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ون کنم، اما صورت من همکاریسعی کردم شوک شدنم رو پنه   

 نمیکرد. نمیتونستم باور کنم که چی میبینم. هیچ راهی وجود نداشت 

 که این قانونی باشه. مقامات ایتالیایی نمیدونستن چه خبره؟ چطور

 دستگیرش نمیکردن؟ تنها توضیحی که میتونستم به این بدم این بود 

 .که به اونا رشوه میده حتما به اونا پول میداد

ز من رو جلوتر برد داخل کارخونه حتی به کارکنانش نگفت که داره بن  

 حرکت میکنه حتی به بنز نگاه هم نمیکردن. گرچه اونا دقیق ا 

 میدونستن که اون کیه. ما از بخشهای مختلف گروهی عبور کردیم 

 که چندین بخش رو به هم متصل میکند گرمای کارخونه ناراحت کننده 

یچسبید کت توی تنم سنگینتر میشدبود وقتی رطوبت به تنم م . 

 .خاکستر تو هوا بود و هر نفسی که میکشیدم، ششهام رو میسوزوند 

 .کارگرا در بدترین شرایطی بودند که تا به حال دیده بودم

 گوشهای رو دور زدیم و به اتاقی رسیدیم که تو اون مردا روی یه میز 

جزئیات رو روی فلز نشسته بودن با برس های کوچیک..اونا هر   

 اسلحه نقاشی میکردن. نواقص رو لمس میکردن و اونا رو برای در 

 دسترس داشتن توضیع میکردن. صورتهاشون رو پوشیده بودن تا

 بوی دود رو استشمام نکنن. از اونجا که هوا پر از کثافت بود، چه 

 اهمیتی داشت؟ 

نمیرسید خسته یه مرد پشت میز نشسته بود و سرش پایین بود. به نظر   
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 باشه، اما شکسته بود. دستش هنوز قلممو رو محکم گرفته بود و یه نفر 

 .دیگه تو یه کاسه رنگ سیاه قرار داشت

 حالش خوبه؟ 

 بنز اون رو تشخیص داد و نگاه خیرهای که به او نشون داد کافی بود تا 

 توجه همه رو جلب کنه! مرد بهش نگاه کرد اما همچنان مشغول کار

میکردن سرشون رو پایین نگه دارن و به کارشون ادامه  بود. سعی  

 .بدن، بدون جلب توجه 

 .بنز از کنارم گذشت به مردی نزدیک شد که روی میز ولو شده بود 

 شونهاش رو گرفت و با خشونت تکونش داد. به زبان ایتالیایی تو

 صورتش فریاد کشید. من ایتالیایی بلد نبودم و نمیتونستم یه کلمه رو

خیص بدم. اما الزم نبود زبانش رو بفهمم و بدونم چی هم تش  

 میگه.صورت بنز قرمز شده بود و توی صورت مرد فریاد میکشید، 

 این من رو یاد زمانایی میانداخت که توی صورتم فریاد میکشید 

 .درست قبل از اینکه به صورتم یه سیلی محکم بزنه 

ش رو رویبنز یقهی مرد رو گرفت و روی زمین کشیدش. چکمه کثیف  

 .سر مرد فشار داد و اون رو به دیوار تکیه داد 

 مثل اینکه هیچ اتفاقی نمیافته بقیه مشغول کار بودن. صدای ماشینایی 

 که در پسزمینه کار میکردن هرگز از روی زمین محو نمیشدن، 

 هنوز گرد فلز توی هوا بود. تسمههای نقاله هنوز صدا میکردن. هیچ
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 .چیز غیر معمولی نبود 

