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 نویسنده: سام کرسکانت

 مترجم:راحیل احمدی

 خالصه

وایپر ملقب به آدم شریر و بد نهاد همیشه یه حروم زاده، 

 یه

کابوس، و مرگ برای استخدام شدن بوده. اون به خاطر 

 کشتار

های سریعش شناخته شده ست، بنابراین وقتی یه مبلغ 

 هفت
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میشه تعجب  رقمی برای ضربه جدیدی بهش پیشنهاد

 نمیکنه.

اون باید سریع پیداش کنه و همه چیز رو از بین ببره. 

 وقتی

عالمت گذاری اون برای کشتن معلوم میشه که یه دختر 

 بچه

بیست ساله معصوم با چشم های آبی بزرگه، اون نباید به 

 یکی

از این چیزها اهمیت بده، ولی اون این کار رو میکنه. 

 وایپر

 واسه خودش نگه داره .میخواد اون دختر رو 

پدر ناتنی ِپِپر مادرش رو کشته و از اون زمان به بعد پپر 

 در
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حال فرار کردن بوده. زمانی که یه آدم کش مزدور و 

 تبهکار
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خشن جلوی در خونه اش ظاهر میشه، که اون تمام 

 بازوهاش

با خالکوبی پوشیده شده و یه نگاه پر حرارت و ترسناک 

 توی

داره، پپر انتظار داره که قربانی بعدی چشم هاش وجود 

 اون

 باشه. ولی اون اشتباه می کنه. وایپر اون رو از شر آدم کش

 ها در امان نگه میداره تا امیدوار باشه که یه قرارداد که پپر

 رو اسیرش میکنه با اون ببنده .
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وایپر همه چیزهایی هست که پپر نیست، ولی پپر هنوز 

 هم در

 برای اسیر کننده خودشه .حال عاشق شدن سخت 

با این احتماالت که بر علیه اونها وجود داره و مرگ و 

 کشته

شدن که در هر گوشه ای منتظر اون ها کمین کرده، یعنی 

 اونها

میتونن عشق واقعی رو توی یکدیگه پیدا کنن؟ یا اینکه 

 وایپر

 فقط عالقه به تصاحب کردن و شکار بی گناهی اون داره؟
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 فصل اول

 پرسید: رئیس
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 _ تو فکر میکنی میتونی از پسش بر بیای؟

 وایپر به اون طرف پارکینگ خیره شد .

امروز خیلی از مشتری و کاسب ها مشغول گشت و گذار 

 و

بی هدف گشتن بودن و زندگی رقت انگیز خودشون رو 

 ادامه

 می دادن و معتقد بودن که اونها مهمترین چیز توی جهان

 هستن .

 صور نمی کردن که یکی از کشنده ترینهیچ یک از اونها ت

 قاتالن جهان در میان اون ها باشه .
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وایپر بخشی از یه گروه نخبه آدم کش های سفارشی بود. 

 اون
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به خاطر پول می ُکشت. هر کسی باالترین جایزه رو ارائه 

 بده،

اون این جایزه رو میگرفت. اون هیچوقت سوالی 

 نمیپرسید، و

ه کشته بود اهمیت نمی داد. این هیچوقت هم به افرادی ک

 واسه

 اون شغلی بود، کاری که توش مهارت داشت .

_ چرا نتونم از عهده اش بربیام؟ یه عکس از اون دختر 

 برام

 بفرست و من بقیه کارها رو میکنم .

 _ اون باید به دالیل طبیعی بمیره

وایپر خرناسی کشید و هوا رو با خشم و تمسخر از 

 دماغش
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 بیرون داد

 مشکلی نیست _

 اون یه ماه فرصت داشت تا زنی رو پیدا کنه و به زندگیش

پایان بده.خیلی آسونه. اون راههای زیادی برای کشتن یه 

 زن

 داشت و این یکی هم تفاوتی نخواهد داشت .
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_ پول رو واسم واریز کن، در صورت نیاز بیشتر باهات 

 تماس

 می گیرم

 سوت میزد . وایپر وقتی به سمت ماشینش حرکت کرد

مواد غذایی رو با یه صدای تاالپ توی صندوق عقب 

 گذاشت،
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 پشت فرمان نشست و منتظر موند .

عکس اون دختر توی موبایلش فرستاده شد و اون به 

 دختر

مورد نظر خیره شد. اون نمی تونست پانزده سال سن 

 بیشتر

 داشته باشه اما طبق اون چه که رئیس بهش گفته بود، اون

بیست و یک ساله بود و نزدیک به شش ماه بود تقریب ا 

 که فرار

 می کرد. عجیبه .

تصویر نشون می داد که اون در کنار مادر خودش در 

 آغوش

 گرفته شده و خوشحال به نظر می رسه .

 پپر تپلی و گوشتالو بود، گونه هاش شبیه نوعی بود که می
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 تونی اونها رو نیشگون بگیری و مادربزرگها بعدش سر و
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صدا کنن و غر بزنن. رئیس تمام جزئیات رو از طریق 

 تلفن

 به اون داده بود .

وایپر کارهای اداری، خوندن یا نگرانی از بابت پیگیری 

 کردن

رو انجام نمیداد. اون همه چیز رو توی ذهنش حفظ 

 میکرد .

تمام جزئیات کوچک توی ذهن اون بود و این جایی بود 

 که

بین بره و اون فرد مورد نظر اونها می موندن تا کار از 

 کشته
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 بشه .

وایپر نمی دونست چرا زن مورد نظر، پپر، فرار میکنه و 

 اون

واقعا اهمیتی نمی داد. لحظه ای که رئیس باهاش تماس 

 گرفت

و به اون مأموریت داد، این کار رو انجام داد. حاال اون 

 فقط

 باید بفهمه که اون دختر کجا اقامت داره .

اونه، چون که وایپر یه یاروی خاصی  خبر خوب برای

 داشت

که وسایلی داشت که اون می تونست این زن رو پیدا کنه. 

 وایپر
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با خارج شدن از فروشگاه مواد غذایی، راه شهر رو به 

 سمت
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شخصی که می دونست میتونه از طریق کامپیوتر کمکش 

 کنه،

 طی کرد .

 افرادشهر وقت در بین شغل ها بود، همیشه به جایی که 

 بودن

باقی میموند و صبر میکرد تا دیگه نگران سفرهای بی 

 پایان

 نباشه .

کار کردن برای انجمن سفارشی قاتل پادشاهان نسبتا پر 

 منفعت
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و سود آور بود. اونها شرکتی بودن که به خاطر انجام این 

 کار

 مشهور بودن .

هیچ کاری بیش از اندازه جدی نبود، هیچ کاری خیلی 

 سخت

 .نبود 

اون برای انجام کارهایی که باید انجام بشه، توی سراسر 

 جهان

 سفر کرده بود، از ُکشتن مردم، گاییدن زن ها بگیر تا حتی

نجات مردم. اگه قیمت مناسب بود، اون هر کاری می کرد 

. 
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از سنین جوانی، جوان تر از هر بچه ای که باید معامله 

 کنه،

بُکشه، و اون این  بهش آموخته شده بود که شکار کنه و

 کار

 رو بدون هیچ احساس گناه لعنتی انجام میداد .

آثار زخم هایی روی پشتش دیده میشدن همه چیز رو به 

 یاد

 گذشته ها مینداخت. که اون آرزو میکرد که ای کاش

 میتونست گذشته رو فراموش کنه .

وقتی بچه ها رو با والدین خودشون می دید، برای یه 

 میکرو

اس غبطه و حسادت میکرد که اونها می تونن ثانیه احس

 زندگی
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فوق العاده ای داشته باشن، زندگی بهتر از هر زمان دیگه 

 ای .

البته که اون ها زندگی بهتری نسبت به اون داشتن. هیچ 

 یک

از اونها هیچوقت ساعات درد یا آموزشی رو که اون رو 

 به

یکی از ُکشنده ترین مردان روی زمین تبدیل کرده 

 ذروندهنگ

 بودن .
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با پارک کردن ماشین خودش در بیرون از یکی از گوه 

 دونی

 ترین آپارتمان های شهر، اون به سمت مخاطب مورد نظر
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 خودش، موریس حرکت کرد .

 این یارو سی ساله بود، و یه آدم چرک و حال به هم زن و

شلخته بود، اما وقتی صحبت از کامپیوتر می شد اون به 

 طرز

خوب بود. این یارو تنها کسی بود که به وایپر لعنتی ای 

 واقعیت

ها رو می داد بدون اینکه پرونده هایی ضخیم با نوشتن و 

 کثافت

 و گوه رو به اون بده .

وایپر نمی خواست که درس بخونه. واقعیت های سرد و 

 سخت

 همون چیزی بودن که اون دنبال می کرد و نیازی به کاغذ

 ردیابی کرد .بازی هایی نبود که بتوان 
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 موریس توی طبقه آخر زندگی می کرد. اون مردی الغر و

 بلند قامت بود که عینکی بزرگ و ضخیم به چشم داشت .
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 وایپر که به در ضربه زد، منتظر شد و وقتی موریس در رو

باز کرد، پیراهن اون با لکه های سس گوجه فرنگی و 

 خردل

 پوشونده شده بود .

 اتاق گفت: وایپر با وارد شدن به

 _ من بهت گفته بودم که تغییر کنی .

 موریس پرسید:

_ فکر نمی کردم چند هفته دیگه ببینمت. تو معموال 

 مرخصی

 می گیری. چرا فقط بعد از یه هفته برگشتی؟
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آپارتمان پر از آت و آشغال و چرک بود. فقط اتاق 

 نشیمن،

مکانی که همه کامپیوترها و تجهیزات توی اون مستقر و 

 بنص

 شده بودن، بی عیب و پاک بود .

 وایپر گفت:
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_ تو نیاز به یه خانم نظافتچی داری تا این گوه دونی رو 

 تمیز

 کنه

وایپر از بی نظمی و آشفتگی متنفر بود. بی نظمی و 

 آشفتگی

 برابر با اشتباهات بود .
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 اون تمیز و کارآمد بود و چیزی برای پشت سر گذاشتن

توی تعطیالت توی اونجا  نداشت. حتی آپارتمانش که

 اقامت

داشت، هیچ یادداشت شخصی نداشت. نه اینکه اون هرگز 

 چنین

مواردی رو داشته باشه. یادگاری به معنای مراقبته و این 

 کاری

نبود که اون انجام می داد. اون نه خانواده، نه گذشته و نه 

 آینده

 ای داشت .

 _ تمیز کردن بانوان هر چیزی رو لمس میکنه و من

 میدونم که

 همه چیز کجاست



 

Romanzo_o 24 

 وایپر به اطراف آپارتمان نگاهی انداخت .

 _ اینجا بوی تعفن میده
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 موریس در حالی که عینکش رو روی دماغش هل میداد

 پرسید:

_ خب که چی؟ اون همه رو بیرون نگه میداره، باشه؟ این 

 گند

 کاری و آشفتگی منه. مشکل منه، ماِل تو نیست. تو چی

 میخوای؟

 باشه_ 

 وایپر موبایلش رو به دست اون داد

 _ هر چیزی که در مورد اونه اطالعاتش رو واسم در بیار

 موریس پرسید:
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 _ تو یه اسم ازش داری؟

_ پپر، من می خوام همه چیز رو در موردش بدست 

 بیاری. تو

رایانه های خودت رو داری که می تونن دوربین مدار 

 بسته
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ونم که اون آخرین بار کجا رو ردیابی کنن. می خوام بد

 دیده

 شده

 _ این کار میتونه مدتی طول بکشه

 _ برام مهم نیست. من میتونم پولشو بدم .

 وایپر به سمت اتاق نشیمن حرکت کرد و نشست .
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در حالی که منتظر بود، اینجا تنها جایی بود که اون مایل 

 بود

تا کون خودش رو اونجا قرار بده و توی جهنم فرصتی 

 برای

رفتن وجود نداشت تا زمانی که به خواسته خودش برسه. 

 در

مورد این تکلیف، که عجیب بود، چون که اون معموال 

 اهمیتی

نمی داد. سریع، کارآمد، انجام شده ست. این چیزیه که 

 اون

 همیشه در موردش بوده .

موریس در حالی که مشغول کار بود، زمزمه می کرد، 

 عکس
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عکس رو از طریق پایگاه  اون رو اسکن می کرد و بعد

 داده

 ردیابی می کرد
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توی صفحه بزرگ مقابل اونها، اون چندین نام و تصویر 

 رو

دید همون طور که کار تشخیص رو انجام می داد. زیبایی 

 در

مورد امنیت و زندگی در همه جا وجود داره کسی رو 

 میتوان

 پیدا کرد یا ردیابی کرد. مگه اینکه کسی بتونه از دوربین

 ها و
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نرمافزار شناسایی دوری کنه، کسی هم غیر قابل ردیابی 

 نیست .

 _ این یکی خیلی جوونه

 _ بهت ربطی نداره، کارت رو بکن، تو پول زیادی برای

 نگرانی در مورد این موضوع نخواهی داشت

_ با این حال، این یه ماموریت نجات نیست، درسته؟ فکر 

 می

ن دختر چیزی فهمیدم کنم چند هفته پیش در مورد مادر ای

. 

 بعد از مکث کوتاهی از وایپر سکوت برقرار شد .

 _ چی فهمیدی؟

20 
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_ فقط اینکه مادرش ُمرده و ناپدری ِپِپر شرکتی رو 

 تصاحب

میکنه که طبق قانون باید به دست این دختره، پپر، باشه و 

 ما

در حال صحبت کردن درباره یه شرکت میلیارد دالری 

 هستیم.

م و باز هم سهام. تقریب ا توی همه چیز سهام، و سها

 سهام دارن.

 من تعجب می کنم که تو اینو نمیدونی

موقع صحبت کردن موریس چیپس سیب زمینی میخورد. 

 وایپر

اخبار رو دنبال نمی کرد. اون نه روزنامه ها رو می خوند 

 و
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 نه به شاهزاده خانمهای نازپرورده و لوس اهمیتی می داد .

ی میپرسم، اگه این دختره بمیره، واسه _ از روی کنجکاو

 این

 بخت و اقبال چه اتفاقی میفته؟

_ خب اون جوری، همه چیز و همه شرکت و تمام اموال 

 به

 دست پدر ناتنیش میرسه

وایپر که نشسته بود، در مورد آخرین قراردادش فکر کرد. 

 ِپپر

 باید به دالیل طبیعی بمیره و ناپدری همه چیز رو به ارث

21 

ره. اون پیچ و تاب توی روده خودش رو دوست میب

 نداشت.



 

Romanzo_o 31 

 این فقط یه وظیفه دیگه مثل هر کار دیگه ای بود، و اون

نمیذاشت احساسات یا عواطف مانعش بشه. انگشت های 

 خودش

روی رونش لم داد، و اون صفحه کامپیوتر رو تماشا کرد 

 که

به نظر می رسید چهره همه به یه شکل می چرخه. این 

 بخشی

از کار بود که اون ازش متنفر بود. حوصله اش سر رفته 

 بود .

و وقتی حوصله اش سر رفته باشه، می تونست فکر کنه.. 

 تفکر

باعث میشد اون گذشته رو به یاد بیاره، و اون نمی 

 خواست
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گذشته رو به یاد بیاره. اون کسی نبود که ترس گرفتارش 

 کرده

 باشه. اون هیچ ترسی نداشت .

 موریس گفت:

 _ اون اینجاست

وایپر زمانی که تصویر مورد نظرش مورد توجه قرار 

 گرفت،

 به باال نگاه کرد. این واقعا یه تصویر واضح بود .
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_ سه روز قبل. یه فروشگاه مواد غذایی در نزدیکی 

 ساحل

موریس چندین جزئیات و جهت رو با این ور رفتن و 

 اون ور
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ی ه چیز دیگه ارفتن توی کامپیوترش بهش داد. وایپر ب

 احتیاج

نداشت. اون از قبل می دونست که کجا میره. یه دسته 

 اسکناس

نقد بیرون اورد، و اون رو به موریس تحویل داد و به 

 سمت

 در حرکت کرد .

 موریس گفت:

 _ وایپر

در حال چرخش، موریس رو دید که ایستاده و صفحه 

 کلید رو

 در دست داره .

 _ چیه؟
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کار رو انجام بدی، میدونی؟ اون _ تو مجبور نیستی این 

 بی

گناهه. هیچ چیز در اون وجود نداره، بدون سابقه کیفری، 

 هیچ

چیز. لوح اون کامال تمیزه. این مثل کشتارهای معمولت 

 نیست .
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_ تو نمیدونی که من چه کاری باید انجام بدم، و اینو به 

 یاد داشته

ون دهنت بیرباش که هر اتفاقی بیفته، هر کلمه ای که از 

 بیاد،

 و تو خواهی ُمرد ، موریس
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اون نمی خواست مرد مقابلش رو بکشه، حتی اگه اون یه 

 شلخته

چرک حال به هم زن بود، وایپر یه جورایی از اون 

 خوشش

 میومد، و این چیزی در رشته کاری و افکارش نبود .

 اون نباید بارها و بارها از همون نوع انسان دوستانه اش

ه ولی موریس خودش رو ثابت کرده بود و استفاده کن

 وایپر

 نمی خواست یه دارایی ارزشمند رو از دست بده .

 موریس گفت:

 _ زودی میبینمت

 وایپر از در بیرون رفته بود ولی صدای اون رو شنید .

24 
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ِپِپر به اقیانوس خیره شد و فکر کرد که یعنی می تونه چند 

 روز

 دیگه هم توی اینجا بمونه .

شهر عجیب و کوچک در کنار دریا بود و  این یه

 گردشگران

 زیادی توی اون زندگی می کردن .

 ساحلی که اون االن توی اونجا ایستاده بود، کامال مملو از

 جمعیت، با خانواده ها بود .

 یعنی اون در اینجا امنه؟ اون نمی دونست پدرش تا کجا

 حاضره همه چیز رو براش تحت فشار قرار بده .

25 

پول می خواست. پپر این رو می دونست. از لحظه  پدرش

 ای
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که مادرش، مادر شیرین و زیباش اون رو به خونه آورده 

 بود،

پپر ذات واقعی اون مرد رو دیده بود. نا پدریش یه آدم 

 تیغ زن

 و پول پرست بوده .

بهانه ای وحشتناک برای یه انسان. پپر حتی دیده بود که 

 اون

کارمند های مادرش خیانت میکنه. به مادرش با یکی از 

 این

واقعا اون رو بیمار کرده بود و مادرش از آنچه که پپر 

 بیشتر

 ازش نفرت داشت اون رو باور نکرده بود .

 آره، پپر از یه خانواده ثروتمند بود، و رابطه اون با مادرش
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 همیشه یکنواخت ولی خوب بود .

تا وقتی پدرش درگذشت، اون ها یکدیگه رو داشتن، 

 اینکه این

هیوال از هیچ جایی بیرون اومد و قصد نابودی اونا رو 

 داشت.

 پپر تا ته قلبش از اون متنفر بود و این کمکی بهش نکرد .

26 

حتی وقتی فحش و ناسزا و آزارهای جنسی و کتک 

 خوردن و

خشونت از طرف اون مردک آغاز شده بود، مادرش 

 نتونسته

 گذره .بود از ناامنی های گذشته خودش ب
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البته، بعد، پپر مجبور شد فرار کنه و حاال اون حتی نمی 

 تونست

 برای مراسم خاکسپاری مادرش به خونه بره .

ناپدریش برای به دست آوردن تمام ثروت، به ُمرده اون 

 احتیاج

داشت. پپر احمق نبود. تمام اونچه که اون می خواست در 

 تمام

پپر  طول زندگی خودش، ثروت مادرش بود و وقتی

 بمیره،

 همه چیز به اون می رسید .

وزش باد به اون برخورد کرد و اون کاله رو محکم نگه 

 داشت

 و مطمئن شد که از روی سرش کنده نشده .
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اون یه کاله بزرگ و یه عینک روی چشم هاش داشت. 

 اون

با تصویری که توی اخبار داشت، نمی خواست کسی 

 ببینتش .

27 

نشده از اون وجود نداشت  خوشبختانه، تصویری به روز

 و

تصویری که ازش پخش شده بود اون ظاهرا چیزی شبیه 

 به

 سن پانزده سالگیش نداشت .

این تصویر آخرین باری بود که اون خوشحال بود، وقتی 

 که

 مادرش همراه با اون خوشحال بود .
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پپر احتماال باید موهای بلوند خودش رو رنگ کنه، ولی 

 این

تا طره موهایی رو تغییر بده که  باعث ناراحتیش میشد

 مادرش

 ساعت ها با عشق ازشون مراقبت می کرد .

اون ها توی اتاق مطالعه پدرش می نشستن و مادرش 

 موهاش

 رو شونه می زد و منتظر میموند تا کار پدرش تموم بشه .

 پپر به مادرش شبیه بود، فقط سفید تر و پوست نرم تری

میسوخت و همیشه هم داشت. اون به راحتی توی آفتاب 

 مجبور

بود از کرم ضد آفتاب استفاده کنه. که از کرم ضد آفتاب 

 زدن
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 هم متنفر بود .

28 

اون به یاد مادرش افتاد که همه چیز رو روی اون می 

 مالید،

و می گفت که اگه مواظب نباشه پوست روشنش آفتاب 

 سوخته

 میشه،اون وقت اون مادرش رو تماشا میکرد که داره واسه

 ودش هم کرم ضد آفتاب روی صورتش می مالونه .خ

شگفت آور بود که این خاطرات چقدر تأثیرگذار، و 

 چقدر معنی

 دار بودن .

 در اون زمان، این خاطرات فقط مایه رنجش بودن، اما االن

 این چیز دیگه ای بودن .
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 با فکر کردن این افکار به عقب ذهنش، از دیدن اقیانوس

 ت به مسیر اصلی کرد .برگشت و شروع به بازگش

بوی شیرینی دونات، مرغ سوخاری و سیب زمینی سرخ 

 کرده

توی هوا سنگین بود. اون گرسنه نبود، و حتی اگه گرسنه 

 بود،

 اون بیرون غذا نمی خورد .

29 

ناپدریش مرد شرور و پست فطرتی بود و احتماال راهی 

 برای

 آزار و صدمه زدن بهش پیدا می کرد .

اون عبور نمی کرد تا اون کسی رو بفرسته  پپر از این راه

 تا
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 بُکشتش .

یعنی چنین شرکت هایی برای استخدام کردن قاتل ها 

 برای

کشتن آدم ها وجود داشتن؟ اون نمی دونست. چیزهای 

 زیادی

در مورد جهان وجود داشت که اون نمی دونست و این 

 اون

 رو می ترسوند .

به هتل با ترک خیابون های شلوغ، راه خودش رو 

 کوچکی که

 اجاره کرده بود برگردوند .

پپر بدون این که به پشت سرش نگاه کنه و به طرف در 

 اتاقش
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 رفت و مکث کرد. در اتاق اون باز بود و اون اخمی کرد .

یعنی اون در رو قفل نکرده بود؟ قلبش شروع به تپیدن 

 کرد.

 ممکنه که در قفل نشده باشه

30 

 ولی به خودش گفت:

ت از این اتاق خارج می شدم در رو قفل می من هر وق

 کردم

الزم بود برگرده و از اینجا بره. ولی وسایلش توی اون 

 اتاق

 بود و اون باید وسایلش رو برداره .

 به خودش گفت:

 من خوبم، همه چیز خوبه
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اون نفس نفس زد و اگه دستی روی دهانش بسته نمی 

 شد، جیغ

 می کشید .

31 

نم خیلی ساکت باشی، من _ من بهت پیشنهاد می ک

 صبورترین

 مرد نیستم و دوست ندارم که منتظر بمونم

پپر نمی تونست ببینه، و این که چقدر محکم اون رو نگه 

 داشته،

نمی تونست حرکت کنه. راهی برای فرار، یا اینکه اون 

 ببینه

 که مهاجمش کیه، وجود نداشت .



 

Romanzo_o 47 

از مهاجمش اون رو به داخل اتاق فرو برد و در محکم ب

 شد و

 در به دیوار پشت محکم برخورد کرد .

مهاجم دستش رو حرکت داد و به اون فرصتی داد تا اون 

 رو

گاز بگیره، پس پپر این کار رو کرد. پپر دندون هاش رو 

 توی

گوشت دستش فرو کرد و اطمینان حاصل کرد که تا 

 چشیدن

 خون متوقف نشه.

بهم حال بهم زن و چندش، حال بهم زن و چندش، حال 

 زن و

 چندش.
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 مبتال به مریضی و بیماری .

32 

پپر دستش رو ُتف کرد، پاهاش رو محکم به پای اون 

 کوبید و

 بعد اون رو با هل دادن دور کرد .

 اون مرد فریاد زد، و قبل از اینکه پپر فرار کنه، موهاش رو

 گرفت و پپر رو به سمت دیوار پرتاب کرد .

 شد. در عرض چند ضربه پپر رو مبهوت کرد و کمی گیج

 ثانیه اون مرد روش بود. مهاجم اون با مشت به صورتش

 ضربه زد و پپر از ضربه شوکه شد و اون دور شد .

مهاجم اون پایش رو گرفت و پپر هم پای اون رو گرفت 

 و
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اون رو با تمام توانش بلند کرد تا مهاجم به عقب بیفته. در 

 حالی

و باز کنه ولی که از جاش بلند میشد، و سعی کرد در ر

 دوباره

 اون مرد اون رو چنگ زد .

 اون دست هاش رو دور گردن ِپپر حلقه کرد و گفت:

 _ تو جنده ی چاق لعنتی

33 

و شروع به قطع کردن شریان خون اون کرد و داشت خفه 

 اش

میکرد، پپر به بازوهاش چنگ زد و تقال کرد که نفس 

 بکشه .

 مرد گفت:
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 خفه شدنت چطوریه؟ _ حاال، این جالب نیست؟ هوم؟

اونا چرخیدن و پپر کسی رو جلوش دید که چند برابرش 

 بود و

 از مردی که داشت اون رو خفه میکرد ده برابر و به همون

 اندازه مرگبارتر به نظر میرسید .

اولین چیزی که متوجه شد این بود که این مرد روبروش 

 توی

ه کبند کمر شلوارش یه تفنگ داره. چیز بعدی این بود 

 وقتی

پپر توسط این مهاجم که داشت خفه اش میکرد آسیب 

 میدید،

 اون چقدر آروم و خونسرد به نظر میرسید .
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یاروی پشت سرش که دست هاش دور گلوی پپر بود 

 پرسید :

 _ تو دیگه کدوم خری هستی؟

34 

_ من؟ من اینجا سر کار هستم. تو واسه چه گوهی 

 اینجایی؟

 از بین بره _ کار گرفتم، این جنده باید

 مردی که دم در ایستاده بود خندید .

_ بهم بگو که تو سرنخی نداری که من کی هستم. اصال 

 میدونی

 من واسه کی کار میکنم؟

مردی که پشت سر اون ایستاده بود، آروم گرفت و دستی 

 که
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گلوش رو گرفته بود، ُشل شد و پپر رو غافلگیر کرد. اون 

 به

ه پپر میتونست فکر کنه و ب پپر اجازه رفتن نمیداد، ولی

 خاطر

 این اون خدا رو شکر میکرد و سپاسگزار بود .

 _ وایپر !

لبخند مردی که دم در ایستاده بود مرگبار و فوق خطرناک 

 شد .

_ دقیقا. حاال، بهم بگو که کدوم کص کشی تو رو 

 استخدام

 کرده؟ !

35 



 

Romanzo_o 53 

_ ناپدریش، چه کسی دیگه ای اینو می خواد؟ اون می 

 هخواد ک

این دختره بمیره و می خواد این کار توی اسرع وقت 

 انجام

بشه. مهم نیست که چه کسی این کارو انجام میده، تا 

 زمانی که

 این دختره در پایان کار ُمرده باشه

مردی که وایپر نامیده میشد به پپر نگاه کرد، انگار داشت 

 اون

 رو ارزیابی میکرد .

 _ تو واقعا این قدر ارزش داری؟

 وایپر داخل اتاق شد و در رو بست .
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_ بذار دختره بره و من میذارم که تو با زندگیت اینجا رو 

 ترک

 کنی

خنده ی اون باعث شد که پپر مثل مردی که پشت سرش 

 بود

از جا بپره، انگار این جالب ترین چیزی بود که تا به حال 

 این

 مرد داشته باشه .

36 

خوردار هستی، _ من میدونم که تو از شهرت خوبی بر

 وایپر،

 اما فکر نمی کنم بتونی منو از بین ببری

 _ این دختره رو زمین بذار و تو خواهی دید
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وایپر با دست هاش پشت سر اون مرد که پپر رو گرفته 

 بود و

میخواست خفه اش کنه ایستاده بود و خیلی آروم به نظر 

 می

 رسید .

 مرد پشت سر پپر قوی بود. پپر نمی خواست که هیچ

 کدوم از

این دو نفر برنده بشن ولی کسی که پشت سر اون بود رو 

 اصال

 نمی خواست برنده بشه .

اون حروم زاده قصد صدمه زدن بهش رو داشت. وایپر 

 هم



 

Romanzo_o 56 

قصد داشت پپر رو آزار بده و بهش صدمه برسونه، ولی 

 اون

در واقع هنوز از وایپر صدمه ای ندیده. اون بهترین شرط 

 بندی

 بود .

 محکم روی زمین پایین انداخته شد .ِپپر 

37 

 _ سر جات بمون

مرد به سمت وایپر حرکت کرد، و پپر نمی دونست که 

 اون چه

 انتظاری داره. شاید یه دعوا، چیزی که ترسناک بود .

 اون انتظار نداشت که وایپر دستش رو دراز کنه، گردن مرد
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رو بگیره و با یه چرخش ناگهانی و سریع با صدا گردن 

 ناو

رو بشکونه. ضربان قلب پپر تندتر شد. مهاجم اون با یه 

 زاویه

 سر عجیب روی زمین افتاده و ُمرده بود .

 _ حاال این عجیب و غریبه

 وایپر شروع به پرسه زدن توی جیب های اون یارو کرد و

وقتی کیف پولش رو پیدا کرد، کیف پول رو به سمت پپر 

 پرتاب

 کرد .

 _ اون کیه؟

 خیره شد .پپر به اون 

38 
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 _ من به این کیف پول دست نمیزنم

_ بهم بگو که اون کدوم خریه یا من بیشتر از این که به 

 این

حرومزاده صدمه زدم بهت صدمه میزنم و تو رو خیلی 

 آزار

خواهم داد، و اون از نگاه توی صورتت چند ضربه بهت 

 زده

 وایپر بهش چشم غره رفت .

 _ حاال اون کیه؟

و برداشت و اونو باز کرد و به اسم توی پپر کیف پول ر

 اون

 خیره شد .

 _ بهش ویلیام دونالد گفته میشه
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وایپر عقب رفت، و تلفن همراه خودش رو برداشت و 

 توی اون

 نگاهی کرد .

39 

پپر به اون و بعد به در خیره شد. اون درد داشت، توی 

 جاهایی

که فکر نمی کرد امکان داره صدمه ببینه صدمه دیده 

 بود..یعنی

 اون می تونه به موقع این دردسر رو حل کنه؟

 پایان فصل اول

40 

 فصل دوم
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این چیزی نبود که وایپر انتظار پیدا کردن اون رو داشته 

 باشه.

بعضی از الشی های عوضی با هدف و عالمت گذاری 

 ُکشتن

اون در حرکت بودن. خوب، اون بود. حاال اون باید با 

 پاکسازی

دختره باشه که باید بکشتش و یکی هم دو جسد که یکی 

 این

پفیوز که به درک واصل شده بود مقابله و دست و پنجه 

 نرم

 کنه .

کمپانی قاتل پادشاهان قطعا توضیحاتی در مورد انجام 

 دادن
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 داشت .

 _ ویلیام دونالد دیگه کدوم خریه؟

41 

رئیس صدای ناراحت و عصبانی ای از پشت تلفن بیرون 

 هدف منو

 بکشه، فکر کردم این کشتن واسه خودم انحصاریه

وایپر با دیدن دخترک که چشم به در دوخته بود، به اون 

 خیره

 شد .

آورد 

_ اون یه نماینده واسه کشتن آزاده. چرا؟ 

وایپر گفت: 

_ چند دقیقه پیش اون سعی داشت عالمت گذاری و 
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_ تو میدونی که من چنین غلط های مخفیانه و ناعادالنه و 

 زیر

رو انجام نمیدم، ناپدریش اون رو استخدام کرده  زیرکی

 بوده

 وایپر به رئیس از پشت تلفن گفت:

_ اون تو رو استخدام کرده، چرا باید دو تا قرارداد واسه 

 کشتن

 ببنده؟

42 

این با عقل جور در نمیومد. اون حروم زاده که ناپدری 

 این

دختر، پیر، بود همون قدر هم حریص بود. موریس بهش 

 گفته
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بود که اون حرومزاده همسرش رو کشته بود تا تمام ارث 

 ها

رو باال بکشه و به ارث ببره. پس چرا باید به دو تا آدم 

 کش

 تبهکار مزدور پول میداد تا دختر خونده اش رو بُک شه؟

رئیس در حالی که صداش لبه شومی به خودش گرفته بود 

 گفت:

 اگه برنارد _ آره، این یه سوالیه که منم قصد دارم بفهمم،

 ساترلند

فکر میکنه که می تونه یه آدم کش مزدور ارزون قیمت 

 استخدام

کنه تا از پرداخت پنج میلیون دالر بدهکاریم سر باز بزنه، 

 اون
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وقته که دیگه چیز دیگه ای پیش رو داره. من در تماس 

 خواهم

 بود. فرض میکنم که ویلیام دیگه با ما نیست؟

بپرسی؟ عجله کن و گندی که زدی _ تو واقعا باید اینو 

 رو

خودت جمع و جور کن، من نمی خوام بیشتر از اونچه 

 که هستم

 اینجا باشم .

43 

اون موبایلش رو خاموش کرد و تلفنش رو توی جیب 

 کت

 چرمیش گذاشت .
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حاال مجبور شده بود به این خانم کوچولو پپر رسیدگی 

 کنه.

أیید زمانی که تشه تا اون هنوز نمیتونست این دختر رو بٰک

 بشه

 که به طور کامل برای این کار حقوقش دریافت میشه .

پس تا زمانی که از رئیس خبر بگیره، باید با هدف مورد 

 نظر

 گم و گور بشه و جایی آفتابی نشه .

پپر در حالی که هنوز روی شکمش روی زمین افتاده بود 

 و

 روی آرنج هاش قرار گرفته بود زمزمه کرد :

 کنم بهم صدمه نزن_ خواهش می
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اون پپر رو نادیده گرفت. وایپر که از نحوه کشتنش که 

 گردن

 اون یارو رو شکسته بود راضی بود باالی جسد ُمرده اش

ایستاد. اسلحه و چاقو سریع و ساده بودن، ولی اون از 

 پاکسازی

 خون متنفر بود .
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 کنار اومدن با شکستگی گردن خیلی راحت تر بود .

پایین پرتاب کرد و اون رو از پشت  اون ژاکتش رو

 صندلی

قالب کرد. بعد خم شد و قبل از ایستادن، وزن ُمرده جسد 

 رو

 باالی شونه هاش باال برد .



 

Romanzo_o 67 

ویلیام سنگین تر از اون چه بود به نظر می رسید. اون 

 قصد

داشت فعال جسد رو توی وان ذخیره کنه، اما نمی 

 خواست که

 هاش دور بشه .یه ثانیه هم پپر از جلوی چشم 

اون خیلی عصبانی شده بود، و شک نداشت که اگه یکبار 

 از

 اتاق بیرون بره این دختر در رو میشکونه و فرار میکنه .

و بعد از سفر طوالنی به کنار دریا، اون اصال حال و 

 حوصله

 تعقیب کردن این دختره رو نداشت .

 وایپر گفت:

 _ در حموم رو برای من باز کن
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اون دختر سر جاش خشک شده بود به حرفش وقتی که 

 اضافه

 کرد:

 _ این یارو سبک نیست .

 پپر به آرومی از سر جاش بلند شد و وایپر چشم از اون بر

 نمیداشت .

وقتی پپر از درد به خودش پیچید، وایپر فهمید که اون 

 زخمی

شده، ولی این دختر به سرعت ناراحتی و دردش رو پنهان 

 کرد

وی چشم هاش میدید مسلما به عکسی چیزی که االن جل

 از اون
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 که رئیسش براش فرستاده بود اصال شبیه نبود .

 پپر دختر کوچولو نبود. حاال اون کامال زن بود، با ظاهر و

 انحناهای بدنی که تمرکز وایپر رو دزدیده بود..........این یه

 موفقیت آسون نبود .

 فت.وایپر پشت سر اون و به دنبالش به طرف حموم ر

 اتاق

هتل فقط یه اتاق کوچک بود. و بوی خوشتر از اونچه که 

 به
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نظر می رسید. وایپر قبال توی کوچیکیش احساس خفگی 

 و

 کرده بود . 1ترس از فضای بسته 
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پپر یه لباس آفتابی بلند و آبی پوشیده بود و یه ژاکت 

 نازک و

سفید که روی اون دکمه داشت روی لباس آبیش پوشیده 

 بود .

اون خیلی کوچکتر از خودش بود. مثل اکثر خانمها. 

 همون

طور که پپر در حموم رو باز میکرد، وایپر نمی تونست 

 جلوی

 خودش رو بگیره تا کون اون رو بررسی نکنه .

هیکل اون شبیه ساعت شنی بود، ولی اون مطمئنا کسی 

 نبود

که بدن خودش رو مورد توجه قرار بده. تنها پوستی که 

 در
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 ید بود مچ دست ها و مچ پاهاش بود .معرض د

1claustrophobic 

کالسترو فوبیا، کسی که ترس از محیط های بسته دارد 

 اتاق یا مکان کم جا ،خفقان

 آور
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 پپر ماهیت و عصاره معصومیت و بی گناهی بود، ولی این

شغل وایپر نبود که به یه روش یا یه راه دیگه از اون 

 مراقبت

 کنه و اهمیت بده .

 وایپر وقتی شروع به احساس کردن میکرد..... توی هر

چیزی.....این اون رو عصبانی میکرد. چون که بهش 

 آموخته
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شده بود حتی توی سخت ترین شرایط هم باید از نظر 

 عاطفی

 خالی بمونه

 بود و موردکه از کودکی به اون آموزش داده بودن، خوار 

تحقیر قرار گرفته بود، درسهای اونا توی مردی که امروز 

 شده

 بود ریشه دوانده بود .

بارها و بارها اون رو حرومزاده خونسرد و قلب یخی لقب 

 داده

بودن تا اینو به حساب بیاره، ولی هرگز به اون ابراز 

 همدردی

همون طور که اون از عوضی و حرومزاده ها و قالتاق 

هایی 



 

Romanzo_o 73 

48 

نکرده بودن. پس چرا باید این پیشنهاد رو به شخص دیگه 

 ای

 ارائه بده؟

اون با صدای ناشیانه ای جسد اون مردک رو با یه صدای 

 تو

خالی داخل وان انداخت و بعد پرده حموم رو بست. 

 وایپر بعدا

 با حذف اون کار میکرد. در حال حاضر، اون نیاز داشت تا

اتاق هتل رو ایمن کنه و این گند رو خودش جمع و جور 

 کنه .

 نکرده بود. آدم کشی های اون برای عوارض برنامه ریزی
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اون معموال مثل ساعت، در داخل و خارج بازی می شد، 

 و

 هیچ وقت تأمل و بازتاب نداشت .

حاال اون مجبور میشه با این دختر ارتباط برقرار کنه تا 

 اینکه

 از کمپانی قاتل پادشاهان خبر بگیره .

بعد از محکم بستن در حموم، اون به سمت مبل اشاره 

 کرد.

ه خوبی دستور العمل هاش رو دنبال کرد، همون طور پپر ب

 که

 بهش گفته شده بود روی یه صندلی نشست .
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 _ ببین، دختر، باهوش باش و از جات جم نخور
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وایپر در جلویی رو قفل کرد و از پنجره بیرون رو نگاه 

 کرد .

پرده های پنجره کنار هم قرار گرفته بودن و بارانی از گرد 

 و

 هاش نفوذ کرده بود .خاک به چکمه 

اون نگاهی به سقف انداخت تا هر وسیله تجهیزات 

 نظارتی رو

 بررسی کنه، ولی چیزی نبود، نه اینکه انتظار داشت تا هر

 چیز فوق پیشرفته ای رو توی این آشغال دونی پیدا کنه .

وایپر توی یه اتاق کوچولو گام برداشت و احساس کرد 

 که مثل

 . یه ببر زندانی توی قفسه



 

Romanzo_o 76 

اون تمرینات حبس رو که توی قالب بدنی یه پسر جوون 

 که

قبال بود مجبور بود تحمل کنه رو به یاد آورد و خاطرات 

 هم

اون رو زخمی کرد و بهش صدمه زد و هم یکباره بهش 

 آرامش

بخشید. این خاطرات گذشته ی به گا رفته ی حال بهم 

 زن اون

 بود .
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 پپر پرسید:

 _ میخوای منو بُکشی؟
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وایبر قدم زدنش اطراف اتاق رو متوقف کرد و با اون 

 روبرو

 شد. تا حاال، قربانیان اون معموال ضربان قلب نداشتن .

پس اون راحت نبود تا با یکی که زنده بود صحبت کنه. 

 قانون

شماره یک، که در مورد اون اعمال شده بود، قانونی که 

 اون

ت همچنان بهش اهمیت می داد، این بود که هیچوق

 نزدیک

 قربانیانش نشه .

 این نه تنها یه قاتل رو ضعیف میکرد بلکه به قربانیانش یه

آسیب پذیری برای دیگران هم میداد تا ازش بهرهبرداری 

 کنن .
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 وایپر چشمکی زد .

 _ خواهیم دید
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 این دختر به نظر نمی رسید که ترسیده باشه. معموال وقتی

شون فرا میرسید انسان هایی احتمال مرگ اجتناب ناپذیر

 قول

هر چیزی رو به اون می دادن، یا دچار حمله عصبی می 

 شدن،

 و انسانیت خودشون رو از دست می دادن .

