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 برای خودم قهوه ریختم و اون رو همینطوری سیاه نوشیدم 

 همونطوری که اون مینوشید. راه دیگهای برای مزه کردن دونه های 

 باشکوه نبود، بهش گفته بودم که میخوام تنها باشم اونم چند بار! تنها

ز بود اون سوالی نمپرسید. اون کسی رو که میتونستم تحمل کنم الر  

 هیچ احساسی برای توضیح دادن نداره. اون کارش رو بدون توجه به 

 قضاوت انجام میده. فقط در کنار من وجود داره، وقتی که من بهش 

 .احتیاج دارم و وقتی که بهش خوشآمد نمیگفتم، اونجا نبود 

 "دویدنت چطور بود؟ "

 .از صحبتهای کوچک نفرت داشتم

" ت که بخوای در موردش توضیح کنی؟چیزی هس " 

 "...باشه میرم درست سر اصل مطلب "

 .تکه کاغذی را از جیب کتش درآورد

 "من یه اطالعاتی درباره بنز دارم"

 "چیز مفیدی هست؟"

 شاید با یکی از خدمتکاراش رابطه خاصی داشت، شاید جای نرمی 

داد، برای یکی از کارمنداش داشت. اگه کسی بود که بهش اهمیت می  

 .ما میدونستیم چیکار کنیم

 در واقع، آره به نظر میرسه که بنز یه برده دیگه رو درست بعد "

 "...از
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 اون جملهاش رو تمام نکرد، چون هیچکدوم از ما نیازی به شنیدن اون 

 نداشتیم، ما نمیتونستیم احساساتمون رو به راحتی بروز بدیم. چون 

نداشتیمهیچکدوم از ما همدیگه رو   … 

 ".اون آمریکاییه"

 "منظورت چیه؟"

 من اهمیتی نمیدادم که قربانی بعدی چه کسیه. امیدوارم که اون مرگی 

 .سریع و بدون درد داشته باشه

 یکی از افراد که داخل اونا داریم گفت که اون رو به کارخانهاش توی"

 ".شمال ایتالیا برده 

رم رو عوض کردممیخواستم قهوهام رو بخورم، اما به سرعت نظ  . 

 "همه چیز رو به دختره نشون داده؟ "

 .سرش رو تکون داد

 ...ظاهرا، اون یه مردی رو که از تشنج غش کرده بود اعدام کرد"

 "عجب نمایشی 

 .اون خندید و کاغذ رو بررسی کرد

 اما این جالبترین بخشش نیست. اون شنبه برای تماشای اپرا بلیط "

 ".داره. حدس بزن چه کسی باهاشه 

 نیازی به جواب دادن نبود بنز همیشه بردههاشو از کارش دور نگه

 میداشت. تمام مدت اونارو تو خونه نگه میداشت هیچکس شاهد اونا 
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 نبود، هر کاری میخواست با اونا انجام مداد تا این که کنارشون

 میذاشت. هرگز اونارو به صورت عمومی نشون نمیداد و یا اونارو 

ی تلقی نمیکرد به جز سگ چیزه دیگها . 

 .این یکی براش متفاوت بود 

 "تو فکر میکنی معنیش چیه؟ "

 :جواب داد

 ".مطمئن نیستم"

 :ادامه داد

 "ولی من فقط میتونم کنم که عالقه خاصی به این یکی داره"

 .من هم همین نتیجه رو گرفتم 

 ".هرگز نمیتونی حدس بزنی که برای اون چقدر پول داد "

بیش از یک میلیون نشنیده بودممن تا به حال چیزی  . 

 "یک میلیون و نیم "

 .کاغذ رو خوند و لبخندی بر لبش نشست

 ".سه میلیون "

 لیوان رو توی دستم نگه داشتم، اما چیزی نخوردم. بخار به صورتم

 میخورد، اما متوجهش نمیشدم. بر روی تنها چیزی که میتونستم 

 .تمرکز کنم صدای برادرم بود

 "سه میلیون دالر؟"
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 .سرش رو تکون داد

 ".همه رو برای یکی داد"

 نمیتونستم ذهنم رو دور این جمع کنم. این بزرگترین پیشنهادی بود 

 که تا به حال شنیده بودم برای یه برده. هیچ مفهومی نداشت که این همه 

 پول رو صرف بردهای که در عرض چند سال جون خودش رو از

 .دست میده، خرج کنه 

" اون غیرطبیعیه منابع من میگن که  ." 

