرخاند.... 

 

؟ پس...پس -   یح 

 

ه طویس های گربه  ای دریا شد... رامتر  خیر

 

  کردمیم خداحافظ   باید -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 ی   خب آره -
 
 تازه...بری خداحافظ   بدون بود انصاف

  ....شدی هم منرصف شاید

 

  ....شاید -

 

  دونست؟یم رهام -

 

  ....دونستنیم تو جز هیچکس -

 

 دریا شایک و رسزنشگر نگاهش کرد... 

 

 رو دادی که پیشنهادی که کردم بزرگ لطف یه پس -

، و کردم قبول  رو کلت دوستت قطعا وگرنه برگشتر



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

،یم خی  ی   داشتر  که کندیم  تا کنم فکر حتر  رفتر

  ....رساغت مدمیو  هم آمریکا

 

 باز هم قاطعانه جواب داد: 

 

  ...نبودن رهام و دالرا برگشتر   برای دلیلم گفتم -

 

 دریا کنجکاوانه لب زد: 

 

؟ فقط کنم بود؟باور یح   پس -   خداحافظ 

 

  ....نکن باور -

 

 کیم مکث کرد و ادامه داد: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 رو، حرفام ندارم باور خودمم دیگه چون نکن باور -

 اصال...خوامیم یح   واقعا دونمنیم ونچ....رو کارام

 یه و پدرم حرف به بزنم پا پشت باید چرا...کارم کجای

کت مستقل چرخوندن موقعیت  به و آمریکا تو رس 

 که حایل در بشینم، اینجا تو کنار صبح هفت جاش

 خودش توی هزار تو ذهنم و زنمیم نفس نفس دارم

ه   ....کنهیم تماشام بسته پا و دست و اسیر

 

ی بگوید اما موفق نیم شد، دریا لب باز کرد که چیر 

واقعیتش این بود هیچوقت منتظر این روی رامتر  

 نبود! 

 

شناخت نه این شخص  گو را یماو رامتر  شوخ و بذله

 گیج و بالتکلیف رو به رویش! 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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 تنها توانست یک جمله بگوید: 

 

  ...شهیم درست ویل...شده یح   دونمنیم -

 

ه نگاهش کرد:   رامتر  خیر

 

 هنوز !بشه درست بخواد که نکردم خرابش هنوز -

  ....که دونمنیم

 

 اینجا بهداشتر  رسویس دونیدیم آقا ببخشید -

 کجاست؟



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  

 که یم
 
خواست به زبان بیاورد را با نزدیک شدن حرف

 اش خورد... مردی غریبه و سوال کردن یکباره

 

..زود بود خییل ای بیندیشد.. و باعث شد لحظه

 زود.... 

 

از جا بلند شد و به مرد آدرس داد....قبل از اینکه به 

سمت دریا برگردد چندین بار نفس عمیق کشید و پلک 

 گشت! اش بریمهایش را بست...باید به پوسته قبیل

 

کف دو دستش را به هم کوباند و با چشمای  مشتاق به 

 عقب برگشت... 

 

  !اصیل مبحث رس بریم خب خییل -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ای مکث کرد و اش لحظهدریا متعجب از تغییر رویه

 بعد با تاسف خندید... 

 

  !امروز شدیا دیوونه -

 

 رامتر  با تاسف برای خودش رس تکان داد

  

 گمون کنم!   -

 

وع کجا از خب -  یه ما کنم فکر ضمن در کنیم؟ رس 

  ...داریم هم معکوس برنده برگ

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

منتظر ماند تا حرفش را  رامتر  رو به روی دریا زانو زد و 

 تکمیل کند... 

 

  ...ما مسیر  برخالف درست یعت   -

 

زند با زد دریا از چه کش حرف یمرامتر  که حدس یم

رضایت رستکان داد و زیر لب نام آن شخص را زمزمه  

 کرد.. 

 

  ...کیای   محسن -

 

 دریا در هوا بشکن زد... 

 

وع جوری چه رو کارمون حاال....دقیقا -   یم؟کن رس 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

رامتر  چشم هایش را ریز کرد و با شیطنت و همراه با 

 چشمک پرسید: 

 

از هوای و آب -   چطوریاست؟ سال موقع این شیر

 

 دریا از حرکاتش بلند خندید... 

 

  !عالیه ما برای -

 

  ...بعدی مقصد پس...حله -

 

 کف دستش را بلند کرد و رو به روی دریا گرفت... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ال آورد و با کوباندن آن به دریا نیر  کف دستش را با

 دست رامتر  موافقتش را اعالم کرد! 

 

از، بعدی مقصد -   شیر
 

 !من مهمون همیک
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 ...مت   یلدای شب تو آخ -

  

عماد با چشم غره به رامتر  نگاه کرد و در حایل که 

 داشت به او توپید: چمدان ها را از صندوق عقب بریم

 

  ...دیگه رفت رسمون بسه -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 رامتر  با نیش باز شانه باال انداخت... 

  

 تقصیر اینستاگرامه افتاده تو دهنم!  -

 

 ارغوان با نیمچه لبخندی اضافه کرد: 

 

 گوش ارزش بخون ازش دیگه جمله تا دو حداقل -

 همش کرده گیر  کاست نوار عتر   باشه، داشته کردن

  رو تیکه یه این
 
  !مییک

 

ان در حایل که دست شتوجه به بحث مسخرهدالرا ی  

هایش درون جیب پالتو بود و از رسما این پا و آن پا 

 کرد فریاد زد: یم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  !کردیم یخ بیا بدو دریا -

 

دریا هول و رساسیمه ماشتر  را قفل کرد و در حایل که 

گشت به دنبال دسته کلید درون جمعه بازار کیفش یم

 نفس نفس زنان گفت: 

 

  !اومدم اومدم، -

 

 وی قفل چرخاند و در باز شد... کلید را ت

 

ساعت نزدیک پنج بود و هوا داشت رو به تارییک 

 رفت... یم

 

برای همتر  ابتدا کلید برق را زد و سپس کنار رفت تا 

 بقیه وارد خانه شوند... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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ایط خانه بر وفق مرادش نبود غرید:   دالرا که انگار رس 

 

  !رسده که هم اینجا -

 

 مانده داخل شد و در را پشت  رهام با 
ر
وسایل های باف

 رسش بست... 

 

 به سمت دالرا چرخید و جواب داد: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 لباس هوا، این طبیعیه نبوده خونه ماه یه خدا بنده -

  ....ندازیمیم راه رو پکیج االن بپوشید گرم

 

رامتر  بار دیگر همان تیکه از آهنگ را زیر لب خواند و 

اض همه را به  همراه خود داشت...  اینبار اعیر

 

 دریا کوسن مبل را به سمتش پرتاب کرد: 

 

  !دیگه؟ یس   خفه لطفا شهیم -

 

 شایلتر  نرم خندید و با کنجکاوی پرسید: 

 

  هست؟ گ یلدا -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

با این حرف، دالرا آرام توی رسش زد و به سمت ییک از 

 مبل ها رفت....! 

 

از از دس ت در همتر  چند ساعت راه از تهران به شیر

 شایلتر  کالفه شده بود! 

 

تنها شانش که آورده بود این بود که شایلتر  به همراه 

رامتر  و رهام در یک ماشتر  بودند و مجبور نبود 

 جواب تمام سوال هایش را بدهد! 

 

البته اینکه در تمام مسیر ذهنش ی  آن ماشتر  مانده 

 تاثیر در اخم های االنش نبود.... بود ی  
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 بود که با زبان ی  
 
ی  از شایلتر  عصبای  خوب دلی 

 
زبای

کردن را بلد بود؟ از رهام که یک شبه با او رفیق گرمابه 

 و گلستان شده بود؟ 

 

از رامتر  که خواهرش را در این وضع با خود به ایران 

آورده بود یا از دریا که ترتیب این سفر مسخره را داده 

 بود؟! 

 

ودش....از خودی که شاید بیشیر از همه از خ

دانست حاال که تا اینجا آمده باید با واقعیت ها رو یم

 اش.... اش، خانوادهبه رو شود...با گذشته

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

توانست در کنار رهام باشد و اجازه از خودی که نه یم

 دیگر همچون پروانه دورش بچرخد و نه 
 
دهد زی

 توانست خودش را جای آن زن بنشاند! یم

 

 جواب خواهرش را داد: رامتر  با شویح  

 

 زنهیم رو مردم جیب میاد سال هر آذر امیس که ییک -

  !رهیم و

 

 عماد پفر زیر خنده زد و ارغوان شایک گفت: 

 

 آداب دادن یاد وضع چه این رامتر  ...نکنید مسخرش -

  !بچست؟ این به مملکتت رسوم و

 

 سپس رو به شایلتر  چرخید: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 نیم جدا تو -
 
  !چیه؟ نوروز عید یا یلدا شب دوی

 

 شایلتر  با گیچ  گفت: 

 

 عید )داشت کریسمس ما ویل دونست رو نوروز -

 کریسمس خودمون ما ویل چیه دونمیم رو نوروز

  (داریم

 

با این حرف دالرا و دریا نگایه به هم انداختند و دالرا با 

 پوزخند گفت: 

 

  !شما؟ بودی گ خارجیک اوه -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

خونه ون آمد و رو به جمع   رهام باالخره از آشی   بیر

 گفت: 

 

  چه بزنه حرف تونهنیم حتر  طفلک -
ر
 دارین توقعای

 ...هم شما
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بعد به دریا اشاره کرد که پکیج را روشن کرده 

است...دریا به رساغ رادیات ها را رفت و در حال روشن  

 کردنشان پرسید: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

اح اتاقا تو بذارین وسایالرو خواینیم -  کنید؟ تاسیر

 بخوابیم...شدیم خسته بودیم جاده تو وقته خییل

  !باشیم رسحال امشب واسه که یکم

 

ای که کشید مهر تایید بر حرف دریا عماد با خمیازه

 زد.... 

 

 شایلتر  ناامید و با لب های ورچیده به رهام نگاه کرد... 

 

 یح   یلدا شب بگو تو کرد، مسخره منو اینا رهام -

 بگو بهم تو کت   یم مسخره رو من اینا رهام)هست؟

  (چیه یلدا شب

 

 
 
اش دالرا پرحرص از جایش بلند شد...سیع کرد کالفیک

 روی لحنش تاثیر نگذارد... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ...گرفته درد رسم شب، تا یکم بخوابم رمیم من -

 

 دریا رو به رویش ایستاد: 

 

ی -   خوری؟نیم چیر 

 

  !نه -

 

ی از رس راه دالرا کنار دریا نگایه به رامتر  کرد و با ناچار 

 رفت... 

 

 دالرا به اتاق رفت و در را پشت رسش بست... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ون فوت کرد و روی تخت نشست...   نفسش را به بیر

 

توجه مشغول آمد که ی  صدای رهام هنوز هم یم

 صحبت با شایلتر  بود: 

 

  ...ساله شبه ترین طوالی   یلدا شب -

 

  (شه؟یم صبح دیرتر یعت  ) شد؟ صبح دیرتر یعت   -

 

توانست آن لبخند مهربای  که در اینجور مواقع حتر یم

 بست را حس کند... روی صورتش نقش یم

  

 در حد یه دقیقه!  -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 صدای خنده شایلتر  در گوشش پیچید... 
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 رهام با آرامش ادامه داد: 

 

 شن،یم جمع هم کنار ها خانواده شب این تو اصوال -

 آجیل همراه به خرمالو و هندونه و انار مثل های   میوه

نیم هم برای حافظ فال...خورنیم تنقالت و   ...گیر

 

  حافظ؟ فال -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

فهمید چرا گوش تیر  کرده بود تا این صحبت ها را نیم

 بشنود؟ 

 

زدند، عماد و رامتر  دریا و ارغوان از شام حرف یم

مشغول بردن وسایل به اتاق بغیل و رس و کله زدن با 

اش گوش شده بود و بودند و آن وقت دالرا همه هم

 دل به حرف های شایلتر  و رهام داده بود؟!! 

 

خودش را عقب کشید و روی تخت دراز کش کرد، 

 بالشت را برداشت و روی گوش هایش گذاشت... 

 

 زیر لب با خودش غرید: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ی حرص چرا دالرا؟ مرگته چه -  که خورییم رو چیر 

 حرف خوادیم دلش هرگ با ربذا نیست؟ تو به متعلق

  گه؟یم یح   مگه اصال...بزنه

 

 با به هم کوبیده شدن در از جا پرید... 

 

 اوضاع کامال برخالف میلش بود...غرید: 

 

ی به نه تشنمه، نه گشنمه، نه -  فقط دارم احتیاج چیر 

احت یکم خوامیم   نه؟ یا دینیم اجازه...کنم اسیر

 

، دیدن شخیص که باز شدن در بر خالف تصورش بود 

 وارد شد حتر متعجب ترش کرد... 

 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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شایلتر  آب دهانش را قورت داد و سیع کرد نام دالرا را 

 بر زبان بیاورد: 

  

 دل...را...  -

 

چشم هایش را بست و برای راحت تر صحبت کردنش 

 به انگلیش گفت: 

 

- sorry, your name is too hard i cant say it 

correctly 

 درست تونمنیم سخته خییل اسمت ببخشید )

  (کنم تلفظش

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دالرابا آنکه اعصابش خورد بود اما از لحن شایلتر  و 

 اش گرفت... اراده خندههول کردنش ی  

 

 آرام گفت: 

 

  !کن صدام دیل نداره اشکال -

 

ی لبخند زد...   شایلتر  با آرامش بیشیر

 

  ...مریس -

 

 : جلوتر رفت و لبه تخت نشست

 

 ...بود ناراحت چرا دونمنیم دیل -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  (...ناراحتر  چرا دونمنیم دیل)

 

 دالرا به میان حرفش پرید: 

 

  نیستم ناراحت -

 

شایلتر  با تکان دادن پشت هم رسش به چپ و راست  

 گفت: 

 

 ویل فهمید اینو من هست، ناراحت تو هست، چرا -

 ...نکرد کاری که من...دوست رو تو من

، چرا)  ویل فهممیم اینو من هستر  ناراحت تو هستر

  (!نکردم کاری که من...دارم دوِست من

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ون داد و به او نگاه کرد...   دالرا نفسش را آه مانند بیر

 

  ...منه از ایراد عزیزم دونمیم -

 

 دوست که دارم دوست هست، خوشگل خییل تو -

 نداشت، دوستر  هیچ اینجا برگشت تازه من باشیم،

 ...ناختش رو رامتر   فقط

 دوست باهم که دارم دوست خوشگیل خییل تو)

 فقط ندارم دوستر  هیچ اینجا برگشتم تازه من باشیم،

 (...شناسمیم رو رامتر  
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 دالرا سکوت کرد و شایلتر  ادامه داد: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 اومد، مسافرت این به که هست خوشحال خییل من -

؟ تو  یح 

 مسافرت نای به باهاتون که خوشحالم خییل من)

؟ تو اومدم،   (یح 

 

دالرا پشیمان از رفتار دقایفر قبلش رس پایتر  

 انداخت... 

 

  ...خوشحالم منم -

 

 نبود؟ ناراحت من از پس -

؟ ناراحت ازم پس )   (نیستر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  ...بودم خسته فقط عزیزم نه -

 

د و از جا بلند  شایلتر  به آرایم دست دالرا را فش 

 ند به عقب برگشت: شد...قبل از اینکه در را باز ک

 

 ...جا یه رفت شب که گفت جون دریا راستر  -

  (جای   ریمیم شب گفت جون دریا راستر )

 

  کجا؟ -

 

به سختر سیع کرد نایم که دریا گفته بود را به خاطر 

 بیاورد و بگوید... 

 

  ...حافظ  ..حاف -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

چرخید دالرا از اینکه اسم ها در دهان شایلتر  نیم

 ه کمکش آمد... اش گرفت و بخنده

 

 حافظیه؟ -

  

 شایلتر  بشکت  زد و با خوشحایل تند تند رس تکان داد: 

 

  !هست شلوغ اونجا امشب گفت...همتر   آره -

 

ا فال بازار آره -  ...گرمه هم ها فروش فال و گیر
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 ...گذشت خوش -

  (...گذرهیم خوش)

 

 سته کرد... دالرا تنها به تایید چشم هایش را باز و ب

 

احت تو رفت من -  ...فعال...کت   اسیر

احت تو رمیم من)   (فعال...کت   اسیر

 

ون آورد و روی تخت انداخت...   پالتویش را از تن بیر

 

بلند شد و از پنجره به حیاط کوچک خانه دریا نگاه  

 کرد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

کیم پنجره را باز کرد و با دیم عمیق هوا را به داخل ریه 

 هایش کشید... 

 

از رس کرده بود...چه خاطره  چه روزهای  که در شیر

 های  که در تک تک مکان های اینجا داشت... 

 

خواست به آخرین باری که حافظیه؟ حتر دلش نیم

 آنجا بود فکر کند... 

 

شد؟! در آن خاطره رهام را در  کرد که چه یمفکر یم

کنارش داشت، پدر و مادرش بودند، اولتر  قرار داد  

دستمزد خییل باال را بسته بود، چند روز مانده کاری با 

 اش.... بود به عرویس

 

 چند روز مانده بود به پایان خوشبختر هایش! 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

پنجره را بست و سیع کرد برای ییک دو ساعت هم که 

 شده ذهنش را با خواب خایل کند... 

 

 صدای اس ام اس گویس  توجهش را جلب کرد... 

 

 باش من یلدای شب بلندای"

 ع روشن فردای من باشطلو 

 ویل فردا خدا داند کجای  

 همتر  حاال همتر  حاالی من باش

 یلدات مبارک خانم سوپر استار" 

 

ه شد...محسن   به اسم نقش بسته روی صفحه خیر

 !  کیای 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

وع ماجرا بود!   این تازه رس 
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 راه کاست   و کار خوب جان، حافظ کنه رحمتت خدا -

  ...اینجا انداختر 

 

به زد و زیر  رامتر  آرام خم شد و روی مزار چند باری رص 

 لب پیس پیس گفت... 

 

این کارش باعث خنده مردیم شد که در آن اطراف 

 حضور داشتند... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 اش زد و غرید: رهام با خنده پس کله

 

  !بردی رو آبرومون رو خودت کن جمع -

 

 به سمت 
 

رامتر  با نیش باز شانه باال انداخت و همیک

 حوطه سی   رفتند.... م

 

دالرا با دست هایش خودش را بغل کرد و روی سکو 

 نشست... 

 

خواست هوا واقعا رسد بود و از قرار معلوم زمستان یم

 طوفای  کارش را آغاز کند... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دریا کتاب حافظ کوچیک که به همراه داشت را از کیف 

 درآورد و با لبخند گفت: 

 

 جمع مامانمینا خونه هم دور یلدا شبای همیشه قبال -

 فال برامون که گرفتیم تصمیم جون آقا بعد شدیمیم

ه  ....بگیر

 

دالرا از یادآوری خاطرات کالفه چشم هایش را 

 ای بود؟ چرخاند...این دیگر چه مسافرت مسخره

 

محکوم به شنیدن ماجراهای قدییم و مرور خاطرات؟ 

؟  ی های شایلتر   یا دیدن دلی 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

....دل خواست با مشت بر رس ش یمباز هم شایلتر 

خودش بکوبد...چرا انقدر این دخیر را زیر نظر 

 توانست بکند؟گرفت؟ مثال چه کاری یمیم
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 رهام پتوی نازک مسافریر را به دست شایلتر  داد... 

 

دالرا با تلخ خندی رس پایتر  انداخت...خب معلوم بود 

 دیگر! 

 

 دور پتو اون اونوقت ایس  ب تر مهربون یکم تونستر یم -

  ....بود تو

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ترسناک به رامتر  نگاه کرد و دستش را در هوا تکان 

 داد... 

 

 نیست مهم برام نکن، وز وز من گوش زیر کنار برو -

یم فکری چه رهام یا رسشه تو یح   خواهرت که

ی تنها...کنه  بساط این که اینه خوادیم دلم که چیر 

  !خونه بریم و کنید جمع رو مسخره

 

 رامتر  با آرامش رستکان داد... 

 

  ...شده نامشتاق جدیدا مشتاق دالرا !درسته...بله -

 

 ی  اراده به حرف رامتر  خندید.... 

 

؟یم پش کت   خورد اعصاب خییل -   دونستر



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

رامتر  کت چرمش را که در دست داشت پشت شانه 

 دالرا انداخت.... 

 

  ...نگران همونقدر و -

 

 چشم از رامتر  گرفت و به دریا نگاه  دالرا با لبخند 
تلچ 

کرد که با شور و شوق مشغول تعریف داستان های  

 کودکیشان برای بقیه بود.... 

 

 این با هم همیشه بود؟ کجا جالب دونیدیم بعد -

وع شعر   ...شدیم باز خودش یعت  ...کردیم رس 

 

 صفحه مورد نظرش را آورد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  ایها یا اال -
ر
  ....ناولها و کأسا ادر الساف

 

 رهام ادامه داد: 

 

  ...هامشکل افتاد ویل اول نمود آسان عشق که -

 

 ی  اختیار نگاهش کرد... 
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 دریا ذوق زده گفت: 

 

  میاد؟ یادت -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 رهام تایید کرد... 

 

  ...بود خوب خییل سال اون یلدای -

 

 شد؟اابته که خوب بود! خوشبختر مگر بد یم

 

سلیقه تفاوت بود؟ چه شاندغدغه زمان آن اصال 

 !!خانه؟ وسایل و لباس خرید در شان

 

 گفت: 
 

 عماد با لودگ

  

ی الی اون صفحه جا یم - گم شاید اشتبایه یه چیر 

 مونده بود که همیشه این شعر میومد... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 دریا کتاب را به طرفش انداخت... 

 

  ...عماد گمشو برو -

 

تقیما به رس شایلتر  عماد جا خایل داد و کتاب مس

 برخورد کرد... 

 

  ....رسم...آخ -

 

 رامتر  از کنار دالرا پرید و به سمت خواهرش رفت... 

 

  شدی؟ یح   -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 نگاه کردند جز دالرای  که 
همه نگران به شایلتر 

 اش گرفته بود! دانست چرا در آن لحظه خندهنیم

 

 وای از حسادت های زنانه.... 

 

 د و گفت: رهام خود را جلوتر کشان

  

 دستت رو بردار ببینم یح  شده...  -

 

 دالرا زیر لب پیش خودش جواب داد: 

 

  !شده اوف -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 خورد که مشغول تماشایش 
 
ناگهان نگاهش به ارغوای

 بود...آرام هیت  کشید و لب گزید... 

 

توقع داشت ارغوان حداقل چپ چپ نگاهش کند اما 

گ به این او نیر  زیر خنده زد و حاال هر دو زیر زیر 

 که چندان هم برخالف میلشان نبود 
 
موقعیت تصادف

 خندیدند... یم
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ارغوان برای اینکه توجهات را نسبت به شایلتر  کم کند 

 رو به عماد گفت: 

 

یم؟ عکس بریم -  بگیر



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  

ه اشاره کرد...   و با دستانش به قسمت مقی 

 

 عماد با غرغر از جایش بلند شد... 

 

  ...گرفتنتر   عکس دنبال همیشه هم زنا شما -

 

 ارغوان رو به دریا و دالرا کرد: 

 

  میاین؟ -

 

 دریا رسی    ع مخالفت کرد 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 تکون جام از تونمنیم هم میلیمیر  یه حتر  دخیر  نه -

  ....ریزهیم دستشوییم وگرنه بخورم

 

 همه با سکوت دریا را نگاه کردند.. 

 

 ب داد: شانه باال انداخت و با نیش باز جوا

 

  ...رسده هوا خب -

 

 دالرا نیر  رس باال انداخت... 

 

  ....حسش نه -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

اش را تمام کند شایلتر  به میان اما قبل از اینکه جمله

 حرفش پرید: 

 

 ...اومد شما با هم من -

 (میام شما با منم)

  

عماد و ارغوان متعجب خندیدند و رامتر  با مشت به 

 بازوی شایلتر  کوبید: 

 

 رست از برم خواستمیم خداوکییل؟ کردی وناسکلم -

م عکس   ....بگیر

 

 زیر لب ادامه داد: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

م باید هنوزم کنم فکر البته -  تاب مخت...بگیر

  ...برداشته

 

 ارغوان با روی خوش گفت: 

 

  ...بیا داری دوست اگه -

 

ون کشید...   شایلتر  از کیفش تلفن گران قیمتش را بیر

 

  جان؟ رهام -

 

الرا اینبار به دریا گره خورد که برایش ابرو نگاه حریص د 

 باال انداخت.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

توانست حداقل کرد که نیم   در دل خودش را لعنت

 واکنش هایش را انقدر در چهره آشکار نکند... 
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 رهام معمویل جواب داد: 

 

  بله؟ -

 

 تلفن را به سمت رهام گرفت... 

 

 گرفت؟ عکس من از شهیم -

ی؟ عکس ازم شهیم)   (بگیر



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ای گفت و به همراه شایلتر  بلند رهام ناچارا باشه

 شد... 

 

هنوز دو قدم بیشیر برنداشته بودند که دالرا ناخودآگاه 

 از جا پرید... 

 

  ارغوان؟ -

 

 ارغوان ایستاد و به عقب برگشت... 

 

  ...میام منم -

 

 پا تند کرد تا درست در کنارشان باشد... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 سمتر که خلوت تر بود اشاره کرد... با دست به 

 

  ...ستونا اون کنار بریم -

 

عماد و ارغوان مشغول عکایس شدند و شایلتر  با ذوق 

کشید به آن سمت دوید در حایل که دست رهام را یم

 تا همراهش بیاید... 

 

 کرد نگاه اونور بعد کرد تکیه اینجا من ببتر   -

یم نگاه سمت اون به بعد دمیم تکیه اینجا به من ببتر  )

  (کنم

 

 رهام نرم خندید... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ...اینا و نیست حواست مثال که عکسا این از -

 

  ...شد قشنگ آره -

 (شهیم قشنگ آره)

 

دالرا دیگر تاب نیاورد و کیم بلند تر از حد معمول  

 گفت: 

 

  !عزیزم نیومدیما آتلیه جان شایلتر   -

 

ه جوابش اما به جای شایلتر  این رهام بود که در لحظ

 را داد: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 خوش بهش بذار ایران اومده یبار داره؟ اشکایل چه -

  بگذره

 

 دالرا مصنوغ لبخند زد... 

 

  ...خب خییل -

 

گرفت از حمایتر که در همه حال برای قلبش یم

 خودش بود و حاال در برابرش! 
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دست در جیب های کت چرم رامتر  کرد و خواست 

که کارش خییل ضایع بود اما اصال تاب برود...البته  

 دیدن خنده های پر عشوه شایلتر  را نداشت... 

 

دا و فیس یه مجبوره انگار -
َ
 و دست قصد از و بیاد ا

ه...مردم پش بازوهای و شونه رو بذاره رو پرش  دخیر

  ...اجنت   گر سواستفاده

 

ای دست از غرغر با صدای جیغ جیغوی دخیر بچه

 و ایستاد...  پیش خودش برداشت

 

  خری؟یم فال یه خاله -

 

 کرد و نفهمید چه شد که حرصش را رس 
 
کالفه پوف

 بچه خایل کرد... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  جون خاله -
 
  !شهنیم باز شگره فالم تا ده با من زندگ

 

 دخیر باز هم ارصار کرد: 

 

  ...دیگه بخر ییک حاال -

 

دالرا دلش سوخت و دست در جیب هایش فرو  

ه شد کت رامتر  را به تن دارد و کیف کرد...اما متوج

 پولش نزد دریاست.... 

 

 با ناراحتر لب زد.... 

 

  ...پولم کیف -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ایط را بر وفق مرادش ندید فال هایش  دخیر بچه که رس 

 را درون کیفش گذاشت... 

 

  ...بخری اصال خوادنیم -

 

اما تا خواست دور شود صدای رهام از پشت رسشان 

 بلند شد 

 

  ...کوچولو بده ما به یدونه جاش به -

 

 چشم های دخیر برق زد 

 

  راست -
 
  عمو؟ مییک



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

رهام جلوی پایش زانو زد و کاله دخیر را بیشیر روی 

 .. رسش کشید.. 

 

 ...عزیزم آره -
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 شایلتر  گیج گفت: 

 

 خرید؟ باید یح   -

  (بخریم؟ باید یح  )

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

بچه از شنیدن صدای شایلتر  و دیدن مو 
های دخیر

 بلوندش به وجد آمده گفت: 

 

  خارجیه؟ زنت عمو وای -

 

 رهام که متوجه نشده بود رس برگرداند... 

 

 !زنم؟ -

 

 رد نگاه دخیر را گرفت و به شایلتر  رسید.... 

 

کرد راه نفسش بند آمده....باالخره بعد دالرا حس یم

از چندین روز این بچه ترسش را به زبان آورده بود...و 

 شتناک بود! حقیقتا وح



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ...جون عمو رو فالت بده -

 

 دخیر بچه فال را به دست رهام داد و پول را گرفت... 

 

 قبل از دور شدن با شیطنت گفت: 

 

  ...مبارک یلداتون عمو، خوشگله خییل زنت -

 

 دالرا از قصد زیر لب طوری که رهام بشنود گفت: 

  

 آره فقط کوبیده از نو ساخته که این شده!  -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ه رهام باال آمد و روی دالرا نشست...در چشم نگا

 زد.... هایش خنده موج یم

 

 ....please .....خوند جان رهام -

  (بخون لطفا جان رهام)

 

 اینبار در دل بر رس شایلتر  فریاد زد: 

 

  !زهرمار -

 

رهام پاکت طرح انار فال را باز کرد و نگایه به آن 

 انداخت.... 

 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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 کت  دردمبیت  و هر دم زیادت یممرا یم

 شود هر دم.... بینم و میلم زیادت یمتو را یم

 

 

ون لرزش گویس   اش در جیب باعث شد آن را بیر

 بکشد... 

 

از -   گذره؟یم خوش شیر

 

 نوتیفیکیشن را کنار زد و وارد صفحه تلگرامش شد.... 

 

 دانم چه رس داریپریس نیمبه سامانم نیم



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 مگر دردم.... کویس  نیمبه درمانم نیم
 
 دای

 

 

درد و درد و درد.....واقعا صدای رهام هم درد داشت یا 

 خواست اینطور فکر کند؟ دلش یم

 

 برای غریبه تایپ کرد.... 

 

  داری؟برنیم رسم از دست هم اینجا -

 

 نه راه است این که بگذاری مرا بر خاک و بگریزی

 .. گذاری آر و بازم پرس تا خاک رهت گردم.. 

 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 که همونیم من برم؟ کجا عزیزم، توعم خود من -

  ....کت  یم فرار ازش داری

 

 گیج و گنگ به رهام نگاه کرد.... 

 

 رهام رس باال گرفت و بیت بعدی را از حفظ خواند.... 

 

 

 ندارم دستت از دامن به جز در خاک و آن دم هم

د دامنت گردم....   که بر خاکم روان گردی بگیر

 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دی را بیخیال تر نوشت....دیگر مهم پیام بع

کشید بیشیر اهمیت نبود....واقعا از دردی که االن یم

 داشت؟ 

 

؟ تهدید بازم خواییم  -  یح   فیلم؟ داری؟ عکس کت 

؟یم هک رو سیستمم همه بازم داری؟   کت 

 

 

 دیه تا گفرو رفت از غم عشقت دمم دم یم

 گوی  برآوردم..... دمار از من برآوردی نیم

 

 

ی من -  تو خودته دست چیر   همه دالرا، ندارم چیر 

  ...نیستم من نخوای تو هستم من بخوای

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 شم؟یم الکار ممنوع تهش...نیست مهم برام دیگه -

  ...بشم خب

 

  کشیدی؟ دست عالقت از زود انقدر -

 

عالقه؟ کدام عالقه....آن چه که آرام جانش بود در 

ها از او   دور بود...! نزدیک ترین فاصله کیلومیر

 

  تو -
ر
  مخرب؟ یا مشوف

 

  !جفتش کن فکر -

 

متعجب به آخرین پیام و دیلیت خوردن اکانت نگاه  

 کرد.... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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 جستمشت  دل را به تارییک ز زلفت باز یم

 خوردم دیدم و جایم هالیل باز یمرخت یم

 

 

نگاه تلخ رهام را دیگر تاب نمیاورد....بدجنس بود که 

خواست به ذوق کرد اما اصال دلش نیمنطور فکر یمای

و لبخند و ی  خیایل شایلتر  نگاه کند، به خوش بودن 

عماد و ارغوان یا حتر به دریا و رامیت  که عجیب 

روابطشان خوب شده بود و معلوم نبود چه در رس 

 دارند....! 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 خواست... رحمانه بود که خویس  دیگران را نیمی  

 داد! ش....و این عذابش یمحتر عزیزترین های

  

 کشیدم در برت ناگاه و شد در تاب گیسویت

 نهادم بر لبت لب را و جان و دل فدا کردم 

 

 

خواست همتر  االن روی پنجه پاهایش بلند دلش یم

 تر از مسیر اشیک که شد و او را یمیم
بوسید....طوالی 

 روی گونه هایش در حال جاری شدن بود.... 

 

 ....بود عایل -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

صدای خندان شایلتر  باعث شد از آن حال و هوا 

ون بیاید....اشک هایش را با پشت دست رسی    ع  بیر

 پاک کرد تا آن دو نبینند.... 

 

 شایلتر  باز هم تقاضای عکس گرفتر  کرد.... 

 

دالرا با حس گرمای  درست از پشت رسش بدون آنکه 

 برگردد لب زد: 

 

 برگردیم؟ شهیم -

  

اش نشست و او را از آن فضا هدست رامتر  روی شان

 دور کرد.... 

 

  ....نه که چرا آره -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 اش را از رسما باال کشید.... بیت  

 

  نه؟ برام شهنیم درست هیچ   دیگه -

 

 رامتر  با مهربای  گفت: 

 

  کردی؟ فراموش رو ماجرا مثبت نکته -

 

دالرا رسش را باال گرفت و منتظر به چشم ها و دهان 

 .... رامتر  نگاه کرد 

 

  ....اعتماد یعت   این !نزدی پسم ایندفعه اینکه -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دالرا به دست رامتر  نگاه کرد که همچنان روی 

  داشتند... هایش بود و در کنار هم قدم بریمشانه

 

اش آرام همراه با اشک میان بغض های ی  در ی  

 خندید... 

 

 !شدیم دوست جدی جدی کنم فکر -

 

 رامتر  با شویح  جواب داد: 

 

 !متاسفانه آره -

 

و نتیجه جوابش فرود آمدن مشت محکم دالرا بر روی 

 شکمش بود! 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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 که اینه جمشید تخت های شگفتر  از ییک گنیم -

 تا ۴ همراه به رو زرین لوح تا ۴ تا داده دستور داریوش

 کاخ گوشه چهار زیر سکه تعداد یه و سیمتر   لوح

 حتر  رو پیامش بتونه اینا وسیله به تا بدن قرار آپادانا

یم ما از بعد های نسل و ما زمان که بعد سال ۲۵۰۰ تا

  ....برسونه شه

 

برخالف شایلتر  که با اشتیاق در   حوصله ودالرا ی  

حال گوش دادن به توضیحات مردی که در تخت 

جمشید مسئول تور گردشگری بود، دست او را کشید 

 و از جمعیت جدا کرد.... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

خواست اینجا باشد، نه که مشکلش نیماصال دلش 

تنها شایلتر  باشد نه...درواقع حتر دوست نداشت 

پیش عماد و ارغوان هم برود که مشغول عکایس 

 بودند! 

 

 به 
ر
شاید اگر به همراه رامتر  و دریا برای خرید سوغای

 رفت بهیر بود.... بازار یم

 

 بود تا گرفتار شایلتر  و رهام شود! 
 قطعا بهیر

 

 کرد؟ نصیحت رو ما خواست داریوش یعت   -

  (کنه؟ نصیحت مارو خواستیم داریوش یعت  )

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

خسته از سوال های مختلف شایلتر  دست هایش را 

مشت کرد تا به وسیله فرو رفتر  ناخن هایش در کف 

ل کند....   دستش خودش را کنیر

 

 که این روزها تند و 
 
ل کردن زبای اما چندان هم در کنیر

 ق نبود... تیر  شده بود موف

 

 کنه تعریف قصه برامون خواستهیم عزیزم نه -

 !نره رس حوصلمون

 

 شایلتر  که متوجه کنایه دالرا نشده بود باز پرسید: 

 

 خوند؟ رو ها لوح این تونست ما -

  (بخونیم؟ رو ها لوح این تونیمیم ما)

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 اینبار با تمسخر خندید و جواب داد: 

 

 !خودته خوراک وشتهن انگلیش همشو اصال بابا آره -

 

 

  367_پارت#

 

زد و خی  از شایلتر  با تعجب و چشم های  که برق یم

 داد که باورش شده ایستاد: آن یم

 

 نبود؟ فارس داریوش جدا؟ -

  (نبود؟ فارس مگه داریوش جدا؟)

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دالرا به پشت رس شایلتر  کوبید که حالتر دوستانه 

ه بود، هر چه ایجاد کند...اما در واقع ته دلش اینگون

به محکم ! رص   تر خنک شدن دلش بیشیر

 

 اینبار تقریبا قهقهه زد: 

 

  جوجه خدا وای ای -
 

 بگو داد آب بابا یه بیا تو فرنیک

  !باش نداشته تاریخچش و داریوش به کاری ببینه خاله

 

شایلتر  گیج و با لب و لوچه آویزان به خودش اشاره  

 کرد... 

