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ه فوقبرنامهام به سرازیری رفت ." 

 .با دهان بسته خندید

 "زندگی توی آمریکا چطور؟"

 من به عنوان مهندس مکانیک در نیویورک کار میکردم. من به "

 طرحهای ساختمانی و پلهای ساختمانی کمک کردم من از دانشگاه 

 نیویورک فارغالتحصیل شدم و توی سالی که گذشت با دوست پسرم 

ی ده سالم بود من رو از زندگی میکردم هیچ خانوادهای ندارم چون وقت   

 اونا گرفتن و تحت حمایت خدمات حفاظتی قرار گرفتم. من توی یه یتیم 

 ".خونه بزرگ شدم تا وقتی که بالغ بشم 

 ".چه زندگی جالبی "

 ".فکر کنم یا شاید هم بعضیها فکر میکنن که این رقت انگیزه"

 :پرسید

 "رقت انگیز؟"

لچراغ از سقف اویزون به اطراف اتاق ناهار خوری نگاه کرد. یه چ  

 بود و از کریستال ناب درست شده بود روی گیالسهای مشروبی که 

 .میخوردیم از طال بود و ظروف نقره که برای یه پادشاه مناسب بودن 

 من تا به حال همچین چیزی ندیده بودم من هیچوقت آدمهای پولدار یا"

باید کسلکنندهچیزهای خوشگل ندیدهمم. زندگی من در مقایسه با تو   

 ".باشه
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 :با صدای بلند گفت

 ".احتماال"

 .عوضی

 ".اما فکر میکنم تو جالبی"

 :با خشونت گفتم

 ".چون سینه و باسن دارم "

 .لبخند زد

 ".آره اما به دالیل دیگه هم جالبی"

 "مثل چی؟"

 .غذا خوردم و سعی کردم هیجانم رو پنهون کنم این نقشه کار میکنه

برقرار میکرد، یه عالقه یه محبت میتونستم   اون داشت با من رابطه  

 .احساسش کنم

 تو اولین بردهای هستی که با من مبارزه میکنی بقیه وقتی از در رد "

 میشن تو دو ثانیه تسلیم میشن. تو یه آتیشی درونت داری که من رو 

 گرم نگه میداره تو یه ذکاوتی تو چشمات داری که باعث میشه خاص 

میشدی مگه اینکه گول خورده باشیباشی تو قطعا قاچاق ن ." 

 مگه اینکه گول خورده باشم؟این چه معنی داشت؟ سوالم رو نگه داشتم 

 چون نمیخواستم این رو خراب کنم. این مکالمه خیلی خوب پیش 

 .میرفت و من نمیخواستم جلویاون بگیرم. ارزشش را نداشت
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 "به سرنوشت اعتقاد داری؟ "

" وشتمون رو میسازیممن اعتقاد دارم که خودمون سرن  ." 

 .از اسکاچش نوشید

 گاهی فکر میکنم که در زمان نامناسب و در جای نادرستی هستم اما "

 "آیا این اتفاق میافته... مگه اینکه قرار باشه این اتفاق بیوفته؟

 با این فرض، معنیش اینه که تو میخواستی یه برده باشی و من "

نظر نمیرسه که اعتقادت به میدونم تو چقدر از این نفرت داری به   

 ".سرنوشتت خوب خدمت کرده باشه

 "اما اگه چیزی از این بیرون بیارم چی؟"

 :با ناباوری پرسید

 "مثل چی؟"

 ".میدونم که کار غیر قانونی انجام میدی"

 .مستقیما تو چشماش نگاه کردم

 میدونم با کارهای شرافتمندانهای زندگی نمیکنی چه کار ننگینی "

؟ انجام میدی " 

 .مات و مبهوت به جلو خم شد 

 "چرا میپرسی؟"

 زندگی کردن در اینجا من رو به قدرت جذب کرده از قربانی بودن "
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متنفرم من از برده بودن متنفرم تنها چیزی که میخواستم این بود که به 

 

 و دسترسی راحت تر به  پارت بعدی این رمان  کاربر گرامی جهت اطالع از زمان 

 و شوید : ــما عضکانال و پیج اینستاگرام  فا در ـــای جدید لطــپارت ه 

   روی عکس زیر کلیک کنید و اینستاگرامی ما جهت عضویت در کانال تلگرامی

 فیلتر شکن را روشن کنید سپس کلیک کنید( برای عضوین در کانال تلگرامی ) 
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