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 شکارچی من قهوهاش رو نوشید و روزنامه رو باز کرد. حتی به من

بارها کردیمنگاه نکرد. رفتارش نشون میداد که ما قبال این کار رو  . 

 غذا رو به آرومی خوردم و مزهاش رو دوست داشتم. همه چیز تازه 

 بود، انگار همین امروز صبح برداشت شده بودن. سبزی طعمی نداشت 

 اونا کامال ارگانیک بودن طعم این قهوه از طعم قهوه زندان قدیمی من 

 بهتر بود. در واقع همه چی بهتر بود. یه نسخه از نیویورک تایمز در

 .مقابلم منتظرم بود، تیترشون کلماتی بود که میتونستم بفهمم 

 .هنوز به من توجهی نمیکرد صفحه رو ورق زد و به خوندن ادامه داد 

 "...پس چرا من "

 ".وقتی کارم تموم شد میتونی با من صحبت کنی"

 چشماش تمرکز خوندش رو نشکست. چند تکه از غذاش رو خورد و 

نوشیدجرعهای از قهوهاش  . 

 !عجب عوضیه

 سی دقیقه بعد، روزنامه رو جلو تا عقب خوند و به پایان رسوند. مثل

 .اول تا کرد و روی میز گذاشت 

 "بله؟"

 روزنامه خودم رو در اعتراض بهش خوندم و نادیدهاش گرفتم 

 .همونطور که اون من رو نادیده گرفته بود

 .قهوهاش رو نوشید و به من نگاه کرد 
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" نه؟ کینه توزی مگه " 

 ".با من مثل یه سگ رفتار نکن، این سادهاس"

 ".خب، امیدوارم به زودی ترجیهاتت رو عوض کنی"

 .روزنامه من رو قاپید و گذاشت روی مال خودش

 این مرد دیوونه کننده بود. میخواستم چنگال رو تو چشماش فرو کنم

 .اما میدونستم که دلم براشون تنگ میشه

" گرفتیامروز صبح یاد داشتم رو  ." 

 متنفرم وقتی سوالی رو در قالب قطعنامه ازم میپرسه این گستاخانه 

 بود. طوری رفتار میکرد که انگار همه چیز متعلق به اونه.... از 

 .جمله من

 ".فرار کردن بیفایده است "

 میخواستم بدونم چرا از پرسیدن خودداری کردم از مبارزه طلبی

 .خودداری کردم

" ات گذاشتم من میدونم که کجا میری و چه من یه ردیاب تو قوزک پ  

 زمانی میری، نزدیکترین شهر حتی تا سی مایلی اینجا نیست. حتی 

 ".اگه رانندگی هم بکنی بهش نمیرسی

 دستم به طور اتوماتیکوار روی قوزک پام حرکت کرد، تا اینکه 

 .احساس کردم برآمدگی در سمت راست هست

 "تو دیوونهای"
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" میتونم درش بیارماگه بخوای  ." 

 ".پس همین االن این کارو بکن"

 اما تموم اوقات تو اتاقخوابت میمونی و محدود میشی. میلهها روی "

 پنجره نصب میشن و غذا رو به اتاقت میارن. اگه این چیزیه که ترجیح 

 ".میدی، پس من اون رو از پات در میارم

 .شبحی از لبخند بر لبش نشسته بود

 !لعنتی عوضی

" ال چی میگی؟حا " 

 .نگاهم رو برگردوندم و از پاسخ دادن امتناع کردم

 ".این چیزی بود که فکر میکردم"

 بی نقص و صاف روی صندلی نشسته بود انگار این یه جلسه کاریه

 کت و شلوار باعث شده بود راحتتر باشه تا اینکه محدود باشه. هر 

وقتی که نیاز بود، یه بار که حرکت میکرد، رفتارش با وقار بود. اون    

 .قاتل بود و بقیه اوقات هم یه دیپلمات

 "چرا من اینجام؟"

 وقتی امروز صبح بیدار شدم، هیچ دردی رو احساس نکردم. به نظر 

 میرسید که حرفش رو حفظ کرده و به من دست نزده و اجازه نمیده 

 کسی به من دست بزنه. من نمیخواستم بهش اعتماد کنم یا احساس

نسبت به لحظهای که بهم رحم کرد داشته باشم اون هنوز قدردانی    
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 شرور بود. اون هنوز دشمن بود، وقتی فرصتش رو داشتم اون رو 

 .میکشتم و از این لذت میبرم 

 ".چون من تو رو اینجا میخوام"

 "چرا جلوی اون آدمها رو گرفتی که از من دور باشن؟"

" کنم این تنها راهی بود که بتونم تو رو کنترل  ." 

 ولی تو من رو داشتی قبل از اینکه زندگی نکبتم رو تموم کنم من رو "

 ".گرفتی

 .دوباره قهوهاش رو مزه مزه کرد

 .منتظر جواب موندم

 .اون هیچوقت جوابی به من نداد 

 :به تندی گفتم

 "آه...سالم؟ "

 :ادامه دادم

 ".من فقط ازت یه سوال پرسیدم"

" پرسی اما به این معنی نیست که تو میتونی هر سوالی رو که بخوای ب  

 ".من جواب میدم

 میخواستم به اون چهره جذاب سیلی بزنم میخواستم اون چهره 

 .بینقص رو با تماس دستم سرخ کنم

 "چرا من رو از بنز دزدیدی؟"
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 ".بنز دشمن منه "

" اما این چه ربطی به من داره؟  …باشه  " 

" بسیار اسونه به کسی اون به تو ارزش قائله، به تو اهمییت میده این   

 صدمه بزنی اما در اصل کسی صدمه میبینه که به تو اهمیت میده. من 

 میتونستم تکتک اعضای بدنش رو قطع کنم اما هنوز به اندازه 

 ".صدمهای که میتونم به تو بزنم بد نیست 

 خونم یخ زده بود ابلهانه فکر کردم که این مرد از بقیه کمتر 

تباه گرفته باشم این خانه زیبا بود، اما خطرناکتره... شاید تصمیم اش  

 .این فقط یک نقاب برای بازی شیطان بود 

 تو اشتباه میکنی. اون به من توجهی نداره در غیاب من هیچ خوابی "

 ".رو از دست نمیده 

 این جایی که تو اشتباه میکنی من با تو دیدمش. اون هرگز بردهای رو"

نبرده و هرگز از شریک شدن به کارخونهاش نبرده! هرگز به اپرا   

 بردهاش با همکاراش امتناع نکرده. اگه این عشق نیست پس چیه من 

 ".نمیدونم

 چطوری همه اینارو میدونه؟ 

 .یه جورایی، اون میتونست افکار من رو بخونه

 توی اپرا بهت نگاه میکردم. من بهت گفتم که فرار نکنی چون قصد "

کمک نکردم. داشتم به خودم  داشتی نقشه من رو خراب کنی. من به تو  
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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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