پپر آرامش خاصی رو توی خودش داشت که غیر معمول 

 بود،

 و وسوسه انگیز .

 _ این ناپدریمه، درسته؟ اون تو رو استخدام کرده
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 گفت:

 مورد نظرم واسه کشتهمن در مورد کسب و کارم با فرد 

 شدن بحث نمی کنم .

پپر به اسلحه های اون چشم دوخت. وایپر همیشه به 

 خوبی

مجهز بود و تسمه شلوارش چندین اسلحه کمری توی 

 غالف

 رو در بر میگرفت .

 پپر پرسید :

52 

 _ چرا به این همه اسلحه نیاز داری؟

 _ چرا که نه؟

 هفت تیرشاون اسلحه کالرک خودش رو از جلد چرمی 
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 بیرون کشید و دور انگشتش چرخوند .

پپر نفس نفس زد و بدنش شروع به خشک و منقبض 

 شدن

 رفت .

 _ من هنوز نمیُکشمت، پس آروم باش

وایبر اسلحه رو سر جای خودش برگردوند. پپر سرش رو 

 به

 عالمت نفی تکون داد .

 _ من از اسلحهها خوشم نمیاد ولی از ُمردن هم نمیترسم

ی از ُمردن میترسه، بهم اعتماد کن، وقتی زمانش _ هر کس

 فرا

 برسه تو هم مثل بقیه واسه زنده موندن التماس میکنی
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پپر پس از اون ساکت موند، خودش رو در آغوش کشید 

 و گاه

به گاه صورتش رو لمس میکرد و چهره اش توی هم 

 میرفت

 ولی حرفی هم نمیزد .

خیلی ماهر بوده  اون الشِی کثافت و آشغاِل عوضی باید

 باشه،

 چون که ماهرانه به صورت این دختر مشت کوبونده بود .

گونه راست اون قبال تیره شده بود، به راحتی جلوی 

 پوست

 روشن و خیلی سفیدش قابل مشاهده بود .

وایپر جلد چرمی هفت تیرش رو از روی شونه هاش و 

 کمربند
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اسلحه کمریش رو برداشت و اونها رو روی میز 

 خوریغذا

قرار داد. وایپر شونه های خودش رو واسه ورزش دادن 

 باال

 انداخت و قولنج گردنش رو توی هر دو طرف شکوند .

بالی پر جنب و جوش روی مبل نزدیک شد و موهای 

 اون رو

 کنار زد تا کبودی روی صورتش رو ارزیابی کنه .
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 اون پرسید:

 _ تو از کشتن آدم ها خوشت میاد؟

یه روز طوالنی برای اون گذشته بود. اون به این دختر 

شیطون 
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 این دختر برای عالقه اون خیلی پر حرف بود .

 _ کجات صدمه دیده؟

 اون در حالی که از لمس وایپر دور میشد گفت :

 _ من خوبم

_ اون به صورتت ضربه زد، چیز دیگه ای هم هست؟ 

 اون تو

 رو گایید؟

 دهن اون از تعجب باز موند .

 _ نه

 رو گاز گرفت و االن به پایین نگاه میکرد، ترکیبی پپر لبش

 از

 خجالت و شرم .
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وایپر قفل موهای اون رو دور انگشتش چرخوند. این 

 دختر

زمانی که عصبانی بود، مثل یه بچه گربه عصبانی ناز و 

 بامزه

بود و کنایه زدن و سر به سر گذاشتنش تأثیر مطلوبی 

 داشت.

 ر زد .پپر دست اون رو از صورتش کنا

وایپر روی یه زانوش در مقابل اون زانو زد، هر دو دست 

 اون

 رو توی یکی از دست هاش گرفت وقتی که این دختره

میخواست و سعیش رو میکرد دوباره دستش رو ازش 

 کنار
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بکشه اون رو متوقف کرد و با خشونت دست هاش رو 

 گرفت .

_ کوچولوی شجاع، من فکر میکنم تو عادت داری که به 

 شرو

 خودت پیش بری، مگه نه، پرنسس؟

 _ منظورت از این حرف چیه؟

 وایپر با تمسخر و طعنه گفت:
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_ شنیدم که تو بچه پولدار تیتیش مامانی هستی و با ناز و 

 نعمت

بزرگ شدی، پس این کشتن تو رو به طرز لعنتی خیلی 

 راحت

 تر میکنه، پس آره ممکنه که من از این لذت ببرم .
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ت جنده های پولدار رو تحمل کنه. ولی وایپر نمیتونس

 بیشتر

از هر چیزی، اون به دنبال تحریک و عصبانی کردن این 

 دختر

 و حرصش رو در اوردن بود .

 چون وقتی عصبانی می شد به طرز شایان ستایشی ناز و با

 مزه می شد .

پپر در حالی که بیهوده داشت تالش میکرد دست های 

 اون رو

 کنه گفت :به عقب بکشونه و دور 

_ تو هیچی در مورد من نمیدونی، من هیچ کار اشتباهی 

 نکردم !
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اون در حالی که پپر رو ثابت و محکم نگه داشته بود 

 خیره به

 اون نگاه کرد .
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وایپر با خودش فکر کرد چه حیف میشه اون کشته بشه و 

 چه

 اتالف وقتی برای کشتن اونه .

طال داشت و این دختر چشم های آبی و تکه هایی از 

 موهای

بلوندش در امواج بلند و شل روی شونه هاش ریخته شده 

 بودن .

 اون مثل یه فرشته ی لعنتی به نظر می رسید، و وایپر چی
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بود؟ یه شیطان؟ چیزی در مورد این دختر باعث ضعیف 

 شدن

و پایین اومدن اون از قدرتش میشد. بخشی از وایپر آرزو 

 می

ت باشه و هدف واسه آدم کرد که این یه ماموریت نجا

 کشی

 نباشه .

 ازش پرسید:

 _ چی باعث شده که تو فرار کنی؟

 این یه سوال موجه بود. اون میخواست بدونه که چطور یه

 دختر بیگناه و معصوم مثل اون میتونه گرفتار این طور

 مخمصه و آشفتگی بشه .
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تصور یه چیز ظریف مثل زنده موندن به تنهایی و کسی 

 که از

ن محافظت کنه دشوار بود. پپر بالفاصله جواب نداد، او

 چشم

 هاش از اشک های نریخته نشده پر شده بودن .

_ اون شروع به کتک زدنم کرد، زندگی منو بدبخت کرد. 

 اگه

 ک

اون قدر بد شد که چاره ای جز رفتن نداشتم. من فقط از 

 اخبار

 در مورد ُمردن مادرم مطلع شدم .

 این بار وابپر اجازه داد تا اون دست هاش رو به عقب

به مادرمم می گفتم، اون می گفت که هر دوی ما رو می 

ُشه.
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برگردونه. پپر صورت خودش رو با دست هاش پوشوند 

 و

 شروع به گریه کردن کرد، دریچه ای از اشک های نریخته

 شده االن جاری شدن .

اون از یادآوری مرگ مادرش بیشتر از واقعیتی که وایپر 

 قصد

 داشت که بُکشتش ناراحت بود .
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وایپر حتی نمی تونست تصور کنه که وابستگی به یه 

 شخص

 چطور احساسی خواهد بود .

طغیان احساسی این دختر باعث ناراحتیش شد، پس به 

 طرف
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دیگه اتاق رفت تا تلفن همراه خودش رو بررسی کنه. 

 هنوز

 هیچ تماس لعنتی از طرف رئیس نیست .

تاق رو پر کرده بود. لعنت بر شیطون. این هق هق پپر ا

 دیگه

چه کوفتیه؟ وایپر از گریه اون یه جورایی ناراحت شده 

 بود و

اون نیاز به هوای تازه داشت..... کالفه دستش رو دراز 

 کرد

تا تلفنش رو توی جیبش قرار بده، وقتی که همون موقع 

 تلفنش

ش لبا یه ویبره تکون خورد. پس دوباره به صفحه موبای

 نگاه
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کرد. این یه پیامک لعنتی بود و اون نمیتونست این پیامک 

 رو

 بخونه .

و بعد کمپانی قاتل پادشاهان از طریق تماس تلفنی باهاش 

 تماس

 گرفتن .

60 

پپر از آستین ژاکتش استفاده کرد تا اشک هاش رو پاک 

 کنه .

اون نمی خواست که این آدم کش تبهکار فکر کنه که 

 ضعیفه،

اون قبال تصور کرده بود که پپر یه دختر لوس و چون که 

 ننره .
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چرا اصال اون اهمیت میداد که این مرد درباره اش چه 

 فکری

میکنه؟ پپر به اون نگاه میکرد که روی میز پر از سالح 

 های

مختلف ایستاده بود، و روی شونه اش هم جلیقه 

 مخصوص

61 

 اسلحه قرار گرفته بود و وقتی تلفنش رو چک میکرد

 چهره

 اش درهم کشیده میشد. اون مرد بزرگی بود .

وقتی ژاکت چرمی خودش رو از تنش درآورده بود، پپر 

 نمی

 تونست اندازه عضالت اون رو باور کنه .
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بازوهای اون با جوهر پوشیده شده بود، خالکوبی های 

 اون با

نقش های سیاه و سفید پیچیده ای که با جمجمه ها و 

 دیوها و

 آمیخته شده بودن . اهریمن در هم

 از این جور مردهایی دور بشه. یه مرد خیلی خطرناک با

 ظاهری خشن .

ولی به هر دلیلی پپر هرگز قبال چنین جذابیت قدرتمندی 

 رو

احساس نکرده بود. اون باید حداقل یه دهه ازش بزرگتر 

 باشه.

وایپر دقیق ا همون مردی بود که مادرش بهش هشدار داده 

بود 
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خودش متنفر بود چون که خواستار و آرزومند پپر از 

 مردی

62 

مناسب کابوس ها بود، ولی نمی تونست بدن خودش رو 

 کنترل

 کنه. پپر از ذهنش هم مطمئن نبود .

اون نمی تونست تصور کنه که اگه مردی مثل وایپر 

 عاشقش

باشه، چطوری خواهد بود. اون می تونه از پپر در برابر 

 دنیا،

 ری ظالم و پستش محافظت کنه .و در برابر ناپد

 وایپر پرسید :

 _ اشک هات تموم شدن؟
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اخم های پپر توی هم رفت. عجب مردک بیشعور و 

 عوضی

 ای بود! وایپر به طور خالصه پرده ها رو بیرون کشید و

 نگاهی به بیرون انداخت .

_ گاییدمش، خودت رو جمع و جور کن، ما داریم میریم 

. 

 _ چی؟ کجا؟

63 

 صحبت از آدم ربایی می شد، ُبردن اون به مکان دوموقتی 

 همیشه فکر بدی بود.... پپر در این حد می دونست .

اون از صدای ربوده شدن به جای عجیبی خوشش 

 نمیومد،
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احتماال جایی که این مرد خطرناک با خالکوبی های 

 اهریمن

 روی تمام بازوهاش قصد کشتنش رو داشت .

 اگه اون رو در انظار عمومیاون وقت فکر کردن بهتره. 

بیرون بکشه پپر می تونه صحنه ای جلوی مردم بسازه یا 

 فرار

 کنه. اینجا منطقه ای خیلی توریستی بود .

 وایپر شروع به بستن و محکم کردن تمام اون سالح های

ترسناک کرد. ولی به همون اندازه که اسلحه ها اون رو 

 وحشت

 خفن و معرکه به نظر زده می کردن، وایپر خیلی کله خر و

 می رسید، به طرز خیلی لعنتی سکسی .

 به خودش گفت:
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 چه مشکلی داری، پپر؟

داشت. و شاید اون کامال  2شاید اون اختالل مسئله پدری 

 عقلش

 رو از دست داده بود .

_ دو دقیقه وقت داری، عزیزم، من پیشنهاد می کنم تا 

 کون

 خودت رو حرکت بدی

اختالالتی است که برای  daddy issueسندرم  2

 دختران در اثر عدم

ارتباط مناسب با پدر ایجاد می شود. عدم توجه و عدم 

 ارضای نیازهای
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عاطفی دختران از جانب پدر در درون دختر یک خالء 

 عاطفی به وجود

معموال  daddy issueمی آورد. دختران مبتال به سندرم 

 رفتارهای آسیب

س مخالف در پی می گیرند. زایی را در ارتباط با جن

 ارتباط جنسی

متعدد، ارتباط با مردان سن باال و چسبندگی در روابط از 

 جمله نشانه های

رفتاری این افراد است. آن ها با انجام چنین رفتارهایی در 

 واقع به دنبال

پر کردن خالء های عاطفی به جامانده از جانب پدر 

 هستند. اما خودشان
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غلطشان نبوده و تنها برای پیامدهایی متوجه رفتارهای 

 مخربی که در

روابطشان پیش می آید، از دیگران درخواست کمک می 

 کنند. شما به

 daddy issueعنوان کسی که با فرد مبتال به سندرم 

 ارتباط دارید می

توانید او را متوجه چرخه رفتارهای آسیب زننده اش 

 بکنید .

65 

ود چیز زیادی رو با وقتی پپر از خونه بیرون رفته ب

 خودش

نبرده بود. اون نیمه شب فقط با یه کوله پشتی فرار کرده 

 بود .
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 تکرار کرد:

_ کجا داریم میریم؟ میدونی، تو نیازی به این کار نداری، 

 من

می تونم ناپدید بشم و ناپدریم نمیدونه که تو منو نُکشتی 

. 

وایپر ژاکت خودش رو در آغوش گرفت، بعد خشاب 

 اسلحه

و روی یکی از اسلحه های خودش بررسی کرد قبل از ر

 اینکه

 جلد چرمی تفنگش رو روی کمربند خودش قرار بده .

_ اون الشی عوضی که االن توی حموم سقط شده رو به 

 یاد

 داری؟ خب باید بهت بگم فقط اون یه نفر نیست .
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وایپر به سمتش قدم زد. اون خیلی قد بلند و هیکلی و 

 عضالنی

ر مجبور شد گردن خودش رو دراز کنه تا به بود، و پپ

 چشم

 های اون نگاه کنه .

66 

_ تو میتونی همینجا بمونی و با دو تو آدمکش اراذل و 

 اوباش

که اتاقت رو هدف گذاری کردن شانس خودت رو 

 بگیری، یا

 میتونی با من بیای. بهت قول میدم که من مثل اونا آدم

 کشتارهای سریع که دردسادیسمی و روانی نیستم. من به 

 کمتری کشیده بشه شناخته شده هستم
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 _ من هیچ کدوم از این گزینه ها رو دوست ندارم .

پپر دست هاش رو روی سینه اش حالت صلیب کشید 

 ولی هنوز

 هم می دونست که اگه این تنها گزینه های اون باشه مرگ

 سریع رو به مرگ دردناک ترجیح میده .

وجودش، امیدوار بود که وایپر ولی جایی توی اعماق 

 قادر به

 کشتنش نخواهد بود

_ من جای تو بودم سعی میکردم که خوب باشم، ولی 

 این یه

 بحث نیست، پرنسس خانم. وقت اون رسیده که بریم .

 _ ولی ....

67 
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زمانی که وایپر دوباره به طرفش برگشت، اون از ته 

 گلوش

ر می رسید غرشی کرد ولی همچنان خونسرد و آروم به نظ

. 

ناپدریش همیشه عصبانی و توی خشم دائمی بود و پپر 

 رو

 همیشه وحشت زده میکرد. ولی وایپر اون رو وحشت زده

 نمیکرد

 _ االن باز چیه؟

 پپر اعتراف کرد:

 _ من میترسم

پپر نمی خواست ضعیف به نظر برسه ولی فکر دو مرد 

 آدم
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 کش شرخر که در بیرون و در انتظار کشتنش بودن به

 خودی

 خود یه امر ترسناک بود .

این چشم انداز دیوونه کننده ای بود، بیش از آنکه اون 

 بتونه

این چشم انداز رو پردازش کنه. پپر میخواست که از 

 درون

68 

خودش عقب نشینی کنه تا از همه شرارت های شیطان 

 های

 این دنیا پنهون بشه .

 _ اگه یکی از اونا بهم شلیک کنه چی؟

 ش رو با پووف بیرون داد و دستی توی موهایوایپر نفس
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 سیاهش کشید .

_ االن این همه اشه؟ تا زمانی که با من هستی، من 

 تضمین

 میکنم که از اونا ایمن خواهی بود

پپر می تونست چیزی رو درست در خارج از در اتاق 

 بشنوه

 و دید که دستگیره در حال حرکته .

رگهای اون آدرنالین مثل یه آتش سوزی مهیب توی 

 پراکنده

شد. پپر به در اشاره کرد، قادر به صحبت کردن نبود و 

 زبونش

 از ترس الل شده بود

 _ آروم باش، تو چند ماهه که داری فرار میکنی، پس من
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میدونم که قویتر از این حرفایی، فقط ساکت باش. 

 فهمیدی؟

69 

پپر سر تکون داد. اون اشتیاق طاقت فرسایی داشت که 

 خودش

 وی آغوش این مرد گنگستر بندازه .رو ت

حاال که مادرش ُمرده بود، اون دیگه روحی نداشت که 

 برای

راحتی بهش متوسل بشه. اون هیچوقت احساس ترس و 

 تنهایی

 نکرده بود .

 _ هی



 

Romanzo_o 108 

کت چرمی و موتور سواری اون در حالی که وایپر چونه 

 ی

پپر رو به سمت باال کج کرد، جیر جیر و غژغژ کرد. 

 رایحه

 ادکلن چوبی اون مردانگی ناب و خالص بود .

 _ واسه من دختر خوبی باش، باشه؟

پپر اون رو برانداز کرد. اون توی صورتش یه جذبه و 

 قدرت

منحصر به فرد و بی نظیری داشت و جای زخم پیچیده 

 ای

داشت که طول صورتش رو از یه طرف ُبریده بود و اون 

 رو

 خفن تر و کله خر تر نشون میداد .
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اون تصور میکرد که اکثر زنها حتما از این جای زخم 

 بیزار

خواهند شد، ولی عیب های اون به گونهای واسه پپر زیبا 

 بودن .

پپر از خودش پرسید که یعنی تا حاال این مرد لبخند زده 

 یا نه؟

وایپر انگشتش رو روی لبهای خودش به عالمت هیس 

 گذاشت

عقبی رفت. وایپر تا اون رو ساکت کنه و به سمت در 

 پشت در

 ایستاد و با دقت تمام قفل در رو باز کرد .

 پپر باور نمی کرد که اون قصد داره که قاتالن رو بدون
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 درگیری به داخل دعوت کنه .

بدتر از این، پاهاش تبدیل به سرب شدن. پپر زمانی که 

 نیاز به

پناه گرفتن به یه جای امن داشت سر جای خودش یخ 

 زده و

 زده بود .خشکش 

شخصی لحظه ای لگد به در زد، و دو مرد با اسلحه 

 برافروخته

 وارد اتاق شدن .

71 

مرد اول موهای خاکستری و شکم گنده و پر از چربی و 

 برآمده
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ای داشت. اون وقتی پپر رو دید که اون جا مثل گوزنی 

 که در

 نور چراغ جلوی ماشین ایستاده بود، لبخندی زد. پپر هنوز

 از جاش تکون بخوره .نمیتونست 

 _ پس خوبه که میبینمت، پپر

 اون یه صدای سوهان گرفته و خشنی داشت .

وقتی به پپر نزدیک شد، اسلحه خودش رو دور کرد و 

 شروع

به ُسر دادن و لغزوندن دستکشش توی دست هاش کرد. 

 پپر

تماشا می کرد که اون هر کدوم از انگشتهای چاق و چله 

 ی

 می چرخونه .خودش رو یکی به یکی 
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مرد دیگه عضله های سفت و سخت داشت و کت و 

 شلوار سیاه

 اون خیلی تنگ توی تنش بود .

اون محتویات کیسه پالستیکی رو روی میز ریخت. توی 

 اون

 سرنگ و کیسه های پودر سفیدی به چشم میخورد .

72 

مرد پیرتر به پپر که مثل یه گوزن ترسیده جلوی ماشین 

 خشک

 شده بود گفت:

 ژاکتت رو در بیار، بذار که من بازوهات رو ببینم_ 

قلب پپر احساس می کرد که توی یه جعبه فشرده میشه، 

 اون
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 حتی نمی تونست نفس بکشه .

وقتی اون به وایپر نگاه کرد، اون هنوز در سایه تاریک 

 پشت

در ایستاده بود، و دوباره انگشت خودش روی لبهاش به 

 عالمت

 هیس قرار داد .

و فلج بدن خودش رو قورت داد، دکمه ژاکتش پپر ترس 

 رو

 باز کرد و اون رو روی شونه هاش لغزوند و ُسر داد .

 پپر همیشه حتی توی گرما هم ژاکت روی لباس هاش می

 پوشید، چون که اون نمی خواست وزن اضافی و بازوهای

 کلفت خودش رو بیش از حد به نمایش بذاره .

73 
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فل بهترین نمونه و توی بزرگسالی، زن ها توی محا

 دستچین

خودشون تصویری بی عیب و نقص و انتقادی نسبت به 

 هر

چیزی کمتر از کمال داشتن. اون هیچوقت احساس نمی 

 کرد

 که به حد کمال و بی نقصی متعلقه .

 مرد با گرفتن مچ دستش اون رو چنگ زد و بازوی پپر رو

 مستقیم کشید .

 _ کیر توش، اون یه معتاد نیست

 بزرگ اومد و سرنگ کامل رو با انگشتش ورق زد ..مرد 

_ خیلی دیره که االن نگران این موضوع باشیم، عالوه بر 

 این،
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همیشه اولین بار برای همه وجود داره، به ویژه واسه 

 دخترهای

 غمگین و سوگوار

پپر نفس نفس زد و شروع به حرکت کردن به عقب کرد 

 و

 سعی کرد که دستش رو آزاد کنه .

نی تو اینو نمیدونی که مواد مخدر برای سالمتیت _ یع

 بده؟

74 

 مرد ُمسن تر سرش رو به طرف صدا چرخوند و وایپر یه

مشت محکم و سر راست به صورتش ضربه زد و بعد 

 آرنج

 اون رو گرفت و یه مشت دیگه به صورتش کوبوند .
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هر حرکت دقیق و موثر بود و انسان رو به زمین 

 مینداخت.

و یغور وایپر همه ی کار تجاری بود،  حضور گنده بک

 چشم

 های اون سیاه و تیره و تار و پر جذبه و ترسناک بود .

وقتی مرد بزرگ با یه سوزن توی دستش به طرف وایپر 

 حمله

 کرد پپر جیغ کشید:

 _ وایپر !

ولی وایپر به کمک اون نیازی نداشت. اون اونقدر سریع 

 مرد

ا یچوند که تقریبدیگه رو توی یه ضربه محکم و سخت پ

 ضربه
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 اش غیر انسانی بود .

 وایپر چنان بی رحمانه به اون ضربه زد، که پپر مجبور بود

نگاهش رو از این صحنه دور کنه. خون روی فرش پاشید 

 و

75 

صدای غژ غژ ناخوشایندی که بدن سنگینی روی زمین 

 افتاده

 شد به دنبالش جاری شد .

ا د تالش و تقال کرد تمرد ُمسن تر که روی زمین افتاده بو

 از

جاش بلند بشه. پپر حتی فکرش رو هم نکرد ولی بدون 

 فکر به

 تندی به دنده های اون لگد زد .



 

Romanzo_o 118 

متأسفانه، اون به اندازه ی آدم کش مزدورش مهارت 

 نداشت.

اون مرد پاش رو گرفت، و پپر کنار اون سرنگون شد و 

 روی

 زمین افتاده شد .

بهش ضربه بزنه بازوهاش پپر وقتی می خواست که اون 

 رو

پرتاب کرد. صدای خشاب و شلیک اسلحه به مبارزه پایان 

 داد.

وایپر باالی سر مرد دیگه ایستاد. محکم سر لوله تفنگ رو 

 به

 پیشونی اون فشار داد .

 _ اسم، االن
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 _ جیووانی بیانچی .

76 

 _ کی تو رو استخدام کرده؟

 سکوت برقرار شد .

 نگفته_ اون بهم اسمش رو 

وایپر پهنه هفت تیر اسلحه اش به صورتش ضربه زد و 

 بعد

 اون اسلحه رو به طرف سر اون برگردوند .

 _ شانس آخرته، یه چیز رو بهم بگو

 مرد پیرتر شروع به گریستن کرد .

 _ قرار بود که مصرف بیش از حد به نظر برسه، این تمام

 چیزیه که من میدونم، قسم می خورم



 

Romanzo_o 120 

رو به پپر معطوف کرد و موقعیت  وایپر توجه خودش

 خودش

 رو تغییر نداد .

 _ سرت رو بچرخون

77 

پپر همون کاری رو کرد که اون بهش گفته بود و بعد 

 صدای

 شلیک گلوله اون رو تا ته قلبش شوکه کرد .

پپر مثل یه توپ به خودش جمع شد و جیغ کشید. چند 

 لحظه

بعد دست های قدرتمند انگشت هاش رو از روی 

 تشصور

 بیرون کشید .
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 _ چشم هات رو باز کن، پپر

پپر چشم هاش رو باز کرد و نگاهی به اطراف انداخت و 

 وایپر

 رو دید که باالی سرش ایستاده .

اون اسلحه خودش رو توی جلد چرمی خودش 

 برگردوند، بعد

 وایپر دستش رو به پایین دراز کرد تا اون رو بدون زحمت

 روی پاهای خودش بلند کنه .

 پپر پرسید:

 _ اونا ُمردن؟

78 

وایپر سرشو واسه تایید تکون داد و دستهاش هنوز به 

 پهلوها و
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 زیر بغل پپر بود .

اونا خیلی نزدیک بودن. اتاق به قدری ساکت بود که پپر 

 صدای

تیک تیک ساعت دیوار رو می شنید، و هر ثانیه با ضربان 

 تند

 قلب اون مطابقت داشت .

صداش به سختی از یه زمزمه بلندتر وایپر در حالی که 

 بود

 گفت :

 _ تو سعی کردی که بهم کمک کنی

 پپر شونه ای باال انداخت .

 _ نمیخواستم که اون بهت صدمه برسونه
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هیچکس تا به حال این طوری به اون نگاه نکرده بود. این 

 دختر

از ورای ظاهرش رو دید، شاید هم همه راه تا روحش رو 

. 

ری توی گوشه چشم های وایپر چروک یه نگاه از ناباو

 شد .

79 

وایپر بی اون که اثری از احساس توی کلماتش باشه گفت 

: 

 _ تو یه دردسری

خدایا، پپر به اون امید بیشتری داشت. این دختر یه 

 آشفتگی و
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یه دستپاچه مضطرب و سراسیمه از بی ثباتی عاطفی بود. 

 پپر

احتی..... به هر چیزی احتیاج داشت، اطمینان خاطر، ر

 چطور

ممکنه وایپر اینقدر بی حس و بی تفاوت بشه ؟ یعنی اون 

 یه

 جامعه ستیز کامل بود؟

لحظه ی کوتاه سکوت و اون چه که پپر خوش بینانه به 

 عنوان

صمیمیت درک می کرد، با زنگ زدن تلفن همراه وایپر 

 این

 لحظه خاموش شد .
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 سوایپر خیلی ناگهانی از اون عقب کشید و پپر احسا

 سرگیجه

 کرد .

 وایپر جواب داد :

 _ درست به موقع زنگ زدی

80 

پس از یه دقیقه گوش دادن، وایپر خشکش زد و برگشت 

 و به

 پپر نگاه کرد. در حالی که دستی رو که تلفن همراهش رو

 گرفته بود پایین انداخت .

 برای اولین بار، پپر سوگند یاد کرد که موجی کوتاه از

چشم های تاریک اون دیده. پپر احساسات رو توی پشت 

 می
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دونست که این چیه چون که بیشتر شبها این حس اون رو 

 بی

خواب نگه داشته بود........این حس حسرت و پشیمونی 

 بود .

 پایان فصل دوم

81 

 فصل سوم

_ دیگه هیچوقت دوباره یه پیامک لعنتی واسه من 

 نمیفرستی !

ید نه این تاکوایپر مطمئن شد که قبل از اینکه فراموش ک

 رو از

 حتما از دهنش بیرون اورده .
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فقط چند کلمه وجود داشت که اون تونسته بود که اونا 

 رو

بسازه، و این به این دلیل بود که اونا تنها کلماتی بودن که 

 اون

 بیشتر می شناختشون .

 ُکشتن، پول، گاییدن .

82 

سه کلمه و هر چیز دیگه ای برای اون معنایی نداشتن. 

 آره،

خیلی خنده دار و به طرز گاییده شده ای مضحک بود. 

 هیچ

 کس ضعف اون رو نمی دونست، حتی رئیس .
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وقتی که وایپر به کمپانی قاتل پادشاهان ملحق شد، اون 

 تقاضا

کرده بود که همه مکاتبات از طریق تماس تلفنی انجام 

 بشه.

 هیچ کس باهاش بحث نکرده بود .

د و دوباره به اتاق هتل دندون هاش رو محکم به هم سایی

 نگاه

 کرد .

به نظر می رسید که پدر ناتنی عزیز برای اطمینان از 

 ناپدید

شدن دائمی این دختر تا اونجا که ممکن بود افراد برای از 

 بین
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بردنش استخدام کرده باشه. این کار خیلی بدتر از اون بود 

 که

 بشه این گند رو تمیز کرد .

 رئیس پرسید:

83 

میدی به اون جنده؟! یا چیزی الزم داری؟ فرض _ تلفنو 

 میکنم

 که همه اون دردسرها از بین رفتن؟

 _ البته که از بین رفتن. اتاق به اسم این دختره ثبت شده.

شاهزاده خانم کوچولوی مثال باهوش ما فکر نمی کرده که 

 باید

از اسم مستعار استفاده کنه. این چیزیه که این همه دردسر 

 و
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 ایجاد کرده مشکالت رو

 رئیس ناسزا و بد و بیراه گفت .

 وایپر پرسید:

_ امکانش هست که اون پولی رو که بهت بدهکاره رو 

 پرداخت

 کنه؟

نه، اون مردک حروم زاده ی الشی به راحتی جواب 

 تماس

های منو نمیده. این دختره زنده میمونه تا اینکه من تو رو 

 از

 تو رو میخوام وجزئیات بیشتر آگاه کنم. من مکان دقیق 

 خدمه

84 
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 نظافت چی رو به اونجا می فرستم. باید جسدها رو به هم

 بپوشونی و من از بین بردن اونا رو رسیدگی میکنم .

 _ گرفتم

وایپر گوشی تلفن رو قطع کرد و به اون آشفتگی و دردسر 

 که

 دختر روبروش بود خیره شد ..

ی ظر نم_ پدر ناتنیت تو رو ُمرده میخواد، چیزی که به ن

 رسه

 مورد نظر وارد اتاق کردی، احتمال اینکه این افراد به نظر

برسن که طبیعی ُمردن خیلی کمه و اون همین االنش هم 

 فهمیده

که اون فهمیده اینه که لحظه ای که یه آدم کش لعنتی 

واسه هدف 
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 و راه کشتنت افتاده شدنت از اون پنجره لعنتی بیرونه .

 پپر پرسید:

 منو بُکشی؟_ تو میخوای 

 _ آره

85 

وایپر اینو دوست نداشت که چطور روده اش از حرفش 

 پیچ

 خورد .

دروغ گفتن به این دختر معنایی نداشت و این چیزی بود 

 که

اون باید به خاطر می اورد، اون یه دختر بود. نه، اون یه 

 هدف
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لعنتی واسه کشته شدن بود. وایپر مهمتر از این ها رو باید 

 به

 باشه .یاد داشته 

_ االن شانس برای توئه، ناپدریت یه عوضی و جاکش 

 تمام

عیاره، پس این بدین معنیه که تو باید کمی بیشتر زندگی 

 کنی،

 پپر خانم

_ اینجوری صدام نزن، مادرم این طوری صدام میزد. این 

 کار

 رو نکن

 اشک از چشم های پپر سرازیر شد، اما این بار فقط اشک
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همراه با هق هق های بلندی گریه ریختن نبود و اون 

 میکرد .

86 

وایپر کل این موقعیت رو افتضاح بزرگ و وضعیت 

 نابسمان

و بغرنج پیدا کرد. به همین دلیل بود که اون به ندرت با 

 چندین

 قرارداد شغل می گرفت .

وایپر اهمیتی نمی داد که سایر مردان کمپانی قاتل 

 پادشاهان

عامله ی اون بود. به سرعت چیکار می کردن. این دقیق ا م

 کثیف
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شده بود و و پس از اون درگیری با آدم کش های مزدور 

 این

 کثیفی رو زشت تر کرده بود .

با حرکت به سمت کوله پشتی، حوله ی حموم اضطراری 

 رو

 بیرون کشید و اون رو روی زمین قرار داد .

اون همیشه بسته ی وسایل ضروری زنده موندن خودش 

 رو

پرده دوش شاید انتخاب واضحی نباشه ولی برای داشت. 

 کنار

 زدن اون، بارها خیلی کار کرده .

87 
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اون پرده رو روی زمین پهن کرد و بعد باسن یکی و یکی 

 از

اون جسدها رو که کشته بود رو بلند کرد و اونا رو روی 

 پرده

 حموم انداخت .

اون با آستینش تمام وسایل اونها و دستبندشون رو از 

 شونجیب

 در آورد و به طرف پپر رفت .

پپر ازش دور شد و خودش رو کنار کشید. وایپر این 

 حس رو

دوست نداشت، ولی به جای اینکه بیشتر روی این حس 

 که چرا
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اون ازش دور شد متمرکز بشه، مچ دست پپر رو چنگ زد 

 و

اون رو به سمت تخت خواب کشوند و دور از در محکم 

 مچ

 . دستش رو با دستبند بست

 _ تو االن میخوای منو غل و زنجیر کنی؟

 من لذت میبرن 3_ بعضی خانم ها از تمایالت کینک 

3kink 

اصطالح کینک برای اشاره به عادات جنسی فرد استفاده 

 میشود تا تفاوتهایش را با

بیان ” وانیلی“یا ” استرایت“گرایشهای رایج و عرفی 

 کند.کینک یک اصطالح محاورهای

88 
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 هاش رو به هم سایید، و نگاهش رو از اونپپر دندون 

 برگردوند .

 وایپر پرسید :

 تو االن فکر میکنی که تمایالت کینک من کص شعر و یه

 جور چرت و پرته؟

 _ گاییدمت !

_ بهتره حواست به اون چه که از دهنت بیرون میاد باشه، 

 خانم

 کوچولو، من هیچوقت به صبور بودن شناخته شده نیستم،

اینو نمیدونی که پدرخوانده ات از طریق من هیچوقت 

 نمیاد.

من ممکنه دقیق ا همون کار رو انجام بدم و تو رو زنده 

 نگه



 

Romanzo_o 139 

 دارم .

برای اشاره به رفتارهای جنسی غیرهنجاری است . این 

 واژه نشانگر طیف گستردهای از

اعمال جنسی از نقشبازی جنسی تا شیءانگاری را شامل 

 به میشود. در قرن بیستویکم،

جای انحراف جنسی، از اصطالح کینک برای اشاره به 

 . چرمپوشی وBDSMتمایالتی چون 

 فتیشیسم، استفاده شدهاست

89 

وایپر انگشتش رو روی گونه ی اون کشید و پپر خودش 

 رو

کنار کشید. به هر حال، اون واکنش بدن پپر رو دید. اون 

 ممه



 

Romanzo_o 140 

 های گنده و نوک سینه های بزرگ تحریک شدنشون رو

 توی

 لباس نشون میداد .

در اتاق مطمئنا هوا سرد نبود و عرق از وایپر خارج شده 

 بود.

 حاال این جالب بود. ولی اون هنوز هم توی این حس فرو

نمیرفت. در حال حاضر، این دختر هدف کشتن اون نبود، 

 و

 حتی اون دشمنش هم نبود .

_ تا زمانی که من میدونم که چی کاری دارم انجام میدم 

 زندگی

تو در هر صورتی توی دستهای منه، پس درست رفتار کن 

 و
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 اونچه که بهت گفته میشه رو عمل کن

عجیب ترین میل برای بوسیدن این دختر اون رو فرا 

 گرفت و

 اون این میل رو کنار زد .

90 

بوسیدن اون چیزی رو حل نمیکرد، و این فقط یه اشتباه 

 بود.

 رو بدتر میکرد . و در حال حاضر شرایط و وضعیت گوه

 این کاری بود که اون هرگز انجام نداده بود و تا االن هیچ

دختری رو نبوسیده بود. اون فقط اونا رو سخت و خشن 

 و

 بدون هیچ حسی گاییده بود .
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چون که احساسات باعث افزایش ریسک ها و چالش ها 

 می

 شد .

پس از محکم نگه داشتن دستبند در اطراف مچ دست 

 اون، دور

 و به مردانی که ُکشته بود خیره شد . شد

 اونا خوب فکری کرده بودن. داروی مخدر دادن و سرنگ

 زدن به این دختر و شبیه به مصرف بیش از حد و اوردوز

کردن و بعد ُمردن حرکت هوشمندانه ای بود. دختر تازه 

 مادر

 ُمرده و همه اینها رو از دست داده بود، پس با مرگ طبیعی

 . اوردوز میمیره

91 



 

Romanzo_o 143 

ولی وایپر این حس رو دوست نداشت. اون از اینکه 

 چطور

تونسته بودن اینقدر به همدیگه نزدیک بشن خوشش 

 نمیومد .

ولی اون به اون حروم زاده ها اجازه نمیداد که این گوه 

 های

زننده مواد مخدر رو توی رگ های این دختر فرو بکنن. 

 اون

د، که خودش دریافت کننده داروهای اجباری بو

 میدونست که

چقدر میتونه بد بشه و در این کار دخیل نبود. به هیچ 

 وجه .

 پپر پرسید:
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 _ افراد دیگه ای توی راه هستن؟

_ آره، به نظر میرسه که تو یه دارایی ارزشمند هستی. 

 تعجب

 میکنم که تو سعی نمیکنی زندگی خودت رو با یه معامله

 عوض کنی

داد و خرناسی کشید  پپر هوا رو با خشم از دماغش بیرون

. 

92 

_ چطور میتونم معامله کنم؟ من چیزی برای دادن ندارم. 

 تا

وقتی که باکره بودنم رو ابزاری برای داد و ستد صدا 

 نمیزنی،
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من همه ی تالشم رو برای جنگیدن میکنم و سنگ تموم 

 میذارم .

 وایپر در حالی که نگاهی به اون انداخت پرسید:

 ان؟_ پس تو یه باکره ای ه

گونه های پپر سایه ای قرمز و دوست داشتنی داشت و 

 اون

 چشم هاش رو چرخی داد .

 _ من چیزی برای عرضه به تو ندارم

 _ نمیدونم، من هیچوقت قبال یه باکره رو نگاییدم .

 _ آره، و این ارزش میلیون ها دالره که تو برای شکارم و

 کشتنم پرداخت می کنی؟

یکسان نیست. برای بعضی از حق با توئه، ارزش اون 

 مردها
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 اینطوری خواهد بود .

93 

وایپر اون مرد نبود. اون با تغییر نگاه دیگه به این دختر، 

 سر

اون رو خم شده دید و پپر به پیراهنش که مثل پرده ای 

 بدنش

 رو پوشونده بود خیره شده بود .

وایپر با بلند شدن روی پاهاش، لبه ی لباس اون رو 

 گرفت و

ش رو از باالی رون و زانوهاش عقب کشید و به اون لباس

 که

دست هاش با دستبند بسته شده بود، راحتی دلخواه رو 

 داد .
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بدون این که کلمه ای بگه وارد حموم شد و به جسد 

 دیگه چنگ

انداخت. از باالی شونه اش اون رو بلند کرد و به درون 

 اتاق

 اخت .خواب رفت و اون رو روی توده اجساد ُمرده اند

بعد به طرف پرده حرکت کرد و اون قدر پرده رو عقب 

 کشید

 تا بتونه بیرون رو نگاه کنه .

 اون از قتل به پرستاری کردن از یه بچه رسیده بود. رئیس

مدت زیادی نمی گذره و بعد باید تصمیم خودش رو 

 بگیره .

 پپر پرسید:

94 
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 _ میدونی مامانم زجر کشیده یا نه؟

مرگ اون نمیدونم. اخبار رو تماشا  _ من چیزی در مورد

 نمی

کنم، گزارش ها رو نمی خونم. بهم گفته شده که بُکشمت 

 و به

 همین دلیل اینجا هستم .

پپر فین فینی کرد و آب بینی اش رو باال کشید و وایپر 

 عصبی

 شد .

اون انتظار داشت که پپر درباره مادر ُمرده اش صحبت کنه 

 و

 ولی چیزی از دهن اون بیروناون واسه این منتظر موند، 

 نیومد .
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با بیرون کشیدن اسلحه کالرکش، اون دوباره بیرون از 

 پنجره

 رو چک کرد و منتظر اومدن خدمه ی رئیس بود .

پس از دفع اجساد، اون این دختر رو می ُبرد و منتظر 

 دستور

العمل های بعدی میشد. این یه موقعیت منحصر به فرد 

 بود.

95 

مدت طوالنی با یه زن نبوده مگه اینکه اون هیچ وقت 

 بخواد

 باهاش سکس کنه و اون رو بگاد .

پرده رو بست و متوجه شد که اون هنوز به پایین و به 

 دامنش
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نگاه می کنه، انگار که دامنش جالب ترین و جذاب ترین 

 چیز

 توی دنیائه .

 وایپر پرسید:

 _ تو عاشق مادرت بودی؟

به خودش کرد. این و بعد اون شروع به فحش دادن 

 قسمتی از

توصیف شغلش نبود. اون میُکشت. هیچوقت سوال 

 نمیکرد .

_ آره، عاشقش بودم، میدونم که فکر میکنی که این 

 احمقانه

ست، ولی من مادرم رو دوست دارم، منظورم اینه که، 

 دوستش
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 داشتم

 پپر سرش رو تکون داد .

