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چرخوندمچشمام رو  . 

 ".لعنتی اون خوبه"

 به صحنه نگاه کردم و دیدم خواننده خودش رو مجبور میکنه تا

 صداشو بیرون بده، سینهاش با هر نت باال و پایین میرفت. موسیقی 

 غمگین بود. میتونستم هر کلمه اون رو بفهمم و آهنگ با درد عشق و 

خیلی خوبه از دست دادن طنین انداخته بود. میدونستم که این احساس  . 

 میخوام باهاش کلی خوش بگذرونم، اونقدر التم رو محکم ساک"

 ".میزنه که خفه بشه

 .دوباره تلفنم رو گرفتم

 بیا بعد ا دربارهاش فکر کنیم. ما هنوز تصمیم نگرفتیم که اون زن "

 ".برای بنز معنی خاصی داره یا نه

 "اون الماس لعنتی رو دور گردنش میبینی؟"

 :ادامه داد

 ".اون لعنتی قبل از اینکه سقوط کنه روی تایتانیک بود"

 ".اما اونا همدیگرو لمس نمیکنن "

 :پرسید

 "این چه اهمییتی داره؟ "

 اونا باهم توی قرار هستن بنز با بردههاش قرار نمیزاره. اون برای "

 یه شب هم اونا رو شب بیرون نمیبره، چون به وضوح از اینکه اونا
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 ".فرار کنن میترسه

 من باال رفتن سینهاش و میدیدم که با یه وزن نامرئی پایین میرفت، 

 چشماش روی صحنه خیره بودن اما به نظر نمیرسه که چیزی که رو 

 که میبینه تماشا هم میکنه. بدون اینکه اون رو بشناسم، میتونستم بگم 

 که اون به چه چیزی فکر میکنه. لبهاش به دلیلی از هم جدا شده 

 .بودن 

" اره فرار فکر میکنه همین االن اون درب ." 

 "چی باعث میشه این رو بگی؟"

 .انگشتام رو روی صفحه کوبیدم

 صورتش گل انداخته، تنفسش کمعمقه همه نشانهها واضحن، اون "

 ".عصبیه و ترسیده

 ".شاید ترسیده چون یه بیمار روانی کنارش نشسته"

 ".نه، اون دنبال این کار میگرده"

" اون بیرون اینجا نگهبان داره. وقتی اون رو  …این فکر خوبی نیست   

 بگیرن، ممکنه بکشتش، توصیه من اینه که تا قبل از اینکه اون رو از 

 .اینجا بیرون ببریم، محکم بنشینه

 ".انگار که با ما وضعش بهتر باشه "

 .شانه باال انداخت 

 حداقل ما خوشقیافه هستیم، شاید اون اهمیتی به ساک زدن التهای "
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نمیدهچاق  ." 

 .به ساعت نگاه کردم

 ".من فقط محض احتیاط تو البی منتظر میشم"

 :با ناباوری پرسید

 "و چی بهش میگی؟"

 نمیدونم،به یه چیزی فکر میکنم، محکم بشین و بهم خبر بده وقتی "

 ".اون حرکت میکنه 

 "از کجا مطمئنی که اون هر کاری میکنه؟ "

جستماز طریق مجرای هوایی به سرعت به عقب  . 

 ".من خوب مردم رو میخونم"

 به همین دلیله که از اونا خیلی متنفری؟ چون میتونی ذهن اونارو "

 "بخونی؟

 .خندید، انگار که شوخی بود

 .راستش،چیزی رو گفت که واقعا درسته 

 ".فقط من رو در جریان بذار"

 » فصل دوازدهم «

 » پیرل «

اطراف میرقصیدن و به صحنه درخشان خیره شدم رقصندهها در   

 طوری اجرا میکردن که فکر نمیکردم هیچوقت افتخار دیدن اینارو
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 داشته باشم. تاالر مثل بقیه ایتالیا باستانی بود، پر از گذشته... پر از 

 تاریخ. نقاشیهای آبرنگ روی سقف رو فقط یه نابغه ساخته بود و 

اون  الگوی پیچیده فرش باعث شد که من احساس افتخار کنم که روی  

 .راه میرم

 .اما تنها کاری که میخواستم بکنم این بود که فرار کنم

 به نیمه نمایش رسیدیم اما من هنوز نشسته بودم. اگه من خودم رو به 

 دستشویی میرسوندم، میتونستم از پنجره به بیرون بپرم، نمیتونم از 

اینجارو ورودی به بیرون برم چون احتماال نگهبانهایی گذاشته بود تا   

 زیر نظر بگیرن. اما اگه یه راه دیگه پیدا کنم، شاید بتونم یه جایی فرار 

 .کنم

 .خیلی سریع بودم

 اما میترسیدم! میترسیدم اگه شکست بخورم رابطه خوبمون رو به 

 خطر بندازم من رو برمیگردوند و از همیشه بیرحمتر میشد، ممکن 

کرده و من بهش بود من رو بکشه، عصبانی میشد که به من اعتماد  

 خیانت کردم. آیا این شانس واقع ا ارزشش رو داشت؟ اگه داشت من رو 

 آزمایش میکرد چی؟ از من انتظار داره که فرار کنم؟

 .نمیتونستم تصمیمی بگیرم 

 .نمیدونستم چیکار کنم کنم

 قلبم به شدت تو سینهام فشرده میشد و کف دستام خیس عرق بود. گلوم 
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قورت دادن اب دهنم دردناک بود. به خاطر اینکه خشک شده بود و   

 نمیتونستم حرکاتم رو کنترل کنم به شرابم دست نزدم. بنز مجذوب 

 .نمایش شده بود، بیخبر از بحثی بود که من با خودم داشتم

 اگه امشب باهاش به خونه برم، باید زیرش بخوابم بعدش با آلت 

ن رو میکنه ومصنوعی باسنم رو پاره میکنه بعدش از واژنم م   

 احتماال دهنبند بهم میبنده تا فریادهامو خفه کنه، از روغن استفاده 

 نمیکنه فقط برای اینکه بیشتر اذییتم بکنه! تنها راهی که بتونم از اینا

 فرار کنم این بود که کلیتوریسم رو مالش بدم و به چیزای سکسی فکر 

وب بود، کنم مثال به جیکوب فکر کنم به زمانهایی که سکسمون خ  

 بعدش آلتش زیاد بهم صدمه نمیزنه چون فکر میکنه براش خیس شدم

 .اما نمدونه که من این خطر رو از خودم دفع کردم

 .نمیتونستم به اینا برگردم

 من این رو نمیخواستم 

 باید امشب از اینجا بیرون میرفتم 

 ".ببخشید، من باید برم دستشویی"

متوقف کنه. انتظار داشتم مچ من رو بلند شدم و منتظر موندم تا من رو   

 .بگیره و من رو بکشه پایین

 .اما اجازه داد برم 

 در حالی که به سمت پلهها میرفتم، ماهیچههای کمرم منقبض شدن و
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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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