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 به پنجره باالی سقف نگاه کردم و اه بلندی کشیدم نمیدونستم این مرد 

 کیه؟ اما برای بنز کار نمیکرد. چرا اومد اینجا و باهام حرف زد؟ از 

دیگه بنز رو میشناخت کجا میدونست فرار کنم؟ شاید اون از یه راه   

 شاید هم به اندازه من ازش متنفر بود. اما اگه واقع ا میخواست بهم 

 کمک کنه، به پلیس خبر نمیداد؟ تلفنش رو هم بهم نداد؟ 

 .به طور لعنتی خیلی گیج شده بودم 

 سینک رو گرفتم و سعی کردم بفهمم چه کاری باید انجام بدم. اون مرد 

میخوام بکنم و من هرگز اون رو ندیده دقیق ا میدونست که من چیکار   

 .بودم. اگه برای اون واضح بود، پس احتماال برای بنز کامال معلوم بود 

 .مجبور بودم برگردم

 من نمیخواستم، از این فکر، خون من شروع به اعتراض کرد. آزادی 

 .خیلی نزدیک بود، فقط یه پنجره 

 .اما میدونستم که هرگز موفق نمیشم 

آزادی عمق سینهام فریاد کشید, اما هرگز به اونا هقهق کنون برای  

 اجازه فرار ندادم. اونا رو درون بطری در درونم نگه داشتم تا از غم و 

 اندوهم بگذرم.فرصتی برای ترحم کردن به خودم نداشتم. شاید این نقشه 

 شکست خورد، اما یکی دیگه هم حتما هست و اگه این جواب نداد، به 

من نمیخواستم تسلیم بشم. به هر حال، راه یکی دیگه فکر میکنم   

 خروج رو پیدا میکنم 
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 مثل برده مطیع پیش بنز برگشتم، از پلهها باال رفتم و به صندلیم 

 برگشتم. وانمود کردم که سعی نکردم از دستش فرار کنم. تنها کاری 

 که کردم این بود که برم دستشویی و آرایشم رو تجدید کنم و با

نشدم که به من گفت برگردم به بالکن ده دقیقه آخر غریبهای آشنا   

 .زندگی من بدون حادثه گذشت

 بنز سرش رو کمی باال آورد و من رو برانداز کرد. این نگاه ترسناک

 بود، انگار که فکر میکرد ممکنه اتفاق جالبی بیافته شاید یه امتحان 

 .بود

 .امتحانی که پاس کردم

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

 .هفته با فزونی سپری شد

 از سر کار به خونه اومد و من رو بست و کرد و بعد به دفترش 

 برگشت و وقتش رو تنهایی سپری کرد. موقع ناهار دیدمش و بعد

 .دوباره من رو کرد قبل از اینکه به خواب بره 

 .این زندگی من بود 

شغال کرده بودم،کی بود که به دستشویی قدم گذاشت وقتم رو با افکارم ا  

 انگار که مال خودشه؟ با من طوری حرف زد که انگار من مزاحمش 

 شده بودم، اما هنوز اون تنها کسی بود که تصمیم گرفت با من صحبت 

 .کنه
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 .هیچ مفهومی نداشت

 چرا به من هشدار داد؟ 

تم، بنز با یه میدونست که چه اتفاقی میافته! وقتی به صندلیم برگش  

 نگاه جدید به من خیره شده بود انگار انتظار داشت من فرار کنم، اون 

 احتماال این رو میخواست چون میتونست اونقدر من رو بکنه که من

 .رو بکشه

 .اما آقای مرموز! با کراوات آبی سیر بهم هشدار داد

 من رو دیوونه میکرد، این یه مشکل دیگه بدون راهحل بود چرا به من 

 کمک کرد؟چه پاداشی دریافت کرد؟ نه میتونم نتیجهگیری کنم. وقتی 

 مردا به خونه اومدن هر یک از اونا رو بررسی کردم دنبال مردی با 

 .کراوات آبی سیر بودم

 .اما هرگز نیومد 

 تا زمانی که حقیقت رو بفهمم استراحت نمیکردم. باید بدونم که اون 

نمیتونست دوست باشه چون اگه بود به همپیمان بود یا دشمن یا نه اون   

 پلیس زنگ میزد. اما اون نمیتونست دشمن هم باشه، چون اون موقع 

 .اجازه میداد که من از پنجره بیرون برم 

 چیزی رو از دست دادم؟چیزی رو فراموش کردم؟

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

عالقهاش رو داشتیم سر میز غذا به آرومی غذا خوردیم غذای مورد   
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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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