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 ".که حتی نمیدونن چی بهشون برخورد کرده

" دهو این برای بنز یه شانس برای فرار می ." 

 ".نه اگه سریع وارد اونجا بشیم"

 .به صندلی تکیه دادم و نوک انگشتام رو روی لبام گذاشتم

 چی میشه اگه ورودی رو دقیق ا همونطور که تو گفتی بمبارون کنیم؟"

 بچهها با عجله وارد میشن و نگهبانا جلوی در رو میگیرن، اما از 

دا میشیم کنار نردهها باال میریم و تو همون لحظه از هم ج ." 

 "مثل منحرف کردن؟"

 "دقیقا"

 ".بد نیست "

 ".دختره رو میدزدیم و فرار میکنیم "

 "بنز چی؟ "

 .در سکوت بهش خیره شدم منتظر جزئیات بودم

 "میکشیش یا چی؟"

 این ایده وسوسهانگیز بود. بعد از کاری که به خانوادهام کرد، مطمئن 

میمرد، خیلی آسون نبودم که بتونم از این فرصت بگذرم. اما اگه   

 میشد. زجر نمیکشید. فقط به پشت سرش شلیک میشد. این براش 
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 .خیلی خوب بود 

 "نه"

 "واقعا؟"

 .سرم رو تکون دادم

 من میخوام اون هر روز در مورد بردهاش نگران باشه. میخوام فقط "

 از فکر کردن به چیزهای وحشتناکی که داریم با دختره میکنیم باال 

رهایی که با ونسا کرده بود. من میخوام بیاره، مثل همون کا  

 سرمایهاش رو خراب کنم هر روز دختره رو تحقیر کنم اما اون بدونه 

 ".نمیتونه اون رو برگردونه

 .کین سر تکون داد و لبخندی رو لباش نقش بست 

 ".خوشم اومد....خیلی خوشم اومد "

" و بیا این نقشه رو مرتب کنیم. من میخوام هر چه زودتر این کار ر  

 ".انجام بدم

 :با صدای بلند گفت

 "اره "

 :ادامه داد

 ".میخوام تا جایی که ممکنه. اون برده رو بکنم "

 » فصل چهاردهم  «

 » پیرل «
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 .من نمیخواستم خانم بنز باشم

 .لعنتی، اسم زشتی بود 

 وقتی پلیس ازم پرسید که چرا این کارو کردم، فقط توضیح میدم که

انتخابی نداشتم. برای اون الزم بود که به من اعتماد در این مورد حق   

 کنه. به محض اینکه اون اعتماد رو بدست میاوردم از اینجا میرفتم و 

 .باسنت رو بکش کنار

 .زندگی من تو اطراف عمارت حتی بیش از پیش خستهکننده شده بود

 وقتی سر کار بود هیچ کاری نداشتم. من اینترنت، بازی و حتی کتاب

اشتم. تنها کاری که میکردم این بود که دراز بکشم و زمان روهم ند  

 .بگذرونم

 به خورشید که تو آسمان حرکت میکرد نگاه کردم و سعی کردم بفهمم 

 که آیا واقع ا میتونم حرکتش رو ببینم یا نه. سعی کردم با انگشت شستم 

 پیشرفت گردشش رو اندازهگیری کنم و یه چشمم رو بستم، اما این کار

جواب نداد هم . 

 .من زندگیم رو تو این خونه از دست دادم

 کار کردن رو از دست دادم، شهر رو از دست دادم، دلم برای جیکوب 

 تنگ شده بود. امیدوار بودم حالش خوب باشه، اون مردا میخواستن 

 من رو قاچاق کنن پس من شک کردم که بخوان باهاش کار بدتری 

دهنش.احتماال صحیح و سالم به خونه رسیده. فقط بکنن، بدتر از بستن   
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 .امیدوار بودم که تموم وقتش رو برای نگرانی در مورد من هدر نده

 .کاری از دست من بر نمیاد، بنابراین اونم نمیتونه به این فکر کنه

 امشب من و بنز مثل همیشه باهم شام میخوردیم ما واقع ا حرف 

چرا من رو اینجا میخواد. در  نمیزدیم. بنابراین مطمئن نبودم که  

 مورد کارش به من چیزی نگفت. تنها اطالعاتی که بهم داده از روزش 

 تو کارخونه بود می 

 .دونستم اون اسلحه درست کرده و به مردم فروخته

 .اما نیازی نبود بیشتر از این چیزی بدونم 

نداشت. روی تا اونجا که میتونستم بگم، اون هیچ دوستی یا خانوادهای   

 دیوارها یا آلبومهای عکس هیچ عکسی دیده نمیشد. هیچ نشونی از 

 .زندگی در این خانه نبود 

 باید تعجب میکردم که چطور این شکلی شده. اون یه هیوال بود، اما

 همیشه یه هیوال بوده؟ ایا اون زمانی انسان معمولی بوده؟ این یه جواب 

هر حال چیزی تغییر نمیکنه،  بود که من هیچوقت نتونستم پیدا کنم به  

 .پس دلیلی برای پرسیدن نبود 

 مرغش رو برید و به ارومی خورد. تمام مدت چشماش رو به بشقاب 

 دوخته بود، همونطور که غذا میخورد از شرابش هم نوشید. معموال 

 هر شب سه یا چهار لیوان میخورد براش سخت بود وقتی مسته از 

میشد درد من بیشتر بشه روم بلند بشه که این مسئله باعث . 
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 به چاقوم خیره شدم و به فکر افتادم تا اون رو تو خودم فرو کنم. کی 

 .میدونست چقدر طول میکشه که من فرصت فرار کردن داشته باشم

 اگه من نتونم فرار کنم چی؟ اگه بقیه عمرم اینجا زندگی کنم چی؟

 .مطمئن ا مرگ رو در این مورد ترجیح میدم

گرفتم و محکم نگه داشتم درباره اینکه مرگ چه حسی دسته چاقو رو   

 داره فکر کردم. مردم میگفتن که ترسناک و دردناکه. تا ابدیت در

 .تاریکی غوطهور میشی.. ولی فکر میکردم آروم باشه

 بنز به دستم خیره شد و حرکات من رو تماشا کرد. هنوز به من اعتماد

باشهنداشت... شاید هیچوقت اینکارو نکرده   . 

 "....داری چیکار"

 .یه انفجار تمام پنجرهها رو خرد کرد و زمین زیر پاهامون لرزید

 بشقابها و ظرفهای نقره روی زمین افتادن و شمع روی زمین افتاد 

 .و میز آتش گرفت

 "این چه کوفتیه؟ "

 .بنز از جا پرید و تفنگش رو از جیبش بیرون اورد

نستم باید چیکار کنم. میز رو خمقبال تیراندازی نکرده بودم، اما میدو  

 کردم و ازش به عنوان سپر استفاده کردم تا از گلولهای که در عرض 

 اتاق پرواز میکردن محافظت کنم. همچنان که جنگ شروع شده بود، 

 مردا فریاد میزدن و جیغ میکشیدن. نمیدونستم از داخل یا بیرون 
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همه چیز رو بلعیده خونه میلومد. همه چیز دور من جمع شده بود و   

 

 

 

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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