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 اول جلد

 .ندارند خارجي وجود شخصیتها و اند شده انتخاب تصادفي "كامال نامها و اسامي كلیه*

 پیشگفتار

 تيسن هم كمي مثال باشد داشته خاصي خصوصیات بودنش امروزي بر عالوه كه بودم دختري فكر در قبل مدتها از

 الصهخ مخالف جنس با رابطه يك داشتن در تنها نیازهايش كه دختري.بكشد بیرون آب از را خودش گلیم بتواند و
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 ینمبب را شان آينده روياهاي دبیرستاني،مرد سالة هفده -شانزده دختركهاي ذهن در راحتي به توانستم مي.نشود

 .میگشتم دنبالش به كه نبود چیزي اينها،آن ولي آمد مي سمتشان به روياها اسب بر سوار شاهزاده يك مثل كه

 مي دلش همینطور و زيبا و داشت،سخت،درخشان الماس از بود،جنسي كرده درگیر سخت را ذهنم كه دختري

 ودنب هدف بي مسلما. بشود خاص انگشتري مكمل توانست مي كه خورده تراش الماسي.رابشناسد او دنیا خواست

 آرام او.است نديده را آنها حال به تا كه بگذراند كساني بین را خاص زماني مدت بود قرار اش جواني عنفوان در و

 مي اش خانواده درباره حقايقي كشف به را، اطرافیانش هم و بشناسد را خودش هم بايد كه روزهايي خالل در ارام

 .دارد خانوادگي معمايي گشودن در سعي و پردازد

 دقیق و كنجكاو بسیار كشور اين كردن پیدا براي من.شود سپري اش مادري وطن از درخارج بودماجرا قرار

 او گفرهن با كمي كه بود مي جايي بايد بفرستم اروپايي يا خاورمیانه كشورهاي به را او خواستم نمي مسلما.بودم

 .دادم انجام درستي انتخاب كنم مي فكر آخر دست تا.آمد مي در هماهنگ هم

 پدربزرگ و شود مي برگردانده زادگاهش كشور به سالگي81 آغاز در ريتا شودكه مي شروع جايي از ماجرا

 با حاال. بماند كشور اين در را عمرش از سال 6 قرارداد طبق بايد او.دارد مي نگه پنهان او از خودرا ثروتمندش

 با او ذهني هاي درگیري آغاز اين و خورد مي گوش به مجدد اتفاق از هايي زمزمه كنار و گوشه از او بازگشت

 و كنند محافظت احتمالي خطرهاي از را او تا اند بسته گارد او اطراف حاضر حال در ايكه وخانواده خودش

 ...است والدينش همینطور

 مي قسم وهمانجا آيد مي بر رازها آن كشف صدد در مصرانه او كه اند برده گور به خود با را رازهايي او مادر و پدر

 .ننشیند آرام ماجرا كشف پايان تا خورد

 دنیايي و خود از واقعي شناخت يك به ابتدا او تا شود مي باعث ماجرا يافتن براي قصدش و تو در تو رازهاي اين

 مي درك را... و عشق،درد غرور،شكست،احترام،آرامش، معناي او خالل اين در.برسد كند مي زندگي درآن كه

 اين در را محبت توانست خواهد چگونه او اينكه.بود نخواهد و نیست مهربان اش خانواده مثل او اطراف دنیاي.كند

 .ودب خواهد دشواري كمي گذراندن به نیازمند بیابد بخش آرامش بستري خودش براي چگونه و بیابد، سردرگمي

 چشمهايش, برسد مادربزرگش به تا برگشت كه لحظه همان خوانیم؛درست مي داستان اول جلد از قسمتهايي در

 يبعض.بگذرد كنارش از راحتي به نكرد سعي او.خورد گره,داشت رنگي خاكستري موهاي كه مسن زني چشمهاي با

 مي نگاه يكجور همه به خاص نگاه يك با كه آنهايي. ببرد ياد از را صورتشان تواند نمي هیچوقت آدم كه هستند ها

 آن با شدن مواجه با ريتا!...چیست,فهمید سادگي به شود نمي كه دارد وجود رازي چشمهايشان درون و كنند

 ..........و كشید نفس را گرانقیمتش عطر بوي.كرد مكث كمي چشمها

 راز و رمز پر گذشتة و دربیاورد سر چیز همه از خواهد مي دلش.بگذرد چیز همه از سرسري كه نیست دختري او

 .بشناسد آنرا هاي پیچیدگي تمام و اش خانواده
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 مي درك "وكامال ديد خواهد داستان قهرمان همراه را خودش كم كم كتاب محتواي خواندن با محترم خواننده

 ....هیچ ديگر نه همراهي........خواهد؛ مي شما از چیز يك دقیقا او كه كند

 8 فصل

 گرمسیري منطقه -قبل سال 02

 عرق پیشاني به دستي.بود مانده صبح 3 به دقیقه چند.انداخت نگاهي ساعتش به.سوخت مي خواب از چشمهايش

 صداي.كرد مي زمزمه خودش با....میشه دير داره...كجاست؟ پس!.. گرمه چقدر امشب من خداي.كشید اش كرده

 .شد نمايان ها بوته پشت از رنگي سیاه شبح بعد كمي و شنید سرش پشت از خشي خِش

 ...بجنب...ديركردي... من خداي اوه -

 ...شدي؟ خالص دستش از چجوري -

 ....میدم رو جوابم "حتما صبح فردا گفتم بهش...لعنتي....بدم جواب بهش امشب همین داشت اصرار....سختي به -

 ...بريم بزن....بشه بیدار خواب از امید نا صبح فردا بايد پس -

 ....هستن زدن چرت حال در ديوار كنار هم ديگه دوتاي و چرخند مي دارند اسلحه با راست سمت نگهبان تا سه -

 ...گذاشتي؟ كجا رو مدارك... كنیم فرارمي... درياچه پشت... اونطرف... خاردار سیمهاي روي از... خوبه -

 ....نیست كنم مخفیش بخوام كه چیزي -

 نداختا سرش پشت به نگاهي.بپوشد راحتتري لباس تا كرده پیدا فرصت فرارش از قبل اينكه از بود خوشحال زن

 نهانورافك كافي اندازة به ولي.نبود مهتاب نور از خبري شب آن خوشبختانه. دويد مرد سر پشت شب تاريكي در و

 كرد سعي و پريد راحتي صندلي روي از زن.دويدند درياچه سمت به سرعت به.كردند مي نوراني را باغ فضاي

 :یدپرس خفه صدايي با.كند كمكش تا برگشت مرد.افتاد چمنها روي و گرفت چیزي به پايش كه بزند دور را دومي

 .كرد سكوت به وادار را آنها رز هاي بوته پشت از صدايي....خوبي؟ -

 ....اتاقهاتون به برگرديد....نیست كردن تفريح واسه خوبي جاي اونجا... دوتا شما هي -

 بود؟ كجا يكي اين.شوند ديده گذاشتند مي نبايد!... لعنتي

 مي سیگار... ببريم لذت درياچه از ديگه يكم خواستیم مي فقط ما... "حتما... آقا باشه اوه:گفت خنده با مرد

 ...خواين؟

 رينبهت,زد برقي چشمهايش.گرفت آنرا رغبت با او.داد نگهبان دست به و كشید بیرون ازجیبش را سیگار جعبة

 :گفت و كرد مزه مزه را دودش.باشد كرده امتحان لحظه آن به تا توانست مي كه بود كوبايي برگ سیگار
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 ...كنین؟ سواري قايق خواستید مي....بخوابید گرما اين توي نتونید دم مي حق بهتون...گرمیه شب -

 ...سواري قايق...بله...بله...آه -

 درياچه سمت به را اش قوه چراغ.نتوانست ولي كند شناسايي را آنها تاريكي در كرد مي سعي داشت نگهبان

 ينجاا گردم مي بر وقتي. برم سؤال زير فردا خواد نمي دلم هیچ. داريد وقت ديگه ساعت نیم تا فقط:گفت و گرفت

 ....نباشین

 ....گرديم مي بر زود....ديم مي قول...آقا...باشه -

 :گفت زن.كرد مي زيادتر را استرسشان پاروزني قايق زير آب شِلپ شِلپ صداي.رفت و كرد ترك را آنها نگهبان

 ؟...!اينجا از بايد كني نمي فكر

 ...درسته؟... هستند شیپوري گلهاي اونها... آره... اوه -

 پشت از.داد هُل درياچه وسط به را قايق قدرت با بعد.شود پیاده او تا كرد كمك مرد و شد كشیده كنار به قايق

 به...ودنب من فكر"اصال دره از رفتن پايین:گفت دلهره با زن.ببیند را خاردار سیمهاي توانست مي نارگیل درختهاي

 يچیز نه و داشت وجود درختي نه چون. رسید مي كیلومتر يك نظر به متري صد فاصلة اين.دويدند درختها سمت

 مخفي را خودش نارگیل درخت يك پشت راحتي به او.دويد اول زن.كنند استتار پشتش را خودشان بتوانند كه

 سرعت به را خودش و شد بلند او اشارة با.پايید مي را اطراف زن چشمهاي. خزيدن به كرد شروع آهسته مرد. كرد

 .كردند مي مكث نبايد ديگر.رساند درخت به

 به سرعت به.افتاد يادش...بود؟ ديده كجا را او.كرد مي فكر زيبا چشمهاي آن صاحب به هنوز داشت نگهبان مرد

 .ديد بالتكلیف آب روي دورتر خیلي را قايق و برگشت درياچه سمت

 ...برگرديد بايد...دوتا شما... هي -

 آندو.چرخاند را سرش.بود خالي قايق.دويد درياچه راستاي در قايق سمت به....هي:زد داد دوباره.نگرفت جوابي

 و ستاداي. شد سیخ زن تن به مو.درآورد صدا به را سوتش.رفتند مي پرتگاه سمت به داشتند نارگیل درختهاي بین

 .كرد نگاه را سرش پشت

 ....فهمیدند... من خداي آه...فهمیدند -

 ...مونده ديگه قدم 5 فقط... نكن معطل بیا -

 مي گوششان به متفاوت هاي لهجه با فريادهايي.گرفت را فضا مكرر سوتهاي و تیر شلیك صداي.دويدند هردو

. ديد را سرش پشت و برگشت.شد رد آن زير از زن و گرفت باال را خاردار مرد،سیم.بود آنجا دستكشها. خورد

 از تسرع به خون و شديد سوزشي.گذشت صورتش كنار از گلوله بعد ثانیة صدم يك از كمتر و تیر شلیك صداي

 به دو هر طناب سر گرفتن با و.شد رد خاردار سیمهاي زير از سرعت به نبود درنگ جاي.شد سرازير پارگي جاي
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 و نددويد استوايي جنگل سمت به.رسید مي گوششان به ها گلوله شلیك صداي هنوز پايین از.خوردند سر پايین

 روشن باالخره تا خورد استارت سختي به ماشین.كردند پیدا برگها و شاخ الي البه را رنگ قرمز قديمي جیپ

 و گرفت دستگیره به محكم را دستش.كند پیدا تهوع حال زن شد مي باعث, جیپ با ها صخره از رفتن پايین.شد

 :گفت مرد.كند جمع را حواسش كرد سعي

 ....برگردي اينجا به توني نمي ديگه چون....باشي رسیده خواستیم مي كه جوابي به امیدورام -

 ...نباش نگران -

 اسكله كنار موتوري قايق.شد دور آنجا از و آورد فشار گاز پدال به مرد و پريد پايین ماشین از زن اسكله كنار

 بعد.رودب باال آن از تا كرد كمك زن به و ايستاد بزرگي كشتي كنار قايقران دريا روي بعد ساعت نیم.بود منتظرش

 ...عزيزم بینمت مي زودي به:گفت و زد او به لبخندي

 ....منتظرتونم... باش خودت مراقب:گفت و كرد تماشا را او دلواپسي با زن

 همچنان ولي ببیند را متر دو از بیشتر شب تاريكي در توانست نمي زن. رفت و زد چرخ آب روي موتوري قايق

 .نشنید ديگر را قايق صداي تا ايستاد

 بعد سال02 -تهران

 زياد,تمشكال و مسائل توجیه براي آنرا عزيز كه بود استداللي اين.افتاد خواهد"حتما بیفتد اتفاقي باشد قرار اگر

 را اراينك توانست نمي هم كسي هیچ.بود نیاورده در تنش از را عزا سیاه لباس كه شد مي يكسالي.برد مي كار به

 .زد مي ذوق توي بیشتر سفیدش سیاه،موهاي لباس آن با. بكند

 البته كه بزند غُر آنروز خواست مي دلش.شد اش نوه شیك و صورتي دخترانة اتاق وارد و چرخید پاشنه روي در

 .كنند مورد اين در بحثي او با نداشتند قصد و دانستند مي خوب را دلیلش هم همه

 ....بگم بهت بايد چقدر....ماسیده...كن نگاه....گذاشتي پاتختیت روي رو شیرت لیوان ديشب از باز-

. نكرد داپی چیزي خوشبختانه.كند پیدا ديگري ايراد تا زد چرخي اتاق در سنگیني به و برداشت را شیر لیوان عزيز

 اتاق از شدن خارج هنگام.شد داده بیرون خواسته نا آهي مثل نفسش. بودند درمنتظر كنار و شده بسته چمدانها

 كاغذهاي موضوع از توانست نمي عینك بدون هرگز.چرخاند تحرير میز روي همیشه رامثل كنجكاوش چشمهاي

 اتاق از بعد! همیشگي عادت.خوانده نگاه يك با را اش همه انگار كه كرد وانمود جوري ولي.دربیاورد سر میز روي

 .خورد مي گوش به ضعیف خیلي آقاجون با زدنش حرف صداي.رفت بیرون

 دوست كه غذايي شام....بچرخید خونه از بیرون زياد رو آخر روز اين خوام نمي....میشه دير داره بگو بهش برو -

 ....برگردين زود....كردم درست براش داره
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 يمخمل صندلي روي.بود شنیده خودش را همه.كند تكرار برايش را حرفها همان آقاجون تا نبود الزم.گرفت بغضش

 دامم و بود داشته نگه بغلش در را زانوهايش و نشسته خرمايي بلند موهاي با اندامي الغر دختر تحرير میز پشت

 .است عصباني چقدر كه داد مي نشان اش شده گره كوچك مشتهاي.چرخاند مي خودش دور را صندلي

 كه بود افكارش از كوچكي قسمت تنها اينها...كند؟ چكار را وآقاجون عزيز....نشده،دوستانش تمام درسش هنوز

 .خورد مي چرخ صندلي چرخش با ذهنش در مدام

 آنچنان اتفاقات. نگذشته سالگي 81 به ورودش از كامل روز يك و مانده يخچال در تولدش كیك از نیمي هنوز

 52در فوتش و سال 6 مدت به ،آنهم مريضي با مادرش كردنِ نرم پنجه و دست.نیفتاد هم سريع خیلي

 هويتش بر مستدل مدركي كه لعنتي نامة آن نمايش بعد.بود ساله 81هنوز دخترعزيزش وقتي...سالگي

 به كرد شروع و گرفت پايین به رو را سرش و كرد متوقف را صندلي.افتاد رسمي شدة مهر نامة به چشمش.بود

 قدرآن را كار اين.افتاد میز روي دوباره تر آنطرف كمي و شد بلند هوا روي سبك خیلي برگه. كاغذ زير كردن فوت

 .خورد سُر زمین به میز روي از كاغذ تا كرد تكرار

 مونه به برگرد زودتر...شده پیدات تر لعنتي دنیاي اين كجاي از نیست معلوم كه لعنتي كاغذ:گفت خودش با

 فوت هي با من كه صورتي در كنه جابجا خودش با منو بتونه كاغذ تكه يه ممكنه چطور.....اومدي ازش كه قبرستوني

 ....لعنتیا!....كنم پرتش اينجا از اونو تونم مي

 را خاكسپاري روز خاطرات و كرد مي دقت كمي اگر.بود بازيگوش و پرت حواس همیشه گفت،او مي درست مادرش

 همه به نامأنوس و ربط بي فامیل نام اين و دوم اسم اين البته.شد مي اوضاع متوجه زودتر خیلي آورد،بايد مي بیاد

 .....چیز همه و كس

 قديمي،كارمندان خانوادگي دوست تا هايش،چند همكالسي از جمعي و مدرسه ازمعلمهاي نفر خاكسپاري،سه روز

 بتوانند كه همراه زن چند و بودند پوشیده شیك و رسمي شلوارهاي و كت كه معاونهايي و پدربزرگش شركت

 بود سؤالي اين...بودند؟ آمده چرا آنها.غريب و عجیب مردهاي گروه هم تر آنطرف كمي.كنند جور و جمع را عزيز

.. .بودند؟ كي اينها.پرسید خودش از بار چند و چندين آورد، برايش را عزاداري فیلم ها همكالسي از يكي وقتي كه

 ...بودند؟ آمده چي براي

 و حال نه چون ببرند را او توانستند نمي موقع آن.بودند آمده او خاطر به.بود رسیده خواست مي چیزيكه به حاال

 شده ساله 81 كه حاال ولي.بود قیّمش سالگي 81 تا چون داد مي را كار آن اجازة آقاجون نه و داشت خوشي روز

 .برسانند انجام به را تكلیفشان تا بودند برگشته دوباره قرارداد، با آنها بود،

 كردن نگاه از كرد مي سعي.ديد كشمیرش دوخت خوش پالتوي پوشیدن حال در را او شد اتاق وارد كه آقاجون

 ثابت ثانیه چند براي چمدانها روي چشمش,انداخت نگاهي اطراف به آرام.كند خودداري او چشمهاي به مستقیم

 ...میگه مادربزرگت...عزيزم:گفت بعد و ماند
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 ...حاضرم....كن نگاه...آقاجون حاضرم من-

 مژه بودن تَر و آقاجون قرمز چشمهاي.انداختند نگاهي همديگر صورت به سختي به...بینم مي دارم...بله...آه-

 .داشت گفتن براي حرف دنیا يك هايش

 ...دوني مي....كردم تالشمو تمام من....خواستیم نمي اينو ما كه بدوني اينو خوام مي فقط...عزيزم ببین-

 را پايش زير قالي ماهي نقش توانست مي ديگر بار چند.انداخت پايین را سرش...دونم مي:پريدوگفت حرفش میان

... لمد عزيز...كن گريه يكمي توني مي اگه فقط: گفت آقاجون.كردن بازي به كرد شروع انگشتانش با... ببیند؟

 ....هم و دي مي دق مارو هم اينجوري

 ...نباش نگران...دم مي قول...كنم مي اينكارو"حتما بتونم اگه...آقاجون باشه...باشه-

 صورت به و گفت مي خودش با!...متنفرم مشكي رنگ از.افتاد مشكي پیراهن و سفید موهاي آن به نگاهش دوباره

 و ادد بیرون خسي خس با آنرا بود كرده حبس سینه در كوتاه مدتي براي را نفسش مردِپیركه.زد زُل پدربزرگش

 ...میريم تنها...تو و من...كنه مي اذيتش داره باز پاهاش میگه..نمیاد مادربزرگت....منتظرتم پايین:گفت

 ...باشه-

. فتادا خنديد، مي حالیكه در اي نقره قاب میان زيباي دختر عكس به نگاهش رفتن بیرون از قبل برگشت آقاجون

 .كرد پاك را اش گونه روي خورده سُر اشك قطره انگشت با

 شده خشك كل به االن تا بود اگه هم چشمه...میشه؟ تموم كي اشكها اين...بريزه؟ اشك تونه مي چقدر آدم آخه

 به نگاهي نیم آقاجون رفتن از بعد. كرد مي فكر و زد مي حرف خودش با داشت...نشد؟ اينجوري من مال مگه! بود

 ...پايین میرم دارم... دونم مي... دونم مي... نكن نگام اونجوري... خوب خیله:گفت و انداخت اي نقره قاب

 "دقیقا كه كرد مي محاسبه داشت خودش با.بود شلوغ ديگر هاي پنجشنبه همة مثل درست زهرا بهشت مسیر

 هم آقاجون چون كرد فكر بلند كمي گويا را آخري اين...سال؟ چند!...گشت برخواهد مسیر اين به ديگر سال چند

 :داد اش نوه به را كرد مي مرور ذهنش در داشت خودش كه سؤالي جواب اون البته.شنید آنرا

 هگفت كه "قبال... باشه مغزش توي چي رذل مرتیكة اون كه داره بستگي اين به اش همه....عزيزم نیست معلوم-

 ...اونور يا اينور يكمي حاال....سالگیت 02 تا بود

 را ادهج كنار كاري سبزي بود،مسیر داده تكیه پدربزرگش مدل آخرين بنز صندلي پشتي به كه سري با دخترك

 دوباره و...سال 6....زياده چقدر واي...سال 6...سال 6:گفت دلش در و كردن حساب به كرد شروع و كرد دنبال

 :گفت و كرد پدربزرگش به نگاهي بعد.گفت بلندتر و دار كش كمي را آخري

 لعنتيِ اين آخه...میشه؟ چي برم نخوام "اصال من اگه...چي؟ بیاره در دبّه اگه...چي؟ كنه بیشترش بخواد اگه -

 ....بفروشه؟ منو بخواد شايد كه كردين فكر اين به....چیكار؟ خواد مي منو آشغال
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 تا "اوال... زديم؟ حرف هم با بار چند اينباره در ما عزيزم:گفت و انداخت او به رُل پشت از سريع نگاهي آقاجون

 ...نممطمئ اينو...نیست حرومزاده ولي باشه آشغال گفتي ايكه اندازه همون به يارو اين ممكنه دارم خبر من جائیكه

 ...بزنیم مسواك دفعه صد كنه مي مجبورمون زديم حرفهايي چه ما بفهمه عزيز اگه!....آقاجون...من خداي واي -

 فكر گفتیم كه چیزهايي به راجع و بمونیم اتاقهامون توي كنه مجبورمون و نده شام بهمون شب هم شايد -

 ...!كنیم

. ودب سخت و ترافیك مسیر،پر بودن طوالني اندازة همان به خاك سر رسیدن.نشست لبهايشان روي سردي لبخندِ

 ...خودش واسه شهر يه شده اينجا...نامرد دنیاي...كن نگاه:گفت درد پر صدايي با آقاجون

 در هم آسمان و داشت نگه پايیزي سوز در شد نمي را پدربزرگ چون. نگرفت وقتي زياد ماندن، مزار سنگ كنار

 پخش مردم بین را خرماهايش سريعتر داشت سعي كه مردي...خداحافظي...فاتحه. پیچید هم به دقیقه چند عرض

 دبع.دارد نگه تصوير يك مثل ذهنش در كرد سعي را ها لحظه اين همة.آورد برايش حلوا كه كوچكي دختر و....كند

 ...بريم:گفت آقاجون به

 ...برگرديم سرعت اين به نداره لزومي...نباش من نگران:گفت آقاجون

 مامان و من از عكس يه دوربینم با فقط االن...بوديم زده هم به رفتنش از قبل رو حرفهامون...ديگه بريم.... نه -

 ودشخ با كرد نگاه عكس به اينكه از بعد او.نشست قبر سنگ كنار زمین روي...مامانه خاك منظورم البته....بگیر

 :كرد زمزمه را سنگ روي شعر.بود نگر آينده همیشه زن اين:گفت

 بگذرد هم سال هزاران اگر

 شود نابود دنیا همة اگر

 جاويداني من براي تو

 ببارد عشقت باران بگذار

 شوم نمي سیراب

 .است همیشگي عطش اين

== 

 ..باش خودت مراقب خیلي:گفت اش نوه به پیرمرد برگشت راه در

 ....باشین خودتون مراقب... دوتائید شما نگرانم بیشتر خیلي واسشون كه اوني... هستند من مواظب"احتماال -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر ح.كتايون | عشق با شده موم و مهر رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

9 

 

 بود اين فهمید، شد مي خاكستري موهايي و مرتب و سفید سبیلي و ريش با پیرمرد شكستة صورت از آنچه تمام

 ینيسنگ.بود شده تر شكسته و پیرتر سال چندين فرزندش تنها مرگ خاطر به كه صورتي. است خسته چقدر كه

 تدوس ولي شلوغ شهر از و برگشت.كند اش حواله تلخ لبخندي با نگاهي و برگردد آقاجون تا شد باعث نگاهش

 .گرفتن عكس به كرد شروع اش داشتني

 ظرشن به كه هرچیزي و بود شده بلند آسمان به دودش كه كبابي مغازة بقالي، كنار پیرمرد گلفروشي، داروخانه،

 كسع تا دوستانش،چند با روي پیاده مسیر مدرسه، مسیر.بگذارد سرپوش هايش دلتنگي روي بعدها توانست مي

 ...و... و... و رانندگي، حین در پدربزرگش از

 آپارتمان به.كرد جمع آنرا دلخوري با.ندارد بعدي عكس براي جايي ديگر كه داد مي اخطار داشت دوربین

 چشمهاي آن با افتاد پوشیده شلوار كت قدبلند مرد 2 به چشمش شود پیاده ماشین از تا.بودند رسیده لوكسشان

 آقاجون و گرفت او از را ماشین نگهبان.شد پدربزرگش منتظر و گرفت پس آنها از را نگاهش.ترسناك و عجیب

 ...باال برو: گفت اش نوه به آنها ديدن با و ورودي در سمت به برگشت

 اعتس فردا قرارمون: بشنود پدربزرگش از توانست فقط او.زدن حرف آنها با اي شمرده انگلیسي با كرد شروع بعد

 ...نداره براتون خستگي جز چیزي ايستادن اينجا... صبحه 1

 ....بديم انجام رو كارمون موظفیم ما ولي.دونیم مي... بله:داد پاسخ ارشد مرد

 .كشید نفس را غذا داشتني دوست بوي.بشنود را حرفها باقي توانست نمي ديگر و بود شده ساختمان وارد او

 كنم مي خواهش:داد ادامه و بشويد را دستهايش تا برود خواست و بوسید را اش نوه او.بود قرمز عزيز چشمهاي

 ...نه؟ يا شوري مي دستهاتو اونجا تو باشم اين نگران همیشه من تا نكن كاري

 ...بیشتر نه ساله 6 فقط اين!...باشه؟...نباش نگران عزيز.....چشم -

 ....نه يا ام زنده من برگردي تا دونم نمي.... سال 6...بله...آه:گفت دردلش و كشید آهي مادربزرگ

== 

 كلمات اين ذهنش در و كرد مي نگاه را خودش دستشويي آينة در داشت او!!!...منه اسم اين."كانگ -سو -ريتا"

 كه چیزي ولي! بامزه اي،چه كره-ايراني رگة دو يك.كردند مي صدايش ريتا فقط االن تا.كرد تكرار ديگر بار چند را

 را زيبائیش اين. زيبا خیلي خیلي و ايراني دختر يك.ايرانیه كه بود اين زد مي فرياد صورتش اعضاي تك تك از

 حالت در و شد مي عسلي آفتاب نور در كه وعجیب درشت چشمهايي با.بود برده ارث به مادرش از"كامال هم

 .خرمايي بلندِ مواج موهاي و گندمي خوشرنگِ طوسي،پوستِ وهم بود سبز هم عادي

 اش خنده خودش ديدن از.كشید را آنها طرفین به و چشمهايش بیروني گوشة طرف دو گذاشت را انگشتانش

!... ريخت بي چه من خداي واي....هستند شكلي اين همشون كه آدمهايي پیش برم قراره:گفت خودش با.گرفت
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 ساعت به.آمد بیرون دستشويي از و كرد خشك حوله با دستهاشو!...بوده؟ اومده خوشش بابا چي از من مادر آخه

 .خورد مي زنگ داشت اتاقش تلفنِ.بود عصر 6 ساعت.انداخت نگاهي شومینه روي برنزي

 ...كجايي؟ پس.منتظرتیم ساعته نیم پايین اين ما...ريتا هِي-

 .گردم مي بر زود:  گفت مادربزرگش به و دويد در طرف به

 زود:گفت و انداخت او به نگاهي عزيز....باشه:گفت كرد مي عوض هدف رابي تلويزيون كانال درحالیكه آقاجون

 .كنم تماشات سیر رفتنت از قبل تا بذار... برگرد

 اش زده ذوق آنكه تا كرد دارش غصه بیشتر بودند گرفته برايش ساله 81-81 جوان عده يه كه كوچكي جشن

 سال 6 بايد جورواجور خاطرات اينهمه با كرد مي فكر.داد آزارش بیشتر صمیمي وحرفهاي خاطرات مرور.كند

 او.شد خواهند آن از جزئي اينها كه زد خواهد رقم برايش جديد،خاطراتي جاي نداشت خبر هنوز ولي.كند تحمل

 شمادربزرگ و پدربزرگ كه كرد مي فكر.نداشت را انتظارش"اصال كه شد خورده سكوتي در شام و برگشت خانه به

 ...دادن پند و نصیحت به كنند شروع بايد

 يزيباي اين. كرد نگاه آنها باربه چندين و گفت را آنها افكارش در...خیال بي...ديگه زودباشین...عزيز...آقاجون هي

 نم بیفته كه هم اي ديگه اتفاق هر باشین مطمئن...ابديه دارم، ذهنم نفرتوي دو شما از من تصويريكه اين. ابديه

 ....كنم بیرون ذهنم از رو تا دو شما تونم نمي

 ...شبفرستیم برات بعد تا بگو...باشي داشته اونجا خواستي مي كه رفت يادت چیزي بازم اگر:گفت ناگهان عزيز

 ...باشه-

 ...برداري؟ بخواي مادرت اتاق از كه هست چیزي-

 ...زنم مي بهش سري يه-

 ار كمدش در كه بود هفتم بار بار اين و شده بسته چمدانها.چرخید مي پركنده مرغ مثل اتاقش در او 82:32 ساعت

 را كمد دوباره... برداشتم چیزو همه.... هیچي!!!!....خواستم؟ مي چي.انداخت مي نگاه آن داخل به و كرد مي باز

 .بست

 انتهاي به و شد خارج اتاق از.كرد مي پر را وجودش كم كم هم ترس شد مي نزديك رفتن به داشت زمان كه حاال

 مي پر را گوشش كه دردناكي صداي. بشنود را مادرش هاي ضجه صداي توانست مي هنوز در پشت از.رفت راهرو

 را او هم هايش بیداري بین در. بیشتر و بیشتر مورفین و بود مورفین فقط.داد انجام برايش كاري شد نمي و كرد

 اتاق اين مهمان تاريكي و سرما حاال.خوابید نمي اينجا كسي كه بود مدتها.داد هُل داخل به را در.خواست مي

 چشمهايش جلوي بود خوابیده تخت روي كه را مادرش رنجور و نهیف بدن تصوير توانست مي.زد را برق كلید.بود

 .كند تجسم
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 مي نزديكتر و نزديك داشت آن اجراي نوبت حاال و بود گذاشته خودش با كه افتاد قراري ياد به.آمد خودش به

 مادرش بالش روي را سرش و كشید رنگ بهي گل هاي ملحفه روي به دستي.نشست تخت روي و رفت جلو.شد

 ويب... رفته اينجا از هم مادرش بوي ديگر حاال: گفت خودش با و كشید عمیقي نفس.بست را چشمهايش و گذاشت

 وتت عطر شیرين بوي و داروها،بخور تند بوي توانست مي هنوز او ولي. بودند شسته پیش وقت خیلي را مريضي

 .كند مرور مخیالتش در را اش فرنگي

 0 فصل

 قبل دوسال

 اش سینه روي كه گشت دستي دنبال به دستهايش با.چرخید اطراف به مادرش مريض نگاه و نور كم چشمهاي

 .بود افتاده

 .انداخت ريتا دل در شديد دردي كه بود دردناك آنقدر اش خسته صداي....خوابیدي؟ ريتا-

 ...بودم بسته چشمهامو فقط...مامان نه-

 ....كنم تعريف خوام مي....بهترم االن-

 ...آخه؟ الزمه.....كنین مي اذيت خودتونو چرا-

 ....الزمه...آره...آره-

 ...باشه؟...كني تمومش ديگه شدي خسته وقتي بده قول-

 ....باشه-

 و واردات آقاجون شركت كه دوني مي:گفت و كشید پیشانیش و مو سربدون روي را دستش و گرفت نفسي زن

 مي شدم،خودم التحصیل فارغ كه وقتي از...است پیشرفته كشورهاي از پزشكي تجهیزات و صنايع صادرات

 هك دوني مي و.... بودم انرژي پر تو اندازة به درست كرد،من داخلي مدير منو اون...كنم كار شركتش توي خواستم

 كه رسید مي نظر به.بود سالم 32 درست برگشتم ايران به دكترا با وقتي و خوندم ايران از خارج رو درسم من

 يك از بعد خواست مي دلم تازه من و شد پیدا نزديك و دور از سرعت به زيادي خواستگارهاي.كنم بايدازدواج

 خودم تا بده اجازه من به دكترا جايزة بعنوان خواستم اجازه پدرم از.كنم استراحت كمي يه پُردردسر و سخت دورة

 ازدواج به كه دادم قول بعد...بشم دور درس و كار خشك محیط از تا بزنم محك خارجي قرارداد يك بستن در رو

 در برمعت شركت يك با داد قرار يه و جنوبي كرة به برم گفتبايد من به بعد روز چند.كرد موافقت اون.....كنم فكر

 .باشند پايبند تعهداتشان به بدهندكه قول بايد اونها و است ساله سه قرارداد اين. ببندم آنجا

 زده بود،ذوق داده من به را فرصت اين پدر اينكه از و كردم هماهنگ را اسناد و مدارك بابت اين از خوشحال

 به اليع هتل يك در برايم.كردند راهنمايي هتلم به مرا و آمدند دنبالم به فرودگاه در نفر چند. رفتم سئول به.بودم
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 كارخانه وارد تا كردند همراهي مرا ماشین با ديگر اي عده روز همان فرداي.بود شده رزرو اتاق روز 82 مدت

 و آزمايشگاهي لوازم تولید كه داشت فعالیت ها زمینه درخیلي شركت اين.بشوم "كانگ" پزشكي تجهیزات

 هايانگشت تعداد به زيبايشان زنان تعداد كه ايها كره براي حقیقت در خوب.آمد مي حساب به آن از جزئي پزشكي

 به دنمان خیره توانستنداز نمي و كردند مي تماشا مرا احترام كمال با آنها.رسیدم مي نظر به زيبا خیلي من دسته،

 .كردم مي جبران را محبتشان لبخند با و دادم مي حق آنها به "كامال من و كنند خودداري صورتم

 من به خودم سمت هم درست مردي آنجا در كه بردند كنفرانس اتاق به سرعت به را من آنها و شدم كارخانه وارد

 باز در جلسه بین ما.كشید طول ساعت 2 به نزديك ما مذاكرات.كنم صحبت او با قرارداد مورد در تا شد معرفي

 اي مدير زدم گذاشتند،حدس برايش ديگران كه احترامي به توجه با.شدند ديگرواردسالن نفر سه با مردي و شد

 تازه مرد صورت به.بود جالب برايم مافوقشان يا و ارشد به احترام براي آنها تعظیمهاي.باشد آنجا معاون حداقل

 .شدم دقیق وارد

 به توانستم مي. داشت رنگي اي قهوه و شكل بادامي چشمهاي ها اي كره همة مثل درست و بود خوشتیپ او

. كرد معرفي "جین لي كانگ" را خودش و آمد من سمت به.بود بلندتر من از سانت 1-1 فقط كه بگويم راحتي

 رديگ كمي او ولي نكشید طول شويم،زياد معرفي بهم تا ايستاديم هم روبروي كه زماني.شركته مدير فهمیدم

 ننشست به وادار را او لبخند با شدم مجبور.كند دور من از را نگاهش توانست نمي.شد دقیق صورتم به و ايستاد

 .كنم

 زتونا چشم تونم مي سختي به كه زيبايید آنقدر شما...بودند كرده تعريف كه همانطور درست...بله...بله:گفت او

 .زد مي حرف لهجه با و تند را اوانگلیسي....بردارم

 ... هستید تیپ خوش خیلي....آآآآ...خیلي هم شما...ممنون:گفتم و كردم عريضتر را لبخندم

 به كرد رو او.آورد وجد به مرا كه ديدم قشنگي چالة اش گونه روي و زد لبخندي.گرفت اش خنده من حرف اين از

 ..رود؟ مي پیش چطور اوضاع پرسید و داشتم جلسه او با ورودش از قبل مرديكه سمت

 چشمهايش كه ديدم مي حین همان در.كرد تشريح را نامه توافق بندهاي و موضوعات برايش "كامال مهندس

 نشان كه داد مي تكان او براي را سرش گاهي از هر و كرد مي تماشايم دزدكي و چرخید مي من سمت به مخفیانه

 .چیست جريان فهمد مي دارد بدهد

 چقدر كه داد مي نشان لبخندم كردم مي ترك موفقیت با را سالن وقتي.مانديم آنجا در هم ديگر ساعت دو ما

 من از كانگ آقاي.بود برايم دكترا كادوي عنوان به خوشمزه شیريني يك مثل درست اين.راضیم و خوشنود

 .گردم برمي كشورم به پرسیدكي

 ...ديگه روز 9....شد تمام ديگه كه امروز البته...كردم اصالح بعد و...ديگه روز82:دادم جواب او به من و

 ...ببینید رو من شهر تا كنم دعوت شما از تونم مي من...نشده تمام هنوز امروز:گفت ايستادو او
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 به را بودن جلسه در ساعت 6 و سفر وخستگي كنم استراحت كمي خواستم مي.كردم رد را درخواستش احترام با

 .كرد خواهم استقبال "حتما بعد روزهاي در پیشنهاد اين از گفتم او به.كنم بیرون تنم از تنهايي

 هك زيبا چشمهاي اين از تونم مي سختي به چند هر:گفت كشیدو رُخم به را زيبايش گونة دوبارة و زد لبخندي او

 !..دنبالتون بیام فردا بديد اجازه...بكنم،ولي دل بذارم روچي رنگش اسم دونم نمي

 خیلي ار باستان او ولي.بگويم را فامیلم و اسم برايش شدم مجبور بار سه بزند صدا مرا فامیل نام بود سخت برايش

 به" نام او وقتي گرفت ام خنده.بگیرد ياد را "آفرين به" تلفظ داشت اصرار كه بود وقتي آن از بدتر و كرد ادا بد

 . داد ترجیح كاملم نام به را "آ

 :خواند ريتا.بخوان را اولش صفحة:گفت او.بازكند برايش را رنگش قرمز دفترچه كرد اشاره ريتا به آفرين به

 هايش گونه كه هست كسي اينجا

 است وسیع آبي درياچة اندازة به

 عمیقش گرداب كه

 !كشد مي خود سوي به مرا عجیب

 تجارب تا بردم خودم با را دفترچه اين.بودم شده متعجب اينكارم از خودم.نوشتم شب همان را اين:گفت آرام بعد

 رد چیز ارزشترين با اين كه بود اين جالب و...كنم يادداشت آن در را رسید مي نظر به ارزش با كه چیزهايي و كارم

 .شد عمرم تمام

!... خانم سركار:گفت كه شنیدم خط پشت از را صدايش و خورد زنگ اتاقم تلفن صبحانه خوردن از بعد صبح فردا

 .هستم شما منتظر پايین اين ساعته نیم من

 هنوز گفتم او به. زد حرف و داد نشانم را شهرش ديدني جاهاي.برد راه مرا روز طول تمام.رفتم بیرون كانگ آقاي با

 به نزديك كه كردم نمي باور زديم مي قدم رودخانه كنار وقتي شب.همینطور هم او كه شدم متوجه و مجردم

 برنامه برايم هم فردا گفت او و كردم تشكر زحماتش خاطر به او از.ام گذرانده را روز طول تمام مرد اين با ساعت88

 .داشت خواهد جالبتري هاي

 هاتن نه.كرد را اينكار كند،ولي تعطیل من خاطر به را اش زندگي كارو بخواهد كانگ شركت مدير كردم نمي باور

 امضاء و بازديد براي را اش كاري هاي برگه مباشرش كه ديدم مي.كرد همراهي مرا هم چهارم و سوم روز بلكه فردا

 تلفظ را اسمم توانست مي بهتر چهارم روز او.كرد مي هماهنگ را كارهايش و داد مي دستش به شام و ناهار هنگام

 و گذاشت خودم حال به مرا پنجم روز.داد دستم به تعهدات تمامي با شده امضاء و مهر را قراردادم هاي برگه.كند

 معبد به شهر بیرون تا مرا و بود ماالمال اندازه از بیش ذوق از بعد روز.برد كارخانه از بازديد به مرا ششم روز

 .بود،برد مخفي كوهستاني جنگل يك دل در كه زيبايي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر ح.كتايون | عشق با شده موم و مهر رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

14 

 

 :كرد زمزمه زيبا شعري دوباره ريتا

 آيد مي باران بوي اينجا

 آشنايي بوي

 .شوند مي خسته ،كلمات بگويم تو از هرچه

 پیداست، نگاهت از داشتن دوست

 برويم پیش توانیم مي كجا تا كنم، مي شرم

 .داند مي خدا

 :پرسید عابد مرد

 !داني؟ مي شدن عاشق

 بود نیستم مطمئن پاسخم؛

 ....!بیاموز: گفت

 ددارن زنهاحسي. كند نثار من به را محبتش تمام كند مي سعي مشتاقانه چه كه ديدم مي را اش غريبانه نگاههاي

 و گرم نفس او.دهند مي تشخیص را كند مي پرواز عشق كه جايي راحتي به اونها.معروفه عشق جذبة به كه

 نگران را او عصر. پرداختم شهر در گردش و بازار از خريد به روز طول تمام و نشد خبري او از فردا.داشت مشتاقي

 ماتاق تا او.دادم نشان متعجب را خودم.بوده نگرانم چقدر كه كرد اظهار و دويد سمتم به.ديدم منتظر هتل البي در

 .شوم مي راهي عصر فردا كه دادم توضیح برايش.ديد آماده را چمدانهايم و كرد همراهي مرا

 ترك امر. بدانم بیشتر را قدرش بايد كه چیزيه زمان.كنم استفاده فرصتهايم از چطور دانم نمي"اصال گفت من به

 آغاز خداحافظي اين ولي.كرديم خداحافظي هم از.نديدم را او آمد فرودگاه تا ام بدرقه براي كه فردا عصر تا و كرد

 .شد چیز همه

 مثل بزرگي شركتهاي كه هايي پدرخوانده نفر سه از يكي.آمد مي حساب به پدخوانده جور پدر،يك كانگِ آقاي

 رزي...و نفتي شركت چند و چندين و سازي كشتي و دريايي تجهیزات پزشكي، سازي،تجهیزات ماشین كارخانة

 رپس اين و دهد مي نشان يگراند به را خودش سختي به كانگ آقاي كه بود گفته برايم پدربزرگت. بود نظرش

 در هم دستي همینطور و پدرش از بهتري عمومي روابط او.ديدم را او من كه بوده فرزندش تنها والبته ارشد

 .دارد خیريه كارهاي

 براي ايدب گفتند من به.شد من به سئول از اضطراري تلفن يك كه بود نگذشته بیشتر ايران به برگشتنم از ماه دو

 به ديعا غیر كمي اين كه دانستم مي متعجب.بگیرم تحويل را اولم بار و بروم كره به مسائل از اي پاره شدن روشن
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 بايد كار اين كه شد دار خبر شستم.ديدم زنان لبخند فرودگاه در را او وقتي.كرد راهي مرا پدر ولي رسد مي نظر

 .باشد او سر زير

 مردي سالگي 35 سن در او.كرد عالقه ابراز من به سنتي رستوران يك در آنروز فرداي و كرد خواهي عذر من از

 او با آشنايي دادم توضیح برايش. بدهد كردن فكر فرصت من به تا خواستم او از و رفت مي شمار به برايم عاقل

 دوماه كه گفت و برد پي احساساتم به خواندم برايش را شعرهايم وقتي و داشته شديدي ،انقالبات هم من براي

 .ندارد خواب من چشمهاي دست از است

 ليو نداشته شدن عاشق فرصت هیچوقت زياد مشغلة وجود با كه كرد تعريف و گفت برايم اش خانواده از جین لي

 كه كسي با خواسته مي دلش همیشه كه گفت او.است شده گرفته دستش از كردن كار فرصت ديده مرا كه وقتي از

 تا دو از بعد و كرده ازدواج نداشته دوستش هیچوقت كه دختري با عمويش پسر كند،چون ازدواج دارد دوستش

 عمويش پسر زندگي كه داد ادامه و كشد مي را خودش آخر دست تا شود مي وارد فشار بدبخت زن به آنقدر بچه

 او و دارند ازشادي عاري و پوچ زندگي آنها.اند شده شديدي بحران دچار هم هايش بچه كه بوده دردناك آنقدر

 .كند ازدواج پسرعمويش مثل خواهد نمي دلش هرگز

 او از پدر. آمد ايران به او بعد ماه يك و برگشتم ايران به.كرد خواهم فكر پیشنهادش روي"حتما گفتم او به

 پدرخواستگاري از مرا رسمي خیلي او.گذاشت تمام سنگ برايش هم مادربزرگ و باشد ما كنار اينجا تا خواست

 دوستش چقدر فهمیدم هفته يك آن در من.گذاشت خودم عهدة به را گیري تصمیم نهايت در هم آقاجون و.كرد

 .بود جذاب برايم متفكرش و گنگ نگاههاي خواندم مي برايش را حافظ شعرهاي وقتي. دارم

 دي؟ش خسته مامان:كردوگفت مرطوب آنهارابرايش دستمال با ريتا.بود چسبیده هم به خشكي از آفرين به لبهاي

 ...بعد براي بذار

 وبمخ تا بهتره پس...نه يا كنم بازشون دوباره تونم مي...ببندم چشمهامو اينكه از بعد دونم نمي...خوبم...نه..نه-

 ....كنم تمومش

 .شد مي خالصه چشمهايش در هنوز زيبايیش كه بود شبیه پیر زني به مادرش زيباي صورت

== 

 ناآش بقیه با توانم مي من و نیست حاضر حال در پدرش گفت او.كرد دعوت كره به اش خانواده به معرفي براي مرا

 رستد بزرگ اي خانه.ببیني را آنجا شايدبعدها.برد منزلش به مرا و كنند مي زندگي يكجا در همگي كه گفت.شوم

 رينشی زني.كرد استقبال من از گرمي به مادرش. وسیع خیلي باغي و...و خدمتكار،باغبان چندين با.كاخ يك مثل

 هر هب كند صحبت توانست مي زبان سه به فهمیدم وقتي نكردم تعجب من خوب.كرده تحصیل و داشتني دوست و

 براي و گرفت دستهايش بین در مرا صورت.كرد مي دنیاگردي زياد و بود قدرتمند و معروف مرد يك همسر او حال

 ....زيبا خیلي...زيباست اون:گفت بعد و ماند خیره من به دقیقه چند
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 هم آنها همة و نوشته زيباتري خیلي شعرهاي او ديدم من و داد نشان را خودش خاطرات دفترچه من به پدرت بعد

 هك دفترچه آن تنها نه.باشم داشته همراه آنرا تا نشد داده اجازه من به بعدها.گشت مي بر آشنايیمان تاريخ به

 هاساك تمام برگشتم آنجا از هنگامیكه.گرفتند ازمن راهم شد مي مربوط او به كه چیزهايي و عكسها از كدام هیچ

 ....بردند هم را عروسیم عكسهاي حتي و گشتند را چمدانهايم و

 ازدواج متفاوت خیلي و پدر كانگِ آقاي حضور بدون من.رفت مي طفره من ديدن از او.نديدم مدتي راتا پدرش من

 ام خانواده از و كرد سؤاالتي من از.ببیند مرا خواست اش كتابخانه در و شد بزرگ خانة وارد او بعد ماه 6.كردم

 و مدركم خاطر به او.كردم را خودم سعي ولي!...نه يا ام كرده پیدا راهي دلش در آيا بگويم توانستم نمي.پرسید

 ينا با پسرش خاطر به فقط گفت من به و نداد بروز هرگز ولي آم خوشش بودم فرهیخته خانوادة يك فرزند اينكه

 .كرده موافقت ازدواج

 را بزرگ خانة مقررات و قوانین كردم مي داشتم،سعي دوستش كه بودم كرده ازدواج كسي با اينكه از خوشحال

 اين حتي و شدم باردار من بعد سال دو.گرفت مي را دستم و كرد مي كمك من به جین لي مادر حق به و بیاموزم

 .كند بهتر را خوانده پدر با من روابط نتوانست هم قضیه

 ولي نچرخم برش و دور زياد كردم مي سعي و آمدم مي و رفتم مي صدا و سر بي.باشم آرام تا كردم مي سعي من

 ورد كردم مي فكر من.شود بیشتر و بیشتر پدرشوهرم با من فاصلة تا شود مي باعث كارم اين كه فهمیدم نمي

 .نبود اينطور"اصال ولي است درستي كار او از شدن

 مه غذا میز سر به بحثشان حتي و داشتند نزاع هم با"اكثرا آنها.داشت را پدرش با زيادي كاري مسايل جین لي

 خانة اعضاء همة كه شد مي بلند آنقدر صداها.بودم دعواهايشان و مشاجرات شاهد بسیار من.شد مي كشیده

 .انداخت مي وحشت به را بزرگ

 سه هنوز.كردم مي خفگي احساس من و بودي شده تر سنگین شكمم در تو.نداشتم خوبي حال"اصال شب يك

 يم كارشان اتاق در پشت از من. برود خواست مي باز حاال و بود برگشته مسافرتش از جین لي كه بود نشده هفته

 ابینم شد مجبور جین لي كه كرد پیدا شدت قضیه آنقدر.بشنوم را بود گرفتن اوج حال در كه صداهايي توانستم

 صورت و كرد باز را در او سر پشت سرعت به پدرش.ديد راهرو در ايستاده مرا او.كند ترك را اتاق پدرش حرفهاي

 .چرخاند من سمت به بود شده قرمز عصبانیت از كه را خشمگینش

 ....شدي خسته دونم مي....برمت مي اينجا از...بريم:گفت و گرفت را بازويم جین لي

 .....برم راه تونم نمي...تونم نمي ديگه:اوگفتم به

 ...چیه؟ بري راه توني نمي اينكه از منظورت...چیه؟ منظورت:پرسید و كرد نگاه را صورتم تعجب با
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 رعتس به مرا بايست مي و بود شده پاره موعد زودتراز آب كیسة.كرد رانگاه پايم زير او و انداختم پايین به را سرم

 مي.رديمك انتخاب برايت را سو ريتا اسم ما.ببیند تورا نخواست پدربزرگت و آمدي دنیا به تو.برد مي بیمارستان به

 :بخوني رو سروديم برات باهم كه شعري توني

 دنیاي.......  بازكن را چشمهايت.......باتو همیشه......كنارت همیشه........اينجائیم ما.........كن باز را چشمهايت

 .ايم زنده همین به ما...........بزن لبخند.........چشمهايت همرنگ.......زيباست اطرافت

 خواست مادرش از كردو پاك دستمال با را اشكها آن آمدكه مي يادش ريتا.خورد سر هايش گونه روي اشكهايش

 :بگويد هم را ماجرا باقي كه داشت اصرار او ولي كند تمام را داستان

 كي.افتد مي بیفتد، بخواهد اگر گويد مي همیشه عزيز كه همانهايي از.افتاد بدي خیلي اتفاق شدي ماهه0 وقتي

 و ودب كرده تلفن من به اينكه از بعد درست.بستند رگبار به ريسندگي كارخانة جلوي رو پدرت تروريست عده

 لقب.ريتاست خرسیه عروسك بیستمین اين بودم گفته او به هم من و خريده خرسي عروسك يه تو براي گفت

 ...هیچوقت...نرسید ولي.....میرسد ديگر يكساعت تا گفت.شد كشته بنشیند ماشین در بتواند ازاينكه

 خیلي من به... ببینم را همسرم جسد ندادند اجازه من به.كنم شركت خاكسپاري مراسم در نشد داده اجازه من به

 و اينبار ولي بودم سكوت در او با سال سه.بود پدرخوانده دستور هم آنها همة و نشد داده اجازه هم ديگر چیزهاي

 .نكرد توجه من به او ولي كردم التماسش. ببینم بار آخرين براي را همسرم بخواهم او از داشتم حق وضعیت آن در

 ولي شنیدم مي در پشت از را مادربزرگ صداي.رفتم مي حال از تا زدم مي ضجه و ريختم اشك آنقدر اتاقم در

 به نداشتم خبر هم تو از.كردم گريه فقط غذا بدون روز3. نداشتم كنم باز برايش را در و شوم بلند اينكه توان

 5 ساعت تا ما.برد همسرم مزار به مرا شبانه جین لي پسرعموي بعد روز چند.بود برده را تو مادربزرگ حالم خاطر

 نمك امضاء را دادكاغذي دستور من به.بود خروجي در كنار آماده چمدانم و ساك برگشتم وقتي و مانديم آنجا صبح

 .شوم خارج ازكره و

 من كودك و ندارم جین لي هاي دارايي و مايملك خصوص در حقي هیچگونه من كه بود خصوص اين در كاغذ متن

 حق هرگز و شد نخواهد داده پاسخي من همیاري و كمك درخواست نوع هیچ به بعدها.ماند خواهد من با امانت به

 .بمانم دور آنها از عمرم آخر تا و باشم نداشته كانگ خانوادة با فامیلي ادعايي هیچ.گردم باز كره به ندارم

 در كه بود چیزي اولین مادرم و پدر ديدن نیاز كه داشتم سینه درون درد همسرم دادن از،ازدست آنقدر زمان آن

 .گريختم آنجا از و كردم امضاء را كاغذ خواهم نمي مايملكي هیچ كه فكر اين با و سرعت به.چرخید مي سرم

 اي لهچا اش گونه روي ايكه بچه جز به برنگرداندم خودم با را ام گذشته از چیزي هیچ حالیكه در برگشتم ايران به

 برايم مادرم و پدر آغوش.كنم تربیت شكل بهترين به را تو كه بود اين ام سعي تمام.داشت پدرش گونة مثل درست

 .بود مُسَكن بهترين
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 به دردهايم تسكین براي بزرگي كمك اين و كردم مي احساس كنارم را نفر سه شما حداقل كه بودم خوشبخت

 اي نامه بعد سال 5 و شده كشته رانندگي سانحة اثر بر پدرت پسرعموي شنیدم كه بودي ساله سه.رفت مي شمار

 با. بفرستم پدربزرگت نزد كره به تورا بايد سالگي 81 به تو رسیدن با كرد مي گوشزد من به كه رسید دستم به

 درخواستي چنین دارد حق قیم عنوان به او گفت و بودم،ديد كرده امضاء من كه را اي نامه او و زديم حرف وكیل

 وت كه بود شده قید نامه در... شديم شوكه ما.باشم نداشته ادعايي هیچ كه ام كرده قبول "قبال باشدومن داشته

 صورت به مدتي تا جین لي كانگ فرزند كه بود شده گفته هم اولیه نامة در.برگردي كره به سال 6 مدت به بايد

 .ماند خواهد من نزد امانت

 در دش گوشزد من به ولي كردم اعتراض ومبهوت گیج.نداشتم پدربزرگت سمت از را عملي چنین انتظار "اصال من

 آن با توانستم نمي.كرد خواهند عوض سال 80 به هم را سال 6 زمان و برند مي موعد از زودتر را تو مخالفت صورت

 ونمي بودم داده دست از را شوهرم.باشم داشته كه نبود چیزي كردن مبارزه.نبود خونم در اين.كنم مقابله مرد

 ... بودي بچه خیلي هنوز تو.بدهم دست از هم تورا خواستم

 و ستب را چشمهايش. كرد مي سنگیني پلكهايش و بود شده خسته.شد تنگ نفسش رسید اينجا به كه حرفهايش

 ...نباشم دلتنگ تا ببینم تورا آنقدر خواهد مي دلم مرگم از قبل تا:گفت آرام

 ...میاد نظر به هیچ اون مقابل در دردش تمام و سرطان اين كه بود دردي برايم پدرت دادن دست از

== 

 خوابیده او تخت روي را اش كرد،نوه باز را دخترش اتاق در وقتي عزيز.بود شب نیمه از بعد دو ساعت

 چراغ وقتي او.بگیرد را خاطرات يادآوري جلوي توانست نمي و افتاد مي پايین هايش گونه روي از اشكهايش.ديد

 اين اش نوه تا گذاشت و بست را در و رفت بیرون.كرد مي صدا را مادرش ريتا كه نشد متوجه كرد خاموش را اتاق

 كار خیلي فردا... بخواب آرام... من كوچولوي دختر بخواب آرام: گفت در پشت.بخوابد تنها مادرش با را آخر شب

 ......مادر كوچولوي عزيز... داري

 3 فصل

 كش را خودش و كشید كنار را ها پرده.بود گوشش در هنوز مادرش دار زنگ شد،صداي بیدار خواب از وقتي صبح

 :زدن حرف او با ذهنش در كرد باشد،شروع ديده آنجا را او كه انگار و انداخت نگاهي مادرش تخت به.داد قوس و

 در همیشه... كردي بدي كار...صدا بي و آروم همیشه...بودي نجیب همیشه تو...نباش من نگران...میرم دارم-

 هك نداره اشكالي من نظر باشي،به داشته هم طغیان رود مثل الزمه اوقات گاهي...نیست خوبي كار بودن سكوت

 پشیمون جاهايي يه وگرنه توني مي كه بدي نشون بايد... كني خراب نداري دوستشون كه رو جاهايي ال البه اون

 یليفام كه كسي...نديدمش وقت هیچ كه باشم پدري مثل شايد... نیستم تو مثله من...خودت مثل درست...میشي

 مومت از تا كنم مي كاري...كنم چیكار گرفتم ياد نباش،خوب من نگران... كشیدم يدك خودم با همیشه رو عجیبش
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 خاطراتت تمام من.... عزيزم مادر بخواب آروم... منوبرگردونده اينكه از پشیمون... بشه پشیمون كرده كه كارهايي

 ....باشه مراقبت خوام مي پدر از و برم مي خودم با رو

 تا چند و فرودگاه به ماشین،رسیدن چمدانهادر خوردن،گذاشتن صبحانه.شد انجام سرعت به كارهاخیلي باقي

 .مشكي شلوار و كت مردهاي آن با رفتن...و...آقاجون عزيزو با خداحافظي و يادگاري عكس

 يسع.شد آغاز "رسما هم گرفت،مأموريتشان قرار اختیارشان در ريتا وقتي از بودند آشنا خوب وظايفشان به آنها

 ار موزيكش پخش دستگاه هاي گوشي هواپیما در.باشد او به هم چشمشان نباشند مزاحمش اينكه حین در كردند

 جین شلوار آن در.دارد نگه آرام را خودش كرد سعي و كرد سرش را اش آلماني بافتني گذاشت،كاله گوشش توي

 هاي چكمه و بود آورده فرانسه از برايش پدربزرگش كه دوختي خوش چرمي كت و تیره آبي اسكي يقه ،بلوز

 رالي مسابقات براي دارند كه آمد مي نظر به شروري پسرهاي مثل رسید،درست مي زانوهايش زير تا كه بلندي

 .روند مي سواري موتور

 و مشكي بلند هاي مژه آن با.كرد نمي پیدا آرايش به نیازي هیچوقت كه بود جذاب و درخشان حدي به صورتش

 لبهايي و كوچك دماغ يك. مادرش مثل درست نافذ ونگاهي...درخشید مي ها ستاره مثل كه درشتي چشمهاي

 .داشت رويش زيبايي چالة كه چپش گونة...البته و...زيبا

 به مدتي تا مادرش خنديد مي ريتا وقتي. برده ارث به را پدرش هاي گونه و بیني كه گفت مي همیشه مادرش

 زير.اندازد مي همسرش ياد را او چون بزند لبخند همانطور بازهم تا خواست مي او از و ماند مي خیره او صورت

 بترتی به را هايش نقشه بتواند بود امیدوار او.بود پنهان هم ديگري ظريف،چیزهاي شكلِ قلبي صورت اين تمام

 منتظرم بايد...بابابزرگ بديه خیلي سن سالگي 81: كرد زمزمه خودش با و بست را چشمهايش.كند عملي

 ...همینطور هم تو "ومسلما... دارم هايي برنامه برات من...باشي

== 

 بار يراض خود از كمي تا بود شده باعث سرشارش هوش البته و بودن،زيبايي فرزند تك ولي نبود لوسي دختر ريتا

 علي و بكند خواست مي دلش كاري هر تا دادند مي اجازه او به آقاجون و عزيز...خانه در چه و مدرسه در چه.بیايد

 .برسد آندو طريق از هايش خواسته به سرانهخود توانست مي كاري،او هر انجام به مادرش باطني میل رغم

 او حال هر به... نگري آينده براي بود آقاجون و مادر تصمیم اين.بودند گذاشته ها آلماني مدرسة به ازابتدايي را او

 تا يكسال هنوز و خوانده انگلیسي و آلماني زبان دو رابه درسهايش تمام.رفت مي بشمار هم باستان وارث تنها

 ي،ازخستگ و عصبي فشارهاي مادرش، مريضي خاطر به يكسال كه بود خاطر آن به تأخیر اين.داشت ديپلم گرفتن

 .شد دور مدرسه و درس

 ايبر"اصال قضیه اين. شود بهتر وضعش و حال بلكه تا برد مي كاري مسافرتهاي به خودش راهمراه او پدربزرگش

 به هايش همكالسي از را او باال، بسیار هوشي بهرة.بكشد باال را خودش سرعت به توانست مي چون نبود مهم او
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 پس در درحقیقت. بدهد گسترش را تعلیماتش او كه داشت سعي جهات خیلي از مادرش و كرد مي متمايز راحتي

 رچطو دانست نمي هیچكس كه داشت حصري و حد بي شیطنتهاي او دادند، مي انجام برايش كه كارهايي اين تمام

 ...ادد دست از را گريستن توان او...شد اضافه رفتار اين به هم ديگري بد اتفاق مادرش فوت از بعد. كند كنترل آنرا

 دانست مي خودش ولي.بوده مريض مادرش كه است سالي 6 هاي خودخوري و ها گريه خاطر به اين گفتند پزشكها

 . شكست نخواهد ها سادگي اين به كه است بغضي است، بسته را اشكش راه بغضي كه

 مي پرواز خورشید سمت به آنها. نداشت كاري او با كسي.ابرها روي و بود آسمان در هنوز كرد باز را چشمهايش

 براي چیز همیشه،همه چرا:كرد فكر خودش با.گرفت اش خنده.زمین كرة چرخش برخالف حركتي.كردند

 دنیا به.رسد مي نظر به متفاوت همیشه من زندگي مسیر!...باشد؟ بايد كه است چیزي آن حركت من،خالف

 چه بعدها داند مي خدا...و ناگهاني تصمیم بود،اين روحم و عشق تمام كه كسي دادن دست از و شدن آمدنم،بزرگ

 هم روي را پلكهايش.گذاشت مي آزاد را فكرش و كرد مي استراحت بايد... كشند مي را انتظارم ديگري چیزهاي

 .بخوابد تا داد فشار

 ند،اورسید سئول فرودگاه به وقتي بود شده تاريك"كامال هوا.رسید پايان به باالخره كننده خسته پرواز ساعت82

 .كند احساس را تكنولوژي بوي و زدنها ،حرف ها لهجه تفاوت توانست مي حاال

 بین و انداخت دوش روي را آديداسش كولة كیف تنها او.رفت نمي شمار به آنها وظیفة جزو ديگر چمدانها دريافت

 .حركت به كرد شروع ها محافظ

 شد باعث و خورد چشمهايش به عكاسها دوربین فالش نور كه بودند نشده خارج اي شیشه بزرگ در از هنوز

 آنها دستهاي بین را خودش سرعت به او و شد تر تنگ او از محافظت حلقة.بگیرد چشمهايش جلوي را دستش

 كه ودبشن درست توانست نمي كه شد تند آنقدر حركتشان سرعت.نزند آسیبي او به كسي بودند مراقب كه ديد

 .پرسیدند مي چیزهايي چه خبرنگارها

 و زمان به كجا از نبود معلوم بازهم كانگ آقاي نوة ورود زمان شدن داشته نگه مخفي وجود با كه پاپاراتزيهايي

 یدنرس تا رفت مي فردا و بودند گرفته را عكسهايشان آنها عكاسها زدن پس وجود با.بودند برده پي آمدنش تاريخ

 در سیمها بي حاال و زدند مي حرف اي كره هم با محافظهايش.بشود روزنامه تیتر سر كره، به بزرگ كانگ نوة

 .بدهند انجام را هايشان هماهنگي تا بود گوششان

 و دودي "كامال ماشین هاي شیشه.شد BMWبلند شاسي ماشینهاي وارد سرعت به تنگ اي محاصره در او

 به و چرخید جلو صندلي روي از ارشد مرد.كرد مي نگاه اطرافش به متعجب ريتا.اند گلوله ضد بود مشخص

 در ماشین و برگشت رسمي خیلي بعد.دارد خوبي وضع و حال كه كرد اعالم ريتا و پرسید را حالش انگلیسي

 هم ديگر ماشین دو فهمید طرفین به سر چرخش با راحتي به او.كرد حركت شهر سمت به زيبا بزرگراهي امتداد

 .اند مراقب پايشان پابه
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 يا اونه خاطر به توجه و محافظت اينهمه "حقیقتا.كرده مي فكر كه اونیه از تر جدي اوضاع پس.گرفت اش خنده

 به افكارش در غرق!... مهمه؟ چقدر پدربزرگش بدهند نشان او به كه شد مي حساب خیاباني نمايشي فقط آنها

 چیز همه آنجا.بودند رسیده شهر به ديگر حاال.دهد عادت غربت به را چشمش تا كرد مي نگاه آنسو و اينسو

 .داد مي گوش موسیقي به داشت هنوز.گذشتند رودخانه روي از.بود زيبا و روشن،چراغاني

 و ها خانه كه جايي.رفتند مي شهر از خارج سمت به سرعت به آنها و گرفت زمان كمي ها شلوغي تمام از شدن رد

 بادرختهاي مسیري درامتداد.مرتفع ديوارهايي با زيبا ويالهايي.شد مي تر مرفه و بزرگتر تر، شكیل ها محله

 بزرگ، بسیار خانة يك... 6... 5... 2... 3... 0... 8بعدي ويالي8،0،3،2:شمردن كردبه شروع.بلند

 داد مي نشان اين و شد مي اضافه اعدادش تعداد به رفتند مي هرچه.ديگر يكي.... 1...1....6....5...2....3....0...8

 ربد روبروي و رسیدند تند پیچي به كوتاه اي تپه از. شود مي بیشتر و بیشتر دارد امالك و ها خانه زمین وسعت

 دو و طرفین در بسته مدار دوربین دو توانست مي ريتا و شد باز اتوماتیك و متوقف ماشین عظیمي و بلند آهني

 !...تشكیالتي عجب.بود،ببیند گرفته قرار دروازه باالي كه را ديگر تاي

 بهال بادپايیزي كه زيبا رسید،درختهاي مي نظر به رنگین زيبا چراغهايي نور با كه شده سنگفرش زيباي مسیر

 نشان كنجكاو زياد را خودش كرد مي سعي.گذراند مي نظر زير از را همه بلند، شمشادهاي و پیچید مي اليشان

 اين!..... بود؟ خواهد جذاب چقدر روز نور برسد،در نظر به زيبا اندازه اين شب در اينجا اگر.شد نمي ولي ندهد

 نظر به محشر سواري اسكیت براي چقدر سراشیبي مسیر اين و بازي باشك قايم براي دهند مي جان شمشادها

 را نآ توانست او و رفت باال سمت به طويلي"تقريبا پیچ از ماشین كه كرد مي فكر خودش با داشت!.... میرسید

 شبراي بايد كه آنطور را خانه اين توانست نمي هرگز او گفت، مي درست مادرش.ماند باز ناخودآگاه دهانش.ببیند

 هب كه چراغهايي نور در خانه.رسید مي نظر به كاخ يك مثل درست اينجا.رنگ سفید و بزرگ اي خانه.كند تجسم

 سر لويج بلند ستونهاي.بود باشكوه العاده فوق ساخت، مي ديدني روشنهاي سايه و تابید مي او به شكل زيباترين

 نجرهپ پشت از را گرانقیمت هاي پرده بوي توانست مي.بودند شده مزين زيبا پیچ گلهاي با كه خانه،بالكنهايي در

 اي مجسمه دست از آب ريزش و چرخیدند دورش.داشت قرار بزرگ حوضي ورودي در جلوي درست.كند حس

 مجسمه آن زيباي صورت تماشاي از توانست نمي.داد نواز را بود،چشمهايش نشسته آب میان در كه گونه فرشته

 .كند خودداري

 .ايستاد در كنار ماشین

 ينكها با.شد ثابت برايش تهران با هوا سردتر درجة تفاوت راحتي به.خورد صورتش به بدي شدن،سوز پیاده هنگام

 جوان دختر نفر چند و مرد خدمة دو.سوزاند مي را اش بیني ،نوك ماه دي مثل سرمايش ولي بود پايیز اوايل تازه

 وارد و زد لبخندي آنها رفتار از متعجب ريتا.گفتند خوشامد را ورودش و بودند ايستاده منتظر در كنار

 نبیرو گوشهايش از را موزيك هاي اختیارگوشي بي. بود بیرونش از تر ديدني بزرگ بناي اين داخل"مسلما.شد

 .كشید
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 بلند و كوتاه هاي مجسمه از بود پر كنارش و گوشه در كه كرد استقبال او از گرم زيباي و وسیع سالن

 رتصوي بازتاب مجذوب ثانیه چند تا ريتا كه بود براق و تمیز قدري به كف صیقلي و رنگ كرم سنگ.ارزشمند

 فرش با كه افتاد عريض اي پله راه به چشمش سرعت به گرفت باال كه را سرش.ماند خیره زمین به آن، در خودش

 وقتي.شد راهنمايي راست سمت به خدمه سر پشت او. كرد مي پیدا راه باال طبقات به و شده مفروش رنگي قرمز

 هماهنگي سالن فضاي با خوب كه شیكي مبلمان.نبود محافظها از خبري ديگر چرخاند عقب به را سرش

 را خودش كرد مي سعي هرچه او و چیده را اينجا ماهر دكوراسیون طراح يك"حقیقتا. گرفت را داشت،چشمش

 نمي خوددار هرچند و ثروتمند هرچند او.باشد كنجكاو دارد حق ساله 81 دختر يك. توانست نمي كند جور و جمع

 ولي شود احساساتي نبود خوب. بماند اينجا سال 6 است قرار باشد هرچه. كند توجهي بي فضا اين به توانست

 نظر زير را او باال از بین ريز چشم جفت يك كه دانست نمي خودش حال در او.داد مي غلغلكش مدام عجیبي حس

 .دارد

 دش متوقف و رسید ديگري ورودي در به دخترخدمه!... زيبايي موزيك چه.پیچید گوشش در پیانو دلنشین صداي

 تازه كرد احساس وقتي و رفت جوگندمي موهاي با مسني مرد همراه را راه ريتابقیة.خواند داخل به را او دست با و

 هاينقاش از تابلوهايي.بود شده مفروش ايراني ارزشمند و زيبا فرشهاي با آنجا.شد غافلگیر شده اصلي سالن وارد

 در آلیس به تبديل آيا.بود نشسته آن پشت كسي كه رنگ آلبالويي چوب با بزرگ پیانوي.خودشان امضاء با معروف

 هاي وكاناپه صندل مبلمانهاي.رسید مي نظر به بزرگتر اش اصلي سايز از چیز همه!... بود؟ شده عجايب سرزمین

 در جور وضع آن با توانست مي كه هايي پرده ترين شیك و بهترين... سینمايي صفحة با تلويزيوني راحتي، عريض

 راشت زيباترين با كار بزرگ میز يك. بود او قد اندازة به برخي كه هايي مجسمه و آويزان بلند هاي پنجره از بیايد

 مي لبخند او به مسن مرد.داد مي داشتني دوست آرامشي حس او به موسیقي صداي. استاد دست هاي كاري

 ..هستید؟ كي شما:پرسید احتیاط با ريتا.زد

 الامس. بودم اينجا من آمديد دنیا به وقتي شما.هستم مین پیشكار من:داد پاسخ و كرد عريضتر را لبخندش مرد

 ور هرچیزي... بشه محیا براتون تا بگید من به خواستید هرچي... كنم مي خدمت كانگ آقاي براي من كه ساله 35

 ...هستید جوان خانم يك االن شما بزرگ خداي اوه...بگید من به هم باز نخواستید كه هم

 داشتني دوست.... رسي مي نظر به خوبي دوست تو...باشه...آهان:گفت و چرخاند را چشمهايش متعجب ريتا

 ...ريم؟ مي داريم كجا االن ما....هستي

 ....خانم دوشیزه رويد مي كانگ آقاي ديدن به شما:گفت و ايستاد پیشكار

 ....بزرگ؟ كانگِ....كانگ؟ آقاي:پرسید هیجان با ريتا

 پسرعموي پسر ايشون حقیقت در... هو مین كانگ آقاي... هستند كشور از خارج حاضر حال در ايشون... نه اوه -

 ....هو مین كانگ مدير.هستند شما پدر
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 بابابزرگ خود وقتي.كرد مي تعريف ازش مادرم كه همونیه اين"احتماال!... پدرم پسرعموي كرد؛پسر فكر ريتا

 نمي مگه...كشور؟ از خارج رفته چي براي"اصال!... ببینم؟ رو پدر پسرعموي پسر من كه داره فايده چه نیست

 يول.ببیند زد مي پیانو كه را كسي توانست نمي.داشت قرار سالن وسط در حاال او...میرسم؟ امروز من كه دونست

 با شاننگاه.بود بلند،ايستاده"نسبتا قدي با دوخت خوش شلواري و دركت او،پوشیده از دورتر پنجره كنار نفر يك

 فنجان.بود شده زده عقب به و كوتاه خیلي موهايش.نمك با اي قیافه با ساله 33-30 جوان مرد.كرد تالقي هم

 ...نه؟ يا است پسر همان اين آيا كه داشت شك ريتا.آمد جلو ريتا سمت به و گذاشت میز روي را اش قهوه

 كه پسري. بچرخانند زد مي پیانو كه كسي سمت به را سرشان مرد آن و ريتا تا شد باعث و شد زده اشتباه نُت يك

 به ورط اين.داشت تري جذاب چهرة يكي اين.افتاد ريتا به چشمش و كشید بیرون را سرش بود نشسته پیانو پشت

 پشت از.ديگري آن همقد و ساله 01 شايد.باشند تراشیده ها مجسمه مثل درست را صورتش كه رسید مي نظر

 كرم یراهنپ و بود ريخته پیشاني روي لختش موهاي ببیند توانست مي ريتا آمد، آندو سمت به و شد بلند كه پیانو

 سالم اول كه باشد كسي خواست نمي او.بودند ايستاده روبرويش حاال هردو.داشت تن به اي قهوه شلوار و رنگ

 به را اش گونه چالة اينكار با و گزيد را پايینش لب.ببیند را العملها عكس تا شد منتظر كمي همین براي دهد مي

 تكان موافقت عالمت به سري ديگري!... بانمكه؟ خیلي نگفتم بهت:گفت ديگري به تر مسن پسر.كشید آندو رخ

 :گفت بعد... خوشگله:وگفت داد

 ... يانگه تائه دكتر دوستم هم اين و هستم هو جین من سالم -

 !...باشید فامیل من با شما نمیاد نظر به...هستم ريتا من..سالم:گفت ريتا

 ....هستیم هو مین صمیمي دوستهاي ولي نیستیم فامیل تو با ما نه... نه:گفت يانگ تائه

 ...ببینم رو كسي بايد اينجا كه گفتند من به...ام خسته من -

 تا نیمك گرم سرتو خواسته ما از اون....گرده برمي االن هو مین... بشین اينجا بیا:گفت و زد بهش لبخندي يانگ تائه

 ...برسه

 مي تماشا را او ويترين پشت عروسك مثل درست آنها.كرد نگاه آندو به و انداخت مبل روي را خودش ريتا

 يشاداب دختر را او اش پزشكي ديد با يانگ تائه.داشت پسرانه حالتهاي كه بود جذابي دختر او نظرشان از.كردند

 كلسیم كمبود كمي كه كرد مي اعالم هم هايش ناخن روي سفید هاي لك.است خوني كم دچار كمي كه ديد مي

 رو هو مین زندگي كل اون....كني؟ مي بندي شرط چقدر زيبا دختر اين روي...رفیق هي:گفت هو جین به آرام.دارد

 ....میريزه هم به

 مي شمار به اي چهره خوش پسر او.بچرخاند او سمت به كامل را سرش ريتا شد باعث اش خنده.خنديد ديگري

 متفاوت يكي اين اند گرفته كپي هم روي از را صورتهايشان رسید مي نظر به كه آدمي اينهمه بین حداقل. رفت

 تا...  میلیون02:گفت و راگشود لبهايش آرامي به. داشت زيبايي لبهاي و كوچك بیني و شكل بیضي صورت.بود
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 نمي در سر آندو حرفهاي از چیزي ريتا.زدن به كرد شروع و برگشت پیانو سمت به بعد... نمیاره دووم سال آخر

 .داد نشان مشغول را خودش و گذاشت گوش در را هايش گوشي و بست را چشمهايش.آورد

 ...شدم برنده من اگه میلیون 05:گفت يانگ تائه

 ....نباش احمق:گفت هو جین

 ...چرا؟ -

 چمدونهاش: زد مي حرف مین پیشكار با داشت صدا صاحب.داد خاتمه بحثشان به اي مردانه بم صداي

 ...اشهب نداشته كسر و كم چیزي ببینم میام بعد خودم... مرتبه اتاقش... اتاقش توي ببرند بگو خوبه!...رسیدند؟

 منتظر و ايستاد ريتا روبروي و كرد احوالي و حال دوستانش با او.شكست را سالن سكوت بلندش قدمهاي صداي

 .شد

 بلندي قد او.هوست مین كانگ دانست مي كه افتاد مردي به نگاهش و كرد باز هم از را پلكهايش آرام ريتا

 ولي.نیستند قدبلند كدام هیچ پدربزرگش نه و پدر نه كه بود گفته او به مادرش... كانگها برعكس درست.داشت

 دست اش، فرانسوي طرح دوختِ خوش شلوار و كت آن در.رسید مي نظر به جذاب و خوشتیپ قدبلند، يكي اين

 و كشید بیرون گوشش از را ها گوشي نرمي به ريتا. كرد تماشا را او ثانیه چند براي و ايستاد او جلوي,جیب در

 .كرد مكث كمي خودش كردن كنترل براي

 دتن آنقدر. تند تپیدنهاي به بود كرده شروع قلبش.كرد مي غوغا داشت هو مین دل در شدگي هُل از بیش چیزي

 زنده برايش را پیش سال چندين خاطرات كه آشنايي گونة و چشمها آن. شده زدگي زلزله دچار كرد مي فكر كه

 اون... شده بزرگ چقدر... كن نگاش حاال:گفت خودش با. بود آغوشش در شدة متولد تازه نوزاد همان اين.كرد مي

 خمليم بلند پشت شیك صندلي روي تحرير میز پشت رفت و برگشت. بگیرد نديد را ريتا تند نگاه داشت خیال

 :گفت و نشست

 ...بودي؟ خوابیده -

 ...نه:داد پاسخ خونسردي با ريتا

 .....؟!داخل؟ اومدم من كه نشدي متوجه -

 ....اومده گردباد فكركردم كه شدي وارد صدا و سر پر اونقدر.... چرا -

 ادامه هو مین. ايستاد كنارش و رفت هو جین سمت به يانگ تائه.گزيد را زيرينش لب نخندد آنكه براي پیانیست

 ....شناسي؟ مي منو:داد

 ....پدرمي پسرعموي پسر تو گفتند -
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 ...دوني؟ مي منو اسم -

 .ردك تلفظ اشتباه آنرا "مخصوصا....چیزيه همچین يه....هو پین....هو لین كانگ هاي مايه تو چیزي يه كنم فكر -

 ...منه اسم اين.....هو مین كانگ....هو مین -

 ...هو مین....همین آره -

 ...برسه قراره ايراني دختر يه بودند گفته من به!....كنم مالقات رو ساله 81 دختر يه بايد كردم مي فكر -

 وازپر راه اينهمه... ام خسته خیلي من....ببین:گفت و گرداند را چشمهايش و شد،ايستاد بلند كاناپه روي از ريتا

 هايش شانه روي مواجش بلند موهاي و برداشت سرش روي از را كالهش...كني چك منو تو تا اينجا نكردم،بیام

 :داد ادامه و ريخت

 كه!... آلكاپون؟... هستي؟ چي تو...فهمي؟ مي....ام خسته من....بودمت نديده هرگز كه بابام عموي پسر پسر -

 نشون بهم رو من اتاق.... پرسي؟ مي ربط بي جوابهاي و سؤال من از و نشستي مسخره میز اون پشت اينطوري

 كه بعدش و بمونم اينجا مدتي يه قراره كه گفتند من به...كنم گوش تو اراجیف اين به شب تمام ندارم خیال...بده

 و بیرون بیا كوفتي میز اون پشت از پس....ندارم هم رو تو با بحث حوصلة و حال...خونم برگردم شد تموم دوره اين

 !....نداشتم حال به تا كه فامیلي... ؟!فهمیدي.... نیستي من رئیس تو چون... بزن مساوي من با داري حرفي هر

 براي. بود او كمر از باالتر كمي درست ريتا قد.ايستاد او روبري و و آمد بیرون میز پشت از و زد لبخندي هو مین

 :گفت لبخند همان با هو مین.دارد نگه باال را گردنش تا شد مي مجبور صورتش ديدن

 خوب رو انگلیسي زبان كه عالیه اين... آره؟!... پدرم عموي پسر دخترِ... زمینه؟ توي ات ديگه نصف پس!....خوب -

 زبان آموزش بند حال اين با: داد ادامه و داشت نگه او صورت روبروي و آورد پايین را سرش.زني مي حرف

 رو اقتات... باهوش البته و رسي مي نظر به لوغش بودند گفته كه همانطور درست... میشه حذف ناخودآگاه انگلیسي

 فردا...پزشكته يكي اون و... توئه موسیقي جديد معلم زنه مي پیانو داره كه اوني... میده نشون بهت مین پیشكار

 برادر منو توني مي داشتي دوست اگه... ري مي مدرسه به هم بعد هفتة و كني مي مالقات هم رو پزشكت دندان

 ....خواستي هرچي... باش راحت توش پس... خودته خونة اينجا... كني صدام داداش و بدوني خودت

 تو ضمن در... گم مي اون به هم باز نخواستم كه هم هرچي و خوام مي مین پیشكار از:پريد حرفش بین ريتا

 ....بهتره پسرعمو همون....كنم صدات برادر كه نیستي داداشم

 یردرگ هم با چشمهايشان. كنند حس را همديگر نفسهاي توانستند مي كه بود نزديك هم به آنقدر صورتهايشان

 راست و بكشد عقب را سرش تا شد باعث و كرد مغلوب را او ريتا زيباي چشمهاي آخر دست و بود شده

 چشمهاي از جدا كه كرد فكر خودش با و كشید عمیقي نفس او و خورد ريتا مشام به اش مردانه عطر بوي.بايستد

 .است داشتني دوست و جذاب چقدر جديدش عموي پسر كشیده، و ريز
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 !...؟ عمو دختر بگم بهت يا بزنم صدا رو كاملت اسم من خواد مي دلت....بخواهي تو جور هر...باشه:گفت هو مین

 ....یربخ شب... نیست مهم برام"اصال...بخواي راستشو:گفت و گرفت باال را گردنش دوباره و آورد در شكلكي ريتا

 قرار يه بايد ما... كن صبر لحظه يه....عمو دختر:زد صدايش دوباره هو مین برودكه بیرون تا چرخاند را رويش بعد

 ...رئیسه دستور اين كه دوني مي...مجبوريم كار اين توي و بذاريم هم ديگه

 ...قراري؟ چه:پرسید و برگشت ريتا

 كي هر با... میري كه جايي كني،هر مي كه كاري هر...بدي من به شب هر كارهاتو روزانة كامل گزارش بايد تو -

 "قطعا رو اين....باشه؟...كني مي تعريف خاطرات دفترچه يك مثل من براي رو ات روزانه كارهاي...زني مي حرف

 ...داده رو دستور اين كشونده اينجا به رو تو كه هموني....نخواستم من

 من هب كه داده دستور تو به كه اوني به....داده؟ دستور:گفت و كشید او رخ به را اش گونه چالة و زد نیشخندي ريتا

... كورلئونه دُُن...بود؟ چي اسمش... شده تنگ براش دلم... ببینمش خواد مي دلم خیلي....بگو بدي دستور

 ...كنم نمي تعريف داستان كسي براي من...باشه؟....دارم كارش...هست كه هرچي يا...پدرخوانده

 يانهموذ لبخندي با را او داشتند كه افتاد پسري دو به چشمش.برود بیرون سالن از تا چرخید پا پاشنة روي ريتا

 گرفتن ياد توي خوبي شاگرد من....باشه...بدي؟ درس پیانو من به قراره تو:گفت و جلو رفت.كردند مي تماشا

 .رفت بیرون در از و گرفت را راهش...بده ادامه كارت به...نیستم موسیقي

.. .عزيز دوست: زدن حرف به كرد شروع كه بود نفري اولین يانگ تائه و كردند نگاه هم به او رفتن از بعد سه آن

 ...هستیم سرگرم مدتي تا هممون جديد مكافات اين با كنم مي فكر

 بچه دختر يه مجبورم گرفتاري اينهمه با....من؟ چرا!....بزرگ خداي:گفت كشیدو چشمهايش روي دستي هو مین

 رو ديدنش آرزوي همیشه كه ايیه بچه همون اين نمیشه باورم... سال 6 اونهم...كنم هدايت متنفره اينجا از كه رو

 ...زمینه توي نصفش خورم مي قسم....من خداي اوه....كنین نگاش و كوچكتره من از سال 80 اون....داشتم

 ....خوام مي رو بیارند برات ژاپن از دادي سفارش كه اسپرتي ماشین اون من...تائه هي:گفت جین

 ....نزن هم رو حرفش:گفت دكتر

 ....او زندگي سَرِ بار اين البته و اند كرده بندي شرط دوستانش دوباره كه فهمید هو مین

 هك بود شده طراحي جوري خانه اين.كرد هدايت سوم طبقة در اتاقش سمت به را ريتا پیر پیشكار سالن در پشت

 دوم طبقة.نشیمن و اصلي سالن به شرق از و شد مي متصل غذاخوري سالنهاي به غرب سمت به ورود ازدرب

 اريت ها پله راه پايین از. قرارداشت كانگ آقاي كار واتاق كتابخانه بزرگ، كانگ خانم و آقا اتاق میهمان، اتاقهاي

 چوبي هاي فرشته از شده تراشیده حفاضهاي با مربعي مثل درست سرش باالي كرد،طبقات نگاه را سرش باالي

 رفتهگ قرار ساختمان غربي ضلع روي اتاقها همة كه شد متوجه اصلي سالن بلند سقف از.بودند گرفته قرار هم روي
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 مي توضیح پیر پیشكار.داشت طاليي هاي زواره و اي شیشه ديوارهاي كه رفتند آسانسوري سمت به آنها.است

 اربسی ديد و است جنگل و كوه روبه و خانه اين اتاق بهترين.كرده انتخاب اربابزاده خود را ريتا خواب اتاق كه داد

 در را زيبا چوبي بزرگ در دو بود گرفته قرار كه ازجايي توانست مي او و شدند سوم راهروي وارد آنها.دارد زيبايي

 .است اربابزاده اتاق آنجا:وگفت كرد دنبال را او نگاه پیشكار. ببیند ديگر طرف

 ....دو؟ هر: پرسید ريتا

 و بیدارند شبها بیشتر"معموال ايشون...كرديم وصل هم به گذشته سال را كارش اتاق و خواب اتاق....بله اوه -

 آن و هو مین آقاي خواهر پسر داناوان، جك آقاي اتاق يكي اين.شماست اتاق اين.....اينطرف اينجا....كار مشغول

 ...امريكا به اند برگشته كه هست ماهي 6... نیستند اينجا حاضر حال در البته...همسرش و خواهر اتاق هم يكي

 يك.چشید خواهم رو زياد فامیلهاي داشتن مزة اينجا خوبه:كرد فكر خودش با و داد تكان را سرش متعجب ريتا

 و فرش به مزين كه بزرگي مربع مثل درست ورودي سالن كف حاال.كرد نگاه را پايین باال از او...بچه و عمو دختر

 !عروسكي خانة يك مثل درست...شد مي ديده بود مبلمان

 اين.بود،شد برگرفته در را اتاقش كه صورتي رنگ كرد،محو روشن كه را چراغ.خواند اتاقش رابه او مین پیشكار

 پرز رشف ديگر، گوشة در كامپیوتر میز شیك، و بزرگ پرنسسي،میزتحرير خوابي تخت با دخترانه"كامال اتاق يك

 رسيخ عروسكهاي و داشت دوست كه كتابهايي از پر اي كتابخانه.بود پوشانده را ازاتاقش نیمي"تقريبا كه بلندي

 زد اقات در چرخي.باشد داشته آنرا آرزوي توانست مي دختر يك كه بود چیزي زيباترين لباسهايش كمد!....پشمالو

 .بود بزرگتر خیلي خیلي پدربزرگش خانة اتاق از اينجا.كشید دستي چیز هر به و

 يسسرو خودش براي فهمید وقتي شد تر خوشحال ريتا.باشد تنها جديدش وضعیت با تا گذاشت پیرتنهايش مرد

 بچیند را وسايلش خواست مي خودش.كند باز آنرا خدمه تا نداد اجازه او و رسید چمدانهايش. دارد جداگانه حمام

 ابق حالیكه در او.كوبید در به كسي بعد دقیقه چند. كند ايجاد تغییر آنجا در هم كمي داشت نیاز آنكار براي و

 ....بیاتو:گفت كشید مي بیرون چمدان از كه بود چیزيهاي اولین مادرش عكسهاي

 را اش چهره.ديد در آستانة در را هو مین و چرخاند را سرش.كرد جلب را اش توجه مردانه كفشهاي قِژقِژ صداي

 :پرسید و كرد سؤالي عالمت مثل

 ....شده؟ چیزي -

 ...باشي نداشته كسر و كم چیزي ببینم خواستم مي فقط... نه -

 ....رئیسي؟ اينجا تو -

 ....نیستم رئیس من نه -

 ....كنم عوض رو اتاقم مدل خوام مي...ندارم مشكلي "فعال....بیاري در رو رئیسها اداي نكن سعي خوبه،پس -
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 ازش لشك بهترين به تا چیده رو اينجا دكوراسیون طراح بهترين حقیقت در...توئه اتاق اينجا...البته...البته...اوه -

 ....كن عوضش....خوب...  نداري دوست رو مدلش اگر ولي كني استفاده

 .....كمد توي لباسهاي اون مورد در:گفت و داد تكان را سرش ريتا

 ...شده؟ چي -

 من و است ساله85 -82 دخترهاي براي نظر به اونها....كنم استفاده ازشون بتونم هرگز كنم نمي فكر من راستش -

 ...ندارم دوستشون"اصال

 يم كه هستند چیزهايي بهترين اينها:پرسید و رفت هم در ابروهايش و كشید دستي آنها به و رفت جلو هو مین

 ...باشي داشته توني

 ....پوشم نمي لباسها اين از هیچوقت....بخرم خودم سلیقة با رو وسايلم دارم دوست من.... متأسفم -

 ...بكنه؟ اذيتت كه هست هم اي ديگه چیز:پرسید و داد بیرون آهسته را نفسش.باشد آرام كرد مي سعي هو مین

 ...نه"فعال -

 رودو كه بدهد نشان تا قصدداشته كارها اين با او كه كرد فكر ريتا بعد و ماندند خیره هم به ثانیه چند براي آنها

... گاهدانش برم و بگیرم ديپلم بايد امسال من:گفت بعد.اند كرده را تالششان تمام آنها و است مهم آنها براي ريتا

 ....كنم انتخاب امسال رو ام رشته مجبورم من

 كره دانشگاههاي بهترين و هستي بزرگ كانگ نوة تو....بخوني توني مي بخواد دلت هرچي تو...نباش نگران -

 كه مندار شك...باهوشي خیلي تو گفت مي پدربزرگت....نباش تحصیلت وضع نگران....كنند قبول رو تو حاضرند

 ...داريم كار خیلي بعد روزهاي ما كن استراحت... هستي موفق هم مدرسه توي اوصاف اين با...گفت مي درست

 او و گذاشت تنهايش پسرعمو.است مرتب اش مدرسه و درس وضع حداقل كه شد راحت خیالش.نگفت چیزي ريتا

 .كشید بیرون چمدان از دقت به را مادرش عكسهاي و نشست اش ايتالیايي سبك شومینة كنار

== 

 زارشگ رئیس بايدبه. بود نشسته موقع آن تا قبل يكساعت از اوضاع بررسي مشغول خودش اتاق در هو مین كانگ

 :گرفت را شماره و برداشت را تلفن گوشي.داد مي

 كنم مي فكر و داريم بیمارستان برنامة فردا...میاد نظر به خسته كمي فقط...رسید پیش يكساعت...رئیس بله -

 "اصال بابت اون از و داده انجام رو نام ثبت و قرارداد كارهاي چانگ مباشر...خواهدگرفت رو وقتمون روز تمام

 كره پاپاراتزيهاي كه گفت محافظها ارشد... گرفت رو شما سراغ اون.... و راهه روبه چي همه...نداره وجود نگراني
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 رابطهامون از تونم مي...شدند مي متوجه همه دبیرستان به ورودش با زود يا دير البته...اند گرفته رو عكسش

 ...خوش شب....نداره وجود نگراني ديگه پس...خوب بسیار.... بگیرند رو چاپ جلوي تا بخوام

 رامشيآ به توانست حاالمي كرد؛آيا فكر خودش با.داد تكیه آن پشتي به را سرش و افتاد شومینه كنار كاناپة روي

 !...شدند؟ مي تمام شبانه آياكابوسهاي!.... نه؟ يا برسد بود شده سلب او از سال 81 كه

== 

 محكم را او.... شي؟ نمي آروم چرا كوچولو بچة...پي در پي و مدام....زد مي وَنگ آغوشش در ماهه 0 كوچك نوزاد

 چهی توانست كند،نمي چكار دانست نمي. رسید مي گوشش به ضجه صداي بیرون از.فشرد مي كوچكش آغوش در

 در همیشه كه مداوم هاي كشمكش و فريادها و داد صداي آنهمه از بعد.نداشت تمامي ها ضجه اين.بكند كاري

 را انگشتش. بود گرسنه بچه.بود شده اضافه بهش هم كن خورد اعصاب هاي گريه اين چرخید،حاال مي ذهنش

 نسیبش چیزي ولي.خواست مي شیر او.چرخاند انگشتش طرف به را سرش كوچولو نوزاد. كشید اش گونه روي

 هوا... كرد پُر را دستانش سیاهي هالة كوچك نوزاد جاي به....رفت حال از كه آنقدر...گريه و گريه دوباره. نشد

 RS شدة گلدوزي حرف دو با رنگي آبي نرم پتوي جز به چیزي هیچ توانست نمي او و شد مي تر تاريك و تاريك

 .....ببیند بود مانده جا به خواب تخت روي كه

 هو مین. شده نفرين كابوسهاي اين هم باز... ديدم مي خواب بازهم... لعنتي... پريد خواب از وحشتناكي صداي با

 بش نیمه از بعد دو ساعت.بیندازد نگاهي تختش كنار ساعت به تا كرد سعي و كشید چشمش روي را انگشتانش

: گفت خودش با. رسید مي گوش به عمويش دختر اتاق از وسايل كردن جا جابه و كشیدن صداي و سر هنوز. بود

 كه چیزيه از مغرورتر و تر شق كله اون... بودم منتظرش خیلي من كه نیست كسي همون دختر اين"مطمئنا

 ....داره فرق آسمون تا زمین مادرش با اون من خداي اوه...كردم مي فكرشو

== 

 را تلفن. باشد داشته را تهران در خودش اتاق حس كمي كه جوري حداقل.چید خودش دلخواه به را اتاقش ريتا

 !!!!توانست؟ نمي........ كند برقرار ارتباط عزيز و آقاجون با تا كرد سعي و برداشت

 مين عنوان هیچ به!....لعنتي.بدهد انجام را كار اين اينترنت طريق از كرد سعي.بود قطع ايران از خارج با او تلفن

 .بود مصرف بي"كامال هم بود شده كره وارد وقتي از خودش همراه تلفن. كند برقرار ارتباط آقاجون با توانست

 !.....كانگ رئیس....من خداي...آه

 اين سال 6 توانست مي بايد او.بود دار غصه بسیار و ريخته بهم شده،افكارش عوض جايش.كرد مي استراحت بايد

 را چشمهايش.كنم درستش خودم بايد افتاده اتفاق اين كه حاال پس,گفت مي خودش با.كند تحمل را وضعیت

 .....؟!خندي مي داري!... مامان...جالب چه اوه...زد مي لبخند.راديد مادرش خواب...بست
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 يم لبخند او به داشت برگشتهو دوباره, اينجاست اون كه حاال بودو نیامده او خواب به مادرش كه شد مي يكسالي

 او.بود شده عمیق خیلي خوابش. اش مريضي از قبل روزهاي مثل درست داشتني دوست و شیرين لبخندي.زد

 .بشنود خوب را او صداي توانست نمي ريتا و زد مي حرف ريتا با داشت

 واردي روي كه زني عكسهاي و داده چهره تغییر كل به اتاق.بود رفته فرو عمیقي خواب به شد،او وارد هو مین وقتي

 ضجه...زيبا هاي خنده اين.كند خودداري آنها به كردن نگاه از نتوانست.زد ورق ذهنش در را تلخي خاطرات بود

 و ورجس...رسید مي نظر به كانگ يك بیشتر صورت اين.كرد نگاه خواب در ريتا صورت به و برگشت.....شبانه هاي

 هك بود كوچولويي نوزاد همان اين.انداخت پا روي وپا نشست رنگ صورتي نرم كاناپة روي زدو لبخندي...باك بي

 روز و شب شوهرش مرگ براي بیچاره زن حالیكه در خواست مي را مادرش و كرد مي گريه مداوم آغوشش در

 .ريخت مي اشك

 مي سعي بايد.خوابید مي رفت مي بايد.شد اضافه شان جمع به هم مهتاب حاال و بود چرخیده او اتاق سمت به ماه

 ....بخوابد كمي حداقل را امشب تا كرد

== 

 تهران -ايران

 نفسهاي صداي جز به.كشید بیرون آرام همسرش دست زير از را روزنامه جدول.كرد خاموش را تلويزيون عزيز

!... نره يادت مسواك... ريتا: گفت كه رفت مي اتاقش سمت به داشت او.آمد نمي ديگري صداي آقاجون دار خش

 خروپُف صداي با آقاجون.شد جمع آنها در اشك و سوزش به كرد شروع چشمهايش.گفته چه آمد يادش ناگهان

 شانه.بود درست تشخیصش آباژور كمرنگ نور در. ديد راهرو وسط در ايستاده را همسرش و پريد خواب از خودش

 قراره...خوبه جاش...نباش نگران:گفت نرمي به و كشید آغوش در را همسرش و رفت جلو...لرزيد مي داشت او هاي

 ... بخوابیم بريم بیا...خوبه حالش....بگن برامون كارهاش از دادند وقول كنند تلفن بهمون زود به زود

 2 فصل

 !...عزيزم بلندشو...ريتا....ريتا:كرد مي صدا مدام گوشش در عزيز نرم صداي

 ....بخوابم ديگه يكم بذار....نیست خوب حالم....نمیرم مدرسه امروز....عزيز:گفت آرام

 ....بشید بیدار خواب از بايد شما!....كانگ دوشیزه:شد تبديل داري لهجه انگلیسي به عزيز صداي

 ايستاده سرش رسید،باالي مي نظر به ساله22 زور به كه اي رفته شسته و موقر زن.كرد باز را چشمهايش

 .داشت لب بر ملیحي لبخند و متفاوت خدمتكارها يونیفورم از لباسش.بود

 زن سمت به دوباره را چشمهايش بعد و داد كش را خودش كشید مي خمیازه حالیكه در ريتا...هستید؟ كي شما-

 .تابید،ببیند مي داخل به پنجره از كه را خورشید نور توانست مي حاال.چرخاند
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 منتظر كانگ آقاي:داد ادامه بعد.ندارد نگه اش حافظه در آنرا داد ترجیح ريتا كه گفت عجیبي و سخت اسم زن

 ...بیمارستان به رفتن و صبحانه براي هستند شما

 كسي... شده؟ چیزي...كي؟ براي ان بیمارست....؟!بیمارستان:پرسید و نشست تخت روي ژولیده موهاي با او

 ....ببینه؟ منو خواد مي! ...كانگ؟ آقاي... مريضه؟

 ...نكرديد حمام هنوز شما و...بیمارستان شمابايدبريم براي....كانگ خیردوشیزه:زدوگفت لبخندي زن

 واين د،ببرن بیمارستان به را بايداو چرا كه كرد مي فكر اين به او.كشید طول ربع سه از بیشتر ريتا گرفتن دوش

 ...میام دارم:گفت بلند.آورد خودش به را او زدن در صداي!...دارد؟ نیتي چه طلبش رياست پسرعموي

 ....بیرون بیارمت تو اون از و بیام خودم میشم نباشي،مجبور پايین ديگه دقیقة 5 تا اگر:گفت در پشت از هو مین

 ...شد تموم ديگه كارم...خوب خیله...خوب خیله-

 با بايد مدام كه زماني.داشت خواهد رو پیش سختي دورة كه دانست مي او.كرد ترك را اتاق عصبانیت با هو مین

 ودهب اش والدين توجه مورد "مسلما تنهايي زيباي دختر چنین يك خوب.باشد داشته بحث لجباز دخترعموي اين

 خو اش خانواده از دوري و جديد شرايط با بخواهد تا داد مي حق بايد او.اند كرده را مراعاتش همیشه و

 رفتار خصوص در بايد.بوده مستثني مسايل اين از همیشه او و زنند مي را اول حرف قواعد و قوانین اينجا.بگیرد

 .پرسید مي باستان آقاي از بیشتر ريتا

 تكلیف برايش تا نداد اجازه كسي به او.آمد پايین اي قهوه بادگیر و جین شلوار و شده اسبي دم موهاي با ريتا

 تا سوم طبقة از پله 16.شمرد را آنها و برود پايین ها پله از آسانسور جاي به داد ترجیح.كند لباس،معین پوشیدن

 و زياد هاي صندلي با بزرگ خیلي میز يك از بغیر آنجا.بود منتظرش غذاخوري سالن در مین پیشكار.همكف

 ار ديگري خدمه،كس چند و دنیا برتر معاصر استادان هاي بود،نقاشي گرفته را فضا عطرشان كه زيبايي گلهاي

 چه"یقادق بگويند اگر كانگ دوشیزه:گفت ناراحتي با پیشكار.خورد پرتقال آب و تست نان تكه يك فقط او.نديد

 ....كرد خواهد تهیه آنرا"حتما آشپز دارند دوست بیشتر را چیزي

 لزج هاي سوپ اون از و...ندارم دوست دريايي غذاهاي من...راستش...مهربونید خیلي شما:گفت و زد لبخندي ريتا

 ....ندارم توشه،دوست چي نیست معلوم كه هم فرني اين....نمیاد خوشم هم

 خبري ديشب سوز از و رسید مي نظر به دلچسب و آفتابي،ماليم هوا.كردند راهنمايي بیرون به را او بعد كمي

 ردندك باز برايش را ماشین در. كشید مي را انتظارش رنگ سیاه طويل لیموزين در كه شد مي ساعتي هو مین.نبود

 .نشست پسرعمويش روبروي و شد اوداخل و

 ...چطوره؟ حالت...پسرعمو....هي-
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 در هك نگارهايي روزنامه دست از بیشتر بلكه او دست از نه البته بود عصباني.آورد پايین را دستش روزنامة هو مین

 هیچ توانست نمي ديشب مثل درست امروزش تیپ در.كرد بررسي را او ريتا.بودند نوشته اراجیف ها روزنامه

 اين.ودب پوشیده آن روي كشمیر بلند تركیب خوش پالتوي و داشت تن به آرماني شلوار و كت او.كند پیدا ايرادي

 .بود گرمتر و تر درخشان صورتش و رسید مي نظر به تر جذاب روز در.آيد مي او به تیپي چه دانست مي خوب مرد

 داشته كامل اطمینان او به توانست مي كانگ آقاي كه آمد مي شمار به كسي بهترين سالگي32 سن در او

 هب تا بود شده باعث جديدش و خوب داشت،مديريت كامل تسلط آنها به كه زبانهايي و تحصیالتش از جدا.باشد

 و زد مي مرتب،برق و تمیز رنگش مشكي پرپشت موهاي.كند پیدا شركت بزرگان بین را راهش شكل بهترين

 هم خیلي رسیدكه نظر به جذاب و عاقل،خوشتیپ مردي او ريتا نظر از.خورد مي اش مردانه صورت به"كامال

 ینپاي به او ديرآمدن خاطر به تصورش به شد،كه مي ديده درصورتش االن كه خشمي از او،بغیر نظر به.بود مهربان

 :گفت هو مین.شود خشمگین چطور نبود بلد"اصال جديد پسرعموي اين بود،صورت

 عقب برنامه از كلي حاال و بود بیمارستان در قبل ساعت يك از قرارمون...داريم كار خیلي ما و صبحه82 ساعت-

 وت منتظر اينجا يكساعته من... بفهمي؟ اينو توني مي...چیزه ترين ارزش من،وقت،با هاي برنامه توي....افتاديم

 ....هستم

 ولینا امروز پسرعمو ببین:گفت بخش رضايت لبخندي بود،با موزيكش دستگاه سیمهاي كردن باز مشغول ريتا

 ها،عادت با من تا میگیره وقت كلي درضمن....بیمارستان بري مي داري منو....كردي؟ چیكار تو و اينجام من روزيكه

 ....بگیرم خو شما رفتارهاي و وحشتناك غذاهاي

 خورد سُر جلوتر كمي روزنامه.انداخت ها روزنامه مابقي روي پايش جلوي كوتاه میز روي و بست را روزنامه هو مین

. ...باشه؟ روزنامه توي من عكس بايد چرا:پرسید آرام.ببیند آن اول صفحة روي را خودش تصوير توانست مي او و

 ....هستم؟ مهم شما مردم براي چقدر من

 حركت ماشین و زد اي ضربه سرش پشت شیشة به او دست كنار مسن مرد و داد عالمت مباشرش به هو مین

 كه گردند مي جديدي سوژة دنبال همیشه اونها... نیست مردم براي تو بودن مهم میزان موضوع:گفت هو مین.كرد

 دوست مدام نو، بازي اسباب يه مثل درست و هستي جديدشون سوژة حاال تو....كنه گرم رو سرشون مدتي تا

 مي اين دنبال و پوشي مي چي...بخوني درس مدرسه كدوم قراره دونن مي حاال از...باشي دستشون دم دارند

 ات چند دونیم نمي...موافق ديگه عدة يه و هستند مخالفت اي عده يه... جالبه برات چیزهايي چه بدونن كه گردند

 كه كسي... هستي كانگ نوة تو.... بود خواهد اونها از كمتر خیلي مراتب به دوستهات تعداد و داري دشمن

 ...كنه مي برابري مملكت سران با نامحسوسي صورت به قدرتش و داره دست در رو شركتها بزرگترين

: ودب شده نوشته درشت تیتري با كه زبان انگلیسي روزنامة يك.چرخاند خودش سمت به را روزنامه و شد خم ريتا

 سال81 كانگ آقاي پسر: بخواند توانست مي عكس پايین "برگشت زادگاهش به كره گذار سرمايه بزرگترين نوة"
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 تري پررنگ تیتر با وضوح به تصوير ديگر گوشة در...شد ترور ريسندگي كارخانه جلوي نامعلومي داليل به قبل

 ....شد؟ خواهد تكرار تاريخ آيا:بود آمده

 متن روي چشمهايش.... هستم سوژه من گفت مي هو مین....بود؟ چي منظورشان.رفت هم در حرف اين از او چهرة

 جدي خیلي او و كرد مرد به نگاهي ريتا.كند جمع را ها روزنامه تا خواست مباشرش از هو مین كه بود مانده

 . نكنید مشغول شايعات اين به دادن گوش با رو افكارتون حاال از... خانم دوشیزه:گفت

 و زيبا پايیزي هواي.داد گوش اش موسیقي به و رفت فرو اش صندلي در عمیق او.شد خارج دروازه از ماشین

 زيبايي منظرة العاده فوق كردند مي عبور آن از كه اي جاده. آمد مي نظر به جذاب و رنگارنگ درختان برگهاي

 را زدنش حرف از كلمه يك حتي او و زد مي حرف تلفن با پسرعمويش.شد بیرون تماشاي محو ريتا و داشت

 هر هو مین.است گرفتار چقدر كه داد مي نشان اين و بودند هايش برنامه هماهنگي حال در مباشرش با او. نفهمید

 با خبرنگارها.داد مي دردسر بوي ورودش لحظة از كوچولو موجود اين. كرد مي تماشا را او چشمي زير گاهي از

 كالفه هو مین كه بود مشخص.خواستند مي مصاحبه براي فرصتي كانگ آقاي از و زدند مي حرف مباشر

 .بست را چشمهايش.است

 تماشا را زيبا و بزرگ رودخانة او و گذشتند ديشب پل همان روي از.داد نشان را شهر او به و زد صدايش بعد كمي

 هبرگ هم حین همین در.ببرد نام برايش سرعت به را اطراف داشت سعي كه داد مي گوش پسرعمويش به ريتا.كرد

 .كرد مي امضاء و خواند مي فوري را داد مي دستش به مباشرش كه هايي

 سر پشت را او و بودند مراقبش محافظها.شدند پیاده ماشین از بیمارستان بزرگ در جلوي.رسیدند بیمارستان به

 ....باشم؟ محافظ نفر چند بین بايد مدام من چرا:پرسید ريتا.كردند همراهي داخل به هو مین

 همه رو احتیاط جوانب مجبوريم مدتي تا"فعال عزيز دخترعموي:گفت و انداخت او به نگاهي و برگشت هو مین

 .برسند كارشون به هم اونها بذار و نزن غُر پس...كنیم رعايت جوره

 الح او با و آمد جلو.بود ايستاده ديشب،منتظر از تر تیپ خوش اش پزشكیش سفید روپوش در يانگ تائه دكتر

 .رسید مي نظر به زيباتر خیلي روز در ريتا نظرش به.كرد واحوال

 ...بده تحويل پسرعموت به هم هارو گوشي اون...بیا من با... كوچولو خانوم خوب:بعدگفت

 ....میشه؟ چي بكنم اينكارو نخوام اگر:گفت ريتا

 لهمسئ گذاشتنش كنار با "كال يا بدي تحويل هو مین به رو اونها خواد نمي دلت:گفت و زد لبخندي يانگ تائه

 ...بشه تموم كارت تا دارم مي نگهشون برات من..من؟ به بدي اونهارو خواي مي....داري؟

 در ترغب بدون را موزيكش پخش دستگاه و ها گوشي طوالني مكثي از بعد و كرد نگاه دكتر مهربان صورت به ريتا

 ...كنم مي تكمیل رو تو پروندة من... برو دكتر با:گفت بعد و چرخاند هوا در را چشمهايش هو مین.گذاشت او دست
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 بزنند، زُل صورتش به خواست مي دلشان كه مريضهايي به.كرد نگاه را اطرافش.افتاد راه دكتر دنبال و برگشت ريتا

 نتقلم سوختگي اتاق به سرعت به بود سوخته دستش كه كوچكي بچة و بردند مي ويلچر با را زني.زد مي لبخند

 و كردند مي او از را خودشان به مخصوص سؤاالت دكترها از كدام هر.شد برده مختلفي اتاقهاي به او.شد مي

 .شود كامل اش پزشكي پروندة تا كردند معاينه را بدنش و چشمها،گوشها.داشتند مي بر يادداشت

 صرع...دچارنیستید؟ خاصي بیماري به...نداريد؟ آلرژي خاصي داروي به...داشتید؟ جراحي حال به تا

 عكس... اش خوني گروه تشخیص و خون آزمايش...آزمايشها واقسام انواع...و...نشديد؟ تشنج دچار...نداريد؟

 حتي. شدند نمي سیر زيبايش چشمهاي ديدن از دكترها.شد خسته ريتا...استخوانهايش و ها ريه از برداري

 مي نگاهها اين متوجه كه گاهي از هر هو مین. كنند تماشا را او و بايستند راهرو در خواست مي دلشان پرستارها

 ناي كه كرد احساس او.دهد مي پاسخ ملیحي لبخند با را آنها نگاههاي ريتا ديد مي وقتي گرفت مي اش شد،خنده

 هك سختي اينهمه با كرد مي فكر او.دارد مهربان و لطیف روحي كشیده خودش روي كه خشن پوستي از جدا دختر

 مرور به داشت امید و دهد نشان واكنش كمي شدنش جابجا به نسبت دارد حق ديده، مادرش درگذشت از بعد

 .شد عوض "كامال نظرش كه بود نگذشته افكارش اين از دقیقه چند هنوز. بهترشود

 پشت حالیكه در او. شد تلفن با صحبت مشغول وخودش كند عوض را لباسش تا گذاشت تنها را او زنان دكتر

 بیرون پشت آن از آرام پس. است صحبت در غرق دكتر خانم شد متوجه كرد مي لباس تعويض به تظاهر رختكن

 اورا نگهبانها از هیچكدام و شد مي منتهي پشتي راهروي به در اين.كرد باز را معاينه اتاق خروجي در و آمد

 و شد اش متوجه پرستارها از يكي.كرد عبور پرستارها پیشخوان جلوي از و شد خارج آنجا از سرعت به.نديد

 .شنودب طلبیدند مي كمك كه را پرستارها فرياد صداي توانست مي.دويدن به گذاشت بنا او.گفت اي كره به چیزي

 به .داد آنها به را ريتا فرار خبر و كرد باز را اتاقش در دكتر وقتي بودند ايستاده منتظر ديگر در جلوي محافظها

 پله راه او.شدند جستجو مشغول طبقات و راهروها در او دنبال به و گرفت صورت بینشان اطالعات تبادل سرعت

 بگیرند را او كردند سعي نگهبان مرد دو.كند باز را راهش تا زد مي تنه مردم به و دويد مي پايین سمت به را ها

 بین را خودش پريد پايین را پله آخرين وقتي او و رسید مي انتها به ها پله راه.گريخت دستشان زير از ولي

 .ديد قد،گرفتار بلند مردي بازوهاي

 ینم و گرفت باال آرام را سرش!...خوبي؟ عطر بوي چه كه بود اين بینديشد آن به لحظه آن توانست چیزيكه تنها

 .زد زد،لبخند مي نفس نفس حالیكه در. ديد را هو

 مقاي تا اينجا اومديم ما میرسه نظر به!....عمو دختر:گفت عصبانیت با و آورد پايین او روبروي را صورتش هو مین

 دستش مچ.نشد ولي كند خالص او قوي دستهاي از را خودش كرد سعي خنديدو فقط ريتا....كنیم؟ بازي باشك

 ردد... كن ول رو دستم...اند؟ دقت با چقدر ببینم خواستم مي....بود امتحان يه فقط راستش:داد پاسخ و گرفت درد

 ...گرفت

 ...نمیشي دور چشمهام جلوي از هم ثانیه يك بعد به حاال از گفتكه و كشید آسانسور سمت به را او هو مین
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 مبل روي و انداخت رنگ اي سرمه پروندة به نگاهي خسته او و شد شناسي كالبد بدنش بعد،تمام ساعت دو تا

 يم قرار اختیارش در سرعت به خواست مي چه هر.بود تر مهربان يانگ تائه دكتر.بخورد میوه آب كمي تا نشست

 از و كردند پیج بلندگو در را رفتند،او مي دندانپزشكي براي وقتي.دارد را هوايش چقدر كرد مي احساس ريتا و داد

 آنها به براق مشكي و صاف موهايي با زيبايي دكتر خانم. برد تمیز و شیك اتاقي به را او هو مین.شد جدا آنها

 او از هو مین بعد.زدند حرف هم با اي كره به.كرد گرم بشي و خوش هو مین با و بود بلندتر او از قدش.زد لبخند

 چه:گفت و گرفت ريتا چانة زير را زيبادستش دكتر خانم.شود متوجه هم ريتا تا كند صحبت انگلیسي خواست

 ....شدي؟ خسته...عزيزم!...نازي دختر

 ترف. شد مهربانتر و بودند،آرامتر شده اينجا وارد وقتي از هو مین رفتار.داد تكان مثبت عالمت به را سرش ريتا

 .انداخت پا روي پا و نشست رنگي قرمز مبل روي

... سالته 81 نوشته ات پرونده توي...كوچولويي خیلي....هستي؟ هو مین عموي تودختر پس:پرسید دوباره زن

 !....هو؟ مین نیست اينطور...میرسي نظر به ظريفتر خیلي

 .چرخاند پنجره سمت به را سرش حوصله بي!...هست؟ بینشان صمیمیتي پس...اوه:گفت ريتادردلش

 اش معاينه دكتر تا 02 از بیشتر صبح از چون رفته سر هم اش حوصله البته و...است خسته:گفت هو مین

 دكتر نايشو...ريتاسو كانگ: گفت ريتا به بعد....كن تكمیل اشو پرونده و بنداز بهش نگاهي يه زود "لطفا...كردند

 ...برو باهاش....دندانپزشكت...هستند ناسونا

 حسابي بچگي از معلومه..نداره حرف دندانهات...عالیه:گفت و كرد معاينه را او دندانپزشكي صندلي روي دكتر

 ...بینم نمي مشكلي هیچ اينجا من!رسیدي بهشون

 بهترينهاش از يكي و داريم خوبي خیلي پزشكهاي دندان ايران در ما اينكه خاطر به:گفت حوصلگي بي با ريتا

 ...پدربزرگمه دوست

 پسرعموت قديمي دوستان از يكي من...رسیدي ديروز شنیدم...زيبا هم خیلي و...اي بامزه خیلي تو: گفت دكتر

 ....هو جین و يانگ تائه من،دكتر...رفتیم مي دبیرستان يه هم با ما...هستم

 ادامه حرفش به او تا شد منتظر و ماند خیره سیاهش چشمهاي انداخت،به نگاهي او براق و سفید پوست به ريتا

 باش خودت مراقب: گفت بعد.بیايد پايین صندلي روي از او تا كشید كنار را چراغ و زد لبخندي دكتر.بدهد

 ...باشیم هم براي خوبي دوستاي میشم خوشحال...ديد خواهیم همديگرو زياد بعد به اين از ما...عزيزم

 ظيخداحاف. برگشت كرد، مي صحبت آرام اش تلفن با داشت هو مین انتظار،جايیكه اتاق به او.زد لبخند فقط ريتا

 هو مین هب خاصي تمايل ناسونا دكتر كه بفهمد توانست مي ريتا و كشید طول كمي دكتر خانم اين با پسرعمويش

 مشغول را خودش كند ترك را آنجا سرعت به خواست مي دلش كه هو مین میل رغم علي و زد پوزخندي.دارد

 . نزد حرفي هیچكدام رسیدند يانگ تائه دكتر اتاق به آسانسور با كه بعد كمي.داد نشان مجله زدن ورق
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 سرعت به كرد شروع... داريم؟ چي اينجا ببینم بذار خوب:گفت و گرفت منشي از را رنگ اي سرمه دكترپروندة

 ...باشي؟ نشده خسته زياد امیدوارم: گفت ريتا به هو مین. زدن ورق

 وندهپر يه كه بودي مجبور تو... شد مي انجام بايد كه رسمه يه اين ولي متأسفم:داد ادامه نشنید جوابي او از وقتي

 ....خواست مي اينو رئیس و چیز همه دربارة... باشي داشته پزشكي

 ....فهمم مي:گفت و داد تكان را سرش آرام ريتا

 شكلم خوني كم يكمي از بغیر من جديد كوچولوي دوست اين..خوب:گفت و خنديد بلند صداي با يانگ تائه دكتر

 ...میشه درست تغذيه و قرص چندتا تجويز با هم اون البته كه...نداره اي ديگه

 ...ببريش هم روانپزشك دكتر پیش بايد:گفت هو مین.چرخاند او سمت به را سرش ريتا

 بیرون میريم هم با بعدش:گفت و كرد ريتا خستة صورت به نگاهي يانگ تائه دكتر....خوبه هم خیلي...بسیارخوب -

 ...چیه نظرت..خوريم مي حسابي ناهار يه و

 ...كجاست؟ اون...باشه:وگفت داد تكان را سرش ريتا

== 

 هك غمي و مادرش فوت اثر بر ولي.باالست بسیار ريتا هوشي بهرة كه داد توضیح هو مین براي روانشناس دكتر

 تا ولي باشه شاد خواهد مي دلش خیلي. شده شديد هیجاني هوش دچار باشه، متحملش طوالني مدت بوده مجبور

 جاي رضايت احساس اين كه شوند مي باعث و دهند مي هم دست به دست بینه،عواملي مي مرتب رو اوضاع كمي

 ...بده عصبانیت و خشم به رو خودش

 دوست كه كارهايي و كنه ورزش كه بدهند اجازه و پیشش ببرند را ريتا يكبار وقت چند هر داد؛الزمه ادامه دكتر

 به اي بچه براي بیزاري و نفرت همه واين كنه مي احساس دلش توي رو شديدي تنفر اون ضمن در...بده انجام داره

 تیپهاي داره دوست... آوره تعجب خیلي كنه احساس رو زندگي طعم و بچرخه دوستاهاش با مدام بايد كه اون سن

 بهش اگر....بشه بررسي روش بیشتر بايد كه میده رو چیزهايي از فرار لذت و آزادي بهش اينكار و بزنه پسرانه

 خواهد زمان به نیاز رنجها و نفرتها اين.شد خواهد موفق فرد يك كه اونوقته بشه داده پیشرفت اجازة

 دست از هم را گريستن توانايي اون متأسفانه و...بذاريدش فشار تحت نبايد و كنید مجبورش نبايد.....داشت

 ....داده

 را وا دخترِظريف اين شناخت در توانستند مي كه بودند چیزهايي بهترين آنها و شنید را دكتر صحبتهاي هو مین

 و فتگ مي رئیس به بايد حاال. آمد مي در جور"بودكامال گفته باستان آقاي كه چیزهايي با حرفها اين.كنند كمك

 .بگیرد تصمیم حساسش نوة خصوص در بايست مي كه بود او اين
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 عجبت اسپاگتي بشقاب سه.خورد بیمارستان كنار لوكسي رستوران در هو مین و يانگ تائه دكتر با را ناهارش ريتا

 .كرد قطع اخبار رابراي اش تفريحي برنامة بزرگ تلويزيون.برانگیخت را آنها

 با آخر در و منطقه و كشور اخبار بازگويي به كرد شروع او.زد مي حرف انگلیسي به كه بود زيبايي زن خبر گوينده

 اين هضم.زد دامن شايعات به هم كمي و داد را نظراتش او ورود دربارة فرودگاه در ريتا زيباي تصوير نمايش

 تمام "فعال و دانست نمي جديدش خانوادة دربارة چیز هیچ هنوز او.بود سخت خیلي او براي ته سرو بي حرفهاي

 اب ريتا.چرخید او سمت به میزها پشت نشسته حاضرين گردن. رفت مي شمار به بازي يك برايش ها برنامه اين

 كردو مي لجبازي پسرعمويش با "مخصوصا او نداد اهمیت هو مین تذكرات به و داد تكان دست برايشان لبخند

 بیشتر ديگه ماه 3 تا... دونم مي... كشه مي منو اين:گفت يانگ تائه به پريشان هو مین. آورد مي در را حرصش

 ....مونم نمي زنده

 توني نمي اون بدون ديگه ماه سه تا!... عزيزم دوست هو مین... گفت مي راست جین:گفت و خنديد يانگ تائه

 ....كُشه مي تورو كه اينه و كني زندگي

== 

 ليو... كن حمام برو زود... میدي بیمارستان بوي:بشنود گوشش در را عزيز صداي توانست مي برگشت كه خانه به

 .بست را چشمهايش و خزيد تختش به... دارم نیاز خواب به فقط... بخوابم خوام مي... عزيز متأسفم:گفت دلش در

 هو مین و زد در كسي بعد كمي.كرد عوض را لباسهايش و گرفت دوش.شد بیدار خواب از كه بود شده تاريك هوا

 !!....نیومدي؟ پايین شام براي:گفت و شد اتاقش وارد

 ....نداشتم اشتها -

 ....نكني فراموش هم رو ويتامینت قرصهاي و بخوري غذا بايدخوب گفت يانگ تائه دكتر -

 روبرويش و زد اتاق در ديگر قدمي هو مین.نداشت رفتن خیال گويا ولي برود هو مین تا شد منتظر ريتا... باشه -

 :گفت و ايستاد

 يم مدرسه به دوشنبه از... نداره كاري باهات كسي... كني استراحت وقت دير تا توني مي...است يكشنبه فردا -

 موسیقیت معلم با هم فردا از... میدم بهت من رو ات روزانه برنامة و میگیري مديرت از رو ات مدرسه برنامة... ري

 ......هم ايت كره زبان معلم....كني مي كار پیانو ساعت يك

 تفاقيا چه نخوام اگه... بگیرم ياد پیانو بايد چرا... باشم؟ داشته اي كره زبان معلم بايد چرا:پريد حرفش بین ريتا

 ...دارم مهمتري كارهاي من... میفته

 ات كني لیست رو اونها توني مي... داري فرصت كافي اندازة به... نباش نگران... رسي مي هم مهمترت كارهاي به -

 ...كنم ريزي برنامه برات من
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 داري دوست چرا... نیست نیازي تو به... كنم مي مرتب هامو برنامه خودم...كارهاندارم اين به نیازي من... كن بس -

 ...بیاري؟ در بازي رئیس من براي

 ....اينها....نگرفتم تصمیم من باش مطمئن...نیست شخصي درخواست اين -

 منو وادخ مي اون... گرفته تصمیم رئیس...درسته...درسته"گفت مسخره لحني با بار اين پريد حرفش بین باز ريتا

 با اينقدر تا داره لزومي چه باشم اينجا سال 6از بیشتر نیست قرار وقتي....بكنه؟ خودش نوكر تو مثل درست هم

 ارك هیچ خوام ونمي باشم داشته اي كره معلم خوام نمي و بگیرم ياد موسیقي خوام نمي من....كنم كار شما عقايد

 مي... برگردم خوام مي....برم اينجا از خوام مي فقط من... بدم انجام گیريد مي تصمیم تو يا اون كه اي ديگه

 ....فهمي

 دتن تند. شد مي كشیدنش نفس از مانع و بود خورده گره گلويش در چیزي.بست مي داشت را گلويش راه بغض

 من هاي خواسته اينها كه گفتم بهت:گفت او به خونسرد هو مین.كشیدن عمیق نفسهاي به كرد شروع

 خوشش سرپیچي از "معموال اون... بكني اينكارو بايد و بدي انجام "حتما رو اينكارها تو خواد مي رئیس...نیست

 يم پشیمون زندگي از اينصورت غیر در بدي گوش حرفهاش به بايد باشي داشته آرومي اوضاع بخواي اگر... نمیاد

 ...شي

 هم دوباره تونم مي بخوام اگر...دادم نشون بهت رو تالشم امروز!....تونم؟ نمي كني مي فكر....كنم مي فرار من -

 .....بدم انجام اينكارو

 ينم تو و نداره جايي اينجا تهديدها اين...كني نمي بازي خودت زندگي با تو!....خودتو؟ يا كردي فرض احمق منو -

 ....كني فرار اينكه به برسه چه بخوري آب حتي اش اجازه بدون توني

.. .باشه؟ فرمانش به گوش وهمیشه بكنه رو خدمتش كه كه كلفتي يه...نوكر يه...بسازه؟ ازمن چي خواد مي اون -

 يه... خواد؟ مي اون كه هستي چیزي همون هم تو...هستي؟ چي تو... نیستم آدمش من!شرمنده....هو....هو..هو...اوه

 اينجا چیز همه از..متنفرم ازت....بري؟ بخواد دلش اون كه جا هر كوكي عروسك مثل كه نشونده دست نوكر

 ...برگردم خوام مي...فهمي مي.. متنفرم

 در خواد نمي دلم "اصال: گفت آرام هو مین.سُرداد پايین به را دراورش میز روي وسايل خشم از و انداخت دست او

 من و داري استراحت به نیاز تو... كنه مرتب را اينجا بیاد میگم خدمتكارها از يكي به...كنم بحث تو با مورد اين

 ...هستي اونها اجراي به ملزم تو و....دستوره...دستور ولي....میدم حق بهت

 تو مثل خوام نمي من... خوام نمي رو دستورات اين من:گفت و كرد گره را مشتهايش و كرد نگاه را او خشم با ريتا

 .....بگو رئیست به"حتما اينو فهمي مي... بشم نگهبان سگ يك به تبديل

 او به رُك چقدر ريتا كه كرد فكر و بست كوتاه اي لحظه براي را چشمهايش.شد ناراحت حرف اين از هو مین

 دارد حق"كامال و است واقعي كانگ يك ريتا البته و نبودند همديگر مثل آنها.است كرده گوشزد را حقیقت
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 بیرون در از تا چرخید پا پاشنة روي و كرد جیبش در را دستهايش.بدهد نشان را خودش ذات و بزند حرف اينگونه

 .برود

 و داشت كنارش در كه فامیلي تنها.بود رنجانده را پسرعمويش و زده زشتي خیلي حرف فهمیدكه لحظه همان ريتا

 بخشش طلب او از زشت حرف اين خاطر به بايد.كرد مي خواهي عذر بايد. است گناه بي كه دانست مي هم "كامال

 همانطور او.بست سرش پشت را در و رفت بیرون هو مین.بودند بسته خواهي عذر براي را دهانش كرد،ولي مي

 كردن مرتب براي اي خدمه وقتي.ريخت مي بهم را اش معده داشت تهوع كرد،حال تماشا را رفتنش و ايستاد

 .كرد مي فكر زشتش رفتار به وسط آن داشت كرده گره مشتهاي با هنوز شد وارد اتاقش

== 

 هكرد انتخاب اشتباهي را مسیرش گويا ولي شود نزديك ناراحت دختر اين به تا كرد مي را تالشش تمام هو مین

 هك دخترهايي با دورگه دخترعموي اين فهمید شنید روبرو اتاق از را تندي موزيك صداي وقتي بعد يكساعت.بود

 ...دارد فرق خیلي ديده برش دورو حال به تا

 هیچ هك رسید،وقتي صبحانه به دير خیلي ريتا البته و شدند بیدار خواب از ريخته هم به اعصابي با هردو فردا صبح

 تبيمر قوانین هم تعطیل روزهاي براي حتي امروز تا ما خانم دوشیزه: گفت محبت با مهربان پیرمرد.نبود آنجا كس

 دنددا اطالع اربابزاده. كردند تغییر آنها شما خاطر به امروز از ولي...داشتیم شام و صبحانه،ناهار دهي سرويس براي

 .كنید استفاده میز از توانید مي خواستید وقت هر شما تعطیل روزهاي كه

 ....اند خورده صبحانه"قبال ايشون يعني:پرسید و كرد او به نگاهي تعجب با ريتا

 مي بازي تنیس دوستانشون با هم حاضر حال در و خورند مي صبحانه صبح 1 ساعت روز هر ايشون البته...بله -

 ...كنند

 ور داشتید"قبال كه قوانیني همان شما عزيز پیشكار....سحرخیز چه...اوه:گفت و انداخت نگاهي ساعت به ريتا

 ....كنید عوض رو اونها من خاطر به نیست نیازي و بديد ادامه

 يآزادكم هواي تادر رفت و پوشید را اش ورزشي ولباسهاي برگشت اتاقش به آن از بعد.بود ديروز از بهتر صبحانه

 دببین را ودوستانش هو مین توانست ،مي دويدن به كرد شروع سنگفرش مسیر در.آمد مي عالي نظر به هوا. بدود

 ار دست،جوابش بردن باال با هم او و داد تكان دستي برايش يانگ تائه دكتر.كردند مي بازي تنیس داشتند كه

 هك داد تشخیص شد مي سختي نبود،به لباسش صورتي رنگ خاطر به اگر.ديد را او و چرخاند را سرش هو مین.داد

 جلوي از شدن محو تا و ايستاد.پسر يا است بود،دختر كشیده سرش روي كه كالهداري شرت تي و شلوار آن در او

 پوزخندي و كرد خشك را پیشاني عرق دوشش روي حولة با.كرد تماشا را او خانه پشت پیچ سمت به ديدگانش

 .نشست نیمكت روي و داد يانگ تائه به را راكتش.زد
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 رهدا لزومي چه نیست اينجا پدربزرگت كه االن!....دوني؟ مي....گیري مي سخت خیلي داري...پسر...هي:گفت دكتر

 با مدار شك...كنه گريه تونه نمي اون....گفت؟ چي دكتر رفته يادت.... كني؟ تلخ بیچاره اون و خودت به دنیارو تا

 ...باشه داشته راحت خواب يه باشه تونسته ديشبت بحث

 تو.... نكنم؟ حساب آدم هم رو رئیس و بكنه خواد مي دلش كاري هر بذارم...كنم؟ چیكار میگي خوب:گفت هو مین

 ريهگ كه ساله چند منم....كنم؟ چیكار بايد....كنه مي فرار كرد تهديدم... لجبازيه دختر اون....نمیشناسي اونو هنوز

 ....نكردم

 به هك است پوسته يه اون...بیاد دستش اوضاع بذار....داره فرق اين...باش آروم فقط:گفت و نشست كنارش هو جین

 مانز يكمي فقط...میاد بیرون زيبا پروانة يه خشن پیلة اين از مرور به كه بیني مي خودت...شه مي شكافته مرور

 ....بره مي

.... دارم فوري روانشناس يك به نیاز خودم من....بكني فكرشو اونچه از تر خسته....ام خسته من!...عزيز جین -

 ...میده؟ دست بهت حسي چه كنه صدا سگ رو تو بچه يه وقتي كني فكر توني مي!....ها

 به سك هیچ....بماله خاك به رو پدربزرگت پشت تونه مي كه دختريه تنها اون شك بدون:گفت و خنديد يانگ تائه

 چشماش توي از اينو...گیره مي همتونو انتقام زودي به اون نباش نگران عزيز هوي مین...نمیشه حريفش اون جز

 ....خونم مي

 گاهن نیم يه بعد... بكن خودت به نگاه يه....هي،مرد:گفت هو مین به بعد و كرد نگاه يانگ تائه به چپ چپ هو جین

 دنیا از مادرش كه نیست يكسال هنوز... داده دست از رو مادرش و پدر اون... بیني؟ مي چي... بنداز اون به هم

 ...داري؟ توقعي چه شده تبعید ديگه كشور يه به هم بعد و داده دست از رو عزيزش تازه كه دختري از... رفته

 ...دادم دست از رو كارم و كس همة منم.... همینطور منم:گفت و داد بیرون نفسي هو مین

 فاوتتونت تنها... داره دردي چه بفهمي بايد... كني دركش بايد بیشتر پس... شبیهید هم به بیشتر پس... درسته -

 یازن اون خوب... اون و دادي وفق دستوراتش و قوانین با خودتو و گرفتي قرار رئیس تعلیم تحت زودتر تو كه اينه

 ....است بچه يه اون...  داره نیاز هم تو كمك به البته و...داره بیشتري زمان به

 ....شرور بچة يه آره -

 ...داشتني دوست خیلي البته و:گفت يانگ تائه

 اين تو دوتا شما و میبره وقت دخترها جور اين كردن رام:گفت و زد لبخندي.كردند نگاه را او غره چشم با پسرها

 هاشونبازي تو و كني شیطنت پاشون پابه...باشي خودشون بايدمثل آدمها جور اين با....نداريد اي تجربه هیچ زمینه

 ....كنن مي خُرخُر واست گربه يه مثل بعد....بشي شريك

 ....تائه كن بس -
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 ....كن امتحان...میگم راست كن باور -

 درختهاي رديف.شدند مي زرد داشتند كم كم كه زيبايي و سبز چمنهاي.دويد مي را باريك سنگفرش راه ريتا

 با داشت ريتا... قشنگه و بزرگ "واقعا اينجا...من خداي واي... گلف بزرگ زمین... زيبا اي درياچه و رنگ چند

 را وحشي رز هاي بوته آنها پشت از توانست مي او و بودند مانده سبز هنوز شمشادها.كرد مي فكر خودش

 آن از رفتن باال و داشت وجود درختها كنار درست بلندي چندان نه و نرم تپة.آورد مي وجد به را او دويدن.ببیند

 پسرها ...تنیس و بسكتبال زمین.گرفت زيرنظر را خانه فضاي كل شد مي راحتي به باال آن از.كرد سخت را نفسش

 به همانجا كاج، و سرو بلند درختهاي...رنگ سفید زيباي درياچه،خانة... كردند مي بازي آنجا در داشتند كه

 چمنها روي را دستهايش و شد پهن زمین روي.بود دويده يكساعت از بیشتر.كرد فكر و نشست اطراف تماشاي

 صورتش روي خورشید نور گذاشت و بست را چشمهايش.بود مانده باقي درونشان طراوت كمي هنوز.كشید

 وانستت مي كه بود بخشي آرام موزيك تنها پیچید مي درختها برگهاي الي البه كه نسیمي و ها پرنده صداي.بتابد

 .ببرد لذيذ خوابي به را او

 يانگ تائه.ديد را آنها و شد سالن وارد ريتا.رفتند مي غذاخوري سالن سمت به پسرها كه بود ظهر از بعد 0 ساعت

 ....ببینمت بذار... بموني بیرون زياد كرده عرق تن با نبايد پايیزي هواي توي:گفت و رفت جلو

 الحا... حسابي و درست غذاي ونه خوري مي را قرصهايت نه كه گفت من به هو مین:گفت و كشید پايین را پلكش

 ...كنم؟ چیكار بايد دكترت عنوان به من

 يخیل عادت اين... دونم مي...فضوله"كال....گفته؟ بهت اون:گفت و كرد هو مین به نگاهي نیم او سر پشت از ريتا

 .... بديه

 ...خوريم مي غذا باهم همه بیا:گفت يانگ تائه.برود كه كرد كج را راهش هو مین

 ...بخوره داره،غذاشو دوست جا هر و باشه راحت بذار...باشه ما با نداره دوست اون...دكتر كن ولش:گفت هو مین

 همین براي.بود دلخور هنوز او و زده او به بدي حرف ديشب.است ناراحت او دست از پسرعمويش دانست مي ريتا

 ...خورم مي شما با ناهار:گفت

 و كند شیطنت خودش مثل درست كه خواست مي را كسي دختر اين با زدن كله و سر.گفت مي درست يانگ تائه

 دوست جور هر داد مي واجازه كرد مي شوخي او با.بیاورد بدست را ريتا دل چطور بود بلد خوب او.باشد پايش پابه

 میز روي را غذايش از نیمي ريتا و داد ياد او به را خوري غذا چوبهاي از استفاده.بخورد دارد دوست هرچه و دارد

 حقیقت در.نكند آنها بازي وارد را خودش كرد مي سعي هو مین و خنديد مي دوستش رفتار از هو جین.ريخت

 تو:گفت او به.خواند خودش دوست را او و كرد راحتي احساس او با ريتا كه رفت مي شمار به كسي اولین دكتر

 كه داد قول او به يانگ تائه.هستند او خانة به رفتن عاشق ها زاده برادر كه هستي مهرباني عموهاي مثل درست

 .كند تهیه اسبي ريتا براي تا خواست هو مین از و داد خواهد ياد سواركاري و اندازي تیر او به"حتما
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 وستد هوي جین اين حاال و كند كار موسیقي پیانواش معلم با ريتا تا برگشتند اصلي سالن به ناهار از بعد آنها

 ريتا و رسید مي نظر به بقیه از تر مهربان و نرمتر او.گرفت مي قرار شرور دختر اين مقابل در بايد كه بود داشتني

 يانگ تائه به نگاهي و كرد كج سو يك به را دهانش.كند خودش طرف هم را او يانگ تائه مثل درست خواست مي

 بازي گرانقیمت و خورده تراش كريستالهاي جنس از هو، مین نفیسِ شطرنج با تا رفتند مي آندو.انداخت

 ....الزمه؟ چقدر كار اين:گفت و چرخاند پیانو سمت به خلقي بد با را سرش.كنند

 ....بايد كه اونقدر: داد پاسخ خونسردي با هو جین

 نم كه كنم مي اخطار بهت دارم....ولي...گیري مي پول چقدر قضیه اين بابت دونم نمي... ببین... چیه؟ منظورت -

 لتوپو و دي مي ياد من به داري كه كني تظاهر توني مي تو....گیره مي وقتمو اينكار و نیستم خوب موسیقي توي

 ....افته نمي هرگز اتفاق اين... بشم تو مثل باش نداشته توقع من از فقط...همین... میري و گیري مي

 درس تو به چه من... هستي؟ همینطور كارهايت همة توي:پرسید بعد و شود تمام حرفهايش تا شد منتظر هو جین

 رسد تو به من... بدوني اينو بايد تو خوب... بلدي؟ چي تو...دارم كه نیست كاري تنها اين باش مطمئن نه، چه بدم

... كني گذاري ارزش بايد میشه صرف كه وقتي و میشه داده من به كه پولي براي كه هستي خودت اين و دم مي

 ....زرنگي؟ يا ذاري مي پیشرفت رو كارِت اين اسم...كردي؟ كارو همین همیشه

 و چرخاند هوا در را سرش ريتا.ندارد شوخي "اصال بود معلوم و زد مي حرف جدي خیلي او با داشت هو جین

 ...كني؟ قضاوت من درمورد دي مي اجازه خودت به كه دوني مي چي من از تو...كنه مي فرقي چه تو براي: گفت

 مي معرفي من به رو تو كه هستند كلماتت اين... دونم نمي تو از چیزي من:گفت خونسرد لحن همان با هو جین

 تو از خودشو اون... باشه نداشته باهات كاري تا خواستي ازش كارت اين با و كردي ناراحت رو هو مین تو... كنند

 عنوان به اون از توني مي تو و شده نزديك تو به شوخش طبع با دكتر... رسي مي هدفت به تو و كنه مي دور

 آدمي اون من!... من اما... جورتره اي زمینه هر در تو با كه كسیه بهترين اون چون كني استفاده دوستت بهترين

 !....درسته؟... رسم مي نظر به كه نیستم

 دوست يانگ تائه وبا بزند پس را او تا رنجاند را هو مین او.بود درست حرفهايش.بدهد را او جواب خواست نمي ريتا

 من ثلم تونستي اگر:داد ادامه جین.بود خونسرد و متفاوت،عاقل"كامال يكي اين ولي.كند تفريح طريقش از تا شد

 وقتاون نرنجوني هم رو كسي البته و... باشي هم خوبي موسیقیدان و كني اداره رو شركت معتبر،يه مدرك تا دو با

 ....بلدي؟ چي بگو من به حاال... كنیم مي منطقي بحث يه و نشینیم مي هم با ما

 ....بزنم سوت تونم مي... سوت:گفت و كرد غنچه را لبهايش ريتا

 اين در تو و كنیم مي شروع رو درسمون حاال... كني اعتراف توني مي خوب حداقل... عالیه:گفت و خنديد هو جین

 ....بشه مشخص برات میدي كالس اين براي كه پولي ارزش تا ذاري مي احترام معلمت و وقت به يكساعت
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 نشستند همه كه جايي تو:گفت بلند.شنید مي آرامي پچ پچ حرفهايشان از هو مین و بود آرام آنها صحبتهاي

 ....قدغنه زدن حرف درگوشي

 ...نزنیم حرف درگوشي هم با ما كه خواد مي من زندانبان و زندانه اينجا:گفت ريتا

 !.....پیانو كالس:گفت دوباره ريتا به خشمگین نگاهي نیم با او

 هم مهربان برادر يك مثل درست پسر اين كه فهمید مي حاال.كرد شروع را درسش و چرخاند را سرش او

 كه مانند مجسمه شدة تراشیده صورت اين به كردن نگاه. كرد گرفتن ياد به مجاب را او هم و كرد را نصیحتش

 .شود آرامتر تا شد مي باعث رسید مي نظر به متفاوت برايش

== 

 هادكتر... رسونم مي دستتون به فردا اونو كامل پروندة...بیمارستان رفتیم ديروز:زد حرف رئیس با هو مین شب

 امروز... بخونید هاشو نوشته خودتون بايد شما روانپزشكش مورد در والبته دادند گزارش خوب رو حالش و وضع

 درباره زياد روزها اين دونید مي... كرد تماشا تلويزيون هم خواب از قبل و كرد كار پیانو و دويد خانه اطراف كمي

 "عالف پس....قربان چشم...قربان بله... بینم نمي درونش كنجكاوي از حسي هنوز....میشه صحبت تلويزيون تو اش

 ....نداريم زبان آموزش

 5فصل

 هايلباس پوشیدن آن از سختتر.نبود سخت برايش زياد باشد آن در يكسال فقط بود قرار ايكه مدرسه به رفتن

 اتاقش از پوشیدن لباس مسئول زن تا گذاشت.بود مسخره رنگِ اي سرمه كت آن و كوتاه دامن با مدرسه فرم

 وشحالخ ريتا و نبود كسي چانگ مباشر از بغیر لیموزين در خوشبختانه.رفت پايین ها پله از آرام بعد.برود بیرون

 .بدهد گیر او به دوباره تا نیست آنجا پسرعمويش اينكه از شد

 ايماشینه با ها بااليي سال اكثر هرچند جائیكه.شد پیاده بود كالج يك شبیه بیشتر كه اي مدرسه در كنار او

 رنگ مشكي لیموزين از نامتعارف لباسي با كه ايستادند دختري تماشاي به حسرت با ولي آمدند مي خودشان

 .شد پیاده

 بچه اكثر: داد ادامه و كرد گوشزد او به بود ماشین در هنوز وقتي چانگ آقاي را اين...هاست دورگه مدرسة اينجا

 و پدر.تاجرها و سفیرها هاي پولدار،بچه خیلي هاي خانواده با هستند هايي خوانند،دورگه مي درس اينجا كه هايي

 براي مجبورند و هستند خودشون كشور از كاري انجام به اينجامأمور ويا اند كرده ازدواج ايها كره با كه مادرهايي

 ...بدهند ادامه درسشون به بايد تو مثل درست هاشون بچه پس...بمانند كشور اين در طوالني مدتي

 :داد ادامه چانگ آقاي.آمد مي خوشش دورگه لفظ از او.است فهمیده را او منظور كه داد تكان را سرش ريتا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر ح.كتايون | عشق با شده موم و مهر رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

44 

 

... یرنم باال پول بوسیلة فقط هاشون بعضي كه بیني مي درشتي و ريز هاي بچه دبیرستان پايان تا ابتدايي از -

 درس اينجا هايشان بچه خواد مي دلشان ولي نیستند دورگه كه هستند هم اي ديگه افراد آدمها اينجور بر عالوه

 و نندك پیدا راه بهتر دانشگاههاي به راحتتر آينده در تا كرد خواهد كمك آنها به مكان اين معتقدند چون بخوانند

 دارند ها هدورگ به نسبت بیشتري گل و آب حق كه كنند مي فكر آنها "احتماال.كنند انتخاب خوبي تحصیلي رشتة

 ....باشه بهشون حواست بیشتر مقدار يه بايد و

 چشم جفت هزار فهمید گذاشت مدرسه زمین روي را پايش و كرد خداحافظي چانگ آقاي با ايكه لحظه همان از او

 پشت از. رفت جلو و كرد باز پسر و دختر گروهي بین از را راهش و زد لبخندي.اوست بررسي مشغول واجور جور

 صحني با بود اطراف به شده طبقه،كشیده چهار در و تیره اي قهوه مدرسه آجري ديوارهاي عینكش هاي شیشه

 مي را مشامش آن بوي و اند شده مرتب تازه بود معلوم كه چمنهايي و سفید و قرمز سنگفرشهاي از بزرگ

 مي نگاه را او كنجكاوي با كه هايي بچه صورت به طنازي با و برداشت را عینكش ساختمان بلند ساية زير.نواخت

 در "كامال دخترها حسادت و گرفتند مي تعجب و شعف از دار خنده اي چهره ديدنش با پسرها.كردند،نگريست

 هبچ از اي عده چون كند پیدا را مدير دفتر آدرس اعالنات تابلوي روي از توانست سختي به.زد مي موج صورتشان

 .بودند بسته را راهش بااليي ترم هاي

 :پرسید ريتا به رو بعد.بروند كنار گفت ديگران به و رساند او به را خودش مشكي مو نمك با پسر

 ....آره...واردي؟ تازه -

 اهنماير من...بیا من با...چي؟ تو...اي كره-ايتالیايي دورگة يه....هستم آلبرتو من:گفت پسر.داد تكان را سرش ريتا

 .كرد اي اشاره اش سینه روي عالمت به انگشتش با بعد....واردم تازه هاي بچه

 ....اي كره-ايراني دورگة يه هستم ريتا من:داد جواب او

 الس... ببینن رو تو و بیان خواد مي دلشون مدرسه كل ظهر تا...دونستي؟ مي اينو...خوشگلي خیلي تو...بچه هي-

 ...هستي؟ چندمي

 ...آخر سال -

 ور مدير تا برمت مي... بشید آشنا هم با كنم مي معرفیت سالت هم دخترهاي از يكي به همینطور هم من... خوبه -

 ...بینمت مي غذاخوري سالن تو ناهار موقع ظهر....ببیني

 كلیدي همینطور و داد او به را اش برنامه مدير.رفت كالسش سمت به خودش و گذاشت مدير دفتر كنار را ريتا او

 چیزهايي مدرسه قوانین و مقررات. بپوشد را يونیفورمش فردا از است موظف او كرد گوشزد و وسايلش كمد براي

 وارد و رسید دوم طبقة به تا كرد طي ها پله راه سمت به را راهرو طول.شنید رامي آنها بايست مي ريتا كه بودند

 آن روي ريتا و كرد خالي برايش را ها ازصندلي يك پسري. داشت خوبي گرماي كالس.شد رياضیات كالس

 ....هستي؟ كجايي!....خوشگلي چقدر... سالته؟ چند....چیه؟ اسمت.نشست
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 پاسخ را همه آرامش با او.پرسیدند او از هايش همكالسي صندلي روي نشستن محض به كه بودند سؤاالتي اينها

 هاي صندلي سمت به را راهشان اكراه با كه درشتي و قد بلند پسرهاي از نفره 5 گروهي ورود با وقتي ولي.داد

 .باشد مراقب بايد فهمید, شد كردند،مواجه باز خودشان

 را او جواب تا برنگشت ريتا.پرسید او از هیكل درشت"تقريبا و اي كره پسري را اين... چیه؟ اسمت!... جیگر هي -

 .جوشیدن به بود كرده شروع درونش لجبازي حس يكجور.بدهد

 را سرش ريتا و شد كالس وارد معلم.....شنوه؟ نمي گوشهات... توام با هي:گفت گروهش هم پسرهاي از ديگر يكي

 اغذك سه كالس طول در.زد لبخند وبرايش كرد مي نگاه را او كه چرخاند مكي كك صورت با بانمكي دختر سمت به

 ودب نفري اولین درس پايان. بماند توجه بي آنها به تا كرد را اش سعي تمام او و شد پرتاب سمتش به شده مچاله

 . ديد دوان دوان خودش دنبال را مكي كك دختر و شد خارج كالس از كه

 ...هستم مینگ شانیا من....چطوري؟...سالم -

 .كردند دراز هم سمت به را دستهايشان.....هستم كانگ ريتا منم... سالم -

 .....شبیهم پدرم به بیشتر من..اي كره پدرم و كانادائیه مادرم.....ام دورگه يه من -

 خارج راهرو كردند،از مي معرفي هم براي را خودشان حالیكه در آندو.داد خوبي حس ريتا به بانمكش صورت

 را يتار برنامة.گردنش زير تا كوتاه موهاي با ساده، خیلي و بامزه. خودش مثل درست بود ظريفي دختر شانیا.شدند

 ...همه با كالسهامون بقیة شناسي زيست از بغیر خوبه:گفت و ديد

 را اصطالح اين.زدند مي صدا گربه بچه را او و شده مدرسه وارد زيبايي دختر كه فهمیدند مدرسه همة ظهر تا

 صورت به پنجره از مستقیم خورشید نور.ديد را او شد مي رد كنارش از راهرو در داشت وقتي كه كرد باب پسري

: دبكش فرياد پسرك شد باعث كه بود افتاده چشمهايش در قشنگي چرخاند،برق را صورتش وقتي و افتاد ريتا

 .....هستي ها گربه مثل درست تو....واي

 بيچو هاي صندلي و میز با تمیز و شیك غذاخوري سالن.شد ملحق آندو به و ديد را شانیا و آلبرتو،ريتا ناهار زمان

 همان.بودند برداشته را غذا هاي سیني وقتي درست.رسید مي نظر به مطبوع و شده،گرم چیده هم راستاي در

 صداي بعد كمي.كردند باز را راهشان آلبرتو و ريتا به زدن تنه با و شدند واردسالن هم با اي كره پسرهاي گروه

 دور كردن دعوا از مدرسه اول روز كرد سعي و چرخاند ديگر سمتي به را سرش ريتا.گرفت را سالن هايشان خنده

 زد، او به اي شد،تنه رد عجله با پسري كنارش از.افتادند راه خالي میز يك سمت به جديدش دوستان با.بماند

 ....تروريست؟ چطوري: گفت و آورد پايین را سرش

 حرف ناي گفتن از بعد را ريتا چهرة تا چرخید جايش نشست،در كناردوستانش صندلي نزديكترين روي و رفت بعد

 ديدج مدرسة.آمد جوش به خونش.بود شبیه پوزخند به بیشتر كه داشت صورتش روي زشتي لبخند.ببیند بهتر

 به كه پوستي و رنگش بد و زرد موهاي آن با مانند شیربرنج و يخ پسر اين وحاال زد مي هم به را حالش داشت
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 مي تماشا را آندو داشتند همه.كشیدن عمیق نفسهاي به كرد شروع.... گرفته سُخره به را او بود شبیه بیمارها

 گرانين با شانیا.رسید كنارش تا برداشت بلندتر را قدمهايش.كردن صحبت ريزريز به كردند شروع دخترها.كردند

 ....كن ولشون... همینه كارشون همیشه... بريم بیا: گفت

 مي امنیت عدم احساس من كنار در بودن از: گفت و گذاشت كناري میز روي را غذا سیني.رسید او جلوي ريتا

 !....پسر؟ آقا كني

 از... ني؟ببی خودت بَر و دور منو ترسي مي... بكشي؟ نفس توني نمي:گفت ريتا.داد تحويلش زشتي پوزخند پسرك

 ...داري؟ احساسي چه ساخته اونو من پدربزرگ كه خوني مي درس اي مدرسه تو اينكه

 واندبت آنكه از قبل و داد انجام آهسته آنقدر را اينكار و شود بلند صندلي روي از تا چرخاند را هیكلش زرد مو پسر

 تمام اب و گرفت را او گردن پشت دست با و گذاشت كناري صندلي لبة روي را پايش سرعت به ريتا برخیزد "كامال

 اينكار با و چرخید ديگرش طرف از و گذاشت میز روي را ديگرش كشید،پاي پايین به را سرش داشت كه زوري

 یفكث هم را لباسهايش و برود فرو غذا ظرف در او صورت تا شد باعث و كرد بیشتر او سر پشت به را دستش فشار

 .كرد

 كه را سرش. كرد نثارش زشتي حرفهاي چه او كه بشنود نگذاشت ها بچه همهمة صداي و پريد زمین روي ريتا

 مي بیراه و بد مدام پسرك. زدند مي حرف هم با بلند و بودند خنديدن حال در سالن پسرهاي و دخترها چرخاند

 وقت هر جوجه بچه... گي مي چي بفهمم نمیذاره، صداها متأسفم:گفت و گرفت گوشش كنار را دستش ريتا.گفت

 ...باشه؟... كني عوض تو مدرسه توني مي كني نمي امنیت احساس اينجا در من بودن از ديگه كه كردي احساس

 دعوت آرامش به را ها بچه و شدند نزديك آنها به وخوشتیپ قدبلند دختري و پسر شد شبیه درگیري به جو

 در شیربرنجي پسر. رفت و برداشت را ظرفش او. شود دور محل آن از تا خواستند ريتا از سرعت به و كردند

 ورتشص دستمال با كردند مي سعي دخترها. بود شده كثیف صورتش و سر و لباسها.بود گرفته قرار بدي وضعیت

 یطونيش دختر تو...من خداي اوه: گفت او به دورتر كمي آلبرتو. كرد مي تماشا را ريتا عصباني،رفتن او.كنند پاك را

 رو وضعیت اين هم مدير مطمئنم... اُ...اُ:داد ادامه و گرفت باال بسته مدار دوربینهاي سمت به را سرش....و....هستي

 ....ديده

 ...نباش نگران.... و من دوست بشین:گفت و نشست صندلي روي ريتا

 ردفت به زود يا دير ريتا و بود سوئد سفیر گذاشت،پسر دستش كف را حسابش خودش قول به ريتا كه كسي

 يداليل خودش براي و بود بزرگ كانگ نوة هم او البته خوب. داد مي توضیح كارش اين بابت بايد و شد مي خوانده

 تردف به مدرسه بلندگوي در ريتا بعد كمي. شد نمي اخراج مدرسه از اينكار بود،با مطمئن چیز يك از فقط.داشت

 كرد خواهد صحبت باره اين در كانگ آقاي با"حتما گفت ريتا به او. كرد جو و پرس او از را علت مدير و شد احضار

 .بیند نمي آن در مشكلي گفت او به خونسرد خیلي هم ريتا و
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 داده انجام را تكالیفش عصرتمام 1 ساعت.برگرداندند خانه به را او و بودند منتظرش محافظها مدرسه ساعت پايان

 مشام به مدرسه اول روز خرابكاري گند بوي دانست مي او.برود اصلي سالن به به تا خواست او از خدمه. بود

 هم او و بدهد را گزارشش خواست او از هو مین. كند آماده آن دادن توضیح براي را بايدخودش و رسیده پسرعمو

 ....چي؟ ديگه....و: پرسید هو مین.شد منتظر بعد.نزد ناهارخوري ماجراي از حرفي ولي گفت اش مدرسه و كالس از

 ....همین...هیچي -

 شا بیني زير را انگشتش ريتا.داد نشان خودش به را ريتا نمايش و كرد روشن كنترل ريموت با را تلويزيون او

 ...شد اينجوري اتفاقي خیلي... نبود عمدي"واقعا اين... اوه:گفت و كشید

 و ماند خیره شرورش دخترعموي صورت به بعد و داد فشار را توقف دكمة شیربرنجي پسر صورت روي هو مین

 ....كیه؟ اون دوني مي!....نبود؟ عمدي...شد؟ اينجوري اتفاقي:گفت

 گاشن فقط و بايستم تونستم نمي من...من و تروريست گفت من به...كرد شروع اول اون...نیست من تقصیر خوب -

 ..كنم تشكر ازش حرف اين خاطر به و...كنم

 ...كردي؟ چیكار فهمي مي...ساختي ها روزنامه براي داغي سوژة... مدرسه روز اولین -

... بود شُلي آدم خودش...بشم رد پشتش از خواستم مي....كرد شروع اول اون.... بودم تقصیر بي من كه گفتم -

 ....نبود من تقصیر

 يگهد دفعة چند بعد، به اين از دونه مي خدا و مدرسه بیام بايد فردا كارت اين خاطر به...كن بس!....ريتاسو كانگ -

 روانپزشكت پیش بار دو يكبار، جاي به درهفته رفتارت اين خاطر به مجبوري تو!...بدم انجام اينكارو مجبورم

 ...بري

 ....رم نمي روانشناس اون پیش من -

 ....نیست پذيرفته هم عذري هیچ و میري تو!...ها -

 ....رم نمي كوفتیي روانشناس هیچ پیش من -

 ...ري نمي مدرسه به ديگه تو و اينجا میان معلمهات پس... خوب بسیار -

 درس خانه در خواهد نمي گفت مي اگر و خنديدند مي او به مدرسه كل افتاد مي اتفاق اگراين.افتاد تله توي

 با راحت و تنها توانست مي كه بود جايي تنها مدرسه.گرفت مي را مدرسه به نسبت ضعفش نقطة هو مین بخواند

 هترب رفتن روانپزشك پیش.كرد مي فكر و كشید مي طرح زمین روي پايش پنجة با آرام.باشد سالهايش و همسن

 ...روانپزشك پیش میرم:گفت آرام.بود مدرسه به نرفتن از

 ....اتاقت توي برو حاال... خوبه -
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 مي خودش چه بود شده ريتا درگیر او.بدهد وفق را خودش بايد چطور جديد وضع اين با دانست نمي هو مین

 برام رو سفیر آقاي!...چانگ مباشر:برداشت را اش تلفن گوشي سالن از او خروج از بعد.خواست نمي چه و خواست

 ...بگیر

 از قيخل كج با ريتا.بپوشد را يونیفورمش تا خواستند او از "مجددا و شد خوانده مدير دفتر به دوباره او صبح فردا

 ايشه همكالسي از هیچكدام. بود منتظر گروهش با خالي دركالس اي كره پسر.رفت كالسش به و آمد بیرون دفتر

 هايش گروهي هم از ديگر يكي وبه آمد جلو بلند قد پسر.شد خیره روبرو به و نشست صندلي روي آرام.نديد را

 ....هستي هم دار سابقه پس: گفت بعد.باشد مراقب در كنار تا داد عالمت

... دوني مي... داريم هیجان كم خیلي اينجا ما....اومد خوشم ازكارديروزت:داد ادامه او.زد زل او به همچنان ريتا

 ....كوچولو كن گوش....هستي كانگ آقاي نوة تو فهمیدم من جائیكه تا و باكالسه مدرسة يه اينجا

 ربهض با ريتا برگرداند، خودش سمت وبه گرفت را صورتش پسر دست وقتي.چرخاند ديگري سمت به را سرش ريتا

 من... باش نداشته كاري من با...هست اسمت كه هرچي...گنده...همكالسي...آقا ببین:گفت و زد پس را دستش اي

 ...نباش هم تو پس....نیستم دردسر دنبال

 !....فهمیدي؟... منم هم اون و میده دستور نفر يه فقط اينجا...میري تند خیلي...هو...هو....هو...اوه -

 یزچ پسر اين قصد دانست مي.رسید مي نظر به عصباني ريتا!... فهمیدي؟... بمون دور من از... كناربايست... نه -

 كوتاه دق پسر.شود درگیر او با خواست نمي ريتا.قدرتمندتره و نیست برنجي شیر پسر آن مثل يكي اين. ايه ديگه

 اهو در ريتا صورت جلوي را انگشتش هیكلي پسر. رسیدند مي داشتند ها بچه.كشید سوتي در كنار ايستاده

 ...گربه میشه تموم گرون واست وگرنه... كني تا خوب خیلي من با بايد تو:گفت و چرخاند

 نگاه كسي به نه و زد حرف كسي با نه او كالس مدت تمام. نشست كنارش شانیا.داد تحويلش پوزخندي ريتا

 مي.هنپ هاي سرشانه با بود نمكي با پسر. آمد ديدنش به هیوبین كیم نام به پسري با آلبرتو كالس دو بین.كرد

 با جوكهاي و خنداند مي را همه.آمد مي خوشش او از ريتا.شده اينطور كرده مي شنا بچگي از اينكه بخاطر گفت

 از بعد تا.بود شده خوبش دوستان از يكي به تبديل حاال شانیا. بود هم خوبي رقصندة او.كرد مي تعريف اي مزه

 را جدل جلوي ناهارخوري ديروز ماجراي در كه بودند همانهايي دو اين.شدند اضافه آنها به هم ديگر نفر دو ناهار

 . آمد مي خوشش آنها هردوي از ريتا. ساندرا و بروس نام به آمريكايي بلندقد و خوشتیپ پسر و دختر يك.گرفتند

 هم به خیلي گفت مي شانیا و بود هم با كالسهايشان همة.شدند نمي جدا هم از وقت هیچ كه بودند خوبي زوج

 دوستان كنار در بودن از ريتا.بودند مانده كره در كه شد مي سالي سه پدرهايشان شغل خاطر به. دارند عالقه

 .بود خوشحال كنند كمك را او داشتند دوست زياد هم خیلي كه جديدش

 بايد همیشه كه گفت و داد دستش به جديد تلفن گوشي يك هم او و داد را اش مدرسه گزارش هو مین براي عصر

 هو ینم براي را ريتا گزارشهاي صحت مباشرش.برگشت اتاقش به و نكرد تشكري آن بابت از ريتا.باشد باز خطش
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 دشخو با او.نشده گزارش مدير طرف از كانگ خانم يونیفورم از بغیر ناخوشايندي مسئلة هیچ گفت و كرد تأيید

 .شد خواهد يونیفورمش پوشیدن به مجبور عاقبت ريتا و بود نخواهد همیشگي وضعیت اين كرد فكر

 توآلبر كه دانست مي.گذاشت اش كوله در هم را بردش اسكیت و رفت مدرسه به اش ارتشي گشاد شلوار با فردا او

 ريتا شد مي باعث اينكار.گذراندند مدرسه در بردشان اسكیت با را خوبي زمان آنها.دارد آزاد زمان يك او مثل هم

 ريسپ آرام برايش هفته طول تمام و دادند مي تشكیل هم با خوبي جمع آنها.كند فكر كمتر اطرافش موقعیت به

 .داد اساسي آشوبي به را خودش جاي بعد هفتة درست آرامش اين.شد

 نام به نيژاپ دورگة پسر يك و پون يه نام به فیلیپیني دورگة دختر يك.بودند شده اضافه آنها جمع به ديگر نفر دو

 بقیه از يكسال آنكه با.گذاشت مي سرش باريك لبة با گردي كاله همیشه كه بود نقشي ريز پسر هادانگ.هادانگ

 عمل نيبی يك با داشت پهني و گرد صورت.نبود قشنگ خیلي پون يه.بود زيرك خیلي ريتا چشم كوچكتربود،به

 حیاط در آندو با او كه يكروز.بماند عقب ديگران از شد مي باعث رفتن راه هنگام كه داشت چاقي رانهاي.شده

 به چیزي و شد نزديك آنها به گشت مي دردسر دنبال مدام كه اي كره پسر همان بود، نشسته شانیا منتظر مدرسه

 به... كنند مي اذيت همیشه اونو: گفت هادانگ.زد حلقه بیچاره دختر چشمهاي در اشك.گفت پون يه به اي كره

 ...تُپُله يكمي اينكه خاطر

 !...زشتي؟ چقدر گفته بهت حال به تا كسي!...قیافه بد...هي:كشید فرياد پسرك سر پشت و شد بلند ريتا

 ....بهگر بچه نگرد دردسر دنبال....باشه خودت كار به سرت:گفت بعد بیندازد ريتا به نگاهي تا برگشت پسرك

 رو رانديگ میاد خوشت كه هستي آدمي ترين عوضي تو....نديدم تو هیكلي بد و زشتي به آدمي دنیا تو:گفت ريتا

 كني مي مسخره منو دوست كه باشه آخرت بار....گذروني مي رو پايه اين داري كه دوساله دونم مي....كني مسخره

 ....كودن خنگِ....بیني مي بد وگرنه

 ....میفته؟ اتفاقي چه بادكنكه يه دوستت بگم اگه يعني:گفت و ايستاد ريتا صورت روبروي و آمد جلو پسر

 اصد سرو.بود بسكتبال سالن پشت درست و مدير دوربینهاي چشم از دور خوشبختانه.گرفت در سختي دعواي

 را ريتا يجلو سختي به بلند قد پسرهاي.بگیرند را دعوا جلوي و بدوند بیرون بسكتبال تیم هاي بچه تا شد باعث

 هم خودش لبهاي از و انداخته او صورت روي بدي خراش ريتا و بودند زده كتك را همديگر شدت به آندو.گرفتند

 هر دقیقه 5 از بعد.بايستد عقب تا گرفت را او جلوي جانگ لي اسم به بسكتبالیستها از يكي.بود شده سرازير خون

 كند درست دردسر ديگر يكبار اگر كه كرد حجت اتمام پسر آن با جانگ لي و داشتند نگه هم از فاصله با را دو

 روي زخم جاي انگشتش با و انداخت نگاهي ريتا به شرور گروه آن كردن دور از بعد.شد خواهد تمام گران برايش

 ريتا.بیاورد چیزي سالن در اولیه كمكهاي جعبة از هايش تیمي هم از يكي تا زد اشاره.كرد معاينه را ريتا لب

 .شد دور آنجا از عصبانیت با و برداشت را وسايلش و زد پس را دستش
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 بدون هم او و رسید مدير به مدرسه خودشیرين هاي بچه از بعضي كانال از رسمي غیر صورت به آنروز گزارش

 قتيو وحتي نگفت چیزي و ديد را ريتا صورت هو مین شام هنگام شب.گفت هو مین به آنرا كند سؤال ريتا از آنكه

 از پر هم مدرسه كور نقاط تمام سرعت به آنروز فرداي ولي.نگفت چیزي بازهم شنید هم را اش روزانه گزارش

 .شد مداربسته دوربینهاي

 دببین را او خواست نمي دلش.نديد هم را بسكتبالیست آن ريتا و نبود شرور پسر آن از خبري بعد روز چند طي

. داشت نظر زير را او كه شد مي مدتها شیربرنجي پسر ولي.كشد مي خجالت يكجورهايي كرد مي احساس چون

 انرژي لقب ساعت والیبال بازي از هنوز هیوبین.رفتند مي كالسشان سمت به دوستهايش با ريتا ناهار از بعد يكروز

 رادرست اثركفشهايشان راهرو ديوار روي پاهايشان با و زدند مي پشتك هم روي از آلبرتو پیشنهاد با و داشت

 رسید مدير گوش به اينكار و كشیدند نقاشي پاها اثر دور دخترها. گذاشتند باشد رفته ديوارراه روي كه كسي مثل

 .بزنند رنگ را راهرو ديوار تمام تا شدند مجبور آنها تنبیه براي و شدند مؤاخذه نفرشان 1 هر و

 دكتر.بكند توانست مي كار چه ولي باشد داشته ادامه اين از بیشتر خرابكاريها اين خواست نمي هو مین

 از روز هر حال اين با. كند مي را خودش سعي دارد او و برود پیش آرام آرام بايد چیز همه گفت مي روانشناس

 آن كردن تعريف از اش روزانه كارهاي بیان در ريتا هم باز.رسید مي هو مین به خالفش گزارشهاي مدرسه طرف

 .بود داده را تنبیهشان ترتیب مدير چون نگفت چیزي هم او و كرد اجتناب ماجرا

 دخترعموي كه كرد مي فكر خودش با او.دربیاورد برايش را ريتا دوستان مشخصات تا خواست مباشرش از

 نظر به خوب خیلي اش خشن رفتارهاي از جدا اين و كرده پا و دست خودش براي دوستاني زود خیلي شرورش

 فرمش لباس پوشیدن به مجاب را او توانستند نمي هنوز ولي كرد مي پیدا عالقه چیزي به داشت او.رسید مي

  بكنند

. ندبزن رنگ را طويل راهروي و بپوشند كار لباس را كالسهايشان بین خالي ساعتهاي بودند مجبور آنها بعد روز از

 كه خجالتي پسري كه نشد متوجه و داد مي انجام را كارش داشت آلبرتو و ساندرا،بروس،هیوبین با او آنروز

 تاندوس با سوئدي پسر. كند مي تماشا را او و ايستاده ها قفسه پشت كه بود،مدتهاست دستش در زيادي كتابهاي

 امتم شد باعث و زد پسرك به محكم اي تنه. خنديد و انداخت ريتا به نگاهي پاگرد روي و آمد پايین ها پله از اش

 هب ريتا.رفت پايین ها پله از توجه بدون و چرخید سوئدي پسر.بخورد لیز زمین روي دستش از دفترها و كتاب

 يشبرا را لباسهايش و كرد بلندش زمین روي از.داد دستش به و كرد جمع را وسايلش و رفت،كتابها كنارش سرعت

 لبهايش روي عمیق شكافي.است شكري لب يك او كه شد متوجه افتاد او صورت به چشمهايش وقتي و تكاند

 كشیده باال به آن طرف يك و عوض هم دهانش فرم كمي كه نشده بهتر تنها نه مكرر عملهاي با كه داشت وجود

 .شود ناراحت ريتا تا نشد باعث او صورت.بود شده

 ...برس كالست به برو...رسم مي حسابشو....عوضیه يه اون...نشو ناراحت: گفت و زد لبخندي او
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 پسر ينا ببین... بكن واسم كاري يه...آلبر:گفت بلند و كرد نگاه را پايین و ايستاد پاگرد روي ريتا او رفتن از بعد

 !...كجاست؟ بعديش كالس شیربرنجي

 ....سوم طبقة رياضي:گفت و برگشت سرعت به بعد كمي آلبرتو

 قرقی رنگي سطل آمد مي باال ها پله از داشت او جايیكه و دوم پاگرد بین.شد منتظر ها پله راه باالي درست ريتا

 ....خورد سُر دستم از رنگ... كنار بريد:كشید فرياد بعد و كرد خالي او سر روي باال از را شده

 به را زمان و زمین او.كرد رنگي را پايش تا سر از و بود شده خالي سوئدي پسر روي افتضاحي طرز به سطل ولي

 نخشمگی و عصباني او.كرد احضار دفتر به را دو هر مدرسه مدير.كرد تماشايش و ايستاد فقط ريتا و گرفت ناسزا

 صحبت طرف دو هر والدين با فردا تا ،خواست خسته برپاست آشوبي اش مدرسه در روز هر ديد مي اينكه از و بود

 .كند

. كرد تعريف كامل را قضیه همین براي دارد نگه پوشیده هو مین از را مسئله اين توانست نمي ريتا شب

 اين اب تو مشكل:پرسید تنها.داد توضیح را چیز همه كمال و تمام او تا گذاشت و نزد حرفي هیچ ابتدا پسرعمويش

 ...چیه؟ پسر

 ...داره مشكل اون...ندارم مشكلي باهاش من:گفت ريتا

 ...؟كردي دخالت قضیه اين تو چرا...بود نكرده كمك تقاضاي تو از كسي...داشت مسئله ديگه يكي با پسر اون -

 هم خواهي عذر يه...زمین رو ريخت وسايلش همة بیچاره.كرد زمین نقش يكیو زد اون...گفتم؟ چي شنیدي -

 ...بود حقش"اصال... نكرد

 ديگران مسائل تو بايد همیشه تو چرا....بدوني؟ ديگران حقوق مدافع خودتو همیشه بايد تو چرا!....سو ريتا -

 ....كني؟ دخالت

 ...ري نمي مدرسه فردا:داد ادامه فقط بزند ديگري حرف ريتا تا نداد اجازه بعد

 ...دارم مهمي درس فردا...برم بايد من....مدرسه؟ برم نبايد چرا...چرا؟ -

... نيك فكرمي باشي داشته سفیر پسر از بايد كه عذرخواهي دربارة و اتاقت توي موني مي فردا...گفتم كه همین -

 ....فهمیدي؟.... من به بده شب و بنويس كاغذ روي اونو

 ديگري العمل عكس هیچ.شد نمي ديده اش چهره در خشمي هیچ.نبود هو مین چهرة در عصبانیت از اثري هیچ

. تاس فايده بي "كامال پسرعمويش با كردن بحث فهمید او هم همین براي.نداد نشان ريتا اعتراضهاي به نسبت

 .برگشت اتاقش به و كوبید زمین روي را پايش
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 چنین عمرش به كانگ خانوادة:كرد فكر و زد لبخند آن زير آرام و گذاشت صورتش روي را دستانش هو مین

 و گذاشته تنها اُعجوبه اين با را او چرا!....گشت؟ نمي بر رئیس چرا....من خداي اوه....نديده خودش به دختري

 مورد را ريتا ندارد حق بود گفته او به قبل ساعت نیم پدربزرگش....بود؟ داشته نگه عقب ماجرا از را خودش

 زا رئیس كه فهمید مي او....كشید مي پیش پا با و زد مي پس دست با چرا...بود؟ چه منظورش....بدهد قرار شماتت

 .بود ديد،فهمیده مي صورتش برايش،در ريتا گزارشهاي تعريف هنگام كه ولعي از خوب اينرا.آمده خوشش ريتا

== 

 اردو وقتي شانیا. كرده تنبیه را او قیّمش گفت او و گرفتند تماس او با يك به يك دوستانش تمام آنشب فرداي

 "متأسفم و ممنون ديروز بابت": ديد العاده فوق خطي با زيبا كاغذي ريتا صندلي روي شد درس كالس

 82 تساع تا شب. باشند نداشته كارش به كاري خواست پیشكار از ولي رسید هو مین گوش به ريتا غذاي اعتصاب

 كانگ خانوادة در اين و مغروره زيادي او:كرد فكر خودش با.نشد خبري ريتا از ولي ماند عذرخواهي برگة منتظر هم

 نمي مه فردا نباشه من میز روي برگه اون ديگه ساعت نیم تا اگر بگو بهش برو:پیشكارگفت به.موروثیه ژن يك

 ....نداده جواب هرگز و نداره معني خانه اين در"اصال غذا اعتصاب بگو بهش و....بره مدرسه به تونه

 و فتر تحريرش میز پشت عصبانیت با.شنید مهربان و پیر پیشكار از را حرفها آن وقتي ماند آويزان ريتا صورت

 ....بنويسم؟ بايد چي... لعنتي... داد؛اه فشار كاغذ روي را مداد

 ونه شد مي ديده خشم از اثري نه صورتش در.انداخت هو مین میز روي را برگه ريتا كه بود 88 به ربع يك ساعت

 هك عمويش پسر صورت به.شد نمي ديده وجودش در نارضايتي از احساسي هیچ ولي بود پريده رنگش.عصبانیت

 .رفت بیرون سالن در از حرفي هیچ بي و انداخت نگاهي زد مي ورق را اي مجله داشت

 :خواند را او زيباي چندان نه خط و كرد باز را كاغذ تاي هو مین

 خوشحال هیچ نكردي، هم عذرخواهي ازش بعدشم البته و كردي انداختي،ناراحتش زمین روي رو كسي اينكه از"

 كنندكه مي مجبورش هم بعد البته، خوب و بندازه زمین روي رو تو كه میشه پیدا يكي "بعدا"حتما چون.نباش

 بدم، بهت درسي يه خواستم مي چون... نیستم متأسف كردم رنگیت ديروز اينكه خاطر به...كنه عذرخواهي ازت

 "...كنم مي خواهي عذر ازت...فهمیدي اشتباهتو االن تا اگر ولي

. ردك تلفن فردا هاي برنامه جابجايي براي مباشرش به و زد لبخندي بعد و خواند را متن آن ديگر بار سه هو مین

 يپ نرفتن مدرسه خصوص در ريتا ضعف نقطه به اينكه از او. رسید مي نظر به كه بود متني ترين خردمندانه اين

 اب هو مین.كرد مي دعوت هفته آخر براي او از كه بود ناسونا دكتر.خورد زنگ اش تلفن.بود خوشحال هم بود برده

 اون خاطر به مجبورم هم من: داد ادامه و....بمونه منزل در هفته آخر كه شده تنبیه ريتا راستش:گفت خواهي عذر

 ...بمونم اينجا

 ...ببر لذت ات هفته آخر از تو:گفت او سردبه خیلي هو مین و نیاورد رويش به ولي شد دلخور ناسونا
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 مدرسه دخترهاي سر وار پنكه چرخش توانست مي شد پیاده ماشین از ريتا همراه به هو مین وقتي آنروز فرداي

 مي حساب شهر آن پسرهاي ترين تیپ خوش از يكي پسرعمويش دانست مي او.ببیند را پسرعمويش سمت به

 .داشت را خودش طرفدارهاي هم او ها هنرپیشه مثل درست.نشناسد را او كه نیست دختري و شود

 يتار از سفیر بعد.كند قرائت شیربرنجي پسر براي را اش خواهي عذر متن ريتا تا شدند منتظر مديرهمه دفتر در

 ات خواستند و كردند بیرون دفتر از را آندو بعد.كند خواهي عذر ريتا از هم او تا كرد وادار را پسرش و كرد تشكر

 و ندارد مادر او.است متأسف شود مي دردسر باعث پسرش اينكه از گفت هو مین به سفیر.باشند منتظر در كنار

 در هنوز و داده دست از را مادرش تازه هم ريتا"اتفاقا كه داد توضیح هم هو مین.شود مي درگیر ديگران با مدام

 ها بچه دعواي خاطر به ديگر كه هستند امیدوار گفتند و دادند دست هم با آندو. اوست دادن دست از شوك

 .نبینند را همديگر

 هم با: تگف پسرشیربرنجي.كشید مي نقاشي زمین روي پايش با ريتا.بودند ايستاده در طرفین آندو دفتر بیرون

 ...بديم؟ دست

 ....باشي آدم میدي قول اگه:گفت ريتا

 :زد ارهاش آن روي كارت به شانیا.ديد میزش روي زيبا گلي سبد تعجب با و برگشت كالسش به ريتا و رفت هو مین

 "متشكرم"

 6فصل

 خانه در تا بود شده تنبیه ريتا اينكه از و ريختند مي را خودشان هاي برنامه او اي مدرسه هم دوستان هفته آخر

 اهاتونب منم ها بچه:گفت ناگهان كه كرد مي دنبال نگاه با را سوئدي پسر رفتن داشت ريتا.شدند دمق كلي بماند

 ....دارم خوبي ايدة...میام

 ،خواند را درسش خوب هاي بچه يانگ،مثل تائه با بازي كارت و صبحانه خوردن و دويدن از بعد تعطیل روز صبح او

 و داد گوش دقت با پیانواش درس به ناهار از بعد.باشد نداشته بحثي پسرعمويش با تا كرد را اش سعي تمام و

 هك كرد مي فكر هو مین.كرد خوشحالي ابراز شده خوبي دختر اينكه از و كرد تعريف او از يانگ تائه.زد هم چرتي

 به و خنديد او.بیند مي رام را او اينكه از بود خوشحال و است نرفتنش مدرسه روز يك خاطر به اخالق اين

 .آيد مي او به "واقعا واژه اين و كنند مي صدا گربه بچه مدرسه در را ريتا كه گفت دوستانش

, كرد مي عوض هدف بي را تلويزيون كانالهاي داشت ريتا و بودند رفته هو جین و يانگ تائه دكتر عصر 1 ساعت

 ورود خبر پیشكار بعد كمي. درآمد صدا به دروازه بزرگ زنگ كه بود میز پشت كارهايش انجام درحال هو مین

 .بروند اتاق به تا گرفتند اجازه آندو.شد وارد شانیا و داد آنها به را مینگ دوشیزه دوست
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 عذر دوباره او ولي كند همراهي كلوپ به رفتن براي را او خواست او از و كرد تلفن هو مین به دوباره ناسونا

 تا رود مي اتاقش به گفت پسرعمويش به او.كشیدن خمیازه به كرد شروع ريتا و رفت شانیا بعد يكساعت.خواست

 كه را يا پرونده او رفتن از بعد و گفت بخیر شب او به هو مین.بخوابد هم بعد و بیندازد نگاهي كتابهايش به كمي

 .مطالعه به كرد شروع و باز را بود فرستاده برايش مباشرش

 سرشناسي آدمهاي هاي بچه آنها.داشت قرار آن در تفصیالت تمام با ريتا جديد دوستان از نفر 1 مشخصات

 نیمه يك.كردند مي كار كانگ به وابسته شركتهاي از يكي در قضا بر دست پدرهايشان كه آمريكايي تا دو.بودند

 كارخانة وارث و ايتالیايي پسر يك.كرد مي هدايت را سازي ساختمان مهم شركتهاي از يكي كه پدري با ژاپني

 برتر استادهاي دو هر كه مادري و پدر با فیلیپیني دختر.بود مجلس در پدرش كه اي كره "تماما پسري. چرم

 و مدآ مي حساب به ريتا صمیمي دوست كه بود كانادايي دختري رفت اينجا از تازه كه يكي اين و بودند دانشگاه

 هیچ آمدند،بدون مي نظر به خوبي هاي بچه همه.گرفت آنها از شد نمي ايرادي هیچ.بود پوشاك كار در پدرش

 به زدن مسواك براي كه بود گذشته 82:32 از ساعت.نداشت وجود نگراني جاي پس.خرابي سابقة يا دردسري

 .بود زده زنگ او با بغض و ناراحتي با كه بود ناسونا. خورد زنگ باره چند و دوباره اش تلفن.رفت اتاقش

 ...شده؟ چیزي!....سونا هي -

 ...بودي؟ كرده تنبیه رو عموت دختر چون نیومدي بیرون من با تو!....هو مین كانگ شدي دروغگويي آدم تو -

 ..."دقیقا..بله...اوه -

 ...كیه؟ دوستاشه با كلوپ توي االن كه دختري اين بفرمائید آقا جناب ممكنه پس -

 نه.نبود خبري. زد صدا را او و كرد باز فشار با را در.دويد ريتا اتاق سمت به و كرد رها هوا روي را گوشي هو مین

 پنجره سمت به او و داد حركت را اتاق حرير پردة سرد نسیمي!... لعنتي اتاق آن جاي هیچ در نه و حمام توي

 .بود چیز همه رسید،گوياي مي اتاق پنجرة تا زور به كه نردباني.دويد

== 

 شادهاشم الي راه بین را آلبرتو و شیربرنجي پسر همان شد،ناتان بزرگ خانة وارد ماشین با وقتي شانیا درحقیقت

 خداحافظي او.كنند درست را موقعیتشان خوبي به پسرها تا داد اجازه و ماند اتاقش در يكساعت بعد.كرد پیاده

 فرار پنجره از آنها كمك با ريتا و زدند ديوار به را نردبان پسرها.كرد توقف خانه قدمي 52 در ولي رفت و كرد

 كه ردب جايي به را آنها ناتان. شدند ملحق دوستانشان به شانیا با و زدند بیرون پشتي ديوارهاي از سرعت به.كرد

 .دادند ورود اجازة همه به راحتي به اش معرفي محض به

 و جیغ صداهاي وقتي.است نشسته ديگر نفر چند همراه به ناسونا دكتر آنجا بالكن طبقة در دانست نمي ريتا

 يباييز دختر شد متوجه, بیندازند پايین به كنجكاوي سر از نگاهي دوستانش و دكتر تا شد باعث شادي فريادهاي

 .كرد تلفن هو مین به و برداشت را اش گوشي. هوست مین دخترعموي همان شده احاطه دوستانش بین كه
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 عصبانیت شدت از كه نبود هو مین جز به كشید، خودش با و گرفت جمعیت آن بین را دستش مچ كه كسي

 با نداد اجازه و كشید بیرون به خشم با را او.افتادند مي بیرون حدقه از داشتند چشمهايش و شده سرخ گوشهايش

 از او.آيد مي نظر به راضي كرده كم را پسرعمويش روي اينكه از ريتا كه بود مشخص.كند خداحافظي دوستانش

 هد،بد انجام را كاري بخواهد اگر بدهد نشان و بشكند را اطرافش در شده كشیده بلند ديوار بود توانسته اينكه

 او به بايد ولي بود قائل احترام خوشتیپش و نگران پسرعموي اين براي او.بود راضي و تواند،خوشحال مي"حتما

 .كرد مي ثابت را چیزهايي يك

 هم من كه باش مطمئن كني مي قدرت احساس تو اگر گفت مي خودش با و نیست مادرش مثل اينكه اول درجه در

 بدجنسم و پیر پدربزرگ به دادن نمايش براي استعدادهايي كنم مي احساس حاال هم من....دارم را احساس همین

 چشمهايش به تا كرد مي سعي خشم از چطور كه ديد مي را او و داد نشانش لبخندي با را زيبايش دندانهاي....دارم

 !....آورد مي در سر چیزي هم خشم از او پس.نكند نگاه

 دوستان و چرخاند را سرش.ببندد را كمربندش داد دستور و كرد پرت ماشین صندلي روي را او هو مین

 اب او و افتاد راه بدي صداي با خیابان روي ماشین الستیك. ديد غره چشم با ماشین از فاصله با را دخترعمويش

 .كرد حركت خانه سمت به نكردني باور سرعتي

 مین.گرفت اش خنده...حمله آمادة اسپانیايي وحشي گاوهاي مث درست.شنید مي را او تند نفسهاي صداي ريتا

 خوبي هنرپیشة"واقعا تو... من خداي اوه....بخندي هم بايد:وگفت چرخاند او سمت به اي لحظه براي را سرش هو

 ....!لعنتي.كوبید فرمان روي محكم را دستش!.... درسته.... كردم؟ مي شك تو به نبايد چطور...من خداي....هستي

 ....مرگته؟ چه تو... نمیره؟ بیرون سرت اون از شرارت فكر لحظه يك

 .خنديد بلند ريتا

 !... سو ريتا كانگ -

... درميپ پسرعموي پسر آها...كنم فكر كن صبر...داري؟ من با نسبتي چه تو....پدربزرگم نه...پدرمي نه تو!...بله؟ -

 ....بزني داد من سر میدي اجازه خودت به چرا... میده دست بهت بزرگتري احساس اينقدر چرا

 !....فهمي؟ مي....بدي انجام نداري حق من اجازة بدون هیچكاري تو -

 ...نیست مربوط هم تو به...میدم انجام بخواد دلم كاري هر من -

 هشبون و پايین بیاي نردبان يه با سوم طبقة از تونستي چطور...احمق دختر.....منه دست تو كارهاي تمام اجازة -

 پرت راگ كه بكنم فكرشو تونم نمي....كردند انتخاب برات خوبي اسم "واقعا من خداي اوه...كني؟ فرار ها گربه مثل

 ونخودت دور خبرنگار هزارتا االن تا بود نداده خبر من به ناسونا اگر!.....افتاد مي برات اتفاقي چه پايین شدي مي

 ....بوديد كرده جمع
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 ....اونه كار پس اوه -

. گذاشت خودش جیب در و قاپید آنرا هوا روي هو مین كه درآورد جیبش از آنرا.خورد مي زنگ اش تلفن گوشي

 فرياد دربلند كنار ريتا. نزدند حرفي خانه به رسیدن تا هیچكدام ديگر.نداد گوش او ولي كرد اعتراض ريتا

 از...مشد خسته وضعیت اين از بگو عوضیت رئیس او به....ديدم عمرم تو كه هستید آدمهايي بدترين شماها:كشید

 ....كشم مي خودمو....شدم خسته همتون

 یادهپ ماشین از...بكن كارو اين... نجاتته راه تنها اين كني مي احساس اگر....خانم دختر اوه:كشید فرياد هم هو مین

 يم اينكارو باشه الزم اگر باش مطمئن... عوضي آشغالهاي:گفت عصبانیت با ايستادوريتا روبرويش هو مین...شد

 ....نباشین من بپاي اينقدر جائیت دخترِهر دوست اون و تو تا كنم

. بدهد جامان توانست مي كه بود كاري بدترين اين.كوبید صورتش به و بلندكرد را دستش.بود شده عصباني هو مین

 انةنش به كه كسي تنها.شد ساختمان وارد سرعت به و چرخید پا پاشنه گذاشت،روي اش گونه روي را دستش ريتا

 ....كنید كنترل خودتونو!!!!....قربان:گفت كه بود پیر پیشكار زد حرف اعتراض

 بیرون دروازه واز شد ماشین سوار دوباره.بودند شده سرخ چشمهايش.كشید موهايش به دستي هو مین

. داد مي پیامك شدن پر هشدار بوق جیبش در ريتا موبايل گوشي.بود صبح 2 نزديك ساعت برگشت وقتي.رفت

 .افتاد مبل روي و آورد بیرون انرا

 تپیام منتظر ،(شانیا...)شد چي ببینم بده خبر من به زود ،ريتا( آلبرتو...)باشه...نگو چیزي و باش آروم ريتا"

 يسع فقط...بیرون آورديم خونه رواز تو خبر بي كه كرديم ماكاربدي...بچه میشه درست چیز همه(...شانیا)هستم

 "....،(بروس و ساندرا.)كني كنترل خودتو كن

 بايد حاال و بود شده خراب كار.عمويش دختر به دادن امید و نگراني ابراز.بود منوال همین از هم ديگر پیام چند

 .رفت اتاقش به و كشید دستي اش پیشاني به.داد مي هم رئیس به را وضعیت اين گزارش

 به را گزارشش هو مین!...مزخرف تعطیل روز يك.نداد ورود اجازة كسي به و كرد قفل را اتاقش در ريتا صبح فردا

 دوستشان دهان از را ماجرا هو جین و يانگ تائه.كند صبر هم ناهار از بعد تا خواست پیشكار از و داد رئیس

 .بود برايشان آور تعجب اي مسئله باشد زده سیلي ريتا صورت به او اينكه.زدند حرف او با وكلي شنیدند

 اين اب او.برود ديدنش به كند مجبور را پدربزرگش كه است اين فقط شرارت اينهمه از ريتا منظور گفت مي هو جین

 خودش و كرد تصديق را حرفهايش هو مین.نیست عقلي كم دختر و دارد وجود كه كند ثابت او به خواهد مي كارها

 هم دبع كمي. بخورد را ناهارش تا كرد وادارش و رفت ريتا ديدن به يانگ تائه.ديد مي مبتال سهمگین گردابي در را

 جور اوضاعش داد اطالع آنها به و خواند را دوستانش پیامهاي او.برد برايش را همراهش گوشي مهربان پیشكار

. بود مانده قرمز او صورت روي هنوز انگشتانش رد.بود مشغول كامپیوترش با شد،او اتاقش وارد هو مین عصر.است

 ...دارم برات چیزي يه:گفت و گذاشت توالت میز روي را پاكتي
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 بیرون كه پسرعمويش. داد ادامه كارش به بگويد چیزي آنكه بدون و چرخاند پاكت سمت به آرام را سرش ريتا

 :كرد باز را پاكت و پريد سرعت به, رفت

 :عزيز ريتاسوي كانگ"

 بیرون هايم نگراني توهم از توانستم نمي هنوز برگشتي وقتي كه بودم نگرانت آنقدر گذشته سال 81 تمام

 تو...كردم نمي هم اشتباه...داره مراقبت به نیاز خیلي كه هستي كوچولويي نوزاد همان هنوز كردم مي فكر.بیايم

 همة كني مي فكر... آمدي اينجا به چي براي دوني نمي خودت هنوز چون...زياد هم خیلي....داري مراقبت به نیاز

 پنجرة زا پريدن با كني مي فكر تو و نگرانته چشم دوجین يك اينجا....نیست اينطور"اصال ولي!....بازيه يه زندگیت

 آسیب تو به بخواد عوضي آدم يه نكنه كه اينه خاطر به فقط من نگراني!... گذاشتي كار سر همشونو اتاقت

 منض در.گرفتم سخت زيادي كنم مي فكر ولي بود خودت خاطر به گیريها سخت اين تمام...پدرت مثل درست,بزنه

 پیدا يكي"حتما چون باشي خوشحال نبايد...نكني هم خواهي عذر و كني ناراحت رو كسي اگر خودت قول به

 هستم آدمه همون من حاال!...كني خواهي عذر كه كنه مي مجبورت هم بعدش و كنه مي ناراحت رو تو كه میشه

 زشتي خیلي حرفهاي هم و كردي اشتباهي كار هم تو، چون نیستم متأسف صورتت توي زدم اينكه خاطر به...

 .كنم مي خواهي عذر ازت... فهمیدي اشتباهتو اگر ولي....باشم داده درسي بهت خواستم مي....زدي

 "هو مین كانگ"

 العاده فوق را كارش او.بكشد نفس كاغذ روي از را هو مین عطر بوي توانست مي.خواند چندباره و دوباره آنرا ريتا

 :كرد تلفن چانگ مباشر به شد تمام كه كارش.برداشت سفید كاغذي و برگشت تحريرش میز پشت.بود داده انجام

 ...شماست؟ پیش هو مین آقاي!.... چانگ آقاي الو -

 ...بله -

 ....باال؟ يا پايین -

 ...بله -

 ...باال؟....چانگ؟ آقاي بله چي يعني -

 ...كنید حاضر ماشینو"سريعا.....البته بله -

 ...بیرون؟ بريد خواين مي االن يعني آها -

 ...ديگه دقیقة 5"تقريبا...بله -

 عوض رو راننده...چانگ آقاي:پرسید و انداخت مباشرش به هينگا هو مین.شد منتظر و كرد تشكر او از ريتا

 تيوق.نگفت چیزي و كرد خم سري احترام با مباشر... ديد؟ مي گزارش راننده به بینم مي باره اولین اين...كرديد؟
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 اتاق در زير از را پاكتش و آمد بیرون اتاقش از سرعت به ريتا.شدند پیاده خروجي در سمت به آسانسور از آندو

 .داد سُر داخل به هو مین

 و نشست متحركش چوبي صندلي روي و كرد باز آنرا.ديد زمین روي را پاكت اتاق در كردن باز با هو مین شب

 :خواندن به كرد شروع

 بداخالق، هوي مین پسرعمو"

 و خواهرها با دوستانم وقتي كه بردم مي رنج برادر يا خواهر يك نداشتن از و بودم تنها آنقدر گذشته سال 81 تمام

 بچه من همبازي.كردم مي احساس ام سینه روي سنگیني غم...تنها همیشه من و كردند مي بازي برادرهاشون

 زور از چشمهايش موقع همین سال هر كه مادري با بود كردن نقاشي تفريحم تنها و مدرسه هاي همسايه،بچه هاي

 كار خیلي همیشه هم پدربزرگم و ببرد بیرون بقیه مثل را من كه نداشتم پدري هیچوقت.كرد مي پُف گريه

 دردي و نشنیدي اونو شبانة هاي ضجه صداي هیچوقت تو و شد مريض مادرم رسیدم نوجواني سن به تا....داشت

 بايد چطور دونستیم نمي كه پدربزرگم و مادربزرگ و من فقط....نديدي را كرد مي متالشي را بدنش داشت كه

 ببرم وفر بالش درون را سرم تا بردم مي پناه اتاقم به كه بود زياد آنقدر هايش ناله صداي وقتها بعضي.كنیم آرامش

 ريختن براي اشكي ديگر مُرد روزيكه تا كردم گريه آنقدر سال 5....نشنوم را آنها شده كه هم دقیقه چند براي تا

 رعكسب باشم شاد نیست روزهايیكه در يادآوريش به با اينكه جاي به كرد تعريف برايم را داستانش وقتي.نداشتم

 وقتي...بشنوم خودش لبهاي از اونو رئیس ديدن محض به منتظرم كه داستاني...شد شبهايم بیشتر كابوس باعث

 اجازة چرا نگفتید هم مادرم به همینطور و نگفتید من به ام خانواده از مرا كردن جدا دلیل اينجا آورديد را من

 از...بكشه دوش به آنرا بشه مجبور سال 81 دِق يه مثل كه بود شده باعث اين!..ندارد؟ را همسرش خاك سر حضور

 بمونیم تنها شديم مجبور ما و مرد پدرم كه روزي از...متنفرم ديگه دوهفتة از...متنفرم پايیزي روزهاي اين

 پُر منو ةنداشت خانوادة تمام جاي تونستي مي بهتر خیلي كني نمي فكر و دارم كه هستي فامیلي تنها تو....متنفرم

 دارم دوستشون. كردم پیدا مدرسه در خوبي دوستان البته و باشم داشته دوست يه خواست مي دلم من... كني؟

 عذرخواهي ازت ولي كردم فرار خونه از كه خوام نمي معذرت ازت..فهمیدم رو اشتباهم....مهربونند و خوب چون

 ...زدم را زشت حرفهاي اون البته و شدم نگرانیت باعث كه كنم مي

 "ريتاسو كانگ-احترام با"

 تهبس يك دخترعمويش براي تا گفت مباشرش به صبح فردا.شد خیره بیرون به پنجره از و داد قورت را بغضش

 .بفرستد شكالت

== 

 حاال او.بود شده بهتر حالش و كرد مي آرامش احساس بود نوشته هو مین براي را دلش حرفهاي روزيكه از ريتا

 اتاق بداند خواست مي و شد مي اتاقها داخل.داد مي نشان توجه آنجا وسايل به و چرخید مي ساختمان در آزادانه

 هب هم او.است بسته همیشه اينجا كه گفتند و دادند نشان را زيبا اتاقي او به وقتي.بوده يك كدام مادرش و پدر
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 شكلي به ساختمان كاري تمیز حال در را خدمه بعد روز چند.نشد اتاق آن وارد ديگر و بست را در آندو احترام

 حاال.داشت خواهند مهمان سال از موقع اين پدرش فوت سالگرد خاطر به كه دادند توضیح برايش.ديد وسواسي

 شانیا.كردند نمي وآمد رفت آنجا به هو مین دوستان تنها ديگر و گذاشته بهبودي به رو "تقريبا هو مین با او روابط

 عمويش دختر دنبال به هو مین چشمهاي.ماند مي كنارش مدام و مانده جا ريتا كنار پايش يك كه بود كسي هم

 دارد كم كم نگراني اين كرد احساس شب يك ولي.باشد مراقبش تا كرد مي سعي و چرخید مي دويد مي كه هرجا

 .نیست خوشايند"اصال كه شود مي ديگري چیز به تبديل

 دلش او به كردن نگاه با كه فهمید و شد ريتا خنديدنهاي محو بودن دوستان كنار در و بیرون شامِ يك از بعد او

 آزاري.داد مي آزار را او و كرد مي تنگ را نفسش و شد مي منقبض اش سینه قفسة در چیزي.رود مي ضعف

 فشردگي اين.گذاشت اش سینه روي را دستش. زد مي لبخند او هاي خنده با.داشت دوست را درد اين....دلچسب

 واحساس ماند خیره رستوران رنگارنگ نور در او درخشان چشمهاي به....بود؟ شده اينطور چرا... بود؟ چه براي

 خودش جديد حس اين در هنوز برگشتند خانه به وقتي.است ربوده او سینة درون از را چیزي دختر اين كرد

 .بود متفكرمانده و دگرگون

 حرفهاي به هو مین. كرد مي صحبت چیزي هر از و شده باز اش گويي نطق حس.زد مي حرف يكروند داشت ريتا

 رودب اتاقش به تا كرد مي ترك را او وقتي ريتا.كند مي گوش او به كه داد مي نشان و زد مي لبخند او ته و سر بي

 تنم ور مسخره يونیفورم اون و پوشم مي لباس بخواد دلم جور هر من بگو و بزن مدرسه مدير به تلفن يه فردا:گفت

 .كنم نمي

 ...بخواب برو...باشه...باشه:گفت و داد تكان را سرش بعد ولي رفت هم در اخمهايش هو مین

 كرده عوض را كالسهايش ساعت گويا.بود نديده را او كه شد مي روزي چند,اي پسركره آن با ريتا درگیري روز از

 اطرافش در چیزي چه كه نداشت فرقي برايش چندان چند هر. رسید مي نظر به خوشحال بابت آن از ريتا.بودند

 ار لباسي مارك دارد؟چه دوست غذايي كند؟چه مي چكار او بدانند تا بودند كنجكاو حسابي ديگران ولي گذرد مي

 از بعد كرد مي سعي او.هستند عاشقش دبیرستاني هاي بچه كه چیزهايي قبیل اين از و پسندد مي بیشتر

 .نكند كسي درگیر را خودش گذشته ماجراهاي

 تیپخوش پسر همان بار چند او.شدند مي كنجكاوتر او به نسبت ديگران بود پیوسته او جرگة به هم ناتان كه حاال

 قتحقی در.باشد داشته اي مراوده او با نكرد سعي هم او.گذشت كنارش از او به توجه بي كه ديد را بسكتبالیست

 كه چیزي تنها.كند جلب خودش به را آنها توجه كسي براي مزاحمت يا توجه جلب با كند سعي كه نبود آدمي ريتا

 روز هر درواقع.برگردد ايران به و بگذارد سرش پشت را تبعید سال 6 اين زودتر كه بود اين گذشت مي مغزش در

 .انديشید مي گذشته روزهاي به دار غصه و شد مي اش فرهنگي تفاوتهاي متوجه بیشتر گذشت مي كه

 صورتش به دستي خسته.بزند حرف عزيز و آقاجون با تا بود نشده موفق وهنوز گذشته آمدنش از هفته چند

 و بود رفته فرو درس عمق در زياد فیزيك استاد.زد برايش چشمكي شانیا.انداخت نگاهي ساعتش به و كشید
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 اش كوله كیف با آلبرتو. گذشتند مي هم كنار از ها بچه راهرو توي.خورد زنگ كه داد مي توضیح حرارت با داشت

 ...بیرون میريم شب ها بچه هي.دويد آنها سمت به

... من پسرعموي راستش.كنم همراهیتون بتونم كنم فكرنمي:وگفت چرخاند طرفین رابه سرش آويزان ريتا

 ....بشم درگیر باهاش خوام نمي....دونید مي كه خودتون

 ....فهمم مي...آره:گفت شانیا

 در.رفت اتاقش سمت به و انداخت پیشكار به نگاهي.ديد كاري تمیز حال در را خدمه هنوز برگشت كه خانه به

 بیرون آندو و شد باز سرعت به در.شنید را مباشرش و هو مین صداي و كرد مكث كمي سوم طبقه راهروي

 باالخره....آه:گفت كردو نگاه ريتا زدة بُهت صورت به دادو مباشرش دست به اي مهرشده كاغذي هو مین.آمدند

 ....دير چقدر... اومدي

 ....هستم لعنتي تیم اون توي.... كه دوني مي....والیبال....داشتیم تمرين امروز -

 "حتما... آه... بپوش تر خانومانه لباس يه(چرخاند هوا در را دستش....)شو زودحاضر....خوبه...دونم مي...بله اوه -

 ....بینمت مي سالن توي... كنار بذار رو بافتني كاله اون و... بیار در تنت از رو ورزشي گشاد شلوارِ اون

... باشي نگرانش كه نیست چیزي...نباش نگران:خنديد هو مین.بود مانده خیره او به همانطور ريتا متعجب صورت

 .راهه روبه چي همه... نیست رئیس... باش مطمئن

 سپ باشد او نبود قرار كه حاال.كرد مي فرق وضع.ببیند را او خواست مي رئیس اگر.داد بیرون آرامش با را نفسش

 ةهمهم از ديگر.برگشت طوالني مكثي با و رفت اتاقش به. باشد خواهد مي كه كسي هر,نیست مهم برايش ديگر

 يم.داشت خواهند مهمانهايي پدرش مرگ سالروز رسیدن با كه بود شده گفته او به "قبال.نبود خبري خدمتكارها

 هاي تمیزكاري همه اين با نبود شك جاي پس.آمد خواهند هم پسرش و همسر و دخترعمو كه دانست

 كه لباسي و پوشید جین شلوار او پسرعمويش میل علیرغم.ديد خواهد را تازه مهمانهاي آن از يكي,خدمتكارها

 .افتاد راه سالن سمت به و بست سرش پشت را موهايش.بكشد رخ به بهتر را چشمهايش رنگ

 او شانة روي را دستش و رفت سمتش به.كرد كم را تلويزيون صداي و شد بلند مبل روي از ورودش با هو مین

 جلوي.ايستاد آنجا آخر دست و.شد كشیده بود مخالفش كه مبلي سمت به او.كند هدايتش درست تا گذاشت

 رنگِ مشكي لباس.داشت چشمهايش به گرد عینكي كه گندمي جو و كوتاه موهاي با نقش ريز پیرزني ديدگان

 كرده حبس سینه در را نفسهايشان دو هر.كند خودداري او به زدن زُل از توانست نمي و بود كرده تن به شیكي

 !...بكشید نفس بايد دو هر كنم فكر:گفت آرام هو مین.بود

 .دردناك آهي با ديگري و آسودگي با يكي. دادند بیرون را نفسهايشان آنها
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 او.انداخت نگاهي هو مین صورت به و برگشت ريتا.گفت اي كره به را جمله اين پیرزن!....من جلوي بنشین -

 فكر خودش با ريتا برداشت كه را عینكش.نشاند آن روي را ريتا و گذاشت او پاي جلوي بزرگ كوسني"فورا

 گوها قصه مثل چقدر چشمهايش هاي گوشه و لبها كنار ريز خطوط آنهمه با و داشتني دوست!...نمك با چقدر:كرد

 خواست مي دلش.انداخت مي عزيز ياد به را او يكباره به خاكستري موهاي و مشكي لباس آن با.رسید مي نظر به

 .كرد كنترل را خودش ولي. بگیرد آغوش در را او دلتنگي از

 چیزي كارش اين با گذاشت او هاي گونه روي را اش خورده چروك و سرد دستهاي و آورد جلو را صورتش پیر زن

 ....تمادر مثل درست... زيبايي خیلي تو...زيبايي تو:گفت آرام.شد جاري رگهايش ودر رسید پوستش به عشق مثل

 به را او هوا سیالن يا و شود مي ور غوطه زمان در دارد كرد احساس ريتا ولي نكشید طول خیلي لحظات اين

 اين وجود تمام محبت كه كرد مي درك ولي فهمید نمي چیزي زن آن حرفهاي از.گرداند مي بر و برد مي گذشته

 تا بود گرم آغوش يك محتاج كه شد مي مدتها. بگیرد آغوش در را او زودتر ايكاش خواست مي دلش و است زن

 .زد نمي حرفي هیچ هو مین.كند آرامش

 او, لرزيد مي ريتا صورت روي پیرزن دستهاي.... كند؟ معرفي هم به را آندو تا كرد نمي سعي او چرا...چرا؟

 . ببويد را آنها بتواند تا چرخاند را سرش.گذاشت آنها روي را دستهايش

 كه خواست نمي و توانست نمي او.بكشد عقب را سرش شود شاد شد مي باعث كه عطري اين از توانست نمي او

 گريه داشت. لرزيد مي ريزش اندام. كشید درآغوش اش سینه سمت به را او پیرزن.كند جدا او از را دستش زن آن

 .كرد مي

 او سینة روي ابد تا را سرش خواست مي دلش"واقعا او... دهد مي آشنا بوي كه مخصوص عطر اين... عطر اين

 به مادرش از كه كسي همان.... پدرش مادر!....بود مادربزرگ او...بله.دهد گوش ضعیفش قلب صداي به و بگذارد

 يم او از بغیر كسي چه.خواند مي دنیا شوهر مادر بهترين را او مادرش كه كسي.بود كرده استقبال زيبايي همین

 !....باشد؟ توانست

 وآند تماشاي به است مدتي چه رفت يادش كه بود گرفته قلیان احساساتش آنقدر ها صحنه اين ديدن از هو مین

 توانست مي هم او خواست مي دلش.كند گريه خواست مي دلش ريتا.زد حلقه چشمهايش در اشك.ايستاده

 اهر.كرد مي احساس اش سینه درقفسة شديدي درد.گرفت نفسش.داشت بغض چقدر.بريزد بیرون را احساساتش

 .رفت حال از و افتاد پهلوها به دستهايش.شد حال بي و رفت گیج سرش.بود شده بسته اش تنفسي

 خم صورتش روي كه بود هو مین نگران صورت ديد كه چیزي اولین.كرد باز را چشمهايش وقتي,بعد دقیقة چند

 ازب چشمهاشو:گفت نگراني دل با هو مین.كردند مي تماشا را او و ايستاده نگراني با مادربزرگ دستش كنار و شده

 كانگ... بیني؟ مي منو... من خداي اوه....باشه اينجا خواستم مي يانگ تائه دكتر از بايد كردم اشتباه...كرد

 ....خوبه؟ حالت... ؟!ريتاسو
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 ....خوبم -

 خوري نمي قرصهاتو:گفت دوباره هو مین.برگردد عادي حالت به فشارش تا بودند خوابانده كاناپه روي را او

 ....خوري؟ نمي رو كرده تجويز برات دكتر كه ويتامیني قرصهاي....نه؟

 از يتار كه داد توضیح او براي هو مین.بنشیند او كنار بتواند مادربزرگ تا رفت كنار پسرعمويش.زد لبخندي ريتا

 ودشخ به. گیرد مي نفسش شود مي شديد هیجانات دچار وقتي حال اين با.كند گريه نتوانسته ديگر مادرش مرگ

 .شود مي خرابتر اوضاع كار اين با ولي كند گريه بتواند تا میاورد فشار

 مادرش زندگي از كه چیزي هر مادربزرگش از خواست مي دلش چقدر.كرد تماشا را او و بوسید را سرش مادربزرگ

 مي را جوابش شمرده هم او.كرد مي كنجكاوي بیشتر كه بود مادربزرگ اين گويا ولي بپرسد را بود مانده جا

 عالي را فرانسه هم و دانست مي انگلیسي هم.بود مهربان و قدرتمند بود گفته مادرش كه همانطور زن اين.داد

 هگذشت شب از پاسي تا.كند صحبت اش مادري زبان به كه داد مي ترجیح سنش كهولت خاطر به فقط.زد مي حرف

 برايش خانه آن به مادربزرگ آمدن.بشناسند را همديگر كردند مي سعي چطور كه كرد مي تماشا را آندو هو مین

 بلد خوب مادربزرگ. داد مي نجات عمويش دختر با بشتر درگیريهاي از را او چون رفت مي شمار به بزرگ نعمتي

 .گذاشت خودشان حال به را آندو و چرخاند را سرش.بیاورد راه به و كند رام را سركش دختر اين چطور بود

 شب 80 از ساعت كرد بلند كه را سرش.كرد گرم را سرش كاري بازيهاي كاغذ و كشور داخل و خارج با تلفن چند

 دوست از اش سینه جناق كرد احساس.گرفت اش خنده.بود خوابیده مادربزرگ آغوش در ريتا و بود گذشته

 .افتد مي سوزش به زيبا دختر اين داشتن

 دباي تو هو مین....بدم دست از يكیو اين خواد نمي دلم"اصال...ايه داشتنیه دوست دختر:كرد زمزمه آرام مادربزرگ

 ....باشي مراقبش بدي قول

 .بدهد حركتي را سرش توانست فقط او

== 

 دش خارج كالس از عجله با كه ديدند را شكري لب پسرك همان, شانیا با درس كالس به ورودش از قبل فردا صبح

 ....گُله دوباره بندم مي شرط باهات:گفت و زد پوزخندي شانیا.دويد راهرو انتهاي سمت به و

 انیاش.عاشقانه نوشته يك همراه به بود زيبا گلي شاخه اش صندلي روي گفت مي درست شانیا.زد لبخندي ريتا

 ....اس ديوونه اون.....دونستم مي:گفت

 ...كنه مي تشكر من از داره اون...من مثل درست...تنهاس آدم يه اون...شانیا نه -

 ...كنه مي فرار و میز روي ذاره مي گل متوالي روز ده رواني يه فقط...ها -
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 هیجاني با كالسهايش ساعت تمام.دهد ادامه را بحث اين خواست نمي او.نشستند هايشان صندلي روي آندو

 عدب ساعت سه از كمتر.است خوشحال خیلي و ديده را مادربزرگش كه كرد تعريف شانیا براي او.شد سپري شديد

 و ادد توضیح را گريستنش مشكل برايش ريتا و كرد پیدا شديدي تهوع حال در مدرسه دستشويي در را او شانیا

 .گیردب را حال همین,باشد داشته انتقام حس آنكه جاي به هم پدربزرگش ديدن با كه است اين نگران بیشتر گفت

 تمام و نشست كنار و ديد آسیب دستش مچ والیبال تمرين موقع.شود بهتر تا داشت نگه آغوش در را او شانیا

 چند گذشت از بعد باالخره مدرسه ساعت پايان.كرد فكر مادربزرگش با خودش ديشب حرفهاي به مدت

 بصورت نگاههايشان.شدند مي رد او جلوي از دوستانش با كه ديد را بسكتبالیست بلند قد پسر هفته،همان

 .دادند تكان سري هم براي فقط سالم بعنوان دو هر و كرد تالقي هم با تصادفي

. ديد ار جانگ لي ديدني بازي و نشست اول رديف دوستانش با ريتا,مدرسه تیمي بسكتبالِ مسابقه در آنروز فرداي

 براي دنباي چرا كه داد حق آنها به ايستاد نزديكش تصادفي بصورت دوبار وقتي و كشیدند مي جیغ برايش دخترها

 نكشند جیغ,بود تك مدرسه در درسهايش و رفتار در كه جذاب و بلند قد پسر يك

 ادامه ريتا به خطاب و رسید خواهند بزودي شوهرخواهرش و خواهر كه گفت همه براي شام هنگام هو مین شب

 ... پدرته سالگرد هفته اين آخر كه دوني مي تو اي ديگه كس هر از بهتر:داد

 يك تو خاطر به عزيزم:داد ادامه مادربزرگ.انداخت پايین را بلندش هاي مژه و داد تكان آرامي به را سرش ريتا

 هم اينجارو و بدوني نزديكتر خودت به ماهارو ديگه زمان هر از بیشتر امیدوارم و میندازيم راه به بزرگ مهماني

 ....خودت خونة

 ...."حتما....مادربزرگ بله-

 اونو خودش خوام مي...ببر لباسش انتخاب براي رو خودش"حتما:گفت هو مین به آرام و زد لبخندي مادربزرگ

 ....كنه انتخاب

 از بعد از "حقیقتا.گرفت آرامش او زيباي و آرام چهرة ديدن از و كرد عمويش پسر به نگاهي چشمي زير ريتا

 بود شده متوجه و ديد مي دلسوز و مهربان را او.شد مي عوض داشت او به نامه،احساسش نوشتن و آنشب ماجراي

 .است عزيز مادربزرگش براي چقدر كه

 در ار ريتا و نشست مبل روي حوصله با و آرام.يافت مطبوع بسیار آنرا و رفت لباس خريد براي پسرعمويش با او

 تنش به باشد ساله 81 دختر يك شأن در توانست مي كه لباسهايي بهترين فروشنده زن.ديد لباس انتخاب حال

 از.خنديد مي داشت مدتها از بعد عمويش دختر. زد مي لبخند فقط هو مین و كرد تعريف بسیار او زيبايي از.كرد

 تا داد اجازه برگشت راه در و خريد بستني برايش.كند خوشحالترش خواست مي دلش و بود خوشحال اش خنده

 دانست مي و زد مي لبخند اش دخترانه وته سر بي حرفهاي به دلش در.بزند حرف خواهد مي دلش كه قدر هرچه

 تا كردند اتاقش راهي زور به كه زد مي حرف داشت هنوز او شب.است مادربزرگ ورود ها دگرگوني اين تمام باعث
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 نزده حرف دختر اين با مدت چه!...پسرم:پرسید و داد فشار هايش شقیقه روي را دستهايش مادربزرگ. بخوابد

 ....بودي؟

 ....شماست خاطر به فقط تغییر اين "قطعا و بشه صحبت هم باكسي خواست نمي دلش وقت هیچ اون-

 عموي دختر مقابل در واكنشي چجور فهمید نمي.كرد ايجاد خلل احساساتش در كمي ريتا براي فامیل با ديدار

 رد آستانه در رنگ اي قهوه سمور پوست پالتوي آن در او وقتي. باشد داشته بايد پوشش شیك و بلند قد زيباي

 تصورش حد از بیش قیمتي,كت اين كه دانست مي تنها او.بگیرد را دهانش ماندن باز جلوي نتوانست شد ظاهر

 .بزند حرفي هیچ نتوانست دقیقه چند تا خورد ريتا گوش به اش گونه مخملي و نرم صداي وقتي و دارد

 ار آخر جملة... مادرت شكل درست...زيباو...بودزيبايي كرده تعريف برادرم كه همونطور"واقعا تو....عزيزم سالم -

 .كرد مي زمزمه خودش با داشت گويا,گفت آهسته كمي

 وارد او سر پشت ساله 9 اي بچه پسر همراه كه عمويش دختر آبي چشم همسر به تا ايستاد منتظر همچنان بعد

 را مرزهايشان و حد خوب كه رسیدند مي نظر به خوشبختي زوج ريتا نظر از آندو.بگويد خوشامد, شدند سالن

 روي تا همیشه كه رنگ شرابي و صاف موهايي با بود ساله 35"حدودا زني ري شین.بودند گرفته ياد هم به نسبت

 .داشت مي نگه كوتاه را آنها هايش سرشانه

 مي نشان براقش و صاف پوست.باشد ديده ديگري موي مدل با را خواهرش كه آيد نمي يادش گفت مي هو مین

 مچش به.بود شده مانیكور دقت با زيبايش ناخنهاي و نرم،لطیف دستانش.رسد مي آن به وسواس با چقدر كه داد

 وشآغ در را او تا رفت مادربزرگ سمت به وقتي. باشد داشته بايد كه بود خصوصیاتي تمام با زن يك نماد او,ريتا

 آن در بلندش و كشیده پاهاي. گرداند او سمت به را سرش ناخوداگاه و بردارد چشم او از نتوانست ريتا بكشد

 خودش از بودن پسر حس ريتا زنانگي اينهمه مقابل در.رسید مي نظر به العاده فوق سانتي 82 پاشنه كفشهاي

 به ولي آمد مي چشم به متفاوت كمي بپوشد تا بود كرده مجبورش مادربزرگ كه لباسي آن در چند هر. داشت

 .است معركه او كه كند اعتراف توانست مي جرأت

 درست تربیتش در مادربزرگ كه داد مي نشان "كامال و كرد مي رفتار داشت دوست مادربزرگش كه همانطور او

 ديد از بود گرفته آغوش در را او وقتي هم مادربزرگ بخش رضايت لبخند.داده خرج به دقت چقدر هو مین مثل

 او ,برگرداند اش زاده خواهر و داناوان دكتر معرفي براي را نگاهش تا شد مجبور عمويش پسر وقتي.نماند دور ريتا

 25 حدود سال و سن با مردي عمويش دختر همسر.بود مانده ري شین انگشت در درشت الماس انگشتر محو هنوز

 .داشت نرم لبخندي همیشه لبهايش گوشة و آرام.بود شده آفريده ري شین براي فقط گويا و افتاده جا,

 و امريكاست در كبد سرطان حیطة در جوان دكترهاي بهترين از يكي داناوان جیسون دكتر گفت مي هو مین

 او هك بگويد توانست نمي ريتا. است.... و كواالالمپور,تگزاس,كنگ هنگ در خصوصي بیمارستان چندين صاحب

 او و داشت سفید زيادي پوستي و روشن آبي چشمهاي و زد مي قرمزي به موهايش. نبود هم زشت ولي زيباست

 ساله 9 اي بچه پسر داناوان جك.پدرش تا كشیده اش دائي و مادري خانوادة به بیشتر پسرآندو كه شد خوشحال
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 او به.است مؤدب و كشیده اتو چقدر كه ديد مي ريتا و داشت دورش رنگ اي قهوه گودي كه خسته چشمهايي با

 خجالت با ولي آمد خوشش ريتا گرم نگاه از جك.بريزد دوستي طرح او با تا كرد سعي و داد دست و زد لبخند

 .انداخت پايین را سرش

 نشدرو در برش و دور شدن شلوغ از كه شعفي ريتا و رفتند اتاقهايشان به شام هنگام تا لباس تعويض براي آنها

 طيمحی در شام داشت انتظار آنچه و تفكراتش برعكس.كند احساس وضوح به توانست مي ديگر را بود شده ايجاد

 سبزيجات او چرا پرسید بار يك ري شین و كرد نگاه او به دوبار داناوان دكتر.شد خورده صدا و سر بي و آرام

 دكتر و شدند زدن حرف گرم دخترعمويش و مادربزرگ سالن در.آورد اي بهانه هم ريتا.خورد نمي را غذايش

 یدكش را كوچك جكي با دوستي طرح ريتا.بزنند قدمي تا رفتند بیرون دنیا مردهاي همة مثل هم هو مین و داناوان

 كنجكاو نگاههاي به توجه بي آندو بعد ساعت دو.كرد باز را زدن حرف باب مدرسه و درس دربارة سوال چند با و

 پشت مادرش درخواست به بچه پسر.بردند ياد از را موقعیتشان كل به بودندكه شده گفتگو گرم هم با آنقدر بقیه

 مي دلشان هنوز نبود رختخواب به رفتنشان براي مادربزرگ اصرار اگر.نواخت آنرا زيبايي به و نشست پیانو

 .بزنند حرف هم با خواست

 بچه رفت از بعد. داد تحويلش اي موذيانه خندة جكي و ببیند را شطرنجش بازي تا است منتظر,گفت جكي ريتابه

 ...باشند شده مرتب بعد هفتة كارهاي امیدوارم:گفت برادرش به و شد بلند مبل روي از ري ها،شین

 ....نیست نگراني به نیازي"اصال مادربزرگ وجود با...عزيز خواهر نباش نگران -

 ياودست.بودند فهمیده راخوب تفاوتها كودكي از آنها,بود مهمتر هم خودشان پدر سالگرد از آنها براي سالگرد اين

 هیچوقت من... دوني مي... متأسفم "واقعا هستي تنها مخمصه اين توي اينكه از:گفت زدو برادرش شانة به آرام

 ....نمیاد بر دستم از كاري

 اوايل كه درسته... دارم بهتري احساس خیلي حاال مدتها از بعد...راستش...خوبم من....نزن هم رو حرفش...اوه -

... گم مي "واقعا...موروثي اخالقهاي اون از جدا...شده بهتر االن...خوب...ولي رفت نمي پیش خوب اوضاع خیلي

 ...ندارم شكايتي...خوبه

 ....نداشتي شكايتي چیزي از هیچوقت...بودي همینطور همیشه تو...من بیچارة برادر -

 1فصل

 وقعم آن به تا ريتا كه شود باز خانه آن به متفاوتي مهمانهاي پاي تا بود شده باعث بزرگ خانه به ري شین آمدن

 خفقان نوعي اين.باشد آنها جمع در"بايدحتما او كه داشتند اصرار عمويش دختر و مادربزرگ.بود نديده را آنها

 و بنشیند باشد داده قورت عصا كه كسي مثل درست مبل روي طوالني زماني مدت شد مي مجبور چون.بود برايش

 رخ هب را جواهراتشان كه پیرزنهايي به مدام يا بدهد گوش باال سن پیرمردهاي و داناوان دكتر تخصصي حرفهاي به

 .بزند لبخند مضحك، گیسهاي كاله آن كشیدند،با همديگرمي
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 ....چیه؟ اينمورد در شما نظر...جوان خانم...اوه -

 اب كه چرخاند مسني مرد سمت به را صورتش بعد كرد نگاه تعجب با داناوان دكتر سمت به و آمد خودش به ريتا

 آنها به "اصال ريتا كه فهمید شین.كرد مي خشك را لبهايش گوشة در شده جمع آب مدام اش جیبي دستمال

 كه بگم براتون بذاريد!... دكترمِلويچ جالب چه...آه"گفت و زد لبخندي اي زنانه طنازي با بعد داده نمي گوش

 مگ نمي درست:گفت ريتا به و خنديد نرمي به دوباره...نداره بزرگترها مسائل به اي عالقه "اصال من دخترعموي

 ...عزيزم؟

 حق: گفت بود كرده پر را گیالسش تازه كه مردي.داد نشان مهمانها به عمیق را اش گونه چالة و زد لبخندي ريتا

... كنه مسائل اين درگیر رو ذهنش زيبايي اين به دختري نیست حیف... جوونه خیلي حرفها اين براي....داره هم

 ...داره دوربین يك به نیاز فقط گیرايي چشمان البته و اي چهره چنین

 دبع...البته: گفت و داد خمي ابروهايش به مرد.گفت گوشش در چیزي و كرد نزديك مرد آن به را خودش مسن زني

 پدربزرگتان كوچك نوة به صحبت كه حاال....عزيز كانگ آقاي: داد ادامه و چرخاند هو مین سمت به را سرش

 ....بدم پیشنهادي خواستم مي....شد كشیده

 يان آقاي نكنید هم رو فكرش....هرگز:گفت و گذاشت دستش كنار میز روي را اش خورده تراش لیوان هو مین

 ....نداره امكان!....شناسید؟ مي كه رو پدربزرگم... بدم رضايت منم اگر حتي...سئوك

 .... بندم مي شرط...داره نظیر بي و محشر چهرة يه دختر اين...چرا؟...اوه -

 خواهرش. گذاشت نمي بحثي هیچ جاي ديگر كه كرد بیان اقتدار با راچنان جمله اين هو مین...كنیدآقا بس -

 ....كجاست؟ جديد سال براي مد نمايشِ خانمها خوب:گفت و چرخاند هوا در دستي

 متس به را سرشان همه...سئوك يان آقاي:گفت آهسته همین براي شده سنگین چقدر جو بفهمد توانست مي ريتا

 :داد ادامه پس.بزند حرف تر محكم بتواند تا بدهد گلويش به قدرتي كرد سعي او بعد.چرخاندند او

 هب... همینطوره همیشه اون..نشید ناراحت من پسرعموي رفتار از...باشم كرده تلفظ درست رو اسمتون امیدوارم -

 به ناي....بشنوه رو من نظر دقیق و درست نخواد اگه حتي میده نشون واكنش بیخودي بشه مربوط من به كه چیزي

 خوب...بدهند گوش ديگه يكي حرفهاي به خواد نمي دلشون "اصال كه است خانواده اين در موروثي امر يك نظر

 و...خوام شماعذرمي از پسرعموم طرف از حال هر به... بفهمم رو اخالق اين ريشة كه كنم مي سعي دارم من

 ريبازيگ از كه گفتم مي شما به "حتما....داديد مي من به رو پیشنهاد اين و پرسیديد مي هم من خود از اگر..البته

 مصاحبه جور هر... براي چه و شدن مدل براي چه...بگیرم قرار دوربیني هیچ جلوي ندارم دوست "اصال.... متنفرم

... نبد نظر مورد اين در پدربزرگم يا پسرعمو كه نیست نیازي... باشه خوني كشش جور يه اين كنم مي فكر....اي

 بخوايد راستشو و ام خسته هم االن:داد وادامه شد بلند جايش از... كردم مي رد رو پیشنهادتون "مطمئنا من

 ...خوش همگي شب... كنم گوش جهان نجات دربارة ته سرو بي حرفهاي به و بشینم تونم نمي ديگه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر ح.كتايون | عشق با شده موم و مهر رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

67 

 

 و بود واداشته تحسین به را آقايان او.بگويد چیزي نداد اجازه خودش به هیچكس.رفت بیرون كه سالن در از

 .بگیرد را شان خنده جلوي تا گزيدند مي را زيرينشان لب خانمها

 به را او مادربزرگش حداقل يا پسرعمو داشت انتظار.ماند آنجا مهمانها رفتن تا و برد پناه جكي اتاق به ريتا

 به "بعدا را آنشب گزارش هو مین.نگفت او به چیزي باره آن در هیچكس ولي كنند، شماتتش و بخوانند اتاقشان

 .كند تعريف مو به مو برايش را ريتا حرفهاي تمام خواست مي دلش ولي نبود نیازي هرچند داد رئیس

 بیندب را لبخند اين توانست نمي او.بست نقش لبهايش روي كوچك لبخندي و بود ايستاده پنجره به رو پیر مرد

 هك همانطور درست.است دقیق و كنجكاو دختر اين به نسبت چقدر پدربزرگش كه كند احساس توانست مي ولي

 .شد روانه جلسات اتاق سمت به بعد و كرد سكوت همیشه مثل پدربزرگش بود كرده بیني پیش

== 

 خودش با ريتا گذشت كه كمي.كشید مي خواست مي كه جا هر خودش با و گرفت مي را او دست عزيز دخترعموي

 به را روحشان,ظواهر خاطر به چقدر مردم اين و است شیرين و دلچسب خودش هاي آزادي چقدر كه كرد مي فكر

 بود مدرسه در كه ساعتهايي.داشت مي دوست را اش مدرسه و را،دوستان خودش تفريحات او.فروشند مي هم

 شده شروع تازه اش واقعي انگیز رقت زندگي كه فهمید مي تازه مدرسه از بعد و گذشت مي زود خیلي برايش

, روشيف لباس بوتیكهاي بهترين به سري آن از بعد و رفت مي ماساژ يا زيبايي سالن به دخترعمويش با بايد.است

 فقط را دخترعمويش آورد مي شانس خیلي اگر يا و آوردند مي در استخر از آخر،سر دست.زد مي... و كفش و كیف

 بیدار را او هو مین شام هنگام تا خزيد مي تختوابش به خسته.بزند هم فروشي گل به سري راه بین كند راضي

 .كند

 ....ريتا....حاضره شام....ريتا.....ريتا:نواخت مي را گوشش بار چند مخملي و نرم صداي

 ....بله؟ -

 .....بخوابي شام بدون نداري حق گفته مادربزرگ.....شو بیدار -

 ....دنبالم بیا تو فردا....كنم مي خواهش....كنم مي خواهش ازت...هو مین -

 هامو برنامه... دنبالت میام من...نیست مشكلي باشه...باهم زنها شما خوب... كردم مي فكر...."حتما...باشه...اوه -

 .... كنم مي مرتب

 رازد سمتش به را دستش و زد لبخند او به ناسونا دكتر.نداشت را انتظارش كه ديد را كسي ريتا غذاخوري سالن در

 و كرد مي امتناع براقش و رنگ سیاه,نافذ چشمهاي به كردن نگاه مستقیم از.كرد احوال و حال او با اكراه با.كرد

 با مدام البته و كند توجه او به نداشت دوست هم او قضا از ولي بدهد گوش او حرفهاي به خواست نمي دلش

 تا كند تیز را گوشهايش تا شد مي باعث درونش در زنانه حسادت حس يكجور و زد مي حرف پسرعمويش
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 سه جمع.بود گرفته حرصش... شد نمي متوجه را حرفهايشان از كدام هیچ....فهمید نمي.بشنود را آنها حرفهاي

 .شد ها نگاه اين متوجه داناوان دكتر و بود شده تكمیل ري شین وجود با آنها نفرة

 ....ريتا -

 .....بله؟ -

 ...نه؟...شي؟ نمي متوجه حرفهاشون از چیزي....ناراحتي؟ چرا -

 منم...نباش ناراحت...ريتا:گفت جكي.بدهد نشان سرگرم را خودش كاري به كرد سعي او...فهمم نمي...دكتر نه -

 ....دونم نمي خوب اي كره زياد

 ....نیست مهم برام...نیستم ناراحت -

 اهنگ را او نشانش الماس زيباي عینك باالي از و چرخاند او سمت به را سرش.رسید مادربزرگ گوش به حرفش اين

 بلند عدب... بگیري؟ ياد رو پدريت زبان نبايد تو چطور.....بگي؟ اينو توني مي چطور!....نیست؟ مهم برات:گفت و كرد

 ...بگیر براش اي كره معلم يك فرصت اولین در:وگفت كرد صدا را هو مین

 ....من راستش...مادربزرگ"حتما...اوه -

 ....ندارم اي كره كوفتيِ زبان معلم به نیازي من:كشید فرياد بلند ريتا

 دهنشنی رو حرفت اين:گفت مادربزرگ.چرخاند جكي سمت به را سرش بعد و كرد نگاه را او تعجب با شین!...ريتا -

 ....باشي داشته هم رفتار و ادب معلم يك بايد"حتما تو اينجاست ري شین زمانیكه تا و...گیرم مي

 اي مدرسه تو و باشم اينجا سال 6 از بیشتر نیست قرار چون ندارم اي كره زبان آموزش به نیازي من!..مادربزرگ-

 ...زنن مي حرف انگلیسي همه هستم كه هم

 :زدن حرف اي كره به كرد شروع و كرد حركت میز سمت به مادربزرگ. بنشاند كرسي به را كردحرفش سعي او

 به من با خواي نمي...نداريم ارزشي برات هیچكدوم...دخترعموت؟ و پسرعمو...من....نیستیم؟ مهم برات ما پس-

 به یازن دختر اين كانگ خانم: گفت ناسونا دكتر.فهمید نمي را او ازحرفهاي كلمه يك ريتا....بزني؟ حرف خودم زبان

 درست: گفت بعد و انداخت ريتا خشمگین صورت به نگاهي هو مین....نگفتي؟ مادربزرگت به هو مین....داره زمان

 ...مورد اين در چیزي رئیس...میگه

 در ريتا و خوريم مي شام:گفت بعد بنشینندو خواست همه از و باالبرد آرامش عالمت به را دستش مادربزرگ

 .كنه موافقت زبانش جديد معلم با كه مدرسه میره فردا از صورتي

 ...شلوغه خیلي سرم من:گفت خشونت با ريتا كرد ترجمه برايش را او حرفهاي شكسته پا و دست و آرام جكي

 ...بود باهوشي زن او....زد مي حرف من با خودم زبان به كاري مشغله هزار با مادرت -
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 ريتا.كرد باز و بست را چشمهايش آرام بعد و كند جلب خودش به را او توجه تا كرد نرم اي سرفه داناوان دكتر

 ...باشه:وگفت كرد آرامتر را خشمگینش نفسهاي

 مادرش آنجائیكه از و است خودش با لجبازي او با لجبازي كه دانست مي خوب و داشت دوست را مادربزرگش او

 پس بود گرفته ياد را زبان اين مادرش اگر.كند امیدش نا خواست نمي هم او.بود قائل خاصي احترام زن اين براي

 .شدند مشغول خوردن غذا به همه و يافت خاتمه بحث.باشد خورد آب مثل بايد او براي

== 

: كرد زمزمه آرام ديد حرف كم را او ديگر روزهاي برعكس وقتي و رفت دنبالش به فردا عصر پسرعمويش

 ...داره دوست بیشتر هم ما از رو تو اون...دوني مي....داره دوست خیلي رو تو مادربزرگ

 ...گرده مي بر اش خونه به سال 6 از بعد كه اضافیم دختر يه اينجا من!...مین كن بس -

 ....اومدي دنیا به اينجا تو....اولته خونة بگم بايد اصل در خوب...توئه دوم خونة اينجا...نیست اينطوري"اصال -

 ....نخواست منو كسي ولي...ها -

 در بايد تو... گذشته ها گذشته:گفت و هواچرخاند رادر دستش.بدهد جوابي بايدچه حرف اين به دانست نمي او

 ...هستي اينجا كه نیست ماه يك هنوز مونده خیلي سال 6 خودت قول به اين پايان تا....كني زندگي حال

 ...شده تنگ واقعیم خونة براي دلم چقدر فهمیدم ماه يك اين توي و درسته -

 لبخند با وقتي ولي نداشت را انتظارش ريتا شايد.راند خانه سمت به سرعت به.نداد ادامه بحث اين به هو مین

 همیشه برعكس سالن چراغهاي. هست خبرهايي يك زد مي حدس بايد شد پیاده ماشین از پسرعمويش مرموز

. ودش خانه وارد ريتا تا كرد طوالني مكثي ماشین كنار هو مین.نیامد استقبالشان به مین پیشكار و بود خاموش

 .شنید اصلي سالن از را كسي پچ پچ صداي

 ....اونجاست؟ كي...هي!...مادربزرگ؟ -

 !.....سورپرايز:ناگهان و شد وارد احتیاط با.كرد صدا دوباره.نشنید جوابي

 با بودند آنجا جديدش خانوادة همة.ريخت صورتش و سر وروي شد بلند هوا به رنگي كاغذهاي و روشن چراغها

 .زد مي لبخند و بود نشسته مبل روي مادربزرگ.تبريك بلندِ صداي

 ...چیه؟ جريان -

 !...مبارك سالگیت 81 تولد.....بوديم نگرفته تولد تو براي ما:گفت آرام همیشه مثل او

 دكتر كه نبود مهم برايش موقعیت آن در.بگیرد آنها شاد هاي چهره از را صورتش توانست نمي و خنديد مي او

 كي وجود شايد بود كرده فكر شین.كرد گل دوباره او به نسبت حساسیتش بعد كمي چند هر آنجاست هم ناسونا
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 پذيرفته آنرا شعف با هم او و داد را پیشنهاد اين مادربزرگ به همین براي باشد الزم همه براي تفريح زنگ

 .بود اينجا مادرش ايكاش كرد آرزو و كرد فوت را شمعهايش و گرفت را تولدش كادوهاي.بود

 چه هر. رفت مي پايین را بزرگ خانة هاي پله زيبا لباسي با زنان لبخند كه ديد را مادرش عمیقش خوابهاي در

 دوست,زيبا لبخندي بود مانده ذهنش در بخش لذت خواب آن از صبح كه چیزي تنها.برنگشت او كرد صدايش

 .بود او دلفريب و داشتني

== 

 پسر از روز هر كه بود اي عاشقانه كارتهاي و گلها,شد مي دهنده آزار برايش داشت مدرسه در كم كم كه چیزي

 با مه آلبرتو كرد مي نارضايتي اعالم وضع اين از كه نبود كسي تنها شانیا.كرد مي دريافت میزش روي شكري لب

 .نزنند دامن قضیه به آنها داشت اصرار ريتا ولي.شود تمام جايي يك بايد اينكار كه بود موافق او

 و انداخت مي خنده به را ديگران هايشان شیطنت. گرفت مي قوت داشت كوچولو جكي با روابطش هم خانه در

 بود نشاط و شور شاهد ديگر باري يخي خانة آن در اينكه از او, كرد مي احساس قلبش در خاص شعفي مادربزرگ

 برايش كوچك جكي و است بلد تفريحاتي چجور پرسید مي جك از ريتا.رسید مي نظر به راضي و خوشحال

 ولط تمام است مجبور او.است نقاشي اوقات گاهي و سواركاري, موسیقي تمرين تفريحش تنها كه كرد مي تعريف

. بود موسیقي و تاريخ و نجوم دربارة سالهايش و همسن خالف بر هم او درسي غیر كتابهاي و بخواند درس روز

 ردرگی حاال از را ذهنش داشتن زيبا تخیالت جاي به است مجبور پسر اين اينكه از آمد مي نظر به كننده ناراحت

 .ريتا مثل درست بود باهوشي پسر او.كند سخت مسائل

 نجرةپ از كه بود نزديك يكبار بودم تو سن به وقتي من!...جكي هي:كرد تعريف جكي براي ريتا ظهر از بعد يكروز

 يا امانمم اتاق توي برم اتاقم پنجرة از تونم مي آيا ببینم تا كنم امتحان خواستم مي اونروز...پايین بشم پرت اتاقم

 ايه پله بُردم اسكیت با هم بار يه... میومد سرم باليي چه نبود معلوم بود نداده خبر مادرم به نگهبان اگر...نه؟

 تمدونس نمي چون و بمونم اتاقم توي كه شدم تنبیه اينكار از بعد البته... پايین اومدم و خوردم سُر رو ساختمون

 ...كردم نقاشي رو اتاقم ديوار رنگ با كنم چیكار بايد

 .بود شیرين برايش آنها مرور و گذشته خاطرات هجوم.زد تلخ لبخندي و كرد سكوت بعد

 رسُ پايین به ها پله از اسكیت تخته با هیچوقت و نكردم نقاشي اتاقم ديوار روي هیچوقت من:گفت آروم جكي

 ...پنجره پشت برم اينكه به برسه چه برم خونه در دم تا تنها نداشتم اجازه هم هیچوقت و...نخوردم

 تا....رقصیدي؟ تنهائیت تو حاال تا....نكردي؟ شیطنت كم يه چرا...هستي؟ پسري چجور تو....بد چه...آه:گفت ريتا

 .داد تكان منفي عالمت به را سرش او...كردي؟ بازي پانتومیم دوستات با حاال

 ....كردي؟ چیكار حال به تا تو پس!...جك -
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 شاملش هم اي كره زبان و فرانسه زبان...گرفتم ياد سواركاري و كردم تمرين پیانو... خوندم درس همیشه من -

 ...میشه

 خنده و جیغ صداي با.بخورند سُر باال آن از بردش اسكیت با تا برد ها پله سمت به را او ريتا حرفها اين از بعد

 تنها او.گفت آفرين ريتا به دلش در و زد لبخندي بعد.بود داناوان دكتر, كشید سرك باال از كه كسي اولین هايشان

 و شاد.نبوده هیچوقت هم خودش كه كند مردي به تبديل را ساكتش و بزير سر پسر توانست مي كه بود كسي

 .....سرزنده

 هاي بازي اينجور از نبايد دخترها بود معتقد مادربزرگ چون.دهند انجام را اينكار بار چند فقط دادند اجازه آنها به

 را هیجان لذت دهندو انجام را اينكار يكبار تا كرد مجبور هم را هو مین و داناوان دكتر حتي ريتا.كنند خطرناك

 بازي مخت اتفاق اين با و شكست آن به ريتا برخورد با باالخره داشت دست در گلداني كه زني بلند مجسمة.ببرند

 .شد اعالم دخترعمويش توسط

 با بتهال و رفت خواهند شانگهاي به آينده هفتة بیمارستان كارهاي و افتتاحیه براي گفت داناوان دكتر شام هنگام

 ولي است كرده عادت والدينش مكرر كوچهاي اين به بیچاره پسر كه دانست مي او.ماند مي آنجا جك ريتا اصرار

 .بماند ريتا كنار در كه بود اين كرد مي اش راضي كه چیزي بیشترين حاال

 آينه در.برد لباس بوتیك بعد و آرايشگاه به را او و رفت ريتا دنبال به شین مدرسه از بعد,قبل روزهاي طبق

 است شده ها فرشته شبیه درست او گفت هم يكبار.زيباست چقدر كه كرد مي زمزمه مدام لب زير و كرد نگاهش

 ار آن اش صمیمي دوستان از يكي كه روند مي بهاره و زمستانه لباسهاي نمايش به كه داد توضیح برايش بعد

 .است داده ترتیب

 سرمايه و داران بوتیك بزرگترين.داشتند دستي لباس و مد صنعت در كه بود آقاياني و خانمها از پر مُد سالن

 ايپوسته از پالتوهايي با كه كرد مي تماشا را زناني ريتا.بودند آنجا ديدني نمايش اين تماشاي براي هم گذاران

 سالن در. زدند مي محك را يكديگر پوشش چشمي زير تمام فخر با و شدند مي سالن وارد تن به قیمت گران

 لهجه با هم ديگران و كرد مي معرفي همه به را او.باشد نكرده بش و خوش عمويش دختر با كه بود نمانده كسي

 .كنند برقرار ارتباط او با تا كردند مي سعي متفاوت هاي

 رساند آنها به را خودش ديدنشان محض به ناسونا دكتر.شناخت را او سرعت به ريتا كه بود كسي مهمانها بین

 هیكل خوش و زيبا پوش، شیك پسرهاي و دخترها. شد شروع برنامه.شد گفتگو گرم ري شین با زود وخیلي

 را وا مستقیم سن روي رنگ اي قهوه شیك شلوار و كت با قدي بلند پسر وقتي.كردند سن روي رفتن راه به شروع

 الیستبسكتب بلند قد پسر همان اين.بشناسد را او توانست دقت كمي با و شد جلب ريتا توجه سرعت به كرد نگاه

 :كرد زمزمه آرام و آورد او گوش نزديك را دهانش ري شین.بود اش مدرسه

 ...انداخته راه رو نمايش اين كه كسیه پسر اون.....شناسي؟ مي رو پسر اين -
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 .است مدرسه بسكتبال تیم توي...جانگه لي اسمش...ايمه مدرسه هم اون....آها:گفت باز دهاني با ريتا

 اطراف در چرخي تا گذاشت خودش حال به را او ري شین بزرگ سالن آن در و شد پذيرايي آنها از برنامه از بعد

 بلم روي برود تا چرخید او.كردند مي تحسین را او داشتند كه ديد خانمهايي از گروهي بین را جانگ لي ريتا،.بزند

 را آنها مردم ديدن با كرد مي سعي.بود شده زيبايي قوي مثل درست سفید لباس آن در.بنشیند رنگ قرمز

 حال در مهماني پسرهاي با كه دخترمانكني و بگیرند عكس او از خبرنگارها تا بود ايستاده كه مردي.بشناسد

 .رسید مي نظر به سخت جورواجور آدم اينهمه شناختن.بود زدن حرف

 زُل او به مبهوت. ديد كنارش ايستاده را جانگ لي و چرخاند را سرش ريتا!...گربه كردي فرق خیلي...سالم...هي -

 ...بنشینم؟ اينجا تونم مي:داد ادامه او.زد

 نمیشه باورم...شدي زيبا خیلي لباس اين توي:گفت خوشتیپ پسر.كشید كنار را خودش بعد..."حتما...اوه -

 ...شدم هُل لحظه يه باال اون راستش...باشي خودت

 خوش خیلي... شلوار و كت اين توي...آيي مي نظر به متفاوت خیلي همینطور هم خودت:گفت و زد لبخندي ريتا

 ...تیپي خوش همیشه كه همینه براي...آره؟!...مده؟ طراح پدرت پس...تیپي

 ...آره:گفت و خنديد جانگ لي

 اينجور به اي عالقه زياد....حقیقت در...نمیارم در سر زياد حرفها اينجور مُدو از راستش...اومدم دخترعموم با من -

 ....؟!دوني مي...ندارم رسمي لباسهاي

 ...خوبي تیپ تا دو هر با تو راستش....دونم مي آره -

 فتر يادشان. ماندند دور اطرافشان محیط از كه شدند گفتگو گرم آنقدر و شد كشیده مدرسه به زدنهايشان حرف

 نگاه حسرت با را آندو داشت اطرافشان در چشم جفت هزار كه كردند فراموش.زنند مي حرف و نشسته كجا در

 عموي دختر كه شد متوجه و چرخاند را سرش ري شد،شین كشیده آندو به مُد از خبري هاي سوژه. كرد مي

 عكس براي حاضر زيبا مدل دو مثل درست آندو. است زدن گپ حال در آنجا پسر ترين خوشتیپ با زيبايش

 .بودند نشسته قرمز مبل روي, صبح فردا روزنامة اول صفحة در چاپ و گرفتن

 شده يرد خیلي ديگر...ببري اينجا از رو ريتا بايد كنم مي فكر عزيز ري شین: كرد زمزمه گوشش كنار ناسونا وقتي

 وا از عكس چندين زرنگ عكاس و خنديد مي جانگ لي با داشت و كرده باز لبخند به را زيبايش لبهاي ريتا.بود

 .چرخاندند را سرشان.خورد صورتشان به فالشها نور.گرفت

 خوب... هستید؟ مدرسه يك توي هم با پس:گفت زيبايش مرموز لبخند همان با و ايستاد سرشان باالي ري شین

... است خسته خیلي ريتا... برگرديم مابايد االن ولي...كنم پذيرايي ازت بیشتردرمنزل عزيزامیدوارم جانگ لي

 ببینمت بیشتر آينده در میشم خوشحال
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 را تشصور.بزند حرف او با تا بود منتظر ريتا و بودند خواب همه برگشت،وقتي خانه به پسرعمويش وقت دير خیلي

 .دبیرستاني كوچك دختر همان بود شده و كرده عوض را لباسهايش و شسته

 ....نخوابیدي؟ هنوز!...ريتاسو...آه -

 ...بدم بهت رو امروزم گزارش...بودم منتظرت...نه -

 ....بخوابي بري توني مي...اي خسته خیلي دونم مي....بكني اينكارو صبح فردا تونستي مي..نبود الزم....آها -

 استراحت هیچوقت او.است خسته زدچقدر فريادمي صورتش.انداخت نگاهي پسرعمويش جذاب نیمرخ به ريتا

 كردن نگاه هنگام.داد اوگوش وتَه سَر بي حرفهاي به و انداخت مبل روي را خودش و كرد روشن سیگاري. نداشت

 كمي.كرد مي احساس غوغايي قلبش درون زد مي حرف هیجان با اينقدر اينكه از و بود لبهايش روي لبخند او به

 اشاتم را او رفتن بیرون و كشید چشمهايش روي را انگشتانش. برود اتاقش به تا خواست ريتا از و شد بلند بعد

 .كرد

 دش سرخ كمي او.كنند سؤال او از روزنامه اول صفحه عكس دربارة تا بودند منتظر مدرسه در دوستانش فردا صبح

 شده هنوشت روزنامه در شايعه يك گفت برايش شانیا.بوده ناگهاني ديدار يك فقط آن كه داد توضیح آنها به بعد و

 !...شد؟ خواهد جدي ارتباط اين آيا اينكه و! كره لباس طراح پسر با بزرگ كانگ نوة ارتباط نوع دربارة

 و انهیج با انگیزي شگفت طرز به آنهم.بگويند توانستند دوستانش كه بود چیزي تنها اين!...بزرگ خداي اوه -

 .مرموز لبخندهاي

== 

, كوبید میز روي را روزنامه حرص با وقتي و گذاشت میز روي را اش قهوه فنجان.چرخید هو مین دست در روزنامه

 .نشست كنارش و شد سالن وارد خواهرش

 !...رفتي زود خیلي صبح كردم مي فكر -

 چرا.. .بُردي؟ اينجا به رو ريتاسو من با هماهنگي بدون و فكر بدون چرا:داد ادامه كند مكث آنكه بي... نرفتم.... نه -

 ....كني؟ مي كار فكر بدون همیشه

... بنويسند پرت و چرت كه دارند عادت همیشه اونها...نباش ناراحت ها روزنامه هاي نوشته از...عزيزم برادر...اوه -

... اصلي نوة... كه دوني مي... بزرگه كانگ نوة اون...بگرده اجتماع توي الزمه...است ساله 81 دختر يه ريتا...درضمن

 ...بشه اجتماع وارد بايد تو و من از بیشتر اون
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 ...بخواد رو چیزي چنین رئیس دارم شك -

 ...خواد مي همینو "حتما اون....برادرعزيزم نباش نگران اوه -

 ...يكمي.....عاشقانه مسائل و سالشه 81 فقط اون ولي -

 ريتا گفته كي!...هو مین:شدوگفت خیره برادرش صورت گذاشت،به زمین روي را كاردش ري شین!....عاشقانه؟ -

 نیست مغزش توي كه چیزي تنها بگم بهت بايد اطمینان كمال با... حرفهاست اين از تر عاقل اون....شده؟ عاشق

 ....حرفهاست اين

 .داد ادامه اش صبحانه خوردن به و انداخت نگاهي برادرش به ري شین.خورد زنگ هو مین تلفن

 مسخره و ربط بي "كامال دخترعمويش دربارة خبرنگارها توهمات اين كه داد توضیح رئیس براي رسمي خیلي او

 ةدغدغ نوعي به دخترعمو اين كارهاي به رسیدگي كم كم داشت كه هايي گرفتاري تمام علیرغم.رسد مي نظر به

 كرد مي مشغول را ذهنش بیشتر كه چیزي. گذاشت مي ناگريزش او به نكردن فكر از كه بود شده تبديل دلچسب

 !...كرد؟ مي فرار دبیرستاني بچة دختر اين از زيادش قدرت وجود با رئیس چرا كه بود اين

 سمتش به خاصي هیجان با ريتا.بیاورد لباس مزون به مدرسه از بعد را ريتا تا بود كرده خواهش برادرش از شین

 .دويد

 متس به و شد رد كنارشان از جانگ لي.ببندد را ايمني كمربند تا برگشت و نشست صندلي روي!....پسرعمو هي -

 دهپوشی هو مین تیزبین چشمان از رفتار اين.كردند خداحافظي هم از لبخند با و ديدند را همديگر.رفت ماشینش

 ....داره؟ حقیقت پس:پرسید و آورد در حركت به را ماشین آرام و نماند

 ....چي؟ -

 ...و جانگ لي با جديدت ارتباط....شده نوشته ها روزنامه توي كه چیزهايي -

... كنم فكر اش درباره يا بزنم حرفي اينمورد در ندارم دوست"اصال...هستیم اي مدرسه هم فقط ما... نه... نه اوه -

 ندارم چیزي من... نكن شروع تو كنم مي خواهش...كردند مي پیچ سؤال دراينموردمنو داشتند مدرسه كل امروز

 ....بنازم بهش كه

 پسري كه عاديه خیلي اين....سالته 81 االن و...هستي زيبا دختر يه تو خوب...بگم خواستم مي ولي...باشه...آها -

 ...نشه عاشقت نگاه يك با و ببینه رو تو

 حسادت نوعي اين.بود آمده خوشش ريتا.كرد مي نظر اظهار اش درباره رُك خیلي هو مین كه بود بار اولین اين

. رسید مي نظر به ساده شكالت يك كردن مزه مثل درست زنان براي كردنش حس كه رفت مي شمار به مردانه

 جانگ لي به دارد پسرعمويش كه فهمید مي خوب ريتا و دهند مي بروز را حسادتشان سادگي عین در آنها

 .كند مي حسودي
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 :گفت و كرد نگاه هو مین به هیجان با

 ...است احمقانه خیلي اين... شن نمي عاشق نگاه يك با آدمها -

 بهت تا شن مي وسوسه ولي...شن نمي عاشق...باشم گفته اشتباه رو اسمش من شايد... گي مي درست تو آره -

 ...كردي ازدواج باهاش بیني مي و میاي خودت به شده خبر چه بفهمي اينكه از قبل و بشن نزديك

... كنم نمي هم فكر قضیه اين به"اصال من... كن بس! ازدواج؟... هو مین! من خداي اوه!... چـــــــــي؟ -

 جانگ لي اون باش مطمئن ولي بشم آشنا مرد يك با الزمه و سالمه 81 ديگه من خودت قول به هرچند... هرچند

 ..نیست

 یشههم... باشه خانواده به حواست بايد تو:گفت آرام.كرد مي فكر كسي به او پس.بود شده كنجكاوتر حاال هو مین

 ...كني مأيوس اونهارو نبايد تو و زنه مي رو اول حرف خانواده...حال همه در و

 .ندنیست اينجا من خانوادة...خانواده؟ گفتي...ضمن در....چرا؟!....میاي؟ نظر به نگران بشم آشنا كسي با اينكه از -

 طفق تو كه موضع اين خاطر به باز كنم مي خواهش...ريتاسو...نگرانتند شدت به و هستند هم اينجا تو خانوادة -

 ....ناپذيره اجتناب اين و هستي كانگ يك تو...نكن بحث من با...گردي مي بر بعد و هستي اينجا چندسال

 ...نیست سختي كار خیلي....كني عوض توني مي فامیلتو نام راحتي به حاضر حال در...عزيز پسرعموي -

... چي؟ رو مادربزرگ: داد وادامه ريتاانداخت به شتابزده نگاهي....كني؟ عوض توني مي هم اونرو...چي؟ رو خونِت -

 ....كني؟ انكار توني مي هم اونو

 مخود خون حتي اگر... نه:گفت مكث كمي از بعد و كرد نگاه را ابري آسمان و چرخاند پنجره سمت به را سرش ريتا

 همیشه اون....كنم انكار رو داشت دوستش خیلي مادرم كه رو كسي بتونم كنم نمي فكر...كنم عوض هم رو

 خانواده به اين و داري دختر دوست يه هم تو: داد وادامه برگرداند هو مین سمت به را رويش...ولي....مادربزرگمه

 !....نمیزنه صدمه

 هم با ما كه ساله خیلي...خانوادگیه دوست يه اون...من خداي اوه!....دكترسوناست؟ منظورت!...دختر؟ دوست -

 ....نیست من دختر دوست اون ولي هستیم

 دورو زياد ندارم دوست و نمیاد خوشم ازش من كه درسته....دوستته؟ پس...آها:كرد زمزمه آرام و زد لبخندي ريتا

 به تو قول به اونهارو خواد مي دلم كه دارم دوستاني هم من....ذارم مي احترام بهش تو خاطر به ولي بچرخه تو بر

 ....كنم برطرف هارو سؤتفاهم اين تا كنم معرفي خانواده

 يجاي,بود منتظرشان آنجا در ري شین كه زيبايي مزون.داد خاتمه را آندو بین بحث و كرد باريدن به شروع باران

 صاحب خودشان براي و شده التحصیل فارغ فرانسه از كه طراحاني بهترين با مدرن و شیك,شهر جاي بهترين در

 ياقوتي شب پیراهن با را لباسهايش و بزند چرخي اطراف به ريتا تا گذاشت و كرد استقبال آنها از او.بودند نام
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 هم و بود داشتني دوست و زيبا او.بكشد دست دلش در او كردن تحسین از توانست نمي هو مین. كند عوض رنگي

 بروز خود از العملي عكس هیچ نتوانند و ببینند كنارش در هرروز را او كه داشتند حق هايش اي مدرسه

 ... زياد خیلي.داشت نیاز بیشتري مراقبت به دختر اين.بدهند

 1فصل

 هك نبود هم بدي فكر ولي انديشید مي آن به لحظه آن در كه بود چیزي تنها پسرعمويش به شدن نزديك شايد

 از يكي پسرعمويش باشد قرار كرد،اگر مي فكر او.است شده تر نزديك اش خانواده به او قول به كند احساس

 هن خواهد مي خودش كنار در و خود براي را او, گردد قائل اهمیت برايش و كند فكر او به مدام بايد كه باشد كساني

 صورت دكتر آن به زدن لبخند حال در را هو مین خواست نمي دلش و باشد خودش مالزم بايد او.ديگر كس هیچ

 .ببیند كرده عمل

 كمي كه امر اين به خودش.شد مي محیا برايش"فورا بود خواسته آنچه هر كودكي از آمد مي يادش جايیكه تا

 درخصوص اما. قیمتي هر به ولو,خواسته مي را ها بهترين همیشه دانست مي و داشت اذعان است خودخواه

 رينبهت به توانست مي كه بود كسي تنها او خوب!...مهربانش پسرعموي به شدن نزديك"مخصوصا فامیل داشتن

 سك هیچ به نسبت بود خورده قسم او.شد نمي متوجه را او به نسبت حساسیت اينهمه دلیل.باشد مراقبش شكل

 بخار روي را دستش... چرا؟ پس برگردد ايران به او و شوند تمام زودتر سال 6 اين تا باشد نداشته خاصي احساس

 ...داري؟ نگه ماشینو فروشي بازي اسباب مغازة يه كنار ممكنه: گفت آرام و كشید شیشه

 داري؟ الزم چي..."حتما:گفت و انداخت او به نگاهي تعجب با هو مین

 قلم دوجین يك و بزرگ رنگ جعبه يك,ارتشي چادر يك,سرخپوستي چادر يك و زد چرخ بزرگ فروشگاه در او

 ...نیستند معمولي هم هات بازي حتي:گفت آرام.بود مانده گشاد آنها ديدن از پسرعمويش چشمهاي.برداشت مو

 براي را ها خانه بخواهد آنها از شام از بعد تا كند دعوت شام براي را هو جین و يانگ تائه دكتر تا خواست او از ريتا

 از مادربزرگ.كنند پا بر را چادرها نقشه روي از تا كردند مي سعي پسرها بود خوبي شب.كنند سرهم جكي و او

 ريتا به او.باشند خودشان مراقب كرد مي گوشزد مدام و خورد مي حرص بودند بیرون سرد هواي آن در آنها اينكه

 هاپسر با اينكه نه بیاموزند را معاشرت رسم و راه بايد آنها و است پسرانه كارها اين كه كرد مي يادآوري شانیا و

 .كنند بازي خانه از بیرون

 رقص آتش دور,كردند درست كبابي زمیني سیب و ساختند حیاط در دلچسبي آتش مادربزرگ اجازة با

 خیلي آمده خوشش حسابي كمانش و تیر از جكي ديد مي اينكه از ريتا و گرفتند عكس,كردند سرخپوستي

 جا به ار سرخپوستها مراسم تمام كه حاال: گفت داناوان دكتر.بود برايشان ماندني ياد به و زيبا شبي. شد خوشحال

 :كرد شروع مكث كمي از بعد و خنديد مادربزرگ. كند تعريف داستاني برايشان قبیله بزرگ بايد اند آورده
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 مادرش پدرو با فقیري دختر,زيبا دشتهاي و سرسبز جنگلهاي پشت روستايي در,دور خیلي خیلي زمانهاي در"

 يخیل زندگي سه آن.داشت درخشان و گرمابخش خورشید مثل درست اي كننده خیره زيبايي كه كرد مي زندگي

 زندگي به زيبايشان فرزند.بودند راضي همه و كرد مي كار كوچك مزرعه در روز هر پدر.داشتند اي ساده و خوب

 و برازنده جواني با چشمه كنار در.رفت جنگل به چشمه از آب آوردن براي دخترك روز يك.بخشید مي شادي

 هزاران از جدا.شد عاشقش و ديد را دختر.بود قصر از اي شاهزاده او. شد مواجه نشسته اسبي روي پوش خوش

 از.خواست مي وجودش عمق از را او و رفت مي شمار به شیرين اي میوه برايش دختر اين داشت كه سوگلي

 و دآي مي در وضعیت اين از دخترعزيزشان اينكه از مادر و پدر.بفرستند قصرش به را دخترشان خواست والدينش

 با كه بود مدتها چون نبود اينكار به راضي بیچاره دخترك ولي شدند خوشحال خیلي شود مي شاهزاده همسر

 يول است ديگر كسي درگیر دلش كه بفهماند شاهزاده كردبه سعي او.داشت عاشقانه اي رابطه شكن هیزم پسر

 خشمگین زد مي شكن هیزم پسر خاطر به او سینة به رد دست دخترك اينكه از شاهزاده و شد برعكس اوضاع

 .شد

 شكن هیزم سمت به را هايش نديمه از يكي پس.شود او آن از زيبا دختر تا بكند كاري هر بود حاضر او

 به ات راكرد تالشش تمام هم شكن هیزم و كند در به راه از را پسرك تا كرد سعي نديمه.بود شومي نقشة.فرستاد

 تا كرد وادار را دخترك و كند مي خیانت او به عشقش گفت و رفت ماهرو دختر سراغ به شاهزاده.نیفتد زن آن دام

 با بخواهد او از تا كرد صدا را عشقش و گريخت جنگل سمت به شاهزاده دست از ريزان اشك او.برود قصر به او با

 نمي.است زدن حرف مشغول برهنه نیمه و زيبا زني با كه ديد را او ناباوري كمال در و بگريزند وضعیت آن از هم

 به ار نديمه,ديد را او شكن هیزم پسر.بكشد فرياد درونش اعماق از و بريزد اشك آنكه جز بكند بايد چكار دانست

 ةلب به او.دويد مي دره سمت به داشت زيبايش و عزيز عشق چون.بود شده دير خیلي ديگر ولي كرد پرت سمتي

 .انداخت سرش پشت به نگاهي و برگشت.رفت مي گیج سرش.رسید پرتگاه

 گردنش.شد پرت پايین به باال آن از.بود شده دير ديگرخیلي.دويد مي او سمت به داشت عزيزش عشق

 رد سال سالهاي براي شكن هیزم پسر ولي رفت آنجا از شاهزاده.زد زار و افتاد پرتگاه لبة بیچاره پسرك.شكست

 در پرتگاه سمت به جنگل در كه ديد مي را سفیدپوش زيباي دخترك صبحگاهي مه در روز هر و ماند جنگل آن

 "....دارم دوستت دنیا آخر تا:گفت مي او به آرامي صداي به و است دويدن حال

 هب نگاهي ريتا. رسید مي نظر به سنگین خیلي جو.كردند مي تماشا را او گیج و متحیر همه.كرد مكث مادربزرگ

 مادربزرگ از!....خوابیده او كه شكر خدارو:كرد زمزمه خودش با. بود رفته خواب به پايش روي كه انداخت جك

 ردورت پسرها. برد اتاقش به را پسرش هم داناوان دكتر.شد برگردانده خانه به ري شین با همراه او و كردند تشكر

 يم فكر عجیب داستان آن به و مانده خیره سوز نیم آتش به ريتا.كردند مي دود سیگار و بودند صحبت مشغول

 ...نیومد؟ خوشت داستان اون از:پرسید شانیا.كرد

 ....چرا....چرا -
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 ...همیشه براي اونهم....كنه عوض رو آدمها زندگي مسیر تونه مي سؤتفاهم يه فقط -

 ...كنه مي خراب رو كارها سؤتفاهم همیشه:شد بحثشان وارد هو جین

 مي شاهزاده با بايد صورت هر در چون....داشت؟ هم اي ديگه چارة بیچاره دختر اون كني مي فكر:گفت شانیا

 !رفت؟

 بودم من اگه... كنه پیدا شاهزاده كردن راضي براي بهتري روش تونست مي دختره... است احمقانه:گفت ريتا

 ....گشتم مي بهتر راه يه دنبال "حتما

 ام از كدوم هر متأسفانه ولي!... كردي مي پیدا راهي چه بدونم خواد مي دلم خیلي:گفت و برگرداند سرشو هو جین

 بازي زمین از خارج همه ما... كنیم مي انتخاب رو غلط مسیر و میشیم اشتباه دچار... رسیم مي زمانش به وقتي

 ....هستیم خوبي خیلي مدعیان

 ستدو رو كسي اينكه مورد در ولي...سخته يكمي هستي مقابلت طرف عاشق چقدر اينكه دادن نشون:گفت شانیا

 كه گيب بهش توني مي راحت خیلي.... كني مكث نیست الزم و باشي داشته تعارف خودت با توني نمي ديگه نداري

 ...نداره وجود هم تعهدي هیچ...نداري دوستش

 ...میگه درست شانیا...آره:گفت و انداخت باال را هايش شانه ريتا

 كمي و رساند منزلش به را شانیا او.نگويد چیزي ديگر كرد سعي و زد دبیرستاني دختر دو آن به لبخندي هو جین

 اتاقش در ريتا و بود كرده باريدن به شروع آرامي به برف و گذشته شب نیمه از ساعت.رفت يانگ تائه دكتر هم بعد

 ازيادآوري او و برد خواهند پدرش نزد را او صبح فردا بود گفته او به مادربزرگ.كرد مي تماشا را بیرون پنجره از

 :بردارد برف از چشم توانست نمي, مادرش خاطرات دفترچه زيباي شعر

 نبودي هم ديروز, اي رفته امروز

 نیستي؟ روزها اين چرا

 نیستي تو و بارد مي برف

 .باشیم باهم,كه

 باريدن برف لذت

 است هیچ تو بي

 .....!خسته...ام خسته

== 
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 و شد برگزار پدرش عكس مقابل در خانواده اعضاي حضور در سالگرد مراسم.كرد بیدار را او مادربزرگ گرم صداي

 ودب قبرستان شبیه كه جايي شهر از خارج سمت به مسیري در ماشین با آنها.نبود پدربزرگش از خبري هم اينبار

 وانستت مي راحتي به و.ببیند را داشت قرار آنجا رسیدنشان از قبل كه بزرگي و زيبا گل سبد توانست مي.رفتند

 .فرستاده كسي چه آنرا كه بزند حدس

 زُل زا توانست نمي و بود ايستاده بقیه از جلوتر قدم چند رنگ سیاه زيباي پالتوي آن در ريتا و شد انجام مراسم

 :پرسید قبر به رو بعد.كند خودداري پدرش قبر به زدن

.... !كنارته؟ حاال... ببینه؟ تورو كرد مي التماس مادرم حالیكه در بودي خوابیده اينجا مدت تمام... بودي؟ اينجا -

 .....هستین؟ راضي دوتون هر حاال

 دنبالش به و شد احساسات شديد دچارغلیان او بعد كمي.بكند پدرش با را دلهايش درد تا گذاشتند تنها را او

 بخواهد هو مین از توانست مي كجاست پدرش جاي دانست مي كه حاال. برگشتند زودتر او خاطر به.گرفت تهوع

 را اش مشاوره جلسات بايد كه داشت اصرار و كرد سرزنش را او برگشت راه تمام هو مین.ببرد آنجا را او بیشتر كه

 .بگیرد جدي

 طرح ات آينده براي كه الزمه تو و زياده خیلي آزادت هاي برنامه:داد ادامه و كرد تأيید را او حرف مادربزرگ

 ...باشي موفق ها زمینه همة تو بتوني هو مین مثل تا باشي داشته دقیقي

 كرف بهش تونم مي كه داره وجود خاك اين توي هم يكي دونم مي كه حاال:گفت و كرد نگاه جاده به حوصله بي ريتا

 ...بگیرم تصمیم موردش در بتونم "بعدا شايد... كنم

. ديد صورتش در را رضايت حس راحتي به هو مین ولي نگفت چیزي.نشست نرمي لبخند مادربزرگ لبهاي روي

 میگیرد خو وضعیت به دارد كم كم اش سركش دخترعموي كه ديد مي حاال چون.شد خوشحال هم خودش

 روز اين در.است شده آشوبي چه شدن برپا باعث ري شین میهماني كه ديد مي او و رسیدند بزرگ خانة به آنها

 ددي از و بود خواهد شب میهماني سرسبد گل او.كند استراحت و برود اتاقش به تا كردند وادار را او كننده خسته

 اتاقش از آرام آخر ودست غلتید رنگش صورتي تخت روي ريتا.بود مي سرزنده و سرحال بايست مي دخترعمويش

 مي شنیده در پشت از ريز ريز هايشان خنده صداي.شوند سرگرم كمي رنگهايشان با تا خزيد جكي اتاق به

 سيك همان اين كه كنند باور توانستند نمي,كردند باز را اتاق در كنجكاوي قصد به هو مین و ري شین وقتي.شد

 رورش اي بچه پسر از بود شده كشیده بزرگي عكس ديوار روي.است كرده تغییر دستخوش را زندگیشان كه است

 .ماند خیره آندو رنگي صورتهاي به بعد و كرد نگاه عكس به بار سه هو مین.اش بیني در انگشتي با

 ..!..ريتاسو... من خداي اوه.بشوريد خودتونو بريد هردو"فورا....كنه مي دوتاتونو هر پوست بفهمه مادربزرگ اگر -
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 نخورده دست ديواري نقاشي ها بچه اصرار به.بگويد بايد چه دانست نمي.بود شده ناگهاني حملة دچار ري شین

 شبرادر اتاق در ري شین.بگیرند حمام بعد و كنند تمیز خودشان را اتاق تا شدند مجبور آندو ولي.ماند ديوار روي

 .كرد مي شكايت آمده بوجود وضعیت از كنان نق نق و زد مي قدم

 اجازة وقت هیچ تو و من كه كنند مي كارهايي اونها كن قبول خوب و ان بچه اونها...كن بس....شین من خداي اوه -

 زا دور و میفته خونه توي اتفاقها اين اينكه از من...كنند مي بچگي دارند فقط اونها....نداشتیم دادنشونو انجام

 به ات...خوشحاله اون....كن نگاه جكي به ولي... انرژيه بمب يه دختر اين كه كنم مي قبول...راضیم نیست چشممون

 ...بخنده دلش ته از بودم نديده حال

 اون ولي... باشه رفته و شسته دختر يه خودم مثل ريتا دارم انتظار من شايد...میگي درست تو...مین آره...آره -

 هیجان دچار هم من حتي شديم جمع آتش كنار و چادرها توي كه ديشب از....نیست من مثل وقت هیچ

 ....بوده فراري اينجا از مدتهاست كه چیزي...داده زندگي خونه اين به اون....شدم

 اونها.... راحته منم خیال اينجوري راستش...باشند خوش هستند همديگه كنار كه روزي چند دوتا اون بذار خوب -

 ....تو و من مثل درست....دارند نیاز هم به

 و دلسوز خواهر وقت هیچ من...عزيزم برادر:گفت و زد لبخند و انداخت نگاهي معصومش برادر صورت به ري شین

 ....نبودم تو براي خوبي

== 

 سیر ديدنش از چشمها.درخشید مي میهمانها جمع در جواهر اي تكه مثل درست ياقوتي لباس آن در ريتا شب

 آرزوي در جوانترها و كردند مي زنده را مادرش ياد و كشیدند مي دل ته از آهي او ديدن با ها تر مسن.شد نمي

 ريتا درون در حرف اين با و شده دلربا و زيبا او كه كرد اقرار هو مین.كردند مي اش همراهي حسرت با او با ارتباط

 خیلي انتظار اين ري شین لطف به البته و بودند منتظراو سالن در دوستانش.آمد پديد ناپذير وصف هیجاني

 بودند مهمانهايي جمله از جانگ لي مادر و پدر.كند معرفي همه به را دخترعمويش اواصرارداشت چون بیشترشد

 و انداخته هم بازوي در بازو,جذاب و پوش شیك بسیار آندو.كردند زده شگفت را او پسرشان مثل درست كه

 به ار دهانش آب.بود رسمي و شیك همیشه مثل جانگ لي.بگیرد گرم بیشتر ريتا با تا انداختند جلو را پسرشان

 ....اي العاده فوق و كننده غافلگیر"واقعا تو كه كنم اعتراف بايد:گفت و داد قورت سختي

 كه بود شده متوجه حاال او.زد مي حرف كه كسي هر با و رفت مي كه جا هر.ماند نمي دور هو مین چشم از او رفتار

 بخندل با را يكي اين بود همراه حوصلگي بي با كه بقیه برخالف چون كرده باز دخترعمويش دل در جايي جانگ لي

 زير هم ريتا.برد هو جین و يانگ تائه سمت به را او و گرفت قرار بازويش روي ناسونا دستهاي.كرد مي همراهي

 و كند مي بش و خوش دخترها با چطور پوشش شیك و قدبلند پسرعموي كه ديد مي او.پايید مي را او چشمي

 با را هو مین برود كه جا هر داشت اصرار او!.... عزيز ناسوناي همینطور و شود مي آب دلشان در قند چطور دخترها

 ...بكشد خودش
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 تحرك اين متوجه "اصال او.بردارد بود چسبیده ريتا موهاي به كه را براقي رنگي كاغذ تا كرد دراز دست جانگ لي

 عده براي مادربزرگ. داد مي قورت, بزند گپ هو مین با داشت اصرار كه را دختري داشتند چشمهايش چون نشد

 شركت امور به سال 6 اين در حدودي تا است قرار و برگشته اينجا به اش نوه كه داد مي توضیح مهمانها از اي

 .ادد نشان دوستانش به را منزل او.گرفت اش خنده حرف اين از. بشناسد بیشتر را كانگ هاي كارخانه و شود آشنا

 ادهخانو به دوستانش معرفي و نام صاحب پیرمرد و پیرزن چند با آشنايي,شلوغ سالن يك مهماني اين دستمايه

 هب و كرد پر را اش نوشیدني لیوان و آورد در را اش كُت.برگشت سالن به مهمانش آخرين بدرقة از بعد هو مین.بود

 .ديد زده چمبره را ريتا پنجره كنار مبل روي,برگشتن محض

 ....شدي؟ خسته مهموني از....شده؟ چي...هي -

 چطور...كني؟ مي تحمل چطور:پرسید و انداخت نگاهي پسرعمويش خستة صورت به....بود عالي چي همه نه -

 ....كني؟ مي تحمل رو مسخره هاي مهموني و كار اينهمه

 اين میشه بهتر هستي اينجا تو كه حاال:گفت و شد خم روبرويش,برداشت بلندي قدمهاي سمتش به هو مین

 تاقتا به رو تو بیا...داشتي اي كننده خسته روز امروز...بخوابي و اتاقت بري بهتره شو بلند....كرد تحمل رو چیزها

 ....برم مي

 و كرد خاموش را اتاقش چراغ بعد برود تختش درون به و بزند را مسواكش او تا شد منتظر ريتا اتاق در

 ....ببیني خوب خوابهاي:گفت

== 

 بزرگ بهشتي جكي و ريتا براي اين و كردند ترك را آنجا ري شین و داناوان دكتر مهماني از بعد يكروز درست

 مین.بسازد ديگري چیز رفته شسته پسر اين از داشت قصد او. بگذارند سرشان روي را خانه تا شد مي محسوب

 يكبار. فرستاد مي اتاقهايشان به را آنها تشر با آخر دست و شد مي كالفه آندو صداي و سر از شب نیمه تا هو

 تهديد اين.ببرد والدينش نزد را داناوان جك خودش شد خواهد مجبور بازي شلوغ اينهمه وجود با كه داد تذكر

 پشت محكم را موهايش او.كرد ملحق جمعشان به هم را شانیا ماجرا آن فرداي از و بود دار خنده خیلي ريتا براي

 بازي والیبال ورودي سالن در بود كرده قدغن را سرد هواي به رفتن مادربزرگ اينكه خاطر به و بست مي سرش

 هفرستاد ريتا براي"داشت خواهم دوستت همیشه":مضمون با كارت بايك رزي بعدسبدِگل هفته يك. كردند مي

 يه...باشه اش ديگه دوستهاي از كدوم هیچ يا جانگ لي كار تونه نمي اين:گفت خودش با و ديد آنرا هو مین. شد

 ...نیست درست چیزي

 بودند كرده خواهش هو مین از آنها.بود زده حرف ايران در مادربزرگش و پدربزرگ با بار چند او مدت اين طول در

 خانه آن در ريتا اينكه از است خوشحال چقدر كه بگويد آنها به توانست نمي او.باشد كوچكشان نوة مراقب كه

 اين كه كرد مي فكر خودش با او.بمیرد برايش است حاضر و دارد دوست را او چقدر كند اقرار توانست نمي و است
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 ذيرناپ سیري عطش اين و داشت نیاز ريتا به او.میكند زندگي خاطرش به كه است چیزي تنها كوچك ظريفِ دختر

 .آمد مي نظر به

== 

 و خريدها و تعطیالت رسیدن از كس همه و جا همه.بود شده شادي و جشن سراپا شهر و شد مي نزديك نو سال

 جانگ لي عوض در و كرده ترك را آنها دوستانش از تا دو.آورد مي وجد به هم را ريتا قضايا اين و كرد مي تعريف...