96 

 _ منو نادیده بگیر

 میخواد، میدونی واسه چیه؟ _ پدر ناتنیت تو رو ُمرده

_ اون فقط پول و ارث خانوادگی منو میخواد، هر دو 

 والدین

من ثروتمند بودن و شرکت اونا غیر قابل توقف بود، پدرم 

 توی

 یه سانحه قایق سواری حدود پنج سال پیش ُمرد

 پپر شونه ای باال انداخت

_ بعد از اون بود که این هیوال سر رسید و وارد 

 شدزندگیمون 
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 و همه چیز تغییر کرد، مادرم فقط یکی رو میخواست که

دوستش داشته باشه و اون یه نفر هم عاشقش باشه، این 

 مهم

 نیست، تو احتماال فکر می کنی که این احمقانه ست

وایپر فکر میکرد که احمقانه ست. این بدترین چیزی بود 

 که

 در مورد کل این موقعیت بود .
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چرا این دختر اینجا بود هیچ  اون به خاطر اینکه که

 اهمیت

لعنتی نمیداد، اما نمیتونست جلوی خودش رو برای 

 متاسف

 بودن برای اون بگیره .



 

Romanzo_o 153 

 _ متاسفم برای از دست دادن مادرت

 _ ممنونم

سکوت بین اونا برقرار شد. وایپر سکوت رو دوست 

 داشت.

وقتی سکوت وجود داشت بهش اجازه می داد همه چیز 

 رو

و وقتی که اون مسئول بود، اتفاق بدی نمی کنترل کنه 

 افتاد .

 توی ذهنش، شروع به شمردن کرد. این تنها چیزی بود که

داشت. شمارش کاری بود که مجاز به انجامش بود، کاری 

 که

بهش آموزش داده شده بود. بدون توانایی انجام ریاضیات، 

 اون
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نمیتونست تضمین کنه که بهش حق پرداخت حقوق آدم 

 ُکشی

 اش داده شده .ه

 به خودش گفت:
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 چرا داری به طور لعنتی به این حس گوه و افتضاح فکر

 میکنی؟

 هدف واسه ُکشتن

 ُکشتن

 پول

 الپوشونی کردن

 و رو به جلو حرکت کردن .

99 



 

Romanzo_o 155 

این زندگی ای بود که مدتها بود توش زندگی می کرد و 

 اون

رو رهبری کرده بود و اون توی یکی از اونا حاضر نبود 

 که

 ازشون دست بکشه و تسلیم بشه .

حتی برای یه زن زیبا بلوند با بدن انحنا دار و پر پیچ و 

 خم با

 چشم های آبی درشت تکون دهنده پر از درد و غم زیاد .

اگه وایپر بیش از حد بر روی اون درد توی چشم های 

 اون

 تمرکز می کرد، تمایل داشت که اون حروم زاده مسئول

 رو پیدا کنه و اونو بُکشه . دردهای این دختر
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اون متخصص شکنجه دادن بود، و می تونست راه های 

 مختلفی

رو برای زنده نگه داشتن کسی در حالی که اون عذابشون 

 می

 داد، ارائه بده .
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 پپر اشکهاش رو پاک کرد. درد سرش طاقت فرسا بود. تا

رسیدن ناپدریش، به نظر می رسید زندگی به همون شکل 

 پیش

 فته .ر

اون زندگی همیشه اون، مادر و پدرش بودن و وقتی 

 پدرش

 ُمرد، اون و مادرش بودن .
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این کتک زدن، بی رحمی، تا زمانی که مادرش ضعیف 

 نشده

 بود، شروع نشده بود .

یه روز مادرش این زیبایی اثیری رو داشت. مادرش 

 روحی

 شیرین، گیرا و تاثیرگذار و زیبا بود .
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نظر می رسید که اون قادر به تشکیل جمالت روز بعد به 

 ساده

نیست، ضعیف، سست و شکننده و پوسته ای کامل از 

 خود

سابق شده بود. کم کم، پپر بی روح شدن اون رو تماشا 

 کرده
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 بود .

 با ضعیف شدن و توی بستر بیماری رفتن مادرش، به اون

هیوال فرصتی داده بود تا از هر طریق ممکن، به جز یه 

 فهمید

 که اون هیکلش رو اینطوری دوست نداره .

پپر تا اونجایی که به یه زن مربوط میشد، هیکلش بیش از 

 حد

 بزرگ بود .

102 

روش 

که باکرگی گرفتنش بود، به پپر آسیب برسونه . 

اون هرگز بهش تجاوز نکرده بود، و به همین دلیل پپر 

سپاسگزار بود. هر چند پپر از نگاه اون به خودش می 
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رفتن مادرش، اون به هیچکس اجازه نمیداد که کسی با 

 بهش

حکومت کنه یا اون رو کنترل کنه. اون مجبور بود که 

 مبارزه

 کنه .

مبادله با وایپر. احتماال همه تونسته بودن این کار رو بکنن، 

 و

 آره، پپر قرار بود یکی دیگه از اونا باشه .

 _ ناپدریم به تو واسه ُکشتنم چقدر پول داده؟

 ایپر پرسید:و

 _ این واقعا مهمه؟

وایپر پشتش به پپر بود و اون تفنگی در دست داشت و 

 آماده



 

Romanzo_o 160 

 بود که هر وقت نیاز داشته باشه کاری رو انجام بده .

اون وایپر رو دیده بود که گردن یه نفر رو پاره کرده و 

 شکونده

بود. این مرد گنگستر کله خر واقعا به اسلحه احتیاجی 

 نداشت .
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خوب، من فقط فکر می کنم اون برای به ارث بردن  _

 ثروت

 خانواده ام به ُمرده ی من احتیاج داره، درسته؟ پس منم که

مسئول این ثروت و ارث هستم. میدونم که این خیلی 

 زیاده،

چون که من یکی از ثروتمندترین وارثان اون جا هستم. 

 این
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 موضوع توی تلویزیون هم این طوری گفته

 حرف ها می خوای به چی برسی؟_ با این 

 پپر لب هاش رو لیس زد و نفس عمیقی کشید .

_ من می خوام دو برابرش رو بهت پول بدم تا زنده 

 بمونم

وایبر سرش رو عقب برد و قاه قاه خندید. خنده اش هم 

 خشن

 بود .

_ آره، درسته، به محض تماس گرفته شدن از طرف 

 رئیس،

 تو ُمردی

 پپر پرسید:

104 
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 عا؟ تو فکر میکنی مردی که هیچ پولی به نام خودش_ واق

نداره میتونه هزینه های تو رو پرداخت کنه؟ درباره اش 

 فکر

کن، وایپر، تو باهوشی، درسته؟ اون هیچی نیست. اون 

 ازدواج

 کرد و یه مادر رو ُکشت، هیچ همسر دومی نمیتونه وارث

 مگهبشه. اون همه ثروت ماِل منه، همه چیز متعلق به منه، 

این که من بمیرم. اون توی خونه خانوادگی من با چند 

 هزار

دالر پول خانواده ی من زندگی میکنه که اون پول ها اون 

 رو

امن نگه میداره. حتی اگه مادرم اطالعات بانکیش رو 

 بهش
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میداد، نمیتونست به اون پول دسترسی پیدا کنه. این 

 کدهای

زم رو برای بانکی تغییر می کنه و من همه کد های ال

 دریافت

 اون دارم

 وقتی پدرش به پپر توضیح داده بود که چطوری ثروت رو

 ایمن نگه داشتن، اون باور نکرده بود .

 همه چیز به نظر کمی غیر محتمل به نظر میرسید، اما بعد

دوباره یه دنیای مدرن و به روز بود و اون کدها و وسیله 

 پول

105 

ود که میتونست در گرفتن رو داشت. به خاطر همینم ب

 حال
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 فرار کردن باشه .

اون می دونست که همه اونچه رو که باید انجام بده اینه 

 که به

 هر بانکی بره تا اون چه رو که الزم داره رو بدست بیاره

_ چرا به دوست خودت زنگ نمیزنی؟ تا بفهمی که آیا 

 بودجه

 برای پرداختت واضح شده و یا منم که دارم دروغ میگم

وقتی که اون دقیق ا کاری که بهش گفته بود رو انجام پپر 

 داد،

 سرش رو مقابل دیوار تکیه داد .

 به خودش گفت :

تو نمیتونی جذب اون بشی، اون یه هیوالست، درست 

 مثل
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مردی که تو ازش فرار کردی، با این حست بجنگ. دست 

 به

 کار بشو و با اون بجنگ و بعدش پیروزیه

106 

 زد و پپر صداش رو شنید که گفت:وایپر به رئیس زنگ 

همه کارها ردیف شده، ولی تعجب میکنم که چرا هنوز 

 هیچ

 پولی برای پرداخت واضح نشده؟

پپر پاسخ اون رو نشنید ولی دید که چنگ محکم وایپر 

 روی

 اسلحه اش محکم تر شده

_ هی، رئیس، آره، من همه چیز رو تحت پوشش قرار 

دادم و 
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 زپرورده یه پیشنهادی داره_ خوب، خانم کوچولوی نا

وایپر به سمتش حرکت کرد و تلفن همراهش رو به 

 دستش داد .

 _ باهاش حرف بزن

 پپر گفت:

 _ الو
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_ پپر، من کنجکاوم، تو از کجا میدونستی که پول برای 

 پرداخت

 رو نمیشه بازیابی و برداشت کرد؟

 _ اون راهی برای ارسال پول نداره، هر کسی که باشه اون

سته شده، من تنها کسی هستم که به اون پول دسترسی شک

 داره،
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پدرم، پدربزرگم و نسلهای قدیمیتر این کار رو انجام 

 دادن.

اونا اینو مطمئن شدن که هیچ گونه تیغ زن پول و آدم 

 منفعت

طلب و پول پرستی نمیتونه اون چیزی که به اونا تعلق 

 داشته

 رو داشته باشه

 خودت کردی، چی میخوای؟_ تو واقعا منو شیفته 

_ من می خوام که زنده بمونم، میدونم که اون ُمرده ی 

 منو

 میخواد، ولی من هیچ کار اشتباهی انجام ندادم

 _ من توی بازار زنده نگه داشتن مردم نیستم
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کلمات اون نامعلوم و ناتمام مونده بود و امید کمی که پپر 

 داشت

 شروع به ناپدید شدن می کرد
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من به این شناخته شدم که در صورت نیاز تغییر _ ولی 

 میکنم،

فقط به این دلیل که این تخصص خاصم نیست، به این 

 معنی

نیست که من نمیتونم ابتکار عمل نشون بدم و در صورت 

 نیاز

 چاره ی موقت پیدا کنم، گوشی رو بده دست وایپر

اون گوشی رو به دست وایپر داد. با تماشای صحبت اون، 

 پپر
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خودش فکر کرد که یعنی مدتی واسه خودش زمان با 

 خریده؟

اون دروغ نمی گفت. اون به این پول دسترسی داشت و 

 هر

 زمان که نیاز داشت می تونست ازش استفاده کنه. ولی اگه

 بمیره نمی تونست ازش استفاده کنه .

 توی دلش گفت:

 میدونم که بهم گفتی وقتی بالخره همه چیو به ارث ببرم،

کار نکنم، بابا. فکر می کنم زنده موندنم دلیل  احمقانه

 خوبی

 برای صرف مقدار زیادی از اون ارثیه ست

109 

 وایپر تماس رو قطع کرد .
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 تو خودت یه معامله داری، رئیس جزئیات رو بهت پیامک

میده، لحظه ای که اون این کار رو انجام میده، تو وجوه 

 نقد

شده فعال  خودت رو منتقل می کنی و این پول بلوکه

 میشه، و

من تمام تالش خودم رو برای محافظت ازت انجام 

 خواهم داد

 تلفن همراه پپر بوق خورد .

 _ من به تلفنم نیاز دارم

نکته ای که در مورد ناپدری اون وجود داشت این بود که 

 به

نظر می رسید که اون توی بازیگری و نقش بازی کردن 

 خیلی
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 همه اون رو باور کنن .ماهره و این باعث شده بود که 

چطور ممکنه که یه مرد خوب اینقدر پست و شرور و 

 الشی

 باشه؟
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پپر از همون اولش که اون با مادرش آشنا شده بود و 

 نقش آدم

خوب ها رو بازی میکرد میدونست که اون یه آدم شرور 

 و بد

ذاته و شر و شیطان صفتی اون رو حس کرده بود. و 

 میدونست

ا آینده اش باید همیشه مراقب باشه و جلوی که از االن ت

 پاهای
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 خودش رو هم خوبی بپاد .

پس از به دست آوردن اطالعات مورد نیاز، پپر معامالت 

 الزم

رو انجام داد و پولی رو که امنیتش رو تضمین می کنه، 

 برای

این آدم ُکش ها ارسال کرد تا به جای ُکشتنش اون رو از 

 ناپدری

 که می فرستاد محافظت کنن . شیاد و آدم کش هایی

 زمان اون فرا رسیده بود که پپر با اون عوضی قبل از اینکه

بهش آزار بده و صدمه بهش برسونه مبارزه کنه. چرا اون 

 باید

تسلیم بشه و از مبارزه دست بکشه و برای مردی نقش 

 ُمرده
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رو بازی کنه که سزاوار حتی یه ذره هم از ارثیه اش 

 نباشه؟

111 

 وایپر زنگ خورد. و پپر به اندازه کافی نزدیک بود تاتلفن 

 اون صدای مرد دیگه رو از پشت تلفن بشنوه .

_ حق با اونه، اون هدف لعنتی واسه کشته شدن حق 

 باهاشه.

 اون مرتیکه نمیتونه پول پرداخت کنه و امیدوار بوده که یه

نفر اون رو بکشه و به این دختر آسیب برسونه و این 

 جوری

 نسته پول پرداخت کنه، این مرتیکه عوضی و دیوِثمیتو

قالتاق داره یه بازی خطرناک انجام میده، وایپر و اون 

 باهوش
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 نیست .

 وایپر پرسید:

 _ وجوه اون روشن و واضحه؟

_ البته که اونا قابل پرداختن، دختره رو به هر قیمتی که 

 شده

جونش رو حفظ کن، این دختره فقط همین االن ده 

 دالرمیلیون 

به ما پرداخت کرده و با توجه به اسکناس کوچکی که به 

 من
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داده، تو موفق میشی که اون رو نجات بدی، ده مورد آدم 

 کش

 های مزدور دیگه هم وجود داره. اون رو زنده نگه دار
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تماس تموم شد و وایپر تلفنش رو خاموش کرد. از اون 

 طرف

 اتاق به پپر خیره شد .

کنی، یه مدت پیش مایل بودی که _ تو منو متعجب می

 بمیری

 _ من نظرم رو عوض کردم

 پپر در مورد مادرش، و بعد پدرش فکر می کرد. وایپر به

طرز عجیبی نمی خواست که اون تسلیم بشه، و به ویژه نه 

 به

مردی که برای رسیدن به جایی که االن بود آدم ُکشته بود 

. 

 تمجیده. _ تو منو شگفت زده کردی و این یه تعریف و

 من کسی
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 ام که خیلی راحت شگفت زده نمیشم .

وایپر لبه ی تخت نشست و نگاهش رو از اون نگرفت. 

 پپر با

لیس زدن لبهای خشک شده اش، نگاهش رو از اون 

 برگردوند

 و دور کرد .
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 _ فکر نمی کنم که تو االن اجازه بدی که من برم؟

 وایپر پرسید :

 محافظت شدن رو میخوای؟ هر_ من فکر میکردم که تو 

 جور که راحتی، ولی تو اونجا پنج دقیقه هم نمیتونی دووم

بیاری، به نظر میرسه که پدر خونده ات میدونه که 

 چطوری



 

Romanzo_o 177 

 مردم رو به اون چیزی که میخواد وادار کنه

_ من قصد نداشتم که برم و منظورمم این نبود، من طرف 

 تو

 رو ترک نمیکنم

 این قدر سکسی به نظر میرسید؟ پپرچرا یکهویی این مرد 

 نفس عمیقی کشید و لبخندی زد .

 _ منظورم از رفتن، رها شدن این غل و زنجیره که به این

تخت بسته شدم. من هیچ جایی نمیرم، من به شما یاروها 

 پول

خیلی زیادی دادم تا منو زنده نگه دارین و دیگه از نظرمم 

 بر

 نمیگردم. می خوام که زندگی کنم
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 پپر از این واقعیت که بدنش تحت تأثیر نزدیکی وایپر قرار

 گرفته بود و زیر نگاه اون و برانداز کردنش این قدر مورد

 توجه قرار گرفته بود ناراحت بود .

االن نوک سینه هاش به باال سیخ شده و سفت و تنگ 

 شده بودن

و واژنش خیس و براق شده بود و این کامال نامتناسب 

 بود .

متر دورتر مردهای ُمرده ای افتاده بودن. مردانی که چند 

 می

خواستن اون رو بُکشن، اون رو با مواد مخدر آلوده بکنن 

 و

 مرگ اون رو مثل یه خودکشی جلوه بدن .
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این کامال ایده ی اصلی نیست. پپر همون طور که اون 

 ایستاد

 و به سمتش پیش رفت، عصبی و پر از تنش شد .

قدم کوتاه بود. اگه واسه پپر هم این  برای وایپر فقط چند

 بود،

 یه چیزهای دیگه هم واسش شامل میشد .
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 وایپر خیلی بزرگتر ازش بود. هم از نظر سنی که خیلی از

خودش بزرگ تر میخورد و هم هیکلش که حدود سه 

 برابر

 بزرگ تر بود .

پپر دندون هاش رو به همدیگه سایید و سعی کرد واکنش 

 بدن
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سبت به نزدیکی اون نشون نده. این کامال خودش رو ن

 خوبه.

اون فقط یه خوش قیافه ی خشن و کله خر، سکسی، و 

 غریبه

 ست .

 و توی دلش گفت:

و کسی که ازت در برابر ناپدری خیلی دیوونه ات 

 محافظت

 می کنه
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لحظه ای که وایپر دستش رو به سمت دست هاش که با 

 دستبند
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تمام بدنش احساس زنده بودن بسته شده بودن دراز کرد، 

 می

 کرد، مثل اینکه برای اولین بار بیدار شده .

با باز کردن دستبندش، چشم هاش که به طرز جادویی 

 بسته

شده بودن باز شد و اون رو در حالی دید که فقط به 

 اندازه ی

یه نفس باهاش فاصله داشت و اون درست و سر راست 

 بهش

ر به سمت لبهاش رفت؟ خیره شده بود...یعنی نگاه وایپ

 اون می

 خواست که ببوستش؟
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کیر توش. پپر دندون هاش رو مسواک نزده بود. صورتش 

 هم

به خاطر ضربه های اون آدم کش قالتاق اولی درد میکرد. 

 اگه

 وایپر اون رو میبوسید به خاطر درد ازش متنفر میشد؟

 به خودش گفت :

 خفه شو و اون بوسه رو بگیر
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اق نیفتاد. وایپر چند قدمی ازش دور شد و بوسه اصال اتف

 به

طرف پنجره برگشت و نگاهی به پایین انداخت، پپر دید 

 که
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اون دستبندهاش رو باز کرده و اونا رو توی دامنش قرار 

 داده .

وایپر همون طور که اون رو لمس کرده بود لمسش خیلی 

 مالیم

بود، پپر حتی متوجه نشده بود که چه زمانی چنگش از 

 تبندهادس

 رو آزاد کرده .

مردها هیچوقت با اون خوب نبودن. اون تمام خاطرات بد 

 رو

 از ذهنش دور کرد .

نیازی نبود که پپر جهنمی رو که توی طول چند ماه 

 گذشته

 تحمل کرده بود به خودش یادآوری کنه .
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 وایپر بهش گفت :

 _ من معتقدم که مادرت با آرامش از این دنیا رفته

 تو گفتی که چیزی نمیدونی_ ببخشید؟! 
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_ من راه های مختلفی برای به دست آوردن اطالعات 

 دارم،

مادرت با آرامش و توی خواب از این دنیا رفته، تو دیگه 

 الزم

 نیست نگران این موضوع باشی

 پپر گفت:

 _ ممنونم

ولی توی اعماق وجودش می دونست که وایپر جواب 

 های
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 واقعی رو نداره .

 جدیده؟_ این برات 

 _ چی؟

 پپر پرسید:

_ نجات دادن هدفی که میخواستی اون رو بُکشی؟ 

 میدونی،

تغییر ماموریت یا هر چی که خودت اسمش روش 

 میذاری؟
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_ تو اولین کسی هستی که االن باید ازش محافظت کنم. 

 ببین،

 انتظار مکالمه خیلی کوچولو از منو نداشته باش، این اتفاق

 نمیفته .
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 ایپر نگاهی به سمتش انداخت، چون که مهتابزمانی که و

 درون اتاق خواب می درخشید، پپر جای زخمهای اون رو

 درست قبل از اینکه اون سرش رو برگردونه، دید .

 _ چطوری این زخم ها رو گرفتی؟

وایپر هیچ تکونی نخورد و چیزی نگفت. نگاهش حتی 

 روی

 نجرهز پپپر نبود، نگاهش االن توی خیابون بود که داشت ا

بیرون رو نگاه میکرد. هیچ چیز توی نحوه ایستادن و 

 چهره

 اش نبود که افکارش رو رها کنه. یا حتی اگه سوال پپر رو

شنیده بود ولی درباره ی جای زخم ها چیزی نگفت. هر 

 چند
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که جای زخمش اون رو به طرز معرکه ای خفن و کله 

 خر تر

 نشون می داد .

120 

 گفت :وایپر بعد از یه مکث 

 _ خدمه ی رئیس اینجا هستن

در عرض چند دقیقه صدای در اتاق خورده شد و دیگه 

 فرصتی

 واسه پپر نبود که اون حرف دیگه ای با این مرد مرموز و

 خشن ولی خیلی کله خر و خفن بزنه .

 پایان فصل سوم

121 

 فصل چهارم
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خدمه نظافت چی لطف پس انداز اون بود. و این تِنش از 

 نظر

واسه وایپر خوب نبود و هرچه بیشتر با پپر  احساسی

 صحبت

 می کرد، این دختر معصوم بیشتر میتونست اون رو ضعیف

 کنه .

واسه وایبر خیلی راحت میشد که اون هیچ اهمیت لعنتی 

 و

گوهی به این دختره نده ولی به دالیلی اون به این دختر 

 اهمیت

 میداد .

این  حقیقت که یعنی این به خاطر بی گناهیش بود؟ یا این

 دختر
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توی دنیای سیاه و سفیدش تعلقی نداره؟ یا شاید این 

 راهی بود
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که این دختر بدون این که حتی سعی کنه اون رو حشری 

 و

 شهوتی کرده بود؟

هر چیز گاییده شده ای که بود، وایپر نیاز داشت که قبل از 

 این

که این دختر چشم درشت نابود بکنتش این در و دستگاه 

 دونهمر

 اش رو کنار بذاره و از پس این حس هم بربیاد !

 _ اوضاع و احوال چطوره، وایپر؟
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اسپید قدم زنان وارد اتاق شد و یه سطل آشغال رو هم از 

 روی

شونه اش آویزن کرده بود. لوال هم به دنبال اون با یه 

 دستمال

 و یه سطل روان شده بود .

 وایپر گفت:

حال، فقط سه نفر از اونا _ اوضاع بهتر می شه. به هر 

 توی

اینجا هستن. یه نفر گردنش رو شکوندم و یکیش گردنش 

 پاره

 شده، یکیشم گلوله خورده
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 تعداد زیادی از خدمه وجود داشتن که بسته به مکان، به
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تمیزکاری می پرداختن. آدم ُکشتن های وایپر معموال تر و 

 تمیز

ون عوضی و بدون خون بودن، ولی وقتی دیده بود که ا

 الشی

دست هاش رو روی پپر گذاشته بود عقلش رو از دست 

 داده

 بود .

 لوال پرسید :

 _ این دافه کیه؟

 وایپر گفت :

 _ در مورد اون نگران نباش

پپر از جای خودش روی تخت در حال تماشای اونا بود 

 و اون



 

Romanzo_o 192 

 حتی یه کلمه هم چیزی نمیگفت .

 بود. وایپر تصوراون شبیه به یه ماهی بیرون از آب شده 

 می

کرد که این خانم شیک و با کالس و بچه مایه دار به 

 مهمونی

هایی چای خوری و باشگاه های کتاب خونی عادت کرده 

. 
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حاال این شاهزاده خانم توی شلوغ ترین اتاق هتلی که 

 وایپر

 مدتهاست دیده بود برای زندگیش داشت می جنگید .

 اسپید گفت:
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خوایین جیم بشین و فرار کنین ما _ خوب اگه شما می 

 این کار

 تمیز سازی جسد ها رو خیلی سریع انجام میدیم

 وایبر پرسید:

 _ رئیس این اطراف نمیاد؟

 اسپید سرش رو تکون داد

 _ اون فقط به ما پیامک داد، همه ش همینه

وایپر به اندازه ی جهنم مطمئن بود که قصد نداره که توی 

 این

 ه .هتل تخمی و شلوغ بمون

اون قبال سه مرد رو ُکشته بود و هیچ شکی نداشت که آدم 

 کش

 های دیگه مثل مور و ملخ سر و کله شون پیدا میشه .
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وقتی پول در میان بود، همه کارگزاران آزاد برای کسب 

 امتیاز

رقابت می کردن. اواخر وقت بود، زمانی که تاریکی سایه 

 ای

 مینداخت . پنهان بر دنیای زیرزمینی جنایتکارها

این دیوونگی و جنون وحشیانه با مرگ پپر به عنوان 

 پاداش

 واسه ُکشتنش خواهد بود. وظیفه وایپر به همین سادگی

 نبود...... اون مجبور بود از این دختر در برابر اون همه

 لولوخورخوره محافظت کنه .

 لوال پرسید:

 _ این همون دختریه که توی اخبار بود، نه؟
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قدم زدن های لوال به سمت تخت نشده بود. وایپر متوجه 

 لوال

همیشه یه جنده بود و اون االن با بی اعتنایی موهای پپر 

 رو

 تکون داد و توی صورتش پخش کرد .

_ من اینو نمیفهمم که این همه هیاهو و سر و صدا واسه 

 این

 دختره برای چیه؟
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وایبر نمیخواست که به هدف خودش عالقمند بشه و 

 توجه

 نشون بده پس رفتار لوال رو نادیده گرفت .
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اسپید مشغول جمع آوری اجساد بود. اون از یه نوع 

 مردهای

 بزرگ و خشن و تنومند و حسابی جدی بود .

 وایپر می تونست از کسی قدردانی کنه که کار خودش رو

حرفه ای و با کم حرف زدن انجام بده. لوال زیپ ژاکتش 

 رو

انداخت. اون زیر ژاکتش یه تاپ تنگ باز کرد و روی مبل 

 و

 catچسبون و مشکی مدل لباس زن گربه ای )

woman) 

 پوشیده بود .

 لوال در حالی که بهش نزدیک میشد، گفت:
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_ من امیدوار بودم که این پول هنگفت به جیب زدنت 

 باشه وقتی

 که رئیس زنگ زد،خیلی وقت گذشته که ندیدمت، وایپر

 ه سینه اش کشید. وایپر تکونلوال انگشتش رو روی قفس

 نخورد

 و اصال تحت تأثیر قرار نگرفت .
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 وایپر از این نوع مردهایی نبود که گول یه زن رو بخوره و

تحت تأثیر حیله های زنونه یه زن به خصوص نوع جنده 

 اش

قرار بگیره. لوال ریشه خیلی بد و فاسدی توی سبک 

 زندگی بد
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هرتی متناسب با اون و جنایت کارانه اونا داشت، و ش

 داشت و

وایپر قصد نداشت تجارت و لذت رو با هم مخلوط کنه. 

 عالوه

 بر این، لوال از نوع مورد عالقه ی اون نبود .

 لوال در حالی که با انتظار بهش نگاه میکرد، پرسید :

_ تو باید تمام شب از این دختره نگهداری و پرستاری 

 کنی یا

 می تونی مدتی هم دور بشی؟

ایپر مقدس نبود.. اگه اون روحیه داشت و توی حالت و

 قبلش

بود، هر زن راضی و مایل رو میکرد. ولی چرا اون باید 

 فقط
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به یه جنده ی الغر و دارای ممه های تقلبی بسنده کنه در 

 حالی

که فقط چند متر اون بر تر ازش یه زن واقعی وجود 

 داشت؟
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روده  وایپر از ته دل والبته، این واقعیت که پپر باکره بود، 

 ی

خودش متنفر بود، که قرار نیست به این زودی ها بهش 

 کمک

 کنه خوش شانس باشه .

 اون به اسپید گفت:

_ ما االن داریم میریم، این نشونی هتل مشکوکه، قدم 

 هات رو
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 خوب بپا و به پشتت حتما نگاه کن

 _ همیشه اینکار رو میکنم

خودش واسه عالمت دادن وایپر از یه انگشت پیچ خورده 

 به

پپر استفاده کرد تا اون به سمتش بیاد. پپر یه قوس عریض 

 در

اطراف جسدها ایجاد کرد و با قدم های بلند و چشم های 

 گشاد

شده حرکت کرد و به طرف وایپر رفت و یه خورده توی 

 راه

 رفتتش به خاطر ضربه ای که خورده بود لنگ میزد .

 اون به پپر گفت:

 ای که بریم؟_ آماده 
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 پپر سرش رو واسه تایید تکون داد. اون میتونست ناراحتی

 پپر رو در حالی که در کنارش خم شده بود احساس کنه .

 این دختر به طرز لعنتی خیلی با نمک و ناز بود .

لوال دستش رو روی سینه اش حالت صلیب کشید و با 

 نگاهی

 شد .پر از شرارت مثل یه شیطان ناب به پپر خیره 

_ من وایپر رو میشناسم، بهم اعتماد کن، تو فقط براش یه 

 چک

 صورت حساب ماهیانه ای

 وایپر پرسید:

 _ من ازت خواستم که از طرف من حرف بزنی؟

 _ مگه دارم اشتباه میکنم؟
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_ مراقب باش وقتی که حرف میزنی چی از دهنت بیرون 

 میاد

 وایپر از این بازی خسته کننده خسته شده بود .

 تو مگه یه شغل واسه انجام دادن نداری؟ _
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وایپر قبل از اینکه سر و کله ی مزدور و آدم کش های 

 بیشتری

 پیدا بشه، الزم بود از این شهر خیلی کوچیک خارج بشه .

 لوال گفت:

_ من میتونم تو رو از این دردسر نجات بدم. میخوای این 

 کص

سکسمون؟ واسه کوچولو رو هم اضافه کنیم به پارتنرای 

 تو
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 رایگان و بدون هیچ هزینه ی اضافی در میاد

لوال لبه ی لباس پپر رو محکم کشید و باعث شد که پپر 

 نفس

 نفس بزنه .

 وقتی که اون برای امنیت به وایپر چسبید، این وایپر رو

غافلگیر کرد. اون مشتهای کوچولوش رو روی تی شرتش 

 جمع

 کرد .

رضایت بخش از طرف اون یه حمله ی ارضا کننده و 

 وایپر

 رو از گارد دفاعیش پیاده کرد .
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وایپر از این حقیقت خوشش میومد که پپر برای محافظت 

 ازش

استفاده کرد و بهش پناه اورد و این فقط به خاطر اینکه 

 واسه

 این کار بهش پول میدادن نبود .

_ تو داری شروع به عصبانی کردن من میکنی، لوال، این 

 یه

کت هوشمندانه نیست، پس حواست رو خوب جمع حر

 کن و به

 کارت برس

وایپر دستش رو به قسمت کوچک پشت پپر فشار داد و 

 اون

 رو به سمت در ورودی هدایت کرد .
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 _ نزدیکم بمون، باشه؟

 پپر واسه تایید سرش رو تکون داد. اونا از اتاق هتل بیرون

 ونی همرفتن. راننده برای خدمه نظافت اتومبیلش رو تو

 نزدیکی کنار تیرهای برق و بتونی که کنار هتل بودن نگه

 داشته بود .
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بیرون بودن توی هوای آزاد، وایپر رو عصبی کرده بود. 

 اون

پشت بام ها، و خیابون ها رو با چشمش اسکن کرد و 

 تصور

 کرد که هر رهگذری مظنونه .

چراغ خیابون و تیر چراغ های برق جلوی هتل توی 

 تاریکی
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سوسو میزنن و خاموش میشن و اون مزدورها و آدم کش 

 های

 حرومزاده اون موقع هست که توی نور ناچیز میخزن .

وایپر توی خیابون سریع راه می رفت، به دنبال وسیله 

 نقلیه

مناسب واسه دزدیدن می گشت تا بتونن توی جاده قرار 

 بگیرن.

ش راه پپر هم سعی کرد این روند رو ادامه بده و پا به پا

 بره،

ولی مشخص بود که اون یه جا یا دو جاش مصدومیت 

 داره.

زمانی برای متوقف شدن و چک کردن اون وجود 

 نداشت، تا
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اینکه اونا بتونن توی یه جای امن بدون شرخر واسه 

 کشتن این

 دختر قرار بگیرن .

 پپر پرسید:
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 _ اون آدم ها کی بودن؟

 _ خدمه ی نظافت

 خوشش نیومد _ اون زن خیلی از من

 وایپر با دهن بسته خندید

 _ اون فقط حسود بود

 وایپر سرشو خم کرد تا به صندلی مسافر ماشین موستانگ

 فورد نگاه کنه. هووم، عالیه .
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_ چرا اون باید به من حسادت کنه؟ اون خیلی عالی و بی 

 نقصه

وایپر قفل در ماشین رو با یه سیم بدون سوئیچ باز کرد و 

 درش

د و روی صندلی راننده افتاد تا با دستکاری رو باز کر

 کردن

سیم ها ماشین رو بدون سوئیچ روشن کنه. وقتی موتور 

 ماشین

 روشن شد، اون به صندلی راننده اشاره کرد .

 زود باش، سوار شو تا یه آدم شرخر نیومده
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 پپر توی صندلی کنار راننده نشست و در رو بست .
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داشبورد میومد تاریکی اتوموبیل فقط نور مالیمی که از 

 رو

 میشکافت

 پپر گفت :

 _ تو به سوالم جواب ندادی، چرا اون باید حسودی کنه؟

وایپر اینو میدونست که پپر نمیتونه گلیم خودش رو در 

 هر

شرایطی از آب بکشه بیرون، ولی واسه یه دختر لوس و 

 ننر

 و پولدار پپر هنوز خیلی روشن نبود و خیلی چیزها رو

 میدونست .ن

 وایپر کمی به پهلوش توی ماشین چرخید .
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_ لوال همیشه دوست داره توی مرکز توجه قرار بگیره، 

 اون

 از این واقعیت عصبانی شده بود که من بیشتر از اون به تو

 جذب شدم
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 _ چرا اون باید همچین فکری رو بکنه؟

 وایپر چشم هاش رو تنگ کرد. یعنی اون واقعی بود؟

 نکه این حقیقت داره_ واسه ای

لب های پپر از هم جدا شدن و برای یک بار هم که شده 

 اون

 کلمات رو از دست داد و نتونست چیزی بگه .

وایپر به گاز ماشین ضربه زد و سواری جدید خوشگلش 

 رو
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 که دزدیده بود به سمت جاده روند .

وقتی فاصله ی بین اونا و شهر کوچک توریستی رو توی 

 جاده

و اونا از اون شهر کوچک ساحلی دور شدن، دور زدن 

 جاده

ها بی آب و علف شدن. نم نم بارون و پوشش ابر غلیظ 

 ماه و

 ستارگان رو مسدود کرده بود. جاده باز، تاریکی،

 سکوت........ اونا تنها یاران با وفای وایپر در طول سالهای

 زندگیش بودن .
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کنه و تصور گاهی اوقات به خودش اجازه می داد تعجب 

 کنه
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که اگه کودکی عادی و معمولی مثل بچه های دیگه می 

 داشت

 زندگیش چطوری متفاوت میشد .

توی سن سی و چهار سالگی، اون احتماال با چند بچه ای 

 که

 داشت ازدواج کرده بود .

اون می تونست به عنوان یه حسابدار یا شاید همچین 

 چیزی با

سخت بود که دست های خودش کار ساختمونی کنه. 

 بتونه

خودش رو توی همچین جایی قرار بده. تقریب ا 

 غیرممکنه که

 بتونه عشق و محبت و عاشق شدن رو بدست بیاره .
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کل ایده ی خانواده داشتن اون رو خفه کرد. چرا اون 

 آزادی،

مسافرتهای بی پایان و مهارتهای منحصر به فرد خودش 

 رو

 توی ُکشتن برای یه زن معامله کنه؟

ن طور که از گذشته خودش متنفر بود، شاید همه اینا همو

 قرار

 بود توی طرح بزرگ کارها باشه .
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 هیچ راهی نبود که بتونه چیزی اون رو به عنوان یه مرد

 خانواده و عشق به زن و بچه مقید کنه .

اون مرد خشنی بود که سال های زیادی از زندگیش رو 

 توی
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 هیچ وجه هیچ چیزی تاریکی و خشونت گذرونده بود. به

نمیتونست اون رو یه مرد خانواده دوست بکنه که توی 

 حومه

ی شهر زندگی کنه و وقتی که سطل آشغال رو توی 

 بیرون

میذاره به همسایه های عوضی خودش لبخند بزنه. عمرا و 

 به

 میشد

فضای دوستی و صمیمیت رو ایجاد کرده، به همین جهت 

 سریع

هیچ وجه لعنتی . 

افکارش به اون خیانت کرد. وایپر رادیو رو روشن کرد، 

صدای باس عمیق رادیواز اون موسیقی که داخلش پخش 



 

Romanzo_o 215 

 رادیو رو خاموش کرد .

چه اتفاقی براش افتاده بود؟ اگه میتونست چند روز به 

 عقب

 برگرده، اون به رئیس میگفت که این ماموریت لعنتی رو
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 بکنه تویخودش به عهده بگیره و این ماموریت رو فرو 

کونش! و یا با یه بیالخ و » گاییدمت « به رئیس همه 

 جمله ی

 چی رو فیصله می داد .

 اون چه قرار بود که یه کار جانبی باشه، یه ُکشتن بدون

 خونریزی و تر و تمیز، االن زندگی اون رو زیر و رو کرده

 بود .
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وایپر به فکر گرفتن یه هتل دیگه، پرداخت پول نقد و 

 تدابیر

یتی و هزینه گذاشتن برای اون بود. اما خلق و خوی امن

 اون به

طرز منحصر به فردی آسیب پذیر داشت میشد و همه اینا 

 واسه

 این دختر معصوم و بیگناه کنارش بود، پس اون نیاز به یه

 قلمرو آشنا داشت تا خودش رو زمین گیر کنه .

به نظر نمی رسید که فضا و منظره سایه و ِمه در طول 

 دگیرانن

طوالنی هرگز تغییر کنه، مثل یه ظبط با صفحه ی 

 گرامافون

 که بارها و بارها تکرار بشه .
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توی روشنایی نور چراغ ها، وایپر متوجه شد که پپر 

 دستهایش

 رو بغل کرده و به طور ریتمیک بازوهاش رو باال تا پایین

 میماله .

این اولین باری بود که وایپر تقریب ا در عرض یک 

 ت دیدهساع

بود که اون عضله هاش رو حرکت میده. قبلش مثل چوب 

 توی

صندلی کنار راننده خشک و شق و رق نشسته بود ، پپر 

 خشک

شده به بیرون خیره شده بود و یه پوچی و مه جاده نگاه 

 می
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کرد و وایپر در این فکر بود که یعنی اون شوکه شده یا 

 نه؟

 _ سردته؟

 _ من سوئیشرتم رو یادم رفت

این یکی از گرمترین تابستون های ثبت شده سال بود، 

 پس

 وایپر این رو یه کار شاق و مهم نمیدید .

 _ تو میتونی همیشه یکی دیگه بخری، یادته که تو

 »ثروتمندترین وارث اونجا « هستی 
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 پپر با لحنی تند و خشمگین و سرزنش آمیز گفت:

و که ت_ خواهش می کنم میتونی بس بکنی؟ من میدونم 

 فکر
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میکنی من یه جنده ی پولدارم که ارزش نجات داده شدن 

 رو

 ندارم، ولی تو اصال منو نمیشناسی. پول با خوشحالی و

خوشبختی برابری نمیکنه. من حاضرم همه چیزم رو فقط 

 با

پذیرفته شدن عوض کنم و همه چیزمو بدم تا فقط یه 

 زندگی بی

 اشم .دغدغه بدون ناراحتی و فرار کردن داشته ب

 _ من فکر میکردم که مادرت عاشق بوده

_ البته که عاشقم بوده، ولی این، این حقیقت رو پنهان 

 نمیکنه

که من اون گاو پیشونی سفید از چشم افتاده و مایه ننگ 

 خانواده
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بین دیگران بودم. این اصال جالب نیست که من اون بچه 

 چاقی

باشم که هیچکس اون رو توی عکس خانوادگیش 

 واست،نمیخ

من از نجواها و پچ پچ های پشت سرمم در امان نبودم، تو 

 اینو

 نمیدونی که این چقدر حس بدی داشت .
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 _ چرا همچین چیزی رو فرض کردی؟

 پپر با صورت اون روبرو شد، موهای بلوندش به یه طرف

 متمایل شده بودن

 _ به خودت نگاه کن

 وایپر شونه ای باال انداخت
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ه من مفت خور بودم و زندگی راحت _ تو فکر میکنی ک

 داشتم؟

 _ حاال هر چی که باشه

وایپر به سختی غرشی که میخواست از دهنش بیرون بیاد 

 رو

 خفه کرد. این دختر غیر قابل تحمل بود .

_ من میتونم به خدمه هتل زنگ بزنم و بهشون بگم که 

 اون

پلیور لعنتی و مزخرفت رو واست بیارن، این باعث میشه 

 که

 خوشحال باشی؟ تو
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شهر در فاصله ای دور نمایان شد. یه دریای بیکران مملو 

 از

 روشنایی و سیاهی مرکب حومه ی شهر .

