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 من هیچوقت اجازه نداشتم برای خودم چیزی سفارش بدم بنز کنترل 

 .همه چیز رو داشت

 ".دو گیالس شراب میخوایم اما از تاکستان بارستی نباشه"

گفت، صداش خشن شدوقتی این قسمت آخر رو  . 

 ".قرمز "

 ".بله قربان "

 مستخدم پشت پرده ناپدید شد و نوشیدنیها رو برداشت. یه لحظه بعد 

 .برگشت و یه بطری ایتالیایی رو بین دو نفرمون تقسیم کرد

 "چیزه دیگهای قربان؟"

 "نه"

 .بنز با برسی که تو دستش بود براش دست تکون داد

ترک کردپیشخدمت بدون گفتن کلمهای مارو  . 

 لیوان رو برداشتم و شرابم رو گرفتم به الکل نیاز داشتم تا اعصابم رو

 آروم کنم، باید راهی پیدا میکردم که از اینجا فرار کنم اگه فقط 

 .میتونستم یه لحظه ازش جدا بشم، شاید راهی برای فرار پیدا میکردم 

 .اما نمیتونستم عجله کنم باید صبور میبودم 

" ن بارستی رو دوست نداری؟چرا شراب تاکستا " 

 ".چون مثل شاش اسبه"

 با لحنش من رو تهدید کرد از حرف زدن درباره این موضوع 
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 .خودداری میکرد 

 ".حاال خفه شو و شرابت رو بخور"

 .سعی کردم از خصومتش خودداری کنم و نگاهم رو پایین نگه دارم

 من موضوعی رو مطرح کرده بودم که دوست نداشت در این مورد

حث کنه و من این اطالعات رو برای یک زمان دیگه تو دهنم قفلب  

 .کردم

 !ممکنه مفید باشه

 برای همینه که خیلی ازت خوشم میاد تو قوی هستی، تو مثل اون "

 ".زنهای رقتانگیز ضعیف نیستی 

 فقط چون میترسیدن به معنای این نیست که رقت انگیز بودن! به 

نوعان من همچین چیزی میگفت باقدری عصبانی بودم از اینکه به هم   

 زنا به مدت طوالنی برابر رفتار نشده بود. اما من خشمم رو نگه داشتم 

 و وانمود کردم که کلماتش هیچ معنایی برام نداره. باید روی چیزی که 

 مهم بود تمرکز میکردم. فرار اولویت بود.. میتونم عدالت رو بعد ا 

 .بدست بیارم

" میکنی؟برای امرار معاشت چیکار  " 

 :پرسید

 "چطوری پول به دست میارم؟"

 "آره"

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

3 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 ".من دالل اسلحهام"

 .مطمئن نبودم منظورش چیه به اسلحه اشاره کرد؟ تعجب نمیکنم

 با وجود اینکه از پنجره بیرون رو نگاه میکرد، متوجه سردرگمی من

 .شد

 اسلحه میسازم و اونا رو به باالترین قیمت میفروشم. هر سالحی "

بنابراین هر کسی که اسلحه رو میخره تنها کسیه که تو انحصاریه،   

 ".دنیا اون رو داره

 .این یک رشته از اخالق بیمارگونهاش بود

 ".مردم برای انحصار بیشتر به من پول میدن "

 من واقع ا در حضور یه دیوانه بودم. اون مشاور امور جنگ بود، از 

کارشون بودآن نوع مردانی بود که ایاالتمتحده همیشه در حال ش . 

 .درست زیر دماغم بود. اون مردی بود که به درون من فرو میرفت

 .حال بهم زنه 

 ".تحتتاثیر قرار گرفتم"

 .سرم رو باال نگه داشتم 

 ".من حتی مطمئن نیستم که چطوری چنین امپراطوری رو آغاز کنم"

 ".زمان میبره"

 :توضیح داد

 ".و پول"
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کردم که اشتیاق من افزایش پیدا از پنجره به بیرون نگاه کردم و حس   

 میکنه. ماهها بود که بیرون نرفته بودم میخواستم همونطور که تو 

 پیادهرو حرکت میکردم، باد رو تو موهام احساس کنم. نور خورشید 

 نیاز به لمس پوستم داشت. میخواستم وقتی وارد یه کافه شدم بوی قهوه 

زمستون رو رو حس کنم. دستم رو روی شیشه گذاشتم تا سردی   

 .احساس کنم. عمارت من گرم و گرم بود اما آرزو داشتم که یخ بزنم 

 .آرزو داشتم برف بیاد

 بعد از بیست دقیقه رانندگی به دریایی از انبار ها رسیدیم که دروازه

 بسته و غیر قابل دسترس بود مگه با نگهبان روبه رو بشی و کد تهیه 

گامی که اون اطالعات کنی. نگهبان عمال به بنز تعظیم کرد. هن  

 .ترخیصش رو ارائه داد 

 چطور یه آدم عجیب و غریب مثل اون قدرت زیادی جمع کرده؟ پول 

 واقع ا چیزی رو که میخوای فراهم میکنه؟ آیا مردم به روش دیگهای 

 برای بهای مناسب نگاه میکنند؟این بود که مردم بهش تعظیم 

 میکردن؟پول؟ 

کی از انبارها رسیدیم. آبی بود وبه سوی پیچیدگی رفتیم و بعد به ی  

 هیچ عالمتی دیده نمیشد. هیچ عالمتی نبود یا نشونی از یه آدرس دیده

 نمیشد. هر ساختمون شبیه ساختمون بعدی بود. چطور اونارو از هم 

 جدا کرده بود؟ 
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 ".با من بیا"

 .دستش رو دراز و خم کرد

 .بهش نگاه کردم، نمیدونستم چه کار کنم

با نارضایتی من رو تماشا کردجلوتر آورد و  . 

 ".ازم نافرمانی کن تا همینجا بزنمت "

 دستم رو از میان دستش رد کردم، چشمهام رو به نشانه تسلیم باال نگه 

 داشتم. تردید من از مخالفت سرچشمه نمیگرفت. من فقط نفهمیدم که 

 اون چی میخواد.اون هیچوقت اینطوری به من اشاره نکرده بود. تنها

 وقتهایی که ازم میخواست بهش دست بزنم وقتی بود که براش ساک 

 .میزدم

 وارد ساختمون شدیم و کارخونه سخت سرگرم کار بود یه نوار فلزی 

 باریک اورد مقداری فلز قبل از اینکه جلو بره و نقاشی بشه زیر آتیش

 .سنگین، به مرحله بعد رفت که کارگرا با هم قطعات رو جمع کردند

های درون یه تپه ساکت کار میکردن مثل مورچه . 

 » فصل یازدهم «

 » کرو «

 ".چراغها خاموش شدن و پردهها باز شدن "

 .کین به شکاف کوچیکی که تو سقف ایجاد شده بود نگاهی کرد

 ".ما خوبیم که شروع کنیم"
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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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