 پخش دوستانش بین را قیمتي گران شكالت بستة ريتا ورزش كالس در روز يك.بود شده اضافه گروهشان به

 !....پسر؟ همون دوباره:گفت اكراه با شانیا.كرد

 ....چیه؟ جريان:پرسید كنجكاوي با جانگ لي

 ...كنم چیكار بايد دونم نمي ديگه...میشه كننده ناراحت داره كم كم قضیه اين:داد پاسخ ريتا

 يممیر مدرسه شدن تموم از بعد همه!...گربه بچه نباش ناراحت:گفت جانگ لي.كرد تعريف برايش را جريان وقتي

 فراموش كل به و دبیرستان خاطرات از جزئي میشه اين...میره فراموشي به رو قضیه اين و خودمون كار دنبال

 ....میشه

 هب تبديل ريتا وجود با البته كه تكراري و كننده خسته,برفي,سرد روزهايي.بود شده شروع زمستاني شبهاي

 .شد مي ماندني ياد به شبهايي

 خبر هم ترم پايان نمرات و است خوب كانگ دوشیزه پیشرفت كه داد مي گزارش هو مین به جديدش زبان معلم

 تفريح كه دانستند مي آنها باشند آنجا دوستانش همة خواست مي وقتي. ندارد وجود نگراني جاي كه داد مي

 .كنند بازي برف كمي تا كرد دعوت خانه به را دوستانش برفي شب يك.است انتظارشان در جديدي

 او كه دانستند مي دو هر.رساند آندو سر باالي را خودش او.بودند شده خم شطرنج میز روي يانگ تائه با هو مین

 .دارد شومي نیت چه

 لبخندي ريتا.كرد مي التماس داشت هو مین....مهمه خیلي اين...بايست كنار كنم مي خواهش....ريتاسو نه االن-

 ....مُردي بخوره صفحه اين به دستت اگه!...سو كانگ:گفت يانگ تائه.زد شرورانه

 و چرخاند صفحه روي را دستهايش و...دارم محافظ عالمه يه من....بُكشه؟ منو خواد مي كي:خنديد بلندتر ريتا

 ....بازي برف: كشید فرياد دويدن حین در.كرد فرار آنجا از زنان جیغ بعد.ريخت بهم را ها مهره تمام

 بعد و بودند شده مستقر سنگرهايشان پشت بزرگ خانه محوطه در ريتا ارتش و هو مین ارتش بعد ساعت نیم

 از بعد.انداخت وحشت به را مادربزرگ و رفت مي شمار به معني تمام به جنگ يك اين.شد شروع جنگ

 و كنند درست برفي آدم خواست پسرها از ريتا.بپذيرد آنرا خواست نمي ريتا ولي بُرد هو مین ارتش.يكساعت

 هيگا از هر جانگ لي تا شد مي باعث زدنهايشان جیغ صداي.بخورند سُر پايین به تپه از تا رفت دخترها با خودش
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 هعاشقان چطور پسر اين كه ديد مي و ماند نمي پوشیده هو مین ديد از رفتار اين.بزند لبخندي آنها به و برگردد

 . زدند گپ و نوشیدند چاي برفي آدم كنار.پايد مي را دخترعمويش

 با و كرد فرار محافظهايش دست از مدرسه از بعد يكروز.شد مي بهتر داشت اوضاع كه موقع همان درست

 هخواست مي كه داد خواهد توضیح پسرعمويش براي"بعدا كه كرد مي فكر او.رفت شهر به گردش براي دوستانش

 نیم از بعد را گزارش محافظها.شد نخواهد ناراحت بوده دوستانش با او اينكه از هو مین و بخرد را نو سال كادوهاي

 هم را اش تلفن ريتا اينكه از عصباني او و دادند هو مین به مدرسه درب جلوي در شدن منتظر و تأخیر ساعت

 انگك آقاي:بر دادمبني پیامكي او باالخره شانیا به كردن تلفن باز سه از بعد.زد بیرون شركت از دهد نمي جواب

 ".ماست پیش ريتا نباشین نگران

 در را آنها آخر دست و زد سر باشند آنجا است ممكن ها بچه كرد مي فكر كه شلوغي جاهاي تك تك به هو مین

 زا نیمي و بود پر دستشان چون. اند كرده را خريدهايشان كه بود معلوم.كرد پیدا خوردن بستني درحال رو پیاده

 رفتگ در بینشان شديدي بحث.خواند ماشین سمت به را ريتا عصبانیت با او.كرد مي حمل جانگ لي را ريتا وسايل

 هب را حرفش كرد مي سعي ريتا و شد سپري دعوا به راه طول تمام. كند خداحافظي دوستانش با شد مجبور ريتا و

 ردوه با كرد سعي مادربزرگ.نكرد او به شام خوردن براي اصراري هو مین و رفت اتاقش به قهر به او.بنشاند كرسي

 هم به را قدرتشان داشتند سعي يك هر كه فريادهايشان صداي از.نبود بدهكار گوششان هیچكدام ولي بزند حرف

 .كرد فرار اتاقش به خسته,كنند ثابت

 مبادا اينكه گمان به.شد هايي رفت و آمد متوجه اتاقش بیرون از هو مین كه بود گذشته شب نیمه 80 از ساعت

 و رفت مي جك اتاق به خودش اتاق از پريشان كه ديد را او و كرد باز را در باشد داشته فرار خیال دوباره ريتا

 و ردك باز را در و رفت او سمت به كنجكاو.شد طوالني ماندنش مدت برگشت اتاق به كه اينبار.گشت مي بر دوباره

 اب برگردد اينكه بدون او.برگردد ريتا شد منتظر و زد نرم اي سرفه.ديد جك تخت هاي ملحفه تعويض حال در را او

 :گفت عصبانیت

 مي!.... داره؟ ادراري شب ات زاده خواهر كه دونستي مي هیچ...ندارم اندازه از بیش مراقبت و دكتر به نیازي من -

 نمي اهمیتي قضیه اين به كس هیچ حال به تا و سالشه 9 اون... جكي بیچاره...كنه؟ مي شب هر اينكارو دونستي

 لباسهاشو و ها ملحفه نشه متوجه كسي اينكه براي خدمتكارها روز هر و بره مي رنج موضوع اين از اون...داده

 ......كردند مي عوض

 چیزي چنین چطور:گفت تعجب با هو مین.كرد لرزيدن به شروع بدنش كه بود شده طوري عصبانیتش شدت

 ....بود نگفته من به رو قضیه اين حال به تا هیچكس كه اينه منظورم...كسي...ممكنه؟

 اون.داره وجود هم بچه اين رفته يادتون كل داريد،به خودتون واسه مسخره هاي بازيچه همتون بس از...درسته -

 ...چي؟ يعني اين دوني مي... بزنه حرف باهاش تا نداره كسیو هیچ...تنهاست من مثل هم
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 پس كه است االن كرد مي فكر كه بود كرده پیدا شدت آنقدر او تنشهاي.آمد جلو او سمت به قدم دو هو مین

 آن به دامم كندبلكه پیدا مشكل اين براي اي چاره راه بود نتوانسته تنها نه او و كند گريه توانست نمي ريتا.بیفتد

 .زد مي دامن

 كرف!....تمومه؟ بسازين واسمون عروسكي خونة يه اگه كنید مي فكر:داد ادامه و برگرداند را رويش عصبانیت با او

 ...خائنین شماها...كشیم؟ مي رنج داريم چي از...من...اون كه كرديد

 رومآ... هي... هي: هوگفت مین.لرزيد مي بدنش و بود بسته را گلويش شديد بغضي.بدهد ادامه توانست نمي ديگر

 ....میدم قول بهت...كنم مي درستش...متأسفم... باشه... كنم مي درستش...باش

 مداري خواهري نه ما....تنهائیم اون هم و من هم:گفت ريتا.بخوابد راحتتر تا آورد شیر كمي برايش او اينكه از بعد

 ...برادري ونه

 تا 3 و پسر تا 2...باشم داشته بچه تا 1 خواد مي دلم من:داد ادامه همچنان او ولي بخوابد كه كرد اصرار هو مین

 ...دختر

 آندو به چندبار صبح تا ولي رفت و كرد خاموش را چراغها.بود گرفته اش خنده....بخواب بگیر...بچه بخواب هي -

 . زد سر

 و بدهد انجام بعد هفتة در است قرار كارهايي چه كه داد مي توضیح مادربزرگش براي شام میز سر هو مین

 بر شنید مي كه اي جمله ده هر از مادربزرگ.شود متوجه آنرا ريتا كه كرد مي تعريف زباني به را همه "مخصوصا

 افزوني به رو كم كم اش عزيزدردانه نوة كنجكاوي كه دانست مي او.كرد مي تماشا را او صورت و گشت مي

 به نو سال هداياي دادن به مربوط ماجرا فهمید ولي نشد دستگیرش ماجرا از چیزي"كامال شايد ريتا.گذاشته

 بیرون كاسه از بزودي كرد مي فكر كه شد بزرگ اي اندازه به چشمهايش او آخر جملة با ولي.شود مي كارگران

 :گفت شمرده و آرام خیلي هو مین.افتاد خواهند

 و عذر هیچ بدون رو اين...باشه داشته شركت كاركنان هداياي اهداء مراسم در بايد"حتما ريتاسو گفته رئیس-

 ....دستوره يه گفته و خواسته اي بهانه

 !...ريتاسو؟ گم نمي درست....ببینه نزديك از رو كارخونه كه عالیه ريتا براي اين!...جالب چه اوه -

 كه كرد مي فكر اين به داشت مدت آن در ريتا.بدهد قورت را دهانش در مانده غذاي او تا شد منتظر مادربزرگ

 هاي هديه اهداء: پرسید بعد و نوشید اش نوشیدني آرام.باشد داشته برايشان جوابي چه بايد االن

 ...چي؟ يعني!....كاركنان؟

 هايي هديه ها كارخانه كارگران به ما كرده ايجاد اونو پدرت كه رسمي طبق سال هر آخر:داد توضیح هو مین

 ...میديم
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 ...كنم؟ شركت ها مراسم همة من،تو كه قراره... باشه -

 ...میگذره خوش بهت...نباش نگران...كمابیش -

 لباس ريتا كه شود مطمئن خواست مي او.شد وارد و كرد باز را اتاقش در مادربزرگ خدمه جاي به فردا صبح

 انجام كاري چه بايد دانست نمي او.شدند ريسندگي كارخانه راهي صبح 9 ساعت آنها.است كرده انتخاب مناسبي

 .كند اش راهنمائي تا كرد مي نگاه هو مین به بايد مدام.بدهد

 خبرنگارها به خودشان از زودتر كارخانه به شدن وارد گزارش كه ديد مي او و كردند همراهي را آنها محافظ نفر 1

 ارب آخرين مادرش گفتة طبق كه بود جايي همان اينجا.بودند ايستاده منتظر آهني بزرگ درب كنار آنها و رسیده

 هيرا هو مین با من تا گذاشته "مخصوصا رئیس:كرد فكر خودش با و كشید بلند آهي.بود شده رؤيت زنده پدرش

 پدرش ترور محل تا خواست هو مین از آرام....ببینم رو شده كشته پدرم كه جايي خواسته مي او...بشم مراسم اين

 درست... اونجا: گفت و داد نشان را ورودي صحن انگشت با بعد. زد تلخي به لبخندي هو مین.بدهد نشان او به را

 .كردند شلیك بهش كه شد مي ماشین سوار داشت....خیابان و اصلي دروازة بین

 چند تا اينكه. بدهد جواب ساده سؤال چند به تا ايستاد هو مین نظر خالف بر او و گرفتند را دورش خبرنگارها

 و كرد خواهي عذر بعد... ديگر سؤالهاي وخیلي كرد خواهد شروع دانشگاه در را اي رشته چه و ماند مي آنجا وقت

 رايشب كارخانه درب كنار كاركنان از اي عده كشیدن صف.دارد نگه منتظر اين از بیش را كاركنان نبايد كه گفت

 آنها به حال اين با.بود سخت برايش همديگر از آنها تشخیص و داشتند هم به شبیه هاي چهره آنها.بود جالب

 .داد دست آنها با پسرعمويش و زد لبخند

 ريتا به آنها. دادند دستش به را زيبايي گل دسته و شدند نزديك او به كوچك دختري همراه به اي ساله 22 زن

 مهربان چانگ مباشر كه كرد مي شكر را خدا.كند خم احترام به را سرش ناشیانه تا كرد سعي.گفتند خوشامد

 جالب برايش سنگین آالت ماشین و وسايل آنهمه ديدن.كرد مي ترجمه برايش را ديگران حرفهاي و بود كنارش

 بخندل برايشان او و كردند مي تعظیم برايش كارگران.كرد مي تماشا مشتاقانه را ريسندگي بزرگ دستگاههاي. بود

 حالت و ابروها فرم خاطر به.برداشت قدم او سمت به و شد جدا كاركنان بین از میانسالي مرد ناگهان. زد مي

 او به مرد آن شدن نزديك مانع محافظها. بترسد كمي ريتا شد باعث كه داشت آلود اخم صورتي چشمهايش

 .شدند

 روغن سیاه هاي لكه با كه سفید كاغذي او.بروند عقب خواست محافظها از هو مین. گفت چیزي اي كره به مرد

 كوچكي تعظیم مرد.گرفت او از را كاغذ احترام با و كرد حفظ را آرامشش ريتا.داشت نگه او بودجلوي شده آغشته

 .كارگران كنار برگشت و كرد تشكر و كرد

 شامل كه عیدشان شب وسايل كردن پخش و بخشها مسئولین و كارگران ديدن.داد جا كیفش در را نامه او

 لذت و داشت خوبي حس مدت تمام.بود خوشحال او ولي. گرفت وقت ساعت 3شد مي نو لباسهاي و خوراكي

. ردك مي ترجمه برايش چانگ مباشر را حرفهايشان تمام و گذاشت نشستي كارخانه سران با هو مین آن از بعد.برد
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 او....و كارگران رفاهي اوضاع بررسي يا,شد تیز گوشهايش ايران نام شنیدن با كه خارجي قراردادهاي بستن

 .زياد هم خیلي.داشت رضايت احساس

 رعط بودند داده برايش كارگرها كه زيبايي گل بزرگ سبد.كند ترجمه برايش تا داد مباشر به را اخمو مرد نامة

 جین لي كانگ دختر به تقديم" برد مي لذت آن تماشاي از گاهي از هر ريتا و پراكند مي سالن فضاي در خوبي

 "مرحوم

. ادد دستش به برگه دو كانگ مباشر كند استفاده را كالسش آخر ساعتهاي تا برگرداندند مدرسه به را او وقتي

 هاي برنامه اين از هم باز آيا پرسید پسرعمويش از و كرد تشكر ريتا.آن ترجمة ديگري و كارگر مرد نامة يكي

 رد برقي.رفت خواهند پزشكي تجهیزات شركت به فردا كه گفت او به هو مین نه؟وقتي يا داشت خواهند بازديد

: كرد فكر خودش با خداحافظي از بعد.شود همراه او با خواهد مي دلش"حتما كه گفت او به و درخشید چشمهايش

 ....كرد مالقات را پدرم, مادرم بار اولین كه جايي!... پزشكي تجهیزات شركت

 از تر خسته خیلي حاال ولي كرده مي همراهي را هو مین او هرسال كه گفت ريتا به مادربزرگ مدرسه از بعد

 احساس.نگذاشته تنها را هو مین و گرفته عهده به را مسئولیت آن ريتا كه است خوشحال خیلي و شده گذشته

 كترد بیمارستان از پسرعمويش همراه به شب تا داد پیشنهاد او به مادربزرگ.دويد بدنش سراسر در قشنگي غرور

 امهن خواندن براي فرصتي.شد مواجه او استقبال با تعجب كمال در و.دارد دوست اگر البته كند ديدن هم يانگ تائه

 به همراهي براي هم جكي و شانیا بردن.بخواند آنرا برگشت بیمارستان از وقتي توانست مي اينكه كما.نبود

 سرو و بودند زدن حرف مشغول شعف از هرسه.انداخت نگاهي آنها به راه بین هو مین. بود خوبي فكر بیمارستان

 .....كنه جدا هم از رو شماها بتونه كسي كه بكنم تونم نمي فكرشم:گفت زنان لبخند.بودند انداخته راه صدا

 انستد مي خوب ريتا و آمدند استقبالشان به يانگ تائه و هو جین.بود شده تزيین رنگي كاغذهاي با بیمارستان

 روي مريضهاي به او. اند كرده تقبل را آنجا در شده بستري فقیر آدمهاي مالي كمكهاي از چقدر اش خانواده كه

 به ار قلبش هرچند كودكان بخش به رفتن. داشت بهبودي آرزوي برايشان و كرد مي تقديم رز گل خوابیده تخت

 خواست مي دلش.خورد مي چنگ دفاع بي و نازنین هاي بچه آن براي وجودش بند بند كرد احساس ولي آورد درد

 ار هايشان بازي اسباب.بود آمده آنجا كار اين براي نه و توانست مي نه ولي كند گريه سیر دل يك توانست مي

 و تراشیده موهاي و دست در سرمهاي با آنها.انداخت راه عروسكي نمايش برايشان شانیا با و كرد تقسیم

 .نماند دور عكاسها تیزبین چشمهاي از ها برنامه اين تمام.خنديدند مي نمايش به ملتهب صورتهاي

 ايدب كرد گوشزد او به يانگ تائه.برگرداند را شبش شام تمام كه داشت بغض آنقدر آمد بیرون كه بیمارستان از

 را لباسش.برسد اتاقش به"فورا خواست مي او.داد تكان سري فقط ريتا و بگیرد جدي را روانپزشكش هاي توصیه

 : كرد باز را كاغذ وتاي خزيد شومینه كنار.كرد عوض

 سو كانگ دوشیزه"
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 رارتك آنرا مدام مرحوم كانگ رئیس همیشه كه بود اسمي سو و ديگريست چیز شما كامل اسم دانم مي خوب البته

 كاغذي در و كثیف دستي با كه ببخشید مرا.بخوانم را شما كانگ دوشیزه نام به دهم مي ترجیح اما كرد مي

 پدر به من.كنم نوشتن به شروع"فورا تا شد باعث شما ناگهاني ورود ولي.نويسم مي يادداشت شما براي نامرغوب

. نمك تشكر كانگ ريیس از كه نكردم پیدا آنرا فرصت هیچوقت متأسفانه.دانند مي كاخانه همة اينرا.مديونم شما

 سرش در غده يك او كه دادند تشخیص پزشكان بود ساله 80 او وقتي قبل سال 81.است ساله 32 االن من پسر

 خواست او وقتي.افتادم مي بیهوش روحي فشار از گاهي كه بودم ناراحت آنقدر من.شود عمل "فورا بايد و دارد

 شدن بستري دستور سرعت به او.دادم توضیح برايشان هم من و شد جويا را خرابم حال علت.بروم دفترش به من

 بیايد كارخانه به تا ماندم مي رئیس منتظر مدتها.كانگ آقاي هزينة با اش همه و شد عمل او و داد را پسرم

 هب باالخره ساعت چند براي روزيكه تا.است كشور از خارج او كه گفتند مي من به مدام ولي ببوسم را ودستهايش

 در سمت به.ببینم را او ماشین به شدن سوار از قبل دادند اجازه من به آنكه تا شدم منتظر خیلي.برگشت اينجا

 مدت اين تمام و بودم مرد آن شدن كشیده رگبار به شاهد من.شدم مواجه ناگواري اتفاق با ولي دويدم خروجي

 نمك مي گوشزد او به من و است حقوقي وكیل يك اكنون من پسر.كردم مي حس دوشم روي را تشكر بار سنگیني

 به دارم شما از را خود قدرداني و تشكر مراتب پس.است بوده مرحوم كانگ آقاي لطف از رسیده اينجا به اگر كه

 ".پدري چنین داشتن خاطر

 .است نشسته غمگین و كرده كز شومینه كنار قالیچه روي كه ديد را او هو مین و شد باز اتاق در

 ....كني استراحت بايد...خوبي؟ تو...شده؟ چي... هي-

 ودهب اي العاده فوق مرد پدر:گفت بعد.است بوده خواندنش مشغول كه فهماند او به اشاره با و گرفت باال را نامه او

 ...نه؟ مگه... مین

 همه رفك به اش ثانیه به ثانیه...عمرش طول تمام...بوده زندگیش از كوچكي قسمت فقط اين....بود بزرگي مرد اون-

 ....داره كامل آرامش روحش كه هستم مطمئن...بود

 ....بشناسم بیشتر رو پدرم خواد مي دلم خیلي من-

 برايش را دو مسابقات طالي مدال.قديمي هاي ضجه ديدبا را مادرش خواب.خوابید خستگي اوج در بعد كمي او

! ؟گرفتیش باالخره پس:گفت و كشید آن روي را حالش بي استخواني انگشتهاي و.زد تلخي لبخند او و بود آورده

 ....افتاد نمي اتفاقها اون اگه آه....هستي پدرت افتخار باعث تو:گفت درد با مادرش.داد تكان را سرش ريتا... آره؟

 هاي بچه خواب و ديد را مادرش خواب او....نداري دردي ديگه االن....بخواب آروم....مامان بخواب آروم:گفت ريتا

 ...سرطاني

 كانگ رئیس. شده عالقمند چیز همه به داد مي نشان ذوقش و شوق.كشید سرك جاها خیلي به هو مین با او حاال

. زد مي نامحسوس لبخندي اش نوه كارهاي شنیدن از و نشست مي هو مین گزارشهاي منتظر صبرانه بي بزرگ
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 و خشك خودش مثل درست را او كه كند مي سعي دارد و شده بزرگ سخت رفتاري با گفت مي هو مین به ريتا

 تر صمیمي و گرم روز هر او ولي بدهد نشان خودش از تري منطقي رفتار خواست مي او از هو مین.بیاورد بار سرد

 برايش چیزي پدرش كماالت و خوبیها از كسي نداشت امكان رسید مي كه جا هر به.كرد مي رفتار كاركنان با

 .نكند تعريف

 ازبودنت ماه دو!... بنداز ها روزنامه به نگاهي يه دخترعمو:گفت و برگرداند او به ماشین پنجرة از را نگاهش هو مین

 و چرخید صبح هاي روزنامه روي چشمهايش ريتا...هستي ها روزنامه تیتر سر همچنان و گذره مي اينجا در

 ....نوشته؟ چي اينجا:گفت

 "....گذارد مي پدرش پاي در جا كه دختري" -

 .آمد بیرون دهانش از كه بود چیزي تنها.....اوه -

 تمام.هرش بیرون در جايي.كننده خسته البته و بود تر طوالني كمي پزشكي تجهیزات شركت تا بزرگ خانة مسیر

 مي شدل زودتر هرچه.گذشت كاركنان كنار از صبرانه بي او.بود باريده ديشب كه بود سنگیني برف از پوشیده راه

 با ودب معمولي كنفرانس اتاق يك آنجا.بودند ديده را همديگر پدرش و مادر كه همانجايي.ببیند را سالن آن خواست

 طي كه مديراني و كاركنان،رؤسا تصاوير از بود پر ديوار روي.شكل U طويل میز يك و چرخدار چرمي هاي صندلي

 كنار. كند پیدا آنها بین در را پدرش زيباي تصوير توانست او.داشتند عهده به را آنجا سرپرستي متمادي سالیان

 دكتر .داد توضیح برايش او و كند مي فكر چه به پرسید او از يانگ تائه.كرد نگاه برفي زمین به و ايستاد پنجره

 :گفت

 ردهك تجسم وضع اون در رو مادرت پدرو كه ببیني خاطر اين به اينجارو خواسته مي دلت تو كه جالبه خیلي اين -

 و بیرون بري بخواد دلت شايد. داريم خارجي مهمان يكسري ما بیا حاال....ذارم مي احترام حال اين به من... باشي

 ...میره سر ات حوصله اينجا....بزني قدم

 ....بمونم جا همین میدم ترجیح...نه:گفت و انداخت باال اي شانه ريتا

 آنها بین را زيمن دكتر راحتي به ريتا.شدند سالن وارد بعد كمي كه بودند خارجي نفر سه و اي كره نفر دو مهمانها

 گرم خیلي آندو.شناخت را او اش كائوچويي عینك پس از چشمها كردن گشاد و تنگ از پس اوهم البته و شناخت

 خوشحال خیلي هم و زده شگفت هم بیند مي آنجا را او اينكه از كرد ادعا زيمن دكتر و زدند حرف آلماني به هم با

 دروغي اين.باشد پدرش خانوادة با كمي تا شده بازگردانده اش اولیه خانة به او كه داد توضیح برايش ريتا.است

 .كرد خطور ذهنش به يكباره به چرا دانست نمي كه بود آمیز مصلحت

 نشست جلسه در ذوق با ريتا كه بعد كمي ولي ندادند دخالت اجازة خودشان به ديگر كس هیچ نه و هو مین نه

 وياگ كه كرد مي گوش آن به شعفي چنان با ريتا.داد توضیح برايش را هايشان نامه توافق موارد تمام چانگ مباشر

 هب پیشش سال چند سفر و آقاجون ياد به را او زيمن دكتر ديدن.بود مغرور او.كند امضا قرارداد بايد كه اوست اين
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 مهمانها از افتخار كمال با ديد صورتش در را عجیب شعف آن پسرعمويش وقتي جلسه از بعد.انداخت مي آلمان

 ورحض هم كانگ رئیس كه زماني در وگفت كرد رد آنرا محترمانه دكتر ولي باشند بزرگ خانة مهمان تا كرد تقاضا

 .آمد خواهد "حتما باشد داشته

 ندك مي ياري اش حافظه جائیكه تا گفت او.پرسید پدربزرگش حال دكتر و زدند قدم كارخانه بزرگ صحن در آندو

 اريت.بشود التحصیل فارغ و بخواند درس آلمان دانشگاههاي بهترين در او كه خواسته مي همیشه باستان آقاي

 چطور كه ماند متعجب خودش آخر در و سرود او براي اش پدري فامیل و خانوادگي میراث خصوص در اي خطابه

 .است داده زيمن آقاي تحويل را ته سرو بي حرفهاي آن

 رس مديريت و ديگران با ارتباط در خوب اون....كانگه يه "واقعا ريتا:گفت يانگ تائه خارجي مهمانهاي رفتن از بعد

 ...داره رشته

 !!!!...دروغ مديريت:گفت دلش در ريتا

 درچق امروز كه بخونم نگاهت از تونم مي:گفت آرام او.نشستند پیانو پشت وقتي.بود منتظرش خانه در هو جین

 ....گذشته خوش بهت

 ....زياد هم خیلي آره -

 ....بودي؟ همینجوري هم پیش روز چند....داري؟ رو حسي چنین هستي اون با وقتي -

 ....كدوموشونه؟ منظورت -

 ...پسرعموت -

 ...نیستم مطمئن موردش در....شايد.... دونم نمي....اوه -

 ...شو مطمئن خودت از خوب اقدامي هر از قبل ريتاسو...همینطور هم من -

 خیلي توهم يك اين شايد و هستم ساله 81 هنوز من:گفت و داد تكان را سرش و انداخت نگاهي او صورت به ريتا

: داد ادامه و... دوباره: گفت و زد انگشتش روي بلند دستي چوب با معلمش و زد اشتباه نُت يك...بیاد نظر به بزرگ

 ....داري؟ شك خودت به

 بايد من.. دونه نمي درست كسي...باشم شده دچار اشتباهي حس يه به و كنم مي اشتباه دارم من شايد....شايد -

 ....ندارم خبر درست ام آينده از هنوز و برگردم ديگه سال 6 تا

 ردك نگاه اورا و گفت آخي ريتا.محكمتر اينبار و زد انگشتش روي دوباره هم معلمش.زد اشتباه را نُت همان دوباره

 ادامه آرام و خونسرد خیلي همیشگي لحن همان با بعد...كن جمع رو حواست و بده ادامه:گفت خونسردي با كه

 ....برگردي؟ بايد سال 6 از بعد كه معتقدي هم هنوز:داد
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 كه ماهه سه من حاضر حال در میشه معلوم "بعدا چیز همه:وگفت داد تكاني را سرش.بود كرده شروع دوباره ريتا

 ...ببینه منو خواد نمي اون كه مشخصه... نیست رئیس از خبري هنوز و هستم اينجا

 ....؟ رئیسي منتظر تو -

 عصب جايیكه. كوبید انگشتش بند به را چوبش هو جین اينبار و انداخت جا"مخصوصا را شناخت نمي كه نُتي ريتا

 يه متمعصو قیافة اين زير!...جین وحشتناكي معلم يه تو:گفت و كرد شكايت او.برد استخوانش مغز تا شديدي درد

 .مالید را انگشتش بعد....هیوالست

 هك كنند مي خیال اينكار با و بزنند دور رو معلمشون كنند مي سعي كه رو شاگردهايي:داد جواب و زد لبخندي او

 ....كرد؟ چكار بايد كردند، زرنگي

 با.برود طفره او سؤال اين به دادن جواب از كرد سعي و گزيد را زيرينش لب و انداخت نگاهي چشمهايش به ريتا

 وا با بود قرار من...هستم يكمي بخواي راستشو اگه حقیقت در خوب.... نیستم رئیس منتظر من:گفت ناراحتي

 كه مونده جواب بي هم قبل از چیزهايي يه...میگم چي كه فهمي مي...بپرسم ازش رو اينكارش دلیل و بزنم حرف

 ....بدونم اونهارو پاسخ الزمه

 به منوط نموندت يا موندن پس:پرسید او.زدن به كرد شروع اول از دوباره ريتا و كرد اشاره كیبورد به دست با جین

 ....ريخته؟ اي برنامه چه برات باز بدوني و ببیني رو رئیس كه اينه

 ....شايد-

 ....باشم داشته كار سرو احمق يه با كردم نمي فكر -

 اينو خودت تو....نیستم احمق من:گفت حین همان در و.كند انتخاب را درست كلید كرد سعي و كرد مكثي ريتا

 و داد فشار را درست كلید... كنم انتخابش كه شدم مجبور من و ريخت نقشه يه من براي اون...دوني مي خوب

 .شد خشنود

 نه و سازي مي تو آينده كه هستي خودت تو....گم نمي بهت زدي كه حرفي اين مورد در اينو....آفرين....خوبه-

 ....باشي داشته درست انتخاب يه كه مختاري تو...ديگه هیچكس

 تشخیص خوب تونم نمي هنوز وقتي....سالگي 81 توي نه ولي درست انتخاب يك...خوام مي همینو منم...بله...بله-

 ....كدومه زندگیم صالح كه بدم

 تو دنبال به نگراني با جا همه چشمهاش اون....بینم مي رو هو مین من....كن نگاه اطرافت و زندگي به دقیقتر پس -

 یسرئ منتظري.... كني؟ مي كار چي تو و....باشي داشته رو بهترينها تو خواد مي دلش و نگرانته همیشه....گرده مي

 !....بسازه آينده برات اطرافت محیط تا منتظري تو....كنه؟ هماهنگ برات رو بعديت هاي برنامه و بیاد
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. ..باشي من جاي به ثانیه يك خواد نمي دلت هم هیچوقت...نیستي من جاي تو...جین خوام نمي چیزي چنین من -

 كني مي فكر كه چیزي اون من صورتیكه در... دوني مي قوي خیلي منو ذهنت توي و كني مي ادعا همیشه

 ...نیستم

 هر به...برترم و قوي كه دادم نشون همه به اينجا من:داد ادامه و كرد نگاه معلمش صورت به برگشت و كرد مكث

 حق هم كسي هیچ و میشونم كُرسي به رو خودم حرف...شده كه قیمتي هر به حاال...رسم خوام،مي مي كه چي

 اونها آره... كارن تقصیر خودشون كه دونن مي اونها چون....چرا؟ كني مي فكر تو....نداره رو من به اعتراض

... كنم مي سؤاستفاده اينجوري ازشون دارم كه متأثرم من و دونن مي گناهكار من خانوادة قبال در رو خودشون

 كه غیرممكنه و كنم مي درك اينهارو همة من....كني سؤاستفاده خودت هاي همخون از تو كه دردناكه خیلي اين

 و كنم مي اذيت رو مادربزرگم خوردن آب راحتي به حتي... برم رختخواب به كردن مرور اي لحظه بدون شبها

 كردن اعتراف و هستم من كه چیزيه اون اين...آره...كنه دخالت من كارهاي از هیچكدوم توي دم نمي اجازه بهش

 فعمنا خاطر به فقط میام راه كسي با دارم اگه و میدم ادامه اينكار به همینجوري من...دردناكه خیلي حقايق اين به

 ....جین فهمي مي...خودمه شخصیه

 يانپا تا راه خیلي هنوز تو گفتي كه همونطور و دردناكه خیلي برات"مطمئنا اينها كردن اعتراف....فهمم مي...آره -

 ...نگیره رو خودت دامن يكروز ها لجبازي اين كه كن فكر اين به ولي... داري وضع اين

 بود هفهمید ريتا ولي.ندهند ادامه بحث اين به ديگر كه بود خوبي تصمیم و كردند مي نگاه همديگر صورت به آندو

 .دهد نجات بود گرفتارش كه وضعي از را او تا بوده اين تالشش تمام و اوست براي مهربان دوست يك هو جین كه

 "واقعا نم و بیفته نبايد اصل در كه میفته اتفاقي يه اينجا.بدم توضیح پست اين مورد در بايد من گرامي خواننده

 ...***باشه كه الزمه هم و بشه حذف نبايد هم چون بدم توضیح چجوري رو قسمت اين دونستم نمي

 یسرئ باالخره كرد مي فكر ريتا مدت وتمام شدند ملحق آنها به شوهرش و دخترعمو تعطیالت شروع با بعد روز دو

 شیطنتهاي به كه بود اسكیت كفش جفت يك پسرش و او به شین هديه. نشد پیدايش او ولي.آمد خواهد

 او از پسرش بابت از و كشید كناري به را او ري شین خلوت جايي و مناسب فرصت يك در.افزود مي ديگرشان

 ادد ادامه و است بوده مراقبش بزرگتر خواهر يك مثل چطور كه كرده تعريف برايش هو مین كه گفت و كرد تشكر

 را جك هم ديگر دوماه يكي براي گفت ريتا به او.است خوشحال خیلي داده هديه شادي خانه اين به او اينكه از

 .دارد نیاز پدرش و مادر از بیشتر او به پسرش كند مي احساس چون گذارد مي او كنار

 ماش آنجايیكه از ولي....ندارد نیاز مادر و پدر از بیشتر ديگران به اي بچه هیچ:گفت و شد دلخور حرف اين از ريتا

 مراقبش كه داد قول او... باشد كنارش هم ديگر وقت چند جك اگر شد خواهد خوشحال هستید گرفتار هردو

 .داشت نیاز بیشتر كوچك برادر يك به او. باشد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر ح.كتايون | عشق با شده موم و مهر رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

92 

 

 در او در زندگي حس مثل داد،چیزي ها بچه به را كادوهايش ريتا و رفتند بیمارستان به همه نو سال شب وقتي

 خود و خرد مي شادي خودش براي كه اوست خود گفت،اين مي درست هو جین كرد فكر او.بود جوشیدن حال

 ....اوست زندگي اين.بگیرد تصمیم هركاري براي تواند مي كه اوست

 گره گردنش دور به آنرا وقتي را او چهرة تا شد منتظر و باريد مي برف داشت.داد او به را پسرعمويش هدية شب

 به كه بود ياقوتي گوشوارة جفت يك او به مین هدية.آمد مي نظر به تر مردانه و جذاب خیلي او.ببیند زد مي

 .آمد مي خیلي صورتش

 اين.شد خواهد بلند هوا به جیغش صداي االن كه دانستند مي همه.داد دستش به را پورشه سوئیچ مادربزرگش

 .مدآ مي كنار هم محافظهايش با و شد مي مستقل كم كم او اينجوري.بگیرد ماشین ريتا براي كه بود هو مین نظر

 ذتل برف بارش از كمي تا پوشید لباس او,بودند رفته اتاقهايشان به خواب براي همه وقتي شب نیمه از بعد كمي

 اب و رفتند مي مانده برف زير هاي باغچه سمت به سنگفرش مسیر از آنها.كرد همراهي را او هم پسرعمويش. ببرد

 ولي داشت خوبي آرزوهاي او براي هم ريتا.كند شروع را خوبي سال تا كرد آرزو برايش هو مین.زدند مي حرف هم

 هم با قرن يك اندازة به كرد مي احساس ولي ديد مي نزديك او به را خودش.بیاورد زبان به را آنها توانست نمي

 اكنون هم كرد احساس چسباند خودش به را او و انداخت اش شانه دور به را دستش هو مین وقتي.دارند فاصله

 را يكديگر خانه شیب زيرانحناي در هردو و كردند نگاه را يكديگر.پريد خواهد بیرون اش سینه درون از چیزي

 .ديدند دچار

 داشتني دوست و معصوم چهرة اين.بود سوختن حال در چشمها اين زبانة از كه بود مدتها بیچاره هوي مین

 وانستنت ديگر كشیدواو باال سمتش به بیشتر را خودش ريتا. شكافت مي را درونش پوستة نخواسته يا خواسته

 .فشرد آغوشش در سخت را او.كند مقاومت زيبا دختر اين درمقابل

 كرده درگیر را مغزش بار اولین براي كه بود دروني نیروي يك اين.كند درك درست آنرا طعم توانست اونمي

 چرا دانست نمي و بكشد نفس بايد چطور رفت يادش.بود جالبي حس برايش ولي كوتاه خیلي هرچند.بود

 .دارد نگه باز بود شده چسبیده هم به محكم كه را آنها تواند نمي چرا فهمید ونمي اند شده بسته چشمهايش

 يحرف هیچكدام. داد ريتا به تكاني و برد عقب به را خودش هو مین.نكشید طول ثانیه چند از بیش زمان اين ولي

 ....گذشت مي كه بود زمان فقط اين. زدند نمي

 9فصل

 داشتن خوشحالي و روزه چند تعطیالت انديشید آن به كه چیزي اولین چشمهايش، كردن باز از بعد صبح فردا

 اش بوسه اولین خاطرة ياد به بعد و داد قوس و كش رختخواب در را خودش.بود شده نصیبش كه بود كادوهايي

 همیشه او.شد وارد در آستانه از سراسیمه هو مین و باز شتابزده اتاقش در كه بود گذشته 82 از ساعت.زد لبخندي

 به و داشته نگه دست در را سفید پاكتي.نداشت هم مهماني و بود تعطیالت در اگر حتي.گشت مي مرتب و شیك
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 ودب ايستاده متعجب ريتا.گذاشت آن روي را پاكت و رفت پاتختي سمت به بلند قدمهاي با. زد زُل او زيباي صورت

 در دنش كوبیده صداي ريتا.رفت بیرون در از شتابزده بعد و كرد دست دست هو مین.بگويد چه بايد دانست نمي و

 :كرد باز را پاكت سرعت به.كرد مي اذيتش داشت چیزي.شنید فاصله آن از را او اتاق

 !سو ريتا كانگ دخترعمو"

 اين دترب آن از. ام شرمنده و متأثر"كنم،واقعا كنترل را خودم نتوانستم كه گرفتم قرار موقعیتي در ديشب اينكه از

 ارد امانت من.كردم احترامي بي بود، سپرده من به رئیس كه امانتي به كردم مي فكر اين به ديشب تمام كه بود

 پذيرفت،ولي خواهم را عواقبش تمام من و شد خواهد گفته او به خودم طريق از"حتما موضوع اين.نبودم خوبي

 و...ارادي غیر"كامال عمل يك و بود عیار تمام مستي يك ديشب اتفاق.بپذير را من خواهي عذر مراتب آن از قبل

 ...متأسفم و متأثر "واقعا من....ديگه چیز هیچ نه

 "هو مین كانگ ارادت با

 رهدوبا بلند صداي با را رئیس و اتفاق،مستي،امانت كلماتِ.لرزيد مي دستهايش.بگويد بايد چه دانست نمي او

 خشم جز به چیزي به توانست نمي او و بود كرده ترشح به شروع آدرنالین.كرد پیدا شدت او در عصبي تنش.خواند

 باز و كوبیده ديوار به مهیبي صداي و شدت با در.دويد هو مین اتاق سمت به اتاقش از خواب لباس با.كند فكر

 ديشب كند اعتراف تا رفت مي رئیسش نزد به داشت او شكي هیچ بدون.كرد مي عوض لباس داشت هو مین.شد

 ار او پاي تا سر و بود داشته نگه دستش در را نامه خشم با ريتا.بود باز لباسش هاي دكمه هنوز.بوسیده را ريتا

 !.....نخوردي سرما تا بپوش چیزي يه و برگرد اتاقت به زود:گفت نگراني با هو مین.كرد تماشا

 بین ديشب كه چیزي اون....بفهمه؟ رئیس اگر....هستي؟ چي كني مي فكر تو....عوضي خودخواهِ كثافتِ تو!....ها -

 ....اتفاقه؟ يه اسمش گذشت تو و من

 "لطفا پس... باشه؟... كردم خواهي عذر تو از من:گفت و بست را لباسش هاي دكمه و برگرداند را سرش هو مین

 ....خوب؟ خیله....نده ادامه ديگه

... كني؟ مي فكر خودت به فقط....كن نگاه من به:گفت و كشاند او صورت جلوي به قدم دو با را خودش ريتا

 ....شده؟ سپرده دستت به كه امانتي...ام؟ بچه يه من...آره؟

 هب توانست مي خواست مي دلش و آمده جوش به خونش.رفت مي پايین و باال عصبانیت شدت از اش سینه قفسة

 جبران حاضرم...متأسفم... دادم انجام اشتباهي كار من...ببین: گفت هو مین.بزند محكمي سیلي هو مین

 دو تا دوني نمي تو!...درسته... نداره خبر آينده از كسي و بیفته اتفاقي هیچ اينجا نیست قرار گفتي خودت...كنم

 ...اطالعم بي هام برنامه از هم من خود حتي و ريخته اي برنامه چه برات رئیس ديگه سال
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 به بديش اگه... ببینمت خوام نمي ديگه....میاد بدم ازت...متنفرم ازت:گفت حرص با.افتاد جین حرفهاي ياد به ريتا

 رو قضیه خواهي عذر يه با و میومدي هم باز....داشتي؟ رو تأسف احساس همین االن هم كردي مي تجاوز من

 ....كردي؟ مي مالي ماست

 از سرعت به. داد دست ريتا به شديدي تهوع حالت.نگويد چیزي كرد سعي او.بود شده عصباني ديگر حاال هو مین

 اين تمام مقصر و دارد نیاز كمك به دخترعمويش كه دانست مي او. برگشت خودش اتاق به و شد خارج آنجا

 كه را بیچاره دختر آن و برود توانست مي خواست مي دلش چقدر.بود عصباني خودش دست از.بود خودش اتفاقها

 !..... افسوس.ببوسد را پايش و دست و بگیرد آغوش در است استفراغ حال در االن دانست مي

 مورد در قبل شب چند تا او.بود شده دچارش هم خودش كه بود اي احمقانه كار خورد مي را خونش داشت آنچه

 فقط نه و بود مقصر هم خودش ماجرا اين در پس.بود نرسیده اي نتیجه هیچ به و زده حرف جین با داشتنش شك

 از رت قوي او.كند مغلوبش اشتباه اين گذاشت مي نبايد آقاجون قول به و بود كرده اشتباه!...متزلزلش پسرعموي

 حق را بودن خشمگین.شد نخواهد قبلي جبران اشتباه يك نكردن تكرار كه كرد فكر اين به.بود چیزها اين

 فكر به كرد گرفت،شروع آرام كه بعد كمي.كند او به كمكي هیچ توانست نمي اين ولي دانست مي خودش

 جین.بماند دور او از بايد هم و خواهد مي را او هم كه دوگانه حالتي يك.كرد مي اذيت را هو مین چیزي.كردن

 راحت وجهي بهترين به خواست مي دلش و بود او نگران همیشه كه بود كسي تنها پسرعمويش. گفت مي راست

 مین!!!...عاشقانه؟ اندازه آن و مستي حین در آيا ولي داده انجام مستي روي از كاري كه بود كرده ادعا او.باشد

 .چید هم كنار را ها پازل او.میشد متصل رئیس به افكار اين تمام پس نبوده خوبي دار امانت كه بود گفته همینطور

 جامان اشتباهي كار كه گفته هو مین اگر.گذشت مي بودند شده دچارش دو هر كه خبطي اين از و كرد مي صبر بايد

 او داشتن دوست و باشد دوطرفه بايد ارتباط دانست مي او.كرد مي قبول ناچار به بايست مي هم او پس اند داده

 اتاقش هاي پنجره ريتا.رسد مي نظر به گانه بچه جین قول ،به نیست مطمئن"كامال هم خودش از هنوز حالیكه در

 مي و بود سوزان و گرم بدنش.است كرده تب كرد مي احساس. فرستاد هايش ريه به را سرد هواي و كرد باز را

 .بازگردد قبل آرامش به داردتا الزم زمان مدتي دانست

 توانست نمي و كرد مي تهوع و سرگیجه احساس مدام.نداشت حوصله و حال هیچ بود افتاده اتفاق آن روزيكه از

 اساحس و شده زياد بدنش تعريق.زد مي گپ دوستانش با كمتر تعطیالت سريع گذشت از بعد.بخواند درس خوب

 نگران ديد مي حال بي را اش نوه اينكه از مادربزرگ و رساند خانه به را او جانگ لي.است شده كوره مثل كرد مي

 در شد مجبور جین و داد انجام سختي به را اش پیانو تمرين. داشت را حال همین هم جكي كه بود اين جالب.شد

 دو هر وقتي بعد كمي اما.كرد رها خودش حال به را او آخر دست و كند تكرار را چیز يك مدام يكساعت آن طول

 يه ات بود اينجا يانگ تائه ايكاش:گفت و كرد نگاهي هو مین به.شد نگران ديد حال بي تلويزيون روبروي را بچه

 !....شده چیزيشون يه اينا كنم مي فكر....بندازه دوتا اين به نگاهي
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 از.انداخت نگاهي آندو شدة قرمز صورتهاي به و كرد بلند میزش روي كاغذهاي روي از را سرش سرعت به هو مین

 رد وضع اين به رو دوتا اين كه نیست گرم اينقدر اينجا:گفت و گذاشت ريتا پیشاني روي را دستش و پريد جا

 راه تو ما بگو و كن تلفن يانگ تائه به جین:داد ادامه و كشید جكي صورت روي به را دستش پشت....بیاره

 .كنند آماده را ماشین تا داد دستور نگهباني به سرعت به بعد....بیمارستانیم

 تهالب و ترسید آنها حال از مادربزرگ.باشند شده دچار آنفوالنزا به ديشب بازي برف از بعد ها بچه كرد مي فكر او

 .رسید مي بدتر نظر به چون ريتا براي بیشتر

 هاي بچه از يكي از"احتماال....اند گرفته مرغان آبله هردو:گفت و كرد معاينه را دو هر سرعت به يانگ تائه دكتر

 مي اي كني مي بستريشون اينجا....اند شده دچارش بودند آمده اينجا به بازديد براي كه قبل روز چند...بیمارستان

 ....منزل؟ بري

 ...كرد مراقبت ازشون بشه راحتتر خونه توي كنم مي فكر-

 پي ها بچه مريضي به تازه برگشتند دكترها مجمع از همسرش با وقتي.بود نرفته داناوان دكتر هنوز كه شكر خدارا

 ار هو مین و آمد معاينه براي صبح فردا تائه دكتر.بود بهتر ريتا از جك حال،حال اين با.بود سختي شب.بردند

 ندچ تا ندادند اجازه دوستانش به.شد خواهد بدتر سنش خاطر به ريتا حال كه بود گفته او به "قبال.ديد ناراحت

 وهقه عروسكي بزرگ خرس فقط داشتند، نگه اتاقش از بیرون را گلها حتي و شوند اتاقش وارد مالقات براي روزي

 تا داد اكید دستور يانگ تائه.دردناك هم بسیار البته و بود كرده شدن پیدا به شروع خالها تب.بردند برايش را اي

 كج او.شد خواهد زمین روي آدم ترين زشت به اوتبديل اينصورت غیر در كند خودداري آنها به زدن دست از

 .خورد نمي درست را وغذايش داروها و بود شده زودرنج و بداخالق خلق،

 .فتگ ريتا به عصبانیت با يانگ تائه....میشي زشت هیوالي يه به تبديل زودي به بدي ادامه اينكارت به اگه -

 ....خورم نمي رو بدمزه شربت اون من...خورم نمي اونو...نداره فرقي واسم -

 خودش به درد از حالیكه در را او و شد اتاقش وارد آرام جك.كند راضي را او توانست نمي هم مهربان داناوان دكتر

 :بودند زدن حرف حال در هو مین با يانگ تائه آنطرفتر كمي.ديد پیچید مي

 خوب شاوضاع... بیمارستان گردونیم برش بايد كنم فكر وضع اين با....بشي رئیس دامن به دست بايد كنم فكر -

 ...نیست

 ...ست ساده مرغان آبله يه اين گفتم بهش فقط من...سوئده االن اون!...میشه؟ راضي اون كني مي فكر -

 ...چي؟ پس -

 ...كنن كمكش بتونن بهتر دوستانش كنم فكر!....مین دايي:گفت جك
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 عادهال فوق را اش نتیجه و كرد تلفن شانیا به اتاق از بیرون هو مین و انداختند نگاهي باهوش پسر اين به مرد دو

 از ريتا و نشست اش خسته صورت روي لبخندي.كند تمام را سوپش گرفت تصمیم ريتا آنها رفتن از بعد وقتي ديد

 مثل هم هو مین تا كند كاري خواست مي او.رسید مي نظر به خوشحال بود شده آزارش باعث مدت اينهمه اينكه

 ودگ چشمهاي به نگاهي.پذيرفت مي هم را عواقبش بايد پس كرده خطايي كار كه بود كرده اعتراف او.بكشد رنج او

 یمتق به ولو بوده برايش خوبي تنبیه خوابي بي و خستگي شب چند كرد،اين فكر خودش با و انداخت اش رفته

 .خودش جان

 ارخانهك و بیمارستان به را آنها داد دستور ريتا كه بود زياد آنقدر رسید مي بزرگ خانة به برايش كه گلهايي سیل

 .شناسد نمي را آنها اكثر فرستندة كه كرد مي اعتراف جرأت به و خواند مي را كارتها روي او.ببرند ها

 ....شدي پلنگ شبیه خالي خال صورت اين با:گفت مي او به جانگ لي

 عاقلي پسر لي. كرد مي بازي اش زندگي در مهمي نقش داشت كم كم جانگ لي كه بگويد توانست مي او حاال و

 .داشت خوبي مزة ريتا براي حرفهايش و كرد مي صحبت سنجیده همیشه كه بود

== 

 رئیس از هنوز و بودند برگشته امريكا به پدرش و مادر.بود مانده آنجا ريتا اصرار با جكي گذشت، نو سال از ماه 8

 با بار چند مدت اين در.آمد مي نظر به عالي چیز همه مدرسه در.خواند مي را درسهايش سرسختانه او.نبود خبري

 فارغ او از زودتر شانیا.است راه به رو چیز همه كه داد مي اطمینان آنها به و بود زده حرف عزيز و آقاجون

 دانشگاهي پیش دورة ديگر ترم يك بايست مي هنوز او ولي.شد مي دانشگاه وارد بهار از قبل تا و شده التحصیل

 .رفت مي شمار به اش تنهائي دوران تمام در بزرگي كمك و بود خوبش دوست شانیا.گذراند مي را

 هب میز روي آرام را دعوتي كارت كوتاه مشكي موهاي با دختري كه بودند نشسته مدرسه كتابخانة در آنها يكروز

 .داد هُل سمتشان

 ...بیاين هم شما كه میشم خوشحال...داريم مهموني يه ما!...ها بچه... هي -

 و سن هم با كمي توانست مي درگیري و مريضي و درس مدتها از بعد چون بود برايش حسابي تفريح يه اين

 یزيچ كه گفتند تعجب كمال در آنها كردند مطرح را قضیه اين دوستانشان با وقتي اما.كند شادي خودش سالهاي

 .شد آن خیال بي ريتا.اند نشنیده مهماني آن درباره

 تم،يههس مهموني توي من":كرد دريافت بود،پیامكي كامپیوتري بازي مشغول جكي با حالیكه در بعد شب دو ولي

 ...شانیا "نكن معطل بیا فوري فرستم مي برات ماشین

 جواب كسي هم باز ولي كرد تلفن هم شانیا همراه به.نداد جواب كسي ولي كرد تلفن آن شمارة به تعجب با او

 و شد حاضر.بود شده حوصله بي هم خودش و برنگشته هنوز هو مین.بود زدن چُرت حال در مادربزرگ... نداد
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 ینماش با... بیرون میرم شانیا با دارم من: كرد زمزمه مادربزرگ گوش در او و رسید بعد كمي ماشین.نشست منتظر

 ....نباشید نگران...دنبالم اومده

. بكند توانست نمي كاري هیچ او بود وسط شانیا پاي وقتي.داد را خروجش مجوز و كرد اشاره سر با آرام مادربزرگ

 .نبود شانیا همیشگي اتومبیل اين...دودي هاي شیشه با رنگ سیاه ماشیني

 ار حرفهايش كه داد نشان او به نشد متوجه"اصال كه اي لهجه با او و كجاست دوستش كه پرسید راننده از ريتا

 بود دور هم خیلي البته و شلوغ و ترافیك پر بود حركت در ماشین كه مسیري.كردند سكوت دو هر بعد.فهمد نمي

 "هستم راه توي":داد پیام شانیا به.كجاست فهمید نمي ريتا و

 آب استخر و بزرگ"نسبتا حیاطي با وياليي اي خانه.شد باز آنها براي در و كرد توقف بلندي در جلوي ماشین

 نبی از را مسیر دوستش دنبال به او.بود گرفته را جا همه تند موزيك صداي و مست جوانهاي از بود پُر محوطه.گرم

 .كرد باز آنها

 حال در مبل روي را مادربزرگ و بازي حال در را جك او.رسید خانه به ريتا رفتن از بعد دقیقه چند درست هو مین

 زاده خواهر از بعد و چرخاند اطراف به ريتا دنبال به را وسرش گذاشت میز روي را شكالت بستة.ديد زدن چرت

 ...كجاست؟ ريتا:پرسید اش

 ...مهموني رفت -

 ....اي؟ مهموني چه....مهموني؟ -

 ...رفت شانیا با اون....مین دايي دونم نمي -

 شده گذاشته ازكي مهموني قرارِاين:پرسید دوباره.عصبي زدنهاي پلك به بود كرده هوشروع مین چشمهاي

 اينجا؟ اومد شانیا... بودند نكرده مورد اين در صحبتي هیچكدومشون بود اينجا شانیا كه ديشب...بود؟

 ....میاد خوشم فورد از خیلي من...مشكي فورد يه...فرستاد ماشین يه ولي... نه -

 !!!....فورد؟ -

 ....میشه ساعتي نیم"تقريبا....بره كه داد اجازه بهش مادربزرگ...گفت هم مادربزرگ به اون...آره -

 نتوانست و نشست میزش پشت هو مین.كرد تأيید را ها گفته همان هم بیچاره پیرزن و كرد بیدار را مادربزرگ او

 .كرد تلفن شانیا خانة به و كشید بیرون پالتو جیب از را تلفن گوشي.دارد نگه را خودش دلواپسي از

 ...هستم هو مین كانگ من....مینگ خانم ببخشید -

 ....چطوره؟ حالتون كانگ آقاي...اوه -

 ...تهالب اطمینان براي...كجاست؟ رفتند ها بچه كه اي مهموني آدرس بدونم كه گرفتم تماس فقط...ممنون...خوبم -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر ح.كتايون | عشق با شده موم و مهر رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

98 

 

 ....مهموني؟ برن كه قراره اونها...مهموني؟ -

 ....نرفتند؟ مهموني به اونها:پرسید و داد قورت را دهانش آب هو مین

 ...كنین؟ صحبت باهاش خواين مي...اينجاست خودش شانیا!...كانگ اقاي آه -

 ..."لطفا...البته -

 ....شده؟ چي!....كانگ؟ آقاي...الو:گرفت مادرش از را گوشي شانیا

 ....موشك؟ كنید؟قايم مي بازي چي باز داريد دوتا شما -

 ندچ داشتم ازش پیام يه من...نیست دسترس در گوشیش راستش....كنم تلفن شما به خواستم مي االن من...نه -

 ...نرسیده هنوز اون شدم منتظر هرچي من ولي..."هستم راه توي"..ايناهاش...پیش دقیقه

 ...نفرستادي؟ مشكي فورد يه ريتا براي تو:پرسید دوباره و شد جا جابه اش صندلي روي سختي به هو مین

 !....رفته؟ يادتون....آبیه بیتل يه من ماشین...نداريم مشكي فورد ما كانگ آقاي -

 ....مهموني يه به رفتن براي....داشته تو از پیغام يه اون از قبل و ريتا دنبال اومده مشكي فورد يه ولي....نه -

 از دانست نمي و بود ترسیده.بزند حرف درست توانست نمي.بود آمده بند زبانش!...كانگ آقاي...من خداي اوه -

 .كند شروع بايد كجا

 زا آرام مادربزرگ خاطر به اما.بكشد نعره محافظها سر بر بدهد اجازه خودش به كه بود عصباني آنقدر هو مین حاال

 وبیدهك صداي توانست مي.داد خبر رئیس به بعد و گرفت تماس مباشرش با و رفت بیرون كتابخانه سمت به سالن

 به "واقعا تا كرد مي دعا بايد.است تمام كارش باشند دزديده را او اگر.بشنود آنسو از را زمین روي تلفن شدن

 قطع از بعد شانیا كه كاري.بود نگرفته هم تماسي هنوز و داد نمي جواب را اش گوشي.باشد رفته مهماني همان

 .بود جانگ لي با تماس داد، انجام هو مین روي تلفن كردن

 .....لي الو -

 بیرون آنجا از. بشنود را شانیا مشوش و ناراحت صداي خوب توانست نمي.بود خانوادگي مهماني يك در جانگ لي

 .داد گوش او حرفهاي به ترس از هراسان چشمهاي با و ايستاد بالكن در و رفت

 ...مهموني اون به باشه رفته امیدوارم...دزديدنش يعني...شده گم ريتا....لي كن گوش -

 ...مهموني؟ كدوم...چیه منظورت -

 اونهم و دنبالش میره مشكي فورد يه بعد دقیقه چند و مهموني به بیاد كه داده پیام من طرف از بهش يكي...ببین -

 انداختیم رو كارت اون ما... باشه بوده قبل دقیقه 25 بايد میگه جك كه اينجوري...میره و میشه ماشین سوار
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 گريه به كرد شروع....برسون هو مین به اونو زود فقط...خدا خاطر به...كجاست؟ آدرس اون دوني مي تو...دور

 .افتاد هق هق به كه آنقدر.كردن

 نمی به.شد ماشین سوار و دويد پاركینگ سمت به بدهد خبر كسي به آنكه بدون او.پريد جانگ لي روي از رنگ

 ....باشه اونجا امیدوارم... نزديكترم ازاينطرف من...كنین رويادداشت آدرس كانگ آقاي:كرد تلفن هو

. كرد باز را كتابخانه در شتاب با.بود شده عصبي تشنجهاي دچار وجودش تمام و گرفته را پايش تا سر وحشت

 . رفت مي اتاقش سمت به آرام داشت مادربزرگ

 خوبه؟ حالت..پريده؟ رنگت چرا...هو مین..آه -

 مباشرش. شد رد كنارش از كند مكث اينكه بدون...برگردم بايد اومده پیش فوري كار يه...خوبم من....آه...بله -

 ...باش من تماس منتظر و بده گزارش پلیس به...كن جمع رو همه:گفت هو مین.منتظربود ماشین كنار

 ...قربان چشم -

 شدن كوبیده صداي توانست مي او.دادند سر وحشتناك اي خنده ديدند آنجا را او وقتي منگ و مست پسرهاي

 ديگري به و نوشت آن روي چیزي و آورد در جیبش از چكي دسته آنها از يكي.بشنود را هايشان دادن دست

 لخوشگ دخترهاي اين از...كنیم تفريح كمي بريم حاال....میارمش كه گفتم:گفت و رقصاند هوا روي را برگه او.داد

 ...میشه پیدا كم خیلي آدم عمر طول تو

 همان اين. بود شناخته را او "كامال چرخید،ديگر كمسو بلند چراغ سمت به تاريكي از وقتي.شناخت را او ريتا

 كاسه از را چشمهايش,كرد نمي جدا هم از را آنها جانگ لي اگر و خورده ريتا از مفصلي كتك يكبار كه بود پسري

 .بود آورده در

 ....خوردم گول من...احمقم يه من!..بزرگ خداي اوه

 سمت به جاده خروجي از تلفنش.برگردد بود آمده كه راهي همان از تا چرخید قضیه اين كشف از خونسرد خیلي

 در را او عوضي پسر 5. بود شده دير خیلي ديگر ولي.كند چكار بايد دانست نمي و شده خارج دهي آنتن از ويال

 ليو نبود ترسويي دختر او.هستند اش اي مدرسه ازهم بزرگتر بقیه كه دهد تشخیص توانست مي. گرفتند میان

 ....عوضي كنار برو راهم سر از: گفت خشم با. گرفت را سرتاپايش ترس... وضعیت آن در... اينجا

 حلقه. كشید عقب را خودش.خورد صورتش به نوشیدني گندِ بوي...تونم نمي"اصال...خوشگله تونم نمي اوه-

 هك بود زياد آنقدر موزيك صداي.كند فرار آنجا از توانست نمي ديگر جنبید مي دير اگر و شد مي تر تنگ داشت

 حسابي و درست حال آنجا در كس هیچ اينكه آن از بدتر و آمد نظرش به اي احمقانه كار"مطمئنا كشیدن فرياد

 و چرخید سمت آن به او و كشید كمرش روي دستي سر پشت از كسي.داد نمي اهمیتي آنها به هیچكس.نداشت

 همان تهالب و.سیلي تا داشت نوازش حكم برايش بیشتر ريتا كوچك و نرم دستهاي البته كه زد سیلي صورتش به
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 آهن زةم سرعت به.رفت گیج سرش كه كوبید ريتا صورت به چنان دستش پشت با پسر.بود كافي تحريكش براي

 ...كنار برين راهم سر از....عوضي آشغالهاي:گفت خشم با و كرد احساس دهانش در را

 آنها براي گربه و موش بازي يك اين.سوخت مي داشت چشمهايش.شد بلند هوا به نفرشان چند وحشتناك خندة

 مراقبت خودش از تا كرد مشت را دستهايش ناشیانه. بردند مي لذت اينكار از و آمد مي حساب به

 بود كرده اش احاطه كه ترسي پس در ريتا كنندة خیره زيبايي.شد مي تر وحشي لحظه هر چشمهايشان.كند

 وقتي.كرد مي بازي برايشان بايد...آزمايشگاهي سفید موش يك آنهم.بودند گرفته موش آنها.بود جذابتر برايشان

 رد درد.كرد زمین نقش را او و كوبید اش گونه به مشت با هیكلي درشت پسر.كند فرار دستشان زير از خواست

. دنیستن خودشان حال در بودند كرده مصرف كه موادي وجود با كند،آنها درك توانست مي "كامال.پیچید صورتش

 كمد چند جز به كه اتاقي.بردند باال طبقة به ويال پشت هاي پله راه از و كردند بلند زمین روي از هوشیار نیمه را او

 .كرد خزيدن به شروع زمین روي.نداشت وجود آن در ديگري چیز خواب تخت يك و بلند

 نمي حتي. كرد تصور چهارپا احمقي را خودش...كجاست؟ دانست نمي هیچكس كه بود شده اي تله گرفتار او

 پُر را گوشش آنها هاي خنده صداي درعوض و طلبیدن كمك و كشیدن جیغ به كرد شروع.بريزد اشك توانست

 وس هر به و كرد مي تقال و كشید فريادمي او و بودند آورده هجوم سمتش به.انداخت تُف آنها از يكي صورت به.كرد

 ارهپ را لباسش تا كرد سعي و كشید بیرون چاقويي جیبش از آنها از يكي.خورد هم مفصلي كتك.پراند مي لگد

 مي سختتر داشت كوچك موش اين با آنها كار.ساخت سپري خودش براي دست با بود كرده ضعف او.كند

 عقب را خود نفرشان دو.بود افتاده التماس به ديگر حاال.كرد بیشتر را وحشتش شان شده قرمز چشمهاي.شد

 .گفتند چیزي و كشیدند

 چرمي كیفي جیبش از ديگري....ولي.است آمده رحم به دلشان تصوركرد.كنند مي رهايش كرد فكر آن يك براي

 نا.بود امتم كارش. دريابد بیشتر را فاجعه عمق ريتا تا شد باعث تزريق آمادة سرنگهاي.كرد باز آنرا و كشید بیرون

 يم استفاده زورش آخرين از داشت هنوز او.گرفتند محكم را پايش و دست.فرستاد مي لعنت و تُف خودش به امید

 .كرد

 آن سوزش.رفت فرو ساعدش در كه كرد تماشا را سُرنگ سوزن هراسان....رگ يافتن براي انگشت نوك هاي ضربه

 و چرخید هم چشمهايش رگهايش درون به رنگ كهربايي محتواي شدن خالي با.بود هیچ صورتش درد مقابل در

 كم.شده سنگیني هايش لگد كرد مي شدواحساس مخمور تنش.خزيدن به كرد شروع پوستش زير كرم مثل چیزي

 .خورد مي گوشش به دور از شیپوري مثل آنها هاي خنده صداي. شدند آويزان وپلكهايش شُل دستهايش كم

== 

 مین. رفت مي تلفني منشي روي خودكار صورت به هم بار هر و بود گرفته را او شمارة بار هزار از بیش جانگ لي

 ار ريتا.رفت داخل به و رسید زودتر لي.بود فراري پلیس دست از گويا كه راند مي را ماشین سرعتي چنان با هو
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 او.بود كرده اشتباه كه البته وخوب گشت او دنبال نور رقص چراغهاي شدن خاموش و روشن بین.زد مي صدا

 .شد مواجه هو مین محوطه،با به برگشت وقتي.نبود جمعیت اين بین"مسلما

 ...نیست خونه توي....نیست اينجا -

 ....گردم مي رو ويال پشت من....لي -

 بزند حدس توانست مي راحتي به هو مین كه دخترهايي.بودند شده ولو آبگرم استخر كنار شده نئشه جمعیت

 توانست نمي حتي پسرك.گرفت را ريتا سراغ و كشید را پسري يقة عصبانیت با او. دارند سال 81 از كمتر سني

 متوجه جانگ لي كه.بودند گشته را جا همه.كرد رهايش هوا و زمین بین. گفت مي چه هو مین كه بشنود درست

 هو مین به.شد مي ديده نفر چند درشت هیكل حرير پردة پشت از.شد باال آن اتاقك روشن چراغ و ها پله راه

 .دويدند ها پله سمت به هم با و زد اشاره

== 

 كه جانگ لي بلند لگد و بود در شدن كوبیده,ببیند توانست چشمهايش كامل شدن بسته از قبل تا كه چیزي تنها

. شد راحت خیالش.آمد مي او سمت به داشت كه بود هو مین سرش پشت و خورد اراذل آن از يكي شكم به

 .....بست را چشمهايش

 به.كند كنترل را خودش توانست نمي كه بود انگیز رقت آنقدر او خون پر و زخمي صورت و سر و پاره لباسهاي

 شده خشك خون باريك رگة و سوزن جاي متوجه لحظه همان و بپیچد او بدور تا درآورد تن از را اش پالتو سرعت

 سرعت به بايست مي آنها.رسید سر پلیس دقايقي از بعد.فشرد و گرفت آغوشش در را سرش.شد ساعدش روي

 ...شده تزريق او به موادي میزان چه دانست نمي او.رساندند مي بیمارستان به را ريتا

 تماشاي. دارد نگه آغوشش در را ريتا هو مین تا داد اجازه و نشست فرمان پشت لي.نرود دست از كرد مي دعا بايد

 آن به مدام و بود داشته نگه اش سینه در را دخترعمويش سر هو مین.آورد مي چشمهايش به اشك آندو وضع

 از بیش اش سینه درون درد.داد مي تاب عقب و جلو به را بدنش و ريخت مي اشك ناراحتي فرط از و زد مي بوسه

 .كند درك آنرا بتواند كسي كه بود آن

 

 

 آن به ظهلح آن تا.گذاشتند او ديدگان جلوي بار اَسَف وضعي با را ريتا..بود منتظرشان قراري بي با يانگ تائه دكتر

 براش بدتري اتفاق كه شكر خدارو:گفت و برگشت دوستانش نزد به بعد كمي.بود نشده بحران دچار اندازه

 ....نیفتاده

 ...بوديم؟ مي بدتري اتفاق چه منتظر بايد ديگه:پريد او به عصبانیت با هو مین
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 اي فايده چه... ما براي و...االن تو عصبانیت:گفت و ايستاد سرش باالي يانگ تائه و نشاند صندلي روي را او جین

 !!!....بودي؟ كجا تو....داره؟

 اونو...سونا با: گفت آرام.راگرفت چشمانش جلوي اشك از اي پرده و زد زُل اش قديمي دوست صورت به هو مین

 !...لعنت!...من به لعنت....خونه رسوندم

 ايج.بود او به تزريق حال در ساعت نیم هر پاكسازي داروهاي.نگفت چیزي كسي ولي برگشت او سمت به صورتها

 را چشمهايش كه بود گذشته شب نیمه از بعد 8 از ساعت.شد پانسمان و شسته صورتش روي از خون رد و زخمها

 هباالخر....هي:گفت و كشید صورتش كبودي به دستي هو مین.كرد باز چپش گونة زير در شديد دردي احساس با

 ....شدي؟ بیدار

 او.ديد كنارش را دكتر و چرخاند را سرش.گرفت را نبضش كسي.كرد صدا را او اسم اي خفه و مانند جیغ صداي با

 هب كه را او انگشت نگاهش با ريتا تا خواست و كرد معاينه را چشمهايش مردمك رفلكسهاي كوچكي قوة چراغ با

 زد لبخندي يانگ تائه و داد دستش به را آزمايشها جواب, شب پرستارِ.كند دنبال, چرخید مي اطراف

 نگرانت هم مرزها اونطرف تا االن چون...نمیري مواد سمت ديگه كه بدي قول بايد...مرتبه چي همه...خوبه:وگفت

 ...باشي شده معتاد مبادا كه هستند

 ات گونه چون بخندي نبايد هم مدتي يه تا:داد ادامه يانگ تائه.نالید اش شديدگونه درد از ولي خنديد ريتا

 جاي و پاكه"كامال تو دخترعموي,من دوست نباش نگران:گفت و كرد هو مین روبه بعد.ديده آسیب "شديدا

 ....نیست نگراني

 ...ممنوم:گفت است خودش مال بگويد توانست نمي كه صدايي با ريتا

.... رسوندي؟ آسیب هم ات صوتي تارهاي به كه كشیدي جیغ اونقدر پس:گفت و كرد هم در را اخمهايش دكتر

 ....سخته برات خیلي يكي اين كه دونم مي البته... بزني حرف نبايد هم مدتي يه تا خانم دختر

 گجان لي دادكه توضیح برايش او.زد دردناك لبخندي برويش و بود داشته نگه دستش در را انگشتانش هو مین

 بود ممكن اتفاقي چه بودند رسیده دير كمي اگر داند مي خدا و كرده كمكش نجاتش براي و داده او به را آدرس

 .بیفتد برايش

== 

 به هك بود آن از تر عصباني او.بود شده خبر با ماجرا تمام از مادربزرگ آن از قبل و برگشت خانه به ريتا صبح فردا

 هآماد را خودش تنبیهي جور هر براي او و كنند تنبیهش داشتند حق آنها.بگیرند را جلويش تا بدهد اجازه كسي

 را دوستانش از هیچكدام نداشت حق هم مدت اين برود،در مدرسه به هفته دو مدت به نداشت حق او. بود كرده

 مي بايد خودش اتاق در تنها را غذايش. برود جك اتاق به حتي يا و بیرون بازي براي نداشت حق.كند مالقات

 مي بهبودش به بیشتر البته كه بود گرفته نظر در برايش مادربزرگ كه بودند تنبیهاتش از جزئي اينها.خورد
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 بولق را تنبیهاتش تمام و شده اشتباهي كار مرتكب كه داشت قبول خودش و بود برايش تلخي تجربة.انديشید

 .كرد

 و شوند اخراج آنجا از تا بود كرده كاري كانگ رئیس.بودند او مدرسة در نفرشان پسر،سه 5 آن از شد متوجه بعدها

 به خواهي عذر براي بار چندين آنها والدين.بدهند تحصیل ادامه كشور اول درجه مدرسة هیچ در نتوانند سال 0 تا

 قاضي و شدند دستگیر پلیس توسط ديگر نفر 0.نشد داده آنها به ورود اجازة هم بار هر و بودند آمده كانگ منزل

 هر جكي بود شده اتخاذ ريتا براي كه محدوديتهايي از جدا. كرد صادر بازداشت حكم برايشان ماه چند مدت به

 در را اخبار آخرين و شد مي اتاقش اند،وارد خوابیده و رفته اتاقهايشان به همه دانست مي آنكه از بعد شب

 آنها.زندب حرف دوستانش با بتواند تا برد برايش و كرد مخفي پلیورش زير را تلفنش يكشب. گذاشت مي اختیارش

 ...باشه مراقبت مدام بايد يكنفر كه هستي دخترهايي آن از تو:گفت او به جانگ لي.بودند نگرانش

 ....بیفته برام اتفاقي چنین كه كردم نمي رو فكرش"اصال من -

 ....بودي نكرده فكر قبلش"اصال تو چون... درسته -

 حق گردي گفت و زد تشر او به شانیا.بگويد چیزي توانست نمي و داشت قبول.آمد بدمزه و تلخ دهانش به لي طعنة

 ايكاش كرد مي فكر ريتا و ريخت مي اشك تلفن پشت از او.بدهد انجام او با هماهنگي بدون حركتي هیچ ندارد

 .بريزد بیرون را دردش او مثل توانست مي

 خواند اتاقش به را او, بود كرده كنترل را خودش خیلي موقع آن تا كه هو مین محدوديتها شروع از روز چند از بعد

 انپاي تا را او شد خواهد مجبور شوند تكرار قضايا اين ديگر يكبار اگر داد اخطار و زد حرف او با تحكم با حسابي و

 .شد خواهند سلب تفريحاتش تمام و كند زنداني خانه در سال 6

 حسابي رئیس كه دانست مي او.شد نخواهد تكرار ديگر داد قول و كرد تكرار بار چند را اش خواهي عذر ريتا

 طول در كه بود گفته او به مادربزرگش.گذراند مي را سختي روزهاي او و داده قرار مؤاخذه مورد را پسرعمويش

 عقل از دور و زشت كارهاي فقط آن مسبب و است نديده شده مُچاله اينطور را عزيزش نوة هیچوقت عمرش

 .اوست

 و شدند مي دردناك و منقبض عضالتش.پريد مي خواب از خودش فريادهاي با و شد مي كابوسهايي دچار شبها او

 ويزيتهاي در وقتي ريتا.بود داده هشدار زمینه اين در "قبال روانشناسش دكتر.بدهد حركت را آنها توانست نمي

 اريسیگ. لمید مبل روي و شد دوستش اتاق وارد عصباني او,كرد تعريف هم يانگ تائه دكتر براي را آنها اش روزانه

 فراري اينجا از اونو كه میشم مجبور خودم اينبار...بديد ادامه خونگي بازداشت اين به اگه:گفت و كرد روشن

 كنین تمومش...كشیده رنج و پشیمونه كارش از كافي اندازة به اون... كردين؟ فكر چي خودتون با شماها....بدم

 ...زنم مي حرف رئیس با و میرم خودم وگرنه
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 تنبیه داره اصرار كه مادربزرگه اين!....من دوست ندارم حرفي من:گفت و رفتن راه به كرد شروع اتاق در هو مین

 اينكارا مخالف خودم من... ببره بین از رو دختر اون سركشي خواد مي اينكار با اون...باشه داشته ادامه ريتا

 ...شب هر...شن مي تكرار شب هر اونها....شنوم؟ نمي شو شبانه فريادهاي كني مي فكر... هستم

 هاشما...من خداي اوه!.....نگفتي؟ چیزي من به دونستي مي رو قضیه اين اينكه با!...نامردي خیلي تو!...رفیق هي -

 ....هستین؟ كي ديگه

== 

 ينفهم به را خودش توانست نمي بود،ديگر خودش با كلنجار حال در بلند ساختمان بزرگ سرسراي در كه كسي

 كمح بیشتر يانگ تائه دكتر حرفهاي كه بود هايش نوه رنج شاهد گذشته روز ده اين در كافي اندازة به او. بزند

 .برداشت را تلفن او،گوشي رفتن از بعد و داد تكان را سرش.داشت را اش كهنه زخمهاي به نمك پاشیدن

 ....ان؟قرب بگم بايد چي مادربزرگ به و:بپرسد توانست فقط بعد و كرد مكث.شنید را رئیس دردناك صداي هو مین

 ....میشه اجرا "حتما بله:گفت خوشحالي با بعد كمي

 82فصل

 و تاري آزاديهاي برگرداندن براي مادربزرگ و رئیس بین قدرت جنگ از بعد.بود گذشته لعنتي حادثة آن از ماه يك

 ینب طوالني هاي بحث صداي ريتا. باشد داشته آرامش توانست نمي هم هنوز هو مادربزرگ،مین شدن مغلوب البته

 مي فكر او به پس. بگذارند آزادش تا داده دستور رئیس كه فهمید مي خوب و شنیده را هو مین و مادربزرگ

 جنگ در عزيزش مادربزرگ با شود اجرا رئیس حكم بايد كه اينمورد در هو مین كه شنید مي آنروزها در!...كرده

 .بست مي را در و گشت برمي اتاقش به شرمنده. ديد مي آنها گرفتاريهاي تمام مسبب را خودش او.است

. شود حاضر رفتن مدرسه براي كه داد دستور او به در آستانة در هو مین و شد باز شتاب با در بعد كمي ولي

 كه كرد مي نگاه را مادربزرگش چشمي زير.گرفت نمي خواب در پاهايش عضالت ديگر و بود شده خوب صورتش

 طول هم ديگر هفتة يك قضايا اين.شد مي خارج خانه از هو مین سر پشت و كند آشتي او با نداشت خیال هنوز

 .برگشت عادي روال به اوضاع باالخره تا كشید

 آرام براي شد مي مجبور و خورد مي هو مین گوش به ريتا نالة شب،صداي هاي نیمه وقتها بعضي همچنان ولي

 هیچ هردو و گذشت مي بوده اشتباهي بود كرده اقرار كه اي بوسه آن از ماه دو به نزديك. برود كنارش او كردن

 .بكشد ماله آن روي زمان خواستند مي گويا. نزدند حرفي آنمورد در ديگر و نكردند بازگشايي آنرا وقت

 هو مین. زدن قدم به كرد شروع تاريك نیمه خانة سكوت در و خزيد بیرون تختش روي از كرده عرق او شب يك

 .بخوابد بتواند دوباره او تا نشست كاناپه روي كنارش و برگرداند اتاقش به را او
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 وبخ شبها هم تو... میاي؟ كنار هات خستگي و گرفتاريها تمام با چطور...كني؟ مي اينكارو چطور:پرسید او از ريتا

 يكن مي سعي و میشي بیدار زود صبح همیشه ولي... روشنه شب نیمه از بعد خیلي تا اتاقت چراغ و خوابي نمي

 ...بدي؟ نشون سرحال خودتو

 وضع اين با بودم ساله ده بچة پسر يه وقتیكه از درست....ست ساله 02 عادت يه اين گفت و زد پوزخندي هو مین

 ...كردم عادت

 ...چطوري؟ -

 ....بخوابم نتونستم خوب موقع همون از هم من بريزي اشك نتونستي ديگه كه تو مثل درست -

 ....دادي؟ دست از مادرتو وقتیكه از منظورت -

 مي دوشش به رو بودن مادر اسم داشت سختي به فقط من مادر....توئه منظور كه احساسي اون به نه -

 زيبايي به اونو هم باز بوده مريض كه هم وقتي حتي بینم مي...زيباتره خیلي مادرت از تو هاي خاطره...كشید

 به كه كسي...بود منگ همیشه افراطیه الكلیه يه دارم ذهنم توي مادرم از من كه چیزي اون....كني مي تعريف

 رمپد با همیشگي دعواهاي....هیستیريكش رفتارهاي... كرد مي فراموش ويسكي لیوان يك براي هاشو بچه راحتي

 ... پدرم نامشرع روابط...و ناسزا و فحش... خورد و زد...هاشون درگیري و

 !...نه؟ مگه درسته...كشت خودشو...مادرت...اون كه بودم شنیده مادرم از -

 چوبي معبد يه از كه نقاشي تا كنه باز مادرشو اتاق در ساله 1 بچة پسر يه وقتي بزني حدس توني مي...آره -

 پسربچه اون!....داشته؟ حسي چه بشه مواجه سقف از مادرش بودن معلق صحنة با و بده نشون بهش رو كشیده

 پايین اونو وقتي..... ها!...همیشگي بازيهاي خُل... میكنه بازي تاب داره مادرش شايد كه كرد فكر هم باز اونموقع

 پاكش دستمال با داشتم سعي و شده كثیف صورتش چقدر كردم مي فكر من و....بود كبود آوردند،صورتش

 و زمین بین همه...پرسیدم من....مرده مامان گفت من به اون....برد بیرون اتاق از و گرفت منو دست ري شین....كنم

... بخوابم خوب تونستم نمي من مدتها تا!....كُشته خودشو مادرمون دادكه توضیح برام او و میرند مي معلق آسمون

 خونمون وارد مادرت وقتي...شدم مي مخفي كمد توي ترس از و ديدم مي رو سقف از مادرم خوردن تاب مدام

 نمي من كه بود محبت با اونقدر اون...فرستاده برامون فرشته يه خودم مادر جاي به خدا كردم مي فكر...شد

 هديه يه اون....ببره خوابم تا نشست مي كنارم اونقدر و خوند مي داستان برامون شبها....بشم جدا ازش تونستم

 ...بود دردناك من براي خیلي خیلي اين و دادم دست از هم رو مادرت من پدرت جريان از بعد ولي...بود من براي

 هب شروع كه ريزي باران و رفت پنجره كنار به.ماند آنجا ديگر كمي و زد لبخندي هو مین.بود برده خوابش ريتا

 ... میرسه كم كم داره هم بهار:گفت آرام و كرد تماشا را بود كرده باريدن

 كه را آنچه هر ريتا تا خواست مي او.بود نشده كم هنوز ماه يك گذشت از بعد مادربزرگ تمهیدات شدت از

 پدري زبان.داد نمي گوش او به كسي ولي كرد مي اعتراض ريتا.كند گوش چرا و چون بي گويد مي پسرعمويش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر ح.كتايون | عشق با شده موم و مهر رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

116 

 

 خريدهاي تمامي در بود شده موظف او.بگیرد هم را اش رانندگي لیسانس توانست او و رفت مي پیش خوب داشت

 نخواهد هرگز اوضاع اين با كه كشید مي فرياد ريتا.كند نظارت و مشاركت هم منزل نیاز مورد لوازم و خانه

 مي مكك او به همیشه كه بودند دوستاني تنها آلبرتو رفتن از بعد جانگ لي و شانیا.بشود دانشگاه وارد توانست

 و داشت دوست را جانگ لي او.بود شده قائل استثناء بزرگ خانة به آنها شد و آمد خصوص در مادربزرگ و كردند

 .چیست مهربان مادربزرگ اين خواب رگ دانست مي خوب هم لي

 كمي او.كند فراموش را سرما سخت روزهاي آن كه رفت مي ريتا زيبا بهاري شروع و التحصیلي فارغ جشن از بعد

 .شد دانشگاه وارد شانیا و جانگ لي از ديرتر

 يباز هاي شكوفه از پر كه درختهايي و بودند آمده در فسفري رنگ به كه برگهايي با را زيبا باغ توانست مي حاال

 ازيب باشكوهي طرز به آنجا.كرد مي بهتر و بهتر روز هر را اش روحیه هوا اين در كشیدن نفس.ببیند بودند شده

 سوزني كاجهاي. نكند خستگي احساس هرگز و كند بازي محوطه در دوستانش با روز هر توانست مي او و بود شده

 هواي و كشید مي دراز چمنها روي,آمد مي بند باران اينكه محض به.كردند مي پخش هوا در را مخصوصشان عطر

 براي را آسمان در سفید ابرهاي بازي بلوط درختان برگهاي و شاخ الي البه از.فرستاد مي هايش ريه به را معطر

 .داد مي گوش مهاجر هاي پرنده بازگشت صداي به و بست مي را چشمهايش بعد.كرد مي تماشا طوالني مدتهاي

 كه بود خوشحال و انداخت مي راه هفته آخر نیكهاي پیك ها بچه براي مادربزرگ.رفت مي شدن شرجي به رو هوا

 اين وارد زمانیكه از ماه 6 اتمام از بعد و آمد مي شمار به دوباره شروع فصل او براي بهار.دارند لب به لبخند ها بچه

 ها بچه به خواست مي هو مین.شود تنگ چیزها اين همة براي دلش روزي شايد كرد مي حس بود شده خاك

 معبد به را همه او.باشد كنارشان تا زد مي گريز كارش محل از ديگري زمان هر از بیشتر حاال.بگذرد خوش

 كاهنهاي. گذراند مي نظر زير را جا همه كنجكاو چشمهايي با و بود سرشار ذوق از ريتا.جنگل دل در زيبا جايي.برد

 ريتا سر روي را دستش آنها از يكي.خواندند مي دعا مردم بدست،براي عود, تراشیده سرهايي با پوش نارنجي

 دوباره و گذاشت او پیشاني روي بعد و گرفت خورشید سمت به را انگشتش كرد زمزمه چیزهايي و گذاشت

 .آورد لبهايش به زيبا لبخندي و انداخت آقاجون ياد به را او پیر مرد آن دستهاي.خواند چیزهايي

== 

 را كارهايشان خودشان بايست مي اهالي روز دو آن در و رفتند مي مرخصي به خدمه دوبار ماهي بزرگ خانة در

 معمول طبق.ريخت مي عرق مدام ريتا كه آنقدر.گرم و شرجي شدت به هم هوا و بود بهار اواخر.دادند مي انجام

 و رفت خودش اتاق به جكي ناهار از بعد.بود بیرون دوستانش با هم مادربزرگ و رفته كارخانه سركشي به هو مین

 فحةص به هنوز...دوما الكساندر"طوفان غرش":گفت خودش بلندبه صداي با.لمید مبل روي و برداشت كتابي ريتا

 خانة حاال.داد مي آرامش او به خانه اطراف سكوت.برود بیرون خواهد مي دلش كرد احساس كه بود نرسیده سوم

 يم زيبايي سمفوني فواره از آب ريزش. آمد مي چشم توي بیشتر آن سفیدي و رسید مي بزرگتر نظرش به بزرگ
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 زير,ها پله راه روي آنجا درست,رسید خانه ورودي در سر به وقتي.كشید طول يكساعت از بیش زدنش قدم.نواخت

 .بود نشسته داري لبه حصیري كاله و باغباني لباسهاي با پیرمردي,ورودي مجلل طاقديس

 رونبی را لبهايش!... باغبانها بین نه و خدمه بین نه.بود نديده خانه كارگران بین در را مرد اين حال به تا هرگز او

 عمیقي خطوط اش پیشاني روي كه ديد مهربان مردي را او برسد اش قدمي چند به تا.كرد تمركز و داد

 و رفته آب هايش گونه.رسید مي نظر به تیره خاكستري كه چشمهايي و رفته فرو تو به دهانش هاي گوشه.داشت

 كه را اش كرده عرق صورت توانست مي ريتا.رنگ آبي سرهمي لباس يك.داشت تن به باغباني لباس. بود قد كوتاه

 شد نزديكش. بود اندام ريز.شود بلند جا از كرد سعي افتاد او به چشمش وقتي. ببیند زد مي برق خورشید نور زير

 حبتص من با شمرده و آروم خیلي بايد متأسفم:گفت و نشد متوجه ريتا.گفت اي كره به چیزي پیرمرد. داد سالم و

 ....نیستم وارد خوب خیلي هنوز من. كنید

 ...بلدم انگلیسي من:گفت پیرمرد

 ...بودم نديده شمارو"قبال من...هستید؟ كي...شما!....عالي چه -

 من...اينجا میام بهار فصل گلكاريهاي و خاص خیلي كارهاي براي...نیستم اينجا همیشه...را چائه...باغبانم من -

 ...شناختم مي رو پدرتون و مادر

 راستش...دارم دوست باغبوني هم من:داد ادامه و زد لبخند او صورت به و داشت باالنگه را سرش ريتا....آها -

 بیايد...گرمه خیلي هوا...بیارم واستون نوشیدني يه چطوره... هستیم تنها جكي و من...نیست خونه كسي امروز

 ...تو

 ...كثیف و خاكي لباسهاي اين با...ممنون...نه -

 ...اينجا میارم نوشیدنیو من...نداريد دوست خودتون اگر ولي...نیست مهم"اصال -

 رمن جوگندمي موهاي. بود گذاشته زمین روي را كالهش او برگشت وقتي و كرد درست لیموناد مهمانش براي ريتا

 يخ زا پر لیوان.شد مي ديده صورتش روي تُنُكي ريش ته و باريك لبهايش. داشت آقاجون مثل درست پشتي كم و

 ....كنید؟ مي گلكاري كجا االن:پرسید ريتا.كشید باال الجرعه را

 و گرداند چپ سمت به خانه پشت عالمت به را سرش....میگم رو مادرتون...كرد مي گلكاري"قبال خانوم جايیكه -

 ...كنم اش زنده دوباره تا خواستند ازم...گُلفه زمین از بعد كه اي باغچه...پشت اون...اونطرف: گفت

 بعد و... كنه غافلگیرش خواسته مي هو مین شايد:كرد فكر خودش كردوبا اونگاه به متعجب....عالي چه...آهان -

 داشته دوست كنم مي فكر....ولي..ندادم انجام اينكارو حال به تا راستش...دارم دوست باغبوني هم من:پرسید

 ...باشم
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 تر تاطمح كمي بايست مي او كذايي آنشب ماجراي از بعد.كنند باغباني هم با دادتا پیشنهاد او به زيركانه پیرمرد

 نقشه خودش خانة در بخواهد كه رسید مي آن از تر داشتني دوست و مهربانتر پیرمرد اين نگاهش از ولي.بود مي

 :گفت و پرسید او از را اش خالي ساعتهاي پیرمرد.كرد موافقت پس.باشد داشته او براي اي

. خنديد ريتا... مونم مي منتظر باغچه همون توي من....چیه؟ نظرت...ساعت همین چهارشنبه هر....عالیه...آها -

 اون"احیانا:گفت لبخند با ريتا...انداختید كسي ياد به منو:گفت بعد و ماند خیره صورتش به پیرمرد ثانیه چند براي

 ...بینن مي شبیه بیشتر اون به منو همه اينجا!....جین؟ لي كانگ آقاي....نبوده؟ پدرش آدم

 من:داد ادامه و كرد نگاه ساعتش به سرعت به بعد.... لبخندتون اين و هستید شبیه بهش خیلي شما...چرا....چرا -

 شهمی باعث چون... ببینند زدن حرف حال در من مثل پیر باغبون يه با شمارو نیست خوب هیچ ضمن در..برم بايد

 ...بريد سؤال زير شما وهم بدم دست از رو كارم من هم

 .است شده زده هیجان چقدر كرد احساس خداحافظي از بعد كردو تأيید ريتا

 پر را اش نوه اوقات تمام تا كرد مي را تالشش تمام او.بود مادربزرگ هاي برنامه ديگر از سواركاري به ريتا بردن

 شانه.ندارد خودش براي آزادي وقت هیچ ديگر كه كرد مي اعتراض و پیچید مي خانه در فريادهايش صداي.كند

 مي باعث رسیدند مي حضور به چیز يك بابت روز هر كه معلمهايي دست از فرار و خانه كارهاي زير از كردن خالي

 .شوند خشمگین دستش از آنها تا شد

 عینكش مادربزرگ ولي كشت راخواهد خودش حد از بیش فشار صورت در كه بود كرده تهديد بلند يكبار او

... بده انجام خوب... بدي انجام اينكارو داري دوست اگر:دادوگفت ادامه مطالعه به,گذاشت چشمهايش راروي

 ...اينجا كشوني مي جنازه تشییع براي سختي با رو پیرت پدربزرگ و مادربزرگ اينجوري

 وا كاركردن به نیازي كه داد پاسخ هم پسرعمويش.كند فكر شركت در كردنش كار مورد در خواست هو مین از ريتا

 تجويز برايش مادربزرگ كه است آموزشهايي از رفتن طفره خاطر به پیشنهاد اين داند مي خوب و نیست

 با اينمورد در"حتما كه كرد اصرار ريتا. كند كار كه نیست مجبور او و شود مي پُر ماه هر او مالي حساب.كرده

 .گذاشت خواهد میان در بزرگش پدر با را موضوع اين كه بود گفته هم او و بزند حرف رئیس

 روزهاي كه بود باغباني پیرمرد با بودن.باشد خودش كمي تا شد مي باعث درگیريها اين تمام از بغیر آنچه

 جان به را ها خوردشدن اعصاب اين تمام بود حاضر او.شد مي پیدايش آباد ناكجا از جادوگر يك مثل چهارشنبه

 جرأت به.باشد خودش ساعت دو آن در خواست مي او.ببرد بويي ارتباطش و باغبان وجودآن از كسي مبادا تا بخرد

 و پسرعمو با سختي روزهاي كه بود كرده اقرار او.دارد دوست را ساعتها اين كه كرد مي اعتراف پیرمرد براي

 هكرد مخفي شمشادها پشت را كارش لباسهاي. عزيزند برايش نهايت بي آندو كه چند هر گذراند مي مادربزرگش

 وا منتظر باغچه در زودتر باد سرعت به بعد.برود اش دوستانه قرار به ناهار از بعد مادربزرگ تا شد مي منتظر و

 .میماند
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 را دلش درد گاهي از هر اينكه از كار حین در او و كرد مي اضافه اش باغچه به گل جديد پیازهاي پیرمرد هفته هر

 هب روانشناسش با زدن حرف از بهتر مرتبه صد برايش احساس اين.كرد مي سبكي احساس گفت مي غريبه يك به

 هر.انداخت مي آقاجون ياد به را او پیرمرد آن كه باشد دلیل اين به شايد كرد مي فكر خودش و رسید مي نظر

 چشمهاي در چیزي.زد مي گپ و نشست مي او با كار بین و كرد مي آماده میوه و چاي فالسك قبل از هفته

 يكبار فقط.پرسید نمي اش زيادازخانواده ريتا.آورد مي وجد به را او كه داشت وجود مرد آن رنگ خاكستري

 .است اش نوه همسن ريتا كه بود گفته خودش

 تو پول از.نكرد فراموش را هايش دانه شدن سبز لذت هیچوقت و باشد صبور چطور كه گرفت مي ياد دراينكار او

 چانگ مباشر دست به خريدهايش گزارش بار اولین براي وقتي.خريد مي لباس پیرمرد براي هفته هر اش جیبي

 ايران به را آنها خواهد مي شايد كه بود كرده فكر خودش با و كرد آنها نوع و سايز به نگاهي متعجب.رسید

 .شد كنجكاو بیشتر نرسید دستش به خارجه پست بر مبني گزارشي وقتي ولي.بفرستد

 بیچاره پسر و شود مي تمام ضررش به بدهد انجام كاري مخفیانه اگر كه داد قرار مؤاخذه مورد را پستچي پسر

 آن بعداز هفتة و بعد هفتة. نكرده دريافت ايران به كردن پست براي جوان خانم از چیزي هرگز خوردكه مي قسم

 .بدهد گزارش اربابزداده به را جريان تا شد باعث, ولباس ازكفش مواردمشابه هم باز هم

 يكهروز در و انداخت نگاهي دوستانش سايز از نامتعارف باسايزي مردانه خريدهاي از بااليي بلند لیست به هو مین

 يا دارد مي نگه مردانه وسايل اتاقش در ريتا آيا كه پرسید خدمتكار از,است دانشكده او دانست مي

 عالقة خانم دوشیزه ممكنه: داد پاسخ و ماند خیره او به اي لحظه چند حرف اين از متعجب بیچاره خدمتكار!..خیر؟

 لباسهاي هرگز و....كنه نمي استفاده مردانه عطر از هرگز ولي....باشه داشته چرم و جین لباسهاي به شديدي

 ....نديده اتاقش در سايز اين با مردانه

== 

 يم باعث شرجي هواي و كننده كالفه گرماي تابستان رسیدن با و بود اتمام حال در مكرر بارشهاي با بهار فصل

 نشانبی سختي جنگ و كردند مي پر را شان آبي تفنگهاي حاال.كنند بازي خانه از بیرون در بیشتر جك با تا شد

 ائهت دكتر.بودند شده جمع اين ثابت عضو هو جین و جانگ لي همینطور و دوقلويش برادرهاي و شانیا.گرفت درمي

 مي تماشا را آنها و زد مي حرف هو مین با و نشست مي آفتابي صندلي روي اش رفته و شسته تیپ آن با يانگ

 .كرد

 سني فاصلة از جدا دو اين كه كرد مي فكر او.داد هُل هو جین سمت به را عزيزش شانیاي او بازيها همین خالل در

 همیشه كه ريتا برعكس درست. منطقي بسیار و بودند آرام و مهربان دو هر.آيند مي هم به خوب خیلي ساله ده

 تجربه افزايش باعث آدمي چنین با ارتباط نظرش از.آمد نمي بدش ارتباط اين از شانیا.كرد مي عمل احساسي

 .شد مي هايش

 .نكردم فكر جدي ارتباط يك به هنوز و سالمه 33 االن من:گفت ريتا به آندو ارتباط فهمیدن از بعد يانگ تائه دكتر
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 دنیا زن ترين خوشبخت تو همسر بندم مي شرط...تائه هستي خوبي خیلي پسر تو:گفت و خنديد او به ريتا

 ...داره تأثیر داشتنشون دوست روي زياد خیلي ازدواج از قبل آدمها آشنايي من نظر به...باشه

 ....گیرند مي تصمیم كه هستند ها خانواده اين ما فرهنگ توي:داد جواب تائه

 !...سنتیه خیلي -

 ...بشم كار به دست خودم بِدَن،چه انجام اينكارو والدينم چه...نداره فرقي من براي ولي درسته -

 مي ردلگی او رفتن از بار هر ريتا و بود شده قبل از بیشتر خیلي هم هو مین خارجي مسافرتهاي تابستان شروع با

 .شد

 !...هكن نهي و امر بهت تا نیست كسي ديگه چون...باشي خوشحال بايد بیشتر من نبودن از كردم مي فكر!...هي -

 .خنديد مي و كرد مي درازي زبان...بیارم در رو حرصت تا نیستي تو چون ناراحتم -

 و او به چقدر.شود مي متفاوت چقدردارد فهمید ومي رفت مي فرو سنگین سكوتي در خانه رفتنش از بعد ولي

 هو مین رفتن با بود شده متوجه مادربزرگ كه بود اينجا تر جالب.دارد دوست را آنها و شده وابسته مادربزرگش

 به كه بود حواسش.داد مي قرار نظر مد را ساعت و كرد مي دقت آمدهايش و رفت در. شود مي مقیدتر ريتا رفتار

 و شانیا مهربانش دوست دو خوشبختانه.بدهد جواب چطور شدند مي راهش سد وقت بي و وقت كه خبرنگارهايي

 شب از مدتي تا آنها.بود راحت بابت هر از خیالش آندو وجود با مادربزرگ و بودند كنارش همیشه جانگ لي

 .زدند مي حرف و كردند مي بازي نشستند،كارت مي گذشته

 به گمادربزر تا ماند مي منتظر ريتا و آمد مي باغچه به دوبار يكبار اي هفته جاي به باغبان پیرمرد هو مین نبود در

 .دويد مي اش باغچه سمت به خانه از سرعت به بعد و برود ناهارش از بعد چرت

 من هب تونین مي…شناختین مي رو پدرم و مادر و بوديد اينجا بیشتر"قبال كه شما:پرسید پیرمرد از ريتا يكبار

 ...بودند؟ چطور هم با اونها بگید

 .بودند خوب خیلي هم با اونها...دخترم...خوب خیلي:كشیدوگفت اش كرده عرق پیشاني به دستي او

 ....بود؟ چطور مادرم با اون...پدربزرگمه منظورم!...رئیس؟ و -

 رابطة كنم نمي فكر ايشون مورد در...راستش:داد جواب بعد و ماند خیره دور افقي به و نشست زمین روي پیرمرد

 ....نكرد رفتار خوب زن اون با پدربزرگت ولي بزنم حرفو اين خوام نمي... بود خوبي

 فهمیدم مدت اين تو چیزيو يه ولي كنم درك رو قضیه اين تونم نمي و بوده چي اينكارش دلیل دونم نمي -

 ...داره وجود زيادي رازهاي خونه اين تو... باشه خودمون بین...كه

 ...پرسیدي؟ كسي از رازها اون مورد در چیزي بحال تا!...عجب:گفت و نگريست را او متعجب نگاهي با پیرمرد
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 اينو رفت يادم: گفت كردوناگهان مشغول كار به را بعدسرش... نه هنوز...نه:گفت و انداخت باال را هايش شانه او

 الزمه همیگ...بهتره خیلي من براي كوهستان هواي كنه مي فكر اون...گذاشته يیالق برنامة مادربزرگم... بگم بهتون

 ....باشیم دور اينجا از خبرنگارها خاطر به مدتي يه

 .....میشي متوجه زودي به خودت...محشره اونجا...بود ويال اون عاشق مادرت...عالیه... اوه -

 ....میگه همینارو هم مادربزرگم...آره:گفت و كرد نگاه پیرمرد خستة صورت به ريتا

 دخترانه چیزهاي همة دربارة طوالني مدتي آنها.شد اتاقش وارد شانیا كه بود وسايلش بستن حال در بعد روز دو

 نیست؟ خبري ديگه پسر اون از:پرسید و كرد اش مخفي جعبة به اي اشاره شانیا.زدند حرف

 لي....میرسه طرفش از عاشقانه كارت يه روز دو هر"تقريبا ولي...باشم تفاوت بي كنم مي سعي دارم ولي....چرا -

 ...بشه زمان مرور مشمول خودش تا نكنم توجهي بهش زياد كنم سعي بايد میگه

 !...پسرعموت؟:گفت پرسشگونه صورتي با بعد....میگه درست اون شايد...آها -

 6 از بعد... بكنم؟ بايد كار چي من اونوقت...ديگه جاي چند و ژاپن میره اون از بعد...كنگ هنگ رفته دوباره اون -

 ....چطوري؟ جین با تو...كوهستان به برم مادربزرگم با مجبورم ماه

 ...زندگیه مرد اون میگه پدرم...میاد خوشش ازش مامانم...داشتني ودوست مهربون..پسرخوبیه جین -

 چطوريد؟ هم با دوتا شما...میگه درست آره -

 ...كنه گرم منو سر چجوري دونه مي خوب خیلي اون و میزنیم حرف زياد موسیقي مورد در راستش...خوبیم -

 الخی اون و كوچیكم خیلي هنوز من میگه جین:گفت و گزيد را زيرينش لب شانیا.شد بلند هايشان خنده صداي

 رو داشتن دوست و عشق واقعي معني و بشم بزرگ الزمه من میگه...كنه منحرف زندگیم مسیر از منو نداره

 ...بفهمم

 ....بالغي دختر يه و سالته 89 االن تو ولي -

 و میكنم بحث موضوعي سر باهاش عقل روي از وقتي میاد خوشش و هستم بزرگترازسنم من میگه اون...درسته -

 خیلي...خیلي و دارند شديدي احساسات آدمها من سال و سن توي میگه اون...میكنه تأيید منو منطقیه حرفهاي

 ...بشن توهماتشون درگیر مرحله اين توي ممكنه و میشن هیجان دچار

 همیگ من به همیشه هم هو مین...شده هم شبیه اخالقشون گشتن هم با بس از تا سه اين:گفت و زد لبخندي ريتا

 ...ام بچه يه من

 كمتري خیلي ديد اطرافمون دنیاي به نسبت و نديديم رو ديدن اونها چیزهائیكه خیلي هنوز ما اينكه در خوب -

 ...بشیم اجتماع وارد تا مونده خیلي و كرديم تموم رو دبیرستانمون تازه ما....نیست شكي داريم
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 ...كنیم؟ پیدا ها مغازه توي اونو تا بگرديم بايد...بازاره؟ توي هم احساسات يعني -

 ذشتگ از بعد البته و...كنیم عجله انتخاب توي...سن اين تو ما ترسندكه مي اين اونهااز كه كنم فكرمي من!ريتا -

 ...كرديم اشتباه چقدر كه بفهمیم تازه سال 5

 ...نداديم دست از رو چیزي صورت اون در... چي؟ بوديم نكرده اشتباه اگر -

 ور لیسانسم مدرك من زمانیكه تا حداقل...كنیم صبر دانشگاه پايان تا تونیم مي ما...موافقم جین با من ولي -

 از كسي البته....نداده دست از چیزي كدوممون هیچ و...شناختیم همديگرو بیشتر خیلي ما صورت اين در...بگیرم

 ...نداره خبر آينده

 ...نيك ريزي برنامه بهتر براش و كني تربیتش توني مي باشي مطمئن بهش نسبت احساساتت از تو اگر ولي -

 .... يه...اشتباه يه....چي؟ باشه دروغ من احساسات اگر:گفت و چرخاند او سمت به را رويش شانیا

 من به احساساتم بفهمم ديگه سال 5 من اگر:داد ادامه او.كند تمام را حرفش داد اجازه و شد متمركز او روي ريتا

 ..چي؟ اونوقت...بودم گرفته قرار اشتباه مسیر يه تو و میگفته دروغ

 ...بزنه؟ گول رو تو احساساتت بايد چرا -

 اونها سالگي 02 توي كه دارم ذهنم توي چیزهايي...سالگي 89 سن در االن من اينكه خاطر به شايد دونم نمي -

 ...باشن مسخره و دار خنده برام

 باشه قرار اگر چون.میشیم باطل دور يه دچار همیشه ما اينجوري:گفت مكثي از بعد و رفت فرو فكر به ريتا

 تو...كنن تغییرمي اونها هم شد سالت 32 وقتي پس باشه سالگي 89 از متفاوت سالگیت 02 احساسات

 !...كنیم عوض رو عشقمون سال 5 هر بايد ما و تغییره حال در احساست و وهرروزفكر بزرگترمیشي

 ...میريم همون دنبال و بهتره برامون چي كه فهمیم مي میشیم بزرگتر وقتي اينجوري چون...كنم نمي فكر -

 نمي بر ديگه و میشه ساله 32 يا ساله 89 يكبار فقط اون توي و میكنه زندگي يكبار فقط آدم...است احمقانه اين -

 به...نيك پر رو احساست و عقل فاصلة توني مي سريعتر خیلي...كني رومعلوم زندگیت مشي خط االن تو اگه...گرده

 ...بار چند نه و میشه عاشق يكبار فقط آدم من نظر

 ترديدي هیچ بدون:گفت و گرفت ريتا صورت جلوي را شكري لب پسر هاي نامه از تا چند و انداخت دست شانیا

 فكر روش كني نمي سعي چرا...بمیره واست حاضره..مهربونه هم خیلي و پولداره هم خیلي...عاشقته پسر اين

 ...بشناسي؟ اونو كني نمي سعي كني؟چرا

 متس به ربا آهن مثل شمارو...اومده بوجود جین و تو بین كه كششیه اون مسئله!...شانیا نیست اين مسئله نه -

 ..نیست طرفه يه چیز يه عشق....مغناطیسي"كامال...بود طرفه دو جذبة يه اين و كشید همديگه
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 !...درسته؟...بیاري؟ زبون به اونو شدي عاشق فهمیدي اگه كه اينه منظورت...قبول...باشه -

 ..."كامال -

 ...چي؟ نبوده عشق اين بفهمي اگه...چي؟ كردي مي اشتباه بفهمي اگه -

 تو كه زنم مي حرف اي لحظه اون از دارم من شانیا:گفت بعد.شد خیره سقف كشید،به دراز زمین روي ريتا

 رو خودش مسیر االن تا جین كه اينه من حرف...دارين احساس يكجور دو هر و...شدي مطمئن موردش در"واقعا

 مقصد به زودتر هم رو تو, تو به درست مسیر يه دادن نشون با تونه مي پس...چیه هدفش دونه مي و شناخته

 ...كنه؟ نمي استفاده جادويي كلمة اون از چرا پس...برسونه

 ...شدي؟ موفق آيا... بدي نشون رو مسیر كردي سعي هو مین به تو ريتا -

 جاي يك در يكبار من كه دارم قبول:گفت راگرداندو چشمهايش.چرخیدن به كرد شروع ريتا سر در تلخ خاطرات

 شیدك دراز كنارش و كرد نزديكتر او به را خودش شانیا...نمیشه دلیل اين ولي...شدم اشتباهي كار مرتكب اشتباه

 ...بیفته اشتباه به آدم میشه باعث احساسات...بیني مي پس:گفت و

 هب محكم پیلة يه االن اونها...اشتباه نه هستند دگرديسي حال در من احساسات... شانیا:گفت و زد لبخندي ريتا

 ...هستن شدن پروانه منتظر و تنیدن دورخودشون

 دنیاي...یادب بیرون اش پیله توي از ات پروانه و بشه گفته جادويي كلمة اون اگه كني مي فكر:پرسید زيركانه شانیا

 زيبا پروانة يه تو موقع اون... ديدي؟ مي, بودي كوچولو كرم يه وقتي"قبال كه بیني مي همونجوري رو اطرافت

 ...داري بغلت تو رو آبي آسمون, خاكي زمین جاي به فقط حاال و تره جذاب و تر رنگي ديدت به دنیا و شدي

 !...بشه؟ عوض بايد هم شخصیتت بشي تر جذاب وقتي حاال!...شانیا؟ چي يعني -

 ايده نز بده،من نشون من به عشقشو مسیر جِین كني فكر اگه.. بگم برات اينجوري بذار...نیست اين منظورم نه -

 گهدي سال تاچند بشم بزرگتر بايد من میگه اون عشق...كنه تحمیل من به خودشو خواد نمي جین...هستم؟ اون ال

 ...منه به كمك يه اين..باشم داشته خودمو هاي تجربه هم من

 طعم, داشتني دوست برادرهاي و مهربان ومادري پدر داشتن وجود با دختر اين.میكرد نگاه او صورت به ريتا

 .كرد مي زيادي تفاوتهاي او با"وقطعا داشت دهان به خانواده

 آيا... كني مي طي خوشحالي با رو اون و هستي مسیر در تو كه كنم سؤال ازت اينجوري بذار ريتا:داد ادامه شانیا

 تا تو خود...كن فكر موردش در...داره وجود"حتما...نداره؟ وجود جنگلي يا و پل،رودخونه هیچ مسیرت توي

 و شيب همراه يكي با میشي مجبور تو جنگلي مسیر اون توي...داشتي زندگیت واسه ديگه برنامة يه پیش يكسال

 ...شدي عاشقش كل به فهمي مي و میاي خودت به مسیر آخر
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 و برادرت،من ، تو...داشتنه دوست...نیست عشق اسمش اون....بشه عاشق دوبار تونه نمي آدم...نداره امكان اين -

 ...مونن مي باقي تو براي صمیمي دوستهاي مثل درست اونها...داري دوست رو مادربزرگت و پدربزرگ

 ....كنند مي فرق هم با آدمها...ديدنیه قیافت,میشي كاري انجام مدعي وقتي...عزيزم:گفت شانیا

 چي مثل مدت هودراين جین به عشقت... شدي آشنا ديگه يكي با سال 5 پايان اگر كه اينه منظورت يعني -

 ...بوده؟

 ...كردي تعريف اونو خودت كه...بوده برام صمیمي دوست همون مثل درست اون كه فهمم مي اونوقت -

 وقتي راستش... كنم درك اونو دارم ودوست خوام مي خانواده يه من...توجیهه يه اين:زدوگفت لبخند ريتا

 شركت بحث اون توي من...بود خوبي حسه خیلي...كنم ازدواج من خواد مي دلش گفت پیش روز چند مادربزرگ

 اومد پیش سؤال يه برام ولي...كرد تموم و بحث و داد نشون واكنش حرف اين به شدت به هو مین ولي نكردم

 متوجه رو عشق واقعي معني تو شده باعث و شده زندگیت وارد كه دومي نفر اون تو نظر به...عزيزم شانیاي

 ور هات تجربه مسیر كرده سعي و بوده همراه تو با سال چند كه كسي اون يا میكنه بازي رو مهمتري نقش,بشي

 !...بده؟ نشون بهت

 زندگیم وارد"بعدا كه اوني...كنم مي فكر:گفت و چرخید او سمت به و گذاشت سرش زير را دستش شانیا

 خیلي"احتماال اون... كنه جلب خودش به رو من حواس تمام شده باعث كه بوده مهمتر خیلي نقشش"حتما...شده

 ...داده نشون رو خودش خوب

. شد ملحق آنها به جانگ لي ناهار از بعد.گذاشتند اشتراك به هم با را نظرياتشان طوالني مدت براي آندو

 .رفت خودش كار سراغ و گذاشت تنها سالن در را آنها مادربزرگ

 تونین مي چجوري دوتا شما دونم نمي...بگذره خوش بهت تابستون!...آره؟!..تعطیالت میري داري پس:پرسید لي

 ..بمونین؟ جدا هم از طوالني مدت يه براي

 و تو كه دونم مي...باشم مهمونش منم ماهي يك براي قراره...بینمش نمي روز چند تا من:خنديدوگفت شانیا

 ...دارم خبر مورد اين در....بیاين قراره هم هیوبین

 ....میريم مدتي يه براي هم ما..اره:گفت و خنديد او

 آنمورد در هم را جانگ لي نظر خواست مي دلش خیلي ريتا و شد كشیده صبح بحث به صحبتهايشان بعد كمي

 ....داري؟ مشكل جین با تو:پرسید شانیا از او.بود شده گیج"كامال آندو حرفهاي شنیدن از بعد لي.بداند

 ...ندارم مشكلي باهاش من...هرگز.. نه -

 !....بشي؟ آشنا ديگه يكي با تا منتظري ولي -
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 89 فقط من چون بشم محدود كه كنه مجبور منو تونه نمي دوستي اين ولي...نیست اينجوري...وجه هیچ به نه -

 ...سالمه

 ...كه اينه منظورش ريتا و...آهان -

 ازيب مثل هدفي هیچ بدون دوستي,نباشین گم سردر و بالتكلیف و كنین معلوم رو هدفتون كه اينه من منظور -

 اينطور!...هان؟...ديگه سمت يه میره و كنه مي ولش هم بعد و بره مي ابرو بخواد دلش هرجا باد...مونه مي باد و ابر

 !....نیست؟

 يك از پسري او.كرد نگاه,كرد مي تماشا را او مصمم داشت كه ريتا به دوباره و انداخت پايین را سرش جانگ لي

 هاي قدرت با پسري او دانست مي خوب ريتا و شده آشنا بزرگترها اجتماع با كودكي از كه بود سرشناس خانواده

 هك بود وفهمیده شده احساساتش در تغییرات متوجه بود شده مواجه ريتا با كه وقتي از جانگ لي خود.است خاص

 خطر به خودخواه دختر اين خاطر به را جانش بود حاضر او. نیست كشیدن نفس جاي نباشد ريتا آن در كه شهري

 را او.آمد مي خوشش مقاومتش و زندگي سر از بیشتر او.اونبود كنندة خیره زيبايي انتخابش اين دلیل و بیندازد

 نگاه اين متوجه شانیا. باشد داشته خودش كنار همیشه را او خواست مي دلش و ديد مي شاد و مصمم دختري

 !....داره سنتي عقايد خیلي ريتا!...لي بیني مي:گفت و شد خیره

 شحل تايي سه رو مسئله اين...صبركنین...دخترا خوب خیله:وگفت كرد دخالت جانگ ولي كرد اوپرخاش به ريتا

 ليخی تو با من كنیم مي فرض... پرسم مي سؤال يه تو از من حاال بده گوش من به خوب شانیا....؟!باشه...كنیم مي

 به هم براي هدفي هیچ هم خودت قول به و داريم دوست خیلي رو همديگه تصورمون توي و دوستیم كه وقته

 ...باشه؟...نكرديم معین مسیر تعیین يا سر عنوان

 چیزهايي يه تو و كشیده طول سال سه رابطه اين حاال:داد ادامه لي و داد تكان فهمیدن عالمت به را سرش شانیا

... عمیق حس جور يه....كردي پیدا من به نسبت قلبت و مغز توي داشتن، دوست عمیق احساسات جور يه مثل

 يا مسافرت يه يا كاري مسیر يه توي تصادفي خیلي و...كنم مي نگاه تو به خوب دوست يه عنوان به هنوز من ولي

 از داج اين و...میشم عالقمند اون به من و میشه بیشتر و بیشتر ديدنها اين...شم مي آشنا ريتا با...انتقال و نقل

 به رو عشقم بايد فهمیدم من كه رسیده زماني حاال...ذارم مي شدن عاشق رو اسمش من كه...توئه داشتن دوست

 يه اين و...بره دستم از بزودي اون و باشه داشته تو مثل ماجرايي يه ممكنه نگم بهش اگه چون كنم اعالم ريتا

 ينا به هم اون قضا از و...كنه فكر من پیشنهاد اين روي اونم كه خواد مي دلم و میگم بهش پس...منه ديد از اشتباه

 ...داري؟ احساسي چه حاال....زدم دور رو تو و ريختم برنامه يه من پس...میده مثبت پاسخ پیشنهاد

 نيبشك هوا روي ريتا.كرد مي تماشا را آنها زدة شگفت انداخته،صورتهاي پا روي بود،پا نشسته مبل روي جانگ لي

 ...خودشه....آره:گفت و زد انگشتش دو با

 نمتو نمي پس...  ريختم خودم كه بوده طرحي اين ولي...میشم ناراحت كه كنم اعتراف بايد...آره خوب:گفت شانیا

 ...ماه چند گذشت از بعد هنوز نه ولي كنم فكر قضیه اين روي تونم مي من البته خوب و...بگیرم خُرده كسي به
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 نداره امكان خوام مي كه چیزي آوُردن بدست براي من:گفت و برداشت رنگي خوش فرنگي توت میوه ظرف از ريتا

 ...كنم دست دست

 ...نیست درست اين و...عشقو حتي.... كني مديريت چیو همه اصرارداري هم تو:اوگفت به جانگ لي

 ...داره نیاز مديريت به اونهم كنم مي فكر من ولي -

 ...نیست مديريت اسمش اون...نكن اشتباه...عزيزم نه -

 دهانش در را فرنگي توت ريتا.بود شده خسته فلسفي حرفهاي اين از او.بدهد خاتمه را بحث خواست مي شانیا

 ...نیست خوشمزه اين مثل اي میوه هیچ:گفت و گذاشت

 ...داره شكافي كالبد به نیاز هم تو نظر...میديم ادامه"بعدا بحث اين به:گفت لي

 .كنند بازي والیبال كمي و بروند بیرون تا كرد وسوسه را سه هر و وزيد داخل به باز پنجرة از خنكي نسیم

 مرخصي فرصت حتي او.آمد درد به قلبش.است خورده سختي سرماي فهمید ريتا كرد تلفن هو مین وقتي شب

 .نیست برگشتنش از خبري ديگر هفتة سه تا بود گفته او.نداشت هم گرفتن

 88فصل

 با ودب نتوانسته كه كتابهايي. كرد غافلگیر حسابي را او كه آورد اي جعبه عزيز و آقاجون طرف از بعد،پست يكروز

 مادربزرگ...داشت دوست كه هايي خوردني و اش كودكي عكسهاي نرگس،آلبوم گل بیاورد،پیازهاي خودش

 هكرد نصیحتش همیشه مثل و گذاشته برايش اي نامه عزيز.كرد نگاه دقت با را آلبوم و زد چشم به را عینكش

 نمي كه مانست مي كسي به او وضع.كرد احساس اش سینه روي شديد دردي.داد مي را خانه بوي جعبه.بود

 خواهد حس همین دچار "دقیقا كند ترك هم را اينجا اگر فهمید كه بود دردناك.دارد تعلق كجا به"دقیقا دانست

 .شد

 دچن هر زماني مدت براي حداقل توانست مي او.رفت مي شمار به شائبه بي نعمتي برايش باغبان پیرمرد ديدن

 هاي بنفشه.كند زندگي خودش براي زمان آن در توانست مي او. كند بیان او براي دارد اش سینه در چه هر كوتاه

 خرمالو نهال باريك برگهاي به دستي. دادن گل به بود كرده شروع پیچنده رز شاخه و بودند گرفته جان زيبا

 ...میده؟ خرمالو امسال اين:پرسید و كشید

 ...بعدتر سال 0 تا شايد....نمیده میوه بعدش سال نه و امسال نه!..عزيزم نه -

 ....اينجام هنوز من كه باقیه شكرش جاي بازم..اوه -

 ريتا لفنت گوشي.بود گرفته كوچكش دست در را رنگش آبي بیلچة كه كرد مي تماشا را او كنجكاو نگاهي با پیرمرد

 :داد مي آمار كه بود جكي.خورد زنگ
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 ...كن عجله...میگیره سراغتو و اينجاست مادربزرگ!...سو... هي -

 زرگمادرب چرا دونم نمي:گفت و برگرداند پیر باغبان سمت به را رويش بعد!...مادربزرگ:گفت متعجبي صداي با او

 .برگردم زود نبرده بويي تا بايد...باشه خیريه مراسم توي االن بايد اون!...گیره؟ مي منو سراغ و برگشته

 تنگ براتون دلم... ببینم رو شما تونم نمي طوالني مدت يه تا كنم مي فكر:گفت و گرفت را او خاكي دستهاي بعد

 ...نريد پیشم از و باشین اينجا برگشتم وقتي بدين قول بهم و میشه

 را گلف زمین پشت از او دويدن اتاقش پنجرة پشت از مادربزرگ.برود زودتر داد اجازه و داد قول او به پیرمرد

 چیزي ولي بوده كسي چه با و كرده مي چكار ها بوته پشت ريتا بفهمد ضعیفش نگاه با تا كرد سعي او.ديد

 .نشد دستگیرش

 ....كنین؟ مي چیكار اينجا...باشین انجمن بايد االن شما!...مادربزرگ...من خداي اوه -

 ....شدي؟ مضطرب من رسیدن از كه كني مي مخفي چي...شدي؟ نگران چرا -

 !...همین...بدوم يكمي... يكمي بودم رفته من!...هیچي -

 اولین ريتا براي اين.ببرد انجمن به خودش با را او داشت خیال چون شود حاضر زودتر تا داد دستور مادربزرگ

 ات شد مي باعث بود پوشیده كه رنگي طوسي شلوار و كت.آمد مي حساب به زنانه و مهم جمع يك در بودن تجربة

 .انگیخت مي بر را زنان تمام حسادت آرايشي هیچ بي شك بدون او.برسد نظر به خاكستري چشمهايش

 جمع.داشتند دخالتهايي خیريه امور در كه آمد مي حساب به اجتماع دو و يك درجه زنان حضور از انجمني اين

 برگزاري.كند كمك بیشتر آنها به كه پیشنهادهايي و ها برنامه و معلولین براي مردمي هاي اعانه كردن

 وزراء،سفراء، زنان.رفت مي شمار به برنامه اين از قسمتي هم آنها فروش و هايشان كاردستي نمايشگاههاي

 به را اش نوه غرور با مادربزرگ.رفتند مي شمار به انجمن اين از جزئي...و ها هنرپیشه,دكترها,دارها كارخانه

 زني كه مادرش برعكس درست او.شد جمع آن وارد قوي و باال نفسي به اعتماد با او و كرد مي معرفي جمع بزرگان

 برد مي لذت جمع آن در بودن داشت،از خوبي اجتماعي روابط و بود هیجان و شور سراسر, بود ساكت و گیر گوشه

 خیلي بايد دختر اين روي كه دانست مي مادربزرگ.داشت مي بر يادداشت بود نامفهوم برايش كه چیزي هر از و

 رفح ديگران با اش پدري زبان به كند مي سعي شكسته پا و دست كه ديد مي.كند باز حساب توانش از بیشتر

 .كرد مي تالش خوب حق به و بزند

 زياد هاي چهره بروند،او ديگري سالن به نمايشگاه از ديدار براي تا كرد دعوت آنها از برنامه زيباي مجري وقتي

 كاريبی زمان از اوقاتي سونا دكتر كه فهمید او.بودند آنها از جزئي هم ناسونا دكتر و جانگ لي مادر كه ديد آشنايي

 جمع آن به را الماسش هاي گوشواره جانگ لي مادر همینطور.كند مي كار رايگان طور به معلولین براي را اش

 .كرد هديه انجمن به را داشت اش بانكي حساب در كه دالري هزار 02 افتخار با ريتا.كرد هديه
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 خاكستري موهاي كه مسن زني چشمهاي با چشمهايش,برسد مادربزرگش به تا برگشت كه لحظه همان درست

 تواند نمي هیچوقت آدم كه هستند ها بعضي.بگذرد كنارش از راحتي به نكرد سعي او.خورد گره,داشت رنگي

 دوجو رازي چشمهايشان درون و كنند مي نگاه يكجور همه به خاص نگاه يك با كه آنهايي.ببرد ياد از را صورتشان

 عطر بوي.كرد مكث كمي چشمها آن با شدن مواجه با ريتا!.... چیست,فهمید سادگي به شود نمي كه دارد

 درست.است پوشیده مشكي سرتاپا او كه فهمید شد رد كنارش از آنكه از بعد و كشید نفس را گرانقیمتش

 زيادي هتشاب فقط توانست تیپ آن با.داشت يخي و تفاوت بي صورتي او بودند شاد و رنگارنگ كه ديگران برعكس

 .چرخید مادربزرگش سمت به ريتا صورت روي از سختي به زن آن نگاه.كند پیدا او در عزيز با

 اداي براي سرهايشان كوتاه باحركتي تنها دور اي فاصله از هردو.را زن آن دوباره بعد و ديد را مادربزرگش او

 مو زن آن آنكه از قبل ولي.كردند جدا را مسیرشان و چرخید ديگر سمتي به هركدام بعد.دادند تكان احترام

 وامت ترس جز به حسي نتوانست او كه كرد تماشا جوري را ريتا اينبار و برگشت دوباره شود دور"كامال خاكستري

 .رساند مادربزرگش كنار را خودش و گرفت پس او از را نگاهش سرعت به.كند برداشت آن از نگراني با

 !....فكري؟ توي خیلي...من دوست سالم:گفت كه بود ناسونا كشید حرف به را او لحظه آن در كه كسي تنها

 نافذش چشمهاي. بود كرده رها هايش شانه روي را مانندش شَبَق موهاي همیشه مثل و بود پوشیده زيبايي لباس

 سیاه سرتاپا و داره خاكستري موهاي كه هموني...زن اون:گفت آرام فقط ريتا.ماند پاسخ ومنتظر دوخت او به را

 ....كرد سالم مادربزرگ به خاصي جور يه....پوشیده

 يخیل ولي! نمیشناسي تواونو! ...جالبه...اوه:بعدگفت.دورترديد رادرجمعي مسن زن آن"راچرخاندوفورا سرش سونا

 ....كنه معرفي بهت رو فامیلش تمام كنه سعي بايد كانگ خانوادة...شد جلب بهش توجهت خوب

 !...فامیل؟:رسید تعجب با ريتا

 ...هوئه مین مادربزرگه اون:داد ادامه و كشید پذيرايي میز سمت به را او و گرفت را بازويش بعد....آرومتر هي -

 امهاد او.كرد نزديك هم به تمركز نشان به را ابروهايش تنها و نزد حرفي باشدپس خوبي شنونده كرد سعي ريتا

 صمیمي دوستان اونها... باشه هو مین مادربزرگ اونكه از قبلتر خیلي...مادربزرگت صمیمي دوست البته و: داد

. كنه مي ازدواج كانگ آقاي كاري رقیب با هم زن اون,كرد ازدواج بزرگ كانگ آقاي با مادربزرگت بودند،وقتي

 ...میشه پدرت پسرعموي همسر زور به زن اون دختر...بشه بهتر رقیب دو روابط اينكه براي بعد سال چندين

 .ماند ريتا العمل عكس منتظر و برد لب به را اش قهوه لیوان و كرد مكثي او

 حرف هم با هیچوقت اونا!!!....همینه خاطر به عزيز با شباهتش....داده دست از رو دخترش كه همونیه اون پس -

 ...زنن؟ نمي
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 رو ها بچه سرپرستي كانگ هو،رئیس مین مادر خودكشي جريان از بعد...نه...زنه؟ اون و مادربزرگت منظورت -

 ...برگردن مادريشون مادربزرگ و پدربزرگ پیش اونها تا نداد اجازه وجه هیچ به و گرفت عهده به خودش

 !.....داره؟ هاشون خانواده از آدمها كردن جدا به عالقه اينقدر چرا...اينجوريه؟ چرا آدم اون!...دردناك چه -

 ....داره داليلي خودش براي"حتما و اينجوريه اون...خوب -

 ...ندارند؟ ارتباط هم با ديگه قديمي دوست تا دو اين چرا ولي -

 قلبشون توي... فرستند مي تعظیم هم براي هوا روي...چطوري كه ديدي خودت..ذارند مي احترام هم به اونها -

 ....باشند دور هم از مجبورند... همسرانشون خاطر به البته و... هاشون بچه خاطر به دارندولي دوست همديگرو

 با را عیبش داشت اصرار كه كوتاه قدي با زني.ديد را ديگري عجیب زن كه بود خودش با كردن فكر حال در او

 مي رنگ را آنها بود مشخص كه داشت رنگي مشكي كوتاه موهاي.كند جبران بلند پاشنه كفشهاي پوشیدن

 از شده ساطع طیف اين ريتا.زد مي برق روباه مانند ريزش و مورب چشمهاي و شده پوشیده خز با لباسش يقة.كند

 صورتش به مصرانه و كرد تنگتر را ريزش چشمهاي.شد نزديك او به كوتاه قدمهاي با.نداشت دوست را چشمهايش

 اركپ خانم من!..كانگ دوشیزه خوشوقتم خیلي ديدنتون از: گفت و داد سالم و كرد كج گردني بعد.بود شده خیره

 ....هستم

 و كشید موهايش به دستي پارك خانم.كرد خوشوقتي اظهار و كرد دراز پارك خانم سمت به را دستش ريتا

 ...هستید زيبا خیلي بود گفته پدربزرگتون كه همانطور شما:گفت

 هي ايشون چطور دونم نمي من و بودم نوزاد ديد رو من پدربزرگم كه باري آخرين از البته:گفت و زد لبخندي ريتا

 يا اند ديده درست منو هم زمان اون طول در ايشون كه دارم شك البته و...دادند تشخیص زيبا رو ماهه دو بچة

 ....ممنونم تعريفتون از حال اين با...خیر؟

 از را مادربزرگش صداي.رسید خواهد پدربزرگش گوش به بود مطمئن كه گفت خاطر اين به را حرفها آن تمام

 ...میكنه؟ صحبت پارك خانم با من عزيز نوة: شنید سرش پشت

 .است ترسیده شیر از داستانش روباه كه ببیند توانست مي ريتا و شد پررنگتر زن آن چشمهاي برق

 ...شدم مي آشنا ايشون با بله -

 انمخ نیستند جوان يكمي ايشون شما سن براي:گفت لبخندي با و بود ايستاده مادربزرگش سر پشت ناسونا

 !..پارك؟

 ارفش او!...پارك خانم بمونید دور من نوة از:گفت كند خفه درونش در آنرا داشت سعي كه عصبانیتي با مادربزرگ

 ...آمد نمي خوشش زن اين از او....فهمید مي خوب آنرا معناي ريتا و كرد مي وارد دستش در عصاي به زيادي
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 !....هستند؟ ماندني اينجا شما نوة...كانگ خانم هستید مايل جور هر البته

 يم شما به اي كننده قانع جوابهاي صددرصد ايشون...پرسید؟ نمي رو سؤاالت اين پارك آقاي از چرا:گفت ناسونا

 ....دهند

 ونخودت با شما بینم مي كه اينطور ولي شدم خوشحال خیلي شما با ديدار از من پارك خانم:گفت سادگي به ريتا

 و برگشت مادربزرگش سمت به... هستم گروه اون جزو من بینید مي كه همونطور و... آورديد رو سوم جهاني جنگ

 .بروند آنجا از كند كمكش تا گرفت را بازويش

 زمتمرك بتواند كه بود آن از تر مريض هو مین.بدهد او به را روزش گزارش تا كرد تلفن پسرعمويش به شب ريتا

 او.كند گوش,گفت مي انجمن به رفتن تجربة از كه او ته و سر بي حرفهاي به تا كرد را اش سعي تمام ولي شود

 خداحافظي وقتي حتي.كشد مي پر دختر اين براي دلش چقدر كرد احساس هو مین آنجايیكه تا زد حرف آنقدر

 .شنید مي گوشش در را دارش زنگ صداي هنوز,كرد

== 

 دلش چقدر فهمید تازه دويدن به كرد شروع بود نكرده دلزده و گرم آنرا خورشید هنوز كه هوايي در صبح وقتي

 تدرس پسر اين ريتا براي. رسید زودتر خیلي جانگ لي.بفهمد را حس اين معناي تواند نمي كس وهچ است تنگ

 گفت او.كرد مي شاد را او و شد مي پیدايش جادو چراغ غول مثل بود ناراحت وقت هر و بود اش گمشده نیمة مثل

 انجمن مراسم توي حسابي ديروز شنیدم:داد ادامه و شد خواهد ملحق آنها به هیوبین با ديگر روز چند تا

 و... كرده باز جا دلش توي كه هستي دختري تنها تو میگه اون!... دونستي؟ مي... عاشقته مادرم!... درخشیدي؟

 ...داري درخشاني آيندة تو میگه

 !...لي كنه مي غلو خیلي مادرت -

 و يرُك تو...كني استفاده اون از چجوري بگیري ياد بايد و قدرتمندي تو...میگه درست اون كنم مي فكر من ولي -

 ...باهوش خیلي

 ....نه يا خوبه گي مي كه اينهايي دونم نمي -

 االح بزرگ كانگ نوة:مضمون به تیتري با.خودش و بود مادربزرگش تصوير آن در كه داد دستش به اي روزنامه لي

 اجتماعي روابط داراي كم سن وجود با و درخشیده خوب خیلي ريتا كه بود نوشته گزارشگر!...خیريه انجمن در

 از هم دالري هزار چند كمك البته.گذارد مي پدرش پاي در جا جد به دارد ريتا كه بود گفته او.است اي العاده فوق

 .بود نمانده پوشیده كسي چشم
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 و برادر مثل داردكه دوست,اند مانده هم براي نفر سه آن كه حاال گفت و برد اتاقش به را دوستانش غذا از بعد

 امهن پیمان يك همین براي و كرده مي فكر موضوع اين به ديشب تمام گفت او.باشند داشته پیماني هم با خواهر

 .است كرده تنظیم خودشان براي

 آنرا مفاد آنها و داد دوستانش دست به كاغذ سه.نگريست مي را او لي و شانیا متعجب و شده گرد چشمهاي

 تنها را همديگر.باشند هم كنار شادي و سختي در و كنند كمك هم به همیشه كه شد مي آن شامل كه خواندند

 شودن باخبر نامه پیمان اين از كسي هیچ.بگويند هم به را ومشكالتشان مسائل.نشوند ناراحت هم نگذارندوازدست

 .بود خواهد مرگشان با تنها نفر سه اين جدايي و كنند حفظ آنرا راز يه مثل و

 ذاشتگ پاكتي در را ها آن ريتا.كرد محكمتر برايشان آنرا كه بود مهري نامه پیمان اين پاي خونین انگشت اثر سه

 ...دوستیم هم با ابد تا:گفت و داد كدامشان هر دست به و

 هتل -كُنگ هُنگ

 سرفه شدكه مي ساعتي يك.داد مي نشان را صبح 1 به مانده دقیقه چند هتل هجدهم طبقه اتاق لوكس ساعت

 مي خواست مي دلش.شد مي دهنده آزار داشت كم كم هم اُكالیپتوس بخور بوي و بريده را امانش هو مین هاي

 ريدو هیچوقت دانست مي خوب.بود شده تنگ خانه براي برگردد،دلش زودتر و لغوكند را جلساتش تمام توانست

 نستدا مي همینطور.بود ريتا نديدن از ناشي فقط و فقط كالفگي اين و آورد نمي دلتنگي از حسي برايش خانه از

 یرغ و كنترل قابل غیر بازيگوش و شیطان دختر واين است جديد مشكلي آفريدن حال در لحظه هر عمويش دختر

 ناظرها زا گرفتن ندارد،گزارش مقابله قدرت ريتا مقابل در او برابر صد هم بزرگ مادر حتي كه است بیني پیش قابل

 ريتاسو كارهاي نگران همیشه چرا كه بود عصباني خودش دست از.كند آرامش توانست نمي هم كارهايش درباره

 دهنش مريض اگر.شده ماموريتش روند شدن كندتر باعث اش مريضي و نبوده مراقب چرا كه بود تر است،وعصباني

 .مانده باقي ژاپن و تايلند به اش كاري برنامه هنوز ولي گشت مي بر بايد االن تا بود

 بچه و مادربزرگ با ذهنش تمام آن يك.پذيرفت مي را خوراند مي او به وفادارش مباشر كه داروهايي سختي به او

 احساس و گرفت شدت قلبش ضربان مغزش به افكار اين هجوم چرخید،با ويال سمت به كوهستان توي ها

 .بیفتد سرفه به دوباره شد باعث سینه قفسه توي فشردگي

 بیرون دهانش از سختي به داركه خس صدايي با هو مین...زمانیه؟ چه كوانگ شركت معاون با بعدي جلسه -

 ختت لبة,شديد ضعفي احساس با, شود بلند تخت از كرد مي سعي درحالیكه و پرسید مباشرش از, بود كشیده

 وشهپ تخت كنار گرد میز روي از بعد بشیند، همانطور اي دقیقه چند بتواند تا كرد كمكش جانگ مباشر.نشست

 :گفت آرام صدايي با و داد دستش به رنگ طاليي نويس روان يك با و برداشت را جلسات به مربوط

 مشاور مهندسان با ظهرجلسه از بعد3 رئیسان،ساعت با ناهار پروژه، از بازديد برنامه آن از صبح،بعد ده ساعت -

 ....و
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 :كرد قطع رو حرفش هو مین

 ...میشه؟ تموم اينها همه كي!جانگ آقاي -

 كانگ خانواده با كار سال چندين گذشت از بعد سن اين در اون.دوخت هو مین به را نگرانش نگاه جانگ آقاي

 پس و فردا كه دانست مي. چیست هو مین ناراحتي همه اين دلیل دانست مي خوب و شناخت مي را آنها خوب

 هخان براي هو مین و بروند ژاپن به بايد اينجا از بعد باشند،تازه داشته را بعدي جلسات و بمانند بايد هم فردا

 داد؛ بیرون طمأنینه با را نفسش.است شده دلتنگ

 بايد شما كنم مي كنسل و ظهر از بعد جلسه برنامه كنید،من امضا رو سهام خريد به مربوط اوراق قربان -

 اشم. كنن گیري پي رو جلسات ادامه و بیان كنگ هنگ به خوام مي پارك آقاي از تماس يه با من كنید استراحت

 .داريد استراحت به احتیاج

 به هرگز رو پارك آقاي...نه:گفت سختي بود،به سهام اوراق ديدن و دستش توي نامه تفاهم متن خواندن حال در او

 و نمك مي تمومش خودم.اومده پیش خريد روند در بدي اتفاق "حتما میكنه فكر رئیس نكشونین،اينجوري اينجا

 ...میگرديم بر زود

 میز روي و برگرداند پوشه درون گرفت،دوباره دستش از را بود كرده امضا هو مین كه كاغذهايي جانگ مباشر

 .رفت حمام سمت به و شد بلند تخت روي از سختي به هو مین.گذاشت

 ؟بگیرم تماس باهاشون خواهید كنند؟مي مي كار چي ها بچه بدونن بخواد دلشون كانگ آقاي شايد:گفت مباشر

 .كردند تلفن بوديد خواب شما وقتي صبح اونها چون

 خطاب ها بچه را اش زاده خواهر و ريتا مباشرش نشست،ازاينكه لبش روي ايستاد،لبخندي حمام راه بین هو مین

 سپ. كرد مي صدا ها بچه هم را يانگ تائه و هو جین حتي كه بود ريتا اصطالح بود،اين گرفته اش خنده بود كرده

 نگراني باعث "حتما میزد حرف ريتا با االن اگر.كرد مي فكر خودش با هو مین...شده؟ تنگ من براي دلش اونم

 ،االن....نه:گفت و كرد نگاهي مباشرش به و برگشت پس كند صحبت توانست مي سختي به شد،چون مي همه

 كنن؟ حركت قراره كي ها بچه جانگ آقاي:داد ادامه و بود لبانش روي هنوز لبخندش. میزنم حرف باهاشون ظهر.نه

 :گفت و داد تكان سري هو مین.بعدازظهر قربان:گفت خواهي عذر با و شد لبخند اين متوجه جانگ مباشر

 من...جانگ، آقاي شما وجود با هرچند:داد ادامه حمام سمت به راهش به اند؟و شده هماهنگ محافظها خوبه -

 هالبت و است مريض چقدر كه میداد نشان آينه در صورتش.بست را در و شد حمام داخل....باشم چیزي نگران نبايد

 .تر مريض خیلي قلبش دانست مي خودش
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 حال تا بود گرفته تماس امريكا از نگراني با كه داشت خواهرش از تماس يك هو مین صبحانه خوردن از بعد

 اسرع در و باشد نگران نبايد و است ساده سرماخوردگیه يه اين كه بود داده اطمینان هو مین.بپرسد را برادرش

 .گردد برمي خانواده پیش وقت

 ار احساساتش بايد بود فهمیده نوجوانیش از كه دختري.نبود هیچوقت كه داشت را خواهري نقش او براي ري شین

 از خارج را درسش.بود پذيرفته را مرگ راحتي به كه بود ري شین اين هم مادرشان مرگ هنگام حتي.كند كنترل

 هم وهمانجا باشد داشته را خودش زندگي بتواند تا كرد ازدواج خارجي مرد يك با.باشد حاشیه در تا خواند كشور

 فقط خواهري از "تقريبا كه خواهري.نكند ونهي امر و باشد نداشته دسترسي او به كس هیچ تا كرد مي زندگي

 .داشت را اسمش

 اون كه آنچه از بهتري خیلي زندگي خواهرش كه میدانست هو مین.بود هم اون نگران حتي هو مین حال اين با

 .است فرار نوع يه كارها اين همة كه میدانست حال اين با ولي دارد كند مي فكر

 دستِ در تلفن كه بود كنگي هنگ شركت با زني چانه حال در كنفرانس سالن در هنوز هو مین ظهر نزديك

 .داد جواب آن به و خزيد خلوت گوشه يك احتیاط با جانگ آقاي و خورد زنگ پنجم بار براي مباشرش

 .خورد جانگ آقاي گوش به خط پشت از سو ريتا دار زنگ خوبي؟صداي.جانگ آقاي هي،سالم -

 چطوره؟ شما حال...خانم بله -

 بزنه؟ حرف تونه مي... كجاست؟ رئیست.خوبیم ما -

 .هستند جلسه در ايشون.خانم خیر -

 الح.میفتیم راه داريم آخه.كنیم مي تلفن داريم كه بارپنجمه میشه؟اين تموم كي لعنتي هاي جلسه اين....اه -

 ...پرسه؟ مي داره مادربزرگ اينهارو...خوره؟ مي داروهاشو.... نشده؟ بهتر....خوبه؟....چطوره؟ هو مین

 شما اب فرصت اولین در خانم،من.نباشن نگران بفرمايید ايشون به.خورند مي نیست،داروهاشونو بد حالشون بله -

 ...باشه؟.بهتره اينجوري.گیرم مي تماس

 دلبخن روي از هو مین برگشت سالن به دوباره وقتي. برگرداند كتش جیب به لبخندي با را تلفن جانگ آقاي

 فقط.بوده ريتا طرف از تماس كه فهمید بود شده خیره پروژه نمايش سفید پرده به كه مباشرش لبهاي روي كوچك

 فشرده زدنه زنگ حال در مدام اون كه احساس اين از قلبش و كند شاد را ديگران راحتي به میتواند كه ريتاست

 راهنمايي غذاخوري سالن سمت به میهمانان و بود شده تمام جلسه بعد ساعت دو.افتاد سرفه به ودوباره شد

 ار سو ريتا كانگ تلفن"فورا جانگ مباشر او سر بود،پشت چیني مهندس يك با صحبت حال در هو مین. شدند

 .شد برقرار ارتباط و گرفت
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 هاينك بودند،از كوهستاني وياليي خانه سمت به سرسبز و خنك اي جاده در جكي و مادربزرگ با ماشین در ريتا

 جك صورت به و.شد منتظر پس.بود خوشحال بزند حرف هو مین با توانست مي تماس بار چندين از بعد باالخره

 .كرد نگاه داناوان

 داد؛ هو مین به احتیاط با را تلفن گوشي جانگ مباشر

 !.....الو؟ -

 ....داري؟ احساسي چه گیري نمي تماس باهامون اينكه از...چطوره؟ حالت...پسرعمو سالم...هي -

.. .چطوره؟ حالت: پرسید آرام.باشد ريتا با زدن ازحرف بهتر توانست نمي دارويي هیچ او براي.زد لبخندي هو مین

 ....راهید؟ توي

 بهتري؟ تو.....همینطور هم رسونه،جكي مي سالم مادربزرگ....خالیه خیلي جات راهیم تو ما...آره -

 باشه؟.... باش داناوان جك مواظب.باشین خودتون مواظب.....بهترم -

 .نباش ما نگران میگه مادربزرگ.پیشمون بیا زود هم تو..... هستم -

 میكنم خواهش ازت! برداري شیطنت از دست توني نمي دقیقه يك تو دونم مي وقتي نباشم نگران تونم نمي -

 كارهايي چه كه بكنم هم فكرشو تونم نمي بزرگ خداي اوه.....نرو جايي باشه؟تنهايي بده گوش و بزرگ مادر حرف

 دنبال رو داناوان جك اگه میشم ممنون.باش مواظب ها صخره باالي.نرو جنگل تو تنها"لطفا!...بكني خواي مي

 زود كنم قطع بايد ديگه من.همین"فعال......اممم.....نچرخ درياچه نزديك باشه؟زياد.نبري خطرناك جاهاي خودت

 ....بینمتون مي

 خداحافظ.... باش خودت مواظب. میكنم خودمو سعي ولي بدم قول تونم نمي هرچند -

 وشيگ.كرد مي حس را دلتنگي احساس راحتي به و بود شده شديدتر قلبش طپشهاي.كشید مي تیر هو مین قلب

 .بگیر برام رو يانگ تائه دكتر: گفت و كرد برگرداند،تشكر مباشرش به را موبايلش

 هادرخت سبز حجم از و بود شده خیره بیرون به.كرد مي جابجا دستش در را موبايلش گوشي ريتا سرسبز جاده در

 .دبیفت اتفاق اين نبود قرار.شد مي بیشتر كالفگي باعث بود دچارش كه درگمي سر.میبرد لذت كشتزارها و

 مين پیش خواست مي كه آنطور اوضاع بپروراند،ولي خودش در را بیرحمي اينكه و باشه داشته تنفر حس بود قرار

 ورود نزديكتر حتي و فامیل مثل كه دوستاني و میكرد نثارش فراواني محبت كه داشت مهرباني مادربزرگ رفت

 حاال.میداد آرامش او به كه اتاقي و است خودش خانة كرد مي احساس حاال كه اي خانه.بودند گرفته را برش

 .بود شده اضافه اينها به هم پسرعمويش
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 ار اش زندگي مسیر بود كرده سعي همین براي.نشود اشتباه احساسات دچار اشتباهي بوسه آن از بعد بود قرار

 درونش شدن بزرگتر احساس بود برگشته خیريه مراسم از وقتي از.كند مشغول ديگر كارهاي به را خودش و عوض

 از ديگر نیم و سال پنج.گیرد مي قوت وجودش در دارد توانستن مثل چیزي میكرد حس و زد مي جوانه داشت

 .بود مانده قراردادش

 االح ولي باشه داشته زندگي از دقیقي ريزي برنامه بخواهد كه كرد نمي فكر بود شده فضا اين وارد كه اولي روز

 زدن محك جور يك اين و بكند خودش نصیب باقیمانده سال پنج اين در سهمي خواست مي برعكس؛دلش

 ثابت نآقاجو و عزيز به كه اين بخاطر بیشتر شدن،البته بزرگتر براي مسیري و نفس با مبارزه جور بود،يك خودش

 ندشد مي باعث ايكه خانواده داشتن حس حرفها اين تمام از گذشته حاال.بكند سربلند را آنها تواند مي كه كند

 عرق حس همان جوشید مي درونش هو مین از كه غريبي حس اين شايد.بود شده اضافه اينها به باشد نگرانشان

 .بود فامیلي

 بخواهد كه نبود دختري اون حال اين با.میشد سوءتفاهمش باعث داشت كه بود جديدي حس هم شايد و!...شايد

 واين میاورد بدست راحتي به بخواهد كه را آنچه كه میدانست خوب كند،او انتخاب را سردرگمي وضعیت، اين از

 مثل تو كه بود شنیده مادرش دهان از را حرف اين بود بچه دختر وقتي از بارها و است،بارها خونش در

 ....نرفته من به خلقیاتت از كدوم وهیچ هستي معني تمام به كانگ يه تو اينكه، يا!.....پدربزرگتي

 مي...!خواستنه بودن، كانگ خاصیت میفهمید حاال ولي شد نمي دستگیرش چیزي حرفها اين از بچگي ريتادرعالم

 اين ولي.بكند خودش مال دارد دوست كه را كسي خواست مي و خواهد مي را بودن عاشق وجودش تمام با دانست

 ادهسوءاستف ريتا از اينكه از و كرده اشتباه كه بود كرده اعتراف هو مین وقتي.باشد اشتباهي آدم يك نبايد آدم

 اتفاق ازآن بعد هو مین اشكهاي.نیست كار در اشتباهي كه بود فهمیده ريتا موقع همان بود،از خواسته عذر كرده

 ادفري اون رفتارهاي تمام.دارد وجود پسرعمويش مورد در نگراني دل از بیشتر چیزي بود كرده اوثابت به كذايي،

 .بود نامعلوم چقدرش و چطور ولي.است عزيز برايش ريتا كه كشید مي

 يك حسادت احساس اين كه بود نامعلوم هنوز دارد اطرافش را ناسونا هو،دكتر مین دانست مي كه ريتا براي

 كه باشد مطمئن و بپذيرد راحتي به را برادرش همسر خواهري اينكه.خواهرانه حسادت يا است زنانه حسادت

 نفس عاشقانه كه كسي.باشد خودش از غیر كسي او كنار كه خواست نمي"اصال نه يا! ؟ است خوشبخت برادرش

 با!ه؟باش نبوده ريتا محافظ و نگران برادر يك مثل هو مین كه معلوم كجا از...يك؟ كدام!كند نگاه را هايش كشیدن

 .كرد مي حس خوب آنرا خودش و بود شده عوض احساساتش ريتا تفاصیل اين تمام

 فسن و بست را چشمهايش و كشید پايین را ماشین داد،ريتاپنجره نشان ريتا به را برنج سبز كشتزارهاي جكي

 .بشود برنج عطر از پر هايش ريه تا كشید،گذاشت
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 خارج نتلف گفت و شد اتاق وارد اش عینكي منشي كه بود مريضش معاينه مشغول معاينه اتاق در يانگ تائه دكتر

 و ادد دستش به را مريضش نسخه پس. باشد تواند نمي اش قديمي رفیق از بغیر كسي میدانست او و دارد كشور از

 .شنید را هو مین سرماخوردة صداي و برداشت را تلفن گوشي.كرد مرخصش

 ...گرفتي؟ آنفوالنزا.حرفهاست اين از خرابتر اوضاعت من خداي واي -

 ....خبر؟ چه.....خوبه؟ حالم من.....دُكي هي:گفت بهش ريتا روش به هو مین

 نهات مارو كشور، از خارج رفتي خودتم يیالق فرستادي رو شلوغت عموي دختر: گفت و كرد خندةبلندي يانگ تائه

 ....بدم؟ بهت خواي مي خبري چه ديگه!....كردي ول اينجا

 .گفت آنرا كردن سرفه حال در هو مین.بكني برام كاري يه خوام مي -

 شهنباش،با نگران.بريم باهم بیا كن تعطیل كارو. توام مريضي نگران من!....رفیق....هي هي هي!... شدي مريض بد -

 .نباش نگران...میرم و كنم مي رديف كارهارو اون از بعد دارم عمل يه روزديگه دو من

 .رفیق ممنون بازم -

 يتار آمدن با دوستش احساسات كه بود فهمیده خوب هو مین با ساله چندين دوست يك عنوان به يانگ تائه دكتر

 حرف هو مین با حتي ونه نظركند اظهار آن به راجع تواند مي نه كه احساساتي.است شده دوگانگي دچار آنجا به

 هو مین كه بود آن دهندة نشان اين و شده بیشتر هو مین روزانة سیگارهاي تعداد كه بود اين شاهد خوب.بزند

 تاندبیرس به هم با زمانیكه از حتي بود زياد همیشه هو مین كاري هاي مشغولیت.دارد مشغولي فكر پیش از بیش

 .بود شده اضافه آنها به هم احساسات حاال.رفتند مي

 و شده وارد زندگیش در زيادي دخترهاي.بود كرده تجربه را زيادي ارتباطات دوسالگي و سي سن در يانگ تائه

 نبود؛ ذهن از دور چیزي برايش عشق لمس و داشت آشنايي روابط به بودند،او شده خارج هم نتیجه بي البته

 را عمرش باقي توانست مي كه شد مي معرفي او به ازدواج براي زيادي دخترهاي كرد مي اراده اگر الساعه همین

 تصمیم هايشان بچه براي بخواهند كه نداشت ديكتاتوري مادر و پدر بگذراند،هرچند دغدغه بدون

 درك او براي.بودند كرده انتخاب را همسرانشان خودشان نیز برادرش تك و بزرگتر خواهر دو كه بگیرند،همانطور

 نظريات با ديگرش دوست دو براي ولي.نداشت مشكلي نظريه اين با و نبود محالي امر ازدواج از بعد شدن عاشق

 .بود افالطوني،نگران عشق

 در هو جین و تأديبند تحت و شده كنترل ،احساساتي شانیا به هو جین احساسات كه بود كرده درك كمي حاال

!... هو مین مورد در اما.است تالش در كوچكتر او از سال82دختري با خودش به درست مسیري شناساندن صدد

 را ناسونا با اش دوستي هاي پايه هو مین. بود شده تر سخت برايش هو مین شناخت میكرد فكر خوب كه حاال

 هو مین براي دانشگاه،محلي.بود خواندن درس و كانگ ريیس با كار شديد هاي بحران دچار كه بود ريخته زماني

. كند شركت كشور از خارج دانشگاه در مجازي بصورت هم منزل در حتي و بخواند درس و بخواند درس كه بود
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 وه مین حال اين با كند،ولي حفظ را خودش و بماند امان در كاري فشارهاي از او تا بود كرده را تالشش تمام ناسونا

 را وستهپ اين نخواسته خواسته حاال اما.بود رفته فرو پیچید مي بدورش كه كاري پوسته درون بیشتر سال به سال

 .ديد مي شدن شكافته حال در

 نمي بازي هیچ وارد را خودش زياد هاي موقعیت وجود با پیش سال ده تا كه هويي مین كه بود دريافته يانگ تائه

 وجود حتي و كرد نمي وتفريحي گرفت نمي دختري نداشت،دوست نیز را آن به شدن داخل جسارت حتي و كرد

 ولي آورد در التهاب اين از را او بود كرده سعي بسیار دختر آن اينكه با و شده السويه علي امري برايش ناسونا

 ...نگران و احساساتي،معقول،متعصب شد، مي عوض داشت بود،حاال مانده نتیجه بي تالشش

 براي هبود ريتا منتظر شايد و لحظه همین منتظر سالها اين تمام در شايددوستش میكرد، فكر خودش با يانگ تائه

 نگراني دل اينهمه.دانسته مي كسي به وفادار را خودش....شايد و كرده مي ديگري كار به مشغول را خودش همین

 زا جدا باشند هم همديگر كنار دو آن وقتي كند،حتي مي دلتنگي ريتا براي هو مین شك بدون. است سابقه بي

 .بالعكس هم و ريتا براي هو مین هم.نگرانند هم براي شان همیشگي دعواهاي

 .شد ريیسش اتاق وارد ناسونا دكتر و شد زده اتاق در كه بود غرق افكارش در يانگ تائه

 ....ريیس سالم -

 صيمرخ روز چند گرفتن براي ناسونا.بنشیند مبل روي كرد دعوت او از و شد بلند كارش میز پشت از يانگ دكتر

 هم با دو آن وقتي.داد مرخصي پركارش كارمند به برگرد برو بي هم يانگ تائه و بود آمده مريضش مادر خاطر به

 شانن غم اين. آشناست برايش چقدر ناسونا چشمهاي درون غم كه میكرد فكر اين به يانگ تائه.نوشیدند مي چاي

 هم هو مین چشمهاي درون آنرا راحتي به گذشته متمادي سالهاي كه آدمهاست زندگي در چیزي شدن گم دهنده

 فراموش را او كل به هو مین كه معناست بدان اين.است شده منتقل ناسونا به چشمها آن درون از حاال.بود ديده

 از كه بود عمیق بدهدآهي انجام توانست يانگ تائه كه كاري تنها شد، خارج اتاقش از ناسونا دكتر وقتي.است كرده

 قبل سال چند.اند پیچیده اينقدر آدها چرا كرد زمزمه خودش با.كشید موهايش به دستي و داد بیرون اش سینه

 تائه .است عالقمند هو مین به كه بود گفته جديت به بگذارند،او قرار هم با بود گفته ناسونا به شوخي به وقتي

 .نداد اهمیتي سونا ولي بسته دل اشتباهي آدم يك به كه گفت او به موقع همان يانگ

 اه مشغله وجود با سالگي سي درمرز اودختري.رفت خودش دفتر طرف به و شد خارج رئیسش ازاتاق ناسونا دكتر

 برايش نومیدي و يأس حس كه ديد مي اي طرفه يك نتیجة رابطةبي درگیر را خود هنوز زياد اجتماعي روابط و

 با اش طرفه يك عشق از را خودش و بود داده گوش يانگ تائه حرف به پیش سال چند همان اگر.بود آورده بوجود

 .بود خورده رقم برايش ديگري اتفاقات االن تا "كشید،حتما مي بیرون هو مین

 نمي حتي هو مین.بود كنارش در سالها اين تمام چشمش از خواهر يك مثل البته او و بود زياد هو مین مشكالت

 سونا.بشود عوض او به راجع نظرش بلكه تا كند عوض درونش را حس اين شده كه هم لحظه يك براي خواست

 هچ هو مین با كه اين به كردن فكر داشت،فرصت قرار مرگ آستانه در و بُرد مي رنج سرطان از كه مادري با اكنون
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 مي را امانش خاطرات زياد حجم گرفت مي قرار هو جین و يانگ تائه دركنار كه بار هر ولي. نداشت را كند كار

 تائه هم هربار البته و شمرد مي خود با سونا...شود؟ نزديكتر او به بود خواسته يانگ بارتائه چند سالها اين طي.بريد

 اين!... چیز؟ همه روي به چشمهايش بستن...بود؟ نكرده او با هو مین را كار همین آيا. بود كرده نومید را يانگ

 .داد مي انجام بايد كه بود كاري آخرين

 در هو مین شديد هیجانات و بود كره به سو ريتا آمدن از قبل هفته چند بود زده حرف هو مین با كه باري آخرين

 سؤتفاهمي كه افسوس ولي بود گرفته خودش به را حس آن وجود دلیل زمان میاورد،آن ياد به "كامال را زمان آن

 او به بار چندمین براي هم موقع همان هو مین. شد مي زده هیجان ديگري كس هر از بیشتر ريتا براي نبود،او بیش

 .است عزيز برايش ري شین مثل و دارد دوستش البته و میكند نگاه خواهر يك چشم به او به كه گفت

 را فكرش بايد چون داد بیرون عمیق نفسي.شد خارج اتاقش از و برداشت را كیفش ناسونا!.....بزرگ خداي اوه

 ردك احساس شد خارج بیمارستان پاركینگ از گرانیقمتش ماشین با وقتي.پرداخت مي مادرش به و میكرد خالص

 ادي به.است شده سبك كرد حس كه آنقدر.ريخت اشك و ايستاد رودخانه كنار.باشد تنها تا دارد نیاز جايي به اول

 اهگ تكیه به نیاز كه االن ولي داده دلداري را آنها دوستانش براي گاهي تكیه مثل بحراني لحظات در چقدر آوردكه

 حريم به ورود اجازه هم كس هیچ به و بود كرده رد را يانگ تائه خودش.باشد كنارش تا نیست كسي هیچ دارد

 كه خواستني خواست، مي را او.داشت نیاز هو مین به چون نمود مي سخت برايش اين.بود نداده را اش خصوصي

 هب باز پنجرة از شرجي هواي.بود كرده پر را صورتش پهناي اشكهايش.ديد ماشین آئینه در را خودش.بود اشتباه

 .كرد پاك را خورد،صورتش زنگ همراهش تلفن.خورد مي صورتش

 ....چطوره؟ حالت!...جین سالم -

 ....چطوره؟ مادرت حال!....نیستي خوب تو اينكه مثل ولي....خوبم -

 سونا. كرد مي آرام را او الاليي مثل صدايش زنگ به دادن گوش داشت،فقط بخشي آرامش صداي چقدر پسر اين

 :آورد خودش به را او هو جین صداي دوباره كه میكرد فكر خودش با داشت

 تو چون زنم مي رو حرفها اين.هستي كه دونم هستي،مي قوي همیشه تو...نكن؟باشه؟ گريه...شدم؟ مزاحمت -

 !باشه... میزنم سر بهت.باش امیدوار.میشه خوب حالش مادرت.كردي مقاومت شرايط بدترين

 .رفت و زد استارت....خداحافظي...و بود تشكر بگويد لحظه آن در توانست سونا كه چیزي تنها

 نجرةپ از كه نسیمي و كشید صورتش به بود،دستي نشسته كارش دفتر در میز كرد،پشت قطع را گوشي هو جین

 شروابط در كه بود،كسي معروف متعادل آقاي به دوستانش بین او. فرستاد هايش ريه درون به را شد وارد اتاق باز

 انعطاف و شده بزرگ خودش پاي روي زندگي از مرحله اين تا كه كسي و گرفت نمي را منطق جاي احساسات

 مي شتبرگ برو بي است ورشكستگي آستانه در گفتند مي او به حاال همین اگر.بود شهره همه بین ناپذيرش وصف

 .....میزنم اي ديگه كار به دست: گفت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر ح.كتايون | عشق با شده موم و مهر رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

129 

 

 يم. آن خالف بر نه كند شنا آب موافق بايد و است تغییر حال در چیز همه كه بود گرفته ياد اطرافش دنیاي از او

 جا در جز اين كه هستند آب خالف بر كردن شنا حال در شدت به كساني دوستانش جديد جمع در كه دانست

 سو ريتا آمدن از بعد درست كه اي پیچیده روابط از كرد مي ندارد،احساس برايشان اي نتیجه خستگي و زدن

 همان ديد،درست مي توصیف قابل غیر هیجاناتي و حد از زياد انرژي با دختري را ريتا.است ناگريز آمده بوجود

 هشد روشن باشد،برايش داشته دوستش تواند مي كه است دختري ريتا بود گفته او به احساسش كه اي لحظه

 .بود ريتا دوست بهترين حاال و شد چیره او بر عقلش سرعت به البته.دارد توجهاتي هو مین به او بودكه

 رايشب توانست نمي اينكه از و میكرد حس "كامال را او بالتكلیفي."ناسونا"...بود افتاده بدتري اتفاق االن ولي

 مثل و كنارشان در شادي و غم لحظات تمام سونا كه آورد مي ياد به.بود دلخور خودش دست از بدهد انجام كاري

 هك كسي تنها و بزرگش پدر با هو مین درگیري و سختي روزهاي يادآوري.بوده پايشان پابه رفیق و دوست يك

 و ،همراهي....نه كه كمك،كمك به نیازمند ناسونا و درگیر همیشه مثل هو مین....حاال بود،ولي ناسونا بود، كنارش

 .همدلي

 انينگر دل حس هم جین خود.بودند شانیا و يانگ تائه داشتند بهتري اوضاع كه كساني تنها احوال و اوضاع اين در

 نشده ترديد دچار بود كوچكتر او از سال ده كه دختري با روابطش در االن تا. داد مي عذابش نامعلوم آيندة از

 و كرد مي شاد را او كه بود كسي شانیا. ديد مي نگر آينده و عاقل دختري خودش مثل درست را شانیا بود،چون

 .خنداند مي

 تكلیف كسب است، خودش از كوچكتر سال ده كه دختري براي سالگي سي درآستانه اينكه از همیشه هو جین

 و نداشت كردن ونهي امر به اواحتیاج بود خوشحال دارد مديريت حس درونش شانیا ديد مي اينكه از و متنفر كند

 تنها آشفته اوضاع اين در.بگذارد خودش حال به را او كه بود شده القإ هو جین به آرامش حس اين خود به خود

 اشتبرد را تلفنش گوشي. شود متالشي دوستانش روابط نگذارد تا بود اين بدهد انجام خواست مي دلش كه كاري

 .باش خودت مراقب....میرم دوست يك ديدن براي عصر امروز چطوري؟من... عزيزم سالم:زد شانیا براي پیامي و

 جواب بعد. خواند را او پیام لبخند با.بود جوابش منتظر و داده ريتا به پیامي تازه.بود خواندن كتاب مشغول شانیا

 ....باش خودت مراقب هم تو....بري كارخوبي براي امیدوارم....مهربون خوبم: داد

 .شد كارش میز روي هاي پرونده بررسي مشغول بعد.زد لبخندي و گرفت را شانیا پیام

== 

 از و كشیده دراز تختش روي.شد ريتا جواب منتظر و ماند خیره گوشي مانیتور به پیامش ارسال از بعد شانیا

 انیاش.بود رفته فرو سكوت در خانه و خوابیده برادرهايش.كرد مي استفاده خواندن كتاب براي ناهار از بعد سكوت

 یليخ كه بگويد توانست مي جرأت به هرچند. بود خالق و باهوش سالگي، نوزده سن در كانادايي تربیت با دختري

 ور،درش و شر پر برادرهاي داشتن وجود اوبا.بود كرده نمكترش با ريتا قول به اش مكي كك صورت ولي نیست زيبا

 گذشت، مي شدنشان جدا از ساعت 0 از كمتر كه وحاال داشت شديدي وابستگي احساس ريتا به ماهه شش اين

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر ح.كتايون | عشق با شده موم و مهر رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

131 

 

 ناي تا.برعكس هم بودوهمانطور نشسته دلش به ديدارشان روز اولین در ريتا.میآورد فشار او به داشت دلتنگي

 دچار "شديدا عزيزش دوست دانست مي خوب شانیا.بودند خبر با هم زندگي جزيیات تمام از نفر دو اين ساعت

 هم با هك بود اين بكند دوستش براي توانست مي كه كاري تنها.روبروست مشكل با آنها حل در كه است بحرانهايي

 .كنند تقسیم هم با را شاديهايشان و غمها و بزنند حرف

 دربارة خواست مي شانیا بار چندين كه بود زياد آنقدر آرامش احساس داشت،اين آرامش احساس هو جین با او

 ناي از خارج.ديد مي اش خانواده با احساسي و عاطفي مسائل بین درگیر شدت به را ريتا او. كند مشورت او با ريتا

. نمود مي بزرگ معضلي اين و بود داده دست از گريستن طريق از را احساساتش تخلیه قدرت ريتا ها بحث

 .گذاشت مي "رفته دست از عزيزِ نعمت" را اسمش ريتا كه است چیزي دخترها براي گريستن

 وقته چند اين در چقدر كه بود گفته او به ريتا كرد مي گريه ريتا كنار افتاده پا پیش مسائل براي شانیا وقتي بارها

 زمستان درجريان كه دانست مي خوب او.كوچك چیزهاي اين براي نه ولي كند گريه او مثل خواسته مي دلش

 ريخت مي اشك خودش كه بود شنیده را ريتا حرفهاي شرايطي در او.بزند زار خواست مي دلش چقدر ريتا گذشته

 با.بود گرفته تهوع همیشه مثل ريتا آخر دست.انداخت مي چنگ زمین روي و پیچید مي خودش به فقط ريتا و

 كه دانست مي او.شد مي تر وخیم خیلي اوضاعش بود ريتا جاي به شرايط آن در او اگر كرد مي فكر كه خودش

 مي مقاوم دختري را عزيزش دوست او.بود دردناك او براي هم اين و ندارد را ايران در اش خانواده ديدن حق ريتا

 به راگ كه بود گفته او به بار چندين.است جديد حلي راه دنبال به كارها در شدن مستأصل جاي به همیشه كه ديد

 ودب گفته و خنديده حرفش اين به ريتا ولي.میزد خطرناكي كار به دست"حتما شد مي مشكالت اين دچار او جاي

 .بگذرند راحتي به خطرناك بحرانهاي از آدمها شود مي باعث داشتن انگیزه

 ريتا كارهاي از همیشه.برداشت را آن و انداخت تخت كنار میز روي پاكت به نگاهي و گذاشت كنارش را تلفن

 را پیمانشان كاغذ آن، داخل از.زد لبخندي و كرد اش سبابه انگشت سوزن جاي به نگاهي. گرفت مي اش خنده

 با.شد بود،خیره شده مهر نفرشان سه هر خون با كه صفحه پايین به.خواند را آن مفاد دوباره و.كشید بیرون

 .داد پیامي رسیدن خبر تلفنش گوشي.ريتا،شانیا،جانگ:كرد زمزمه خودش

 دو هنوز... زيباست خیلي اينجا.میشه خنكتر هوا میريم جلوتر هرچي.راهیم تو هنوز ما.خوبم دوست سالم -

 ...شده تنگ برات دلم شديم جدا هم از نیست ساعت

 رسیدهپ كه بود جانگ لي اين.رسید بعدي پیام كه كرد مي نگاه بود داده دوستش كه پیامي به و.زد لبخندي شانیا

 ....كنید؟ مي حركت كِي شما:بود

 .هفته آخراين:داد را جوابش سرعت به شانیا

 صدمین چند براي را كامپیوترش عكسهاي داشت میز پشت اش پسرانه رنگ طوسي شیك اتاق در جانگ لي

 یكرد،م نگاه دوربین به خیره و نشسته مدرسه چوبي نیمكت گوشة لبخندي با كه ريتا عكس روي.كرد مي بارمرور

 تمام ريتا صورت كه كرد بزرگ را عكس آنقدر ديد را عكس دوباره و خواند آنرا و رسید شانیا پیام.كرد توقف
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 خیره و ادد تكیه صندلي پشتي به.گرفت اش خنده.كشید اش گونه چاله روي را انگشتش.پوشاند را مانیتور صفحه

 ذرندمیگ هم مانده باقي سال پنج بزند هم به وچشم گذشته سرعت به چقدر ماه چند اين تمام فكركرد مانیتور به

 شدت به بود ديده را ريتا مدرسه در كه اولي روز همان از. نگفته چیزي ريتا براي اش واقعي احساسات از وهنوز

 روز هر آب به رسیدن عطش مثل كه عمیق كششي.كشد مي خود سمت به را او درونش چیزي بود كرده احساس

 داشت دوستي حس شود نزديك ريتا به بود گرفته تصمیم كه اي لحظه از.ببیند را او خواهد مي دلش روز هر و

 بود،به ديده اراذل دست در دفاع بي را ريتا كه ولنتاين روز.كرد مي حمايت و مراقبت حس جايگزين را خودش

 آن از ولي است هو مین با درگیر قلبش در ريتا دانست مي هرچند.نگذارد تنها اي ثانیه را او داد قول خودش

 وفادار دوست يك چشم به او به حاال،ريتا ولي.بود خواهد محال امري اين كرد مي فكر نداشت،چون نگراني جانب

 ديد مي جانگ لي.باشد دوست يك از بیشتر چیزي خواست مي دلش او.میكرد خراب را كار اين و كرد مي نگاه

 اش تنهايي سخت مسیر كردن طي در او به تواند مي عشق يك وجود و دارد اطرافش و دور زيادي دوستان ريتا

 مین گیريهاي سخت و نديدنشان و اش خانواده از دوري بود واقف ريتا هاي سختي به"كامال او.باشد مؤثري كمك

 ...هو

 نراآ و انداخت نگاهي میزش روي پاكت به.كرد مي سختتر را كارش بود بسته ريتا با كه جديدي پیمان اين حاال

. باشد جديد ايدة يك منتظر بايد روز هر ريتا سوي از بود گرفته ياد چون شد نمي متعجب او كارهاي از. برداشت

 هايي هنقش باز ريتا كه بود بروند،فهمیده او پیش شانیا با رفتنش از قبل كه گرفت را ريتا پیام زود صبح وقتي

 بود خوشحال طرفي از.شد مواجهه پیماني هم مضمون با ريتا نويس دست برگة نسخه سه اين با كه هم بعد.دارد

 ريتا از كه بود خاطر اين به فقط اش نگراني. نگران هم طرفي از و كرده حس نزديك خود به آنقدر اورا ريتا كه

 انگشت ريتا توسط شده نوشته هاي سطر روي.خواست مي خودش براي را ريتا او.داشت دوستي از بیش توقعي

 .كرد نگاهي انگشتش روي سوزن جاي به و كشید

 اين!... خون هم برادران. شد مي ديگري جور اوضاع كار اين با باشد اينطور بود،اگر كرده خون هم را آنها ريتا

 نشان را اعتراضش موقع چراهمان خواهد؟ نمي اينگونه را او كه بود نگفته ريتا به موقع همان چرا.نبود درست

 درخشندگي مقابل در توانست مي آيا ولي... خواهد؟ مي دوست و خواهر يك از بیش را او كه بود نگفته و نداده

 بش تمام ريتا كه بود كامالمشخص...كند؟ مقاومت است زيادي شعف در فكرش اين از بود معلوم كه ريتا چشمهاي

 .بنويسد خودش خط به را نسخه سه هر خواسته مي دلش و بوده اش نامه عهد مفاد به كردن فكر حال در گذشته

 را خونشان با شده مهر كاغذ.رفت نمي جانگ لي خاطر شمعها،از نور وكنار چشمانش درون شعف با ريتا صورت

 را جعبه محتواي.كشید بیرون رنگي اي سرمه ماهوتي جعبه میزش كشوي داخل از و گذاشت پاكت درون دوباره

 كامپیوتر مانیتور صفحه از او به ريتا صورت. برگرداند كشو درون دوباره دادو جاي آن درون را پاكت و كرد خالي

 !...؟ كنم كار چي تو با من: گفت خودش با. زد مي لبخند

== 
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 هب ريتا شايد. شدند مي ترس دچار هم آن از ازفكرگريز آنقدركه ديدند مي وابسته هم به را زندگیشان آنها همة

 شايد.كند محال يا سختتر برايشان را جدايي كه ببندد پیماني شانیا و جانگ لي با بود كرده سعي دلیل همین

 عزيز و آقاجون يا مادرش از جدايي مثل حسي دوباره تا باشد داشته كنارش را آنها همیشه خواست مي دلش

 و شود مي تنگ دارد هم ساخته كه كوچكي باغچة براي دلش حاال كه انديشید مي اين به داشت ريتا.ندهد آزارش

 كه اييه برنامه تمام داشت كم وكم وابستگي يعني دلتنگي اين.است شده تنگ هم باغبان پیرمرد براي دلش حتي

 .داد او به تلخي حس زيبا جادة به نگاهش. كرد مي عوض را بود ريخته

 هاي كوچه ياد. همیشه براي مادرش چشمهاي شدن بسته افتادوياد آقاجون خیس چشمهاي و عزيز هاي گريه ياد

 كوهستان هواي تنفس با اش كودكي.پیچید ذهنش در آقاجون عطر بوي.عزيز غذاهاي ياد و اش مدرسه مسیر

 اريت اشك بدون قرمزِ چشمهاي و انداخت او به نگاهي مادربزرگ. دارد نگه را ماشین خواست راننده از.بود برگشته

 تمام درد و ريخت بیرون تهوع با را اشكش بزرگ سنگي گوشة ريتا.است خبر چه گفت مي او به فريادكشان

 از پس.كند مي دلتنگي ريتا كه دانست مي. داد دلداريش و مالید را پشتش مادربزرگ. گرفت را وجودش

  .بست را چشمانش ويال به رسیدن تا و گذاشت مادربزرگ سینه روي را آرامش،اوسرش
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 80 فصل

 را اييه زيبايي هیجان با.آورد بند را ريتا نفس اش منظره كه پیچید روستايي به كوهستاني مسیر از جادةسرسبز

 در باز اينحال با بود آمده اينجا به پدرش و مادر با پیش سال چهار سه جكي.داد مي نشان جكي به ديد مي كه

 و زنان و شیرواني چوبي هاي خانه سبك با كوچك روستاي.داد مي نشان مثبت واكنشي ريتا هیجانات مقابل

 مي ار آنها باشوق خانه هر كنار از گذشتن با ريتا.بودند كارشان مشغول و بودند نشسته در كنار كه پیري مردان

 بار آن روي كه كوچكي تراكتور.ديد زيادي هاي ماشین شد مي سختي به اينجا.شد سربااليي جاده پیچ. ديد

 همان كرد،از بررسي را آنها ماشین داخل دقت وبا شد رد كنارشان میراند،از آنرا چروكیده پیرمردي و بود علوفه

 .داد تكان برايش دستي هم مادربزرگ و كرد تعظیمي باال

 شده فرش سنگ مسیري آنهادر و شد مي خارج اصلي جاده از رسیدكه كوتاهي پیچ به ماشین بعد دقیقه ده

 اش سنتي نماي بود شده سعي بودن مدرن عین در كه طبقه دو رنگ چوبي ويالي بعد ثانیه چند و شدند هدايت

 .چوبي كوتاه حفاظهاي و ورودي درب جلوي در وسیع و بزرگ صحني با.شد نمايان شود، حفظ

 ابلويت به كردن نگاه مثل خواست مي دلش شد پیاده ماشین از وقتي كه بود انگیز دل آنقدر اطراف فضاي زيبايي

 از هك سبز درختان از پوشیده بلند زياد،كوهي اي فاصله ويال،با پشت.كند تماشا فقط را آنجا و بايستد نقاشي

 بلند درختهاي با جنگلي میشد آن ديگر سمت از.میكرد نمايي بود،قدرت شده كشیده جنوب به شمال سمت

 دايص وضوح به ريتا ولي نبود معلوم بود ايستاده او جايیكه از"كامال خانه پشت فضاي والبته ديد كوهستاني

 .كرد زمزمه داري؟آرام دوستش... ايستاد كنارش مادربزرگ.شنید مي را رودخانه

 اوكنجك صورتي با...بودم اينجا"انگارقبال...زياد خیلي آره:گفت آرام.بود زده صورتش پهناي به لبخندي ريتا

 ...چیه؟ پشت اون: پرسید

 .....ببینیش كن،بايد صبر:گفت مادربزرگ

 ...است درياچه يه اونجا.... ريتا بیا:دويد سمت آن به كشان جیغ جكي

 پنج چهار.آورد هجوم ذهنش به كودكي خاطرات كار اين با.دويد دنبالش به و گرفت انگیزه او هیجان از ريتا

 میكرد دويدن به شروع شمالي ويالي حیاط در و پريد مي بیرون آقاجون ماشین از كه ديد مي را اش سالگي

 مي را او خرس صداي درآوردن با كه بود آقاجون تا دو آن دنبال به.دويد مي دنبالش كنان خنده هم ومادرش

 شآغو وبه كرد مي فرار كشان جیغ فرفري موهايي و رنگش قرمز كوتاه سارافون آن با حیاط دور هم ريتا و ترساند

 .برد مي پناه عزيز

 كه اي درياچه. داشت قرار ويال پشت كه بود ايستاده بزرگ اي درياچه روبروي آمد خودش به شد،وقتي سردش

 طرفي از آن ريز سر و ريخت مي درياچه به باال از رودخانه بود،آب شده طراحي خانه اين براي"مشخصا

 هك پرندگان شده،صداي بسته قايقي انتهايش در كه چوبي كوچك اسكلة.شد مي منتهي رودخانه به ديگردوباره
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 را خودش درياچه كنار سنگهاي البالي در جكي. آب روي وحشي اردك چند و شدند مي رد آب روي از هم پي در

 رااو و برگشت.كرد راپرت حواسش سر پشت از مادربزرگ صداي... سو سو،ريتا ريتا كانگ. كرد مارمولكي مشغول

 .آمد مي او سمت به دست به ژاكتي با آرام آرام كه ديد

 .گرفت را ژاكتش مادربزرگ چروكیدة دستهاي از ريتا.نخوري سرما بپوش اينو خنكه يكمي اينجا هواي -

 ....قشنگه خیلي خیلي اينجا.خوبیه هواي خیلي مادربزرگ،آره ممنون -

 اينجا به آمدن از او كه میداد نشان ريتا به لبخندش.شد خیره دستها دور به و كشید عمیق نفسي مادربزرگ

 .دارد سرخوشي و رضايت احساس

 هپوشید كمي وسايل با و سنتي"بزرگ،كامال خانة از متفاوت ويال فضاي.داشت را خودش ديدنیهاي هم ويال داخل

 ذاغ براي "مشخصا كوتاهي میز و تلويزيون بايك سالن میان در راحتي مبل چند و رنگ چوبي ديوارهاي.بود شده

 وشهگ پايین طبقه كه بزرگ مادر خواب اتاق از بغیر. تمیز و زيبا اي آشپزخانه همینطور و اي كره سبك به خوردن

 .بود واقع باال طبقة در میشد اتاق 2 شامل كه مابقي داشت قرار سالن

 مي نمايش به او ديدگان جلوي گیر نفس اي منظره كدام هر و میشد باز بیرون روبه اي پنجره اتاق هر داخل از

 زندگي برايش عطر اين و كرد مي استشمام خورده خیس چوب بوي اتاق هر در كردن باز با ريتا.گذاشت

 آنها بزرگترين"تقريبا كه كرد راهنمايي اتاقي به را ريتا و كشید باال ها پله از را خودش سختي به مادربزرگ.بود

 ختت گوشةاتاق.باشد معلوم هم با درياچه و كوه زيباي نماي شد مي باعث همین و كف تا سقف از هايي پنجره.بود

 يرانيا فرش پايش زير.چرخید اتاق در ريتا.آرايش میز و بلند دوكمد ديگر كنجي و بود گرفته قرار نفرةزيبايي دو

 مادرش و پدر عروسي عكس سرش ديوارپشت روي.خانه در بودن داد،حس او به خوبي حس كه بود افتاده زيبايي

 اينجا:پرسید بود ايستاده راحتي مبل دو میان پنجره كنار كه مادربزرگ از شد،بعد آن محو او و بود شده نسب

 بوده؟ بابام و مامان اتاق

 اتاق اينجا حاال....اينجا میومد گرفت مي دلش مامانت هروقت و بودند اينجا عسلشونو ماه آره:گفت مادربزرگ

 ...توئه

 ینب چرخیدن انباري، در حیاط،جستجو در گشت.بود مشغول خانه كنار و گوشه در كنكاش به ريتا بعدازظهر تمام

 كه بود شده تاريك داد،هوا انجام كه بود كاري آخرين چمدانهايش كردن باز.... و مادربزرگ مینیاتوريِ درختهاي

. گشت مي مارمولك و سوسك دنبال داشت هنوز او چون كرد صدا داخل به بیرون از فرياد با را مادربزرگ،جكي

 و ها قورباغه صداي به دادن گوش آن بر عالوه.برد نمي خوابشان هستند آنجا دوماه اينكه هیجان از هردو

 گوش آنها به و بماند بیدار صبح تا خواست مي دلش و بود تر بخش لذت ديگر چیز ازهر ريتا براي جیرجیركها

 .بُرد خوابش تا زد غلت پدرش مادرو تخت روي. دهد

== 
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 را مادرش صورت خورد، مي تاب هوا در قرمزرنگش پیراهن و دويد مي كوچولويي مخموري،دختر آلود مه هواي در

 را دخترك مادرش.پیچید درگوشش دختربچه جیغهاي صداي.دويد مي او دنبال زنان لبخند ديدكه مي وضوح به

 دويدن به شروع دوباره و گريخت مادرش دست از كرد پر را فضا هايش خنده غش داد،غش غلغلكش و گرفت

 هم. جین وشلوار ورزشي كفشهاي با ديد را خودش بود،پاهاي رفته بچه دختر حاال.كرد نگاه را پايش پايین.كرد

 .شد نمي ديده آنجا كسي كرد نگاه را اطرافش دلهره با.شد تر غلیظ رفته رفته

 ...كجايي؟....... ريتا.......ريتا:شنید رامي مادرش صداي

 د،صدابو فايده كرد،بي سعي دوباره. آمد نمي بیرون گلويش از صدايي ولي.اينجاست او بكشدكه فرياد كرد سعي

 !....نه اونطرف از ريتا نه:آورد خودش به اورا مردانه صدايي.بود شده خفه گلويش در

 .....نه سمت آن به...نه:شنید دوباره. نبود آشنا گوشش به صدا اين.كرد دقت ريتا

 توانست نمي. بود ايستاده مستأصل ريتا..... كجايي؟بیا تو....... اينجام من ريتا:زد مي صدا ديگر طرف از مادرش

 ...نرو طرف اون....بشه باز هوا تا كن صبر ريتا....نده گوش بهش:شنید را مردانه صداي همان دوباره.ببیند را جايي

 نه و مادرش نه. نديد اطراف آن در را هیچكس واو رفت مي داشت شد،مه مي روشن آرام آرام اطرافش. ايستاد او

 كرد فرار به شروع داشت،او دستش در كه خاكي سوسك با دويد مي او سمت به جكي.را مردانه صداي آن صاحب

 برگشت شنید سرش پشت از را مادربزرگ صداي.شد مي دورتر و دور ويال رسید نمي ويال به دويد مي هرچه ولي

 .كرد مي نوازش را صورتش نرمي دستهاي.است نگران كه ديد را او و

== 

 .شو بلند ،ريتاسو ريتا -

 ديد، نشسته كنارش را مادربزرگ.بود كرده اتاق وارد را خودش زور به خورشید كرد،نور باز آرام را چشمهايش

 ...چنده؟ ساعت: پرسید

 .كن زندگي شو بلند...كنه مي بازي تنهايي بیرون داره جكي. گذشته صبح 9 از ساعت -

 سعي حالیكه در ريتا.زياد شده،خیلي تنگ برايش دلم!ماه بعدازچندين.ديدم مامانو خواب ديشب مادربزرگ -

 .بود خوابش هواي و حال در هنوز شود بلند جايش از میكرد

 .برداشت آنرا ريتا باالخره تا خورد زنگ بار چندين ريتا موبايل گوشي

 از.بديم انجام اينجا تونیم مي كارهايي چه نمیدوني....شِین است العاده فوق اينجا...چطوره؟ حالت! شِین هي -

 .كشید طول ساعتي نیم دخترانه صحبتهاي... میشم ديوونه دارم فكرش
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 يروستاي و سوخته چهرةآفتاب كه ديد ساله حدودچهل خانمي مادربزرگش كنار رفت پايین ناهار براي ريتا وقتي

 ام والبته هستیم اينجا كه وقتي تا دهد مي انجام را خانه كارهاي خانم اين گفت مادربزرگ و كرد ادب عرض.داشت

 .كنیم كمك بهش نوبةخودمون به بايد هم

 و زد سرد لبخندي ريتا به كردن نگاه كوتاه لحظه چند از بعد زن آن.داد نشان زن آن به را خوشحالیش اظهار ريتا

 در زن آن صورت.گرفت كنايه حس صدايش ازلحن ريتا. مادرش شبیه درست.دارد نوةزيبايي گفت مادربزرگ به

 بايد او براي اش چهره كردكه مي درك "كامال او و ماند مي خیره ريتا صورت روي گاهي چند از هر كردن كار حین

 .باشد دوران آن خاطرات و مادرش يادآور

 يم پنجرةاتاق پشت ريتا.بود ابري و گرفته هوا و شد نمي قطع كه باراني.باريد باران هم سر پشت بعد روز سه

 ريتا نبود خبري خورشید از هنوز ولي شد قطع مدتي براي باران چهارم روز ظهر از بعد.خواند مي وكتاب نشست

 .خواب در هم داناوان جك و بود خودش اتاق در مادربزرگ.رفت بیرون اتاق از آرام و پوشید را اش باراني

 فرو آنها درون پايش تا بود مي مراقب بايد مدام و بودند شده آب پر ها چاله.كرد انتخاب را جنگل مسیر او

 هچ هر را او وسبز زيبا بسیار جنگلي مسیر.بود كرده مستش وعطربرگها چوب بوي با خورده باران خاك بوي.نرود

 خداي واي كرد فكر خودش با.شد نمايان دره كه رسید اي نقطه به تا رفت باال صخره از.كشید مي طرفش به بیشتر

 !...زيباست اينجا چقدر بزرگ

 شديدگان جلوي صحنة نقطه آن از.رسید نقطةپرتگاه ترين تیز به تا كرد زدن قدم به شروع دره كنار مسیري در

 و ويال تراس توانست مي.بود رؤيت قابل چاي قوطي اندازه به ويال راستش درسمت.درياچه پايش زير بودو كوه

 كه مسیري از و كشید سرش روي را اش باراني كاله.شد شروع دوباره باران. ببیند را مادربزرگ متحرك صندي

 خودش با كرد منحرف جاده سمت به را راهش سختتر،پس جنگلي مسیر و بود شده شديد باران.برگشت بود آمده

 .میرسد ويال به راحتتر اينطوري كرد فكر

 روي ماشین چرخهاي صداي شد نزديك ويال سرگذرگاه به وقتي.نبود خبري ماشین آمد و رفت خیس،از درجادة

 چشمهاي با شد،ريتا نمايان آمد، مي كه تندي باران خالل از رنگ مشكي كرد؛ماشین جلب را توجهش باراني جادة

 را او اند،ولي رسیده مقرر موعد از زودتر دوستانش بود كرده فكر شايد.ببیند آنرا رانندة كرد ريزكرده،سعي

 اش كناري شیشه ايستاد او وكنار كرد كم را سرعتش رسید او به وقتي كه بود میانسالي مرد آن رانندة. نشناخت

 كند،ولي رامخفي آن داشت سعي كه هیجاني با همراه متعجب نگاهش, بهترببیند را او تا شد خم و آورد پايین را

 !...تشخیص قابل وضوح به

 .نشد متوجه خوب ريتا كه گفت وچیزي داد سالم اي كره به و كرد وجور جمع را خودش سرعت به

 سيانگلی به و زد ببیند،لبخندي بهتر را او كردتا خم را سرش ريخت مي صورتش روي اش باراني كاله روي از باران

 اسال،ب چند و پنجاه به نزديك بود اومردي بود ايستاده ريتا كه فاصله آن از. نیست بلد خوب اي كره كه گفت
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 گونه روي تا باريك زخمي جاي چپش چشم گوشة ريز، وچشمهايي سیاه و پهن ابروهايي و الغر و كشیده صورتي

 :گفت انگلیسي به و زد لبخندي.است دور خیلي سالهاي زخم از دادآثاري مي نشان كه شده كشیده

 ....كنم؟ همراهیتون میخواهید....اطرافه؟ دورو همین منزلتان-

 ...اينجاست من خانه ممنون:گفت و كرد اشاره چوبي ويالي به دستش با ريتا

 كانت مثبت عالمت به را سرش ريتا و...داريد؟ نسبتي كانگ خانواده با:پرسید و انداخت سو آن به نگاهي راننده

 .....هستم نوةايشون:داد

 فامیل من با...چطور؟ شما:كند سؤال هم ريتا شد باعث و كرد نفوذ ريتا درون مردبه عمیق و نافذ نگاه

 باران,انداختید كسي ياد به منو شما!....دوست يك شايدفقط:گفت زدو لبخندي حرف اين از راننده...هستید؟

 ....خوره مي سرما زود آدم اينجا,منزل برگرديد زودتر....شديد خیس ،حسابي....شديديه

 ماشین رفتن و داد تكان برايش دستي بعد. بود مادرش"حتما نفر يك آن كرد فكر خودش با,زد لبخندي ريتا

 .پدرته مثل همةكارهات: وگفت كرد برانداز اورا مبل روي از چشمي زير مادربزرگ رسید كه ويال به.ديد را مشكي

 ها بچه هست پرتگاه يك طرف اون دونستید مي.زيباست "واقعا باران.قشنگیه خیلي هواي...چطور؟:پرسید ريتا

 .هم ريتا,بود لبانش روي لبخندي مادربزرگ.باشند مواظب خیلي بايد

 رناپذي وصف شعفي با روستايیها كه ديد مي ريتا كردو آشنا ده مردم وبا برد دهكده به را ريتا او بعد روزهاي در

 دادن با آنها كه ديد مي و گذراند مي نظرش از را آنها از بعضي به مادربزرگ كمكهاي.كنند مي همراهي اورا

 نباراي البته ديد را مشكي ماشین آن ريتا ديگر يكبار.دارند جبران در سعي مادربزرگ به شان خانگي محصوالت

 و رد هاآن كنار از سرعت به راننده ولي.گشتند مي باز روستايي مردي ازعیادت داشتند و بود بزرگ مادر با كه وقتي

 .شد گم جاده پیچ در

 الشاندنب به هو، جین و ها دوقلو از يكي براندون با شانیا.رسیدند ماشین دو با كه بودند ريتا دوستان گروه اولین

. بودند شده پديدار ابرها دوباره بود شده آفتابي هوا كه روز دو از بعد.شدند حیاط وارد هیوبین و جانگ لي هم

 .رسید مي نظر به انگیز دل و زيبا خیلي بود،آنجا بارش اولین كه ريتا جانگ،مثل لي و هیوبین براي

 را آنها صداي و داد مي نشان سرگرم دراتاقش را خودش ولي برد مي لذت جوانها اين بودن كنار در از مادربزرگ

. شد ملحق آنها به زياد صداي سرو با يانگ تائه بعد هفته.انداختند مي راه صدا سرو و كردند مي بازي كه شنید مي

 و خوب هم هوا حاال. داد مي محیط به هیجان و شور خودش مثل درست چون داشت دوست را يانگ تائه ريتا

 .بود نرسیده هنوز ولي میآيد فردا گفت مي و گرفت مي تماس هو مین كه بود روز سه بود شده آفتابي

 مي آمد و رفت ويال به معاينه براي آنجاست هم يانگ تائه دكتر بودند فهمیده روستائیهايكه از حاالبعضي

 ....يهست قشنگي منشي تو ريتا:گفت مي شوخي به يانگ تائه.كرد مي پذيرايي آنها از مهرباني با ريتا.كردند
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 خالل در.بود او از خاصي منتظرحركت گويي و كنجكاو يا متعجب نگاهي او به دار خانه خانم نگاههاي ريتا ديد از

 !...آمدم اشتباه را خانه كردم فكر گفت خسته صدايي با و شد خانه وارد هو مین شبها همین از يكي

== 

 رئیس تا برود طبقه 62 اي شیشه ساختمان به كه بود اين كارش اولین و.بود رسیده سئول به قبل شب دو هو مین

 پدربزرگش و است احترام روي از "صرفا هايش دادن گزارش كه دانست مي.بدهد او به را گزارشهايش و مالقات را

 .كند مي گوش صبري بي با را آنها و دهد نمي نشان اي عالقه كه مدتهاست اداري گزارشات اين ارائه به

 اتاق وارد وقتي.شد مي گفته ريتاسو از كه بود حرفهايي سپرد مي گوش آنها به رغبت به كه حرفهايي تنها

 كاناپه روي بیماري و ضعف روي از و زد چرخي دراتاق بود، رفته بیرون اي لحظه براي شد،او كاررئیس

 آغشته گل به هايي لبه با خیس باراني به اتاق گوشه آويز رخت روي توجهش.چرخاند اطراف به را سرش.نشست

 روي دوباره را او بزرگش پدر دستهاي كه شود بلند جايش از خواست مي شد وارد ريیس و باز اتاق در.شد جلب

 بیدتا مي اي گونه به اتاق آن به ظهرها بعداز خورشید نور زاويه. نشست میز پشت رفت خودش نشاند،بعد كاناپه

 در و نداد خود به زحمتي هم او.ديد واضح را ريیس صورت میشد زحمت به بود نشسته هو مین جايیكه از كه

 او از ريیس وقتي. داد ارائه را گزارشاتش و كرد زدن حرف به میزشروع پشت نشستة هیكل با وضعیت همان

 .داد نشان خوب را خودش باز ولي.بیفتد جا همان خواست مي دلش پرسید جسمیش حال دربارة

 لشد در او.است كرده موافقت ويال به رفتن شرط به اش ماهه يك مرخصي با پدربزرگش كه بود تعجب جاي برايش

 به مباشرش كمك با هو مین. شدم مي روانه سمت همان به هم باز گذاشت نمي هم را شرط اين اگر حتي گفت

 آرامش عدم احساس كه بود اولي بار اين.خورد صورتش توي مشتي مثل سكنه از خالي خانة و برگشت بزرگ خانه

 .كند تحمل را ريتا از دوري توانست نمي بیشتر هم روز يك براي و داشت خانه از

 به او به شركت و كارخانه چندين سرپرستي و مديريت سمت شدن سپرده نداشت،با متزلزلي شخصیت هو مین

 دختر اين درون حال اين با ولي دهد ادامه خود زندگي به معقوالنه بخواهد كه داشت جربزه و جرأت كافي اندازة

 بهتر تا باشد داشته كنارش را او خواست مي دلش كه حسي.داد مي بودن زنده حس او به كه داشت وجود چیزي

 .كند كار

 هكرد نفوذ داخل به محوطه چراقهاي از كه بود ضعیفي نور اش وروشنايي داد مي فرنگي توت عطر بوي ريتا اتاق

 نآ عاشق ريتا كه دانست مي.كشید بودنددستي گرفته برايش دوستانش كه بزرگي خرسي عروسك به.بود

 .داشت دوست شد مي مربوط آنها به كه را آنچه هر و بود دوستانش اوعاشق البته.است

 با.ردك عیادت مادرش از و رفت او منزل به.رفت مي ناسونا ديدن به بايد و داشت يانگ تائه از پیغام صبح،يك فردا

 بود گفته و گريسته آغوشش در ناسونا.گرفت آغوشش در و داد دلداريش. خوردند باهم را ناهار و زد حرف او

 او از تمامتر هرچه وكالفگي دستپاچگي با هم بعد بود كنارش در ساعتي چند هو مین.شده دلتنگش چقدر

 .ورفت كرد خداحافظي
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 ليع و فرستاد خانه به را مباشرش و راننده.بود راحت خیالش بابت آن از و كرده تفويض معاونینش به را كارهايش

 نفس و بخورد صورتش به كوهستان خیس هواي گذاشت.كرد رانندگي يیالق سمت به خودش آنها اصرار رغم

 و كرد مي فكر او به هنوز سونا.داد او به عصبي حسي هايش گريه و افتاد سونا غمدار صورت ياد به راه در.بكشد

 يكسره را تكلیفش كرد نمي سعي چرا ولي.بود فايده بي هو مین ديد از اين و باشند هم با آنها تا داشت اصرار

 ...كند؟

 در پسرعمويش كامل شدن خوب تا صدا سرو: جمله كرد،از وضع مهمي قوانین بود رسیده هو مین كه صبحي از او

 :زد مي لبخند او به هو مین. بكنند را او حال مراعات بايد وهمه است قدغن خانه

 .باشي خودت كن سعي!... سو ريتا -

 ..جوره؟ اوضاعت خوبه؟ ؟جات بیارم برات داري دوست چي ديگه.... هستم خودم -

 ....خوبم -

 شذهن شد مي باعث كه بود تفريحي نظربگذراند،اين زير از را عمويش دختر كارهاي كه بود اين او سرگرمي تمام

 همه اش شادي فريادهاي و هايش خنده زنگ صداي.شود ريتا به معطوف و خالي گذرد مي اطرافش در هرچه از

 به وابستگي احساس حاال شك بدون.است شده كمتر و كم او در اول روزهاي تنفر كه داشت اين از نشان

 .بگیرد او از را انگیزه اين خواست نمي او و بود خواهد هايش ناراحتي رفتن بین از براي اي انگیزه هم دوستانش

 مي همراهي را آنها ها بچه هم گاهگداري و برد مي گرم آب چشمه به درمان براي را هو مین مادربزرگ روزها

 مي هم به میشد،آنها بیشتر شان تازگي كرد،ترو مي سرخ آنرا و دويد مي ها دختر هاي گونه به كه كردند،خون

 نگجا لي. كشید مي پر ريتا شدة سرخ هاي گونه اين بوسیدن براي كه بود هو مین بیچارة دل اين ولي خنديدند

 ...شدي بانمك چقدر بزرگ خداي:گفت مي و كشید مي را ريتا هاي گونه رودربايستي بي

 حسي اش سینه ودرون ديد مي او بر و دور را جانگ لي وقت شد،هر مي ور شعله هو مین وجود در حسادت

 و داد مي نشان ديگري كار مشغول را خودش دستپاچگي با چون نبود خوب برايش اين و كرد مي لمس دردناك

 سح كه نیست جانگ لي فقط بود،اين فهمیده. ماند نمي مخفي بزرگتر پسرهاي ديد از هايش العمل عكس البته

 .ديد مي ناراحت و صبر بي را خودش او شود مي نزديك او به مذكري جنس هر بلكه آفريند مي او در حسادت

 رفت راث از كه متر دو"تقريبا عرضي با خاكي مسیري.رفتند مي باال پیاده را كوهستاني مسیر ها روز،بچه عصريك

 در كه بود ريتا به هو مین حواس تمام و كردند مي ترحركت عقب بزرگتر پسرهاي. بود شده درست مردم آمد و

 يانگ تائه. رفت مي راه آنها روي از يا و پريد مسیرمي كنار بزرگ سنگهاي روي از دوستانش با زدن حرف حین

 .پريد پايین و خورد لیز سنگي روي از ريتاپايش كه كرد مي صحبت او با كار درباره داشت
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 مي باال سنگها اين روي از همش كني؟چرا حركت مسیر توي همه مثل توني نمي!...سو ريتا كانگ خدا خاطر به -

 حساس اينقدر چرا پسرعمو: گفت و كرد اونگاه به تعجب با ريتا. كرد مي نگاه ناراحتي با ريتا به هو ري؟مین

 ....بدم؟ مسابقه باهات كوه اين باالي تا خواي ؟مي ام جكي من مگه.كوچولوئه سنگ يه فقط شدي؟اين

 ....بزرگه تپة يه نیست كوه اين سو ريتا:گفت جانگ لي.خنديدند ها بچه

 ....هرچي حاال-

 اي حرفه نوردي صخره تو من دوني نمي اينكه بدي؟مثل مسابقه من با خواي مي.زد پوزخندي هو مین

 . رفت باال دنبالش به هم دويد،ريتا تپه باالي سمت وبه پريد سنگها روي از حرفش اين از بعد!....هستم

 مي بر ديگه هم ما حاال...خوب:گفت بلند و گرفت را او شانیا دستهاي ولي برود آنها دنبال به خواست مي جانگ لي

 .شدم خسته من چون ويال گرديم

 و يتار باالرفتن به سردرگمي با هم بقیه.كشید پايین به خاكي مسیر از و گرفت را هو جین بازوي ديگرش دست با

 خوشي حال هنوز.افتاد خس خس به دوباره هو مین نفسهاي.برگشتند پايین به الجرم و انداختند نگاهي هو مین

 .راببینند دوستانشان باال ازآن توانستند نمي كه بودند شده دور كرد،آنقدر نگاه را ريتا رفتن باال نداشت،

 و ادد تحويلش پوزخندي او.فريادكشید او با متري فاصلةده از بلند ريتا!!...نورد؟ صخره پسرعموي شدي خسته -

 .شد نزديك بود او منتظر ايستاده كه ريتا به

 مي خوبي حس بودن او دركنار از.زد لبخندي ريتا...بدم نشونت زيبا خیلي جاي يه بلندي اين پشت بیا،میخوام -

 ....فامیل داشتن حس....گرفت

 صخره شتپ در ريتا.كرد كمك او به آن از رفتن باال در هو مین كه بود مرتفعي"نسبتا سنگي بلند،صخرة تپة باالي

 انداخته سايه آن بر كه بلندي كوههاي بین بزرگ و مسطح اي دره.شد مواجه زندگیش صحنه زيباترين با

 هب رنگ قد كوتاه گلهاي و ها سبزه از يكپارچه زمین و بزرگ خیلي اتاق يك بلند هاي ديواره مثل درست.بودند

 خداي واي :بگويد توانست ريتا كه چیزي تنها.بود شده پوشیده زمین سطح بر گسترده دستباف فرشي مانند رنگ

 .كرد نگاه را او هاي چرخیدن و كردن بازي و نشست سنگي تخته روي هو مین.بود!... بزرگ

 به.بريزد صورتش سرو بر آرام آنها تا ايستاد مي پراكند،بعد مي سرش باالي و میچید رنگي گلهاي و دويد مي او

 هاي سبزه روي را سرش و افتاد زمین روي.است داده نشان او به را آنجا كه میكرد تشكر و میزد لبخند هو مین

. نشست ها سبزه روي كنارش و شد نزديك او به ريتا بعد كمي.كرد تماشا را ابرها گذر بازي و گذاشت خنك سبز

 .بود هیجان از سرشار صدايش

 ....بدي؟ نشون من به اينجارو خواستي چرا:پرسید

 ...بشي شريك من با مخفي مكان اين در هم تو نیست بد كردم احساس چون:گفت هو مین
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 .سرده هم كمي يه قشنگه،البته اينجاخیلي....اينجا....ممنون صورت هر در:گفت و انداخت باال شانه ريتا

 وقتي.ديدم رو مادربزرگت:گفت آرام بعد.نشستند روبروشون زيباي العاده منظرةفوق تماشاي به رو مدتي هردو

 دلت.میومد نظر به مهربوني و خوب ديدمش،زن خیريه مراسم توي:داد ادامه آيد نمي در صدايي هو مین از ديد

 ...ببینیش؟ خواي نمي...نشده؟ تنگ براش

 حق:ددا ادامه و گفت ريتا به بود مانده خیره دستها دور به نگاهش حالیكه در هو مین.برگشتي خانواده به تازه تو-

... رسه مي نظر به پیچیده برات خانواده اين روابط و نبودي اينجا سال 81 باشه نباشي،هرچي خبر با چیزي از داري

 .نشده تنگ براش دلم!...نه:داد ادامه خونسردي با بعد

 ...بدي؟ توضیح رو خانوادةپیچیده اين برام تو میشه:كرد نگاهش تعجب با ريتا

 یكهت فقط... كوچیكه خیلي پازل يك ساختن مثل"دقیقا بشنوي داستانهارو نیست؛وقتي پیچیده هم خیلي -

 ادهس خیلي خیلي تصويرش فهمي مي تازه هم كنار بچینیشون,.... هستند همديگه از افتاده دور و ريز خیلي هاش

 .است

 ...كدومه؟ تو پازل تیكه -

 رو بچه پسر اون نمیگه وقت هیچ.خونه میاد ساله1 بچة پسر يك با پدرِپدربزرگ پیش سال شصت حوش و حول -

 كنجكاوي مورد اون در كسي هم االن تا و پرسه نمي سؤالي مورد اين در ازش كسي هم هیچوقت و آورده كجا از

 مثل پسر اين بعد به اين از كه میگه بودند ساله 80-82 موقع اون كه بزرگترش پسر تا دو به بزرگ كانگِ.نكرده

 یدنم قول هم به بچگي عالم تو پسرها...نذاريد تنهاش وقت هیچ بديد قول و باشید كوچكترتونه،مواظبش برادر

 رو بود مرده ديگه حاال كه پدرشون كاري سیاستهاي و شن مي بزرگتر اونها. باشند جديدشون برادر مواظب كه

 هب بزرگتر برادر كاري سیاستهاي همین طي در...بودند كوچیكه برادر مراقب شدت به همینطور و كنن مي دنبال

 از اشینم با نفهمید، باالخره كسي عمد، به يا تصادفي برگشت، راه میره،در مسافرت به كاري انجام براي میگه بقیه

 كه میفته زماني اتفاق اين میكنه، اعالم ماشین در فني نقص را حادثه اين میشه،پلیس كشته و میشه پرت دره

 اورب كوچكترشوكه برادرخواندة كنه مي سعي تو پدربزرگِ.بود باردار همسرش و كرده ازدواج تازه كوچیكه برادر

 برادر كه كسي سراغ میره تنهايي اون اينكه از غافل...داره نگه دور ماجرا از بوده تصادف يه ماجرا اين نداره

 براي جسدش بعد روز چند و میكنه پیدا شدت درگیري آنها وبین بوده كرده مالقات اون با بار آخرين بزرگتر

 صد غمي با داده دست از را برادرش تا دو حاالهم و طلبیه صلح آدم "كال پدربزرگ.میشه فرستاده پدربزرگت

 كشتاري و كُشت اش خانواده در كه نذاره ديگه میده قول خودش به.میگیره عهده به رو خانواده رياست چندان

 ونچ پدرم، سرپرستي گرفتن گردن وبه كره ياكوزاي ريیس دو بین سرد جنگ سال چند از بعد...بیفته اتفاق

 ....میمیره پدرم آمدن بدنیا بعداز هم برادرش همسر

!... است شده نفرين خانواده اين میگن ها شايعه همین براي:داد وادامه نشست لبهايش روي پوزخندي هو مین

 هب رو پسرشون و دختر میگیرن تصمیم خانواده،رؤسا دو بین سرد جنگ به دادن پايان براي و میشه بزرگ پدرم
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 مادرم...دوني مي خودت كه هم رو اش بقیه: داد ادامه ثانیه 5 اندازه به سكوتي در هو مین دوباره.بیارن در هم عقد

 كه كسي وسط اين و.كُشه مي خودشو و میشه شديد افسردگي دچار چندسال از بعد و داشت دوست ديگرو يكي

 .زد سرد لبخندي و كشید آهي هو مین.بود مادرم مادر ببینه ماهارو خواست نمي دلش هیچوقت

 ....متاسفم:گفت آرام ريتا

 ...سختتره پايین به برگشتن و میشه تاريك داره كم كم هوا...برگرديم؟ خواي مي -

 .هستیم مخفي جاي يه هم كنار وتو من باره اولین اين بمونیم ديگه كم يه:ريتاگفت

 هستم، كنارت راحت اينطوري من كه ساله هجده از بعد اين.نشد دعوامون هم با باره اولین و:زدوگفت لبخندي او

 مي تماشا رو خوردنت شیر مادرت بغل تو يا و نشستم مي تختتت كنار مدام من و بودي ماهه سه دو وقتي

 جريان از وبعد بودي كوچولو خیلي تو. بره بیرون ذهنم از هیچوقت هرگزو زمانها اون خاطرات كنم نمي فكر.كردم

 پاك ذهنم از بغلم تو شیشه از خوردنت شیر لذت وقت هیچ.نداشت رو بهت دادن شیر توان مادرت پدرت،

 اب رفتنت از بعد كه چیزي تنها.كردم مي نگاهت و نشستم مي ساعتها خواست مي دلم بودي خواب وقتي.نمیشه

 ينا تمام.رفت زود خیلي هم اون كه نوزاديت بوي و....بود رنگت آبي كوچك ملحفة شد نسیبم خانةبزرگ از مادرت

 ...و ببینمت دوباره خواست مي دلم چقدر سالها

 اهنگ او صورت به و بود برگشته حالیكه در ريتا روني؟ مي خودت از منو بشم؟چرا نزديك بهت من ذاري نمي چرا -

 و نزديكن بهت كه داري زيادي دوستهاي تو:گفت رفت،آرام طفره او به كردن نگاه از هو مین.پرسید,كرد مي

 ....كني؟ در به راه از منم داري اصرار كني،چرا مي راحتي احساس من از بیشتر باهاشون

 اونها از بغیر تو با خوام مي نداشتم،من هیچوقت كه هستند كساني اونها!!...چیه؟ منظورت!كنم؟؟ درت به راه از -

 .باشي داشته داري دوست كه اونجوري منو كني نمي سعي بشناسي؟چرا بیشتر منو كني نمي سعي چرا.باشم

 .نمیشه كه دوني مي.نكش پیش رو قديمي حرفهاي!...سو كن بس -

 داشته دوست پدر يا برادر يه مثل منو خوام نمي.باش نداشته دوست بابا يه مثل منو...نمیشه؟ چرا؟چرا -

 ينجاا او با تنها كه بود كرده اشتباهي كار چه.بود فراري نگاه اين از كرد نگاه ريتا زيباي صورت به هو مین.باشي

 كرد سعي.ناپذير سیراب بود عطشي اين.بوسید مي اورا خواست مي من،چقدردلش خداي واي.بود گرفته قرار

 .برگرداند را صورتش.كند عوض را موضوع

 دوست "شديدا و هست بهت حواسش.خوره مي بهت من از بیشتر خیلي كه كسیه اون میكنم ،فكر...جانگ لي -

 .داره
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 را حرفش... ما، چون ومواظبمه مهربونه اون نداريم،آره حرفها اين از ماباهم دوسته يه اون...شدي؟ ديوونه -

 خیلي دوستان دوستیم، هم با فقط ما:كرد عوض را حرفش ادامة پس.شود مال بر رازشان نبود قرار.خورد

 ....صمیمي بیشتر يكمي شايد.صمیمي

 ..."اصال و بزرگترم ازت سال 80 من حرفها اين از جدا ببین:گفت هو مین

 سن هم پسرهاي از من دوني مي خوب خودت چون نكش پیش رو وسال سن چي؟موضوع:پريد حرفش بین ريتا

 .نمیاد خوشم خودم

 نشو، ناراحت: گفت آرام او.شد مي گسترده زمین روي بر بلندتر كوهها وساية كرد مي غروب داشت خورشید

 تو رو دستت من. بشي بزرگتر خوام مي فقط من... منه ذهن تو كه هستي دختري تنها تو بگم راستشو بذاربهت

 من....كن فكر زندگیت تو باالتري اهداف باش،به داشته اعتماد من به و نباش اطرافت گیرم،نگران مي راه اين

 مومت سالت بیست تا بديم اجازه بیا....بكني من مشغول رو فكرت دم نمي اجازه بهت هم االن ولي كنم نمي دفعت

 ....كنم مي كمك بهت من... باشه؟ كنیم فكر بهش راجع بعد بشه

 رفتهگ را تصمیمش او.نداشت فايده او با زني چانه.كرد مي فكر هو مین و خودش گفتگوي به ريتا برگشت راه تمام

 دافاه به اول اگر نبود بد هم ريتا براي البته....است همديگه مثل شانیا و مین فكر طرز چقدر:گفت خودش با.بود

 ....او به بعد كند پیدا دست اش كاري و تحصیلي

 يم مادربزرگ. باشند هم با بیشتري زمان خواست مي دلشان دخترها.برگردند دوستانش قراربود بعد هفته يك

 بقیه.كرد مي سنگین را پلكهايش داشت كم كم خواب و بود داده لم كاناپه روي هو مین.شود معبد راهي خواست

 و كنند،جكي جمع قارچ ها صخره باالي بروند كه بود اين شانیا ايدة.بودند مشغول ماهیگیري به درياچه كنار

 در را وا رفت هو مین سر باالي وقتي.كرد قبول نزنند،ريتا خرابكاري به دست تنهايي تا باشند آنها با هم براندون

 ديدكه را وآنها شد مي ويال وارد داشت خدمتكار.زدند بیرون خانه از ها بچه و شانیا با آرام بعد ديد زدن چرت حال

 كردن كار حین در خدمه.شد گپ مشغول خدمه با و ايستاد مادربزرگ.دوند مي هم دنبال به كنان خنده حیاط در

 ....شیرينیه دختر چه تان نوه:گفت

. زد مي حرف خدمتكار با كه ديد را مادربزرگ پشت آن از و كرد بلند را سرش شد جا جابه كاناپه روي هو مین

 مي بر جنگل از كه ديدم مسیر تو رو پیر پوي چیانگ االن: داد ادامه خدمه.گذاشت بالش ناز روي را سرش دوباره

 خطر و شدند استوار نا و شُل زياد بارانهاي بخاطر ها صخره و داشتیم رو باران بیشترين امسال گشت،میگفت

 .....نرن پرتگاه باالي روز چند تا بگید ها بچه به بايد.....هست بلندي در ريزش

 ....گفتي كه متشكرم...گردن مي بر فردا از ها بچه:گفت مادربزرگ

 .برد خوابش بعد كمي و شنید را آن شدن بسته و در شدن باز بود،صداي چرت در هو مین
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 تا هم دنبال به.ترساند مي را آنها و آورد مي در گرگ صداي براندون.شدند جنگل وارد مسابقه حال در ها بچه

 طول ساعتي كردن،دو جمع جنگلي قارچهاي و زدن حرف و نشستن راه در و روي پیاده اين. رفتند پرتگاه باالي

 .كشید

 به حرفش اين دنبال به.بدم نشون بهت بیا ديد رو ويال میشه اونجا از كه هست طرف اون صخره يه: گفت ريتا

 ترسید؛ مي ارتفاع از شانیا. رفت پرتگاه تیز لبه سمت

 :كشید داد بلند و ديد جكي با گرفتن كشتي حال در را براندون و برگشت....نرو لبه اون اينقدر ريتا -

 لبه روي دادن تكان دست حال در را ريتا و برگشت دوباره....نكن اذيتش....نیست جاشوا براندون،اين كن بس -

 .ديد پرتگاه

 .....باال اين....هي.اينجايیم ما... هو مین.... هو مین:كشید مي فرياد ريتا

== 

 بازي والیبال حال در را پسرها و بود رفته حیاط به اش ورزشي سفید لباس با.خوش خواب دوساعت از بعد هو مین

 .ديد كردن

 .زد تشر هو مین به يانگ تائه...بازي بیا!...پسر خوابي مي چقدر -

 به و شد رد آنها كنار از زنان قدم بعد گشت فندك و سیگار دنبال به جیبهايش در و داد تحويلش لبخندي هو مین

 منظرة.بود آرام و عمیق درياچه.يافت شد نمي جايي هیچ در را اينجا آرامش گفت مي راست ريتا. رفت ويال پشت

 را او ديدگانش جلوي از اي پرنده تند حركت.ايستاد و رفت باال تراس پلكان از. نواخت مي را چشمهايش كوهها

 متوجه گذاشت لبانش گوشة را سیگارش اينكه محض به. چرخید پرنده مسیر دنبال به نگاهش و كرد متوجه

 شد مي فاصله آن از سختي به میداد، تكان دست كسي لبةصخره روي.آمد مي ها صخره باالي از كه شد صدايي

 انشلب به را خاموش سیگار دوباره و زد لبخندي. داد تكان دستي و گرفت لبش از را كیست؟سیگار داد تشخیص

 :كرد زمزمه به شروع ذهنش در كردن،چیزي روشن براي فندك آوردن باال فاصله چسباند،به

 نا و شُل.......... بخاطر ها صخره....باران بیشترين امسال......گشت مي بر جنگل از...........پیر پوي چیانگ االن -

 !!!!!نروند پرتگاه باالي.................. بگوئید ها بچه به بايد..........ريزش خطر و استوارند

.. .عقب برو: كشید فرياد بار وهزار بدود پايین به ها پله از هو مین تا.شد رها آسمان و زمین بین سیگار و فندك

 !....بزرگ خداي واي....من خداي واي.... عقب برگرد

 واريناگ اتفاق منتظر بايد كه شنیدند،فهمیدند درياچه سمت به دويدنش هنگام را هو مین هاي نعره وقتي پسرها

 ......جانگ لي.... ها صخره باالي ها بچه....ها صخره كشید فرياد و چرخاند عقب به را سرش هو مین.باشند
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 به بین هیو.است وخیم اوضاع بفهمند تا بود كافي آنها براي كلمه چند همین.زد مي موج چشمهايش در التماس

 صداي ثانیه چند از بعد و سنگها ريزش هولناك صداي.درياچه سمت به هو مین دنبال بقیه و دويد جنگل سمت

 لهفاص از فرياد و جیغ پژواك.زد بهم را آنجا آرامش پرنده دسته يك ناگهاني پرواز آن دنبال به و آب در افتادنشان

 ورزشي پیراهن درياچه به رسیدنش از تاقبل جانگ لي.كرد میخكوب جايشان در را آنها ها صخره سمت دور،از اي

 دور به و كرد مكثي اسكله روي اول هو مین.زد شیرجه آب داخل به و دويد اسكله روي بود،از آورده در را اش

 بیا....االب بیا!...لعنتي...بودند؟ كدامیك.زد مي نفس نفس.كرد نگاه وحشت با بود كرده ريزش سنگها كه جايي دست

 ناش توانست نمي ريتا.... بود مطمئن چیز يك از ولي نداشت خبر براندون از.هم بود،شانیا بلد شنا جكي....باال

 .ببیند خوب را باال بتواند داد نمي اجازه وبرگها كرد،شاخ نگاه باال به.كند

 ... كن باز قايقو جین.... داريم نیاز بهت بمون اينجا يانگ -

 درآب دوباره.نبود تشخیص قابل آب از آمده بیرون سر....چپ سمت جانگ لي:كشید فرياد هو مین.آمد باال سري

 وير ريتاسو چرمي دستبند. چرخید آب روي اي دستگیره گرفتن براي هدف بي دستي,بعد چندثانیه. رفت فرو

 دَووم..... میام دارم.رفت سمتش به كنان شنا.پريد آب در و كرد زمزمه هو مین....... ريتاست....... ريتاست.... مچش

 ......میام دارم.......... بیار

 .گذاشت سرش روي را دستهايش يانگ تائه

 !...لعنتي -

 .نددويد مي سمتش به داشتند كه ديد كردن گريه حال در رو پسرها و شانیا جنگل از رفتن باال راه بین هیوبین

 شروع.....بود ها بچه به حواسم من.........به داشتم من............اون.......بزرگ،اون خداي واي....نیست بلد شنا ريتا -

 .زدن نفس نفس به كرد

 رسختت خیلي كار فهمید تازه جانگ لي.نبود آسان استخر در غريق يك نجات مثل عمیق درياچة آن درون گشتن

 را هو مین برگشت آب روي باركه چندمین براي.ديد چیزي شد نمي خوبي به و كدر و تیره درياچه آب چون است

 .ديد

 .رفتم هم متري پنج عمق تا من كجاست؟ پس.ريخته فرو صخره جا همین -

 .بگرديم رو طرفین كرده،بیا حركت آب مسیر با كنم فكر:گفت بهش هو مین

 چرخاندن و بزرگ هاي افكن نور كردن روشن رسید يانگ تائه فكر به كه خوبي كار.رفتند آب زير دوباره دو هر

 ولي كشید طول دقیقه 3 از كمتر گشتن عملیات تمام.نكرد هم فرقي چندان بود،ولي حادثه محل سمت به آنها

 كورمال جانگ لي.است زيادي خیلي خیلي زمان نیست بلد شنا كه كسي براي زمان اين دانست مي خوب هو مین
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 مي كرف خودش با و بود بسته برادري پیمان او با كه كسي دنبال. گشت مي ريتا دنبال به رنگ تیره آب در كورمال

 ...بايد... كند پیدايش بايد كرد

 درآب ريتا قرمز لباس گونة پرواز حركت متوجه ناگهان بودكه آورده كم گشت،نفس مي بر آب روي به بايد حاال

 خزه كندن براي جانگ لي تالش و ديد را آندو هو مین.بود خورده گره پايش به اي وخزة بسته ريتا چشمهاي.شد

 بآ به منتظر و رسیده محل به قايق با هو جین درياچه از بیرون.داد هُلشان باال به و كرد كمك آنها او،به پاي از ها

 .بود جاري زبانش بر مدام كلمات اين...... باال بیا..... باال بیا.بود دوخته چشم

 فكر. كشید باال را ريتا جان بي پیكر زور به و آورد بیرون آب از او از متري 6-5 فاصلة در را سرش جانگ لي وقتي

 را سرش آنها پشت هو مین.زد پارو سمتشان به و وبازدم دم به كرد شروع تازه.است رفته يادش كشیدن نفس كرد

 بي رپیك تا كردند كمك فقط.كشد نمي نفس ريتا دانست مي چون نبود اش خوشحالي وقت االن.آورد بیرون آب از

 بیرون.كردند شنا دنبالش به پسرها و كرد هدايت اسكله سمت به را قايق جین. بگذارند قايق درون را جانش

 .شد شروع او براي نجات عملیات و قايق از ريتا آوردن

 مدآ بیرون آب از كنان هن هن هو مین.میكرد سعي داشت يانگ تائه.......... بكش نفس............بكش نفس لعنتي -

: شیدك فرياد يانگ تائه.بودند رسیده درياچه كنارة به براندون و جكي و شانیا ديگر حاال. جانگ لي سرش پشت و

 .....ببر ويال به رو ها بچه

 انیهث چند.نديد رفتن جز اي چاره شنید را يانگ تائه بعدي فرياد وقتي برود،ولي خواست ونمي كرد مي گريه جكي

 .برگشت ويال از ريخت مي اشك كه شانیا همراه خشك هاي ملحفه با هیوبین بعد

 قیقهد سه نیست بلد شنا كه كسي براي.رسید مي نظر به سخت هايش ريه از آب كردن خالي و ريتا به دادن تنفس

 شخود كه جانگ لي و يانگ تائه دكتر نظر از اين و بود آب زير آن از بیش او و كند حس را خفگي تا كافیست هم

 ...........تمام: يعني بود، هم نجات غريق

 .گفت مي و ريخت مي اشك شانیا.............بكش نفس.........بكش نفس -

 و ودب نشسته زانو دو روي ريتا سر باالي هو جین.بكش نفس زودباش.حرفهايي اين از تر قوي تو...دختر زودباش -

 .كرد مي تكرار خودش با

 هك گفتي مي دروغ هممون به داشتي االن تا پس.شو بلند لعنتي.شد مي تار اشك از داشت هو مین چشمهاي حاال

 ائهت.كرد مي التماس و بوسید مي را ريتا بود،دستهاي داده دست از را اختیارش او.... بلندشو... هستي؟ قوي خیلي

 روي عرق ديگه حاال و بود شده خسته.كرد مي وارد ريتا سینة قفسه روي بیشتري فشار عصباني،داشت يانگ

 .چكید مي دستهايش روي داشت اش پیشاني

 عادي برايش گفت شد نمي چندسال،هرچند از بعد.داد نمي را جوابش روشهايش از كدام هیچ....داد نمي جواب

 "تقريبا مردند،اما مي عمل اتاق در دستش زير كه مردمي مرگ شاهد حتي ويا بدحال مريضهاي ديدن بود شده
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 ردب مي لذت احساس اين از و داشت احساس ريتا به او.داشت فرق يكي اين,اتفاق اين حاال ولي.بود پذيرفته آنرا

 اريت كه عمويي!...میامد او به بیشتر يكي اين.... بله,بودن برايش عمو جور يه يا و بودن بزرگتر برادر احساس

 گرفتن پناه و گرفت،شیطنتهايش را ديدگانش جلوي او خندان نگاههاي. باشد داشته خواست مي دلش همیشه

 زيردستانش داشت او وحاال!... باش بود،مراقبم خواسته را ها همین او از ريتا,سپر يك مثل درست سرش پشت

 ....بود آورده كم.شد سرازير اشكهايش.كرد سوزش به شروع چشمهايش.داد مي جان

 به حتي!....نه: كشید فرياد...بود؟ آورده كم...كند؟ رهايش خواست مي آيا.شد يانگ تائه كندشدن متوجه جانگ لي

 ....میدم ادامه كنار،من برو!...لعنتي....نیاد هم فكرت

 . بكش،بود نفس:فقط هايش زمزمه.ريخت مي اشك و افتاده او دستهاي روي هو مین

 مي نفس سخت هم حاالديگران.گذاشت مي شدن رنگ كم به رو داشت صورتش كبودي.كشید نمي اونفس  

 .شد نمي شنیده ديگري صداي ريتا با هو مین آرام زدن حرف صداي و شانیا صدادار هاي گريه از بغیر. كشیدند

. كند لمس وضعیت اين در را او كه كرد نمي را فكرش جانگ لي!... شود؟ تمام اينطور بود قرار آخرش!.... همین

 فقط لحظات ترين بحراني در همیشه او.انداخت نگاهي هو مین به.زد تلخي پوزخند خودش به!... مصنوعي تنفس

 صداي,بود بهانه منتظر گويي كار اين با هو مین.داد تكاني و گذاشت اش شانه روي دستي هو جین. ريخته اشك

 !.....كرد؟ شد مي ديگري كار.گرفت بغل را ريتا سر داد هل عقب به را جانگ لي شد، بلند آسمان به فريادهايش