 

؟ جوجه -
 

 کرد؟ سخرهم منو االن تو فرنیک

؟ جوجه)
 

  (کردی؟ مسخره رو من االن تو فرنیک

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دالرا تا خواست مخالفت کند صدایش در صدای شایک 

 رهام گم شد... 

 

 !دالرا -

 

شایلتر  با دیدن رهام گل از گلش شکفت و بیخیال 

 پاسخ سوالش شد... 

 

 !رهام های عه -

  (رهام سالم عه)

 

دایش را درآورد... 
َ
 دالرا زیر لب ا

 

  !مرگ و ایه -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

رهام نزدیک تر آمد و درحایل که نگاهش به دالرا همراه 

 با اخم بود گفت: 

 

 من ها؟ بچه بقیه پیش بری لطفا شهیم جان شایلتر   -

  ...دارم کار دالرا با

 

 شایلتر  رس تکان داد و عقب رفت... 

 

 گرفت عکس اومد بعدا...باشه -

یم عکس بیا بعدا ، باشه)   (بگیر

 

 لش غرید تا به گوش رهام نرسد... اینبار در د

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ت رس عکس - ن رو قی    !الیه بگیر

 

ای که از ذهنش گذشت بر خود ناگهان از جمله

 لرزید... 

 

 چرا شایلتر  برایش دشمن خوی  شده بود؟! 

 

 !بعیده ازت رفتارا این واقعا -
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ون آمد....   با صدای رهام از فکر و خیال بیر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

وع به پایتر  رفتر  از پله ها  شانه باال ان داخت و رس 

 کرد.... 

 

  رفتارا؟ کدوم -

 

 رهام پشت رسش به راه افتاد... 

 

 کشور از که کسیه انداختر   دست تو شخصیت -

  بهش؟ کمک عوض نیست؟ بلد هیچ   و اومده غریب

 

تا خواست جواب دهد صدای جیغ شایلتر  باعث توقع 

 هر دویشان شد... 

 

  ....پام آی -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 م رساسیمه به باال دوید.... رها

 

دالرا خواست برود اما منرصف شد و راه رفته را 

برگشت، به هر حال در نبود رامتر  خواهرش امانت 

 آمد! دست آن ها حساب یم

 

 رهام دست شایلتر  را گرفت و کمکش کرد بلند شود... 

 

  خورد؟ پیچ پات -

 

 بیا هم تو گرفت عکس رفت من...هست خوب نه -

م عکس رمیم من خوبم، ناال نه)   (بیا هم تو بعدا بگیر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 با دور شدن شایلتر  دالرا به حرف آمد: 

 

  !نداره من به نیازی براش زیاده کمک ماشاال -

 

 اجازه جواب دادن به رهام را نداد و پایتر  رفت... 

 

  ...کن صی   -

 

 پوزخند زد: 

 

  !نباشم گرفتنت عکس مزاحم -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 
 
شد...به ناچار لبه ییک از اش باز ناگهان بند کتای

سکوها رفت و همینکارش باعث شد رهام به او 

 برسد... 

 

  چیه؟ بازیا بچه این -

 

 یک پایش را باال آورد و لبه سکو گذاشت... 
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 پرحرص جواب داد: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 مسافرت بازی بچه رهام؟ بازیا بچه کدوم دقیقا -

  !انداختتر   راهش شما که بود ایمسخره

 

 یم خودت -
 
 بودم، خی   ی   خودت عتر   منم که دوی

  !بود رامتر   و دریا کار

 

 دست از کار کشید و چپ چپ نگاهش کرد... 

 

  !نکردی مخالفت که هم تو -

 

ه شد و در هوا دست تکان  رهام سوایل به دالرا خیر

 داد... 

 

یم عوض هوامون و حال کنم؟ مخالفت یح   برای -

 ...شد



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 د: با کیم مکث ادامه دا

 

 جز رو دیگه جاهای اینکه اومده تازه هم شایلتر   -

  ...ببینه تهران

 

 همتر  حرفش باعث پرخاشگری مجدد دالرا شد... 

 

، همش دیگه بسه وای -   ....شایلتر   شایلتر 

 

با حرص جای پاهایش را عوض کرد تا بند آن ییک کتای  

 را نیر  محکم کند... 

 

 فت... با صدای خنده رهام یکدفعه رس باال گر 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ...نخند -

 

رهام خودش را جمع و جور کرد البته که چشم هایش 

 خندیدند! هنوز یم

 

  !دیل؟ چته خب -

 

 از او رو گرفت و دوباره حرکت کرد... 

 

  ....بگو پرسید کش اگه خونه رمیم -

 

 رهام به میان حرفش پرید: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  !کت  یم لج داری -

 

 این با تازه و شمیم خفه ماسک این با دارم فقط نه -

 و درست آفتاب یه حتر  که وقتر  مسخره آفتای   عینک

 !شدم سوژه نیست آسمون تو هم حسای  
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 گوشه چشم های رهام از خنده چتر  افتاد... 

 

 ...محافظتر  ناشناخته سیستم گنیم بهش -

  



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دالرا چشم غره ریزی از زیر همان عینک رفت و 

 ببیند...  امیدوار ماند که آن را 

 

  !نمکدون هرهر -

 

 تو شب اون رو اخالقیات خوش....شدیا بداخالق -

؟ جا جان محسن پیش رستوران   گذاشتر

 

ی ته دلش با شنیدن این حرف لحظه ای چیر 

لرزید...اینکه این حسادت ها یک طرفه نبودند برایش 

 خوشایند بود... 

 

 لبخند پهت  زد... 

 

  !شاید -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 ندتر کرد و کیم از دالرا جلو افتاد... رهام قدم هایش را ت

 

  ...بریم -

 

  کجا؟ -

 

  !دیگه خونه -

 

  !تو نه برم من گفتم -

 

  ...بریم باهم گمیم هم حاال -

 

 دالرا با تنه از کنارش عبور کرد... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  نکرده الزم -

 

  ...شدی بدی دخیر  خییل -

 

رهام نزدیک تر شد و دستش را پشت کمر دالرا  

ا دالرا که در فکر و خیال بود با وحشت از گذاشت...ام

 جا پرید... 

 

 رهام متعجب کنار آمد 

 

  چته؟ بابا ای -

 

 دالرا سیع کرد نفس نفس زدن هایش را منظم کند.... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 به ناچار موافقت کرد تا لو نرود: 

 

 ....بریم هیچ   -
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  داخل ماشتر  فقط در دلش دعا دعا یم
کرد  با نشستر

ی از اتفاق لحظایر قبل به رویش نیاورد... ک  ه رهام چیر 

 

گایه وقت ها دست خودش نبود...نزدییک های 

شد ناگهای  یا موقعیت های  که یادآور آن جریان یم

 داد... آزارش یم



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

انقدر ذهنش درگیر آن انبار تاریک و آن صدای نحس 

ای ی  زیر گوشش شده بود که متوجه نشد چند دقیقه

ون حرف فق ط از پنجره به ظاهر مشغول تماشای بیر

 است! 

 

 ناگهان به خودش آمد و متعجب به مسیر نگاه کرد... 

 

 
 
از یمدرست بود که سال ها از زندگ گذشت اش در شیر

ی که  اما آنقدر ها هم کم حافظه نشده بود که مسیر

د!   صبح از آن به تخت جمشید آمدند را از یاد بی 

 

 به سمت رهام برگشت... 

 

  ...اینوری که دریا خونه -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ای که در ذهنش خورد حرفش را قطع  جرقه

 کرد...ناباورانه رس تکان داد... 

 

  !کت   اینکارو نداری حق تو نه نه -

 

 رهام بدون نگاه کردن به او به حرف آمد: 

 

 و پدر خاک رس سال ۶ بعد نمیخواد دلت تو یعت   -

  !بری؟ مادرت

 

 زد...  دالرا از رس عصبانیت فریاد 

 

  نداره ربظ تو به -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

اما رهام همچنان خونشد و آرام بود...اصال ییک از 

خصلت هایش همتر  بود و به نوغ با آرامشش دیگران 

 کرد... را نیر  آرام یم

 

  تریس؟یم -

 

 لرزید... دالرا از خشم صدایش یم

 

سم باید گ از -   ؟ بیر

 

 رهام زیر چشیم نگاهش کرد... 

 

  شه؟یم معرفت ی   انقدر هم دخیر  !خودت از -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

دانست رهام تنها قصد دارد کار درست را نشانش یم

 دهد...حتر با کنایه! 

 

 دست به سینه به صندیل تکیه داد 

 

ی اون دیگه من -  افتخارشون باعث که نیستم دخیر

  !بود

 

 رهام نفس عمیفر کشید و جدی جواب داد: 

 

 همه جای داری دوست تو کجاست؟ مشکل دوی  یم -

ی، تصمیم ، فکر همه جای بگیر  هم مردش زنده کت 

 
ر
ین کت  یم فکر دالرا !نداره فرف  داری؟ رو انتخاب بهیر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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ماشتر  را جلوی مزار نگه داشت و به طرف دالرا 

 برگشت... 

 

 کم و احساسایر  لوس دخیر  یه تو...نداری ویل -

یم رو شآدما و دنیا خودت دید از فقط که ظرفیتر 

  !بیت  

 

 دالرا رس باال گرفت تا اشک هایش نریزد.... 

 

 و احساسایر  و لوس آدم این رس از دست چرا پس -

 خودم حال به ذارینیم چرا داری؟برنیم نخور بدرد

  باشم؟



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  .... هنوزم که احمقم یه منم چون شاید -

 

 با سکوت رهام رسش را به سمتش برگرداند... 

 

؟ هنوزم -   یح 

 

  ...شو پیاده هیچ   -

 

 دالرا کالفه کیفش را برداشت و در را باز کرد.... 

 

رهام ماشتر  را خاموش کرد و قبل از پیاده شدن زیر 

 لب گفت: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  !عاشقتم هنوزم که -

 

از ماشتر  پیاده شد...اول از همه به مغازه رفتند و 

ات گرفتند.... بسته  ای خرما برای خیر

 

داشتند دالرا ر به باال بریمهر قدیم که از پله های مزا

 شد... حس تر و وحشت زده تر یمی  

 

 هجوم یکباره غم به قلبش اذیت کننده بود.... 

 

رهام از بطری های آی  که برای شست و شوی سنگ 

قی  ها بودند برداشت و هر دو نزدیک قی  های پدر و 

 مادر دالرا شدند که در کنار یکدیگر قرار داشتند... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ه به قی  ها...بدون اشک، دالرا هما نجا ایستاد....خیر

 کرد.... بدون فکر، تنها نگاه یم

 

رهام با دیدن حال او جلوتر رفت و روی سنگ ها را 

ای برای جفتشان خواند و سپس شست...در دل فاتحه

با بسته های خرما از جایش بلند شد و دور شد تا هم 

دهد آن ها را بتر  مردم پخش کند و هم اینکه اجازه 

 دالرا با پدر و مادرش خلوت کند.... 
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 اختیار جلوتر رفت و آنجا نشست... ی  

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

بعد از اینکه در دل فاتحه خواند با صدای گرفته به 

 حرف آمد: 

 

 دونمیم....بدم سالم بهتون که شهنیم روم حتر  -

 ویل ...بیام خواستمنیم هم االن حتر  کردم دیر خییل

 روزی....نکنم فکر بهتون که نبوده روزی کنید باور

  ...نشه تنهاییم یادآور بهم نبودنتون که نبوده

 

 آرام روی اسم پدر و مادرش دست کشید... 

 

یم از تر خسته خییل...بابا...مامان -  فکر همه که چیر 

،یم  برام گ دریا جز....تر کس ی   و تر تنها خییل کت  

 تو اگه میاد بدم تهران از بدونه، رو دردم که مونده

 الزم هیچوقت شما شدمنیم قبول شده خراب اون

  ....بیاین من به زدن رس برای نبود



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 شد... بغضش لحظه به لحظه بزرگ تر یم

 

از از -  خاطره شگوشه به گوشه چون میاد بدم شیر

 که میاد بدم خودم از داده، جا خودش توی رو هامون

بریم عقب به قدم ده رمیم جلو به رو قدم یه اگه

  ....دارم

 

باالخره صدایش در هم شکست....رسش را بتر  دست 

 هایش نگه داشت... 

  

دونم همیشه حواستون بهم تروخدا کمکم کنید....یم -

ی نشدم که انتظارش رو  هست حتر اگه من اون دخیر

 داشتید... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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این را گفت و در یک حرکت بلند شد و به سمت 

 د... ماشتر  دوی

 

رهام که از دور حواسش بود پشت رسش رفت و در 

 ماشتر  را با ریموت زد... 

 

دالرا به محض نشستر  ماسک و عینک را به کناری 

 پرت کرد و رسش را روی داشبورد گذاشت... 

 

صدای هق هق هایش در اتاقک کوچک ماشتر  

 پیچید.... یم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

صدای هق هق هایش قلب عاشق و زخم خورده مرد  

 آورد...! ا به درد یمکنارش ر 

 

د و روی رس  رهام چند بار خواست دستش را جلو بی 

ترسید...از رفتار های دالرا نوازش وارانه بکشد، اما یم

 ترسید... عجیب دالرا یم

 

پس اجازه داد تا حسای  با گریه هایش خودش را خایل  

 کند... 

 

اش بعد از حدود پنج دقیقه دالرا رس باال گرفت و بیت  

 باال کشید... را 

 

 رهام جعبه دستمال کاغذی را مقابلش نگه داشت... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  شدی؟ سبک -

 

 زد...این مرد همیشه او را یم
 
فهمید حتر لبخند کمرنیک

 خواهد! دانست که چه یمبهیر از خودش یم

 

 ...زودتر خییل...میومدم زودتر باید -
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 رید... با تکان یکباره ماشتر  رساسیمه از جا پ

 

کیم طول کشید تا ذهنش پردازش کند که در تمام این 

 مدت به خواب رفته بود... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

اش را به سختر حرکت داد و رس جایش بدن کوفته

 نشست... 

 

  نکردی؟ بیدارم چرا بود؟ برده خوابم -

 

 رهام لبخند محوی زد و جواب داد: 

 

  ...نداره عیت   بودیم بیدار دیشب -

 

ت چشم هایش را که مطمت   بود پف  دالرا با پشت دس

اند مالید اما با دیدن کوچه رو به رویش دستش کرده

 در هوا خشک شد.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 آب دهانش را قورت داد... 

 

  ...رهام -

 

  !جانم؟ -

 

 ناالن به طرفش برگشت... 

 

  امروز؟ هستر  یح   دنبال -

 

  ...خودت خوشحایل فقط کن باور -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

سوخت  ..انقدر گلویش یمبار دیگر به کوچه نگاه کرد.. 

اض جدی  که صدایش دورگه شده بود و حال اعیر

 نذاشت... 

 

 به رو جون آقا و پری مامان با خوامیم چطوری من -

  بشم؟ رو

 

  ...کن نگاه من به دالرا -

 

به ناچار باز هم تیله های مشیک رنگ رهام مقصد 

 نگاهش شد... 

 

  اومدیم؟ کجا از االن -

 

 .ی  فکر جواب داد... سوالش ساده بود.. 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 ...مادرم و پدر مزار -
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 یم هیچ -
 
زن این دوی مرد و پیر  چشم که ساله چند پیر

 به بعد دفعه که کت   دوری انقدر خواییم راهن؟ به

  دیگه که ببینیشون وقتر  اینجا جای
 
 که ندارن حرف

  بزنن؟ باهات

 

اف   داد.... لب گزید و باالخره به خودش جرئت اعیر

 

  ...ترسمیم -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 لحن رهام باز هم گرم و مهربان شد... 

 

 بزنن؟ پِست اینکه از فداتشم؟ یح   از -

 

 چشمانش را بست و رس تکان داد.... 

 

چقدر این ورژن از رهام را دوست داشت همای  که 

 همه حواسش به او بود... 

 

با حس گرمای دست رهام روی گونه سمت چپش 

...هیچ حس بدی از او دریافت چشم هایش را گشود. 

کرد...حاال که هوش و حواسش رس جا بود آنچه  نیم

سد تنها آرامش بود و آرامش و که به او منتقل یم

  آرامش... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  زنهیم پس رو تو داره که کش تنها کن باور -
ر
 و خودی

  دارن؟ دوست چقدر بقیه ببیت   سخته انقدر...افکارت

 

 ای داد... نصفه و نیمه جواب رهام را تنها با لبخند 

 

حق با او بود، باید قبل از دست دادن فرصت ها این 

 . گذراند.. مشکل را نیر  از رس یم

 

  ...اونجاست هم دریا تو، برو -

 

ی  هیچ حرف از ماشتر  پیاده شد و به سمت خانه 

 ویالی  انتهای کوچه به راه افتاد.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

توانست آن حوض کوچک، تخت سنتر  هنوز هم یم

 مامان پری را به 
 
گوشه حیاط و گل های شمعدای

 . خاطر بیاورد.. 

 

 جلوی در که رسید دریا را دید... 

 

 دریا با لبخند گل گشادی گفت: 

 

  !بیارتت تونست رهام هم رس آخر -

 

کیم شایک نگاهش کرد که او بیخیال شانه باال انداخت 

 و با کلید در را باز کرد.... 

 

 د.... پشت دریا به راه افتا



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

نگاهش دور تا دور حیاط گشت...هنوز هم با صفا بود 

 حتر با وجود رسمای زمستان! 

 

 دریا در ورودی خانه را نیر  باز کرد.... 

 

ی که به چشم دالرا آمد گلدن حسن یوسف   اولتر  چیر 

آی  در کوچیک بود که روی طاقچه قرار داشت و از ی  

  حال خشک شدن بود... 

 

ین صدا  قدم اول را به داخل خانه برداشت  دریا با کمیر

 و از دالرا خواست تا وارد شود... 
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

صدای هللا و اکی  نماز خواندن آقا جان از داخل 

 رسید... نشیمن به گوش یم

 

توانست تصور کند که دقیقا کجا حتر در ذهنش یم

ایستاده، که همان تسبیح سفید رنگ روی سجاده 

 درخشد.... مخمل قرمز رنگش یم

 

خانه   مامان پری زیر شعله غذا را خاموش کرد و از آشی  

ون آمد...   بیر

 

 با دیدن دریا لبخند زد.... 

 

  کندی؟ دل تهران از باالخره مادر، سالم -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دریا آرام کنار رفت تا دالرا در معرض نگاه مامان پری 

د...   قرار بگیر

 

  !بانو پری برگشتم پر دست -

 

س  رس تکان داد...اما جلوتر نرفت...  دالرا با اسیر

 

زن از دیدن دالرا هول کرده جلو آمد، انقدر که به  پیر

 اش رسید... یک قدیم

 

 ترسید که این ها خواب و خیال باشد... یم

 

اش روی صورت دالرا نشست و اشک دست چروکیده

 در چشم هایش حلقه زد... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

؟ باالخره مادر دالرا -   برگشتر

 

ا باال آورد و روی دست مامان پری  دالرا دستش ر 

 گذاشت... 

 

 با بغض لب زد: 

 

  !برگشتم...پری مامان برگشتم -

 

 بود تا مامان پری روی دست هایش 
 
و همتر  حرف کاف

 از حال برود.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دریا قوری چیت  سفید گلدار را برداشت و توی 

های کمرباریک چای ریخت.... دو شاخه نبات استکان

 و چندت
 
ا خرما توی زیردستر گذاشت و از زعفرای

ون رفت....  خونه بیر  آشی  

 

سیت  را مقابل مامان پری و دالرا گذاشت...اما دالرا 

ای بود که آقا جان آن جا چشم هایش به در اتاق بسته

  حضور داشت.. 

 

نمازش که تمام شد از جا بلند شده بود و بدون نگاه  

 کردن به دالرا به اتاق رفت... 
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 با صدای مامان پری چشم از اتاق گرفت... 

 

 یه تو...مادر بوده سخت خییل اونم برای کن باور -

 دست از هم با رو شنوه و داماد و دخیر  کم فاصله

  ...داد

 

  رفتمیم اونطوری نباید من داره حق -

 

مامان پری اشاره کرد تا دالرا جلوتر برود و به رسم 

 رس روی پاهایش ب
 
 ذارد تا او موهایش را ببافد... بچیک

 

صدای مامان پری از بغض شکست و در میان گریه  

 گفت: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

م - م....مادر دلت برای بمیر  که دردی برای بمیر

  ...کشیدی

 

 دالرا ناباور دریا را مخاطب قرار داد... 

 

  ...دریا -

 

  ...بگم شدم مجبور -

 

ی را دالرا رسزنش وار نگاهش کرد و بلند شد و مامان پر 

 در آغوش گرفت... 

 

 خوبه حالم من بشم قربونت نکن گریه -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

اش  مامان پری حاله و نفرین کنان به تخت سینه

 کوبید... 

 

 ...دار چوبه پای که نبینم تا بشه، بخت سیاه الیه -

 

 دریا به میان حرف مادرش پرید: 

 

  ...کرده رو اینکار که بوده بخت سیاه -

 

ون آمد و صورتش را مامان پری از بغل دالرا ب یر

 بوسید... 

 

 هم رو تو گرفتنام آبغوره با االن مادر کن ولش -

  ....کنمیم ناراحت



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

لش اشک هایش را پاک کرد و ادامه با گوشه رورسی

 داد: 

 

 پلو کلم ...کنم درست یح   برات ببتر   شو بلند -

ازی   نه؟ داری، دوست که شیر

 

 فت... اش لبخند زد و چشیم گدالرا به مهربای  

 

مامان پری بلند شد و برای دریا چشم و ابرو آمد تا به  

 کمکش بیاید... 
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

خانه رفت...   دریا غرغر کنان به سمت آشی  

 

یش شده پیداش دیگه ییک بابا ای -  باید ما رو آشی  

  بکنیم؟

 

 مامان پری با کفگیر به آرایم پشت دست دریا زد... 

 

  !بکن رو کارت دخیر  نزن حرف -

 

دریا برای دالرا چشمیک زد و جوابش خنده کوتاه دالرا 

 به او شد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

باز هم به اتاق نگاه کرد و این بار هر چه توان داشت 

خواست باز هم نیمدر خود جمع کرد و بلند شد.. 

 دست خایل برگردد... 

 

حداقل فایده این سفر برایش به دست آوردن دل 

 شد... عزیزانش یم

 

  رفت و به آن تکیه داد...  پشت در 

 

 با رسفه کوتایه صدایش را صاف کرد... 

 

، ازم دونمیم....جون آقا -  بهتون باید من ناراحتر

  ....مقدممی   رفتر   و عرویس زدن بهم دادم،یم توضیح

 

 پلک های لرزانش را بست و ادامه داد: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 قرار فشار تحت پری مامان و شما چقدر دونمیم -

،  حرف چقدر کردم، اذیت رو دریا درچق گرفتتر 

نیم اینارو هیچکدوم که خدا به ویل....شنیدین

  .....خواستم

 

 قطرات اشک مژه هایش را خیس کرد، با گریه نالید: 

 

 گذشتم؟یم خوشبختیم از باید چرا آخه -

 

 رس خورد و پشت در نشست... 

 

  ....عشقم خانوادم، زندگیم، از -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

د...چقدر چرخش کلید درون قفل باع ث شد تا از جا بی 

 این مرد پیر و شکسته شده بود... 

 

 نگایه به چشم های خیس پدربزرگش کرد.... 

 

م خونت به برگشتر  خوش -   ...دخیر

 

 بود تا خودش را به آغوشش 
 
تنها همتر  جمله کاف

 پرتاب کند و یک دل سیر بگرید... 

 

ی قدییم بود، با همان این خانه هنوز همان خانه

 شد فراموش کرد.... رایر که نیمخاط

 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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برید...از آخرین ساعتر که رسدرد داشت امانش را یم

گذشت و حاال سیگار کشیده بود مدت زیادی یم

 شدیدا به ان نیاز داشت.... 

 

 با این همه گریه موقعیت را نیر  سخت تر کرده بود... 

 

 دریا قفل دروازه را با کلید باز کرد... 

 

صدای خنده بچه ها در حیاط پیچیده بود که مشغول  

کباب زدن بودند...اما بیشیر از همه صدای خنده های 

 رسید... شایلتر  بود که به گوش یم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 چشم از شایلیت  که با ناز و عشوه قصد 
 
با کالفیک

ای کباب را از روی سیخ جدا کند و در این داشت تکه

گرفت و به کرد  حال دائم جلوی رهام هر و ِکر یم

 . سمت خانه رفت.. 

 

  ...خونه رمیم من -

 

 دریا دروازه را بست و رستکان داد: 

 

 به آی   یه کن عوض رو لباسات جان خاله باشه -

  ...بیا بعد بزن صورتت و دست

 

 حرفش را واضح تر تکرار کرد تا دریا متوجه شود... 

 

  ...باشم تنها خوامیم نمیام نه -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

اض د  ریا نکرد و به سمت خانه دوید... توجیه به اعیر

 

ابتدا خودش را به رسویس بهداشتر رساند و چند 

مشت آب رسد به رس و صورتش زد تا التهاب و رسیح  

 صورتش از بتر  برود.... 

 

به اتاق برگشت، پالتو و شال را روی تخت انداخت و  

 کیم پنجره را باز کرد.... 
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سیگار گشت و آخر رس پاکتر  در کیفش به دنبال جعبه

 را یافت که تنها یک نخ در آن بود... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

سیگار را روشن کرد و در حایل که رو به پنجره 

 ایستاد پک اول را به آن زد.... یم

 

  ....دالرا -

 

 جواب رامتر  را نداد و پک دیگری به سیگار زد... 

 

 رامتر  داخل اتاق شد اما در را نبست... 

 

  سالته؟ چند -

 

ون فرستاد...   دود سیگار را بیر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  ...یس -

 

  مونه؟یم ریه برات بنظرت دیگه سال بیست ده -

 

اش گرفت...او هم وقت گیر از لتر  حرف رامتر  خنده

 آورده بود انگار.... 

 

  !بود گذار تاثیر  خییل -

 

ون   رامتر  جلوتر آمد و سیگار نصفه را از دست دالرا بیر

 . کشید.. 

 

  من به بدش -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

گار را لبه پنجره خاموش کرد و آن را در حیاط سی

 انداخت... 

 

 ای کرد و دست به کمر پرسید: دالرا پوف کالفه

 

؟ چرا -   اینجای 

 

رامتر  برگشت و دست به سینه به دالرا نگاه  

کرد...انقدر که دالرا خسته شده و روی تخت 

 نشست... 

 

؟ کت  یم فکر چرا -  قوی دنیا این تو هیچکس ضعیف 

  ....گرفته رفتر   به تصمیم که نیست زی   از تر

 

 دالرا متعجب رس باال آورد و نگاهش کرد.... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 رامتر  ادامه داد: 

 

 و برگشتر   به تصمیم که زنیه اون از تر قوی و -

هیم دوباره جنگیدن  ...گیر
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 پوزخند زد... 

 

  !نداره ارزش که باخته پیش از جنگ -

 

 ر هم فرو رفت... اخم های رامتر  د



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

؟ بازنده خواییم چرا -  کمکت خواینیم چرا بایس 

  کنیم؟

 

هدف برداشت و چندباری خاموش دالرا فندک را ی  

 روشن کرد... 

 

 کالفه آن را روی عسیل انداخت... 

 

؟ کمکم خواییم چرا -  اوایل اون که نبودی تو کت 

؟ رو من دیدن چشم  هر به که نبودی تو نداشتر

 که همونجای   برگردوندی رو من خواستر یم طریفر 

  بودم؟

 

 رامتر  صادقانه جواب داد: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ...کردمیم اشتباه -

 

 دالرا با کیم عصبانیت از جایش بلند شد... 

 

 ترحم داری االن شاید...کت  یم اشتباه داری االن شاید -

  ....شده یح   که دوی  یم چون کت  یم

 

 رامتر  قدیم به سمتش برداشت... 

 

 دست شده یح   بدونم اینکه از قبل من...دیل نه -

 این به کشیدنم دست اما...تو با مخالفت از کشیدم

 روان و روح با سکوتت با بخوای تو که نبود معنا

ین   ...کت   بازی دوستم بهیر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دالرا موهایش را کنار زد و رسش را به معنای نه به چپ 

 و راست تکان داد... 

 

  !بدتره بدونه االن اگه کن باور -

 

ون از پنجره افتاد....نیم دانست شایلتر  نگاهش به بیر

ی درون گوش رهام گفت که رهام خندید...   چه چیر 

 

از همان خنده های از ته دل که دالرا خییل وقت بود 

 ندیده بودشان... 
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

کرد اشک در چشم هایش خانه کرده حس یم

 کرد.... است...اما نه نباید باز هم گریه یم

 

 را گرفت و گفت:   رامتر  رد نگاه دالرا

 

 اینجا اون کت  یم فکر من خواهر به داری اگه -

  ...توی   آخرش و اول نیست موندگار

 

 چشم از پنجره گرفت... 

 

 خوادیم که هریح  ...باش خواهرت طرِف ...رامتر   نه -

  ....سخت خییل...سخته تنهای  ....باش طرفش

 

از کنار رامتر  بگذرد که بازویش این را گفت و خواست 

 اسیر دست او شد.... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !کن باور...خواهریم عتر   برام هم تو -

 

 با لبخند به رامتر  نگاه کرد... 

 

  ...کنمیم باور -

 

ون رفت...قصد داشت  پالتو را برداشت و از اتاق بیر

پیش جمعیت برود تا حداقل عماد و ارغوان فکر نکنند  

  حسادتش است... که نبودن دالرا به معت  

 

اما هنوز اولتر  قدم را از روی پله ها برنداشته بود که با 

 حرف عماد رس جایش خشک شد.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

عماد پیش دستر حاوی میوه را از دست شایلتر  گرفت 

 و گفت: 

 

، زن گنیم تو به یعت   -
 
 تا خانوم ارغوان بگیر  یاد زندگ

  من؟ دست بدی کندی پوست پرتقال یه حال به

 

 وان با مشت به بازوی عماد زد: ارغ

 

  گمشو برو -

 

 وقت کنم فکر رهام !داریا زن به دست فقط ارغوان  -

 با باید برگشتیم...رسید رس باالخره خواستگاریت

  ...مامان پیش بریم شایلتر  

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

کشد....وقتر عماد کرد گوش هایش سوت یمحس یم

 زد یعت  چه؟ این حرف را یم

 

ل   کردنش داشت روی گونه اشیک که سیع در کنیر

 هایش راه گرفت.... 

 

ش را به سمت دیگر حیاط جای  که تاب دو نفره  مسیر

فلزی قرار داشت تغییر داد اما متوجه نشد که لحظه 

 آخر نگاه رهام به او و اشک هایش افتاد.... 
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ون آورد و پاهایش را خم کرد و روی  کفش هایش را بیر

 تاب گذاشت... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 ش را به نرده فلزی تکیه داد و زیر لب زمزمه کرد... رس 

 

 ...نیاره یادم رو تو خاطراتت دنیا یه برم باید کجا -

 کجا باید برم که یک شب فکر تو منو راحت بذاره... 

 نداره.... 
ر
 برام فرف

 
 چه کردم با خودم که مرگ و زندگ

 محاله مثل من توی این حال بد کش طاقت بیاره... 

 

 

  پیشمون؟ ینمیا -

 

 با تکان خوردن تاب به خودش آمد.... 

 

 رسش را برنگرداند تا به رهام نگاه کند... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 ردیف حالم...بود حد از زیاد امروز اتفاقات نه -

  ...نیست

 

 رهام دو دل گفت: 

 

  ....عماد حرف خاطر به -

 

 رسی    ع اخم هایش در هم رفت و واکنش نشان داد... 

 

  !....داره ظرب چه من به بابا نه -

 

 

 م تو رو اونجا نبینم کجا باید برم که تو هر ثانیه



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 کجا باید برم که بازم تا ابد به پای تو نشینم

 قرار بعد تو چه روزای  رو من تو تنهای  ببینم 

 یم
ر
 کنه از عشقه تو همینم.... دیگه هر جا برم چه فرف

 

 

ون داد و لب زد:   رهام نفسش را آه مانند بیر

 

یم ترک که اوی   از شهیم ترک که اوی   همیشه نگیم -

  ...کشهیم درد بیشیر  کنه

 

دالرا دو طرف پالتویش را با دست به هم نزدیک کرد و 

 چشم هایش را بست... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  دونهیم گ...گنیم اشتباه شاید -
 
 به تصمیم که اوی

 کرده خودش با فکرای   چه شب و روز هر گرفته رفتر  

  اون؟ شده نتیجش تا

 

  دونهیم گ -
 
 فکرای   چه شب و روز هر مونده که اوی

 رسیده؟ نتیجه اون به چرا اون که کرده خودش با
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 رسش را به سمت رهام چرخاند.... 

 

 

 جوونیمو سفر کردم که از تو دورشم یک دم



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 بیت  شبیه یک سفرنامم منو هر جور یم

 شبیه یک سفرنامم.... 

 

  ...بگو االن -

 

  رو؟ یح   -

 

  ...نقایس   گالری توی کاره نصفه حرف اون -

 

  ...بود اشتباه یه شب اون -

 

 رهام مخالفت کرد: 

 

  !کردییم رو ممکن کار ترین درست داشتر  نه -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 اش از بغض لرزید... چانه

 

  تونمنیم -

 

  ...توی  یم بخوای اگه -

 

ه مردی شد که عاشقش بود...   کیم در سکوت خیر

 

میدوارانه رس تکان داد تا دالرا را تشویق به گفتر   رهام ا

 کند... 

 

  ...تونمنیم -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

رهام نا امید و عصت  خواست از جایش بلند شود که 

 دالرا دستش را گرفت.... 

 

 آینده آدمای از رو داشتر  من با که ایگذشته انتقام -

، زندگیت  باهاش و کردی پیداش کت  یم فکر اگه نگیر

  ...نده دستش از خوبه حالت

 

رهام متعجب رس باال آورد...باالخره این حرف را 

 مستقیما زد... 

 

دالرا دستش را عقب کشید و تالیس  برای پنهان کردن 

 اشک هایش نکرد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دید که سیبک گلوی رهام از بغض باال و پایتر  یم

دید حلقه اشک را در چشم زد....یمشود و دم نیمیم

 زد؟ چرا دم نیم هایش، فرو ریختنش را اما 

 

  دیل؟ آخرته حرف -

 

 به سختر لب زد: 

 

  !بود همتر   آخرم و اول حرف -

 

 بلند شد و از او فاصله گرفت... 
 
 رهام ی  هیچ حرف

 

دالرا چشم بست و در پشت پلک هایش تصویر نگاه 

 آخر رهام برایش پر رنگ تر شد.... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

های این مرد برایش همه جیر  بود حتر اگر ابری چشم

 بود و ستاره هایش قهر کرده بودند! 

 

 

 کجا باید برم یه دنیا خاطرت تو رو یادم نیاره

 کجا باید برم که یک شب فکر تو منو راحت بزاره

 نداره
ر
 برام فرف

 
 چه کردم با خودم که مرگ و زندگ

 محاله مثل من توی این حال بد کش طاقت بیاره.... 
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

وچرخه را گرفت و از کنار رامتر  دریا یک دستر فرمان د

 با نیش باز رد شد.... 

 

ساعت حدود یک شب بود و این دو رسخوش همه را 

خواب کرده بودند و خودشان به هوای دوچرخه 

ون زده  سواری درست در اولتر  روز زمستان از خانه بیر

 بودند! 

 

ایتبار رامتر  بود که از دریا سبقت گرفت درحایل که کال 

 ی فرمان دوچرخه نبود! دست هایش رو 

 

جان شده بود سیع کرد دریا که دیگر پاهایش ی  

خودش را به کنار رامتر  برساند و نفس نفس زنان  

 گفت: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

احت کنار بزن...ه..بس..دیگه...نظرم به -   کنیم اسیر

  !جون خاله شدی...خسته زود -

 

نیم نفس نفس اصال...خودت تو اینکه نه آخه -

  ....زی  

 

  پیچید و او را مجبور به توقف کرد... جلوی رامتر  

  

هر دو دوچرخه ها را کنار گذاشتند و روی نیمکت 

 پارک ولو شدند... 

 

هیچکس در پارک نبود، حتر پرنده هم پر 

زد...البته بودن رامتر  و دریا این موقع شب غیر نیم

 طبییع بود! 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دریا بطری آب را رسکشید و باالخره نفسش رس جا 

 آمد... 

 

 باشه؟ یح   قراره مجازاتت حاال بخ -
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 با تعجب برگشت و به رامتر  نگاه کرد 

 

  !من؟ مجازات -

 

اش پایتر   رامتر  با شیطنت کاله دریا را تا روی بیت  

 کشید و گفت: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 خسته تو االنم داره، مجازات یه باختر  هر دیگه آره -

  وایسیم گفتر  شدی

 

 داد و زیر چشیم به رامتر  دریا با وسواس کاله را باال 

 نگاه کرد 

 

  ...تفری    ح اومدیم نبود که مسابقه -

 

رامتر  یک دستش را از پشت رس دریا لبه نیمکت  

 گذاشت و متفکر گفت: 

 

  !موقتیه پریر  حواس یه بیشیر  که نظرم به -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 دریا رس تکان داد... 

