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 ".من مردَم و روی حرفم میمونم "

" رفت یعنی چرت و تو یه مجرمی... یه ادم ربایی یه متجاوزگر ح  

 ".پرت

 .بدنم منقبض شد. ضربان قلبم تند شد و سوزش گلوم رو حس کردم

 مبارزه کردنش، درندهخوییاش، مانند نوری بود که مستقیم ا به درون 

 روحم تابید بدنم رو آتیش زد آلتم رو توی شلوارم سخت کرد. دستام

 .ناامیدانه سعی میکردن اون رو لمس کنن

مسرنگ رو بیرون کشید . 

 .به سرنگ نگاه کرد، و بالفاصله سرد شد

 اگه فکر میکنی من اجازه میدم این رو به من بزنی سخت در "

 ".اشتباهی

 ".دارم ازت میپرسم"

 :با ناباوری پرسید

 "داری ازم میپرسی؟ "

 :ادامه داد

 ".انگار من تا حاال موافق بودم "

" ر مداوم تو اگه تو رو اینجا ترک کنم که برنامه اصلیم این بود به طو  

 رو میکنن، مردا به نوبت تو رو میگیرن و تو هیچ وقت وقفهای 

 نخواهی داشت. اونا حتی به تو اجازه خوابیدن نمیدن.اگه فکر میکنی 
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 بنز بده سخت در اشتباهی! ما مردایی هستیم که وحشتهای شب رو 

 میسازیم نه کابوس. ما مردایی هستیم که شیطان بودن رو تعریف

 ".میکنیم

 .بازوهاش رو در مقابل جوابم محکمتر فشرد و من رو جدی گرفت 

 ممکنه من شیطانی باشم. ولی یه سری قانون دارم اول از همه، من "

 "همیشه به قولم عمل میکنم. اگه چیزی بهت بگم، قانونه باشه؟ 

 اروارهاش سخت شد و از موافقت با من امتناع کرد. انگار باید تو هر

مخالفت کنهزمان که ممکنه با من  . 

 من این سرنگ رو بهت میزنم چون باید منتقلت بکنم اگه هوشیار "

 ".باشی، نمیتونم این کار رو بکنم

 ".لعنت به تو"

 .این اهانت من رو برانگیخت 

 اگه همکاری نکنی، مجبورم تو رو اینجا تنها بذارم و اگه من تو رو "

 ".اینجا ول کنم، آرزو میکنی که ای کاش با بنز بودی

طور محسوسی لرزید  به . 

 "و تو من زو میخوای کجا ببری؟"

 ".خونه خودم"

 ".چرا نباید این رو ببینم "

 من نمیخوام تو بدونی که چطور به اونجا میتونی بری. من نمیخوام "
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 ".تو بدونی که چطور میشه اونجا رو ترک کنی

 .سرنگ رو باال گرفتم

 "ما همدیگرو درک میکنیم؟"

اش محکم بههم چسبیدبه سرنگ نگاه کرد، لبه . 

 من فکر میکنم تو فقط به من مواد مخدر میزنی تا بتونی بدون "

 ".مبارزه کردنم با من بخوابی 

 .بیصدا خندیدم چون نمیتونست بیشتر از این اشتباه کنه

 ".من میخوام بکنمت و تو باهام بجنگی من این رو دوست دارم"

 .چهرهاش بیرنگ شده بود

" میاوفته؟ چه اتفاقی  " 

 .سوزن رو با نوک انگشتام چرخوندم

 ".اگه با تو بیام بهم صدمه میزنی و میخوای بهم تجاوز کنی"

 .نگاهش رو نگه داشتم و هیچ کدوم از این ادعاها رو انکار نکردم

 یا اینکه میتونی اینجا بمونی تا همزمان دهن و باسن و واژنت رو "

 ".بکنن انتخاب با خودته

شیطان بودم هر دو این رو میدونستیم من کمتر از دو  . 

 عکسالعملش رو پنهون کرد، اما گردبادی از احساسات بهش چیره 

 .شد

 ".چشم بسته، به من مواد نزن "
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 "نه"

 .چشماش رو تنگ کرد، وقتی که راهش رو پیدا نکرد

 من کاری رو که از دستت بر میاد رو دیدم، به محض اینکه فرصت "

رمون رو میگیری و ما رو از یه صخره پیدا کنی فرار میکنی. تو ف  

 پرت میکنی پایین، من مصالحه نمیکنم. همونطور که گفتم کلمه من

 ".قانونه 

 .زانوهاش رو روی سینهاش کشید

 ".من دیگه دارم حوصلهامو از دست میدم"

 .بلند شدم و سرنگ رو تو جیبم گذاشتم

" اره بهت اگه میخوای اینجا بمونی، این خوبه. اما این پیشنهاد دوب  

 نمیشه اگه شما انتخاب کنی که اینجا بمونی، مدت زیادی اینجا خواهی 

 ".موند

 چشماش دیوانهوار به عقب و جلو میرفت، نمیدونست چی رو انتخاب

 کند هر تصمیمی درد به ارمغان میاورد اما چه چیزی براش کمتر 

 بود؟ 

میخواست به طرف در برگشتم، چون برای این کار وقت نداشتم. اگه   

 .احمق باشه، میتونست باشه

 ".باشه باهات میام"

 کنار در توقف کردم و به آرپمی چرخیدم 
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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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