 .آيد مي ولي ترسیم مي آن از كه است اي لحظه همان اين نالیدن، ، ريختن اشك

 ماه 6آورديم، اينجا به...كرديم جدا اش خانواده از را بیچاره دختر اين...بوديم؟ چي هستیم،منتظر چي منتظر ما

 رو خودش و اش خانواده...احساساتش داشت تازه كرديم،اون بازي باهاش و كرديم لوسش خونگي گربه يه مثل

 وكيمفل آدمهاي چه ببین هارو كنیم؟ما التماس بايد ديگه چقدر...برگرده؟ كه... هستیم؟ چي منتظر...كرد مي پیدا

 دار ازدواج،بچه... كردن كار رفتن، دانشگاه. جديد هاي برنامه شروع.... شروع تازه يعني سالگي هجده.....هستیم

 براي هايي برنامه چه تو دونیم مي همه...شد؟ چي هات برنامه پس... نه؟ مگه!... خواستي مي بچه تا 1 تو....شدن

 ....داشتي ات آينده

 رد كه هستند كسي مرگ شاهد كه دوستاني. دانستند مي دوستانش را خودشان كه بود كساني هاي زمزمه اينها

 و چرخیده شان زندگي در كننده مست رايحه يك مثل چسبانده، هم به چسب مثل را شان همه ماه 6 اين

 ....كرده معتادشان

 تصوراتمان در همیشه چون.كنیم مي فكر بهش راجع كه چیزيه آخرين اين! سپردن خاك به و كردن خداحافظي

 "اصال... حتي يا گیرد مي قرار لیست ،انتهاي....مردن ،به....مرگ به انديشیدن كه چرخد مي ديگر كارهاي آنقدر

 است،پذيرفتنش بهتر خیلي هستي،خیلي كه جايي از آنجا كه هم داني مي و بروي باشد قرار اگه......ندارد وجود

 .ندهست برگشتنت منتظر صبرانه بي و دارند دوستت كه آنهايي.... چطور؟ ديگران ولي.بود خواهد راحتتر برايت
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 نبايد ريتا شمردندكه مي خاص داليلي خود براي كدام هر و داشتند اعتیاد ساله هجده دختر اين به آنها..... بله

 اشك شوري داشت هم جانگ لي حاال.ريخت مي ريتا صورت و سر روي هو مین اشكهاي.رفت مي كنارشان از االن

 :گفت كنان گريه و فريادكشید.شد گردنش آويزان شانیا.میكرد مزه لبهايش روي را

 دادي قول تو....... داديم قول هم به ما.......دادي قول بهش تو.........هستي برادري چجور تو....... لعنتي بده ادامه -

 :گفت آرام فقط.دزديد شانیا چشمهاي از را نگاهش جانگ لي. باشي مواظبش

 ....بشه؟ اينجوري گذاشتي چرا بودي؟تو كجا تو..........دادي قول هم تو -

 فريادمي و زد مي لگد هوا به او.كشید عقب را او جین.كوبیدن گردنش و سر به كرده گره مشتهاي با كرد اوشروع

. شه بلند ريتا بگو!....هو مین.كنیم كباب شب براي كرديمو جمع كه قارچهايي بايد ما...... كنین بلندش: كشید

 ..........بكنین كاري يه.... لعنتیها

 ............كرد شد نمي كاري

 .......رفت مي داشت ريتا

=== 

 است سادگي همین به رفتن و

 ,كند نمي خبرت

 ,داشت نخواهي نیاز باري كوله

 است خالي هم ودستانت

 ,كنند مي خداحافظي تو با كه دوستاني

 اي ندارند،رفته باور هنوز كه آنهايي و

 ماندگان باز براي سخت چه

 بود خواهد همراه ايشان با ابد تا تو غصة

 شوند راهي هم خودشان كه اي لحظه تا

 !من دوست قديمي است رسمي اين

 اول بخش پايان

 دوم بخش
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 8 فصل

 

 

 .كرد ذوق آن ديدن از.بودند كرده پر را كوچكشان ،سبد جنگلي قارچهاي كردن پیدا مشغول كه ديد را ها بچه او

 :گفت شانیا به

 .....كنیم مي كباب شام براي همشونو.... واي -

 :گفت براندون و جك شد،به بلند.داد تكان سري شانیا

 اهدانشگ زودتر خواد مي دلم:داد ادامه شانیا به رو بعد.نريد سمت آن باشه،زياد پرتگاه لبة به حواستون ها بچه -

 ...بكنه رديف كاري يه برام داده قول من به هو مین...بیرون بیام بالتكلیفي اين از تا بشه شروع

 ....مهربونه برادره،خیلي يه مثل هو مین....شده خوب هم با تون رابطه كه خوشحالم...خوشحالم: داد جواب شانیا

 باال آن از و ايستاده اينجا پیش ماه يك.پرتگاه لبةتیز سمت به افتاد راه.عاقل هم مهربون آره،هم: زد لبخندي ريتا

 تعجب.آمد قبل كوتاهتراز لبه نظرش به.دهد انجام را كار اين كرد سعي دوباره حاال.بود ديده را ويال تراس

 يشصدا دوباره.داد مي گوش حرفش به بايد... نرو لبه اون زياد ريتا: كشید داد سرش پشت شانیا.رفت كرد،جلوتر

 :شنید سرش پشت از را

 اينقدر باشم،چرا داشته پسر خواد نمي دلم"من،اصال خداي واي.خطرناكه اينجا.نكن شوخي جكي با براندون -

 ....اند شق كله و خودرأي پسرها

 ستتوان مي. بود هو مین سفید لباس.كشیدن فرياد به كرد شروع.ديد ايستاده تراس روي را كسي باال آن از ريتا

 صورت و مشكي موهاي.بلندش قدِ و ورزشكاري هیكل.بدهد تشخیص هم دور فاصلةخیلي از را او جزيیات تمام

 .كند فراموش را آنها نتواند وقت هیچ كرد مي فكر كه بود تركیبي اين.تراشش مردانةخوش

 .داد تكان دست برايش.بود ديده را او.پريدن پايین و باال به كرد وشروع.........هو مین......اينجايیم ما...هي -

 .....كنار بیا لبه اون از!... سو ريتا -
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 براي ريتا العمل عكس.افتاد لبه زيرين سنگ.بود شده سست و خورده خیس پايش زير خاك.بود شده دير ولي

 به نداختنا چنگ براي.ريخت فرو پايین به عظیم سنگي تكه با لبةپرتگاه چون.بود كُند خیلي عقب به برگشتن

 .ماند ثمر بي تالشش هم پرتگاه ديوارة

 و ترسید مي آب از او.رسید مي نظر به متري 02 دايو يك مثل درست اين افتاد مي اتفاق شك بي آب در او افتادن

 !!!....بگیرد؟ ياد شنا تا كند مجبورش بود كرده سعي آقاجون چقدر.بود تمام كارش"قطعا پس.نبود بلد شنا

 زيبا رنگ آبي استخر در آقاجون.ببین منو اينجوري.دخترم كن سعي.بگیري ياد هم شنا بايد...رقص؟ چقدر -

 .آب زير رفت مي و گرفت مي را دماغش و كرد مي حبس را نفسش

 ....ترسم مي من ديگه باال بیا آقاجون.........5........ .2...........3...........0.......8:شمرد مي كوچولو ريتاي

 ريه.داشت فاصله خیلي كمك رسیدن با.نیست شمال ويالي استخر اين و آب ته میرود كه دانست مي او حاال

 هنگ را زمان بايد.كنند كمكش تا فهمیدند مي زودتر پسرها آورد مي شانس. كرد پر هوا از توانست مي تا را هايش

 .پركرد را گوشش حبابها صداي. رفت فرو آب در.داشت مي

 چرخاند مي اطراف به را دستهايش.كرد وارد فشار بدنش به سنگیني حجم.بود فشرده هم به محكم را چشمهايش

 را شانیا مكرر جیغهاي صداي توانست فقط آورد باال را او آب فشار بعد كمي,شد غیرارادي حركاتش تمام و

 .رفت فرو آب در دوباره....و گرفت، نفس سختي به.بشنود

 ...میكني شل بدنتو...زدن دوچرخه پاي كني مي شروع اينجوري بعد ببین:كرد زمزمه درگوشش آقاجون صداي

 .نمیشد ولي كرد را اش سعي تمام او

 .كنم شنا خوام نمي آقاجون میاد بدم آب از.... اه.آب توي میرم فرو من چرا پس -

 رديگ يكبار ولي چطور نفهمید.ترساند را او بیشتر آب سیاه حجم ولي كرد باز را چشمهايش اول.كرد سعي ريتا

 آن از برايش شانیا كاش اي.بگردد آب سطح روي چیزي دنبال دستش با كرد مي سعي داشت حاال. آمد آب روي

 .بود اش سعي تمام اين.كرد كاري شد نمي.انداخت مي چوبي باال

 مي كشیده پايین به داشت.ديد را اطراف و كرد باز را چشمهايش... باش آروم... نكن خسته خودتو... كافیه تقال

 تمام...دارد نگه اين از بیش را نفسش توانست نمي ديگر, شد مي سپري سختي به داشت زمان نظرش از,شد

. كند مي رسوخ منافذش تمام از دارد آب كرد مي حس حاال.ترسید مي آن از كه بود اي لحظه همان اين...شد

 آرام وآرام اش بیني سوراخهاي از آب شدن وارد, كرد حس را پايین به بدنش آرام خوردن سر.بست را چشمهايش

 .......... آب از ها ريه شدن پر

 اش طاليي مو عروسك جا،با بزرگ،همین مادر ويالي حیاط در كه بود شده اي ساله 1 دختركوچولوي دوباره حاال

 روي درياچه كنار آنجا هم مادرش چون كرد خورد،تعجب مي گوشش به فضا در بخشي آرام موزيك, كرد مي بازي
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 و سرخ هايش گونه.زيباتر خیلي حتي,شاداب و زيبا اش مريضي از قبل مثل.بود كشیده دراز راحتي صندلي يك

 او به و برگشت, كرد مي چندان صد را تصوير اين زيبايي و پیچید مي بازش موهاي الي نسیم,بود سالمت تنش

 شروع هوا.خواند مي ويال داخل به را آنها و كرد مي صدايشان دور از كسي. داد را لبخندش جواب هم او,زد لبخند

 به كرد شروع... زياد خیلي.ترسید.شد آلود مه اطرافش هواي و پوشاند را آسمان سیاه ابرهاي, پیچیدن به كرد

 .بود شده نگران و كند پیدا را مادرش توانست نمي.بود گرفته اش گريه,مادرش زدن صدا

 ...........مامان.........مامان -

 سرش پشت از را مادرش صداي ولي كرد مي نگاه درياچه سمت به او........ بیا.اينجاست مامان,اينجا بیا ريتاسو -

 ....هن اونطرف!... سو ريتا نه: كشید فرياد اي مردانه بم صداي اينبار. نبود خبري او از ولي برگرداند را سرش. شنید

 صداي سمت به خواست مي او از مضطرب و نگران همیشه,بود شنیده خوابهايش در بار چندين "قبال را فرياد اين

 .كردن گريه به كرد شروع بیچاره كوچولوي دختر.ترسید,پیچید هوا در خاك و باد. نرود مادرش

 به تاري.....امنه اينجا بیا.انباري توي هستم اينجا من بیا من سمت به فقط. نكن گريه ريتا:كرد صدا دوباره مادرش

 اب بود شده بزرگي دختر حاال. برگشت.كرد متوقف را او اش شانه روي دستهايي. دويدن به كرد شروع انبار سمت

 مه رد صورتي دستها صاحب.شد مي آشفته وآنسو سو اين به باد در بلندش موهاي و جین شلوار و كتاني كفشهاي

 وا ولي بروند مادرش سمت به هم با تا گرفت آنرا و كرد احساس دوستانه و صمیمي را مرد دستهاي او.داشت ناپیدا

 چشمهايي با داشت تلخ لبخندي.بود پدرش.ديد را دستها صاحب صورت او و رفت كنار مه.بود داشته باز را ريتا

 ....دخترم نرو اونطرف:كرد گوشزد دوباره. نگران

 .منتظرمونه اونجاست مامان ولي -

 ....نرو اونجا عزيزم نه -

 يلتبد آرام آرام او ديدگانش جلوي.رفت مي باد با داشت مادرش زيبايي حاالتمامي. ببیند را مادرش تا برگشت او

 شدستهاي ولي.شد غمگین نگاهي با درماني شیمي از فرتوت بدني و مو بدون سري, مريض صورتي با پیرزني به

 ولي كند اطاعت را مادرش فرمان خواست مي. خواند مي خودش سمت به را او و بود دراز ريتا سمت به همچنان

 از توانست نمي ولي. ريختن اشك و كردن تقال به كرد شروع. بود گرفته آغوش در محكم را او پدرش دستهاي

 :شنید سر پشت از را پدر فرياد صداي.شد باز كه مادرش لبهاي. شود رها پدرش دستهاي

 عجبت.ديد را او و كرد اشاره انباري به استخواني انگشتهاي با امید نا.زد تلخي لبخند مادرش....برگرده بايد اون -

 اين.ديد را پدرش نگران صورت و برگشت.او سمت به نه برود انباري سمت به ريتا داشت اصرار او چون بود كرده

 نگه محكم را او داشت سعي همچنان و شده خیره او به زيبا و روشن پدرش صورت.ديد مي را او كه بود بار اولین

 .دارد
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 من نخور تكون و بمون همینجا:داد ادامه.بوسید را او هاي وگونه پیشاني و گفت را اين...بینمت مي خوشحالم -

 ....نباش نگرانش برم مي رو مادرت

 وقتي. كرد احساس فقراتش ستون روي سردي پدرعرق ازدستهاي شدن رها با.گفت پدرش به آرام او....باشه -

 توندوسِ:بكشد فرياد توانست فقط.شدند مي ناپديد داشتند غلیظ مه در كم كم هم دست در دست كه ديد را آنها

 ...كنم مراقبت ازش خوب نتونستم من...باش مامان مراقب"لطفا پدر....دارم دوست خیلي رو دوتاتون هر....دارم

 .داريم دوستت هم ما: گفتند مي صدا بي كه ديد را آنها لبهاي فقط. برگشت او سمت به پدرش و مادر صورت

 فرياد و گريه وصداهاي كرد احساس شديد دردي اش قفسةسینه در ريتا.شد مي ناپديد آرام آرام داشت مه

 .شد شديدتر و شديد هايش سرفه و كردن سرفه به كرد شروع. پركرد را گوشش

 هب اشكهايش و كرد مي التماس خدا از او.نداشتند زاري جز كاري رفته دست از ريتا اينكه از امید نا بقیه و هو مین

 دز كناري را او سرعت به.شد حركت متوجه يانگ تائه.واركرد شُك حركتي ريتا انگشت.ريخت مي صورتش پهناي

 !..است زنده اون:كشید فرياد و

 زياد آنقدر آن شدت و آورد هوش به را او شديد هاي سرفه.سینه قفسة روي آوردن فشار به كرد شروع دوباره و

 مي خوشحالي اشك شانیا.شود خارج اش معده و ها ريه آب تا برگرداندند "فورا را او. شد همراه استفراغ با كه بود

 در را سرش هو مین شد تمام كه هايش حمله. گشت مي بر عادي حالت به داشت تنفسشان همگي حاال و ريخت

 ...ببینمت دوباره بتونم كردم نمي فكر: گفت آرام ريتا.كشید آغوش

 ....بود معجزه يه اين.كردم نمي فكر منم عزيزم -

 وقتي.كردند مي تماشا را او اشك از خیس هاي گونه و شده سرخ چشمهاي با كه ديد را دوستانش او سر پشت از

 ردد از ريتا.برگشت تنش به آرامش احساس كشید خیسش موهاي به دستي هو جین و بوسید را سرش يانگ تائه

 ....كنه مي درد اينجا دُكي هي: گفت و مالید دست اش سینه قفسه روي دست با و كشید آهي اش سینه

 ينتمر نجات عملیات تو روي داشتند غول تا سه و بودي مرده "تقريبا تو عزيزم:داد جواب لبخندي با يانگ تائه

 ....بگیره درد پشتت كه باشي نداشته انتظار نبايد میكردند،

 هم ونبراند و جكي درضمن.... بريم نخورديم سرما همه تا...نكنین اذيتش...ها بچه ديگه كافیه:گفت تشر با هو مین

 ...نگرانند

== 

 موافقت هم دوستانش البته. نگويند چیزي مادربزرگ به اتفاق اين دربارة كه بخورند قسم خواست همگي از او

 ودز خیلي خستگي از كه بقیه مثل شب نتوانست كه بود شديد اي اندازه به هو مین به شده وارد استرس.كردند

 ستتوان نمي هم ريتا باال طبقة.كرد مي عوض را تلويزيون هاي وكانال داده لم مبل روي.بخوابد,بود برده خوابشان
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 تائه خروپف صداي توانست مي,رفت بیرون اتاق از آرام.شد مي پهلو آن به پهلو اين از مدام تخت روي. بخوابد

 سروشن،پ تلويزيون و بود سو كم سالن چراغ. دويد اش سینه به درد و گرفت اش خنده.بشنود را هیوبین و يانگ

 !... نخوابیده هنوز او مثل هم ديگه يكي

 ....نخوابیدي؟ هنوز چرا! سو ريتا -

 بي برايش و داشت دوست را زدنش حرف لحن اين زنگ.بود صدا اين عاشق.شنید تاريكي در را هو مین صداي

 .كرد مي صبري

 ....منم؟ كه فهمي مي همیشه چطوري -

 ...ينجاا بیا: كشید باال كاناپه پشت از را سرش بعد....هاست گربه رفتن راه مثل زمین روي قدمهات كه تويي فقط -

 تداشتن دوست براي بدي امتحان: گفت هو مین. گذشت سكوت به كه اي دقیقه چند از بعد. نشست كاناپه روي

 ...باشم تو بدون بتونم هیچوقت,هیچوقت كنم نمي فكر.بود

 ....معنیه بي برام زندگي تو بدون كنم مي فكر.همینطور منم -

 ذهنم از رو بد لحظة اون تونم نمي هرگز.بود حتمي من تدريجي مرگ گشتي نمي بر اگر كردم مي فكر داشتم -

 .كنم خارج

 !...ديدمش من!....... مین.... پیشتم من كه حاال.نكن فكر بهش ديگه كن بس -

 ...كیو؟ -

 خیلي هم لبخندش و داشت قشنگي صورت.بودم نديده اونو هیچوقت ولي ديدم مي خوابهام تو مادرمو همیشه -

 ....ديدم مي كه بود بار اولین براي پدرمو.بوسید منو.بود زيبا

 ...گفت؟ بهت هم چیزي....جدي؟ -

 اون اما بگه چیزي يه من به خواست مي مادرم ولي.نگفت من به زيادي چیز اون....بودم شده غرق وقتي -

 ......راهنمايي يه مثل چیزي... نمیذاشت

 ....نبوده مهمي زياد مسئله "حتما پس خوب -

 .كند نگران را هو مین باز ترسید.خورد را ريتاحرفش...انباري اون توي.كنم نمي فكر اينطور من ولي -

 ...چي؟ انباري توي-

 هو مین.هست مادرم مراقب گفت و بوسید منو پدرم.رفتند هم با هم بعدش...بود ايستاده انباري كنار...هیچي -

 ....همینطوره؟ "واقعا كني مي فكر
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 خوابشو وقت چند از بعد تو اقل ال.بود مادرت مراقب هم لحظات ترين بحراني تو اون.همینطوره "حتما,"حتما -

 خواب كم كم,شد پر پدرش صورت و نگاه از ريتا فكر تمام. نديدم خوابشونو ديگه هیچوقت من ولي.... ديدي

 .گرفت را چشمهايش

== 

 هم را هو مین اضطراري كاري تماس يك بعد روز چند.بود شده كسل همبازي بدون جكي و رفتند دوستانش

 .برگردد زودتر تا كرد مجبور

 يچیز چه دنبال بايد آنجا دانست نمي.بود انباري گشتن داد انجام پسرعمويش رفتن از بعد او كه كاري اولین

 روز ود.نبود چیزي قديمي آشغالهاي و آت و نفره تك قايق اسكي، جت زمستاني، وسايل از بغیر انباري داخل.باشد

 يعكسها از قديمي آلبومي كردن پیدا فقط آن حاصل.برنداشت در كردن تلف وقت جز چیزي انباري درون گشتن

 .برد اتاقش به آنرا ديدن بهتر براي كه.بود پدرش

 اب ريتا اول صفحه دو زدن ورق از بعد چون نیاورده بیرون و نزده ورق را آلبوم اين كسي مدتهاست كه بود مشخص

 تا كشید طول ساعت دو.بودند شده دوخته هم به عكسها پشت چسب و رطوبت اثر بر ورقها.شد مواجه مشكل

 يبرخ و بودند شده رفته رو و رنگ آنها از بعضي بود سخت برايش آدمها تشخیص.كند باز هم از احتیاط با را آنها

 .چرك و كثیف

 هو مین پدر ايستاده، كنارش عكسها اكثر در كه كسي اين "احتماال.بدهد تشخیص را پدرش توانست میانشان از

 انباري به را او قديمي آلبوم اين خاطر به مادرش.رفت سر اش حوصله ريتا. زد حدس شد مي قدي شباهت از.است

 ازب هم از كه تختخواب يك پشت.بود وارسي مشغول انبار درون او صبح فردا.باشد ديگري چیز بايد.بود نخوانده

 بي آن به رسیدن و كردن دراز دست براي اش سعي.ديد كشو چند با كوچكي بود،كمد شده ريخته هم روي و شده

 اشد،ريت صدا سرو و جابجايي باعث و داد آنها به حركتي هم روي شده انباشته الوارهاي به وارده فشار.ماند نتیجه

 .ترساند را او سرش ازپشت خدمتكار زن صداي.كشید عقب را خودش

 ....خانم؟ كنید مي كار چه اينجا -

 .....كردم مي نگاه.هیچي...... من.........آه -

 ريمب بهتره بیفته، شما روي چیزي ممكنه ضمن در نشده تمیز كه وقته خیلي اينجا....میشه كثیف لباسهاتون -

 ....حاضره ناهار... بیرون

 ....متشكرم بله،...آهان -
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 آنجا او وقت چقدر.بود ايستاده سرش پشت و آمده صدا بي چطور زن اين ولي.رفت بیرون زن سر پشت ريتا

 او به نگاههايش زن اين كرد احساس بود؟ريتا شده عصباني بود؟چرا كرده تغییر اش چهره بوده؟چرا ايستاده

 ...چرا؟ ولي.است خصمانه

 نمی پدر با يا و دوستانش با همراه پدرش به مربوط عكسها همه.رفت قديمي آلبوم سراغ به دوباره او ناهار از بعد

 ربیشت را پدرش خواست مي دلش بود،حاال جالب برايش.....و سازي كشتي كارخانه....آزمايشگاه افتتاحیه.بود هو

 لكشقلق داشت اش كرد،كنجكاوي مي پیدا ديگري جالب چیزهاي"بگردد،حتما بیشتر را انباري آن بايد.بشناسد

 به يحركت بايد پس.ببیند را كتابخانةپدرش ازكتابهاي طبقه يك بود توانسته فقط وقته چند اين اودر.داد مي

 را اشتهد دوست كه كتابهايي تمام پدرش بود كشید،معلوم كتابها به دستي رفت، كتابخانه سراغ به.داد مي خودش

 .بزرگسالي تا كودكي از كرده، جمع جا يك

 ت؛برداش قفسه از كتابي او.بود مشغول اش بازي بادستگاه جكي.رفت همسايه چند ديدن به بعدازظهر مادربزرگ

 سردي روبه اينجا هواي. نشست تراس در مادربزرگ چوبي متحرك صندلي روي رفت...هايد آقاي و جكیل دكتر

 پدرش و مادر فوت سالگرد.آمد مي بدش لعنتي فصل اين از چقدر.رسد مي راه از دارد پايیز يعني اين گذاشته

 .است برگريز فصل اين در هردو

 :كرد مي فكر باخودش

 براي ضخیمي لحاف خواهند مي كه است اين مثل برگريزان كردم مي فكر اين به ام كودكي تمام بزرگ خداي"

 چه.ويش گرمتر تا دهم مي تو به را برگهايم من نترس كوچولو زمین بگويند اينكه مثل.بدوزند سرما دربرابر زمین

 مي آنها برگهاي گفت بعدهاعزيزمي.شدند نمي بزرگ وقت هیچ آدمها كاش اي....بود قشنگي گانة بچه تعبیر

 سعي همیشه ومادرم نبود سرم بر پدرم سايةدرخت... كرد تغییر معاني من براي اما....شوند بزرگتر ريزدتابهار

 هاشتبا عزيز كه انديشم مي اين به شود مي كه پايیز حاال!...سختي رُل چه....كند بازي برايم دورا هر نقش داشت

 ".خودشان نه شوم بزرگتر من تا كردند ترك مرا مادرم پدرو كرد مي

 خود به را او مردانه اي سرفه صداي كه كرد مي نگاه خیره روبرويش كوه به داشت و بود غرق درتفكراتش ريتا

 همان انداخت،اين نگاهي صدا صاحب به.بیفتد زمین روي دستش از كتاب شد باعث اش ناگهاني حركت.آورد

 .بود ديده را او باران زير پیش ماه سه كه بود مردي

 ...ترسوندم؟ رو شما كنم سالم،فكر -

 ....گرديد؟ مي كسي دنبال اينجا.....خوردم بودم،جا خودم افكار نترسیدم،توي سالم،نه -

 ....گشتم مي شما دنبال درحقیقت.........چرا البته........نبودم كسي دنبال..... نه -

 زخمي صورت مرد. كرد بلند را سرش وقتي.بردارد پايش جلوي از را تاكتاب شد خم ريتا....چرا؟...من؟ دنبال -

 .بود ايستاده روبرويش
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. نكشید طول هم ثانیه پنج من شدن خم.....تراس؟ روي آمدين سرعت به و آروم اينقدر چجوري.......واووو -

 ....نشدم قدمهاتون متوجه"اصال

 يادش.بود چیزي يادآوري ريتا براي سفیدش دندانهاي رديف.بود صدا بي و آرام رفتنش راه مثل هم مرد خندة

 ....بود؟ ديده كجا را لبخند و دندان رديف اين...بود؟ چه آن....آمد نمي

 !...میايید نظر به نترسي دختر -

 ...سرزنش؟ يا تعريفه يه اين -

 ....هستي؟ هم باهوش -

 ....شناسي؟ صورت "احیانا.. كنید؟يا مي بیني كف -

 بار راچ ديده؟ كجا را لبخند اين كه بود اين درگیر فكرش هنوز ريتا.سفید و رديف دندانهاي نمايش و لبخند دوباره

 !...شده؟ مشغول فكرش دربارةآن االن چرا بود؟ نشده كنجكاو بود،اينقدر ديده اورا كه اولي

 و انداخت نگاهي متوسطش قد به ريتا.كرد تركیبش خوش كُت جیب درون دست مرد...؟!شده درگیر فكرت -

 ....گشتید؟ مي من دنبال چرا:گفت

 ...كشم نمي سیگار من.كشید باال را ابروهايش ريتا.كرد او به اي اشاره و كشید بیرون سیگاري زخمي صورت

: ادد وادامه برگرداند جیبش به را پاكت دوباره.دارم جیبم تو همیشه مراوداتم براي اينو.كشم نمي منم...راستش -

 ...بشیم آشنا خوب هم با نشد دفعةقبل

 ...كنید مي صدا سو ريتا كانگ منو شماها:گفت ريتا

 ....خوشوقتم شما با مالقات از....هستم چو ووانگ منم:داد ادامه بعد!!... ما؟ -

 .كشید عقب را دستش.كرد منتقل دستش به سردي رطوبت مرد دستهاي

 ...گیريد؟ مي ياد اي كره داريد -

 ....بله -

 .كنید مي صحبت خوب خیلي -

 !...نديدمتون كه بود طوالني مدت:داد ادامه بعد و كرد مكثي....كنم مي رو ام سعي دارم....خوب خیلي نه -

 هر: گفت و داد نشان را مادربزرگ ويالي جهت خالف دستش با.دارم كوچك ويالي يه پشت اون من خوب...آره -

 ...اومد تعطیالت به زياد نمیشه كاري هاي مشغله با.میام استراحت براي گاهي از
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 ودب ريتا اينبار و زد زُل او وبه نكشید عقب ريتا چشمهاي به كردن نگاه از مرد.انداخت مرد صورت به نافذ نگاهي او

 هب وادار را او كه بود نگاهش درون چیزي.آورد كم بانفوذ چشمهاي اين به نگريستن ديگر،از زمانهاي برعكس كه

 به.كشید عمیق نفسي مردك.كرد دست به دست را كتابش و انداخت پايین را چشمهايش. كرد مي كرنش

 مي حس وجودتون تو زيادي شجاعت.كنه مي منتقل زيادي انرژي زيباتون چشمهاي و صورت اين:گفت آهستگي

 ....كنم

 .گفتند مي همینو همیشه پدربزرگم و مادربزرگ.دونم مي آره -

 ...چیو؟ -

 .....دارم نترسي كلة كه اين -

 .داريد هم به شبیه هاي چهره فقط شما.شناختم مي "قبال من كه كسي برعكس درست -

 ....مادرمه؟ منظورتون -

 صورتي زخم رد كه جايي گونةچپش روي را دستش مرد شد متوجه ريتا.چرخاند درياچه طرف به را رويش....بله -

 .بدهد نشان كنجكاو زياد را خودش خواست نمي. كشید بود رنگ

 ....باشم مراقب بیشتر بايد كه گرفت مي سخت من مورد در همیشه.بود محتاطي آدم "كال مادرم -

 ..بزني؟ حرف ها غريبه با نبايد كه بود نگفته -

 ....زياد خیلي چرا-

 .....زني مي حرف من با راحت اينقدر و بیني مي منو تو كه باره دومین اين -

 ...میشناسید؟ رو مادرم چقدر شما....قوي اجتماعي روابط گن مي اين به البته -

 با.ديدم رو تو زياد خیلي بودي،من كوچولو خیلي وقتي.نشنیدي من دربارة مادرت از وقت هیچ تو"مطمئنا -

 ....بوديم صمیمي خیلي دوستان پدرت و من.شدم آشنا پدرت توسط شد كره وارد وقتي از "تقريبا مادرت

 از لبخند با. شد خوشحال بود شده آزاد فكرش باالخره اينكه از.آلبوم قديمي عكسهاي آمد يادش حاال...آها

 :گفت كشف اين خوشحالي

 ....شدم خوشحال ديدارتون از.هست منم دوست مادرم و پدر دوست -

 بیگدار.داد مي انجام سنجیده رو كارهاش تمام.بود باهوشي حال عین ودر محتاط زن تو برعكس درست مادرت -

 ...شي؟ مي حرفهام متوجه.زد نمي آب به

 ....محتاط زيادي هم شايد.دونم مي.كنم مي درك حرفهاتونو بله -
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 !...شد حیف.... داشتیم هم با خوبي دوران تا سه ما -

 .داشتید هم زيادي رازهاي"مسلما و:گفت شوخي به.افتاد شانیا و جانگ لي ياد به ريتا

 .شد خیره ريتا صورت به و كرد مكثي.شد عوض مرد چهره حالت

 ....بود زيادي رازهاي البته.......بله......بله-

 نز و برگشتند هردو. كرد او متوجه را آنها مرد سر پشت از پايي صداي.شد صدا دگرگوني اين متوجه سرعت به او

 هب مرد.كند ترك را آنجا خواست مرد از محلي غلیظ لهجة با او.ديدند عصباني و برافروخته اي چهره با را خدمتكار

 مه به گفتن براي زيادي حرفهاي ما.باشید خوبي دار راز:گفت ريتا به انگلیسي به و برگرداند را سرش سرعت

 ....كنیم مي پیدا همديگرو زودي به ما.داريم

 رفت، مي داشت كه مدتي تمام.ديد سر پشت از را اش موقرانه رفتن و داد تكان سر فقط حرف اين از متعجب او

 ريتا هب عصبانیت با برگشت كه هم بعد.شود پیدايش طرفها اين نبايد كه كرد مي گوشزد او به مدام خدمتكار زن

 .رفت ويال به دنبالش و كرد نگاه را او باز دهاني با ريتا.نباش مادرت مثل: گفت

 ...چرا؟ -

 ...چي؟ چرا -

 ....نباشم؟ مادرم مثل چرا -

 ....نزن حرف مرد اون با -

 .....پدرمه دوست گفت....داره؟ مشكلي چه مگه....نزنم؟ حرف مرد اون چرابا -

 با نگفتن بهت. مزخرفش هاي ايده اون با.كرد درست اون مشكالتو تمام.نیست ديگه حاال.پدرت،بود دوست -

 ....نكن كارو اين نزني؟ديگه حرف ها غريبه

 بررسي را آنها بیشتر دقت با بار اين ولي بار چندمین براي و كشید بیرون رو عكسها برگشت،آلبوم اتاقش به ريتا

 از چیزي اينجا مادربزرگ: پرسید مادربزرگ از شب.نبود مرد صورت روي زخم جاي ازعكسها درهیچكدام. كرد

 ...باشید؟ ريخته دور باشید؟يا كرده جا جابه اونو شما كه مانده باقي مادرم پدرو

 جز به.كنم نمي نه،فكر:گفت مكث كمي از وبعد انداخت اونگاهي به و كشید اش بیني پايین را عینكش مادربزرگ

 اي ديگه چیز نیست يادم. برگرداندم بزرگ خانه انبار به رو همه كه پرت و خرت كمي... و مادرت و پدر لباسهاي

 .نبود

 ...نكرديد؟ جا جابه چیزي هم اينجا انباري از -

 ...مگه؟ چطور.....نه -
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 .بدونم بیشتر بهشون راجع خواست مي دلم.پرسیدم همینطوري....هیچي -

 و مادربزرگ وقتي بعد روز دو.شد مطالعه مشغول و برگرداند جايش سر را عینكش دوباره مادربزرگ بعد.....آها-

 يم بر زود و بزند قدمي میرود او باشد دستگاهش با بازي مشغول گفت جكي به بودند،ريتا رفته بیرون خدمه

 بايد.رسید مي نظر به سختي كار بود داده نشان انگشت با ويال جهت خالف بر مرد آن كه مسیري كردن پیدا.گردد

 .بود خوبي ورزش ولي.كرد اش خسته كوهستاني مسیر در دويدن.گشت مي بر خانه به مادربزرگ از قبل

 مین با اش مخفي مكان از غیر به ماهه سه اين در.كرد بررسي را اطرافش و دويدن،ايستاد ساعت نیم از بعد

 رمسی. نواخت مي را گوشش جیرجیركها و پرندگان كوهپايه،صداي سبز چمنزار در. بود نشده دور ويال هواينقدراز

 بزرگ در و بود قشنگي ويالي.ديد سفیدي سیماني بزرگ شمشادها،ويالي از بلندي حصار پس در تا داد ادامه را

 .داشت اي فرفورژه آهني

 هنوز پس حیاط، داخل رنگ مشكي ماشین در، باالي بستة مدار بگذراند،دوربین نظر زير را اطراف كرد سعي

. نبود قفل ورود درب.زد اطراف آن چرخي.بود حركت در آرام نسیم وزش با كه درخت به آويزان اينجاست،تاب

 از ار دستش. است تمام كارش باشد داشته سگ اگر.گزيد را لبش.كرد باز آنرا و تو انداخت دست راحتي به میشد

 راه صدا و سر بايد االن تا چون.نبود خبري سگ از.شد وارد آرامي به.كشید را قفل زبانه و برد داخل ها میله الي

 هب كه قد كوتاه زيباي درختهاي. شده رسیدگي آن به خوب خیلي....قشنگیه باغ: كرد فكر خودش با. انداخت مي

 .پیچنده زرد ياس و رنگ دو رُز هاي شده،بوته هرس ظرافت

 جیرجیركها مداوم صداي فقط.زد چرخي.خوابیده طرف شايد.نیامد صدايي.........نیست؟هي اينجا كسي....سالم -

 يرو آرام ولي برود كه برگشت.بود خصوصي حريم به تجاوز اين.كرد كاررامي اين رفت،نبايد ويال سمت به.بود

 .بزند پشتي حیاط به سري سیماني ويالي كنار از تا چرخید پاشنه

 مي حركت آهسته گاهي از هر.داد مي انجام هوا روي دستش با حركتهايي و ايستاده او به پشت.بود آنجا او

 چه هر ولعي با را حركتهايش و نشست زمین روي ريتا...رزمي آهسته ورزش يك نبود،مثل كاراته يا جودو.كرد

 آمده خوشش.است خودش حال در و نیست دنیا اين در االن او گفت مي او به احساسش.تماشاكرد تمامتر

 دوباره وبعد ماند مي حركتي در دقیقه چند مانند خلسه حالتي در مرد.داد مي او به آرامش حس چون.بود

 را اريت و برنگشته هنوز.ماند مي ديگر وضعیتي در و كرد مي بلند را پايش آهسته و چرخید مي هوا در دستهايش

 ريتا.داد پايان كارش به و كرد تعظیمي.برگشت باالخره اينكه تا نگريست را كارهايش طوالني دقايقي او.بود نديده

 .زد كف برايش و كوبید هم به را دستهايش

. ...ديدمتون اينجا و تو اومدم نشنیدم،بعد جوابي...كردم صداتون من...من ولي ببخشید منو....بود العاده فوق -

 .شدم كار اين محو...راستش....نشم مزاحمتون كردم سعي. برم نتونستم "واقعا

 .اومد مخصوصت عطر بوي ورودت لحظه از.نبود صدا سرو به نیازي -
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 چیه؟ اسمش...كار اين.ده مي لو منو همیشه فرنگي توت بوي اين!....جالب چه!...جدي -

 .!...چوان چي تاي -

 .بگیرم ياد تونم مي منم.اومد خوشم ازش......آرامشه احساس....خوبه.آهان... چوآن؟ چي تاي -

 رد كنارش از... كشید طول روز دو....بودم منتظرت زودتر:داد ادامه و كرد ريتاحركت سمت به آرام بعد... "حتما -

 .بود ايستاده ريتا. كرد حركت ويال سمت به و شد

 .نیدبی نمي هرگز منو كه كرديد مي فكر خودتون بايدپیش.كرد خدمتكار كه حركتي از بوديد؟بعد منتظر چرا -

 .نیست قضیه كن ول نگیره جوابشو تا كه هستي توآدمي ولي:گفت.كرد صدا بي هاي خنده آن از دوباره مرد

 .افتاد راه دنبالش به ريتا

 ....باشم؟ جوابي چه دنبال بايد شناسید؟من مي اينقدر منو چطور -

 ...گفت؟ بهت چي من دربارة خانم اون -

 مگه.منباش مادرم مثل گفت من به درضمن.نیستي ديگه حاال بودي پدرم دوست گفت پدرمي،البته دوست گفت -

 ...باشم؟ اون مثل نبايد كه كرده كار چي مادرم

 .زد موج خشم و ناراحتي از نگاهي درچشمهايش.گرفت قرار ريتا طرف به اش زخمي صورت و ايستاد،برگشت مرد

 حین درهمان و داد ادامه رفتن راه به دوباره بعد.بود نظیري بي زن اون...اون.باشي مادرت مثل كني بايدافتخار -

 ...اينجايي؟ تو دونه مي كسي:گفت

 :گفت و كرد خیس را لبهايش زبانش با.بود مي كار مالحظه كمي بايد ريتا

 ...میام دارم كه گفتم يكي به...راستش -

 !...دونه نمي كسي پس....بگي دروغ بهتر كني سعي بايد -

 ...فهمید؟ مي كجا از.....شناس صورت يا بیني كف يا شما گفتم اول از....من خداي واي -

 ....داري كار به نیاز خیلي هنوز تو كه آنجايي از -

 ....كاري؟ چه براي -

 مي كشیده سمتت به ربا آهن مثل خودشون اونها.كن بررسي رو اطرافت و كن دقت بیشتر...نكن سؤال زياد -

 ....شن
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 كه داشت وجود او درون بود،چیزي آمده خوشش مرد اين زدن حرف صداي لحن از ريتا.بودند رسیده ويال در به

 .شد مي جذب سمتش به داشت ناخودآگاه

 ...خوري؟ مي چاي -

 .كند رعايت را احتیاط جانب خواست مي ريتا....راستش..... نه........آهان.......ها؟ -

 .است دوستانه گپ و چاي يه فقط -

 .باشه......خوب آره -

 متعجب.نداشت وجود چیزي هیچ حقیقت در.داشت توقع او كه بود چیزي آن از تر خلوت و تر ساكت ويال داخل

 ....هیچي؟:گفت زخمي صورت مرد به آرام و زد اثاثیه از خالي سالن در گشتي

 و هستم خودم اينطوري زنه مي بهم منو آرامش زياد اثاثیه:داد جواب و شد كشیده صورتش پهناي به مرد لبخند

 :دويد حرفش میان به ريتا.خودم

 !....هستید جالبي آدم خیلي.نیست نیازي هم هَشَم و وخدم خدمتكار, نگهبان,سگ به اينطوري -

 ...داشت نخواهد وجود چیزي مورد در نگراني بله -

 بررسي را رفتارش دقت با او و شد مخصوصي چاي كردن آماده مشغول مرد.نشست پنجره كنار سكوي روي ريتا

 .آمد مي نظر به جالب برايش او رفتار.كرد مي

 ...بپرسم؟ تونم مي -

 ...بپرس!....هستي؟ هم عجول -

 عكسهاي از بیشتر خیلي پدرم با شما عكسهاي اون توي و كردم پیدا انباري از قديمي آلبوم يه من راستش -

 ....بوديد دوست شون دوتا هر با گفتید شما.نبود مادرم ولي بوديد جوانتر.بود ديگه آدمهاي با پدرم

 و كرد باز را ديواري كمد شد،در رد كنارش كرد،از حركت ريتا سمت به و گذاشت جوشیدن براي را آب مرد،كتري

 .داد دستش وبه كشید بیرون رنگ اي قهوه آلبومي آن داخل از

 !...كني مي پیدا جوابتو اين توي....ببین -

 و مرد اين با بود مادرش بازهم... باپدرش بود مادرش.زدن ورق به كرد شروع...بود قديمي هم اين.گرفت را آلبوم او

 دريا،روي كنار.مختلف جاهاي در نفريشان سه عكسهاي.شد گیج آنها ديدن از ريتا كه بود زياد آنقدر آنها تعداد

 در.فتر گیج نارگیل،سرش بلند درختهاي و موز پهن و بزرگ برگهاي با اند استوايي بود معلوم كه كشتي،سواحلي

 لشد.بود نديده را مادرش بود وقت خیلي.است باردار كه بود معلوم و بود بزرگ كمي مادرش ازعكسها،شكم بعضي

 را اش شده سرخ شرم از هاي گونه داشت پدرش.بود كننده خیره اش زيبايي.داشت گريه حس و شده تنگ خیلي
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 كنارش مخصوصي سیني با مرد.كشید آهي ناخودآگاه ريتا كه داشت وجود احساسي عكس اين در بوسید، مي

 .ديد را عكس آن و نشست زمین روي

 ...خواي؟ مي اونو -

 ...تونم؟ مي -

 .كني مخفیش كه اينه شرطش ولي آره -

 ...دم مي قول -

 چیزهايي اينجا: گفت و كرد بلند را سرش.بود،خورد شده خم آلبوم روي كه صورتش به فنجان درون چاي بخار

 كه بود نكرده تعريف من براي وقت هیچ مادرم و ندارم رو اينها از هیچكدوم من. میذارم گنج اسمشو من كه دارين

 ...كجاست؟ اينجا. رفته جايي همچین يه

 .برگردي زودتر بايد شده دير خیلي درضمن....بخور رو چائیت -

 !!!....كردم؟ سؤال زياد باز يعني اين -

 ....كرديم پیدا مشتركي نقطة هم با ما حاال يعني اين -

 .بودمتون ديده زودتر كاش.گردم مي بر سئول به فردا من -

 .زود خیلي....بینیم مي همديگرو هم باز -

 بینمب اينهارو دوباره تونم مي:گفت او به بود گرفته خودش به معصومیت كه اي قیافه با عطر خوش چاي از بعد ريتا

 .برم بعد

 ....ببیني بايد كه ديگه چیزهاي خیلي و میشه تو مال اش همه اينها صورت هر در.برگردي بايد شده دير نه -

 ....مادرم مثل...بمونه؟ معلق حالت در همیشه آدم كه زنید مي حرف جوري چرا -

 ....بگیري ياد بايد هم تو كه روشیه اين -

 ...كنم صحبت رُك كردم عادت همیشه من -

 ....كني عوض هم عادتهاتو كه كني بايدسعي حاال -

 هب اين از كه را هرچه بود كرده گوشزد او به جديت به كه انديشید مي مرد حرف آخرين به گشت برمي وقتي ريتا

 رفك ريتا.كند پیدايش اينجا تواند مي همیشه او اينكه و نكند باور سادگي به شنید خواهد مادرش درباره بعد

 .كرد مي باور نبايد مادرش مورد در را چیزي چه.نرسید اي نتیجه به ولي كرد فكر زياد كرد،خیلي
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 از و كرده مراقبت او از سال هفده كه كرد مي ياد پاكدامن زني عنواني به او از و داشت ايمان مادرش به همیشه او

 آلود رمز توانسته مي زن اين زندگي از مرحله كدام.است بوده افتاده بیماري بستر در هم زماني مدت اين

 چقدر اش شده برنزه صورت.ديد دوباره و آورد در جیبش از را بوده؟عكس چه مادرش با مرد باشد؟رابطةاين

 بايد او.دبو خوابیده باز دهاني با مبل روي جكي و بود برنگشته مادربزرگ هنوز رسید كه ويال به. بود كرده زيبايش

 .خورد زنگ تلفنش.كرد مي جمع را وسايلش

 غولمش دوستش با و خنديد ريتا.بود عصباني خط پشت شانیا صداي.زدم زنگ موبايلت به دفعه بودي؟هزار كجا-

 .كرد مي جمع رو وسايلش هم حین همان در شدو زدن حرف

 خوبه؟ چطوري؟اوضاعت تو.دارم حرف باهات كلي و بینیم مي همديگرو فردا بكن فكرشو شانیا -

 .میشه هنر دانشگاه وارد داره اون.زدم مي حرف جانگ لي با.شده تنگ برات دلم خوبم -

 .هنرمنده"كال.میاد بهش.خوبه -

 رسید؟ كجا به هو مین با كردنت كار برنامة -

 ...چیه؟ نظرت.باشي من با هم تو میخوام.كنه فكر روش قراره -

 ....خوبه -

 بايد.كند حمل خودش با را بزرگ آلبوم آن توانست نمي"مسلما افتاد عكسها وآلبوم انباري ياد دوباره ريتا

 يم بیرون كاورش از را عكسها داشت حالیكه در.بسازد آنها براي بهتري جاي "بعدا تا كرد مي خالي را عكسهايش

 بايد. آمد مي را پايین ازطبقة خدمتكار و مادربزرگ صداي.رسید زخمي صورت مرد با پدرش عكسهاي به.كشید

 عصاي صداي.كرد لباسهايش آوري جمع مشغول را خودش و فرستاد تخت زير را آلبوم.كرد مي جمع را حواسش

 مادر و شد باز در ثانیه چند از بعد.داد مي گزارش را اتاق به مانده قدمهاي تعداد شمارش ها پله روي مادربزرگ

 .ديد در آستانه در را بزرگش

 ...گذشت؟ چطوري؟خوش....... مادربزرگ هي -

 !كردي مي بازي رفتي مي.كرد مي كارو اين كني؟خدمه مي جمع لباسهاتو گذشت؟داري چي؟خوش شماها به -

 .كردم مي جمعشون خودم بايد راستش......آره يعني.....نه -

 ....شام براي بیا شد تموم كارت.خوبه -

 ....باشه -

 تخت زير از را آلبوم سرعت به و نشست زمین روي و كشید نفسي كرد مكث كمي مادربزرگ رفتن بعداز ريتا

 تهالب و ترند سنگین بقیه به نسبت ورقها از بعضي شد متوجه خالل همان در.كرد جدا را عكسها و كشید بیرون
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 و كشید بیرون را آنها.... بود شده مخفي ديگري عكسهاي آنها از بعضي شد،زير روشن برايش سرعت به آن دلیل

 مرديكه همراه به مادرش كه هايي ضیافت و شام میز.بود نديده موقع آن به تا كه ديد جديدي هاي چهره ناباوري با

 آن شد نمي متوجه كه تغییري با مادرش.داشتند حضور آنها در بود، كرده معرفي مادرش و پدر دوست را خودش

 با زخمي صورت مرد.شناخت نمي را او ريتا كه بود ايستاده مردي كنار پوشیده لباس شكل زيباترين چیست،به

 در. رسیدند مي نظر به زيبا و شیك میهماني رسمي شلوارهاي و كت در همه كه بود دادن دست حال در كساني

 رفتهگ مخفیانه و هماهنگي بدون تصاوير بود مشخص "كامال و نبود باشد باردار مادرش اينكه از نشاني عكسها اين

 مي معني چه اين كرد فكر ريتا.نبود گرفتن عكس آمادة يا دوربین سمت به يك هیچ صورت چون است شده

 و مردها يا بود زخمي صورت مرد و عكسها،مادرش اين از منظور:كرد چرخش به شروع ذهنش در دهد؟سؤاالت

 زدند؟ مي حرف يا دادند مي دست آنها با داشتند كه زنهايي

 به پشت يا هركدام نبود،در واضح هیچكدام در صورتش چون.بود شده تغییر اينهمه باعث مادرش در چیزي چه

 چرا پس.سرش پشت شدة جمع موهاي و درخشید مي كه الماس بزرگ هاي گوشواره آن با بود نیمرخ يا دوربین

 دانست مي.بود نديده شمايل و شكل اين به هم خودش قديمي عكسهاي از كدام هیچ در را مادرش هیچوقت ريتا

 .متنفربود كن مطرح خود هاي تیپ اين از او كه

 دختر تك اينكه با پوشید، مي لباس تمامتر چه هر سادگي به مادرش كه ديد مي همیشه او هايشان میهماني در

 و آرام اقیانوس زمینه پشت اين.آورد نمي هم ياد به و نديده وضع اين به اورا وقت هیچ بود پولدار دار كارخانه يك

 ..... بزرگ و پهن برگهاي با سبز درختاني و وايياست گیاهان آمد، آشنا برايش روز توي عكسهاي بعضي در آبي

 خودشه، درسته،...آره:گفت خودش با....درسته.آورد بیرون را مادروپدرش وعكس كرد جیبش در دست!....آها

 در يول نیست باردار هنوز مادرش اينجا.شده گرفته متفاوتي زماني فاصلة در كه تفاوت اين با جاست همین اينجا،

 بوده هم با نفر سه اين اگر پس.بوده باردار گیرد مي عكس آنها از دارد كه زخمي صورت مرد و پدرش يكي،با اين

 انگار نیست؟و هیچكدام در خودش چرا ولي.گرفته دوستش و مادرش از پدرش را عكسها يكي اين ممكنه.اند

 مادرش گوشةعكس شد،در خیره ديگري تصوير به.نیستند مهم زياد دوستش و مادر كه انداخته عكس جوري

 .آمدند نمي نظر به اي كره كه مرداني از مجمع يك وسط در زد مي حرف مردي با داشت

... ام شده گیج خدايا واي.هستند آنها تصوير اين از هدف كه بود معلوم"وكامال پوشیده،خوشتیپ تاكسیدو همه

 با ار مادرش حالیكه در.بود نشده است،نوشته مراسمي چه يا كجاست اينجا اينكه بر مبني چیزي هم عكسها پشت

 خواستند نمي و كردند پاك را اش زندگي فايلهاي فرستادند،تمام ايران به ازكره مناسب چندان نه وضعیتي

 قديمي عكسهاي اين زير كردند،حاال محو را چیز همه هم اينجا در همینطور و بكشد يدك خودش با را اش گذشته

 موقع آن او چون داشت هم حق البته بود، نزده حرف او با اش درباره هرگز مادرش كه بود كرده پیدا چیزهايي او

 دهش خالصه اش تحصیلي تربیت روي مادرش تالش تمام.كرد مي درك چیزي اينها از هم نبايستي و بود بچه يك

 از اش خارجي زبانهاي و تحصیل از غیر به او البته و كند استفاده احسن نحو به هوشش از كند سعي اينكه و بود

 .بود شده مستثني ديگر موارد
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 به.دبدو گاهي از هر البته و كند نقاشي كرد مي سعي فقط باال هوشي بهره با.بازيگوش همیشه و شیطنت همیشه

 را آنها.شد مي كمتر مخفي عكسهاي تعداد رسید مي آلبوم آخر صفحات به هرچه.بود يافته بزرگي گنج راستي

 توي را آلبوم اول از بايد.است اشتباهي كار آن حمل و آلبوم از عكس همه اين آوردن در.شد مي تايي 82 شمرد،

 ناسك را آنها همة "بعدا توانست مي.بود بهتري فكر اين.برد مي خودش با و كرد مي مخفي لباسهايش چمدان،زير

 را وقتش آلبوم به عكسها دوباره برگرداندن....بهتريه فكر آره،اين. دارد نگه محفوظ كامپیوترش در و كند

 .بود شده تاريك هوا.گرفت

 تادايس و بسته را چمدانهايش ريتا شد اتاق وارد كه جكي. كند صدا شام براي را ريتا تا فرستاد را جكي مادربزرگ

 تخاطرا دفترچة كرد گوشزد او به مرگش از قبل بار چندين مادرش.كرد مي بررسي را اطرافش كنجكاو نگاهي با و

 اشعار از بغیر مهمي چیز"حتما.كرد مي پیدا آنرا بايد.بود رفته يادش داليلي به دفعه هر او ولي كند پیدا را پدرش

 .تصاوير اين دادن توضیح بر مبني چیزي. يافت مي آن در مادرش براي عاشقانه

 ....شام بیاپايین!...سو -

 مادربزرگ اتاق به وشد آمد حال در خدمتكار.رفت پايین او با خندان و انداخت نگاهي جكي معصوم صورت به ريتا

 .نشستند زمین روي كوتاه میز دور آنها.بود پذيرايي و

 ...كجاست؟ پدرم خاطرات دفتر دونید مي مادربزرگ -

 !!...خاطرات؟ دفتر -

 چیزهاي و من آمدن دنیا به و مادرم با اش آشنايي....باشه نوشته آن در را اش روزانه خاطرات كه چیزي بله -

 ....ديگه

 اين در چیزي آيد نمي يادم نه:گفت آويزان هاي لب با و كرد جابجا را میز روي وسايل و كرد فكر كمي مادربزرگ

 ....بوده؟ خاطراتي دفتر جور چه. ندارم خبر من بوده هم اگر.باشم ديده مورد

 ورتص ريتا. داد مي گوش آنها حرفهاي به و شده تیز گوشهايش حاال بودو برگشته برنج هاي كاسه سیني با خدمه

 .ايستاده آنها سر باالي بالتكلیف ديدكه اورا زدة يخ

 ...شده؟ چیزي.كنم كمكت بذار -

 هر در.بوده چجوري پیش سال02 خاطرات هاي دفترچه دونم نمي:داد ادامه ريتا.ببخشید نه:گفت زده هُل خدمتكار

 ....بوده پدرم مال كه خاطرات دفتر يه صورت

. نشست میز كنار همانجا بعد.ديد نمي اي عجله كار اين در داد،گويا مي هل میز روي را برنج هاي كاسه آرام خدمه

 زياد حالتون كنم فكر خانم ولي: گفت و انداخت نگاهي شد مي گچ سفیدي به داشت حاال كه او صورت به ريتا

 .....پريده رنگتون.....نیست خوب
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 و خوام مي عذر ازت"واقعا كرديم اذيتت خیلي وقته چند اين ما میگه راست:كردوگفت او به نگاهي هم مادربزرگ

 .....ممنونم

 .برد پناه مادربزرگ اتاق به و شد بلند آنجا از و كرد تشكري زن

 بوده خودشون بین خصوصي هاي نوشته سري يك"احتماال.نداشتم خبر پدرت خاطرات دفترچه از من عزيزم نه -

 .ريخته وبیرون دارد نگه را آنها نخواسته مادرت فوتش از بعد كه

 دفترچه همچین يك هم پدرم كردگفت مي تعريف ازخاطراتش داشت وقتي خودش مادرم مادربزرگ نه واي -

 .كنم پیدا اونو بايد من كه داشت اصرار و نوشته مي توش كه داشته خاطراتي

. عزيزم باش داشته خودت براي خاطرات دفتر باشه مهم برات بايد چي براي عاشقانه خاطرات سري يك -

 ....رفته خودشون با هم اونها خاطرات

 اينطوري. بشناسمش بايد.بوده آدمي چجور بدونم بايد...نديدم پدرمو وقت هیچ من.مهمه برام...مادربزرگ نه -

 .كنم پیداش تونم مي خاطراتش توي از حداقل

 .كني پیدا چیزهايي يه بتوني خانةبزرگ انباري توي يا كتابخانه تو شايد دونم نمي -

 اليح در را شامشان و دادند ادامه مادربزرگ از گرفتن قول و اينجا به برگشتن دوباره دربارة صحبتهايشان به آنها

 .داد مي گوش دقت با حرفهايشان به و بود ايستاده خدمتكار اتاق در پشت كه خوردند

 0 فصل

. كرد فوت ناسونا دكتر مادر رسیدنشان از بعد روز يك.نبود همراه خوبي خبرهاي با"اصال سئول به برگشت

 متوجه"دابع او اگر گفتندكه و كردند مخالفت شدت به جانگ لي و شانیا ولي بگويند او به خواستند نمي بزرگترها

 همانجا.نبود او نفع به"اصال وضعش و حال و جسد ديدن و بیمارستان به او رفتن.شد خواهد ناراحت خیلي شود

 .كنند تزريق سرم و بستري را او شدند مجبور

 كنارش و نگذارد تنها را ناسونا تا خواست او از ريتا.برود آنجا به كرده اصرار ريتا اينكه از بود هوعصباني مین

 ...كرده را اينكار چرا بودكه فرستاده ولعنت تُف خودش به هرچندبعدها.باشد

 جوري را كارهايشان تمام دوست سه.رفت مي ازحال مراسم طول ودرتمام نداشت روزخوشي و حال"اصال سونا

 .باشد داشته حضور كنارش بتوانند تا بودند كرده تنظیم

 اربسی آنها.كند گريه آغوشش در ناسونا وگذاشت كرد همدردي احساس او با و رفت منزلش به روز سه از بعد ريتا

 حداقل كرد فكر خودش با.سختي به هم آن كلمه چند فقط البته گفت مادرش از هم وخودش زدند حرف هم با

 مي و داشتند مشترك دردي آنها حاال.است دور فرسنگها مادرش از او ولي دارد همراهش را مادرش خاكستر سونا

 .كنند درك را همديگر توانستند
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 با.بود كرده مخفي پیمانش هم دوست دو از را زخمي صورت مرد با مالقات و عكسها آلبوم كردن پیدا راز هنوز او

 مخفي كمدش نقطه ترين انتهايي در عكسها.گذاشت خواهد جريان در را آنها بهتري فرصت در بود گفته خودش

 رفت مي بايد فقط او و بود شده انجام سئول به ورودش از قبل دانشگاه در نام ثبت.كند اسكنشان "بعدا تا شدند

 .سركالس

 دوست كه ديد بود،وقتي خبر بي آن از مدتها كه را باغش. رفت مي سردي روبه هوا و رسید مي فرا داشت پايیز

... كشید زبانه وجودش در عمیق شعفي احساس و بويید آنهارا و چرخید گلهايش دور.نبود آنجا باغبانش پیر

 آگاه ريتا گیاهان وجودباغچة از را او خدمتكار دختر وقتي و بود شده اش نوه وقت بي غیبت متوجه مادربزرگ

 را خشمگینش نگاه توانست نمي كند،مادربزرگ مي هرس را وآنها آيد مي آنجا به هفته هر پیري باغبان كردوگفت

 در نفره دو غذاي تا خواهد مي آنها از هفته هر سو ريتا كه داد توضیح دخترك.بردارد پنجره به شدن ازخیره

 .خورد مي غذا باغبان آن با و كنند آماده نیك پیك ظرفهاي

 اغبانب آقاي بفهمد تا بود كافي چهارشنبه اين در دوستانش با بیرون به مادربزرگ رفتن قرار لغو براي تماس يك

 رد چهارشنبه آن تا خواست هو مین از او.بود مطمئن"تقريبا خدمتكار از شده گرفته مشخصات با هرچند.كیست

 .گذاشت مباشرش اختیار در را صبحش كارهاي و كرد قبول سرعت به هم هو مین.باشد اختیارش

 به نیازي. بود آنها رفتن منتظر و خواند مي آواز خودش با سرخوش شادو ديدكه را ريتا مادربزرگ صبح آنروز

 :گفت ريتا كه شدند مي خارج در از مین همراه به صبحانه از بعد نبود كردن دست دست

 ....بگذره خوش بهتون...مادربزرگ؟ رويد مي داريد-

 رد از اينكه از بعد ولي بروند كجا به است قرار و چیست قضیه دانست نمي هنوز هو مین.شدند ماشین سوار آنها

 او متعجب.داد راننده به را ماشین توقف فرمان كردند،مادربزرگ حركت جاده امتداد در و شدند خارج خانةبزرگ

 .انداخت اطراف به پنجره از نگاهي و ديد را

 ...هستید؟ كسي منتظر اينجا...مادربزرگ؟ شده چي -

 .گرديم برمي دوباره بعد كنیم مي صبر كمي ولي....نه اينجا -

 ...میده؟ انجام كاري زيركي زير داره كرديد؟بازم شك سو ريتا به.... گذاشتید؟يا جا چیزي -

 .نه اون به.....نه -

 هب و پريد جايش از برق سرعت به شد،بعد مطمئن بزرگ خانه از ماشین شدن خارج از و شمردن به كرد شروع ريتا

 را او ساعت ربع يك از پس و شد منتظرش.میآيد االن باغبان پیرمرد كه دانست مي.دويد اش باغچه طرف

 لبخندي او به هم پیرمرد.بوده شده تنگ برايش دلش"واقعا كه گفت و بگیرد را ذوقش جلوي نتوانست.ديد

 .است خوشحال بیند مي حال سر را او اينكه از و بوده تنگ برايش دلش هم او كه گفت و زد شیرين
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 غرق ماجراي همینطور و ماهه سه اين ماجراهاي ريتاتمام.زدند گپ هم با و نشستند چمنها روي دقايقي آنها

 .شد پیرمرد ناراحت و نگران هاي نگاه متوجه كردو تعريف را شدنش

 ...نیستي؟ بلد كردن شنا تو-

 بلد رو دنیا توي ورزشهاي و هنرها همة نفر يه ممكنه مگه.نیستم بلد كه نیست كاري تنها اين خوب...نه -

 !....باشه؟

 .توني مي تو میدونم من...مهمه خیلي اين.بگیري ياد اينو بايد!!!....كردن شنا عزيزم ولي -

== 

 گلف مخصوص كه را چمن محوطه كوچك ماشین خواست اش نوه از برگشتند،او خانه به هو مین و مادربزرگ

 ینيم ريتا و باغبان وقتي.كرد گوش ناباوري با پیررا زنِ آن حرفهاي تمام او.ببرد زمین پشت به را او و بود،بیاورد

 در موهوم ترسي كه پیرمرد به و كرد فكري خودش با ريتا.بود شده دير خیلي فرار ديدند،ديگربراي را ماشین

 يكار شما با میگم عموم پسر به...دم مي توضیح بهشون نباش نگران:گفت و انداخت زد،نگاهي مي موج صورتش

 .باشه نداشته

 ورتص به محسوس تشنجي با باشد شده وصل برق به كار اين با گويا پیرمردكه.گرفت دستش در را پیرمرد دست

 مي نگاه را مادربزرگ داشت بود انداخته ابروهايش در كه اخمي با جرأت، با و مصمم ريتا صورت.انداخت نگاهي او

 اخم و نگاه اين حتي.بود آشنا حركتي پیرمرد براي حركت اين.ايستاد او جلوي و رفت جلوتر قدم يك.كرد

 نگران هك گفتم:گفت و كرد نگاه او صورت به دوباره ريتا.نكشد آه نتوانست كه بود آشنا آنقدر برايش هم صورتش

 ....نباش

 مكنم حد آخرين تا ريزش چشمهاي و ريتا،شوكه سر پشت ايستاده پیرمردِ ديدن با او.كرد توقف فاصله با هو مین

 .شد پیاده ازماشین. رسید مي نظر به حرفها اين از تر خشمگین او.كرد نگاهي مادربزرگ به.بود شده گشاد

 ...ببر اينجا از رو ريتا هو مین-

 عذرخواهي بايد من...درسته.میدم توضیح براتون من مادربزرگ:گفت خواهش وبا آمد جلو قدم يك ناراحتي با ريتا

 كم يه امدرخته كه وقتي البته بگم بهتون خواستم مي...ببخشید.نكردم مطلعتون باغچه اين وجود زودتراز كه كنم

 ....كنم مي خواهش....باشید نداشته آقاكاري اين با.بكنم كارو اين خواستم گرفتن،مي بیشترجون

 طفق و فقط بدهد، قورت آنرا كرد مي سعي كه خشمي با.بود او حرفهاي داد نمي گوش كه چیزي تنها به مادربزرگ

 .كرد مي نگاه خیره پیرمرد صورت به

 .ببر اينجا از رو سو ريتا گفتم!....هو مین -
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 دهز يخ صورتش. برد ماشین طرف به و گرفت را ريتا رفت،دست جلو محترمانه وخیلي كوتاه تعظیمي با هو مین

 حرفهايش از كدام هیچ او ولي میزد حرف او با داشت ريتا.درآورد حركت به را ماشین باور قابل غیر تعجبي با. بود

 ...كرد فكر. شد چیزي متوجه ناگهان كردكه مي التماس داشت ريتا.شنید رانمي

 دنبالشون كه چیزهايي,كن سوال كمتر,كن دقت بیشتر بزن حرف كمتر:افتاد زخمي صورت مرد حرفهاي ياد

 .آيند مي سمتت به خودشان و شوند مي جذبت ربا آهن مثل هستي

 به هردو.بود نشنیده را حرفهايش"اصال داد،مادربزرگ نمي گوش حرفش به هو مین,كرد عمويش پسر به نگاهي

 فرياد باغبان سر هم كسي!بودند مانده خیره باغبان پیرمرد به ناراحتي و تعجب با او از شدن خشمگین جاي

 .افتاد هو مین محترمانه يادتعظیم به ريتا!بود نكشیده

 هك بود آنهايي از يكي اين و فهمید مي را ها تعظیم تفاوت ديگر بود اينجا كه طوالني چندان نه مدت اين از بعد

 هم االح.....بود؟ كرده تعظیم پیري باغبان براي اش كبكبه و دبدبه همه آن با هو مین چرا": انداخت فكر به را ريتا

 به نگاهي اودوباره "!...مانده خیره روبرو به باز دهاني با و كند نگاه ريتا صورت به و برگردد نداشت جرأْت كه

 بلند؛ و عمیق شنید، مي را خودش نفسهاي انداخت،صداي پسرعمويش

 ....آره؟...شناختیش؟ مي-

 ....كیو؟-

 حال در صندلي روي نماند،از جواب منتظر كشید،او طول ثانیه سه فقط....شناختیش؟ مي...میگم پیرمردَرو-

 .دويد اش باغچه سمت به و پريد پايین ماشین حركتِ

 كه دبو فهمیده حاال او.كرد تماشا را دويدنش بدبختي با و پريد بیرون صندلي روي داشت،از نگه را ماشین هو مین

 اناير از گل تخم وفرستادن ريتا اش،خريدهاي شخصي دفترِ در صبحها چهارشنبه نبودن و ريیس گِلي لباسهاي

 شدكه مي مواجه چیزي با بايد ريتا.آمد مي نظر به كرد مي فكر كه چیزي آن از خرابتر اوضاع. بوده چه جريانش

 .بود كشیده را انتظارش مدتها

 ....اينجايي؟ چي براي-

 ...زنیم مي حرف هم با مورد اين در,عزيزم بده اجازه -

 منتظرش سالها كه اي نوه كني كاري خواهي مي هم حاال.شدي خانواده شدن متالشي باعث تو... حرفي؟ چه -

 مادربزرگ.نباشه ازت خبري سال 6 اين پايان تا كه بود اين مون قراره... نبود اين قرارمون... بشه فراري بودم

 .پراند را او سرش پشت از ريتا صداي.میزد حرف سختي به و بود شده تنگ نفسش
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 صداي. رسید مي نظر به تر تیره آنها روشن رنگ و گرفت مي آتش داشت خشم از چشمهايش... هستي؟ كي تو -

 كي تو مگفت:كشید فرياد بلندتر صدايي با دوباره.آمد مي بیرون شده تشديد هیجاني با شنیدكه رامي نفسهايش

 ...هستي؟

 .نداشت اي فايده هم گفتن دروغ.كرد مي بدتر را كار او به دادن پاسخ از رفتن طفره

 ....بدم توضیح برات بذار دخترم -

 ....باشید؟ ما خانوادة شدن متالشي باعث بايد چرا شما....بودم؟ شما دختر من كِي از!.... دخترم؟ -

 يتار ولي.ببرد خود با را ريتا خواست مي او.رسید سرش پشت از كه هو مین به بعد و كرد ريتا به نگاهي مادربزرگ

 هو مین و مادربزرگ,پیرمرد به ترتیب به و ايستاد و رفت عقب نفرشان سه هر از فاصله با و اوكشید از را دستش

 .داد فهمیدن عالمت به تكاني را سرش.شد خیره پیرمرد به دوباره.داشت جواب يك فقط نگاههايشان. كرد نگاه

 ....درسته؟!خوانده پدر.........ريیسي ،آره،تو...ها!!...پدربزرگمي؟ تو -

 به گامي بیچارگي بود،با مانده خیره او صورت به حالیكه در هو مین.بدم توضیح برات من بذار سو ريتا -

 زمین روي از ريتا. باشد العملي عكس چه منتظر بايد احساساتي دختر اين طرف از دانست ونمي جلوبرداشت

 .رفت عقب ديگر قدم دو و آورد باال را دستش. برداشت را باغباني قیچي

 ...آره؟!بود نقشه يه اين...بودم احمق چقدر....چقدر من.نزنید حرف هیچكدومتون...نزن حرف ديگه يكي تو......تو -

 وا سمت به را انگشتش ريتا.پیچید مي هم در داشت هوا و بود ابري آسمان.برداشت ريتا سمت به قدمي پیرمرد

 .گرفت

 ودتي؟خ بگو من به... فقط...عقب برگرد...كنم مي چیكار دونه خدامي جلوتربیاي اگه....نیا نزديكم...وايستا عقب -

 ...پدرمي؟.... پدرِ

 .داد تكان مثبت عالمت به را آن آرام و.افتاد پايین اش سینه روي پیرمرد سر

 ...رذلي؟ خیلي دونستي مي -

 .رسید مي نظر به عصباني حاال هو مین!....كن صحبت درست بزرگترت با سو ريتا كانگ -

 بودم؟مگه لحظه اين منتظر چقدر من دونستي نمي مگه...شدي؟ ناراحت...چیه؟!....بزرگتر؟.نزن حرف تو گفتم -

 اونو طرف خواي نمي تو...ساكتي؟ چرا مادربزرگ....بزنم؟ بهش حرفهايي چه خوام مي بودم نگفته بهت

 ..........بگیري؟

 .كرد متوقفش مادربزرگ كه.داشت مي بر قدم ريتا سمت به داشت حاال هو مین!....باش آروم سو ريتا كانگ -

 ....بزنه حرفهاشو بذار.داره گفتن براي حرفهايي هم اون باالخره.باش نداشته كاري,پسرم نه -
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 حاال. كند كمتر را او به وارده فشار تا باشد كنارش خواست مي فقط او كرد نگاه ريتا به و ايستاد جايش سر هو مین

 .بردارد قدم ريتا طرف به داشت سعي پیرمرد

 .بگو من به میكنه سنگیني دلت روي هرچي بگو من به....عزيزم دختر -

 يمنفر سه ما. بكن ما به نگاه بگم؟يه بهت چي بايد!... جدي؟.....ها...ها...ها!....عزيزم دختر.دخترم نگو من به گفتم -

 ؟....باشي؟آره داشته داشتي دوست كه ايه خانواده همون اين.....نفر، 6 بشیم زور به پدرش و ومادر جكي با

 او هب تهوع حالت كرد مي سعي كرد،بايد مي كنترل كشیدنش نفس روي داشت ريتا.پوشاند را آسمان سیاه ابرهاي

 .كرد تر طوالني و تر عمیق را نفسهايش.ندهد دست

 باورهاي تموم به زدي گند!...دوني مي...بگم بهت ديدنت محض به كه بودم كرده تمرين زيادي حرفهاي -

 خبراز چه... كنم كمك بهت بذار.میاد يادت حرفهات....ببین منو...نداري؟ گفتن براي حرفي...چیه؟...من

 بدنیا وقتي از منو... خواست؟ نمي دلت هم اولش از كه تويي....ببیني؟ منو خواست دلت يهو شدكه چي...مادرم؟

 مهم برام"اصال سال هجده از بعد داليلت هرچند شد؟ عوض نظرت يهو چرا پس....كردي طرد اومدم

 كرده خودت فیلم منو مدت همه اين. هستند اراجیف مشت يه نظرم به چون...بشنومشون نمیخوام.نیست

 يم ريتاسوراستي كه بگي من به موقع تابعدهابه بودي میشم؟منتظر عالقمند بهت دارم كه بودي بودي؟خوشحال

 تنظر.باددادي به عمرمنو لحظات بهترين....تو...تو نه؟ همینه؟ آره؟. پدربزرگتم من بگم بهت چیزي يه خواستم

 خیالتو بذار كني؟ وكارم كَس بي"كامال خواست مي دلت...چیه؟ مادربزرگم و پدربزرگ از من كردن دربارةجدا

 ارمند نیازي هیچ بهت.پُركنند برام نداشتمو خانوادة جاي كه كردم پیدا دوستاني هم اينجا لطفت به كنم راحت

 يچ براي و چیه گذاشتي مادرم براي كه لعنتي شرط اون از منظورت دونم نمي...جهنم به بري توني مي..., لعنتي

 .....ديدي؟ برام اي ديگه خواب چه سال 6 اين از بعد دونم نمي بازم ؟و!كردي من با كارو اين

 زدم؟ حدس درست.... ها: داد ادامه دردناك بغضي با و سختي به خیلي.كشید مي میان در يكي را نفسهايش او

 خودم سال چندين كه بشنوي ازم حرفهايي بايد چون نیستم هم نداره،ناراحت اشكال ولي...چیه؟ نقشةبعديت

 سراسر بانكهاي به فرستادي مي پولهاتو و كردي مي بیشتر شركتهاتو اينجا تو حالیكه در.كردم حملشون تنهايي

 پدرمو هك بودم دختري من,دوني مي خوب هم رو دلیلش. میشدم متنفر بهت نسبت بیشتر و بیشتر داشتم دنیامن

 ابامب براي دلش وقتي مادرم....ببینم كه نداشتیم يعني, بودم نديده ازش هم عكسي. نشناختم سالگي هفده تا

 هابار آيینه جلوي صورت اين تداعي....كنم يادآوري براش عشقشو صورت تا بخندم گفت مي من به شد مي تنگ

 هم لبهام پشت ماژيك با سبیل كشیدن حتي.داد نمي من به پدرم واقعي چهرة از چیزي هیچ بچگي عالم تو وبارها

 همكالسي براي بخواهي مدرسه و درس كالس تو وقتي چي يعني اين فهمي فهمي؟مي مي.نكرد من به كمكي هیچ

 تا ندچ من يا.....دونم نمي اونو هم االن به تا البته چیه؟كه فامیلیت معني يا بوده؟ كاره چي پدرت بدي توضیح هات

 شد مريض غصه از كه مادرمو عمر لحظات بهترين,تو. بودي طردكرده رو ما تو چون چرا؟ دارم؟ ديگه پدري فامیل

 ....دادي باد به
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 .گرفت شديد سوزشي چشمهايش و بودند بسته را گلويش راه شد،گويا مي زيادتر هیجانش كم كم داشت او

 چشمام جلوي كشیدنشو رنج سال 5....سال 5...داشت؟ سرطان داشتي خبر...بود؟ مريض میدونستي"اصال-

 هب ما و كشید مي درد كه لحظاتي تمام دونستي مي. كردم نمي باور و ديدم مي شمع مثل شدنشو آب سال 5,ديدم

 بيخو دختر اينكه بده؟ ياد چیو من به داشت اصرار میدونستي...زد؟ مي صدا كیو كرديم، مي ساكتش مورفین زور

 حظهل چنین منتظر و دادم مي گوش حرفهاش به منم.كرده تربیت خوب منو مادرم بفهمي اينجا میام وقتي تا باشم

 ردخت بايد مادربزرگم و پدربزرگ.داشتم كردن بغل به نیاز من وقتي بودي كجا تو....ببینم رو تو كه بودم اي

 لعنتِ... تو به لعنت.داشت نیاز بهش من از بیشتر اون چون,كنند آرومش تا كشیدند مي آغوش در رو خودشون

 اتاق اون توي...تو به نشنوم رو مادرم هاي ضجه صداي تا گرفتم مي رو گوشهام دستهام با كه هايي لحظه تموم

 مي كه دردي زور از ما و بود گريبان به دست مرگ با باشه من شدن بزرگ شاهد اينكه و موندن زنده براي مادرم

 ويآرز من يعني...كشیدخدايا مي فرياد اون...بشه خالص درد اين از و ببرتش زودتر كه خواستیم مي خدا از كشید

 منزجر سالهاي اين تموم....كن راحتم بكش منو يعني,خدايا كرديم مي ترجمه ما و دارم دخترمو عروسي ديدن

 هك جايي از منو و اون. بودي باعثش تو بكوبم،چون صورتت به دردهامو كه بودم، گذاشته قراري خودم كننده،با

 رويي چه با حاال روندي خودت از مارو تو.كردي دريغ هم عشقش خاك از مادرمو.جداكردي داشتیم تعلق بهش

 .........برو.........برو.........درك به برو!!... میزني؟ صدا دخترم منو و ايستادي من جلوي

 ادي به را حرفهايش كم كم داشت حاال و بود زده بیرون گردنش رگ.رفت مي شدن آرام به رو فرياد از صدايش ريتا

 .بود شده تر تیره آسمان,زد برق و رعد.آورد مي

 تنها آنجا را او خواست نمي هو مین.ببرد آنجا از را او تا كشید را دستش و رفت هو مین سمت به مادربزرگ

 پدربزرگي به داشت ريتا.كرد رفتن به وادار را او آرام نگاهي و اشك از خیس باچشمهايي مادربزرگ ولي.بگذارد

 رامآ دلش حرفهايش با فهمید.شد تار چشمهايش.بود ايستاده جلويش معصومانه حرفي هیچ بي كه كرد مي نگاه

 وريش و كشید لبهايش روي را زبانش. اند شده خیس هايش گونه كرد احساس ولي بود نگرفته باران هنوز.گرفته

 !!!...كرد؟ مي گريه داشت.چشید را اشك

 مي خالي را دلش حرفهاي و اينجا آمد مي راه اينهمه بايد پس.باريدن به كرد شروع دقايقي،باران گذشت از پس

 ...بريزد؟ اشك بتواند تا كرد

 و بود مانده تنها كه روزهايي از بود سهمي گريه,گريستن به كرد شروع و افتاد چمنها روي و شد سست زانوهايش

 ود،آرامنب كار در فريادي ديگر. آمد زيبا برايش گريستن لحظه دراين و حاال.بريزد بیرون را دردهايش توانست نمي

 اين و میشد صاف داشت دلش. بگیرد را آنها جلوي توانست نمي و خواست نمي او و ريخت مي پايین اشكها آرام

 روزهايي به و دردهايش به و كرد فكر مادرش به.شود كامل شستشو تا بود كرده يكي به دست انگار هم باران

 آن برگرداندن خاطر به را خدا بايد بودكه عزيزي نعمت همان اين,ديگر چیزهاي خیلي و عزيز و آقاجون از جدايي

 .بريد را امانش ها دلتنگي هق هق و افتاد چمنها روي سجده به سرش. كرد مي شكر چشمهايش به
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 .گرفت شديد سوزشي چشمهايش و بودند بسته را گلويش راه شد،گويا مي زيادتر هیجانش كم كم داشت او

 چشمام جلوي كشیدنشو رنج سال 5....سال 5...داشت؟ سرطان داشتي خبر...بود؟ مريض میدونستي"اصال-

 هب ما و كشید مي درد كه لحظاتي تمام دونستي مي. كردم نمي باور و ديدم مي شمع مثل شدنشو آب سال 5,ديدم

 بيخو دختر اينكه بده؟ ياد چیو من به داشت اصرار میدونستي...زد؟ مي صدا كیو كرديم، مي ساكتش مورفین زور

 حظهل چنین منتظر و دادم مي گوش حرفهاش به منم.كرده تربیت خوب منو مادرم بفهمي اينجا میام وقتي تا باشم

 ردخت بايد مادربزرگم و پدربزرگ.داشتم كردن بغل به نیاز من وقتي بودي كجا تو....ببینم رو تو كه بودم اي

 لعنتِ... تو به لعنت.داشت نیاز بهش من از بیشتر اون چون,كنند آرومش تا كشیدند مي آغوش در رو خودشون

 اتاق اون توي...تو به نشنوم رو مادرم هاي ضجه صداي تا گرفتم مي رو گوشهام دستهام با كه هايي لحظه تموم

 مي كه دردي زور از ما و بود گريبان به دست مرگ با باشه من شدن بزرگ شاهد اينكه و موندن زنده براي مادرم

 ويآرز من يعني...كشیدخدايا مي فرياد اون...بشه خالص درد اين از و ببرتش زودتر كه خواستیم مي خدا از كشید

 منزجر سالهاي اين تموم....كن راحتم بكش منو يعني,خدايا كرديم مي ترجمه ما و دارم دخترمو عروسي ديدن

 هك جايي از منو و اون. بودي باعثش تو بكوبم،چون صورتت به دردهامو كه بودم، گذاشته قراري خودم كننده،با

 رويي چه با حاال روندي خودت از مارو تو.كردي دريغ هم عشقش خاك از مادرمو.جداكردي داشتیم تعلق بهش

 .........برو.........برو.........درك به برو!!... میزني؟ صدا دخترم منو و ايستادي من جلوي

 ادي به را حرفهايش كم كم داشت حاال و بود زده بیرون گردنش رگ.رفت مي شدن آرام به رو فرياد از صدايش ريتا

 .بود شده تر تیره آسمان,زد برق و رعد.آورد مي

 تنها آنجا را او خواست نمي هو مین.ببرد آنجا از را او تا كشید را دستش و رفت هو مین سمت به مادربزرگ

 پدربزرگي به داشت ريتا.كرد رفتن به وادار را او آرام نگاهي و اشك از خیس باچشمهايي مادربزرگ ولي.بگذارد

 رامآ دلش حرفهايش با فهمید.شد تار چشمهايش.بود ايستاده جلويش معصومانه حرفي هیچ بي كه كرد مي نگاه

 وريش و كشید لبهايش روي را زبانش. اند شده خیس هايش گونه كرد احساس ولي بود نگرفته باران هنوز.گرفته

 !!!...كرد؟ مي گريه داشت.چشید را اشك

 مي خالي را دلش حرفهاي و اينجا آمد مي راه اينهمه بايد پس.باريدن به كرد شروع دقايقي،باران گذشت از پس

 ...بريزد؟ اشك بتواند تا كرد

 و بود مانده تنها كه روزهايي از بود سهمي گريه,گريستن به كرد شروع و افتاد چمنها روي و شد سست زانوهايش

 ود،آرامنب كار در فريادي ديگر. آمد زيبا برايش گريستن لحظه دراين و حاال.بريزد بیرون را دردهايش توانست نمي

 اين و میشد صاف داشت دلش. بگیرد را آنها جلوي توانست نمي و خواست نمي او و ريخت مي پايین اشكها آرام

 روزهايي به و دردهايش به و كرد فكر مادرش به.شود كامل شستشو تا بود كرده يكي به دست انگار هم باران

 آن برگرداندن خاطر به را خدا بايد بودكه عزيزي نعمت همان اين,ديگر چیزهاي خیلي و عزيز و آقاجون از جدايي

 .بريد را امانش ها دلتنگي هق هق و افتاد چمنها روي سجده به سرش. كرد مي شكر چشمهايش به
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 آغوش در به نیاز ديدكه مي را پدربزرگش و عمو دختر باران زير.بود ها صحنه اين شاهد و ايستاده دور از هو مین

 عصبيت با دارند هم مشابه اخالقهاي نفرشان دو هر.او تا بودند كانگ بیشتر نفر دو اين نظرش به. داشتند كشیدن

 !...داشتنه دوست طريق چه اين فهمید نمي فقط. هستند هم عاشق دو هر و خانواده به شديد

 و خم جلويش كوچك و بزرگ و زده مي بوسه دستهايش به و پرستیده مي را او سال سي كه مردي ديد مي او

 و افتاده زمین به پايش جلوي ريتا مثل هم او حاال كه ديد مي,آورده دختركم اين جلوي حاال شدند مي راست

 .شود بخشیده تا ببوسد را وپايش دست است حاضر

 از كه بود ريتا اين آخر در.كرد كنترل را خودش كندولي خارج وضعیت اين از را آنها و برود جلو بارخواست هزار

 متما در و باشد زده حرفي حتي اينكه كرد،بدون بلند اورا رئیس. افتاد زمین روي بود شده وارد او به كه ضعفي

 .بود فرستاده جهنم به را ومتهم بود كرده قضاوت خودش ريتا. باشد كرده دفاعي خودش از دعوي مدت

 مدت آن تمام. كرد پاك را هايش اشك رد و ماند كنارش ساعتي براي و برد اتاقش به را او و كرد هو،كمكش مین

 .ريختن اشك حال در خودش اتاق در مادربزرگ و بود كردن فكر درحال بزرگ خانه كتابخانه در پدربزرگ

 اول از كار بودندكه امرواقف اين به همه.داشتند قبول استثناء بال هم همه و شده روا ريتا به كه بود ظلمي اين

 لد درون كه اي كینه.بود كرده خرابترش باشد كرده بهتر را اوضاع آنكه جاي به هم بعدي حركت هر و بود اشتباه

 را مادرش كرده،درد تحمل زيادي زمان. باشد شده تشكیل كوتاهي مدت در كه نیست چیزي دوانده ريشه ريتا

 .باشد متنفر او از داشته حق پس. را دخترشان درد وآقاجون عزيز نگاههاي در و ديده

== 

 را مادرش صداي. بود شاد و دويد مي سبز چمنهاي در:ديد مي خواب انداخت،داشت چنگ اتاق تیرگي به شب او

 را او هرچه ريتا.گرداند برمي او از را رويش پدرش ولي.پدرش و مادر. بودند ايستاده هم كنار آنها وبرگشت شنید

 .داشت حق پدرش.شد ناراحت ريتا!..كرده قهر او با يعني چرخاند،اين نمي ريتا سمت به را اوصورتش كرد مي صدا

 دبستاني بچة دختر زمانیكه همان مثل درست.گذاشت نمي اش زنده كرد مي را كار همین هم او پدر با كسي اگر

 او تاري شدكه بینوا دختر شكستة كلة اش نتیجه.كرد مي مسخره را ريتا و داد مي را پدرش پُز مدام دوستش و بود

 .بود داده هُل ورزش كالس سر را

 3 فصل

 تداش مي دوست زياد بسیار را او كه مادربزرگ نداشت،التماسهاي خوبي نتیجة ريتا براي نزدن غذا به لب روز سه

 نخورده دست غذاها.نشد موفق ولي بكشد بیرون اتاقش از را او بتواند تا زد دري هر به هو مین.نكرد اي فايده هم

 از هر. كرد مي قفل را در و داد نمي جواب هم دوستانش تلفنهاي شدند،به مي برگردانده آشپزخانه به زده يخ و

 اتاقش به دوباره و زد مي راهرو توي چرخي برهنه كرد،پاي مي باز را اتاقش بودند،در خواب همه شب،وقتي گاهي

 دانست اومي.شود مزاحمش خواست نمي و شنید مي اتاقش در پشت از را نفسهايش صداي هو مین.میگشت بر
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 مدام بعد به روز آن از هم باران.بزند حرف كسي با خواهد نمي دلش و است بودنش زنده اعالم فقط كار اين معني

 .باريد مي

 عزيزش هوي جین.شد نمي باز دري ولي.ببیند را ريتا اينكه امید به ايستاد مي در پشت و آمد مي روز هر شانیا

 و روزها چه.بود شده درنثارش پشت از "است خوب حالش" كه ريتا خستة نداي تنها ولي بود كرده سعي هم

 مي اريك بايد او و داشتند پیماني هم با كند،آنها كار چه بايد دانست نمي و بود عصبي جانگ لي.سختي ساعتهاي

 .آمد بزرگ خانه به او با و رفت شانیا دنبال.كرد

 حصب و نشنیده او از صدايي ديشب گفت آنها به هو مین ولي بترسند كمي شد باعث آنجا در يانگ تائه ديدن

 حال از و شده شديد ضعف دچار چون كنند وصل سرم ريتا به اند شده بشكنند،مجبور را در قفل اند شده مجبور

 رمنتظ جانگ لي اينبار ولي.برود آنجا از كه گفت مانندي ناله صداي زد، را ريتا اتاق در شانیا وقتي.بوده رفته

 .كند صحبت تنها او با بگذارد خواست شانیا از و كرد باز را اتاق نشد،در

 چهی كه دارد قدرتي پسر آن دانست مي هو مین.گذشت قرن مانند ديگران براي بود اتاق در جانگ لي كه دقايقي

 دارد، شنوي حرف جانگ لي به ريتا كه مورد اين در او به هم اش صمیمي دوست شانیا حتي. ندارند كدامشان

 .ايدبی اتاق به گرم شیر لیوان يك با خواست شانیا از و كرد باز را اتاق در جانگ لي بعد ساعت دو.كرد مي حسادت

 غرال صورتي و رفته گود چشماني كرد،با مي فكر كه چیزي آن از تر شكسته را دوستش شد اتاق وارد وقتي شانیا

 ببیندكه شانیا داد اجازه هم او و افتاد گريه به دوستش حال به و پیچید اش سینه درون دردي. ديد مريض، و

 يهاي غصه تمام تا گذاشت و نكرد پاك را دوستش اشكهاي جانگ لي.آورده بدست دوباره را ريختن اشك توانايي

 كار آن زا را او نكردند سعي وآنها بود الزم برايش گريستن. كند راحتش و بريزد بود،بیرون كرده تعريف برايش كه

 .دارند باز

 چي ساعت دو آن در جانگ لي نفهمید هیچكس. بود اوضاع شدن بهتر براي خوبي نشانة اين يانگ تائه نظر از

 فقط.نكرد كنجكاوي مورد درآن هم كند،كسي خارج وضعیت ازآن را او توانست كه گفت ريتا به چیزي

 التشك كارخانه و چارلي داستان روز آن صحبتهاي درمیان جانگ لي كه كرد تعريف شانیا براي ريتا بعدها،يكبار

 شا خانواده جاي تونه نمي دنیا توي ثروتي هیچ گفته وُونكا ويلي جواب در چارلي اينكه و كرده يادآوري را سازي

 .بگیرد را

 تعريف برايشان هو مین و آمده پیش كه نامساعدي جو خاطر به غیبت ماه چندين از بعد داناوان دكتر و ري شین

 تنها اش خانواده با مدتي بود الزم ريتا.بردند خود با را جكي و رساندند كره به را خودشان سرعت به بود كرده

 كرد مي سعي بايد و آمد مي كنار خودش با بايد او. بگیرد دست به را اش زندگي امور زمام خودش و باشد

 .ببخشد را پدربزرگش

 دانست مي ريتا. بزنند حرف هم با و ببیند را اش نوه آنكه امید به آمد مي بزرگ خانه به روز هر حاال كانگ آقاي

 هبود،برگشت نشده آن وارد وكسي قفل همیشه آن بود،در آمده ريتا وقتي از كه خودش قديمي اتاق به پدربزرگش
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 و كند صحبت پدربزرگش با بايد كه دانست مي خوب و.چیست اش شبانه خوابهاي معني كه دانست مي او.است

 يل اين كرد،باز تعريف دوستانش براي را او از پدرش صورت برگرداندن خواب دوباره وقتي او.بشنود را نظراتش

 .داشت نخواهند بر سرش از دست آنها نزند حرف پدربزرگش با زمانیكه تا كرد گوشزد او به بودكه مهربان جانگ

 رئیس با شده كه هم خودش قلبي رضايت براي قبوالند ريتا به ولي نداشت ايمان خوابها اين به چند هر شانیا

 اب ببیند شاداب و زنده سر دوباره را دختر آن بتواند او و شود جور و جمع اوضاع اينكه براي جانگ لي.كند صحبت

 ...كشید اي نقشه هو مین

 دبزن سري اش باغچه به خواست مي دلش قبل مثل او و بود شده چهارشنبه.بود پركنده مرغ مثل بعد،او هفته دو

 براي هم را مادربزرگ. نبود كه هم جكي.بكند را كار اين خواست نمي رئیس خاطر به ديگر طرف از ولي

 رايب هو مین خط به پاكتي خدمه صبحانه از بعد.نبود خبري هم هو مین از.بودند برده بیمارستان به آزمايشهايش

 :مضمون بود،بدين برده اتاقش به ريتا

 عزيز؛ ريتاسوي

 نمك تنظیم جوري را كارهايم كنم مي سعي.موندي تنها امروز كه ببخش منو.رفتم زود خیلي صبح, جلسه براي من

 توني مي نیست خانه كسي امروز درضمن.باش خودت مواظب و بِرِس خودت به پس. برسم تو به ناهار براي كه

 .بدي انجام خواست دلت كاري هر آزادانه

 "هو مین"

 ويدنود پیانو تلويزيون،تمرين تماشاي.ديد خواهند را او ظهر از بعد گفتند هردو ولي گرفت تماس دوستانش با او

 وانستت مي پس نبود خانه اين در كس هیچ اينكه به توجه شود،با متمركز كرد سعي. بود فايده بي هم تپه روي تا

 زسب برگهاي. رفت مي خُنكي روبه داشت كم كم هوا. كند سرگرم گلهايش با را خودش و بزند سري اش باغچه به

 اينجا به آمدنش از سال يك آوردكه هجوم ذهنش به سرعت به ذهنیت اين.گذاشتند مي شدن رنگین روبه هم

 .بود شده سپري زود خیلي كه يكسالي...گذشته

 دستش از زمان,شد مشغول گلهايش با ساعتي نیم.نديد اطراف آن را وكسي شد نزديك اش باغچه به زنان قدم او

 و ندا كاشته بهار اول كه پیازهايي اين كرد مي فكر خودش با.گرفته را تصمیم اين كه بود خوشحال و بود رفته در

 پشت از صدايي بودكه شده سوال عالمت يك مثل"كامال صورتش,باشد تواند مي چه قدكشیده وجب يك حاال

 ....هستند نرگس اونها:گفت سرش

 ديدش هیجاني با تعجبش.ديد وباجذبه تیپ متفاوت،خوش لباسي در اينباراورا و برگشت.بود بزرگش پدر صداي

. شتگ مي بهانه دنبال كودكي مثل.كند فرار خواست نمي و توانست نمي.بكند بايد كار چه دانست نمي. بود همراه

 دوباره.نمیشد ولي جست مي را او به كردن نگاه از غیر به مسیري چشمهايش و دزديد مي او نگاه از را نگاهش

 .گشت مي معطوف او به نگاهش
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 ....نیست خونه كسي گفتند من به!...ببینمت اينجا كردم نمي فكر:گفت پیرمرد

 ....نیست خونه كسي گفتند منم به -

 .كرد تلفن من به هو مین.بودم رفته بیرون كاري براي زود صبح من راستش -

 .....من....آها -

 .بشم مزاحمت خواستم نمي -

 .رفتم مي داشتم ديگه......من راستش.....نیستید -

 ....شده؟ بهتر حالت..........حالت -

 ....چطور؟ شما(گفت آرامي به و كرد طوالني مكثي.....)مرسي..... بهترم....... بله -

 ....بودم نگران زياد خیلي....بودم نگرانت....خوبم -

 .........زدم حرف شما با بد خیلي من............روز اون درباره راستش -

 ...بزنیم؟ گپ و بشینیم اينجا داري دوست.میدم حق بهت من...من.نباش روز اون نگران. نیست مهم"اصال نه -

 گرديمبر تونیم مي بخواهید اگه.باشه مونده كاري ديگه كنم نمي فكر.هستم اينجا كه هست ساعتي يك االن من -

 !داخل

 ....بريم....خوبیه فكر...البته -

 جور و جمع را افكارش داشت ريتا.رسید مي نظر به شان باغچه در ايستادن از سختتر برايشان مبلها روي نشستن

 .كند عوض را خفقان محیط داشت سعي پدربزرگش و كرد مي

 ... چطوره؟ دانشگاهت اوضاع -

 ....دارم دوسش......خوبه -

 !ي؟باش داشته كار يه خواد مي دلت بودي گفته هو مین به البته بدي انجام بايد كه كاريه مهمترين اين...خوبه -

 ....راستش.خواد مي دلم خیلي......اوهوم -

 نجاما كارو اين الزمه هستي اينجا اينكه خاطر به كني مي فكر اگه,نیست كاركردنت به نیازي"اصال.... میدوني -

... نيدو مي.باشي ناراحت يا نگران چیزي بابت نیست نیازي هستي اينجا كه هروقت تا....اشتباهي در"كامال بدي،

 مي مرتب رو هوكارها مین شده تقسیم مساوي طور به هو مین و تو بین شركتها، و ها كارخانه سهام تمام و اينجا
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 تو. بده انجام داري دوست تفريحي هر و بخون درس فقط.كاركني بازار وارد االن خودتو نیست الزم "اصال كنه

 .....داري كار خیلي هنوز

 خارجي وجود ديگر كرده مي باغباني او با پیش مدتي تا كه شد،پیرمردي مي روشن داشت ريتاسو براي حاال

 يا شدن تر نزديك تا بوده او از شناخت خاطر به بیشتر اش چهره تغییر هم االن تا. داشت نخواهد

 و گندمي جو موهاي با نگريست اورامي خوب كه حاال.دانست نمي خوب هنوز,كرد مي فكر شايداشتباه.بالعكس

, ودنب شبیه فیلمها هاي پدرخوانده به"اصال اش چهره. افتاد مي عكسهايش و پدرخودش ياد بیشتر متوسط قدي

 .بیابد او در توانست نمي خشونتي هیچ

 فقط بود زده روز آن كه همةحرفهايي وجود با ريتا.رسید مي نظر به طلبي صلح مرد"جدا او,داشت حق هو مین

 .شنید مي را بزرگش پدر حرفهاي داشت و ور غوطه خودش افكار در.بود گرفته تحويل سكوت

 ...موافقي؟ من چیه؟با نظرت -

 .نشدم متوجه ،ببخشید......ها -

 ...چیه؟ برسي درست به فقط اينكه درباره نظرت گفتم مي داشتم -

 مي مصرفي بي احساس كنم،اينجوري شروع شده كه هم كارها كوچكترين از خواد مي دلم نه راستش.....اوه -

 .كنم

 .....اوهوم -

 .شد حكمفرما سكوت بینشان اي دقیقه چند.ايستاد پنجره كنار و زد سالن در چرخي ريیس

 ...ببخشي؟ منو خواي نمي هنوز -

 اونها از من كه داريد گفتن براي حرفهايي"حتما هم شما!بوده؟ چي مادرم با شما جريانات دونم نمي هنوز...من -

 .اطالعم بي

 ؟....هستي؟درسته گذشتةپدرت دنبال گفت من به بزرگت مادر -

 .بشناسمش بیشتر خواد مي دلم بله.....راستش -

 .خوب خیلي....درحقیقت.بود مردخوبي پدرت -

 .بگه رو اين خالف كه نبوده كسي شدم خاك اين وارد وقتي از.دونم مي خوب قسمتشو اين -

 ...پدرته؟ شبیه اخالقهات اكثر داري مادرت به كه شباهتي از جدا دونستي مي -
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 به همه هم ام،اينو اندازه از بیش شیطنتهاي از غیر به مورد اين در:داد را پدربزرگش زدوجواب خندةكوتاهي ريتا

 .اند گفته من

 .تنداش او از نفرت يا دشمني به ربطي"اصال....مادرت با من مسئله:گفت ريتا به و برگشت پنجره كنار از ريیس

 ذارين؟ مي چي كارتونو اين اسم.بینید مادرمو نخواستید اول از چي؟شما نداشت؟يعني -

 ....هو مین يا مادربزرگت نداره،حتي خبر اونها از هیچكس كه هست چیزهايي يه -

 خوردن تاب حال در غريب حسي گويي ريز چشمهاي اين درون.بود شده پیرمرددقیق اين چشمهاي اوحاالبه

 ديج بحثي منتظر ريتا.كرد قفل هم در را انگشتهايش و انداخت پا روي پا و نشست ريتا روبروي مبل روي او.بود

 .ببرد كار به حواسش كردن جمع براي را قدرتش تمام كرد سعي پس.بود او با

 ....شي؟ نمي ناراحت.....كنم؟ صدات اينطوري كه تونم مي...دخترم ببین -

 نه؟ مگه.هستم كانگ يه منم باالخره... نه -

 خوشم اون از يا باشم داشته مشكلي مادرت با اول از من نبودكه اين موضوع!....هستي كانگ يه هم تو....درسته -

 چیزي زن اون درون بودكه اين حقیقت....دارم...والبته داشتم دوست"واقعا عروسمو من.برعكس درست.نیاد

 .بود خودم پسر... من مشكل. بود سیاستي با و قوي،باهوش زن او. باشي متنفر ازش بخواهي نبودكه

 اب پدربزرگش كه بود كرده درك اينطور ديروز تا.كرد مي اش كالفه زدنها حرف پهلو دو اين.بود شده گیج ريتا

 معني چي؟چه يعني اين!! بوده اش ناراحتي اسباب خودش پسر كه شنید مي حاال ولي داشته مشكل مادرش

 كند؟ تعريف مادرش از او كه داشت

 در او.باشد درست پاسخي دنبال كرد سعي امیدي نا با ريتا چیه؟ دوني مي ها كانگ ما مسئلة:ريتاگفت به ريیس

 مرور به اش خانواده بودكه فهمیده بود، دريافته نام صاحب و متمول مردي را بزرگش پدر اينكه از جدا مدت اين

 شده ننفري ما عوام نظر به:بود گفته يكبار كه هو مین قول به. اند مرده مشابه درتصادفي انديا شده ياكشته زمان

 .افتاده بینمان نحسي جور يه.ايم

 اباورين كمال در رئیس.شد پدربزرگش العمل عكس منتظر بعد....ايم؟ شده نفرين اينكه:داد پاسخ لبخندي با آرام

 بیشتر ديروز به نسبت روز هر اومدي كه روزي از....دوني مي رو چیزي يه:گفت و كرد نگاهي اش نوه صورت به

 ....بدي؟ من به قولي يه توني مي.میشم عالقمند بهت

 .كنم مي سعي -

 مي.هو ومین مادربزرگت حتي.نگو كسي به و كن حفظ راز يه مثل خودت دل تو رو زنیم مي كه همةحرفهايي -

 كارت به.خواستم ازش خودم اينو البته و.بدي گزارش و كني تعريف براش چیزو همه خواسته ازت هو مین دونم

 باشه؟.كن حذف ازش رو خودمون صحبتهاي بخش ولي بده ادامه
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 كنیم؟ اش مخفي همديگه از بايد كه رازيه چه اين...آخه ولي....باشه....بله -

 كار خودت روي بیشتر بايد و داري زيادي هیجان تو.زوده خیلي برات اآلن.دم مي توضیح برات زمان مرور به -

 .....شدي؟ آشنا چو ووانگ با شنیدم:داد ادامه معني با بانگاهي و كرد مكثي.كنه تهديدت خطري مبادا تا كني

 .كرد مي نگاه را او بود مانده باز تعجب از كه دهاني با.شد گرد تعجب از چشمهايش ريتا

 ....دونید؟ مي كجا از شما -

 نذاشتي؟قبل من روي رو پدرخوانده اسم خودت مگه.مطلعم ارتباطاتت همة از من كه بدوني بايد.....خوب خیله -

 ور روابطتت از بعضي بدوني بايد و دارم خبر ارتباط اون از من بشي آشنا كسي با قراره بدوني خودت اينكه از

 يكن فكر آنچه از زودتر خیلي خبرها...كنم مي قطع اونهارو از بعضي بفهمي چیزي اينكه وبدون....سازم مي خودم

 يبعض...مهمه خیلي خیلي اين و بشم باخبر اون از تو از قبل بايد من بدي انجام بخواي كاري اگه...میرسه من به

 و دونن مي بعضیها كه هست هم چیزهايي يه....بدوني تو كه خوام مي ولي. دونه نمي هم هو مین حتي ازچیزهارو

 ....بشي مطلع اونها از االن تو كه خوام نمي من

 ...كني؟ مي تربیت جاسوس بابابزرگ!......جالب چه...هه:گرفت اش خنده ريتا

 يم نبايد او و گرفت مي شكل داشت بینشان دوستي هاي پايه يعني اين.آمد خوشش اش نوه لفظ اين از رئیس

... "قريبات: گفت او به لبخندي با.شود تكرار دوباره بود شده مرتكب پیش سال چند و بیست كه اشتباهي گذاشت

 فقط. بینه مي قابلیت تو در كرده فكرمي آنچه از بیشتر گفت مي ووانگ.هستي باهوشي كنم،دختر اعتراف بايد

 .....بود شده رفتارت نديدتت،شیفته بیشتر بار دو"تقريبا اونكه با.داري ممارست و تمرين به نیاز

 ...گرده؟ مي بر كجا به جريانات بازي؟اين جاسوس اينهمه چرا.شدم گیج كم يه من بخواين راستشو....من.....اوه -

 كافي كنم مي فكر هم امروز براي.فهمي مي مرور به....كن تمركز دانشگاه و درس روي فقط االن تو.نباش نگران -

 .باشه

 ....فهمم نمي من آخه -

 ماه اين آخر دونم مي...رفت هم در اش چهره و كرد مكثي....درضمن.باشي خوبي دار راز اگه.فهمي مي آروم آروم -

 .ايران بري هفته يك براي تا بدم ترتیبي تونم مي بخواهي اگه.مادرته فوت سالگرد

 ينجاا هنوز.نبینید منو بعدي طوالني سالهاي تا ايران،ممكنه برگردونید منو االن اگه.دونید مي ولي.....مادرم...آره -

 ....بگید من به بخواهید شما اينكه مگه.باشم نگرانش كه ندارم دادن دست از براي چیزي

 ماز كه هست اي ديگه چیز.بگم بهت چیزي ندارم خیال االن منم چون...منتفیه ايران به رفتن پس خوب بسیار-

 درگیر خودتو فكر"اصال.میدم انجام برات وچرا چون بدون كه دوني مي باشه هرچي اي؟ ديگه خاص بخواي؟سوال
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 ايبر كه كادوهايي و خريدي من براي كه چیزهايي جز زني؟به نمي دست چرا حسابت توي پولهاي به راستي.نكن

 ...چیه؟ دلیلت كني نمي خرج خودت براي چي هیچ میگیري دوستات

 و كم.گیره مي برام هو مین بخوام هرچي.ندارم احتیاج چیزي به...ممنونم ازتون چي همه بابت من راستش -

 .....كار درباره فقط.ندارم كسري

 كني؟ كار چي خواي مي.كنم مي درست برات.نباش نگران باره اون در... اوه -

 .باشم داشته خودمو مجله خوام مي -

 درون بداند خواست مي دلش"مطمئنا.درآورد حركت به را صورتش عضالت كمي و شد جا جابه جايش در ريیس

 .گذرد مي چه ريتا ذهن

 وت هم تو...دارم ازت من كه هم نسبي شناخت با و نیستیم لباس مد كار تو ما كه دوني ايه؟مي مجله جور چه اين-

 !...نیست مد درباره"احیانا كه بگو من به... نیستي مسائل اين

 ..نیست مُد درباره.... درسته.بابابزرگ نه:وگفت شد خیره پدربزرگش به دوباره.زد شاد اي خنده ريتا

 .كرد سالن ورودي در متوجه را آنها سرشان پشت از هو مین و مادربزرگ صداي

 هو ینم بازوي به حالیكه در مادربزرگ.كني صحبت مودبانه پدربزرگت با بايد!..سو ريتا كانگ...........بابابزرگ؟ -

 ...!زنید مي دوستانه گپ و شديد صمیمي هم با دوتا شما كه بینم مي:داد ادامه و.شد سالن وارد بود داده تكیه

 و كرد هو مین روبه بعد. كردم ناراحتت روزه چند اين كه ببخش منو:گفت و بوسید را ريتامادربزرگش

 .كرد موافقت من كردن كار با بابابزرگ.... مین....هي:گفت

 شكلي اين او شاد صورت كرد،پس فكر خودش با.ديد كرد مي فكر كه چیزي آن از تر خوشحال را رئیس او

 انجام خانواده اين با تواند مي بخواهد كاري هر ريتا.بود كرده خوشحالش چهره اين ديدن سالها از بعد...ها؟...است؟

 بودن شاد به وادار را همه كوچكش دستي چوب با كه كوچولويي پري.بگذارد چه را او اسم دانست نمي"واقعا.دهد

 ....بدي؟ انجام خواهي مي كاري چه تو: گفت عمويش دختر به و زد لبخندي.كند مي

 سن در.رسید مي نظر به سنش از تر حال سر او.كرد شلوارش جیب در ودست بود شده بلند مبل روي از پدربزرگ

 valentino شلوار و كت آن در. پوش خوش پسرعمويش مثل درست و داشت ورزشكار و سالم بدني سالگي 15

 چیزي يكي اين درون ولي كند مقايسه هم با را دو اين توانست نمي هرگز هرچند.نبود شبیه آقاجون به "اصال

 ناآش اونجا با شركت ببرش ديگه وقت چند:گفت هو مین به رئیس.داشت مي وا كُرنش به ناخودآگاه را آدم بودكه

 مي مببین بده ارائه تو به شناخت رو شركتها اينكه از بعد شو اولیه طرح.بكنه كاري يه كه داره اصرار خودش.بشه

 ....بكنه چیكار خواد
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 سالهاي كه نبود مردي همان اين او ازنظر.انداخت همسرش به نگاهي مادربزرگ.كرد راپر فضا جیغش صداي

 اش خانواده همة دادن ازدست از بعد هم شايد يا.شناخت مي را خصلتهايش تمام و كرده زندگي او با طوالني

 نظر هب بودخوشايند شده تغییر اين باعث كه چیزي هر كل در.كند ايجاد خودش در اساسي تغییري گرفته تصمیم

 سپري اش نوه با را پسرش دادن دست از بهانه خواست مي او.چشید مي را آرامش طعم داشت آمد،مادربزرگ مي

 .خواست نمي باشد داشته وجود خانواده يك در بايد كه صمیمي و دوستانه رابطه يك جز به چیز هیچ او.كند

 2فصل

 بايد اريت كه داشت اصرار پسرعمويش.كرد مي حل او با بايد كه بود شده اي مسئله ريتا براي هم دانشگاه به رفتن

 با و پیوسته او جرگة به هم پدربزرگش كه حاال.گرفت نمي جدي را قضیه اين او ولي كند همكاري محافظهايش با

 و اهدانشگ از ها برنامه اتمام از بعد شانیا با فرارش اينبار. بود شده تر سخت هو مین براي كرد،كار مي زندگي آنها

 .آورد مي حساب به بخشش قابل غیر هو مین براي را قضیه پارك به رفتن

 ....شانیا مثل, میان خودشون هاي ماشین با من هاي دانشگاهي هم.نمیرم دانشگاه لیموزين و اسكورت با من -

 حثيب كه میدوني. بشه انجام بايد و دستوره يه اين.نخواد يا بخواد دلت تو كه نیست چیزي اين!....سو كن بس -

 .باشي داشته مورد اين در نبايد

 .زنم مي حرف بابابزرگ با مورد اين در من.خوام نمي -

 و دهسپر من به رو تو همةمسئولیت رئیس گفتم بهت بار چند.كنم امیدت نا االن از بايد چون.متاسفم برات....ها -

 .بكني بايد كار چي كه میگم بهت من

 خوام نمي رئیسي هیچ من -

 نیستم رئیست منم -

 نكن فضولي من كاراي تو پس -

 نمیري دانشگاه هم تو پس -

 وبكني كار اين من با توني نمي تو -

 ....تونم مي كه دوني مي -

 نمیرم دانشگاه ديگه منم چون....بكن و كار اين پس -

 شروع پیش هفته دو از كه جروبحثها اين.پیچید خانه ساكت فضاي در هو مین دراتاقِ شدن كوبیده هم به صداي

 بدهد،اين مالي گوش را دوتايشان هر داشت خیال كه هربار او.بود كرده سلب مادربزرگ از را آرامش بود، شده

 طورچ بگیرند ياد بايدخودشان آنها:گفت مي. باشد نداشته آنها به كاري"اصال خواست مي او از كه بود پدربزرگ
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 كنارشان همیشه براي هم او و بچرخد آنها دست در است قرار شركتهايشان و ها كارخانه چرخ.بیايند كنار باهم

 "كامال او.بگذارند احترام همديگر وتفكرات نظرات به چطور كه خودشان حال به بگذاريم بايد پس بود نخواهد

 حتي يا روز هر هاي مرافه يا خانه در كردن زنداني با بشود كه نیست ها دختر ديگر ثلم ريتا كه كرد مي درك

 هم با خواست نمي دلش و داشت دوست را اش نوه دو هر مادربزرگ حقیقت در.كرد رام را او,تسهیالت گرفتن

 و ظريف جثة آن با ريتا براي او احواالت اين همة با.باشد وضعي چنین شاهد هم آينده در ترسید مي او. بجنگند

 .سوزاند مي بیشتردل ضعیف

 ....كنم مي خواهش مادربزرگ -

 بكني كارو اين باهاش نبايد ديگه تو گیريم مي سخت بهش كافي اندازه به همه گفتم،ما كه همین -

 "واقعا. خوابیده شروري گربة چه وشكننده ظاهرضعیف به جثة زيراين دونید نمي شما...بزرگ خداي واي -

 نم كه داريد انتظار شما كنند،بعد كنترل كارهاشو تونن نمي دنبالش نفر 5 كه االن.كنم قبول تونم نمي... متاسفم

 !!....دور؟ دورا اونم بگیرم نظر در براش محافظ يك فقط

 ....داري؟ اي ديگه نظر چه خوب،تو خیلي -

 جاش سر گرده مي بر عقلش نبینه دوستهاشو روز دو...گفتم كه همین -

... نمیكنه؟ كارو اين كني مي فكر.ببینمش فرار حال در خونه ديوار از دوم روز كه باشم اين شاهد تونم نمي منم -

 مه روابطتون به گیري مي پیش داري كه روندي اين.میزنه كاري هر به دست بگیري سخت بهش اگه باش مطمئن

 رام چي با سن اين تو دختراي كن پسري،فكر يه تو سالمتي نا.نیستم موافق باهاش "اصال من و میزنه لطمه

 ...نگرانتونم,شما دوي هر مادربزرگ عنوان به من. پسرم كن استفاده عقلت از....میشن؟

 هیچ با شناسم مي من كه دختري اين مهربونید،ولي نهايت بي شما...دونید مي.مادربزرگ......من خداي......آه -

 .كنم مي براش فكري يه. كنم نگرانتون زياد خوام نمي...باشه....جديده سوژة يه دنبال هرروز.نمیشه رام چیزي

 ...زنم مي حرف باهاش خودم هیچي.....بگید بهش

 اقات يه در رئیس با بیشتري اوقات حاال.شد تنها پدربزرگ با میزش پشت هو مین كردو ترك را سالن مادربزرگ

 در.اشدب نداشته دخالتي او كارهاي در كرد مي سعي بود برگشته بزرگ خانه به دوباره وقتي از پدربزرگش. ماند مي

 معج توان او از غیر به كسي شكي هیچ بدون.بود شده تربیت و بزرگ او روش با كه بود كسي پسر اين صورت هر

 اطمینان و اعتماد توانست مي او از غیر كسي چه به"ضمنا نداشت، را امور به رسیدگي و كارمند همه اين آوري

 از راحتتر خیالي با حاال او.بود پاك خالفي گونه هر از اش بانكي حسابهاي و اش مالي كلیةامور.باشد داشته

 به سمير غیر كرد،هرچند مي سپري دركتابخانه يا و گیاه و گل با را وقتش بیشتر و كرد مي استفاده بازنشستگي

 سر از اي خنده صورتش در.نشست رئیس كنار و آمد پايین قهر با ريتا وقتي شب.داشت نظارت احوال و اوضاع

 :گفت عُنُقي بد با هو مین.فرستاده پايین به اورا مادربزرگ كه بود مشخص "كامال.بود انفجار حال در شیطنت
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 !...سو ريتا كانگ -

 ...بله؟ -

 ....تلويزيونو نه كن نگاه منو كنم مي صحبت باهات وقتي -

 .نیست محكمه هم اينجا...نیستي من استاد كه تو -

 .بذاري احترام بزرگترت به بگیري ياد بايد.بزرگترم سال 80 تو از من -

 ....سنه؟ و هیكل به بزرگي مگه....باش كه بزرگتري خوب -

 حركتي انگشتانش الي را اش طاليي كشیدوخودنويس او با زدن كله سرو خاطر به خستگي سر از آهي هو مین

 ....میاي و میري ماشین با خودت فردا از:داد

 ...كنم؟ رانندگي ام پورشه با تونم مي.خوب چه.....جدي....اوه -

 !نه -

 چرا؟ -

 .زوده هنوز چون -

 .بشم سوار خودمو ماشین خوام مي من ولي -

 ديگه بحث يه بايد حاال.بديد نجات دختر اين با زدن كله سرو دست از منو....خدا خاطر به.....پدربزرگ واي -

 ...باشیم؟ داشته ماشین درباره

 و رگشتب بعد. زد لبخند با چشمكي بود نشسته كنارش كه بزرگش پدر به بود هو مین به پشتش كه همانطور ريتا

 .بود شده سرخ گرفتن تاحدآتش ديدكه را هو مین

 .....چرا؟.شده قرمز خیلي صورتت.سوزي مي تب از پسرعمو،داري... واي -

 پدربزرگ. بخورد هوايي تا بیرون رفت و شد بلند جايش از.تونم نمي ديگه....تونم نمي ديگه....بزرگ خداي -

 ....ايه العاده فوق پسر كنید؟اون مي اذيت اينقدر همديگرو چرا:زد لبخند كشیدو ريتا سر به دستي

 .رفت بیرون پسرعمويش دنبال به بعد....دونم مي -

 از را تصاوير اين ديدن لذت خواست نمي.ايستاد گشت، مي فندكش و سیگار دنبال هايش جیب در كه ديد را او

 زوزه درختها الي پايیزي وباد بود شده سرد ديگر هوا.سوخت برايش دلش.داشت دوست را هو مین او.بدهد دست

 به.نداختا كشیدودور بیرون لبهايش بین از را سیگار و رفت جلو بعد بزند، سیگارش به پُكي تا گذاشت.كشید مي

 .پسرعمو داره ضرر سالمتي براي كشیدن سیگار:كرد نگاه اش مردانه چهرة
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 ....خودمه مال,نیست تو مال ديگه كه بدن اين.باشه داشته ضرر خوام مي من.نداره اشكالي -

 .بشي مريض خواد نمي دلم چون.كني استفاده مضره بدنت براي كه چیزي ذارم نمي من ولي -

 انتخاب اشتباه مسیرو كني رام منو دوباره ايت گربه چشمهاي اون با تا اومدي اينجا اگه!...سو ريتا كن بس -

 ...كردي

 .بزنیم قدم بیا...بكنم؟ كارو اين بايد چرا....نه -

 .بزنم قدم باهات بايد چي براي كردي،حاال اذيت مرگ حد به منو تو االن همین...من خداي...هه -

 ....بزني قدم من با كه هستي اين عاشق دونم مي چون -

 خنك نسیم وزش و شمشاد سبز ديوارهاي بین ورودي در مسیر تا زدن قدم.آورد در حركت به خودش با را او بعد

 از نبود،بلكه ناراحت بدهد زندگي درس ساله 89 دختر اين بخواهدبه اينكه از هو مین.آورد جا را پايیزي،حالشان

 بدهد،پیش انجام بخواهد دلش كه كاري هر خودش طرفندهاي با تواند مي دختر اين چطور بودكه ناراحت اين

 كرسي به را خودش حرف و بچرخاند خودش نفع به را نظرش توانسته او چندبار كه كرد مي حساب خودش

 :كند مجاب را او تواند مي كه شكلي بهترين به كرد سعي او.بنشاند

 وت كه بپذيرم راحتي به تونم مي من.نیست شكي داري را كارها خیلي انجام توانايي تو اينكه خوب،در بسیار-

 احتیاط به مارو كه افتاده اتفاق چیزهايي ما خانوادة و ما اطراف ولي.هستي موفق اي آينده با قدرتمندي دختر

 فرق "كامال تو بوديم،اوضاع اي ديگه شرايط در اگر كه مطمئنم و ندارم شك تو توانايیهاي به من.میده هُل بیشتر

 ادارشون بايد تو كه شركت كارهاي نصف هنوز و دارم مسئولیت كافي اندازة به من.بده حق من به كرد،ولي مي

 كنم سعي من كه سختیه درخواست اين.زياده خیلي منه دوش روي كه باري كه كن قبول.منه اختیار در بكني

 يخاص توجه بهت كنه سعي نفر يه اگه میاد ارزش بي نظرت به خیلي اين....باشم؟ تو نگران كمتر ديگه حداقل

 .بذارم محافظ تو براي خودم ذهن از آرامش براي مجبورم كه نگرانتم اونقدر من كه كن فكر"باشه؟اصال داشته

 صورت به توانست مي مگر اما.كند جمع را حواسش كرد مي صحبت او با هو مین كه مدتي تمام در كرد سعي ريتا

 آن در هم حواسش و كند استشمام, خورد مي را مغزش داشت كه را عطرش بوي و كند نگاه پسرعمويش جذاب

 ديد وقتي و میزد برق زاويه آن در ريتا چشمهاي. بود ريتا طرف از جواب منتظر هو مین.باشد حرفهايش به واحد

 بندم مي شرط...نه...واي:گرداندوگفت بر را رويش.است قرار چه از اوضاع كند،فهمید مي سیر ديگري هواي در او

 .نشنیدي؟ منو ازحرفهاي كلمه يك

 نماشی "فعال من قبوله باشه راستش.هستي خوبي پسرعموي اينقدر كه تقصیرخودته آخه.شنیدم...چرا...چرا -

 .دارم نمي بر خودمو

 .زدم مي حرف هات محافظ درباره داشتم من....سو ؟ريتا چي -
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 ...بیرون؟ یرمم محافظ بدون ديگه ومن شده تموم ديگه بحث اون كردم فكر ولي... آها -

 ....است فايده بي تو با كردن بحث -

 .شدي نامهربون من با سئول برگشتیم وقتي از تو.بزنیم قدم هم با بود قرار... كني؟بیا مي بحث چرا پس -

 .بندازي راه كارتو فقط كه كني مي كارو اين دونم مي.نزن حرف من با مهربون لحن اون با كنم مي خواهش -

 .دارم تو به احساسي چه من دوني مي خودت.عزيزم پسرعموي نه -

 .خودته نفع به فقط هم احساساتت.دونم مي آره -

 .كن اعتماد من به.دومونه هر نفع به -

 حركات از لحظه هر دارد كه نبود مداربسته هاي دوربین به حواسشان زدند حرف هم با را مسیر طول تمام آنها

 ينم,داد شكل تغییر زدن حرف آرام و گفتن جُك و خنديدن به كردن بحث از آنها صحبتهاي.میكند دنبال را آنها

 يتاديد،ر مي پدربزرگ,كند مي بررسي دقیق را آنها دارد كه است كتابخانه در كسي بین تیز چشمهاي دانستند

 قرار كوچولو دختر اين مشت درون وكمال پسر،تمام آن حاال.است كشیده زير به اوج از را هو مین چگونه سو

 .نشاند لبهايش به لبخند خودآگاه نا كه رفت مي شمار به نعمتي پدربزرگ براي توانائیها اين.است گرفته

 تثاب پاي هم او ناسونا حال بهبودي براي حاال,بودند جمع بزرگ خانة در ريتا همةدوستان شام براي بعد شب چند

 راحتي به شد مي خشمگینش صورت از البته و شد خوري غذا سالن وارد مادربزرگ از بعد ريتا.بود شده جمع

 و بود ايستاده هنوز ريتا نشست میز پشت مادربزرگ اينكه از بعد.كند پا به طوفاني دارد اوقصد كه فهمید

 .كرد تر عمیق را اش گونه چالة و گزيد را لبهايش, كرد مي نگاه خشمگین و شده ريز چشماني با را دوستانش

 .شد منتظر و گفت را اين خنده با يانگ كني؟تائه سخنراني شام از قبل برامون داري قصد.سو ريتا شده چي -

 ...داده؟ لو منو شدن غرق و درياچه قضیة ها خائن شما از يكي كدوم -

 هم او و بود گفته مادربزرگ به را ماجرا يكي,رافهمیدند عصبانیتش علت و كردند نگاه هم به باتعجب همه

 .چیده ريتا براي اي برنامه باز و ننشسته بیكار موضوع اين براي"مسلما

 ....بوديد؟ كرده يكي به دست هم با هم شايد يا....بوده؟ يكیتون كدوم بگید من به باشید زود!...ها لعنتي -

 ینوج من كه باش مطمئن اينو عزيز ريتاي:گفت خودش از اطمینان با زند نمي حرف كسي هیچ ديد كه يانگ تائه

 ...پرسي؟ نمي عزيزخودت دوستاي از چرا,مطمئنم هم هو مین از.نكرديم كارو اين هو

 ....كنن نمي خیانت من به اونا.مطمئنم خودم دوستاي به من.كشم مي همتونو.ها عوضي -

 .كنیم نمي خیانت هم به ما.عزيز يانگ عمو فهمیدي:گفت و كرد نگاهي يانگ تائه به خنده با شانیا
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 به"واقعا مورد اين در كه بود هو مین همه از تر متعجب و گذراند نظر زير را همه و بود ايستاده وسط آن هنوز ريتا

 ار ريتا توجه داد مي نشان خوردن غذا سرگرم میز آنسوي را خودش كه كسي ولي.بود نگفته چیزي مادربزرگش

 .ببیند را او تا كند نمي بلند را سرش كه ديد را پدربزرگش باز دهاني با و فهمید تازه ريتا. كرد جلب

 .....گفتید؟آره؟ مادربزرگ به منو راز شما.......نه.....بابابزرگ....اوه -

 و كرد نگاه ريتا به مهمانهايش صورت ديدن از بعد و كرد بلند را سرش آرام او.چرخید رئیس سمت به نگاهها همة

 ........دونستم نمي.داره خبر ماجرا از اونم كه كردم فكر فقط من.دلم عزيز:گفت جانب به حق صورتي با

 من ةديگ هاي برنامه به هم شنا آموزش حاال جنابعالي لطف به...ممنون "واقعا.ممنونم خیلي:پريد حرفش وسط ريتا

 آنها از خونسردي با او.كردند مي نگاه رئیس به هنوز همه.كرد ترك را غذاخوري سال عصبانیت با او. شد اضافه

 .برگرداند را او و برود ريتا دنبال خواست جانگ لي از و كنند شروع را غذايشان خواست

 اين و است بیشتر دانشگاه هاي برنامه از اش درسي غیر هاي برنامه كه كرد مي شكايت جانگ لي و شانیا به ريتا

 رهك شركتهاي بزرگترين از يكي وارث او اينكه دادندولي مي حق او به آنها,شده آور عذاب و كننده خسته برايش

 كالس در بود داده قول او به شانیا.دارند حق ديگر موارد در هم اش خانواده بگويند تا كرد مي مجبورشان است

 .كرد مي كم آن بودن كننده خسته از اين.... خوب هم كندوخیلي همراهیش شنا

== 

 ناي تمام او و گذشته هفته يك مادرش فوت سالگرد از.بودند ريخته برگها,بود داده نشان"كامال را خودش پايیز

 برايش گذشته تلخ روزهاي يادآوري و دردهايش متوجه كسي تا داد مي نشان سرگرم را خودش داشت مدت

 را او گريستن صداي آنها وقتي سالگرد روز. زد مي حرف تلفني آقاجون و عزيز با آزادانه حاال او.نشود سختتر

 از یسرئ. كنند گريه شان رفته دست از دختر براي بخواهند اينكه تا ريختند شوق اشك او براي بیشتر شنیدند

 .بیايند كره به تعطیالت اولین در كه بود گرفته قول آنها

 .شد گرفته دوستانش با و كوچك خیلي خیلي خواست مي خودش كه همانطور اش سالگي 89 تولد

 هب ناجوري اتفاق دوستانش جمع براي اين و بود ناسونا خودكشي داد رخ ريتا تولد از بعد دوهفته كه بدي اتفاق

 موضوع,بود ديگر اي گونه به ماجرا حقیقت در ولي شد مي حساب خودكشي همه ديد از موضوع اين.آمد حساب

 اشتهند را هیچكس و بوده خانه در تنها سونا و بودند رفته رودخانه كنار تفريح براي همه سرد شب يك كه بود اين

 قضا از.دبودن رفته بیرون ديگرشان دوستان با يا بودند مشغول يا دوستانش همة,بزند حرف كلمه يك حتي او با كه

 قلبش روي شديدي غم و بیند مي را مادرش آلبوم او.اند هم با همةآنها شود مي متوجه هو مین به تماس يك با

 در روز دو و خورد مي زياد الكل با همراه باال دُز با بخش آرام قرص چندتا اعصابش آرامش براي و كند مي احساس

 .افتد مي خانه در بیهوشي حالت
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 قلمنت بیمارستان به را او و شكنند مي را در, روند مي اش خانه به هو مین با و شده خبر با غیبتش از يانگ تائه

 ارشك وگرنه بودند كرده پیدا را او بوده،پسرها خداوند خواست كه گفت او به آمدنش هوش به از بعد ريتا. كنند مي

 .بوده تمام

 و ورد مدام را او شد باعث نظريه اين.بماند تنها ناسونا دكتر كه داد نمي اجازه شرايطي هیچ تحت ريتا بعد به آن از

 اينكه حس و داشت عالقه هو مین به او.كند فكر بد چیزهاي به تا داد نمي اجازه خودش به ولي.ببیند هو مین بر

 مي اوگرم با يا شدو مي هايشان شوخي وارد ناسونا اگر پس,داد مي او به قلبي آرامش است همینطور هم هو مین

 لي اين گذاشت هو مین دهان در كنده پوست میوة ناسونا وقتي حتي. باشد انديش مثبت كرد مي سعي گرفت

 .نشود متوجه او تا كند جلب خودش به را ريتا حواس كرد سعي كه بود جانگ

 آن از داشت كم وكم رفت بین از او در آب از ترس.بود گرفته ياد را آب در زدن دوچرخه پا زمستان از قبل تا ريتا

 او ديد مي الزم حداقل اما كند شركت وارد را او بود داده قول و بود جايش سر هنوز رئیس حرف. آمد مي خوشش

 و داشت مي بر معمول از زيادتر ترم هر در را اش درسي واحدهاي تعداد.بعد بخواند درس دانشگاه در سال دو

 تواند مي او كه داشت اذعان امر اين به دانشگاه و بود باهوش او.كند تمام زودتر را درسش كرد مي سعي اينطوري

 .شود التحصیل فارغ هايش ورودي هم از زودتر عالي نمرات با

 وركش آن در ريتا بودن.بودند برداشته كانگ آقاي خانوادة و ريتا سر از دست كه شد مي مدتي سمج خبرنگارهاي

 رسید مي نظر به خوب آنها براي اين.شد مي كمتر و كم او دربارة خبري هاي سوژه و شد تبديل عادي امري به

 خواست مي او چون بود بهتر خیلي رئیس براي.چرخیدند مي راحتتر فروشگاهها و معابر و خیابانها در ديگر چون

 .بیايد نظر به عادي مردم مثل و خارج مردم ذهن از"كامال ريتا

 آتي روزهاي شديد سرماي درباره اخبار مدام حاال, گرفت فرا را جا همه شديدي سرماي و رسید راه از زمستان

 .است بوده سابقه بي گذشته سال 85 در سرما اين كرد مي اعالم و داد مي خبر

 عوض مدتي براي مردم زندگي طريقه.بخوانند درس كامپیوتر طريق از ها بچه و بمانند ها خانه در بايد سالمندان

 محروم جكي ديدن از ريتا و نیامدند كره به داناوان دكتر و ري شین زياد سرماي خاطر به سال آن زمستان. شد

 يم تماشا تلويزيون مادربزرگ با يا و بازي شطرنج رئیس با و چرخید مي خانةبزرگ ساكت و سرد سالن در.ماند

 .شد مي فراگیر داشت هم آنفوالنزا بیماري خطر چون بود قدغن برايش بیرون به رفتن,كرد

 موقع به نرسیدن خاطر به دانشگاه كالسهاي.كرد مي معلق را مردم چندروزكارهاي تا و باريد مي شديد برفهاي

 و هخان در ماندن.كند حضوري غیر مدتي براي را كالسها شد مجبور دانشگاه و بود تعطیل مدام كالس سر استادان

 .ببیند را دوستانش مدتي نتواند شد باعث مسئله همین.بود برده سر را ريتا حوصلة خواندن درس

 5فصل

 !...كرد تحمل بايد فقط نیست اي چاره,افتد مي,بیفتد بخواهد اگر اتفاق:گفت مي همیشه عزيز
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 .داد رخ بد اتفاقهاي همان از بعديكي كمي

 خواهند كشور در آرام چندروزِ كه كرد اعالم اخبار و رفت كنار آسمان از ابرها باراني و برفي روز ازچندين بعد

 متفرقه كارهاي به و دهند انجام را خريدهايشان زودتر كردند مي سعي نو سال شدن نزديك بخاطر مردم.داشت

 زياد حرفهاي و يكديگر ديدن شعف. ديدند را همديگر و رفتند استخر به دوست دو وقت ازچندين بعد.برسند

 آنها به كرد دعوت هم ريتا از و رود مي بیرون هو جین با شام كه گفت شانیا ازشنا بعد شب.كرد گرم را سرشان

 مزاحمشان ونخواست نديده را هو جین مدتهاست هم شانیا كه دانست مي.نپذيرفت آنرا ريتا ولي.شود ملحق

 .باشد

 ظيخداحاف از بعد.داشت وجود آن در دست انگشتان تعداد به ماشین چند"تقريبا و بزرگ،خلوتِ استخر پاركینگ

 ادهاستف مجوز هنوز او,بود گذاشته اختیارش هودر مین را يكي اين.رفت خودش مشكي ماشین سمت به شانیا،او با

 تاري,رفت بااليش مدل ماشین سمت به و آمد پاركینگ به بغل در كوچكي سگ با زني.بود نداده را اش پورشه از

 .كرد مي نگاه بود تنش به كه پوستي كت و او رفتن راه به داشت

 چرخهاي صداي ناگهان كه بود ماشینش در كردن باز حال در هم ريتا و رفت گرانقیمتش ماشین سمت به زن

 مانندي جیغ صداي پاركینگ زمین روي چرخها.كرد جلب را توجهش آمد مي او سمت به سرعت به كه ماشیني

 رس را ريتا كه بود زياد آنقدر پاركینگ داخل براي آن سرعت,دودي هاي شیشه با سفید ون يك,كرد مي تولید

 شروع سگ.بود ترسیده هم او, انداخت نگاهي دست به سگ زن به و برگرداند را سرش او.كرد میخكوب جايش

 ماسك با را صورتش كه مردي. شد باز سرعت به آن كشويي درب,كرد توقف او پاي جلوي وَن.كردن پارس به كرد

 .شد بیهوش نفس اولین با او و گذاشت ريتا دهان جلوي دستمالي.پريد بیرون آن از بود پوشانده سیاهي

 در سگ پارس صداي كه بود زياد آنقدر چرخها جیرجیر صداي.كرد حركت سرعت به و انداخت ماشین داخل را او

 تدانس نمي كه بود كرده وحشت آنقدر ترس فشار از بیچاره زن.نكشید طول بیشتر ثانیه 32 ماجرا كل.شد گم آن

 .گرفت تماس پلیس با "فورا و كرد پیدا را خودش تازه ثانیه چند از بعد كند كار چه

 اب تماس.شود سپرده كسي هر دست به كه نیست اي باشد،مسئله اش خانواده و كانگ به مربوط كه اي پرونده

 و مديران از معدودي تعداد و دوستان,آشنايان از غیر به.شد نمي گرفته كسي هر توسط و سادگي به هم آنها منزل

 شمارش قابل تعدادشان راحتي به كه دولت سران از نفر چند البته و شركتها باالي سطح و رسمي معاونین

 باخود بعد كردند مي صحبت ها بامنشي بايد اول بگیرند، تماس آنها با ترتیب هر خواستندبه مي كسانیكه,بود

 میان در منشي با بخواهد شهر مركزي پلیس اداره ارشد كارآگاه كه نبود چیزي...ربايي آدم قضیة اين ولي....آنها

 .بگذارد

 قصد او.شد داده او به ربايي خبرآدم كه بود پلیس اداره دفتر در وسايلش آوري جمع حال در سئون جانگ كارآگاه

 ارك شد مي روزي چند كه هوايي سربه دستیار.برسد كوچكش نوة تولد مراسم به برگرددتا منزل به زودتر داشت

 .ماند منتظر ورودي در كنار و داد او به را خبر اين بود كرده شروع را او با كردن
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 گارسی. رسید مي نظر به الغر و رنگ زرد صورتي و كوتاه قدي, خاكستري باموهاي بازنشستگي درآستانه مردي او

 پیدا خشن و دار خس صدايي بود شده باعث داشت كه هیجاني پر كار خاطر سالها،به طول در مداوم هاي كشیدن

 داومم كار همه اين از بعد كه بود پاداشي هم قلبي ناراحتي و خشك هاي سرفه.نبود مشكلش تنها اين البته,كند

 .بود شده نسیبش پلیس اداره در

 

 وبه كرد هم سر پشت شديدي هاي سرفه و مالید هم به,بود حكمفرما دفترش در كه سرمايي از را دستهايش

 .رفت بیرون اتاق از و پوشید را بلندش مشكي اُوركت.كند حاضر"فورا را ماشین گفت جوان دستیار

 از را بودواين معروف قطارانش هم بین در پیر روباه به كرد مي بررسي را چیز همه كه بین تیز چشمهاي آن با او

 شد مي,داشت وجود آنها پاي مملكت بزرگ سران امضاي و چسبیده اتاق ديوار روي كه هايي تقدير و ها لوح روي

 .بود خودش كارآگاهي شم و تالش و سعي مديون را آنها همة البته و است درست كارش كه فهمید

 كلوپ در كه اي ساله 01 روسپي زن به مربوط اولي.داشت نشده بسته پرونده 3 تنها خدمتش سال 35 طول در

 تههف يك از بعد فاضالب آبراهه در جسدش و كشته فجیعي طرز به پیش سال بیست و كرد مي كار "وحشي غاز"

 هبودك پسر جین لي كانگ به مربوط و سال همان در بعد ماه دومي،سه.بود شده پیدا,بود گذشته مرگش از كه اي

 قبل سال 80 كه بود ديگري سالة بیست روسپي دختر يك هم آخري. شد باران تیر ريسندگي كارخانة در روبروي

 اي وخانواده شناخت نمي را او كسي هیچ و بود شده كشته وضع همان به و تمام بیرحمي با اولي مثل"دقیقا

 .نداشت

 ديرتر امشب كه بدهد خبر اش خانواده به تا خواست دستیارش از و كرد هم سر پشت خشكي هاي سرفه كارآگاه

 ادافر متمادي سالهاي طي.بود آور تعجب برايش كمي شود دزديده كانگ آقاي نوة كه قضیه اين. رسد مي خانه به

 .....بوده؟ چه حركت اين از منظور....ربايي؟ آدم چرا.بودند مرده تصادف در يا بودند شده كشته يا خانواده اين

 اهد،زنيش تنها. رفته استخر به شنا آموزش براي كه بوده كانگ آقاي نوة به مربوط ماشین: كه بود شده گفته او به

 ربوده را او دودي هاي شیشه با سفید ون يك گفته و شده مي ماشینش سوار داشته هم او كه شد اعالم

 .بگیرد تماس كانگ خانواده با نشده موفق هنوز هم هیچكس.است

 از نمايشي بودند، حركت درحال رو پیاده در سختي به كه مردمي از خیابانها شلوغي و زمستان سخت سرماي

 "القب پلیس,شد پیاده ماشین از استخر پاركینگ در كارآگاه وقتي بود گذشته شب 1 از ساعت.بود نو سال خريد

 حال در خبرنگار چند با تر آنطرف كمي را ماجرا شاهد زن او.بود كرده جدا رنگي زرد نوار با را مربوط قسمت

 .ديد صحبت

 ....كرده؟ خبر اينهارو كي:پرسید دستیارش از سردي با كارآگاه

 .پرسید او از را رئیسش سوال و كرد دستش كنار پلیس افسر به نگاهي بادستپاچگي كار تازه دستیار
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 اروك اين خودشیريني براي پاركینگ نگهباني مسئول"احتماال اند شده داخل بفهمیم ما اينكه از قبل قربان -

 .كرده

 باالي هب بعد انداخت نگاهي اطراف به و كرد كوتاهي مكث او.كنید حاضر تلفن با دفتر يه"فورا.كنید بیرونشون -

 ....نمايش دستگاه همراه به شده ضبط فیلمهاي وتمام:داد ادامه.پاركینگ هاي گوشه و سرش

 .قربان بله -

 با .زد آن به عمیق و محكم پُك بار سه.زد آتش و كشید بیرون جیبش از را سیگارش و كرد هم سر پشت اي سرفه

 .شد خاكستر به تبديل سرعت به سیگار كار اين

 ...میدين؟ خبر كانگ آقاي به شما قربان:گفت او به دستیارش -

 ور خروجي و ورودي در نگهبان دو هر و زن اين و باال بريم...كن پیدا سريع خیلي برام رو كانگ آقاي منشي...بله -

 .اتاق توي بیاريد هم

 رنگي خاكي كولة كیف فقط.نبود چیزي هم داشبرد در نديد آنجا چیزي هیچ.انداخت ماشین داخل به نگاهي او

 كاغذ مقداري و اعتباري كارت حاوي پول كیف يك جز به هم آن درون كه بود افتاده ماشین كنار زمین روي

 .شد نمي ديده ديگري چیز شستشو لوازم و شنا،حوله لباس,عكس تا ،چند يادداشت

 شال و زده باال را اش يقه كه پالتويي با هو مین.كرد مي نگاه ساعتش به مدام رئیس و بود گذشته 1از ساعت

: داد ادامه و گفت بخیر عصر ومادربزرگش پدربزرگ به و شد واردسالن,بود كشیده گوشهايش تاروي كه گردني

 ....ساكتید؟ چرا ها شما!...سختیه سرماي عجب

 ..كرده؟ دير اينقدر چرا...ره مي اينجا از هم حوصله و حال نیست خونه ريتا وقتي:داد جواب میلي بي با مادربزرگ

 اشپید بايد كم كم.بودند اومده در استخر از تازه و بود شانیا با.زدم حرف باهاش پیش دقیقه چهل به نزديك من-

 .بشه

 .یستمن و نبودم موافق كار اين با"اصال من.اشتباهیه كار محافظ بدون بیرون فرستادنش:گفت بدخلقي با رئیس

 بیرون بره خواست اگه فردا از,نشده دير حاالهم.گرفتید مي اونو طرف شماها,گفتم شما به اول از كه من قربان-

 ....راحتتره هم خودتون خیال اينجوري....بره محافظ با كنید مجبورش

 بود شده خارج دفتر از تازه او.ديد را اش منشي شمارة و كرد جیبش در دست.شد بلند همراهش تلفن زنگ صداي

 نو سال تعطیالت رسیدن از قبل تا فوري برنامه چند بود قرار.نداشت او با ديگري كار آمد مي يادش جائیكه تا و

 به و كرد خواهي عذر رئیس از بود؟ زده تلفن خاطرش به كه بود اي العاده فوق كار چه اين.برود وبعد بدهد انجام

 و كار متمادي ازسالیان بعد او.برانگیخت پیرمردرا شك آنها كنار از او قدم به قدم شدن دور.داد جواب تلفنش

 شده حسابي بازرس يك ديگر,نفر هزار هشت باالي كارمنداني با كشور از وخارج داخل شركتهايي كردن اداره
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 اش قدمي چند در و كرد حركت هو مین سر پشت.باشد بد خبري منتظر بايد گفت مي او به اش ششم حس.بود

 چه و كِي؟: آمد بیرون دهانش از كلمه دو تنها مكالمه طول در.داد مي گوش فقط نگران چشمهاي با هو مین.ايستاد

 ...كسي؟

 ياتفاق اش دردانه عزيز نوة براي فهمید رئیس,او به نگاه بايك فقط ديد سرش پشت را رئیس و برگشت وقتي

 امشب گفت,بود ريتا:گفت مادربزرگش به بلند صداي با حال همان در و كرد نگاه را او ترس با و قطع را تلفن. افتاده

 چند و نشست مبل روي همسرش كنار برگشت رئیس. رفت بیرون سالن از حرفي هیچ بي بعد.مونه مي شانیا پیش

 .كرد ترك را سالن و بزند تلفن چند بايد كاري براي,گفت او به بعد ثانیه

 او به دست اشاره با شد وارد رئیس وقتي.زد مي حرف میز روي تلفن با داشت و بود منتظرش كتابخانه در هو مین

 .ببندد"فورا را در فهماند

 از صدايي هیچ. بود شده ديواري كاغذ رنگي اي قهوه مخملي پارچة با وديوارها آكوستیك "كامال كتابخانه

 زرگشپدرب تا گذاشت اسپیكر روي را تلفن او.كرد نمي نفوذ داخل به هم صدايي هیچ و رفت نمي بیرون كتابخانه

 .بشنود هم

 خشن صداي. شد منتظر و كرد مكثي او.بود داده ترتیب كارآگاه با كنفرانسي دور راه از كه بود منشي صداي

 .خورد گوششان به خط پشت از خسته كارآگاه

 ....كنم؟ مي صحبت كانگ آقاي كدام با -

 مآد قضیه گفتند من به شده؟ كنید؟چي روشن رو قضیه برامون تونید مي.كارآگاه جناب هستیم اينجا دو هر -

 ....ربايیه

 مي"مسلما. اينجا برسونید خودتونو الزمه نیست شكي شدنش ربوده در بله:گفت و كرد اي سرفه كارآگاه

 صحبت!...مینگ خانم.....بود؟ چي اسمش......خانم اين با الزمه من...بوده استخر دوستشون با ايشون كه دونستید

 .نزديكش دوستان همة البته و كنم

 تگف او به هو مین.كرد احساس قلبش در سوزشي پیرمرد.كردند نگاه را همديگر دلهره با مرد دو و شد قطع تلفن

: ندكرد مي فكر چیز يك به هردو.رفتند مي بیرون كتابخانه در از وقتي.شد نمي راضي او ولي بیايد نیست الزم

 !...مادربزرگ

 براي.داشت عادت گرفتارش همیشه خانوادة و همسر وقت بي و وقت كارهاي به سال 52 اين طول در مادربزرگ

 قبل.ردك قبول راحتي به او بروند محل به بايد"فورا و افتاده ها كارخانه از يكي در اتفاقي گفتند او به وقتي همین

 "كامال او به "بعدا گفت او به بیايدو مادربزرگ نزد بزرگ خانة به تا خواست ناسونا از تماسي با هو آن،مین از

 كمك به را مادرش خواست او از و گفت را وجريان كرد تلفن جانگ لي به سريع خیلي راه در.داد خواهد توضیح

 .استخربیايد به بقیه و شانیا همراه به هم خودش و ببرد بزرگ خانة به سونا
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 از يكي دست به و برد بیرون اتاق از را آن او,داد دستیاركارآگاه به را سگش و آورد بیرون تن از را پوستش كت زن

 آن از.شناخت مي خوب را زنها تیپ اين كارآگاه.شد منتظر و آورد در را يادداشتش دفتر.برگشت و سپرد افسرها

 با هم بعد روند مي وَر صورتشان به آينه جلوي ساعت سه,شوند مي بیدار خواب از دير صبح روز هر ايكه دسته

 را قیمت گران هاي فروشگاه تمام,خريد قصد به روند مي و نشینند مي مدل آخرين ماشین در آرايش كیلو يك

 تا گذارند مي قرار دوستانشان با ناهار براي.خرند مي قیمتي ارزان شال حراجي يك از آخر دست چرخند مي

 .كنند مي مهمان را او و گذارند مي شام قرار پسرشان بادوست شب براي آخرسر و كنند مهمانش

 زن.آمد مي خوشش آن بوي از و بود خريده همسرش براي تازه را عطر اين,خورد كاراگاه مشام به سوسن عطر بوي

 سوالي كارآگاه اينكه از قبل.است زده هیجان افتاده كه اتفاقي از كه بود معلوم"كامال.شد جا جابه صندلي روي

 :زدن حرف به كرد شروع بكند

 و ماشین تو انداختند من چشمهاي جلوي رو معصوم دختر بود بدي خیلي اتفاق"واقعا پلیس آقاي -

 اينجاست كارمندهاي از يكي كردم فكر اول البته ديدمش نظر يه فقط من بود دخترزيبايي راستش,دزديدنش

 اش گونه و زد مي لبخند داشت, شد رد من كنار از وقتي.نبود ديگه معمولیه دخترهاي مثل لباسش و تیپ چون

 مگ مي رو بارني،سگم....كردم نگاهش بیشتر و زيباست چقدر كه كردم احساس همین براي داشت قشنگي چالة

 سردش كنم مي فكر خونه برم كه اومدم در زودتر پسرم دوست پیش از همین براي كرد مي آرومي نا كم يه امشب

 صداي اون يهو كه ماشینم سمت به رفتم همین واسه.كرد مي پارس زياد...بود شده مرگش چه دونم نمي يا بود

 .اومد وحشتناك

 ...ديديد؟ رو راننده:پرسید كارآگاه

 تگرف چیزي يه ماشین تو انداخت دخترَرو و پريد يكي اون و كرد مي رانندگي يكي بودند نفر دو اونا راستش -

 ديگه آدم!...شده اي دوره چه ترسم مي ديگه"واقعا من... پلیس آقاي واي.كرد بیهوشش كنم فكر,  صورتش جلوي

 ....بیرون بره تنها تونه نمي

 ....نديديد؟ رو راننده پس...دختره مسئله به برگرديد"لطفا و كارآگاهم من:كرد گوشزد زن به كارآگاه

 پا سرتا شد، پیاده كه اوني.داشتند مشكي نقاب دوتاشون هر راستش....نه....ببخشید كارآگاه جناب.....اوه -

 ...داشت بلندي"نسبتا قد و بود پوشیده مشكي

 ...داديد؟ خبر پلیس به شما -

 همین سهوا. ببرند منم و برگردند نكنه كه شدم ونگران بودم ترسیده خیلي راستش.گرفتم تماس من قربان بله -

 ....نگهبان پیش رفتم

 پیشش؟ رفتید شما وقتي,بود اونجا نگهبان -
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 حفاظ البته و جايگاهش به گرده مي بر داره و بوده دستشويي نگهبان فهمیدم رسیدم تا من..نه يعني....بله -

 اين ينجاا میام وقتي همیشه من هستند نازنیني مرد خیلي ايشون و گفتم جريانو ايشون به من. بود باال پاركینگ

 مي خوبي به منو ايشون و میدم بهش خوبي انعام همیشه من.كنه مي كار اينجا كه ساله چندين.بینم مي رو آقا

 براي نداد جوابي طرف اون نگهبان زدندولي سیم بي خروجي در نگهبان به و شدند ناراحت خیلي.... شناختند

 .باالست هم خروجي حفاظ و افتاده زمین روي هوش بي آقا اون كه ديديم و آنطرف رفتیم هم با همین

 در.بپرسیم ازتون اومد پیش اي ديگه سوال اگر اينكه براي بديد من همكار به رو آدرستون... خانم متشكرم -

 .بگیريد تماس همكارم با"لطفا.... چیزي هر....اومد يادتون اي ديگه چیز اگه ضمن

 ....باشه مبارك شما نوي سال ضمن در... كارآگاه جناب "حتما....بله -

 خوش مرد دو رفت مي بیرون در از وقتي.زد حرف او با هم كمي و داد را تلفنش و آدرس كارآگاه دستیار به زن

 را زن تحسین دو آن. داشتند مي بر قدم بود آنجا كارآگاه كه اتاقي سمت به و بودند شده راهرو وارد نگران و تیپ

 .برود بعد ببیند را اتاق داخل به شان رفتن تا ايستاد او و انگیختند بر

 از شده ضبط فیلمهاي داشت او شدند,بود شده داده اختصاص كارآگاه به كه اتاقي وارد كانگ آقايان وقتي

 ادد دست او با, كرد نگاه او مصمم صورت به و شد بلند جايش از كانگ آقاي شدن وارد با. كرد مي نگاه را پاركینگ

 .كرد حس دستهايش درون را اش چرمي دستكشهاي وسردي

 افتاده اش خوانده پسر و پسر...برادرانش براي كه اتفاقاتي تمام از بعد.بود مقاومت اسطورة مرد اين او نظر از

 به ونچ.رسید مي نظر به نگران و دستپاچه بیشتر كانگ نوةآقاي.داد مي دستش به را مقاومت كاپ بايد دولت,بود

 :كردن سوال به كرد شروع ورودش محض

 ...كرديد؟ پیدا باشه؟چیزي تونه مي چي موضوع....كارآگاه؟ آقاي زنید مي حدس چي -

.... نداريد؟ شك خاصي فرد به شما.بنشینید كنم مي خواهش.دهیم مي انجام رو كارمون داريم ما كانگ آقاي -

 ...كنه؟ كمك ما به بتونه كه هرچیزي يا...معمولي؟ غیر يا معمولي آدم

 .كنه نمي كار االن مغزم يعني.بزنم حدس تونم نمي كه من...نه -

 دباي و شده ربوده شما نوة شاهد، زنِ اون حرفهاي با كه اينه قضیه.كردم مي نگاه رو پاركینگ فیلم داشتم من -

 ...همراهشه؟ تلفنش گوشي.خوان مي چي رباها آدم كه ببینیم بمونیم منتظر

 ....باشه بايد بله -

. گفت همكارش به اشاره با بعد.بودند نكرده پیدا ماشین توي يا كیفش توي اونو من همكاراي چون...خوبه -

 .كن پیگیري ده مي بهت ، هو مین كانگ آقاي شمارشو كه گوشي اين رد"فورا
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 پدرشو كه هايیه همون كار.كنید مي فكر:گفت كارآگاه به آرام او.رسید مي نظر به قرار بي و ناراحت پدربزرگ

 ...كشتند؟

 وادةشماخان تو ربايي آدم حال به تا بخواهید حقیقتشو ولي.باشم مطمئن تونم نمي البته.كنم نمي فكر راستش -

 دهدزدي كه اين ولي...كشتنش مي همونجا"فورا بايد خواستند مي اگه ولي كنم مي صحبت رُك ببخشید. نبوده

 بايد حال هر به.هستند پول دنبال شايد....بره مي وقت كم يه: داد ادامه و كرد كج اي گوشه به را لبهايش...شده

 .باشیم اونها طرف از تماس منتظر

 ....كارآگاه آقاي برگردون من به سالم رو ريتاسو.كنم مي پرداخت.نیست مهم"اصال باشه هرچي -

 يم نظر به غمگین و شكسته چقدر,است ديده را او دوباره سالها از بعد كه پیرقدرتمند مرد اين ديد مي كارآگاه

 .نداد آنها به چنداني چیز هم ها نگهبان از بازپرسي.بدهد اش نوه براي را چیزش همه است حاضر وحاال رسد

 ار كارش محل ورودي در نگهبان وقتي سرعت به بعد شود خارج پاركینگ از شانیا تاماشین شود مي منتظر وَن

 اي ضربه با.رود مي خروجي در سمت به سرعت به كنند،میدزدندو مي هوش بي را ريتا شود مي وارد كند مي ترك

 مي چیده هم كنار پازل مثل شاهدين حرفهاي تمام.شوند مي خارج و كرده هوش بي را او خروجي نگهبان سر به

 زارهاياف نرم بهترين وبا چندبار و چندين از بعد پاركینگ فیلم ديدن.كرد مي ثبت ذهنش در را آنها كارآگاه و شد

 یلمهايف تمام صبح از قبل تا داد دستور كارآگاه.كند آشكار را ربايندگان هويت آنها براي نتواست هم كامپیوتري

 ات شود گرفته رانندگي و راهنمايي اداره از است رفته پاركینگ از شدن خارج از بعد ون كه مسیري از شده ضبط

 .بدهد نظر و بررسي آنها روي بتواند

 شهر از خواسته مي يعني اين و بود رفته جنوب سمت به را اصلي خیابان پاركینگ از شدن خارج از بعد ماشین

 از ردگیري.شد پیدا ون شماره و كردند بررسي را آنها و رسید دستشان به همةفیلمها شب 88 ساعت تا. شود خارج

 و راكت,وسنگین بزرگ ماشینهاي باشدكه مي اتومبیل كرايه نمايشگاه يك به مربوط سفید ون داد مي نشان آن

 .دهد مي كرايه....و ساختماني كارگرهاي و كشاورزها به قبیل اين از و وَن

 88 تساع اخبار. شود بدتر كه رفت مي اوضاع ولي نكند پیدا درز بیرون به خبر كه بود شده سفارش بسیار هرچند

 هك كردند مي شكر را خدا بايد آنها.داد گزارش را كره دار سرمايه بزرگترين نوة شدن ربوده خبر وتاب آب با شب

 را استخر همه كه شد مي ساعتي چند.كرد نمي تماشا تلويزيون و بود رفته خواب براي زمان آن در مادربزرگ

 خانه به را رئیس هو مین.كوبیدند مي ديوار و در به را خود كنده پر مرغ مثل هايشان خانه در و بودند كرده ترك

 . كرد مي فكر و نشست بالتكلیفي با سالن مبل روي جینهو و يانگ تائه با خودش و برگرداند

 ات او.بود داشته نگه دور او از را محافظها و كرده گوش سو ريتا حرف به چرا كه داد مي عذابش بیشتر موضوع اين

 از ربدت. زدند مي چرت و بودند افتاده مبلها روي كه كرد مي نگاه دوستانش خستة صورتهاي به و ماند بیدار صبح

 معني هب اين و كند نصب تلفنها روي شنود و بیايد بزرگ خانه به تجسس نیروي بود قرار زود صبح كه بود اين همه

 .شد مي گفته مادربزرگ به قضیه زودتر بايد كه بود آن
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 گفته اريت به شدنش غرق ماجراي از بعد جانگ لي.بود خورده پیوند دردسر با گويا كه بود دختري ريتا,شانیا نظر از

 .....نباشي نگرانم بهتره,دارم جون تا 9 من:بود گفته و خنديده هم ريتا.كند جمع رابیشتر حواسش. بود

 استرسي دچار را او ولي آرام هرچند,بگويد مادربزرگ براي را قضیه كرد سعي آرامش با پدربزرگ صبحانه میز سر

 هب پلیس نیروي تا بخواباند ديگر ساعتي چند و كند تزريق آرامبخش او به شد مجبور يانگ تائه و كرد شديد

 .برسند كارشان

 تنها نه.رفت مي حساب به دهنده آزار و دردناك همه براي ساعتها اين.نشد ربايان آدم از خبري و گذشت هم ظهر

 .نشد خبري هم بعد شب تمام بلكه ظهر بعداز

 بيجنو خیابان در بود آن روي ريتا انگشت اثر تنها درحالیكه و شده شكسته آنرا ولي گرفته را ريتا گوشي رد

 كسي.دبودن كرده پرت بیرون به پنجره از را تلفن گوشي و اند گشته را او سرعت به بود معلوم.كردند پیدا استخر

, داده مي تحويل و گرفته مي سفارش لباس تولیدي از ها مغازه براي بودكه میانسالي مرد, بود كرده كرايه را ون كه

 ار ماشین تا وبرگشته داده تحويل را سفارشش آخرين وقتي عصر ديروز كه بود كرده اعالم هم پلیس اداره به او

 .كرد مي تايید را او هم شاهدين از بازپرسي. است شده ربوده ون شود مي متوجه, ببرد

 هب هركسي.بود داغ سوژة اين تلويزيون و ها روزنامه تمام مهم خبري تیتر.نشد ربايندگان از خبري هم روزبعد دو

 را ون توانستند پلیسها. دروغ شده حتي بدهد گزارشي تا بود تالش در كانگ آقاي از پاداش دريافت منظور

 .كنند پیدا جاده گوشة سئول نزديك جنوبي شهركهاي از دريكي

 خودش با. مالید و گذاشت چشمهايش گوشة روي را انگشتانش,نشست تختخواب لبة چهارم،كارآگاه روز صبح

 ون یكهجاي از كیلومتري ده شعاع تا, نشده درخواست پولي, نكرده تلفن گذشته،كسي روز شبانه سه: كرد مي فكر

 از اثري حتي. نبوده چیزي هم ون داخل. نیست خبري هم جسد از و اند گشته را جا همه هم شده شهر از خارج

 هم باز بودند، كرده بررسي مو به مو هم را ريتا خاطرات دفترچه صفحات تمام.نشده ديده هم انگشت اثر و خون

 نشستهباز ديگر ماه تا بايد.كند فكر گانه بچه هاي بازي اين به كه بود اين از تر اوخسته.بود نشده آنها به كمكي

 !!....!شكل؟ اين به هم آن ها كانگ با بازي.رسید مي نظر به بازنشستگي كادوي مثل برايش پرونده اين و شد مي

 .رسید ذهنش به فكري

 6فصل

 سیاهي ماشین كف خورده چسب دهاني با,بسته پا و دست را خودش كرد باز را چشمهايش اول بار براي وقتي او

 ار او كه آمد يادش سرعت به فقط است شب از ساعتي چه نفهمید. ببیند را جايي توانست مي زور به كه يافت

 كرد سعي.انداخت آن داخل را او داشت نقاب كه كسي و آمد جلو سفید ون يك و بود پاركینگ در او.اند دزديده

 ولي,یدكش داد شده خفه صدايي با و كوبید ماشین كف به را اش شده بسته هم به پاهاي,بكند حركتي و بزند جیغ

 .رفت بیهوشي حال به و شد گرفته دماغش جلوي خورده اِتِر دستمال باز
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 شديدي گرسنگي احساس فقط.است شب يا روز از وقتي چه دانست نمي.كرد باز زور به را چشمهايش بار اين

 هك بود تاريكي فضاي اينجا.داشت شديدي درد پايش و دست در.نخورده چیزي هیچ استخر از بعد آمد يادش.كرد

 ردهك نفوذ درون به سرش باالي از ضعیفي نور. بودند كرده باز را دهانش.ببیند را اطرافش راحتي به توانست نمي

 هنوز.بود شده بسته پشت به دستهايش.المپ نور يا است خورشید نور اين كه بدهد تشخیص توانست نمي.بود

 ستهب را دستهايش آن با كه چیزي انگشتانش با.بود افتاده زمین روي اش گونه يك روي به.كرد مي منگي احساس

 ستدر, بودند شده پیچي طناب هم كردآنها نگاه پاهايش به.كلفت"نسبتا طناب يك.بود طناب.كرد لمس,بودند

 رفته خواب دستش و دردناك دستش مچ.بود خريده تولدش براي هو مین كه قیمتي بلندوگران هاي چكمه روي

 احساس شديدي سرماي همین براي بود افتاده خالي زمین وضعیت،روي آن در ساعت چند نبود معلوم.بود

 .برود چشمهايش به و شود بلند خاك شد باعث زدكه اي سرفه.كرد

 غیر اي خانه يا زمین زير مانند نظرش به اينجا.دهد تشخیص ضعیف نور آن در را موقعیتش تا چرخید زور به

 چیز هیچ و سیاه جا همه. نبود صدايي هیچ ديگر...و,خورد گوشش به دور از آب چكه صداي.آمد مي مسكوني

 تنگش جین شلوار.كرد راحت را خیالش اين و بود تنش هنوز لباسهايش. شد نمي ديده سردابه اين در ديگري

 .داشت نیاز دستشويي به.آورد مي فشار اش مثانه به داشت

 ............هي.دستشويي برم بايد نیست؟من اينجا كسي.........كمك......هي-

 فشردوبعد هم روي را پلكهايش اول.خورد چشمهايش به شديد نوري و شد باز دري چپ ازسمت,بعد دقیقه چند

 از هك نوري.بدهد تشخیص درست را او توانست نمي ريتا و ايستاده درگاه روي بودكه مردي هیكل.كرد باز آنرا آرام

 .بود شده گیج...گذشته؟ ساعتي چه ولي.بود شب هنوز پس.بود نورالمپ شد وارد داخل به اتاق آن

 از چي.میشه تموم گرون براتون.گرده مي دنبالم داره پدربزرگم االن....ديوونه هاي احمق....اينجا؟ آورديد منو چرا-

 در فقط حركتي هیچ بي مرد كه شد متوجه ولي.بدهد خشمگین لحني صدايش به كرد سعي خوايد؟ريتا مي جونم

 .است تماشايش حال

 ...دستشويي برم بايد من...كن ولم... عوضي احمقِ...میگم؟ چي بشنوي توني نمي...كر؟ اللي؟يا -

 به و چرخید چپش سمت آورد،به فشار زمین به اش بسته دستهاي بنشیندبا كرد سعي بعد.شد منتظر هم باز او

 از ودب كرده نفوذ داخل به او سر باالي از كه ضعیفي نور.كرد بررسي نگاه يك با"فورا را اطرافش. نشست سختي

 يك هك بود ديوار كنج دستشويي سینك شیر از آب چكه صداي.بودند بسته آنرا سختي به كه بود دريچةكوچكي

 آن از تر خسته ريتا.بود شده آويزان داشت كوچكي المپ كه بلندي سیم سقف از.داشت قرار كنارش در هم توالت

 هبودك امیدوار اين به او.شود درگیر او با بخواهد كه آن از تر ضعیف و كند جدل گیرش گروگان با بخواهد كه بود

 او كه ديد ريتا و آمد جلوتر مرد.كنند مي پیدا را او و گشت خواهند دنبالش سرعت به پدربزرگش و هو مین

 شیدهك پايین گلويش زير تا كه بود بلند و سیاه بافتني كاله يك اين.دارد صورتش روي را سیاهش ماسك همچنان

 نزديكتر وقتي ولي. بیند را او چشمهاي خوب توانست نمي وضع آن در.بود سوراخ چشمهايش جاي فقط و
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 و داشت متوسط قدي او.بوده ايستادنش نور ضد خاطر به ديد خطاي اين و نیست درشت زياد هیكلش فهمید,شد

 .ريز اي جثه

 ثلم آورد،چوبي در بلندي دستي چوب و برد شلوارش پشت به دست ديدكه ريتا و بود تمیز و سفید مرد دستهاي

 ار پاهايش دفاعي حالت يك در او و گرفت را ريتا وجود ترس.كرد قفل آن دور را انگشتانش ومحكم بیسبال، چوب

 سرش پشت مرد.پايید را او چشمي زير حالت آن در و.چسباند زانوهايش به را سرش و كرد جمع اش سینه درون

 ريتا.شود بلند تا زد ريتا پشت به اش دستي چوب با.گرفت دستش به را طناب سر و كرد باز را دستش يك رفت

 تشپش به كه بود چوبي دوباره كني؟جوابش نمي باز پامو:گفت بعد, شد بلند و گذاشت زمین روي را دستش آرام

 .رفت توالت سمت به جهش با ريتا.داد هُل جلو رابه او و خورد

 ات دو با داشت قرار آن روي رومیزي كامپیوتر میزكه يك انداخت كناري اتاق به شد،نگاهي مي رد در كنار از وقتي

 خواهدب كه بود دردناك خیلي برايش.شود داده هُل جلو به دستي چوب با دوباره تا شد باعث كرد كه مكثي.صندلي

 به حواسش كرد مي سعي خیلي طرف.داد انجام را كارش سختي به.نداشت اي چاره ولي كند دستشويي او جلوي

 .باشد اش دستي چوب

 پول چقدر اينجا؟هر آوردي منو چرا:گفت او به ريتا دستش بستن درحین.برگرداند اولش جاي به دوباره را او

 .....میكنم خواهش. برم كن ولم. دم مي بهت بخواي

 داد فحش.كرد فرياد و داد به شروع دوباره. شد خارج و بست را ريتا دستهاي او.نشد شنیده طرف از حرفي هیچ

 و بود گرسنه.رفته تحلیل اش انرژي تمام كرد مي احساس.نشنید چیزي خودش صداي جز ولي. خواست وكمك

 نور.چیز هیچ.گشت چیزي دنبال به تاريكي در و كشید ديوار نزديك به را خودش. گرفت را وجودش ترس. تنها

 توانست مي شايد.بود رفته باال كردن چك براي طرف گويا.شد وصل و قطع اي لحظه براي سرش باالي ضعیف

 .باشد تلفني آنجا شايد. برساند كناري اتاق به را خودش

 مهم برايش ولي. زده گند وضعش سرو به حسابي آنجا خاكي زمین دانست مي.رساند در كنار به زور به را خودش

 اولش همانجاي به و كشید و گرفت را يقةكاپشنش پشت. افتاده در كنار او ديد مردك و شد باز در ناگهان. نبود

 به هق هق و فرياد با.درآمد اش گريه.گرفت را وجودش تمام درد.كوبید پايش ساق به دستي چوب با بعد برگرداند

 .شود گرمتر تا در كنار آمده بوده سردش گفت بعد. كرد خواهش و التماس او

 با مردك. روبروست آدمي تیپ چه با"دقیقا دانست نمي و كرد تحريك را آدمها جور اين نبايد كه دانست مي او

 پتوي يك اب بعد ثانیه چند و رفت بیرون هم بعد.كرد پاك را اشكهايش و كشید ريتا هاي گونه به دستي انگشتانش

 وير آنرا.رسید مي نظر به بهتر هیچي از وضعیت آن در بود،ولي نازك وخیلي داد مي نا بوي پتو. برگشت سربازي

 .شد خیره صورتش به دقیقه چند و كشید ريتا
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 و زدمت من بگو دوستات برم؟به من ذاري نمي چرا...میاي نظر به خوبي توآدم:گفت هايش گريه خالل در آرام ريتا

 من نگران خانوادَم.برم من بذار. میدم قول.دم مي بهت بیشتر من دادند پول قول بهت اونها قدر چه هر.كردم فرار

 ....كنم مي خواهش...نه؟ مگه داري خانواده هم تو.هستند

 ريهگ آنقدر ريتا. گذاشت باز را اتاق در و رفت بیرون توجهي بي با مكث كمي از بعد.بود كر"واقعا طرف گويا ولي

 آن ولي.ديد مي را مادرش و پدر خواب هايش ناراحتي در همیشه. برد خوابش تا شد خیره كناري اتاق نور به و كرد

 .نبود كدامشان هیچ از خبري هیچ شب

 اتاق در و تاريك جا بود؟همه خوابیده مدتي چه.شد نمي ديده ضعیف نور آن ديگر.كرد باز را چشمهايش وقتي

 دوباره... بود؟ رفته كجا يعني. نشد خبري ولي.طلبید كمك و كرد صدا و كشید فرياد بار چندين. بود بسته كناري

 وقتي.بیابد را راهش تا كشید مي را پاهايش اطراف به كورمال كورمال.رساند در كنار به را خودش سختي به

 .كند پیدا را در تا زدن ضربه به كرد شروع خورد ديوار به پاهايش

 يهگر توانست مي كه شكر را خدا.شد شروع دوباره هايش گريه. كرد كوبیدن به شروع.بود طرفتر آن قدم چند در

 دستگیره ات كشید باال را خودش. بكوبد در به پشت با تا برگشت. بیاورد باال كه نبود اش معده در چیزي وگرنه كند

 ايدب االن تا وگرنه نیست حوالي آن كسي كه بود معلوم. كرد مي غلبه ترسش بر بايد. بود قفل.كند امتحان را

 پیدا را آب شیر توانست بعد و خورد دستشويي به اول رفت آب چكة صداي طرف به جهش با.شد مي پیدايش

 لطو مدتي.شود طرف بر اش عطش تا گرفت آب هاي زيرقطره را زبانش فقط همین كرد،براي باز آنرا شد نمي.كند

 .برود دهانش از خشكي احساس تا كشید

 مي داخل سرد هوايي آن زير از.كرد پیدا را چوبي در سرش بستةپشت دستهاي با ديوار لمس با و جهش با دوباره

 مي شروع آدم مواقع جور اين.كرد فكر همةجوانب به.نشست زمین روي ريزان اشك او.آمد نمي صدايي هیچ. شد

 .كند مي مشغول را فكرش و خاطرات مرور به كند

 شد كره وارد كه روزي اولین ياد.جانگ لي و شانیا و هو مادربزرگش،مین و پدربزرگش عزيز،به و آقاجون به

 خودش سرد نفسهاي صداي آمد،فقط خودش به وقتي.گذشت نظرش از زيادي زمان. ديگر هاي چیز خیلي....و

 تساع چند دانست نمي.بود شده خسته.كوبید در به را وخودش كرد سعي دوباره.بود كرده يخ بدنش.شنید رامي

 خودش دور زور به آنرا و برسد پتو به تا لولید زمین روي خاكي كرم مثل و كرد سعي.بود مانده وضعیت آن در

 .كند پر را مغزش دوباره توهماتش تا وگذاشت بست را چشمهايش.پیچید

 دندانهايش سرما از و افتاده زمین روي.بود شده روشن دوباره سرش باالي ضعیف نور كرد باز را چشمهايش وقتي

 در گلويش از صدايي ولي خواست كمك.نشنود را صدايش تا بدهد فشار هم روي را آنها كرد سعي.خورد مي بهم

 .نیامد

 و برگرداند را سرش. خورد چشمش به شديد نور همان دوباره و شد باز اتاق در.افتاد سرفه به.بود شده مريض

 و هگرفت صدايي با و كرد باز را چشمهايش زور به ريتا.داد تكانش بادست و آمد كنارش به مرد. بست را چشمهايش
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 يتار گردن زير را دستش.برگشت شیريني تكه يك و لیوان يك با و رفت بیرون او. است گرسنه گفت حال بي

 به ار شیريني هم بعد.كشید سر كامل آنرا ريتا و بود پرتقال آب.ريخت دهانش درون را لیوان درون مايع و گذاشت

 :گفت و شد خیره گروگانگیرش چشمهاي بجود،به آرام و دقت با را ها لقمه كرد سعي گذاشت،او دهانش

 ....كنم كمكت دم مي قول.....برم بذار.....نمیرسه بهتون پولي ديگه بمیرم اگه.میشم مريض دارم.سردمه -

 ريتا كه ديگري صداها هم آمد،بعد میز روي لیوان گذاشتن صداي.رفت بیرون و داد تكیه ديوار به را او مردك

 و داد فشار هم روي را پلكهايش او.شد روشن اتاق.زد بیرون از را برق چراغ كلید و برگشت او. فهمید نمي درست

 و دهپوشان غبار و خاك را زمینش كه بود اثاثیه از خالي و كثیف اتاق يك آنجا.كرد باز را آنها آرام ثانیه چند از بعد

 آن در ريتا كه توالتي و دستشويي و زده دوده و كثیف ديوارها. بود شده معلوم هايش آهن تیر و ريخته سقفش

 اش معده آن روي نشستن فكر از او كه بود كثیف اي اندازه به بود خورده آب آن از و بود داده انجام را كارش

 را مردك كار اين با كرد سعي ولي برگرداند، را بود خورده چه هر خواست مي اش معده انقباضات.شد آشوب

 گاهين گیرش گروگان به.فرستاد هايش ريه به را رطوبت بوي و كرد طوالني و عمیق را نفسهايش. نكند عصباني

 .بود شده كثیف و خاكي پا تا سر.انداخت خودش به نگاهي ريتا.شود تمام ريتا هاي العمل عكس بود منتظر كردكه

 كمار اش كله پس از.بسته پشتش به را بیسبالش چوب كه ديد مي وضوح به حاال.بود قبلي آدمي همان ربا آدم

 .باشد نوع ترين گران بايد،از چوب اين.خواند را بود شده حك آن روي كه معروفي

 تداش را آن مثل يكي هم جانگ لي....ببینم كن كرد،صبر فكر بود،كمي ديده هم بین هیون دست را اش نمونه او

 لپ و صندلي يك با او.....هیچي.شود دستگیرش چیزي تا كرد نگاه او به خوب....هم دبیرستانش هاي همةپسر....و

 .برگشت تاپ

 شدستهاي از رسید، نمي نظر به مردبزرگسالي او.ترسیده هم خودش طرف كه فهمید راحتي كرد؛به تحلیلش ريتا

 مي نظر به محصل يك دستهاي اين است، نداده انجام سخت كار آنها با حال به تا و نیست كارگر كه بود معلوم

. بینندب آنرا ريتا تا برگرداند را صفحه تايپ،بعد به كرد شروع و نشست و گذاشت ريتا روبروي را اوصندلي. رسید

 :بود شده نوشته مانیتور روي

 ...كنم؟ تايپ انگلیسي به -

 نیازي هم تو پول به.ندارم رو تو آزار قصد من":كرد تايپ دوباره طرف.داد تكان مثبت عالمت به را اوسرش

 ".ندارم

 مي هسرف و گرفته اش بیني.بود خورده سرما"قطعا...كردي؟ اسیر اينجا منو چرا پس:گفت خفه صدايي با آرام ريتا

 .داد قورت را دهانش آب سختي به.داشت درد احساس گلويش در و كرد

 ".باشي پیشم مدت يه خوام مي چون"
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 ...كردم؟ چیكارت من مگه.نیست خوب حالم...شدم مريض من...چرا؟ -

 ".بري میذارم مدت يه از بعد باشي رفتارت مراقب اگه"

 دش بلند.شد عصباني طرف.كردن گريه به كرد شروع و برود بگذارد كه خواست او از درد و ضجه با.درآمد اشكش

 :كند آرامش كرد وسعي فهمید ريتا.بیاورد در را بیسبالش چوب تا

 ...باشه؟.... دم مي قول....خوب؟...میشم آروم منم...باشه...نه؟ مگه.كني نمي منواذيت گفتي تو...باشه...باشه -

 ".دارم دوست زياد خیلي من.هستي ها فرشته مثل تو":كرد تايپ.نشست او تماشاي به صندلي روي طرف

 به...نبود خوبي روش اين ولي.ممنون:گفت فقط.شود او مجدد تحريك باعث كه نزند حرفي كرد سعي خیلي ريتا

 دچن روزيه؟من چه االن: پرسید آرام بعد.كني استفاده شمع نور با قشنگتر جاي ازيه تونستي مي كار اين جاي

 اينجام؟ روزه

 شا صندلي و كرد جمع را تاپش لپ شد بلند سرعت به شده مشغول چیزي به فكرش بود معلوم كرد مكثي مردك

 .بست را در و رفت بیرون برداشت، را

 هك ضعیفي نور به او.رفت فرو خاموشي در دوباره اتاق و شد خاموش دقیقه چند از بعد ولي.بود روشن مدتي المپ

. دهد مي دست از دارد زمان چقدر دانست نمي.بست را چشمهايش ضعف از و ماند خیره شد مي وارد سقف از

 تانتابس. كرد مي بازي جكي با داشت مادربزرگ زيباي ويالي در او و بود تابستان.بود كرده رجوع دوباره توهماتش

 شدن خیس از.كرد مي فرار زنان جیغ هم او و پاشید مي آب او به جكي كند، عرق بود شده باعث و بود گرمي

 .شد عصباني لباسهايش

 هب موهايش كند، عرق بود شده باعث و داغ تنش.سوخت مي داشت وحشتناكي تب در كرد باز را چشمهايش وقتي

 را سرش.بود كرده روشن را اتاق فضاي رنگي نارنجي نور و گرمتر اطرافش هواي.بود خیس و چسبیده اش كله

 بگويد او كه كاري هر ديوانه اين پس.است شده پُر كوچك و بزرگ شمعهاي از اتاق كف ديد تعجب با و چرخاند

 زمین به را پاهايش و كرد سرفه.آيد نمي در ديگر صدايش كه فهمید ولي كشید فرياد! دهد؟ مي انجام

 ارهدوب را او.باشد قبل مثل اگر.نیست سقف ضعیفِ نور آن از خبري شد متوجه و كرد دقت.نبود او از خبري.كوبید

 .رفته و گذاشته حال آن در

 هب را خودش سختي به.رسید ذهنش به فكري. شد خیره ها شمع نور وبه شد،نشست بلند پهلو يك از سختي به

 به و بود كوچك شمع.بگیرد شعلةآن روي را دستش و برگردد كرد سعي و كشید كنارش شمع نزديكترين كنار

 اين.بود سختي كار.كند امتحان را ديگر يكي كرد سعي.شد خاموش و افتاد خورد، آن به ريتا دست آنكه محض

 مي فكر خودش با.داد انجام را آن باز ولي سوخت دستش بار چند.... ديگر يكي و شد خاموش كار بین هم يكي

 پالستیك شدن آب بوي.شود مي آب دارد كه فهمید آن لمس است،با نايلون از طناب جنس كه خوب چقدر كرد

 .بود گرفته درد حسابي پشتش گذشت ساعتي چند نظرش به زمان. خورد مشامش به
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 درد.آورد در حركت به را كتفهايش و مالید را دستش مچ"فورا او و شد باز هم از دستهايش لحظه يك بعد،در

 ساعتش به.كند باز را پاهايش كرد سعي و كرد فراموش كل به را آن روي سوختگي هاي تاول سوزش و دستهايش

 .دانست شب؟نمي نیمه ظهريا بعداز ولي... بود 5/32كرد، نگاه

 يخال را اش مثانه بايد كه بود اين كرد كه فكري اولین.لرزيد مي داشت مريضي و خستگي از او بعد دقیقه چند

 فتر پا دو با همین براي بود شده تر سخت برايش كار اين است كثیف چقدر آنجا توالت بود فهمیده حاالكه.كند

 بودكه سرد آنقدر آب. شست را صورتش و دست و كرد باز را آب شیر هم بعد داد، انجام را كارش و آن روي

 را هدستگیر.میكرد عمل سريعتر بايد.بود خوب ها سوختگي سوزش از آرامش براي ولي كرد حس بي را انگشتانش

 ردك امتحان لگد با بار چند.بزند ضربه در به آن با بتواند كه نداشت وجود چیزي هیچ هم اينجا. بود قفل چرخاند،

 ...كرد مي سوار كلكي بايد پس. رفت تحلیل خودش نیروي شود باز در آنكه جاي به ولي

 هب آن با تا دارم چیزي چه من آنوقت و كند مي باز را در و گردد مي باشد،بر داشته ديروز مثل اي برنامه طرف اگر

 چیزي چه من.كند خورد را آدم يك سر تواند مي راحتي به داردكه بال بیس چوب يك او بزنم؟ ضربه او

 !....شمع تا چند و نازك پتوي يك....دارم؟

 چرخي.رفت مي در دستش از كار زمام اينطوري و برسد او بود ممكن آن هر.خوابید مي نبايد شد مي منتظر بايد

. كرد زمزمه را خواند مي برايش بود،مادرش كوچك وقتي كه شعرهايي خودش با نبرد خوابش آنكه براي زد اتاق در

 .نشست زمین روي در به پشت و گرفته دستش در را نازك پتوي

 باز را چشمهايش سرعت به افتاد،ولي جلو به سرش چرتش آخرين در.شدند مي آب آرام آرام داشتند شمعها

 نور اين و گذشته 1 از دقیقه بیست كرد نگاه ساعتش به.بود كرده نفوذ داخل به سقف از باز ضعیف نور آن.كرد

 و كرد حساب سرعت به!گشته مي بر روز و رفته مي شبها او پس.است بوده هوا شدن روشن به مربوط ضعیف

 به را خودش همیشه او....نكرده؟ پیدا مرا هنوز هو مین چرا پس.هستم اينجا من كه است چهارمي روز اين فهمید

 ...كجاست؟ االن پس.رساند مي سرعت

 ديوار به را خودش و ايستاد شد بلند.كرد جمع را حواسش در پشت از زدن حرف آرام صداي كه بود افكار اين در

 ديدش آنقدر درآورد تپش به را قلبش در، قفل شدن باز صداي بعد.داشت نگه دستانش در محكم را پتو و چسباند

 طنابهاي و ديد خالي را ريتا جاي مردك.شد اتاق وارد چراغ نور و باز در ناگهان. آورد مي باال االن كرد احساس كه

 .ببیند را اطراف تا شد اتاق وارد سرعت به.كرد جلب را توجهش زمین روي شده باز

 ممعلو.چربید مي او به مرد زور.پیچید دورش به آنرا و انداخت سرش روي را پتو و كرد استفاده فرصت اين از ريتا

 اب.خورد ديوار به سرش و شد پرت عقب به داد،ريتا هُل عقب به را او شده، غافلگیر و خشمگین كار اين از كه بود

 ستتوان تنها او و نبود كار در كلیدي,بست را در و دويد بیرون اتاق در از سرعت به و كرد پرت زمین به را او لگدي

 در كرد مي سعي داشت مردك چون كرد مي بررسي را موقعیتش "فورا بايد.بگذارد در دستگیره زير را صندلي

 .كند راباز
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 پلةباريكي كرد،راه باز آنرا و دويد خروجي در سمت به سرعت به.داشت خروجي در يك كه بود كوچك اتاقي آنجا

 روي فشار يك با و بود بیرون از در قفل كه بود اين آن خوبي بست مي بايد هم را در اين.داشت وجود آن پشت

 ونچ نبود مكثي هیچ جاي.داشت شديدي ضعف.دويد باال سمت به نیرويش تمام با. شد مي قفل دستگیره دگمة

 خشكي و سرد هواي.كرد باز را خروجي در و دويد باال پله راه از.بشكند را شده درقفل كرد مي سعي داشت او حاال

 .ريخت مي گردنش روي داشت لزجي و گرم مايع.آزُرد را چشمهايش روز نور و خورد صورتش به

 قرار آن پشت تا گشت چیزي دنبال به و بست سرش پشت را در.كرد بررسي را اطرافش "فورا نبود درنگ جاي

 و وسیع كشاورزي زمین در كه بود چوبي و شكل آلونك اي خانه زمین بود،زير شده زنداني او كه جايي. دهد

 .بود شده آب گودالهاي از پر و گلي,وبرف باران اثر بر زمین. بود گرفته قرار بزرگي

 از اليخ زمیني با وقتي رسید احمقانه نظر به آمد خواهد بیرون راحتي به گروگانگیر بود مطمئن حالیكه در فرارش

 در و كرد دويدن به شروع سرعت به.باشد آمده آنجا به اي وسیله با بايد فكركرد،او,شد مواجه افتاده دور و سكنه

 پايش سرتا.افتاد زمین روي و كرد گیر چیزي به پايش.گشت مي خودش از دفاع براي چیزي دنبال دويدن حین

 دور اي جاده آنجا "كردحتما فكر.شد مي ديده خشك درختهاي با مسیري دورتر خیلي.پريد جا از شد،سريع گلي

 ارشفش آن ديدن با و كشید گردنش پشت به دست.گرفت دستش به را آن و كرد پیدا بلند چوب يك.است افتاده

 دويدن به شروع جاده سرابِ طرف به سرعت به. نبود درنگ جاي.بود شده خون از پر اش گلي دست كف. افتاد

 مامت كارش "قطعا مانده برايش كه نیرويي آن با.دويد مي طرفش به داشت كه ديد را او و برگشت لحظه يك.كرد

 .بود

 1فصل

 خواب از ساعت اين بود كرده عادت سال 35 براي.شد بیدار خواب از كارآگاه كه بود گذشته صبح 6 از ساعت

 تعاد بدنش.بوده پُست سر شب طول تمام"اصال يا برگشته سرِكار از ساعتي چه شب نداشت فرقي,شود بیدار

 مي سالي چند هايشان بچه ازدواج از بعد زنش.كرد همسرش به نگاهي.دربیايد رختخواب از ساعت اين بود كرده

 و كرد حاضر,بود تست نان يك و قهوه فنجان يك راكه اش صبحانه.شد نمي بیدار خواب از زود صبح ديگر كه شد

 در صبح 1 ساعت جانگ لي با وبگو بگیر تماس مینگ شانیا با "فورا گفت و زد تلفن دستیارش به.خورد تنهايي به

 .باشند كانگ منزل

 دير دلواپسي از و مانده بیدار وقت دير تا هم او.بود شده بیدار خواب از تازه شد گرفته تماس او با وقتي شانیا

 فهمید بعد ولي شده پیدا ريتا كرد فكر اول باشد كانگ منزل در 1 ساعت گفتند او به هنگامیكه.بود خوابیده

 .شوند ملحق هم به تا كرد تلفن جانگ لي به شدن حاضر هنگام.كرده مي اشتباه

. دبودن لمیده مبل روي آنجا هم يانگ تائه و هو جین بعالوةآنها,رسیدند كانگ منزل به دوست دو مقرر ساعت راس

 شرسیدن از قبل تا بود معلوم.رسید كارآگاه كوتاهي فاصلة به.بود قرمز و كرده پف خوابي بي زور از همه چشمهاي
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 قهوه نجانف يك تقاضاي"فورا. بود ساخته بويي بد تركیب سیگار بوي با ادكلنش بوي و كشیده سیگار تايي چند

 .كرد

 ....شده؟ خبري ريتاسو از:پرسید طمأنینه با كانگ آقاي

 ....بیايید كانگ خانم اتاق به من با خورده قسم دوست نفر دو شما كنم خواهش ممكنه....نه هنوز...البته....نه -

 ائهت,يكديگركردند به كنجكاوي روي از نگاهي پسرها.شدند ريتا اتاق راهي دستیارش و سركارآگاه پشت دو آن

 ....چي؟ يعني ديگه اين.....خورده؟ قسم دوستهاي: پرسید يانگ

 جريان دانست مي بزرگ كانگ آقاي فقط.شدند منتظر فقط همین بگويدبراي بايد چه دانست نمي هم هو مین

 اتنه آن البته و كرد مي تعريف پدربزرگش براي بايد را چیز همه,بود داده او به كه قولي خاطر به ريتا.چیست

 .شد مي شاملش هم آلبوم بود،ماجراي شده بازگو برايش كه نبود چیزي

 اتاق در سريع خیلي را نگاهش.بنشینند خواست هم آنها از و نشست تحرير میز پشت كارآگاه ريتا اتاق در

 خبر ناي از من...ها بچه نترسید:گفت و كشید بیرون را شان نامه پیمان پاكت سیاهش پالتوي جیب از بعد, چرخاند

 بینتون بايد زيادي رازهاي كه دونم مي... ديدم زياد كارها اين از و بودند شما سن تو منم هاي بچه راستش... دارم

 من هب و بشكنید رو قولتون بايد و داره فرق يكي اين ولي... نزنید حرف كسي با موارد اون در داديد قول كه باشه

 ...نگفتید؟ كسي به كه هست اي ديگه چیزهاي چه بگید

 نمك نمي فكر. گفتیم بهتون رو مهمه كرديم مي فكر چي هر ما راستش,گفت و كرد نگاهي جانگ لي به شانیا -

 ....باشه مونده چیزي ديگه

 اب جانگ لي كنید؟ مي بازپرسي ما از داريد اينجوري كه باشه ما كار ممكنه,كنید مي فكر شما كارآگاه آقاي -

 .گفت را اين بود درصورتش كه اخمي

 .رفت بیرون و داد دستش به آنرا و شد اتاق وارد قهوه داغ فنجان با خدمتكار.زد لبخندي كارآگاه

 آدمهايي جور چه اونها دونیم نمي ما,نداريم وقت"اصال ما بگم بايد و شناسم مي رو هاتون خانواده من...نه...نه -

 .....هم جسدي هیچ البته و نداشتیم هم تماسي هیچ چون!...هستند

... دونم نمي:داد ادامه كارآگاه.بكشد باال را دماغش مدام و بیفتد گريه به شانیا شد باعث حرف اين

.. .هرچیزي... تون خارجي دوستاي.....رقصتون اكیپه يا....میريد كه استخري, كنید مي خريد كه فروشگاهي"مثال

 ....كنید فكر"لطفا پس. دارند نیتي چه دونیم نمي ما...باشند رواني عده يه اونها شايد......اهمیت بي نظر به ولو

 ...باشه؟ استخر نگهبان خود كار ممكنه: گفت جانگ لي.كردند مكث مدتي هردو

 ودنب رواني دربارة كارگاه حرف از وانگار كرد نگاهي جانگ لي به دوباره گرفت مي را دماغش حالیكه در شانیا بعد

 !!!.....تبريك كارتهاي:باشد،گفت شده دستگیرش چیزي رباها آدم
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 .بود شده گشاد جانگ لي چشمهاي...شايد.....دونم نمي....نه....اوه....تبريك؟ كارتهاي كدوم شانیا چي يعني -

 :گفت آرام نوشید،بعد مي را اش وقهوه پايید مي را دو آن شكلش روباه نگاه آن با كارآگاه

 .كنه كمك ما به ممكنه اهمیتي بي نظر به چیز هر....ها بچه باشین زود -

 .داره مي نگه اينجا چیزهايي يه"معموال ريتا...........ولي مهمه چقدر اين دونم نمي راستش -

 بيجعبةچو دنبال وبه ريخت بیرون را بود ريخته آنجا زمین كف كه وسايلي,ريتا كمد بسمت رفت و پريد جا از او

 پیدا لباسها كمد انتهاي آنرا آنها.رفت كمكش به و است چیزي چه دنبال به او دانست مي جانگ لي,گشت

 از رپ آن داخل.كردند باز او جلوي تحرير میز روي را جعبه آنها.نگريست مي آنها به ودقیق كنجكاو كارآگاه.كردند

 و رسید نظرش مورد كارتهاي به شانیا.....بود بیمارستان هاي بچه و جكي, ريتا دوستان طرف از تبريك كارتهاي

 .داد كارآگاه به و كرد دسته را آنها

 براي عروسك يا گل با كارت يك گاهي از هر چون.بودم گذاشته رواني آدمو اين اسم...... من يعني.....ما راستش -

 .....و بود شده كننده ناراحت ريتا براي قضیه اين.فرستاد مي ريتا

 بچه از عده يك با شكري لب پسر اين خاطر به ريتا كه شه مي شروع دبیرستان از موضوع:داد ادامه جانگ لي

 فكرش چون.میشه عاشقش جورايي يه پسره اين اون از بعد. كنه مي وكمكش میشه درگیر مدرسه ديگة هاي

 كنار و بشه خسته زمان مرور به خودش تا,نكنه توجه زياد بوديم كرده توصیه بهش ما بود شده مشغول خیلي

 ...!داره مي نگه رو كارتها اين اون دونستم نمي من...بكشه

 هاآن به و داد دستیارش دست به و كرد نگاه رو كارتها سريع نگاه يك با زدند مي حرف ها بچه حالیكه در كارآگاه

 يچ ببینید كنید فكر بازم خوام، مي آدمو اين آدرس من و هستیم تیم يه ما حاال.... خوبه.... آفرين... خوب: گفت

 ....میاد يادتون

 دفترچه بعد,كرد مي نگاه را آنها مات كارآگاه دستیار.هستند ما محلة نزديك اونها.دونم مي آدرسشو من -

 .نوشت را آدرس آن روي و كشید بیرون ازجیبش قلمي سرعت به او و داد جانگ لي به را يادداشتش

 شكري لب پسر آن منزل به جانگ ولي هو كارآگاه،مین همراه به پلیس ماشین دو وقتي بود 1 به ربع يك ساعت

 كوتاه موهاي ساله،با26-25 زني. كرد خاموش پايش شد،زير زده در زنگ آنكه از بعد را سیگارش كارآگاه.رسیدند

 .كرد باز را در

 ....تاگ؟ خانم -

 ....بله؟ -

 .... داريد؟ سو دال نام به پسري شما:پرسید دستیاركارآگاه
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 ....شده؟ چیزي.....بله -

 هستند؟ منزل ايشون:داد ادامه و نشان زن به را بازپرسي و تفتیش برگة او

 ......چیه؟ شده؟موضوع چي.....بله.... اوه -

 رتونپس اتاق. نداريم وقت"اصال تاگ،ما خانم راستش:زدوگفت كناري به را بازكرد،زن دررا حوصلگي بي با كارآگاه

 ....داريد؟ رو پسر يه همین فقط شما...كجاست؟

 .......طبقةدومه اتاقش...دارم هم ديگه پسر يه دخترو يه من....نه.... اوه -

 ...آهان -

 رد.بدهد نشان را پسرش اتاق كرد سعي سرشان پشت زن.رفتند باال و پله راه سمت به همراهش اكیپ و كارآگاه

 مرفته؟میدونست كجا.....من خداي واي:گفت دستپاچگي با.نیست اتاق در پسرش ديد ناباوري با زن و شد باز اتاق

 !...رفته بیرون زود صبح كنم فكر ولي است خونه

 ....كنید؟ سوال برادرش و خواهر از ممكنه.....جدي؟ -

 .....بديد اجازه....برادرش ولي.شوهرشه منزل و كرده ازدواج خواهرش -

 زن.نكردند پیدا خاصي چیز.گشتند را جا همه آنها.داد را اتاق گشتن دستور مأمورين به رفت،كاراگاه بیرون كه زن

 آب راحتي به پیر روباه و ترسیده حسابي كه فهمید شد مي نگاههايش طرز برگشت،از اي ساله 86 قدبلند پسر با

 .داد تشخیص آنرا خوردن

 ...پسر؟ كجاست برادرت....خوب -

 ...دونم نمي -

 بیرون؟ رفته كي -

 ......دونم نمي -

 كردي؟ عرق چرا -

 به آقا:پرسید و كرد نگاهي پلیسها و پسرش به نگراني با مادرش.زد زُل كارآگاه الغر صورت به ندادو جوابي پسرك

 ....چیه؟ جريان.....افتاده؟ اتفاقي چه بگید من

 آقاي نوة شما پسرهاي....خانم:گفت و كرد نزديك او صورت به را صورتش و شد نزديك پسر به قدم دو كاراگاه

 خرابتر رو اوضاع نزدن حرف با.....كافیه كردن مخفي.....پسر خوب...كردند مخفیش جايي ويه دزديدند رو كانگ
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 يمخف كجا دختررو...كجاست؟ برادرت بگو كردي، كارو اين برادرت خاطر به و بودي تقصیر بي تو دونم مي. نكن

 ........كرديد؟

 مي تماشا را پلیسها و او نگراني و ترس با هم بیچاره مادر و كرد نگاهي مادرش داد،به قورت را دهانش آب پسرك

 .....میگه؟ راست ايشون كرديد؟ چیكار شماها...پسرم؟ آره:گفت پسرش به آرام.كرد

 من.كرد مي گريه و شیرواني زير اتاق رفت مي شب هر.....زياد خیلي......داشت دوسش اون:گفت ترس با پسرك

 .....سوخت مي براش دلم

.... وبخ بچة آفرين:پرسید دوباره بعد.كرد شیرواني زير اتاق روانه را مأمورها سرعت به كارآگاه.افتاد گريه به بعد

 ....برده كجا اونو برادرت...بگو بهمون حاال

 .بود هزد زُل ناباوري با پسر به و نكشد داد تا گرفت دهانش جلوي را بود،دستش افتاده گريه به هم مادربیچاره حاال

 را اهكارآگ,اصرار به هو مین ولي بیايد كانگ آقاي خواست نمي او.كردند صدا را كارآگاه باال طبقة از بعد ثانیه چند

 مي اطراف به را سرش,بود شده گشاد چشمهايش تعجب از هو مین. شد باز كه شیرواني زير اتاق درِ.كرد همراهي

 ريتا عكس از پوشیده ديوارها تمام روي و ساخته عود و شمع از پر دخترعمويش از معبد يك اينجا او.چرخاند

 .....و خريد،ورزش حال در, بیرون لباسي، و شكل هر شده،در كوچك،بزرگ،پوستر.بود

... شده دهدي زياد هم بزرگترش نمونة بلكه سن اين در تنها نه كه چیزيه اين كانگ آقاي نكنید تعجب:گفت كارآگاه

 .پايین بريم

 دونستم نمي كرده آماده خوندن درس براي رو اينجا كردم مي فكر:گفت گريه با.ديد را آنجا وقتي بدبخت مادر

 !.....كنه مي چیكار داره

: رسیدپ او از دوباره پیر روباه.نكند فرار تا بودند داشته كرد،نگه مي گريه و لرزيد مي داشت كه را پسرك پلیسها

 ....كجاست؟ برادرت

 .......طوالنیه برگشتش و رفت چون......شهره از بیرون جايي يه دونم مي دونم،فقط نمي -

 رتپ ها پله از.... افتاده اتفاقي يه مادرت براي اينجا......بگو.....برگرده بايد بگو...... بزن زنگ همراهش گوشي به -

 ......شكسته پاش... شده

 .زد تلفن برادرش به پسرك بعد دقیقه چند.كنند نصب تلفن به را ردياب تا خواست مامورها از "فورا او

== 

 ......افتاده بدي كجايي؟اتفاق....سو دال سالم -

 .شنیدند مي آنرا همه و بود كامپیوتر بلندگوي روي صدا......شده؟ چي:داد جواب او به ناراحت فك با صدايي
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 ...برگردي"فورا داره،بايد نیاز كمك پايین،به شده پرت ها پله از مامان -

 ....بگیر تماس اورژانس با.....چطوره؟ حالش....تونم نمي االن -

 روي گوشي شدن پرت و خورد و زد افتاد،صداي اتفاق سرعت به موارد بقیه.شد شنیده در قفل شدن باز صداي

 .....در شدن كوبیده و زمین

 ائهد جانگ نزديك جايي يه....كرديم پیداش....قربان:گفت كاراگاه به بود نشسته ردياب پشت كه پلیسي مأمور

 .كرد دادن عالمت به شروع نقشه روي رنگ نقطةقرمز. داد نشان را آدرس GPS نقشة روي بعد. دانگ

 رد را پسرش,ريختن اشك حال اودر كرد، نگاهي تاگ خانم به.كنید ارسال اونجا به را اكیپ ترين نزديك"فورا -

 .ممنونم همكاريتون از:داد ادامه.بود گرفته آغوش

. بود شده ضعیف خیلي.دويد مي سمتش به سرعت به داشت او.ديد دلهره با را سرش وپشت برگشت ريتا

 سرمه خاكي،ماشین فرعي جاده نزديكیهاي. داد مي تحلیل داشت را بدنش نخوردن غذا روز سه و زياد خونريزي

 يخیل گروگانگیرش.كرد حركت سريعتر اش دستي چوب به تكیه با.رفت مي سیاهي چشمهايش. ديد رنگي اي

 ارك در سوئیچي..... برد سوئیچ سوي به دست.زد را قفل و كرد باز را راننده در.رسید ماشین به. بود شده نزديك

 .كرد مي كار چه بايد بزرگ خداي واي... نبود

 اشینم به مردك. كرد گريه و كوبید ماشین فرمان به را دستهايش.كردن گريه به گذاشت بنا ريتا.شد نزديكش او

 خودش از اعدف براي چیزي دنبال بايد ريتا.كند باز آنرا ريتا تا كوبید در به پايش با.است عصباني بود معلوم.رسید

 روي را خودش سرعت به.نبود آن در نخور،چیزي درد به ريز خورده يكسري جز كرد باز را گشت،داشبورد مي

.. . عوضي..... لعنتي..... كن ولم: زد فرياد نیرو تمام با و كرد جمع اش سینه درون را پاهايش و كشید عقب صندلي

 .رواني..... برم بذار

 مردك. كرد مخفي كاپشنش زير و برداشت آنرا و شد خم.بود افتاده خالي نوشابة شیشه يك عقب صندلي زير

 مي فكر چه به دارد او فهمید ريتا.ايستاد عقب شیشه رفت،نزديك مي راه ماشین دور و كشید مي نعره بیرون

 .چسباند ماشین گوشةديگر به را خودش. كند

 وا روي و سر به ها شیشه.كرد خورد را عقب شیشة ضربه يك با و كشید بیرون سر پشت از را بیسبالش چوب او

 دستش با و شد وارد سر با و كرد باز را در قفل مردك.كرد مخفي پايش و دستها بین را صورتش او.شد پاشیده

 و گرفته پايین را سرش طرف چون.آمد مي حساب به ريتا براي فرصت بهترين اين.گرفت را ريتا كاپشن پشت

 هايشدست درد از او. كوبید او سر به بار دو و آورد بیرون كاپشن از را نوشابه شیشة.كشید مي بیرون به را او داشت

 شیشة.دويدن به كرد شروع جادةخاكي در و كرد باز را ماشین در.شد آزاد ريتا كار اين با و گذاشت سرش روي را

 .آيد مي دارد سرش پشت خوران تلو تلو هم او ديد و يكباربرگشت,دويد مي هدف بي.بود دستش در هنوز خالي
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 آمبوالنس يك و شده اسكورت ماشین سه.بود شده صادر آنجا به رفتن محل،دستور نزديك پلیس ماشینهاي به

 به و رسید مي نظر به راضي كشف اين از خودش ماشین در كارآگاه. كردند مي همراهي را كانگ آقاي لیموزين هم

 .زد مي پُك سیگارش

 با را شا فاصله تا بود تقال در هنوز پیچیدند،ريتا خاكي فرعي جادة به آژير بلند صداي با وقتي پلیس گروه اولین

 و ستشك دستش در نوشابه بطري. شد زمین نقش و كرد گیر سنگي به پايش خسته ولي.كند حفظ ربا آدم مردك

 مي اشك خودش حال به كه بود،آنقدر شده انگیز رقت اش رفت،قیافه مي سیاهي چشمهايش.شد سرازير خون

 سرش.برگردد توانست نمي ديگر. رسید سرش اوباالي وقتي.داد ادامه زمین روي خیز سینه.زد مي ضجه و ريخت

 فكر اول ريتا.سپرد وگوش نشست كنارش زمین روي زانو دو مردك. بست را چشمهايش و گذاشت زمین روي را

 ....زد لبخند و كرد اي سرفه. بود پلیس آژير صداي اين ولي زند، مي زنگ گوشهايش كرد

 ....میاد داره....عزيزم هوي مین -

== 

 با ددي را بزرگش پدر و هو مین كنارش كردند،او مي حمل آمبوالنس به را ريتا كرد،وقتي دستگیر را مردك پلیس

 هُل پلیس ماشین به بسته دست ديدكه را گروگانگیرش صورت و چرخاند آرام را سرش.قرمز و نگران چشمهاي

 ...بود شكري لب پسر همان.دادند مي

 ماشین در.بماند آمبوالنس در همراهش بیمارستان تا اوخواست. كرد حس دستهايش در را هو مین دستهاي

 ... هم پسرعمويش.كرد گريه آرام و تركید بغضش

 1فصل

 انبیمارست جرم، محل رباها،نمايش كانگ،آدم آقاي نوة گروگانگیري درباره شهر هاي رسانه ديگر،تمام هفته يك تا

 را آن خودش نفع به گروه هر و شد باره اين در تفسیر هزاران.كردند مي صحبت...و بود ديده ريتا كه وآسیبي

 هك ديدي نمي را كسي هیچ نو سال نزديك زمستانيِ سرد شبهاي آن در.بودند تشنةهیجان مردم.كرد مي برداشت

 شقع هم و بود كننده ناراحت مردم،هم بغرنج،براي وضعیتي در بیمارستان در ريتا ديدن.نكند صحبت باره آن در

 .جوشاند مي درونشان سازي شايعه

 .فرستادند گل همدلي منظور به ديگر شركتهاي معاونین و كانگ،رؤسا شركتهاي كارمندان

 فقط هقضی گفت او.كند آگاه افتاده اتفاق از را مردم تا داد ترتیب تلويزيوني اي برنامه خودش بزرگ كانگ رئیس

 و ودب خواهد دادگاه عهدة به مابقي. بخشیده شرط، رابه گیرانش گروگان ريتاسو كانگ و بوده دبیرستاني عشق

 .دهد رأي ديگران عبرت براي بايد كه است قاضي اين
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 حال بعد، روز چند.باشند آنها با را وقتي چند هم و زمستاني تعطیالت هم تا.آمد خانةبزرگ به داناوان خانوادة

 آن در ديگر كسي و بود شده خارج مردم ذهن از كل به موضوع بعد هفته سه تا.برگشت مردم زندگي به عادي

 .آيند مي پايین زودتر"معموال باال تبهاي.زد نمي حرف مورد

 هب تحريرش میز پشت هو مین. كرد مي بازي كامپیوتري جديد بازي جكي با و كشیده دراز سالن مبل روي ريتا

 .كرد مي هماهنگ مهماني برنامة همراهش تلفن با ري شین و رسید مي كارهايش

 سرما هنوز. كرد كمكش ري شین.شود جا جابه خواست هم،مي سر پشت هاي سرفه با ريتا شد وارد كه پدربزرگ

 :پرسید آرام.بود نشده خوب صدايش و خوردگي

 ....پَكَري؟ چرا......بابابزرگ؟ خوبه حالت -

 ....دانشگاه؟ میري فردا از......خوبم...نیست چیزي....نه -

 .....كه بیني مي....شده عادي اوضاع.....نباش نگران بابابزرگ.....هِي( داد صورتش به شوخي حالت بعد....)بله -

 گاهن دستش روي هاي بخیه زخم به و كشید ريتا سر به دستي و نشست ريتا كناري مبل روي او....بینم مي بله -

 !.....سو؟ نه مگه....داده قول....میره اسكورت با:گفت آرام.شد ها نگاه اين متوجه هو مین. كرد

 :گفت و كرد نگاه رئیس به دوباره و چرخاند عمويش پسر سمت به اخم رابا اش چهره ريتا

 ماجراي از... خبره؟ چه كردند مي فكر مردم...بكنیم؟ رو كارها اين بايد تاكي...است فايده بي من كردن قايم -

 دست زا منو اينقدر.خوابیده چیز همه تب.نیست خبري هیچ ديگه.كنید نگاه خودتون.نبود بدتر كه دايانا پرنسس

 ينا باعث شماها.نبودم موافق هم اولش از. نیستم موافق كار اين با من.بشه شد،بدتر باعث كه كرديد پنهان مردم

 اولش از كار اين...كنن؟ مي كار چي دولت سران هاي بچه مگه.ديگه عادي دخترهاي مثل منم.شديد وضعیت

 .بود اشتباه

 موقع همین پارسال"دقیقا... میره ذهنت از اتفاقات زود اينقدر چرا.......مُردي مي داشتي تو.....من خداي....چي؟ -

 مي زندگي بار داري؟چند جون تا چند كردي فكر مگه.يكي اين كه هم حاال. افتاد برات كذائي اتفاق اون ها

 ......."اصال.....كني؟

 يم دوباره كه اينه منظورت:ندهد،بعدگفت ادامه تا برد باال را دستش رئیس ولي كنه مخالفت خواست مي هو مین

 ...باشي؟ محافظ بدون خواي

 ما چرا. كردند فراموش منو مردم:داد ادامه و كرد اشاره تلويزيون به دست با او.....كن نگاه....بابابزرگ..."دقیقا -

 هب اشاره داشت او...درسته؟... كني پنهان منو خواستي مي كنیم؟شما يادآوري بهشون بازي،دوباره شلوغ بايدبا

 اديع مردم مثل بذاريد. شد بدترهم هیچي، كه نشد بهتر...شد؟ چي ببین كرد،ولي مي داشتند باهم"قبال كه رازي

 ....بشه اهمیت بي و لوس كه بگیرند فیلم و عكس ازم پاپاراتزيا اونقدر......باشم
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 تايي چند جونم تا 9 از هنوز عزيز،من هوي مین:گفت و كرد طوالني اي كرد،سرفه نگاه را عمويش پسر دوباره ريتا

 ديگه بهار تا همتون خیال راحتي براي ضمن در.میرم نمي ها سادگي اين به من...نباش نگران...مونده باقي

 .باشم تنها خوام مي مدتي يه....ويال برم خوام مي.كنم مي غیرحضوري دانشگاهمو

 يك ضمن در:داد وادامه كرد بود،نگاه نشده خوب "كامال هنوز كه دستهايش زخم رد به و انداخت پايین را سرش

 "حتما كه دادم قول خودم به بودم زيرزمین اون توي وقتي...بگیرم ياد خواد مي دلم "حتما كه هست چیزي

 ....بدم انجامش

 اش نوه مغز در فكري چه بداند خواست مي دلش هم طرفي از و دارد دلیلي كارش اين براي ريتا دانست مي رئیس

 خواست مي تصمیم، اين از نگران او.كند صادر ريتا براي را مجوز اين رئیس خواست نمي هو مین.چرخد مي

 موفق پس:گفت آرام ريتا به ري وشین هو مین زدة بهت چشمان جلوي رئیس ولي.دهد نشان او به را مخالفتش

 ....میشه تنگ برات دلمون:گفت مكث كمي از بعد و......عزيزم باشه محافظت خدا...باشي

 به آرام فقط نكشید، كرد،جیغ مي خوشحالي به شروع كارهايش در موافقت با كه ديگر زمانهاي برعكس ريتا

 جاي به نگاهي.كرد حس را دستش زخمهاي زبري رئیس.گرفت دستهايش در را او زد،دست لبخند پدربزرگش

 ااور كه بود پسرش چهرة.نبود چهرةريتا اين زمان آن در.انداخت اش نوه زيباي صورت به بعد و سوختگي تاولهاي

 داشته را خودش تجربیات تا بیندازد خطر به را خودش خواست مي دلش كه بود آدمي همان اين.كرد مي نگاه

 .باشد

 .... من باوركردن براي ممنون.....بابابزرگ ممنون -

 بار صد از بیش هو بود،مین داده ترتیب وقته چند آن بد هواي و حال كردن عوض براي ري شین كه مهماني روز تا

 به یرشت هم بار هر و بودند،بردارد گرفته ريتا با كه تصمیمي از دست تا كند متقاعد را او بلكه تا زد حرف رئیس با

 مورد آن در ريتا با كرد سعي او پس برگردد حرفش از راحتي اين به نبودكه آدمي پدربزرگ.خورد مي سنگ

 كه مه بار يك براي:بود گفته هو مین به جانگ لي بگويد،ولي جانگ لي به را قضیه كرد سعي حتي كند صحبت

 ...كني باور را ريتا كن سعي شده

 :بود گفته او به هايش التماس جواب در هم ريتا

 قرارا بايد البته.... كردم؟ مي فكر كي به بودم زيرزمین اون اونجا،توي كه مدتي تمام دوني مي عزيزم پسرعموي -

 اين به لحظه هر من.بودي سرم توي مدام كه بودي كسي تنها تو ولي چرخیدند، مي ذهنم توي ها خیلي كه كنم

 "حتما ديگه يكي اين..... كنه مي باز دَرو داره كه خودشه صداي ديگر اين...میاد االن هو مین كه كردم مي فكر

 چاره راه دنبال كه میدونستم و نخوابیدي مدت اون تمام تو بودم مطمئن "كامال من...كنه مي پیدام او...خودشه

 وتنها كس بي زيرزمین اون توي خودمو وقتي شدم مي ديوونه داشتم... زياد، خیلي....بودم تنگت دل من.هستي

 خیلي.. .اين و كنه پیدا اونو و بیاد يكي كه میكنه فكر اين به فقط آدم مواقع جور اين... عزيزم هوي مین.كردم پیدا

 مك،ك امید به میشینه خیابون سر كه گدايي با من فرق "دقیقا...ببیني محتاج خودتو همیشه كه... خیلي...بده

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر ح.كتايون | عشق با شده موم و مهر رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

212 

 

 نظريةعزيز. نبود بند جا هیچ به دستم......كردم پیدا بدبخت و بیچاره خودمو من...ايم بیچاره دو هر...چیه؟هیچي

... بدم نجاتت خودم،خودمو تا كردم تالش وقتي قبول،ولي درسته... افته بیفته،مي بخواد اگه اتفاق كه اينه همیشه

... ؟كردم مي فكر چي به"دقیقا بايد...كنم شروع كجا از بايد دونستم نمي حتي.... نیستم چي هیچ فهمیدم تازه

 مسئلة اين و شدنم غرق هم بعد پارسال، خودت قول به اتفاق از بعد.بود خدا خواست فقط اين كنم مي فكر

 وجود ريتايي....دارم وجود من!...بديد؟ نجات منو تا باشم دوستام و تو منتظر ديگه بار چند بايد.. آخري،

 تو و تهبیف اگه.بیفته اتفاقي برام ترسند مي همه.كنه نمي باورش كس هیچ كه درمونده و ضعیف اونقدر ولي....داره

 ماهاش همة و شه مي تموم سو ريتا كانگ...نیست؟ هم ريتايي ديگه.....نباشن دوستام... نباشه پدربزرگ... نباشي

 اسیرمون كه زنجیرهايي اين خوام مي نبودين؟من من مواظب چرا!بودين كجا كه كنید مي سرزنش خودتونو مدام

 به رايب خدا كنم مي فكر.باشم مستقل كه اينم عاشق صبرانه بي بدوني و كني باور رو من. بشه باز هممون از كرده،

 مي تو...نشده دير هنوز ولي.... بیام خودم به خواسته مدام و...كرده ازم زيادي امتحانات حال به تا انداختنم فكر

 مي رو عیمس من....نباش نگران. بیفته اتفاق اين تا كني كمكم بايد حاال كنم مي فكر.....بشم بزرگتر من خواستي

 توانم اينجا تا و بودم روكرده خودم سعي من میگم خودم به بیاد پیش موردي بازم اگه حداقل كنم،اينطوري

 رو اونها خوام مي من حاال حرفهاست؟ اين از بیشتر من هاي توانايي گید نمي همیشه مگه خودتون قول بوده،به

 ....باشم خودم بذاري اگه میشم ممنون.كنم پیدا

 يحرف هیچ بدون و برد فرو جیبش در را دستهايش داد،بعد گوش فقط دقت با,ظريف دختر اين حرفهاي به هو مین

 پشت و شد بلند. نیست اوناراحت دست از بود مطمئن و شد او ناراحتي متوجه ريتا برودكه بیرون خواست مي

 .نباش ناراحت كنم مي خواهش...بگي؟ چیزي يه خواي نمي: گفت و دويد سرش

 حاال از تو كنم مي فكر.قبوله هم حرفهات بستي،همة منو دَهَن "كامال ديگه:گفت آرام بعد و كشید آهي هو مین

 ريتا.... .كنم كار خودم روي بیشتر بعد به حاال از بايد من... ندارم گفتن براي حرفي ومنم میشي مستقل داري ديگه

 .....آره:يعني اين فهمید او و داد تكان را سرش

 از بغیر البته,همه از صبح اول او.رسید خارجي مهمانهاي بزرگ پدر ري،براي شین ازمهمانيِ قبل روز يك درست

 انیاش.بود شده گذاشته خانةبزرگ در قرار.نشوند آفتابي اطراف و دور آن بود،خواست كاره همه"تقريبا كه هو مین

 .ببرند بیرون را ريتا توانستند ونمي داشتند را خودشان كارهاي هم جانگ لي و

 به نجرهپ باالي از تُف پرتاب تمرين:بودند ساخته خودشان براي جديدي تفريح كه شد مي وقتي چند جكي با ريتا

 آنها بفهمند هو مین و پدربزرگ اگر داد تذكر آنها به ري شین.كرد مي بُر روده خنده از را آنها كار اين.بیرون

 .بود رفته سر شان حوصله اتاق در آنها....شد،خوب خواهند دردسر دچار"حتما

 حالیكه در باال ازطبقة را آنها ها بچه و شدند خانةبزرگ وارد مدل آخرين هاي ماشین با رئیس میهمانهاي

 اش كله آنها از يكي كه مسن مرد دونفر ديد ريتا. كردند مي نگاه بودند، شده آويزان چوبي ازحفاظهاي

 صتشخی درست نتوانست باال از كه ديگر نفر دو همراه به داشت جوگندمي موهاي ديگري و بود مو بدون"تقريبا
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 مثل البته شدندو وارد خود محافظهاي با بودند هیكل ودرشت بلند قد دارند،ولي سالي و سن چه آنها بدهد

 .كردند همراهي را آنها سالن در تا فقط محافظها همیشه

 ولو دهند، گوش فرمانش به كه شد مي خانواده اعضاء همة شامل اين میداد كاري دستور رئیس وقتي "معموال

 رد را ناهارشان. بودند حوصله بي"واقعا ها بچه و باريد مي برف داشت.كشید طول شب تا آنها جلسات. مادربزرگ

 تدانس مي ريتا و بود شده تاريك هوا. بودند كرده بازي هايشان استیشن پلي با و خوانده خورده،كتاب باال اتاق

 .هستند سالن در و اند كرده شروع را حرفهايشان دوم دور پدربزرگش مهمانهاي

 ترسیدند مي چون بودند آنجا زد،آنها مي حرف ري شین با داشت كه مادربزرگ به و كرد نگاهي جكي به اوخسته

 و كاپشن و چكمه با او دقیقه دو عرض در.بخواند درس تا رود مي اتاقش به گفت او.بدهند آب به گل دسته ها بچه

 .محوطه بیا زود:فرستاد جكي كامپیوتر به پیغام يك.بود شده حاضر گردنش شال و كاله

 وادخ مي امو كوله ريتا:گفت و كرد فرو اش كوله دركیف را كالهش و كاپشن و رفت لباسهايش كمد طرف به جكي

 .داد تكان دستي برايش فقط و بود مادربزرگ با زدن حرف مشغول مادرش. بدم بهش اينو میرم

 دباري مي برف.كردند مي بازي برف هم با و خنديدند مي برف از شده پوشیده گلفِ زمین در دو آن بعد لحظة چند

 ندخواست نشود غیبتشان حد از بیش متوجه كسي اينكه براي ساعت يك از بعد. چشیدند مي را فرار لذت آنها و

 ريز,بود گرفته شان خنده دهد انجام خوب را كار اين توانست نمي ريتا اينكه از و انداختند مي تُف هم برگردند،به

 .دادند مي هُل را همديگر گاهي از هر و خنديدند مي ريز

 هب را جكي و ريتا كه بود غولي مثل اين.شد سبز روبروشان درشتي هیكل ناگهان خانه نزديك تاريك پیچ در

 كف و گرفت را آنها موش مثل دست دو با هیكل درشت غول.كشیدن جیغ به كردند شروع آنها و ترساند شدت

 و ديدند مي را همديگر ترس با ديگرش بغل زير هم جكي و بغلش يك زير ريتا. گذاشت دهانشان روي را دستش

 .بود دهانشان روي هم مرد آن دستهاي

 ...كنید؟ مي چیكار بیرون برف اين كوچولو،تو موش دوتا شما......ها بچه نترسید... ساكت......ش ش ش هیش -

 صورتش. ديد را باال و برگرداند را سرش آرام.است خارجي او كه فهمید ريتا و بود لهجه با ريتا مثل او زدن حرف

 هب.آمد دلنشین ريتا براي صدايش درشتش،لحن هیكل برعكس.بود آرام و جذاب،بانمك چهرةپسري درتاريكي

 :گفت و برداشت آنها دهان روي از را دستش آرام او.گفت چیزي او دستهاي زير سختي

 .....باشه.... نزنید داد...دوستم يه من -

 هو مین مثل هم او شد متوجه فقط ريتا.دهد تشخیص را ديگري صورت خوبي به توانست نمي كسي تاريكي آن در

 كمر زا باالتر كمي تا درست او. كنند مي كار اندام پرورش كه كساني است،مثل هیكل درشت بسیار ولي بلند قد

 .رسید مي مرد آن
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 .پرسید هیجان با ريتا...آرنولدي؟ تو -

 وبخ از مانع هم برف و بود تاريك هوا ولي ببیند بهتر را ريتا صورت تا شد خم.پیچید تاريكي در مرد خندة صداي

 .شد مي ديدنش

 تا .برديم سر رو حوصلتون ما دونم مي...ايستاد صاف دوباره.خوريد مي سرما....اتاقهاتون به برگرديد...كوچولو نه -

 ....میريم ديگه ساعت يك

 فهمید مي رئیس اگر.شد دور او از سرعت به و دويدن به كرد شروع و گرفت را جكي دست حرفي هیچ بدون ريتا

 كنجكاوي براي فقط چرخیدو خانه پیچ از ريتا.نروند پايین بودند داده قول آنها.بود گوششان بزرگشان تكه

 چهب تا شد منتظر, آورد درمي سیگاري پالتواش جیب از داشت مرد آن.بیندازد سرش پشت به نگاهي تا برگشت

 يرو بامزه لبخند يك توانست فقط ريتا ولي.كرد مي جستجو را همديگر چهرة تاريكي در نگاهشان.شوند دور ها

 .ببیند او صورت

 .رفت و زد،برگشت برايش لبخندي هم او

 ولي گويد، مي پدربزرگ به گفت.كرد دعوايشان حسابي ري شین.درآوردند را لباسهايشان ريتا اتاق در ها بچه

 از ريتا, شب 1 ساعت. نگفت مورد درآن چیزي رئیس به وقت هیچ.بترسند آنها خواست مي فقط زد مي بلوف

 هك بود بار اولین اين. ببیند دوباره را هیكل درشت مهمان آن خواست مي دلش.بود آويزان چوبي حفاظ لبة باالي

 وسوسه به شروع دلش در چیزي يك.شود آفتابي نداشت حق هم كس هیچ و داشتند تیپ اين از هايي مهمان آنها

 رارق تاريكي در كه بود ايستاده جايي, باال آن او.آمد بیرون اول مسن مرد دو با رئیس و شد باز سالن در.بود كرده

 :شنید را بزرگش پدر صداي. بگیرد

 .سرديه شب"واقعا -

 !....بارد مي هم برفي چه و بله.... اوه -

 سريع چون ديد سختي رابه آنها.برد مي بیرون را آنها شام براي داشت رئیس.زدن حرف آرام به كردند شروع بعد

 آن با هو خندةمین صداي متوجه ناگهان كه بود شده آويزان ها نرده باالي از.رفتند بیرون شدندو رد پايش زير از

 و دهش برنزه پوستهاي آن با.بودند ايستاده زيرپايش "دقیقا آنها.شد دقیق و كرد صاف را كمرش.شد ديگر نفر دو

 ود مثل,بود افتاده پیشاني روي و بلند"نسبتا مشكیشان موهاي. بودند قد هم هو مین با دو هر,بزرگ هیكلهاي

 اب داشت يكي......جذابند چقدر: گفت خودش با ريتا.داشتند متفاوت هاي چهره ولي.بودند پوشیده لباس قولوها

 ار ريتا و گرفت باال را سرش كار اين با, زد اي قهقهه ديگري آن ناگهان.بود ريتا به پشتش و زد مي حرف هو مین

 ار خودش سريع ريتا.داد ادامه كردن نگاه به پررويي با و شد تبديل مرموز لبخندي به اش خنده.ديد تاريكي در

 .دويد اتاقش به هو مین ترس از هم بعد,رفت فرو تاريكي در و كشید عقب

 .رفت نمي كنار ريتا ديدگان جلوي از مرد آن چهرةجذاب, شب تمام
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 9فصل

 جمع.آورد مي درد به را استخوانها هوا سردي هنوز ولي شد مي تمام داشت زمستان آنكه با.بود سرد و ابري هوا

 دودلي با و نشسته اش نوه اتاق در او.بود كننده ناراحت مادربزرگ"مخصوصا همه براي ريتا وسايل كردن

 .بود رنگش خاكي كولة دركیف وسايل گذاشتن حال در كه كرد مي تماشايش

 ....عزيزم بیام باهات تونستم مي كاش -

 .ممنتظرتون تابستون من.سرده خیلي هوا ولي,باشید كنارم شما خواست مي دلم منم راستش,مادربزرگ میدونم -

 ...باشي؟ دور ما از قراره بهارو كل يعني... چي؟ -

 .....پايیز شايد.....و تابستان و بهار كل.....بگم؟ بار چند!.....مادربزرگ -

 .....ببري؟ رو پشتي كوله يه همین فقط خودت با قراره.....باشه شده عوض نظرت شايد گفتم.....دونم مي......آره -

 ...برم مي خودم با ضروري مواقع براي هم رو گوشیم و تاپ لپ البته....زياده خیلي اينم تازه....آره -

 .....باشم نگران بايد مدام من.....بخوري؟ چي قراره اونجا دونم نمي -

 ....باشم داشته وجدان عذاب بايد مدام من اينطوري...........كنم مي خواهش.......مادربزرگ -

 خهآ...باشه؟ بهتر ببري اگه هم رو گرمت لباسهاي اون كني نمي فكر,فقط...گم نمي چیزي ديگه...باشه...باشه -

 ....سرده همیشه كوهستان...سرده خیلي اونجا

 ........كافیه همینها.... نه -

== 

 اراختی در كمال و تمام بود قرار.زد اوحرف با جديدش معلم درباره بزرگش پدر و رفت كتابخانه به مهماني فرداي او

 .باشد چو ووانگ

 اگه.نیست مهربون "اصال دادن درس تو بگم بهت بايد ولي,باشه مهربونش روي ديدي تو كه چیزي اون شايد -

 ...زودبرگرد...نیستي مجبور"اصال....كني تحمل نتونستي

 ....كنم مي سعیمو -

 ... زياد كن سعي.....باشه خشونت با باهات كم يه ممكنه...كمه هم صبرش درضمن....خوبه -

 ...."لطفا.....بشناسم استادمو خودم بذار.....بابابزرگ -

 .....باشم نداشته تماس باهات زياد دادم قول بهش من....درسته...بله...آه -
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 بگید؟ بايد من به كه مونده مهمي چیز چه ديگه.....خوب -

 ...فقط.....باشم نگفته بهت كه نمونده چیزي....راستش -

 خیره او كوچك و زيبا صورت وبه خورد تكاني اش خورده تراش و بزرگ تحرير میز پشت صندلي روي پدربزرگ

 نمي!...داد؟ مي انجام درستي كار آيا.بود ماهیگیري قالب براي طعمه يك مثل نحیف دختر اين او براي. شد

 همسرش,افتاد مي اتفاقي او براي اگر. نشود كم كسي خانواده اين از ديگر كه بود مهم برايش اين فقط. دانست

 .شد مي جهنم راهي و كرد مي تمام هم او افتاد مي همسرش براي اتفاقي اگر و كرد مي سكته كه بود كسي اولین

 زا كرد،شايد مي فكر كه بود چیزي آن از بدتر خیلي بود آمده بوجود برايش ساله چندين اين كه جهنمي هرچند،

 .آمد مي نظر به بهتر ديگر دنیاي به رفتن او نظر

 خانواده اندازة به برايش چیزي ديد،ديگر مي سالگي هشتاد نزديك را خودش و گذشته سال همه اين كه حاال

 اين.. !.است بس ديگر,بودند شده اش احمقانه هاي خواسته قرباني نفر چندين هم حاال به تا.بود نكرده پیدا اهمیت

 كرده قالب هم در را آنها كه كرد نگاه انگشتانش به دودلي و ترديد با و چكید ذهنش از كه بود اي جمله آخرين

 .شد خیره ريتا به دوباره بعد,بود

 .....چي؟؟ فقط...منتظرم من.....بابابزرگ خوب -

 ....بري نذارم ديگه بموني اينجا دقیقةديگه چند اگه ترسم مي,هیچي -

 !...من خداي... اوه -

 .كنم مي خودمو سعي.بشین امید نا ازم ذارم نمي من:كرد زمزمه گوشش در و.بوسید را پدربزرگش روي ريتا

 .زد تلخي لبخند رئیس

 ...شنیدم ديگه يكي از هم ديگه بار يه رو جمله اين يادمه -

 ....كسي؟ چه.....جدي؟ -

 ....پدرت -

 ....نه؟ مگه.ايم خانواده يك جزو همه ما:خنديدوگفت.نیاورد خود روي به ولي.شد سیخ تنش موهاي

 عتمشاي براي نزديكش دوستان و خانه اهل تمام حال اين با.باشد داشته نیاز خدمه به كه نبود چیزي ريتا وسايل

 .كردند همراهیش ماشین كنار تا او

 شاخه پشت به سنگفرش جادة پیچ در و كرد حركت كه ماشین.داد تكان همه براي دستي و نشست ماشین در

 ....شدم تنها دوباره كنم فكر:گفت پیچید،مادربزرگ بلند شمشادهاي خشك هاي

 .شد خواهند روزمرگي فهمیدند،دچار همه ساعت همان از.كرد ريش را همه دل اش خسته صورت ديدن
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 بود؛سه گفته دروغ گفت،ولي اينرا همه به البته.رفت كارش دفتر به و نشست ماشینش در سرعت به هو مین

 مي وارد او به داشت كه استرسي فشار از مانع و بخورد صورتش به باد تا بود ايستاده رودخانه كنار تمام ساعت

 .بشود شد،

. ستا خوب حالش و ندارد ديگري مشكل اش خوردگي سرما از بغیر كه زد شانیا به پیام يك فقط ريتا بعد هفتة دو

 بهار تا ريتا ولي است، بد اندازه چه تا اش سرماخودگي بفهمد كه بود فرستاده برايش پیام صد از بیش جانگ لي

 خبري هم آن از بعد. داد نمي جواب پیامي هیچ به بگويد، ديگران به را خودش نوي سال تبريك داشت دوست كه

 نزديك مسافرت چند بود كرده سعي هرچند,بود شده خسته. كرد مي دلواپسي داشت ديگر مادربزرگ.نبود او از

 تلفن زنگ بهار اواخر,آفتابي روز يك. كرد مي او ياد گذاشت مي قدم كه هرجا ولي باشد داشته همسرش با

 :رساند كتابخانه به را خودش سرعت به,شناخت مي خوب را شماره اين او و آمد در صدا به پدربزرگ

 ....ووانگ؟ استاد شده چي -

 ....اينجا؟ بیائید بايد كنم فكر.........آه -

 ......افتاده؟ اتفاقي -

 ......ولي... نه -

 ......برگرده؟ خواد مي -

 ....برگرده خواد نمي"اصال كه همینه هم موضوع....نه -

 چیزي ازآن بدتر فريادها آن.خورد گوشش به ريتا نالة صداي......چیه؟ موضوع برگرده خواد نمي اگه پس خوب -

 .كرد مي را فكرش كه بود

 ددر دل جوري همین همیشه میگه.داره شكمش توي شديدي درد.زنم مي حدس البته.باشه آپانديسش كنم فكر -

 .....رفت در كتفش كه هم دفعةقبل.بودم نديده شقي كله اين به بچه.داره فرق بار اين ولي.گیره مي

 .......بود؟ رفته در كتفش كِي.........!ووانگ استاد -

 ترين نزديك به برمش مي من االن ولي.....بگم چیزي شما به باره دراين خواست نمي اون.....خوب بسیار -

 ....برسونید رو خودتون"فورا.بیمارستان

 تسم به اش راننده با و شد خارج منزل از "بگويدسريعا چیزي كسي به اينكه بدون و كرد قطع را تلفن رئیس

 چه كنهمم ديگه من خداي: كرد مي فكر خودش با.باشند آنجارفته درمانگاه نزديكترين بايدبه آنها.افتاد راه يیالق

 او هب را اش زباني زير قرص تا خواست راننده از پیچید، اش سینه قفسه درون باشد؟درد افتاده برايش هايي اتفاق

 ماشین در ساعت سه او.كند احساس دردي اش سینه در مدام بود شده باعث اخیر ماهة پنج فشارهاي اين.بدهد
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 تربهدك. بود شده عمل آپانديس شدن پاره خاطر به پیش ساعت دو ريتا.برسد درمانگاه به تا كرد فكر چیز همه به

 .شده برطرف خطر كه داد اطمینان او

 قبل ماه پنج

 احافظيخد بود شده بزرگ آن با االن تا كه نعمتي و ناز تمام با گذاشت سر پشت را خانةبزرگ سنگفرش پیچِ وقتي

 دردي. شد مي جدا داشت، دوست كه هايي خانواده از كه بود گذشته نیم و سال يك عرض در بار دومین اين.كرد

 تمام و نخورد غصه. كرد عهدي خودش با او. شدند خارج كه خانه بزرگ درب از.گرفت دربر را قلبش ناگهاني

 و خوب چقدر هوا گذشته تابستان كه آمد مي يادش رفت مي كوهستان سمت به شهر از هرچه.بكند را تالشش

 !...سوزان و سرد چقدر االن و بود داشتني دوست

 خواب به خودش با را ها زيبايي همه سرما و خشكیده درختها وهمه شده پوشیده برف از كوهستاني هاي جاده

 نخواهند آب هرگز هم بهار در آنها كرد مي فكر ريتا كه بود شديد آنقدر ويال نزديك روستاي در برف.بود برده

 ديدگانش جلوي. رفت فرو برف در زانو گذاشت،تا زمین روي راكه پاهايش. كرد پیاده ويال صحن در را او راننده.شد

 تانزمس در اينجا.يكدست و صاف ، سفید.ببیند را پايش اثر و بدود آنها در خواست مي دلش كه بود بكري صفحة

 .رسید ذهنش به كه بود چیزي اولین اين!...زيباست هم

 يخ "باتقري درياچه. برداشت قدم درياچه كنار تا سختي به بعد.ايستاد درآنجا دقیقه چند راننده،تنها رفتن از بعد

 به سردي سوز. بود شده نازك يخ رفت،اليه مي رودخانه روبه هرچه و داشتند تري ضخیم يخ ها كناره.بود زده

 دز لبخندي خودش با.بود شده پرت كه همانجايي كرد،از نگاه صخره باالي به كوچك اسكلة روي از.پیچید دورش

 .بلدم شنا حاال: گفت زده درياچةيخ وبه

 با و بود انداخته جا همه به را بلندش و سفید ادامةپیراهن كه آمد عروسي مثل نظرش به برف از پوشیده كوهستانِ

. شنید نمي برف روي پاهايش غژغژ شنیدن جز به صدايي هیچ.برگشت تراس سمت به ريتا.فروخت فخرمي غرور

 هواي از را هايش ريه. نشست مادربزرگ چوبي صندلي روي ساعت يك و تكاند را پايش برف چوبي تراس روي

 ....اينجوريه؟ اينجا زمستاني بوي پس:گفت خودش با.كرد پر آنجا

 ايه كُنده خانه پشت از.گرفت را ديدگانش جلوي بخاري كشیدنش نفس با.نبود شومینه گرماي از خبري ويال در

 و برگشت داخل به سرعت به. انداخت وحشت به را او سگي پارس صداي.برگشت و برداشت شومینه براي چوبي

 نروش آتش بتواند تا كشید طول هم ساعت نیم و كند پیدا را ها كبريت چوب تا گشت ساعت نیم.كرد راقفل در

. وشدبج تا گذاشت گاز روي را آب كتري.بود كرده پر را آنجا "قبال پدربزرگ اينكه مثل.گشت را ها كابینت.كند

 بود دسر قدري به اتاق ولي نكند نفوذ سرما تا بودند كشیده را ضخیم هاي پرده.رساند طبقةباال به را خودش بعد

 .شد مي سوزن سوزن سرما از پشمي جورابهاي داشتن وجود با پايش كف كه

, ماند خانه در فقط بعدي روز دو. شومینه كنار پايین برد و برداشت را پتويش و بالشت....موند نمیشه اينجا -

 .كرد گرم پدرش كتابخانة با را سرش و خواند را درسهايش
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 درخُماري سوم روز صبح.برگشت و ترساند را او دور از سگها پارس صداي ولي برود بیرون يكبار كرد سعي

 ار برف روي ماشین چرخهاي بود،صداي خوابیده شومینه كلفت،كنار زيرپتوي و گرفته را اطرافش كه سرمايي

 يبیشتر لباس و نداده گوش مادربزرگ حرف به اينكه از.بود پوشیده را داشت لباس هرچه سرما خاطر به او. شنید

 دآم مي باال چوبي هاي ازپله داشت كسي.كرد راباز چشمهايش زور به.بود عصباني خودش بود،ازدست نداشته بر

 پتو زير كه موهايي با و شد كنده جا از سختي به.خورد در به آرام ضربة چند بعدهم.شنید مي را پايش صداي واو

 .كرد باز را در بود شده ژولیده هم به

 .شد وارد اوست كردن مسخره قصدش كرد فكر ريتا كه لبخندي با.بود زخمي صورت مرد

 ....بودي؟ خوابیده -

 .....خیزي سحر خیلي شما.........شدم مي بیدار داشتم.......نخیر يعني.....بله -

 .........چنده؟ ساعت دوني مي...خیز؟ سحر -

 .......زود چقدر!هفت به ربع يك:گفت و انداخت نگاهي ساعتش به ريتا

 آن در را زمان او.شود آماده و بشورد را صورتش و كند جمع را رختخوابش ريتا گذاشت و نشست مبل روي مرد

 كه شده بافته موهاي با بعد.كرد تلف وقت ساعت يك به نزديك كارها آن همة براي ريتا.داشت نگه مدت

: تگف و داد نمايش ريتا به را سفیدش دندانهاي رديف لبخندي با مرد.نشست او روبروي بود فروكرده زيركالهش

 ....هستي؟ هم تنبل پس

 ؟.......تنبلم من...........من؟ چي -

 !......زدن؟؟؟ مسواك و صورت شستن و رختخواب كردن جمع براي بردن وقت ساعت يك -

 ........كردم عجله خیلي تازه كردم فكر بُرد؟من وقت ساعت يك....جدي؟ -

 ...ببینم كن خالي رو آوردي؟كیفت خودت با چي........میدم آموزش بهت"كامال رو عجله نباش،معني نگران -

 صورت، و دست ،خودكار،كرم كاغذ,mp4، تاب همراهش،لپ اوگوشي.كرد خالي او جلوي را اش كوله كیف ريتا

 رو بقیه:گفت او به مرد.نگريست مي او كارهاي به تعجب با ريتا.گذاشت كنار رو لب برق و پول،آينه سر،كیف گیره

 .نداري نیاز اينها ات،به كوله تو بريز

 ......چرا؟ -

 ....نداريم چرا هم بعد به االن از -

 ....چرا؟ -

 ....نداريم هم شیطنت:گفت جدي خیلي و ديد را لبخندش و كرد نگاه ريتا به چو ووانگ
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 قربان چشم -

 ياعمو... استاد؟... بزنم؟ صداتون چي بايد راستي:داد ادامه ريخت مي اش كوله در را وسايل بقیة درحالیكه بعد

 ....سروان؟...قربان... رئیس؟ ووانگ؟

 در االن از كه چیزيه تنها اين ولي.كني صدام خواست دلت هرچي توني مي هستي استثناء تو مورد اين در -

 روشن برات االن از بذار... داريم هم با زيادي تمرينات ما...منه نظر زير كارهات همة بعد به حاال از.گذاشتم اختیارت

 ...برگردي و بگیري حاالتصمیم همین بايد توني نمي اگه كه كنم

 :داد ادامه قبلي لحن از متفاوت"تقريبا صداي با و داد تكیه عقب به

 صورت،مسواك رختخواب،شستن كردن جمع براي دقیقه سه فقط.میشیم بیدار خواب از صبح 5 ساعت رأس ما -

 من كه كارهايي بین... خوني مي دم مي بهت كه بیكاري وقت تو درسهاتو...داري وقت ات شخصي كارهاي و زدن

 كاري هر من...گي نمي چرا...خاص خیلي موارد در مگر.... نمیكني سؤال.....برنامةديگه يه سراغ نمیري دارم باهات

 به كه مدتي يه تا.بريم بیا و كن قفل درهارو كن، خاموش رو شومینه....همین"فعال.....بدي انجام گفتم،بايد بهت

 ...نداري؟ سؤالي.كني مي زندگي من با كني تحمل توني مي چقدر داره بستگي خودت

 !...نكنم؟ سؤال كه گفتید......قربان؟ -

 .....نمیكني هم بحث من با....ديگه چیز يه.... خوب خیله -

 .باشم خوبتون شاگرد خوام مي من.قربان چشم -

 ميتصور در او. شود روبرو زيادي سختي با كه كرد نمي را فكرش "اصال گذاشت برنامه اين رادر پايش وقتي ريتا

 اوضاع ولي... رزمي هنرهاي كمي هم شايد و شنود مي نصیحت دهد،كمي مي انجام چوان چي تاي ورزش كه كرد

 سُر و بااليي سر مسیر. كردند حركت استاد منزل تا ماشین با آنها. كرد مي فكر كه بود چیزي آن از سختتر

 خانةسیماني حیاط در را ماشین استاد. بشود جلوگیري خوردن لیز از تا بودند ريخته ماسه و شن جاده روي.بود

 .كنیم روي پیاده كم يه بايد اينجا از.بريم بیفت راه:گفت ريتا به بعد,كرد پارك

 .........مونیم؟ نمي اينجا مگه...چي؟ -

 .........بچه.....بیفت نیك؟راه پیك اومديم مگه.........مونیم نمي اينجا نه........ممنوع كردن سؤال -

 و رفت مي فرو زانو تا برف در.بود ديده برايش بدي خوابهاي پس.افتاد راه او سر پشت ناباوري كمال در ريتا

 بین دركوهستان ساعت 0 حدود آنها.اند شده حس بي انگشتانش كرد مي فكر.بود زده يخ سرما از پاهايش

 .افتاد زمین روي خسته ريتا تا.رفتند راه برگ بي درختان

 .كنم مي ضعف دارم.......نخوردم صبحانه من......گشنمه من ووانگ عمو -
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 گاهن سرش پشت به اينكه بدون او....بخوري صبحانتو و شي بلند زود صبح خواستي مي.نیست من مشكل اين -

 .نیست غذا از خبري ظهر تا چون.....بخور و كن پیدا چیزي يه:گفت حال همان در و داد ادامه راهش به كند

 .برفه اش همه كه چي؟اينجا مثل.....بخورم؟ كنم پیدا چیزي يه.....چي؟ -

 مرد.دانست نمي را موقعیتش"اصال.كرد نگاه اطرافش به و تكاند را پشتش برف,شد بلند جايش از كنان نق نق او

 .شد روانه دنبالش غرولند با هم او.شد دور و داد ادامه راهش به

 نظر هب بهشت به رسیدن مثل ريتا براي اين.رسیدند كوچك كلبةچوبي يك به تا كردند روي پیاده ديگر ساعت 0

 شخود براي را اي گوشه خواست ريتا از استاد.بود خانةبزرگ در خوابش اتاق از نیمي از كمتر كلبه فضاي كل.آمد

 يزخم صورت.گذاشت را وسايلش سنگي شومینةسرد كنج تا گشت هم او.بگذارد آنجا را وسايلش و كند انتخاب

 تحلیل به و زد آنجا در چرخي هم او...بدم آب به اطراف همین گوشي سرو میرم:رفت،گفت مي بیرون حالیكه در

 .پرداخت

 مدك يك,طاقچه كوتاه،يك و كوچك میز يك فقط آنجا,باشد كار در سختي تمرينات بايد پس آورده اينجا مرا اگر

 دو,شده تا وتشك بالشت و لحاف تا چند آن روي و داشت وجود شده بندي بسته هاي رشته درآن كه

 تادور.باشد شومینه براي هیزم دنبال تا رفت و كرد راباز در ريتا.بود هم گرفته دود ظرف تا چند و كتري,فانوس

 .تبر يك و بود هیزم شكستن مخصوص كه كنده يك فقط.نكرد پیدا چیزي كلبه دور

 بود ینسنگ آنقدر, كرد بلند آنرا زور به او.ارزد مي امتحانش به ولي.نیست من كار كه تبر با كار:كرد فكر خودش با

 هیزمهاي فقط آخر دست.باشد چوب دنبال اطراف در كرد سعي.شد تبر با كار خیال بي.گرفت درد دستش مچ كه

 .ريخت شومینه خاموش و سرد فضاي داخل و كرد پیدا نازكي و كوچك

 رد كرد سعي و برداشت آنرا او....بود؟ كجا آب ولي. كرد مي آب بايد هم را كتري....كمه خیلي اينها:گفت خودش با

 نگيس پشت از كوچك خرگوش يك,كند پر تمیز و سفید برفهاي با را كتري كرد سعي. باشد آب دنبال حوالي آن

 .كرد فرار

 .بود شده كالفه شكمش قور قارو صداي از.زد لبخندي ريتا

 ناگهان كه میزد حرف خودش با داشت....كنم پیدا تونم مي چي اينجا من!...لعنتي......بخور و كن پیدا چیزي يه -

 اين.يدد را بیرون زحمت به آنجا پنجرة از.بست را در و برگشت كلبه سمت به وحشت با.شنید تیري شلیك صداي

 كوچك چوبهاي همان با تا رفت خسته.كرد نگاه را بیرون خوب شد نمي بودندو شده كدر زمان مرور به ها شیشه

 .برگشت, دست در بزرگي"نسبتا خاكستري خرگوش يك با استادش...بعد دقیقه 22.كند درست آتشي

 استفاده اونها از "حتما نیستیم مجبور ما....ديدم اينجا هم ديگه يكي االن......بیچاره حیوون!!!.......كشتینش؟ -

 !....كنیم
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 .....باشیم داشته خوراك روزي چند براي و بكنیم پوستشو بايد -

 ......میشه گرفته حالم خوردنش فكر از.زنم نمي لب بهش كه من -

 .كردي آب هم كتريو.... ديگه؟ و كني پا و دست آتیش يه كردي سعي.........خوبه........ديد خواهیم-

 .....كردم پر برف با كتريو نكردم پیدا آب -

 .است چشمه يه كلبه از باالتر مقدار يك....باشم داشته سروكار گیجي بچة با كنم نمي فكر...عالیه -

 .....دستشويي؟ بريم كجا بايد ما -

 .صحرايي -

... باشه... آهان: گفت و كرد عوض را صدايش لحن.كند بحث استادش با نبايد كه آمد بعديادش......چي؟ -

 .......... بیرون میرم من...... فهمیدم

 كوه ركنا بزرگ سنگ تكه دو بین توانست ولي.بود سخت خیلي كردن دستشويي براي مناسب جاي يك گشتن

 .رسید زمین به و زد كنار را آنجا برفهاي دست با.كند پیدا خوب جاي يك

 را شدستهاي دهانش بخار با مدام.كندن به كرد شروع را زمین كوچك سنگ تكه يك با بعد,بود زده يخ انگشتانش

 هم بعد.داد انجام را كارش ايده اين از خوشحال.رسید خواست مي كه میزاني به دادتا مي ادامه و كرد مي گرم

 مي احساس.خورد آب كمي و شست را دستهايش. جوشید مي بیرون سنگها الي از آب. كند پیدا را چشمه تا رفت

 هخست.دويد چشمهايش به سرعت به اشك.برگشت سرعت به.است برداشتن ترك حال در دستهايش پوست كرد

 داشت مغزش به دوگانگي احساس نگذشته روز چند هنوز.بود شده تنگ خانواده براي دلش حاال و بود گرسنه و

 مامت بايد و بود گذاشته قراري خودش با او.كند ناپديد را اشك اثر تا زد هم به سرعت به را پلكهايش.میآورد هجوم

 .كرد مي را اش سعي

 درست آتش و شد مي بلند خواب از صبح 5 ساعت رأس بايست مي ريتا كه شد شروع وقتي از سخت تمرينات

 كي اگر.بود شده راحت بابت آن از خیالش ريتا و شكند مي هیزم خودش مدتي تا بود گفته او به استاد, كرد مي

 شجاي سرعت به تا گرفت ياد ماند صبحانه بي كه روز سه.نبود خبري صبحانه از شد مي بیدار خواب از دير مقدار

 مباره چند ولي بود زرنگتر استادش از مورد اين در او.بدود او با تا رفت مي بیرون و میشد حاضر بعد,كند جمع را

 و خورد مي هم به دندانهايش سرما از شبها. كند گذاري نشانه مسیرها روي گرفت ياد مرور به بعدتر. كرد گم را او

 تترراح بتواند و نشنود آنرا صداي تا گذاشت مي دندانهايش بین اي پارچه خستگي فرط از و بخوابد گذاشت نمي

 .بخوابد

 اداست, گذشت مي هرچه ولي.كجاست موقعیتش گرفت ياد"كامال تا گشتند را اطراف آن آنقدر آنها اول هاي هفته

 مي حرف كمتر آنها. كند پیدا خوبي حس او به نسبت شد مي باعث همین,تر رام ريتا البته و شد مي سختگیرتر
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 رايب استادش.بخورد سختي سرماي او شد باعث كردن تمرين و ايستادن سرما در.كردند مي تمرين بیشتر و زدند

 .افتاده عقب اش برنامه از و خورده سرما چرا كه بود ناراحت ريتا و كرد مي درست چاي او

 گشنگي مدتها از بعد.نداشت دوست ماهي چون.زد نمي آن به لب خودش ولي,گرفت ياد را رودخانه از ماهیگیري

 زا بعد.خورد ريختن اشك با آنرا مدت تمام البته و بچشد را مزةخرگوش كرد سعي, خوردن رشته فقط و كشیدن

 .بخوابد خوب نتواست شب چند تا آن

 كردن حمام.آمد دستش چاه و راه و گرفت خو اوضاع به بدنش اينكه تا بخواند درس خوب نتوانست هم مدتي او

 زمان آن و كند استفاده اش خانه حمام از تواند مي يكبار اي هفته داد اجازه چو ووانگ ولي بود شده معضلي هم

 .بود دلچسب و شیرين بستني به كودكي رسیدن مثل ريتا براي

 يادش زياد خستگي از ولي ديد مي شايد.نديد هم را پدرش و مادر خواب ديگر او و گذشت مي مديدي شبهاي

 .ماند نمي

 خواب از شدنش بیدار از بعد ريتا روز يك.شد نمي ديده اثري برفها شدن آب از هنوز ولي بود زمستان اواخر

 و خورد تنهايي را اش صبحانه و كرد درست چاي.شد مي بیدار زودتر ديگر او حاال.نیست خبري استاد از فهمید

 بود اين امروز قرار. شود مي قويتر دارد بدنش گفت مي استاد.بود شده سختتر تمريناتش.رفت بیرون ورزش براي

 .كرد مي پیدا خوردن قابل ريشةگیاه كمي بايست مي او كه

 ياد او.داد مي آزار را چشم آن انعكاس و تابید مي برفها به خورشید و روشن هوا,رفت كارش دنبال به تنها پس

 ممكن و دهد مي نشان را خوراكي هاي ريشه محل او به شده سوراخ خرگوشها توسط "قبال كه بود،جاهايي گرفته

 الي همانجا جايزه عنوان به و كرد مي پیدا شیرين ريشة يك وقتها گاهي.باشد داشته وجود چیزي هنوزهم است

 مي زمزمه را اي ترانه خودش با داشت او,شده دور خیلي كلبه از دانست مي.خورد مي و كرد مي تمیزش برفها

 .كرد

 82 فصل

 برايش كه آن از پركرد،غافل شیرين ريشةگیاه چند از را روزجیبهايش طول در خوردن براي چیزي گشتنِ حال در

 كه بود چیزي تنها سگ.شد راست گردنش پشت موهاي,شنید را سگ پارس صداي وقتي. شده كشیده اي نقشه

