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 است شده آماده دانلود نگاه درسايت كتاب اين

 www.negahdl.com 

 چیزی هر. كردی مي كار اونجا تو روزی كه ايه مجله در عکاس عنوان به من كاری روز اولین امروز

 يدوست يه...نداری من برای رو پدر يه نقش فقط تو...هستم تو مديون رو دونم مي حرفه اين از كه

 مين فراموش هرگز عکسم اولین از رو انتقادت اولین...سرسخت منتقد يه كاری زمینه در البته و
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 و كني تعريف ازم قراره كلي پدر يه عنوان به تو كردم مي فکر...خورد بر بهم چقدر!! خدايا...كنم

 عادت طبق...دادم نشون بهت رو عکس وقتي اما...بگي بهم جانانه نباشید خسته يه بعدش

 آخرشم...كردی جا جابه دماغت روی زشتش زرشکي قاب اون با رو عینکت اون كمي..همیشگیت

 ممشتاق صورت به نگاهي يه بعدش!...نرفتي؟ قاب اون كردن عوض بار زير هیچوقت چرا نفهمیدم

 و ردیك سرفه يه...كردی نگاه عکس به دوباره بعد...انداختي بود تحسینت از پر كلمات منتظر كه

 :گفتي

 ايراد از پر آماتور كار يه -

 يه مثل من دادی؟ دستمزدمو اينجوری كه نخوندی من نگاه توی رو اشتیاق همه اون واقعا تو يعني

 بابای...آخ...شدم ناامیدتر من گفتي بیشتر چي هر...گفتي و گفتي و گفتي تو و...رفتم وا يخ تیکه

 احساس اونروز چقدر....بودم عصباني دستت از چقدر بدوني اگه...دنیا خوب خوبترين...خوبم

 طول خیلي...دونم مي...داره خنده آره!!! دنیام آدم كارترين و كس بي كردم فکر...كردم تنهايي

 باشه کيي آدم منتقد كه بهتر چه و...بودنه پذير انتقاد...موفقیت برای قدم اولین بفهمم تا نکشید

 طول خیلي...چرا...دنیايي بابای بهترين تو بفهمم اينکه...بکنم اعتراف يه بزار اما...تو مثل

 هبدرق تو نگاه با بايد رو امروز...دارم احتیاج بهت چقدر...بابا شده تنگ برات دلم چقدر...كشید

 ...میشدم

 ضبط دستگاه...گذاشت كیفش درون بود دستش در كه را كوچکي قديمي عکس قطعه "نوا"

 گوشه...كرد آينه درون خودش به نگاهي...شد بلند تخت روی از و كرد خاموش را صدايش

 درون هم را صدا ضبط دستگاه...انداخت اش شانه روی را آن و گرفت را رنگش آبي شالگردن

 .شد خارج اتاق از و گذاشت بود انداخته اش شانه روی مورب شکل به را آن كه كیفش

 داد نوازش را گوشش صدايي كه آمد مي پايین خانه مارپیچي های پله از دوان دوان نوا

 ...دختری ناسالمتي...باش رنگین و سنگین...رفتنه راه جور چه اين -

 به.. .داشت مي بر گام طمانینه با داشت كه همانطور و نمود تر آهسته را حركتش...كرد ای خنده نوا

 :گفت بود ايستاده ها پله پايین كه مسني بانوی به و كرد نگاه پايین

 جون؟ عزيز خوبه اينجوری -
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 نم به هم ديگه..ضمن در...نشده ديرت تا بخور صبحونه بیا زود....نمک بي يا شوری شور يا تو -

 بار هزار اين...جون عزيز نگو

 کلش همان به باز..بود كرده استفاده موقعیت اين از كه نوا...آشپزخانه سمت به رفت و كرد پشت و

 ردو به پشت از را دستانش...رساند مادربزرگش به سرعت به را خودش و كرد طي را ها پله قبلي

 :گفت و نواخت او سفید بسیار اما چروكیده های گونه روی ای بوسه...كرد حلقه او های شانه

 رس میره داره تون نوه ببینین...كارم اول روز نکنین تلخي اوقات...بشم قربونتون من الهي -

 باشین خوشحال..كار

 شانه دور از را او دستان سپس...كشید اش نوه دستان روی دستي..محو لبخندی با مادربزرگ

 :گفت و كرد باز هايش

 هك كاری نوع نه موافقم كردنت كار با نه وگرنه...خوشحالي تو كه خاطر اين به فقط خوشحالم -

 ...كردی انتخابش

 :گفت نشست مي صندلي روی كه نوا

 ...دارم دوست كارو اين من...بزرگ مامان نکنین شروع باز -

 اينه؟ از غیر...كردی مي عکاسي داشتي هم آتلیه اون توی تو اما...داری دوسش آره -

 :گفت دهانش در لقمه همان با نوا

 ..نه -

 چیه؟ مجله يه عکاس بشي بری بخوای اينکه دلیل...خوب...خانم دختر نزن حرف پر دهان با -

 بیشتره؟ آتلیه توی خودت درآمد از كه اونقدری يعني پات؟ به بريزن پول مشت مشت قراره

 پوله؟ خاطر به گفتم من -

 چي؟ پس -

 ..ده مي آرامش بهم...همین...بوده بابام كه باشم جايي خوام مي فقط...من -

 :گفت و كرد نوا به عمیق نگاهي مادربزگ
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 چند همین تا تو دونم مي من كه اونجايي تا...كنه مي نگران و من كه چیزيه همون اين...آهان -

 از هیچکدوم توی حتي.... بزني بابات مورد در نداشتي دوست حديثي و حرف هیچ پیش روز

 ..تو وقت اون...نزدی قبرش به سر يه هنوز بدتر اون از...نکردی شركت مراسماشم

 :گفت و پريد مادربزرگش حرف میان به نوا

 حرف وسط متشخص خانم دختر يه كه میشه نثارم امروزتونم توبیخ سومین االن دونم مي -

 الحص...وقته خیلي...شدم بزرگ من...شمس خاندان بزرگ...شمس خانم ولي...پره نمي بزرگترش

 بابت ممنون...شده ديرم كه برم...بديد اجازه االن هم اگر...دونم مي بهتر و خودم كار

 ...چسبید...صبحانه

 دانست مي خوب..رفت در سمت به و شد بلند میز سر از و بوسید را مادربزرگش...شد خم كمي و

 از فرار برای اما....نشنید او زبان از را خداحافظیش جواب چون...است كرده دلخور خودش از را او

 همین همیشه مادربزرگ...دهد انجام توانست مي كه بود كاری بهترين اين او جوابهای و سوال

 او با بود شده مجبور كه وقت چند اين... بگیرد ايراد و كند نهي و امر داشت دوست...بود گونه

 زده قمر برايش را اجبار اين آنچه يادآوری با....بود شده هم ملموستر برايش قضیه اين كند زندگي

 شارف را آن دكمه و كرد خارج كیفش از را صدا ضبط دستگاه...شد ماشینش سوار و كشید آهي بود

 :داد

 رفتار درست خانمت مادر با كه كني توبیخم نبینم...توئه تقصیر همش نه؟ شد خوبي روز

 اين دونستن و كاری روز اولین سوی به پیش...خوب خیله...ندارم ای چاره دوني مي چون...نکردم

 بابا؟ گي مي بهم رو خواسته اين چرای واقعا تو يعني چرا؟ كه

 .... افتاد راه به و گذاشت داشبورد درون و كرد خاموش را دستگاه و

 وستد يه...نبودن همکار فقط ما برای پدرتون...گفتار خوش خانم گم مي تسلیت بهتون بازم من -

 نوانع به شما كه ماست افتخار باعث واقعا...كمه بگم خوبیشون از چي هر...دلسوز پدر يه البته و

 ...كنید كار اينجا قراره بزرگي مرد همچین دختر

 هب بود كرده شروع جوان مرد كه شد مي ای دقیقه ده تقريبا.... بود رفته سر اش حوصله واقعا نوا

 او به نگاهي...بود مرد همین بود خورده بر او به كه كسي اولین...پدرش از تمجید و تعريف

 قهي كه داشت تن به ای زرشکي پلیور...بود پوشیده لباس نامنظم و شلخته نظرش به..انداخت

 دوستش وجه هیچ به كه رنگي...زرشکي...بود گذاشته بیرون آن از را اش مردانه لباس
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 وزهن او....انداخت بود كرده فراموش را نامش كه مرد به نگاهي دوباره و زد كمرنگي لبخند...نداشت

 هر داشت دوست...داشت غريبي احساس...شنید نمي چیزی انگار نوا اما...میزد حرف يکريز هم

 زاحمم اين شر از اينکه و...كند شروع رسمي خیلي را كارش بتواند او و بیايد مجله مدير زودتر چه

 :پیچید سرش در او صدای باز...شود خالص

 گفتار؟ خوش خانم چیه شما نظر -

 چي؟ -

 گفتم؟ مي چي من شديد متوجه -

 ...آقای ببخشید....نبود شما به حواسم...نه راستش -

 ...هستم داريوش...رفته؟ يادتون منم اسم حتي شما -

 :گفت تعلل كمي با را فامیلیش يا كرده عنوان را كوچکش نام او دانست نمي كه نوا

 كجاست؟ پدرم اتاق...داريوش آقای بله -

 باشه؟ شما مال بعد به اين از قراره... اونجا -

 خیلي....كرد دنبال نگاه با را داريوش دست رد... آورد نمي در سر او كنجکاوی همه اين از نوا

 ذوق پدرش كار محل ديدن برای ديروز از كه همانطور...ببیند را اتاق آن داشت دوست

 آن رد بتواند تلفني مکالمه بار يک با فقط و هفته يک از كمتر ظرف كرد نمي هم را فکرش...داشت

 رد او حضور با را خود موافقت و گرفته تماس او با شخصا مجله مدير كه ديروز از....كند كار مجله

 اتاق سمت به خواست و شد بلند صندلي روی از....شناخت نمي پا از سر...بود كرده اعالم مجله

 :شنید سرش پشت از آشنا صدايي كه برود پدرش

 گفتار؟ خوش خانم -

 هب خوبي به اما هفته يک همین طي هم آن...بود نشنیده بیشتر بار دو را صدا اين...برگشت نوا

 :بست نقش لبانش بر لبخندی...بود سپرده حافظه

 آشنايیتون از خوشبختم خیلي...مجد آقای سالم -

 ...كنم مي خواهش بفرمايید...همینطور هم بنده...خانم كار سر سالم -
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 وارد لب بر لبخند همان با و داريوش به توجه بي نوا...كرد راهنمايي خودش اتاق سمت به را او و

 اتاق در را ساعتي نیم...آيد مي خودش به واقعا صدايش كه كرد مي فکر خود با....شد مجد اتاق

 خارج اتاق از كه منشي...شد پدرش اتاق وارد اش منشي راهنمايي با و او اجازه با بعد و ماند مجد

 مه كارش محیط در پدر سلیقه...گذراند نظر از را اتاق سرتاسر و كشید عمیقي نفس نوا...شد

 روی را اش اشاره انگشت.......منظم و مرتب اما...اتاقش چینش بود ساده....بود خانه مثل درست

 یفشك درون از و برد دست و زد لبخندی....شد خیره انگشتش نوک به بعد و كشید پدر تحرير میز

 كرد روشن را آن...ساخت خارج را صدايش ضبط دستگاه

 اون و پوشونده رو اتاقت وسايل تمام روی كه خاک اليه يه از جدای...اتاقت توی...اينجام....خوب

 وت عینک قاب رنگ درست...بدرنگش پلیور اون با...برد سرمو وراجیاش با كه داريوش آره...آقای

 و خشک بسیار فردش به منحصر ظاهر خالف بر كه قیافتون خوش و متشخص مدير و....بابا

 ....منتظرم من بابا؟ چیه من اومدن اينجا دلیل بگي میشه حاال....معمولیه چي همه...عبوسه

 ...نشست صندلي روی و كرد خاموش را دستگاه و

 يک و سطل يک با پیرمردی...شنید را اتاق در صدای كه...ماند حال همان به ساعتي نیم نوا

 ای كلمه بدون و...داد را جوابش سر با پیرمرد و كرد سالم او به نوا...شد وارد دست در دستمال

 در و شد خارج اتاق از....نديد جايز را اتاق آن در ماندن نوا...شد وسايل كردن تمیز مشغول حرف

 دو هر كه دوبار يکي جز...بود خودش كار به سرش منشي....نشست مبلها از يکي روی سالن

 بینشان اتفاقي نوع هیچ...بودند كرده هم نثار لبخندی زور به و كرده تالقي درهم نگاهشان

 پریس اتفاقي هیچ بي روز آن....بازگشت اتاقش داخل به هم نوا...اتاق از پیرمرد خروج با....نیفتاد

 ....نشد روبرو ديگری كس با آمد اتاقش به دفتر آبدارچي كه باری چند جز نوا و...شد

 دنمان آنجا در شب از پاسي تا حتي اوقات گاهي و رفتن كارش محل به و برخواستن خواب از صبح

 تدس به آنها همه با خوبي نسبتا آشنايي ديگر حاال كه كردن، كمک جديدش همکاران به گاهي و

 تمام از. كرد مي را كار اين كه شد مي روزی سه تقريبا. روزهايش اين روتین بود شده بود، آورده

 تهالب و دوست به را آن غیابش در كه آتلیه به نکرده وقت حتي بود، مانده عقب خودش های برنامه

 تهبرخواس خواب از شد مي ای دقیقه بیست نوا... بود جمعه روز آن... بزند سر بود سپرده شريکش

 پتو رزي كه همانطور و كشید باال سرش روی تا را پتو. كند ترک را خواب تخت بود نکرده حوصله اما

 ..صدايش ضبط كوچک دستگاه درون صحبت به كرد شروع بود
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 و شوق و ذوق كلي با سحرخیز دختر يه مثل خودت قول به...كنم كار چي داری توقع...چیه

 المس منتظرمه كه قشنگي اتفاقای تمام و قشنگ روز اين به و بیرون بیام رختخواب از خوشحالي

 اين با...زندگیم روزای با چي؟ همه با چي؟ با...لجم خانم امروز اصال...كنم نمي...نخیر كنم؟

 يم كار چي مجله اون تو دارم بگه من به نیست يکي...خودت خود با...نکن تعجب آره...تو با...خونه

 كه بدم نشون خوشحال و خودم بايد چي واسه كنم؟ كار اونجا برم بايد چي واسه اصال كنم؟

 كي هب نخواستي؟...برم كه خواستي تو...نبودم؟ راضي مگه...نداشتم كار من مگه...كارم از راضیم

 تو ؟كنه باورم كه شدم كار مشغول خودش اتاق تو...خودش كار محل تو رفتم بابام دستور به بگم

 ینیومد بارم يه و كردی رها و من چرا پس هستي اگه هستي؟...بدی دستور بخوای كه هستي مگه

 ...شده خراب مجله دفتر اون تو برم بايد بگي بهم كه اومدی چرا؟ بگي كه

 :داد ادامه و كشید عمیقي نفس نوا

 مي ور چي كني؟ ثابت بهم رو چي بدی؟ نشون بهم رو چي كه بمونم مجله دفتر تو برم...ببخشید

 جور اين از اينم رفتنت اونجوری از اون فهمي؟ مي شنوی؟ مي هستي؟ اصال بفهمم؟ خواستي

 ...اه...كردی چلم و خل تو...دونم مي..شدم خل...نه...برگشتنت

 روی كرد پرت كردن خاموش از بعد را دستگاه و زد كنار صورتش روی از عصبانیت با را پتو و

 ...ايستاد آينه روبروی و داد بدنش به قوسي و كش...شد بلند و تخت

 زا روزها شمارش و حساب...بیشتر يا كمتر هم شايد...پیش هفته سه حدود به كشید پر ذهنش

 غمگینترين...خورد مي دردش چه به كتاب و حساب ديگر پدر از بعد اصال...بودند رفته در دستش

 را او و پدر دادن دست از خاطر به بود پوشیده سیاه كه روزهايي...آورد ياد به را زندگیش روزهای

 كرده تعطیل را زندگیش و كار...گذراند مي روزگار اتاق همین...خانه همین در و داده خاک دست به

 نکرده شركت پدر به مربوط های مراسم از كدام هیچ در...ببیند را كسي نداشت دوست...بود

 قطع....بود نرفته زهرا بهشت به هم قبرش ديدار برای حتي حال به تا...خاكسپاری در حتي..بود

 حرف و طعنه گونه هر... مادربزرگش ی خانه ساكنین و سپیده جز همه....همه با بود كرده رابطه

 سر تنهايیش در خواست مي...بود نداده نشان رخ و خريده جان به را اقوام جانب از درشت

 ار خودش كار او و نکرده افاقه بود گفته خاندان و اقوام به احترام از برايش مادربزرگ چه هر...كند

 خالي تقريبا بزرگ، خانه آن و رسید پايان به فامیل بازديدهای و ديد تب بالخره...بود كرده

 كسي ديگر رسید مي خانه كارهای به كه همسرش و پیر باغبان و خودش و مادربزرگ جز...شد

 اما را روزش...آمد مي هم شديد...آمد مي باران چون...داشت خاطر به خوب را روز آن...بود نمانده
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 هفته روز كدام نیامد يادش اما داد درگیری ذهنش به كمي نوا...بود روزی چه دانست نمي...نه

 كشیده را ها پرده و بود اتاقش درون....نبود نه...است؟ مهم مگر كه انديشید خودش با بعد...بود

 داخل و گشوده را در پاسخ انتظار بدون بود در پشت كه آن بعد و شنید در بر ای تقه صدای كه بود

 حتي...شود اتاقش وارد اذن بدون خانه آن در كرد مي جرات كه بود او...بود سپیده...بود شده

 منزل پیر باغبان سلیمان همسر نساء، طريق از و كرد مي دوری او از روزها آن هم مادربزرگ

 كنارش و آمد همیشگیش شور و شر حالت همان با سپیده...شد مي احوالش جويای

 :گفت و انداخت داد مي سر تکان با را سالمش جواب كه نوا مغموم ی چهره به نگاهي...نشست

 امون به كردی ول رو آتلیه...چي كه كردی حبس خودتو روزه دوازده ده تو؟ كشي نمي خجالت -

 خدا؟

 كردم ول...آره...تويي خدا امون اگه -

 فسکين هنوز..هايي مرده عین كه خودت خالف بر پرونیت تیکه لطیف طبع كه بینم مي..خوبه..نه -

 ...میکشه

 ...سپیده ندارم حوصله -

 آيا؟ بدونم میشه داری؟ چي تو -

 دلبخن فکر اين با...است برداشته يادگار به كه از را زدن حرف لحن اين دانست مي خوب سپیده

 :داد ادامه و شد محوی

 ...خلتر ديگه يکي از يکي...داده من به دوست تا دو دنیا دار از خدا -

 :گفت نوا به توجه بي و گرفت سقف به رو را سرش و

 از و دادم سامونش و سر تازه كه ديوونه پرستش اون از اين...آخه كردم گناهي چه من خدايا -

 آخه بکن من به رحمیم يه...دامنم تو انداختي خلتر يه بکشم نفس اومدم تا...شدم راحت دستش

 :گفت آرام و زد تلخندی نوا

 كني؟ نمي آشنا باهم رو ما چرا خوبه؟ دوستت راستي -

 :داد جواب و زد جالبي پوزخند سپیده
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 بشه؟ چي كه -

 ...دونم مي چه...شیم دوست -

 بزرگ فیلسوف يه نظر از...نکرده الزم -

 :داد ادامه و كرد اشاره خودش به خنده با و

 ...میمونه كاله بي يکي سر نفره سه بشه...قشنگه نفرش دو دوستي رابطه -

 :زد لب...شد پررنگتر لبخندش بار اين نوا

 اومدی؟ كه داری كار چي خوای؟ مي چي حاال -

 ها، ردهپ نکشیدن كنار بر مبني نوا اعتراض به توجه بي و رفت ها پنجره سمت به برخواست سپیده

 :گفت او جواب در و زد كنار را ها آن

 درت توشي كه احوالي و حال اين از پیشت اومدم دادم خرج به معرفت...منه تقصیر -

 های هپرد با اونم بشیني؟ خونه تو و بزنه بارون كه بودی آدمي تو...بارونیه چه نیگا...بیا...بیارم

 ...افتاده

 :گفت و كشید آهي نوا

 گفت؟ مي چي بارون به دوني مي...بود بارون بابا با فقط بارون -

 اب وادارد صحبت به را عزيزش دوست توانسته و گرفته اش نقشه كرد مي احساس كه سپیده

 :پرسید اشتیاق

 داشت قشنگ ذهنیت يه چیزی هر برا همیشه عمو چي؟ نه -

 یانم آسمون از دارن كه بینن مي قطره مشت يه آدما...نیست بارون فقط كه بارون گفت مي.. آره -

 خدا تا چینن نقطه...نیستن قطره كه اينا اما...پايین

 ...لغزيد چشمش ی گوشه از اشک ای قطره و

 را وان دوربین و رفته تخت كنار میز سمت به همزمان چون..نشد نوا خیس چشمان متوجه سپیده

 انگشت با نوا...گرفت مي عکس چیزی از داشت...بود برگشته پنجره سمت به باز و برداشته

 و هكرد زوم پنجره شیشه روی دقت با سپیده...رفت او سمت به و خواست بر و كرد پاک را اشکش
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 اولین از...انداخت سپیده نیمرخ به نگاهي نوا...گرفت مي عکس شیشه بر نشسته قطرات از

 همان در عمیقي دوستي چه و حرف پر و بود شور و شر پر....شناخت مي را او دانشگاه روزهای

 و كرده اندازی راه را آتلیه آن هم با دو هر دانشگاه اتمام از پس و... آمد پديد بینشان اول روزهای

 اسرارش محرم البته و بود دوستش تنها داشت، مي دوست بسیار را سپیده...عکاس بودند شده

 به و...ستب نقش لبانش بر كمرنگي لبخند...خیالیهايش بي و سرخوشیها عین در عاقل بسیار و بود

 اه پنجره درز الی از باد كرد احساس...كرد حس بدنش در خفیفي لرزش آن يک...شد خیره پنجره

 :گفت كه بود شده سردش كمي هم سپیده...آيد مي اتاق داخل به

 شد؟ سرد يهو چرا -

 :گفت و برداشت پنجره شیشه روی از را نگاهش نوا...بود عکاسي مشغول همچنان اما

 ...سرده...ديگه زمستونه -

 به نگاهي نوا...شد مي احساس هم تخت كنار تا اتاق سرمای....نشست تخت روی و برگشت و

 و گرفت هم ديگر عکس چند سپیده....انداخت باال را هايش شانه فقط و كرد خودش اطراف و دور