 بنز هفت تیر بیرون اورد به سر مرد اشاره کرد که هنوز در حال جیغ

 .زدن به زبان ایتالیایی بود

 اولین واکنش من این بود که دخالت کنم و از مرد بیچاره که روی 

 زمین دراز کشیده بود محافظت کنم. اما این پوشش من رو خراب 

ستم بر میکنه و احتماال هم، من رو به کشتن میده هیچ کاری از د  

 نمیاومد جز اینکه عقب بایستم و امیدوار باشم که این کار به نحو 

 .مسالمتآمیز ختم میشه

 .اما این طور نبود 

 بنز درست تو سرش شلیک کرد تو همون لحظه یه استخر خون در

 .زیر بدنش شکل گرفت و چشمای مرد کامال باز مونده بود 

خودم لرزیدم، احساس وقتی صدا تو دیوارها طنین انداخت، من یکم به   

 .تهوع کردم، تهوع گلوم رو سوزوند و من میخواستم بیهوش بشم

 ذهنم آشفته بود، بیشتر از هر چیز وحشتناکی که با من میکرد، آزار 

 دهنده بود.. ولی باید یه چهره صاف نگه میداشتم باید به جلو حرکت 

 میکردم. در غیر این صورت، من هیچوقت بیرون نمیام باید روی

نده موندن تمرکز میکردمز . 

 قبل از اینکه اسلحه رو توی شلوارش بزاره اجازه داد دود گرم اسلحه 

 خارج بشه روی جسد قدم گذاشت انگار که اونجا نیست بعد به طرف 
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 .من برگشت و صورتم رو برای یک عکسالعمل برانداز کرد

م، نگاه خیرهام رو نگه داشتم و تا حد امکان صبر و شکیبایی نشون داد  

 .مطمئن نبودم چه نوع واکنشی میخواد 

 ".قدرت اینه"

 صداش توی کارخانه طنین انداخت نگران کارگرانی نبود که 

 .استراقسمع میکردند

 احساس پشیمونی و گناه نکردم. ماشه رو کشیدم و احساس خوبی "

 ".داشتم

 کلمات خودم رو دوباره به برای خودم تکرار کرد، اما اون فرق این 

کامال فراموش کردموضوع رو  . 

 من شلیک کردم چون میخواستم زنده بمونم، نه اینکه یه لعنتی عوضی 

 .باشم

 سرش رو تکون داد و به کارگرایی که در حین این هیاهو گام

 برمیداشتن، اشاره کرد. اونها بر روی وظایف خود تمرکز کردن و 

 .بدن مرده رو نادیده گرفتن 

" چون میدونن که چه اتفاقی و اونا به کار خودشون ادامه میدن   

 ".میافته وقتی که از خط خارج بشن 

 .این قدرت نبود این به خاطر ترس بود، یه تفاوت بزرگ

 راه جادهای که به قدرت مطلق میرسه، آسون نیست. اما وقتی به "
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 ".اونجا رسیدی، دنیا بهت تعظیم میکنه 

 .من هیچوقت به تو تعظیم نمیکنم

اتاق بیرون بردبازوم رو گرفت و من رو  . 

 اجازه دادم من رو ببره چون میخواستم از جسد دور باشم، میخواستم 

 از این مرگ کوچیک دور باشم، این زندانی شدن باعث شد بفهمم که 

 واقع ا چقدر ضعیف بودم،همیشه فکر میکردم مثل فوالد قوی هستم، اما

 .حاال حقیقت رو فهمیدم

کرده بودمتا حاال هیچوقت اینطوری این رو مزه ن . 

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

 وقتی به عمارت برگشتیم بنز تا اتاقم به دنبالم اومد با هر قدمی که به 

 من نزدیکتر میشد میترسیدم که بعدش چه اتفاقی میافته اون نزدیک 

 یه هفته بهم آرامش هدیه داد، آیا من احساس درستی نداشتم که این مدت 

کردن داشتم؟  احساس نجات پیدا  

 پشت سرم میاومد و لباسهاشو درمیاورد هر تکهاشو روی زمین 

 .مینداخت 

 .ترس وجودم رو فرا گرفت 

 شاید نقشه من اصال جواب نداد... شاید فقط باعث شد از من ناراحت 

 .بشه و باعث شد بیشتر به من صدمه بزنه

انداخت، بعد پشت سرم اومد و کتم رو دراورد کنار لباسای خودش   
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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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