 زا شدن دور از تلخ اي خاطره.گشت مي بر اش كودكي به ترس اين دلیل.كند برقرار ارتباط آن با توانست نمي

 كرده دنبالش هم ولگرد سگهاي و دويدن به بود كرده شروع ترس از او.ولگرد سگهاي ديدن و جنگل در مادرش

 .بودند

 یشانيپ روي سردي عرق.بیفتد بیرون دهانش از كه است االن كرد فكر كه تند آنقدر,تپیدن به كرد شروع قلبش

 اشتد يعني اين.شد مي بلندتر پارس صداي ولي دويد.گشت مي بر خانه به"فورا بايد نبود مكث جاي.نشست اش

 جوابش به بعد ثانیه چند, كند امتحان را ديگري راه توانست مي االن تا.بود احمق چقدر.دويد مي سگها سمت به
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 لويج ترسناك و سیاه, تر وحشي و بلندتر قد ولي بولداگ شبیه اي قیافه با شكاري نژاد از بزرگ سگ دو.رسید

 .شدند سبز رويش

 زمین وارد يعني. دارند صاحب آنها كه فهمید هايشان قالده به نگاه يك با ريتا.بود شده سرازير دهانشان آب

 كردند شروع سگها, نبود درنگ جاي.آمد مي آنجا به كه نبود اولش بار اين چون نداشت امكان.... بود؟ شده كسي

 مي و خورد مي لیز برفها روي.كرد دويدن به شروع و چرخید،برگشت پايش پاشنة روي ريتا و كردن پارس به

 .شنود مي را آنها نفسهاي صداي كرد مي احساس.دويد

 ........ها لعنتي -

 سمت به تا پريد سنگها روي از.رفت رودخانه سمت به او.شود پیدايش استاد بلكه زدن جیغ به كرد شروع

 .شد خسته كه دويد آنقدر.رفت مي فرو مغزش در روند يك بلندو آنها صداي.برود كوهستان

 كند مي كار چه دارد او بودند فهمیده سگها.بود ضررش به كار اين و چرخید مسیرمي يك در خودش دور داشت

 كه رسدب جايي به ديگر و شود خسته تا كنند دنبال آنقدر را شكارشان تا بود اين كارشان. بودند شكاري سگ آنها

 مشخص مسیر يك در را ريتا دارند قصد كه هستند آنها بود مشخص.نبیند خود در شدن تسلیم جز اي چاره راه

 بلند. ماجرا اين از كه بود نكرده گريه ها سختي آن همة با مدت اين در بود آمده چشمهايش به اشك. كنند هدايت

 :زد داد

 ..........خواين مي چي من جون از...ها عوضي..... گمشین -

 نزديك و ايستاده روبرويش دو آن.نداشت فراري راه هیچ و بود كوه سنگهاي از ديواري پشتش كه رسید جايي به

 از دكر مي بودسعي برداشته زمین از كه چوبي تكه با كشید مي فرياد بلند و كرد مي گريه ريتا.شدند مي تر

 ضعفي زور از آخر دست. غريدند مي و دادند نشان او به را ترسناكشان و وحشي دندانهاي آنها.كند دفاع خودش

 سرش باالي آنها. كرد جمع اش سینه درون را پايش و دست و افتاد زمین به بود، داده دست او به آنها ديدن از كه

 .كردند پارس به شروع

 هم همان كه آمد مي در گلويشان ته از غرشي صداي فقط.كرد ساكتشان مانند جیغ ممتدو سوتي صداي ناگهان

 ردك نمي جرأت هنوز ريتا. واداشت نشیني عقب به را سگها و بود كوتاه دوم سوت صداي.بود انگیز رعب ريتا براي

 .ريخت مي اشك و كرده مخفي را سرش دستهايش با و بود افتاده زمین روي همانطور. شود بلند جايش از تا

 زورت, نداري اي قوي بدن تو:گفت سردي به كه شنید را استاد افتاد،صداي سرش روي اي سايه بعد دقیقه چند

 .....كن استفاده عقلت از جاش به,نیستي قوي اگه.باش اي ديگه روش دنبال پس,هستي ضعیف و نیست زياد

 او,كرد مي فكر استادش حرفهاي به داشت ولي بود زده خجالت,شد بلند زمین روي از و كرد بلند را سرش ريتا

 دام هب شكار يك مثل كردكه مي قبول بايد,نكند فرار خرگوش يك مثل تا داشت وجود راه چندين گفت مي راست
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 توانست مي حداقل كه انديشید مي حلهايي راه به و انداخته پايین را سرش زده خجالت برگشتن هنگام.افتاده

 .كند امتحانشان

 اي كردي، مي بررسي رو روشهات فرار جاي به بايد..........بودي احساسي"كامال!......نكردي فكر"اصال:گفت استادش

 تكه سه زمین به ضربه يك با كه بود شكننده آنقدر دستیت چوب...كردي؟ فكر مبارزه به"اصال...آن حین در

 بهت ممكنه آن هر كه باشي وضعیتي تو بايد همیشه.كن جمع رو حواست.نیست كار در سوتي....دفعةبعد.شد

 ....خرد كم عقلِ كم....بشه حمله

 فقط او.فكري هیچ.بود نكرده فكر"اصال ريتا.گفت مي راست او.كرد مي دادوگوش مي تكان را سرش فقط ريتا

 .بود دويده

== 

 مي او به استادش كه جمالتي بايد حاال.گرفت مي ياد بیشتر سخت،او تمرينات انجام خالل ودر زمان گذشت با

 :كرد مي تكرار مدام را آموخت

 مي من به را امكان اين من عقل و شوم مطلع است وقوع درحال كه آنچه از تا دهد مي من به را امكان اين من روح

 .دارم نگه مخفي را ام حمله كه دهد

 ار اطرافش آهنگ و مسیر انگشتانش نوك از استفاده با.كند پیدا را انرژي كردن،مسیر احساس با گرفت ياد او

 درون او.كند قوي را احساساتش و كند استفاده هوشش از كرد سعي پس ندارد قوي بدن دانست مي او.بیابد

 مي بیشتر روز هر و كرد مي پر طبیعت از را درونش.گرفت مي شدن رها حس حال آن در و رفت مي فرو خودش

 كند؛ مي فرق دارد چقدر فهمید

 .است پیشروي هم نشیني عقب و است پیشروي ، پیشروي

 تربیش داشت اطرافش دنیاي از او درك.برسد واقعیت مفهوم به تا نشست مي مباحثه به استادش با معاني روي او

 در جز به كرد، مي كنترلش بايد و دارد پیشروي نوعي وجودش در او كه داشت اذعان امر اين به استاد. شد مي

 .كرد مي را خودش سعي داشت "واقعا او ديگر موارد داشت،در نابخردانه العملي عكس ريتا كه سگها اتفاق مورد

 و ديدناپ كم كم قبل،برفها شدت به نه البته بود سرد هنوز هوا.شد شروع كوهستاني مداومِ و شديد بارانهاي با بهار

 هب كرد شروع او بهار شروع با.بود شاكي شدند مي خشك ديرتر لباسهايش اينكه از ريتا.شد مي نمايان زمین

 يكي خالل در. خواست مي دلش پیش مدتها از بودكه چیزي اين.بود خوشحال بابت اين از و شخصي دفاع آموزش

 .رفت در كتفش كه بود هم تمرينها همین از

 در است ممكن چون باشد مراقب خوب بود خواسته او از استاد و يادگرفته را فني تازه او كه بود قرار اين از ماجرا

 زانو تپش به ضربه يك با استاد كه بود تمرين مشغول ريتا.گیرد بكار بايدآنرا هم او و كند حمله او به فرصتي هر
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 و زد ديگري بدل استاد بار اين ولي گرفت را او يقة دستش با و داد را حمله جواب كرد،ريتا خالي را پايش زير

 به چپ طرف از و گرفت را دستش استاد كه دهد انجام ديگري حملة خواست مي كرد،او مهار اي ضربه با را دستش

 .رفت در اش شانه بودكه زياد آنقدر آن قدرت. كرد پرت زمین

 والدينش به خواست مي چو ووانگ.ريخت اشك فقط صدا بي ولي درآمد اش گريه آنقدركه.گرفت را وجودش درد

 .نكند را كار اين خواست او از ريتا ولي دهد اطالع

 .....خوبم من!.....باشه؟.....بكني و كار اين نبايد....بره مي اينجا از منو.....بگي رئیس به اگه -

 همراهي ارتوپدي اتاق تا ترشان عجیب لباسهاي و عجیب هاي قیافه با را دو آن پرستاران.رفتند درمانگاه به آنها

 خواست مي "جدا ديد را او اينكه از بعد چو ووانگ.برد وقت دوساعتي آن بستن و ريتا كتف انداختن جا.كردند

 دستش كه اي هفته سه.شد منصرف داد، قسم پدرش به را او عاجزانه ريتا وقتي ولي بدهد رئیس به را خبر اين

 استادش وياليي خانة به آنها مدت درآن.بدهد انجام سبك تمرينات و بخواند درس تا شد نفعش به بود بسته

 .بودند برگشته

 چیست؟ براي صورتش زخم جاي كه پرسید استادش از او روز يك

 احتیاطي بي يك براي -

 ....احتیاطي؟ بي جور چه -

 ....كرد شلیك من به هم نگهبان يه....كردم گیر خاردار سیمهاي به فرار موقع -

 ....كنید؟ فرار خواستید مي شمالي كرة از!!!....خاردار؟ هاي سیم -

 .بدهد ماساژ را كتفش گیاهي پمادي با كرد سعي بعد....فهمي مي موقعش به.....نه -

 الوي در ريتا خواست مي استاد اينكه با حاال.بود شده زيبا و سبز جا همه.داد مي نشان را خودش "كامال ديگر بهار

 لهك او.بود نفعش به بسیار تنهايي واين باشد تنها خواست مي او.برود كلبه به خواست مي دلش خودش او بماند

 كار را هايشان تله جنگل در سمور و خرگوش هاي شكارچي حاال.كرد مي را فكرش چو ووانگ كه بود آن از تر شق

 در اشتد دوست بیشتر و بودند شده زيبا درختها.شود آنها گرفتار مبادا تا كرد مي سعي بايد ريتا.بودند گذاشته

 .شناخت مي را بودند خوردن قابل كه گیاهاني داشت او گیاهان شدن باسبز.بچرخد جنگل

 او به كه شد نمي اش ناراحتي باعث تنها نه اين بودو هايش آموزش هاي ضربه از كبودي جاي از پر بدنش تمام

 زير درة از خروشان كه آب صداي به و نشست مي ها صخره باالي مدتها او. داد مي شدن بزرگتر از غروري حس

 قابل پولي هیچ با خودش قول آورد،به مي دست به وضع آن در كه آرامشي.داد مي فرا گذشت،گوش مي پايش

 .نبود خريداري

 .كند شنا خواست او از و برد مادربزرگ ويالي كنار درياچة به را او استاد روز يك

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر ح.كتايون | عشق با شده موم و مهر رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

227 

 

 ......اينجا؟......االن؟......كني؟ مي شوخي......چي؟ -

 ..........دارم؟ شوخي باهات من -

 .ندارم مناسب لباس من ضمن سرده،در خیلي هنوز آب ولي........نداري كه البته -

 وقتي كني؟ بُرُنزه خودتو و بكشي دراز آب كنار تا اينجا آوردمت من مگه!...بود دار خنده خیلي....مسخره........هه -

 رياچهد عرض تمام......كن حاالشنا.... بیاري شناتو لباس برگردي نداري وقت بیفته خاصي اتفاق يا بشه حمله بهت

 ....رو

 .نشدم ماهر اندازه اون به هنوز من!.......ووانگ عمو ولي -

 ......بشي قراره بعد به حاال از پس -

 اسكله روي كرد،پس نمي پیدا را كار آن جرأت ديگر سرمايش از كرد مي تست را آب اول اگر دانست مي ريتا

 پايش و دست كرد مي مكث اگر.شد كرخت بدنش تمام آن سرماي از لحظه يك.پريد آب داخل سرعت به و دويد

 را درياچه عرض دوبار. كردن شنا به كرد شروع سرعت به پس بدهد تكان را آنها توانست نمي ديگر و زد مي يخ

 باال را خودش و برگشت اسكله سمت به.كرد مي اذيت را او داشت كتفش.بود شده گرمتر حاال. برگشت و رفت

 هب روز هر"تقريبا هم تمرين اين. داد مي شكسته چیني صداي و شد مي كوبیده هم به سرما از دندانهايش. كشید

 .شد اضافه تمرينها بقیه

 و شد كلبه وارد استاد. بود شامشان براي برنج كردن درست مشغول رفت،او مي غروب روبه داشت هوا كه روز يك

 مي كه رنگ يك و دست كف اندازه به صاف سنگ تكه چندتا هر برايش رودخانه كنار از خواست او از

 رهچیزمسخ چنین ياد حاال او چرا كه شد عصباني دستش از.رفت رودخانه تا غُرغُركنان ريتا.تواندپیداكند،بیاورد

 غروب خورشید. گشت مي سنگ دنبال زمین روي سختي به میش و گرگ هواي آن در و بود شده افتاده،خم اي

 .شد مي سختتر كارش و بود كرده

 .......سیاه نخود دنبال فرستاده منو..........چیكار خواد مي اينارو نیست معلوم........ لعنتي -

 .لرزيد خودش،پشتش حرف اين با كه گشت مي و كرد مي غرولند داشت او

 باال آنرا زيپ و گذاشت سوئیشرتش جیب ودرون كرد قسمت دو را دستش سنگهاي و ايستاد شد بلند

 .سپرد گوش آرام و كشید سرش روي را كالهش.كشید

 .....بده نشونم!.... چیه؟ ات نقشه ديگه حاال....زودباش...باشه!!!....دست؟ اندازةكف به رنگ يك و صاف سنگهاي -

. نبود نفعش به "اصال اين و شود مي تاريك آنجا در سريع خیلي هوا كه است اين كوهستاني مناطق مشكل

 اينطوري بیايد در مهتاب تا داشت مي نگه را وقت بايد.كرد مي كاري بايد.ديد مي را جايي سختي به چشمهايش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر ح.كتايون | عشق با شده موم و مهر رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

228 

 

 سرعت به كه اي پرنده....خش، خش صداي. بدهد گوش فقط كرد سعي و بست را چشمهايش. میشد بهتر اوضاع

 ......تیر شلیك صداي وناگهان رفت سرش باالي از و زد بال

 ....زودباش.....باشه!!!.....كني؟ شكار منو خواي مي پس -

 از ولي. شد شروع سگها پارس صداي.میكرد كشي وقت بايد.جنگل سمت به دويدن به كرد شروع سرعت به او

 .....ندارم شوخي"اصال من: يعني اين و.....دوم تیر شلیك.دور خیلي فاصلة

 .ندارم حوصلةبازي و حال"اصال منم"اتفاقا!.... ووانگ عمو:گفت خودش با و زد لبخندي

 بايد.انداخت مي اطراف به كم چند هر نوري و بود نیمه ماه شب آن كه بود آورده شانس دويد جنگل سمت به او

 مي خودش.بود كرده عرق.بودند شده تر نزديك.شد بلندتر سگها وقفة بي پارس صداي.كرد مي جمع را حواسش

 .بود آمده سراغش به امتحان دادن پس هنگام حاال، كه است چیزي همان ترس.كند حس را تنش بوي توانست

 عرق دستش كف كرد، حس كمرش پشت را سرما.كند تكرار خودش با را اش دهنده آرامش هاي جمله كرد سعي

 مآرا خیلي و دقت با..... باشد چیزي چه دنبال بايد دانست شد،مي جنگل وارد كافي اندازة به كه خوب...بود كرده

 .بگردد را زمین روي كرد سعي

 يمخصو تلةآهني..... بیچاره حیوان پاي استخوان شكستن براي آماده و شده باز هم از هاي دندانه با بود آنجا يكي

 تيوق آنها.شدند نزديك او به سگها. شد منتظر و آنسوتر رفت و پوشاند برگها با آنرا خرگوش،روي و روباه شكار

 تدانس مي او. زد مي برق شب تاريكي در چشمهايشان. كردند پارس به شروع و شدند ايستاده،متوقف ريتا ديدند

 هايسگ كه ديگري چیز.كند مي تحريك بیشتر را او سگ چشمهاي به مستقیم كردن نگاه كه بود گرفته ياد و

 داشت كه سگي به باز "كامال چشمهاي با است،ريتا شكارشان دنبال دويدن دارند آن به شديد عالقة شكاري

 يم نشان او به را تیزش و سفید دندانهاي و غريد مي و بود ايستاده تر عقب ديگري آن نگريست كرد، مي پارس

 .بود شده تحريك حسابي ديگر حاال جلوتر سگِ. داد

 اب و دويد دنبالش سگ.كرد دويدن به شروع و برگشت و چرخید پاشنه روي.كرد مي اجرا را دومش بازي بايد ريتا

 ايستاد.شكسته استخوانش كه بود معلوم.شنید را دردناكش زوزة صداي سر پشت از.كرد گیر تله در پايش كار اين

 با بعد.شیدك بو را او پاي و ايستاد كمي كرده گیر تله در رفیقش ديد آنكه از بعد ديگر سگ.ببیند را او تا برگشت و

 .شكار دنبال دويدن به كرد شروع دوباره تیر شلیك صداي

 ....گمشو برو....لعنتي -

 ينا ولي شود منتظر صبح تا و برود درخت باالي توانست كرد،مي مي بررسي را موقعیتش دويد مي حالیكه در او

 لجنگ سمت به.رسید ذهنش به بهتري فكر پس.خورد مي تیر"حتما و بود سرش پشت نبود،شكارچي آساني راه

 سعي بايد. داشت وجود سست و خطرناك هاي پرتگاه كه داد،همانجا تغییر را مسیرش مادربزرگ ويالي نزديك

 .بود لیز و آلود گل اخیر بارانهاي خاطر به زمین.كرد مي را اش
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 ريتا نفع به اين.افتاد زمین و خورد لیز بارهم چند.داد مي لو را او جاي صاحبش به پارس صداي با سیاه سگ

 انبوه برگهاي از پرپشت گیاه بته يك روي از.رسید خواست مي كه جايي به گريز،او و تعقیب دقیقه چند از بعد.بود

 .دنبالش به هم بیچاره سگ و پريد

 در را خود كشان زوزه سگ و گرفت اش خنده وضع آن از ديدند،ريتا آسمان و زمین بین را خودشان هردو وقتي

 محض به ريتا.شد مي درياچه راهي داشت شكارش دنبال به صخره روي از و بود خورده گول سگ.ديد سقوط حال

 .داشت عادت آن به ديگر.كرد حس را سرمايش آب در سقوط

 سرد آب در بیچاره سگ.بكشد باال به را خودش كرد سعي فشار يك با شد،بعد پر گوشهايش حبابها صداي از

 و برگشت وقتي ولي.برود اسكله سمت به كردن شنا با كرد سعي ريتا. كشید مي زوزه و داده دست از را قدرتش

 هم را او تا برگشت و سوخت برايش دلش داشته، نگه را خودش سختي به و ندارد كردن شنا توان كه ديد را سگ

 ود،رويب شده خسته. كشید باال سختي به را خودش بعد و فرستاد باال آنرا اول رسید كه اسكله به.ببرد خودش با

 تخواس مي اينكه شود،مثل نزديك ريتا به كرد سعي بیچاره سگ.شد خیره آسمان به و كشید دراز اسكلةچوبي

 ادةايست سیاهِ ساية و كرد بلند را سرش او. رفت و كرد،برگشت پارسي شنید، را سوت صداي تا ولي كند تشكر

 .داد تكان برايش و كرد بلند را دستش. داد تشخیص ها صخره باالي را استادش

 يم گرم چاي داشت استاد.بود چسبیده سرش به موهايش و چكید مي آب لباسهايش از هنوز برگشت كه خانه به

 ....كردي؟ پیدا منو سنگهاي! ؟....برگشتي دير:اوگفت به خونسردي با. نوشید

 و تدس كف اندازة به صاف سنگ چهار و برد سوئیشرتش جیب به را زد،دستش او به شیطنت سر از لبخندي ريتا

 .گذاشت او جلوي میز روي رنگ يك

 ....خواستید؟ مي چي براي رو سنگها-

 .......فهمي نمي"واقعا تو اينكه ببینم،مثل.....نپرس سؤال گفتم بار هزار-

 خیال"واقعا........ من جون قیمت به....اند قیمتي خیلي سنگهاش:گفت و خزيد شومینه كنار آرام و خنديد ريتا

 ....بزني؟ تیر با منو داشتي

 باال ار چايش لیوان نشود متوجه ريتا آنكه براي و بود گرفته اش خنده......نداريم گفتم،شیطنت بهت هم بار هزار -

 :گفت و داد كش آتش سمت به را دستهايش ريتا.كشید سر و برد

 ....كردي؟ كار چي بیچاره سگ يكي اون با.......بود خوبي امتحان -

 ديگه هم يكي اون....شكسته پاش.دادم دست از قیمتیمو سگهاي از يكي"فعال تو خاطر به......خنگ...... احمق -

 ....بخوره دردم به نكنم فكر
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 استاد.... كنه مي دِين احساس من به اون حاال و دادم نجاتش من......بزنم حدس خودم بذار.......آهان.......چرا؟ -

 نه؟ مگه.... بكني خودت دوست رو دشمنت تا هست هم اي ديگه روشهاي يه...كن فكر

 ......نه -

 :داد ادامه و كرد نگاه را برگرداند،او آتش از را صورتش.......چرا؟ -

 داديد؟ ياد من به خودتون كه نیست درسي همون اين".رامیشناسي شناسد،توهمه نمي تورا هیچكس"

 اب تا بشي جور و جفت خودت دروني نیروي با بهتره تو كه اينه منظور درضمن....نمیده، جواب همیشه مهربوني -

 .بزنه گولت ممكنه......دومي ولي نمیزنه گول رو تو اولي.بريزي دوستي طرح دشمنت

 .....فهمیدم.....باشه-

== 

 است العاده فوق اينجا در زندگي و خوب حالش كرد اعالم و فرستاد را بهار پیام همةدوستانش براي ريتا وقتي

 راست"واقعا است، تنگ دل برايش چقدر،چقدر كه گفت و فرستاد اي جداگانه پیام هم عزيزش هوي مین وبراي

 .آمد مي سختتر برايش اينجا از كندن دل حاال كه بود شده هم وضع اين عاشق اي اندازه به او ولي.گفت مي

 آفتاب و بود كنج در كه قسمتهايي برفهاي هنوز.ديد زيبا را رفت،آنجا هو مین و خودش مخفي مكان به چندبار

 او. تگرف مي آرامش و نشست بودند،مي نشسته كنارش هو مین با كه سنگي تخته روي.بود نشده آب گرفت نمي

 كنند، مي كار چه دارند االن دوستانش دانست نمي. بالید مي خودش به كرد مي داشت را خودش سعي اينكه در

 خواست مي كه آرامشي به توانست نمي و شد مي مشغول فكرش اينطوري.بداند كه نداشت اين به هم اي عالقه

 .كند پیدا دست

. بیاموزد را ديگر مورد خواست مي چیز،دلش يك آموزش از بعد صبرانه بي او و شد مي تر سخت تمرينهايش

 شناخت براي چو ووانگ با او زود خیلي صبح.بود شده آسوده خیالش بابت آن از و داده را امتحاناتش بهار اواخر

 .كردند سختي روي پیاده رفت،آنها بیرون خوراكي از سمي قارچهاي

 كمي كرد سعي.داشت فرق خیلي.نبود ماه هر درد دل گرفت،اين شديدي درد دل ريتا بعد ساعت يك نزديك

 با و كند تحمل نتوانست ديگر دقیقه 22 گذشت از بعد ولي.شد مي تكرار دقیقه 3 هر كه شديد كند،دردي تحمل

 .پیچید خودش به و نشست زمین روي كرده عرق صورتي

 ورهمینط همیشه شود بهتر تا برگردد بايد و نیست گفت،چیزي دروغ به او و كرد سؤال او از درد نوع درباره استاد

. دبرگردان وياليي خانه به سرعت به پشتش روي را او استاد و برود راه نتوانست ديگر اوحتي بعد كمي.شود مي

 با.بیندازد گوش پشت بخواهد او كه نبود چیزي اين ولي.بدهد خبر پدربزرگش به ندارد حق گفت استاد به ريتا

 .....قربان: گرفت تماس كانگ رئیس با"فورا.باشد آپانديس از بايد درد اين كه بود فهمیده درد،استاد توصیف
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 .....استادووانگ شده چي -

 88فصل

 صورتش و افتاده گود چشمهايش.شكافت را قلبش دست در وسِرُم تخت روي بیمارستان لباس در ريتا ديدن

 چالة اب را ريتا دردناك لبخند وقتي.خوابیده او جاي ديگري بیمار كرد فكر اول كانگ آقاي كه بود شده الغر آنقدر

 گروگان زيرزمین در كه روزي سه آن از بدنش و نحیف دستهايش.است نوةخودش شد ديد،مطمئن اش گونه عمیق

 يم فردا:بگويد "فورا شد باعث كه آورد هجوم درونش به غمي.رسید مي نظر به بدتر بود،صدبرابر شده گرفته

 .........خونه گردونمت مي بر......برمت

.... گفتم ديديد: گفت و كرد نگاه استادش به خشك صدايي و عصباني باچشمهايي و شد محو ريتا صورت از خنده

 .گردم برنمي من....كن درستش بیا حاال.بگي بهشون چیزي خواست نمي دلم كه بودم حرف همین منتظر

 چیكار باهاش!... ووانگ استاد,خدا خاطر به....كردم مي فكر كه چیزيه اون از بدتر روزت و حال......دخترم ولي -

 ....است بچه يه فقط اين...كرديد؟

 امر اين به خودش هم ووانگ استاد تازه....بچه نگید من به میكنم خواهش.میشم ساله 02 دارم من بابابزرگ -

 ...كردي تلفن كه شماست تقصیر.....عمو بگو بهش. نیستم بچه و شدم بزرگ ديگه من كه واقفه

 هب من.... قابلیه بچة اون راستش:گفت رئیس به گذاشت مي نمايش به را دندانهاش رديف كه لبخندي با استاد

 ما......بگم بهتون رو يكي اين تا ،خواستم بودم نگفته شما به كتفش رفتگي در خاطر به كه وجداني عذاب خاطر

 .داريم كار باهم خیلي هنوز

 ....شده؟ الغر اينقدر چرا.میكنه دق ببینتش اينجوري اگر كنید،مادربزرگش نگاش....ولي!...استاد -

 هم دريايي غذاهاي و صدف.....خوره نمي خرگوش گوشت...خوره نمي ماهي.....مزخرفه غذائیش رژيم اينكه براي -

 ....خوره نمي

... مداري كار خیلي هنوز ما...كه شنیديد:گفت پدربزرگش به كشید آهي,بخیةعملش جاي درد زدواز لبخندي ريتا

 .برگرديد راحت خیال با پس

 از شا عزيزدردانه نوة بوسیدن از بعد او. برگرداند ويال به بیمارستان از بعد را او و ماند آنجا روز دو براي پدربزرگش

 آنها هب نیازي "واقعا گفت او به ريتا.كرد پر را آشپزخانه هاي كابینت رفتن از قبل.باشد خود مراقب تا خواست او

 .برسد خودش به حسابي مادربزرگ ديدن از قبل تا "حتما خواست او از رئیس ولي. ندارد

 .نیدش را پدربزرگش ماشین رفتن صداي ريتا زدند،بعد گپ هم با مدتي محوطةويال در و گذاشتند تنها را او مرد دو

 هك افتاده اتفاقي دانست مي او.بود كرده نگران شدت به را مادربزرگ هم و هو مین هم رئیس متوالي روز دو غیبت

 .نیست پیدايش ها كارخانه از كدام هیچ در نه و خانه در نه رئیس روز دو
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 چي يعني!... سو ريتا پیش رفته شك بدون.نكرد دريافت بخش رضايت پاسخي و كرد تلفن جا همه به هو مین

 ....شده؟

 و رساند كتابخانه به را خودش سرعت به.رفت مي راه داشت درسالن هو برگشت،مین شب نیمه رئیس وقتي

 .شد احوالش جوياي

 ....عموتو؟ دختر يا پرسي مي منو حال-

 ......خوبه؟ حالش......نیفتاده؟ كه درسته؟اتفاقي.....ويال بوديد رفته"مطمئنا.بودم شما دوي هر نگران البته-

.... ولي...  نشه متوجه بزرگت مادر.....خوبه هم ريتا حال البته و....خوبه حالم....ممنون:گفت شوخي به رئیس

 .شد عمل و بود شده پاره آپانديسش

 ...بود؟ چطور اوضاعش......بزنم؟ بهش سري يه برم من الزمه كنید مي بهتره؟فكر االن....بزرگ خداي.... آه-

 ازمب هم بعدي ترم براي و بفرست براش رو اسبش ديگه روز چند....خوبه حالش...نباش نگران كه گفتم!...پسرم-

 ....كن حضوري غیر رو نامش ثبت

 .برگرده ديگه ترم براي بايد كردم مي فكر من ولي......"حتما..... باشه -

..... هبمون بیشتر خواد مي....گرده برنمي.....نه: گفت آرام و مالید را چشمهايش و كشید دستي صورتش به خسته او

 ...شق كله و دنده يك....پدرشه مثل درست...شق دخترةكله...برگرده خواد نمي اصال بیارمش،ولي بودم رفته من

 دانست مي رئیس. كرد مي سؤال مدام همین براي كند كسب هم اي ديگه اطالعات كرد مي سعي داشت هو مین

 متفاوت هم با زدنهايشان حرف لحن و نگاهها طرز.برعكس هم همینطور و دارد ريتا به هو،احساساتي مین كه

 !....داشتن دوست مثل اي رابطه. كنند حفظ را روابطشان داشتند سعي هم دعواهايشان در حتي.بود

 رابخ را كار اين و بود شده چیده ديگري جور ها برنامه.بیفتد اتفاق اين نبود قرار.نبود خوب برايشان"اصال اين

 تسؤاال اين.هستم ناراحت و خسته اندازةكافي به ن م....."لطفا...كافیه.....!پسرم:گفت هو مین به رئیس. كرد مي

 .كن تمومش رو

 .نگرانشم خیلي كه اينه خاطر به اين....ببخشید........قربان باشه -

 .كنیم صحبت هم با مورد اين در بايد ما البته......بله... اوه......نگران -

 ......قربان؟ -

 ...داري؟ دوستش -

 پرسیديد؟ رو سؤال اين دفعه يه چرا!!!...........پدربزرگ؟ -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر ح.كتايون | عشق با شده موم و مهر رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

233 

 

 ودب فهمیده و برده پي چیزهايي به او.خواست مي كنده پوست و رُك جواب,نبود رفتن طفره دنبال به كانگ آقاي

 را خودش هو مین.چیست منظورش نمیدانست فقط,نداشت شك باره اين در.دارند دوست را همديگر آنها كه

 گاهن پدربزرگش سؤال عالمت از پر چشمهاي به دودلي با.بدهد پاسخ سؤال اين به كه ديد حرفها اين از تر درمانده

 :داد توضیح آرام و كرد

 .......بگم دروغ خوام نمي من.....راستش -

 ...خوام مي درست جواب يه..........خوام نمي دروغ منم -

 ...بله -

 ....چي؟ بله -

 توضیح داشت هو مین.....خواستم ريتاسو از فقط من........منديم عالقه هم به.... هردومون.....ما يعني....من.....بله -

 .برد باال حرفش كردن تمام عالمت به را دستش و آمد حرفش وسط رئیس كه داد مي

 با من.كن تمومش رو ها بازي عشق اين و داشتن قضیةدوست اين كل....كن تمومش,نیست الزم توضیح...كافیه -

 اندازه چه تا دونم نمي.....كن تمومش زودتر دوني مي كه جوري هر خودت فقط. زنم نمي حرف باره اين در ريتاسو

 تو از اينو من.بده فیصله رو قضیه زودتر پس. باشه خودش هاي برنامه تو قراره ديگه زمستان تا اونم,رفتید پیش

 .... خوام مي

 يم سعي احترام روي از شايد والبته آمده بند زبانش,بگويد چه دانست نمي بودكه شده زده شوك آنقدر هو مین

 .رفت درهم اخمهايش.... چیه؟ زده؟منظورش را حرف اين رئیس چرا.شد دردناك گلويش.نزند حرفي كرد

... جوريه چه اون كه دونید مي.ببینه شديدي آسیب سو ريتا میشه باعث كار اين....ولي...خوام مي معذرت...قربان-

 ...میشه چي هدون نمي كسي, میفته اتفاقها خیلي بگذره ساله چند اين وتا بشه بزرگتر بايد كه گفتم"قبال بهش من

 ارتباط هم با ديگه خوام نمي و.....بدم دست از خانوادمو اعضاء از كسي دوباره خوام نمي و.......دونم مي من -

 بحثي ديگه شما و من... هم مورد اين در.است عاشقانه روابط منظورم.....داشتن دوست نوع از يعني.باشید داشته

 هك دكتره خانم اون, راستي....  اوه....كنه پیدا برات خوب دختر يه تا میگم مادربزرگت به...ضمن در.داشت نخواهیم

 ....خوبه همون.....بوديد هم با دانشگاه دوران از

 .....معرفتیه بي"واقعا اين.....بديد فرصت كم يه.....كنم مي خواهش!...پدربزرگ -

 ........خوش شب:گفت تلخي به بعد.....ام،خیلي خسته من......نداريم بحثي هم با ديگه -

 اب داشت ديروز تا.چرخید مي سرش دور خانه تمام.بود شده منگ سرش كه كرد ترك حالي در را كتابخانه هو مین

 دختر به بايد او حاال.شد مي خراب سرش روي داشت دنیا تمام امروز و كرد مي پردازي خیال دربارةريتا خودش

 ريتا از سال چندين كافي اندازه به او.شود داستان بد آدمِ خواهد نمي پدربزرگ چون.....چرا؟...بگويدتمام عمويش
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. فهمید نمي"واقعا.داد مي دستشان كار داشت بودن بابابزرگ زيباي حس گرفته قرار كنارش كه االن و بوده دور

 ازهت,بودند نكرده شروع را چیزي كه آنها درحقیقت,كنند تمام را روابطشان بگويد روش اين با كرد مي سعي چرا

 .يافتند مي را راهشان داشتند

 نت به مو فكرش كنم؟حتي مي ازدواج ناسونا دكتر با دارم..... بگم سو ريتا كانگ به بايد من.......بزرگ خداي واي

 ...نمیزاره زنده رو كنه ازدواج من با بخواد كه را ديگري زن هر و ناسونا ريتا.....كنه مي سیخ

 ات او كه بود اين اش حداقل.بود شده ريخته هم به اعصابش.كرد مي فكر حرفها اين به و بود افتاده تختش روي

 .باشد چاره راه دنبال تا آمد مي حساب به هو مین براي امتیازي اين.گشت برخواهد بعدي زمستان

 میخواند؛ خودش براي نامه اعتراف يك داشت هو مین

 يب هم كسي به و نكرده زخمي را كسي,نشده شاكي دستش از كسي.بود كني گوش حرف و ساكت پسر همیشه او

 احسن نحو به هم را هايش برنامه فوق وتمام بود اش درسي كالسهاي ممتاز شاگرد همیشه.بود نكرده احترامي

. نداشت نظیر هم حسابداري امور در و آمد مي حساب به يك شماره وشركت ها كارخانه امور در.داد مي انجام

 وشگ حرف درخانه.شناختند مي خوب رئیس عنوان رابه او وهمه بود استوار كاركنانش به احترام پايه بر مديريتش

 ....بود پدربزرگش و مادربزرگ عالقة مورد كن،مطیع

 .....حاال اما

 جربزه بي او.نداشت عقیده ابراز جرأت....بود شده مطیع هم داشتن دوست امر در كرد مي كتاب و حساب هرچه او

 خالفتشم كلمة تنها.رسید مي نتیجه به كمتر انديشید مي هرچه.كند بیان را اش قلبي نظر بخواهد كه بود آن از تر

 تمام و گفت مي چشم بايد رئیس حرفهاي به كل در و... همین... بیند مي آسیب بفهمد اگر ريتاسو بودكه اين

 .....من به لعنت......بود

 وارد دانشگاه به تازه,است هیجان عاشق كه بدن دارد؟يك چه ريتاسو.كرد فكر بعد.رفت مي كلنجار خودش با

 عاشقِ و تند زبان يك,سخت سر كلة يك,نیست مطمئن هنوز هم كاركردنش مورد در,ندارد سابقةكاري هیچ, شده

 مي داشت هو مین و نداشت كه چیزهايي به اش جربزه تمام.....جربزه زياد خیلي مقدار به البته و.......استقالل

 .چربید

 باال كريس قدرت با,نترس,اند گونه اين كه هستند ها كانگ فقط اين كه افسوس.باشد او مثل توانست مي كاش اي

 هك اي نتیجه به توانند مي باهم ها كانگ.گذاشت مي او خود عهدة به را موضوع اين بايد.شق كله رئیس قول به و

 به قطف اين. شود راضي او تا كند كاري تواند مي باز ريتا كند مخالفت هم پدربزرگش اگر حتي, برسند خواهند مي

 افكار اين با.برسد آرامش به تواند مي هم هو مین و شود مي درست چیز همه ديگر ماه چند تا.است عهدةخودش

 . شد آرام ذهنش و قلب كمي
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 خواهد مي كرد مي اصرار كه بود مادربزرگ,نداشت وقرار آرام و بود بدتر همه از حالش كه كسي بعد روز دو صبح

 ببیند را او بايد و شده تنگ اش نوه براي دلش,برود ويال به

 با تا بگیرد تماس ريتا با شد مجبور رئیس همین براي رفت نمي فرو گوشش در هو مین و همسرش حرفهاي

 .دارد باز ديدنش به رفتن از را او و كند صحبت مادربزرگش

 .بزند حرف او با خوب صدايي با بتواند تا خورد عسل و شیر لیوان شش ريتا

 چطوره؟ حالت.....سالم,مادربزرگ........هي -

 ...باشي؟ اونجا ديگه زمستون تا خواي مي شنیدم..........نیستم خوب"اصال..........نیستم خوب -

 همه اينجا... نگراني شمابیخود,كنم فكرمي.........وخوبم راحت اينجاخیلي من......دوني مي......راستش.......آره -

 .گیرم مي ياد چیزها خیلي دارم من و عالیه چیز

 .كني مي چیكار داري ببینم بار يه بیام بذار حداقل. نگرانتم حسابي من...عزيزم ولي -

 و بهتره خیلي شما از اوضاعم من.نباش من نگران"خوب؟اصال.....ببینیم همديگرو زود خیلي میدم قول.......باشه -

 خیالت پس.بدم ادامه كارهام به خوب تونم نمي و شم مي نگران بدتر,شنوم مي اينطوري صداتونو وقتي,ضمن در

 .دارم دوستتون.... برسون سالم همه باشه؟به.....نباش نگران.باشه راحت

 ...دارم دوستت منم -

 و دهش تنگ هو مین براي دلش چقدر كرد؛اينكه مي فكر چیز يك به داشت فقط كرد قطع را تماسش وقتي ريتاسو

 .لحظه يك براي حتي.دارد را ديدنش آرزوي

== 

 تر رحمف ديگري كار هر از برايش اندازي تیر.گرفت ياد كمان و تیر با اندازي تیر و كاري سوار ريتا تابستان تمام

 هب دوباره آرام آرام و شد مي بهتر داشت اش بدني وضعیت.كند پر آن با را وقتش تمام خواست مي كه آنقدر. بود

 مي تعريف استاد براي اش دروني ازحس هرروز او.بود سربازي مثل برايش دوران اين.گشت مي بر اش قبلي وزن

 .است نداشته بودن بهتر احساس زندگي در اندازه آن به وقت هیچ كه كرد

 برسد موعدش كه زمان هر دانست مي.كند سؤال او با اش والدين دربارةروابط تا نداد اجازه خودش ديگربه هرگز او

 .داد خواهد توضیح برايش باره درآن ووانگ استاد

 تحت ريتا ات نیست نیازي ديگر كه بود فهمیده استاد. برگشتند ويال به و شدند خارج كلبه از آنها,زمستان شروع با

 شرايط با راحتي به را خودش كه شناخت مي منعطف دختري را او حقیقت در.ببیند آموزش اندازه از بیش فشار
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 دختر يك به و بیاورد در وار دهاتي و سوخته قیافةآفتاب اين از را او تا بود الزم البته و دهد مي وفق اطرافش

 .بیايد و برود بخواهد كه وقت هر است آزاد او بعد به حاال از كه گفت و داد پس او به را وسايلش.برگرداند شهري

 ...برگردم؟ بايد يعني -

 تماس يك با من....... برگردي توني مي.....داري آرامش ويانیازبه بدوني چیزي الزمه كردي احساس هروقت.....بله -

 .هستم اينجا تو

 ........چیز همه براي ممنون -

 اين. ديد مي قبل از تر بزرگ نظر هر از را او.بود شده بزرگ او.انداخت نگاهي ساله بیست دختر اين به چو ووانگ

 طوراين نبايد او. بوديم تجربه بي و خام خیلي"قبال ما.بدهد انجام كارها خیلي توانست خواهد كه است كسي همان

 .كند تمام را تماممان نیمه كارهاي بتواند بايد او و شود تكرار نبايد ما اشتباهات.باشد

 ؟........استاد -

 ؟........بله -

 .بوديد فكر توي خیلي -

 .كردم مي نگاه تغییراتت به -

... كنین مي فكر.....شدم اش متوجه,میديدم خودمو آينه توي داشتم ديروز هم خودم وقتي راستش.......جدي؟ -

 ......بفهمن هم ها بچه

 بهت چي نره يادت...بشن متوجه داشتي درون از كه تغییراتي از بیشتر رو تو ظاهري تغییرات اونها كنم مي فكر -

 نجاما توني مي كارهايي چه و شدي بلد چیزهايي چه كه بفهمه نبايد كسي اينو و هستي سو ريتا همون تو,گفتم

 ....همین....هستي قبلي دختر همون تو.بدي

 80فصل

 جدي نگاهي مانیتور به دوباره او.شود دور در جلوي از تا خواست او از نگهبان,زد را خانةبزرگ در زنگ وقتي

 ....كرديد؟ فراموش منو زودي اين به هانگ آقاي:گفت و انداخت

 پیشكار به و كرد باز او براي سرعت به را در دستپاچه و ترس از نگهبان........كانگ خانم......من خداي........اوه-

 "فورا داده؛ مي انجام خانم ورود براي كارهايي چه بايد رفت يادش كه شد هُل آنقدر بیچاره پیشكار.داد خبر مین

 ...برگشته شان نوه كه بدهند خبر كانگ خانم و آقا به تا فرستاد را خدمتكارانش

 داخل ورودي درب از قدم سه هنوز ديد وقتي نكرد تعجب ريتا و زد مي را اول حرف همیشه بزرگ درخانه سرعت

 كه اولي روز مثل درست:گفت دلش در و گرفت اش خنده.كنند همراهیش تا دويدند او سمت به محافظ چهار نشده
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 خودشونو وظايف همه.تكراريه چیز وهمه كنه نمي تغییر قوانین.نمیشه عوض اينجا چیزِ هیچ.شدم اينجا وارد

 ....رئیس دستور. كنند مي پیروي دستور يك از فقط و كنن مي دنبال

 ..........ها بچه سالم...هي -

 سرد هواي آن در خواستند مي.بود همانطور هم منزل به هايشان بیسیم در دادن گزارش و ريتا به محافظها تعظیم

 هگوش برف كمي. كند روي پیاده خواهد مي و شده تنگ فضا اين براي دلش گفت او ولي ببرند ماشین با را ريتا

 اي قهوه ها سبزه و خشك درختها.بود آفتابي و خوب هوا,زمستان وجود با,شد مي ديده فرشي سنگ راه وكنار

 يهر كوهستان هواي از زيادي تفاوت با اينجا بوي.داشت دوست را خانه بوي او.كشید عمیق نفسي.بودند شده رنگ

 .كرد پر را ذهنش و گرفت آغوش در را هايش

 و خانه ورودي در روبروي حوض به رسیدن و بود برپا،نمايان اش ارتشي چادر و سرخپوستي خانة هنوز چمنها روي

 خانه در ديگر"قطعا او كه گفت مي او به خدمتكارها ايستادن رديف و آن وسط سفید و بزرگ مجسمة ديدن

 :بود مین پیشكار كشیدن آغوش در كرد كه كاري اولین.است

 ........خیلي......بود شده تنگ خیلي براتون دلم -

 یليخ. بود كرده تغییر سو ريتا آنها نظر از.بود چهرةريتا تغییر برانگیزد را ديگران تعجب شد باعث كه چیزي

 .........!زياد

 الحا, بود ديده را هو مین و شده سالن اين وارد كه روزي اولین پیچید،ياد تنش بدور گرمايي,شد سالن وارد وقتي

, اش شیك صندلي, او بزرگ كار میز.تغییري هیچ بدون,بود شكل همان سالن.زد مي پر او ديدن براي دلش هم

 ...و طاليي نويس روان

 نوشته. زد مي دست آنها به او و بود هو مین ازآنِ كه چیزهايي همه به.كشید آنها به دستي و نشست صندلي روي

 تنگ اينجا براي دلش چقدر,... طاليي مجسمةشیر,گیر غلط الك,بازكن كاردِنامه,يادداشت هاي كاغذ روي هايش

 همة.كند صحبت تلفن با و بنشیند كه آمد مي او به فقط اينجا حالیكه میز،در اين پشت هو مین ديدن.بود شده

 هو مین مخصوص اين. كرد مرور ذهنش در را هو مین ادكلن بوي و بست را چشمهايش.كرد مي تجسم را آنها

 ,....دوخت خوش شلوارهاي و كت در بلندش قد تجسم. جذاب و مردانه,بود

 ادكلن بوي كرد مي استشمام داشت حاال كه بويي و آرام،كوتاه,سنگین,خورد گوشش به كه قدمهايي صداي

 پشت از.ديد خندان و شاد را دو آن و كرد باز را چشمهايش. شدند مي سالن وارد مادربزرگش با كه بود پدربزرگ

 .كشید آغوششان در و شد بلند میز

 اينجا به رو تو اومدي؟كي چي با...صبحه ده ساعت...رسیدي؟ االن كه افتادي راه كي تو!...من خداي -

 .نشست كنارشان مبل روي و زد لبخندي.كردند مي پیچ سؤال اورا داشتند وار مسلسل آنها...رسوند؟
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 يه.... و رسیدم شهر به تا كردم عوض اتوبوس تا دو.اومدم جاده سر تا ها روستائي از يكي تراكتور با زود صبح -

 .نبود خبري هم ازخبرنگارها و نشناخت منو هم كسي.اينجا برسم تا كردم روي پیاده هم مقدار

 تر عاقالنه رفتارش و كرده فرق اش چهره.بود شده بزرگ او.كرد مي نگاه را اش نوه متعجب پدربزرگ....چطور؟ -

 به و داشت نگه آغوشش در را او مادربزرگ.نبود پیش دختردوسال همان, دختر اين ديگر نظراو از.آمد مي نظر به

 ديگر او.سوخته آفتاب صورتش و شده زبر دستهاي. بود شده تغییرات همان متوجه هم او,شد خیره صورتش

 .رسید مي نظر به تر فهمیده.نبود لوسي دختر

 ديدن به سر يه بودم اونجا من كه تابستاني تمام اومد دلت چطور"واقعا تو.منه نوةعزيز اين,.......من خداي اوه -

 .......نیايي؟ من

 ........... زياد خیلي...... دارم دوستون.....كنارتم كه االن,عزيزم مادربزرگ -

 لذت و نشست صورتش پوست روي اتاق گرماي.كرد مي يادآوري او به دوباره را آرامش حس اتاقش به رفتن

 مادرش عكسهاي به.بود خودش جاي سر,نخورده دست,بود رفته كه همانطور چیز همه.فرستاد درونش به مطلوبي

 مچش به كه چیزهايیست آن همة اينها.كرد حس پشتش را تشك نرمي و افتاد تخت روي.داد سالم و كشید دستي

 لحاف حتي.بود نشده عوض چیز هیچ هم آنجا.رفت هو مین اتاق به و پريد جا از.رود مي دست از زدني برهم

 .آن درون وسايل تمام و لباس تعويض كمد.راحتي مبل روي اش آبي كوچك

 قهدقی چند تا كه شد خوشحال آنقدر شانیا.زد مي حرف شانیا با سو ريتا........كجايي؟ تو......اينجام من........سالم -

 .بودند آمده خانةبزرگ به ناهار،دوستانش براي بعد ساعت چند.كشید مي جیغ فقط

 هااين... تر عاقل ولي باش قبل كني،مثل رفتار قبل مثل كن سعي پس بودي"قبال كه هستي دختري همان تو

 العمل عكس. باشد قبل مثل و بخنداند را دوستانش كرد مي سعي.چرخید مي ذهنش در كه بود استادش حرفهاي

 :بود اين ديدنش از بعد آنها

 ....شدي تر خوشگل........ بزرگ خداي واي -

 .....چیه دونم نمي.....ديگه چیز يه..... و خوشگل آره -

 ......میاي نظر به بزرگتر آره......بزرگتر -

 .......شدي هم آرومتر... زيبايي بر عالوه........ كنم مي احساس و -

 .فكرنكنم!!!.... آرامش؟.....ولي......بزرگتر شايد.......ريتام همون من ها بچه كنین بس -

 .شد خانه وارد بريده نفسهاي با هو مین كه شد تمام وقتي زدنها كله سرو

 .......دنبالت؟ بیام تا ندادي خبر چرا پس.....كي؟!!!....اومدي؟ تو -
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 :گفت اهسته و نگريست را او لبخند ريتابا

 .......بود؟ شده تنگ برات دلم چقدر دوني مي........اومدم..........آره -

 ...شدي؟ عوض اينقدر چطور و بودي دور ازمون يكسال!كردي فرق چقدر.........ببینمت بذار.....كن صبر -

 گود همان چشمهايش زير,بودند شده سفید هايش شقیقه روي چندتارموي,اوراببیند خواست مي دلش هم ريتا

 ...جذابیت همان به صورتش و رنگ اي قهوه افتادگي

 ........هستي جوري همون تو ولي -

 او به پدربزرگش كه بود قولي انجام نوبت حال و خواند را درسهايش بهار تا,رفت پیش سريع خیلي ريتا كارهاي

 .بود داده

 .......بده نشون بهت جارو همه و ببره رو تو تا باش هماهنگ هو مین با, خوب بسیار -

 .بابابزرگ ممنون -

 !...شده دستگیرت چي ببینم بده من به گزارش يه... ديدي كه رو جا همه -

 ...."حتما......باشه -

 .كنم صحبت تنها عموت پسر با خوام مي ديگه برو.....خوب خیله -

 بود دهكر احساس برگشتنش از بعد از.بپردازند شان مردانه صحبتهاي به دركتابخانه آنها تا رفت اتاقش به ريتا

 مي نشان گرم كارهايش به را سرش,كند نمي بحث او با, شده متفاوت آنجاست رئیس هنگامیكه هو مین رفتار

 .رفت نمي "اصال هم شايد و رود مي آنها با كمتر دوستانه جمعهاي در.شود نمي شريك آنها حرفهاي در و دهد

 ینج با يكبار حتي,نداشت خوشي روز و حال زياد هو مین نبوده كه يكسالي در,بود گفته او به دانشگاه در شانیا

. ودب كشیده مشاجره به كارشان و گرفت باال بوده،بحثشان چي نفهمید هم سر آخر كه مباحثي سر يانگ تائه و هو

 يادز خیلي ولي.نیامد بیرون دهانش از اي كلمه او بكشد بیرون هو جین زبان زير از تا بود كرده شانیا هرچه بعدها

 را هو مین:كرد اضافه شانیا.كند نزديك هو مین به را خودش كرده مي سعي و آمده مي آنها جمع در ناسونا دكتر

 اشتهد سعي كه بوده ديده ناسونا با كشیدن سیگار حال در بودند رفته كه باري از خارج قرمز هاي چشم با بار چند

 .كند آرام را او

 ود آن روابط فهمیده كه طور آن ولي باشد جاسوس و بیار خبر كه نیست اين وجه هیچ به قصدش كه گفت شانیا

 هچ با او كه نفهمیده و زده مي حرف اش تلفن با داشته هو جین وقتي يكبار فقط.است گیري شكل حال در دوباره

 چیه عاوضا بفهمه و ببره بويي خودش اگر,بزنه حرف ريتاسو با يكي بايد:شنیده دهانش از را جمله اين, است كسي

 ....شه مي بدتر خیلي
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 درون شب تمام ولي.بیاورد در بازي كارآگاه كرده سعي زيادي گفت و داد سؤظن اَنگ حرفها همةاين به هم ريتا

 .مشكوكي چیز هیچ بدون و مهربان خیلي ولي بود ديده را ناسونا دكتر آمدنش از بعد از.بود پا به آشوبي دلش

 را او قطف هو مین. نیست چیزي هیچ آنها بین و بوده زادةتخیالتش شانیا حرفهاي كه بقبوالند خودش به كرد سعي

 .را ديگري كس هیچ نه و دارد دوست

 :گفت رئیس پايان در و زدند را هايشان حرف هم با دربارةكارها مرد دو كتابخانه در

 تا كن يكار نشه متوجه خودش كه جوري يه,كنه چیكار خواد مي ببین بعد,بشه آشنا تشكیالت با تا ببر رو ريتا -

 ديگه بشه باعث و بگه بهش چیزي كسي ندارم دوست و زوده براش االن. بشه خیال بي سركار به رفتن قید از

 .بكنه كاري شركت توي نخواد

 ........باشه -

 .....ضمن در -

 هك دانست مي او, شد مي سیخ هو مین اندام بر مو گفت مي هايش جمله پايان در را جمله اين رئیس وقتي همیشه

 .گردد مي بر او به مباحث آخر به چیزي كردن اضافه اين

 ...... پدرت مثل خوايم نمي ما....جوابته منتظر مادربزرگت......گرفتي؟ تصمیمي چه باالخره دربارةازدواجت -

 .زنم مي حرف رابطه اين در مادربزرگ با من........بديد اجازه.......قربان خوب خیله -

 كوچك صورت و قشنگ هاي مژه و چشمها همان با.ديد منتظر راآنجا ريتا و برگشت كه اتاقش به هو مین

 !....بانمك و ريز....كودكانه

 .....نه؟ يا چته بگي من به خواي مي باالخره...... عمو پسر خوب -

 .داد مي پس جواب دخترك اين به بايد حاال

 .......رديفه؟ دانشگاه اوضاع:داد ادامه. بردارد چیزي اش قفسه از تا رفت چطوري؟او تو.....خوبه چي همه....هیچي -

 !!!........میري؟ طفره داري -

 روعش. برگشت میزش كند،پشت نگاه ريتا به آنكه بي و برداشت اش قفسه باالي طبقة از اي پوشه.......چي؟ از -

. شد دقیق صورتش به.شناخت مي را پسرعمويش عصبي حالتهاي اين خوب ريتا.هدف بي زدنهاي ورق به كرد

 ، دادن نشان سرگرم با كرد سعي پس. است تمام بیندازد،كارش ريتا صورت به نگاه يك اگر دانست مي هو مین

 .بدهد جلوه مشغول را خودش

 .كنم معرفي بهت رو اداري تشكیالت بريم هم با باش آماده شنبه سه ضمن در........شلوغه سرم خیلي من -

 .......نه؟ فردا چرا........شنبه؟ سه چرا -
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 .....دارم كار فردا من چون -

 هو مین. شد خم میزش روي و گذاشت هو مین كاغذهاي روي را دستش ريتا.....داري؟ كار همیشه "جديدا چرا -

 ینهس از االن كرد مي احساس كه آنقدر افتاد تپش به قلبش ديد، او مقابل در را صورتش كرد بلند را سرش وقتي

 .براق و بود،نافذ ديدگانش جلوي ريتا چشمهاي.افتد مي بیرون اش

 ......نكني؟ كارو اين "لطفا میشه -

 تنها تو با خواد مي دلم وقته چند االن دوني مي.......تونم نمي نه......بزنم؟ زُل چشمات تو كه اين.......كاري؟ چه -

 .....مرگته؟ چه بگو......میاري بهونه يه دفعه هر تو باشم؟ولي

 اين. ببوسد را ريتا تا شود مجبور مبادا كه بود آن براي واكنشي اين.برد عقب را سرش و آمد خودش به هو مین

 سینه قفسة روي را دستش آگاه ناخود.شود مي منقبض اش سینه در چیزي كرد احساس كه بود قوي آنقدر حس

 :گفت و گذاشت اش

 .........بشي نزديك من به اينجوري نبايد..... سو ريتا -

 .......چرا؟ -

 .بزنم تلفن تا چند بايد......برسم كارهام به من بذار بیرون برو.........فقط......نكن سؤال اينقدر -

 .ببینم كردنتو كار و بشینم اينجا خوام مي من...بكن كارهاتو تو.نمیرم -

 .بدم انجام درست..... كارهامو تونم نمي اينجايي وقتي -

 ........بزن چیه؟حرف موضوع خوب!!!......بشه؟ پرت حواست شم مي باعث من -

 .......بیرون برو من اتاق از سو ريتا كانگ -

. بگويد او به را جريان آمد نمي دلش هم هنوز كه داشت دوست آنقدر را ريتا او.بود كرده قاطي ديگر حاال هو مین

 دوست هو مین"قبال.نبود درست چیزي يه.كرد مي شك داشت ريتا.بود خواهد شديد العملش عكس دانست مي

 .رسید مي نظر به كننده ناراحت برايش جريان.بزند اوحرف با و باشد كنارش داشت

 ....برس كارهات به راحت........میرم باشه -

 .....نباش ناراحت من از!....ريتاسو -

 ......باش مطمئن.......شم نمي ناراحت تو از شرايطي هیچ در من -
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 فكر خودش با.پرداخت بیرون فضاي تماشاي به ساعتي و رفت پنجره سمت به.شد تنها او و خارج اتاق از وقتي

 همه همیشه كه دارد دوست آنقدر را او ريتا دانست مي او هرچند.كند مي درك او كه باشد خوشحال بايد كرد

 .كند مي تمام او نفع به باالخره را چیز

 ازهت كه بود چیزي انتظار.شود معلوم برايش چیز همه تا شد مي منتظر بايد او ايستاد، هو مین اتاق در پشت ريتا

 .شتبرگ خودش اتاق به. نكرده تغییري و است قبلي ريتاي همان كه داد مي جلوه جوري بايد بود،هرچند يادگرفته

 ...عزيزم،چطوري؟ جانگِ لي....الو -

 چطوري؟ تو....خوبم، -

 .....ببینمت كجايي؟بايد......دارم كارت -

 ...دنبالت؟ بیام....شركت -

 محض به. شدند لي خانوادة لباس و مد بزرگ شركت وارد آنها بعد ساعت يك....اونجا میام شانیا با من.....نه -

 لي نمخا. بردند لي خانم دفتر به را آنها و آمدند اسقبالشان به شیك لباسهايي در زيبا خانم كارمند چند ورودشان

 .گفت آمد خوش و شد بلند میزش پشت از آنها براي ادب رسم به كه بود مهرباني زن

 .......بريد؟ خواهید مي جايي.....آمديد؟ جانگ ديدن براي...... زيبا خانمهاي...اوه -

 و نگكا اداري تشكیالت ديدن براي برم شنبه سه بايد من.......اينجايید شما شدكه خوب.......لي خانم راستش نه -

 ....بپوشم چي كه مهمه برام اين راستش.....

 يم كاري همچین كه بارتونه اولین اين كه دونم مي:گفت و كرد نگاه او چهرة به دقیق و ريز را چشمهايش لي خانم

 ....كنید

 و بشم معرفي معاون و كارمندها،مدير به"رسما خوام مي كه باره اولین اين.بپوشم چي كه مهمه برام و...."دقیقا -

 ....شما.بديد انجام برام شما كارو اين خواد مي دلم

 خوب خیلي دوختش خوش شلوار و كت در داشت كه بلندي قد با او.شد وارد جانگ لي كه كرد مي صحبت داشت

 ولا كردم مي فكر...شديد؟ معرفي هم به"قبال خوبه،شماها:گفت و كرد احوالپرسي دوستانش با.رسید مي نظر به

 ....من؟ اتاق میاين

 از يكي دونستي مي.است العاده لي،فوق خانم:داد زدوادامه شیطنت ازروي لبخندي ؟ريتا....عزيز جانگ لي -

 ...داري؟ رو دنیا مادرهاي بهترين

 .....كردم قطع گفتید؟حرفتونو مي چي داشتید خوب.....داره خاصي ارادت منم دوستاي به و.....البته -
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 ادامه و كنند طراحي خاصي لباس برايش او هاي طراح خواهد مي دلش و چیست قصدش ريتا كه گفت لي خانم

 ....اونها پیش ببريش بهتره.خواد مي رو خودش مدل اون:داد

 :گفت و وخنديد كرد نگاهي ريتا به جانگ لي

 .....باشه نداشته هم يقةباز و.....نباشه كوتاه آستینش!....بپوشي دامن خواهي نمي.....بزنم بذارحدس -

 .همینجوري..... درسته.... آره:داد ادامه و كرد نگاهش عصبي حالتي با ريتا.....! جانگ.....خوب خیله -

 ....شناسیش؟ مي خوب اينقدر چطور:گفت و كشید او شانة به دستي مادرش

 ريتا براي متفاوت تیپ 2بعد، روز دو تا او.زد مي را اول حرف لي شركت سفارش هاي دوخت و طراحي در زيبايي

 .بود آمده خوشش ديگري از بیشتر كدام هر از و كرد امتحان را همه ريتا.برد منزلش به

 دونستي؟ مي.....عزيزم جانگ محشري تو -

 .....آره -

 .كردم مي تصور ذهنم توي من كه چیزي اون از بهتر.خوبند خیلي اينها......خودخواه -

 .بكني توني نمي متاسفم،كاري برات باره اين در....داره پاشنه كفش پوشیدن اش الزمه ولي -

 ....نیست مهم زياد.... باشه -

 .فهمي مي خوب منو كه هستي كسي تنها تو.پوشیدن لباس توي باش من كمك تو همیشه بعد به اين از -

 از داشت بودو شده طناز و زيبا او.كرد مي برانداز قدي آئینة در را خودش داشت كه كرد ريتا به نگاهي جانگ لي

 :گفت ريتا جواب در آرام.برد مي لذت ديدنش

 ....فهمم مي خوب رو تو چیز همه كه هستم كسي تنها من -

 .شده عالي العاده فوق كه كرد تايید و كرد نگاهي ريتا به شانیا

 رفت يم يادم داشت"تقريبا.بودي پوشیده اسپرت كفش و جین و سوئیشرت بس از..... كنم اعتراف بايد راستش -

 .دختري كه

 .كردم تغییر"كال.....ببین منو....شین....هي -

 .شدي بزرگتر انگار.... آره -

 ...باشم موفق تونم مي چقدر دونم نمي.....خونم مي درس دارم هنوز و.ام ساله02 ديگه من خوب -

 ....توني مي كه مطمئنم.....ديدم حال به تا من كه هستي آدمي ترين اراده با تو -
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 83فصل

 آن در را او وقتي هو مین.رسید مي نظر به سخت نهنگ دهان به رفتن مثل درست مركزي شركت به شدن وارد

 و نسنگی پوشیده، شیك، او. بود شده بسته زدن حرف از دهانش مدتي ديد،تا زنانه و شكیل بسیار رسمي لباس

 .رسید مي نظر به ابهت با ها كانگ مثل درست حاال.داشت را خانم يك ظاهر حال عین در

 و گفت آنرا بگیرد آغوش در و ببوسد را او خواست مي حالیكه در مادربزرگ!... شدي عوض چقدر تو عزيزم واي -

 .كرد تأيید را او سر با فقط حرفي هیچ بدون هم پدربزرگش

 ركتيش اينجا.خورد چشمش به جا همه نیلوفر گل طرح با شركت اول،نماد نگاه در.رفتند شركت به لیموزين با آنها

 .بودند باهوش و پرتوان "اكثرا شدكه مي ديده درآنجا خانمي ندرت به.بود مردانه"كامال

 و بسته گردنشان به كه رنگي سبز حرير و ارغواني و سفید رنگ به هاي دامن و كت در كه ديد را آنها ريتا

 تهبس حريرهاي رنگ. آمدند مي نظر به آراسته و زيبا نیلوفر گلهاي مثل كرده،درست سرمحكم راپشت موهايشان

 يم شروع نخودي رنگ از حريرها. همديگرند به نسبت تر رتبةباالترياپايین چه داد،داراي مي نشان گردنشان به

 متفاوت رنگ درجه و سفید هاي باپیراهن اي سرمه شلوارهاي و كت هم آقايان در.رسید مي تیره سبز به و شد

 جداره دو هاي پنجره از بهاري خورشیدِ نور.بود براق و تمیز چیز همه. كرد مي معلوم را آبي،طبقاتشان كراواتهاي

 .پراكند مي جا همه به درخشاني روشنايي و تابید مي درون به

 زا دو هر ارشدش پسر دو و پدر كانگ آقاي.دانستند مي همه كه بود خصلتي اين و نیست بلند زياد ها كانگ قد

 كفشهاي آنكه با ريتا.بودند بلند قد آنها برعكس پدرش و هو مین ولي آمدند مي حساب به متوسط قدي نظر

 زانمی او با را قدمهايش كرد مي سعي او.رسید مي هو مین هاي سرشانه به زور به هم بود،باز پوشیده بلندي پاشنه

 یمتعظ و آمدند اسقبال به رنگ كم سبز حريرهاي با خانم نفر ورودشان،سه محض به.بود سخت برايش اين و كند

 .كردند زيبايي

 يك همراه به آقا نفر دو.زد لبخند آنها به هم او.ماندند خیره صورتش به زنان لبخند آنها و داد پاسخ آنها به ريتا

 مي راهنمايي را آنها ها لیدر مثل زدند،فقط نمي حرف كدام هیچ.پیوستند آنها به پررنگ سبز حرير با خانم

 ركتش به ريتا حضور شد متوجه آنكه از كند،بعد دريافت را دستورات تا گرفت قرار هو مین كنار ابتدا خانم.كردند

 لويج آنرا كه بود نگردانده بر را سرش ريتا هنوز. بیاورند برايش تبلت يك داد دستور "فورا است منظوري چه به

 .كرد مي كار العاده فوق نوريِ قلم با يادداشت دفتر يك مثل درست كه ديد ديدگانش

 همه. كردند مي هماهنگ او با را خودشان كارهاي بودند، هو مین كنندة همراه بیشتر مردكه مخصوصِ منشي دو

 .ديد مي را رئیسش كه زماني حتي ماند نمي باز كارش از كس هیچ. بود دقیق و منظم شركت در چیز

 هب كسي نبايد كه بود هو مین دستور اين.بپردازند كارشان به و كنند احترام اداي سر با تنها بودند موظف آنها

 يشده،ول عوض اش سیستم كه فهمید ورودش بدو از بود،ريتا قابلي مدير او.بماند باز كارش از رئیس حضور خاطر
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 دقیقه تاچند بدهد عالمت كردند مي وز وز گوشش در مدام كه هايي منشي به دستش با كرد مي سعي حال آن با

 مي شده قفل را او اگر.است وضعیتي چه ببینددر تا گرداند مي بر ريتا سمت به را رويش و بدهند او به فرصت

 اي دقیقه چند عرض در ريتا درك.بدهد توضیح برايش انگلیسي به تا گرفت مي اجازه خودش و ايستاد مي.ديد

 .كرد تغییر بود،بسیار شده اداري محیط وارد كه

 كه شد مي گذاراني سرمايه و پیمانكاران به مربوط طبقات از كدام هر. نبود سرگرمي و تفريح جاي مكان اين

 حاكم جا براين كه آنچه فهمید او اتاقها از بازديد حین در.كردند مي كار كانگ نظر زير بايست مي مستقیم

 پدربزرگش. ببیند بزرگ سنگي مسیرش در آنكه ولو كند مي طي را مسیرش كه ايست رودخانه است،مانند

 ديده تفاوتي هیچ هم موهايشان مدل در حتي مدل، يك و شكل يك نبود،همه كار در مدي سالن گفت مي درست

 خندي؟ مي چرا: پرسید را علتش او از هو مین.زد لبخندي خودش با ريتا.شد نمي

 اتطبق ديدن.افتادم اون ياد يهو االن.دوزخ،بزرخ،بهشت نام به"دانته" بوداز پدربزرگم،كتابي كتابخانه توي -

 .آنها داخل به رفتن و مختلف

 ....كجائیم؟ االن ما كني مي فكر:پرسید تعجب با هو مین

 ........برزخ -

 كه ينظر هو مین نگريست، را او كنجكاوي با شود،بعد تمام جوان خانم با رئیسش صحبت تا شد زن،منتظر منشي

 رستد كانگ دوشیزه: گفت منشي خانم و زدند او به كوچكي لبخند هم آنها و كرد تعريف برايشان را بود داده ريتا

 :گفت ريتا به هو مین.هستند خالق و باهوش ها همةكانگ مثل

 و وتجزيه هماهنگ بايد كارمندان هارو،اين ازباالدستي شركته،همةفشاركاري طبقةاول،برزخِ سه اين درسته -

 ....اند برزخ تو همیشه "تقريبا و كنند تحلیل

 :كرد زمزمه آرام ريتا گوش در هو مین. رفت و كرد خداحافظي آنها با منشي دقیقةبعد،خانم چند

 ....جهنم بريم خوايم مي حاال.... بیا -

 گرم آنقدر آنها. كردند مي بازديد را معاونین و مديران,دفاترمهندسان و اتاقها باالتر طبقات در آنها بعد دقیقه چند

 .بدهند سالم رئیسشان وبه بگردانند را سرشان حتي توانستند نمي كه بودند كار

 حال در را نفر خشم،چند آنهمه میان در ريتا,جهاني بازارهاي و بورس بازارهاي از خشمگین و عصبي صورتهاي

 انداخت؛ نگاهي هو مین به تعجب با فقط ديدو زدن چرت

 .باشند نرفته خونه و باشند مونده اينجا شب چند تا ممكنه هاشون بعضي,نكن تعجب -

 ...اينجوريه؟ چرا....بد چه -
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 سرشون اونقدر...... گیره نمي تحويل مارو اينجا كسي بیا.نشده كانگ بیخود و...میزنه رو اول حرف كار اينجا -

 .ندارند هم قهوه خوردن وقت كه شلوغه

 هك فهمید بود حاكم اينجا در كه سكوتي از ريتا.خورد مي چشم به بیشتري آرامش طبقةپانزدهم زيباي راهروي در

 :باشند مهمي جاي بايد

 ؟..... اينجا -

 ....كن نگاه...اوه.......مديران -

 يگروه, داد مي سلطنتي هواي آنجا فضاي به كه رنگ كرم و بلند پرز موكتي با شده فرش راهروي انتهاي از ريتا

 جو موهاي با چاق كمي و بقیه به نسبت كوتاه قدي با وسط در مردي. آمدند مي آنها مقابل از كه ديد نفره 1-1

 .بودند حركت در آنها سر پشت گروه و داد مي گوش ديگري حرفهاي به داشت كه عینكي و گندمي

 .كرد سؤال آرام هو مین از نه؟ريتا...باشه مهمي آدم بايد عینكیه و چاق اونیكه -

 مرد... دستشه تو بورس بازار كل"تقريبا...رئیسه چپِ دست اون...جئويونگ آقاي...نه؟ بود راحت حدسش...آره -

... هرچند... نگیر گرم باهاش زياد.....شده جدا و گرفته زن بار سه.....مشروب و زن عاشق...مشرب خوش و قدرتمند

 ...گیره مي گرم باهات خودش اون

 گاهن ريتا به هرزگي با گنده شكم مردك,بود كرده تعريف هو مین كه همانطور"دقیقا ايستاد و رسید آنها به گروه

 را او"مثال تا انداخت عقب به و گرفت باال را سرش.بیاورد كم آدمها اين مقابل در نبايد بود گرفته ياد ريتا و كرد

 ،دارد ضعیفي چشمهاي خیلي بود معلوم كه گردش عینك پس از داشت سعي كه ديد مردي او.باشد كرده برانداز

 ناآش شركت با دارد ريتا كه گفت و كرد بش و خوش او با هو مین و داد تكان احترام نشان به سري.ببلعد را ريتا

 .شود مي

 .باشند مايل ايشون اگه كنم معرفي رو شركت كانگ خانم به میشم بیشترخوشحال من -

 با من كردن آشنا"مسلما..... قربان"حتما....بود خواهد من خوشحالي باعث:گفت شیطنت با و زد لبخندي او

 .داريد من به دادن ياد و گفتن براي تري جالب چیزهاي "حتما شما, باشه جالب بايد شما طريق از شركت

 همیشه: گفت و چرخاند ريتا سمت به را صورتش دوباره و كرد نگاهي همراهش گروه به لبخند با گنده شكم مرد

 ....هستم خدمتتون در

 .رسید مي نظر به عصباني هو مین.شدند رد كنارشان از

 ...نزن الس باهاش گفتم بهت -

 ....نزدم الس باهاش من -
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 ....بره مي لذت....میشه زنده بیشتر روحش حرفها اين از....است هرزه يه مرتیكه اون گفتم بهت -

 ...نشو ناراحت.... عمو پسر....باشه -

 چه او از پدربزرگ كه بگويد خواست مي بار هزار قلبش و ايستاد.انداخت او به نگاهي مغموم صورتي با هو مین

 او. فهمید نمي را دار غم نگاه اين معني ريتا.گذراند مي را سختي روزهاي چقدر و است درفشار چقدر و خواسته

. شود عوض بینشان جو تا بزند لبخندي كرد سعي پس.نیامده خوشش روشش اين از هو مین زدكه مي حدس فقط

 را سرش او.شدند خارج اتاق يك از ديگر گروهي راهرو انتهاي از دوباره كه بگويد چیزي تا كشید نفسي هو مین

 ........پیر گرگ اين.....آه: گفت آرام و چرخاند

 بود كمتر تعدادشان كه همراهش گروه با الغر ولي قد كوتاه مردي قبلي برعكس و چرخاند را سرش آرام هم ريتا

 البته و ريز و كشیده چشمهايش. آويزان هاي گوشه با باريك لبهاي و كشیده صورتي با,وعبوس عُنُق.ديد را

 و كرد همراهش هیأت با مكثي,رسید كنارشان به حرف كلمه يك بدون و ديد دور از را دو آن او.ريزبین"كامال

 .كردند مي نگاه سرش پشت از را رفتنش ريتا و هو مین.رفت و شد داد،رد تكان سري

 ........پیر؟ گرگِ:پرسید و زد پوزخندي

, اعتباري و مالي كارهاي,ها هماهنگي تمام...نقص بدون و دقیق مردي...میكنه كار رئیس با ساله 35مرد، اين-

 هالبت و دريدن آمادة و دقیق تیز،, گرگ يك مثل درست....اونه با خارجي و داخلي ارتباطات,كشورها بین هماهنگي

 ........رئیس راست دست

 !....باشي؟ رئیس راست دست تو كردم مي فكر...راست؟ دست-

 .بود شده العاده فوق رنگ بهي گل لباس اين در كرد،او نگاه ريتا به و برگشت,زد لبخندي هو مین

 ........جون بچه رئیسم خودِ من -

 !!!.....جدي؟ -

 ااينج من... داره عهده به رو ناظر نقش فقط و كرده بازنشسته خودشو پدربزرگ"رسما ساله چندين كه االن...آره -

 ....بیرون بريم جهنم اين از بیا حاال...ام كاره همه

 .روشن گرانیت سنگ كف با و لوكس,بزرگ اتاقي.رسیدند او اتاق به تا رفتند باال ديگر طبقة سه آنها

 دچن و من فقط كه داره مخفي كار دفتر يك حاضر حال در اون.منه مال حاال كه رئیسه قبلي اتاق اينجا....تو بیا -

 ....بشي اضافه ما به هم تو نزديك آيندة در شايد البته......كجاست دونیم مي ديگه شمار نفرانگشت

 مین .كرد مي بررسي را اطرافش وداشت بود مانده باز دهانش.افتاد پايین نفسش به اعتماد ديد را آنجا وقتي ريتا

 .كشید باال را فكش و برد اش چانه زير را دستش هو
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 ...كجاست؟ من اتاق -

 ....منه قبلیه كار اتاق تو اتاق -

 ئیسر دفتر تو اتاق و توئه قبلیه اتاق من اتاق چرا.كرد نگاه كرده ريز چشمهاي با عمويش پسر به ريتا.......چرا؟ -

 ....بوده؟

 ....چیه؟ منظورت!!... نرسیده؟ راه از هنوز....كنم بیرونت اينجا از كتك با كردي هوس كنم فكر!...ريتاسو كانگ -

 .....باشم؟ اتاق اين تو نبايد من چرا....كه اينه منظورم -

 .....نببی رو اونجا برو اول.نجنگیم هم با مسائل اين سر االن از بیا ريتاسو,گفت و رفت كارش میز سمت به هو مین

 ...من؟ كار دفتر....كجاست.... خوب خیله.....كردم مي شوخي داشتم....باشه -

 ......اونجاست......اوناهاش:كرد اشاره سرش با داشت قرار سالن انتهاي در كه چوبي دري به هو مین

 .رفت در سمت به و شد رد جلسه بزرگ میز از و كرد طي را سالن او.عالیه اين!!!...نزديكم؟ تو به من........واوووو -

 نیدش مي را او صداي هو مین.آسماني آبي رنگ به وسايلي تمام بودبا اي العاده فوق روشنايي با باز دل اتاقي آنجا

 .كرد مي ذوق داشت سو آن از كه

 من!مبلماني چه بزرگ خداي....محشره اين.... اين و هستي آبي رنگ عاشق تو....قشنگه خیلي اينجا مین واي-

 ....رو اينجا همةوسايل و.....دارم دوست میزمو

 تكیه چوب چهار به هو مین فهمید كه,چرخید مي كارش بزرگ میز پشت داشت و نشست اش چرمي صندلي روي

 دوست اينجارو من:گفت او به. افتاد چرخش از صندلي و گرفت را میز دست با. كند تماشامي را او دارد و داده

 خودت براي محشر كتابخانة يه تو...كن نگاه. خوبه خیلي ولي نیست تو اتاق بزرگي به كه درسته...دارم

 .دارم دوستشون خیلي هم رو گلدونها اين......عالیه بزرگ تلويزيون اين....و...داشتي؟

 عدب.انداخت اطراف به نگاهي و شد اش قديمي اتاق وارد او.... بموني تشكیالت تو داري دوست چقدر ببیني بايد-

.... .بهشته تو براي اينجا...كني آمد و رفت بتوني راحت كه اونجاست رفتنت بیرون براي هم ديگه در يه:داد ادامه

 .باشه داشته وجود اينجا اي ديگه بهشت هیچ كنم نمي فكر تو اتاق از بغیر البته

 هم رو تو.... دارم دوست رو میشه مربوط تو به كه چي هر....خیلي...دارم دوستش من و منه بهشته اينجا آره -

: گفت و برداشت عقب به قدمي هو مین.برود هو مین سمت به تا آمد بیرون میز پشت از......دارم دوست خیلي

 ....كاره محل اينجا....باش آروم....بچه...هي
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 قلبش. ديد آبي مخملي مبل سمت به را خرامیدنش هو مین و شد رد كنارش از...ترسیدي؟ چرا....دونم مي آره -

 هم ارشك البته و....عالم تصويرگر بهترين از شده نقاشي تصوير يه.....شاهكار يك بود،اين افتاده تپش به دوباره

 .بود نقص شكي،بي هیچ بدون

 ....كنم؟ شروع كي از رو كارم بايد من هو مین -

 اريك اولیة طرح بايد تو...میكنه فرق ديگه آدمهاي با استخدامت و هستي كانگ يه تو كه اونجايي از....راستش -

 يا ردك كاري میشه ببینیم بعد. كنیم بررسي اونو مديره هیأت توي بايد ما و كني ارائه رو بدي انجام خواهي مي كه

 ....نه

 ...میشه چي.... نه اگه -

 .همین... كني نگاه و بشیني فقط....بعد و بگذروني كارآموزي دورة يه اول همةكارمندها مثل بايد....تو خوب -

 .....چي؟ يعني....همین؟ -

 و كني مي امضاء رو میرسه دستت به روزانه كه كاغذ چندتا كشي مي سرك ها كارخانه تو گاهي از هر يعني -

 ...كن كار طرحت روي.... كن ولش.....هیچي"اصال.... قبیل اين از كارهايي

 از داشت كه هو مین به...كنم؟ امضاء كاغذ تا چند بايد فقط من و كني مي كار خیلي تو اينجا.جالب چه.....اوه -

 ....بود؟ چي اسمش:كشید دارد،داد نگهش بیشتر اينكه وبراي انداخت نگاهي رفت مي بیرون اتاق

 كي؟:پرسید و برگرداند را سرش هو مین

 .....پیر؟ گرگ آقاي همون -

 ........چطور؟....پارك آقاي -

 بود، شده آشنا ها خیلي با و رفته مادربزرگش با كه روز افتاد،همان خیريه روز ياد به اسم آن شنیدن با ريتا

 !...پارك خانم "مخصوصا

 خانم درسته:شد باز چشمهايش آن يادآوري از و كرد فكري هو مین.شدم آشنا همسرش با "قبال من...آره....آه -

 هم منشیت ضمن در...كني كار باهاش"مستقیما بايد آدمهايیكه از يكي اون چون....كنه رحم بهت خدا!...پارك

 .میشه معرفي بهت و میاد االن

 از و ارتباطات زمینه در داشت،تحصیالتش تپل و گرد صورتي ها اي همةكره مثل كه بود ساله 01 زني ريتا منشي

 وا داد ترجیح ريتا كه داشت سختي اسم.بود كرده نامزد هم تازه و شده التحصیل فارغ خوب دانشگاههاي از يكي

 او براي و فعال،باهوش دختري. رسید مي داشتني دوست و نبات،شیرين آب مثل نظرش به چون.كند صدا كَندي را

 از يتار بود كافي.رفت مي شمار به كمك خیلي نبود بلد چیزي"تقريبا و كرده كار به شروع تازه كه وضعیت آن در
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 اب و كرد مي تحقیق دانست نمي اگر يا داد مي توضیح برايش جزئیات ريزترين با كند،او سؤال چیزي دربارة او

 .گذاشت مي رويش جلوي سند

 نسیبش منشي چنین اينكه از او و رسید بیست به صفر از ورودش هفتةاول عرض در شركت دربارة ريتا آگاهي

 كارش اينكه از هم او و بود كرده كار هو مین معاون با"قبال كندي.رسید مي نظر به راضي و خوشحال بود شده

 كرد نمي فرقي برايش چند هر بود خوشحال باشد داشته خود براي بیشتري زمان توانست مي و شده سبكتر كمي

 .بود زده ذوق بسیار میكرد كار كانگ يك با داشت"مستقیما حاال و گرفته ترفیع اينكه از ولي

 "القب او كه هرچند كند، بررسي چگونه را مهم هاي بگويد،نامه بايد كند،چه رفتار چطور داد مي ياد ريتا به كندي

 ار مهم شخصیتهاي.بیشترآشناشود شركت بر حاكم جو با ريتا خواست مي ولي داد مي انجام خودش را كارها اين

 .كرد مي هماهنگ را بازديدش و ديد جلسات و داد مي توضیح ريتا براي شان رفتاري تحلیل با

 اول تراز مرد هنوز كه بود اين كرد مي ناراحتش كه چیزي تنها و بود شناخته را همه"تقريبا كندي، لطف به او

 ظرن بداند كه بود كنجكاو بسیار او.است داده ديدارش براي درخواستي نه و آمده ديدنش به پارك،نه شركت،آقاي

 از بعد البته. است قماشي چه از او كند درك و بفهمد را اش فكري خط بتواند حداقل يا چیست موردش در او

 ايآق طرف از تا باشد منتظر بايد و گرفته دل به او از اي كینه"حتما او داشته همسرش با "قبال كه بدي برخورد

 .بود كرده آماده چیز همه براي را خودش درحقیقت.بخورد حال ضد خودش قول به جايي يك پارك

 حضورش به را بود،او گذاشته قوري آقاي را اسمش شوخي به ريتا گندةعیاش،جئويونگ،كه شكم مردك وقتي

 چیزي كرد مي سعي مدت تمام و سنگین بسیار.نداشت را او طرف از برخوردي چنان انتظار "اصال طلبید،ريتا

 .بربخورد ريتا به كه نگويد

 ....كانگ؟ دوشیزه چطوره حالتون -

 ....متشكرم خوبم -

 از پر طبقه، 3اي نقره كرد،ظرف جلب را نظرش اول نگاه در آنچه و چرخاند او بزرگ و شیك اتاق در را سرش ريتا

 به و دهپوشی رنگي سبز نرم موكت با اتاق كف.داشت قرار اتاق كنج در اي نفره چند بزرگ میز روي كه بود شیريني

 يشمي سبز از متفاوت هاي ديواري كاغذ با هم ديوارها روي و شده كشیده سبز و ضخیم اي پرده ها پنجره تمام

 .بود شده پوشانده

 تدرس نبود، كارشبیه اتاق يك به ريتا نظر از شد،اينجا مي تأمین سقف از آويزان لوكس لوسترهاي از اتاق نور

 او. شد نمي ديده كار محیط بر دالّ كجايش هیچ در وكاغذي مدرك هیچ كه شیك منزل يك نشیمن اتاق مثل

 مردك.كرد مي بود،نگاه اتاق در زدن قدم حال در كه قوري آقاي به و نشست تیره سبز مخملي مبلماني روي

 .رسید مي نظر به عصبي

 ...كرديد؟ شروع رو كارتون -
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 .....شركته با شدن آشنا "گذاشت،تقريبا اسمشو نمیشه كه كار -

 و سن توي دخترهاي مثل كردم مي فكر!....داديد كاركردن درخواست خودتون گفتند كانگ آقاي....جالبه برام -

 او.....يحت... رسید مي نظر به متفاوت"كامال گفتند ايشون كه همانطور ولي!..باشید تفريحات دنبال خودتون سال

 ال البه آن در زد مي حرف هم سر پشت وقتي و كند مكث مدام بود مجبور زياد چاقي آمد،از نمي باال خوب نفسش

 .فهمید اينو شه مي پوشیدنتون لباس در حتي:داد ادامه كشید،بعد مي اي خرناسه

 فبالتكلی از چون داشتم كردن كار تقاضاي خودم...ممنونم حال اين با...ديگه چیز يا بود تعريف اين دونم نمي -

 ....متنفرم بودن

 خدمتشون در كوتاهي زمان مدت كه افرادي براي ما و....باشید اينجا قراره كوتاهي مدت....شنیدم حال هر به -

 ...كنیم مي عمل میزبان مثل.... هستیم

 .نشست ريتا روبروي مبل روي باالخره و كرد خُرخُري دوباره

.. .ولي هستم موقتي من كه گفتند شما به كانگ آقايان از يك كدوم دونم نمي.باشم مهمان مثل خوام نمي من -

 .بشه رفتار بقیه مثل من با دارم دوست

 شروع كاري چه خواهید مي....رم،� �منظ!....عاليقتون؟....حال،خوبه اين با.....زده حرف من با پسر كانگ آقاي -

 .....كنید؟

 !...دارم؟ طرفداري جاي چقدر بدونم تا شدم شما مزاحم بیشتر من راستش -

 ....هست چي"واقعا بدونم اگه البته....كنید حساب من روي تونید مي -

 از بیش مدت آن در و كرد مي فكر هو مین كه شد زماني از بیشتر بود جئويونگ رئیس اتاق در ريتا كه زماني مدت

 از نگراني از رسیده دقیقه 25 به زمان اين فهمید وقتي نه؟و يا برگشته او بداند تا گرفت تماس ريتا منشي با بار 5

 مردك آن اتاق در بودنش و ريتا خاطر به نه اش نگراني. كرد زدن قدم به شروع اتاق دور و شد بلند میزش پشت

 .شده طوالني آنقدر كه است صحبتي چه اين بداند كه بود اين خاطر به بیشتر هرزه،و

 ....داشتند؟ جلسه جئويونگ آقاي با خصوصي چه در كانگ منشي،خانم خانم -

 .بدهم اطالع كسي به چیزي ندارم اجازه....قربان متأسفم -

 !....نبوده؟ جلسةآشنايي اين يعني....هستم هو مین كانگ من....چیه؟ منظورتون -

 .بگم كسي هیچ به چیزي ندارم اجازه.....؟!قربان -

 .....آها -
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 سرعت به شد خارج قوري آقاي اتاق از ريتا وقتي.است فايده بي منشي اين از كشیدن حرف دانست مي هو مین

 همتوج سالن در نشسته هاي منشي حتي كه بود سريع آنقدر كار اين.كرد محو را لبهايش روي نشسته لبخند

 خوشحال؟ يا است ناراحت او كه نشدند

 دوست دو با او متوالي روز بدهد،پنج قرار مديره هیأت جلوي قبول قابل طرحي بتواند تا بود آن اش سعي تمام

 از شانیا. كردند مي كار شركت خارجي مجلة نشر طرح كار،روي دفتر و منزل در اش باهوش منشي و صمیمي

 دتم تمام آنها. كرد طراحي را اساليدها ترين جامع و زيباترين بود دسترسش در كه تكنولوژيكي متد بهترين

 بیشتر جانگ لي مدت اين در. كردند مي كار طرح شدن بهتر چه هر روي و گذراندند مي دفتر در را خودشان وقت

 يم سعي حال اين با ولي بود مشغولي پسر كرد،او مي بیان ها بیننده ديد از را اشكاالتشان و داشت را ناظر نقش

 هم به كل به رفت،نظرياتش هو مین كار اتاق به اش ارائه به مانده روز دو ريتا وقتي ولي.نگذارد تنها را دو آن كرد

 .ريخت

 ......چیه؟ نظرت.... هو مین خوب -

 كنم نمي فكر ولي نشو عصباني من دست از...ندم نظري مورد اين در من بهتره.....ولي....خوبیه طرح.....راستش -

 !...كنه كسب رو مديره هیأت موافقت بتونه طرحت

 .زد مي مخالف ساز داشت هو مین حاال بودند،و كرده را تالششان تمام آنها.رسید مي نظر به عصباني....چرا؟ -

 و كارها خواد نمي كسي اينجا...داره فرق ديگه جاهاي با ما شركت"بده،كال بايدنظر كه نیستم من فقط چون -

 حتي و مداران سیاست و دولت سران از خیلي...."ضمنا و كنه عیان مملكت كل براي بلندگو تو رو دستآوردهاش

 ....بشه فاش اسمشون كه نیست خوب براشون اين و دارند سهام.....ها زمینه انواع در درآمد پر و ناشناس آدمهاي

 كارمند قشر ما نظر...كرديم بیان واضح و كامل رو نظرمون ما...كنه؟ فاش رو شركت اسرار خواد مي كي-

 و پرده پشت دستهاي دربارة خواهیم نمي ما...كانگه عظیم و بزرگ هاي كارخانه و شركتها در شاغل ومهندسهاي

 ....بزنیم حرف شركت بر حاكم سیاستهاي يا

 تیپ چه بدوني بايد كني كار اينجا كه اينه قصدت "واقعا اگه كه كنم مي ات آماده االن از دارم من ببین -

... ممن خود....متأسفم.... دومیش و...پاركه آقاي...كنه مي پاره رو چُرتت كه كسي اولین.كني تحمل بايد رو آدمهايي

 رو ديگه نفر32بايد تو كم كمِ ولي...نمیاد بدش شدن مشهور از اون چون كنه موافقت تو با جئويونگ آقاي ممكنه

 به "اصال اين و میدي بیرون شركت اين از چیزي يه داري صورت هر در كنه،تو نمي فرقي ضمن در....كني راضي

 ......نیست ما نفع

 حتي كه مغزي بدون عوضي يه تو.....علني؟ اينجوري اونم....كني؟ مي مخالفت من با....كانگ آقاي...باشه -

 ...كرديد؟ فكر چي خودتون پیش آقايون شما....بزني ورق منو طرح نخواستي
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 شیطنت اي خنده با هو بدي؟مین ارائه خواهي مي طرحت توي هم فمنیستي اهداف نكنه....ببینم كن صبر.....هي -

 وقتي ام، لحظه اين عاشق: گفت بار هزار دردلش و كرد نگاهي شد مي قرمز خشم از داشت كه ريتا به آمیز

 ....كني كنترل خودتو توني نمي و میشي عصباني

 اش مشكي گشاد اي پارچه شلوار با رنگ قرمز دار يقه لباس آن در امروز و بود شده خم او بزرگ كار میز روي ريتا

 مامت و بود داده تكیه چرمي صندلي به.ببیند ديدگانش جلوي توانست مي هو مین بودكه تصويري زيباترين

 .بود او به حواسش

 ...موافقه من طرح با كه باشي كسي اولین بايد تو....كشمت مي خودم.... هو مین كانگ -

 كه اي ديگه قضیة هیچ و قضیه اين در ازت تونم نمي من.....نكن تهديد منو....ببینم كن صبر.......هوهوهووووو -

 كار ديگه چیز يه روي و اتاقت توي دارم،برو فوري جلسة يه االنم.كنم طرفداري خودي بي كارمیشه به مربوط

 ....كن

 .ندارم نیازي هم تو رأي به و دم مي انجام خودمو،خودم هاي زني راي من و فرداست پس من دفاع جلسة....باشه -

 .شود آرام تا آورد آب برايش كندي.كوبید هم به را در عصباني و برگشت خودش اتاق به ريتا

 و كشیده چشمهاي..... بیاريد بدست رو دومي بايد حاال داريدو خوب برندةخیلي برگ يك شما....نباشید نگران -

 جرقه دلش ته و چیست منظورش فهمید نگاهش از ريتا.زد برقي نگريست مي را او حالیكه در كندي رنگ سیاه

 .درخشید امید نام به اي

 ....سراغش برم خودم میخواد....ببینه منو نخواسته اينجام من است هفته دو كه االن تا لعنتي اون -

 ....مغروري چقدر شما ببینه خواد مي....خواد مي همینو اون كنم فكر.... معنیه بي غرور االن -

 ....كنه؟ له غرورمو خواد مي يعني:گفت كرد مي نگاه اش منشي به كه همانطور و انديشید ريتا

 با اينكه كامل جريان در گفت مي منشیش.قائلید ارزش براش اندازه چه تا ببینه خواد مي كنم فكر.... ولي...نه -

 شما آيا پرسیده رسمي غیر هم يكبار حتي.....و هست داشتید جلسه ساعت يك نزديكه جئويونگ آقاي

 ....نه؟ يا داديد او با جلسه درخواست

 ...بذاره برام فوري جلسة وقت يه بگو....منتظرمه پس....عالي بسیار -

 اعتس نیم. گرفت وقت ريتا براي ناهار از بعد او.رفت بیرون ريتا اتاق در از و آمد در پرواز به پروانه يك مثل كندي

 :گفت ريتا به زنان لبخند و شد اتاق وارد دوباره منشي بعد

 ...داره خارجي آدم عده يك با جلسةفوري يه ناهار از بعد چون ببینه رو شما زودتر خواسته طرف -

 ....ببینمش؟ بايد كي -
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 گفته: داد جواب و ريزتركرد را ريزش چشمهاي و بیشتر را صورتش پهناي كار اين با و شد باز بیشتر نیشش كندي

 .ببینتتون تونه مي االن

 دست همةآنها با او و كردند احترام اداي برايش منشي خانمهاي.رفت پارك رئیس طبقة به و پريد جايش از ريتا

 نپايی ديوارش و ازدر استرس كه كردند راهنمايي اتاقي به احترام با را او.كرد خوشوقتي ابراز آشنائیشان از و داد

 و كاغذ از پر و شلوغ میز يك با بود كاري "كامال دفتربزرگ يك اتاق يكي،اين آن برعكس درست.ريخت مي

 كه اي دلمرده فضاي. اي نقره هاي پرده و خاكستري شدة موكت كف و مشكي چرم مبلمان و كتابخانه مدرك،يك

 .آورد مي آدم تن به سرما نوعي

 .....كجايي؟...... اسكروچ:گفت آرامي به بمي وباصداي زد اتاق توي چرخي ريتا.نبود آنجا كس هیچ

 ....اينجا:داد جواب سرش پشت آرام هم صدايي و

 .گذاشت قلبش روي را دستش و پريد جا از ريتا

 .نیست اينجا كسي كردم فكر.... شرمنده"واقعا....بوديد اينجا شما......من خداي واي -

 را خودش خواست نمي حال اين با.رسید مي نظر به شوخي مرد عبوسش قیافة و خشن ظاهر برعكس پارك آقاي

 مي را اش خنده جلوي زور به دارد كه داد مي نشان و بود رفته باال آويزانش لبهاي گوشة.بدهد نشان مشرب خوش

 .فهمید را موضوع اطراف به ريتا كنجكاو نگاههاي از.رفت شلوغش و بزرگ میز سمت به.گیرد

 ...داره؟ فرق خیلي جئويونگ آقاي با من اتاق....چیه؟ -

... بله... بله: گفت و نشست مبل زد،روي مي ديد را اطرافش كنجكاوانه همچنان حالیكه در و زد لبخندي ريتا

 ... ولي میرسه نظر به سازمان يه خودش اينجا.... نیست مقايسه قابل"اصال راستش

 ....بله؟!.... اسكروچم من كه میرسه نظر به و!.....هتله مثل جئويونگ آقاي دفتر ولي -

 ....شد تداعي برام....يهو....دونید مي...خوام مي عذر"واقعا....اون بابت.....اوه -

 .نمك صحبت راحت باهات كه نمیشي ناراحت......كانگه آقاي منظورم ،البته.....پدربزرگت و بودم،باهوشي شنیده -

 پدربزرگم با شما دونم مي...و...شنیدم رسمي حرفهاي اندازةكافي به وقته چند اين...كنم مي خواهش..."اصال نه -

 .هستید صمیمي خیلي

 .نیستي معمولي دختر يه تو كه بود گفته مورد اين در كانگ آقاي كه گفتم مي داشتم بله -

 چیزهايي يه هم همسرتون از دونم مي البته:داد وادامه زد لبخندي ريتا...شنیديدن؟ درموردم چي ديگه -

 يدهد مرد چهرةاين در تغییري هیچ.كند بررسي حرف اين گفتن با را طرف العمل تاعكس شد منتظر او!... شنیديد

 .داشت بازها پوكر مثل درست خونسرد صورت يك"واقعا او.نشد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر ح.كتايون | عشق با شده موم و مهر رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

255 

 

 يه يا و آقايان به كارها كردن واگذار.....بخوابه راحت نتونه شب چند مدت به او شديد باعث شما.....همسرم.... اوه-

 .ماند خیره ريتا صورت به و چرخاند هوا توي را دستش....چیزي همچین

 منو خیلي داشتند ايشون....دونید مي....خوب..... و بودم تر بچه خوب...موقع اون...نداشتم قصدي"واقعا من -

 .كردند مي پیچ سؤال

 بايد اريت. بود روح بي و سرد اش استخواني و يخي ببینید؟صورت منو خواستید مدت اين از بعد چطور.....بگذريم -

 .كرد مي را اش سعي تمام

 ظرن تا انداخت طرفش زمین به را توپ حرف اين با او.ببینید منو نداريد دوست كردم،شما مي فكر من....راستش -

 .بفهمد خودش به راجع را او

 ادامه ريتا. شد نوةكانگ بقیةحرفهاي منتظر حرفي هیچ بدون و شد جا جابه اش چرمي صندلي روي پارك آقاي

 :داد

 یدنخواست "اصال اينجا به ورودم از بعد و ناراحتید من از همسرتون با پیش سال اتفاق از شما كردم مي تصور من -

 ...بچةلوسم يه من كنید مي فكر چون نمیاد خوشتون من از كردم فكر من خوب. ببینید منو و بزنید حرف من با

 .....كنید؟ مي هم فكر ديگران جاي به همیشه شما....اوه -

 ....بديد حق من به...ولي...نه -

 .....دم نمي حق تصوراتشون روي از و بیخود كسي هیچ به من -

 ...ببینم شما سطح هم خودمو بخوام كه اونم از ريزتر خیلي من.هستید سختگیر"كال گفتم،شما ديديد -

 خوشحال درخشیدنه حال در پارك آقاي چشمهاي در برقي ديد مي اينكه از و كرد مي ترغیب را او داشت ريتا

 اي العاده فوق احترام براتون و هستید شركت راست دست "تقريبا و اول تراز مرد شما دونم مي من:داد ادامه. شد

 ....قائلم

 هب ريتا وقتي.شود تمام ريتا حرفهاي بود منتظر هنوز و كرد قالب هم به اش سینه روي را دستهايش پارك آقاي

 ...دارم؟ تو سال و سن هم دختر يه منم دونستي مي هیچ:گفت رسید آنجا

 ....بله -

 ....دارم، كامل آشنايي هم باز دغل دخترهاي شما خلقیات تمام با بدوني بايد پس -

 !!!.....قربان؟ -

 ..خواي؟ مي چي.... مطلب اصل سر برو سريع....هستي باهوشي دختر تو:داد ادامه و انداخت باال ابرويي پارك آقاي
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 بود ظرمنت كنجكاو نگاهي و غذا باسیني افتاد،كندي مبل روي گرسنگي و ضعف زور از رسید اتاقش به وقتي ريتا

 شده؟ چه حرفهايش نتیجة بگويد كانگ خانم تا

 ديب كننده قانع جواب تونستي اگر...شه مي سؤال ازت بیشتر جلسه توي گفت طرف......بكن فكرشو كندي هي -

 !كنیم تأمین خواهیم مي كجا از بودجةكارمونو بدونه خواد مي اون.كنم مي موافقت باهاش

 ...تونید؟؟ مي... ها!... كنید تأمین تنهايي تونید نمي بودجةاونو كه شما...بده انجام شركت بايد كارو اين خوب -

 در ببین: گفت آرام.كرد مي فكر قضیه اين به داشت هم حین همان ودر بود غذايش خوردن حال در ولع با ريتا

 كردم، مي اشتباه پدربزرگم،ولي يا میده هو مین يا رو كار اين بودجة كردم مي فكر االن تا من مطلب اين مورد

 دوست اونها چون كنن، نمي كمكي زمینه اين در من شايد،به پدربزرگم و "ابدا هو مین البته...كدومشون هیچ

 شركت بازيهاي اين وارد و بپردازم تر ساده كارهاي به بیشتر من دارن خیال باشم،اونها دور دردسر از من دارن

 ینح در فرهنگي كار يه فقط ما قصد.... ندارم كاري اونها بازيهاي با من كه میدم اطمینان بهشون منم...باشه...نشم

 ازش هم كارمندها زنم مي حدس من و كنیم روشن براشون رو اهدافمون بايد ما...همین...  شركته جديه كارهاي

 ....داريم قصدي چه ما بفهمند اگر كنند مي استقبال

 از فوري يسنج نظر يه دفاعتون از قبل تا تونید مي:داد پیشنهاد كندي.سركشید را اش نوشابه و گرفت نفسي ريتا

 دوار تازه همه وقتي وقت اول صبح وفردا كنیم مي تنظیم رو سنجي برگةنظر ما كه اينجوري...بكنید كارمندها

 توي لحظه همان هم پاسخهاشون و بدن جواب اون به مانیتور صفحة روي برگه اين ديدن شدند،با هاشون سیستم

 ....نه يا مثبته نظرها فهمیم مي و میاد نمودار

 ...كنیم كار پرسشنامه روي بیا پس...عالیه -

 بايد هك شد مي مواجه اي برگةپرسشنامه با كرد مي باز را كامپیوترش سیستم وقتي كارمندها از يك هر فردا صبح

 :داد مي پاسخ ثانیه چند عرض در آن به

 چرا؟ نیستید، موافق اگر..... خیر.......بله......موافقید سازمان در علمي_ فرهنگي نشرية يك باداشتن آيا-8

 ناي براي كه بود كسي او.كرد بندي دسته به شروع و دريافت سرعت به را پاسخها تمامتر چه هر شعف با كندي

 نهايت بي بگذارد مرحلةظهور به را استعدادهايش توانست مي مدتها از بعد كه اين از و كرد مي درد سرش كارها

 یدفهم نديد را او صبحانه میز سر وقتي پسرعمويش. بود شده سازمان وارد هو مین از قبل صبح ريتا.بود خوشحال

 كارش و ريتا دربارة هو مین از پدربزرگ. نیست بردار دست ها راحتي اين به و است طرحش مشغول سخت او كه

 دلیل آن براي گويد مي و كند كار سازمان در اش نشريه روي تا دارد اصرار ريتا گفت او به هم هو مین و كرد سؤال

 .دارد
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 .میام منم جلسه اون توي....بشنوم رو داليلش دارم دوست....خوبه -

 آرام آرام مديران و كاركنان از رسیده آمار بندي جمع و بررسي از بعد و ظهر تا وكندي ريتا،شانیا خوشحالي

 .شد يأس به تبديل

 خلقي كج با شانیا...چرا؟...برگشت ورق يهو انگار ولي داشتیم خوبي خیلي شروع صبح اول از ما...چرا؟ ولي -

 نخواستند "اصال هم هاشون خیلي....میاد نظر به مسخره"كامال داليلشون حتي...كنید نگاه...زد مي حرف داشت

 ....بنويسند دلیلي

 22 همون توي هم رسیده همةپاسخها كه حاال و داشتیم مثبت درصد 22 آمار صبح 9 ساعت تا ما....ببین....آره -

 .ترسوندتشون يكي بندم مي شرط.مونديم درصد

 منم...فهمیم مي االن:گفت آرام كرد،بعد مي فكر داشت و كشید سرش به چسبیده موهاي به دستي كندي

 ...دارم دوستاني

 .شد ريتا اتاق وارد او و بود شده انجام كندي هاي زني راي,بعد دقیقه چند

 و هامتحانشون براي اين كنند مي فكر,بینن مي رو نظرسنجي چنین وقتي مديران....داشت حق مینگ خانم...بله -

 بینهب تا كرده رئیس آقاي كارو اين كه بودند كرده فكر اونها.بدن منفي پاسخ اون به كه میدن هشدار كارمندها به

 فردا از همه بگه و بیاد االن اگه.... اونهاست براي چیز همه بزرگ رئیس....بله....اوه!...نه يا وفادارند بهش هنوز

 .كنند مي كارو اين همه....كار سر بیان بپوشند پیژامه

 .كردند مي گوش زد مي حرف داشت كه كندي به و انداختند هم به نگاهي وشانیا ريتا

 .كنند عمل محتاط كردند سعي همه ولي بوده مثبت سنجي نظر اين به نسبت نظرشون سازمان مديران -

 .كرد مي فكر داشت او..كنیم مي عمل محتاط هم ما... خوب بسیار -

 82فصل

 شخص و شركت بزرگ كل مدير دو,هو مین آن در كه دارد اي دفاعیه امروز نوةعزيزش دانست مي مادربزرگ

 روي رب كه بود كرده گوشزد ريتا به بار چندين ديشب از پدربزرگ. دارند شركت مديره هیأت همراه به كانگ رئیس

 تا باشد آنجا خواهد مي فقط او,كند باز حسابي هیچ نبايد "اصال خودش نفع به جلسه اين در حضورش

 .همین,بشنود را ديدگاههايش

 نوعي برايش جلسه اين در پدربزرگ حضور كرد مي فكر چون بود خوب ريتا براي هم آمدنش همین حال اين با

 را هو مین تا كرد مي سعي هرچه و كرد مي فكر هرچه ولي.است موافقت معني به هم ديگران ديد واز گرمي پشت

 كند وِتو را چیز همه میتواند راحتي به او و داد خواهد هو مین را آخر راي دانست مي او.توانست نمي بیاورد راه به

 .باشند موافق آن با مديره هیأت اعضاء همة ولو
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 دبو نتوانسته چون و بود آمده سراغش به تهوع حال,بخورد چیزي توانست نمي دلشوره از ريتا صبحانه میز سر

 ار دختر اين او,انداخت او به نگاهي نگراني با هو مین.میريد نظر به مشوش و پريده رنگ بخوابد خوب قبل شب

 موفق تا كند مي كاري هر هدفش به رسیدن براي او كه دانست مي.خودرأي و يكدنده,لجباز,شناخت مي خوب

 در كند مخالفت اش روزي شبانه تالشهاي با توانست مي چگونه.بود روشن اتاقش چراغ قبل شب تمام. شود

 هب را كانگ شركت معتبر آدم دو نظر توانسته و كرده كار طرحش روي وقفه بي هفتة سه او دانست مي حالیكه

 .كند جلب خودش سمت

 روس بي كارهاي سمت به را ريتا و كند مخالفت او با علني صورت به جلسه در تا بود خواسته او از "رسما پدربزرگ

 ناي تمام. كرد نمي درك كشیدنها پیش پا با و زدنها پس دست با اين از را پدربزرگش منظور او.دهد سوق صداتر

 دور كارها با درگیري وضعیت اين از را او و دهد سوق شركت بهشت سمت به را ريتا توجه بود كرده سعي هفته

 وهمی آب راحتي به حتي توانست نمي كه كرد مي نگاه او به هو مین.بود خورده سنگ به تیرش بار هر ولي نمايد

 .بدهد قورت را اش

 .......كني؟ مي اذيت خودتو اينقدر چرا -

 حواس بود شده باعث چون,كرد نگاه هو مین به خشم با ريتا.شد كج ريتا به وبعد هو مین سمت به اول سرها

 خانه در امروز شد مي باعث هم شايد و كرد خواهد نصیحت و پند به شروع االن و شود جلب او به مادربزرگش

 .بماند

 .......كني؟ مي اذيت خودتو چرا تو.....زني؟ مي حرفو اين چرا...... خوبم من-

 .دوخت ريتا به را مهربانش نگاه هو مین.چرخاندند میز ديگر سمت به را سرشان حاال كانگ خانم و آقا

 بهتر هم و شي مي راحت خودت هم اينجوري,برداري نشريه طرح اين سر از دست كافیه فقط كه اينه منظورم-

 يتون نمي درست غذاتو,افتاده گود چشمات زير,بنداز خودت به نگاه يه....بپردازي تفريحت و درس به توني مي

 ...گرفتي استرس و بخوري

 وضع اين ديگه كردي مي موافقت من با آدم مثل اگه.....جنابعالیه لطف به اينها.هو مین كانگ خوبه حالم من -

 .....ندارم استرس من ضمن در.اومد نمي بوجود

 ....بنوشي؟ راحت تو میوه آب حتي توني نمي چرا پس.نداري استرس مشخصه"كامال -

 ....ترشه اينكه براي...اينكه براي -

 ....بشنوي؟ جوابي چه امروز نگراني كه نیست اين بخاطر....وه ا -

 يدبا داري نگه دور صحنه از منو توني مي مخالفتت با كردي فكر اگه...شینم نمي آروم من باشه هرچي تازه...نه -

 ...خوندي كور.... كه بدم اخطار بهت
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 در بیشتر بهتره ولي كردي جلب نفرو چند نظر هم تو و...مخالفم طرحت با من كه اينه موضوع خوب خیله -

 ...اگه...ببین... خوام مي رو صالحت و خیر من....كني فكر موردش

 مي ادپیشنه دارم منم اين اينكه از جدا...كن لطفي يه.....كنم؟ كار چي بايد بگیري تصمیم برام تو نخوام اگه من -

 ...بده گوش حرفهام به دم

 .ديد مساعد شديد دعواي يك براي را فضا و انداخت اش نوه دو صورت به نگاهي مادربزرگ

 .یاوردن غذا میز سر كارشو هرگز پدربزرگتون با زندگي سال پنجاه تو...نزنین حرف كار از غذا میز سر...ديگه بسه -

 ....نكنه لج من با خودي بي بگید لجباز پسر اين به....كنم مي خواهش مادربزرگ -

 .كنم مي رد رو نیست شركت صالح به كه كاري... كنم نمي لج تو با من -

 ....يك.... يك تو...دي؟ مي من به منفي طیف االن از داري....ها -

 با.... يگهد كافیه گفتم:كشید داد عصبانیت با بار كند،اين مي بددهني به شروع او الساعه كه دانست مي مادربزرگ

 ....بیرون میندازم شركت از هردوتونو بشنوم حرفهارو اين ديگه بار يك اگه....دوتاتونم هر

 .بگیرد تفاوتي قیافةبي كرد مي سعي داشت هو مین. بود مانده خیره پسرعمويش به ريتا خشمگین صورت

 ....میاي؟ من با -

 .هستم خودم پاي روي من بفهماند او به بخواهد اينكه مثل بود اي كنايه حرفش اين.....میرم خودم با....نه -

 هك پورشه موتور صداي بعد دقیقة چند.رفت بیرون و شد بلند میز پشت كشید،از سر سختي به را اش میوه آب

: پرسید آرام و كرد نگاه هو مین صورت به مادربزرگ.پیچید خانه سكوت در رفت مي بیرون گاز به داشت

 اين با... بكنه خواد نمي هم خالفي كار....نداره بدي حرف كه دختر اين....كني؟ مي مخالفت باهاش چرا...پسرم

 ... بره بشه فراري شركت از كنین مي مجبورش كارها

 مادربزرگش به نگاهي بعد.ديد خوردن حال در را او و چرخاند كانگ رئیس به غذايش ظرف از را نگاهش هو مین

 ...ببخشید منو....برم بايد....تونم نمي:گفت و كرد

 را او شانیا.بود گرفته را او استرس شده ارائه موقع كه بود،حاال دستشويي در ساعت نیم ريتا جلسه شروع از قبل

 از طرح چند.رفت جلسه به اش منشي با او و ماندند ريتا كار اتاق در دوستانش.كند عجله گفت و زد صدا

 در براي اي نكته هر منتظر كه ديد رامي هو مین خشمگین نگاههاي با او.شد مي بررسي بايد او از قبل مهندسین

 .كند آرام را خودش داشت سعي او بود شده گرفته نظر در كه اي ساعته ربع استراحتِ بین.هاست نظريه كردن
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 يزمان ورق اما.باشد،نداشتند داشته حضور جلسه در بخواهد بچه دختر يك اينكه به توجهي شركت اعظم مديران

 قطف كانگ آقاي كه شد معطوف نكته اين به بزرگان تعجب و وارد بزرگ كانگ آقاي و شد باز سالن در كه برگشت

 .آمد مي حساب به عالي بسیار اي برنده برگ ريتا براي اين.اينجاست اش نوه طرح براي

 را حیطم بر حاكم جو شوخي با كرد سعي ريتا و است برنامه زاي استرس بخش ايستادن تريبون پشت و رفتن باال

 ار اش طرح ارائة. بودند شناخته را او همه هفته سه اين در"تقريبا ولي شناخت نمي را ها خیلي او شايد.كند عوض

 نیروهاي شناساندن فقط اش هدف كه داد مي مديره هیأت به را اطمینان اين مدت تمام و كرد تمام ساعت نیم در

 هب طبقة بر حاكم سنگین و خشك جو شكستن و كاركنان بین در انگیزه ايجاد و آنها با مصاحبه و خالق و خبره

 .است شركت دوزخي و برزخي خودش اصطالح

 شركت هاي كارخانه در شاغل و كارگر طبقات كه كرد مي بیان و داد مي ارائه دانته كتاب مثل را ديدگاهش وقتي

 در دارند ازآنها انتظاري وچه دهند مي انجام برايشان كارهايي چه سو اين در رؤسا دانند نمي و اند افتاده دور

 صورت هب آنها يابي استعداد و تنبیهي تشويقي، هاي برنامه حتي يا كنند كار آهني آدم مثل بايد روز هر صورتیكه

 .شود مي انجام مخفیانه

 هك بود كهنه دردي ديگر برخي ديد از ولي نیامد خوشايند جمع آن مديران بیشتر ديد از مسائل خیلي كردن باز

 معج در ممتنعي موافق،هیچ يا بودند مخالف يا شد انجام سرعت به بندي دسته. شد مي داده نمايش آنها به داشت

 انتظار كه آنچه از بیش اش نوه اينكه از او اما. شد نمي ديده نداشت هم رأي حق حتي كه كانگ رئیس از غیر به

 .بود بود،خرسند كرده كار اش پروژه روي رفت مي

 را مخالفتش خواست مي و بود او فروريختن قصدش "مشخصا كه فني بخش در قدرت صاحب مديران از يكي

 داران هامس از يكي هم او كه اش دستي بغل به و گذاشت باز را بلندگويش ريتا صحبتهاي مابین نمايد، بیان علني

 بحراني وضعیت در هم االن كه ايراني دورگة بچة دختر يك حرفهاي به بايد ما چرا:گفت بود شركت بزرگ

 ...بدهیم؟ است،گوش

. دكر فريز را بدنش سراسر و خوردن سُر به كرد شروع ريتا رگهاي در يخ مثل شنید،چیزي را حرف اين سالن تمام

 دستش كنار نشسته نفر همینطور و لب روي پوزخندي با را مردك آن و برگشت كه شد خشمگین آنقدر هو مین

 .گرفتند گیره مثل را دستهايش طرفش دو از نفر دو ولي بدهد او به حسابي درسي تا بايستد خواست ديد،مي

 رس را او كه شد نسیبش روحي بي و سرد نگاههاي تنها ولي كرد نگاه دو هر به خشم با او.پارك آقاي و پدربزرگش

 .نشاند جايش

 و شوم مطلع است وقوع حال در كه آنچه از تا دهد مي من به را امكان اين من روح" جملة تكرار.زد لبخندي ريتا

 كمك بزند حرف خواست مي ايكه درفاصله."دارم نگه مخفي را ام حمله كه دهد مي من به را امكان اين من عقل

 .بود برايش خوبي خیلي
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 دتوان مي,بدهد كه جوابي هر و بگويد كه چیزي هر و ست او براي كردن خالي دل تو جور يك فقط اين بود فهمیده

 .يابد مي بیشتري دوستان و كمتر يا بیشتر را دشمنانش.كند مي گذاري پايه را اش بعدي هاي برنامه آن با

. دبمان دور چشمش از كه نبود چیزي هم پارك آقاي و رئیس توسط دستهايش گرفتن و هو مین فوري العمل عكس

 و دمیآي پايین باال آن از زِرو زِر بچة دختر يك مثل ببینند خواهند مي,باشد جوابگو خودش خواهند مي يعني اين

 اين و ترف باال قلبش ضربان. كردند مي فكر همین به داشتند همه"مطمئنا.يابد مي منطقي پاسخي يا كند مي فرار

 تتح راهم جلسه اين بايد نبود قلب ضربان فقط البته گرفت مي كنترل تحت آنرا بايست مي كه بود خودش

 .آورد مي در خودش كنترل

 شمرده كم دست هم بايد است كوچكي دختر او باشد هرچه خوب.بود چرخیده ريتا سمت به نگاهها همة حاال

 ار لبخندش كرد سعي همچنان و گرفت تريبون گوشة به را دستانش.كردن عرق به كرد شروع دستش كف. شود

 ....بازه؟ بلندگوشون ندارند خبر شايد....من عزيزِ دوست:گفت شمرده و آرام,كند حفظ

 .پیچید سالن فضاي در خنده صداي

 را دشلبخن ريتا....كنند استفاده ازش موقع به نیستند بلد هم شايد يا....گذاشتنش باز عمد به هم شايد البته -

 مي نظر به راحت خیلي كه اينها با كار:داد ادامه بعد,بدهد نمايش را آن استادش مثل درست تا كرد تر عريض

 پیدا تفريح به نیاز كه شديد خسته خیلي شنیدن، جدي حرفهاي ساعت نیم از بعد شايد,دونم نمي...رسه

 !...كرديد؟

 .كرد جمع را لبخندش حاال ريتا.شد بلند خنده صداي دوباره

 شورك براي پیش سال پنجاه كه باشند كرده تعريف ها بعضي براي شايد و دارند خاطر به"كامال پدربزرگهاتون -

 خواهر رو اونجا تهران از بازديد يه طي سئول شهردار آن از بعد سالها,كردند مي كار كارآموز عنوان به من مادري

 ,آمد ايران به مادرم بخاطر پدرم وقتي..... بشه تهران مثل هم سئول روزي كه بود اين فكرش تمام و خواند سئول

 انياير...باشه كرده توهین بهش كسي كه باشم خونده يا شنیده دونفرشون هر خاطرات از كدوم هیچ تو نمیاد يادم

 ها ايراني دست به كه گفت مي شما به بود اينجا اون اگه كه مطمئنم من و مشهورند دردنیا نوازي مهمان به ها

 لطف به االن.... بودم بچه دختر يك"قبال.... سو ريتا كانگ.... قربان كانگِ من فامیل نام...نشده كشته

 حاال كه بوديد بحراني وضعیتهاي تو چندسال شما دونم نمي....كنم مي لمس رو شدن بزرگتر دارم.....اطرافیانم

 پدربزرگم با ساله 6پیمان يك كه درسته البته..... نیستم شما كشور مهمان من....بشید تكنولوژي قطب تونستید

 و پدرش،پدرم و پسرعموم... نمیكنم فكر....بمونم بیشتر بخوام شايد...نداره خبر آينده از هیچكس ولي دارم

 تنیس بلد كه كسي به باشند شده مجبور كنند كنترل رو شركت خواستند مي وقتي پدرهاشون پدرِ و پدرش

 خاموش براي رو دكمه اين.....آقا......نفرم اولین من حال اين با..... بِدَن پس جواب كنه استفاده بلندگو از چجوري

 اشتهد نظارت بیشتر شركت آموزشِ بخش به بايد پارك آقاي كنم مي فكر... بديد فشار بايد بلندگوتون كردن

 .باشند
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 .بخندند هم حضار شد باعث كار اين با.داد فشار دوبار خاموش و روشن دكمه روي را انگشتش و زد لبخندي ريتا

 همان گیري رأي داد، پاسخ حضار سؤاالت به طمأنینه با هم آن از بعد و ادامه ديگر ساعت ربع يك را اش جلسه او

 .بیايد كنار پارك آقاي با كار اين بودجة دربارة ريتا تا شد مقرر و انجام لحظه در

 آقاي داد دست او با كه نفري اولین.كرد ترك را آنجا و بوسید را سرش جلسه استراحت ساعت بین پدربزرگ

 عنوان به دست با هم هو مین.رفتند بیرون"فورا كانگ رئیس سر پشت هم قوري،هردو آقاي او از بعد و بود پارك

 .بود عالي كارت: گفت گوشش كنار آرام و زد اش شانه بروي تشويق

 كندي به"فورا كه بود آورده فشار او به آنقدر روزه چند اين نخوردن غذا ضعف.رفت بیرون آندو سر پشت هم او

 بیرون كنند، سؤال ديگر، چیز هزاران و كارش درباره او از خواست مي دلشان كه مردمي بین از را او تا كرد اشاره

 .نداشت را كار اين توان ازكندي بغیر كسي هیچ البته.بكشد

 بیرون اتاق در كشان جیغ را خوشحالیشان همه و كشید آغوش در را دوستانش شد كارش دفتر وارد وقتي

 مي ار صدايتان داريم ما يعني بزند، او اتاق در به ضربه چند كارش دفتر از هو مین شد باعث كارشان اين. ريختند

 از جايزه عنوان به كندي كه غذايي خوردن به هم با كردند شروع آنها.آنجاست پدربزرگش فهمید ريتا.شنويم

 گكان رئیس گفت و شد وارد بود رو سبزه پسري كه هو مین دوم منشي كه بود پر دهانش.بود داده سفارش بیرون

 .ببینند را شما خواهند مي

 شده؟ چیزي....چرا.....اوه -

 .كانگ خانم دونم نمي -

 .شد هو مین دفتر وارد و كرد مرتب را خودش او

 .عزيزم اينجا بیا -

 ايستاده رئیس دست كنار هم عزيزش هوي مین.الغر و چاق آقايان هم روبرويش و بود نشسته مبل روي پدربزرگ

 .بود

 مبل روي به دست با رئیس.نداشتیم فرصت زياد چون ببخش رو ما صورت هر باشي،در خورده غذاتو امیدوارم -

 و اش يخي و سرد نگاه آن با پارك آقاي صورت به بعد كرد اطاعت.بنشیند كنارش ريتا كه بود آن منظورش و زد

 را او و كرد نگاه سختش هاي خرناسه با ديگري آن صورت به شد، منتظر و نگريست آويزان هاي گوشه با لبهايي

 دست در مديريت بشه هم خشونت با كردم نمي فكر:گفت و زد اش شانه به دستي پدربزرگ.ديد زنان لبخند

 ....متفاوته؟ كانگها همة با اون و....داري رو خودت سبك تو اينكه مثل گرفت،

 ....نبردم بكار خشونتي"اصال من ولي -

 ....ذاري؟ مي چي اسمشو ؟پس جدي -
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 ....نبود خشونت اون"مطمئنا كانگ رئیس... اوه -

 ايآق سر كنه رفتار خشن خواست مي اگه كنم فكر...نبود كامل معني به خشونت البته...بله:گفت پارك آقاي

 .بود كرده اش دبیرستان كالسي هم با ريتا كه كاري به اشاره...غذا ظرف تو رفت مي بايد هوئانگ

 :داد ادامه و گفت سختي به جئويونگ آقاي را اين...سرش تو كرد مي پرت تريبون روي از رو بلندگو هم شايد -

 ....گفتم نمي چیزي من كرد مي هم رو كار اين اگر البته

 بخنديل بفهمد،او را قضیه هو مین صورت به كردن نگاه با كرد سعي.كنند مي بازخواستش دارند كه كرد فكر ريتا

 .انداخت پا روي را پايش و نشست تكي مبل روي و زد

 وشر اين ولي... نیست شكي هستي مبتدي خیلي هنوز تو كه اين در....دخترم نترس:گفت لبخندزنان پدربزرگ

 ...نیست ها كانگ

 و بشم بازنشسته زودتر خواد مي دلم من:گفت و كرد دراز میز روي چاي فنجان سمت رابه دستش پارك آقاي

 ...بكنم آموزشش صرف زيادي مدت ندارم دوست

 ...گیره نمي شما از زيادي وقت دختر نكنید،اين انصافي بي....كنم مي خواهش...پارك آقاي...اوه-

 پدربزرگ كه بود آن بود شده زمان،دستگیرش آن در آنچه.برد دهانش سمت به و برداشت را چاي فنجان رئیس

 بود درست "كامال اش حدس هم البته.دهند آموزش را او ووانگ استاد مثل تا بسپارد نفر دو اين به را او دارد قصد

 :كرد زدن حرف به شروع صدايي سرو پر خِس خِس با قوري آقاي وقتي

 ...من بعد كن شروع اول تو خواي مي....پیرمرد ندارم شدن بازنشسته قصد "فعال من ولي... خوبه -

 ومن كار دفتر وقتي دختره!....عیاش گندة شكم مردك....نداري شدن بازنشسته قصد هم گور دم تا تو.....البته -

 .كشید سر را اش چاي و گفت را اين پارك آقاي!...اسكروچ گفت؟ چي من به دوني مي ديد

 ودجةب دريافت براي حاال از پس....اسكروچ؟ گفتي پارك آقاي به تو"واقعا... آره؟؟:گفت و خنديد بلند كانگ رئیس

 .خنديد دوباه.....كني التماس بهش بار 5 روزي بايد كاريت

 .كند باز خنده به را لبهايش كمي هم ريتا شد باعث كه زد لبخندي هو مین

 او سمت به را سرش و شد ايجاد بدنش در پرشي كوبید،ريتا نعلبكي روي را فنجان پارك آقاي...میگم بهش من -

 به توجه وبي شد خیره سردي به ريتا صورت به او.بگويد چه دارد قصد پیر گرگ ببینداين تا داد گوش و چرخاند

 :كرد شروع خشك و رسمي خیلي آنجاست رئیس اينكه

 و هست استعدادهايي تو در كه داره اصرار پدربزرگت...ندارم بازي وحوصلةبچه حال...هستم خشني آدم من -

 وننشونم امروز رو ريزش خیلي نمونة يك بگم بايد تعارف بي خوب...شه مي شركت و خودت پیشرفت باعث اونها

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر ح.كتايون | عشق با شده موم و مهر رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

264 

 

 استثناء ازمن،من بغیر البته... بنشونه كُرسي به رو حرفش خشونت با اينجا نداره حق كسي هیچ...دادي

 اب رفت مي دبستان وقتي از چون نداشت مسائل اين و تنبیه و مالي گوش به نیازي هو مین كانگ آقاي...هستم

 اينكه حوصلة و حال منم... كردي شروع دير خیلي...خیلي تو حقیقت در...بود شده اينجاآشنا وسیستم شركت

 و شمب بازنشسته خوام مي باشم كار توي بیشتري زمان خوام نمي ديگه كه گفتم...كنم،ندارم بحث باهات بخوام

 فهمیدي؟.... كنم كار باهات معلم يه مثل من داره اصرار هم پدربزرگت

 پارك آقاي براي فهمیدن عالمت به را سرش و انداخت جلسه در نشسته مرد 2 جدي صورتهاي به نگاهي ريتا

 :داد ادامه پارك آقاي.داد تكان

 هر و كني مي هماهنگ من با رو كارهات تو....هام منشي آمدن از قبل"تقريبا...اينجا میام زود خیلي صبح من -

 .بیاي بايد دادم تشخیص من كه جايي

 از و داد قورت را دهانش آب ريتا...قربان؟!....كنم حضوري غیر رو دانشگاهم درسهاي بايد دوباره كنم فكر پس -

 .گرفت گاز را لبش بود پريده پارك آقاي حرف وسط ناگهان اينكه

 رايب سوژه يه حركتت هر...كني حل بايد روخودت مشكالتت"كال كني بايدحلش خودت...نیست من مشكل اين -

 مسائل اين و نوشیدني و كلوب اهل شنیدم....باش هات خرابكاري مواظب پس اينجاستِ در پشتِ خبرنگارهاي

 ....نیستي؟

 ....بله:گفت و داد راحركت سرش ريتا

 قراره اگر ضمن در....امممم...بهتره بچرخي كمتر هرچي...افتي مي گیر بیرون كمتر اينجوري....بهتر... خوبه -

 .كني پرداخت رو حقوقش خودت بايد كني استخدام كارمندي

 ...باشه -

 .ديد بعدي اوامر منتظر همچنان را او ولي رود مي در كوره از سختگیري آنهمه با ريتا كرد مي فكر پارك آقاي

 ...نداري؟ سؤالي تو....ندارم حرفي"فعال خوب -

 ......قربان خیر -

 خیلي ولي است آوردن در شكلك مستعد االن او كه دانست مي كرد، شیطنتش از پر صورت به نگاهي هو مین

 اهدافش به رسیدن براي كه دانست شناخت،مي مي بهتر كسي هر از را دخترعمويش او.كند مي كنترل را خودش

 يتار بود ديده و بگذارد چرخش الي چوب او واسطة به بود كرده سعي پدربزرگش اينكه از بعد.كند مي تالش دارد

 مي مدت اين تمام او.كند باز حساب او روي تواند مي كه بود فهمیده كرده، جور و جمع را خودش خوب خیلي

 زا نفر چهار هر آنكه از بعد.بوده نمايش فقط و فقط هم نكردنش كار مسئلة و كند امتحان را دختر اين خواسته

 دخواستن مي ريتا،آنها كارهاي تحلیل به بودند كرده شروع و آمده هو مین دفتر به يكراست و آمده بیرون جلسه
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 را او و.... بدهند آموزش او به هم را شركت و خودشان كارهاي كنارش در و بدهد انجام دارد دوست كه كاري او

 !...اي مبتكرانه فكر چه.... كنند كار اين به معتاد

 صورتیكه كند،در در به میدان از را او نتوانسته چون خندد مي او به دارد دلش ته االن ريتا دانست مي هو مین

 گذارد مي.است رئیس ريزي برنامه اش زندگي كل "اصال.بوده رئیس برنامة از جزئي كارها اين تمام نداشت خبر

 مثل درست.ببخشي سامان هم را او كارهاي خواهد مي حال عین در و بدهي انجام داري دوست كه كاري

 :گفت خودش با و زد پوزخندي دل ته او...خودش

 مي كه خودت به ولي باشي اينجا سال 6 خواسته او...هستیم او بازي شب خیمه عروسكهاي ما.... من مثل درست

 تا.... خواد مي او كه كني مي كارهايي صرف رو وقتت تمام....گذروني مي شركتش و او براي رو زندگیت آيي،تمام

 ار اينها ريتا كاش اي.... بكني اي ديگه كار هیچ توني نمي ديگه كه معتاد آنقدر و شي مي كارهاش بردة مرگ دم

 .فهمید مي

 حاال از و داد مي تكان را سرش.بپذيرد میلش برخالف را پارك آقاي حرفهاي داشت سعي كه كرد مي نگاه را او

 تیهبهش قسمت تنها كارش دفتر بود گفته او به وقتي.بود آنها دست در بازي شب خیمه عروسك يك مثل درست

 اريت ولي باشد داشته شادي زندگي معمولي دختر يك مثل توانست مي كاش اي.بود نكرده است،اغراق شركت

 عجیبي دختر.آمد مي بوجود كند درگیر را ذهنش و بدهد قلقلكش داشت دوست كه كارهايي با اش شادي تمام

 بیشتروبیشتر را خودش گذشت مي كه هرروز...دارد دوست چقدراورا كرد مي فكر خودش با هو ومین...است

 .میافت در شده غرق درعشقش

 .آمد خودش به تازه كرد صدا دريايي شیر مثل صدايي با را او جئويونگ آقاي وقتي

 ؟...نیست اينطور هو مین كانگ آقاي -

 ....قربان؟ -

 هخست بسیار و بوده گرفتار خیلي وقته چند اين هو مین:گفت و انداخت نگاهي هو مین صورت به كانگ رئیس

 .....بكنیم ازدواجش براي فكري يه هم زودتر...و بدم استراحت يه بهش بايد كنم فكر است

 رنگش هو مین... كرد نگاه پدربزرگش و او صورت به و برگشت.باشد،لرزيد شده ريشتري 1 زلزلة دچار انگاركه ريتا

 !!!.....كشیدي؟ پیش بحثو اين اينجا چرا.... لعنتي...ماند خیره ريتا به و پريد

 ظرن در براش رو كسي چه....بود وقتش ديگه و باال میره سنش داره.... عالیه...برنامةازدواج؟:پرسید جئويونگ آقاي

 گرفتین؟

 ....شناستش مي وقته خیلي هو مین كه هست نفر يه....كنیم مي هماهنگ رو هاش برنامه مادربزرگش با داريم -
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 يم حرف چي از رئیس.شد مي كوبیده اش سینه قفسة به داشت شنیدكه مي را قلبش شديد ضربان صداي ريتا

 پس... نبودم؟ من كه مدتي همون تو... كرديد؟ خودتونو كار.... رذل...آره؟...ناسونا....پريده چرا هو مین رنگ زد؟

 خداي اوه.... و بیرون رفتیم مي هم با كه مدتي اين تمام تو...بودم خر خیلي....خیلي من...گفت مي درست شانیا

 پدربزرگش.... كشیدن آرام و عمیق هاي نفس به كرد شروع...گرداند مي بر بود خورده كه را غذايي داشت...بزرگ

 داد؛ ادامه

 ....نمیاد بدش ازش هم هو مین....و آرومه....خوره مي دردش به....كماالت با و تربیت هست،با هم دكتر دختره -

 .گفت را جمله اين خونسردي با پارك آقاي....گم مي تبريك...عالیه...اوه -

 ینم... عوضي مرتیكة كني مي غلط...گي؟ مي تبريك:گفت دردلش و كرد نگاه پارك آقاي صورت به خشم با ريتا

 آن از تر بدبخت او نگاه ولي كرد پرت او سمت به نگاهش در را خشمش تمام و برگشت... كشمت مي آشغال هوي

 .ديد را اش بیچاره و مغموم چهرة وقتي ريخت فرو يكباره به احساساتش تمام.كرد مي را فكرش كه بود چیزي

 بدبختي و بیچارگي نگاه همین با را هو مین كه روزهايي آن تمام... آره... رئیسه طرف از ديگه نقشة يه اين پس

 مین تو هب لعنت... است افتادن شرف در اتفاقاتي چه بگويد او به كلمه يك حتي توانسته نمي و... درسته...بود ديده

 فقط ها شده فلج مثل هو مین و فهماند مي او به نگاهش با را حرفها اين تمام داشت او....ترسو....بیشعور هوي

 .رفت مي قرمزشدن به رو كه كرد مي نگاه عشقش زيباي چشمهاي به داشت

 من،تو،.... اونیم بازي شب خیمه عروسك همه ما....نگفتم؟ بهت!...ديدي: گفت مي او به نگاهش با داشت هم او

 مي كه سمتي به میندازه راهمون و كنه مي كوكمون اون....ارتباطه در باهاش كه هركسي و خواهرم...تو پدر و پدرم

 بودم؟ نگفته بهت... ديدي؟....همینطور منم و بكني توني نمي كاري.....خواد

 شآرام با كرد سعي فهمید را حركت اين معني پدربزرگ.ايستاد شدو بلند شده گره مشتهاي با مبل روي از ريتا

 :بزند حرف

 ....مونده جئويونگ آقاي حرفهاي هنوز...دخترم بنشین -

 او. ودب آشنا برايش نگاه بود،اين شده دوخته او به ايست انديشه چه در ريتا دانست مي حالیكه در رئیس سرد نگاه

. اينجاست چیز چه براي بفهماند او به خواست مي ارتباطشان،وقتي شدن خوب از بعد درست بود ديده آنرا "قبال

 اين حرفهاي به خواست مي او از رئیس و رفت مي دستش از داشت عشقش....بود اوج در ريتا احساسات االن ولي

 .بدهد گوش عیاش گندة مرتیكةشكم

 ....بینمتون مي منزل تو.... اجازه با....كردم مي هماهنگ رو كاري يه بايد كه اومد يادم من....رئیس...متأسفم -

 آنجا در دوستانش.داد مي نشان را موضوع به خشمش درجة اتاق در شدن رفت،كوبیده خودش دفتر به و برگشت

 در پشت ريخت،ريتا بهم را حالشان و وضع ضدحال، يك مثل درست او چهرة ولي خنديدند، مي و گرفته مهماني
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 اقاتف كه دانستند مي زدند، زانو پايش كنار جانگ لي و شانیا وقتي.....گذاشت زانوهايش روي را سرش و نشست

 انةچ زير به را دستش جانگ لي.افتد نمي زمین به كار خاطر به ريتا چون نیست دربارةكار "قطعا و افتاده ناجوري

 .بود شسته را هايش گونه اشك. كشید باال آنرا و برد ريتا

 ....شده؟ چي-

 ....میره دستم از داره-

 .....چي؟-

 .....هو مین-

 ابطهر چه و افتاده اتفاقي چه دانست نمي او.نیست آنجا جايش ديگر حاال كرد فكر.بود شده گرد چشمهايش كندي

 .رفت بیرون و كرد باز را خروجي در آرام....حاال كه داشته وجود پسرعمويش و او بین اي

 .....آره؟....زدم؟ مي حدس من كه بود چیزي همان:گفت شانیا

 براش....  براش رو ناسونا خواد مي...آره:گفت وار سكسكه هقي هق با و.داد تكان مثبت عالمت به را سرش ريتا

 ....بدونم منم خواست مي....من فقط خواست مي...... دونسته مي"قبال خودش....بوده كرده انتخاب

 .رسید مي نظر به تر عصباني جانگ لي...بگن؟ بهت اينو تا كردند صدا رو تو -

 رئیس يهو كه... بگیرم ياد كار...قوري...يكي اون و پارك...آقاي....نظر زير بايد من بگن خواستند مي....نه....نه -

 ....بگیره زن هو مین براي خواد مي گفت

 ....باشي آروم بايد تو....ريتا....من خداي اوه -

 .همین.... شدم شوكه كمي يه االن.....كنم مي درستش خودم.... من...دونم مي....آره -

 توانست مي او.كند آرامش تا گرفت آغوش در اورا جانگ لي.كرد پاك دستهاش با را صورتش و ايستاد و شد بلند

 زا ولي بود خوشحال دلش ته...دارد نگه خودش براي را ريتا حاال كه كند فكر اين به توانست باشد،مي خوشحال

 .رسیده كجا به ريتا دفاع بداند خواست مي او بود هو خورد،جین زنگ شانیا تلفن گوشي...ناراحت هم او ناراحتي

 رئیس گفت و.كرد تعريف را هو مین ماجراي و كشاند اتاق كنج به را خودش بعد و داد توضیح برايش شانیا

 بدون كه شد ناراحت آنقدر جین. باشد داشته العملي عكس نتواند تا زده او جلوي را حرفها اين "مخصوصا

 .كرد قطع شانیا روي را گوشي خداحافظي

. فتگ برايش، ماجرا كردن تعريف و هو جین تماس از بعد يانگ تائه كه بود چیزي اين..... افتاد اتفاق باالخره پس -

 .كند كاري توانست ،نمي دانست مي هم اگر و كند كار چه بايد دانست نمي"واقعا هیچكس
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 كانگ آقاي اتاق از بقیه و كانگ رئیس گفت او به كندي تا ماند منتظر آنقدر بعد.بروند خواست دوستانش از ريتا

 تمام فاصله آن در بود كرده سعي.بود شده بهتر حالش....كرد صبر و كرد صبر هم باز.اند رفته بیرون هو مین

 اتاق وارد وقتي اش سعي تمام با.برسد آرامش به تا كند تكرار خودش با بار چند و چندين را استادش حرفهاي

 :كند كنترل را خودش نتوانست.ديد كشیدن سیگار حال در را او و شد هو مین

 ....كشي؟ مي سیگار -

 ....نزدي؟ در -

 ....كن خاموشش....رفتند همه فهمیدم...نبود زدن در به نیازي -

 ....دارم نیاز بهش -

 خودتو كه ترسويي اونقدر چون....كني؟ مخالفت باهاش بیني نمي خودت در كه اي عرضه بي اونقدر چون....چرا؟ -

 ...!هو مین كانگ رذلي يه "واقعا تو....بكنم؟ كاري يه تا بفهمم من نذاشتي مدت اين تمام و كردي قايم پشتش

 مثل داد بیرون دهانش از كه سفیدي دود.كرد خاموش زيرسیگاري در آنرا و زد سیگارش به پُكي.... دونم مي -

 با حاال و باشد آفريده توانست مي خداوند كه بود موجودي زيباترين او.گرفت را صورتش جلوي ديوار يك

 .بود ايستاده آنجا گريه از شده قرمز چشمهاي

 مي كي از...كي؟ از:پرسید آن از قبل ولي بكوبد هو مین به تا بود كرده آماده را مشتهايش ريتا....دوني؟ مي -

 ...دونستي؟

 ....يیالق رفتي مي بايد وقتي از -

 ردك شروع....  تو....بودي؟ نگفته چیزي من به و دونستي مي ساله يك...فطرت پست رذلِ تو....عوضي آشغالِ تو -

 تاري داد اجازه و ايستاد او.شد مي كوبیده هو مین صورت و سر و سینه به داشت ريتا مشتهاي كردن،حاال گريه به

 هك شكننده و نازك آنقدر. بود طاووس پر با خوردن كتك مثل او براي مشتها بزند،اين را او داشت توان جائیكه تا

 و ضعیف دستهاي مچ بعد. شد خسته ريتا تا ايستاد است،آنقدر روحي فشار و ضعف از داد مي نشان "كامال

 يك مثل هو مین خواست مي نداشت،او نیاز آغوش اين به االن.زد مي هق هق ريتا.گرفت دستهايش در را ظريفش

 يم فكر و افتد مي او موهاي روي اشكهايش كرد احساس. دارد دوست را ريتا كه بگويد و بايستد رئیس جلوي مرد

 .است بدبخت اندازه چه تا كه كرد

 ....بگي بهش بايد....بگي بهش بايد -

 .....گفتم كن باور....گفتم -

 با مه او و نه گفته زده،رئیس حرف رئیس با چطور میداند بگويد تا نداد امان اش هق هق......كنم باور تونم نمي نه -

 قبول توانست نمي هم باز است گانه بچه عشق اين كه گفتند مي او به اگر حتي... چشم گفته تر حیا و حجب

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر ح.كتايون | عشق با شده موم و مهر رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

269 

 

 ولي برود سخت اردوهاي به ديگر بار هزار بود حاضر.شد مي زنداني اتاقش در يا خورد مي هم كتك اگر حتي.كند

 و كرد پاك را هايش گونه روي اشك انگشتانش با.كشید عقب را خودش.باشد داشته خودش براي را هو مین

 ....كنم مي درستش خودم:گفت

 ....ريتاسو نكن كارو اين -

 ....چرا؟ -

 ....نمیده من به رو تو اون....برگرده حرفش از نداره امكان اون....نمیشه چون -

 !....فهمي؟ مي...توام مال من....نیستم اون مال من....كن نگاه فقط....باش نداشته كاري تو....باشه -

 ....كنه بحث كسي با بهش راجع ديگه خواد نمي گفته اون.....است فايده بي -

 ات ايستاد او براي میز پشت كندي.شد خانه راهي و برداشت را ماشین سوئیچ و برگشت اتاقش به ريتا....جدي؟ -

 .رفت بیرون توجه بي ريتا ولي.بگیرد دستور

 را هاآن تا بود هايش نوه برگشتن منتظر سالن در كه شد مي مدتي مادربزرگ.پیچید حیاط صحن در ماشین صداي

 در شپدربزرگ بود مطمئن او برود كتابخانه به تا رفت باال ها پله از ريتا ولي. بگیرد آغوش در موفقیتشان بخاطر

. رددرآو پرواز به را موهايش شده جابجا هواي حركت كه گشود شتابي چنان با را كتابخانه در. نشسته منتظر آنجا

 چشمش از را عینكش او ديدن با....كرد مي مطالعه و بود لمیده راحتي صندلي روي پدربزرگش آنجا ماليم نور زير

 :داد قرار دستهايش مابین كتاب روي و برداشت

 ....ديركردي؟ -

 ....كردي؟ كارو اين چرا....چرا؟ -

 .....نبود خوب"اصال جئويونگ آقاي و پارك آقاي پیش امروزت حركت -

 .....كردي؟ و كار اين چرا....پرسیدم -

 ....كني؟ نگران مادربزرگتو كه خواي نمي ببند و در -

 البته و....بود كرده گريه را خانه تا شركت راه تمام.بود گريان چشمهايش.شد نزديك او به قدم دو و بست را در

 .فكر هم خیلي

 ...باشید هم با تونستید نمي دوتا شما -

 روهمديگ ما كه اينه موضوع...نیست مهم برام داليلت"اصال...ببینم كن صبر...چیه؟ كار اين براي دلیلت...چرا؟ -

 ....داريم دوست
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 اررفت مقابل در كرد مي سعي پدربزرگ...باشید داشته دوست همديگرو تونید نمي تا دو شما كه اينه موضوع و -

 .نداشت خیالي چنین"اصال ريتا ولي,باشد داشته نرمش ريتا تند

 ...توام زنداني من مگه!كني گیري تصمیم بالغ آدم نفر دو براي توني نمي تو -

 .....اينجايي؟ چي براي كه نره يادت ولي نیستي من زنداني نه -

 هاي نقشه اون با...تو...اينجام؟ چي براي كه كردي روشن برام االن تا مگه...بگو بهم تو...اينجام؟ چي براي...ها -

 ...مسخرَت

 ...سو ريتا...كن بس -

 ...كني جدا هم از مارو نداري حق تو....كنم نمي بس -

 !......كني نمي معلوم تو رو ها حق -

 من....كني ريزي برنامه برام كوكي عروسك يك مثل تو خوام نمي و منه زندگي اين چون كنم مي معلوم من -

 ....همینطور هم اون و هستم هو مین عاشق

 دختر اين جواب كرد مي كتابها،سعي قفسة سمت به رفت و برداشت را كتابش و زد،عینك لبخندي پیرمرد

 ......داد؟ مي پس جواب بايد چرا....نبود؟ كانگ رئیس او مگر ولي بدهد ماليمت با را سركش

 در ديگر كتابهاي بین را كتاب....معنیه بي"كامال...هه....االن؟!....ساله 02 دختر يك براي هم اون!!!....عاشقي؟ -

 نمي ازدواج باهم تا دو شما هرگز و هرگز:داد ادامه و گذاشت ماهوتي عینكي جا در را عینكش و داد جا قفسه

 ....رؤيا توي حتي نه... كنین

 يم خالص تیر بايد انداخت نگاهي روح بي صورت اين به,كرد مي پاك را اش گونه روي افتاده اشكهاي داشت ريتا

 :گفت كنان فخ قراربدهد،فخ تاثیر تحت را او كه گفت مي چیزي بايد زد

 .دي مي دست از همیشه براي رو من.... بكني كارو اين اگه... كني جدا هم از رو ما توني نمي تو -

 خشكي با رئیس ولي.ترسه مي همین از اون...همینه...كرد؛آره فكر خودش با شد،ريتا خیره او صورت به پدربزرگ

 :داد جواب او به

 نخواهم وجه،اجازه هیچ به و..."اصال من....كنم موافقت كار اين با اگه دم مي دست از هم رو تو ديگه وقت چند تا -

 ....داديم دست از زيادي هم االن تا....بشه كم خانواده اعضاي از يكي تا داد

 ديگه سال سه نزديك من كني؟همینجوري مي رو ه اشتبا اين بشه؟چرا كم ما از يكي كه ترسي مي اين از تو -

 كنارت ابد تا منو پس....ساختید خودتون كه بوده قراردادي اين.....ها؟...نرفته؟ كه يادتون....هستم شما با اينجا
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 حفظ رو خانواده خواي مي تو....باشه داشته موندن ارزش برام كه هست چیزي باشم هو مین با اگه...اگه نداري

 ...هستیم كنارت همیشه ما اينطوري....نباش مخالف هو مین و من ازدواج با پس... كني؟

 نمك فكر بايد كه چیزي تنها به سن اين تو....ام؟ زنده ديگه سال چند تا من كني مي فكر دخترجون!!!....همیشه -

 خانواده افراد از يكي مرگ شاهد تونم نمي ديگه من....دم نمي اي اجازه چنین بهتون....هرگز.... رفتنمه و مرگ.... 

 هك آزادي تو و كنم مي پاره االن همین رو قراردادمون.... كني تهديد منو قضیه اين بخاطر باشه قرار اگه....باشم ام

 .كنید فكر هم با ازدواج به تونید نمي هرگز(داد قورت رو حرفش.... )و اينجايي كه زماني تا ولي....برگردي

 از بغیر اي ديگه هیچكس به تونیم نمي....من...اون....هست اسمت هرچي...كانگ آقاي....رئیس....پدربزرگ -

 دباي رو كجا...بمیرم بخاطرش حاضرم من میشه مردنمون باعث ما ازدواج كنید مي فكر اگر.... كنیم فكر همديگه

 ....بشه؟ ساقط گردنت از من مسئولیت تا كنم امضاء

 ....داري روت پیشِ مهمتري هاي ارزش تو...نیست كارها اين به نیازي -

 ....میزني رو حرف همین هم همیشه و گذشته اينجا به اومدنم از ساله سه..... لعنتي....ارزشها؟ كدوم -

 رفح به....بكن كارو اين.....بكشي بیرون ذهنت از رو هو مین فكر كن سعي...میره بین از كار اين با استعدادهات -

 ...بده گوش پیرمرد اين

 نیش حرفهاي بخاطر خیلي هم االن زد،تا چانه شود نمي مرد اين گفت،با مي راست هو بود،مین شده خسته ريتا

 كند فنا را چیز همه بود حاضر او.باشد هو مین با نگذارد ولي برگرداند را ريتا است حاضر كرده،او خودداري دارش

 .بود پدرخوانده همان.....او.....نیفتد اتفاق اين تا

 ....كنم مي صبر....باشه الزم اگه..... من -

 ......تاكي؟ كني مي فكر:شد مي عصباني داشت رئیس حاال

 ...بديد رضايت....كه...هروقت تا -

. دارد را كانگ يك قدرت كه بدهد نشان خواست زد،مي مي حرف محكم داشت و بود كرده پاك را اشكهايش ريتا

 بود پسري همان دخترِ اين.بود اش قديمي خاطرات از مكرري تكرار پیرمرد براي زدن حرف لحن و نگاه اين ولي

 سگ طعم. بود شده گرفت مي جان داشت تازه كه اي خانواده دوبارة شدن متالشي باعث هايش بازي شق كله با كه

 علم قد برايش داشت دختربچه اين حاال و بود خانه اين بزرگ او باشد هرچه....كرد مزه مزه دهانش در را لجبازي

 :شد تر عصباني صدايش لحن و خورد گره هم در ابروهايش.كرد مي

 ....مرگم دم تا حتي.....بود نخواهد كار در رضايتي -

 ..... كنم مي صبر موقع اون تا من پس -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر ح.كتايون | عشق با شده موم و مهر رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

272 

 

 آرزوي پدربزرگش براي و خواست مي عذر كرد،بايد مي درستش بود،بايد آمده بیرون دهانش از تلخي حرف

 اين از منظوري گفت مي و كشید مي آغوش در را او و بوسید مي را صورتش كرد،بايد مي بیشتري عمر سالهاي

 و كرد نگاه را او كدورت با رئیس.....ديد شده بسته را دهانش...ولي......بود پدربزرگش او باشد چه نداشته،هر حرف

 :داد جواب

 بار چند حاال از دونم نمي....كني فكر بازهم... موقع اون تا....دم مي اجازه بهت....كردي كه فكرآخريه اين اگر -

 شما هم مرگم از كنم،بعد وصیت تونم مي من كه دوني مي و بشي؟ خالص زودتر تا كني مي برام مرگ آرزوي

 بحث ازدواجش سر من با پیش سال 03 ديگه نفر يك.....كنم نمي و كار اين..... ولي.... كنید ازدواج هم با نتوانید

...  كنم فكر بذار.... آه......اش نتیجه و.....دادم رو اجازه اين و شدم مجبور باالخره خودش خاطر به من و بود كرده

 ارتكر مدام تاريخ ما براي اينكه مثل....ايستاده جلوم اينجا كه سركشتر دختري البته و شد ختم مرگ بله،به

 اينقدر چرا ما دونم نمي....بود همینطور هم پدرش.... میده گوش منو حرف....نیست تو مثل هو مین... میشه

 ....لجبازيم

... شد؟ چي كرديد انتخاب زن براش شما كه كني گوش حرف پدر نتیجةاون بفرمائید آقا،ممكنه...داره خنده.... آه -

 ....مونده دستتون رو ديگه يتیم بچة يك هم باز كه جالبه خیلي

 از را اش خانواده آلود زهر خاطرات خواست چرخاند،مي و گذاشت چشمهايش گوشه را انگشتانش كانگ آقاي

 نبود،هر اش موقع االن....كند؟ منصرف را او تا كرد مي كار چه بايد... شد نمي ولي كند پاك ديدگانش جلوي

 ....شد مي ريتا بیشتر چه هر تحريك باعث راحتي به و رفت مي كار به خودش علیه حركتي

 ...كنید ازدواج هم با دوتا شما نداره مردنم،امكان از قبل تا.....كه گفتم -

 و زده را اش حرف او.كرد جمع شد نمي را ريخته آب و بود زده بدي بود،حرف شده عصباني خودش دست از ريتا

 ....خالص...بود گرفته هم را اش پاسخ

 .داشت نگه جايش سر را او رئیس صداي كه برود تا برگشت

 امروزت رفتار بخاطر پارك آقاي از فردا ضمن در...مردنم از قبل تا كنیم،هیچوقت نمي بحثي ديگه مورد اين در -

 ....كرده تغییر مكانش هم كارت دفتر....ديگه چیز يك.....و:داد ادامه آرام و كرد مكثي...........كني مي خواهي عذر

 امیدهخوانده،ن پدر را او ريتا كه بود مردي هیكل ببیند،اين را او خشمگین نگاهي با تا برگشت و زد پوزخندي ريتا

 ید،رس مي نظر به پیرتر دقیقه چند اين عرض در صورتش و نشسته میز پشت داشت، برمي تَرَك داشت حاال و بود

 .دويد اتاقش سمت به و كرد باز را كتابخانه در. ريخت مي فرو داشت گويي

. بود كتابخانه داخل از خاموش فريادهاي اين شاهد ايستاده،و منتظر راهرو تاريكي در كتابخانه در پشت هو مین

 و یرپ صورت اين.بست را در و شد كتابخانه میدويد،وارد اتاقش سمت به كه ديد را او سر پشت از ريتا رفتن از بعد
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 و نشست روبرويش صندلي روي.ندارد بحث توان ديگر و است بیزار جدل از كه كشید مي فرياد داشت خسته

 .ماند منتظر

== 

. پرداخت مي آنها مرور به باره چندين و رفت مي مادرش عكسهاي سراغ به خودش اطراف فشار از وقتها بعضي

 گرفتاري اينقدر همیشه چرا.كند آرامش توانست نمي هم مادرش زيباي عكسهاي ديدن كه بود تنگ دلش آنقدر

 دستش از زود خیلي كه مادري و شدن بزرگ پدر بود؟بدون گرفته سخت برايش اندازه اين زندگي داشت؟چرا

 باز را مادرش دفترچةخاطرات...بود افتاده گیر كشور اين در و داده دست از را مهربانش آقاجون و عزيز....بود رفته

 :كرد

... نیست دارم مي دوستش كه كسي....است گرفته بر در مرا اي سردابه مثل حكمفرماست اينجا كه سكوتي"

 جنبیدن درحال درونم كه است كودكي لگدهاي دهد مي آرامش من به كه چیزي تنها اينجا.... نیست هیچكس

 تهگف دروغ ولي!....نیست شنیدن براي چیزي اينجا بگويم او به بايد بیايد، زودتربیرون خواهد مي دلش و است

... بگیر آرام....فرزندم بگیر آرام....است رفته پدرت االن كه است جايي همان ها شنیدني تمام همینطور و.... ام

 "....شود سپري آرام بگذار....بگذرد خودش زندگي بگذار

 مي آرامشش باعث الالئي،همیشه يك مثل اين.بود خوانده اش تنهايي زمانهاي در بارها و بارها ريتا را متن اين

 او به دارد كه كرد مي احساس دست كنار را مادرش ذهني تصوير يك ووانگ،مثل استاد حرفهاي مثل درست. شد

 غربت بد احساس همسرش نبود در هم او "احتماال. زند مي حرف همیشگي مهربان لحن همان وبا دهد مي آرامش

 فكر خودش با.دارد نگه آرام را خودش تا بنويسد متني خواسته...ريتا كنوني وضع مثل "دقیقا بوده گرفته

 شد، وارد او به هم پشیماني حس حاال.كرد آرام را او كمي قديمي عكسهاي ديدن.... بوده تنها مادرم كرد؛چقدر

 ليو بود روشن همه براي داليلش گذشته سال.بود كرده تندروي زيادي بار اين و زده حرف پدربزرگش با بد خیلي

 ....كرد مي تقاضا عاجزانه او از و كرد مي بخشش طلب او از بايد.آورد مي در پدربزرگش دل از بايد.....اينبار

 را خودش توانست مي چگونه.انديشید مي بود كرده وبدل رد پدربزرگش با كه حرفهايي به خودش اتاق در هو مین

 به ودب خواسته او از نیفتاده؟پدربزرگ اتفاقي هیچ انگار كه كند رفتار جوري توانست مي بزند؟چگونه نفهمي به

 كارهايش به مدت آن در و شود متمركز بتواند او تا نباشد ريتا بر و دور وقتي چند وتا برود ماهه دو مأموريت يك

 .برسد

 قشهن اين بودن بیرحمانه به او.بود برايش گزينةبهتري امريكا"مسلما....ري شین پیش كنگ،امريكا چین،هنگ

 ولق به, بكند توانست مي چكار ولي كشید مي زحمتي يك عشق اين براي بايست مي هم او حداقل, نداشت شك

 به ربهت بیفتد آسیاب از آبها تا باشد دور مدتي يك اينكه او نظر از شايد,بود بازي شب خیمه عروسك يك خودش

 .رسید مي نظر

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر ح.كتايون | عشق با شده موم و مهر رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

274 

 

 چیزي داشتن عرضةنگه كه ساله 30 مرد يك.كرد پاك را اش پیشاني روي سرد عرق و كشید موهايش به دستي

 و حال اين,بود پدربزرگش سر در چیزي چه.كشید مي خجالت ريتا از او و بود شرم عرق اين.ندارد خواهد مي كه

 مي او.داشت معني چه باشد اينجا مهمان ديگر سال 2 از كمتر است قرار كه دختري براي سنگین آموزشهاي هواي

 رايب زياد هاي سختگیري.باشد تواند مي چه كه بفهمد توانست نمي ولي است اي نقشه تدارك در رئیس دانست

 يكي بايد.بیاورد در پاي از را او توانست مي بوده در رو زيادي مشكالت با همیشه كه ريتا مثل ظريفي دختر

 رب كار اين پس از بخواهد كه است آن از تر جربزه بي او,بود نخواهد هو مین "احتماال نفر يك آن و باشد مراقبش

 مي بسیار را او كه زد مي كارهايي به دست داشت رئیس حاال اول روزهاي ويژة هاي مراقبت به توجه با.بیايد

 .ترساند

 85فصل

 خودش پركنده مرغ يك مثل و ماند خانه در هفته آخر تا هم،همینطور فردا پس و نرفت شركت به فردا صبح ريتا

 آرامش براي را اش سعي تمام و رفت ورزش داد،به گوش موسیقي كرد، منسجم را افكارش.كوبید ديوار و در به را

 ردك ريزي برنامه جوري اش رفت و آمد در هفته تمام بقبوالند،او چیزهايي خودش به بتواند تا داد انجام اش دروني

 اآنه.ماند نتیجه بي كارها اين آخر،همة دست ولي.خورد خودش اتاق در راهم غذايش.نشود روبرو بقیه و رئیس با تا

 هب را زمان و زمین خواست رفته،مي امريكا به هو مین فهمید وقتي.شد تمام هم ضررش به كه اش نفع به تنها نه

 .بدوزد هم

 !......او؟ از خداحافظي بدون هم آن

 اين.نكشید فرياد هم كسي سر.نكرد گريه.دويد فقط بزرگ خانة زمین دور كامل روز يك كه بود خشمگین آنقدر

 هم يكس و بود كرده شروع خودش كه بود كاري اين. داد مي پس را تاوانش بايد...بود پدربزرگش با لجبازي نتیجة

 كاري هر او نیست،و مهم چیز هیچ يعني اين.برود شركت به كه نفرستاد شوم فدايت نامة هفته يك اين طول در

 و ماند بیدار شب تمام او.پرداخت خواهند خودشان كار به هم ديگران البته و بدهد انجام تواند مي بخواهد دلش

 از هنوز كه داشت مانده عقب كار يك البته....و بود رئیس با همكاري داشت رو پیش كه اي چاره تنها...فكركرد

 از قبل مادرش كه بود درخواستي اين.پدرش خاطرات دفتر كردن پیدا....بود نداده انجام آنجا به ورودش زمان

 ...كرد او از مردن

 فيحر هیچ شد،بدون ملحق صبحانه براي پدربزرگش و مادربزرگ جمع به ريتا وقتي ماجرا از بعد هفته يك صبح

 بود گفته كه همانطور پدربزرگ.است داده انجام خوبي كار داد مي نشان كه ديد پدربزرگش لب روي ظريفي لبخند

 .بود برگشته اش قبلي كار دفتر به مدتي هو مین نبود در هم خودش و كرده جا به جا را ريتا اتاق

 مين. شد مواجه معمولي"كامال اتاق يك بود،با گرفته قرار تر پائین طبقه دو كه دفترجديد به ورود بدو در ريتا

 ولي تمیز چیز انداخت،همه نگاهي اطراف اوبه. نبوده كار در منظوري هیچ"واقعا يا است تنبیه يك اين دانست

 ....كيمش چرمي مبلمان با كتابخانه چوبي قفسة معمولي، بسیار و قديمي صندلي و كار میز يك.بود ساده بسیار
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 او هداشت قصد هم شايد....بداند را عافیت قدر او خواسته مي فقط كار اين با پدربزرگ كه بود آن برداشتش اولین

 او به ديكن بعد يكساعت ولي نكرد، شكايتي هم كسي به و نگرفت تماس او با همین براي....كند مستقل"كامال را

 او به كه بود اي نامه بررسي مشغول ريتا. كرد چندان صد را اش تعجب و آيد مي او ديدن به دارد رئیس داد هشدار

 در... زد لبخندي. شد خواهد كسر حقوقش از و ضبط او كاري پروندة در اي هفته يك غیبت: بود شده داده اخطار

 .كرد راهنمايي داخل به را مهمانش كندي و شد باز

 نشستن براي اي اجازه ريتا.نشست او میز پشت و رفت مستقیم كانگ آقاي. برخواست جا از رئیس براي ريتا

 اتاق اطراف به نگاهي رئیس. شد منتظر و انداخت پا روي نشست،پا سیاه قديمي مبل روي روبرويش، و نگرفت

 ....چیه؟ نظرت: گفت آرام و انداخت

 ...نیست بد -

 ....باشه هم بدتر تونست مي...نیست؟ بد -

 هم زيرزمین تو جايي بود قرار اگر حتي...دارم دوست هم رو اينجا من ولي...بهتره كمي يه شما بدتر از...درسته -

 ...كنیم؟ بحث دفتر اين بدتري يا بدي درمورد قراره:داد ادامه سردي لحن با بعد.....داديد مي من به

 يم درست... نیستم اينجا اين براي...نه:گفت كردو جا جابه را خودش بود نشسته كه ناراحتي صندلي روي رئیس

 رگرديب تا رسیدي نتیجه اين به كوتاهي مدت از بعد كه خوبه....كنیم بحث هم با مدام كه نیست خوب "اصال... گي

 .خودت وضع و حال به

 هم اين از كمتر پارك آقاي از:داد ادامه و زد افتاد،لبخندي ريتا توبیخ نامة به نگاهش.زد مي حرف كه همانطور او

 باهاش من: گفت و شد خیز نیم ريتا.انداخت زباله سطل در و كرد مچاله مشتش در را رسمي نامه و.نداشتم انتظار

 ...ندارم مشكلي

 شكلم باهاش من: گفت و بنشاند جايش سر را او تا برد باال برگشتنش عالمت به را ديگرش دست پدربزرگش ولي

 ...بگیر مرخصي درخواست يه نیست مهم... دارم

 ....تونم نمي نه -

 .كنم مي تأيید اونو هم من و داشتي مرخصي به احتیاج خوب... چرا؟ -

 مورد در بايد قانون پس....ندارم فرقي هم كارمندها بقیة با و نبودم حاضر كارم سر هفته يك من....اصراريه؟ چه -

 .بشه اجرا هم من

 ولي... نیست اصراري:گفت و شد دقیق صورتش به رئیس.چرخاند اتاق از طرفي به را سرش و زد پوزخندي بعد

 تو منض در... هست كننده اذيت كافي اندازة به اتاق همین...نكنه سختگیري برات زياد گفتم پارك آقاي به "قبال

 ....من عزيز نوة!....هستي من نوة تو كني مي فرق كارمندها بقیة با
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 ....ام غريبه يه.... احساساتم مورد در....میام؟ حساب به شما نوة موارد بعضي در فقط...."جدا -

 !......نزنیم؟ حرفي هم با ديگه مورد اون در شد قرار -

 خودم دهن از اينو خواستید مي اگه كنه نمي اذيتم اتاق اين....نه....زنیم مي حرف كار مورد در فقط.... بله اوه -

 .زد زُل پدربزرگش پريدة رنگ صورت به ريتا....است مردونه كم يه فقط... فقط... خوبه... بشنويد

 نگینس سكوتي... بوده پدرت اتاق.....اينجا....چون.....باشه هم بايد:گفت و كشید اش پیشاني به دستي كانگ آقاي

 .كرد پر را دو آن بین فضاي

 و تپیدن تند به كرد شروع قلبش!!!!.....بابا...آورد هجوم ذهنش به كه بود چیزي اولین اين.....بوده؟ بابا اتاق اين

 :داد ادامه او....ماند خیره رئیس دهان به و شده گشاد ممكن حد آخرين تا چشمهايش

 كسي...موقع اون از....چیز همه و قفسه و كمد....تلفن اين حتي...حتي....پیشه سال چندين مال چیز همه"تقريبا -

 .كردند مي تمیزش همیشه مثل فقط و نشده اتاق اين وارد

 شده سخت برايش كشیدن نفس و سنگین برايش آنجا فضاي گويي.كشید اش پیشاني و سر به دستي دوباره او

 .فتر او نزديك و شد بلند,انداخت را پايش ريتا,كشیدن منظم نفسهاي به كرد شروع و كرد شل را كراواتش...بود

 ....پريده رنگتون....بزنم صدا رو منشي بايد...خوبه؟ حالتون -

 .نشست پدربزرگش روبروي و میزكشید جلوي را چوبي صندلي....نزديكتر بشین خوبه حالم نه -

 .....اينجا؟ بیام من خواستید چرا -

 .بشي آشنا پدرت با بود الزم چون -

 ....نمیاد؟ نظر به خوب"اصال حالتون..... نظر به... شما....آشنائیه؟ جور چه اين -

 وجهت با كردم فكر... میده دست من به حال همین اينجا میام وقت هر....خوبه حالم:گفت بهتري لحن با پدربزرگش

 ....بیني مي اتاقشو....اينجا بیاي همید، شبیه خیلي تا دو شما اينكه به

 ...نه؟ مگه است ساده:شد دقیق ريتا صورت در و چرخاند سري اطراف به او

 احساس شدم اينجا وارد وقتي جالبه.خیلي....است ساده....آره:داد پاسخ و كرد نگاه را اطراف و زد لبخندي ريتا

.... تمنداش ناراحتي حس"اصال... شدم فرستاده پايین به باالتر طبقه دو تو شیك جاي يه از اينكه با.نكردم غربت

 رو دلیلش حاال...دوخت پدربزرگش به را نگاهش....قديمیه وسايل اين اينقدر چرا كه كردم تعجب فقط

 ...بهتر تر ساده هرچي...دارم دوست خیلي رو اينجا.فهمیدم

 خواست نمي... باشه باال خواست نمي...میزد رو حرفها همین هم اون....همه به شبیه هم نظرهاتون كه جالبه -

 ...كرد مي دوري من از هم همیشه....و.... باشه داشته لوكس وسايل
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 به... تو مثل درست:داد مي ادامه و كرد مي بازي اش فرورفته هم در دستهاي انگشتان كرد،با نمي نگاه ريتا به

 .شد مي دوري باعث دوباره كه افتاد مي اتفاقي....بشم نزديك بهش خواستم مي اينكه محض

 مي دفع همديگرو ربا آهن مشابه قطبهاي مثل اند شبیه خیلي هم به كه آدمهايي....بوديد شبیه هم به چون -

 .نداشته دوست رو شما كه نبوده اين دلیلش"مطمئنا.... دوتا شما مثل درست.....كنند

 .تو مثل درست....دونم مي -

 را بود كرده تمرين خودش با كه حرفهايي همة بايد ريتا.ماند خیره اش نوه زيباي صورت به و كرد بلند را سرش او

 هزاران به او.كند خواهي عذر پدربزرگش از تا بود داده قول خودش به بار هزار هفته يك اين در.گفت مي او به

 نآ به سختي به.بودند بسته را دهانش گويا ولي بود كار اين براي فرصت بهترين االن...بود كرده تمرين روش

 .بگويد توانست فقط و كرد نگاه خسته و پیر چشمهاي

 .من مثل درست....بله.....بله -

 دونم نمي من خداي آه.... من اول يعني...ما....بدم نشونت چیزهايي يه تا اينجا بیاي خواستم من حقیقت در -

 نمي عوض رو تصمیمت اگر گفتم نمي را حرفها اين تو به هرگز نه؟ يا درسته بدم انجام خوام مي كه كاري"اصال

 !....شنیديشون نمي هیچوقت بود اين از غیر تصمیمت اگه كه كنم مي فاش برات رو چیزهايي يه دارم......كردي

 مسردرگ بیشتر را او كه است حرفهايي گفتن حال در خسته كه ديد مي را پدربزرگش و داد مي گوش داشت فقط

 .كرد مي

 ...شركت مورد در ولي...نشده عوض هنوز نظرم من بگم بايد...هوئه مین از من جدايي,تصمیم از منظورتون اگر -

 مي یادن اين توي هركسي و هستي من نوة تو.اينجايي االن تو كه اينه باشه؟موضوع....نريم حاشیه بیا خوب خیله -

 .دهم مي اهمیت بهت چقدر من كه دونه

 میان سرعت به و فهمید را آن معناي خوب هم باشد،پدربزرگش زده اي طعنه خواست ريتا...."حتما...بله...اوه -

 .ندهد ادامه او تا پريد حرفش

 خیلي االن تا دونم مي...دونم باشه؟مي...بپرس تو شد ايجاد شك برات كه جا هر بعدش.... بزنم رو حرفهام بذار -

 باقي و....بوده پُر روندم اينجا از و كردم طرد رو شماها من اينكه از افكارت تمام و شنیدي من از ديگه چیزيهاي

 .اطالعي بي چیزها خیلي از تو....بودم گفته تو به هم "قبال ولي!... ماجرا

 سمت به زنان قدم و شد باشد،بلند راحت آن روي تواند نمي ديد وقتي و شد جا جابه دوباره اش صندلي روي او

 :داد ادامه و كرد تماشا را بیرون.بزند حرف چشم در چشم ريتا با خواست نمي شايد رفت پنجره

 ...نمیشه خبر با اون از كس هیچ و مونه مي بینمون جا همین حرفهامون بدي قول من به بايد -
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 ...دادم قول هم"قبال من.... باشه...باشه -

 پارك آقاي من، ما، از كرديم،منظورم مي كار اي برنامه يك روي داشتیم ما كنه بخوادازدواج پسرم ازاينكه قبل -

 و كرد باز پدرت رو قضیه اين. شد ملحق ما به هم جئويونگ آقاي "بعدا...هوئه مین پدر يعني پسرعموش و ،پدرت

 قرار خطر معرض در هم خودش اينكه و تهديدها... كانگ خانوادة قتلهاي قضیة....كنیم همراهیش هم ما شد باعث

 و كنكاش يكسري به مخفیانه بود كرده شروع...اوني به شبیه "كامال گشت،تو مي دردسر دنبال"واقعا او.داشت

 دوباره تا بشه ماجرا وارد كسي خواست نمي دلش...باشه تنها خواست مي "كامال و....مورد اين در جستجو

 رهب پیش من نقشة با داشتم اصرار من....گفت نمي ما به رو چیزها خیلي همین براي... نشه خانواده شامل تهديدي

 .نرفت پیش خوب اين... اين و

 را بحثهايي بود؟داشت خودش پدربزرگ"واقعا كرد،اين مي نگاه پیرمرد اين به باز حواس و هوش با داشت ريتا

 :داد ادامه و گرفت نفسي پیرمرد.بود شده زده شگفت "كامال او كه كرد مي باز او براي

 ...باشه؟ نكن قضاوت زود ولي گم مي اينو كه متأسفم.شد آشنا مادرت با پسرم كه شد ناجور وقتي اوضاع -

 .داد تكان سري ريتا

 بي نفر يه شد مي باعث و كرد مي تهديد رو هممون خطر وقتي هم اون بشه ماجرا اين وارد زن يك نبود قرار -

 دتهام....بدي وضع به اونهم... بود شده عاشق پسرم ولي نكنه كارو اين گفتیم بهش ما...بره بین از وسط اين گناه

 نمي ديگه كردم فكر كرد ترك رو كشور دختر اون ديدن براي پسرم وقتي....داشتیم سختي دعواهاي باهم

 از.....ندارم كارهاش به كاري هیچ ديگه گفتم بهش كنه ازدواج دختر اون با بايد گفت و برگشت وقتي و... بینمش

 نبايد ديگه كردم احساس ديدمش وقتي كه بود نازنین و مهربان حدي به دختر اون.... بودم عصباني دستش

 ام كه بود نگفته مادرت به پسرم كردم، دوري ازش پس... بخورم غصه مرگش از بعد میشه باعث چون ببینمش

 صرف مسئله اين از او كه بودم خوشحال من....موند مسكوت مدتي تا ماجرا حقیقت در... كنیم مي كار چي داريم

 ....ساختند تیم يه اونها فهمیدم بعد مدتي...كردم مي اشتباه ولي كرده نظر

 ...آره؟!!....ووانگ؟ استاد با!... نفري؟ سه: گفت آرام ريتا

 گینيسن اش سینه روي كه دردي با.بود خوشحال بدهد او براي بیشتري توضیح ديد نمي نیازي اينكه از پدربزرگ

 :داد ادامه كرد مي

 جلسة يك همه.بودند زده دور رو ما و كردند مي كار آن روي داشتند نفري سه...ووانگ استاد با... بله... بله -

 دعواهاي... نیومد شركت ماه يك اعتراضش نشانة به پارك آقاي...كرديم بازخواست اونو و داديم تشكیل اضطراري

 .كرد پیدا شدت... جین لي و من بین

 پارك آقاي دنبال به خودش او:داد ادامه درد با و آورد دهانش به شديد دردي با را اسم اين كانگ ريیس

 باهاش كودكیش از و داشت دوست خودش بچة مثل اونو و بود جین لي عاشق پارك آقاي كه نماند ناگفته...رفت
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 انيزب چرب با او ولي...همین...بود جین لي وضع و حال از نگراني خاطر به فقط پارك آقاي اعتراض...بود گرفته انس

 زن يك كه حاال و بشود كاركردنش تنهايي از مانع تا كرد برخورد او با هم هو مین پدر كرد، خام هم رو پارك آقاي

 از ما...نبود بدهكار حرفها اين به گوشش جین لي...بود شده هم او تهديد باعث و بود انداخته راه اين در هم را

 به گذاشت نمي و بود كشیده اي پرده چیز همه روي جین لي...ولي كند منصرف را او داشتیم انتظار مادرت

 همسرش براي ترسیدم مي من...شد خودش مرگ باعث... كه كشید پیش آنجا تا را كارها....بشیم نزديك كارهاش

 از تر نام آنجا.... برگردونیم ايران به"فورا را نفر دو شما شديم مجبور و بیفته بدي اتفاق شده متولد تازه كودك و

 مرد يه با مادرت ارتباط خصوص در ها رسانه با بودم مجبور من...داشت دلسوز اي خانواده,ومادرت و بود اينجا

 اينجا هب بازگشتت نامة توافق هم بعد....كنه پیدا فیصله ها شايعه تا كنم تأيید رو خیانت خبر و باشم موافق ديگه

 هب ديگرش نیم و میرسه بهت من ثروت تمام از نیمي نخواهي چه و بخواهي چه تو....كرديم تنظیم پارك آقاي با را

 مادرت چون...توست به متعلق "منحصرا كه وياليي خانة....چیز يك جز هستید مشترك چیز همه در...هو مین

 مي رسیدگي آنجا به خاصي وسواس با مادربزرگت سال همه اين طول در همین براي.داشت آنجا به خاصي عالقة

 .....كرده

 پیش تمام بخاطر او از و بپرسد سؤال دنیا يك خواست بود،مي شده سردرگم و زده شگفت حرفها اين از ريتا

 .بخواهد بود،عذر كرده كه داوريهايي

 مراقبت ازشون نتونستید قدرت همه اين با شما....چطور....چطور؟ ولي...بوده فیلم....ها برنامه اين تمام پس -

 ...كنید؟

 در داره بزرگي نماي بیرون از....مجازيه فضاي يك.... يك قدرت اين...نیست كني مي فكر تو كه هم ها اينجوري -

 تربزرگ دنیا....میشه پیدا قويتر يكي, قدرتمند آدم يك براي همیشه.كنه مي متالشي داخل از ماهارو داره حالیكه

 ردهپ اين پشت كه كسي.كنند مي زندگي اون توي هم زيادي آدمهاي و كنیم مي فكر تو و من كه حرفهاست اين از

 ولدمت آنها بچه تا میذاره بعد بدن خانواده تشكیل و بشن بزرگ كانگ هاي بچه اينكه به داره خاصي عالقة...است

 ....هستند زندگیشون سرگرم همه كه مناسب فرصت يك در اونوقت....شه

 ..فهمم مي حاال....و من هو،پدر مین پدر و پدربزرگ مثل درست...فهمیدم....بله -

 و تبرگش. شد خوشحال باشند، هم با اش نوه دو خواسته نمي دلش چرا بدهدكه نبودتوضیح مجبور ازاينكه رئیس

 توضیح به كرد نه؟شروع يا بوده درست اش حدس بدهد نشان اينكه براي او.رفتن راه به كرد شروع اتاق درطول

 :دادن

 و موافق گروه و كاري هاي شريك جريان اين و زنیم مي حرف داريم نامرئي دشمن يه از ما كه اينه منظورتون -

.. .بشه؟ نسیبشون چي كه بكنند مارو ريشة دارند سعي...نفر چند شايد يا...نفر يه يعني توهمه؟ يك مخالف

 رو عزيزانتون همة مرگ شما خواد مي اون... چرا؟ ولي....بكشید زجر شما خواد مي فقط كه كسیه "احتماال

 چیه؟ شما با مشكلش...كیه؟ آدم اين....نكُشته؟ رو شما االن تا چرا وگرنه...دردبكشید و...ببینید
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 آدرس به دو هر... داشتیم مادرت و پسرم از مخفیانه نامة يك ما...كیه اون دونیم نمي ما....جاست همین مشكل -

 تنها و....من براي نه نوشتن رو نامه اين همديگه براي دو هر اينكه تر جالب و همديگه براي نه اومدن من پستي

 گه نمي رو اونها كس هیچ به و دونه مي ووانگ استاد كه اطالعاتیه يكسري و ها همین مونده باقي كه چیزي

 .....بجز

 !!!!....جز؟ به -

 ...بود چیز همه گوياي پیرمرد اين خاكستري نگاه.كرد نگاه اش نوه براق چشمهاي به و ايستاد رئیس

 ....!!!دونستم مي....نه؟ مگه!... من جز به -

 تو مبودي مجبور ما و بشي بزرگ وقتي بگه تو به فقط بود خورده دوستش،قسم ترين صمیمي مرگ از بعد....آره -

 يك بفهمم مرگم،بتونم از قبل تا من.....من و بیاري بدست برامون رو اطالعات اون بتوني تا اينجا برگردونیم رو

 با و عاقل دختر رو تو اگه تا بود خورده قسم ووانگ استاد...مردنه از قبل من آرزوي تنها اين....كُشته رو پسرم

 كني برقرار خوبي ارتباط باهاش بتوني تو خواستیم مي ما...بگذاره اختیارت در رو اطالعاتش ديد جرأتي

 ولع با را پدربزرگش حرفهاي چرخیدوتمام مي جا همه او با ريتا نشست،سر رنگ سیاه مبل وروي برگشت او

 گرا حاال...كردي جلب اونو نظر و شدي موفق هم"كامال البته كه:داد ادامه.كرد مي تحلیل و دريافت ناپذيري سیري

 دلت كه دنیا جاي هر يا ايران برگردي بفرستمت زود...میدم قول منم...بگیري ازش رو اطالعات اون بتوني

 دم مي قول... كني استفاده هم بعديت نسل 5 براي من پولهاي از و بچرخي توني مي عمرت آخر تا تو....بخواد

 .بینم مي رو پسرم نگاهت توي و دارم دوستت عاشقانه و "واقعا هرچند...باشم نداشته كار كارت به ديگه

 براي دوباره را حرفها حال اين با....نه يا شده متوجه درست دانست كرد،نمي نگاه پیرمرد اين به متعجب ريتا

 ووانگ آقاي از و برگردم زماني مدت يك براي فقط من تا ريخته پارك آقاي با را نقشه اين او.كرد بازخواني خودش

 خودش و نكند تهديدم خطري تا برگرداند مرا هم بعد و بیاورم در برايش پدرم مرگ ماجراي از اطالعات يكسري

 .بگردد قاتل دنبال برود

 وه مین... برسد؟ خودش اهداف به تا ريخته را ها برنامه اين تمام....كشته را برادرانش و هو پدرم،پدرمین كه كسي

 من مغز وارد اطالعات كلي و داده قرار وضعیت اين در مرا....است خودش مقاصد دنبال فقط او گفت، مي راست

 برسر چه بدانم آنكه بدون كنم تقديمش دستي دو و رابگیرم ماهي طعمه يك مثل من تا خواهد مي حاال و كرده

 هم مرا و دهد انجام خواهد مي كه را كاري بتواند زودتر تا كرده دور اينجا از را هو مین!... آمده؟ ام خانواده و پدرم

 :گفت و زد پوزخندي بود، مانده باز كه دهاني با ريتا!!!.....كند؟ ام خانه راهي

 ...بودم؟ طعمه يك من....شنیدم؟ درست -

 ندگيز به و برگردي زودتر خوام مي نباشي طعمه اينكه براي من...نیستي طعمه"اصال تو"اتفاقا...عزيزم...نه...نه -

 وننش كه بود اين براي فقط و فقط بشوي شركت وارد خواستم كه هم اين دورباشي وضعیت اين از و برسي خودت
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 كار اهينخو اگر حتي نشدم قائل بینتون تفاوتي هیچ ومن شده تقسیم هو مین و تو بین اينجا چیز همه "واقعا بدم

 ...كني

 مي دمق را اتاق عرض داشت عصبانیت فرط از او حاال و ايستاد شد زد،بلند لبخندي رئیس حرفهاي بین دوباره ريتا

 .زد

 همین؟يكسري.... بازيتم؟؟؟ شب خیمه عروسك من....آره؟ دوني مي خودت بازيچة منو....فهمیدم درست....هه -

 دومك هیچ به من پدربزرگ آقاي!! خداحافظ؟.... و ايران گردوني برم بعد بگیرم برات بايستي كه خواي مي اطالعات

 ...ندارم احتیاجي پولهات از

 گويدب چیزي تا كرد باز را در ناگهان كندي.بود كرده متشنج را اعصابش و دويده صورتش به خون بود عصباني ريتا

 تمخواس مي...اوه: بگويد توانست فقط بیچاره منشي.رفت رئیس سمت به و شد وارد دستش كنار از پارك آقاي كه

 ....بیارم؟ براتون كه هست چیزي....هستند اينجا پارك آقاي بگم

 ..."لطفا...آب من براي و چاي آقايان براي بله: گفت بلند و عصباني خیلي ريتا

 جئويونگ آقاي و چاي تا سه:گفت منشي به آن از قبل و نشست اش دست كنار و داد دست رئیسش با پارك آقاي

 .كن راهنمائي داخل به"فورا و نذار منتظر در پشت هم رو

 كانگ او نظر از.كرد مي را فكرش كه ديد آن از نامساعدتر را جو بیچاره.رفت بیرون"فورا و كرد تعظیمي كندي

 يم معدني آب و چاي تا سه دستور داشت او.داشتند هايي نقشه برايش رؤسا"مطمئنا و بود باهوشي دختر ريتاسو

 رفت و كرد باز را اتاق در منشي به مالحظه وبي شد سالن وارد قوري ريتا قول به و چاق جئويونگ آقاي كه داد

 او ولي رسید نظرنمي به خوب رئیسش براي اوضاع.كند تعظیمي و بايستد فاصله اين در توانست فقط كندي.داخل

 .بمالد خاك به هم را شركت سنگین قطب سه اين پوزة تواند مي راحتي به ريتا دانست مي چون نبود نگرانش

 راه آرام پاي صداي گاهي از هر و يونگ آقاي نفسهاي خس خس صداي جز.گرفت فرا را اتاق سنگین سكوتي

 نگاهي هم به آنها.شدند مي جمع اتاق اين در نفر سه آن كه بود بار اولین متوالي سالیان از بعد اين.ريتا رفتن

 ارهدوب و كرد مي نگاه تفاوتشان بي صورتهاي به خشم با ريتا.كردند مي نگاه پريشاني حال در را او و انداختند

 :گفت رئیس به پارك آقاي كه ايستاد وقتي.زد مي قدم را اتاق عرض و طول

 ....گفتید؟ بهش كجا تا -

 ....گفتم چیو همه....نمونده باقي چیزي"تقريبا -

 ....كرده؟ وحشت اينقدر قسمتش كدوم از:گفت يونگ آقاي

 رنف سه شما از بايد:وگفت كرد نگاه نفر سه آن به دوباره و چرخاند را سرش بعد و نگريست او به غیظ با ريتا

 نس توي پیرمردهاي كردم مي فكر كشید؟همیشه مي نقشه هم هنوز پیر گرگهاي مثل.تو...و...تو....كرد،تو وحشت
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 دوران شماها نكنم فكر... كنند، استراحت و كنند خرج پول اي جزيره يه...دور جاي يه برن بايد شما

 نمدو نمي تا كرديد هم سر ايكه مسخره داستان اين از من....ها....كردم؟ وحشت.بشینید آروم هم بازنشستگیتون

 ...ها....ها...ها.....ديگه چیز هر...تا ترسم مي شما خود از بیشتر من... نكردم وحشتي هیچ برسید چي به

 معدني آب و چاي سیني با كندي و شد باز در.چرخیدن به كرد شروع اتاق دور و شد بیشتر اش عصبي هاي خنده

 سرعت به و بگذارد خودشان عهدة به را فنجانها در چاي ريختن داد ترجیح كه بود سنگین آنقدر فضا.شد وارد

 .رفت بیرون

 را يچوب صندلي. سركشید الجرعه و برداشت را آبش بطري و كرد درازي دست سیني به كه بود كسي اولین ريتا

 حرف بعد بگیرد آرام تا شد منتظر.شنید مي را خودش نفسهاي صداي.نشست آن روي و چرخاند آنها سمت به

 :گفت بقیه به پارك آقاي فاصله آن در كه بزند

 ....پسره همون دخترِ اين كه بگم بايد و آشناست"كامال من براي رفتار اين....بكنم اعترافي بايد من دوستان -

 دلیل اين ولي.... همینطوره كه نداريم شكي هیچ...بله.... بله:گفت و داد فشار هم روي را چشمهايش كانگ رئیس

 ....بده انجام خواست دلش كاري هر بدم اجازه كه نمیشه

 كاري بخواهند ها كانگ اگر كه دونیم مي ما همة:گفت و ريخت چاي خودش براي فنجان در و شد خم يونگ آقاي

 .....شه مي انجام جلوتر كار بِدَن،اون انجام

 پدربزرگ. نكنید تشويقش "لطفا.هست مستعد كافي اندازة به دختر اين.....كنم مي خواهش يونگ آقاي -

 .رسید مي نظر به عصباني

 ينا از ما از بغیر كسي چه ديگه....كسي؟ چه ديگه:پرسید شمرده و آرام بعد.بشود تمام حرفهايشان گذاشت ريتا

 ....باخبره؟ قضیه

 ناپديد كه بودند رسان اطالع رابط دو....شناختیمشون مي كسائیكه....حاضرهیچكس حال در:گفت پارك آقاي

 ،تنها....هم پدرت و مادر.... باشه تصادف اسمش "واقعا اگر البته شد كشته تصادف در كه هم هو مین پدر و شدند

 ...ووانگه استاد مونده باقي كه كسي

 پدربزرگ خانوادة.... كنم مرور اول از رو ماجرا تمام خوام مي:وگفت كشید اش شده اسبي دم موهاي به دستي ريتا

 اب او حین اين در...قراره چه از قضیه بفهمند گیرند مي تصمیم پدربزرگم با پدرم.... شدن كشته زمان مرور به

 صمیمي و همسرش با تا كنه مي وِل بوديد، كرده باهاش كه مخالفتهايي خاطر به رو شماها بعد و میشه آشنا مادرم

 ولي....بودند چي آنها دونه نمي كسي كه میاره بدست رو اطالعاتي...بوده قرار چه از قضیه بفهمه دوستش ترين

 ...دونه مي ووانگ استاد اينو فقط و.... میشه تموم ضررش به بوده كه هرچي

 ....يانه؟ زنه مي بلوف اونم آيا كه نمیدونیم ما البته:گفت بمي صداي با و پريد حرفش میان به يونگ آقاي
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 رو مادرم و من چطور كه میريزد روهم رو فكرهاتون و شینین مي شماها بعد....فهمیم مي "بعدا اينو خوب بسیار -

 یدكن مي شايعه همه بین اينطور و كنید مي بیرون رو ما و چسبونید مي من مادر به خیانت اَنگ پس بديد، نجات

 پس...چیه"واقعا ماجرا میگه من به فقط ووانگ استاد كه فهمید مي قبلش...ولي رسه نمي من مادر به چیزي كه

... درسته؟...كنم كسب اطالعات ازش بتونم تا....برگردم سن فالن توي بايد من كه كنید مي اضافه تبصره يك

 نیفتاده؟ قلم از چیزي

 ما اينكه از بغیر البته...فهمیدي درست....نه:گفت و كرد نگاه را او چشمي زير دستش در چاي فنجان با پدربزرگ

 ...درسته مابقي....دونیم نمي هم رو آنها معني كه داريم نامه پاكت تا دو

 ردو همديگرو خواهیم مي و هستیم چیز يك دنبال هممون.... متأسفم براتون"واقعا:گفت و زد تلخ لبخندي ريتا

 گفتن براي چیزي گفته اگر... نمیزنه بلوف كسي به ووانگ استاد بگم، شما بايدبه چیزي يك درضمن... ها... بزنیم

 بايد قبلش فقط... ندونید شماها كه كنم مي كاري هم من بدونید شماها خواد نمي اگه و... داره "حتما پس.....داره

 .....كرديد خارج زيادي شبهات و شك از رو من و كرديد باز منو زندگي هاي گره از خیلي كه باشم ممنون ازتون

 آورده دست به خودش كه قدرتي با و شد خیره ديدگانش جلوي پیرمرد سه زدة بهت صورتهاي به و كرد مكث او

 .بینم مي خودم در موندن اينجا براي بیشتري انگیزة من حاال:داد ادامه آرام و پرداخت آنها تماشاي به بود

 با و لغزيد میز روي دستش از پدربزرگ دست در فنجان.كردند نگاه هم به خورده دست رو هاي قیافه با پیرمرد سه

 ...ايران گردونمت برمي بیفته اي ديگه اتفاق هر اينكه از قبل:گفت لرزان صدايي

 ....دوني مي خوب هم خودت....بكني كارو اين توني نمي -

 مهه االن جوانهاي.... سركشي دختر عجب:برد باال را صدايش و كوبید میز روي را فنجانش عصبانیت با پارك آقاي

 زدن حرف حق ها بچه گفت، مي چیزي اينكه محض به بزرگتر زماني يه... شدند گستاخ و ادب بي

 ور نظرتون هم شما يونگ آقاي... فهمیدي؟.... كني مي كارو اين هم تو و بايدبرگردي میگه پدربزرگت...نداشتند

 ....بشه؟ اعالم جلسه اين ختم تا كنید بیان

 كرد يم سعي كه لبخندي با ولي داد خود به تكاني قوري آقاي.كرد نگاه اش دستي بغل به و ايستاد و شد بلند او

 ما گهمی درست او... نكنید عمل اسي احس..."لطفا...بنشینید...عزيزمن دوست:گفت كند پنهان دستهايش زير آنرا

 ...بگذرونیم رو بازنشستگیمون دوران بريم بايد كه پیرمرديم مشت يه

 ترس از ولي بودند او با نفر سه هر اندازشان غلط قیافة از جدا بود خواهد او همراه همیشه مرد اين دانست مي ريتا

 هب خشم با پدربزرگ. بودند انداخته راه به او جلوي كه بود زرگري جنگ يك هم اين و كنند بیان خواستند نمي

 .نیست شوخي براي خوبي وقت "اصال االن..كنم مي خواهش... يونگ آقاي:گفت و كرد نگاه معاونش

... بنشینید كنم مي خواهش پارك آقاي... شماس و همه نفع به... ببینید... بابابزرگ؟ شوخي چرا:كرد دخالت ريتا

 ...دارم پیشنهاد يك براتون حاال و شنیدم رو حرفهاتون... كنم سؤاستفاده شما از ندارم قصد من
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 اهيجايگ در تو!... پیشنهاد؟:گفت بلند صداي همان با و بزند قدم دراتاق تا رفت كنار مبل از عصباني پارك آقاي

 ....بدي پیشنهاد من به كه نیستي

 مهايچش "مطمئنا... كنید نگاه من چشمهاي به:گفت و ايستاد ديدگانش جلوي و رفت سمتش به و شد بلند ريتا

 .بديد گوش پیشنهادش به خواد مي شما از كه پسره دخترِهمان اين ولي بینید نمي رو جین لي

 ...ندارم حرفي ديگه...چشیدم منه با االن تا كه رو تلخش طعم و كردم و كار اين يكبار -

 چي اي بوده گفته شما به چي پدرم دونم نمي من...باشه؟...گیريم مي رأي بعد...بگم براتون رو نظرم حداقل بذاريد -

 رو تاريخ بیايد پس....كنه انتخاب و خودش راه اون شديد باعث و كرديد مخالفت باهاش كه بوده خواسته ازتون

 خوب؟... نكنیم تكرار دوباره

 چه تو:كرد مي فكر خودش با و مانده خیره ظريف صورت اين به حركت بي و بود ايستاده سرجايش پارك آقاي

 ......شده تكرار برايت تاريخ نه چه و بخواهي

 .خونه گردي مي بر تو و...منفیه...جوان خانم كنم امیدت نا بايد پس...خواهي؟ مي منو رأي -

 ...گرفتم"قبال مثبت رأي يه من البته و بشنويد رو هام ايده فقط باشه -

 به ار سرش سرعت به كردوبعد پريد،نگاه مي چشمش پلك عصبي ازفشار درحالیكه ريتا به خشم با پارك آقاي

 باال اي شانه و داد را نگاهش پاسخ نوشید، مي را دومش چاي فنجان داشت قوري آقاي.چرخاند جئويونگ سمت

 :گفت و ايستاد پدربزرگ.انداخت

 .میدم مخالف رأي منم چون كنه نمي كمكت -

 رو نم نظر هنوز شماها...انصافیه بي خیلي واين...بگه رو نظرش بايد هم ووانگ استاد....نیستید شماها فقط ولي -

 .كند رام را آنها آرامش با كرد مي سعي داشت حاال ريتا.نشنیديد

 و كرد مي صادر حكم داشت رئیس...خونه گردي برمي تو...میشه اينجوري دونستم مي.نیست كار اين به نیازي -

 .انداخت جئويونگ آقاي به ملتمسانه نگاه در را تالشش تمام همین براي انديشید مي فكري زودتر بايد ريتا

 ....كنم هزينه براش خودم جیب از حاضرم...میرم باهاش منم.....بره بفرستید اونو اگه -

 .كنیم مي فكري يه خودمون ما و گرده برمي دختر اين....آقا كنید نمي كارو اين شما -

 پدربزرگم و... میديد زجر رو خودتون داريد كه ساله 08....پارك كنیدآقاي فكر كم يه:پريدوگفت میانشان به ريتا

 در رو اطالعاتش تمام حاضره ووانگ استاد....است پرده اين پشت كي بفهمه تا بده زندگیشو تمام حاضره

 استاد كه داريد قبول...ولي بزنم حرفو اين خوام نمي....حاضرم؟ منم وقتي خواين مي چي ديگه...بذاره اختیارمون

 اينجا حاضر و حي شما كه االن اگه من كه داريد قبول هم رو اين و....من طريق از نمیزنه،مگه حرفي شما به ووانگ
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 ها،بهششما بدون...تنهايي و بیارم بدست رو اطالعات اين تونم مي بعدها بگم، بايد تأسف عرض با.....نتونم هستید

 گيزند راز كه باشم ممنون شما از اين خاطر به بايد من...نشیم دسته دو دوباره كه ماست همة نفع به پس.....برسم

 .كنید باور هم رو من كه شم مي ممنون بیشتر و....كرديد فاش برام خانوادگیمو

 ...جوان خانم نیستي حاضر تو-

 درسی مي نظر به نشدني تمام سو ريتا و پارك آقاي بین نزاع.كنه نمي حل رو چیزي رفتن...كنید حاضرم خوب-

 .كرد نمي دخالت پدربزرگ اگر

. نیمبنشی همه بیايد...بدم دست از مديرهامو بهترين من تا كني مي كاري داري تو...ريتاسو كانگ...كافیه...بسه-

 جئويونگ آقاي...منفیه بحثمون مورد موضوع به شدن وارد و كنكاش مورد در ريتاسو كردن دخالت براي من رأي

 اعالم "مشخصا رو نظرشون كه هم پارك آقاي و....كنم مي حساب تسويه اون با موقعش به كه شده من نوة طرف

 ...كردند

 به زد مي حرف كه همانطور ريتا...ووانگ استاد همینطور و نكردند اعالم رو نظرشون هنوز پارك آقاي....نه -

 رد،ك عصبي پرشي پارك آقاي گوشةلبهاي.بود شده خیره پارك آقاي پیر و خاكستري،خسته به متمايل چشمهاي

 :گفت كانگ رئیس كه.بگويد چیزي كردتا باز را دهانش

.... میدي گوش من حرف به هم تو و مونه مي باقي خودش براي....اون اطالعات و نداره رأي حق ووانگ استاد -

 ....همین

 ...بشنوم رو دختر اين حرفهاي بايد من -

 ...پارك آقاي ممنون:گفت خونسردي با ريتا

 !كنم مي خواهش پارك آقاي -

 كانگ رئیس كرد، مي نگاه نفر سه اين درگیري به و نوشید مي را سومش چاي فنجان داشت قوري آقاي حاال

 خندلب... زدند مي لبخند هم به پارك آقاي و ريتا و رسید مي نظر به عصبي و دگرگون مديرش نظر تغییر از بزرگ

 .اش گذشته تلخ خاطرات يادآوري از ديگري آن و بود اش پیروزي خوشحالي از يكي اين

 ارك آن بِدَن انجام كاري بخوان وقتي ها كانگ....آقايان گفتم داديد،بهتون مي انجام اول همون از بايد رو كار اين -

 .. شه مي انجام جلوتر

 86فصل

 اشتد داد،او مي توضیح را روزش آن كار برنامة داشت كندي و بود نشسته پدرش كار میز پشت ريتا بعد روز صبح

 را هبرنام هر و كند نگاه او به مدام كندي شد مي باعث بودكه لبش روي لبخندي و كرد مي فكر ديروز اتفاقات به

 چقدر هك كرد مي فكر داشت ريتا. نیست آنجا حواسش ريتا دانست مي چون كند تكرار دوبار بیشتر تفهیم براي
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 روي نداشت جرأت هیچكس ديروز تا كه آدمي.دهد گوش حرفهايش به تا كند راضي را پدربزرگش توانسته خوب

 :گفت و انداخت نگاهي كندي به ريتا.بزند حرف حرفش

 سه به اشاره ، تفنگدار آقايان با من جلسة ساعت بگو فقط....كني؟ مي تكرار دوبار رو حرفت هر چرا عزيز كندي -

 ....ساعتیه؟ يونگ،چه و نفركانگ،پارك

 ....ظهره بعداز 5 ساعت آقايان با جلسه.... همین براي نیست اينجا حواستون كردم فكر من -

 ....كجاست؟ اتاق گوشة گاوصندوق اين كلید....ديگه چیز يك و...خوبه -

 .پرسم مي كانگ آقاي منشي از بخواهید اگر....نشده داده من به صندوق گاو اين براي كلیدي....اطالعم بي من -

 عصر...باشه داشته دستش تو چیزي يه خواد مي دلش همیشه...پدربزرگمه كارهاي همون از....نیست الزم نه -

 ....بزنیم حرف كارمون مورد در بیا. پرسم مي ازش

 را كار اين زود يا دير او دانست مي ريتا.زد رو حرف اين شك با بپرسم؟كندي سؤالي تونم مي...كانگ خانم -

 بايد بود زده حرف اش عشق از كنان گريه و آمده بیرون هو مین اتاق از كه روزي آن از.بود منتظرش و كرد خواهد

 :فتگ و نشست لبهايش روي لبخندي. بپرسد آنرا شده كه هم اش زنانه كنجكاوي بابت كندي تا شد مي منتظر

 ...بله...است كلمه يك جوابش بپرسي خواهي مي كه چیزي اون -

 ...و....جدي؟ -

 از هك كارهايي و پدربزرگم توي در تو هاي برنامه خاطر به متأسفانه.باشیم هم با"فعال تونیم نمي ما...بله هم باز -

 .شديم دور هم از مدتي تا ما..... بدم انجام براش من خواد مي و داره اتنظار من

 ....رفته؟ امريكا سفر به هو مین كانگ آقاي همین براي پس -

 دمش باعث گانم، بچه رفتار شدم،با رفتنش باعث....من...عزيز كندي:داد ادامه و انداخت پايین را سرش ريتا...بله -

 خرابش هام بازي شق كله با من و بزنه حرف خودش زبان به پدربزرگم با كرد مي سعي داشت او.بشه دور من از

 در اون بار هر ولي زدم حرف جكي و... ري شین با بار چند....بزنم حرف باهاش نتونستم حتي مدت اين در....كردم

 ...دردناكه خیلي...خیلي.....بزنه حرف من با نخواسته بزرگ پدر دستور به بوده هم اگر يا و نبوده دسترس

 ...متأسفم من -

 كردو احساس دستهايش روي را كندي بود،دستهاي شده محو لبهايش روي از لبخند ديگر وحاال ناراحت ريتا

 :پرسید كندي.چرخاند او طرف به را سرش

 ...كنه؟ يادآوري بهتون مهمتررو تااهداف برگردونده پدرتون قديمي اتاق شماروبه اين براي كانگ آقاي -

 ....كنم مي حسش "كامال من....كنه نمي فكر خودش اهداف جز چیز هیچ به او!.....كانگ آقاي -
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 كه كارهايي تا كنه مي روتربیت ما او. هستیم بازي شب خیمه هاي عروسك ما او براي...گفت مي درست هو مین

 ارك هیچ نتوني ديگه و بشي معتاد بهش مرور به كه ده مي انجام ماهرانه آنقدر رو كار اين...بديم انجام رو خواد مي

 تموم خودم نفع به رو خواد مي اون كه كاري....باشم پدرم مثل تا كنم مي رو سعیم تمام من...بدهي انجام اي ديگه

 كه كاري از هو مین شدم باعث من...میشه برعكس و خوره مي سنگ به تیرم بار هر اينكه مثل ولي... كنم

 ....پدربزرگم مثل درست...كانگ يك مثل درست...هه...خودخواهم خیلي من... بمونه باز عاشقشه

 اهداف تا دورباشین هم از مدتي كه بوده خوب هردوتون براي شايد اين...نكنید فكر بهش اينجوري...نه...نه -

 به..نیدك فكر بهتري چیزهاي به بايد شما...كنم مي فكر من.نشید منحرف مسیر از "فعال و كنید دنبال رو خودتون

 ...پدربزرگتون و خانواده پدرتون،به

 هیاهو اين از دور بايد هو مین و...مهم خیلي....دارم مهمتري كارهاي"فعال من...گي مي درست تو...كندي بله...بله-

 ...باشه

 حالش هو مین كه داد خاطر اطمینان ريتا به او و زد حرف چانگ مباشر كرد،با فكر حرفهايش روي روز طول تمام

 كه انديشید اين به او.بپرسد را حالش هم ريتا طرف از هو مین با اش بعدي تماس در تا خواست او از.است خوب

 اين به مادربزرگ.كرد حبس اتاقش در را خود و نشد حاضر هم شام میز سر حتي ديروز جلسة از بعد پدربزرگش

 با"حتما كانگ آقاي كارهاي او نظر از.شد نمي شوهرش پاپیچ كه بود زني"كال او. داشت عادت همسرش كارهاي

 زد مي چرخ آنجا و رفت مي هو مین اتاق به خواب از قبل شب هر ريتا. كرد پیچش سؤال بايست نمي و است دلیل

 تقويم روي وسواس با كه را زيبايش خط دست و نشست مي میزش كشید،پشت مي دست او لباسهاي به و

 .كرد مي بود،تماشا كرده يادداشت اش رومیزي

 بتههايش،ال برنامه پايان در تواند مي چگونه.ببخشد سامان را وضعیت اين بايد چگونه كه كرد مي فكر اين به او

 اين.دارد نگه پدربزرگ قلبي رضايت با خودش براي را هو ،مین!كرد مي موافقت هايش برنامه با امروز گروه اگر

 گفته ارب هر ريتا ولي. نمايند متقاعد را او بتوانند تا بودند زده حرف او با زياد خیلي هو جین و يانگ تائه وقته چند

 .خواهد مي او با و او از را آرامش تمام و است دردناكش و كننده خسته زندگي از او سهم هو مین بود

 برگزار آنجا در خودش درخواست به جلسه.شد ريتا اتاق وارد كه بود نفري اولین كانگ آقاي بعدازظهر 5 ساعت

 میز روي ريتا.نشست مبل روي و بوسید را سرش.گرفت تحويل ديروز برعكس را اش نوه كانگ آقاي. بود شده

 انةش به دست با.بود جئويونگ آقاي دوم نفر. بود ديده تدارك چاي وفنجانهاي شیريني كوچكي ظرف مبلها كنار

 .ناهار يا شام براي"بگیرد،مثال درنظر بهتري پذيرايي بعدي هاي برنامه در تا كرد تشويق را او و زد ريتا

 از هم را ها اين و نكرده دريافت حقوقي هنوز و است پارك آقاي دست در اش بودجه بود گفته خنده به هم ريتا

 به و داد سالم دوستانش به و شد اتاق وارد تنگ خلقي با پارك آقاي معمول طبق.است كرده خرج خودش جیب

 به مدام آقايان.بنشاند مبل روي را او گرمي گويي خوشامد با تا كرد سعي هم ريتا.نكرد توجهي زياد ريتا

 چرب با كرد مي سعي ريتا و بود نیامده هنوز ووانگ استاد و گذشته 5 از ربع يك.كردند مي نگاه ساعتهايشان
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 ادهآم بردي وايت تخته كندي.دربیاورد خشكي اين از را او تا بزند حرف پارك آقاي با شركت كارهاي دربارة زباني

 آقاي ورود كندي و شد باز اتاق در.كشید مي را مبل روي نشسته مرد سه كاريكاتور آن روي داشت ريتا و كرده

 يرو و ببرد تا گرفت را دستهايش و كشید آغوش در را او دلتنگي زور از ريتا.شد وارد استاد و كرد اعالم را ووانگ

 ريقو آقاي حتي. بود كانگ رئیس گفت خوشامد او به كه كسي تنها.رسید مي نظر به متشنج جو.بنشاند مبل

 و خوش زياد دو آن با خواست نمي دلش گويي هم استاد خود.بدهد دست او با بود نكرده سعي هم مشرب خوش

 .كند بش

 .بودم نگشته بر اينجا به كه شه مي سالي 00 نزديك:گفت رئیس به و نشست تكي مبل روي فاصله با

 يراض شركت از شما رفتن به "اصال نفر سه ما يعني....من...بود خودتون درخواست اين البته...ووانگ آقاي....بله -

 .نبود نفعمان به اينجا از شما رفتن و....داشتید هم گرانبهايي اطالعات شما.نبوديم

. دكن بررسي را آنها رفتار تعجب با ريتا تا شد باعث درآمد دهانش از كه صدايي.زد پوزخندي قصد به پارك آقاي

 هب نگاهي ووانگ استاد.بدهد نشان مشغول شكالتي خوردن به را خودش تا برگرداند را رويش هم جئويونگ آقاي

 نديد انتظار از را ريتا و زد لبخندي بود، كشیده برد وايت صفحة روي او كه كاريكاتوري به بعد و انداخت ريتا

 .آورد در به سفیدش و رديف دندانهاي

 را ماژيك.دارند كم چیزيهايي يك فقط....كشیديشون خوب هم انصاف به و ننشستي بیكار!....خالق همیشه مثل -

 جلوي نتوانست آن ديدن از ريتا.نشست و برگشت دقايقي از بعد و تخته سمت به رفت و گرفت ازدستش

 .نشود باز دهانش تا گزيد را لبهايش بگیرد،ولي را لبخندش

 هاله و.زده بیرون آشامها خون تیزمثل دندان دوتا جئويونگ آقاي لبهاي كنار و بود شاخ دوتا پارك آقاي سر روي

 .ها گونه و پیشاني روي عصباني خطهاي با پدربزرگش سر دور گونه مقدس اي

 كه داد مي نشان نشوند عصباني آنكه براي نفر سه هر كردن كنترل.بود آنها كردن مسخره "كامال قصدش

 .اند داشته نگه اطالعات آوردن بدست خاطر به فقط را خودشان

 .گفت مدتي از بعد پارك آقاي كه بود چیزي اين.اند نداده دست از را شان گذشته طبعي شوخ هنوز ووانگ آقاي-

 ...داشته سازگاري ايشان به خوب هم نشیني جنگل وگويا....نه:داد ادامه قوري آقاي هم سرش پشت و

 داستا....نیستیم اينجا قديمي دعواهاي براي ما..كنم مي خواهش...جئويونگ آقاي...پارك آقاي:گفت كانگ ريیس

 ...ريتاسو... "لطفا.... ووانگ

 حفظ را خودش خونسردي كرد سعي پس چیز همه خوردن هم به از نگران و رسید مي نظر به عصباني پدربزرگ

 ...نشده شروع اينجا سوم جهاني جنگ تا كن شروع حرفهاتو:داد ادامه و كند

 ....بپرسم شهرنشین اصطالح به آقايان اين از بايد كه هست سؤالي جلسه شروع از قبل -
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 هشماك: داد ادامه بود آشنا خوبي به آن با ريتا كه شده كنترل خشمي با و بود كرده آنها طرف به را رويش استاد

 ...بدين؟ ادامه دخترش براي چطورحاضرشدين كردين رهاش راه نیمه و بوديد خورده قسم جین لي براي

 و است بوده مضحك برايش حرف اين چقدر بدهد نشان تا كشید پايین به بیشتر را لبهاش گوشة پارك آقاي

 لي است،كسي مسخره "كامال شما دوم،حرف...بديم؟ ادامه كاريو تا هستیم اينجا ما گفته كسي چه"اوال:گفت

 ...نگذاشت تنها رو جین

 ....نرسید؟ "ام افتاده گیر تنها اينجا"بر مبني پیامي!.... يونگ آقاي شما و شما به...."جدا.....اوه -

 خیلي او داد مي ادامه ديگر كمي استاد اگر.بود همه ضرر به كه داد مي گوش اي مردانه حرفهاي به داشت ريتا

 :پريد صحبتشان میان رئیس ولي شد مي دستگیرش چیزها

 ...كنم مي خواهش وُوانگ آقاي -

 زندگي نگاهها اين با تمام شناخت،يكسال مي خوب را خشمگین و جدي صورت اين ريتا!.....آقا نكنید خواهش -

 بود فهمیده خوب او است، عصباني"واقعا استادش دانست مي حاال و بود شنیده زيادي تشرهاي بود، كرده

 .شنیده االن تا كه است چیزي آن از ارزشمندتر بسیار بیاورد بدست بايد او از كه اطالعاتي

 نيقربا سادگي به تا گذاشتند تنها اونو ؟چرا....چرا...بشه روشن برام تا بودم انتظار در سال 08:داد ادامه جديت با او

 اطالعات من از طريقش از تا كرديد خودتون بازيچة هم رو دختر كرديد،اين شروع خوب رو كارتون... بشه

 تربیت احمق اونو كرديد مي فكر... داره باهوشي دختر چنین يك جین لي كه كنم شكر خدارو بايد.....بكشید

 بعد كه هستین شماها احمق....میذاشتم؟ وقت يكسال از بیشتر براش احمقیه دختر دونستم مي اگه حتي يا كردم

 ...؟دارين هايي توانايي چه كرديد روشن براش.....اين ديگه يكي كردن قرباني فكر تو هنوز سال همه اين گذشت از

 چیزي مردان اين از دانست مي ريتا.بشوند دادن ادامه از مانع و بروند حرفهايش بین تا خواستند بار چند آنها

 هجلس به روند اين با: گفت و برخاست جايش از پارك آقاي. شد خواهد نصیبش است انتظارش در آنچه از بیشتر

 .شود او رفتن از مانع تا رفت سمتش به كه بود كسي اولین ريتا.....دم نمي ادامه

 .بنشینید...كنم مي خواهش!....ووانگ استاد...پارك آقاي..."لطفا -

 ....میده؟ خودش به قضاوت جرأت چطور بوده خبر چه اينطرف نداره اطالعي كه كسي -

 بود،ادامه ايستاده و شده بلند هم او حاال...آقا كنید پیچید،بس دراتاق استاد عصبي هاي خنده...ها...ها...ها -

 وزهن شما دفترِ و شركت كارهاي از كه خوبه بچه دختر اين براي حرفها اين...كنم؟ باور رو حرفتون داريد توقع:داد

... .بودم خودتون پروردة دست نباشه چي هر رفته؟ يادتون....كردم مي كار خودتون بین و شما براي من...نداره خبر

 ...آقا نكنید بازي فیلم من براي

 ...بابابزرگ؟...بنشینید"لطفا استاد....بنشینید كنم مي خواهش پارك آقاي -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر ح.كتايون | عشق با شده موم و مهر رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

291 

 

 مبودي گذاشته كه اي جلسه كارهاشون همین با هم قبل دفعة....زدم بهشون حرفمو من:گفت سختي به پدربزرگ

 .زدند بهم رو

 :نوشت درشت خطي با و كرد پاك را آن روي وعكسهاي رفت تخته سمت به عصبانیت با ريتا

 ".ببینم آرامش در شبها را پدرم روح باشیم،تا دوست هم با بیائید "

 اتاق در كه سكوتي.شد سرازير چشمش از اشكي قطره كه ماند خیره آنقدر اش نوشته به و ايستاد همانجا بعد

 به دستمالي و خورد اش شانه روي پدربزرگ دستهاي.است داده انجام خوب را دادكارش مي شد،نشان حاكم

 ....بزنیم منطق حرف كلمه چند... بنشینیم، بیائید،: گفت آرام بعد.داد دستش

 در ولي دهد مي نمره اش حركت به دارد دلش در كه بود مطمئن ريتا و گفت مي آفرين او به بايد ووانگ استاد

 سهجل كسي چه:پرسید اي خرناسه با جئويونگ آقاي.خواند مي چشمهايش از آنرا ريتا.ديد نمي تغییري صورتش

 كند؟ مي شروع رو

 نمي ار جلسه اين دستور نبود،كسي داوطلب ماند،هیچكسي منتظر و نشست چوبي صندلي كنان،روي فخ فخ ريتا

 ....من:گفت احتیاط با پس.دانست

 آتش به داوطلب را خودش كه كردند مي نگاه را او نكرد،آنها اعتراضي كرد،كسي نگاه آنها صورتهاي به بعد

 .بود كرده انداختن

 ....كردم؟ شروع ديروز كه بدم ادامه آنجايي از بايد -

 انتخابشون خودم كه گروهي با من و میديد من به را الزم اطالعات همة شما:داد ادامه احتیاط با پس نشنید جوابي

 كه دارند كانگ آقاي اطالعات يكسري....كنم مي حل رو مسئله... شما دستور به نه...شما نظارت تحت كنم، مي

 در كه اينجوريه قرارمون.نداره خبر آنها از هیچكس كه ووانگه استاد نزد هم يكسري و خبرند بي آنها از استاد

 ....بشه ريخته بعدي هاي برنامه و وبدل رد جا همین اطالعات توافق، صورت

... اول: داد ادامه بعد.....مفید و داشته؛مختصر خوبي شروع كه كرد احساس ريتا و نزند حرفي كسي هم باز اينجا تا

 ....ببرند باال رو دستهاشون موافقند برنامه اين در من حضور با كه آنهايي

 تنداش قصد "اصال پدربزرگ.بردند باال رو دستهاشون سرعت به كه بودند افرادي اولین استاد و جئويونگ آقاي

 یشپ بحث از بعد بود امیدوار كند،او معلوم را اش تكلیف زودتر پارك آقاي بود منتظر وريتا بدهد انجام را كار اين

 باشد همراه او با مديرش داشت انتظار هم او و بود مانده خیره زمین به پدربزرگش.باشد نشده عوض نظرش آمده

 .برد باال باالخره ولي خیلي نه را دستش او مكث كمي از بعد چون.....افتاد نخواهد اتفاق اين دانست مي ولي

 پدربزرگم از قبلش و دهم مي ادامه حرفهام به همه اجازة با....ام برنامه توي حاال از من پس...يك به سه خوب-

 ....كنم مي عذرخواهي خیلي
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 .كند دريافت مطالبي نگاههايش از لزوم درصورت تا كند نگاه استادش صورت به كرد سعي ريتا

 هب میرسه پاكت تا دو مرگش از قبل ولي.هستند كي آنها دونه نمي كسي كه میشه كشته افرادي توسط پدرم-

. كرد نگاهي پدربزرگ به و كرد مكث ريتا.....پدرم طرف از يكي اون و مادرم طرف از يكي....كانگ رئیس دست

 گاو سمت به و آورد بیرون كلیدي اش رنگ طوسي دوخت خوش كت جیب از و ايستاد شد بلند كانگ رئیس

 !نداشته خبر و بوده كنارش مدت آن تمام پس...آه:كرد فكر خودش با ريتا.رفت دربسته صندوق

 رنگ قرمز چرمي دفترچة يك و نامه پاكت دو جز چیز هیچ آن داخل ديد او و كرد باز آنرا در رئیس

 بوده؟ اينجا پس: گفت اختیار بي او!!!!..... داشت؟؟ مادرش كه هماني مثل درست قرمز چرمي دفترچه....نیست

 ...ايناهاش...عزيزم بله-

 مادرم...بودم همین دنبال من بزرگ خداي اوه...اينجاست!...گم مي رو پدرم خاطرات دفتر....گم نمي رو اونها...نه-

 ....باشمش؟ داشته تونم مي...كنم پیدا اونو داشت اصرار

 ...دادم مي بهت زودتر هستي، دنبالش دونستم مي من اگه...."حتما...بوده خودت پدر مال...بله...اوه -

 :وگفت گرفت بدست را ها پاكت خودش بعد.داد ريتا به آنرا و

 روي پسرم خط دست ولي... فرستنده آدرس كردم،بدون دريافت پاكت دو من شد كشته پسرم كه روزي فرداي -

 مهنا بود معلوم واضح بطور و....است كساني چه طرف از بود مشخص "كامال ديگري روي فارسي نوشتة خط و يكي

 ....اند شده نوشته و آماده تر قبل خیلي... قبل از ها

 :خواند آنرا و كشید بیرون شده تا چند اي وبرگه كرد باز را اول پاكت در پدربزرگ

 و همیشه براي برو اينجا از....بود نخواهم دخترمان و تو كنار در من خواني مي را نامه اين وقتي عزيزم همسر"

 كاشته كه هايي بنفشه تمام "فورا....نگرد باز هرگز و هرگز...ببینیم دوباره را همديگر وقتي تا برنگرد هرگز ديگر

 "جین لي". دارم دوستتان همیشه و ريزم مي رويت و سر بر را هايم بوسه.ببر خودت با و بردار اي

 سخت جنس از كارتي.كشید بیرون ژتون يا كارت مثل چیزي يك پاكت همان از بعد و كرد مكثي پدربزرگ

 با را وآنها "H&B"آن روي شده حك مشكي حرف دو با رنگ كم سبز رنگ به و دست كف اندازة به فايبرگالس

 اب كند تأيید را اش صحت آنكه وبراي بخواند اي كره خط خوبي به هنوز توانست نمي او.داد ريتا دست به پاكت

 .داد استادش دست به آنرا كنجكاوي

 را نامه بعد.كرد نگاه دقت با و چرخاند دستهايش در را رنگ سبز كارت و بود كرده ريز را چشمهايش ووانگ آقاي

 در داشت چیزي.برگرداند ريتا به را آنها و داد تكان ريتا براي تأيید عالمت به را سرش و خواند دوباره و دوباره

 همین براي.نزد حرفي هیچكس.كند مي فكر مهمي چیز به دارد او دانست مي ريتا و میزد موج استادش چشمهاي

 :داد ادامه پدربزرگ
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 من بدست آن از قبل ريتاسو مادر نامة ولي...بود نوشته اونو پسرم چون...خوندم دومو نامة اول من درحقیقت-

 زا بعد دقايقي درواقع...كنم استفاده توانم مي اين از كردم احساس چون كنم فاش اونو خواستم نمي من....رسید

 هیچ ولي دادم ها مترجم ترين مطمئن و بهترين به اينو من...رسید من به كارم دفتر در يكي اين پسرم مرگ

 فرستاده مناسب موقع در تا مانده محفوظ درجايي و تهیه "قبال نامه اين بود مشخص...نشد دستگیرم چیزي

 همیدف چیزي ازش میشه بفهمه و بخونه اونو تواند مي ازريتا بهتر كي حاال! چیه جريان فهمیدم نمي من ولي...بشه

 ؟....بوده عاشقانه نامة يك فقط نامه اين!..... نه؟ يا

 در حروف كشیدگي همان با بود مادرش زيباي خط دست شك گرفت،بدون رئیس دست از لرزان آنرا ريتا

 ولي كند تقلید آنرا بود كرده سعي هزاربار ريتا و مانست مي نقاشي كشیدن به كه خطي دست...ها آخرجمله

 تشدس كنار مادرش اينكه مثل. شد عوض اش رنگ و تنگ اش جوشید،نفس احساساتش آن ديدن با.بود نتوانسته

 .ندك ديگري زبان به تبديل را او زيباي احساسات توانست مي چطور آن،ولي خواندن به كرد شروع باشد نشسته

 ....عزيزم همسر"

 ها فشهبن و بیايي تا منتظرشدم هرچه كه است شده زيبا آنقدر اينجا...يابمت ونمي گردند مي دنبالت به چشمهايم

 لدنبا به چشمهايم و رقصند مي آسمان در ابرها...بود عبثي امید كه افسوس...خیلي....كردي بكاريم،دير هم با را

... مهست نگران... نیستم آنجا من كه آورده شانس... توست با كه دختري آن...كند مي كنجكاوي آنها در تو تصوير

 تنیس كسي اينجا و خواهد مي آغوش آرامش كودكم...برويم اينجا از بیا....بگذريم چیز همه از بیا....نگرانم بار هزار

 مي فرستادي برايم تو كه هايي بنفشه به و كشم مي نفس را كوهستان خوب هواي....كند تقديمش آنرا تا

 ودز فقط...بنفشه هرچه به لعنت....بكند آنرا ريشة بتواند كسي كنم نمي فكر هم آينده سالهاي تا....انديشم

 "...برگرد

 روعش. شد مي احساساتي میكرد،نبايد گريه گرفت،نبايد مي را ديدگانش جلوي داشت اشكهايش كرد مكث ريتا

 وانگو آقاي و بود بسته را گلويش راه شديد داد،بغضي استادش به را نامه وقتي. هم سر پشت زدنهاي پلك به كرد

 ........."كن جور و جمع را خودت":فهمید خوب آنرا معني ريتا و كرد نگاه را او خشم با

 به و كرديم بررسي را نامه دو اين بار هزار نفر سه ما...بود همین...بله:زدن حرف به كرد شروع آرامي به پدربزرگ

 زيچی آن پس در بايد ولي...ان همديگه براي عاشقانه هاي نامه تنها اينها كرديم فكر ما...نرسیديم اي نتیجه هیچ

 چرا مدون نمي وصف اين با....بفهمه بهتر را آنها معني دوست يك بعنوان ووانگ استاد شايد.نداريم خبر ما كه باشه

 بنفشه چیست؟معني ژتون اين و!....پسرم؟ مرگ از بعد درست آنهم!...شده؟؟ فرستاده آنها اسم به من براي دو هر

 بین كه هست رمزهايي اينها شك، بدون...چیه؟ بكنه را آنها ريشة تونه نمي كسي اينكه و شده كاشته هاي

 چیزي هم خاطراتش توي....درنیاورديم سر آنها از ما"واقعا ولي...داشته وجود شوهري و زن هر مثل, خودشان

 ...نبود عاشقانه مطالب يكسري جز قضیه اين بر مبني
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 با او.باشد داشته معني زياد بسیار بايد مادرش طرف از آنهم اي نامه چنین يك نوشتن دانست مي خوب ريتا ولي

 .كرد بدل و رد را اطالعاتش استادش به نگاه

 چیزهايي خودشان بین آنها"مطمئنا...نكردم نفر دو آن زناشويي روابط داخل را خودم هرگز من:گفت ووانگ استاد

 زنمب حدس تونم نمي و دونم نمي هرگز....ژتون؟ اين ولي... باشم خبر با آنها از من خواستند نمي شايد كه داشتند

 هب سرعت اين به كه شده مي نگهداري اطراف همین بايدجايي....باشه شده نوشته مردنش از قبل نامه اگه....چیه؟

 ستد نامة مورد در ولي كند ارسال آنرا سرعت به تا بشه كشته جین لي تا بوده منتظر فرد آن و رسیده شما دست

 چون... كسیه چه كار دونم نمي "واقعا!...رسیده شما به شدنش كشته از بعد درست كه همسرش فارسي نويس

 ...گذاشتند كنار و نوشته آنرا مشخصي زمان در دو هر گويا...مضمونش

 مدرسة براي كه وقتي مثل درست...شناسم مي رو خطش من....نوشته عجله با اونو مادرم:گفت آهستگي به ريتا

 از يا بود كه ناراحت چیزي از...شده نوشته خشم روي از...عصباني... اسم بدون...امضاء بدون... نوشت مي چیز من

 درمپ و بدهند انجام هم با را كاري بوده قرار گويا....شد مي بیشتر حروفش آخر كشیدگي... شد مي عصباني كه من

 ....نیست؟ وسط اين چیزي يك....است شده مادرم خشم باعث همین و كنه مي بدقولي

 ووانگ استاد و ريتا كه ديد مي و كرد مي بررسي را رفتارها داشت موقع آن تا كرد،او ريز را چشمهايش پارك آقاي

 مساعدت آرام آرام بايد هم او كه بقبوالند خودش به كرد مي سعي داشت همین براي دارند همكاري قصد "واقعا

 ...میده؟ معني چه اين: پرسید احتیاط با پس.كند

 يك....بوده تا دو اين بین ديگر نامة يك....داده رو ديگه نامهء يه جواب مادرم يعني:گفت و كرد نگاهي او به ريتا

 ...شه مي خوانده بنفشه گل اسم به كه چیزي...بسته يك يا نامه

 چه هر ما و نگرداند بر ايران به خودش با چیزي هیچ هم كرديم،مادرت چك رو اماناتش هاي صندوق همة ما ولي -

 ديتهدي نوع هر خاطر به را كار اين گرفتیم،البته او از هم را لباسهايش و عكسها حتي بود، جین لي به مربوط كه

 رمگ...چیز هیچ...نكرديم پیدا چیزي هیچ هم راستا اين در و داديم باشه،انجام مادرت و تو متوجه ترسیديم مي كه

 ....اينه

 خود به حركتي مبل روي ووانگ آقاي.شدند او العمل عكس منتظر و كردند نگاه ووانگ استاد به بقیه و پارك آقاي

 از و بودم همراهشان فقط من...بوده خودشان بین چیزهايي يك كه گفتم.... نكردم دريافت چیزي من...نه:دادوگفت

 ...بودم اطالع بي شان شخصي ارتباطات خیلي

 مثل داشت ذهنش درون چیزي....شد خیره بیرون به پنجره به و چرخاند استادش سمت از را سرش آرام ريتا

 ااينج از...برو....نیاورده هم شايد....آورده شانس...است نزدت كه زني...ريشه...ها بنفشه....كرد مي تاك تیك ساعت

 كند پیدا چیزهايي پدرش و مادر خاطرات روي مرور با توانست مي شك بدون ريتا! كوهستان هواي...."فورا...برو

 از بیش كه او خاطرات صفحات در جايي آمد يادش... است گذشته چگونه ماجرا كل فهمید مي صورتیكه در

 : بود ديده و خوانده را آنها بار هزار چندين
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 نمي لطیف گلبرگهاي با ظريف گلهاي كاشتن درد به و است سرد زياد خیلي فقط كوهستان دارد خوبي هواي"

 خواهند دوام ماه يك فقط دانم مي ولي اند مانده خوب بنفشه گلهاي....كنم كاري گل كنم مي سعي دارم...خورد

 ".آورد

 به و برگشت... مانده خبر بي اوازآنها كه است چیزهاپنهان خیلي كوهستاني ويالي آن توي: انديشید خودش با او

 ...زد لبخندي و كرد نگاه بقیه ماندة مات صورتهاي

 ...كند عمل خودش قول به بايد ووانگ استاد حاال....پدربزرگ اطالعات از اين... خوب-

 ...نمیدم كسي به اطالعات االن من -

 به عشرو و كشید اي خرناسه دريايي شیر مثل عصباني جئويونگ آقاي.بريزد بهم دوباره جو شد باعث حرفش اين

 به تا ايستاد شد بلند پارك آقاي و داد قوس و كش راست و چپ به را خودش ناراحت پدربزرگ. كرد فحاشي

 :داد ادامه ووانگ استاد كه.بشود ور حمله ووانگ سمت

 او صورتیكه در میدم ريتاسو به را اطالعاتم البته و هستم خودم حرف روي من...زديد رو حرفهاتون شما -

 نمي زيرش شما مثل...هستم قولم روي من.است آماده كه بشم متوجه من و ببینه كامل هم رو شركت آموزشهاي

 خارجي معامالت بتونه و بشه قوي واردات و صادرات كار توي كه خوام مي ومن ببینه آموزش كامل بايد زنم،اون

 اين ندارم دوست من... شد تموم ضررمون به خیلي واين كرديم مي عمل ناپخته و خام خیلي"قبال ما...بده انجام

 بهش چیزو همه كه میدم قول من....بندازه خطر به دوباره جونشو باشند راضي بقیه و خودش اگر حتي بچه دختر

 ...سالگیش 08 شروع و تابستان آخر تا خوبه آره...ديگه ماه سه تا منتظرم و بدم ياد

. نبود كاري محكم به نیازي و كرد حساب شد مي راحتي به كرد نمي امضاء هم را جايي اگر حتي استاد قول روي

 او.گرفت قرار جئويونگ آقاي و پارك آقاي اختیار در"رسما ساعت آن از او و سپرده ريتا به اسناد و ها نامه

 در مرد 3.دارد خود پشتیبان را دوست نفر 2 كند احساس او تا بدهند دست هم با پدربزرگش دوستان تا خواست

 .شدند خارج اتاق از و بدهند او به را قلبي اطمینان اين تا دادند دست ووانگ آقاي با بازنشستگي آستانة

 .برگشت بزرگ خانة به پدربزرگش با ريتا كه بود شده تاريك هوا

 81فصل

 يم او از و كرد مي بیان اي مسئله يكبار فقط و زد مي حرف او با بدخلقي با.بود شده قبل از تر خشن پارك آقاي

 خاكي كرم يك مثل كرد مي مجبور را او و داد نمي را سؤالهايش باشد،پاسخ بقیةكار دنبال به خودش تا خواست

 .بیابد را پاسخش تا بگذرد آن سخت هاي اليه تمام از و بیفتد شركت طبقات در

 شماري روز و گذاشت مي رنسانس يا طاليي روزهاي را روزها آن اسم ريتا.بود بهتر خیلي جئويونگ آقاي با كار

 در و گذراني خوش و عیاشي روزهاي البته و باشد قوري آقاي دست كنار او تا برسد هفته روزآخر سه تا كرد مي
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 و سختر كارش عوض در بود گذران خوش و مشرب خوش قوري آقاي هرچه....ها خارجي با كار سخت حال عین

 كرد مي اش خسته او با همراهي و ها،بازرسي كارخانه كار بر صادرات،واردات،دقت.داشت بیشتري دقت به نیاز

 احساس سنگین كار وجود با كنارش در ريتا كه بود شوخي و مشرب خوش آدم او.نداشت ناراحتي احساس ولي

 "قیقاد پارك آقاي با صورتیكه در بود متنوع و كننده سرگرم جئويونگ آقاي با كار.كرد نمي كسالت و خستگي

 .تكراري و كننده،خشك خسته برعكس،

 را شركت درآمد راههايي چه در و چگونه او بفهمد شودو دقیق قوري آقاي مالي امور روي خواست مي ريتا از او

 حتي و داشت مدارك و اسناد از پر صندوقي گاو جئويونگ آقاي چون بود سختي خیلي كار اين.كند مي خرج

 اباريت. داشت خود همراه آنرا كلید همیشه و كند پیدا دسترسي آن به توانست نمي هم اش كاره همه زيباي منشي

 دارند خاطر به را پدرش هنوز تر مسن كاركنان كه بود جالب برايش چون كرد مي بازديد هايشان كارخانه از شوق

 .كرد تسخیرمي را قلبش عجیب افتخاري و غرور حال آن كنند،در مي اش مقايسه او با و

 را مسیرها اين تمام او از قبل كه ديد مي را هو مین پاي جاهاي شركت جاي درجاي ها مشغولي دل اين تمام با

 تك تك دهان از را اين او و تقدير قابل كاركنانش براي هو مین مديريت.بود مشهود وضوح به آثارش و كرده طي

 قايآ شد،يا مي اينجور بود كانگ آقاي اگر: نیايد میان به او حرف نداشت امكان بحثي هر شنید،در مي كارمندانش

 ....كانگ آقاي.... كانگ آقاي....هست، يا نیست موافق موضوع اين با كانگ

 هم وا آيا و كرده مي كارهايي چه هو مین ببیند تا كرد مي تیز گوش و شنید مي را او اسم وقتي كشید مي پر دلش

 كه داده انجام شركت اداره و سرپرستي براي انتخابش در درستي كار پدربزرگ حق باشد،به آنگونه توانست مي

 . نداشت را كار اين قابلیت او از بغیر هیچكس ريتا نظر از.بود برگزيده را هو مین

 در شتدا ريتا اينكه از او.بود خوشحال خیلي ديد مي انگیزه با را او اينكه از پدربزرگ و شده كم خیلي تفريحاتش

 غافل رسید، مي نظر به تر خوشحال كند بیرون ذهنش از را هو مین فكر توانست مي آرام آرام و شد مي غرق كار

 .بكشد نفس هايش ريه در را او هواي تا زد مي چرخي هو مین اتاق در خواب از قبل شبها ريتا اينكه از

 كرد مي هماهنگ مشاورينش با را شركت مهم موارد و ها برنامه و ننشسته بیكار هم امريكا در هو مین "مسلما

 تهشناخ مهلك سمي بود گرفته دست در را كلیةامور متوالي سالهاي كه او براي اين و قبل كمتراز مراتب به ولي

 مي سپري رختخواب در را نقاهتش دوران دارد كه بود مريضي مثل او براي زمان اين در شد،استراحت مي

 عادي روال دارد چیز همه ديد پدربزرگ كه بعد ماه يك.شد مي چیره او به كم كم داشت عصبي فشارهاي.كند

 هنگ به خواست او است،از شده آرام نظر به اوضاع و خودش هاي برنامه سرگرم ريتا و كند مي طي را خودش

 چین و تايلند هاي پروژه به و كند كنترل آنجا از را شركت كارهاي هم و باشد دسترس در هم كه بیايد كنگ

 نكردني باور سرعت به.كاست مي اش بیكاري استرس هواي و حال از قدري چون شد بهتر برايش اين.كند نظارت

 .شد چین راهي و كرد خداحافظي خواهرش بست،از را اش بنه بارو

== 
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 او گذشت، مي اندي و ماه يك شد مي مسلط كانگ بزرگ شركت باالي سطح امور به داشت ريتا كه زماني مدت از

 خصوص در مالي امور نامة چند بررسي مشغول كندي نامید،با مي "پدرم دفتر" آنرا همیشه البته دفترش،كه در

 اريت.خورد زنگ همراهش تلفن كه بود سازي كارخانةكشتي سازي بزرگ پروژة تكمیلي مرحلة شدن پیاده طرح

 مارةش اينكه محض به همین براي.بگويد پاسخ خودش شود مي همراهش به كه تلفنهايي به داد مي ترجیح همیشه

 نشان به را لبهايش گوشة و داد نشان كندي به را گوشي صفحة بعد و متعجب كمي اول ديد آنرا روي ناشناس

 : داد پاسخ شك با و كشید پايین است كسي چه داند نمي اينكه

 ...بله؟ -

 ...دادي جواب تلفنت به دير خیلي -

 ينا و بود ووانگ استاد صداي اين...گرفت گردنش پشت عضالت كرد احساس و كشید تیر فقراتش ستون پشت

 .داد مي دردسر گندِ بوي ريتا براي تماس

 چطوره؟ حالتون....ووانگ؟؟ استاد -

 آقاي اتاق چوبي قفسةبزرگ توي....گم مي بهت رو كارم سريع خیلي...كنیم احوال و حال هم با نگرفتم تماس -

 ساعت نیم تا من براي و بگیر كپي داخلش هاي برگه ازكلیة هست،"8990سال محرمانه"نام با زونكن يه پارك

 سرخ آلبالوي نام به شركت طرف آن كوچه سه شاپ كافي توي من.بیار بشود متوجه كسي اينكه بدون ديگه

 ....شد شروع ساعتت نیم االن از...شدي بیچاره زدي دست مدارك اون به بشه متوجه كسي اگر... منتظرتم

 زا بعد تا بود منتظر و داد مي گوش استاد حرفهاي به داشت زده بهت صورتي با او.كرد قطع ريتا روي را وگوشي

 .شده قطع تماس فهمید كه بپرسد را سؤالش او از حرفهايش

 ....كندي؟ -

 ...كانگ؟ خانم بله -

 كن صبر... ديگه ساعت نیم تا و دفترش از هم اون...خواد مي رو پارك آقاي محرمانة اسناد استاد!....شدم بیچاره -

 ...ديگه دقیقة 09 شد االن نه...ببینم

 ندرضم. برداريم هم رو سندي اينكه به برسه چه بشیم پارك آقاي اتاق وارد راحتي به تونیم نمي هرگز ما ولي -

 .است مداربسته دوربینهاي سیستم به مجهز خودش اتاق و راهروها تمام

 هب آنجا موي ترين كوتاه من براي و فروشي گیس كاله مغازه به برو:گفت و اتاق در زدن قدم به كرد شروع ريتا

 يگهد دقیقة ده تا كنیم مي تنظیم رو ساعتهامون.بخر مصنوعي سبیل و ريش و مشكي چشم لنز جفت يك اضافة

 .بینمت مي همینجا
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 اريت. بود شده سپري وقتش از دقیقه سه برسد خروجي بزرگ درب به تا و شد خارج اتاق از برق سرعت به كندي

 دفتر در ايشان داد جواب مزاج خشك گرفت،منشي را پارك آقاي وسراغ كرد تلفن پارك منشي به فاصله اين در

 .دارند جلسه ارشد مدير چند با كانگ آقاي

 .........شه؟ مي تموم جلسه اين زماني چه -

 ...كمتر شايد....ديگه ساعت يك"تقريبا -

 نفر 2 كرد، فكر سرعت به.دهد انجام را كارش بايد خودش كه است زماني از بیشتر پارك نبود...خوبه:كرد فكر ريتا

 اركپ آقاي دراتاق. بیندازد دور بايد را آن بروي كار فكر.هستند مداربسته دوربینهاي بررسي مشغول قلچماق مرد

 آقاي اتاق به شدن وارد چگونه همه مهمتراز است، شده زوم اش گاوصندوق روي كه دارد وجود دوربین يك فقط

 سرعت به.كند فكر آن روي بايد كه هستند هايي گزينه... رسان نامه....ات مخابر...تأسیسات...انبار!...است پارك

 میز يرو گوشي از و رفت بیرون كند،بعد اتصالي تلفن شد باعث كار اين كرد برق پريز داخل را اش دوشاخةتلفن

 اتاق به سرعت به آنها.نیست هم اش منشي و شده مشكل دچار تلفنش خط گفت و زد تلفن مخابرات به كندي

 از. ودب برنگشته هنوز كندي و گذشته دقیقه ده...كرد نگاه ساعتش به.ديد را لباسهايشان فرم ريتا و آمدند ريتا

 :پرسید رنگ اي سرمه لباس با تأسیساتي كارگر

 .زيرهمكف طبقه دو:داد پاسخ او......كجاست؟ تلفن خطوط كنترل مركز -

 كه بود باريكي راهروي آنجا....همكف زير طبقه دو به رساند را خودش و رفت آسانسور سمت به سرعت به ريتا

 را درها روي خط توانست نمي او بكند را كار اين خواست مي كندي از بايد داشت وجود آن در زيادي درهاي

 .شنید را كندي صداي و برداشت آنرا آرام. لرزيد جیبش در تلفن گوشي...چیست هركدام داخل بفهمد و بخواند

 ...كنه مي كار شما تلفن روي داره كارگر يك ولي...هستم اينجا من خانم -

 ...باش سريع فقط...كجاست؟ رختكنشون اتاق بپرس ازش... كردي؟ دير...بیاد خواستم من كندي، بله -

 زا كه بود كاري تازه جوان بیچاره،او كارگر با زدن الس به كرد شروع ساختگي اي عشوه با و رفت اتاق به كندي

 نگاهي سؤالش كلمه هر با باهوش منشي.شد قرمز هايش گونه زد مي حرف او با داشت كه زيبايي خانم ديدن

 با شما:پرسید او از مناسب فرصت دريك بعد. گذرد مي دارد وقت ديد مي و انداخت مي ساعتش به نامحسوس

 كنید؟ مي عوض را لباسهايتان اينجا يا شويد مي شركت وارد لباس همین

 ..كنیم مي عوض اينجا...خانم نه -

 كجا؟......جالب چه...اوه -

 ....داريم رختكن اتاق همكف زير دوطبقه -

 است؟ رئیستان اتاق كنار كه اتاقكي همان....آها -
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 ....رئیس اتاق از بعد در تا دو....خانم خیر -

 ....میشه؟ تموم كارتون كي.... خوبه -

 ....انبار برگردم بايد.....بیارم جديد تلفن يك بايد..... خانم سوخته تلفن اين -

 ...بكني را كار اين زودتر میشم ممنون باشه -

 يك توي داد پاسخ هم كجاست؟ريتا"دقیقا االن او كه پرسید و كرد تلفن ريتا گوشي به دوباره سرعت به كندي

 .كند مخفي را خودش درها از يكي كنج شده مجبور و.باريك و طويل راهروي

 سمت در از بعد دوباره و كند رد را چپش سمت در و بشمرد راستش سمت از در دو راهرو ابتداي از گفت كندي

 او دبو درست. كرد باز را آن احتیاط با و ايستاد رنگي سفید در مقابل او.كرد را كار همین ريتا.كند رد را در دو چپ

 و زد زيربغلش,برداشت دار لبه كاله يك و رنگ اي سرمه سرهمي لباس سرعت بود،به شده كارگرها رختكن وارد

 ...كن گرم رو سرش و پارك آقاي منشي پیش برو سريع:زد پیامكي كندي به آسانسور داخل.كرد ترك را راهرو

 ريتا رايب ها مشتري از يكي تازه كه جعبةشكالتي همین براي برود پايین آن بهانة به تا گشت چیزي دنبال كندي

 سه هر... بود شده خشك لبهايش و كرده يخ دستهايش.پارك آقاي هاي منشي ديدن رفت و برداشت را بود آورده

 .بود گرم كار به سرشان بدجور نفر

 نبود،به اتاقش در كسي.بودند شده لیز دستهايش و كرده عرق...گذشته دقیقه81:كرد نگاه ساعتش به ريتا

 هك كرده كاري خوب چه:كرد فكر خودش پوشید،با لباسهايش روي از سرعت رابه لباسها و رفت اتاقش دستشويي

 گذاشت را مشكي لنزهاي و كرد فیكس سرش روي را گیس وكاله جمع دقت با را موهايش.پوشیده شلوار روز آن

 همین براي شد نمي ولي نشود معلوم اش گونه چالة تا گذاشت مي صورتش روي طوري را سبیل و ريش بايد

 صورت. شد مي ها اي كره شبیه بیشتر اينطوري.كند فرو دهانش داخل به و گلوله را توالت دستمال شد مجبور

 وا. كرد مي امتحان را جديد تلفن داشت كه ديد را تأسیساتي كارگر كرد باز كه را در.تر جمع چشمهاي و تر چاق

 ...بیايي؟ تلفن براي اند خواسته هم تو از:پرسید سرعت شد،به ريتا متوجة هم

 .جنباند سري و داد قورت را دهانش آب ريتا

 ...واردي؟ تازه هم تو...كني؟ استفاده اينجا دستشويي از بودي رفته چرا پس -

 دامها تاسیساتي پسر....داشت نیاز آن به....كرد نگاهي اتاق كنار تاشوي نردبان به....داد تكان را سرش دوباره ريتا

 :داد

 ...كنند مي اخراجت بفهمن اگه....كني؟ استفاده رؤسا توالت از نبايد دوني نمي مگه -

 بگیرم؟ قرض را نردبانت... تونم مي...بودم رفته ديدن براي:گفت اي كرده بم صداي با ريتا
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 كجاست؟ خودت مال -

 ...گذاشتم جا پايین -

 ...بزنم برگشت رسیدِ پايین بايد...بیارش برام زود... ولي باشه -

 ..."حتما...باشه -

 اريت ديدن با. زد مي حرف و خنديد مي ها منشي با داشت كندي...رفت پايین و برداشت را نردبان سرعت به ريتا

 كرده بم صداي همان با ريتا.داد قورت را دهانش آب آرام.بود كرده تغییر"واقعا او.شد شوكه شكل و سر آن در

 ...شده گزارش مشكلي...كنیم بررسي را مديران هاي تلفن بايد:گفت

 ...نشده داده گزارش چنین ما به:گفت و كرد اخمي ارشد منشي

 ...نكرد عوض را كانگ خانم تلفن و كردن بررسي هم بعد...گفتند، پیش ساعت نیم من به چرا:كرد مداخله كندي

 و كرد شروع كندي....برود اتاق داخل به كارگر داد اجازه...ثانیه چند از بعد كرد نگاهي كندي به شك با منشي

 .كند جلب خودش به را ها منشي حواس تا كشید پیش را جالبي بحث

 سمت به آنرا آرام بعد رفت باال و گذاشت بسته مدار دوربین پشت و باز را نردبان.شد پارك آقاي اتاق وارد او

 .گشت نظرش مورد زونكن دنبال به بزرگ قفسه سمت به و رفت پايین سرعت به.كرد منحرف ديگري

 ....ايناهاش آهان...خواي مي چي براي اينو لعنتي....8990سال-

 كپي آن كاغذهاي از و آورد پايین را زونكن...بود كاغذگرفته بوي دهانش و خورده خیس دهانش در ها دستمال

 به.. .رفت بیرون و كرد جمع را نردبان... برگرداند جايش سر دوباره را زونكن و كرد مخفي لباسش زير را آنها.گرفت

 .... شد تمام كارم:گفت و كرد نگاهي چشمي زير ارشد منشي

 ...رفت؟ يادتان تأسیسات برگة....آقا:گفت بلندي صداي با منشي كه شد مي خارج آنجا از داشت

 كه نديك به كنجكاوي رفت،با گیج سرش ريتا.برگردد اتاقش بايدبه كردوگفت خداحافظي بقیه از عجله با كندي

 :بعدگفت...كوفتیه؟ چه تأسیسات كرد،برگة نگاهي شد مي رد كنارش از داشت

 ...اوه -

 بر....گذاشتم جا اونو جايي كنم فكر...ببخشید خانم:داد ادامه سرعت به و برد فرو جیبهايش داخل را دستهايش او

 ...میارمش "فورا و گردم مي

 ..."لطفا بله -
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 ند،ك هم را گیسش وكاله سبیل و ريش.درآورد دستشويي وسط را لباسهايش برگشت اتاقش به جت مانند ريتا

 د،آمدن مي روبرو از كه را آدمهايي توانست نمي كه بود زياد آنقدر سرعتش...دويد بیرون شركت از بهسرعت بعد

 ادهافت نكند برخورد آنها به كرد مي سعي و دويد مي درختها البالي از جنگل در كه روزهايي ياد ببیند،به درست

 براي دلش و گرفته زندگي سر شدند،حس مي رد كنارش از كه بودند متحركي آدمهاي درختها اينبار ولي.بود

 .بود شده تنگ بودن جنگل در روزهاي

 به توجه بدون خیابان عرض از چون زدن، بوق برايش بودند كرده شروع تازه ماشینها.كرد رد كه را اول كوچة

 رفته استاد رسید نمي آنجا به ديگر ثانیة 32 نداشت،اگر مكث جاي"اصال ولي.بود شده رد راهنمايي چراغ

 ايه نرده از را خودش سختي به و كرد برخورد آنها با.آمدند مي بیرون مترو از كه بود جمعیتي از پر دوم كوچة.بود

 ....كرد مي اذيت داشت هم چشمش در ولنزها بود كرده عرق.دويدن به كرد شروع دوباره و كشید باال پارك حفاظ

 خواست مي و شد سبز جلويش مردي ناگهان كه كرد مي پیدا را سرخ آلبالوي شاپ كافي بايد سوم كوچة داخل

 راحتي به ولي.شد مي زمین نقش بايد بود نديده را خودش از دفاع آموزش ريتا اگر.بقاپد او از را دستش كاغذهاي

 شیشه جلوي از.كرد دويدن به شروع دوباره و كرد فرار دستش زير از و كرد گیج را طرف چرخشي حركت چند با

 او.ديد روزنامه خواندن مشغول و صندلي روي زده،نشسته عینك را استادش.شد مي رد كه شاپ كافي بلند هاي

 عرق از خیس صورتش.گذشت خالي هاي صندلي كنار از ريتا.شد سالن وارد زنان نفس نفس كه شد ريتا متوجه

 وير پا هاي عضله گرفتگي و خستگي با.بود شده خیس تیشرتش يقة عرق از و چسبیده سرش به بود،موهايش

 در كمر از كه هايي برگه و برد جلو را دستش.انداخت میز روي را خودش و نشست استادووانگ روبروي صندلي

 :گفت و كرد نگاه ساعتش به استاد.گرفت او جلوي را بود شده جمع مشتش

 زدم حدس درست....رسیدي مي زودتر داشتم انتظار....شم نمي منتظرت...بعد دفعة....داشتي تأخیر دقیقه دو-

 ....شدي بیعاره و تنبل

 ذهاكاغ... طلبكار همیشه.بود همینطور همیشه او.باشد داشته تشكر انتظار نبايد هرگز او طرف از دانست مي ريتا

 طلس درون و زد آتش فندكش با را كاغذها و كشید جلو را میز كنار آلومینیومي سطل پا با.گرفت ريتا دست از را

 یزم روي سرش ريتا. بیندازد نگاهي آنها به حداقل استاد خواست مي دلش ولي نداشت قدرداني توقع ريتا.انداخت

 .آورد خودش به را او ووانگ استاد صداي كه بود افتاده

 :گفت هِن و هِن با همین براي شود اذيت بخواهد كه بود آن از تر خسته ريتا......منتظرم....خوب -

 ...قربان؟ چي منتظر -

 .....بود؟ چي دربارة..... كاغذها مطالب -

 ....نداشتم رو بهشون كردن نگاه فرصت"اصال من ولي -
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 تمام كه شديد دردي...رسید مغزش به انگشتان نوك از درد آن يك در....گرفت را ريتا انگشت استاد دست

 البته و بود بدي تنبیه.آمد بیرون اش حلق از كه بود درد پر بگويدآهي توانست كه چیزي تنها....كرد پر را وجودش

 ....حقته... بوده؟ چي بفهمي آنكه بدون برداشتي هارا برگه....احمق دختر:گفت خودش بود،به حقش