 ...آمد نوا سمت به گفت مي چیزی لب زير حالیکه در بعد

 نه؟..ها سرده اتاقت....حیاط تو بريم میای -

 ...گرمتره حیاط تو يعني -

 ....بزنیم قدم بريم...نخیر -

 با خانه ديگر جاهای هوای....شدند خارج اتاق از سپیده همراه به و برخواست و داد تکان سری نوا

 رايطش آن در هیچکدام اما....نبود مقايسه قابل بودند كرده تجربه نوا اتاق در پیش ثانیه چند آنچه

 یاطح درون كمي سپیده با...بود شده بهتر نوا احوال و حال روز آن....كردند نمي فکر موضوع اين به

 زير خود با شده كه هم زور به را او و بود پدر كه روزهايي مثل...چتر بي و باران زير...زدند قدم

 لذتي و افتاد پدر های خنده ياد به...خواند مي برايش را رفت بايد باران زير شعر و برد مي باران

 یشهمراه بر مبني سپیده اصرار به...برد مي صورتش و سر بر باران قطرات ريزش از همیشه او كه

 را اش حافظه درون عکس چند تا سپرد دستانش به را دوربینش اما...داد منفي جواب آتلیه تا

 صرع روز همان سپیده....بودند پدر به متعلق هم چندتايي آنها میان در...بیاورد و كند ظاهر برايش

 از برخي در پدر خندان صورت...بودند آنها تماشای مشغول دو هر و بود برگشته ها عکس با
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 هب سپیده...است گرفته را ها عکس اين كه بود خوشحال اما...انداخت مي چنگ را قلبش عکسها

 :گفت و كرد ای اشاره ها عکس از يکي

 گرفتي؟ كي رو اينا -

 ...از قبل شب يه -

 شد ساكت آهي كشیدن با و

 ؟....كه شبي -

 ....داد مثبت جواب سر با نوا

 رایب بیشتر البته و باشد كرده فتح را چیزی كه انگار بعد و كرد رو و زير را عکسها كمي سپیده

 :گفت غرور با...فضا تغییر

 ..شیشه پشت باران بزارم خوام مي اسمشو...نیگا...توشه منم شاهکار بیا -

 :گفت و كرد آرام ای خنده نوا

 دختر؟ فیلمه مگه -

 ...ماندگار های لحظه ثبت...عکسه...مهمتره فیلمم از -

 ...نشده عکسیم همچین خوبه حاال..بابا نه...اوه -

 كن نیگاش من جون...توش بیني مي و خالقیت اوج كن نیگا درست میگه؟ كي...نشده -

 :گفت كند نگاهش كه آن بدون و گرفت بود داشته نگه صورتش جلوی سپیده كه را عکس نوا

 بری؟ میشه..سپیده خستم......مارک الن ماری خود اصال تو...خوب خیله -

 ...نداری كاری...كنم صرف تو با میزارم وقتمو كه من حیف...بدين دستور شما بله -

 باش خودت مراقب...زحمتت بابت ممنون..نه -

 باش هم تو...هستم -

 درب طرف به و گرفت او از را شاهکارش خودش قول به عکس... زد دوستش گونه بر ای بوسه و

 :گفت نوا...رفت اتاق
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 بری؟ مي كجا عکسو حاال خوب -

 نداری لیاقت كه تو...خودمه مال -

 هم بقیه از كه شنید مي را صدايش و سر صدای....زد لبخندی نوا...شد خارج اتاق از خنده با و

 انضباطي و نظم همه با مادربزرگش كه بود جالب نوا برای...كرد مي ترک را خانه و كرده خداحافظي

 شنیده مادربزرگ زبان از بارها را اين...دارد دوست را صدا و سر پر شلوغ دختر اين چگونه دارد كه

 ....انداخت پدرش عکسهای به نگاهي ديگر بار نوا....بود

 نهشومی روبروی پايین طبقه در و شده خارج اتاق از نوا...گذشت مي سپیده رفتن از ساعتي يک

 و ودب داده دست او به سپیده كنار در بودن با كه خوشي حال و خانه فرحبخش گرمای...بود نشسته

 كرده پر را هايش لحظه داشتند، قرار زمین روی دورش تا دور كه پدر های عکس جديدترين

 خط پشت سپیده اينکه گفتن با و آمد سمتش به دست در تلفن گوشي با نسا كه بودند

 :گفت آرام صدايي با و گرفت را گوشي اكراه با نوا...رفت و داد او رابه گوشي..است

 بکشم؟ نفس كم يه بزاری میشه...رفتي االن همین تو -

 طوریق نسبتا كتاب مطالعه مشغول و نشسته ای گهواره صندلي روی آنسوتر كمي كه مادربزرگ

 ..پیچید تلفن در سپیده صدای بعد و...رسید نوا گوش به كه كرد نچي نچ بود

 نداره خوردن كه تو ماه روی ساله هفت سركه گرنه و...زدم زنگ كه ديوونه مهمه آخه -

 خوب -

 دستته؟ دم دوربینت -

 ...اتاقمه تو..نه -

 اتاقت تو برو پاشو خوب -

 بشه؟ چي كه -

 ...گم مي بهت...برو تو حاال -

 شده؟ چي بگي نشستم كه جا همین نمیشه -

 بزنم؟ جیغ يا میری...نه -
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 ...رم مي خوب خیله..نبود جیغ به شباهت بي االنم -

 :گفت و داد باال ابرويي مادربزرگ...رفت ها پله سمت به و شد بلند و

 ...باشي داشته شنوی حرف ازش تو كه هست يکي خوبه باز -

 را عکسي و كرد چک را دوربینش سپیده گفته به اتاقش درون...شد اتاقش راهي و نگفت هیچ نوا

 ...آورد بود گرفته خورده باران ی پنجره از روز همان صبح او كه

 روبرومه االن...خوب -

 بیني؟ مي چي...خوب خوب -

 :گفت تفاوتي بي با سپیده صدای در موجود اشتیاق نوع به توجه بي نوا

 بارون های قطره از خیس پنجره يه -

 ...كن دقت بیشتر...نه..نه -

 ....گفتم كه همینه باز كنم دقت كه بیشترم -

 بیني؟ نمي بینم مي عکس تو دارم من كه چیزيو اون واقعا تو يعني -

 بیني؟ مي چي تو -

 ...نوشته -

 چي؟ -

 ته...وش...ن -

 اما...دش خیره عکس به بیشتر كمي نوا...شد ساكت بعد و كرد ادا را كلماتش شمرده شمرده سپیده

 :گفت جدی حالتي با باشد رسیده ذهنش به چیزی كه انگار بعد...نديد ای نوشته

 نم كردن حال سر برای جديدته شگرد اگه سپیده ببین...كار سر گذاشتي و من دوباره تو باز -

 نداری؟ كاری...بود ای مسخره كار خیلي كه بگم بايد

 ...نیست كاری سر خودم جون به...نه..نه -
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 مي خرج به خالقیت كم يه حداقل...كردی استفاده ترفندی هر از مدت اين تو...معلومه آره -

 ...دادی

 نیستي؟ كار سر مامان جون به...نکنیا قطع...نوا..نوا -

 جان جهت بي و خود بي سپیده كه دانست مي...شد منصرف گوشي كردن قطع از آن يک نوا

 مين چیزی واقعا اما...دوخت چشم دوربین صفحه به ديگر بار بنابراين....خورد نمي قسم را مادرش

 :گفت آرام خیلي...ديد

 ..نیست چیزی كه تو اين سپیده -

 بیام؟ خوای مي...گم مي راست خدا به...هست تو اين ولي -

 توني؟ مي -

 ...میام االنه...بابا آره -

 ....نداشت تازگي نوا برای اين و كند قطع خداحافظي بي داشت عادت سیده...كرد قطع و

 کسع چندين صحنه آن از سپیده البته...بود ديده را عکس هم ديگر بار چندين سپیده، آمدن تا نوا

 چیزی هم آنها در اما...كرده نگاه اشتباهي را عکس شايد كرد فکر خودش با...بود گرفته متفاوت

 هم كنار در قطرات....بود درست واقعا...نکرد باور ديد را چه آن آمد كه سپیده...شدند نمي ديده

 ....واضح بسیار...بودند كرده درست را ای نوشته

 بیا

 :گفت و سپرد سپیده دست به را دوربین و داد قورت را دهانش آب نوا

 ...نیست چیزی همچین يه اصال گرفتي كه عکسايي از كدوم هیچ تو...ببین خودت -

 چیزی هیچ دوربین در است ممکن چگونه كه بودند مانده دو هر...نیافت هیچ و گشت سپیده و

 :گفت و شد بلند تخت روی از سريع سپیده...چرا شده چاپ عکس در اما نباشد مشخص

 ...كنیم چاپ بقیشونم بريم بیا -

 االن؟ -

 كني؟ صبر فردا تا توني مي تو -
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 ...بريم...نه كه معلومه -

 انبررسیش مشغول يکي يکي آنها چاپ از بعد...بودند كرده چاپ را ها عکس و رفته آتلیه به آنها و

 ديده دوربین در آنچه با تفاوتي هیچ ها عکس و...بود معمولي چیز همه اول عکس چند در...بودند

 آن با...شب وقت آن در را دو هر..شد مي ديده آنچه... چهارم عکس در اما...نداشتند شد مي

 قرار هم كنار در قطرات اول عکس در....ترساند شدت به باران، شديد بارش و برق و رعد صدای

 بود كلمه اين دادند مي تشکیل را چه آن و گرفته

 دخترم

 بود كرده چاپ سپیده كه بود همان...عکس آخرين البته و بعدی عکس

 بیا

 بلندی جیغ سپیده...رفت برق و شد زده سهمگیني برق و رعد...عکس آخرين ديدن با همزمان

 بود شوكه آنقدر اما نبود او از بهتر روزش و حال هم نوا...انداخت نوا آغوش در را خودش و كشید

 با را ها عکس شمع نور زير در ديگر بار و كرده روشن شمعي..نداشت زدن فرياد برای وقتي كه

 كمي حاال كه سپیده...نبودند متفاوت بقیه...عکس دو همین جز...دادند مطابقت بود دوربین در آنچه

 :گفت آرام و انداخت خودش دور تا دور به نگاهي..بود شده مسلط خودش به

 نوا؟ خبره چه -

 ...كنم مي تعجب...دونم نمي -

 كردی؟ تعجب تو..شم مي روح قبض ترس از دارم من تعجب؟ -

 هديگ اونای تو چرا....هم به بچسبن اينجوری ها قطره بايد عکس تا دو اين تو فقط چرا...ببین -

 نشده اينجوری

 ...ايم سلیقه هم..اومده خوشش اينا از بابات شايد... دونم مي چه -

 :گفت و انداخت باال را هايش شانه سپیده...انداخت سپیده به جدی نگاهي نوا

 شه عوض جو...كردم شوخي...بابا خوب خیله -

 ...كرد مي نگاه او به جدی همانطور داشت هم هنوز نوا اما
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 شد خوب..ببخشید باشه -

 تو؟ گي مي چي -

 كني؟ مي نیگا اينجوری چرا تو -

 بگه؟ من به چیزی خواسته بابا كني مي فکر هم تو سپیده -

 بیا...بزنه حرف من با خواسته پس نه -

 :داد ادامه و كرد اشاره ها عکس به و

 بوده؟...نبوده كه من با...بیا دخترم -

 باباست؟ كار يعني كه اينه منظورم...خوب نه -

 ...گن مي اينو كه شواهد -

 ...اوهوم -

 بری؟ خوای مي كني؟ كار چي خوای مي حاال -

 كجا؟ -

 ...گفته بابات جا هر...دونم مي چه -

 كجا؟ دوني مي تو -

 ..بدونم من تويه بابای -

 ...كجا بفهمیم بايد اول...نزن حرف بیخود پس خوب -

 طوری؟ چه -

 :گفت حال همان در و رفت پنجره سمت به و برداشت را دوربین و برد دست نوا

 ...پنجره از بگیريم عکس بايد...اينطوری -

 و برخواست سريع...داد قورت را دهانش آب...بود كرده ترس احساس نشستن تنها از كه سپیده

 :گفت و رفت نوا سمت به
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 ...كنم مي كمکت منم -

 من؟ خوام مي كمک...ترسیدم بگو -

 ...هم سر پشت...گرفتن عکس پنجره از كرد شروع و

 :گفت و زد اش شانه به دستي سپیده

 باشه؟ بس كني نمي فکر -

 ...احتیاط محض...بگیرم ديگه تا دو يکي -

 نوا...رفتند خانه تاريک سمت به آنها كردن ظاهر برای سريع دو هر...عکاسي شدن تمام از بعد و

 :گفت سپیده به رو

 زدی؟ رو تاريکخونه اضطراری برق -

 زدی غر من سر هي...خورد درد به ببین...اوهوم -

 اضطراری برق به تاريکخانه تجهیز به نیازی چون...بود زده غر سپیده سر آری كه آمد يادش نوا

 ندرو چیز هیچ اما...شدند بررسي مشغول بالفاصله ها عکس كردن چاپ از بعد...حاال اما ديد نمي

 بود دوربین درون را آنچه و شده چاپ عکسهای چندم بار برای كه نوا...نبود عکسها از كدام هیچ

 :گفت تعجب با و گذاشت میز روی را دستش درون عکس...كرد مي مقايسه

 ...عجیبه -

 همقايس حاصل باز و شد تکرار قبل روند همان باز و...شد گرفتن عکس مشغول باز و برخواست و

 :گفت و كرد بلند بازويش گرفتن با هم را نوا... شد بلند سپیده...بود هیچ

 ...بريم پاشو -

 كجا؟ -

 خونتون -

 چرا؟...خونمون -
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 موقع تو بابای آخه...اينجا نه میگه اونجا...بگه چیزی بخواد اگرم بابات...تو اتاق...پنجره اون -

 ...بیا بخواد حاال كه اينجا میومد چقدر بودنش زنده

 ...كنا صحبت درست من بابای به راجع -

 بیا تو حاال...خوام مي معذرت ازش شخصا بعدا خودم..خوب خیله -

 ...شدند خارج آتلیه از سراسیمه دو هر و

 رقب آنجا....رفتند نوا اتاق به پاورچین پاورچین و شده خانه وارد احتیاط با...بود شب نیمه ديگر

 باران به شیشه از عکس چندين...شد عکاسي مشغول نوا....نکردند روشن را چراغي اما....داشت

 مشغول ها عکس چاپ از بعد و...رفتند آتلیه سمت به دو هر دوباره بعد و گرفت پنجره نشسته

 به ور و كرد پرتاب ای گوشه به را عکس عصبانیت با نوا...نبود خبری هیچ اما...شدند آنها وارسي

 :گفت سپیده

 ...نشد بارم اين...كل عقل بیا -

 ...ديگه میخوابن روحام...خوب خوابه شايد ای؟ عصباني اينقدر چرا حاال -

 :گفت و انداخت باال را ابروهايش از يکي سپیده...دوخت سپیده به را عصبانیش نگاه نوا

 خوابن؟ نمي -

 ببینم؟ رو كي بايد باشي جو كردن عوض مسئول تو نخوام من...سپیده -

 حرف خودش با كه انگار حال همان در و كرد لمس را اش چانه انگشت با نوا، به توجه بي سپیده

 :گفت میزد

 ...ببین -

 ...كنه خالص تو بازيای مسخره دست از و من فقط...قبول باشه كي هر..بگو..رو كي -

 هب نگاهي...آمد برق كه بگويد چیزی خواست و زد بشکني...بود چانه بر كه دست همان با سپیده

 :گفت پیروزی با بعد و كرد سقف از آويزان روشن های المپ

 جرهپن از رو عکسا اون داشتم وقتي من.. ببین و من...ببیني خواد نمي رو كي هیچ...آوردما و برق -

 بودی؟ كجا گرفتم مي
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 چیه؟ منظورت -

 تاقا كجای دقیقا تو...گرفتم مي عکس داشتم پنجره سمت رفتم برداشتم دوربینو من وقتي -

 بودی؟

 ...بودم نشسته تختم روی...من -

 مدت؟ تمام -

 مي ارك چي داری ببینم كه وايسادم كنارت اومدم گرفتي عکس تا دو يکي اينکه بعد...نه...خوب -

 گیری مي عکس چي از...كني

 مي عکس ازش داشتم من كه ای صحنه اون به داشتي تو...نوا گرفتي نمي عکس تو...همینه -

 ...كردی مي نگاه گرفتم

 چي؟ كه -

 ...نه يا ده مي جواب دونم نمي...كنیم رو كار همین بايد االنم...كه اين كه -

 :گفت طنز حالت با و داد تغییر كمي را صدايش لحن سپیده

 ...نشي اخالق گند نداد جواب اگر بعد كه گم مي بداخالقتون ماه روی گل محض اينو -

 :داد ادامه جدی خیلي دوباره بعد و

 عین...بکنیم كارو همین دقیقا االن بايد هم تو و من..كنن مي بازسازی رو صحنه...فیلما تو ديدی -

 ...بريم پاشو...كنیم بازسازی رو صحنه همون

 ...برخواست حرف ای كلمه بدون بعد و انداخت سپیده به نگاهي نوا

 گرفت يم عکس سپیده بار اين منتها..گرفتند عکس باز و...برگشتند نوا مادربزرگ خانه به باز آنها

 مامت كه كارشان.....كرد مي نگاه گرفت مي عکس آن از سپیده آنچه به و بود ايستاده او كنار نوا و

 ظاهر روبرويشان پوش سپید شبحي در كردن باز با كه شوند خارج اتاق از خواستند...شد

 ...كشیدند جیغ ترس با دو هر بار اين...شد

 لمث مدام...دارم نظرتون زير ساعته چند كنید؟ مي كار چي تا دو شما هست معلوم هیچ چتونه؟ -

 چي؟ كه گردين مي بر و بیرون میرين دزدا
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 :گفت و كرد تازه نفسي سپیده

 ...برگشتیم و آتلیه رفتیم بار دو يکي ما...هیچي...شمس خانم ترسوندين رو ما كه شما -

 گرفتن؟ ازتون و روز...شب وقت اين -

 هك بارم چند...نمیام بر پسش از تنهايي... منم..داديم مي تحويل...بايد كه مهمیه كار يه خوب -

 ...بود رفته يادمون كه ببريم وسیله تا چند يه خواستیم برگشتیم

 :گفت و انداخت گفت نمي هیچ و بود ايستاده ساكت كه نوا به ای اشاره مادربزرگ

 باز؟ رفتین مي داشتین االنم خوب...چرا ديگه تو...نداره خوشي روز و حال روزا اين خانم اين -

 :كه داد جواب نوا بار اين و

 ...شما اجازه با بله -

 ...صبح فردا...نیست كار در ای اجازه...نخیر -

 ...شمس خانم مهمه آخه ولي -

 ...گفتم كه همین -

 :داد ادامه خاص لحني با و

 با شجواب...من پیش بفرستینش كرد خسارت ادعای اگر میدين انجام كار براش دارين كه اونیم -

 از و نم زدن دور فکر پس...كنه قفل رو حیاط در گفتم سلیمان به...بخوابید بفرمايید هم حاال...من

 ...كنید بیرون سرتون

 :كه غريد لب زير رفت مي خودش اتاق طرف به حالیکه در و

 ...شب وقت اين كنم زابراه تا دو شما خاطر به پیرمردم اون شدم مجبور -

 به رامآ...كرد مي نگاه رفت، مي اتاقش به آنها به پشت كه نوا مادربزرگ به هنوز حالیکه در سپیده

 :گفت و زد نوا بازوی

 مقابلش در كشي نمي نفس...جبروتشم اين عاشق....نکردا باور -

 ...كشي مي خیلي تو كه نه -
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 ...زارم مي احترامشو من -

 :داد ادامه نوا به رو و برگشت و

 خواهر مهمونتیم امشب -

 دز سپیده به تعارفي دست با و كرد جور و جمع را خودش كمي بود ايستاده چهارچوب درون كه نوا

 :گفت و

 زني؟ نمي زنگ خونه به -

 :داد جواب آرام ای خنده با رفت مي اتاق درون به كه سپیده

 ...مونم مي پیشت گفتم بیام خواستم مي -

 انگار بودی كرده چیو همه فکر تو... خوبه -

 ...فکريم به همیشه ما -

 دقیقه چند از بعد...نشست كنارش هم نوا...شد دوربین وارسي مشغول و نشست تخت روی و

 :گفت سپیده سکوت

 اينجا داشتي خونه تاريک يه كاش...شیم مي زنده و میريم مي صبح تا...شد حیف -

 قرار اگر ولي...نبودم فکرش به خودمم البته...مادربزرگ با كنم مطرحش نکردم وقت كه هنوز -

 كنم درست يکي بايد شم موندگار اينجا باشه

 بموني؟ اينجا همیشه بايد ديگه يعني -

 مادربزرگه خواسته -

 ترس آدم...نمیاد خوشم بزرگي اين به های خونه از من راستش...جورتره و جمع خودتون خونه -

 ...كني زندگي اونجا خوای مي بگو...داره مي ورش

 نبالد حالیکه در و رفت ديواری كمد طرف به...شد بلند تخت روی از...زد سپیده شانه به دستي نوا

 :گفت گشت مي آن درون چیزی

 زمین؟ يا خوابي مي تخت رو....گفتي خودت...ديگه جبروت -
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 :گفت و كشید دراز تخت روی سريع سپیده

 پرسیدی مي نبايد و سوال اين اصال...بخوابه زمین رو مهمونت بده احتمال درصد يک -

 نآ روی خودش و كرد پهن زمین روی بود كشیده بیرون كمد از كه را بساطي و داد تکان سری نوا

 ...كشید دراز

 ار دوربین درون های عکس ای دقیقه چند سپیده....نشد بدل و رد سپیده و او بین حرفي ديگر    

 ديدگانش همچنان نوا اما...كشید خودش روی را پتو و نمود خاموش را آن بعد....كرد رو و زير

 درون آنچه واقع به آيا دارد؟ حقیقت گويد مي سپیده آنچه آيا كرد فکر خود با....بود سقف به دوخته

 د؟فرست مي برايش نشانه يا رمز يک عنوان به پدرش را بندد مي نقش چاپشان از پس ها عکس

 ...است گرفته قرار كنارش چیزی كرد احساس كه بود سرگرم خودش افکار در

 بره نمي خوابم باال اون من -

 ترسیدی؟ -

 نوا؟...نیست بشو قطع اصال بارون اين امشب....سرده چقدرم...اوهوم -

 ...بله -

 چي؟ تو...كردم مي حس عجیبي سرمای يه گرفتن عکس موقع -

 ....آره -

 عکس چند و رفت پنجره سمت به و گرفت دست در را دوربین و شد بلند جايش سر از سپیده

 :پرسید بود شده خیره او به تعجب با كه نوا...گرفت ديگر

 دوباره؟ چرا -

 ...آخه زده سرم به فکری يه -

 چي؟ -

 :گفت و برگشت جايش سر به باز سپیده

 مربوطه سرما همین به چي همه...نباشه مطرح تو كردن نگاه اصال شايد گم مي -
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 :گفت خاص حالتي با و شد نزديکتر نوا به كمي...پیچید خودش دور را پتو و

