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جلد و تصاویر18+ رمان در فایل رایگان حذف شده ولی در فایل فروشی بدون هیچ 

 سانسوری قابل مشاهده است جهت دانلود فایل اصلی بدون سانسور کلیک کنید

 

  دکمه و شالق

پنلوپه اسکای  :نویسنده   

بی دی اس ام -بزرگسال - مافیایی ژانر:  

 

: مقدمه  

 .بدهکار هستم

 .از نوع گنده اش 

 .پرداخت پول با پول یا لطف تسویه نمیشود 

 .فقط یک چیز میخواهد 

 .من

سیصد و هر کاری یه پاداشی داره.یه دکمه.وقتی من شیشه اشو با   

 .شصت و پنج دکمه پر کنم،اجازه میده من برم 

 .اون بهم اجازه میده که از اینجا برم

 .اما من باید تک تکش رو به دست بیارم

 با تسلیم به تاریکترین, وحشیترین, و زیباترین مردی که تا به حال
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 .شناختهام

 » فصل اول «

 » پیرل «

ز طبیعت، که زمستون از شهر نیویورک میگذشت. نیروی بزرگی ا  

 پوشیده از برف در مقابل آسمانخراشها و خیابانها رو با بوسههای 

 سرد پر کرده بود. درخت کریسمس در مرکز راکفلر هنوز بلند و

 .مغرور بود، ولی به سرعت با یه ورقه سفید پوشیده شده بود 

 درخت در اتاق نشیمن بود و یک رشته نوری سفید دورش پیچیده شده 

همیشه اصرار میکردم یه درخت واقعی تو آپارتمان باشه؛بود. من   

 .بوی کاج توی هوای آزاد، تعطیالت رو به زندگی در میاورد

 سوزنهای کاج روی کف اتاق میریخت و رسیدن بهش مشکل بود؛ 

 .ولی هنوز ارزشش رو داشت 

___ 

 همانطور که وسایل تزئینی رو تو دستم نگه داشته بودم سعی میکردم 

براش روی درخت پیدا کنم. قرمز رنگ بود و عکسی وسطش جایی   

 قرار داشت؛ تصویر جیکوب وقتی که هشت سالش بود. این رو برای 

 پروژه کالسش انجام داده بود و وقتی از خونه پدر و مادرش بیرون 

 .اومد این رو هم با خودش برداشت

 .کریسمس برای من سخت بود چون هرگز اون رو جشن نگرفته بودم
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توی پرورشگاه بزرگ شدم و زمانی به فرزندی قبول شدم اما من   

 والدینم من رو به سرعت به پرورشگاه برگردوندن چون فهمیدند داشتن 

 یه بچهی دیگه بار مالی زیادی داره. این اتفاق چند روز قبل از

 .کریسمس اتفاق افتاد

 صدای تقتق در به گوش رسید و انگشتام رو تقریبا از تزئین کردن 

دم. اگر به زمین میافتاد و خرد میشد، هرگز نمیتونستم خودم رو کشی  

 .ببخشم 

 جیکوب دوران کودکیش رو دوست داشت. اون پدر و مادر 

 دوستداشتنی داشت که میپرستیدنش و خواهری داشت که با هر 

 .شانسی که داشت مبارزه میکرد 

ت قبل از اینکه در رو باز کنم به داخل جعبه برشگردوندم. مردی با ک  

 چرمی سیاه در آستانه در ایستاده بود. موهای بلند و سیاهش با روغن

 .مرتب شده بود ابروهای پرپشتش اون رو وحشتناک کرده بود

 .چکمههای چرمی روی پاهایش با برف مذاب از پیادهرو میدرخشید

 ...انگار صاحب خونه بود اومد داخل

 "جیکوب کجاست؟ "

 "صبر کن ببینم "

روی سینهاش گذاشتم و اون رو هل دادمکف دستم رو  : 

 من که دعوتت نکردم پس باسنت رو از مرز رد کن( یعنی از "
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 ")چهارچوب در برو عقب

 با انگشت به نوار فلزی که راهرو رو از آپارتمانم جدا میکرد ضربه 

 .زدم

 .ابروهاش درهم رفت 

 "حاال....چه کمکی میتونم بهت بکنم؟ "

نمیشناختم، اما اون جیکوب رو میشناختمن این مرد رو  . 

 "من میخوام جیکوب رو ببینم  "

 "اون االن اینجا نیست... تو کی هستی؟ "

 "اینجا نیست... بی شعور  "

 :لهجهی غلیظی داشت اووممم مطمئنا ایتالیایی

 من میدونم که اون برگشته. بهش بگو بیاید بیرون یا من وادارش کنم  "

 ".که بیرون بیاد

واقعا اینجا نیستاون  " " 

 :به تندی گفتم

 "اون سرکاره... این دیگه چیه؟  "

 ".هیچ ربطی به نگرانی تو نداره "

 .قبل از اینکه از من دور بشه، نگاهی تهدیدآمیز به من انداخت

 "بهتره بدهیش رو پرداخت بکنه... نمیتونه تا ابد فرار بکنه "

 "چی رو پرداخت کنه؟ "
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بتونم اون رو ببینم سرم رو بیرون آوردم تا  . 

