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 احساس کردم بدنم منقبض شده. تو این فکر بودم که آیا من رو زیر 

قع ا به نظر داره و به باسن من نگاه میکنه. تو این فکر بودم که آیا وا  

 .من اعتماد داره یا نه

 .هیچ شانسی برای حدس زدن نداشتم ادامه دادم

 به انتهای پلکان رسیدم و به سرعت از اونجا دور شدم. هیچکس به من 

 نگاه نمیکرد. هیچکس توجهی به من نمیکرد. به نظر نمیرسید کسی 

 در این اطراف پرسه میزنه حداقل نه از نوع کسایی که برای بنز کار

کننمی . 

 .تا وقتی که یه مرد رو کنار بار دیدم

 با یه دست کت و شلوار تیره به پیشخوان تکیه داده بود و یه دستش رو 

 در جیبش گذاشته بود. پیراهن نخی خاکستری از زیرش پوشیده بود که 

 با کراوات آبی رنگی ست کرده بود.الگویی روش بود، اما برای من 

شلوار سیاهش من رو به یاد مردایی خیلی پیچیده بود که بفهمم کت و   

 میندازه که برای دیدن بنز اومده بودن. اما این کراوات 

 .آرامشبخشترین چیزی بود که هیچکدوم از اونا به تن نداشتن 

 حدود شش فوت قد داشت مرد قد بلندی بود، پاهای بلند و عضالنی 

ند و داشت و شانههاش کامال پهن و شبیه بالهای عقاب بود، انگشتای بل  

 مردونه و قوی داشت، بدنش الغر و سفت بود. ساخته شده با ماهیچه، 

 پوست و تاندونها بود به نظرم ورزشکار بود، به عنوان مردی که 
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 .وزن نداشت چقدر ویسکی میخورد

 چشمهام از گردنش باال رفتن و دنبال خطر گشتن، آروارهاش سخت و 

نامرتب به نظر میرسید سفت بود! نیرومند و محکم. زیر ته ریشش  . 

 .اگر دستم رو بهش تکیه میدادم، میتونستم اصطحکاکش رو حس کنم

 لبهاش جالب بود الغر و سخت بودن و اون رو از چیزی ناراضی 

 .نشان میداد

 وقتی صورتش رو بررسی کردم متوجه شدم که به من نگاه میکنه 

 چشمای سبز رنگش رو به سمت من برگردوند، طوری که انگار

دونست من دقیق ا کیام. موهای قهوهای تیرهاش کوتاه بودن و با دقت می  

 اونارو براق و نرم کرده بود تا زیبا به نظر برسه. با وجود اینکه چقدر 

 .آرام و مودب به نظر میرسید، چشماش بی رحم، نابخشودنی بود

 .زیبا بود و ترسناک

ری رفتارسرم رو چرخوندم، با وجود اینکه خیلی دیر شده بود که طو  

 کنم که انگار ندیدمش، به نظر نمیرسید که برای بنز کار کنه اما این 

 .به این معنی نبود که کاره شیطانی خودش رو نداره

 کسی تو این کشور آدم خوبی بود؟ 

 وارد دستشویی شدم و در رو پشت سرم بستم، هیچ پایی زیر غرفه ها 

 .نبود. طولی نکشید که متوجه شدم تنهام

 !تنها
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کار رو کردم، این رو درست کردم. دستام میلرزید، یادم رفت  این  

 .چطور نفس بکشم، چون میتونستم ازادی رو روی زبونم حس کنم 

 .نقشه من برای فریب دادن بنز موفقیتآمیز بود و من داشتم میرفتم

 .میخواستم موفق بشم

 یک پنجره باالی سینک بود. خیلی عریض نبود، اما بلند بود. اگه 

 میتونستم اونجا بخزم و بازش کنم، میتونستم ازش بگذرم. احتماال به 

 زمین باالی سالن نمایش منتهی میشد. تنها کاری که باید بکنم این بود 

 .که کفشهای پاشنه بلندم رو دربیارم و فرار کنم 

 .بدون فکر بیشتر کفشهام رو از پام بیرون آوردم

 ".این کارو نکن"

شنیدم تقریب ا از توی پوستم بیرون پریدم، قبل از اینکه وقتی صداش رو   

 وارد اتاق بشه در رو قفل کرد. کراواتش با لباس من مطابقت داشت، 

 اگه همدیگر رو میشناختیم، مثل اینکه قرار گذاشتیم به نظر 

 .میرسیدیم. فقط سه کلمه گفت، اما چشماش خیلی بیشتر گفت

 تو برای بنز کار میکنی "

دادجوابی بهم ن . 

 این نقشه احمقانهست به محض اینکه از پنجره بیرون بری، افرادش  "

 ".تو رو میبینن. و اون تو رو میکشه 

 چطور میدونست من میخوام چیکار کنم؟ درباره افراد بنز چطوری 
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 میدونست؟ چرا به من هشدار داد؟ 

 "تو دیگه چه خری هستی؟ "

 ".باشه به کارت برس فرار کن"

" اد کنم؟چرا باید بهت اعتم " 

 . نمیتونستم فرار کنم و دست اون مردای وحشتناک بیوفتم نمیتونستم

 بهت نگفتم بهم اعتماد کنی تو نباید به هیچکس اعتماد کنی، فکر "

 "میکنی چطوری در وهله اول وارد این قضیه شدی؟

 "ببخشید؟"

 :با عصبانیت گفتم

 "داری به من کمک میکنی یا توهین میکنی؟ "

" هیچوقت به تو کمک نمیکنم فقط توهین. حاال هرچی میگم رو من   

 ".بکن، وگرنه پشیمون میشی

 "چرا برات مهمه؟"

 ".مهم نیست "

 بعد نگاهی سردتر از زمستان بهم انداخت و بیرون رفت. در رو با 

 .صدای بلند پشت سرش بست و باعث کوبیدنش شد

، مطمئن نبودم که در مقابل سینک ایستادم. نمیدونستم چه اتفاقی افتاده   

 واقعی باشه، چرا همه چی رو تصور میکردم؟ بهانهای داشتم که فرار 

 نکنم؟ 
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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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