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 "اسم مستعار؟

 ".آره"

 ".پس به ما مشکوک نمیشه "

 ما فقط میتونیم یکی از افرادمون رو بفرستیم تا از این موضوع سر 

 در بیارن، اما من و کین به تنهایی روی این کار سرمایهگذاری میکنیم 

ببینیم. ما باید همه چیز رو ببینیم ما ما باید بنز رو با چشمهای خودمون   

 .تنها کسایی بودیم که میتونیم تصمیم درست رو بگیریم

 ".نه، اون عوضی هیچ سرنخی نداره "

 » فصل دهم  «

 » پیرل «

 ".امشب به اپرا میریم "

 بنز کمد رو باز کرد تا لباسی که قرار بود امشب بپوشم رو بهم نشون 

 .بده

" اونجا، اونا یکی از چیزهای مورد عالقه من بعد از شام میریم   

 "هستن

 .دوباره داریم میریم بیرون نمیتونم شانسم رو باور کنم

 باید این عمارت رو ترک میکردم عمارتی با دیوارهای رنگپریده و 

 بی تزیین. فرش زیر پای برهنهام نرم نبود، باریک و ارزون بود، 

ت میکنن به اونا گوشمیخوام کنار مردم باشم وقتی ایتالیایی صحب   
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 بدم. یکی از زیباترین زبانهایی که تا به حال شنیدم. شاید میتونستم به 

 کسی بگم که دزدیده شدم، شاید بتونم از دیگران کمک بخوام اما اگه 

 پلیس اونجا بود چی؟ میتونم فرار کنم؟ 

 ".من هیچوقت به اپرا نرفتم "

 ".عاشقش میشی خیلی جذابه"

راههای مریض گونه، اون طرف با فرهنگی هم با وجود سکس خشن و   

 داشت. هفته گذشته یک نفر رو با تیر زد و حاال میخواست به آواز

 .خوندن زن گوش کنه

 ".ممنون دعوتم کردی"

 سرم رو باال نگه داشتم، وانمود میکردم که تحملش میکنم، اما هنوز 

 هم در عین حال به فکر حفظ جونم بودم. آتیش درون من رو دوست

 .داشت. دوست داشت کسی باشه که شعله من رو خاموش میکنه

 میخوام تو رو به دنیا نشون بدم تو حتی زنان ایتالیایی رو اینجا عادی "

 ".نشون میدی 

 این اولین باری بود که از من تعریف میکرد اونم نه در مورد آلت و 

 سینههام، تقریب ا شیرین بود. میخواست بردهاش رو به سایر طبقه

ف جامعه نشون بده. اما احتماال میخواست وانمود کنه باهاش اشرا   

 .قرار میزارم نه اینکه اسیرشم

" اما ممنون   …در این مورد چیزی نمیدونم  ." 
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 ".لباس بپوش تا بریم "

 .از اتاقی که هنوزم دری نداشت بیرون رفت 

 ".باشه"

 موافقت کردن باهاش دهنم رو ناراحت میکرد. حتی اگه اون به من 

 .دستوری نداده بود که کاری رو انجام بدم

 باید حرفم رو میخوردم و قورت میدادم. وقتی به اپرا رسیدم، راهی 

 برای آزاد شدن پیدا میکنم. راهی برای فرار پیدا میکنم، تنها کاری که

 باید انجام میدادم این بود که جلوی زبونم رو بگیرم. چیزی رو که 

ست انجام بدم رو بهش میدم و میخواست بشنوه و چیزی که میخوا  

 .وانمود میکنم که بهش احترام میذارم، این جون من رو نجات میده

 .میتونم ادامه بدم

******************************** 

 به اپرا رسیدیم و به بالکن خصوصی راهنمایی شدیم. هیچکس جز ما 

د که هر دوتا اینجا نبود، و یه پیشخدمت پشتمون ایستاده بود و آماده بو  

 .چیزی رو که بنز میخواست به ما برسونه 

 مردم رو بررسی کردم همه زنها که چه لباسایی پوشیده بودند و 

 مردایی که لباس رسمی پوشیده بودن. صدای گفتگوی جمعی تاالر رو

 پر کرده بود و صدای خنده از دیوارها به گوش میرسید، من روی 

، من هیچوقت زبان به این صداها و لحجه ایتالیایی تمرکز کرده بودم   
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 زیبایی رو نشنیده بودم. تنها زبان خارجی که تو آمریکا شنیدم اسپانیایی

 بود. در حالی که ایتالیایی مشابه بود و ویژگیهای منحصر به فرد 

 .خودش رو داشت 

 بنز به طرفم برگشت و حالت چهرهام رو تماشا میکرد، گردنبند 

اخته بودم. به همراه لباس بلند آبی الماسی رو که به من داده بود رو اند  

 تیره که پوست و موهای زیبام رو تکمیل کرده بود، بلند و ساتن بود 

 .حس نرمی در برابر پاهام احساس میکردم 

 "به چی فکر میکنی؟ "

 .چشمام رو در اتاق نگه داشتم و سیلی از مردم رو تماشا کردم

 ".دارم به اونا گوش میدم"

 "چرا؟ "

" صداشون رو دوست دارم، من عاشق گوش دادن به زبانملحن  ." 

 انگلیسی رو به زبان ایتالیایی تغییر داد و چیزی به من گفت که 

 .نفهمیدم

 .هاج و واج بهش خیره شدم، مطمئن نبودم چی میخواد بگه

 .وقتی چشمش به سردرگمی توی چشمام افتاد به انگلیسی صحبت کرد

" دوست داری میتونم بهت یاد بدم اگه  ." 

 خیلی سخت بود که فکر کنم بعد از کارهای خشونتآمیزی که با من 

 کرد اینطوری با نزاکت باشه! تموم هفته شبها من رو میگرفت و 
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 کتکم میزد، به باسنم سیلی میزد تا تسلیم بشم، اما مثل قبل کاری

 نمیکرد که خونریزی کنم. هنوزم منو از باسنم میکرد چون میدونست 

ار نفرت دارم، کارهای غیر بخششی میکرد اما هرگز به از این ک  

 اندازه قبل بد نبود و وقتی آلفونسو برای کار به خونه اومد بنز من رو 

 .با اون تقسیم نکرد

 .از این بابت سپاسگزار بودم

 این نقشه عملی بود، حتی اگه نمیتونستم فرار کنم، حداقل موقعیت من 

 .بهتر از قبل بود 

بود و منتظر جواب بود همچنان بهم خیره . 

 .بالخره کلمات رو پیدا کردم

 ".من عاشقش میشم، دوست دارم هر چی مردم میگن رو بفهمم"

 :با خندهای گفت

 ".زبان زمانی زیباتره که نمیفهمی مردم چی میگن"

 :ادامه داد

 انگلیسی، ایتالیایی، فرانسوی، مهم نیست! همه درباره یه چیز حرف "

ستن میزنن همشون شیطان ه ." 

 .بنز هم یکی از اون شیطان ها بود

 .پیشخدمتی با یه دستش که پشت سرش بود به ما نزدیک شد

 "شراب؟ شامپاین؟"
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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
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