وایپر کسی نبود که که یه جا واسه مدت طوالنی مستقر 

 بشه و

جا خوش کنه ولی بیشتر وقت خودش رو برای سه سال 

 گذشته

 . توی همون آپارتمانش توی مرکز شهر گذرانده بود

این پناهگاه امن اون بود و به همون اندازه که مردی مثل 

 اون

 می تونست امیدوار باشه به خونه نزدیک باشه .

پپر در حالی که اون رو عصبانی و از خود بیخود کرد 

 فریاد
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 کشید :

 _ من به اون پلیور احمقانه اهمیتی نمیدم

و واسه یه لحظه وایپر از ریل و راه خودش خارج شد و 

 از

 بزرگراه با ماشین به کناری رفت .
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_ اگه اینو متوجه نشده باشی، من دقیقا یه دام پاداش 

 واسه ُکشته

شدن نیستم، پس وقتی پوشیده شده باشم احساس راحتی 

 بیشتری

 میکنم

وایپر به شدت به ترمز ماشین ضربه زد و به سمت قسمت 

 نرم



 

Romanzo_o 224 

 جاده ماشینو کشید .

سه جاده صدا دادن تا اینکه الستیک ها در امتداد شن و ما

 کامال

 متوقف شدن .

غبار اولیه و بارون به یه بارون سبک و مداوم تبدیل شده 

 بود.

 فقدان چراغهای خیابانی اونا رو توی یه تاریکی کامل قرار

داد، فقط درخشش از شهر به عنوان یه نور شب دور عمل 

 می

 کرد .

 وایپر پرسید:

 هستی که کمی پوستت_ مشکل لعنتیت چیه؟ نگران این 

 رو به
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 من نشون بدی؟ فکر می کنی من قضاوتت می کنم؟
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پپر در حالی که خشمش به هیچ چیزی فروکش نمیکرد، 

 گفت :

 _ منو تنها بذار

 پپر کمربندش رو باز کرد و از اون دور شد .

 _ اوه، نه، تو اینکار رو نمیکنی

 اب وایپر شونه اون رو گرفت و مجبورش کرد که بچرخه و

 صورتش روبرو بشه .

_ گوش بده، خانم کوچولو، من فکر نمیکنم که تو چاق 

 باشی،

 من فکر نمیکنم که تو الزم باشه تا بدنت رو با اون پولیور
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کیری بپوشونی، و اون عوضی و کص کش هایی که این 

 تفکر

رو توی اون کله ات فرو کردن میتونن در کونشون رو 

 بذارن

 و برن به درک و جهنم !

 هیچ چیز در مورد وایپر مالیم و نرم نبود. همه چیز توی

زندگی اون پست شده بود، اما پپر توی دنیای وحشتناک 

 و
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 ترسناکش یه نور طالیی کوچکی از نور خورشید توی این

 دنیای تیره اش دیده میشد .

 _ من قبال بهت گفتم که چرا لوال حسود بود، درسته؟

 من به این تنفر عادت کردم _ اون فقط از من متنفر بود.
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 _ لعنتی، تو لجباز و کله شقی

وایپر قبل از اینکه اون باور کنه که احتماال ممکنه جذبش 

 شده

 باشه، باید اینو براش هجی کنه .

پپر مثل نقطه ضعف شخصی خود اون بود، و تمام اراده 

 ی

وایپر رو تحلیل میبرد و طول می کشید تا مثل قبلش رفتار 

 کنه

 رو درگیر کار کنه . و ذهنش

 _ ببین، تو هیچ نیازی نداری که خودت رو بپوشونی

وایپر پشت انگشتهاشو در طول بازوی لخت اون پایین 

 کشید
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_ من فکر میکنم که تو عالی و بی عیب و نقص هستی، 

 عالی

 واسه من و این یه حقیقت لعنتیه

 وایپر خودش رو از اون کنار کشید و نفس تصفیه کننده و

میقی کشید. ، وقتی این شغل تموم بشه، پپر تمام ع

 زندگیش رو

 پیش رو داشت .

 وایپر فقط اون رو به پایین میکشید و زندگی اون رو با

 تاریکیش پر میکرد .

مناسب ترین کاری که اون می تونست انجام بده اینه که 

 فاصله

خودش رو از این دختر حفظ کنه.......پس، ولی دوباره، 

 اون
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 ه حروم زاده ی لعنتی خود خواه بود .همیشه ی

 _ دست از مسخره کردن من بردار

پپر اونو هل داد، بعدش در ماشین رو باز کرد و به زمین 

 گل

 آلود فرو رفت .
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وقتی شروع به دویدن کرد، وایپر شوک شده و مات و 

 مبهوت

 به اون نگاه کرد که توی تاریکی شب داره میدوه .

 توی ذهنش گفت:

 اینو! من برای این کار استخدام نشدم گاییدم

وایپر به آسونی اون رو تعقیب کرد. اون به سمت جلو 

 خیز
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برداشت، و دستش رو دور کمر پپر حلقه کرد تا اون رو 

 متوقف

 کنه .

پپر تقال کرد، ولی وایپر اعتراض اون رو نادیده گرفت و 

 بدن

 کوبیده شده اون رو به سمت ماشین منتقل کرد .

 گفت :

 حدس می زنم که ما دوباره به دستبند نیاز داریم_ 
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وایپر اون رو روی پاهاش گذاشت و با بدن خودش اون 

 رو به

 دِر ماشین چسبوند .
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وقتی به اون خیره شد، باران ریزی از اشک ها صورتش 

 رو

گرفته بودن. پپر خودش رو از درد خم و قوز کرد و 

 شکایت

 و غر و لندی کرد .

که بُکشه. تنها چیزی که اون دیده و وایپر میخواست 

 آموزش

 دیده بود ُکشتن بود .

خفه کردن اون توی سکوت شب خیلی راحت بود. 

 سکوِت

زیبا. ولی این دختره ی بلوند کوچولوی لعنتی با عزت 

 نفس

 اون بود . 4شکننده، نقطه ضعف 
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وایپر نمی خواست اون ُمرده باشه. هر سلول توی بدن 

 اون

 در برابر غریزه کشتن این دختر میشد وخواستار مقاومت 

4kryptonite 

 نقطه ضعف
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 وایپر از اون، از دنیا، و از همه مهم تر در برابر خودش

 محافظت میکرد .

 پپر یه دختر آشفته ی هات و سکسی بود. اون بیش از حد

خسته، مضطرب، و ترسیده بود و عزت نفس اون در تمام 

 مدت

 پایین بود .
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نیست که جذابیت غیر قابل قبول وایپر  نیازی به گفتن

 برای

اون داشت قوت می گرفت و افزایش پیدا میکرد. وقتی 

 لوال
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توی هتل وایپر رو لمس کرده بود، چیزی توی داخل پپر 

 سوخته

 بود .

حسادت، یه چیز زیان آور و گرم و قوی بود. کمکی به 

 این

ر و پپ نمی کرد که لوال از نظر جلد مجله ها مناسب باشه،

 ساده

 و گوشتالو و چاق بود. خدایا، اون می خواست که وایپر
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 بخوادش .

هر چقدرم احمقانه به نظر می رسید، همه چیز تحلیل بر 

 که که

 تمام وقت و انرژی رو صرف خودش می کرد و تمام عیار

 بود .

وقتی که وایپر شروع به صحبت کرده بود که اون چقدر 

 عالی

 یش زد .و بی نقصه این به پپر ن

اگه کسی عالی بود، این خوش تیپ و خوش چهره ی 

 عضالنی

بود که االن طوری بهش خیره شده بود که انگار مشکلی 

 برای

 حل کردنش داره .
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پپر چیزی به غیر از عالی و بی عیب و نقص بود، پس یا 

 این

مرد عوضی بود یا می خواست باکره بودنش رو ازش 

 بدزده .

 ر ...._ محض رضای خدا، پپ

 _ دست از سرم بردار !

_چطوری به طرز جهنمی من دارم مسخره ات میکنم؟ با 

 گفتن

این که تو چقدر عالی و معرکه و بی عیب و نقص 

 هستی؟

 _ آره، چون هر دو ما میدونیم که این یه دروغه

 پپر به سختی میتونست مبارزه و تقال کنه .



 

Romanzo_o 236 

 وایپر بدن سخت و مثل سنگ خودش رو به اون و به

 ماشین

چسبونده بود. اون مشت های آهنینش رو توی هر دو 

 طرف

 سر پپر محکم کرد .

سینه های پپر باال رفتن و در قسمت باالی لباسش یه 

 چاک

 بزرگ و کوهستانی ایجاد کردن .
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وایپر منتظر شد تا اون انرژی خودش رو از دست بده. 

 بخشی

ه. چطور از اون انتظار داشت مثل ناپدری پپر اون رو بزن

 یه
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 قاتل باید اینقدر خونسرد باشه؟

_ ببین، من خیس عرق هستم، ِگل آلود شدم و االنم دارم 

 تمام

کنترل خودمو به عهده میگیرم تا درست همین جا، درست 

 همین

لحظه نُکنمت. من دارم سعی میکنم تا یه جنتلمن باشم، 

 ولی تو

هیچ نظری نداری که چه کارهایی دوست دارم باهات 

 بکنم، و

 اولم با این ممه های خوشگلت شروع کنم .

کیر سخت و شق شده ی اون به شکمش فشار آورد، که 

 گواهی

 بر درستی کلمات اون بود .
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پپر در حالی که کلمات کثیف اون توی ذهنش مرور 

 میشد، سر

 جاش خشک شد .

کلمات اون بی عذر خواهانه بودن و عذر خواهی کردن 

 هیچ

نداشت. و چشم های سیاه و شرور معنایی برای اون 

 شیطانی
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اون طوری بهش نگاه میکردن که انگار چیزی برای 

 خورده

 شدنه و اوه، پپر از این خوشش میومد .

این بار وایپر دستهای اون رو رها کرد و به پایین خم شد 

 تا
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 توی گوشش نجوا و زمزمه کنه:

نایی _ من با خیلی از زن ها بودم، اونا برای من هیچ مع

 نداشتن

 وایپر نفس عمیقی از گردن اون کشید .

_ تو، تو منو دیوونه میکنی، و من از اینکه کنترلم رو از 

 دست

 بدم متنفرم

 _ وایپر ....

 وایپر رد آب بارون رو از روی گونه ی اون لیس زد و پپر

لرزید و دست هاش رو روی عضله های دو سر بازوی 

 اون

 قرار داد .

154 
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 کت چرمی اون، پپر سختی عضالت اون روحتی از طریق 

 احساس می کرد .

_ اگه فکر می کنی که من جذب لوال شدم، سخت داری 

 اشتباه

میکنی. من یه مرد بزرگم..... یه مرد بزرگ که میدونه چیا 

 تو

یه زن میخواد و جذبش میکنه، من به انحناها و بدن توپر 

 و

کافی توی اون انحنا دار نیاز دارم، و تو بیشتر از اندازه 

 بدن

 لعنتیت انحنا داری تا منو راضی نگه داری

 پپر نفس نفس زد. وایپر دستش رو توی موهای نرم اون

 لغزوند .
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بعد یه مشت از موهای بلوند اون رو توی چنگش محکم 

 کرد

 و سر پپر رو به پهلو خم کرد تا با صورتش روبرو بشه .

وایپر زبونش رو روی دندون های خودش کشید و 

 احتیاجی

 وحشیانه توی چشم هاش وجود داشت. این اشتیاق واسه
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بوسیدن اون بود؟ بوسیدن یه مرد گنگستر کله خر که 

 اولش

 برای ُکشتنش استخدام شده بود؟

_ من هیچوقت قبال هیچ زنی رو نبوسیدم، من فقط اونا 

 رو گاییدم

 _ چطوری این ممکنه؟
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 _ بوسیدن خیلی صمیمانه ست، من فقط میگام

یعنی پپر واسه اون فرق داشت؟ یعنی وایپر میتونست 

 بهخاطر

اون تغییر کنه؟ حتی یه مزدور اجیر شده واسه کشتن آدما 

 هم

 عشق رو میخواست و بهش اشتیاق و شور داشت .

همه اینو نمیخواستن؟ پپر میدونست که شیطانی توی 

 دنیای اون

 هوجود داره ولی اون خوبی و نیکی رو هم توی وایپر دید

 بود .

 وایپر ممکنه که اینو اعتراف نکنه، ولی پپر چیزی رو درون

 اون دیده بود که ارزش حفظ کردن رو داشت .

 _ شاید تو باید اینو تغییر بدی
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 پپر میخواست که اون ببوستش .

تمام بدنش توی یه انتظار کامل بود. لب های وایپر کلفت 

 و

ضخیم بودن و جای خشن زخمی اون رو خشن و 

 خطرناک و

 به طرز باورنکردنی سکسی جلوه میداد .

بی میلی و اکراه اون فقط باعث شد تا پپر بیشتر اون رو 

 هوس

 و اشتیاق کنه و بخواد .

 وایپر دست خودش رو از روی موهای اون آزاد کرد، و

انگشت شست خودش رو در امتداد خیسی لب پایینی 

 اون
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 ردیابی کرد .

 زم درخواست میکنی_ تو نمیدونی که چی داری ا

وقتی وایپر ازش کنار ماشین عقب کشید، انگشت هاش به 

 طور

 تصادفی کنار سینه های پپر رو خراشیدن. به نظر می رسید

که پروانه ها توی شکم پپر می لرزن و بال بال میزنن و 

 لرزش

 تحریک واژنش االن از کنترل خارج شده بود .
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ت کنم، بذار تا _من االن استخدام شدم تا ازت محافظ

 شغلمو

 انجام بدم

 وایپر دست خودشو دراز کرد و به اون اشاره کرد تا روی
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 صندلی کنار مسافر بشینه .

پپر وقتی روی صندلی ماشین نشست، کصش دردناک بود 

 و

 خارش گرفته بود و با یه نیاز شدید به اون می تپید .

معامله ی وایپر چی بود؟ پپر خیلی عصبی و نگران و 

 شکننده

و حساس بود، احتماال اون هر کاری رو که وایپر بهش 

 پیشنهاد

 می کرد رو ادامه می داد .

حاال پپر احساس میکرد که یه احمقه که واسه بوسیده 

 شدن از

 طرف اون خواستار شده بود. یه احمِق حشری .
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زمانی که در سمت راننده به شدت بسته و محکم شد، 

 وایپر

د و آرامش و سکوت رو از بین برد گاز ماشین رو فشار دا

. 

 وایپر خیلی سرد و خشک و بدون احساس گفت:
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 _ در عرض بیست دقیقه توی محل ما خواهیم بود .

 _ و اون جا کجاست؟

_ آپارتمان من، تو میتونی اونجا کمی بخوابی و خودت 

 رو تمیز

 کنی

وایپر ماشین رو به جاده خلوت برد و به طور خالصه 

 مدت
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به چپ و راست جاده ماشین رو حرکت داد و از  کوتاهی

 شیشه

 جلو نگاه چشم هاش رو بر نداشت .

فکر حضور توی قلمروی خصوصی وایپر، توی 

 تختخواب

 اون، جلوی دردسر ناراحت کننده ی پپر رو نگرفت .

 تنها چیزی که پپر حس می کرد باران تازه آمیخته با ادکلن

 چرمی و ُمشکی اون بود .

که افکار اون دیگه معطوف به زنده موندن پپر فهمید 

 نیست.

اون نگران چیزی بود که ممکنه خیلی خطرناک تر باشه 

.... 

 عاشق شدن برای یه آدمکش .
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 پایان فصل چهارم

160 

 فصل پنجم

وایپر در طول این سالها که یه سرباز اجیر شده برای ُک 

 شتن

 و چهر بود و توی کمپانی قاتل پادشاهان کار میکرد، کسی

 مرد چه یا زن توی خونه اش دعوت نکرده بود .

اون ماشین رو توی تاسیسات امن زیر زمینیش پارک کرد. 

 این

آپارتمان با درهای محکم و قفل شده، پارکینگ، شیشه 

 های ضد
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 5گلوله بود و خیلی از قفل ها محکم تر از فورت ناکس 

 بودن .

زمان که کار وایپر قبال اطمینان حاصل کرده بود که هر 

 نمی

کنه، مکانی داشته باشه که به معنای واقعی ایمن باشه و 

 این جا

 همون چیزیه که مالکش بود .

فورت ناکس (محل نگهداری شمش های طالی خزانه  5

 داری امریکا واقع در

 شمال ایالت کنتاکی)
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با گرفتن دست پپر، اونا راهی آسانسور شدن و از طریق 

 امنیت
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کد امنیتی در رو بررسی کرد. اثر انگشت، محل زندگیش 

 یه

 کد ده رقمی و حتی یه قطره خون اون وجود داشت .

آره، اون خیاالتی و مشکوک و متوهمم بود، ولی اون اینو 

 هم

به طور لعنتی می دونست که چند نفر از مزدوران و آدم 

 کش

های دیگه وجود داره و اون وقتی که به اونا حمله شده 

 بود سه

ز اونا رو ُکشته بود و هنوزم چند نفر وجود داشتن که نفر ا

 باید

 دستگیرشون کنه .

 در هر زمان، اون می تونست برای حمایت پپر باهاش یه
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 قرارداد ببنده، و این واسه حمایت اون بود .

البته اون اینو هم اطمینان حاصل کرده بود که اگه الزم 

 نباشه

 ی. ولی وقتشخص دیگه ای اگه عصبانیش کنه رو نُکشه

 صحبت از پول میشد، بیشتر مردم حریص بودن .
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تنها کاری که وایپر باید انجام می داد این بود که به یاد 

 بیاره

 که چطوری اونا به این قتل هجوم آوردن .

 فقط فکر کردن در مورد مردها و زن هایی که بعد از پپر

بودن، اون رو مجبور کرد که دستش رو دور دست پپر 

 محکم

 کنه. پپر صورتش رو توی هم کشید .
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 _ داری بهم صدمه میزنی

و وایپر به سرعت اونو رها کرد. قدرتش بزرگ ترین 

 دشمنش

 بود .

سال ها آموزش دیده بود. اون فقط قدرتمند شدن رو 

 آموخته

بود، و در کنار اون یه شاهزاده خانم کوچولوی گرانقدر 

 بود،

 ود .و این حتی به معنای تحقیرآمیز هم نب

پپر دختر خوب و شیرینی بود و وایپر مهربونی رو توی 

 عمق

 چشم های اون دیده بود .
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 وقتی که توی هتل بودن و لوال اون رو ترسونده بود، و پپر

دستش رو واسه کمک بهش شدن به طرفش دراز کرده 

 بود .

 پپر حتی هیچ سرنخی نداشت که بین وایپر و لوال، وایپر

 بود .هیوالی بزرگتری 

وایپر در حالی که انگشت شست خودش رو توی دهانش 

 مکید

تا از شر خونش واسه باز شدن در و کد امنیتی که باید 

 قطره

 خون واقعیش می بود خالص بشه گفت:

 _ متاسفم

اونا توی آسانسور ایستادن و وایپر دید که چه قدر اون 

 رنگ
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 پریده ست .

 _ تو اینجا امن میمونی

نیت بیشتری برخوردار هستی، حتی بیشتر _ تو اینجا از ام

 از

 خانواده ی من، این یه جورایی اطمینان بخشه
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 _ ولی این تو رو ترسوند؟

 _ نباید این منو بترسونه؟

 وایپر دستش رو به پشت کمر اون برد، و آرزو می کرد که

 هیچ پارچه ای بین اونا نباشه .

وش و جل میل و تمایل ناگهانیش برای دیدن پپر که لخته

 خم

 شده و وایپر داره به کونش درکونی میزنه و یا اونو توی
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نزدیکترین پیشخوان یا مقابل دیوار سخت و سریع میکنه 

 خیلی

 قوی بود .

دندون هاش رو به هم فشار داد و میل خودش رو کنترل 

 کرد .

 خوشبختانه همون موقع در آسانسور باز شد .

روته رو می _ توی خط کاری من، تو خطری که جلوی 

 پذیری

 و متوجه میشی و اقدامات احتیاطی رو انجام بدی. اگه هر

آدمکشی باهوش بود، اونا خونه ای دقیق ا مثل خونه ی 

 من داشتن
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 _ دنیایی که تو توی اون زندگی میکنی دنیای خطرناکیه
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_ تو میُکشی یا ُکشته میشی و من ترجیح میدم که ُکشتن 

 رو

 انجام بدم

 پشیمونی هم میکنی؟_ تو احساس 

 _ بیشتر افرادی که من ُکشتم آدم های بدی بودن

 وایپر همچنان به راه رفتن ادامه داد، پپر ایستاد، و وایپر به

 سمتش چرخید .

_ من آدم بدی نیستم. من هیچ وقت توی طول تمام عمر 

 و زندگیم

 هیچ کار پست و شرورانه و بدی با هیچکس نکردم

چشم های اون می درخشه، و وایپر دید که اشک توی 

 فهمید
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که این باید واسش شوک آور باشه. اون یه زن عادی بود، 

 یه

زن عادی ثروتمند. اون هیچوقت زندگی ای که وایپر توی 

 اون

 زندگی کرده بود رو زندگی نکرده بود .
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 پپر گفت:

_ این ماموریتی که تو قبال داشتی در مورد یه مرد حریصه 

 که

شه تا تمام ارث و مال و اموال منو باال میخواد منو بُک

 بکشه،

قبل از این چند نفر مثل منو ُکشتی؟ میدونی، با قیمت 

 مناسب؟
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وایپر برای اولین بار توی زندگی خودش دوست نداشت 

 که

مورد قضاوت قرار بگیره و پپر قضاوتش نمی کرد، نه، 

 تمام

کاری که اون داشت انجام می داد اینه که یه سوال ساده 

 ازش

 بپرسه .

 _ من در مورد اون چه که انجام دادم یا چطوری این کارو

 کردم حرفی نمیزنم، بیخیال، تو صدمه دیدی و من میخوام

 میزان این صدمه رو ببینم

وایپر دست اون رو گرفت، و اون رو به سمت دستشویی 

 هدایت

 کرد .
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با لنگیدن اون سرعت خودشو کم کرد تا اون رو ناراحت 

 نکنه.

وایپر توی تمام زندگیش درد رو می شناخت. این همون 

 چیزی

بود که به اون آموزش داده شده بود... شکار کردن، ُکشتن 

 و

 هرگز سوالی نکردن .

 پپر پرسید:

 _ تو کتاب هم داری؟ من اینجا هیچ کتابی نمیبینم

 _ نه

 _ وای، من عاشق کتاب هام

 البته که اون عاشق کتاب بود .
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 نم، کتاب های عاشقانه؟_ بذار حدس بز

 پپر گفت:

_ عشق ورزیدن به کتاب های کمی عاشقانه هیچ مشکلی 

 نداره،

 این باعث میشه که من خوشحال بشم
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 _ کتاب های عاشقانه فقط یه ُمشت دروغ کصشعره

_ از کجا میدونی؟ شرط میبندم که تو حتی یه کتاب 

 عاشقانه ام

 نخونده باشی

 حمام بزرگش می شد گفت:وایپر در حالی که وارد 

 _ من اصال هیچ وقت هیچ کتابی نخوندم
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اون عاشق تجمل، و فضا بود و هر جایی که به خونه اش 

 می

 رفت، نوعی سالح چه اسلحه باشه و چه چاقو باشه توی

 دسترسش بود .

وایپر اون رو به باالی پیشخوان حمومش بلند کرد و پپر 

 جیغ

مپ حموم، کبودی کوتاهی کشید. بعد از روشن کردن ال

 اون

 رو خوب دید و بررسیش کرد .

 _ من خوبم

 _ تو خوب نیستی، صدمه دیدی
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وایپر چونه ی اون رو گرفت و صورت اون رو به این ور 

 و

 اون ور چرخوند و زیر لب چیزی رو زمزمه کرد و غرشی

 از گلوش در اومد .

 _ اون یاروی اولی واقعا بهت صدمه زده

 کرد و از درد صورتشو توی هم مچالهپپر صورتشو لمس 

 کرد و خودشو عقب کشید .

 _ صورتم صدمه دیده و خیلی درد دارم

_ آره، کار زیادی نیست که بتونیم با صورتت انجام بدیم 

. 

وایپر انگشت های خودش رو تا پایین بازوی اون کشید و 

 به
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جایی که مردها برای تزریق مواد مخدر به اون نزدیک 

 شده

ره شد. روی پوست اون هیچ نشونه ای نبود، و از بودن خی

 این

 بابت سپاسگزار بود .
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فقط فکر کردن به این که اون حیوون های الشی این 

 آشغال رو

میخواستن توی رگ های اون فرو کنن باعث میشد که 

 خیلی

 عصبانی بشه .

اون باید اول فرصت میکرد تا اون آدم ُکش های عوضی 

 رو
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 شکنجه شون میداد و بعد میُکشتشون .خوب و به درستی 

 _ اونا نتونستن باهات کاری کنن

 _ آره ولی نزدیک بود

_ میدونم، ولی من هیچوقت بهشون اجازه نمیدادم تا اونا 

 این

171 

با یکی از دالیل طبیعی ُمرده _ میدونی؟ من قرار بوده تا 

 باشم.

 مصرف بیش از حد مواد مخدر و دارو علل طبیعی به نظر

کثافت رو توی رگهای تو تزریق بکنن 

پپر پرسید: 

_ پس چطوری قرار بود تا منو بکشی؟ 

_ هان؟ ! 
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میرسید. احساس گناه یه دختر برای از دست دادن مادرش 

 و

 نبودن اون توی اونجا، چطوری قرار بود تا منو بکشی؟

 _ من در مورد اینش فکر نکرده بودم

رد این اون دروغ گفت. اون نمیخواست به پپر در مو

 چیزی

بگه. که قصد داشت بهش دارو بده یا اون رو توی حموم 

 ببره

 و مچ دستش رو بُبره .

 پپر خندید .

_ وای، تو قرار بوده که وانمود کنی و بعد تظاهر به 

 موافقت

 کنی و یا چی؟
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_ روشهایی که برای کشتن تو وجود داره شامل مصرف 

 بیش

مهاجمان و از حد مواد مخدر، کتک خوردن، و زورگیری 

 آدم
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ُکش های سفارشی نمیشه، عالوه بر این، من االن...... 

 قصد

 ندارم که تو رو بُکشم

 وایپر به چیزایی فکر نمیکرد که حقیقت ماجرا بود .

 اون روی زمین زانو زد و دامن پپر رو باال کشید و قوزک

پای اونو لمس کرد. اون متوجه شد که پپر انگشت های 

 اون
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دیگه اش ترجیح میده. انگشت هاش رو که رو توی جای 

 به

دور قوزک پای اون می چرخوند،صدای لرزیدن اون و 

 خودش

رو از درد عقب کشیدن ازش شنید. اگه مچ پاهاش 

 شکسته بود،

اون نمیتونست روی پاهاش وایسته، پس بدون شک 

 میدونست

 که پاهاش رگ به رگ شده .

 نار زد و بهکفش های اون رو باز کرد و آهسته اون رو ک

 کناری انداخت .

 _ تو باید دوش بگیری و از این لباس ها بیرون بیای .

 بعد پرسید:
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_ اگه در حال فرار بودی، چرا از اسم خودت استفاده 

 کردی؟

 پپر شونه ای باال انداخت .

_ من نمی دونستم که اون منو تعقیب می کنه. نمی 

 خواستم توی

و شکنجه میداد. من می  خونه ای باشم که اون منو آزار

 خوام

که اونو به زندان بندازن، و کلید زندان رو به اقیانوس یا 

 یه

چیز دیگه ای پرتاب بشه. اون مادرم رو ُکشت، از زمانی 

 که
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اون وارد زندگی مادرم شد، سالمتی مادرم بدون هیچ 

 دلیلی

کاهش پیدا کرد. چیزهای بیشتری هم از اون آشغال 

 کثافت دیدم.

 ونم که اون این کار رو با مادرم کرد .فقط مید

 وایپر کفش ورزشی دیگه اش رو از پاهای اون آزاد کرد و

کفش رو به کناری انداخت. ایستاد و پیراهن خودشو از 

 تنش

 در اورد .
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_ اول از همه، پرنسس، هیچ کس در مورد مرگ مادرت 

 تحقیق
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نکرده، مرگش کامال طبیعی بوده. تو نمیدونی که اون 

 ادرتم

 رو کشته

_ محض اطالعت، من زمانی مچشو گرفتم که اون داشت 

 با

مواد شیمیایی به مادرم غذا میداد. من تماشاش کردم 

 زمانی که

 اون این کار رو کرد و وقتی هم که سعی کردم جلوش رو

بگیرم اون گفت که هیچکس حرفمو باور نمی کنه، چرا 

 داری

 لخت میشی؟

دیر میشه. غذا و خواب _ تو باید دوش بگیری. داره 

 همون
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چیزایی هستن که من توی ذهنم دارم. تو نمیتونی روی 

 پات

وایستی، و در حال حاضر، من واقعا بهت اعتماد ندارم. 

 من

این احساس رو دارم که تو قصد داری تا این ماموریت 

 رو

داشته باشی تا ناپدری خودت رو به زندان بندازی، فقط 

 یه

 مه دنبال تو هستن نه اونهشدار رو بهت بگم،که ه

175 

 پپر گفت:

 _ من میخوام که اون رنج بکشه، اون همه چیز رو از من

 گرفت .
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وایپر به اون کمک کرد تا از روی پیشخوان پایین بیاد و 

 شروع

 به باال کشیدن لباس اون کرد .

پپر پارچه ی لباسش رو مشت کرد و سرش رو تکون داد 

. 

 وایپر پرسید:

 که بوی گند بدی؟_ تو می خوای 

 _ هیچکس قبال منو لخت ندیده

گونه های اون سایه زیبایی از رنگ قرمز بودن و وایپر 

 لبخندی

 زد .

قسم خوردم که از تو مراقبت کنم، پس چیزی …من 

 برای
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 پنهان کردن از من نداری

176 

پپر چند ثانیه دیگه با اون جنگید و باالخره تسلیم شد. 

 وایپر

نوز هم این مبارزه رو درونش دوست داشت که اون ه

 داشته

باشه. برای نجات اون و برای زنده موندش نیاز داشت. 

 برای

 زندگی کردن در آرزوی زنده موندن .

 وایپر قبال از نزدیک و به طور شخصی دیده بود که اون

چطوری به خودش نگاه می کنه و وایپر این نگاه اون رو 

 به

 خوشگل بود که خودش غم انگیز می دونست. اون یه زن
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 خودش معتقد بود زیبا نیست .

 این به وایپر صدمه میزد تا ببینه که پپر به این چقدر اعتقاد

داره که اون یه آدم وحشتناک و یه دختر زشته در صورتی 

 که

 به سادگی این اصال این طوری نبود .

 وقتی به اون نگاه می کرد، فقط زیبایی و یه روح قوی رو

یده بود، ولی توی اعماق وجودش این میدید. اون آسیب د

 دختر

 معصوم یه مبارز بود .

177 

 _ ولی من اینجوری لخت میشم

 _ خوب منم لخت میشم، ما با همدیگه لخت میشیم
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وایپر لباس اون رو از باالی سرش بیرون کشید و در اورد 

 و

 اجازه داد تا روی زمین بیفته .

داشت  در قسمت دنده های اون یه خورده کبودی وجود

 و وایپر

خسارت رو ارزیابی کرد.پپر واقعا خوش شانس بوده.هیچ 

 جای

شکسته ای توی بدنش نبود ولی برای چند هفته این 

 کبودی ها

 درد می کردن .

 _ تو قراره که حالت خوب بمونه

 پپر پرسید:
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_ چطوری قراره که منو زنده نگه داری؟ اون خیلی از 

 افراد

 هرو واسه کشتن من استخدام کرد
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_ رئیس میتونه از این مراقبت کنه و در حال حاضر تو با 

 من

 هستی و این بهترین راهه تو واسه زنده موندنته

وایپر دستش رو به پشت سر اون دراز کرد و قفل سوتین 

 اون

 رو باز کرد .

 اون سینه های باشکوه و زیبا آزاد شدن. وایپر بیشتر از هر

زرگ رو توی کف چیزی می خواست تا اون ممه های ب

 دستش
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بگیره و فشارشون بده. ولی در عوض، اون جلوی پاهای 

 پپر

 زانو زد، و کمک کرد تا اون شورتش رو بیرون بیاره .

موهای ظریف و لطیف کص اون خیلی روشن بودن به 

 طوری

 که تقریب ا برهنه به نظر می رسید .

وایپر می خواست تا مزه ی واژن اون رو بچشه و اون 

 اشک

ی که از چشم هاش پایین میومدن رو به گریه های های

 ناشی از

لذت تبدیل کنه. نه هنوز. دوش رو روشن کرد و منتظر 

 موند

 تا آب گرم بشه .
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بعدش پپر رو توی آغوشش بلند کرد و اون رو به سمت 

 اتاقک

 حموم برد .

وقتی پپر فشار روی پاهاش اورد، خودشو از درد عقب 

 کشید.

 اون رو رنج کشیده می دید متنفر بود . وایپر از اینکه

 گفت:

 _ منو نگه دار

 _ من حالم خوبه، خوب میشم

_ من می خوام که بهت کمک کنم چه تو اینو دوست 

 داشته

 باشی، چه دوست نداشته باشی، حاال هم منو نگه دار
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وایپر کمرش رو نگه داشت. پپر دست هاش رو روی 

 شونه

 دوست داشت .هاش گذاشت و اون این کار رو 

اون انحناهای نرم پپر رو دوست داشت. در مقایسه با 

 خودش

اون نرم و سبک بود. برای اولین بار توی زندگیش، وایپر 

 می
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خواست همون نوع احساس رو تجربه کنه، که نرم و 

 مالیم

 باشه. که خشن و سخت نباشه .

 پپر گفت:

 _ این واقعا عجیبه
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 _ چی؟

منو توی زندگیم لخت دیدی  _ تو اولین کسی هستی که

 و من

نمیدونم که باید خجالت زده باشم یا نه، چون تو هنوز 

 شلوار

 جینت رو روی پاهات گذشتی

 وایپر لبخندی زد .

 _ این به راحتی حل میشه

در عرض چند ثانیه، وایپر برهنه بود. اون می خواست 

 شلوار

جین خودش رو روی پاهاش نگه داره، چون که نمی 

 خواست

181 
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پپر از بودن در کنارش خیلی خجالت زده بشه. کیرش،هم 

 خیلی

 بلند و هم خیلی کلفت بود .

_ این کاریه که تو داری باهام میکنی، من امیدوار بودم که 

 بتونم

از ناراحتی نجاتت بدم، ولی خیلی خوشحالم که توی زیر 

 دوش

 با تو لخت هستم .

 . پپر نفس نفس زد و وایپر با دهن بسته خندید

 _ ولی من چاقم

_ من فکر میکنم تو خوشگلی و من فکر میکنم که اون 

 کون
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گوشتی و توپرت به یه درکونی خوب احتیاج داره. دیگه 

 روی

 خودت این اسم های مزخرف و کیری رو نذار، این که

 اینجوری به خودت بگی خیلی جذاب نیست .

182 

وی تپپر نمیتونست اینو باور کنه که اون با یه مرد لخت 

 حموم

ایستاده بود و کیر اون شق و راست شده بود. کیر گنده و 

 قطور

اون بهش نزدیک بود که نزدیک بود با سر و شکاف 

 کالهک

کیرش شکمش رو خراش بده. درد مچ پاش جلوی اینو 

 نگرفت
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تا به غیر از کیر گنده ی اون روی چیز دیگه ای تمرکز 

 کنه .

 . مدام به یاد داشته باشه این مرد یه قاتل بود. اون باید اینو

هر چند هر وقت که پپر توی آغوش اون بود احساس 

 امنیت

 میکرد. اون حتی توی اون هتل مزخرف و تخمی هم ازش

 محافظت کرده بود .

 پرسید:

 _ تو تمام کسایی رو که باید نجات بدی به اینجا میاری؟

 _ نه، اینجا مکان منه. تو اولین کسی هستی که اینجایی

 مورد وقتی که، میدونی؟ تو یه زن رو برای شب می_ در 

 خوای؟ تو ازدواج کردی؟
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 کیر توش، اگه اون دوست دختر داشته باشه چی؟

_ من کسی رو ندارم. تنها چیزی که نیاز دارم یه دیوار 

 سخته

وقتی که میخوام یکی رو بگام. فاحشه ها، کالس باال و 

 کالس

 سطح پایین برای اونپایین، فاحشه شیک و یا فاحشه ی 

 وجود

 داره

 _ اوه

_ نگران نباش، من تمیز هستم و هیچ بیماری ندارم. من 

 کاندوم

می پوشم و بعد از هر لحظه ضعف و گاییدن اونا، میرم 

 آزمایش
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 خون میدم

 پپر پرسید:

 _ پس برای هر زنی سخت میشی؟

 (منطورش شق شدن آلت اونه)

184 

گاه کرد. دستش رو وایپر اون رو چرخوند و به دیوار ن

 روی

کاشی گذاشت. و همون طور که وایپر دستش رو برای 

 صابون

 دراز میکرد، پپر اون رو تماشا میکرد .

 _ تو فکر میکنی من االن کیرم سخته چون که تو یه زنی؟

 _ من ...
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_ شروع به این حرفای قبلت نکن، نمیخوام این 

 مزخرفات

 چون که من توکیری رو بشنوم....کیرم االن خیلی سخته 

 رو

خیلی جذاب و خوشگل میبینم. و اگه اینو بدونی، پپر، 

 درست

همین االن، میخوام تا کیرم رو داخل اون واژنت تا ته فرو 

 کنم

و قرار بدم، و این واژن کوچولوی آبدار مثل گیالست رو 

 برای

 خودم بگیرم

وقتی دست های اون روی شکمش نشست، پپر نفس 

 نفس زد .
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وایپر با صابون پوشونده شده بود و اون وقتی دست های 

 که

با دست های کفی شروع به نوازش بدنش کرد پپر ناله ای 

 کرد .
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 _ این ممه ها واسه دیوونگی کافین

اون سینه هاش رو با انگشت هاش گرفت و اونا رو با 

 کف

 دستش ورز داد و مالوند .

اونا _ ممه هات خیلی بزرگ هستن، و من فقط می خوام 

 رو

ببینم در حالی که دارم میکنمت، میخوام اونا رو ببینم 

 وقتی که
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 داری روی کیرم سواری میکنی که چطوری این ممه هات

تکون میخورن و به باال و پایین میرن و خواهان مکیده 

 شدن

هستن. که چطوری واسه مکیدن نوک سینه هات بهم 

 التماس

 نداری، و ممیکنی و تو نوک سینه های صورتی و بزرگی 

 عاشق اینم وقتی که زن من از اینجاش بزرگه و سینه هاش

خوب رشد کرده، پس من چیزی برای نگه داشتن توی 

 دست

هام دارم. من این ممه هات رو توی دستهام می گیرم 

 وقتی که

 دارم به شدت و سخت میکنمت

 اون وقت وایپر سینه هاش رو به هم فشرد .
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 که چقدر خوب میشه که کیرم بین_ بیا به اینم فکر کنیم 

 این ممه

هات بلغزه و ُسر بخوره، در حالی که زبونت داره نوک 

 کیرمو

 لیس میزنه

 وایپر یه ناله از دهنش بیرون داد .

_ هووم، لعنتی، یه روز به زودی می بینم که این فانتزی 

 های

توی سرم که تک به تکشو روت اجرا میکنم چقدر خوب 

 به

 نظر میرسه
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اور نمی کرد که حتی داشت به این حرف های کثیف پپر ب

 گوش

 می داد .

این دیوونگی بود. کامال دیوونه کننده، ولی اون نه می 

 تونست

 کنار بکشه و نه اینو می خواست .

این چند ساعت براش طول کشیده بود و با این حال وایپر 

 رو

 به خودش جذب کرده بود .
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 کرد و دستاش رو به وایپر سینه هاش رو توی دستش رها

طرف شکمش حرکت داد و دستاش بین رون هاش رفت 

 و در
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 حالی که کص پپر رو لمس می کرد،غرید.

انگشتای وایپر الی پاهاش پرسه زدن و بین شکاف و 

 چاک

کصش ُسر خورد و وقتی پپر خواست تا از دیوار کاشی 

 شده

که بهش چسبیده شده بود رها بشه و دستشو از روی 

 کاشی ول

نه وایپر بهش دستور داد که این کار رو نکنه. پپر ک

 نمیتونست

در برابر اون مقاومت کنه، حتی اگه اینو هم میخواست 

 ولی

دستای وایپر روی بدنش احساسش خیلی خوب بود، و 

 اون
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 نمیخواست که وایپر متوقف بشه .

 _ تو خیسی، پپر

وایپر لب هاش رو روی گردنش چسبوند و پپر چشمهاش 

 رو

 عاشق نحوه لمس شدنش از طرف وایپر شد . بست و
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_ نگران نباش، من هنوز این واژن گیالسیت رو به تملک 

 خودم

در نمیارم، با این حال، هم تو و هم من هر دومون می 

 دونیم

که این فقط یه مسئله زمانه قبل از اینکه تو تبدیل به مال 

 من

 بشی
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ه ایی کوایپر دستش رو روی باسن اون گذاشت و با صداه

 از

دهنش در میومد با کیر خودش بازی می کرد ، در عین 

 حال

دو انگشت اون در حال نوازش کردن کلیت پپر واسه 

 لذت دادن

 به اون بود .

 پرسید:

 _ هیچ مردی تا حاال این جات رو لمس نکرده؟

 پپر سرش رو تکون داد .

 _ نه

_ خوبه، هیچ مرد دیگه ای هم به جز من تو رو لمس 

 نخواهد
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 کرد، این بدن، تو، االن همه ش به من تعلق داره
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وایپر نبض گردنش رو میمکید و اون همه چیز یه 

 احساس

 خلق کرده بود .

_ تو خیلی نزدیک ارضا شدن شدی، مگه نه عزیزم؟ 

 خیلی

نردیکی که خودت رو مجبور کنی تا آبت روی انگشتای 

 من

 بیاد؟

 _ وایپر؟

داره میفته یا چطوری پپر نمی دونست چه اتفاقی براش 

 می
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تونه این حس رو کنترل کنه، کمی ترسیده بود و کامال 

 تحت

 تأثیر قدرت وایپر قرار گرفته بود

واسه من ارضا شو، پپر، تو از طرف من مورد قضاوت 

 قرار

نمیگیری، تو به این احتیاج داری، تو اینو میخوای، بذار تا 

 رها

 بشی، خودتو رها کن، ازش لذت ببر
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ر دستاش رو روی دیوار مشت کرد و اسم وایپر رو پپ

 فریاد

زد ، چون که لذتش به ارگاسمی رسید که قبال هرگز 

 احساسش
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 نکرده بود .