 .شد مي تحمل قابل غیر داشت درد

 ...كنم مي خواهش....استاد -

 صداي. كرد احساس چشمهايش در شديدي سوزش ريتا.شد شديدتر ريتا انگشتان روي بر ووانگ دست فشار

 :شد كوبیده سرش به دوباره خشمگینانه استاد

 تربیت من كه كسیه اون اين....بندازي؟ نگاهي آنها روي حتي اينكه بدون كني خطر اينهمه تونستي چطور -

 ...احمق... كردم؟

 داج توانست نمي و بود چسبیده میز گرفت،به گاز را لبهايش صدايي هیچ بدون.شد سرازير ريتا چشمهاي از اشك

 وا انگشتان داشت خودش به فشاري هیچ بدون كه كرد مي نگاه استاد دست به و پیچید مي خودش به درد از.شود

 كپي حین در.گرفت مي كپي داشت كه بود او. كرد خطور ذهنش از چیزي سرعت به بعد.كرد مي متالشي را

 صدايي با....گذشته سالهاي با اش مقايسه و شركت سهام فروش نمودار.بود ديده ارقام و آمار تعدادي.گرفتن

 :گفت دردناك

 شده مقايسه هم با گذشته سال ده...8910 سال با فروش نمودار و 90 سال سهام آمارِفروش...بود آمار يكسري -

 كانگ رئیس مريضي هم داليلش از يكي...داشته وضعیتو بدترين 8990 سال در سهام فروش چرا اينكه و.بودند

 ....مونده يادم كه بود چیزي تنها اين... استاد... كنم مي خواهش....مردنش واحتمال بود شده گزارش

 دشدر تا مالید مي را دستش كف ديگرش دست با....كرد گريه و گذاشت میز روي را سرش ريتا.شد رها انگشتانش

 با مرد سه.بچرخاند را سرش شد باعث شاپ كافي پوش كف روي اي مردانه پاهاي صداي.باشد داده كاهش را

 نآ به دوباره كرد،و نگاه استاد به ريتا.شدند مي نزديك او به داشتند شیك شلوارهاي و كت و گندمي جو موهاي

 دوباره را چو ووانگ ريتا.نشستند صندلي روي كنارش آنها... جئويونگ آقاي و پارك پدربزرگش،آقاي...نفر سه

 .كرد چنان سرعت به هم او.كند جور و جمع را خودش كرد مي گوشزد او به تشر با كه ديد

 دور خیلي كه خدمتكاري به ديگران به توجه بود،بدون شده ناراحت وضع آن از كه بود كسي جئويونگ آقاي

 پشت با ريتا.گذاشت ريتا جلوي آنرا و آمد جلو لیوان و آب سیني با هم خدمتكار و كرد اي اشاره بود ايستاده

 .خورم نمي:گفت و كرد خشك را صورتش روي اشكهاي دست

 هرگز كردند مي تمنا هم عاجزانه او از اگر كه دانستند مي ديگران.داد استادش كه بود دستوري اين.... بنوش -

 هیچ همین براي. دارد شنوي حرف ووانگ استاد از فقط او و بدهد انجام كاري كنند مجبورش توانستند نمي

 .انداخت باال را سرش و كرد نگاهي پارك آقاي به استاد.نكردند دخالتي
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 چطوري بدونم خواد مي دلم...ديده رو اصلي برگة ولي رو همه نه البته...میگه درست....درسته:گفت پارك آقاي

 اقمات وارد باشند، داده اجازه بهش راحتي بفهمم،به اگه كنم بايداخراجشون!... بزنه؟ گول منو هاي منشي تونسته

 ....بشه

 خواست مي دلش. پرسید بود كشیده اش نوه كه دردي از ناراحتي با آنرا پدربزرگ.....كردي؟ و كار اين چطوري -

 مي دوست آنرا خودش گويا ولي زد مي موج صورتش در خستگي.برد مي خانه به و كشید مي آغوش در را او

 را اسرار دانست مي ريتا.برد مي لذت بود شده متحمل ساعت نیم آن در كه رنجي همة از كه بود آن مثل... داشت

 يچرخش حركات با كرد شروع و گذاشت چشمهايش روي را وانگشتانش كشید باال را آبش لیوان.كند فاش نبايد

 ...شكالت با:بعدگفت.انداخت سطل داخل و آورد بیرون آنها از را لنزها,پلكهايش روي

 .پرسیدند تعجب با كانگ رئیس و پارك آقاي....چي؟ -

 بهشون سیانور با مسموم شكالت:گفت حال همان در و كرد نگاه استادش جانب به حق قیافة به و زد لبخندي او

 ...اتاق تو رفتم راحت منم و... مردن همشون.... دادم

 كارش: گفت و چرخاند اش صندلي روي را خودش قوري آقاي.ندارد را اطالعاتش كردن فاش اجازة ريتا يعني اين

 ...باهوشیه دختر....دارم دوستش من....بود العاده فوق

 .....نیست؟ آماده هنوز.... كنید مي فكر....استاد:پرسید رئیس

 ربع يك براي آنها.ندهد را بحث ادامة براي دادن ادامه اجازة ديگران به كه بود زياد آنقدر كلمه اين غلظت...! نه -

 .گذاشتند تنها هم با را دو بعدآن و ماندند آنجا ديگر

 انگشتانش از مانده باقي درد شد باعث كار كرد،اين وارد فشاري دستش كف از اي نقطه در و گرفت را او مچ استاد

 :گفت آرام بعد.شود برطرف كل به

 ارانتظ و برگردي زودتر داشتم انتظار هرچند...اومدي بیرون ازش سربلند كه خوشحالم ولي....نبود من ايدة اين -

 ....نبود بد كارت...ولي.... باشي خونده رو زونكن اون مطالب تمام داشتم

 دهش سردرگم و گیج خیلي من...داديد مي من به عالمتي و نشونه يه بايد...نبود؟ بد:گفت و زد او به لبخندي ريتا

 ....ها بنفشه.... مثل...گذاشتید مي رمزي يه بايد....بودم

 ايةكن اين متوجه كه بود حرفها اين از تر زرنگ استاد البته و باشد استادش العمل عكس شاهد تا زد را حرف اين او

 مايانن دندانهايش رديف و تر گشاده لبخندش.زد لبخندي و شد كشیده باال كه ديد را او لبهاي گوشة ريتا.نشود او

 .شد

 ....فهمیدي؟ رو قضیه -

 ....بود ساده حلش... هلو يه خوردن مثل....راحتي به -
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 ....دونه؟ مي هم كسي -

 ....كرديد؟ و كار اين چرا... ولي...كس هیچ...نه كه معلومه!!....ووانگ استاد -

 ....اطالعم بي"كامال پدرت نامة درخصوص ولي.....داشت مادرت خود كه درخواستي و....مادرت و تو خاطر به -

 !....شماست كار اونم كردم فكر من....اوه -

 مي "بعدا كه داليلي به....ولي....برسونمش پدرت به تا بود خواسته من از اون و داشتم رو مادرت نامة من...نه -

 قلقلك باعث و بود خوبي كار اين...دارم نگه خودم پیش رو اون من كه، گرفتیم تصمیم وما...نشد....فهمي

 "اصال!.... پدرت؟ نامة دربارة ولي بزنم، كار اون به دست بودم مجبور...نفر دو شما خاطر به.شد پدربزرگت

 ....باشه؟ تونسته مي كي كار نمیدونم.....ژتون؟ اون...نفهمیدمش

 دفترچه به هم مروري يه بايد ما درضمن...كنم كمكتون بتونم شايد كنید تعريف من براي رو ماجرا كل اگه -

 ....باشیم داشته پدرم خاطرات

 اونها از ربیشت تو كه دونن مي...برم مي كار به لفظو اين كه متأسفم...پیر گرگ سه اينكه به توجه با...اما...درسته -

 ...نگن بهت رو چیزها خیلي بشه باعث تا كنم كاري خوام داري،نمي اطمینان من به

 ....كنن نمي رو كار اين -

 ...گذاشتند تنها رو ما...كردند و كار همین هم ما با....شناسیشون نمي خوب هنوز تو....چرا -

 ددادي تشكیل جداگانه باند كه بود گرفته حرصشون....كرديد مي خودتونو كار داشتید شما كه اين خاطر به -

 ...كنم نمي و كار اين من...زديد دور رو واونها

 توانست مي كارهايي جديد نسل اين او نظر داد،از مي گوش باهوش دختر اين حرفهاي به پنهان تعجبي با استاد

 الب به نیاز كه داشت پنهاني توانائیهاي دختر ووانگ،اين نظر ديد،از نمي هم خواب در حتي او نسل كه بدهد انجام

 هوش و زيبايي و جین لي پروايي بي او.بزند كاري هر به دست توانست مي قدرتش به توجه با و بود دادن پر و

 ....بخواهد را چیزي بود كافي و برده ارث به را مادرش

 زا قبل كه بود آن از زرنگتر هم ريتا كند،ولي دفاع ادعايش از بايد كه فهمید خودش ريتا نپرسید،ولي سؤالي

 :گفت شیطاني لبخندي با پس.كند بازگو را اش نقشه اطالعاتي گونه هر دريافت

 داستا ريختند، برام اي ديگه نقشة چه....شما قول به البته...پیر گرگ سه اين دونم نمي....برگردم من بهتره -

 ....چیز همه بخاطر ممنون و من به كردن اعتماد از ممنون عزيز ووانگ

== 
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 تربیش را حواسش بايد كه بود فهمیده تازه پارك،ريتا آقاي كار دفتر از اسناد و مدارك آوردن بدست جريان از بعد

 آوردن بدست چگونگي و اطالعات كسب كه آمد دستش مدت اين در و بود گذشته ماجرا از هفته كند،يك جمع

 پس.بود خواهد كمك بهترين او وضعیت در روابط و زند مي را اول حرف بودن آماده.است نكته ترين واجب آن

 یشپ خوبي به داشت اوضاع. كند تر گسترده را روابطش اطراف آدمهاي بیشتر شناخت با تا كرد را اش سعي تمام

 .كرد مي پدربزرگ داشتن نگه راضي براي را تالشش تمام او.رفت مي

 خنده و شوخي با داشتند،او دوستش كارمندها و بودند كرده عادت كنجكاوش و سمج حضور به شركت مديران

 بلقا فرد شانیا. برد شركت به خودش با نشريه روي بر كار براي را شانیا. كرد مي گرم را آنها خشن و سرد محیط

 .كند راحت نشريه افتادن روال به بابت از را او خیال توانست مي راحتي به و بود اطمیناني

 ندك جلب نظراتشان درج و مصاحبه براي را ارشد مديران نظر توانست مي ريتا اگر شد مي سنگیني و خوب مجلة

 با.برساند انجام به هم را كار آن توانست خواهد راحتي به او دانست مي ريتا و بود دوستش عهدة به كارفقط اين و

 آدمهاي با آشنايي و جئويونگ آقاي با رفتن بیرون. كرد مي متفرقه كارهاي درگیر كمتر را خودش وضعیت اين

 رشتة دانشگاه در چرا كه خورد مي افسوس حاال.شد مي تر دقیق آنها رفتار روي و برد مي باال را اش دقت,بیشتر

 را قاتشتحقی.داشت نیاز بیشتري سرگرمي به او و بود سنگیني رشتة او براي مديريت.نكرده انتخاب عمومي روابط

 اش جواني سالهاي بهترين در هو مین فهمید مي حاال و بود شده پر وقتش تمام.مطالعه به كرد شروع و بیشتر

 هاتن او باشد هرچه. هو مین با زمان آن تا كنند مي رفتار مريز و دار كج خیلي او با دانست مي و كشیده رنج چقدر

 .شد مي شركت و ثروت همه اين دار میراث بايد و بود شده متالشي خانوادة اين از پسربازمانده

 را چیز همه معني آن به او شايد.بود بازي مثل او براي كارها اين تمام شد مي متوجه كرد مي فكر بیشتر كه كمي

 وه مین بودن دور گويا هرچند.كند كم اش تنهايي بار از هم و ببخشد جذابیت آن به كمي هم تا كرد مي برداشت

 اين با.بدهد نشان توجه مسائل به تر دقیق و كند متمركز توانست مي بیشتر را حواسش.بود نشده هم بد برايش

 امیلف داشتن معني تازه و بوده تنها همیشه كه كسي عنوان به.باشد او واضح خالي جاي منكر توانست نمي اوصاف

 كله و سر و زمستان روزهاي خالي و سرد كودكي دوران يادآور برايش هو مین شدن دور و رفتن,بود فهمیده را

 دخترش نگذارد و بگیرد ياد را بخواند،زبانش را درسش او داشت سعي همیشه كه مادري و آقاجون و عزيز با زدن

 .كند شیطنت

 ،انداخت مي قديم ياد به را او تابستان گرم و بلند روزهاي.شد مي نزديك هو مین تولد و بود شده تابستان اوايل

 به زهرگ رئیس كه دانست مي كند،هرچند خوشحالش تا بگیرد چیزي چه عمويش پسر براي فكركرد و كشید آهي

 هديه او به چیزي و باشد خوشحال همیشه هو مین خواست مي او.برگردد ها زودي اين به تا داد نخواهد اجازه او

 را خودش عادي روال بزرگ خانة در چیز همه و گرم تعطیل بعدازظهر يك.بیفتد او ياد به ديدنش با كه بدهد

 .كرد مي سپري داشت
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 مي داخل به رنگ آبي حرير هاي پرده پس از خورشید نور.شد اتاقش وارد و چرخاند را پسرعمويش اتاق دستگیرة

 ودب كننده خسته اين.باشد بايد كه بود همانجايي چیز همه.كرد مي پخش جا همه بخشي آرام ماليمِ رنگ و تابید

 به ورودش از سال سه زودي به.بود شده خانه اين وارد اولش روز از كه داشت قرار همانجايي چیز همه همیشه كه

 مي فكر و ايستاده او تحرير میز روبروي.گذشت ذهنش از خاطرات تمام كشیدو آهي.شد مي تمام خانه اين

 يتار باالخره تا بودند كشیده فرياد همديگر سر چقدر.داشت جدل و بحث او با و ايستاد مي اينجا روزهايي كرد،چه

 و نشست لبهايش روي لبخندي.بود كرده عوض خودش نفع به را اوضاع هم همیشه. برسد خواست مي آنچه به

 .اتاق دور زدن چرخ به كرد شروع

 ...بوده كسي چه براي "قبال دانست مي خدا و بود گذشته سال 32 براي حداقل هو مین كتابخانة بزرگ قفسة

 خوشحال اتاقش دكور تغییر از كه نبود آدمي هو مین ولي كند عوض را او اتاق دكوراسیون خواست مي دلش ريتا

 اين.بدهد سفارش ديگر قديمي،يكي كهنة قفسة اين جاي به كه بود اين رسید ذهنش به كه چیزي تنها. شود

 .ديدگانش جلوي همیشه و خودش اتاق در اي هديه.رسید ذهنش به كه بود چیزي بهترين

 ...آره -

 81فصل

 تا باشند او با خالي ساعتهاي بین كردند مي سعي مدام جانگ لي و شانیا.شد سپري شرجي و گرم هفتة سه

 اهارن سواري،يك دوچرخه يا و دريا كنار به بكاهند،گريزي را شد مي بیشتر و بیشتر برايش روز هر كه فشاركاري

 اين وجود با ريتا. خنديدن كمي و هو جین با يانگ تائه خانة در كوچك نشیني شب يك يا و سرپايي شام يا

 مدتي تا شد مي باعث هم گرفتن قرار آنها كنار در دقیقه 5 حتي.نداشت كس هیچ به احتیاجي خوب دوستان

 .باشد شارژ

 او.دهبو دوستانش با را ديشب كه داد مي نشان كندي به آمد مي لبش به گاهي از هر كه لبخندهايي كارش دفتر در

 .داشت مبرم نیاز دوستاني چنین به اش كنوني وضعیت در ريتا او نگاه از شد،چون مي خوشحال بابت اين از

 ةبرگ به بزرگ خانة به رفتن براي كار دكوراسیون و شده حاضر بوديد داده خانه براي كه هايي قفسه سفارش -

 ....داره احتیاج ورودي

 ...!كني صادرش بايد دوني مي كه خودت!خوب؟ -

 ....بدم انجام كارو اين تونم نمي من كانگه آقاي شخصیه اتاقِ براي چون ولي...البته -

 ....بخواه رئیس منشي از خوب!...عزيز كنديِ -

 ....بكنه صادر رو مجوز اين بايد خودش رئیس گفته هم ايشون ولي.... متأسفم -

 ...دارم؟ زمان چقدر من خوب بسیار -
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 ...اطالعات و فناوري مدير با جلسه براي ساعت يك از كمتر -

 آمیز شیطنت نگاههاي اين معني ديگر بیچاره منشي.شد خیره اش منشي نمك با صورت به و كرد فكري ريتا

 :گفت ناراحتي با.بود شناخته خوب را رئیسش

 ...نكنید هم رو فكرش....نه -

 باشم؟ چي نگران بايد دارم،ديگه هم رو تو فاصله اين در و....دارم وقت يكساعت من....عزيز؟ كندي چرا -

 ...چي؟ داشتند كار شما با....رؤساست از كدوم هر منظورم.... كسي بین اين در اگه اما -

 .هبرسون خودشو فوري...منتظرشم بزرگ خانة در جلوي بگو طراح به...رفتم من...گردم برمي الساعه بگو...هیچي -

 و تهرف ويال به قبل هفته دو از مادربزرگ كه بود خوشبخت.شد خارج شركت از سرعت به و رفت پاركینگ به ريتا

 ييراهنما هو مین اتاق به را آنها او و رسید وسايل رسیدنش،بار از بعد ساعت نیم. نبود خدمه از بغیر خانه در كسي

 نكهاي از پیر پیشكار.كنند تمام زودتر را آنرا تا باشد نداشته آنها به كاري تا خواست هم مین پیشكار از و كرد

 راضي چطور را او بعدها كه دانست مي سادگي به ريتا ولي بود شده شود،دلخور انجام كاري او هماهنگي بدون

 ....بود پدربزرگش مستقیم خط.خورد زنگ همراهش تلفن راه بین. برگشت دفتر سمت به سرعت به بعد.كند

 ...كجايي؟ -

 ...شركت -

 ...شدي؟ هم دروغگو -

 ...شركتم ديگه دقیقة 5 تا كه اينه منظورم....پدربزرگ نه -

 رفتي؟ بیرون شركت از چرا...داشتي جلسه تو -

 ...دم مي توضیح"بعدا...داشتم كار -

 ...من دفتر بیا"فورا رسیدي -

 ...باشه -

 بايد.دش مي برگشت،انجام برو بي تنبیهش.بكند توانست نمي كاري.كرد مي حس دور از را توبیخ گند بوي ريتا

 .زد تلفن همراهش به كندي.كرد مي آماده را خودش

 بود؟ گرفته خبر تو از رئیس....عزيز كندي هي -

 ...چي؟ بابت...خیر....من؟ از -
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 شده؟ هست؟چیزي خبري...خودشه هاي چین خبر كار... درسته...هیچي -

 ....بودم نگران فقط من...نه -

 ....منتظرمه حسابي تنبیه يه كنم فكر و....رسم مي دارم...نباش -

 فاحشي صورت به رئیس صورت در خشم و شده شروع قبل مدتي از جلسه.شد پدربزرگش اتاق وارد نرمي به

 و دبیاب را خودش مسیر حرفها تا گذاشت.رساند جلسه میز به را خودش كشان كشان و زد لبخندي ريتا.بود نمايان

 صداي ولي.ببندد را فِلِنگش آرام هم او تا كرد جمع را هايش برگه,شدند خارج اتاق از همه وقتي.بگذرد زمان

 .كرد میخكوب میز و خروجي در بین جايش سر را او پدربزرگ

 ...بودي؟ كجا -

 ...بودم؟ كجا من دونید مي كه شما -

 لبخندي ريتا. كرد نگاه را سركشش نوة خشمگین اي چهره با و نشست كارش میز پشت او....بگو من به تو -

 .رفت میز سمت به و چرخید پاشنه روي و زد شیرين

 هستم، كي با يا خورم؟ مي كنم؟چي مي كار كجام؟چي من اينكه براي خودتونو اينقدر چرا...مهربونم پدربزرگ -

 ...بپائین ها بچه مثل منو نیست الزم و خوبه من اوضاع كنین باور...كنین مي خسته

 خودتو دادم اجازه... سركش دختر...تو به چرا...كنم مي فكر وقتها بعضي...كني سخنراني من براي نیست الزم -

 همه و چرخي مي دوستهات هنوزبا...رفتي كجا نمیدي خبر...میري بیرون محافظ بدون....بكني شركت اسرار وارد

 بكني؟ كارو اين داده اجازه تو به كي...هو مین اتاق هاي قفسه تعويض ماجراي اين و....گیري مي شوخي به رو چیز

 مي هم است،او رئیس كه بدهد نشان خواست مي پدربزرگش بود،اگر كرده جمع را لبخندش ريتا...خواست دلم -

 نیازي و شد خواهد جدا او از كه رسید خواهد زماني گفت مي او به بايد. است خودش نوة كه بدهد نشان خواست

 :داد ادامه و داشت نخواهد بازخواست و محافظت اينهمه به

 كنم فكر... داشتیم قراري مايه...متأسفم ولي...بزنم شماروصدا اينجوري نبايد اينجا هرچند...عزيز پدربزرگ -

 دشتول... نزنیم حرف هو مین دربارة ديگه بود قرار....كنین؟ فراموشش كنین مي سعي گاهي از هر رفته؟يا يادتون

 كافي براش كردين دورش خونه از مدت اينهمه كه همین....زمانیه؟ چه تولدش دونین مي "اصال شما... بود نزديك

 یليخ مال...بود كهنه اتاقش هاي قفسه... باشم كرده كاري براش خواست مي دلم...نشیم عصباني بذارين... نیست؟

 صادر را خانه به ورود مجوز شما گفتند من به... همین كنه، احساس نبودش در رو تغییر خواستم مي...پیش وقت

 جلسه از دقیقه 5"تقريبا...نكردم هم دير...شرمنده... بدم را كارها ترتیب و برم خودم شدم مجبور من و كنید نمي

 .بودم نداده دست از چیزي من و بود گذشته
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 عاقل كردم مي فكر...بگیرم؟ پس ازت رو بودم داده بهت كه هايي كل،اجازه به بايد!...شدي هم خود سر پس -

 ...نداشته فايده بینم مي ولي...شدي

 در االن من دونید مي خوب خودتون...كنید تمومش هم رو بازيها موشك قايم اين..كنم مي خواهش...كنید بس -

 يموقعیت در من... شاكیه نبودنش از ها كارخانه و شركت كل...برگرده بخواين هو مین از...هستم اي ديگه وضعیت

 گهدي اهداف به دارم االن من و داديد تغییر منو هاي برنامه خودتون...كنم بحث اون دربارة شما با دوباره كه نیستم

 كنار هیچوقت...هرگز زندگیم هاي برنامه گوشة از هو مین كه كنم مي گوشزد هرچند...كنم مي فكر اي

 ...نه االن...ولي...نمیره

 ...كردي؟ فكر بهش پس -

 ....هامه؟ برنامه منظورتون:پرسید گانگي دو با پس.بزند حرف رُك خواست نمي ريتا

 يك كدام ريتا مغز در دانست نمي و كند اشاره هو مین به"مستقیما نداشت خیال هم او.بود شده گیج پدربزرگ

 !....هات؟ برنامه به:گفت داردپس اولويت

 عشق به كه زوده هنوز و سالمه 08 من نگفتید شما مگه...كنم فكر درسم بعد و اول اولويت در اونها به بايد من -

 ...كنم مي كارو همین دارم پس....كنم فكر

 ...بري توني مي...خوبه -

 دي،ج. شد مي رفتار خودش مثل بايد كانگ رئیس با او نظر از.كرد ترك قلبش در رضايتي با را رئیس اتاق ريتا

 واقعي رنظ ديگران نگذارد و كند بیان ديگر اي گونه به را نظراتش كه بود خوب برايش اين....مفید و مختصر شفاف،

 كه ندك تصور بگذار: كرد مي فكر خودش با. شود قضیه اين متوجه هم رئیس نگذارد بود بهتر.بدانند را اش قلبي

 ....ام كرده توجه اهدافم به تنها من

 همسرش با كاش اي بود شده خسته.كرد مي گانه بچه بازيهاي وارد را خودش نبايد سالگي 15 درسن كانگ آقاي

 به و برداشت را تلفنش گوشي.كرد مي فرار باشد درگیرش بايد كي تا نبود معلوم كه هیاهويي اين از و بود رفته

 .كند پیدا رابرايش هو مین گفت اش منشي

 ودخ پوست در ريتا كند آماده را خودش كشور جنوب به رفتن براي گفت ريتا به جئويونگ آقاي وقتي بعد روز دو

 ةكارخان از بازديدي اين.كرد مي خوشحالش و بود الزم برايش هوا و آب تغییر كمي و جزيره به رفتن.گُنجید نمي

 ايبر را دو آن وقتي پدربزرگ. بود خواهد تفريح اعظمش قسمت باشي قوري آقاي با وقتي البته و سازي كشتي

 كوچولو دختر يك مثل او با چرا كه بود شده ريتا آمیز سرزنش نگاههاي متوجه.كرد مي همراهي فرودگاه تا رفتن

 و دش منتظر ديدگانش جلوي از ريتا دورشدن تا پدربزرگ.بخندد او به جئويونگ آقاي شده باعث و كند مي رفتار

 .برگشت بعد
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 هرگز او.ديد نمي سو كم نور آن در را او هو مین اگر.رسید كور و سوت خانة به بودكه گذشته شب 9 از ساعت

 .شد نمي اش متوجه

 ...قربان...سالم -

 !...اومدي؟...پسرم سالم...اوه -

 براي. بشنود پیرمرد اين دهان از را آن داشت دوست هم باز حال اين با ولي آمد نمي خوشش لفظ اين از هو مین

 گيآهست به پدربزرگ. درمانده و خسته.رسید مي نظر به خسته صدا اين بود ديده قدرتمند را رئیس همیشه كه او

 :داد ادامه

 ....دارم احتیاج تاريك جاي يه به هم خودم هرچند....نشستي؟ تاريكي اين تو كي از...رسیدي؟ كي -

 ...خوبه؟ حالتون...نیست زيادي زمان -

 خونه اين و رفته ريتاسو چون....نه....و كنم استراحت كمي يه خوام مي من و برگشتي تو چون بله!...نه و بله -

 ...روح بي و سرد....میشه قبرستون مثل درست نیست اون وقتي

 احساس. داشت قرار نوشیدني بطري همیشه مثل سالن گوشة گرد میز چرخاند،روي اطراف به را سرش هو مین

 .گرفت او جلوي و كرد پر گیالس دو.هم خودش البته دارد،و نیاز آن به پدربزرگش كرد

 هیچ بي و بودند نشسته هم روبروي مبلهاي روي دو آن...آباژورها رنگ كم نور آن در...بود زده حدس درست

 .نباشد كننده شروع داد مي ترجیح هو مین كه بود سنگین آنقدر سكوت.كشیدند باال را اسكاچشان حرفي

.... كنه مي كمكش و داره دوستش...ذاره نمي كم براش نامردهم اون...شده صمیمي خیلي جئويونگ باآقاي -

 ....باهوشه؟ چقدر دونستي مي هیچ...انرژيه بمب بچه اين! بزرگ خداي,سازي كشتي كارخانه فرستادمشون

 دو آن رابطة كه كرد مي شكر را خدا و شنید مي را پدربزرگش گريختة و جسته و هم به نامربوط حرفهاي هو مین

 ...زد لبخندي.رفته بهبودي به رو

 ...كرده خودش عاشق رو شركت كل بزنم حدس تونم مي...سمج و باهوش...بله -

 مي...هه: زد دوباره پوزخندي و نوشید تراشش خوش كريستالي لیوان محتوي از ديگري جرعة پدربزرگ...هه -

 وجهمت تا برد وقت چقدر... رفته كجا بدونم خواستم مي من و بود رفته بیرون شركت از پیش روز چند وقتي دوني

 و پارك آقاي و من براي رفته بفهمم تا كشید طول ساعت نیم....بزرگ كانگ رئیس....بزرگ كانگ....بشم؟من

 اين....كنم اخراج شركتو كارمنداي كل بود مونده كم... كنه فاش رازشو نبود حاضر كسي هیچ....بخره جئويونگ،گل

 اتاق وارد گلها دسته با وقتي بعد... بره سؤال زير منم حرف كه كرده كاري... پدرشه شبیه چقدر....چقدر دختر

 ...بكنم تونسم نمي كاري هیچ....لعنتي....بكنم؟ تونستم مي چیكار كني مي فكر...شد
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 نآ نوشیدني با داشت سعي و بود كرده جمع را ريیس دهان كه را شكست گس طعم توانست مي راحتي به هو مین

 وضعیت حرفي هیچ با خواست نمي او و كرد مي اعتراف داشت پدربزرگش. ببیند اش ببرد،درچهره بین از را

 يم هو مین....گفتن بیراه و بد به كرد شروع او.شد مي بدتر داشت اعترافات اين ولي.بريزد هم به را اش كنوني

 هك همانجا يعني كه چرخید بینشان خالي فضاي در كانگ آقاي دستهاي ولي برود نزديكتر و شود بلند خواست

 :داد ادامه و.باش هستي

 عنوان به...دارم استدعا ازت ولي...مونم مي زنده ديگه وقت چند...وقت چند دونم نمي...عزيزم هوي مین-

 كه خوام نمي و دوني نمي تو...مهم خیلي...داره كارهايي اون...باش مراقبش برادرش مثل درست و...برادرش

 او... باش مهربون باهاش...بذار اختیارش در خواست هرچي...كن كمك بهش...ولي گم مي اينو كه متأسفم...بدوني

 يخیل هاش بكشه،شايستگي درد اين از بیشتر نذار...شده متحمل رو زيادي دردهاي....هممون مثل...تنهايیه دختر

 كي حرفهاي اين...كنه استفاده احسن نحو به اونها از بتونه و بشه بزرگتر تا منتظرم من و اينهاست از بیشتر

 شما و زدم حرف من همیشه.... بده گوش رو شماها حرفهاي و بشینه كنارتون نكرده سعي وقت هیچ كه پیرمرده

 اين تو و كرده پیدا رو خودش راه اون....بگم بايد ولي بیفته قراره درآينده اتفاقهايي چه دونم نمي.داديد گوش

 ....بده ادامه راهش به بذاري....خوام مي ازت... داره اصرار بسیار هم زمینه

 شكا. كرد مي التماس داشت بازي اسباب آوردن بدست براي كه بود شده كودكي مثل كاناپه در شده جمع پیرمرد

 كاري چه اين...بود شده دلهره دچار وضعیت اين از هو مین و ريخت مي هايش گونه روي سرازير داشت هايش

 حتي هو مین كه پیرمردي اشك درآوردن شرط به هم آن يافت مي دست آن به بايد ريتا كه بود هدفي بود،چه

 ....بود؟ نديده را اشكش هم پسرش مرگ براي

 ...پدربزرگ؟-

 ...كنم خواهش...بده اجازه...نه -

 ....نكنید و كار اين...."لطفا....قربان اوه -

 و گرفت آغوش در را او و پريد جا از هو مین كه بیفتد زانوهايش روي خواست مي او ايستاد سختي به پیرمرد

 و دبیاي...گذاشته،ببیند؟ نام پدرخوانده كه را آدمي اين تا كجاست ريتا.كرد فكر خودش با.شود آرام تا گذاشت

 نبودش در دانست نمي.برود رختخواب به تا كرد كمك و كرد همراهي اتاقش تا را او.باشد پاشیدنش هم از شاهد

 عوض هوا و آب تا فرستاد مي همسرش كنار به را رئیس كرده؟بايد منقلب اينگونه را او كه افتاده اتفاقهايي چه

 .كند

 كار اين دانست مي او.نشست لبهايش به لبخندي.ديد را جديدش زيباي و بزرگ قفسة و شد اتاقش وارد وقتي

 با ودب تولد موزيكال كارت.برداشت را طبقات از يكي روي تبريك كارت.آيد نمي بر كسي هیچ عهدة از ريتا از بغیر

. ودب گرفته بغلش در را كوچولو دختر يك كه بانمك رنگ آبي پشمالوي بزرگ هیوالي كارتوني،يك عكس يك

 :بود نوشته آن داخل

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر ح.كتايون | عشق با شده موم و مهر رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

311 

 

 عزيز هوي مین"

 خوشت من كادوي از امیدوارم...مبارك...بزنم هايت گونه به نتوانستم وقت هیچ ايكه بوسه هزاران با تولدت

 .زياد خیلي،خیلي...شده تنگ برات دلم...بیاد

 " ريتاسو"

 .بود لبهايش روي رفتن خواب به هنگام تا لبخند

 اركنانك شود،كل خبر با اخبار از و برسد كارش میز پشت به تا نبود شد،نیازي شركت وارد كَندي وقتي فردا صبح

 يك شانیا.بود شده خوشحالیشان باعث اين و برگشته هو مین كانگ رئیس كه زدند مي حرف موضوع اين از

 نیدهش نزديكش دوست از را خبرش چون برگشته كره به هو مین كه دانست مي قبل از او البته و رسید بعد ساعت

 .بود

 آزمايشگاه لوازم فروش به مربوط فاكتورهاي آخرين خواست مي و رسیده كه داد پیغام ديشب ريتا عزيز كندي-

 .كني فكس براش صبح ده ساعت از قبل تا رو ژاپن به

 ....زدم حرف باهاش زود خیلي صبح من بله-

 !...باشي نگفته رو كانگ آقاي برگشتن بهش كه امیدوارم-

 قضیه اين ببینه تا گرفت تماس"اصال....دونست مي خودش:گفت دلخوري با و گرفت خود به غمگین صورتي كندي

 ...برگرده نخواد امیدورام....نه؟ يا داره صحت

 هخیل....گرده برنمي ولي...كنه فكر اينجا به مدام و باشه مشغول نهايت بي فكرش ممكنه االن....گرده برنمي -

 ...برسیم كارمون به بیا خوب

 ..مینگ؟ خانم -

 !....كندي بله -

 ...عشقشونه؟ میزان...منظورم...ست؟ اندازه چه تا -

 !....عشق تا كرده پیدا كَل كَل جنبة بیشتر... میكنم فكر ولي دونم نمي -

 .........چیه؟ منظورتون -

 معلوم آينده اينو...گرفته داشتن دوست توهم اونم و باشند هم با تونن نمي گفته پدربزرگشون كه اينه منظورم -

 .برسیم كارمون به بیا...بوده عاشق اندازه چه تا كه كنه مي

== 
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 درس نمي كه كارش هیچ به باشد هو مین و سئول،خانه به حواسش تمام و كند فكر زياد بخواهد اگر دانست مي او

 است، خانه از دور كه را مدتي اين كرد سعي پس.شد خواهد استفاده قابل غیر و مسموم هم افكارش... هیچ

 كس هر با وگرنه آمده جئويونگ آقاي با كه كرد مي شكر خدارا.نیست كار در هويي مین كند تصور همچنان

 كرد مي سعي هرچند بود، شده آشنا كارخانه تشكیالت با خوب او فاصله آن در.گشت برمي"فورا بود رفته ديگري

 .كند بیشتركنكاش تا خواستند مي او از شدت به كه بود اينجا جالب ولي ندهد دخالت امور در را خودش زياد

 زا بیش ريتا. برگشت سئول به و گذاشت تنها كار مسئولین با را او بعد و كرد همراهي را او هفته دو جئويونگ

 روي بخواهد مدام اينكه و بود خوبي آموزش ولي.كرد مي تصور ريز و كوچك را خودش كارخانه آن در پیش

 خیلي كردند مي سعي ارشد مهندسان. داد مي خوبي حس او به برود راه ساخت حال در بزرگ صنعتي هاي كشتي

 با شد مجبور هم بار چند. دربیاورد سر كاري هر از كرد مي اصرار خودش زمان مرور به ولي نگیرند سخت او به

 .برود ژاپن به مهندسین گروه

 سالي 5-2كه ارشدش پسر با او دوم بار.ديد را پدربزرگش آلماني دوست ژاپن به مسافرتهايش طول در بار سه

 .گذراندند مالقاتشان هفته يك درطول هم با را شادي زمان مدت آنها و آمده بود ريتا از بزرگتر

 ليو گذشت مي كار به زمانشان بیشتر هرچند.بوده مؤثر افكارش شدن بزرگتر براي لحظات آن چقدر فهمید ريتا

 تیر با ندازيا تیر هم با كه بود وقتي ريتا براي بهترينش و راني قايق. بروند هم تفريح به كه شد مي پیدا اوقاتي باز

 .كردند مي كمان و

 حد و كرده روي زياده ارتباطاتش در بفهمد ريتا شد باعث همین و كرد ابراز او به را عشقش بیچاره پسر بعد كمي

 عاشقانه رابطة يك در را خودش "اصال كه بفهماند او به كرد سعي زياد سختي با.نكرده معلوم او براي را مرزش و

 .بیند نمي

 وا. كند كمتر و محدود را روابطش تا كرد را خودش سعي ريتا بار اين برگشت پدرش با او كه هم بعد دفعة براي

 نمي زور به و دارد طرفه دو معناي باشد،عشق داشته تعارف كسي با نبايد احساساتش در گرفت مي ياد داشت

 .بیايد بدست ها سادگي اين به كه نیست كسي ريتا فهمید هم بینوا پسرك... داشت دوست را كسي شود

 را او كارخانه به ريتا ورود اول از كه رتبه باال خارجي مهندسان از يكي بعد روز چند درست ولي.... گذشت آن

 به كه بود تباري امريكايي سالة 33 پسر يكي اين. شود نزديك او به كرد سعي بود كرده راهنمايي و همراهي

 .رسید نظرمي به محجوب و قیافه خوش "تقريبا و"فوربز جان"اسمش.دانست مي ريتا عاشق را خودش شدت

 هم صبح روز هر و كرد مي همراهي بود شده گرفته نظر در برايش كه اي خانه تا را ريتا كار پايان از بعد روز هر او

 هب نیازي و داشت وسیله خودش او.نكند را كار اين كه بود خواسته بار چندين ريتا.رفت مي دنبالش به خودش

 .كند مي را كار اين خودش داشت اصرار,جان ولي. ديد نمي راننده
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 از او اب جان راه بین.بروند جزيره به اي جلسه برگزاري براي هم با بودند مجبور كه شد وضعیتش متوجه وقتي ريتا

 هنداشت دوست را ديگر كسي لحظه آن تا وقت هیچ بطوريكه دارد مي دوستش عاشقانه گفت و زد حرف احساسش

 و نگیرد تصمیم عجوالنه بود خواسته او از هرچند. داد قرار شديد اي منگنه در را ريتا عاشقانه حرفهاي اين با و

 .كند فكر حرفش روي"كامال

 ودب مجبور بیچاره پسر.نباشد ديدگانش جلوي تا كرد مي فرار او دست از بودند جزيره در كه روزي دو تمام ريتا

 مين و است متأسف"واقعا كه گفت او به برگشت راه در آخر دست.كند پیدا را او تا بگردد را ها سنبه سوراخ تمام

 ديگري حرف هیچ بي هم مهندس.دارد دوست را ديگر يكي خودش چون شود اي رابطه وارد كسي با االن تواند

 را او همچنان ريتا ماندن روز آخرين تا بود،ولي نداده را بحث ادامه اجازة خودش به ديگر و پذيرفته را عذرش

 .ببیند را چشمهايش درون غم بود مجبور روز هر هم ريتا و كرد مي همراهي

 مثل همه, شوند مي بزرگ احساسات همان با كودكي از آنها.شديد احساساتي با,بودند هايي بچه مردها او نظر از

 ....بشود خودشان مال سريع گذارند مي دست چه هر به خواهد مي دلشان...ندارند را نه شنیدن طاقت و هم

 كرد مي سعي كه هركسي با چطور بگیرد ياد و بشناسد را آنها كرد مي سعي.شد مي دقیق آنها رفتار روي ريتا

 بايد و بود شده بزرگتر او.كند برخورد منطقي كاري باب از چه و عشقي باب از چه كند نزديك او به را خودش

 راگ. شد خواهد زياد بسیار پیشنهادات دست اين از بعد به ازحاال او، زيبايي و سن به دختري براي كرد مي قبول

 كه اين كما. داشت نخواهد برايش خوشايندي نتیجة كند رويه محلي بي و بدمحلي يا و برود در كوره از باشد قرار

 .بود كرده پرداخت بد خیلي را ها كردن محلي بي آن از يكي نتیجة گذشته سال زمستان

. رگرددب سئول به تا كردند بدرقه را او و گرفتند تولد او براي اش جنوبي دوستان كه شد مي تمام داشت تابستان

 مديران"حتما بازديدها براي تا داد قول آنها به.بود گرفته خوبي وآموزشهاي كرده سپري آنها با را خوبي دوران

 احساس و گرفت كارخانه مدير از كانگ رئیس براي را اش كارورزي برگة و امضاء خودش.كند همراهي را شركت

 كه كرده نمي را فكرش حتي گفت او به مدير ولي نبود عالي.ديد+ خوب را اش نمره وقتي داد دست او به خوبي

 .بود كرده موفقیت آرزوي برايش و كند دريافت هم را اين

 به را دستهايش فرودگاه در.آمد نظر به داشتني دوست و خوب خانه هواي تنفس مثل برايش سئول به رسیدن

 آن در.كرد مي نگاه ساعتش به مدام ريتا...برود؟ او دنبال به خودش داشت اصرار بابابزرگ داد،چرا كش اطراف

 .رسید مي نظر به شرور پسرهاي مثل درست ورزشي وكفشهاي دارش مارك دار كاله شلوارجین،تیشرت

 مي ديگرش طرف به اش كناري صندلي روي از مدام را اش كوله كیف و كرده جمع دارش لبه كاله در را موهايش

 اهفرودگ اين به پا كه وقتي از سال سه.داد گوش را اش عالقه مورد موسیقي و نشست صندلي روي منتظر.گذاشت

 دست او به خوبي حس كرد مي تجربه را اش سالگي 08شروع داشت كه حاال و گذشت مي بود، گذاشته

 ثمك گاهي از هر و مردم تماشاي ساعت نیم.برسد تا باشد فرودگاه در همانجا بود داده اكید دستور پدربزرگش.داد
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 ايستاد بادامي چشم كودكي. برد مي سر داشت را اش حوصله او به لبخندشان و زيبايش صورت روي آدمها بعضي

 ....كرد خواهي عذر او از و ايستاد اجبار به هم بیچاره مادر,زد زُل او صورت به تعجب با و

 سمتش به روبرو از كه گروهي متوجه ناگهان كه كرد مي خواني لب آرام داد مي گوش كه آهنگي با داشت او

 ولي.زد را اش آفتابي عینك و شد بلند صندلي روي از آمده پدربزرگش اينكه تصور به.شد,كردند مي حركت

 دق.داشتند هیكل پسرعمويش برابر چند كدامشان هر كه بودند تیپي خوش هاي خارجي آنها...بود كرده اشتباه

 ...درشت بلندو

 مي حساب به شكل يك او نظر از همه"تقريبا و است تكراري بسیار"معموال مردمش هاي چهره كه كشوري در

 مي و بود ديده زيادي محافظهاي "قبال او.رسید مي نظر به جالب فضايي ديدنآدمهاي آنهامثل آمدند،تماشاي

 نفر چند آن هاي محافظ اند، پوشیده دست يك شلوارهاي و وكت هستند گوش به سیم بي كه آنهايي دانست

 تدرش و بلند قد پسر دو شد، تر ودقیق كشید سركي كنجكاوي سر از.كنند مي حركت مابینشان كه ديگرند

. ..چهره خوش وبسیار تیپ خوش جدي،... پیشاني روي ريخته بلندِ"نسبتا موهاي برنزه،با پوستهاي با هیكل

 وگرنه بود ايستاده توريست اي عده سر پشت شد خوب.بود مانده باز دهانش,قديمي عادت طبق ريتا كه جوري

 .شدند رد كنارش از كه بود تماشايشان محو.ديدند مي وضعیت آن با را او آنها اگر شد مي بد خیلي

 به را او سرعت به و خواهي عذر ديركردن خاطر ديد،آنهابه كنارش را پدربزرگش وضعیت،محافظهاي همان در

 .بشود دمق شدكمي باعث اين و بود نیامده پدربزرگش. كردند راهنمايي بیرون

 اطراف بازرسي مشغول سرش...بروند، بیرون خروجي در از اول ها خارجي اكیپ تا بايستد منتظر شد مجبور ريتا

 وانستت ولي بود شده گم"تقريبا محافظینش مابین اينكه با.كرد حس خودش روي را نگاهي سنگیني كه بود گرم

 زا يكي پشت به را خود. ببیند كند، كنجكاوي داشت سعي هم او كه را رنگي سبز چشمهاي دودي عینك ازپشت

 خارج آنها.كند نگاه را او دوباره خواست مي دلش آنقدركه....بود زيبا چقدر.شود مخفي تا كشید محافظهايش

 .كردند همراهي را او هم محافظهايش و شدند

 بیرون سیاه BMW. بوده رفته يادش از كشیدن نفس كه شده مي مدتي فهمید خورد صورتش به كه بیرون هواي

 در را آنها البته و.... رفت كجا زيبا چشمهاي آن بفهمد تا برگشت فقط شود سوار خواست مي وقتي.بود منتظرش

 تتوانس فقط ريتا شدند رد كنارش از آنها كه سرعتي با. ديد گران خیلي اسپرت ماشین يك به شدن سوار حال

 كه داشت را بدي اين ايران از شدن دور. بودند هم با زدن حرف حال در كه ببیند را جذابشان چهرة ديگر بار يك

 اينجوري جذاب پسر تا دو ديدن همین،با خاطر به حاال. بود داده دست از را زيبا و متفاوت آدمهاي ديدن شانس

 .بود شده تنگ نفسش

 اريت... رويم مي نزدشان: گفت كردو مني و من هم كجاست؟او پدربزرگش پرسیدكه محافظهايش ارشد از درماشین

 رايب مادربزرگش با بارها كه بود مسیري اين.برانگیخت اش شك رود نمي بزرگ خانة سمت به ماشین فهمید وقتي
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 رفتهگ ياد را او بیمارستان راه مدت اين بعد زد نمي زنگ هم يانگ تائه به اگر حتي.رفت مي بیمارستان به آپ چك

 .پدربزرگش براي يا مادربزرگ براي. باشد افتاده اتفاقي بايد كه شد دار خبر شستش.بود

 و هو نمی شد، يانگ تائه دكتر اتاق وارد وقتي.بردند داخل به بیمارستان پاركینگ از فوري خبرنگارها ترس از را او

 را دهانش آب كرد، مي نگاه را آنها زده بهت ريتا. گفت خوشامد و رفت سمتش به هو مین.بودند آنجا هم ناسونا

 ...بده؟ چقدر...يكي؟ كدوم:پرسید و داد قورت

 كلمش دچار كمي يه قلبش....كانگِ رئیس....نباش نگران:گفت و زد اش شانه به,رفت جلو.زد لبخندي يانگ تائه

 ..ولي...دنبالت بیاد و بشه مرخص امروز تونه مي كرد مي فكر اينجاست، كه است هفته يك االن...شده

 ...شد؟ بد حالش...چي؟ ولي -

 ...بببینیش؟ خواي مي...بد خیلي نه -

 از .نگريستند مي تعجب با را او آنها.كرد نگاه اتاق در ايستاده هاي چهره داد،به تكان زدگي بهت با را سرش ريتا

 بي ريتا او ديد از و ديد مي را او ماه 5 از بعد هو مین هرچند.شد مي تغییر دچار روز هر دختر اين آنها نظر

 و زد مي برق قشنگش اي تیله چشمهاي. بردارد او از چشم توانست نمي.بود شده جذاب...نهايت بي...نهايت

 .شناخت مي را هو مین نگاههاي طرز اين ناسونا.بود شده تر زيبا اش زده آفتاب صورت

 هرچند.برگرداند را رويش.شكافت مي را قلبش خنجري مثل داشت اين و بود مانده ريتا صورت روي مبهوت و مات

 .است شده ستودني "واقعا ريتا كه كرد مي اعتراف بايد هم او

 ديدن با را خودش بود نتوانسته"واقعا هو مین.كرد مي رفتار بزرگتر و شده عوض پیش سال سه سالة 81 نوجوان

 پسرعمويش آغوش از خواست مي دلش حالیكه در.بود كرده كنترل را خودش شدت به ريتا ولي كند كنترل او

 .بود كرده جور و جمع را خودش سرعت به ولي نیايد بیرون

 اش شده الغر صورت از را اين توانست مي ريتا.نبود خوب حالش پدربزرگ...بردند پدربزرگش اتاق به را او آنها

 مادربزرگ. بوسید را صورتش و سر و كشید درآغوش را او.بود شده اي قهوه لبهايش و كبود صورتش رنگ.بفهمد

 .شد مي ضعیف داشت غصه از هم او بیچاره...هم را

 ...بیام آوردنت براي خودم نتونستم كه ببخش منو -

 .داد او دست به را اش كارورزي برگة اش كوله از ريتا!....پدربزرگ -

 ...عالیه ؟خیلي+....خوب -

 ...گرفتمش خودم....بازي پارتي و تقلب هیچ بدون+...خوب...فقط...خوبه...نیست عالي -

 !..پسرم:گفت و كرد اخمي پدربزرگ.زد پوزخندي هو مین
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 ...نكردم خاصي گفتیدكار من به شما شدم عالي من وقتي يادمه...پدربزرگ شرمنده:گفت هو مین

 6 تازه و اينجام كه ساله سه فقط من!....خنديدي؟ من به!...لعنتي:گفت و كرد نگاه را او عصباني باچشمهاي ريتا

 ...شدم شركت وارد ماهه

 .....چي؟ كه خوب -

 در سر كارخونه اون توي چیزي هیچ از وقتي داري من از انتظاري چه....هو مین كانگ...پستي رذلِ يه"واقعا تو -

 ...آوُردم؟ نمي

 ...كن صحبت درست بزرگترت با!...شدي بددهني و بد دختر تو!...سو ريتا كانگ:گفت تشر با مادربزرگ

 ...خوام نمي -

 چون...نمك مي پیدا بهبود زودتر بعد به حاال از كنم فكر دكتر:گفت يانگ تائه به رو آهسته و زد لبخندي پدربزرگ

 ...بینم مي وشاد برم رو دو قبل مثل دوباره هامو بچه

 حرفهاي و باشند كنارش آرام است زنده او كه وقتي تا كنند سعي تا بود ريتا و هو مین به اي كنايه حرفش اين

 ددقیقةبع چند.برگردد و بشود خوب زودتر خواست او از و بوسید را پدربزرگش گونة ريتا.نكشند پیش را قديم

 شده پیدا برايش هم خواستگار تا دو كه گفت و خنداند را آنها حسابي و خاطراتش كردن تعريف به كرد شروع ريتا

 .بود

 بچه ديگر و شده اي ساله 08 دختر او.كند فكر قضیه اين روي بايد گفت و گرفت جدي را قضیه مادربزرگ

 تگف و داد نشان سختي واكنش ريتا.ببیند يافته سامان و سر را هايش بچه مرگش از قبل تا است خوب.نیست

 .ندارد را ازدواج به كردن فكر فرصت االن "اصال

 را اتاق سنگین سكوتي مادربزرگ حرف اين از بعد....تره واجب هو مین...كني؟ ازدواج اول تو گفته كي-

 چند.كرد عوض رئیس آزمايشهاي جواب با را بحث يانگ تائه.ريتا به او نه و كرد نگاه هو مین به ريتا نه.فراگرفت

 .كنند ترك را اتاق خواست همه از هم بعد دقیقة

== 

 نبود در دوستش گفت مي هو جین.بود كرده شاد را روحش شانیا و جانگ لي ديدن.كرد مالقات شب را دوستانش

 اين و كرد مي نگاه ريتا به مدام.بود خوب حالش هو مین....كرده مي محلي بي او به مدام و شده افسردگي دچار او

 مي دور او از دارد ريتا گفت مي احساسش.ديد مي تر عاقل را ريتا.بود آور تعجب برايش ماهه چند چهرة تغییر

 هم ديگر سال سه,گذشته نكردني باور سرعتي به آمدنش از سال سه.شود مي نگر آينده و بزرگتر دارد.شود

 گفت نمي هم اگر حتي و كند كمك او به بود داده دستوراكید پدربزرگ.شد خواهد چه داند نمي و گذشت خواهد

 .داشت نمي بر دست او
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 عادي روال چیز همه گذاشت مي بود بهتر شايد.نه يا است قبل مثل هم هنوز ريتا احساسات آيا دانست نمي

 در و گرفته ناگهان پدربزرگش قلب كه قبل هفته سه از.نشود شروع ها حساسیت دوباره تا كند طي را خودش

 صد هر از.ديد مي نزديك را مرگش گويا. داد مي را سفارشاتش داشت هو مین به مدام.بود خوابیده بیمارستان

 .آورد مي را ريتا اسم بار هشتاد از بیش هم حرفش كلمه

 كرد مي سعي او.بچیند هم كنار را شده جدا پازلهاي تا كند مي تالش سخت دارد هو مین دانست مي ريتاسو

 ازب اش بعدي حركتهاي براي را دستهايش كرد مي سعي.ندهد نشان توجهي هو مین به كانگ رئیس جلوي حداقل

 انیاش.بود گرفته خودش به مردانه قیافة جانگ لي. نكند مشغول ديگري چیز به حاضر حال در را فكرش و دارد نگه

 وه جین و چاق كمي يانگ تائه.بود شده پیدا موهايش بین بیشتر سفید موي چندتار عزيز هوي مین و بزرگتر

 بود، شده موسیقي كالج وارد و كرده عوض را اش رشته بین هیون.بود شده الغرتر كاري فشار بخاطر برعكس

 .خواست مي كه چیزي همان

 بزند،ريتا حرف او با خواهد مي و است خط پشت كسي گفت و داد ريتا به را اش تلفن گوشي جانگ لي وقتي

 طول در بار سه كه بود شده زده ذوق آنقدر.باشد اش مدرسه پاي هم يار و شیطان آلبرتوي او نداشت توقع"اصال

 فوق برايش اين و شوند جمع هم با همه گذاشتند قرار زمستاني تعطیالت آنها....كجاست؟ االن پرسید زدن حرف

 .ببیند دوباره را اش قديمي دوستان كه بود العاده

== 

 و برود بیرون توانست مي.بود شده خالص ماندن درخانه از پدربزرگ قبل مدتي از و شد مي تمام داشت هم پايیز

 مشورت هم با كاري هر در كردند مي سعي و كمترشده هايش نوه دعواهاي ديگر حاال.بزند شركت به سري يا

 .بودند شده مشهور" كانگ جفت" به و رفتند مي هم با را جلسات از خیلي.كنند

 او عوض در. انگیخت مي بر را ريتا حسادت و داد مي نشان توجه ريتا از بیشتر هو مین به همچنان پارك آقاي

 هم گاهي از هر و بود سرگرم خودش كارهاي به ريتا.بود متنفر او از شدت به هو مین كه داشت را جئويونگ آقاي

 يم محسوب بهشتي موهبتي برايش ديگري چیز هر از بهتر كندي.كرد مي همكاري شان مجله دركارهاي شانیا به

 .شد

 .كرد تحول دچار كل به را ريتا سرنوشت كه اتفاقي.افتاد پايیز پاياني روزهاي در بدي اتفاق ولي

 مي در و ابرها پشت رفت مي مدام شده روشن تازه مهتابي مثل رنگش نوركم كه خورشیدي با سرد روز يك صبح

 دريافت چاپخانه از را اش مجله بايد كه دانست مي سو ريتا.كرد اش بدرقه و بوسید را اش نوه آمد،پدربزرگ

 چانه كلي او با قیمتش سر بايد بود مطمئن او و كرده استفاده مرغوب كاغذهاي از بود گفته چاپ كند،مسئول

 :كرد تلفن راه بین كندي به.بزند
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 اين.گرفت نظر زير را سرش پشت اسكورت آيینه، از و.... هست؟ جديدي خبر...چاپخونه میرم دارم من كندي -

 و زد بخنديل ريتا. بیفتد برايش اتفاقي باشد،مبادا دنبالش تا بود گذاشته برايش مخفیانه هو مین كه بود ماشیني

 براي ودب گفته هو مین كه كرد فكر اين به.كند تعقیب را او زرد اسپرت پورشة پشت رنگ مشكي اسكورت گذاشت

 خواهند خاكش سر همگي هم صبح فردا و كرده دعوت بزرگ خانة در را دوستانش همة پدرش بزرگداشت برنامه

 پدرش مزار به رفتن مسیر به ريتا دانست مي "دقیقا و بود ديده حال به تا كه است مردي فكرترين با او.رفت

 كرده پیامك برايش را خبر وقتي.است شده تنگ كوه باالي معبد آن براي"شديدا دلش "مخصوصا و دارد عالقه

 را هو مین خواست مي دلش.كرد جمعش هم سرعت به كه نشست لبهايش روي لبخندي....بود درجلسه ريتا بود

 .بوسید مي

 پرت و چرت كلي. رفت بیرون كندي و شانیا با ناهار.شد طي هماهنگي و كار و جلسه, زني چانه به روز طول تمام

 گزارش ريتا از پارك آقاي ناهار از بعد.شوند ملحق آنها به شب خواست نامزدش و كندي از او.خنديدند و گفتند

 یداپ را فروش فاكتور تا دو اش انگاري سهل خاطر به متأسفانه كه شد اطالعاتي يكسري درگیر او و خواست مالي

 فريادش به موقع به قوري آقاي منشي خوشبختانه....كرد دعوايش حسابي پارك آقاي و شد ناجور اوضاع.كرد نمي

 .بود داشته نگه را فاكتورها كپي و رسید

 هم با مدام كه داشت را مهربان هوي جین شانیا.بود گرفته درد چشمهايش و شده خسته حسابي بود سختي روز

 سهجل در يا او بود، موقع بي بزند گپ او با تا میكرد تلفن هو مین به وقت هر ريتا.كرد مي شارژش و زدند مي حرف

 مي و بود خسته ريتا بیاورد در دلش از تا بزند حرف ريتا با خواست مي او كه هم شب.گرفتار"شديدا يا و بود

 .كرد مي حسودي هو جین و شانیا به همین براي.بخوابد خواست

 !...شانیا...بزرگ خداي اوه -

 ......رئیس؟ شده چي -

 ...زني مي حرف هو جین با خیلي تو -

 ....بودم بیكار و نداشتم كاري االن خوب -

 !...نیستي من فكر به"اصال...چي؟ يعني -

 چیه؟ منظورت...!سو ريتا -

 !لعنتي....كنم مي حسودي دوتا شما به من.... من كه اينه منظورم -

 ...گي؟ مي چي...ريتا....اوه -

 ...باشم همینجوري هو مین با دارم دوست...باشم عاشقانه رابطة يه تو شما مثل خواد مي دلم منم -

 ....خوب؟ چیه ما تقصیر....من خداي واي -
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 ...كني پچ پچ من كنار مدام پسرت دوست با نبايد و...مني كنار كه اينه تو تقصیر -

 ......رئیس چشم -

 .بود هو مین. برداشت را گوشي خوردو زنگ اتاقش خصوصي تلفن.نداشت شوخي"زداصال رامي حرفها اين وقتي

 .شنید را صدايش وقتي مرد مي داشت"تقريبا

 ...چطوره؟ حالت...سالم -

 كردي؟ تلفن من به تو كه اومده در طرف كدوم از آفتاب...خوبم...سالم....واووو -

 ....خوب خبر يه و دارم برات بد خبر يه......ها -

 ...بده اول رو خوبه خبر....باش زود -

 ...جنوب بريم بايد هم با تو و من...دونستم مي -

 دب خبر...عالیه: گفت بعد.برگشت و جنوب رفت هو مین با بار سه توهمش در كه شد خوشحال آنقدر ريتا....هي -

 ....چیه؟

 .میاد ما با هم جئويونگ آقاي -

 ...بَده؟ محشره،كجاش كه اين...واي -

 ...بده من براي...نیست بد تو براي درسته -

 ...بريم؟ بايد كي -

 .ببینم خارجیتو خواستگار اون خواد مي دلم.....فردا پس -

 !برمت مي جاهايي چه كن فكر!....وتوئه من تنهايي مسافرت اولین اين دوني مي...خوشحالم خیلي...نشو مسخره -

 ؟....بگردوني منو خواي مي تو اونوقت...تو تا منه كشور بیشتر اينجا كنم فكر!...شرور دختر!!....بري؟ مي منو تو -

 ....ها...ها

 ...ببر منو تو....خوب خیله!...مین كن بس -

 يم اش صندلي روي ريتا.شد مي تر آرام يواش يواش داشت كه داند مي گوش حرفهايش به داشتند شانیا و كندي

 چند تا رفت يادش بودكه شاد آنقدر او تلفن از بعد.خنديد مي ريز هم گاهي زد، مي حرف هو مین با و چرخید

 :گفت زدو لبخندي دوستانش به.بود كرده دعوا شانیا با و مؤاخذه پارك آقاي از پیش دقیقة

 .نكنید دير منتظرتونم شب....عزيزم دوستهاي خوب -
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 آخر فصل 

 شا همیشگي آرايشگاه برود هم بعد بگیردو را لباسش تا داشت قرار جانگ لي با زد،اول مي سر جا چند بايد ريتا

 يباق مانند ناسوناهم حضور به البته.ديد منتظر را دوستانش و رسید خانه به 1 ساعت شب.برسد خودش به كمي تا

 .شناخت مي را موقعیتش بايست مي بودكه ناسونا اين او نظر از.گفت نمي چیزي و بود كرده عادت دوستانش

 مه دور سیگاري تا رفتند هو مین اتاق به پسرها شام از بعد. خوردند شام و كردند برگزار را پدرش سالگرد مراسم

 خودش به وقتي و گرفت ناديده را ناسونا وجود آنها با خنديدن و دوستانش با زدن فاصلةحرف در.بكشند

 پدربزرگ.نبود خبري پسرعمويش از گشت را اطراف هرچه و ديد شطرنج بازي مشغول را يانگ تائه و هو جین.آمد

 یمتصم اين.توست براي وياليي خانة "رسما حاال از:گفت و داد ريتا به,برداشت بزرگ تحرير میز روي از اي برگه

 .....توئه براي هم حاال و بوده مادرت براي"قبال مادربزرگته،آنجا

. داد يم هو مین به خبررا اين بايد او.گفتند تبريك و كشیدند دستي اش شانه به كندي و شانیا.شد زده ذوق ريتا

 پرسید مین پیشكار از.جوشید مي درونش شديد ذوقي و بود شده ثبت خودش نام به كه بود چیزي اولین اين

 ..آنجاست هم دكتر كند مي فكر البته....است اتاقش در هنوز گفت او و كجاست اربابزاده

 !...نشسته جا اين كه يانگ تائه....دكتر؟ -

 !ناسوناست دكتر خانم منظورم...خانم خیر -

 تسرع با.برد مي هجوم مغزش به شديد جوششي با خون كرد احساس.شد تبديل شديد خشمي به ريتا خوشحالي

 تا سه هم شايد يكي، تا رود،دو مي باال را ها پله چطور فهمید نمي.دويد باال ها پله از و رفت بیرون سالن در از

 .بشنود توانست مي را آندو صداي...بود باز نیمه در.كرد مكث هو مین اتاق در پشت... يكي

 ...شدم خسته...وحشتناكه....بدم ادامه تونم نمي وضعیت اين به ديگه"واقعا -

 ...عزيزم اوه -

 بیرون گردنش شده،رگ گشاد ازخشم چشمهايش.شد وارد و داد هُل عقب به را كند،در مكث توانست نمي ريتا

 واضحتر اش سینه قفسة رفتن پايین و باال شد مي باعث شديدش نفسهاي و كرده مشت را دستهايش.بود زده

 و گرفته آغوش در اش سینه روي را او سر ناسونا بودو نشسته میز پشت صندلي روي هو مین.شود ديده

 .....بوسید را او ناسونا بعد.كرد مي لمس را همديگر هاي گونه كه بود چسبیده هم به آنقدر صورتهايشان

 اي بود هو مین با وضعي چنین نداشتن از ناشي خشم اين.بود نگرفته قرار موقعیتي چنین در هیچوقت ريتا

 .....بود اشتباهي كار بود هرچه...هردو هم شايد!!....هو؟ مین به كسي شدن نزديك حسادت

 درحال رنگ خاكستري به اي تیله از كه چشمهايي با ايستاده خود روبروي را او پريشان حالتي در دو آن وقتي

 ....دير خیلي....بود شده دير العملي عكس هر براي ديگر.شد،ديدند مي پر اشك با داشت كم كم و تبديل
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 رسید نظرش به چون كرد مي نگاه آهسته را آنها حركت گويا.شدند جدا هم از آنها و رفت جلو به قدم يك ريتا

 ...را قلبش تپش صداي و شنید مي را نفسهايش صداي.كشید طول كمي شدنشان جدا

 و كت آن بود؟با خودش هوي مین اين.شنید نمي ريتا ولي.آمد مي اش سمت به و گفت مي چیزي داشت هو مین

.. .كشید مي جیغ بايد بزرگ خداي.... زده؟ گره گردنش دور به كه ابريشمي گردن دستمال و اي قهوه زيباي شلوار

 هرا كرد مي احساس. پیچید گلويش در شديدي درد. كرد مي سكته وگرنه آمد مي بیرون حلقومش از چیزي بايد

 ...شده گرفته اش تنفسي

 گوشش در فقط.فهمید نمي آنرا ريتا كه كرد مي زمزمه چیزي مدام داشت و بود شده تر نزديك او به هو مین

 دستهاي كرد احساس كه بود وقتي بدهد نشان توانست كه العملي عكس تنها.كرد مي وز وز مدام زنگداري صداي

 بیرون در از و دويد برگشت، عقب به و چرخید پاشنه روي آنوقت.بگیرد را او تا شده دراز سمتش به هو مین

 .گرفت اتاق جلوي راهروي در را او, بشود دور در از اينكه از قبل و.بود او از تر بلند هو مین قدمهاي.رفت

 ...بزن حرف...سو ريتا...ريتا -

 تدس از را خودش كرد سعي.افتاد سكسكه به و كرد خیس را هايش گونه اشك.بود چسبیده دهان سقف به زبانش

 .شد نمي ولي كند جدا هو مین

 ...نكن اشتباه...بدم توضیح برات بذار....ريتاسو -

 كه را دستي دستش با توانست تنها ولي كند باز را دهانش خواست مي...نگريست مي را او خشم با صورتش

 ولي آزاد، او از هو مین دست كارش اين با.كرد پرت عقب به را خودش زور به و كند آزاد بود گرفته را بازويش

 با ريتا و شد باز هم از اي دروازه مثل چوبي حفاظ ناگهان و شد كوبیده چوبي هاي نرده به شدت به خودش

 ريتا سمت به را خود و درآمده حدقه از چشماني با كه را هو مین تا بیندازد دست توانست تنها شديد وحشتي

 .بود،بگیرد كرده پرت

 از ردنگ دستمال. كند لمس را او گردن دستمال انگشتانش نوك با توانست تنها او...بود شده دير خیلي ديگر ولي

 ......شد پايین به باال آن از ريتا شدن پرت و هوا در آن آمدن در پرواز به شاهد هو مین و شد باز گردنش دور

== 

 را خانه كندي به داشت شانیا كه بود اي لحظه همان اين و پیچید ورودي سالن فضاي در نرده شكستن صداي

 با يتار بدن چون دارند نگه باال را آن طوالني مدتي به تا نبود نیازي ولي گرفتند باال را سرشان دو آن.داد مي نشان

 آن ةشیش.شد پرت جلويش اي شیشه میز روي شدت به بعد و افتاد میهمان استراحت كاناپه لبة روي زياد شتابي

 .افتاد زمین به آنها پاي جلوي ريتا و شد تكه هزار و شكست
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 از عتسر به ديگران تا بود كافي همین.كشیدند مي جیغ مدام و بودند گرفته صورتشان جلوي را دستهايشان آنها

 كه ودندب شانیا و كندي فقط.شوند روبرو ديدگانشان باوري،جلوي قابل غیر منظرة با بیايندو بیرون اصلي سالن

 هنرد روي از را هو مین و كردند نگاه را باال ريتا ديدن از بعد مابقي. كردند مي نگاه زمین روي را ريتا ريزان اشك

 .يافتند بیچاره....و آويزان،مبهوت شكسته هاي

 دختري را خودش او.مرد خواهد "احیانا و افتد مي ارتفاع اين از االن كه كرد نمي فكر اين به شدن پرت از بعد ريتا

 ...است ديده خیانت حال در را او و رفته اش عشق ديدن به جنگل دل در كه ديد روستايي

 يامتحان همان اين. افتاد اتفاق خودش براي بود،حاال كرده تعريف برايش پیش سال سه مادربزرگش كه داستاني

 ياكند؟آ استفاده عقلش از بود گفته او به بار هزار استادش كه نبود چیزي همان اين...داد؟ مي پس بايد كه نبود

 هم ايشپ زير"قطعا و نبود پرتگاه باالي آنجا....شنید؟ مي را آنها حرفهاي نبايد.گرفت مي تصمیم تر عاقالنه نبايد

 ...ليخی...بود شده دير ديگر افكار، آن تمام براي....برساند اسكله به را خود شنا با بتواند كه نداشت قرار درياچه

 ايینپ به را ها پله سرعت به هو مین...افتاد او دستهاي روي و.رسید پايین به ديگر اي ثانیه از بعد ابريشمي شال

 هو جین. رساند سرش باالي به را خودش يانگ تائه دكتر.يافت مي در را مادربزرگ و پدربزرگ بايد كسي.خزيد

 ورتص به نشست لبهايش به پوزخندي....ديد را ناسونا شدة خیس اشك با صورت بار اين و كرد نگاه باال به دوباره

 او هك بشنود يانگ تائه از خواست نمي....باشي؟ نكرده قضاوت زود امیدوارم!....دخترعجول:گفت و كرد نگاهي ريتا

 حال به تنها كشید مي فرياد را ريتا اسم وار ديوانه داشت كه را شانیا حتي نرفت، هم كس هیچ سراغ به...مُرده

 .گذاشت خودش

 هنگا آنها به جین. برود سمت كدام به دانست نمي مبهوت چهرة با كانگ آقاي.بود كرده غش زمین روي مادربزرگ

 .گرفت را اورژانس و رفت تلفن میز سراغ به!.....جهنم به بروند كه هم مابقي:كرد فكر خودش پیش و كرد

 .... شهرك انتهاي.....كانگ آقاي منزل.....داريم مصدوم يه -

 داشت خون....زد كنار را موهايش.گشت مي گردنش رگ دنبال داشت يانگ تائه.كرد نگاه ريتا صورت به جانگ لي

 نخاع قطعي احتمال شد مي باعث كارش اين چون بدهد حركت را او توانست نمي.شد مي پخش زمین روي آرام

 ....شو خفه!....شانیا:كشید فرياد بلند.لرزيد مي كرد،انگشتانش پیدا را رگ. بیايد پیش

 .ودب بسته را گلويش راه بغض و كرده حبس سینه در را اش نفس.مالید را هايش شانه و كشید عقب به را او كندي

 جلوي از "فعال....تو:گفت و گرفت قرار هو مین صورت روبروي. ايستاد يانگ تائه.رسید او بدن باالي هو مین

 ....باش دور چشمام

 ...است؟ زنده -
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 و كرد نگاه را باال.بود شده قرمز خشم از چشمهايش....بمونه كني دعا بهتره:گفت و داد تكان را سرش يانگ تائه

 زا. فهمیدند را كارش اين معني همه ولي نگفت چیزي هیچ.داد حركت هوا در و گرفت ناسونا سمت به را انگشتش

 .شدند آمبوالنس رسیدن منتظر همه.افتاد مبل روي و شد دور وضعیت آن

 خبرنگارهاي با باشند؟آمبوالنس نداشته را آن عطش خبرنگارها و بیفتد ها كانگ خانه در اتفاقي شود مي مگر

 را انهخ بیروني فضاي آمبوالنس سر پشت ماشینها اگزوز صداي.كردند منتقل بیمارستان به آرام را او.رسید زيادي

 .شدند منتقل بیمارستان به سرعت به هم آنها و رسید همسرش و كانگ رئیس براي بعدي آمبوالنس.كرد پر

 سنگهاي روي شد،خون جمع زمین روي از شكسته هاي شیشه.زد مي را اول حرف بزرگ خانة در همیشه سرعت

 ات و آوري جمع اصلي سالن از میهماني وسايل. گرفت را آن جاي ديگري اي شیشه ومیز قیمت،پاك گران گرانیتِ

 حالهمان به كه سوم طبقة شكستة حفاظ از بغیر.بود برگشته اولش وضع به بزرگ خانة در چیز همه شب 80 ساعت

 .ماند باقي

 تنها خانه در را آنها و داده سفارش جديد قفسة هو مین براي ريتا كه قبل ماه چند كه بود قرار آن از ماجرا

 بي و بودند شده مواجه مشكل با كهنه قفسة كردن خارج هنگام بود،آنها برگشته شركت به خودش و گذاشته

 بود نامحسوس آنقدر آن شكستن ولي بشكند و شود كوبیده حفاظ به بزرگ قفسة بود شده باعث كارگران دقتي

 نمی دست از را خودش شدت با ريتا وقتي.نشد ترك آن متوجه هم كسي و باشد شده برداشته ترك چوب گويا كه

 .شود باز هم از كل به تَرَك آن شد باعث و شد كوبیده حفاظ كرد،به پرت عقب به هو

 تان،بیمارس به كانگ خانم و آقا و ريتا رسیدن از بعد بالفاصله كه شد پخش جا همه در سرعت به چنان خبر بازتاب

 زا كلي و جئويونگ پارك،آقاي خانم و آقا.بگیرند خبر وضعشان و حال از خواستند مي كه كساني از شد پر آنجا

 .جزء كارگران يا و شركت باالي رده كارمندان

 هشد داده نمايش موجود عكس تنها.بشوند جمعیت هجوم از مانع و ببندند را دربیمارستان شدند مجبور زودي به

 نمي نهاآ به درستي جواب هیچكس.بود آغشته خون به صورتي با برانكارد روي و بسته گردن با ريتا تصوير آنها از

 .داد

 سراغ و كشید مي فرياد... خبرنگارها به برسد چه بدهد را اش ساله چند رفیق پاسخ خواست نمي يانگ تائه

 انجام ريتا روي را آزمايشهايشان تا كشاند بیمارستان به خانه از را آنها. گرفت مي را اش تخصص فوق دكترهاي

 بدون شكستگي و چپ سمت دندة دو شكستگي شديدگردن، ديدگي آسیب:شد اعالم نتیجه صبح تا.بدهند

 .پا و دست استخوان و لگن حیطة در ديدگي ضرب.جمجمه استخوان در مغزي آسیب

 سكنا بار سه.شود گرفته زمین به او شدن كوبیده سرعت شدت بود شده باعث اي شیشه میز و كاناپه آنها نظر از

 .كرد راحت را خیالشان هفته دو طول در ريتا از داخلي و مغزي
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 عيس هو جین.بزند حرف او با تا نداد هم اجازه و كرد اخراج بیمارستانش از را ناسونا يانگ تائه اتفاق آن از بعد روز

 مین اب يانگ تائه. كرد مي را فكرش كه بود چیزي آن از بدتر ولي بیاورد پايین را يانگ تائه عصبانیت میزان كرد

 اين حق كدامشان هیچ به هو مین.بكند را كار اين نداشت قصد هم جین خود بزند،البته حرف خواست نمي هم هو

 او از و شد يانگ تائه اتاق وارد هماهنگي بدون هو مین شد اخراج بیمارستان از ناسونا وقتي.داد نمي را كار

 ركا چه گیرم مي تصمیم من و منه كارمند اون:بود گفته فقط جوابش در يانگ تائه و برگرداند را سونا خواست

 .اخراجي من با دوستي از هم"فعال.كردم مي اخراجت بودي بیمارستان اين كارمند هم تو اگر... كنم

 ...تقصیره بي"واقعا ناسونا... ولي بگیري تصمیم توني مي داري دوست جور هر خوب بسیار -

 .بیرون برو من اتاق از!.....تقصیريد بي دوتاتون هر بگیم چطوره...آره -

 به.كند بحث و جر بخواهد كه ديد آن از تر مصمم را او و انداخت نگاهي ساله چند رفیق اين صورت به هو مین

 .ديد وسايلش آوري جمع حال در امیدانه نا را او و رفت سونا ديدن

 ...متأسفم"واقعا من -

 .نبود تو تقصیر چون نباش -

 ..بزني؟ حرف باهاش كني نمي سعي چرا....كني؟ چیكار خواي مي حاال....بود من تقصیر چرا -

 مين دلش"اصال... بزني؟ حرف باهاش شدي موفق خودت!...يانگ؟ تائه با:وگفت انداخت او به پرمعني نگاهي ناسونا

 ...نداد رو تلفنم جواب....ببینه منو خواد

 ....افتضاحي چه!....من خداي -

 ....چطوره؟ حالش -

 ...متأسفم هم باز....من...پیشش برم بايد....بهتره گفتند -

 كه بود عصباني خودش دست از.زد حلقه چشمهايش در اشك برسد آسانسور به تا و رفت بیرون اتاق از هو مین

 اتفاق همه اين بود شده باعث اينكه از ناراحت.كرده بازي داشتند مي دوستش كه دختري دو اين زندگي با چرا

 مين را خودش هرگز. زد مي پرپر جلويش كه بود بار چندمین اين و بود خدا خواست ماندنش زنده.بیفتد ريتا براي

 .بود فرستاده لعنت و تُف خودش به كافي اندازة به هم االن همین تا.افتاد مي برايش اتفاقي اگر بخشید

 رحاض او سر باالي خودش يانگ تائه.اش نوه يا بگیرد را زنش سراغ اول دانست آمد،نمي جا پدربزرگش حال وقتي

 .ICU توي مادربزرگ و است هوش بي هنوز ريتا.خوبند "فعال وگفت شد

 ...كجاست؟ هو مین!!!...وضعیتي چه...آه -

 ....اتاق بیرون -
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 ....او بیچاره -

 مي تصور آنچه از تر بدبخت را دوستش رفت بیرون كه اتاق در از.بزند حرف باره آن در او با خواست نمي يانگ تائه

 مشغول را خود دستش كنار پرستاران با و شد رد كنارش از ولي بزند حرف او با خواست مي هو مین.ديد كرد

 مي سعي پس.زد خواهد كتك را او "حتما بزند حرف مین با بخواهد اگر وضعیت آن در دانست مي او.داد نشان

 .كند دوري او از كرد

 گووان استاد بود نشسته كنارش كه كسي نداشت انتظار.كرد باز را چشمهايش شديد دردي با ريتا بعد روز سه

 !باشد

 نمي و دبودن بسته كمرش زير تا محكمي گردنبند رابا گردنش.بكشد عربده خواست مي دلش بودكه زياد آنقدر درد

 دستش روي را ووانگ دستهاي. داد سر ضعیفي نالة. هستند آنجا كساني چه بفهمد و بدهد حركت ا آنر توانست

 .كرد حس

 !كشتي مي خودتو داشتي....شكر رو خدا....باش آروم....بچه هي -

 .آمد در اش بسته فك الي از نامفهوم صداي اين سختي به.... اممم -

 گفتند دكترها... ديده آسیب هم گردنت و شكسته هات دنده از تا دو...میشه بیشتر دردت...نزن حرف...هیش -

.... نرفته؟ كه يادت....داريم كار هم با خیلي هنوز ما....دارم كار باهات من... میشي خوب زود خیلي...میشي خوب

 .........هست؟ يادت كه منو... هان؟

 .كرده درك را منظورش بفهمد استاد تا فشرد هم به را پلكهايش آرام و شد سرازير چشمهايش گوشة از اشك

 ........يادته؟ رو چي نرسیده؟همه آسیبي مغزت به پس....شكر رو خدا -

 سرش باالي بود، آنها با هم يانگ تائه.شدند وارد دكتر چند و شد باز در.داد فشار هم روي را پلكش دوباره ريتا

 يش بلند تخت اين روي از منتظرم.... لعنتي:گفت گوشش در و شد انداخت،خم نگاهي ظريفش صورت به و ايستاد

 ...بود؟ جونت چندمین اين....پشتت بزنم تا چند

 نارك حاال كه كرد نگاه استادش چهرة به و كرد سختي نالة.كشید تیر اش سینه قفسة.زد لبخندي زور به ريتا

 و دست انگشتان تمام چشمهايش، دكترها.گرفت انرژي.شد نمايان او لبخند. كرد مي تماشا را او و بود ايستاده

 ممدا شديدش درد خاطر به.داد مي جواب آنها به چشمهايش با ريتا و پرسیدند سؤالهايي و كردند معاينه را پايش

 .بود داده دست از را زمانش و رفت مي طوالني خوابهاي به و شد مي تزريق او به آرامبخش داروي

 ينم او به هم كسي هیچ و بدهد حركت را فكش توانست نمي ولي كجاست هو مین بپرسد تا كرد سعي خیلي او

 انگوو استاد كرد مي باز را چشمهايش كه هربار او...ببینند؟ را او آيند نمي چرا يا.هستند وضعي چه در بقیه گفت

 مي رفح كسي با داشت ديدكه دور خیلي را شانیا هم يكبار.بود ايستاده پنجره كنار كه تیره لباسي با.ديد مي را

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر ح.كتايون | عشق با شده موم و مهر رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

326 

 

 وقتي.كند بنديشان جمع درست توانست نمي كه شنید مي نامربوطي زدنهاي وحرف بود جانگ لي"احتماال زد،

 .بود رفته خواب به دوباره ريتا ولي آمدند كنارش آمده هوش به ريتا فهمیدند

 لقف در... شد بلند عزيز فرياد صداي....بیرون بیا كمد اون توي از...ريتا.... ريتا....كرد مي صدا را او كه بود مادرش

 كارشان اين و زدند مي ضربه در به داشتند مادرش و كنیم،عزيز مي باز درو االن.... باشه؟ نكن گريه...ريتا...شده

 میارمت...عزيزم نترس...! مامان...مامان...كرد مي بترسدگريه بیشتر تاريك و تنگ كمد آن در شد مي باعث

 صداي.بود شده شب... كرد دعوا را او مادرش...پريد عزيز بغل به او و شد باز شدت به در...كمد عقب برو... بیرون

 ...داد مي گوش و ايستاده سفید خواب لباس با راهرو در.بود كرده بیدارش خواب از مادرش شبانه هاي گريه

 "...ببخش منو بري گذاشتم كه بود من تقصیر....رفتي نمي وقت هیچ كاش اي...بودي اينجا كاش اي"

 توي مبهم اي ناله مثل اين....هو مین:گفت دلش در آرام فقط.كرد مي پاك را چشمهايش گوشة اشك داشت كسي

 مي خوب زود... ديدي مي خواب.... باش آروم...عزيزم باش آروم:گفت گوشش كنار كندي صداي.پیچید دهانش

 ....شي

 .دستانش روي بر لطیف و آرام اي بوسه و كرد حس را اش گونه روي به دستي نوازش هم يكبار

 را مادرش مدام. آورد مي در پرواز به را روحش آور خواب داروهاي اين.بود برگشته اش قديمي هاي كابوس به ريتا

 .هدبد تشخیص را صورتش درست توانست نمي بودكه شده اضافه آنها به هم ديگر يكنفر... و... ديد مي پدرش با

 توانست ومي گرفت مي درد براي كمتري داروي و بود شده بهتر حاال گذشت بیمارستان در بودنش از هفته سه

 حس.گفت مي دروغ او به صورتهايشان در چیزي.آمدند مي ديدنش به وبقیه پدربزرگ.بماند بیدار بیشتري مدت

 .افتاده بدتري اتفاق گفت مي او به اش ششم

 كنارش نگران كه شانیا از سختي و سرعت بیاورندبه در را اش فضايي لباس خواهند مي گفتند بار اولین براي وقتي

 .خوبند همه بود گفته دستپاچه هم او و. پرسید را همه حال بود ايستاده

 ...دروغگو -

 ....كن باور خوبند همه!....ريتاسو؟ -

 چشمهاي مشكي، بیمارستان،لباسهاي در ماندنش براي پدربزرگ اصرار.فهمید بعد ماه يك را خوبند همه معناي

 به وقتي. فهمید را همه...كانگ رئیس شدة پیرتر سال ده وچهرة مصنوعي هاي شده،خنده خورد اعصابهاي و قرمز

 ديگر..آمد تلخ و دردناك مادرش مردن مثل درست كه شد نمايان برايش كسي خالي جاي.كردند اش منتقل خانه

 شدند،برگردند مجبور دوباره و رفت هوش از كه زد ضجه آنقدر شده بسته بدن و گردن با.ديد نمي را او وقت هیچ

 .كنند اش بستري و بیمارستان
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 از قبل تا.رفت كما به و شد قلبي ايست دچار لحظه همان.كرد تمام ماجرا آن از بعد شب دو مادربزرگ حقیقت در

 .شد فوت هم بعد روز دو صبح 3

 ...زدم مي حدس بايد...مادربزرگ.....بودي؟ تو پس -

 .ببیند واضح را اش چهره تا كرد صبر.بود ايستاده روبرويش هو مین كرد باز را چشمش وقتي

 ....بهتره؟ حالت....ريتاسو -

 دوباره و پیچید اش سینه قفسة در درد.شد سرازير چشم گوشة از هايش اشك.كرد مي نگاه را او فقط ريتا

 .بست را چشمهايش

 پدربزرگ،مادربزرگ، تو،از از شرمنده...چیز همه خاطر به...متأسفم"واقعا من...ببیني منو خواي نمي كه دونم مي -

 ما...بود سؤتفاهم يه اون... اون بگم بهت فقط كه اينجام من...بزنند حرف من با خواد نمي دلشون ديگه كه دوستام

... كنم زندگي تو بدون سخته خیلي كه گفتم مي ناسونا به....به داشتم...زديم مي حرف تو دربارة داشتیم...داشتیم

 گفتم مي بهش داشتم من و بشه همسرم بايد كه بود گفته بهش پدربزرگ.... كنم كار چه بايد دونستم نمي ديگه

.. .مادربزرگ....بشه اينجوري خواستم نمي....میدي؟ گوش حرفهام به....متأسفم"واقعا....كنه حساب من روي نبايد

 ....من خداي آه

 روبروي همین براي كند بیشتر را هیجاناتش تا باشد نزديك ريتا به خواست نمي.كرد مي گريه داشت هو مین

 دلش. بود بسته بدنش.بزند حرف توانست نمي ريتا.كرد مي بخشش طلب و ريخت مي اشك.بود ايستاده اش تخت

 !بود؟ شده باعثش خودش كه جُرمي خاطر به....بكوبد او صورت به تا كند بلند را دستش خواست مي

 :داد ادامه هو مین.بود كرده خراب را زيبايشان شب و گرفته تصمیم عجله با....رفته دنیا از مادربزرگ

 میشه.ببینمت خواستم مي...خواستم مي فقط و میشه تنگ برات دلم....میرم دارم....بگم تا اينجام فقط من -

 ......بندازي؟ من به نگاه يك...و....ببخشي؟ منو "لطفا

 ....دانست نمي!بود شده وارد او به دوباره كه حرصي از يا بود غرورش از.نكرد باز را چشمهايش ريتا

 منو و میرم دارم..... میذاري؟ تنها منو هم تو وضعیت اين در....عوضي!...ها!....رود؟ مي دارد بگويد تا آمده هو مین

 ! ....كن؟ نگاه

 و ايستاد... رفت خروجي در سمت به بعد و منتظرشد ديگر كمي هو مین شد متوجه و نكرد باز را چشمهايش او

. شد مي نزديك تختش به كه شنید را پايي صداي سرعت به.كرد مي گريه داشت ريتا.ببیند را او دوباره تا برگشت

 .كشید آتش به را وجودش كه زد اش پیشاني روي اي بوسه

 ....نرو... كنم مي خواهش.... نرو
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 خارج در از سرعت به و چرخید پا پاشنة روي او كشید،ولي مي فرياد داشت دلش در كه بود حرفهايي اين

 و رفت مي پايین و باال كوبید، مي تخت به را خودش عصبي، حركتهاي به كرد شروع و كرد باز را چشمهايش.شد

 يم عصبي فريادهاي. پیچید تنش تمام در شد،درد باز دستش از كامپیوتر هاي حسگر كه خورد وتاب پیچ آنقدر

 .توانست نمي ولي....شود بلند بتواند تا داد مي فشار تخت لبة به را كشید،دستهايش

 طراراض زنگ.ديد عصبي تنشهاي حال در را ريتا و شد اتاق وارد سرعت به دستگاهها يافته تغییر صداي از پرستار

 .كنند آرام را هايش تنشج و ها ضجه تا شدند وارد پرستار و دكتر چند سرعت فشرد،به را

 ديد،در پرستارها به زدن لگد و تخت به كوبیدن حال در را او درآمده حدقه از چشمهاي با و شد وارد هم يانگ تائه

 آمپول دبتوان پرستار تا فشرد آغوشش در را او محكم و بزند،دويد تشري فرياد با بقیه به توانست فقط وضعیت آن

 آروم:گفت گوشش در دكترآهسته... كرد مي اثر داشت آرام آرام دارو وقتي.كند تزريق را آرامبخش

 درستش هم با ما....كنیم مي درستش.... خوب؟... باشه دور اينجا از كم يه بزار.... بره بزار...خوب دختر...آروم...باش

 ...كنیم مي

 به تا... افتاد هم روي پلكهايش تا نگريست را او آنقدر و كرد مي التماس او از داشت باز نیمه چشمهاي با ريتا

 ....داشت نگه آغوشش در را او هم ديگر مدتي تا يانگ تائه و...ريخت مي اشك همچنان رفتنش خواب

 به. ماند او كنار هم خودش و كرد منتقل كوهستاني ويالي به را او نشود بد دوباره حالش اينكه براي پدربزرگ

 و شركت خبرنگارها، به.نكند تنهايي احساس تا باشند وبرش دور كه گذاشت اختیارش در خدمه هم كافي اندازة

 داهاص و سر كم كم... گشت برنخواهد مدتي تا و شده خارج كشور از بهبود براي ريتاسو كانگ شد گفته كاركنان

 دوران كوهستاني ويالي در كه هم ريتا و كجاست او دانست مي رئیس فقط....بود رفته"واقعا هو مین.خوابید

 .گذراند مي را نقاهتش

 هك داشت مادربزرگ از خاطره آنقدر ويال.بود آرمیده ها كانگ بقیة كنار كه برد مادربزرگ مزار به را او اصرارش، به

 دارد هم اصرار و شود مي آب دارد بینوا دختر ديد مي كانگ آقاي.كرد مي زنده برايش را او ياد اش گوشه هر در

 به دارد دوست اگر گفت ريتا به اش دروني میل علیرغم هم بار چند.آمد نمي بر دستش از كاري ولي بماند آنجا

 .ديد مي قبل از بدتر را وضعش بار هر و زد مي سر او به زياد ووانگ استاد.بود نكرده قبول او ولي.برگردد ايران

 از يكي. داد مي آرامش او به استاد حرفهاي.جوركند و جمع زودتر را خودش بايد گفت او به بودكه زمستان اواخر

 كنار راحتي هاي صندلي روي بود،آنها شده نمايان تیره ابرهاي پس از مدتها از بعد خورشید كه روزها همان

 او با داستا. كرد مي زنده ريتا براي را قديم ياد و تابید مي زده يخ نیمه درياچة به بودند،آفتاب كشیده دراز درياچه

 :اوگفت به خالل همان در و زد حرف

 رو ارزشمندترها... گنجه توي رو مهمتر چیزهاي...داري مي نگه كُمُد باالي رو هستند مهم برايت كه چیزهايي -

 بیشتر هرچي چون.... بره میذاري مابقیو...بانك توي ترس از هم رو ها بعضي...كني مي مخفي گاوصندوق توي

 ....میشه حريص،بیشتر آدمهاي كني،تعداد مراقبت ازشون
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 دست از چشمهايش جلوي را عزيزانش از نفر چند حال به تا:وپرسید كشید كرد،آهي او به عمیق نگاهي ريتا

 ....داده؟

 ...كافي اندازة به -

 ....ات؟ نوه.....هاشون؟ بچه و زن و فامیلت....ات؟ بچه همسرو.. .برادرهات؟....پدرت؟....مادرت؟ -

 ار پاسخش نبود مجبور.كرد نگاه چیست حرفها اين بیان اين از منظورش دانست مي خوب كه صورتي به ووانگ

 رايب حرفي ريتا بود فهمیده او...و كرد،مصمم تماشا را كوهستان و برگشت او چشمهاي.نبود مجبور هیچوقت.بدهد

 :داد ادامه شد،ريتا برگرداند،منتظر را صورتش دوباره وقتي.دارد گفتن

 چیزهاي...هستید جئويونگ آقاي و پارك تو،آقاي...مهمترها...هستند دوستام من مهم چیزهاي -

 بايد چیزيو چه....امانند در ناخودآگاه ام رسیده ارث به ثروت همة و شركت،خونه...هستند ام خانواده...ارزشمند

 ...بره؟؟؟؟ دستم از بايد چیزي چه.....بگو من به.... ووانگ؟ استاد...ها؟...بره؟ بذارم

 ....شي مي متوجه بعدها -

 :داد ادامه.ريخت مي پايین بخواهد آنكه بدون ريتا اشكهاي

 كنم مي فكر... داده دست از ارزشمندشو چیزهاي همة....او...باشه؟ دار ادامه بايد ديگه چقدر پدربزرگم براي -

 چیزشو همه.... من.... گرفتم ازش همسرشو من...مونديم خوادش،براش نمي ديگه كه وشركتي هو مین من، فقط

 مي كه رو آنچه همة دارم نه؟انتظار مگه خودخواهم خیلي من....كردم دور ازش هم رو عزيزش نوة...گرفتم ازش

 هديگ چقدر... بنداز بهش نگاه يه....بدم؟ دست از هم اونو تا باشم منتظر ديگه چقدر بايد....باشه خودم خوام،كنار

 ...لعنت...من به لعنت...هیچكس...هیچي...دارم؟ ارزشمندهام از چي....من و....مونه؟ مي زنده

 از كه كسي. بود شده خیس صورتش آمد،پهناي كه خودش به.شود آرام تا استادگذاشت.بريد را امانش هق هق

 .كرد مي گريه داشت هم ديد مي را دو آن پنجره

== 

!... مسخره هاي تحلیل.بود آنها نفرين و كانگ خانوادة صحبت كرد مي تماشا تلويزيون ريتا وقت هر مدتها تا

 آنهاست، با مدتها كه كانگ خانوادة نفرين اين گفتند مي جادوگرها.دار خنده هاي جوك يا و آور تهوع حرفهاي

 ريموت بار هر و خورد مي حرص ريتا. آنهاست هاي نوه نوبت كانگ خانم مرگ از بعد حاال و كرده باز سر دوباره

 را اعاوض همیشه خشم.كند كمكش مرحله اين در كه نبود چیزي خشم.كوبید مي ديوار و در به را تلويزيون كنترل

 ووانگ استاد كه بود حرفي اين. كرد مي جمع را خودش زودتر بايد.كرد مي منحرف را فكرش و بود كرده بدتر

 :چسباند و نوشت درشت كوهستاني ويالي اتاق ديوار روي.بود كرده زمزمه گوشش در مدام

 ".بخواهم خودم اگر شوم مي رها ام دروني خودخواهي و خشم از من"
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 روي زا و برود راه توانست كم بهاركم يافتن پايان با.مطالعه به كرد وشروع ريخت پايین را پدرش قفسةكتابهاي

 باز را شا سینه دور سخت شد،كمربند نرمتر و اسفنجي چیزي به تبديل محكم و سفت گردنبند.شود بلند ويلچر

 .بكشد نفس راحتتر توانست او و كردند

 ترف.گذاشت احترام حرفش به هم كانگ آقاي.كرد تمنا پدربزرگش از عاجزانه را اين و باشد تنها مدتي خواست او

 جنگلي كلبة راهي و كرد جمع را اش كوله كیف تابستان شروع از بعد هفته دو.برگرداند خودش با را خدمه همة و

 :زد ايمیل دوستانش براي آن از قبل.شد كوه باالي

 ...ام خانواده... دوستانم

 ....شناسم مي كه هستند چیزهايي ارزشمندترين

 ...خودخواهي...خشم

 ...اند كرده اسیرم كه هستند چیزهايي بدترين

 !همگون نا هستند ترازويي در ندارم و دارم آنچه تمام

 ..... شدنم همگن تا

 ....بدرود

 هتوانست باالخره ريتا اينكه از خوشحالي......داشت مشابهي العملهاي عكس دوستانش توسط شده باز ايمیلهاي

 ....كند پیدا دوباره را خودش

 "دوم جلد پايان"

 سوم بخش

 8فصل

 بوجود درياچه روي نرم و آرام موجي ازگاهي هر و پیچید مي جنگلي درختان رنگي هاي برگ الي البه پايیزي باد

 درياچه از را نگاهش درآمدند، پرواز به سرش باالي كه مهاجر پرندة اي دسته زدن بال صداي آورد،با مي

 را چشمهايش.كشید نفس ولع با را خورد مي صورتش به كه گرمي عطرچاي و ديشب زدة باران خاك بوي.گرفت

 .كرد محكمتر فنجانش دور را اش زخمي انگشتان و بست

 نشیب و فراز مدت اين در و رفته پدري خاك به آمدنش از سال 2.بود گذشته برايش باورنكردني سرعتي به زمان

 هم دخترهاي.گفت نمي دروغ او به احساسش و شده تر عاقل كرد مي بود،احساس كرده سپري را بسیاري هاي

 اب يا كردند مي تفريح و خواندند مي درس دنیا هاي دانشگاه بهترين در بايد يا االن مشابه شرايط با و او سن

 فهمند نمي را آنها ديگران ازاينكه و چرخیدند مي ول شده تاتو هاي بدن با گوش به گوشواره پسرهايي دوست
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 سالش و سن هم دخترهاي نسبت به كه دانست مي او.شدند مي شبانه،نئشه هاي پارتي در ومدام كردند مي ناله

 به و چرخید مي را دنیا شرايط،دور اين در بقیةدخترها مثل بايست مي حالیكه كرده،در محدودتر را خودش چقدر

 .كرد مي حال و عشق اصطالح

 و لوس دختر آن از!... كجاست؟ االن دخترك آن كه كرد مي فكر داشت و بود نشسته ويال تراس روي اينجا.... حاال

 زيادي چیز خواست،ديگر مي خودش اختیار در و خودش براي را كس همه و چیز همه كه اول روز راضي خود از

 هم را عزيزش دوست دو اسارت برگة آن بايد... ديگر چیز يك...نشست،چرا لبهايش روي لبخندي.نمانده باقي

 .ريخت مي دور و كرد مي پاره سريعتر هرچه

 !...بودند؟ نكرده اعتراضي هیچ هم آنها چطور!كند؟ هايش برده مثل را آنها بود كرده جرأت چطور

 شتغییرات دستخوش زندگي.شد مي دانايي به تبديل اش زندگي از لحظه هر بودكه شده كسي به تبديل حاال او

 ستد آنها به توانست نمي حتي او و داد مي میوه بايد حاال بود كاشته پدربزرگ با كه خرمالويي درخت مثل درست

 كال خرمالوي گس بزند،طعم دست هم نبايد.... درسته: گفت خودش با.باشند رسیده كامل آنكه مگر بزند

 . نیست مزةخوبي"اصال

 وضع كند باز كه را چشمهايش دانست گذشت،مي مي ديدگانش جلوي از سینمايي فیلم مثل لحظات... سال

 همه روي به را چشمهايش خواست مي دلش فقط لحظه درآن حداقل... پس.داشت خواهد رو پیش ناخوشايندتري

 ترجیح. رفت مي سردي به كم كم دستش در چاي فنجان... ببرد خودش با را او خاطرات تا گذاشت و ببندد چیز

 كي آرامش و سكوت اين. گشت نخواهند بر هرگز هم لحظات اين. نوشیدنش تا ببرد لذت بیشتر آن گرماي از داد

 طول روز يك همین از بیش "مطمئنا كه بود آسايش،توهمي خمار هواي همه اين... و...هیچكس صداي روزه،اين

 باد.بپوشم عزا لباس برايش بايد بعد به حاال از كه است چیزي بهترين سكوت:انديشید خود با.كشید نخواهد

 ....خورد صورتش پوست به سردي

 مي چكار. ستودند مي را اش زيبايي و ايستادند مي ديدنش با دهكده مردم هنوز مدت اينهمه گذشت از بعد

 هیزم كه كردند مي نگاه تعجب با را او ها روستايي.بزند لبخند برايشان و بايستد هم او آنكه جز بكند توانست

 اب كه رسید مي نظر به احمقي دختر او آنها از نظربرخي از.شد مي جنگلي كلبة راهي و كشید مي دوش به را هايش

 تريدخ را بودند،او پیرمردها و پیرزنها "اكثرا كه هم ديگر گروهي.بود كرده پیشه را زندگي رويه اين ثروتش تمام

 .دانستند مي رهرو و عاقل،دانا

 اش گیاهي چاي از اي جرعه.نواخت مي را ديدگانش نقاشي تابلوي مثل درست روبرويش كرد،منظرة باز را چشمها

 دراز را پاهايش نرمي، و سبك پتوي با حصیري راحتيِ صندلي روي. كرد جمع را دهانش آن گزندة تلخي.نوشید

 برگشت؛ دوباره افكار هجوم.بود داده تكیه آن پشتي به و كرده

 تا چرا. گذاشت هم روي را پلكهايش دوباره...سال بقیة به واي:كرد فكر او و نبود خوب برايش سالگي00 شروع

 پدربزرگش... آقاجون؟ و عزيز پیش گشت برنمي و كرد نمي جمع را پالسش و جُل چرا...كرد؟ نمي اكتفا جا همین
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 كل شنیدن از بعد چرا! بگیرد تصمیم بودكه گذاشته باز چیز همه براي را اودستش! بود داده او به كار همه اجازة كه

 ...بود؟ نكرده عوض را نظرش استاد از ماجرا

 داشت خوشايندي احساس دانست مي را چیز همه كه حاال.كشید اش برآمده و شده كبود گونة روي به دستي

 كرد،ولو مي شماري ثانیه كارهايش شروع براي زودتر دل ته از و چربید مي بعدي اتفاقهاي همة به احساس واين

-سه اين خستگي.كند سنگین را پلكهايش خواب تا گذاشت...زد پوزخندي.شود تمام جانش قیمت به كار اين

 .كرد مي سنگیني هايش شانه روي بدجور ماه چهار

 كردتاوقتي صبر او.كرد مي حركت ها ريزه سنگ روي كه بود پاكوتاهي مرغ مثل درست خدمه زن رفتن راه صداي

 ...خوابیدم؟ چقدر: پرسید و انداخت او به نگاهي چشم ازگوشة رسید،بعد تراس روي

 .......نیست زيادي زمان مدت-

 ...شده؟ چي!....اومد؟ دلچسب و طوالني نظرم اينقدربه چرا پس-

 ....اينجاست كانگ آقاي-

 كي؟ ديگه!.....سرعت اين به كردم نمي فكرشم!...رسونده خودشو زود!....جدي؟ اوه-

 .....و.....نديدمشون حال به تا كه ديگه نفر دو -

 ....ووانگ؟ استاد -

 ...بله -

 و زد كنار پاها روي از را پتو.نشست لبهايش روي پوزخندي.آيد نمي خوشش استاد از زن اين دانست مي ريتا

 زيادي چیز. ديد شیشه انعكاس در را صورتش و چرخاند سرش پشت اي شیشه پنجرة طرف به را سرش. ايستاد

 يالو وارد خدمتكار زن سر پشت تا رفت پايین ها پله از و كشید اش گونه روي كبودي رد به دستي.شد نمي ديده

 .شود

 دلچسبي آتش گرماي سالن.زدند مي برق پايیزي سوي كم آفتاب زير حیاط درصحن مدل آخرين سیاه ماشینهاي

 روي در به پشت استاد...فقط. بودند رسیده راه از تازه نفر 3 هر چون.بايستند برايش مهمانها نبود نیازي.داشت

 نور سمت به را اش وگونه گرفت او چانة زير را رفت،دستش سمتش به خشم با پدربزرگ.بود نشسته مبل

 ووانگ طرف كشید،به عقب به بیرون او دست از را سرش ريتا.كرد مديرش دو به ناراحتي با نگاهي چرخاند،بعد

 .بود نشسته سینه به دست و بسته را چشمهايش استاد.ايستاد دستش كنار و رفت

 ...اينجا؟ اومديد چرا -

 ....خواستم ازشون من -
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 هب خشمگین مرد دو و پدربزرگ.كند باز را چشمهايش خواست نمي هنوز.انداخت او تفاوت بي چهرة به نگاهي ريتا

 .نشستند مبلها روي و آمدند آندو سمت

 دخترم بنشین -

 ...برگرديد تونید مي....خوبه حالمون ما.نگرانیتون خاطر به ممنون.....راحتم -

 .....بشین:گفت آرامش با ووانگ

 گوش حرفش به میشه باعث مرد اين وجود در چي بدونم جالبه برام:گفت آويزان لبهاي با پارك آقاي.نشست او

 ...نه؟ ما به و كني

 ..استادمه اون -

 ...هستیم؟ چي ما -

 را آنها كه مدتي اين در مرد سه اين صورت.نگريست او به بدهد نشان را خلوصش كرد مي سعي كه نگاهي با ريتا

 با بود دهكر گزارش برايشان ووانگ كه وضعیتي از تا بودند آنجا اين براي مرد سه اين.بود نكرده بود،تغییري نديده

 پس.است شده تحريف "حتما كرده تعريف آنها براي استادش كه وضعیتي دانست مي خوب ريتا.شوند خبر

 :گفت آرامش با پس شود تمام ضررش به تا بزند حرفي و بدهد آب به را بند نخواست

... حاال. دارم دوستشون"عمیقا...و بالم مي و دارم اعتماد بهشون كه كساني تنها.هستید من خانوادة شماها -

 ...بیايم كنار هم با اي مسئله روي بايد نفر مادو.برگرديد كنم مي خواهش

 گجئويون آقاي!...شده؟ كاري كتك به تبديل آمدن كنار اين بینم مي....كنید بس...كانگ دوشیزه كنید بس -

 .بود نديده را بشاش و خوشرو عیاشِ مرد اين خشمگین روي هرگز ريتا.رسید مي نظر به عصباني

 بگو زودباش!!!.... لعنتي:داد ادامه و بود بسته را چشمهايش همچنان كه كرد استاد به را رويش بعد...آقا نه....نه -

 .... لعنتي باش زود...نه؟ يا دادي توضیح براشون هم رو دلیلش...زدي؟ منو گفتي؟گفتي بهشون چي ببینم

 گاهيكرد،ن مي تماشايش عصباني بودو نشسته روبرويش كه كانگ آقاي صورت رابازكردوبه چشمهايش آرام استاد

 ....بذاره اختیارت در كه نداره چیزي ديگه كه گفت و كرد تلفن ما به اون:گفت پدربزرگ. انداخت

 خودمون....داشتیم نظرها اختالف اين از بار هزار استادم اينجائید؟منو همین براي شما!...جالب چه....همین؟...اوه -

 ....خداحافظ...و ممنون.میايم بر پسش از

 .نشاند جايش سر و گرفت را دستش خشونت با ووانگ استاد كه شد بلند جا از

 ....شي؟ بلند دادم اجازه بهت -

 ...نه -
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 ....بشین پس -

 :وگفت كرد مخفي دستهايش بین را صورتش.كرد جور و جمع را خودش ريتا

 خشمگین رو استادم....شدم اشتباهي كار مرتكب...كردم اشتباه من...خوب خیله....میدم حق بهتون...ببینید -

 :گفت ناگهان كه شد مي تر عصبي داشت ووانگ استاد صورت. كرد نگاه آنها به و انداخت را دستش.... كردم

 ....گرفتي؟ ياد كه چیزيه همة اين...احمق دختر....شو ساكت -

 :فتگ و كرد نگاه عصباني مرد سه به آرامش با بعد.شد شود،ساكت زده اش دكمه كه صوتي ضبط مثل درست ريتا

 ....است آماده ديگه اون....  چون بدم ياد بهش كه ندارم چیزي من -

 .نشست استاد تماشاي به مانده باز دهاني و ناباوري با او

 هم ووانگ كند،استاد شروع را تمريناتش توانست مي و گذاشته بهبودي به رو اش بدني قواي كه قبل ماه3 از

 به خودش و بماند تنها جنگل در ها هفته او تا آورد مي پیش برايش موقعیتي حاال.بود گرفته سخت برايش

 به تنهايي.گذراند را سختي روزهاي ريتا. بود كرده مالقات را او بار چهار يا سه فقط مدت اين در. برسد كارهايش

 بار آخرين.نیست خوب چندان اوضاعش گفت مي گشت مي بر ووانگ كه هم بار هر اينكه آورد،كما مي فشار او

 با هم ريتا.نشده وقتش هنوز بود گفته كند،استاد روشن را اش تكلیف زودتر تا خواست او از و شد خسته وقتي

 .ندارد زيادي وقت و مانده باقي ماندنش از ديگر سال دو داد، جواب او به خونسردي

 اگر....مانده اينجا در ماندنش از ديگر ساعت يا روز چند نیست مهم"اصال برايش كه بود داده پاسخ هم استادش

 ددان مي خودش. بماند اينجا نكرده التماس او از هم كسي.برود زودتر كه بهتر همان برود بايد كه كند مي احساس

 .بست را او دهان همیشه براي و....كند چكار اش زندگي با

 شدت پايیزي بارانهاي و گذاشت سردي به رو هوا و رسید هم پايیز كم كم.نبود خبري ووانگ از و شد سپري روزها

 خانة در اطالعات يكسري ووانگ دانست مي او.شود عمل وارد خودش روش به بايد او با دانست مي ريتا.كرد پیدا

 هچ هر تا بگردد را آنجا همة بلكه مخصوص، كمد آن تنها نه كه بود اين اش چاره راه تنها و كرده مخفي اش وياليي

 .بود خطرناكي حال عین در و غیراخالقي, زشت كار اين.بیاورد بدست دارد،خودش الزم اطالعات

 كار به دست خودش ريتا خواست مي ووانگ استاد شايد ولي.بخشید نمي را او هرگز فهمید مي استاد اگر

 هر.ردك مي نبايدمعطل. بگذارند دهانش در غذا فاخته مثل تا ماند مي منتظر كي تا او ببیند خواست مي شايد.شود

 از عدب هنوز دانست مي ديگر طرف از. بیندازد تعويق به را روندكارهايش بیفتدودوباره ديگري اتفاق بود ممكن آن

 كندي با كه آخري تماس در.نبود پدربزرگش و شركت نفع به "اصال اين و نگشته باز هم هو مین ماه 2 گذشت

 نیست اطراف و دور آن "اوقطعا دانست مي كه را وقتي پس.نیست خوب شركت اوضاع بود گفته او به داشت

 .افتاد اتفاق همراه آقايان و پدربزرگ ازآمدن قبل شب يك درست قضیه اين. رفت وياليي خانة به و كرد انتخاب
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 رنگي سیاه لباس در را خودش حال اين با ولي نیست آنجا كسي بود مطمئن"ويالشد،كامال حیاط وارد وقتي

 كرده جمع بافتني كاله زير را موهايش درحالیكه لباس آن در كوچكش و باريك هیكل.بود پوشانده يكدست

 به.رسید مي گوش به ديگري صداي نه و بود سگها از خبري نه.رسید مي نظر به ساله 85-82 بچة پسر بود،مثل

 دستكش پوشیدن وجود با كه را دستهايش تا دمید دستش دو بین... شب نیمه 80رأس: انداخت نگاهي ساعتش

 و رفت ورودي در طرف به خیز نیم.شد رنگ اي نورمهتاب،نقره در بازدم گرم كند،هواي گرم بود شده كرخت

 .بود قفل "درمطمئنا كشید، پايین را دستگیره

 قفل داخل از سرما و صدا عايق جدارة دو هاي پنجره كند،همة پیدا را ورودي راه تا چرخید ساختمان ديوار دور

 از هم خواب اتاق پنجرة و نبود زياد دوم طبقة تراس پهناي. رفت باال و گرفت را ويال پشت پلة راه.بودند شده

 سیاهش،چوبي كاپشن جیب از.آمد نظر به خوبي حمام،ورودي كش هوا كوچك پنجرة بود،ولي شده قفل داخل

 .بود كرده درست و تراشیده آنرا خودش كه كشید بیرون

 با.وبیدك شیشه به و پیچید اي پارچه آن دور.بلند چندان نه و دسته از تر كلفت سري بیسبال،با چوب مثل چوبي

 شیشه خورده ريختن ريز صداي و سر و شد خورد"كامال دوم ضربة با ولي.برداشت ترك صدا بي شیشه ضربه آن

 تهس ويال در كسي اگر و بخوابد صدا سرو تا ايستاد منتظر.شد خم زمین روي و كرد مكث.شد بلند حمام كف به

 ... صدايي هیچ.نیامد صدايي هیچ و گذشت اي ثانیه.بدهد نشان حركتي خودش از

 حمام در سرعت به.شد تاريك حمام وارد كوچك پنجرة از و گذاشت پنجره تیز لبة روي را پارچه جهش يك با او

 ولي.است پايین كمدِسالن درون دارد نیاز كه مداركي دانست مي ريتا.رفت تاريك و سرد راهروي وبه كرد باز را

 .بگردد را ووانگ استاد خود اتاق تا خواست اول

 مشغول كوچكش قوة چراغ با و كرد باز را اتاق در آرامش كمال در نیست خانه كس هیچ كه اطمینان اين با او

 چیزي ووانگ استاد... جا همه...و لباسها،كفشها الي البه.نبود چیزي.گشت را آنها باالي و كمدها داخل.جستجوشد

 بغیر حال اين با.نبود كنكاش به نیازي و ناچیز و اندك وسايلش.كند جستجو آنرا درون زياد باشد الزم كه نداشت

 به....كجاست؟ اما.باشد داشته وجود مادرش و پدر گذشتة دربارة هم ديگري مدارك بايد عكسها آلبوم آن از

 روي كرد شروع و نشست زمین روي بعد، كرد، چك را درزها همة.كرد نگاه را آنها پشت و كشید دست تابلوها

 ديگر جاهاي با بايد"حتما قسمت آن باشد، كرده مخفي پوشها كف اين زير چیزي اگر. كشیدن دست زمین

 يچوب پوشهاي كف از يكي ويژ و قیژ صداي زانويش زير.رسید خواست مي كه جوابي به بعد كمي. باشد متفاوت

 .شد بلند

 خودت دست زير من عزيز استاد نه...هستم بدي شاگرد من كرده فكر ناقال ووانگِ استاد...ها....كردم پیدات -

 .شدم تربیت

 لبة بعد ثانیة چند.كردن بلند را پوش كف بود آورده در جیبش از كه كوچكي انبرك با كرد شروع خوشحالي با او

 بلندي به شكلي مستطیل جعبة آن زير.بلندكند كامل و بگیرد آنرا انگشت با راحتي به توانست و شد بلند چوبي
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 كیسه كوچك كیف داخل و كشید بیرون آنرا.داشت وجود شده پیچیده رنگ مشكي اي پارچه داخل وجب، سه

 از دوباره را جعبه سرعت به. آورد خاطر به را پارك آقاي اتاق پروندة ماجراي ناگهان.كرد فرو كولش روي مانند

 ازب زمین كف را آنها.بود شده لوله هم در جعبه اندازة به بلند كاغذهاي آن داخل.كرد باز و كشید بیرون اش كیسه

 .داشت نگه دهان در را اش قوه چراغ و كرد

 را عمارتي پالن بعدي نقشة دو و....عمارت يك و كلبه چند....تنیس گلف،پاركینگ،زمین زمین هاي نقشه كاغذها،

 وير از همراه گوشي با سرعت به او.شد مي معلوم برايش"بعدا بود كجا نقشة آنها اينكه.داد مي نشان طبقه دو در

 اولش جاي به و پیچید اش پارچه در برگرداند،آنرا اش جعبه به و كرد لول را ها نقشه.كرد اسكن ها نقشه

... خالي. كشید سرك اتاقها بقیه به و شد بلند سرعت به ريتا.شد چفت جايش سر بدي صداي با پوش كف.برگرداند

 ماسر و سكوت.خزيد پايین ها پله از آرامي با.كند پیدا نتواست چیزي هیچ و بود خالي اتاقها همة....خالي و...خالي

 هم سالن ديواري كمدهاي سراسر.يافت خالي هم آنرا تعجب كمال با و رفت كمد سراغ به.بود گرفته فرا را جا همه

 .ماند مي خیره آنها به باز دهاني با و كرد مي باز را كشويي درهاي.بودند خالي

 رديگ برگشت وقتي.كرد حس اي شده جابجا سرماي گردنش پشت كه بود حین همین در و كند فكر تا ايستاد

 به را وا صورتش، به محكمي ضربة با بزند بتواندحرفي اينكه از قبل....ووانگ استاد....بود شده دير خیلي فرار براي

 مزه دهانش به آهن طعم سرعت به.شد خاموش و پرتاب اي گوشه به دستش از قوه چراغ.كرد پرت اتاق گوشة

 بلند زمین روي از كرد سعي ديگرش دست با و كند حائل تا برد باال را دستش.بزند حرف توانست نمي.دويد

 .كرد پخش زمین روي را او صورتش سمت همان به دوباره بعدي ضربة شود،ولي

 خواست مي استاد.كند پیدا فرار راه كرد سعي و چرخاند تاريكي در را شد،نگاهش گیج و رفت سیاهي چشمش

 چون دويد، پله راه سمت به و شد بلند سرعت به.بود لحظه همین منتظر هم كند،ريتا روشن چراغ تا برگردد

 پله راه در ريتا.دويد دنبالش به و شد خیال بي را چراغ كلید.فهمید استاد.است قفل ورودي در بود مطمئن

 مامت ريتا بگیرد را او خواست مي اينكه محض به.برسد پايش زير ووانگ شد باعث اين و افتاد و خورد هاسكندري

 باز حمام در.دويد باال به دوباره بعد.كرد پرتاب ها پله پايین به را او و كوبید سرش به پا با و كرد جمع را توانش

 هاي شیشه با را دستهايش و شد مشكل دچار پنجره از خروجش هنگام.كرد قفل را در تو از و شد بود،داخل

 دسفی بخار.دويد حیاط سمت به تراس هاي پله راه از و شد خارج بود كه دردسري هر با باالخره ولي.بريد شكسته

 مي خروجي درب به داشت خوران تلوتلو حالیكه در درست.گرفت مي را ديدگانش جلوي بازدم رنگ

 كه همانجا: كشید فرياد بلند صدايي و كرد روشن روز مثل را آنجا و شد روشن حیاط نورافكن چراغهاي.رسید

 ....كنم مي شلیك وگرنه بايست هستي

 هب. بازداشت دويدن از را او و خورد پايش زمین،كنار به درست تیر شلیك ولي ادامه به كرد شروع اعتنا ريتابي

 ....خورد چشمش به چراغها نور و برگشت سرعت

 ....بردار كالهتو:داد ادامه خشك و جدي استاد صداي
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 ذغال با پوست زير اش ديده آسیب گونة.ريخت پايین موهايش كار اين وبا برداشت را نديد،كالهش اي چاره او

 .زد مي نبض مثل شده سیاه

 ...بكشمت بود نزديك.....احمق دختر....لعنتي....لعنتي-

 از هم خودش صورت.گفت مي بیراه و بَد ومدام هنوز.شست مي گرم نیمه آب با را صورتش ووانگ استاد وقتي

 .بود برداشته خراش, بود كوبیده او به پا با ريتا كه اي ضربه

 همة خدا به... كشتمت مي داشتم...ديدم حال به تا كه هستي دختري ترين كله بي و ترين احمق تو دوني مي -

 ....بود همین قصدم

 .كرد مي كمپرس را اش ديده آسیب گونة نگراني با چطور كه زد زُل چو ووانگ نگران صورت به و زد لبخندي او

 ....كردي؟ معطل چرا پس -

 رفیق ياد به را او كه داشت وجود باكي بي و جسارت نام به چیزي دختر اين چهرة در.كرد نگاه را او خشم با ووانگ

 .انداخت مي اش قديمي

 منو تو. شده داغون....ببین و صورتت....بیشعور...خنگ...ديوونه دختر...بمیري؟ زودتر نمیاد بدت اينكه مثل -

 ...بكنم و كار اين نتونم شد باعث چیز يه...چیز يه فقط..... كردي عصباني

 ....چي؟ -

 يادآوري خاطر به شايد...شايد.صورتم جلوي اومد ناگهان چي براي و چطور دونم نمي....مادرت چهرة -

 ...گشتي؟ مي چي دنبال....اينجا؟ اومدي دزدها مثل چي براي...دونم نمي...بود روزفرارمون

 نمي من به چیزي شما...راستش...بودم شده نه؟خسته كنیديا تعريف ماجراتونو خواين مي باالخره...اطالعات -

 يم و... كرديد مخفي اينجا چیزهايي يه شما دونستم مي.كنم استفاده زمانم از زودتر خواستم مي من...و... گفتید

 بوديد؟ كجا"واقعا ولي...نیستید دونستم

 حین همین در و بگذارد او برآمدة گونة روي را رنگ قرمز لُخم گوشت تكه تا برگرداند ريتا از را اش چهره ووانگ

 تگوش... قائلي، من براي كه اي اندازه از بیش احترام خاطر به دونستم مي ولي...بودم منتظرت زودتر خیلي: گفت

 !كردم مي اشتباه گويا ولي... نمیاي طرفها اين... كرد، درهم را اش قیافه چندش با او و گذاشت ريتا صورت روي را

 چي...ببینم بگو خوب:داد ادامه مكث كمي از بعد.كرد اونگاه صورت به و نشست زانو كشید،چهار عقب را خودش

 !....كردي؟ پیدا

 ناراحتي با.زد تكیه ديوار به,كرد جور و جمع زمین روي از را خودش.بود گرفته تهوع حال خام گوشت بوي از ريتا

 :گفت
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 مطمئن... كردين مي جا جابه مدارك تو اون داشتید ديدم قبل وقت چند خودم....كردين؟ خالي رو همةكمدها -

 اي ديگه چیز اراضي و زمین و ساختمان پالن نقشة تا سه جز ولي بیارم گیر اطالعاتي ازشون تونم مي بودم

 ...كنم پیدا نتونستم

 شا خانه وارد دزدانه بود توانسته اون اينكه از.نبود رضايت معني به لبخندش اين.زد نامحسوس لبخندي ووانگ

 هب دست. بود تحسین شايستة دختر اين زد پوزخند خودش به بیابد را ها نقشه و بگردد را اتاقش زمین و بشود

 :گفت آرام.كند پوشي چشم هنداشت خوبي فرار اينكه از تنها توانست مي.كرد نگاهش و شد سینه

 .... زنم مي زنگ پدربزرگت به....كن واستراحت خودت ويالي برو -

 ادرص خودمو مرگ كردم،حكم اشتباهي كار...لعنتي.گرداند مي برش"حتما.ديد مي قیافه اين با را او پدربزرگ اگر

 ضاعترا تا شد خیز گذشت،نیم ريتا ذهن از سرعت افكاربه اين... كنه اعتماد سلب من از استادم شدم باعث.كردم

 و كرد ترك را ووانگ منزل دردناك صورتي با كه بود صبح 3 ساعت.داشت نخواهد اي فايده دانست مي ولي كند

 ....كرد مي حل را مسئله بايد خودش فردا.برگشت ويال به

== 

 خم زانو روي مبهوت ريتا.كنند درك كامل را منظورش بودندتا مانده خیره ووانگ آقاي دهان به موسفید مرد سه

 ايآق سخت كشیدن نفس صداي از بغیر آمد ساعت چند نظر به كه هايي ثانیه براي.نگريست مي را او و بود شده

 آن صورت از را نگاهش ووانگ. بدهد ادامه را حرفش او تا بودند منتظر نیامد،همه در كسي از صدايي جئويونگ

 .بزند حرفي نكرده،نبايد اي اشاره او به استادش تا دانست مي.نشست راست ريتا.برگرداند او به نفر سه

 اوج در ريتا هیجانات االن دانست مي"قطعا ووانگ.شد بود،منتظر شده سرريز شعف از كه نگاهي با ساكت پس

 .بفهمند را حرفهايش هم بقیه بلكه او تنها نه تا بزند حرف شمرده كرد سعي پس شده گیج"كامال و خودش

 اي بگه شما به اونهارو كه خودشه عهدة به ديگه اون،اين بعداز...بگم چیزو همه بهش كه گرفتم رو تصمیمم من -

 احترام براش بگیره كه تصمیمي هر و...كنم مي همراهیش بعديش هاي برنامه براي جوره همه من البته... و!....نه؟

 از براش... سرسخت شقِ كله يه...جینه لي دختر "واقعا كه داد نشون من به اون ديشب....ديشب.ذارم مي

 .گم مي تبريك هم شما به...و...كنم مي موفقیت حاالآرزوي

 به اينكه.كرد تحلیل را آنها مغزش در سرعت مانده،به باز دهان با مبهوت رسید،ريتا اينجا به كه حرفهايش

... كنه تعريف آنها براي رو میگه بهش استاد كه حرفي هیچ نبايد"قطعا يعني....نه يا بگه رو ماجرا بقیه و پدربزرگ

 عنيي... دارم موفقیت آرزوي برات االن از...و كنم معلوم تكلیفتو تا باش جا همین"فعال يعني هم بعدي هاي برنامه

 ....میشه شروع زود خیلي كارم
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 هم كنار در همه جلسه يك در چرا....ووانگ استاد:پرسید دودلي با و نشست سنگین غمي نگاهش در پدربزرگ

.... بره؟ یشپ بايد كجا تا بچه چیه؟اين تكلیفمون كنیم؟ چیكار بايد ما...بدونیم؟ رو ريتاسو هاي برنامه تا نباشیم

 ...شدم نگران يكم....يكم من...كشید اينجا به كار كه االن راستش

 ....بیشتره قابلیتهاش هم پسرتون از شما نوة....كانگ آقاي نباشید نگران -

 قابلیت... افتاده اتفاقي چه دونیم نمي كه داغون صورت اين با:گفت و كرد نگاه ووانگ به چپ چپ پارك آقاي

 ...كنیم؟ چكار بايد داريد؟ما اي نقشه چه گید نمي ما به چرا...داده؟ نشون هاشو

 مونوها برنامه ديگه جلسة يه طي من...هستیم پشتیبانش....ما همه:گفت آرامش با و كرد او به نگاهي ووانگ استاد

 ...دارم ايمان بچه اين به من...نباشین نگران...كنم مي اعالم شما به

 صحبتها. كرد مي جمع را حواسش داد،بايد مي گوش شد مي شلیك هم سمت به كه آنها حرفهاي به ساكت ريتا

 .كرد سالن در رفتن راه به شروع پدربزرگ.داشت قرار او حرفها، همة رأس در و جدي

 ....میان دارن...اونها...راستش....بمونیم جلسه اين منتظر ديگه چقدر بايد ما -

 كهاين بعداز رو جلسه اين تاريخ من.كنیم شروع زودتر بايد رو كارمون كه دلیله همین به"دقیقا:داد جواب ووانگ

 قراره يك كشتي....نیست نفعمون به "اصال چون....كنیم عجله نبايد كه دونید مي. كنم مي شد،اعالم آماده ريتاسو

 ...بشه؟ داده تحويل

 ..ديگه هفتة سه از كمتر -

 ....عالیه... ماه يك به بكشونیدش اگه...خوبه -

 "اصال دكنی مي فكر....دادم بازيشون خیلي هم االن تا چون تونم نمي ديگه البته....بتونم كنم نمي فكر...راستش -

 ...بگیره؟ نقشه اين

 در نييع داد، نمايش ريتا به كه را سفیدش دندانهاي رديف.زد لبخندي و انداخت ريتا مصمم قیافة به نگاهي استاد

. دش كشیده كه اش گونه.داد را لبخندش پاسخ ريتا...مشتاقم اندازه چه تا نمیداني گنجید،يعني نمي خود پوست

 .كند جمع را لبخندش "فورا شد باعث و پیچید صورتش در شديد دردي

 ....دونم مي....میگیره نقشمون -

 وانگو استاد با ريتا و گذاشت مي تاريكي روبه هوا.كردند ترك را آنجا شیكشان ماشینهاي با آقايان بعد ساعت دو

 اپديدن كه كوهستاني جادة پیچ در ماشینها.كند دريافت را اش بعدي برنامة تا منتظربود و ايستاده حیاط صحن در

 :گفت و كشید ريتا سر به دستي استادووانگ.شدند

 .... بريم بیا.....خالي و سرد كوهستان اين و مونديم تو و من باز حاال.... خوب -
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 را میامد در دهانش از كه بخاري.گرفت وزيدن شبانگاه سرد سوز.سرش پشت ريتاهم و شد خودش ويالي راهي او

 دباي هم باز بعد به حاال از آيا:كرد مي فكر خودش با.دارد نگه گرم را آنها تا فرستاد مي اش زده يخ دستهاي بین

 .كرد مي عمل محتاط بايد...باشد؟ فرمانبردار بايد هم كند؟باز سكوت

 ..كن؟ تحلیل رو اوضاع:كرد متوجه را او استاد صداي كه بود ور غوطه افكارش در

 ادند اختصاصي كشتي ساخت سفارش پدربزرگ به كه میان دارن عده يه اينكه جز...نشد دستگیرم زيادي چیز -

 باهاشون و آماده زودتر بايد من و كمه زمانمون اينكه...باشن متمول هم خیلي البته و مهم آدمهاي بايد "احتماال

 طريقشون از...يا...هستند جايي به من ورود راه يا آدمها اين كنم مي فكر.... و....ماه يك از كمتر مدتي.بشم آشنا

 ....بشم آشنا اي باعدةديگه بايد

 ....بشي؟ عیار تمام بانوي يك توني مي دوهفته تا هفته يك از كمتر در كني مي فكر....خوبه -

 ....نیستم؟ االن مگه....قربان؟ چیه منظورتون -

 تا يشد بوكسورها شبیه درست االن صورتت اين با: گفت و كرد نگاه او كبود و آمده بر صورت به و ايستاد استاد

 ....اشرافي خانم يه

 درسته؟...بدونم رو چیزهايي يه بايد قبلش من ولي... كنم مي سعیمو -

== 

 مشغول "حتما غیبتش، روزهاي در او بود مطمئن.دارد او كه نیست جايي تنها ووانگ آقاي ويالي دانست مي ريتا

 ووانگ كه دانست مي ديشب او.نبود معلوم برايش رود مي كجا اينكه ولي.است مهمي كار روي بررسي و تحقیق

 مي گیجش كمي قضیه اين! بود؟ شده پیدا اش كله سرو كجا از ناگهان ولي نبوده اطراف و دور آن مدتي براي

 فك از مخفي دري اش وياليي خانة اثاثیة از خالي سالن در ووانگ استاد كه گرفت وقتي را سؤالهايش پاسخ.كرد

 تاريك و باريك هاي پله راه وقتي بود مانده باز دهانش.كرد باز مخفي جاي يك سمت به ديواري كمدهاي از يكي

 .رفتند پايین را

 شانسر باالي زياد تعداد به هايي زد،مهتابي را برق چراغ كلید كه وهنگامي رسید مي ويال زيرزمین به پله 02 اين

 اتياطالع و كامپیوتري تشكیالت با بزرگ سالن يك در را خودش ناباوري با ريتا.كرد روز مثل را آنجا و شد روشن

 هاي نقشه پالن همان از وسیع ماكت يك كرد جلب را نظرش كه چیزي اولین و ديد مواجه كار بزرگ میزهاي روي

 .بود بزرگ عمارت و ها كلبه زمین،

 از را موبايلش گوشي سرعت به.دارمش كه اي نقشه همون...درسته....همونه اين:گفت و چرخید آن دور هیجان با

 .كرد مقايسه نقشه با را ماكت و كشید بیرون جینش شلوار جیب
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 موجود كامپیوتر دهها از يكي سراغ به درحالیكه ووانگ استاد....نه؟ اومده،مگه در كار از خوب....خودشه درسته -

 .كرد روشن را بعدكامپیوتر و گفت رفت،آنرا مي آنجا در

 نجااي!... كجائین دونستم نمي من كه مدتي تمام...مدت اين كرديد؟تمام درستش تنهايي خودتون...جالبه خیلي -

 ....كردين؟ مي كار داشتین و بودين

 .كرد نگاه ديوار و در و اطرافش به چرخید، ريتا

... آوُردي بوجود دوباره انگیزة من در تو.شدم كار اين ديدمت،مشغول مصمم كه وقتي از...بودم اينجا...بله -

 دزدي براي كه هم وقتي.كني پیدا خودتو گرفتي تصمیم خودت زمانیكه تا كردم نمي باورت مدتها تا راستش

 .....كنم جدا ازش بايد رو مزخرفت فرارِ قسمت البته....هستي انجامش درصدد"واقعا...فهمیدم موقع اون... اومدي

 .كنم تر سبك رو شما كار خواستم مي فقط راستش....نبود دزدي قصدم....من!...ووانگ استاد -

 ...زياد هم خیلي...كردي تر سبك منو...نشو ناراحت -

. باش داشته ياد به مادرته،اونو و پدر اسم از تلفیقي كامپیوتر رمز گفت ريتا به.شد وارد و زد را كامپیوترش رمز او

 پس. خواهد مي اعتماد هم او از و كند مي اطمینان او به دارد "كامال ديگر استادش كه فهمید لحظه همان از او

 .كند جمع را حواسش تمام كرد سعي

 هاي سیستم تمام داريم راه پدربزرگ شركت به"مستقیما كانال اين از...وصلن اينترنت به ها سیستم اين -

 ....رؤيته قابل ديوار گوشة كامپیوتر اون از هم پوشش تحت طبقات شركت،دوربینهاي امنیتي

 دارند؟ خبر خودشون.... من خداي...پارك رئیس دفتر.....واي...رئیسه دفتر اينجا درسته.....واووو -

 مهم اينها...دارم نظر زير همشونو من دونه نمي كس هیچ و دارم رو اينجا من دونه نمي هیچكس...هیچكس...نه -

 و يرز همة به و كردم مي كار شركت اون در طوالني مدت به اينكه براي بدم انجام كارو اين تونستم مي من.نیستند

 مهم برام كه بزرگي وشركتهاي سازمانها هاي سیستم كامپیوتر، يكي اين در طرف اين....داشتم آشنايي اونجا بم

 اب داشتیم ما كه موقع اون....نیست مهم زياد يكي اين...حقیقت در كني، نمي پیدا نیازي اونها به تو...دارم رو اند

 خیلي ما پاي و دست و بود نكرده پیشرفت اندازه اين تا علم...آه.... كرديم مي شروع رو كارمون مادرت و پدر

 .كنیم استفاده بیشتر جديد علم اين از بتونیم باشیم امیدوار بیا.بود بسته

 تیم؟بیف دردسر تو بیشتر هم ما كه میشه باعث كنه مي پیشرفت بیشتر علم چي هر دونید مي!... عزيز استاد -

 .كنیم هدايتش داريم تمايل كه سمتي به تونیم مي ما ولي"دقیقا بله...بله....اوه -

 يك كه را چیزهايي تمام داشت او.رسید مي نظر به جدي و اراده با استاد قیافة.بدهد گوش فقط تا كرد سعي او

 احسن نحو به آن از بايست مي او و گذاشت مي دوستش بهترين بچة اختیار در بود كشیده زحمت برايش عمر
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. دهد يم توضیح برايش طمأنینه آنقدربا را چیزي ووانگ استاد ديد مي ريتا كه بود بار اولین اين.كرد مي استفاده

 .كرد مي مطرح برايش دوباره شده اوگیج كرد مي احساس كه جايي حتي

 و پدربزرگ "قبال كه بود معروف ازياكوزاهاي يكي اولیش....بوديم مشكوك نفر چند به درتحقیقاتمون ما -

 ....بودند شده مشكل دچار اون با برادرهاش

 :گفت و شد زده سرش در اي جرقه حرف اين با ريتا

 دالج گرفتن پايان براي كه گردند؟هموني مي بر شده كشته پیشش از بابابزرگ برادر دو كه نیست هموني اين -

 بیارن؟ در هو مین پدر عقد به رو دخترشون شدن مجبور خانواده دو بین

 هیچ كانگ آقاي برادر دو شدن كشته در اون فهمیديم ما...بوديم كرده اشتباه"كامال ما ولي...خودشه درسته -

 ردنگ به بندازه تقصیرو تا بوده كي كار نفهمیم ما و كنه درست رو پاپوش اين خواسته مي كسي.نداشته دستي

... ديبع تلة تو بندازه را پدربزرگت ناتني برادر يعني هو مین پدربزرگ تا شد باعث اول مشكل حقیقت در...اونها

 دخترشون مرگ با ولي....بدهند خاتمه بینشون جدال و جنگ به كه بوده اين قصدشون "واقعا آنها درصورتیكه

 درپ شريكهاي از يكي دومي....بماند اينجا تا قضیه اين....برگشت قبل حالت به دوباره وضع ها كانگ خانة در اونهم

 هر همین براي بودند متنفر ازش هم هاش بچه فهمیديم ما و مُرد تحقیقاتمون آغاز همون در كه بود كانگ آقاي

 اج اين تا...شد حذف تحقیقاتمون از اونهم داشتند،پس رو خودشون بار و كار و زندگي مختلف كشورهاي در كدوم

 تردخ يه با گفت و اومد من پیش روز يك جین لي كه كرديم مي كار داشتیم ارشد مدير سه با تنهايي پدرت و من

 يم پیدا چیزهايي يه داشتیم تازه آخريها اين ما.....بیاد بیرون فكرش از لحظه يك تونه نمي و شده آشنا ايراني

 آنها از يكي....نفر دو حقیقت در البته...پدربزرگت شركت گذارهاي سرمايه از يكي به شد مي مربوط ماجرا...كرديم

 ونيكیش اسم.دونست نمي چیزي اونها گذشتة از زياد كسي...داده تغییر كل به رو رسمش و اسم كه ايه دورگةكره

 ....مارينو خوزه يكي اون و گوئراست پدرو

 !...غريبي؟ عجیب اسمهاي چه -

...  مكزيكیه -اي كره حرومزادة يه اون حقیقت در.تغییرداده اسمشو كه كسیه خوزه و مكزيكیه"كامال پدرو -

 در كه كساني.خطرناكند هم بسیار و كنند مي اداره رو خودشون كارتل و باند اونا...فهمیديم ما جايیكه تا البته

 و ددارن دنیا مختلف بانكهاي در كالني سرماية.نمیشه سرشون آشنا و دوست و ندارن شوخي هیچكس با معامالت

 ولیها مايحتاج و غذايي مواد از...بكني فكرشو كه چیزي هر قاچاق... قاچاقه ثروتمندند،كارشون زياد بسیار....بسیار

 ....و مخدر الماس،اسلحه،آدم،مواد تا گرفته ها كارخانه

 :پرسید ناباوري با و پريد حرفش بین ريتا

 ....شده؟ شريك قاچاقچي يك با پدربزرگم.....نیست خوب"اصال اين -
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 كرديم، دريافت شركت به پیوستن براي رو آدمهايي چنین درخواست وقتي ما..خواستیم ازش ما اينو...درسته -

 تپدربزرگ از وضع اين از متعجب و....نیستند خوشنامي زياد آدمهاي اونها كه فهمیديم و كرديم تحقیق دربارشون

 قرار شرايطي در ما موقعیت اون در!.... چیه؟ منظورشون بفهمیم بتونیم تا كنه موافقت باهاشون تا خواستیم

 نخودشو شايد...راكفلره حد در آنها مالي سرماية.....كرديم مي نگاه شك با بايد كسي هر و چیز هر به كه داشتیم

 عدب ما....ماجراست ظاهر فقط اين ولي...بشنوي خبري ونه بینیشون نه ها رسانه تو زياد و كنند نمي مطرح زياد رو

 ما با دداشتن سعي اونها.... باشه شراكت برنامة اين پشت بايد اي ديگه نقشة كه فهمیديم كارشون، به بردن پي از

 و سريع پیشرفت و رشده به رو كشور يك كره كه بود اين شون نظريه و كنند گذاري سرمايه اي زمینه هر تو

 نشون خودمو و بودم پرده پشت من مدت اين تمام در.....بده بهشون بازده زود سود تونه مي و داره چشمگیري

 هب و "مستقیما پدرت همین براي باشه، صحنه پشت بايد ما از يكي همیشه كه بود نقشةپدرت اين دادم نمي

 هب جین لي با پدربزرگ درگیري و نبود موافق"اصال شراكت اين با كانگ آقاي. كرد مي اداره رو جلسات تنهايي

 تحقیقات اول همون ما كه بود زماني درست داد،اين بیشتري شدت قضیه اين به هم تو مادر با ازدواجش خاطر

 و میشن ارتباط،ناپديد مدتي از آوردند،بعد خبرمي برامون جديد شُركاي طرف از كه افرادي و جاسوسها فهمیديم

 ....مشكوكه آدما اين در چیزي يه برديم پي بودكه ها موقع میاره،همون در سر ديگه جاي يه از جسدشون يا

 و بلوند زيبا،موهاي چندان نه اي چهره با كامپیوترش در زن يك از عكسي دادن نشان به كرد شروع ووانگ آقاي

 :داد ادامه و... روشن چشمهاي

 يم سرويس بهشون حقیقت در و داشت ارتباط باهاشون كه همونهائیكه از بود،يكي رابطینمون از يكي زن اين -

 دهش آشنا آنها شد،با مي برده قاچاق براي ديگه زنهاي از گروه يه تو وقتیكه از و هلندي اصلیتش بیچاره اون. داد

 اب ارتباطش نوع از وقتي و...كرد مي شركت رفت، مي كنگ هنگ يا كره به وقتي آنها مهمانیهاي در جین لي. بود

 پدرو -خوزه كه بود كرده تعريف براش زن اون.شه خالص دستشون از تا كنه كاري داد قول بهش شد آشنا آنها

 هتل توي..بديم فراريش بودما قرار كه زماني, درست... كشنش مي"حتما كنه مي جاسوسي داره كه بفهمند اگه

 ....مرده مخدر سؤمواد اثر بر و بوده خارجي روسپي دختر يك او گفت پلیس و كردند پیداش مرده

 بوده؟ اونها كار يعني...اوه -

 ....نكن شك -

 :گفت و اي كره اي قیافه با میانسال مرد يك از داد نشان ديگري عكس دوباره او

 جاي... آمدند، مي سئول به وقتي بود آنها معامالت پاتوق كه جايي.كرد مي كار شبانه كلوپ يك در يكي اين -

 و شدم آشنا آدم اين با من وقتي...افته مي اتفاقهايي چه زيرزمینش توي رسید نمي كسي ذهن به كه دنجي

 با كه شد مي مدتي جین لي....گفتم رو قضیه جین لي به"بده،فورا بهمون خوبي اطالعات تونه مي فهمیدم

 يل تا میشه راضي پدربزرگ بدبختي با باالخره... رفت نمي شركت و بود كرده اعتصاب و شده درگیر پدربزرگ

 حمله مرد اين به شبانه مست، اي عده فهمیديم اخبار طريق از ما بعدش هفتة درست.كنه ازدواج بامادرت جین
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 ادهخانو اوضاع ولي داشتیم نگه دست همین آمد،براي مي ناجور و كُند نظر به تحقیقمون روند...كشتنش كردندو

 ....شد بدتر شدن بهتر جاي به

 گروه به مادرم شدن وارد سر پدرم با ازدواجشون،پدربزرگ از بعد....میاد دستم چیزهايي يه داره....آها:گفت ريتا

 ادامه كارتون به خودتون گیريد مي تصمیم نفر سه شما بعدهم...میشه پاشیده هم از گروه و میكنه مخالفت

 ....شد؟ شما وارد مادرم چجوري ولي.بديد

 تازه كه نفر يه روي داشتیم ما كه رفت لو اينجوري قضیه راستش...داديم ادامه كارمون به نفر سه ما...درسته -

 رد تونه مي كه كرد مي ادعا او...بود خونه روسپي يه مسئول كه میانسال زن يه كرديم، مي فكر بود شده پیداش

 انهشب زن اون از اطمینان براي شد مجبور جین لي...بذاره اختیارمون در خوبي اطالعات هنگفتي پول دريافت قبال

 ادد لو بهش اونجارو به جین لي رفتن مادرت،قضیه به وفادار خدمتكارهاي از يكي....بره كارش محل به بار چندين

 بهش داره كنه فكر زنش خواست نمي چون كنه تعريف براش رو ماجرا كل شد مجبور كارش از دفاع براي پدرت و

 شدن نزديك براي مادرت از شديم مامجبور... بشه بازيمون وارد تا خواست ما از استقبال با او....كنه مي خیانت

 با مشناختی مي كه كساني از هركدوم نداشتیم اي چاره ولي.... نبود درستي كار "اصال...آه....كنیم استفاده بهشون

 و كنیم استفاده ندارند ازش شناختي آنها كه كسي از بوديم مجبور ما و شدند مي كشته بهشون شدن نزديك

.... العاده،باهوش،زيبا،معصوم فوق او!مادرت از بهتر كسي چه... و... بود مي باهوش خیلي بايد فرد اون البته

 رو مادرت...رفت مي پیش خوب خیلي داشت اوضاع "واقعا....داشت تسلط هم زبان چند به البته و تحصیلكرده

 اب كه بود من نوبت حاال.كرديم معرفي بهشون مهمانیها در و داديم هويت تغییر گذارها سرمايه از يكي بعنوان

 ...بشم عمل وارد مادرت

== 

 خواست او از ووانگ. شد رختخوابش وارد اطالعات از پر و مغشوش مغزي با ريتا كه بود گذشته شب 80 از ساعت

 .رسید مي نظر به پیچیده كمي اوضاع.بگیرد تصمیم زودتر خودش برنامة روي بايست مي او و بماند همانجا

 ناتمام كار او تا بشود استفاده گذار سرمايه يك بعنوان مادرش مثل هم او طريق از كه بود آن استاد پیشنهاد

 و غیرمنطقي او نظر از اين و بدهد انجام قبلي حركت ادامة در درست كاري ريتا خواست مي او.كند تمام را مادرش

 و بود شده آنها جمع وارد او حاالي از تر تجربه با و بزرگتر سال 82 سني با مادرش پیش سال 00.آمد مي ناعاقالنه

 يتار و بودند شده ديده باران و پیر گرگهاي نسبت همان به هم پدرو -خوزه حاال ولي رسید مي نظر به عاقالنه اين

 را شراكت و شركت فنون شد نمي بودن ها كارخانه در اندي و يكسال با...تجربه بي و سن كم اندازه همان به

 .... آموخت

 و پدربزرگ بعد... بیايد بیرون و كند كسب اطالعات شود، آنها مخفي خانة وارد سرعت به ريتا خواست مي ووانگ

 تتوانس نمي "اصال ريتا و نبود خوب نظريه اين.شدند مي عمل وارد خودشان و گرداندند مي بر ايران به را او بقیه

 به شدن وارد راه. كردند نمي قبولش هرگز و شد مي نگاه بچه دختر يك چشم به او به.كند هضم راحتي به آنرا
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 هر و قوي پیش از بیش آنجا حفاظتي نیروي بود،چون رد"كامال هم غیره و شدن خدمتكار طريق از مخفي خانة

 تايلندي يا و مكزيكي يا ها راننده و آشپزها خدمتكارها، تمام. شد نمي پذيرفته راحتي به خدمه بعنوان كسي

 اين طول در بتواند نداشت هم امكان.دادند مي پس جورامتحان هزار و شدند مي انتخاب قبل از كه هستند هايي

 .بگیرد ياد اسپانیايي زبان كوتاه زمان مدت

 مي نزديك آنها وبه زند مي جا پولدار دار سرمايه يك جاي به را خود زرنگي با افتاد،مادرش خارش به مغزش

 خوزه است ممكن كه بودند نكرده را اين فكر آنها ولي رسید مي نظر به عالي برنامه اينجاي تا... خوب... شود

 چه....بود كرده ازدواج تازه مادرم صورتیكه در شده مادرم عاشق مارينو خوزه.... بزرگ خداي اوه.... شود او عاشق

 فيمخ پدر از را مسئله اين دو آن...بگويد را قضیه ووانگ استاد به توانسته فقط وضعیت آن در مادرم...؟!بدي حس

 چارد باليي همان به كند ترك را خوزه اگر شود مي تهديد مامان صورتیكه در نشود اش ناراحتي باعث تا كنند مي

 مادر براي را خوزه دست از فرار نقشة استاد!... مرگ به تهديد يعني....بوده آمده ديگر نفر هزاران سر كه شود مي

 شب همان يادگاري ووانگ صورت روي مانده جا به زخم كه كنند مي فرار آنها عمارت از هم با شبانه و كشد مي

 ....بود آن خاطر به داد مي آموزش سخت فرارهاي و تمرينها ريتا به كه مدتي تمام پس...است

 ار عكسهايش"قبال او كه مهماني همان آورد،درست خاطر به را استاد كامپیوتر در شده اسكن قديمي عكسهاي او

 خوزه...قیمت گران فراگ لباسهاي با مردهايي...شده جمع موهاي و رسمي لباس و آرايش با بود،مادرش ديده

 عكسهاي....ساله 1-6 بچةكوچكِ پسر ويك مادرش... خوزه و مادرش...پدروگوئرا....شیكش تاكسیدوي در مارينو

 ولي...رسید ذهنش به زيادي هاي جرقه.... كرد مي فكر خودش با داشت ريتا...كنون تا پیش سال 02 از پدرو-خوزه

 او كه اين در. داشت ايمان خودش اطالعات به ووانگ استاد. داد مي خودش براي را كارها يكسري ترتیب بايد اول

 ظهلح آن در او و....بكشد تري مدرن نقشة توانست مي ريتا....ولي نداشت وجود شكي بود تر تجربه با كار اين در

 .....كرد احساس را دوستانش به شديد نیاز

 :رسید دستش به دوستش پیام شب نیمه بعداز 0 ساعت

 .....كنم مي پیداش برات...فهمه نمي چیزي مورد اين در باشه،كسي راحت خیالت -

 ايدب چجوري دونم نمي...عزيز جانگ لي:گفت خودش كشید،با تیر اش گونه و نشست صورتش بروي زيبا لبخندي

 ....بیام؟ در خجالتت از

 0فصل

 نه او بود،ولي ريتا سؤالهاي و حرفها شنیدن منتظر بودند،ووانگ خوردن صبحانه مشغول دو آن كه مدتي تمام

 .خورد مي را اش صبحانه آرام و بود لبهايش روي دلنشیني لبخند.پرسید سؤالي نه و زد حرف اي كلمه

 ....باشه؟ لبت روي شدي بیدار وقتي از مسخره لبخند اين شده باعث چي-

 :داد وجواب شد تر عريض لبخندش
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 میدوارا خودم به بايد...برانگیزه رو ووانگ استاد كنجكاوي باشه تونسته وناچیز اندام ضعیف،ريز موجود اين اگر -

 استاد كني نمي تعريف من از چرا پس...دادم؟ پس خوب درسهامو من كه نیست معني اين به"احتماال و... باشم

 ....عزيز؟

 بشاش صورت اين با...ببینم زودباش....هستي ضعیف بگم تونم نمي وجه هیچ به و.....هستي مكاري موجودِ تو -

 ....موافقي؟ من نقشة با كه میدي نشون من به داري

 ...نه....باقیشو و موافقم قسمتهائیشو يه راستش....آره و...نه -

 .بدهد ادامه او تا شد منتظر و كشید هم در ابرو ووانگ

 ماجراي پدرم به شما چرا كه اين....سؤاله من براي و مونده باقي نشده حل هنوز معماها از يكسري درحقیقت -

 ...نگفتید؟ رو مارينو خوزه و مادر

 ...كردي؟ مي فكر قضیه اين به شب تمام:گفت آرام و گذاشت هم روي لحظه يك براي را چشمهايش ووانگ

 ...بوده پدرم كشتن براي خوبي دلیل اين نظرم به چون كردم مي فكر بله...بله -

 ...چیه؟ بعديت سؤال....باشه باعثش اين كنم نمي فكر...نه...نه...نه -

 همون... رممنظو... برسونید پدرم به رو نامه نتونستید داليلي به بنا بوديد گفته من به شما كه اينه بعدي سؤال -

 .....چرا؟... بود نوشته پدر براي اينجا از مادرم ايكه نامه

 و من. شدم شناسايي دوربینها توسط متأسفانه دادم فراري خوزه دست رواز مادرت من بعدازاينكه...اون...بله آه -

 و كردم مي زندگي اينجا مدتها و خريدم رو ويال اين من...باشیم داشته اي مخفیانه زندگي بوديم مجبور مادرت

 قصد هم پیر گرگ سه..میومد نظر به بد خیلي اين و بود شده تنها پدرت....مادربزرگت ويالي در هم مادرت

 از آبها تا برداره تحقیق از دست"فعال...نكنه اقدامي تنهايي شديم متذكر بهش ما....ه ه آه....نداشتند همكاري

 رس گفت ما به جین لي... گشت مي مادرت و من كردن پیدا براي رو دنیا دور داشت خوزه اينكه كما...بیفته آسیاب

 دختر تو....نرفت گوشش به من حرفهاي و مادرت اصرار...بره بايد و آورده بدست كنگ هنگ در يكنفر از نخي

 .... بودي زده حدس درست.... هستي باهوشي

 ....بودم؟ زده حدس درست چي دربارة -

 زا بعد روز چند... فهمیدم اونو تصادفي"كامال من...داشت وجود هم ديگه چیز يه مادرت نامة از قبل اينكه دربارة -

 مادرت به آن رسوندن از بعد رو رابِطمون من...بود رسیده مادرت دست به اي بسته كنگ هنگ به جین لي رفتن

 تحويل كه بوده آورده اي بسته خانم براي گفت او...كنه مي چكار اينجا پرسیدم ازش و ديدم ويال از خروج حال در

 نشونش من به بینه نمي نیازي و خصوصیه چیز يك گفت او....نداد نشان من به رو مادرت،بسته هرگز ولي....داده

 سه...!كجا نفهمیدم هم باز من و رفت جايي ماشین با و برداشت تورو شبانه بفهمم،او من اينكه بدون بعد روز....بده
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 سئول به نامه بردن براي بودم مجبور من...برسونم، جین لي به را نامه همان خواست من از برگشت كه بعد روز

 سرعت به... داشتم نگه خودم پیش رو نامه پس....گرده برمي داره جین لي فهمیدم بودكه همونجا و برگردم

 .بود همین ماجرا كل....برگردوندم پدربزرگ عمارت به رو مادرت و تو و اينجا برگشتم

 ....نیست همین ماجرا كل...نه-

 ...چیه؟ منظورت -

 هالبت و بار چندين من حقیقت در!...نشه تون خنده باعث كه كنم بیان چجوري رو قضیه اين دونم نمي راستش -

 و ايسته مي ويال انباري كنار مادرم... ولي باشه مسخره شايد...ديدم رو پدرم و مادر خواب هستم اينجا كه بار هر

 زيباش و جوان چهرة از تا ايسته مي اونقدر مادرم... نمیده من به رو اجازه اين پدر ولي پیشش برم من داره اصرار

 تا بود شده ساله 92 زن يك مثل و كرد مي درماني شیمي كه وقتي مثل درست...میشه پیرزن يك به تبديل

 ....میرن اونجا از دست تو دست هم با هم بعد....مُرد

 ...ه؟چی انباري اون توي ببینیم بريم بايد!....بگه؟ تو به چیزي داره قصد اون بگي خواي مي يعني....خوب خیله -

 كشف جز به البته....چي هیچ...نرسیدم چیزي هیچ به هم بار هر و...بار 52 از بیش....گشتم رو اونجا خیلي من -

 ...اون زير مخفي عكسهاي و قديمي آلبوم يك

 ...مخفي؟ عكسهاي:پرسید متعجب ووانگ استاد

 ...و مهماني و گرمسیري منطقة يك در داشتید هم شما كه همونهايي مثل درست...بله -

 .....باشه عكس آلبوم منظورش تونه نمي نه...آها -

 .گرديم مي دنبالش هم با: گفت و كشید اش چانه به دستي و.رفت فرو فكر به ووانگ

 تاري اسم به "رسما ويال آن هرچند.بودند رسیده مادربزرگ ويالي انباري به كلنگ و بیل با آنها بعد ساعت يك

. بود كرده قرمز را اش بیني و ها گونه و وزيد مي سردي باد.خواند مي مادربزرگ ويالي آنرا هنوز او ولي بود شده

 اممد و شده عوض هايش توصیه.بخورد سرما و بشود مريض دوباره ريتا مبادا تا شد مي نگران بیشتر ووانگ حاال

 .باشد خودش مراقب رود، مي پايین و باال ها صخره از وقتي و دارد نگه گرم را خودش گفت مي

 ...ندارم عادت....باشم خودم مراقب بگید من به نمیآد بهتون"اصال راستش -

 ...دازهبن تعويق به رو كارمون روند باز كه ببیني آسیبي خواد نمي دلم...باشي خودت مواظب بعد به اين از بايد -

 ...من؟ خود تا هستید مأموريت نگران بیشتر پس -

 تخواب تو... بیني مي مادرتو كجا"دقیقا...بوديم؟ كجا خوب...برسیم كارمون به بیا....نه مقداري ويه آره يكمي -

 .....ايستادي؟ كجا
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 ديد مي خواب در را مادرش كه را جايي و آمد جلو بعد... اينجام من:گفت و ايستاد حیاط صحن وسط رفت ريتا

 و انباري به من از رو نگاهش و....ايسته مي اينجا درست هم مادرم:داد ادامه و داد نشان انباري ورودي در كنار

 ....گردونه برمي من به دوباره

 ...تو بريم خوب بسیار -

 جز به اي نتیجه هیچ كندن و گشتن ساعت سه.زياد پنزرهاي و خنزر با بود،شلوغ قبل مثل همانطور انباري

 .نشستند زمین روي خاكي و كثیف ناراحت،خسته،. نداشت برايشان امیدي نا و خستگي

 ...باشه كرده قايم زمین زير چیزي كنم نمي فكر هرگز.رسید نمي زدن نقب و كندن اينهمه به زورش مادرم -

 ...مطمئني اينهمه كجا از -

 از او بودم باغچه تو بازي خاك و بازي گِل عاشق من قدر چه هر...من برعكس درست...بود متنفر بازي خاك از -

 عوض ولي داد مي بهشون آب كرد، مي بازي گیاه و گُل با.میومد بدش خاك به زدن دست از.بود متنفر كار اين

 ...عزيز عهدة به ذاشت مي گلدونهارو خاك كردن

 ...بده؟ نشون بهت خواسته مي اينجا چیو پس...باشه -

 از شده ريخته وسايل با و رسید خدمه زن لحظه همان درست.....بست را چشمهايش و نشست زمین روي ووانگ

 رانبا شدة كنده زمین روي خاكي را آندو و شد آمده،وارد دزد اينكه از احتیاط و ترس با.شد مواجه بیرون به انباري

 .ديد نشسته

 ...گشتیم مي چیزي يه دنبال...ماست كار اين.... نترس -

 و داده انتقال ويال داخل به را او استاد با.گرفت را او ريتا كه افتاد مي پس زمین روي ماند،داشت باز دهانش زن

 :گفت بعد بیايد جا سر حالش شد منتظر ريتا.آوردند آب برايش

 تو رو تو... نباش نگران... میدم قول..كنم مي مرتب همشو خودم....گشتیم مي چیزي يه دنبال....متأسفم كه گفتم -

 .....نمیندازم زحمت

 او.كرد مي عذرخواهي مدام ريتا.كردند مي نگاهش تعجب با آندو.كردن گريه به كرد شروع بعد و نشست آرام زن

 زن آن وقتي ولي.شده دزد،شوكه تصورآمدن به شده مواجه صحنه آن با ناگهان اينكه از خدمتكار كرد مي فكر

 عوض ها داشت،نظريه نگه ريتا جلوي و آورد بیرون كوچك پاكتي و كرد روستائیش گشاد شلوار جیب به دست

 برگشت.گويد مي چه فهمید نمي "اصال ريتا و زد مي حرف هق هق با او. گرفت خود به ديگري جان ذهنیتها شدو

 ريتا.داد مي گوش را حرفهايش و كرد نگاه را او زده بهت چشمهاي با ووانگ.ديد باز دهاني با متعجب را استاد و

 :شنید مي آمد مي بیرون هايش هق هق الي البه از سختي به و روستايي اي لهجه با كه را او صداي
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... ساحره پیش رفتم....شدم مي ديوونه داشتم...بینم مي خوابو اين دارم كه وقته چندين من....ديدم خواب من -

 ...بینم مي اونو...شب هر... شب هر ولي...نبینم خوابو اين ديگه كنه كاري تا رفتم

 ...بیني؟ مي خوابت تو كیو بگو...باش آروم....كیو؟ -

 مي رو شما كه اينه خاطر به خوابها اين كردم فكر اول من...زيبايي همان به...كوچك كانگ خانم...مادرتونو -

 ينوا كه بودم داده قول من... بودم شده گیج...راستش...انباري بیارمش اينو گفت مي من به مدام وقتي ولي... ديدم

 ...ندم كس هیچ به

 يل همسر وقتي كه گفت او.كرد تعريف برايشان را ماجرا كل خدمتكار زن كه شد روشن ووانگ براي وقتي اوضاع

 ظرن به ناراحت و مشوش،نگران روز كل شود مي باعث كه آورد مي اي بسته برايش كسي بوده اينجا بچه با جین

 و برداشت را ماشین زود صبح هم بعد. كرد مي فكر و چرخید مي خودش دور شب تمام پركنده مرغ مثل.برسد

 كس هیچ به و باشد مواظبش گفت و داد بدستش را پاكت اين برگشت وقتي و نبود او از خبري روز سه تا.رفت

 .باشد مراقبش دهد مي قول هم روستائي زن.نگويد چیزي

 مادرتون به من...بودم شده گشتید،متعجب مي چیزي دنبال كه ديدم انباري توي رو شما پیش سال دو وقتي -

 ...شما دست به برسه اين خواد مي اون...كنم فكرمي ولي...دارم نگهش اينو بودم داده قول

 لیدك يك از بغیر چیزي آن درون ناباوري كمال در و.گرفت زن دستهاي از استاد به متعجب نگاهي با را پاكت ريتا

 .نديد عقاب يك سر شبیه عالمتي با

 .سانت 1-1 اندازة به قديمي كلید يك.كرد نگاه و چرخاند دستش در آنرا...چیه؟ اين -

 يه كلة اش مشخصه كه باشه جايي يه كلید بايد...نیست خونه يك در كلید"مطمئنا....جائیه يه كلید...دونم نمي -

 ....و...عقابه

 ....كاشته اونجا رو ها بنفشه مامانم كه جائیه همون "احتماال و -

 ..."دقیقا -

 داد ترجیح و بفهمد را آنها انگلیسي حرفهاي توانست نمي او.داد مي گوش آندو زدن حرف به گیج خدمتكار زن

 .كرد بدرقه را او زياد تشكر با هم ريتا.برود و بگذارد تنها را آندو

== 

 سپ.نمود خواهد روشن همه براي زودي به را اش برنامه بود گفته ريتا.برگشت سئول به ريتا با ووانگ بعد روز دو

 يرو, مادربزرگ نبود از بزرگ غمي با كانگ بزرگِ عمارت به برگشتنش. كند عجله او تا ديد نمي اجباري كسي

 ولینا. شود كم دردش از كمي تا گريست تختش وكنار ماند مادربزرگ اتاق در ساعت چندين تا.كرد سنگیني دلش
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 آنها با زدن حرف از آمده بدست انرژي.بود آقاجون و عزيز با زدن داد،حرف انجام آنجا از خروج از بعد كه كاري

 ...ادهافت زمین روي صورت با و خورده لیز پايش دانشگاه تابستاني اردوي در گفت آنها به. كرد بهتر كمي را حالش

 هك است ماهي دو يكي.كند مي ازدواج دارد يانگ تائه دكتر كه بود اين رسید او به عزيزش دوست از كه بعدي خبر

 .كند برگزار را اش عروسي جشن و برگردد تا بوده ريتا منتظر و كرده نامزد

 در مانده حرفهاي با ظهرشان بعداز تمام.زدند مي حرف دري هر از و بودند نشسته ريتا رنگ صورتي اتاق در آنها

 به آنها. كرد مي نگاه را دوستش زيباي صورت شده گرد چشمهاي با شانیا.شد شانیا،پر دل روي ماه چند اين

 فهمید مي شانیا. دادند مي گوش هم به و كردند مي نگاه,بود آمده پديد هايشان چهره در دو هر كه تغییراتي

 بوده دور هیاهو از هم و داشتند تفريح هم سئول در آنها كه مدتي تمام.گذراند مي را سختي روزهاي چه دوستش

 و. ندك احساس قبل مثل را اينجا ريتا تا كند كاري خواست مي او.جنگیده مي اش بزرگتري حق گرفتن براي او اند

 .داشت را حال همین هم ريتا درست

 را او مبادا تا نیاورد هو مین از اسمي تا است تالش در چقدر عزيزش دوست كه فهمید مي خوب هم او

 ار تالشش تمام داشت شانیا. نشود سرازير اشكش تا نیاورد مادربزرگ از اسمي كند مي سعي دارد برنجاند،چقدر

 دوستهاي اين برابر در او!... كرد؟ مي را كار اين نبايد ريتا چرا بخنداند،پس و كند خوشحال را او تا كرد مي

 هر.باشد كرده خوشحالش تا بخندد و شود زده هیجان حرفهايش كردبا مي سعي...ديد مي مسئول را خوب،خودش

 .بود رفته و كرده رها كار اينهمه با تنها را او باشد چه

 جئويونگ آقاي بیاد پیش تاخیر چاپ زير از مجله دراومدن تو اگه حاال راستش...میره پیش عالي مجله كارِ -

 احبهمص كي با ماه اين كني فكر توني نمي...شدن عاشقش كارمندها كل... میكنه پیگیري اونو كه كسیه اولین

 مصاحبه باهاش بده اجازه كه دادم تقاضا بهش دوبار بكن،فقط فكرشو...پارك آقاي با بزرگ خداي واي....دارم

 مي يچ سال اينهمه از بعد پارك آقاي ببینند تا منتظرند شركت كل....بفرستم براش سؤاالتمو خواسته ازم...كنم

 و شرط هیچ و پذيرفت ازم حرفي هیچ بدون او...گذاشتم قرار هم كانگ آقاي با اون از بعد....بگه بهشون خواد

 هر از اونو تا بخواي ازش چیزيو يه كافیه فقط!...دونستي؟ است،مي العاده فوق كندي....نذاشت برام هم شروطي

 تو لمث نه البته...خوشگله اون...نگفتم برات يانگ تائه زن از راستي واي...كند پیدا برايت شده كه هم دنیا جاي

 گذاشته او عهدة به بیمارستان خیريه كارهاي...يونیسفه عضو هم حاال و بوده مدل.زيباست ايها كره نظر از ولي

 تائه... تهگف چي بهش كه بكني فكرشو توني نمي... میشه آشنا بیمارستان تو همونجا باهاش يانگ تائه و بوده شده

 دختر....هستي آدمي چجور تو پرسید مي من از مدام اون... ازدواج بي ازدواج نیاد خوشت ازش تو اگه گفته يانگ

 شد،زياد شكرآب هو مین با رابطش كه....كه پیش وقت چند از يانگ تائه راستش.... مهربون خیلي و شیرينیه

 همديگرو و بود برادر تا دو مثل اونها رابطة میگه هو جین...شد بدتر اوضاع رفتي كه هم تو و... نداره خوبي اخالق

 ...داشتند دوست خیلي
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 خبري هیچ هو مین از...بود شده تنگ همه براي دلم...ببینم همشونو زودتر دارم دوست...عزيزم شانیاي...هي -

 نیست؟

 ...خبري هیچ متأسفانه...نه -

 ...كنم پیداش بايد زود خیلي يعني...كنم مي پیداش -

 و انداخت نگاهي بلند قد و تیپ خوش پسر اين به ريتا.شد اضافه جمعشان به جانگ لي كه بودند مشغول آنها

 .رود مي ضعف برايش دلش كرد احساس. ديد را مرموزش لبخند وقتي

 ...چطوره؟ حالت -

 ...كنه؟ يم جذابتر قبل از رو تو دفعه هر كه ارتباطي در فرشته يك با"احیانا يیالقي ويالي اون تو....ببینم...خوبم -

 .شد سرخ هايش گونه خجالت از و نشست لبهاش روي لبخندي

 :گفت و آورد را شان دوستي تعهدنامة پاكت ريتا.شد تمام كه گوشي در حرفهاي

 خجالت"واقعا من كار اين....شب هر و كردم،مدام فكر خیلي قضیه اين به....بگم بهتون چیزي يه بايد...ها بچه -

 هب چطور بینم مي كنم مي فكرشو كه حاال...بودم خودخواه و مغرور خیلي من.ببخشید منو بايد شماها....بود آور

... ونبسوزونیمش همینجا تا بیاريد پاكتهاتونو هم شما خواستم ازتون...كنم رفتار برده مثل شما با دادم اجازه خودم

 رو هماشتبا من....كنیم زنجیر هم به اون با همديگرو و كنیم ثبتش نوشتن كاغذ روي با كه نیست چیزي دوستي

 ...داشتید لطف من به خیلي االن تا هم شما دونم مي و كنم مي قبول

 االن تا كه شانیا.رفت هم در اخمهايشان ريتا به رو بعد و كردند نگاهي چپ چپ را همديگر شانیا و جانگ لي

 :گفت تشر با,برگشته دوستش اينكه از زده ذوق و بود خوشحال

 گیري مي تصمیم هم حاال...كنیم ثبت رو دوستیمون گیري مي تصمیم...میدي؟ دستور بهمون داري بازهم تو -

 چنیین میدي اجازه خودت به چطور...كني؟ پیدا نجات شد باعث كاغذ همین رفته يادت...بسوزونیم رو ثبتمون

 ...بزني؟ حرفي

 :گفت شانیا حرفهاي دنبالة در و زد تكیه صندلي پشتي به سینه به دست جانگ لي

 ...شدي؟ خُل...رفته بین از "كامال مغزت...بینم مي ولي...بشي آدم تا يیالق میري كردم مي فكر -

 اراده خودمون از كه بیني مي ضعیفي موجودات ماهارو مگه...میگه راست شانیا...؟!!میگي پرت و چرت داري

 خُل براي دلمون"واقعا نبودي اينجا وقتي...خنگ دخترة...نه؟ بگیم بهت موقع همون تونستیم نمي مگه.... نداريم؟

 فاراجی اين برگشتي كه حاال... بدي هیجان بهمون و برگردي زودتر كرديم مي شماري روز...بود شده تنگ بازيهات

 ...بزنمت كوچكتري من از چون تونم مي...بافي؟ مي هم به كه چیه
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 خاطراتمون به كه نبود هم روز يك حتي...زياد،حتي خیلي...دارم دوستتون من قبول حرفهاتون....ها بچه ببینید-

 .... كنم مي احساس من... جوريه يه...بده خیلي كاغذ ولي،اين...نكنم فكر

 هر خون.... بزني گند شده گرفته بار يك كه تصمیمي به ديم نمي اجازه بهت ما....سو ريتا كانگ كن بس-

 ....ببري؟ بین از رو خوني رابطة اين توني مي چطور تو...كاغذهاست اين پاي كدوممون

. ويدبگ بايد چه دانست نمي.نكند قبول را حرفشان توانست بود،نمي شده مواجه دو آن خشمگین نگاههاي با ريتا

 اش گوشه به تبصره يك كردند مجبورش آنها.كرد نمي را فكرش كه شد مواجه آنها طرف از بدي العمل عكس با

 :كند امضاء دوباره و اضافه

 "كرد نخواهم را كاغذ اين بردن بین از فكر ديگر مرگم هنگام تا"

 ینيب و شده رنگ صاف موهاي يانگ،با تائه بلندي به بود زيبايي دختر.ديد را دوستش نامزد ريتا شام صرف موقع

 نوانع به.بزند صدا هانا را او داد ترجیح ريتا كه بود نا هائه از سختي تلفظ اسمش. برجسته هايي گونه و فرم خوش

 يم نظر به داشتني دوست و شیرين هم خیلي بود گفته شانیا كه همانطور و داشت قشنگي صورت اي كره يك

 دربارة زدن حرف به كردند شروع و كردند پیدا هم با زيادي مشترك نقاط آندو دقیقه چند عرض در.رسید

 :گفت و نشست كنارشان شانیا...سواركاري و راك،اسكي فیلم،موسیقي

 ...میاد؟ خوشت ازش نگفتم بهت -

 ....كنید؟ مي عروسي كي! تائه...ها...زمانیه؟ چه عروسي....نازه خیلي درسته -

 را اش قبل طبعي شوخ حس هنوز ولي.ندارد راحتي احساس خانه اين در دوستش نبود در بود معلوم يانگ تائه

 :داد پاسخ او به داشت

 ...باشي عروسي در"حتما تو دارم دوست من...نشدي ناپديد دوباره و اينجايي تا -

 دش باعث كه جوشید درونشان چیزي بقیه براي ولي.بود برايش اي كننده خوشحال خبر اين و شد باز هانا نیش

 انهكتابخ به خود با و داشت نگه را جانگ لي او رفتند همه وقتي. دانست مي آنرا معني خوب ريتا و بمانند ساكت

 .برد

 كم يه اينها.. بدي؟ توضیح بهشون راجع برام خواهي مي كي ولي...كردم پیدا برات خواستي مي كه چیزيو -

 ...باشي؟ داشته توني مي چیكار باهاشون تو...خطرناكند

 پیدا,كنه مي ناراحت خیلي منو ايكه قضیه فقط...دم مي توضیح برات اش موقع عزيز،به جانگ نباش نگران -

 قبل ولي...باشه اينجا دوستش بهترين عروسي براي بايد...كنم پیدا اونو شده كه جور هر بايد من...هوئه مین كردن

 میكنه؟ چیكار داره اون دونم نمي...من خداي اوه....ناسونا اون از
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 ودشونداره،خ كسیو اينجا كه حاال داده ترجیح...ديگه شهر يه...بیمارستانه تويه داريم خبر ما جائیكه تا راستش -

 ...كنه كار وقف

 !....برم؟ خودم تا بدي من به آدرسشو...يا پیشش ببري منو توني مي -

 بكني؟ كارو اين خواي مي كي..."حتما -

 ....فردا همین....فردا -

 يدار ناسونا و هو مین كردن پیدا دربارة هم حاال و ببیني هممونو "فورا گرفتي تصمیم....شدي؟ ضربتي چقدر -

 ...چیه؟ جريان!....كني مي عجله

 مي پس...بكنم رو استفاده بهترين اون از بايد و...كم خیلي حقیقت در...دارم كمي فرصت من كه اينه جريان -

 بعد و ببینم رو يانگ تائه عروسي.... برگردونم شركت نجات براي رو هو مین بعد و كنم پیدا رو ناسونا زودتر خوام

 ...برسم خودم كارهاي به

 ...داره؟ ربطي خواستي اطالعات دربارشون من از كه آدمهايي اين به خودت كارهاي اين -

 كنم؟ حساب كمكت روي تونم مي چقدر دونم نمي و....همینه همش...عزيز جانگ البته...البته -

. اشدب دور او از اي ثانیه حتي خواست نمي دلش بود برگشته كه وقتي از.بمیرد دختر اين براي بود حاضر جانگ لي

 كمكش روي تواند مي چقدر پرسید مي ازش ريتا,حاال و كند همراهي هو مین رادرنبود او تا بود اين فكرش تمام

 كنارش او كه اين از بهتر چیز چه و كند كمكش تا خواست مي او از داشتني دوست كوچولوي كند؟اين حساب

 از كنار و گوشه اين در توانست مي بسا چه.ببرد بین از بودن او كنار در با را اش روزمره زندگي تلخي و باشد

 :داد ادامه ريتا كه بود ور غوطه خودش افكار در.بگويد او به احساساتش

 بهت"دابع كه بقیه و پدربزرگم خطرناكه،و كمي يه گفتي هم خودت كه همونطور قضیه اين كه بگم بايد راستش -

 سال سي تفكرات و قديمي متد از خوام نمي من ولي باشم اونها حمايت تحت تا دارند كنم،اصرار مي معرفیشون

 شناييآ تكنولوژي با كه كساني...خودم گروه با اما باشم داشته رو تجربیاتشون خوام مي من.كنم استفاده قبلشون

 وابسته ما خانواده و من گذشتة به قضیه اين....باشند داشته منو با بودن پا پابه توانايي و باشند داشته بیشتري

 از بعد داشتي دوست اگه پس كنه همكاري من با تا باشه مجبور كسي خوام نمي من و شخصیه "وكامال است

 ندف خودمون بین همینجا حرفها تمام خواد مي دلم نداشتي تمايلي واگر بده مثبت جواب من به حرفهام شنیدن

 چیه؟ نظرت....نبره بويي ازش كسي و بشه

 برادر يه همیشه داشتي دوست تو.باشم كنارت دارم دوست چقدر من كه دوني مي خوب خودت تو...قبوله...باشه -

 مدل من راستش...همیشه... گذاشتم احترام انتخابت اين به كردي،من انتخاب برادرت اسم به منو و باشي داشته
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 رو اطالعاتم كنم شروع من اول حاال...باشم خوبي كمك بتونم امیدوارم....باشم برات برادر يه از بیشتر خواست مي

 ...كني؟ آگاه منو كني مي شروع تو يا بدم

 مي دلش جانگ لي كه دانست مي سال 2 مدت اين تمام.كرد نگاه مهربانش دوست ريز و سیاه چشمهاي به ريتا

 ودب قائل خاصي احترام پسر اين براي او.بود نداده را اي اجازه چنین او و باشد برادر يك از بیشتر چیزي خواسته

 منطقي پوست زير را احساسش بود وارد خوب پسر اين.كرد مي آگاهشان و زد مي قشنگ حرفهاي همیشه چون

 كه بود اين بدهد انجام تا بود كرده تقاضا او از عاجزانه و گفته ريتا به بارها و بارها كه چیزي تنها.كند پنهان اش

 را شعشق تا باشد داشته را اين توانايي و كند كنترل را احساساتش بگیرد ياد ريتا خواست مي او. نباشد او مثل

 .كند ابراز درست

 نبايد جانگ لي طرف از كه دانست مي كنون،خوب تا گذشته سال 62 از ماجرا كردن تعريف به كرد شروع وقتي او

 ردد به دوست يك كه داد گوش ريتا حرفهاي به راحت آنقدر پسر اين.باشد شديد هیجاني العملهاي عكس منتظر

 بیندازد،كمي خطر در را خودش و شود ماجرا وارد كه است اين ريتا قصد فهمید وقتي فقط.ديگرش دوست دل

 نبود فهم قابل براي او كه بود عكسهايي از پر كامپیوترش. نگفت چیزي آخر تا بازهم رفت،ولي درهم اخمهايش

 گپ.داد مي پاسخ طمأنینه با او و آورد مي هجوم جانگ لي مغز به سؤاالت يكسري عكس هر با.داد نشانش ماجرا

 .كشید طول ساعت دو شان دوستانه

 :پرسید و انداخت نگاهي كرد مي مرور كامپیوتر روي داشت دوباره كه دوستش كنجكاو چشمهاي به او

 ...كني؟ مي فكر ؟چي....خوب -

 سعي تا بده رياضت خودش به مدت اينهمه تونسته چطور تو مثل كوچولويي دختر...كنم مي فكر اين به دارم -

 ....بیاره؟ بدست رو اسرار اين كنه

 .ترن ارزش با من مال از خیلي آوردي بدست تو كه اطالعاتي مطمئنم:گفت آرام و زد لبخندي ريتا

 محیط رنگ خاطر به و درخشید مي هیجان از حاال كه ريتا چشمهاي به و زد تكیه مبل پشتي به جانگ لي

 ولگ منو ايت گربه چشمهاي اين با كنم مي خواهش:گفت و كرد نگاهي بود درآمده روشن سبز رنگ به كتابخانه

 ....هستم بازيت تو من بگم بهت بايد قبلش ولي... بشنويشون كه هستي اين عاشق دونم مي...نزن

 ...هخطرناكی كار اين بگیر تصمیم بعد كن فكر موردش در خوب... نكن عجله...گفتم بهت هم"قبال...جانگ ولي -

 و.... بار سه تا دو "نهايتا... بده؟ انجام ريسك پُراز كارهاي تونه مي زندگیش تو آدم بار چند مگه ولي... درسته -

 ....كنم تجربه تو با رو اولیش خواد مي دلم من

 اب سالن قیمت وگران بزرگ چوبي ساعت.زدند حرف هم با كارهايشان دربارة و ماندند آنجا در هم ديگر مدتي آنها

 كم نور در و كرد شُل را كراواتش. شد سالن وارد پدربزرگ كه كرد مي اعالم را شب 80 داشت رنگ طاليي پاندول
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 آن در همسرش خالي جاي كه بود آورده پناه اي خانه به اطراف هیاهوي از خسته.افتاد كاناپه روي آنجا سوي

 مي بدرقه را دوستش دارد اش نوه شد متوجه كه كرد مي مرور را خاطراتش داشت تازه.آورد مي فشار او به بیشتر

 روي را پدربزرگش خستة و نهیف بدن ريتا و كرد روشن را سالن چراغها نور چرخید، كه جانگ لي ماشین.كند

 .ديد مبل

 ....بابابزرگ؟ -

 .دز زانو كنارش و دويد سمتش به"فورا باشد افتاده اتفاقي نكند اينكه ترس از ريتا.نداد خودش به تكاني او

 ...نترس خوبه حالم من....عزيزم -

 .بديد استراحت خودتون به بايد...كنید كار شب وقت اين تا نیستید مجبور...شكرت خدايا واي -

 ....دارم استراحت براي وقت كافي اندازة به مرگم از بعد -

 !!...پدربزرگ؟ -

 ....نیست....مادربزرگت كه حاال راستش...نداري؟ احتیاج چیزي به...میره؟ پیش خوب هات برنامه -

 ارهايك يكمي من.نباشید نگران...میره پیش عالي حقیقت در...بله...بله:گفت و دويد پدربزرگش حرف میان به او

 مي هماهنگ رو هام برنامه شما با فرصت اولین در و كنم مي جورشون و جمع سرعت به كه دارم افتاده عقب

 ...باشه؟....كنم

 ..چیه؟ ؟نظرت...هان....خودمون عهدة به میذاشتي كشیديو كارمي اين از دست كاش اي...خوبه -

 ...گذاشتیم قرار ما...نكنین شروعش باز....كنم مي خواهش -

 صورت... برگشت خودش اتاق به بعد.ماند كنارش و چرخید اتاق در خوابیدنش تا و برد اتاقش به را كانگ آقاي

 از و آمده كش كه لبخندي. آمد مي نظر به عريضتر برايش لبخند اين گويا.كرد مي نگاه او به خندان مادرش

 تهبرداش لبهايش روي از بودكه ريتا خود احساس اين حقیقت در.شود بسته خواست نمي اندازه از بیش خوشحالي

 تا داد مي هم دست به دست داشت كه چیزهايي همة از و مادرش از.شود تصويرمنتقل به شد مي باعث و شد نمي

 دستب با:بود گفته او به يكبار ووانگ استاد هرچند.رسید مي نظر به وخوشحال بود متشكر كند حل زودتر را معما

 هم ما...شوند مي دردسر ماية بعد و كنند مي مغرورت آنها...نباش خوشحال و راضي كوچك اطالعات آوردن

 .كرديم مي فكر همینطور

 3 فصل

 مي ووانگ استاد همه از بدتر و پدربزرگ و پارك آقاي مثل بزرگي ازموانع بايد خواست مي آنچه به رسیدن براي

 يخوب نويدهاي او به جانگ لي.شود پُرتر دستش آنها تكمیل و اطالعات آوردن بدست با تا گذاشت پس. گذشت
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 نهاراآ تواند مي چطور كند فكر تا شد پهلو آن به پهلو اين از صبح تا او.كرده پیدا خوبي چیزهاي بود گفته و داده

 .ندگرداند مي بر ايران به را او شده كه هم زور به وگرنه كند مجاب را آنها بايد دانست مي او.بقبوالند بزرگترها به

 بود هفهمید. شد كرد، مي كار ناسونا جائیكه سمت به سئول از خارج راهي وريتا جانگ لي با شانیا وقتي صبح فردا

 باال كُفرش تا شد باعث او به مرموز لبخندهاي و ها پچ آرام،پچ هاي صحبت.است مشكوك نفر دو اين درون چیزي

 .بیايد

..! .چجوري دونید نمي ولي بگید من به خواين مي دونم مي...بینتونه چیزي يه دونم مي...ها بچه باشین زود....دِ -

 ...منتظرم من زودباشین

 هب اينو بايد تو و دارم سرطان من كه اينه موضوع...عزيزم خوب:گفت و برگشت او سمت به اش صندلي روي از ريتا

 ....بگي ري شین

 به نهآي از جانگ لي.شد خیره ريتا صورت به و ماند باز دهانش.چسبید ماشین صندلي پشتي به شده شوكه شانیا

 :گفت ريتا به و كرد نگاه او

 ....نكن اذيتش...بیفته؟ پس اينجا كه خواي نمي!... ريتاسو كن بس -

 :داد ادامه ريتا.بود شده قفل دهانش و كرد مي نگاه او به مبهوت هنوز شانیا.خنديد ريتا

 ...اينجاست به هو مین برگردوندن براي نقشه يه اين... نشو نگران -

 بعد.برد هجوم ريتا سمت به شانیا...بشكنه همةاستخوانهات تا زنمت مي اونقدر...احمق دختر كشمت مي خودم -

 :پرسید شانیا هیاهو، خوابیدن از

 ....سرطان؟ چرا و بگم اينو بايد من چرا -

 خبر موضوع اين از تو و من از بغیر كسي كه انگار بگي جوري اينو بايد تو و مرد خون سرطان از مادرم چون -

 وامخ مي...اينجا بكشوني و قراربدي تأثیر همشونوتحت كه بگي جوري بايد... میاي بر پسش از دونم مي... نداره

 ....بگم بهت بايد كه هست هم ديگه چیز يه....خوبم دوست البته...ببرند اينجا از رو پدربزرگ

 ...چیه؟ اون....و -

 هرش از تايي سه كه باره اولین...مسافرتمونه اولین اين دونید مي هیچ ها بچه راستي...كنم مي روشنت مُتل تو -

 ...ببريم لذت ازش بیاين..شديم؟ خارج

 مي وانمود آنچه ديگراز اي همهمه كدامشان هر كردند،درون خواندن آواز و خنديدن به شروع نفري سه وقتي

 اهدنخو باقي دور خاطراتي جز نفره،به سه شاد مسافرت اين از ديگر وقت چند دانست مي جانگ لي. بود برپا, كرد

 را وا همیشه بود درونش كه گوناگون افكار اينهمه با اينكه از و كرد مي نگاه ريتا زيباي چشمهاي و ها خنده به.ماند
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 را او و بمیرد بود بكند،حاضر كاري هر بود حاضر بودن او كنار در براي. ماند مي ديدمتعجب مي شادي دختر

 است ريسك و خطر از پر ريخته خودش براي او ايكه برنامه دانست مي او. ببیند سرحال و شاد همینطور همیشه

 اب ماشین چند از بغیر.كرد نگاه آينه در و كشید سرش به دستي جانگ لي.دارد انجامش به اصرار حال اين با ولي

 .شد نمي ديده چیزي گذشتند مي كنارشان از سرعت به كه برگي بي درختان و دور هاي فاصله

 در انهیج از كه گرمايي و بكشد نفس را پايیزي هواي تا برد بیرون را سرش و كشید پايین را ماشین شیشة ريتا

 بابت از خیالش او برگرددو هو مین شود مي خوب چه انديشید، مي خودش با.كند بیرون را چرخید مي سرش

 هب رنگ جاده كنار درختهاي.كند رديف را خودش هاي برنامه زودتر بتواند و شود راحت شركت نگراني و پدربزرگ

 هاكشاورز.بود ريخته برگهايشان زودتر داشتند سرما به نسبت كمتري تحمل كه هم ها بودند،بعضي شده رنگ

 ونبیر پنجره از كمر تا بعد!...راحتي و ساده زندگي چه:كرد فكر خودش با ريتا و كردند مي كار هايشان زمین روي

 ....سالم....هي.... حالتون به خوش:كشید فرياد و دادن تكان دست برايشان كرد شروع و رفت

 به تا!...است آشفته و منقلب چقدر يعني اين.ريزد مي بیرون را درونش احساس با چطور كه ديد مي را او,شانیا

 فكر:ودب گفته ريتا يكبار.باشد زياد اندازه همان به مشكالتش و پولدار اينقدر او مثل كه بود نديده را دختري حال

 نگاه عادي مردم به.نمیآره خوشبختي زياد پول داشتن شدم، سؤتفاهم دچار بودن پولدار مورد در من كنم مي

 ....كرده خوشبختشان آن وگرمي دارند خانواده ولي ندارند زيادي پول!...كن

 با كه ساعتها اين تمام خواست مي دلش.داد مي پرواز حس او به كار اين.گذاشت باز را دستهايش شانیا

 .شد مي پروانه به تبديل بود تنها دوستهايش

 و نبود شلوغ سئول مثل "اصال كه شدند تمیز بسیار و رودخانه امتداد در زيبا شهري وارد آنها بعد ساعت 2

 بتهال.كرد،پرسید مي كار آن در ناسونا كه را بیمارستاني آدرس نفر چند از جانگ لي.داد مي ريتا به خاصي آرامش

 آن در سرپايي پزشكي كارهاي و جراحیها كه كلینیك شبیه بود ساختماني گذاشت، را اسمش شد نمي بیمارستان

 بدون آنها كرد مي فكر چون شد نگران كلي اول. بود مانده متعجب و مات ديد، را آنها وقتي ناسونا.شد مي انجام

 جريانند در ها خانواده دادندكه قول او به جانگ لي و شانیا كه بعد اند آمده دور راه اينهمه بزرگترهايشان از اطالع

 و شده جذاب خیلي گفت ريتا به.پرسید را همه وحال كرد معاينه را نفرشان سه هر دندانهاي او.شد راحت خیالش

 نارك رستورانهاي از يكي در را ناهارشان هم بعد. شده تر خانومانه رفتارش و بزرگتر گفت.رسد مي نظر به زيباتر

 .زدند گپ و خوردند رودخانه

 مي پخش زود خبرها روزها اين:داد پاسخ هم او و كند؟ مي ازدواج دارد يانگ تائه دارد خبر آيا كه پرسید او از ريتا

 صدق "فعال گفت او و برگردد بايد او كه داشتند اصرار ها بچه.شنیده بیمارستان قديمي دوستان از"قبال. شوند

 ار حرفهايش ريتا تا گذاشتند تنها را آندو جانگ لي و شانیا. است تر بخش آرامش برايش اينجا ندارد برگشتن

 :گفت ريتا به ناسونا.بزند

 ....بگم بهت بايد قضیه اون درمورد....نديدي اي صدمه كه خوشحالم -
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 هب بگم كه اومدم اينجا خاطر اين به بیشتر من راستش....بدونم چیزي قضیه اون مورد در ديگه خوام نمي....من -

 چند دوستي بین شدم باعث... كنم نگاه صورتت به تونم نمي شرمندگي روي از من....متأسفم چیز همه خاطر

 .... متأثرم"واقعا و بیفته جدايي سالتون

 ....شدم سؤتفاهم اون باعث من ولي -

 احساس قضیه اين از و...بیاد نظر به سؤتفاهم....رابطه يك كه كردم كاري خودم...من...نبودي باعثش تو نه -

 من مال خودخواهي كمال در خواد مي دلم كه شرايطي در اونهم... دارم دوست رو هو مین من... كنم مي پشیماني

 صدمه همه به من... اطرافمون آدمهاي بقیة گرفتن نظر در بدون...محیطمون شرايط گرفتن نظر در بدون....باشه

 ....زدم

 چیز همه... نكن وارد فشار خودت به اينقدر...نه...نه:گفت و كرد نگاه چشمهاش به,گرفت را او دستهاي ناسونا

 كسي تنها تو...نیست تو گردن به چیز همه....دوستهامون...هو مین...من...مقصريم هممون...ما.. نیست تو تقصیر

 كردي احساس چرا...اينجا؟ اومدي و شدي بلند چرا...بكشي دوش به كسو همه و چیز همه بار مجبوري كه نیستي

 ماهارو بايد كه خودتويي حقیقت در...ببخشم بهت كه ندارم چیزي من... عزيزم نه....گردنته؟ به گناهي بار

 ...گذاشتیم تنهات چیز همه تو..گذاشتیم تنهات ما....ببخشي

 خودش گردن به را چیز همه بار داشت او.میگفت درست او.زد لبخند و كرد نگاه دختر اين سیاه چشمهاي به ريتا

 احساس.بود شده....و شود راحت خیالش تا بود آمده گويا.بود خوشحال بود ديده را او اينكه از ولي. گرفت مي

 وا خداحافظي،ناسونا هنگام.بكشد نفس توانست مي و داده انجام را كارهايش از يكي. نشست قلبش روي آرامشي

 مي زيباتر بهاري هاي شكوفه سخت زمستان يك از بعد همیشه:كرد زمزمه گوشش كنارِ و فشرد آغوشش در را

 ...شوند

 .كند سپري را سخت زمستان اين كرد مي سعي بايد.رسید مي حرف اين به بايد ريتا

 خبري اون منتظر من...بسیارخوب:بود،گفت شده طاق طاقتش ديگر شانیا.بودند مستقرشده مُتل يك در غروب

 ...بشنوم شماها از بايد كه هستم

 كه ستنی چیزي مسئله اين....نزني حرفي هیچكس به قضیه اين بدي،درمورد قول بايد اول عزيز شانیاي:گفت ريتا

 يباز اين تو زياد كنم مي سعي درحقیقت....دارم كامل اعتماد دونفر شما به من.گذاشت درجريان هركسي با بشه

 .بذارمتون جريان در بايد احتیاط براي ولي.... نكنم واردتون

 اب شانیا. شد او العمل منتظرعكس و كرد تعريف شانیا براي را جريان ريتا و نشستند اتاق میز دور هرسه بعد

 :گفت بدهد نشان خود از كرد مي سعي كه آرامشي

 ....بديم؟ هُل سمت اون به رو تو تونیم مي چجوري ببینیم بايد ما...داره زيادي ريسك -
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 ....بگه بهمون قراره جانگ لي كه چیزيه همون اين....عزيزم دوست...اوه -

 :زدن حرف به كرد شروع و گذاشت میز روي را اش كیفي كامپیوتر جانگ لي

 خودمون وارد رو بیشتري آدمهاي نبايد ديگه و...كنیم مي شروع رو خطرناكي كار داريم كه بگم بايد اول-

 حاالمي...خوب بسیار... خطره همه،ريتادرمعرض بیشتراز و....بهتره بدونن بهش راجع كمتر ديگران بكنیم،هرچي

 چجور ازشون ما شدند،اينكه شريك كانگ آقاي با خوزه-پدرو نامهاي به مشكوك آدمهاي يكسري كه دونیم مي

 پیش خوب اوضاع ولي....شده نزديك اونها به يكبار ريتا مادر ولي.نیست معلوم دربیاريم بايد اطالعاتي

 كسي به و كنه مي مخفي جايي يه اونهارو بفهمه كسي اينكه از قبل ولي میاره بدست اطالعاتي اون البته...نرفته

 معلوم"بعدا كجاست كلیدِ اين اينكه... روشه عقاب يه سر كه داريم كلید يه ازش فقط ما...گه نمي چیزي هم

 ....باشیم دنبالش نداريم وقت االن ما چون...میشه

 ...عقابیه؟ سر چجور:پرسید شانیا

 نم...من عهدة به بذاريد رو كار اين:داد ادامه بعد.داد نشان شانیا به آنرا عكس جانگ لي و بود شده باز كامپیوتر

 برسونه خودشو چجوري ريتا كه اينه ما اصلي موضوع...راز اين كردن پیدا براي كنم مي اجیر رو اي عده يه خودم

 فهمیدم،اين من كه اينجور... است خونه اون در نیازشون مورد ووانگ،اطالعات استاد نظر از چون...خونه اون به

 تا رهمخد مواد روي اصلیشون تجارت تمام و نیست شكي موفقند تجارت در اينكه...خطرناكند بسیار...بسیار آدمها

 نظورمم البته.گذرونند مي تايلند تو رو زمانشون بیشتر همین براي و كنند مي كار طاليي مثلث در...ديگه چیز هر

 يك با اول اينجا از فرار براي مادرش گويا...داره اي كره رگ كه همونیه خوزه...ماهه سه تا دو وقت بیشتر از

 زير شوهررو سر رسیدن قدرت به از كنه،بعد مي ازدواج تايلندي يك با هم بعد و میريزه هم رو اي كره قاچاقچي

 از وبعد میشه آشنا مكزيكي حرومزادة يك با مسافرتهاش در....میگیره دست به چیو همه خودش و كنه مي آب

 تغییر هم اسمشو حتي و خانوادگیش نام همین براي...بشه برابر هزار چندين ثروتش میشه باهاش،باعث ازدواج

 تو دستشون اونها هاي بچه كل...سازند مي رو خودشون كارتل همگي و میده تشكیل خانوادةبزرگ داده،يك

 از بغیر همه...هم پسرها و كنند مي ازدواج خالف گندة كله باپسرهاي دخترها...خالفه كارهاي

 نمي كه كنند مي اداره رو مخوفي باندهاي همشون... پدروئه همسر ماريا.كردند شوهر بار ماريا،خواهرخوزه،چندين

 احتر خیلي و رحمند بي خیلي اونها... كنه مي تهديد رو ريتا بزرگي خطر میگم دارم همین براي... كنید باور تونید

 داشت وقتي من رابط...ببینیشون تنها نداره امكان...كاري هر در...هستن هم با همیشه خوزه-پدرو. كشند مي آدم

 اين نداشت امكان نبود زياد پول طمع اگه.شد مي روح قبضه داشت ترس از داد مي من به رو اطالعات اين

 بیرون به ازشون چیزي كه خوردند هستند،قسم درارتباط باهاشون كه كساني همة... برسونه من به رو اطالعات

 هك هست هم يكي البته و...میده پس بدجوري رو كارش تقاص اونها از يكي گويا...میشند كشته وگرنه نكنه درز

 نگك هنگ تو كه يهوديه يه كنه كمك من به تونه مي خیلي موردشون در كه كسي گفت من به طرف اين...فراريه

 هك كاري زيرپوست و فرسته مي براشون رو خوراكشون همیشه طرف گفت مي او...میكنه اداره را خونه روسپي يه
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 مي آناكوندا به داره تنش روي كه تاتويي خاطر به همه...هست هم مخدر مواد فروش و خريد براي رابط يك داره

 ...میرَن كنگ هنگ به كار براي كه زيبايیه زنهاي خوراكش میگن و شناسنش

 بدنش دور به گردن از بزرگي مار تنش روي كه داد نشان را چاقي نهايت بي و زشت و كريه مرد تصوير جانگ لي

 در انگج لي.رسید مي نظر به ريز چاقي فرط از چشمهايش ولي كجائیه اصلیتش نبود معلوم.بود شده پیچیده،تاتو

 :داد ادامه بود شده خیره روبرويش نشسته دختر دو زدة بهت چهرة به حالیكه

 ...هست؟ سؤالي اينجا تا -

 ...شد؟ نزديك میشه چجوري آدم اين به:گفت ريتا

 مي ارك براش كه دخترهايي به ولي...بشه نزديك بهش راحتي به تونه نمي معمولي آدم هیچ"تقريبا...سختي به -

 ....شايد كنن

 ....بده بسیارخوب،ادامه...خوبه -

... نداره وجود راهي هیچ اونجا به رسیدن براي چون كنم نومیدتون بايد"تقريبا....خوزه-پدرو خونة دربارة اما -

 اي پريد داخل به ديوار روي از بشه كه نیست معمولي عمارت يا و خانه يه اين گفته بهت هم استادت كه همونطور

 يول كنه نزديك بهشون خودشو مسائل اينجور و شراكت وسیله به تونست زمان،مادرت اون شايد...زد نقب بهش

 ريدخ از يكي تو بخواي اينكه مگه...نداري ارزشي هیچ براشون و كنند مي نگاه بچه دختر يك چشم به تو به االن

 وهعال و شده كشیده باال ولتاژ برق سیمهاي با ديوارهايي عمارت اون دورتادور!... عربها،بفروشنت با فروشهاشون و

 خدمتكارها طريق از.شلیكند منتظر و ايستادند قدم 52 هر اتوماتیك هاي اسلحه با هايي نگهبان روز شبانه اون بر

 ستنده آدمهايي ترين مطمئن كنند مي كار براشون كه نيكسا چون بشي وارد توني نمي هم باربري كامیونهاي يا و

 .ندارند خیانت جرأت خانوادشون و خودشون جون ترس از و...اند شده انتخاب قبل از كه

 چه پس:پرسید بكند،آرام خواهد مي چكار ريتا كه بود مانده كنجكاو و كرد مي نگاه كامپیوتر تصاوير به شانیا

 ....جوري؟

 :گفت و نگريست بود زده زُل مانیتور صفحة به مصمم كه را ريتا بعد و كرد نگاهي او زدة قیافةوحشت به جانگ لي

 با ما كار"مطمئنا چون...كنین بیرون سرتون از بايد را خانه اون به شدن وارد قاچاقي گونه هر فكر كه گفتم خوب -

 كه شده پوشیده مداربسته دوربینهاي از خانه تمام همینطور و افتاد نخواهد راه اونجا در شدن مخفي روز دو يكي

 ...شدنه وارد آمیز مسالمت طريق از مونه مي كه راهي تنها پس...داره نظر زير رو اي جنبنده هر حركت

 :گفت و زد دوستش به لبخندي ريتا

 خوش زبون با و آمیز مسالمت خیلي اومدم من سالم بزنم،بگم زنگ و خونشون در برم كه اينه منظورت...هه -

 !...كنین؟ رو دارين چنته تو چي هر"لطفا دستتون قربون...برم بگیرم اطالعات يكسري ازتون
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 ...كنه مي دورت كتك با مامانم بیاي خونةمنم در اينجوري اگه تو:داد جواب خنديدو جانگ لي

 .پرسید دودلي با شانیا....گذره؟ مي مغزت اون تو فكري چه...چي؟ پس -

 :گفت حین همان در و دركامپیوترش فايلي گشتن به كرد شروع جانگ لي

-پدرو كه شدم متوجه داد من به ريتا كه ازعكسهايي من...كارنكشین كوچیكتون زيادازمغزهاي...بسیارخوب -

 ...دارند هايي بچه دو هر خوزه

 عكسهاي جانگ لي.كردند مي درك را جانگ لي منظور داشتند درخشیدن،حاال به كرد شروع دخترها چشمهاي

 :داد نشان را پیش سال 02 -03 قديمي

 زن يك با مادرت طرف اين كه يكي اين و گرفته عكس مادرت با كه ساله 1-6 بچة پسر اين اينجا...ببینیند -

 سي بايد االن و رومئوئه اسمش...است خوزه پسر يكي اين. هستند خوزه-پدرو پسرهاي هردو... ايستاده ديگه

 ...مانوئله اسمش و پدروئه پسر...همسنه يانگ تائه و هو مین با "تقريبا بزرگتره يكي،يكم اون و...باشه ساله

 هب را عكسها دوستش.پرسید جانگ لي از بود كرده ريز را چشمهايش حالیكه در احتیاط با خیلي ريتا...خوب؟ -

 :داد ادامه و كرد رسید،مكث نظرش مورد تصوير روي تا برد جلو ترتیب

 ....هستند ما براي خوبي طعمة دوتا اين حاال يعني!...خوب -

 با ار مانیتور صفحة روي پسرجذاب دو او.شد حبس سینه در نفسش و تند هاي تپیدن به كرد شروع قلبش ريتا

 خانواده در همیشه -.دهد ادامه حرفش به جانگ لي بگذارد داد ترجیج و آمد بند زبانش. شناخت اول نگاه همان

 ظاهر ناي شايد البته. هستند خانواده خوب پسرهاي هم اينها...گويا.كنند مي فرق بقیه با كه میشن پیدا هايي بچه

 عاشق.نكشتند رو كسي كه اينه حداقلش...متفاوته بقیه با راهشون رسه،اونا مي نظر به اينطور ولي باشد قضیه

 باالي وزني و متر سانتي 892-815 قد با.رسند مي خودشون به حسابي كه پیداست هاشونم هیكل از... ورزشند

 هب هم كاري ولي ندارند مشكلي هیچ پدرهاشون با...الماسه تجارت اصلیشون كار و مسافرتند عاشق... كیلو 812

 مثل درست هم دوتا اين... خورند مي خودشون بازوي از رو نونشون كه پولدارهايي بچه...ندارند كارشون

 هستند برادر تا دو مثل...باهمند جا همه چسبیده هم به دوقلوهاي مثل.... نمیشن جدا هم از هیچوقت پدرهاشون

 ....هست بد چیز يه فقط...فقط. دارند همديگرو هواي و

 و جلو را عكسها و مانده خیره كامپیوتر به بود افتاده راه دهانش و لب از آب آنها جذاب چهرهاي ديدن از كه شانیا

 سه درست ورزشكاري درشت هیكلهاي با قدبلند پسرهاي.كند بررسي واضح را هايشان چهره تا برد مي عقب

 درست اي چهره مانوئل. بود افتاده پیشاني روي كه بلند مشكي موهاي و براق برنزة پوستهاي هو،با جین برابر

 دلش.داشت تیره سبز چشمهايي و تراش خوش اي چانه با زيبايي همان به رومئو و مكزيكي "كامال,پدرو شبیه

 :بگويد و كند باز را دهانش توانست فقط و رفت ضعف

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر ح.كتايون | عشق با شده موم و مهر رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

362 

 

... بینم نمي بدي چیز هیچ اينا تو من... بزرگ خداي واي...برو دل تو و خوشگل خیلي....جذابه خیلي....خیلي -

 ....بشم آشنا باهاشون میل كمال با و كنم عوض ريتا با جامو حاضرم

 ونباهاش توني مي راحتي به كردي فكر اگه كردي خامي خیال چه:گفت و زد شانیا پیشاني به دست با جانگ لي

 يباز مدلهاي و ها هنرپیشه از تعدادكمي دارند رو بهشون شدن نزديك شانس كه كساني تنها!... كني برقرار ارتباط

 اين.نشدند ديده طوالني مدت به نفر يك با حال به تا بگم بايد و... ثروتمندند و مشهور آدمهاي دخترهاي يا

 گويا طرف....يكي اون و... میكنه عوض دخترهاشو دوست كردن عوض لباس مثل روز هر"تقريبا...مانوئل...يكي

 صمیمي و تنگاتنگ ارتباطي يا و بره راه زني با نداره دوست... داره مشكل گشتن دختر با...داره چیزي مشكلي

 ...سرده و مزاج سخت "كال.... باشه داشته

 ومح و كرده سكوت االن كرد مي سؤال مدام كه قديم برعكس و زند نمي حرف "اصال ريتا ديدند شانیا و جانگ لي

 :گفت و داد او به تكاني شانیا.شده مانیتور

 ...كني؟ مي فكر داري چي به.....شده مرگت چه...هي -

 ...بگم چیزي يه بايد....تا دو اين...راستش -

 ...چي؟:پرسید و كرد نگاه او به سینه به دست و داد تكیه صندلي پشتي به جانگ لي

.. .پدربزرگم عمارت بودند اومده...پیشه سال سه -دو مال قضیه...پیش وقت خیلي البته....ديدم"قبال اينارو من -

 مين و بیرون رفتیم شبونه برف توي جكي و من... ديدم نزديك از يكیو كدوم نیست يادم"دقیقا االن... راستش

.. .داشت درشتي هیكل و بلند خیلي قدش يادمه بود،فقط تاريك خیلي اونجا... ديد رو ما كه بود كدومشون دونم

 ....ببینم تاريكي تو چشمهاشو نتونستم من

 اون تو و باشه نمونده يادش رو تو اونهم باشیم امیدوار بیا!....خوب؟:گفت و داد بیرون آرام را نفسش جانگ لي

 ....چیه؟ نظرت حاال....باشه نديده صورتتو تاريكي

 ....هستم منم باشه اي برنامه هر:گفت شعف با شانیا

 نازشو تونیم مي اي ديگه اطالعات نوع چه ديگه ببینیم بايد اول....سَرَمه تو فكرهايي يه من...خوب:گفت ريتا

 و ديونمم خیلي بهش من كه هست يكي...بپرسیم سوال يكسري ديگه نفر چند از و بريم بايد بعد...بكشیم بیرون

 يك و شق كله نفر چهار...حقیقت در...نفر سه كردن راضي هم آخرمون كار...كنه كمكمون خیلي تونه مي دونم مي

 ...است دنده

 طي ار اتاق عرض استرس فشار از او كنار دوستش دو گرفت را امريكا كُد و برداشت را تلفن وقتي شانیا بعد روز دو

 لفنت گوشي ري شین سوم بوق. زد مي باد را خود پزشكي شدة جعل برگة با و بود كرده عرق دستهايش.كردند مي

 .برداشت سو آن از را
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 ...داناوان؟ خانم الو -

 ....هستم خودم -

 ...كرديد؟ دريافت منو ايمیل... ريتا دوست...هستم مینگ شانیا من...چطوره؟ حالتون اوه -

 را كهايشاش. كند منقلبش و بگذارد تأثیر رويش اينقدر بتواند جعلي كاغذ تكه يك كرد نمي فكر هرگز خودشانیا

 :پرسید ناراحتي با كرد قطع را گوشي وقتي.دنبالش به هم جانگ لي و چرخید،ريتا مي اتاق دور و كرد مي پاك

 ...كردم؟ چیكار االن من... ريتا....سو ريتا...بخشه؟ مي منو خدا يعني -

 سيعرو"اوال كه كرد مي فكر اين به داشت او.بگويد را نتیجه تا شدند منتظر و گرفتند آغوش در را او دوستانش

 يگراند و پدربزرگ... رفت مي سئون جانگ كارآگاه ديدن به جانگ لي با بايد فردا "ثانیا و بود نزديك يانگ تائه

 ...داشت سرش در نقشه هزار او و بودند شان جلسه تاريخ منتظر

== 

 وسط او. پرداخت مي اش عالقه مورد ورزشهاي به را اوقاتش بیشتر و شده بازنشسته ديگر حاال جانگ كارآگاه

 بیرون شلوار جیب از كوتاهي چوب و انداخت نگاهي همراهش قدبلند پسر و ريتا به و ايستاد گلف زمین چمن

 :گفت و زد لبخندي ريتا.گذاشت گوشةلبش و كشید

 !...كنید مي ترك رو سیگارتون داريد كه خوشحالم -

 .وخنديد كرد او به نگاهي و گرفت اش انگشت دو بین را چوب كارآگاه

 چرا مبدل هاي قیافه اين با ها بچه شما خوب...خوشحاله خیلي هم زنم....كنم مي كارو اين باالخره دارم...درسته -

 .....گذاشتید؟ قرار من با اينجا

 اين داريم ما اينكه از كسي خواد نمي دلمون و...سؤال يكسري بخاطر.زديم مي حرف شما با بايد راستش -

 ....بشه باخبر كنیم، مي تحقیقاتو

 ....بدم؟ اطالعات شما به بايد هم بازنشستگیم دوران در تا كنه قانع منو تونه مي چي -

 كُمُد يك كلید اين: گفت و كشید بیرون كلیدي اش جلیقه جیب از او.كرد نگاه جانگ لي به و راگزيد پائینش لب او

 مي كه رو چیزهايي ما اگه است اولیه سهم اين...شما دالري،براي میلیون 32 چك يك با مركزيه بانك در امانت

 ...بیاريم بدست خوايم

 ...بشم؟ مطمئن تونم مي چطوري:وپرسید چرخاند دست گرفت،در را كلید كارآگاه
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 رمز چك يك: گفت و داد نشان را داشت،چك نگه او صورت جلوي را همراهش گوشي و رفت تر نزديك جانگ لي

 نكبا از و كرديم ناپديد هم رو ازش ردي هرگونه نشه بد براتون و نبره بويي كسي اينكه براي و شما اسم به داره

 ....كسیه چه اسم به نفهمه كسي كه شده خواسته

 ارزشش شايد زديد محك چجوري قیمتشو اطالعاتیه؟شما چه مقابل در وجه اين:پرسید و كرد اي سرفه كارآگاه

 ...نباشه؟ اينقدر

 كمك بهمون خواين مي حاال...پردازم مي رو خودم كار قیمت دارم من و ارزشه با من براي باشه هرچي:گفت ريتا

 ...نه؟ يا كنید

 ظرن به داشتني دوست آنقدر بچه دختر اين او براي.گرفت رو توپ به زدن ضربه ژست و كرد عوض را گلف دستة او

 هاست؟با بچه اين سر در چیزي چه بداند خواست مي دلش.كند بازي او با بیشتر خواست مي دلش كه رسید مي

 ....خواين؟ مي چي:پرسید خونسردي

 و... باشه مربوط بهشون هرچي و...باشه كه چي هر...ها وكلیةكانگ پدرم،عمو از...پیش سال02-03از اطالعاتي-

 ....باشه؟...بدونه چیزي باره اين در كسي خواد نمي دلم"اصال... مهم خیلي چیز يك

 نمس مرد صورت به و برگشت او.رفت سمت كدام به توپ نديد ريتا كه بود قوي آنقدر جانگ آقاي پرتاب ضربة

 جانگ لي دستهاي درون را كلید. زد لبخندي و كرد نگاه او مصمم صورت به كارآگاه.شد منتظر و انداخت نگاهي

 .باشند منتظر خواست و برگرداند هايشان خانه به را آنها و گذاشت

 و آمدند مي كره به داشتند جكي با ري شین.نشد جانگ آقاي از خبري و گذشت ريتا براي استرس از پر روز دو

 رسیدن به هفته يك فقط و داد مي توضیح استاد براي را هايش برنامه بايد ريتا. نبود خبري هو مین از هنوز

 رددا او دانستند نمي وضع اين از متعجب آنها و بود خواسته بیشتري وقت رؤسا از او.بود مانده باقي ها مكزيكي

 هرش وسط درست شاپي دركافي.رسید مي كارهايش به خونسرد خیلي كه بود جئويونگ آقاي فقط.كند مي چكار

 .داد او به را بانك كلید و گذاشت قرار او با ريتا ممكن جاي ترين شلوغ در و

 امیدوارم.... ترسید؟ قضیه اصل از يا ترسونديمش پول پیشنهاد با دونم نمي يعني....بده جواب كنم فكرنمي-

 ....بشه عوض نظرش

 نمي فكر هرگز... اون مثل مردي...نترسیده...نباش نگران:باالكشیدوگفت را اش قهوه زد،فنجان لبخندي جئويونگ

 ....يا و بشه مطمئن چیزي از خواد مي"احتماال... باشه ترسیده كنم

 رو دنیا دور بره تونست مي...داره نگه راضي عمرش آخر تا تونه مي اونو مثل مردي دالر میلیون 32...؟ چي يا -

 ...كنم هزينه براش بازم بودم حاضر... بچرخه
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 به كه اطالعاتي يكسري آوردن بدست براي كه نیست اين شدن پولدار راه....نیست راهش اين...جون بچه نه -

 بچه تا ود اينكه از شايد...شايد... بكني رو هزينه بیشترين بیاري بدست توني مي هم ديگه يكي از قیمت كمترين

 ....!ترسیده سراغش رفتند

 ....بزنید بهش زنگي يه شما كه چیه نظرتون...شايد... دونم نمي -

 ...كنم نمي كه دوني مي....نه -

 ....كنم شروع كارمو زودتر بايد من....كنند؟ مي فكر چي بقیه خوب....دونم مي -

 .... نباش نگران -

 زا ساعت نیم. وزيد مي سردي سوز.گذاشت قرار آنها با رودخانه كنار جايي زدو جانگ لي به پیغامي كارآگاه شب

 ات كرد اشاره آنها به پل زير او.شد ديده دور از بلند پالتويي در شده پیچیده كارآگاه بودكه گذشته زمانشان

 .... بروند كنارش

 ...داره؟ خبر كارتون اين از كي ديگه شما از بغیر -

 ....هیچكس -

 ...ببرم؟ نام خودم بايد.....بودم كارآگاه يك من كانگ خانم -

 ...جئويونگ آقاي... و مینگ شانیا دوستم...بسیارخوب -

 ...داد؟ پولو پیشنهاد اون -

 ....خواستم مي من....نه -

 ...كن گوش بیشتر بزرگترهات حرف به بعد به اين از -

 و شد خیره چشمهايش به.داد دستش به كوچكي رنگ زرد پاكت و برد اش مشكي پالتوي زير را دستش بعد

 رتونهنظ مد هرچي....باشم قاتلتون دنبال بازنشستگي از بعد خوام نمي...نديد كشتن به خودتونو امیدورام:گفت

 .برسونید جئويونگ آقاي به منو سالم...باشین خودتون مراقب...پاكته اين داخل

== 

 يك فقط آن داخل و كردند باز را پاكت درب رسید ماشین با پايشان اينكه محض به اطالعات به رسیدن ذوق از

 :بود شده نوشته كوچكي برچسب با آن روي ديدندكه كامپیوتري حافظةكوچك

 "باشید موفق"
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 هاي چهره تصادفات، دربارة طوالني خیلي گزارشهاي.رسید مي خواست مي آنچه هر به آرام آرام داشت ريتا حاال

 دبع از تصاويري و پدرش شدن كشته گزارشهاي....ماشینش سوزي آتش و تصادف در هو پدرمین... آغشته خون به

 كنار و كرد باز را ماشین در.گرفت تهوع.... آغشته خون به بدن و شكافي كالبد عكسهاي... او كردن تیرباران

 چرخیدند مي سرش دور ها نوشته و عكسها.داد اش دلداري و مالید را گردنش پشت جانگ لي.آورد باال رودخانه

... اشتد حق پدربزرگش ولي بگیرد انتقام كسي از توانست نمي او...جنبیدن به كرد شروع مغزش در چیز يك تنها

 ... كنم مي هماهنگ شب فردا رو جلسه:كرد زمزمه ارام.چرا و...است كسي چه كار فهمید مي بايد حداقل

 2فصل

... !اعصاب بي نفر چند براي آرامبخش و گرم محیطي.داشت را نفر سي گنجايش راحتي به بزرگ خانة كتابخانة

 اضير بايد شده جور هر كه انديشید مي اين به تنها كرد مي مرتب میهمانانش از پذيرايي براي را آنجا ريتا وقتي

 آباژور الي كه اينچي چند مخفي دوربین براي را دستش...بود خواهد ووانگ استاد همه رأس در و دارد نگهشان

 ...داري؟ واضح قسمتو اين تصوير:گفت و داد تكان بود كرده مخفي

 صندلي... بچرخونش راست سمت به كمي يه:گفت گوشش درون سمعكي مانند،درگوشي شانیا،جیغ صداي

 ...ديده مانعه پدربزرگت

 .است میهمانهايش نشستن وضع چیدمان مشغول كه ديدند مي را او مانیتور صفحة باال،روي طبقة در دوستانش

 ....میكنه كار عالي شنودها:گفت ريتا به جانگ لي

 همین.... خوبه....گرمسیري منطقة يه ساحل مثل...مثل بذار آرامبخش عكس يك حاال... عالیه -

 مبلهاي روي هركدام.جئويونگ آقاي بعد كمي و پارك ووانگ،آقاي استاد و پدربزرگ.آمدند آنها دقیقةبعد چند

 اب همیشه مثل پارك آقاي. انداختند نگاهي بود شده ديده تدارك برايشان كه چیزهايي وبه نشستند خودشان

 ...باشیم؟ اينجا صبح فردا تا قراره:گفت بدخلقي

 ....كنم مي زحمت رفع من و رسیم مي نتیجه به زود قربان خیر -

 بعد بگذره دقیقه 5 بذار رسیدي تازه مرتیكه بگه نیست يكي!...اعصاب بي چه:گفت اش درگوشي شانیا صداي

 ....غُربزن

 :گفت و كرد نگاه تكشان تك هاي چهره به و نشست خودش مخصوص صندلي روي و زد لبخندي ريتا

 منو بتونه وامیدوارم كردم درحقش كه بديهايي همة با پدربزرگمو....دارم دوستتون چقدر من كه دونید مي -

 و كرده كمك من به همیشه كه رو جئويونگ آقاي...خوبش هاي راهنمايي و اخمها تمام با...رو پارك آقاي...ببخشه

 ....همتونم عاشق...داره خود جاي البته كه ووانگ استاد و....نذاشته خالي پُشتمو

 .بخندد ريتا شد باعث و گفت تشر با پارك آقاي....بسه خودشیريني -
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 آخر و بشه تموم حرفهام بديد اجازه...بزنم حرفهامو همة...بديد اجازه خوام مي هرچیزي از قبل....بسیارخوب -

 ليو... بودن منطقي شرط به آزاده انتقادتون حق...بگم هم االن از....بگید بهم داشتید انتقادي يا پیشنهاد هر سر

 ...نیست كار تو نقشه ردنك عوض ولي داريم شدن بهینه به تبديل....نداريد رد حق

 ...چطور؟:پرسید شك با ووانگ استاد

 و... كنیم روي تك خوايم نمي اونجائیكه از و میشه بررسي داره كه روزه چند االن روش اين چون....عزيزم استاد-

 يم شروع اجازتون با پس...هستید جزءش هم شما بگم ناچارم...بیاد پیش گروه تفكیك جريان دوباره خواهیم نمي

 اسم به اي خانواده به داريم نیاز ما مسلمه كردم،آنچه بررسي كنون تا گذشته سال 52 هاي پرونده روي من...كنم

 و دارند شك بهشون ووانگ استاد و پدر كه همونهايي...شريكه پدربزرگ با كسیكه...بشیم نزديك مارينو

 كه اينه شما نظر دونم مي....كرد مي كمك بهشون داشت مورد اين در ماجرا به مادرم آمدن از قبل تا هم پدربزرگ

 با ولي....بكشم بیرون ازشون رو الزم اطالعات روز سه از كمتر ظرف و بشم اونها وارد مادرم روش به من

 ....اينه من روش....كنم مي رد اينو"كامال من... شرمندگي

 اين از يكي با من:داد ادامه ريتا.داد نشان رو مانوئل و روئو و شد عوض ديوار روي بزرگ سفید صفحة روي تصوير

 زمان روش... میارم در رو خوام مي كه اطالعاتي ازشون جوره همه ماه چند ظرف و ريزم مي دوستي طرح تا دو

 هخون اون وارد آنها كانال از تونم نمي و كنند مي نگاه بچه يه چشم به من به پدرو - خوزه چون نیست خوب كوتاه

 به هقضی اين در قراره كه دارم دوستهامو بهترين از تا چند من...رسند مي نظر به دوتا اين حل راه بهترين پس بشم

 ...هستید من با دونم مي كه عزيزاني شما البته و...كنند كمك من

 اخمهايشان بودند خورده ركب اينكه از آقايان و دادند تكان دست آنها براي پردةنمايش روي جانگ لي و شانیا

 مي نظر به عصبي كه كساني تنها. دادند خود به تكاني جا ودر كردند نگاه را اطرافشان احتیاط با. رفت درهم

 .بودند ووانگ استاد و كانگ آقاي رسیدند

 ...زاره؟ كارت اول روز همون بیاري كانگ از اسمي اگر كه كردي اينو فكر -

 ايبر داره و پولداره هم شدت به كه كنم بازي رو جهانگرد دختر يك نقش قراره من...عزيز پدربزرگ بله...بله اوه -

 ايبر پدرم كه دونین مي خوب...شرقي زنهاي روي بیشتر البته و كنه مي تحقیق مردم روي دانشگاهیش درسهاي

 .كنم پیداش بايد و بوده زن يه اون بگم تونم مي"قطعا من و بوده رفته كنگ هنگ به كسي ديدن

 جور چه اونها بهتره؟میدوني خیلي وضعت و حال بشي واردشون خودت اگه كني مي فكر:پرسید پارك آقاي

 ....شناسیشون؟ مي "هستند؟اصال آدمهايي

. دان شده كشته يا مجروح پدرو و خوزه دست زير دانست مي كسانیكه از تصاويري دادن نشان به كرد شروع ريتا

 حرف به كرد شروع آن روي خونسردي كمال با او و.كرد مي سیخ همه تن به خون،مو از پر و وحشتناك تصاوير

 :زدن
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... مواردبش آنها روش با و خودشون مثل كه اينه راه بهترين كه فهمیدم همةاينها روي تحقیق و علم با...قربان بله -

 ...؟بدم انجام باهاشون كارو اين نتونم من چرا...و شدند نزديك پدربزرگم به نگار و نقش خوش مار يك مثل درست

 ....باالست خیلي ريسكش...بدم بهت رو كاري چنین اجازة تونم نمي -

 اگوي ولي كند آرام را او كرد سعي ريتا.بود قرمزشده خشم از كه كردند نگاه را چو ووانگ صورت و برگشتند همه

 .نداشت اثري او در زمان درآن آرامشي حس هیچ

 ....بشنوم؟ رو تون منطقي داليل تونم مي...هستم قائل براتون كه احترامي تمام با عزيز استاد -

 !....بشه تكرار قبل مثل جريان و كني جدا ازم راهتو باز كه ندادم اطالعات تو به من...گفتم كه همین -

 اجراي طول تمام درضمن...بشه اجرا دادم پیشنهاد كه روشي خوام مي فقط... نكردم جدا كسي از راهمو من -

 ...هستین من با شما برم كه هرجا و نقشه

 :گفت و زد آمیز شیطنت لبخندي ريتا.گفت تشر با پدربزرگ....ايران گردي برمي فردا همین تو -

 و.. .بیايم كنار هم با جوري يه بهتره و....و دونم مي چیزها خیلي من حاال.بكنید من با كارو اين تونید نمي شما -

 مبش وارد ديگه راه يك از تونم مي راحتي به كه دونید مي برگردم االن اگه... نذاريم همديگه چرخ الي چوب بهتره

 ....پس....