 فقط بهش بگو که اون چیزی رو که به اون بدهکاره رو بده. به همین  "

 ".سادگی

 .به راه رفتن ادامه داد، نه قدمهاش از هم جدا شد

 رفتم داخل آپارتمان و در رو بستم و پشت سرم قفلش کردم. جیکوب 

 بدهی داره؟ برای چی؟ وامهای دانشجویی؟ اون بهم گفت که حدود یک 

 .سال پیش اونها رو پرداخت کرده 

 ...مگه اینکه دروغ گفته باشه

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

 یک ساعت بعد جیکوب اومد خونه، به درخت نگاه کرد اما از نورها و

 تزئینات تعریف نکرد. کیفش رو روی پیشخوان انداخت و فور ا یک 

 .آبجو از یخچال برداشت 

رو هم احساس نکرداون حتی وجود من  . 

 "اوه سالم "

 در آبجو رو از سرش برداشت و با یه جرعه تقریبا نصف آبجو رو سر 

 .کشید

 .من و جیکوب هفتهها باهم وقت نگذرونده بودیم

 (.وقتی از کارش به خونه میاومد منو نمیبوسید. سکسمون محدود بود

روم بلندیعنی کم بود) و وقتی این اتفاق میافتاد. اون خیلی سریع از   
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 .میشد و از من دور میشد

 در حالی که ما با هم زندگی میکردیم اون هیچوقت اینجا نبود. هر بار 

 .که ازش سوال میکردم میگفت همه چی رو به راهه

 "سالم "

 من مریض شدم دارم چرت و پرت میگم. وقتی با مردم به نگرش بد 

ز داشتنمیرسیدم صبر زیادی نداشتم. مردم فقط به مسائلی که نیا  

 .میرسیدن و به راهشون ادامه میدادن 

 :به هر سختی که اون فکر میکرد نمیتونست از مال من بدتر باشه

 "جیکوب مشکلت چیه؟ "

 .در جواب، جرعه دیگهای از آبجو خورد

 "...تو مثل یه زامبی تو این اطراف هستی ما سکس نداشتیم و  "

 "من اخراج شدم "

توی سینک بندازه، آبجو رو تموم کردقبل از اینکه بطری خالی رو  . 

 این بهم خوردن در کل اطرافمون صدا کرد تا اینکه در فاضالب توقف 

 .کرد

 .لبه ظرفشویی رو گرفت، کت سنگینش پوشیده از برف بود 

 وقتی حرفهاش تموم شد دهنم رو بستم. دور دوم رفتارش رو توضیح

که چرا اون کل ماهداد. اون به سمت در رفت اما نتونست توضیح بده   

 .توضیح نداده بود. اما االن وقت سوال پرسیدن نبود
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 .اون آبجو دیگهای از یخچال برداشت و سرش رو جدا کرد

 "من میرم دوش بگیرم "

 همهی بطری رو به زمین انداخت قبل از اینکه اون رو به سینک 

 بندازه. این بار بطری خورد شد و تکههای شکسته شیشه رو همونجا 

کردرها  . 

 .از آشپزخانه بیرون اومد و به طرف راهرو رفت 

 "میخوای راجب این حرف بزنیم؟ "

 فراموش کردم راجب غریبهای که تا در آپارتمان اومده بود به جیکوب 

 .)بگم، خب جیکوب تو مود خوبی نبود.( تو حال درستی نبود

 .به نظر دیگه اهمیتی نداشت. باز کردن اون مطلب هیچ تفاوتی نداشت

تی به اطراف نگاه هم نکرد. پشتش به من بود، شونههاش پهن و ح  

 قدرتمند بودن. حتی از پشت سر، شبیه مردی بود که چیزی برای باور 

 کردن نداشت. ناامیدی ازش مثل، امواج رادیو اکتیو ساطع میشد. همه

 .چیز در مجاورتش رو تحت تاثیر میذاشت 

 "نه "

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

 یک هفته گذشت و جیکوب هر روز خونه میموند. اون سعی نکرد 

 .دنبال شغل دیگهای بگرده

 جلوی تلوزیون مینشست و تمام روز آبجو میخورد. اندام نرمش 
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 .تغییر کرده بود به سرعت شکمش باال اومده بود

ن سازماندهیمن مهندس بودم و در شهر کار میکردم. وظیفه م  

 ساختوساز در مناطق اطراف بود. درست شش ماه پیش، من برای 

 تعمیر یکی از پلها توی یک پروژه کار میکردم. بیشتر اوقات، طول 

 .روز کار میکردم، اما بعضی وقتها مجبور بودم شبها به خونه برم

 وقتی اون روز اومدم خونه. باید عصبانیتم رو مخفی میکردم. جیکوب 

 

 

 لیک کنیداینجا را کخرید فایل کامل این رمان جهت 
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