شبهای زیادی وجود داشت که اون خودشو لمس می کرد 

 به

امید آنکه قله ای رو که توی اوج و ارضا بهش میگفتن 

 پیدا

این کامال شبیه کنه، اما برای همیشه ازش فرار می کرد ، 

 چیز

 دیگه ای بود .

برای چند ثانیه کوتاه اون رو انگار به طور کامل از سر 

 خودش

بیرون آورده باشن و هیچ چیز در پشت سر اون اهمیتی 

 نداشت
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، اون صدای خش خش و غرشی از وایپر شنید و چیزی 

 گرم

و داغ و لزج روی پشتش فرود اومد و هیچکدوم از اونا 

 نمی

ثانیه صحبت کنن ، لذت آروم آروم شروع به  تونستن چند

 محو

 شدن کرد .

191 

پپر نمی دونست چه انتظاری داشته باشه، اون احساس 

 گناه

نمیکرد و فقط این احساس شادی و خوشحالی بود، آب 

 در

 اطراف اونا جاری شده بود و وایپر اون رو از پشت توی



 

Romanzo_o 298 

آغوشش گرفت و بوسه ای روی شونه اش گذاشت و 

 رولبهاش 

 روی شونه اش فشار داد .

 گفت:

 _ تو خوشگل به نظر میرسی وقتی که آبت میاد

 پپر پرسید:

 _ این االن همون کاریه که تو هم انجام دادی؟

_ آره، تو برای یه ثانیه فکر نکردی که من چیزی برای 

 خودم

 نمی گیرم؟

 پپر با دهن بسته خندید

 میگیره_ تو مردی هستی که اون چه رو که میخواد 
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_ همین مرد هم هستم و در حال حاضر، من غذا می 

 خوام

وایپر دوش حموم رو خاموش کرد و مثل واقعیت بود که 

 اون

در این حالت کسی نبود که پپر با شرایط عادی مالقات 

 کرده

باشه. وایپر مردی بود که االن برای نجاتش استخدامش 

 کرده

 بود .

 پپر ازش پرسید:

 که منو میکشتی؟ _ تو فکر می کنی

پپر وقتی هنوز دوش رو در آغوش گرفته بود وایپر حوله 

 ای
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 رو برداشت ، اون روبروی دیوار ایستاد و بدن زخم دار و

 سنگین و پر از جوهر خالکوبی هاش رو خشک کرد ، پپر

هرگز فکر نمی کرد که اون عاشق چنین مرد خشن و 

 زمختی

دیگه ای  بشه و با این حال اون نمی تونست به شخص

 فکر

 کنه .
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پسرهایی که با اون ها بزرگ شده بود همیشه تظاهر به 

 مرد

بودن می کردن و پپر نمی تونست بیشتر از چند دقیقه اون 

 ها

 رو تحمل کنه .
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 _ ما هرگز نمی دونیم

وایپر حوله ای رو روی بدن اون نگه داشت و قبل از 

 اینکه

بود و اون پپر اعتراض کنه اون در حال خشک کردنش 

 متوجه

شد که وایپر بیشتر وزنش رو از پاش که صدمه دیده بود 

 دور

 کرده و از این رو از وایپر سپاسگزار بود .

 _ گرسنه ای؟

در جوابش، شکم پپر قار و قور کرد. وایپر با دهن بسته 

 خندید .

 _ من مقداری غذا بدست میارم
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پر د و پوایپر اون رو بلند کرد و اون رو به اتاق خوابش بر

 رو

روی تخت نشوند. در عرض چند ثانیه یکی از شلوارهای 

 عرق

گیرش رو پوشید و یه پیراهن و شورتک باکسریش رو به 

 دست
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پپر داد. اون قبل از رفتن به آشپزخونه اش کمکش کرد تا 

 لباس

 ها رو بپوشه .

 پیر در حالیکه وایپر اون رو روی صندلی کنار پیشخوان

 گذاشت گفت:

 میتونم کمک کنم_ من 
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_ قوزک پات باید صدمه دیده باشه، من میتونم آشپزی 

 کنم، من

واسه یه مدت طوالنی خودم واسه خودم غذا درست 

 کردم

پپر در حالی که در مورد این مرد که نجاتش داده بود و 

 اولش

اون انگشت گذاری شده بود تا احتماال وایپر بُکشتش 

 کنجکاو

 بود پرسید:

 ی درباره خودت بگی؟_ میتونی یه چیز

 _ چی میخوای در مورد من بدونی؟

 پپر پرسید:
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 _ از کی این طوری بودی؟

پپر انگشتاش رو میان موهاش فرو برد و سعی میکرد از 

 شر

 بعضی از گرهها خالص بشه .

 وایپر مکثی کرد و دوباره به اون نگاه کرد .

 _ همیشه

 میکنن؟_ همیشه؟ خانواده ات راجع به این چه فکری 

با هر کلمه ای که پپر می گفت ، خط سفت و عصبی 

 پشت کمر

 وایپر مستقیم ا متشنج می شد .

 وایپر گفت:

_ من هیچ خانواده ای نداشتم. این همون زندگیه که من 

 همیشه
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باهاش آشنا بودم و چیزیه که هرگز نمیتونی ازش فرار 

 کنی

 مکثی کرد و پرسید:

 _ تو چی؟ خانوادت مثل چی هستن؟
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_ اوه ، خوب بود ، برخالف برخی از بچه ها ، من به 

 مدرسه

 شبانه روزی اعزام نشدم ، اما در عوض به یه مدرسه

 خصوصی رفتم ، اما االن که هنوز در موردش فکر می کنم

 واقعا ترسناک بود ، فکر می کنم بعضی از مردم هم همینو

 میگن. تو هیچ خانوادهای نداری؟

ست و به طرف اون چرخید و قصد وایپر در یخچال رو ب

 داشت
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که باهاش صحبت کنه که تلفن همراهش زنگ خورد. اون 

 تلفن

همراهش رو روشن کرد و اون رو روی بلندگو گذاشت 

 تا بتونه

 مکالمه رو بشنوه .

 رئیس پرسید:

_ من فکر می کنم که شما توی مکان امن خودت 

 هستین؟

 پپر صدای پشت تلفن رو تشخیص داد

 گفت:وایپر 
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_ ما در امان هستیم و اون زنده ست. اون زخمی شده و 

 کمی
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 درد داره، ولی به غیر از این، جراحات اون تهدیدی برای

 زندگیش نیست

گونه های پپر گرم می شدن وقتی که وایپر داشت به 

 بدنش نگاه

می کرد ، به یاد احساس انگشتای اون روی کصش زیر 

 دوش

 افتاد .

یرسه که پدر ناتنی کله خر و بی مغز _ خوبه، به نظر م

 اون

 پاداش جهانی دریافت کرده

 وایپر زیر لب نفرینی کرد .

 پپر پرسید:

 _ این معنیش یعنی چی؟
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_ معنیش اینه که، عزیزم، تا زمانی که پدر ناتنیت رو 

 نکشیم

 تو هیچ وقت قرار نیست رنگ و روی آرامش رو ببینی
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 پپر گفت:

ستگیر بشه و به زندون فرستاده _ من می خوام که اون د

 بشه

_ این روش کار کردن نیست، اون زنده ست و جایزه 

 واسه

کشتنت وجود داره و همیشه فرصتی برای پرداخت اون 

 جایزه

 وجود داره

 گفت:
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 _ ولی اون نمیتونه پرداخت کنه

 _ این چیزیه که بعضی از مردم اون رو انجام نمیدن و پپر،

 نت میان، بعد از این واقعیت کهاونا واسه پولت برای کشت

زندگی تو به خاطر پولت توی خطره و اونا میخوان 

 زندگیتو

بگیرن بستگی به این داره که ناپدریت چه چیزهایی رو 

 پیشنهاد

 کرده و بهشون وعده داده شده

 پپر به پشتی صندلی تکیه داد و یکه خورد و لرزید .
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 وایپر بالخره صداش بلند شد و گفت:

واسه اینکه پپر به زندگی عادیش برگرده، ما باید اون _ 

 رو
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 بکشیم

 رئیس گفت:

 _ آره، در غیر این صورت اونا دیگه اومدن خودشون رو

متوقف نمی کنن و پپر، دلت می خواد بقیه عمر خودتو 

 در

 انتظار مرگ بگذرونی؟

 پپر گفت:

 _ نه من اینو نمیخوام

 _ پس ما ناپدری اونو میکشیم

 پنجمپایان فصل 

200 

 فصل ششم
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وایپر از اینکه توی قلمرو خودش بود و نیازی نبود که هر 

 ثانیه

از باالی شونه هاش به پشت سرش نگاه کنه و همه چی 

 رو

 بپاد و اضطراب و نگرانی داشته باشه تا میزان خطرات رو

بسنجه احساس خوبی داشت اما پس از سه روز زندانی 

 شدن ،

 ل شدن بودن .هر دوی اونا بدجور در حال ُخ

بااینکه اون می خواست روی تخت با پپر بخوابه روی 

 مبل

خوابیده بود ، تالش زیادی هم کرده بود تا اون دست 

 هاش رو

 برای خودش نگه داره و از بدن پپر دور نگه داره .
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زندگی با پپر آسون نبود پس از اینکه اونو لخت دیده بود 

 و

تا روی انگشتاش آبش وقتی که اون رو مجبور کرده بود 

 بیاد

 و ارضا بشه .

 پپر خیلی مشتاق و پذیرا بود. به طرز لعنتی نرم. به طور

معمول وایپر نیازهای خودشو کنار نمیذاشت اما پپر 

 متفاوت

بود. چون که وایپر می دونست که اون هرگز با مرد دیگه 

 ای

نبوده ، که این احساس ادعای اون رو کردن و اون رو به 

 تملک
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 خودش در اوردن رو قوی تر کرد .

خورشید توی افق کم فرو رفت و آسمون به رنگ نارنجی 

 و

صورتی تغییر شکل داد. وایپر متوجه شد که پپر در 

 نزدیکی

پنجره کف تا سقف توی اتاق نشیمن ایستاده. این طنزآمیز 

 و

خنده دار بود که اون فقط توی یه الیه شیشه ای زندگی 

 می کرد

سقوط عظیم جدا می کرد چون که وایپر  که اون رو از

 هرگز

 از ارتفاع خوشش نمیومد .
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مردمی که اون رو میشناختن، سوگند یاد کرده بودن که 

 وایپر

شجاعه، اما واسه اون این یه وحشت بود، یکی که 

 خودش رو

 ازش دور نگه میداشت .

 از پپر پرسید:

 _ امروز چه احساسی داری؟

بزرگش که تقریب ا به زانوهاش پپر با پوشیدن پیراهن 

 رسیده

 بود سرشو به طرف دیگه چرخوند

من امروز اون قدر بدنم دردناک نیست. زمان واقعا همه 

 چیز

 رو التیام میده
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 _ نه همه چیز رو

وایپر در کنار اون ایستاد و رنگین کمان رو که در افق 

 شهر

 منعکس میشد رو تماشا کرد .
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ابان تاریکی رو از شهر دور به زودی تنها چراغ های خی

 نگه

 می داشت .

 پپر گفت:

_ تو هیچ وقت به من نگفتی چطور جای زخم روی 

 صورتت

 رو بدست اوردی

 پپر با اون روبرو شد و انگشتش رو در امتداد جای زخم
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 ناخوشایندی که روی صورتش نشون داده میشد گذاشت .

یز چ تا زمانی که وایپر می تونست به یاد داشته باشه هیچ

 اون

رو تحت تأثیر قرار نمی داد. اون یه هیوال بود. ولی االن 

 نه،

اون احساس دست های نرم و لطیف پپر رو روی 

 صورتش

 دوست داشت .

این یه چیز خوبیه که اون هیچ اهمیت لعنتی واسه اینکه 

 کسی

 رو تحت تاثیر قرار بده نمی داد. اولین غریزه ی وایپر این

204 
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ر بزنه و دست پپر رو از صورتش جدا بود که اون رو کنا

 کنه

، اما اون از این غریزه خودداری کرد و سفت و سخت 

 ایستاد .

صحبت کردن در مورد گذشته اش امکان پذیر نبود. اون 

 تمام

زندگی خودشو فراموش کرده و با بدترین خاطرات 

 گذشته و

کودکیش نتونسته بود کامل گذشته اش رو از یاد ببره و 

 اون

 خاطرات بد کودکیش رو برطرف کنه .

 _ حق با توئه، من چیزی نگفتم
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پپر انگشت هاش رو از صورت اون دور کرد و نفس 

 سخت و

 عمیقی کشید .

_ چرا نمیتونی با من حرف بزنی؟ یعنی، واقعا با من 

 حرف

 میزنی؟

 _ بعضی چیزها بهتره تا فراموش بشن

 پپر گفت:

205 

دارم سعی می کنم  _ این یه سوال ساده ست، من فقط

 باهات

بهتر آشنا بشم ، هر زمانی که دارم فکر می کنم که ما 

 بیشتر
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 در حال پیشرفت هستیم ، تو منو کنار میزنی، چرا؟

 _ پپر، من تو رو کنار نمیزنم

پپر اخمی کرد و دستاش رو روی سینه اش حالت صلیب 

 کشید.

 این دختر مثل یه قاطر لجوج و کلهشق بود .

پس تو داری از من برای ارثم سو استفاده _ پس، چی؟ 

 میکنی؟

این تنها چیزیه که بهش اهمیت میدی؟ دالر قدرتمند و 

 فوق

 العاده زیاد؟

 وایپر تمسخر کنان و با حالت طعنه ای گفت:

_ دور و برت رو نگاه کن، عزیزم، به نظرت میاد که من 

 نیاز
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 به پولت دارم؟
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و قاتلهای حرفهای _ من فکر میکنم که تبهکارهای خشن 

 فقط

بلدن تا از زنها استفاده کن، در واقع نزدیک شدن اونا و 

 باز

 شدن ُبعد شخصیتیشون غیرممکن و بی معنیه، درسته ؟

 طعنه و متلک پپر بر اون از بین نرفت و اون این متلک رو

 از دست نداد. وایپر هر دو بازوی اون رو گرفت و باالی

رو جلوی خودش نگه سرش رو محکم نگه داشت و اون 

 داشت

، آسمون تاریک شده بود. خورشید توی افق ناپدید شد و 

 اونا
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 رو در سایه های جزئی قرار داد .

_ من زندگی راحتی نداشتم، زندگیه من بیشتر اوقات 

 واسه

دختری مثل تو کابوس شبانه میاره و من دارم سعی میکنم 

 از

 هیچ وقتتو در برابر این همه کثافت محافظت کنم.. من 

 به

 کسی اهمیت نمیدادم... تا زمانی که تو رو دیدم .

پپر به سختی آب دهنش رو قورت داد، و خشم اون از 

 بین

 رفت .

207 

 _ پس دست از دیوار کشیدن اطرافت بردار، وایپر
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 اونا روی مبل بزرگی که بالشت ها و مالفه ی وایپر روش

 قرار داشتن نشسته بودن .

زخم لعنتی بدونی پس من بهت  _ اگه میخوای در مورد

 میگم.

، من وقتی بچه بودم، فکر میکنم حدود ده سالم بود، یه 

 سگ

باردار وارد محوطه مون شد و وقتی به ما اجازه دادن تا 

 اون

رو نگه داریم تعجب کردیم. یه ماه بعد اون پنج تا توله 

 سگ

داشت، توله سگ های سیاه با خالهای سفید. من هنوز 

 میتونم

 رو مثل دیروز به یاد بیارم . اونا
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 _ این خیلی شیرینه

 وایپر اخمی کرد .

 _ شش ماه بعد اونا ما رو به حیاط اصلی اوردن ، یکی از

رهبرها سگ مادر و توله سگ ها رو جمع کرده بود و ما 

 رو

مجبور کرد که اونا رو ذبح کنیم و بکشیم ، همه اینا یه 

 آزمایش
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 حساسات رو کنار بذاریم و به مابود که به ما یاد می داد ا

 یادآوری می کنه که عشق ما رو ضعیف می کنه

 پپر دستهاش رو روی بینی و دهانش گذاشت .

_ وای خدای من، اون صورت تو رو بخاطر گریه پاره 

 کرد و



 

Romanzo_o 324 

 برید؟

_ من گریه نکردم، حتی از شدت جا خوردن و ترس 

 خودمم

ریه تم که گعقب نکشیدم و نلرزیدم،من اینو بهتر میدونس

 کنم

 کار خودمم تمومه

 _ پس چطوری این زخم روی صورتت اومد؟

 اونا یکی از توله سگ ها رو فراموش کرده بودن. من اون

رو توی کلبه مخفی کردم و سعی کردم تا اون رو در امان 

 نگه

 دارم، اما وقتی بزرگ شد میخواست بازی کنه و من

میدن که نمیتونستم اون رو ساکت نگه دارم. وقتی فه

 چیکار
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کردم، اونا منو خیلی کتک زدن، و مجبورم کردن که وقتی 

 به

209 

توله سگ لگد میزدن و زندگیش رو میگرفتن تماشا کنم. 

 بعدم

از یه قمه (چاقوی بزرگ) واسه بریدن صورتم استفاده 

 کردن

 _ چرا باید این کار رو بکنن؟

 _ به عنوان هشداری برای سایر پسرهای دیگه برای نقض

 قوانین ، یه یادآوری که قابل مشاهده باشه

اون عوضی های کص کش جسم و روح وایپر رو از بین 

 برده
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و نابود کرده بودن اما وایپر االن یه مرد بود و دیگه 

 هیچوقت

 قربانی نمی شد

وایپر روی پاهای خودش ایستاد و شروع به قدم زدن کرد. 

 به

 هیچ وجه همدلی و ترحم پپر رو نمیخواست .

 پر پرسید:پ

 _ حاال این افراد شرور و پست کجان؟

 اونا ُمردن، همه ی اونا

210 

 _ اوه، چطور ُمردن؟

 _ من کشتمشون، تک به تک اون مادر جنده ها رو ُکشتم
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زمان خیلی طوالنی بود که گذشته بود تا اینکه بعد از 

 سالها

تمرین پشت سر هم به بلوغ جسمانی رسیده بود و جرات 

 کرد

 ا مبارزه کنه. اونا اون رو به یه حیوون و هیوالیکه با اون

شرور و پست بدون در نظر گرفتن عواقب بلند مدت 

 تبدیل

 کرده بودن .

زمانی که وایپر به اون روز فکر میکرد، روزی که اون 

 انتقام

خودشو از اونا گرفته بود، زندگی جهنمی و شیطانی 

 خودش

 ادامه داده بود ورو از اون زمان تا به حال با کشتن آدم ها 
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 هنوز به اوج طبیعی خودش نرسیده بود .

 اون انتظار داشت که پپر با نفرتش کنار بیاد و درباره اش

قضاوت کنه که ازش متنفره ، به راحتی یه آدم نمیتونست 

 چنین

اسرار تاریکی رو با کسی به اشتراک بذاره. اونم چنین 

 اسرار

211 

ن روی برمیگردونه تاریکی که هرکس اونا رو بشنوه ازشو

، 

اما پپر بلند شد و دستاش رو دور کمرش حلقه کرد و اون 

 رو

 در آغوش گرفت .

 اون گفت:
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_ من خیلی متاسفم،حتی تصورش رو هم نمیتونم بکنم. 

 هیچ

 بچهای نباید از چیزی که تو عبور کردی عبور کنه

وایپر در حالی که سعی میکرد بی عالقگی که همیشه 

 تکرارش

 رو دوباره تکرار کنه، گفت :کرده بود 

 _ االن تو اینو میدونی

سر پپر روی سینه ی لختش فشرده شد و وایپر دست 

 هاش که

منقبض شده بود رو شل کرد و به آرومی دست هاش رو 

 دور

کمر پپر حلقه کرد و وقتی پپر شروع به بوسیدن سینه ی 

 لختش
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کرد، به آرومی از لحاظ احساسی احساسات اون به 

 شهوت

212 

تبدیل شد و این حس شهوت و هوس توی هوا غلیظ 

 شده بود و

 خواسته ی متقابل اونا رو تغذیه می کرد .

_ پپر، کاری رو شروع نکن که نمی تونی اونو تموم کنی، 

 من

قبال به تو گفتم که متعلق بهم هستی ، پس من فقط می 

 تونم

 برای مدت طوالنی جلوی خودمو بگیرم .

ه توی این کار رو بکنی و جلوی _ شاید من نمی خوام ک

 خودتو
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 بگیری

اگه کسی داشت از یه نفر استفاده میکرد، پپر بود...هیچ 

 راهی

وجود نداره که دختری مثل پپر بیشتر از یه رابطه عاشقانه 

 با

 مردی مثل وایپر بخواد .

البته حق با پپر بود....... اون لیاقتش بیشتر از این حرفا 

 بود....

بود که شکسته و داغون نشده باشه. ولی  لیاقت پپر مردی

 وایپر

نمیخواست که اون رو انکار کنه. و وقتی به مردی فکر 

 می
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کرد که پپر رو متعلق به خودش کنه از عصبانیت خونش 

 به

213 

جوش می اومد. نمیتونست بذاره این اتفاق بیفته. این 

 دختر دکمه

رو هایی رو درونش فشار داده بود که هیچ زنی این کار 

 باهاش

 نکرده بود .

نمیتونست بذاره پپر مال کس دیگه ای بشه. نه وقتی که 

 انرژی

و احساساتی که واسه مدت طوالنی سرکوبشون شده بود 

 االن
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سر باز کرده بود و اون صدای ناله های کوچولو پپر که با 

 هم

دیگه توی دوش به اشتراک گذاشته بودن رو متوقف 

 نکرده

 بود .

 گفت:

 و در بیار، میخوام ممه هات رو ببینم_ پیرهنت ر

در واقع پپر باهاش بحثی نکرد و پیرهنش رو از روی 

 سرش

بیرون کشید و روی مبل انداختش. لعنت به این حس 

 گاییده

شده، پپر به اندازه ی کافی برای خورده و مکیده شدن و 

 لیس
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 زدنش خوب و عالی و بی نقص به نظر می رسید .
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گوشت نرم و پر پیچ و خم که به اندازه واسه خوردن اون 

 کافی

 خوب به نظر میرسید .

 پپر جوون و بی گناه بود و وایپر مجبور بود تا اون رو ادعا

کنه ، گرچه خودشم می دونست که لیاقت اون رو نداره و 

 این

 دختر بیگناه و خوشگل لیاقتش خیلی بیشتره .

 _ تو دیگه خجالت نمیکشی؟

 .پپر سرش رو تکون داد 

_ تو اولین مردی هستی که باعث میشه توی پوست 

 خودم
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احساس کنم که خوشگل هستم. امیدوارم که بهم دروغ 

 نگفته

 باشی .

وایپر شق شدگی کیر سخت مثل سنگ خودش رو با 

 فشار

 مورب پشت شلوارش مالوند .
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_ من نیازی به دروغ گفتن ندارم. اگه من نمی خواستمت، 

 اجازه

 دستات رو روم بذارینمیدادم که تو 

 _ تو االن منو میخوای؟

 وایپر غرشی کرد و اون رو به سمت بدنش کشوند. کیرش

 خیلی شق شده بود و اون االن پپر رو میخواست .
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قبال هیچ وقت یه باکره رو تصاحب نکرده بود و برای 

 چند

 روز گذشته به چیز دیگه ای به جز این فکر نکرده بود

باشه، دختر نازنین و عزیز، من _ هیچ انتظار دیگه ای ن

 امشب

 تو رو مال خودم میکنم

وایپر اون رو مثل گهواره توی بازوهاش بلند کرد و پپر 

 صدای

 جیغ کوچولو و بامزه و نازی از دهنش بیرون داد

 آپارتمان تاریک بود و حاال چراغ های شهر از پنجره های

 متعدد درخشش خودشون رو نشون می داد .

216 
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اق خوابش رو با لگد بست و پپر که توی اون در ات

 آغوشش

 بود رو روی تخت پرت کرد .

 وایپر گفت:

 _ من با کاندوم محافظت خواهم کرد

 پپر سرش رو به عالمت نفی تکون داد .

_ من برای دورههای پریودیم قرص مصرف میکنم. 

 میخوام

تو رو بدون هیچ چیز محافظی احساس کنم، توئه واقعی 

 رو

 پایین، و بدن لخت اون خیره شد. ممه های پر ووایپر به 

خوشمزه و شهوت انگیزش توی امواج سریع عمیق باال و 

 پایین
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می شدن و موهای بلوندش روی مالفه های سورمه اش 

 پخش

شده بودن و عطر و بوی زنانه اش اتاق اون رو فرا گرفته 

 بود

و هوای اتاقو تسخیر کرده بود ، توی چشمای اون تردید 

 مو عد

قطعیت وجود داشت ، ولی اعتماد هم توی چشماش 

 وجود

 داشت. که وایپر از این خوشش میومد .

217 

 بهش هشدار داد:

_ دختر شیرین و نازنین، مطمئنم شب طوالنیای خواهد 

 بود .
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 وایپر به طور شهوانی و گرسنه ای لب هاش رو لیس زد .

 هک مطمئن نبود که از کجا شروع کنه ، اما اینو می دونست

متوقف نمیشه تا زمانی که پپر اسمش رو توی ارضا 

 شدنش

 فریاد بزنه

218 

پپر به نیم تنه ی مردی که در مقابلش ظاهر شده بود خیره 

 شد.

 اون پسر بد، و مردی سرسخت و خطرناک بود و این مرد

خطرناک یه قاتل استخدام شده برای کشتن آدم ها بود، اما 

 پپر

 و کمی هم عشق .با اون احساس امنیت میکرد 
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حاال میتونست با اون همدردی کنه. وایپر یه نظر از 

 گذشته

 اش رو به اون داده بود. همه یه داستان داشتن و اون.... به

 نوبه خودش خیلی به پپر توضیح داده بود .

پپر تمام خالکوبی های تیره اون و برآمدگی های سخت 

 ماهیچه

که توی  های بدنش رو برانداز کرد و شدت خواستنی

 چشمای

 اون بود و به نظر می رسید که هر جایی از بدن پپر رو که

نگاه می کرد چشماش بیشتر از حرارت خواستنش 

 میسوخت .

پپر نزدیک به التماس و گدایی لمس اون بود اما زبونش 

 رو



 

Romanzo_o 341 

گاز گرفت و با نگرانی منتظر لمس اون بود. و امیدوار بود 

 و

 دلش می خواست که اون ببوستش .

219 

وایپر یه دستش رو روی تخت گذاشت و تشک با وزن 

 اون به

داخل فرو رفت و با دست دیگه اش از مچ پای پپر تا 

 کونش

رو دست کشید و روی کون پرش دستش رو تاب داد. 

 بعد پشت

انگشتاش رو در امتداد داخل رون های پپر به عقب کشید 

 و

 باعث لرزش اون شد .
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و هیپنوتیزم شده بود  و انگار که از دیدن پپر محسور

 زمزمه

 کرد :

 _ تو خیلی خوشگلی

پپر هرگز انتظار نداشت مردی رو پیدا کنه که واقعا از اون 

 به

جای تحمل کردنش قدردانی کنه. این کار قدرت بخشیدن 

 و شفا

 دادن رو داشت .

اون در حالی که بازوهاش رو روی دو طرف وایپر تکیه 

 داده

پر به پایین خم شد، دماغش بود، کمی جا به جا شد و وای

 رو
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روی گردن پپر به شدت مالید و بوی اون رو عمیقا نفس 

 کشید.

 و صدای غرغری از نزدیکی اون از دهنش رها کرد .

چرا اون اون چه رو که می خواست نمی گرفت؟ 

 قدرتمند

اون گذاشت و کف دستش رو روی شونه های بزرگ و 

 ماهیچه

 ای اون مالوند و صاف کرد .

 به اون گفت:

چطوری 

میشه یه قاتل اینقدر کنترل داشته باشه؟ 

پپر دستاش رو دراز کرد و دستاش رو روی شونه های 
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 _ تو خالکوبی های زیادی داری

هرگز نمی خواست از احساسش توی لذت بردن، از گرما 

 و

 استحکام و قدرتمندی ماهیچه های وایپر دست برداره .

 دارن؟_ این خالکوبی ها معنای خاصی 
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وایپر لبهاش رو در امتداد استخون ترقوه اون دنبال کرد و 

 نوک

 سینه ی پپر رو با یه نوازش سبک وار لبهاش نوازش کرد.

نوک سینه ی اون سخت و سفت و دردناک بود ، ولی 

 وایپر

 هرگز اون رو در جایی که بیشتر از همه پپر به اون نیاز

 یوونه می کرد .داشت، لمس نکرد. وایپر داشت اون رو د
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_ فقط شیاطین قدیمی. بودن اینا روی پوستم بهتر از این 

 هستن

 که درون سرم رو درگیر کنن

 وایپر سرش رو پایین اورد و لبهاش در حال چریدن و

چرخوندن و مکیدن و بوسیدن سینه های اون از باال تا 

 پایین

در امتداد شکمش تا مرکز کص اون و رون هاش شد که 

 این

لرزیدن پپر با نیاز شد و موقعی که لبهای وایپر به باعث 

 باالی

رون هاش رسید یه لرزه به اندامش افتاد و بدنش تنش 

 پیدا کرد

 و عصبی شد .
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 _ آروم باش، عزیزم، تو ماِل منی و من قصد دارم تا از هر

 اینچت لذت ببرم

وایپر پاهاش رو از هم باز کرد و اون رو اون قدر در 

 معرض

ار داد که پپر احساس کرد هوای خنک روی چین دید قر

 های

 کصش می چرخه. و وقتی که وایپر زبونش رو در کنار

کصش تکون داد، اون جیغی کشید و مالفه ها رو در دو 

 طرفش

گرفت و هیچ چیز شدید تر از برقی که االن توی زندگی 

 خودش

 احساس کرده بود واسش نبود .
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کص خیس شده پپر  وایپر که در حال لیس زدن و مکیدن

 بود ،

وقتی زانوهای پپر رو از همدیگه باز نگه داشت ، صدایی 

 شبیه

 غرش یه حیوون کامال متمرکز روی واژن اون گذاشت .

_ خدایا، تو به طرز لعنتی شیرینی، دختر نازنین، نرم و 

 شیرین

 و عالی و بی عیب و نقص
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صدای وایپر یه صدای مردونه عمیق، بم و خش دار و 

 ویر

 لبه ی هیجان بود .

 اون بارها و بارها جوانه ی خیلی حساس ُکلیت اون رو با
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زبونش روش تکون داد و باعث شد که پپر کون خودشو 

 قوس

 بده. چطوری ممکنه مردی اینقدر با استعداد باشه؟

پپر چشمای خودشو بست و خودشو از کنترل خارج کرد 

 و

ار تحمل فش بدنش رو پیچ و تاب داد و به سختی قادر به

 شدید

 درون واژنش بود .

 _ وایپر! دیگه نمیتونم صبر کنم و خودمو نگه دارم

 وایپر به اون مهلت نداد و مثل یه مرد گرسنه و حریص با

زبونش در حال غذا دادن به کص پپر بود. اون تمام 

 کصش رو
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توی دهنش گرفت و با دهن کاربلد و حریصش کامال 

 خورد و

 بلعید .
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پپر فکر می کرد از شدت تحریک نزدیک به قله وقتی که 

 ی

جدیدیه، از همه چیز که واسش خوشمزه و لذت بخش 

 بودن

 لذت برد .

وقتی تصور می کرد از شدت مرگ می میره به فالت 

 جدیدی

رسید که توی اون همه چیز خوشمزه بود و هر لذت 

 بزرگتر
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می شد. ضربان قلب پپر سرعت گرفت و تند می تپید و 

 می

 ت که زیاد دووم نمیاره و داره به ارگاسمش میرسه، ودوس

دوش حموم و اون ارضا شدن شدیدش رو به خاطر اورد 

 و می

 دونست که این ارگاسم هم مثل اون یکی با لذت تمامه و

نمیخواست خودشو دست کم بگیره اما قبل از اینکه بتونه 

 ارضا

 و منفجر بشه زبون وایپر از کصش عقب کشیده شد .

بزرگ و عظیم الجثه بود، زمانی که از جاش بلند شد  وایپر

 و

باال تر رفت سایه اش تمام بدن پپر رو فرو خورد و 

 پوشش
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داد. قفسه ی سینه اش باال اومد و توی چشمای پپر خیره 

 شد .
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چشم های وایپر مثل گرگی وحشی به نظر میرسیدن که 

 طعمه

پر پ ی خودشو تشخیص داده. که این حتی بیشتر از قبل

 رو

حشری و شهوتی کرد. اون بعد از وایپر هرگز به یه پسر 

 خوب

 راضی نمیشد .

 اون سعی کرد تا از وایپر سوال بپرسه، پس صداشو کنترل

 کرد و پرسید:

 _ چرا اینو متوقفش کردی؟
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وایپر اون ارگاسم زیبا رو ازش دزدیده بود ، اون می 

 خواست

 بکشه .به آرامش بیشتر نیاز داشته باشه تا نفس 

وایپر در حالی که داشت شلوار ورزشی جیب دارش رو 

 از

پاهاش در میورد و در حال لگد زدن به شلوارش بود 

 گفت:

 _ من می خوام آبت دور کیرم بیاد
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 پپر به کیر راست و شق شده ی اون خیره شد که االن از

 شلوارش بیرون زده و حالت کامال تحریک شده و راست

 ایستاده بود .

 ش بزرگ و سنگین و تیره و شیار دار و با رگ هایکیر
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برجسته و کالهک بزرگی بود. یعنی ممکن بود که چنین 

 چیز

 بزرگی درونش جا بشه و کامل فرو بره؟ اون دلواپس و

مضطرب شده بود، ولی هیچوقت این قدر حشری و 

 شهوتی

 نشده بود .

 _ تو خیلی بزرگی

 وایپر پوزخندی زد .

نتونی بهش رسیدگی کنی و از پس من _ فکر میکنی که 

 بر

 بیای؟

 _ واسم مهم نیست، ففط اون رو بهم بده

 یکی از ابروهای وایپر باال رفت .
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_ چیز کوچولوی رئیس سلطه جو و ریاست طلب، مگه 

 نه؟

وایپر دستش رو توی هر دو طرف سرش گذاشت و با 

 استفاده

تونه از قدرت توی بازوهاش اون قدری پایین اومد که ب

 نوک

سینه های پپر رو با دهنش اذیت کنه و وقتی وایپر نوک 

 سینه

هاش رو توی دهنش گرفت و اونا رو مکید پپر توی ناله 

 های

 عصبی ناله ی بلندی سر داد .

 _ من عاشق این ممه ها هستم
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وایپر به اون احساس سکسی بودن می داد تا جایی که 

 برای

 ، بدن اون همیشهاولین بار پپر بدن خودشو دوست داشت 

 دشمنش بود ولی االن دیگه نه .

 به وایپر گفت:

 _ منو ببوس

پپر میخواست تجربه ی صمیمیت کامل رو با وایپر 

 احساس

 کنه، اون همه چیز رو میخواست .
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وایپر وزن خودش رو روی یه بازوش قرار داد و کیر 

 سخت

 شده اش رو محکم به کون اون چسبوند .
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 ن اولین بوسه ی اون و اولین بوسه یپپر میدونست که ای

خودش باید باشه. چرا اون به این روش به پپر نگاه می 

 کرد؟

خشنی صورت اون رو پوشونده بود و لب  6ته ریش 

 های کلفت

و بوسیدنیش..... همین لب ها رو بین پاهاش قرار داده بود 

 و

این فکر ساده باعث شد تا پپر با صدای بلند قلبش بتپه و 

 کلیت

وی کصش همزمان قلبش شروع به تپیدن کنه. بدن های ت

 برهنه

اونا به هم فشرده شده بودن و اون تنها چند دقیقه با از 

 دست
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 دادن بكارت خودش فاصله داشت .

هسته ی کص اون مثل گدازه ی در حال مذاب بود و 

 هرچه

بیشتر اون از بوسیدنش طفره میرفت ، پپر ناامیدتر می شد 

. 

6five o'clock shadow 

 (عامیانه) ته ریش

(به ویژه ته ریش که غروب در صورت کسانی که صبح 

 ریش تراشیده اند دیده

 می شود)
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 _ تو قراره منو نابود کنی
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وایپر سرش رو کمی کج کرد و به خواسته اون تن داد و 

 تسلیم

شد. اون پپر رو واقعا بوسید. اولش یه کشیدن لطیف 

 لبهاش

بعد واقعا زبون های اونا در هم روی لب های اون بود و 

 آمیخته

 شدن و پپر احساس می کرد که همه ی اینا درسته .

پپر چشماش رو بست و دستاش رو دور گردن اون حلقه 

 کرد

و اونا بدون هیچ تردیدی و عقب کشیدنی لبهای یکدیگه 

 رو

بلعیدن و خوردن و هیچ کدومشون مایل نبودن تا از این 

 بوسه
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 عقب بکشن .

خواست به زبون بیاره که عاشق اون شده اما  پپر می

 مطمئن

نبود که این قلبشه یا هورمون هاشه که به وایپر واکنش 

 نشون

 میده .

وایپر از یه رون خودش برای جدا کردن پاهای اون 

 استفاده

 کرد و بوسه ی اونا هنوز نشکسته شده بود .
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وقتی سر کلفت و قطور کیرش رو روی کص اون باال و 

 ینپای
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کرد ، لبه های خیس و مرطوب و ابریشمی کص اون 

 احساس

خیلی خوب و عالی داشت و پپر تصور میکرد که واسه 

 کیر

اون آماده شده و وایپر اون قدر احساس خوبی داشت که 

 سر

قارچی کلفت کیرش و پیش آبی که از که از کالهک 

 کیرش در

اومده بود نوید رضایت شدید واسه اومدن آبش رو می 

 . داد

اون یه اینچ از کیرش رو درون واژن اون داخل کرد و 

 فشار
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آورد، و با اولین اینچی که وارد واژنش شد و وجودش رو 

 فرا

 گرفت پپر به سختی میتونست نفس بکشه، و اعصاب و

 آرزوهای اون به هم کوبیده و داشتن بمباران میشدن. زبون

ض نبوایپر لبه ی گوشش رو دنبال کرد و قبل از اینکه 

 اون

رو بگیره الله ی گوشش رو توی دهنش گرفت و اون رو 

 مکید

 و بوسید .

 وایپر گفت:
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_ دختر خوب، فقط واسه من آروم و ریلکس باش، من 

 مواظبت
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 هستم .

 برای مردی که ادعا میکرد تا اول نیازهای خودش رو در

اولویتش قرار میده، ولی وایپر به طور باور نکردنی و 

 عجیبی

پیش میرفت و آهسته، آروم کیر بزرگش رو توی آهسته 

 کص

اون فرو میبرد و رها میکرد. پپر هیچوقت انقدر احساس 

 خیسی

و دردناکی نکرده بود و یه اینچ دیگه از کیر اون داخل 

 واژنش

 فرو رفت و بعد اینچ اینچ از کیرش داخلش خزیده شد .

زمانی که کیرش کامال توی واژنش قرار گرفت وایپر ناله 

 ای
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 سر داد .

_ گاییدمش، تو خیلی تنگی، من هیچوقت نمیدونستم که 

 یه زن

 میتونه این قدر به طرز لعنتی خوب احساس بشه

 پپر می خواست برای اون همه چیز باشه ، اونا به صمیمی

ترین شکل ممکن به هم پیوسته بودن و بکارت و بی 

 گناهی
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 شتر ازخیلی بیاون از بین رفته بود و به دالیلی این رابطه 

 سکس احساس می شد .

این سکس رو مثل یه پیوند جسمی و عاطفی احساس 

 میکرد و

 پپر دعا میکرد که وایپر به همین راحتی که اینجور باهاش
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 پیش رفته بود با زن های دیگه پیش نرفته باشه .

واپپر به آرومی شروع به تکون دادن باسن خودش کرد و 

 با

وم شروع به تلمبه زدن و آهنگی یکنواخت و آروم آر

 تکون

دادن باسنش و ضربه های آروم کیرش توی واژن اون کرد 

. 

اون متوقف نشد ، و بارها و بارها کیرش رو توی واژنش 

 فرو

 برد و اون رو با ریتم و آهنگ مناسب میکرد. تا اینکه

اصطکاک کیر اون توی واژنش اون رو رو به ارگاسم 

 رسوند
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ی به سطح اوج داشت نزدیک و دوباره به طور خطرناک

 میشد.

وایپر فیزیک بدنی خیلی خوب و سکسی ای داشت و 

 واژن اون
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رو با کیر بزرگش خیلی خوب پر کرده بود و آب داشت 

 از

 واژن پپر سرازیر میشد و اون رو کامال سیراب کرده بود .

پپر پاهاش رو دور باسن اون حلقه کرد و با پاشنه های 

 پاهاش

 بیشتر داخل واژنش هل داد .کیر اون رو 

 وایپر هشدار داد:

 _ درست رفتار کن
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ولی پپر اهمیتی نداد. اون میخواست که وایپر جلوی 

 خودش

رو نگیره و در حالی که االن خودش رو عقب نگه داشته 

 بود،

این خودداری خودش رو کنار بذاره و سخت و خشن 

 بُکنتش،

 ه .مثل اینکه می دونست قادر به انجام این کار

 وایپر گفت:

 _ من نمی خوام بهت صدمه ای برسونم

 گفت:
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 _ من میتونم از پس این بربیام، من یه دختر بزرگم

 واپیر غرشی کرد .
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_ تو دختِر کثیف منی و من قصد دارم که واقعا خیلی 

 خوب

 بُکنمت

وایپر در حالی که چیزها رو تا حدی با خشونت باال 

 میورد،

یرش توی واژن اون رو عمیق خشن تر شد و ضربه های ک

 تر

کرد و دهن پپر رو سخت و خواستار کننده و به شدت 

 تملک

 گرا و تصاحب گر بوسید .