 .باشد داده نشان را عصبانیتش تا شد بلند اش صندلي روي از ووانگ استاد....كني؟ مي تهديد مارو -

 نفع به اين و اطالعید بي آنها از شما كه دونم مي هم اي ديگه چیزهاي من درضمن....نیست كار تو تهديدي -

 همه داده قول كه دارم نفرو يك من....هست هم ديگه چیز يك...آه... بكنم كارو اين من بديد اجازه كه هممونه

 ....كنیم مي جدا شما از رو راهمون هم ما....كنید مخالفت من با نفر سه شما بشه قرار اگر و باشه من با جوره

 عثبا كه شماست كار اين...آقا؟ درسته...كنه؟ همكاري تو با خواسته جئويونگ "احتماال....ببینم....نفر؟ سه ما -

 شروبروي كه خیالي بي چاقِ مرد به و بود ايستاده خشم با ووانگ استاد... بشه؟ پررو ما به نسبت دختر اين شده

 .كرد مي نگاه بود نشسته

 .كرد اشغال را كتابخانه فضاي طوالني سكوتي

.. .كنند خاموش دوربینهاشونو بگي هم دوستهات به و بیرون بري بهتره...كنیم مشورت هم با خودمون...ما الزمه -

 .گفت آنرا خستگي با كانگ آقاي

 .كردند بحث قضیه اين سر و ماندند آنجا ساعت دو از بیش آنها ولي نگرفت وقت ساعت نیم ريتا حرفهاي كل

 و كردند مي نگاه را او شركت اول تراز مرد دو و زد حرف پدربزرگ فقط.شد خوانده كتابخانه به ريتا شب 88 ساعت

 .كرد مي نگاه را نمايش پرده روي تصاوير ووانگ استاد
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 ...برگردي و كني تمومش "فورا....هرجا...وقت هر....برگردي گفتیم بهت كه زمان هر بدي قول...بدي قول بايد -

 ...میدم قول -

 !بدي گوش حرفش به همیشه و نكني نافرماني ووانگ استاد از بدي قول بايد -

 ...میدم قول....همینطور هم بعد به اين از و كردم كارو همین همیشه -

 ....نداريم زماني چون بشه محیا تا بگو"فورا داري الزم هرچي -

 ....من به دوباره اعتماد از ممنون... قربان...."حتما -

 غزم عنوان به هیوبین تا خواست و كرد معرفي آنها به را دوستانش"رسما ريتا.شد انجام سرعت به بعدي كارهاي

 ودبیدارب شده كار اتاق به تبديل حاال كه ريتا اتاق در گذشته شب نیمه از ساعتها آنها.باشد آنها با كامپیوترشان

 چاه و راه دنبال كشورشان از خارج دوستان با تا كشید مي طول صبح تا ماندنها بیدار اين هم ماندند،گاهي مي

 آلماني زبان به او اينكه از بهتر وچه كرد مي پا و دست خودش براي جعلي شخصیت و اسم يك بايد او.بگردند

 برگشته جكي و ري نبود،شین خبري هو مین از هنوز بود،ازطرفي پیش در شلوغي روزهاي. داشت كامل آشنايي

 ندك سعي بايد و است خانه به هو مین كشیدن براي فقط نقشه اين داد توضیح عمويش دختر براي ريتا و بودند

 اين به را آنها او هتل،كه به اش مكزيكي دوستان آمدن از قبل تا بايست مي ريتا هم ديگر طرف از.باشد رازدار

 .رسید خوشي خبرهاي كه بود دار و گیر همین در گروه.كرد مي رديف را آنجا خواند،كارهاي مي اسم

 پول خواهان گفت آمیزش شیطنت لبخند با و شد ظاهر كامپیوتر صفحه روي قديمي، آلبرتو،رفیق روز يك

 ازدواج پولدار آلماني يك با پیش سالها عمةمادرش كه داد ادامه و... است ريتاسو جعلي هويت دادن براي هنگفتي

 دربرا دختر سرپرستي خاطر همین به و ندارند اي بچه آنها.كند مي زندگي فرانكفورت در كه است سال 62 و كرده

 ار ثروتش پولدار،تمام شوهر برادر.گیرند مي عهده به بودند شده كشته همسرش با تصادف يك در كه را شوهرش

 مي دختر اين اسم به ندارد و دارد هرچه خانم عمه اين هم ديگه طرف از و گذارد مي مي ارث به دخترش براي

 .رسید او به هم مانده ارث به كارخانة و مُرد پیش سال چند شوهرش. كند

 :پرسید.شد باز گوش بنا تا نیشش ريتا

 ....چیه؟ اسمش...سالشه؟ چند دختر اين -

 طعق باهاشون ديگه ارتباطمون پیش سال خیلي از...ديدم اونو كم خیلي من راستش....هاينريشه لئونورا اسمش -

 و يخ خیلي آلمانیها كه دوني ومي اند شده آلماني"كامال هم اونها و خودشه زندگي دنبال هركي....شده

 ...؟!كوچیكتري خیلي كه تو ببینم....اوخ... باشه ساله 06-05 بايد االن كنم فكر هم سالش و سن دربارة...سردند

 ...ديگه چیزهاي و...پاسپورت يه...داريم الزم دختر اين از ما كه هست كاملي اطالعات مهم....نیست مهم اينش -
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 مي دلش همیشه و بوده درسخون بچه يك كه اينه موضوع....نیست زيبايي چندان دختر لئونورا...درسته -

 ...اجتماعي علوم و خوند مي فلسفه و بشه دانشگاه استاد خواست

 يه تو"حقا... بود عالي كارت رفیق هي.....خوره مي بدم انجام خوام مي من كه كاري به....اجتماعي علوم....خوبه -

 ....هستي سیسیلي

 بود كافي. كرد مي ظاهر را خودش نبايد اقوام و آشناها مراسم در"مخصوصا.شد مي آفتابي جايي زياد نبايد ريتا

 روز.كرد مي خراب را كار و شد مي كشیده میان به خبرنگارها پاي صورت آن در شناخت مي را او آنجا در يكي

 شدوست بهترين درعروسي شداو مي مگر ولي.برود عروسي به نبايد ريتا كه بود اين همه يانگ،نظر تائه عروسي

 كه دبو همانجا... بردند پايكوبي مراسم به شبانه فقط را او ازدواج، و عقد مراسم شدن اجرا از بعد همین براي نباشد

 :زد تلفن ريتا به كندي

 ...اند شده سئول وارد كانگ آقاي كه فهمیدم االن همین من....كانگ دوشیزه -

 ناپديد بینشان از زماني چه او كه نفهمید هیچكس.زد مي بیرون حدقه از خوشحالي از داشت ريتا چشمهاي

 به عدب ثانیه سي... شده گم دوستشان گفت جانگ لي به و گشت دنبالش جا همه بلند شب لباس آن در شانیا.شد

 ....برگشته پسرعمو:رسید پیامي هايشان گوشي

 بود مطمئن و بودند مهماني در هنوز جكي و ري شین.نديد را شد،هیچكس خانه خاموش و تاريك سالن وارد وقتي

 ها ازپله و آشپزخانه ناهارخوري اصلي، گشت،سالن را خانه تمام سرعت به.است دوستانش با پدربزرگ

 اب خورده ركب اينكه از امید نا...بزرگ خداي اوه... كتابخانه.... اتاقها تك تك...خودش اتاق و هو مین اتاق...باالرفت

 ...هتل رفته هم شايد...شركت رفته"حتما:كرد فكر خودش

 هكرد بازي اسكیت ها پله روي از دوستانش با پیش سال چند كه بود همانجايي جا اين...ايستاد ها پله راه باالي

 و بدهد پس آنها به را بُردشان اسكیت تخته خواست نمي هو مین كه وقتي بودند خنديده كلي,آمد يادش.بودند

 .كشید آن به دستي.بود افتاده زمین روي بلندش دامن ادامة.نشست ها پله روي مأيوسانه.شد مي سوار مدام

 مانده بسته دهانش.شد وارد آستانه از هو مین بلند قد و چرخید سالن بزرگ درب,كرد بلند كه را سرش

 و الغر عمويش پسر صورت چقدر ببیند توانست مي آباژورها رنگ كم نور در.بردارد جلو به قدم او تا گذاشت.بود

 و تبرگش "فورا بعد ثانیه چند.شنید را میزش كشوي بستن و كردن باز صداي. رفت سالن سمت به او.شده رنجور

 االب متوجه را او و كرد خشي خش لباسش حركت اين با.ايستاد و شد بلند جا از ريتا.دويد پله راه سمت به عجله با

 .كرد

 ...من خداي....اوه -

 ....نترس....نیستم روح من -
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 ...من...نیست خونه كسي كردم فكر من...من -

 ريتا. اشدب ايستاده آنجا بلند شب لباس اين در او شد نمي باورش.ببیند درست را ريتا تا آمد باال سمت به پله دوتا

 .رسید مي نظر به شیك شلوار و كت با همیشه نظرش،او از.انداخت هونگاهي مین سرتاپاي آمد،به پايین اي پله

 ...بود خالي خیلي تو جاي و....و...عروسیَن مراسم تو همه...زدي حدس درست...نیست خونه كسي -

 .......آه -

 ....چطوره؟ حالت -

 ...حالت!...رسي مي نظر به خوب خیلي...خیلي....ولي....شدم نگرانت راستش....نگرانت....خوبم -

 ....داد جواب خوب....ولي....متأسفم"واقعا من دروغ اون بابت...اوه -

 ...شكر خدارو.....باشه بزرگ دروغ يك كه زدم مي حدس باوركن....زدم مي حدس....بزرگ خداي واي -

 .گشت مي يكديگر صورت در تغییرات دنبال داشت چشمهايشان.بودند ايستاده ها پله راه روي هم روبروي آنها

 !...شدي زيبا خیلي:گفت زدو لبخندي هو مین

 ....شدي عوض خیلي هم تو.... ممنون -

 از دوداشتن بودند نشسته همانجا ساعت نیم آنها خورد زنگ ريتا تلفن وقتي.نشست هو مین لبهاي روي لبخندي

 .آورد خودش به را او جانگ لي صداي. زدند مي حرف وقته چند اين اتفاقات

 ...میاي؟ كي....كجايي؟....میشدم نگران داشتم ديگه -

 ....میارم رو مهمي خیلي مهمون يه هم همراهم و....افتادم مي راه داشتم راستش -

... .بازي اين پايان تا حداقل.ندارد كاري هو مین با ديگر كه داد مي قول پدربزرگش به داشت بعد روز طول تمام او

 پیش را گذشته صحبت خورد قسم و نكند ترك را شركت ديگر گرفت قول او از و رفت هو مین اتاق به هم بعد

 اب هم را پدربزرگش تا خواست آنها از ريتا و گشتند مي بر امريكا به هفتةآينده جكي و ري شین.كشید نخواهد

 در اي پروژه روي جئويونگ آقاي با است قرار ريتاسو كه داد توضیح هو مین براي كانگ آقاي.ببرند خودشان

 ها هماهنگي اين.باشد او كارهاي نگران تا نیست الزم"اصال و ديد نخواهد را او مدتي تا لذا كند كار كنگ هنگ

 صبح رداف پس میهمانهايشان بود گفته پدربزرگ. شود روشن كارهايش روند با تكلیفش ريتا تا شد مي انجام بايد

 .بود خواهند سئول فرودگاه در

 ،دانشگاه كارت. گرفت نام هاينرش لئونورا"رسما او و شد آماده كرد مي فكر كه چیزي آن از جعلي،سريعتر اسناد

 كره،كارتهاي از خارج بانكي حساب دو... دانشگاهي هاي نامه و كتابخانه رانندگي،پاسپورت،كارتهاي گواهینامة
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 گروه اعضاي بقیه حضور در ووانگ استاد ها مكزيكي آمدن به مانده روز دو دُرُست. ارزي حسابهاي و الملي بین

 .داد دستش به توكیو مقصد به برگشت و رفت بلیط يك

 ...هماهنگه آنها برگشتن با"دقیقا برگشتنت زمان و شده رزرو برات ستاره 5 هتل يك....میري توكیو به امشب -

 ....باشند؟ هتلي چه در قراره و....قربان بله -

 در اونجارو ورودشون با ناخودآگاه مديرهتل...میرن سئول هتل بهترين سوئیتِ ترين لوكس به همیشه -

 ...بوده همینطور همیشه...ذاره مي اختیارشون

 ...خوام مي رو سوئیت اون من...خوبه -

 :گفت تشر با پارك رفت،آقاي هم در اخمهايش و كرد او به نگاهي چپ چپ ووانگ

 ....دارند را سوئیت آن همیشه آنها...گفت؟ چي شدي متوجه -

 ....خوام مي اونو من....باشه شده هم رزرو اگه حتي...خوام مي رو اتاق اون من حاال...قربان شدم متوجه -

 ....كرديم رزرو برات اونها راهروي انتهاي....همون مثل"دقیقا لوكسي سوئیت ما دخترم ولي:گفت پدربزرگ

 ...خوام مي اونارو سوئیت من...خوام مي رو همون"حتما من...بابابزرگ -

 ينا....عزيزم؟ كنه مي فرقي چه....كرديم لوسش كم يه رو دخترمون كنم فكر:گفت و كرد اي خنده جئويونگ آقاي

 ....هستند هتل اين اتاقهاي بهترين هردو...ندارند فرقي هیچ....همونه مثل درست

 ااونه كه خوام مي رو چیزهايي اون همة من....كنه مي فرق...جئويونگ آقاي كنه مي فرق:كرد اصرار كالفگي با ريتا

 ....خوامشون مي من حاال...  بوده اونها مال حال به تا كه چي هر و اتاق بهترين و ماشین بهترين....داشتند

. بود شده خسته خیلي وقت چند چرخاندن،اين به كرد شروع و گذاشت گوشةچشمهايش را انگشتهايش ووانگ

 حسابي شاگرد اين.كند استراحت خوب نتواند بود شده باعث هم ريتا بابت از نگراني و داشت زيادي كارهاي

 آقاي به كرد رو فهمید، مي را كارهايش معناي.بود دنده يك و خودرأي مادرش برعكس درست.كرد مي اش خسته

 .داد تكان سري و كانگ

 ...ه؟بش تموم جئويونگ بانكي حساب كل شدن تموم قیمت به اگه حتي...كنم مي درستش...باشه....بسیارخوب -

 حالیكه در جئويونگ!....سازيم مي ورشكستگیمونو داريم خودمون دستهاي با ما میكنم فكر!كانگ آقاي...اوه -

 .گفت را آن زد مي لبخند

 كس هیچ بود قرارگذاشته.شد فرودگاه راهي اش كوله كیف با سو ريتا كانگ اسم به بار آخرين براي او عصر

 آدمهاي با ريتا تا بود مهم خیلي اين و رسیدند مي ديگري كارهاي به بايست مي دوستانش.نباشد همراهش

 ....نكند توجه جلب اطرافش
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 وا. بود گذاشته تمام سنگ پدربزرگش.خسته هاي چهره و زياد تهران،آدمهاي شلوغي به.بود شلوغي شهر توكیو

 كه ادد خبر دوستانش به و كشید عمیقي نفس.شد بودند كرده رزرو برايش كه هتلي سوئیت بهترين وارد وقتي

. دهدب انجام توانست مي كه بود خريدهايي بهترين دنبال به روز طول تمام فردا...خوابید هم بعد.است رسیده سالم

 تاري نظر مورد كه را سوئیتي داشت كه كانالهايي طريق از پارك آقاي.دادند را خودشان كار گزارش دوستانش شب

 هتل پاركینگ در جانگ لي طريق از خواست مي كه ماشیني و موتور بهترين همینطور و رزروكرده برايش بود

 .بود منتظرش

 5 فصل

 .داشت بود،فرق رفته پیش روز دو كه آدمي با آسمان تا شد،زمین سئول فرودگاه وارد كه كسي

 داشت هايش نقشه كه حاال.رسید مي نظر به دلچسب پايیزي مطبوع و سرد هواي و باريدن حال در نم نم باران

 دستمال با را عرق از شده نمناك دست كف.بود شده پا بر نگراني دل و دلهره از آشوبي دلش ته شد، مي عملي

 اتتشريف مخصوص ماشین.برگرداند ويتونش لوئي رنگِ قرمز چرمي كیف درون آنرا و كرد پاك سفید ابريشمي

 .كرد توقف هتل جلوي

== 

 و آمد در كار براي كه ثروتمندي تاجرهاي يا و بیكار پولدار توريست چند از بغیر سال از وقت اين "معموال

 ايترض جلب درصدد كاركنان از نفر چند و خلوت هتل البي. كند نمي رزرو را هتلي چنین اتاق قبل از شدند،كسي

 .زدند مي حرف زن و مرد نفر دو با و ايستاده اُپن پشت كه مؤدبي بودند،كارمندهاي هتل،مشغول به واردين تازه

 بلندو قد روي زيبا زن دو و اندام درشت مرد سه شامل بود نشسته البي شیك مبلهاي روي كه اي نفره 5 گروه

 .بود پوش شیك

 رزرو قبل از ديگري فرد را آنها سوئیت اينكه از فراوان خواهي عذر با.رسید حضورشان به "رسما هتل مدير وقتي

 شیك سوئیتهاي دارند،اكثر كمتري مهمان سال از وقت اين اينكه دلیل به داد ادامه و آمد بر جبران درصدد كرده

 .بگذارند اختیارشان در را آنها توانند مي راحتي به و است خالي هتل

 هب نگاهي و برگشتند هتل رزرويشن كنار ايستاده مرد و زن.رفت مي در كوره از داشت و شد عصباني آنها از يكي

 مشكلي..شده؟ چیزي:پرسید اُپن پشت ايستاده مرد از برگشت و كرد نگاه جانگ لي به نگراني با شانیا.انداختند او

 ...كنید مي فكر اگه... صداست و سر بي و آروم جاي يه دنبال من دوست...آمده؟ پیش

 يسوئیت همون همیشه آقايون اين راستش...نباشید نگران"اصال...خانم خیر:داد جواب لبخند با و رسمي مردخیلي

 مدير... ناراحتند كرده،كمي تغییر جايشان شدند متوجه كه حاال و داشتند رو كرده رزرو قبل از شما دوست كه

 ...نیست نگراني به نیازي"اصال... كنن مي حل رو مشكل خودشون هتل

 ...میكنه؟ هم فرقي مگه...اوه -
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 را دوستشان ورود تا برگشتند شانیا و جانگ لي و شد باز نگهبان دو توسط هتل ورودي در ودار گیر اين در

 عزيزِ دوست به شباهتي هیچ بود شده وارد كه زني. ماندند میخكوب سرِجا او ديدن با البته و بگويند خوشآمد

 امكان زد نمي لبخند اگر.بود،نداشت كرده خداحافظي آنها از كوله كیف و گشاد ارتشي شلوار با كه قبل دوروز

 .است پوش شلوارجین دختر همان اين كه كند باور شانیا نداشت

 يها گردنش،چكمه دور ابريشمي،پیچیده قرمز شال و زده باال هايي يقه با شیك وبسیار سفید پالتوي درآن او

 رشس باالي كه بلندي موهاي و داشت چشمها به كه دودي عینك آن زانو،با باالي تا ايتالیايي چرمي بلند پاشنه

 .شد بود،وارد افتاده ها شانه روي دارش تاب هاي حلقه و بسته اسبي دم

 يرمد زدن حرف بین در اختالل.ماند باز دهانش او ديدن مديربا كه بود برنداشته دوستانش سمت به قدم سه هنوز

 عینك پس از ريتا.آقايان هم بعد بچرخد او سمت به همراه خانمهاي سر اول ناخودآگاه تا شد باعث میهمانانش با

 او به خوبي نفس به اعتماد حس بلند پاشنه هاي چكمه اين.ببیند را سمتش به سرها چرخش توانست مي دودي

 جانگ لي شد باعث كه زد لبخندي دوستانش به شدن نزديك و مرمري ستونهاي كنار از شدن رد با.داد مي

 .پرد مي بیرون سینه از دارد قلبش كند احساس

 بي ار هتل مدير و بود العاده فوق صورتش آرايش.كشید ديگران رخ به را اش چالةگونه ممكن شكل زيباترين به او

 يحت.بودند روبرويشان جذاب صحنة تماشاي محو مبل روي نشسته مرد دو.كرد وادار جايش در ايستادن به اختیار

 .شوند او زيبايي منكر توانستند نمي هم پوش خوش زيباي زنهاي

 تانشدوس با مبل روي نشسته جمعیت به پشت و برداشت را عینكش ريتا كه شد بیشتر هنگامي قضیه جذابیت

 شدي باعث...بینم مي دارم...كردي متعجب رو همه"واقعا تو:كرد زمزمه گوشش در جانگ لي.كرد بوسي ديده

 ...میاد سمت اين به داره و بشه بلند جا از يكیشون

 .بوسید را شانیا بعد و ريز هاي خنده به كرد شروع ريتا....جدي اوه -

 ...كن امضاء رو اوراق اين و بیا حاال....شدي جذاب خیلي... خیلي....كنم باور تونم نمي....بزرگ خداي اوه -

 و كت آنكه با حتي كه تنومند هیكلي با زيبا پسر.بود ببیند،مانوئل را ريتا تا بود افتاده راه مدير دنبال به كه كسي

 .رسید مي نظر به پوش بود،خوش پوشیده رسمي غیر لباسي و نداشت تن به هم شلوار

 داشته را خوبي روزهاي ما هتل در امیدوارم و بگم آمد خوش بهتون بايد باراني هواي اين در...خانم دوشیزه اوه -

 مي ونراهنمائیت اتاقتون به الساعه هستید خسته"حتما.هستند شما منتظر اينجا وقته خیلي دوستانتون.باشید

 ....كنم

 زيبا خانم يك به چشمش بود مشخص"كامال.كند لوس او پیش را خودش كرد مي سعي چاپلوسي با هتل مدير

 جلوي به را اش دست ريتا رسید اينجا به حرفش اينكه محض به.است خودشیريني فقط قصدش و افتاده

 يا و كند مكث اينكه بدون"فورا بعد. كرد امضاء را برگه زير و برداشت را رنگ طاليي خودكار و كشید پیشخوان
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 براي فقط. افتاد راه آسانسور سمت به دوستانش با دارد كار چه ايستاده سرش پشت مرديكه بفهمد تا شود منتظر

 با. رداندگ سالن كسي،در دنبال به گشتن قصد به را نگاهش و برگشت نرم خیلي. باشد زده را اش نهايي ضربة آنكه

 راه در شد باعث كه كرد برخورد مانوئل چشمهاي با اول, هتل آلود خمار نور در اش اي گربه زيباي كار،نگاه اين

 در تا كرد نزديك هم به را ابروهايش كنجكاوي با وقتي او به مانوئل نگاه.بماند میخكوب او به شدن نزديك

 نشسته مرد دو و زنها به و چرخاند آرام خیلي دوباره را سرش بعد.بود آور تعجب ريتا براي شود دقیق صورتش

 دوباره و بزند پوزخندي ريتا شد باعث كارشان اين.زدند اي سقلمه هم به اختیار بي دخترها.كرد نگاه مبل روي

 "فورا ولي شد درگیر او با مبل روي نشسته سبز چشم پسرِ گیراي چشمهاي. بگذارد نمايش به را اش گونه چال

 بینم؟ نمي رو هیوبین:پرسید و چرخید جانگ لي طرف به ريتا. داد نشان مجله خواندن مشغول را خودش

 ....میشه ملحق ما به "بعدا اون: گفت شانیا

 ديگري زبان به دارند شد متوجه فقط.گفتند مي چه فهمید نمي ولي شنید مي را هم با پسرها زدن حرف صداي

 .كنند مي صحبت

 هب كرد شروع اول كه كسي آخر طبقة زيباي العاده فوق و لوكس سوئیت بزرگ درب شدن بسته و رسیدن از بعد

 يلوسا هم شانیا كیف از و كشید بیرون را تابش لب همراهش كیف از سرعت به جانگ لي.بود كشیدن،ريتا جیغ

 ....درآورد را كارش

 و...بودم؟ چطور... كردم مي سكته داشتم بزرگ خداي واي...لرزند مي دارند دستهام...دستهام من خداي اوه -

 .انداخت مبل روي را خودش

 فوق... ديدي مي رو هاشون قیافه بايد...شدي وارد نظیر بي تو!.....مسیح عیسي اوه....بودي؟ چطور:گفت شانیا

 حظهل هر بلند پاشنه كفشهاي اون با....رفتي راه ملكه يك مثل درست و شدي وارد پرنسس يك مثل...بودي العاده

 لي واي... دنبالت اومد...بود شده محوت... ديدي؟ رو مانوئل نگاه واي...زمین خوري مي االن كردم مي فكر خودم با

 نشون سرگرم مجله با خودشو تونست چطور رومئو.... خوشگله پسر يكي اون ولي....فهمیدي؟ هم تو جانگ

 ....بده؟

 زهرگ هم فكرشو كه شدي موجودي زيباترين:گفت كردن كار حین در جانگ لي.داد ريتا دست به آبي لیوان بعد

 خودت محو منو همینجوري... ديدمت فشن مراسم تو روزيكه همون مثل درست... جسور و نظیر بي....كردم نمي

 !...بشه آشنا باهات نیومده بدش پسره...كنم مي خوبه،فكر....كردي

 ....چطوره؟ آرايشم:پرسید و زد چشمكي جانگ لي به و سركشید الجرعه را آب لیوان ريتا

 را كامپیوتر هاي دكمه كرد شروع بعد... رسي مي نظر به بزرگتر سال چند خواستي مي كه همونطور...محشره -

 :پرسید و درآورد را اش پالتو ريتا. زدن

 ...چیه؟ برنامةبعديشون...گن؟ مي موردم در چي بفهمم تونم مي چطور...خوبه -
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 ...كن صبر يكم -

 :داد ادامه جانگ لي.بدهد جواب آنرا تا رفت شانیا و خورد زنگ اتاق داخل تصويري تلفن وقتي

 در شانیا و هیوبین با...بذارم كار شنود جا چند تونستم من...كنیم چك رو اتاقت خواستیم ما كه ديروز -

 ينا در هم رو ديگه جاهاي بعضي... وكنارسوئیتشون استخر ورزش، سالن مثل مهمه كرديم مي فكر كه قسمتهايي

 ونهت نمي رو همیشگیش سوئیت اينكه از بود شاكي خیلي طرف.كنیم مي هستیم،درستش كنارت كه روزي چند

 و رفت حین در تونست شانیا درضمن. بود شده شاكي گرفته اونو دختر يك اينكه از بیشتر.باشه داشته

 روي ترجمه افزار نرم ما... بندازه همراهشون دخترهاي از يكي كیف توي رو شنودها اين از يكي آمدهاشون

 صبر يكم.....كنم پیدا ردشونو الزمه فقط....كنیم ترجمه رو حرفهاشون تونیم مي زمان هم و كرديم نصب كامپیوتر

 ....كن

. ردندك دريافت اسپانیايي زبان به نامفهومي صداي آنها بعد دقیقة چند.رسید االن هیوبین:گفت و برگشت شانیا

 و كوچك... فلزي دكمة يك مثل چیزي.كرد مي نگاه داد مي نشانش جانگ لي كه شنودهايي از يكي به داشت ريتا

 ....نازك بسیار

 تپدربزرگ: گفت ريتا به بعد.نكنند پرت را حواسش تا كرد دور هیوبین كنار از را ها بچه حین همین در جانگ لي

 تا همیر اونها با هم پدربزرگت. باشند هم با شام ديگه روز چند اند گذاشته قرار و زده حرف مانوئل با هو گفته،مین

 .بمانند اينجا بیشتري زمان كنه دعوت وهمینطور بیاره در ازشون بیشتري اطالعات

 ...كجاست؟ اون...ووانگ؟ استاد...عالیه -

 .هستند وضعیتي چه تو خوزه -پدرو بدونه خواسته مي كنم فكر....كنگ هنگ رفته -

 ...میزنن حرف تو دربارة دارند...كرد خودشو كار....اينجا بیاين باشین زود...ها بچه هي:گفت شیطنت با هیوبین

 ييك واضح صداي. شنید مي را صداها او و گذاشت سرش روي را گوشي بین هیو.شد منتظر و دويد سمتش به ريتا

 :زد مي حرف انگلیسي به كه بود دخترها از

 ....داشت قیمت دالر هزار 02 تنش كت بندم مي شرط...پولداره كه زد مي داد مايلي 822 از...ديديش -

 ....شد حسوديم بهش....بود خوشگل خیلي بودنش پولدار از جدا...آره -

 چطوري ديدينش ولي... زني مخ براي رفت مانوئل:كرد زد،اضافه مي حرف دار لهجه را انگلیسي كه مردي صداي

 .بود بدي حال ضد...كرد محلي بي

 ....شد ضايع بد خیلي آره:گفت دماغي تو صداي با ديگري دختر
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 نگاه هیوبین به و برگشت خورد،ريتا گوش به شدن بلند و نشستن از خشي خش صداهاي.سكوت دقیقه چند

 آنها تربعدكامپیو كمي.كردند مي بحث و جر هم با اسپانیايي به كه نفر دو عصبي و تند صداهاي سرعت به بعد.كرد

 :كرد ترجمه شكسته پا و دست را

 ...همونه مثل چیزش همه باش مطمئن... داره؟ فرقي چه كوفتي اتاق اون با اينجا....نشو احمق...كن صبر -

 اونجا از راضیو خود از دختر اين من....شه مي شُل پات و بیني،دست مي دختر يك تا ها دله مثل كه تويي احمق -

 ...بیرون میندازم

 نام به اينجا كنیم مي فكر همیشه كه خودمونه تقصیر اين...كرده رزرو ما از قبل اتاقو اون...شدي ديونه....هي -

 ....نداره تقصیري كه اون....ماست

 ...بگیرم حالشو بايد -

 ...مونه مي اينجا روزي چند باباش پولهاي كردن خرج واسه كه پولداره بچة دختر يه فقط اون كن بس -

 ....بیرون برم خوام مي...عوضي...احمق -

 ...بريم هم با كن صبر...میري؟ كجا....میاد بارون داره -

 ...بخورم قهوه يه برم خوام مي -

 سر پشت در شدن كوبیده و شدن باز صداي,شد شنیده سنگي زمین با برخوردكفشها و رفتن راه صداي سرعت به

 .خورد گوش به آن

 ....خوب؟:گفت و برداشت سرش روي از را ها گوشي ريتا

 ....دنبالش میرم من:گفت و كرد تن به دوباره را اش باراني هیوبین

 يل بعد دقیقة چند.نشستند منتظر هم شانیا و ريتا.داد گوش ادامةمكالمه به و صندلي پشت نشست جانگ لي

 ...دعوتیم مهموني يه!....خوب خبر يه:گفت جانگ

 ...چیه؟ منظورت -

 مهمونهاي با اختصاصي ديسكوي يه...جاها اون از يكي و زنن مي حرف برن خوان مي كه جاهايي دربارة دارند -

 ...اختصاصیه

 وت كنم فكر... كنم رديفش تونم مي دارم آشنا تا چند من...خوبه:داد ادامه بعد و كرد سكوت دقیقه چند جانگ لي

 ...كردي گیر...مانوئل...بزرگتره اون گلوي

 ...خوام نمي اونو من: گفت و زد لبخندي ريتا
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 ...هستي؟ چي منتظر....شدي؟ ديوونه!!....چي؟:پرسید تعجب با شانیا -

 ....میخوام اونو....رومئو....يكي اون -

 ...كني؟ انتخاب سختترو راه بايد همیشه تو چرا...من خداي واي -

 مانوئل... نداره اي پیچیده درون,میرسه نظر به سختتر كه اون...میره هم بیاد،آسون بدست آسون كه چیزي -

 اون ولي... كنم بازي باهاش زياد تونم نمي من,داره بیشتري تجربة سنش به توجه با و تیز,دخترباز خیلي

 ...خوره مي گول تر راحت داره كه اخمويي قیافة برعكس... نه...يكي

 نگفت براي حرف كلي.رسید وقتي.كردند مي بحث هاشون نظريه سر داشتند آنها هیوبین برگشتن از قبل تا

 .داشت

 هتل نزديك شاپ كافي از رو هاشون قهوه همیشه و هستند قهوةمكزيكي عاشق آنها اينكه اول...بسیارخوب -

 مدت.نیست همراهشون اي ديگه محافظ هیچ باهاشونه كه گندهه مرد يارو اين از بغیر اينكه دوم و گیرند مي

 براشون مدل آخرين المبورگیني يه اي كرايه ماشینهاي شركت يه از و دونه نمي كسي وقت هیچ رو موندنشون

 ...هتل پاركینگ تو آوردند

 شب. نشد دستگیرشان ديگري چیز هجويات يكسري جز وبه شد طي آنها صحبتهاي كردن چك به روز طول تمام

 تهااش خوش خیلي دوتا اين... بزرگ خداي اوه:گفت ناگهان شنودها به دادن گوش حین هیوبین.افتاد بد اتفاق يك

 ...بزنه مخشونو خواد مي چطور ريتا كه فكرم اين تو هستند

 و قدبلند و سفید بلوند، بودند،مو روس اينها.گرفتند را جايشان ديگر دختر دو و شدند عوض همراه دخترهاي

 .....زيبا

 منی و دو از ساعت كرد، مي فكر هايش نقشه روي بايد او.ماند تنها و كرد هايشان خانه راهي را دوستانش شب ريتا

 اليخ هتل اتاقهاي بیشتر... بزند اطراف دوري تا رفت و پوشید را رنگش صورتي نازك ژاكت كه بود گذشته شب

 استخر سمت به البي از آرام. هست آنجا در مهمان نفر 35 تا 32 بگويد،شايد توانست مي جرأت به.بودند

 .رفت بیرون و زد تاريك نیمه بزرگ استخر دور چرخي.پیچید

 هب آنجا در چیزي ناگهان كرد احساس ولي بزند را چراغ خواست مي.بود رفته فرو تاريكي و سكوت در ورزش سالن

 باز فضاي. رفت بیرون و داد هُل عقب به را در آرامي به بعد ببیند چیزي نتوانست كرد سعي هرچه.آمد در صدا

 به برگشت.رفتن راه براي داد مي جان خورده باران هواي آن در كه بود بخشي آرام جاي هتل اطراف زيباي

 .داشت كار خیلي فردا...خوابید و سوئیتش

== 
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 اعتس شانیا وقتي همین براي شوند اتاقش وارد توانند مي هماهنگي بدون دوستانش بود گفته هتل مسئولین به

 چه... كنه شروع خوب دوست يه با روزشو آدم خوبه چقدر:گفت و زد شد،لبخندي پیدا سرش باالي صبح ده

 ..خبر؟

 !....كني ورزش كم يه بري بخواد دلت شايد كنم بیدارت گفت جانگ لي...چي هیچ -

 ...حسابي تعطیالت يه اومده میكنه فكر آدم هتل اين تو....داشتم رو برنامه اين خودم"دقیقا...آره اوه -

 با هتل زيباي و سبز فضاي دور تا دور.رفت بیرون دويدن وبراي پوشید را اش ورزشي قیمت گران لباسهاي او

 دو آن با راهرو در. برگشت كرده عرق و خسته بعد و را،دويد شدند مي لخت برگ از داشتند كم كم كه درختاني

 تبرگش آنها از يكي.رفتند مي آسانسور سمت به و شدند مي رد كنارش از زنان لبخند كه شد مواجه روسي دختر

 ...هستي خوشگل خیلي:گفت او به روسي لهجة با و

 و خنديدن. است گرسنه چقدر فهمید تازه صبحانه میز دور دوستانش ديدن با.كرد تشكر و زد لبخندي هم ريتا

 هم روز شبانه اگر كه داشت دوست آنقدر را دوستانش او. بود بیكران نعمتي برايش زمان آن در آنها شادي

 دختر دوتا اون... ديدم؟ چي االن بزنین حدس:گفت صبحانه حین در ريتا.شد نمي سیر آنها از بود مي كنارشان

 ...رفتند روس

 كارت يكم كنم مي فكر راستش...چیه ات برنامه....میان ديگه تا دو باز ظهر براي بندم مي شرط:گفت هیوبین

 ...باشه سخت

 كسلو از يكي اونجا كه بكني فكرشو توني مي....است هفته همین آخر اختصاصي كلوب...راستي:گفت جانگ لي

 ....عیاش و بیكار جوانهاي و پولدار آدم كلي با...شهره بارهاي ترين

 ...دعوتیم؟ هم ما...خوبه -

 ...فرسته مي دعوت كارت تا سه برامون و اونجاست پاي همیشه من پولدار دوستان از يكي آره -

 ...پس؟ چي اون....عزيزم هیوبینِ اوه...تا سه فقط...آه -

 .دارند رقص مسابقة قديمیش دوستهاي از يكسري با اون...داره كار خیلي اينجا عزيزت هیوبین...متأسفم -

 ...كجا؟...كي؟...عالیه....من خداي واي -

 ....كنم تمرين نكردم فرصت"اصال كارها اين خاطر به وقته چند اين راستش:داد جواب پر دهان با هیوبین

 يه ااينج... كنم مي درستش:گفت و زد خاطرش به فكري ريتا,گذشته خاطرات از تعريف به كردند شروع كه ها بچه

 ...كنیم تمرين هم با تونیم مي داره عالي خیلي ورزش سالن
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 آنرا ناز با شانیا... كنن مي ورزش و اونجا میرن روز هر مكزيكیمون دوستهاي...نكن فكرشو...بزرگ خداي اوه -

 ...دوني؟ مي كجا از اينو تو: پرسید و كرد او به نگاهي ريتا. گفت

... قشنگي هیكلهاي چه!هايي عضله چه...من خداي واي....پايین رفتند ورزشي لباس با كه ديدمشون آخه -

 ...بگیره بغل تو تورو اونها مال مثل بازو يه بكن فكرشو

 ينوا داشت جانگ لي...نیستي اعتماد قابل"اصال تو نداره بر ازت چشم گم مي هو جین به!....مالیخولیايي دختر -

 زود: تگف و برگشت تن به شیك ورزشي لباس با و رفت اتاقش سرعت به و پريد جا از ريتا كه گفت مي شانیا به

 ...زود...ورزش بريم بیاين من با باشین

 .گفت نق با هیوبین...خورديم صبحانه االن همین ما... ريتاسو ولي -

 ...زودباش...خوري مي غذا میاي و شي مي گرسنه دوباره...بهتر -

 در يتار چشمهاي. و گرفته زيبايي تابید،روشنايي مي رنگش سبز سقف به كه خورشید ضعیف نور از ورزش سالن

 و آرام موزيك و بدنسازي دستگاههاي و ها وزنه صداي سالن به ورودش با.بود داده رنگ تغییر يشمي به نور اين

 .رسید نظرش به ديشب از زيباتر آنجا.خورد گوشش به دلنواز

 اي گوشه در و دويدند مي تردمیل روي زور به كه ديد خارجي گندة شكم دومرد اطراف، به سر چرخش يك با

 خانم سه... ها مكزيكي محافظ مرد همان و بودند شده جمع دستگاهها از يكي دور كه جوان دختر چند ديگر

 یلتردم سمت به و زد برايشان لبخندي او.كردند تماشا را او تحسین با و شدند رد كنارشان از میانسال"تقريبا

 .كرد همراهي كناريش خالي تردمیلهاي از يكي تا را او شانیا.شدند پخش سالن در دوستانش. رفت خالي

 حال در را مانوئل و انداخت جوان دخترهاي به نگاهي زيركي زير...نديد را سبز چشم پسر انداخت چشم هرچه

 وقت هر چرا دانست نمي. بود نشده بحران دچار اينقدر هرگز.تپیدن به كرد شروع قلبش.ديد كنارشان زدن وزنه

 و آمد مي حساب به زيبايي مرد او, بود معلوم هم دلیلش.داد مي دست او به حالي چنین افتاد مي آنها به چشمش

 تري مردانه صورت يكي اين.كند جلب سمتش به را كسي هر نگاه ناخودآگاه شد، مي باعث صورتش بودن جذاب

 موزيك هاي گوشي حالیكه در هم ريتا.زد لبخندي و چرخاند سمتش به را سرش شد، ريتا متوجه وقتي.داشت

 .رفت تردمیل روي و داد را لبخندش جواب گذاشت مي گوشش در را پلیرش

 هم زود صبح چون.دويد تردمیل روي دقیقه 02...كجاست؟ يكي اون پس...لعنتي اه:زد مي حرف درآينه باخودش

 زيچی ديگري به و برگشت دخترها از آمدن،يكي پايین محض به.كرد ضعف احساس پاهايش در بود كرده دوندگي

 .كرد جلب خودش به را ريتا توجه و خنديد بلند صداي با آنها حرف از مانوئل.ديدند را او و برگشتند همه و:گفت

 دور را وانگشتانش رفت دستگاهها از يكي سراغ به.بوده چه موضوع نفهمید ولي...زدند مي حرف او دربارة آنها

 چه!... قدي چه....بزرگ خداي اوه. ديد روانه خودش سمت به را مانوئل حین همین در كرد حلقه سرش باالي میلة
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. ..كشید اش سینه تاروي پايین سمت به را میله... ريخته دورش دختر همه اين نیست خود بي... بزرگي هیكل

 ...برگرداند باال به آنرا دوباره كرد، ضعف دستهايش

 پسر و شد باز در ناگهان كه آمد مي سمتش به مستقیم داشت او ولي...نیا طرف اين...نیا طرف اين...من خداي واي

 ولي شد رد ريتا كنار از او. مردند مي ذوق از داشتند كه شد مي شنیده دخترها شعف صداي.شد وارد سبز چشم

. شود مي آب االن كرد احساس ريتا بودكه نافذ آنقدر نگاه اين.انداخت او به خشم از نگاهي و برگشت ناگهان

 انگلیسي به و كرد نزديك هم به میله روي كمي را او دستهاي و ايستاد سرش باالي مانوئل...آورد مي باال داشت

 ...میشه راحتتر برات اينجوري...دار نگه باز هم از كوچولوت هاي شونه عرض اندازة به دستهاتو:گفت

 كوچكش و كرده يخ دستهاي به او گرم و بزرگ دستهاي تماس...ممنون:گفت و داد تحويلش ملیح لبخندي ريتا

 زُل ريتا چشمهاي به و كرد نگاه دو آن به اي لحظه سبز چشم پسر. كرد رعشه دچار را او, تندر يك خوردن مثل

 ... اطرافش زنهاي احساسات به توجه بي,دستگاهها از يكي روي رفت و كشید را راهش بعد زد،

 مين دستگاهها صداهاي.شدند منتظر و برگشتند سوئیت به دوستانش با بعد بودند آنجا ديگر دقیقة چند آنها

 فردا براي را ورزش سالن كه بود اين خواست مي ريتا كه چیزي ولي. چیست حوش و حول حرفها بفهمند گذاشت

 .بگیرد اختیار در

 :زدند مي حرف هم با داشتند آنها هنگام عصر

 ...داره اي مسئله...خوشگله پسر اين كنم فكر -

 ...بده انجام كارو همون خواد مي دوباره...  حاال و...گرفته همیشگیشو جاي ريتا كه اينه اش مسئله آره -

 ...الزمه؟ كار اين كني مي فكر -

 هچ بگويد تا بود هیوبین منتظر و كرد مي عوض را لباسش داشت ريتا و كردند مي بحث هم با داشتند ها بچه

 اب و آورد بیرون دهانش از را چوبي نبات آب جانگ لي آمد بیرون كه اتاق از. گردند مي بر شاپ كافي از آنها زماني

 :پرسید آرام و ترسید متعجبشان نگاه از او.كردند نگاه را او حرفي هیچ بدون شانیا

 !....میام؟ نظر به افتضاح خیلي -

 ...شدي العاده فوق تو....بشي بازي اين وارد دادم مي اجازه بهت نبايد افتضاح؟هرگز!...من خداي واي -

. بودند العاده فوق بلندش ساق هاي چكمه.مشكي تنگِ شلوار با بود كرده تن به سواري موتور چرمي لباس او

 .بود شده دلربا و زيبا شرور، هاي بچه مثل درست كوچكش شكل قلبي صورت و بسته سرش پشت را موهايش

 .ها بچه بريم...خوب خیله:گفت "فورا ريتا زدو تلفن هیوبین
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 ديده كسي, كردند مي راهنمايي را روسي توريستهاي داشتند كه كاركنان از نفر چند از بغیر,بود خلوت هتل البي

 هندزفري در هیوبین. خنديدند مي داشتند كنارش هم جانگ لي و شانیا و رفت خروجي در سمت اوبه.شد نمي

 ...حاال:داد فرمان اش

. شدند روبرو آنها با و وارد مرد سه و چرخید در ناگهان,تندتركرد خروجي در سمت به رفتن راه در را سرعتش او

 هب اش قهوه لیوان و كنند برخورد هم به ريتا و سبز چشم پسر شد باعث ها آن ناگهاني ورود و ريتا حركت سرعت

 مي سُر شكمش و سینه روي ها شانه روي از گرم قهوة. انداخت نگاهي خودش به او....برگشت ريتا چرمي كت روي

 یدهنپوش مناسب لباس زير از كند،اگر حس كُتش زير از آنرا گرماي راحتي به توانست مي.ريخت مي پايین و خورد

 اب داشتند كه آنها به خشم از نگاهي است عصباني چقدر دهد نشان آنكه براي. سوخت مي پوستش "حتما بود

 :زدن حرف آلماني به كرد شروع اي شده اغراق و غلیظ لهجة با بعد.كرد ديدند مي را او شده گشاد چشمهاي

... لباسهام...تو اومدي و انداختي اسب مثل سرتو...من خداي واي...بیني نمي...كوره چشمات...اه...بیشعور...احمق -

 ......االغ...بیشعور

 ادامه دادن فحش به و گرفت آنرا عصبانیت با او.داد دستش به و آورد برايش دستمالي "فورا كاركنان از يكي

 مي ولي شود نمي ريتا حرفهاي متوجه كه بود معلوم كرد مي نگاه را او داشت فقط اخم با سبز چشم پسر.داد

 و شیريني به آلماني با و شد نزديك ديد وخیم را اوضاع كه بزرگتر پسر.گويد مي بیراه و بد دارد كه فهمید

 : بزند حرف او با كرد سعي مالطفت

 ....نشديم شما متوجه"اصال ما اوه -

 قشنگم لباسهاي با ببین...نیست پايین به حواستون و كنید مي نگاه باالرو فقط....خودخواه و احمقید اينكه براي -

 به كه همانطور و كرد پرت او سمت به را دستمالش ريتا...میكنه نگاه منو و ايستاده هم يابو يه مثل...كرد چیكار

 و داد بدستش را اش مشكي كاسكت كاله جانگ لي.رفت بیرون و زد كنار را آنها زد مي حرف خودش با آلماني

 چند تا موتور صداي.رفت و داد گاز و سوارشد رنگي مشكي زيباي و لوكس موتورِ روي كه كردند نگاه را او همه

 نیتعصبا با كه بود سبز چشم پسر نبود زدن حرف به قادر هنوز خشم از كه كسي و رسید مي گوش به هنوز ثانیه

 .شد روانه آسانسور سمت به و گزيد را لبش

 ريتا. رفت و كرد خواهي عذر آنها از دوباره هم بعد كمي و زدن حرف به كرد شروع و ايستاد جانگ لي كنار مانوئل

 مشامش به قهوه كنندة مست و شیرين بوي اش چرمي ازلباس. داشت خوبي حس موتور روي.خنديد مي خودش با

 اينكه سوخت،مثل مي داشت كاله زير,دروني گرماي از صورتش.كرد مي خنكي احساس باد وزش با و خورد مي

 پرت پادو پسر سمت به را سوئیچ.نبود آنجا كسي,برگشت هتل به وقتي بود شده شب88 ساعت. باشد كرده تب

 شد البي وارد و كرد

 متس وبه زد لبخندي ريتا.كنن مي تحقیق روت دارن...كردي خودتو كار موتورسوار خانم:داد پیام برايش هیوبین

 بود دستش كه چیزي.شد داخل و زد را در زنگ هتل زن خدمتكار كه بود نگذشته دقیقه چند هنوز.رفت اتاقش
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 نراآ گفت خدمتكار به آرامش با او... خودش مال مثل "دقیقا سواري موتور لباس دست يك.داشت وا تعجب به ريتا

 .برگرداند

 .خوابید و كرد خاموش را چراغها هم بعد كمي....كرد صحبت تلفني هتل مدير با او

== 

 از يكي كه چیزي. است اختیار در سالن شدند متوجه آمدند سالن به ورزش براي وقتي مكزيكي مردان فردا صبح

 با...گرفته اختیار در اش اي طبقه هم پولدار دختر را سالن فهمید كه بود كرداين عصباني شدت به را آنها

 او وقتي...بود وضعیت همین هم عصر. همینطور هم ديگران.رفت استخر سمت به و چرخید خودش دور عصبانیت

 داخل به شدت به را در بگیرد را خودش جلوي نتوانست ديگر خورد بسته در به و آمد پايین ورزش براي تنهايي به

 .شدند میخكوب سرجا بودند تمرين حال در كه آنها در شدن كوبیده صداي از.شد وارد و داد هُل

 وراند مثل درست بگي شلوار و دار كاله شرت تي آن در ريتا.رفت ريتا سمت به عصباني و سنگین قدمهايي با او

... هي: گفت آلماني به سالن وسط و رفت سمتش به عصبانیت با.رسید مي نظر به كوچولو و بانمك مدرسه

 ....اختیاره در امروز تمام سالن شده نوشته در پشت باشي داشته سواد كنم فكر...يابو

 و نیست ديگر دخترهاي مثل ريتا اينكه از و ايستاد روبرويش, پیشاني روي افتاده سیاه موهاي با جذاب پسر

 :گفت انگلیسي به و زد زُل چشمهايش بود،به شده متعجب زند نمي لَه لَه برايش

 شسر كرد احساس ريتا آن يك كه بود دلنشین آنقدر كرد،صدايش تالقي او نگاه با نگاهش...پولداري؟ خیلي -

 وت و جذاب"واقعا او.داشت حق شانیا. باشد سخت اينقدر برايش او با برخورد كرد نمي را فكرش.رود مي گیج دارد

 وشخ چانة...مشكي بلند هاي مُژه و پرپشت ابروهاي با اي تیله سبز چشمهاي,شكالتي برنزة پوست, بود برو دل

 يخ ايشدسته... تپیدن تند به كرد شروع قلبش كه بود اي گونه به نگاهش وطرز گرفته ريتا سمت به را تركیبش

 .كشید تیر گردنش پشت سرعت به و كرد

 :داد جواب انگلیسي به بعد

 ....چي؟ -

 ...بچه؟ بگیري خودت اختیار در رو عمومي سالن كه كني مي بودن پولدار احساس خیلي -

 به هم بعد... چي؟ كه....تو اومدي انداختي يابو مثل سرتو تو....شده هماهنگ"قبال هتل مدير با...چیه؟ منظورت -

 ...بچه؟ میگي من

 و استخر هم فردا"احتماال...ورزش سالن هم حاال سوئیت ماجراي از اون...ديدم تو مثل زياد من...كوچولو ببین -

 ...جون بچه... برداري من دم روي از پاتو بهتره!...هتل؟ كل هم بعد
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 با كه هم حاال و نكردي هم خواهي عذر من از و لباسم روي ريختي رو قهوه كه ديروز...پررويي خیلي..ها...ها...ها -

 دلت خیلي اگه...گُنده....بگیري ياد زدنتو حرف طرز بهتره...بچه گي مي من به هم مدام و شدي اينجا وارد وقاحت

 صداي يا و ضبط صداي بگي نداري حق "بعدا ولي... دم مي اجازه بهت...بكن كارو اين خوب كني ورزش خواد مي

 ... میكنه اذيتت ما

 ...بیرون بندازمت اينجا از االن همین تونم مي بخوام اگه من!!....میدي؟ اجازه من به تو...خوبه....هو...هو...هو -

 ...كني؟ مي ثابت خودت به داري چیو....ببینم بكن كارو اين...جدي؟ اوه -

 .آمد آنها سمت به و شد وارد بزرگتر پسر و شد باز سالن در كه كردند مي بحث هم با داشتند

 دستش. زدن حرف ريتا با آلماني به كرد شروع بعد!...كني؟ مي چیكار اينجا...رومئو! رومئو...سالم....ها بچه هي -

 ...كن سالم خانوم به...رومئو...برادرمه هم اين و هستم مانوئل من...سالم:گفت و آورد جلو را

 لئونورا منم ...خوشوقتم: گفت آلماني به ريتا.ايستاد كنار و برگشت و انداخت صورتش به چیني عصبانیت با پسرك

 ...كنیم مي تمرين داريم ما....هیوبین و جانگ,شانیا...هستند من دوستاي هم اينا...هستم هاينريش

 عذر ازشما ديروز اتفاق خاطر به خواستم مي من...نمیشیم كارتون مزاحم!...هاينريش دوشیزه خوب خیله -

 ....باشید؟ ما مهمان شام دوستانتون با چطوره...كنم خواهي

 ...داريم كار امشب خودمون ما...ممنون -

 ...داره؟ مصداق هم شما مورد در سردند ها آلماني همة اينكه پس -

 !...فهمم نمي رو منظورتون...آقا؟ -

 دوستان ديد و برگشت يكبار فقط.داشت نمي بر ريتا از چشم مدت تمام ولي بود رفته سر اش حوصله رومئو

 را او و گرفت را دستش مانوئل.برود كه كشید را راهش.كنند مي نگاه او به دارند كرده عرق روي سر با همراهش

 ....لئونورا دوشیزه:داد ادامه بعد داشت نگه

 ...نورا فقط -

 ...چطوره؟ شب فردا پس....نورا...خوب بسیار -

 ...ممنون...نه -

 ...باشه؟... رستوران يه به میريم هم با همه...نیست ما سوئیت تو شام...نترسین:گفت و كرد زيبايي خندة او

 ...باشیم كنارش بايد ما و داره مسابقه من دوست فردا پس...نیست اين موضوع -

 ...شام میريم هم با بعد....میايم همراهتون هم ما...ايه مسابقه جور چه...عالیه....واوو -
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 آدرسشو فردا پس باشه:گفت و چرخاند مانوئل سمت به را سرش دوباره و كرد نگاه دوستانش به برگشت ريتا

 ...باشه؟...زمینیه زير مسابقة يه اين ببره بويي نبايد كسي ولي...دم مي بهتون

 ...بعد تا...خوب خیله...دوني مي...نشو عصباني هم پسر اين دست از...عالیه -

 .مانوئل هم سرش پشت,رفت بیرون و كشید را دستش رومئو

 مواجه شكاري سگهاي با كه باري اولین مثل درست احساسي.داشت بدي حال شدةدرونش منقلب احساس از او

 دباي.كرد مي اش ديوانه داشت عصبي فشارهاي اين.گرفت دستهايش بین را سرش و نشست زمین روي.بود شده

 تكرار خود با را وردهايش لب زير و كشیدن بلند و عمیق نفسهاي به كرد شروع. گشت مي بر خودش به زودتر

 مدت تمام و بردارد چشم او از توانست نمي هم لحظه يك رومئو كه گفت شانیا آمد جا حالش وقتي بعد كمي.كرد

 وا خواسته مي دلش و داشته حالي چنین هم خودش بگويد او به نتوانست. كرد مي نگاهش داشت زدن پلك بدون

 .نبود بد اوضاع پس, ببیند را

 مخفي نبود نیازي. بودند مهمان بزرگ خانة در آنها بود داده خبر جانگ لي به پدربزرگ كه همانطور فردا تمام

 آنها ديگر هفتة يك تا حداقل داد خبر كانگ آقاي شب چون.شود گذاشته كار شنودي ويا شود انجام كاري

 اه سادگي اين به هرگز روزها اين ها نظربچه از كردند تفريح و رفتند بیرون روز تمام آنها.بود خواهند كره میهمان

 هايشان منزل به خودشان و رساندند هتل به شب را او,ساختند مي هم با خوبي خاطرات بايد و گشت نمي بر

 .برگشتند

 خروج حال در يا آنها كه زد حدس خودش با.ديد ورودي در كنار ايستاده را هیكلي محافظ,شود وارد ازآنكه قبل

 رفت و شد منصرف رفتن داخل از همین براي.ببیند را او هم محافظ شد باعث مكثش.اند شده وارد تازه يا هستند

 وارد ساعت نیم از بعد.كرد تماشا را ها فواره حركت و نشست نما آب كنار كمي.بزند بازِهتل فضاي در چرخي تا

 .آزرد را مشامش برگ سیگارِ تند بوي سوئیتشان، اختصاصي راهروي در.نديد را كسي و شد البي

 افتاد يادش. كرد خاريدن به شروع چشمهايش,...1،6،5...افتاد عطسه به!...كشیده؟ سیگار اينجا احمقي آدم كدوم

 يك راهرو انتهاي. بكشند سیگار خانه بیرون,او از دور بودند مجبور خاطرش به همیشه يانگ تائه و هو مین كه

 يك ندببی توانست مي دور آن از كه بود شده تعبیه شیك گلدانهاي و مبلمان با نشستن براي شكل مربع فضاي

 خودش به بعد ولي, شد دقیق و كرد كج را سرش كنجكاوي سر از فقط.كشد مي كشیك و نشسته مبل روي نفر

 . بود نكرده را كار اين ايكاش كه فرستاد لعنت

 ميخش هیچ.كرد مي نگاه او به خیره,بدنش در حركتي هیچ بدون او.كشید مي سیگار داشت و نشسته آنجا رومئو

 خارش از ريتا چشمهاي. كرد مي تماشايش و زده زُل او به مجسمه يك مثل درست, نبود نگاهش درون شعفي يا

 و كرد باز را در,دزديد را نگاهش شناخت، را او اينكه محض به و,بود افتاده ريزش آب به هم دماغش و شد قرمز

 .شد سوئیتش وارد
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 وبخ نتواست و رفت رژه ديدگانش جلوي,مبل روي نشسته قشنگ ژست آن با گیرا و نافذ نگاه آن شب طول تمام

 وردهخ سرما آيا كه پرسید او از شانیا.شدند اتاقش وارد هتل دكتر با دوستانش, تعجب كمال در فردا صبح.بخوابد

 :داد پاسخ ناباوري با او و! دارد؟ ديگري مشكل يا...است؟

 ...خوبم من..نه -

 شبدي شما گويا اند گفته من به:گفت ريتا به.داشت چشم به كائوچويي گرد عینك كه بود مهرباني مرد دكتر

 ....بوديد ناخوش

 ..گفته؟ اينو شما به كي -

 ...راهرو انتهاي سوئیت در دوستانتون -

 حالم االن... دارم،همین آلرژي...من:داد ادامه و آورد ياد به را ديشب قضیة سرعت به ريتا...خوبم من نه...اوه -

 ...خوبه

 با همین براي بدهد او به آنرا خودش داد ترجیح.داد مي مانوئل به را مسابقه آدرس بايد بود داده كه قولي طبق

 زا بغیر.بودند آنجا ورزشي كوتاه خیلي لباسهاي با قبل شب چند روس دختر دو.رفت ورزش سالن به دوستانش

 و رومئو ورودشان از بعد كمي... شدند وارد هم چیني مرد يك و همسرانشان همراه به ديگر جوان خانم آنها،دو

 انيآلم داد مي ترجیح او. گذشت كنارش از معمولي نگاهي با رومئو و داد دست آنها به مانوئل فقط.رسیدند مانوئل

 آدرس دادن حین در ريتا. بشود حرفهايشان متوجه توانست نمي كسي كه برد مي لذت اينكار از و بزند حرف

 دتم گذشت از بعد.داد اطمینان هم او.ببرد بويي نبايد مسابقه محل از كسي عنوان هیچ به كه شد متذكر دوباره

 ...درآمد آب از ديگري جور اوضاع زماني

 6 فصل

 ننشا مشغول را فكرش كرد مي سعي بايد.كرد حلقه آن میلة دور را انگشتانش و رفت دستگاه همان سراغ ريتا

 گیرتر گوشه يكي اين چرا ولي كنند مي زباني شیرين و چرخند مي مانوئل دور مدام دخترها كه ديد مي. دهد

 و سرد خیلي را رومئو صداي و داد هُل بیرون سمت به را بازوهايش دستي سر پشتِ از كه نگذشت ثانیه ؟چند!بود

 :شنید معمولي

 ....بگیري بايد رو اينجا -

 كه مربوطه خودم به:گفت آرام و داد ادامه كارش به توجه بدون.ديد سرش باالي را او جذاب صورت و برگشت ريتا

 ...دارم نگهشون چطوري

 ...داري؟ مشكلي پسرها با...هستي لجبازي بچة -
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 يباش داشته مشكل دخترها با تو میرسه نظر به:داد جواب ناراحتي با.دارد نگه دور او از را نگاهش كرد سعي ريتا

 ...خودتي هم بچه ضمن در

 نظر به تر بچه خیلي!...سالته 05 "واقعا:گفت و كرد نگاهي ريتا به تلخي به.شد مي عوض داشت صدايش لحن

 !...شدي دور خیلي ات ازخونه... باشي دبیرستاني كردم مي فكر... میاي

 از يگهد يكي هم كردن فضولي ديگران كار تو گويا:گفت داري طعنه لحن وبا ايستاد,شد بلند,كرد رها را میله ريتا

 ...نداره ارتباطي تو به"اصال... مشكالتته

 ...نفعته به اين...كني برخورد درست من با كن سعي...بچه ببین...هي -

 هیكلتو گول زيادي كنم مي فكر درضمن...بگیري ياد رفتارتو طرز كن سعي اول تو...راضي خود از چه...اوه -

 را بازويش تا كرد سعي دستي ولي برود كشیدكه را راهش! اي گنده خیلي كردي فكر و شدي گیر جو...خوردي

 لمسش بود كرده سعي فقط كه او قوي دستهاي از را بازويش و چرخید ناخودآگاه حركت يك با هم او, بگیرد

 .ايستاد سرش پشت و كرد جدا,كند

 !...بلدي؟ هم شخصي دفاع -

 ...بايست دور من از پس... ديگه چیزهاي خیلي و ووشو همینطور...بله -

 ...مرگته؟ چه -

 هب يكي... كردن گنده هیكل عوض بگیره ياد ادب كم يه داره نیاز تو مثل يابويي....بدم ادب درس بهت خوام مي -

 مي چشمام جلوي شو زنده نمونة "واقعا دارم حاال...نیست سال و سن و بزرگ هیكل به بزرگي كه بود گفته من

 ...بینم

. ذردگ مي چه آنها بین ببینند تا ايستادند دورادور بقیه و بروند كه گرفتند را همسرانشان دست جوان خانمهاي

 يم تماشا را آندو و نشسته ورزشي وسايل از يكي روي دستش كنار دخترهاي با و داشت لبش به لبخندي مانوئل

 انهنش سمتش به را انگشتش و برداشت سمتش به قدمي شده خشمگین ريتا حرف اين از بود معلوم رومئو. كرد

 ....كوچولو كني مي عصبانیم داري:گفت و رفت

 بچه دختر يه با خواد مي دلت كه هستي ضعیفي موجود..."حقیقاتا!...كني؟ دعوا خواي مي پس...جالب چه....اوه -

 ....كني دعوا من مثل

 ...كنم مي كارو اين من و...داري ادب به نیاز عوضي لوسِ بچة تو -

 ...شما؟..."سوما...كنه ادب خودتو بايد يكي..."دوما...خودتي عوضي"اوال -
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 تكان سري و ايستاد او جلوي,فهمید مانوئل ولي بدهد خاتمه بحث اين به تا برود جلو خواست جانگ لي ازآنسو

 بار اين.برود دوستانش پیش تا افتاد راه و برگرداند را رويش ريتا برسید؟ تمرينتون به نمیريد چرا ها بچه...هي: داد

 ...وايستا هستي كه همونجا... زنم مي حرف باهات دارم:گفت بلندتري صداي با رومئو

 ...كنم شنوي حرف تو از اينجا بیام كه نشدم دور م خونه از مايل هزاران من آقا ببخشید -

 كرد نگاه صورتش به و چرخاند خودش سمت به و گرفت محكم را او,بود ريتا سركشي از تر قوي او دستهاي ولي

 رام چجوري رو وحشي اسبهاي بلدم خوب من...باشي داشته شنوي حرف كه كنم مي كاري...باشه الزم اگه:وگفت

 ...كنم

 هي!... ؟!وحشي اسب:گفت كرد مي نگاه او به كه همانطور كند رها او قوي دست از را خودش نكرد سعي ريتا

 ...نكن قُلدُري من براي و كن ول منو دست...االغ

 ...دادن؟ ياد بهت دانشگاه تو كه چیزيه اون اين!...خوني مي اجتماعي روابط علوم شنیدم -

 ... متناسبه چیز يك رابطه كه گرفتم ياد همینطور و...بله -

 !...باشند متفاوت بايد خونن مي درسها اينجور از اونهايیكه كردم مي فكر -

 كنجكاوي؟ و فضولي...اومد يادم كني؟آها مي كار چي داري كنم،تو مي خودمو سعي دارم من كه اينه حداقلش -

 ...داد؟ دست بهت حس اين كه ديدي خودت تو خاصي چیز...كنم كنجكاوي تو دربارة بايد چرا -

 دوني مي دانشگاهیم رشتة و درموردسن كه همین نیست من حال و حس به نیازي....زني مي حرف زيادي -

 ...بگیري ياد احترام برادرت از كم يه بهتره...داده رو جوابم خودش

 ...میاد؟ خوش مانوئل از پس....آها -

 ...بايست دور من از...ديگه بسه -

 مي وضعیت آن در.كشید خودش سمت به بیشتر را او رومئو ولي برود و بدهد ادامه راهش به خواست مي ريتا

 مي اش تاسینه زور به و بود بلند قد هو مین مثل اودرست, كند حس او با را قدش زياد بسیار تفاوت توانست

 صاف همانطور و نكرد خم را بدنش. انداخت آب را دهانش ترش سیب بوي مثل.داشت عطرِمخصوصي بوي.رسید

 بي نگاه يك كرد سعي.نگريست را او پررويي با و داشت باالنگه را سرش هم ريتا.زد زُل صورتش به و ايستاد

 .باشد احساسي گونه هر از عاري و تفاوت

. شد مي متالشي تماس آن از و وضعیت آن از داشت بدنش ذرة ذره.گفت مي دروغ داشت چشمهايش گويا ولي

 چشمهاي:گفت و آورد پايین كمي را سرش رومئو گذشت، كه ثانیه چند!...زيبايي لبهاي چه.كرد ضعف احساس

 ...داري قشنگي
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 ...همینطور هم تو چشمهاي -

 !..داري هم زيبايي بسیار صورت -

 ...!همینطور هم تو مال -

 ...میشي؟ رام و میاد خوشت كنم تعريف ازت اگه پس -

 ...همینطور هم تو:گفت داشتني دوست غروري با.مكید تو از را اش گونه و انداخت باال ابرويي ريتا

 ...میده دستت كار اين و مغروري زيادي -

 ....كنم مي افتخار بهش -

 طرف گويا ولي كند رها او قوي دستهاي از را خودش كرد سعي ريتا بار اين و گذشت سكوت به ثانیه چند دوباره

 ...كنم نگات يكمي خوام مي فقط....بچه باش آروم:گفت آرام.نداشت خیالي چنین"فعال

 ...نیست توش هیچي كه كنم ثابت بهت تونم مي... نناز گندگیت به خیلي -

 ...چطوري؟... هه -

 نمايش به زيبايش لبهاي پس از را قشنگش سفید دندانهاي شد باعث نشست رومئو لبهاي به كه لبخندي

 لبخندي آرام. كند حس گوشهايش شدن گرم از را بود آمده بوجود درونش كه انقالبي توانست مي ريتا.بگذارد

 ....دم مي مسابقه باهات:گفت و داد تحويلش

 كِي؟...اي؟ مسابقه چجور...بچه قبوله...باشه -

 ...خودتي هم بچه درضمن...جا همین صبح فردا...بیشتر كي هر...ساعت يك....زمین روي شنا -

 آن زا مانوئل. داشتني دوست و جذاب.داد مي نشان كه بود چیزي آن از زيباتر.شد تر عريض سبز لبخندِپسرِچشم

 و زد يلبخند ريتا دوستان به و برگشت.شده بهتر اوضاع بفهمد توانست مي ولي شنید نمي را حرفهايشان فاصله

 تهوع حال.بنشیند جا يك خواست مي دلش فقط آنها كنار برگشت ريتا وقتي.برد باال موفقیت نشانة به را شستش

 .رسید مي نظر به عصبي و بود گرفته

== 

 شلوارهاي و خیاباني لباسهاي با همه وقتي.بروند مسابقه محل به هم با همگي تا بود شب 1 ساعت براي قرارشان

 رفت مي پیش مرادش وفق بر داشت اوضاع كار اينجاي تا اينكه از,نشستند مدلشان آخرين ماشینهاي در گشاد

 نگپاركی در المبورگیني. نبود خبري ولي.اند مانده كجا دو آن ببیند تا انداخت چشم.رسید مي نظر به خوشحال

 نزب هتل بیرون وقتي ولي اند كرده عوض مسابقه به آمدن براي را نظرشان شايد كرد فكر ريتا و بود پارك هتل

 دو گاهن از لبخند اين كه نشست لبهايش به آمیزي شیطنت لبخند.ديد منتظر را رنگ ومشكي زيبا بلند شاسي
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 و رفت اول هیوبین و جانگ لي ماشین. كنند مي حركت آنها سر پشت كه داد عالمت مانوئل. نماند دور جذاب پسر

 به بكنم كاري هر:گفت كردو نگاه را خودش آينه در شانیا...ها خارجي هم سرشان پشت شانیا،و و ريتا بعد

 ینمبب تونم مي...  من خداي اوه...جذابه "واقعا طرف... كردي گیر گلوش تو بدجور كنم فكر...شم نمي تو خوشگلي

 ....زيباست چقدر هم رُل پشت

 ؟....نرفته كه يادت...نقشمونه از جزئي همش اينها...شِین كن بس -

 ...كردي؟ مي چیكار بازيها اين از جدا....شد مي نزديك بهت پسري چنین واقعیت تو اگه ولي...نه -

 .كنم مي فكر بهش كه كسیه اون....دارم رو هو مین من....دوني مي كه تو...هیچي: داد جواب فكر بدون ريتا

... كرد؟ مي كار چه داشت...بود؟ كجا هو مین.بود نكرده هم فكر او به حتي روز چند اين تمام.گفت مي دروغ

 بخورد قسم توانست مي. كند مي فكر موضوع همین به دارد االن هم شانیا دانست مي حتي.نداشت خبر"اصال

 سرش پشت ماشین به آينه از...بوده ها مكزيكي با ارتباط روي كشیدن نقشه به اش وقته چند اين ذكر و فكر تمام

 "واقعا من!بزرگ خداي اوه...ببیند را آنها صورتهاي توانست مي راحتي به هم باز تاريكي آن در انداخت نگاهي

 ...هستم بدي دروغگوي

 هر و كرد نگاه شك با را اطرافش مانوئل.رسیدند افتاده دور جايي در مخروبه اي كارخانه به آنها گرفت باران وقتي

 كه ديدند مي را اي ساله 05-02 تا 81 هاي بچه, سال و سن اين در مرد دو.شدند پیاده ماشین از مكث كمي با دو

 هیوبین. كردند مي نگاه زيبا و وارد تازه اكیپ اين به تحسین با آنها.رفتند مي متروك كارخانه به شعف با

 وير سري دستمال او.بشود شلوغي جاي چنین وارد ريتا كه است بزرگي خیلي ريسك بود،اين شده متذكر"قبال

 رحیند. كرد استتار دوستانش بین ما را خودش و كشید پايین پیشاني روي تا هم را شرتش تي كاله,بست سرش

 ناخود او و زد طعنه بهش پشت از پسري مناسب جاي يك كردن پیدا و شلوغي خاطر به ساختمان داخل به ورود

 گاهين با و برگشت مانوئل.نبود سختي كار اش باراني زير از او اسلحة تشخیص. خورد مانوئل كمر به دستش آگاه

 بچه...اونجا: وگفت چرخاند ديگري سمت به را سرش و زد نفهمي به خودرا هم داد،او تحويلش جذاب زيبا،لبخندي

 .ديد میشه راحت اونجا از...ها

 با كه بار هر.كند حس خودش روي را رومئو سنگین نگاههاي توانست مي ريتا بودند آنجا كه دوساعتي تمام

 وقتي مرور به. دارد نظر زير را حركاتش جدي خیلي كه ديد مي را زد،او مي حرف دوستانش با خنده و شوخي

 ركتح فالن اسم داد مي توضیح اشتیاق با برايشان بعد.داد مي تحويلش لبخندي هم او كرد، تالقي او با نگاهش

 و ذوق خودش از بیشتر مانوئل. كند مي رقصي چه دارد افريقايي موهايي پسريكه آن يا...چیست رقص آن در

 .بود اطراف مراقب بیشتر يكي آن ولي داد مي نشان شوق

 دوخته فلزهايي صورتشان به و داشتند وحشتناكي هاي خالكوبي تنشان روي آدمهايیكه از بود پر آنجا

 هب داشت هايشان حنجره. انداخت كَل پوست سیاه پسري با هیوبین كه كرد گل وقتي هايشان شیطنت.بودند
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 تمام هم مسابقات و بكشند سیگاري تا رفتند بیرون ها مكزيكي بعد كمي.ديد مي آسیب زياد زدنهاي جیغ خاطر

 .بود شده

 اش اي مدرسه هم پسر اين.شناخت را او اول نگاه همان با ريتا.آمد سمتش به بلندي قد پسر دار گیرو همین در

 زا را خودش سختي به او.بود كرده رد را لبخنداو با ريتا هم بار هر و كرده دوستي درخواست او از بار هزار"قبال.بود

 رپ جمعیت يك جز و كرد نگاه سرش پشت به. داد شرح را وضعیت شانیا گوش در آرام و كشید عقب جمعیت بین

 از تا برگشت وقتي... كجاست؟ حاال پس....بود اينجا االن همین جانگ لي بزرگ خداي...اه.نديد چیزي صدا سرو

 .گرفت را بازويش دستي برود، بیرون سمت به باال ها پله

 ...چطوري؟....سالم هي -

 .نبود ربردا دست پسرك گويا ولي بدهد ادامه راهش به كه برگشت ريتا....گرفتید اشتباه كنم فكر....ببخشید؟ -

 ؟...نیست يادت...كن نگاه منو...نگرفتم اشتباه...نه -

 ...شناسم نمي...آقا خیر -

 ردك اصرار پسر.كند پیدا راهي شلوغي آن در كرد مي سعي ريتا و نكرد رها را دستش,بود بلندتر او از كمي پسرك

 تخاطرا كشیدن پیش و زدن حرف به كرد شروع زياد اصرار با.نداشت خیالي چنین"اصال او ولي كند نگاه را او كه

 لوج به را او دستي دو كار اين با و شود پرتاب ريتا سمت به او شد باعث ها پله پايین از جمعیت هجوم.دبیرستان

 ...اوخ.گذاشت او دست روي را پايش يكنفر و افتاد جمعیت بین ريتا.داد هُل

 ردد انگشتانش. كرد بلند مگس مثل زمین روي از زودتر را او تر قوي دستي ولي كند بلند را او كرد سعي پسر

 رونبی تا ماند كنارش در حرفي هیچ بي.ديد را رومئو ناباوري كمال در و كرد اش ناجي صورت به نگاهي.بود گرفته

 دهش سیاه و كثیف دستش.ببیند را انگشتانش ماشینها نور در كرد سعي ريتا.گذاشت زمین روي را او و رسیدند

 ...خوبه؟ حالت. رسید كنارش به شانیا بعد دقیقة چند.نبود آنجا رومئو ولي كند تشكر تا برگشت.بود

 ...هستند؟ كجا ها بچه....مونديد؟ كجا...خوبم -

 ريتا.بردند بیرون خوني دماغي با دوستانش را مزاحم پسر.كرد سر پشت به نگاهي و كرد دستي دست شانیا

 انوئلم. آمدند بیرون لبخندي با رومئو و مانوئل هم بعد كمي.كشید پايین را كالهش و انداخت او به نگاهي متعجب

 اريك اگه...خوب... نیست تو جاي جاها اينجور... باشي مراقب بیشتر خیلي بايد:گفت و كرد ريتا دست به نگاهي

 ...بريم؟ تونیم مي نداريم اينجا

 ودشخ داشت اصرار ريتا ولي.براند او بگذارد است، ناراحت دستش اگر پرسید و ايستاد ريتا ماشین كنار جانگ لي

 .كند مي رانندگي
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 را ماجرا پسرها.گرفت مي درد ووانگ استاد با تمريناتش در كه اي اندازه به نه ولي كرد مي درد دستش

 نارشك ريتا. فرستاد مانوئل ماشین رابه شانیا كار اين با و نشست رُل پشت و رفت جلو حرف بدون رومئو,فهمیدند

 جلو ورومئ بعد. گفتند هم به چیزي اسپانیايي به آنها. مالید بود، بسته سرش دردستمال راكه دستش و نشست

 هب امید نا ولي كند باز را صحبت سر او داشت انتظار شايدطرف.كرد رانندگي رستوران تا حرفي هیچ بي و افتاد

 .انداخت مي نگاهي او دست به چشمي زير گاهي از هر.داد ادامه راهش

 رديفي و بلند سقفي با... گران و شیك العاده فوق ساختمان يك طبقة درآخرين بود زيبايي محیط رستوران

 كه تاري براي مكان اين. اي شیشه ويكپارچه طويل هاي پنجره كنار درگلدانهاي شده سبزكاشته بامبوي ازدرختان

 زده،با ذوق و گرسنه هاي بچه.آمد مي نظر به جالب خیلي بود درآمده زيستي ساده و روستايي محیط يك از تازه

 نفرديگر چند از بغیر چون.شده رزرو آنها براي فقط آنجا كه بود مشخص.كردند مي نگاه را اطرافشان باز دهانهاي

 تر مسن مرد دو با بود نديده را آنها"قبال كسي كه زيبا دختر 2.نبود آنجا كسي هیچ, بودند نشسته آندو منتظر كه

 .بودند خنديدن مشغول

 اشانی از ريتا.بزنند اطرافشان چرخي تا رفتند هم ها كنند،بچه گويي آمد خوش میهمانانشان با تا رفتند آندو

 كنه؟ مي هم فرقي مگه:گفت و كرد اخمي جانگ لي. بود كدومشون كار:پرسید

 ...بدونم خوام مي ولي...نه -

 راربرق ارتباط كساني چه با داريد دونستید مي قبل از زنید؟خودتون مي حرف بهش راجع چرا,ها بچه كنین بس -

 شروع جانگ لي با همین براي كند، عوض را موضوع و بخنداند را آنها داشت سعي بین هیو..نه؟ مگه.كنین مي

 ...يكي؟ كدوم:پرسید شانیا از آرام دوباره ريتا.مسابقه از تعريف به كردند

... كنم مي خواهش ريتا....زياد خیلي,ترسم مي ازش...بود اون كار:وگفت چرخاند رومئو سمت به را سرش شانیا

 ...باش خودت مراقب"لطفا

 هك بازي اين كرد مي فكر اين به.بود آمده بند مدتي براي باران.كرد نگاه شهر چراغهاي به و ايستاد پنجره كنار

 مي او به نگاه از دوستانش, كرد دعوت میز سر را او شام براي گارسون وقتي! كشید خواهد كجا به كرده شروع

 .داد نشان همه به را اش گونه زيباي چال و زد لبخندي.ببینند را اش نگراني انتهاي توانستند

 دبع كمي.است اي كره غذاهاي كردن كباب مخصوص اين دانست مي ريتا و داشت قرار گرد میز وسط بزرگي هیتر

 تقال به كرد شروع آنها روي زنده پاي هشت و گرفت قرار اجاق روي دريايي حیوانات انواع از بزرگي ظرف

 فراري راه ولي است قرار چه از اوضاع فهمیده بیچاره حیوان داد مي نشان پا هشت شكل لول و لزج حركت.كردن

 خام هاي ماهي انواع,دريايي هاي حلزون.پريد رنگش و گشادشدن كردبه شروع آن ديدن از چشمهايش.نبود

 شانیا كه آورد مي باال داشت... سبزشد صورتش رنگ... بزرگ خداي اوه... خرچنگ و وزشت،صدف

 !...نورا...اوه:گفت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر ح.كتايون | عشق با شده موم و مهر رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

393 

 

 ...؟!میآره باال داره:گفت و انداخت صورتش به نگاهي مهمان مرد

 شتپ از و بنشیند آنجا نتوانست ديگر.شد مي كباب زنده زنده داشت بودكه پا هشت حركت میخكوب همچنان او

 آن شدن كباب زنده تصور از او.نبود میز روي غذاي از "مطمئنا اين.آورد باال و رفت دستشويي سمت به میز

 تا كشید طول دقیقه چند.مانست مي پا هشت همان به داشت او كه حالي.كرد مي فكر خودش به بیچاره حیوان

 .بیايد جا سر حالش

 يم بدردش كه بود دوايي بهترين شايد تنهايي.برگردد بقیه پیش خواست ريتا و كرد صدايش بیرون از شانیا

 برايش استاد كه يكبار آمد بود،يادش همیشگي دريايي غذاهاي خوردن سر بر ووانگ استاد با دعوا و جنگ.خورد

 نشد قطع از بعد را آنها كردن حركت هم باز توانست مي ريتا, بريد مي را بازوهايش قیچي با و بود آورده پا هشت

 ودب پرسیده ووانگ از وضعیت آن در ريتا.كردند مي حركت همچنان ولي بودند شده جدا بدن از كه اين با.ببیند

 دنیا كل در و اينجا در همه. نداشت برايش جوابي ووانگ كند؟و قطعه قطعه بعد,كشد نمي را بیچاره حیوان چرا

 .كنند مي را كار همین

 خورده هم زبا باشي داشته بیشتر هرچه...نیست موفق زندگي بر دلیلي بیشتر بازوهاي داشتن پس: بود گفته هم او

 ...میشي

 .شد زده دستشويي درِ

 ...ها بچه پیش برو كه گفتم شین -

 ...كن باز درو....منم -

 نآ در زيبا صورت اين.شد باز چرخاند،در را در قفل و كرد پاك دستش پشت با را اشكهايش.بود رومئو گرم صداي

 .كرد مي دعوت آخرش شام خوردن به را او كه داشت را جالدي حكم برايش لحظه

 چیزي يه بايد داري مسابقه فردا...دادم سفارش برات ديگه چیز يه...نمیاد؟ خوشت دريايي ازغذاهاي...بچه هي -

 ...بخوري

 ...متأسفم...میز سر گردم مي بر ولي....ندارم اشتها -

 حرفي هیچ بدون بعد و كرد مكث ثانیه چند.كرد مي نگاه ريتا به و بود كرده شلوارش جیب در را دستهايش او

 ورومئ گفت مانوئل و زدند حرف چیز همه از شام میز سر.نداشت شدن تمام خیال گويا لعنتي شب آن.رفت بیرون

 ازيب ساالدش با درسكوت ريتا.نگفتند چیزي معمولي صحبتهاي از بغیر ها بچه ولي.است اش دائي پسر اصل در

 .بود بشقابش به چشمش مدام و كرد

 .شدند ريتا اتاق وارد شانیا تعارف يك برگشتند،با هتل به همه كه بعد كمي
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 بهت رومئو؟ نه... باشه اينجوري كردم مي فكرشو "دقیقا:وگفت كند كنترل را خودش نتوانست اول نگاه در مانوئل

 ...شلوغ و نظم بي خیلي!...بودم گفته چي

 ،انداخت مبل روي صندلي روي از را ريتا پالتوي بعد.زد چرخي سالن در اش افتاده برق و تمیز لباسهاي با مانوئل

 ...كنیم بازي بیاين:گفت و نشست

 را اتاق كل دادشان و جیغ صداي و كردند بازي كارت صبح 2 ساعت نزديكیهاي تا آنها.بود دوستي شروع اين

 وقتي. شد مي صادر را مرگش حكم دلهره و ترس لحظه يك با. كند فكر مسیرش به كرد مي سعي بايد او.گرفت

 ...دارم مسابقه فردا من:گفت دوستانش به و كشید عمیقي نفس,كردند ترك را اتاقش زيبا دخترهاي با آندو

 گوشي. نشست منتظر ورزش سالن بخورد،در صبحانه توانست نمي.بود دويده هتل دور بار سه او صبح 88 ساعت

 آنها و شد باز در كه كرد مي زمزمه را "ندارد اهمیت چیزي هیچ ديگر" ترانة داشت گوشش در پلیر موزيك هاي

 هم به عضالت.ريخت شكمش در قلبش ناگهان كرد احساس آورد،ريتا در را تیشرتش كه رومئو.شدند وارد

 دش باعث كه بود حالي"دقیقا اين.برد سرش از هوش آن يك اش ورزيده شكم و زيبا و پهن هاي شانه سر,پیچیده

 توروحی خوام نمي...توئه از تر قوي خیلي اون...عزيزم ببین:گفت او به جانگ لي.كند وادار تحسین به هم را پسرها

 ...ولي كنم تضعیف

 ....باش داشته رو زمان فقط...من دوست كني مي كارو اين داري -

 درست او با كردن بازي از كه بود معلوم.زد را حرف اين پوزخند با رومئو...هستي؟ نظرت روي هنوزم بچه هي -

 .برد مي لذت, هايشان طعمه با قاتل هاي نهنگ كردن بازي مثل

 ...كنیم شروع زدن حرف جاي به بهتره -

 ...نمیاري؟ در لباستو تو عزيزم:گفت و آمد او سمت به درطرفینش طاليي مو بادودختر مانوئل

 باز ولي. كرد پشیمان حرف آن از را او كه بود جوابي او به ريتا خشمگین نگاه...شي؟ مي خسته خیلي اينجوري

 ...چي؟ بردي تو واگه...بیرون بري باهاش تنهايي كه خواد مي...برد رومئو اگه... خوب بسیار: داد ادامه

 ...ديگه كس هیچ به نه و اون به نه...بچه بگه نورا به نبايد ديگه:گفت بلند رومئو كنار از جانگ لي

 شحال خواست مي او به روحیه دادن با و نشست كنارش شانیا.شد شروع مسابقه بعد كمي و كردند قبول طرفین

 و درست صبحانة امروز ونه بود خورده چیزي ديشب نه او ولي.بود خوب حالش اول دقیقة چند تا. بیاورد جا را

 ...حسابي

 خطوط با شبدر گل يك و ستاره تا سه.كرد مي حس بدنش در هنوز را آن انرژي و داد پیامي برايش ووانگ صبح

 و االب دستش يك روي فقط كه ببیند را رومئو توانست مي گذشت كه ساعت نیم.خنديد ذهنش در...شكل منحني

 ....چندتا؟ پرسید شانیا از و برگرداند را رويش. رود مي پايین
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 ....بود امي 916اين و تا 915 االن تا قشنگم دوست -

 ...چي؟ اون -

 وت با... خوشگله نباش نگران:بودند،آمد كشیده دراز انداز زير روي كه كنارش دخترهاي با كه مانوئل خندة صداي

 :گفت آلماني به هم ريتا.گفت آلماني به اينو...داره فاصله كمي يه

 ...بزني؟ گپ دخترهات دوست با من گوش بیخ مجبوري...  عوضي-

 ....كني جلب خودت به رو رومئو نظر تونستي كه نداره تعجبي...هستي جذابي دختر:گفت و خنديد بلندتر او

 ....هست دختر برش دورو اندازةكافي تو،به اندازة به اونم بینم مي...چطور؟ -

 چیزي اينكه از... شقه كله تو مثل درست اون...فهمي مي خودت مرور به...داره فرق خیلي من با اون...جیگر...نه -

 ...خوشحالم شده زندگیش تو تغییر باعث

 ....كني پرت حواسمو و بزني حرف من با نكن سعي -

 مي دلش و ديد مي را مانوئل هاي خنده.بود آنها به حواسش رومئو.زدند مي حرف هم با آندو كه مدتي تمام

 هب تشر با.آورد بیشتردرمي را حرصش همین و فهمید نمي را صحبتهايشان...نشست مي آنجا جايش به او خواست

 ...هست مه غیرتي كم يه داداشمون اين... نگفتم: گفت ريتا به و خنديد مانوئل و گفت مانوئل به چیزي اسپانیايي

 فكر بله: گفت پوزخند با.داشت شدن سوزن سوزن احسان پايش انگشتان نوك در و چكید مي صورتش از عرق

 ...ديدم شو نمونه يك ديشب كنم مي

... منبود اونجا من اگه بود مرده"تقريبا بیچاره پسر!!...اون؟....اوه:داد جواب صورتش روي زيبا لبخند همان با مانوئل

 .اومد خون دماغش فقط كه كنه شكر خدارو بايد

! بود؟ خوابیده چیزي چه داشتني دوست و جذاب صورتهاي اين زير.كرد نگاه را او خشم با چرخاندو را سرش ريتا

 هم با مردم همة شك بي...درونشان؟ يا صورتهايشان...كند؟ متمايز ديگران از را آنها توانست مي چیزي چه

 كرده،در متفاوت هم مرا مختلف تجربیات دريافت سال 2نیستم، مستثني قاعده ازاين هم من.دارند تفاوتهايي

 .كنم هدايت خوبي سمت به را مردم سیرت كه نیست اين كارم هم حاضر حال

 دنبال گويا. نگريست مي رفت مي پايین و باال كه را او داشت و شده ريز مانوئل گیراي و رنگ اي قهوه چشمهاي

 !!...خودتي؟... لعنتي.... بود ديده خانةبزرگ درحیاط كه نبود هماني لبخند اين. گشت مي او درون چیزي

 وير بود كرده وادار را او استاد كه باري آخرين.گرفت مي درد داشت دستش مچ.بود برگشته گذشته به ريتا ذهن

. رفت شنا بار 0022 تا 0222 حدود چیزي آمد يادش او.بود شدنش خوب از بعد پیش ماه 5برود، شنا خاكي زمین
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 مي چاي و نشسته روبرو طور همین هم ووانگ استاد و بود رفته در دستش از شمارش شدكه زياد آنقدر تعدادش

 .نوشید

... كرد پاك را صورتش عرق,دستمال با شانیا.اند برنداشته چشم هم از آنها است مدتي فهمید,آمد كه خودش به

 مي راست جانگ لي. آمد مي نظر به بهتر او روز و حال"مطمئنا. انداخت رومئو به نگاهي و چرخاند را سرش ريتا

 مي نظر به تر تیره كرده عرق صورت آن در رنگ سبز مخمور چشمهاي.بود بیشتر خیلي او بدني قدرت گفت،

 آندو بین تفاوتي توانست نمي... هیجاني يا و شعفي هیچ كرد،بي مي نگاه را او تفاوت بي همچنان و رسید

 .داشتند را خودشان خوي و خلق ديگر عادي مردمان مثل هم آنها.بگذارد

 رخنه وجودش به داشت ارام آرام گويا كه داشت وجود پسر اين درون چیزي.كند پرت را حواسش خواست شانیا از

 كه بود آوازي اين. خواندن آواز به كرد شروع شانیا.شود مي بدن وارد مار نیش از كه سمي مثل درست.كرد مي

 ...چیه؟ ديگه اين:خنديد مانوئل... شاد و گانه بچه ترانة يك...خواندند مي شان تنهايي در هم با بارها و بارها

 الشح ريتا كه كند باز را حرف سر مانوئل با كرد مي سعي داشت شانیا....دوپینگ گیم مي بهش ما كه چیزيه اين -

 :گرفت را

 ..ببینیمش بذار برنامه يه... بود؟ چي اسمش...چطوره؟ نامزدت حال شین هي -

 ....خوبه حالش...عوضي:گفت و كرد ريز ريتا براي را چشمهايش شد، گرفته شانیا حال

 فرض پیش 

 ،8311. كردند مي تشويقشان داشتند سالن آدمهاي كل حاال.بود كرده ضعف حسابي وريتا گذشت دقیقه 55

 صورت با ريتا.كرد اعالم را ساعت يك پايان جانگ لي موبايل زنگ وقتي... 8311.... زودباش...نورا زودباش... 8319

 تو.پیچید گوشش در شانیا جیغ صداي... كرد نگاه را او نیشخندي با و نشست رومئو...افتاد اندازش زير روي

 ...نورا...نورا تا 8282...بردي تو..بردي

 كار دنبال به تماشاچي مردم.بردارد زمین روي از را وسايلش تا برگشت.كرد برخورد رقیبش با احترام با او

 راخشك گردنش پشت و رابرداشت اش حوله.شد همراه او با دستگاهها از يكي كنار تا رومئو.رفتند مي خودشان

 .كرد

 ...كنم؟ صدات چي بچه جاي به بايد حاال...بود خوب كارت -

 بلند را سرش اينكه محض به...نورا فقط:گفت حال همان در و برداشت زمین روي از را آبش ظرف و شد خم ريتا

 صورت و كرد نگاه رومئو صورت به.چرخد مي سرش دور دارد سالن كرد احساس.رفت سیاهي كرد،چشمهايش

 قوي و بزرگ دستهاي شود پرت زمین روي پهلو به اينكه از قبل...ديد اش دوقدمي در ايستاده را اش زده وحشت

 ...درآورد پرواز به پرنده يك مثل هوا در را واو گرفت آغوش در را او

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر ح.كتايون | عشق با شده موم و مهر رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

397 

 

 معاينه را چشمهايش داشت سرش باالي عینكي دكتر وهمان بود تخت روي سوئیتش آمد،در هوش به كه اول بار

 بعد،از كمي.ببندد را چشمهايش دوباره داد ترجیح كه پیچید مي گوشش در مانندي وز وز صداي مدام.كرد مي

 با كه شانیا و هتل كارمندِ خانم دو با نمك و آب وان درون درحمام را وخود كرد باز را چشمها بدنش شدن خیس

 ياخم دستش روي سوزن سوزش. بود افتاده بیمارستان روزهاي ياد.گرفت خوابش باز.كرد،ديد مي نگاهش نگراني

... نیست چیزي...باش آروم:گفت نرم كه صدايي و شد كشیده خیسش موهاي روي گرمي دست. انداخت ابروها به

 ...میاد جا حالت بزودي... زنند مي سرم بهت دارن

 كه پاهايي هشت... گرفت تهوع.بودند شدن كباب و زدن لول حال در درشت و ريز پاي هشت تا هزار خوابش در

 .داد نوازش را مشامش گل بوي...رفتند مي راه هنوز ولي شد مي قیچي بازوهايشان

 توانست مي را بیرون شبانة چراغهاي ونور شده كشیده كنار ها پرده.بود شده شب كرد، باز را چشمهايش وقتي

 ريز خندة گاهي از هر و آرام اي همهمه صداي.بود روشن تختش كنار كوچك آباژور كمرنگ ازنور فقط اتاق.ببیند

 تاريكي در اتاق گوشة تك مبل روي كسي كار اين داد،با خودش به حركتي. خورد مي گوشش به سالن از زني

 .جنبید

 ...شدي؟ بیدار -

 درست. شود مطمئن تا گرداند را سرش!!!...بود؟ نشسته مراقبش!!كرد كارمي چه اينجا!...بود؟ او صداي"واقعا اين

 سنگین قدمهاي با بعد كمي و كرد نگاهش.نزد حرفي هیچ. ايستاد سرش باالي و شد بلند بود،رومئو زده حدس

 .شد پر دوستانش از اتاق بعد ثانیة چند.رفت بیرون

 با مانوئل.كردي ضعف بودي نخورده چیزي ديروز از اينكه خاطر به و گرفته عضالتت: گفت شانیا

! اديد مي كشتن به خودتو داشتي حرف يك خاطر به بینم مي كه هستي دختري اولین تو...خوشگله:لبخندگفت

 ....ترسوندي هممونو

 .نگريست را او خشم با و برگشت شانیا...نیست اولش بار اين:گفت پوزخندي با جانگ لي

 .كرد مي تماشا را او و بود ايستاده و زده تكیه ديوار به رومئو اتاق در كنار

 1فصل

 مي شود برگزار آنجا در بود قرار میهماني كه كلوبي به بايد بود كرده هماهنگ برايشان جانگ لي كه قراري طبق

 .نشد مزاحمش هم كسي. باشد خوب احوالش و اوضاع شب تا كند استراحت كرد سعي ريتا روز طول تمام. رفتند

 .است بوده كنگ هنگ به رفتن و كار حوش و حول حرفهايشان تمام گفت و پرداخت شنودهايش كار به هیوبین

 بعد شب سه معني به ستاره تا سه او.رسید مي بود گذاشته برايش ووانگ استاد كه قراري به شب فردا بايد ريتا

 ار ووانگ استاد رودخانه كنار فردا بايد.دارد برايش خوبي خبرهاي استاد يعني كه شبدر يك و بود كرده دريافت

 .گذاشت تختش كنار قیمت گران هاي اركیده از پر گلي سبد و آمد خوابش اتاق به جانگ لي. ديد مي
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 ...اونهاست؟ كار نگو من به -

 ...يكیشون؟ كدوم بدوني خواي نمي....پرسه؟ مي حالتو هم مدام...خودشه چرا -

 !...درسته؟...نمیشه رام ها سادگي اين به يكي اون...مانوئله "احتماال -

 ...بودم نگرانت خیلي...هي....بفهمي رو اينا توني مي كجا از...لعنتي...اَه -

 ...خبر؟ چه -

 ....میرسي بخواي وقت هر گفتیم بهشون و شده رزرو كنگ هنگ تو هتلت...هیچي -

 ...بیفتید راه من از زودتر شما شب براي...خوبه؟ -

 ...تويي رئیس...باشه: گفت و داد تكان موافقت عالمت به سري جانگ لي -

 خیلي كالب محیط. رفت بیرون و كرد باز را سوئیتش در آرام بودكه گذشته ساعت 8 آنها رفتن از, شب82 ساعت

 و رنگارنگ گردان چراغهاي ماليم نور و سقف از آويزان قرمز باكريستالهاي. رسید مي نظر به دوستانه و صمیمي

 هیوبین ورودي در كنار. رقص سن و بیلیارد و بازي كارت میزهاي!...سالمتي به فريادهاي و موسیقي صداي

 .برد داخل به بودند پوشیده كوتاه لباسهاي كه دخترهايي ازبین را او و بود منتظرش

 شلوغي آنهمه در.داشت تن به رنگي صورتي ابريشمي شومیزِ و بلند هاي چكمه و جین شلوار يك راحت خیلي او

 مليمخ مبل روي ريتا.نبود سختي كار زيبا دختر چند جذابش،بین صورت و درشت هیكل آن با مانوئل كردن پیدا

 .افتاد خارش به دماغش.نشست

 ...خوشگله؟ خانم كردي مي استراحت بیشتر نبايد....نشده خوب هنوز حالت كردم فكر: پرسید او از آرام مانوئل

 ....هستید؟ اينجا هم شما دونستم نمي...بهتره حالم...نه -

 بعد .زد مي موج نگراني و تعجب بین چیزي نگاهش در. بود ايستاده سرش باالي دست در براندي لیوان با مانوئل

 یايياسپان به گوشش در بیايد، نزديكتر كرد اشاره محافظش به و گرداند را سرش نشست، لبهايش روي لبخندي

 هیچ بي و كاري دنبال فرستاد هم را او. گفت چیزي و چسباند او به را خودش زيبايي دختر. كرد زمزمه چیزي

 .بودند رفته گوري نبودكدام ومعلوم گذاشته تنها را او دوستانش. بود شده معذب ريتا.نشست كنارش حرفي

 زا نداشت خیال مانوئل.گرفت حرصش. كرد مي فكر خودش با... كجاس؟ رومئو...نیست؟ يكي ازاون چراخبري پس

 .رساند او به را خودش خوران تلو تلو شانیا بعد كمي.شود دور كنارش

 ...مستي؟ تو...شِین!....من خداي او -

 ...خوبه حالم...نیستم مست من....قشنگم دوست...نه -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر ح.كتايون | عشق با شده موم و مهر رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

399 

 

 را وا جانگ لي كه آورد مي باال داشت دوستش بعد ربع يك.بكشد سر را بعدي لیوان او نگذاشت ريتا!...شانیا -

 گاهن بود، دختري با صحبت مشغول كه را مانوئل داشت مبل روي تنها او.برد دستشويي به سرعت به و كرد بلند

 التح اون با... نديده؟ رو تو كسي كه رفتي در هتل از چجوري... لعنتي: گفت سرش باالي كسي ناگهان كه كرد مي

 ...بیرون؟ اومدي چرا

 .ديد عصباني چشمهاي با را رومئو سرش باالي متعجب و برگشت ريتا

 حرف ديگه يكي از تا نشدم دور خونه از راه اينهمه من كه گفتم بهت بار يك كنم فكر ضمن در.... خوبه حالم -

 ...كنم شنوي

 ...باشي داشته شنوي حرف يكي از مجبوري كنم فكر ولي -

 !!!...نیستي؟ تو "احیانا نفر يه اون اونوقت -

 ....كني صحبت درست من با كن سعي گفتم بهت -

 ...شق كله...احمق دخترة: شنید سرش پشت از را او صداي كه.كند عوض را جايش تا شد بلند ريتا

 ....خودراضي از آقاي شنیدم دربارةخودم رو اينها زياد... ممنون -

 صحبت مشغول هم با سخت كه پسري و دختر كنار تكي هاي صندلي از يكي روي رفت و كشید را راهش

 و شد ظاهر سرش باالي كريستالي لیوان دو با رومئو بعد كمي.شد ها رقصنده تماشاي مشغول و بودند،نشست

 .كرد دراز ريتا طرف به را دستش

 ...چیه؟ اين -

 ...نیست قوي زياد -

 ...دارم خودمو مخصوص نوشیدني من...  ممنون -

 ...هست؟ چي!...مخصوص نوشیدني -

 ...نمیاد خوشت ازش تو -

 ...نیاد خوشم ازش نكرده امتحان من كه نیست دنیا اين تو چیزي -

 به ودش آورده هايشان نوشیدني كه مدتي تا بعد.برد باال دو عالمت به را دستش و كرد نگاه بار پشت پسر به ريتا

 در را حس اين كه نبود زيبايش چهرة تنها اين.لرزاند مي را قلبش مرد اين زيباي صورت.نشستند هم تماشاي

 يدبا.میزد گول را پسر اين بايد!...خودش از ديگر تصويري.بود خودش از اي آئینه او انگیخت،شايد مي بر وجودش

 دانست مي خوب.كرد پر را وجودش موهوم ترسي. گفت مي دروغ او به گنجید مي اش مخیله در آنچه از بیشتر

 .بنشیند آن پاي بايد و است كرده انتخاب خودش را داستان از بخش اين

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر ح.كتايون | عشق با شده موم و مهر رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

411 

 

 سر ااينج از فهمیدم بعد....بودم مونده هتل تو،تو خاطر به:كند باز او با بحثي تا كرد سعي روبرويش نشسته مرد

 ...درآوُردي

 ....بكني برام كارو اين باشم خواسته ازت نمیاد يادم... چرا؟ -

 او... بردمت مي خواستي مي كه جا هر خودم فردا تا كني امشبواستراحت تونستي مي حداقل...خودخواه دختر -

 .بدهد آرامش كمي لحنش به كرد مي سعي داشت

 ...كردم تلف وقتمو خیلي هم االن تا...ندارم استراحت وقت -

 .گذاشت میز روي را آنها و رسید رنگي صورتي لزج مايع محتواي با بزرگ لیوان دو با خدمتكار

 نوشیدني اين!...فرنگي؟ توت آب...گذاشت دهان به را ني و پرسید اخم با رومئو...كوفتیه؟ چه ديگه اين -

 ...مخصوصته؟

 ....نیستم الكلي من....آره -

 ...جالبه -

 ....جالبه؟ چیش -

 ...هیچي -

 ...ديوانه -

 با تاري وقتي. شد سپري حرفي هیچ بي بعد دقیقة چند.اش فرنگي توت آب نوشیدن به كرد شروع و زد لبخندي

 یظغل دود در را صورتش و گذاشت دندانهايش الي برگي سیگار و نشست كنارمانوئل ديدكه را او رفت، دوستانش

 نظر زير را او حركات تمام ريتا.ماند ثبت ذهنش قابِ در زيبا عكس يك مثل منظره اين او براي.كرد استتار آن

 .است همینطور هم او بود واقف"كامال و داشت

 چرا. سوزاند مي دارد را پوستش آتشینش نگاههاي چطور كه ديد مي او و گرفتند را برشان و دور زيادي دخترهاي

 چیز هیچ كه بدهد نشان تفاوت، بي نگاه اين با كرد مي سعي ؟چرا...داشت برنمي كردن نگاه اينطور از دست

 ؟...ندارد اهمیتي

 میز. ندكن بازي بیلیارد تا رفتند شدند خسته كه بعد كمي.بود سرگرمي و بازي وسايل از پر كلوپ خوشبختانه

 .بود دورتر ها مكزيكي از بیلیارد

 سوي از درگیري صداي و سر متوجه كه كردند مي صحبت ديگر مرد چند با داشتند ها مكزيكي ساعت يك بعداز

 ...شدند سالن ديگر
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 خوش ،قیافه خوش پولدارهاي بچه از يكي اين.كرد برخورد پسري به پشت از اتفاقي خیلي ريتا كه بود اين مسئله

 به او كنار از شدن رد و خواهي عذر.داشتند را او با ارتباط آرزوي دخترها از خیلي كه بود خودخواهي و پوش

 واهيخ عذر براي گفت ريتا به همین براي, گرفته سُخره به را او ريتا كند احساس پولدار پسر تا شد باعث,سادگي

 و كشید عقب را سرش او و خورد صورتش به الكل بوي. آورد پايین او سمت به را صورتش و ببوسد را او بايد

 كنار خواست بعد... بگیرد فاصله او از است بهتر برايش كه داد پاسخ و داد تكان دماغش جلوي را دستش

 .برگردد دوستانش

 دش مجبور ريتا و كشید خودش طرف به را او و گرفت قرار اش شانه روي دستي كه بود نگرفته فاصله قدم دو هنوز

 متشس به بدهد، او به حسابي درسي تا شد بلند پريد،دوباره پسرك كلة از مستي.بزند زمین به حركت دو با را او

 خورد میز روي لیوانهاي به پسرك دست.داد هُل بار میز سمت به را طرف دادن جاخالي يك با هم ريتا و كرد حمله

 دورشان زيادي عدة وقتي. كرد شان متوجه را همه جامها و لیوانها شكستن صداي و ريخت زمین روي را آنها و

 ادب بیشتر را پررو پسر اين خواست مي دلش ريتا ولي بروند آنجا از همگي "فورا خواست جانگ لي.شدند گرد

 .كند

 تا كرد مي جور و جمع را خودش داشت دوستانش مابین كه ايستاد او تماشاي به سینه به دست آرامش كمال در

 .شد مي پاره داشت ريزش چشمهاي خشم از.رسید او قدمي يك به وقتي.شود ور حمله سمتش به

 دستي... بپذير عذرخواهیشو فقط و باش داشته ادب...كنه مي خواهي عذر ازت يكي وقتي:گفت خونسردي با او

 یلهخ: گفت بلند صداي با كه بود مانوئل.انداخت رومئو قوي بازوهاي بین و كشید بیرون جمعیت داخل از را او قوي

 ...برسید بازيتون به بريد....شد تموم ها،فیلم بچه خوب

 همه تا كرد مكث كمي.بود گرفته را دستهايش مچ.كند حس را رومئو ورزيدة هاي ماهیچه توانست مي پشت از او

 .دوخت او به را خشمگینش نگاه و چرخاند خودش سمت به را او شتاب با رومئو.شوند متفرق

 ...قُلدري؟ كه كني ثابت بايد جا همه...گردي؟ مي دردسر دنبال -

 ...كني؟ مي دخالت من كار تو مدام كه توچه به -

 ...شو خفه -

: گفت و دويد سمتشان به جانگ لي خوشبختانه.كند پیدا را يكي تا برگشت ريتا.كشید بیرون سمت به اورا بعد

 ...میبرم خودم با رو نورا من...مارينو آقاي

 را ريتا دست و گفت اسپانیايي به چیزي. كرد میخكوب را او رومئو خشمگین صورت و عصباني چشمهاي ولي

 .كشید بیرون سمت به خودش دنبال
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 به و قاپید آنرا هوا روي رومئو.كشید بیرون آنرا و برد دركیفش دست میل بي ريتا...كجاست؟ ماشینت سوئیچ -

 .كشید خودش ماشین سمت به را او دست دوباره و كرد پرتاب بود ايستاده كلوپ در كنار كه محافظشان سمت

 ...باشم دوستام با خوام مي...كن ولم...عوضيِ احمق -

 شینب... بزنه سر ازت اي ديگه كارهاي چه نبود معلوم وگرنه نیستي الكلي كه شكر خدارو...بودي كافي اندازة به -

 ...ماشین تو

 ...خوام نمي -

 به آنرا نداشت امكان.ديد شده قفل مچش دور را او قوي انگشتان و كرد آن به نگاهي.بود گرفته درد دستش مچ

 .بست را كمربندش و نشاند صندلي روي را او حركت يك با و كرد باز را ماشین در رومئو.كند رها ها سادگي اين

 يك و انداخت راه را ماشین نشست، رُل پشت رومئو. انداخت آب را دهانش و خورد مشامش به ترش سیب بوي

 موزيك به مقصد تا و گذاشت گوش در و درآورد را پلیرش موزيك كیف از ريتا.نزد حرف هتل به رسیدن تا كلمه

 يل. دويد آسانسور سمت به و كوبید هم به را ماشین در خداحافظي بدون هتل در كنار شدن پیاده از بعد.داد گوش

 نفرتوريست چند.بخورد هتل رستوران در را اش صبحانه داد ترجیح صبح 82 ساعت. زد تلفن اش گوشي به جانگ

 بیرون فضاي به نگاهي و نشست پنجره كنار. بودند زدن گپ و خوردن حال در و نشسته شیك میزهاي پشت

 واه روزه چند اين در كه فهمید شد مي راحتي به.بود كرده خیس را زمین پايیزي باران صبح نزديكیهاي. انداخت

 رديگ چیز هر از برايش صبحانةانگلیسي يك, فشار و استرس روز چند از بعد. است گذاشته شدن سردتر به رو

 .چرخید مي خودش براي را امروز بايد. بود تر بخش لذت

 انجام بندر از كشتي خروج و مدارك كار ديگر روز دو تا و رود مي پیش خوب اوضاع بود گفته جئويونگ آقاي

 به ريتا رفتند، مي كنگ هنگ به كشتي با اگرآنها.شوند مي كنگ هنگ راهي هم مانوئل و رومئو و شد خواهد

 پارك آقاي هرچند.باشد متفاوت آنها با اش برنامه خواست مي او.داشت فرصت كارهايش براي روزي سه دو راحتي

 ات كه دانست مي او. دوربماند ازشان بايد مدت تمام دانست مي ولي آمدند مي كنگ هنگ به هم جئويونگ آقاي و

 .برسد كارهايش به تنهايي بايد بعد به آنجا از و بود نخواهد دوستانش بیشتربا ديگر روز چند

 مي پدروكرايه-خوزه عمارت نزديكیهاي همان اي بايدخانه و رفتند مي تايلند به مستقیم شانیا و جانگ لي

 بیرون هتل از و انداخت دوشش روي را اش كوله كیف و نوشید را اش چاي!... امتحانات فصل...من خداي اوه.كردند

 .رفت

 ...اند افتاده راه دنبالت:زد برايش پیامكي خیابان،هیوبین سر به نرسیده

 به وعشر شهر مركز سمت به را پايیزي زيباي خیابان پیاده و زد چشم به را نشست،عینكش لبهايش روي لبخندي

 سر كارهايش واز بگیرند نظر زير را حركاتش تا اند افتاده راه دنبالش فاصله با نفر دو اينكه لذت. كرد روي پیاده
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 زندگي خودش براي امروز خواست مي دلش او. نداشت قصدي چنین "واقعا هرچند.آورد جا را حالش بیاورند در

 .كند

 راه درخیابان راحتي به داشت محافظي و رئیس،استاد هیچ بدون آزادانه، كه بود باري اولین سال 2 از بعد امروز

 را هنقش.فرستاد هايش ريه به را دلچسب هواي و كرد باز پهنا به را دستهايش... نبود كار در دستوري هیچ.رفت مي

 ...ادافت راه اتوبوس ايستگاه سمت به بعد و گشت جايي دنبال ها توريست مثل و كشید بیرون شلوارش جیب از

... ها خوراكي انواع و پوشاك تا گرفته دريايي محصوالت از.داشتند فروش براي چیز همه كه بود مردمي از پُر بازار

 نيكودكا يا گرفته را پدرشان دست هايیكه بچه ديدن.داشت كودكي دوران مثل لذتي برايش مردم بین زدن قدم

 حنهص تمام و دست به عكاسي دوربین. نشاند مي لبهايش به اي خنده بودند شده بسته مادرهايشان پشت به كه

 آن از خبري ديگر شد اتوبوس سوار وقتي از.كرد مي ثبت خود براي را گذشت مي چشمانش جلوي از كه هايي

 ليو.بودند برگشته هتل وبه شده پشیمان شود، مي تلف امروز وقتشان كه بودند فهمیده "احتماال, نبود دوتا

 .بود نگفته او به بازگشتشان بر مبني چیزي هیوبین

 رفت مي راه بود شده پوشانده برزنتي چادرهاي با و شده درست متحرك هاي گاري با كه هايي راهرو بین او

 و آورده بازارروز آن به را محصوالتشان و بودند مختلف سنهاي با زنهايي ها فروشنده بیشتر.گرفت مي وعكس

 مغزش به آقاجون و مادرش،عزيز با خاطرات افتاد،تمام ايران شمال ياد او.كردند مي تالش بیشتر فروش براي

 به دنیا اين كجاي هر در آدمها شباهت... من خداي اوه...ها فروش سبزي و ها فروش ماهي تصاوير...آورد هجوم

 منتظر تر مسن زنان و.. زنند مي حراج فرياد و كنند مي تالش زندگیشون براي جوانترها...زياده خیلي همديگه

 ...مانند مي شان همیشگي هاي مشتري

 اي گوشه اش ساله 1-6 دختربچة با كه كرد جلب را توجهش جواني زن, روز بازار در گذار و گشت همین در

. داد مي گوش او به دقت با هم بانمك كوچولوي دختر و زد مي حرف او با داشت آرامي با مادرش و بودند نشسته

 ...آيد مي آنجا به كه است دومش يا اول بار كه بود واضح "كامال

 ريتا. دتن برنجي نان مثل چیز.فروختند مي خانگي هاي شیريني و نان و بودند گذاشته را شان گاري بقیه از دورتر

 نديد به كرد شروع و باشد نزديك آنها به نشست،طوريكه خیابان كنار جدول روي.بود كرده امتحان را آن "قبال

 مي ادي دخترش به زن. زد لبخند شیرين كوچولوي دختر به و گرفت آندو از هم تايي چند.بود گرفته كه عكسهايي

 در ستد و گرفت تشكر با آنرا ريتا. ببرد ريتا براي آنرا تا گفت او به و بريزد تند برنجي نان ظرف در چجوري داد

 پولي اين: گفت خودش زبان به و داد پس و نشناخت را پول آن بچه. گذاشت دستش در دالر چند و كرد جیب

 ...هستي من اول مشتري تو...نیست

 به ادش دخترك... توئه براي كادو يه اين:وگفت داد دستش كرد،به پیدا او پول به اسكناس چند اش كوله كیف اودر

 برايش مدام كه كرد زنده را مادري ياد برايش دو آن ديدن.كرد كوتاهي تعظیم او براي مادرش دويد، مادرش طرف

 عثبا همیشه تنهايي خاطر به كه بود سركشي و شیطان دختر او.برد نمي ارمغان به چیزي دلواپسي و دلشوره جز
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 اين در كه آمد نمي يادش.درآوردن بازي شق كله همیشه و ندادن گوش حرف همیشه.شد مي اش خانواده نگراني

 كردن،سرفه سرفه به كرد شروع بیچاره زن. باشد داده گوش مادرش حرفهاي به درست و ايستاده اي لحظه سن

 ديد او و داد او به دستمالي دخترش.ريزد مي بیرون اش روده و دل االن كرد احساس ريتا كه بدي و خشك هاي

 و است شديد اش مريضي بود مشخص. كرد پاك دستمال با و شست آب با را آلودش خون دهان و دست زن كه

 و زد حرف او با و رفت او نزديك. سركار بیايد نتواند ديگر كه فرداست امروز و آورده آموزش براي را دخترش

 خواست او از و داد دستش به و نوشت چیزي آن پشت و كشید بیرون كیفش از كارتي. دارد معده سرطان فهمید

 .ترف و كشید دخترك صورت به دستي ريتا.كرد تعظیم بار چندين بیچاره زن. كند مراجعه آدرس اين به"حتما

 مين. برگرداند را كارت.....بیمارستان"سرطاني بیماريهاي تخصص فوق يانگ تائه دكتر"كرد نگاه كارت به زن

 ".خواهد مي كمك دوست يك":بود شده نوشته انگلیسي به بخواند آنرا توانست

 رفظ كرد، نگاه را او خیابان كنار پیري مرد.بود شده دچارسرگیجه.كند پیدا خلوت جايي تا رفت آنجا از و شد دور

 روي را سر و نشست اي پله روي تر طرف آن كمي.داد تحويلش لبخندي هم او و داد دستش به را ها برنجي نان

 بار هزار قطره هر با و افتاد مي زمین روي اشكهايش. بريزد اشك توانست مي كه شكر خدارا.گذاشت زانوهايش

 .كرد صدا را مادرش

 همه به... كرد فكر و انداخت زانوهايش دور به را دستها!...دوباره روز يه بینمت مي دونم مي:كرد زمزمه خودش با

 .داده دست از زمان چقدر نفهمید... چیز

 مي دهنكر بلند را سرش.ديگرش پهلوي ديگر يكنفر بعد كمي و نشست كنارش كسي فهمید سرد هواي حركت با

 صداي. انداخت مي آب را دهانش كه ترش سیب بوي همان. كند استشمام را قیمتشان گران عطر بوي توانست

 گريه و بشیني كدومشون هر براي باشه قرار اگه... بیني مي زياد چیزها اين از دنیا تو:گفت آرام و نرم خیلي مانوئل

 ...گیري مي افسردگي زودي به كنم فكر...كني

 به دستمالي و بود دوخته او به را چشمهايش گرمي نگاه با كه ديد را او و گرداند چپش سمت به را سرش ريتا

 .داد دستش

 ور بقیه افسردگي از بغیر تازه: خورد گوش به بود داشته نگه او جلوي را میوه آب قوطي حالیكه در رومئو صداي

 وا سمت به را سرش ريتا... خیابون تو بیفتي نكردي ضعف دوباره تا بخور اينو بگیر...كني مي دردسر دچار هم

 ...خورم نمي:گفت و گرفت را دماغش دستمال با و چرخاند

 ....شدم خسته.... اينجا تا ماروكشوندي تشنه و گشنه ساعته دو...پرتقاله آب نباش نگران...بگیرش زودباش -

 ...دنبالم بیاي نخواستم ازت من -

 ودشخ كرد مي سعي داشت بود معلوم كه لحني با بعد.كرد نگاه عصبانیت با او قرمز چشمهاي به و برگشت رومئو

 ....بدي انجامش بايد بكن رو كاري میگم بهت وقتي... كني؟ بحث من با مدام بايد چرا:گفت كند كنترل را
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 ....شما؟ ببخشید.... اوه -

 ...عزرائیلتم من كن فكر -

 خیلي من... ناهار میريم بعد و خوريم مي هامونو میوه آب هم با همه...نكنید شلوغ ها بچه خوب خیله:گفت مانوئل

 ...نورا؟ چیه بعدي برنامة... ام گرسنه

 و گرفت دستش از را میوه آب بعد.كرد مي ذوق حسابي آورد مي در را حرصش اينكه از.بود زده زُل رومئو به ريتا

 روز هر تو... نورا چیه دوني مي:گفت و زد لبخندي مانوئل.برگرداند رومئو دست به را خالي قوطي و كشید سر

 جورياين كه اون از بعد ونه خانومانه خیلي تیپ اون ديدمت،با كه اولي روز اون به نه...كني مي متعجب منو بیشتر

 ....!كلوب تو ديشبت ماجراي و!...پسرونه؟ و اسپرت

 قاتمتحقی براي تونم مي بهتر و...راحتترم اينجوري...بود استراتژي يه اون اوه:گفت شیطنت با و زد لبخندي ريتا

 ...باشم مردم بین

 خیلي طعمة دالريت، هزار 82 كفش و عینك اون با البته..بله:كشیدگفت راباالمي اش نوشیدني حالیكه در رومئو

 ...شدن ربوده واسه خوبي

 ...كني؟ مي كار چي اينجا: پرسید مانوئل

 ...شرقي زنان روي... درسم براي... كنم مي تحقیق -

 ...بري؟ كجا قراره بعد... اينجايي؟ ديگه وقت چند منظورم.... چیه؟ ات برنامه -

 ...هند... تايلند... كنگ هنگ.... نیست معلوم -

 !...همسفريم هم با پس جالب چه -

 ...باهاته؟ هم اخالق بد اين:گفت آلماني به ريتا

... داري؟ نگه خودت پیش توني مي رو رازي يه....منه با جا همه اون آره:داد پاسخ آلماني به و خنديد مانوئل

: ادد ادامه سركشید، را اش خنديدونوشیدني دوباره...گیركردي گلوش تو...میاد خوشش تو از بداخالق اين راستش

 ...بخوريم غذا جايي يه بريم خوب بسیار

 يك وا ناهار، از بعد.افتاد راه آنها داشت،بكند،بین برنمي او از چشم كه رومئو به نگاهي و بزند حرفي آنكه بي ريتا

 كنارش مانوئل مدت تمام. شدند ديدني مكانهاي راهي ها چیني از اكیپي با هرسه و كرد پیدا توريستي اتوبوس

 صداي و سر. بود دانشگاه و درس حیطة در هم سؤالهايش بیشتر.زدن حرف هم با كردند شروع آلماني به و نشست

 زا يكي روي خلقي كج با رومئو. داشت مي وا خنده به را آنها و پیچید مي اتوبوس در چیني توريستهاي زدن حرف
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 مي و زدند مي حرف فهمید نمي او كه زباني به آنها اينكه از,بود زده خواب به را خودش و نشسته ها صندلي

 .بود خنديدند،شاكي

 وانستت مي. نشست ريتا كنار و كرد عوض مانوئل با را جايش برگشتند،او اتوبوس به سوم بار براي اينكه از بعد

 سعي خیلي طرف گويا. كند حس خورد مي او به ها چرخش يا اندازها دست در ماشین وقتي را بازويش عضالت

 رفتهگ هم را ريتا صندلي از نیمي "تقريبا و بود صندلي از بزرگتر هیكلش ولي كند جور و جمع را خودش كرد مي

 به متفاوت يكي اين ولي بود نشسته آنجا هم مانوئل قبل لحظه چند تا چون نمود مي عجیب برايش حس اين.بود

 ...چرا؟. رسید مي نظر

 كرده جلب را اش توجه سبزرنگ چشمهاي و پرپشت ابروهاي تراش، خوش مكعبي فك و زيبا چانة اين چرا

 مي نگاه را او داشته كه بوده مدتي چه دانست نمي كرد تالقي هم با ونگاههايشان برگشت رومئو وقتي.بود

 ...چیه؟:پرسید همین براي كند دستي پیش خواست ريتا.كرده

 ...هیچي؟ -

 ....كني؟ مي نگام اينجوري چرا پس -

 يتار جواب منتظر بگیرد بدست را مكالمه توانسته اينكه از خوشحال رومئو...كردي مي نگاه منو داشتي تو چون -

 جات ببینم خواستم مي: داد جواب تفاوتي بي با.رسید مي نظر به كه بود چیزي آن از شرورتر او ولي.ماند

 ...نداري؟ مشكلي...راحته؟

 ...چطور؟ -

 ....بكشم نفس تونم نمي...گُنده...نشستي من بغل تو"تقريبا چون -

 ردمتب مي ماشین بهترين تو االن وگرنه...شلوغ اتوبوسِ اين تو بیايم كردي مجبورمون تو نیست من تقصیر -

 ...خواستي مي كه هرجا

 ...اونها از جدا چیزي نه كنه حساب مردم داخل خودشو آدم خوبه وقتا هيگا -

 ...كردم كارو اين"قبال من -

 ....كنم مي كارو اين دارم حاال من...خوب -

 با چرا تو :گفت متعجب خیلي بعد.چسبید شیشه به ريتا كارش اين چرخاند،با ريتا سمت به بیشتر را خودش رومئو

 !...كن رفتار درست من با گفتم بهت...كني مي بحث من با همیشه... زني؟ مي حرف اينجوري من

 ...زني مي حرف طلبكارها مثل همیشه...كني؟ رفتار درست ديگران با كني مي سعي... چي؟ خودت... جدي... اوه -

 ...خصلته يه اين...اين...نیستم اينطوري من -
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 ...باشین خوب هم با....ديگه بسه ها بچه هي:گفت بلند مانوئل

.. .رنگیه؟ چه باالخره عجیبت چشمهاي اين:گفت آرام رومئو ثانیه چند از بعد.كردند مي نگاه هم به داشتند آندو

 ...وقتها بعضي و داره رو رنگ هردوتا وقتها بعضي... سبزه واالن بود عسلي ديروز

 پیشاني محو او.داشت فاصله او با وجب دو از كمتر صورتش.بود كرده مست را او عطرش بوي.زد نمي پلك ريتا

 .بود شده رنگش خوش پوست و بلند

 ...میاد نظر به سبز بینه مي رنگ سبز چیز يه داره چون هم االن...ايه تیله: داد جواب آرامش با

 هك جوششي توانست مي رومئو...میاد زيباخیلي بلندوصورت هاي مژه اين با...قشنگه خیلي...چشمهات...قشنگه -

 بود واضح پر.ريخت مي هم به را درونش داشت گردباد مثل كه انقالبي. كند حس را آمد مي بوجود درونش داشت

 رد دست ريتا,زد تكیه صندلي پشتي به و برگرداند را رويش رومئو آنكه از بعد.داشت را حال همین هم ريتا كه

 ردك مي گرم را خودش سر بايد.بدهد گوش موسیقي كمي تا درآورد را موزيكش پخش دستگاه و برد فرو اش كوله

 حرفي سئول به برگشتن تا هم ريتا.بست را چشمهايش ريتا به توجه بي او.كرد مي تمركز قلبش تپش روي بايد

 ...بنشیند كنارش راحت صندلي روي او تا گذاشت و نزد

 رشس پشت يا ريتا دست كنار ولي زد نمي حرف رومئو آنكه با.باشند هم با شام تا بودند منتظر دوستانش هتل در

 ريتا شب ده ساعت.بود خوبي امتیاز اين.آمده خوشش او از كه فهمید شد مي راحتي به ديگر حاال.رفت مي راه

 دند،پسافتا مي راه دنبالش باز رفته بیرون كه فهمیدند مي ها مكزيكي اگر.ببیند را ووانگ استاد تا رفت مي بايد

 .برود بیرون اضطراري هاي پله از و بپوشد مبدل لباس سرعت به شد مجبور

 از يروستاي لهجة با و شد نزديك او به خمیده پیرمردي كه بود منتظرش ووانگ استاد رودخانه كنار قديمي پل زير

 فهمید تازه شد آويزانش و گرفت را او پیرمرد دستهاي وقتي ولي كرد رد را او ووانگ استاد.خواست كمك او

 .است قرار چه از اوضاع

 ...بود شده تنگ خیلي براتون دلم...استاد هي -

 ...!ببینمت قیافه اين تو كردم نمي فكر هرگز -

 ووانگ استاد. خنديدن به كرد شروع و...كن كمك من به ام پیرمردِبیچاره يه من...میام؟ نظر به چطور...جدي؟ -

 .مطلب اصل سر رفت مقدمه بي پس.رسید مي ديگرش كارهاي به رفت مي بايد او.نداشت وقت زياد

 ترفیق آناكوندا يارو اون دربارة...ندي آب به بندو باشه حواست پس اند قیمتي خیلي كردم پیدا كه چیزهايي -

. كنند جابجا هم با كنگ هنگ در زودي به رو هاشون محمولة كه قراره و همكاره باهاشون"گفت،دقیقا مي راست

 بخوايم كه رو اطالعاتي جور هر اونجا از فرار و امن جاي يه دادن قبال در تونه مي گفت مي كه كردم پیدا رو يكي

 كار پكلو اون براي كه زني يه.شد متواري مدتي تا و برد بو طرف ولي كنم پیداش تا كردم سعي خیلي...بده بهمون
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 خانه روسپي دراين ديگه شب دو تا او بشي موفق بتوني جئويونگ آقاي طريق از امیدوارم... البته... كنه مي

 ات برنامه... دوم و نندازي راه اونجا به خودت با رو كسي و باشي تنها بايد اينكه اول...باشه حواست پس... منتظرته

 ...رسیده؟ كجا به پسرها اين با

 ....میره پیش خوب داره...خوبه -

 تو اب شانیا و جانگ لي...كن رديف كارهاتو زودتر پس...كني تركشون بايد ديگه روز دو تا...عالیه... خوب بسیار -

 ....موني مي تنها وقت چند تا تو پس...تايلند به میرن تو از زودتر اونها كه تفاوت اين با كنند مي حركت

 ...ندارم بابتش از نگراني -

 هبودك اين از هم اش نگراني بیشتر.بود شده نگران رفت،كمي مي پیش خوب داشت اوضاع كه حاال.گفت مي دروغ

 مبدلش لباسهاي و شد وارد خانه رختشوي درمخصوص از رسید كه هتل به.آمد خواهد پیش ببرندچه بويي اگرآنها

 حال در را رومئو رسید كه سوئیتش به.كرد خیس را خودش آب دوش زير فقط و رفت استخر سمت به.درآورد را

 هم ورزشكارها كردم نمي فكر "اصال:گفت و رفت جلو آرام. بود سیگارگرفته بوي را راهرو ديد،تمام زدن قدم

 !...باشند سیگاري

 ...بودي؟ رفته كجا -

 ...میگردم بر استخر از كه بیني مي -

 .ببیند آنجا ماليم نور در كامل را صورتش توانست نمي او و آمد سمتش به قدم دو

 ....نبودي اونجا -

 تند بوي همراه به سفیدغلیظي دود.واردشد و كرد باز را اتاقش در...بدم؟ پس جواب تو به بايد!!...شده؟ چي -

 ...خبره؟ چه اينجا من خداي اوه.ديد بازي مشغول سالن گرد میز دور را همه و خورد صورتش به سیگار

 .اند العاده فوق اونا...كني امتحان كوبايي برگ سیگارهاي اين از بايد عزيز نوراي:گفت جانگ لي

 كارت:پرسید شدو ظاهر اتاق آستانةدر در رومئو بعد كمي.كرد خشك را موهايش و رفت اتاقش به...ها احمق -

 ...شد؟ تموم

 ....شد تموم بله...بشن؟ من اتاق وارد اجازه بدون بايد كنن مي فكر همه چرا...من خداي -

 انسرش پشت بلند كه ها بچه صداي...كشید بیرون و گرفت را دستش مچ,برداشت را پالتويش تخت روي رومئواز

 مي باال به اضطراري هاي پله از سرش پشت تعجب با ريتا. شد مي شنیده خنديدند مي و كشیدند مي شادي فرياد

 .شد وارد او از بعد ريتا و چرخید پاشنه روي بام پشت سنگین پاگرد،در دو گذراندن از بعد.رفت

 .ببیند را پايین,باال از تا رفت و چرخید اطراف به...كجائیم؟ ما...من خداي واي -
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 پاكت تا كرد مي جیبش در را دستش درحالیكه رومئو...محكمند خیلي ها حفاظ هرچند....نرو لبه زياداون -

 یداپ چجوري اينجارو... پسر هي:گفت و انداخت اطراف به شعف از نگاهي ريتا.گفت او بیاورد،به بیرون را سیگارش

 ...كردي؟

 بهار ههمیش بزرگ گلدانهاي از پر كنارشان كه آهني نیمكت وچند بود شده پوشیده زيبايي سبز پوش كف با آنجا

 ار دستش اگر كرد مي احساس ريتا كه زيبايي جاي.داشت بودند،قرار شده آرايش توپ شكل به كه شمشادهايي و

 بچه مثل او,رومئو چشمان جلوي.چرخید مي و كرد مي نگاه آسمان به.بچیند ستاره مشت يك تواند مي كند دراز

 .كرد مي شادي و رفت مي ديگر سوي به سو يك از اي گربه

 ....میاوردمت زودتر میاد خوشت دونستم مي اگه -

 ...چجوري؟....دنجه و داشتني دوست خیلي!... میاد؟ خوشم -

 .كرد تعارف هم ريتا به و گذاشت لب گوشة را سیگارش او

 ...نیستم سیگاري من... نه -

 ...جالبه... اوه -

 ...جالبه؟ چیش -

 ...هیچي -

 نیمكتها از يكي روي وقتي.ببیند را بود آمده بوجود او در كه تغییري توانست مي حاال ريتا.خنديدند هردو

... كشي نمي سیگار: زدن حرف به كرد شروع بعد انداخت دور آنرا و زد را سیگارش به پُك آخرين رومئو. نشستند

 به عجیبي دختر... كني مي گريه مريض و عادي مردم خاطر وبه پوشي مي گرون لباسهاي...نوشي نمي هم الكل

 !...میاي نظر

 !...عجیب؟...جدي؟ -

 جاي به هم دستهات روي...الكند بدون و كوتاه هات ناخن...نداري دوست هم دريايي غذاهاي...راستي اوه -

 ...میدي فرنگي توت بوي هم همیشه... زخمه جاي عالمه يه مسخره هاي خالكوبي

... ينوش مي الكلي نوشیدني...كشي مي سیگار تو جاش به....ديگه اينجوريم خوب!...بگم؟ بايد چي... دونم نمي -

 ...عجیبي هم تو... نیست خوب هم اخالقت و...هستي زيادي دخترهاي با...داري دوست دريايي غذاي ضمن در

 روشن چراغهاي و آسمان به حرفي هیچ بي و نشستند هم كنار طوالني زمان مدت.خورد گره هم به نگاههايشان

 .كردند نگاه شهر
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 "والمعم و بگیرد آرامش و باشد تنها تا آيد مي بام پشت روي مسافرتهايش در همیشه دادكه توضیح برايش رومئو

 كه زنهايي تعداد روزه چند اين ولي: گفت و انداخت او به نگاهي متعجب ريتا.است مشكل برايش زنها با مكالمه هم

 .....بود بیشتر من دخترهاي دوست تعداد از بودند باهات

 رد...كنه عوض منو وضع و حال تونه مي مرور به كنه مي فكر اينكه براي...مانوئله برنامة...راستش... اونها خوب -

 ...جز به كاري هیچ زنها با من حقیقت

 ...داري؟ مشكل بادخترها...كافیه...كنم مي خواهش:پريدوگفت حرفش میان به ريتا

 درگیر ذهنمو خاصي دختر هیچوقت كه اينه منظورم...بود اينطور االن تا...آره هم زنها با داشتن مشكل دربارة -

 ...كنم مي احساس تغییراتي يه دارم "جديدا ولي...نكرده

 ...هست؟ چي تغییرات اين...جدي؟ -

 كه ينها بعديت برنامة گفتي...بشناسمت بیشتر خوام مي...میشه مربوط تو به اين...ولي...نیستم مطمئن درست -

 ...كنگ؟ هنگ بري

 ..آره -

 ...اونجا بريم قراره هم ما... خوبه -

 ادزي خواست نمي او كه بود اين فهمید ريتا كه چیزي.وضعشان و حال از معمولي زدنهاي حرف به كردند شروع بعد

 پسري مغرورش و خشن چهرة برخالف رومئو.بود زود خیلي "تقريبا خوب.كند صحبت اش خانواده دربارة

 ولي.شود تر نزديك او به خواست مي دلش و گرفت مي اش خنده ريتا هاي شوخي از.رسید نظرمي به احساسي

 موي طره و كرد بلند دست رومئو آشفت هم در را موهايش و وزيد سردي باد وقتي.نبود ريتا برنامة در هنوز اين

 ردك سعي او.ماند خیره دست دور به و كشید پس را دستش شتابزده حركتي با بعد.زد كنار را صورتش روي افتاده

 3 از ساعت فهمید شد،تازه زياد هايش خمیازه وقتي. گذشت زيادي زمان مدت. ندهد نشان آن بابت العملي عكس

 :گفت و كرد او خواب از خمار و درشت چشمهاي به نگاهي رومئو. بود برايش كاري پر روز امروز. گذشته شب نیمه

 ...قشنگه خیلي چشمات هم هستي آلود خواب وقتي -

 ...ممنون -

 ...بريم؟ خواي مي -

 ...آره -

 ..باشي خودت مواظب امیدوارم...بینمت مي و گردم مي بر زود...برم بايد كاري انجام براي زود صبح فردا -

 ...باش مراقب هم تو...باشه -
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 ار سوئیتش در ريتا وقتي.بودند رفته خواب به و شده ولو دوستانش كاناپه هر روي.بود آشفته چیز همه اتاق در

 .كرد مي مرور را نقشةفردا داشت خودش بست،با رومئو بروي

== 

 .ديد مشغول برش دورو دخترهاي با را مانوئل معمول طبق و برگشت خودش اتاق به رومئو

 ...میري؟ پیش خوب...شدي؟ وگور گم كه هست ساعتي 2...چطوره؟ اوضاعت -

 ...خوبیه دختر اون...شو خفه -

 ...بدي؟ فراريش نكنه بودم نگران...بشه نزديك بهت ذاشتم نمي كه نبود اينجوري اگه!...اخالق بد دونم مي -

 ...موقوف هم زيادي صداي سرو...بخوابم میرم من....برس خودت كار به گمشو... نه -

 1فصل

 اينقدر راضي خود از و مغرور پسر اين كرد نمي هم را كرد،فكرش باز را در آلود خواب اي چهره با هیوبین وقتي

 .ببیند را نورا خواست اجازه چهرةسرد همان با.بیايد ديدنش براي زودي آن به صبح باشدكه شده ريتا شیفتة

 او هب را تماسش شماره تا خواست او از رومئو بعد.باشد خواب هنوز كند مي فكر گفت كردن دست دست با هیوبین

 رومئو مدت تمام. داد دستش به و نوشت آنرا كاغذ روي"فورا هم او.بگیرد آنرا كرده فراموش ديشب چون بدهد

 .رفت و كرد خداحافظي ناامید ولي.ببیند را نورا بلكه تا كشید مي سرك ريتا اتاق سمت به داشت

 ساعت روز هر داشت عادت بدنش.بود شاكي خودش دست است،از كلبةجنگلي در كرد مي فكر هنوز اينكه از ريتا

 در و شده بیدار زود خیلي صبح داشت،از وقت را امروز تمام و بود لوكس هتل اين در كه هم حاال و شود بیدار 5

 را چشمهايش شد بسته كه در. نرود بیرون داد ترجیح ولي شنید را رومئو صداي.لولید مي رختخوابش

 حرف در چقدر كه آمد يادش.را اش عجوالنه حركات و نگاهها و آورد مي بیاد را رومئو با ديشب حرفهاي.بست

 .كرد مي احتیاط زدن

 به ار هواپیماهايشان بلیط جانگ لي با شانیا.كردند هماهنگ را هايشان دوستانش،برنامه با صبحانه صرف هنگام

 به بود تهگف ووانگ استاد. بیابند را نظرشان مورد خانة بعد و آنجا برسند تا بودند منتظر و كرده رزرو تايلند مقصد

 آقاي و بود شده رديف كنگ هنگ برنامة.كرد خواهد ارسال برايشان را مناسب،وسايلشان محل شدن پیدا محض

 وقته چند اين كه بود كسي او.كردند مي خداحافظي هیوبین از اينجا بايد آنها.ديد مي را او شب فردا جئويونگ

 تعداد هرچه او نظر از.كرد مي كم را همكارانش تعداد زودتر چه هر بايست مي ريتا ولي بود كرده كمك خیلي

 .رفت مي باال هم خطر احتمال شد مي بیشتر

 تداش كارها احوال و اوضاع اينكه از ريتا.همینطور هم هو مین و پدربزرگ.بودند رفته بارانداز به مكزيكي پسرهاي

 .خورد زنگ تلفنش.رسید مي نظر به خوشحال رفت مي پیش خوب
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 ...چطوره؟ حالت سالم-

 ...رسیدي؟ كارهات به...خوبي؟ تو...خوبم -

 تتودوس شدم مجبور همین واسه بگیرم ازت ديشب تلفنتو شماره بود رفته يادم....كنم مي كارو اين دارم...خوبم -

 ..تلفنیمونه تماس اولین اين...كنم بیدار خواب از

 ...باش خودت مراقب...آره -

 ...گیرم مي تماس باهات بازم -

 ادهد گیر من به پسري همچین يه اگه!....؟!باش خودت مراقب:گفت حسودي با شد،شانیا تموم مكالمه اينكه از بعد

 ...میشه؟ عاشقت داره تره خوشگل اون اينكه از داري احساسي چه جايي، بره تنهايي بزارم نداشت امكان بود

 ...اينجايیم؟ چي براي ما رفته يادت اينكه مثل....ندارم احساسي هیچ من!.... شِین -

 ینم صداي خط پشت از توانست مي راحتي به يكبارهم حتي.رسید بار پنج از بیش به تماسها تعداد عصر تا ولي

 .زد مي حرف مانوئل با داشت كه بشنود را هو

 .كشید درآغوش را آنها و كرد خداحافظي دوستانش با. بود شب 1 ساعت پروازش

 گوشي.ماند تنها فرودگاه در باز.گفت مي آنها به دلش در مدام كه بود چیزي اين....من دوستان بزودي ديدارمون -

 .گرفت را دستش و نشست كنارش مردي كه داد مي گوش موزيك به داشت و كرد خاموش را اش

 !...كنید؟ مي كار چي اينجا!...ووانگ استاد....من خداي اوه -

 ...نباش نگران....نباشي تنها فرودگاه تو خواست مي دلم -

 ... من...بريد اينجا از زود...نگرانم شما براي كسي هر از بیشتر االن من...نیستم...استاد نیستم -

 دختر...باش خودت مراقب:كرد زمزمه آرام.بوسید را سرش و گرفت درآغوش را بود،او نشسته همانطوركه ووانگ

 ...باش مراقب...خوبم

 اشكهايش وقتي حتي.بگويد توانست نمي چیزي هیچ كه بود بخش انرژي آنقدر ريتا براي ووانگ پدرانة آغوش

. گريست مي هم استادش. دارد را ارزشش كه دانست مي ريخت مي پايین و غلطید مي هايش گونه روي آرام

 ووانگ.بود خواهد طوالني مدتي براي دختري و پدر وداع اين كردند مي خیال گذشتند مي كنارشان از كه مردمي

 تمومش همونجا... بكني كارو اين نداره لزومي"اصال... بدي ادامه توني نمي ديگه كردي احساس وقت هر:گفت

 ...باشه؟... گردونم مي برت باشي كه هم دنیا هرجاي از میام خودم...كن

 ...باشه -
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== 

 ".بگذاريد پیغام صوتي پیام سیستم روي "لطفا.باشد مي خاموش نظر مورد مشترك همراه گوشي"

 نگران ديگه ولي...كردي خاموش گوشیتو چرا دونم نمي...كنم مي تلفن بهت دارم كه باره چندمین اين -

 .بده جواب من به"فورا...شدم

 سري. بود رو سبزه دختري با صحبت مشغول هتل البي در كه ديد را مانوئل بعد و كرد تلفن به نگاهي رومئو

 مي سرش در كه چیزي تنها.خورد صورتش به دريا سرد و شرجي هواي...رفت بیرون هتل از و داد تكان برايش

 خودش به ناگهان.باشد افتاده نورا براي است ممكن كه بود اي كننده ناراحت چیزهاي و بد اتفاقات چرخید

 .كرد تلفن سئول در هتل به"فورا...نیفتاد يادم زودتر چرا:گفت

 .كنید وصل هاينريش دوشیزه اتاق به...الو -

 ...رفتند و كردند تسويه عصر امروز ايشون!...قربان؟ -

 ....كجا؟...ممكنه؟ چطور!....چي؟ -

 ...؟كنم سؤال هتل مديريت از تا داريد نگه لحظه چند گوشیو ممكنه...اطالعیم بي بروند بود قرار كه جايي از ما -

 گفتند او به سريع خیلي.گرفت تماس فرودگاه با و كرد قطع را خط عصبانیت از رومئو كه بود نگذشته ثانیه 5 هنوز

 .است كرده پرواز كنگ هنگ به قبل ساعت يك هاينريش لئونورا دوشیزه

 در و كوبید دريا كنار هاي صخره به را مدلش آخرين تلفن كه آنقدر.خورد مي داشت را خونش خون عصبانیت از

 ...خودرأي... شق كله...احمق دخترة: گفتن بیراه و بد به كرد شروع دلش

 عصبانیت با ها صخره روي شده خورد تلفن به...رفته هتلي چه به بفهمد تا گرفت مي تماس كنگ هنگ با بايد

 !...ببینمت دوباره تا صبركن...عوضي...بدي پس بايد كارتو اين تقاص:گفت و انداخت نگاهي

 قال را او نورا كه شد دار خبر شستش رود مي كنگ هنگ به زودتر گفت رومئو وقتي.بود منتظر اتاق در مانوئل

 پرواز اولین با فردا... ام خسته من...نه االن...میريم هم با:گفت و گرفت تماس چند"فورا.رفته و گذاشته

 ..نباش نگران... هستند مراقبش و كنن مي پیداش زود كردم سفارش باش، آروم...میريم

 راه تنهايي چرا... كنگ هنگ میريم هم ما نگفتم مگه...كرده؟ فكر خودش پیش چي احمق شقِ كله اون آخه -

 ...گرده مي دردسر دنبال همش! كه شناسیش مي... رفته افتاده

 ...كنن مي پیداش سريع كه گفتم...باش آروم...خوب خیله -
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 و رفت مي مانوئل مغز روي داشت رومئو هاي نگراني نكرد،دل پیدا را او كسي هم فردا صبح 88 ساعت تا وقتي ولي

 هاياتفاق شد مطمئن ديگر كشیده سیگار هم مدام و نشسته خبر منتظر,نخوابیده ديشب تمام فهمید كه آنزمان

 .افتد مي كوچكش دائي پسر براي دارد جالبي

 با خوام نمي درضمن....دارند خودشونو كارهاي هم خوزه-پدرو كه دوني مي ولي... بگیرم رو هواپیما خواستم -

 ...چیه ماجرا بفهمیم و برسیم خودمون تا باش داشته صبر كم يه پس...كنم نگرانشون بهشون ماجرا گفتن

 ...باشه نشده دير امیدوارم -

 دنبال و شده دور اش خونه از مدتي براي كه كنجكاوه بچة دختر يه اون...باشه؟ شده دير بايد چي براي -

 خودت كارهاي ياد منو اون البته....كنه؟ پیدا خودشو تا ذاري نمي تنهاش مدتي يه چرا...گرده مي ماجراجويي

 ..دادي دست از ديشبو دخترهاي... شد حیف"واقعا...راستي...سگیت اخالق همون با خودتي "دقیقا آره....میندازه

 ...  شو خفه -

 اراندازب از كشتي تحويل براي نفر چند ديگه دوساعت يكي تا...كنم پرت حواستو...خواستم مي فقط خوب خیله -

 ...چیه؟ نظرت.... كنگ هنگ بندر تو بیارن رو كشتي گذاشتم قرار... فرودگاه میريم ما وعصرهم میرن

 ...بكن خواي مي كاري هر... ندارم نظري -

 ...نزديكه هم خوزه-پدرو محمولة...شن مي داده تحويل دريايي مرز بعداز الماسها...ديوونه احمقِ -

 ...بیشعور دخترة....كنگ هنگ ببرمش كشتي با خواستم مي... ندارم حوصله -

 مي بعید البته باشد همینطور رومئو به نسبت هم نورا بود امیدوار.كرد نگاه او چهرة به و زد لبخندي مانوئل

 اين ولي بخندد بود نديده كه بود زيادي مدتهاي.بكشد بیرون هوا و حال اين از را او خواست مي دلش ولي.دانست

 از وبخ دوتا اين كرد مي فكر خودش با. بزند لبخند و كند فكر كارهايش به تنهايي در رومئو بود شده باعث دختر

 دوش تا رفت خوان آواز و شد كشید،بلند سرش به دستي. خورند مي هم به جورايي يك و آيند مي بر هم پس

 .بگیرد

 ...هستند جذاب يلي خ...لبهاش...لبهاش...اوه...هستند زيبا خیلي...چشمهاش...چشمهاش...اوه -

 ...ببند دهنتو....عوضي احمقِ... شو خفه -

 با دما اختالف. كرد نوازش را پوستش مخملي اي پارچه مثل شرجي شد،هواي كنگ هنگ فرودگاه وارد وقتي

 شرابي، موهاي با را دختري گروهشان در چیني باداميِ چشم توريستهاي.شد مي درجه02 حدود چیزي سئول

 اب و داشت تن به معمولي خیلي و اي پارچه زنانة شلوار و كت ديدندكه رنگ قرمز غلیظ آرايش و سیاه چشمهاي

 دير كشورها بین ساعت اختالف با.شد اتوبوس وارد و رفت خروجي در سمت به كوچك دار چرخ دستي ساك يك

 يك با تخته يك اتاقي.ورزش سالن و استخر بدون.ساده خیلي خیلي و سه درجه هتل يك.رسیدند هتل به وقت
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 بار 02 زا بیش.كرد چك پیامهايش و وصل كامپیوتر به را موبايلش و برداشت سر از را گیس كاله. كوچك تلويزيون

 در.بود فرستاده را نظرش مورد محل كروكي كه جئويونگ پیام. اش صوتي پیامهاي و رومئو طرف از تماس

 داخل مخصوص قطره چند.بود گرفته خارش چشمش.كرد عوض رنگ اي قهوه با را مشكي لنزهاي آن دستشويي

 خیلي طاليي موهاي با گیسي كاله كوچكش چمدان داخل از.بخوابد سوزشش تا شد منتظر و ريخت چشمهايش

 محكم دندانها روي را جايش و گذاشت دهان در را دندان روكشهاي. كرد عوض را آرايشش و كشید سر روي كوتاه

 و نامنظم دندانهايي به تبديل سفیدش و قشنگ دندانهاي رديف.زد لبخندي و ديد آينه در را خودش.كرد

 نشست.رسید مي نظر به متفاوت خیلي رژبنفش و رنگ آبي غلیظِ ساية آن با صورتش. بود شده رنگ كرم"تقريبا

 ارهپ كوتاهِ جین شلوار با شده كاري فلز چرمي كت يك و بنفش تاپ.گرفت خودش از عكسي و كامپیوتر پشت

 .افتاد خنده به خودش تیپ صورتي،از بلند پاشنه كفشهاي آن با.پوشید اي پوره

 نگاه وضعش و سر به و زد مي حرف خودش با ريتا... چیه؟ مزخرف بندهاي دست اين... لعنتي شانیاي... لعنتي -

 .كرد حركت آدرس سمت به و زد بیرون هتل در از بعد ساعت يك. كرد مي

 با ديسكوهايي. گشتند مي خود تفريحهاي دنبال شهر در كه بود مردمي و توريستها از پر و شلوغ خیابانها

 خودش در تكرار نوعي همیشه قبیل اين از تفريحهايي شك بدون...كازينوها و ها كلوب بارها، بلند، صداهاي

 .داشت

 را اعتقاداتش بود كرده سعي هم ايران از خروجش از بعد حتي و بود شده بزرگ متفاوت فرهنگي با كه او براي

 ها نظريه كه است چیزي همان هدف شايد البته.نمود مي مضحك و دار خنده زندگي نوع اين كند حفظ خود براي

 .انديشید مي چیزها اين از غیر هدفي به او.كند مي متفاوت هم را

 از را جويدن آدامس و رفتن راه طرز اين. انداخت مي اش خنده به پیر مردهاي و پسرها متلكهاي گاهي از هر

 پر موردنظرش خیابان.بود راضي بزند جا خیاباني زن يك را خودش توانسته خوب اينكه از و بود يادگرفته فیلمها

 تتوانس مي اگر. بودند ايستاده هايشان مشتري منتظر رو پیاده در كه بود جواني دخترهاي و شبانه هاي كلوب از

 .شد مي راحتتر خیالش كند پیدا را اسب نعل كلوب زودتر

 هم اعتراض از و كردند مي لمس بهتر جنس دنبال به را زنان بدنهاي كه ديد مي را اي هرزه دستهاي درآنجا او

 بد با هك كردند مي دستگیر را كساني فقط گفت،آنها نمي چیزي آنها به كسي ولي چرخید مي پلیس.نبود خبري

 اين او ديد از.شد چندشش وضع اين از. ببرند خود با را زني خواستند مي زور به يا و شدند مي مردم مزاحم مستي

 مي اتفاقي چه خورد مي او به مردها آن از يكي دست اگر نبود بعید..رسید نمي نظر به داري برده از بدتر حراجي

 .افتاد

 اي محله اينجا.گشت نظرش مورد محل دنبال به و داد فراري جوان پسر گروهي دست از را خودش سريع خیلي

 هاي پله با.داشت قرار تاريك و كوچةتنگ يك پیچ اسب،انتهاي خانةنعل روسپي.شد مي حساب شهر پايین
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 وير داشتند و بودند ايستاده جوان دختر چند در كنار.رفت مي باال بايد نبود اي چاره.كثیف ديوار و در و مخروبه

 .شد وارد ها پله راه سمت به و دزديد آنها از را نگاهش.كردند مي كار خارجي پسر دو مخ

 اهنگ را او.بود ايستاده هیكل درشت"تقريبا و بلند قد مردي دوم پاگرد روي.داد دست او به استفراغ حال بار چند

 ...ببینم رو رُزا مادام اول بايد گفتن بهم كارم تازه من:گفت ريتا. گفت چیزي چیني به و كرد

 نويتري مثل درست واتاقها كثیف طبقةدوم راهروي.باال برود گفت و رفت كنار و كرد نگاهي سرتاپايش به مرد

 مستهجن تصاوير و ها نوشته از پر ديوار و در بودند،روي نمايان راهرو سمت به اي شیشه بزرگ درهاي ها،با مغازه

 ...ادزي خیلي... بود سخت خیلي ولي باشد، عادي رفتارش كرد سعي ريتا.بودند نشسته هايشان مشتري منتظر

 مي باال سمت به كه داشت قرار اي پله راه راهرو انتهاي. خورد مي گوشش به كريهي صداهاي اتاقها برخي از

 یگارس داشتند مرد چند. رسید بام پشت به و رفت باال نزند جايي به را دستش اينكه براي سختي با ريتا.چرخید

 لبخند با مردها از يكي.كرد تكرار را حرف همان دوباره ريتا و آمدند سمتش به كنجكاو او ديدن با.كشیدند مي

 .داد مي را جوابش"حتما بود نكرده گیر وضع آن در اگر. گفت چیزي

 او و كردند باز برايش را كشويي درب. خنديد زور به و داد فشار دست گوشت در را كوتاهش ناخنهاي فقط ولي

 رنگ آب نقاشي چند با داشت كوچكي فضاي آنجا چیني هاي خانه همة مثل درست.شد كمرنگ نور با فضايي وارد

 موهاي با سفید و فربه زني دست كنار مسن چیني مرد يك.دورش صندلي چند و گرد میز يك و ديوار روي

 با دبع.نفهمید اول او كه گفت ريتا به چیزي و كشید فرياد زن. بود زدن حرف مشغول و نشسته كوتاه جوگندمي

 ...كاري؟ تازه: گفت داري لهجه انگلیسي به. ايستاد منتظر همانجا و آورد در را آنها كفشهايش، به اشاره

 گینيسن تكان با هم او.برود بیرون كرد اشاره كنارش مرد به زن.داد تكان مثبت عالمت به را سرش پررويي با ريتا

 .رفت بیرون و شدو بلند صندلي روي از داد خودش به كه

 ...چیه؟ اسمت -

 ...آنا -

 ...بلدي؟ كارهايي چه...آنا خوب خیله -

. ندهست زدن حرف مشغول بیرون آن آنها فهمید وقتي و ببندد را سرش پشت كشويي در مرد تا شد منتظر ريتا -

 ناي"مسلما:گفت و گذاشت میز روي و كشید بیرون كیفش از رنگ سبز دالري صد دسته يك "فورا و رفت جلو

 ....بلدم خوب كارو

 به دستي و داد فرو زور به لباسش يقة زير آنرا "فورا و كرد دراز دست.بود شده گرد پول همه آن از چشمهايش زن

 ...خواي؟ مي چي:گفت و كشید موهايش

 !...كني كمكم توني مي تو گفتند من به....اطالعات -
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 ....چي؟ دربارة -

 ....خارجي مرد و زن يه -

 ...دونم نمي -

 ...دم مي بهت خوبي پول من....كني؟ مي بازي من با داري چرا...گرفتي؟ رو سهمت نصف ديروز كردم مي فكر -

 ....نگفت من به زيادي چیز كردم مالقات ديروز كه كسي...هست؟ چي ببینم تا -

 اينو:پرسید آرام و.چرخاند زن سمت به آنرا,گذاشت میز روي و كشید بیرون تصويري و برد كیفش به دست ريتا

 ...يادته

 كرده پیدا هتل در مرده پیش سال00 كه بود هلندي زن همان اين.ماند خیره عكس به.پريد فربه زن چهرة از رنگ

 .بودند

 ....خواي؟ مي چي براي...بشناسمش كه گیرم -

 اونها با هم تو كه دونم مي.ببینم بودند گروه يك در زن اين با قبل سال چندين كه رو نفري چند اون تا دارم الزم -

 ...سیلیا؟....بزنم صدات بهتره يا....رُزا؟ مادام درسته...بودي

 و عمیق و طوالني هاي زدن پُك به كرد شروع بعد كرد روشن عصبي حالتي با و برداشت را سیگارش میز روي از او

 تكار تو كلكي...بیا میدم بهت كه آدرسي به شب فردا...برو:گفت كمي از بعد. داد مي بیرون را دودش خست به

 وت كلكي بفهمم اگه ولي...زدمراقبته حرف من با كه يارويي اون"احتماال نیستي هم تنها كه دونم مي...نباشه

 مي شب82 ساعت... بگیر منو طاليي،سراغ صدف قايق تفريحي، اسكلة بیا....كنم مي ات خفه خودم كارتونه

 ...بینمت

== 

 چیزهايي چنین دنیا شهرهاي همة پوست زير.آمد مي نظر به انگیزي نفرت شهر اينجا.بود خاموش و سرد هتل

 ...بزرگ خداي آه...شهوت... تجاوز... خماري... مواد... قمار... قتل... فساد... خوابیده؟درد

 ردو او از داشت دنیا، به ديدن ساده كه نگاهي با رسید مي نظر به ساده كه ريتايي همان بود خودش او حمام از بعد

 :بزند زنگ اش ستاره 1 هتل به تا برداشت را تلفن گوشي.شد مي

 ...رسیدند؟ من چمدانهاي...بخیر شبتون... الو -

 براي بار چند آقايي درضمن....خواستید كه اند،همانطور شده گذاشته نظرتون مورد درسوئیت اونها....مادام بله -

 .داشتید هم كشور از خارج از تماس چند و آمد اينجا به شما ديدن

 ...متشكرم -
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 هك باشد مطمئن توانست مي پس.اند كرده اجیر او كردن پیدا براي را افرادشان مانوئل و رومئو دانست مي ريتا

 از براي چیزي زن اين: كرد فكر خودش بعدبا.بود خوب خیلي.گرفت مي داشت اش نقشه.دارد توجه او به رومئو

 سختي به او و گذشت شب نیمه از بعد 3 از ساعت. كرد خواهد كمكش او كه باشد امیدوار بايد....ندارد دادن دست

 ...خوابید

 قفشس.... بود راحتي كار "طاليي صدف"تفريحي قايق كردن پیدا.شد اسكله راهي ديشبي تیپ همان با شب فردا

 .درخشید مي مهتاب نور در و بود شده طراحي طاليي صدف يك مثل درست

 ...نهمیك درد سرش مادام...كن تموم حرفتو سريع خیلي:گفت لهجةچیني بودبا ايستاده منتظر قايق روي كه مردي

 تا كند كمكش خواست ريتا از.داد مي شده ترش عرق بوي.كشید مي سیگار داشت و كشیده دراز تخت روي زن

 دادي نشون من به كه عكسي...موريناست من اسم...مورينا:گفت ودكا گیالس يك خوردن بعداز.بنشیند

 ....سوزاناست

 ...كیه؟ سیلیا پس-

 انيدبیرست دوستهاي هم با وسیلیا من،سوزانا ولي.بماند شديم باند اون گرفتار چجوري اينكه...بوديم نفر 2 ما-

 از سیلیا ما بین... نیومد يادم كردم فكر چي هر اسمشو كه بود ما با گروهمون در هم ساله 86-85 دختر ويك بوديم

 سال چند و سي واسه قضیه... بردنش مي روز هر جوريكه.خورد بُر يارو اون با و بود تر جذاب و زيباتر همه

 ...بردند دوستش يكي اون براي دوبار رو من...پیشه

 ...بودند؟ كي اونها -

 !....لعنتي هاي حرومزاده...آشغال....عوضیه هاي خارجي -

 ...بودند اينها:داد نشان او به را خوزه-پدرو عكس و كرد كیفش در دست ريتا

 خیلي... بدم تشخیص تونم نمي درست...دونم نمي گفت و كرد دقت عكس روي و برد جلو و عقب را خودش زن

 ...بود پیش وقت

 ...میاد؟ يادت رو اينها...چي؟ حاال:پرسید و داد نشان قديم خیلي زمان از ديگري عكس ريتا

 وقتي... مدت طوالني خیلي....برد مي خودش با رو سیلیا كه بود هموني اين...بود عوضیش خود كنم فكر... آره -

 بچه و زن گويا....بود تر آدم يكي اين....خوابیدم يكي،دوبار اين با من. بود زخمي صورتش سرو همیشه گشت برمي

 ...داشت هم

 ...اومد؟ سرشون به چي خوب -
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 وضع بدترين با بعد يكسال نزديك و بردند خودشون با اونو يعني...نداشتیم خبر ازش طوالني مدت يه ما -

 با مدتي يه از بعد... كردم نمي كارهاشون درگیر خودمو زياد من.بود صمیمي من از بیشتر سوزانا با اون... برگشت

 هب رو بچه میكنه مجبورش مردك و میشه باردار... نبوده كه مدتي اين تو فهمیدم من.شد صمیمي بچه دختر اون

 ...نگیره ازش سراغي هیچوقت كه میشه تهديد هم يارو طرف از...بره میكنه ولش بعد و بیاره دنیا

 ...اومد؟ بسرش چي:پرسید و خورد را حرفش ريتا....پس اوه....جدي؟ -

 مي كار آناكوندا براي اونها و بودم شده جدا ازشون من...اومد ديدنش به مردي بعديه سال چند...كشتنش -

 ...خواد مي رو سیلیا گفت و من سراغ اومد مرد اون...تر كثافت آشغالِ يه... كردند

 ...بود؟ اين...يادته؟ رو اين:پرسید و داد نشان را پدرش عكس ريتا

... آناكوندا سراغ بره گفتم بهش من....ايه كره فهمیدم و داشت ريزي چشمهاي... بود خودش آره... شايد... آه-

 اسیلی... فهمیدم... گرفتنش آدرس از روز چند از بعد"دقیقا چون يادمه رو يارو اين.میكنه كار كلوب اون در اونجا

 و دست.بودند كرده سالخیش"تقريبا... بود وحشتناك...قانوني پزشكي جسدرفتم تشخیص براي من... روكشتن

 يم كه چیزي وحشتناكترين... بود ريخته بیرون شكمش امعاء.بود شده پاره صورتش تمام و بودند بريده پاشو

 ...داري عكسشو كه همین... بود يارو خود كار كنم فكر...ببیني تونستي

 ....كشتند بعد ماه چند هم رو آدم اين خود چون... نیست اين كارِ -

 ...جدي؟...اوه -

 ...شد؟ چي يكي اون...يكي اون -

 "بعدا.... نه يا داره واقعیت دونم نمي درست و...كرد فرار اتفاق اون از بعد درست....كرد فرار فهمیدم...سوزانا؟ -

 ....مرده كُره توي مواد سؤ مصرف براثر كه شنیدم

 ...نديديش؟....بودي؟ نزده حرف باهاش اون از قبل ولي...داره واقعیت هم اين... بله -

 تو...داشتم خودمو دردسرهاي...میومدم حساب به گرفتار طعمة يه هم خودم...نداشتم خوبي روز و حال من... نه -

 ...هستي؟ چي دنبال

 مي كجا زا رو شد صمیمي باهاش بیشتر سیلیا گفتید ايكه بچه دختر اون كنید مي فكر...بهتره براتون ندونید -

 ...كنم؟ پیداش تونم

 ...كجاست االن دونم نمي!...میكرد كار آناكوندا براي كنم مي فكر ولي....نبود مهم برام!...كوچولو مارمولك اون -

 !...اسمي؟...عكسي هیچ....نیست؟ يادتون ازش هیچي -
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 صندوق سراغ به و آورد بیرون پاتختي،كلیدي روي عكس تابلوي پشت از و شد بلند تخت روي از سختي به او

 دست به و آورد خودش با كاغذ و عكس چند ريخت بیرون كه آشغالهايي و آت در از.رفت تخت گوشة رنگ كرم

 .داد ريتا

 ...ديگه عكس تا چند هم اين و...تايیم سه ما اين -

 زمانیكه از عكس يك هم بعد...او سال و سن در دخترهايي...شادشان لبخندهاي.كرد مي نگاه دقت با را آنها ريتا

 رنجوري و رفته گود چشمهاي و الغر صورت درعكس نشسته بچة دختر.اند شده آورده اينجا به تازه بود مشخص

 قديمي روزنامة از اي بريده حقیقت در داد بدستش زن آن كاغذيكه.كرد مي نگاه عكاس به لبخند بي كه داشت

 ....كرد بد را ريتا حال آن تصوير و بود

 ....داديد من به كه اطالعاتي از ممنونم:گفت و گذاشت تخت روي كیفش از را پول باقي ريتا

 داري خطرناكي آدمهاي با...باش خودت مراقب ولي...داري كار چي قضايا اين با و هستي كي تو دونم نمي: گفت زن

 ....پري مي

 به را شرجي هواي داد، مي آزارش و مانده دماغش در هنوز ترشیدگي بوي.كشید عمیق نفس بار چند رفت، بیرون

 دور قايق از كه قدم دو. گرفت تهوع حال شده سالخي زن تصوير يادآوري ازبه. فرستاد هايش ريه درون سختي

 كرد مي تحريك را اش كنجكاوي كه را چیزي خواست مي ولي...گشت برمي بايد.كرد استفراغ اسكله كنار شد

 .ببیند

 شك "احتماال. كرد مي نگاه آينه از را ريتا مدام محل به رسیدن تا تاكسي رانندة. گرفت شهر باالي تا تاكسي يك

 و زندب دور خواست راننده از ريتا كلوب به رسیدن محض به.نه يا بپردازد را تاكسي هزينة تواند مي او آيا كه داشت

 كسع به كرد شروع كوچكش دوربین با و كشید پايین را خودش.بماند منتظر و كند پارك دنجي گوشة را ماشین

 كه گذشت طوالني زمان.واطراف دور آن روسپي دختران تمام از و شد مي خارج يا و وارد كه كسي هر از.گرفتن

 تاكسي رانندة. كرد توقف در كنار دودي هاي شیشه با رنگي مشكي و طويل, لوكس قديمي ماشین يك ناگهان

 ...آناكوندا: گفت

 !...آناكوندا..آره:كرد تلفظ هم ريتا

 ندچ.درخشید مي رنگش طاليي دستبندهاي.آمد پايین محافظهايش توسط سختي به مسني و چاق هیكل بد مرد

 نه او.داد دستش به و كرد روشن برايش برگي سیگار آنها از يكي.شدند پیاده او با هم برهنه نیمه و جوان دختر

 عتیقه طرف كه فهمید شود مي وگرانش قديمي و شیك ماشین كرد،از فكر ريتا.شد داخل و رفت باال كنان هن

 .ببرد شانگهاي رستوران به را او تا داد فرمان راننده به... بازه

 عالمت او به مبدل قیافة با ريتا وقتي.بود نشسته زيبا زن يك با پنجره كنار منتظرش جئويونگ آقاي رستوران در

 دوربین و داد دستش به كوچكي كیف سرعت به...كرد دنبال را ريتا سمت به ها صندلي الي از سختي داد،اوبه
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 در و ندك را گیسش كاله.شد دستشويي وارد و كند تشكر توانست فقط ريتا.گرفت او از را عكسها پاكت و عكاسي

 نفس....شد خارج آنجا از سرعت به و كرد عوض را شلوارش.درآورد چشمهايش از را لنزهايش.انداخت زباله سطل

 به لبخندي كرد رسیدسعي ستاره 1 لوكس هتل به وقتي شب نیمه از بعد 8 ساعت. بود شده سخت برايش كشیدن

 لفنت گوشي برداشتن سرعت توانست مي سرش پشت.شد آسانسور راهي بعد بزند، هتل چیني چاپلوسِ مهماندار

 .بشنود را گرفتنش شماره و

 ....قربان كنم مي خواهش....كنم خبرتون رسید ايتون طبقه هم سوئیت میهمان وقت هر گفتید!... قربان؟... الو -

 يك زن آن بدن شدة تكه اعضاي صحنة.بود آورده هم چیزي،باال خوردن بدون.بود برايش بدي و سخت خیلي شب

 نبود معلوم... خانواده اين خاطر به بودند شده قرباني...زيبا چشمهاي آن.رفت نمي كنار چشمانش جلوي از لحظه

 و شناختش مي كه كسي...بود كسي شبیه زن آن سبز چشمهاي...زن آن....بوده كرده مالقات را او چرا پدرش كه

 !...بود رومئو مادر زن آن...بود رومئو"قطعا...او

 ....كردي؟ نگاه ساعتتو...بودي؟ كجا االن تا....شعور بي شقِ كله....احمق دختر -

 كشف اين از آنقدر ولي.خورد گوشش به كشید مي فرياد داشت سرش پشت كه رومئو خشن و عصباني صداي

 :گفت مي خودش با و داشت مي بر قدم سنگین پاهايش.نداشت چرخیدن توان كه بود شده شوكه و زده شگفت

 هاينك براي و بیاد دنیا به بچه گذاشته اون... كنه؟ مي اش مادرِبچه با اينكارو كي... بزرگ خداي اوه... من خداي اوه

 ...وضع ترين بیرحمانه با... چجوري؟ اونم... كشتتش... هرچي حاال يا نشه بد براش

 ... میشه تموم گرون برات وگرنه...بايست هستي كه همونجا:خورد گوشش به شديدتر رومئو صداي

. گفت آنرا رفت مي اتاقش سمت به حالیكه در برگردد اينكه بدون ريتا....ندارم يكیو تو حوصلة و حال"اصال -

 مگه....ديدم حال به تا كه هستي دختري ترين احمق:گفت و رساند او به را خودش زده شتاب قدمهاي با رومئو

 ...اينجا؟ بیايم هم با نبود قرار

 ...نمیاد يادم قراري چنین -

 و ترق صداي كه بود شديد آنقدر پیچش اين شدت.چرخاند خودش سمت به و گرفت را بازويش محكم دستي

 ناال همین رسید مي نظر به كه آنقدر.كردند مي نگاه هم به شديد خشمي با.شنید را مفاصلش شدن جابجا تروق

 الح"اصال گفتم:گفت و كرد خارج او دست از را بازويش عصبانیت با ريتا.كرد خواهند پاره را يكديگر هاي خرخره

 ...ندارم"اصال ديگه كه يكیو تو حوصلة....ندارم حوصله و

 !...نخوردي هم چیزي هنوز بندم مي شرط داغون قیافة اين با....بودي؟ گوري كدوم... مرگته؟ چه -
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 مي نشان گودتر را زيرچشمهايش و ريخته پايین چشمهايش آرايش.بود خسته و پريده رنگش.گفت مي درست

 لقب تا ولي شد باز در. كشید قفل روي را كارت و رسید سوئیتش در به حرفي هیچ وبدون انداخت را سرش او. داد

 ...بده رو جوابم و بايست زنم مي حرف باهات دارم وقتي:داد ادامه و گرفت را دستش دوباره شدن،رومئو داخل از

 در... بردار سرم از دست:داد جواب سردي به.آمدن،ديد حال در بلوند مو دختر دو با را مانوئل راهرو ته از ريتا

 ...دارم استراحت به نیاز و ام خسته... كن ولم...رسید امشبت خوراك, ضمن

. دش وارد دنبالش وبه كوبید را در شدت به رومئو كه ببندد سرش پشت را در خواست مي و شد داخل قدم يك بعد

 فريزيا گلهاي بوي زد، تمیزسوئیتش و شیك سالن در چرخي و رفت راهرو انتهاي به.بود فايده بي او با جدال

 مبل كنار ويتونش لوئي چمدانهاي. متفاوت و خوب بوي يك,داشت نیاز آن به "واقعا كه چیزي,نواخت را مشامش

 تجاوز دقص "احیانا: پرسید خونسردي با و كرد نگاه رومئو خشمگین صورت به و برگشت.بود گرفته قرار نشده باز

 استراحت به شديد نیاز من.... بیرون برو"فورا پس....بكشي؟ منو بخواي كنم نمي فكرهم....نداري؟ كه منو به

 ....دارم

 از... برنگشتي اتاقت به هم ديروز از و بودي رفته بیرون آرايش اين با ها هرزه مثل...احمق دخترة... شو خفه -

 تحقیقاتت به و بیرون بري تیپ اين با كه...كردي؟ خیال چي خودت با... فهمید میشه نشدت باز چمدانهاي

 ....برمت مي بخواي جا هر كن صبر گفتم بهت...بیشعور....برسي؟

 نگرانت خیلي ما... عزيزم: گفت شیطنت و خنده با معمول طبق. شدند سالن وارد بلوند مو دختر دو و مانوئل

 ....بوديم

 پاك را آرايشش كه آمد ويادش چرخاند بود ايستاده اش قدمي چند در كه رومئو طرف به آنها از را سرش ريتا

.... دمب پس جواب تو به كه بینم نمي لزومي"اصال:داد جواب خسته. بود پايش هنوز بلندش پاشنه كفشهاي...نكرده

 ...باشم داشته بحث جرو باهات مدام تا كنم پیدا تورو كه نشدم دور ام خونه از...گفتم بهت هم"قبال

 آندو تماشاي به مبل روي دخترها با و داد اجازه خودش به,داشت خواهد دراز سر قصه اين كه ديد مي مانوئل

 .نشست

 تو... هستي؟ چي دنبال فهمیدم و شم مي نزديك بهت دارم پیش شب دو حرفهاي از بعد كردم فكر...جدي؟...اوه -

 ...بكني؟ غلطي چه بودي رفته تنهايي...نیاوردي خودت با هم رو دوستهات حتي ديوونه احمق

... نیستم آدمت من شرمنده...داري نیاز دادن فحش به كني مي احساس اگه...باشي زدنت حرف مراقب بهتره -

 ....گمشید بريد و بكنید اينجا از شرتونو گفتم درضمن

 من...افتاده؟ بیرون اون اتفاقي چه...كردي؟ هم گريه:داد ادامه و آمد جلو سمتش به قدم دو... لعنتي... لعنتي -

 مي اينجارو... كجاست؟ شهر اين دوني مي...گرفتم؟ تماس باهات چندبار دوني مي!...همین...بودم نگرانت
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 ازباندهاي پر جايیكه اينجا...كنن سالخیت حاضرند بدنت اعضاي بخاطر كه جايیه اينجا!...عقل كم...شناسي؟

 ...خودراضي از دخترِلوسِ تو... تو...بشي آدم تا بخوري هم كتك بايد...ندم؟ فحش بهت.....پرخطره

 بیچاره كه انديشید مي خودش با و كرد نگاه زد مي موج او سبز چشمهاي در كه نگراني به سینه به دست ريتا

 سالخیش شخصي منافع خاطر به بلكه بدنش اعضاي خاطر به نه رو مادرت ولي نه يا داري خبر دونم نمي!...رومئو

 منو بهش راجع داري كه مخوفه باندهاي اون از يكي هم اون و كرده اينكارو باهاش پدرت...پدرت لعنتي...كردند

 ....كني مي نصیحت

 :كشید فرياد عصبانیت با.بودند عشقبازي آويزان،مشغول گردنش از دخترها كه ديد را مانوئل و برگشت

 ....خودتون اتاق تو ببريد كاريتونو كثافت واين بزاريد تنهام و بیرون بريد ممكنه...خدا خاطر به -

 رامترآ را لحنش كرد سعي و شد نزديك ريتا به ديگر قدم يك بعد.كرد نگاه مانوئل به تشر از پر نگاهي با رومئو

 ...میبرمت بخواي هرجا بودم گفته بهت:گفت. كند

 زن هي اينكه جرم به فقط چرا..ديگه هیچكس نه...بود خودم تحقیق موضوع اين...باشم كسي با خواست نمي دلم -

 باشم؟ مرد يه پر و بال زير همیشه بايد هستم

 هم با فرقي هیچ وگرنه...نه؟ مگه...پوله در فقط هم با ما تفاوت:داد ادامه و كرد دخترها آن به اي اشاره سر با

 ...منه از آزادتر باشه هرچي...آزاده زن يه اون...نداريم

 ورتص به.نتوانست ولي,بیاورد پايینتر را صدايش عمیق نفس تا چند با كرد سعي و چرخاند را چشمهايش رومئو

 از براي چیزي اون...زياد خیلي... دارند فرق خیلي تو با... اونها... اون: كردوگفت نگاه ريتا شدة آرايش گرانه ناشي

 بدست رو زني مي حرف ازش تو كه آزادي تا بكنه كاري هر حاضره اون...آزاد؟ میگي بهش....نداره دادن دست

 زا و متصلند بهش كه رو اعضايي تمام خوردن آب راحتي به تونم مي.... بكشه آدم خاطرش به حاضره حتي...بیاره

 نمي تو ولي...است رشته صد از بیش اون پاي و دست زنجیرهاي... كنم معرفي بهت رو میارند در پول كنارش

 هم باز هك كنه نمي فرق باهم كه بدنهاتونه فقط اين صورتیكه در نداري باهاش فرقي گي مي من به تو...بینیشون

 دنب اعضاي باند به راحتي به رو تو چشمت قرنیة بخاطر فقط حاضره اون...متفاوته چقدر بدم نشون بهت تونم مي

 وت بزاره همشونو پول و بیارن سرت بال هزارجور تا ديگه عدة يك دست سپاره مي تورو قبلش البته... بفروشه

 ....بدم نشون بهت بیشتري فرق خواي مي.... جیبش

 از ريتا.كرد خالي رنگ كرم كاناپة روي آنرا محتواي و گرفت را اش دستي كیف و رفت دخترها از يكي سمت به

 شروع بلوند مو دخترهاي.چرخاند را سرش ديگر ابزارهاي و ها اسپري جنسي، تفريح وسايل همه آن ديدن شرم

 چرا:گفت و داشت نگه اش قوي و بزرگ دستهاي بین را اش چانه و رفت سمتش به رومئو.خنديدن ريز به كردند

 به رو چیزها اين از يكدوم حال به تا بندم مي شرط...هان؟...هستي؟ اون مثل نگفتي مگه...كشیدي؟ خجالت

 ....چیه كیفت تو بگم بهت راحتي به تونم مي....بوده كنسرو قوطي توي همیشه كه دختري... نديدي عمرت
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 یزل مبل روي از يادداشتش دفترچة.كرد خالي مبل ديگر گوشة و كشید دوشش روي از را ريتا كیف حركت يك با

 موبايلش... كاغذ تكه چند و آينه, لب رژ يك... اعتباريش كارت... خودكار... فلفل اسپري... افتاد زمین روي و خورد

 .شد مي دست كف اندازة به زور به كه كارد يك...شكالت تا چند و

 یچه كه بود طوالني زمان مدت.بايستد پاهايش روي توانست نمي گرسنگي از...لرزيدن به كرد شروع دستهايش

 تمام. گريزد مي بیرون به دارد پاهايش از خون كرد احساس و گرفت را بدنش شديدي ضعف.بود نخورده چیز

 ...ببیند را بیرون كرد يسع و شد پنجره به رو و چرخاند را خودش سختي به.بود انزوال به رو احساسش

 اسباب چشم به بهشون اون كه كني مي حمل چیزهايي خودت از دفاع براي تو:داد ادامه زدو پوزخندي رومئو

 ....كنه مي نگاه بازي

 ...."لطفا....بزارين تنهام....كنم مي خواهش -

 ار كار اين او ولي بود ببیند،متنفر را كیفش محتواي كسي اينكه از.ريخت مي هايش گونه روي آرام اشكهايش

 ديگر دوتاي آن براي حس اين.بود شده او به بزرگي توهین گويا ولي نداشت درونش چیز هیچ كه اين با... كرد

 شصورت به محكم و برگردد توانست مي كاش اي.بودند خنديده و كرده تفريح آن از كلي كه بود برعكس درست

 از.كردند جمع را وسايلشان صدا سرو بي آنها...ديده حال به تا كه است آدمي ترين احمق بگويد و بزند سیلي

 ليو بزند حرف او با خواست مي هنوز و ايستاده سرش پشت درست كه ببیند را رومئو توانست مي پنجره شیشة

 .رفت بیرون در از و چرخید پاشنه روي سرعت به كرد خودداري

 سال چند ات تو كنم نمي فكر....گرفتم ياد چیز كلي...بود خوبي كالس:گفت آلماني وبه شد بلند مبل روي از مانوئل

 بیشتر, كنم مي توصیه بهت....بده زندگي درس بهت شجاعت اين با كه كني پیدا رُكي استاد چنین بتوني هم ديگه

 ...كن استفاده ازش

 و افتاد مبل روي.بود تفريح زنگ درآمدن صدا به تداعي در شدن بسته صداي.رفت بیرون دو آن با آرام بعد

 .كرد گريه حسابي

 ارسالي عكسهاي بررسي حال در جانگ لي.نرفت بیرون سوئیتش از هم آن از بعد شب دو و بعد روز طول تمام

 هب تبديل حاال اصل در ها مكزيكي محافظ.نباشد نگران و است راه روبه چیز همه گفت او به و بود جئويونگ آقاي

 ليخی هم ريتا و پرسید را حالش رسمي خیلي و زد تلفن اتاقش به يكبار رومئو مدت اين در.بود شده ريتا محافظ

 .داد را جوابش خشك

 و.. .گراهام زَبینه نام به زني. اند كرده پیدا گشتند مي دنبالش كه را كسي هويت گفت جئويونگ آقاي سوم روز

 ...كجاست؟ سال سي از بعد طرف دانستند نمي.كنند پیدا اند توانسته كه است چیزي تنها اين

. شد جمعیت داخل و رفت هتل مجلل سالن به.بیايد در افسردگي حالت از داد ترجیح ناهارش صرف براي او

 5 هنوز. كرد مي بررسي را شهر جالب و زيبا منظرة باال آن از اوداشت و بود قرارگرفته طبقه باالترين رستوران
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 به یاقاشت با و نشست آن روي و كشید را كنارش صندلي رومئو ناگهان كه نگذشت میز پشت نشستنش از دقیقه

 .شد خیره صورتش

 ...اومدي؟ بیرون تو اون از باالخره...شكر رو خدا اوه -

 ونهگ عصبي فريادهاي خالف بر صورت اين...كرد نگاه اش ورزشي لباسهاي و ازعرق خیس صورت وبه برگشت ريتا

 سمتج از. اند شده آفريده بوسیدن براي فقط گويي كه جذابند آنقدر لبهايش خطوط.زيباست و شكیل چقدر اش

 دهش رول دستمال میز روي از بعد. كشید او رخ به را اش گونه چالة و گزيد را لبهايش.ريخت پايین دلش فكر اين

 ...شده عرق خیس صورتت.... كردي؟ مي ورزش:وگفت گرفت سمتش آورد،به در را فلز میلة در

 9فصل

 به يا روز سراسر نورا:گفت مي محافظش.نشود دماغش موي زياد كرد مي سعي رومئو روز دو به نزديك مدتي تا

 بانكي حساب.رفته بیرون بازار ديدن يا و شخصي لوازم خريد براي هم بار چند.كند مي ورزش يا و رود مي استخر

 رقف ديگري آن با"مطمئنا كنند كنترل توانستند مي آنها كه خطي.شود مي پر دوباره خوردن دست محض به اش

 دهد مي را كارهايش شرح و كند مي احوال و حال آلماني به پیري زن با گاهي از هر او كه شنیدند مي آنها و داشت

 .رسید مي نظر به بود كه چیزي آن از تر ساده خیلي ريتا زندگي... میزند گپ دنیا سراسر در دوستانش با يا و

 به را بام پشت در. رفت باال اضطرار هاي پله سمت به و زد بیرون اتاقش از شب 88 ساعت حوش و حول او شب يك

 خوب. بدهد انجام را دلخواهش ورزش باز هواي در خواست مي دلش كه شد مي مدتي.شد وارد و داد هُل عقب

 هب كه دريايي بوي و آسمان از گرفتن انرژي ساعت يك. بود آورده خودش با را چوآنش چي تاي لباسهاي بود كرده

 .كرد زنده را روحش خورد مي مشامش

 شامشم به آشنايي بوي بعد كمي و وزيد ماليمي نسیم. است كرده محافظت او از كنون تا كه بود سپاسگذار خدا از

 به هتكی با تماشايش به كه ديد را او و برگشت شد، تمام كارش وقتي.آنجاست كه,است مدتي رومئو فهمید و خورد

 :پرسید و زد لبخندي.ايستاده ديوار

 ...ايستادي؟ اينجا كي از -

 ...گرفتي؟ ياد كجا از اينو....بدي انجام بلدي جالبي كارهاي...هست مدتي -

 ...پیش سال چند...كُره -

 .كند باز را حرف سر او شد منتظر ريتا و نشستند چوبي نیمكت يك روي....جالبیه ورزش -

 رفك بودم، عصباني دستت از راستش... كردم تندروي خیلي كنم فكر...دوني مي...متأسفم روز اون خاطر به من -

 يه اينكه انتظار شايد... باشي من مهمون سواري كشتي يه خواستم مي من... اينجا بیايم هم با قراره كردم مي
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 دخترها!... دوني مي... نداشتم اي تجربه چنین هرگز درحقیقت...نداشتم "اصال رو كنه توجهي بي من به دختر

 ...خیلي...خیلي اين و بمونند من پیش تا بكنند هركاري حاضرند همیشه

 ...بود؟ متفاوتي تجربة -

 ... سخته برام يكمي شناختنت...هستي چجوري دونم نمي"اصال...داري فرق خیلي تو... "دقیقا -

 ...ديديم همديگرو كه نیست هفته سه هنوز ما كه دلیله اين به شايد خوب -

 ...بشناسمت بیشتر تونستم مي چون شدم خوشحال اينجا بیاي خواي مي گفتي وقتي -

. بشناسد را عاليقش و نظريات و كند گوش ريتا به دقت به كرد مي سعي او و زدند حرف هم با زيادي زمان مدت

 ةخانواد از هم گريزي كرده اطمینان او به بدهد نشان آنكه براي كوتاه و احتیاط با خیلي حرفهايش البالي ريتا

 ترسید مي گويي كه داد مي گوش حرفهايش به و نگريست مي اشتیاقي چنان با را او رومئو.زد مي دروغینش

 تيوق. كرده فرق آسمان تا زمین پیشش روز چند با پسر اين كرد احساس ريتا بطوريكه بدهد دست از را او دوباره

 شیله بي و صادقانه دوست يك مثل درست بگردند،درخواستش را شهر هم با فردا تا خواست اجازه او از رومئو

 .داد تكان سر مشتاقانه و كرد نگاه او چشمهاي عمق به ريتا.بود پیله

 به زرگپدرب بود گفته هو مین.زد مي چشمك اش اينترنتي پستي صندوق روي پیغام سه برگشت كه سوئیتش به

 تعريف تاب و آب كمي با را پیغام همین عین كندي.كند عوض هوا و حال مدتي تا رفته امريكا به ري شین همراه

 محل تصوير كه بود جانگ لي از سوم پیغام. است عالي شركت اوضاع كه بود نوشته همچنین و بود كرده

 توش رارهق بعد هفتة تعطیالت واسه من جايیكه اينجا: بود نوشته زيرش و فرستاده او براي را تايلند در زندگیشان

 .خوابید كودك يك راحتي به را شب و داد پاسخ ايمیلهايش تمام به او. باشم

 شیطنت شعف. شدن، ملحق او به رومئو و مانوئل وقتي.بود شده چیده نفر سه براي اش صبحانه میز فردا صبح

 تدوس زيبايي دختر با عزيزم پسردائي اينكه از خوشحالم: گفت شوخي به مانوئل كه بود لبهايش روي آمیزي

 ....كني درست گندشو اخالق زودتر امیدوارم و شده

 به میگوهايي. ديگر چیز هر تا داشت وجود دريايي حیوانات و خرچنگ بیشتر جايیكه.برد بازار به را او رومئو

 .زيبا صدفهايي و گربه بچه يك درشتي

 شادي آكواريوم در كوچك هاي ماهي سفره به نسبت وقتي يا كرد مي جمع ماهي تند بوي از را دماغش ريتا وقتي

 حال در مدام آنها. افتاد مي خنده به شیرينش هاي خنده از و كرد مي نگاه را او دقت با داد،رومئو مي نشان

 آورد، باال رو پیاده مركب،گوشة ماهي چیپس از وقتي ولي.بخورد چیزي هم ريتا تا داشتند اصرار و بودند خوردن

 .گذاشتند خودش حال به را او و گرفتند پس را حرفشان
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 يپسرهاي شكموترين آنها دادكه مي پاسخ هم او و...ديده حال به تا كه است دختري بدغذاترين او گفت مي مانوئل

 اآنه با ريتا حاال.گرفت وقت روز چند كنگ هُنگ مختلف جاهاي ديدن و گذار و گشت.ديده حال به تا او هستندكه

 باز،دريا فضاي به بیشتر او كه بود آمده دستش رومئو. آمد مي خوششان او از هم آنها كرد مي آرامش احساس

 .خريد يا و كازينو و ديسكو،بار تا است عالقمند شلوغ وبازارهاي

 آدمها از مانندي سیرك نمايش به را او رومئو.رسید مي خودش كارهاي به و گذاشت مي تنها را آنها شبها مانوئل

 آن از بسیار او كه بود آدمها از آوري شگفت كارهاي و بند،حلقه روي جالب حركات رقص، از نمايشي اين.برد

 اين به رومئو بود تماشا مشغول ريتا كه مدتي تمام.نشد جدا لبهايش روي از لبخند لحظه يك و آمد خوشش

 .خنديد مي هايش خنده با و كرد مي نگاه زيبا صورت

 رِيس مسابقات به را او همین براي.است ماشین عاشق خودش مثل داند مي كه گفت او به ناهار سر روز يك

 پايان به دقیقه چند درست. بود زده هیجان مدت تمام ريتا و نشستندVIP در آنها.برد باال مدل ماشینهاي

 نآ متوجه و گذراند نظرش زير از را جمعیت دوربین با بود،او رفته بیرون جايگاهشان رومئواز هنگامیكه مسابقات

 .شد چاق و زشت مردك

 !....آناكوندا -

 اب رومئو.زيبا و جوان زن چند با.است مخصوص جايگاههاي از ديگر يكي فهمید ريتا كه بود نشسته جايي در هم او

 :كرد زمزمه گوشش در كرد،آهسته دنبال را ريتا نگاه مسیر وقتي و برگشت آبمیوه دو

 رئیس همون از يكي... آناكونداست اسمش!...نه؟ كرده جلب توجهتو...داري دوست كه فرنگي توت آب بیا... هي -

 ...بودم گفته بهت كه باندهايي

 !....آدمیه؟ چجور....؟؟! آناكوندا:گفت و گرفت را اش آبمیوه لیوان او

 ....نديدم مزدور اون مثل رو كسي حال به تا.... آشغال... و حرومزاده... كثافت.... لجن -

 ...شد؟ نزديك بهش میشه چجوري -

 !!....بشي؟ نزديك بهش خواي مي چرا -

 ....میاد نظر به جالبي سوژة -

 ....بیا من با -

 آدم چنین به شدن نزديك ترس از گرفت را وجودش باور قابل غیر وهمي ناگهان.رفتند او جايگاه سمت به آنها

 كنار ظهامحاف جايگاه به رسیدن با.بیشتر نه بود كنجكاوي حس نوعي فقط اين.كشید تیر گردنش پشت كثیفي

 .شد وارد پاسخي و پرسش هیچ بدون رومئو و رفتند
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 ...بكشي؟ نفس توني مي هنوز...چطوري؟....كثیف مار...سالم هي -

 هاي خرناسه دريايي شیر يك مثل درست.بود تر رحم بي و تر ترسناك خیلي نزديك از.ديد مي ريتا كه چیزي

 ريتا كوچك و ظريف هیكل با مقايسه در.بود شده قرمز چشمهايش و ها گونه زياد نوشیدن واز كشید مي بلند

 و دست داشتند سال 00 تا86 سني رده با و هیكل زيبا،خوش دورش دختر2.بود بزرگ فیل يك اندازة به اودرست

 صداي شنیدن محض به.ديد را دارش حالت و ريز چشمهاي شد مي بهتر نزديك از.دادند مي ماساژ را گردنش

 ترهادخ انگشتش حركت يك با.بگیرد قرار ديدش راستاي در تا شد منتظر بعد. چرخاند را سرش سختي به رومئو

 :گفت مانندي خرناس صداي با و پراند كناري به مگس مثل را

 ...چطوره؟...حالت... رومئو سالم -

 یرغ حركت يك با كننده مشمئز احساس يك خاطر به باشد،فقط ترسیده اينكه نه.شد وارد رومئو سر پشت ريتا

 نمطمئ تا برگشت فقط گرفت، قرار دستش درون ريتا سرد و كوچك دستهاي وقتي رومئو.گرفت را او دست ارادي

 .برگرداند را نگاهش سرعت به باشد،بعد نكرده اشتباه شود

 را انگشتانش آرام داد،بعد مي شدن اطمینان حس او به كه بود خوشايندي چیز آمد بوجود قلبش در كه جهشي

 نگاه.لغزيد كنارش آرام ريتا و رفت تر نزديك.است امن او پیش جايش كند مطمئنش تا كرد حلقه او دست دور

 رومئو و آوردند شیكي مبلة صندلي برايشان. كرد برانداز را ريتا پاي سرتا بار چند هرز چشم مردك خريدارانة

 :گفت

 ...مونیم نمي زياد -

 ....من دوست... رومئو بشین -

 ...نیستم دوست تو با من كه دوني مي خودت عوضي مرتیكة -

 ...بچرخي؟ ها دختربچه با بودم نديده"قبال... كردي؟ پیدا كجا از رو زيبا هلوي اين -

 ....دار نگه دور ازش هرزتو چشمهاي... شو خفه -

 هك اين خاطر به فقط... دوسته يه...آشناست اون:داد ادامه و فشرد نرمي كرد،به حلقه ريتا شانة دور را دستش بعد

 ...ببینتت تا آوردمش بود كنجكاو موردت در

 ...بشه آشنا من با میتونه بهتر اينجوري...كلوب؟ نمیاريش چرا -

 الزم كنم نمي فكر:گفت و كرد بدهد نشان خونسرد را خودش كرد مي سعي كه ريتا چشمهاي به نگاهي رومئو

 ...ببیني؟ اونجارو داري دوست...نورا...هان؟...باشه

 ...ديدم اندازةكافي به نه:كرد زمزمه آرام و داد تكان منفي عالمت به را سرش ريتا
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 ....بخواي شايد...بیاي بايد!...زيبا دختر نه -

: دپرسی و كرد ريتا صورت به نگاهي همین كندبراي راكنترل عصبانیتش خواست مي رومئو...حرومزاده شو خفه -

 .....بريم؟ خواي مي

 ...میرسه؟ كي پدرت!...شدي عالقمند يكي به بینم مي دارم...بشین:گفت خنديدو آناكوندا

 ...بپرس خودش از -

 ....اخالقتره خوش تو از همیشه اون...كجاست؟ مانوئل -

 ...بريم؟: گفت و فشرد را دستش آرام ريتا ولي بود كرده آماده كلفتي حرف زدن براي را خودش رومئو

 يخیل... كشي مي نفس هنوز بینم مي اينكه از هرزةپیر:داد ادامه و كرد آناكوندا سمت به را رويش بعد... "حتما -

 ....خداحافظ... شدم ناراحت

 ....بیار خودت با هم رو زيبا خانم اين و ببینمت دوباره دارم دوست... پیشم بیا پدرت با -

 ...شو خفه -

 وريكج انگار. كشید مي كودكي مثل خودش دنبال را او بود،عصباني دستش در هنوز ريتا دست آمدند كه بیرون

 مي آناكوندا به داشت ريتا. كنند جدا هم از را دستهايشان خواست نمي دلشان دادكه مي دو هر به خوبي حس

 .رفت دنبالش همانطور هم پیست از خروج هنگام تا و انديشید

 خوب راتونب رالي مسابقة تماشاي:گفت و كشید سوتي دو آن ديدن با.بود ايستاده منتظرشان اي نقره بنز با مانوئل

 شان درهم شده گره انگشتان به نگاهي هردو كه بود موقع آن تازه. كرد دستهايشان به اي اشاره سر با و...! بوده

 وضيِع: گفت او وبه افتاد راه ماشین سمت به رومئو كشید، را دستش شرم با و شد سرخ هايش گونه ريتا.انداختند

 ...فضول؟

== 

 به تا نداد خودش به را جسارت اين رومئو هیچوقت كردند مي سپري هم با را روزهايشان آنها كه مدتي تمام

 الحا.خوردند مي هم كنار رستوران در را وغذايشان گذاشتند مي تلفني را قرارهايشان.شود ريتا اتاق وارد تنهايي

 مين تعريف اش خانواده از چیزي هیچ همچنان رومئو ولي كردند، مي اطالعات تبادل بیشتر و خنديدند مي بیشتر

 هاي مغازه به توجه جاي به ريتا ديد مي اينكه از او. بود خودشان خصوصیات شناخت حیطة در صحبتها.كرد

 تمام ديد مي اينكه از و شد مي دارد،متعجب عالقه سواري ماشین و سواركاري به قیمت گران جواهرات يا لوكس

 به روز يك مانوئل كه بود خودخواهي و بدخلق،بدقلق آدم او اصل در.بود خوشحال داندبخن را او دارد سعي مدت

 رومئو ببیند تواند مي روزه چند اين اينكه از و برآمده او عهدة از فقط آدمي چنین تحمل كه كرد اعتراف راحتي

 در اش دائي پسر تا میگذاشت و كرد مي همراهي آنها با كمتر مانوئل حاال.است خوشحال بخندد تواند مي هم
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 و سرزنده دختر نورا فهمیدكه رفت بیرون آنها با كه باري چند. بشناسد را خودش بیشتر دختر اين با ارتباط

 .شد راحت خیالش بیايدو بر رومئو پس از تواند مي و است شادابي

 سر. شنید نورا دهان از را ترسید مي آن از كه چیزي باالخره رومئو كه گذشت مي گنك هنگ در بودن از هفته دو

 ...گم مي خودم وگرنه بزن حرف زودتر...میشه دير كنیم،داره حركت زودتر بايد:گفت رومئو به شام،مانوئل میز

 ...میگم بهش موقع به كه گفتم...خوب خیله -

 نظرت... كني مي دست دست است هفته يك:گفت دوباره مانوئل دادكه نشان مشغول خوردن به را خودش ريتا

 ..بموني؟ اينجا بیشتري مدت تو و برم من كه چیه

 ....نه -

 !...نورا....بسیارخوب -

 ...شده؟ چي:كرد نگاه مانوئل به و گرفت باال را سرش ريتا

 ...چیه؟ ات برنامه!....عزيزم هیچي -

 ....صبح فردا براي ولي ديروقته ديگه االن راستش.... اِم -

 ....چیه؟ ات برنامه كنگ هنگ از بعد....نیست فردا يا االن منظورم...  نه -

 ود تا "احتماال... بگم بهتون خواستم مي:گفت آرام و گذاشت میز روي را كاردوچنگالش... گفتي شد خوب... اوه -

 ...اونجا میرم دارم...كردن اجاره خونه يه برام تايلند در دوستانم...اينجام ديگه روز سه يا

 رسید؟پ نمي مانوئل اگه گفتي نمي من به اينو و:گفت بود انداخته تركیبش خوش ابروهاي در كه اخمي با رومئو -

 ....بگم بهتون خواستم مي...كه گفتم چرا اوه -

 ...ري نمي جايي تنها تو -

 بعد كردم مي فكر... كنم؟ بحث تو با بايد همیشه من چرا:كرد نگاه رومئو به خیره و داد تكیه صندلي پشتي به ريتا

 !...باشه؟ اومده دستت اخالقم هفته چند اين از

 گم مي بهت وقتي...ببري؟ سؤال زير منو غرور كني مي سعي مدام چرا...كني؟ بحث من با بايد همیشه چرا تو -

 !....كني گوش حرفم به بايد نرو جايي تنها

 ...برداري؟ اخالقت اين از دست خواي مي كي...رومئو كن بس... هه -

 ....میاي من با تو... هیچوقت -
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 ...تهديد؟ يا دعوته يه اين!... ببخشید -

 ...هردو -

 هخیل: گفت آهسته همین براي كند تشويقشان آرامش به كرد سعي.است فرياد به رو آنها صداي ديد مي مانوئل

 بیاين... باشه؟ زنیم مي حرف قضیه اين دربارة"بعدا...هان؟...داريم وقت ديگه روز دو هنوز... خوب خیله... خوب

 ...باشه؟ زنیم مي قدمي يه میريم... بیرون بريم

 ...اتاقم میرم....ندارم رو خودخواه آدمهاي با زدن قدم حوصله:گفت و گذاشت میز روي را دستمالش ريتا

 خودت حرف حرف داري اصرار مدام كه تو يا خودخواهم من: گفت و پريد جايش از ريتا شدن بلند با رومئو

 ...بخواي تو هرجا... زنیم مي قدم میريم...زودباش... باشه؟

 مانپشی ولي برود دنبالش خواست مي رومئو.رفت اتاقش به حرفي هیچ بي و كرد نگاه صورتش به عصباني ريتا

 .كرد روشن سیگاري خشمگین و نشست صندلي روي و شد

 ...بودم نديده بدقِلقي اين به دختري حال به تا... شق كله احمقِ -

 ...كردنه؟ دعوت جور چه اين...بدتري اون از خودت تو...  رومئو كن بس -

 ...كنم؟ چیكار خواستي مي -

 ... خوزه-پدرو!...كه؟ دوني مي بذاري تنهاش بايد فردا...بكن درموردش فكري يه زودتر -

 ...دونم مي -

 ...برسم دير تونم نمي است ديگه روز سه قرارمون كن رديف هاتو برنامه زودتر -

... نخورده هیچي... احمق بدغذاي:گفت آرام,انداخت ريتا غذاي بشقاب به نگاهي و شد بلند میز پشت از... اهوم -

 .رفت و كشید را راهش...پايینه فشارش مدام... مونه مي زنده وضع اين با چجوري فهمم نمي

 مي شانگهاي شبهاي رستوران در شب":بود جئويونگ آقاي طرف از پراند خواب از را ريتا صبح فردا كه پیامي

 "بینمت

 را اتاقش پشت از آنها شدن دور صداي و ايستاد.نكرد باز را اودر شد،ولي زده آرام ريتا اتاق در صبح82 ساعت

 ارمگرفت مقدار يه امروز": بود نوشته كه آورد برايش رومئو خط دست با كاغذي پیشخدمت بعد ساعت يك.شنید

 "رومئو. برگردم زود كنم مي ذارم،سعي مي تنهات كه متأسفم همین براي

 .برسم كارهام به برم تونم مي حاال...خوبه: كرد فكر خودش با ريتا

== 
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 تردخ. بود نشسته منتظرش خالي میزهاي از يكي كنج در جئويونگ آقاي كه بود دنجي محل شانگهاي رستوران

 ...ید؟هست كسي منتظر... بشینم؟ اينجا تونم مي آقا:گفت اي كره به لهجةغلیظي با و شد نزديك او به موشرابي

 ...بله... بله.. اوه -

 ...دارين؟ میل چي... خوب؟ -

 دخترك كه... بود بلوندِكوتاه موهاي با دختري منتظر در به چشم همچنان و ديد را اطرافش استرس با جئويونگ

 ...دارين؟ میل چي...مدير؟ آقاي:پرسید دوباره موشرابي

 ...."لطفا مارتیني... مارتیني -

 ...نیست؟ اينطور!....آورديد؟ خودتون با خوبي چیزهاي كنم فكر مارتیني مقابل در -

 !...ريتاسو...بزرگ خداي اوه... من خداي اوه -

 ...بديد خبرهارو من به زود... ندارم وقت زياد.... خودشه -

 هفته دو اين در كنگ هنگ شرجي هواي بود مشخص كه هايي خرناسه با زدن حرف كردبه شروع جئويونگ آقاي

 .است كرده اذيتش سخت

 سال 85-82 بر و دور چیزي يه...قبل سال چندين... مرده متأسفانه ولي... كرديم پیدا رو گراهام زبینه هويت -

 يم پیداش خوزه-پدرو آدمهاي گويا ولي...كرده مي كار وحشي غاز بار تو... كره میاد و كنه مي فرار اينجا از... پیش

 ...كشنش مي....و كنن

 .شد بد حالش ريتا...بود شده سالخي يكي آن روش به درست.داد نشان او شدة قطعه قطعه جنازة از عكسي بعد

 لیاسی با كه دختريه همون اين كني مي فكر...بكشد عمیق نفسي و برگرداند را رويش كرد سعي و گرفت تهوع

 ....بوده؟ دوست

 همونه... "دقیقا بله -

 ......كرده مشغول "شديدا منو فكر كه چیزي يه!...هست ماجرا اين در چیزي يه!... من خداي -

 ...چیه؟ اون -

 اناسوز سیلیا،... تاشون سه هر!...كره به شدند مي كشیده جورايي يه همشون اينها...ولي...نیستم مطمئن درست -

 !!...بده؟ وننش ديگه يكي به رو اونها مرگ "مخصوصا خواسته مي يكي انگار...چرا؟...زبینه و

 !....رابطها البته و.... درسته -
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 ضاعاو بود گفته جئويونگ.كرد مي فكر خودش با داشت راه طول تمام.كرد ترك را جئويونگ بعد دقیقه چند ريتا

 بود گفته هم او! چیه؟ اش برنامه بود پرسیده ريتا از و اند شده مستقر جاهايشان در ها بچه و مرتبه تايلند

 به نظرش مورد ازخريد بعد و چرخید شیك و بزرگ فروشگاه يك در.شد خواهد راهي ها مكزيكي با "احتماال

 .برگشت هتل سمت به و كرد عوض مدل دستشويي در سرعت

 تپش بايد وگرنه كشیده مي را او كشیك ورودي در كنار هیكل قوي محافظ بود مشخص... بود گذشته 88 از ساعت

 ود تا. رفت اتاقش به و زد او به لبخندي ورودش محض به! زود چه... بودند برگشته پس.بود مي پسرها سوئیت در

 اودورت رفت باال بام پشت هاي پله از.بشود عمل وارد چطور بايد دانست مي او نشد،حاال رومئو از خبري بعد ساعت

.. .كشي مي سیگار خیلي:گفت آرام و چرخید سمت آن به خورد مشامش به كنجي از كه سیگار گشت،بوي را دور

 !...میمیري زودي به كنم فكر

: گفت و كرد خاموش پايش زير را سیگارش.نشست لبش به بخشي رضايت لبخند و چرخاند را سرش رومئو

 ...بود شده تنگ برات دلم....بودي؟ كجا...هي

 يبايشز لبخند و خنديد!....پايین نیومدي دعوا براي كه شدم متعجب بخواي راستشو و...برگشتم كه وقته خیلي -

 :پرسید رومئو.نشستند نیمكت روي. بخندد هم رومئو شد باعث

 ....متأسفم!...موندي؟ تنها...بود؟ چطور روزت -

 گفتن زور با يكمي...ديگه اينجوريه اخالقم....دوني مي...خوب...كردم تندروي يكمي ديشب من راستش... نه -

 ...دارم مشكل

 ....كنم خواهي عذر ازت بايد من... نه اوه -

 بیرون را پیاژه زيباي جعبة و كرد جیب در را دستش ريتا....گرفتم هديه يه برات... خواهي عذر براي من خوب -

 :كرد باز و گرفت آنرا غافلگیري اين از زده شگفت او.داد رومئو دست به و كشید

 ....بندازش برام!... گردنبند يه... واوو -

 استشر... بیاد خوشت امیدوارم:گفت ريتا.داشت زيبايي تودرتوي بافت كه بود مردانه طاليي زنجیرِزيباي يك اين

 ...افتادم تو ياد ديدمش وقتي همین واسه. داري دوست طاليي چیزهاي دونستم مي

 ....بندازش برام...دخترمیگیرم يه از كه اي هديه اولین "تقريبا اين بیاد؟ خوشم... شدي؟ ديوونه -

 شدست. داشت فاصله انگشت چهار از كمتر او با صورتش,بیندازد رومئو گردن به را زنجیر خواست مي ريتا وقتي

 هايش شانه سر روي پیچیدة هم در عضالت.كرد احساس اش سینه قفسة درون شديدي تنش خورد او بدن به كه

 چشمهاي به كرد سعي و حبس درسینه را نفسش. زد مي برق خوشرنگش پوست هم شب در حتي.بود العاده فوق
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 نگاهي با و كشید عقب را خود سريع افتاد جا جايش سر كه قفل. نكند نگاه,خورد مي را او نگاهش با داشت كه او

 ...میاد بهت: گفت او باز يقة به

 ....نیاد من به كه نیست دنیا اين تو چیزي....ممنون...جون بچه دونم مي -

 !....راضي خود از -

 !....ببوسمت؟ لطف اين بابتِ تونم مي -

 ....يادگاريه يه و دادم بهت وقته چند اين كه زحمتهايي جبران... نبود لطفي... نیست الزم...نه -

 ....ببوسم رو ات گونه بذار حداقل....كن بس -

 ...نه -

 ....بیا من با:گفت جدي خیلي رومئو بعد

 ....بريم رو خودمون راه بايد كدوممون هر...چي؟ باالخره!... رومئو؟ -

 ....نشي اذيت میدم قول بهت...ببرمت تايلند تا من بذار....مسیريم هم هم با كه "فعال -

 ....دارم برنامه هزارتا خودم...دارم زندگي و درس من... رفته يادت -

 ...باشم همراهت بذار ولي... دونم مي -

 !...باشم همراهت بذار!...كردي عوض زدنتو طرزحرف!....جالب چه:وگفت خنديد,راچرخاند سرش ريتا

 ....میاي؟ من با... چي؟ بیام راه باهات و نكنم اذيتت بدم قول بهت اگه!...خوب؟ خیله -

 ...دونم نمي -

 منو كار:داد ادامه آرام بعد كشید گردنش روي زنجیر به دستي و چرخاند شهر سمت به را صورتش!....میاي پس -

 ....كردي سخت

 یديهتائ و بدهد وآنطرف اينطرف رابه سفارشاتي و بزند تلفن مدام كه بود اين,كرد شب آن از بعد رومئو كه كاري

 .داد مي تكان سر و خنديد مي او به مانوئل. بگیرد

 ....شده ايجاد تغییري زندگیت تو بینم مي كه خوشحالم -

 ...میاد؟ بهش بیشتر رنگي چه میكني فكر مانوئل -

 ....دادي؟ سفارش چي ديگه...چي؟ براي -

 ....دي مي لو...نیست محكم دهنت تو كنم مي رديفش خودم هیچي -
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 تا تگف جانگ لي به او.زد مي حرف تلفني جانگ لي با داشت و بود فرستاده پايین را چمدانهايش بعد،ريتا روز دو

 او با توانست نخواهد مدتي "مسلما و شد خواهد كشتي سوار و كند مي ترك را كنگ هنگ ديگر ساعت چند

 دوارمامی!... بزرگ خداي اوه: گفت ريتا آمد، دنبالشان به تندرو رسیدند،قايق اسكله به وقتي.كند ارتباط تبادل

 ....نشم زدگي دريا دچار

 انةش دور به را دستش لبخند با.بود نمايان صورتش در وضوح به شادي كه رسید مي نظر به خوشحال آنقدر رومئو

 .داد فشار آرام و كرد حلقه ريتا كوچك

 ...مراقبتم من...نباش نگران -

 زمین ،والیبال زمین و بار عرشه،يك روي شكل منحني زيباي استخر يك با بود طبقه سه تفريحي كشتي يك اين

 رأتج به كه لوازمي و شیك و بزرگ اتاقهاي...هلیكوپتر نشستن براي بزرگ فضاي بدنسازي،يك سالن و كُشتي

: بود اين بگويد توانست ريتا كه چیزي تنها. داشت قیمت پدربزرگش خانة نصف اندازة به هم با همه گفت شد مي

 ....قشنگه خیلي اين...من خداي واي

 ركتح مورچه آهستگي به اينكه با تهوع حالت و شديد دريازدگي.گفت بعد هفتة يك تا كه بود چیزي تنها اين و

 .ريخت بهم را رومئو اعصاب كه بود چیزي كردند مي

 اين به هواي و آرومي اين به درياي دونم نمي...كنیم مي حركت پشت الك يك مثل درست داريم ما بزرگ خداي -

... كنم؟ كار چي بايد... اوه... غذاست بد بس از...خوره نمي چي هیچ گفت مي دكتر...كنه؟ بد حالشو بايد چرا خوبي

 ....ببرمش هلیكوپتر با بايد كنم فكر

 آنقدر همراهش خوب،دخترهاي.بود آن از راحتتر مانوئل.رفت مي راه استخر كنار و زد مي پك سیگارش به مدام

 .آمد مي نظر به دار خنده برايش رومئو هاي نگراني كه كردند مي شلوغ را دورش

.... میشه درست....شده گرم هواي و آب وارد يهو سرد خیلي جاي يه از اون باشه چي هر... رومئو كن بس -

 ....مونه نمي كه اينجوري

 میاره باال بس از شده آب كوچولو بچة يك مثل...ببینیش بايد...آه:گفت و كرد پرت اي گوشه به را سیگارش رومئو

 ...ببینمش میرم... بیاد كشتي با كردم مجبورش كه بود من تقصیر... بايسته پاهاش روي تونه نمي

 و بزرگ تخت و... سقف و ديوار روي زيبا طرحهاي با لوكس اتاق يك.بود كشتي سوم طبقة در جايي ريتا اتاق

 .پراند جايش از را او زدن در صداي.رنگ آلبالويي زيباي

 ....تو بیا -

 آنقدر. بود شده زرد رويش و رنگ و رفته گود چشمهايش بیماري شدت از بود خوابیده آنجا كه نحیفي دختر

 سرش هب دستي. بنشیند تا كرد كمك و دويد سمتش به رومئو.بكشد باال را خودش توانست سختي به كه ضعیف
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 "فورا داري دوست چي بگو من به فقط... نخوردي؟ هیچي هم امروز... عزيزم؟ چطوره حالت:پرسید آرام و كشید

 ....كنم مي آماده برات

 ...دارم زيادي دردسرهاي من گفتم كه بهت... برم؟ بزارخودم نگفتم بهت... ممنون:گفت و زد لبخند زور به ريتا

 ...ندادي گوش

 ....داري؟ دوست چي بگو... كن بس -

 ...شكالت -

 بود هكرد تهیه كنگ هنگ از كه شربتي كمك به ريتا حقیقت در.رفت بیرون... االن همین:گفت و پريد جا از رومئو

 را وقت بايد او.دهد نشان دريازدگي دچار را خودش تا كرد مي كمك اين.بود انداخته روز و حال اين به را خودش

 زودي به دباي هم پدرهايشان كلة و سر اينكه كما. باشد خانواده اين با بیشتري زمان بتواند تا داشت مي نگه بیشتر

 .شد مي پیدا

 تنها او البته كه خوشمزه شكالتهاي انواع از بود پر همراهشان چرخدار میز. برگشت پیشخدمت با رومئو وقتي

 ..خوزه-پدرو: گفت خودش با رومئو آمد كه هلیكوپتر صداي.بنوشد داغ شكالت فنجان يك توانست

 ...چي؟ -

 ...زنم مي سر بهت دوباره...ببر لذت شكالتت از....مانوئله پدر و پدرمن منظورم...عزيزم هیچي -

 و كشید االب را خودش سختي به.نداشت گفتگويي اينترنتي خطهاي پیگیري ترس از دوستانش با كه بود ريتامدتي

 صداي و سر خوابیدن از بعد. شدند مي اضطرابش و ترس باعث كه بودند مرداني اينها.زد ديد را بیرون پنجره از

 وابخ از زدن حرف صداهاي با شب نیمه از بعد سه ساعت.برگشت رختخوابش به و نشنید صدايي ديگر هلیكوپتر

 حرف صداي گاهي از هر و بودند آمد و رفت در افرادي راهرو در.داشت نگه بسته را چشمهايش همانطور ولي.پريد

 روي را رومئو گرم دستهاي.خزيد داخل به و كرد باز را اتاقش در آرام كسي. خورد مي گوشش به ناآشنا زدنهايي

 .رفت بیرون هم بعد دقیقه چند كرد، حس موهايش

. رسید مي گوش به زني هاي خنده ريز صداي و زدند مي حرف شادي و خنده با كه مردهايي صداي عرشه روي از

 هل بیرون به آنرا و رفت خروجي در طرف به.نبود راهرو در هیچكس. كرد باز را اتاق در و آمد بیرون تخت از

 نفسي. آورد جا را حالش خورد صورتش به كه بیرون هواي.بودند رفته راهرو ديگر سمت به آنها "احتماال.داد

 پاهايش كف. خورد مي تاب نسیم در نازك نخي خواب لباس. كرد حركت كشتي عرشة امتداد در آرام و كشید

 .داشت شدن سوزن سوزن احساس

 "احتماال كه خورد گوشش به متفاوت اي لهجه با مرداني صداي.شد مخفي نجات چوبي قايق يك پشت تر آنطرف

 نگاه لبه از آرام خیلي.ردشد كشتي تاريك گوشة از دوباره و شدند دور آنها تا گذاشت. زدند مي حرف تايلندي
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 ردك باز را جعبه چوبي در آنها از يكي وقتي... چوبي سنگین و بزرگ هاي بسته.بودند بارگیري حال در آنها.كرد

 بود زار كارش شد مي آنجا در حضورش متوجه كسي اگر. ديد آنجا از را اتوماتیك هاي اسلحه برق راحتي به ريتا

 ...لعنتي... آه....شد نمي باز و بود شده بسته طرف اين از ورودي در برگشت، اتاقش سمت به و بلندشد سرعت به

 و دنبو خوب حالش.بودند كرده تنظیم داخل از را در قفل شود وارد نتواند كسي وردشان از بعد آنكه براي"احتماال

 شپاهاي و نشست خزيد، دنجي گوشة به.كند پیدا جايي تا انداخت نگاهي اطرافش به.داشت شديد ضعفي احساس

 .رفت حال از و شد سنگین پلكهايش كه نكشید ثانیه به.گرفت بغل در را

 مثل چیزي صداي, فقط كند، باز را چشمهايش توانست نمي ولي چرخید مي سرش در كابوس مثل فريادها صداي

 نامفهوم فريادها. كند حس توانست مي را تنش به لباسها چسبیدن و شدن بود،تر باران"مطمئنا كه...آب ريزش

 معلق هوا روي و كشید بیرون ها جعبه زير از را او قوي دستي بعد كمي.زد فرياد بلند نزديكي درآن كسي. بود

 مهزمز درگوشش چندبار مهرباني، و ترس با مانوئل صداي... نبود رومئو اين بگويدكه توانست مي راحتي به.شد

 ...اينجا... رومئو... رومئو: كشید فرياد بلندي صداي با بعد... شنوي؟ مي منو صداي...نورا...نورا: كرد

. آمد مي موسیقي ماليم صداي.زدند مي حرف هم با داشتند اتاق در رومئو و مانوئل كرد باز را چشمهايش وقتي

 .بود خیس اتاق گوشة چتر

 ...هي -

 ...بوديم نگرانت خیلي...چطوره؟ حالت:پرسید ماليمت با و دويد كنارش رومئو

 ....متأسفم... خوبم -

 نگفتي؟ من به چرا...دادي مي كشتن به خودتو داشتي...بیرون؟ بودي رفته چرا ولي كنم دعوا باهات خوام نمي -

 ...بايستم تونم نمي كردم احساس... كرد بازش نمیشد و بود شده بسته در... بخورم هوا كمي يه خواستم مي -

 ....شد چي نفهمیدم ديگه هم بقیشو

... گرديمب دنبالت رو شب تمام شدي باعث تو... هیچي:گفت لبخندي با و ايستاد سینه به دست تخت پايین مانوئل

 هثانی داره خوزه كه بگم بهت فقط.شد مي ديوونه داشت رومئو... آب توي افتادي و رفته گیج سرت كرديم فكر

 نزديك هم بعد.ببینه زودتر رو نره پیشش خداحافظي براي پسرش شده باعث كه دختري تا كنه مي شماري

 اونجا دونم نمي... كرديم پیدات غذايي مواد هاي جعبه زير بودي شده آب خیس بارون از وقتي صبح 9 ساعت

 شدي باعث درضمن... داري تو كه وزني با باشي هم بايد... بودي گرسنه خیلي كنم فكر....چیكار بودي رفته

 ...بشه خراب منم شیك لباسهاي

 میده اهمیت كه چیزي تنها به...زنه مي حرف زياد...كن ولش اونو:گفت و چرخاند ريتا سمت به را سرش رومئو

 ...ماشینشه و لباسها

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر ح.كتايون | عشق با شده موم و مهر رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

438 

 

 ....دم مي اهمیت خیلي هم تو به من...نیست درست اين رومئو نه اوه -

 ....شو خفه -

 .!..آب تو بپري و بیاري در لباسهاتو بود مونده كم و شدي مي ديوونه داشتي"تقريبا بگو بهش!... كن بس -

 !....میگه؟ راست!... من خداي اوه:گفت و كرد او به نگاهي ريتا

 ...نكن توجه عوضي اين حرفهاي به گفتم -

 به ساله5 بچة يك مثل درست كردم بلندت وقتي....كنم تنظیم برات غذايي برنامة يه بايد: داد ادامه مانوئل

 ...سبكي كوچولو گربة يه مثل....خونه برسي اينجوري بدم اجازه نداره امكان... نظرمیومدي

 ...كني مي ناراحتش... مانوئل كن بس -

 هوا بیرون برم خوام مي....كنم همكاري خوام مي....هستم دردسازي دختر دونم مي خودم...میگه راست...نه -

 .گفت آنرا خجالت با ريتا....بخورم

 تیشرتش باز يقة از طاليي زنجیر.بوده او نگران چقدر داد مي نشان اش نشده اصالح صورت.شد تر نزديك رومئو

 نباش نگران... میشه قطع زود استوايي بارونهاي اين...میاد بارون داره االن:گفت و گرفت را دستش.شد آويزان

 ناي از تو... باشه؟ بخوريش، بدي قول من به بايد... بیارن سوپ يكمي برات بگم خوام مي... بیرون میارمت خودم

 ....شده بهتر حالت كه خوشحالم... نفهمیدي هیچي سفر

 روي از كافیه فقط... بدم مسابقه باهات تونم مي بخوام اگه هنوزم من...نكن نگاه من به اينجوري:گفت آرامي به ريتا

 ...بشم بلند تخت اين

 انوساقی روي كشتي.كنند بهتر را حالش تا كردند ريتا براي حق به را تالششان تمام مانوئل و رومئو بعدي روز دو

 ةدست. كند استفاده استخر از و بزند چرخ عرشه روي سوم روز از توانست مي راحتي به ريتا و بود انداخته لنگر

 آن.ببیند را آنها نزديك از تا برد پايین را او رومئو و چرخیدند مي كشتي اطراف بازيگوش و شیطان دلفینهاي

 به را او زور به بايد شبها ديگر حاال.شده كشتي با سفر عاشق كرد اعتراف كه گذشت خوش او به آنقدر هفته

 .بودند خوشحال شد مي بهتر داشت زيبا و كوچك گربة بچه اين اينكه از آندو.فرستادند مي رختخواب

 ريتا .نگشتند بر شب تا و شدند تندرو قايقهاي سوار ديگر كلفت گردن محافظ چند با كاري براي آنها هفته آخر

 دهدا او به پدربزرگش ايكه نقشه طبق درست فهمید و گذراند كشتي در گذار و گشت به را وقتش مدت آن تمام

 شده مخفي جايي ها اسلحه صد در صد. دارد مختلف چیزهاي سازي جا براي زيادي مخفي هاي سنبه سوراخ آنجا

 .رسید نخواهد آنها به دستش هرگز ريتا كه اند

 حس نازكش و نخي شرت تي زير از را اش كمري كلت راحتي به بوسید،او را او رسیدنش،دست از رومئوبعد شب،

 ....شناختم مي حال به تا من كه پسريه ترين احمق اين:گفت و داد تكان سري مانوئل.كرد
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 "مطمئنا. بپرسد چیزي باره آن در نداد اجازه خودش به ريتا.بودند آورده بزرگي چرمي كیفهاي خودشان با آنها

 .میشد فروش و خريد توسطشان كه بود الماسهايي آنها

 عوض در ولي نكشید طول زياد شدند ساحلي گارد قايقهاي منتظر كه زماني مدت. شد نمايان ساحل بعد روز چند

 استوايي درختان و سفید شنهاي ديدن و ساحل به شدن نزديك. ماندند معطل ديگر روز دو ساحل به رفتن براي

 .بود مرگ به شدن نزديك اين.واداشت تپش به را قلبش

 را عزيزش همسر و ووانگ مادرش،استاد حداقل...بودند؟ نگران هم آنها آيا... داشت؟ را حس همین هم مادرش آيا

 افكار اين در!...داد؟ مي قلب قوت او به كسي چه...چطور؟ خودش حاال ولي بدهند قلب قوت او به كه داشته كنارش

 .گرفت بر در را او دستهايي كه ديد مي را ساحل داشت دوربین از

 ....رسیديم باالخره -

 ....ساحل؟ میريم كي -

 ....برند مي رو وسايلمون دارند....عزيزم بزودي -

 ...ممنونم...بود خوبي خیلي روزهاي -

 ....راهند در بهتري روزهاي...زوده خیلي تشكر براي -

 ..؟بندازي راه خودت دنبال منو ابد تا نداري خیال كه تو:گفت و كرد نگاهي رومئو زيباي صورت به و ريتابرگشت

 نم چون... باشي مواظب بايد...شه مي برنزه داره پوستت:اوكشیدوگفت بیني بروي را وانگشتش خنديد رومئو

 ....ندارم دوست

 ....دنبالم بیان تا كنم تلفن دوستهام به بايد من....بده جوابمو رومئو كن بس -

 ....ابد تا هم شايد دونه مي چه كسي....موني مي من پیش مدتي يه بگو دوستهات به -

 ...نكني شروع دوباره بهتره....دادي قول من به تو... نه -

 يه... ببیني رو ام خانواده خوام مي من!...همین...بیاي خونم به من با قراره تو...ندادم كسي به قولي هیچ من -

 ....باش پیشم مدتي

 آدم همون هنوز ولي شدي درست كردم مي فكر...كردم مي اشتباه:گفت بعد.خنديدن به كرد شروع ريتا...هه -

 ...شدي؟ الت هم كمي يه و خورده مشامت به خونتون بوي انگار....بودي كه هستي خودخواهي

 نازو چشمهاي اين خواست دلم هروقت و باشي من نزديك خوام مي...كنم بحث باهات مورد اين در خوام نمي -

 ...بوده نفعت به چقدر كه فهمي مي خودت برسي دادم،وقتي چیز كلي سفارش كجاست؟من مشكل... ببینم
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 كه اينه منه نفع به كه چیزي:وگفت كرد نگاه پايین به بعد گرفت فاصله او از قدم وچند كشید عقب را خودش ريتا

 ....بمونم دور شخصیتي دو آدم تو از

 .پريد صورتش از رنگ آن يك براي و خواند را او فكر گويي.گرفت را رومئو وجود ترس

 اين بود گفته مانوئل...باشه؟...بايست كنار...خوب دختر خوب خیله...خوب خیله:گفت و كرد دراز آرام را دستش

 اونقدرنترس دونم مي... كنار بیا لبه اون از حاال....دادم مي گوش حرفش به بايد...من خداي...بهش بسپرم كارو

 .....بپري كه هستي

... نشو نزديك من به:گفت آرام.بود درآورده را عرقش شرجي و گرم هواي.رفتن عقب عقب به كرد شروع ريتا

 ...منحرف احمقِ

 يه اين...شم نمي نزديك بهت...باشه:گفت و ايستاد جايش سر شد راحت چیزي از خیالش وقتي رومئو

 قول بهت... ذارم مي اختیارت در رو ام خونه من...بدم نشون بهت رو ام خانواده دارم دوست فقط....باشه؟....دعوته

 ....خوب؟... كني پیدا زودتر رو داري دوست كه چیزهايي كنم مي كمك بهت....و باشم نداشته كاري باهات دم مي

 چیزي بوي كه عطرش بوي و گرفت جا مانوئل بزرگ هیكل و قوي دستهاي درون عقب به ديگر قدم يك با ريتا

 با نگاهي بود دستانش در اي جوجه مثل كه او به مانوئل.خورد مشامش به داشت گرمسیري هاي میوه عطر مثل

 همه تو براي داره است هفته سه... بده گوش حرفشو... خوب دختر:گفت آلماني به و كرد آمیز شیطنت لبخندي

 ....باشم مراقبت میدم قول بهت من... بشكني؟ دلشو خواي مي چرا....میكنه فراهم چیو

 نمي!... میده قول من به هم كسي چه...هه:داد جواب پوزخند نتوانست،با ولي بزند پس را دستش كرد سعي او

 ...آرامش... و كار براي باز فضاي به... دارم احتیاج كتابخانه به من... تونم

 مخود نیومد خوشت اگه... باشه؟...بگیر تصمیم ديدنش از بعد حداقل...داري،چي؟ آنجا در چیو همه بگم بهت اگه-

 ...خوب؟....بخواي كه هرجا برمت مي

 به آرام ريتا. ماند خیره نگريست مي را او و كرد مي فكر داشت كه ريتا چشمهاي به و شد نزديك آندو به رومئو

 ...كنم؟ اعتماد بهتون تونم مي چجوري من... چي؟ باشه توكارتون كلكي اگه:گفت انگلیسي

 تلفن بهشون چیه؟ دوستانت شمارة....خوب خیله...بدم؟ ضمانت بچه اين به بايد حاال...من خداي اوه:خنديد رومئو

 ...باشه؟... بیان ديدنت براي تونن مي خواستند كه وقت هر بگو و كن

 انتك مثبت عالمت به را سرش بعد و كرد مكث داد،كمي مي نشان دل دو و مشكوك را خودش كه اي قیافه با ريتا

 ربونمه.... و... ندي دستور... نباشه كار تو اسارتي... برگردوني منو خواستم كه هروقت بدي قول بهم بايد:وگفت داد

 ....باشي
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. ودب رسیده بهشت از اي قطعه به انگار رسید زمین به كه پاهايش.بردند ساحل به را آنها و رسیدند تندرو قايقهاي

 لذت حسابي او تا شدند منتظر پسرها. نشست شنها روي و شد خسته تا دويد اطراف به آنقدر كشان جیغ

 منو حس اين حال به تا... مانوئل هي: گفت مانوئل به و زد لبخندي. بود خنديدنش و دويدن محو رومئو.ببرد

 ...خورم مي پیوند دختر اين به جورايي يه دارم كنم مي احساس... داشتي؟

 ....میفتاد برات اتفاق اين زود يا دير...نیست عجیب...بینم مي دارم وقته خیلي -

 .داد تكان دست برايش و كرد نگاه را او عینك پشت از....بلده خوب كارشو بچه اون -

 مي كار چشم تا كه اي جاده در حركت.بود منتظرشان مدل آخرين و شیك چرمي هاي صندلي با روباز هاي جیپ

 رپ را هايش ريه و ايستاده ماشین در.بود ارتفاعات سمت پهن،به برگهاي با درختهايي و گلها از پر و سرسبز كرد

 مي را زيبا هاي پرنده. بود شده شادوسرحال ذوق از داشت،روحش وجود خاصي عطر آن در كه هوايي از كرد مي

 .داد مي تكان دست برايشان شوق با و ديد

 درگیر را ذهنش عجیب كوچك دختر اين. رفت مي كلنجار خودش با داشت رُل عقبي،پشت ماشین در مانوئل

 اين كه شد مي ماهي يك... شناسد مي را نورا كه دانست مي او...نبود رومئو نوع از درگیري اين البته.بود كرده

 برايش سمتش،دستي به نورا صورت چرخیدن با. نبود مطمئن هنوز ولي بود كرده مشغول سخت را ذهنش موضوع

 !...پروا بي و رُك زدن حرف طرز اين و شیرين لبخند اين.خنديد و داد تكان

 سمت به مسیرآنها طول تمام.بدهد مسابقه كمي رومئو با تا گذاشت گاز روي را پايش و كرد روشن را سیگارش

 .داشت فاصله ساعتي ساحل از كه كردند حركت اي تپه باالي

 دهانش ماندن باز مانع نتوانست كرد سعي چه هر كه داشت عظمت آنقدر ديدگانش جلوي دژ، بلند ديوارهاي

 مين "اصال.بود پدربزگش منزل از تر جذبه با و تر ابهت با خیلي خیلي، اين گفت مي درست ووانگ استاد.بشود

 را آن انتهاي توانست نمي ريتا كه بود زياد آنقدر طرفین به ديوارها كشیدگي وسعت.كرد مقايسه هم با را آنها شد

 .چرخید آنها سمت به دوربین بیست از بیش.ببیند

 هك كند اعتراف توانست مي احساسش نوع به بسته!...آلكاتراز؟....كجاست؟ اينجا...من خداي اوه: گفت ناخودآگاه

 .گرفت بر در را وجودش موهوم ترسي

 كرد، مي تماشا لذيذ اي لقمه همچون را او و بود نشسته دستش كنار كه را جالدش شیرين خندة توانست مي

 اين تمام. كرد مي احساس را سرما انگشتهايش نوك در و شد مي شديدتر داشت قلبش تپشهاي حاال.ببیند

 .ارزيد آباد،مي كجا نا اين به رسیدن براي طوالني راه و ها خستگي

 ...بینيب توشو اگه میشه عوض نظرت ولي ترسناكه يكم بیرون از درسته...بهتره خیلي داخلش نترس:خنديد رومئو
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 ماشینها و شد باز داخل به وسطي قرون هاي دروازه مثل درست چوب كاري كنده طرح با آهني بزرگ هاي دروازه

 از پر كه ديد جايي داخل عجايب، سرزمین در آلیس مثل را خودش ناگهان او.داشت حق رومئو. شدند وارد

. ودندب شده قیچي مختلف اشكال به كه شمشادهايي از پر و شده طراحي انگلیسي سبك به باغ اين.بود شگفتي

 .شد بسته آهسته صداي با در ورود محض به شد متوجه سر پشت به نگاهي با و برگشت

 خانه آن وارد هاينريش لئونورا كه دانستند مي نگهبانها تمام حاال.بودند كرده برداري تصوير او صورت از دوربینها

 و ببیند را چیز همه و بچرخد و باشد كنجكاو چیز همه به نسبت او تا گذاشت رومئو كه بود اينجا جالب... شده

 .بُرد مي لذت او حالِ اين از خودش

 به بخواهد كه نمیكرد هم را فكرش هرگز او!...ريتاسو كانگ اومدي خوش قتلگاهت به:كرد نجوا خودش با ريتا

 .نشست لبهايش به نامحسوس لبخندي.بشود عظیم دژ اين وارد خوردن آب راحتي

 سیارب برگهاي با گلهايي از پر چپش سمت.بود جا اين مقابل در كوچكي زمین قطعه اندازة به شايد پدربزرگ خانة

 را شجواب هم ريتا.داد تكان دست برايشان پیر باغباني.داد مي نوازش را چشمش العاده فوق زيبايي با پهن و بزرگ

 ...خنديد رومئو.داد

 اطرافش و ببیند را ها كانگ خانة درياچة برابر سه درست بزرگ اي درياچه توانست مي وضوح به راستش سمت

 مي مست را او عطرشان كه سفید گلهاي از پهن،پر برگهاي با درختهايي و نارگیل،موز درختهاي انبوه هم

 مچش تا.باشند آنجا هم ديگري ساكنین بايد خودشان از بغیر كه داد مي نشان درياچه روي قرمز بادي قايق.كرد

 لتشكی پهني و بزرگ سنگفرشهاي از كه زيبايي جادة. بود پوشانده را جا همه يكدست و سبز چمن كرد مي كار

 شكل زيباترين به پاشها آب.كرد مي سپري را چمنزار اين و محصور زيبا گلهاي و شمشادها با ها كناره شده،در

 در داشت چیز همه بود ديده"قبال را ماكتش كه همانطور درست.كردند مي آبیاري هوا، در جذاب رقصي رابا چمنها

 ....تنیس زمین بعد كمي و... رسیدند مي گلف زمینهاي به بايد االن. شد مي مرور ذهنش

 را سرش رومئو!... داريد طاووس اينجا شما!....طاووس....بزرگ خداي...من خداي اوه:كشید فرياد خاصي شعف با

: گفت تاري به بعد... میشه عاشقش.... كه گفتم:خنديد و كرد مي رانندگي دستشان كنار كه مانوئل سمت به چرخاند

 ....ژاپنیه بزرگِ رنگي هاي ماهي از پر درياچه اون....ببیني هم رو سفید سنجابهاي بايد كن صبر

 كار دوربین بلند پايه هاي دكل روي قدم صد هر در:كرد فكر خودش با.بود شده گشاد چشمهايش ذوق از ريتا

 تنیس، زمین از بغیر و داره عمق متر 6 درياچه...چرخه مي سمت اون به اي جنبنده هر حركت با كه شده گذاشته

 بهااس اصطبل راستي اوه...میرسیم آنها به راست سمت به چرخیدن با االن كه هست هم والیبال و بسكتبال زمین

 اون شده عوض كه چیزي تنها....دونم مي خونه اين و تو دربارة بخواي كه چي هر من....زِبِل آقاي...هست هم

 ونمد نمي!...پرچینه پشت كه كوچك كلبة اون اوه...شده بلندتر ديوارها جاش نیست،به ديگه كه خارداره سیمهاي

 ...شده طراحي تو در تو ماز مثل كه بلند شمشادهاي اين و...چیه اون
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 با كه اي دروازه از ورود با.كند مرور اش حافظه در را چیز همه او تا شد باعث كردن رانندگي آهستگي به زماني

 طبقه، سه رنگ سفید و بزرگ عمارت دور از كه شدند وسیع اي محوطه وارد بود شده درست بلند شمشادهاي

 كه يهاي فواره با پدربزرگ خانة از بزرگتر برابر چند حوضي و آن جلوي میدانگاه كرد،با مي خودنمايي قصري مانند

 سمت از را مسیرشان آنها میدان آن به نرسیده. رقصیدند مي آسمان در و رفتند مي باال متري پانزده ارتفاع تا

 كرت با. بود متفاوت"كامال كه شدند اي محوطه وارد گل از پر و سبز زيباي درختهاي پشت از و دادند ادامه راست

 .خاص هاي بندي

 راه از. بودند شده مخفي نخل درختهاي پشت كه بزند حدس را وياليي خانة چهار وجود توانست مي ريتا

 مي چپي سمت ويالي دو به آنها پس.شد همراهش هم مانوئل و پیچید چپ سمت به رومئو شده سنگفرش

 . است كوچكتر ديگر آنهاي از دوتا اين اندازة دانست مي او.رفتند

 استخر يك كه شدند اي محوطه وارد رونده هاي خزه و پیچنده گلهاي از شده ساخته ديوارهاي پس از ماشینها

 اب يیالقي ويالي دو طرفش دو و شیك بسیار جكوزي يك با آن میان متر بیست طول به شكل اي ذوزنقه كوچك

 راست سمت ويالي سمت به رومئو. بودند شده خم آن روي موز درختهاي كه شیرواني سقفي و بلند ديوارهاي

 ار جیپش مانوئل داد تشخیص سختي به ريتا طوريكه بود زياد هم از دو اين فاصلة. چپ سمت به مانوئل و رفت

 .برد كجا

 هايدرخت طبیعي سايبانهاي زير عصرانه میز با مبله صندلي چند و شده فرش قرمزرنگ چوبي استخربا دور دورتا

 چشمش به تر طرف اين كمي هم رنگي نازبالشهاي با آفتاب مخصوص صندلي بود،چند گرفته قرار گرمسیري

 .كردند مي تشويق آب در پريدن به را او لحظه هر شناور آب در زيباي گلهاي.خورد

 ....بینم مي خواب كنم مي فكر دارم...من خداي اوه -

 ...بیداري... عزيزم نه -

 دلم آخرين اي،بنز نقره المبورگیني.بود آنجا هم ديگر ماشین جیپ،سه از بغیر كه شدند پاركینگي وارد آنها

 ....زرد پورشة... و مشكي متالیك

 .آمد پايین جیپ از و داد تحولیش لبخندي

 مدرن هم و سنتي داشتني،هم دوست و گرم خانة خودخواهش،يك و عبوس قیافة برعكس درست رومئو ويالي

 تسكین را مشامش چوب و گل عطر بوي.داشت صمیمي اي خانه در بودن از خوبي احساس آنجا به ورودش با.بود

 كه چیزي. كرد مي بررسي را فضا قدم هر اوبا. نگريست مي را العملهايش عكس و شد وارد سرش پشت رومئو.داد

 نه.نبود كار در دوربیني هیچ بودند، شده ويال دو دو اين فضاي وارد وقتي از كه بود اين گرفت قرار اش توجه مورد

 هب لبخند را رومئو و برگشت...نبود امنیتي دوربینهاي از خبري هیچ...آن داخل همینطور و ويال استخر،نه اطراف

 ...ديد لب
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 ....كردي؟ مي فكرشو كه نیست چیزي اون....شد؟ چي -

 ...شدم شكالتي خانة وارد گرتل و هانسل مثل كنم مي احساس دارم... سلیقه با زيباو خیلي...جالبه خیلي -

 .خنديد بلند صداي با دوباره...بخورمت بعد كنم چاق رو تو خوام مي كه هستم جادوگري همون منم... ها...ها...ها -

 دگر ناهارخوري میز و.بودند خواب تخت بزرگي به كه آلبالويي چوبهاي با قیمت گران "مسلما و شیك مبلمان

 روي زمردي و مرمري چوبي، هاي مجسمه و...فیل شكل به ها پايه روي كاريهاي تراش زيباترين با نفره هشت

 باالي كه اي نقره پنكة.است دالر میلیون0 باالي كدامشان هر قیمت بخورد قسم توانست مي...عسلي میزهاي

 رنو زد كنار را ها پرده كنترل يك با و انداخت دست رومئو... نرم و بلند پرزهاي با اي قالیچه....چرخید مي سرشان

 قرار روبرويش نقاشي تابلوي يك مثل كه بود بیرون فضاي و استخر از نمايي آن از زيباتر و شد وارد بیرون زيباي

 .گرفت

 زلمن ناهارخوري سالن اندازة به وسعتش با سالن اين.بود شده پوشیده زيبايي چوبهاي با جاها بعضي در ديوارها

 قرار اش شمالي ضلع در امكانات و وسايل بهترين با ومدرن كوچك،تمیز آشپزخانة يك.بود پدربزرگش

 پر "تماما ديوار روي.سینماست پردة اندازة به بگويد توانست مي جرأت به كه تلويزيوني صفحة همینطور.داشت

 ...خودشیفته: خنديد ريتا...رومئو جذاب چهرة با زيبايي و بزرگ پوسترهاي از بود

 شكل يك لباسهاي با زن خدمتكار دو و شد باز در.است سالن در زدن گشت حال در كه ديد را او و برگشت رومئو

 كرد اوشروع. ايستادند منتظر ها زن و برد اتاقها به را چمدانها مرد... شدند وارد مرد خدمه يك و تايلندي سنتي و

 ...محشره... است العاده فوق اينجا...رومئو: گفت و برگشت ريتا.كردند تعظیمي هم آنها و داد دستوراتي آنها به

 ...ببیني رو اتاقت بايد كن صبر دقیقه يه -

 داشت، وجود راهرو در در دو...كرد رسید،راهنمايي مي آنجا به راهرو بايك ازسالن كه اتاقهايي سمت به را او بعد

 ....راست سمت:گفت و انداخت ريتا مبهوت چهرة به نگاهي رومئو

 بود بزرگي "نسبتا تخت نواخت را چشمش همه از اول رنگ صورتي زيباي و بزرگ اتاق در آنچه و كرد باز را در او

 .مخملي و نرم بلنديهاي و پستي با...فرنگي توت شكل به

 ...روكامپیوت تلويزيون، و صورتي،میزكار زيباي فرش...زيباوآرامبخش.بود جورشده او سلیقة به اتاق اين چیزِ همه

 توت يه"واقعا اين....فرنگیه توت يه اين...من خداي اوه:انداخت آن روي را خودش و رفت خواب تخت طرف به

 ...فرنگیه

 يه بتونم تا كردم تلفن جا بیست بیشتراز به....داري دوستش خوشحالم: گفت و زد چرخي اتاق در آرام رومئو

 ...كه بخوابي تختي روي خواست نمي دلم....كنم پیدا برات چیزي چنین
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 قرار... نداري من خوردن از بغیر قصدي مطمئنم ديگه حاال...كردي ولخرجي"واقعا تو...فهمیدم...خوب خیله -

 ...شم مي لوس زود خیلي من...دوني مي...نگفتم بهت چیزيو يه...كني لوس منو نیست

 و رد به را خودش داشت كشیدن آغوش در مثل حسي.كشید تیر قلبش.نشست تخت لبة و شد نزديك او به رومئو

 و ازن ها فرشته مثل صورتش نور، اين در.كرد لمس را او گونة انگشتانش پشت با آرام.كوبید مي اش سینه ديوار

 .است شده او درگیر ذهنش تمام كه كند اعتراف راحتي به توانست بود،مي شده داشتني دوست

 ...دلچسبه برام كار اين نهايت بي!....بخشه لذت چقدربرام نمیدوني....كنم لوست خواد مي دلم -

 زا دور برم جايي يه بود قرار من:گفت و زد چرخي اتاق دور.پريد پايین تخت روي از و كشید عقب به را سرش ريتا

 هروز دو... بمونم اينجا تونم نمي من....آوُردي؟ كجا منو ببین....بیام در اشرافي زندگي از تا خدمه از دور و تجمالت

 زندگي تو با اينجا عروسكي خونة تويه باربي يه مثل خواي مي ازمن تو...میشم بیعاره تنبل يه به تبديل

 ...هرگز....كنم؟

 نشون بهت لباسهاتو كمد بذار بیا...مونم نمي اينجا....نباشم مزاحمت دم مي قول بهت من...نباش نگران اوه -

 ...خوب؟...بدم

 !........لباس؟ كمد -

 از رپ هايي قفسه و تعويض براي بود كوچك"نسبتا اتاق يك اين.كرد باز را دري و رفت اتاق ديگر طرف به رومئو

 ...زنانه چیزهاي و ،كفش لباس،كیف

 ....بزرگتره برابر سه خودم لباسهاي كمد از اين....بشم بیدار خواب از تا بدي تكون منو ممكنه...من خداي اوه -

 حمام،میز دوش. داشت راه ويال پشت به كه شدند بالكني وارد آنها و كرد باز را اتاقش كشويي اي شیشه در بعد

 ازمسیرچوبي مانوئل... آن روي خنك هاي میوه خورده،آب تراش چوبي میز و راحتي هاي پنگ،صندلي پینگ

 :یدوپرس كشید سر را اش میوه آب و داد تكاني را پشتش نازبالش نشست، ها ازصندلي يكي روي خنده با و رسید

 !....میره؟ پیش خوب اوضاع... چطوري؟ خوب -

 يپشت راه از ويال هردو كه شد متوجه و كشید سرك بعد....شد؟ پیدات كجا از تو:پرسید متعجب ديدنش با ريتا

 سیاه سگ زدن هم به چشم يك به و پراند جا از را او سگي پارس صداي حین همین در.دارند هم با كمتري فاصلة

 زا را ريتا شد باعث كه بود ارادي غیر واكنش يك اين.دويد سمتشان به رسید مي ريتا كمر تا قدش كه بزرگي

 .گرفت را دستش محكم.شود مخفي رومئو پشت و بپراند جايش

 خنديدو آرام... بترسه؟ ازش من كوچولوي گربه كه میشه دنیاپیدا تواين چیزي يه پس... خوب... خوب... خوب -

 ...خوبیه سگ اون....باش آروم...نترس: داد ادامه
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 سرك پشتش از آرام.كرد سیخ تنش به مو كه ترسناك اي چهره و بريده دم و گوشها با قدي بلند سیاه سگ

 ....دور چندان نه زمان از خاطره يه....بود واكنش يه فقط اين..نترسیدم نه:گفت و كشید

 عشرو و كرد جستجو را ريتا جديد بوي و آمد رومئو سراغ به دستش زير نوازش از وبعد رفت مانوئل سمت به سگ

 یرونب بیسكويیت مثل چیزي جیبش از.زدن حرف به كرد شروع او با اسپانیايي به آرام رومئو.كردن پارس به كرد

 وجل را دستش ريتا...كنه بوت بذار و بده بهش اينو حاال...سانچو...سانچوئه اسمش:گذاشت ريتا دست كف و آورد

 فهمه؟ مي منو زبون...باشه؟ باشیم دوست باهم بیا... خوب پسر!...سانچو: گفت و كرد نوازش را سرش و برد

 ....بازيگوش كمي يه البته و...منه وفادار دوست اون... اسپانیايي فقط... نه -

 قراره اون: داد ادامه و كرد ريتا به رو بعد...گفتي؟ بهش:نوشید،گفت مي را اش میوه آب داشت حالیكه در مانوئل

 يه دست میسپاره خونشو میبینم كه باره اولین عمرم تمام در اين....كنه زندگي من با وقتي چند تو بخاطر

 ...نه؟ جالبه... نذاشته اتاقش به پاشو دختري هیچ حال به تا...دختر

 دزديد او از را نگاهش رومئو. بود آمدن سوسه مشغول او براي سیاه سگ.انداخت او به نگاهي و برگشت ريتا

 ....بیا من با...بدي بیسكوئیت بهش بازم خواد مي دلش...اومده خوشش ازت... ببین... هي:وگفت

 "كامال اتاق يك رومئو اتاق.بدهد نشان او به را خودش اتاق بعد و اطراف آن جاي همه تا برد و گرفت را دستش

 روتختي اب چرخان و بزرگ تختي زمین، تا سقف از يكسره بلند هاي پنجره كنار كه سنگي كفي با دلباز.بود مردانه

 اريت كه اي مردانه وسايل ترين شیك با طوسي و اي سرمه اتاق اين وسايل تمام.داشت قرار رنگ اي سرمه مخملي

 هیزمهايش خودش و كرده زندگي تجمالت از دور محیطي در مدتها كه او براي.ببیند هم كنار جا يك توانست مي

 .بود جالب برايش برق و زرق اينهمه بود،ديدن كرده تغذيه گیاهان ريشة از جنگلي دركلبة و شكست مي را

 .....پولداري بچه يه "واقعا تو...واوو -

 تخواس نمي رومئو.ندارد خدمتكار به احتیاجي گفت آنها به ريتا.بگردد خوب را آنجا فضاي تمام دادند اجازه او به

 يكي اختیار در را آنجا صاحبش ازاينكه بیچاره سگ.كرد مي موافقت خواست مي باهرچه "فعال و كند ناراحتش

 آمد و رفت در سانچو باشد باز بالكن در اگر فهمید ولي نگرفت سخت ريتا.رسید مي نظر به گیج بود، گذاشته ديگر

 .كند استراحت تا گذاشتند تنهايش بعد.بود خواهد

 را كامپیوترش و جا جابه را وسايلش زد، آورد،نوكي خدمه كه غذايي از فقط او.برد خودش با را رومئو مانوئل،

 كه بود چیزي آن از تر رؤياي اينجا.بزند چرتي تا خزيد اش فرنگي توت تخت به و گرفت دوش.كرد جاسازي

 .فرستاد دوستش به پیامي خواب از قبل.كرد مي را فكرش

 "...ام خسته و گیج كمي فقط...خوبه حالم...رسیدم من"

 82فصل 
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 انكن نجوا گوشنواز و گرم صدايي.بود سانچو "مطمئنا.خورد دستش زير گرمي مخمليِ چیز.داشت شیريني خواب

 بود قرار!....رومئو؟:كند،گفت باز را چشمهايش اينكه بدون و چرخید تخت روي آرام. زد مي صدا را اسمي داشت

 ...كني؟ مي كار چي اينجا!...باشي مانوئل پیش

 ...كشن مي انتظارتو صبرانه بي اونها... خوب... ببیني منو خانوادة خواستي نمي مگه....شو بلند -

 هديگ هفتة دو تا من خداي واي....بخونم درس اينجا مدتي تا بتونم كنم نمي فكر...كنم اعتراف چیزيو يه بذار -

 .كرد باز را چشمش آرام بعد....میشه شروع امتحاناتم

 زير سانچو. بود زده حدس درست.بودند شده روشن ماليمي نور با اتاقش زيباي چراغهاي و شده تاريك هوا

 ....خانوادت؟:گفت و داد كش طرفین به را دستهايش.كشید مي بو را او داشت دستش

 گند به رو خونه اين تو كنم فكر میگه درست مانوئل:گفت و كرد نگاه را اتاق اطراف و زد لبخندي رومئو

 اوه...بشه اينجا وارد هماهنگي بدون بدم اجازه هرگز نبايد.ببینتت بیاد خودش خواست مي دلش ماريا عمه...بكشي

 !....نورا....من خداي

 !....ماريا؟ عمه:گفت و كرد نگاه اطرافش به و شد خیز نیم تخت روي ريتا

 سالن تو ما ببینیش بايد...میاد خوشت ازش...مهربونیه زن....هست مادرمنم جورايي يه درحقیقت...مادرمانوئله -

 ....منتظرتیم

 تشهوق... هاينريش لئونورا بسیارخوب:كرد فكر خودش با و كرد تعقیب اتاقش از را رومئو رفتن و خورد چرخي ريتا

 !...كني زيارت رو فرهیخته خانوادة اين

 بود شرجي و گرم آنقدر آنجا هواي درحقیقت.بود پوشیده را لباسش كه كردند مي تماشا تلويزيون داشتند پسرها

 رد را خودش نومید وقتي لباس تعويض بار چند از بعد.آمد مي حساب به شكنجه نوعي جین شلوار پوشیدن كه

 .داشت تن به كوتاه هاي پاشنه با صندلهايي و چیندار دامن با پلنگي بلند پیراهن يك او,ديد قدي آينه

 او و پريدند جايشان از آنها.شد سالن وارد و زد بیرون اتاق از كالفه. نكرد ديگري آرايش هم كمرنگ رژ يك از بغیر

 مضحك خیلي:پرسید آرام و شد دمق زنند نمي حرفي آندو ديد اينكه از ريتا.كردند تماشا متفاوت اي چهره با را

 ....كنم مي عوضش و گردم برمي االن...زدم حدس خودم...آره؟...شدم

 ....شدي العاده فوق...نه..نه..نه:گفت و پريد سمتش به رومئو

 ...جدي؟ -

 لباس اين تو جورايي يه پوشیدي مي رو گشاد شلوارهاي اون و جین همیشه بس از راستش...محشره..آره -

 ...زيبايي "واقعا تو...دوني مي....رسي مي نظر به متفاوت
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 ...ممنون..اوه -

 بیرون در از و, آمد خودش به.بردارد دست او ديدن از توانست نمي.كرد مي تماشا را او و بود ايستاده روبرويش

 يه اينجا: كرد زمزمه آرام رومئو حین همین در. رفتند اربابي عمارت سمت به و دور ويال دو از زنان قدم آنها.رفتند

 اب اولش همسر از شدن جدا از بعد داشته كه زيادي مشكالت از بعد و ايه كره من مادربزرگ حقیقت است،در ارثیه

 بهش مرور به رو اطراف زمینهاي.... مونه مي ارث به براش اينجا و كنه مي ازدواج تايلندي ثروتمند و پیر مرد يه

 هر... همینطوره منم براي راستش... میده آرامش بهش ديگه جاي هر از بیشتر اينجا میگه خودش... كنه مي اضافه

 ...ببري لذت اينجا از هم تو امیدوارم...دارم دوست همه از بیشتر رو اسپانیا خانة و اينجا باشم كه دنیا جاي

 ...اينجاست؟ االن هم مادربزرگت -

 ....ديگه ماه دو يكي تا...گرده مي بر اش سالگي16 تولد جشن براي ولي نیست االن اون..نه... اوه-

 را او گرمي پشت چقدر و بود شده تنگ او براي دلش چقدر...شده ساله 16 هم پدربزرگش كرد فكر خودش با ريتا

 .خواست مي

 به دگفتن هرچي...چِلند و خُل يكمي خانواده اين... باش راحت!....میرسي نظر به نگران:گفت و كرد نگاه او به مانوئل

 ...بیني مي ازشون متفاوتي اخالقهاي نمیشن ديگه آدمهاي داخل زياد چون...نگیر دل

 حرف اينجوري اش خانواده دربارة آدم نیست خوب...مانوئل:گفت و گرفت سمتش به را اش گونه و زد لبخند ريتا

 ....بزنه

 ....نشن مزاحمت و بذارن راحتت خوام مي ازشون..نباش نگران...میگه راست اون:گفت رومئو

 ....نديدمشون هنوز كه من...رومئو كن بس -

 دهالعا فوق شبانه ماليم نسیم و زيبا گلهاي عطر و رنگي روشن چراغهاي با سرسبز مسیر.بود خوبي روي پیاده

 عظمت مقابل در ووانگ استاد كوچك ماكت كه ببیند توانست مي ريتا زدندو دور را عمارت جلوي میدان آنها.بود

 دليصن كلي با شكل مستطیل بزرگ استخر يك كه شدند باغي وارد و چرخیدند ساختمان كنار از.است هیچ آنجا

... خنده و همهمه... خورد گوشش به زدن حرف بلند صداهاي بعد.بود اطرافش ها بچه بازي وسايل و آفتاب

 .زدند مي حرف اسپانیايي

 رد و كرد نگاه او به متعجب ريتا.رفت جلو خودش و فرستاد سمتش به را ريتا او و گفت رومئو به چیزي مانوئل

 كنندة خیره نور موز پهن برگ درختهاي پشت.كشید مي كنارش را او شیطنت با ديدكه را مانوئل لبخند عوض،

 محض به همه كه بزرگ و نفر،كوچك 52 باالي جمعیتي البته و بود منتظرشان شام بزرگ میز يك و زيبا چراغهاي

 لحن و آمدند مي سمتشان به كه ديد مي را آنها شده گشاد چشمهاي با ريتا.صدا و سر به كردند شروع ورودشان

 .شد نمي حرفهايشان متوجه ولي فهمید مي را كردنشان ذوق
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 ها صندلي روي از را خودشان سختي به كه رويي سبزه خیلي يا و زيبا, چاق،زشت زنهاي از بود پر حاضر جمعیت

 ها بچه.داشتند تحملي قابل و بهتر هاي قیافه كه مردهايي و بیايند جلو آنها از استقبال براي تا كردند بلند

 يك مثل درست و بوسیدند را صورتش آنها.كرد مي دنبال نگاه با را آنها سردرگم ريتا و دويدند مي دورشان

 زبان به و شدند مي خیره چشمهايش به و ايستادند مي او صورت روبروي.كردند مي نگاهش جديد خانگي حیوان

 یدبوس را هايش شدوگونه نزديك او به بغل در بچةكوچكي با هم جواني دختر.كردند مي تحسین را او اسپانیايي

 .كشید درآغوش را مانوئل و داد دستش به را بچه بعد

 زد لبخندي ريتا و كرد مي نگاه را او تعجب با كوچك بچة دختر.بردند ديگر طرفي به را او و شد جدا مانوئل از ريتا

 نزديك بود، بلندتر او از قدش كه پرپشت سبیلهاي با مويي كم "مردتقريبا كه بود ايستاده همانجا. بوسید را او و

 زيوچی كرد درشت و ريز عینك، پس از را چشمهايش چرخاند، طرفین وبه گرفت انگشتانش بین را صورتش و شد

 .رفت و كرد زمزمه شگفتي با لب زير

 را اش چانه و شد نزديك مشكي چشمهاي و كوتاه قرمز،موي هاي گونه با مسني زن بعد.بود گرفته اش خنده

 ...عزيزم؟ چیه اسمت... خوشگله خیلي...خوشگله:گفت انگلیسي به و گرفت دردستش

 از را بچه و شد نزديكشان چاق كمي و اي قهوه كوتاه موهاي با ديگري مسن زن كه بدهد جواب خواست مي ريتا

 .ايستاد كنار و گرفت آغوشش

 ...نورا....لئونورا -

 !...قشنگي اسم چه....هوم!... نورا -

 ...نه؟...مامان خوشگله:پرسید و بوسید را زن آن صورت مانوئل

 دست با... تر مسن همه از"تقريبا و رسید مي نظر به قدرتمندي زن...پدرو همسر و خوزه خواهر.بود ماريا اين پس

 ...عرضه بي...كشتت مي ببینه اينو پدرت اگه... شو ساكت:گفت و زد مانوئل سر به

 ...كن بس.... مامان -

 و شتبرگ او كنار فامیل با وبش خوش از رومئو.بیايد بر او پس از توانست مي كه بود مادرش فقط گويا.خنديد ريتا

 ....هان؟ نداشتید رو دختري چنین انتظار ماريا عمه:گفت و بوسید را ماريا گونة

 تظاران میاي دختر يه با داري گفتي وقتي:گفت و كشید ريتا صورت و سر به دستي.داشت برنمي او از چشم ماريا

 ...چجوريه اخالقش ببینم بايد.... اين ولي...باشه قشنگ داشتم

... كني درست خوردنشو غذا وضعیت بايد حداقل...مزخرفه...اوه:خنديد مانوئل.كرد نگاه رومئو به تعجب با او

 ...افتضاحه

 ....ببینیم بیا....خوب خیله -
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 و حول سالي و سن شده،كه عمل دماغ با چاقي زن.بیايد در گیجي از بود نتوانسته هنوز او نشستند كه میز سر

 تمام روي عمل تا 52 از بیشتر من...بزرگ خداي: گفت تلخي گوشت با و انداخت او به داشت،نگاهي 32 حوش

 ...رسم نمي نظر به زيبا خوام مي كه اونجوري هنوز و داشتم بدنم اعضاي

 .خنديد او به نگاهش با بود ديگرنشسته پسر دو كنار او از فاصله با رومئو. خنديدند بقیه

 خانوادة يك. خواست مي دلش همیشه كه بود چیزي اين.گذراند نظر زير از را خانواده اين ريتا خوردن شام هنگام

 يم نگاه را همه داشت كه ديد را او كرد سربلند كه بار چند رومئو.خنديدن مشغول و همديگر با شام میز سر بزرگ

 ...نورا؟...نداري الزم چیزي: پرسید ريتا از او و گفت مانوئل به اسپانیايي به چیزي.كرد

 ....ممنون نه -

 ....داري؟ دوست رو غذا اين -

 ...است خوشمزه خیلي...تند مرغ...آره -

 ....میاد؟ خوشت مكزيكي غذاهاي از پس...خوبه -

 ....كنم مي فكر -

 رايب اون مثل يكي توني نمي چرا...زد مي تشر بهت كلي بود اينجا پدرت اگه...عرضه بي:گفت سرزنش با مادرش

 و كنند مي ازدواج دارند همه هاي بچه ببینم كنم صبر بايد كي تا....كني؟ خوشحال منو و كني پا و دست خودت

 ... هنوز تو ولي شن مي دار بچه

 ....كنم مي خواهش....مامان اوه -

 هشب و كني امیدوارش بهتره....بیاره جا حالتو تونه مي مامانت فقط...خوبه:گفت آلماني به لب زير و خنديد ريتا

 ....باشي داشته دنیا اين كجاي هر تو بچه تا چند ممكنه كه بگي

 يكي به دست زمینه اين تو من مامان با نفعته به...كوچولو دختر ببند دهنتو:گفت لبي زير و زد لبخند مانوئل

 ...نكني

 به كتاب كه ديد را او و چرخاند را سرش ريتا.كشید را لباسش اي،گوشة ساله 5"تقريبا نازِ موطاليي بچة دختر

 .كند مي نگاهش و ايستاده كنارش دست

 ....دستت؟ تو چیه اين....زيبا كوچولوي سالم هي -

 ...بخونه اونو براش خوادكه مي بینه هركسیومي...كتابشه اونم...پريسیالست اسمش:گفت اي بچه پسر

 ....بخوري غذا من با خواي مي....خونم مي برات...پريسیال...باشه:گفت ريتا
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 به ماريا.بود بقیه از متفاوت رنگش طاليي و فرفري موهاي.ديد را متفاوتش زيباي نگاه و نشاند پاهايش روي را او

 ...ايه داشتني دوست دختر:گفت مانوئل به اسپانیايي

 ...آره -

 تا آنها هاي خنده با و كشید سر آنها رابا شربتش لیوان ريتا و كشیدند باال ريتا سالمتي به را هايشان نوشیدني

 05 خودش كه رومئوست پسرعموهاي از يكي پدرش فهمید و خواند برايش را پريسیال كتاب. خنديد شب آخر

 ...پِرسي طفلك:گفت خودش با.شده جدا او از مادرش و نداشت بیشتر سال

 همراه به كه ها عمه دختر و ها عمو دختر مابقي و دادند مي تشكیل رومئو هاي عمه را خانواده اين زنهاي از نیمي

 آيد، مي آنجا به مهمانش با كه بوده گفته رومئو وقتي.بودند شده جمع آنجا مدتي تفريح براي همسرانشان

 هیچ رومئو موقع آن به تا چون ببینند، را دخترش دوست تا بوده شده تحريك همه كنجكاوي حس"تقريبا

 .بود نكرده همراهي را دختري

 فامیل مردهاي كه داد مي نشان اين و بودند مكزيكي"اكثرا هرچند.داشتند بقیه از بهتري هاي قیافه عموها زن

 غیرب.اند كرده ازدواج آنها با زياد پول طمع به ها عمه شوهر كه بود واضح"كامال و دادند مي اهمیت قیافه به بیشتر

 محدود عملها شود دقیق خواست مي ريتا اگر و بودند كرده عمل را دماغهايشان برگرد برو بي همه مانوئل مادر از

 .نبود صورتهايشان به

 حرف كم بسیار و رومئو هاي عمه از يكي نوة كه ديد آنجا سوگي اسم به ساله86-81 نكردة ازدواج دختر يك فقط

 عدادت و كوچك خیلي بقیه. شد مي الغرحساب بقیه به ونسبت شده ارتودنسي دندانهاي با بانمك "تقريبا.بود

 با...سال 05 تا02 بین پسر اكیپ يك و كردند مي شیطنت بسیار كه ساله 80 دوقلوهاي.بود بیشتر هم پسرها

 ....لب و بیني در فلزي هاي گیره و دستشان روي هاي خالكوبي

 كه پايید مي را او گاهي از هر و بود كشیدن سیگار و زدن حرف مشغول سالش و سن هم عموهاي پسر با رومئو

 توانست مي راحتي به كه بود باهوشي دختر نظراو،نورا از.زد مي لبخند برايش و كرد مي بررسي را آنها داشت

 كتاب و نشسته ماريا عمه نزديك استخر كنار راحتي هاي صندلي روي.بدهد وفق اطرافش محیط با را خودش

 .زد لبخندي برايش و ديد را رومئو و برگشت.خواند مي برايش را پريسیال داستان

 ات كرد اشاره بعد.گفت آنرا پريشان نگاهي با ماريا عمه....باشم مراقبت خیلي بايد...نازي"واقعا تو من خداي -

 نم....داريد داشتني دوست خانوادة:گفت و خنديد ريتا.بود،ببرند خوابیده او آغوش در كه را پريسیال و بیايند

 ...شلوغ و زياد....خواست مي چیزي همچین يه دلم همیشه

 ....جدي؟...اوه -
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 چندتا اون بزن حدس:گفت خنده با اش عمه به.شنید را زدنشان حرف موضوع و بود شده نزديك آنها به رومئو

 نورا ولي اند آورده دنیا به شونو بچه دوتا همین زور به من هاي عمه دختر! نیست؟ جالب...تا 1...داره؟ دوست بچه

 !!!....نه مگه میاد نظر به سنتي خیلي...خواد مي بچه تا 1

 ...میگم؟ چي كه فهمي مي...زياد خیلي...باش مواظبش.... خوبه... خوبه: خنديد عمه

 را زيرينش لب ريتا. داد مي كاري چنین اجازة خودش به كه بود بار اولین اين.بوسید را سرش و شد خم رومئو

 . انداختند راه به جنجال و پريدند درآب ها بچه.گزيد

 !!!....هان؟!!.... دختر؟ دوست:پرسید و كرد نگاه رومئو به تعجب با گشتند،ريتا مي بر اتاقش به وقتي شب

 تدل....كنم معرفي تورو بايد چجوري دونستم نمي"واقعا....متأسفم:گفت و دزديد او از را نگاهش پاچه دست رومئو

 ...باشي؟ دخترم دوست خواد نمي

 ياعتراف يه بايد: گفت بعد.كند نگاهش تا كرد وادارش رفت مي راه عقب سمت به حالیكه در و دويد جلوتر ريتا

 هیچ... هرچي حاال يا بوده غرورم خاطر به شايد دوني مي خوب... نبودم كسي دختر دوست حال به تا من...بكنم

 ....نداشتم خاصي رابطة پسر يه با وقت

 ....داري؟ خاصي شرط...موافقم"رسما حاال از من پس....جالبه:گفت و خنديد رومئو

 وعادت اين تو چون!بدم؟ گوش بايد رو بگي تو هرچي نمیشه باعث كه تصمیمم اين...نه"فعال راستش.....امممم -

 ...بدي دستور مدام كه داري

 كنارش را او بعد...كنم گوش میگي تو چي هر بايد كه منم اين حاال از كنم فكر...نباش نگران..نه...ها...ها...ها -

 او اب مدام رومئو قلب.كردند مي سپري را رنگي باچراغهاي زيبا مسیر تنها وآندو بود نیامده آنها با مانوئل.كشید

 ببوسمت؟ تونم نمي هنوز:گفت بود،آرام جدال درحال

 از او و است دوستي از بخشي بوسیدن بزرگ خداي اوه كرد فكر خودش با.شد جا جابه اش سینه قفسة در چیزي

 واقعي و بود كرده نصیبش هو مین كه اشتباهي بوسة يك آنهم البته كه نشده بوسیده حال به تا پیش سال چهار

 ...نكرده فكر هو مین به كه است هفته 3 درست فهمید،االن موقع همان و شد نمي حساب

 اوسفید،ب نازك نخيِ لباسهاي اين و بود داشتني دوست و گرم دستهايش.كرد نگاه رومئو به,شد گرد چشمهايش

 .آمد مي او به چقدر داد مي نشان را اش ورزيده و عضالني سینة كه باز يقة

 درخشان و براق چراغها نور در چشمهايش و داد مي نشان گرد را صورتش و ريخته پیشاني روي موهايش

 .كرد خودداري بوسیدنش از شد مي چطور.بود

 من وبخ... نباشه كار تو بوسیدني كه اينه اون و بذارم بايد شرط يه االن كنم فكر:گفت محسوس غیر مقاومتي با

 ...دوني مي...باشم داشته بیشتري وقت اينكه به دارم نیاز...و...شدم گیج يكم
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 ....بشیم نزديكتر هم به... خواست مي دلم فقط...مونم منتظرمي من... باشه -

 ويال در عدب يكساعت تا تنهائیش در ريتا.رفت و گفت بخیر رابوسید،شب سرانگشتانش رسیدند،رومئو ويالكه به

 .داد مي خود به تكاني حركتش هر با و بود كشیده دراز اتاقش پنجرة پشت سانچو.كرد فكر و رفت راه

 بیچاره شد،سگ همراهش هم سانچو.رفت بیرون دويدن براي و پوشید را اش ورزشي لباسهاي صبح 6:32 ساعت

 ستهخ كم يه امروز كنم فكر....هي: گفت آرام و نشد ترسناك،مانعش قیافة آن با.بود مانده تنها طوالني مدتي انگار

 .كرد چك را جانگ لي صداي و گذاشت گوشش در را گوشي....شي

 ....فرستم مي برات بعد و دارم مي بر تصوير شد الزم كه هرجا....دارم صداتو من -

 ....خوب -

 در زياد هاي خوابیدن و تنبلي طوالني مدت يك از بعد الخصوص علي بود العاده فوق صبحگاهي هواي در دويدن

 چرخیدنشان فِس فِس صداي و دادند مي انجام را كارشان آرام چمنها پاشهاي آب.داشت خوبي حس كشتي،حاال

 تا هك است جايي زيباترين باغ اين كه كند اعتراف توانست، مي او.شكست مي را آنجا سكوت كه بود صدايي تنها

 مي عاشقش... ببیني رو اينجا و بیاي بايد...پسر هي:گفت جانگ لي به رسید درياچه كنار به وقتي و ديده حال به

 ...شدني خر مستعد پینوكیو مثل كنم فكر باش مواظب:گفت مي كه بشنود توانست مي را شانیا صداي....شي

 .دويدن به كرد شروع سانچو با دوباره!....گرفتم؟ پیشنهادي چه ديشب كن فكر... احمق دختر... شو خفه -

 ....بگو زودباش...چي؟ -

 ....هستم رومئو دختر دوست "رسما االن من -

 اشینم و فرنگي توت تخت با البته...داد مي بهت پیشنهادو اين زودتر بايد...واوو: گفت و كشید سوتي جانگ لي

 .افتاده اتفاق اين ديگه كه دونستي مي بايد پورشه

 "تقريبا خروجي در تا....دارن اشراف اطراف به كه بلندهست هاي پايه روي دوربین 6 اينجا...ها بچه خوب خیله -

 عكس تا چند كفش بند بستن هواي به و بشینم خوام مي....دويدم كیلومتر 3 ويال از االن تا من و راهه كیلومتر 0

 ....بگیرم

 كنارش سانچو. گرفت عكس چند حین همین در و بست دوباره و كرد باز را كفشهايش بند و نشست زمین روي

 بلند ديوارهاي سمت به و شد بلند دوباره و كرد نوازش را گوشش و سر.چرخید مي دورش هم گاهي و بود ايستاده

 ....دويدن به كرد شروع

 اينجا دور دورتا چرخي خوام مي االن...سراغش میرم "بعدا كه ديدم كوچیك كلبة يه درياچه پشت اونجا من -

 ...بزنم
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 كنزدي: گفت بودند منتظر كه دوستانش به دوباره و رسید آنجا به دويد مي او كه روشي اين با بعد ساعت نیم

 من دويدن با كه دوربینهايي تونم مي سرم باالي از....خارداره هاي بوته از پر...سخته يكمي...بشم تونم نمي ديوارها

 خیلي پدربزرگ خانة حفاظهاي از من خداي... متره 85 به نزديك ديوار ارتفاع"تقريبا.ببینم رو كنند مي حركت

 و هستند اعتنا بي من به اونها... میده نگهباني داره ديوار باالي اي پايه روي نگهبان يه متر522 هر...باالتره

 رميب گیرم،بعد مي ديگه عكس تا چند... بشینم اينجا خوام مي و شدم خسته...ديواره پشت به بیشتر حواسشون

 ....ببره اونطرف به منو رومئو خود خوام مي.... عمارت سراغ برم"مستقیما خوام نمي... كافیه امروز براي... گردم

 اب و تر نرم را دويدنش. بود شده عرق خیس اش ورزشي لباسهاي.گشت مي بر ويال سمت به كه بود صبح9 ساعت

 ورزش داشت بود كرده برانداز را صورتش كه ديشبي عینكي دكتر همان گلف زمین كنار.كرد بازي به شروع سانچو

 .شد تر نزديك و داد تكان دستي دور از و زد لبخندي ديدنش با.كرد مي

 ....نیست؟ اينطور...عالیه"واقعا هوا اين در زود صبح دويدن...اينه؟ زيبائیت راز پس....بخیر صبح -

 ....عالیه هوا"واقعا بله... خوانیس دكتر بخیر صبح -

 بايد... نمیان بیرون اتاقهاشون از ظهر 80 ساعت از زودتر خانمها اينجا "معموال... آوره تعجب راستش خوب -

 ...شیدبك رُخشون به رو زيبائیتون حاضريد كه كنم تحسین رو جرأتتون

 ....ندارم خیالي چنین"اصال من....قربان؟ -

 ....بزنیم قدم هم با بیائید -

 وا از فاصله كمي با ريتا بعد....كنیم مي قطع رو ارتباطمون ما هي:كرد زمزمه گوشش در جانگ لي.كرد اوموافقت

 .حركت به كرد شروع

 ...گرفتي؟ قرار خانواده تأثیر تحت شدت به كه ديدم مي ديشب -

 ...رسند مي نظر به داشتني دوست خانوادة -

 ....چیاست؟ تفريحاتت....؟!!باشه چي داشتني دوست از منظور تا... اوه -

 تمام. كرد مي رعايت حسابي را احتیاط جوانب بايد خانواده اين در.ديد مي كنجكاو و فضول كمي را مرد اين ريتا

 و برداشت را عینكش او بعد.كند اش ارزيابي داد مي او به كه غلطي اطالعات با دكتر تا داد اجازه مسیر طول

 طارتبا كسي با چند هر... كنم مي بهت توصیه يه:گفت و كرد جاسازي اش بیني روي دوباره و مالید را چشمهايش

 هم و اون هم,مواظبته حسابي بخورم قسم تونم مي و...بهترينشونه بگم تونم مي جرأت به كه كردي برقرار

 هي اون... كنه مي نگاه بهش وارث چشم به مادربزرگش كه كسیه تنها رومئو چون باش مراقب حسابي ولي...مانوئل

 ...چشمیه نور جورايي

 ....نداره خبر آينده از كسي... همین....دوستیم هم با مدتي يه ما آقا نباشید نگران:گفت و خنديد ريتا
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 دوست خانوادة اين كه شي مي متوجه بعدها خودت....خوب خیله....است كننده نگران بیشتر همین ولي درسته -

 وسواس خیلي انتخابش در رومئو كنم مي فكر....بردم لذت باهات صحبتي ازهم... داره هم ديگه روي يه داشتني

 ....شده نصیبش خوبي دختر....كنم نمي اغراق....خوب....مدت اينهمه از بعد و داده بخرج

 ...داريد لطف شما... ممنون -

 .افتاد راه ويال سمت به ريتا و كردند جدا هم از شمشاد دروازة كنار از را مسیرشان آنها

 ....كني؟ مي دنبال مسیرشو داري هنوز -

 روبرويش تلويزيون بزرگ صفحة روي باغ دوربینهاي تصويراز 6 و بود لمیده مانوئل شیك و بزرگ مبل روي رومئو

 توانست نمي زد مي حرف دكتر با وقتي حتي.دويد مي و كرد مي بازي سانچو با او.داد مي نشان را نورا داشت

 دو. بدهد را جوابش خواست نمي ولي شنید را مانوئل صداي.بشنود را آنها حرفهاي تا است مشتاق چقدر بگويد

 .گذراند مي نظر زير را حركاتش تمام داشت كه بود ساعت

 به و گفت آنرا بود ايستاده سرش پشت حالیكه در مانوئل....زنه مي زيرآبمونو داره خوانیس...ببندم شرط حاضرم -

 متس به رفت و كرد خاموش را تلويزيون بعد.كردند دنبال پرچین پشت تا را ريتا دوربینها.افتاد راه حمام سمت

 تنشس منتظر مبل روي و زد كشید،چرخي وسايل به دستي.بودند چیده را صبحانه میز خدمتكارها.خودش ويالي

 .داد نوازش را مشامش رومئو عطر بوي.شد سالن وارد سانچو با و كرد باز را در ريتا وقتي.شمرد و

 ....بخیر صبح....رومئو اوه -

 باهات كردي مي صدا هم منو ايكاش...كردي؟ ورزش:گفت بخیر صبح و بوسید را سرش و رفت سمتش به رومئو

 ....خوري؟ مي صبحانه يا میگیري دوش اول....كردم مي همراهي

 ....صبحانه اول....ام گرسنه -

 ....خوبه -

== 

 از.اشدب داشته تنهايي احساس اي ثانیه بودند نگذاشته خانواده اعضاي كل بلكه رومئو تنها نه هفته اين طول تمام

 غذاهاي خوردن و كردن بازي از حاال. آمد مي نظر به خوشحال بود كرده پیدا دوستانه اي رابطه ها بچه با اينكه

 پروا بي.كرد مي حس وجودش بندبند در را شادي او به كردن نگاه با رومئو و انداخت مي گل هايش گونه خوشمزه

 تا و گريخت مي كنارش از حرف اين با ريتا و است كشیدنش آغوش در مشتاق چقدر كه كرد مي اعتراف برايش

 .شد نمي آفتابي ساعتها
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 حرصش و كرد مي داد،ذوق مي شكست را رومئو بار هر اينكه از.كرد مي سواركاري ساعتها و گرفت مي ياد تنیس

 ازيب آنجا توانستند مي بار اولین براي اينكه از آنها و بود شده ها بچه پاتوق رومئو ويالي ديگر حاال.آورد مي در را

 .كردند مي پاش و ريخت و آمدند ومي رفتند مي كنند،خوشحال

 مي ساعتها... حاال ولي شكست مي را آنها گردن افتاد مي وسايلش براي اتفاق اين "قبال اگر: گفت مي رومئو

 رايب آزادانه كه ديد مي را سانچو و خزيد مي رختخوابش به خسته شبها.كرد مي تماشا را كردنشان بازي و نشست

 .چرخد مي خودش

 و استوايي زودگذر و تند بارندگي يك از بعد لطیفي هواي.بود بلند باغ در ها بچه داد و جیغ صداي عصر روز يك

 نبالد را پسرها.كرد مي بازي سوگي و پريسیال با سفیدش دار چین و بلند پیراهن در ريتا... بازي براي داد مي جان

 پیدا خودشان از شرتر يكي اينكه از دوقلوها... رفت مي ريسه خنده از خودش و كرد مي پرت استخر در را آنها و

 .گنجیدند نمي پوستشان در بودند كرده

 يوقت كه قبل روزهاي عكس بود،بر شده بلند بازي سرمیزكارت از تازه عموهايش پسر با مانوئل ويالي در رومئو

 ...زد آتش را بزرگي برگ سیگار و ايستاد قدي پنجرة كنار لب به لبخند شد،آنروز مي شاكي باخت مي

 مي حصیري بزرگ كاله آن زير چشمهايش و چرخید مي بدنش دور كه سفید پیراهن آن در نورا تماشاي محو

 نوشیدن با مانوئل. زد سیگارش به پُكي.كرد اش سینه قفسة در بدي فشردگي احساس. بود شده درخشید،

 !...زني مي لبخند باختت از بعد بینم مي باره اولین: گفت او به اش كريستالي گیالس محتوي

 و خنديد آرام.كرد نگاه را بیرون و چرخید پا پاشنة روي رويش سبزه و قدبلند عموي پسر.نداد جوابي رومئو

 !....شي مي عاشق داري.... رومئو:گفت

 اورب: داد ادامه میگوئل.كند نگاه میگوئل صورت به تا برنگشت حتي گفت آنرا وقتي رومئو....احمق....شو خفه -

 دلت....كني نگاهش زياد داري دوست...شناسم مي خوب حسو اين من...پسر كرديم لمس "قبال اينو هممون...كن

 برگرد برو بي تو... مرد هي... كارهات دنبال بري خواي نمي ولي داري كار هزارتا....بشي دور كنارش از خواد نمي

 ...شدي عاشقش

 نمي اتفاق دوباره هرگز تصاوير اين او نظر از.بود شده ناپذير وصف خوشحالي از كه ديد مي را او صورت رومئو