 

 مسافرت، از اینم بکنیم؟ تونیمیم کار یح   ویل آره -

 فاصله هم از بدتر شدن نزدیک جای به مکنیم حس

  ...گرفتر  

 

  شدم کالفه دیگه که من -

 

 لب برچید و باز هم حرف رامتر  را تایید کرد... 

 

  ...منم -

 

ی یادش آمده باشد ادامه داد:   یکدفعه انگار چیر 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 شما که فردا...افتادم کارمم از ماهه دو ییک تازه -

 رو جدید رمت کالسای آموزشگاه برم باید رفتتر  

 االن تا نبود رفیقم آموزشگاه رئیس اگه بخدا...بردارم

ون بودن کرده پرتم صدباره   !بیر

 

 ی  
 اراده کوتاه خندید... رامتر 

 

خنده های  که کم کم ناپدید شد و جای خود را به 

 سکوت داد... 

 

 دریا کامال به سمت رامتر  چرخید و با کنجکاوی گفت: 

 

 خیال؟ و فکر تو فتر ر  که کت  یم فکر یح   به -

 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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رامتر  نیر  به آرایم رسچرخاند و مستقیم طویس های 

 وحش  دریا را هدف گرفت... 

 

  تهران؟ برگردی خواینیم واقعا -

 

 دریا دستش را در هوا تکان داد و رسی    ع جواب رد داد... 

 

  ...اینجاست زندگیم کل بشه؟ یح   که بیام نبابا -

 

ی غیلش های موقعیت -   ...هست اونجا بهیر

 

 دریا شانه باال انداخت



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  

یح  بگم واال، آخه یه معلم زبان مگه چقدر حقوقشه   -

ازش باشه؟ تازه مامان پری و آقا  که مسئله تهران و شیر

 تونم تنها بذارم... جون رو نیم

 

  ..اما فهمم یم -

 

 سکوت که کرد دریا خودش پیش قدم شد: 

 

  اما؟ -

 

 ک
 
 خواست بزند را عوض کرد و گفت: ه یمرامتر  حرف

 

  !هنوز داره نیاز بهت دالرا گمیم خب -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 دریا چشم هایش را ریز کرد 

 

؟ -   !همتر 

 

رامتر  انگار که مچش گرفته شده باشد دست در 

 موهایش کشید و هول زده گفت: 

 

  ...نشده تموم تا دو این مسئله که هنوز دیگه آره -

 

 : دریا قانع شد و جواب داد 

 

 نمیشه اینجا؟ پام یه باشه تهران پام یه گ تا آخه -

  ...بکشه طول چقدر ماجراها این کرد بیت   پیش



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ...بیا خواهرزادت خاطر به خب -

 

 دریا باز هم مخالفت کرد: 

 

 اینجا کارام بگذره یکم باید حداقل...واقعا نمیشه -

  ...ببینم بعد بشه، ردیف

 

؟ من خاطر به -   یح 

 

 ره رامتر  تیر خالص را زد! و باالخ
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

حرف در دهان دریا خشک شد و با چشم های از 

ون زده همچنان نگاهش سمت رامتر  بود...   حدقه بیر

 

 رامتر  با خنده گفت: 

 

  حاال نکن نگاه اینجوری خب خییل -

 

 دریا تک خنده مصنوغ کرد 

 

  بود ایمزه ی   شویح   خییل -

 

 ن
 
زد آب دهانش را قورت داد و لب وقتر رامتر  حرف

 زد: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

م ازت من -   !بزرگیر

 

رامتر  نرم خندید و در حایل که انگشت هایش را برای 

 محاسبه الیک باال گرفته بود گفت: 

 

  !زیاد چه وای...سال سه آره کنم، حساب بذار -

 

 دریا گیج از جایش بلند شد 

 

  ...دیگه بریم -

 

دستش را کشید و  اما قبل از اینکه دور شود رامتر  

 اش برگردد... مجبورش کرد باز هم رس جای قبیل



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 . دستش باال آمد و روی صورت دریا نشست.. 

 

ای عتر   ویل سالته پنج و یس -  رنگ ساله هجده دخیر

  !شدی رنگ به

 

 دریا لب گزید... 

 

 !زشته -

 

 !جون؟ خاله زشته کجاش -
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  رامتر  باعث ش
د کیم از خجالت دریا خاله جون گفتر

به طور ناخودآگاه ریخته شود و باز هم با حرص رامتر  

 را صدا کند... 

 

 گفت... اما جواب رامتر  آنچه نبود که همیشه یم

 

  دلم؟ جان -

 

 دریا رس پایتر  اناخت و خودش را کنار کشید 

 

  نیست حرفا این برای خوی   وقت االن -

 

 ال آورد... اش را گرفت و رسش را بارامتر  چانه



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ی خوامنیم االن -   چیر 
 
نیم خودمم هنوز چون بیک

 ...حالیه چه این دونم

 

  !حایل؟ چه -

 

 اینکه شم،یم حایل یه چرا چشمات دیدن با اینکه -

مت، بغل دارم دوست کنارتم وقتر  یم دلم اینکه بگیر

  !بخوری حرص و بذارم رست به رس خواد

 

 دریا ی  اراده خندید... 

 

 !نبود عاشقانه زیاد آخریه -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 حفتمون مال زمان این خوامیم...کن فکر بهش فقط -

  من خواستمیم باشه،
 
 بهش طرفه یه که نباشم اوی

  ...کنمیم فکر

 

 دریا با خجالت لب زد: 

 

  ...نبودین تنها افکارت و تو شاید -

 

همتر  حرفش باعث شد که کم کم لبخندی واقیع روی 

د...    لب های رامتر  شکل بگیر

 

ای خم شد و بوسه کوتایه روی لب های دریا در ثانیه

نشاند و سپس از جایش بلند شد و به سمت دوچرخه 

 ها رفت... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  بریم؟ -

 

ی  دریا دستش باال آمد و روی لب هایش نشست...چیر 

شد و شور و هیجان زیر درون دلش دائما باال و پایتر  یم

 پوستش یم دوید... 

 

که در حال کش آمدن بود   سیع کرد مانع لبخندی شود 

 و به سمت دوچرخه خودش رفت... 

 

 !بریم -
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  رامتر  باعث شد کیم از خجالت دریا 
خاله جون گفتر

به طور ناخودآگاه ریخته شود و باز هم با حرص رامتر  

 را صدا کند... 

 

 گفت... اما جواب رامتر  آنچه نبود که همیشه یم

 

  دلم؟ جان -

 

 پایتر  اناخت و خودش را کنار کشید دریا رس 

 

  نیست حرفا این برای خوی   وقت االن -

 

 اش را گرفت و رسش را باال آورد... رامتر  چانه

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ی خوامنیم االن -   چیر 
 
نیم خودمم هنوز چون بیک

 ...حالیه چه این دونم

 

  !حایل؟ چه -

 

 اینکه شم،یم حایل یه چرا چشمات دیدن با اینکه -

مت، بغل دارم دوست کنارتم وقتر  یم دلم اینکه بگیر

  !بخوری حرص و بذارم رست به رس خواد

 

 دریا ی  اراده خندید... 

 

 !نبود عاشقانه زیاد آخریه -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 حفتمون مال زمان این خوامیم...کن فکر بهش فقط -

  من خواستمیم باشه،
 
 بهش طرفه یه که نباشم اوی

  ...کنمیم فکر

 

 دریا با خجالت لب زد: 

 

  ...نبودین تنها افکارت و تو شاید -

 

همتر  حرفش باعث شد که کم کم لبخندی واقیع روی 

د...   لب های رامتر  شکل بگیر

 

ای خم شد و بوسه کوتایه روی لب های دریا در ثانیه

نشاند و سپس از جایش بلند شد و به سمت دوچرخه 

 ها رفت... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  بریم؟ -

 

ی دریا دستش باال آمد و روی لب هایش نش ست...چیر 

شد و شور و هیجان زیر درون دلش دائما باال و پایتر  یم

 پوستش یم دوید... 

 

سیع کرد مانع لبخندی شود که در حال کش آمدن بود 

 و به سمت دوچرخه خودش رفت... 

 

 !بریم -
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 از تر پیچیده قانونیش روند مشتاق خانم ببینید -

یه   ...کنیدیم فکر که چیر 

 

الرا درحایل که با رس تکان دادن و چشم و ابرو آمدن د 

کرد حواس بچه را از گریه کردن پرت کرد او را سیع یم

 در آغوش کشید و به طرف حیدری برگشت... 

 

 حیدری یکشی برگه را مقابلش نگه داشت... 

 

  ...داد وکیل رو اینا -

 

دالرا رونیا را با یک دست گرفت و با دست دیگر برگه 

 ز حیدری گرفت و نگایه گذرا به آن ها انداخت.... ها ا

 

 اخم هایش کیم در هم رفت و پرسید: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !چکاپ؟ و آزمایش -

 

 بچه در صدای حیدری گم شد... 
 
 صدای گریه ناگهای

 

ه رسپرستر  به رو بچه یه قراره که کش سالمت -  بگیر

  ...مهمه خییل

 

ام تکانش دالرا رونیا را روی دو دست برگرداند و آرام آر 

 داد تا چشم هایش بسته شد.... 

 

  میان؟ مصاحبه برای گ -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

حیدری به رسعت دستش را به نشانه نه تکان داد و 

 جواب داد: 

 

 شده تایید مدارکتون همه وقتر  آخره، مراحل اون -

  ....باشه

 

  کشه؟یم طول چقدر -

 

 مرحله اون به نیست معلوم دارید شما که مشکیل با -

 نه یا برسیم

  

دالرا رونیا را آرام به رس جایش برگرداند تا از خواب 

بیدار نشود و دست به کمر به سمت حیدری 

 برگشت... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 دارم؟ مشکیل چه من -

  

 حیدری با آرام ترین لحن ممکن لب زد: 

 

 ...خوادیم هم پدر مادر بر عالوه بچه -
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 دالرا ترسیده مخالفت کرد: 

 

  ...تونستر   خودم همکارای که یدمد من اما -

 

 حیدری به میان حرفش پرید: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ....بره زمان ویل نداره که نشد بله -

 

چهره کالفه و درهم دالرا را که دید برای اینکه آرامش  

 کند ادامه داد: 

 

 گ واقعا کنم،یم رو تالشم همه من نباشید نگران -

  بچه؟ این برای شما از بهیر 

 

 ه چهره غرق در خواب رونیا زد... لبخند مهربای  ب

  

 خودمونم دلتنگش شدیم از وقتر اومده اینجا...  -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

همه دلتنگش شده بودند، همه بچه ها و کارکنان 

ک دو سه ماهه یه دلشان برای دخیر ای که شب ها خیر

 گرفت تنگ شده بود! خواب آرام را از آن ها یم

 

ام  از او تشکر  قبل از خروج حیدری ار اتاق دالرا با احیر

کرد، در این مدت کارهای زیادی برای به دست آوردن 

داد و همه را گردن حیدری و وکیلش رونیا باید انجام یم

 انداخته بود! 

 

  ....حیدری جناب کنیدیم لطف خییل -

 

 خورد و چشم 
 
با بستر  در توسط حیدری رونیا تکای

 هایش را باز کرد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ت های کوچکش را  دالرا با لبخند نزدیکش شد و دس

 گرفت... 

 

  ....شما شدی بزرگ چه -

 

وی  عروسک خرگویس  که خریده بود را از  
با خورس 

ون آورد و از سمت گوش های درازش روی  کیفش بیر

 صورت رونیا گرفت.... 

 

  ...برات خریدم یح   ببتر   -

 

رونیا از نریم گوش های عروسک قلقلکش آمد و 

 خندید... 

 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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 !داری؟ شدوس -

  

ک دلش برایش ضعف رفت....   با خنده بیشیر دخیر

  

 قربونت بشم!  -

 

اش حواسش را پرت  بلند شدن صدای پیامک گویس  

 .. کرد. 

 

 نگایه به ساعت و پیامک عماد کرد... 

 

  "پایینم من"



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 برایش تایپ کرد: 

 

  "میام االن"

 

به رونیا را بوسید و با او خداحافظ  کرد و بعد از اینکه 

رود از ساختمان مسئول بهزیستر اطالع داد که دارد یم

 خارج شد... 

 

عماد و حیدری در مقابل در مشغول سالم و علیک 

بودند، به عماد سالم داد و پس از خداحافظ  با 

حیدری هر دو سوار ماشتر  عماد شدند و به راه 

 افتادند... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

را عماد کیم رسعتش را بیشیر کرد تا دیر نکنند و به دال

  اشاره کرد تا کمربند ایمت  را ببندد.. 

 

یم اجازه بود، اینجا به اومدن کردی که کاری اولتر   -

  حداقل دادی
 
 ...رفتیم در تنت از سفر خستیک

  

 دالرا مشغول مرتب کردن شال روی رسش شد و گفت: 

 

  خواب صبح تا شب یه -
 
  ...دیگه بود کاف

 

ان  ه پرسید: عماد زیر چشیم نگاهش کرد و مچ گیر

 

؟ رس بهش بیاین رهام با نبود قرار -   بزنتر 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 دالرا بیخیال شانه باال انداخت... 

 

  ...ببینمش تنها خواستمیم -

 

 با پوزخند اضافه کرد: 

 

  !گرمه رسش قطعا که رهام ضمن در -

 

عماد حدس و گمان هایش را پنهان کرد تا دالرا خود به 

 حرف بیاید... 

 

  چیه؟ منظورت -

 

 ما دالرا مسیر صحبت را عوض کرد... ا



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  امروز؟ نیست مصاحبه مگه...هیچ   -

 

 !نمیاد که رهام -
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 متعجب نگایه به عماد کرد... 

  

ریم مصاحبه مجله برای نمیاد؟! من و تو داریم یم -

 فیلیم که رهام کارگردانشه و خودش نمیاد؟! 

 

 عماد به تایید رس تکان داد و گفت: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 نقش بازیگرای با دارن دوست اونا همینه، دقیقا خب -

  ...کت    مصاحبه اول

 

 با کیم تعلل اضافه کرد: 

 

  ...بود شلوغ رسش یکم رهام هم بعد -

 

سکوت دالرا و نگاه اخم آلود و پرسشگرش باعث شد 

تا عماد نفسش را کالفه فوت کند و با زیاد تر کردن 

سد:   رسعتش بی 

 

  بگم؟ یعت   االن -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

خواست خییل هم فضول به نظر برسد دالرا که نیم

رس جایش دست به سینه برگشت و با لحن خونشدی  

 گفت: 

 

  !خودته میل -

 

عماد لقمه را دور رسشان نپیچاند و برخالف تصور 

 دالرا مستقیما به هدف زد... 

 

کت رفتر   شایلتر   و رامتر   با -  ...اینا رامتر   رس 

 

روزها هه جا پای  حدسش چندان سخت نبود...این

 شایلتر  درمیان بود! 

 

 لب هایش کج شد... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 خانم شایلتر   برای کاری گردشگری تور !مهم چقدر -

؟   گذاشتر 

 

ل کند تا دالرا عصت  عماد سیع کرد خنده
اش را کنیر

 نشود... 

 

  داری؟ جبهه بهش نسبت انقدر چرا داره، گناه -

 

 ند.... دالرا نگاهش را به سمت پنجره و خیابان چرخا

 

  ندارم کاریش واال نه -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ی به خاطر آورد  عماد بحث را کش نداد....ناگهان چیر 

 و با دودیل لب زد: 

 

  ...گمیم -

 

  ...بگو -

 

 خونه؟ جلوی برم اول من نداری ایمسئله -

  ...بیاد خواستیم دلش هم ارغوان 

 

ی درون دلش فرو ریخت....رفتر  به خانه یعت   چیر 

 با رعنا یا حمید! البته این موقع صبح احتمال رویاروی  

حمید قطعا رسکار بود اما بعد از پنج ،شش سال این 

 موقعیت مناسب دیدن رعنا نبود! 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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 نیم
 
رفت شد که عماد به دنبال نامزدش نیماز طرف

 پس ناچارا موافقت کرد.... 

 

  ...نه -

 

 دیف کرد: عماد فورا جمالیر که از قبل چیده بود را ر 

 

 تونمیم بش   چشم تو چشم رعنا با خواینیم اگه -

  ...بیاد اسنپ با ارغوان بگم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

خواست اما خودش خوب ته دلش قطعا این را یم

دانست خواسته زیادی است و حرف های اکنون یم

 عماد نیر  قطعا از همان دست تعارف های ایرانیست! 

 

ی گفت:   پس با قاطعیت بیشیر

 

  !زنت دنبال برو حرفیه چه نای بابا نه -

 

  ....گرم دمت -

 

 برای عماد لبخندی زد.... 

 

 فرصت را غنیمت شمرد و با لب برچیدن گفت: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  ؟ نیام من شهیم عماد -

 

 رو مصاحبه این کرده هماهنگ محسن...زشته نه -

نیم میومد باید هم رهام تازه شه،یم بد براش نریم اگه

  ...کرد لج چرا دونم

 

ید چه شد که از لفظ لج کردی  که عماد برای نفهم

رهام به کار برد ته دلش گرم شد....این یعت  حسادت 

 به محسن! 

 

کرد که حتر دوست حقیقتش از خودش تعجب یم

 نداشت حسادتش از نوع یک طرفه باشد! 

  

فهمم این قضیه تغییر اسپانش یح  بود که اصال نیم -

 پیش کشید! 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 که عماد زد ب
 
ا گیچ  به سمتش برگشت و هر با حرف

چه فکر حسادت و دوست داشتر  بود از ذهنش پر  

 کشید... 

 

؟ -  !اسپانش؟ تغییر  یح 

  

 نداری؟ خی   تو -

  

 دهانش تا حد امکان باز ماند.... 

 

  زنید؟یم حرف آدم به شما مگه !نه -

 

  !کت    کنسل رو داد قرار خوانیم -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ش  وقتر نگاه متعجب دالرا را دید برای  فهم بیشیر

 گفت: 

 

  ...نیستیم دیوونه که ما دیگه، خوادیم رهام -

 

به کوتایه به داشبورد زد...   دالرا شایک رص 

 

 دستر  دو داره رضا حاج با دعوا و جنگ همه این بعد -

 کنه؟یم تقدیمش دوباره و سیت   تو ذارهیم رو محسن

  شه؟یم پیدا راحتر  همتر   به اسپانش مگه

 

  اومد کوتاه شاید بزن حرف اشباه تو حاال -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 ای کرد... پوف کالفه

 

 ...شدیما گرفتار -

 

 

  396_پارت#

 

ی   بقیه مسیر را در سکوت و گوش دادن به آهنگ سی 

 کردند... 

 

نت  چند باری هم تلفنش را چک کرد و از توی اینیر

ون آورد تا جواب  نگاران را بیر سوال های احتمایل خی 

 ای برایشان داشته باشد.... درخور و قانع کننده

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ی که عماد یم داد  رفت جدید بود و این نشان یممسیر

 شان را عوض کرده بودند... که آن ها خانه

  

  ای نگه داشت... عماد جلوی ساختمان سه طبقه

 

د....   از ماشتر  پیاده شد و زنگ طبقه دوم را فش 

 

دالرا عینک آفتای  را از کیف خارج کرد و روی چشمش 

د تا مردم کوچه آن را نشناسند، هرچند که شیشه ز 

 های ماشتر  دودی بود.... 

 

ه ارغوان بگو مامان -   ...شده دیرمون پایتر   بی 

 

صدای گرم رعنا پس از سال ها از پشت آیفون به  

 گوشش رسید... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  عماد خب تو بیا -

 

 عماد بهانه آورد: 

 

  ...همرامه کش تونمنیم نه -

 

  گ؟ -

 

 کیم پرخاش شکایت کرد:   عماد با 

 

  ...ارغوان بیاد بگو !مامان؟ داری کار یح   -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

رعنا صدایش حالت قهر به خود گرفت....همیشه 

 برای پشهایش ناز داشت و عزیز دردانه آن ها بود! 

 

  دیگه کردم سوال یه مادر خب وا  -

 

 عماد پشیمان شده گفت: 

 

؟یم ناراحت چرا جان مامان باشه -  یس 

  

عنا جوابش را نداد ناچار به دالرا نگاه کرد و ی  وقتر ر 

 صدا لب زد: 

 

  بگم؟ -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دالرا شانه باال انداخت....آب که از رسش گذشته بود 

اش آمده است فهمید تا جلوی خانهحاال رعنا هم یم

 خواست چه شود؟ مثال یم

 

  ....باهامه دالرا -

 

رعنا که از حضور دالرا آگاه شد کیم سکوت  

 سپس با لحن رسد تری ادامه داد: کرد.... 

 

  !پایتر   بیاد گمیم ارغوان به االن -

 

دالرا با لبخند تلچ  رس پایتر  انداخت، رعنای  که او را 

عتر  مادر دوست داشت هم حتر دیگر قبولش 

نداشت، البته حق داشت، او قلب پشش را شکسته 

 بود.... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 عماد در ماشتر  نشست و در را بست... 

 

  ...نشیا ناراحت -

 

 ای زد.... لبخند نصف و نیمه

 

 شمنیم -
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  چطوری؟ خب -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

از پشت میر  مصاحبه بلند شد و به سمت محسن 

 رفت... 

 

  خوب -

 

 محسن چشم هایش را ریز کرد و با شک و تردید گفت: 

 

  ...دهنیم نشون اینو قیافت -

 

ین بهانه را آورد:   نزدیک ترین و بهیر

 

یم خسته رو آدم سواالشون با همیشه دیگه دوی  یم -

 کت   

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 محسن رسش را به تایید تکان داد.... 

 

ی بگوید صدای ارغوان مانع   اش شد.. تا خواست چیر 

 

  ...دالرا -

 

 دالرا به طرف ارغوان چرخید... 

 

  جانم؟ -

 

 توی  یم تو داریم مهمون شب خونه بریم خوایمیم ما -

  ...ببخشیدا البته برگردی؟ خودت

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ی بگوید به میان  محسن قبل از اینکه دالرا چیر 

 حرفشان پرید: 

 

  ...رسونمشیم من -

 

دالرا که یک جورهای  بتر  هر دو گیر افتاده بود با 

 لبخند مصنوغ سیع کرد قضیه را جمع کند: 

 

  ...خودم رمیم شمنیم مزاحمتون بابا نه -

 

عتماد به نفس  محسن به رسعت حرفش را رد کرد و با ا

 گفت: 

 

  !باهم که نداریم حرفارو این -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 رساند... آمد که محسن او را یمدالرا بدش هم نیم

حداقل حضور او در کنارش بهیر از این بود که از این 

نگاران  در به تتهای  و خارج یم شد و بتر  انبویه از خی 

 افتاد! گیر یم

 

 دستر به شانه ارغوان زد و گفت: 

 

  بگذره خوش بهتون شما یدبر  باشه -

 

 ارغوان با پشت چشم نازک کردن گفت: 

 

 بخوایم شایلتر   با که داریم خویس   چه حاال -

 بگذرونیم؟



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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دالرا یکه خورده ساکت شد....سپس با تر کردن لب 

 هایش پرسید: 

 

  دعوته؟ خونتون شایلتر   -

 

 بد هاومد رامتر   خواهر که حاال گفت جون رعنا آره -

 عماده این تقصیر  البته...بشیم جمع هم دور نیست

ه از گفت جوری یه ها  شد کنجکاو جون رعنا دخیر

  ...ببینتش

 

 ارغوان شد و جلو آمد.. 
 
 . عماد مانع پر حرف



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 حرف چقدر برد، شهیم نه آوردت، شهیم نه ارغوان -

 یم
 
  !دخیر  زی

 

  ...اومدم ببخشید -

 

رسیعا خم شد و گونه این را هول زده گفت و بعد 

 دالرای  که هنوز در بهت بود را بوسید.... 

 

  ...بیمنتیم بعدا -

 

رفت برای محسن نیر  دست در حایل که عقب عقب یم

 تکان داد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  کیای   آقای فعال -

 

وی  برای ارغوان و عماد دست 
محسن نیر  با خورس 

 تکان داد و آن ها دور شدند... 

 

چرخید و رو به روی  به محض خروجشان از سالن

 دالرا قرار گرفت... 

 

  !میونه در جدید رقیب پای پس خب -

 

 شد متنفر بود! از اینکه دستش جلوی محسن رو یم

 

ی کرد و به راه افتاد....   خنده تمسخر آمیر 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  رقابت؟ میدون کدوم تو -

 

 محسن دوشادوشش به حرکت درآمد... 

 

 برسن نمهمونیشو  به و باشن خوش بذار کن ولش -

ای من ی خی    !دارم برات بهیر

 

 ... با این حرف کنجکاوی دالرا را تحریک کرد. 

 

؟ چه - ای    خی 

 

ی بگوید با رسیدن به خرویح   قبل از اینکه بتواند چیر 

نگار ها یکباره به سمتشان هجوم آوردند...   تمایم خی 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 اشاره زد تا ماشینش را برایش 
 
محسن به نگهبای

  بیاورند. 

 

؟ لحظه یه شهیم مشتاق خانم -   وایستر 

 

امان دوربتر  ها هر دو سیع کردند از زیر فلش های ی  

 بگذرند تا به ماشتر  برسند... 

 

 دالرا جوابشان را داد: 

 

 بعدا  داخل پرسیدن رو سواالتتون دوستان -

یدیم رو جوابشون  گیر

 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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نگارها با ذوق گفت:   ییک از خی 

 

 راسته....هست هم ایدیگه سواالی تاقمش خانم -

  کنید؟ همکاری قطع دادخواه آقای با قراره گنیم که

 

باز هم برای خودشان شایعه به پا کرده بودند، البته با 

این وضع هیچ بعید نبود که نتواند در کنار رهام کار  

 کند.... 

 

 برای همتر  جواب داد: 

 

ی -   دوستان نیست مشخص چیر 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 . مد.. محسن جلوتر آ

 

  ...کنار برید لطفا...ببخشد -

 

 دارین؟ ایرابطه کیای   آقای با شما مشتاق خانم -

  

نگهبان ماشتر  را جلوی پای دالرا و محسن نگه 

داشت...محسن با تشکر کوتایه رسی    ع در جایگاه 

راننده نشست و دالرا خود را به سختر از ال به الی 

نگارها رد کرد و روی صندیل جلو نشس  ت.... خی 

 

 به محض نشستر  گفت: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

نگارا از -   ...متنفرم خی 

 

د و با دور شدن از آن جا  محسن پایش را روی گاز فش 

 بلند خندید.... 

 

 رو خودشون شغل که خودشونن فقط کن باور -

  !دارن دوست

 

دالرا با خنده حرفش را تایید کرد و سپس زیر چشیم 

 نگایه به محسن کرد و هیجان زده پرسید: 

 

  !چیه خوبت خی   بدونم کنجکاوم خب -

 

  !عجویل چقدر -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 با خنده کوتایه به قیافه هیجان زده دالرا ادامه داد: 

 

  چیه؟ مدلینگا راجب نظرت -

 

 دالرا متفکر دستش را زیر چانه زد و پرسید: 

 

  کشور؟ از خارج یا ایران توی -

 

  همینجا -

 

؟ مدلینگ حرفه وارد خواییم -   بش 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ای به محسن کرد و با دستش عالمت ریدارانهنگاه خ

 عایل را نشان داد... 

 

  !داری رو بدنش و فیس نظرم به خوبه -

 

 محسن مردانه خندید و رس باال انداخت... 

 

 !بش   کار این وارد تو خوامیم -
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 دالرا جا خورده از پیشنهادش به خود اشاره کرد 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  !من؟ -

 

 برند و معتی   برند رسی یه با البته کاریه پیشنهاد یه -

  !خودت اختصایص

 

 تعجبش بیشیر شده و چشم هایش گرد و ناباور شد... 

 

؟ برند یه من اسم به یعت   -   !بزی 

 

محسن به قیافه گنگ دالرا نگایه کرد و با لبخند  

 گفت: 

 

  !دقیقا -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  هستم؟ یح   مدیون رو محبتت این بعد -

 

اک بذار رو اسمش -   پله ت،رس 
ر
  !ترف

 

 فرمان را چرخاند و وارد یک خیابان فرغ شد.... 

 

؟ رو اداره ساختمون داری دوست -  همتر   اتفاقا ببیت 

  !نزدیکیاست

 

آمد کیم ذهنش از رهام و شایلتر  و مهمای  بدش نیم

د پس به نشانه موافقت رس تکان  امشب فاصله بگیر

  داد. 

 

 پات رد یر  چ همه توی چرا...عجیت   واقعا تو -

  !هست؟



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ون داد و با ابهت گفت:   محسن نفسش را بیر

 

  !جان دالرا وسیعه هی   دنیای -

 

 دالرا با کیم شک و تلچ  جواب داد: 

 

 !هی   مافیای شاید -

 

 و با این حرفش محسن را به خنده وا داشت.... 

 

لحظایر بعد جلوی ساختمان عظییم با نمای  که 

یت آن شیشه  ند.... ای بود ایستاداکیر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

از پارکینگ وارد شدند و با آسانسور به طبقه هشتم 

رفتند، درواقع طبقه ییک مانده به آخر که محسن 

 اعالم کرد دو طبقه آخر برای خودشان است.... 

 

دالرا به دکور آی  سفید و آکواریوم بزرگ مایه های 

 نگاه کرد و با رضایت گفت: 
 
 رنیک

 

 !دارم دوسش قشنگه -
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محسن کیم نزدیک دالرا شد و دستش را با فاصله 

 جمعیت عبور  
 

پشت کمر دالرا گذاشت تا از شلوغ

 کند... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !هیچه تو زیبای   مقابل در -

 

بوی عطری که آن روز در داشبور ماشتر  پیدا کرده بود 

 در مشامش پیچید.... 

 

ناخودآگاه از نزدییک بیش از حد محسن کیم در خود 

 ار رفت... جمع شد و کن

 

شدند و سالم همه با دیدن محسن از جا بلند یم

 دادند... یم

 

محسن با دست به اتاقش اشاره کرد و دالرا جلوتر از او 

 داخل شد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 رنگ خنتر طویس را 
 
وی دکور اتاق برخالف فضای بیر

در خود داشت و زیاد حس صمیمیت را به آدم منتقل 

 ی را از آن گرفت! شد حس قدرت و برتر کرد اما یمنیم

 

 روی مبل های چریم نشست... 

 

 خوری؟یم یح   -

  

 کیفش را روی مبل گذاشت و جواب داد: 

 

ی -   ....خوامنیم چیر 

 

  !که شهنیم -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

محسن مخالفت کرد و سپس تلفن را برداشت و 

 سفارش کیک و قهوه داد.... 

 

 خوبه، وعده میان عنوان به گفتم بود خودم سلیقه -

  ...بایس   داشته دوست امیدوارم

 

 دالرا به رسم ادب تشکر کرد: 

 

 ....خوبه هم خییل -

  

محسن از پشت میر  بلند شد و برای صمیمیت بیشیر 

  آمد و مقابل دالرا روی مبل های چریم نشست.. 

 

به پشت تکیه داد و یک پایش را آزادانه روی دیگری 

 انداخت و دست هایش را در هم قفل کرد... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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 ویل داری خوی   خییل فیس عکایس برای تو دوی  یم -

 بچه مدیریت اینجا تو که دارم دوست بیشیر  من خب

ی دست در هارو   ...بگیر

 

دالرا رس چرخاند و نگایه به عکس های قدی مدل ها 

 روی دیوار انداخت... 

 

  کنم؟ انتخاب رو هاتون مدل یعت   -

 

یفایر  کارهای لباسا، مدال، -   .....و تش 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 خودش را کیم جلوتر کشید و با تاکید بیشیر گفت: 

 

  !بگذره تو دست زیر از یح   همه یجورای   -

 

 دالرا موشکافانه پرسید: 

 

؟ کار یح   خودت بعد -   کت 

 

  !کنم افتخار تو به و پام رو بندازم رو پام -

 

 از لحن جدی محسن شوکه شد! 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ده زد و کم  محسن که قیافه آچمز دالرا را دید زیر خن

 کم دالرا نیر  از بهت در آمد و گفت: 

 

  !سخت چقدر -

 

 خوبه؟ چهل شصت -

  

 واضح تر گفت: 

 

  ...من چهل تو، شصت  -

 

در را زدند و زی  که پشت میر  منش  بود با سیت  قهوه 

و کیک داخل شد و آن را روی میر  گذاشت، سپس از 

 محسن خواست تا بگوید تماس های تلفت  را به اتاق

  دالرا صی  کند. 
 . . وصل کند یا تا رفتر



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ون رفت و دالرا در  بعد از اینکه جواب را گرفت بیر

 لحظه گفت: 

 

  !دلباز و دست چه -

 

محسن لیوان داغ قهوه را برداشت و همچنان به حرف 

د...   های دالرا گوش سی 
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 برند اسم و من درصد شصت بدم، انجام من رو کارا -

  من؟ نام به هم



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  من از هم رسمایش و آره -

 

ه وسوسه -   !انگیر 

 

 محسن به رسش اشاره کرد... 

 

ه تامل -   ...برانگیر 

 

 لیوان دیگر قهوه را بلند کرد و به سمت دالرا گرفت... 

 

  ...کنمیم فکر بهش باشه -

 

 لیوان را از دست محسن گرفت... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !...داری وقت باشه -

 

  از قهوه را خورد... این را گفت و قلوی  

 

؟ رو طبقات بقیه داری دوست -  رژه یه باال سالن ببیت 

  !داریم جذاب مد

 

حتر دیدن راه رفتر  چندین آدم در لباس های مختلف 

هم موقعیت خوی  برای رسگریم چند ساعته دالرا 

 شد تا خودخوری امروزش به حداقل برسد....! یم

 

  !نمیاد بدم -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 . یک را به طرف دالرا هول داد.. محسن چشمیک زد و ک

 

 !بریم که بخور پس -
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ک دستگاه"   "باشدیم خاموش نظر مورد مشیر

 

این پنجمتر  باری بود که در این یک ساعت شماره 

 شد... گرفت و با این پیغام مواجه یمرهام را یم

 

داد و مدام روی حتر رامتر  هم تلفنش را جواب نیم

 رفت.... یمپیغامگیر 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

توجیه کند و حسادت های خواست ی  ابتدا یم

کردند که در حال گردش و اش دائما تحریکش یمزنانه

 با شایلتر  هستند اما رفته رفته نگران 
خوشگذرای 

 شد.... 

 

کرد کش کم کم در دلش شور افتاده بود و حس یم

شورد، البته که این حس را از دارد در دلش رخت یم

  صبح داشت،
 
از وقتر رعنا را دید و سپس از مهمای

 شب باخی  شد! 

 

ی آبمیوه را درون سینک خایل کرد و لیوان نصفه

تلوزیون را خاموش کرد تا صدایش بیشیر از این روی 

 اعصابش نرود.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

کدام با خودش فکر کرد حاال که رامتر  و رهام هیچ

دهند و حتر نتوانست از ارغوان و عماد خی  جواب نیم

د دریا گزینه مناست  یم  شد.... درست و حسای  بگیر

 

فهمید دریا و رامتر  این روزها بچه که نبود! خوب یم

پرند....از تصور رابطه این دو نفر زیاد از حد به هم یم

اش گرفت، نه به دشمت  روز اول و نه به صلح خنده

 حاال! 

 

وقتر سومتر  بوق هم زده شد و دریا پاسخ نداد 

را قطع کند اما با پیچیدن نفس نفس زدن خواست آن 

 و کنایه گفت:  دریا با تعجب

 

ی؟ باال کوه از داری -  !میر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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دریا سیع کرد ریتم نامنظم نفس هایش را در دست 

د...   بگیر

 

  سالم علیک -

 

وی  ....!سالم - ؟یم نفس نفس بیر   زی 

 

 انگار که ایستاد و صدایش واضح تر شد: 

 

 !حسای   درست روی پیاده یه اومدم خوبه اهو  -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دالرا با خنده روی مبل نشست و یک پایش را روی 

 دیگری انداخت.... 

 

  بشن؟ آب نداشتت های چری   که -

 

 دریا با حرص جوابش را داد: 

 

 رژیمم اصال بودم تو پیش که مدت این...دیل نخند -

  !نکردم رعایت رو

 

و با کیم تردید  دالرا حاشیه گوی  را کنار گذاشت

 پرسید: 

 

  ...دریا گمیم -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 جانم؟ -

  

  زدی؟ حرف رامتر   با گ بار آخرین -

 

دریا اخم هایش در هم شد و پس از خوردن قلوی  از 

 بطری آب روی ییک از نیمکت های پارک نشست.... 

 

  چطور؟...پیش ساعت یه -

 

 دالرا خواست دستش بیندازد... 

 

ته چه -   !شدین مییمص خییل دریا؟ خی 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 اما دریا کم نیاورد.... 

 

ش داری تو که فعال - ییم من از رو خی    !گیر

 

  کجاست؟ حاال -

 

 مجددا سوالش را پرسید: 

 

  چطور؟ -

 

  دی؟یم جواب سوال با چرا رو سوالم -

 

  !واتساپ بیا -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 این را گفت و تماس را قطع کرد....! 

