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 فرانسین صدمه بزنم. نه به خاطر اینکه اون به من صدمه زده، بلکه 

مه چیز باعث شد بفهمم که من هیچ چون فکر میکرد بهتر از منه ه  

 ".فرقی با تو ندارم من فقط تو طرف اشتباه قرار دارم

 اون با دقت من رو برانداز کرد. چشماش صورتم رو جستجو می دنبال 

 .چیزی میگشت که میتونستم ببینم

 امیدوار بودم بهم نگه که از این دروغ با شکوه بیرون برم و درست 

نزنه بدنم هنوز از اسیبهایی که اونا بهم زده   همینجا یه ضربه لعنتی بهم  

 بودن داشت شفا پیدا میکرد. نمیتونستم بیشتر عذاب بکشم با خشم 

 .فریاد میزدم

 .اما اون من رو به هیچ چیز متهم نکرد 

 "تو قدرت رو دوست داری؟"

 این به جایی میرفت و من مجبور بودم فشار بیارم. به جای جواب، 

 .فقط سر تکان دادم

 "تو چیزی رو می خوای که من دارم؟"

 .دوباره سرم رو تکان دادم

 "چرا؟ "

 .من جوابی نداشتم، حداقل چیزی که منطقی به نظر برسه 

 دلیلی نداره قدرت یه حالت ذهنیه. قدرت توانایی کنترل مردمه، هرگز "

 نمیتونی از اون پایین بیای این یه مداله که باید براش همیشه کار کنی
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که میتونه سلب بشه و این محسور کنندست. میدونم جایی این عنوانیه   

 هستم که گیر افتاد، و هیچ راهی نیست که بتونم از این خالص بشم اما 

 گاهی.... خودم رو تصور میکنم که یه نفر رو کتک میزنم گاهی 

 تصور میکنم که کسی رو برده کردم، بعضی وقتا...تو فکرم خیلی 

 ".خشن میشم

بود و به سختی پلک میزد. چیزی عمیق تو چشماش به من چسبیده  

 درونش اتفاق افتاد عقیده اون درباره من تغییر کرد، اما نمیدونستم چی 

 .شد. قبل از اینکه گیالس رو کنار دستش بذاره، لیوانش رو سر کشید

 ".چیزی هست که میخوام فردا بهت نشون بدم"

 "چی؟"

 اتاق شکنجه ؟ 

 ".میبینی "

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

 بنز بعد از شام نیومد پیشم به اتاق مطالعهاش رفت و هرکار لعنتی که 

 داشت رو انجام داد پس از صرف شام تموم شب رو در اتاقم تنهایی 

 .سپری کردم

 .این فوق العاده بود 

 فکر کنم امشب اتفاق خوبی افتاد فکر کنم کار درست رو کردم که به 

نگاه کنه. شاید گرسنگی من نسبت به قدرت و احترام من یه جور دیگه   
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 .کاذب من، نسبت به اون باعث بشه عقیده اشو نسبت به من تغییر بده

 .یا شاید هم بیشتر از من عصبانی شده بود

 .شاید اون میخواست فردا من رو به یه جای خیلی وحشتناکتر ببره 

بتونه جلوی همه شاید قصد داشت من رو به جایی که کار مکنه ببره تا   

 .کارمنداش من رو وسط اتاق بگیره

 .شاید میخواد من رو بکشه و جسدم رو یه جایی ول کنه

 .و بعد یکی از استخونام رو نگه داره

 .اوق این حال به هم زنه

 صبح روز بعد یکی از خدمتکارای اون با تجهیزات کامل به در اتاقم

یک کت خز زمستانیرسید. لباس مشکی بلندی بود، کفش با پاشنه و  . 

 ".عالیجناب دلشون میخواد تو یک ساعت دیگه اماده رفتن باشی"

 .عالی جناب؟واقعا اون رو با این اسم خطاب میکردند

 "باشه ممنونم "

 .از اتاق بیرون رفت

 به لباسی که بنز برای من خریده بود نگاه کردم و سعی کردم بفهمم 

ی ما بیرون میرفتیمداریم چه کار میکنیم این یه ژاکت بود یعن . 

 !بیرون 

 فرصت فرار داشتم. اگه این شانس در دسترس بود مطمئن بودم که تا

 جهنم میرفتم حتی اگه گلوله به سرم بزنه. من اصال پشیمون نیستم من 
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 .ترجیح میدم بمیرم و سعی کنم فرار کنم تا اینکه تو این جهنم بمونم 

پاشنههای کفش برای   لباس نرم و کلفت بود تا من رو گرم نگه داره.  

 هوای بیرون مناسب نبودن. شاید اصال بیرون نمیرفتیم. شاید داشتیم 

 .از یه ساختمون به ساختمون دیگه میرفتیم 

 .من حاضر شدم و سعی کردم تا جایی که ممکن بود، جذاب باشم

 نمیخواستم سکسی به نظر برسم اما زیبا، شاید اگه خودم رو تو راه 

من احترام میذاشت.ممکن بود من رو به درست نشون میدادم به   

 .عنوان شریک ببینه نه یه واژن مصنوعی 

 اون رو تو طبقه پایین، نزدیک در ورودی دیدم کت خز من رو گرم

 نگه میداشت در حالی که قبال تو خونه گرم شده بودم. یه لحظه بعد از 

دیده پلهها پایین اومد و همون کت و شلواری رو پوشیده بود که همیشه   

 بودم. اون هیچوقت از کمد لباسهاش منحرف نمیشد همیشه کت و 

 شلوار مشکی با پیرهن مشکی میپوشید کراوات خاکستری تنها تضاد

 .با لباس معمولی اون بود 

 سعی کردم صورتم رو بین مخلوطی از نفرت و احترام نگه دارم اگه 

پرتهمن خیلی گند بزنم به باسنش، اون میفهمید همهی اینا چرت و  . 