. ندهد هدر را آن از ثانیه يك و بگذراند نظر زير از كارهايش تمام آموز دست موش مثل خواست مي دلش. افتاد

 الي را برگ سیگار. كند حس او در را پیروزي شعف توانست مي.كرد پرت استخر در را ها بچه پسر تمام او وقتي

 .گرفت دندانهايش

 تهالب... بشه عاشق رومئو كردم نمي فكر هرگز...هرگز:گفت و خنديد,بود اش ناتني هاي عمه از يكي پسر گابريل

 كه مرديه كدوم...سرزنده و باهوش....باشم باهاش خواست مي دلم ديدم مي اونو منم اگر...زيبائیه دختر"واقعا

 نمي دلم... نیست باهوش دخترهاي جاي اينجا.... واوو...داريم ما كه اي خانواده با ولي...نخواد؟ چیزي چنین دلش
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 اچر...اينجا؟ آورديش چي براي... رومئو!... هان؟... باشي كرده فكرشو "قبال امیدوارم.....كنم فكر اش آينده به خواد

 ....نموندي؟ اينجا از دور مدتي يه

 زهنو رو بیچاره دختر اون با خودت ماجراي....عزيز گابريل:گفت و داد بازي انگشتهايش بین را سیگارش رومئو -

 ....هان؟... نگفتي زنت به

 زنهاي كردي خیال خودت با....كني؟ مي فكر چي:گفت و داد بیرون حرص با را دودش و زد آتش سیگاري گابريل

 تو... ندارند نزدن حرف و موندن جز اي چاره ولي كمه عقالشون كه درسته... ندارن؟ خبر كاريهامون كثافت از ما

 ممچش كه من... مونه؟ مي تو با اون... كردي؟ فكر بهش خودت... ناگريزند اونها... كنیم؟ مي زندگي ما كني مي فكر

 ....اينكه مگه....ما دام تو بندازه خودشو ندونسته كه اينه از تر باهوش اون خوره نمي آب

 :گفت و پريد حرفش بین يقین با رومئو.كند تمام رومئو را حرفش بگذارد خواست مي.كرد مكث گابريل

 هي...ولي اينجا میاوردمش نبايد....گي مي درست تو و...كنه مي بیداد فامیلمون تو كثافت دونم مي خوب خودم -

 هنوز ولي گرده مي چیزي يه دنبال دونم مي!...چیه دونم نمي هنوز كه هست دختر اين وجود تو چیزي يه...چیزي

 چي بفهمم و كنم دنبالش جوره همه حاضرم و گرده مي چي دنبال بدونم خوام مي....بچه اين....چیه؟ اون نفهمیدم

 ....هست اي برنامه يه....كه ببندم شرط قضیه اين سر حاضرم!...گذره مي كوچیكش سر اون تو

 را یرونب بود افتاده ابروهايش بین ناخواسته كه اخمي با و چرخاند سري كلئوپاترائیش قرمز كاناپة روي از مانوئل

 پشت رومئو حرفهاي با بود، شده مطمئن بود،ديگر كرده چك را چیزها يكسري و برگشته كه وقتي از.كرد نگاه

 ....نكني اذيتش امیدوارم:گفت كند نگاه رومئو به اينكه بدون.كشید تیر گردنش

 اي هبوس برايش انگشتانش داد،با تكان دستي بود شده پنجره پشت در حضورش متوجه حاال كه ريتا براي رومئو

 ...مانوئل باش امیدوار:گفت و فرستاد

 ....میايم بیرون هوا و حال اين از يكمي كه خوشحالم....داريم مهموني هفته اين آخر هي:گفت و خنديد گابريل

 ...چطورين؟ ديگه بازي دست يك با:پرسید میگوئل

 ....بیرون میرم نه: گفت چرخاندو سیگاري زير در را سیگارش رومئو

 به را رانينگ توانست نمي ديد مي را ريتا پیش رسیدنش شیشه پشت از وقتي حتي و كرد دنبال را او نگاه با مانوئل

 ....بزنم تلفن تا چند بايد منم:گفت و شد بلند.كند دور صورتش از سادگي

. هست او كارهاي همة به حواسش خوب رومئو كه بود مطمئن.چرخید زدو قدم باغ در وقت دير تا ريتا شب همان

 شههمی رومئو چرا كه فهمید دادند، ياد را تلويزيون طريق از باغ هاي دوربین نمايش با كار طرز او به دوقلوها وقتي

 اليوي پشت از او.پرسد نمي چیزي كارهايش دربارة و رسد مي ويال به او از بعد كمي درست يا و برگشتنش از قبل
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 خودش اتاق پشت راهروي به و بچرخد شدن ديده بدون راحتي به توانست مي كه بود كرده پیدا راهي ماريا عمه

 .برسد

 ضبط.زدند مي حرف رومئو با كه بود مادرش و مانوئل صداي.آمد مي كردن بحث صداي و بود باز ماريا اتاق پنجرة

 تاري و گفت چیزي عصبانیت با مانوئل. شد تبديل پرخاش به آرامش از صداها.بُرد نزديك و كرد روشن را صوتش

 انگار, شد نمي شنیده"اصال كه زدن حرف به كرد شروع آرامش با ماريا بعد كمي. زد بیرون ويال از فهمیدكسي

 و گذاشت تیشرتش جیب در و بست را ضبط آرام ريتا.رفت هم رومئو و سكوت هم بعد.باشد شده عوض جايشان

 در روبرو از درست كسي ناگهان شمشادها از پرچیني پشت تاريكي در. افتاد راه ويال سمت به تاريك راه از

 بغل زير را او و شد گذاشته دهانش روي دستي كه بكشد جیغ خواست بود،مي ارادي غیر واكنش يك اين.آمد

 ....گشتي؟ مي چي دنبال تاريكي اين تو باز كوچولو موش تو....نزن جیغ:گفت كه بود مانوئل صداي. گرفت

 پیش سال سه كه بود پسري همان اين.بود خودش شك بدون.شد رد ذهنش از دور خاطرة يك از برق مثل چیزي

 كه فهمید و شد منتقل هم مانوئل به حس اين.بود زده حرف او با لحن همین با و همینجور پدربزرگ خانة در

 :گفت و رهاكرد را دستش سرعت به. گردند مي دارند چیزي جستجوي در تاريكي در ريتا ترسان و گرد چشمهاي

 ...نترس منم

 !...آره؟...بودي؟ تو -

 ...كردي؟ مي چیكار اينجا....كوچولو منم اين!....بودم؟ من: گفت و زد نفهمي به را خودش مانوئل

 ...زدم مي قدم:گفت و چرخید روشنايي سمت به وآرام نداد ادامه ريتا

 ...اتاقت به برگردي زود بهتره -

... يا... بود زده ديگر راه به را خودش...بود؟ داده اش بازي مانوئل.بخوابد درست نتوانست ريتا هم بعد ساعت دو تا

 يادش به خواست نمي او اگر.ببیند درست را او چشمهاي بود نتوانسته و بود تاريك هوا!آمد؟ نمي يادش"واقعا

 آينده در ببیند بايد بود گفته جانگ لي و گفت را قضیه جانگ لي به.كرد مي را كار اين بايست مي ريتا چرا بیاورد

 خودشان بین را جريان خواست او از ريتا.برگردد "فورا تواند مي كند مي خطر احساس اگر و آمد خواهد پیش چه

 :داد گوش نفر سه آن شدة ترجمه بحث به سوم بار براي بعد.دارد نگه مخفي

 ....اي ساده و احمق همینطور همیشه رومئو كن بس -

 ...كني؟ دخالت من كار تو میده اجازه تو به كي....شو خفه -

 ....باش بعديش عواقب منتظر يا ببرش اينجا از زودتر يا...میگه درست مانوئل....پسرم ببین -

 ...همین....خوام مي اونو من...ببینه اونو خوزه خوام مي....ببینتش پیر جادوگر خوام مي -

 ....میبرمش اينجا از خودم....كني مي غلط -
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 ...شكنم مي گردنتو بخوره بهش دستت نداري جرأتشو -

 !...بتمن؟....هستي؟ كي كني مي خیال... عوضي -

 شده او خاطر به بحث اين كه نبود شكي.شد مي شنیده گوشش در نامفهوم ماريا و رومئو هاي زمزمه صداي

 .....كن كمكم بزرگ خداي آه.....بود

 حوصلة امروز. كرد مي فكر داشت و كشیده دراز بیدار كه شد مي ساعتي يك.شنید را رومئو صداي زود صبح

 او.قراراست چه از اوضاع ببیند تا رساند را خودش "فورا و نرفته بیرون او كه بود فهمیده رومئو.نداشت ورزش

 هك شود مي معضلي به تبديل دارد كم كم وجودش دانست مي ريتا.داشت را او كردن آرام توانايي كسي هر از بهتر

 .كرد مي عادت گرمش صداي شنیدن به و ديدن به داشت.شد خواهد سختر و سخت آن حلِ بگذرد چه هر

 نگاش... كردي؟ نشین خونه يه به تبديل من مثل هم اونو تو...كردي كار چي من نگهبان سگِ با ببین... هي -

 سگ.... بزني چرت من دختر دوست تخت كنار اينجا اينكه نه بدي نگهباني بیرون بايد االن تو سانچو!...كن

 !....احمق

 :داد ادامه رومئو.آورد درد به را اش سینه قفسة پسر اين زيباي لبخند.چرخید درجايش ريتا

 سگ يه به نبايد آدم...بده خیلي اين...كنم مي حسودي سانچو به يواش يواش دارم...چیه؟ دوني مي راستش -

 و... پريسیال به حتي... كنم مي حسودي داره ارتباط راحتي به باتو كه هركسي به دارم...نه؟ مگه كنه حسودي

 !....جالبه... دوقلوها

 وبخ بود نتوانسته ديشب.كرد مي درد سرش.شود بلند تا زد چرخي.ديد مي را او رفتار ترس با ريتا.شد نزديكتر

 ...چنده؟ ساعت:پرسید آرام.بخوابد

 ....شده؟ چیزي!...نرفتي؟ ورزش امروز....صبح 9 -

 ....بودم خسته -

 ....دارم هديه يه برات -

 .داد كش اطراف به را دستهايش و ديد را او پريشان نگاهي با ريتا!...رومئو -

 قرار ZX14 كاوازاكي موتورسیكلت دو آنجا در.كند غافلگیر را او چمنها روي تا برد را او رومئو صبحانه از بعد

 .كشید فرياد ذوق از او.ارغواني ديگري و پسرانه"كامال و كربني رنگ به يكي. داشت

 ....رومئو....ارغواني كاوازاكي يه....كنم باور تونم نمي...موتوره يه اين.....من خداي واي....واي -

 ....داري؟ دوستش -

 ....عاشقشم....اي ديوونه تو -
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 ....ببوسي منو هديه اين بخاطر توني مي حاال پس -

 ....هرگز...احمق -

 رومئو با. رفت مي بیرون دژ از كه بود بار دوهفته،اولین از بعد.زدند بیرون دژ از شدندو آنهاسوارموتورهايشان

 را اش ايمني كاله خواست نمي او اينكه خاطر به.كرد مي مزه را او دست از فرار لذت جاده در و داد مي مسابقه

 شعف و باشد خودش خواست مي دلش فقط زمان آن در ريتا و دادند گاز دريا كنار تا.بود نگران مدام بگذارد،رومئو

 مانوئل: پرسید آرام.نشستند كه ساحل شنهاي روي. كند حس وجودش اعماق از را داشتن خود براي روزي

 !..نیومد باهامون كه عجیبه...كجاست؟

!... گیرين مي رو همديگه سراغ دوتا شما كه جالبه برام...نگرانشي؟:داد جواب و دوخت دريا به را نگاهش رومئو

 عيس ماريا عمه كنار...باشه داشته خودشو تفريحات يكمي رفته...شناسي مي كه اونو خوب...ديشب از...رفته بیرون

 ...بود شده خسته....باشه هرچي خوب و كنه مراعات كنه مي

 يم باهاش هم تو بود خوب:گفت بود معلوم صورتش در "كامال كه حیايي با و كرد بازي سفید شنهاي با آرام ريتا

 كه دش مي مدتي. زياد خیلي آنهم. داشت مي دوستش كه بود كسي دختر اين.كرد نگاهش و برگشت رومئو...رفتي

 و نگفت چیزي.زد مي آتش را او و جوشید مي قلبش كرد مي نگاهش وقتي.بود كرده پیدا راه وجودش در حس اين

 :داد ادامه ولي نكرد نگاهش ريتا.كند تمام را حرفش تا گذاشت

... شايد... بدم بهت رو خواي مي كه چیزهايي تونم نمي...نیستم برات دخترخوبي دوست من...دوني مي... خوب -

 لطف من به خیلي هم حاال تا تو و منه مشكل اين...دم مي حق بهت من...رفتي مي باهاش هم تو بود الزم شايد

 ... من و مهربوني خیلي...تو...داشتي

 نم كه هستي هموني تو....دريا تو بندازمت بشم مجبور بدي ادامه بیشتر بخواي اگه كنم فكر....نورا كن بس -

 خواد مي دلت و داري زمان به نیاز دونم مي...مونه نمي همینجوري چیز همه خوب...كشیدم مي انتظارشو مدتها

 ذارمنمی.كنم مي جبران... گذاشتم تنهات زيادي... منه تقصیر...دم مي حق بهت"كامال منم....بشناسي منو بیشتر

 ...كنم مي درستش خودم بذاربعدازمهموني...بمونه اينجوري

 ...مهموني؟ -

 ....تو براي مهموني يك!...بودم؟ نگفته بهت....اوه -

 برنامه. چرخید مي عمارت داخل به راهي شدن باز مسیر ذهنش در.داد گوش سختي به رومئو حرفهاي بقیه ريتابه

 رنزديكت رومئو. مادربزرگش و پدرو -خوزه كار اتاق از مدرك كردن پیدا و اتاقها در گشتن و رفتن براي بود خوبي

 ....بزنیم؟ هم گشتي و شهر بريم هم با امروز ناهار براي چطوره:پرسید و شد

 ....كرد مي فكر مدت تمام و داد تكان موافقت نشانة به را سرش او
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== 

 مي مدتها. برسد خودش بازي به كمي تا بیرون رفت بعد و زد لباسهايش كمد در چرخي شام از بعد شب فردا

 در و بود كرده متصل تلويزيون به را ضبطش دستگاه. گشت مي باغ در مخفي مسیري كردن پیدا دنبال شدكه

 ديد از پنهان را خودش و برود تواند مي كجاها تابفهمد كرد مي چك و گشت برمي بعد و چرخید مي مسیرها

 ستد جنگل به شدن وارد آن از بعد و اصطبل پشت به گلخانه كنار از خوبي مسیر.دارد نگه بسته مدار دوربینهاي

 .باشد خوبي تفريح تنهايي براي توانست مي كه بود كرده پیدا درياچه كنار توي در تو سازِ

 نفر سه -دو مهمانهايش. داشت نخواهد را او كردن چك فرصت هرگز و دارد مهمان رومئو كه بود مطمئن شب آن

 هب تاريكي در رنگ سیاه ورزشي لباسهاي آن در ريتا.بودند آمده اسكورت با كه مترجم يك همراه به پوست سیاه

 .ديد مشغول را رومئو هاي پسرعمه و پسرعموها درياچه كنار كه رفت مخفیگاهش سمت

 مي كه بود چیزهايي...كثافت و حرص... خماري... منگي.گرفت نظر زير را رفتارهايشان و ايستاد تاريكي گوشة

 هگوش.گرد گم را مسیرش سرگیجي، از.نكند خسته را چشمهايش بیشتر تا زد دور.باشد شاهدش دور از توانست

 اش شانه به دستي وقتي ولي داده دست از زمان چقدر نفهمید...گرفت زانوها بین را سرش و نشست تاريك اي

 :پرسید كنان زمزمه.بود دكتر.آمد خودش به. خورد

 ...شدي؟ خسته -

... شدي؟ خسته مزخرف اينهمه از:پرسید باشد كرده اصالح را خودش حرف اينكه براي دوباره او.نزد حرفي ريتا

 ازش هم من پسر كه هستند آن از كوچكي جزء اينها....بیني مي زيادي چیزهاي خانواده اين در گفتم بهت اول روز

 ازابر نبايد بیاري دووم بخواي اگه... است نئشه همیشه"تقريبا كه همون...ديديش"احتماال...نیست مستثني

 ...بینند مي مهربان و بزرگ خانوادة يك اول, دور از همه...نیست اينجا جات...وگرنه...كني خستگي

 .ترف و گذاشت تنها اورا بعد.بیند نمي را اشكهايش تاريكي آن در كه بود خوشحال ريتا.زد زيادي حرفهاي دكتر

 ئوروم مهمانهاي فهمید.ببیند را مانوئل ويالي سالن روشن چراغهاي توانست مي بیرون از.برگشت ويال سمت به

 و جذاب بلند،هیكل قد.كرد مي تماشايش و ايستاده بیرون همچنان ريتا و رفت اتاق به سالن از رومئو.اند رفته

 دكر اشاره دست با. ايستاده كه ديد پريشان استخر، كنار بیرون را او اتفاقي رومئو.ستود مي را اش مردانه چهرة

 ...برود داخل كه

. ندزد مي برق تمیزي از وسايلش....بازتر و تر خلوت.بود چیز همه از خالي"رومئو،تقريبا از متفاوت مانوئل ويالي

 نوشیدني برايش تا رفت بعد. كرد باز را ها پنجره رومئو. كرد جمع را دماغش و شد مشامش آزار باعث سیگار بوي

 .بیاورد
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 آنها تماشاي به و رفت جلو.كرد جلب را اش توجه درشتي و ريز نخوردة تراش الماسهاي اي، شیشه گرد میز روي

 اريت العمل عكس منتظر كه كند حس توانست مي گردنش روي را رومئو گرم نفسهاي بعد كمي.شد خم میز روي

 .كرد مي نگاهش و بود ايستاده

 الماسهاي اينها دونم مي:گفت احتیاط با.اوست زدن محك رومئو منظور كه دانست مي او...چیه؟ نظرت: پرسید بعد

 ...بودم نديده نزديك از نخورده تراش الماس يه حال به تا من... خوب... ان نخورده تراش

 ....ببینش و دستت بگیر يكیشو بیا -

 ...قشنگه خیلي:گفت و چرخاند و گرفت دست در را بزرگي"نسبتا اي شیشه الماس ريتا

 ...زيباست تو اندازة به"دقیقا االن اون....بخوره تراش كه میشه تر قشنگ وقتي -

 به نیازي وقت هیچ.بود روشن و قوي نهايت بي رومئو كلمات قدرت.بفهمد را حرف اين معني توانست مي ريتا

: سیدپر و داشت نگه ديگر يكي روي را انگشتش و برگرداند میز روي را الماس و خنديد ريتا.نداشت زيادي توضیح

 !...سفید نه و صورتیه نه....متفاوته رنگش...يكي اين

 ...میاد؟ خوشت ازش....كنه مي جلب نظرتو دونستم مي -

 ...آره؟ الماسه تاجر يه من پسر دوست پس....كني؟ مي گذاري سرمايه اينها روي تو...متفاوته....قشنگه -

 ...بشي؟ شريك من با خواد مي دلت....اينه كارهاش از يكي:وگفت نشست مبل روي خنديد، رومئو

 ....كنم؟ شروع متفاوت الماس اين از تونم مي....نكردم گذاري سرمايه چیزي روي حال به تا من... نمیاد بدم -

 ...كنیم امتحان شانستو بذار...باشه...اونو من خوب....اون....اوه:گفت بعد و كرد مكثي رومئو

== 

 حال يسرد به ريتا با.نبوده بیرون تفريح براي زدكه مي فرياد اش نشده اصالح صورت و برگشت شب فردا مانوئل

 كه بود شاهد او.كرد مي نگاه را آندو زنان لبخند ماريا و شد مي محیا داشت مهماني براي چیز همه.كرد احوال و

 و مانوئل رفتار تا بود منتظر ريتا.كند شاد را زيبا و الغراندام دختر اين تا زند مي كاري هر به دست رومئو چطور

 نه ارانگ. بودند هم با قبل مثل درست دو آن تعجب كمال در ولي ببیند تیره كمي شبانه بحث آن از بعد را رومئو

 .بوده كار در كدورتي كه انگار

 ار سراغش دقیقه هر و كرد مي اش چك مدام.دويد مي دنبالش بیشتر بود برگشته كه وقتي از مانوئل چشمهاي

 ار رومئو نبودش در و داد مي را كشیكش. باشد داشته آزادي او دست از توانست نمي هم ثانیه يك حاال.گرفت مي

 بچسبد او به مدام اگر گفت مي و كرد مي برانداز را او متعجب رومئو.گذارد مي تنها را نورا چرا كه كرد مي دعوا

 مي فكر گفت مي و كرد مي مسخره را مانوئل او.شده زنداني كرد خواهد فكر و كند مي امنیت عدم احساس نورا
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 به تر عصبي مانوئل.بدهد نشان روانپزشك يك به را خودش بايد "فورا و شده دچار عشق كمبود بیماري به كند

 .بود داده دست از را اش طبعي شوخ بودحس برگشته كه وقتي از ريتا ديد از و رسید مي نظر

 جواب و زد زل او به بانفوذش رنگ اي قهوه چشمهاي آن با هم او و است پريشان خیلي كه گفت او به يكبار

 .....پريشانم و نگران چرا فهمیدي مي,بودي من جاي به اگر:داد

 .گرفت هم را او وجود پريشاني و كرد،اضطراب اوتلفن به جانگ لي وقتي ولي نداد ادامه او با بحث به ريتا

 ايبر فهمیديم ما كه جايي تا و كنگ هنگ بوده رفته مانوئل اينكه اول...دارم برات بدي خبرهاي ولي...متأسفم -

 مهموني به هم هو مین...  ودوم... كنم مي پیدا برات رو بوده چي دنبال اينكه... بوده نرفته گذروني خوش و تفريح

 ....میاد شب فردا

 ادامه جانگ لي. كرد مي راست و چپ را مسیرش خشم از و دويد مي باغ در ريتا... چطور؟... نداره امكان... چي؟ -

 دوستاي هم با هو مین و مانوئل... دوتا اين و بوده رفته كنگ هنگ به كاري براي هم اون گويا خوب راستش:داد

 كَندي كه اينجوري...كنه مي دعوت فردا مهموني براي اونو مانوئل و بینند مي هتل تو همديگرو....هستن صمیمي

 مونه نمي هم طوالني مدت البته و شده رزرو براش بلیط يه تايلند میاد داره كار براي هو داده،مین توضیح شانیا به

 ... كُره گرده مي بر شب هم بعد و كارهاش براي بانكوك میره هم مهموني فرداي و میرسه صبح فقط

 اريك يه بايد...برگردونه اونو"فورا بگي پارك آقاي به بايد....افتضاحه يه اين...من خداي اوه....لعنتي...لعنتي -

 ...كنم هم فكرشو تونم نمي بزرگ خداي اوه....اينجا برسه پاش اگه... كرد

 اركپ آقاي گويا... ولي ريزن مي برنامه برگردوندنش واسه پارك آقاي با گفته ووانگ استاد راستش خوب خیله -

 ....نهك نمي كارو اين هو مین برگرده بگه بهش اگر هم حاال....فرستاده كاري انجام براي تايلند به رو هو مین خودش

 ...مهموني از قبل...بیايیداينجا"فورا شانیا و تو خوام مي من... آه... ببینه منو اگه... چیكاركنم؟ حاال -

 ...باشي آروم كن سعي...باشه....باشه -

 سختي ارك. باشد لبهايش به لبخند نشیند مي رومئو و مانوئل كنار صبحانه براي وقتي تا كرد را سعیش تمام ريتا

 ...داري؟ تب:پرسید و گذاشت اش پیشاني روي را دستش مانوئل. كردند نگاه او سرخ صورت به پسرها. بود

 ...خوبه حالم نه -

 ...شده؟ سرخ اينقدر صورتت چرا پس -

 ...نداري؟ اي ديگه كار...میدي؟ گیر من به اينقدر چرا"جديدا...كني؟ مي فضولي من كار تو مدام كه توچه به -

... نزن حرف اينجوري من با...شرور دختر:گفت آلماني به مانوئل.داد نشان خوردن مشغول را خودش و رومئوخنديد

 ...بیاد خوشم زدنت جیغ صداي از كه نیستم رومئو من
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 ...ندارم اعصاب هم"فعال...نكن دخالت من كارهاي تو....هستي فضولي پسر تو:گفت آلماني به "متقابال هم ريتا

 ...همینطور منم....خوب چه اوه -

 مه با بايد مهمونیه فردا....مرگتونه چه...ها بچه بسه...هیتلر هاي: وگفت برد باال را دستش كرد، اي سرفه رومئو

 ...موتورسواري بیرون بريم بیاين....باشیم خوب

 اجازه راحت بگي نگهباني به بهتره اينجا میان امشب من دوستهاي درضمن...كنم استراحت خوام مي..خوام نمي -

 ...بشن وارد بده

 جااين اونها: داد ادامه بدخلقي با ريتا.كرد فرو دهانش در را مارماالد قاشق و گفت آنرا رومئو...نباش نگران...باشه -

 ...مونن مي من پیش

 !....میاد هم خوشگله پسر اون"حتما....چي؟:وگفت رفت رومئو قشنگ لبهاي روي از لبخند

 ...."دقیقا -

 !....باشه؟ تو با اينجا قراره و... -

 ....هست باهاش هم شانیا....نیست تنها -

 ....باشم تو كنار خودم خونة تو ندارم حق من ولي باشن تو با اينجا تونن مي همه اينكه مثل...خوبه...هه -

 ...خودت خونة تو برگرد تو....پیششون میرم من پس...باشه -

 ...صندلي روي بشین....نشو احمق -

 جورايي يه داشتن مراوده دختر اين با"كال:گفت و زد لبخندي مانوئل.رفت اتاقش كشیدوبه عقب به را صندلي ريتا

 ...بحثه جرو از پر

 كنند صحبت هم با تا رفت ريتا اتاق به و شد بلند رومئو.كردي عصبانیش قبلش كه توئه خاطر به اين...شو خفه -

 .بیايد بايدكوتاه كسي چه بود مشخص "وكامال

== 

 مي جانگ لي.باشد رسیده اش خانواده به كه بود آن مثل درست كرد، استقبال دوستانش از دوستانش وقتي

 ار خود كرد مي سعي خیلي او.بود،ببیند پنهان ابروهايش اخم پشت كه را رومئو حسادت از پر نگاههاي توانست

 قدم هب كرد شروع. بود شده عصباني ديگر نشد، خبري زيبايش دختر دوست از فردا ظهر تا وقتي ولي كند كنترل

 ات بزني سر بهش نمیري چرا...میشم خفه دارم....مرگته؟ چه پسر هي:گفت مانوئل.كشیدن سیگار و سالن در زدن

 ....شه؟ راحت خیالت
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 به چشمش كه ديشب از!...كن نگاش...شم مي ديوونه دارم....ولي كنم ايجاد حساسیت خوام نمي....تونم نمي -

 ...نیومده پیشم هم بار يه افتاده دوستهاش

 ورسید مي هو مین ديگر ساعت چند تا دانستند مي آنها.داد مي نشان دوستانش به آنجارا اطراف و باغ داشت ريتا

 يدارد خوشحالي توانست مي رومئو و رفت كنارش.ديد استخر كنار را رومئو ريتا ناهار از بعد.كردند مي بايدفكري

 .ببیند صورتش در را دوستانش

 ....بود شده تنگ برات دلم -

 ...نديديم همديگرو كه ساعته چند فقط ما...اوه -

 ...بگذره خوش بهت دوستهات با....بیرون میرم دارم كاري براي مانوئل با...دنبالت میام شب:رومئوگفت

 88فصل

 تمام كه شود مي مواجه چیزي با االن كه كرد نمي را فكرش شد،هرگز راهنمايي مانوئل ويالي به وقتي هو مین

 اوراق خواست مي و نوشید مي را اش میوه آب داشت پنجره كنار,گرفت دوش او.كرد خواهد رو و زير را اش زندگي

 چیز همه قبل از و خواست نبوده،عذر آنجا استقبالش براي اينكه از و گرفته تماس مانوئل.كند بررسي را اش كاري

 .بود كرده محیا برايش را

 چیزي ناگهان كه كشیدند مي جیغ و پريدند مي استخر در آنها.آمد مي ها بچه بازي و خنديدن صداي بیرون از

 هب فراخواندن طلبانه، قدرت فريادهاي... بود آشنا چقدر ها خنده اين.درآورد ارتعاش به را بدنش زلزله مثل درست

 ....شنوم مي را صدايش جا همه كه شدم دلتنگ آنقدر:كرد فكر خودش با!....دل ته از جیغهاي و مبارزه

 قفسة به كه را قلبش تپشهاي صداي و بود شده گرد تعجب از چشمهايش چرخاند پنجره سمت به كه را سرش

 كاله و نگر آبي بلندِ تابستاني لباس آن با استخر بود،كنار آنجا او...بشنود توانست شد،مي مي كوبیده اش سینه

 و ببیند توانست نمي او جز ديگري چیز هیچ چشمهايش. كرد مي بازي ها بچه با و خنديد مي...بزرگش حصیري

 چرخید مي نقشش ريز بدن دور پیراهنش و دويد مي.بشنود توانست نمي را او صداي جز صدايي هیچ گوشهايش

 .آورد مي در پرواز به را موهايش باد و

 !....ريتاست؟ اين!...ريتاسو...ممكنه غیر اين...من خداي اوه -

 را او شدكه مي ماه يك از بیشتر!!!بود شده خیاالتي...دويد بیرون سمت به و گذاشت زمین را اش آبمیوه لیوان

 !...خانه؟ اين در!...كرد؟؟ مي چكار اينجا او...داره امكان چطور...كرده اشتباه"حتما...بود نديده

 ....شدي ديده تو!...ريتا:گفت اش گوش در آرام جانگ لي صداي

 به ات برگشت... نبود آنجا او...دويد اطراف به و كرد نگاه را استخر داخل.ديد را ها وبچه ايستاد استخر كنار هو مین

 ...چرخاند خودش سمت به را او دستي!...توهمي چه كه گفت مي داشت خودش با وقتي درست... برود ويال
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 ....كنین؟ مي غلطي چه اينجا شماها!....شانیا!... جانگ لي -

 ....نزن حرفي هیچ....بیا!.... هیششش -

 را سرش وقتي.است دور دوربینها ديد از دانست مي ريتا كه بردند سمتي به و كشیدند چمنزار به را او آنها

 هوي مین: كرد زمزمه آرام و گرفت را صورتش دستانش كف با ديد،فقط دوستانش بین را هو مین و چرخاند

 ....كنم مي خواهش....باشه؟...باش آروم...عزيزم

 چیزي دنبال وجودش كرد،در مي وارسي را عمويش دختر زيباي صورت زده شگفت هو مین... خبره؟ چه اينجا -

 ...كني؟ مي چیكار اينجا تو:كرد مي تكرار مدام فقط چیست؟ دانست نمي كه گشت مي

 ...اينجا؟ اومدي چي براي تو....من خداي آه...ولي كنم نگرانت خوام نمي راستش -

 مي غلطي چه اينجا....رفتي ما پیش از كار براي تو...چیه؟ جريان!...كرد دعوت امشب مهماني براي منو مانوئل -

 ...دونه مي پدربزرگ... كني؟

 مي خواهش ازت و,اينجام كاري يه براي من,همینطور هم پارك آقاي و دونه مي اون...باشه؟...نباش نگران اوه -

.... اريت نه!... هاينريشه لئونورا االن من اسم... كنم مي خواهش...باشه؟...نمیشناسي منو كه كني وانمود طوري كنم

 ...شناسي مي منو كه نكن كاري كنم مي خواهش!...خوب؟

 ات بخورد مفصل كتك يك خواست مي دلش كه بود،آنقدر شده گیج و عصبي.رفتن راه چمن در كرد شروع هو مین

 مین خوب خیله:گفت جانگ لي و خورد گوششان به مانوئل جیپ صداي حین همین در.شود بیدار خواب از بلكه

!... باشه؟.... نباش نگران...نیست زيادي تمرين به نیاز كه باشي فهمیده بايد شنیدي خوب را نورا اگرحرفهاي هو

 ....بیني مي اونو اولته بار انگار كه كن وانمود جوري فقط....ديم مي توضیح برات چیو همه"بعدا

 شتپ و آمد سمتشان به و راپیداكرد مسیرآنها كشیدن،رومئو بو مثل درست.شدند پیاده ماشین از رومئو و مانوئل

 ردنشگ پشت دوباره شد باعث ريتا به كنجكاوش نگاه و اش قديمي دوست به مانوئل لبخند.بود مانوئل هم سرش

 .بكشد تیر

 زديكن ريتا به حالیكه در رومئو...شدي آشنا كنم معرفیش بهت اينكه از قبل ما مهمون با بینم مي...عزيزم سالم -

 .گفت آنرا شد مي

 رومئو كه بود نامحسوس آنقدر ريتا سر دادن تكان.انداخت نگاهي ريتا به بعد و رومئو به اول متعجب هو مین

 .دادند مي دست هم با نفر سه آن وقتي. نماند پنهان مانوئل تیزبین چشمهاي از ولي نشود متوجه

 ...شناختید؟ مي همديگرو قبل از شماها:پرسید شیطنت با مانوئل

 ديميق دوستان پدرم با پدربزرگشون....بودم آشنا قبل از كانگ آقاي با من...بله...بله اوه:گفت بالفاصله جانگ لي

 ....بوديم ديده همديگرو مهمانیها در ما: گفت و زد لبخندي شانیا.هستند
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 عصبانیتي با و افتاد مي پس اضطراب از داشت كه افتاد او به چشمش و برگشت هو مین.گزيد را لبهايش ريتا

.... میگذره زيادي مدت راستش....بودم آشنا قبل خیلي از هاينريش دوشیزه با من...بله...اوه...بله:گفت پنهان

 ...بودند كوچك.. خیلي...خیلي موقع اون چون نمیارند خاطر به خوب منو ايشون

 شون درباره خوام نمي من...دور بريز رو بچگي خاطرات... باشي مراقب بدم هشدار بهت بايد پس...اوه: رومئوگفت

 و كرد ريتا سمت به را رويش بعد....انباري از يا میاد در شمشادها پشت از يا همیشه ها خاطره اين...بشنوم چیزي

 !....گذره؟ مي خوش بهت عزيزم:داد ادامه خنده با

 ....چطور؟....كِي؟ از!....عزيزم؟:پرسید و كرد نگاه رومئو دستهاي به متعجب هو مین

 اتفاق هم مانوئل و تو براي زود يا دير باالخره....نكن تعجب....من دوست نكن تعجب:گفت و زد لبخندي رومئو

 ...ببر لذت اينجا در بودن از...میفته

 تجربه را حالش اين"قبال.دارد حالي و حس چه واردش تازه دوست دانست مي مانوئل.برد خودش با را ريتا بعد

 دوآن وقتي.ببرد ويال به خودش با را او كرد سعي پس. بود خواهد منگ و گیج مدتي تا كم كمه دانست مي و كرده

 صحبت هم اب نجواگونه داشتند كه ببیند را بچرخاندوآنها را سرش يكبار توانست فقط گرفتند،ريتا فاصله بقیه از

 .داشت مي بر قدم پريشاني با هو مین و كردند مي

 اتاقش در مدتي ريتا.شد رسیدند،پیدا مي مدل آخرين ماشینهاي و شیك لباسهاي با كه مهمانها كلة و سر شب

 :دادند مي پیغام هايشان گوشي از مدام و رفته زودتر جانگ لي و شانیا.نشست حاضر

 انويپی يك با.پدربزرگت منزل سالن دوبرابر "دقیقا اي اندازه به داره بزرگ خیلي خیلي سالن يه اينجا... خوب -

 لوتاب از پر ديوارها....باال طبقات سمت به میره و میشه شاخه دو راه نیمة كه وسیع پلة راه يك...آلبالويي بزرگ

 !...نه؟ میاد خوشت خیلي قسمتش اين از...هي....ايرانیه فرشهاي

 ....كجاست؟ هو مین...جانگ لي كن بس -

 ....شانیا؟ چي تو....بینمش نمي -

 مي اينجا از من خوب:گفت و كشید كناري را خودش بود،آرام خورده بُر جوان دختر چند با ساختمان بیرون شانیا

 پسري حال به تا...است العاده فوق اون من خداي...كنه مي صحبت عموهاش پسر با داره كه ببینم رو مانوئل تونم

 ....بودم نديده پوشي خوش اين به

 !....شانیا -

 ديد االن رو هو مین...آره اوه.... كنم فكر....ويال سمت به میگرده بر داره...رفت االن ولي....خوام مي معذرت اوه -

... ويال سمت به برمیگرده داره هم خودش و میاد من سمت به داره هو مین...میكنه راهنمائیش طرف اين به داره

 ...ببینم رو مانوئل تونم نمي ديگه
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 ....نیست مانوئل ما سوژة.....شانیا كن بس -

 .....منه قدمي 52 در االن هو مین....خوب خیله -

 ...چي؟ ديگه....خوبه -

 ....است مداربسته دوربینهاي از پر اينجا راستش -

 ...كنم بررسي بیشتر میرم...هیچي...بینم نمي ساختمان داخل دوربیني هیچ من ولي جالبه:گفت جانگ لي

 باالي زيچی زيبايش لباس.كرد برانداز را سرتاپايش و ايستاد قدي آئینه شد،جلوي بلند.كرد قطع را ارتباطش ريتا

 هیچ بدون.ديد آنرا و گشت را لباسهايش كمد وقتي.است رومئو انتخاب اين دانست مي.داشت ارزش دالر هزار 12

 كريستالهاي از بود پر كمرش روي رومي طراحي با رنگ ياسي لباس يك.بپوشد آنرا خواست مي دلش شكي

 احساس كه لطیف و نرم آنقدر و پوشاند مي را پاهايش آن بلندي و رنگي زيباي شدة دوخته سووارُفسكي

 دش مي آزارش باعث دار پاشنه كفشهاي آنكه بود،با دلچسب ابريشمي توهمِ يك داشتن مثل درست پوشیدنش

 .كند رفتار پرنسس يك مثل درست كرد سعي ولي

 نماد او بود گفته شانیا.آمد مي او به سادگي كمال در آرايشش.ديد آينه در را صورتش دوباره و زد اتاق در چرخي

 .كشید ياقوتش هاي گوشواره به دستي. زيباست شرقي دختر يك

 ....خواي؟ نمي كمك....رفتنه وقت...عزيزم: گفت در پشت از آرام رومئو صداي.آمد خودش به.زد را اتاق در كسي

 ....میام االن....ممنون نه -

 كند آرامش كشیدنش درآغوش با و داخل برود خواست مي دلش چقدر.شنید را قرارش بي و لرزان صداي رومئو

 ذشت،گ سیگار نصف كشیدن اندازة به.بود،ايستاد رسیده تازه كه مانوئل كنار و رفت بیرون ويال در از آهسته ولي

 .آمد بیرون در از زيبا پري يك مثل ريتا كه كردند مي صحبت هم با داشتند آندو

 رد،ك نگاه رومئو به متعجب ريتا.بگويند لحظه آن در توانستند مي سه هر كه بود چیزي تنها اين... من خداي اوه -

 وت:گفتند هم با هرسه دوباره و داشت حق شانیا.بود شده جذاب نهايت بي فوردش تام مشكيِ تاكسیدوي آن در

 ...گرفت اش خنده!...اي العاده فوق

 .گرفت را دستش و كرد پرت را سیگارش او.شد نزديك رومئو به و آمد پايین ها پله از

 ....جذابي نهايت بي...نهايت بي تو...عزيزم....بردارم چشم ازت تونم نمي -

 ...میاد بهت خیلي...هستي ديگه جور يك تو...شلوار و كت توي...دوني مي...ممنون -

 يك حتي توانست نمي رومئو.كرد مي پرواز رؤيايي،داشت حس يك مثل چیزي آندو بین فضاي.خنديد مانوئل

 .برگرداند را سرش لحظه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر ح.كتايون | عشق با شده موم و مهر رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

469 

 

 ...شدي خواستني خیلي...راستش...میاد بهت خیلي لباست -

 ....توئه سلیقة اين...ممنون اوه -

, رو تو موقع اون راستش...خريدم اينو...جواهرات و لباس جز به بود چیز همه به حواست وقتي كنگ هنگ تو -

 تونم مي چطور من حاال... داشتم خوبي انتخاب كه بینم مي حاال و كردم مي تصور زيبا همینطور لباس اين توي

 !.....نبوسمت؟ تا بگیرم خودمو جلوي

 با. رسید مي هايش سرشانه تا حاال.بگیرد باال زياد را سرش رومئو صورت ديدن براي نبود الزم كفشها آن با

 منقبض عضالت توانست مي راحتي به.بود شده حلقه او بازوي دور كه كرد دستش به نگاهي و زد لبخند خودش

 و شد مي افتخارش باعث ديگري شرايط هر در مرد اين با چمن در رفتن راه.كند حس انگشتانش زير را اش شده

 آنها به لحظه آن در او كه بود چیزهايي اينها،تنها ولي انگیخت مي بر را مهماني دخترهاي كل حسادت شك بدون

 .انديشید نمي

 يك با و رفت مي راه دستش كنار مانوئل.شود معلوم گوشش در مانند سمعك گوشي مبادا تا كرد چك را موهايش

 اشتد تصوري قابل غیر و قوي اي شامه و تیزبیني شیطنتهايش، از جدا پسر اين.شد اضطرابش متوجه او به نگاه

 .است باهوشي پسر كندكه اقرار توانست مي جرأت به ريتا كه

 دهش حساب كارهايش و دقیق نهايت بي,خونسردي كمال در يكي اين رومئو گانة بچه هاي سادگي برعكس درست

 ...تیپي خوش "واقعا تو مانوئل:گفت و زد لبخندي.بود

 ...دونم مي....عزيزم دونم مي -

 ....كنه؟ مي بیداد شما خانوادة تو خودخواهي كه دوني مي هم اينو -

 به يعصبان چشمهايي بود،با هو مین كرد جلب خودش به را ريتا نگاه كه چیزي اولین رسیدندو عمارت به بعد كمي

 او هو مانوئل،مین.كرد سالم او به سردي به و داد دست دوستانش با.كرد مي نگاه رومئو و ريتا شدة حلقه دستهاي

 حین در و زد چرخ سالن در او با اينكه از بعد رومئو. كشیدند مي را انتظارش صبرانه بي كه برد دختراني جمع به را

 سالن در تا گذاشت آزاد را كرد،او دخترش دوست تحسین به وادار اختیار بي را مهمانهايش،آنها با بش و خوش

 يه ولي...بذارم تنهات خواد نمي دلم چند هر: كرد زمزمه آرام گوشش كنار.باشد راحت و كند پیدا را دوستانش

 .....نشو دور زياد من از...بزني كتك رو كسي نكن سعي "لطفا و... كن تفريح كمي

 توانست مي. بود پخش جا همه در آرام و ماليم موزيك صداي.زدند چرخ اطراف به دوست سه آن.خنديد او

 و پیچ پر راهروهاي به طرف دو از سالن اين.ببیند آنجا بلند ديوارهاي روي را مختلفي آدمهاي بزرگ تابلوهاي

 .بكشد آنجا به سري خواست مي دلش شدت به ريتا كه شد مي منتهي خمي
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 سو وكم چرخان رنگي چراغهاي به را وجايش خاموش سرش باالي چلچراغ بعد كمي تا شدند منتظر آنها

 لي. رقصیدن و كشیدن شادي فريادهاي به كردند شروع جوانها و شد تبديل رقص ريتم به موزيك صداي.داد

 اطراف به او ديدن امید به گاهي از هر و ايستاده مانوئل با جمعیت آن در كه ببیند را هو مین توانست مي جانگ

 باال دخترش دوست و رومئو سالمتي به و مهمانها دست در كريستالي خوردة تراش لیوانهاي.اندازد مي چشم

 اخلد به جمعیت الي البه از ريتا بعد ساعتي.دارد نگه مخفي را عصبانیتش توانست نمي هو مین.شد مي كشیده

 .رفت شرقي راهروي

 يبزرگ كشويي در كردن باز با و كمتر اتاقها تعداد.خورد مي مشام به شده پخته غذاهاي و كباب بوي سمت اين از

 با شیك صندلي 12 از بیش با بزرگ میز يك جز به چیزي و زد چرخ سالن در.ديد غذاخوري سالن در را خود

 مشروب هاي شیشه بارهاي و بزرگ كنسولهاي اتاق اطراف.نديد گلدانها در زيباي گلهاي و رنگ طاليي روكشهاي

 مي آشپزخانه به"مطمئنا شد مي باز اينجا كنار از كه دري پس. داشت قرار مخصوص جامهاي و لیوانها انواع و

 چیزي. كرد تعظیم و ديد را او جواني مستخدمة. كرد حركت راهرو امتداد در و شد خارج آنجا از سرعت به.رسید

 .داد نشان معكوس جهت به را دستش و گفت تايلندي به

 ديگر طرف به را مسیرش دست با دوباره دخترك... دستشويي برم خوام مي من اوه: گفت جانبي به حق با ريتا

 جمعیت داخل را او كه بود نفري اولین جانگ لي.برگشت اصلي سالن سمت به و زد لبخندي او.كرد راهنمايي

 ستهب"اكثرا كه بود اتاقهايي از پر طرف اين.رفتند ديگر راهروي سمت به آنها.كرد همراهي را او شانیا بعد و كشاند

 .شد مواجه سقف تا بلند هاي قفسه با بزرگ اي كتابخانه با و كرد باز را كشويي دربزرگ.بودند قفل و

 يه تابك اينهمه دانشگاه كتابخانة از بغیر حال به تا!....كتاب اينهمه....جادويیه....است العاده فوق....واوو:گفت شانیا

 ...نیست كار در دوربیني هیچ"قطعا....بودم نديده جا

 شرجي هواي اينجا...كند پیدا مخفي راهي ها قفسه دادن هُل با كرد سعي ريتا.بود بسته طرف همه از كتابخانه

 زا بیشتر.بماند خشك همیشه و شده گرفته رطوبت تا شد مي هوا،باعث تصوية دستگاه جور يك.شد نمي حس

 آمدند كه بیرون.داشت خروج و ورود براي در يك فقط مكان اين.نبود راهي هیچ شك بدون.بودند آنجا ساعت نیم

 :گفت اش گوشي در جانگ لي.رفتند بهداشتي سرويسهاي طرف به سرعت به

 ....بزنه حرف باهات خواد مي كبوترمون -

 ...دي مي توضیح براش"بعدا بگو بهش!...لي...من خداي....نه اوه -

 وچی همه و كنه مي تلفن پدربزرگ به میگه...نمیره اينجا گذره،از مي مغزت تو چي نفهمه تا میگه ولي گفتم -

 ....جديه و عصباني هم خیلي....و.... میگه
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 به. درخشید مي لباسهايشان رنگي چراغهاي در و رقصیدند مي كه جمعیتي الي البه از.رفت بیرون سرعت به ريتا

 كه شد مي مدتي ها پله روي از نفر يك.كرد مي رد زور به را خودش,داد تشخیص را صورتهايشان شد مي سختي

 .كرد مي دنبال را او مانندش عقاب تیزبین نگاههاي با داشت

 را رتشصو. بود جمعیت مابین ريتا بلند لباس رقص شاهد آنجا از و فرستاد ديگر سمتي به را سیگارش دود مانوئل

 مي و ديده را ريتا هم او. داد گابريل دست به و كشید سر را گیالسش ديگر گوشة از كه ديد را رومئو چرخاند كه

 دارد رومئو ديد و چرخاند را سرش گذشت، ها رقصنده بین از ريتا.كرد مي كاري بايد.برود دنبالش خواست

 تپش را هو مین بعد كمي.كرد حركت سنگي ساختمان امتداد در و كشید بیرون را خودش"گردد،فورا مي دنبالش

 .كشید خود دنبال به و گرفت را كتش آستین لبه آرام. ديد خشمگین و منتظر استخر كنار عمارت

 ...نزن حرف...هیش -

 بوترك:گفت جانگ لي به گوشي در نیست اطراف آن كسي شد مطمئن"كامال وقتي و برد مرمري بالكن زير به را او

 ....هستند من دنبال هردوتاشون باشه عقابها به حواست...منه پیش

 دروغ خوام نمي...داري؟ چیكار دوتا اين با....كني؟ مي غلطي چه اينجا:وگفت كرد نگاهش تعجب با هو مین

 ...بگو بهم راستشو"فورا...بشنوم

 منم.. .درسته؟... بشنوي دروغ خواي نمي گفتي...باشه:گفت بشنود كسي خواست نمي كه صدايي با و آهسته ريتا

 جريان ناي در"كامال پدربزرگ كه بدون اينو فقط...نشو قضیه اين پاپیچ پس...بگم بهت رو حقیقت االن تونم نمي

 ....خواسته ازم خودش اينو راستش...داره قرار

 رو كاري خواسته ازت...شعور بي...خنگ...آره؟ انداختي گیر اون هاي نقشه توي خودتو!... احمق دختر!!... ها -

 ...كنیم؟ ازدواج هم با بده اجازه تا بدي انجام براش

 يك ايدب نبود كردن بحث فرصت.نگفت او به چیزي هیچ ريتا.كرد مي توهین ريتا به هو مین كه بود بار اولین اين

.. .باشه؟ فكركن اينطور تو عزيز هوي مین خوب بسیار:داد ادامه آرام.ندهد گیر بیشتر تا كرد مي اش راضي جوري

 ...كنم؟ خواهش ازت شده حال به تا... نباش مسئله اين گیر پي كنم مي خواهش...كنم مي خواهش فقط

 آن رد توانست مي ريتا كه بود شده نزديكش آنقدر ريتا سمت به برگشت دوباره و زد چرخي عصبانیت با هو مین

 ارهد...كن تمومش...هي:كرد زمزمه گوشش در جانگ لي.ندارد فاصله او با انگشت يك از بیش كه كند حس تاريكي

 و....دندگر مي تو دنبال دارند... ديگه سمت يه به میره داره مانوئل....ببینم كن صبر....ولي دوتاشون هر...بیرون میاد

 ....هو مین دنبال

 ....میاد ساختمان پشت سمت به داره....قرمزه وضعیت: گفت"فورا شانیا
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 يل به. بود گرفته درد پاهايش مچ.بدود تند توانست نمي آنقدر كفشها آن با.كشید ويالها طرف به را هو مین او

 ...بیاين"فورا ويال سمت به میرم: گفت جانگ

 ...رومئو؟؟ چرا....لعنتي...اون؟ چرا...شدي؟ دوست باهاش:پرسید هو مین راه در

 ....كنه؟ مي فرقي چه -

 ...تر مهربون و...تره آدم...اون...نكردي؟ برقرار ارتباط مانوئل با چرا -

 ....مهربونه،تیزتره كه اندازه همون مانوئل...كرد نمي فرقي -

 هب را ريتا دست ايستاد، هو مین....زدي گولش بفهمه اگه...كني مي فكرشو كه چیزيه اون از تر وحشي يكي اون -

 رزودت "احتماال اونجا میاد داره رومئو:كرد وز وز جانگ لي.بودند ايستاده پاركینگ كنار آنها.كشید خودش سمت

 ....كنم نمي پیدا رو مانوئل...لعنتي...میرسه ما از

 رو اش خانواده... هستند؟ كي اونها دوني مي هیچ...فهمي مي...كشتت مي...بفهمه اگه:داد مي ادامه داشت هو مین

 !شناسي؟ مي

 بده اجازه و برس كارهات به....اينجام من كه كن فراموش كنم مي خواهش....افته نمي اتفاق اين...نباش نگران -

 قول كه... دارم نشده انجام كارهاي يكسري فقط...من...افته نمي اتفاقي من براي... بدم انجام خودمو كارهاي منم

 ...باشم خونه ديگه ماه ازدو قبل تا میدم قول....دم مي قول بهت...باشه...كنم تمومش بزودي میدم

 تا گشت مي چیزي دنبال و كرد مي نگاه ريتا نگران صورت به مدام و زد چرخ اطراف به هو مین.شد منتظر ريتا

 با او.كرد جلب را شان توجه ها بوته پشت از خشي خش صداي.شد نزديك او به.توانست نمي ولي كند آرامش

 ...هفته دو فقط:گفت هو مین.برود كه كرد مي التماس داشت نگاههايش

 ....برو ويال پشت از....برو جا اين از حاال...میدم قول...خوب؟...باشه؟...ماه يك.... مین كن بس -

, بعد یهثان چند. انديشید بود داده كه قولي به مبهوت و ايستاد وسط آن ريتا.رفت بدخلقي آو عصبانیت با هو مین

 .لرزاند را پشتش رومئو صداي

 ....چي؟ براي اينجا برگشتي...كني؟ مي كار چي اينجا -

 ,برگشت باشد، صورتش رنگ پريدگي شاهد تواند نمي و است تاريك هوا كرد مي شكر را خدا كه وحشتي با او

 ....اينجا؟ اومدي چي براي تو...اوه:گفت و زد لبخند

 ...كیه؟ اون....ويال؟ سمت به برگشتي بلند قد پسر يه با گفتند...گشتم مي دنبالت -
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. مدندآ بیرون ويال در از شانیا و جانگ لي ناگهان.بود گرفته استفراغ حال زياد استرس از.زد مي تند داشت قلبش

 مي ما راستش... اينجايي؟ هم تو رومئو...اوه....كردي همراهیمون كه عزيز نوراي ممنون:گفت خنده با شانیا

 ....كردم دورش ازت كه متاسفم...داشتم دستشويي به احتیاج من خوب ببینیمو هم رو نورا جديد موتور خواستیم

 تگرف انگشتانش بین را صورتش رومئو.برگردد سمت آن به نگاهش شد باعث ها بوته پشت از خشي خش صداي

 !...باشه؟ نذار تنها منو اينجوري وقت هیچ ديگه: گفت و چرخاند خودش سمت به و

 خیله:گفت برگرداند، ريتا صورت از را نگاهش آنكه بي رومئو.زد لبخند و داد قورت سختي به را دهانش آب او

 ......ببريد لذت مهموني از بريد...بذاريد؟ تنها دوستتون با منو تونید مي ها بچه خوب

 بجی در دست... ندارم باهات كاري....بچه نشو نگران:خنديد رومئو.كرد دنبال را دوستانش رفتن نگران نگاهي با

 كمي مرواريدي آن به كه سفید طالي كلفت زنجیر آن داخل آورد،از بیرون بنفشي ماهوتي جعبة و كرد كتش

 و كرد گرفت،تماشا انگشتانش بین آنرا. انداخت ريتا گردن دور و كشید بود،بیرون آويزان فندق از بزرگتر

 ...كني غافلگیر منو چطور بلدي خوب همیشه تو...ممنون....زيبا و سفید...زيباست خیلي:گفت

 فتگ مي درست... بهتره اين گفت مانوئل بعد ولي بدم بهت رو خاص الماس اون خواستم مي من...تو زيبايي به نه -

 ...ببوسي؟ منو خواي نمي هنوزم:داد ادامه و كرد مكث كمي...میاد بهت

 ...نه: گفت دستپاچگي با ريتا

 ...بريم بیا:داد ادامه و... نداره اشكالي...خوب....هوم -

 . كرد مي سنگیني رويش مانوئل آمیز شیطنت لبخند و هو مین نگران نگاههاي شب سراسر

 را جانگ ريتا،لي. برگشتند ويالهايشان به خوان آواز پسرها و بودند رفته مهمانها همة صبح نزديكیهاي

 بیرون اتاقش از كسي هم ناهار وقت تا.بگويد پرت و چرت خرابش حال بخاطر هو مین مبادا تا فرستاد همراهشان

 و شدن بیدار از بعد رومئو.كرد مي طراحي را عمارت همكف طبقة اش كامپیوتري نقشة روي داشت ريتا.نیامد

 وآند ارتباط نوع تا بود تیز گوشش مدت تمام هو مین و پرسید را حالش و زد حرف او با تلفني,ناهار صرف هنگام

 .زدن گپ به كردند شروع هم با و خورد میز،غذا پشت.بزند حدس را

 بايد ديگه مادربزرگت فوت از بعد كردم مي فكر...كني؟ مي چیكار تو! من دوست خوب:گفت و خنديد مانوئل

 ...باشي؟ ازدواج فكر به زودتر

 ....ندارم اي برنامه چنین هنوز...  نه -

 ....نداريم زمینه اين تو اي برنامه هم دوتا ما....ما مثل شدي تازه پس -
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... شده؟ دوست دختر يك با رومئو كه شده چي!...رسه نمي نظر به اينطور رومئو مورد در ولي!....جدي... اوه -

 نداره فاصله باهاش قدم 32 از بیش...چیه؟ جريان....باشه؟ داشته خودش براي ثابت رو يكي كه بودم نديده"قبال

 ....زنن مي حرف هم با تلفني مدام ولي

 رومئو...هي... میشه؟ باورت....كرده خودش عاشق بدجور هم رو رومئو قضا از... خوبیه دختر... میگي؟ اونو... آره -

 ....بموني دور نورا از خواي نمي چون كارهات دنبال بري خواد نمي دلت بگو بهش

 ....كردي؟ دخالت من كار تو باز عوضي:گفت و زد لبخندي رومئو

 ردد به فقط زنها گفتي مي همیشه داشتم خبر من جائیكه تا....بدونم خوام مي... جدي:گفت و كرد نگاهي هو مین

 ....میاد سرسختي دختر نظر به...چي؟ اين با...خورند مي كار يه

 جنگ اه بچه و جانگ،شانیا لي با كه ايستاد او تماشاي به پنجره كنار.شد بلند جا از و كشید عقب را صندلي رومئو

 فرق اون... ندارم ناجوري رابطة هیچ باهاش...نه:گفت بعد و داد تكان دست بودند،برايش انداخته راه بازي آب

 بیشتر خواستم مي... دارم دوست خیلي چیزهاشو اين...مغرور خیلي و سرسخته خیلي درسته...میكنه

 ....اينجا بیاد خواستم همین براي و...بشناسمش

 !!...جديه قضیه پس -

 ....برسه من به خودش خوام مي....اون و...دونم مي جدي رو قضیه كه منم اين كه اينه موضوع -

 توانست مي هو مین.كرد مزه مزه آرام را لیوانش محتوي و لمید مبل روي,كرد خارج آندو جمع از را خودش مانوئل

 وقتیكه مثل درست و بود شده خیس موهايش.درخشید،ببیند مي خورشید نور در كه را ريتا چشمهاي زاويه آن از

 فكر خودش با و زد پوزخندي. آمد مي نظر به سرحال و كرد،شاد مي بازي پدربزرگ خانة چمنهاي در جكي با

 وا به. نشده ديده زيبا و بشاش اينطور صورتش كه شود مي وقت خیلي و خندد مي.است خوشحال اينجا كرد،ريتا

 مي اشك مادربزرگ اتاق در مدام و زده مي لبخند سختي به, بوده ناامید و خسته چقدر رفتنش از بعد بودند گفته

 .كرد نگاه رومئو به.ريخته

 را آزاديش و باشد نداشته كارش به كاري كه كسي...داشت؟ را آرزويش ريتا كه نبود كسي همان آيا...پسر اين

 .دارد دوستش بگويد جسارت با و اجازه بدون تا باشد داشته قدرت آنقدر كه كسي....نگیرد

 ريتا محو هم او چرخاند، مانوئل سمت به را رويش.دهم مي دست از را او دوباره سادگي به دارم من...من خداي آه

 را او اريك چه براي نیست معلوم كه پدربزرگش جز هیچكس...نباشد او نگران كه نیست كسي دنیا اين در گويا.بود

 :گفت نرمي به و برگرداند را صورتش دوباره!...انداخته آنها بین

 زندگیت... میشه اوختم به فقط مسیرش كه جوشیدنه،چیزي حال در درونت چیزي كني مي احساس آروم آروم -

 تافكار تو شدن غرق از و كني مي فكر بهش...باشي باهاش و ببینیش مدت تمام خواد مي دلت و میشه شروع او با
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 مي اون نگاه از بیني مي كه چیزي هر و میاد نظر به جذاب اطرافت در هرچیزي....بري مي لذت اش درباره

 مي تدل... كنه مي گريه داره كه ببیني نداري طاقت و خواي مي اون براي رو چیزها زيباترين و قشنگترين....بیني

 از دست بخاطرش بیني مي و میاي خودت به لحظه يه... دور بندازي رو میشه ناراحتیش باعث كه هرچیزي خواد

 وقتي هم حاال همین...میذاري باز اومدنش و رفتن براي رو قلبت... میاد،كشیدي بدش ازش اون كه كارهايي خیلي

 ديگه... بجنگي همه با خاطرش به حاضري....شدنه منقبض حال در ات سینه قفسة تو چیزي يه كني مي نگاهش

 اون كه هوايي داري دوست...میشه متوجه كنه مي نگاه اون كه چیزي هر به نگاهت و میشه اون حرفهاي حرفهات،

 مي نازشو بچه يه مثل درست هم وقتها بعضي و كني بچگي داري دوست... بكشي نفس رو كنه مي تنفس

 ناو... بندازه بهت مظلوم نگاه يه كافیه فقط میشي ناراحت دستش از وقتي... میشي دار غصه خاطرش به...كشي

 احساس اون با و میاد نظر به شیرين برات هم هاش شیطنت.... بدي واسش هم جونتو حاضري كه است موقع

 ...میكنه چیكار داره كه نگراني مدام و شي مي متعصب بهش نسبت... كني مي جووني

 را احساسات اين داشت هم حاال همین از او.بود دلش حرفهاي هو مین حرفهاي.شد مي منقلب داشت درونش

 دربارة ندارم دوست اينكه با:گفت برگردد آنكه بي!... داشت آشنايي حس اين با چقدر هو مین.كرد مي درك

 ...دوني؟ مي چیزو همه دقیق اينقدر چطور تو ولي بزنم حرف كسي با دخترم دوست

 اب من... رومئو عشقه منظورم:گفت لبخند با هو مین.باشد العملش عكس شاهد تا كرد نگاه او صورت به مانوئل

 خانواده با و شي مي عاشق داري تو كه كنم يادآوري بهت خواستم مي...نباش نگران...ندارم كاري دخترِتو دوست

 ....باشي مراقبش خیلي خیلي بايد شناسم مي تو از من كه اي

 ...كردي؟ توصیف اونو خوب خیلي حال هر به.........آها -

 ....بودم شده گرفتارش هم خودم اينكه خاطر به -

 .زد دلش در لبخندي و بست را چشمهايش,چرخاند را سرش مانوئل

 ترك را آنجا روز همان عصر آنها و كرد خداحافظي ويال در دوستانش با.نشد آفتابي هو مین با خداحافظي براي او

 قدرآن اتاقش در.كرد شديدي تنهايي احساس يكباره به او و رفتند بیرون دژ از كار براي هم مانوئل و رومئو.كردند

 داشت كه نامرئي حسهاي از را وجودش و دويد دوساعتي شب تاريكي در.بگیرد آرام احساساتش تا كرد گريه

 به شروع درونش مانوئل ويالي روشن چراغ ديدن و رومئو برگشتن با شب ولي.كرد خالي كرد مي محصورش

 فت،ر اتاقش به ببیند را او آنكه بي. باشد داشته تواند مي معنايي چه دانست نمي كه كرد نامتعارفي غلیانهاي

 صاحبش شد،فهمید خیز نیم زمین روي از تختش كنار سانچو وقتي.ريخت اشك آرام دوباره و خاموش را چراغها

 .زد خواب به را خودش.است چرخیدن حال در اطراف همان

 زير را دستش. كرده ناراحتش چیزي يك فهمید او اشك از كرده پف و قرمز چشمهاي ديدن با رومئو فردا صبح

 ....كردي؟ گريه:پرسید و چرخاند خودش سمت به را صورتش و گرفت اش چانه
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 ....نه -

 ....گي مي دروغ -

 .كرد آزاد رومئو دست از را صورتش....نخوابیدم خوب فقط...نه -

 ...شدي؟ ناراحت دوستهات رفتن از.....كردي گريه كه زنه مي فرياد چشمات -

 ...داشتم امتحان صبح سه ساعت چون نخوابیدم ديشب....نه كه گفتم -

 ....شد؟ چي اش نتیجه خوب....اوه -

 ....افتادم درسو....فهمیدي.....شدم رد -

 ....مكن جور و جفت رو قضیه ساعت نیم از كمتر عرض در تا بدي درستو اسم كافیه....نداره نگراني كه اين عزيزم -

 كنم مي احساس... بخونم درس تونم نمي اينجوري من....خوندي؟ درس همینجوري هم خودت!!!...جدي؟...اوه -

... بده خوندن درس و نشستن حس بهم كه جايي و...دارم نیاز كتابخونه يه به من...میشم خرفت و خنگ دارم

 ...برم خوام مي...من....فهمیدي

 قضیه دونم مي من ولي...بري؟ اينجا از خواي مي كه بشه منتهي اين به بود قرار حرفها اين تمام....آها -

 نمي االن حداقل... نمیري اينجا تواز...نورا...كن بس!...همین...شدي هوايي و افتاده دوستهات به چشمت!...چیه

 ...توني

 ....بمونم تا كنه وادار منو تونه نمي هم هیچكسي و میرم اينجا از من...چرا -

 ....كنم مي همراهیت بري بخواي كه هرجا من...بري؟ خواي مي كجا...خوبه:گفت و زد لبخندي مانوئل

 ...نمیره جا هیچ اون...شو خفه:كشید فرياد رومئو

 ...كني؟ مي اذيتش چرا... شده خسته...بره داره دوست خودش...چرا؟ -

 نه و رسیدم خودم كارهاي به نه من كه است هفته سه االن....كنید بس:گفت و شد بلند صندلي روي از ريتا

 ...ممنونم ازهردوتون هم همینجاش تا....بدم خوبي به امتحاناتمو تونستم

 مه خودم و اينجا آوردمت من....نمیري جا هیچ تو:گفت تحكم با و ايستاد روبرويش و پريد صندلي پشت از رومئو

 جااون... كني استفاده ساختمان داخل كتابخانة از توني مي هم حاال...باشه؟...برمت مي اينجا از شد موقعش وقت هر

 ...خوب؟ خیله...بذارند اختیارت در بخواي كه چي هر گم مي و مجهزه

 نتوانست زد حرف جانگ لي با وقتي ولي نداد نشان خوشحال را خودش.بود رسیده خواست مي آنچه به ريتا

 .ندهد بروز را خوشحالیش
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 ....بكنه برات كاري هر حاضره كه عاشقته كافي اندازة به طرف میده نشون اين...بود محشر كارت پسر هي -

 اتاق براي و پدرو -خوزه كار اتاق براي...تا سه يا دو"تقريبا...دارم نیاز مخفي دوربینهاي به من...عالیه.... آره -

 دآم و رفت براي هم يكي شايد و....مادربزرگشونه استقرار محل دونم مي و گرفته قرار كتابخانه روي كه بزرگي

 ....باشند كوچیك خیلي بايد اونها.ساختمان پشت از خودم

 ....بیام ديدنت به هوايي چه به بايد...كنم مي درستش ديگه روز چند تا...باشه -

 ...ببینم رو كتابخانه و برم سوگي...دختره اين با خوام مي االن...كنم مي خبرت خودم -

 نگاهي با و اندازه را ساختمان دور و شمرد مي را قدمهايش داشت مدت تمام زد،ريتا مي حرف او با سوگي وقتي

 تادهايس باال به رو را كاغذي زيباي پیچ گلهاي چوبي نردبان يك.زد مي محك را كتابخانه باالي هاي پنجره دقیق

 وردين صخره با توانست مي راحتي به ريتا كه بود شده پوشانده بزرگي سنگهاي از ساختمان نماي.داشت مي نگه

 ديزيا مدت و برد كتابخانه به را او سوگي.شود مخفي رنگ ارغواني روندة گلهاي اين پشت و بكشد باال را خودش

 .گفت سخن دري هر از او با

 به هم كسي و ماند مي كتابخانه در كنارش. كرد مي نزديكي احساس ريتا به نسبت كه بود اي ساده دختر او

 اب توانست مي خواست مي دلش و شده آشنا باهم تازه كه كرد تعريف پسري از ريتا براي او.نداشت كاري كارشان

 .كرد خواهد همراهي را او بخواهد كه صورتیكه در داد قول هم ريتا. برود بیرون او

 مي دلش كه نبود چیزي آن اين ولي.باشد داشته بودن زنداني احساس مبادا تا بود گذاشته تنها را او رومئو

 جاي به رفت مي پیش اوضاع كه اينطور و كرد مي تصور خود به نزديك را نورا ذهنش در بیشتر او. خواست

 مي كتابخانه در هم را ناهارش او كه شد مي روز دو حاال.گرفتند مي فاصله هم از داشتند شدن،بیشتر نزديك

 .شد مي نگران داشت كم كم رومئو و خورد

 فضا در ماليمي موزيك صداي.دادند مي ماساژ خوشبو روغنهاي با را بدنهايشان داشتند زن دو ماساژ اتاق در

 ....بیاريش دست به سادگي اين به بتوني كه نیست كسي نورا:گفت رومئو به مانوئل.بود پخش

 ...دونم مي -

 اون تا باشین هم از دور مدتي يه و بره نمیذاري چرا...كني؟ مي تلف براش زيادي وقت داري كني نمي فكر -

 ....بخواد؟ رو تو خودش

 و... كنه مي شكارش سرعت به ديگه يكي كه مونه مي ماهي يه مثل درست اون...بره بذارم اگه....تونم نمي...نه -

 عوض اين از هم خودم ضمن در... كنم ولش تا بره پیش نرمتر خیلي قضیه حاضرم... كنم تحمل اينو تونم نمي...من

 ....نمیاد بدم زياد

 ...اي ديوونه تو -
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 راحتي به منه مال كه رو چیزي هر كه همین و برمه و دور كه همین...دارم دوستش كنم مي احساس...مانوئل -

 اختیارش در رو ندارم و دارم هرچي خواد مي دلم انگار...دوني مي...میاد خوشم چیزاش همین از...كرده تصاحب

 ....بذارم

 .....كنه مي فرق خیلي ديديم حال به تا كه دخترهايي با....داشتنییه دوست دختر....دونم مي -

 بوي مدام...میشم خُل دارم كنم فكر...من خداي اوه:گفت و خورد رومئو مشام به فرنگي توت عطر و شد باز اتاق در

 ....دماغمه توي عطرش

 ...ايستاده كنارت"دقیقا اون..نشدي خل... پسر نه:گفت و كرد باز نیمه را چشمهايش مانوئل

 هیجان با و پیچید كمرش دور به را سفید ملحفة و پريد پايین تخت روي از.ديد را ريتا و كرد باز چشمهايش

 ...بود شده تنگ خیلي برات دلم...بزني سر من به شده باعث چي...عزيزم نوراي..اوه:گفت

 مي جرأت به. نیفتد رومئو عضالني و تراش خوش بدن به نگاهش تا چرخاند مي اطراف رابه چشمهايش مدام او

 دوري يه برم جیپ با خواستم مي من:گفت عجوالنه همین براي.ندارد وجود آن از كند،زيباتر اعتراف توانست

 مي بر و شهر تا میريم....بخريم زنونه چیزهاي سري يه بريم خوايم مي ما...میاد من با هم سوگي البته....بزنم

 ....گرديم

 ....میايم باهات هم ما كني صبر كمي يه اگه...عزيزم اوه -

 ...نمیام من... میشه تموم ديگه ساعت يك من كار چون نزن حرف من قول از:گفت بسته چشمهاي با مانوئل

 جیپ اب تونم مي... باشه؟ بیرون بريم هم با فردا دم مي قول....زنونه خريد براي میريم ماداريم:گفت ناراحتي با ريتا

 ....برم؟

 ...باشه...خوب...اوه -

 مي گم آن در جیغهايشان كه بود بلند آنقدر ضبط صداي و پیچید مي چمنزار در آزادي ذوق از هايشان خنده

 برنج شالیزار كنار را ساله 81 حوش و حول پسري آنها و كرد تلفن پسرش دوست به سوگي جاده در بعد كمي.شد

 و خالكوبي از پر دستش تمام كه را چهره سیاه پسر قصد نگاه يك با كه بود آن از تر باهوش ريتا. كردند مالقات

 .داشت را سوگي سادگي از استفاده سؤ قصد او كه بود مشخص.نفهمد را بود دوخته فلز لبهايش روي

 امهخ شیريني يك مثل درست ريتا به پسر.زد مي حرف او با كرد مي سیر هپروت در كه مغزي با عاشق بچة دختر

. بنوشند نوشیدني ساحلي بارهاي از يكي كنار تا كرد دعوت آنها از او و زدند گشتي شهر در. كرد مي نگاه اي

 ديكنز. انداخت ساعتش به نگاهي ريتا.بمانند بیشتر كمي تا خواست ريتا از خواهش از مملو چشمهايي با سوگي

 از مترك تا گفت رومئو به و خورد زنگ تلفنش.بود غروب روبه هم خورشید و بودند مانده بیرون كه بود دوساعت به

 .داد تكان آندو براي سري بعد.گردند مي بر ديگر ساعت يك
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 شا چانه زير قوي و بزرگ دستي. كرد بدي احساس ريتا ورود محض به...مشتري از خالي"بود،تقريبا كوچكي دكة

 و چاق زني بود پسرك مادر گويا كه افتاد زني صورت به نگاهش.كرد نگاه خريدارانه را صورتش و گرفت باال را

 چیزي بتواند اينكه از قبل...خاريدن به كرد شروع اش شامه.كرد هم سوگي با را كار همان.ريز چشمهايي با سیاه

 در. بود شده دير خیلي ولي برود بیرون تا پريد سرعت اوبه آمدند، بیرون مخفي دري از هیكل قوي مرد دو بگويد

 مي را سوگي شدة گشاد ترس از چشمهاي.كردند پرت زمین روي را او و افتادند گیر دزدها تلة در آنها و شد بسته

 يم كه فنوني با و شود بلند تا كرد سعي دوباره.نداشت زدن جیغ توان و بود شده قفل ترس از كه دهانش و ديد

 .بودند آنجا همین براي آنها ولي كند مبارزه شناخت

 وقتي آنها. افتاد زمین روي. كرد مي درد اش گونه.خورد هم مفصلي كتك و كرد صرف بیهوده را اش انرژي

 ايه گوشي و بستند بود، شده تسلیم اول همان از كه سوگي مثل را دهانش و دستها شده خسته ديگر او فهمیدند

 .ريخت مي اشك و كرد مي نگاه ريتا به ترس با سوگي. انداختند آشغال سطل به را موبايلشان

 .بودند افتاده اي مخمصه بد درون

 سطل در ها گوشي.كردند مي همراهیشان تا بود خواسته شانیا و جانگ لي از حداقل ايكاش بزرگ خداي اوه

 ديگر ساعت يك تا "قطعا هم او ولي.كرد خواهد دنبال را ردشان رومئو كه بود آن امیدش تنها و بود افتاده آشغال

 كرد،بايد مي گريه نبايد. بود زده بیرون مهابا بي و كرده اشتباهي كار.ماند مي منتظرش و كرد نمي را كار اين

 .داشت مي نگه منسجم را افكارش

 اندب آنها. انداختند آن داخل به كردندو بلند را آندو.رسید ديگر ربع يك به نزديك رنگي مشكي بزرگ ماشین

 ماشین هاي كناره اسلحه با مرد چهار.شدند پرت كنارشان باالتر خیابان چند ديگر دختر سه.بودند زنها قاچاق

 و كردند يم نگاه را همديگر نگراني و ترس دخترهابا.بكوبند لگد ماشین هاي ديواره به نتوانند آنها بودندتا نشسته

 بفهمد تا كرد مي صبر بايد نبود اي چاره. سنجید مي را موقعیتش داشت دلهره با ريتا و ريختند مي اشك آرام

 ...روند مي كجا به و چیست قصدشان

 آرامشان زدنهاي ضجه صداهاي.خورد نخواهد آنها به دستي فروش از قبل تا كه بود اين ماجرا به خوشبینانه نگاه

 گريه موقعیت آن در توانست نمي... ژاپني سالة 85 دختر دو و زيبا طالييِ مو سالة32 زن يك.شنید مي را

 محكم مچش دور شد مي باعث كردنش باز براي بیشتر فشار با كه بود شده بسته الستیكي بندي با دستهايش.كند

 نمي شگو به صدايي.شد تاريك "كامال هوا تا شدند منتظر بعد و كشید طول اي دقیقه چند اسكله كنار تا.شود تر

 دريا سمت به تندرو قايقهاي سوار كردندو پیاده ماشین از را آنها دست يك با هیكل درشت مردان اينكه تا آمد

 .بردند

 با ماريا. كشید صورتش و سر به را دستهايش نگران سیگار،رومئو پشت سیگار و گذشت شب 88 از ساعت

 وشت كسي هیچ و جاده كنار....كردند پیدا رو جیپ:گفت و شد وارد آشفته مانوئل.زد مي حرف زباني زير عصبانیت

 ....نیست
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 ....كن صدا رو گابريل -

 .....كني خبر پسرهارو كل بايد بگي بهش اگه: گفت دلواپسي با ماريا

 ....مطمئنم....دزديدنشون....كنم مي كارو اين باشه الزم -

. ببرد بويي دخترها نبود از ديگر هیچكس نگذراند تا شد قرار.بود آنجا پسرها از تا چند با گابريل بعد دقیقة چند

: داد ادامه عصبانیت با كمي از بعد...بیرون؟ برن تنهايي اونها داد اجازه احمقها شما از يك كدوم:پرسید میگوئل

 رو نورا اگه منم عوضي هاي احمق... دزديدنشون شكي هیچ بدون...بانده كدوم كار كه بِدَن خبر من به شده قرار

 ...زدم مي كاري چه به دست دونم نمي ديدم مي خیابون تو تنها شب

 ويشجل مانوئل ولي كند اش حواله مشتي تا برگشت سمتش به.كرد نگاه را او عصباني و قرمز چشمهايي با رومئو

 خورد وگردنت خودم بیفته اتفاقي براشون اگر...نكن خالي ديگه يكي سر رو ات احمقانه كاري ندونم:گفت و ايستاد

 ....كنم مي

 .رفت بیرون در از و چرخید رومئو

 براي"حتما آنها كه كرد فكر خودش با نشد آنها از خبري و گذشت نورا با اش تلفني تماس از ساعت يك وقتي

 اهندر در"حتما كه گفت خودش با هم بعد ساعت يك. شده گرم سرشان و اند رفته جايي يا ديسكو يك به تفريح

 هب نگراني با را قضیه نداد جواب اش خط به نورا و گرفت تماس هم پشت بار سه وقتي ولي.گردند مي بر دارند و

: كرد فكر خودش با او...مانده خاموش و رها جاده كنار جیپ طوالني مدت كه بود داده گزارش ردياب.گفت مانوئل

 ...باشند كرده فرار دوتاشون هر شايد... باشه كرده فرار هم شايد

 رو ردشون گفت مانوئل.رفتند ماشینها سمت به دوان دوان و آمدند بیرون پسرها و گابريل بعد دقیقه چند

 ....كن عجله نیست دور زياد... بشن جابجا جزيره تو قراره شب نیمه...گرفتیم

 هك سردي و گرم سالحهاي از شد پر ماشینهايشان و كرد پذيرايي آنها از درياچه كنار كوچك كلبة خروج، از قبل

 به نرسید تا ماشینها حركت سرعت. داشت خاصي هیجان قضیه اين جوانترها بین. كرد مي سیخ بیننده تن به مو

 به و نكرد نامردي هم مانوئل البته و بدهد هشدار مانوئل به جا چند شد مجبور رومئو كه بود زياد آنقدر اسكله

 .داد ادامه وضع همان

. دبو چسبیده تنش به و كرده عرق لباسهايش.كرد مي اذيتش شرجي و گرم هواي.بودند رسیده جزيره به دخترها

 سيانگلی: پرسید و كرد نگاهي اش دستي كنار مرد به آرام ريتا.دادند هُل جلو به اسلحه با و كردند باز را دهانشان

 ....بلدي؟

 كمي چپش پاي و داشت مشكل كمي رفتن راه در كه رسید مي نظر به اي ساله 01-01 پسر او.نداد جوابي طرف

 كرارت را سؤالش ريتا.راند جلو به را او خشم با و داشت دست در رنگي سیاه بلند تفنگ.شد مي كشیده زمین روي
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 ول مارو تا بزن حرف باهاشون... نشو احمق... خودتونه نفع به...بريم كنین ول رو ما كه بهتره:داد ادامه ولي نكرد

 چي فهمي مي... كشن مي همتونو و گردند مي دنبالمون هامون خانواده ديگه ساعت يك از كمتر تا...كنن

 ...ببري در سالم جون بذارم میدم قول منم... كنن ول مارو بگو رفقات به...میگم؟

 ريتا كه ديگر مرد دو.كردند مي ناله مدام همراهش دخترهاي و شدند مي كشیده هم دنبال آنها.نزد حرفي مردك

 به را آنها.دادند هل جلو به را او اسلحه قنداق با و كردند عوض او با را ديدند،جايشان محافظ زدن مخ حال در را

 .بنشینند زمین روي كردند وادارشان و بود خالي كه كردند هدايت بزرگي كانتینر سمت

 "حتما بشناسي؟ رو پدرو -خوزه بايد:گفت و كرد رو نشاند مي زمین روي را او داشت كه داري سبیل مرد به ريتا

 اونها... بشناسي بهتر رو میگوئل و گابريل شايد رومئو،مانوئل... پسرهاشون البته و...شنیدي اسمشونو

 نینك ولمون..... میگم چي كه فهمي مي!... شدي بیچاره گرفتید مارو بفهمند اگه....نیستند؟ خودتون رفقاي"احیانا

 ....بريم

 گفت چیزي و كرد پرت زمین روي را او بعد.شنید مي را شد مي خارج ريتا دهان از كه اسامي خشم با سیبیلو مرد

 كرد عيس كوچكي سوراخ از و كشید كانتینر ديوارة به را خودش سختي به ريتا. رفت بیرون"فورا.نفهمید ريتا كه

 دمر با او بعد كمي.داشتند بدست اسلحه هم همه و كردند مي مراقبت آنجا از زيادي نگهبانهاي.ببیند را بیرون

 از بلق: گفت انگلیسي به سخت خیلي و گرفت دستش در را ريتا صورت و شد خم مردك.برگشت زشتي قد كوتاه

 ...شو خفه حاال...میري اينجا از اينجايي تو بفهمه كسي اينكه

 از كمتر.... میدم اخطار بهت دارم دوباره:گفت شمرده خیلي و شد خیره او صورت به و نشست زانوهايش روي ريتا

 ....بريم ما بذار پس هستن، اينجا كه وهمةآدمهايي خودت...شي مي كشته كني مي فكر كه زماني اون

 ورتشص به سعي،تُفي تمام با و كرد مقاومت ريتا.گفت بیراه و بد و داد تكان شدت به و گرفت را ريتا بازوي مردك

 آهن مزة سرعت به. كوبید ريتا دهان به دست پشت با شدت به هم او.كند عصبانیش كه بود همین قصدش.انداخت

 بیرون كلفتش زنجیر و شد كنده لباسش بااليي دكمة دو كه بود زياد آنقدر تكانش شدت.شد پر دهانش در

 را سرش و كرد مقاومت ريتا.گرفت بدست آنرا و رفت جلو.ديد را درشت مردك،مرواريد چشمهاي.افتاد

 را گردنش و شد پاره سختي به زنجیر.كرد پرت عقب به را او و كشید محكم را زنجیر قد كوتاه مرد.چرخاند

 .ريخت سفیدش لباس روي و خورد مي سُر پايین به گردنش روي از خون.بريد

 وقت هنوزم... بیچاره...احمقي خیلي:گفت و كرد تُف زمین روي به را دهانش در شده جمع وخون زد نیشخندي

 ....نیست خواهش يه اين میدم هشدار بهت دارم... برن اونها بذار حداقل... داري

 آرام ضعف احساس و چسبید موهايش به لزج مايع.رفت بیرون و چپاند جیبش در را زنجیر عصبانیت با مردك

 عدب ساعت يك تا گفت آنها به ريتا كه چیزي.بود لبهايش روي لبخند همچنان ولي.كرد مي غلبه او به داشت آرام

 .پیوست حقیقت به رسید شان جابجايي براي بزرگ قايقي زمانیكه درست
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 80فصل

 و رفتند موطاليي زن همان سراغ مستقیم اول.شد كانتینر وارد نگهبان چند همراه به و پیاده قايق از مسني زن

 استفاده قوه چراغ از بود مجبور او و داد مي پوشش را آنجا فضاي كمي نور. لباسهايش كندن به كردند شروع

 به را خودش ريتا. كردند مي گريه آرام و مخفي همديگر زانوهاي در را سرهايشان و ترسیدند مي دخترها.كند

 منفي عالمت به را شستش زنك.شد كردنش چك و زن آن لباسهاي آوردن در شاهد آنجا از و كشاند تاريكي

 ....رفت ژاپني دخترهاي سراغ و شد بلند جا از و داد تكاني

 دبع و كرد تايید را تا سه آن او.شد تكرار هم سوگي همینطور و آنها مورد در قضیه عین ولي كردند مي گريه آنها

 . آمده خوشش خیلي او از كه بود مشخص.رسید ريتا كنار

 ات شد باعث كارش اين.انداخت او صورت به اش،تفي سعي تمام با ريتا.زد شادي سر از پوزخندي او به خبیث زن

 او به دست اينكه براي ريتا مقاومت. كند پرت زمین روي را او و بكوبد كمرش به تفنگ قنداق با همراه مرد

 .شود گرفته وقتشان كمي تا شد نزنند،باعث

 شلوارش پاچة زير و آورد بیرون قالف از بلند اي قَمه او و كرد نگاه محافظش به حوصلگي بي با زنك همین براي

. بودند داشته نگه را او سرش باالي كلفت گردن مرد سه و بسته دستهايش بكند توانست نمي كاري.انداخت

 هب چاقو تیزي...نداشت اي فايده تقال. كند مي غش دارد كرد احساس كرد لمس را تنش پوست كه چاقو لبة سردي

 راه بغض و داد مي فشار دست كف به را هايش ناخن خشم از.كرد پاره باال تا را جینش شلوار خوردن آب راحتي

 .بود بسته را گلويش

 .رفت حال از عصبي فشار از....كردي دير خیلي...لعنتي...رومئو...آه

 دوباره. ريخت مي اشك كه ديد سرش باالي را سوگي و كند باز را چشمهايش شد باعث مهیبي انفجار صداي

 كمي.بود آنها رسیدن گواه خورد گوشش به كه نزديكي و دور فريادهاي و تیراندازي صداي.بست را چشمهايش

 ار موطاليي زن صداي توانست مي.كرد پاره چاقو با را دستش بندهاي سرعت به و گرفت بر در را او دستهايي بعد

 قاومتم يكمي...فقط....نداشتند باهاش كاري نباشین نگران... رفته حال از ترس از:داد مي توضیح داشت كه بشنود

 ..زدنش هم اونها و كرد

 ....كردي دير:گفت و كشید بغل در را زانوهايش خجالت از و كرد باز را چشمهايش زور به ريتا

 ....میشه درست چیز همه...باش آروم... بچه هي:گفت كه بود مانوئل گرم صداي

 دكر بلند را او بعد. پوشاند هم را زانوهايش روي تا كه كرد او تن به آرامي به و آورد در خودش تن از را تیشرتش او

 كرد هردو به نگاهي خشم با, دويد سمتشان به آنها ديدن محض به رومئو.زد مي هق هق مدام سوگي. برد بیرون و

 .راديد اش خورده كتك چهرة و
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 پارگي رد دو هر تازه و زد كنار را موهايش رومئو... گردنبندم: گفت آرام و دزديد او از را نگاهش خجالت با ريتا

 .ديدند گردنش روي را عمیق

 نگاهي اطرافش به هم سوگي.واداشت زدن حرف به را او سوگي به چپ نگاه يك با كه شد عصباني آنقدر او

 از بیچاره مردك.داد نشان دست با و كرد بود،پیدا برده را گردنبندش و زده را ريتا كه مردي سرعت به و انداخت

 صورتش به او محكم مشتهاي بار سه. افتاد برايش "رسما هم اتفاق اين بعد كمي چند هر.مُرد مي داشت ترس

 و خورد ريتا گوش به هم سر پشت تیرهاي شلیك صداي خروجي در كنار به مانوئل رسیدن از قبل و شد كوبیده

 .لرزاند را تنش

 ناهپ در هنوز. بريزد بیرون را ها خونابه تا كرد خالي ريتا دهان در آنرا او و داد مانوئل دست به را آب بطري گابريل

 بدن لرزش راحتي به. نداشت خیالي چنین هم مانوئل چند هر.شود رها آن از ترسید مي گويا و بود آغوشش

 يمخف مانوئل سینة در را سرش, بنوشد آب كمي توانست اينكه از بعد.كرد مي حس انگشتهايش زير را نهیفش

 ...متأسفم:گفت و كرد

 كنارشان به رومئو.بود داشته نگه برش در سختي به را او و نشسته در كنار سكوي روي.نگفت چیزي مانوئل

 ولینا اين.كند تماشا را ساختند مي جزيره آن در داشتند پسرها كه جهنمي توانست او سر پشت از ريتا و برگشت

 كپا را چیز همه اينكه مثل درست. است الزم خیلي جاها بعضي شدن كشیده آتش به كرد مي احساس كه بود بار

 .كرد مي

 را يتار همچنان مانوئل و رفت گابريل با سوگي.رسیدند ساحل به تا نزدند حرفي هیچ راه تمام و شدند قايقها سوار

 نیم تا. شود نزديك او به نگذراد داشت حق مانوئل كه آنقدر بود عصباني رومئو. بود داشته نگه دور رومئو از

 تنشهاي و ريتا صداي بي و آرام ريختن اشك شاهد مانوئل.نداد زدن حرف اجازة خودش به كس هیچ ساعت

. ودش پیاده خواست او از اي اشاره با و دارد نگه را ماشین گفت میگوئل به.شد،بود مي مرتعش بدنش از كه ترسي

 .بود شده دور آنها از ديگر، ماشین

 نگاهي ريتا به و برگرداند را صورتش بعد.... هیچ ديگر و آمد مي جیركها جیر صداي.سكوت و بود سكوت جاده در

 ....بكنم كاري هیچ نتونستم بازهم من و.....بود سوم بار اين:گفت آلماني به آرام بیچاره دختر. كرد

 .كرد مي را كار اين خواست مي دلش ريتا گفت نمي را اين اگر حتي...كن گريه راحت...نیست مهم:گفت مانوئل

 را زد مي بیرون او سینة درون از كه هايي ضجه صداي توانست نمي رومئو. بود مانده تلنگر يك منتظر گويي

 يم لمس بیشتر را روزگار سختي داشت حاال دل شجاع دخترك.ديد مي درمانده را او كه بود بار اولین اين.بشنود

 شتم با.كشید مي فرياد و شده جمع گربه بچه يك مثل مانوئل آغوش در كه ببیند را او تا برنگشت حتي. كرد

 .شد پیاده و كوبید داشبورد روي

== 
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 در رومئو كرد، مي پانسمان را زخمش داشت حالیكه در.كرد اش شست،دكترمعاينه را بدنش ماريا اينكه از بعد

 بیا.. ..كن صبر دقیقه چند گفتم بهت: گفت و گرفت را او پشت،دست از مانوئل.شد وارد و كرد باز شدت به را اتاق

 ....نشده تموم هنوز كارشون...بیرون بريم

 ....شو خفه -

 و شیدك باال را سفید ملحفة ريتا.گفت اسپانیايي به چیزي و ايستاد بینشان بود،ماريا نشسته تخت لبة روي او

 ور تو تونن مي همه پس... جالبه خیلي اوه: گفت خشم با. زد مي موج رومئو صورت در عصبانیت.پوشاند را خودش

 ...من؟؟؟ جز ببینند

 توجه بدون او. توپید او به هم ماريا سرش پشت و كرد دعوا او با مانوئل.ريخت مي اشك آرام.نداد جوابي هیچ ريتا

 ....كنم خورد گردنتو بايد.....گفتي دروغ من به تو....كرد تعريف چیو همه سوگي:داد ادامه ديگران به

 با هم دكتر شد باعث كه آمد بیرون دهانش از هايش هق هق پشت از دردناك آنقدر كلمه اين... متأسفم -

 .شد نزديك ريتا به قدم دو و زد پس آنرا او ولي كشید را دستش مانوئل.بگويد رومئو به چیزي عصبانیت

 ...يادته؟؟ اونو....شناسي مي ببیني رو پسر اون دوباره اگه -

 .داد تكان مثبت عالمت به آرام را سرش ريتا

 ....خوبه -

 از خیس چشمهاي با و چرخاند را سرش آرام ريتا.كرد نگاه را گردنش زخم جاي و ايستاد خشم از مملو نگاهي با

 ....متأسفم: گفت دوباره و ديد را او اشك

 ودب هايش گريه شاهد و گذاشت تخت روي دستش كنار را سرش مهربان سانچوي رفتند،تنها همه بعد دقیقة چند

 اردو سنگین قدمهاي بعد و اتاق در شدن باز صداي كه بود نشده سنگین خیلي خوابش هنوز.برد خوابش اينكه تا

 كه بود آن از تر خسته كند باز را چشمهايش توانست نمي...میز با زنجیر برخورد صداي و شنید را كسي شدن

 ....نفهمید ديگرچیزي.كشید دست گردنش زخم روي كسي كرد احساس فقط.كند مبارزه هم خواب با بخواهد

 ضیهق فهمید شد، آن آوردن باال شاهد بعد كمي البته و بخورد را اش صبحانه كرد مجبورش مانوئل وقتي فردا صبح

 پیدا را پسرك مكان ظهر از قبل تا.برگردد عادي حال به اوضاعش تا كشید خواهد طول مدتي و است جدي خیلي

 یدرس گابريل دست به گزارشش ثانیه سه عرض در.داد نشان آنها به قايق به شدن سوار حال در را او ريتا و كردند

 .بگذارند او عهدة به را كارها بقیة و برگردند كه داد خبر هم او و

 آينه رد مانوئل. نداشت جذابتي "اصال بود نشسته عقب صندلي روي تنها كه ريتا براي دژ به برگشت سبز مسیر

 هب مبهوت ريتا.كند روشن سیگاري تا رفت و زد كنار را ماشین گفت،بعد چیزي رومئو به و ديد را غمبارش نگاه

 :گفت كند نگاهش آنكه بي رومئو.بود مانده خیره دوردست
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 ...كنم لمسش ديگه خوام نمي هرگز...هرگز....باشم كرده احساس رو نگراني چنین حال به تا كنم نمي فكر -

 ابتب... دنبالم بیان كنم مي تلفن دوستهام به امشب....هستم دردسري پر دختر من گفتم كه بهت:داد جواب ريتا

 ....ممنونم ازت كشیدي برام كه زحمتهايي همة

 ...لعنتي آه....اگه...افتاد مي برات اتفاقي نبودچه معلوم...فهمیدي...نمیشي دور من كنار از هرگز تو -

 خیلي "واقعا هنوز من...میگه راست مانوئل...گرفتم مي بايد كه بود درسهايي از ديگه يكي هم اين... متأسفم -

 ...بیام بر خودم پس از تونم نمي... ام بچه

 مي را دوردستها داشت همچنان كه ريتا صورت به و برگشت....باشي دور من از بذارم تونم نمي كه همینه واسه -

 اتفاق اين ديگه نمیذارم من: داد ادامه.ايستد مي حركت از دارد قلبش كرد احساس آن يك و انداخت نگاهي ديد

 ...نكن منو از شدن دور فكر هرگز....بیفته

 .فشرد آغوشش در را او سخت و نشست وكنارش پريد بیرون صندلي روي از

== 

 وا خوابیدن تصور به هم ديگران و بود رفته كنارش از تازه ماريا عمه.داد مي عمل سرعت كارش به بايد ريتا شب

 كمر به را گچ وكیسة پوشید را اش ورزشي لباسهاي سرعت به.شد تنها اتاق در او و بودند خودشان كار دنبال

 هم را مانوئل و رومئو حتي.باشد داشته آرامش تا بودند گذاشته راحت را او همه چون بود خوبي فرصت اين. بست

 .است كمین در دوباره اتفاقي چه نبود معلوم چون رسید مي كارش به بايد.بود نديده ناهار از بعد از

 اينجا. چسبید ديوار به رز روندة هاي درختچه الي البه از و رفت بزرگ عمارت سمت به ويال پشت از را چمن مسیر

 ار خودش سريع جهشي با. برود باال سنگي ديوار از و بماند مخفي چارچوب پشت توانست مي كه بود مكاني همان

 به ودور و نشكن نوع بودند،از محكم خیلي و جداره دو ها پنجره.ماند نتیجه بي تالشش متأسفانه ولي كشید باال

 .تبرگش ويال سمت به ببرد بويي غیبتش از كسي آنكه از قبل تا سرعت به.نبود ممكن طريق آن از اتاق داخل

 نجاآ در بودنش از وقت چند از بعد كه بود بار اولین اين.كرد جلب را توجهش چوبي كلبة سوي كم دور،روشنايي از

 خواست مي دلش كه بود وقت خیلي. رفت سمت آن به كنجكاوي روي از.است روشن درياچه كنار كلبة ديد مي

 سمت به و شد نزديك آن چوبي ديوارة به آرام. كنند مي داري نگه آن در چیزي چه آنها و چیست آن داخل بداند

 بود مسطح آنقدر هم ديواره و برسد آن به راحتي به قدش كه بود آن از باالتر دريچه.رفت آن كوچك دريچة تنها

 .كشید دريچه زير به آرام را آنها از يكي سرعت به!... گیر آفتاب صندلي.رفت باال آن از شد نمي كه

 تاقا يك اين. بودند كرده تعريف برايش دوستانش كنون تا كه بود آن از تر شد،وحشتناك شاهدش كه اي صحنه

 چوبي صندلي روي كه بودند ايستاده كسي بدور هیكل قوي مرد چهار... سالخي تجهیزات تمام با بود شكنجه

 و ردك اش حواله مشتي آهني بوكسهاي پنجه با گابريل وقتي.بود آويزان سرش باالي ضعیفي نور و شده بسته
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 هك ببیند را شده تاتو چهرة همان توانست او و چرخید سمتش به پسرك سر ريخت بیرون دهانش از را دندانهايش

 ....دباش افتاده گرسنه هاي گربه تلة بین كه كثیف موشي مثل درست. بیفتند دردسر به آنها بود شده باعث

 خدمتش به حسابي"قبال كه بود معلوم آلودش خون دستهاي.بود خوردنش شاهدكتك و كشید مي سیگار رومئو

 .كرد جیري جیر پايش زير صندلي... لرزيد تنش.كرد وصل او به را برق سیم گابريل.رسیده

 ....هستي؟ كي تو....اونجاست؟ كي:آورد خودش به را او بلندي صداي ناگهان

 متوجه برگشته، كه حاال و رفته بیرون زني گشت براي گويا كه بود ها پسرعمه از يكي صداي بزرگ، خداي اوه

 اب ريتا نگاه و كردند نگاه دريچه سمت به پسرها بلندش صداي با. پايد مي را آنها دريچه از دارد كسي بود شده

 .دويدن به كرد شروع و پريد پايین صندلي روي از.خورد گره رومئو

 ويدد بیرون سرعت به. كرد پرت زمین روي و مچاله آلودش خون دستهاي بین را سیگار رومئو... لعنتي... لعنتي -

 حتي. دكنن پیدا را او نتوانستند. گشتند دنبالش شب تمام. بود كرده وحشت وضع آن از "حتما او.كند پیدا را او تا

 هب پريشان و ريخته هم به زدگي خواب از كه اي چهره با ريتا.خورشید طلوع نزديك. بودند مانده عاجز نیز سگها

 :رفت سمتش به و ديد را او خودش ويالي از مانوئل.برگشت ويال به رسید مي نظر

 .....بهتره؟ حالت حاال -

 ....نه -

 انتك سري ريتا. بردارد موهايش روي از را علف شاخة تا كرد سعي دست با...بوديم نگرانت...بخوابي بري بهتره -

 .بود نشسته منتظر مبل روي نشده اصالح صورتي با رومئو. رفت ويال به و شد رد كنارش از. داد

 ...بودي؟ كجا -

 .....برم امروز همین خوام مي........نیست مربوط تو به -

 نم نزديك: گفت و برگشت عقب به قدم دو ريتا.برداشت قدم طرفش به و شد بلند مبل روي از....نورا كن بس -

 ...عوضي... نشو

 راحتي به بود شده تو دردسر باعث كه كسي ببینم و بشینم آروم نتونستم من راستش... باش آروم... خوب خیله -

 من از... باشه؟ میريم اينجا از مدتي يه...بگي تو چي هر هم حاال... كرديم مي تنبیهش بايد خوب.... بچرخه ول

 و ینمبب هاتو گريه... ديگه هیچوقت تونم نمي... كني فكر كه آنچه از بیش... دارم دوست خیلي... خیلي من... نترس

 ...گفت مي راست هو مین... لعنتي... باشم ناراحتیت شاهد يا

 اعتراف داشت پسر اين.بود ناخودآگاه حس يك اين كرد مي جلب را توجش همیشه هو مین اسم.شد دقیق ريتا

 به نگاهي ريتا و آمد جلو قدم يك رومئو.بكشد آدم خاطرش به است حاضر كه آنقدر.دارد دوست را او كه كرد مي

 :داد ادامه او.انداخت اش شده شسته دستهاي
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... نترس من از كنم مي خواهش... باشم تو بدون دقیقه يك حتي تونم نمي... و... شدي وجودم از قسمتي ديگه -

 ...بود تو خاطر به اش همه

 دهلمی آغوشش در كه پريسیال براي و كرد مي نگاه را ها بچه بازي استخر كنار ريتا ماجرا از بعد روز دو ظهر از بعد

 گذاشت و شد نمي پاپیچش زياد هم او.ببیند را او خواست نمي و كرد مي دوري رومئو از ريتا.خواند مي بود،كتاب

 پرسید را حالش و نشست كنارش مبلها از يكي روي مانوئل.بگذرد مدتي تا

 ...خوبم -

 ...گفتي؟ مي راست...بود سوم بار اين گفتي بهم كه روز اون -

 از كردم فكر... خوردم رو دروغي پیامك يه گول...بود سالم هجده وقتي اول بار:گفت و داد تكان را سرش ريتا

 تفاقيا چه نبود معلوم رسیدند نمي دوستانم اگه...كردند تزريق مواد من به اونها....تله تو افتادم ولي دوستمه طرف

 وزر سه منو بودم كرده توجهي بي بهش من و بود عاشقم دبیرستان دوران از كه پسري يه دوم بار... افتاد مي برام

 ودب داده من به "قبال كه هايي نامه و كارتها... مردم مي داشتم "تقريبا... كرد زنداني تاريك و سرد زيرزمین يه تو

 وانير زياد داشتن دوست از كه بود دار مشكل پسر يه اون... كنه پیدام و بگیره ردشو بتونه پلیس تا شد باعث

 ....داد گرسنگي من به روز سه و زد مي منو.بود شده

 ....بوده سختي روزهاي خیلي "مطمئنا -

 ....بكنم نتونستم كاري هیچ من....من....كني تصور رو روزها اون توني نمي هم خوابت تو هرگز تو... مانوئل اوه -

 ...میاي حساب به خوبي طعمة..البته و... هستي زيبا دختر يه تو... كن بس -

 ارك اين سال سه... سال سه....كنم كار خودم روي و بشناسم بیشتر خودمو كنم سعي تا شد باعث همین و درسته -

 ....رفت باد به شب اون اش نتیجه... و كردم رو

 ....متأسفم -

 در ولي دارم ضعیفي بدن من كه گفت مي من به همیشه استادم....منم خود...باشي متأسف بايد كه نیستي تو اين -

 تونستم مي خواست مي دلم همیشه من ولي....كنم استفاده ام بدني قدرت جاي به مغزم از بايد و باهوشم عوض

 .....باشم قوي مرد يه مثل

.. .و... داري قدرتهايي پس...نگرانت منو و بكني خودت عاشق رو رومئو...بتوني كه هستي قوي قدر اون... هستي -

 مغزت از فقط اگه كني ضعف احساس نبايد و بخواي كمك ازش بايد همیشه و باهوشي تو...گه مي درست استادت

 ....گیري مي كمك

 وقتي داشتم بدي احساس... كردم خیانت بود داده ياد من به استادم كه چیزهايي تمام به كنم مي احساس -

 ...كنم كمك سوگي به تونستم نمي و ديدم بسته رو دستهام
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 تو ام درسته... بدوني مقصر خودتو نفرديگه يه كاري ندونم خاطر نبايدبه تو... خودشه زندگي مسئول كسي هر -

 خودت ولا كني سعي بايد تو... كني درستش اونو تنه يه توني نمي هیچوقت تو و كنیم مي زندگي كثیفي دنیاي

 ...كني زندگي خوب

 ...گي مي راست تو... آره -

 .گذاشت راحتش بعد و نشست كنارش ديگر دقیقة چند مانوئل

 :شنید گوشش كنار را رومئو صداي وقتي بود زود خیلي شدن بیدار براي

 ....عزيزم بشي بیدار خواب از زودتر بهتره -

 ...نشده روشن هنوز هوا....زوده خیلي هنوز... چرا؟ -

 ...بیرون ببرمت خوام مي چون -

. بود زده زانو تختش كنار كه ديد را رومئو جذاب صورت هوا میش و گرگ در و كرد باز را چشمهايش ريتا

 .پرسید را كارش دلیل او از نگاه با و مالید را چشمهايش

... پاشو. ..كنم نزديكي احساس بیشتر دخترم دوست با خوام مي...كنیم تفريح يكمي و بیرون بريم باهم خوام مي -

 ....شدي مي بیدار دويدن واسه صبح 5 ساعت همیشه اول روزهاي اون

 مشزخ... نكني اذيتش: گفت رومئو به تشر با و كرد عوض را گردنش پانسمان و كشید اي خمیازه آلود خواب دكتر

 ....ببر بعدي تعويض براي رو باند و پماد اين... بخوره آب نبايد هنوز هم

 هك كرد مي نگاه رومئو به و كشید مي خمیازه مدام ريتا.برد جیپ سمت به و گرفت را دستش.زد نیشخندي رومئو

 بپرسد او از خواست نمي هنوز و خورد صورتش به صبحگاهي خنك باد. میراند را ماشین خاصي هیجان با چطور

 ...نمیاد؟ ما با....؟!مانوئل:گفت آرام فقط.روند مي دارند كجا

 با دوتا ما خواست مي اون بر عالوه و داشت كار...نمیاد ما با... نه!!!... گیريد مي رو همديگه سراغ مدام دونفر شما -

 خوام مي... ندارم كاريت... كوچولو نترس:داد ادامه و كرد،خنديد نگاه را ريتا هراسان چهرة بعد... باشیم تنها هم

 ....بشه عوض هوامون و حال

 ....ترسیدم؟ كردي فكر چرا... ترسم نمي ازت من -

 ...راستش....كني مي دوري ازمن داري كردم احساس شب اون جريان از بعد خوب -

 ....كنم مي درك خودم.....بدي توضیح موردش در نداره لزومي -

 ....كنم ترك رو كشیدن سیگار خوام مي:گفت بعد كمي.زد لبخند و كرد نگاه او چشمهاي به رومئو
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 ...شد مي زياد خیلي داشت ديگه....خوبه -

 ....كنم مي و كار اين تو خاطر به دارم كه اينه موضوع -

 ....نیستي مجبور!.... جدي؟ اوه -

 .....نزديكه خورشید طلوع:داد ادامه و خنديد رومئو

. تاس گمشده بهشت از بگويدقسمتي توانست مي جرأت به ريتا كه ديدند را جاهايي ماشین با آنها روز طول تمام

 عفشش باعث كه ديگر شگفتي يك و هزار و گرمسیري درختان.كردند مي آبتني رودخانه در كه وفیلهايي آبشارها

 آمد مي نظر به اينجور. بست مي رخت وجودش از داشت كلي به گذشته روز چند ناراحتي احساس حاال. شد مي

 ديد را قشنگش هاي خنده وقتي رومئو ناهار هنگام. زدند مي لبخند او به داشتند هم ها شاخه روي گلهاي كه

 :گفت

 ناراحتیها ريختن بیرون براي الزمه اوقات گاهي... دوني مي... كني مي فراموش داري رو ناراحتیت كه خوشحالم -

 ...باشي خوش يكمي

 با رو خودم و میرفتم فرو خودم الك تو افتاد مي برام كه اتفاقي از بعد مدتي يه تا... شدم مي منزوي همیشه من -

 ....كنه مي كمك بیشتر روش اين فهمم مي حاال... دادم مي تسكین سكوت

 تا كردند رانندگي جنگل سمت به هم ديگر ساعت دو.گرفت انرژي سرحالش و شاد صورت از و زد لبخند رومئو

. دندرسی روستايي سبكي با ولي بزرگ چندان نه مُتلي به سبز جنگل دل در ريتا زدة بهت چشمهاي جلوي اينكه

 روي شد،رومئو متل وارد وقتي.برد لذت هوا از و چرخید دورش تا دور ساعتي تا ريتا كه بود رؤيايي آنقدر آنجا

 .كند راهنمايي اتاقش به را او تا بود نشسته منتظرش مبلها از يكي

 ....گذره؟ مي خوش بهت -

 ..دارم دوست خیلي اينجارو... زياد خیلي... آره -

 خالي اتاق يه فقط همین براي...عروسیه يه میزبان امروز كوچیك متل اين... خوبه:گفت جذابش نگاه با رومئو

 و كنه خالي اتاقهاشو از ديگه يكي مهمانها رسیدن تا بتونه داده قول اينجا مدير... كنند جور برامون تونستند

 ...بمونم؟ كنارت مدتي يه من اگه نمیشي كه ناراحت....میشیم منتظر شب تا همین براي... بده بهمون

 متس به وقتي. بود گرفته اش خنده.ببیند را گذشت رومئو چشمهاي از كه شادي برق توانست مي ريتا... نه... اوه -

 تا كرد دعوت ازمون باشیم اينجوري شديم مجبور ما اينكه خاطر به داماد پدر:گفت رومئو.رفتند مي اتاقشان

 ....اي خسته خیلي تو چون تونیم نمي گفتم و كردم تشكر منم... كنیم شركت پسرش عروسي "حتما

 ....ببینم رو ها محلي عروسي دارم دوست....نیستم خسته من....رومئو...آه -
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 ....خوابي يكمي بايد پس....كني شركت خواد مي دلت كه گم مي بهش...باشه...خوب.... جدي؟ -

 رخیدچ مي سرشان باالي سقفي پنكة.بزرگ چندان نه دونفرة تخت يك با,داشت زيبايي سادة و چوبي فضاي اتاق

 .....كن استفاده تخت از تو... خوابم مي كاناپه اين روي... كوچیكترم من:گفت آرام. كرد مي خنك را آنجا هواي و

 ....كنم تلفن تا چند و بزنم اطراف اين چرخي يه میرم....بخواب تخت روي تو نمیاد خوابم من -

 شد نسنگی پلكهايش كه بود نگذشته ثانیه چند هنوز و خزيد تخت روي گرفتن دوش از بعد او.رفت بیرون رومئو

 خودش با.انداخت نگاهي اش مچي ساعت به.كرد بیدارش خواب از موسیقي و مردم شادي صداي.خوابید راحت و

 جا همه.ديد را بیرون پنجره از و شد بلند. بود برنگشته هنوز رومئو!....خوابیدم ساعت 2....من خداي اوه: گفت

 .زد بیرون اتاق از و شد حاضر.رفته دستش از مراسم از نیمي "مسلما. بود موسیقي صداي و بازي آتش

 لباسهاي با مردهايي و زن.كرد نگاهشان لبخند با او و دويدند ديگر سمتي به هم دنبال به پايش جلوي ها بچه

 مقابلش از و داد دستش به كوچكي رنگ قرمز گل دسته بانمكي بچة دختر.كردند تماشايش تحسین با محلي

 ...بود؟ گرفته احساسي چنین كي از.باشد كنارش خواست مي دلش.بود كجا رومئو.گريخت

 براي آنجا. زدند مي حرف هم با آرام و بود داشت،نشسته اي خمیده پشت كه پیري زن كنار صندلي يك روي آنجا

 مدآ سمتش به رومئو. كرد جلب او سمت به پیرزن از را توجهش ها بازي آتش. كرد تماشا را او و ايستاد ثانیه چند

 ....خوابیدي؟ خوب: پرسید و

 ...نكردي؟ بیدار منو چرا...آره -

 يه زن اين اينجا بیا...كنم نیومدبیدارت دلم بودي خواب كوچولو بچة يك مثل درست!...كوچولو فرشته -

 ...ببینه رو تو خواست مي دلش خیلي... پیشگوئه

 .....چطور؟...؟ منو -

 ....خواستم ازش من -

 !!...هستي؟ خرافاتي تو....رومئو كن بس -

 ...كه گفت جالبي چیزهاي فقط....نیستم خرافاتي -

 !....هستي خرافاتي -

. دنشان كنارش و گرفت را دستش بزند حرفي اينكه بدون و ماند خیره ريتا چشمهاي به او.رسیدند پیرزن كنار

. زد يم لبخند داشت رومئو. كند نگاه را رومئو تا برگشت. فهمید نمي "اصال ريتا كه گفت خودش زبان به چیزهايي

 :گفت بعد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر ح.كتايون | عشق با شده موم و مهر رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

491 

 

 و اينجا میان زيادي جذاب و توريست زنهاي....نديده زيبايي اين به زني...سالشه 92 نزديك كه االن تا میگه -

 همیگ اون... خوابیده عجیبت چشمهاي پشت كه نجابت،معصومیتي جور يه...داري خاص زيبايي يه تو ولي...میرن

 ...كشیدي درد خیلي

 شناختن درد... مادرت مرگ و پدر نداشتن درد: كرد مي ترجمه حین همان در هم رومئو و زد مي حرف پیرزن

 ....كنجكاوي هم هنوز و....داري دردسر جذب براي خاصي مغناطیس تو میگه اون... پلیدي با مبارزه و خودت

 تاري هراس پیرزن. شود رو رومئو براي اش زندگي كل بود ممكن گذشت مي ديگر كمي اگر.ترسید مي داشت ريتا

 باخبر آنها از كسي هر نیست خوب كه داره رازهايي زني هر: كرد ترجمه آنرا رومئو كه گفت چیزي آرام.فهمید را

 ...اسراره از گنجي زنها قلب... بشه

 به را سرش هم پیرزن و پرسید چیزي فقط.نكرد ترجمه آنرا او كه گفت رومئو به چیزي پیرزن.زد لبخند ريتا

 مثل ناگهان كه ديد را رومئو صورت.كرد نگاهش مبهوت ريتا و زدند مي حرف هم با آنها.داد تكاني منفي عالمت

 نشان 0 عدد به را انگشتانش و زد لبخندي پیرزن.كرد نزديك خودش به و گرفت را ريتا دست.شد سفید گچ

 داد داماد و عروس به رومئو كه كادويي و بردند لذت عروسي جشن از آنها.شد دور آنجا از آهسته خیلي بعد.داد

 من براي كه گفت چي زن اون: پرسید رومئو از خالل همان در ريتا.آمد خوش آنها مذاق به چیزي هر از بیشتر

 ...نكردي؟ ترجمه

 ...نبود خاصي چیز -

 ....شد روح مثل صورتت آن يك رومئو كن بس -

 ....همین... باشم مراقبت بیشتر خواست من از فقط اون...نبود بشه مربوط تو به كه چیزي....جدي؟ اوه -

 به كه ودب كسي پسر اين.بكشد بیرون زبانش زير از راحتي به بتواند كه نبود چیزي"مطمئنا.نداد ادامه را بحث ريتا

 او به توانست مي كه بود مردي برد، مي لذت ديدنش از ريتا كه كسي. كند محافظت او از خواست مي دلش جرأت

 و كند شادش.بريزد اطرافش در را جمعیتي آن يك در يا و بگذارد تنهايش.بدهد قدرت او به و كند اطمینان

 لمس كنارش را آسايش دغدغه، بدون عمر طول تمام توانست مي كه بود مردي او ريتا براي.ببخشد او به آرامش

 .بود كرده خودش به مشغول را مغزش كه شد مي مدتها افكار اين. كند

 دلش درون چیزي. خوابد مي ماشین در كه گفت رومئو. رفتند اتاقهايشان به همه وقتي شب نیمه از بعد 0 ساعت

 يتار بعد.نكرد قبول رومئو ولي خوابد مي كاناپه روي او دادكه پیشنهاد دوباره.بماند همانجا خواست او از و جوشید

 تلويزيون مدتي از بعد هم برود،خودش رختخواب به ريتا اول داد اجازه رومئو.خوابد مي تخت روي هم او كه گفت

. تخت كنار رفت و گذاشت دستگیره زير در پشت را ها صندلي از يكي و كرد چك را ها پنجره كرد خاموش را

 برده خوابش زود خیلي نوزاد يك سادگي به ريتا ولي پريد مي خواب از افتادن ترس از لحظه هر كه كنار آنقدر

 .بود
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== 

. دكوبی مي اتاقشان در به ممتد هايي ضربه با نفر يك كه شد مي مدتي.بیايد خودش به شد باعث زدن در صداي

 كه شد مي احساس نزديك اش بیني به آنقدر رومئو بوي.بود بیداري و خواب در هنوز و بسته چشمهايش ريتا

 داشت قرار كه سطحي روي را دستش.ترسید فكر اين از!....انگیزي هوس بوي چه.باشد خوابیده آغوشش در گويي

 مه به عضالت. نبود بالش "مسلما اين.باشد موقعیتش درك از مانع توانست نمي هم لباس پارچة حتي.كشید

 رد... رومئوئه بدن اين... نداره امكان...من خداي اوه:گفت خودش با.رفت مي پايین و باال انگشتانش زير پیچیده

 :پراند سرش از كامل را خواب رومئو صداي حین همین

 ...كنم كنترل خودمو بتونم ديگه كنم نمي فكر....بدي ادامه كارت اين به اگه -

 او سینة روي را دستش و چسبیده رومئو به او.كشید را دستش آرام.كند باز را چشمهايش اينكه بدون ريتا

 ....داشت؟ قرار وضع اين در كه شد مي مدتي چه.... من خداي اوه. بود گذاشته

 بررسي را خودش موقعیت و كرد باز را چشمهايش.گرفت شود دور او از "كامال اينكه از قبل را دستش مچ رومئو

 .زد مي لبخند و مانده خیره او به رومئو چشمهاي.كرد

 ....بچه زني مي وُول خواب تو خیلي -

 ....اينجوريم؟ من كه مدتیه چه.... من خداي اوه -

 گاهن بود گرفته خودشان از كه عكسي به و برداشت را موبايلش گوشي پاتختي كنار از و كرد ول را دستش رومئو

.. .بخورم تكون جام از تونم نمي كردم احساس وقتي...گرفتم قبل ساعت نیم اينو من راستش خوب:گفت و كرد

 !!...چسبیدي؟ من به تو تر قبل چقدر از دونم نمي

 سمت سرعت به اوهم.شود باز رومئو براي بیشتري جاي شد باعث كار اين با و كشید عقب را خودش سرعت به او

 نگه بزرگش دست در را دستش و گرفت قرار او صورت انگشتي چهار در درست صورتش و چرخید ريتا

 .بود مانده آويزان گردنش زنجیر.داشت

 دربارة حتي هیچوقت كه حسي. جوشید مي داشت درونش چیزي.زد مي نكردني باور سرعتي به داشت قلبش

 بالش درون توانست مي كه جايي تا را سرش ريتا و خورد گره هم به زيبايشان نگاه.بود نشده دچارش هم هو مین

 :كرد زمزمه آرام رومئو. برد فرو

 داره ترس از كه شنوم مي رو قلبت صداي دارم....باش آروم...بترسي من از خوام نمي....داشتني دوست كوچولوي -

 ....كوچولو پرندة يه مثل درست... شه مي كوبیده ات سینه قفسة به

 ....ترسم نمي تو از من -
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 ترسید مي او. گفت مي درست كند؟رومئو مقاومت داشتني دوست و جذاب چهرة اين مقابل در توانست مي چطور

 :بگويد توانست فقط زده هیجان. او از تا بود خودش از بیشتر ترس اين ولي

 ...زنند مي در -

 ....زنند مي در دارند ساعته يك....دونم مي:كرد،گفت مي نگاه را او داشت حالیكه در رومئو

 ....كني باز و در بري بهتره -

 ....بشم بلند اينجا از ندارم خیال"اصال خوبه جام من....اوه -

 و دش پرتاب اي گوشه به بود گذاشته در دستگیرة زير رومئو كه صندلي و باز مهیبي صداي با در حین همین در

 .كرد حائل ريتا روي را خودش رومئو.پراند جايشان از را آنها

 مبادا اينكه ترس از و منتظرم در بیرون دوساعته من!...خوب هم خیلي و...اينجايین....دوتا شما... خوبه... خوب -

 .... شما و....شدم مي ديوونه داشتم باشین مرده

 !...موقع بي چه....و رسوندي خودتو زود چه عزيزم مانوئلِ -

 مخفي را خودش رومئو بازوي زير كه ريتا به شیطنت روي از لبخندي بعد و كرد نگاه آنها صورت به عصباني مانوئل

 ...شدم مشعوف هم خیلي البته و... متأسفم... اوه:گفت و بود،زد كرده

 گفت و كرد عوض را زخم جاي.چرخید دورش پروانه مثل مدت تمام رومئو و خورد را اش صبحانه خجالت با ريتا

 یادهپ يك از بعد آنها.بود شده ملحق آنها به رومئو درخواست به مانوئل.روند مي جنگل دل به سواري فیل براي كه

 او و رفت مي آنها از جلوتر مانوئل.بود جالبي احساس بزرگ فیلهاي بروي سواري.رسیدند زيبايي رودخانة به روي

 یداپ را جوابش بايد زود يا دير ولي نه يا است راضي دارد كه حالي آن از بگويد توانست نمي...سرش پشت رومئو با

 .كرد مي

 پرندة يك ديدن با اينكه تا.كند نگاهش و برگردد كرد نمي جرأت و سوزاند مي را گردنش پشت رومئو نگاههاي

 او دش مجبور رومئو و لرزيد پايش سنگي خاطر به بیچاره فیل لحظه همان. بدهد نشان او به آنرا تا برگشت عجیب

. شد شروع قلب شديد تپشهاي همان دوباره و سرخ شرم از هايش گونه آنوقت. دارد نگه بازوهايش بین محكم را

 زير رومئو انگشتان وقتي ولي. برگرداند ناشیگرانه را صورتش. شد منقبض و جابجا اش سینه قفسة درون چیزي

 .كند مقاومت توانست نمي ديگر چرخاند خود سمت به را صورتش و گرفت را اش چانه

 توانست مي. نداشت حالي چنین هیچوقت.آيد مي بند دارد اش نفس كرد احساس و خورد گره هم به نگاههايشان

 ارهاب و بارها كه بود حسي همان اين.نشود تمام هرگز كرد مي آرزو شايد كه شیريني بوسة.كند اقرار راحتي به آنرا

 .بود كرده توصیف برايش را آن شان دخترانه خلوت در شانیا
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 و نشست مي سرش پشت زيباي نمايش شاهد بايد كه بود او ولي،اين دهد نشان آنها به چیزي تا برگشت مانوئل

 و ببیند را آندو شدة دگرگون احساسات توانست مي راه طول تمام.دوربینش قاب براي خوبي خوراك البته

 زا ولي شده عاشق مدتهاست پسر اين كه دانست مي او.برسد خواهد مي آنچه به توانسته رومئو كه بود خوشحال

 نهات حال اين نه؟با يا است همینطور رومئو به نسبت هم او آيا دانست نمي و بود مانده خبر بي نورا دروني احساس

 .بود خوبي ايدة هم با آنها ماندن

 مخفي را اش حس كرد سعي.شود درگم سر و گُنگ شد مي باعث كه بود خروش و جوش حال در چیزي ريتا درون

 يا كند عوض را راهش كردند مي مجبور را او رسید مي پدربزرگ يا ووانگ استاد گوش به اگر چون دارد نگه

 . نزد حرفي ديگر كس هیچ با نه و شانیا با نه مورد اين در همین براي.برگردد

 83فصل

 حرف هم با بلند صداي با خانواده و بود شلوغ همیشه مثل شام میز.خنديد و انداخت نگاهي آندو صورت به ماريا

 به هك بودند نورا و زدند،رومئو مي لبخند بهم آرام و كردند مي صحبت درگوشي هم با مدام كه جفتي تنها.زدند مي

 قعاش پرندة تا دو مثل:گفت او به.كرد دنبال را نگاهش رد و ديد را مادرش خندة مانوئل.نداشتند توجهي كس هیچ

 ....نه؟ شدند

 ینب... كن نگاشون... شدي مي من خوشحالي باعث بودي كرده انتخاب يكیو االن تا هم تو اگه.... عرضه بي پسر -

 ...دارم دوسش خیلي و نشسته دلم تو بدجوري دختر اين...نیست كسي هیچي به حواسشون شلوغي همه اين

 ....نه؟ يا داره حسو همین هم برادرت ببیني بايد:گفت و زد لبخندي مانوئل

 ....طرفه خودم با ديگه اينو....بزنه ربطي بي حرف بخواد اگه كرده بیخود خیلي -

 !....كنه آب زير پسرشو نامزدِ سر نخواد دلش اگه البته....كنم نمي فكر منم...جدي... اوه -

 نم چون... كني جمع بیشتر حواستو مورد اين در يكي تو بهتره:گفت و آورد فشار او پهلوي به دستش با ماريا

 ....ندارم دردسر حوصلة و حال"اصال

 ....هستم اوضاع مراقب....باش آروم... مامان... باشه... باشه -

 يك طورچ نفهمید "اصال ريتا كه بود شده سپري سريع و تند آنقدر زمان بودند برگشته جنگل سفر از كه وقتي از

. تر قعمی خیلي رومئو با اش رابطه البته و بود شده تر صمیمي خیلي رومئو خانوادة با روابطش حاال.گذشته هفته

 ودب گفته رومئو به. شدند مي كشیده هم سمت به ربا آهن مثل ولي كند اجتناب او از كرد مي سعي بسیار چند هر

 جاي از حاال.رسید مي او به حسابي و كرد مي درست غذا عزيزش نوراي براي او ولي بچرخد برش و دور زياد نبايد

 .بود مانده باريكي قرمز خط فقط گردنش زخم
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 بود گفته جانگ لي.كردند مي پیگیري را كار روند تماسهايشان با مدام كه بود گروه هاي نگراني همه از مهمتر ولي

 زمان آن در را استفاده بهترين بايد دانست مي ريتا و گشت برخواهند عمارت به پدرو-خوزه ديگر هفتة دو يكي تا

 نهاآ از داشت نظر در ريتا كه داد را اش میكروني چند كوچك دوربینهاي سفارش ترتیب هم جانگ لي.باشد داشته

 هك شبي آن از. بود نكرده بررسي خوب را باال طبقات موقعیتهاي هنوز او.كند استفاده مادرش و خوزه كار اتاق در

 وابطر اين ولي بود مي چاره فكر به بايد او و گذشت مي مدتي بود خورده بسته در به و رفته باال ساختمان ديوار از

 لذت آن از كه كرد مي اعتراف خودش پیش هرچند.بماند بسته پايش و دست تا شد مي باعث رومئو با جديدش

 را دورشان و رفتند مي بیرون اينكه محض به اما.نیامده آنجا اينكارها براي كه دانست مي خوب ولي برد مي

 .باشد داشته وجود درونش در نبايد كه شود مي بدي حال دچار كرد مي احساس كرد مي احاطه زيبا دختران

 بخندل و كرد آشنايي ابراز بلوندي مو دختر با رومئو وقتي دوم بار و كرد زدگي شگفت احساس تجربه آن از اول بار

 چیزي با را سرش تا رفت و كرد هم اخم حتي.شد دلخور و ناراحت وضع آن از زد حرف او با مدتي و ايستاد زنان

 مي حسودي آيا.كنند مي چكار دختر آن و رومئو ببیند تا چرخاند مي را نگاهش دقیقه چند هر ولي كند گرم

 حرف دختري هیچ با خواست نمي دلش كه رومئو به حسادت احساس اين.بود مثبت صد در صد جوابش...كرد؟

 .كشید مي فرياد بار هزار بزند،دردرونش

 به را سرش, برد فرو موهايش در را دستش.خنديد و شده دلخوريش متوجه"كامال آمد سمتش به رومئو وقتي

 ريتا. بگیرد را جايش تواند نمي دختري ديگرهیچ دنیا در چون نشود نگران خود بي بود گفته و چسباند اش سینه

 ديگر دخترهاي با زدن حرف كه شود مهم برايش آنقدر بايد رومئو چرا فهمید نمي چون خورد يكه حرف اين از

 .است داده نشان آنرا صورتش در كه شده دلخور آنقدر چطور و باشد نگرانیش باعث

 شانیا با اش درباره چقدر و بردم مي لذت بايد جديدم احساسات اين از چقدر بودم ديگري شرايط هر در اگر.... آه

 .چرخید مي سرش در تنهايي در مدام كه بود فكري اين!...زدم مي گپ

 هم كنار شادي ساعت آنها.كند درست شام میز رومئو براي كند كمكش تا خواست مانوئل از ظهر از بعد يكروز

 .بود زده ذوق بدهد انجام رومئو براي كاري خواست مي مدتي از بعد اينكه از ريتا و بودند

 ...كني؟ درست براش خواي مي چي!....نداري دوست تو ولي داره دوست ماهي رومئو -

 ...ماهي -

 ...چطور؟....چي؟ -

 شیطنت مشغول يا همیشه... ندارم خوبي آشپزي منم...خوبه آشپزيت كه دونم مي...كني مي درست اونو تو چون -

 ...نذاشتم وقت خونه كار براي وقت هیچ خوندن درس يا بودم

 ...كني درست ساالد حداقل كن سعي.....بده خیلي اين -
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 از و خنداند مي را ريتا هايش شوخي با.بود آرام و مهربان همیشه او.آمد مي حساب به خوبي دوست مانوئل

 ار بازش آغوش او. داشت او به نسبت برادرانه احساس نوعي كند ريتا تن به را لباسش بود شده مجبور روزيكه

 درست غذا هنگام پرتهايش و چرت. بود حرفهايش براي شنوا گوش همیشه و كرده هديه ريتا به گريستن براي

 .بدهد انجام را كار آن خاصي شعف با شد مي باعث كردن

 ...نكني كثیف لباسمو باش مراقب.... هي -

 ....ماشینتي و لباسها عاشق تو كه میگه راست رومئو -

 ....میگه درست...بله -

 ...میده؟ دست بهت حالي چه ببینم تا لباست روي ريختم مي و قرمز سُس اين تونستم مي خواست مي دلم -

 ....شكوندم مي تورو گردن قبلش چون.....كنم دوئل رومئو با شدم مي مجبور شام از بعد"احتماال -

 ...شكست ناخنم... لعنتي....ناخنم.... اوخ....بكني كارو اين من با توني نمي تو....كني مي شوخي...نه -

!!!... ؟زدي بهشون الك!!...كردي؟ بلند ناخنهاتو:پرسید طعنه با و گرفت باال را ريتا دست مانوئل....ناخنت؟.....چي؟ -

 ...كني؟ بلند رو ناخنهات بودم نديده... كي؟ از

 اينجا... بودم تمرين تو همیشه اينكه خاطر به...بود قديمي عادت يه اون راستش خوب... نیست وقت خیلي -

 ...میاد خوشش بلند ناخن از خیلي هم رومئو البته خوب.... همین واسه... نیس كشیدن رياضت به نیازي

 داري تو و كنه مي ترك سیگارو تو خاطر به داره اون....خوبه...میريد پیش يواش يواش دارين دوتا شما... جالبه -

 ....داره دوست اون كه زني مي كارهايي به دست

 اب كارش بعد ساعت دو.كرد مي درگیر را ذهنش مدتي كه بود كشفي اين.شد مشغول كارش به و زد لبخندي ريتا

 نیم.كرد مي اذيت داشت را رومئو گوشهاي كه شد مي مدتي خنده و زدن حرف صداي.بود شده تمام شام میز

 بدي حس و ايستاده در پشت كه شد مي مدتي حاال و نوراست پیش او فهمید مانوئل، ويالي به رفت قبل ساعت

 استفاده پشتي در از اصلي در از خروج جاي به مانوئل فهمید كه بود وقتي آن از بدتر.داشت وضع آن به نسبت

 هیچ ببیند توانست نمي او. بود شده قرمز عصبانیت از گوشهايش.خورد مي را خونش داشت حسادت حس.كرد

 .باشد بخشش قابل كه نبود چیزي اين و شده نزديك او نوراي به كسي

 .ديد در آستانة در را رومئو و آمد كرد،بیرون عوض را لباسش اتاق در ريتا

 ....برگشتي؟ زود چه.... سالم اوه -

 ...نداشتي؟ انتظارمو چیه -

 ....شمعها...من....میرسي ديرتر يكم كردم فكر من راستش -
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 !....چطور؟.... رسم؟ مي ديرتر -

 ...كردم درست درست شام برات من.... میز پشت بشین بیا هیچي -

 ....كردي؟ و كار اين چطور....كني درست غذا نیستي بلد"اصال.... نكردي آشپزي هیچوقت كه تو -

 اب و نشست میز پشت رومئو.كند روشن را میز روي شمعهاي تا برگرداند را سرش ريتا... ؟!هستي؟ عصباني چرا -

 !....ماهي؟:گفت تعجب

 ....تو خاطر به فقط آره -

 !...كردي؟ درست رو اينها كي با....نبودي تنها"مسلما....شنیدم مي بیرون از رو هات خنده صداي -

 ...چته؟!....رومئو -

 من.. .ببخشید... نه... احمقي خیلي:گفت عصبانیت با و كرد خاموش را شمعها ريتا آنقدركه.گرفت باال بحثشان

 ....كنه درست رو ات عالقه مورد غذاي تا خواستم كمك مانوئل از تو خاطر به اينكه خاطر به احمق...احمقم

... تنهايي... باشي كرده و كار اين خودت ولي كني درست سنگ تو بودم حاضر من...نداشتم كار اين به نیازي من -

 !بخندي باهاش دوساعت اينجا كه...مانوئل با نه

 دش باعث و زد میز به شديدي ضربة كار اين با ولي برود شدكه بلند جايش از... احمق... بیشعور پسرِ... كن بس -

 ....بريزد بهم میز

 ةحوصل تمام كه احمق اونقدر:داد ادامه و برگرداند میز روي را بشقابش هم برگشت،خودش میز روي گیالسها وقتي

 ...ببینمت خوام نمي ديگه... ببري سر منو

 صورت. بود نزده كاري چنین به دست كسي هیچ براي چون زياد هم خیلي.بود برخورده غرورش به و شده عصباني

 االح....نورا كن بس: كشید فرياد شدو بلند آن پشت از و كرد نگاهي ريخته هم به میز به.شد سرخ خشم از رومئو

 ...میز پشت بشین و برگرد!....شدم؟ مقصر من

 ...شو خفه -

 :یدكش فرياد بلند اتاق از نورا صداي.شد بسته صورتش روي اتاق در ولي دويد دنبالش به... برگرد گفتم بهت -

 ....كني مي قاطي هم با چیزو همه كه متأسفم -

 ....میز پشت برگرد و بیرون بیا...نورا كن بس -

 ...برم اينجا از خوام مي من....گمشو در پشت از -
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 هیچ تو... برمت مي هم خودم و اينجا آوردمت خودم كه گفتم بهت دفعه يه....ري نمي جايي هیچ تو....شو ساكت -

 ...نمیري جا هیچ نخوام من تا....بري توني نمي جا

 يرو و سالن به برگشت.رسید مي نظر به راضي بود كرده آرام را او اينكه از رومئو.نداد جوابي و كرد سكوت ريتا

 زدنهاي در از بعد. كرد جلب را اش توجه ريتا اتاق در چیزي شدن كوبیده صداي بعد كمي ولي.افتاد راحتي مبل

 و اقات باز پنجرة ديد آنچه و شود شكسته بدي صداي با در تا بود كافي لگد يك نكرد باز را در او متوالي،وقتي

 :ودب شده نوشته آن روي صورتي خودكار با كه داشت مانیتورقرار صفحة به چسبیده كاغذي.بود عشقش نبودن

 يكیو "بعدا و گردم مي بر دوستانم پیش موتور با.چیز همه از ممنون. گذرانديم هم با خوبي دوران عزيز دوست"

 "خداحافظ.فرستم مي وسايلم بردن براي

: دز داد رومئو بود،وقتي شده موتور سوار ريتا.كرد صدا فرياد با را مانوئل و دويد بیرون سمت به عصباني رومئو

 .انداخت او به نگاهي و چرخاند سري فقط ريتا....لعنتي!...بايست هستي كه همونجا

 حركت و دادن گاز به كرد شروع سرعت به.سرش پشت هم مانوئل و دويد مي سمتش به داشت عصباني رومئو

 به ولو كند مي را كار آن "حتما دهد انجام را كاري بخواهد اگر و است لجبازي دختر نورا كه دانستند مي آنها.كرد

 .جانش دادن دست از قیمت

 نگهبانها به او اگر دانست مي ريتا.بايستد كه كشید مي فرياد سرش پشت رومئو و شدند موتورهايشان سوار

 او و بود گانه بچه لجبازي يك اين.شود خارج آنجا از توانست نمي هرگز ندهد را ورودي دروازة شدن باز فرمان

 در سرش از را كاسكتش كاله و ايستاد راه بین.زد كاري چنین به دست رومئو زدن محك خاطر به فقط و فقط

 ...سرت روي بذار اونو:كشید فرياد رومئو.آورد

 ...كنند باز درو بگو:دادكشید بلند هم ريتا

 ....اتاقت به برگرد و سرت روي بذار كالهو.....لجباز دختر افته نمي اتفاق اين هرگز -

 در حركت به را موتور برسند اش قدمي 5 به مانوئل و رومئو اينكه از قبل و انداخت زمین روي را كالهش....هرگز -

 .رفت دروازه سمت به سرعت با و آورد

 بآسی خودش به اون: زد فرياد مانوئل.كرد مي تكرارش مدام رومئو كه بود چیزي اين...بكنه را كار اين نداره امكان

 ....زنه مي

 هب سرعت آن با اگر و رفت مي سمت آن به داشت سرعت به نورا.نديد اي چاره بعد كمي ولي...كنم نمي كارو اين -

!... بزرگ خداي اوه... نكرده منحرف را مسیرش هم لحظه يك حتي.بود تمام كارش خورد مي آهني دروازة

 .....كنین باز رو ها دروازه!......لعنتي
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 سیخ پسرها تن به مو.رفت بیرون و گذشت آن بین از ريتا شد باز متر يك اندازة به دروازه كه اي لحظه درست

 .گشتند چراغش نور دنبال تاريكي دل در و رفتند بیرون دنبالش.بود شده

. تداش فاصله مرگ با تارمو يك اندازة به فقط دانست مي.ايستاد پرتگاه لبة طوالني مسیر يك طي از بعد ريتا

 .شد خاموش او از دورتر خیلي موتورها صداي. كرد گوش و داد كش اطراف به را دستهايش

 ....كنار بیا لبه اون از...عزيزم....نورا -

 ....كردي؟ ناراحت منو تو....كنم؟ گوش حرفت به بايد چرا....چرا؟ -

 ...كنار بیا لبه اون از....باشه؟ بگي تو هرچي هم حاال....بود مزخرفي بحث دارم قبول....خوب خوب،خیله خیله -

 لهفاص لبه از و برگشت بعد و....نشین نگران:گفت و انداخت نگاهي دو آن زدة وحشت صورت به و زد لبخندي ريتا

 نمي كسي هیچ... و... بیرون بیام اونجا از تونم مي بخوام اگه بدم نشون بهت خواستم مي فقط:داد ادامه و گرفت

 دلم خودم كه بوده خاطر اين به....كه بوده خاطر اين به موندم پیشت هم االن تا اگه....كنه حبس زور به منو تونه

 !...بیرون بري دژ از توني نمي كه نكن تكرار رو جمله اين ديگه پس...فهمیدي؟...خواسته مي

 كاري هر تو درسته...شناسم مي كه هستي دختري لجبازترين تو...دونم مي...دونم مي....هه: زد پوزخندي رومئو

 ....باشه من قلب دزديدن كار اون اگه حتي....بدي انجام توني مي بخواي

 تتوانس مي كه بود كسي همان دختر اين شكي هیچ بدون.گذاشت تنهايشان و شد دور آنها از زنان لبخند مانوئل

 دازد،بین آنها به نگاهي تا برگشت وقتي.آمدند مي بر همديگر پس از خوب آندو.باشد شده متولد رومئو براي فقط

 .بود كرده پیدا زيبايي شكل مهتاب كمرنگ نور در شان پیچیده هم در ساية

 كودكي از فامیل اين مردهاي كه بود ورزشهايي از يكي اين.ديدند مي فوتبال داشتند درسالن پسرها بعد روز دو

 هب شانیا كه ديروز.ريتا براي فرصت بهترين البته و گرفت مي قرار آن الشعاع تحت چیز همه و بودند عاشقش

 تا دارد اصرار ووانگ استاد بود گفته و داده او به سواري دوچرخه حین در را كوچك دوربینهاي بود آمده ديدنش

 .كند تمام زودتر را كارش

 ...چرا؟ -

 مدتي مانوئل اينكه كما...میفته اتفاقي چه زمان اون در دونه نمي و گرده مي بر داره خوزه میگه ولي دونم نمي -

 ...كرده تحقیقاتي هاينريش نورا مورد در پیش

 ....بكنه؟ و كار اين بايد چرا اون!... مانوئل؟ -

 ....باهوشیه خیلي پسر كه گفتي خودت...كرده شك "احتماال -

 ....تیزبین و سنج نكته... باهوش... درسته -
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 مي چشمهاش از بهت كردن نگاه عالقة و مراقبته شدت به كه ديدم مي....میره؟ پیش چطور رومئو با ات رابطه -

 ..باره

 ....اينجوريه؟"واقعا... جدي؟ اوه -

 ....كردم لمس كه وقته خیلي رو حركات و نگاهها اين تمام من... ريتا كن بس -

 ....داره دوست منو اون.... دونم نمي خوب... آهان -

!... كني تركش كه بده اجازه راحتیها اين به كنم نمي فكر... زياد هم خیلي و آره:گفت شیطنت با و خنديد شانیا

 اتپید و بگرده دنبالت جا همه حاضره بینم، مي من كه پسري بكني؟اين خواي مي چیكار... كردي؟ فكر درموردش

 ....كنه

 ...میشه متنفر من از خودش بوده دروغ چیز همه بفهمه وقتي....راحته خیلي...كردم فكرشو....نباش نگران -

. داردبر او سر از دست سادگي اين به رومئو نداشت امكان.بود كرده اشاره خوبي نكتة به شانیا.گفت نمي راست او

 اين كه كرد مي خداحافظي و كشید مي كنار راحتي به آمد،يا مي پیش حالت دو گفته دروغ ريتا كه فهمید مي اگر

 مشامش به كلبه در از پسر آن زدن كتك از كه خوني بوي توانست مي هنوز او,نبود جور"اصال رومئو روحیة با

 موهاي. بمیرد شكنجه با و شود دچار پسر آن درد به هم او خوب...كه بود اين دوم حالت و كند حس را بود خورده

 ....برگرديم: گفت شانیا به و گرداند بر را اش دوچرخه دستگیرة.شد سیخ افكار اين از تنش

 او به حواسشان مانوئل و رومئو.خواندند مي كُري هم براي و بودند انداخته راه صدا و سر سالن در پسرها شب آن

 چوسان.رفت بیرون اتاقش پنجرة از و پوشید را اش ورزشي لباسهاي. رفت مي شمار به فرصت بهترين اين و نبود

 .كرد حركت دنبالش به هم

 ....اتاق به برگرد...برگرد خوب سگِ...هي -

 نكرد بازي وقت كه فهمید تازه برگردد كه كرد اشاره او به دست با ريتا وقتي.كرد نگاهش و ايستاد كمي سگ

 به سري اول.كرد باز را سالن در و رساند عمارت به را خودش سرعت به او.برگشت و انداخت را سرش. نیست

 نجاآ پايید،كسي را اطرافش و دويد ها پله راه سمت به سريع خیلي بعد.برداشت كتابي قفسه از و زد كتابخانه

 مهخد خوشبختانه.بود گرم سرشان ها بچه با استخر كنار يا بودند استراحت مشغول اتاقهايشان در يا همه. نبود

 ترشديد قلبش تپشهاي تا شد باعث اين و كرد زياد را اش دلهره ها پله از رفتن باال.كردند نمي كار شب وقت آن

 راستش سمت و رفت مي ارشد پسرهاي و مادربزرگ اتاقهاي سمت به چپش سمت بود خنك و نور كم راهرو. شود

 .افتاد راه آرام راهرو طول در و چرخاند چپ سمت به را راهش درنگ وبي داشت قرار مهمان اتاقهاي

 نیم هاي مجسمه. قیمت گران و چوبي لوازم از پر.بود بزرگ پدربزرگش كار اتاق مثل درست چیزي خوزه كار اتاق

 رشف با آنجا سنگي كف و اي سرمه و آبي مخمل هاي پرده.شیك بسیار اي شیشه تحرير میز و طاليي و برنزي تنه
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 ايدب را دوربین. كشید مي فرياد را بودنشان اصل ديوار، روي نفیس تابلوهاي.بود شده فرش قیمتي گران ايراني

 پردة چینهاي الي البه و پرده چوب باالي از بهتر جايي چه و بماند دور خوزه دسترس از تا گذاشت مي كار جايي

 به سركي هست فرصت كه زماني تا كرد سعي بعد.نگرفت را وقتش بیشتر دقیقه چند آن سازي جا.مخملي

 رارق صندوقي گاو عكسها قاب از يكي پشت.نكرد پیدا هم توجهي قابل چیز البته كه بزند میز و كمدها كشوهاي

 هب را راهش و كشید سرك بیرون به اتاق از بعد كمي.كند باز آنرا خودش خوزه تا ماند مي منتظر بايد او و داشت

... قفلند؟ اينها چرا:زد مي حرف خودش با....لعنتي...اه.بود قفل سرهم پشت در سه.كرد عوض ديگر اتاق سمت

 :كرد صدا سرش پشت ناگهان كسي

 ...كنید؟ مي چكار اينجا!.... هاينريش دوشیزه -

 تشراس... چطوره؟ حالتون!...دكتر اوه:گفت و برگشت او سمت به و چرخید پا پاشنة روي لبخند با.بود دكتر صداي

 .بود رفته سر ام حوصله من و كنند مي تماشا فوتبال دارند پسرها... گشتم مي سوگي دنبال من

 ...شديد مي مادر اتاق وارد داشتید شما نیست اينجا اون -

 ...بودند قفل همگي اينها ولي....جدي؟... آه -

 دخترها میدم نشون بهتون من...بیاين من با...ديگه كس هیچ نه...داره مخصوص خدمة فقط رو كلید... درسته -

 .هستند كجا

 روز كه دانست مي...كجاست؟ اون!...مخصوص خدمة.كرد حركت او دنبال به و داد بیرون سختي به را نفسش ريتا

. بود سختي راه اين ولي.بشود آنجا وارد كلید،كافیه شاه آوردن بدست براي و كرده پیدا را ها خدمه اتاق مهماني

 ...باشد برانگیز شك بود ممكن هم اينكار... چي؟ بدهد رانشانش مادربزرگش اتاق تا خواست مي رومئو از اگر

 و بدهد انجام را كتابها نظافت خدمه تا شد منتظر و داد نشان كتاب خواندن مشغول را خود كتابخانه در بعد روز

 خودش بايد. شود اتاق آن وارد توانست نمي هرگز ماريا يا و پسرها كانال از بود، مشغول شدت به فكرش.برود

 اخدمتكاره اتاق سمت به آرام بعد. خواند كتاب و ماند كتابخانه در گذشته شب از پاسي تا ريتا. كرد مي تالش

. يافت ديوار روي اي شیشه اي قفسه در آنرا باالخره و گشت اتاقها كلیدهاي دسته دنبال به نبودشان در و رفت

 فاوت،مت رنگ طاليي كلید چون باشد بلد اسپانیايي تا نبود نیازي. داشت قرار آن روي نام با اتاقها تمامي كلید

 به نظرش مورد اتاق سمت به دويدن و آن برداشتن سرعت.كرد صدا را او كشان فرياد خودش میخ روي آويزان

 .ماند متعجب هم خودش كه بود زياد حدي

. رفت بیرون و گذاشت باز را اصلي اتاق به چسبیده ديوار به پنجره ترين نزديك و رفت خوزه كار اتاق به آن از قبل

 الي از كه كمي نور از حتي ولي. نمود مي ترسناك برايش كشتارگاه به شدن وارد حس مثل درست آنجا به ورود

 افتهايب فرشهابا تابلو گرانترين و زيباترين.است مجلل چقدر كه ببیند توانست مي شد مي اتاق وارد ها پرده درز

 گذاشتن كار براي جايي دنبال سرعت به.بود كرده تبديل زيبا نمايشگاهي به را ديوارها،آنجا روي ابريشمي
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 رتپ سنگي زمینِ روي و خورد ها مجسمه از يكي به دستش آنجا تاريكي در. افتاد بدي اتفاق ولي گشت دوربینش

 .شكست و شد

 راهرو در زدن حرف و همهمه صداهاي حین همین در.شد مي تلف داشت بود،وقتش ها تكه كردن جمع مشغول

 از و چسباند تابلوها از يكي كنار را دوربین "فورا و كرد رها را آنها.آمد مي او سمت به صداها.كرد جلب را توجهش

 مي مخفي جايي را خودش بايد.كشاند كناري پنجرة به را خودش پنجره لبة درز روي از و رفت بیرون اتاق پنجرة

 .بیفتد آسیاب از آبها تا كرد

 زبا را اتاق آن در يكبار كسي.آمدند مي و رفتند مي كه بشنود توانست مي را پاها صداي.بود كرده بدي ريسك

 در خدمه. شود متمركز آن روي كرد سعي.شد شديد قلبش تپشهاي.بود رفته فرو تاريكي در اتاق.بست و كرد

 با كه گابريل، دنبالشان به و بودند مانوئل و رومئو.خورد گوشش به آشنا صداهاي بعد.كردند مي دعوا هم با راهرو

 .زدند مي حرف هم

 به كرد شروع ريتا تن خورد كه روشنايي كلید.شدند آنجا وارد همه و كرد باز را خوزه اتاق در و خنديد مانوئل

 تندنشس مبلها روي زنان گپ آنها. بود گرفته بغل در را زانوها و كرده مخفي زيبايي تحرير میز زير را خود.لرزيدن

 كثافت داد دستور مانوئل.شده پیدا زمین روي كلید كه داد خبر و شد وارد خدمه.زدن حرف به كردند شروع و

 مدت. بردارد برگي سیگار میز روي سیگار ازجعبة تا شد بلند خودش.كنند قفل هم را اتاق در و جمع را كاريها

 نگشر صورتي اسپرت كفشهاي ولي بود كشیده عقب را خودش توانست مي تا ريتا.شد زياد ريتا سر باالي مكثش

 .بود كرده جلب را مانوئل توجه و انداخته سايه دودي ايِ شیشه میز زير از

 همتوج و انداخت نگاهي اطرافش به خونسرد خیلي مانوئل.كرد زمزمه بار هزار خودش با ريتا... لعنتي.... لعنتي اه

 از ار پسرها كه گفت چیزي بعد. بست آنرا بفهمد كسي آنكه بي و رفت سمت آن به آرام.شد پرده آهستة حركت

 .كرد بلند جا

 خاموش را چراغ ناباوري كمال در آنها ولي. است تمام كارش كه كرد فكر خودش با و گذاشت زانوها روي را سر

 مي. ماند مانوئل منتظر و آمد بیرون میز زير از.شنید وضوح به را در شدن قفل صداي.رفتند بیرون و كردند

 از بعد پاسي تا.نیامد او و گذشت يكساعت ولي.كرد خواهد يكسره را كارش و گشت برخواهد زود يا دير دانست

 انهاحمق كار پنجره از رفتن پايین.نخورد گوشش به صدايي هیچ و بود سكوت در راهرو.نشد پیدايش هم شب نیمه

 .باشند ايستاده كشیك اطراف آن نگهبانها بود ممكن چون رسید مي نظر به شرايط آن در اي

 هم ديگر دقیقة سه....ماند،ولي ورودش منتظر متعجب او.كرد باز را در قفل كسي شب نیمه از بعد دو ساعت

 شد خارج عمارت از سرعت نديد،به راهرو در را كسي وقتي و كرد باز را اتاق در ريتا بعد.نشد وارد كسي و گذشت

 و نشده آنجا وارد كسي.بود ريخته بهم قبل مثل و نخورده دست اتاق.رساند اتاقش به را خود پرچینها پشت از و

 و كرد ريز ريز قیچي با و درآورد را كفشهايش سرعت به. اند نگرفته را سراغش مدت آن در كه شد راحت خیالش

 .خزيد تختش به و انداخت زباله سطل به
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 داشت سعي همیشه چرا....بود؟ كرده كمكش چرا....داد؟ مي اش بازي چرا....بود؟ نگرفته را مچش مانوئل چرا

 ويال وارد مانوئل و رومئو صبح فردا.داشت نگه مشغول را ذهنش صبح 5 تا كه بود افكاري اينها...كند؟ كمكش

. انداخت آندو به نگاهي و آمد بیرون آرام. بشنود توانست مي را كردنشان بحث و زدن حرف صداي او و شدند

 ....شو حاضر زود:گفت و كرد انداز بر را سرتاپايش مانوئل

 هم تو و من كه خواد مي شده ديوونه صبح از:گفت و انداخت باال اي شانه رومئو و كرد نگاه رومئو به متعجب او

 ....كار يه براي ساحلي شهرهاي از يكي بره خواد مي....بريم جايي تا باهاش

 ....میشم حاضر االن باشه:گفت ريتا

 طفق كردم مي راضیش داشتم....نیستي مجبور"اصال نداري دوست اگه:گفت و انداخت او به نگاهي متعجب رومئو

 ...باش ماريا پیش اينجا...نكن اذيت خودتو....برم باهاش خودم

 ارك چه باز بشه تنها وقتي دونم نمي...میاد ما با اونهم....نكرده الزم:گفت و كرد نگاه او صورت به عصبي مانوئل

 ....خرابه اش سابقه.... بده انجام ممكنه خطرناكي

 ...میام باهاتون....بیرون بیام دارم دوست نه:گفت سادگي به ريتا

 و خنديد مي چیزي هر به همینطور،بیخود هم مانوئل البته و باشد معمولي خیلي كرد سعي ريتا راه طول تمام

 چشمهاي به مستقیم. نداد جوابي هیچ او و...است؟ مرگش چه كه پرسید او از يكبار رومئو.كرد مي كاري شلوغ

 سگ اين مقابل در را خودش كه بود آن از زرنگتر ريتا ولي. گشت مي العملي عكس دنبال و كرد مي نگاه ريتا

 مي شیدهپو كه لباسهايي اين به بیشتر اش صورتي ورزشي كفشهاي گفت ريتا به زدن بنزين موقع.ببازد شكاري

 هم بعد. بخرد يكي تازه دارد خیال "اتفاقا و ندارد رنگي صورتي اسپُرت كفش هیچ كه داد جواب هم ريتا و آيد

 .داد تحويلش عريضي لبخند

 او به را اجازه اين رومئو وقت هر:داد جواب ريتا! برگردد؟ خانه به دارد خیال كي:پرسید ناهار هنگام مانوئل وقتي

 .كرد خواهد را كار اين وقت اسرع در بدهد

 ادشي كه بود خوش آنقدر.آبي تفريحهاي از پر و دريا روبروي هتلي.جديد شگفتیهاي از بود پر برايش جديد شهر

 ولي انداخت مي عقب را كارهايش دژ از بودن دور روز سه. شود صادر مرگش حكم بوده نزديك ديروز تا رفت

 رومئو به كردن نگاه از حاال.شد مي جايگزين جديدي احساسات آن جاي به كردو راكم استرسش كمي حداقل

 يم خاصي ولع با را شیرينش حرفهاي و كرد مي دنبالش نگاه با.باشد كنارش مدام خواست مي دلش و برد مي لذت

 يم قدم ساحلي خیابان در داشتند وقتي شب يك.بود شده او در تغییرات اين متوجه كه بود مدتها رومئو.شنید

 عوض چقدر كه شدي متوجه پسر هي: گفت مانوئل به آرام كرد مي تماشا را ها مغازه آنها از جلوتر ريتا و زدند

 ...شده؟

 ...آره -
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 ....كنم؟ سؤال ازدواج مورد در ازش بايد حاال نظرت به -

 .....شناسیش مي كه نیست ماه دو از بیشتر...رومئو كن بس -

 !!...خوب؟ -

 ....باشه عادت جور يه فقط اين شايد....زوده هنوز كه اينه منظورم -

 ....خوامش مي وجود تمام با و دارم دوست رو بچه اين من...دارم دوسش من...نیست عادت...نه -

... بود؟ زده صدا را او اسم كسي چه.پريد سرش از برق!...ريتا:زد صدا كسي ناگهان كه رفت مي جلو داشت ريتا

 تعجب با و چرخاند را سرش آرام.زد صدايش شلوغي در دوباره باريك خیابان آنسوي از اي دخترانه صداي وقتي

 و متحیر هم را او كه بود مهیج آنقدر جیغها صداي.دويدند مي او سمت به هیاهو با كه ديد را پسري و دختر گروه

 پرت را حواسش تا كرد زدن حرف به شروع رومئو با سرعت به.شد او كردن صدا متوجه مانوئل.كرد زده هیجان

 مي آغوش در محكم را او دختران از گروهي و دويد مي خیابان سمت به داشت ديدكه اورا رومئو ولي.كند

 .زدن حرف به كردند شروع و رفتند خیابان ديگر طرف به آنها. فشردند

 !ريتا...ببینمت اينجا سال 2 از بعد نمیشه باورم....من خداي واي -

 ....شدي خوشگل چقدر...دختر؟ چطوره حالت -

 احتیاط با شد، كم هیجاناتشان حجم از كه بعد دقیقه چند.نبود خوب ريتا براي اين و زدند مي حرف فارسي آنها

 اصرار هم دوستانش و برگردد كه كرد اشاره مانوئل.ديد منتظرش خیابان طرف آن را مانوئل و رومئو و برگشت

 كه داشتند حرف كلي "مسلما و بود شده تنگ دوستانش براي دلش شدت به هم خودش.باشد آنها با ريتا داشتند

 كه گفت و برگشت رومئو كنار سرعت به.شد خواهد ملحق آنها به ديگر كمي گفت آنها به همین براي.بزنند هم با

 .برود آنها با ساعتي چند خواهد مي و ديده را اش قديمي دوستان

 ...بري توني نمي و داري كار بگو و كن خداحافظي ازشون برو:داد ادامه و گفت بدخلقي با مانوئل... نمیشه -

 ...بكنم؟ اينكارو بايد چرا -

 كنارشون خواد مي و ديده مدتي يه از بعد دوستاشو...مرگته؟ چه:گفت و انداخت مانوئل به متعجب نگاهي رومئو

 ...باشه

 .انداخت ريتا به خشمگیني نگاه....بیا"فورا و كن خداحافظي... گفتم كه همین -

 ونمت مي میگه من به داره هم رومئو... داره ربطي چه تو به:گفت و شد خیره او به عصباني خیلي "متقابال هم ريتا

 ....بگیرم؟ اجازه تو از بايد چرا"اصال... برم
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 همینجا از يا كني مي خداحافظي محترمانه میري حاال....منه با هم پسر اين اجازة جوان خانم....جدي؟ اوه -

 ....دي؟ مي تكون دست براشون

 ...برم تونم برم،مي بخوام اگه كه دوني مي....كنم گوش حرفت به مجبورم چرا....خوام نمي -

 ...میگم چي كه فهمي مي....برگردي توني نمي وقت هیچ ديگه بري اگه...نكن بحث من با -

 !...تو نه منه دختر دوست اون كه رفته يادت كنم فكر...شدي؟ خُل...مانوئل؟ شده چت:گفت و زد پوزخندي رومئو

 رد اي كلمه اين از بیش تا نبود احتیاجي.رساند مي هم به را منظورشان خوب يكديگر به آندو خشمگین نگاههاي

 حاال و داده لو را خودش. بود خودش تقصیر.كرد مي شدگي مغلوب احساس ريتا بودكه بار اولین اين.شود بدل و

 دشاي مانوئل كه كرد مي فكر فقط. فهمید نمي را حرفها اين معناي رومئو.چشید مي را خوري باج اولین مزة داشت

 .برود جايي تنها او خواهد بود،نمي افتاده ريتا براي كه قبلي بد اتفاق خاطر به

 آرومتر كمي يه ديوونه اين تا كني هماهنگ ديگه روز يه براي رو ات برنامه توني مي...عزيزم نوراي: گفت آرام

 ....پیششون برمت مي "بعدا خودم بگیر، رو هتلشون آدرس... بشه؟

 از تا فتر بعد. گفت برگرداند،آنرا مانوئل از را اش گريه شرف در و عصباني نگاه اينكه بدون ريتا...كنم مي لغوش -

 هتل ات آنها از جلوتر شود بدل و رد بینشان اي كلمه آنكه بي و برگشت هم بعد ربع يك.كند خداحافظي دوستانش

 ...بست رومئو صورت روي را در و نگفت بخیر شب هیچكدامشان به.رفتن راه تند به كرد شروع

 دختر با معمول طبق هم بعد و بگذراند بیرون را مدتي تا او شد باعث و گرفت در رومئو و مانوئل بین شديدي بحث

 به را خود شد وارد رومئو و باز آرامي به سوئیتش در وقتي شب هاي نیمه.كرد گريه اتاقش در ريتا.برگشت زيبايي

.. .نیست من تقصیر اين...متأسفم... نخوابیدي هنوز دونم مي:كرد زمزمه و كشید دراز كاناپه روي رومئو. زد خواب

 ...اينجا بیام شدم مجبور من و داشت مهمون مانوئل درضمن

 دردسر با وقتي زود صبح.برد خوابش اينكه تا داشت ادامه ديگر ساعت يك تا هايش فخ فخ ولي.نداد جوابي ريتا

. گذرد مي چه مانوئل درون كه بفهمد بايد كرد، فكر خود با.بود خواب كاناپه روي هنوز رومئو.شد بیدار خواب از

 چشمهايش. رفت سراغش به و برداشت رومئو دست كنار عسلي میز روي از را او اتاق كارت احتیاط با همین براي

 .سوخت مي گريه از

 نشد باز صداي وقتي.نداشت شدن بلند حس و كشیده دراز لوكسش رختخواب در بیدار كه شد مي مدتي مانوئل

 برگرداند، كه را سرش. چرخید آهستگي به و انداخت كنارش همراه به نگاهي شنید را او نرم قدمهاي و اتاق در

 ارشكن خوابیده دختر به نگاهي ريتا.زد تكیه تخت پشتي به و كشید باال را خود.بود ايستاده روبرويش ريتا

 ...نه؟ ديگران ولي كني تفريح داري اجازه تو...همینه؟ كارت:گفت بعدباعصبانیت و انداخت
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 ودب معلوم كه او قرمز چشمهاي به سختي به.كرد روشن و برداشت پاتختي كنار از سیگاري و انداخت دست مانوئل

 ...كني بازي كسي با اينجوري نداري حق:گفت و داد بیرون را دودش.كرد نگاه كرده گريه خیلي

 ....نكردم بازي كسي با من -

 به بتوني تو اينكه براي بوده بازيچه يه مدت اين تمام بگي بهش خواي مي كِي...بگي؟ بهش خواي مي كي -

 ....برسي؟ خودت كارهاي

 ...نداره ارتباطي تو به"اصال اين -

 من هك دوني مي.. باشي روراست من با بايد....بزني حرف كني مي برخورد رومئو با كه روشي به من با نكن سعي -

 ...كني اذيتش نمیدم اجازه بهت هرگز درضمن....هست چي همه به حواسم

 هك نیستم كسي من ولي..بده ادامه كارت به...خوبه...كني مي بازي براش رو خوب برادر يه نقش... دونم مي... اوه -

 ...فهمیدي؟...كني بزرگتري براش بخواي

 هم اينجوري... برنگردي هم وديگه بري تونستي مي...نرفتي؟ ديشب چرا...میگیري تصمیم كه نیستي تو اين -

 ....رومئو براي هم و شد مي خوب تو براي

 .داد مي فشار دست كف در را ناخنهايش ريتا.شد منتظر و كرد مكث

 دوست دربارة اعترافاتشو و كني نگاه چشمهاش تو توني مي چطوري گفتي كه دروغي همه اين با:داد ادامه او

 با هم اون باشم شدنش عاشق شاهد بايد سال همه اين از بعد كه متأسفم "واقعا...متأسفم... بشنوي؟ داشتنت

 ...تو مثل سنگدلي دختر

 در میدي اجازه خودت به اينجوري كه دوني مي من از چي باز هوس عوضيِ تو...دوني؟ مي چي تو...شو خفه -

 ...كني استفاده سؤ ازم شدي مشكوك من به فقط اينكه خاطر به نداري حق...كني؟ قضاوت من مورد

 برگرد زودتر كنم مي توصیه بهت دارم هم االن همین...دونم مي موردت در رو الزمه كه چیزهايي باش مطمئن -

 ...بكنه دل ازت نشده وابسته بهت اين از بیشتر رومئو تا بیارم بهونه جور هزار تونم مي.ات خانواده پیش

 غالآش تو... گذاشته تنهات و شده ديگه يكي عاشق بگي توني مي...میاد بر ازت خوب خیلي كار اين مطمئنم آره -

 مه به را پلكهايش. افتاد مي گونه روي داشت اشكهايش...چیز يه فقط ولي...كردم مي فكر كه هستي اوني از تر

 ...بشه تموم اينجوري بذارم تونم نمي:داد ادامه و كشید عمیقي نفس, زد

 صرمق رو تو من ببینه آسیب اون اگه....باشم كدومتون هیچ ديدن آسیب شاهد تونم نمي من...كن تمومش زودتر -

 ....گم مي چي كه شنوي مي....دونم مي
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: تگف و داد فشار زيرسیگاري در را سیگارش ته او به توجه بي مانوئل و كرد حركتي او بم صداي از كنارش دختر

 از بیش نگراني از ديگه...كني نظر صرف اش ادامه از بهتره...نیست دير هنوزم ولي نشده تموم كارت هنوز دونم مي

 ات... بزنم خطرناكي كار چه به دست ممكنه بشم مجبور اگه بعدها دونم نمي....شدم خسته دوتا شما واسه اندازه

 ....نیستیم خوشنامي خانوادة كه دوني مي... باشي شناخته ماهارو بايد خوب خیلي هم االن

 كه شده بزرگ كافي اندازة به هم رومئو...خصوصیه "كامال چیز يه اين...بدي دستور من به كه نیستي كسي تو -

 ناي با منو توني نمي... نیستم تو زنداني من...كنم مي چیكار دارم دونم مي خودم...باشه نداشته لَلِه به نیازي

 ....بترسوني تهديدها

 ....دادي دست از چیزها خیلي خاطر به رو آزاديت هم االنش همین تو... كافیه ديگه -

 اينكه زا قبل مانوئل. بود ريخته بهم اعصابش.كردند مي راخیس هايش گونه داشتند اشكهايش.برود تا چرخید ريتا

 دام اين توي رو تو كه اونهايي از خیلي تعدادشون هستند نگرانت كه كساني...داري وقت هنوزم:داد ادامه برود

 ...باشي نداشته برگشتي راه ديگه اينكه از قبل... باش خودت فكر به...كمتره انداختند

 و انداخت روبرويش آينة به نگاهي.نشست تخت لبة روي و چرخید مانوئل.فت ر و راكشید راهش نگفت چیزي او

 .ديد خسته را خودش

== 

 كاناپه روي كه لباسهايش به دستي.رفته بیرون ورزش براي او دانست مي و بود بیدار كه شد مي مدتي رومئو

 من.خنديد خودش با... شلخته دخترِ.شد مي خاص عطرِ بوي اين معتاد داشت شكي هیچ بدون.كشید بود افتاده

 ....بشینم؟ منتظر بايد كي تا....چي؟ من پس.گفتم بهش بار هزار از بیش اينو و دارم دوسش

 عدب كمي و رفت حمام به "مستقیما.بود كرده گريه.شد وارد كشید مي باال را دماغش حالیكه در ريتا و باز اتاق در

 ناراحتي توانست نمي. خواست مي را او وجودش هاي ذره تمام با.خواست مي را او.شنید را گرفتنش دوش صداي

 روي از. بچرخاند او سمت به را اش گونه چالة و بخندد كه بود اين عاشق و بود زدنش حرف عاشق.ببیند را اش

 :ايستاد روبرويش و كرد باز را در مانوئل بعد كمي.كشید موهايش به دستي و شد بلند كاناپه

 !...خوزه -

 82فصل

 همان. نزد حرف هیچكس راه در. ماند خیره جاده به فقط برگشت راه در ريتا. برگشتند عمارت سمت به عصر آنها

 مي حرف مانوئل با گاهي از هر. شد پكر كلي و خورد بسته در به هم بخنداند را او خواست رومئو كه باري دوسه

 ...بدم؟ نشون خوزه به رو عصباني دختر اين چجوري حاال:گفت رومئو.نشد قاطي آنها با او هم باز ولي زدند

 ...كنه مي درستش ماريا...نباش نگران -
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 ....شناسن مي همديگرو بهتر زنها...میگي درست...آره -

 يم ريتا سر در داشت كه اي نقشه.نكند تنهايي احساس تا نشست كنارش عقب صندلي روي رومئو غروب از بعد

 مي خدمتش بايد. بود درآورده را حرصش و كرده اذيتش مانوئل.بود حسابي حالگیري يك براي فقط چرخید

 ....دستشويي برم بايد من: گفت آرام.رسید

 ونهخ هیچ و تاريكه خیلي اينجا... برسیم؟ مناسبي جاي يه به تا كني صبر توني نمي... جا؟ همین... عزيزم... اوه -

 ....نیست كار تو اي

 ...دار نگه جاها همین...نداره اشكالي....تونم نمي -

 مزرعه وارد و دويد تاريكي در سرعت به.بود كرده نمناك را صورتش شرجي هواي.كشید كنار را ماشین مانوئل

 .لرزاند را پشتشان تاريكي دل از او بلند جیغ صداي بعد كمي. بخورند هوايي تا آمدند پايین هم پسرها.شد

 ....نباشه مار امیدوارم... من خداي...واي -

 ....لعنتي -

 ینماش بوق صداي ناگهان كه زدند صدا را او وقفه بي و كردند روشن را موبايل هاي گوشي.دويدند تاريكي سمت به

 :كشید داد سرش عصباني مانوئل. كرد جلب را توجهشان

 :داد تحويلش لبخندي ريتا...كردم مي سكته داشتم...ديوونه دختر...ديوونه -

 ...كنم مي رانندگي من....سالمي كه حاال خوب -

 ...نیست الزم -

 ....برونه اون بذار....نكن اذيتش:گفت رومئو

 ور ديگران اينكه از:گفت آلماني به مانوئل.خنداند را ريتا عقب صندلي روي رومئو خروپف صداي بعد ساعت يك

 ...بري؟ مي لذت خیلي بدي آزار

 ....امتحان يك البته و...بود تو تنبیه براي فقط اين -

 ....نتیجه؟ خوب -

 ...كنم اعالم بهت تونم نمي اشو نتیجه -

 ...نباشم نگرانش من داري انتظار چطور...مونه مي ها بچه مثل درست... بنداز بهش نگاه يه... كن بس -

 ....باشي خودت زندگي نگران بايد تو... بالغه مَرده يه اون -
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 داده دستش به چاقو ايكه بچه مثل درست میشه عصباني وقتي اون...دوني نمي تو... توام نگران من... احمق -

 ...ديگران به هم و میزنه آسیب خودش به هم... باشن

... منگفت بهت... باشي نگران نبايد...خودشه كارهاي مسئول هركسي گفتي خودت درضمن...كنم مي درستش من -

 ....بودم همینجور منم خود

 ...بگي نیست الزم -

 ....دونستي؟ مي كه نگو بهم -

 آهنگ و داد فشار ضبط دكمة روي را انگشتش و كرد نگاه را رومئو آينه از.نداد ادامه هم ريتا.كرد سكوت مانوئل

 ...دي؟ مي گوش اينو داري كه پنجمه بار اين:گفت حوصله بي مانوئل. كرد تكرار پنجم بار براي را نابخشوده

... میده گوش اونو بار هزار روزي!دونستي؟ نمي...آهنگه اين عاشق اون:گفت آلوده خواب رومئو صداي.خنديد ريتا

 دست.دكشن مي را ديدارش انتظار صبرانه بي و اند برگشته خانه به پدرو -خوزه كه گفتند او به.خنديد دوباره ريتا

 دخو عجله با ماريا.رسیدند دژ به كه بود گذشته شب ده از ساعت.شد دقیق حرفهايشان به و كرد جمع را پايش و

 كمد در مانوئل برگشت اتاقش به وقتي و گرفت دوش ريتا.زد حرف اسپانیايي به پسرها با و رساند آنها با را

 .بود لباسهايش

 ...كني؟ مي چیكار اينجا تو.... هي -

 ...بپوش رو اينها "فورا:گفت و انداخت تخت روي را لباسهايش مانوئل

 !...باشم تر رسمي كمي يه بايد رومئو پدر جلوي كردم مي فكر!....شرت؟ تي و جین شلوار!... جین؟ -

 خواهد بیرون دهانش از االن كرد مي احساس كه زد مي قوي و تند آنقدر داشت قلبش عمارت به رسیدن از قبل تا

 ردهم آيا.شنود نمي را قلبش صداي ديگر كرد فكر كرد، هدايت را او مانوئل وقتي سالن به شدن وارد با ولي.پريد

 ...باش آروم... پريده رنگت...عزيزم نترس: كرد زمزمه گوشش در رومئو...ترسید؟ مي اينقدر چرا...بود؟

 آن و مانوئل پدر پدرو"قطعا بود نشسته مبل روي و داشت سبزه پوستي و ريخته كمي موهايش جلوي مرديكه

 از ونخ انگار يكباره به.بود خوزه بیايد، نزديك تا برداشت سمتش به ريز و تند قدمهاي سالن انتهاي از كه ديگري

 .گريخت پاها انگشتان سر سمت به بدنش

. زد زُل او به خیره و شد شُل قدمهايش. ايستاد ريتا صورت و چشمها به میخكوب ناگهان اش قدمي چند در او

 ريتا سمت به آرام خوزه. داد دست اش عمه شوهر و پدر با و رفت سمتشان به رومئو.كرد عصبي اي خنده مانوئل

 گرفت اش خنده دارند را عادت اين فامیل كل اينكه از ريتا.چرخاند اطراف به و گرفت دستش در را اش چانه و آمد

 .شود داده نمايش شكل بهترين به اش گونه زيباي چالة شد باعث و
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 تو ردهبگ دنبالش و بخوابه نتونه شب كل خاطرش به من پسر شد باعث كه دختري اون پس...خوشگلي خیلي تو -

 ....بودي؟

 !...قربان؟:گفت محتاط خیلي ريتا

... افتاده تورمون توي زيبايي كوچولوي ماهي...ارزششوداشت اين....پسرم میگم آفرين بهت....خوبه...خوبه -

 ...ها بچه بنشینید

. كرد مي قبل از تر عصبي را ومانوئل گفت مي بدوبیراه مانوئل به و زد مي غُر مدام پدرو.نشستند كاناپه روي آنها

 كه بودند قدرتمندي مردان همان اينها.شد منتظر و گذاشت اش كرده جفت زانوهاي روي را دستها ريتا

 .بود كرده مرور بار هزار را عكسهايشان

 عاشقِ همان مرد اين.شد مي آزارش باعث داشت بودن معذب احساس.گشت نمي بر صورتش از خوزه چشمهاي

 دقیق من روي اينقدر چرا من خداي اوه. شدند رها كاره نیمه مادرش و استاد كارهاي مرد اين خاطر به.بود مادرش

 كرده نیستش سربه بقیه مثل و داشته هم شايد البته....نداشته؟ دختري دوست هیچوقت رومئو چرا....شده؟

 ....هستي؟ آلماني: پرسید خوزه ناگهان كه زد مي حرف خودش با مدام داشت او... باشند

 ....قربان بله -

 قیم: داد ادامه و چرخاند اطراف به هوا در را دستش...البته و دادي دست از تصادف تو رو مادرت و پدر شنیدم -

 ...كنه مي مراقبت ازت ثروتمندت

 ....قربان "تقريبا -

 ....راحتي كه جور هر"اصال يا....بزني صدا خوزه بقیه مثل منو توني مي -

 ....آقا متشكرم -

 ....كوچكتر؟ يا بزرگتر....باشه خودت شبیه كه نداري خواهري هیچ: پرسید پدرو

 ....آقا خیر: خنديد ريتا

 هب اسپانیايي به و شد بلند صندلي روي از خوزه.ديد عصبي را او و كرد مانوئل به نگاهي.بود فهمیده را منظورش

 ....نمیندازه؟ كسي ياد رو تو اين:گفت پدرو

 ...میشه پسر پیر يه داره مانوئل كه میكنه عصباني منو اين....نه -

 ....رفته؟ يادت چطور....شبیهه خیلي.....كن نگاه چشمهاش به درست -
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 يه زا تازه ما... است خسته بچه اين:گفت بلند مانوئل.زده يخ دستهايش كرد احساس ريتا.آمد جلو و بلندشد پدرو

 نگاه را او تاري. فشرد نرمي به را ريتا دست بعد... فردا براي بذاريد شكافیهاتونو كالبد بقیة....برگشتیم طوالني راه

 .چرخاند خودش سمت به را صورتش پدرو دستهاي ولي كرد

 ....شبیه خیلي.... درسته... آره -

 چالة اون از بغیر... كن نگاش...مونن مي سیب يه مثل درست:گفت و زد باال را اش پیشاني موهاي و آمد جلو خوزه

 ....اش گونه

 و كشید عقب را دستش پدرو.كرد نگاه آنها به آرام و گزيد را لبش.فهمید مي كار اين از را منظورشان خوب ريتا

 ...ببینم كن تعريف خودت از يكمي:پرسید

 ...آقا؟ بگم چي -

 ...كنین مي اذيتش داريد: گفت و شد نزديكشان رومئو

 ....بايست كنار و شو ساكت تو -

 خواستیم ازش ما...گرده مي رو آسیايي كشورهاي داره و دانشجوئه يه اون....بدونین میخواين چي:گفت مانوئل

 .باشه كنارمون

 از....بديم؟ انجام رو كارمون ما ذارين نمي دوتا شما چرا...عرضه بي....بزني حرف نخواستم تو از: توپید او به پدرو

 ....ترسین؟ مي اينقدر چي

 .گرفت نفسش كردند مي بحث سرش باالي كه نفر2 آن حجم از ريتا

 من از ام عمه و مردن مادرم و پدر...هستم اجتماعي روابط علوم دانشجوي...هاينريشه لئونورا اسمم: گفت آرام

 ...شدم آشنا رومئو با كه ماهه دو نزديكه و دارم دوست خیلي رو ورزش...كنه مي مراقبت

 ...داري؟ دوسش:پرسید مهابا بي و ناگهاني خوزه

 ....قربان؟ -

 دهرسی نتیجه به ديگه بايد مدت اين تو..نه؟ يا داري دوسش....است ساده خیلي سؤال اين...كني؟ مي تعجب چرا -

 ....باشي

. داد مي جواب بايد...نه؟ يا آره...بود ساده خیلي سؤال يك اين.شد دقیق رومئو چشمهاي به و كرد مكثي ريتا

 ...كنین مي اذيتش داريد چرا... كنین بس..."لطفا!... خوزه:گفت عصبانیت با رومئو

 ....داري؟ دوسش...چي؟ تو: گفت و كرد نگاهي او به خوزه
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 يجد خیلي. بشناسد را رابطه اين عمق خواست مي او.داد مي معني يك فقط حرفها اين.كرد مي كمكش بايد ريتا

 "قبال هیچكدوم من ونه رومئو نه.. دونید مي...كنیم مي كار روش داريم ما:بدهد،گفت جوابي رومئو اينكه از قبل

 بیشتري زمان به ما... شناسیم مي بیشتر همديگرو هم و خودمون هم داريم همین براي... نداشتیم جدي رابطة يه

 ....من...من و...مهربونیه و خوب خیلي پسر رومئو... اون تا منه بیشتر منظورم البته و...داريم نیاز

 ....بردار سرش از دست!....خوزه رسیدي خواستي مي كه اونچه به كنم فكر:گفت و پريد حرفش میان به مانوئل

... شیهباهو دختر: گفت رومئو به اسپانیايي به برگرداند را سرش آنكه بي و كرد ريتا چشمهاي عمق به نگاهي خوزه

 من به خوبي خیلي حس يه دختر اين ولي...ترسم مي خیلي باشم داشته باهوش عروس يه اينكه از....باهوش خیلي

 ....بگم خوام مي چي كه دوني مي... بدي دستش از سادگي اين به نبايد...خوشحالم كردي پیدا اونو اينكه از...میده

 هداشت رو نورا تا خواد مي مصمم خیلي اون...بشه؟ خودت ماجراي مثل نكنه ترسي مي... نباش نگران: گفت مانوئل

 ...باشه

 متس به را سرش تعجب با ريتا...برو دل تو لهجة همون:گفت محتاط خیلي پدرو.كرد مانوئل به عصباني نگاهي او

 در كه او صداي بعد و كرد لمس بیشتر، دادن اطمینان براي را هايش شانه سر رومئو گرم دستهاي.چرخاند آنها

 ....دعواست از پر پدرهامون با ديدار همیشه ما..نیست چیزي....نشو نگران:كرد زمزمه آرام گوشش

 تنهايشان. خنديد او به ريتا.كشت رومئورامي داشت سیگار كشیدن حس.فرستادند مي اتاقش به را او وقتي

 مانوئل و رومئو طرفداري وجود با اوضاع گفت آنها به و زد حرف شانیا و جانگ لي با ساعتها اتاقش در و گذاشت

 .است بیهوده استرسشان و رفت خواهد پیش خوب

 و بود كرده مشغول را خودش آن زدن ورق و آلبوم يك با ساعتها كه گذراند نظر زير را خوزه كار اتاق مدتها تا بعد

 كرد ترك را آنجا او وقتي گرداند، مي بر اولش جاي به دوباره و داشت مي بر اش كتابخانه در از را هايي پرونده

 .بود صبح 2 ساعت

 تانداخ نگاهي او صورت به نگران.بشنود بیرون از را پسرها بحث صداي توانست مي.آمد اتاقش به زود صبح ماريا

 :گفت و

 ...شدي؟ بیدار... عسلم هي -

 ...افتاده اتفاقي...بله -

 ...بخوري اون با رو صبحانه خواد مي برادرم... نه -

 !...تنهايي؟... اوه -

 تهاحساسی يكم میشه فامیل وارد تازه نفر يه وقتي همیشه.نیست اي كننده نگران چیز...خودش ويالي در... بله -

 ..هستي رومئو با كه ماهه دو به نزديك االن وتو میره باال
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 ....بزرگه سؤاله عالمت يه خودش اين و فهمم مي بله -

. بود تاريك نیمه و سرد،خالي آنجا.رفت خوزه ويالي طرف به پیكر غول پسر دو بازوان بین و شد حاضر ريتا

 رهپنج كنار میزي طرف به را او و آمد استقبالش به خوزه.كند باز آنرا در كسي سختي به كه اي خانه مثل درست

 .آورد مي بوجود مقابل طرف در ترس حس اي گونه به هیبتش ولي نداشت بزرگي هیكل يا بلند قد مرد اين.برد

 و گندمي جو موهاي....اريب و ريز چشمهاي...پیشاني روي عمیق خطوط.كرد مي نگاه صورتش به محتاط ريتا

 ...بزنیم؟ حرف آلماني: پرسید خسته خیلي.باريك و نمناك لبهاي

 ....بله -

 ...بودي تر ضعیف و الغرتر خیلي بودي رسیده وقتي گفت مي ماريا...كنم مي شروع من...خوبه -

 ...كردم پیدا وزن اضافه كیلو 5 مدت اين تو....قربان بله -

 ..میاد؟ خوشت اينجا از -

 .هستند مهربون و صمیمي خیلي خانواده...زياد خیلي -

 .دندرسی خدمتشون به زود پسرها كه شدم،خوبه متأثر خیلي....سوگیه و تو افتاد،منظورم برات كه اتفاقي از...آها -

 مانوئل شك بدون.شد مي خالصه تیزبینش چشمهاي در مرد اين چیز همه.چرخید مي حاشیه در حرفهايشان

 گزينش او اينكه از و داد مي گوش ريتا حرفهاي به دقیق خیلي. بود برده ارث به اش دائي از را خصلتهايش تمام

 .شد مي متعجب كرد مي انتخاب را كلماتش شده

 ...!پدرته؟ و مادر منظورم....كدومشونه؟ شبیه بیشتر زيبا چهرة اين...میده نشون سالت و سن از كمتر صورتت -

 ....مادرم بیشتر البته.بودند داشتني دوست و زيبا خیلي دو هر....هردو -

 ...چیه؟ من پسر دربارة نظرت!....اونه شبیه"كامال چشمهات"احتماال -

 ...است العاده فوق رومئو -

 ...احساساتیه هم خیلي...دونم مي -

 اشتد اصرار خوزه ولي باشد شنونده بیشتر كرد مي سعي خیلي.رفت مي پايین گلويش از سختي به غذا هاي لقمه

 :گفت باالخره اينكه تا.بزند حرف

 همون آره... پیش سال 03 يا00"تقريبا...زنه يه منظورم...شناختم مي پیش وقت خیلي نفرو يك من راستش -

 خاطرش به زندگیمو تمام بودم حاضر كه جوري...شدم عاشقش من...بود شبیه تو به زياد خیلي اون... ها موقع

 درد همون به پسرم خوام نمي من... گذاشت منوتنها....رفت اون ولي....كاروكردم اين حدودي تا البته...كنم عوض
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 هنوزم من... كنه مي مختل آدمو زندگي جورايي يه عشق...میگم چي كه فهمي مي...بشه دچار من

 مي باهوش و زيبا زن اون دنبال به چشمهام و میرم ديگه جاي به جا يه از كه ساله00 به نزديك...دنبالشم

 ....كني؟ مي باور ببینم ديگه يكبار اونو تا بدم حاضرم رو ثروتم نصف از بیشتر بگم بهت اگر...گرده

 اسانعك خاطر به چشمهايش.داد مي گوش حرفهايش به ريتا.ببیند را او العمل عكس تا شد دقیق ريتا چشمهاي به

 خداي اوه: گفت و كشید عقب را خودش.داشت وا تكان به را او خوزه درون چیزي ناگهان و.درخشید خورشید نور

 .....بزرگ

 ...میشه اينجوري خورشید نور تابش خاطر به...نه؟ مگه شدم ها گربه مثل درست:وگفت خنديد ريتا

 ....درسته....درسته... آه -

 !است نخورده دست...انگار جورايي يه...داره فرق جاها بقیة با ويال اين:داد كندادامه راعوض موضوع آنكه بعدبراي

... بود اينجا هفته يك زن اون اينجا،چون بذاره پاشو هیچكسي ندارم دوست من... زن همون خاطر به... بله -

 ...باشه داشته ادامه قراره كي تا من پسر و تو ارتباط... بگذريم

 ...شايد....بخواد رومئو زمانیكه تا... قربان دونم نمي -

 !...كني؟ ازدواج باهاش خواد مي رومئو -

 ...نزديم حرف هنوز مورد اين در -

 تیارتوناخ در زندگیو براي جا بهترين...و...میگیرم عروسیو بهترين براتون من...بكنید زودتراينكارو بهتره خوب -

 ...آه... راستش... زودتر يكم فقط... ذارم مي

 .... قربان ببخشید -

 :گفت خاصي نگراني با برگشت و زد سالن اطراف در چرخي و شد بلند میز ازپشت.آمد نمي خوشش ازبحث خوزه

 ...نگرانتند و دارند دوست خیلي اونها... كنه رديف هاشو برنامه زودتر میخوام ازش

 باش آروم:گفت و فشرد سینه روي را سرش رومئو.بود گرفته تهوع حال زياد استرس از.برگشت ساعتي از بعد ريتا

 ...عزيزم

 ینهم ولي كند اطمینان او تواندبه مي چقدر دانست نمي.كرد مي بازي احساساتش با داشت كه بود كسي مرد اين

 خواست او از مانوئل.بدهد دست از آنرا هرگز خواست نمي كه گرفت امنیتي احساس گرفت جا آغوشش در كه

 من رابطة كه بدونه خواست مي خوزه: گفت كلي خیلي ريتا ولي.كند تعريف مو به مو برايش را خوزه حرفهاي تمام

 ...جديه؟ چقدر رومئو و

 ....دادي؟ جواب چي تو -
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 ....بسازي؟ جاسوس يه من از كني مي سعي داري چرا -

 ....نیستي؟ مگه -

 ....شو خفه -

 ريتا.كردند مي اطاعت فرمان به گوش هم آنها و باشند كنارش آندو خواست مي دلش بود آنجا خوزه كه چندروزي

. كند مي زدن لبخند به شروع آرام آرام اخمويش و بدخلق پدر ديد مي رومئو و كرد مي بازي گلف كنارش در

 بدون خوزه-پدرو هم بعد چندروز. كند ريست و راست را هايش برنامه زودتر خواست مي پسرش از خوزه

 و اندرس مي او كار اتاق به را خودش بايد ريتا. بكشند راحتي نفس توانستند آنها و كردند ترك را آنجا خداحافظي

 !كند كمك را او كار اين در توانست مي مانوئل از بهتر كسي چه و شد مي مطمئن چیزي از

 ...ببینم رو پدرش و رومئو قديمي عكسهاي خوام مي من -

 ...پرسي؟ نمي خودش از چرا خوب -

 ...خواستم مي كه نبود چیزهايي اونها ولي داده نشون من به رو اونها -

 ...خواي؟ مي چي بگو"دقیقا -

 ....خوزه شخصیه عكسهاي آلبوم -

 ....خواي؟ مي اونو چي براي -

 ....ببینم چیزيو يه تا دارم الزم -

: گفت و كرد نگاه مانوئل داشتني دوست چهرة به و چرخاند را چشمهايش ريتا...گفت؟ بهت چي روز اون خوزه -

 ....كني؟ مي برام كارو اين بگم بهت اگه

 .گرفت مي كشتي باپسرها ورزش درسالن داشت رومئو.شدند درعمارت خوزه كار اتاق وارد آندو وقتي

 خیلي تو... درسته... اوه...ببینمش بذار... زنه همون اين...كنم كمكت بذار.... كن نگاهشون سريع:گفت مانوئل

 ...هستي شبیهش

: گفت دادو نشان جانب به حق را خودش.ديد مهماني در را مادرش دقیق او و خورد سر ريتا دستهاي از آلبوم

 ...گذشت؟ بینشون چي....رفت؟ اينجا از چرا زن اين... خوشگلترم من ولي هست شبیه يكمي خوب

 دور بدجوري خوزه و...بود مهربون و زيبا خیلي كه يادمه...بودم ساله 80-88 موقع اون من... راستش... دونم نمي -

 يه از مطمئنم و موند خوزه ويالي توي روزي چند كه تاجر زن يه...تو براي رومئو مثل درست.چرخید مي برش و

 رو هخوز فريادهاي صداي بوديم مجبور صبح نزديكیهاي تا و پريديم خواب از شبونه ما.كرد فرار كه ترسید چیزي

 نبیمارستا راهي كه زد كتك اونقدر رو نگهبانها از تا سه اون ولي كنه آرومش كرد سعي خیلي ماريا.كنیم تحمل
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 پیدا براي دنیارو تمام خوزه.داد فراريش بود باهاش همراه و مترجم عنوان به مرديكه شنیديم،همان ما.شدند

 ....پايي رد هیچ بدون....زمین زير بود رفته و شده آب انگار ولي گشت كردنش

 ...نداريد؟ عكسي هیچ ازش....چي؟ اون!....رومئو؟ مادر -

 ....نداريم... نه:گفت و چرخاند را نگاهش و كرد هم در را اخمهايش مانوئل

 ...اند؟ شده جدا -

 ....كرد فرار....نه -

 ...شن؟ مي فراري اينجا از همه چرا -

 كه چیزيه اون همة اين:پرسید مانوئل.داد پس را آلبوم كمي از بعد و زد مي ورق را عكسها.نداد ادامه ديگر ريتا

 ....بودي؟ دنبالش

 ...نُچ -

 بذارم اختیارت در فوري رو داري الزم كه چي هر تونم مي من!....كنم؟ كمكت تا خواي مي چي نمیگي من به چرا -

 ...بگو من به....بموني دور خطر از تا

 مي دلت...نورا: گفت و كرد قفل را در دنبالش به مانوئل.رفت بیرون و چرخاند را سرش....بگم؟ بهت بايد چیو -

 ...ببیني؟ مادربزرگمو اتاق خواد

 ....بكنم؟ كارو اين بخوام كه داره وجود اونجا جالبي چیز چه...نه -

 ....بخواد دلت شايد گفتم...هیچي -

 دوست صادقانه دانست مي چند هر.رفت مي پیش زياد داشت مانوئل.دويد ورزش سالن طرف به سرعت به ريتا

 .بود بزرگي ريسك اين ولي كند راكمك او دارد

 عريفت برايش جديدي جُك تا گشت مي دنبالش سردرگم.بود بخش لذت بیشتر برايش رومئو به كردن نگاه حاال

 مي يادش كه بود كرده پیدا شدت آنقدر احساسات اين.خنديد مي دو آن كارهاي به مانوئل. بخنداند را او و كند

 .بگیرد دوستانش از سراغي رفت

 حالش كه داد پاسخ هم ريتا.بوده نگران چقدر كه گفت او به و زد حرف او با باالخره تماس روز دو از بعد جانگ لي

 .لرزيد تنش كرد،رسید، نمي هم را فكرش آنچه به هنگامیكه او.شود نمي بهتر اين از

 لحظه يك حتي توانستند نمي آندو و بودند رفته دريا كنار به تفريح براي همگي كه بود اي لحظه همان درست اين

 والیبال حال در را او وقتي است ايستادن حال در حركت از قلبش كرد مي احساس. بردارند يكديگر از چشم هم

 .كرد مي التماس هو مین از بارها و بارها كه داشت را امنیتي احساس همان آغوشش در.بیند مي كردن بازي
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 فهمید و انداخت او به نگاهي اش حصیري بزرگ كاله زير داد،از تكان دست برايش اسكي جت روي رومئو وقتي

 هب و شد بلند آفتابي صندلي روي از اختیار بي.شده گرفتار حاالچقدر و زده گول مدت اين در را خودش چقدر كه

 مانوئل به دور از و ترسید رومئو. راند دريا سمت به و داد كرد،گاز روشن را موتوري قايق دويد،اولین اسكله سمت

 به ريس. كند مي تعقیبش نگران كه ديد را او عینك پشت از ريتا.رسیدند قايق هاي كناره به آندو وقتي.زد اشاره

 .داد تكاني اطراف

 دور هردو و زد اشاره مانوئل به.كرد سنگیني اش سینه روي شديدي غم.برود گذاشت و كرد كم را سرعتش رومئو

 چیزي چه و داشت تنهاي به نیاز و بود درگیر چیزي با رومئو،او ديد از لحظه آن.كردند نگاه را ساحل از شدنش

 .بدهد آرامش او به توانست مي دريا از بهتر

 همیدف ايستاد كار از ناگهان موتورِقايق وقتي رانده،ولي رنگ آبي و بزرگ اقیانوس سمت به مدتي چه نفهمید ريتا

 پرواز سرش باالي از دريايي مرغ چند.بود عمیق اقیانوسِ كرد مي كار چشم تا آنجا و است كرده تمام بنزين كه

 .گرفت بر در را او ژرف سكوتي و كردند

 شستن آن كف. بود برداشته را خدمه از يكي قايق فكري بي و بدشانسي از...كابین نه و داشت ردياب نه قايق اين

 داشته ساده دختر يك عنوان به توانست مي كه چیزهايي همة.چیز همه دربارة.كرد فكر و زد تكیه ديواره به و

 حساب يك با...اينجاست؟ او دانستندكه مي آشناها و دوستان از تعداد چه.كرده محروم آنها از را خودش و باشد

 دادكسانيتع بود گفته يكبار مانوئل. شد مي نفر ده از كمتر شناختند مي "راكامال او كه كساني تعداد سرانگشتي

 خودش،خود او هرچندكه.بود گفته هم درست.شناسد مي كه است كساني از كمتر خیلي دهند مي اهمیت او به كه

 .دانست نمي مسئول را كسي هیچ و انداخته مسیر اين در را

 دستة توانست مي او و كرد مي حركت مسیرش از نرم قايق.شد مد دچار دريا آب و كرد مي غروب داشت خورشید

 را چشمهايش و كشید دراز قايق كف گرسنه و خسته.كردند مي شنا او از دورتر خیلي كه ببیند را دلفینها

 نگاه اش مچي ساعت به و شد بلند خورد، قايق كف به آرام چیزي وقتي ولي گذشته زمان چقدر نفهمید.بست

 .بود نیامده كردنش پیدا براي كسي هنوز و شده شب 82كرد،

 مانز آيا. كرد تماشا را ها ستاره و كشید دراز دوباره. بودند شده تر نزديك او به و كرده جرأت بازيگوش دلفینهاي

 هوا چقدر... داد؟ مي بايد جوابي چه هنگام آن. پرسید مي او از را كار اين دلیل او "مطمئنا.بود رسیده اقرارش

 ستقیمم نورافكن نورِ و كرد بلند سر شنید نزديكیهايش در را قايقي صداي وقتي بعد دقیقه چند.بود شده تاريك

 ...باشد خواست مي دلش كه كسي....بود خودش.خورد چشمهايش به

 تردخ: گفت و چسباند اش سینه به را او سر.باالبكشد قايقش بسمت را او تا كرد كمك و ايستاد كنارش رومئو

 ...نكن اينكارو هیچوقت...هیچوقت ديگه...مُردم مي ترس از داشتم... ديوونه

 ....كردي دير خیلي...دوباره.... كردي دير -
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 ققاي... كشتت مي "حتما مانوئل...اگه...من خداي!استرالیا؟ رفتي مي داشتي!كجايي؟ االن دوني مي... عزيزم اوه -

 تا 2 ساحليِ گارد... گشتیم مي سوزن دنبال بیابون توي بايد ما و نداره روش رديابي هیچ كه برداشتي رو خدمه

 ...گرده مي تو دنبال داره االن كشور

 ...منه پیش اينجا...نباش نگران...كردم پیداش:گفت و برداشت را رديابش بلندگوي سرعت به بعد

 ....شنوه؟ مي منو صداي:كشید فرياد عصباني مانوئل صداي

 ...آره -

 ...عقل كم احمقِ دختر... شكنم مي گردنتو....كنم مي ات خفه خودم... نورا -

 تربزرگ قايق به را كوچك قايق همین براي برگردد خواست مي رومئو.گفت خنده با ريتا....توني نمي.... شو خفه -

 ...بمونیم؟ اينجا میشه:گفت ريتا كه كند روشن را موتور تا برگشت و بست

 ..بخواي تو هرچي...البته...اينجا؟....آه -

 انداخت او چشمهاي به نگاهي رومئو.است افتادن بیرون حال در قلبش كرد مي احساس او بازوهاي بین در ريتا

 تو دونم مي. شدم مي ديوونه داشتم... كني؟ مي چیكار من با میري و میذاري اينجوري هروقت دوني مي:وگفت

 ديگه بده قول من به ولي... دارم قبول... داشتي تنهايي به احتیاج...شدي اذيت خیلي وقته چند اين

 ...باشه؟...نشي دور من از اينجوري هرگز...هیچوقت

 ...گم مي بهت قبلش "حتما شم دور ازت خواستم وقتي...باشه ولي سخته خیلي دادنش قول كه اين با -

 امتحان منو خواستي مي...سؤاله برام اين...ولي باشم كرده فضولي كارت تو خوام نمي...كردي؟ كارو اين چرا -

 ...كني؟

 ...درحقیقت...بود خودم براي يكي،ديگه اين...كردم مي امتحان خودمو بايد راستش... نه -

 رومئو. كرد نگاه رومئو نگران و متعجب صورت به دوباره و چرخاند آسمان به رو را چشمهايش.خورد را حرفش

 باالخره تو... شدند؟ زيبا چقدر اونها دوني مي....درخشیدنه حال در چشمهات تو ستاره هزار االن......نورا:گفت آرام

 ...كُشي مي منو

 ....بكنم اعترافي يه بايد من -

 ربط بي چیزهاي با را افكارش خواست نمي.كرد نگاه صورتش به حرفي هیچ بدون و داد قورت را دهانش آب رومئو

 قدرچ دونم نمي: داد ادامه و انداخت پايین را ريتاسرش.شد منتظر صبر، بي و نگران كند،فقط مسموم او به نسبت

 دوستت چقدر... چقدر كه فهمیدم... شدم دور ازت كه ساعتي چند اين در ولي رسید اينجا به تا كشید طول

 ....دارم
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 ويت افتادي راه تو...من خداي اوه:گفت و داد بیرون راحتي به نفسي رومئو.كرد نگاه رومئو زدة بهت صورت به بعد

 و فشرد آغوشش در محكم را او...داري؟ دوست منو كه بفهمي تا باشي دريايي دزدهاي نگران اينكه بدون دريا

... شدم مي ناامید خودم از داشتم ديگه. رسیدي نتیجه اين به باالخره كه خوشحالم خیلي...خوشحالم:گفت

 ...داشتم احساسو اين ديدمت كه روزي همون از....بكني فكرشو كه اونچه از بیشتر دارم دوستت

 روي شد، مي تر سنگین و سنگین داشت ريتا دوش روي كه باري.گذشت احساساتشان بیان به شب طول تمام

 هر و حرف هر از عاري مرد اين آغوش در خواست مي دلش. داشت خوبي احساس حاال و بود شده گذاشته زمین

 :پرسید او از.باشد دور چیز همه از و بخوابد آرام ديگر كس

 ....باشي؟ داشته گذشت عشقت خاطر به حاضري چقدر -

 ولي است قضیه طرف يك اين...میگیره دربر چیزو همه جورايي يه داشتن دوست...خوب....داره بستگي اين -

 خودمو خواد مي دلم كه دارم دوست اونقدر من....كنه مي فرق اوضاع يكمي بیاد پیش دروغ يا خیانت بحث وقتي

 رهباالخ تا رفتي كلنجار خودت با ماهه دو كه همونطور... كردي حس اينو شك بدون هم تو و بدم تغییر تو خاطر به

 من... میگیره قرار الشعاع تحت چیز كنم،همه مي فكر تو مورد در ولي...دونم نمي...قراره چه از اوضاع بفهمي

 اين و...برگردي دوباره تا بدم رو چیزم همه حاضرم میشي دور من از وقتي و كنم مي نگراني احساس همیشه

 ...هستي اصلي نقطة تو يعني خودش

 ....كرده؟ منتقل بهت اونو پدرت كه نیست اين خاطر به نگرانیت اين -

 جادوگر يه "واقعا تو من خداي...كنه؟ تعريف برات چیزو همه كردي وادار رو خوزه چطور!....نداره امكان....اوه -

 دامها دلهره با... باشم داشته اون مثل عاقبتي و آخر كه ترسم مي شايد...شايد راستش...دونم نمي...هستي كوچولو

 خواهش يه ازت تونم مي ولي بدم فراريت دوباره ندارم خیال "اصال... كنم نگرانت يا بترسونمت خوام نمي:داد

 ديگه من...ولي... بشي پشیمون"بعدا كه بگي چیزي يا بدي جوابمو االن خوام نمي...كن فكر اش درباره فقط...كنم؟

 ...كني؟ فكر تر جدي يكمي من دربارة ممكنه... باشم داشته دوست تو مثل رو دختري بتونم كنم نمي فكر

 منظورت: گفت و گذاشت اش گونه روي كرد،دست نگاه عشقش قشنگ چشمهاي وبه گرفت باال را سرش او

 ...شناسي نمي منو خوب هنوز تو عزيزم رومئو... ازدواجه؟

 به فرصتي يه... شناسي نمي منو "كامال هم تو خوب...مرموز همینجور...خوامت مي همینجوري من... دونم مي -

 قول بهت... كني عجله خوام نمي...كن فكر خوب موردش در فقط باشه؟... بشناسیم همديگرو بهتر كه میديم هم

 ...باشه؟ بخواي خودت زمانیكه تا نباشه كار تو خاصي مراسم يا حلقه هیچ میدم

 ار خاطراتش خورشید طلوع.شدند مي دور ساحل از داشتند دلفینها و رسید مي پايان به داشت شب.خنديد ريتا

 كه خیانت و داشتن دوست بحث همان.آورد ديدگانش جلوي ذهن در تاريكي از اي پرده كشیدن كنار مثل درست
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 نمی كوركورانة داشتن دوست و افكارش شدن كشیده چالش به همان و بود كرده جانگ لي و شانیا با بارها و بارها

 ....هو مین.... من خداي اوه..... هو

 همان اين. خواهد مي بازي اسباب ايكه بچه همان مثل خواسته،درست مي فقط را هو مین فهمیدكه مي حاال

 و دكن نظر تجديد بايد داشتنش دوست روي بود گفته بار هزار جانگ لي. ترسید مي آن از همیشه كه بود فكري

 شده مرگش چه حاال.نبود آنها بدهكار گوشش او ولي.كرد خواهد روشن را چیز همه آينده بود گفته پدربزرگ

 :افتاد ووانگ استاد حرف ياد.شود دور او از اي ثانیه خواست نمي دلش... بود؟

 ....بروند بگذاري بايد را ها ارزشمندتر

 طول تمام و غذاخورد تنها هم ظهر.چرخید باغ در تنها را روز تمام.شد بیدار خواب از سردرد با وقتي فردا صبح

 را او احساس اش پسرعمه به رومئو.باشند آزارش باعث نخواستند هیچكدام رومئو نه و مانوئل نه.گريست شب

 اشينق تابلوي هم بعد روز صبح دوباره وقتي. است سردرگم و گیج االن او كه دانست مي خوب مانوئل و بود گفته

 رايب قضیه حل فهمیدند پسرها ماند خیره روبرو به ببرد، آن روي قلمويي حتي آنكه بي ساعتها و برداشت را اش

 خودش تا گذاشتند تنها را او.كند مي اذيتش دارد داشتن دوست هضم براي تالش اينهمه و است سخت خیلي او

 رايب فامیل بعد روز دو عصر.بود مشكل كمي گذاشتنش تنها و رفتند مي بیرون كار براي بايد آنها.كند پیدا را

 .كردند ترك را دريا،آنجا روي كشتي با گردش

 ستنخوا او چون ماند مي ريتا كنار بايد ناچار به مانوئل و رفت مي كنگ هنگ به قراردادي بستن براي بايد رومئو

 خواست مانوئل از ريتا دژ، از او شدن خارج محض به ولي.نشد او به رفتن براي هم اصراري.كند اش همراهي آنجا تا

 .برگرداند كره به را او تا

 ...داري؟ كاري چه بپرسم تونم مي -

 ....ببینم رو دوست يه بايد -

 ...برگرده رومئو تا كنیم صبر تونیم مي -

 ....برگردم و برم خودم تونم مي داري مشكلي اگه...نه -

 ....بري تنهايي بذارم تونم نمي كه دوني مي -

 كره به دوست يك ديدن براي خواهد مي نورا كه گفت او به مانوئل و رسید كنگ هنگ فرودگاه به رومئو وقتي

 .باشد او به حواسش خواست مانوئل از و كرد گره را مشتهايش.كشید تیر قلبش كند، مي همراهیش هم او و برود

 زمین روي سئول در آنها بعد ساعت چند و برد فرودگاه به را آنها هلیكوپتر يك.شد انجام سرعت به كارهايشان

 .بودند منتظر جانگ لي و شانیا.بود خشك و سرد هوا. نشستند

== 
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 وشگ حرفهايش به نگراني و بهت با دو هر گفت برايشان را ماجرا كردو صحبت دوستانش با ريتا وقتي قبل روز دو

 ريتا هك كرد نمي بیني پیش هیچكس. كند توجیه را قضیه اين توانست نمي و نداشت نظري اظهار هیچكدام. دادند

 كرده تغییر اش زندگي جو و مانده دور قضیه از مدتي كه حاال و داشت دوست را هو مین همیشه او.شود عاشق

 هب را تقصیر توانست نمي هم خودش او و بگیرد خرده او به توانست نمي كس هیچ.بود شده دگرديسي بود،دچار

 .بود شده پیچیده اوضاع.بیندازد كسي گردن

 ار ناسونا خواست مي او.گرفته را ناگهاني تصمیم اين چرا ريتا كه بود اين فهمید نمي جانگ لي كه چیزي تنها

 هو ینم به حتي مدتهاست كه كرده خوش جا قلبش در رومئو آنقدر:گفت او به ريتا وقتي...فوري خیلي آنهم.ببیند

 ...نكرده فكر عشقش بعنوان

 كردي مي بحث شانیا با موضوع همین سر وقتي پیش سال سه...عزيزم دوست:گفت و داد بیرون بلند نفسي

 مي گوش و ريخت مي اشك آرام ريتا!...نه؟..بگیره خودتو دامن اتفاق اين است ممكن كه كردي نمي هم را فكرش

 هچ دوني نمي تو و كنن مي دگرديسي افكار... باش داشته صبر كمي گفتم بهت موقع اون:داد ادامه جانگ لي.داد

 كار يك با باز كني چیكار خواي مي حاال...میذاره تنهات كسي چه و میشه همراه تو با زندگیت مسیر در كسي

 ....كني؟ عوض رو زندگیت مسیر عجوالنه

 هديگ من... افكارم به و عشقم به...كردم خیانت خودم به من...نیست من حق ديگه عزيزم هوي مین:گفت آرام ريتا

.. .بودم خودخواه من... باشمش داشته تونم نمي ديگه... دادم دست از را هو مین داشتن لیاقت من... نیستم اليقش

 هم رومئو با اگر حتي... نیست من مال ديگه هو مین!...دونستي؟ مي اينو!...جانگ لي خودخواهم همیشه من

 ....باشم داشته رو هو مین تونم نمي ديگه....نباشم

 ....بودي مجبور تو...نكردي كارو اين خودت خاطر به تو كنه مي درك هو مین:گفت جوابش در جانگ لي

 قسمتش اين... خواستم خودم...بود نكرده مجبور منو كس هیچ....عزيز جانگ لي بشم عاشق نبودم مجبور من -

 از بیشتر....دارم دوستش صبرانه بي من...بشم رومئو عاشق خواستم خودم من...نبود اي برنامه هیچ در"اصال

.... من....نكنم فكر بهش ثانیه يك حتي... لحظه يك تونم نمي و ناراحته ببینم تونم نمي....بكني رو فكرش اونچه

 ...هستم عاشقش

 ....كنه نمي قبول هم هو مین...كنه نمي قبول اون!...ناسونا؟ چرا -

... رهبب بويي قضیه اين از هیچكس خوام نمي...برگرديد سئول به من از زودتر دونفر شما....كنم مي راضیشون من -

 ....میاد سراغم به خودش اون....زنم مي حرف خودم هم هو مین با

== 

 هك رفتند جايي سمت به و شدند ماشین سوار كنند بدل و رد هم بین اضافي اي كلمه آنكه بي نفر چهار هر وقتي

 رفته "قبال كه اي كافه رودخانه،همان كنار قرارشان.داشت قرار بینشان سنگین بود،سكوتي خواسته ريتا
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 شحال كه ديد مي دور از مانوئل و كشید آغوش در را ناسونا.بگذارند تنهايش تا خواست دوستانش از او.بودند،بود

 دختراِلغرِ آن دست. نشست مي ره دوبا و رفت مي راه و میشد كرد،بلند مي گريه گاهي از هر.نیست خوب "اصال

 همان در مدتي و كشیدند آغوش در را همديگر آندو بعد ساعت يك. كرد مي التماس و گرفت مي را مشكي مو

 اوضاع فهمید نمي هنوز ولي باشد دوست يك به دِين اداي نوعي بايد اين زد مي حدس مانوئل. كردند گريه وضع

 .است قرار چه از

 يكاف چوبي صحن روي از.گشت مي بر زودتر بايد حاال.بود كرده را هايش خواهش و زده ناسونا به را حرفهايش ريتا

 وانندت مي و گرفته پايان اينجا كارشان كه شدند متوجه آنها و داد تكان دستي رودخانه كنار دوستانش براي شاپ

 .برگردند

 يوارد پشت به را او بپیوندد،دستي دوستانش به تا كرد باز بیرون رابه شاپ كافي در ريتا هنگامیكه درست اما

 .رفت او سمت به بلند قدمهاي با و شد متوجه مانوئل. كشید

 اش والهح محكمي بزند،سیلي حرفي بتواند ريتا اينكه از قبل و بود ووانگ استاد برد ديوار پشت به را او كه دستي

 .بگذارد تمرين يا زندگي درس را اسمش بخواهد كه نبود چیزي اين. كرد

 يوقت. رفت سیاهي چشمش مدتي تا كه شد پرت عقب به شتابي چنان با صورتش.نامید مي استاد حق آنرا ريتا

 به ار سر اجبار به بار اين كه شد اش حواله ديگري سیلي سمت همان از دوباره كند نگاه ووانگ استاد به توانست

 .افتاد زمین زانو دو روي و كرد فخي فخ.ديد را او كفشهاي و انداخت پايین

 ....خوام مي معذرت -

 ...كن تمومش....برگرد و كن جمع رو پالست و جُل "فورا -

 ....كنم مي خواهش... استاد -

 ....بشنوم هم ديگه كلمة يك خوام نمي....شو خفه... شو خفه -

 ....دم مي قول...گردم مي بر و كنم مي تموم زود رو كارم...متأسفم... تونم نمي -

 ...كني؟ مي سرپیچي من از -

 ....نمونده چیزي ديگه...كنم تموم رو كارم بديد اجازه ولي... نه -

 ....بشنوم اي ديگه چیز خوام نمي -

 خواست استادش از كنان التماس ريتا و چرخید ديگر سمت به دو هر صورت.زد مي صدا را او بلند مانوئل صداي

 .بدهد مهلت هفته 3 فقط

 ...هفته سه فقط -
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 سرخ بود خورده كه اي ضربه از اش گونه چپ سمت.بود زانويش دو روي هنوز ريتا ايستاد او جلوي مانوئل وقتي

 روكا اين دختره اون.... بود؟ كي كار!...هان؟...بود؟ كي كار:پرسید و كرد بلند را او مانوئل.زد مي نبض مانند و شده

 ....كرد؟ باهات

 ..نبود اون كار...نبود اون كار...نه: كرد مي تكرار آرام فقط.ريخت مي هايش گونه روي ريتا اشكهاي

 براي را رومئو تولد مراسم كارهاي او با و ماند كنارش فداكار دوست يك مثل مدت تمام مانوئل آنروز فرداي

 وران اينكه از آنها.انداختند راه رومئو براي مفصل جشن يك و برگشت خانه به فامیل.داد انجام كردنش غافلگیر

 .شدند بود،خوشحال برگشته اش رفته دست از شادي و خنديد مي

 امشب... بگیرم؟ پس ازتون رو دخترم دوست تونم مي: گفت بلند و ديد رقصان جوانهاي بین را او رومئو شب آخر

 را كتش و كرد شل را كراواتش. كشید بیرون جمع از را او و گرفت را دستش...ببینمش خوب نتونستم "اصال

 .بود انگیز دل و زيبا بسیار بیرون هواي.درآورد

 قدم هم با مدتي و آوردند در را كفشهايشان...رفتي؟ راه چمنها روي كفش بدون حال به تا رومئو:پرسید آرام ريتا

 يم كه بود تولدي كادوي بهترين اين...ممنونم نذاشتي تنهام اينكه از: وگفت بوسید را او دستان رومئو. زدند

 .باشم داشته تونستم

 ..."ضمنا و...ممنونم تو از كه منم اين -

... بینمت مي وسط اون:گفت درخشان چشمهاي با ريتا.رسیدند شمشاد بلند ديوارهاي از شده ساخته ماز به

 قورت را دهانش آب و برد فرو موهايش به دست.انديشید و كرد مكث كمي رومئو.شد آن وارد و كرد رها را دستش

 خواند، مي دنبالش به را او و رقصید مي شمشادها سبز پیچ از كه را سفیدش دامن بلند دنبالة توانست مي.داد

 كوبید يم اش سینه قفسة به كه را قلبش تپشهاي توانست نمي كرد مي هرچه و دويد اش پي در صبرانه بي. ببیند

 ربوده سرش از هوش هايش خنده با كه دختري و درخشید مي شكل زيباترين به آسمان در ماه.كند كنترل

 پس را حرفش ماز، میان شكلِ مربع صحن در آنجا.گريخت مي دستش از و چرخید مي ديدگانش بود،جلوي

 ستيپو با ديگانش جلوي را زيبايش ماه توانست مي او.رسید مي نظر به زيبا سرش باالي كه نبود ماه اين.گرفت

 .نشود سیر آن ديدن از عمر آخر تا و ببیند درخشان چشماني و براق

. باشد خودش آن از لحظات آن خواست مي ريتا.شد نخواهد تكرار برايش هرگز عشق اين كه بود فهمیده اينرا او

 .انديشید نمي رومئو جز چیز هیچ و كس هیچ به

 ...!میگذره زود اينقدر كه متنفرم ازش....لعنتي زمان اين:گفت آرام بعد ساعتي

 ....دارم نگه برات هم رو زمان بخواي تو اگه تونم مي: گفت رومئو

 ...و گذره مي سرعت به زمان....توني نمي -
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 نارمك... نورا... باشي نگرانش نیست الزم ديگه و میگذره بخواهیم ما كه جور هر باشیم هم كنار وقتي ولي درسته -

 زا تو بینم تونم نمي هرگز و باشم داشته دوست تو مثل رو اي ديگه هیچكس تونم نمي هرگز...هرگز من...بمون

 ...باشي ديگه يكنفر با و بري من پیش

 ...همینطور منم -

 اتاقش به خواب براي خواست مي تازه مانوئل.كردند آبیاري به شروع چمن پاشهاي صبحگاهي،آب میش و گرگ در

 .نشست لبانش روي لبخندي و ديد را آندو پنجره پشت از كه برود

 را سرش.داشت فرق خودش رنگ صورتي اتاق با اتاق اين نورِ.بود پیچیده جا همه گل عطر بوي.كرد باز كه چشم

. داد كش را خودش.نشاند لبهايش روي نرم لبخندي ديشب خاطرة و زد چرخي ملحفه روي انگشتانش.چرخاند

 رومئو و چرخید پاشنه روي آرام اتاق درِ. بود شده پوشیده سرخ گل لطیف گلبرگهاي از اطرافش و تخت روي

 .كرد وارد را سرش

 :گفت آرام و كرد نگاه را او زيبايش سبز چشمهاي با رساندو كنارش به را خودش!...شدي؟ بیدار... عزيزدلم... اوه -

 ...باشم نكرده اذيتت امیدوارم

 ....بكني فكرشو كه اونچه از بیشتر دارم دوستت...دارم دوستت:گفت رومئو.درخشید چشمهايشان

 آهسته خیلي هم با مدتي آنها.كرد صدا را رومئو و زد اي ضربه اتاق پنجرة از مانوئل.شد بلند هايشان خنده صداي

 !...يادته؟ كه رو هو مین...رسیده برامون ناخونده مهمون يه....گردم برمي االن:گفت او به رومئو بعد و زدند حرف

 ....خورم مي شما با ناهار...میام منم:گفت و پريد جا از ريتا

 و مدام را دستهايش.بود نديده آنطور را او موقع آن به تا.كرد مي فكر ريتا كه بود آن از تر خشمگین هو مین

 چون بزند صدا را او بار سه غذاخوردن شد،هنگام مجبور رومئو.كشید مي موهايش و صورت روي گونه عصبي

 ...درسته؟.... ؟!كنید ازدواج بزودي قراره كه شنیدم:پرسید آرام ريتا.كرد مي نگاه آندو رفتار به داشت مدام

 ....نیست مشخص هنوز چي هیچ ولي...میرسه زود خیلي خبرها:داد جواب عصباني هو مین

 ...میگم تبريك انتخابتون حسن به....خوبیه دختر -

 ...نمیاد خوشتون ازش زياد دونم مي چون....بكنید كارو اين نیستید مجبور -

 ....بديد انجام كارو اين بايد زودتر....منه خوب دوستان از يكي.....خوبیه خیلي دختر اون...برعكس"اتفاقا... چرا -

 ...نكنم؟ كارو اين اگه و -
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 چیزي كرد سعي چیست منظورشان فهمید نمي درست رومئو.دادند مي گوش آندو حرفهاي به مانوئل و رومئو

 مي مدل من...بندازيد راه رو عروسي هستم طرفها اين تا زودتر هرچه و بديد گوش من به بهتره:گفت ريتا كه بگويد

 ...میشه چي فردا دونه نمي كس هیچ وگرنه....كنم شركت دوستانم عروسي"حتما خواد

 ...چیه؟ منظورت -

 ....واضحه خیلي -

 روي را دستش. چیست منظورش بفهماند او به خونسردي با كرد مي سعي داشت ريتا و خورد گره هم به نگاهشان

 ....خواد؟ نمي عروسي يه دلت تو عزيزم اوه:گفت و گذاشت،خنديد رومئو دست

 ...برگرديد؟ قراره كي: گفت و كرد نگاه او به عصباني هو مین

 ...نیست مشخص -

 پرسیدن ربط بي سؤالهاي به كند شروع كه است االن و شود مي پیچیده رومئوكمي براي دارد اوضاع ديد مانوئل

 شدي؟ آشنا جديدي دختر با تو... كنند مي نامزد زودي به رومئو و نورا... عزيز هوي مین:گفت "فورا همین براي

 كه ساله ده از بیشتر...قديمیه هم خیلي"اتفاقا...نیست جديد:گفت میكرد نگاه هو مین به همانطوركه ريتا

 انجام كارو اين زودتر هرچه بايد میگم دارم و منه خوب دوستهاي از يكي دختر اون.... شناسند مي همديگرو

 ...بدين

 ....تهديده؟ يه اين:گفت هو مین

 ...میشه خوشحال خیلي هم پدربزرگتون كه دونم مي ضمن در...كنین فكر مايلید جور هر -

 اين... كني؟ بحث باهاش مورد اين در مجبوري:كرد زمزمه ريتا گوش در آرام.رفت مي سر اش حوصله داشت رومئو

 ....شخصیه قضیة يه

 نمي ازدواج وقت هیچ بذارند خودتون حال به اگه رو پسرها شما من عشق:گفت بلند و داد سر نازي خندة او

 ...كنید نگاه خودتون به... كنید

 ...نمك مي نامزد هفته همین آخر:گفت و كشید موهايش به دستي.رفت پنجره كنار و شد بلند میز پشت از هو مین

. شد تنگ تنفسش راه.كند حس گرفت مي را ديدش جلوي داشت كه اشكي پردة توانست مي.كشید تیر ريتا قلب

 ....شما براي خوشبختي آرزوي با:گفت بعد نوشید را آبش لیوان و زدن پلك به كرد شروع سرعت به

 .كرد نگاه مانوئل به او رفتار به متعجب رومئو.رفت بیرون و شد بلند میز پشت از

 85فصل
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. خورد ريتا گوش به استخر كنار از صدايشان.زد مي حرف مانوئل با داشت ماريا...من خداي اوه...ديگه؟ هفتة دو -

 :كرد صدا را او جكوزي ازكنار رومئو.كردند مي صحبت مادربزرگشان برگشتن مورد داشتنددر آنها

 ....طرف اين بیا آفتاب زير از....پريده؟ رنگت چرا عزيزم نورا -

 دوست مرد اين كنار در زمان. گذشت مي هو مین رفتن از روز هشت...پريده؟ رنگم كه میاد نظر به اينطور...آه -

 مراسم كه بودند داده خبر او به دوستانش.برد مي ياد از را خودش ريتا كه شد مي سپري زود آنقدر داشتني

 اآنر ها رسانه و ها روزنامه تمام حال اين با ولي شد برگزار خصوصي"كامال و كوچك خیلي وناسونا هو مین نامزدي

 .دز مي اقدامي چنین به دست بايد پیش مدتها كانگ خانوادة. بودند داده نمايش نامفهوم و كوچك تصوير چند با

 .دخندي مانوئل.كرد ازدواج هم هو مین باالخره: گفت بود، زده تكیه استخر كنار نازبالشهاي روي حالیكه در رومئو

 و ادد تحويلش لبخندي رومئو. پیرمیشن دارن كه من پسرهاي جز كنن مي ازدواج وقتش به همه:تشرگفت با ماريا

 مي اش دودي عینك شیشه پشت از ريتا... كنیم مي خوشحالت بزودي ماهم نباش نگران عزيزم مارياي: گفت

 .ببیند را دويد ماريا صورت در كه شعفي توانست

 و دآم پايین صندلي روي از ريتا.... میشه خوشحال"مطمئنا مادربزرگ....خانوادست براي خبرخوبي اين:گفت ماريا

 ....بیاد؟ قراره كي مادربزرگت: پرسید و نشست رومئو كنار

 نظر به گودتر ات گونه چالة....شده الغر صورتت كنم مي احساس... خوبه؟ حالت تو...عزيزم ديگه هفتة دو -

 ....میرسه

 ...خوبه حالم.... نه -

 هوي مین. بود شده تنگ بزرگ خانة و هو مین براي دلش.نداشت خوشي حال او كه شد مي روزي چند درحقیقت

 ناراحت و غمگین صورتهاي آنها عكسها تمام در.كند شادشان تا نبود آنجا او و كرد مي ازدواج داشت عزيزش

 تهالب.بود شده خشمگین شده كاري چنین انجام به مجبور كرده، بیان اي مصاحبه در هو مین كه اين از او.داشتند

 فهمید مي خوب ريتا ولي بود كرده اضافه حرف اين به را شركت و ها كارخانه و پدربزرگ بهانة پسرعمويش

 گجان لي....تمومه كارم ديگه هفتة دو تا. فرستاد پیام جانگ لي براي و كرد باز را كامپیوترش.چیست منظورش

 .منتظرتم صبرانه بي...گردي مي بر زود كه خوشحالم: داد پاسخ خوشحال

 رچطو رفتنش از بعد دانست نمي كه او جز بود خوب حالشان همه.است باردار يانگ تائه همسر خبرداد او به شانیا

 كرد مي نگاه را خواندنش روزنامه و نشست مي وقتي هم حاال همین.بیايد كنار رومئو دادن دست از غم با بايد

 مو به مو را اش چهره خطوط و زيبا صورت و نشست مي ساعتها خوابید مي وقتي. كرد مي ضعف او براي دلش

 نمي هیچوقت كه بود دلچسب اي اندازه به گردنش روي او بزرگ دستهاي لمس حس.سپرد مي اش درحافظه

 از شد مي زمزمه گوشش در كه را زيبايي حرفهاي توانست نخواهد ديگر اينكه تصور.بدهد دست از آنرا خواست

 .كرد مي اش ديوانه بشنود او لبهاي
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 و ینخشمگ زود. بود بیني پیش قابل غیر همیشه رومئو.بدهد توضیح برايش را قضايا اين بايد چطور دانست نمي

 به ات كه دروغهايي برابر در او العمل عكس دانست نمي او. نداشت مقابله تاب ريتا برابر در ولي شد مي عصباني

 اريت بودند كشیده دراز كاناپه روي فیلم تماشاي به هم با وقتي شب يك...بود خواهد چطور بافته برايش حال

 ....كني؟ مي چیكار بدي دست از منو اگر:پرسید

 ...چي؟ يعني دادن دست از....چیه؟ منظورت:گفت و كرد او به نگاهي گیج رومئو

 ...برم پیشت از يا بمیرم"مثال....نباشم كنارت ديگه من يعني -

 ....شكنم مي گردنتو و كنم مي پیدات كني تركم اگه ولي....ام مُرده هم من "احتماال بمیري اگه -

 ...چرا؟....ديوونه -

... داري من به احساسي چه تو دونم مي منم...داري خبر خوب خودت به نسبت من احساسات از ديگه تو چون -

 يم ما و مسخرست خیلي اين كه شدي ناراحت چیزي دست از يا...باشه داشته تونه مي دلیل دو تنها كردنت ترك

 تونم نمي "اصال كه دوني مي صورت اون در كه... باشه میون در ديگه نفر يه پاي اينكه يا...كنیم حلش هم با تونیم

 ....كشم مي هردوتاتونو....ببینم ديگه يكي با رو تو كنم تحمل

 ....خودخواهانه چه -

 با تو،كه "مخصوصا... باشه ديگه كس هیچ براي خوام نمي باشه من مال نیست قرار چیزي اگه...اينطوريم من -

 ....كنم پر جاتو تونم نمي چیزي هیچ

 ...باشه؟ داشته ديگه دلیل يه ممكنه نمیدي احتمال هم درصد يه حتي -

 و ازدواج صحبت نكنه... گذره؟ مي كوچولوت سر اون تو داره چي باز:گفت و چرخاند او سمت به را خودش رومئو

 به "اشديد تو كه دونم مي اينو....كنم مي صبر بخواي تو كه وقت هر تا من نباش نگران... شد،ترسیدي؟ مسائل اين

 ...داري نیاز زمان

 تو اب خواد مي دلم "واقعا من... داشتنیه دوست خیلي اين رومئو:گفت و كرد نگاه رومئوسیر سبز چشمهاي به ريتا

 و زيبا چقدر اونها دونه مي خدا و بشم دار بچه تو از تا دارم دوست من...خواد مي اينو وجودم بند بند... كنم زندگي

 وت عاشق من...كني بازي باهاشون تو و بزنند صدا بابا تورو اونها كه هستم اي لحظه اون عاشق من... شن مي جذاب

 ...كنم؟ چیكار خودخواهیت اين با بگو من به ولي هستم

 اين از دست كنم مي سعي دارم...توام عاشق من...كنم درستش میدم قول بهت...كنم مي درستش: گفت رومئو

 تونم نمي كه حسیه چه اين لعنتي دونم كشي،نمي مي پیش رو موضوع اين تو وقت هر ولي... بردارم خودخواهیم

 ...بره بذار... باشه كه بقبولونم خودم به تونم نمي.... نداره جايي "اصال اينجا منطق... بشینم آروم

 ...نيك فكر بیشتري داليل به بايد همیشه....ببینم آسیب من بذاري نیست ممكن!...هان؟!....كُشي؟ نمي منو تو-
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 هس به نزديك االن... بنداز خودمون به نگاه يه... كني نمي ترك منو هرگز تو:گفت و فشرد آغوشش در را او رومئو

 ....نزن حرفها اين از ديگه "لطفا... مونیم مي باهم هم ديگه سال سي و سال سه میشه زودي به...باهمیم كه ماهه

 شكسته از دلخراشي صداهاي گوشهايش ولي ببیند توانست نمي را جايي چشمهايش.ديد بدي خواب ريتا شب

 شاطراف بتواند شد باعث سفیدي نور وقتي.شنید مي آور سرسام فريادهاي و گوشت شدن پاره و استخوانها شدن

 او غمگین نگاهي با بودند كساني اولین همسرش و هو مین.بودند اطرافش در شناخت مي كه كساني همة ببیند را

 همسر و يانگ هو،تائه جانگ،شانیا،جین جئويونگ،لي آقاي و پارك پدربزرگ،آقاي بعد كردند مي نگاه را

 تخت روي او....بودند زنده كه آنهايي همة.... و دبیرستان هاي جكي،بچه و داناوان دكتر ري، باردارش،شین

 وانستت نمي.بود شده پیچي باند بدنش تمام بود شكسته هايش دنده كه قبل دفعة مثل درست و بود بیمارستان

 .بزند حرف

 چرخاند را چشمهايش وقتي... نكن ترك منو گفتم بهت....دارم دوستت...دارم دوستت:كرد زمزمه گوشش در كسي

 تهوع حالت. بود شده عصبي هاي تنش دچار بخورد تكان توانست نمي.بكشد نفس توانست نمي.ديد را رومئو

 .پريد خواب از اينكه تا شد شديد تكانها. داد تكانش كسي.داشت

 ...كردي عرق چقدر... ديدي مي خواب داشتي... بیدارشو... نیست چیزي... نیست چیزي... عزيزم اوه -

 بار یناول اين.نبود خوبي خواب اين.برگردد تخت به تا كرد كمكش رومئو.آورد باال و دويد دستشويي سمت به ريتا

 انهايش بودند،چهره نگرانش آنها. اند زنده كه ديد مي را كساني خواب ببیند را پدرش و مادر اينكه جاي به كه بود

 جايش يكنفر.... رسید مي نظر به كم جمع آن در چیز يك...گويا و...چرا؟.كرد مي گريه پدربزرگش و بود درهم

 .برگرداند را آرامش او به صدايش و گرفت بر در را او ايمن سنگري مثل رومئو آغوش... بود خالي

 كاري براي مانوئل و رومئو. نشد كند،خبري دريافت شانیا و جانگ لي از پیامي تا شد منتظر هرچه عصر تا فردا

 مدام و فتر گلكاري به ماريا با ريتا آنروز فرداي. برد را آنها و رسید هلیكوپتر زود خیلي.رفتند مي پايتخت تا بايد

 دباي وگفت گرفت دست دو بین را صورتش ماريا آورد باال دوم بار براي ناهار از بعد وقتي.داشت دلشوره احساس

 .میشم همینجوري گیرم مي دلشوره وقتي همیشه:گفت ريتا ولي.بدهد نشان دكتر به را خودش

. كند آرام اندازه اين تا را درونش بتواند پسر اين كرد نمي احساس هیچوقت ريتا.رسیدند بعد صبح مانوئل و رومئو

 اين ولي. رسید آرامش و سكون به بدنش نیروهاي تمام ديد را او وقتي آهن هاي براده ريختگي بهم مثل درست

 از .بود برگشته حمام از تازه ريتا.بودند استراحت مشغول استخر كنار پسرها بعدازظهر. نداشت دوام زياد آرامش

 لي. شد منتظر و ايستاد كامپیوتر كنار.فرستاد مي پیام و كرد مي چك را ايمیلهايش داشت مدام پیش روز دو

 .شد ظاهر عصبي و نشده،غمگین اصالح صورتي با صفحه روي جانگ

 ....كجاست؟ شانیا... خبر؟ چه...خوبید؟ همه....ندارم ازتون خبري هیچ روزه سه....مرگتونه چه!....جانگ لي -

 ...كن صبر....میاد االن....سئول برگشته شانیا نباش نگران -
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 .آمد كامپیوترش روي ديگري پنجرة در جانگ لي از بدتر شانیا بعد ثانیه چند

 ....چطوره؟ حالت... هي -

 ....راستش... كنیم مخفي ازت اين از بیشتر تونیم نمي ريتا -

 !!!....پدربزرگ؟؟ -

 ....میگرده بر ديگه روز چند تا...خوبه حالش اون....نه -

 گتن نفسش.شد مي تعبیر داشت االن بود ديده كه بدي خواب.ايستاد مي حركت از داشت قلبش....كدومشونه -

 را او و ايستاده همه.بودند همه...آورد مي خاطر به حاالخوب.بیاورد زبان به را اسمش شانیا نبود احتیاجي.شد

 آرام.....گذاشت مي احترام وبرايش داشت دوستش كه كسي.بود خالي جايش يكنفر فقط ولي.كردند مي تماشا

 !!!!!........ووانگ؟ استاد: پرسید

 :پرسید شد مي خارج حلقومش از سختي به كه صدايي با.انداختند پايین را ونگاهشان دادند تكان سر هردو

 ...چرا؟ -

 خاطر به تو از خواست مي اون...تايلند بوده اومده اون...راستش....بوده چي جريان نفهمیديم "اصال....دونیم نمي -

 كه يرابطهاي وقتي... برگردونه شده كه هرترتیبي به رو تو خواسته مي... كنه خواهي عذر بود زده صورتت به اينكه

 تاداس...كردند پیدا اونو جاي كه دادند خبر من به بودم فرستاده عقاب سر با كلید اون مكان كردن پیدا براي من

 ...میگیرنش و بودند منتظرش كره توي اي ديگه آدمهاي گويا ولي میگرده بر خبر بدون ووانگ

 شروع پاهايش كف. كرد مي احساس بدي كرختي انگشتانش نوك.بود شده خالي سردي آب سطل ريتا سر روي

 ...چجوري؟:پرسید سختي به. بست را گلويش راه شديد بغضي. شدن سوزن سوزن به كرد

 روشهاي همون به بگم فقط...بدم نشون بهت عكسهاشو تونم نمي:گفت و كرد نگاه درمانده اورا جانگ لي

 ....شده سالخي....قديمي

 ....ببینمش خوام مي: كشید فرياد دوباره و...ببینم خوام مي -

 تداش ريتا.انداختند هم به نگاهي بعد و چرخاندند سمت آن به سر مانوئل و رومئو.رفت بیرون تا فريادش صداي

 دستانش با.بريد را امانش اشكها.چرخید سرش دور اتاق. ديد مي مانیتورش صفحة روي را ووانگ استاد تصاوير

 با "ببخش مرا" دلخراش آهنگ و شد پرت زمین روي ضبط كنترل.كرد پرت اطراف به داشت میز روي هرچه

 مي آرامش به مدام را او كه كسي. بود ووانگ عمو اين.شد مي گم موزيك در فريادهايش.كرد پر را فضا بلند صداي

 .خواند
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 رديگ لبهايش. بود پوشانده را اش زخمي صورت روي خون و كرده تكه تكه را بدنش.بودند كشته را او... بود مرده

 مي اتاق در.كرد نمي مجبور زدن نشست و دراز به را او چوب هاي تركه با ديگر دستهايش و زد نمي تشر او به

 بود مرده ووانگ استاد ولي شست مي را صورتش اشكها. بود كرده پر را خانه فضاي هايش عربده صداي و چرخید

 را او كه اولي روز همان از. آمد مي و رفت مي ديدگانش جلوي بار هزار خاطراتش تمام. برگردد نداشت امكان و

 بود او رفتارهاي شاهد جانگ لي.بود خورده سیلي او از و شده عصباني دستش از كه پیش روز چند همین تا ديد

 .بكند كاري توانست نمي ولي

 وسايل شدن شسكته صداي و كرد پرت اتاق وسط عسلي میز روي را خوابش چراغ.ريخت هم به را چیز همه ريتا

 بشقل وضع آن ديدن با.كرد باز را در و دويد اتاقش سمت به سرعت به.كند معطل نتواند ديگر رومئو تا شد باعث

 ...عزيــزم نوراي...نـــورا: زد صدا آرام. افتاد پايین

 تدس در بلندي شكستة شیشة ديد رومئو و برگشت صدا شنیدن بود،با ايستاده او به پشت اتاق وسط ريتا

 به چیزي و كرد صدا بلند را مانوئل.دارد وجود شديد خونريزي با عمیقي بريدگي چپش مچ روي و راستش

 من....باشه كه هرچي...كنیم مي درستش ما...باش آروم...عزيزم...نورا: گفت آرام بعد.كشید فرياد اسپانیايي

 ....كنم مي خواهش...بنداز دستت از اونو... كنم مي درستش

 هق هق با.شد جاري آن از خون و رفت فرو دستش كف به آن تیز هاي لبه.فشرد مشتش در بیشتر را شیشه ريتا

... تيلعن...كني اش زنده دوباره توني مي... بچسبوني هم به رو بدنش دوباره توني مي...كني؟ مي درست چیو:گفت

 ....زودباش... گردون برش برام...كني؟ مي درست چیو

 دش وارد پنجره از مانوئل. كرده مي را فكرش كه است آن از تر جدي خیلي قضیه فهمید تازه مبهوت و گیج رومئو

 دكوبی مي اطراف به را پاهايش او.گرفت را هايش مچ موقعیت يك در بعد و رفت جلو آرام گرفت، قرار ريتا پشت و

 یشةش و كرد باز را دستش مچ و پريد جلو رومئو. بیايد بیرون مانوئل قوي هاي بازوي از بتواند نداشت امكان ولي

 و كرد پاره بلند نواري زمین روي افتاده لباسهاي از يكي از سرعت به. كشید بیرون انگشتانش بین از را آلود خون

 .گفت مي فارسي به وچیزهايي ريخت مي اشك و كشید مي فرياد كرد، مي تقال فشار با ريتا.بست را دستش

 رومئو تا داشت نگه آغوشش در را او بعد. كند آرام را او تا بزند سیلي او صورت به دوبار شد مجبور مانوئل

 .كند خبر را هلیكوپتر تا دويد بیرون رومئو.بود زياد خونريزي شدت.ببندد را دستانش

 ...بگو راست!... نكردي كارو اون زده منو استادم اينكه بخاطر تو....نكردي؟ كارو اون تو:پرسید گريه با ريتا

 و كرد نگاه را ريتا دوباره بعد ديد مانیتور صفحة روي را مردي شدة سالخي بدن و برگرداند را سرش مانوئل

 رومئو نه و من نه...نكردم كارو اون من خورم مي قسم...كنم نمي كاري چنین هرگز من...نه...عزيزم نه:گفت

 اون؟... كنیم نمي كاري چنین هیچوقت

 ....چرا؟....چرا؟....كشتنش....بود استادم اون -
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 سپ رو تاوانش میدم قول بهت و كنم مي پیدا رو كرده اينكارو كه كسي...كنم مي پیداش....باش آروم...باش آروم -

 ....میده

 گويا مرد اين كه داد توضیح برايش مانوئل.شد تصاوير آن متوجه تازه برگشت وقتي رومئو.رفت حال از ريتا

 .شده كشته نبوديم اينجا ما كه زماني همان در درست و بوده استادش

 محل از چرا..."قطعا... بود او تقصیر هم بار اين.گشت مي بر قديمي حال به باز آرامبخش،او هاي آمپول با

... بودند دنبالشان!... بدهد؟ نشان را خودش ووانگ استاد تا بود شده باعث چرا...بود؟ شده خارج مأموريتش

 خورد مي قسم مانوئل...بدهد لو را همكارانش و وخودش بخزد بیرون آنجا از ريتا تا شده منتظر, بود كه هركسي

 مي چكار. بود داده كشتن به را استادش او!....بودند؟ باور قابل قسمها اين آيا ولي...نیست رومئو و او كار كه

 مي اشكهايش.بدهد را جانش خاطرش به است حاضر دانست مي كه بود داده دست از را مردي او.بكند توانست

 .خورد مي گوش به كنارش در مردي هاي زمزمه آرام صداي.كرد مي پاك را آنها كسي و ريخت

 ....كردي؟ چیكار خودت با ببین...من كوچولوي عزيز -

 ....استاد....استاد...ووانگ عمو -

 يم كه كاري تنها.بود افتاده اطراف به اش شده پیچي باند و زده بخیه دستهاي و بود وصل بدنش به خون كیسه

 هس نورا كه دادند توضیح برايش آنها و زده حرف دوستانش با رومئو. بريزد اشك بودكه اين بدهد انجام توانست

 .بود قائل خاصي احترام برايش نورا و داشت نفوذ رويش كه بود كسي تنها او و بوده مرد اين تعلیم تحت سال

 .كردند مي عوض جايشان گاهي از هر مانوئل و ماريا با فقط.ماند سرش باالي شب دو رومئو

 برق مثل مانوئل كرد باز را چشمهايش وقتي.بود مادربزرگش و استاد اسم آمد مي بیرون دهانش از كه كلماتي تنها

 هقي هق با و بود،انداخت خوابیده كاناپه روي كه رومئو به نگاهي او... دارد؟ الزم چیزي چه:پرسید و پريد جايش از

 كدومشون... ام خانواده...عموهام... مادربزرگم... پدرم... مادرم...ووانگ استاد: گفت نكند، بیدار را او آنكه براي آرام

 ....بیاري برام توني مي رو

 عوض تا بذار... كنم خارج افتادي توش كه جهنمي اين از رو تو تونم مي فقط من:كرد زمزمه و زد زانو او كنار مانوئل

 ....ببرمت نشده بدتر اين از

 هب خودم اگه حتي... مونم مي آخرش تا و گیرافتادم اون توي من...بیرون برم جهنم اين از تونم نمي من....مانوئل -

 ...فهمي مي... برم بیرون تونم نمي بیفتم،ديگه وضع اون

 وت هرچي من... بده گوش من به...لعنتي:گفت دارد نگه خفه را اش عصباني صداي كرد مي سعي حالیكه در مانوئل

 .....شو دور اينجا از...كوتاه مدتي،خیلي يه فقط....دم مي بهت رو بخواي
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 .شد خیره مانوئل چشمهاي به دوباره بعد ريخت پايین چشم گوشه از واشكهايش انداخت رومئو به نگاهي ريتا

 پیش میارمش خودم ديگه مدت يه... كنم مي درستش من...نباش اون نگران:گفت و كرد دنبال را نگاهش مانوئل

 ....باشه...تو

 ....نه -

 ...شقي؟ كله اينقدر چرا كوچولو موش تو -

 ....بكن من حق در لطفي يه....مانوئل -

 ...چي؟ -

 ....كنم مي خواهش....ووانگ استاد پیش ببر منو -

 ...اونجا برمت مي... احمق شقِ كله... لعنتي... باشه:گفت و كرد نگاه او خستة چشمهاي به مانوئل

 رودگاهف به و شد هلیكوپتر سوار مانوئل و رومئو شده،همراه پیچي باند دستاني با مشكي لباس با ريتا فردا صبح

 منتظر شخصي لباس در كارآگاه آنجا.كردند همراهي سردخانه تا را آنها دوستانش سئول در بعد ساعت چند.رفت

 دوخته هم به و شده شسته بدنش االن البته ببیني خودتو عاقبت و آخر توني مي:كرد زمزمه گوشش در و بود

 ...كن تمومش... بسه ديگه كنم مي فكر ولي...شده

 .....هستم كانگ يه من نرفته كه يادتون....هرگز:گفت و كرد نگاهش خشم با ريتا

 ار نهیفش بدن او.كرد مي تماشا در روي گِرد شیشة از را او رومئو.باشد تنها خواست مي.لرزيد بدنش.بود سرد اتاق

 هب و گذاشتند ديگري تخت روي آنرا و كردند باز را جسد كیسة زيپ بادامي چشم كارمند دو.كشید تخت كنار

 تمام. زد كنار را ملحفه. بزرگ هاي بخیه از پر و بود كبود استاد صورت. كشیدند باال را رويش سفید ملحفة سرعت

 هم به را اش پاره پاره بدن بودند كرده سعي زشتي و بزرگ هاي بخیه با.بود زخم و كبودي ازجاي پر بدنش

 .بچسبانند

 جز ريخت مي دهانش از كه كلماتي.زد بوسه آن به بار چندين و گذاشت او دست روي را سرش و شد خم

 .رفت حال از ضعف از تا ماند آنجا آنقدر. نبود بخشش طلب و عذرخواهي

 ....رومئو....رومئو -

 ....اينجام من...عزيزم اينجام من -

 ....سرد خیلي...سرده -
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 مي نگاه را خورشید طلوع هواپیما پنجرة آسمان،از در آنها و شد مي تمام داشت شب.داشت نگه محكم را او رومئو

 ادهخانو كنار استاد خواست مي ريتا.بود داده انجام را دفن و كفن كارهاي كره به رسیدن محض به پدربزرگ.كردند

 ...او براي عمو يك مثل درست و بود پدرش براي برادر مثل درست پدرش،او كنار. شود دفن اش

 مي پیدا ديوار به چسبیده و كرده كز,بزرگ در كنار را او آخر دست رومئو و رفت مي راه چمنها روي سردرگم ريتا

 . ودب محال امري رومئو براي او گذاشتن تنها ديگر حاال. رود مي كجا او كه بودند مي مراقب مدام بايد نگهبانها. كرد

 شهب باعث چیزي يه اگه...رومئو: پرسید دوباره ريتا بودند، لمیده نازبالشها روي استخر كنار دو هر وقتي شب يك

 ....من بدون يا من با... بدي ادامه زندگیت به بايد تو بشیم، جدا همديگه از ما

 ....!راحتي؟ به...كني؟ ترك منو توني مي تو....چطور؟ تو "اصال: پرسید زحمت به رومئو

 به... دش جدائیمون باعث... اتفاقي هر...دلیلي هر به اگه ولي... كنم تركت راحتي به بتونم كنم نمي فكر... هرگز -

 خوبي زندگي و بريم،برو هم با داشتیم دوست كه جاهايي به...بدي ادامه زندگیت به كه بده قول... بده قول من

 اين "حتما....برسیم هم به باشه قرار اگر...كني زندگي خوب كن سعي...و باشي مهربون كن سعي...باش داشته

 ...میفته اتفاق

 نهتو نمي كس هیچ:داد ادامه و انداخت پايین را سرش ريتا.شدند مي تر داشتند كه كرد نگاه او چشمهاي به رومئو

 حاضر ديگه حاال ولي شدم عاشق اشتباه جاي يه تو من كه درسته اين....كس هیچ...كنه پر من براي رو تو جاي

 ....كنم عوض هم دنیا يه با عشقو اين نیستم

 ....كنیم ازدواج هم با بزودي قراره ما...كني؟ مي فكر چیزها اين به چرا -

 قراره دوني نمي "دقیقا تو... شطرنجه صفحة يه مثل درست زندگي....بكنه قبل از چیزو همه بیني پیش بايد آدم -

 نيكسا چرا دونم نمي....باشي كرده فكرشو قبل از بايد حالت دو هر در ولي!...وزير يا بشه داده كیش بهت فیل با

 ....دم مي دست از زود خیلي رو دارم دوستشون كه

 ....كنم زندگي ابد تا تو با خوام مي من....بزنیم حرف موردش در خوام نمي -

 مانوئل به ماريا.بود كرده جور و جمع را خودش ريتا.برگشتند زده آشوب هاي چهره با پدرو و خوزه بعد روز چند

 محض به خوزه.بیند مي حرف كم و پريشان نگران، سال همه اين طول در را پدرو كه است بار اولین كه گفت

 بعد هم او و رفت او نزد مشكي لباس با ريتا.خواند خودش تاريك و سرد كلبة به را او و گرفت را نورا سراغ برگشت

 فصر براي تنها خواست او از هم باز وقتي فردا صبح.كرد تاسف ابراز بود افتاده كه اتفاقي از زدن حرف ساعتها از

 .بود همانجا مشكل"دقیقا ولي.بیند نمي مشكلي آن در گفت ريتا ولي كردند اعتراض پسرها برود، صبحانه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر ح.كتايون | عشق با شده موم و مهر رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

534 

 

 يپدر نه كه او براي خوزه با زدن قدم...بزنیم قدمي بیرون بريم:گفت و كرد روشن سیگاري صبحانه از بعد خوزه

 و گلها مورد در برايش ساعتها.داد دلگرمي ريتا به صحبتهايش ولي میرسید نظر به عمويي،سخت نه و داشت

 .راببیند العملهايش تاعكس شد مي دقیق چشمهايش به و زد حرف گیاهان

 ....چطوره؟ رومئو با ات رابطه:پرسید جدي خیلي او و نشستند درياچه كنار آنها

 ...خوبه -

 ....نه؟ يا داري دوستش بگي توني نمي هنوز -

 ....و....دارم دوستش...تونم مي....چرا -

 ...چي؟ و -

 ...كرده خواستگاري من از رومئو -

 !.......خوب؟...خواستم ازش خودم...كرده خوبي كار -

 ...نیستم مطمئن من راستش -

 جیرجیركها صداي. دوخت چشم درياچه آب به و انداخت راحتي صندلي اطراف به را دستهايش میانسال مرد

 مكن مي احساس قلبم روي سنگیني غم:داد ادامه و داد قورت را دهانش آب ريتا.كرد مي پر را صحبتهايشان مابین

 ....كنم مي شرم احساس رومئو به دادن جواب براي هنوز و

 ...بدونه؟ رو تو ماجراي كل نگراني كه نیست اين از شرمت -

 ادامه خوزه.ماند خیره او به و نشست شده گشاد چشمهاي با منتظر.خورد بدنش به صاعقه مثل درست حرف اين

 ....داشتي؟ نسبتي چه, بود استادت كه اين از بغیر...شد كشته كه هموني...مرد اون با: داد

 ....بود استادم فقط اون!!....قربان؟ -

 تصمیمت زود خیلي: گفت بخورد فرو آنرا كرد مي سعي كه خشمي با و چرخید سمتش به مرد عصباني چشمهاي

... .باشید هم با مدتي تا مخفي جاي يه فرستمتون مي من...بشه من مثل درست پسرم آيندة خوام نمي...بگیر رو

 ...بیفتي دردسر تو خوام نمي

 ....كنم ازدواج رومئو با نتونم هرگز شايد كه اينه موضوع قربان -

 هب بزار اينكارو...نكردي كارو اين خودت خاطر به تو...میكنه درك"حتما اون...میدم توضیح براش من...كن بس -

 ...كنم مي درستش....خودم عهدهء
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 چیز همه آيا.برده وجودش به پي اندازه چه تا مرد اين دانست نمي.داد مي گوش او حرفهاي به سردرگم و گیج ريتا

 به پي آيا.شناختند مي پیش سال 00 ماجراي از را ووانگ استاد آنها!.. ؟.زند مي بلوف دارد فقط يا داند مي را

 ...مش نمي مزاحتون ديگه من نداريد كاري من با اگه قربان:گفت و شد بلند صندلي روي از.بودند برده هم او هويت

 ...نشده تموم شما با هنوز حرفم...كانگ دوشیزه بنشینید:گفت و گرفت باال ريتا سمت به را صورتش خوزه -

. دكن حس توانست مي پاهايش و دستها تشنج از را آن ارتعاش چون بود كرده برخورد ريتا به "دقیقا صاعقه حاال

 !...وقته؟ چند: پرسید آرام. كرد مي رفتار سیاست با بايد.نبود انكار و بحث جاي

 رسید من به واكنشهات گزارش وقتي...مرد همون شدن كشته از بعد درست...اوه...هستي؟ كي دونم مي كه اين -

 و فتمر فرانكفورت به من...لنگه مي كار جاي يه دونستم مي و بود درگیرت ذهنم كه بود مدتها...برگشتي كره به و

 تو وشيباه و زيبايي به هرگز البته... كردم مالقات رو واقعي هاينريش لئونورا اونجا بگم بهت وقتي كني مي تعجب

 و....بشه آشنا باهات خواست مي دلش خیلي داره وجود هم ديگه هاينريش لئونورا يه كه فهمید وقتي ولي نیست

 كانگ آقاي....  ولي...بترسونمت خوام نمي...كانگ دوشیزه خوب خیله....كرد خوبي پذيرايي ما از هم مهربونش عمة

 زدم مي حرف تو با اينكه از قبل بايد من...فرستاده؟ اينجا كاري چه براي "دقیقا رو تو اون... اينجايي؟ تو دونه مي

 ...كردم مي صحبت اون با

 دوباره تا شد باعث دستهايش كف در شدن سوزن سوزن احساس و بود چسبیده زمین به اش شده كرخت پاهاي