 عمو روح كنم مي فکر....میشه سرد اونجا باشه بسته فضای يه توی روح وقتي خوندم جايي يه -

 نه؟...ترسناكه خیلي...براست و دور همین

 :گفت آرام و انداخت اتاق دور تا دور به نگاهي نوا

 ...راحت خیالت...نداره كاری هیچ تو با من بابای روح -

 خواد؟ مي ازت چي بابات كني مي فکر تو...ترسناكه...ديگه روحه روح -

 نهممک چي اينکه به برسه چه...دارم شک بزنه حرف من با خواد مي بابام كه اين تو هنوز كال من -

 ...بخواد ازم

 ...فهمیم مي فردا كه اينو خوب -

 بشه عملیاتي تو پیشنهاد اگه البته -

 روی تا دبو آورده پايین به تخت روی از خود با كه را پتويي و كرد نوا به را پشتش...زد غلتي سپیده

 :گفت و كشید باال سرش

 ...زني مي حرف خیلي...بخواب بگیر -

 :گفت كلفت صدايي با و زد كنار سپیده سر روی از محکم را پتو...شد خیز نیم نوا

 سروقتتا بیاد گم مي بابام به بیاری در بازی پررو.....ها ها ها يو -

 ...بیمزه كنار برو -

 :داد ادامه و داد هل آرامي به را نوا و

 عنقي از اومدی در...خونه مي خروس كبکت چیه -

 هب بخواد بابام ها قصه تو مثل ممکنه اينکه فکر از...سپیده خوبه عجیبي جورای يه حالم...آره -

 ي؟كن درک توني مي...كرد توصیفش نمیشه اصال...كه دارم حسي يه بزنه حرف باهام ای واسطه
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 رازد قسمت آن در سپیده كه راستش سمت به نگاهي نیم بود نگرفته دوستش از جوابي كه نوا

 و كشید باالتر كمي را او پتوی...زد لبخندی....است رفته خواب به او ديد و انداخت بود كشیده

 .... بست را چشمانش هم خودش

 هب...همچنین....كنم مي خواهش...هستم شما خبر منتظر من پس...ممنون هم خیلي....عمو بله -

 ديدار امید

 كتحر با سپیده...كرد نگاه بود زده زل او به كه سپیده به و گذاشت میز روی را تلفن گوشي نوا

 :گفت و زد لبخندی نوا...پرسید را جريان ابرو و چشم

 ...بده خبر بهم قراره حاال -

 كي؟ نگفت -

 مجد آقای...كنه صحبت مجله مدير با اينکه محض به گفت -

 ديديش؟ -

 ...نه -

 راستي؟ رفتي بابات كار محل االن تا اصال تو -

 ...نه -

 چرا؟....اوا -

 ...رفتم مي بايد چي برا خوب -

 كنجکاوی محض -

 میرم االن -

 ...بدن رات اگه -

 ...حله كنه سفارش اون....بلده كارشو عمو -

 ...كرد مي رو ما سفارش بود هم يکي كاش -
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 بود تهگرف اتاق در سرما آن احساس از بعد البته و قبل شب از سپیده كه عکسي چند به نگاهي نوا

 ود با...بودند چیده هم كنار ترتیب به را آنها....انداخت داشتند قرار كارش محل در میز روی االن و

 ...خورد مي چشم به جمله دو حاال و...قبلي عکس

 من اتاق.. مجله بیا دخترم

 :گفت سپیده به رو و كرد ها عکس به ای اشاره نوا

 من؟ از خواد مي چي يعني بابا -

 بفهمي تا اتاقش توی...مجله بری بايد -

 سپیده؟...آره -

 ...بله -

 كنه؟ مي باور رو چیزا اين كسي كني مي فکر تو -

 كنن باور كه هستن هم ای ديگه كسای...كرديم باور تو و من اگه...مسلما -

 :گفت كرد مي جمع را ها عکس حالیکه در و شد بلند میز پشت از نوا

 ...خودتا واسه هستي ای شمسي كارآگاه تو -

 :گفت و كرد نازک چشمي پشت سپیده

 میگه بهم كه پرستش به رحمت صد باز شمسي؟ كارآگاه چرا حاال..مشهور و مهم آدم همه اين -

 مارپل خانم

 :گفت و كرد ای خنده نوا

 میان بهت...عجوزن دوشون هر -

 ...نداشتم من كه دوست از باشه داشته شانس بايد آدم...واه واه...شده زبونم بلبل چه..بابا نه -

 :داد ادامه لبخند با و

 من اب دوستي افتخاريه...نمیشم دوست هركسي با كه من...شانسین خوش خوب دوتا شما ولي -

 شده نصیبتون كه
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 يم سپیده، داشتن به بود شاد دلش...خنديد هم نوا..خنديد خودش شوخي اين به قاه قاه خودش و

 روزها اين هم چقدر و...دادن روحیه و جو تغییر خودش قول به برای شده آفريده او كه دانست

 ...گذاشت كیفش درون را ها عکس و بوسید را سپیده گونه....دانست مي روحیه مستحق را خودش

 بود نسا...داد ورود اجازه و چرخاند اتاقش درب سمت به را سرش نوا...رسید گوشش به در صدای

 اتاقش وارد پخته خودش را آنها بود مطمئن نوا كه كلوچه ظرف يک و شیر لیوان يک با كه

 سرگرمش بود افتاده اتفاق برايش آنچه يادآوری بوده، ور غوطه افکارش در چقدر نفهمید...شد

 :پرسید و كرد تشکر نسا از....انگار بود كرده

 هستن؟ پايین مادربزرگ -

 ...زنن مي حرف سمیعي دكتر با دارن...خانم نوا بله -

 پیچه مي نسخه من برای داره حتما...بازنشسته دكتر اون باز -

 ...شنیدم خانم دهن از رو شما اسم باری چند يه اما...ندادم گوش كه من...بگم چي واهلل -

 گفتن؟ مي چي -

 ندادم گوش گفتم كه من...خانم نوا وا -

 بشین...بگو شنیدن خودشون گوشات كه همونجا تا حاال -

 او مانچش در خیره نوا و...نشست صندلي روی ترديد كمي با نسا...كرد اشاره صندلي به دست با و

 :گفت

 خوب؟ -

 خانم؟ بگم چي...خوب -

 ...ديگه گفت مي چي بگو -

 ..هیچي -

 هیچي؟ -

 زنید مي حرف خودتون با دارين روزيه چند يه شما كه گفتن مي داشتن...نه كه هیچي -
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 :گفت و كرد ای خنده نوا

 چي؟ ديگه -

 خوشحال...زد لبخندی بعد...بود نديده را نوا ی خنده وقت چند اين در...كرد تعجب كمي اول نسا

 قورت را دهانش آب باشد، افتاده چیزی ياد كه انگار بعد ای ثانیه و ديد مي خندان را او كه بود

 :گفت و شد بلند صندلي روی از سريع...داد

 برم؟ من...شنیدم جا همین تا... ديگه بپرسین خودتون برين خوب -

 برو باشه -

 ...شد ای شماره گرفتن مشغول و برداشت را تلفن گوشي نوا...نسا رفتن با

 كجايي؟ سپیده سالم -

 كوه...سالم -

 كي؟ با كوه؟ -

 ...بابا با -

 اينجا؟ بیای میتوني برگشتني -

 بشه؟ چي كه -

 ...كرده شک مادربزرگ -

 چي؟ به -

 من به -

 آخه؟ چرا -

 مي رفح خودم با من گفته مي سمیعي دكتر به داشته اينکه مثل گفت مي نسا ولي...دونم نمي -

 ...زنم

 زني؟ مي حرف خودت با حاال -

 ...كنم مي ضبط صدامو...نه كه معلومه -
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 كنه؟ كار چي قراره من اومدن دقیقا االن خوب -

 كنیم درستش جوری يه بیا خوب -

 شدی؟ مادربزرگت برداشت نوع نگران حاال تا كي از تو...نوا خیال بي -

 ...اومده پیش جريانات اين وقتي از -

 ...میشه چي ببینم حاال -

 ...بیای بايد...نداريم میشه چي ببینم -

 ...خوام مي هم خوشمزه چیز يه...میاما ناهار واسه بیام من -

 ...گم مي نسا به...خوب خیله اينجا؟ بیاری میخوای شکمتو تو باز -

 میام حتما..جون آخ -

 .... كرد قطع خداحافظي بي عادت طبق و

 شگردهای همان با و رساند نوا منزل به ناهار برای را خودش بود گفته كه همانطور سپیده

 خانم...آورد در صدايش ضبط دستگاه در را نوا روزه چند اين زدنهای حرف ته و سر همیشگیش

 :تگف سپیده به رو نوا...شد خلوت سالن و رفت اتاقش به ناهار از بعد كوتاه چرت برای كه شمس

 ترسي؟ نمي خدا از...آخه كني مي هم سر میاری كجا از دونگ و دروغ همه اين تو -

 ...كنم درستش بیام گفتي خودت...كن خوبي و بیا -

 نمايش يه كجا از ماه آخر تا من حاال...كه كردی كور چشاشم زدی...كن درست ابروشو گفتم -

 ...بازيگرش بشم كه كنم پیدا

 زدنات؟ حرف مالي ماست برای داشتي سراغ بهتری فکر بعدم...ماه آخر تا كو حاال..اوه -

 ...دونم مي چه -

 ...خبر چه مجله از راستي دوني؟ مي چي تو...هیچي -

 اتفاقي يه قراره باشم كه اونجا كردم مي فکر...كردم تلف وقتمو فقط الکي روزه چند...هیچي -

 ...داره كار چي من با بابا بفهمم من كه بیفته چیزی
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 گه؟ مي مادربزرگت كه چیه اتاقت پنجره به پاشیدن آب قضیه اين حاال -

 :گفت و كرد ای خنده نوا

 همب چیزی شايد ببینم...بگیرم عکس..كنم خیس رو پنجره كم يه زد سرم به پیش روز چند -

 ...بگه

 :گفت و كشید نوا سر به دستي سپیده

 كردی تعطیل رسما...داره حق بیچارت مادربزرگ -

 ...بزنه حرف خواد نمي انگار ديگه جور ها قطره اون با جز بابا خوب -

 ديدی؟ چیزيم حاال -

 ...نه -

 یاب كن مرتب رو اونجا تاريکخونه رفتي تنهايي اگر بعد به اين از ولي...نبودم من چون معلومه -

 ...بیرون

 ...نريختم هم به چیزيو من -

 بفهمم و اين...داره قبول و من عکاسي بابات نظرم به....ببخشید ديدم، اشتباه من...حتما آره -

 نه؟ يا رو چیزا اين كنم باور اصال دونم نمي...هه هه -

 ديدی چشم به خودت...نکرده تعريف برات كه كسي....نکني باور چرا -

 اقشات تو هم حتما و...دفتر تو برم من خواسته مي واقعا بابا اگه...ندارم اعتماد چشمامم به ديگه -

 نصیبم روز چند اين تو كه چیزی تنها...بده من به سرنخ يه كه نشده چیزی هیچ االن تا چرا

 ریتاثی هیچ شدم نمي آشنا اگرم كه آدم مشت يه با آشنايي و خودمه كارای از افتادن عقب...شده

 ...نمیشد ايجاد زندگیم اصلي روند توی

 میدوني؟ كجا از تو -

 تیپ و رفتار اون با مجد خود يا مجد آقای منشي متولي خانم مثال دوني؟ مي كجا از چي يعني -

 زارن؟ مي من زندگي توی تاثیری چه آبدارچي تیمور يا دادش قورت عصا
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 :گفت و كرد ای خنده سپیده

 داری؟ قبول...میشه چیشون يه همه دفتر اون تو خودمونیما گم مي -

 خود بعد....نداره اعتماد كس هیچ به اول خودش قول به اون...تیمور آقا جز به همه...اوهوم -

 ده مي نشون واقعیشو

 میاد بداخالق خیلي نظرم به ديدمش كه من ولي....روانشناسانه چه...اوه -

 اشتباه فهمیدم بعد ولي...كردم فکرو همین ديدمش من كه اولم روز...ديديش بار يه تو -

 ....نديدم بدی ازش مدت اين تو كه من...مهربونه و دلسوز خیلیم...كردم

 ديدی؟ بقیه از مگه -

 ...فهمیدشون نمیشه خیلي...خودشونه الک تو سرشون اونا...نه -

 رو؟ داريوش آقای اين حتي -

 ....نیست خبرنگاری كدوم البته كه....فضوله خورده يه اون -

 :گفت و كرد آرامي ی خنده سپیده

 و آروم...داشتن تموم نیمه كار يه مثال چون بعد میرن مي كه آدمايي اين...فیلما اين تو ديدی -

 كه دفتر اون بری تو خواسته عمو شايد...كنه؟ تموم كارشونو كه گرده مي بر روحشون...ندارن قرار

 ...كنه باز و دفتر پسرای پیر اين از يکي بخت

 ...شد بلندتر اش خنده و

 :گفت و زد او بازوی به محکم نوا

 داری؟ چي راهکار....مسخره -

 :گفت داد مي ماساژ را دستش و خنديد مي هنوز كه سپیده

 مورد؟ چه در -

 نیست خبری بابا از چرا كه اين -

 میاد؟ بارون مگه خوب -
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 بارون؟ -

 ها قطره...میزنه حرف بابات كه بارونه تو فقط گه مي من پلیسي شم..بله -

 :گفت بعد و كرد فکر كمي..انداخت سپیده به نگاهي نوا

 آسمون تو ابرم لکه يه... بارونه همیشه اينجا كه سال وقت اين اونم...نیست خبری كه فعال -

 ها منه شانس...نیست

 :گفت و سپرد سپیده دست به و برداشت را تلفن گوشي و

 ...پلیسه خانم بیا -

 :پرسید تعجب با سپیده

 كنم؟ كارش چي -

 شهرام بزن زنگ -

 ...عمرا شهرام؟ -

 بزن زنگ...بره نمي كار به و سخیف لغات اين فرهنگ با تحصیلکرده خانم يه...مادربزرگ قول به -

 بگم؟ چي بزنم زنگ -

 بیاد؟ بارون هست قرار روزه چند اين تو ببین بپرس -

 ما دنمیا كه يواشکي بیاد بارون خوب دوما...گفتم چیزی يه من كه اوال...نوا میشه چیزيت يه تو

 ...كنه مي فکر هزار خودش با يزنم؟ زنگ اين به برم حتما بايد من...نفهمیم

 نداری؟ دوسش راستي راستي تو -

 موردش در خواست مي بابا...بود همین امروزم كوه قضیه اصال...خوره نمي من به هیچیش...نه -

 ...بزنیم حرف

 خوب؟ -

 اين پرسه نمي خودم از چرا دونم نمي...نه بگه بهش هزارم بار برای گفتم...خوب كه خوب -

 ...كنه مي واسطه رو بابا همش..پسره
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 ..نیستا بدی پسر...حیاست و حجب با كه بس -

 ...شناسمش نمي هنوز خالمه پسر كه من شناختیش؟ ديديش بار دو -

 زد هوا رو بايد بابام قول به و خوب پسر...گفتن ما از حاال -

 رو؟ داريوش آقا اين مثال...بزن بلدی تو -

 ...خنديد و

 ...سپیده نشو مسخره -

 كارت محل اومدم كه بار سه دو همون...چلفتیه پا دست خیلي آخه -

 :داد ادامه و كشید عمد از و غلیظ خیلي را كار محل كلمه

 ...برات زنه مي دو دو چشاش...بود كافي -

 چلفتیه؟ پا و دست زنه مي دو دو من برا چشاش چون -

 عشقه خاطر به كه اون...نه -

 ...سپیده نیار در حرف -

 نم يه با...وای وای كه مديرتونم اون....آشناست من برا قیافش اينقدر چرا دونم نمي...چیه حرف -

 دماغه گند چقدر...بخوريش نمیشه عسلم

 يگهد تا سه دو و تیمور آقا و متولي خانم هنوز...نکشیا خجالت...نداری ای ديگه كارشناسي نظر -

 ...موندن

 ديدی...كرده گیر مجد آقای اين پیش گلوش نظرم به منشیتون خانم...نگو ديگه كه رو اونا -

 دنكر مجبورش انگار...نوبره كه سرايدارتونم اين...كنه مي نگاش قلمبیده ور چشای با چطوری

 هك بهش ببره دست نداره جرات آدم...جلوت زاره مي تخم و اخم كلي با رو چايي يه...كنه كار اونجا

 هم هبقی....روحه قبض ی آماده الموت ملک مثل...فاتحه توشو باشه ريخته چیزی موشي مرگ نکنه

 ...كه

 كرد قطع را او حرف و نیاورد خودش روی به اما بود گرفته اش خنده سپیده حرفهای از چند هر نوا

 :گفت و
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 داری؟ كار چي من همکارای به اصال تو...ديگه بسه....خوب خیله -

 ...رفتي روزه چند همش خوبه حاال...همکار...اوهو -

 :گفت و زد چشمکي نوا

 بود چي كرد معرفي دوستت كه هم پسره اون نه؟ شهرام چرا...كنیا مي عوض بحثو خوب -

 اسمش؟

 :گفت آرام و ورچید را لبش سپیده

 نويد -

 ...دستمونا رو موني مي واقعا؟ تو چته...نه گفتي اونم به...نويد..آره -

 :گفت خنده با و نشاند خود كنار را او و كشید را نوا دست سپیده

 پسر يه...ماجراجوام من...بعدم...نموني كسي دست رو كن كاری يه بلدی تو...چه تو به اوال -

 همش هك شهرام اين مثال يا انتشاراتش تو چپیده كرده ول و بشه دكتر بوده قرار مثال كه نشرياتي

 و من غولوطه غلط تاش نه بینیش پیش تا ده هر از و كنه مي رصد رو ابرا و آسمونه به نگاهش

 ...كه نمیکنن ارضا

 هخند با و حال همان در...كند كنترل را هايش خنده خواست نمي و توانست نمي ديگر حاال كه نوا

 :داد جواب

 ...نکنه ها؟..تو چیه فازت كال ببینم ارضا؟ -

 :گفتند هم با و پراند جا از را دو هر برق، و رعد بلند صدای ناگهان كه

 نه -

 رب قطرات باز و...باريد مي باران...رفتند باال ها پله از دوان دوان دو هر و كشید را سپیده دست نوا

 هپنجر سمت به اما...برداشت را نوا دوربین بالفاصله سپیده...بودند شده جمع شیشه پشت

 :گفت و كرد او به نگاهي نوا...نرفت

 گیری؟ نمي عکس چرا -

 ...نشده سرد بیني نمي -
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 ادد قورت را دهانش آب...كرد احساس بدنش در لرزشي كه بود نرسیده اتمام به سپیده حرف هنوز

 :گفت نوا به رو و

 ...سرمه پشت خدا به -

 ...من به بده -

 ار سرما هايش گونه روی بر نوا حاال...كرد عکاسي به شروع و گرفت سپیده دست از را دوربین و

 مين ديگر...باشد گذاشته لپش روی را اش زده يخ انگشتان كسي اينکه مثل...كرد مي احساس

 هب حركت تکراری قضیه همان باز و...ندارد ترس...كرده باور را حضورش آنکه دانست مي...ترسید

 دو در كلمه سه...كلمه سه دقیقا بار اين...ديدنشان و ها عکس كردن چاپ و آتلیه سمت

 ...خواندن به كرد شروع و چید هم كنار گرفتن ترتیب به را ها عکس سپیده...عکس

 ...زيرمیز.... اتاق

 عکس يه تو كلمه دو...كرده رفت پیش عمو -

 :داد ادامه نوا جدی نگاه به توجه بي و

 خبره؟ چه بگه دفعه يه نمیشه همین؟؟ همش..گرفتیم عکس همه اين -

 :پرسید نوا به رو و

 بکني؟ خوای مي كار چي -

 مجله میرم -

 االن؟ -

 میای؟...كلید دنبال...آره -

 تو؟ بريم میخوايم جوری چه ببینم وايسا دارم؟ ايم چاره -

 :گفت و گرفت سپیده چشمان روبروی را كلیدی دسته لبخند با نوا

 هشب فردا كه داشتم برش منم...گذاشت جا دفتر توی كلیداشو معروف الموت ملک همین ديروز -

 بدم
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 ...گن مي اين به...بیفته اتفاق بايد خودش چیزا سری يه داری قبول -

 :گفت اعتراض با و داد هل جلو سمت به را او نوا

 بجنب...شنوم مي راه توی و نطقت -

 به را خود و رفتند باال ها پله از آرام آرام دو هر...بودند مجله ساختمان درب جلوی بعد ساعت نیم

 هم دوم كلید...نکرد باز را درب كه كرد امتحان را ها كلید از يکي نوا...رساندند اصلي درب

 لیدهاك دسته و سپرد مي نوا دست به را موبايلش كه حالیکه در و داد تکان سری سپیده...همینطور

 :گفت گرفت مي او دست از را

 ...ببینم در قفل داخل بنداز نورو -

 ...نور اينم بیا...بلدتری تو آره -

 ...كجاست مخصوص ننوشته كلید هر روی كه است شمره آقا اين تقصیر همش اصال -

 ...خنديد و

 ...مزه بي -

 ميك..گرفت موبايلش نور سمت به را كلیدها از يکي...قفل وارسي از بعد و نکرد توجهي سپیده

 :گفت صبرانه بي نوا...رفت بعدی كلید سمت به بعد و كرد نگاه را هايش دندانه

 ديگه قفل تو بنداز...نکني امتحانشون يکي يکي میشه...مارپل خانم -

 خوره مي اين...يافتم...ايناهاش....آها مارپل؟ خانم يا خانم شمسي بالخره حاال -

 با و ردك باز را در و گرفت را دستگیره...ايستاد سپیده....شد باز قفل و انداخت قفل درون را كلید و

 ادد هل داخل به را سپیده و داد تکان سری فقط...نگفت هیچ نوا...كرد دعوت درون به را نوا دستش

 وارد....رفتند پدرش سابق اتاق همان يا نوا اتاق سمت به راست يک....شد داخل خودش بعد و

 شغولم آمد مي بیرون هايشان موبايل از كه ضعیفي نور با دو هر...رفتند میز سمت به و شدند اتاق

 ...شدند میز وارسي

 :گفت آرام كشید مي دست میز زير به داشت كه سپیده

 ...اينجاست چیزی يه...نوا -
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 چي؟ -

 ...چیه ببینم...بنداز نور بیا -

 رفتگ قرار كنارش هم نوا...ايستاد دستش در چیزی با ای ثانیه از بعد و برد میز زير به را سرش و

 ...كلید يک....دوخت چشم بود سپیده دست در آنچه به و

 حاال؟ كجاست كلید -

 مي مر ديگه جاهای بعد...كنیم شروع بابا اتاق از اول بیا...بگرديم بايد...برا و دور همین جايي يه -

