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 مثل اینجا زندگی کنم

 اتاقخواب رو ترک کردم و به دری که اتاقخواب من رو از بقیه خونه 

 خصوصیتر کرده بود، نزدیک شدم. اگه پنجره اتاقخواب باز بود، 

 .فکر کردم معنیاش اینه که میتونم وارد خونه بشم

 درها رو باز کردم و به راهرو قدم گذاشتم. راه پله در سمت راست من 

، در حالی که راهرو به سمت چپ ادامه داشتبود . 

 .صدایی از ناکجا اباد ظاهر شد

 ".صبح بخیر خانم "

 پیشخدمت کت و شلوار کامل پوشیده بود. با وجود سن و سالش خودش

 رو مرتب کرده بود و نگاه دوستانه تو چشماش بود. بیآزار و حتی 

 .شیرین به نظر میرسید

 :بیاختیار گفتم

" هستی؟ تو کی  " 

 ".الرز از آشنایی با شما خرسندم"

 .این جواب سوال من نبود 

 "ارباب برای صبحانه نشستن... دوست دارین به ایشون ملحق بشید؟"

 .چاره دیگهای هم داشتم؟ گرسنه بودم.. و جواب میخواستم

 "باشه"
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 :پرسید

 "باشه؟"

 :ادامه داد

 ".سوال من مستلزم یه بله یا نه هستش "

ز عصبانیت بهش انداختمنگاهی حاکی ا . 

 ".البته"

 ".خوبه کافیه...دنبالم بیاین"

 راهرو رو طی کرد و از راه پلهها به طبقه پایین رفت. دروازه 

 اتاقخواب من درها و پنجرههای دیگر رو منعکس میکرد. کاشیها به

 اندازه کافی براق بود تا یه عالمت جدید باشه و این منطقه پر از تجمل 

کننده من فقط تو یه عمارت زندگی نمیکرد. اون در ظرافت بود. اسیر   

 !و وقار زندگی میکرد. خونه بنز اروم و زشت بود درست مثل خودش

 .اما این مکان مزه داشت 

 الرز من رو به اتاق ناهارخوری راهنمایی کرد یه پنجره اونقدر بزرگ 

 بود که یه دیوار کامل رو گرفته بود، تاکستانهای مقابل خونه رو 

 برجستهتر کرده بود. میز چوب ماهون به اندازه کافی بزرگ بود که 

 شونزده نفر رو کنارش جا بده. آیا اون مرتب ا شونزده نفر رو به صرف 

 شام دعوت میکرد؟

 الرز صندلی رو برای من بیرون کشید من نشستم و بعد من رو کشید 
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 .جلوی میز

 ".اقا به زودی میان اینجا"

در دوبل رو باز گذاشت در حالی که صبحانه  از اتاق بیرون رفت و  

 .درست میکرد صدای ظرفها از آشپزخونه به گوش میرسید

 کامال بیحرکت نشستم و روی چشمانداز پرشکوه جلوی خودم تمرکز 

 کردم. با وجود ترسم، نمیتونستم انکار کنم که این تصویر چقدر

این فکر   زیباست! هرگز همچین چیزی رو در زندگیم ندیده بودم و به  

 .بودم که دیگه همچین فکری نمیکنم

 یه لحظه بعد، با کت و شلوار سرمهای و کراوات بنفش از در وارد 

 شد. مثل اولین باری که دیدمش زمانی که کنار بار نشسته بود با شکوه 

 به نظر میرسید. با اعتماد به نفس، شانههای عریض و نیرومندش رو 

د، با حضورش تو اتاق فرمان حمل میکرد. حتی هنگامی که ساکت بو  

 .میداد، وحشتناک بود هم در عین حال هیپنوتیزم کننده بود

 وقتی که نشست، الرز وارد اتاق شد انگار منتظر اشاره اون بود. املت 

 سفید تخممرغ رو با قارچ، گوجهفرنگی و اسفناج به همراه یه فنجون 

 .قهوه و روزنامه صبح جلوی اون گذاشت 

ایتالیایی تشکر کرد و یا حداقل من اینطوری فکر مرد به زبان   

 .میکردم

 الرس همون غذاها رو با روزنامهی انگلیسی جلوم گذاشت. سپس از 
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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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