 

دریا تماس ای بعد دالرا نتش را روشن کرد و ثانیه

 تصویری گرفت... 
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  خب؟ -

 

دریا درحایل که سیع داشت گره هندزفری را باز کند و 

 به گویس  وصل کند گفت: 

 

  واجبه؟ رامتر   با کارت -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ی لب زد: دالرا با ی    خی 

 

 بود خاموش زدم زنگ رهام به من افتاده؟ بدی اتفاق -

 زنمیم زنگ مه رامتر   به نیومد، هم مصاحبه امروز

کت رفتر   شایلتر   با گفت عماد البته...دهنیم جواب  رس 

  ...ویل

 

 دریا به میان حرفش پرید: 

 

  باهاشون؟ داری کاری -

 

خواست پیشنهاد محسن را قبل از کار که داشت...یم

همه به رهام بگوید و نظرش را بداند اما اکنون  



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 افتاده داشت امانش را 
ر
کنجکاوی اینکه چه اتفاف

 برید... یم

 

رفت و حتر از به خصوص اینکه دریا کامال طفره یم

 اش مشخص بود! اش هم پنهان کاریقیافه

  

...عماد گفت شب خونه اونا دریا داری نگرانم یم - کت 

ی دعوتن ...من کاری بهشون ندارم یم خواستم یه خی 

 رو به رهام بدم که.... 

 

دقیق تر ناگهان حرفش را قطع کرد و به قیافه دریا 

 دزدید... شد، به اینکه دائما چشم هایش را یم

 

  درسته؟ نیست، ساده مهمونیه یه فقط امشب -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

اش هم پیدا بود آرام دریا با کیم اضطراب که در چهره

 لب زد: 

 

ی یه شو بلند کن، ولشون خاله دالرا ببتر   -  بخور چیر 

  ...باحال فیلم کیل تاپت لپ تو اومدن از قبل

 

احتر و حرص به زیر پوستش دوید...با اخم کم کم نار 

 های درهم به دریا تش  زد: 

 

 خواییم خورایک و فیلم با که نیستم بچه من دریا -

 !کت   گرمم رس
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

سکوت دریا را که دید آب دهانش را قورت داد و با 

 ترس گفت: 

 

-  
 
  درسته؟....زنمیم حدس که اوی

 

 بیشیر  شایلتر   و رامتر   با امشب خواستشیم رعنا -

 از هم خانوادشون هفته آخر تا احتماال بشه آشنا

  ...میان آمریکا

 

کرد که حرفش با چشم های لرزانش از دریا التماس یم

 را کامل نکند...اما دریا ادامه داد: 

 

  !خواستگاری برن که -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

بند انگشت هایش یک به یک از دور گویس  شل شد و 

 به زمتر  افتاد.... 

 

؟...نکت   قطع دالرا...دالرا -   هستر

 

سیع کرد خودش را جمع کند و با آنکه بغض در  

گلویش نشسته بود تلفن را از روی زمتر  برداشت و 

 جواب داد: 

 

  !هستم -

 

 دریا به رسعت گفت: 

 

  ...داره دوست هنوز رو تو رهام -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 زد.... ای کاش این حرف ها را حاال هیچکس به او نیم

 

شنید، شد و دیگر هیچ نیمش هایش کر یمای کاش گو 

دید که باالخره آنچه را  شد و نیمچشم هایش کور یم

تواند داشته باشد کرد تا همیشه یمکه ته دلش فکر یم

 از دست داده است... 

 

 که خودش آن شب به زبان آورد...! 
 
 شاید با حرف

 

 اشک در چشم هایش نشست... 

 

 آخه...شایلتر   خواستگاری بره خوادیم همتر   برای آره -

؟ انقدر  !یهوی 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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دریا که ناراحتر دالرا و این وضعیت دیگر آشفته و  

اش کرده بود جانب احتیاط را کنار گذاشت و کالفه

 رسزنشگر توپید: 

 

ه، رو تصمیم این کردی مجبورش کارات با تو -  بگیر

ه اشتباه تصمیم کردی کاری  ینا با کردی فکر....بگیر

 کردی سیاه بدتر نه دییم نجات رو زندگیش کارت

 
 
  !رو جفتتون زندگ

 

اما دالرا دیگر برایش مهم نبود....رسزنش و حرف های 

بقیه، محبت و توجهشان...هیچ یک در این لحظه 

 برایش اهمیت نداشت.... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ای از تصویر نگاه آخر رهام در دو شب گذشته ثانیه

خود کرده را تدبیر شد.... جلوی چشم هایش پاک نیم

 نبود! 

 

  ...دهیم نجات رو زندگیش داره اون...خاله نه -

 

 با لبخند تلچ  ادامه داد: 

 

 بشه؟ خوشبخت که خواستمنیم رو همتر   مگه -

 حداقل بذار جهنمه زندگیم منکه کافیه، برام همتر  

  ....کنه پیدا رو بهشت راه اون

 

 رد... اجازه صحبت به دریا نداد و تلفن را قطع ک

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 از جا بلند شد و تلو تلو خوران به سمت اتاق رفت.... 

 

با بلند شدن زنگ مجدد گویس  بغیص  که سیع در  

لش داشت شکست...   کنیر

 

جلوتر رفت و تماس دریا را رد کرد و تلفن را روی حالت 

 پرواز قرار داد.... 

 

سیستم پخش را روشن کرد تا صدای گریه هایش 

ون نرود...   بیر

 

بار رفت و ییک از بطری های  که خییل وقت  به سمت

ون کشید اما به   از آن ها نگرفته بود را بیر
 

بود رساغ

ی از پشت قفسه به زمتر     آن چیر 
محض برداشتر

 . افتاد.. 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

خم شد و دستش را از زیر قفسه کمدی شکل رد کرد و 

ون کشید...  ی که افتاد را بیر  چیر 

 

برداشت و  با دیدن آلبویم که دریا آن روز آن را 

 حس شد... ای ی  خواست قایم کند تن و بدنش لحظه

 

 کرد؟! االن باید پیدایش یم

 

دست های لرزانش جلو رفت و صفحه اول را باز  

 کرد... 
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 کاش نبودم! 

 …کاش همون اول، ازت خواسته بودم

 …پا نذاری رو من و این غرورم

 کاشیک از چشِم تو افتاده بودم! 

 بودم.... کاش ن

 من به اون عشقت؛ گرفتار نبودم! 

 رو صدای خندت، حساس نبودم

 انقد اون چشمای تو خاص نبودن! 

 ناز نبودن.... 

 

 

اولتر  عکس را برداشت، باغ گیالس، اردیبهشت هشت 

 سال گذشته وقتر برای اولتر  بار رهام را بوسیده بود... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ی که این آلبوم را خاص یم کرد عکس های دو اما چیر 

شان نبود...داستان های  بود که پشت هر یک از نفره

 این عکس ها وجود داشت.... 

 

دالرا تک به تک این اتفاقات را پشت هر عکس نوشته 

بود، نوشته بود تا بعد ها با عشق به تک تکشان نگاه  

 خوبش 
 

کند و روزی هزاران بار خدا را به خاطر زندگ

 شکر کند! 

 

ای گریان باید تک به تک اما حاال چه؟ حاال با چشم ه

 کرد... این ها را نگاه یم

 

 نفسش را حبس کرد و عکس را به پشت برگرداند... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 ییک مثل من چشماش؛ هرشب از عشقت بارید

 …ییک مثل اون دوست نداره، ویل دوسش داری

 اشکم دراومد؛ وقتر صدای خندت اومد! 

! دیگه اونو از دست دادی  …تو یه عاشقو کشتر

 

 

 هیجان از دارن انگار هم هنوز داره، یت  عج حس "

 باالخره که شهنیم باورم...پرنیم پایتر   باال دلم توی

 وسط گیالس، درخت زیر....اینجا اونم ...بوسید منو

 بهار رو وجودم همه هاش بوسه رگبار با اردیبهشت

ین گیالسا همتر   مثل رو کامم و کرد  !هاش لب از شیر

 باغ تو قشنگه و نرقصو  نسیمه، یه شبیه چیر   همه

 بهش...بشه تر انگیر   شگفت روز به روز قراره و دلم

 "....شدنیه قطعا رهام کنار دارم باور



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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کاش نبودم کاش همون اول تورو شناخته بودم دلو 

 نباخته بودم.... 

 …! ساده بودم

یح  ساخته بودم از عشق تو و کاش بدونم گ تو فالت 

 اومد..؟

 

 

 بلند شد و تلفن را برداشت.... اراده ی  

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

اش را  به هوای خاموش بودن خط رهام یکبار شماره

 گرفت اما او با اولتر  بوق جواب داد! 

 

  ....الو -

 

کشید....اشک به پهنای صورتش حتر نفس هم نیم

 راه گرفته بود و دیدش تار بود.... 

 

 رهام با تعجب گفت: 

 

؟ دالرا...الو -   توی 

 

 حکم گاز گرفت تا هق هق نکند... لب هایش را م

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  ...سالم -

 

 گفت: 
 
 با شنیدن صدای لرزان دالرا با نگرای

 

؟ -   گرفته؟ چرا صدات خوی 

 

 ربط جواب داد: ی  

 

؟ -   کجای 

 

ی نگایه به ساعت کرد که پنج  رهام با تعجب بیشیر

 داد.... غروب را نشان یم

 

  چطور؟ خونه، رمیم دارم -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

؟گوشیت -  ...بود خاموش تنهای 

 

 کرد... سوال های عجیب دالرا بدتر گیجش یم

 

 پاور به زدم االن بود کرده تموم شارژ تنهام، آره -

ی.....بانک   شده؟ چیر 

 

 دیگر نتوانست تحمل کند و بغضش با صدا شکست... 

 

 !...معرفتر ی   خییل -
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 .. رهام با ترس و گیچ  محکم روی ترمز زد و ایستاد. 

 

؟ -   یح 

 

اینبار اشک های دالرا بود که رگبار شده بود و 

 بارید... یم

 

 هامون خاطره همه از توی  یم که معرفتر ی   خییل -

  !بگذری

 

با صدای بوق ماشتر  های پشت رس مجبور شد ماشتر  

 را به حرکت درآورد و کنار بکشد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 گویس  را در دستش جا به جا کرد و با اخم گفت: 

 

؟یم حرف یح   از یدار  -
 
  !فهممنیم زی

 

دالرا رسش را که حاال به دوران افتاده بود به دیوار 

 تکیه داد... 

 

  ....فهیمیم -

 

رهام خسته شده از اتفاقات ی  در ی  با صدای کیم 

 بلند گفت: 

 

  کردی؟ یح   دوی  یم خودت دالرا -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  !کردم؟ یح   -

 

 صدای رهام تحلیل رفت و نالید: 

 

، جا قلبم تو اومدی ....دوی  یم خودت - ی گرفتر  دلی 

 قشنگیا این همه وسط بعد....کردی وابستم کردی،

 و خوب خییل یح   همه قبلش تا وگرنه....رفتر  گذاشتر 

  !خییل....دالرا بود قشنگ

 

 گرفت تا هق نزند... به سختر جلوی خودش را یم

  

 آره خییل خوب بود....  -

 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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مرد و س کشیدن های این مرد نیر  یمحتر با صدای نف

 یم
 
 کرد.... زندگ

 

 خودش سکوت را شکست و ادامه داد: 

 

  زدم؟ زنگ چرا دوی  یم -

 

 با لبخندی که تلخ و زهرمار بود ادامه داد: 

 

ینش دونمنیم خودمم که اینه واقعیت -  مهمیر

 سال شش منکه دم؟یم دستت از دارم اینکه....چیه

  !بودم داده دستت از پیش



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 رهام به میان حرفش پرید: 

 

 تو دیل، بودم همیشه من....ندادی دست از -

  ....بودم من ویل نخواستر 

 

 رو حرفام بذار....تروخدا نگو هیچ  ....هیسسس -

  ....بزنم

 

ون داد:   نفسش را با گریه بیر

 

  شدم؟ عاشقت چرا دوی  یم -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

نگایه به عکس های  انداخت که برای دوران 

 هشان بود.... دانشگا

 

وع کرد به ییک از آن ها را که یم دانست برگرداند و رس 

 خواندن پشتش: 

 

 که حاال یعت   این نازی قول به آخریه، سال گنیم "

 رو مخش تا دارم فرصت سال یه فقط کردم پیداش

 و کنهنیم نگاه هیچکس به اون که عجیبه !بزنم

 هآخ کنجکاوم، راجبش انقدر من که اینه تر عجیب

  "کرده؟ خاصش که داره یح   اون

 

رهام که تا به حال این حرف ها را نشنیده بود رسش را 

به صندیل تکیه داد و چشم هایش را بست....حس 

 کشد... کرد قلبش تیر یمیم



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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 دالرا عکس دیگری برداشت و به پشت برگرداند... 

  

که " باالخره جواب سوالم رو گرفتم، خییل وقته  

تونستم با پش مرموز دانشگاه دوست بشم، نه 

کت   ما فقط کنار هم خییل اونطوری که بقیه فکر یم

کنیم! فکر کنم خودم قرار باشه نقش اول خوب کار یم

 کنه رو بازی کنم....اما...." تئاتری که یم
 
 خواد کارگردای

 

خط به خط نوشته هایش را از بر بود، چشم بست و 

 د: از حفظ ادامه دا

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 اصال اون کرده، خاصش یح   که دونمیم حاال اما "

 برای نه البته نیست غریت   و عجیب و پیچیده موجود

میم ازش که آرامش   اون من !من  دوست رو گیر

یم زده هیجان ذوق از زنهیم لبخند که وقتای   ،...دارم

  که وقتای   ، شم
 
  و خستیک

 
 چهرش تو شینهیم کالفیک

 که...بخنده باز تا بدوزم رو مانز  و زمتر   خوادیم دلم

 یه چیه؟ احساس این اسم حاال باشه، خوب حالش

ی یا ساده اومدن خوش   "اون؟ از بیشیر  چیر 

 

چشم هایش را باز کرد و اینبار خودش بدون فکر کردن 

 به آن نوشته ها گفت: 

 

 یه عنوان به حتر  بایس   همیشه داشتم دوست -

 دوست لمد ته اما زدمیم پست...معمویل دوست

  ...بایس   همیشه داشتم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 رهام با صدای دو رگه جواب داد: 

 

 ....دیل هستم -
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، امشب از...نیستر  دیگه....نه -  اونقدر من نیستر

 اونقدر ویل بموی   باهام تا بخوام ازت که ندارم قدرت

 که رویاهای   کنم تماشا بتونم که نیستم قوی هم

  ایدیگه کس با رو ساختم باهات
 

  ....کت   زندگ

 

شد با رهام که تعجبش لحظه به لحظه بیشیر یم

 ها و حال بد دالرا فریاد زد: شنیدن حرف

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  گ با -
 
  یح   فهممنیم کنم؟ زندگ

 
  ...مییک

 

 رسید...با ترس داد زد: اما دیگر صدای  به گوشش نیم

 

  ....دلم عزیز دالرا -

 

هایش  دیگر حتر صدای نفس کشیدن ها و هق زدن

 آمد.... نیر  نیم

  

 دالرا یح  شدی جواب بده...  -

  

بان قلبش روی هزار رفته بود...رسی    ع سوئیچ را  رص 

 چرخاند و ماشتر  را روشن کرد... 

  



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 دیگر صدایش رنگ ناله و التماس گرفته بود: 

 

 ....نکت   ایاحمقانه کار تروخدا دالرا -

 

ی   اما باز هم سکوت بود و سکوت و سکوت....دخیر

ه با زدن حرف های آخرش همان جا روی زمتر  از ک

 داشت که بزند؟! 
 
 حال رفته بود چه حرف

 

 رهام به رسعت گاز داد و به راه افتاد.... 

 

به محض رسیدن به چهار راه چراغ قرمز شد، با حرص 

به زد و رسش را روی  محکم چندین بار روی فرمان رص 

 آن گذاشت... 

 

  !همتون به لعنت -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 

 من چشماش هرشب از عشقت باریدییک مثل 

 …ییک مثل اون دوست نداره، ویل دوسش داری

 اشکم دراومد؛ وقتر صدای خندت اومد! 

! دیگه اونو از دست دادی  …تو یه عاشقو کشتر
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م مسافرین -   ....شماره پرواز محیر

 

 رسی    ع پله های فرودگاه را ییک دو تا کرده و پایتر  آمد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

روشن کردن تلفن صدای زنگش در فضا  به محض

 پیچید... 

 

ب پرسید:   رامتر  بدون سالم کردن یک رص 

 

 رسیدی؟ الو -

  

دریا بتر  انبویه از ماشتر  ها و تاکش های مقابل 

 فرودگاه چشم چرخاند و گفت: 

 

؟ آره -   ...کنمنیم پیدات کجای 

 

 با شنیدن صدای بغض دار دریا، کالفه جواب داد: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

؟یم یهگر  چرا -   کت 

 

  ماشتر  دریا 
 برای ماشتر  مقابلش زد و با کنار رفتر

ر
بوف

 را دید... 

 

 از پشت تلفن گفت: 

 

  ....همونجا وایسا دیدمت -

 

ای بعد جلوی پای دریا گویس  را قطع کرد و لحظه

 توقف کرد.... 

 

 دریا با عجله ماشتر  را دور زد و نشست... 

  



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ت و قطره همتر  که در را بست بغضش با شدت شکس

 گلوله گلوله روی صورتش راه گرفت....    های اشک

 

  ....تروخدا برو -

 

 رامتر  ناراحت از این وضع اخم هایش درهم رفت... 

 

 چانه دریا را گرفت و به طرف خود چرخاند... 

 

 من وقتر  بود خوب حالش گمیم !کن نگاه منو دریا -

  ....اومدم

 

 دریا تند تند رستکان داد.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 فقط برو دونمیم -
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رامتر  برای اینکه قانعش کند دست هایش را دو طرف 

بازوی دریا گذاشت و مجبورش کرد به چشم هایش 

 نگاه کند.... 

 

 خی   بهت شه،یم بد حالش ببینه اینطوری رو تو دریا -

 دونستمیم اگه بایس   قلب قوت براش بیای که دادم

  !بیای گفتمنیم کت   اینطوری قراره

 

 دریا خودش را عقب کشید و با حرص گفت: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 خواهرزاده مسخرتون نقشه این با رامتر   یح   یعت   -

 احمقم من...انداختتر   روز و حال این به رو گلم دست

  ...گوش تو حرفای به که

 

حرفش تمام نشده بود که ناگهان دستش توسط رامتر   

 کشیده شد و از آغوش او رس در آورد.... 

 

  ....بشم تقربون -

 

ل کند و از دست رامتر   سیع کرد هق زدن هایش را کنیر

 خالص شود.... 

 

  ....کن ولم -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

رامتر  حلقه دست هایش را محکم تر کرد و پشت دریا 

د و اینگونه نلرزد....   را نوازش کرد تا آرام بگیر

 

هیم درد قلبم اینطوری نکن گریه بگردم دورت -  تو !گیر

 بذار، جیگر رو دندون یکمم کردی صی   اینجا تا که

  ....شهیم درست یح   همه کن باور

 

 رسش را عقب آورد و به دریا نگاه کرد... 

 

  نه؟ یا داری اعتماد من به -

 

اش را باال کشید و در حایل  دریا که آرام تر شده بود بیت  

 داد رسجایش نشست... که دستش را در هوا تکان یم

 

  داره؟ ربظ چه -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 انه تکرار کرد: رامتر  مرص 

 

  نه؟ یا آره -

 

 لب هایش را با زبان تر کرد و از ته دل جواب داد... 

 

  آره -

 

  ....نباش نگران پس خب -

 

 دریا رسش را به سمت رامتر  برگرداند.... 

 

  شه؟یم درست -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 رامتر  چشم هایش را به تایید باز و بسته کرد... 

 

 !قبل از بهیر  حتر  -
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رامتر  ماشتر  را نزدیک بیمارستان پارک کرد و به همراه 

 دریا به طرف بخش اورژانس دویدند... 

 

س قدم یم زد با دیدن آن ها شایلتر  که جلوی در با اسیر

 به طرفشان رفت... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 رامتر  تش  زد: 

 

؟ اینجا اومدی چرا تو -   دخیر

 

 شایلتر  شانه باال انداخت و کوتاه به دریا نگاه کرد... 

 

 بود نگران هم من خب -

  (نگرانم منم خب)

 

  !بابا ای -

 

 برگشت؟ یعت   -

  (برگردم؟ یعت  )

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

خواست زودتر پیش دالرا برود دست دریا که یم

 شایلتر  را به همراه خود کشید و داخل آورد.... 

 

  ....دیگه بیا نداره اشکال -

 

رامتر  با دست اشاره کرد تا دریا به طرف بخش 

همتر  که تا االن رهام و دالرا سوژه خصویص برود.... 

دست عکس های مردم نشده بودند را مدیون شانس و 

 نفوذ باالی رامتر  بودند! 

 

 با آسانسور به طبقه مورد نظر رفتند.... 

 

 دریا با دیدن رهام پا تند کرد... 

 

  کجاست؟ -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

رهام از روی صندیل بلند شد....دکمه های اول 

اهنش باز بود و موهایش   پیر
 
اش آشفته روی پیشای

 ریخته بود... 

 

  ...زد اشاره رسشان پشت اتاق به 

 

  ...کردن جدا رو اتاقش -

 

دریا خواست از کنارش بگذارد که رهام دستش را  

 گرفت و مانع شد... 

 

  ...فعال دننیم اجازه کن صی   -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 بعد دریا را به عقب پس زد و شایک رو به هر سه غرید: 

 

 داشت فهمیدمنیم اصال من ؟کردین یح   شماها -

  !گفتیم یح   تلفن پشت

 

رامتر  جلوتر رفت و خواست دست روی شانه رهام 

 بگذارد که او خود را با عصبانیت کنار کشید... 

 

 !دیمیم توضیح بهت باش آروم -
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

رهام کالفه تر شد و برای اینکه صدایش باال نرود از 

 لب زد:  اشبتر  دندان های چفت شده

 

؟ یح   یعت   -  اگه...رفت حال از بدبخت دخیر  رامتر 

؟ شدیمنیم متوجهش و نبود من با تماس توی   یح 

 

دریا که دیگر رسش به دوران افتاده بود تلو تلو خوران 

 عقب رفت و به دیوار برخورد کرد... 

 

ای جلو رفت تا مانع افتادنش شایلتر  با جیغ خفه

 شود... 

 

  !باش مواظب جون دریا -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

با جیغ شایلتر  رامتر  از جا پرید و زیر بازوی دریا را  

 گرفت و کمکش کرد روی صندیل بشیند... 

 

گفت که بدجور گیر این حق داشت اگر در دلش یم

 جریانات شده است و راه خالیص ندارد! 

 

  ...بشتر   !شدی؟ یح   -

 

با چشم و ابرو به شایلتر  اشاره کرد حواسش به دریا 

 ای آرام تری رو به رهام گفت: باشد و با صد

 

  رهام؟ چیه برای بیدادت و داد االن شده که کاریه -

 

 رهام عصت  دست در موهایش فرو کرد... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !اکی   هللا -

 

 آب آورد و مقابل رامتر  گرفت... 
 
 شایلتر  لیوای

 

رامتر  لیوان را گرفت و به دریا کمک کرد کیم آن را 

 بخورد تا حالش جا بیاید.... 

 

ار دریا نشست و کیم از آب را با رس انگشت هایش کن

 روی صورت دریا پاچید.... 

 

ی در ذهنش برگشت....   رهام ناگهان با جرقه زدن چیر 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

با دیدن حال بد دریا و اینکه از درد چشم هایش را 

بسته و روی شانه رامتر  گذاشته بود چیر  دیگری 

نگفت و در عوض دست شایلتر  را گرفت و کیم از 

 آن دو دورترش کرد... پیش 
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 با توقفشان کنار دیوار به رسعت گفت: 

 

  کردی؟ کمکشون و دونستر یم هم تو -

 

 شایلتر  لب گزید: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ی اونا -  ...نداشت تقصیر

ی اونا)   (ندارن تقصیر

 

 رهام با حرص پوزخند زد... 

 

  داره؟ تقصیر  گ پس -

 

 !کرد کمک خواست فقط ما...هیچکس -

  (!کنیم کمک خواستیمیم فقط ما یچکسه)

 

 اش کوبید و شایک گفت: با مشت به آرایم وسط پیشای  

 

؟ کمکه اسمش این -  من بگتر   دروغ به اینکه شایلتر 

 مهموی   که صوریر  در تو خواستگاری بیام قراره



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 وقتر  نبود هم معمویل دورهیم یه حد در حتر  امشب

 و کرد تدعو  رو خودش خودش، جورای   یه رامتر   که

  !گذاشت؟ شده انجام عمل تو رو مامانم

 

شایلتر  با کف دست چند بار اشاره کرد تا رهام 

صدایش را پایتر  تر بیاورد و درحایل که به سختر دنبال  

 گشت جواب داد: کلمات یم

 

 ویل بود ناراحت االن تو داشت حق دونمیم -

 دوست رو تو هنوز دالرا فهمید حداقلش

 شما یعت   این فهمید، رو ینا هم خودش...داشت

 ...بود باهم دوباره تونست

 اینه حداقلش ویل ناراحتر  االن تو داری، حق دونمیم)

 اینو هم خودش داره، دوست هنوزم دالرا فهمیدی که

  (باشید باهم دوباره تونید.یم شما یعت   این ، فهمید

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 شایلتر  و خوش بیت  بیش از حدش خنده  
 

به سادگ

 کوتایه کرد... 

 

 ...بود ساده انقدر کاش ای...هه -

 

شایلتر  دقیقا رو به روی رهام قرار گرفت و با کیم 

 جدیت ادامه داد: 

 

 شما فهمید اما شد یح   بینتون ندونست من ببتر   -

 رو حسادتش تونست فقط من...داشت دوست همو

 نتونست تو بدون که فهمید رو این تا کرد تحریک

 
 
 بخواد که کرد ککم بهش باید تو حاال کرد، زندگ

 !برگشت

 که فهمیدم اما شده یح   بینتون دونمنیم من ببتر  )

 تونستم فقط من دارین، دوست رو همدیگه شما



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 تونهنیم تو بدون بفهمه تا کنم تحریک رو حسادتش

 
 
 که کت   کمک بهش باید تو دیگه حاال کنه زندگ

 (سمتت برگرده بخواد
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ی دردناکش کشید و با دو انگشت روی چشم ها

 رستکان داد.... 

 

  چطوره؟ حالش دکیر  -

 

با صدای رامتر  هشیار شد و همراه با شایلتر  نزدیک 

ون آمد...   از آن بیر
 اتاق شدند که دکیر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ی باشید آروم -  حالش و بیداره االن نیست چیر 

  ...خوبه

 

 دریا نفس راحتر کشید و خداروشکری زیر لب گفت.... 

 

 : دکیر ادامه داد 

 

 رس از که بود موقتر  عصت   حمله و شوک یه -

 جواب خوبه، حالش االن گمیم بازم گذرونده،

 که رسمش نبوده، ایمسئله و اومد هم آزمایشاش

یدش تونیدیم شه تموم   ...بی 

 

رامتر  از دکیر تشکر کرد و رهام تنها به نشانه تشکر رس 

 تکان داد و ممنوی  زیر لب گفت... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 نه پرسید: دریا امیدوارا

 

  ببینیمش؟ تونیمیم -

 

  ...اتاق توی برین تیک لطفا فقط البته -

 

با دور شدن دکیر ، رهام و دریا هر دو خواستند به 

سمت اتاق بروند که با سوال شایلتر  رس جایشان 

 متوقف شدند... 

 

  رفت؟ من شهیم -

 (برم؟ من شهیم )

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

هایش دریا متعجب به شایلتر  نگاه کرد و رهام اخم 

 درهم رفت و گفت: 

 

  چرا؟ -

 

 رامتر  جلو آمد و به دفاع از خواهرش گفت: 

 

یم بهیر  رو هم زبون زنا بزنه، حرف باهاش بره بذار -

  فهمن

 

  ...اما -

 

 دریا نیر  به کمک رامتر  آمد: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ه نبینه رو تو االن -   رهام بهیر

 

رهام دیگر تاب نیاورد و عصت  با پایش به صندیل ها  

گرفت بلندتر از و درحایل که از آن ها فاصله یمکوبید 

 حد معمول گفت: 

 

 !رس آخر کشیدیم منو شماها -
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 شایلتر  در را به آرایم هل داد و داخل شد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دالرا با صدای در به سختر چشم هایش را باز کرد و 

 رسش را چرخاند... 

 

 ی  
 رداند... اراده اخم کرد و رو برگبا دیدن شایلتر 

 

اما شایلتر  با لبخند جلوتر آمد و لبه تخت را دور زد تا 

د...   رو به روی دالرا قرار بگیر

 

 هست؟ خوب حالت -

  (خوبه؟ حالت)

 

حالش خوب بود؟ معلوم بود که نه....چطور 

توانست کش که در خیالش قرار است جایگایه که یم

د ببینند و قلبش تیر  یک عمر متعلق به او بود را بگیر

 نکشد.... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

رسش را تکان داد تا از رس  این افکار خالص شود و 

 چشم هایش را برای شایلتر  در کاسه چرخاند... 

  

؟ تو اینجا یح  کار یم -  کت 

 

گذشت را شایلتر  که حال دالرا و آنچه در رسش یم

وی  ادامه داد... خوب درک یم
 کرد با خورس 

 

 زد؟ رس مریض به اینکه....گفت؟ یح   بهش شما -

  (گید؟یم یح   رو بزنید رس مریض به اینکه به شما)

 

 دالرا ی  حوصله جواب داد: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  !عیادت -

 

  ...همون آره -

 

 پوزخند زد... 

 

 !پرسیت احوال از مریس خب -
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انتظار داشت شایلتر  حداقل به غرورش بر بخورد و 

ون برود اما انگار لحظه به لحظه نتیجه عکس  بیر

 داد! یم



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

از از دریا -   ...اومد شیر

 

ای کشید و سیع کرد با شنیدن این خی  پوف کالفه

 خودش را باالتر بکشد و روی تخت بشیند.... 

 

شایلتر  خواست جلوتر رفته و به کمکش بیاید که 

 دستش را پس زد و زیر لب غرید: 

 

  !نزن دست من به -

 

 رفت...  شایلتر  کیم دمغ شد اما حفظ ظاهر کرد و کنار 

 

 بود رفته حال از...کرد پیدا رو تو رهام -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  (...بودی رفته حال کرد،از پیدات رهام)

 

از اینکه شایلتر  همه چیر  را عتر  بچه های ده ساله 

 شد... داد عصت  یمتوضیح یم

 

 ابروهایش در هم رفت و با لحن تندی گفت: 

 

  !فهمیدم خودم آره -

 

 بزند به م
 
یان حرفش پرید و تا شایلتر  خواست حرف

کرد را به زبان باالخره آنچه بر رس دلش سنگیت  یم

 آورد... 

 

؟ چرا تو -  همتون اینکه جای به نباید االن اینجای 

؟ خواستگاری مراسم تو باشتر   بیمارستان   !باشتر 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 زد حرف تو با خواست من -

  (بزنم حرف تو با خواستمیم من)

 

-  
 
  نداریم حرف

 

 ...داشت حرف چرا -

  (داریم حرف چرا)

 

گنجید...شاید هم این حجم از پروی  در باورش نیم

شایلتر  طبییع بود و رفتار خودش بود که زشت و 

 رسید... زننده به نظر یم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

اش را یک لحظه در دلش پشیمان شد....چرا ناراحتر 

 کرد؟ گناه او چه بود؟رس این بدبخت خایل یم

  

  شایلتر  لبه تخت از فکر د
ست کشید و با نشستر

 متعجب به حرکاتش نگاه کرد... 
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شایلتر  موبایلش را از جیب درآورد و سپس با رفتر  توی  

گالری عکش را روی صفحه آورد و به سمت دالرا  

 . گرفت.. 

 

 ...کن نگاه رو این -

  (کن نگاه این به)



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ه   که درون موبایل بود خیر
 
دالرا به تصویر پش جوای

....قد بلند و  شد...پشی با موهای فر و چشم های آی 

 با لبخندی زیبا.... 

 

 ....هست ویل اسمش -

  (ویله اسمش)

 

 گیج رس باال گرفت و به خود شایلتر  نگاه کرد... 

 

  خب؟ -

 

 شایلتر  تلفن را کنار گذاشت و با لبخند گفت: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 پشم دوست -

 

 دالرا ناباور واکنش نشان داد... 

 

؟ -   !یح 

 

ه فکر کرد دالرا نفهمیده است مجددا به زبان شایلتر  ک

 دیگر تکرار کرد... 

 

- i said He is my boy friend  

  (پشمه دوست که گفتم)

 

 چرخید... کلمات در دهان دالرا نیم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  ...مگه -

 

 ای کرد و به کمکش آمد... شایلتر  تک خنده

 

 داشت؟ دوست رو رهام من کردی فکر چیه -

  (دارم؟ دوست رو رهام من کردی فکر چیه)

 

 حرف رس تکان داد... دالرا ی  

 

 شایلتر  صادقانه ادامه داد: 

 

 تو که اونطور نه رامتر   مثل اما داشت دوسش من -

 ...کرد فکر



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 تو که اونطوری نه رامتر   مثل اما دارم دوسش من)

 (کت  یم فکر
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  امشب؟ خواستگاری...پس -

 

  !بود وغدر  نبود، خواستگاری -

 

فهمید....دروغ گفت را به سختر یمآنچه شایلتر  یم

 بود؟ آخر برای چه؟ 

 

 ....  این خی  را دریا به او داد پس یعت 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

؟یم هم رامتر   و دریا -   دونستر 

 

 ...کرد کمکشون که خواستر   من از اونا -

  (کنم کمکشون خواستر   من از اونا)

 

ید تا آب دهانش را قورت داد و سوال آخر را پرس

 مطمت   شود... 

 

  ارغوان؟ و عماد حتر  -

 

 شایلتر  باز هم تایید کرد... 

 

  ....کردم فکر من...من -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

حرفش را خورد و به فکر فرو رفت...حرف های 

رسید...پچ پچ های رامتر  و شایلتر  منطفر به نظر یم

 شایلتر  و تالش زیادش برای گرم  
دریا، آمدن ناگهای 

مسخره، حتر رفتار امروز و  گرفتر  با رهام در آن سفر 

 هول بودن عماد و ارغوان.... 

 

اگر واقعا مسئله خواستگاری بود دریا هیچوقت از 

دانست که داد....یمپشت تلفن این خی  را به دالرا نیم

دانست که به مرز جنون شود، یمحالش بد یم

 رسد.... یم

 

را خواست دالاما او این خی  را داد...این یعت  اینکه یم

 بفهمد...که این درد را با تمام وجود بفهمد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

با یادآوری اینکه با تماسش به رهام چه کرد و چه 

های  گفت....با دیدن رسیم که قطره قطره وارد رگ 
چیر 

شد از کوره در رفت و با حرص به تخت هایش یم

 سینه شایلتر  کوبید... 

 

  ...وضعیتیم چه تو ببتر   منو -

 

  تهس خوب خییل این -

  (خوبه خییل این)

 

بغض به گلویش چنگ انداخت و صدایش را دورگه و 

 لرزان کرد... 

 

 خوبه؟...کجاش ؟..خوبه -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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 شایلتر  از جایش بلند شد و با تمسخر گفت: 

 

  اون بدون توی  نیم که فهمید تو نباش، عصبای   -
 
 زندگ

 کرد؟ ردش چرا پس...کرد

 اون بدون توی  نیم که یفهمید تو نباش، عصبای  )

 
 
؟یم ردش چرا پس کت   زندگ   (کت 

 

اشک های مزاحمش را با پشت دست پاک  

 کرد...دوست نداشت در مقابل شایلتر  هم بشکند! 

 

  دوی  نیم هیچ   تو -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 رفتر  که اومد پیش یح   ندونست من گفت راست تو -

 ...فهمید باید رو چیر   یه امروز ویل

  راست تو)
 

 رفتر  که اومده پیش یح   مدوننیم من مییک

ی یه امروز ویل   (...بفهیم باید رو چیر 

 

با دیدن نگاه های آشفته دالرا با مهربای  جلو آمد و 

 دستش را گرفت.... 

 

 هست؟یا همیشه رهام که کرد فکر تو چرا....دالرا -

 همیشه پس داشت دوست رو تو اگه کرد فکر

 اینجور تو اگه اما بود نقشه این شاید موند؟ منتظرت

 عوض آدما احساسات ...کرد اشتباه خییل کرد فکر

 ....شنیم عوض کم کم آدما یعت   شد



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

تو فکر کرد که کش سمتش نرفت؟یا کش دوسش 

کت  رهام تا همیشه موند و کش نداشت؟ اگه فکر یم

 پیدا نشد تا به دستش آورد سخت در اشتبایه... 