 ...ريم

 ...كنیم روشن رو چراغا شد مي كاش ولي...باشه -

 ...نمیشه كه دوني مي -

 تنددانس نمي هم خودشان انگار اما...شدند گشتن مشغول و نشد بدل و رد بینشان حرفي ديگر و

 :فتگ كالفگي با و انداخت نوا صورت روی را موبايلش نور سپیده...بگردند چیزی چه دنبال بايد

 بگرديم؟ چي دنبال بايد ببینیم بايد اول كني نمي فکر -

 :گفت گذاشت مي جايش سر بود داشته بر قفسه از كه را كتابي چند داشت كه نوا

 ...ای صندوقچه...صندوقي گاو -

 بخیر شبتون...خانما سالم...مخفي اتاق يه شايدم -

 در یا سايه...برگشتند بود رسیده گوششان به كه ای مردانه صدای طرف به شوكه سپیده و نوا

 گرفته محکم را نوا بازوی كه سپیده...شد روشن اتاق چراغ بعد و داشت قرار در چهارچوب

 ...شد خیره روبرو به بعد و زد هم به را هايش پلک بار چند...بود

 داريوش به دوباره سپس و نوا به سپیده...بود ايستاده در چهارچوب در سینه به دست داريوش

 كلیدی دسته به اشاره با و آمد جلوتر كمي داريوش...بودند شده خیره هم به دو هر...دوخت چشم

 :گفت بود دستانش در كه

 كه نیست خودتون مال چند هر...ذاشتم نمي جا رو كلید جايي به ورود موقع بودم شما جای -

 ...بسوزه دلتون
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 دامها داريوش...بکشد خفیفي جیغ او شد باعث كه گرفت سپیده بازوی از نیشگوني حرص با نوا

 :داد

 نستمدو مي اگر...رو تیمور آقا اين بکنه اساسي توبیخ يه بگم مجد آقای به فردا گفتم خودم با -

 كردم نمي زياد گناهمو بار انقدر بوده شما دست

 :گفت و كرد كنترل را خودش بود طور هر.. بود گرفته اش خنده وضعیت آن در كه سپیده

 ...كردی پیداش كه حاال خوب -

 ...شدن ساختمون وارد دزدكي البته و شب كه خانم تا دو همراه به...بله -

 از من كلیدارم...دارم ورش اومدم...اومد يادم...گذاشتم جا چیزيو من...محترم آقای نبود دزدكي -

 ورش و بیام گفتم دارم نیاز ام وسیله به ديدم وقتي ولي...بودن گذاشته جا... بودم نداشته ور عمد

 ...هستم خودم اتاق تو كه بینید مي..دارم

 ...باشم شنیده حرفاتونو تمام من كه وقتي نه اما...ايه منطقه دلیل خوب -

 ...زشتي كار چه بودی؟ وايساده گوش فال شما -

 :گفت لبخند با و سپیده به رو داريوش

 چیه؟ جريان...باشه خواسته میخوام بعد به اينجا از البته...بود ناخواسته كه اون -

 :گفت رفت مي اتاق در سمت به حالیکه در و فشرد هم به را هايش دندان نوا

 ...نیست ای ديگه جريان هیچ...گفتم كه هموني -

 :شنید را او صدای كه گذشت داريوش كنار از و

 ديگه؟ گید مي براش داليلو همین هم بزنم زنگ مجد آقای به اگر پس...خوب خیله -

 ...هستیا آدمي عجب...بگي میخوای چرا ديگه اون به...بابا ای -

 ...نمیاد يادم اسمتونو....خانم...دقیقا -

 سپیده -
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 بشینیم متشخص آدم تا سه مثل بیاين پس...آدم...كرديد اشاره خوبي نکته به...خانم سپیده...بله -

 ...بزنیم حرف

 چي؟ بزنیم حرف شما با نخوايم ما اگر و -

 :گفت جواب در و برگشت نوا سمت به داريوش

 چي؟ كنم كمکتون بتونم من اگر و -

 خواستیم؟ كمک ما -

 ...نه هنوز -

 ...بگید خوايد مي كي هر به هم شما...سپیده بريم بیا...خوايم نمي بعدم به اين از -

 باشن؟ كشته اونو و باشه نبوده تصادف شما پدر مرگ ممکنه بگم اگه حتي -

 نمي باور شنید مي را آنچه...رفت مي سیاهي چشمانش جلوی...زد خشکش لحظه يک نوا

 صندلي روی كرد كمکش و رفت سمتش به سرعت به سپیده...داد تکیه ديوار به را خودش...كرد

 كرده كاری چه اش ناگهاني خبر اين با بود فهمیده تازه انگار كه هم داريوش...بنشیند

 نوا سمت به را آن و برگشت قند آب لیوان يک با بعد لحظاتي و شد خارج اتاق از سريع...است

 :گفت و گرفت دستش از را قند آب حرص با سپیده..گرفت

 ...دشمنیت نه معلومه محبتت نه -

 وگرنه...پريد دهنم از دفعه يه...نداشتم بدی قصد من خدا به -

 :گفت بغض با و كرد قطع را او حرف نوا

 كشتن؟ بابامو واقعا يعني -

 ...يعني...من...خوب -

 ...نیست خوش حالش كه بیني مي..درست بزني حرف نکني من من میشه -

 ...نیستم مطمئن خیلي هنوز دارم شک جورايي يه منم خوب...چشم بله -

 چیه؟ خاطر برای شکتون -
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 گم مي براتون من بعد...بیاد جا حالتون بخوريد قند آب اين از كم يه اول شما -

 داريوش به را منتظرش چشمان بعد و نوشید ای جرعه نوا....سپرد نوا دست به را قند آب سپیده

 :گفت و زد لبخندی داريوش...دوخت

 فقط...چیه دونستم نمي من كه بود چیزی يه درگیر...بود شده عجیب رفتارش اواخر اين پدرتون، -

 ...بود كرده پريشونش خیلي كه دونم مي

 بوده؟ عمدی من دوست بابای تصادف اينکه برای باشه دلیلي تونه مي اين خوب -

 در كسي بودن شده متوجه باری چند يه كه خودشون حرف اين به برگرديم اگر -

 قضیه؟ اين به كرد شک شه مي...بله...تعقیبشونه

 كي؟ -

 ...كردن مي صحبت قضیه اين به راجع مجد آقای با كه شنیدم...دونم نمي منم -

 :گفت طنز با سپیده

 ...شنويا مي ناخواسته خیلي اينکه مثل شما -

 :داد ادامه نوا به رو و گرفت سپیده از را نگاهش زد، محوی لبخند داريوش

 ...بپرسید مجد آقای از بريد تونید مي نداريد باور منو حرف -

 :گفت و كرد نگاه سپیده به مستاصل نوا

 تو خیلي روزا اين كه بودم شده متوجه منم ولي...زد نمي حرف كارش محیط از هیچوقت بابا -

 نه؟..همینه برای...عکسا...ها قطره اون بگه؟ من به همینو كه اومده يعني..بود خودش

 :گفت و كرد داريوش كنجکاو ی چهره به نگاهي سپیده...خورد را حرفش بقیه و

 ...فیلما تو عین شده...عجیبه چي همه -

 :گفت و كرد راست قامت...بود ايستاده خیز نیم صورت به نوا صندلي كنار كه داريوش

 خیالتون..گم نمي چیزی كسي به امشبم مورد در...بگید من به چیزی ندارم اصراری ديگه من -

 راحت
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 :گفت او تايید و سپیده به نگاهي با نوا كه شود خارج اتاق از آمد و

 ...بهتون گم مي من...بمونید نه -

 آنها بر مدت اين طي در را آنچه هر نوا...ايستاد آنها روبروی و برگشت لب بر لبخند داريوش

 :گفت و داد قورت را دهانش آب داريوش...كرد تعريف او برای بود گذشته

 ببینم؟ تونم مي داريد؟ رو عکسا اون...عجیبه -

 نشان داريوش به و آورد بیرون را ها عکس كیفش درون از سپیده و كرد نگاه سپیده به نوا

 :گفت عکسها ديدن از بعد داريوش...داد

 ...عجیبه واقعا -

 بزني؟ توني نمي مثمرثمرتر حرف يه...عجیبه دونیم مي خودمونم ما...آره -

 :گفت و زد نمکیني لبخند سپیده شوخي به باز داريوش

 ...مجده آقای دستای تو معما اين كلید -

 اون؟ چرا مجد؟ -

 هك نکنیم فراموش حال هر به...شده مي تعقیب چرا و بوده چي دنبال شما پدر دونه مي كه اونه -

 ...خبر با چیزی هر از مسلما و است مجله مدير

 :گفت سپیده

 شده؟ چي بگیم اونم به بايد يعني -

 ...نداره باور حرفارو اين...كنه مي قبول منطق اساس بر رو چیزی هر كه آدمیه كال اون -

 ديگه؟ منطقیم بي پس داريم باور ما چون حاال -

 :گفت و رفت سپیده به ای غره چشم نوا

 كلید اين كه مهمه اين فعال -

 :داد ادامه و كرد اشاره دستش در كلید به و

 كجاست؟ مال -
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 هست؟ اجازه -

 :گفت و انداخت آن به نگاهي و گرفت را كلید و برد دست داريوش

 ..انگار است صندوقچه يا صندوق گاو كلید -

 مخفیه اتاق يه مال نه -

 :گفت و كرد صداداری خنده داريوش...زد مي را حرف اين طعنه به كه بود سپیده

 بشه كه برسونه دستمون به رو مدركي و سند تونه مي...هست چي هر ولي...خوره مي اونم به -

 !!!مجد آقای به زد منطقي حرف باهاشون

 :داد ادامه و برگرداند پنجره سمت به را سرش برق و رعد صدای شنیدن با كه

 ...كجاست مال فهمید بشه شايد...میاد بارون داره باز

 ...شدند بلند صندلي روی از دو هر و انداختند نگاهي هم به هم سپیده و نوا

 ...ها همرامه دختركم من -

 :داد ادامه و كرد اشاره بود اش شانه روی آنچه به و

 ...دوربین -

 ...نمیشه اينجا...من اتاق..خونه بريم بايد ما...نه -

 بديد؟ اجازه اگه البته....منتظره پايین...میرسونیمتون غزال و من خوب -

 هم انو...انداخت باال را اش شانه و دوخت چشم كرد، مي نگاه او به تايیدش برای كه نوا به سپیده

 رد از همگي و گذاشت ای شیشه میز روی را دستش در لیوان نوا...كرد قبول را داريوش پیشنهاد

 :كه كرد نجوا نوا گوش در آرام سپیده ها پله راه در....شدند خارج

 كیه؟ غزال اين -

 نامزدشه؟ شايد دونم مي چه -

 میره؟ ضعف و غش تو برا اينجوری داره نامزد يعني -

 ...سپیده -
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 :داد ادامه نوا اعتراض به توجه بي سپیده و

 کف باال اين و بارون تو گذاشته رو بیچاره دختر ساعته يه...نداره اهمیت براشم خیلي معلومه -

 ...میزنه

 وشداري و گرفتند جای اتومبیل درون سريع...بود شده شديد هم باران گذاشتند خیابان به كه پا

 :پرسید تعجب با سپیده...بود خودش هوای و حال در نوا...كرد حركت

 كوش؟ گفتي مي كه خانم غزال اين پس -

 ...ديگه همینه -

 :داد ادامه و كشید دستي ماشینش داشبورد روی و

 ...ماشینم -

 :گفت حالت همان با و زد آمیزی تمسخر لبخند سپیده

 زاری؟ مي اسم چیزی هر رو -

 ...دارم دوسشون كه اونايي فقط -

 ...ماشینت و دوربینت مثل -

 ...آره -

 :گفت نوا گوش در آرام سپیده

 ...بهت گم مي تبريک رسما -

 :پرسید تعجب با بود نکرده توجه آنها مکالمه به اصال كه نوا

 ها؟ -

 شماهام عاقل كنم فکر وسط اين من...برس كارت به...هیچي -

 چیزی كرد احساس لحظه يک...شد باران تماشای مشغول و رساند پنجره شیشه به را خودش و

 شیشه به نگاهي و داد قورت را دهانش آب....بود شده سرد هوا....است انداخته اندامش به لرزه

 دهش خیره شیشه به او....چرخاند نوا سمت به را سرش بعد و انداخت داريوش ماشین خورده باران
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 شد وجهمت سپیده...بود رانندگي به حواسش كامال داريوش....كرد نگاه جلو به سپس سپیده....بود

 را موبايلش آرام... كرد مي حس را سرما هم او پس...كشید باال را كاپشنش يقه كمي او كه

 بود شده خیره آن به نوا كه ای پنجره از عکس يک و بست را دوربینش فلش و برداشت

 ندچ....بود رانندگي به حواسش تمام هنوز داريوش....كرد نگاه جلو به احتیاط با سپس....گرفت

 و بود شده خیره پنجره شیشه به مستقیم....نبود دنیا آن در كه انگار نوا....گرفت هم ديگر عکس

 ..گرفتند عکس و رفته نوا اتاق به بالفاصله...رسیدند كه خانه به....زد نمي هم پلک حتي

 :پرسید تعجب با نوا....شد تمام كارشان وقتي

 كردی؟ احساس سرما تو -

 :گفت و كرد عوض را بحث گذاشت، مي جلدش درون را دوربین كه همانطور سپیده

 بیني؟ نمي باباتو خواب تو ببینم -

 مگه؟ چطور...ديدم دوبار يکي -

 تعريف رو ماجرا پیاز تا سیر خواب همون تو بگو بهش خوابت به اومد اگه دفعه اين خواهشا -

 ايستادن ترس تحمل و عکس و بارون و تو اتاق قصه اين كه بس خورد هم به حالم خدا به...كنه

 هم عمو...كرديم تکرار رو عکسا چاپ و آتلیه تا خونه راه و عجیب سرمای اين كنارمو روح يه

 ...خدا رو تو بیني مي...ارتباطیم در هم ما ارتباطن در روح با همه...ما با گرفته شوخیش

 بريم؟ بیای بافتن ريسمون آسمون جای به شه مي -

 بیرون زد يخ مردم پسر...بريم آره -

 ...شدی دلسوزش كه بینم مي دوما...داره بخاری ماشینشم...ماشینشه تو مردم پسر كه اوال -

 ...زحمت تو افتاده كلي ما خاطر به كه بیني مي...نکنته درد دستت عوض -

 ...نیاد خواست مي...نکردن كه مجبورش -

 ...تازگیا شديا رحم بي خیلي -

 ...بريم بیا..سپیده وای -

 ...اومدم خوب خیله -
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 شآساي با توانستند مي و رفته اقوام از يکي خانه به مادربزرگ چون...بود راحت خیالشان شب آن

 داريوش....كردند نمي دخالت كسي كار در اصوال كه هم سلیمان و نسا...كنند آمد و رفت خانه در

 ها، عکس كردن چاپ از پس...شد آتلیه وارد آنها با هم خودش بار اين و رساند آتلیه به را آنها

 چهآن هر...بود نیامده وجود به ها عکس در تغییری هیچ....نبود پذير باور برايشان ديدند مي آنچه

 :گفت تعجب با سپیده...بود هم شده چاپ های عکس در داشت وجود دوربین در

 ...عجیبه -

 چي؟ -

 :گفت داريوش به رو و زد نوا بازوی به ای سقلمه سپیده

 توشون هیچي... عکسا ولي...كردم حس رو همیشگي مرموز سرمای اون من گرفتن عکس موقع -

 نیست

 ....بود شده خیره سپیده به مبهوت و مات نوا

 نیست؟ عکسا اين تو چیزی االن چرا پس -

 ...عجیبه خیلي...دونم نمي -

 كنیم؟ چاپشون ديگه بار يه خواين مي -

 آتلیه درون به ها عکس چاپ برای داريوش بار اين و...نگفت هیچ و انداخت باال ای شانه نوا

 و انداخت اش مچي ساعت به نگاهي داريوش...هیچ...بود قبال كه شد همان چاپ نتیجه و...رفت

 :گفت

 بريم؟...نیستیم كاسب امشب كه اين مثل...خوب خیله -

 زیچی داريوش قول به امشب نیست قرار دانستند مي چون و انداختند هم به نگاهي نوا و سپیده

 ...شدند خارج آتلیه از و تايید را او حرف شوند كاسب

 به را آنها داريوش.....دهد نشانش ديگر بار يک را كلید كه خواست نوا از داريوش مسیر طول در

 رد سمت به خداحافظي از بعد و شد خارج نفر اولین نوا ماشین، از شدن پیاده موقع...رساند منزل

 :گفت و كرد دراز داريوش جلوی را دستش اما سپیده....رفت خانه



                 
 

 

 انجمن كاربر كريمي آزاده | قطرات رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

45 

 

 لطفا كلید -

 كلید؟ كدوم -

 ...شماست دست...كرديم پیداش ما كه همون -

 نبود يادم اصال...بله اوه -

 بود من ياد ولي -

 ...رفت و گذاشت سپیده دست كف در را كلید داريوش

 بهش؟ میگي چي -

 :گفت و داد تکان هوا در را كلید سپیده

 چته؟..كشیدم مي رو تو پرتي حواس جور -

 ...ريختم هم به پاک -

 آخه؟ چرا -

 :گفت...شدند داخل دو هر و كرد باز را خانه در نوا

 نگفت؟ چیزی بابا چرا -

 هان؟...بگه چیزی پسره اين جلوی خواسته نمي شايد -

 شدی كارآگاه تو باز...میزنیا حرفا -

 بگیريم؟ عکس ديگه دور يه خوای مي ببینم....بودم بد حاال تا كه نه -

 يه ايستادن ترس تحمل و عکس و بارون و من اتاق قصه اين كه بس از نمیخوره بهم حالت -

 كني؟ تکرار رو عکسا چاپ و آتلیه تا خونه راه و عجیب سرمای اين كنارتو روح

 :گفت و كرد ای خنده سپیده

 ...بريم بزن..دختر پايتم...نه -

 :گفت و كشید را دوستش دست نوا
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 ديگه بسه....كرديم چاپشون بار دو كجا؟ -

 ...مونده نکرده چاپ تا چند يه هنوز -

 چي؟ يعني -

 بگم بهت تا بیا -

 داره؟ معني چه آخه -

 ام قصه داريوش آقا اين كفش تو ريگي يه خودم جان به...خانم نوا بیني مي كه همین يعني -

 ...هست

 به شیشه پشت باران قطرات عکس سه هر در....كرد اشاره خود روبروی عکس سه به بعد و

 بترتی به هم باز كه كلمه سه....ساختند مي را ای كلمه و ايستاده هم كنار واضح بسیار نحوی

 ...بودند كرده درست را كوتاه ای جمله و بودند شده چیده هم كنار ها عکس گرفتن

 بانک امانات صندوق

 بیاره؟ در سر جريان از ای ديگه كس خواد نمي چرا بابات -

 ....سپیده نکن جنايیش رو موضوع انقدر -

 علیرغم رهپس اين ببین دشمنش؟ يا ايه پسره اين طرفدار هست؟ معلوم تکلیفت تو چیه؟ جنايي -

 مینداخت رو تقصیرا جورايي يه داشت ديدی...حرفاست اين از زرنگتر خیلي...چلیاش و خل اين

 بدبخت؟ مجد اين گردن

 گرفتي؟ مي طرفشو داشتي پیش ساعت يه همین تا تو -

 بريم؟ بانک كدوم بايد حاال...بود دوستیم انسان حس خاطر به اون -

 ...داره حساب توش بابا خود كه بانکي میرم اول -

 نگرانم...میام باهات فردا منم -

 چي؟ نگران -
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 يا میزنه حرف باهات بابات ببیني پنجره به بودی ريخته آب پیش روز چند گفتي تو يادته ببینم -

 نه؟

 ...آره -

 ديگه كني چاپ عکساتو كه اينجا اومدی بعدشم خوب -

 ...آره خوب -

 كردم؟ گفتي...بودی نکرده جور و جمع رو تاريکخونه گفتم بهت من يادته بعدم -

 چي؟ كه خوب...آره وای ای -

 ...مخان نوا بوده اينجا يکي يعني...نکردی گم مي من و كردی تمیز گي مي تو اگه...ديگه همین -

 محاله؟ -

 امر محالترين تونه مي همه نظر از كه چیزی همین شاهدم...جون دختر نیست محال هیچي -

 ...باشه ممکن

 :داد ادامه و كرد اشاره عکسها به و

 برخ جريان از بگیم بهش جريانو امشب ما اينکه از قبل جوری يه...ناكسشه خود كار نکنم غلط -

 ...بده آب به گوشي و سر يه اينجا اومده و شده دار

 شده؟ دار خبر كجا از -

 شده؟ مشکوک بهت كه كردی كارا چي ببین...همکاری باهاش است هفته دو تو...دونم نمي -

 ...هیچي من -

 هیچي؟ -

 نه...وای...هیچي...خدا به آره -

 :پرسید دستپاچگي با سپیده

 شده؟ چي -

 ...كردم ضبط اون تو چیو همه من...صدا ضبط دستگاه -
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 داشته؟ دسترسي بهش مگه اونوقت خوب -

 ...باشه فهمیده نمیتونه ای ديگه جور -

 قبول؟...نمیزني بهش باره اين در حرفي هیچ بعد به االن از.... شايدم -

 چي؟ بپرسه...سمجه خیلي ولي...باشه -

 ...بريم بیا فعال...چه اون به اصال...شدم خیال بي رو قضیه اين من بگو -

 هب سپیده...رفتند خود كار دنبال به كدام هر بانک به زدن سر از پس سپیده و نوا روز آن فردای

 اقشات وارد تیمور آقا كه گذشت نمي اتاق در حضورش از ای دقیقه چند...مجله دفتر به نوا و آتلیه

 :گفت مهرباني با و داد قرار میز روی را چای فنجان....شد

 ...نیستي حال سر خیلي امروز...بابا چیه -

 :گفت و زد لبخندی نوا

 هتره؟ب خبر؟ چه پسرت از راستي...پرسي مي حالمو كه داری لطف...خوبم....نیست خاصي چیز نه -

 و فتگ بیمارش پسر وضعیت از كرد شروع و نشست...باشد حرف همین منتظر كه انگار تیمور آقا

 رد تیمور حضور از ساعتي نیم...دارد وجود زنش دو بین كه دعوايي و دخترش خانوادگي مشکالت

 ...شد بلند موبايلش صدای كه گذشت مي نوا اتاق

 ....سپیده سالم -

 خوش خبر سالم -

 كردی؟ پیداش...شده چي -

 ...بله -

 بانکه؟ كدوم -

 آتلیه؟ بیای توني مي -

 االن؟ -

 ...منتظرم..بیا زود...ديگه آره -
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 فعال...االن باشه -