 ".غیر طبیعی "

 میگن خیلی دلپسنده...الهی هست، فوق العادست، یه چیزی خارج از "

 این دنیاست. یکی از افراد من گفت که اون زیباترین زنی بود که تا به

 حال دیده. موهای بلند قهوهای، چشمای آبی....و اینکه پاهای کشیدهای 

 ".داره

 .بی سر و صدا سوت زد

" باید اون رو برای خودم بیارمحاال من  ." 

 .زنای زیبا میاومدند و میرفتند. من سهم خودم رو تو اونا دیده بودم

 من سهم خودم رو از اونا به طور لعنتی هدر داده بودم. چنین چیزی 

 وجود نداشت که زنی این قدر زیبا باشه که ارزش این پول رو داشته 

تحتتاثیر قرار میگرفتم، اما من باشه. شاید من آدم سرسختی بودم که   

 به سادگی هیپنوتیزم نمیشدم. قلبم از سنگ ساخته شدهبود و این تنها 
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 فقط برای حفظ گردش خونم بود. حتی در اوج شور و غلیان

 احساسات، قلب من به طرز خطرناکی آهسته میزد. بدنم عالقهای به 

نی عشق نداشت به ندرت به سکس عالقهمند بود، من فقط به ویرا   

 .عالقهمند بودم

 ".مطمئنم دختره تیکهای نیست "

 :گفت

 ".خوب، در مورد اون چیز قابلتوجهی وجود داره "

 :ادامه داد

 حتی یه مرد پولدار مثل بونز پولش رو میده اگه دلیل خوبی نداشته "

 ".باشه اون از این همه پول استفاده نمیکنه

 ".زیبایی توی چشم بیننده است "

ر بنز چیه، ما هر دو شیطان بودیم اما در راههای اهمیتی نداشت که نظ  

 مختلف، فقط به خاطر اینکه اون فکر میکرد این زن ارزش یه چیزی 

 .رو داره، به این معنا نبود منم قبول کنم 

 ".فکر میکنم باید نگاهی به خودمون بندازیم "

 شیفتگی برادرم به زنای زیبا آزار دهنده بود. آلت سختش پیوسته اون 

جلو میراند. افکارم رو به خودم نگه داشتم و از حریم رو به   

 خصوصی خودم محافظت میکردم. در حرفه من جایی برای احساسات

 یا دلبستگی وجود نداشت. وقتی به کسی اهمیت میدادم، اونا معموال 
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 .مرده بودند 

 ".نمیتونم به این که این زن چه شکلیه اهمیت بدم"

فرقی برای من نداشتزیبا یا سمی یا زشت، هیچ  . 

 :کین گفت

 ".میخوام اونارو باهم ببینم "

 :ادامه داد

 ببین چجوری باهاش رفتار میکنه این باید سرنخی به ما بده که نسبت "

 "به اون چه احساسی داره 

 در واقع فکر بدی نبود. اگه اون فقط یه برده دیگه بود، اصال اونجا 

مینشست؟ یا ممکن بود تمام مدت نبود. آیا اون مثل کسی در کنار اون   

 تعظیم کنه و اطاعت خودش رو نشون میداد؟ آیا ممکن بود تموم شب

 اون رو به نوشیدن دعوت کنه؟ چرا وقتی میتونست یکی از 

 خدمتکاراش رو برای خدمت داشته باشه اون رو بیاره؟ این سواال از 

 .درون من رو آزار میداد

 "کجا میشینن؟"

 :کاغذ رو خوند

" چپ بالکن سمت  ." 

 :ادامه داد

 این خصوصیه، حتی بهتر "
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ایل کامل این  ــــــــــ و دانلود ف "  دکمه و شالقرمان " العه ادامه ـــــ رایم جهت مطــــــــ کاربر گ

 یدـــ س مطالعه کنــــــــــ داری کنید و سپـــــــــــفا آنرا خریـــــــــــ رمان بصورت فایل پی دی اف لط

 جــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامـــــــــــــل این رمان اینـــــــــــجا را کلـــــــــــیـک کــنید

 

https://romankhon.ir/
https://filestar.ir/?p=5463
https://filestar.ir/?p=5463