یا فکر  کت  که رهام همیشه هست)دالرا تو چرا فکر یم

کت  اگه تو رو دوست داره پس همیشه منتظرت یم

مونه؟ شاید االن نقشه بود اما اگه اینطوری فکر یم

... احساسات آدما عوض کت  خییل اشتباه یمیم کت 

کت  که  شن...فکر یمشن، یعت  آدما کم کم عوض یمیم

تونه دوسش داشته ره یا کش نیمکش سمتش نیم

مونه و کش  رهام تا همیشه یمکت  باشه؟ اگه فکر یم

 شه تا به دستش بیاره سخت در اشتبایه....( پیدا نیم

 

د.... دست دالرا را رها کرد و کوتاه شانه  اش را فش 

 

 شجاع داشت، وجود تو از تر شجاع یه همیشه -

 !دیل...باش



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 باش شجاع داره، وجود تو از تر شجاع یه همیشه)

  (!دیل

 

رمقش شم های مات و چهره ی  این را گفت و مقابل چ

 به سمت در رفت.... 
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قبل از اینکه در را باز کند دالرا به خودش آمد و 

 صدایش زد... 

 

  ...شایلتر   -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 شایلتر  برگشت و منتظر ماند تا حرفش را بزند... 

  

 لطفا نذار بیاد داخل....  -

 

 دانست که منظورش رهام است پس سوایل رس تکانیم

 داد... 

 

ون داد و گفت:   دالرا نفسش را با آه بیر

 

  ...تونمنیم ببینمش اگه کنم، فکر باید -

 

 شایلتر  لبخند ملیچ به رویش زد... 

 

  !شجاعت؟ به -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 دالرا کیم مکث کرد و در نهایت رس تکان داد... 

 

  !شجاعت به -

 

  !حله -

 

  ...شایلتر   -

 

  !جانم؟ -

 

منده بود از رفت ... چقدر رس   ارهایش نسبت به این دخیر

 

 رس پایتر  انداخت.... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ...کردم قضاوت راجبت که خوامیم معذرت -

 

 عاشفر  جرمش که کش بخشیدن نداشت، اشکال -

 ....نداشت کاری بود

 عاشقیه جرمش که کش بخشیدن نداره، اشکال)

  (نداره کاری

 

 این را گفت و از اتاق خارج شد.... 
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

به محض خارج شدن با رهایم چشم در چشم شد که 

 در حال یط االرض راهرو بود.... 

  

حرف خواست به سمت اتاق برود که در یک رهام ی  

 حرکت جلویش پرید.... 

 

 دید رو تو نخواست کن صی   -

  (ببینه رو تو خوادنیم کن، صی  )

 

 توجه پسش زد.... رهام ی  

 

  ....ببینم کنار برو یح   یعت   -

 

 شایلتر  باز هم ارصار کرد.... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 برو لطفا بود تنها خواست رهام -

  (لطفا برو باشه، تنها خوادیم رهام)

 

با رس و صدایشان رامتر  از پیش دریا بلند شد و به 

سمتشان رفت...در کنار خواهرش ایستاد و رهام را 

 مخاطب قرار داد: 

 

  ...که برنمیاد ازت کاری هستیم ما رهام برو -

 

 و  بند 
 
، کالفیک ،نگرای  بند وجودش از خشم، ناراحتر

 لرزید... صدها احساس بد و آشفته دیگر یم

 

  آخه؟ یح   یعت   حرفتون؟ این یح   یعت   -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 مقابل در ایستاد و از جایش تکان 
 
 ی  هیچ حرف

رامتر 

 نخورد... 

 

ای برایش نمانده تمام رهام که دید هیچ چاره

راهرو خایل کرد  عصبانیتش را باز هم روی صندیل های

به ل بر روی خودش با پا رص  ای محکم به و بدون کنیر

 آن ها زد.... 

 

به تک تکشان نگاه کرد و در حایل که دست در 

 کشید دور شد... موهایش یم

 

 ....همتون به لعنت -

  

 شایلتر  آیه کشید و دست برادرش را گرفت... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 کرد؟ کار یح   باید حاال -

  (؟کنیم کار یح   باید حاال)

 

  ....شهیم درست خودش نکن عجله -

 

دریا از همان جا که نشسته بود رسش را به دیوار تکیه 

 داد و با بغض به رامتر  گفت: 

 

 ...بشه تموم زودتر کاش ای -

 

 رامتر  با اطمینان رس تکان داد... 

 

 !شهیم -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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 دریا از اسنپ پیاده شد و پشت رس دالرای  که جلوتر از 

 جلوی  پیاده شد دوید... 
 او از ماشتر 

 

 آرام توی صورتش زد و زیر لب غرید: 

 

 وقت این شدی، مرخص بیمارستان از االن همتر   تو -

 !آخه؟ کت  یم یح   مردم خونه جلوی شب

 

اما دالرا گوشش بدهکار نبود و بدون تعلل با قدم های   

که بیشیر جنبه دویدن داشت طول کوچه تاریک را به 

 انه پدر و مادر رهام در حرکت بود! سمت خ



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

شان دید رسیعیر دریا که ماشتر  رامتر  را جلوی خانه

 دوید... 

 

  ...زشته دارن مهمون دالرا....دالرا -

 

ای پایش پیچ خورد اما خود را جمع و جور کرد و لحظه

باالخره لباس دالرا را از پشت چنگ زد و متوقفش  

 کرد... 

 

 !؟چته دخیر  رسم، به خاک -

 

دالرا با اخم و چشم های  که رسخ بود خودش را کنار  

 کشید... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

یم .بزنم حرف خواستر نیم مگه شه، تموم خوامیم -

  !بزنم حرف خوام

 

 رنگ از رخ دریا پرید... 

 

  اینطوری؟ آخه ...بده مرگم خدا -

 

دالرا ابتدا نگایه به ماشتر  رامتر  و سپس به پنجره 

 خانه انداخت.... 

 

ه یک ساعت پیش پرکشید...وقتر رامتر  با ذهنش ب

همتر  ماشتر  او و دریا را جلوی خانه خودشان رساند و 

 رفت... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

خواست کیم بخوابد تا آرام به اتاقش رفته بود و یم

شود اما پیایم که به یکباره برایش آمده بود تمام 

 معادالتش را بهم ریخت.... 
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یم یادته دالرا، دمیم هتب که فرصتیه آخرین امشب"

 نیست؟ مهم برام کن پخش رو فیلما و عکسا گفتر 

؟ فرستمیم برات االن که فیلمای   و عکسا  این یح 

 رسارسی از قبل خودت یا کنم پخششون رو مدارک

؟ بقیه به شدن
 
  "مییک

 

 از تصور یادآوری آن عکس ها لرز بر تنش نشست... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 و مدارگ بود ک
 
ه تجاوز را عکس های پزشک قانوی

 . کرد.. تایید یم

 

آنقدر دیوانه شده بود که االن جلوی این خانه ایستاده 

 و دریا در حال سکته کردن بود... 

 

 مابفر پیام ها در ذهنش نقش بست.... 

 

 بفهمن رو حقیقت بقیه اینکه سود....بهت لعنت"

  "چیه؟ تو برای

 

  "!هیجانم دنبال من"

 

در حال تکان دادنش  به خودش آمد و متوجه شد دریا 

 است...! 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !شده؟ یح   آخه بگو...دالرا خونه برگردیم بیا -

 

 رسش را به دو طرف تکان داد و دریا را کنار زد.... 

  

بس بود هر چه زجر کشیده بود، بس بود هر چه 

 شنیده بود... 

 

خواستند حقیقت را بفهمند؟ خب حاال وقتش همه یم

 بود! 

 

 شنید؟شد یا حرف یمچرا هر روز باید تهدید یم

لرزید از واکنش های چرا باید هر روز تن و بدنش یم

 اطرافیان؟



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

د....   دستش را روی زنگ گذاشت و فش 

 

 صدای پدر رهام در آیفون پیچید: 

 

 بله؟ -

  

 عقب آمد و مقابل چشیم زنگ قرار گرفت... 

 

 صدای حمید متعجب شد... 

 

  !دالرا؟ -

 

 به داخل رفت.... در باز شد....نفش کشید و 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 یک لحظه برگشت و با رس به دریا اشاره زد: 

 

  نمیای؟ -

 

ون فرستاد و پشت رسش به  دریا نفسش را کالفه بیر

 داخل رفت.... 
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اصال نفهمید چگونه پله ها را باال رفت فقط وقتر به 

شان ایستاده خودش آمد که رو به روی در باز خانه

 بود.... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ...مسال  -

 

حمید از جلوی در کنار رفت تا دالرا و دریا به داخل 

 بیایند... 

 

  !سالم -

 

 رامتر  و شایلتر  با تعجب از رس مبل بلند شدند... 

 

 رامتر  سوایل به هر دو نگاه کرد و گفت: 

 

؟یم کار یح   اینجا دالرا -   !کت 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

خانه  صدای رعنا که ی  خی  در حال خارج شدن از آشی  

 رسید....  بود به گوش

 

 و کار جور چه شما دقیقا نگفتر  رامتر   آقا خب -

  ...کاست  

 

با رسیدن به سالن و دیدن دالرا جلوی در حرف در 

 دهانش ماند... 

 

 چای  از دستش در حال افتادن بود که ارغوان 
سیت 

 جلو پرید و مانع آن شد... 

 

دریا که وضعیت را دید لب گزید و دست دالرا را گرفت 

 ت خود کشید... و به سم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 با لبخند مصنوغ رو به جمع گفت: 

 

  ...اومدیم بدموقع تروخدا ببخشید -

 

کند زیر گوشش از بتر  دندان وقتر دید دالرا حرکت نیم

 های چفت شده غرید: 

 

 شده یح   بگو خونه بریم.....شامه وقت االن بریم بیا -

 ...کنیمیم حلش خودمون
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

نگاهش مات رعنا بود باز هم دریا را پس  اما دالرا که

 زد... 

 

  ...کن ولم -

 

؟یم کار یح   اینجا تو -  آبرومون با هریح   نبود بس کت 

  کردی؟ بازی

 

 که رعنا زد لبخند تلچ  زد، چقدر این زن را 
 
با حرف

 و مادری برایش خرج  
 
دوست داشت...چقدر مهربای

 کرده بود.... 

 

 د دشمن کرده بود! لعنت به او که همه را با خو 

 

 .. عماد جلوتر رفت و سیع کرد مانع مادرش شود 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  

 مامان لطفا...  -

 

؟ لطفا عماد؟ چیه -   !باشم؟ ساکت یح 

 

 نگاهش را با حرص روی دالرا انداخت... 

 

-   
 

 برگشتر  حاال کردی سیاه رفتنت با رو هممون زندگ

  بشه؟ یح   که

 

ارج شد و اول اش تمام شد از اتاق خرهام که تلفن کاری

 از همه مادرش را مخاطب قرار داد... 

 

  ...کنیمیم حلش خودمون بده اجازه رعنا -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

شد...امروز که دالرا را پس از اما رعنا دیگر ساکت نیم

اش دید دلش به شور افتاده سال ها جلوی در خانه

اه نبوده.... بود و حاال یم  فهمید حش که داشت بیر

 

 د: به رهام و عماد توپی

 

 رابطه ....کاریه فقط رابطمون اومده که حاال گفتر  -

  !کنه؟یم یح   من خونه وسط کاریتون

 

 دالرا باالخره سکوتش را شکست... 

 

  ...باشید ناراحت من از دارید حق -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 رعنا حق به جانب ابرو باال انداخت... 

 

  !دارم حق که معلومه آره -

 

 هایش زل زد... اینبار دالرا رس باال گرفت و در چشم 

 

 ...کنید قضاوت ندارید حق اما -
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سکوت که خانه را در بر گرفت رامتر  به خودش 

 جرئت داد و نزدیک دالرا شد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  ...برسونمتون من بیا !اومدی؟ چرا دالرا -

 

 خودش را کنار کشید و وسط خانه ایستاد... 

 

  ....بسه دیگه...رامتر   نه -

 

 به تک روی همه چرخید.... نگاهش تک 

 

 این بار تنهای   یح   هر بسه شنیدم، توهتر   هریح   بسه -

  ....کشیدم دوش به رو غصه

 

 قدم هایش را به سمت رهام برداشت.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

اش ایستاد و به خاطر قد کوتاهش مجبور در یک قدیم

د تا بتواند در چشم هایش نگاه کند...   شد رس باال بگیر

 

  خواستر .یم -
 
  رفتم؟ چرا بدوی

 

 رهام با دلخوری جواب داد: 

 

  ...بدونم که بود حقم -

 

 دالرا پر اخم سوال بعدی را پرسید: 

 

؟نیم قانع چرا دادم جواب بهت منکه -   یس 

 

  رهام رسش را به نشانه مخالفت تکان داد... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ...بدی باید که نیست جوای   اون چون -

 

 رحمانه تر ادامه داد: دالرا ی  

 

  بفهیم؟ که ندارم دوست بگم بار چند -

 

ه عسیل های پر درد دالرا شد.... رهام ثانیه  ای خیر

 

 تلخ گفت: 

 

  وقتر  اینو شد قرار -
 

 اون زدی، زل چشمام تو که بیک

 باورش وقتر  قراره...نباشه چشمات توی اشک هاله



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 شنیدن از که نبینم خودم چشم با که کنم

  ...بش   عصت   شوک دچار من دروغتر   خواستگاری

 

کرد همه خانه چشم شده و رس تا پای او دالرا حس یم

نگرد....همه دیوار ها گوش شده و منتظر لب باز  را یم

 کردن او هستند.... 

 

اما گفتنش سخت بود....سخت تر از تجربه همه  

گاهش، اش، همه گریه های گاه و ی  کابوس های شبانه

 همه تنهای  هایش... 
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 به عقب رفت و رسبرگرداند و یک دور جمعیت قدیم

 پشت رسش را نگاه کرد.... 

 

 لب هایش را با زبان تر کرد.... 

 

 بودم دخیر  تک من بود، ایالعاده فوق مرد بابام -

 تکون دلم تو آب ذاشتنیم خونه، سوگیل  و

  ....بخوره

 

 مقصد نگاه و کلماتش پدر رهام شد... 

 

 با مهربای  ادامه داد: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 پدرانه قشنگ دادم دست از رو بابام وقتر  حمید آقا -

 دخیر  مثل منو...میاد یادم رو شما های محبت و ها

، دوست خودتون نداشته   نه؟ مگه داشتتر 

 

 حمید به تاکید رستکان داد... 

 

م آره -   ....دخیر

 

 باز هم چرخید و به عماد رسید... 

 

  ...عماد -

 

دالرا نگاه کرد و جواب عماد ابتدا به ارغوان و سپس به 

 داد... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  جانم؟ -

 

 دالرا بغضش را قورت داد و به حرف آمد: 

 

 وقتر  ...نداشتم که بودی برادری عتر   برام همیشه تو -

 داداش باالخره گفتم خودم با گذاشتم زندگیتون تو پا

 دست از و بزنم غر جونش به بتونم که ییک !شدم دار

  ....بخندم و بخورم حرص کاراش

 

عماد لبخند محوی زد و چشم هایش را به نشانه 

 تاییید باز و بسته کرد.... 

 

  رامتر  بود! 
 اینبار نوبت هدف قرار گرفتر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 ای لب زد: با تک خنده

 

؟ آدم ترین اعصاب رو دونستر یم...تو -   دنیای 

 

 رامتر  شانه باال انداخت.... 

 

  ...دونمیم -

 

 لحن دالرا مهربان و آرام شد... 

 

 که رسیدم جای   به جوری چه و چرا دونمنیم من اما -

ین رو تو   ...بینمیم خودم دوست بهیر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

رامتر  که انتظارش را نداشت ناگهان هشیار شد و 

 نیشش بسته شد... 

 

 !دیگه؟ کت  یم شویح   -

 

دالرا از این تغییر حالتش کوتاه خندید و بغیص  که رفته 

شد را پس گرفت و بزرگیر یمرفته در گلویش جان یم

 زد.... 

 

 قلب بودنات اعصاب رو همه پشت من چون...نه -

 رو ستبقیه به کمک دنبال که مهربون پش اون

 ...دیدم باالخره
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

از رامتر  نیر  گذشت و در آخر نگاهش به جای اول باز  

 گشت... 

 

  ...تو و -

 

باز هم همان فاصله را پر کرد و آنقدر جلو رفت که 

 رهام در بیت  ع
 

 اش پیچید... طر همیشیک

 

 تعریفش شدن عاشق هست؟ برات توصیف   اصال -

 بخاطر خودت از گذشتر   بدن؟ دو تو روح یه چیه؟

  !دیگری؟

 

چشم هایش ابر بهاری شده و آرام آرام روی گونه 

 هایش باریدند.... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  جوری چه فهموند بهم که مردی  -
 
 تونهیم زندگ

ین ، داشته رو شک اینکه باشه، شیر  همیشه که بایس 

 و ها بدی همه با رو تو باشه نگرانت باشه، پشتت

  ...بخواد هات خوی  

 

 رهام نالید: 

 

  ...عزیزم....دالرا -

 

 دالرا باز هم عقب عقب رفت و وسط خانه ایستاد... 

 

  قصه مردای شما همه -
 
  ....اما....منید زندگ

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

شقدم شد آن سکوتش آنقدر به درازا کشید که رهام پی

هم با ترس و وحشت از آنچه در حال جان گرفتر  در 

 رسش بود: 

 

  !دیل؟ یح   اما -

 

  !مونده جا دیگه نفر یه اما -

 

چشم هایش را با درد بست و اجازه فرود اشک های  

گرمش و تازیانه شدنشان را روی صورتش به آن ها 

 داد.... 
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 کثیفش دستای سلم یادآوری با شب هر که کش -

  ...جیغام صدای...نیستر   مرد همه فهمونهیم بهم

 

ذهنش عقب عقب رفت و سیایه محض را به خاطر 

 آورد... 

 

  ...تاریک و رسد انبار -

 

 بر خود لرزید... 

 

  ...بستم های چشم -

 

رعنا دست روی دهانش گذاشت تا جیغ نکشد و روی 

 مبل نشست... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

به -   ...بدنم روی محکمش های رص 

 

ریخت و هیچ کاری از دستش دریا ی  صدا اشک یم

 ساخته نبود... 

 

 خانواده این از عضوی اینکه از قبل روز سه درست -

  ....باشم

 

تصویر خودش، غرق در خون از ذهنش پاک 

 شد.... نیم

 

ارغوان پاهایش سست شد و خودش را در آغوش 

 عماد انداخت... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دقیقا از چه حرف  فهمید دالرا شایلتر  هنوز هم نیم

زند اما این رفتارها کلمه تجاوز را در ذهنش پر رنگ یم

 کرد و همتر  باعث شده بود رنگ به رویش نباشد... یم

 

دالرا چشم هایش را باز کرد و حال آشقته همه را 

 دید... 

 

 با پشت دست اشک هایش را پاک کرد... 

 

 سناریو حاال...کنید قضاوت حاال...دونیدیم حاال -

  ...بچینید

 

 چشم از بقیه گرفت و به سمت اصل کاری برگشت... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

رهایم که انگار در این دنیا نبود و روح از تنش پر  

 کشیده بود.... 

 

کرد ی  شک نگران اگر گرمای نفس هایش را حس نیم

 شد که نکند سکته کرده باشد! یم
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به را نیر  با حرف هایش زد:   آخرین رص 

 

 عروس یه ناموفق، خودکش   یه وحشیانه، تجاوز یه -

ی یه فراری،  جا همه از و نیست دخیر  دیگه که دخیر

  ...شده طرد

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دست لرزانش را باال آورد و روی صورت رهام  

 گذاشت... 

 

  تا خودش از گذرهیم که عاشفر  یه -
 
 عشقش زندگ

  !نشه حروم

 

رهام با برخورد دست داغ دالرا به خودش آمد و از 

 خارج شد...  شوک

 

 زوند و زبانش بند آمده بود.... مردمک هایش دو دو یم

  

... حاال یم -  دوی 

 

این را گفت و در مقابل چشم های همه پا تند کرد و در 

ون دوید.... ثانیه  ای به بیر



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

همتر  که پایش را در کوچه گذاشت تلفن زنگ 

 .. خورد.. 

 

 پشت خط است!  دانست که چه کشخوب یم

 

 حرص تماس را وصل کرد و فریاد زد: با 

 

 رو چیر   همه گفتم، شد، تموم خوای؟یم یح   چیه؟ -

  ....گفتم

 

فقط صدای نفس کشیدن بود که از پشت تلفن به  

 رسید... گوش یم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  الل چرا -
 
؟ موی   برسه؟ بهت بود قرار یح   گرفتر

 

 رسش گیج رفت و به دیوار برخورد کرد.... 

 

تا رس پا بماند اما پاهایش دستش را به دیوار گرفت 

 توان نداشتند.... 

 

 برای آخرین بار فریاد زد: 

 

  رسید؟یم تو به یح   وسط این -

 

تماس قطع شد و صدای بوق های اشغال پشت رس 

 هم در گوشش پیچید.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 رفت.... چشم های خیسش رو به سیایه و تاری یم

 

 زیر لب زمزمه کرد: 

 

  ؟...رسیدیم بهت یح   -

 

مید چه شد که زیر پایش خایل شد....اما انگار نفه

لحظه آخر جای  میان زمتر  و هوا میان آغویس  با 

 عطری آشنا معلق ماند.. 
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  "...خانم عروس بش   خوشبخت "

 

ه بردی رو آبرومون "   "...خودرس دخیر

 

  "....نه...نه وکیلم؟ بنده بار آخرین برای "

 

  "برم باید...ندارم دوست دیگه"

 

 "...خواستگاری برن امشب قراره "

  

زد از خواب با وحشت و درحایل که نفس نفس یم

 پرید... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ه کمرش نشسته بود و لرز به جانش  عرق رسد روی تیر

 افتاده بود.... 

  

 نگایه به اطراف کرد....شبیه اتاق خودش نبود! 

 

دست انداخت و چراغ خواب کوچک روی عسیل را 

 روشن کرد.... 

 

با دیدن عکس رهام روی دیوار مقابل رس دردناکش را 

 میان دست هایش گرفت.... 

 

تو و شال دیگر در تنش نگایه به خودش کرد که پال

 نبود... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 از تماس دریا و بقیه 
 
تلفنش روی میر  بود و هیچ نشای

دانستند که شد و این یعت  آن ها یمدر آن دیده نیم

 دالرا اینجاست... 

 

از آخرین باری که پا به خانه رهام گذاشته بود زمان 

گذشت اما هنوز هم چیدمان خانه به همان زیادی یم

 . شکل بود.. 

 

با اینکه رسگیجه داشت اما از تخت پایتر  آمد و به 

 طرف در رفت... 

 

 ای چشم هایش را زد.... نور روشن پذیرای  لحظه
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !اینجام؟ چرا من -

 

 خودش هم از این صدای گرفته وحشت کرد... 

 

رهام که پشت کانیر نشسته بود و سیگاری در دست 

یگار را خاموش کرد و داشت با شنیدن صدای دالرا س

 جواب داد: 

 

 ...رفتر  حال از کوچه وسط -

  

دالرا نگایه به زیر سیگاری انداخت...اگر رس انگشتر 

ی حدود بیست نخ یمحساب یم  شد... کرد چیر 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

رسش را به سمت ساعت برگرداند...بیست نخ در دو 

 ساعت؟! 

 

  ....دریا -

 

  !اینجای   که دونهیم -

 

اش اش عصت  و ظاهر آشفته چشم های رسخ رهام

 کرد... یم

 

 نزد تا این حال را نبیند...تا شکستر  
 
اینهمه سال حرف

 رهام را نبیند اما... 

 

از آن جا که پاهایش همچنان توان نداشتند به دیوار 

 پذیرای  تکیه کرد و رس خورد و روی زمتر  نشست.... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 بشنوی خواستر یم !بشنوی؟ خواستر یم رو همتر   -

  شدم؟ نابود چطوری

 

رهام آرنج هایش را روی کانیر گذاشت و رسش را در 

 دست هایش گرفت... 

 

ایش حالش دالرا از خودش و بغض های دم به ثانیه

 خورد! دیگر بهم یم

 

 که آسیت   شد؟ عوض کار کجای...فهمیدی حاال بیا -

ان رسیده بهمون   شه؟یم جی 

 

ه چهره مظلوم دالرا  رهام رسش را باال گرفت و خیر

ای که حاال به خاطر گریه های بیش از حد شد...چهره



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

کرد دل عاشق که و حال بدش، دل سنگ را نیر  آب یم

 جای خود داشت! 

 

 ...گفتر یم بهم موقع همون باید -
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دالرا رس پایتر  انداخت...رهام که دیگر توان خودداری 

 نداشت دست در موهایش فرو کرد... 

 

  ...باید -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

خانه کوبید و صندیل با  عصت  به پایه صندیل آشی  

 صدای بدی روی رسامیک ها افتاد... 

 

 فریاد زد: 

 

  ....وای دالرا، وای -

 

و در میان فریادش باالخره بغیص  که تمام این سال ها 

لش داشت شکست....   سیع در کنیر

 

دالرا ناباور رس بلند کرد....گریه های رهام مانند 

ون که قصد داشت سینه  خنجری بود  اش را از جا بیر

 بیاورد... 

 

 با ناله اسمش را صدا کرد: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  ...رهام -

 

رهام رسش را روی کانیر گذاشت و سیع کرد اشک 

هایش را از دید دالرا مخف  کند اما با لرزش شانه 

 کرد؟! هایش و صدای شکستنش چه یم

  

 دالرا التماس کرد: 

 

  ...نکن دیوونه منو نکن، گریه اینطوری رهام -

 

رهام ناگهان از جا بلند شد و به طرف شیر آب 

 داد! رفت...نه نباید انقدر ضعف نشان یم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

کرد، باید به جفتشان کمک باید به دالرا کمک یم

توانست انجام کرد، غصه خوردن را در تنهای  هم یمیم

 دهد.... 

 

چند مشتر آب روی صورتش پاشید و لیوان آی  خورد 

 یش صاف شود... تا صدا

 

با لیوان دیگری از آب نیر  نزد دالرا رفت و مقابلش 

 نشست... 

 

 آب را به طرف دالرا گرفت... 

 

  سال شش -
 
 چرا...کردی زهر جفتمون به رو زندگ

؟ اول همون  که دیدییم نامرد انقدر رو من نگفتر

ف اون نخوام کهبرم؟ و کنم ولت بخوام  ... رو بیش 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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 دالرا به میان حرفش پرید و با پوزخند گفت: 

 

؟ یح   - ف اون کت   رو رسواییمون و کت   پیدا رو بیش 

 پیداش خواستر یم چطوری اصال ؟ ملت بتر   بزنیم جار

؟   کت 

 

کیم از آب را خورد تا گلوی خشکش تازه شود و ادامه 

 داد: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 رسید من به که آسیت   اون اعدام؟ شد؟یم یح   تهش -

ان  باهام همیشه تا که رویح آسیب اون !د؟شیم جی 

؟ مونهیم   یح 

 

رهام با مخالفت کامل حرف های دالرا را رد کرد حتر 

 شده به قیمت کوباندن حقیقت توی صورتش... 

 

 شد...با همه ترس هایش... دالرا باید رو به رو یم

 شد... با فرار از آن ها هیچ چیر  حل نیم

 

 کار شنیم باعث ونسکوتش با تو مثل ترسوی   آدمای -

 ییک بدبختر  مسئول هرکدوم سکوت....برسه اینجا به

  !خودشونه عتر   دیگه

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دالرا عصت  شد و با دست به خورش اشاره 

زد..صدایش با خیال راحت از اینکه حاال جز خودشان  

کس دیگری نیست تا حرف هایش را بشنود باال 

 . رفت.. 

 

 که دمبو  ترسوی   آدم همون من...ترسوعم من آره -

  ...بیارم طاقت نتونستم

 

از حرص و حمله عصت  که امروز بار ها و بارها به او 

دست داده بود لیوان را بلند کرد و به جای  دور تر از 

 آن جا پرتاب کرد.... 

  

ای باعث شد یک صدای هزار تکه شدن لیوان شیشه

 لحظه رهام چشم هایش را ببندد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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 ه و با درد دامه داد: دالرا صادقان

 

 داشتر   عتر   در رو تو که کنم تحمل تونستمنیم -

 لمس از بلرزه بدنم و تن هربار که باشم، نداشته دیگه

 ناخودآگاه عشق اینهمه بتر   بغلتم تو وقتر  که شدن،

ه جون ذهنم توی لعنتر  تصاویر اون  حال و بگیر

 ...بشه خراب خوبمون

  

 اینبار با گریه فریاد زد: 

 

  همچتر   تو -
 
  ...اینم من چون خوای؟یم رو زندگ

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 رهام سیع کرد آرامش کند... 

 

 پیش براش مشکل این که نیستر  کش تنها تو -

 پسش از باهم کردم،نیم ولت من ...اومده

  !برمیومدیم

 

اش کوبید و با تلخ خند  دالرا باز هم به تخت سینه

 گفت: 

 

 به رفتر   سال شش نتیجه روته به رو که ایت   -

 تونستم اینکه...نشسته اینجا که مشاورست جلسات

 تعریف بارها و بارها حاصل کنم جمع یکم رو خودم

  ...لعنتیه اتفاق اون کردن

 

ی ادامه داد:   با یادآوری چیر 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 یم -
 
 گفت؟ یح   گوشم در دوی

 

رهام رس باال گرفت و منتظر ماند تا حرفش را کامل  

 . کند.. 

 

 عروسیمه، دونستیم ،کرد  آرزو خوشبختیم برای -

 بود شده خوره صدا این انقدر کردم؟ یح   من دوی  یم

 عرویس اون به نخواستم که بود نشسته جونم به و

  ...برسم

 

رهام با یادآوری بدن ی  جان دالرا در دست هایش 

چشم هایش را بست و با باال گرفتر  کف دستش از 

 دالرا خواست تا ادامه ندهد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ست رهام حاال تمام حقیقت را ببیند،  خوااما دالرا یم

که بفهمد اگر رفته محض دل خوش نبوده، بدبختر 

ش شده که دیگر چاره ای برایش نگذاشته دامن گیر

 بود! 

 

 !مرد روحم مردم، عروسیم قبل روز سه من -

 تو ویل بشم خالص هم جسمم رس   از خواستم

،  وقتر  کردی پیدام خودت دیگه هست یادت نذاشتر

 ...بودم دهز  رو رگام

 

 

  442_پارت#

 

 . باالخره رهام به حرف آمد.. 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 ...دالرا بسه -

 

 نیم کنه؟یم بد رو حالت چیه؟ -
 
 رو حقیقت توی

  ....بگم بهت تونستمنیم چرا بفهم پس بشنوی؟

 

این را گفت و از جا بلند شد....نگایه به پالتو و شالش  

ود  کرد که روی مبل بود و خواست به طرف آن ها بر 

 که رهام با یک حرکت جلوی رویش ایستاد... 

 

 همه که حاال نداری حق ذارم،نیم دیگه....نرو....نه -

  ...بری گفتر  رو چیر  

 

 دالرا ناباور شد... 

 

 یم یح   فهیمیم -
 

  ؟ گ



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 رهام که رس تکان داد ، اخم هایش در هم رفت... 

 

  ...نیست رست توی عقل تو نه -

 

زد، پالتو را چنگ زد و برداشت و با حرص رهام را کنار 

 شال را روی رسش انداخت... 

 

  من با خواییم جوری چه -
 
؟ زندگ  از که مت   با کت 

 رهام؟ بودم اینطوری من...ترسمیم هم خودم سایه

 حواس برای که رسیدم جای   به !بودم؟ سیگاری من

 هام ریه وارد رو دود پاکت یه روزی شدن آروم و پریر 

  !کنمیم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ه چشم های گیج رهام شد تا حرف هایش تاثیر  خیر 

 گذار تر باشد... 

 

 پس...نه هستم؟ که بودم ایافشده آدم این من -

  !کاریم کجای که کن درک قشنگ

 

رهام به آرایم قدیم به سمتش برداشت...حاال که 

دانست چه شده، حاال که پس زدن ها و واکنش یم

بود باید  های عصت  دالرا برایش مفهوم پیدا کرده

 کرد... مراعات یم
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 اونموقع که کردی اشتباه...کنیمیم درستش هم با -

، وع دوباره...گذشته اما رفتر   !کنیمیم رس 

 

 دالرا باز هم مخالفت کرد... 

 

  !نیست این لیاقتت تو....نه -

 

این حرف آخر دیگر صی  و تحمل را از رهام  

د آمد و دالرا را از جا مشتش روی مبل فرو گرفت.... 

 .. پراند. 

 

ون زده از عصبانیت و کالفیک رگ های پیشای   اش بیر

 بود! 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

تم؟ی   انقدر من کت  یم فکر چرا...لعنتر  بسه -  به غیر

 خوامیم  چقدر االن بفهیم نیستر  من دل تو که خدا

 توی رو دندوناش و کنم پیدا رو چیر   همه ی   آدم اون

 یم بعد....کنم خورد شکمش
 
 بخاطر !تو؟ خاطر به گ

؟یم رو فداکاری این داری من   کت 

 

 با پوزخند حریص ادامه داد: 

 

 خودت از منو که خوامنیم من...خوامنیم من نکن، -

  و کت   دور
 

 پیدا رو خوشبختیت برو بیک

یم ...خوامنیم رو نباشه تو کنار که خوشبختر ....کن

  !...خوام...یم...ِن  فهیم؟

 

ماند....مگر خودش هم خوشبختر جز در   دالرا ساکت

کنار رهام برایش منطفر بود؟ اصال وجود داشت؟ اما 

 شد... نیم



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

انقدر هم خودخواه نبود که کس دیگری را پاسوز 

  خودش کند... 

 

 رغم همه تالش هایش باالخره بغضش شکست... عیل

 

 حرف های  که در رس داشت آن ها را 
با وجود سختر

 به زبان آورد... 

  

خوای که حتر نتونه یه رابطه معمویل با زی  رو یم -

شوهرش داشته باشه؟ که تو ناخودآگاهش هزار جور 

 فکر بیاد و حتر نتونه پیشت بخوابه؟
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

خودش را به رهام نزدیک تر کرد تا همه حس هایش را 

  سبک و سنگتر  کند.. 

 

 نزدیک بهم حد از بیش ییک وقتر  االنشم همتر   من -

 که نگو پرم،یم جا از شلوغ جای یه وسط اونم شهیم

  ...ندیدی

 

 رهام با ناراحتر رس پایتر  انداخت.... 

 

ه اش رهام را دالرا باز هم نزدیک تر شد و با نگاه خیر

ه شود....   وادار کرد در چشم های براق از اشکش خیر

 

م آروم تو بغل توی تونستم گایه اگه -  خاطر به بگیر

 گ اما دارم، و داشتم بهت که بوده عشفر  و اداعتم



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ل رو خودم بتونم همیشه کنهیم تضمتر    و کنم کنیر

  باشه؟ خوب حالم

 

رهام با تعلل یک دستش را باال آورد و روی گونه اشیک 

 دالرا کشید.... 

 

 به رو درا همه خواییم چرا....کنمیم تضمتر   من -

ین باشه شده...ببندی رومون ا بهیر   ....ریمیم ور  دکیر

 

دالرا چشم هایش را بست و رسش را به طرف دست 

 رهام خم کرد تا نوازشش را از جان و دل حس کند... 

 

 رهام امیدوارانه ادامه داد: 

 

  ....کن تمومش تروخدا...دیل کن قبول -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 دالرا عقب آمد... 

 

  !نه -

 

اش عقب عقب نتیجهرهام خسته از تالش های ی  

 شتش را توی دیوار کوبید... رفت و با حرص م

 

بیشیر از دست رهام قلب دالرا مچاله شد اما به خاطر 

 تفاوت باشد... خودش مجبور بود تا ی  

 

 تا شمنیم خسته گمیم من...مرگته چه بهت لعنت -

  دیگه؟ خواییم یح   هستم، تهش

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

گفت باالخره صی  دالرا به رس آمد و آنچه که نباید یم

  را به زبان آورد: 

 

 یم اینم -
 
؟ پدر هیچوقت که کت   قبول توی  نش 
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 ... رهام با گیچ  به سمت دالرا برگشت. 

  

؟!  -  یح 

 

 دالرا تلخ ادامه داد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 خودت وجود از که نپیچه صدای   هیچ خونت توی -

 باشه؟

 

اختیار دست روی سکوت رهام که به درازا کشید ی  

 شکمش گذاشت و پر بغض گفت: 

 

 همون سوغایر  اینم آره؟ سخته شدی؟ ساکت چرا -

 نتونم هیچوقت ممکنه که دیدم آسیب انقدر...شبه

  ....بشم دار بچه

 

یک به یک قدم هایش را عقب برداشت تا جلوی در 

 رسید... 

 

 کردی فکر...هیچوقت...رهام شمنیم دار بچه من -

 که اسیم و دارم دوست انقدر رو بچه دخیر  اون چرا



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 چون گذاشتم؟ روش رو کردیم انتخاب بچمون برای

  ....کنه یادآوری رو خاطراتمون بهم

 

 به یک قدیم در که رسید ایستاد.... 

 

 خودم چون رفتم رسپرستیش گرفتر   دنبال حتر  من -

 تجربه رو شدن مادر هیچوقت نیست قرار

  ...دوی  یم تو فقط حاال اینم....کنم

 

ش را اشک سمچ  که قصد چکیدن از چشم های

ه در نشست...   داشت مهار کرد و دستش روی دستگیر

 

 بچه کن، ازدواج....رهام نکن من حروم رو زندگیت -

  ....باش خوشبخت شو، دار

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 که رهام زد دستش در 
 
تا خواست در را باز کند با حرف

 هوا خشک شد.... 