 متس به راست يک...دهد پايان هايش صحبت به بايد كه فهمید هم تیمور كار اين با و شد بلند و

 :گفت و رفت منشي میز

 بیرون برم بايد من...كنید رد مرخصي يه من برای, متولي خانم ببخشید -

 اومديد تازه كه شما -

 چي؟ يعني -

 بريد بعدا بیارن تشريف مجد آقای تا كنید صبر بهتره اينکه يعني -

 ...تونم نمي...دارم واجب كار من -

 ...خودتون با هم مجد آقای جواب...ببريد تشريف تونید مي خوب -

 نداره؟ رفتن مرخصي حق كسي اينجا....خانم كشید مي نشون و خط من برای چرا اصال شما -

 نمي هم نگاه او به...نوا با صحبت برای اصال و بود چیزی تايپ مشغول موقع آن تا كه متولي خانم

 :گفت خصمانه حالتي با و برداشت تايپ از دست...كرد

 درسته...برداشتین دور خیلي انگار هم شما...منه با اينجا مسئولیت مجد آقای غیاب در اينکه برای -

 گراندي با موقعیتتون نیست قرار ولي اينجا اومدين بازی پارتي با و گفتارين خوش آقای دختر

 ...باشه متفاوت

 ...محترم خانم كنید صحبت درست مگه؟ خواستم متفاوتي چیز چه من -

 خبره؟ چه اينجا -

 و كت آن در او...شد خیره بود ايستاده سرش پشت درست كه مجد به و برگرداند را سرش نوا

 ...آمد مي برازنده بسیار نظرش به براق خاكستری شلوار

 بیاين شما تا كنن صبر گفتم منم مرخصي برن خواستن مي ايشون -

 رو و انداخت او به نگاهي مجد....فشرد مي هم به را هايش دندان...كشید كنار كمي را خودش نوا

 :گفت متولي خانم به
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 داخل رگفتا خوش خانم بفرمايید...كنید مي صحبت لحن اين با پرسنل با باشه بارتون آخرين -

 من اتاق

 مجد جانبداری و پیروزی اين از بخواهد كه نبود حالتي در نوا...افتاد راه به جلوتر خودش و

 چند اين در...شد معطل ساعتي نیم مجد اتاق در....بود ديگری جای حواسش او...شود خوشحال

 هشنگا نوع...است متفاوت او رفتار كمي كرد احساس اما بار اين....بود نشده روبرو او با خیلي روز

 هشاخ به ای شاخه از مجد...نیاورد در سر چیزی آنها از نوا چند هر...گفتارش البته و بود كرده فرق

 و رسید او های عکس به و شد شروع دفتر منشي رفتار بابت عذرخواهي از ابتدا...پريد مي ای

 و تخواس عذر منشي رفتار بابت دوباره بعد و...بود داده او به را پیشنهادش كه عکسي نمايشگاه

 و آمد بیرون او اتاق از كالفه نوا....داد مرخصي ی اجازه او به نوا خود پیشنهاد به هم آخر دست

 :گفت مي كسي به تیمور كه شنید فقط...نشد دفتر منشي كینه پر نگاه متوجه

 نکن خراب رو چیز همه...مورده بي تو حسادت -

 او به و برداشت را تلفن...نبود آتلیه در سپیده اما...رساند آتلیه به را خودش و شد خارج دفتر از نوا

 :گفت بدهد زدن حرف مجال او به آنکه بي و برداشت را گوشي سريع سپیده...زد زنگ

 ..میام ديگه ساعت نیم تا...اومد پیش برام كاری يه...ننداز راه قال و داد -

 خودش برای چای فنجاني و كرده استفاده فرصت اين از نوا....كرد قطع را گوشي معمول طبق و

 كه آن ديدن از...گشود را آن وقتي و رفت در سمت به...كرد خود متوجه را او زنگ صدای كه ريخت

 را آن همانطور نوا كه چای فنجان به بعد و كرد او به نگاهي داريوش...شد متعجب بود روبرويش

 :گفت و زد لبخندی...بود داشته نگاه لبانش كنار

 هست؟ اجازه -

 دارين؟ كار چي اينجا شما -

 بگم؟ در دم جا همین -

 یليخ و نشست مبلي روی بیندازد اطراف به نگاهي اينکه بدون...شد وارد داريوش و رفت كنار نوا

 :گفت مقدمه بي

 گفتار؟ خوش خانم كجاست به مربوط كلید فهمیدين -
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 دست...گذاشت میز روی را چای فنجان....رفت سالن درون به و كرد رها باز نیمه را آتلیه درب نوا

 :گفت و ايستاد سینه به

 ...نبود عکسا تو چیزی...ديديد كه خودتون -

 زرنگتون؟ دوست اين موبايل عکسای توی حتي -

 ...ماند خیره داريوش به و داد قورت را دهانش آب نوا

 :گفت و زد لبخندی داريوش

 ..كردم مي شک بهش هم كمي كنم اعتماد بهش اينکه جای به بودم شما جای اگر من -

 ...منه قديمي دوست اون شک؟ -

 وفادارن؟ هم به همشون قديمي دوستای كه داره وجود قانوني چه -

 هن شمايید نفر يه اون باشم داشته شک كسي به باشه قرار اگر من محترم آقای ببینید -

 رد سر چي همه از نیومده هنوز كه چي شما...بوده من با قضیه اين تو لحظه به لحظه اون...سپیده

 آوردين؟

 ناي جريان هم ای ذره حتي ممکنه كه پرسیديد خودتون از حاال تا شما....كنه مي ايجاب شغلم -

 بار رایب اون اينکه نه مگه خانم؟ سپیده دوستتون اين جانب از باشه ساختگي داستان يه قطرات

 كرده كشف رازشو اول

 را هايش دندان نوا...كرد اشاره داشت قرار روبرويش و میز روی كه نوا صدای ضبط دستگاه به و

 :گفت و فشرد هم به

 محل توی اومدين...من شخصي وسايل سر رفتید ای اجازه چه به شما....بود درست حدسم پس -

 فضولي؟ من خونه تاريک و من كار

 ....كنه مي ايجاب شغلم كه گفتم -

 :داد ادامه بعد و

 معلومه موشکافانتون و دقیق صحبتهای از كه اونجايي تا -

 :داد ادامه و كرد اشاره دستگاه به باز و
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 ریس يه بودن مثل...داده مي ارائه كننده قانع دلیل يه چیزی هر برای كه بوده خانم سپیده اين -

 حال رد وقتي كنارتون عجیب سرمای يه حضور يا...بقیه تو نبودنشون و عکسا سری يه در كلمات

 هر ديروز همین برای...كنه مي ظاهر خودش و گیره مي خودش كه عکسارم....هستید عکاسي

 مي جوابشو من نبود؟ توش هیچي عکسا اين چرا نپرسیدين هیچوقت...بودم كنارش من دوبار

 ....چون...كنه دستکاريشون بود نکرده وقت شما عزيز دوست چون...گم

 :كه رسید دو هر گوش به داد به شبیه صدايي

 زني؟ مي تهمت من به حقي چه به...پررو پسره -

 تهگذاش دماغش روی را انگشتش خونسرد خیلي داريوش اما....دوخت چشم سپیده به متعجب نوا

 :گفت و

 ....كنه مي ايجاب شغلم كه گفتم -

 :گفت آرام صدايي تن با اما عصبي حالت همان با و گرفت قرار او روبروی سپیده

 فضول همیشه خبرنگار يه آره -

 همیشه اين به بودم شما دوست جای اگر من میاد؟؟ بدش خوب سوژه يه از كي....خوب آره -

 ..كردم مي اعتماد فضول

 آره؟ تو به ولي نکنه اعتماد من به -

 خوبه؟...من به شما كنم مي اعتماد شما به من...ديگه كرد ريسک بايد خوب -

 :گفت مکث كمي از بعد داريوش...نزدند حرفي نوا و سپیده

 بود؟ عکسا اون توی چیزی آيا بپرسم دوباره تونم مي حاال خوب -

 :داد جواب آرام و كشید عمیقي نفس نوا

 بله -

 چي؟ -

 :گفت سريع سپیده
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 نوا؟ بگیم بهش بايد چرا -

 ....كلمه سه -

 :گفت نوا به رو سپیده

 داری؟ اعتماد بهش تو -

 هستن؟ چي خوب -

 ...نوا نگو -

 :گفت داريوش به رو بعد و انداخت سپیده به نگاهي نوا

 مهمه؟ براتون بازی اين چرا پس...باشه دوستم بازی ممکنه گید نمي شما مگه -

 فروختي؟ اين به و من...نکنه درد دستت -

 :گفت و داد تکان را سرش...زد لبخندی داريوش

 بودن؟ چي بپرسم حاال میشه...سرنخن همشون اينا...گفتار خوش خانم سرنخ -

 ...نمیشه نخیر -

 :گفت و دوخت چشم سپیده به ديگر بار نوا

 بانک امانات صندوق -

 نوا؟ -

 بانک؟ كدوم -

 به جااون اما رفتم داره حساب توش بابا كه بانکي به صبح امروز...نیست معلوم هنوز...دونم نمي -

 ...نیست اماناتي صندوق نامش

 بديد؟ من به رو كلید میشه -

 است سپیده پیش...نیست من دست -



                 
 

 

 انجمن كاربر كريمي آزاده | قطرات رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

54 

 

 دراز او سمت به را دستش بعد و دوخت چشم سپیده به....كشید موهايش به دستي داريوش

 رو و گذاشت داريوش دست كف در را آن...آورد در كیفش درون از را چیزی حرص با سپیده...كرد

 :گفت نوا به

 بابات رهبگی خبر مسعود بود قرار بگو اينم...گفتي خواستي چي هر و كردی ضايع و من پاک كه تو -

 ...داره امانات صندوق بانک كدوم تو

 بانک؟ كدوم خوب -

 با هسپید..پرسیدند را سوال اين كردند مي نگاه سپیده به حالیکه در و هم با دو هر داريوش و نوا

 :گفت حرص

 بگم؟ چي برا پس...ندارين اعتماد من به كه شماها...جفتتون گمشین برين -

 :گفت و گرفت را او دست...آمد سپیده سمت به كمي نوا

 ....دارم...ندارم اعتماد تو به من گفته كي -

 ...رفتارت از معلومه آره -

 ضیهق ممکنه من نظر به تازه...كنن كمکمون تونن مي ايشون...سپیده..داريم احتیاج كمک به ما -

 ...باشه كنارمون آقا يه دومونه هر نفع به...بشه خطرناک

 ...بوده آقا اين كمک به رسیديم چي هر به االنش تا مگه اصال -

 ....كرد ادا عجیبي طرز به را آقا كلمه سپیده

 :گفت و برخواست داريوش

 مي يچ...بريم راهو اين بقیه هم با بزاريد و كنید ثابت...كرد اعتماد بهتون میشه واقعا اگر خوب -

 گید؟

 :گفت نوا به رو بعد و شد ساكت ای لحظه...كرد داريوش به نگاهي سپیده

 مي ماا...تو به گم نمي و نگفتم دروغي هیچ من كنم ثابت راضي خود از اين به اينکه برای فقط -

 داری؟ اعتماد من به واقعا تو بدونم خوام

 ...شم اعتماد بي تو به من بشه باعث تونه نمي چیزی هیچ...ديوونه معلومه -
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 زاره؟ مي اسم وسايالش همه واسه كه چلي و خل اين حتي -

 :گفت و داد قورت را اش خنده نوا

 ...ايشون حتي..آره -

 :گفت و سپرد نوا دست به را كاغذی و نشست صندلي روی سپیده

 ....نشده ثبت امانات صندوق برای ديگه جای تو بابای اسم بانک اين جز میگه مسعود -

 بعداز هم داريوش....سپرد داريوش دست به را آن بعد و انداخت آن به نگاهي...گرفت را كاغذ نوا

 :پرسید خاص حالتي با و سپیده به رو كاغذ به نگاهي

 كین؟ مسعود آقا اين بدونم میشه -

 :گفت كجي دهن با و كرد كج دماغش سمت به را بااليیش لب سپیده

 چه تو به -

 اب نوا بگويد چیزی خواست تا و داد تکان سو آن و سو اين به را سرش محو، لبخندی با داريوش

 :داد جواب آنها دوی هر به نگاهي

 ...عموشه پسر -

 :گفت عمیقتر لبخندی با داريوش بار اين و برگرداند داريوش و نوا از رو اخم با سپیده

 نکنه؟ پیدا اطالعي كسي من حرفهای و ديدار اين از كنم خواهش ازتون میشه -

 فتگ و گذاشت لباسش جیب در را كلید داريوش...نگفت هیچ اما سپیده....داد تکان را سرش نوا

 همه مراقب خواست آنها از و كرد خداحافظي....رود مي نظر مورد بانک سراغ به تنهايي به خودش

 :گفت دباش سپیده فقط صحبتش روی كه انگار آتلیه از خروج هنگام در و...برگردد او تا باشند چیز

 مارپل خانم....دارم دوسشون كه اونايي فقط...زارم نمي اسم چي همه روی من...ضمن در -

 بداخالق

 .... شد كار اين از مانع و گذاشت او دهان روی را دستش نوا كه بزند حرفي خواست مي سپیده

 نداره؟ بارون اومدن جز راهي هیچ يعني -
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 ...كه اين مگه...نکنم فکر -

 چي؟ كه اين مگه -

 نوا؟ شنیدی روح احضار مورد در چیزی -

 ...نشو مسخره -

 ...كه شناسم مي يکیو من...گم مي جدی نه -

 :گفت و پريد سپیده حرف وسط نوا

 ...نزن حرفشم...كنم احضار بابامو روح برم مونده همینم -

 نیستا بد -

 كني؟ مي بس....نه يعني نه گفتم -

 ...اعصاب بي...خوب خیله -

 :گفت و انداخت اش مچي ساعت به نگاهي نوا

 چرا؟ نیومد -

 نگرانشي؟ -

 ...نخیر -

 ...بشنوه دلت از خدا -

 ...سپیده ورداشتیا دور زيادی -

 نیست؟ مشکوک شازده اين نظرت به...كردی مي اعتماد بهش نبايد تو -

 ...باش مودب كم يه ضمن در...نیست نه -

 ...میزاره اسم چي همه روی اون چطور -

 :گفت رگه دو صدايي با و زد لبخندی نوا

 ....دارم دوسشون كه اونايي فقط...زارم نمي اسم چي همه روی من -
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 ...خنديدند دو هر نوا و سپیده

 آن...دبو پالستیکي دستش در...شد وارد داريوش و كرد باز را در نوا...شد بلند آتلیه در زنگ صدای

 :گفت و گذاشت میز روی را

 باشید گرسنه شايد گفتم...گرفتم غذا -

 ...حتما نه شايد -

 :گفت و كرد تشکری نوا...شد وارسي مشغول و رفت غذاها پالستیک سمت به شوق با سپیده

 شد؟ چي -

 :گفت و گرفت نوا سمت به را آن و كرد خارج كیفش درون از را ای پوشه داريوش

 ...ديدم كه بود چیزی تنها پوشه اين -

 حقمل آنها به هم داريوش...نشست نوا كنار غذايش ظرف با هم سپیده....نشست صندلي روی نوا

 دهانش از را قاشق سپیده....كاغذ تکه چند و عکس عدد چند....شدند پوشه وارسي مشغول و شد

 :گفت و كرد خارج

 چي؟ يعني اينا االن خوب -

 ...مونه مي پرونده يه مثل -

 پرونده؟ -

 :گفت و زد عجیبي لبخند...كرد بود،نگاهي دستش در قاشق همچنان كه سپیده به داريوش

 شواهد دونم مي چه يا...مدرک عین آره -

 پلیس؟ پیش نريم خوب -

 ...نه هنوز -

 چرا؟ اوا -

 از عکس تا سه دو و خبر تا چند يه جز داريم؟...ارائه برای نداريم محکمي چیز هنوز ما خوب -

 اونام كه بارون قطره
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 :گفت جدی خیلي و كرد قطع را او حرف سپیده

 نه؟...كنه باور محاله ديگه كه پلیس...منن بازيای تو مثل يکي نظر از -

 گردن؟ مي بر چي به عکسا اين شما نظر به...داريوش آقای -

 :گفت و كرد انتخاب را دومي...نوا و سپیده به دادن جواب بین داريوش

 ...ديد و كرد صبر بايد...بیاد بارون امشب...گفت مي هواشناسي -

 ...شد خیره سپیده به و

 زا را ها پوشه و انداخت باال ابرويي داريوش...شد غذايش خوردن مشغول آنها به توجه بي سپیده

 و رفت غذاها كیسه سمت به هم نوا...نشست میز پشت و شد بلند سپیده كنار از...گرفت نوا دست

 ...شد خوردن مشغول سپیده چون هم او

 هب و شده جدا دخترها جمع از داريوش كه شد مي ای دقیقه چند....بود رفته تاريکي به رو ديگر هوا

 :پرسید نوا كه شد بلند صندلي روی از سپیده...بود رفته آتلیه اتاقهای از يکي

 كجا؟ -

 كنه؟ مي كار چي داره شازده اين ببینم رم مي -

 فضولي؟ -

 ...خودش عین..آره -

 جلب خود به را آنها دوی هر توجه پنجره بر ضرباتي صدای كه بود نشده دور نوا از قدمي چند هنوز

 مي لباسش كوچک جیب درون را چیزی...شد خارج اتاق از هم داريوش حال همان در...كرد

 :گفت و كرد نگاه بود ايستاده سالن وسط كه سپیده به...گذاشت

 ..میاد بارون داره -

 ...فهمیديم خودمون آره -

 :گفت و كرد نوا به رو سپیده

 ديگه بیا -
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 خونه؟ بريم -

 ...نه -

 :پرسید و دوخت چشم سپیده به متعجب نوا

 نريم؟ -

 بوديم؟ خونه تو گرفتم موبايلم با كه آخری عکس مگه...گیريم مي جا همین...نخیر -

 اضاعتر با و كرد نوا به رو...ايستاد پنجره كنار هم بعد و رفت دوربین سراغ به آنها به توجه بي و

 :گفت

 ...نمیاد بابات نباشي تو تا بیای؟ خوای نمي -

 ...رفت پنجره سمت به و انداخت باال را اش شانه نوا

 احساس را عجیبي سرمای كه بود نگذشته ای دقیقه چند...گرفت قرار آنها كنار هم داريوش

 اين به هم هنوز...داد قورت را دهانش آب سپیده...بست نقش شیشه روی بر بخاری....كردند

 به را دوربین...ترسید مي دارد قرار آنها كنار روح يک كه فکر اين از...بود نکرده عادت شرايط

 به هك نوا به نگاهي و كرد قبول سپیده....بگیرد عکس خودش كه خواست نوا اما...گرفت نوا سمت

 یا خنده...كرد مي نگاه شیشه به داشت هم او...انداخت داريوش به بعد و بود دوخته چشم شیشه

 :گفت و كرد

 ...ها بشه پاتي قاطي پیغاما ممکنه...كنین مي نگاه دارين دوتايیتون االن -

 :گفت سپیده و كردند نگاه او به دو هر داريوش و نوا

 ...بزاره پیغام بخواد بشه پیدا ش كله و سر ايشونم كار و كس روح شايد...خوب چیه -

 چشم و كرد عذرخواهي داريوش از گونه نجوا...داد تکان را سرش نوا...زد داريوش به پوزخندی و

 به...شد عکاسي مشغول بود، شده خنک دلش كمي انگار كه سپیده....رفت سپیده به ای غره

 به ار دوربین و كشید عکاسي از دست...نیست خبری سرما آن از ديگر كرد احساس اينکه محض

 :گفت و گرفت داريوش سمت

 ...خودتون با چاپش زحمت...بفرمايید -
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 من؟ چرا -

 ...گم مي همین برا نیستم اعتماد مورد من كه نه -

 ...شد كامپیوتر با رفتن ور مشغول و نشست میز پشت و شد رد آنها كنار از و

 ظاهر های عکس با ساعتي از بعد و شده خانه تاريک وارد حرف ای كلمه بدون هم داريوش و نوا

 خود در را ای كلمه عکس دو فقط بار اين و بود شده گرفته عکس شش....برگشتند شده

 هب اشاره با كند ثابت را چیزی بخواهد كه انگار بعد و داد قرار هم كنار سپیده را ها عکس...داشت

 :گفت آنها

 نند؟ك اثبات خودشونو میخوان چطوری بعضیا ببینیم...اومديم در آب از سفید رو كه شکر رو خدا -

 خیره ها عکس به و كرد اكتفا لبخندی به فقط اما...اوست با سپیده منظور كه دانست مي داريوش

 ...ديد مي كه را آنچه نبود كردني باور هم او برای...شد

 مجد.... پوشه

 است؟ قضیه سر يه هم مجد پس -

 :گفت و كرد نوا به سپس و داريوش به نگاهي سپیده

 حاال؟ دشمن يا دوسته -

 ...دوسته حتما پس باشه جريان در اونم خواد مي بابا اگه -

 ديگه؟ دشمنن...اينجان بابات اذن بي كه بعضیا... حساب اين با پس -

 :پرسید و كرد داريوش به نگاهي سپیده، به توجه بي نوا

 حاال؟ كنیم كار چي -

 ...دونم نمي..شدم گیج -

 ...ديگه رو اينا بديم مجد به بريم بايد خوب -

 :داد ادامه و كرد اشاره پوشه به سپیده
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 ولي بگه چیزی اون به كه خواسته بابات اصال شايد...باشه ماجرا اصل جريان در اون شايد -

 اناطرافی با روحا آخه...ديگه شده تو دامن به دست همین برا كنه برقرار ارتباط باهاش نتونسته

 كنن مي برقرار ارتباط بهتر نزديکشون

 نه؟ بینید مي فیلم خیلي شما -

 چطور؟ -

 گم مي استدالالتون و زدن حرف از -

 :گفت داريوش به رو و كرد اخمي سپیده

 موش و فضولي و دخالت جای به تو...بوده خور درد به كه منه اطالعات همین حاال تا كه فعال -

 بلدی؟ هم ديگه كار دئوني

 واقعا؟ مجد دست به برسونیم رو اينا بايد يعني حاال خوب -

 :گفت و داد تکان سری...كرد مي نگاه سپیده به هنوز كه داريوش

 رسونم مي رو شما...نمیاد بر ازمون كاری ديگه كه فعال -

 :گفت و داد تکان هوا در را چیزی سپیده

 ...بفرمايید شما...هست ماشین -

 ...میام سرتون پشت منم پس -

 چي؟ برای -

 ...باشم مراقبتون كه -

 داريوش...شد میز روی وسايل كردن جمع مشغول حرفي هیچ بدون و درآورد شکلکي سپیده

 بوقي زدن با بعد و راند سرشان پشت نوا مادربزرگ منزل در دم تا بود گفته كه همانطور

 را ماشین داشت كه سپیده...برگشت و كرد خداحافظي

 :گفت كرد مي هدايت حیاط درون به آرام

 برات؟ زد بوقیم چه...خوابن مردم كنه نمي فکر...كن نیگاش -



                 
 