 به طرفم اومد و کتش رو از روی قفسه برداشت اون جوون و ثروتمند 

 بود احتماال حدود چهل سال داشت.به نظر نمیاومد که زن و بچه داشته 

 باشه اما این چیز خوبی بود کی میخواد داوطلبانه این کار رو بکنه؟ 
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 "آماده ای؟"

بود چیکاراون هیچوقت از من سوال نمیکرد اون همین االن بهم گفته   

 .کنم

 "هستم "

 ناگهان چانهام رو گرفت و مجبورم کرد به چشمای سردش خیره بشم 

 انگشتاش من رو محکم گرفته بود. به من یادآوری میکرد که چقدر

 بیرحمه. در طی شش روز گذشته، از کارهای شرورانهی اون دور 

 .بودم. اما حاال به یاد آوردم که مثل همیشه بود

" نقدر سخت میکنمت که آرزو کنی که کاش مردهاگه فرار بکنی او  

 ".بودی 

 تهدیدش ستون فقراتم رو به لرزه انداخت و باعث شد بدنم سرد 

 بشه.سعی میکردم از چیزی نترسم اما این حرفاش من رو

 .میترسوند.میدونستم کردن سخت یعنی تا جایی که خون ریزی کنی

گشتاش رو من همه چیز رو خوب میدونستم سرم رو تکون دادم، ان  

 .روی صورتم حرکت داد 

 ".فرار نمیکنم "

 صورتم رو محکم به طرف صورتش کشید و بوسه سخت و محکمی به 

 دهنم زد.به اندازه کافی قوی بود که لبام رو کبود بکنه به سرعت کنار

 .رفت و بعد قدم به طرف در جلویی برداشت
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امیدوارانه که برای هرگز من رو نبوسیده بود... حتی به شیوهای خشن!   

 .چیزی حساب شدس

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

 .در انتهای ماشین نشستیم 

 وقتی جایی میرفت کمربند ایمنیاش رو نمیبست. این یه عادت بود یا

 اون فکر میکرد شکستناپذیره یا آماده پریدن از ماشین در هر

 .لحظهاس

ی شهر رد میکردیم. سعی کردم ساختمونهارو یکی پس از دیگری تو  

 نشونهها و برچسبهایی رو که تو همه جا میدیدم، بخونم و سعی کنم 

 بفهمم کجا هستم.من ضرری توی پرسیدن نمیدیدم به من اجازه داد از 

 .خونه خارج بشم این شرایط بود که اجازه میداد

 ".ما کجا زندگی میکنیم"

ی تحریک کردنش نوازششمن سوالم رو با احتیاط تنظیم کردم تا به جا  

 .کنم

 ".الساندریا"

 .چشمهاش به جاده چسبیده بود

 .این به من کمکی نکرد 

 "فرانسه؟"

 ".ایتالیا اما به فرانسه نزدیکیم "
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 .آرزو کردم که ای کاش نقشهای داشتم تا مشخص کنم که کجا هستم

 حتی نمیدونستم سفارت کجاست، شک داشتم که تعداد زیادی از اونا تو 

وجود داشته باشه احتماال فقط یکی تو یه منطقه توریستی بزرگه اینجا  . 

 وقتی در راه اینجا از آمریکا بودم، اون مرد رو تو کشتی با تفنگ "

 کشتم. احساس بدی برای انجام این کار نداشتم. هیچ گناهی یا پشیمونی 

 ".در کار نبود و وقتی که واقع ا ازش لذت بردم فهمیدم یه مشکلی هست 

شنیدن این اعتراف سرش رو برگرداند با  . 

 ".گرفتن زندگی یک نفر بزرگترین نشانه قدرته "

 یکی از مردا سعی کرد به من تجاوز کنه بنابراین یه مشت زدم به "

 التش و من کامال مطمئنم که شکستمش، شک دارم بتونه بدون این که 

 ".درد داشته باشه دستشویی کنه 

ه طرف ران من دراز کرداون به آرومی خندید و دستش رو ب . 

 برای همینه که خیلی ازت خوشم میاد تو قوی هستی. تو مثل اون "

 ".زنهای رقتانگیز ضعیف نیستی 

 فقط چون میترسیدن به معنای این نیست که رقت انگیز بودن! به 

 قدری عصبانی بودم از اینکه به هم نوعان من همچین چیزی میگفت با

نشده بود. اما من خشمم رو نگه داشتم  زنا به مدت طوالنی برابر رفتار  

 و وانمود کردم که کلماتش هیچ معنایی برام نداره. باید روی چیزی که 

 مهم بود تمرکز میکردم. فرار اولویت بود.. میتونم عدالت رو بعد ا 
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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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