 

 قسم نه، گفتر  وقتر  لحظه همون عقد سفره رس از -

  ....خوردم

 

ی و کیم دلهره فورا چرخید و به رهام نگاه  با کنجکاو 

 کرد... 

 

 آخر تا یا میارم دستت به دوباره یا خوردم قسم -

  خاطراتت با عمرم
 
  ....کنمیم زندگ

 

 زد... شوکه شده ایستاده بود و حتر پلک نیم

 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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امشب قصد داشتند با یکدیکر چه کنند؟! چقدر 

ند و یم هر بار یک حرف هر  توانستند فاصله بگیر

د؟   دویشان را در بهت و ناراحتر فرو بی 

 

 بری باز و بگذری خواییم من خاطر به اگه حاال -

  !نیستش شکستت   من قسم اما خودته با تصمیم

 

 دستش باال آمد و کالفه روی صورتش نشست... 

 

  !کردی؟ یح  ...رهام -

 

 رهام جلوتر رفت... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

-  
 

 براش هم با قراره که ایبچه اون اگه من ؟ بچه مییک

 رو ایدیگه بچه باشم نداشته رو کردیم انتخاب اسم

 و پدر انتظار چشم که ایبچه همه این....خوامنیم

  !بشیم؟ مادرشون پدر نباید ما چرا....مادرن

 

 قدم بعدی را بلند تر برداشت.... 

 

  تو -
 
 رابطه اوج تو وقتر  کت   تحمل توی  یم مییک

؟ زده پس هستر  احسایس  سوال یه ازت من حاال بش 

 یم ....پرسمیم
 
 که کش کردن بغل و بوسیدن دوی

  ده؟یم مرگ طعم نداری دوسش

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دانست....تجربه رابطه داشتر  با کش که البته که یم

ای در کنارش باشد....چقدر هر دو حارص  نبود ثانیه

 خسته بودند... 

 

خواست همتر  االن خودش را در چقدر دلش یم

هام پرتاب کند و یک دل سیر گریه کند، که آغوش ر 

  دیگر نرود... 

 

رهام آخرین تالشش را نیر  کرد....با همان تکه کالیم که 

 مخصوص دالرای عزیزش بود...عروسک! 

  

 برام  -
 
تمومش کن عروسک، بخدا که دیگه جوی

 نمونده تا دوریت رو تاب بیارم... 

 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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کشید تا لحظه انتظار یم دست هایش را باز کرد و هر 

 .... دالرا به سمتش پرواز کند 

  

یک دقیقه شد و دالرا همچنان جلوی در بود، دو 

 دقیقه شد و دالرا به سمت در برگشت.... 

 

دست هایش در حال پایتر  آمدن بود که دالرا دیگر 

ه را ول کرد و باالخره برگشت..   . تحمل نکرد دستگیر

 

بغل رهام انداخت و دست با شتاب خودش را در 

 هایش را دورش حلقه کرد.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

کرد و گریه هایش برای رهام نوای او هق هق یم

 عاشقانه شده بود.... 

 

د که هر که جای دالرا  آنقدر محکم دالرا را به خود فش 

شد...اما دالرا که بود قطعا استخوان هایش خورد یم

 و عاشفر امانشاین ها را نیم
 

 داد! نیم فهمید....دلتنیک

 

اش را به پیشای  رهام خودش را کنار کشید و پیشای  

 چسباند... 

 

 بریده بریده گفت: 

 

  ...بده....قول...بهم -

 

  قویل؟ چه -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 نفش گرفت و یکشه ادامه داد: 

 

 باهام تهش تا بده قول...برم دوباره نذاری بده قول -

  !بموی  

 

اری باالخره لبخندی واقیع روی لب های رهام ج

 شد.... 

 

  !...دادم خودم به تو از قبل رو قول این من -

 

دالرا عقب تر آمد و با مهربای  رس تا پای مردش را 

برانداز کرد....با اینکه خسته بود، با اینکه آشفته بود 

 اما دنیایش بود! 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  ...ندارم دوست گفتم بهت اگه ببخش -

 

 !...نیستر  خوی   دروغگوی -

 

عد از سال ها خودش برای دیگر مجال نداد و ب

 بوسیدنش پیشقدم شد.... 

 

 کوتاه لب های رهام را بوسید و کنار کشید... 

 

  ...رهام دارم دوست خییل -

 

رهام ناباور دستر روی لب هایش زد...یعت  باالخره 

 عروسکش را به دست آورده بود؟! 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  ....بیشیر  خییل من -

 

د نزدیک کرد این را گفت و در یک حرکت دالرا را به خو 

 و لب هایش را اسیر و دربند! 

 

بوسه های نرم و آرایم که رفته رفته آرامشش از میان 

رفت و آن چنان اوج یم گرفت انگار که قرار نبود 

 هیچوقت فرودی داشته باشند.... 

 

دانستند راه درازی در پیش دارند...اما بعد از هر دو یم

 حق ای شاد بودن و آرامش داشتر  شش سال، لحظه

 هردویشان بود! 

 

یت  بوسه وصال! لحظه  ای به شیر
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 (بعد هفته یک)

  

ون آورد و رو  ی رامتر  برگه ها را از پاکت زرد رنگ بیر

 میر  گذاشت.... 

 

  آوردی؟ رو مدارکت آدرسش، این -

 

ون فرستاد و تکیه اش را به دریا نفسش را کالفه بیر

 صندیل داد... 

 

  خونه همه شه،نیم واقعا رامتر   نه -
 
 من زندگ

  !اونجاست

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  خوای؟نیم یا شهنیم -

 

  لحن رسد و عصت  رامتر  اعصابش را خراب تر کرد.. 

 

ل چای دم کردن نشان داد تا راحت دالرا خود را مشغو 

 تر حرف بزنند... 

 

 دریا با چشم و ابرو به موقعیتشان اشاره کرد و گفت: 

 

  کنیمیم صحبت بعدا -

 

ش به رس آمده بود کف دستش  اما رامتر  که دیگر صی 

 را روی میر  کوباند و به طرف تراس رفت... 

  



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 همون بعدا که قرار نیست برسه دیگه؟!  -

 

رامتر  دریا بغضش را قورت داد و رسش را روی با رفتر  

 میر  گذاشت... 

 

 دالرا دست از قوری چای  کشید و به سمت او رفت... 

 

  !داره حق خاله خب -

 

 دریا متعجب رس باال گرفت... 

 

  داره؟ حق -

 

  !نداره؟ -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

حلقه اشک در چشم هایش نشست و صورتش را 

 میان دو دستش پنهان کرد... 

 

 !دونمنیم....دیل دونمنیم -
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؟یم سخت رو چیر   همه خودت برای چرا -  رامتر   کت 

 هندوستون یاد فیلش امروز کت   فکر که نیست بچه

  ...آمریکا بره قراره فردا و کرده

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ب المثیل که نه جایگاه درستر  از لحن جدی دالرا و رص 

اش  داشت و نه جمله بندی درستر ناخودآگاه خنده

 .. گرفت. 

 

نم اشک را از زیر چشمش گرفت و با لبخند محوی  

 گفت: 

 

ب -   خاله؟ کت  یم درست جدید المثل رص 

 

 دالرا ریز خندید و سپس با آرامش ادامه داد: 

 

  !نکن اذیتش دریا داره گناه -

 

 !شدی؟ رامتر   حقوق مدافع حاال تا گ از تو -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

هم دالرا کیم مکث کرد...نگاهش را به تراس داد و باز 

 به سمت دریا برگشت... 

 

 مستقیم به چشم هایش نگاه کرد و از ته دل گفت: 

 

 کردمیم فکر که آدیم اون فهمیدم که وقتر  از -

 هم تو دونمیم اینم نکرده، کمکمون کم نیست،

  ....نیستر  میل ی   همچتر  

 

دریا خودش را به کوچه عیل چپ زد و دست پیش را  

 گرفت که پس نیفتد... 

 

  استاد؟ کردی رو تحلیل این کجا از تاونوق -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دالرا پشت چشیم نازک کرد و خودش را با شیطنت 

 جلو کشید: 

 

 نبودش من با اگر شاعر قول به اداها، و ناز همتر   از -

  !لییل؟ بشکست مرا ظرف چرا مییل هیچ

 

 رسخ و سفید شدن دریا را که دید محکم تر ادامه داد: 

 

 تونمیم اما خیاله و کرف جور هزار رست تو دونمیم -

 رو که پشی این که بدم بهت رو اطمینان این حداقل

 رامتر   دیدم، قبل هاماه من که نیست پشی روته به

ت ی   آدم ویل داره رو خودش خاص شیطنتای ی   و غیر

 عاشفر  و عشق از ایذره من اگه....نیست باری و بند

  !عاشقته رامتر   که گمیم بهت شهیم حالیم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

زنگ در خانه باعث شد از جایش بلند شود و  صدای

 دریا را تنها بگذارد... 

 

 !اومد رهام کنم فکر -
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یس با رهام شد، اما دریا  دالرا مشغول سالم و احوالی 

 تنها سالم کوتایه کرد... 

 

اختیار به سمت تراس قدم برداشت و از پشت ی  

داده بود و در  نزدیک رامیت  شد که به نرده ها تکیه

 افکار خودش غرق بود.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ای نشست که در مخمل رسمه نگاهش روی جعبه

 چرخید... دست های رامتر  یم

 

  !چیه؟ این -

 

رامتر  تازه متوجه حضور دریا شد و هول زده جعبه را 

 به پشت رسش برد... 

 

 اما دریا دست انداخت و جعبه را گرفت... 

 

  !منه؟ برای -

 

به را باز کرد و برق نگتر  درخشان متعجب در جع

 انگشیر توی چشم هایش زد... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

ه رامتر  شد....   ناباور خیر

 

 رامتر  پوزخندی زد و به سمت در برگشت.... 

 

  ...بیخیال -

 

قبل از اینکه خارج شود دریا دستش را گرفت و 

 متوقفش کرد... 

 

  کن صی   -

 

 رمغرو  بذار بشنوم، نه که کنمنیم صی   دریا؟ چرا -

  !بمونه خودم برای



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

دریا لبخند محوی زد و رو به روی رامتر  ایستاد، جواب 

 داد: 

 

 بشنوی؟ نه قراره گفته گ حاال -
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 رامتر  را که دید ، دو طرف شانه
 

اش را  سکوت و کالفیک

 گرفت و وادارش کرد روی صندیل های تراس بشیند... 

 

 اما خودش مقابلش ایستاد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 آرایم گفت:  با 

 

  ....کنم فکر گفتر  تو -

 

 رامتر  رس باال گرفت... 

 

ای   یه هم من که فکری -
  !بفهمم ازش چیر 

 

 اجازه صحبت به دریا را نداد و ادامه داد: 

 

از توی دریا -  و پدر خاطر به نگو موندی؟ چرا شیر

  قراره گ پس سالته، پنج و یس تو مادرت،
 

؟ زندگ  کت 

ین میر   روی لعنتر  مدارک اون  تهران؟ نمیای چرا  بهیر

ی برابر سه تقریبا برات، درآمده و شغل  توی که چیر 

از   ...درمیاری شیر



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 من خوام؟نیم اینارو من کت  یم فکر چرا...فهممیم -

فت ندارم دوست  خودمم دارم، که معلومه کنم؟ پیش 

  ...خوادیم دلم

 

ون فرستاد و رس پایتر  نفس حبس شده اش را بیر

 ت... انداخ

 

  ...یعت   اینا قبول ویل -

 

 اش را تکمیل کرد... رامتر  با تلخ خندی جمله

 

  !خواینیم اینو که من، قبول یعت   -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  ...ترسمیم اما خوامیم -

 

 رامتر  بلند شد و مقابلش ایستاد... 

 

 ناباور لب زد: 

 

  !من؟ از -

 

دریا با چشم های اشیک رس باال گرفت....طویس های 

 که قلب رامتر  را هدف گرفته بودند! بارای   

 

 لب هایش لرزید و از هم باز شد: 

 

 رسنوشت از -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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 دست رامتر  روی صورتش نشست... 

 

 همو رسنوشت خودمون تونیمنیم کت  یم فکر -

  !بسازیم؟

 

دریا نگایه به جعبه حلقه مشت شده در دستش  

 کرد...با لبخند گفت: 

 

،نیم خواستگاری یاینطور  ما سمت -  خانواده با کت  

  ...میان



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 اراده خندید... رامتر  که خیالش راحت تر شده بود ی  

 

یم نشون رو عروس پالسن آمریکا همه هم ما سمت -

  !میان و گنیم اوگ یه دیم

 

دریا نتوانست مانع خندیدنش شود...عقب آمد و 

 حلقه را به دست رامتر  داد.... 

 

  داری؟ احایلب خانواده انقدر -

 

 رامتر  شانه باال انداخت.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 تونهنیم حتر  دیدی، رو نمونش یه که خودت -

  ...بزنه حرف حسای   درست

 

دریا دیگر جوای  نداد و منتظر ماند تا رامتر  حرف 

 هایش را بزند.... 

 

رامتر  حلقه را یکبار دیگر در دستش چرخاند و سپس 

 درش را باز کرد.... 

 

 رو حلقه این با االن چرا دونمنیم ممخود کن  باور -

 رو بودنت وجودم همه دونمیم اما وایسادم روت به

  اینکه...خوادیم
 

  ...باشه همیشیک

 

 جعبه را مقابل دریا گرفت و رو به رویش زانو زد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دریا که انتظار نداشت ناباور دست روی دهانش  

 گذاشت... 

 

 و سبک رو ها حس این همه که ماهه چند من دریا -

 نه بالغیم و عاقل جفتمون اینجام، که کردم سنگتر  

، و شوق پر نوجوون تا دو  این پشت بدون پس آتیش 

  !خالصانه عشق یه...محکمه اراده یه درخواستم

 

نگاهش روی قطره اشیک نشست که از چشم های دریا 

 به پشت دستش ریخت... 
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 نفش گرفت و پر جرئت گفت: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  جون؟ خاله کت  یم ازدواج امباه -

 

دریا میان گریه خندید و با پشت دست روی صورتش  

 کشید.... 

 

د...   روی دو زانو خم شد تا مقابل رامتر  قرار بگیر

 

  !خوبه کردنت خر به دست -

 

 ...نیست حالیت تو منم شده خر که اوی   -

 

 دو دستش را روی رسش نگه داشت و تکان داد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 !گوش ببتر   -

 

 ستش را پشت رس برد و گفت: د

 

 !دم -

 

 دریا دیگر نتوانست تحمل کند و قهقهه زد... 

 

  ...هات خنده قربون -

 

 خنده های دریا جمع شد و با خجالت لب گزید... 

 

رامتر  با یک دست حلقه را جلو گرفت و با دست دیگر 

 انگشت های ظریف دریا را گرفت... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 انگشتش لب زد: همزمان با هول دادن حلقه به داخل 

 

  ...دریا دارم دوست -

 

  ...منم -

 

 انگار شوگ به یکباره از وجودش گذشت... 

 

؟ یح   -   گفتر

 

 دریا دست جلو برد و موهای رامتر  را بهم ریخت... 

 

 خم شد و زیر گوشش لب زد: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !حاشیه پر یپشه دارم دوست منم گفتم -

 

کمر رامتر  دیگر صی  نکرد و حلقه دست هایش دور  

 دریا چفت شد.... 

 

با خیال راحت روی موهایش را بوسید...باالخره این 

ک چشم گربه  ای را مال خودش کرده بود! دخیر

 

**** 
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 دالرا آرام در اتاق را بست و با شیطنت گفت: 

  

یت  رو خوردیم دیگه! این دریا و رامتر   - فکر کنم شیر

 خی  نداشتیم!  هم عجب آدمای آب زیر کایه بودن

 

لپ تاپ را روی میر  گذاشت و بار دیگر مستاصل به 

 رهام نگاه کرد... 

 

  بشنوی؟ خواییم مطمئت   -

 

 رهام تنها رس تکان داد... 

 

 نفسش را آزاد کرد و تماس تصویری را ادامه داد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 تحصیل کرده با آن عینک ظریف 
 
رو به رویش زی

 روی چشم هایش بود... 
 

 همیشیک

  

 ای کرده بود... ش را آماده هر گونه مواخذهخود

 

 کوتایه ایران اومدی وقتر  از که کن قبول دالرا -

 رو مشاوره جلسات هفته هر ما شد قرار...کردی

 یه هم هات قرص حتما....باشیم داشته آنالین

  !خوردی درمیون

 

 آب دهانش را قورت داد و مظلومانه گفت: 

 

  یح   هر داری حق -
 
ایط تو الاص من اما بیک  رویح رس 

  ....نبودم مساعدی

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

وع باید دوباره -  یه از که حاال خصوص به کنیم رس 

  !شدی رد بزرگ مرحله

 

اختیار به رهایم که پشت لپ تاپ بود و در کادر ی  

 شد نگاه کرد و در همان حال پرسید: دیده نیم

 

  بود؟ درستر  کار گفتنش -

 

 !قطعا -

  

 رسش را پایتر  انداخت.... 

  

وع  - از وقتر راجبش حرف زدم دوباره کابوسام رس 

 شدن... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

نگاه رهام رنگ غم گرفت و برای اینکه دالرا راحت تر 

صحبت کند کیم از او فاصله گرفت و به طرف میر  

 آرایش رفت... 
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 سماوات با آرامش ادامه داد: 

 

 خود رس...زنمیم حرف قرصات راجب ِفل دکیر  با -

یم ادامه رو جلسات هم هفته هر ، نکن قطعشون

  !ایران بیام رس یه احتماال....دیم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

اراده اخم هایش در هم رهام با شنیدن کلمه قرص ی  

 رفت و پرسشگر به دالرا چشم دوخت... 

 

 زدند؟! از چه قریص حرف یم

 

 دالرا مشتاقانه رو به سماوات گفت: 

 

  ...شهیم عایل که بیای اگه -

 

ش را با انگشت اشاره باالتر فرستاد و با سماوات عینک

وی  پرسید: 
 خورس 

 

  رهام؟ آقا این کجاست خب -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دالرا رسش را به سمت راست برگرداند و رهام را هدف  

 گرفت... 

 

 رهام ی  صدا لب زد: 

 

  کادر؟ تو بیام -

 

  ...بیا -

 

جلوتر رفت و روی تخت کنار دالرا نشست....صدای 

 ش پرورانده بود... زن چهره درستر را در رس 

 

 زی  با نزدیک به چهل سال سن و بسیار با کماالت.... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 در سالم دادن پیشقدم شد: 

 

  سالم -

 

 دکیر سماوات با لبخند مهربای  جواب داد: 

 

 !ما قصه این مجنون شمایتر   پس سالم، به -

 

 سپس رو به دالرا ادامه داد: 

  

 دالرا جان؟  -

 

  !جانم؟ -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 بعدا ما کنم؟ صحبت تنها رهام قاآ با من شهیم -

 زنیمیم حرف

 

دالرا دو دل بتر  رهام و سماوات چشم چرخاند و آخر 

 رس دلش را به این کار رایص  کرد... 

 

  حتما آره -

 

 لپ تاپ را به دست رهام داد... 

 

  فعال -

 

ون رفت....   به آرایم از اتاق بیر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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به اینکه از هندزفری صدای دکیر ی   رهام با اشاره

استفاده کند، در اتاق چشم چرخاند و با دیدن 

هندزفری روی پاتختر آن را برداشت و به لپ تاپ 

 متصل کرد... 

 

 دکیر که خیالش راحت شده بود به حرف آمد: 

 

ه اینطوری -  رو حرفام و من صدای خوامنیم....بهیر

  بشنوه

 

  متوجهم -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 سوال اولش ساده بود.... 

 

؟یم رو چیر   همه االن پس -
 
  دوی

 

رهام سیع کرد آرام باشد و تنها به نیت کمک به دالرا با 

 جان و دل به حرف های دکیر گوش دهد... 

 

  ...اتفاقه اون منظورتون اگه -

 

 سماوات به میان حرفش پرید: 

 

  !اتفاقه اون عواقب منظورم...نه -

 

 رهام با تعلل گفت: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  سه؟تر یم شدن لمس از اینکه -

 

  ...هست کوچیکش خییل بخش یه فقط این -

 

 رهام زودتر از سماوات به قضیه دیگر اشاره کرد: 

 

ش بخش -  حرف قرصا کدوم از !شن؟یم قرصا بررگیر

  زدین؟یم

 

سماوات خودش را به دوربتر  نزدیک تر کرد و دست 

 هایش را در هم قفل کرد.... 

 

  ...باشیم راحت باهم یکم بذار -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 ه تایید رس تکان داد و او ادامه داد: رهام ب

 

  خودت با شاید -
 
 تا و گذشته ماجرا از سال شش بیک

ا خییل باید االن  اصال اما براش باشه شده کمرنگ چیر 

 باشم صادق باهات بخوام اگه....نیست اینطوری

 این وقتر ....بشه نرمال قبل مثل نتونه هیچوقت شاید

 ذهن تو که هست کاش ای و چرا تا هزار میفته اتفاق

 رفتمنیم ساعت فالن کاش ای...شهیم ردیف آدم

 فالن کاش شدم،نیم ماشتر   فالن سوار کاش جا، فالن

 ....کردمنیم رو کار
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

رهام دستر در موهایش کشید و با ناامیدی که دائما 

 سیع داشت پسش بزند پرسید: 

 

 !دونه؟یم اتفاق این مقرص رو خودش یعت   -

 

نیم باعث این اما اینطورین آدما بیشیر  اول وهله در -

 درازی دست یه قربای   ها اون کنیم فراموش ما که شه

مانهی     ...هستر   خصوصیشون حریم به رس 

 

با لحن مهربان تری صحبت هایش را ادامه داد و با  

 کلماتش به عمق جان رهام نفوذ کرد... 

 

 زنمیم حرف راحت باهات دارم اگه جان رهام ببتر   -

 قصدت و درگ با چقدر که شمیم متوجه چون

  ...کمکه



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 اختیار میان حرف سماوات پرید: ی  

 

  ....دارم دوسش من -

 

 زد و چشم روی هم گذاشت... 
 
 سماوات لبخند کمرنیک

 

 باید داری دوسش چون گمیم بهت دارم و دونمیم -

، قوی خییل  با باید گفتمیم همیشه دالرا به من بایس 

ین بربیاد، پسشون از تا بشه مواجه ترساش  بزرگیر

ین با باید تو حاال....بود تو فهمیدن ترسش  بزرگیر

  !بیای کنار ترست

 

 متعحب پرسید: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ین -   !من؟ ترس بزرگیر

 

مقدمه حقیقت را توی صورت رهام  سماوات رک و ی  

 کوباند: 

 

  !بدی دستش از بازم ممکنه کت   فکر اینکه -

 

  ...رو درمای   روند این کنه تحمل نتونه اگه -

 

 اینبار او به میان حرف رهام پرید: 

 

  !کن تحمل جاش به تو -

 

 سکوت و گیچ  رهام را که دید مجددا به حرف آمد: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 عملکرد اختالل دچار افراد اغلب تجاوز بعد ببتر   -

 از....شنیم رابطه برقراری توی دشواری و جنش

 
 
 ضمیمه هم روای   اختالالت و رویح مشکالت طرف

 ناراحتر  بعد شوکن، دچار اولش یعت   شه،یم ها این

  طرد حس شدید، های
 
 مکان وارد وقتر ....انزوا و شدگ

، پزشیک مثل های    اون شنیم...و پلیس اداره قانوی 

 بدتر اطرافیان های نگاه و بودن قربای   احساس

 تحمل رو وضع این تونننیم که خیلیا و دهیم آزارشون

نیم خودشون به رسزنش و گناه حس بیشیر  کت     گیر

 آسیب هم خودشون به بخوان متاسفانه که جای   تا

 !بزنن
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

تصویر آن شب لعنتر باز هم در ذهنش جان گرفت و 

 زیر لب زمزمه کرد: 

 

 !کرد دالرا که کاری مثل -

 

 عصت   سیستم فعالیت آدما اینجور چون....دقیقا -

 به نسبت شه،یم بیشیر  دوره اون توی مغزشون

 شن؛یم زده وحشت ها، لمس نور، دیدن صداها،

یم عضالی   اسپاسم دچار کشن،یم جیغ زنن،یم فریاد

  و تشنج به کار حتر  یا شن
 
 هم شیدای   و افشدگ

  ....بکشه ممکنه

 

 عتر  آتش  بود که جانش را یم
سوزاند حرف های دکیر

ش یم  کرد... و خاکسیر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

اش در تمام این مدت چه که عزیز دردانهفکر به این

دردهای  را یک تنه به دوش کشیده در حایل که او 

دانسته خی  بوده و حتر گایه دالرا را مقرص یمی  

 کرد.... اش یمدیوانه

 

اش سماوات باز هم حرف های دلگرم کننده و منطفر 

 را به زبان آورد: 

 

 و کردید هنگا قضایا به احسایس دید از دالرا و تو -

 قدم داری که بدم توضیح کامل برات خوامیم من حاال

ی چه توی وعش داری وقتر ....ذارییم مسیر  کت  یم رس 

  پاش به پا و بموی   باهاش تهش تا باید
 
 کنار....بجنیک

 تونهیم بدتری خییل تبعات تو شدن دلشد و کشیدن

  ...باشه داشته

 

 رهام به رسعت مخالفت کرد: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !کنم ترکش بخوام که نموندم منتظر سال شش من -

 

 قربانیای ...دیگه سال ده بریم بیا...نکن نگاه رو االن -

 بدبتر   مردا همه به نسبت ها مدت تا ممکنه تجاوز

 ازدواج بعد حتر  مشکل این....نزدیکانشون حتر  باشن

 مشکالت بر عالوه و باشه داشته ادامه تونهیم هم

 
ر
 بیاره، وجود به اللاخت هم زناشوی   روابط تو اخالف

 در و درد با مقاربت رابطه، به میلشون تو اختالل مثل

 ...مزایح   رسد کل

؟  ایط اونقدری توان داری که کنار بکش   تو این رس 

 

 نگذاشت رهام جوای  دهد و بالفاصله گفت: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 خییل بره رو ساله چند راه بخوای ازش یهو اینکه -

، دست...زیاده  این تمام بوسیدن، کردن، بغل گرفتر 

 وقت هر...بیفته اتفاق باید مرحله به مرحله ها

 حس وقت هر...بکش   کنار بخاطرش باید نخواست

  ...گرفته قرار اجبار حالت تو کردی

 

رهام دیگر نتوانست تاب بیاورد و دست مشت 

 اش را روی تخت کوباند... شده

 

 ....کنم پیدا رو لعنتر  اون اگه -

 

 د: سماوات پوزخندی زد و پرسی

 

؟یم کار یح   -  !کشیش؟یم کت 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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رگ های رهام برجسته شده بود و انگار قصد داشت از 

ون بزند... پیشای    اش بیر

 

  نیست؟ مرگ حقش -

 

نده ما جسم -  پیدا سازش هیچوقت دردش های گیر

 هم ما روح کنه، حفظ رو بقا حالت بتونه تا کت   نیم

 تا شهنیم عادی براش درد دیدن موقع هیچ همینطور

  کنه حفظ رو انسانیت بتونه

 

 رسش را به دو طرف به نشانه منف  تکان داد و گفت: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ده انسانیت از بوی   کنهیم اینکارو که کش -   !نی 

 

  هیچ همتر   برای درسته -
 
 با بخواد نباید تجاوزی قربای

 که آبرو بحث متاسفانه....کنه پیدا سازش درد این

 نداشتنشون، جرئت حایم، نداشتر   بحث وسط، میاد

 خییل کنار از شاید روز طول تو ما شهیم باعث همه

، کش چه ندونیم و بشیم رد متجاوزین از  هستر 

  ....بشن مجازات تونستر  یم که کسای  

 

کیم اجازه داد تا رهام حرف هایش را درک کند و پس 

 ای سکوت رساغ اصل ماجرا رفت! از دقیقه

 

ی آخرین و -   ...بدوی   خوامیم که چیر 

 

 رهام رس باال گرفت و مستقیم به دکیر نگاه کرد... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

؟ -   !یح 

 

  ...داره ptsd دالرا -

 

 چشم هایش را ریز کرد و پرسید: 

 

؟ یعت   -   یح 

 

س اختالل گنیم بهش -  ....حادثه بعد اسیر

 

وع به توضیح کرد:   برای درک بهیر رهام رس 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 این از شبانه، های سکابو  دادنا، نشون واکنش همتر   -

هیم نشات موضوع   ...گیر

 

  چیه؟ درمانش -

 

شک که هست داروی   درمان منظورت اگه -  یه روانی  

 دوزش دوره طول تو که کرده تجویز براش قرص رسی

 این باشه مجبور شاید که بگم اینو ...شده کمیر  و کم

 همه....نه شایدم کنه، مرصف عمر آخر تا رو قرصا

  اینا
 
 درد این درمان داره، خودتون به بستیک

  ...خودتونتر  

 

 با لبخند محوی روی کلمات بعدی تاکید کرد: 

 

  ....عشقتون صبوریتون، حمایتتون، -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

یم باشه الزم کاری هر....ببینه آسیب ذارمنیم دیگه -

  ...باشه خوب حالش که کنم

 

دانست رهام پای سماوات با رضایت رس تکان داد....یم

 د! مانقولش یم

 

 ....برمیاین پسش از -
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رهام با خداحافظ  از سماوات لپ تاپ را خاموش کرد 

ون از اتاق رفت....   و به بیر



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

با دیدن دالرای لباس پوشیده و حارص  و آماده یک تای 

 ابرویش به باال پرید: 

 

  کردی؟ کاله و شال کجا -

 

 اب داد: دالرا بیخیال شانه باال انداخت و راحت جو 

 

 پیشنهاد اون رس داشتم قرار محسن با که گفتم -

  ....اینا و مدلینگ

 

رهام با اینکه ته دلش به دیدار با محسن رایص  نبود اما  

 گفت: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  !رسونمتیم من خب -

 

 دالرا شایک و دست به کمر اسمش را صدا زد: 

 

 !رهام -

 

 رهام رو برگرداند و با گالیه اما صادقانه جواب داد: 

 

  ...نمیاد خوشم ازش -

 

 دالرا کوتاه خندید و ته دلش قییل وییل رفت... 

 

صدای باز شدن در تراس و به دنبال آن صدای رامتر  

 بلند شد: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !نیومدن خوش نه حسادت گنیم این به -

 

نگاه رهام و دالرا مستقیما روی انگشیر درون دست 

 دریا نشست... 

 

 رهام با روی باز جواب داد: 

 

یت   داداش، کن ول ینوا -   دیگه؟ بخوریم رو شیر

 

 فریاد زد: 
 
 رامتر  با لودگ

 

  !بلههههه -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

صدای کف زدن دالرا بلند شد و جلوتر رفت، در همان 

 حال با چشمک گفت: 

 

  !دیگه رامینیم مهمون شام پس خب -

 

رامتر  دستش را روی چشمش گذاشت و الیر وار  

 گفت: 

 

 !آبچ   چشم اینم -

 

سمت دریا رفت و با در آغوش کشیدنش زیر  دالرا به 

 گوشش پچ زد: 

 

 خوشحالم خییل ، دریا داری رو خوشبختر  لیاقت -

 ...برات



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

دریا تنها لبخند زد و پلک هایش را به نشانه تشکر باز و 

 بسته کرد... 
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 دالرا با خوشحایل عقب پرید و چریح  زد... 

 

ون یمبر  شام که میام زود رمیم من -   ...بیر

 

جلوتر رفت و موهای ژل زده رامتر  را با حرص بهم 

 ریخت... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  !پیچونیانیم -

 

 رامتر  بادی به غبغب انداخت و پر غرور گفت: 

 

؟ زدم حرفم زیر گ من -  دخیر

 

 دالرا مصلحتر پشت چشم نازک کرد... 

 

  ...کنم تایید خواستم خالصه -

 

امتر  را با دلش طاقت نیاورد و بار دیگر موهای ر 

شیطنت بهم ریخت و اینبار خنده رهام و دریا را به 

 همراه خود آورد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  !خالم؟ شوهر شدی یعت   -

 

 رامتر  شایک شد: 

 

  !عه....کردی خراب موهامو -

 

 دالرا نیشش را باز کرد و به سمت در رفت... 

 

لحظه آخر تمام توانش را جمع کرد و کوتاه گونه رهام 

ون رفت... را بوسید و با ب  رداشتر  کفش هایش به بیر

 

  ...بینمتونیم -

 

 با بسته شدن در خانه رامتر  ناباور زمزمه کرد: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !دیگه؟ خودمونه دالرای همون این -

 

دریا ی  اختیار و با لبخند به رهام نگاه کرد و سپس 

 جواب داد: 

 

 شش و شناختیمشیم قبل از ما که هموی   دقیقا -

 !بودیم هکرد گمش که بود سال

 

 

  462_پارت#

 

 که تا کنون هیچ یک 
 
رامتر  سکوت بینشان را با حرف

 جرئت نکرده بودند به زبان بیاورند شکست: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  کنید؟ پیدا رو آدم اون نیست قرار -

 

رهام به سمت مبل ها رفت و روی ییک از آن ها 

 نشست... 

 

ون آورد و روشنش کرد....   سیگاری از جیبش بیر

 

  ..کرد مخالفت ویل باهاش زدم حرف -

 

رامتر  مبل را دور زد و مقابل رهام قرار گرفت....با 

 دست دود سیگار را کنار زد و گفت: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 تونیمنیم که ما اما کشیده سختر  اون طبیعیه، خب -

  ...بذاریم دست روی دست

 

رهام با اشاره به دریا خواست تا زیر سیگاری را از روی  

 همان حال گفت: کانیر به دستش دهد و در 

 

 شدن مجازات دارم دوست طرف یه از... دونمنیم -

 خوادنیم دلم واقعا دیگه طرف از و ببینم رو آدم اون

  ...شه خراب بازم دالرا خوب حال

 

دریا زیر سیگاری را جلوی رهام گذاشت و با کیم 

 ناراحتر گفت: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  یه حال -
 
 عتر   هم زندگیش روز آخرین تا تجاوز قربای

 انتقام داره دوست اونم باش مطمت    شه،نیم اولش

ه   ...ترسهیم فقط بگیر

 

 رهام کالفه رس تکان داد و سیگار را خاموش کرد... 

 

 و رد هیچ ی   اونم ساختست؟ دستمون از کاری چه -

  !نشوی  

 

 رامتر  باالخره به حرف آمد: 

 

 ...پاساژ بسته مدار دوربینای -

 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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 و دستش را در هوا تکان داد...  رهام پوزخند زد 

 

ه؟ چه اووو -  به مربوط هارد هنوز کردی فکر خی 

یم !دارن؟ رو پیش سال شش  باشن، داشته که گیر

 کیل کنه، یط رو قانونیش روند باید دن؟یم ما به مگه

  !...بیاد اجازش تا بشه پاسگاه دادگاه و نامه

 

س پا رامتر  روی مبل مقابلش نشست و با اعتماد به نف

 روی پا انداخت و گفت: 

 

  !اینجاست اشتباهت دیگه نه -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

تلفنش را از جیب خارج کرد و پس از کیم گشتر  فیلیم 

 را پیل کرد.... 

 

ل تلوزیون را از روی میر  برداشت و تلفن را وصل 
کنیر

سیستم پخش تلوزیون رفت....تصویر جلوی پاساژ 

 بود با تاری    خ شهریور شش سال گذشته! 

 

شم های متعجب رهام تاییدیه را از دریا  مقابل چ

 گرفت: 

 

  دریا؟ دیگه بود همینجا -

 

 دریا رس تکان داد... 

 

  آره -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

رهام گیج و گنگ به سمتش برگشت و مشکوک 

 پرسید: 

 

  آوردی؟ کجا از رو فیلما این -

 

ش شد و  سکوت رامتر  و دریا باعث اضطراب بیشیر

 بلندتر از حد معمول گفت: 

 

 گیر  جوری چه رو مداربسته دوربتر   لمایفی رامتر   -

  کش؟ به دادی پول آوردی؟

 

ه فیلم  دریا کیم از آن دو فاصله گرفت و با ناراحتر خیر

ها شد....هر روز و هر لحظه پشیمان این بود که چرا 

 دالرا را تنها گذشته و زودتر از او به داخل رفته بود! 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 رامتر  جواب رهام را داد: 

 

 فرستاد رو فیلما برام عیل ناال همتر  ...نه -
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  !عیل؟ -

 

ی بگوید خودش جواب خودش  قبل از اینکه رامتر  چیر 

 را داد: 

 

کت تو دستیارت همون !عیل -   ...که رس 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 حرفش را خورد و با بهت به رامتر  نگاه کرد... 

 

لب هایش خشک شده بود و زبان در دهانش 

 جایشان قرار گرفته چرخید....تیکه های پازل رس نیم

 بودند... 

 

 ... ناباور به دریا نگاه کرد. 