 تخت شروع به لرزیدن و تکون خوردن از ضربه های کیر

 اون توی واژنش کرده بود و هر ضربه ای که وایپر با کیر
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گنده و قطورش توی واژنش میزد پپر با لذت بردنش جیغ 

 می

 و آه و ناله های بلندی میکرد . زد

پشت وایپر با عرق خیس و براق شده بود و اون بی وقفه 

 باسن

خودش رو مثل یه میله متحرک تکون می داد و کیرش رو 

 به
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داخل و بیرون واژن گرسنه ی اون فرو میکرد و داخلش 

 مثل

یه میله متحرک تلمبه میزد. پپر می دونست که اون به 

 اوجش
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وایپر حرکات باسنش و فرو رفتن ها و ضربه نزدیکه. 

 های

کیرش رو داخل واژنش سریعتر و خشن تر و کمتر بی 

 نظم

 کرده بود .

این مرد مثل یه ماشین سکس بود. پپر انگشتاش رو توی 

 موهای

اون فرو کرد و شونه زد و سر اون رو پایین کشید تا اون 

 رو

 مهار کنه .

 وایپر گفت:

 _ واسه من ارضا شو

 دستور به نظر میرسید که روش اثر کرد و لحن صدای این
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دستوریش چنان بود که پپر رو به جای مناسبی برای یه 

 نعمت

 و سعادت بزرگ و یه ارگاسم با شکوه سوق بده .
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اون با آبشار گرما و نور سفیدی که روی بدنش می بارید 

 نفس

نفس میزد ، یه ضربه محکم دیگه کیر اون توی واژنش 

 طول

ید تا بدنش تکون بخوره و موجی پس از موج کش

 انقباضات بدن

اون رو بلرزونه و تکون بده. پپر بارها و بارها اسم وایپر 

 رو

 مثل یه سرود فریاد زد و به اوجش رسید .
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بعد وایپر هم به اون توی اوج ملحق شد و وقتی به اوج 

 خودش

رسید، دونه های آب منی درشت خودش رو توی واژن 

 اون پر

د و با بذرش اون رو کامل کرد و واسه یه مدت وزنش کر

 رو

روی اون انداخت. وایپر نفسش رو توی سینه حبس کرد 

 تا

 اینکه به پهلوش غلتید .

 وایپر گفت:

 _ این بهتر از اون چیزی بود که تصور میکردم

وایپر اون رو توی خم بازوی خودش فرو برد و جمع کرد 

 و
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انگشتانش شونه زد و نوارش موهای پپر رو رو با نوک 

 کرد
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، فقط صدای تنفس سنگین اونا سکوت توی آپارتمان رو 

 می

 شکست .

این احساس خوب بود. پپر احساس سیری می کرد، مثل 

 این

که هرگز فکر نمی کرد که این امکان پذیر باشه. اون 

 احساس

امنیت می کرد. احساس میکرد که می خواد که اگه این 

 امکانش

 ین لحظه بتونه برای همیشه دووم بیاره .باشه ا
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 وایپر گفت:

 _ تو االن دختِر منی، فقط ماِل من

پپر توی آغوش اون پیچید و با نوک انگشتاش شروع به 

 ترسیم

 شکل و ردیایی انگشتاش روی سینه اون کرد

 _ این به چه معنیه، وایپر؟

_ این یعنی هیچ مرد دیگه ای به جز من از بدنت لذت 

 نخواهد

 برد
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 _ این چیزیه که هست؟ فقط سکس؟

 وایپر نفسش رو بیرون داد .
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_ من در این مورد خوب نیستم، دلبر عزیزم، روابط واسم 

 جدید

 هستن. ولی من توی اینجا بهترین تالشم رو میکنم .

 پپر گفت:

 _ من فقط نمیخوام صدمهای ببینم

_ من نمیُک شمت، حتی اگه اینو سردسته انجمن قاتل 

 اهانپادش

 دستور بده. اینو بهت خیلی قول میدم .

 پپر دیگه نمی خواست صحبتی کنه، چون که از دریافت

پاسخهایی از اون که نمی خواست بشنوه می ترسید ، پپر 

 دلش

می خواست تا اون بهش بگه که عاشقش شده، که هرگز 

 اون
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 رو پشت سر نمیذاره .
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ال ، به دنب پپر پس از تحمل چند ماه گذشته شدن از جهنم

 امنیت

بود ، اما االن که شهوت برطرف شده بود ، اون به این 

 شک

داشت که یه مرد متغیر و دارای تحوالت متغیر مثل وایپر 

 قادره

 برای همیشه به اون این امنیت رو بده .

 وایپر پرسید:

 _ گرسنته؟

 واسه تایید سر تکون داد .

 _ پیتزا دوست داری؟
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ی ن خیلی شگفت انگیز به نظر مپپر عاشق پیتزا بود و ای

 رسید

چون که اونا در چند روز گذشته با انبار غذایی انعطاف 

 پذیر

وایپر زندگی می کردن که انبار غذایی با غذاهای کنسرو 

 شده
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_ نه، باید یه خورده پیاده روی کنم، یه مکان مناسب 

 واسه پیتزا

 توی این بلوک وجود داره

و ماکارونی پر شده بود . 

_ چطوری؟ پیتزا ها رو تحویل میگیری؟ 
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وایپر از تخت بیرون اومد و شروع به پوشیدن لباس کرد، 

 اون

یه شلوار جین آبی و یه پیراهن آستین بلند مشکی پوشید.. 

 خدایا،

 اون خیلی وسوسه کننده بود

_ گوش کن بهم، پپر، من نمیخوام تحت هر شرایطی به 

 پشت

 در جواب بدی. فهمیدی؟

 _ باشه

تا وقتی که تو این جا هستی، تو در امانی. زیاد طولش _ 

 نمیدم،

 پیتزاها رو که گرفتم زودی میام
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اون منتظر یه شب هم آغوشی با وایپر بود که با وایپر 

 روی

کاناپه نشسته باشه و فیلم تماشا کنن و پیتزا بخورن. وایپر 

 قبل

از اینکه از اتاق خواب بیرون بره، موبایلش با یه پیامک 

 دینگ
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صدا داد و فقط یه ثانیه به صفحه موبایلش نگاه کرد و زیر 

 لب

 نفرینی کرد و موبایلش رو روی کمد خودش انداخت .

اون وقتی شنید که وایپر از آپارتمانش خارج شد، و در 

 پشت
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سرش بسته شد. از تختخواب بیرون اومد و کش و قوسی 

 به

 بود. پپربدنش داد. واژنش به طرز خوشایندی زخم شده 

کشوهای کمد وایپر رو باز کرد و یه تیشرت رو از اونجا 

 چنگ

 زد و برداشت .

اون دور و بر اتاق خواب و آپارتمان پرسه میزد، عجیب 

 بود

که در قلمروی خصوصی وایپر تنهاست. ولی واقعا هیچ 

 چیز

 شخصی برای پیدا کردن وجود نداشت چون که وایپر هیچ

اونو به زندگی واقعی یادگاری نداشت و هیچ عکسی 

 وصل
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 نمی کرد .

 تلفن وایپر دوباره به صدا در اومد، پس پپر اون رو بررسی

کرد و شروع به خوندن صفحه کرد و صفحه موبایل قبل 

 از
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 اینکه تاریک و تلفن قفل بشه پپر دستش رو روی دهنش

 گذاشت .

وای.... نه..... خواهش میکنم نه.....متن پیام از طرق 

 شخصی

اسم موریس بود ، این یه هشدار بود. که بعضی از  به

 خانواده

های جنایتکار بیانچی به دلیل کشتن یکی از مردان 

 خودشون
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 برای حمله کردن و کشتن وایپر اون رو نشونه گذاری و

 عالمت گذاری کرده بودن .

اونا داشتن شهر رو واسه پیدا کردن وایپر جستجو 

 میکردن.

 وایپر توی خطر بود .

 با وحشت از اتاق بیرون رفت. اون نمیتونست به وایپر پپر

زنگ بزنه، چون که وایپر تلفنش رو پشت سرش جا 

 گذاشته

 بود .

اون با یه ترس و وحشت عجیبی دور خودش می 

 چرخید. اما

وایپر قبل از اینکه از خونه بره بیرون اون پیام لعنتی رو 

 خونده
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آرزوی مرگ داره؟ یا بود. یعنی همچنین چیزی بود؟ اون 

 شایدم

اولین پیغامی که براش اومده بود، چیز دیگه ای بوده؟ پپر 

 هیچ

 ایده ای نداشت .

اون با استرس وسایلی که داشت رو زیر و رو کرد و از 

 میان

وسایلش لباسش رو پیدا کرد و یه لباس تنگ پوشید و 

 دامنش

 رو ار روی رون هاش به باال لغزوند .

 ی جای نزدیک بود، پس پپر اون رو پیدامکان پیتزا فروش
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میکرد و بهش هشدار می داد که اون توی خطره. روبرو 

 شدن

احتمالی که ممکنه وایپر رو از دست بده باعث شد بفهمه 

 که

 چقدر به اون احتیاج داره .

اون در رو باز کرد و از راهرو به سمت آسانسور دوید و 

 با

 نتظرور باز بشه و مبی حوصلگی پا به پا کرد تا در آسانس

موند. دیر وقت شده بود، پس پپر نمیتونست تصور کنه 

 که دسته
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ای از مهاجمان و آدم کش های پولی در حال جمع شدن 

 بر
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 روی وایپر هستن .

وقتی به طبقه همکف رسید، با عجله به سمت خیابان 

 دوید. اون

اهمیتی نمیداد که االن مثل گه و یه آدم شلخته به نظر 

 سید،میر

ذهنش فقط روی پیدا کردن وایپر متمرکز بود. وقتی در 

 حال

رفت و آمد بود و داشت به عقب و جلوی خیابون 

 حرکت میکرد

از خودش می پرسید که اول چطوری باید تالش کنه، 

 متوجه

دو ماشین گنده شاستی بلند مشکی رنگ شد که جلوی 

 آپارتمان
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 ردان داخلپارک شده بودن. وقتی نگاهش نزدیکتر شد ، م

ماشین با تشخیص توی چشم هاشون به اون خیره شده 

 بودن .

لرزشی از ترس زمانی که متوجه شد چقدر خطرناکه و 

 خودش

رو توی جایی پر از خطر قرار داده از ستون فقراتش به 

 پایین

 سرازیر شد. و خودش رو تسلیم شده دید .
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دم سرباز آاگه کسی از پس خودش بر میومد، این وایپر یه 

 کش

آموزش دیده شده با سابقه قتل پاک و تمیز بود. ولی پپر 

 تنها
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بیست سال سن داشت که توی خیابون محبوس بود و 

 راهی

 برای بازگشت به پناهگاه امن طبقه باال و به موقع و به جا

 کاری رو انجام دادن نداشت .

 پایان فصل ششم
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 فصل هفتم

 تاده بود و با این کهوایپر توی محل پیتزا فروشی ایس

 سفارشش

رو از قبل به گارسون داده بود، به یکی از منوهای میز 

 نگاه

کرد. اون سفارش سه سبک پیتزا با گوشت تند و یه نوع 

 پپرونی
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 و فلفلی و یه نوع با ماهی کولی رو داده بود. پیتزا با ماهی

کولی رو دوست نداشت، اما شاید پپر این غذا رو دوست 

 داشته

 . باشه

اگه هم که این نوعش رو دوست نداشت، پس وایپر می 

 تونه

 اونا رو از بین ببره و پپر غذای مال خودشو بخوره .
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 با دست توی جیش، نگاهی به بیرون محل پیتزا فروشی

انداخت و بدون شک اینو می دونست که اون تحت نظره 

 و

 دارن تعقیبش میکنن .
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اگه پپر فکر می  اون تمام عمرش آموزش دیده شده بود.

 کرد

داستانی که در مورد توله سگ ها بهش گفت داستان بدیه، 

 اون

حتی نیمی از خاطره ها و گذشته های وایپر رو نمی 

 دونست.

این خاطره در مقایسه با سایر چیزهای بد و گوه و کیری 

 که

 اون پشت سر گذاشته بود و از همه ی اون خاطرات بد و

 بدی نبود .جهنمی گذشته بود خاطره ی 

افرادی که صاحب اون بودن باعث می شدن همه بچه ها 

 در
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صف خرحمالی ها و بیگاری ها توی آموزش دیدن 

 وایسن و

هرکسی که در انجام وظیفه شکست بخوره توسط یه 

 کودک

دیگه کتک بخوره و مورد ضرب و شتم شدید قرار بگیره 

. 
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 لحظه اینه! اون دیگه به این مزخرفات گوه فکر نمیکرد. 

 که

 برسه، اون میتونست، از این خاطره های مزخرف بیرون

 بیاد .

 اون یاد گرفته بود که مبارزه کنه و وایپر تک تک اون مادر

 جنده های الشی رو ُکشته بود .
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رئیس هم به اون کمک کرده بود و این طوری بود که اون 

 و

رئیس با همدیگه آشنا شده بودن. این مرد مثل یه ماشین 

 و بود

 یکی از باالترین نسبت های کشتار توی جهان رو داشت .

 _ آقا، پیتزاهاتون آماده ست

 _ ممنون

وایپر از پنجره به بیرون نگاه کرد و یه مرد رو دید که 

 لباس

سیاه پوشیده بود. این یکی از قاتل های استخدام شده 

 توسط پدر

 ناتنی پپر نبود.. این یه چیز دیگه بود .
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خوان رفت و به مرد پیتزا فروش لبخندی اون به طرف پیش

 زد .
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_ همسرم هفته هاست که منو آزار میده و داره بهم نق 

 میزنه،

زدن های از شما بخرم یا نه، این یه سردرد بزرگ از نق 

 اون

 رو برای من نجات میده

 اون صد نفر رو جلوی خودش نگه داشته بود و این مرد

تو می دونی وسایل چرخ پیتزا که بچه ها از اون استفاده 

میکنن 

کجاست که بشه بخرمش؟ نمیدونم که می تونم یکی از 

اونا رو 
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گارسون بیش از حد خوشحال بود که این کار رو انجام 

 بده .

 وایپر در حالیکه به اون یه چشمکی زد گفت:

 _ ممنون، تو نجات دهنده زندگی هستی

بود  خروج وایپر از مغازه توی خیابان با آگاهی از مردی

 که

اون رو در کنار خودش احساس می کرد و می دونست 

 که داره

تعقیبش میکنه و این دور از دید همگان بود ، در حالیکه 

 وایپر

 چرخ پیتزا رو در دستش داشت .
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 این تهدید آمیزترین وسیله و ابراز نبود اما برای وایپر تنها
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ه زچیزی بود که الزم داشت. اون توی انعکاس ویترین مغا

 مرد

 رو نزدیک خودش دید .

اون به راست چرخید و جعبه های پیتزا رو روی سطل 

 زباله

 گذاشت و تا عدد سه واسه خودش شمرد .

به محض دور شدن از گوشه ی خیابون، اون گلوی غریبه 

 رو

گرفت و سرش رو به دیوار آجری کوبید. وایپر اون رو 

 کنار

پیتزا رو دیوار توی کوچه محاصره کرد و تیزی چرخ 

 درست

 کنار رگ شریانی اون فشار داد .
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رد ، در ٓ  با فشار کافی برای قطع شریان و خونریزی م

 عرض

 چند ثانیه مرگ رو به همراه این قطع کردن شریان خونی

 گردنش خواهد داشت .

وایپر در حالی که کلمات رو با غرش سختی که اون مرد 

 رو

 رسید :به لرزه انداخته بود ادا میکرد، از اون پ
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 _ واسه کی کار میکنی؟

مرد از ضربه به سرش گیج شده بود و جواب نمیداد. 

 وایپر

اسلحه مرد رو از جلد چرمی روی شونه اش آزاد کرد و 

 تفنگ
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اون مرد رو برداشت و لوله تفنگ رو جلوی سرش فشار 

 داد .

_ واسه چه کسی کار میکنی؟ من واسته دو بار یه سوال 

 رو

 آخرین بار ازت اینو میپرسم و تو باید بهمنمیپرسم، برای 

 جواب بدی

_ بیانچی، این اسمشه، تو یکی از افراد اونا رو کشتی و 

 اونا

 االن آدم کشهای بزرگی رو برای کشتنت استخدام کردن

 وایپر گفت:

 _ این خوب نیست

کشتن این آدم کش استخدام شده با اسلحه اش خیلی سر 

 و صدا
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 شدن، وایپر به سمت چرخ پیتزامیکرد و مردم متوجهش می

 چرخید و با تیزی چزخ گلوی مرد رو برید و منتظر افتادن
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اون روی زمین شد. با گرفتن چرخ پیتزا ، اون پیتزاها رو 

 قاپ

زد و مرد ُمرده رو توی انبوهی از جمعیت توی کوچه ای 

 رها

کرد و موقع شروع به عقب رفتن به سمت محل سکونتش 

 سوت

 میزد .

اون پپر رو دید که دوان دوان به سمتش می دوید  وقتی

 عصبی

 و پر تنش شد .
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چیزی که وایپر دوست نداشت این بود که پشت سر پپر 

 یه

ماشین شاسی بلند مشکی داشت دنبال و تعقیبش می کرد 

. 

 وایپر در حالی که بازوی اون رو چنگ زد و پپر رو پشتش

 کشید تا ازش محافظت کنه پرسید:

 آپارتمانم داری چه غلطی می کنی؟_ بیرون از 

ماشین شاستی بلند در مقابل خیابون متوقف شد ، جاده 

 ای خیلی

 شلوغ بود و افراد از جایی عبور نمی کردن که درگیری

مسلحانه داشته باشن و توجه اونا جلب نشه. وایپر پپر و 

 پیتزاها
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رو رد کرد و گذشت و تنها چند قدم توی کوچه به سمت 

 جسد

 ده برگشت .ُمر

اون به پایین خم شد و باسن مردی رو که تازه کشته بود 

 لمس

کرد و چاقویی تیز توی جیب پشتی اون پیدا کرد. افرادی 

 که

توی کودکیش اون رو دزدیدن به اونا آموختن چطوری 

 همه

 چیز رو در اختیار خود یه سالح قرار بدن .

 تونستیه فرد ضعیف از اون دسته افرادی بود که نمی 

 لحظه

 شه، وایپر ضعیف نبود .ای اون رو بٰک
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 به پپر گفت:

 _ همین جا بمون، از سر جات ُجم نمیخوری، فهمیدی؟

وایپر به طرف ماشین شاستی بلند رفت و شیشه ماشین رو 

 خرد

کرد و چاقوی تیز توی گلوی مرد اول فرو کرد و تفنگش 

 رو

 نهشوبیرون آورد و لوله ی تفنگ رو به سمت مرد دومی ن

 رفت .
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_ من بهت پیشنهاد می کنم که اگه می خوای چند لحظه 

 دیگه

زنده بمونی، پاهات رو روی اون گاز بذاری و با مردی به 

 اسم
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رئیس تماس بگیری ، هرچه فکر کنی و توی اینجا نگاه 

 کنی ،

 این اصال جواب واست نمیده

این مرد حرفه ای نبود که وارد یه ماشین شاسی بلند شده 

 اشهب

 و نمیدونه که اونا دارن چه غلطی میکنن .

وایپر عقب عقب رفت و تماشا کرد که چطوری مردان در 

 حال

رانندگی هستن و بعد توی خیابون ماشین های خودشون 

 رو به

گردش در میارن. نزدیک بود این افتضاح واسه پپر 

 خطرناک
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بشه. با نگاهی دوباره به کوچه نمی دونست معامله اون 

 مرد

چیه ولی خودش و پپر باید از خیابون خارج بشن و 

 سریع

 حرکت کنن .
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وایپر هیچ شکی نداشت که ماشین شاستی بلند لعنتی تنها 

 راهی

خواهد بود که اونا سالم و امن هستن و به آپارتمانش باز 

 می

 گردن .

 اون با عصبانیت و خشم بیشتر از هر چیزی از پپر پرسید :
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بهم بگی که به چه دلیل کیری و کوفتی _ تو اینو میخوای 

 تو

 خونه ی لعنتی من نیستی؟ تو کامال مثل یه دیوونه ای؟

پپر تلفن همراهش رو که پیامکی دریافت کرده بود توی 

 دستش

داشت....پیامکی که اون نمی تونست بخونتش. چون که 

 این

بزرگترین راز وایپر بود که نمی تونست اون پیامک لعنتی 

 رو

 بخونه .

پپر طوری رفتار میکرد که انگار همین چند لحظه پیش 

 نبود
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که مردهای توی ماشین شاسی بلند قصد داشتن اون رو 

 بگیرن

و اون رو بکشن. این دختر خیلی نزدیک به کشته شدن 

 بود .
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این یکی از دالیلی بود که اون این شغل لعنتی رو انجام 

 نمیداد،

 همیشه آخرش یکی رو به کشتن میداد .

دندون هاش رو از روی عصبانیت روی هم فشار داد و 

 سایید

و بازوی پپر رو گرفت و نگه داشت و اون رو تا راه 

 برگشت
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به آپارتمانش راهنمایی کرد و با هریک از کدهای الزم 

 قبل از

 ایمن شدن روبرو شد .

 _ بس کن، وایپر، خواهش میکنم بهم گوش کن

 سر پپر فریاد و عربده کشید:

ال هیچ به طور لعنتی میدونی چند نفر میخوان که _ تو اص

 تو

بمیری؟ اون آدمهایی که تو اون ماشین شاستی بلند بودن 

 حتی

یه ذره هم تمرین لعنتی نکرده بودن. اونا فقط یه مشت 

 آدم مقلد

 و قالبی بودن و تو فکر میکنی که من می خوام به حرفات

 ! گوش بدم؟ بهت گفته بودم که اینجای لعنتی بمون
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 وایپر قبل از هل دادن اون به سمت آسانسور که اونا رو به

طبقه اصلی خونه اش می رسومد ، جعبه پیتزاهایی رو که 

 زیر

 یه دست اونا را فشار می داد برداشت .

 پپر گفت:

_ مردم میخوان تو هم ُمرده باشی، پس حدس بزن چی 

 شده؟ ما

من اون  هر دو االن توی شرایط بغرنج و دشواری هستیم.

 آدما

رو دیدم و فرار کردم، باشه؟ مطمئن شدم که به یه جایی 

 بدوم
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تا اونا نمیتونستن منو بگیرن و ببرن و توی خطر قرار 

 بگیرم.

اونا کمی شوکه شده بودن که من این کار رو کردم. من 

 فرار

 کردم. مسئله خیلی مهمی نیست .

 وایپر همون طور که از عصبانیت دندون هاش رو به هم

 میسایید، به اون خیره شده بود .

_ من و تو شبیه هم نیستیم، اون چیزی که امروز تو 

 بدست

 اوردی یه خوش شانسی لعنتی بوده
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_ اینو میدونم، تو حتی با اینکه یه جایزه بزرگ لعنتی 

 واسه
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کشته شدنت وجود داره بیرون رفتی، موبایلت رو چک 

 کن.

و خودت ببین. تو انجامش بده، موبایلت رو کنترل کن 

 قبل از

اینکه بری بیرون به موبایل خودت نگاه کردی. پس چرا 

 بیرون

رفتی؟ پیتزا واسه من هیچ معنایی نداره، وایپر، ما می 

 تونستیم

از همین چیزهایی که تو آشپزخونت هست یه چیزی 

 درست

 کنیم .

پپر تلفن همراهش رو باال نگه داشت و وایپر تنها چیزی 

 که
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وریس بود که حتما میخواسته به دوستش دید، اسم م

 تماس

 بگیره و یا از پیامک ارتباطی استفاده کنه تا مطمئن بشه که

 وایپر حالش خوبه .

 _ تو نباید بیرون باشی

وایپر بازوی اون رو رها کرد و اون نفس نفس زد و باعث 

 شد

وایپر به عقب نگاه کنه و دستی که بازوی لون رو گرفته 

 بود
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وجود داشت و بازوی پپر رو هم از خون  روش خون

 روی

 دستش خون آلود کرده بود .
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 _ وایپر تو زخمی شدی

 _ این خون من نیست

حتی وقتی که وایپر داشت حرف میزد پپر دستش رو 

 گرفته

 بود و اون دستش رو توی دستهاش داشت

_ میبینی؟ هیچ برشی نیست ، این بریدگی من نیست، 

 چون من

بریدم و خون اونه که رو دستهامه، و گلوی اون مرد رو 

 تفاوت

ما دو نفر توی این واقعیته که من میدونم چطوری یاید از 

 پس

خودم بر بیام، تو هیچ توجه و مالحظه ای به این واقعیت 

 نداشتی
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که می تونی مورد تعقیب و تماشا اون آدم کش ها قرار 

 گرفته

 باشی، که اونا واست بپا گذاشتن

 ز شدن و وایپر قدم به داخل آسانسوردرهای آسانسور با

گذاشت. جایی که چند دقیقه پیش، قبل از اینکه بره 

 پیتزاها رو
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بگیره توی اون با روحیه شاد و خوشحال ناپدید شده بود، 

 و

 حاال، اون حسابی به طور لعنتی عصبانی بود .

اون وقتی وارد خونه شدن به سمت سینک دست شویی 

 رفت تا



 

Romanzo_o 411 

ستش ریخته شده بود رو بشوره و چرخ خونی که روی د

 پیتزا

 رو هم توی سینک ظرفشویی پرت کرد .

پپر در حالی که همون جا ایستاده بود بهش نزدیک شد و 

 گفت :

 _ وایپر

 اون گوشی رو که توی دستش داشت به سمتش دراز کرد

 _ این پیامکه رو خودت بخون

_ من الزم نیست تا این مزخرفات کص شعر رو بخونم. 

 نم

 آماده بودم، باشه؟

_ وایپر، این چرخ پیتزا با خون پوشونده شده. تو هیچ 

 تصوری
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از این تهدید نداشتی.وگرنه اسلحه هات رو با خودت می 

 بردی
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 وایپر از کنار سینک بیرون رفت، دست. هاش رو روی یه

 حوله خشک کرد، و یه تکه پیتزا برداشت

 _ نمیخوای چیزی بخوری؟

روی بازوش بود رو از روی بازوش پاک پپر خونی که 

 کرد

و بعد چرخید تا به وایپر نگاه کنه. وایپر از روشی که 

 داشت

 اون ارزیابی و براندازش میکرد خوشش نمیومد .

 پرسید:

 _ یه کم پیتزا بخور، مدل ماهی کولیش دوست داری؟
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 پپر گفت:

_ من از همه شون نفرت دارم، نیپچون االن موضوع 

 بحثمون

وقتی که به هتل چند روز پیش برگشتیم توی اتاق رو، 

 هتل از
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 پپر سرش رو به طرفی خم کرد و به اون خیره شد .

ای ر_ تو توی کودکی تحت شکنجه قرار گرفتی که ب

 کشتن

 آموزش دیده شده

من خواستی چیزی برات بخونم و با تلفن همراهت هم به 

رئیست گفتی که بهت پیامک نده و اطالعات رو از طریق 

پیامک واست نفرسته 
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_ باز هم با کل اطالعات احمقانه جمع آوری شده به 

 همون

اندازه که شاید واسه تو جذاب باشه من دیگه خسته شدم 

 و

 حوصله ام داره سر میره

 پپر پرسید:

 _ تو نمی تونی بخونی، میتونی؟

 وایپر یه گاز از پیتزا زد و به اون خیره شد. اون این رازش

س نگفته بود. رئیس حتی اینو نمیدونست. رو به هیچک

 اون تا

جایی که به رئیس مربوط میشد چیزی به رئیس نگفته بود 

. 
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وایپر یه عوضی بود که از دستورهای شفاهی پیروی کرده 

 بود

 و و از دستورات پیامکی و نوشتنی شکایت کرده بود .
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اون از اینکه کسی درباره اش چه فکری میکرد هیچ 

 اهمیت

لعنتی نمی داد. موریس هم چیزی نمی دونست و 

 حرومزاده

هایی که اون رو توی کودکی نگه داشته بودن مطمئن شده 

 بودن

که ماشین های ُکشتار اونا همونطور که به اونا گفته شده 

 بود

 عمل کنن .
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به اون درسی چیزی آموزش داده نشده بود یا اونا اجازه 

 خوندن

می دونست و این همه اش نداشتن. وایپر فقط اعداد رو 

 بود .

 وایپر پرسید:

 _ االن به چی زل زدی؟

اشک توی چشمهای پپر شکل گرفت و از چشم هاش 

 سرازیر

 شد و اون سرش رو تکون داد .

_ وای، تو داری رو به عوضی و دیوث بودن پیش میری، 

 مگه

 نه؟
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_ عزیزم، من نمیدونم که تو االن داری به چی فکر 

 میکنی،

بهم پول پرداخت کردی تا تو رو زنده نگه دارم، و  ولی تو

 این

 چیزیه که دارم انجام میدم. من تو رو زنده نگه میدارم. تو

 باهاش مشکلی داری؟

 پپر سرش رو تکون داد

 _ نه، من مشکلی باهاش ندارم

پپر از سر عصبانیت و قهر از آشپزخونه بیرون رفت و 

 وایپر

 داد .زیر لب به خودش نفرین کرد و فحش 

 _ پپر، تو باید غذا بخوری
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_ چیزی که من االن الزم ندارم اینه که دور و بر یه 

 عوضی

گنده بک و غول تشن مثل تو باشم. این چیزیه که من 

 نمیخوام !

 پپر در اتاق خوابش رو محکم بست و وایپر پیتزا رو با

عصبانیت توی سطل آشغال پرت کرد. دیگه اصال گرسنه 

 نبود.
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 پپر به طور لعنتی این چرندیات رو از یه پیامکچطوری 

 فهمیده بود؟

اون برای یه مدت طوالنی لعنتی این راز رو نگه داشته 

 بود.

 هیچکس این راز رو نمیدونست .
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در حالی که دستش رو روی پیشخوان محکم کوبید، 

 میخواست

به داخل اتاق بره و پپر رو ببینه، که همون موقع تلفنش 

 زنگ

 خورد .

 ید:پرس

 _ چیه؟

_ مواظب رفتار خودت باش، بیانچی یه نفر رو برای 

 کشتنت

 استخدام کرده

_ من برای تهیه پیتزا از اپارتمان بیرون رفتم و مردی رو 

 پیدا
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کردم که کمین کرده بود، اون مرد ُمرده، پس هیچ دلیلی 

 برای

نگرانی وجود نداره، چیزی که من دوست نداشتم اینه که 

 یه
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اری مشکی شاسی بلند توی محل امن پارک و ماشین سو

 کمین

 کرده بود. من نمیتونم اینجا بمونم. اونا بر خواهند گشت

 رئیس گفت:

_ تو باید جابجا بشی و از اونجا حرکت کنی، من یه 

 خونه امن

دور افتاده برات تهیه کردم که خلوته و تو نباید نگران 

 کسی
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 باشی که اون جا رو پیدا کنه .

 شده بود . وایپر گیج

 _ اونجا کجاست؟

 _ خونه ی من

_ رئیس، من قصد ندارم به خونه ی تو بیام و اونجا پرسه 

 بزنم

 و وقت بگذرونم
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_ تو چاره ای نداری، پاداش سر کشتنت به اندازه کافی 

 باالست

و پپر هم دو برابر پول پرداخت کرده ، من قصد از دست 

 دادن

 پول رو ندارم
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تنش پیدا کرده بود و رئیس با مکثی وایپر عصبی شده و 

 ادامه

 داد:

_ من قصد ندارم تو رو به طرز لعنتی بُکشم. پولی که اونا 

 واسه

کشتنت پیشنهاد دادن به اندازه ای که باید باشه کافی 

 نیست

 وایپر پرسید:

 _ چقدر پیشنهاد دادن؟

 رئیس گفت:

_ دو میلیون دالر، که برای کشتنت کافی نیست، توی 

 حساب و
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کتابم، من می تونم این پول رو از تو توی چند ماه بدست 

 بیارم

و این دقیق ا همون چیزیه که من قصد دارم انجامش بدم. 

 تو

 کارگر خوبی هستی .
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 _ آه، دلت برام تنگ میشه اگه من بمیرم؟

 _ به شانس لعنتی خودت فشار نیار

اونا دوباره به جاده برگشتن و پپر مناظر دیگه ای رو 

 نطورهمو

 که توی ماشین نشسته بود و از کنارش عبور میشد از توی

پنجره ی ماشین تماشا می کرد و اونا دوباره به خونه ی 

 امن
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 دیگه ای داشتن راه پیدا میکردن .

 پپر سرش رو به دستاش تکیه داده بود تا از نگاه کردن به

مردی که باکرگیش رو بهش داده بود خودداری و امتناع 

 کنه .
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 ره، اون وقتی که اون یارو ها رو توی ماشین شاستی بلندآ

 دیده بود ترسیده بود .

اون می دونست که وایپر اجازه نمیده تا هیچ اتفاقی براش 

 بیفته

 پس اون فرار کرده بود. آخرین چیزی که اون یاروها نیاز

داشتن این بود که ربوده شدن پپر توی تلویزیون نشون 

 داده
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مکان عمومی بهترین کار واسه پپر بود. بشه. بودن توی یه 

 نا

پدرش نیاز داشت که اون از علل طبیعی بمیره. کشته شدن 

 با

اتومبیل در حالی که اون در حال دویدن و فرار کردن بوده 

 یه

نوع علل طبیعی بود تا زمانی که پلیس ها درباره ش 

 تحقیق و

جستجو کنن. و وقتی که پلیس ها بفهمن که این دختر با 

 امتم

ارثیه و مال و اموال زیادش کشته شده اون ممکنه به 

 زندان
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بیفتت و تمام پول به کسی نمیرسه ، به جز امور خیریه. 

 توی

امور خیریه پول تجزیه میشه و تمام ملک ها قطعه به 

 قطعه

 توی مزایده فروخته میشه .
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 نه، ناپدریش این رو نمیخواست. اون میخواست طوری

م اموال و ارثش رو بتونه با نقشه باال کنترل کنه که تما

 بکشه .

 وایپر گفت:

 _ متأسفم

پپر به طرفش چرخید و طوری اون رو پیدا کرد که 

 مستقیم و
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سر راست بهش خیره شده بود. عصر زود موقع بود و 

 خورشید

هنوز توی آسمون میدرخشید و اونا در حال سفر توی یه 

 جاده

 شلوغ بودن .

ض به طرف پنجره ماشین پپر چیزی نگفت و در عو

 چرخید

 تا نگاهی به اطراف بیرون بندازه .

 _ صدای منو شنیدی؟

_ صدات رو شنیدم، و من انتخاب نمیکنم که گوش بدم. 

 این

بهترین کاریه که یه زن وقتی که چیزی بهش گفته میشه 

 انجام
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 میده
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پپر صدای آه کشیدن اون رو شنید و از کمک کردن به 

 اون

 وایپر توی اون زمان یه عوضی و دیوث کامل امتناع کرد.

 بود .

_ من نگران بودم، باشه؟ خوب، خیلی وقت بود که یه 

 جایزه

واسه کشته شدنم در نظر گرفته شده و من آماده نبودم و 

 دیروز

رو گند زدم و این طوری به گا دادم. من نباید واسه پیتزا 

 گرفتن
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به طرفم بیرون می رفتم و بعد تو رو دیدم که داری 

 میدوی و

 یه ماشینم داره تعقیبت می کنه، و من اینجوری از کوره در

 رفتم و عصبانی شدم

_ آره، خوب، دوست پسرهای معمولی مجبور نیستن با 

 یه گروه

آدم کش و قاتل سر و کله بزنن که دنبال دوست 

 دخترشون

 هستن، مگه نه؟

 پپر انگشتاش رو به داخل موهاش کشید .

 حظات متنفر بود .از تک تک این ل
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 _ هنوز نرسیدیم؟



 

Romanzo_o 430 

_ هنوز سی دقیقه دیگه وقت داریم. من میخوام توی مال 

 عام

بمونم، این همون.... تنها راهیه که میتونم تو رو در امنیت 

 نگه

 دارم. حالت چطوره و االن چطوری احساس می کنی؟

 _ من خوبم !

پپر این کلمات رو با لحن تند و خشمگینی از دهنش 

 ج کردخار

 و بعد پشیمون شد .

_ متاسفم، روز واقعا مزخرف و عنی بود.. راستش، 

 میدونی

چیه، حرفمو پس میگیرم، یه روز شگفت انگیز و رویایی 

 بوده
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که تبدیل به یه روز مزخرف و گوه شده، من از اینجا به 

 یه

خونه امن و باز یه خونه ی امن دیگه میرم و همه ی اینا 

 به

و دیوثه که ناپدریمه و حاال هم دارم خاطر یه آدم عوضی 

 اینجا

 با تو بحث میکنم و من حتی نمیدونم که تو چرا از دستم

 عصبانی هستی. من فقط ازت یه سوال ساده پرسیدم، و تو
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 اینجوری باهام رفتار میکنی؟ میدونی چیه؟ فراموشش کن،

فراموش کن و فکر کن که من هیچ وقت چیزی نگفتم. 

 من این
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زندگی رو درخواست نکردم ، من خواهان کشته مدل 

 شدنم یا

کشته شدن مادرم نبودم ، فقط می خواستم یه زندگی 

 معمولی

داشته باشم یا تا اون جایی که میشد به یه زندگی عادی 

 نزدیک

 باشه .

اون به هیچ وجه به چیزهایی که توی سن بیست سالگیش 

 اتفاق

 افتاده بود نزدیک نشده بود .

که چیه؟ من از همه این قضایا خسته و مریض _ میدونی 

 هستم.
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من آدم خوبی بودم، اون عوضی که ناپدرمه همه چیز رو 

 نابود

کرد.. اون مامانم رو کشت، میدونی چیه؟ تو خودتم 

 میدونی که

این حتی احمقانه تره چون که من االن اینجا نشستم و 

 تنها چیزی

خوب  که می تونم بهش فکر کنم اینه که دیشب چقدر

 بود که

من باکره بودن خودمو بهت دادم و بعدش تو باهام این 

 طوری

 رفتار کنی، من میخوام این قدر زیاد ازت متنفر باشم
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 اونجا، پپر کارش تموم شده بود و یکبار که متوجه شد که
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 اون چی گفته بود، ناله ای کرد .

 وایپر گفت:

 _ من فکر نمی کنم احمقانه ترین یه کلمه باشه

وایپر اون قدر آروم به نظر می رسید که باعث شده بود 

 پپر به

سمت اون نگاه کنه و آره وایپر مستقیما به جاده خیره 

 شده بود .

 وایپر ادامه داد:

_ تو نمی تونی حرف منو قبول کنی ، البته من نمیدونم 

 که اصال

 چنین واژه ای توی فرهنگ لغت وجود داره یا نه

 پپر خشک شد و یخ زد .
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_ حق با تو بود، و من از این نفرت داشتم که ضعف 

 خودم رو

 بهت اعتراف کنم

 وایپر نگاهش رو از جاده متوقف کرد و به اون خیره شد .
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_ من نمی تونم بخونم، من هیچوقت قادر به خوندن 

 نبودم

 _ کسی به تو خوندن یاد نداده؟

_ خط پایین پول بود، پپر، من نیازی به دونستن چیزی 

 ندارم

 ولی اعداد رو میدونم، و این تنها چیزیه که من میدونم

پپر نیازی نداشت که بدونه کسی اون جا پشت اون بوده. 

 تمام
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دوران کودکی اون یکی پس از دیگری به هم ریخته بود، 

 اما

حتی وقتی که در بدترین حالتش بود، یک نفر بود که به 

 اون

زندگی بین تنها کمک کرد که از بین نره و بتونه از این 

 کسی

بود که از گذشته خود احساس می کرد هر گونه احساسی 

 داشت

زیرا آنها با هم به عنوان برادر قسم خورده بودند تا با 

 کسانی

که آنها را گرفته و آنها را آزار داده بودند بجنگند. هم 

 ریخته

 بیرون بیاد.... و اون یه نفر ِبین بود .
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ذشته خودش احساس می ِبین تنها کسی بود که توی گ

 کرد و

هر گونه احساسی بهش داشت. چون که اونا با هم به 

 عنوان دو
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 تا برادر قسم خورده بودن تا با کسانی که اونا رو گرفته و

ربوده بودن و اونا رو آزار و اذیت داده بودن بجنگن. پس 

 از

 اتمام مأموریت خودوشون با نابود کردن و کشتن اون مادر

قالتاق و حرومزاده مریض ، وایپر در طول جنده های 

 سالها

فقط یک یا دو بار ِبین رو دیده بود. وایپر به ندرت راجع 

 به
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 این موضوع فکر میکرد.، اما بعضی وقت ها فکر میکرد که

 اون حرومزاده ُمرده یا نه .

 _ چطور میتونی دستورها رو بفهمی و اجرا کنی؟

وق العاده قوی _ رئیس بهم شفاهی میگه و من حافظه ف

 دارم و

امروزه اونا بهت میگن که چه کاری انجام  GPSدر مورد 

 بدی

 اون شونه ای باال انداخت .

_ هیچکسی اینو نمیدونه، تو اولین کسی هستی که اینو 

 کشف

 کردی

 پپر پرسید:
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 _ تو با این روش زندگی به دنیا اومدی؟

 _ منظورت چیه؟

 زندان حرف میزنی، تو_ تو در مورد بودن توی یه جور 

 اونجا متولد شدی؟

پپر همون طور که وایپر مستقیم به جلو خیره شده بود، 

 نگاهش

 میکرد .

_ من هیچ خاطرهای از اون زمان ندارم، قبل از اینکه 

 بفهمم

توی این روش زندگی به دنیا نیومده بودم و یه خورده 

 توی

ز اگذشته حفاری کردم و فهمیدم که وقتی سه ساله بودم 

 جانب
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 مادرم دزدیده شدم .

پپر دست هاش رو از روی تعجب روی دهنش پنهان کرد 

 و

 یکه خورده بود .

