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 زیپ پیراهنم رو باز کرد و ناگهان به طور شرورانهای اون رو از تنم 

 کشید. اهمیتی نداشت که پیرهن چقدر گرون قیمت بود پول معنایی 

 .نداره وقتی به اندازه کافی پول داری

 .گردنم رو محکم گرفت و من رو محکم روی تخت پرت کرد

 .به حالت عادی برگشته بودیم 

سرم و سیلی محکمی به باسنم زد اما این دردناک تر ازاومد باالی   

 چیزی نبود که میتونه انجام بده این سوزش داشت اما غیر قابل تحمل 

 نبود، دستای بزرگش لباس زیرام رو کشید و خودش رو داخلم فشار 

 .داد

 روی شکم دراز کشیدم و سعی کردم آروم بمونم. هرچی بیشتر مبارزه 

یدم میکردم بیشتر درد میکش . 

 بنز به درونم ضربه میزد اما نه از راه خشن نه طوری که قبال میزد 

 .اگه چیزی بود ضربههاش هم مالیم بود

 درونم سنگ شده بود مثل امواجی که به ساحل ضربه میزنن، سینههام 

 رو به کمرم پرس کرده بود و صورتش رو تو گودی گردنم فرو کرده 

التش درونم دفن شده بود ناله کردبود عطرم رو دمید و در حالی که  . 

 .این اولین سکس آرومی بود که داشتیم

 هنوزم این رو نمیخواستم این از خشکی درون من واضح بود 

 نمیتونستم انزجارم رو از اینکه بر خالف میلم گائیده میشدم پنهون 
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 کنم، الت بلندش درونم بود و من از هر ثانیه ای که درونم کرده بود 

اما به هر حال فرق میکرد   متنفر بودم. . 

 .قابلتحمل بود

 به من سیلی زده نشده یا شالق نخوردم یا مشتی روی صورتم نزده از 

 طریق دهنم و باسنم گائیده نمیشدم من رو با مالیمت و تردی گرفته 

 .بود من یه بدن گرم بودم که این رو بگیرم اما یه کیسه بکس نبودم 

نکرده بود اون هرگز با من خوب رفتار  . 

 موفق شدم؟ ایا کاری کردم که اون به شکل دیگه ای به من نگاه کنه؟ 

 ممکن بود من رو کمتر پرت کنه؟ آیا وجود من قابل قبوله؟ اگه به 

 اندازه کافی صبر کنم، میتونم متقاعدش کنم که بزاره برم؟ 

 افکاری که در ذهنم میچرخید من رو از وضع فعلی که توش بودم

هر بار که خودش رو به درونم فشار میداد روی اون  دور کرده بود.  

 تمرکز نمیکردم. همونطور که پشتش به پشتم چسبیده بود، توجهی به 

 عرق سینهاش نداشتم. تنها چیزی که فکر میکردم آزادی بود و اینکه 

 .چقدر نزدیک بود

 » فصل نهم «

 » کرو «

خاکی که منتهیجاده رو از میون درختای زیتون ترک کردم به جاده   

 به خونه میشد پیچیدم سینهام با تقال سنگین شده بود و عضالت پاهام
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 .از جریان خون تکون میخوردن 

 همیشه صبحها میدویدم یه کار روتین بود، منتظر موندم تا خورشید

 آشکار به باال تپهها برسه. نور خورشید به طور متناوب دره رو

نم روی برگها میدرخشیدپوشونده بود. انگور روی پیچکها و شب . 

 هوا پر از شبنم صبحگاهی بود هر بار که وارد ریههام میشد 

 .میسوخت 

 کالهم رو پایین کشیدم در حالی که سرعتم رو کم کردم، خانه سه طبقه 

 که از سنگ فرش پوشیده شده بود، زیر آفتاب توسکانی، باشکوه به 

اد و پیچک نظر میرسید پنجرههای قدیمی زمان دیگهای رو نشون مید  

 که از زمین به طرف سقف امتداد داشت،اون رو شاهکاری از ناکجا

 .آباد کرده بود

 تنها زمانی که خونهام رو ترک کردم برای کار بود هیچ جای دیگهای 

 .نبود که بخوام باشم 

 به طرف ورودی جلو رفتم سپس از پلهها به طرف در دوبل رفتم. یکی 

بیرون اومد و یه بطری آب سرد به من از نگهبانهای من از ناکجا   

 .داد. سرم رو با تایید تکون دادم و بعد داخل شدم

 "دویدن چطور بود آقا؟"