 ماجرا اين در و شناخت مي كه را كسي هر بايد.كرد مي دور ماجرا از را پدربزرگ بايد.بنشیند راحتي صندلي روي

 .داشت مي نگه دور وضع ازآن را داشت دست

 خانواده اعضاي از كدام هیچ نه و پدربزرگ نه... ندارد خبر اينجا به من آمدن از كس هیچ....كس هیچ:گفت آرام

 ...نگید چیزي اونها به كنم مي خواهش...ام

 ...هستي؟ چي دنبال -

 تنها خواستم مي كرد، جدا ام خانواده از منو پدربزرگم كه وضعي اون با....باشم خودم خواستم مي من...چي هیچ -

 ...كردم ديدار رومئو با اتفاقي خیلي....و باشم

. ..است ديگه يكي اون... بترسي ازش بايد تو كه نیستم كسي من كن باور....گي مي دروغ من به هم باز داري -

 تهتونس من از زودتر اون...  كنم پیدا تورو هويت تونستم من اگر باش مطمئن... دستهاشه تو فامیل كل كه كسي

 ....بده انجام كارو اين

 ....فهمم نمي رو منظورتون -

 .دش دقیق ريتا چشمهاي به و كرد مكثي...بگي رومئو به بايد هم بعد....میشه دير داره چون...بفهمي زودتر بايد -

 ...برم اينجا از كنید كمكم -
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 شما و نداره خبر اونجا از كس هیچ!...اسكاتلند...كنم مي رديف مخفي جاي يه براتون من....هرگز!....رومئو؟ بدون -

 .كنید زندگي آرامش در مدتها تا تونید مي

 ...نديده هرگز منو اينكه كنه،مثله شروع رو جديد زندگي يه خودش براي تونه مي رومئو....كنم مي خواهش -

 ونمت نمي چون بري بذارم تونم نمي...تكراريه بازيه يه اين:گفت آرام خیلي و چرخید سمتش به احتیاط با خوزه

 شاز...بدي توضیح بهش توني مي... بگرده اش گمشده زن دنبال دنیا تو عمرشو نصف من مثل هم پسرم ببینم

 ااينج از بايد زودتر اون از قبل تا ولي... داره بستگي خودتون به اين... بزنید بهم... هرچي يا و ببخشتت بخواه

 ...شناختیش؟ مي چقدر....شد كشته كه همون....استادت:داد ادامه سردي به بعد... بريد

 ...كافي اندازة به -

 !...زني؟ هیچ.... منظورم...كرد؟ مي زندگي كي با و كجا -

... ودب جنگلي كلبة يه توي تنها ووانگ استاد...كرد نمي زندگي باهاش زني هیچ:گفت اي شده خفه صداي با ريتا

 بخوام ازتون بهتره....گرديد مي دنبالش كه زني اون... ولي... كنم ناراحتتون خوام نمي و فهمم مي رو منظورتون

 ....نیست اينجا ديگه اون....نكنین اينكارو ديگه

 صندلي پشتي به آرام. خورد او به و شد عوض صاعقه مسیر انگار بعد!....نیست؟ اينجا ديگه كه چیه منظورت -

 ....نداره امكان اين....شد شُل و زد تكیه

 نیاد اين تو اون... ديره خیلي ناراحتي براي ديگه...داره امكان:گفت بود او به پشتش حالیكه در و شد بلند ريتا

 ...قائلم خاصي احترام عشقتون براي من ولي... نیست

 !...دوني؟ مي اينو كجا از تو...چطور؟ -

 شده من پدر همسر... باشه شما عشق اينكه از قبل...كرد مادري من براي...سال81....بود من مادر...زن اون -

 سرطان دچار مادرم...برگشتیم ايران به ما همین براي بود خطر در هم مادرم و من جان پدرم، مرگ خاطر به...بود

 ....دادم شما به رو خبر اين من كه متأسفم....بیماري،مُرد با كردن نرم پنجه و دست سال 6 از بعد و شد

 ....؟!سرطان!...كانگ آقاي پسر....ممكنه غیر اين...چي؟ -

 ماميت و داده لو را خودش. افتاد راه تر گیج كشید،او تیر قلبش.بود شده گويي هذيان دچار كه كرد تماشا را او ريتا

 به و ايستاده مبهوت كه ديد را خوزه و برگشت رفت، راه كه قدم چند. افتادند مي آب روي داشتند هايش نقشه

 تا داشت تنهايي به نیاز و بود بدي ضربة اين ولي كشت نخواهد را خودش او "قطعا. خزيد مي درياچه سمت

 ...او مثل درست.بسپارد باد به را دردش

 به يراه بین مهمانسراي صاحب "قبال كه اند كرده پیدا كره جنوبي روستاهاي از يكي در پیرمردي گفت جانگ لي

 وا پیش امانتي و رفته آنجا به پیش سال چندين خارجي زن يك كه كرده تعريف پیرمرد بوده،آن عقاب چشم نام
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 و مدرك هرچه آنها دادكه ادامه او.ندهد زن همان جز هیچكس دست به آنرا خورده قسم هم او و گذاشته گرو

 همراهش دختري نوزاد او كه دارد خاطر به خوب گفته و نكرده اوقبول.نیست زنده ديگر زن آن كه اند برده دلیل

 اندازه زا بیش ماندن و رسید مي نتیجه به داشت كارشان پس.بگیرد تحويل را بسته تواند مي بیايد او اگر.داشته

 ....رومئو....ماند مي باقي نشده تكلیف تعیین برايش هنوز مسئله يك ولي.بود معني بي آنجا در هم اش

 ....پیشش؟ بري خواد مي مدام او كه هست مشكلي چه خوزه و تو بین:پرسید عصبانیت با رومئو شب

 ....چي هیچ...عشقم چي هیچ -

 ....كن تمومش رو هیوال اون پیش رفتن...كن تمومش -

 ....توئه و من نگران اون عزيزم -

 مجبور"اصال... بدي بهش جوابي هیچ نداره لزومي...كنم مرتب زندگیمو برنامة چجوري دونم مي خودم من -

 ...بدي سؤالهاشو جواب نیستي

 ممجبوري همه "فعال گفت دلش در.كند آرام را عشقش كرد وسعي كشید او داشتنيِ دوست صورت به دستي ريتا

 .كنیم عمل میلمون خالف بر

 و ها تنبیه از برايش وقتي و شنید مي را مادرش دربارة ريتا تعاريف او.بداند را چیز همه خواست مي خوزه

 چه شمادر كه گفت برايش ريتا.نشست مي لبهايش روي محسوسي لبخند گفت، مي هايش سختگیري و تشويقها

 زهخو افتاد گريه به خاطراتش آوري بیاد از وقتي.بود شده پیر و فرسوده زيبايش چهرة چقدر و شده متحمل دردي

 .است بوده مادرش و پدر دوست او كه فهمیده شده آشنا ووانگ استاد با اينكه از بعد گفت ريتا.داد دلداري را او

 است مطمئن و كند مي درمان زمان فقط را درد كه گفت رومئو پدر به او.زدند حرف ساعتها درخلوتگاهشان آندو

 او.بگیرد تصمیم زودتر تا كرد خواهش ريتا از خوزه.است بهتر خیلي اند ايستاده دو آن كه آنجايي از مادرش جاي

 بر عالوه دانست نمي ريتا....كرد راخواهد اينكار "حتما ديگر روز چند تا بدهد اجازه كرد تمنا عاجزانه هم

 .كند مي گوش اسرار اين به دارد هم ديگر يكنفر خودشان

 منگ سرش.آمد بیرون اش دايي خانة از و مالید هم به را اش كرده عرق دستهاي مانوئل شب نیمه از بعد 0 ساعت

 هب كه نیست دختري او كه دانست مي خوب ولي.كند راضي ريتارا زودتر تا خواست مي او از خوزه.بود شده گیج و

 .كرد مي كمك بايد هم خودش پس. بكشد پس پا سادگي اين

 عمارت سمت به و داد بیرون سختي به را اش نفس.بود زدن قدم حال در درسالن رومئو ببیند توانست مي دور از

 .دويد باال به ها پله روي از مادربزرگش اتاق طرف وبه برداشت را طاليي كلید.رفت

 86فصل

 ...سالم -
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 ...عزيزم بخیر صبحت -

 !...میاد بويي چه: گفت و داد كش اطراف به را دستهايش.بود كرده پر را اتاقش رنگ شاتوتي فضاي گل بوي

 .....كردم درست برات داري دوست كه اي صبحانه -

 به شايد... چرا؟. دويد دستشويي سمت وبه زد كنار را او.شد مي اينطور بايد چرا.آمد باال گلويش تا تهوع حس

 بار چندمین اين....گرفت تهوع حالت دوباره!....چرا؟....ولي... شده اينطور گذشته و مادرش خاطرات يادآوري خاطر

 .داد مي دست او به حالت اين ووانگ استاد مرگ از بعد كه بود

 حالت....عسلم شده الغر صورتت: گفت ماريا.بودند شده ملحق آنها به هم ماريا و خوزه،پدرو صبحانه صرف هنگام

 ...افتاده گود هم چشمهات زير...خوبه؟

 ....اخیره وقت چند اين خوابي كم خاطر به شايد...آه...خوبم -

 ...نباش نگران... عزيزم خوبه حالم:كرد زمزمه آرام و زد او به لبخندي ريتا.كرد نگاه صورتش به كنجكاو رومئو

 ....بندازين راه ازدواجو برنامة زودتر...شدم خسته دستتون از....احمق پسرهاي پیر:گفت خلقي بد با پدرو

 ...چیه؟ برنامه:گفت و داد تكاني رنگ طاليي صندلي روي را خودش و كرد اخمي مانوئل

 ...كجا؟ دوباره....ديديم همديگرو تازه ما...نه اوه:گفت ناراحتي با ماريا

 جشن براي.برگشته هم مادربزرگ كه وقتي درست...گرديم مي بر ديگه روز سه،چهار...كار براي...غربي سواحل -

 شد باعث و گفت مانوئل به تشر با اسپانیايي به چیزي دوباره و بوسید را همسرش دست پدرو...میرسیم تولدش

 هك گفت و داشت قرار آن روي زمرد درشت نگین كه بود زيبايي انگشتر داد ريتا به خوزه كه اي هديه.بخندند همه

 . گرفت آنرا سپاس با ريتا.بدهد مادرش به را انگشتر اين خواسته مي

 ....بزنیم حرف هم با بايد برگشتنت از بعد:گفت آرام,گرفت نفسش كرد، مي خداحافظي عشقش با وقتي

 ....باشه خوبي حرفهاي امیدوارم -

 ....امیدوارم هم من -

 .برگشت آنجا به عجله با مانوئل...بعد روز دو درست ولي ماند تنها

 !...شده؟ چي....كجاست؟ رومئو پس!...مانوئل؟ -

 ...برم مي اينجا از تورو....كنیم جمع رو وسايلت"فورا بايد....شو ساكت....هیس -

 ...نمیام جا هیچ تو با من....شو خفه -
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 ...ببرمت"فورا خواد مي خوزه....كن بس-

 !...اسكاتلند؟....ببري؟ منو كجا قراره....آهان -

 ...خودته نفع به اين....نورا نشو احمق -

 .كوبید ديوار به فشار با را در سرش پشت مانوئل و.دويد اتاقش طرف به....ده مي تشخیص رو من منافع كي -

 مي درست هو مین... بگیره تصمیم برات بايد يكي...نداري رو منافعت تشخیص صالحیت االن هم خودت تو -

 ...شقي كله تو... گفت

 ...نمیام جايي من!....درسته؟...كرديد؟ يكي به دست هم با پس...ها...ها...ها -

 ...تبرم مي كتك با بشم مجبور اگه....ببینم رو تو هاي لجبازي تا برنگشتم اونها پیش از خسته من كن بس -

 با من...هرگز نه اينجوري... بدم توضیح و چیز همه رومئو براي خودم بده اجازه من به...مانوئل كنم مي خواهش -

 ناراحت و بشنوه رو حقیقت من از اون حاضرم من... بوديم رسیده توافق به هم با ما...زدم حرف مورد اين در پدرش

 ....كنم فرار وضع اين با اينكه تا باشه

 اينو ديدمت كه روزي همون از....كوچولويي موش يه "واقعا تو:گفت كردو نگاهش افتاد، مبل روي خسته مانوئل

 ...فهمیدم

 ....دادي؟ تشخیص برف اون توي اينو چطور... بودم بچه يه فقط من موقع اون:پرسید و زد لبخند شیطنت با ريتا

 دش مي باعث پوشید مي كه روشني لباسهاي.بود تیپ خوش همیشه او.وايستاد شد باز خنده به مانوئل لبهاي

 لبخند همیشه.كردند مي ضعف و غش ديدنش با دخترها كه نبود خود بي.برسد نظر به زيباتر پوستش رنگ

 چشمهاي و مشكي ابروهاي.شود تر جذاب صورتش شد مي باعث كه داشت لبهايش كنج آمیزي شیطنت كوچك

 رت بلند كمي رومئو با مقايسه در.بیاورد بدست بخواهد كه را دختري هر دل توانست مي راحتي به رنگش اي قهوه

 و صمیمیت احساس نوع يك. شد نمي ديده رومئو صورت در داشت وجود او صورت در كه آرامشي و بود

 تیزبیني چشمهاي من بودم گفته بهت: گفت و زد عقب را موهايش و كشید اش پیشاني به را دستش.مهرباني

 !...دارم؟

 ....دوني؟ مي كِي از....دونم مي اينو خودم....بگي نبود احتیاجي -

 كرده تغییر تو... ديدمت هتل تو كه اولي روز همون از راستش....هستي؟ كوچولو موش همون تو كه اين...چیو؟ -

 من و میومد خوشش تو از رومئو...خودتي بشم مطمئن تا بود الزم تحقیق يكمي فقط...بودي شده تر بزرگ و بودي

 كلة اون توي چي بدونم خواستم مي منم راستش... كردي معرفي ديگه يكي اسم به خودتو وقتي شدم متعجب

 ....گذره مي كوچیكت
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 ...بود؟ تو كار هم هو مین به من دادن لو پس:گفت و گزيد را لبش ريتا

 "قادقی تو دونه نمي گفت رومئو وقتي... بدي خودت دست كار بازيت شق كله با تو ترسیدم مي من حقیقت در -

 همواج هو مین با كنگ هنگ توي...برگردي شي مجبور تو كه كنم كاري خواستم مي...ترسیدم...هستي چي دنبال

 ... كني راضي هم اونو بتوني تو كردم نمي فكر ولي...كردم دعوت مهموني به اونو و شدم

 كمكم توني مي مانوئل!... كشت؟ رو ووانگ استاد كي....ولي....داشتي نگهش پنهان االن تا كه ممنون... ممنون -

 !...بفهمم؟ كني

 بین اي رابطه چه بداند خواست مي اول ريتا.شدند مادربزرگش اتاق وارد دو هر و برد عمارت طرف به را او مانوئل

 اولیة هاي نسخه و گشت قديمي هاي پرونده دنبال به او... دارد وجود كانگ خانوادة با پدرو-خوزه يا مادربزرگ

 پیدا اي كننده نگران چیز و كردند بررسي آنها روي را حال تا گذشته از ساعتها آنها. كرد پیدا را قراردادها

 مي ئلمانو. رسیدند مي نتیجه به كمتر زدند مي حرف هم با چه هر...علتها دربارة گشتن به كرد شروع ريتا. نكردند

 يم اصرار ريتا و اند شده مرگشان باعث آنها كه بوده كانگ خانوادة طرف از تفاهم سوء يك اين كند مي فكر گفت

 بچه و پدرو-خوزه و دارند شركت قضیه اين در بزرگتري دستهاي دهد مي نشان دارد دست در كه شواهدي كرد

 كه دانسته مي چیزهايي او "قطعا داد ادامه و گفت خوزه اول همسر مرگ از برايش ريتا.هستند بازيچه همگي ها

 ...است شده مرگش باعث

 نامحسوس ترسي شدند مي اش خانواده وارد كه كساني از همیشه مادربزرگش گفت ولي نكرد رد را اين مانوئل

 مادر كارهاي در زيادي زن آن "احتماال.شوند آنها سیستم وارد تا كرد مي موافقت سخت شرايطي در و داشت

 احساس روي آدم كه است احمقانه خیلي دلیل اين:گفت ريتا.شده اش نگراني باعث و كشیده مي سرك شوهرش

 ...سالخي.... اند شده كشته وضع همین به شناخته مي او كه آدمهايي از نیمي.كند قطعه قطعه رو كسي

 ارديو در شده تعبیه آهني بزرگ صندوق گاو به تا كرد مي جمع دقت با میز روي از را ها پرونده حالیكه در مانوئل

 دارند عادت رواني هاي آدمكش اكثر بیايد بر نفر يك عهدة از فقط كه نیست روشي سالخي:برگرداندگفت

 ....كنند تكه تكه را مقتولشان

 هاينك نه كنند مي انتخاب تصادفي رو هاشون طعمه آدمكشها ولي:گفت نگريست مي خیره را او حالیكه در ريتا

 نوادةخا اعضاي حالیكه در...جالبه:گفت و كرد او به گذرا نگاهي مانوئل...باشه من خانوادة كل كردن نابود قصدشون

 یشترب... كنه كمك اش خانواده شدن تر بزرگ به تا بوده اين اش سعي تمام من مادربزرگ... مردند مي ترتیب به تو

 ....تر حريص و بدتر....بزرگتر و

 قیمت گران شدة كاري كنده كمد كشوي به و گرفت ريتا دست از را قديمي آلبوم و بست را صندوق گاو درب

 مسیر اون ساية در میشه باعث كه داره اش گذشته از رازي يه كسي هر: گفت و زد اتاق در چرخي ريتا. برگرداند

 ...بده تغییر يا كنه تعیین رو زندگیش
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 كي تادندايس هم كنار طاليي قاب اين تو ايكه بچه تا دو اين....كیه؟ اين:پرسید و كشید ديوار روي تابلوي به دستي

 ....باشه پیش سال 62-52 مال بايد "تقريبا عكس اين...هستند؟

... مونده باقي براش اش بچگي از كه چیزيه تنها اين میگه مادربزرگم...هستند برادرش و مادربزرگ....اونها اوه -

 تا هشد باعث قضیه همین كنم مي فكر من درسته... و میده دست از رو فامیلش كل مادربزرگم حادثه يه توي گويا

 ....باشه حساس اش خانواده كردن بزرگتر به نسبت اون

 از بیشتر.انداخت تابلو از عكسي همراهش گوشي با ريتا...وحشتناكه خیلي خانواده دادن دست از ترسِ...درسته -

 تا خواست مانوئل همین براي شود تمام ضررشان به بود ممكن موضوع اين بودند آنجا آنها كه بود ساعت سه

 ردردس اينهمه بودي گفته من به اول از اگه!...رسیدي؟ خواستي مي كه چیزي به!...خوب؟: گفت بعد.بروند بیرون

 ...كشیدي نمي

 .... احمق...شو خفه -

 امكان...كنم كمكت تا بخواهي من از تونستي مي...دونستي مي رو دخترها به نسبت من ضعف نقطه تو... چرا؟ -

 ...بري پیش اينجا تا بذارم نداشت

 مجبورم اونوقت!...چیه؟ من نقشة بفهمي بود كافي...باهوشي خیلي اندازت غلط و مهربون چهرة اين برخالف تو -

 هب هم با باهوش تا دو....بود هم ديگه چیز يه ضمن در... بشم پیر كه وقتي تا بچرخم رو دنیا دور باهات كردي مي

 ...خوردند برمي بیشتري مشكالت

 وبيخ نتیجة ولي باشند هم با نتونن بود ممكن...رسند مي بهتري نتايج به باهوش تا دو...كردي فكر اشتباه -

 "امطمئن اون...نمیكنه برخورد قضیه با آروم من مثل اون...كه دوني مي... گي؟ مي رومئو به رو قضیه كِي...داشتند

 ...چیه؟ منظورم كه فهمي باشم،مي مراقبت بايد من و كردي استفاده خودتِ مقاصد براي ازش تو كه كنه مي فكر

 ...فهمم مي....فهمم مي...بله اوه -

 يكمي برات رو كار اين خوب... پدرشه از بعد ثروت همه اين رسمیه وارث تنها رومئو كه بدوني بايد تو"ضمنا -

 شدهن سالخي اون از قبل تا اگر البته...بجنگي مورد اين در مادربزرگم با میشي مجبور"حتما چون میكنه مشكل

 ....باشي

 و داد اطالع جانگ لي به را كارهايش نتیجة ريتا.شود ملحق عمويش و پدر به تا برگشت و گذاشت تنها را او مانوئل

 با راچ دانست نمي او و بود آشنا خیلي برايش عكس آن در چیزي يك.كرد پیوست برايش بود گرفته هم را عكسي

 ميك ماريا با تا رفت و زد لبخندي فكرش از.شد مي تداعي برايش هو مین چهرة بچه پسر آن صورت به كردن نگاه

 .كند خالي را خودش و بزند زنانه حرفهاي
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 سالگي 16. كرد مي تصور ذهنش در مادربزرگ از ريتا كه نبود چیزي آن "اصال شد عمارت وارد كه پیري زن

 ولي.بودند مادربزرگش دو هر كه همانطور.است همراه افتادگي كمي و استخوانها شدن نرم و فرسودگي با"معموال

 او فهمید مي ريتا اگر نبود آوري تعجب چیز و شده كشیده بار چند"مشخصا بدنش پوست.بود متفاوت....زن اين

 برعكس درست او.بود عادي امري فامیل اين در قضیه اين.است داده انجام خودش روي جراحي عمل 52 از بیش

 ،رسید مي گردنش تا"تقريبا كه رنگ مشكي موهاي با سفید پوستي و الغر زيبا، زني زشتش و چاق دخترهاي

 در همه ديدارش براي...خانواده مادربزرگ تا كرد مي شبیه ملكه يك به بیشتر را او قیمتش گران لباسهاي.داشت

 .بخورند او با را ناهار تا بودند منتظر سالن

 آن وارد نبايد و آمد مي خصوصي خیلي جمع اين نظرش به چون بود شده اضافه جمع آن به رومئو اصرار به ريتا

 .فهمید خواهند آنرا بزودي همه و شده فامیل از جزئي ديگر كه مدتهاست او بود گفته رومئو ولي.شد مي

 او و....شه مي بهتر شدن تر مردني جاي به سال هر پیر جادوگر:گفت برادرش زن به لب زير دخترها از يكي

 و افذن چشمهاي با و كرد لمس را ريتا چانة زير اي ثانیه به فقط بلندش انگشتان و سرد دستهاي بعد كمي.خنديد

 رمستق ناهارخوري بزرگ میز باالي و شد رد كنارش از بزند حرفي آنكه بي بعد. انداخت نگاهي او به قدرتمندش

 هك جوري از صندلي يك شدند مجبور همگي ريتا خاطر به همین براي بود دستش كنار رومئو همیشگي جاي. شد

 .شوند جا نشستند،جابه مي مادرشان مقابل در"قبال

 تا داشت نگه را دستش مچ او به دادن قلب قوت براي همچنان رومئو ولي كشید خجالت كمي بابت اين از ريتا

 او به متعجب نرمي اينهمه از خورد ريتا گوش به آرامَش و نرم صداي وقتي.بخورند غذا خواست مادربزرگ اينكه

 .نگريست

 و وحشیانه خصوصیات با زني منتظر او.بردارد دست او به شدن خیره از كه گفت آلماني به آرام كنارش مانوئل

 جاي چند هر...خواندند؟ مي پیر جادوگر را او همه چرا. شد مي متوجه كمتر ديد مي بیشتر هرچه بود،ولي خبیثانه

 را ينسبت چنین,بود شنیده مانوئل و رومئو از آمدنش از قبل تا گريخته و جسته كه تعاريفي با نداشت تعجب

 ترتیب به البته و شود متواري كنارش از خوزه اول همسر بود شده باعث كه بود كسي او. دانست مي اش برازنده

 .بگذرند او فیلتر از شوند نزديك هايش بچه به بخواهند كه زني يا مرد هر بود شده باعث

 جواني در كه را هايش عمه از سارا،يكي شده باعث مادربزرگش گفت رومئو كه رسید مي دار خنده نظرش به

 درس همانجا بوده مجبور بیچاره دختر.كند زنداني اتاقش در سال سه مدت به بوده شده پولي بي پسر عاشق

 ردك مي جرأت كه هم هركسي.ببیند را سال فصلهاي رنگ آنكه بدون برود دستشويي و حمام و غذابخورد بخواند،

 رد باز هوس مردي عقد به را او سال سه از بعد.كشید مي را انتظارش بدتري تنبیه شد مي نزديك اتاقش در به و

 كاري موقعیت خاطر به فقط.بود شده جدا آنها از و كرده ازدواج بار سه "قبال و بزرگتر خودش از سال 02 كه آورد

 .بمیرد بود حاضر خاطرش به او مادر! سنگدلي مادر چه گفت خودش با ريتا... ثروتش و
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 به و دهد نمايش همه به را عشقش تا بود داده خودش به را جسارت اين كه رسید مي نظر به قدرتمندي مرد رومئو

 هك كرد مي تعريف مانوئل. كرد مي سؤاستفاده برترش موقعیت از داشت شايد.كند معرفي مادربزرگش حضور

 قتيو حتي.كرده مي كنترلشان هم مدام ولي است، قائل برايشان بیشتري آزادي آنكه با پسرها براي مادربزرگش

 مي اپید را كنند مي فرار تگزاس تا و گذارد مي ازدواج برنامة دختري است،با خوزه از بعد ارشد پسر كه سباستین

 ناخن حالیكه اش،در عالقه مورد دختر تماشاي به تا كند مي مجبور را سباستین خونسردي كمال در همانجا,كند

 .كشیدند،بنشیند مي را هايش

 صندلي به را او تا داد دستور محافظهايش به سنگدل زن آن چطور كه كرده تعريف عمويشان كه گفت مانوئل

 به هدوبار تا كرد مي صبر او و رفته مي هوش از مدام بدبخت دختر.باشد بیچاره دختر كشیدن درد شاهد تا ببندند

 خواهدب اگر بود گفته و كرده تهديد را سباستین او....دادند ادامه انگشتانش تمام با را كارشان جالدها و بیايد هوش

 است زنده هنوز حالیكه در هايش روده شدن كشیده بیرون شاهد بايد بار اين دهد انجام را كار اين ديگر بار

 ...باشد

 مادرش دبو گفته برايش ماريا كه كرد فراموش بود نشسته دستش كنار كه زني ديدن با ولي شنید مي را آنها ريتا

 حرف تا داشت اصرار و زد مي حرف برايش مدام ماريا بودند، نشسته تنهايي در آندو وقتي.است سر دو ديو يك

 مادرش از كه چیزهايي از ولي نداشت خبر ماجرا كل از او.كند خارج آنجا از را آندو بگذارد و كند گوش را برادرش

 تگف برايش او. كند ترك را آنجا بشود اش متوجه خطري آنكه از قبل تا ريتا خواست مي و ترسید مي دانست مي

 خوردن آب حق حتي اش اجازه بدون كه كرد خواهند تعريف برايش بنشیند ها بچه از كدام هر دل درد پاي اگر

 نهاآ هاي بچه حتي و باشند داشته بچه تا چند و كنند ازدواج بايد كسي چه با آنها كه دهد مي دستور او.ندارند هم

 شهري چه در و بخوانند درس بايد كجا. كند مي انتخاب او هم را هايش نوه اسم. كنند ازدواج بايد وقتي چه هم

 كارهاي لذت تا كند مي تربیت جوري كودكي همان از را هايش نوه او.كنند دنبال را كاري چه و كنند زندگي بايد

 .بچشند را خالف

 مي او.سائید مي هم به را دندانهايش خشم از و خواند مي لوسیفر را او گاهي از هر. بود شیطان خود او ماريا نظر از

 .ببیند را آنها ندارد حق روانپزشكي هیچ و برند مي رنج شخصیت اختالل بیماري از خانواده اين از نیمي گفت

 ديو زن اين تعلیم تحت دستش زير پسر دو ندهد اجازه تا كشیده رنج مادرش كنار در آنقدر كه بود خوشحال او

 موقع آن تا حداقل نداشتند ناهنجار رفتارهاي كدام هیچ مانوئل نه و رومئو گفت،نه مي هم راست.باشند سیرت

 دو اين روي مادرش گفت مي ماريا.بود نديده,ربايي آدم مورد همان جز به آنها سوي از دوگانگي هیچ شاهد ريتا

 خیلي جايگاهش بگويد توانست مي جرأت به كه است كسي رومئو"مخصوصا است حساس پیش از بیش اش نوه

 .كرد خواهد ايجاد او در تغییري چه ريتا آمدن ديد مي و كرد مي صبر بايد حال اين با.است بقیه از تر خاص

 ....بخوره غذاشو راحتي به تونه نمي اون...رومئو كن ول رو دستش -
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 .كشید بیرون رومئو انگشتان الي از سختي به آنرا و كرد اش شده قرمز دست مچ به نگاهي.آمد خودش به ريتا

 پريسیالي.دادند ادامه خوردن به سكوت در همه بعد كمي و چرخاند او سمت به را سرها يكنواختش و نرم صداي

 با كرد مي تماشايش داشت او.رابرگرداند صورتش و زد لبخندي ريتا. بود شده زنداني صندلي روي بیچاره

 رومئو از...اي قهوه تا داد مي نشان مشكي بیشتر آنرا و بود شده گشاد حدي به مردمكش كه اي قهوه چشمهاي

 ....كاري نه...زني نه...كشیدي؟ چي همه از دست خاطرش به:پرسید

 ...میشید متوجه خودتون... داره رو ارزشش:داد جواب رومئو دادند نشان خوردن مشغول را خودشان همه

 و بدهد قورت را دهانش آب او شد باعث كه داد تحويل ريتا به بدرنگي بعدلبخند...ديد خواهیم...ديد خواهیم -

 دستش به آنرا زودتر مانوئل و چرخید میز روي پاش نمك دنبال به دستش. بدهد ديرتر كمي را لبخندش پاسخ

 :درآمد اش حنجره از احساسي هیچ بدون دوباره صدايي.داد

 همة شد باعث كه گفت چیزي اسپانیايي به!... مانوئل؟...كنید؟ بیشتر رو من حسادت كنید مي سعي داريد چرا -

 .برگرداند میز روي را پاش نمك شدت با و كرد نگاه مانوئل به ريتا.شود ريتا متوجة نگاهها

 يم.نشاند سرجايش را او ريتا كه بكشد عقب را صندلي خواست مي و داد اسپانیايي با را جوابش خشم با رومئو

 زا بعد.خواند آرامش به را او چشمهايش با.ببیند را بود آمده بوجود رومئو صورت در خشم از كه انقباضي توانست

 !...گفت؟ چي او:پرسید مانوئل از ريتا. باشد تنها رومئو با خواست و كرد بیرون را اوهمه ناهار

 ما اونوقت میده، شكنجه رو تو داره وقتي ببینه خواد مي دلش گفت اون...شیطانه خود اون میگه راست مادرم -

 ....میاد؟ بر دستمون از كاري چه

 ...داد؟ جواب چي رومئو:گفت بعد.رفت يادش كشیدن نفس ثانیه چند تا ريتا

 ....میكنه اش خفه خودش بخوره بهت دستش اگه گفت بهش:گفت مانوئل

 ....بده؟ چقدر اين!...خوب؟ -

 ...میگي؟ بهش كِي...بشه لوسیفر تحريك باعث كه هست اي اندازه به -

 ...نكن اذيت خودتو كنم مي خواهش...زودي به...میگم...مانوئل میگم -

 بیمار يك شك بدون او. داشت خون عطش هنوز كه اي ساله 16 زن.نداشت انتظار او از اين از غیر چیزي ريتا

 دادن شكنجه ناپذير سیري عطش.كند خشنودش و راضي توانست نمي هم نعمت و ثروت اينهمه كه بود رواني

 .كنند زندگي او نظر زير همه و نپاشد هم از اش خانواده كه بوده اين براي فقط دردشان تماشاي و عشاق

 فهمید نمي.شد خسته.كرد شنا را استخر طول بار سه.رفت شیرجه آب در و كشید عمیقي نفس....بزرگ خداي اوه

 براي وقتي هم صبح ديروز!دارد مداوم ضعف و خستگي احساس و رود مي تحلیل زود اش انرژي روزها اين چرا

. دش مي آزارش باعث داشت كم كم صبحگاهي استفراغهاي.بدود آنكه تا رفت راه بیشتر, بود رفته بیرون دويدن
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 شروع خصوصیات اين با هم او بیماري آيا!....شد؟ مي دچار مادرش بیماري به داشت آيا.زد ذهنش در بدي جرقة

 ...بود؟ شده

 ....كني صدا رو دكترخوانیس ممكنه رومئو:گفت آرام برد رختخوابش به خسته را او رومئو وقتي

 بعد دقیقه چند.بگذارد تنها را آندو خواست او از دكتر.آورد عشقش بالین به را اش عمه شوهر پريشان رومئو

 خوانیس دكتر ولي رفت سیاهي چشمهايش ديد، را دكتر ناراحت و درهم قیافة رومئو و شد باز اتاق در وقتي

 ....داره مراقبت به نیاز خیلي او... باشه نگران نبايد و داره شديد ضعف فقط:گفت

 كرد هرچه هم مانوئل حتي. ماند مخفي دلشان در راز يك مثل درست خوانیس دكتر و ريتا بین شب آن حرفهاي

 مي مدام باشد شده دوپینگ دچار گويي آنروز فرداي از دكتر،ريتا برعكس.بكشد بیرون زبانش زير از نتوانست

 .خواند مي آواز و چرخید مي رومئو بر و دور و كرد مي شادي,خنديد

 اين تا ولي كند آگاه احوالش و حال از را رومئو تا بود فرصتي دنبال مدام او شد تمام كه مادربزرگ تولد مهماني

 به امروز گفت مي خودش با كرد مي لمس را گردنبندش كه روز هر.بود شده دير خیلي بگیرد بخواهد را تصمیم

 .دش منتظر و گذاشت زانوهايش روي را دستهايش. كرد صدا اتاقش به را او لوسیفر بعد شب دو.گفت خواهم رومئو

 ....داري زيبايي چشمهاي -

 سیگارش شرور زن.بكند را ادب رعايت تواند مي تا كرد مي سعي.زد مي حرف او با رسمي خیلي ريتا... متشكرم -

 مي ورزش...خوري نمي هم مشروب!...كشي نمي سیگار شنیدم: گفت و داد جا سیگار بلندمخصوص چوب در را

 ....هستي جالبي دختر...  كشي مي نقاشي و كني

 ...ممنون -

 ...بكش نقاشي يه من براي -

 ...داريد؟ دوست چي -

 داشته يادگاري يه میشن ام خانواده وارد كه آدمهايي از دارم دوست من...خواستي خودت هرچي...هرچي -

 ...باشم

 ..."حتما -

 ...عاشقته و ذاره نمي تنهات شنیدم...داري؟ عالقه رومئو به چقدر:پرسید و كرد ريز را چشمهايش بعد

 ...تصوراتمه از بیشتر...دارم دوستش زياد خیلي:گفت و زد لبخندي ريتا

 مردمك.آن روي كشیدن چنگ به كرد شروع ناخنهايش با و گذاشت مبل بالشتك روي را دستش لوسیفر

 !....میاره؟ دووم چقدر عشق اين ببینیم بايد:گفت و زد پوزخندي.بود شده گشاد چشمهايش
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 شا پیشاني روي دست با ريتا. آمد مي در آب از داشت خوبي تابلوي حال اين با ولي كرد مي بد را حالش رنگ بوي

 به تو شدم باعث من كه داره عقیده مادربزرگت: گفت و كرد نگاهي بود لمیده استخر كنار كه رومئو به و كشید

 !...نرسي زندگیت كارو

 ...نداره؟ اشكالي كه بكنم حركت اگر:وگفت چرخاند را سرش رومئو

 .....میشه تموم داره"تقريبا كارم... باشي راحت توني مي نه -

 ....كنگ هنگ بريم فردا ما كه خواد مي لوسیفر....داشتنیه دوست و قشنگ تو كارهاي همة -

 ...خوبه -

 ....نمیرم من -

 ....انداختم چي همه از رو تو من كنند فكر بقیه میشي باعث بموني من كنار اينجوري وقتي....رومئو كن بس -

 اتماش را او وقت هر چرا دانست نمي.میرفت ضعف دختر اين براي دلش.كرد نگاه او شدة رنگي پیشاني به رومئو

 به:گفت آرام.دارد مي وا تپش به را قلبش و است داشتني دوست و جذاب برايش اول روز مثل درست كند مي

 ....ترسم مي پیر فاحشة اون از درضمن... باشم كنارت خواد مي دلم خودم من...نیست مربوط كسي

 چیز يه و...داره دوست رو تو خیلي خیلي اون فهمیدم من كه اينطور...نزن حرف مادربزرگت مورد در اينجوري -

 وادخ مي كه جايي به فردا...شه بیشتر حساسیتها میشید باعث باشید من مراقب زياد ديگران و تو اگه... ديگه

 ...برو

 ...بدي؟ جواب من به قراره كي:وگفت چرخید او سمت به رومئو چشمهاي

 ...دارم برات بد خبر يه و خوب خبر يه موقع اون....برگردي اينكه محض به -

 ...چیه؟!...بد؟ خبر -

 ...میگم بهت برگشتنت محض به....نباش نگران -

== 

 ريبدجو دلش رفت رومئو كه ديروز از.شود خشك تا گذاشت پنكه كنار آنرا ريتا و بود خیس هنوز.شد تمام تابلو

 .بود منتظرش مانیتور پشت جانگ لي. برگشت اتاقش به و شست را دستهايش. بود گرفته

 ...رسي؟ مي نظر به خسته...چطوره؟ حالت...سالم -

 ...ام حوصله بي يكمي تنهايي از من و رفتن مانوئل و رومئو....خوب خیلي...عزيزم جانگ...خوبم -

 ...برگرديم هم با تا ذارم مي قرار جايي يه تو با زود صبح فردا من...بچه...هي -
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 ....چي؟ يعني...برگرديم -

 رونبی تنت از خستگیت تمام... كرديم روكشف چیزهايي چه ما كن فكر...میاري در شاخ تعجب از بگم بهت اگر -

 ....میره

 ...كرديد؟ پیداش....چي؟ -

 ادته؟ي كردي پیدا درياچه كنار كلبة قديمي آلبوم از كه عكسهايي اون...میگم چي ببین كن گوش خوب...درسته -

 ....خوب؟ -

 وقتي!...داشت وجود برادرهاش تا دو با بود كوچك وقتي پدربزرگت از قديمي خیلي عكس يه تو اون كه يادته -

 ....كرد تعريف پدربزرگش پدر از هو مین كه داستاني میاد يادت"ومسلما... بود سالشون 80 تا 1 بین آنها

 پسرهاش به و خونه میاد ساله 1 -1 بچة پسر يه با روز يه پدربزرگ پدر كه بود گفته اون...يادمه...خوب خیله -

 ريتا چشمان جلوي از اي جرقه...)من خداي اوه... كنید مراقبت ازش بايد شما و جديدتونه برادر بچه اين میگه

 !....داره؟ واقعیت.....من خداي اوه....نداره امكان اين(...گذشت

... پدرت قديمي آلبوم عكس و رومئوئه مادربزرگ اتاق طاليي قاب در كه عكسي...است بچه همون اين...درسته -

 هويت رو اونها آدمهاش بهترين و فرستاد آزمايش براي رو دوتاشون هر كارآگاه...هستند يكنفر بچه پسر دو هر

 .هستند نفر يك دو هر گفتند و كردند يابي

 نهممك چطور البته و بوده زن اين برادر اون...داشته وجود زن اين و پدربزرگم پدر بین ارتباطي يه حساب اين با -

 ....بكشه؟ رو خودش برادر اون

 شايد...يا نشناخته خودشو برادر زن اون كه داره وجود احتمال اين افتاده بعدتر خیلي سالهاي اتفاق اين خوب -

 ...كرده و كار اين "مخصوصا هم

 ....باشه زده كاري چنین به دست نیست بعید شنیدم ازش كه تعريفهايي با و زن اين از....دونم نمي -

 ....ديگه چیز يه و -

 سرشپ كانالي، از بتونه تا كنه مالقات رو رومئو مادر تا بوده رفته اين براي پدرت:داد ادامه جانگ لي.شد دقیق ريتا

 ....بودند كنگ هنگ پدرش و رومئو موقع همون درست چون... ببینه نزديك از ديگه بار يك براي رو

 اون....میشه زن اون و پدرم دادن لو باعث كارشون اين كه بوده اين نگران مادرم پس!...ژتون اون درسته...آهان -

 ....داده مي لو رو خودش داشته اون كه بوده ناراحت اين از....كرده مالقات رو زن يه پدرم كه نبوده ناراحت اين از

 "طعاق و...افتاده گیر اينجا كه میده پارك آقاي و كانگ آقاي براي پیغام يه برگشتنش از قبل درست و..."دقیقا -

 انگوو استاد موقع اون...افتند مي كمك فكر به دير خیلي دوستان البته و شده شناسايي كه بوده اين منظورش
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 تا سختي به اون و بود مخفي درياچه كنار دور خیلي مادرت...نداشته وجود هم گروهي ديگه و بوده شده اخراج

 ...ببینه رو مادرت بتونه اينكه از قبل ولي میرسه كره

 ...بود؟ خوزه كار...فهمیدم...فهمیدم -

.... كنند مي زندگي دور خانواده از طوالني مدت يه پسرش با و مكزيك برمیگرده قبل روز يك خوزه چون...نه -

 ....میكنه تركش و میكنه پیدا شديدي اختالفهاي مادرش با اون میده نشون شواهد

 ...بزنم حرف زن اون با تونم مي من....بفهمم رو چیز همه حاال تونم مي....آها -

 رو مشكلش تا سپاري مي پدربزرگت به و كارهار بقیة و گردي مي بر وقت اسرع در تو...كني نمي كارو اين تو نه -

 ....كنه حل زن اون با

 اين شنیت اگر....كنم؟ چیكار چي؟اونوقت بزنه آسیب فامیلش اعضاي از ديگه يكي به اون از قبل تا اگه جانگ لي -

 برادر نوة هو مین كه بدونه بايد اون...ببخشم خودمو تونم نمي هرگز اونوقت... هو مین سراغ بره تا باشه

 مي و دارم دوست رو ام خانواده من... برداره سرمون از دست بايد زن اين...اونه عمة زن اين درحقیقت...خودشه

 .كنند زندگي آرامش با بعد به اين از اونها خوام

 نم به....مونم مي منتظرت فرودگاه توي و گیرم مي سئول براي بلیط دوتا زود صبح من...ريتا كنم مي خواهش -

 ....بديم توضیح هم رومئو براي رو اتفاقات اين تمام تونیم مي ما....بده گوش

 ...رومئو...من خداي اوه -

 آورده خودش با پیش ماه سه كه چمداني دو همان.بست را چمدانهايش.شد بیدار خواب از سنگین خیلي صبح

 پرداخت، رلوسیف اتاق جاسوسي به ومدتي رفت كامپیوتر سراغ به.نشست او تماشاي به بالتكلیف بیچاره سگ.بود

 به شروع دلش درون چیزي بزند،ناگهان قدمي محوطه در خواست بار آخرين براي.گذاشت حال همان در آنرا

 داشت را حالش شديد ضعف. بود گذشته ده از ساعت برگشت وقتي و چرخید باغ دور ساعت يك.كرد جوشیدن

 امكان اين:گفت خودش با.خورد مشامش به داشتني دوست آشناي بوي ورودي در شدن باز با.كرد مي بد

 .....بود پیچیده سالن فضاي در ماليم موزيك صداي.... میكنه چیكار اينجا اون...نداره

 ...بخوانم نابخشوده را تو پس زين شايد...اند كرده چه آنها بگو من به...شرور آسمان اين زير...بیارام كنارم

 ....كني؟ مي چیكار اينجا تو...رومئو....من خداي اوه -

 مثل درست شده قرمز گوشهاي با كند كنترل را خشمش كرد مي سعي كه اي قیافه با بزرگ كاناپة روي آنجا او

 به سیاه رنگ به حاال كه چشمهايي با و گذاشته سر پشت را دستهايش.بود منتظرش و داده خاكستر،لم زير آتش

 :گفت,كرد مي نگاه را او رسیدند مي نظر
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 اينكه محض به واقع در... كردم پیداش راحت...داري؟ دوستش خیلي كه نیست آوازي همون اين...كردي؟ دير -

 وشگ بهش سوم بار براي تونستم نمي ديگه چون رسیدي موقع به البته!...شد شروع خودش كردم روشن رو ضبط

 .....كنه مي اذيتم موزيك يك به دادن گوش هم يكبار از بیش....نیستم تو مثل من كه دوني مي... بدم

 .بود كشیده دراز زمین روي پايش زير سانچو

 ...اومدي؟ خبر بي چطور -

 چون برگردم بايد زودتر هرچه گفت من به مادربزرگ....نمیاي؟ نظر به خوشحال خیلي ديدنم از...شدي؟ ناراحت -

 به انگشتانش با...بگم مانوئل به رفت يادم حتي كه اومدم عجله با اونقدر من...نمیرسه نظر به خوب تو حال

 ...كني؟ فرار من بدون خواستي مي:داد ادامه و كرد اي اشاره سالن گوشة چمدانهاي

 .... راستش:گفت و انداخت چمدانها به نگاهي شرمساري با ريتا

 یرهخ رومئو به ترس از او. برداشت بلندي و سنگین قدمهاي او سمت به و پريد پايین كاناپه ازروي شتاب با رومئو

 طیف گويا.شد دقیق صاحبش العملهاي عكس به و پريد جا از بیچاره سگ.بدهد ادامه را حرفش نتوانست و ماند

 ....چي؟ راستش:پرسید خشم با و رسید نزديك.بود كرده دريافت را رومئو دور شده احاطه خشم

 ....بدم توضیح برات رو مسائلي بايد من....عزيزم باش آروم -

 بدي توضیح خواي مي رو چي: گفت بلند صداي با و كرد نگاه ريتا صورت به دوباره و چرخاند هوا در را سرش او

 ....؟!لعنتي

 چقدر هر میدم حق بهت من بعد...باشه؟ زنیم مي حرف هم با:گفت آرام و كرد نگاه او به خسته.پريد جا از ريتا

 ...ولي شدي عصباني اينقدر كه شنیدي چي دونم نمي... بشنو منو حرفهاي اول...بشي عصباني بخواد دلت

 قتحقی بود كنارشان او وقتي تا زودتر بايست مي او گفت مي درست مانوئل.شد مي تر نزديك او به داشت رومئو

 ترلكن را عصبانیتش كرد مي سعي داشت او.رفت عقب سختي به قدم دو.داد مي توضیح عصبي پسر اين براي را

 از تو....لعنتي دروغگوي... لعنتي:كشید مي داد او با هم خواننده صداي و كشید فرياد بلند. توانست نمي ولي كند

 ....تو....كردي بازي من احساسات با تو!....كردي؟ استفاده من

 بگو من به فقط:پرسید و شد نزديك ريتا به كند كنترل را خودش توانست نمي و بود شده قرمز خشم از صورتش

 هاينريشه لئونورا اسمت بگو...دربیاري اطالعات من خانوادة از تا نیومدي تو بگو... زودباش...دروغه شنیدم هرچي

 ....!نكردي استفاده خودت كارهاي براي من از و....دانشجويي يه و

 ترنزديك و نزديك او به حرف كلمه هر با رومئو.چسبید ديوار به تا رفت عقب عقب آنقدر او فريادهاي فشار از ريتا

 از پر چشمهايش.ببیند صورتش در را عصبانیت توانست مي او و داشت قرار صورتش وجبي يك در حاال و شد

 .كند اعتراف عشقش چشمهاي در "مستقیما تا گرفت باال را سرش و شد اشك
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 هم اصلیتم... اجتماعي علوم رشتة در نه ولي هستم دانشجو...نیستم هاينريش لئونورا من... عزيزم متأسفم -

 .....ندارم اي عمه "اصال واقع در... كنه نمي مراقبت من از پیرم عمة... نیست آلماني

 ةنام اعتراف برايش داشتند زيبا دهان و چشمها اين.بود مانده خیره او چشمهاي به رومئو.شدند سرازير اشكهايش

 حكمم آنقدر.كوبید ريتا گوش كنار ديوار،درست به را مشتش.بود گفته درست مادربزرگش پس. خواندند مي بدي

 روي از را سرشان هیچكدام. كردن پارس به كرد شروع سانچو.شكست و افتاد پايین لرزيد، ديوار روي قاب كه

 ....جاسوسي يه تو... داره حقیقت پس:داد ادامه و....شو خفه...سانچو: كشید فرياد او.برنگرداندند هم صورت

 ...كن گوش رومئو -

 خواستي مي كه چیزهايي به تا كردي استفاده من از تو...زدي گول منو تو...بشنوم چیزي خوام نمي... شو خفه -

 ...اومدي؟ من دنبال چي براي تو... برسي

 كنارت من خواستي مي تو... شدي من مانع كنم تركت و برم خواستم مي من كه بار هر...بیام خواستي من از تو -

 ...خواستي خودت... نرفته كه يادت...باشم

 ...خواستم خودم...درسته...  درسته -

 ...عزيزم رومئو -

 مي چي من از تو... بودم تو چیز همه عاشق...توام عاشق من...لعنتي..."واقعا...هستم؟ تو عزيز من... كن بس -

 دايص و كشید مي فرياد....نكن گريه!...تو به لعنت... كردم تغییر تو خاطر به من...بودم نداده تو به كه خواستي

 .كرد مي پر را ريتا گوش فريادش

. شست مي را هايش گونه داشت ريتا اشكهاي.گذاشت او نهیف و باريك گردن روي را قدرتمندش و بزرگ دست

 ترتنگ گردنش دور او انگشتان ولي كند مقاوت خواست نمي ريتا.آمد مي فشار به داشت اشكها اين از رومئو قلب

 يه...فشار يه فقط....كنم نیستت به سر جا همین تونم مي...كنم ات خفه االن همین تونم مي: داد ادامه آرام.شد

 ...كافیه برات كوچیك فشار

 زارآ حال در صاحبش كه ديد مي داشت بیچاره سگ.افتاد خس خس به كه آنقدر.شد سختتر برايش كشیدن نفس

. ودب دوست يك مثل كنارش در ماه دو داشت دوست را ريتا بدبختانه! چیست؟ تكلیفش دانست نمي. اوست دادن

 حدقه از چشمهاي با و افتاد كنارش وارفته و شُل ريتا دستهاي.كشید مي زوزه و كرد رفتن راه به شروع اتاق دور

 كوچك سبز مجسمة شدت با او.كشید را دستش و آمد خودش به ناگهان رومئو.كرد مي نگاه را او زده بیرون

 مبل پشت به آرام سانچو.شد خاموش و خورد زيادي صداي سرو با ضبط.كرد پرتاب ضبط سمت به را كنارش

 :وگفت گرفت آغوش در را او سر رومئو.افتاد سرفه به ريتا.خزيد
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..... بدونم خوام مي چیزو يك....چیز يك فقط:پرسید اي خفه صداي با بعد...متأسفم...متأسفم....من خداي...آه -

 ....بود؟ دروغ هم من به عشقت "واقعا... بود؟ دروغ چیز همه

 به و شدم عاشقت... اون از بغیر چیز همه....نبود دروغ داشتم بهت كه احساسي...هیچوقت:گفت گريه با ريتا

 ...بودم مطمئن "كامال موردش در ولي... دادم دست از چیزها خیلي خاطرت

 يم مانوئل:گفت و كرد نگاه صورتش به.داد هُل عقب به را ريتا و كشید كنار را خودش...ندادي دست از چیزي تو -

 ....دونست؟

 يوقت خواستم مي... بگم بهت خواستم مي من ولي متأسفم...دونستند مي... پدرو كنم مي فكر و خوزه و مانوئل -

 ....بدم رو خبر اين بهت برگشتي

 ...دوتا اون... درسته...آه -

 .....كنم مي خواهش....برم من بذار رومئو -

 درست...كني مي تماشا رو من عصبانیت ماه سه و موني مي اينجا تو....نه اوه...سادگي؟ همین به!!....بري؟ بذارم -

 راتب من....بكني رو تالشت تمام بايد تو...برگرده اولش روز به حالم زمانیكه تا... بوديم هم با كه اندازه همون به

... دارم حالي چه االن دوني مي خوب خودت و هستم تو عاشق من!!...میگم؟؟ درست بدي حق من بايدبه...متأسفم

 ....برمت مي اينجا از هم خودم و اينجا آوردمت خودم... میگي راست....نمیري جا هیچ تو

 ...خطره در من جون...كنم مي خواهش رومئو -

 امن تو براي اينجا اندازة به كه نداره وجود دنیا تو هم جايي هیچ....بخوره بهت دستش نداره جرأت كس هیچ -

 ...موني مي جا همین... تو.... باشه

 من بذار...كنم مي خواهش: گفت آرام.كشید سوت ريتا گوش مدتي تا كه گفت فرياد با چنان را آخرش جملة

 ....بشي؟ راضي تا بكنم چیكار بايد...برم

 من هب رو من نوراي... بكني؟ بايد چیكار:گفت و كرد نگاه او به غیظ با برگشت شود رد كنارش از خواست مي رومئو

 ...برگردون

 .... رفته اون ديگه حاال....تونم نمي...متأسفم -

 ....ري نمي جا هیچ و هستي من گروگان تو پس -

 به دو هر و برگشت رومئو. كرد متوقف را او و گذاشت او بازوي روي را دستش ريتا كه رفت مي بیرون در از داشت

 خط هب خط ناپذير سیري ولعي با كرد نگاه را او. معصومیت با ديگري و عصبانیت با يكي.ماندند خیره هم صورت

 به دوباره و شد خیره گردنش طالييِ گردنبند به.كرد مي حفظ و داشت مي نگه اش حافظه در را صورتش
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 و بودي من عشق همیشه تو....كنم تماشات سیر خواستم مي:گفت و انداخت را دستش بعد.كرد نگاه چشمهايش

 ...بردم لذت تمامش از....بودم كنارت كه ثانیه هر...داشتم دوستت همیشه... موني مي هم همیشه

 .رفت بیرون حرفي هیچ بي و چرخید پايش پاشنة روي.داد بیرون اش بیني از را نفسش سختي به رومئو

 آرام و زده زانو كنارش سانچو. شد خسته تا كرد گريه آنقدر.گرفت آغوش در را زانوهايش و نشست زمین روي

 .بود مانده قرمز گردنش روي رومئو انگشتان رد. كشید مي زوزه

 برخ محافظهايش به نگهبانها تا ماند منتظر و شست را دستهايش بود،تازه شدنش خسته منتظر كه كسي ولي

 ...رفت بیرون دروازه از الساعه رومئو آقاي:دادند

 .كرد جلب را توجهش سالن در شدن باز صداي.كند عوض لباس تا برگشت اتاقش به ريتا

 ... من....برگشتي كه خوشحالم رومئو -

 .زدند لبخند او به لوسیفر پیكرِ غول محافظ دو و آورد بیرون اتاق از را سرش او

 81 فصل

 ...شده؟ چیزي -

 !....بشه قراره....خانم دختر نه -

 در تا را موقعیتش بعد و انداخت نگاهي چرخید مي آنها از يكي دست در كه كلفتي زنجیر به جسارت با ريتا

 ازهت.نداشت امكان آنجا از فرار.گرفت قرار سرش پشت تا رفتن راه به كرد شروع آندو از يكي.كرد بررسي خروجي

 يم دلش ولي. بود كرده اشتباه.رسید مي نظر به ممكن غیر دروازه از خروجش بكند را كار اين توانست مي هم اگر

 .بزند محك را خودش خواست

 دور شد باعث كه كرد پرتاب سمتش به و چرخاند هوا روي را زنجیر پريد،مردك ناهارخوري میز روي جهش يك با

 ةالجث عظیم مرد.افتاد زمین روي و شكست مهیبي صداي با میز.شود پرت اي شیشه میز روي و بخورد گره پايش

 یشهش به پايش ساق شد باعث كارش اين با و كشید بیرون ها شیشه الي از پر مثل درست را او دست يك با ديگر

 .رفت حال خورد،از صورتش به كه مشتي با كه كرد مي تقال داشت.شد سرازير خون و كند گیر بريده

== 

 وسیفرل اتاق روي را اوكامپیوترش. نتوانست ولي كند برقرار ارتباط او با فرودگاه از تا كرد تالش بار سه جانگ لي

 نره دوش روي حال بي را او كه پريد هنگامي چشمانش از برق.نبود او از خبري كه شد مي ساعتي نیم و گذاشته

 و نشست زمین روي و كشید اي گوشه به را خودش متعجب.آوردند رومئو مادربزرگ اتاق به نخراشیده غولي

 .دادند مي تغییر عزيزش دوست قتلگاه به را اتاق آن داشتند ديدگانش جلوي.گذاشت سرش روي را دستهايش
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 چوبي صندلي يك و كاناپه يك فقط و كشیدند كنار را صندلیها و میزها.شد جمع زمین روي از نفیس فرشهاي

 .گرفت قرار مرمري سنگ سرسراي وسط

 مي را ريتا چهرة جانگ لي.نشست نفره تك كاناپة روي روبرويش جادوگر پیر زن و بستند صندلي روي را او

 كه دوربیني.داشت وجود خونريزي و پارگي از اثري شلوارش روي و افتاده عقب به سرش حالیكه در ببیند توانست

 دربهاي دكمه يك زدن با آنها.كند ثبت ار وقايع تمام وضوح به توانست مي بود داده قرار فرش تابلو روي ريتا

 اتاق آن شد مي باعث كار اين.پوشاندند را ديوارها روي و انداختند حركت به ها قفسه پشت از را آهني كشويي

 نمي و غلتید مي هايش گونه روي داشت جانگ لي اشكهاي.شود كسي هر ورود از مانع و صدا عايق "كامال

 :فرستاد بقیه و پدربزرگ به پیامي كه بود اين داد مي انجام بايد كه كاري تنها.بكند كاري توانست

 ..........".است افتاده گیر تنها او "........

 وشنر رو كامپیوترتون پارك آقاي:گفت جانگ لي.پرسید را جريان و گرفت تماس او با پارك آقاي بعد ثانیة چند

 .كنین تماشا خوب رو فرستم مي براتون كه چیزي و كنید

 چند زدن از بعد و رفت كامپیوترش سمت به حرفي هیچ بدون او و شد جويا را جريان رفیقش از جئويونگ آقاي

 جهشكن را ريتا خواست مي زن آن.بود فاجعه اين.ايستاد دستش كنار و چرخاند او سمت به را مانیتور صفحة دكمه

 .دش ناله به تبديل جئويونگ هاي خرناسه و پريد صورتهايشان از رنگ.آمد مي بر دستشان از كاري چه آنها.بدهد

 شچشمهاي ريتا.زد صورتش به بار چند و شد نزديك او به درشتش هیكل و سیاه سبیلهاي با كشیده چشم مردك

 خشب لذت برايش كار اين چقدر فهمید لوسیفر تفاوت بي صورت به نگاهي با. ديد راناگوار وضعیتش و كرد باز را

 پر را دهانش آهن مزة سرعت به.شود اش حواله محكمي مشت آغاز همان از شد باعث كارش اين.زد لبخندي.است

 !....كردي؟ شروع فوري خیلي رو كارت:گفت و كرد تُف بیرون به را خون.كرد

 وقتي... چطوره؟ عشقت حال... عزيزم: گفت و شد خیره او به اسكیزوئیدش چشمان با و انداخت پا روي پا پیرزن

 عشق اون بینم مي... خوب؟.... ندازيم نمي فردا به رو امروزمون كار ما كه دونستي مي بايد شدي خانواده اين وارد

 وكوچول پاهاي اين چون...كنم شروع پاهات شكستن با اگه چیه نظرت!....بیاره دوام خوب نتونست "اصال آتشین

 ....شدن دور خیلي اشون خونه از و دادند خرج به جسارت خیلي

 و رسید ريتا گوش به آن شدن پاره صداي,خورد اش گونه به ديگري مشت حرفش اين با....احمقي "واقعا تو -

 پیش نظر اختالف همیشه عاشق تا دو بین: داد ادامه سختي به و توقف بدون او.شد جاري صورتش روي خون

 وت بفهمه اون اگر... بدم هشدار بهت بايد كني مي تر امن رو رومئو جاي من به زدن آسیب با كردي فكر اگر...میاد

 ....باشم خانوادگي اختالفات باعث خوام نمي "اصال من و كشتت مي خورده من به دستتت

 هب دوباره را او صورتش به آب لیوان يك پاشیدن با.برود حال از دوباره شد باعث كه خورد سرش به محكمي ضربة

. كرد مي بازي سیگارش چوب با و زد مي لبخند شرور پیرزن.بود شده چسبیده هم به موهايش.آوردند هوش
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 من عزيزم اوه گفتي؟ مي چي رومئو مورد در خوب....بري مي سر منو حوصلة... خوابي مي خیلي تو:گفت آهسته

 ....باش مطمئن...زنم نمي دست تو به هرگز

 ....دونم مي من و دوني نمي تو كه چیزهايي خیلي مورد در....بزنیم حرف هم با بیا... كن بس -

 شوهر و زن اون وقتي از... كنم تلف وقتمو ندارم خیال "اصال من و افتاده من دام تو خودش كثیف كانگ يه... نه -

 زيباي و كوچولو نوة حاال و گذره مي وقت خیلي برسم رو حسابشون خوب نتونستم من و كردند فرار من دست از

 ...است العاده فوق اين... اوه... منه دستهاي تو اينجا كانگ آقاي

 تونید مي كارتون اين به كي تا كنین مي فكر...كنیم روشن رو قضیه هم با تا بیاين... مارينو خانم كافیه ديگه -

 ...كنید؟ مي و كار اين چرا....كانگ خانوادة كشتارهاي اين به... بديد ادامه

 شدن شكسته صداي. پريد دستش روي پا با ديگري و كوبید زمین به ضرب با و كرد بلند را او چهره سیاه مرد

 چشمش.گزيد درد از را لبش.گرفت را بدنش سراسر سرعت به شديدي درد. پیچید آنجا سرد فضاي در استخوان

 چه ولي رساند مي او به را خودش جانگ لي آورد مي شانس بود روشن كامپیوترش. افتاد اش مخفي دوربین به

 !...داد؟ خواهد شدن داخل اجازة او به كسي

 هیچ رتقصی اين.بیفتد وضع اين به تا بود كرده اصرار بارها خودش.بود خواسته را اين خودش.... لعنتي.... لعنتي آه

 و ريخت مي هم به داشت هايش برنامه تمام حاال و بود نشده گنجانده اش برنامه در شدن عاشق... نبود كس

 .كند كمكش توانست نمي هیچكس

 بريده و استخوان شدن خم توانست مي.شكست را اش دنده و خورد پهلويش به ديگري لگد.بود بدي خیلي درد

 پاسكاري مشت با هم سمت به و كردند بلند زمین روي از گربه بچه مثل را او.كند حس را پهلويش شدن

 .شد پر قرمز رنگ از زمین سنگي كف.آورد باال خون و افتاد استفراغ به. رفت مي گیج سرش.كردند

 كشتن لذت: گفت و داد سر واري رواني اي خنده و داد قرار او خون در را پاهايش و آورد در را كفشهايش زنك

 ازت ....خجالتیشه نوة يكي اون نوبت تو از بعد... بدم رو ثروتم نصف بخوام خاطرش به كه هست اونقدر كانگ يك

 ....بشه دار بچه تا كنم صبر بايد البته.... كنه ازدواج باالخره شدي باعث كه ممنونم

: تگف دردناكي و سخت هاي سرفه با.كند باز آنرا توانست زور به كه شد ساخته بزرگي ورم و كبودي چشمش زير

 كردي فكر خودت با لحظه يه دادي مي كشتن به رو كانگ خانوادة داشتي كه مدت اين تمام... رواني... نباش احمق

 .....؟ چرا كه

 تنش در درد.زد او به سیبیلو مرد هم لگدي و افتاد زمین به.بود لوسیفر پاسخ از زودتر خورد كه مشتي حوالة

 شده پارگي و خون از پر صورتش. است دردناك بیشتر كجا "دقیقا بگويد توانست نمي بود پیچیده

 .كند باز هم از را آنها دوباره توانست مي سختي به و چسبید مي هم به هايش مژه بست مي كه را چشمهايش.بود
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 اسمش بردن بین از و كانگ خانوادة كردن نابود جز چیز هیچ به من احمق دختر:شد شنیده گوشش كنار او صداي

 ....كنم نمي فكر

 ....نكردي؟ رحم هم خودت برادر به حتي كه داري كینه اينقدر چرا....چرا؟ -

: گفت كردو بلندي خندة همین براي.بودنه همشهري,برادر از منظور كرد فكر او.نفهمید را منظورش لوسیفر

 عوض پیش وقت خیلي رو ام خانواده و شهر و ملیت من!...دارم؟ نسبتي ها كانگ با من گفته كي...ها...برادر؟

 ....كردم

 ....ذارم نمي من!...بدي؟ كشتن به هم رو اون نوة خواي مي حاال....كشتي هم رو خودت برادر تو -

 ....گي؟ مي داري چي -

 بهتره هالبت... مارينو خانم: گفت بريده بريده.بكشد نفس خوب توانست نمي كرد نگاه او صورت به سختي به ريتا

 ...چطور؟....داشتي جون نام به كوچیكتر برادر يه تو....نه؟... واقعیته اسم اين... درسته... كنم صدات سوك ايون

 ...بدي؟ كشتن به هم رو اون خواست دلت كه شد چطور

 ار او شده گشاد چشمهاي با پیرزن.كرد استفراغ بیرون سرفه با آنرا و دويد دهانش در دوباره خون بريد نفسش

 تا انداخت چنگ موهايش به و گرفت ريتا گردن دور را دستش محافظ بدهد ادامه ريتا تا بود منتظر او.كرد نگاه

 انشده سختي به ولي دارد نگه باز را چشمهايش نتواند ديگر تا شد باعث بدنش در درد. بگیرد قرار او روبه سرش

 رو دوتاشون هر كارآگاهها... داره همونو مثل يكي هم من پدربزرگ... نه؟ برادرته عكس اون:داد ادامه و كرد باز را

 ....داشتي؟ نگه طاليي قاب تو رو اون چرا.... كنم مي تعجب... دادند تشخیص يكي

 وير ريتا.انداخت خنده به را جالدهايش آن شكستن صداي.كوبید پايش ساق به بال بیس چوب با سیبیلو مرد

 داشته رو من برادر عكس بايد چي براي اون: گفت پیرزن. شد سرازير چشمهايش از اشك. بود افتاده زمین

 ....بزن حرف باش زود.... باشه

 ....بزن حرف تو....كني؟ مي فكر چي تو -

 میاره.... رو بچه اين پدرش: گفت بريده نفس.كشید فرياد درد زور از.خورد اش شكسته پهلوي به محكمي مشت

 ....برادرشونه اين بعد به اين از میگه پسرهاش به و.... خونه

 توانست مي چشمش يك با نیمرخ از ريتا.كرد رها زمین روي ضرب با را او محافظ و انداخت آندو به نگاهي پیر زن

 ونيت مي... كامپیوترم... از:گفت سختي به و كرد اي خنده سرفه با.كند تماشا را او ريختة هم به و خشمگین صورت

 ...ببیني رو... اسنادش

 ....ديدمش انباري از خودم من....نداره امكان اين....كُشت رو همه كثافت اون -

 ....كردي اشتباه -
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 امكان اين... بُريد رو برادرم وبعدسر كرد سالخي رو پدرم و مادر كثیف كانگ اون....كوچولو هرزة...شو خفه -

 ...نداره

 اش ديگه پسرهاي مثل... و....آورد رو اون....نكرد بچه اون با....كرد مادرت و پدر با كاري هر كانگ آقاي...داره -

 ...كرد بزرگ

 زياد درد از و بود افتاده زمین روي.خنديد مي درد و سرفه با ريتا.پیچید مرمري و سرد سالن در پیرزن هاي نعره

 .بدهد حركت را خودش توانست نمي

 هب محافظها از يكي برگشتن و رفتن سرعت.فرستاد رومئو ويالي به كامپیوتر آوردن براي را محافظها از يكي او

 :زدن حرف به كرد شروع زنك فاصله آن در و كشید طول ربع يك از كمتر كامپیوترش برداشتن و ريتا اتاق

 بحث بود كرده مخفي كه موادي كیلو سه سر پدرم با و شدند وارد گروهش و كانگ وقتي...بودم اونجا من -

 يمخف انباري تو ما....بريد هردوشونو سر بعد... كجاست مواد اون دونستم مي من فقط...كشید جدل به كار...كردند

... كردم مي گريه من... دويد كشید مي فرياد داشت كه مادرمون به كمك براي جون ولي... جون و من... بوديم شده

 سال چند تا....كردم فرار و كردم پیدا رو مواد من...نبود اونجا برادرم بردند هم رو جسدها و رفتند همه اينكه از بعد

 نم به اونها....شدم مخفي باشند دنبالم كانگ آدمهاي مبادا اينكه ترس از ديگه شهر يه تو فامیلها از يكي خونة

 ....كُشته هم رو برادرم كانگ گفتند

 دنبال ريتا مانیتور روي از را خودش تصوير او و گفت چیزي پیرزن گوش در و برگشت ريتا تاپ لپ با محافظ

 .داد توقف دستور مارينو خانم تا افتادند او جان به لگد با محافظها.كرد

 ....میكنه تماشا رو من داره كي -

 ....دنیا نصف -

 با بعد دقیقة چند. ديد را ريتا عكسهاي كامپیوتر در پیرزن.انداخت آشغال سطل در و كند را دوربین مردك

 اون....ممكنه غیر اين...نداره امكان اين: داد سر دوباره را وارش رواني فرياد و كرد پرت زمین روي آنرا عصبانیت

 ....كشت رو همه اون.... نكرده اينكارو كثیف مردك

 ....كُشتي رو همه......تو....نه...نه -

 دش خبردار شستش.نديد آنجا را او و رفته رومئو اتاق به صبح وقتي.كرد مي فكر داشت برگشت راه تمام مانوئل

 و زود صبح در را رومئو حضور نگهبان.رسید دروازه به كه بود گذشته ظهر از. كرده را خودش كار لوسیفر كه

 به بعد. نشده خارج دروازه از نورا دوشیزه كه كرد جمع خاطر را او و داد گزارش او به صبح82 ساعت را خروجش

 بیرون دروازه از تا كرد مي كمكش و بود مي آنجا بايست مي ريتا كه جايي.رفت رومئو ويالي سمت به سرعت

 ....برود
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 صداي.نبود خوبي خبر گواه اتاق گوشة آماده و شده بسته خون،چمدانهاي هاي قطره و اتاق وسط شكستة شیشة

 تصحب كي:گفت خط آنسوي از لرزان صدايي. رفت آن طرف به سرعت به خورد گوشش به اتاق از ريتا تلفن زنگ

 ....كنه؟ مي

 ....مانوئل....كانگ آقاي هستم من -

 ...كنم مي التماستون....برگردونید من به اونو... "لطفا... آقا گردونید بر من به رو من نوة -

 ....كجاست؟ االن اون....كجاست؟ اون!!!كانگ؟ آقاي چیه منظورتون -

 شكنجه حال در مادربزرگتون اتاق در االن اون....آقا:گفت و گرفت او دست از را گوشي سردي و خشن صداي

 ....كنید كمكش "لطفا....شدنه

 هك ديد دست دور از را مادربزرگش رنگ مشكي لیموزين كه بود درچمنها.دويد بیرون و كرد قطع را تماس مانوئل

 داشتند خدمه.بود رسیده دير.رفت باال را ها پله و شد عمارت داخل سرعت به. رفت مي خروجي در سمت به

 به انگشت با او و انداخت نگاهي خشم با خدمتكار به.كرد بد را حالش خونآبه از پر سطل. كردند مي تمیز را اتاقش

 .داد هُل را اتاق در فشار با.كرد اشاره بغل اتاق

 مي نظر به افتاده و پیر سنش اندازة به "كامال حاال بود نشسته كاناپه روي روبرويش كه زني لحظه آن در

 پرت و چرت و زد مي آنسو و اينسو به مبل روي را خودش پريشان و بود دستش در رنگ طاليي عكس قاب.رسید

 ....كردي؟ چیكارش: پرسید خشم با مانوئل. نبود بحث براي فرصتي.گفت مي

 ....كشتم خودمو برادر من....كشتم رو برادرم من -

 ...كردي؟ چیكار اون با....كثیفت كارهاي اين و تو به لعنت....لعنتي....كردي؟ چیكار ريتا با -

 رادرمب پسر تا شدم باعث من...جنگل تو بندازنش جايي يه تا بردنش....بردنش: گفت سنگي دل با بدبخت پیرزن

 ....بمیره هم

 ....بدبخت -

 و خیس چشمهاي با بعضي. بودند منتظرش دخترها و پسرها سالن در.رفت بیرون در چارچوب از سرعت به مانوئل

 و ترف سمتش به مانوئل.گرداند بر او از را رويش افتاد او به چشمش اينكه محض به كه خوانیس دكتر بدتر همه از

 آسیاب از آبها تا شدند منتظر سالن در ايستاده مرد 2 همه، شدن متفرق از بعد.برود دنبالش كرد خواهش او از

 .رفتند باال لوسیفر اتاق سمت به بعد بیفتد،

 بل زير مدام دكتر. پريد مي پايین و باال اندازها دست روي از مانوئل دست زير نكردني باور سرعتي به ماشین

 محافظها با را خودشان نداشتند خیال "اصال آنها و بود زياد لیموزين با آنها ماشین فاصلة.كرد مي زمزمه چیزي

 ...نه االن حداقل.كنند درگیر
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 ...جنگل توي میرن دارن... اونجا... اوناهاشن: كشید فرياد خوانیس دكتر جاده باالي پیچ از

 هك رفت سمتي به و آمد بیرون تو در تو هاي بوته پشت از برگشت،مانوئل بود رفته كه راهي از لیموزين وقتي

 طول ساعت نیم "تقريبا كه محافظها برگشت و رفت با. بود زده حدس درست. شده رها آنجا در ريتا بود مطمئن

 جاده پايین كه شناخت را او اش ورزشي كفشهاي روي از دكتر.باشند كرده رهايش دوري جاي بايست نمي كشید

 شده خارج فرم از را بدنش و آلود خون را او زيباي صورت وقتي پیچید جنگل در مانوئل فريادهاي.بود شده رها

 .كرد مي تماشا درآغوشش

 منتقل ماشین به احتیاط با را او آنها. بشكند را گردنش خواست مي دلش و كشید مي فرياد را رومئو او

 ينتر معصوم و آزارترين بي دختر اين: گفت او به خوانیس دكتر.بود شده آلود خون لباسشان پاي سرتا.كردند

 ....ديده عمرش در حال به تا كه بود كسي

 سرعت به و اند كرده پیدا را ريتا كه داد توضیح برايش مانوئل.بود جانگ لي.خورد زنگ مانوئل جیب در ريتا تلفن

 .كنند مي منتقل بیمارستان به

 يب از قبل تا را ديدارشان آرزوي ريتا كه كساني گروه بعد ساعت چند و برد عمل اتاق به را او سرعت به اورژانس

 .ريخت اشك كشیدو رادرآغوش هو جانگ،مین لي. پريشان و نگران چشمهايي با.كشید،رسیدند مي شدنش هوش

 ....كنید افتخار خودتون به بايد:گفت و داد مانوئل دست به كوچكي فلش هارد تنفر با بعد

 را رويش و ديد پنجره پشت از را او گريان چشمهاي با مادرش.برگشت آشفته وضعي و سر با مانوئل

 و كرد نگاهي لباسهايش و دستها روي شده خشك خون به آورد بیرون را فلش و برد جیب در دست.برگرداند

 :زد پوزخندي

 .پیچید مي گوشش در ريتا مانند جیغ صداي!.... كني؟ مي فكر لباسهات و خودت به فقط تو...میگه راست رومئو

 .نشست كاناپه روي و گذاشت دستگاه در را فلش.بود برنگشته هنوز او.رفت رومئو ويالي به

 صورتش روي از را اشكهايش شنید كه را موتورش صداي مانوئل.برگشت رومئو كه بود گذشته شب 1 از ساعت

 خورد میز به متعجب او.شد وارد داشت دوست ريتا كه هايي خوراكي از پر دستي با رومئو.زد زُل در به و كرد پاك

 ود،ب نشسته مبل روي كه مانوئل آشفتة وضع و سر با و پايید را اطراف سرعت به بعد و كرد نگاه سالن وسط شدة

 .شد مواجه

 ....كردي دير خیلي!...مرد كردي دير -

 ....كجاست؟ نورا....افتاده اتفاقي چه اينجا...چته؟!....مانوئل هي -

 ...گذاشتي؟ تنهاش چرا.... عوضي آشغال تو....بزني؟ صدا رو واقعیش اسم خواي نمي هنوزم....هه!!!....نورا؟ -
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 زمین روي دستش از ها خوراكي. پريد سرش از برق....اومده؟ لباسهات سر به چي!....لباسهات؟.....چیه منظورت -

 ختت روي ناراحتي با را سرش كه سانچو از غیر به آنجا و دويد اتاقش سمت به. بود سالن كنار چمدانها هنوز. افتاد

 ...كجاست؟ نورا...كجاست؟ اون :پرسید تشر با و برگشت. نديد را كسي بود گذاشته ريتا

 به ار خودش رومئو... بینمش مي كه چندمه بار براي من...دارم جديد فیلم يه برات بشین بیا:گفت خشم با مانوئل

 وهمت يك گذشت مي ديدگانش جلوي از كه نمايشي تمام. ماند خیره تلويزيون بزرگ صفحة روي و كشاند او كنار

 ....مرده؟: پرسید آرام و افتاد چشمش از اشكي قطرة. رسید مي نكردني باور

 هنوز....هستم هو مین تماس منتظر....بِدَن نجاتش كردند مي سعي داشتند كه پیش ساعت سه تا....دونم نمي -

 ....نكرده تلفن

 كه كلماتي معناي درست كه رسید مي نظر به گیج و منگ آنقدر او...كجاس؟...ببینمش خوام مي!!!...هو؟ مین -

 بود قاتا در كه چیزي هر به بیايد بیرون خلسه حالت آن از آنكه براي عصبانیت با.فهمید نمي را گفت مي مانوئل

 .بشنود را صدايش توانست مي هم ماريا طوريكه كشید مي فرياد.شد ور حمله

 و زدند مي حرف هم با كانگ شركت ويژه،مردان هاي مراقبت انتظار اتاق در.بودند بیمارستان در آنها بعد كمي

 و كرده بستري ايزوله "كامال خصوصي اتاق يك در را او.بودند ايستاده دكترها با صحبت حال در ديگر اي عده

 .بود بزرگ اي شیشه پنجرة يك ارتباطي راه تنها و شود آنجا وارد توانست نمي كسي

 و فتر سمتش به بلند قدمهاي با.بود جانگ كند،لي كنترل را خودش نتوانست كه كسي جمع آن به رومئو ورود با

 هب داشت توان كه جايي تا را مشتش و گرفت قرار رومئو روبري دارد نگه را دستش بتواند هو مین آنكه از قبل تا

 . شد پرت راست به شتاب با رومئو صورت.كوبید او صورت

 باال دوم بار براي را مشتش. افتاد هم چشم در دو هر قرمز و عصباني چشمهاي و برگرداند را صورتش سرعت اوبه

 .داد تكان را سرش و گرفت هوا بین آنرا هو مین كه برد

 ....كن ولش!... كنه مي چیكارت زدي اونو بفهمه ريتا اگه دوني مي....جانگ كن بس:گفت بلند شانیا

: پرسید آرام كردند مي راتماشا او تفاوتي بي با همگي درصورتیكه كرد نگاه اطرافش آدمهاي به گیج رومئو

 !!!...شماها

 تهكش پسرِ تنها دخترِ... منه نوة اون....هستم پدربزرگش من:گفت گرفته صدايي با و خسته.آمد جلو كانگ آقاي

 ...هستند دوستهاش هم بقیه....عموشه پسر اين:داد ادامه و زد اشاره هو مین به....ام مرده عروس و من شدة

... بدم ادامه زندگیم به تونم نمي اون بدون كه كسي...منه عشق تنها اون:گفت و زد زُل هو مین صورت به رومئو

 پشت رومئو و برگشت ريتا اتاق پنجرة سمت به او... رسیدي دير خیلي....عاشق آقاي رسیدي دير: گفت هو مین

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر ح.كتايون | عشق با شده موم و مهر رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

561 

 

 عزيزش كوچولوي عشق همان اين كند باور توانست نمي كه ديد تخت روي را اي شده پیچي باند بستة سرش

 .باشد

 چند بشه،تا تخیله زودتر اش جمجمه توي خون بیاريم شانس گن مي دكترها...هوشه بي االن:داد ادامه هو مین

 دست شكسته،استخوان ممكن جاي بدترين از هم چپش پاي و هاش دنده از تا سه... میاد هوش به ديگه روز

 بدنش هاي پارگي و خونريزي و شده پاره طحالش... شده خورد هم انگشتهاش همینطور و جا ازچند راستش

 حد از هم بدنش روي هاي بخیه و ها جراحت... چیه به چي بفهمي تا بخوني اش پرونده از بايد كه زياده اونقدر

 رو موهاش شدند مجبور...برداشته ترك دوجا از خورده، كه متعددي هاي ضربه خاطر به جمجمه...گذشته شمارش

 ..بتراشند

 هك بود چیزي تنها اون: داد ادامه سختي به كند كنترل را خودش كرد مي سعي حالیكه در و افتاد گريه به هو مین

 ....كنه كوتاهشون خواست نمي هیچوقت مادرش خاطر به

 هو مین.داد مي گوش او حرفهاي به و زد مي هم به عصبي حالتي با را پلكهايش.بست را رومئو گلوي راه بغض

 از مه رو دندونهاش از تا دو و شده پاره لبش....شكسته اش بیني و گونه استخوان: انداخت نگاهي او وبه كرد مكثي

 .....داده دست

 ...كن بس...هو مین كن بس -

 به ردك مي پاك اش گونه از را اشكهايش حالیكه در هو مین....بگیري آتش بیشتر تا بشنوي هم رو يكي اين بايد -

 .كرد نگاه ريتا

 شُوك صورت به و برگشت بعد... شده سقط هم اش بچه:داد ادامه او.شد منتظر و انداخت نگاهي او صورت به رومئو

 دونم نمي كه چیزيه تنها اين....بوده باردار هفته سه اون... نه؟ كردي نمي فكرشو هرگز:داد ادامه و زد زُل او زدة

 و خودش بین بوده راز يه اين گويا... است بچه عاشق اون....دوني مي...بگم بهش بايد چجوري بیاد هوش به وقتي

 ....دونستند نمي رو اون هم دوستهاش ترين صمیمي حتي....خوانیس دكتر

 را او مانوئل سرعت به افتاد، عقب به قدمي.چرخید مي سرش دور آن درون آدمهاي و اتاق.رفت مي گیج سرش

. بود نشسته سردي عرق اش پیشاني روي.رفت بیرون جمعیت بین از و كرد رها او دست از خودرا سردي با.گرفت

 .شد روشن برايش همه.... خوانیس دكتر هايش، خستگي...اخیر وقته چند اين خراب حال. كشید مي تیر پشتش

 ".....دارم برات بد خبر يه و خوب خبر يه برگردي وقتي": آمد ديدگانش جلوي ريتا چهرة

 شروع و رفت دستش از چیز همه كنترل.كرد هدايت ماشین سمت به را او ازپشت مانوئل رسید كه خروج درب به

 يبد درد. كند تحمل توانست نمي.گفت مي ناسزا زمان و زمین به و چرخید مي خودش دور. كشیدن فرياد به كرد

 یگاريس جیب از سختي به مانوئل...خوام مي سیگار يه:گفت بعد كمي.افتاد گريه به و دويد اش سینه قفسة درون

 ....كردي شروعش دوباره بفهمه اگه میشه ناراحت اون:گفت آرام گرفت، سمتش به و درآورد
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 خارج بازيهاتون همة از رو من چرا....نگفتین من به چرا....دروغگو هاي لعنتي...همتون پدر گور...پدرش گور -

 .... متنفرم همتون از... كردين؟

 غمگین صورت به نگاهي. كرد مي كاري بايد.كوبید زمین به و كرد مچاله مشتش در را سیگار.كشید مي فرياد

 ....بكنم كاري يه بايد"حتما....مانوئل كنم كاري يه بايد:گفت و انداخت مانوئل

 شا برنامه تا بود كافي عمارت پسرهاي به تماس يك....ديم مي انجامش هم با...نباش نگران...مرد میديم انجامش -

 يم رومئو.كردند خدمت لوسیفر محافظ دو به توانستند مي كه جايي تا و برگشتند عمارت به آندو.بفهمند را

 رومئو.آمد در عوضش هم خوب خیلي والبته...بیايد آندو سر بود شده انجام ريتا حق در كه كارهايي تمام خواست

 .بترسد آلودش خون دستهاي از دوباره تا نیست آنجا او كه بود خوشحال.برگشت ويال به خسته و بیچاره

 وب را آنها.كرد سازي جا كمد در را لباسهايش و برگرداند اتاقش به را ريتا چمدانهاي.شست را دستهايش دقت به

 .ريخت اشك آرام و كشید دراز كمي تختش روي.فرستاد مي لعنت خودش به و كشید مي

 از:فتگ و پوشاند را صورتش دست با رومئو.شدند منتقل جنگل به محافظها گفت او به و آمد كنارش مانوئل وقتي

 كرد التماس من به اون...ببخشم رو خودم تونم نمي هیچوقت گذاشتمش تنها اينكه از...كنم مي شرم خودم

 ...كنم؟ چیكار اون بدون من حاال... ندادم گوش من ولي...مانوئل

 ....دادي مي انجام اومدنش از قبل تا كه كاري -

 كنده ازم انگار... قلبم روي, اينجا, چیزي يه...شده ازمن قسمتي و من زندگي وارد اون...كنه مي فرق ديگه حاال -

 رو دبو عاشقش كه چیزي شدم باعث من... كنم نمي فكر هرگز...بمونم زنده تونم مي اون بدون كني مي فكر...شده

 ....بده دست از

 تو كه هست اونقدرمهربون اون... نكنیم فكر موردش در االن بیا... زياد هم خیلي... رومئو داره دوست رو تو اون -

 ...ببخشه رو

 نوه صاصي،اخت هواپیماي با كانگ آقاي كه گفتند آنها به.نبود آنجا ريتا.رفتند بیمارستان به آندو وقتي فردا صبح

 .نبود آنها از خبري اطراف آن در بیمارستاني هیچ در نه و كره در نه.داده انتقال آنجا از را اش

 اب صحبت صدد در شدت به. بكشد بیرون فوريت به وضعیت آن از را پسرش داشت اصرار و شد كار به دست خوزه

 ايكمكه تا كردند منتقل آلمان به اول را ريتا.گرفت صورت مرد دو بین ها هماهنگي فوريت به. آمد بر كانگ آقاي

 .بگیرد انجام برويش نجات اولیة

 خودش زندگي سراغ كسي هر و شدند پراكنده دنیا سراسر در خودشان سكونت محلهاي به مارينو خانوادة اهالي

 دشانخو كار دنبال به رفته آنجا از صفت شیطان پیرزن آنكه خیال به خدمه.نگرفت خبري لوسیفر از كسي.رفت
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 و دبشكنن را اتاق در شدند مجبور.شد او اتاق از شديد تعفن بوي متوجه سرايدارها از يكي هفته يك از بعد.بودند

 .كردند پیدا تختش روي بود،مرده دستانش در طاليي عكس قاب حالیكه در را او و شوند وارد

 منع را ارك اين خانواده قدرتمندان چون باشد داشته مسائل اينجور يا شكافي كالبد در دخالتي توانست نمي پلیس

 زير به مرحومش همسر جسد كنار و سوزاندند را جسدش و شد برگزار صدا سرو بي او ختم مراسم.بودند كرده

 .كردند منتقل زمین

 اپ آنجا به ريتا بدون هرگز كه خورد قسم او.كرد ترك را آنجا مانوئل با و شد قفل خودش توسط رومئو ويالي درب

 سمت به پدرهايشان و مانوئل با و گذاشت دروازه در پشت را خاطراتش رومئو وقتي بود باراني و ابري هوا.نگذارد

 .كرد حركت اسكله

 پايان به ات ولي... كیست بگويد توانست نمي كه كسي تصوير از بود شده قشنگي نقاشي.كشید مي نقاشي داشت

 سفید بوم.آمد مي سراغش به هوشي بي حین در مدام خواب اين. شست را بومش صفحة تمام باران رسید كار

 نقاشي يك كرد مي سعي دوباره و شست مي را دستهايش.رفت مي زنان لبخند و شد مي برداشته پدرش توسط

 .بكشد ديگر

 اي خبره جراحان دست به را خودش مختلف هاي عمل تحت بار 02 آلمان خوب بیمارستانهاي از يكي در ريتاسو

 .بسازند نو از دوباره را بدنش تا بود سپرده

 كه دبو كوچكي و بزرگ دستگاههاي از پر برش و دور.بود گذشته ماجرا از هفته ببیند،چهار توانست كه بار اولین

 زانآوي سرش باالي خون هاي كیسه. رساندند مي غذا او به و كشیدند مي نفس بجايش.بماند زنده كردند مي كمك

 حركت توانست نمي را پايش و دست.بودند داده راه بدنش به پالستیكي شلنگهاي دهانش و بیني سوراخ از و

 دوباره بعد.بود ووانگ استاد مرگ بیاورد خاطر به لحظه آن در توانست كه چیزي تنها.نداشت هم دردي هیچ.بدهد

 اب مادربزرگش... نبود باشد شده اضافه پدرش و مادر به هم ديگر يكي اينكه از خبري خوابهايش در...رفت هوش از

 و بودند دست دور در پدرش و مادر.....بوسید مي را اش پیشاني و آمد مي خوابش به گاهي از هر زيبا سفید لباس

 .است آرامش در روحشان اينكه از بود خوبي هاي نشانه اينها...داشت لب به لبخند ووانگ استاد

 بود چسبیده چشمش باالي چیزي.چرخاند مي اطراف به را پلكش سختي به و.شد مي بیدار خواب از مدام اوايل

. ردك نمي آمد و رفت آنجا به كسي ازپرستارها بغیر كه بود ايزوله اختصاصي اتاق يك اين.شد مي ديدش مانع كه

 ...دوستانش از نه و بود خبري هو مین از نه

 دندآم مي پرستارهايي شدن بیدار محض به. ببرد خوابش دوباره تا ماند مي خیره سقف به مبهوت و گیج مدتي تا

 هاآن زبان كرد مي فكر اسكن تي سي دستگاه در.بردند مي مختلف جاهاي به متعدد آزمايشهاي انجام براي را او و

 دندان دو جاي چرخید دهانش در كه زبانش. توانست نمي ولي بپرسد زيادي سؤالهاي خواست مي. شناسد مي را

 تا.ديده صدمه ديگر چقدر دانست نمي. بود پريده هم اش جلويي دندان لبة وهمینطور كرد احساس آن در را خالي

 .بود خورده كتك بد خیلي آورد مي خاطر به كه جايي
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 ...بود؟ كجا پدربزرگ

 لباس اب را پدربزرگش, پرستار يك و دكتر يك دارد نگه باز را چشمانش بیشتري مدت توانست آنكه از بعد روز دو

 كه كرد مي زمزمه گوشش كنار مكرر و آرام و كرد پاك چشم گوشة از را اشكهايش او و آوردند داخل به مخصوص

 .ديد ترتیب رابه شناخت مي كه آشناياني از كدام هر كه است خوب چیز همه فهمید وقتي او. است خوب چیز همه

 توضیح ريتا به بعدها وقتي.... مانده زنده خوشحالتركه و رسیده پايان به مأموريتش دانست مي. بود خوشحال

 !.....گِرِي دوريان تصوير مثل درست:وگفت زد تلخي لبخند مرد،او چطور مارينو خانوادة سیرت ديو زن دادند

 كسي داشت انتظار. داده دست از يا و كرده گم چیزي يك كرد مي احساس ولي.آورد مي ياد به چیزرا همه مرور به

 گیج همین و!...چیست؟ آن كه دانست نمي ولي دوستانش از هیچكدام نه و بود هو مین نه كه ببیند را چیزي يا

 يم پس را امتحانشان بايد دكترها.بزند حرف توانست مي راحت ديگر و شد منتقل بخش به بعد ماه 6. كرد مي اش

 .بود شده برطرف حدودي تا بدنش داخلي اعضاء پارگي خطر. دادند

 توانست مي كه دنیا كجاي هر از كانگ آقاي.نبودند دكترهايش تنها آرچیبالد جو دكتر و شوماخر آلن دكتر

 دندش خوشحال و داشتند او از حافظه و هوش تستهاي امتحان،انواع براي آنها. بود كرده گلچین برايش را بهترينها

 :پرسید را سؤالهايش شناخت مي كه كساني همة حضور در شوماخر دكتر. است نديده آسیب مغزش اينكه از

 ...كجاست؟ اينجا -

 ....بیمارستان -

 ...كني؟ شناسايي برام رو آلبوم اين عكسهاي توني مي -

 معاون پارك آقاي...ناسونا دكتر نامزدش و پدرم پسرعموي پسر هو مین...من پدري كانگ،پدربزرگ آقاي...بله -

... پدرم و مادر...ام پدري مادربزرگ...هستند كانگ شركت از اي ديگه معاون جئويونگ وآقاي كانگ شركت مالي

 ....و....ساندرا و بروس...ناتان جانگ، شانیا،لي.... دوستانم

 ار آن نكرد سعي يك هیچ اما يكنفر جز به آورد مي بیاد را چیز همه او كه دانستند مي همه ريتا و دكتر از بغیر

 .جوشید مي ديگران وجود در رضايت احساس و داد مي ادامه سؤالهايش به دكتر.كنند گوشزد

 ...داشتي؟ سگ تو...خوبه -

 ....بود سانچو اسمش و داشتم دوستش خیلي كه بود سگي يه...ولي....نداشتم سگ هیچوقت من نه -

 ...بزني حرف آلماني به من با توني مي....آها -

 ....بله -
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 ناخود در چیزي كه كرد نشان خاطر او به ريتا آخر در.پرسید را بداند بود الزم كه چیزهايي تمام شوماخر دكتر

 با.باشد روانشناس يك نظر تحت بايست مي مدتي تا او كه كرد پیشنهاد آرچیبالد دكتر.دهد مي آزار را او آگاهش

 یزرل ها بخیه زخم جاي و داشت عمل به نیاز اش بیني.شد شروع نیز او ترمیمي هاي فیزيوتراپي،جراحي كار شروع

 .شد پر سرعت به هم دندانش دو خالي جاي و

 ختیارا پدربزرگش. بود پژوه بینش فرزاد دكتر نام به االصل ايراني يك كرد انتخاب خودش او كه روانشناسي دكتر

 .دكن راحتي و امنیت احساس دكترش با بايد كه اوست اين كرد مي فكر چون گذاشت خودش عهدة به آنرا انتخاب

 ايدب ناسونا و هو مین كرد درخواست مصرانه او رفتن، راه شروع با.شود بهتر تا كرد مي تالش شدت به داشت ريتا

 اش خانواده آرامگاه به توانست يكبار و ماند سئول در هفته يك تنها ازدواجشان مراسم براي. كنند ازدواج زودتر

 مي هرچقدركه تا گذاشتند تنها اورا ديگران.زد حرفها خیلي ووانگ استاد با و ماند طوالني مدت آنها كنار.برود

 .داشت آنها از فرزاد دكتر كه بود درخواستي اين. كند خالي را خود خواهد

 تاري.بیاورد بیاد را خاطراتش تمام تا بكشد سرك خواهد مي كه جا هر به ريتا تا بدهند بود،اجازه گفته آنها به او

 .شده آرامتر آنجا به آمدن با كرد مي احساس

 ديدن به....بود رفته مادرش با بود نوزاد وقتي كه برود مكاني به نزديكانش و دوستان با خواست همینطور او

 شد وارد پسرش كمك به پیرمرد وقتي. رسید مي نظر به گرمي و كوچك خانة آنجا....دريا كنار خمیده پیرمردي

 را اي بسته و رفته ديدنش به قبل سال 03 نزديك كه است زني همان فرزند گفت و كرد احترام اداي برايش ريتا

 ....گذاشته امانت نزدش

 تيسخ به...برود آدم ياد از كه نیست چیزي چشمها اين:گفت و كرد نگاه چشمهايش به فرسودگي تمام با پیرمرد

 مادرت :گفت و داد هُل ريتا سمت به آنرا.برگشت شده پوشیده چرم از اي بسته با بعد وكمي رفت بیرون و شد بلند

 ما زندگي در كه اتفاقاتي...نده دست از رو امیدش هیچوقت گفتم بهش من... بود امید نا خیلي اومد اينجا به وقتي

 رونبی بلند سر امتحانات اون از چجوري بگیريم ياد بايد كه هستیم ما خود اين و امتحانه يكجور همشون میفته

 احساس حاال....نرفت من ياد از هیچوقت كرد روترك اينجا خورشید طلوع موقع وقتي مادرت زيباي لبخند....بیايم

 ....شده برداشته هام شونه روي از بارسنگین يه كنم مي فكر چون كنم مي آرامش

 به شدن وارد چگونه و ها راهنما،نقشه كاغذهاي از بود پر بسته.كرد باز همه ديدگان جلوي را چرمي بستة ريتا

 عكس.بودند ساله 83-80 وقتي برادرهايش و پدربزرگ تصوير و طاليي، قاب از شده گرفته تصوير... لوسیفر اتاق

 بولق فرزندي به و پدربزرگ پدر كانگ رئیس امضاي با كاغذي.بود سوك ايون كودكي "مطمئنا كه كوچكي دختر

 گفته او براي را هايش گمانه و داده توضیح همسرش براي را موارد تمام دقت به كه پدرش از اي نامه...جون كردنِ

 .داشت قرار واضح و روشن واقعیت به چیز همه بسته آن در... بود

 رسید مي آنها به زودتر كمي اگر... افتاد مي كاغذها و عكسها روي اشكش هاي قطره و ريخت مي اشك ريتا

 قبلتر خیلي كرد نمي بیرون آنجا از را مادرش و كرد نمي عجله پدربزرگ اگر... افتاد نمي برايش اتفاق اينهمه
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 او از و فشرد مي آغوش در را اش نوه و ريخت مي اشك هم كانگ آقاي... مرد نمي پدرش و فهمیدند مي را ماجرا

 .كرد مي بخشش طلب

 بهاي او و بود سختي امتحان... شود؟ آزموده ريتا تا افتاد مي اتفاقها اين بايد آيا... بود؟ امتحان همه اينها آيا

 دست به را آنها مادرش ايكاش كه گفت مي دل در و كشید مي كاغذها روي دست او. پرداخت برايش سنگیني

 .....داد مي ووانگ استاد

 .برد مي نام پولدار دختر يك زياد بسیار مصائب به آن از و خنديد مي اتفاقها آن همة به بعدها

 زيزع.كند مي برگردانند،ممانعت بزرگ خانة به را او اينكه از پدربزرگش چرا فهمید نمي.كردند ترك را جنوب آنها

 از هنوز ولي بود شده بهتر حالش.برگشت ايران به ماه 2 هم او و برگردد ايران به ريتا داشتند اصرار آقاجون و

 رنج متحمل بیشتر عزيزش نوة نخواست باستان آقاي همین براي.برد مي رنج عصبي فشارهاي و شبانه كابوسهاي

 دكتر مكان نقل اين با.كردند منتقل سوئیس به را او همسرش با و كرد مرتب را كارهايش.شود ناراحتي و

 اروپا به رفتن با.كند آرامتر را اوضاع او كنار در توانست مي راحتي به ريتا و شد نزديكتر آنها به هم روانشناسش

 .ماند مي كنارش هم كانگ رئیس گاهي از هر و زدند مي سر او به بیشتر اش خارجي دوستان

 مي او از شام هرشب "تقريبا كه بود شده آنقدرصمیمي فرزاد دكتر با او.گذشت حوادث آن از سرعت به يكسال

 را دردِگذشته داشت خوب خیلي بودوريتا گذشتن حال در سخت روزهاي رسید مي نظر به.باشد كنارش خواست

 كه گردد مي چیزي دنبال وجودش عمق در شديد حسي هنوز گفت مي فرزاد دكتر به بارها اما. كرد مي فراموش

 !چیست داند نمي

 از آنكه با و چهره خوش او. كرد مي زندگي تنها و شده جدا اش خارجي همسر از تازه كه بود ساله 22 مردي دكتر

 كه مشكي موهاي با.رفت مي شمار به ايراني مرد يك واقعي معناي به بود كرده زندگي ايران از خارج سالگي ده

 را فارسي و پوشید مي شلوار و كت همیشه.پدربزرگ از بلندتر كمي قدي و شده گندمي جو هايش شقیقه روي

 زماني اوقاتش بهترين كرد مي اقرار خودش نزد جرأت به و خنداند مي را او ريتا. زد مي حرف شمرده و نرم خیلي

 .است گیرتر زندنفس مي پرسه برش و دور ريتا هنگامیكه و است باستان آقاي منزل در كه است

 و گیج باشد كنارش روز يك براي تا آورد مي را اش ساله ده پسر يوهانس سابقش، همسر وقتي يكشنبه روزهاي

 تمام حالیكه در رفتند مي فوتبال تماشاي به يا زد مي حرف او با نشست، مي كنارش شب تا صبح درگم سر

 .داد مي آزارش كه شد مي ماه پنج از بیشتر وضعیت اين. بود گذاشته جا ريتا كنار را فكرش

 آمد نمي يادش كه كسي ياد به را او.دارد نیاز او به كرد مي احساس ريتا كه داشت وجود مرد اين درون چیزي

 فاعترا او به جلساتش از يكي در شد مجبور داد، قويتر حسي به را جايش نیاز اين كه كم كم.انداخت كیست،مي

 "دقیقا اوهم كه بود داده پاسخ هم فرزاد دكتر.كند مي وابستگي احساس كنارش در بودن به"شديدا كه كند

 تعهد او اتفاق اين با چون كند عوض ديگري دكتر با را جايش است مجبور ديگر حاال و دارد را مشترك حس همین

 .بدهد دست از را جوازش است ممكن و برد خواهد سؤال زير را اش پزشكي
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 با رسمي خیلي فرزاد دكتر اينكه رفت،تا فرو خودش الك در و زد باز سر جديد پزشك پذيرفتنِ از مدتها تا ريتا

 يبرا او بهار اوايل.كردند اعالم آشنايانشان به مخفي خیلي را نامزديشان بعد كمي آندو و زد حرف باستان آقاي

 مین اتاق فقط وسايلش،...خواب اتاق...باغ. بود خودش جاي سر چیز همه آدمها از بغیر.رفت سئول به تنها مدتي

 همین براي. كرد مي استفاده كار دفتر عنوان به سابقش اتاق از و شده منتقل پايین طبقة به ازدواج از بعد هو

 .بود كرده مخفي همانجا هنوز را مداركش از خیلي

 .گذراند مي اتاق آن در خواندن كتاب با را وقتش و رفت مي آنجا به خاطرات يادآوري براي گاهي از هر ريتا

 آخر ماههاي در ناسونا. شدند مي گندمي جو داشتند هو جین موهاي تمام حاال بودند كرده نامزد هو وجین شانیا

 راه زمین روي پا و دست چهار توانست مي يانگ تائه داشتني دوست و شیرين دختر و بود اش بارداري دوران

 ري ینش.برود امريكا به تحصیالتش تكمیل براي خواست مي و بود يافته راه هنر عالي دانشگاه به جانگ لي...برود

 .شد مي بلندتر هم او از داشت كوچولو جكي قد حاال و آمدند ديدنش به جكي و

 رسند مي باغشان كارهاي به وقتي ديد مي او.خوابید مي و گرفت مي چُرتش مبل روي خسته و پیر پدربزرگ

 را شركت بار تمام بود مجبور هو مین.شود مي خسته زود خیلي و ندارد كردن كار دماغ و دل ديگر كانگ رئیس

 از ريتا. بودند كرده بازنشسته را خودشان جئويونگ آقاي و پارك آقاي چون بكشد دوش به تنهايي به خودش

 رد.كرد مي شرم ديد گشت،مي مي بر خانه به گذشته شب نیمه از پاسي همیشه و خسته حالیكه در را او اينكه

 رد كارش و بود تالش در لیسانس فوق براي شانیا. بود تفريح مشغول و گذاشته تنها را آنها خودش صورتیكه

 ...كند تمام را لیسانسش بود نتوانسته هنوز او و....بود كرده رشد خوب كانگ شركت

 در او به و برگردد آيد نمي بدش گفت او به زدند مي حرف و بودند نشسته سالن در هو مین با وقتي شب يك

 يم ترجیح گفت و شد عوض نظرش بعد كمي ريتا ولي كرد استقبال حرف اين از هو مین.كند كمك شركت كارهاي

 و نكرد قبول هو مین... بزند را كانگ شركت قید و برگرداند او به هم را خودش به شده تفويض اختیارات همة دهد

 ترافاع ريتا.كرد مخالفت تصمیم اين با شدت به هم پدربزرگش حتي... برگرداند او به را سهامش تا نداد اجازه او به

 باز ولي ندارد زمینه اين در حقي هیچ او و باشد داشته شركت از بیشتري سهم تا است هو مین حق اين كه كرد

 .شد مواجه آندو بامخالفت هم

 دكتر با كردن نامزد از آيا:پرسید او از ناسونا بودند رفته فروشگاه به ناسونا با بچه وسايل خريد براي وقتي روز يك

 را رضايت معناي اين آيا داند نمي درست كه داد پاسخ او به سختي به هم ريتا... كند؟ مي رضايت احساس فرزاد

 .دارد آرامش احساس او كنار در بودن از ولي نه يا دهد مي

 ....داري؟ نیاز بهش فقط يا هستي عاشقش كه دوني نمي درست يعني:پرسید دوباره ناسونا

 چون... چي؟ يعني بودن عاشق دونم نمي... میده معني يه برام هردو حاضر حال در ولي نیستم مطمئن درست -

 چه كه نیست يادم درست... و داشتم گانه بچه درخواست يه موقع اون... نبودم هو مین عاشق درست هم "قبال

 ...نبودم عاشقش هیچوقت بفهمم تا شد باعث عاملي
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 كه یدفهم مي فقط.كند پیدا آنرا تا نیازدارد "وشديدا كرده گم را اش زندگي از قسمت يك ريتا دانست نمي ناسونا

 شدت به هو مین و گذاشت میان در همسرش با را ماجرا او.است محض اشتباه فرزاد دكتر با نامزدي اعالم اين

 و داشت واهمه "كندشديدا پیدا مراوده مارينو خانوادة با دوباره عمويش دختر بخواهد اينكه از او.شد منكر

 هیچ به تا خواست همسرش از هو مین. است شده نامزد عاشق و محبت سالم،با ايراني يك با او كه بود خوشحال

 و تاس جنايت نهايت كارشان اين كه كرد گوشزد هم ناسونا. نباشد اش گذشته كردن پیدا صدد در ريتا با عنوان

 دير خیلي جبران براي زمان آن و كرد خواهد پیدا را اش زندگي گمشدة قسمت دوباره او كه رسید خواهد زماني

 .است

 تدرس كانگ سو نورا. گذاشتند نورا را اسمش ريتا پیشنهاد به كه شد دختري صاحب هو مین بعد ماه يك درست

 داشتني دوست نامزد چقدر شد مي متوجه زد مي حرف ريتا با وقتي حاال فرزاد دكتر. بود آرام مادرش و پدر مثل

 را او و باشد نورا كنار روز شبانه داشت دوست ريتا. بَرَد مي لذت بودن خانواده كنار در از چقدر و كرده فرق اش

 .كند درك را داشتن خانواده احساس توانست مي حاالبهتر. ببوسد

 كه را چیزي جاي نتوانست هم باز تفريح همه اين ولي گشت را اروپا دور نامزدش با و برگشت سوئیس به او

 دكتر.ببیند را اش خانواده دوباره خواهد مي دلش صبرانه بي كه داشت اذعان و كند كرده،پُر گم كرد مي احساس

 .شد مي قائل خاصي شرايط بود كوچكتر خودش از سال 02 به نزديك كه دختر اين براي فرزاد

 اي واهمه بسپارد،هیچ او دست به را خود توانست مي كه داشت را عاقل و تجربه با زن يك حكم برايش ريتا

 كسي اش گمشده زندگي از قسمت آن در شك بدون. ببرد خواهد مي كه جا هر را او تا بدهد اجازه و باشد نداشته

 .بوده عاشقش شدت به كه داشته وجود

 دارند، دوست بیشتر كه را كسي مغزي هاي آسیب و بحرانها قبیل اين در آدمها داد مي نشان علمي هاي تجربه

 ديدن به اش خانواده و هو مین رسید كه تابستان. كشند مي را انتظارش مدام و آورند مي ياد به ديگران از ديرتر

 به چقدر فرزاد دكتر ديد مي هو مین.بخورد سُر زمین روي توانست مي كوچولو و شیرين نوراي حاال آمدند ريتا

 نگه خود پناه در را او بتواند هیاهو هرگونه از دور تا شده پیدا كسي كه بود خوشحال و دارد توجه دخترعمويش

 .باشد مراقبش و دارد

== 

. ادافت بود،اتفاقي رفته فروشگاهها از يكي به خريد براي پسرعمويش همسر با همراه ريتا كه زيبا روز يك عصر

 قوطي روي ريتا.بگردد ها خوراكي قسمت در تا گذاشت تنها را او و كرد مكث دخترانه لباسهاي قسمت در ناسونا

 قد مرد.بود شده پر خريد چرخ.كند درست مهمانهايش براي آنرا شب تا گشت مي دسري دنبال و خواند مي را ها

 سبد روي زا اسپاگتي بستة تا شد باعث اينكارش.كوبید قفسه به آنرا وناخواسته گذشت چرخ كنار از زور به بلندي

 اوه: تگف طعنه به بشنود مرد آن كه بلندي "نسبتا صداي با دلخوري با و برداشت آنرا و شد خم.بیفتد زمین روي

 ...نداره اشكالي....كنم مي خواهش
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 اب يكنفر فقط.كرد نگاه را او و چرخاند را سرش ها گرفته برق مثل كه بود نشده دور او از قدم دو هنوز بلند قد مرد

 را سرش ريتا.كند گوش را صدايش ابد تا بود قادر كه داشت وجود مانند جیغ و تیز و تند زبان و شیرين لهجة اين

 .برگرداند را رويش و گذاشت خريدهايش بقیة روي را بسته بعد زد لبخندي و كرد بلند

 ...شده پر خیلي چرختون:گفت مرد

 ....دونم مي..بله اوه:گفت و انداخت نگاهي او جذاب صورت به و برگشت ريتا

: پرسید تعجب با ريتا.ببیند را او تر دقیق تا آمد جلو به قدمي و گفت را آن شك با مرد!....كانگ؟ ريتا -

 ....شناسیم؟ مي همديگرو ما!!... ببخشید؟

 .....نمیاد؟ يادتون منو شما -

 !....شما؟... كردم فراموش زندگیمو از قسمت يه "تقريبا همین براي داشتم بد تصادف يه من...متأسفم -

 ...هو مین كانگ... هستم عموتون پسر دوست من -

 .....بوديم؟ ديده پدربزرگم شركت در همديگرو ما....شناسید؟ مي منو چجوري...جالب چه...اوه -

 كه يزمستون شب يك... بوديم ديده پدربزرگتون منزل در همديگرو "قبال ما....نبود پدربزرگتون شركت نه....نه -

 ...پیش سال چند... كرديد مي بازي برف داشتید بچه پسر يه با شما و میومد برف

 و خفه صدايي با ناگهان كه داد مي گوش باز دهاني با و گشت مي چیزي دنبال ذهنش در داشت مبهوت ريتا

 چهرة من....متأسفم... ولي... كرديم مي بازي تُف جكي با داشتیم بازي برف از بعد...بازي تُف:كرد اصالح شمرده

 .....ترسوند مارو يكي كه يادمه.... نمیارم خاطر به رو شما

 ....ريتا بودم من اون -

 مهم:داد ادامه بعد. بیاورد ياد به نتوانست آورد فشار مغزش به هرچه و كرد حبس سینه در را نفسش....اوه -

... يدبیا ديدنمون به شب يك میشم خوشحال... هستند ما پیش تابستون اين اش خانواده و من پسرعموي... نیست

 ....میشه خوشحال"حتما هم هو مین... باشیم داشته مهمون كه میاد پیش كم خیلي اينجا ما

 مین همسر خانم، اين اوه: گفت بعد.ببیند ها قفسه انتهاي در را او و بچرخاند را سرش شد باعث ناسونا صداي

 ....شدم خوشحال ديدنتون از... برم بايد ديگه من....هوئه

 كمي.كرد نگاه را رفتنش بود شده تر اشك از كه چشمهايي با مانوئل وسط آن.شد دور او از و داد هُل را چرخ

 .خورد اش شانه به دستي...بعد

 ....گردي؟ مي چي دنبال ها قفسه اين تو اينجا مانوئل هي -

 ...دوست يه -
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 ....كي؟ -

 ....شناختیمش مي خوب تو و من كه نفر يه....زيبا دوست يه -

. ...درسته؟ بود اينجا اون....بود؟ اينجا...نداره امكان....نه:پرسید آرام و زد زُل او به روبرويش مرد رنگ سبز چشمان

 ...نكردي؟ صدا منو چرا....لعنتي

 بعد كند پاك را اشك رد تا مالید چشمهايش روي را انگشتانش.برگرداند را راهش و داد تكان را سرش مانوئل

 ...نشناخت منو "واقعا اون...نشناخت منو اون:گفت

 .....میشه طوالني خیلي داره ديگه....مجبوره اون ولي:گفت و چرخاند راهرو انتهاي طرف به را سرش رومئو

 بازي كارت وبه زدند لبخند خونسرد خیلي شنیدند، ريتا دهان از را ماجرا پدربزرگش دو هر و هو مین وقتي شب

 و صادر وسايل آوري جمع دستور سرعت به بعد كند ترك را آنجا فرزاد دكتر تا شدند منتظر آنها.دادند ادامه

 قايآ و شد فرستاده سئول به پسرعمويش خانوادة همراه به صبح پرواز اولین با را ريتا.شد رزرو هواپیما بلیطهاي

 رزادف دكتر به. كند امید نا را مكزيكي مردهاي تا ماند آنجا كانگ آقاي.برگشتند ايران به هم همسرش و باستان

 نمي را ماجرا اگر بود مي احمق او. باشد دور آنجا از بايد مدتي تا ريتا امنیتي موارد يكسري خاطر به گفتند

 وپولدارش معروف پدربزرگ خاطر وبه كشیده زيادي سختیهاي اش دخترموردعالقه كه دانست مي دكتر.فهمید

 به زودي به گفت است خوب حالش شد جمع خاطرش وقتي زدو حرف ريتا با.است شده بسیاري دردسرهاي دچار

 .آمد خواهد ديدنش

 خو جديدش چهره به ديگر حاال.كرد مي زنده وجودش در دوباره را دويدن حس و رسید مي راه از داشت پايیز

 ار برگشت،حرفشان آزمايشها جواب وقتي ولي بیاورد فشار خودش به خیلي او خواستند نمي دكترها. بود گرفته

 .بود يافته بهبود سرعت به او.گرفتند پس

 در پدربزرگ و بود مأموريت هو مین. برگشت ورق است خوب اوضاع چقدر كرد احساس كه هنگام همان درست

 هخیري كارهاي يكسري انجام براي ناسونا و رفته فرو ظهر بعداز خواب به تازه كوچك نوراي.زد مي چرت كتابخانه

 .كرد مي پر جلسات در را مادربزرگ جاي داشت "كامال حاال او.بود بیرون

 و دهز حرف كلي فرزاد دكتر با قبل ساعت يك.زد چرخي پسرعمويش سابق اتاق در و برگرداند میز روي را كتابش

 شخود با.كشید دستي هو مین كتابخانة قفسة به. بود كرده تعريف برايش درختها برگ شدن رنگ به رنگ از

 وه مین هاي پرونده و كتابها روي به...شدنش پرت ياد و افتاد كارهايش ياد!... سازي دردسر قفسة زد؛چه لبخندي

 پرومندة اين...من خداي اوه.... قرمزها... طرف يك زردها...يكجا ها آبي... منظم و مرتب همیشه مثل. كشید دست

 !...میكنه؟ چیكار قرمزها اين الي اي سرمه

 ينا.شد گرد چشمهايش "كانگ ريتاسو" اسم ديدن با و كشید بیرون آنرا.كرد مي نبايد كه بود كاري همان اين

 !!!بودند داشته نگه چرا او از دور آنرا مدت اينهمه... بود اش پزشكي پروندة
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 ديدگي ضرب...زدن ورق به كرد شروع و نشست میز پشت و برگشت. افتاد خنده به كه بود زياد آنقدر آن حجم

 ديدگي ضرب و ها پارگي...ها دنده و انگشتان پا،دست، هاي ها،شكستگي اسكن و تشريحات...جمجمه

 !....جنین سقط.............ها

 سقط....كرد چك آنرا "مجددا و كرد استفاده ديكشنري از اطمینان براي...خواند را كلمه آن بار سه تعجب با ريتا

 !!!!....چي؟ يعني....؟؟؟!!!جنین

 سقط اش اي هفته سه جنین تا شده باعث شديد هاي ضربه و بوده باردار هفته سه او كه داد مي نشان ها گزارش

 سردرد جز چیزي ولي آورد فشار مغزش به توانست مي كه جايي تا.بود شده وارد او به شديدي شوك.شود

 .كند تايید را آنها آرچیبالد دكتر تا بود كافي فرانكفورت بیمارستان به تلفن يك.نشد عايدش

 اثر بر ولي...شده داده نشان آزمايشها تمام در اين و بوديد باردار هفته سه حادثه از قبل شما...كانگ خانم بله -

 همه و بديم انجام رو الزم هاي جراحي شما رحم روي شديم مجبور ما و شد سقط جنین وارده هاي ضربه شدت

 هیچ دش انجام پیش ماه دو كه آزمايشهايي با و پاكه "كامال شما رحم االن البته... بیاريم بیرون و بتراشیم رو چیز

 ...شده گفته كانگ آقاي به "قبال اينها ضمن در...نمیشه ديده آن در مجدد بارداري براي نگراني

 چه ستدان نمي اينكه از.... گريان و خسته،گرسنه.دويد مي باغ دور كه بود سوم بار براي ريتا برگشت ناسونا وقتي

 او اب تا رفت هو مین اتاق به كه فهمید را جريان وقتي ناسونا. رسید مي نظر به افتاده،عصبي برايش اتفاقاتي

 .شده خبر با جنین سقط ماجراي از ريتا كه شد میز،متوجه روي بازِ پروندة ديدن با همانجا و بزند حرف مخفیانه

 .بود شانیا و جانگ لي كند آرامش تواند مي لحظه آن در رسید فكرش به كه كسي تنها

 الننا را او شانیا.بود شده خسته طوالني دويدن و عصبي فشارهاي شدت از ريتا رسیدند بزرگ خانة به وقتي آنها

 چیزي چنین چطور بگويند او به خواست مي و زد مي هق هق او.بريزد اشك تا گذاشت و داشت نگه آغوشش در

 هب دست اطالعات يكسري به رسیدن براي بوده مجبور او كه داد توضیح برايش بعد كمي شانیا.... دارد؟ امكان

 هك نگفته آنها براي هیچوقت او و بوده مانده مخفي آنها از اش زندگي از قسمت اين كه گفت او.بزند كاري چنین

 .شده باردار

 در تا خواست كانگ آقاي از شدت به و شنید را حرفهايش تمام و آمد سئول به او بردن براي خودش فرزاد دكتر

 رت دردناك برايش مرور به كه مانده باقي تاريكي قسمت ريتا ذهن در گفت مي او.بدهد توضیح برايش باره آن

 و گرفت در مرد دو آن بین سختي لفظي درگیري.باشد جوابگو تا است موظف پدربزرگش عنوان به او و شد خواهد

 .ببرد آنجا از را نامزدش تا خواست او از سردي با كانگ آقاي آخر در

 بلق اوضاع از او تا كرد را تالشش تمام و برد چین به مدتي براي را ريتا بزند ديگري حرف آنكه بدون فرزاد دكتر

 مه و باشد تنها مدتي هم تا برگشت درياچه كنار وياليي خانة به طوالني استراحت يك از بعد او.بیايد بیرون

 ويالي به هم گاهي از هر.كرد صاف را قلبش و روح و ماند مي جنگلي چوبي كلبة در مدتها.كند تمام را درسش
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 ودب داده دستور پدربزرگ گويا.نداشت وجود آنجا رختخوابش و لباسها جز چیزي هیچ ديگر ولي رفت مي استادش

 .كنند تخلیه اسناد و مدارك از را زيرزمین تمام تا

 براي خوب دانشگاه چند به و گرفت را لیسانسش.گذشت سرعت به هايش گرفتاري و تلخ حادثه آن از سال دو

 آماده ازدواج براي را خودش تا اوخواست از فرزاد دكتر گرما فصل شروع با.داد پیشنهاد لیسانس فوق

 ستانزم رسیدن از قبل تا را اش عروسي جشن گفت او و كردند استقبال دكتر پیشنهاد اين از پدربزرگهايش.كند

 .كنند همراهي عروسي از قبل مجردي سفر يك براي را او تا خواست دوستانش از بعد.كرد خواهد برگزار

 او بود خواسته كه كاري هر در پايش به پا سال 6 كه بودند همانهايي آنها.كردند تفريح كلي و رفتند ژاپن به هرسه

 .داشته مي دوست چقدر را ديگر يكنفر ريتا كه دانستند مي خوبي به دو هر و كرده همراهي را

 ....ديره خیلي ديگه اونوقت و بوده چي جريان فهمه مي اون باالخره زود يا دير:گفت شانیا به جانگ لي

 ....شنوه مي صداتو آرومتر...هیس:گفت و پايید را اطرافش شانیا

 يكار تنها سال دو اين تو و خوردشیم قسم دوستاي ما....پسرعموش نه و پدربزرگشیم نه ما... بشنوه بذار خوب -

 ....شانیا؟ بوديم اينجوري "قبال ما...هه.... كنیم گوش گن مي اونها هرچي به كه بوده اين اومده بر دستمون از كه

 ....گي مي درست تو...نبوديم...نه -

 سال دو اين, كنم مي احساس من.نیست اون قسمت نیست،ولي،ريتا شكي دكترمردبسیارخوبیه اينكه در -

 ....باشم خوابیده راحت وجدان عذاب از خاطرش به كه نیست شبي و شدم بزرگ خیانت يك مرتكب

 ....كنیم گوش حرفشون به مجبوريم ما...كنیم؟ چیكار میگي ولي...همینطور منم -

 هب تونست مي اون... نكرديم هم تالشي هیچ مورد اين در حتي ما....كرده مجبور مارو كي...نیستیم مجبور ما...نه -

 اينكه از بعد خواد نمي دلم هیچ من...باشه داشته انتخاب حق بعد و بفهمه رو چیز همه تونست مي... بیاره ياد

 ....برگردونه ازشون قهر،رو با ريتا كه بگیرم قرار آدمهايي از دسته اون جزو فهمید رو ماجرا

 دو اون...كن نگاش ولي... سوزه مي براش خیلي دلم و دارم دوستش من....خواهريم مثل ما...خواد نمي دلم منم -

 ....نداره مشكلي هیچ و آرومه كه ساله

 تو ديشب... میبره؟ رنج شبونه هاي چطورهنوزازتنش بیني نمي...نداره؟ مشكلي هیچ اون جدي...مطمئني؟ -

 مي...رفتم دنبالش آروم منم,بیرون رفت هتل از و پريد خواب از شب نیمه از بعد دو ساعت وقتي... بودي خواب

 آخركجا دستِ كني مي وفكر چرخید هتل دور دوبار اون ولي... میره كجا...كنه مي چیكار ببینم خواستم

 ...كردن گريه به كرد شروع و نشست ورزشي وسايل وسط و ورزش سالن رفت...رفت؟

 ...میده؟ آزارش هنوز ذهنش توي چیزهايي كني مي فكر يعني:گفت و كرد نگاه او صورت به متعجب شانیا -
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 ونا زدم حرف دكتر با راستش... ببینم افسرده اينجوري رو سرحالم و شاد دوست تونم نمي ديگه من و... "دقیقا -

 ...چیه؟ نظرت....كنم افشاگري يه اونجا خوام مي من و بشه ملحق ما به, تايلند دو فرمول تومسابقات قراره

 از...بزرگتر خواهر عنوان به من و كشیدي "قبال هاتو نقشه همة تو كنم مي فكر....بگم؟ بايد چي االن من خوب -

 ....كنم مي حمايت خوبم برادر

 حاال گجان لي.گفتند آنها به كه بود چیزي اين ولي روند مي اندونزي به مدتي براي گفتند هايشان خانواده به آنها

 اهفرودگ در را هواپیما بلیطهاي و كرد اجاره درتايلند طبقه دو خانه يك.گرفت مي تصمیم گروهش ارشد عنوان به

 .داد آنها دست به

 !....بالي میريم داريم كردم فكر!....؟!بانكوك:گفت مرموزي لبخند با ريتا

 به "حتما بعد دارم برات سورپرايز يه اول من ولي...درسته....بالي اوه:گفت و كرد گِیت سمت به را رويش جانگ لي

 راغشس به بدي سردرد افتاد بلند نارگیل درختهاي و زيبا و سفید ساحل به ريتا چشمهاي وقتي....میريم هم بالي

 ات نه حداقل... كنم تجربه رو طبیعت و هوا و آب اين دوباره بخوام هرگز كردم نمي فكر: گفت شانیا به آرام و آمد

 ....اينجا نه و....ديگه سال ده

 .شدند ملحق آنها به مخفیانه خیلي هم هو جین بعد كمي البته و فرزاد دكتر بعد روز سه

 ديدگانش جلوي خاطره مثل چیزي بودند،مدام آمده رالي ديدن براي كه جمعیتي زيادِ ازدحام و صدا و سر دربین

 ....آورد فرنگي توت آبمیوة برايش يكنفر و بود نشسته مخصوصش جايگاه در... رفت مي و آمد مي

 .كیست دانست نمي كه گشت مي كسي دنبال و چرخاند اطراف به را نگاهش

 ...بگیرم؟ برات داري دوست چي:كرد زمزمه گوشش در دكتر

 ....فرنگي توت آب -

 با. رفت و دويد... گردم برمي, كنید صحبت و بايستید اينجا تا میدم سفارش برات من:گفت و زد لبخندي جانگ لي

 مابین او و كردند مي تماشا را او كه افتاد مي مردمي به چشمش گاهي از هر و زدن حرف به كرد شروع دوستانش

 .گشت مي كسي دنبال آنها

 هلب كاله در را آنها كه رسید مي ها سرشانه تا موهايش حاال.باشد راحت خواست مي اسپرت تیپ با همیشه مثل او

 در گزارشگر زن.داد دستش به را ريتا میوة آب و برگشت خوراكي ظرف با جانگ لي.بود پوشانده قشنگي دار

 شرط هاي باجه.افتادند راه جايگاهشان سمت به آنها و كرد اعالم ديگر دقیقة 5 تا را بازي شروع هیجان بلندگو

 يك حین همین در. دويدند مي هايشان صندلي سمت به مسابقه تماشاي براي مردم و شد مي خالي داشت بندي

 شود پرت عقب به هو جین شد باعث اين و كردند برخورد آنها با روبرو از عجله با جوان پسرهاي و دخترها از گروه

 عذر و ايستادند پسرها و دخترها.ريخت شلوارش روي و شد كج دستش در آبمیوه لیوان.كند برخورد ريتا به و
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 تا شد خم دكتر كمك با و برداشت را عینكش ريتا.پذيرفتند را خواهیشان عذر خنده با آنها. كردند خواهي

 هك الجثه عظیم نفر چند آنطرفتر كمي و آنها جز و بود شده خالي سكو باالي جمعیت حاال.كند تمیز را شلوارش

 .بودند نشسته ها صندلي روي كنند،همه عبور آنجا از خواستند مي آرام

 هك كند پاك شلوارش روي از را میوه آب كرد مي سعي و خنديد مي و زد مي حرف دوستانش با بلند صداي با ريتا

 يم تشويق شدن آرام به را او اسپانیايي به كه يكنفر صداي و خورد گوشش به سگي پارس مداوم صداي ناگهان

 :گفت بلند آنها جمع به رو كه شنید اي مردانه و گرم صداي بعد كمي. كرد

 ...خندي؟ مي وضعیت اين از داري حاال....انداختي راه زيادي قشقرق اتفاق اين با "قبال يادمه -

 مردان گروه.میزد بیرون حدقه از داشت شانیا چشمهاي.چرخاندند صدا صاحب طرف به را سرشان همه ريتا از بغیر

 .كردند نگاه تعجب با آنها به هم شدند مي ديگر نفر سه شامل كه هیكل درشت

 مطمئن خواست مي گويا. چرخاند مي ديگري به يكي از را نگاهش مدام و بود ايستاده میخكوب جايش سر مانوئل

 مخش از كه بود رومئو نگريست مي بود شده قالب هم در كه دكتر و ريتا دست به داشت كه كسي تنها ولي. شود

 .كرد مي تماشا زدن پلك بدون را آندو عصباني و شده قرمز صورتش.برگرداند را رويش توانست نمي

 81 فصل

 رخ برايش زندگي اتفاق بزرگترين الساعه كه انديشید نمي اين به كند،هرگز تمیز را لباسش تا شد خم وقتي

 چرا نمیدونم كه هستي آدمي ترين احمق تو...هو جین:گفت بلند صداي با خنديد مي حالیكه در.داد خواهد

 !...آوُردي من روز به چي كن نگاه....كرده؟ انتخاب همسرش بعنوان رو تو دوستم بهترين

 يا دارند، منظور كنند،دو مي پارس وقتي سگها.شنید را سگي پارس صداي بعد.شد بلند هايشان خنده صداي

 اميو شدن آرام به را او كه اسپانیايي به مرد آن عجیب صداي بعد.اند شناخته را كسي يا و شناسند نمي را كسي

 يادمه".....پیچید گوشش در مرد آن دلنشین و گرم صداي وقتي كند بلند را سرش نتوانست بعد كمي.داشت

 "...خندي؟ مي وضعیت اين از داري حاال... انداختي راه زيادي قشقرق اتفاق اين با"قبال

 با را سینمايي فیلم يك داشت گويا كه رسید مغزش به سريع آنقدر و شد جاري رگهايش در خون مثل خاطرات

 واستهناخ بود، مانده خیره شلوارش هاي پاچه به كه همانطور.كند بلند سر توانست نمي. كرد مي تماشا باال سرعتي

 تا نكرد سعي است،پس شده شديد انقالبي دچار لحظه آن در او كه فهمید دكتر.آورد فشاري فرزاد دكتر دست به

 .كند تر منقلب را او مورد بي سؤالهاي با

 غیظ با داشت كه چرخاند جذابي مرد سمت به را سرش دكتر.بدهد انجام را كارش خودش حافظه تا گذاشت آرام

 :كشید فرياد تر بلند رومئو صداي.كرد مي تماشا را دو آن

 .....بكش ازش لعنتیتو دست اون -
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 را سرش و گرفت را دستش شانیا...شد حل...نیست مهمي مسئلة....آقا:گفت و قرارداد آندو بین را خودش هو جین

 جريان فهمید تازه هو جین و نكند دخالت بگويد هو جین به خواست مي حركتش اين با.داد حركت طرفین به

 .چیست

 .....نیستیم دردسر دنبال"اصال ما!...آقا؟:گفت فرزاد دكتر

 ثانیة چند تا اگر: كرد تكرار رومئو صداي كه.بود نكرده بلند را سرش هنوز ولي شد جابجا قبلش حالت از كمي ريتا

 ...فهمي مي رو دردسر واقعي معنیه نكشي ازش دستتو ديگه

 خودخواهِ رومئوي... داشتني دوست و گرم...زدن حرف لحن همان با....اش داشتني دوست رومئوي.بود خودش

 را سرش آنكه از قبل تا و زد چشم به و آورد باال آرام را عینكش... سوختند مي داشتند چشمهايش....خودش

 پايینش لب. لغزيد بیرون اش يقه الي از مرواريد گردنبند حین همین در ولي ايستاد راست بگیرد باال"كامال

 .داد نشان او به را اش گونه زيباي چالة كار اين با و راگزيد

 و تنومند هیكل, پاها كفشها،, شده مخفي عینك شیشه پشت چشمهاي با و آورد باال رومئو روي از را نگاهش آرام

 نبیرو دكتر دست از آرام را دستش. ديد را جذابش لبهاي و رنگ طاليي زنجیر برنزه، سینة...پهنش هاي سرشانه

 العاده فوق را صورتش كه زيبايي و پر ابروهاي و سبز چشمهاي همان.شد خیره رومئو چشمهاي به و آورد

 .كرد مي خواستني

 ردهك ترشح به شروع آدرنالین.رفت باال قلبش ضربان و كرد دويدن به شروع رگهايش درون سرمستي مثل چیزي

 ركمت اتفاقها اين تمام. جوشید مي داشت او در بكشد زجر سال دو بود شده باعث كه كسي از فرار حس حاال و بود

 یاشان و جانگ لي.رسید نظر به دار كش ساعت نیم اندازة به دقیقه يك اين همه براي ولي كشید طول دقیقه 8 از

 يك بدون مكث اينهمه كه دانست مي خوب رومئو. چرخاندند رومئو سمت به دوباره و ريتا به رومئو از را نگاهشان

 نفسش شد خارج مرد آن دست از ريتا دست كه همین.است هايش داده تحلیل مشغول ريتا يعني زدن حرف كلمه

 :گفت و كرد منظم را

 ...گم؟ نمي درست....باشي آورده ياد به منو بايد -

 .گرفت را ماجرا رومئو.رفت عقب به قدم باشديك كرده خطرراحس ايكه گربه مثل درست ريتا و آمد جلو قدم يك

 چیز همه او. كند فرار و بخورد لیز دستش از خودخواسته خواست مي مدت اينهمه از بعد حاال و بود شناخته را او

 ردهنك گوش او و داشت كه خواهشهايي تمام البته و كرده او با ديدنش آسیب از قبل كه بحثي.بود آورده ياد به را

 .بود

 !....خوب؟ خیله....زنیم مي حرف هم با!...باشه....باش هستي كه همونجا فقط -

 كرده ار كارش آدرنالین دارد نگه را او و برگردد بتواند جانگ لي اينكه از قبل تا چون بود اشتباه جلو به بعدي قدم

 دنبو جنگل در سخت روزهاي ياد به....دويدن به كرد شروع و برگشت برق سرعت به,گريخت دستش زير از ريتا و

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر ح.كتايون | عشق با شده موم و مهر رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

575 

 

 يدهدو حیوانات شكار براي شده كاشته هاي تله مابین چقدر.بود كرده را شكارش قصد ووانگ استاد روزيكه.افتاد

 .رفت مي رژه مغزش در داشت هنوز خاطرات... شد مي تنگ نفسش و

 اهر تا زدند مي كنار را جمعیت و پريدند مي خالي هاي صندلي روي از آنها.دويد دنبالش به و زد پس را بقیه رومئو

 شانیا حرف به اينكه از ريتا. بودند شده كَر هردو گويا ولي شد مي نثارشان ناسزا و فحش.كنند باز را خودشان

 را نشماشی سوئیچ فهمید وقتي شد تر راضي و رسید مي نظر به راضي بود پوشیده را اسپرتش تیپ و نداده گوش

 نگهبان و شد مي بسته داشت ورودي در.دويد روباز پاركینگِ سمت به سرعت به.داشته نگه خودش جیب در هم

 مجبور خروج براي رومئو.رفت بیرون و كرد فرار نگهبان دست زير از او ولي. برگردد كه داد عالمت او به اشاره با

 .خورد ديوار از بدي ضربة او و داد هُل بیرون به را بدبخت نگهبان و كند باز فشار با را در شد

 مي تحويل را سوئیچش و رفت مي نگهباني سراغ به بايد خودش او.رود مي سمت كدام به ريتا دانست مي خوب

 .زد میانبر پس.دويد ماشینها پاركینگ سمت به سرعت به و نكرد را اينكار اما.گرفت

: بود هگفت مانوئل به و انداخته نگاهي رنگ زرد پورشة به خنده با بودند شده پاركینگ وارد وقتي كرد، فكر رومئو

 او به وقتي آمد، رومئو ديدگان جلوي آمیزش شیطنت لبخند با مانوئل چهرة... زرد پورشة....كن نگاه...پسر هي

 ...ببینیش؟ جمعیت اين تو اگه كني مي فكر چي:بود گفته

 .بود زده امیدانه نا تلخي پوزخند تنها او پاسخ در كه آورد خاطر به و

!.. استاينج اون كه دونستي مي تو...كُشمت مي...عوضي مانوئل...لعنتي...لعنتي:گفت خودش با عصبانیت با رومئو

 ....كنم مي ات خفه خودم

 شده روح قبضه ترس از بگردد سوئیچ دنبال تا نشاند اش صندلي بروي را او قدرت با رومئو وقتي نوا بي نگهبانِ

 اش اي نقره بلند شاسي بنز سمت به سرعت به.بشنود را ماشین موتور شدن روشن صداي توانست مي او. بود

 توانست مي ايستاد مي راهش جلوي اگر. آمد مي سمتش به سرعت با كه ديد را ماشینها،او رديف انتهاي از و دويد

 فشار گاز پدال به بیشتر بلكه نشد كم سرعتش از تنها نه ولي. بزند ماشین با را او ريتا نداشت امكان.دارد نگه را او

 او از نبايد هم اينكار از بغیر چیزي. رفت بیرون خروجي در از و شد رد كنارش از. برود كنار كرد مجبور را او و داد

 .كرد تلفن مانوئل به رومئو.داشت مي توقع

 ....میره داره گوري كدوم ريتا بپرس دوستاش از و دار نگه رو مرتیكه اون -

 ....مرد باش مواظب:داد ادامه و داد جواب رومئو به پوزخند با مانوئل...نامزدشه مرتیكه اون -

 در از و داد گاز!....كرده؟ اينكارو يِ ك...لعنتي!...نامزد؟....چي؟:كشید فرياد و كوبید فرمان روي مشت با رومئو

 .رفت بیرون
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. بود دهكر عرق دستهايشان.بودند گريز و تعقیب در شلوغي "نسبتا بزرگراه در هم دنبال اي نقره بنز و زرد پورشة

 مي مانور ماشینها الي البه كه اندازه همین ولي باشد خوب رومئو اندازة به توانست نمي هرگز ريتا رانندگي

 پايین را اش شیشه و گرفت قرار كنارش. كند متوقف وضع اين با را او نداشت امكان.شد مي زحمتش داد،باعث

 :كشید داد،فرياد

 ....دار نگه ماشینو گفتم بهت...لعنتي... دار نگه ماشینو -

!... ودب مانده منتظرش چقدر.ايستاد تپش از قلبش ثانیه چند براي كرد احساس.كرد نگاه او به بازويش روي از ريتا

 گشت مي چیزي دنبال سال دو... كند تنفس را بويش خوش نفس و بگیرد آغوش در را او خواست مي دلش چقدر

!... گريخت مي دستش از داشت و راند مي او با اش قدمي پنج در او...حاال و..بوده عزيزش عشق دانست نمي كه

 ...خودخواه. بود همانطور هنوز رومئو...گرفت حرصش

 سرعت: آمد در صدا به ماشین.كرد پريشان را آنها و پیچید موهايش در باد.داد فشار پدال روي را پايش بیشتر

 از گريز براي... شويد مي نزديك بزرگراه شلوغ قسمت به شما...است مجاز حد از بیش بزرگراه اين در شما

 ....بپیچید راست سمت خروجي از ترافیك،

 سمت به را مسیرش و داد تكان طرفین به را سرش نرم خیلي.كرد نگاه رومئو به و چرخاند را سرش دوباره ريتا

 مانوئل به سرعت به. فهمید را حركت اين معناي او.داد دست از را خروجي رومئو بود شده دير.كرد منحرف راست

 ....میره؟ داره كجا بپرس دوستاش از....كرد فرار:گفت و زد تلفن

 خونه میره داره "احتماال: گفت وضع همان در.بوده زدن گپ مشغول ديگران با بود معلوم.خنديد مي داشت مانوئل

 هب بري بايد تو... سپردم فرودگاه به من ولي....حدسه اين البته فرودگاه بره و برداره رو مداركش و پاسپورت تا

 ما... 8156 پالك شماره با باش آبي سَردَر با اي خونه دنبال....ارغوان گل شهرك...اي اجاره ويالهاي شهرك سمت

 ...رسونیم مي تو به رو خودمون هم

 ...نه؟ مگه...اينجاست اون دونستي مي تو....مانوئل؟ خندي مي داري چرا -

... توئه از تر زرنگ اون...كني مي گمش دونستم مي چون خنديدم مي اين براي هم االن...دونستم مي درسته -

 ...باش مراقبش... بینمت مي اونجا...بوده همیشه

 همینجا... لعنتي... دويد باال ها پله از و كرد رد را سالن.شد وارد و زد را در ريموت سرعت به.بود رسیده ويال به

 بهم را چمدانها و ريخته بیرون كشوها از را لباسها تمام...اينجا گذاشتمش خودم....بود اينجا پاسپورتها... بود

 ....كنم اقدام بالي به رفتن براي تا بديد من رو پاسپورتهاتون:گفت همه به ديشب جانگ آمد،لي يادش بعد.زد

 شپیداي رومئو. واداشت زدن تندتر به را قلبش خانه در جلوي ماشین ايستادن صداي.دويد جانگ لي اتاق طرف به

 فرار حال در كسي چه دست از حقیقت در فهمید نمي...كرد نمي پیدا را پاسپورتش... من خداي.. آه... كرد

 .شد باز و كوبیده ديوار به بدي صداي با وردي در.بدهد انجام را اينكار بايد كه دانست مي است،فقط
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 .....ريتا.....ريتا -

 .يدد تماشايش حال در ايستاده پايین آن را رومئو كه بود نیامده پايین را پله دومین هنوز.دويد پله راه سمت به

 ....بیرون گمشو اينجا از -

 االيب از و رفت پايین ديگر پلة دو ريتا برود،ولي باال تا دويد ها پله سمت به او...باش آروم...كن صبر...عزيزم...هي 

 برخورد كوچكي عسلي میز به و خورد قِل زمین روي.پريد پايین برسد او به رومئو دست اينكه از قبل ها نرده

 عوض در ولي شود نزديكش تا بود برگشته رومئو. برداشت را چیني كوچك گلدان آن روي از و انداخت دست.كرد

 كوچك آباژور برگرداند را سرش شد،تا خورد و افتاد پايش كنار گلدان و داد خالي جا.شد مواجه گلدان پرتاب با

... ندارم كاريت كن باور...باش آروم:كشید فرياد بلند صداي با.ديد فرود حال در سمتش به هم را مبل كنار

 ....بزنم حرف باهات خوام مي فقط...عزيزم

 !...هستم؟ تو عزيزِ من!...عزيزم؟... شو خفه:گفت و دويد مبل پشت و شد بلند جايش از خشم با ريتا

 ...بزنیم حرف بیا فقط.....گذاشتم تنهات اونروز من..كردم بدي كار كه دارم قبول... خوب خیله...خوب خیله -

 بود رنیلوف گلهاي از پر كه كريستالي گلدان و انداخت دست دوباره....ندادي گوش من به تو....عوضي ببند دهنتو -

 هايگل و ها شیشه خورده تمام و شكست و شد كوبیده رومئو كنار ديوار به گلدان. كرد پرت سمتش به شدت با را

 .زد گند اطراف به آن

 ...دم مي قول... كنم مي جبران...ندادم گوش تو حرفهاي به من كه دارم قبول هم اينو... عزيزم خوب بسیار -

 به نگاهي با. گرفت قرار راهش سد و خورد لیز سنگ روي رومئو كه بدود در سمت به خواست مي...جهنم به برو -

 ار اش ونقشه كرد دنبال را نگاهش خط رومئو.بپرد پايین آن از توانست مي او است باز پنجره فهمید چپ سمت

 همة من... زنیم مي حرف هم با بیا....نكن اينكارو...  نه... نه...نه:گفت و برد باال سمتش به را دستهايش.گرفت

 ...باشي عصباني بخواي كه وقت هر تا من دست از توني مي تو و شنوم مي حرفهاتو

 بدي درد.شد كوبیده رومئو كتف به شمع.كرد پرت صورتش سمت به و برداشت را مبل كنار بزرگ شمع و پريد ريتا

 !.....زدي؟ شمع اون با منو تو...لعنتي...زدي منو تو:گفت و گرفت را كتفش او.داشت

... مرفت مرگ دم تا من....ببینم آسیب من شدي باعث تو....گذاشتي تنها منو تو...عوضي آشغال....بُكُشمت بايد -

 .كرد مي پرتاب او سمت به كرد مي پیدا هرچه برش و دور از و كشید مي فرياد...میگم چي فهمي مي

 اين در روز شبانه از لحظه يك كن باور و ديدي آسیب چقدر دونم مي....دارم قبول رو بگي تو هرچي...قبول -

 ...باشم راحت بودي، شده متحمل تو كه دردي از من كه نبود مدت

... زدي بهم منو آرامش و اومدي چرا...بودي كه همونجا برو...بودي گوري كدوم ساله دو اين...دروغگو...شو خفه -

 ....گمشو چشمام جلوي از لعنتي
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 وت میومدم دنبالت هرجا...بود داشته نگه دور من از رو تو پدربزرگت...بزنیم حرف موردش در بیا...باشه...باشه -

 و ديده بآسی مغزت گفتند.... شناسي نمي منو گفتند.... ببیني منو خواي نمي تو گفتند من به... شدي مي ناپديد

 ....نمیاري خاطر به رو كسي ديگه

 و كني اپید منو زودتر تونستي مي...كني امتحان منو و بیاي تونستي مي تو....مزخرفه حرفها اين....كثافتِ آشغال -

 ...بدي نجاتم كشیدم كه زجري از سال دو

 ناي بیا پنجره كنار از...كنار بیا...عزيزم....درسته:گفت,كرد مي نزديك او به را خودش آرام آرام حالیكه در رومئو

 ....بزنیم حرف بذار... طرف

 به ود هر و گرفت را پايش و پريد رومئو بپرد بتواند اينكه از قبل درست ولي.برداشت خیز پنجره سمت به ريتا

 با كه اماشینه صداي.كند متوقفش كرد مي سعي رومئو و زد مي ضربه رومئو كلة سرو به پا با او.شدند كوبیده زمین

 سرو و شدند حیاط وارد عجله با.بودند رسیده بقیه.خورد گوششان به شدند مي متوقف ورودي در كنار سرعت

... يتاسور كانگ...ريتا: كشید فرياد جانگ لي.كرد ايستادن به مجبور را آنها فرياد و ضربه و شكستن شیشه صداي

 ....خوبه؟ حالت

 ايه لعنتي... كشم مي همتونو:دادكشید شود رها آنها از توانست مي سختي به كه رومئو دستهاي الي البه از ريتا

 ....عوضي

 گیر رومئو ورزيدة بدن و قوي دستهاي بین اودر.آورد در را حرصش بیشتر شان خنده صداي و خنديدند ها بچه

 هبلك تا بگیرد محكم را او كرد مي سعي رومئو.توانست نمي اما كند خالص را خودش تا زد مي پا و دست و افتاده

 .دويد صورتش به بدي درد و خورد اش گونه استخوان به ريتا آرنج ولي شود آرام

 دتش ببیند تا كرد بلند را بدنش ريتا.گرفت صورتش روي را دستش....لعنتي....زدي منو دوباره تو...نورا...اوخ -

 هب دو هر قلب تپشهاي. داشت نگه بدنش زير محكم و گرفت آغوشش در را او رومئو ناگهان ولي بود چقدر آسیب

 .....چطوره؟ حالش...مرد هي: شد شنیده بیرون از فرياد با مانوئل صداي.بود شنیدن قابل واضح طور

 رشس طرف دو را دستهايش مچ.كرد نزديك او به را صورتش بعد....میشه بهتر داره...خوبه....خوبه:گفت بلند رومئو

 خوام مي فقط... باش آروم... هي... هي: گفت بعد.كرد نگاه را اش چهره اعضاي تك تك و چسباند زمین روي

 ....كنم تماشات

 رازيرس اشكهايش و شكست كشید،بغضش هايش گونه روي انگشتانش شد،با كاسته وضع آن شدت از بعدكه كمي

 به كه آنقدر گريست مي هم خودش كرد، پاك را واشكهايش اوگذاشت هاي گونه راروي دستش آرام هم ريتا.شد

 مي را مرد اين چقدر كه فهمید تازه ريتا, شد سرازير هم صورت سرو بر كه هايشان بوسه باران.افتاد هق هق

 ...خواسته
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 ...بري نمیذارم ديگه: گفت و چسباند اش سینه به را سرش.بوئید مي و كرد مي نوازش را كوتاهش موهاي رومئو

 ....امنه همیشه براي جات من پیش اينجا...شد تموم ديگه... شد تموم ديگه

 داشت بر در را او حالیكه در رومئو.شدند كه آرامتر.داد جا او آغوش در بیشتر را خودش و كرد مي گريه فقط ريتا

 تو عنتيل... بكشم خودمو كردم فكر بار هزار....برم راه تو بدون دقیقه يه حتي تونستم نمي:گفت و زد تكیه ديوار به

 موزندگی سال دو اين توي من... كردم مي فكر بهش ببندم چشمهامو خواستم مي زمانیكه تا كه بودي كسي تنها

 زجر اينقدر كه متأسفم... چیز همه خاطر به... متأسفم... كردم عوض چیو همه دوني مي..كردم عوض تو بخاطر

 ....كشیدي

 مي كشیدن تیر به كرد مي شروع قلبم كه خوردم مي بر چیزهايي به يا رفتم مي جاهايي به وقتي:گفت ريتا

 وجود تمام با كه دادم دست از چیزيو من.....دادم دست از رو تو بچة من رومئو...داره ايراد كار جاي يه كه فهمیدم

 بودم، داده دست از حادثه اون در هم بچه يه من فهمیدم وقتي پیش ماه چند... بود تو بچة اون... خواستمش مي

 ....اومده بوجود اون چطوري كه آوُردم نمي ياد به من.... شدم مي ديوونه داشتم

 مي... خواستي مي اونو چقدر دونم مي... خوام مي عذر تو از بیشتر چیز همه از اون خاطر به من... من خداي اوه -

 ...گفت مي راست زن اون....بیفته اتفاقي همچین يه بذارم نداره امكان ديگه....كنم درك اينو تونستم

 !...زن؟ كدوم -

 لدلی به ما كه گفت اون ولي...نگفتم بهت من...بوديش ديده عروسي جشن تو جنگلي مهمانسراي تو كه همون -

 ...میرسیم هم به ديگه سال دو مشكالتي

 ...هستي خرافاتي تو -

 كه دارند رو قدرت اين مردم از اي عده يه كنم مي فكر خوب...هستم كمي يه...خوب خیله....نیستم خرافاتي -

 ...باشن خبر با آينده از بتونن

 ....عاشقتم و داشتم دوست همیشه...دارم دوست...ديوونه -

 یكهدرحال آمیزش شیطنت همیشگي لبخند و باتعجب بودكه مانوئل.خورد گوششان به پايي صداي حین همین در

 صورت به,نشست زانويش دو روي و شد نزديك.ديد هم آغوش در را آندو.شد سالن وارد كرد مي تماشا را اطراف

 ينبارا نیست يادت منو كه بگي من به بازهم اگه... چطوره؟ حالت... سرسخت دختر خوب خیله:گفت كردو نگاه ريتا

 ...شكنم مي گردنتو خودم

 ازش و ديدمش برف تو پیش سال چند كه هموني...هستي من پسرعموي دوست تو: داد جواب و زد لبخندي ريتا

 اب نذاشتي ايكه مرتیكه همون...بیفته اتفاقي برام مبادا بودي نگران همیشه كه هستي هموني تو... ترسیدم
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 وت نداره امكان... عزيزم مانوئل... مانوئل... باشم خودم مراقب كرد مي گوشزد من به مدام كه هموني... برم دوستهام

 ....باشم كرده فراموش رو

 ...كني؟ مي باور... دوبار هم اون....كرده گريه خاطرت به اون كه هستي زني تنها تو:گفت و بوسید را سرش رومئو

 ....بود شده تنگ خیلي برات دلم من و خوبي دوست يه تو..ممنون:گفت آلماني به آرام و زد لبخندي ريتا

 برانهص بي خوزه: داد ادامه و شد بلند...بینمت مي سالم دوباره خوشحالم:گفت و زد ريتا گونة به انگشت با مانوئل

... هنزديك عروسي...بزنه حرف پدربزرگت با تا برمیگرده سئول سمت به داره اون...ببینه رو عروسش خواد مي دلش

 بهش....چطوره؟ حالت بدونه داشت اصرار دكتر... خبره چه اينجا ببینم اومدم خودم شد خوب:گفت و زد لبخندي

 ...خوبي میگم

 ...فرزاد...من خداي اوه -

 يتونست چطور... كردي؟ نامزد تو:پرسید تعجب با و چرخاند خودش سمت به را او سر رومئو رفت بیرون كه مانوئل

 نمي سهیچك كه بودم گفته بهت.... تو حالیكه در كنم نگاه اي ديگه زن به تونستم نمي حتي من... بكني اينكارو

 خفه خودم بايد... تونستي؟ چطور!.... بزرگتره؟ ازت سال02 كه!...دكتره اون با...باشه داشته تورو من از بغیر تونه

 ....نمك باطل همیشه براي كنه برقرار رابطه مريضش با كرده سعي اينكه خاطر به كارشو پروانة تونم مي....كنم اش

 وت ياد به منو "دقیقا اون ولي بگم دروغ بهت تونم نمي...است العاده فوق مرد يه اون....نزن حرفو اين رومئو...اوه -

 ....من... بود مراقبم اون نیم و يكسال اين تمام ولي نیست خودخواه تو مثل البته....میندازه

 هكم حرفها اين توشنیدن تحملم...بدم حرفهاگوش اين به نمیتونم من كه دوني مي...نده ادامه كنم مي خواهش -

 به مه هنوز اگر... باشه بَرت و دور خوام نمي ديگه...ببینیش خوام نمي ديگه... ديگه كس هیچ نه...مني مال فقط تو

 ترزود بايد گرده مي بر عادي روال به چیز همه كه حاال... میارم برات رو بهترينشون باشي،خودم داشته نیاز دكتر

 ...باشم تو بدون هم ثانیه يك تونم نمي ديگه....بیايم در وضعیت اين از

 باهاش بايد من... معرفتیه بي كمال اين....نه اينجوري ولي متأسفم.....نیست رسمش اين!...من خودخواه رومئوي -

 ....خوام مي چي و گم مي چي من كنه مي درك اون... فهمه مي اون... بزنم حرف

 ...ببینیش ديگه خوام نمي من...چي؟ نخوام من اگه -

 ازش تا بده من به ديگه كوتاه خیلي فرصت يه فقط...بوديم دور هم از سال دو ما....بده فرصت يه من به -

 ...دم مي قول بهت....هستیم هم با دوباره ما زود خیلي!...باشه؟... كنم خداحافظي

 .كند قبول شد مجبور آخر در و رفت كلنجار خودش با رومئو

 زود یليخ صبح. بود برگشته آلمان به شبانه بگیرند هتل برايش خواستند مي كه ها بچه اصرار علیرغم فرزاد دكتر

. شتبرگ سئول به آقاجون و عزيز با بعد هفته سه او.كرد پرواز فرانكفورت به و كرد خداحافظي دوستانش از ريتا
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 و اتفاقات چه رفت، آلمان به كه مدتي در كه نكرد تعريف نزديكانش و دوستان از كدام هیچ براي وقت هیچ

 برخي آوردن ياد به با اوقات بعضي فقط. نپرسید او از هیچوقت هم رومئو.گذشت فرزاد دكتر و او بین جرياني

 .كرد مي گريه رومئو چشم از دور و شد مي تر چشمهايش دوسال آن خاطرات

 خواستگاري مراسم.بود شیريني تابستان.كرد پر را پدربزرگ عمارت خارجي مهمانهاي صداي و سر بعد روز چند

 .كرد عقد خودش سبك به او و شد برگزار ايراني سبك به"كامال خواست مي كه همانطور ريتا از

 را عروسي شكوهترين با و بهترين شود،پدربزرگش برگزار ساده خیلي عروسي خواست مي كه ريتا نظر برخالف

 اورب هنوز او. بگیرد را اشكهايش جلوي توانست ديد،نمي عروس سفید لباس در را او وقتي رومئو و گرفت برايشان

 در را اسپانیا زيباي منزل خوزه. آورده بدست دوباره را عزيزش عشق دردسرها آن تمام از بعد كرد نمي

 .ماند آنها با هم مانوئل ريتا اصرار به و گذاشت اختیارشان

 آخر فصل

 رفت، بیرون مطبم از مريض آخرين آنكه از بعد.بود گذشته اش عروسي از ماه 81 كه شدم آشنا او با وقتي من

 روي دعوتي زيباي كارت و شد وارد ام موحنايي منشي مونیكا.... برگشتم كارم میز پشت و شستم را دستهايم

 هیأت طرف از ديده آسیب زنان از حمايت مؤسسة جمع به شدن ملحق براي من از كه داد توضیح و گذاشت میزم

 .است شده دعوت آنجا به "شخصا مديره

 دندانپزشكي به را مادرم بايد جمعه.بود شده عصردعوت جمعه براي ازمن رسمي خیلي.كردم باز را پاكت متعجب

 همكاري درخواست يا كه رسید مي ها دعوتنامه قبیل اين از كنار و گوشه از دكترها ما براي اوقات اغلب.بردم مي

 دعوت چنین كه بود بار اولین بودم شده مستقل خودم براي تازه كه سالي 1 طول در اين و....مالي كمك يا داشتند

 .رسید مي رسمي و خشك نامة

 آن طرف از:گفت و شد وارد او بیاورد تمیز حولة تا خواستم مونیكا از وقتي درست ظهر از قبل آنروز فرداي

 اريك برنامة گفتم من وقتي و!....خیر؟ يا است حتمي رفتنتان بدانند خواستند مي و شده گرفته تماس مؤسسه

 .باشید داشته حضور آنجا در "حتما شما خواهد مي مديره هیأت رئیس كردند گوشزد است پر شما

 درس جز متمادي سالهاي كه من براي.كنم پیدا مراسم براي مرتبي لباس تا ايستادم لباسهايم كمد روبروي

 به مه پیش سال چندين تا.رسید مي نظر به انگیز هیجان كمي موضوع نداشتم ديگري كاركردن،تفريح و خواندن

 يخوب همكار و دوست فرودو از بعد.كنم خالي انرژي و بروم بیرون بیمارستان همكار چند با تا آمد مي پیش ندرت

 رديگ كه شد مي مدتي رفت، استرالیا به آخر دست و شد مأيوس هم بار سه هر و كرد خواستگاري من از بار سه كه

 دشاي گذاشتند مي تنهايم بارها مهربانم پدر و مادر.كردم نمي احساس بارم كسالت زندگي در خاصي هیجان هیچ

 .شدم مي برايشان احمقي دختر من آخر در ولي كنم ازدواج باالخره تا كند وارد فشار من به تنهايي حس اين
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 گفت مي من به ششم حس.بروم مراسم آن به تا كرد وادارم و جوشید من در عجیبي احساس تماس آن از بعد

 هك زنهايي ديدن روز هر. بیايم در اوضاع بودن روند يك اين از تا بدهد رخ زندگیم در خاصي اتفاق است قرار شايد

 تزلزل دچار را آدم زندگي... كنند سقط را جنینشان خواستند مي كه آنهايي يا آمدند مي شدن دار بچه امید به

 .....میريم داريم ما آناهید:كرد صدا پايین طبقة از برادرم.كند مي

 ....باشه -

 ....دختر بگذرون خوش....نباش شب نگرانِ...برم مي خودم با رو مادر و پدر -

 از و بردم مي را او خودم ايكاش.ببرد دندانپزشكي به را مادرم خواستم برادرم از كه بودم شده پشیمان...باشه -

 .گذراندم نظر زير از را شدنشان دور و كردم نگاه آنها به پنجره از. آمدم مي در لباس پوشیدن بالتكلیفي اين

 یمن كه بود اي فرهیخته و سرشناس،محترم آدمهاي از پر باشگاه رسیدم،سالن وقتي.شد روشن سختي به ماشین

 من از گفتم كه را اسمم. ببینم را آنها نزديك از داشتم آرزو همیشه كه پزشكهايي.بودند ايراني بیشترشان

 .كند معرفي مديره هیأت رئیس را خودش تا بودم میانسال زني يا مسن مردي منتظر.شد گرمي استقبال

 با طال انگشتري مؤسسه آن به كمك براي هديه كمترين ديدم كه وقتي كشیدم خجالت خودم از حین همان در

 زيبا. آرايشي هیچ بدون ،"گابانا دولچه" از اي ساده سیاهِ لباس با.آمد او بعد يكساعت از كمتر.بود برلیان قیراط80

 .برو تودل و

, ايستاد مي ها بعضي براي كردو واحوال حال مهمانهايش با.كرد مي جذب را آدم كه بود چیزي اولین چشمهايش

 را سرش كمي زني شانة سر روي و.بوسید را سفیدي مو پیرمرد دست.زد مي كوتاهي گپ و گذاشت مي وقت

 ردك مي پذيرايي مرديكه از. بود پدربزرگش پیر مردِ آن و است دوستش بهترين زن آن كه فهمیدم بعدها.گذاشت

 ...مارينو سوكانگ ريتا خانم...انجمن اين مديرة هیأت رئیس:داد پاسخ او كیست؟ او كه كردم سؤال

 دست او با. آمد مي نظر به ساله 05 زور به شايد و سالن در حضار همة از كمتر سنش بود،چون مانده باز دهانم

 .نشوم دور كنارش از گفت و گرفت را زد،بازويم برق اسمم شنیدن با چشمهايش.كردم معرفي را خودم و دادم

 خاطر به مدام بعدها هرچند.بودم شده جذبش"كامال كه كنم اعتراف توانستم مي.بود داشتني دوست و باوقار او

 از. ديدمن او با را مردي ولي زد مي برق انگشتانش روي باريكي حلقة.شد مي بحثمان زيباترم گفت مي من به اينكه

 از ار پدربزرگش كه نیست يكماه و برگشته سئول از تازه او كه شنیدم زد مي ديگرحرف زني با كه دستیم كنار

 .داده دست

 زا هنوز چون بود سخت برايش خیلي:گفت ديگر زن. دادم گوش زدند مي حرف اش درباره راحتي به كه ديگران به

 گنده كله از يكي پدربزرگش گويند مي: داد ادامه و... مرد پدربزرگش كه روزنگذشته 22ايران در مادربزرگش فوت

 ....بودند شده حاضر برايش كشور كل از نفر هزار 32 از بیش جنازه تشییع هنگام و... بوده كُره هاي
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 .داد مي نشان سنش از كوچكتر خیلي صورتش بود كرده جمع محكم سرش پشت كه موهايي با

 كفشهاي وجود ايستادم،با كنارش مؤسسه كار روند خصوص در پزشكها از يكي سخنرانيِ هنگام تصادفي وقتي

 ...شديد؟ خسته: پرسید فارسي به آرام و زد لبخندي من بود،به كوتاهتر من از بود پوشیده كه بلندي پاشنه

 براي. قائلم خاصي احترام برايش كردم احساس بود كوچكتر من از بیشتر كمي شايد يا سال 80 وضوح به آنكه با

. شدم يم كشیده سمتش به ناخواسته بودكه هیجاني وبلندي،اين پستي هیچ بدون يكروندوساده زندگي بايك من

 بهت االح تا كسي...زيبايي خیلي تو:گفت آهسته كرد نگاه من به كه كمي از بعد...خوبم خیلي...نه:گفتم عجله با

 !...مونه؟ مي مینیاتوري تصاوير مثل درست صورتت گفته

 رو نپدربزرگتو شما كه شنیدم...من:دادم ادامه بعد...جذابتريد خیلي شما البته...بله:گفتم آهسته و زدم لبخندي

 ....میگم تسلیت و متأسفم...داديد دست از تازگي به

 آدم سخته چقدر كرديد حس حال به تا...ممنونم...هم از كوتاهي خیلي فاصلة در رو مادربزرگم و پدربزرگ... بله -

 ....بده؟ دست از رو اش خانواده اعضاي

 تو رو خواهرم پیش سال ده وقتي....باشه نكرده درك اونو كه باشه داشته وجود كسي كنم نمي فكر...بله اوه -

 وصیهت من دكتربه يك... سخته خیلي...فهمم مي...كشید رواني بیمارستان به كارم "تقريبا دادم دست از تصادف

 ...كرد كمك من به خیلي...بود خوبي توصیة اين و نوشتن به كنم شروع كرد

 مداد توضیح "كامال او به من و كرد كارم خصوص در سؤاالتي زد،بعد نرمي لبخند و شد خیره دقیق من صورت به

 تپش سخنراني براي تا كنند صدايش اينكه از قبل.كنم مي كار نازايي درحیطة "مشخصا كه است سال سه كه

 ...مونین مي ارتباط در من با بیشتر كه بديد قول من به:گفت و گرفت را برود،دستم تريبون

 او با آشنايي كردم نمي فكر هرگز.بزنم حرف او با نتوانستم ديگر مراسم آخر تا و..."حتما:گفتم جوابش در من

 مرا دش باعث اينكاركه بگويم توانم نمي.شد همینطور درست ولي.شود ايجاد زندگیم و روح در شديد تحولي باعثِ

 همان مثل درست,باشم كنارش خواستم مي خودم بود هرچه ولي!...بد؟ يا بود آورد،خوب بیرون آرامم زندگي از

 نگرانش همیشه ولي كردند مي را خودشان زندگي. شوند مي او جذب آهنربا مثل گفتند مي وضوح به هايیكه

 .بود خودم تصمیم اين و شناختم مي را او بیشتر خواست مي دلم.بودند

 شصداي و خورد زنگ ام شخصي تلفن بعد روز سه وقتي ولي...چیست بودنم خوشحال دلیل فهمیدم نمي مدتي تا

 كه ماشیني با خواست من از او.كردم پیدا را بودنم سرحال دلیل,شنیدم زد، مي حرف فارسي شمرده و نرم كه را

 .بروم منزلش به فرستد مي دنبالم

 خارج شهر از مرا ماشین.شدم منتظر و كند هماهنگ ديگري وقت براي را مريضهايم باقي خواستم مونیكا از "فورا

 و یمرفت باال ارتفاعات سمت به اي جاده پیچ از.داشت قرار كوه پاي و مادريد از بیرون كه وسیع و يیالقي جايي.كرد

 كرده مخفي را خودش بلند درختان هاي شاخه دل در كه ديدم دامنه در بزرگ وياليي چشمهايم مقابل در
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 اسلحه نگهبانهاي از بود پر جا همه پايیدم را اطرافم. رومي سبك به و سفید سنگ سال،با 822 قدمت با وياليي.بود

 نصح روي.بود بیهوده "كامال هراسم.تند تپیدنهاي به كرد شروع قلبم تازه شد باز بزرگ دروازة وقتي.دست به

 ايبر را خودش سرعت به ماشین توقف صداي با و ايستاده من منتظر تن به سیاه بلند پیراهن با وسیعي ايوان

 .بوسید مرا و دويد سمتم به برهنه پاي با و كفش بدون. رساند پايین به استقبالم

 از چون نیستم بلد خوب زياد دادم اوتوضیح به.كنم صحبت فارسي او با خواست مي دلش و زد مي حرف فارسي

 خانة.بزند حرف اش مادري زبان به من با خواهد مي دلش و نیست مهم گفت ولي.ام بوده ايران از خارج سالگي سه

 ستا نگران مدام و شده پیر خیلي ديگر سانچو كه داد توضیح او.رفت مي راه دنبالش مدام هم سگي و بود زيبايي

 .باشد مرده او و شود بیدار خواب از صبح يكروز كه

 براي كه جوان مرد يك دربارة كنم شروع را جديدي داستان خواهم مي تازه گفتم من و پرسید هايم نوشته از

 ...مانده دور عشقش از طوالني مدتي

 نگاهش متعجب... میدي؟ انجام من خاطر به اينكارو كني عوض رو داستانت موضوع بخوام من اگه:گفت و خنديد او

 ...بود چه منظورش فهمیدم بعدها و...كردم

 مي طرف هر به كه را سرم.شد مي ديده جا همه رنگ طاليي و بزرگ قابهاي در جذاب اي چهره با عكسهايش

 ...اونه كار... میگم عكسهارو... همسرمه كار:گفت كردو دنبال را نگاهم رد عصر چاي هنگام.بود او تصوير چرخاندم

 اين از... زده ديوار به منو عكس جا همه همین براي... ببینه منو گردونه مي رو سرش كه طرف هر خواد مي دلش

 ....متنفرم كارش

 ولي :گفت و داد بدستم برگشت،آنرا و برداشت كوچكي قاب سالن كنار گرد میز روي از و شد بلند. زدم لبخندي

 ....ام يكي اين عاشق من همه از بیشتر

 و زيبا. بود العاده فوق كردم مي اعتراف بايد جرأت به مرديكه بود،كنار خودش اي،تصوير نقره زيباي قاب در

 .بود داشته نگه آغوشش در را او ملیحي لبخند با...جذاب

 تشصور به نگاهم كه بار هر... ام ديده حال به تا كه است تصويري زيباترين گفتم و دادم قورت را چايم سختي به

 يا و دوستي... نداريد؟ نامزد شما!... آناهید: بعدپرسید. كرد مي نگاه مرا داشت آمیزي لبخندشیطنت اوبا افتاد مي

 ...اي؟ خانه هم

 به لبخندش. بودم كرده دور خودم از را تفريح فرصت و بودم خواندن درس مشغول مدام كه دادم توضیح برايش

 آنروز از بعد. زديم حرف هم با طوالني زمان مدت ما.كرد عوض را حرف موضوع بعد شد تبديل واضح شعفي

 .كرد دعوت شام يا و چاي براي مرا ديگر بار چندين

 و گرم رفتارش. شناسم مي را او كه است سال ازدو بیش كردم احساس گذشت آشنائیمان از ايكه هفته دو طول در

. كرد تعريف برايم را اش زندگي داستان كم كم او. شود مي ام شادي باعث كه كردم مي اقرار و بود صمیمي
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 اوقات گاهي. گفت برايم را جزئیات تمام و كشید مي ديگرش دست پوست روي مضطربانه را دستش انگشتان

 تنشهايي از شدم مي مجبور اوقات بعضي... خنديد مي شیرينش خاطرات يادآوري ازبه گاهي و ريخت مي اشك

 ....بگیرمش آغوش در آورد مي هجوم او به اش تلخ خاطرات تعريف هنگام كه

 كه بود معلوم كندولي تعريف راحتي به برايم را چیز همه او تا شده باعث چیزي چه داند نمي گفت مي من به

 را موهايش ندارد دوست كند، برنزه را پوستش زنش ندارد دوست او اينكه و گفت همسرش از. است خوشحال

 مدام و است گیر سخت رومئو گفت مي او...باشد خانه در همیشه همسرش خواهد مي دلش "اصوال و كند كوتاه

 ...نیست؟ سخت برايش زندگي اينجور پرسیدم من... بیفتد ناگوار اتفاقي همسرش براي مبادا كه است نگران

 .دارد را خودش هاي برنامه هم او البته و....است همسرش عاشق كه داد پاسخ او

 چیز و گذشت مرموز خیلي فرزاد دكتر با خاطراتش از تنها.صادقانه و خالصانه كرد مي تعريف را چیز همه ريتا

 زا فهمید وقتي و بود مهرباني و موقر مرد او.كردم مالقات را پژوه بینش دكتر بار سه من بعدها اما.نگفت زيادي

 ريتا و... كرديم بدل و رد هم با زيادي حرفهاي ما و كرد زيادي استقبال من از ريتاهستم بسیارنزديك دوستان

 .نبُرد بويي آنها از هیچوقت

 اخبار.بود بارندگي بدون و سرد و خشك هوا كه شد مي روزي چند.بودم حالي بد مريض منتظر مطب در يكروز

 مريضهايم از يكي گفت و شد وارد مونیكا.رسید خواهد راه از بارشي "حتما آتي روز چند طي كرد مي اعالم مدام

 مي ياآ پرسید آشفته حالي با ريتا و خورد زنگ موبايلم تلفن لحظه همان درست...رفته بیمارستان به "مستقیما

 تانبیمارس ديروقت تا امشب گفتم و دادم توضیح را مريضم اوضاع برايش من...ببینم؟ را او فرصت اولین در توانم

 قرار او با شب 9 ساعت براي من و...كند؟ مالقات بیمارستان در مرا تواند مي آيا پرسید"مجددا او.بود خواهم

 ...گذاشتم

 از .بردم اتاقم به و گرفتم را دستش پريشان و مضطرب.نداشت چهره به رنگي "تقريبا ديدم را صورتش وقتي

 .داد دستم وبه آورد بیرون كاغذهايي و مدارك كیف داخل

 ناحیة به مكرر، هاي صدمه علت به كه بودند كرده ذكر آن در دِويال مارتا دكتر و ناخمن گرهارد دكتر وضوح به

 .داشت نخواهد شدن دار بچه توانايي او و شده وارد جدي آسیب تخمدانها و رحمي و لگني

 تاريخ. مبكن بايد چكار دانستم نمي.بودند فن اين در خبره استادان از.شناختم مي را دكتر دو هر.افتاد گريه به ريتا

 مي.نداشت آن براي جوابي او و....كرده؟ دريافت آنرا حاال چرا پرسیدم او از.گشت مي بر قبل هفته سه به جوابها

 و است قرار چه از اوضاع شده متوجه "كامال آنها متن خواندن با او.اند فرستاده آنرا ديرتر ترسشان از شايد گفت

 از و كرد جور و جمع را خودش او.شود باردار تواند نمي فهمیده كه است اين براي هايش دلواپسي و نگراني اين

 :گفت و كشید بیرون رنگ اي سرمه اي پرونده اش چرمي بزرگ كیف
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 ضد"كامال و اند كرده تأيید مكرر آزمايشهاي از پس آنرا آرچیبالد دكتر و شوماخر دكتر كه چیزيه تمام اين ولي -

 ...يكیه اين

 و كنم مشورت دارم كه دوستاني با مورد اين در من تا برگردد منزل به خواستم او از.گرفتم دستش از را آنها

 داشتم،به مستقیم همكاري آنها با همیشه كه خوبم استادان از نفر سه با آنروز فرداي دانستم مي.شوم مطمئن

 بايست مي خودم اول همین براي داشت خواهم اي بود،جلسه شده بیمارستان راهي كه امشب بدخیم مريض خاطر

 .كردم مي حاصل اطمینان شدم مشكوك آن به اول نگاه با كه چیزي روي

 سر زچی همه و نديده آسیب بافتي هیچ.بود گفته درست آرچیبالد دكتر. كردم مطالعه مو به مو را اش پرونده تمام

 جمله از او. گفت مي درست هم ناخمن دكتر طرفي از ولي.رسید مي نظر به نرمال و داشت قرار خودش جاي

 انجام نازايي زمینه در كه اي العاده فوق كارهاي خاطر به اروپا كل در كه رفت مي شمار به معروفي دكترهاي

 ريتا داد مي نشان چیزها ديگر و سونوگرافي آزمايشهاي. رسید مي نظر به چیزعجیب يك.بود داده،مشهورشده

 پايان از بعد آنشب فرداي پس،. دادم مي انجام كارها يكسري هم خودم بايد. شود باردار توانست نخواهد ديگر

 بحث به هم با تعجب در غرق جوابها آن از آنها و دادم نشان آنها به را ام پروژه موضوع استادهايم با جلسه

 .داشتیم اروپا كل در خوبي رابطهاي ما خوشبختانه.نشستند

 اتاطالع تبادل به شروع وبادوستانش گرفت تماس فرانكفورت بیمارستان با سرعت به زاخِرياس آبراهام دكتر

 دركشیك بعد روز دو. شد جويا را الپِز الیزابت دكتر نظر و زد حرف زايمان و زنان باكلینیك هم بعد كرد،

 ودتخ بايد:وگفت انداخت باال ابرويي اش همیشگي عادت خواند،طبق اتاقش به مرا كه بودم بیمارستان شبانگاهي

 ...بشي مطمئن تا بدي انجام ديگه آزمايش يكسري

 .رساندم زاخرياس دكتر دست به فوري را اش نتیجه و بیايد بیمارستان به"فورا تا خواستم ريتا از

 ...چیه؟ خودت نظر -

... یشهنم ديده واعضاء دررحم باشه داشته ازناباروري نشان كه عاليمي هیچ...آرچیبالدموافقم دكتر با:گفتم مطمئن

 ...شده كاري دست دويال دكتر پروندة در سونوگرافي تصاوير شدم متوجه ضمن در

 كار از همیشه كه همینه براي.... زنان دكتر نه شدي مي كارآگاه بايد دوني مي هیچ...بودي باهوش همیشه تو -

 ...هستند درست"كامال هات نظريه... بدي آرامش مريضت به توني مي....بردم لذت تو با كردن

 :گفت خونسرد و آرام خیلي بعد.داد مي گوش حرفهايم وبه ريخت مي اشك آرامي به زدم،او مي ريتاحرف با وقتي

 ...باشم؟ داشته ازت خواهشي يه تونم مي....دونستم مي

 ....كنم مي كمكت...باشه كه چي هر...البته -

 ...باشه؟...دار نگه مخفي خودمون بین رو قضیه اين...عزيزم آناهید -
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 ....مونه مي دكترش پیش همیشه مريض يه اسرار..."حتما -

 تو چیزي زيادش هیاهوي برخالف چون نباش نگرانش...میاد سراغت به"حتما اون... همسرم... ديگه چیز يك و -

 ...كنه تهديدت يكمي بخواد ممكنه و... بترسونتت كمي ممكنه... نیست دلش

 !...رو؟ تو ممكنه ولي...نباش من نگران...ديدم زياد چیزها اين از من...اوه -

 ...بیفته اتفاقي من براي نمیذاره هرگز ولي بزنه آسیب خودش به حاضره اون...نكن فكرشم...هرگز...نه....آه -

== 

 ايمريضه. بودم نخوابیده خوب كه بود شب سه.شد پیدا همسرش وكلة ريتا،سر با حرفهايم از بعد روز عصر درست

 كرد عوض را ها ملحفه و شد داخل ام منشي.بود كرده ام خسته مطب بیمارهاي و سزارين سخت ملع بدخیم،يك

 كنسل را وقتش آخر مريض گفت و شد وارد بعد كمي.برد البراتوار به خود با را سرطان آزمايشهاي و

 اب را شام بود كرده اصرار برادرم آنكه با.كنم استراحت كمي و برگردم خانه به توانستم مي.شدم خوشحال.كرده

 ار كارهايش خواستم مونیكا از.كنم تحمل را شیطانش دوقلوهاي توانست نخواهم "اصال كردم احساس باشم آنها

 .برويم خانه به زودتر تا كند جمع

 ايصد بعد كمي. شنیدم پنجره پشت از را سیاهي ماشینهاي توقف و ترمز صداي كه بود نرفته بیرون در از هنوز

 تابش با در ايستادم اينكه محض به.خورد گوشم به بشود اتاقم به افرادي ورود مانع خواست مي كه مونیكا فرياد

 و ديده عكس آنقدر وقت چند اين در.نبود معرفي به نیاز. شدند وارد در آستانه از هیكل قوي مرد دو و شد باز

 یاهس آرماني شلوار و كت در كه بود ريتا همسر.شناختم را دويشان هر نگاه يك با كه بودم شنیده ريتا از تعريف

 او از بلندتر گردن و سر يك با مانوئل سرش پشت و كرد مي نگاه من به خشم با زيبا سبز چشمهاي آن با رنگ

 . شد وارد

 ...كردم اخطار بهشون دكتر:گفت ترس با و دويد سرشان پشت مونیكا

 ....بري توني مي تو مونیكا نیست نیازي -

 ....خبر پلیس به تونم مي!....دكتر ولي -

 بوي. آمد من سمت به سريع قدم دو با رومئو.بست سرش راپشت در و رفت او...عزيزم بري توني مي گفتم -

 خودنمايي من سیاهش،به پیراهن باز دكمة سه بین از رنگ طاليي زنجیر.خورد مشامم به شیرين خیلي عطرش

 ....؟!هستي ايراني كه زدم مي حدس بايد:گفت تلخ لحني وبا شد خیره صورتم به. كرد

 ....بدم؟ انجام براتون بتونم كه هست كاري!....آقا؟ -

: گفتم بلند كه برود معاينه اتاق به خواست مي و زد چرخي اتاق دور مانوئل.كرد فرو جیب در دست...هست بله -

 ...بذاريد پا اونجا به نداريد حق شما...آقا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر ح.كتايون | عشق با شده موم و مهر رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

588 

 

 چكار من همسر با:گفت رومئو.انداخت پا روي پا و نشست مبل روي.كرد نگاه مرا شرورش لبخند با و برگشت

 ...داريد؟

 ...مارينو آقاي شدم خوشوقت خیلي ديدارتون از....آهان:گفتم و برداشتم چشم روي از را عینكم

 زا كنم اخطار بهتون تا هستم اينجا...ندارم هم زدن گپ فرصت و....خانم نیستم خوشوقت "اصال ديدارتون از من -

 ...گفتید؟ چي بهش...بمونید دور من همسر

 ....گفتم؟ مي چیزي بهش بايد خصوصي چه در -

.... نه؟ اومده اينجا بارداريش مورد در اون...نديد بازي منو...خانم كنید بس:گفت و چرخاند هوا در را دستش -

 ...كجاست؟ جوابهاش و مدارك

 ...بشیم تهديد هم همسرشون طرف از اگر حتي داريم مريضهامون درقبال تعهداتي اينجا ما مارينو آقاي متأسفم -

 ...كنم نمي شوخي من -

 ....كنم نمي شوخي هم من -

 ...كجاست؟ من زن مدارك...بديد دست از روز دو ظرف رو كارتون جواز نكنید كاري من با لجبازي با -

 دتونی نمي رو كاري دروغ با...برداريد تهديد از دست...آقا؟ بدم تحويل شما روبه مداركم مجبورم دادگاه كدوم در -

 ....ببريد پیش

 وشنر سیگاري تا داشت سعي حین اين در مانوئل. بود كرده عرق دستهايم و لرزيد مي تنم. كردم نگاهش عصباني

 ...كنید خاموشش "فورا... آقا قدغنه اينجاسیگاركشیدن:گفتم و چرخاندم طرفش به را سرم خشم با كه كند

 تا چرخاند گرانقیمتم صندل چوب میز روي آنرا نديد اثري زيرسیگاري از وقتي و كرد نگاه را اطرافش خنده با

 ....دارند؟ مشكل كشیدن سیگار با ايراني دخترهاي همة:گفت بعد شد، خاموش

 يم نديده رو مطبم به وحمله تهديدتون مارينو آقاي:گفتم عصبانیت با و چرخاندم رومئو به میز روي از را نگاهم

.. .هستند من دوستان بهترين از يكي االن ايشون...گفت نخواهم چیزي همسرتون به ازش باشید مطمئن... گیرم

 ...كجاست اش پرونده گفتم نمي شما به هرگز بیمارم عنوان به نبود دوستم هم اگر حتي

 ...بكشم آتیش به دقیقه 5 از كمتر فاصلة در رو مطب اين كل تونم مي من...خانم نزنید حرف اينجوري من با -

 به باهاش رو همسرتون يكساله مدت كه دروغي احساس تونید مي كار اين با اگر....آقا نترسونید رو من...اوه -

 سوزي آتش از بعد ساعت 8 از كمتر...بكنید اينكارو دم مي اجازه بهتون برداريد وجدانتون روي از گرفتید بازي

 ....كنند باز برايم رو جديدي مطب سرعت به كه دارم دوستاني منم
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 تنش نچنی كه بود مدتها.بايستم توانستم مي چطور دانستم نمي.بود درآمده ارتعاش به بدنم تمام.گفتم مي دروغ

 يم نگاه هم به خشمگین و بوديم ايستاده هم روبروي.بود گرفته را وجودم تهوع و سرگیجه احساس.نداشتم بدي

 به.شیدك ام گونه روي انگشتانش پشت با و ايستاد دستم كنار مانوئل.رفت مي فرو دستم كف در ناخنهايم.كرديم

 و خنديد شیطنت با.بود نظیر بي او. گفت مي راست ريتا. كشیدم عقب را وصورتم زدم پس را دستش سرعت

 ....رسید مي نظر به زيبا خیلي شین مي عصباني وقتي ايراني دخترهاي شما: گفت

 دُكي ببین: گفت و آورد جلو من سمت به را سرش و داد هُل عقب به را رومئو او مكث كمي با.نگفتم چیزي

 غیر براش اوضاع ديگه بشه كشیده وسط زنش پاي كه هم وقتي... داره اعصاب ضعف يكمي رفیقمون اين...جون

 شهب دار بچه تونه مي گفتي بهش دوباره، آزمايشهاي بعدازگرفتن"احیانا...گفتي؟ ريتاچي به...كنترله قابل

 اون تا كنه عوض رو نظرت تونه مي چي بگو من به... ساده خیلي...كني عوضش اينو خوايم مي ما...خوب!... درسته؟

 ...چقدر؟.... بدي؟ تغییر رو نوشته

 اويكنجك محض تونم مي ولي نظربرسه انگیزبه وسوسه خیلي ممكنه من مثل كوچكي دكتر براي....جالبه...هه -

 ..ه؟بد انجام كاري چنین باشه شده راضي ناخمن دكتر ممكنه چطور..كرديد؟ كارو همین هم دِويال دكتر بپرسم،با

 تهديد دوبار با يكي اون...بشه كار روشون نبود الزم زياد!...دوني مي...اونها خوب...ها:گفت و زد نیشخندي مانوئل

 ادهد توضیح برات ريتا كنم مي فكر....بگیره نديده رو پول مقدار اون نداشت امكان يكي اين و...شد تموم كارش

 !....بديم؟ انجام تونیم مي رو بخوايم كه كاري هر ما...باشه

 من دةخانوا تمام در پزشكي حرفة....كنم مأيوستون راحت خیلي بايد و...شنیدم "قبال رو وصفتون... بله...بله اوه -

 اگه حتي...رسیديد دير خیلي...متأسفم...شده جاري خونمون توي بدتر خورديم كه قسمي اون با همراه و ارثیه

 حاال....تهديد با چه و پول با چه... كنه قبول شمارو دروغهاي اون بدم اجازه نداشت امكان گفتید مي هم قبلش

 ....كنید ترك رو اينجا

 رومئو. ايستاد راست مانوئل.بدهم قورت را دهانم آب توانستم نمي.كردند نگاه را من مبهوت صورتهاي با هردو

 ....زياد هم خیلي.بود خشمگین و عصباني

 وير توانستم نمي گذشت مي كردنشان ترك از كه دقیقه ده از بعد هنوز.كردم نگاه میز روي سیگار سیاه رد به

 .كرد مي حركت من چشمهاي جلوي داشت وضوح به اش زندگي داستان تمام.بنشینم صندلي

 و رومئو كه گفته او به خبرچینش گفت و خواست عذر من از بارها و ناراحت،بارها.كرد تلفن او بعد لحظة چند

 مطبم به او بعد روز چند. نكردم قبول من.شوم مهمانش شام شب فردا براي خواست من از او. اند رفته آنجا مانوئل

 و كشید مانده جا سیاه رد روي را انگشتش. شد خیره روبرويش میز به نافذش چشمهاي وبا نشست مبل روي.آمد

 ....نیست مهم: گفتم و دادم تكان سر خنده با...مانوئله؟ كار:پرسید
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: داد ادامه و گرفت را دستم بعد...كنم تنبیهش حسابي بايد...تربیت بي و لوس...میشه داره بدي خیلي پسر: گفت او

 ينوا ديگه تو... ندارم زيادي دوستان من...نذار تنها منو...باشي قولت سر بايد... كني مي كمكم دادي قول من به تو

 ....بده قول من به....باشي كنارم خوام مي....دوني مي خوب

 حرف صداي. بود خالي و سرد ورودي سالن.رفتم منزلش به شام شب فردا.باشم كنارش دادم قول و زدم حرف او با

 سنگین آمدن پايین صداي ها پله باالي از.گرفت را ام باراني خدمتكار.شنیدم ديگرمي اتاق از را اي عده زدن

... .دكتر...دكتر: زد صدا مرا بلند كسي بعد و شد زياد حركت سرعت.نگردم بر كردم سعي ولي شنیدم را كسي

 قبر مثل درست اينكارش. گرفت را بازويم و برداشت قدم بلند سمتم به راحتتري لباس در مانوئل.برگشتم

 .ام ترسیده كه فهمید. آورد در ارتعاش به را بدنم گرفتگي

 من راستش... زنه نمي حرف من با كه روزه دو.كرديد قبول دعوتشو خوشحالم:گفت و انداخت را دستش سرعت به

 مي متوجه كم كم خودتون... است پیچیده كمي يه ريتا با بودن...دونید مي...كنم عذرخواهي بايد روز اون بابت

 ...شید

 سابح تونم بیشترمي دوست يه عنوان به شما روي كنم مي فكر...پذيرم مي رو عذرخواهیتون:گفتم و زدم لبخند

 ....كنم باز

 ....كرده؟ تعريف براتون اون...شنیديد؟ رو داستانش!...جدي؟:گفت و برد عقب را سرش

 ...حدودي تا -

: گفت بلند خوردكه گوشمان به ها پله روي از ريتا صداي...بشم آشنا شما با بیشتر"بعدا خوام مي...خوبه...آها -

 ...بد پسرِ بگیر فاصله من دوست از مانوئل...  خوب چقدر....اومدي؟ باالخره... آه

 او به و راچرخاندم سرم.خورد گوشم به ديگرسالن انتهاي رومئواز صداي....چطوره؟ حالت...عزيزم!...ريتا -

 اقات به مرا مانوئل. بوسید مشتاقانه را او و رفت همسرش سمت شد،به رد كنارم از توجه بدون او.گفتم عصربخیر

 وقتي گرفت ام خنده.بودند آنجا هم هايشان بچه و همسران و گابريل و ،میگوئل ازما بغیر.كرد راهنمائي غذاخوري

 .زدند مي حرف لبي زير هم با ومدام برنداشتند صورتم از چشم وقت تمام همسرانشان

 مي را آنها.ندادم نشان العملي عكس هیچ هم من. نزد هم حرفي هیچ و نكرد نگاه من به "اصال رومئو آنشب كل

 به هاساعت داشتم دوست. رسید مي نظر به بخش لذت برايم رفتارشان و كردند مي صحبت هم با عاشقانه كه ديدم

 ...ببرم لذت زيبائیشان از و شوم خیره آنها

 وا با كنم؟ مي زندگي كشورم از خارج است مدتي چه كه پرسید و داد دستم به شومینه كنار را دسر ظرف مانوئل

 بعد. است صمیمي و گرم چقدر كه كردم احساس گرفت مي ام خنده حرفهايش بعضي از وقتي و زدم حرف مدتي

 ....نشه متوجه ريتا امیدوارم ولي كنم اعتراف چیزيو يه بايد:كرد زمزمه آرام و آورد جلو صورتم نزديك را سرش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن كاربر ح.كتايون | عشق با شده موم و مهر رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

591 

 

... ممتشكر: وگفتم زدم لبخندي...شمازيباهستید:داد ادامه شیطنت همان با او و شدم خیره چشمهايش به تعجب با

 ...بكنم بهتون تونم نمي كمكي هیچ ولي بود خوبي تعريف

 ....مهربونید خیلي شما....اومده پیش كه مسائلي از جدا...گفتم جدي...نه..نه -

 ....بكنم بهتون كمكي تونم نمي بازهم ولي:دادم ادامه آرام و...ممنون هم باز -

 با ريتا و كرد نگاهم عصبانیت با رومئو.شوند ما متوجه همه شد باعث و پیچید سالن در اش خنده بلند صداي

 ....همیش عاشقش پدرو بندم مي شرط.... داشتنیه دوست خیلي گفتم بهت... چیه؟ نظرت:گفت آلماني به لبخند

 ..میاد خوشم ازش....آره:گفت خنديد مي حالیكه در مانوئل

 ئلمانو با. باشم آنها با بیشتر خواست مي من از ريتا حقیقت در.ديدم را آنها بیشتر خیلي بعد هفتة دو طول در

 آن در...خنديد مي ولي آمد مي در خواندم،حرصش مي تنبل سالگي چهل آغاز در را او و كردم مي بازي تنیس

 اب كننده خسته بازي يك از بعد عصر يكروز. باشد داشته خوبي ارتباط من با نكرد سعي رومئو همچنان مدت

 دربارشون نظرت... دُكي هي:گفت او كه كردم مي نگاه آندو به و بوديم نشسته راحتي هاي صندلي روي مانوئل

 ...چیه؟

 ....زياد خیلي... هستند داشتني دوست -

 خودت به... كني زندگي توني نمي اونها بدون ديگه كه فهمي مي زودي به...اعتیادآور و داشتني دوست..آره -

 و.. .كني مي دلواپسي احساس نیستي كنارشون وقتي و نگرانشوني همیشه...شدي معتادشون فهمي مي و میاي

 ....اينجوريم "دقیقا كه من... من خداي اوه...كنن مي خورد اعصابتو كاراشون با كنارشوني كه هم وقتي

 "شديدا و داشتم دوستش.شوم مي همانطور دارم هم من كه كردم احساس دلم در ولي ندادم را جوابش آنروز

 كردم تعجب. دارم نامتعارف مريض يك گفت و شد اتاقم وارد خندان لبي با ام منشي آنروز فرداي.بودم نگرانش

 .ديدم مي جدي خیلي را او كه بود بار اولین.ديدم تنها را مانوئل وقتیكه

 وندر مي آنجا از كار براي زودي به كه گفت او. شدم منتظر و گذاشتم میز روي را عینكم. آورد قهوه برايمان مونیكا

 :تگف و كرد عوض را موضوع بعد.نداد پاسخي او و باشد نگران بايد چرا كه پرسیدم. ريتاست نگران شدت به او و

 دختر كنم مي احساس كردم پیدا ازت مدت اين در كه شناختي با و...شديم آشنا هم با كه نیست زيادي مدت -

 ....باشي ريتا مراقب خوام مي...و...میاد خوشم ازت داره كنم مي فكر...هستي اعتمادي قابل

 ....باش مطمئن... "حتما... اوه -

 وشپ خوش بسیار كه كردم مي اعتراف بايد.كشید كتابهايم قفسة به دستي و زد چرخي اتاق خورد،در را اش قهوه

 وقتي. كنم كنترل را خودم كردم مي سعي مدت تمام.داشتني دوست و مهربان و بشاش.واقعي جنتلمن يك.است
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 گذاشت ما بیني راروي انگشتش.بود شده منقبض سینه درون قلبم.شدم مي آب داشتم "تقريبا برگشت سمتم به

 ...كنه مي فكر چي تو و من مورد در ريتا دوني مي هیچ:گفت و

 ...نیست سخت زياد حدسش:گفتم و شدم بلند لبخند با

 !....خوب؟ -

 ....چي؟ خوب -

 ....چیه؟ مورد اين در نظرت -

 كه كیه كنم اعتراف بايد و میاد نظر به قشنگ خیلي:دادم جواب چرخیدم مي كارم میز سمت به داشتم حالیكه در

 ...اي العاده فوق...تو خوب....نیاد خوشش

 تو شايد... من... ولي: دادم ادامه مصمم.ديدم مكالمه ادامه به اورامشتاق و كردم نگاهش برگشتم رسیدم میزم به

 ....نباشم راغب قضیه اين به زياد من و باشي داشته بچه بخواي

 ....شنیدم رو كوفتي كلمة اين بس از شدم خسته!....زد؟ حرف بچه از كي:كشید فرياد ناگهان

 بچه نیست مهم برام:داد ادامه و شد نزديك من به و زد دور را میز.زدم زُل او به و ايستادم تعجب با.خوردم يكه

 خوام مي و...میاد خوشم ازت من....همین...باشي داشته دوستم خواد مي دلم فقط... میگم جدي...نه يا باشم داشته

 ...كني ازدواج من با

 هرگز هم خواستم مي اگر حتي.بود ممكن غیر.كردم نگاه را اش برنزه و براق پوست دادم،به قورت را دهانم آب

 ....بگويم نه او به توانستم نمي

 شیرين مزة توانستم مي هنوز.شدم متعجب خودم بود،از شده وارد قلبم به كه فشاري از كرد ترك را اتاقم وقتي

 مي احساس.بودم نشده بوسیده داشتني دوست و حرارت با آنطور هیچوقت. كنم حس لبهايم روي را اش بوسه

 .بمانم عاشقش عمر آخر تا بايد كه است چیزي همان اين كردم

 او به را خودم "فورا گفت و بیداركرد ازخواب مرا زود خیلي صبح مانوئل هنگامیكه كردم تعجب يكشنبه روز

 به باال ازطبقة فرياد و داد صداي.شدم منزلش سالن وارد بعد ساعت يك و شدم كنده جا از سختي به. برسانم

 . خورد گوشم

 با.خواست عذر كرده خراب را تعطیلم روز اينكه بابت و آمد پايین سنگي هاي پله از مانوئل تا ايستادم منتظر

 هب و كوبید را اتاق در رومئو كه داد مي توضیح داشت.هستند دوتا آن گفت او و كردم اشاره صداها و سر به تعجب

 خدمتكار به. كشید سر را اش آبمیوه خدمتكار سیني روي از و انداخت من به خشم از نگاهي.آمد پايین سرعت

 ادد به كرد شروع و شد نمايان راهرو روي او و باز ريتا اتاق در. ببرد ريتا براي آبمیوه لیوان يك "فورا گفت جوان

 :زدن
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 از امروز همین... كنم مي تركت... لعنتي... ببینمت خوام نمي ديگه... دورشو چشمام جلوي از...عوضي احمقِ -

 ....آشغال هرزة مرتیكة...نرسه من به دستت ديگه كه جايي میرم... كنم مي تركت و میرم اينجا

 هب باال آن از و برداشت را كنارش قد كوتاه میز روي زيباي چیني گلدان.گشت اطراف در چیزي دنبال به دستش

 روي رومئو پاي كنار درست گلدان.داشت نگه آغوش در و كشید كنار مرا سرعت به مانوئل.كرد پرت رومئو سمت

 .شد تكه هزار و افتاد سنگ

 در و تبرگش اتاقش به عصبانیت با ريتا.ماند مانوئل منتظر ماشین سوار و رفت بیرون در از برگردد اينكه بدون او

 ...خبره؟ چه اينجا:گفتم و كردم نگاه مانوئل به ناباوري با.كوبید هم به را

 ...گردم مي بر زود خیلي من....باشه؟ باش مراقبش....دم مي توضیح برات -

== 

 .نشستم تماشايش به صندلي روي.خواست عذر ازمن.كرد مي راپاك اشكهايش آرام داشت او, شدم كه اتاقش وارد

 :گفت شد كه آرام

 كارهاي آخرين از پر جواهرتم صندوق...باشه داشته هم ملكه حتي رو كمدم آويزانِ لباسهاي كنم نمي فكر -

 ...خورم مي طال روكش با شكالتهايي و دارم پاركینگم توي رو ماشینها بهترين...دنیاست معروف سازهاي جواهر

 يه خواسته مي فقط اون كه كنم مي فكر اين به آروم آروم دارم و عاشقشم من...آنا....ندارم كنارم رو شوهرم ولي

 اهم سه از كمتر شايد سال در بگم تونم مي و داره كار همیشه اون.... كنه اضافه بازيهاش اسباب بقیة به عروسك

 هنوز....میگه و میزنه باز سر كار اين از اون و خوام مي اونو بچة من... ام خسته وضع اين از....ام خسته....پیشمه

 نمي... میشه زياد خیلي داره فاصلمون اينطوري و....كنه مي مشغول خودشو خیلي اون... زوده شدن دار بچه براي

 ....بیارم دووم تونم مي كي تا دونم

 من و بودند هم عاشق آنها.خورد مي لَنگ چیزي يك.دادم گوش حرفهايش به و گرفتم آغوشم در را سرش

 چه موضوع پس. پرستند مي را همديگر عاشقانه كه دانستم مي و بودم ديده را رفتارشان مدت آن در"كامال

 .كند مي گیري جلو ريتا شدن دار بچه از رومئو چرا فهمیدم مي بايد... بود؟

 ولي شود باردار تواند نمي كه بگويند همسرش به تا خواست مي كرد مي مراده او با ريتا كه زناني دكتر ازهر او

 ...بگیرد؟ فاصله دلربايي زن چنین از توانست مي چطور او.نداشت ايرادي هیچ ريتا...چرا؟

 من و كرد دعوت اش خانه به مرا شب يك.كرد جور و جمع را خودش سرعت به او خوشبختانه.بودم او با وقتي چند

 و گذاشت ام چانه زير را دستش. بود العاده فوق زن ماريا.كردم مالقات را مانوئل پدر و مادر و شوهرش پدر آنجا در

 من از بدخلقي با,نداشت راحتي اعصاب پدرو. كرد تشكر من از ريتاهستم مراقب اينكه از و بوسید را ام پیشاني

 .كردم تصديق را حرفش من و كرده خواستگاري من از مانوئل است شنیده كه پرسید
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 به نشانبی سختي بحث ديد آنرا ريتا وقتي و كرد دستم زيبايي كوچك حلقة مانوئل.برگشتند آندو بعد روز چند

 مانوئل با ريتا. بود كوكتل كردن درست حال در رومئو.بودم نشسته مبل روي. گرفت در آن بودن كوچك خاطر

 من هب زشتي كوچك حلقة چنین يك چرا گفت مي مانوئل به.گرفت مي قدرت زبان اين با گويا.زد مي حرف آلماني

 مي خوشم برق و زرق بدون و ساده چیزهاي از خودش مثل هم من فكرمیكرده كه داد مي توضیح مانوئل و داده

 ...برند؟ مي سر رو ات حوصله: پرسید و انداخت من به نگاهي رومئو. كرد مي پرخاش او با ريتا. آيد

 ...وجه هیچ به...هیچوقت....نه:گفتم و انداختم گیرايش صورت به نگاهي و برگشتم

 ....كنند مي صحبت آلماني زنند مي حرف چي مورد در بفهمم من خوان نمي وقتي....همینطورن همیشه: گفت بعد

 ....كنند مي بحث من حلقة مورد در دارن اونها راستش...منه مورد در... رومئو نباش نگران -

... رومئو: گفتم آرام.گرفتن آبمیوه كردبه دادوشروع ادامه كارش به....نمیشه مربوط من اينباربه... دونم مي -

 ...نمیاد خوشت زياد من از دونم مي... متأسفم

 به خوب خیلي دوست يه ريتا براي و مهربوني خیلي تو برعكس نمیاد بدم تو از من...كني؟ مي فكري چنین چرا -

 ....میشي مانوئل همسر داري كه هم حاال...میاي حساب

 خوشحال رومئو كه بقبوالنم خودم به توانستم نمي ولي.شنیدم مي دهانش از را چیزي چنین كه بودم خوشحال

 در كاناپه روي كه ديدم مي را آندو گاهي از هر.بود پیدا نگاهش در"كامال اين و برد مي رنج چیزي از او.است

 ....كردند مي ابراز هم به را عشقشان و كشیده دراز هم آغوش

 ... گذشت مدتي حال هر به.داشت پنهان خود در غمي دو هر نگاه كه بود واضح كامال ولي

 كرد مي انكار بار هر همسرم ولي بیاورم در سر ماجرا از كردم سعي خیلي عروسي از بعد.كردم ازدواج مانوئل با من

 آن به منجر نهايت در كه.بودم شاهد وضوح به را شوهر و زن آن بین موجود تنشهاي من ولي.دارد وجود چیزي كه

 .شد اتفاق

== 

 بسیار همسرم. باشم داشته كاري مردها كار به نبايد كه بودم رسیده نتیجه اين به ها مكزيكي با معاشرت در

 برخورد زندگي به نسبت خونسرد و من با ومهربان نرم،متعادل او.كرد مي برآورده را نیازهايم تمام و بود مراقبم

 رومئو و ريتا ما مقابل نقطة درست ولي. پذير انعطاف شرايطي هر در و بودم آرام او مثل درست هم من. كرد مي

 شا دفاعي الك در مدتي تا ريتا شد مي باعث اينكارم ولي بزنم حرف ريتا با كردم مي سعي خیلي.داشتند قرار

 .برود فرو

 يم كوهستاني وياليي خانة در روزها. برد داشت، دوست جاهائیكه تمام مرابه او و رفتم سئول به او با بعد بهارِسال

 .نشست مي روحش كردن آرام به كوهستان در تنها هم كردم،او مي گرم نوشتن به را سرم درياچه كنار و ماندم
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 وابخ يك از بیدارشدن از بعد صبح يكروز.بگذرند زود اينقدر بخواهند سالها اين كرده نمي فكر گفت مي من به

 نجورر جنگلي كلبة كنار خسته و متفكر را او آخر دست و گشتم ساعتها دنبالش به. نديدم اطراف آن را او طوالني

 از و گرفتم را دستش.رسید مي نظر به بزرگتر سال 82 اش چهره.بود مانده بیدار شب تمام گويا.يافتم درد از پر و

 كارآن كه بخورم قسم و كنم كمكش كاري براي خواست من از.كنم كمكش بايد گفت من به او.پرسیدم را اوحالش

 .كرد خواهم كمك را او كاري درهر خوردم قسم داشت كه باحالي ولي چیست منظورش فهمیدم نمي.كرد راخواهم

 و ردك جمع يكجا را فامیل كل...نامتعارف و مفصل.گرفت جشني همسرانمان رسیدن با او و برگشتیم اسپانیا به

 دهكوبی صداي خوابم اتاق از توانستم مي,رفت باال بحثشان صداي دوباره شب همان آخر.بگذراند خوش كرد سعي

 دبو زده خواب به را خودش حالیكه در آرام. كردم نگاه مانوئل به و نشستم تخت لبة.بشنوم را اتاقشان در شدن

 ...میشه خوب حالشون فردا...بخواب بگیر:گفت

 ....میشه كشیده جدايي به سر آخر دعوا همه اين....ترسم مي بحثها اين از من مانوئل اوه -

 ايبر اونها... میدم قول بهت...نمیشن جدا هم از هرگز دوتا اون بیفته اتفاقي هر...نترس:گفت و چرخید سمتم به او

 ...بخواب بگیر....بیفته اتفاق چیزي چنین نداره امكان... میمیرن همديگه

 به ار ها بلیط ريتا.بود آورده صحنه روي را "اتللو"زيباي بسیار كار مادريد بزرگ بهاري،تئاتر گرم روز يك غروب

 ...شم مي ملحق شما به و كنه استراحت اون میذارم بريد،منم شما تا ندارد خوشي رومئوحال:گفت و داد دستم

 كه ورهمانط.بروم زودتر و بردارم را مانوئل كه كرد اصرار او ولي برويم هم با تا كنیم مي صبر توانیم مي گفتم او به

 مانوئل با كردم مي سعي.رفت نمي كنار ديدگانم جلوي از ريتا زدة هیجان چهرة. شدم راهي همسرم با خواست مي

 و براق صورتش پوست.نشست كنارمان ريتا سالن، به ما ورود از بعد يكساعت.بدهم نشان سرگرم را خودم

 ار خود او به ماندن خیره از نتوانست مانوئل طوريكه رسید مي نظر به همیشه از زيباتر كل در.بود شده درخشان

 .كند كنترل

 یجانه بازي، تأثیر تحت من نمايش طول تمام درحالیكه بود عجیب برايم.كرد مي نگاه سن به مبهوت و مستقیم او

 باال كمي رضايت عالمت به چشمهايش و لبها گوشة و نشسته خیره جلو به زدن پلك بدون ريتا بودم، گريان و زده

 .انداخت مي نگاهي اش مچي ساعت به گاهي از هر فقط.بود شده كشیده

 اررفت اين باور. خورد انتها تا را غذايش همیشه، برعكس درست خاصي ولع با او و برد بیرون شام براي مارا مانوئل

 هم مارا و بخندد كرد مي تالش او. بود آمده دستم رفتارش و اخالق ديگر ماه 5 اين در چون بود سخت كمي برايم

 دو زا ساعت.كرد سواري اسكیت مانوئل با او و زديم قدم پارك در كمي پیشنهادش به,ستاره از پر شبي. بخنداند

 حال نیمببی بريم بیايید:گفت و پركرد را سالن هايش خنده صداي. برگشتیم خانه به كه گذشت شب ازنیمه بعد

 ...چطوره؟ رومئو
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 جودو دنیا در توانست مي كه بزرگي خواب سرويس شیكترين و بهترين با.بود خانه آن اتاق بزرگترين آنها اتاق

 دش خشك پاهايم اعصاب راه بین...دنبالش به ما و كرد باز را در جلوتر او... آرامبخش و باشد،سلطنتي،زيبا داشته

 تتوانس نمي خشمگین مانوئل.ديدم زيبا و موطاليي كنارِزني طاليي بزرگ خواب تخت روي برهنه را رومئو وقتي

 و ايستاده تخت روبروي احساس بي و سرد كه رفت ريتا سراغ به و كرد رها را دستم.كند باور را اي صحنه چنین

 .بود زده زُل همسرش به

 دستهايي صاحب تا داد تكان را سرش سختي به و شد بريده بريده نفسهايش.لرزيد مي وضوح به داشت اندامش

 ريادف بلند را رومئو اسم او.لرزيدن به كرد شروع تنش و شد سرازير اشكهايش.ببیند را بودند داشته نگه را او كه

 نگاه ما به و كشید بیرون رومئو زير از را خودش سختي به او.بپرد خواب از موبلوند زن تا شد وباعث كشید

 ....كني؟ مي غلطي چه اينجا تو!....جنیفر:گفت و كرد ريز را چشمهايش مانوئل.كرد

 جاآن اگر. لرزيدم خود به كه ديدم عصباني و خشمگین آنچنان بار اولین براي را او و كردم مي نگاه مانوئل به من

 را چشمهايش و زد چرخي درجايش ريتا،رومئو دوم فرياد با.شكست مي را بیچاره زن گردن"مطمئنا نبودم

 حالیكه در مانوئل بازوان بین كه ديد ريتا ترسان موبلوند زن آن و خودش وضع و حال از و كرد نگاه را ما.مالید

 .كرد مي تماشا را ريخت،او مي اشك

 و من هن و ريتا است،نه ممكن غیر اتفاق اين كند ثابت تا كرد مي تالش هرچه رومئو.بود نمانده گفتن براي حرفي

 را او شده كه هرجور توانستم مي بودم نديده را صحنه آن خودم چشم به اگر.كنیم باور توانستیم نمي مانوئل

 زن با خودش رختخواب در را شوهرش كه است دردناك خیلي زن يك براي.بود بدي صحنة ولي كنم منصرف

 .ببیند ديگري

 يبد درد سر نوشیدني خوردن از بعد ناگهان عصر كه گفت او و پرسید را جريان رومئو از و كرد بیرون مارا مانوئل

 او. گیرد مي خوابش عشقبازي از بعد و رود مي كنارش هم ريتا موقع همان.بخوابد كرده سعي بعد كرده احساس

 نممك غیر اين. بوديم ايستاده اتاقش در ما زمانیكه آن تا... جنیفر نه بوده كنارش ريتا مدت تمام خورد مي قسم

 مي چكار اينجا: پرسید مانوئل.كرد نگاه او به احساسي هیچ بدون آوردوريتا ما اتاق به را موبلوند زن مانوئل...بود

 ...كني؟

 خواستي من از تو.....گرفتم تلفنم روي تو از پیام يه من... نیست؟ يادت چطور.... مانوئل كردي دعوت من از تو -

 ...اينجا بیام

 ...بده نشونم رو پیامم....اينجا؟ بیاي بخوام تو از ولي نباشم اينجا مدت تمام من...ممكنه؟؟ چطور -

 نمي. گرفت سمتش به را مانوئل پیغام بعد و آورد بیرون را موبايلش و كرد اش چرمي دار مارك كیف در دست زن

 یرونب كه شدم بلند مبل روي از. داد تكان را سرش.بود شده ارسال كه پیغامي با خودش شمارة.كند انكار توانست

 ...بشین مبل اون روي و برگرد....آنا: زد فرياد عصباني مانوئل كه.دادم انجام اختیار بي خیلي را اينكار.بروم
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 تبرداش من كرد فكر او ولي بروم بیرون خواستم مي باشد راحت اينكه خاطر به فقط.است عصباني دانستم مي

 مبرگشت.بدهد انجام را كار اين سكونتش اودرمحل نداشت امكان هرگز.كاراونبود اين كه دانستم مي.ام كرده بدي

 كيش شده ارسال من گوشي با پیام اين اينكه در:گفت مانوئل.داد مي گوش آندو به آرام ريتا.نشستم مبل روي و

 .كرد مكث....نیست

 دقیقه 5 از بعد و شدم منتظر...نبود هیچكس...نبودي تو ولي اومدم بودي خواسته كه ساعتي سر من:گفت زن

 دعوت من... منه شغل اين دوني مي تو...متأسفم...كرد پذيرايي من از خوب خوب،خیلي و آمد استقبالم به رومئو

 ....نمیرم جايي نشده

 ...بري توني مي...زنیم مي حرف مورد اين در "بعدا دوتا ما!...خوب....بند دهنتو كافیه -

 پشتي به خسته و پژمرده كه ديدم مي را او.شود حالش جوياي تا كرد مي نگاه ريتا صورت به گاهي از هر مانوئل

 را اينكار نداشت امكان. شناختم مي را شوهرم من.نبود درست چیزي يك.كرد مي فكر داشت و زده تكیه مبل

 يا اينطرف اي دقیقه چند و منزل در دو هر ما... كردم محاسبه را زمان سرعت به.زمان آن در نه حداقل.باشد كرده

 وا چرا پس...شديم تئاتر راهي و پوشیديم لباس و كرديم استحمام هردو بعد...بوديم هم با ساعت همان در آنطرف

 سرم. كردن كار به بود كرده شروع ام عصبي سلولهاي...باشد؟ آنجا زمان آن در خواست مي جنیفر از بايست مي

 .ريخت مي هم به را اعصابم و كرد مي درد

 مهمان اتاق به وهردو خوابانديم خودمان اتاق رادر او.خواست نمي او ولي بزند حرف ريتا با داشت اصرار رومئو

 درد سر زور از.شود اتاق وارد بدهد اجازه كرد مي التماس او از و رفت راه ريتا اتاق در پشت رومئو صبح تا.رفتیم

 اعصابش هم او دانستم مي.گرفت درآغوش آمدومرا كنارم صبح نزديك مانوئل.كردم مي فكر و غلتیدم مي جا در

 هیچ موردش در كه دادم اطمینان او به. كنم ناجور فكرهاي موردش در من مبادا است نگران و ريخته هم به

 .ندارم بدبیني

 پدرشوهرم و مادرشوهر.شدند خانه وارد كه كساني اولین.فهمید آنرا فامیل كل.نبود جالبي روزهاي بعد روزهاي

 حرف هم با تا كرد خواهش او از و ايستاد ريتا دراتاق پشت.گرفت تحويل را رومئو خلقي بد با ماريا.بودند

 .داد نمي رومئو به را حق كسي هیچ.بزنند

 اجازه كه بود كسي تنها خوزه.خواست مي طالق او ولي برگردانم را نظرش و بزنم حرف او با كردم سعي خیلي من

 داشت اصرار مدام و كرد مي تراشي دلیل رومئو.آورد سالن در فامیل مجمع به را او و شود ريتا اتاق وارد كرد پیدا

 ...بوده ريتا با مدت تمام او كه خورد مي قسم و افتاده برايش اتفاقي چه آنشب كه آورد نمي خاطر به "اصال

 كه ردك اخطار همه به و ايستاد او جلوي ريتا ولي بزند سیلي پسرش صورت به تنبیه براي تا شد بلند جا از خوزه

 فامیل مگوهاي بگو شاهد اين از بیش خواست نمي او.بخشید نخواهد بخورد او به دستش كه را كسي هرگز

 .خواهد مي طالق كه كرد مي تكرار مدام و باشد شوهرش
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 نمي ديد را آندو ريختة هم به هاي چهره وقتي و رساند را خودش "فورا و شد باخبر ماجرا از بعد، هفته دو هو مین

 هاي گهبر آندو تا شد منتظر تنها. بكند چكار بايد فهمید نمي و بودند ناالن و ديده آسیب دو هر.بگويد چه دانست

 .ببرد خودش با را ريتا و كنند امضاء را طالق

. خواهد نمي را وسايلش از كدام هیچ او كه بود گفته ما به ريتا وكیل شود انجام اداري كارهاي بود قرار روزيكه

 دانست مي چون كند زندگي آنجا و بردارد را تايلند عمارت حداقل خواست او از مانوئل....طالق امضاء جز چیز هیچ

 .است متنفر بیندازد رومئو ياد را او كه چیزي هر از گفت ريتا ولي.است عالقمند خانه آن به عاشقانه چقدر ريتا

 سمت به داشت سینه در كه درد پر آهي با آخر دقايق.نگذاشت پا اش قديمي اتاق به ريتا هفته سه آن طول در

 به و كشید مي بلند نفسهاي مدام. كردم مي نگاهش و بودم ايستاده راهرو انتهاي من.گذاشت باز را در.رفت اتاقش

 آن در دانستم مي. آورد بیرون آن از چرمي كیف يك فقط و رفت صندوقش گاو سمت به.برداشت مي قدم سختي

 مدتي تخت روبه و برداشت آنهارا.دارد مي نگه را مدارك و قديمي آلبوم چند و مادرش و پدر خاطرات دفترچه

 اتاق وسط در ايستاده را او و آمد باال ها پله از رومئو.بگیرم را اشكهايم ريختن جلوي توانستم نمي.ايستاد

 ....نكن من با اينكارو كنم مي التماس بهت ريتا:گفت و افتاد زانو دو روي سنگیني به روبرويش و شد وارد.ديد

 ....زديم حرف ما رومئو -

 ....نكردم كارو اون من...."لطفا...بده من به ديگه فرصت يه فقط..... كنم مي خواهش ازت..... ولي دونم مي -

 ...رومئو؟ كردي چیكار پس -

 ....ديگه كس هیچ نه....بودي خودت...بودي تو اون كنم مي فكر بهش هرچي..لعنتي...نمیاد يادم... دونم نمي -

 باشه شزن با دست انگشتاي تعداد به فقط سال طول در كه مردي براي....بله...بله:گفت و كشید بلندي نفس ريتا

 وقت هیچ كه دوني مي... نكن اينكارو رومئو شو بلند....ديگه نفر يك يا بودم من اون نمیاد يادش كه معلومه

 ...است 88 ساعت قرار میشه دير داره...بپوش لباستو و بزن ريشتو...ببینم اينجوري رو تو نداشتم دوست

 ...نمیدي؟ من به اي ديگه فرصت هیچ تو -

 ...نه -

 ...میرم اينجا از من...نشو دور آنا و مانوئل از....بموني؟ اينجا بخوام ازت تونم نمي -

 ....بخواي من از چیزي چنین توني نمي نه -

 ...میري؟ كجا میدي خبر من به رفتي اينجا از اينكه از بعد حداقل -

 ...گم نمي بهت...نه -
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 مي حداقل... شقي كله همونطور هنوز تو ولي كردم سعیمو تمام من...شدم عوض من...شقي كله تو...دونم مي -

 ...بكشم؟ نفس رو تو بوي آخر بار براي بشیم جدا "كامال اينكه از قبل تا تونم

 حلقه كمرش دور را دستهايش و بگذارد اش سینه روي را سرش رومئو تا داد اجازه و شد نزديك او به آرام ريتا

 از كه ارتعاشي توانستم مي. كنند تنفس را همديگر خواستند مي و داشتند نیاز آن به دو هر كه بود بويي اين.كند

 .كنم حس را شد ايجاد چسبیدشان هم به

 چند ناي در كه سیگارهايي تعداد.بود منتظر پايین مانوئل. كردم ترك را آنجا كنان فخ فخ و شد سرازير اشكهايم

 چیزي.شدم ماشین سوار و كردم نگاه را او كرده پُف چشمهاي با.رفت مي در دستم از داشت بود كشیده وقت

 يصندل روي رومئو و رفت خودش ماشین سمت به ريتا.آمدند پايین هم از فاصله با آندو تا شديم منتظر. نگفت

 ...نشست مانوئل كنار

 كه دمفهمی بعدها ولي رفت هو مین با ريتا.ببینیم ها روزنامه در توانستیم مي صبح فردا را عكسهايشان.شد تمام

 او و زدم حرف باستان آقاي با. كجاست او كه دانستند نمي و كردند مي اطالعي بي اعالم آندو.نمانده هم سئول در

 دترسیدن مي.ببرد بو او جاي به خواستندكسي نمي. گفتند مي دروغ همه.بود خبر بي اش نوه سكونت ازمحل هم

 .كند ايجاد مزاحمت برايش و بفهمد رومئو

 كرد مي فكر كه خدمتكارها از يكي طالق از بعد روز چهار-سه بود،درست بدتر همه از وضعش كه رومئو بیچاره

 اب.بخوابد بستر در روز چند تا شد باعث كه خورد او از اي ضربه چنان كند جمع ديوارها روي از را خانم عكس بايد

 باز ريتا كه بود امیدوار هنوز رومئو گويا. بزنند دست نبايد ريتا وسايل از هیچكدام به كه فهمیدند بقیه اتفاق اين

 تنها خواهد مي دلش او كه گفت مي مانوئل.كرد ترك را آنجا و شد درگیر مانوئل با هم بعد كمي.خواهدگشت

 .كرد پدرش با اسكاتلند عمارت در او بودن بر مبني كوچكي اشاره شوهرم مادر هم يكبار.باشد

 مي رفتنش از ماه 5.ماندم خانه در استراحت براي مدتي من و شد مي تمام داشت هم خشك و گرم تابستان

 مي را چیز همه او.باشم او مثل توانستم نمي هرگز ولي بودم من خانه خانم"تقريبا او رفتن گذشت،با

 .بودم پزشكي عاشق من كه همانطور بود، ذاتي او خون در مديريت.دانست

 و مگذاشت سرم روي را كالهم باغباني براي كرد مي استراحت اتاق در و برگشته مكزيك از تازه مانوئل كه روز يك

 نمي كسي هیچ به آنرا به زدن دست اجازة ريتا كه داشت وجود اي باغچه خانه پشت... رفتم رُز هاي بوته سراغ به

 دل در و باغچه گذشت،انتهاي كه يكساعتي.بود كرده پیدا بدي چهرهء كاري هَرَس بدون مدت اينهمه از بعد و داد

 تعجب... تیز لبه با چیزي.شود سرازير انگشتم از خون شد باعث و كرد گیر چیزي به دستم رُز خاردار هاي بوته

 كیهت پنجره لبة به و شده بیدار مانوئل. زدم كنار را ها بوته.كند پاره را دست آنطور نبايستي گلها خار چون كردم

 .كشید مي سیگار و بود زده

 ...میزني؟ دست اون باغچة به چرا.... بیمارستان؟ گوشة بندازه روز چند هم تورو رومئو كردي هوس: گفت بلند
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 و ادمد ادامه جستجو به....هست چیزي يه اينجا...بريد انگشتم...كن نگاه:گفتم و دادم نشان را انگشتم و برگشتم

 به يچیزهاي شكسته، نیمه شیشة روي.كشیدم بیرون ها بوته الي از را بود شكسته كه شربتي كوچكي شیشة

 كردم سعي. زده بیرون خاك زير از سیاهي كیسة لبة شدم متوجه و گشتم دوباره.بود شده نوشته چیني حروف

 اون:پرسید و رساند من به را خودش و دويد پايین. بود تالشم شاهد سخت مانوئل.نمیشد ولي بكشم بیرون آنرا

 ...چیه؟

 ...خاكه زير هم چیزي يه....شكسته شربتِ شیشة يك -

 مي ان بوي خوردن آب اثر بر و بود خاكي و كثیف كیسه.كشیديم بیرون را سیاه كیسة وقتي شديم مبهوت دو هر

 و... لنزِچشم جاي ظرف يك... ريتا موهاي مثل درست...مواج و بلند،خرمايي.بود گیس كاله يك آن درون. داد

 .كرديم نگاه هم به متعجب...او صورتي خواب لباس... خواب لباس

 اين. بود عاشقش او.شود جدا رومئو از راحتي به توانست نمي او.كارهايش و ريتا به.كردم مي فكر شب طول تمام

 كرد مي خطر احساس هروقت او...كردم رجوع داستانش به....چرا؟ ولي.نداشت وجود آن در شكي و دانستم مي را

.. .برود؟ و بگذرد چیز همه از بود شده باعث چیزي ياچه و كسي چه...بود؟ شده تهديد آيا.داد مي تغییر را ماهیتش

 من....مانوئل:گفتم.گرفت آغوش در مرا مانوئل.گريستم و نشستم زمین روي.كردم احساس ام سینه در دردي

 ....كنه؟ مي چیكار... كجاست؟ االن اون...نگرانشم

 ...كنم مي پیدا رو كوچولو موش اون....كنم مي پیداش...نباش نگران....كنم مي پیداش: گفت مانوئل

. شدم دعوت آلمان به زايمان و زنان سمینار طرف از.كرد ترك مرا روزي چند مانوئل.زدم لبخندي حرفش اين از

 چند وضع آن از خشنود من و آمد خوشش ام ازدفاعیه پزشكان انجمن.كردم مي دفاع بودم داده كه طرحي از بايد

 هنمذ به اي جرقه ناگهان كردم، مالقات ناخمن دكتر با تصادفي خیلي طور به وقتي.ماندم فرانكفورت در ديگر روز

 ...پژوه بینش فرزاد دكتر.كرد خطور

 من از او و هستم كي كه دادم توضیح برايش. رساندم او مطب به را خودم و كردم پیدا را آدرسش سرعت به

.. .منطقي و معقول مهربان،. آمد مي نظر به خوبي بسیار مرد او.زديم گپ هم با ساعت چند ما.كرد خوبي استقبال

 ابراز انتها در فقط.نديدم اش چهره در خاصي العمل عكس هیچ تعجب دركمال من و شنید ريتا دربارة را حرفهايم

 از يصداي بعد شب چند.برگشتم اسپانیا به و كردم خداحافظي او از.داده رُخ برايش اتفاقي چنین كه كرد ناراحتي

 .دنبو مانوئل ولي.رفتم پايین به خبري آوردن و مانوئل برگشتن خیال به.كرد بیدار خواب از مرا پايین سالن

 مزه ار اش ويسكي گیالس و نشسته سالن در بود كرده دراز زمین روي كه پاهايي و مبل پشتي به تكیه با رومئو

 من به دردناك و عمیق نگاهي. نشستم مبل روي وكنارش رفتم جلو.آزرد را سیگارمشامم تند بوي.كرد مي مزه

 مدتهاست كه بود مشخص و افتاده بدنش عضالت.بود نتراشیده را ريشش و رفته گود چشمهايش زير.انداخت

 بلق از بیشتر خیلي هايش شقیقه روي سفید موهاي تعداد. رسید مي نظر به بزرگ كمي كند،شكمش نمي ورزش
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 چقدر ببینیش وضع اين با اگه دوني مي... رومئو: گفتم او به رو. زد مي ذوق توي وضعش و حال.خورد مي چشم به

 ....میشه؟ ناراحت دستت از

 ايمیلهام به... كرده تركم كه ماهه 6....نديدمش كه ماهه 6 امروز...میكنه فرقي چه ديگه....عزيزم آناي...آنا: گفت

 خوابشو كه نیست شبي... من خداي اوه....نه؟ يا خوره مي غذاشو...كنه مي چیكار داره دونم نمي و نمیده جواب

 ....شدم؟ مرتكب گناهي چه من... نبینم

 ادامه و كرد اشاره ديوار روي عكسهاي به دست گذاشت،با كنارش میز روي و سركشید الجرعه را گیالسش بعد

 ...نزدي دست عكسهاش به اينكه از ممنون: داد

 !....بزنم؟ دست اونها به تونستم مي چطور -

 جاش سر اون... خودشه و من عكس...منظورم...ديوار كنار میز روي كوچیك قاب اون:گفت و چرخاند را سرش بعد

 ...ببرمش خودم با خواستم مي... نیست

 من آخر روز... ببرم براش اونو فقط خواست من از.برد خودش با عكسو اون...رومئو...آه:دادم جواب سختي به من

 ....گذاشتم كیفش توي اونو

 !....هست؟ امیدواري جاي كني مي فكر...پس!....جدي؟..اوه:درخشید چشمهايش در امید از اي بارقه

 ...رومئو دونم نمي "واقعا من...دونم نمي -

 من... بود؟ چي من گناه...كرد مي بیني پیش چیزو همه اون...دونست مي چیو همه اون ولي....دونم نمي هم من -

 ونا من.. كن باور منو... آنا... همیشه... بودم نگرانش....ببینه آسیبي هیچ خواستم نمي...داشتم دوستش همیشه

 در موقع اون ممكنه... كنم مي فكر قضیه اين به دارم ماهه 6...كني مي باور....نكردم خیانت بهش من..نكردم كارو

 شههمی مرد يه....باشه رفته بیرون ذهنم از نداره امكان...اون بوي...ولي...ببینم درست تونستم نمي كه بودم حالي

 مي....كردم مي زندگي تنهايي به سال دو تنش بوي با كه من هم اون... كنه مي حس دماغش تو رو زنش بوي

 ...فهمي؟

 ....فهمم مي...رومئو آره...آره -

 ...عاشقشم بگو بهش....بگو بهش....كني مي باور منو -

 ....نديدم كه ماهه 6 تو مثل درست اونو من....رومئو متأسفم -

 ....شدم مي دور ازش بیفته براش اتفاقي نذارم اونكه براي كه اينه من گناه -
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 اون, تونست مي اون...شه باخبر درونت از ذاشتي مي و كردي مي اعتماد بهش بايد....كردي؟ كارو اين چرا -

 مي ردو ازش چرا تو... رومئو... بود كرده كارو اين حاال تا كه همونطور.كنه مقابله مشكالت با كه داشت اينو توانايي

 ....داري؟ نگه دور خودتو اون مثل زيبايي زن از تونستي مي چطور تو... شدي؟

 ....بیا من با:داد ادامه و شد بلند جايش از....دوني نمي -

... ستنی اينجا تنش بوي ديگه...بیني؟ مي:كردوگفت مكث لحظه رسید،چند كه آنجا به.برد قديمش اتاق به مرا او

 خاص چیزي دنبال به و ريخت بیرون را مداركش و كاغذها آن داخل از و رفت خودش صندوق گاو سراغ به

 من دش مي باعث كه چیزيه همون اين... كن بازش:گفت. گرفتم آنرا تعجب با.داد دستم به مرموز پاكتي بعد.گشت

 ...باشم دور ريتا از

 :آوردم بیرون داخلش از مرموز اي نامه و كردم باز آنرا

 ".بود خواهد خودتان پاي عواقبش اينصورت غیر در.اوست نفع به اين.بزنید هم به را مارينو،عروسي آقاي"

 به. گرفتم عروسي از قبل هفته يك درست اينو:گفت رومئو.كردم نگاهش و خواندم باره سه و دوباره آنرا سختي به

 ...گرفتم اي ديگه نامة عروسي روز درست ولي گذشتم ازش توجه بي داريه خنده و مزخرف چیز اينكه گمان

 :كردم باز آنرا سرعت به من و داد دستم به ديگري پاكت

 تا منتظرم من.باشید مراقب.كرديد ازدواج كه حاال.كنم مي اخطار دوباره.نكرديد توجه من اخطار به شما"

 ".كرد خواهد تهديد را عزيزت همسر, مرگ روز هر آنوقت.بیاد دنیا به فرزندتان

... رسیده كجا از ها نامه اون دونست نمي كس هیچ.رونگفتم قضیه كس هیچ به:گفت او و كردم نگاه را او تعجب با

 از...  كنم پنهان را موضوع گرفتم تصمیم.داد تشخیص هم خط دست روي از شد نمي و بودند شده تايپ دو هر

 ...بود بچه عاشق چقدر كه دونید مي شما....شدم نمي نزديك او به ترسم

 مي اون.. .گفتي مي ريتا خود به بايد..گفتي مي مانوئل به بايد:گفتم پرخاش با او به.زياد هم خیلي.بودم عصباني

 ...كنه عوض رو اوضاع تونست مي اون..بكنه بايد چیكار دونست

 تو دوباره رو خودش و كنه پیدا رو نامه صاحب راحتي به تونست مي...داشت رو كاري هر توانايي اون...بله آه -

 مي كرف خودش به فقط لعنتي اون....بیاد؟ بیرون اوضاع از سالم دوباره كنه ضمانت تونست مي آيا ولي بندازه خطر

 ....ديگه كس هیچ به نه...كرد

 ....كرديد؟ چیكار خودتون و زندگیتون با دوتا شما...من خداي آه... من...عاشقته اون...رومئو نه اوه -

== 
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 نندهك خسته متوالي هاي سخنراني روز سه از بعد.شدم درد پر زايمان كنفرانس جلسة دبیر بار دومین براي پايیز

 بشمط راهي. باشد داشته ريتا از خبري او كنم،شايد مالقات را بینش دكتر دوباره خواست مي دلم.سود پر البته و

 نچنا دبیر اينكه از. زديم گپ و نشستیم خلوت كافة يك در ما.برويم بیرون خواست من از آزادش وقت در و شدم

 .خورد زنگ همراهش تلفن دوم قهوة بین.پرسید آن دربارة زيادي سؤالهاي و كرد استقبال خیلي بودم اي جلسه

 مشغول زن يك با كه گفت مي من به ام زنانه حس.زدن حرف به كرد شروع آرام و كشید كنار را خودش معذب

 از بعد.گرفت ام كند،خنده مي پیدا آنرا داد قول و كرد تكرار دوبار را اخته زغال تعجب با وقتي و است صحبت

 .شد قطع اش تلفن اينكه

 ....شناسید مي بهتر رو زنها كه خودتون... متأسفم... آه: گفت و ديد را لبخندم

 ...كرديد؟ ازدواج كي....دكتر گم مي تبريك:گفتم و خنديدم

 ....نیست وقت خیلي...اوه...نیست زيادي مدت:گفت و كرد جور و جمع سرعت به را خودش ولي شد هُل

 اب همچنان را ريتا اسم او.بود كرده تعريف كه داستاني به.كردم مي فكر دكتر حرفهاي به مدت تمام آنروز فرداي

 نمطمئ و كردم مي سؤال او از ريتا رفتار دوگانگي از بايد.پرسیدم مي او از چیزي بايد.كرد مي بیان هیجان و شور

 او به حد چه تا عصبي فشارهاي سال چند اين و...نه؟ يا بوده شده او در شخصیت تزلزل متوجه آيا شدم مي

 منشي به.بود شده شروع زودتر آلمان در سرما. رفتم مطبش سمت به اختتامیه از بعد عجله با...رسانده؟ آسیب

 روي از را گردنش سختي به.ببینم را بینش دكتر خواهم مي كه دادم توضیح و گفتم بخیر عصر مزاجش سرد

 برم يهفور خیلي كارتون اگه كنند مي صحبت تلفن با دكتر:گفت و انداخت نگاهي اش تلفن به و چرخاند صورتم

 ...داخل

 فحر همسرشون با "حتما: گفتم و كردم نگاهش لبخند با.شد طوالني انتظارم مدت....میشم منتظر...نه...نه اوه -

 !...زنند مي

 ....ندارند همسري دكتر:گفت افاده با و كرد نازك برايم را چشمش پشت بدعُنُق منشي

 ...چي؟ يعني....جالب چه....اوه:گفتم و كردم نگاه را او تعجب با

 به .گذشت سرم از فكري سرعت به و بستم را دهانم.گويم مي پرت و چرت شدگي گیج از دارم كه شدم متوجه بعد

 فتمگ راننده به و گرفتم تاكسي يك.رفتم بیرون در از "فورا و كرد خواهم مراجعه ديگري فرصت در:گفتم منشي

 راننده از.آمد بیرون پاركینگ از ماشین با دكتر كه گذشت 9 از ساعت بودو شده تاريك"كامال هوا.بايستد منتظر

 كیسه يك با و رفت روزي شبانه بزرگ فروشگاه سمت به اول او.كند دنبال را مشكي BMW آن خواستم

 ار تاكسي كراية.شد زيبا و مدرن آپارتمان يك وارد او و رفتیم شهر باالي لوكس هاي خانه سمت به ما.برگشت

 او.ومش آنجا وارد اتوماتیك در شدن بسته از قبل تا رفتم پاركینگ سمت به.لرزيد مي تنم. رفت او و كردم حساب
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 به دست دستش در را كیسه.ديد خودش جلوي مرا ناگهان كه افتاد راه آسانسور سمت به ماشینش پارك از بعد

 ...كنید؟ مي چكار اينجا!...آنا خانم:گفت من به و كرد دست

 جااين اونو و....مخفیانه خیلي شايد كرديد؟البته ازدواج شما!... بینش دكتر....بشم آشنا همسرتون با خوام مي -

 ويار....هست؟ هم حامله.... اخته؟ زغال...چیه؟ دستتونه تو كه اون حاال... كرديد؟ زنداني سفیدبرفي مثل درست

 ....ببینمش بايد....كجاست؟....داره؟ اخته زغال

 ....بزنیم حرف هم با بیايد...آنا خانم -

 يا اول طبقة. شد بسته در.زدم را دكمه و شدم آن وارد برسد من به بتواند اينكه از وقبل دويدم آسانسور سمت به

 !!!....دوم؟؟؟

 و مرمري فضاي. شدم سالن وارد.شد باز پذيرايي سالن سمت به آن در و ايستاد دوم طبقة روي خودكار آسانسور

 صورتم به روشن شومینة گرماي. آمد مي نظر به داشتني دوست و زيبا آباژورها كمرنگ نور با رنگ كرم مبلمان

 .بزند حرف فارسي داشت اصرار همیشه مثل.شنیدم اتاق از خسته را صدايش زنگ.خورد

 !....كردي دير...اومدي؟!...فرزاد؟ دكتر -

 به آهسته قدم چند.گردد مي بر پاركینگ سمت به دارد سرعت به فهمیدم.شد بسته سرم پشت آسانسور در

 هك اتاق از.داشت مي بر قدم سنگیني و سختي به زمین روي كه شنیدم مي را پايش صداي.برداشتم اتاق سمت

 .خورد هم به چشممان آمد بیرون

 !....آنا؟ -

 !!!!....ريتا؟ -

. بودند كرده بادش كه بود باربي عروسك مثل.هیبت آن در او.زد حلقه چشمهايم در اشك و ماند باز دهانم

... عزيزم آناي..آنا:گفت و شد سرازير اشكش و گذاشت دهانش جلوي را دستش.بود شده چاق و كرده ورم صورتش

 ...تونستي؟ چطور... من خداي... اطرافي دورو همین دونستم مي بايد اوه...بودم ديده خوابتو خدا به

 .پريد سالن به دكتر و شد باز سرم پشت آسانسور در

 ....نبايد شما آنا خانم -

 ...ببینه منو اومده...اينجاست اون....يادته...بودم كرده تعريف برات كه همون...آناست اين...فرزاد...اوه -

 درآغوشم را او وقتي ولي.رسید مي نظر به چاق و گرد مادرم مثل درست بود پوشیده كه گشادي و بلند پیراهن در

 !...بارداري تو!....ريتا؟ بارداري تو:كردم زمزمه گوشش كنار آرام شدم، قضیه متوجه گرفتمو

 ....ام حامله من...عزيزم آره:گفت و گرفت دستش در را صورتم و داد تكان را سرش
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 ...وقته؟ چند -

 ....بخشه لذت خیلي خیلي...بخشه لذت....شم مي هفتم ماه وارد فردا -

 كه مدآ دستم. داد تكاني اطراف رابه سرش.رفت مي راه اتاق در پريشاني با كه دكتر به بعد و كردم نگاه صورتش به

 كمك با هم خودش و نشاند مبل روي به و گرفت را اودستم.شدم منتظر و كردم نگاه ريتا به.چیست منظورش

 :گفت بعد.كشید دراز كاناپه روي بینش دكتر

 لفنت تو به خواستم مي ديدم رو خوابت بار دومین براي وقتي...شدم آزارت باعث خیلي دونم مي...آنا ببخش منو -

 .شده پیچیده يكمي من اوضاع راستش...بزنم

 ....نیست خوب"اصال وضعت...بگو راستشو..... ه ه ه آه!.... يكمي؟:گفت و پريد حرفش میان به دكتر

 ارك لگن استخوان توي كه اي مهره و قبل هاي ضربه خاطر به فقط...خوبه حالم:گفت و كرد من به نگاهي لبخند با

 ....نمیشه بازتر و كوچیكه بچه براي لگن....خوردم بر مشكل به آخر ماه دو اين حاال بودند گذاشته

 توانستم مي صورتش از شدو دارمي بچه داشت داشتني دوست كوچولوي اين.شد مي تار مدام اشك از چشمهايم

 هب"اصال تو...درسته؟ كردي فكر خودت به فقط...ريتا:گفتم و زدم زانو كنارش.كند مي تحمل را دردي چه بفهمم

 ....كردي؟ فكر میشه داغون داره كه رومئو و مانوئل به من

 ...كردم فكر همتون به گرفتم مي تصمیم داشتم وقتي من عزيز آناي....آه -

 ...كیه؟ مال بچه اين...نه؟ مگه نكرديد ازدواج هم با دوتا شما...بود؟ چي ماجرا "دقیقا ريتا...كردي؟ چیكار تو -

 ....دارم دوسش من و...خودشه مال...رومئوئه بچة... بچه اين...نكرديم ازدواج نه -

 از وقتي. كردم تعريف برايش را چیز همه من و پرسید همه از.زد حرف برايم كاناپه آن روي او شب طول تمام

 :گفت بعد.كرد گريه.شنید احوالش و رومئو

 هر..چه يعني نگراني فهمیدم مي خوب...شد نمي نزديك من به و ترسید مي چیزي يه از اون...آنا بودم مجبور -

 وقتي را تصمیم اين...گرفتم تصمیم هم من پس... شد مي دورتر او...دارم نگه آرام براش اوضاعو تا كردم مي كاري

 آن صارةع گرفتن مشغول شب تمام و بودم رفته جنگلي كلبة به وقتي... گرفتم بوديم رفته كره به هم با قبل سال

 را اش ريشه تا باشم مراقب بايد بود گفته و داده نشان من به"قبال ووانگ استاد كه بود گیاهي آن.... شدم گیاه

 بي حال جور يك... كنه مي مختل رو حواسم و ببینم خوب مدتي تا نتونم شه مي باعث نخورم،چون اشتباهي

 و قد هم جنیفر...داشت زيادي دوستان"قبال مانوئل دانستم مي...خواستم مي كمك زن يك از بايد... موقت حسي

 ساعت سر كه دادم پیام او به مانوئل تلفن از و شدم اتاقت وارد من بوديد حمام دو هر وقتي...بود من هیكل هم

 تا اشدب منتظر گفتم و دادم او به را گیس كاله و لنزها.شد راضي او و كردم پیشنهاد او به هنگفتي پول.باشد آنجا

 مي كه گفت و شد درد سر دچار او... خوراندم او به را عصاره آن از كمي عصر چاي با همراه من...كنم صدايش
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 عشقبازي او با بود داده دست از "كامال را اختیارش او كه حالي در و رفتم سراغش به بعد كمي...بخوابد خواهد

 دمش ملحق شما به من...بپوشد مرا خواب لباس و گیس كاله و باشد كنارش مدتي تا خواستم جنیفر از بعد....كردم

 ور باقیش و.... برداره را لنزهايش و گیس كاله بايد فهمید من زدن حرف و ها خنده صداي با او برگشتیم وقتي و

 ديگه هفتة يك تا گذاشتم... باردارم كه فهمیدم بارداري تست و هفته يك گذشتن با.... دوني مي خودت كه هم

 ....گرفتم طالق به تصمیم "قطعا بعد شم مطمئن و بگذره هم

 زبلي كوچولوي موش تو... داشت حق مانوئل...  كردي مخفي رز هاي بوته زير را شیشه و گیس كاله و: گفتم آرام

 ....  هستي

 خونه براي دلم... بزنه؟ صدا اسم اين با منو كه داره رو بد عادت اين هنوز اون:گفت و گرفت اش خنده حرفم اين از

 ....شده تنگ چیز همه و

 بذارمراقبت... عاشقته... ريتا داره دوستت اون...میكنه مراقبت ازتو اون...گي؟ نمي رو واقعیت رومئو به چرا -

 ...باشه

 ...دورباشیم هم از كه بهتره هردومون براي...آنا نه اوه -

 ...ها نامه اون...لعنتي...باشه مراقبت خواسته مي اون ريتا....چرا؟..آخه ولي -

 ....هايي؟ نامه چه:پرسید و كرد نگاه تعجب با مرا

 تا خواست من از و كرد نگاه مرا طوالني اخمي با او. دادم توضیح را عروسي روز و قبل هاي نامه برايش سختي به

 ستمد به و كشید بیرون اي شده تا كاغذهاي اش قديمي آلبوم الي از. ببرم اتاقش به را او و شود بلند كنم كمكش

 .داد

 ".بكشي رومئو از دست كنم مي توصیه تو به.مانده ديگه روز دو عروسي به هنوز"

 ".مرد خواهید دو هر....بیاوري دنیا به را ات بچه اولین تا منتظرم.باش بعدي عواقب منتظر"

 ....بشي؟ دار بچه خواست مي دلت هم باز داشتي رو اينها اينكه با تو....هم؟ تو:پرسیدم و كردم نگاهش ترس با

 اغذهاك اين با كه نیستم احمقي دختر من...باشي شناخته منو بايد تو..خواستم مي بچه رومئو از همیشه من..بله -

 ....بیاد سرش باليي مبادا بودم نگران...بودم رومئونگران از ولي...بترسم

 !...اي پیچیده زندگي چه..من خداي اوه -

== 

 به.كند خبرم "فورا نیاز صورت در و باشد مراقبش خواستم دكتر از و كردم خداحافظي او از عشق با صبح فردا

 سيك با و ماندم مي خیره اي نقطه به ريتا اوضاع به كردن فكر از مدتها منگ و گیج روز تاچند.برگشتم اسپانیا
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 نم كه اند گفته او به هايش خبرچین دانستم مي.بود تیزبیني مرد او.شد دقیق رفتارم در مانوئل.زدم نمي حرف

 خودم دهان از را ماجرا تا بود منتظر او.ام رفته بینش دكتر ديدن به فرانكفورت در ام كاري هاي برنامه بعداز

 بود ینشب دكتر.خورد زنگ تلفنم بعد هفتة دو اينكه تا.كنم شروع كجا از را داستان بايد دانستم نمي من و بشنود

 جمع را وسايلم و ريختم مي اشك صدا بي.برسانم او به سريعتر را خودم ريتا جان نجات براي كرد مي التماس و

 .كردم مي

 ...بَده؟ اوضاع چقدر!...آنا:پرسید تخت روي از مانوئل

 ....دونم نمي....مانوئل دونم نمي:گفتم و گذاشتم صورتم روي را دستم

 ... مُرده؟: پرسید دردناك خیلي.نشست كنارم و خزيد پايین

 نقشة و ها نامه از را ماجرا تمام راه بین.كرد همراهي فرودگاه تا مرا.نگفت چیزي ديگر!...مانوئل؟... نه هنوز... نه -

 هشتنبی حسابي بايد: گفت آخر دادودست گوش حرفهايم به كالمي هیچ بدون او. كردم تعريف اش بارداري و ريتا

 چشمهايش در اشك... كنم چیكارش دونم مي... داره حسابي تنبیه يه به نیاز خودخواه كوچولوي موش اون... كنم

 .ببرد بین از آنرا زدن پلك با كرد سعي و زد حلقه

 براي اج و نشده باز خوب قبلي هاي بیني پیش با لگن.رسید نمي نظر به خوب "اصال حالش.رسیدم فرانكفورت به

 زير.یاوردب بدنیا طبیعي آنرا داشت اصرار او و شود سزارين بايد گفتند مي دكترها. بود شده تنگ ديگرخیلي جنین

 مدام ولي شد مي ديده وغمگین خسته زيبايش صورت.بود گرفته را دورش سیاهي هالة و افتاده گود چشمهايش

 فردا.گفت مي هذيان مدام و كرد تب شب...شد خسته دهانم كه آنقدر...زدم حرف او با.بزند لبخند كرد مي سعي

 آرامم او و كردم گريه.شنیدم خط آنسوي از را مانوئل صداي و خزيدم سالن از اي گوشه به.خورد زنگ تلفنم صبح

 .آيد مي آلمان به دارد گفت و كرد

 در .برويم راه سالن در هم با تا كرديم كمكش فرزاد دكتر با.بزند قدم خواست مي.بود شده قطع او تب ظهر بعداز

 به پا كه ديد را هیكل قوي مرد دو زده بیرون حدقه از چشمهايي با بینش دكتر و شد باز آسانسور در حین همان

 !....رومئو!...مانوئل:كشیدم فرياد.گذاشتند سالن

 عشوض و سر به و كرده اصالح را ريشش مانوئل اصرار به رومئو بود معلوم.فشرد را دستم قدرت بي ريتا انگشتان

 نارك ايستاده را بینش دكتر و چرخاند را گردنش سختي به بعد.شد قفل ريتا صورت روي فقط چشمهايش.رسیده

 :گفت بمي صداي با.ديد ما

 ...بگیر فاصله ازش....نزني بهش رو دستت هرگز و هرگز كه...بودم داده اخطار تو به من -

 رستد دكتر با...رومئو:گفت شد خارج حلقومش از سختي به كه صدايي با و بكشد كنار او از دكتر نگذاشت ريتا

 ...كن صحبت
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 ازش... كردي؟ ازدواج باهاش: پرسید و ديد را پاهايش انگشتان تا سر نوك از او.كردم نگاه او خشمگین صورت به

 با مانوئل به. بود دويده چشمهايش به وضوح به اشك.است شده دار جريحه قلبش بود مشخص....شدي؟ دار بچه

 ما عزيزم:گفت و كرد نگاه من به بعد... بزنیم حرف هم با بايد...رومئو باش آروم:گفت و آمد جلو او.كردم نگاه خشم

 هب زدن حرف فرصت ولي بدم توضیح براش خواستم مي... ديديم همديگرو پیش دقیقه چند همین فرودگاه توي

 ...شد ماشین سوار و بارداره ريتا كه شنید من از فقط اون...نداد من

 جراحي بايد... وخیمه وضعش اون...بده گوش خوب حرفهامون به و بشین آروم رومئو:وگفتم رهاكردم را ريتا دست

 ...بدتره اوضاع داره تب زمانیكه تا و بشه

 عنتل... كردي چیكار من با دوني مي...جهنم به بري بايد:گفت و ايستاد او روبروي و رفت جلوتر و زد پس مرا رومئو

 ....كردي ترك منو خاطرش به كه كوفتي بچة اين و تو به

 ...عزيزم...رومئو:گفت ناله با ريتا

... بمیرم خواد مي دلم...كشیده رواني بیمارستان به كارم....كردي نابود منو تو!!!...هستم؟ تو عزيز من....كن بس -

 .گرفت اش گريه

 ...؟فهمید مي اينو...بشه زده هیجان نبايد...نیست خوب حالش اون آقا:وگفت آمد جلو دكتر.افتاد گريه به هم ريتا

 دتخو پیش منو زن آشغال كثافتِ تو....شو خفه تو:گفت زدو صورتش به ومشتي گرفت دست در را اش يقه رومئو

 ...كُشم مي همتونو بیفته براش اتفاقي اگه.... بكشمت بايد!.... زني؟ مي حرف زيادي هیجان از و كردي قايم

 به خون.نتوانست كه بود شده جان بي آنقدر ولي كند جدا فرزاد دكتر از را رومئو دست كرد سعي.كشید فرياد ريتا

 من بیفتد زمین روي اينكه از قبل و رفت سیاهي چشمهايش.افتاد فشارش و شد سرازير پايین به مغزش از سرعت

 نمي و بود برگشته عقب به كردم معاينه را چشمهايش. خواباندم زمین روي را او.پريديم سمتش به مانوئل و

 آب كیسة...داره احتیاج نفس به اون دكتر....كن بس خدا خاطر به رومئو:كشیدم فرياد.بكشد نفس خوب توانست

 ....شد پاره

: گفت بعد. كرديم مي تالش نجاتش براي داشتیم كه كرد نگاه را ما شده گشاد چشمهاي با و كرد رها را او رومئو

 ...خورم مي قسم... كشمتون مي بیفته براش اتفاقي اگه

 ...میرسم رو حسابت من اون از قبل نباش مطمئن:گفت عصبانیت با دكتر.كرديم نگاهش خشم با هرسه

 ار دستش و زد زانو زمین روي كنارش او.زد صدا را رومئو آهسته بعد.كشیدن نفس به كرد شروع ريتا بعد دقیقه 8

 كاش به كردند شروع هردو بعد. كند راحس جنین لگدهاي تا گذاشت شكمش روي و گرفت را دستش ريتا.گرفت

 ....ريختن
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 خیلي... دربیاره روز و حال اين به رو تو شده باعث كه...خوره مي من از مفصل كتك يه بچه اون:گفت رومئو

 ....شق كله و پررو دختر يه خودت مثل درست... وروجكه

 ....دختره؟ دوني مي كجا از:گفت بعد.زد مي لبخند ريتا

 ناو....گونه زيباي چال يه با و....مرموز....عسلي يا سبزند نیست معلوم كه چشمهايي با دختره يه اون...دونم مي -

 ....توئه قشنگیه به

 را زچی همه رومئو براي داشت مانوئل مدت تمام در و بود سختي عمل.كرديم منتقل بیمارستان به را او.خنديد ريتا

 دوهر حال گفت و آمد بیرون پرستار بعد يكساعت اينكه تا شنید را حرفهايش نگراني دل با او.داد مي توضیح

 هاي ملحفه در پیچیده مخصوص چرخ در را كودكي,ديگر پرستاري بعد كمي.اند خوب نوزاد و مادر.است خوب

 باز هك را چشمهايش.كردند منتقل بخش به و آوردند بیرون هم را او تا بود ريتا منتظر رومئو.آورد بیرون رنگ سبز

 :گفت گوشش در كرد

 ...دستگاه توي گذاشتنش اومده دنیا به زود خیلي اينكه خاطر به فقط....مرتبه چیز همه....عزيزم -

 ...دختره؟:پرسید سختي به ريتا

 ...پسر يه....خواست مي دلت همیشه كه هموني....پسره يه اون نه -

 ....داشتني دوست و بداخالق....میشه تو شبیه اون....من خداي اوه -

 ...ريتا؟ ذاري مي چي اسمشو:پرسیدم

 .....باشه داريوش اسمش خوام مي....داريوش:گفت و زد انداخت،لبخند نگاهي ما تك تك صورت به او

   "....دارد ادامه"

 

 http://www.forum.98ia.com/t1435120.html: تايپ منبع
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