 _ تو باید ترسیده باشی
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_ من هیچی یادم نمیاد، بزرگ شدن توی اونجا ترس 

 داشت،

پپر، و وقتی که به اندازه کافی بزرگ شدم من با اون 

 حروم

 زاده ها تسویه حساب کردم

 دونست که چه چیزی بگهپپر نمی 
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_ تو هیچ ایده ای نداشتی که یه جایزه برای کشتنت در 

 نظر

 گرفته شده؟

 وایپر این کلمه رو سریع و بدون مقدمه گفت:

 _ نه

 _ تو نمیترسی؟

_ نه، این اولین باری نیست که جایزهای برای کشته 

 شدنم در

 نظر گرفته شده

ه گرفت _ چطوری این جایزه ای که برای کشتنت در نظر

 شده

 رو متوقف کردی؟
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_ با کشتن کسی که واسه کشتنم جایزه در نظر گرفته، کار 

 کردن

با هدف کشتن واسه کسی که توی خفا تصمیم می گیره 

 کار

 آسونی نیست .

 _ ما باید ناپدریم رو بکشیم

 _ آره، ما باید اینکار رو کنیم

 _ و ما باید بیانچی رو بکشیم؟

داشته باشم، ما باید اینکار رو  _ اگه بخوام یه زندگی

 بکنیم

 پپر به پشت صندلی تکیه داد .

_ صبر کن، من می تونم توی مال عام دیده بشم، درسته؟ 

 مرگ
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 من باید به دالیل طبیعی باشه .

 _ آره، حدس میزنم

 _ چرا االن به خونه نرم؟

 پپر متوجه شد که اونو گیج کرده
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برم. هیچکس  _ فکرشو بکن، من میتونستم به خونه

 نمیدونه

من کجا بودم، ما میتونیم به مالعام بریم و میتونم به اونا 

 بگم

 که باهات ازدواج کردم .

 پپر هرچه بیشتر به این موضوع فکر می کرد بیشتر از اون

 خوشش میومد .

 _ پپر .....
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 _ این شرکت ماِل منه، وایپر. هر قسمت از اون. من فقط

ی اونا که شامل شرکت و  میتونم به اونجا برم و همه

 چیزهای

دیگه رو میشه قبول کنم،. نیازی نیست که در حال فرار 

 کردن

 7باشم. ما میتونیم این جوری با یه تیر دو تا نشون بزنیم 

پپر همون طور که مستقیم به فرمان نگاه میکرد، اون رو 

 نگاه

 میکرد .

7We can kill two birds with one stone 

 یه تیر دو تا نشون بزنیم ما می تونیم با
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 _ این کار ما رو به ناپدریم نزدیکتر میکنه
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 وایپر پرسید :

 _ چطوری میگی که با من آشنا شدی؟

_ ساده ست، تو محافظ شخصی منی و یکی از این 

 چیزها به

چیز دیگه ای منجر شده و ما توی جزیره دور از ساحل و 

 یا

 و چیزیهمچین چیزی محبوس شدیم.تلویزیون نیست 

 جز

روابط عاشقانه مون نبوده، ما می تونیم این کار رو 

 چطوری

انجام بدیم که واسمون زمان بخره و مردم همیشه این نوع 

 کارها

 رو میکنن و جوابم میده .
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 سکوت تصمیم اون رو مالقات کرد. پپر هیجانزده بود .

 _ هر چه زودتر به ناپدریم برسیم، زودتر تمومش میکنیم،

یتونه تو رو از جلوی چشم مردم توی مالعام بیانچی نم

 خارج

کنه و بکشتت، درسته؟ این طوری بشه یه نوع محافظت 

 هم

 بهت ارائه میده
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_ من واسه تو تلویزیون نشون داده شدن و رسانه ای 

 شدن

مناسب و خوب نیستم، به خاطر جای زخمای توی 

 صورتم
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عا یه واق_ هرکسی عاشق یه پسر بده، بیخیال، وایپر، این 

 ایده

 خوبه

پپر بازوی اون رو لمس کرد، حتی با فکر کردن درمورد 

 این

 هیجان زده شده بود .

 _ من اول اینو باید با رئیس برنامه ریزی کنم و برنامه اش

 ترتیب بدم

 پپر رون های خودشو نوازش کرد .

 _ حاال ما چطوره به اون زنگ بزنیم؟

کردن به اینو  _ فقط آروم بگیر. من میخوام زمان فکر

 داشته

 باشم
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یه بار دیگه سکوت اتومبیل رو پر کرد و پپر دیگه 

 نمیتونست

این سکوت رو تحمل کنه. بعد از اون شبی که اونا 

 داشتت، اون

 نمیخواست که سکوت بیشتری برقرار بشه .

_ من فکر میکنم که این یه ایده خوب باشه، میتونیم بگیم 

 که

کردم و از پیشش از اون جا رفتم من با مامانم جر و بحث 

 که

این واقعا یه دروغم نیست، چون که من و مامانم جر و 

 بحث
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زیاد می کردیم، و من به اندازه کافی این مجادله رو 

 داشتم، من

نمی تونستم دردی رو که ناپدریم بهم تحمیل می کرده رو 

 تحمل

کنم ، پس من فرار کردم و تو منو دنبال کردی و مراقبم 

 بودی

 و توی این مدت ما عاشق هم شدیم و ازدواج کردیم

 وایپر پرسید:

 _ و از اون به بعد من تو رو تسلی دادم؟

_ آره، دقیقا، ما میتونیم از پسش بر بیایم، مگه نه؟ صبر 

 کن،

 ما نمیتونیم ازدواج کنیم .

284 



 

Romanzo_o 450 

_ رئیس می تونه مدارک مربوطه رو دریافت کنه و در 

 آینده

 ستفاده کنیم اگه تصمیم بگیریم کهمی تونیم از کشیش ا

 این کار

 رو ادامه بدیم .

اون از این کار خوشش میومد. وایپر دوست داشت که با 

 اون

 آینده ای داشته باشه و برای آینده با اون برنامه ریزی کرده

بود. پس واسه پپر این امیدوار کننده بود. ممکن بود که 

 اونا

امه پر از این برنتوی بهترین شرایط صحبت نکنن، اما پ

 خیلی

 خوشش میومد. خیلی زیاد .
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رانندگی به خونه ی مخفی رئیس خیلی طول کشید، اما 

 پپر توی

 طول راه ساکت موند تا وایپر بتونه فکر کنه .

وقتی به اون جا رسیدن، یه نره غول گنده بک نسخه ای 

 از یه

 مرد منتظر اونا بود .

شونه هاش ریخته اون موهای تیره ای داشت که روی 

 شده بود

 و دو زخم روی چشماش دیده میشدن .

 اون گفت:

 _ وایپر

 _ رئیس. پپر، این رئیسه، رئیس، این خانم پپره
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 _ باالخره از دیدنت خوشحالم

 رئیس اون قدر بزرگ و ترسناک بود که باعث شد پپر آب

دهنش رو از ترس قورت بده. قلبش از ترس رو دور 

 مسابقه
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 و می تپید و اون به وایپر نگاه کرد و دید که اونرفته بود 

 نمیترسه .

 رئیس در حالی که دروازه ورودی رو باز می کرد گفت:

 _ من نمیخوام بهت صدمه ای بزنم، پپر

 این مرد منتظر بود که اونا وارد خونه بشن، و پپر دوست

نداشت که اون رو پشت سرش نگه داره. اون به این مرد 

 ده
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پول داده بود تا اونو زنده نگه داره. مگه اینکه میلیون دالر 

 یه

نفر دیگه با قیمت باالتری اومده باشه تا این مرد براش 

 کار

 کنه .

 _ من فکر میکردم شما دو تا ُگم شدین

 وایپر گفت:

_ نه، ما گم نشدیم. اینو باور کنی یا نه، پپر یه نقشه داره، 

 پپر

 بهش بگو
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فشار داد و از این که توی پپر دندون هاش رو روی هم 

 نقطه
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 صحبت کردن اینم توی اینجا قرار بگیره متنفر بود و وایپر

عمدا این کار رو انجام داده بود. وایپر واقعا فکر نمیکرد 

 که

نقشه اش ایده خوبی باشه. پپر لب های خشکش رو لیس 

 زد و

توی همون حال که داشتن به سمت خونه ی اصلی 

 میرفتن،

 دن کرد .شروع به حرف ز

وقتی صحبتش رو به پایان رسوند، اونا وارد خونه شده 

 بودن

و در رو محکم به داخل بسته بودن و رئیس دست هاش 

 رو
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روی سینه اش حالت صلیب گذاشته بود و عمیقا به فکر 

 فرو

 رفته بود .

 پپر پرسید:

 _ داری به چی فکر میکنی؟
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 در ن اسناد رو_ این کار میتونه کارساز باشه، من میتونم ای

 عرض یه ساعت داشته باشم، تو کسی رو توی رسانهها

 میشناسی که برات یه خبر رسمی منتشر کنه؟

_ آره میشناسم، و حتی میتونم اون رو خارج از شرکت 

 خانواده

 ام ترتیب بدم .
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رئیس لبخندی زد و به طرز عجیبی این لبخندش باعث 

 شد که

 بی بودنبا تنش و عصاون حتی ترسناکتر به نظر برسه. پپر 

منتظر مونده خشکش زده بود و بعد سرش رو واسه تایید 

 تکون

 داد .

 _ بیایین این مهمونی رو به راه بندازیم

 پایان فصل هفتم
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 فصل هشتم

وایپر به ایده ی پپر فروخته نشد ، پس ممکنه خیلی 

 چیزها
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اشتباه پیش بره. پپر بیش از حد ساده لوح و خام بود و 

 نمی

دونست چند هدف واسه ضربه و کشته شدنش در پشت 

 سر اون

قرار خواهند گرفت وقتی که اونا توی مالعام دیده بشن و 

 وایپر

 نمی خواست که اون رو از دست بده .

اون در مقابل دیواری که در اتاق نشیمن قرار داشت 

 ایستاده

بود و دستهاش رو هم روی سینه اش حالت صلیب 

 گذاشت و

میکرد که مجموعه هنری بزرگ رئیس رو  به پپر نگاه

 بررسی
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 میکردن .
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ذهنش در حال افراط بود چون که اون چندین قتل رو 

 توی سر

خودش طراحی کرد.... و این واقعیت که اون عاشق این 

 دختر

شده بود. عاشق کسی شده بود که اول واسه کشتنش 

 عالمت

 گذاری کرده بود .

عمر سپری کردن نگهبانی وایپر یه احمق بود. بعد از یه 

 اون

با امنیت کامل، هیچ وقت اجازه نداده بود تا زنی زیر 

 پوستش
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 نفوذ کنه، ولی پپر راه خودش رو به زیر پوستش ادامه داده

بود و توی قلبش نفوذ کرده بود. اون راهش رو به 

 زندگیش باز

 کرده بود و همه چیز رو عوض کرده بود .

گناه واسه اون بود ولی پپر خیلی جوون و معصوم و بی 

 وایپر

با فکر مرد دیگه ای که اونو داشته باشه بیشتر از حد 

 ممکن

 عصبی میشد و باعث میشد تا اون سفت و سخت و عمیقا

خشمگین بشه و این تصور درونش رو می سوزند و 

 داغون

 میکرد .
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پپر مال اون بود. وایپر از این خط قرمز عبور کرده بود، 

 حاال

 راه برگشتی وجود نداشت .هم دیگه 

اون هرگز توی گذشته چیزی ارزشمند نداشت. که توی 

 کودکی

داغونش بهش یاد داده شد که یادگاری ها و چیزهای با 

 ارزش

رو نگه نداره و به هیچ چیزی و یا هیچ کسی وابسته 

 نباشه، اما

وایپر مدتها پیش کنترل آینده خودش رو در دست گرفته 

 بود .

بی گناه با چشم های درشت و غمگین و  پپر، این دختر

 آبی
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 رنگ جایزه ی اون بود، تنها چیزی که وایپر به هیچ وجه

 اجازه نمیداد کسی اونو ازش بگیره و جدا کنه .

_ جوری که تو مراقب اون هستی و داری تماشاش 

 میکنی......

 لعنتی، وایپر.

 رئیس به دیوار کنار اون تکیه داده بود. وایپر حرفی نزد و

 از

 این حرف اون هیچ توضیحی نداد .
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_ کمپانی قاتل پادشاهان نمیتونه آدمکش هایی رو داشته 

 باشه

که عاشق نشونه و عالمت گذاری ها برای کشتنشون شده، 

 اگه
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 اینجوری پیش بره که ما از کار بیکار میشیم از این تجارت

 خارج میشیم .

 رئیس وقتی وایپر سرش رو برای نشون دادن اظهار نظر

چرخوند ، اون حرومزاده رو دید که چشمکی بهش زد و 

 نگاهی

 سرگرم کننده روی صورتش نشون داده میشد .

 ازش پرسید :

 _ این برای تو جالبه؟

 رئیس شونه ای باال انداخت .

 اون با دهن بسته خندید و گفت:

_ من فقط واسه اون احمقی که به سمت این دختره روانه 

 میشه

 احساس تاسف میکنمو اونو میخواد 
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وایپر از کنار دیوار به کنار رفت و با موضوع گفتگو 

 چندان

راحت نبود و حتی بیشتر نگران این هم بود که از این که 

 عاشق

 پپر شده این قدر شفاف بود .

_ من کاری که خواسته شده رو انجام میدم، این هیچ 

 چیزی رو

 تغییری نمیده

اشتباه میکنی، وایپر، من _ این همون جاییه که تو داری 

 قبال

 اینو دیدم..... عشق همه چیز رو تغییر میده ، به طرز لعنتی

 مطمئنم که یه قطعه از بدن دخترا که همون کصه هرگز
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امپراتوری منو از بین نمی بره ، تو همونی نبودی که 

 همیشه

بهم می گفتی زن ها فقط یه نقطه ضعف برای سو استفاده 

 از

 ما مردها هستن؟

وایپر به اطراف چرخید و هر دو دستش رو توی موهاش 

 کشید

و فرو کرد و وسوسه شد تا ریشههای موهاش رو از 

 کشیدن

 زیاد بکنه و در بیاره .
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_ کاغذها داخل اون هستن؟ من باید از اینجای لعنتی و 

 کیری
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 خالص بشم .

 رئیس گفت:

 _ مطمئنا، کاغذهای ازدواجتون پونزده دقیقه دیگه میرسن

وایپر نگران بود و هوف کشید. اون مثل یه سگ وحشی 

 شده

 بود که توی گوشهای گیر کرده بود .

این اولین باری بود که توی زندگیش چیزی با ارزش 

 داشت که

 ارزش نجات دادن رو داشت و این حس اونو میترسوند و

 وحشت زده می کرد .

وایپر اون رو تماشا می کرد که پپر انگشت خودشو در 

 دادامت
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یکی از مجسمه های برنزی بزرگتر دنبال می کنه ، همه 

 چیز

درباره ی این دختر از رنگ موهاش گرفته تا منحنی ها و 

 پر

پیچ و خم های اون بدن خواستنیش وایپر رو مسحور و از 

 خود

 و بیخود و بیشتر شیفته اش میکرد .
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پپر طوری چرخید که انگار نگاه اون رو به خودش حس 

 کرده

د و کمی به اون که داشت تماشاش میکرد یه لبخند بو

 کوچولو

 زد .
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 _ پپر، بیا بریم، دیگه وقت رفتنه

وقتی وایپر شروع به قدم زدن توی سالن اتاق با طاق 

 مرمری

 کرد، رئیس دستش رو روی شونه اش گذاشت .

_ یه توصیه واسه نصیحتت، اگه چیزها تبدیل به یه چیز 

 گند و

خودتو نجات بده، ما قبال حق و گوه زشت شد، اول 

 حقوقمون

رو درباره ی این چیزا گرفتیم و کلی تاوان دادیم و من 

 نمی

خوام یکی از بهترین مردهام توی کمپانی رو از دست بدم 

. 
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وایپر به سرعت از رئیس دور شد و مستقیم به سمت 

 درهای

جلوی عمارت حرکت کرد ، این مکان اون قدر بزرگ بود 

 که

ه شبیه به یه موزه ی ایتالیایی بود تا مخفیگاه سردستبیشتر 

 مافیا

 و همه کاره ی تمام جنایت ها .
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امنیت اینجا حتی بیشتر از امنیت آپارتمانش بود. وایپر 

 متوجه

هرگونه پیچیدگی کوچکی از آدم کش های استخدامی 

 توی
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اطراف ملک تا آخرین سیستم امنیتی و نظارتی توی هر 

 گوشه

 ن عمارت شد .ای از ای

پپر در حالی که توی البی به دنبالش می دوید بلند صدا 

 داد:

 _ صبر کن، ما همین االن باید از اینجا بریم؟

_ مدارک ازدواج آماده هستن، و هیچ مفهومی برای 

 گذروندن

وقت توی این مکان وجود نداره و هدر دادن وقته، 

 بهترین

 زمان برای رسیدن به جاده ست

ش تنگ شده بود. رئیس این کار رو باهاش اخالق و ُخلق

 کرده
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بود. وایپر رو مجبور کرد تا احساساتش رو بررسی کنه و 

 آینده

رو با پپر ببینه. شاید یه پایان شاد با اون یه رویای واهی 

 بود

و یه مشت کص شعر و چرت و پرت درست مثل خود به 

 گا

 رفته اش بود .
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سمت جلو حرکت کرد اون به سرعت از پپر دور شد و به 

 تا

نتونه نگاه پپر رو به خودش ببینه و چشم هاش درست 

 روی

 ماشین موستانگ که بیرون از دروازه اصلی پارک شده بود
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 متمرکز شد و برق زد. فراِر اون .

انتقال از یه شغل به شغل دیگه چیزی بود که اون بهترین 

 کار

و  رو داخلش انجام می داد. تشکیل خانواده دادن و زن

 زندگی

 داشتن هرگز نمی تونست واسش کارساز باشه .

در این موقع درهای آهنین به طور اتوماتیک با یه رئیس با 

 ناله

و غرغر وهم آمیز باز شد و یکی دو نفر مرد تفنگ به 

 دست

 کرایهای که اون رو برای ایست بازرسی گرفتن. وایپر هیچ

 شد و زمانی رو از دست نداد و تلف نکرد و سوار ماشین
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فرمان ماشین رو مثل به نجات دهنده با هر دو ُمشتش 

 محکم

 فشار داد .
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پپر روی صندلی کنار راننده نشست و رئیس به جلو خم 

 شد و

به پنجره ی کنار راننده ضربه زد. وایپر قبل از پایین 

 آوردن

شیشه دودی رنگ ، خودرویی رو که االن مجهز به سوئیچ 

 بود

 روشن کرد .رو راه اندازی و 

_ من سهم های تو رو عوض کردم ، اونایی که توشون 

 خبره
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 بودی

رئیس سرش رو بلند کرد و به ابر تیره باالی سرش نگاه 

 کرد

 و حرکت کرد .

 _ وقتی که کار تموم شد باهام تماس بگیر

 _ من همیشه این کار رو میکنم .

 بعد به گاز ماشین ضربه زد و پیچ و خمهای طوالنی راه

 ی در پیش گرفت .ورود

این چیزی بود که اون دوست داشت: تمیز، کارآمد، بدون 

 چرت

 و پرت و چیزهای مزخرف و کصشعر .
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چرا رئیس باید دکمه های ُبعد شخصیتیش رو همین 

 امروز

 فشار می داد؟ رئیس معموال بهتر می دونست، اما دوباره،

س رئیوایپر هرگز قبال به هیچ زن جنده ای که توی مکان 

 رفت

 و آمد می کرد عالقه ای نشون نداده بود .

اون هیچ وقت به هیچ زنی اهمیت نمی داد. مدتی توی 

 سکوت

ناشیانه و ناخوشایند رانندگی کرد و در طولی که داشت 

 رانندگی

 میکرد نه پپر حرفی زد نه خودش .

 بالخره پپر پرسید:

 _ یه چیزی اشتباهه؟
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گرفتن اون هستیم.  _ این حرکت بزرگیه که ما در حال

 خیلی

چیزها غلط از آب در میان. ناپدریت همه چیز رو بدون 

 جنگ

 تحویل نمیده .
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_ خوب، من امیدوارم هیچ جنگ و جدلی نباشه و راه 

 نیفته،

همون طور که قبال اینو گفتم، این نقشه عالیه، هیچ چیز 

 نمی

 تونه اشتباه کنه .

 اونا یه توهم بودن. مثبت نگری اون با مزه بود، اما همه ی

 واقعیت این بود که این معادل یه طوفان کثیف و زشت و
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 مزخرف خواهد بود .

 _ به هر حال، هر چیزی تو بگی، پپر

 _ این حقیقت داره. تو خواهی دید

پپر به طرفش خم شد و سرش رو روی بازوش گذاشت 

 و

 استراحت داد در حالی که وایپر داشت رانندگی میکرد.

وایپر ریلکس و راحت شدن و نفس عضالت سخت 

 راحت و

نرمی کشید. این یه حس عجیب بود که زنی که به خاطر 

 امنیت

 و محبت بهش چسبیده شده بود .
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پپر هیچ ایده ای نداشت که اون چه قدرتی روی وایپر 

 داره. که

این دختر چشم درشت و معصوم چه قدرتی در دست 

 داشت و

آدمُکش و سخت و بیرحم میتونست با قدرتش یه مرد 

 مثل وایپر

 رو نابود کنه .

 چشم انداز از روستایی به شهری دیگه و باز به مناطق

روستایی تغییر کرد. به عبارت دیگه، حدود نیمی از 

 ساعت به

شهر رسیده بودن. وایپر احساس بدی نسبت به حضور 

 ناگهانی
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توی خونه ی پپر داشت. اعتماد به نفس اون در پایین 

 ترین

سطح قرار داشت. چون که این بار اون چیزی برای از 

 دست

 دادن داشت .

 پپر گفت:

 _ منو ببوس

 وایپر اخمی کرد

 _ االن؟ دارم رانندگی میکنم
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_ وایپر، تو داری سعی میکنی از من دوری کنی. میتونم 

 اینو

 احساسش کنم. از اون زمان پیامک ها تا حاال دور بودی و
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 فاصله گرفتی

 دم؟_ دور بو

_ اگه با خودت اینو فکر میکنی که من به خاطر توانایی 

 خوندن

و مطالعه چیزها ، احساس متفاوتی در موردت دارم، من 

 این

 کار رو نمیکنم

اون از جایی که پپر داشت پیش میرفت خوشش نمیومد. 

 پپر

دختر تحصیل کرده ای از یه خانواده ثروتمند بود. هیچ 

 راهی

سواد..... مردی مثل وایپر  وجود نداشت که با یه بی

 خوشبخت
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 باشه .

از زمانی که پپر وارد زندگی لعنتیش شد ، ناامنی های 

 لعنتی

و زشت اون رنگ های زشت تر خودشون رو نشون داده 

 بود

 ، ای کاش همه چیز متفاوت بود. اما اینطوری نبود .
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 _ وایپر. خواهش میکنم یه چیزی بگو

 پپر دستش رو روی رونش گذاشت

 _ من بهت نیاز دارم، من به جز تو هیچ کس دیگه ای رو

 نمیخوام

وایپر به سرعت پاهاش رو روی ترمز گذاشت و ترمز 

 کرد،
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و ماشین موستانگ رو کنار یه آالچیق متروکه کنار جاده 

 پارک

 کرد و موتور رو خاموش کرد ..

_ من نمیخوام تو با من سر و سامون پیدا کنی و تشکیل 

 خانواده

 تسلیم بشی و از پا در بیای، پپر، تو لیاقتت بهتره و بدی و

 شایستگی بیشتری داری

_ من تسلیم نمیشم و از پا در نمیام، پس حرف تو دهن 

 من نذار

 _ چی من میتونم بهت بدم؟
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_ ببین، من توی زندگیم خیلی پسرهای دانشگاه هاروارد 

 رو
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خوام، دیدم، من اونا رو نخواستم و نمیخوام، من تو رو می

 یه

 مرد واقعی مثل تو رو، تو میتونی ازم مراقبت کنی، وایپر،

 توی هر راهی.
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لعنتی، نحوه گفتن آخرین کلمات اون باعث شد تا کیرش 

 توی

شلوار جینش رشد و ورم کنه و تخم هاش از تحریک به 

 اون

 درد بگیره ..

وایپر با ناراحتی توی صندلی راننده وول خورد و به 

 خودش

 . .پیچید 
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_ 

 _ تو اون بوسه رو میخوای یا چی؟

 پپر لبخندی زد و به اون نزدیکتر شد و به طرف وایپر خم

 شد، وایپر به طرف صورتش رو گرفت و صورتش رو یه

صورت اون چسبوند و اون رو سخت و عمیقا و خواستار 

 کننده

 بوسید ..

طعم و مزه ی دهن پپر حتی شیرین تر هم شده بود. ناله 

 های

کوچولویی که از دهن اون بیرون میومد وقتی که داشت 

 می

بوسیدش و دهنش رو مزه مزه میکرد کیرش رو توی 

 شلوارش
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متورم تر و بزرگ تر کرده بود و اون رو به سمت لبه 

 پرتگاه

 اوج هل می داد ..

به محض اینکه زبونشون شروع به بازی و نواختن با 

 همدیگه

ین رو ترک کرد و در رو کرد ، وایپر کنار رفت و ماش

 پشت

سرش محکم کوبید. پپر با عجله از ماشین بیرون رفت و 

 به

 اون توی عقب ماشین ملحق شد ..

اون دست های کوچولوش رو به صورت مشت در اورده 

 بود
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 و پیشونیش پایین اومده و چین انداخته شده بود ..

_ 

_ االن این در مورد چی بود؟ من االن چی کار اشتباهی 

 دم؟کر

 وایپر کمر اون رو گرفت و اون رو پشت ماشین موستانگ

تکیه داد. همون طور که اون رو به ماشین فشار می داد 

 خودش

 رو یین پاهاش قرار داد ..

_ 

 _ بهت نیاز دارم

_ 

 _ چی؟
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صداش به سختی مثل یه زمزمه بود، دستهاش رو روی 

 شونه

 یه دستش هاش استراحت داده بود. وایپر پیرهن اون رو با

 بلند

کرد در حالی که با دست دیگه اش داشت با سگک 

 کمربند

خودش ور میرفت. وقتی پیرهن اون رو آزاد کرد ممه 

 هاش

 آزاد شدن. ممه هاش خوشگل بودن ..

وایپر به سرعت متوجه شد که به همه چیز پپر معتاد شده، 

 اون

سوتینش رو از روی سینه هاش کند و جفت ممه هاش 

 رو آزاد
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و هاله گرد نوک سینه هاش رو توی دهنش کشید و  کرد

 نوک

 سینه هاش رو به سختی مکید . .

_ 

_ شورتت رو در بیار عزیزم، من کیرم رو داخل واژنت 

 میخوام

پپر کمی نفس نفس زد ولی همون کاری رو کرد که وایپر 

 بهش

گفته بود، خودشو تکون داد و در حالی که روی صندوق 

 عقب

شلوارش رو از روی پاهاش در اورد. ماشین نشسته بود 

 وایپر
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 فورا شورت اون رو از روی باسنش در اورد و اون رو از

 روی رون هاش تا ساق پاهاش به زمین انداخت ..

شاید دفعه ای دیگه پپر به آرومی با تکون دادن بدنش 

 کارها

 رو پیش می برد...... االن نه ..

رو به خطر می اونا با این برنامه فرار جون خودشون 

 انداختن

و وایپر از اولین برخوردشون هوس و اشتیاق یه قسمت از 

 پپر

 رو کرده بود . .

پپر فقط با یاد آوردن لحظه ای که اون باکرگیش رو گرفته 

 بود



 

Romanzo_o 489 

باعث میشد تا بدن خودش رو واسه وایپر به نمایش بذاره 

 و

 نمایان کنه. اونم دختری بی اعتماد به نفس که همیشه بدن

ودش رو می پوشوند تا دیده نشه. ولی جلوی این مرد خ

 احساس

 خوشگلی و کامل بودن میکرد ..

پپر بیشتر از بی گناهیش به اون داده بود. هدیه اش. هدیه 

 ای

که باعث می شد توی این دنیا حس خاص بودن رو 

 احساس
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کنه. چیزی که همیشه بهش گفته شده بود که سایه ای 

 بیش
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 نیست . .

حال حاضر در مورد سکس بود. سخت و کثیف.  ولی در

 وایپر

 پاهای اون رو از هم باز کرد تا اینکه باسن اون به لبه ی

صندوق عقب ماشین کشیده و چسبیده بشه و یه نمای 

 کامل از

ک*صش رو به نمایش بذاره. وایپر پوزیشن خودش رو 

 در

حال مالیدن انتهای ک*یرش توی آب و عصاره ای که از 

 کص

 رازیر شده بود قرار داد ..اون س

پپر در حالی که دستش رو به دو طرف خودش کشید تا 

 پاهاش
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پهن تر از هم بشه و کونش روی صندوق عقب ثابت نگه 

 داشته

 بشه گفت ::

_ 

 _ وای، خدایا
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چشمای پپر بسته شده بودن و لبهاش از هم باز و جدا 

 شده

 جایی کهبودن. وایپر کیرش رو درون واژنش فشار داد تا 

 تا

 دسته ی کامل کیرش توی واژن اون قرار گرفت ..

واژن اون خیلی تنگ و خیلی داغ بود. طوری که وقتی 

 درونش
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وارد شد ک*یرش رو از داغی خودش سوزوند. ک*ص 

 خیلی

داغ و خیس و درخشان اون کیرش رو مثل یه مشت 

 محکم به

خودش میفشرد و جا داده بود و لحظهای بعد، پس از اون 

 که

کامل درون واژنش فرو رفت، وایپر غرشی کرد و خودش 

 رو

 کامل درون اون تسکین داد و به آرامش رسید ..

_ 

_ تو به طرز لعنتی احساس خوبی داری،دختر ناز و 

 کوچولو.

 بهم بگو که میخوای گاییده بشی
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_ 

 _ نه، من نمیتونم اینو بگم ..

ش باال ابدن پپر پر از کیر اون بود و پیرهنش باالی سینه ه

 و
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توی بزرگراه حرکت میکردن اما اونا تا اندازهای پشت 

 شاه

 نشین توی جنگل انبوه مخفی شده بودن . .

وایپر سخت اون رو بوسید و مصمم شد که پپر رو تسلیم 

 کنه.

پایین میرفت و تکون میخورد. اتومبیل های عجیب با 

سرعت 
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مقابل پپر دست هاش رو دور گردن اون حلقه کرد و در 

 کیرش

 پیچ و تاب خورد، اما وایپر حاضر نبود چیزی که پپر بهش

 نیاز داشت رو به اون بده ..

_ 

 _ وایپر، خواهش میکنم

وایپر سرش رو پایین اورد و نوک سینه های سخت اون 

 رو

لیس زد و زبونش روی روی نوک سینه های اون تکون 

 تکون

 داد . .

_ 

 _ اینو بگو
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 پپر گفت:

_ 

 که تو..... منو بُکنی _ من میخوام
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_ 

 _ میخوای باعث بشم که آبت بیاد؟

_ 

 _ آره !!

وایپر دیگه نمیتونست نیازهای خودش رو واسه یه ثانیه 

 دیگه

نگه داره، کون اون رو توی دستهاش گرفت و اون رو 

 خیلی

 خوب با ضربه های موزون گایید. اون قدر با ضربه های
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خوشمزه اون فشار کاری توی واژنش به بدن شاداب و 

 اورده

بود تا صدای ناله های پپر بلند بشه و به قدر کافی ضربه 

 های

کیرش مصمم بود که اتومبیل رو از شدت ضربه ها تکون 

 بده ..

 وایپر تا قبل از این واسه مدت زیادی انرژی و احساسات

خودش رو آزاد نکرده بود و به اندازه ی فوالد سخت و 

 سفت

 میکرد و جیغ میکشید ..بود. پپر ناله 

صداهای شهوانه اونا توی صدای طبیعت به گوش میرسید 

 و
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غرق شده بود. وایپر عاشق این بود که پپر چطوری در 

 حالی

که داشت عمیقا با ضربه های موزون میکردش اون رو 

 بغل
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کرده بود و اون ناخن هاش رو توی ضربه هاش عمیق ا 

 توی

های اون توی پوستش  پوستش فرو میکرد. و جای چنگ

 نفوذ

 کرده بود . .

 درد فقط اون رو بر می انگیخت و تحریک میکرد. و اون

بارها و بارها کیرش رو توی واژن داغ و تنگ و خیس 

 اون
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 فرو کرد و توی کص تنگ اون تلمبه زد. وایپر لبهاش رو

بوسید و لبهای داغش رو روی الله ی گوش اون تا 

 گردنش

 ید ..کشید و اونجا رو بوس

 پپر گفت:

_ 

 _ عاشقتم

و بعد بدنش منفجر و ارضا شد. و کصش به طور موزون 

 در

حال شیره دادن روی کیر اون بود و آبش روی کیرش 

 فوران

کرد و وایپر در حالی که با رهایی آب منی خودش 

 مقاومت می
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 کرد ناله و غرشی کرد و یه ضربه نیرومند توی واژن اون

 کوبید . .

 ه ضربه ی قوی و کاری توی کص اون آبش روو بعد یا ی

 ریخت و اون رو با آب منی و شیره ی داغش پر کرد . .

نفس های اونا به سرعت میگذشت و توی فضای طبیعت 

 پر

شده بود و بعد از اون، وایپر توی واژن اون هنوز کیرش 

 رو

 قرار داده بود بدن هاشون هنوز به هم متصل شده بود.
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 بود که پپر بهش گفت عاشقشه .وایپر شنیده 
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یعنی این رو ازش درست شنیده بود؟ این باید کلماتی 

 باشه که

توی لحظه شور و عشق گفته میشدن. هیچ کس اون رو 

 دوست

نداشت ، مطمئنا یه زن که اصال دوستش نداشت. ولی این 

 دختر

 بی گناه و زیبا االن بهش گفت که عاشقشه .

 پر تا به حال داشته سه هفتهطوالنی ترین رابطه ای که وای

بیشتر نبوده، اگه نتونه اون رو بیشتر از یه رابطه فقط بر 

 اساس

شهوت و تماس و درخواست مخفیانه شبانه ی طوالنی 

 مدت

 .8صدا کنه 



 

Romanzo_o 501 

 پپر دختر خوبی بود. دختِر اون.

8booty call 

شهوت، دعوت به عمل شهوانی کردن، تماس/درخواست 

 شبانه برای رابطه

 همخفیان
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وایپر نفس عمیقی کشید، کیرش رو از توی کصش در 

 اورد و

اون رو از روی کاپوت صندوق عقب بلند کرد تا روی 

 پاهاش

 وایسته و بتونه لباس بپوشه . .

وایپر شلوارش رو باال کشید و زیپ شلوارش رو باال برد 

 و
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 بعد در صندوق عقب رو باز کرد .

 خودش رو توی اون انبار مجموعه اسلحه های مسافرتی

 صندوق عقب باز کرد و مجموعه کامل سالح هایی رو که

 موقع ترک آپارتمانش جمع کرده بود نشون داده شد .

 _ اینا چه کوفتی ان؟

 پپر شروع به خیره شدن به مجموعه اسلحه ها کرد

 _ لباست رو بپوش، پرنسس
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اون کمربند و کمربند ایمنی و زره زیری خودش رو بست 

 و

شروع به پر کردن هر جلد چرمی مخصوص شونه بعد 

 هاش

 با سالح های کشنده و مرگبار کرد .
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هر کدوم یک از اون اسلحه ها یه صدا خفه کن در 

 صورت

 نیاز به پایین نگه داشتن صدا داشت .

در اون موقع که در صندوق مجموعه اسلحه ها رو بست، 

 وایپر

 یه ماشین ُکشنده بود .

اتومبیل شدن، اون متوجه ترس توی وقتی دوباره سوار 

 چشمای

 پپر شد و اون از این ترس خوشش نمیومد .

 پپر گفت:

 _ من میترسم، ای کاش همه ی اینا فقط یه کابوس بود که

 میتونستم از خواب بیدار بشم و همه کابوس ها تموم بشه
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_ تو خودت میدونی که چرا این اتفاق میفته، ما باید همه 

 چیز

 رو درست کنیم

318 

 _ اگه اتفاقی برای من بیفته چی؟

پپر با اون چشم های آبی بزرگ مثل یه بی گناهی محض 

 و

 ناب به نظر می رسید .

 وایپر گفت:

_ اجازه نمیدم که کسی بهت صدمه برسونه، تو ماِل منی 

 تا

 ازت محافظت کنم
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وقتی خونه ی پپر نمایان شد، انگار اون به موقع از طریق 

 یه

شته اش توی این خونه نگاه می کرد و درگاه به گذ

 شستشوی

 احساسات اون رو غافلگیر و شوک زده می کرد .

اون مادرش رو به یاد می آورد اما بیشتر ترس خونه به 

 خاطر

ناپدری وحشتناک و بدجنس و پست فطرتش بود که این 

 ترس

نشون داده میشد. که با فکر به اون بدنش سفت و سخت 

 و

متشنج میشد. حاال که به اون جا رسیده اعصابش خورد و 

 بودن
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اون با فکر به اینجا کم کم داشت اعتماد به نفسش کاهش 

 پیدا

 میکرد .

 اون با این نقشه چه فکری با خودش کرده بود؟

 _ گوه توش، خونه ات خیلی بزرگه

 پپر گفت:
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 _ ظواهر امر هیچ معنایی ندارن، من هرگز نمیتونم دوباره

زندگی کنم. این فقط منو به یاد ظلم و بی توی این خونه 

 رحمی

 و ستم اون به مادرم و خودم میندازه .

 وایپر این اسم رو با لحنی مرگبار شروع به خوندن کرد :

 _ برنارد ساترلند
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 _ اون بدترینه

 _ این فامیلی توئه؟ پپر ساترلند؟

 _ نه! من فامیلی مادرم رو دارم، ِهنشاو

نداشت و نمیخواست که با اون پپر به هیچ وجه امکان 

 هیوال

 در ارتباط باشه، اون قاتل .

اونا به خیابون فرعی کنار خونه رفتن و وایپر ماشین 

 موستانگ

 رو اونجا کشوند .
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وایپر از کت چرمی خودش برای پنهان کردن سالح های 

 مرگ
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بارش استفاده کرده بود و اونا رو که توی جلد های 

 چرمی

مربندش و جلیقه مخصوصش بودن روی شونه ها و ک

 پوشوده

 بود ، اون بیش از حد معمول روی اعصاب خودش تمرکز

داشت و ظاهرا روی همه چیز توی یه زمان واحد متمرکز 

 بود

و همه ی احتماالت تویی این کوچه نزدیک خونه ی پپر 

 رو

 برنداز و بررسی می کرد .

ی _ اونا اینجا نیستن. من فکر میکردم که تو به همه 

 کارکنان
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رسانه ها و تلوزیون گفتی که تو رو رأس ساعت هفت 

 مالقات

 کنن؟

پپر به ساعت داشبورد نگاه کرد و بیست دقیقه از هفت 

 گذشته

بود که این خیلی عجیب به نظر می رسید. چون که اونا 

 برای

چنین خبر فوری دیر کرده بودن. به همون اندازه که با 

 وایپر

ی از وجودش معتقد بود که احساس امنیت می کرد، بخش

 به

 سرنوشت مشابه مادرش دچار میشه و کشته میشه .
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 _ من نمیتونم بفهمم که چرا اونا اینجا نیستن

وایپر چشم هاش رو تنگ کرد و به اطراف اونجا نگاه کرد 

 و

 دور و بر رو اسکن کرد .

 _ این به خاطر اینه که اونا ُمردن

 _ چی !!

 از خیابان باال برد و سرعت گاز وایپر با سرعت ماشین رو

ماشین از محدوده سرعت باالی شهری باال رفته بود. 

 صدای

 موتور اون گوش خراش بود .

 قلب پپر مثل بار سنگین یه واگن قطار سنگین شده بود و

نمیتونست درست نفس بکشه و مجبور شد به خودش 

 یادآوری
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 کنه که نفسی تازه کنه .

پشت خونه ی اون متوقف وایپر توی کوچه ی قدیمی 

 شد که

بیشتر برای تحویل و نگهداری سطل زباله و آشغال ها 

 استفاده

 می شد .
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 گفت:

 _ برو بیرون

 _ وایپر، چه اتفاقی داره میفته؟

_ هیس، حاال ساکت شو. آروم باش و خونسردی خودتو 

 حفظ

 کن، و کاری رو که من میگم انجام بده
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راه افتاد و اون رو دنبال پپر پشت سر اون به دنبالش به 

 کرد

و در حالی که اون لبه کت وایپر درست مثل یه خط 

 زندگی به

دست گرفته بود. وایپر به نظر میرسید که مردیه که داره 

 توی

ساحل قدم میزنه، شونه رو به عقب و هر قدمش محکم و 

 متکی

 به اعتماد به نفس بود .

 و از اون یه دست خودش رو درون کاپشنش گذاشته بود

 دست

 آزادش برای آزمایش قفل بودن در پشتی استفاده کرد .
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در قفل بود. وایپر پس از بررسی در، چند ثانیه به دور و 

 برش

نگاه کرد و همه جاها رو بررسی کرد، اسلحه اش رو از 

 جلد
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چرمی توی کمربندش برداشت، صدا خفه کن رو روی 

 اون

 ود .گذاشت و پس از چند ثانیه قفل در باز ب

وقتی از در پشتی وارد خونه شدن، پپر توی تنها خونه ای 

 که

 اون میشناخت یه بار دیگه احساس کثیفی و تجاوز میکرد،

ناپدریش لیاقت اینو نداشت که همه چیز رو تصاحب کنه. 

 همه
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چیزی که سال های سال پدر بزرگش و پدرش برای 

 ساختن

ه کشتن اون تالش کرده بودن رو اون با حیله و مکر واس

 اون

 باال بکشه .