 

 انجمن كاربر كريمي آزاده | قطرات رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

62 

 

 باشه؟ زده من برا معلوم كجا از -

 زده؟ من برا پس -

 ...شايدم -

 :گفت و كرد خاموش را ماشین...داد تکان سری سپیده

 خانوادم گرم كانون برای دلم جريانات؟ اين با نرفتم خونه حسابي درست وقته چند دوني مي -

 ...شده تنگ

 برو...بندم نمي و در...نشده دير هنوزم خوب -

 رد كني؟ مي بیرونم داری بخوای عذر من به اعتماديت بي بابت اينکه عوض...تو نشي كور ای -

 ....مادربزرگته خونه...كه نیست كه تو خونه اينجا ضمن

 :گفت و كرد ساختمان باالی به ای اشاره و

 ..باشي داشته اساسي بازجويي كنم فکر -

 ویر كه ديد را مادربزرگش و انداخت كرد مي اشاره آن به انگشت با سپیده كه جايي به نگاهي نوا

 بش آن...بود سپیده با حق...شدند پیاده ماشین از...بود آنها گر نظاره و ايستاده باال طبقه ايوان

 ... بود عصباني بسیار مادربزرگ

 :گفت و انداخت تخت روی را خودش سپیده

 كرد قفل چي برا و در...ايم زندوني كه هم حاال...كرديم گوش غرا نطق دقیقه پنج و چهل درست -

 رومون؟

 ايم بچه انگار...نريم بیرون شب كه كرده تنبیهمون مثال -

 رفح به توجه بي و انداخت كرد مي پهن زمین روی را دشکي داشت كه نوا به رو و زد غلتي سپیده

 :گفت نوا

 داری؟ اعتماد پسره اين به تو -

 كیه؟ پسره -
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 ديگه همکارت همین -

 ...كرد حساب كمکش رو بشه كه داشتیم نیاز يکي به بالخره...نمیاد نظر به بدی پسر....آها -

 است؟ مردونه نیروی همون كمک از منظورت -

 اوهوم -

 بود قحط آدم...خواستیم مي مرد اگه...بیاد مسعود گفتیم مي خوب -

 ...دوما..خوره نمي ما درد به شکاكش خانم اون و مشغله همه اون با مسعود كه اوال -

 كن صحبت درست من عموی پسر گل خانم به راجع...دوما -

 بازی وارد نخواسته يا خواسته بیني مي كه حاال...دوما...داری دوسش تو چقدرم كه آخ -

 ...كنیم اعتماد بهش بهتره پس...شده

 :داد ادامه خاص شیطنتي با بعد و

 كیه؟ مسعود پرسید چطور ديدی -

 :گفت نوا آخر جمله به توجه بي و كرد هیني سپیده...خنديد ريز ريز و

 ..خوب كرديم مي پیدا مطمئن ی مردونه قدرت يه گشتیم مي بالخره -

 نويد يا..شهرام مثال -

 :تگف و كرد پرت او سمت به و درآورد سرش زير از را بالشت سپیده...خنديد بلندتر نوا بار اين و

 نوا خنديدم روت به باز -

 ...نشست نوا كنار و آمد پايین تخت روی از هم خودش و

 ترسیدی؟ باز -

 ...براست و دور اين يکي كنم مي فکر همش...بره نمي خوابم شبا اصال وقته چند...داره ترسم -

 ..بابام...ديگه هست خوب -

 ...ترسم مي نگو ا، -
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 بکنه؟ بهمون كمکي تونه مي مجد كني مي فکر تو سپیده -

 :گفت و انداخت باال را هايش شانه سپیده

 و تف هم شیشه...بباره قراره فعال كه بارون...بركت بده خدا...خوايم مي بابات از باز نتونه اگرم -

 فراوون

 :گفت و كرد سپیده به رو بعد ی دقیقه چند...كشید دراز هم نوا...كشید خودش روی را پتو و

 شده تنگ خونمون برای دلم -

 مامانبزرگت خونه قصره عین...نعمتي و ناز تو خوب عوضش اينجا ولي -

 دم مي ترجیح خودمونو نقلي خونه همون من -

 داشتن؟ مشکلي هم با بزرگت مامان و بابات...ببینم -

 اينجا میومدم تنهايي من وقتا خیلي...نبودن خوبم هم با همچین ولي...نه كه مشکل -

 چي؟ سر -

 كنن ازدواج هم با مامان و بابا نداشته دوست مادربزرگ -

 آخه؟ كنه ازدواج پاس و آس خبرنگار يه با بره كنه مي ول و قصر اين آدم...داشته حقم -

 :گفت و زد سپیده به لگدی نوا

 كنیا مي صحبت من بابای به راجع داری -

 زدم؟ لگد من...كردی صحبت من عموی پسر زن به راجع هم تو -

 :گفت نوا به رو و داد تکیه دستش به را سرش بعد و

 ارغف برای گرفتي نمي كادو مامانبزرگت از تجهیزاتش كلیه با ساختمونو اون اگه گم؟ مي بد -

 تو مثل گم مي...كني باز حساب آتلیه داشتن برای بابات كمک رو تونستي مي عمرا...التحصیلیت

 ....و بگیره انتقام بابات از كشیده نقشه مامانبزرگت نکنه فیلما اين

 قفس به...گذاشت بالشت روی را سرش دوباره سپیده...نگفت هیچ هم نوا...خورد را حرفش سپیده

 :گفت و كرد عوض را حرف و زد زل
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 و خشک زيادی بزرگت، مامان داره عیب يه فقط...داشتم بزرگا مامان اين از منم كاش...بابا ای -

 ترسه مي ازش آدم...رسمیه

 ...من بیچاره بابای روح جز...ترسي نمي هیچي از تو -

 و چسباند نوا به محکم را خودش سپیده...شد احساس اتاق در خفیفي سرمای لحظه همان در

 :گفت

 ...اومده باز -

 بگه؟ چیزی خواد مي نکنه -

 ...نمیاد كه بارون -

 چي؟ پس -

 شتن بر ای لرزه سپیده...بود شده هم بیشتر انگار سرما...هم سپیده...نشست و شد بلند نوا

 پیچیده خودش دور به را پتو....برخواست جا از هم او نوا شدن بلند با همزمان بعد و نشست

 رهپنج سمت به نوا...بشنوند را هم كشیدنهای نفس صدای توانستند مي خوبي به دو هر...بود

 ...بود خشک پنجره شیشه...رفت

 ...لعنتي اه -

 :داد ادامه آرام و چسباند پنجره شیشه به را دستش نوا....شد مي سردتر لحظه به لحظه هوا

 ...بابا چیه -

 هشیش روی بر كشید مي كه نفس...غلتید هايش گونه از اشک....لرزاند را بدنش هوا سردی باز و

 همیشه از بار اين...شد مي خارج بخار هم دهانش از...بست مي نقش غبار از ای هاله پنجره

 او اب بايد چگونه دانست نمي اما...دارد گفتن برای حرفي پدرش كرد مي احساس نوا...بود سردتر

 قطرات آن و اوست با پدرش زدن حرف راه باران فقط آيا انديشید خود با...كند برقرار ارتباط

 ... كشید آغوش در را او سپیده،...شد بدل هق هق به اش گريه پنجره؟ بر نشسته

 :گفت و سپرد نوا دست به را پوشه داريوش

 نگید چیزی من از لطفا فقط -
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 چرا؟ -

 ...كنید اعتماد من به...جريانم در من كه بدونن نمیخوام فعال -

 گم نمي چیزی...باشه -

 دانست مي كه شد دفتر وارد وقتي...ايستاد همانجا داريوش و رفت باال مجله دفتر های پله از نوا

 ...رفت خودش اتاق سمت به راست يک...است مجد اتاق در نوا

 يجاي درست...بود روبرو به نگاهش و نشسته مجد اتاق راحت بسیار و چرمي مشکي مبل روی نوا

 به آن يک نوا...كرد مي نگاه ها عکس و اوراق به اش مشکي قاب عینک پشت از و نشسته مجد كه

 روی ار پوشه مجد...بست نقش لبانش بر محوی لبخند...زرشکي قاب آن و افتاد پدرش عینک ياد

 :گفت و كرد نگاه نوا به و گذاشت پاهايش

 داده؟ بهتون پدرتون رو اين -

 ....آره يعني...نه -

 دادين؟ تحويلش من به دير انقدر چرا پس خوب -

 بدمش شما به بايد دونستم نمي خوب -

 فهمیديد؟ كجا از االن و -

 ...خوب...خوب -

 نوا...ديشب عجیب سرمای اندازه به سرد....سرما همان باز....كرد جور و جمع را خودش كمي نوا

 :داد ادامه و كشید عمیقي نفس

 كنه پیدا ربط تونست مي شما به بودن روزنامه كاغذای چون نظرم به -

 :گفت باشد نشده باورش انگار حالیکه در و برداشت چشمش روی از را عینکش مجد

 حرفیه يه اينم خوب...بله -

 بپرسم؟ شما از سوال يه تونم مي من مجد آقای ببخشید -

 حتما بله -
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 چیه؟ به مربوط كاغذا و عکسا اين دونید مي شما -

 :گفت و انداخت نوا به جدی نگاهي مجد

 يم من به رو پوشه اين بايد شما...باشه داشته ارتباطي شما به خانم سركار كنم نمي فکر -

 ...رسونديد كه رسونديد

 اعتراض با و كرد گره هم در را ابروانش...بود خورده جا مجد جواب و العمل عکس اين از كه نوا

 :گفت

 پدر تصادف....شايد...شايد اصال... اواخر اين كرده مي كار چي داشته بابام بدونم دارم حق من -

 باشه؟ بوده عمدی من

 نبوده كار در عمدی....بس و بوده تصادف يه اون -

 ؟....خبرا اين...عکسا اين چین؟ اينا اصال...دونید مي كجا از شما -

 هترهب گفتم كه همونطور ولي...سپاسگزارم رسونديد من به رو پوشه اين اينکه بابت شما از من -

 ...نکنید مسئله اين درگیر رو خودتون شما

 ...من ولي -

 :گفت جدی بسیار لحني با و شد بلند مبل روی از...كرد قطع را نوا حرف مجد

 ...كارتون سر بفرمايید هم حاال...گفتار خوش خانم بسه -

 منشي به و رفت تلفن گوشي سراغ به راست يک نشد، نوا خروج منتظر اما...كرد اشاره در به و

 :گفت

 سرده اتاق هوای...اينجا بفرستید رو تیمور آقا اين خانم -

 ردفت وارد تیمور آقا و خورد در به ای تقه....بود كرده حس را سرما هم مجد پس انديشید خود با نوا

 :كرد نجوا خودش با آرام نوا...شد

 سريع چه -

 ...شد خارج اتاق از بیندازد مجد به نگاهي حتي آنکه بي بعد و



                 
 

 

 انجمن كاربر كريمي آزاده | قطرات رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

68 

 

 در پدرش كرد مي احساس كه گذشته شب بابت هم...رفت مي سو آن به سو اين از اتاقش درون

 عجیب رفتار بابت هم و بود ريخته هم به كند برقرار ارتباط او با تواند نمي و دارد حضور اتاقش

 نموده مشغول را فکرش بود، آمده سراغش به مجد اتاق در قبل دقیقه چند كه هم سرما آن...مجد

 ودب تیمور...شد باز در وقتي اما باشد داريوش كه خواست مي دل در...شنید را ای تقه صدای....بود

 ردك نوا به نگاهي و گذاشت ای شیشه میز روی را چای...شد وارد دستش در چای سیني يک با كه

 :گفت و

 دخترم؟ شده چیزی -

 ....خوبم تیمور آقا نه -

 اطرخ به...تنده كم يه اخالقش اون...نباش دلگیر متولي خانم روز اون رفتار بابت بگم خواستم -

 تره؟ عصبي كمي روزها اين هم مجد آقای رفتار

 كرده؟ توبیخشون مگه؟ چطور -

 بابا دوني مي...نه كه توبیخ -

 :داد ادامه و انداخت اتاق در به نگاهي و

 ات نبود خطا اين تو كال كه هم آقا....داره آقا به ای عالقه يه دختره اين اما...بگیر نشنیده من از -

 ...اينکه

 :پرسید نوا...شد ساكت و

 چي؟ اينکه تا -

 اومدی شما اينکه تا -

 چي؟ يعني من؟ -

 بیشتر...میرسه خودش وضع و سر به بیشتر...شده عوض رفتارش كم يه آقا نظر، به اينکه يعني -

 يگهد كنه خطر احساس كم يه شده باعث اينا خوب....داره بقیه از بیشتر رو شما هوای...دفتره توی

 :گفت و كرد گرد را چشمانش نوا

 ...دفتر اين تو اومدم است هفته يه فقط من گي؟ مي كه چیه اينا....تیمور آقا چي يعني -
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 نهممک اتفاق چقدر هفته يه اين تو ببین حاال...كافیه هم نگاه يه عاشقي و عشق برا...خانم ای -

 ...بیفته

 :گفت جدی خیلي نوا

 چای بابت ممنون....بگیا هم ديگه جای گفتي من به كه رو اينايي نشنوم -

 :گفت و كرد مکث ای لحظه خروج از قبل اما...رفت اتاق درب سمت به و تکان سری تیمور

 هب حاال و بوده بینشون قرارايي و قول يه انگار...كن جمع حواستو...عزيزم من دختر جای هم تو -

 خورده هم

 ... بود مانده خیره اتاقش بسته درب به همچنان اما نوا...بست سرش پشت هم را در و رفت و

 به بود خواسته نوا از بار يک مجد مدت اين طي در و...گذشت مي مجد به پوشه دادن از روز چند

 و آمده اتاقش درون به هم باری چند...بود خواسته عذر روزش آن بد رفتار بابت او از و برود اتاقش

 آماده نوا هم روز آن...متفاوت و ديد مي را او بايد كه آنچه از زيادتر روزها اين...بود زده حرف او با

 خودش اتاق از نوا....كرد احضار اتاقش به را او منشي خانم طريق از مجد كه شد مي منزل به رفتن

 ردك نگاهش خصمانه حالتي با متولي خانم...رفت مجد اتاق سمت به و نمود قفل را آن...شد خارج

 ...افتاد تیمور های حرف ياد به...شد اتاق وارد نوا...رساند مجد اطالع به را حضورش و

 داشتید؟ امری من با...مجد آقای سالم -

 ...بشینید بفرمايید...خانم كار سر سالم -

 ممنونم -

 دستش به را پوشه نوا كه داشت را روزی از تر متفاوت كامال رفتاری روز چند اين مجد...نشست و

 ...بود سپرده

 بیارن؟ براتون بگم میخوريد چیزی -

 منزل رفتم مي داشتم...ممنونم نه -

 كه دكنی آماده رو كارهاتون كه بگم بهتون خواستم مي فقط...شم نمي مزاحمتون خیلي من..بله -

 بريد اونجا به...بشه برگزار فرانسه در قراره ماه اين آخر كه نمايشگاهي برای
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 :گفت و انداخت نگاهي مجد به متعجب نوا

 من؟ -

 واقع در يعني...میام باهاتون البته هم خودم من...هستید قابلي عکاس شما...بله -

 :داد ادامه و كرد پا آن و پا اين كمي و

 ...بشناسیم همديگرو تونستیم بهتر سفر اين توی شايد -

 ...شم نمي منظورتون متوجه -

 مك مدت اين در اما..هستید عذادار شما...و...نباشه مناسبي وقت االن شايد كه دونم مي من خوب -

 دلیل بي هم چندان كرد مي شما از پدرتون كه هايي تعريف شدم متوجه هستید اينجا كه

 اينجا سرده اينقدر چرا..اه...واقع در يعني...نبوده

 ...مرموز سرمای همان باز و

 ها پنجره به نگاهي اول...شد بلند مبل روی از هم نوا...رفت شوفاژ سمت به و شد بلند مجد

 هب نگاهي مجد...گردد مي چیزی چه دنبال به صاف كامال هوای اين در انديشید خود با بعد..انداخت

 :گفت و انداخت او

 ...كردم ناراحتتون من -

 برم؟ تونم مي من...يعني...نه -

 باشید خودتون مراقب..فقط...كنم مي خواهش -

 برخورد كسي به بود نزديک كرد باز كه را در...شد خارج در از عصبي و داد تکان سری نوا

 روز آن...رفت آتلیه به سريع....رفت بیرون دفتر از و انداخت او به نگاهي نیم نوا....بود تیمور...كند

 ...نبود خبری هم داريوش از صبح از

 خندی؟ مي انقدر چرا...سپیده بسه -

 ...كردن وصل برا اومده بابات...نگفتم...داره هم خنده -

 ...مسخره -
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 تو پیش گلوش طرف كه حاال...ديگه نداری سیاست...زدی مي نشون دو تیر يه با...مگه بده خوب -

 بودن؟ چي مال عکسا اون ببیني كشیدی مي زبونشو زير رفتي مي گیره،

 يخ يخ اتاقش سپیده،...كرد نمي كار مغزم...بیرون بیام اتاق اون از خواستم مي فقط من -

 ...نمیومد بارون اما بود سرد اينجا كه شبي همون مثل...بود

 نمیشه كه عروس بابای بي..بوده خواستگاری مراسم...ديگه خوب -

 ...خنديد باز و

 ...میشه سرد يهو اينجوری كه...سپیده بار سه شد اين -

 :داد ادامه و نشست صندلي روی بعد و

 ....داديم دست از و اسناد اون مفت مفت كنیم؟ كار چي بايد حاال -

 ...مفت خیلي نه -

 ها؟ -

 ...گرفتم كپي اسناد اون رو از حتما كه منم اگه...ديگه خوب -

 :گفت و كشید آرامي جیغ نوا

 بابا؟ هستي كي ديگه تو -

 مارپل خانم -

 داره؟ وجود چین اينا كه اين فهمیدن برای راه يه نظرم به -

 چي؟ -

 :گفت و كرد اشاره كاغذها از يکي به سپیده

 ...پلیس -

 :رسیدپ سپیده..شد ای شماره گرفتن مشغول و برداشت را تلفن بعد و كرد سپیده به نگاهي نوا

 زني؟ مي زنگ كي به -
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 ...داريوش آقای به -

 :گفت و كرد قطع را تلفن سپیده

 چي؟ باشه كاسه يه تو مجد با دستش اگه...مشکوكه خیلي اصال قضیه داری؟ كار چي اون به تو -

 مهه از داره تمايل اينقدر چي برا پرسیدی خودت از حاال تا اصال باشه؟ خودش قضیه طرف يه اگه

 ينا از...آگاهیه اداره بازنشسته اون...بگیم خالم شوهر به بريم بیا گم مي من بیاره؟ در سر چي

 ...میاره در سر بهتر چیزا

 كاسه؟ يه تو بزاری رو تا دو اين دست خوای مي همش چرا تو -

 میای؟ -

 شهرام؟ بابای پیش -

 مگه؟ دارم خاله تا چند من..ديگه آره -

 ....باشه -

 ها عکس به دوباره داشت سپیده و بود رانندگي مشغول نوا مسیر طول در...شدند خارج آتلیه از و

 ...كرد مي نگاه

 :گفت بود ها عکس به نگاهش كه همانطور

 مي بايد اولم از ما....گیره مي قرار اتفاقات اين جريان در داره كه سومه نفر اين كردی دقت -

 گفتیم چیو همه آقا اون به بیخودی...خالم شوهر سراغ رفتیم

 ...سپیده نگیم بهش چیزی عکسا از بیا -

 چرا؟ ا -

 ....ندونه كسي نفر سه ما جز بزار...جوريه يه دلم..دونم نمي -

 هر و دكر پارک كتابفروشي يک روبروی رانندگي مدتي از بعد نوا...داد تکان را سرش فقط سپیده

 از بعد...آمد استقبالشان به خوش روی با آنها ديدن با پیرمردی...شدند كتابفروشي داخل دو

 انو....رفت مغازه های قفسه از يکي پشت به خودش و كرد نشستن به دعوت را آنها احوالپرسي

 :گفت سپیده گوش در سر
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 ...ها میشه خوبي پدرشوهر....داره دوست چقدرم -

 را چای...آمد آنها سمت به چای سیني يک با اش خاله شوهر كه بزند حرفي خواست سپیده

 :گفت و كرد سپیده به نگاهي....نشست و كرد تعارفشان

 جان؟ سپیده نزدی سر ما به وقته خیلي -

 نوا شناسید؟ مي كه دوستمو...ببخشید شما...عمو گرفتارم -

 ...دخترم پدرتو كنه رحمت خدا...بله -

 ...شديم مزاحمتون كاری يه برای ما بخواين راستشو....درستکار آقای ممنون -

 شده؟ چیزی....عزيزم مراحمید -

 ...بله -

 ذاشتگ اش خاله شوهر روبروی بود گرفته كپي آنها از كه را اسنادی سپیده...كرد نگاه سپیده به و

 و ها عکس قضیه جز چیزی هر....كرد تعريف او برای بود افتاده اتفاق را چه هر خالصه طور به و

 :گفت بعد و انداخت نگاهي اسناد سپس و ها عکس به موشکافانه درستکار....باران قطرات

 بديد اجازه لحظه يه....اينجا اومديد كه كرديد كاری خوب -

 ...برداشت را تلفن و

 سر میشه روزی چند... .بله....خوبم...متشکرم....پسرم؟ خوبي....جان رسول سالم -

 چه كه باشه االن اگه خوب....اينجا بیای سر يه توني مي بدونم میخوام....كنم مي خواهش.....نزدی

 علي يا...خدا امان در....منتظرم من پس باشه....بهتر

 :گفت و كرد ها عکس به ديگری نگاه....گذاشت را گوشي و

 ديگه من حال هر به....ديده تعلیم خودم دست زير...پلیسه زبده و خوب نیروهای از يکي -

 ....گذشته ام دوره و شدم بازنشست

 جطوره؟ خاله راستي....عمو دارين اختیار -

 ...بینه مي رو شراره دختر اومدن دنیا تدارک....خوبه اونم -
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 ...ها نزديکه شدنتون بابابزرگ....آخي -

 :گفت و خنديد درستکار

 ....عزيزم خودت های بچه اومدن دنیا و عروسي ايشاهلل -

 متس به و شد بلند صندلي روی از...زد لبخندی نوا....نگفت هیچ و انداخت زير به را سرش سپیده

 ....پیوست او به ای دقیقه چند از بعد هم سپیده....رفت ها قفسه

 رفتي؟ كردی ول منو -

 باشین راحت برم گفتم...حرفاتون شد خانوادگي ديدم -

 ....بیمزه -

 داره؟ رو كتابفروشي اين وقته چند خالت شوهر -

 وقتي از ولي...اجاره بودش داده بود كارمند كه ها موقع اون....بوده باباش مال...وقته خیلي...اوه -