 

؟یم تو دریا -   دونستر

 

 دریا لب گزید و آرام گفت: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 گفت رو حقیقت بهش همینجا دالرا که شت   اون -

  !فهمیدم

 

 رهام عصت  از جایش بلند شد... 

 

؟نیم هیچ   و دوی  یم ماهه چند یعت   وای -
 
  !!گ

 

مت رامتر  برگشت و مشتش روی با خشم به س

 صورتش نشست... 

 

  !کردی؟ کار یح   تو...تو -

 

رامتر  دست روی صورتش گذاشت اما عقب نکشید و 

 به زل زدن در چشم های رهام ادامه داد... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !کردم؟ کار یح   -

 

زد با دست به رس شانه رهام در حایل که نفس نفس یم

 رامتر  زد و او را به عقب هول داد... 

 

 همان حال فریاد زد:  در 

 

 !توی   هکر -
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 رامتر  با آرامش جوابش را داد... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  خب؟ -

 

رهام دستش را باال آورد و با تاسف توی رس رامتر   

 کوباند... 

 

  ...رامتر   رست تو خاک خب -

 

درست بود...تنها آدم نزدیک به تمام اطالعات و 

 افکارشان کش جز رامتر  نبود! 

 

شت برگشت و سیع کرد با چند نفس عمیق به پ

حالش را رو به راه کند اما طاقت نیاورد و یکباره به 

 سمت رامتر  حمله کرد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 از یقه او را گرفت و به دیوار چسباند... 

 

 صدای جیغ دریا در خانه پیچید... 

 

  !کردی خفش نکن رهام عه -

 

 : رهام با حرص رامتر  را رها کرد و رو به دریا توپید 

 

 جلوی که هستر  ایخاله جور چه...تو رس تو خاک -

  درنیومدی؟ کار این

 

 کنم؟ خورد رو فکش بزنم نخواستم من کردی فکر -

 !داشت دلیل ویل

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  !دلییل؟ چه -

 

رامتر  خودش را از روی زمتر  جمع و جور کرد و به 

 .. حرف آمد. 

 

  !گمیم خودش برای و...دارم دلیل -

 

  ام در خانه پیچید.. پوزخند صدا دار ره

 

  !کنه؟ گوش حرفات به شهیم حارص   کردی فکر -

 

به زد و غرید:   با پا به مبل ها رص 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 !بفرمااعتماده؟ ی   چرا بده؟ حالش چرا گیدیم بعد -

 کنهیم فکر که کش !کیان؟ اعتمادش مورد آدمای

  !زنهیم خنجر بهش پشت از و نزدیکشه دوست

 

 رامتر  مخالفت کرد: 

 

 ...کردم کمکش فقط -
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  !کمک؟ -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

چرخید ، از آن دو نگاه دریا ی  اختیار روی فیلم ها یم

 فاصله گرفت و نزدیک تلوزیون شد... 

 

 رامتر  ادامه داد: 

 

سه خواستمیم نبود، این اول از قصدم -  ویل بره بیر

  ....کردم کمکش فقط بعد

 

  رهام باز هم از موضعش کوتاه نیامد: 

 

  !کمکه؟ اسمش بردیش، سکته مرز تا رسی هر -

 

  ...بود من بخاطر زد حرف اگه -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 دریا که روی فیلم زوم بود ناگهان فریاد زد: 

 

  ...دالرا ایناهاش -

 

 هر دو مرد ساکت شدند و منتظر دریا ماندند... 

 

ل اشاره کرد و با جیغ گفت:   دریا به کنیر

 

  عقب بزن -

 

 آرام به حرکت درآورد...  رامتر  فیلم را آرام

 

 همینجاست کن، استپ -

  



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دو مرد با چهره های ناواضح نزدیک شدند و دالرا را به 

 داخل ماشتر  کشاندند.... 

 

  !ماشتر   پالک -

 

صدای رهام بود که متوجه پالک تقریبا تار ماشتر  

 شده بود... 

 

رامتر  کیفیت تصویر را چند درجه باالتر برد و رو به 

 حکم گفت: دریا با ت

 

  ...بیار رو تاپت لپ برو -

 

در مقابل چشم های متعجب و گیج رهام با عیل تماس  

 گرفت.... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

؟ هنوز عیل، الو -   اونجای 

 

 رسید... صدای پشت خط به گوش رهام نیم

 

 ...بزنیم رو پالک یه رد باید کن گوش خب -
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ه سمت رهام و ب  چند جمله دیگر با عیل رد و بدل کرد

 برگشت... 

 

 دریا لپ تاپ را به دستش داد... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 رهام با کنجکاوی خود را به جلو کشید و پرسید: 

 

 یم -
 
؟ پیداش توی   !کتر

 

 رامتر  شایک شد: 

 

  !آره کنار بذاری رو کردنات رسزنش دقیقه دو اگه -

 

بعد از دقایفر رس بلند کرد و با گرفتر  پیامک عیل و 

 رف آمد: تایید اطالعات به ح

 

  ...ایهکرایه ماشتر   -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 دریا زودتر از رهام واکنش نشان داد: 

 

  کجا؟ از -

 

 آدرس پیامک شده را به هر دو نشان داد... 

 

  ...اینجا -

 

 دریا از جا پرید... 

 

  !دیگه بریم معلطلیم؟ چرا خب -

 

 رامتر  به رسعت بلند شد و رو به رویش ایستاد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

- ،   !کجا؟ شما نخیر

 

 !ها منه خواهرزاده رامتر   -

 

  ... من به بسی   داریم، نیاز بهت باش اینجا تو -

 

  ...آخه -

 

 به میان حرف دریا پرید: 

 

  !نه؟ یا داری اعتماد بهم -

 

ی کرد...   رهام تک خنده تمسخرآمیر 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  !اعتماد هه -

 

 رامتر  کالفه به سمت رهام برگشت... 

 

  !؟داری من با همکاری جز ایچاره االن -

 

رهام کتش را از روی مبل چنگ زد و به سمت در 

 رفت.... 

 

 نبود خودمون بتر   رفاقت حرمت و دالرا بخاطر اگه -

  !بود شکمت تو دندونات االن که

 

 دریا باز هم مداخله کرد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  دونمیم رهام -
 
 این بذار االن ویل...هستر  عصبای

 برای هم دهیم توضیح رو یح   همه بشه، تموم ماجرا

  ....دالرا برای هم تو

 

ی نگفت و جلوتر از رامتر  از خانه خارج شد..   رهام چیر 
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ای که رایه برای ورود ماشتر  رامتر  ماشتر  را رس کوچه

 به داخلش نداشت متوقف کرد.... 

 

عیل توانسته بود تنها یک اسم و آدرس را به دستشان 

 برساند و بقیه ماجرا به عهده خودشان بود! 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

هایش در هم  رهام با دیدن کوچه و محله قدییم اخم

 رفت... 

 

آمد اما تاریی بیش از حد همه چیر  در نظرش آشنا یم

شد که درست را از غلط تصاویر ذهنش مانع از آن یم

 تشخیص دهد... 

 

 رامتر  پرسشگر به طرفش برگشت و لب زد: 

 

؟یم نگاه اینجوری چرا  -   کت 

 

  !میاد نظر به آشنا -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

؟ -   !یح 

 

  ...محله این -

 

 اال انداخت و در را باز کرد... رامتر  شانه ب

 

قبل از اینکه رهام پیاده شود دستش را کشید و 

 اش شد... مانع

 

  شده؟ یح   -

 

 ماسیک که در دست داشت را مقابلش گرفت

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 ریمنیم احوال و حال برای...نشناسنت بزن اینو -

ه   !درنیارن رس کارمون از بهیر

 

ای که خییل هم جدید به نظر به سمت مغازه

 رسید و در میانه کوچه قرار داشت رفتند... یمن

 

  ...سالم -

 

مرد میانسایل که همراه دو مرد دیگر جلوی مغازه 

نشسته بودند و در حال بازی شطرنج بودند جوابشان 

 را داد: 

 

 ...بفرمایید سالم -

 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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اند به خیال اینکه رامتر  و رهام برای خرید آمده

و به داخل مغازه برود که رامتر  خواست بلند شود 

 
 
 اش متوقفش کرد... باسوال ناگهای

 

 اسم به شخیص شما...داشتیم سوال یه ببخشید -

  شناسید؟یم کرییم جمال

 

مرد دستر روی ریش های کوتاهش کشید و به فکر فرو 

 رفت... 

 

  ...جمال -

 

 ییک دیگر از مردها به حرف آمد: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !جماله اوس دنبال کنم فکر -

 

 رهام مشتاقانه گفت: 

  

 شه بیشیر اطالعات بدین ازش؟ یم -

 

 محل این از که هست سایل شش داداش؟ چطور -

  !رفته

 

 و رهام ی  
هوا به هم نگاه کردند،درست به هدف رامتر 

 زده بودند! 

 

 رامتر  رسیعا سوال بعدی را پرسید: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !بود؟ آدیم جور چه شناختینش؟یم -

 

  یه بعد داشت نجاری کارگاه قدیما -
ر
 براش مشکالی

 شد کارگاهش کردن جمع به مجبور که اومد پیش

 کرد رو جمال بهش کمک برای خان منوچهر بعدش

 خان منوچهر راست دست خودش، یکاره همه

 کرد فوت خان منوچهر که بعدشم بود، خدابیامرز

  ...شد بزرگ پشش تا موند بچش و زن دست کمک

 

 نتهای کوچه اشاره کرد... مرد از جایش بلند شد و به ا

 

 که ساله چندین البته آخره، اون خان منوچهر خونه -

 داد قد عقلش و شد بزرگ که پشش یعت   فروختر  

  ...فروخت



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

توجه به حرف های مرد جلوتر رفت...لحظه رهام ی  

 شد... به لحظه جرقه درون ذهنش بیشیر یم

 

شت و با دیدن خانه ویالی  قدم هایش را به عقب بردا

بار دیگر به نام تابلوی نصب شده رس کوچه نگاه 

 انداخت... 

 

 رامتر  نزدیکش شد... 

 

  شنایس؟یم رهام -

 

مردها متعجب از کار این دو نفر شانه باال انداختند و 

 مشغول ادامه بازی شدند... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 پرسید: 
 
 رامتر  با نگرای

 

  شنایس؟یم گمیم -

 

 رهام با شک و تردید لب زد: 

 

 برای بود، ما یخونه باالترش کوچه تا پنج ودحد -

 هم اینجا بودم که تر بچه هم شاید...آشناست همتر  

 !باشم اومده
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

رامتر  که شاخک هایش در حال آالرم دادن بود از 

 همانجا رو به مردها فریاد زد: 

 

  !کرد؟یم کار گ برای جمال اوس گفتید ببخشید -

 

 لند جواب داد: ییک از مرد ها ب

 

  کیای   منوچهر...خان منوچهر -

 

رهام پاهایش سست شد و به درخت پشت رسش 

 برخورد کرد... 

 

  !محسن....کیای   -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 دست رامتر  روی رسش نشست... 

 

  !شدیم بدبخت -

 

رهام با هول تلفن را از جیبش خارج کرد و شماره دالرا 

 را گرفت.. 

 

ک دستگاه "   "باشدیم خاموش نظر مورد مشیر

 

ای درد و زخم با خشم به درخت کوبید بدون اینکه ذره

 شدن دستش برایش اهمیتر داشته باشد... 

 

 دم تا لعنتر  این جوری چه....شدم بدبخت خاموشه -

  نفهمیدیم؟ و اومده گوشمون



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 مشت دیگری زد و کالفه موهایش را کشید... 

 

  ...وای وای -

 

 آمد: رامتر  با بهت و دهان باز به حرف 

 

  ...پوز و دک همه اون با شهنیم باورم اصال -

 

  مهمه؟ اینا االن رامتر   -

 

 بلند شدن زنگ تلفن رامتر  هر دویشان را از جا پراند... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

کردند کوتاه رامتر  به سه مردی که با شک نگاهشان یم

 و زیر چشیم نگاه کرد... 

 

سپس دست رهام را کشید و داخل ماشسن 

 ا وصل کرد... نشستند....تلفن ر 

 

  !فهمیدین باالخره پس -

 

 آرام لب زد: 

 

  محسن؟ -

 

رهام با دست اشاره کرد که تلفن را روی اسپیکر 

 بگذارد: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !خودمم -

 

 رهام طاقت نیاورد و تلفن را از دست رامتر  کشید... 

 

  !کشمتیم بخوره بهش دستت -

 

 محسن بلند خندید و با طعنه جواب داد: 

 

 بهش قبال دستم کارگردان آقای زنن جوش زیاد -

  !خورده

 

 با درد چشم هایش را بست... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 !شو خفه کثافت -
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 رامتر  گویس  را گرفت و سیع کرد تمرکز کند: 

 

  کجاست؟ دالرا خوای؟یم یح   -

 

ی -  دیگه؟ درسته...هکر جناب نیست چیر 

  

خواست ای ساکت شد...اصال دلش نیمرامتر  لحظه

 را این مسئله را از زبان محسن بشنود! دال

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  دونم؟نیم کردی فکر چرا؟ شدی ساکت -

 

 اجازه حرف به رامتر  نداد و خودش ادامه داد: 

 

 با همراه البته اینجایید جفتتون دیگه ساعت یه تا -

 !پلیسی   هم پلیس و...حمید و رعنا

 

 رهام با شنیدن نام پدر و مادرش با حرص غرید: 

 

؟ -   !چرا؟ ااون یح 

 

 خداحافظ   جونتون دیل با وگرنه هست که همینه -

  !بای فعال کنید،یم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 قبل از قطع کردن رامتر  به رسعت گفت: 

 

؟ کجا - ؟ یح   هستر
 
  !مییک

 

 محسن پوزخند صدا داری زد... 

 

 نیم تو یعت   -
 
؟ رو ردمون توی

 
 روشنه خط این !بزی

، پیدامون تا برات  رو آدرس راحت من که شهنیم کت 

  !شه؟یم یح   کار چالش پس بدم،

 

 رامتر  فریاد زد: 

 

ف -   !بیش 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  !خودت اندازه -

 

این را گفت و تلفن را قطع کرد...رهام که دیگر تحمل 

 نداشت به فرمان کوبید و زیر لب گفت: 

 

  !بریم رو صاحابی   این کن روشن -

 

محسن از در فاصله گرفت و به سمت سیایه انبار 

 برگشت... 

 

را را جای  آورده بود که حتر اگر خودش هم اذیتش دال

 نکند خاطرات بد او را بکشند! 

 

 دالرا گیج و با ترس لب زد: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

؟ یح   تو...تو -   !گفتر

 

محسن جلو تر رفت و رو به روی دالرای  که به صندیل 

 بسته شده بود نشست... 

 

  !عسلم؟ منظورته جملم کدوم دقیقا -

 

 آمد زمزمه کرد: ریمبا صدای  که از ته چاه د

 

  ....هکر -

 

  !خب؟ -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 لب گزید: 

 

؟ تو مگه -   نیستر

 

چشم های محسن ابتدا گرد شد و سپس بلند 

 خندید... 

 

  !های   نه که معلومه من؟ -

 

 شت  افتاد که رامتر  نیر  
 یاد تماس تلفت 

 
دالرا با آشفتیک

 در کنارش بود.... 

 

  !اومدیم من جیغای صدای زدی، زنگ تو اونشب ویل -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 محسن از جایش بلند شد و لباسش را صاف کرد... 

 

  خییل اما بود من کار استثنائا اونشب آره -
 
 این تصادف

  !کرد خراب رو کار و افتاد واقعمیون هکر جلوی اتفاق

 

خواست که باور  دالرا آب دهانش را قورت داد...نیم

 توانست....! کند، نیم

 

  چیه؟ منظورت -

 

 !دالرا حرفای   این از تر باهوش -

 

 رسش را به دو طرف تکان داد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  ....نه -

 

 !هکره رامتر  ....کت  یم فکر که همون دقیقا -

 

اشک از گوشه چشم هایش جاری شد و رسش را پایتر   

 گرفت... 

 

 همراه با گریه جیغ کشید.... 

 

 !!!!خدایا.....نه نه نه -
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

تر که محسن به هر دویشان حدود پنجاه دقیقه از مهل

 گذشت... داده بود یم

 

رامتر  پس از استفاده از ده ها نرم افزار و سایت 

 که انبار در آن واقع شده بود را پیدا  
 
توانسته بود مکای

 کند! 

 

 که از روی پیشای  
ر
اش راه گرفته با دستمال کاغذی عرف

 بود را پاک کرد و با دست اشاره زد رهام توقف کند... 

 

هر دو از ماشتر  پیاده شدند و به طرف انباری رفتند که 

 رسید هیچکس در آن جا حضور ندارد! به نظر یم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 که در آن نزدییک 
 

صدای هیاهوی باد با پارس سیک

پیچید و فضای به شدت بسته شده بود در هم یم

 آوری ایجاد کرده بود.... دلهره

 

و رامتر  دستش را به نشانه سکوت روی بیت  گذاشت 

 جلوتر از رهام به راه افتاد... 

 

توانستند پیش بیت  کنند چند نفر همراه محسن در نیم

این انبار حضور دارند یا اگر محسن بفهمد رعنا و 

 .. شود.. اند چه یمحمید را با خود نیاورده

 

رهام که دری نیمه باز انبار را دید به رسعت به سمت آن 

 دوید و هولش داد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ون  رفت اما همچنان روشن رو به غروب یمهوای بیر

ای بود، ورودش به سالن تاریک باعث شد لحظه

 چشم هایش را ببندد... 

 

انه  ای تنش را لرزاند... صدای گریه های ظریف و دخیر

 

با دیدن دالرای دست و پا بسته روی صندیل به آن 

 سمت دوید... 

 

؟ دالرا -   خوی 

 

هام باشد، رس باال  شد این صدای ر دالرا که باورش نیم

 گرفت... 

 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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 رهام خم شد و مشغول باز کردن طناب ها شد... 

 

  اومدی؟ -

 

گره طناب ها سفت تر از حد تصورش بودند، درحایل  

 زد جواب داد: که نفس نفس یم

  

 آره فداتشم...  -

 

  !کجاست؟ الیس   اون -

 

ون رفت دونمنیم -   بیر



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 نالید: طاقت نیاورد و با لرز 

 

  ...آدم این رهام وای -

 

 رهام دست روی لب های دالرا گذاشت... 

 

  ...دونمیم نگو هیچ   هیس -

 

 بزند رامتر  از پشتشان 
 
تا دالرا خواست مجددا حرف

ظاهر شد و با صدای دو رگه که نایس  از دویدن هایش 

 اطراف انبار بود گفت: 

 

  رو؟ دستاش کردی باز...اطراف این نبود -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

هام که فقط توانسته بود طناب های پا را باز کند با ر 

 رس به رامتر  اشاره زد نزدیک بیاید... 

 

 کمک بیا -

 

داند و این دانست حاال دالرا حقیقت را یمرامتر  که یم

د از نگاه ناباوری که روی او دارد از چه نشات یم گیر

خجالت رس پایتر  انداخت و از پشت رساغ طناب ها 

 رفت... 

 

 را پر بغض لب زد: دال

 

؟ جوری چه -   تونستر

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

سکوت رامتر  را که دید با ناراحتر که حاال چاشت  

 خشم را در خود جای داده بود اضافه کرد: 

 

؟ اینکارو باهام اومد دلت چطور -  رو تو من بکت 

  !دونستمیم خودم دوست

 

 تنها توانست یک جمله بگوید... 

 

  !دمیم توضیح بهت -

 

که باز شد به ناگاه تمایم برق های انبار آخرین طناب  

 روشن شد... 

 

 رهام دست دالرا را گرفت و به خود نزدیکش کرد.... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 محسن جلوتر آمد و با نیشخند گفت: 

 

 !بیخیال رو توضیح -
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 رامتر  به حرف آمد: 

 

؟یم اینکارو چرا -   !اومده دخلت بفهمه پلیس کت 

 

 د.... محسن بلند تر خندی

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

؟ پلیس به که احمفر  انقدر -
 
  کارای بیک

 
قانوی  غیر

  نمیاره؟ رو دخلت خودت

 

ی محسن که حاال واضح تر بود دالرا با نفرت به چهره

ای که دیگر دلنشتر  نبود و در نظرش نگاه کرد، چهره

 زشت ترین بود! 

 

  ...بیارینشون -

 

هر سه متعجب به در نگاه کردند...دو مرد قوی هیکل 

 راه با رعنا و حمید داخل شدند... هم

 

 رنگ از صورت رهام پرید... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  بابات مامان به کردی فکر -
 
 خونشون تو شیت   یم نیک

 خب !ندارم؟ کاریشون خوب های بچه عتر   منم و

  !کردی فکر اشتباه

 

با اشاره محسن آن دو مرد رعنا و حمید را رس صندیل 

 نشاندند و چشم هایشان را باز کردند... 

 

 رعنا با وحشت نگاهش را دور انبار گرداند و لب زد: 

 

ه چه -   اینجا؟ خی 

 

 دالرا به دفاع از آن ها شکایت کرد: 

 

  !ماییم تو مشکل داری؟ کار یح   نفر دو این با -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

یست که به همان مشکیل که حتر نیم دانست چه چیر 

 
 
 اش را به باد داده بود! خاطرش محسن تمام جوای

 

  !نفرن دو همتر   دقیقا نم مشکل برعکس -

 

 محسن چریح  زد و کف دو دستس را به هم کوباند... 

 

 ...بگم قصه تازه خوامیم بشینید بابا -

 

 نگاهش با ناراحتر مصنوغ روی دالرا نشست... 

 

به تو که ناراحتم واقعا من دالرا -  ماجرا این خورده رص 

  !بودم مجبور اما بودی



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

الرا انداخت و او را به رهام دست هایش را دور شانه د 

 خود نزدیک تر کرد....با خشم توپید: 

 

  !نداره قبویل قابل توجیه هیچ تجاوز -

 

محسن قدیم به جلو برداشت و از الی دندان های 

 اش غرید: چفت شده

 

 !چرا انتقام اما -
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

؟ گ تو -   هستر

 

 محسن لبخندی که ی  شباهت با پوزخند نبود زد و به

 سمت حمید برگشت... 

 

  حمید؟ آقا نمیاد یادت منو -

 

حمید چشم هایش را تنگ کرد و ذهنش را در پستوی 

 خاطرات به چالش کشاند... 

 

؟ محسنم،  -   !شناختر

 

  ....محسن -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

تلخ خندی زد و وسط جمعیت ایستاد، نفش گرفت و 

وع به تعریف کرد:   رس 

 

 ایلهمح هم و دوست تا دو پیش سال چهل حدود -

 بازی خوندن،یم درس مدرسه، رفتر  یم هم با که بودن

  ...ژاله ییک اون و بود رعنا یکیشون اسم...کردینیم

 

 به طرف رعنا برگشت و سوال کرد: 

 

  میاد؟ یادت -

 

شد یادش برود...دوستر که برایش همیشه و مگر یم

همیشه رقیب بود، رقیت  زیباتر، خوش بیان تر، دلربا 

 رسید! دوید و نیما همیشه به دنبالش یمتر، که رعن

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  پش یه محل اون تو -
 
 چشمش که بود هم جووی

 یکیشون برای دلش آخه بود، دخیر  تا دو این ی   مدام

  !بود رفته

 

 رامتر  بتر  حرف محسن پرید: 

 

 بهش و خواستهیم رو خانوم رعنا حمید آقا خب -

؟یم تعریف که چیه چرندیات این رسیده،   !کت 

 

یم رو خانوم ژاله حمید آقا اتفاقا دیگه، نه -

  ....خواسته

 

با حرص به حمید نگاه کرد و دستش را دو طرف 

صندیل گذاشت تا کامال با او چشم در چشم شود و 

 نفریر که در وجودش بود را به سمتش روانه کند... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 راضیش جوری چه دادی؟ وعده چقدر بهش یادته -

 کتک و حرف که بگه؟ خانوادش پیش تو از که کردی

؟ خواستگاری قرار باالخره و بخره جون به رو   گرفتر

 

 رعنا باالخره به حرف آمد: 

 

 !ایژاله پش تو -

 

 بچه با تونستیم که پشی دوستتونم، پش آره -

  کنه، بازی بشه، بزدگ محله همون تو هاتون
 

 زندگ

  !مرد این بخاطر اونم بشه مادر و پدر ی   که نه کنه

 

لرزید و به رهام د با نگاه به دالرای  که از ترس یمحمی

 چسبیده بود عصت  از جایش بلند شد... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  آوردی؟ دالرا رس رو بال این تو -

 

 محسن فریاد زد... 

 

- ، ؟ گفتم مگه بشتر   !پایس 
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با چند نفس عمیق سیع کرد خودش را آرام کند و 

 ادامه داد: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 ما رس تو چون آوردم تو خانواده رس رو بال این من -

  !آوردی بال

 

 یک دور چرخید و مخاطبش دالرا شد: 

 

 و نیومد خواستگاری شب کرد؟ کار یح   دوی  یم دیل -

 از که دوستش ییک اون خواستگاری رفت جاش به

 رعنا پدر بود فهمیده چونچرا؟....بود خی  ی   جا همه

 چنتر   دادن دست از حیفه و داره کارخونه و پولدار

 االنشون موقعیت و ثروت این کت  یم فکر....موقعیتر 

؟ مدیون رو  خودش تحمیل و بازی عویص   مدیون چتر 

  !رعنا خانواده به

 

  !کنهنیم رو اینکار عاشق آدم -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 با تمسخر به سمت حمید برگشت... 

 

 رو قدیمیت عروس جواب خان، حمید بده جواب -

  !بده

 

 هایش مشت شد... حمید رس به زیر انداخت و دست 

 

 غلط، یح   و درسته یح   نبودم متوجه بودم، جوون -

 !داشتم دوست هم رو رعنا اما رفتم پول خاطر به

 

 دارم دوست رو دار کارخونه یه دخیر  منم خب آره -

  !نگو چرت...قطعا

 

اش ریخته بود را عقب رهام موهای  که روی پیشای  

رنگ از اختیار به مادرش نگاه کرد که فرستاد و ی  



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

جواب در ذهنش چرخ رویش پریده بود و هزار سوال ی  

 زد... یم

 

 محسن ادامه داد: 

 

 با کنهیم مجبورش ژاله پدر حدیث و حرف خاطر به -

ه خودش از سال ده که تاجری یه  !کنه ازدواج بزرگیر

 ...پول برده و کثافت مشت یه همه

  

 با لذت زمزمه کرد: 

 

 دار بچه رعنا که استاینج ماجرا قشنگ قسمت ویل -

 ...شهنیم

 

 دالرا به رسعت واکنش نشان داد: 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !تلخه این -

 

  فهیم؟یم مگه تو -

 

 رهام غرید: 

 

 رو گذاشتر  رو بد حال این تو چون فهمهیم آره -

  !دستش

 

ای ساکت شد تا حرف رهام را تحلیل  محسن لحظه

 کند و سپس ابرو باال انداخت و دست زد... 

 

  ...کارما یگنم این به -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

خیال شانه باال دالرا چپ چپ نگاهش کرد و محسن ی  

 انداخت... 
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 نزدیک رهام شد و بقیه داستان را تعریف کرد... 

 

 یه ژاله که وقتر  اومدی دنیا به تو سال شش بعد -

 اون روز هر حمید که وقتر ...داشت ساله پنج بچه

 از که دیدیم پدرش دست تو دست رو بچه پش

 ایبچه که خوردیم حشت خودش و گذرهیم محله

  !نداره

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 رامتر  با طعنه گفت: 

 

  اینارو داری -
 

 حمید چون بریس؟ کجا به که مییک

  !شدی؟ ایعقده انقدر مامانت خواستگاری نیومده

 

 محسن با اخم تیر  نگاهش کرد... 

 

ی تند خییل - ی تند خییل...رامتر   میر  حالیت چون میر

 خاطر به رو پدرش ساله پنج بچه یه وقتر  نیست

 بحث و جر یه رس اونم...یح   یعت   بده دست از سکته

کا با کاری  بزرگیر  مامانم از سال ده بابام بودم گفته !رس 

  !ست   اختالف عواقب از اینم نه؟ دیگه، بود

 

عقب عقب رفت و روی صندیل که دالرا دیگر رویش 

 نبود نشست.... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

اث و ارث ناو  همه اما...اما -  و ژاله برای شدن میر

  ...محسن

 

 با نیش باز رو به رهام و دالرا ادامه داد: 

  

ایر که شما در به درش بودین برای  - همه این ارث و میر

 درست کردن فیلمتون! 

 

 دست های رهام مشت شد... 

 

 جلوی ندازمیم آخر قرون تا رو کثیفت پول اون -

  !پات

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 ید... محسن باز هم چندش وار خند

 

 ویل خواست؟ پول گ نخور، حرص بابا خب خییل -

  نه؟ ها، عجیبه خییل

 

  !عجیبه؟ یح   -

 

 پولیک تو چرا ره،یم باباش به ذاتش پش گنیم -

؟   نیستر

 

 رعنا سکوت را کنار گذاشت و مداخله کرد: 

 

 یم یح   -
 
 داری کردی جمع رو ما همه جان، پش گ

 !گردی؟یم یح   دنبال



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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محسن یک پایش را روی دیگری انداخت و به صندیل 

 تکیه داد... 

 

  !بدین دل جان، خاله کنمیم تعریف خاطره دارم -

 

 دست هایش را در هم قالب کرد و ادامه داد: 

 

 کله و رس که گذره یم من بابای مرگ از ماه شش -

  ...ثروت و پول بخاطر فقط شه،یم پیدا قدییم عشق

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 ور هیت  کشید... رعنا نابا

 

 مخاطب محسن، حمید شد.... 

 

 مادر بیای مخفیانه و حامیانه انقدر تونستر  چطوری -

 رسکوب عشق اون آتیش هم باز و بزی   گول رو من

  بندازی؟ دلش توی رو شده

 

 رهام با خشم غرید: 

 

،یم چرت داری -
 
  !مونمنیم اینجا هم لحظه یه من گ

 

 به رویش ایستاد... محسن از جایش بلند شد و رو 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ون آورد و در بغل رهام پرتاب  برگه ای از جیبش بیر

 کرد... 

 

 تاریخش ببتر  ...ماهه شش نامست، صیغه...بخون -

  ...رو

 

 رعنا با پاهای لرزان از جایش برخاست... 

  

 رهام مامان بگو دروغه...  -

 

شد، چشم رهام دائما روی تاری    خ و نام ها باال پایتر  یم

 پدرش نگاه کرد... با بهت به 

 

 !نیست -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 پاهای رعنا سست شد و روی صندیل نشست... 

 

 محسن باز هم به حرف آمد: 

 

 اون دلیل دوی  یم...مونده قشنگش جاهای هنوز -

  چیه؟ دستت توی برگه
 

 مادر !گفت حمید که دروغ

  خرابه رس که نبود کش من
 
 بسازه خونه نفر یه زندگ

 دار بچه رعنا چون که تگف دروغ به...بود تو پدر اما

  !کرد رایص   رو مامانم اینطوری و داده طالقش شهنیم

 

 رو به حمید توپید: 

 

، داری یح   -
 
  هان؟ بیک

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  !شم جدا رعنا از خواستمیم من...بود همینطوری -

 

 محسن نیشخند زد... 

 

؟یم پول اونهمه از واقعا -  طرفه دو نبود حیف گذشتر

 !نرسه؟ سود بهت
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حمید رسش را به سمت رعنای  که با چشم های اشیک 

 کرد خم کرد... نگاه یم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 یم خودت...رعنا -
 
 بود، ژاله ها سال این تمام توی دوی

  ...عاشقشم که دونستر یم خواستگاریت اومدم وقتر 

 

 رعنا بغض را قورت داد و به سختر لب زد: 

 

یم کرف که بودم احمق انقدر ویل دونستمیم آره -

  ...کنم عوض رو احساساتت تونمیم کردم

 

 اینبار حمید به سمت رهام برگشت... 

 

 به مادرت و من ها سال این همه توی بابا رهام -

  شماها خاطر
 
 یح   هر عشق، بدون حتر  کردیم زندگ

  و محبت تو شدیم خالصه بود بینمون که
 
 و وابستیک

  !نیاز

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 نگاهش روی دالرا نشست... 

 

 دست گفتم پشم گوش در رفتر  که پیش سال شش -

 کشید طول هم چقدر هر بابا، عشقت از نکش  

  ...نکن رو من اشتباه نکن، عوضش بمون،

 

ه شد...   دالرا گیج و ناراحت به کف انبار خیر

  

محسن با پا به صندیل زد و توجه همه را به خود جلب  

 کرد... 

 

 بگو، رو ماجرا اصل...نکن احساسیش دیگه کافیه -

 یم اگه ندادی طالقش چرا
 

؟ قصدی همچتر   گ  داشتر

  پول؟ بخاطر بازم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  !رهام بخاطر -

 

 رهام با شدت رس باال گرفت و به خود اشاره کرد: 

 

  !من؟ -

 

 شدیم متوجه بگم رو ماجرا رعنا به خواستمیم وقتر  -

 خدا سال همه این بعد شدنیم باورمون بارداره، که

  ...کرده نگاه بهمون

 

 یک به یک به همه نگاه کرد و رس تکان داد... محسن 

 

 خودم رو بعدش به اینجا از بذار...شد جالب خب -

 دادن، قربوی   خانوادش و رعنا محل اون کل تو...بگم



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 من و شد بد حالش من مادر که روزی همون درست

  ...دکیر  بره تا همسایمون پیش گذاشت رو

 

 رامتر  با چشم های گشاد لب زد: 

 

  !بود؟ باردار هم مادرت -

 

رفت دو رهام که لحظه به لحظه دمای بدنش باالتر یم

هنش را باز کرد...   دکمه باالی پیر

 

 محسن رو به رامتر  چشمک زد... 

 

 !باهوشیا خییل تو میاد خوشم -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 
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 لبخندی به چشم غره رامتر  زد و برگشت... 

 

 مونده همسایمون ترین فضول پیش من شانسمون از -

  زار حال اون با دنبالم اومد مامانم وقتر  بودم،
 
 رو حرف

 خونه به رسیدن تا که ای جمله زد،یم نباید که زد

یم چه بچه منی ...زد زنگ مادرم گوش توی بار هزار

 یه از اینکه شمیم متوجه االن ویل یح   یعت   فهمیدم

 یم ژاله راستر  "بشنوی غریبه
 
 بعد رعنا و حمید  دوی

 "دادن قربوی   رو محله کل شدن؟ دار بچه سال شش

 همه از حرفش نبود، تایید به نیاز.....داره معت   چه

 اون نمیومد، حمید که شبای   چون بود تر راست

 شده توجیه اونا همه مشکوکش، تلفنای



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 رساغ حال این با و داشت زن هنوز حمید....بودن

  !بود اومده هم مادرم

 

زد...حمید را هدف  یمواژه خیانت دور رس رعنا چرخ 

 گرفت: 

 

 تو بودم گذاشته کم یح   من روت به تف...چرا -

؟
 
  !زندگ

 

 که زیز دستش جریان گرفته بود و به 
 

دالرا با حس داغ

 خاطر گرفتر  بازوی رهام بود با ترس لب زد: 

 

؟ رهام -   خوی 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ی نگفت و منتظر ادامه حرف های محسن  رهام چیر 

 ماند... 

 

 ژاله اینکه از قبل اما خونه مداو  حمید شب همون -

  کنه، شکایتر  بخواد
 
 چیر   همه باید گفت بزنه، حرف

  ...شه تموم

 

ون بریزد قطعا حمید اگر یم شد نفرت را از نگاهش بیر

 شد! در دریای نفرت محسن غرق یم

  

فکر کردی توی اتاقم خوابم ویل من درست پشت در  -

ارداره و گفت ببودم، صدای گریه های مامانم وقتر یم

شنیدم، وقتر در رو  گفتر سقطش کن رو یمتو یم

کوبوندی و رفتر همه وجودم لرزید...همه وجود بچه 

کرد یه خانواده سه نفره داره رو ای که فکر یمپنج ساله

ون، جرات نیم کردم   لرزوندی!جرات نیم کردم برم بیر



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

دونم چند گریه ها و شکستر  مادرم رو ببینم، نیم

اعت، دو ساعت، فهمیدم دیگه ساعت شد، یه س

 پنهون موندن بسه... 

