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 "تو به من قول میدی که وقتی من ...بیهوشم به من دست نمیزنی؟"

 حاال ترس تاریکش رو درک کردم، از نبود کنترل نفرت داشت. از 

ن دارو ناتوانی در شرکت توی سرنوشتش نفرت داشت، اغلب زنها ای  

 رو ترجیح میدن. اونا بدون اینکه مجبور باشن این رو تجربه کنن 

 مورد شکنجه و تجاوز قرار میگرفتن. اونا فقط باید درد روز بعد رو 

 .تحمل کنن اما این چیزی نیست که اون میخواست

 "آره"

 قبل از اینکه به سرعت به لبه تخت بیاد حرفهام رو قورت داد و 

 .موهاش رو کنار کشید

 ".اگه به من دروغ بگی پشیمونت میکنم"

 .گردنش رو نشون داد تسلیمم شد

 از فکر اینکه تصاحبش کنم التم سختتر شد حریفی بود که رقابت 

 .میکرد زنی بود که رام نمیشد. اون مثل بقیه کسایی که دیده بودم نبود 

 .به پاهای من تعظیم نکرد و مثل یک سگ مطیع رفتار نمیکرد

با بیرحمی مبارزه میکرد.در حقیقت وقتی تهدید استقامت داشت و   

 میکرد و هیچ راهی برای اجرای اون نداشت، به طرز عجیبی جذاب 

 .بود

 کنارش روی تخت نشستم و دستم رو دور گردنش حلقه کردم و ضربان 

 قدرتمندش رو زیر نوک انگشتام حس کردم لرزشی در ستون فقراتم به 
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یکش بشم. اون بهم اجازه داد یه وجود اومد، به من اجازه داد که نزد  

 کاری باهاش بکنم حاال تنها چیزی که میتونستم بهش فکر کنم این بود 

 .که اون رو سخت روی این تخت بکنم 

 .اما نمیتونم حرفم رو پس بگیرم

 .سرنگ رو فرو کردم و بهش مواد زدم

 بالفاصله چشمهاش سراسیمه و بسته شد، دستش رو به تشک رسوند و 

ارومی روش دراز کشید، قادر به مبارزه با افسونی که به زیربه   

 میکشیدش نبود. با بستن چشماش مبارزه میکرد اما به سرعت تو این 

 .جنگ شکست خورد. چشماش بسته شد و به خواب رفت

 دقیقهای گذشت و من بهش خیره شدم، سینهاش رو تماشا کردم که به 

بی عمیق فرو رفت لبهاش آرومی باال و پایین میرفت، وقتی به خوا   

 کمی از هم باز شدن وقتی بیهوش بود، درمونده به نظر میرسید. اون 

 .زن آتشین که تازه با هم آشنا شدیم دیگه حاضر نبود

 .بغلش کردم و باخودم بردش

 :کین پرسید

 "داری چیکار میکنی؟ "

 مثل یه پر تو بازوهام میدرخشید. همچنان که تو خواب بود بازوهاش

کنارش افتاده بود  به نرمی . 

 ".با من میاد"
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 "چی؟"

 :پرسید

 "چرا؟ "

 چون من تنها کسی هستم که میتونم بشکنمش... همین االن دیدی چه "

 اتفاقی افتاد یکی از افراد ما مرده، دوتا مجروح شده و تو هنوز 

 ".خونریزی داری 

 ".من هنوز میخوام باهاش بخوابم "

 ".امروز نه کین"

" ا میکنم حتی اگه توی تخت تو باشه خوب! من فرصتش رو پید  ." 

 .اگه کسی رو توی آغوش نداشتم بهش مشت میزدم

 اینطوری با من حرف نزن و تو هیچوقت فرصت این رو نخواهی "

 ".داشت 

 » فصل شانزدهم  «

 » پیرل «

 وقتی بیدار شدم، جای جدیدی بودم. نور خورشید از پنجرهی باز گذشت 

جیکجیککنون گوشهام رو پر کرد. چند نفر با هم و صدای پرندهها   

 .حرف میزدن و به زبان خودشون ارتباط برقرار میکردن 

 .نور پوستم رو گرم کرد و باعث شد سرمای زمستون رو فراموش کنم

 .از پلکهام گذشت و به من اشاره کرد که بیدار بشم
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 .چشمام رو باز کردم و نگاهی به اطراف انداختم 

یرون هل داده شده بود و باعث شده بود سیم به اتاق پنجره به طرف ب  

 .خوش امد بگه 

 پردههای بژ رنگ به عقب چسبیده بودن که با دیوارهای قهوهای رنگ 

 در متضاد بودن باالی پنجره بیضی شکل بود که من رو به یاد قوس 

 .باستانی میانداخت

یه میز بقیه اتاق رو بررسی کردم یه کاناپه گرد قهوهای رنگی دوره   

 گرد بود، مبلها سفید بودن و بالشهای روش طالیی بودن. یه 

 .تلویزیون روی شومینه سنگی که در زیرش قرار داشت آویزون بود 

 .یه غروب سفید بر دیوار حائل و ظروف عتیقه آرایش شده نشسته بود 

 اتاق به اندازه کافی بزرگ بود که یه خونه باشه. در گوشه اتاق باید

اشهحمام خصوصی ب . 

 اولین باری بود که با آرامش از خواب بیدار شدم. اولین باری بود که 

 صدای دلنشینی از پرندهها به گوشم میرسید. ماهها بود که پنجرهای 

 باز ندیده بودم و واقع ا سپاسگزار بودم که حاال چه قدر احساس خوبی 

 .داشتم

بود به  از تخت بیرون اومدم همون لباسایی که دیشب پوشیده بودم تنم  

 طرف پنجره رفتم. پنجرهها کامال باز بود و من میتونستم ردیفهای 

 بی پایان تاکستان رو ببینم. به تپههای دور منتهی میشد حتی یه خونه 
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 .هم دیده نمیشد من از نزدیکی شهر دور بودم

 خورشید تو آسمون میدرخشید و هر قطعه زمین رو تا جایی که چشم 

طبقه دوم ایستادم و علفهای پایین رو دیدم، میدید لمس میکرد، در   

 .شاداب و تیره بودن تیرهتر از درختای انگور

 نوک انگشتام روی لبه پنجره قرار گرفت و من احساس آزادی رو از 

 طریق خودم حس کردم. میتونستم از پنجره بپرم و تا جایی که 

 میتونستم سریع بدوم و در ردیف انگورا گم بشم. این فکر خیلی 

وسه وس  

 .کننده و آسون بود

 اما چرا اینقدر آسون بود؟ 

 برگشتم و محتویات اتاق رو بررسی کردم. قفسههای پر از کتابهای 

 کالسیک و کپهای از مجلهها که روی قفسه قرار داشت جعبهای که یه 

 گل رز سرخ روش بود رو دیدم. تازه این رو برای صبح انتخاب کرده 

نوشته بودبود. زیر اون یه یادداشت با دست . 

 ".فرار نکن"

 .هیچ اسمی نبود، اما میدونستم کی این رو اینجا نوشته

 من دستشویی رو بررسی کردم. کاشیها دست نخورده و تزیینات 

 پرزرق و برق به فرهنگ ایتالیایی اشاره داشتن. با وجود این که اینجا 

جایی یه زندان بود اما مجلل و زیبا بود. من فقط میتونستم تو رویا در   
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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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