 ...كنه مي اش اداره خودش شده بازنشست

 كسي اب گرمي به داشت كه شنیدند را درستکار آقای صدای كه بودند صحبت مشغول نوا و سپیده

 :گفت نوا....كرد مي احوالپرسي

 ...اومد كنم فکر -

 ...بريم...آره -

 روبروی درست كه مردی.....كردند سالم و آمدند مغازه جلوی سمت به قفسه پشت از دو هر و

 و یدهسپ و نوا....داد را آنها جواب لبانش بر زيبا لبخندی با و برگشت بود ايستاده درستکار آقای

 ...شدند شوكه هم ديدن با سه هر...مرد آن البته

**** 

 برای كنید تعريف خودتون بیاين...منن گل دخترای هم اينا....داريوش رسول سروان دخترا -

 ....جان رسول

 كنید؟ مي كار چي اينجا تا دو شما -
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 :پرسید نوا

 پلیسید؟ شما -

 :گفت و كرد آنها به نگاهي تعجب با درستکار آقای

 شناسید؟ مي همديگرو -

 :گفت و گرفت خودش به ای جدی ی قیافه سپیده

 دارم شک يعني....عمو نکنم فکر -

 ...جان سپیده نمیشم متوجه منظورتو -

 نگارا حاال ولي...فضول همیشه خبرنگار يه....مجله دفتر تو باشه نوا همکار بود قرار آقا اين خوب -

 ...دراومده آب از پلیس

 میگي چي فهمم نمي كه من -

 :گفت و آورد باال كمي را دستانش داريوش

 ....بشینید بفرمايید...خانما....قربان دم مي توضیح براتون خودم من -

 :گفت داريوش يافتند نشستن برای جايي همه اينکه از بعد

 رد و خبرنگار نام تحت...كردم شروع مجله اون توی رو كارم من پیش ماه شش پنج از تقريبا -

 به تهالب و كنیم شک چیزهايي به ما كه بود شده باعث عجیبي اتفاقات....پلیس اداره طرف از واقع

 ...كه افرادی

 :داد ادامه نوا به نگاه با و

 ..گفتار خوش خانم بودند شما پدر اونها از يکي -

 و انداخت داريوش به سريع نگاهي...شد گرد چشمانش...بود شوكه داريوش ديدن از هنوز كه نوا

 :پرسید

 دارين؟ شک مجله اون چي به شما اصال كرده؟ كار چي مگه....من بابای -
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 هاييسرنخ و كرديم دنبال رو هستند كودک همشون واقع در كه انسان قاچاق باند يه رد...ببینید -

 هب ما نیروهای از يکي كه شد قرار همین برای...نبوديم مطمئن البته...رسوند مجله اين به رو ما

 ...دونید مي كه بقیشم خوب و...بشه مجله اين وارد نفوذی عنوان

 بوده؟ گروه اين توی هم نوا بابای اينکه يعني اين خوب -

 ...محاله...سپیده شدی ديوونه -

 :گفت داريوش به رو و ايستاد و شد بلند حرف اين گفتن با نوا

 قاچاق؟ گروه عضو بشه بیاد حاال...رسید نمي هم مورچه به آزارش من بابای -

 بگم تا بشینید...متهم كه نگفتم...مظنون گفتم من...گفتار خوش خانم باشید آروم -

 :گفت و نشاند صندلي روی را او و گرفت را نوا دست سپیده

 بشین...سروان جناب گن مي راست آره -

 :گفت سپیده گوش در آرام و نشست نوا

 ...خور روز نرخ به نون ای -

 :گفت داريوش به رو دوباره و كشید عمیقي نفس نوا...نگفت هیچ و آورد در شکلکي سپیده

 نشستم...خوب -

 پدر مکرر آمدهای و رفت متوجه اخیر ماه دو اين خصوص به و..هستم مجله توی كه مدت اين تو -

 نه البته...شدم هاشون مشاجره هم باری چند و طوالنیشون های بحث گاهي و مجد دفتر به شما

 اما...دادن مي نسبت كاری های تفاهم عدم به رو تمامش مسلما خوب كه...دفتر ی همه... من فقط

 ...نمیومدن طبیعي نظر به

 سروان؟ جناب قضیه اين تو داره دست هم مجد يعني ببینم -

 :گفت و پاشید او صورت به زيبايي لبخند...كرد سپیده به نگاهي داريوش

 شما پدر...دونیم نمي هنوز -

 :داد ادامه نوا به رو و
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 ...متاسفانه اما...بود خوبي سرنخ -

 ...كشتنش -

 ...گه مي رو اين كه شواهد -

 بوديد؟ن بابام مراقب چرا...پلیسید مثال كه شما...كرديد مي كار چي مدت اين تو شما اونوقت بعد -

 مشکوكید؟ من بابای به گید مي من به و اينجا نشستید هم حاال

 :گفت و انداخت داريوش به ديگری تند نگاه..برداشت را كیفش نوا بار اين

 ...نداره گناهي هیچ من بابای...كنم باور كه خوام مي نه دارم باور نه من -

 ...شد خارج كتابفروشي از عصبانیت با و

 گفتار خوش خانم كنید صبر -

 ...گرفت پیش در را خروج راه...سرسری خداحافظي يک با و او دنبال به هم داريوش

 مي نگاه را خروج درب داشت كه سپیده به... بود نشسته ساكت مدت آن تمام در كه درستکار آقای

 :گفت كرد

 بری؟ خوای نمي تو -

 ...عمو خداحافظ...باشه باشه...ها -

 :پرسید و برگشت كه بود نرسیده راه نیمه به

 بود؟ هم شما بازنشستگي مراسم تو دوستتون اين...عمو -

 ...آره -

 ..آشناستا گفتم مي -

 خوبه؟ حالت تو...سپیده -

 ...خداحافظ واقعا ديگه...آره آره ها؟ -

 به و برداشت را اش گوشي...نوا نه و ديد داريوش از نه اثری رسید كتابفروشي بیرون به وقتي اما

 ...كرد تلفن نوا
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 چیه؟ -

 نوا؟ كجايي -

 ...خیابون تو -

 تنهايي؟ -

 ...آره -

 رفت؟ كجا سروان جناب -

 ...آورديا گیر وقت هم تو...دونم مي چه -

 ری؟ مي داری كجا -

 ...خونه -

 گاهن آسمان به ماشین شیشه پشت از...بود گرفته را تصمیمش نوا...كرد قطع خداحافظي بدون و

 توانست مي نه و خواست مي نه را پدرش....غلتید مي هايش گونه بر اشک...آبي و بود صاف..كرد

 باز برايشان را جريان هم خیلي داريوش چند هر...كرد مي تعريف داريوش كه بداند گروهي آن جز

 جلهم دفتر سمت به..باشد ای ساده جريان نبايد جريان اين دانست مي خوبي به نوا اما بود نکرده

 !!! كرد حركت

 باال بیاين.... مارپل خانم -

 ینماش سمت به....شد خودش سپس و داريوش ماشین متوجه اول و برگشت صدا سمت به سپیده

 :گفت و آورد پايین شیشه سمت به كمي را سرش و رفت

 سالم يعني...بله -

 باال بفرمايید...سالم -

 نزديکه راهم...رم مي خودم من...مرسي نه -

 باال بفرمايید...بريم جايي هم با بايد...برسونم رو شما خوام نمي من -

 ...نشست و كرد باز را خودرو درب....كرد تکرار خودش برای را "هم با" كلمه پوزخندی با سپیده
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 نرسیديد؟ دوستتون به -

 پلیسید؟ واقعا شما...كه بینید مي نه -

 ...باشید كرده اعتماد من به بايد تون خاله شوهر تايید با ديگه كنم فکر -

 :گفت كنايه چاشني با طنزی با سپیده

 ...پرسین مي سوااليي آخه ولي...آره كه اون -

 :گفت و داد تکان سری داريوش

 ينبگیر ايراد من از كه باشید داشته وقت انقدر جريان اين شدن تمام از بعد دم مي قول بهتون -

 كجان؟ ببینید بگیريد دوستتون با تماس يه فعال...بزنین كنايه گوشه بهم و

 ...بود خاموش نوا موبايل اما..گرفت را نوا شماره و نگفت هیچ سپیده

 ...زدما حرف باهاش پیش دقیقه چند...خاموشه گه مي..ا -

 كجاست؟ نگفت -

 ...خونه رفت مي داشت اما...خیابونه تو گفت -

 ...گفته دروغ -

 چي؟ يعني -

 مجله دفتر ره مي داره كرده كج راهشو اينکه يعني -

 دونید؟ مي كجا از شما -

 سشپر به توجه بي سپس...شد خیره جلو به دوباره بعد و انداخت سپیده به نگاهي نیم داريوش

 :گفت سپیده

 اونجان نفر دو...نیست نگراني جای خوب -

 چیه؟ جريان بدونم منم میشه -

 ...خطرناكه هم خیلي..خطرناكه االن كه مجده جريان -
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 چرا؟ -

 مي مجد احتماال رو كرده خودش گیر در رو ما وقت چند اين كه تشکیالتي اين كل -

 ...است مجله اسم همین كنه مي استفاده ازش كه هم پوششي....گردونه

 بدين؟ توضیح بیشتر شه مي -

 وقت هیچ چرا دونم نمي منتها...كنه مي هدايت مجد ممکنه رو كودكان قاچاق باند اين كل...بله -

 هي فقط اين ولي...برسیم مجد به شديم موفق يکي توسط...زاره نمي جا به خودش از سرنخي

 زا داشتیم...شدم مجله اين وارد همین برای...داشتیم نیاز بیشتر مدرک به...بود گمان و حدس

 تصادف و افتاد براشون اتفاق اون كه رسیديم مي سرنخايي به گفتار خوش خانم پدر طريق

 ...كردن

 شدن كشته -

 توی رو شماها كه شبي همون بار اولین برای من كه چیزيه يعني...گمانه و حدس حد در اينم -

 ...آوردم زبون به ديدم دفتر

 چي؟ -

 ...باشم كنارتون در بزاريد و كنید اعتماد من به شما كنم كاری اينکه برای -

 باشه؟ نشده كشته ممکنه يعني -

 ...ممکنه -

 ...كرديد وارد نوا به ای ضربه چه دونید مي ولي...گمانه و حدس فقط دارين چي هر فعال كه شما -

 ..بود شده هماهنگ ولي..بله -

 روسا؟ كي؟ با -

 :گفت و داد تکان تايید نشانه به را سرش و زد لبخندی داريوش

 االن نگرانم همین برا...نبود شده هماهنگ هیچ...نه كردم امروز كه كاری اما -

 :پرسید تعجب با سپیده
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 كرديد؟ كار چي مگه -

 ..جريان اين برای بوديم مشکوک نوا پدر به ما گفتم كه همین -

 نبوديد؟ يعني -

 گذاشت مجله دفتر نام تحت اتفاقات اين جريان در رو ما كه بود كسي اون چون...نه -

 :گفت بلند سپیده

 كرديد؟ مي كار هم با سپیده بابای و شما يعني چي؟ -

 ...بله -

 پلیسید؟ شما دونست مي اون يعني -

 ..بله -

 نداره؟ نقشي جريان اين تو يعني -

 ...نه -

 گفتید؟ رو دروغا اين چرا....خوب...خوب -

 ما...نرسید هرگز...برسه ما دست به روز همون بود قرار كه اسنادی...گفتار خوش آقای مرگ با -

 ونا اتفاقي من و شد باز مجله به دخترش پای اينکه تا...گذاشته كجا رو اونا دونستیم نمي هم

 ...شنیدم بود كرده ضبط كه رو چیزايي

 :گفت و زد پوزخندی سپیده

 اتفاقي؟ -

 و نباشمتو داشته نظر زير كه كنم راضي رو مركز تونستم...نبود باور قابل غیر اما بود عجیب -

 دونید مي كه هم رو اش بقیه خوب

 جريان؟ اين تو مشکوكه نوا بابای كه گفتید دروغ به چرا نفهمیدم هنوز ولي آره -

 و ارم كه حركتي هر... چي دونم نمي...كنه مي اقدامي اسناد اون داشتن با مجد كرديم مي فکر ما -

 منتظره غیر شکل به كامال هم امروز...نیفتاده اتفاقي هیچ و گذشته روزه چند ولي برسونه سرنخ به
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 هیلتس رو كار اين روند بتونه شما دوست شايد كردم فکر خودم با دفعه يه.... شدم روبرو باهاتون

 مجد؟ پیش بره بخواد كردم نمي فکرشم اصال...بوديم مشکوک پدرش به ما گفتم همین برا...كنه

 درسته؟..بود همین نقشتون ولي -

 متاسفانه..بله -

 خطر؟ پیشواز بره من بیچاره دوست نشستید راحت خیال با االنم...كه واقعا -

 همونجا رم مي دارم كه بینید مي نشستم؟ من -

 گرفت سراغ همکارانش از و برداشت داشبورد درون از را بیسیمش داريوش...نگفت هیچ سپیده

 را یمس بي دوباره عصبي و دستپاچه بعد...كرد را كار اين هم ديگر بار چند...نکرد دريافت جوابي اما

 فترد سمت به را نیروهايي خواست و گرفت تماس فرماندهي دفتر با بار اين و كرد نزديک دهان به

 هم باز گرفت تماس بود گذاشته مجله دفتر نزديکي در كه افرادی با دوباره...كنند اعزام مجله

 :گفت و كرد پرت خودرو جلوی محفظه روی را سیم بي....نکرد دريافت جوابي

 تا؟ دو اين كجان -

 كیا؟ -

 ...هیچي -

 نمیاد؟ پیش براش مشکلي كه نوا...خدا رو تو -

 ...مراقبیم ما...راحت خیالت نه -

 :گفت آرام و كشید عمیقي نفس سپیده

 باشه -

 وشداري و سپیده...مجله دفتر به نزديک حاال و بود آنها از جلوتر ربعي يک نوا....شد خیره جلو به و

 جلوی نوا....بود كرده آرامتر را حركتشان موضوع اين و بودند كرده گیر رواني ترافیک در اما

 او..جهتو قابل جمعیتي حضور خیابان سمت آن شد پیاده كه ماشین از....كرد پارک مجله ساختمان

 گام ساختمان سمت به و كرد پشت بالفاصله بعد اما انداخت جلو به نگاهي...كرد متوقف را
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 اتاقش از مجد او ورود محض به...شد وارد نوا...بود باز اصلي درب.... رفت باال ها پله از....برداشت

 ...شدند هم چشم در چشم و شد خارج

 :گفت و زد لبخندی مجد

 كني؟ مي كار چي اينجا -

 ...ببینم رو شما اومدم -

 ...خدمتم در خوب -

 :داد ادامه و شد منصرف كه كند راهنمايي اتاقش درون به را او خواست و

 موافقي؟...بخوريم چیزی يه بريم -

 چرا؟ بگید من به اومدم...بخورم چیزی شما با بشینم نیومدم من -

 :گفت و انداخت نگاهي بود كشیده داد سرش ناگهان به كه نوا به تعجب با مجد

 خوبه؟ حالت تو -

 مي نه و دارم شما به ای عالقه هیچ نه من...نزنید صدا رو من صمیمي الفاظ با انقدر شه مي -

 خبره؟ چه اينجا بدونم خوام مي فقط...باشم داشته كه خوام

 فهمم؟ نمي رو منظورت -

 ...چین اينا...فهمید مي خوبم..فهمید مي چرا -

 دمج...گرفت او جلوی بود سپرده مجد دست به قبل روز چند كه را اسنادی از شده كپي كاغذهای و

 :گفت و انداخت آنها به نگاهي...گرفت او دست از را كاغذها

 دونم؟ نمي منم -

 وهایمگ بگو اصال...برسونه شما دست به خواسته مي رو اينا من پدر...است مسخره دونید؟ نمي -

 دونید؟ نمي گید مي بعد...بوده قضیه همین سر اون با هم شما اخیر ماه چند

 ...گفتار خوش خانم ببینید -

 ...كرد استفاده رسمي واژگان از بار اين مجد
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 برای رو اسناد اين اصل شما كه هم روز اون...بديد توضیح من برا میشه...شدم گیج واقعا من -

 ...همین...بودم شوكه فقط من...آورديد من

 چي؟ خاطر به...شوكه -

 و نشست مبل روی...بود نشسته اش پیشاني بر عرق های دانه...داد قورت را دهانش آب مجد

 :گفت

 وطمرب نوعي به كه...داشتیم اختالف هم با موضوعي سر شما پدر و من...گید مي درست شما آره -

 تداش اصرار اون اما...گفت مي شما پدر كه رو چیزی اون نداشتم باور من...اسناد همین به شد مي

 كه یآخر بار...خبر تايي چند يه و عکسه تا چند گفت مي...بیاره مدرک و سند من برای تونه مي كه

 متوجه همشون همکارا كه جايي تا...رفت باال خیلي صدامون...كرديم بحث قضیه اين سر ما

 آخر ات بهش...نداره من برای ارزشي حرفاش...باشه نداشته قبولي قابل سند تا گفتم منم...شدن

 ماش پدر خوب اما...بزنه رو حرفش نبايد ديگه اينصورت غیر در كه گفتم بعدم...دادم مهلت هفته

 ناداس اون شما كه سپردم مي فراموشي به و چیز همه كم كم داشتم منم...كرد تصادف شب همون

 شما پدر حرفای كه كردم نمي رو فکرش چون...بودم شده شوكه واقعا من....من...داديد بهم رو

 ...باشه داشته حقیقت

 :داد ادامه و گرفت دستانش بین را سرش مجد...شد بلند نوا گريه هق هق صدای

 مي...ولي...ولي...نکردم باور پدرتونو حرفای كه خاطر اين به بخشم نمي رو خودم من كنید باور -

 ...كنم جبران تونم

 :گفت پوزخند و بغض با نوا

 ...شد كشته گناه بي من بابای برگردونید؟ من به و من بابای تونید مي جوری؟ چه جبران؟ -

 ....بود معمولي تصادف يه اون...گفتار خوش خانم نرسونده قتل به كسي رو شما پدر -

 :زد داد نوا

 دوني؟ مي كجا از تو -

 ...دير خیلي...فهمیدم دير...من -
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 ماساژ را آن و گذاشت دلش روی را دستش...باشد پیچیده بدنش در احساسي كه انگار بعد و

 ناگهان بعد و...كرد پیچید مي خودش به كه مجد به نگاهي...كرد پاک را هايش اشک نوا....داد

 اندامش به لرزه دوباره و انداخت نظری سالن دور تا دور به... كرد حس را عجیبي سرمای

 :گفت آرام... نشست

 ...پ پیش اون...گناهه بي من بابای كه بگین پس...خوب...خوب -

 بده؟ شهادت گناهکار يه رو تو پدر گناهي بي -

 اتاق در چوب چهار در متولي خانم...كرد نگاه آمد مي آنجا از صدا كه جايي درست و روبرو به نوا

 و ردك دعوت نشستن به را او داشت دست در كه چیزی با متولي اما شد خیز نیم نوا...بود ايستاده

 مي خود به سختي به ديگر حاال كه مجد به نگاهي نیم ابتدا...برداشت جلو به گام چند خودش

 كرد مي نگاه مجد به نگراني با نوا...نوا به بعد و انداخت پیچید

 بودین برنامه تو...اومدی شد خوب...بکشه زجر نیست قرار خیلي خستت دل عاشق..نباش نگران -

 ...شد خوب اما

 من؟ از خوای مي چي تو -

 :گفت و گذاشت نوا سر روی را تیر هفت ماشه متولي

 ...دهرسی ذهنم به جديد سناريو يه اينجايي كه حاال ولي....اينجا نمیومدی اگه عزيزم هیچي من؟ -

 مي خود به درد از و افتاده زمین روی ديگر حاال مجد...برگشت عقب به صدايي آمدن با و

 و تبرگش نوا سمت به باز...بزند حرف ای كلمه توانست نمي كه بود زياد آنقدر درد انگار...پیچید

 :داد ادامه

 يه برای...كنیم تمومش بود قرار...كنیم كاری نبود قرار يعني...كرديم نمي كاری هیچ ديگه ما -

 لعنتي یتو ولي...میومدی ديرتر هفته يه فقط...هفته يه فقط اگه...دفتر اين تو نمیومدی اگه...مدتي

 مثل يکي ديدن با منتها...تشکیالته اين كاره همه بیني مي كه ايني...هم به زدی چیو همه و اومدی

 وت اونوقت..باشیم داشته هم با بود قرار چي هر به زد گند...چي همه به زد گند بعد...لرزيد دلش تو

 ...گناهه بي...كوچولو خانم آره...گناهه بي بابات كه بگه بهت خوای مي

 :داد ادامه و كرد ای خنده بعد و
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 .....بود ببخشید آخ آخ -

 نهات...بست را چشمانش نوا....گذاشت نوا پیشاني روی را كن خفه صدا به مجهز تیر هفت ماشه و

 مي بیشتر هم رفته به رفته كه بود عجیب سرمای آن كرد مي احساس مدت آن طول در كه چیزی

 نمي حس هیچ داشت را جديدی سناريوی خلق قصد خودش قول به كه آن انگار اما...شد

 شا خنده...انديشد مي چیزهايي چه به شرايط اين در كه موضوع اين به فکر با آن يک نوا!!!!...كرد

 ...نشاند لب بر لبخندی و گرفت

 جونت؟ بابا پیش ری مي داری اينکه از خوشحالي چیه؟ -

 ...باش نداشته كاری باهاش -

 و برگشت او...داد مي قرار مخاطب را متولي آمد مي بیرون چاه ته از انگار كه صدايي با كه بود مجد

 :گفت خصمانه حالتي با

 ناي...اينجوری تو بعد...داشتم دوست همیشه..داشتم دوست من....لعنتي توی...خفه ديگه تو -

 شکلي

 :داد ادامه و كرد اشاره نوا به و

 ...كردی خراب چیو همه -

 :گفت و گرفت قرار كشید مي زمین روی را خودش داشت كه مجد و نوا بین سپس

 ...اين نفع به...كنار رم مي راهتون سر از من..نداره عیب -

 ....كرد اشاره نوا به تیر هفت با باز و

 يم باباش مرگ مسئول رو اون و پدرشه عاشق كه دختری دست به انسان قاچاق باند يه ريیس -

 وبیهخ سناريوی...میشه كشته دلخستش عاشق توسط لحظه آخرين در بعد و شه مي مسموم دونه

 نه؟

 خارب كشید مي نفس سختي به حاال كه او دهان از...بود مجد به نگاهش اما نوا....كرد نگاه نوا به و

 نمي را آن دلیل نوا و بود شده بیشتر هوا سرمای...هم خودش دهان از....آمد مي بیرون

 همین و...است پدر وجود و حضور از ای نشانه كه بود مشخص برايش بود چه هر اما....دانست