 

اش دیگر آرام نبود و پوزخند بر لب نداشت....چهره

 زد! رسارس اخم شده بود و چشم هایش به رسیح  یم
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ون، اومدم - ؟ مامان زدم صدا بیر  سالن تو نبود، کجای 

خونه تو نبود،  کف...نبود خوابش اتاق تو نبود، آشی  

 ی   حش یه...خورده شیشه از بود شده پر تر  زم

  ...بود باز نیمه درش حموم، سمت کشوند منو اختیار

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

قدم هایش را به سمت رهام برداشت و مستقیم به 

ه شد تا درد را به وجودش منتقل کند... چهره  اش خیر

 

 نیم -
 
 رو عزیزترینت وقتر  داره حش چه بفهیم توی

 و سالته پنج وقتر  نماو  زمتر   روی بیت  یم خون غرق

 ...برنمیاد دستت از کاری هیچ

  

 با نگاه زیر زیرگ به دری انبار برای حواس پریر 
رامتر 

 محسن به جلو آمد و پرسید: 

 

  بود؟ کرده خودکش   -

 

 زد: محسن همچنان رو به رهام ایستاده بود و حرف یم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  جنون -
 
 به هنوز که ایبچه یه ساله، پنج بچه یه !آی

 به باشه برادرم یا خواهر تونستیم و بود یومدهن دنیا

  تو پدر خودخوایه خاطر
 
 یلحظه لحظه...شد قربوی

 مادرم کردم، رس همتون به نفرت حس با رو زندگیم

 گرفت، ازم رو بچگیم شوق و شور گرفت، ازم رو

 بدبخت رو ترینش عزیز و شمیم بزرگ خوردم قسم

  ...کنمیم

 

 : با لبخند کثیف  تایید کرد 

 

  ....دالرا تو عزیزترینی  و بودی تو ترینش عزیز -

 

رسش را به سمت دالرا خم کرد....دالرا در خود جمع 

اش شد و بوی عطر آشنای بلک ارکید را زیر بیت  

 احساس کرد... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

عطری که در داشبورد ماشتر  محسن دیده بود و 

آمد ذهنش را به خود درگیر کرده بود، حاال یادش یم

نه بود، این عطر را شش سال پیش در همتر  چرا اینگو 

 انبار حس کرده بود، دم به دم! 

 

 عروس بش   خوشبخت گفتم گوشت در یادته -

، بدبخت که بود این منظورم خانم؟  همتون بشتر 

  ...همیشه برای

 

 عقب تر آمد و وسط سالن ایستاد... 

  

 انتقام خییل خوبه...  -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ون   کشید و به در یک حرکت اسلحه را از پشتش بیر

 طرف حمید گرفت... 

 

 !بشه هم تر خوب قراره -
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 رهام ناخودآگاه داد زد: 

 

  ...کن صی   نه -

 

؟ دفاع پدرت از خواییم هنوزم -   !کت 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

رهام سیع کرد نزدیکش شود اما محسن با تهدید 

 اسلحه را نگه داشته بود و دستش روی ماشه بود... 

 

س نفس در سینهدالرا و رعنا از ا شان حبس شده سیر

 بود... 

 

 غرق رو عزیزترینت وقتر  داره حش چه دوی  یم گفتر  -

 بال همتر   کردی تو که کاری چون دونمیم...ببیت   خون

  ...آورد دالرا رس رو

 

 محسن دیگر طاقت نیاورد و اشک هایش چکید... 

 

 نجاتش نتوی   که نبودی ساله پنج بچه یه تو اما -

  !بدی

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

؟ قاتل خواییم -  کاری کنه؟یم آرومت این محسن یس 

  کرد؟ آرومت کردی پیش سال شش که

 

با پشت دست دید تارش را رفع کرد و به حمید نزدیک 

 تر شد... 

 

  !شد خنک که جگرم ویل نکرد آرومم -

 

 با خنده رو به دالرا لب زد: 

 

 پس داره چوبه که تهش !عمرا گذری؟یم من از تو -

  ...روش اینم

 

ه شد...   با خشم به حمید خیر



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  رو حرفت آخرین ذارمنیم حتر  -
 
  !بزی

 

 شلیک محسن همزمان شد با فریاد رهام: 

 

  ...نکن رو اینکار نه -

 

جان پدرش نگاه کرد...گلوله درست ناباور به جسم ی  

 وسط مغزش خورده بود! 

 

 رعنا روی زمتر  افتاد... 

 

 ...رسم بر خاک...حمید -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 ایم که زبانش بند آمده بود برگشت... رو به ره

 

  مادرت؟ یا عشقت باشه؟ گ بعدی نفر -

 

صدای آژیر پلیس که دور تا دور ساختمان پیچید 

 اش کرد... شوک زده

 

  !بود؟ یح   صدای -

 

دانست کار رامتر  است...یا اسلحه به سمت او یم

 چرخید... 

  

 نگفتم مگه پلیس نه؟  -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

اش و با کف دست به شانهدر یک قدیم رهام ایستاد 

 زد... 

 

  کیه؟ بعدی نفر گفتم -

 

 نگاه رسدرگم رهام بتر  دالرا و مادرش در گردش بود... 

 

جلو رفت و اسحله را همراه با دست محسن به سمت 

 خودش برگرداند... 

 

 ...کن تمومش بزن !منم بعدی نفر -
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 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

را بلند صدای جیغ های رعنا و گریه های شدید دال

 شد... 

 

 خودم...بکش   درد باید راحته، خییل تو مردن نه -

  !کنمیم انتخاب

 

 .. در یک حرکت اسلحه را به سمت دالرا چرخاند. 

 

 رامتر  فریاد زد: 

 

  !باش مواظب دالرا -

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

پا تند کرد و در یک حرکت دالرا را روی زمتر  انداخت، 

 تیر محسن خطا رفت و به دیوار خورد... 

 

ی مامورین پلیس که به داخل انبار دویدند در صدا

 سالن خایل اکو شد... 

  

تو محارصه پلیس هستر اسلحت رو بذار زمتر   -

 دستت رو بگیر باال! 

 

محسن با چشم های به خون نشسته دور تا دورش را 

 برانداز کرد... 

 

  !مونهیم یادتون روز این همیشه -

 

 د گرفت... تصمیمش را گرفت و اسلحه را به طرف خو 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

  !رهام شمیم کابوست همیشه -

 

 با پوزخند به دالرا نگاه کرد و ادامه داد: 

 

  !جفتتون کابوس -

 

در چشم بهم زدی  قبل از اینکه کاری از دست پلیس یا 

بقیه بربیاید، شلیک نهای  را در قلبش کرد و به زمتر  

 افتاد...درست جلوی پای دالرا! 

 

رامتر  از پشت در  دالرا با وحشت جیغ کشید و 

 آغوشش کشید و او را عقب آورد... 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 بریده بریده حرف زد: 

 

  !کشت؟ رو خودش...کشت...رامتر   -

 

نفهمید چه شد که از حال رفت و اگر رامتر  نبود نقش 

 شد... بر زمتر  یم

 

وهایش جلوتر آمدند...   پلیس و نیر

 

 از روی دالرای از هوش رفته  
 

نگاه رهام با آشفتیک

ه جنازه پدرش و محسن رسید و روی گذشت، ب

 صورت رنگ پریده مادرش ثابت ماند... 

 

کرد هوای  برای چرخید و حس یمدنیا دور رسش یم

 نفس کشیدن در اطرافش نیست... 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

با زانو به زمتر  خورد و رسش را در دستانش گرفت، از  

وع یم  کرد؟! کجا برای جمع کردن این مصیبت رس 
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ه کمرش راه گرفته بود و صداهای    با حس  که از تیر
ر
عرف

 پیچید از خواب پرید... که در گوشش یم

 

ای روی تخت نشست و اول از همه چشمش به پنجره

 خورد که تارییک شب را در دل خود جای داده بود... 

 

  !کجام؟ من -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 ...خودت خونه -

  

صدای رامتر  هشیارش کرد....دست انداخت و آباژور  

 تخت را روشن کرد....  کنار 

 

اش را از چهارچوب در برداشت و جلو رامتر  تکیه

 آمد... 

 

دالرا با یادآوری وضعیتر که قطع به یقتر  چند ساعت 

قبل بود که جلوی چشمانش اتفاق افتاد و حرف های   

 که شنیده بود اخم هایش را در هم کشید و لب زد: 

 

؟ چرا تو -  کجاست؟ دریا اینجای 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 فاصله از دالرا لبه تخت نشست...  رامتر  با 

 

 آوردم دکیر  خونه آوردمت من رفتر  حال از انبار توی -

 پلیس پیش بریم باید شد بهیر  که حالت رست، باال

 پیش اینا رهام خونه رفت هم دریا توضیحات، واسه

  ...نباشن تنها دست که بقیه و رعنا

 

 با ترس آب دهانش را قورت داد و مردد پرسید: 

 

 مردن؟ دوشون ره -

  

رامتر  تنها رس تکان داد....دالرا آیه کشید و خواست از 

 تخت پایتر  برود.... 

 

 ...رهام پیش برم باید وای -



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  

رامتر  مچ دست دالرا را گرفت و مجبورش کرد به رس 

 جایش برگردد.... 

 

  !بیاد جاش رس حالت یکم بشتر   -

 

توانست خشمگتر  خود را عقب کشید...دیگر نیم

 . مل کند و خود را به بیخیایل بزند.. تح

  

 بغضش را پس زد و غرید: 

  

تو یح  کار کردی؟ رامتر  بگو که محسن داشت دروغ  -

 خواست فقط منو اذیت کنه! گفت، بگو یمیم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

رامتر  با تاسف رسش را پایتر  انداخت....از ناراحتر 

دالرا ناراحت بود، آمده بود که حرف بزند و برداشت 

د.... های اشتباه   را از دالرا بگیر

 

 ...گفتنیم دروغ -
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دالرا ناباور رسش را میان دو دستش گرفت و به زیر 

 انداخت.... 

 

لرزش شانه هایش داشت قلب رامتر  را از جا 

 . آورد.. دریم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  !بودم دوستت من نامرد؟ تونستر  جوری چه -

 

ودش داغ کرده بود و عصبانیت و غم در بند بند وج

نشسته بود، رس باال گرفت و با مشت به سینه رامتر   

 کوباند... 

 

 فریاد زد: 

 

؟ چطور -   !!!تونستر

 

وار ادامه  به اول به دویم تبدیل شد و سپس زنجیر رص 

 یافت... 

 

 ی  حرکتر رامتر  را دید غرید: 
 وقتر



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 

 ماست عتر    چرا عقب، برو رو، دستم بگیر  -

 !وایسادی؟

 

 ر به حرف آمد: رامتر  با صدای خش دا

 

 رو حرفم بذار ویل داری حق بزن، تر محکم بزن، -

 گذاشت ویل شد تو عتر   فهمید هم دریا وقتر  بزنم،

  ...بدم توضیح

 

 مشت های دالرا شل شد... 

 

 جمع خودم دور رو کیا بیتر   !دونست؟یم هم دریا -

  !کردم

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

ی اون -   !نداره تقصیر

 

 .. چشم غره رفت و اشک هایش را کنار زد. 

 

  !داری تقصیر  تو معلومه -

 

 رامتر  نالید... 

 

  ...دالرا -

 

زدند، با صدای اشک های مزاحمش حالش را بهم یم

 لرزان گله کرد: 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 مردن، چشمام جلوی نفر دو االن رامتر  ...مرض -

 رو زندگیم عمر یه که آدیم اون فهمیدم االن همتر  

 و بازیچه یه فقط رهام و من اینکه بود، گ کرد جهنم

ه تو کار درد اما بودیم، قربای     ....بیشیر

 

  . صدای بغض دارش در هم شکست و به گریه افتاد. 

 

ین اینکه درد -  چیر   همه از بده فریبت رفیقت بهیر

ه، یم خودتون ندارما دریا و تو رابطه به کاری بیشیر

  !تمومه نقطه همتر   توی تو و من رابطه ویل دونید

 

اش شد...از  باز هم مانعخواست بلند شود که رامتر  

دو زانو  جایش بلند شد و پایتر  تخت مقابل دالرا روی

 نشست... 
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 لباس دالرا را چنگ زد و به آرایم گفت: 

 

 ...رمیم نشدی قانع اگه بزنم حرف بذار -

 

 دالرا صورتش را به سمت دیگر برگرداند... 

 

  ...شدمیم دتهدی که وقتا خییل بودی پیشم تو ویل -

 

  ...بود شده هماهنگ قبل از بود، عیل کار وقتا گایه -
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سکوت دالرا را که دید قلک جرئتر که در این چند 

ساعت ذره ذره جمع کرده بود را شکست و لب باز  

 کرد... 

 

 دیدن بود عجیب برام خییل شدم آشنا رهام با وقتر  -

  پرده پشت اینکه
 
یتر  یه زندگ  چقدر تونهیم سلی 

 قضیه ظاهر از فقط ما اینکه باشه، دردناک

 من دید از همیشه که آدیم تا دو ، کنیمیم قضاوتشون

 انقدر نداشتر   مشکیل هیچ و بودن تاپ و خوب خییل

 وقتر .....بود دهنده آزار و تلخ زندگیشون قصه

 گذاشتر  تنهاش و رفتر  عرویس شب توی که فهمیدم

 درد ،گرفتم رو دوستم طرف همه از اول قطعا خب

 کشیدناش، زجر بودم؛ اون پای به پا دیدم، رو اون

 که بودم من اینارو همه دنیا، از بریدنش کالفگیش،

  .....دیدمیم کنارش در

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 جرئتش را بیشیر کرد و به چهره دالرا زل زد.... 

 

 و ندیده که شد باعث اینا همه شاید دونمنیم -

 چه زن این خدایا اینکه !باشم متنفر ازت نشناخته

 نفر یه رس بالی   همچتر   رفتنش با تونستیم جوری

 تفری    ح دنبال و خارج بره نباشه، خیالشم عتر   و بیاره

 ازت که بود تصوری این !باشه خودش گردش و

، نخوام که شدیم باعث اینا همه و داشتم  نخوام بایس 

،  هر خواستیم دلم برگشتر  که فهمیدم وقتر  بموی 

 بودی که جای   ونهم گردونم برت شده که جوری

 آسیب، شهیم بازم رهام برای بودنت دونستمیم چون

 شهیم ، حدیث و حرف شهیم زخم، شهیم بازم

 .....داداشم شکستر  
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دالرا باالخره آرام تر شد و به صورت پشیمان رامتر  

 نگاه کرد... 

 

، که کنم تهدیدت کنم، اذیتت خواستم -  که نموی 

یس،  اتصایل این که بدی، ادامه کارت به نخوای که بیر

 ناگسستت   و جونتون به بود کرده ریشه انگاری که

 از که بودم من بار اولتر   !کنم پاره بتونم رو بود شده

 زدم، زنگ خونت به عمویم و ناشناس شماره اون

ی یس خواستمیم فقط نگفتم چیر   کنم گیجت و بیر

  ....مزاحم یه عتر  

 

ود چشم هایش ریز شد و به فکر دالرا که گنگ شده ب

 فرو رفت... 
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 توی رو عکسام کردی تهدیدم که شب اون تو رامتر   -

  چرا پس کردی پخش اینستاگرامم
ر
  نیفتاد؟ اتفاف

 

 رامتر  مخالفت کرد... 

 

 فکر اینطوری تو نکردم پخش رو عکسا من دالرا نه -

  !کردی

 

 دال شوک زده جواب داد: 

 

؟ یعت   -   یح 

 

،یم مرصف قرص که نستمدو یم من -  های قرص کت 

،
 
 که بود عجیب برام هم موقع همون البته افشدگ

 کنهیم گیجت اینقدر که بخوری رو قرصا این باید چرا
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 کردمنیم فکر وقت هیچ اما ریزهیم بهم رو حالت و

 مرصف دلیل و باشه افتاده لعنتر  اتفاق اون که

 رهام یداد ترجیح تو بعدش حتر ....باشه این قرصات

 خاطر به اینکه نه کردی خودکش   مسکن با کنه فکر

  این و شده بد حالت ها قرص اون عوارض
 

 رو هماهنیک

یم هم شب اون من خب....دادی انجام دکیر  با

 اولش داده، دست بهت هاحالت این که دونستم

 بعد ماسک، اون با و تصویری تماس اون با ترسوندمت

 تو کردم استوری رو عکسا وقتر  شدم، اکانتت وارد

 اصال و بودن فرند کلوز عکسا که نشدی متوجه حتر 

 فرندت کلوز توی رو هیچکس چون ندید رو اونا کش

  ....رفتر  حال از ترس از فقط و نداشتر 

 

کرد آن هاله سی   رنگ دور حاال که بیشیر فکر یم

آورد، با کف دست به استوری ها را به خاطر یم

 اش زد... پیشای  
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؟ در پشت یادداشت اون -   شد؟ پاک چرا یح 

 

  ...شدیم پاک ساعت چند بعد جوهرش -

 

 محکم به شانه رامتر  زد و داد زد: 

 

  !دیوونم من کت    فکر کردی کاری یه تو -

 

 رامتر  لب گزید و به سختر ادامه داد: 
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سونمت، خواستمیم !کردمیم کارو همتر   داشتم -  بیر

یم بدم، نشونت دیوونه بقیه دید توی خواستمیم

، خسته خواستم  که خواستمیم بری، بش   کالفه بش 

،  زدم زنگ که بودم من دوباره شبم همون حتر  نموی 

 جوری همون اتفاقا همه....بود خونت رهام که وقتر 

 جلوی روز اون که وقتر  تا رفتیم پیش خواستمیم که

 یه ی،زد بهم رو خالص تیر  فیلم اون دیدن بعد کافه

 بهت که حایل اون بیام، خودم به شدی باعث لحظه

ی برخالف داد دست   ....داشتم انتظار که بودش چیر 

 

 ارسال لحظه همون فیلم اون بودی، من کنار تو اما -

  ممکنه؟ جوری چه شد

 

 کرد، یم کمکم که بود عیل وقتا بعیص   که گفتم -

  ....بودن تایمر فیلما وقتا بعیص  
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 د.... دالرا پوزخند ز 

 

 هیچ خوره،یم خودی از آدم همیشه گنیم که راسته -

 عکس و فیلم خاطرات، به انقدر بتونه که نبود آدیم

یس من های  باشه نزدیک بهشون باشه، داشته دسیر

 نزدیک رهام به انقدر که تو !بودی تو اینکه مگه

 و عکس گوشیش، تاپش، لپ از تونستر یم که بودی

، شتهدا رو خاطراتمون و فیلم  فیلم بتوی   که بایس 

داری صحنه دوربینای  فیلم که بری، کش رو فیلمی 

  و ها جشن
ر
  ....برسه دستت به ها پاری

 

اینکه همه چیر  انقدر واضح بود و دالرا در تمام این 

داد....اینکه مدت اصال شک هم نکرده بود عذابش یم

 به این آدم اعتماد کرده بود.... 
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رفت که هنوز هم به رامتر  گبیشیر از این حرصش یم

توانست کمک هایش را اعتماد داشت، هنوز هم نیم

فراموش کند، حتر همتر  چند ساعت پیش رامتر  او را 

 از مرگ حتیم نجات داده بود! 
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 وقتر  کافه جلوی اونروز ویل دالرا درسته اینا همه -

  لرزید دلم دیدم رو تو حال
 
  شدم ناراحت واقعا

 

ون داد... دال  را نفسش را با آه بیر

 

 رو فیلما بازم جشن توی دادی، ادامه هم بعدش اما -

 !دوستت برای حتر  من برای فقط نه فرستادی،



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

  

 هر بعد به اونجا از اما کردم رو کارا این همه آره -

  به پله یه کردمیم رو اینکارا که دفعه
 
 نزدیک پشیموی

 بری، خواستمنیم دیگه بعد به جای   یه از شدم،یم تر

 درموی   ی   درد اون داشتم  دوست که بود شده جوری

 راه کنم کمک کنم، پیدا رو جونتون به بود افتاده که

  !درمانش بشم کنید پیدا رو حلش

 

دالرا دیگر تحمل نکرد و مجددا اشک هایش رسازیر 

دانست رامتر  با دیدن این اشک ها شد و خدا یم

 ده بود! چندین بار خودش را لعنت کر 

 

  ...دادی ادامه کارت به بازم ویل -

 

 رامتر  با ناچاری جواب داد: 
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 این !کرد قطعش دفعه یه شدنیم دادم،یم ادامه باید -

  با نه ویل دادم ادامش دفعه
 
 تو که نه داشتم، که هدف

 دالرا....بزی   حرف اینکه خاطر به دادم ادامش بری،

 بدی حال ونا همه کرد، رو خودشون کار فیلما اون

 کرد،یم تر نزدیک رهام به رو تو دادیم دست بهت که

یم حایم بودی، شده تنها تو کرد،یم تر نزدیک ما به

  !خواستر 

 

 دالرا ناباور به خود اشاره کرد... 

 

  !بزنم؟ حرف که کردی ضعیف منو -

 

، رو حقیقت که کردم ضعیف -
 
 زدن حرف با که بیک

، آروم خودت همه از اول  این از رو هامر  بش 
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 توی که اونشت   از بعد دالرا....بدی نجات رسدرگیم

  اون و بودیم خونه
 
یم االن و نبود من طرف از که زنیک

 جز نکردم کاری هیچ من بود محسن طرف از دونم

  ...فهمیدم اینکه

 

 یم یح   -
 
؟ گ  بدترین تو آوردی، رو خواهرت تو رامتر 

  !کردی رو ممکن کار

 

 رو چیر   همه بهش زدم، حرف یادر  با شب اون من -

ی هر و گفتم  افتاده اتفاق شب اون از بعد که چیر 

، اومدن مثل  !بود نقشه فقط دادنام پیام شایلتر 
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دالرا پر حرص خود را عقب کشید و به تاج تخت تکیه 

 داد.... 

 

ل اشک هایش که ابر بهار شده بود دست  دیگر کنیر

الیس  برای متوقف کردنشان نیر  انجام خودش نبود و ت

 داد. نیم

  

آره نقشه بود، اینکه من حسادت کنم، نقشه اینکه  -

ای که فقط من من داغون بشم، ضعیف بشم، نقشه

به حرف بیام....حتر توی حافظیه وقتر حال بدم رو 

اول چت کردی باهام و بعدش اومدی  دیدی

منو  جلو....وقتر از بیمارستان مرخص شدم خودت

رسوندی خونه و چند ساعت بعدش خودت تهدیدم  

کردی که بیام و حرف بزنم! حتر تو خونه خواستر 

 منو برگردوی  ویل... 
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 کرد.... اش یمیادآوری تمام این ها دیوانه

 

 فریاد زد: 

 

، شهنیم باورم -  رو شدنم اذیت تونستر  چطوری رامتر 

؟ ین کردییم ادعا که مت   از ببیت    شدم؟ دوستت بهیر

 

صدای رامتر  اوج گرفت....مشتش به پایتر  تخت 

 . برخورد کرد.. 

 

 ریزه خاله دیگه که وقتر  از شدی، که وهلل به شدی، -

ین نکردم صدات   !شدی دوستم بهیر
ا
 خودت اصل

 نیم کل کل باهام دیگه که وقته خییل که ایمتوجه

 نیم بهم و کت  
 

 اینکه بدون ما !دراز؟ لنگ بابا گ

 ...گذاشتیم کنار رو دشمت   همیمبف خودمون
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زد باز هم روی تخت مقابل درحایل که نفس نفس یم

اش زار شده بود و چشم هایش دالرا نشست....چهره

 زد... زیر تور آباژور به رسیح  یم

 

 نیت اولش !نیستم خوی   آدم نبودم، خوی   آدم من -

 هکر من آره....کنم اذیتت خواستم نداشتم، خوی  

 دوستت که بودم هکری بعد به جای   یه از اما بودم،

 با تو خواستمیم فقط بعد به جای   یه از !بودم هم

، به رو زندگیت واقعیتای  ترس وقتا گایه رویس 

یس باید وقتای   یه ....دالرا کلیدشه  رو حقیقت با تا بیر

،یم فرار ازش دائم وگرنه رویس   به یم اگه حاال کت 

 ...رمیم برم خوای

 

 با تحکم ادامه داد: نفش گرفت و 

 



 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 از االن اگه نکن فکر یعت   دارم،برنیم دست ویل رمیم -

ون زنمیم در این  پشت و برم همیشه برای قراره بیر

 بدستت دوباره تا جنگمیم انقدر نکنم نگاه هم رسم

 ....بیارم
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وقتر سکوت دالرا را دید خواست از روی تخت پایتر  

حرف آمدن یکباره دالرا رس جایش  برود اما با به

 برگشت... 

 

 مامان قول به...ویل شکسته ازت دلم خییل...رامتر   -

ب یه همیشه پری  عدو گفت.یم که داشت المثیل رص 

 ...خواهد خدا اگر خیر  سبب شود
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با تلخ خندی به چهره کالفه و غمگتر  اما دوست 

 داشتت  رامتر  نگاه کرد و پرسید: 

 

  کنه؟ خوی   که دشمت    بود؟ نای هم تو فکر توی -

 

  ...شاید -

 

 رو چیر   همه بخوای اینکه...بخشیدنت برهیم زمان -

  ....برهیم زمان کت   قبل عتر  

 

  دالرا صبورم خییل من -

 

  !شدم صبور خییل دیگه منم شانست از -
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نیم تسلیم من هست، امید هم امیدی نا تو گنیم -

  ...شم

 

آمده بود خودش را جلوتر   حاال که دالرا کیم کوتاه

 کشید و اضافه کرد: 

 

، تسلیم نباید هم تو -  که وقتیه همون دقیقا االن بش 

 تو، من، باشیم، نزدیک بیشیر  هم به همیشه از باید

  بشیم، رد مصیبت این از باید ....دریا رهام،
 
 مونهمیک

ایط بدترین توی االن داری دوسش که کش باهم؛  رس 

 مسبب  رو خودش داده، ستد از رو پدرش ممکنه،

 
ر
 بشکنه، بذاری نباید دونه،یم افتاده تو برای که اتفاف

  ....قبل از تر قوی بدین ادامه باید

 

https://t.me/Romanamone


 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

 کف دستش را مقابل دالرا نگه داشت و ادامه داد: 

 

  ...اهللا بسم هستر  اگه  -

 

دالرا چند بار نگاهش بتر  دست و صورت رامتر  در  

هایش را پاک کرد و گردش بود...با پشت دست اشک 

 آنچه در دل داشت را به زبان آورد.... 

 

 خاطر به نه، تو خاطر به بخشمت،یم -

 که نداشتم دوستر  هیچ تو از قبل تا چون....خودم

  ...مسخرش های شیوه با حتر  باشه، فکرم به انقدر

 

لبخند محوی زد و همتر  لبخند باعث برق زدن چشم 

 . های رامتر  شد.. 
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اطمینان باال گرفت و در دست بزرگ رامتر    دستش را با 

 گذاشت.... 

 

 !هللا بسم...هستم پس -

**** 
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  (بعد سال سه)

 

اش نفس دریا در حایل که به خاطر شکم جلو آمده

یت  نفس یم زد خود را روی مبل انداخت و جعبه شیر

 ای را بغل گرفت... خامه
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یت   دلم من وای -   !خوادیم شیر

 

یت  از جعبه    شیر
اما قبل از اینکه موفق به برداشتر

 شود رامتر  آن را در هوا قاپید و دور شد... 

  

بده به من زن، تموم کردی یه جعبه رو دیابت  -

ی! بارداری یم  گیر

 

 دریا لب برچید و نق زد: 

 

  !...بخورم هیچ   من ذارینیم اصال خوام،نیم -
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از همان جا فریاد  عماد با جعبه وسایل جلوی درآمد و 

 زد: 

 

  !دیگه اینارو بگیر  بیا ارغوان -

 

  ...داخل بذارش رو کفشت بیار در خب -

 

رهام پشت رس عماد به داخل آمد، با دیدن جایزه 

ای که دالرا امروز در جشنواره توانسته بود به شیشه

 دست بیاورد نفسش قطع شد... 

 

 رفت... جایزه را از روی جعبه ها برداشت و در دست گ

 

  !شکنه؟یم میفته جایزه این گتر  نیم -
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 دالرا در اتاق را باز کرد و رو به جمع غرید: 

 

  خوابه؟ بچم باشتر   ساکت دقیقه دو شهیم -

 

 ارغوان روی صورتش زد و رس تکان داد: 

 

 ...چشم چشم، -
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دالرا پتوی صوریر رنگ را از روی مبل برداشت و به 

 اق برگشت.... داخل ات
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پتو را به آرایم روی رونیا انداخت و تل کش  را از رسش 

ون آورد....   بیر

 

کش   با مهربای  نگایه به قیافه معصوم دخیر

ی که توانسته بود برای همیشه به دستش  کرد...دخیر

بیاورد، سه سال بود که برایش مادرانه خرج کرده بود و 

 در دلش دیگر حشیر نداشت... 

 

ه به باالی تخت و عکس عرویس خودش و رهام ارادی  

نگاه کرد....چقدر ارصار کرده بود که یک جشن ساده 

ند و رهام مخالفت کرده بود....یم خواست به بگیر

خواست تمام تلچ  یادماندی  ترین شبشان باشد...یم

د!   ها را بشورد و بی 
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خوب به خاطر داشت پس از مرگ محسن و حمید 

..به طوری که سماوات با دکیر چه بر رسشان آمد.. 

ماهری در تهران هماهنگ کرده بود تا جلسات 

ای که قرار بود داشته باشند را حضوری برود و مشاوره

تاثیر گذار تر شود....شمارش جلسایر که خودش و 

رهام رفته بودند را دیگر از دست داده بود....اما هر بار 

ی از آن جا خارج یم  سبیک! شد ،حس با حس بهیر

 

ایط دیگری آشنا یم شد و شاید اگر با محسن در رس 

 
 
داد که دلخور شنید به او حق یماش را یمداستان زندگ

توانست برای ...اما هیچگاه نیمو به دنبال انتقام باشد. 

به تاراج کشاندن روح و جسم یک دخیر او را 

.از مرگش خوشحال نبود اما ناراحت نیر  ببخشد.. 

 داد! رکس الیق کارهای  بود که انجام یم.هنبود.. 
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عماد و ارغوان بعد از عرویس تصمیم گرفته بودند تا 

همراه رعنا یک آپارتمان دو طبقه خریداری کنند و در 

 نزدییک هم باشند.... 

 

از رضایت مامان  رامتر  با چندین بار رفت و آمد به شیر

نم پری و آقا جان را گرفته بود و باالخره دریا را خا

 اش کرده بود.... خانه

 

ون آمد و با  با باز شدن صدای در از فکر و خیال بیر

  ترس به عقب برگشت... 

 

شد که با صداهای شدید و لمس هنوز هم گایه یم

های ناگهای  آزرده شود اما خییل خییل کمیر شده 

 بود.... 
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 با دیدم رهام خیالش راحت شد... 

 

و وسط اتاق ایستاد....رهام جایزه  از جا بلند شد 

ای را روی میر  گذاشت و با نگاه مهربای  به رونیا شیشه

 پرسید: 

 

  خوابید؟ -

 

  !بذارن ها کویل لشکر این اگه البته...آره -

 

  باشن؟ اینجا شام قراره -
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 دالرا با رس به جایزه اشاره کرد... 

 

یت   باالخره دیگه آره - هبهون خوب جایزه این شیر

  ....ایه

 

رهام کوتاه خندید و جلوتر آمد....دست هایش از 

پشت دور کمر دالرا نشست و رس در گودی گردنش 

 فرو برد و عطر خوشش را نفس کشید... 

 

 هر و روز هر نیستر   اینجا ایبهونه هر به که نه -

  !شب

 

  دالرا خواست خود را از حصار دست رهام آزاد کند 
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  ...زشته بریم -

 

رهام حلقه دست هایش را محکم تر کرد و در یک  اما 

 حرکت دالرا را به سمت خود چرخاند... 

 

  !بده ترجیح شوهرش به رو مهمونش که زنیه زشت -

 

  !اینطوریاست؟ عه -

 

 رهام پلک زد و تایید کرد... 

 

  ....همینطوریاست بله -
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خواست کم بیاورد روی پنجه پا بلند شد و دالرا که نیم

لب های رهام گذاشت.....دست رهام داخل لب بر 

 موهایش چنگ شد و عمیق بوسید.... 

 

هر دو که به نفس نفس افتادند قصد جدا شدن  

 کردند... 

 

 دالرا با شیطنت لب زد: 

 

  شدی؟ رایص   -

 

  !شد بهیر  یکم -
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با بلند شدن صدای وحشتنایک از سالن هر دو از جا 

 خورد و دوباره پریدند.... 
 
به خواب فرو بچه تکای

 رفت... 

 

دالرا و پشت رسش رهام از اتاق خارج شدند و در را 

 . بستند.. 
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دالرا دست به کمر رو به رامیت  که عتر  پش بچه های 

 شیطون یط را پشت رسش پنهان کرده بود غرید: 

 

ی -   شکوندین؟ چیر 
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 رامتر  با نیش باز جواب داد: 

 

 !افتاد بود یط نه -

  

 رهام و من رس روی رو خونه این رس آخر تو رامتر   -

،یم خراب  آخه؟ برداشتر  چرا رو یط کت 

  

  !بگو تو دریا.....افتاد خودش عه -

 

یت  ها بود رس   دریا که هنوز هم چشمش به دنبال شیر

 کج کرد و گفت: 

 

  ...قهرم من -

 

https://t.me/Romanamone


 فاطمه یوسفی                                                                       هکر 

 

خانه گفت:   کرد و عماد با خنده از آشی  
 
 رامتر  پوف

 

  !ندید رو چشماش جلوی بود کور یط گهیم راست -

 

 ارغوان رس ییک از مبل ها ولو شد و ناله کرد: 

 

 بیارن غذا بزن زنگ ندارم، پختر   شام حال من دیل -

  !دیگه توییم مهمون

 

 دالرا هم روی مبل لم داد و با زاری گفت: 

 

 حال هم ییک من چون نشه پا رونیا باشید آروم فقط -

  !ندارم داری بچه
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 ادامه داد: 
 

 عماد با لودگ

 

  ...ندارا حال همه -

 

 دریا که در فکر بود یکباره به حرف آمد: 

 

ا من - ی، زمیت   سیب خوام،یم پییر  ار ساالد پنیر  و رس 

  ...خوامیم هم برگر

 

 چشم های دالرا گرد شد.... 

 

 رهام کنار دالرا نشست و با کنایه گفت: 

 

گ انزایم از قبل کنم فکر تو دریا -   !بیر
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رامتر  که به دنبال آشتر با دریا بود نزدیک شد و 

 دستش را روی شانه دریا انداخت.... 

 

 به دفاع از او گفت: 

 

 پشم بخوره، داره دوست...رو من زن نکن اذیت -

 !باشه تپلو قراره
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با صدای ناگهای  و شوق زده ارغوان رسهای همه به 

 دایش قطع بود برگشت... سمت تلوزیوی  که ص
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  ...دادن نشونت اخبار تو کن نگاه عه -

 

چون لحظه آخر متوجه شده بودند تنها تصاویر  

 کوتایه را دیدند و خی  عوض شد.... 

 

 عماد رو به دالرا پرسید: 

 

  داری؟ حش چه -

 

ای ساکت شد و سپس با تر کردن لب دالرا لحظه

وع به صحبت کرد در حایل که  لبخند محوی هایش رس 

 اش پنهان بود.... پشت چهره
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 رو فضا و بزنم حرف شاعرانه نیستم بلد من -

  یه یادمه ویل کنم احسایس
 

 بود فیلیم یه تو دیالوگ

 از غیر  به کردم تنهای   احساس عمرم تمام گفتیم که

یم راست خییل بینمیم االن ....بودم تو با که زمای  

 تنهای   توی رو عمرم از طالی   سال شش من...گفت

ین از کردم فرار کردم، رس  تونستمیم که روزای   بهیر

 نموندم،...کردم فرار همتون از باشم، داشته

  ...زدم جا نجنگیدم،

 

 نگاهش روی دریا نشست و ادامه داد: 

 

یک رو دردام باهاش و داشتم کنارم که کش تنها -  رس 

 خواهر بودی، خاله برام که توی   بودی، تو شدمیم

  ...بودی مادر دی،بو 
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دریا که این روزها به خاطر هورمون هایش بیشیر 

شد نم اشک را از زیر چشم هایش گرفت و احسایس یم

ه دالرا شد....   با لبخند بغض داری خیر

 

 اینبار نگاه دالرا رامتر  را هدف گرفت.... 

 

 شجاعت دنبال گرفتم تصمیم بعد به جای   یه از اما -

 نفر یه بفهمم خودم اینکه بدون یدمفهم ها بعد...برم

ین بکنه حقم در تونستیم که کاری بدترین با  بهیر

 شوهر شد، رفیقم که نفری یه...داد بهم رو نتیجه

  ...شد داداشم شد، خالم

 

رامتر  با کف دست روی قلبش زد و به دالرا فهماند که 

 .. همه این حس ها دو طرفه است. 
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خم کرد و با دست موهای دالرا رسش را به طرف رهام 

 لختش را به باال فرستاد.... 

 

اش را قطع کند با ای اتصال چشیمبدون اینکه لحظه

یت  جمله هایش را ییک پس از دیگری به زبان  لبخند شیر

 آورد: 

 

 ازت که توی   رسیدم، تو به تا گذشتم اینا همه از -

ه اینطوری کردمیم فکر چون بودم گذشته  اما...بهیر

 یه اون تو بوده، درست چقدر دیالوگ اون بینمیم االن

 هام غصه و غم همه تا موندییم باید که بودی نفری

 عمر آخر تا االن از که خوشحالم چقدر و بره یادم از

 ....دارم کنارم در رو نفر یه اون
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۸پایان، 

 بامداد ۳:۰۰

 

و باالخره این هم از قصه پر فراز و نشیب شخصیتای 

 بودین، همراهم اینکه بابت مریس��ان ما.... داست

  و  کم  با  بعضیاتون دادین، انرژی دادنا  نظر  با  بعضیاتون

 دم و  ساختتر   گذاری  پارت های کاستر 

 ❤.... هستتر   که  خوشحالم... نزنید 
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