 .الرز پیشخدمت من کنار در به من سالم کرد

 ".خوب بود "
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 .قبل از اینکه پام رو بزارم جرعه بزرگی از آب رو نوشیدم

" هستن آقا کین اینجاست تا شمارو ببینه تو اتاق چای خوری " 

 .فورا آزردگی باعث شد فحش از لبام بیرون بیاد

 "چی میخواد؟"

 ".گفت خصوصیه"

 .این چیزی بود که همیشه میگفت 

 ".بگو بعد از دوش گرفتن میبینمش"

 "البته آقا برای صبحانه چی دوست دارین؟"

 اون من رو تا پلکان همراهی کرد و بطری خالی آب رو از دستم

 .گرفت 

" ه تخممرغ قهوه سیاه، سفید " 

 همون چیزی بود که هر روز سفارش میدادم، اما باز هم اصرار 

 .داشت که بپرسه

 ".وقتی برگشتین همه چی آمادهاس"

 .دور شد اما بطری پالستیکی هنوز تو دستش بود

 "ممنون الرز"

 ".خواهش میکنم، آقا"

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

 من وقتم رو برای دور از اون گرفتم. این هفته بیشتر از همیشه، خشمم 
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 بدتر شده بود.هر شب که چشمام رو میبستم کابوسا حمله میکردن و

 .چهره مرده ونسا همیشه ستاره اصلی بود 

رویاهام بیرون الرز به من میگفت که فعال بمونم تا خودم رو از   

 بکشم. اما مهم نبود که من چی کار میکردم دویدن زیاد، بوکس یا شنا 

 .کردن. رویاهام همیشه مثل هم بودن خواهرم تو آغوشم مرده بود 

 با افکارم سرگرم بودم تا راهی برای کشتن بنز پیدا کنم این باید بی 

کردم نقص اجرا بشه.، شکستن مردایی مثل ما مشکله اما راهی پیدا می  

 که اونم بشکنه مثل بقیه. شاید زنده زنده پوستتو بکنم! شاید اونقدر 

 سوزن فرو میکردم تو چشمش تا کامال کور بشه، شاید آلتش رو قطع 

 میکردم و مجبورش میکردم تماشا کنه که یه گله سگ دارن 

 .میخورنش البته اگه به اندازه کافی اینجا سگ باشه

روی نمیداد من عجول و بی تابهیچ یک از کارای من بدون نقشه   

 نبودم. قبل از اینکه اولین حرکتم رو انجام بدم باید صبر کنم تا کامال

 .مطمئن باشم

 .من یکم کنترلگر بودم 

 وارد اتاق چای خوری شدم و دیدم برادرم توی صندلی راحتی کنار

 بخاری نشسته. درست به موقع، الرز صبحانه و قهوه برای هر دوی 

سرعت و زینت میز رو برای هر دو ما چیده بود. لحظهای ما آورد، با   

 .بعد بیرون رفت و در رو پشت سرش بست 
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 روی صندلی دیگهای نشستم و به چیزهایی که روی میز بود دست 

 نزدم ما هر دو منتظر موندیم الرز اتاق رو ترک بکنه. تا اینکه یک 

که رازهای کلمه با هم حرف زدیم. من به کارکنام اعتماد کردم و گفتم   

 من رو به گور ببرن، اما این به این معنی نبود که از روی میل 

 .اطالعات رو بهشون بگم

 "چی میخوای؟ "

 کین برای خودش فنجان قهوه ریخت و قوزک پاش رو روی زانوی 

 مخالف گذاشت. کت و شلوار و کراوات به تن داشت چون تازه 

ما بسیار متفاوتساختمون رو ترک کرده بود. با وجود پیوند ژنتیکی   

 از همدیگه بودیم. صورتش مثل مال من تراشیده نشده بود و عضالت 

 نیرومندش اون رو تنومندتر کرده بود، من دقیقا مخالف ظاهر اون 

 بودم، چهره من واضح و متمایز بود، بدن من تیکه تیکه و تعدیل شده

تمامبود.ترجیح میدادم الغر و تنومند باشم من تند و سریع بودم و   

 نیروم رو توی یه مشتم جمع میکردم. اگه از من بپرسی، جثه برادر

 من اون رو آهستهتر کرده بود، به این دلیل بود که من همیشه در 

 .مبارزه لگدی به باسنش میزدم

 "...همیشه سر صبحی ترشرو هستی؟ دلم برای الرز میسوزه"

ه بود قهوهاش رو نوشید، فنجون رو مانند میله سلطنتی نگه داشت  . 

 ".همیشه وقتی به تو نگاه میکنم ترشرو هستم"
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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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