 جای به...بود آمده پیش برايش كه منتظره غیر و ناگهاني شرايط آن در تا كرد مي كفايت برايش
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 و آورد باال را سرش او...كرد نگاه مجد به باز!!! باشد داشته عجیب آرامشي...اضطراب و ترس

 تکاني مجد لبهای...شد خیره او به باز و داد تکان سری نوا...دوخت نوا به را نگاهش

 ...رسید نوا گوش به سختي به صدايي...خورد

 نداش... خبر... هیچي... از....من...من -

 ...زد فواره گلويش از خون و ماند ناتمام حرفش ای سرفه با و

 سرش بر نوا...داد هل ديوار سمت به را او دوباره دفتر منشي كه شد متمايل او سمت به كمي نوا

 :كه زد فرياد

 ...لعنتي میره مي داره -

 از...متنفرم ازت چون چرا؟ دوني مي...خوام مي همینو هم تو برای..خوام مي همینو منم خوب -

 آرزوهای و آمال روی شین مي سوار كلک و دوز هزار با كه شمايي امثال...متنفرم تو امثال

 ...ديگران

 آشغال كش آدم...شو خفه...شو خفه -

 ...ديگر صداهايي بعد و.... افتاد زمین روی و گلوله شلیک صدای سپس و پیچد سرش در دردی و

 ...نوا وای -

 ...گفتار خوش خانم -

 مراقبید؟ اينجوری...لعنتي كنار برو -

 تپش از....شد پاشیده صورتش و سر بر كه آبي قطرات بعد و سیلي يک مثل ای ضربه صدای و

 را سپیده خندان اما نگران ی چهره توانست مي نوا شدند مي باز آرام آرام كه هايي پلک

 باز را شهاي چشم كامال نوا...بود نشسته داشت تکیه آن بر او كه مبلي دسته روی سپیده...ببیند

 همانجور ای دقیقه چند...ماند خیره سپیده صورت روی دوباره بعد و نگريست اطراف به و كرد

 ..كرد نگاهش

 :گفت و كرد ای خنده سپیده

 ...داريم شانس ما مگه اصال راحت؟ خیالت ای زنده....آره آره -
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 گفتار خوش خانم خوبید -

 ...ايش -

 ی نشانه به را سرش....ببیند را داريوش ی چهره توانست و دوخت باال به كمي را نگاهش نوا

 :پرسید آرام و دوخت چشم سپیده به دوباره و داد تکان تايید

 ...سرم شد؟ چي -

 :داد جواب سپیده...گذاشت سرش روی را دستش و

 بیني؟ مي رو تا دو اون...سرت تو زده تفنگش دسته با -

 از شدن مطمئن از پس كه ديد را داريوش ابتدا...شد خیره جلو به نوا...كرد اشاره روبرو به و

 معمولي زدن حرف انگار اما...زد مي حرف نفر دو با داشت او...بود شده دور آنها از نوا وضعیت

 :داد مي ادامه كه شنید را سپیده صدای...بود بحث مثل...نبود

 كه کيي به میرن و میزارن جا ماشین تو و سیم بي ولي...باشن تو مراقب بوده قرار مثال دوتا اين -

 ييک...كن نیگاش...كنه مي توبیخشون داره مثال هم شازده اين...كنن كمک بوده كرده تصادف

 ...كنه توبیخ خودشو نیست

 متولي؟ خانم...مجد آقای -

 آره؟...كرده مسموم و مجد گفتن مي....بیمارستان بردنشون -

 خوبه؟ حالشون...گفت مي همینو خودشم -

 تو بود خورده گلوله كه نديدشم خیر خود...نبود هوش به اصال كه مجد...دونم نمي ديگه اونو -

 خوبي؟ تو...كن ول اونارو...بیاره دووم اگه...سینش قفسه

 ....خوبم..آره -

 ...بیمارستان بريم بايد اما...خوبم گي مي تو -

 ...خوبم خواد نمي -

 خودسر آدم مشت يه كه بس مردم....دم نمي گوش كي هیچ حرف به ديگه يکي من...ببخشید -

 ...گرفتن برمو و دور
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 ...نباشم من منظورتون امیدوارم -

 :گفت اعتنايي بي با و انداخت داريوش به نگاهي سپیده

 ....بود دقیقا -

 :گفت نوا به رو و كرد ای خنده داريوش

 بديد وابج سوال سری يه به بايد شد بهتر حالتون وقتي... بیمارستان برسوننتون كردم هماهنگ -

 :داد ادامه و كشید چپش گونه به دستي خاص حالتي با بعد و

 نیست خوب خیلي عواقبش...بديد گوش مارپل خانم حرف به بهتره -

 ....شد ورد آنها از باز بماند پاسخ منتظر آنکه بي و لبخند با داريوش و گزيد را پايینش لب سپیده

 ديوار روی سیاه های پارچه به نگاهي...كرد پاک را چشمش گوشه اشک قطره انگشت با نوا

 با و انداخت او به نگاهي نیم.. كرد روشن را ماشین سپیده..شد خیره جلو به و انداخت مسجد

 :گفت اعتراض

 ديگه كن بس...داد مي كشتنت به داشت....نبودا هم درستي آدم همچین طرف خوبه -

 ...كنه مي نقض رو تو استدالل گفت بهم كه چیزی آخرين -

 گناهکارم؟ من بگه بیاد خواستي مي پس نه -

 اعتراف اون ای ديگه كس هر يا پلیس و نشده مجله وارد زده سر روز اون گفتار خوش خانم اگر -

 نه االن اما..گناهکاره شايد گفت شد مي...كرد مي پیدا جیبش توی رو شده تايپ ی نامه

 :گفت و انداخت داريوش و عقب صندلي به نگاهي آينه از سپیده

 نیست؟ االن يعني -

 نه متهم ولي...مظنونه االن -

 ...كه كتابخونه توی روز اون بحث همون مثل چیزی يه آها -

 :گفت و كرد قطع را سپیده حرف نوا

 ...عجیبه چیزی يه -
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 چي؟ -

 :گفت و شد متمايل عقب سمت به كمي نوا

 خانم اما...مجد آقای هم كردم حسش من هم كه بود عجیبي سرمای...مجله توی روز اون اينکه -

 نکنم فکر...متولي

 :داد ادامه و دوخت سپیده سمت به را نگاهش و

 يادته؟...كرد قفل رومون و در مامانبزرگ كه شب اون مثل درست -

 :گفت و داد تکان را سرش سپیده

 خوب؟ -

 يشک بابامه حضور سرما اون دلیل كه اين در...فکركردم قضیه اين به خیلي روز سه اين من -

 دلیلي چه میاره خودش با كه رو سرمايي و وجودش اصال و میاد چرا يعني...چرا اينکه اما...ندارم

 همین هم مجد اتاق توی دوبار يکي...مبهمن برام اينا...نه ديگه يکي و فهمه مي يکي چرا...داره

 ...كردم حس رو سرما

 كرد؟ حس هم مجد -

 :داد جواب داريوش به رو نوا

 بندازه شوفاژا به نگاهي يه بیاد كه خواست تیمور آقا از چون مطمئنم كه بارشو يه...آره -

 ...بده هشدار بهت خواد مي شايد خوب -

 هشدار؟ -

 يم هشدار بهت سرما اون با اونجوری بشي نزديک كسي به نبايد تو وقتي هر مثال..ديگه آره -

 چیه؟ نظرت..ها...ده

 چند سرما اين ببین..نه...كردم حس رو سرما اون بودم هم داريوش آقای و تو با وقتي من خوب -

 تهالب سرما اون و ها قطره و بارون خوب كه بگه چیزی خواد مي بابا كه مواقعیه يکي...شده حس جا

 نهك مي حس يکي و نیست گاهي و هست گاهي كه شديدی سرمای اما....هستن تر خفیف شکل به

 چیه؟ اين...نه يکي و
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 مي خوب..كردی حسش بار چند هم مجد اتاق توی گي مي تو...هشداره همون گم مي كه من -

 ...بده هشدار بهت خواسته

 چي؟..نه متولي خانم و كرد حس مجد كه اين ولي...قبول خوب -

 نزديک مجد به تو خواسته نمي بابات...نبوده حواست شايد اوضاع اون تو...مطمئني كجا از تو -

 منشي خانم و اون شناسوندن...بوده همین حضورشم دلیل گم مي كه من...بشي

 ...من به گفت چي مجد گفتم كه منم -

 كه خصوص به...چیه زياد سرماهای اون دلیل كه گفت صراحت با نمیشه...شما با موافقم منم بله -

 ...نیست متهم ديگه مجد االن

 ليو من...گناهه بي مجد اين بگید داشتید دوست چقدر هر بشینید تا دو شما...چه من به اصال -

 كنم مي رانندگي دارم...نزنید حرف من با ديگم...هست گم مي

 انهش... داريوش به سپس و كرد مي نگه را جاده جدی خیلي كه انداخت سپیده به نگاهي ابتدا نوا

 مرور سرش در را دفتر روز آن وقايع دوباره و شد خیره جلو به حرفي هیچ بي و انداخت باال را اش

 ..كرد

 هم خودش برای جريان، آن از روز سه گذشت با حاال كه بود افتاده اتفاق سريع آنقدر چیز همه

 آخرين و كشید پر خودش به مجد نگاه آخرين به ذهنش....بود مشکل فضا آن در بودن باور

 كرده باور را آخر جمله آن و نگاه آن چرا منشي خانم های حرف وجود با دانست نمي...حرفش

 همه...افتاد بودند شده خارج آن از پیش لحظه چند كه مراسمي در او خواهرهای و مادر ياد به...بود

 فرزندی بخواهد كه بود ديده چیزی آن از تر مثبت بسیار را آنها خانواده...بودند مهربان او با اشان

 و ظن از چیزی جريان، نشدن روشن تا بود خواسته داريوش از همین برای....كند تربیت نادرست

 هك زماني چون نه يا داده گوش حرفش به داريوش آيا دانست نمي....نگويد آنها به خود های گمان

 زيبای لبخندهای ياد به باز....نداشت حضور آنجا كرد، مي صحبت مجد اقوام از برخي با داشت او

 اواقع مجد اگر كرد فکر خودش با!!!! مجد ی كاره نیمه پیشنهاد ياد به و افتاد خودش به مجد مادر

 احساس توانست مي داد، مي مثبت پاسخ درخواستش به او و ماند مي زنده و بود گناه بي

 نداشت بدی حس هم ناگوار شرايط آن در حتي و اول نگاه در خانواده؟ آن كنار در كند خوشبختي

 ظاهر چشمانش جلوی در متولي خانم صورت بار اين....روز آن به برد دوباره را ذهنش بعد...آنها به

 در درد آن و گرفت مي نشانه او سمت به كه تفنگي و هايش حرف و عجیبش رفتار و شد
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 انمخ....بودند رفته بیمارستان به مجد آقای سوم مراسم به آمدن از قبل...گلوله صدای و....سرش

 ايدب داريوش ی گفته به....نداشت تعريفي چندان اوضاعش و برد مي سر به يو سي سي در منشي

 ....كند پیدا بازجويي برای را الزم آمادگي بتواند او تا كردند مي صبر

 :گفت و كشید عمیقي نفس نوا

 سپیده دار نگه پل از بعد -

 چرا؟ -

 بردارم بايد وسايالمو از سری يه...دفتر برم خوام مي -

 رسونمت مي خوب -

 ...كاريه چه بابا نه -

 :داد ادامه خاص طنزی با و

 باشه داشته حرفايي يه سروان جناب شايد -

 يناگهان ترمز خاطر به كه سپیده...انداخت داريوش به نگاهي نیم و شد خم عقب سمت به كمي و

 وان به نگاهي اما داريوش...نشد نوا های حرف متوجه و بود شده او معطوف حواسش جلويي ماشین

 هپیاد كه ماشین از....زد لبخند و انداخت باال را اش شانه نوا....دوخت چشم او به نگراني با و كرد

 از وعترمطب نظرش به هوا...كند طي روی پیاده با را مجله دفتر به مربوط خیابان گرفت، تصمیم شد،

 هماهنگ داريوش با قبال رفت، دفتر سمت به....بگذرد روی پیاده يک خیر از بخواهد كه آمد مي آن

 و گرفته را دستور اين بودند در دم كه ماموری دو...بردارد را وسايلش دهند اجازه او به كه بود كرده

 هستند دفتر در هم همکاران از ديگر چندنفر شد متوجه شد كه وارد...دادند شدن وارد اجازه او به

 یا احوالپرسي و سالم آنها با... بودند آمده ضروريشان لوازم برداشتن برای انگار خودش مثل كه

 پنجره سمت به وسايلش آوری جمع شروع از قبل...رفت پدرش اتاق سمت به راست يک و كرد

 كردن جمع مشغول...كرد باز كه را پنجره....كند باز را آن اتاق فضای شدن عوض برای تا رفت

 و آمد و جوش و پرجنب روزهای ياد به....بود ساكت دفتر چقدر....شد پدرش البته و خودش وسايل

 دهش نوا آخر...بیايد اتاقش به داشت دوست ای بهانه هر به....افتاد تیمور آقا بیگاه و گاه شدهای

 :بود گفته او به همکاران از يکي بار يک كه آمد يادش...او های حرف صبور سنگ بود

 تیمور پرحرفیای از ره نمي سر حوصلت -
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 ....بود زده لبخند فقط نوا و

 دلش...سپرد مي گوش حرفهايش به همیشه اما نداشت را اش حوصله واقعا چرا، اوقات گاهي

 وارد همکاران از يکي...كرد خارج خیالش و فکر از را او در بر ای ضربه صدای كه شد تنگ برايش

 بود، ايستاده پنجره كنار چون و خروج موقع بعد و زدند حرف هم با ای دقیقه چند و شد اتاقش

 در صدای دوباره كه بود نگذشته رفتنش از ای دقیقه چند هنوز...رفت و بست هم را اتاقش پنجره

 ...نشست نوا لبان بر هم لبخند شد باز كه در و...آمد

 ....كردم مي فکر بهتون داشتم االن همین...شما اين زاده حالل چقدر...سالم...وای ای -

 ...دادن راهم زور به...بابا ممنون -

 :پرسید نگراني با و كرد تیمور آقا تن بر مشکي لباس سپس و مغموم ی چهره به نگاهي نوا

 شده؟ چیزی -

 ....شد بلند پیرمرد گريه آرام هق هق صدای و

 ...پسرم -

 كي؟...نه وای -

 هم شما فهمیدم كه ببرم داشتم ريز خرده تا دو يکي اومدم...بابا میشه روزی چند يه -

 ازت نرم نکرده خداحافظي گفتم...هستي

 گردين مي بر و میشه پابرجا دفتر باز انشاهلل -

 ....پسرم بدون اينجا نمیارم طاقت....خودم ديار و شهر رم مي دارم...بابا ديگه نه -

 ...كردن تعريف به كرد شروع و

 هم دلش اما داشت كار خیلي...انداخت بود چیده میز روی و كرده جمع كه وسايلي به نگاهي نوا

 گوش لبخند با پس....شود سبک كمي خواست مي شايد....برود كه بگويد پیرمرد به آمد نمي

 سردش چقدر كرد احساس نوا و كرد مي صحبت او كه شد مي ای دقیقه ده تقريبا...سپرد

 اما برود سمتش به آن بستن برای خواست مي دلش...است گذاشته باز را پنجره آمد يادش...شده
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 صدای كه زد مي حرف هنوز او....كند پاره را تیمور آقا های حرف رشته كار اين با نداشت دوست

 داد جواب را تلفنش عذرخواهي يک با...شد بلند نوا موبايل زنگ

 جان سپیده سالم -

 مرد متولي...سالم -

 كي؟...نه -

 اومديم هم ما داريوش موبايل به زدن زنگ...بیمارستانم حیاط تو پايین االن من...دونم نمي -

 اينجا

 :داد ادامه اشتیاق با باشد آمده يادش به چیزی كه انگار بعد و

 دونستي؟ مي تو -

 مرده؟ دونستم مي بايد كجا از من -

 گم نمي كه اينو نه -

 رو؟ چي پس -

 ..خواد مي داريوش كه همین -

 ...گفت بهت پس -

 ...اومد باال جونش ولي...بزنن زنگ بهش اينکه قبل...راه توی..آره -

 نظرت؟ خوب -

 گوشش تو زدم من...نوا وای -

 ..نکرده كه گناه چرا؟ چي؟ -

 ...كرديم پیدا دفتر تو حال اون با رو تو كه روز اون...االن نه -

 كني؟ مي شوخي -

 ...گي مي يعني ببین....نخیر -
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 .. كرد خداحافظي داشت رفتن قصد كه تیمور از و كرد قطع را سپیده حرف نوا

 :گفت و رفت پنجره سمت به نوا

 ....شد سرد يهو خیلي...ببندم رو پنجره بزار -

 ...باشه -

 ...است بسته كه اين شد؟ چي بعدش...خوب -

 دست در ای وسیله هیچ بي كه ديد را تیمور و دوخت چشم خیابان به پنجره از حیران و مات و

 ....رفت مي ماشیني سمت به داشت

 بستست؟ چي گم مي شد؟ چي...الو -

 تیمور..سپیده -

 بستست؟ تیمور -

 ...هست اونم...تیمور...نه -

 گي؟ مي چي هست معلوم كجا؟ -

 فعال...گم مي بهت بعدا من...هیچي هیچي -

 شوكه منشي خانم مرگ از آنقدر و شده تیمور زدنهای حرف مشغول آنقدر....كرد قطع را تلفن و

 بود نفری اولین او گذشته شب البته كه سپیده از داريوش خواستگاری جريان هم بعد و بود شده

 ردهنک حس را سرما يا كه بودند كرده پرت را حواسش كرده، پیدا اطالع آن از تلفني صورت به كه

 االح اما...بود نگرفته جدی را آن زياد است، باز هم هنوز پنجره كرد مي فکر كه اين خاطر به يا بود

 ....شد خارج دهانش از بخار....داد بیرون را بازدمش و كشید عمیقي نفس!!!!...كرد مي دقت كه

 ...خدا وای -

 ...گرفت را داريوش شماره سريع و

 يا است حقیقت كند مي حس آنچه كه دانست نمي اصال.... كرد قطع نشده، برقرار تماس هنوز اما

 مي دلیلي مگر بود، كرده حس سرمايي او كه هم فرض بر خوب نه؟ يا بگويد بايد دانست نمي...نه

 عدب و كرد فکر كمي...بود يخ...گذاشت پنجره شیشه روی را دستش كسي؟ گناهکاری بر شود
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 احساس را وآنچه گرفت را داريوش شماره...است حقیقت...هست كه زد نهیب درونش در چیزی

 ...بود شده كم هم اتاق سرمای از شد تمام كه هايش حرف....نمود بازگو كرد مي

 اب و نشسته آنجا بود مدتي....كشید باران های قطره از خیس و سفید سنگ روی به دستي نوا

 آسمان به را نگاهش...كرد باريدن به شروع قطره قطره باران....بود كرده خلوت سنگ آن صاحب

 :كرد زمزمه و زد لبخندی...دوخت

 ...نیست دوربینم -

 يخطوط به منقش سفید سنگ به دوباره...غلتید هايش گونه روی و شد جاری چشمانش از اشک

 ....ماند خیره سیاهرنگ

 ...هستي كه خوبه -

 هشان بر را دستي فشار...بود شده پر دلش...گريست آرام و گذاشت خیس سنگ روی را سرش و

 :گفت و نشاند لب بر محوی لبخند سپیده...كرد نگاهش و برخواست كرد حس كه اش

 نوا؟ نمیای -

 دارم كار...مونم مي ديگه كم يه من...برين شماها -

 ... كرد نگاه آنسوتر كمي به و زد لبخندی سپس

 مي حرف سلیمان با داشت و بود داده تکیه درختي به دستش در زنانه كیف يک با داريوش

 كمي تا اند گذاشته تنهايش كه دانست مي...بودند نشسته آنطرفتر كمي هم نسا و مادربزرگش..زد

 و كرد خواند مي فاتحه پدرش برای دوباره داشت كه سپیده به را نگاهش...كند خلوت پدرش با

 :گفت

 اونطرفتره كمي يه...بزنم سر بهش و بمونم خوام مي -

 :گفت و كشید آهي سپیده

 ودب كرده شک چیزايي يه به وقتي بايد...مقصره كه كم يه چند هر....خواستم حاللیت ازش من -

 گفت مي

 بخشیدت؟ -
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 نگفت؟ چي برا كني مي فکر تو....ازش پرسم مي مردم وقتي -

 فاش ارتباطشونو نوع متولي خانم و تیمور چرا دونم نمي...دونم نمي چیزا خیلي هنوز من -

 كارو اين چرا اصال يا كرد؟ هم سر نداشتش خانواده مورد در دروغ همه اون تیمور آقا چرا...نکردن

 كه رو روزی چهل همین عین...مراقبمه وقته خیلي بابا دونم، مي خوب رو چیزی يه ولي كردن؟

 ....بوده جا همه همیشه...بوده نیست

 شه شديدتر بارون شايد بگیر، منو چتر...بیا...اوهوم -

 صورتت و سر رو بريزن بزاری بايد...دارن زياد حرف بارون های قطره -

 ... ايستاد و شد بلند و

 :گفت سپیده به رو و انداخت منتظر جمع به نگاهي دوباره نوا

 تو با بقیه توجیه -

 من به سپاری مي خطرناكه و آور دلهره كار چي هر تو بزرگت؟ مامان يا بقیه -

 ...كردم بهت كه محبتي پاس به -

 :داد ادامه و كرد اشاره داريوش به و

 بیای در خجالتش از دوباره باز نخوای كه شرطي به -

 نمي هم را فکرش...كرد نگاه داريوش به و درآورد شکلکي سپیده....كشید سپیده گونه به دستي و

 وچکك مراسم به حتما هفته آخر كه بود گرفته نوا از را قولش....شود وصل كسي به اينگونه كرد

 :گفت بوسید، مي را سپیده گونه كه حالیکه در نوا...بیايد عقدش

 ...نیستي متبحر خیلي عشقي مسايل مورد در اما بشي خوبي كاراگاه شايد تو -

 ...بود درست حدسم كه منشیتون خانم مورد در ولي -

 ....برم بايد اونم پیش...انداختي يادم شد خوب -

 باشن؟ دختر و پدر كرد مي فکرشو كي -

 من بابای -
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 ازهر بهشت ديگر سمت به لبخند با و كرد نگاه افتاد دستش روی كه كوچکي باران قطره به و

 ...رفت

 پايان

 3131 مهرماه

 

 http://www.forum.98ia.com/t1525910.html: تايپ منبع

www.negahdl.com 

 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 يا رمانها كه میخواهید و هستید نويسنده يا و هستید ما با همکاری به مايل كه صورتي در

 با ما و همراجع ما وبسايت به میتوانید شوند منتشر و ساخته موبايل افزار نرم قالب در شعرهايتان

 بگیريد تماس