پپر به چیزهای کوچکی مثل عکس های خانوادگی و 

 جواهر

آالت و چیزهای تزیینی و خرده ریزهای کوچکی که با 

 مادرش

توی کودکیش خریداری کرده بود توجه کرد و اون پست 

 فطرت

 شیاد همه چیز رو ازش گرفته بود ..
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و رعصبانیت و خشم شدیدش به اون اعتماد به نفس الزم 

 می

داد که در حال حاضر حتی اگه دیگه توی اینجا زندگی 

 نكنه ،

325 

به هیچ وجه نمیذاشت تا اون قاتل پست فطرت هم اینجا 

 زندگی

کنه. تصور قاتل مادرش كه از این همه امکانات لوکس 

 حق

 خانوادگیش لذت مییره رو اصال نمیتونست تحمل كنه .

 وایپر زمزمه و پچ پچ آرومی کرد:

 جا بمون، میخوام تا اینجا رو بررسی کنم _ همین

 پپر دوست نداشت تنها باشه، ولی همون کاری رو کرد که
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 وایپر بهش گفته بود. اون

 با لبه پیراهنش ور میرفت و امیدوار بود که وایپر زود

 برگرده، اما..... پس از مدتی اون دو صدای مردانه رو شنید

 که از راهرو دیگه میومد .

شکش زد، وحشت اون رو از جا پروند، اون سر جاش خ

 همون

وحشتی که توی اون اتاق هتل تجربه اش کرده بود، دست 

 ها

و پاهاش یخ زده بودن و مثل یه ربات خشک شده همون 

 جا
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 ایستاده بود. سعی کرد که وایپر رو صدا بزنه ولی صداش

 اصال در نمیومد و نمیتونست حرف بزنه .
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 یکی از مردها گفت :

 اونجاست _ کسی

وقتی هر دو متوجه اون شدن، اونا سریع اسلحه کشیدن. 

 خدایا،

پپر از اسلحه متنفر بود، مخصوصا وقتی که اسلحه به 

 سمتش

 اشاره شده بود .

 یکی از اونا که بلوند بود گفت:

_ این همون دختر لعنتیه، اصال این باورم نمیشه. این 

 چطور

 ممکنه؟

، هنوز یه قیمت و جایزه _ لعنت به شیطون اگه اینو بدونم

 ای
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 روی سرش واسه کشته شدنش هست؟

 مرد مو بور پوزخندی زد .
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_ هوم لعنتی مسلما ، زدی تو خال، ساترلند هیچوقت 

 نگفت که

ما نمیتونیم پول نقد داشته باشیم، تو اون شرایط رو به 

 خاطر

 داری ؟

 _ مرگ با علل طبیعی. هومم خودشه

 گفت:یکی از مردهای مو بور 

_ اگه اونو توی خونه خودش گیر بیاریم خوب به نظر 

 نمیرسه،

 بیا با کامیون اون رو به حومه شهر ببریم و اونجا اونو رها
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کنیم و کارش رو بسازیم و یا تحویلش بدیم به پدر 

 خونده اش

پپر هنوز از جاش تکون نخورده بود و احساس می کرد 

 که در

 اصلی تاسف بار و حال تماشای فیلمیه که توی اون نقش

 رقت

 انگیز رو تجربه کرده .

اونا به طرف اون که توی گوشه ای گیر کرده بود شروع 

 به

حرکت کردن و مثل ببر و شکارچیانی بودن که به سمت 

 یه

 حیوون ترسیده و رم کننده داشتن نزدیک میشدن .
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_ سالم، پپر، نترس. مطمئنم که نا پدریت از دیدنت 

 هیجان زده

 شدخواهد 

 مرد بلوند به آرامی دستش رو دراز کرد تا بازوی پپر رو

بگیره اما قبل از این که بتونه کاری کنه، یه صدای خشاب 

 و

تماس اسلحه با صدای تیز و گوشخراشی به گوش رسید. 

 اون

مرد مستقیم به طرف عقب رفت و بعد در حالی که 

 لباسش پر

روی  از خون شده بود، مثل یه درخت بلوط سقوط کرد و

 کف

 چوبی سالن افتاد .
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مرد دیگه اسلحه خودش رو مثل یه دیوونه که به دنبال یه 

 شبح

بود تکون داد و یه صدای خشاب اسلحه دیگه که به 

 وجود اومد

 و یه چاه خون که روی پیشونی اون ظاهر شد .

اون مرد قبل از اینکه توی یه توده سقوط کنه ، مات و 

 مبهوت

 به پپر خیره شد .

 ی باش_ زود
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وایپر دستش رو گرفت و اونو با زور کشید همچنان که 

 پپر
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شوکه شده و مات و مبهوت به جسدها نگاه می کرد و دو 

 بدن

 ُمرده رو شوکه و بی صدا نگاه می کرد .

 وایپر اون رو از دو در خروجی مختلف عبور داد اما پپر

 توجهی نمی کرد .

 _ اونا کی بودن؟

 _ نمیدونم، اهمیت نده

وایپر اون رو به دیوار فشار داد، در حالی که با یه دستش 

 در

 دیگه ای رو باز کرد .

 پپر سعی کرد تمرکز کنه و عقلش رو باز توی سرش

برگردونه. اونا قصد داشتن وارد سرسرای جلویی خونه 

 بشن.
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 اون میتونست صداهایی رو بشنوه و تصور میکرد که آدم

 ت .های امنیتی زیادی توی در ورودی هس
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 خورشید غروب کرده بود و نور ضعیفی توی راهرو دیده

میشد. بنا به گفته ی وایپر، افراد ناپدریش تمام کارکنان 

 رسانه

و تلوزیون رو کشته بودن و کل برنامه و نقشه ی پپر رو 

 خراب

 و نابود کرده بودن .

به جای این که اون خودش رو به عنوان وارث قانونی 

 ثروت

پر االن مثل یه موش ترسیده توی یه معرفی کنه، پ

 هزارتوی
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 مرگ بود که همه میخواستن اون بمیره .

 مردی با سالح اتوماتیک اون طرف دیگه در منتظر ایستاده

 بود، اون به سمت وایپر شلیک کرد. و پپر جیغ کشید .

اون با وحشت تماشا کرد که چند مرد دیگه با شلیک 

 فریاد

رو به سمتشون تکون  میکشیدن و اسلحه گرم خودشون

 می

 دادن و نشونه گرفته بودن .

 اون با ترس و وحشت به خودش گفت:

 من چیکار کردم؟
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خودش با دقت باورنکردنی  9وایپر از اسلحه ی گالک 

 استفاده



 

Romanzo_o 525 

 کرد و به طرف اونا شلیک کرد و اونا رو یک به یک با

 مهارت ویژه اش داشت میُکشت .

اسلحه ها توی خونه طنین صدای تیراندازی و شلیک 

 انداز شده

 بود .

صداهای تیراندازی بیشتری توی خونه پیچید ، وایپر 

 اسلحه

خودش رو کنار گذاشت و جلد چرمی اسلحه هاش رو از 

 روی

) خانوادهای از پیستولهای نیمه Glockگالک (  9

 خودکار ساخت شرکت اتریشی

تاکنون به  ۰۸۹۱گالک است است که از اوایل دهه 

 طراحی و تولید انبوه آن
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مشغول است. بینانگذار این شرکت تا پیش از ساخت 

 اولین پیشنمونه این سالح

تجربهای در طراحی و ساخت سالحهای سبک نداشت اما 

 تجربه بسیار او در

مورد ساخت مواد صنعتی پلیمری باعث موفقیت آن در 

 ساخت سالحهایی سبک و

 ۰۸۹۱. پیشنمونه گالک در سال مقاوم با قالب پلیمری شد

 برنده رقابت نیروهای

مسلح اتریش برای انتخاب یک سالح کمری جدید شد و 

 تولید انبوه آن از سال

پیستولی  ۰۱آغاز شد. گالک  ۰۱با نام گالک  ۰۸۹۱

 مم ۸نیمهاتوماتیک با کالیبر 
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فشنگ اولین  ۰۱پارابلوم و خشاب استاندارد با ظرفیت 

 محصول این شرکت بود

که در سالهای بعد با تولیدات دیگری با کالیبرهای 

 مختلف ادامه یافت مانند گالک

 است . beretta m9وجای گزین ِبِرتا ام نه  18
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ژاکتش برداشت و دستش رو برای یه سالح دیگه دراز 

 کرد و

 یه اسلحه دیگه رو در دست گرفت .

پپر در حالی که حرکت های وایپر رو مثل یه ماشین 

 یه کشتن

نفره انجام می داد ، خم شد و به خودش لرزید....حرکت 

 های
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کشتن اون مثل یه رقص والس در حال حرکت بود و 

 همراه با

مشت زدن و ضربه ها و شلیک گلوله به یکی از یکی از 

 اونا

 انجام میشد .

وقتی بالخره پپر رو بررسی کرد و بهش نگاه کرد ، کمی 

 نفس

 نفس می زد .

 و به پپر گفت: نفس عمیقی کشید

 _ تو داری عالی کار میکنی، عزیزم، نلرز، من پیشتم. وقت

 رفتنه

 وایپر به اون کمک کرد تا روی پاهای خودش بایسته ، اما
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توسط یه مرد عظیم الجثه که سر تا سر لباس مشکی 

 پوشیده
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بود ، غافلگیر شد و به دیوار روبرو برخورد کرد و از 

 برخورد

 صدای مهیبی ایجاد شد .وایپر به دیوار 

اون به طرف مرد مهاجم حمله کرد و اونا دیوار مقابل 

 سالن

برخورد کردن و وقتی که به دیوار برخورد کردن، به 

 همدیگه

 مشت زدن .

هر دوی اونا نیرومند بودن که پنچه های بوکس توی 

 انگشت
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هاشون داشتن و با مشت زدن به هم به عقب و جلو 

 حرکت

شرت مجهز خودشون اسلحه بسته  میکردن و توی تی

 بودن .

عضالت وایپر وقتی که داشت تقال می کرد منقبض شده 

 بودن

 و پپر دعا میکرد که اون قادر باشه از پس اینم بر بیاد. اگه

هر اتفاقی برای وایپر اتفاق بیفته، پپر هم …هر چیزی 

 مثل یه

ُم رده میشد. یه ُمرده بدون ضربان قلب، بدون عشق و 

 بدون

 یج امید خوبی .ه

 وایپر نفرینی کرد و با غرش گفت:
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 _ گاییدمت، مادر جنده

 و همون زمان با اسلحه اش شلیک کرد اما وقتی جنایتکار

دیگه دستش رو به پهلوهاش کوبید تیر زده شده از دست 

 داده

شد. گلوله نزدیک سر پپر روی دیوار خورده شد و باعث 

 شد

 که پپر جیغ بزنه .

 ، مادر جنده ی جاکش عوضی !_ تسلیم شو

مرد دیگه هم از همون حرکت استفاده کرد تا به یکی 

 دیگه غلبه

کنه، ولی نتونست به وایپر غلبه کنه و وایپر تفنگ کرایه 

 ای
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اونو با یه حرکت از دستش انداخت و با اسلحه اش باالی 

 سر

 تراشیده و خالکوبی شده اون ایستاد و پپر اسلحه وایپر رو

 اون تشخیص داد .روی گردن 

 مرد مهاجم به طرف وایپر هجوم برد و پپر مطمئن نبود که

 کدوم مرد ترسناک تر به نظر میرسید .
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با شلیک های بیشتری که از طرف اونا شلیک میشد و بعد 

 هر

 دو روی زمین داشتن ُکشتی میگرفتن .

وایپر سر مرد رو گرفت و عضالت دو سر بازوش وقتی 

 اون

 برجسته شدن، چون که اون فشار زیادی رو دررو پیچوند 
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عرض چند دقیقه به بدن اون مهاجم وارد کرد و بدن 

 مهاجم

سست و ُشل شد و خونه دوباره به طرز وحشتناکی 

 ساکت و

 آروم به نظر می رسید .

 رو می شکست .

ه طرف وایپر می رفت، پرسید اون در حالی که سینهخیز ب

: 

 _ اون ُمرده؟

خون از لب های وایپر سرازیر شده بود و کبودی دور 

 چشم

پپر تنها صدایی که می شنید تنفس سنگین وایپر بود که 

سکوت 
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 هاش داشت .
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پپر دلش می خواست که هر اینچ از صورت اون رو 

 ببوسه و

 خیالش راحت و آسوده شد که اون حالش خوبه .

وایپر سرش رو به عالمت نفی تکون داد و به حالت 

 نشسته باال

 ومد و به دیوار تکیه داد .ا

 _ اون فقط بیهوش شده، نتوستم اون رو بُکشم

 _ چرا نتونستی؟

در بین همه مهاجمان و آدم کش های دیگه ، این یارو 

 سخت
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ترین رقیب به نظر می رسید. پپر نمی خواست که این آدم 

 کش

 بهوش بیاد و مردش، تنها عشقش رو بُکشه

 ی منه اسمش ِبینه. اون یه شبح از گذشته

 پایان فصل هشتم
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 فصل نهم

اونا وقتی که به یه مسافرخونه دیگه رسیدن، وایپر در 

 انتهای

اتاق در نزدیکی در ورودی حموم داشت قدم میزد. چراغ 

 ها

خاموش بودن و به همون اندازه که دلش می خواست به 

 پپر



 

Romanzo_o 536 

واسه دوش گرفتن توی حموم ملحق بشه ولی جلوی در 

 واسه

 . نگهبانی موند

حاال وقتش نبود که از یه گاییدن خوب قبل از خواب 

 لذت ببره .

اون نیاز داشت که با این قضیه لعنتی کنار بیاد و بتونه 

 هضمش

کنه. فکر کردن در مورد ِبین اون رو از این هوا و هوس 

 لعنتی

 بیرون آورده بود .
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اون از همون لحظهای که رئیس بهش تماس گرفته بود 

 پرسیده
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 بود:

 _ خبر جدید چیه؟

_ حمله به کارکنان رسانه تصادفی تلقی شده، یکی از 

 آدمکش

 ها با لباس خبرنگار اقدام به تیراندازی کرده و همه اونا رو

ُکشته، هیچکدوم از دوربین های اونا اینا رو ضبط نکرده، 

 اما

دوربین های امنیتی بیرون ساختمون اینو تایید کرده. تا 

 اون جا

نیروی انتظامی مربوط میشه، در مورد که به پلیس و 

 اجرای

قانون ، یه مرد دیوونه که نمی تونن هویت اون رو 

 شناسایی
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 کنن این کار رو انجام داده، عوضی های الشی لعنتی.

رئیس تحت تأثیر قرار نگرفته بود و چیزی که نگرانی 

 وایپر

بود اینه که احساس می کرد در آینده نفر بعدی هم 

 خواهد اومد .
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_ وایپر، یا ساترلند از بین میره و نابود میشه یا یکی دیگه 

 این

دختره رو میُکشه، تو نمیتونی تا ابد این دختر رو زنده 

 نگهش

 داری

 _ میدونم

 وایپر به طرف حموم نگاه کرد .
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 رئیس ادامه داد:

_ تو میتونی این کار رو بُکنی؟ میتونی این دختره رو بُک 

 شی؟

به عنوان پیش پرداخت داریم، این  ما ده میلیون دالر

 دختره رو

 بُکش، کارش رو تموم بکن و به زندگی خودت برگرد .

هر سرباز آدم کشی به محض اینکه به گوشهای رانده 

 میشد،

 میدید که با چه خطراتی روبرو شده و باعث میشد تا فکر

 چاره باشه ولی االن فقط اوضاع بدتر شده بود .

 ِبین اونجا بود

340 

 چی؟_ 
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ِبین نه تنها فردی از گذشته خودش بود ، بلکه کسی بود 

 که

 رئیس سعی کرده بود اون رو هم وارد دار و دسته شون و

 کمپانی قاتل پادشاهان کنه .

_ آره، اون اونجا بود. نمیتونستم اونو بُکشم. ببین، من می 

 دونم

 که باید....از همه چیز مراقبت کنم، و ما از نظر مالی باال

میریم، ولی نمیتونم این کار رو انجام بدم. من 

 نمیتونم....پپر

 رو بُکشم. من اینو نمیخوام.

وایپر چشماش رو به هم مالید و فشاری که از همه چیز 

 ساطع

 میشد رو احساس کرد. پپر اعتراف کرده بود که عاشقشه .
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 زمانی که اعتراف کرده بود که دوستش داره در طول

کلمات برای وابپر معنی خاصی  سکسشون بود، اما این

 داشتن .
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این احمقانه بود، اما هیچکس توی تمام طول عمرش 

 بهش نگفته

 دوستش دارن. هیچکس. اونا همیشه بهش…بود که اونا 

 آموزش داده بودن تا به یه ماشین کشتار تبدیل بشه .

وایپر حتی اگه اینو میخواست هم نمیتونست پپر رو بُکشه 

. 

 نمیکردم که تو اون رو بُکشی_ منم فکر 

 رئیس از طرف دیگه خط آهی کشید .
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_ این دختره قرار نیست که بیشتر از این دووم بیاره، با 

 این

همه آدم کشی که واسه کشتنش جایزه و پاداش اون 

 چنانی

میخوان بگیرن بیشتر از این دووم نمیاره، وایپر، یه پاداش 

 گنده

، من به ثروت ی لعنتی واسه کشته شدنش روی سرشه

 خانواده

 اش نگاه کردم، و این ثروت به طرز لعنتی خیلی بزرگه. ما

در مورد یه امپراطوری ثروت حرف میزنیم که از صدها 

 سال

پیش رشد کرده، که فقط ثروت و دارایی هاشون قوی تر 

 شده
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 و این ثروت به طرز لعنتی بیشتر شده و ادامه پیدا کرده و

342 

. اونا صدها هزار نفر رو استخدام همچنان هم ادامه داره

 می

 کنن و در واقع از اخالق کاری خوبی هم برخوردارن، این

 دختره از یه شاهزاده خانم لوس و نازپرورده دوره .

 وایپر پرسید :

 _ تو میخوای که اون زنده بمونه؟

_ آره، اینو میخوام، اون بیشتر از مرگ برای ما ارزش 

 داره،

حقوق و حق پرداختمون نیست،  و این فقط.... به خاطر

 اگه
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ساترلند اون شرکت رو بگیره، خیلی ها کارشون تموم 

 میشه و

 ... اون مرتیکه الشی شیطان خالص و 11مجازات میشن 

محضه و اون باید بمیره. من دلیل اینو رو هم فهمیدم. 

 چون که

 مردان زیادی االن در کنارش هستن. وایپر، اون فقط یه

11heads will roll 

 ۱6سرها بریده خواهد شد خیلی ها تنبیه خواهند شد، 

 اصطالح:کارش تمامه ( بخاطر

 اشتباهی که کرده ) مجازات شدن
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درصدی از ثروت شركت رو به اونا پیشنهاد كرده كه 

 همین
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 پول میلیونها دالره و نه میلیاردها دالر .

 وایپر میدونست که باید چیکار کنه .

 ._ فردا، من خواهم رفت 

_ وایپر، تو باید از این دختره به عنوان طعمه استفاده کنی، 

 من

داروی مسکن دارم که کاری کنه که به نظر برسه اون 

 ُمرده.

تنها راهی که میتونی نزدیک اون مردک شیطان صفت 

 بشی

اینه که اونم با تو بیاد و با خودت اونجا ببریش، این یارو 

 قرار

دمم دور خودش جمع نیست که متوقف بشه و یه عالمه آ

 کرده
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دوباره وایپر چشماش رو ار روی کالفگی به همدیگه 

 مالید.

هر چیزی که مجبور بود باهاش کنار بیاد و از پسش بر 

 بیاد،

 اون فردا رسیدگی میکرد .

_ من به پشتیبانی احتیاج دارم و امشب رو میخوام با پپر 

 باشم.

 این رو بهم بده، لطفا.
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برنامه ریزی میکرد مطمئنا دو نفرشون اون چه که وایپر 

 رو

می ُکشت، اما اون حتی واسه یه ثانیه هم جون 

 هیچکدومشون
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 رو به خطر نمی انداخت .

 _ ما از شما محافظت میکنیم. چیزی برای ترسیدن وجود

 نداره، شبت رو داشته باش و ازش لذت ببر

رئیس مکالمه پشت تلفن رو به پایان رسوند و وایپر 

 تلفنش رو

قطع و خاموش کرد. موبایلش توی دستش بود و 

 میخواست

 اونو خرد و خاکشیر کنه تا کسی دوباره مزاحمش نشه ..

وقتی که به طرف تخت چرخید پپر رو در حالی پیدا کرد 

 که

روی تخت نشسته بود. حتی توی تاریکی هم وایپر 

 میدونست

 که اون غمگین بود .
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 ._ من نشنیدم که تو حموم رو تموم کنی 

 _ تو داشتی حرف میزدی .

 _ تو یه مقداری از مکالمه رو شنیدی؟
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_آره، یه چیزایی شنیدم، که تو نمیتونی منو بکشی، یا 

 نمیخوای

 منو بکشی؟

اشک ها توی چشمای پپر میدرخشیدن و وایپر با دیدن 

 اشک

هایی که توی چشم های اون جمع شده بودن روده اش 

 پیچ

 خورد .
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تا اشک هاش رو ببینه. اون اون دلش نمیخواست 

 نمیتونست

اینو تحمل کنه. نمیتونست اشک های پپر رو که از 

 چشماش

بیرون میاد رو ببینه و تحمل کنه. نه حتی واسه یه ثانیه. 

 این

برای اون خیلی زیادتر از آستانه ی تحملش بود، و وایپر 

 دندون

 هاش رو به همدیگه سایید .

رده بود و با این اون هرگز چنین ضعفی رو احساس نک

 حال

 دوست داشتن یه زن واقعا ضعیفش کرده بود .

 _ من در این مورد خیلی خوب نیستم
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_ تنها کاری که باید انجام بدی اینه که به این سوال 

 جواب بدی

346 

وایپر دیگه تحملش رو از دست داد و از عصبانیت منفجر 

 شد

 و با یه غرش گفت:

میدونی چقدر همه ی  _ من نمیتونم تو رو بکشم، باشه؟

 این گند

 و افتضاح ها راحت میتونه باشه؟

وایپر عصبانی بود و از کوره در رفته بود و جایی توی 

 اعماق

وجودش می دونست گه این نقشه ی لعنتی جواب نمیده 

 و این
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 بیشتر عصبانیش کرده بود .

ساترلند خیلی بیشتر از اون چیزی که وایپر درباره اش 

 فکر

حرومزاده ی حریص بود که اجازه نمیداد زنی میکرد یه 

 که

تمام چیزها حقش بود اون چیزهایی که میخواست باال 

 بکشه و

بدستشون بیاره رو ازش بگیره. اون میخواست تمام حق 

 های

پپر رو باال بکشه و همه چیز رو میخواست، قدرت، پول، 

 و

 همه چیز رو .
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ه چه ه ببینمادر پپر به طرز لعنتی خیلی ضعیف بوده ک

 خبره

و و چه چیزهایی داره دور و برش میگذره و حاال دختر 

 خودش

مجبور بود تا عواقب ندونم کاری های اون و ضعفش به 

 این

 مردک شیاد رو بپردازه .

_ من می تونم همین حاال تو رو بُکشم و پولی رو که 

 فرستادی

به عنوان پیش پرداخت دریافت کنم و بعد هر چیزی که 

 ساترلند

بپردازه رو بگیرم. به همین راحتی می تونم این کار رو 

 تموم
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 کنم

 _ پس اینکار رو بکن

 وایپر سرش و تکونی داد و غرشی کرد .

_ تو خیلی رو مخ و اعصاب خورد کن هستی، میدونی 

 چیه؟

تو ثروتمند هستی و این زندگی عالی رو داری، و با این 

 حال

ست که اتفاق این زندگی عالی رو نداری. این قرار نی

 بیفته، نه

 به وسیله ی من
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 _ چه اتفاقی ممکنه رخ بده؟

 وایپر اون رو گیج کرده بود .
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_ این! من نباید تو رو بخوام، پپر. من آدم بدی هستم. تنها 

 چیزی

که من میشناسم خشونت و وحشی گره، من حتی نمیتونم 

 به

طرز لعنتی بخونم، ولی با این حال، یه تکه کاغذ توی 

 بمجی

 دارم که میگه ما روی کاغذ ازدواج کردیم و تنها چیزی که

میخوام اینه که به طرز لعنتی بتونم اونو بخونم و واقعا هم 

 این

 ازدواج حقیقت داشته باشه. اصال اینو فهمیدی؟

وایپر صدای نفس نفس زدن اون رو شنید و به هر حال 

 ادامه
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طوالنی مدت داد. وقتی که در حال یه موفقیت و پیروزی 

 و

 مداوم بود ، توقف فایده ای نداشت .

_ اینجا مردهایی هستن که می خوان گروه کاملی از 

 خبرنگاران

رسانه ها رو بُکشن و نیست و نابود کنن تا مرگ تو رو 

 ببینن

و در عوضش یه دستمزد بزرگ دریافت کنن. یه پیش 

 پرداخت
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ه بار ک و دستمزد گنده واسه کشتنت که منم برای اولین

 دیدمت

 برای ُکشتنت توی این راه بودم
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_ پس اینکار رو بکن، وایپر، من نمیخوام باعث درد 

 بیشترت

 بشم .

 پپر از روی تخت ایستاد و حوله رو دور تنش گرفته بود.

موهاش هنوز خیس بودن و اون به نظر میرسید که خیلی 

 رقت

 . دانگیزه، ولی با این حال وایپر به طرز لعنتی عاشقش بو

این زن، این زِن احمق. کسی که فرار کرده بود فقط برای 

 اینکه

 در امان باشه.. لعنتی .

 پپر گفت:

 _ من نمیخوام که تو آسیب ببینی، اونم فقط به خاطر من

 _ تو... توئه احمق، تو....تو زِن احمق
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وایپر دستهاش رو دراز کرد و گونه های اون رو توی 

 دست

وی سر اون فشار داد، و سعی هاش گرفت. سرش رو جل

 کرد

 که خشم و عصبانیتش رو مهار و آروم کنه .

 _ من اینو نمیخوام، و من تو رو هیچوقت نمیُکشم .

 _ ُکشتن من باعث میشه که زندگیت راحت تر بشه

_ زندگی بدوِن تو، پپر....این باعث نمیشه که زندگیم 

 آسون تر

 بشه .

کوچولو روی لب های اون لبهاش رو واسه یه بوسه ی 

 پپر
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 فشار داد .

_ من میخوام که اون گواهی عروسی که مدارکش رئیس 

 آماده

 کرد واقعی باشه،
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 منظورم فقط روی کاغذ نیست، منظورم اینه که هر دومون

 واقعی ازدواج کنیم. من نمیخوام که تو رو بُکشم، به خاطر

 این که من نمیتونم بدون تو زندگی کنم .

وقتی صحبت می کرد براش سخت بود که  وایپر حتی

 کلمات

 رو بیان کنه .

اون توی زمان کوچکی هر لحظه ای که بزرگ میشد، هر 

 وقت
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که چیزی رو میخواست و یا چیزی رو که دوست می 

 داشت،

 ازش گرفته شده بود .

پپر هر لحظه ممکن بود تا ازش گرفته بشه و وایپر 

 نمیتونست

ونست اتفاق بیفته. اون از اینو تحمل کنه. مرگ اون نمیت

 قبول

 کردنش امتناع میکرد .

 _ عاشقتم، پپر

 دندون هاش رو به هم سایید .
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 _ و چون که عاشقتم من نمیتونم بذارم که تو بمیری. من
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میخوام واسه تو بجنگم، واسه خودمون بجنگم، و من 

 تسلیم

نمیشم، مهم نیست که تو چه فکری میکنی ولی من اجازه 

 نمیدم

 تو بمیری، نمیتونم این اجازه رو بدم . که

سکوتی بین اونا برقرار شد، و پپر بهش خیره شد، هیچ 

 کالمی

 از دهن اون بیرون نمیومد .

 پپر اولین کسی بود که سکوت بینشون رو شکست .

 _ تو عاشق منی؟

 _ آره

 _ تو میخوای که باهام ازدواج کنی؟
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که اینو _ یه زن رو بشناس که اون اولین کسی باشه 

 انتخاب

 می کنه .

 پپر گفت:

353 

_ دارم جدی حرف میزنم، وایپر. میخوای با من ازدواج 

 کنی؟

_ آره، میخوام باهات ازدواج کنم، میخوام که بهت تعلق 

 داشته

 باشم

_ پس ما می تونیم ازدواج کنیم، قبل از اینکه بریم و با 

 اون
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ش یبرخورد کنیم و سر و کار داشته باشیم اگه مشکلی پ

 اومد

می تونی همه چیز رو داشته باشی، تو در صف بعدی به 

 عنوان

شوهرم خواهی بود که ثروت خانواده ام رو به ارث می 

 بره،

 من می خوام تو اون ثروت و ارث رو داشته باشی

وایپر انگشتش روی لب های اون فشار داد تا دیگه 

 کلمات بعدی

آخرین یا نقشه هایی از طرف اون رو خاموش کنه ، 

 چیزی که

می خواست در موردش در حال حاضر صحبت کنه ، 

 همون
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 چیزی بود که قرار بود اتفاق بیفته .

پپر هیچ ایده ای نداشت که این تهدید هرگز برطرف 

 نمیشه و

از بین نمیره، اونا فقط یه شب یکدیگه رو داشتن و دقیق ا 

 همین
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 هشب رو برای خودشون داشتن و بعدش وایپر مجبور ب

 جنگیدن

 و مبارزه ی سخت و باز هم جنگیدن خواهد بود .

 _ پپر، دلبِر من، نمیخوام در حال حاضر تو در مورد این

 موضوع یا در مورد هر چیز دیگه ای فکر کنی، باشه؟

_ وایپر، ما میتونیم این کار رو با همدیگه انجام بدیم، 

 میدونم
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 که میتونیم .

 و همه چیز رو به دید پپر در مورد همه چیز مثبت بین بود

مثبت نگاه میکرد و اون چیزایی که اون همیشه مثبت می 

 دید

هرگز اتفاق نمیفتاد. اون انگار در این باره یا کور بود و یا 

 از

دیدن حقیقت امتناع میکرد و وایپر عاشق هر چیزی در 

 مورد

 اون بود .

حتی بعد از همه چیز، با شناختی که پپر از اون داشت، 

 هرگز

 درباره اش قضاوت نمیکرد .
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_ چرا ما نتونستیم چند سال پیش همدیگه رو مالقات 

 کنیم؟
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وایپر از اون یا هر کس دیگه ای حقیقت رو نمی پرسید، 

 اون

 عمیقا از زندگیش پشیمون بود و آرزو میکرد که ای کاش

 راهی برای پایان دادن به اون وجود داشت .

رد خوب نخواهد بود. وایپر مرد خوبی نبود، هرگز هم م

 پپر

که به سرعت سرش رو به عقب خم کرد، وایپر به چشم 

 های

اون خیره شد و سعی کرد اون چه رو که دوست می 

 داشت
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توی چشم های رنگ آبی اون به یاد بیاره. که چطوری 

 چشم

های آبی اون، وایپر رو به یاد اقیانوس و رویاهایی که 

 اغلب

 نداخت .توی کودکی به سراغش میومدن می

گونه های پپر رو نوازش کرد و از نرمی پوستش لذت 

 برد.

و بعد احساس کص تنگ و باکره ی اون رو که دور 

 کیرش

 پیچیده و حلقه شده بود رو به یاد آورد .
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چون به همون اندازه که میتونست توی شب گذشته 

 شاعرانه
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 باشه، باز هم اون مرد بود. مردی با نیازها. اون به گره ای

 که

 حوله ی پپر رو کنار هم نگه داشته بود ، نگاه کرد .

پوست پپر توی هوای گرم کمی خشک شده بود ، ولی 

 وسوسه

ی بدنش برای اون و تسلیم شدنش بیشتر از حد واسش 

 جذابیت

 داشت .

وایپر دستاش رو دور گردن اون انداخت و حلقه کرد و 

 همون

از کردن گره حوله رو رها کرد و به آرومی شروع به ب

 حوله

 کرد و اجازه داد تا حوله روی توده روی زمین بیفته .
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اون سعی نکرد که بدنش رو ازش مخفی کنه و وایپر به 

 خاطر

همین سپاسگزار بود. کیرش به سختی توی شلوارش از 

 جا

پرید، سخت مثل زندگی سختش. سخت و تپنده و 

 خواستار
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 وایپر قرار بود که امشب شبی رو به پپر بده که اون هرگز

فراموشش نکنه. همه ی این چیزها مربوط به اون و اون 

 دو تا

با همدیگه بود و وایپر میخواست امشب واسه هر دوشون 

 خاص

رهایی. ولی وایپر اون رو نادیده گرفت . 
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 و ویژه باشه .

اون افکار مربوط به مسئولیت ناپدری و کمپانی قاتل 

 پادشاهان

ند. اون همین امشب رو رو از ذهن خودش به عقب رو

 داشت

 و قرار بود تک تک لحظاتش رو حساب کنه .

با دور شدن از بدن پپر، پیرهن خودشو در آورد و اسلحه 

 اش

رو روی کابینت کوچک کنار تخت گذاشت و کمربند 

 خودشو

قطعه قطعه و آروم باز کرد و اونم مثل پپر که لخت بود 

 لخت
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، وی بدنش نبودشد. وقتی که دیگه چیزی به جز لختی ر

 به

سمت پپر رفت، دست هاش رو دراز کرد و بازوهاش رو 

 دور

کمر اون جمع و حلقه کرد و اون رو به خودش نزدیکتر 

 کرد .
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فقط احساس بدن لخت اون جلوی بدن لخت خودش که 

 فشار

می اورد، وایپر حس میکرد که توی بهشته. توی دنیای 

 خودش،

 می تونست خرج کنه رو وایپر پول بیشتری از اون چه که

 داشت....اما هرگز چیزی رو که توی کودکیش به عنوان یه
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پسر آرزو داشت رو نداشت....اونم عشق بود. تا االن..... 

 االنی

 که عاشق شده بود .

وایپر قبال هرگز نمیدونست که دوست داشتن یه زن یا 

 دوست

داشته شدن از طرف یه زن چه احساسی داره. اون توی 

 گذشته

 اش و توی دوران کودکیش شبهای بسیاری رو روی زمین

سرد و خشک دراز میکشید و می لرزید و بازم میلرزید و 

 از

 کسی التماس میکرد که اون رو با خودش ببره. اون اشتیاق

داشت که یه نفر دوستش داشته باشه و بیشتر از هر چیزی 

 اون
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 رو نگه داره .

ه کرد، آهی وقتی که پپر بازوهاش رو دور کمرش حلق

 کشید و

 راضی و خشنود شد .
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_ خیلی زیاد میخوامت، پپر، وقتی که بچه و یه پسر 

 کوچولو

بودم، یه زن رو واسه خودم میخواستم و تو با اومدنت 

 توی

زندگیم رویاهای منو به حقیقت رسوندی... هیچکس 

 دیگه ای

 به جز تو برای من توی این دنیا وجود نداره .
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ه کافی ازش عقب کشید تا بتونه لب هاش وایپر به انداز

 رو

 روی لبهای اون واسه یه بوسه فشار بده

_ و من هر کاری که توی توانم باشه رو میکنم. از تمام 

 قدرتی

 که دارم استفاده می کنم تا بتونم تو رو زنده نگه دارم

360 

پپر نمیدونست که بخنده یا گریه کنه. اون هیچوقت 

 نمیخواست

ندگیش باشه و همیشه معتقد بود که اون تا مردی توی ز

 چیزی

به جز یه تاجر تنها که با امپراطوری خانواده اش برای 

 حفظ
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 شرکتشون نخواهد بود .

 وایپر به طریقی بیشتر از اون چه که تصور می کرد واسش

بود و با راه پیدا کردن به قلبش این تفکر و تصورات 

 قبلش

 منفجر شده بودن .

االت، وایپر با این که مجبور نبود برخالف همه ی احتم

 اون

رو در مواقع ضروری نجات داده بود و پپر عمیقا و تا 

 نهایت

 وجودش عاشق اون شده بود .

بود. ولی  11شاید این حس یه چیز مثل سندرم استکهلم 

 بعد
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دوباره، وایپر هیچوقت بهش صدمه ای نزده بود. البته، 

 چند بار

 سندرم استکهلم 11
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با خشونت چنگ زده بود، اما توی لحظه ای که اون رو 

 دیده

بود که پپر داره آسیب میبینه و بهش داره صدمه میزنه، 

 چنگ

 دستش رو رها کرده بود .

اون کامال مرد اشتباهی واسه عاشق شدن بود و در عین 

 حال

مردی کامل ث عالی بود که هرگز از کسی بدگویی نمی 

 کرد
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توی کارهاش به و چرت و پرت نمی گفت و همیشه 

 جای فقط

گفتن بهشون عمل میکرد و اون یه مرد لعنتی وحشی بود 

. 

پپر با تمام قلبش عاشق اون بود و می دونست که وایپر 

 خودش

 خواهد کرد . 12رو براش سپر بال 

پدیده ایست روانی که در آن گروگان حس همدلی، 

 همدردی و وفاداری به

ین حس وفاداری تا گروگانگیر پیدا میکند و در مواقعی ا

 جایی است، که از کسی

که جان، مال و آزادیش را تهدید کرده است، دفاع و با 

 اختیار و عالقه خودش را
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تسلیمش میکند. علت این عارضه روانی را عموما نوعی 

 مکانیزم دفاعی دانسته

 اند .

12take a bullet for 

 یه اصطالح به معنی خودت رو سپر بالی کسی کردن
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نمی خواست وایپر از این راه بگذره و به خاطر  اون

 نجات

 جونش خودش رو در معرض خطر قرار بده .

 انگشتاش رو توی موهای کوتاه پشت گردن اون فرو کرد 

بهش لبخندی زد و پپر سعی کرد اشک هایی رو که تهدید 

 به

 ریزش می کردن کنترل کنه .
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 _ عاشقتم، پپر

ک هاش رو مهار اشک هاش ریختن. دیگه نمیتونست اش

 کنه.

 یا اینکه اون اینو نمیخواست .

_ بیا با همدیگه بریم. وایپر، به مرور زمان آب ها از 

 آسیاب

میفته و همه چیز آروم و ساکت خواهد شد، و ما میتونیم 

 با

 خوشحالی کنار همدیگه زندگی کنیم، فقط ما دو نفر. من

میخوام. امپراطوری خانوادهام رو نمیخوام. من فقط تو رو 

 این

 تنها چیزیه که من میخوام

 وایپر اون رو نزدیک خودش نگه داشت



 

Romanzo_o 579 

363 

_ اونا هیچوقت دست از شکار کردنت بر نمیدارن و نا 

 پدریت

فقط ناامید خواهد شد و یه راه واسه کشتنت پیدا میکنه، 

 ما فقط

امشب رو داریم، عزیزم، امشب رو بهم بده، و بعدش 

 مطمئن

چیز دیگه ای برای ترسیدنت وجود میشم که هیچ وقت 

 نخواهد

 داشت

پپر چشم هاش رو بست و بعد لب هاش رو روی لب 

 های اون

 فشار داد. مهم نبود. هر چه طول می کشید پپر مانع از این
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نمیشد. اون مطمئن شده بود که وایپر نرفته و با این حال 

 با

بودن پیش پپر جهنم رو پیدا کرده بود، ولی وایپر پیشش 

 دهمون

 بود و عاشقش بود .

وایپر دست های بزرگ و عضالنی خودشو به دورش 

 حلقه

کرد و یه دستش رو به سمت پشت سرش دراز شد و اون 

 رو

 محکم و تنگ توی آغوشش گرفته بود

364 

پپر عاشق این بود که چطور اون بغلش کرده بود، که 

 چطوری
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بازوهای اون بهش کمک میکرد تا آرامش و راحتی رو 

 احساس

کنه. خیلی ها با دست های اون ُمرده بودن ولی پپر نه. 

 وایپر

اون رو نگه داشته بود، ازش مراقبت میکرد و باالتر از 

 چیز

 دیگه ای، اون عاشقش بود .

زبون وایپر لبهاش رو جستجو و دنبال کرد و پپر دهنش 

 رو

 برای زبون اون باز کرد. بوسه های اون رو میخواست. به

 چیزی احتیاج داشت . اون بیشتر از هر

اون تمام ترس های خودشو به یه طرف معطوف کرد، و 

 روی
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همین لحظه ای متمرکز شده بود که با وایپر داشت. که 

 عاشق

اونه، که اون عاشقشه و این عشق و اشتیاقی که با اون 

 محاصره

 شده و اون رو از خود بیخود واسه خودش کرده بود .

365 

ا تا کمر اون رو دنبال کرد و با نوک انگشتاش پشت بازوه

 از

بزرگی عضالت مردی که توی آغوشش بود تعجب کرد و 

 می

دونست که چنین باز شدن ُبعد وجودی اون واسش برای 

 اون

 چه هزینه ای داشته .
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بدن اون به بدنش چسبیده بود، و پپر کامال توی بهشت 

 بود.

اون رون هاش رو به همدیگه نزدیک نگه داشت در حالی 

 که

رما از بدنش جاری میشد. کصش همین حاال خیلی گ

 خیس شده

بود و این طوری یه جورایی خجالت اوره. وقتی نوبت به 

 وایپر

می رسید ، اون خیلی الهام بخش بود. اون اونقدر ازش 

 الهام

 می گرفت که نگه داشتنش تقربیا غیرممکن بود .

 پپر عاشق اون بود .

 اون وایپر رو میخواست .
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توی خطر بود. وایپر قصد داشت که یه کار  زندگی اونا

 احمقانه

و دیوونه وار انجام بده و پپر می خواست باعث بشه که 

 اون

366 

متوقف بشه. ولی برای االن، اون فقط می خواست که با 

 وایپر

 وقت بگذرونه و زمان کافی با هم بودن رو داشته باشه .

 لب یوایپر از بوسه شون فاصله گرفت و لبهاش رو از رو

های اون برداشت و لب هاش رو روی گردن پپر فشار داد 

 و

بعد شونه هاش رو تکون داد و سرش رو به سمت سینه 

 های

367 
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اون کشید و زبونش رو روی یه نوک سینه ی اون و بعد 

 یه

 نوک سینه دیگه اش تکون تکون داد ..

وایپر دستهاش رو توی موهای اون محکم کرد و پپر 

 نتونست

 هایی که از دهنش بیرون میومد رو بگیره. پپر جلوی ناله

نگاهی به باال انداخت و اون نگاه وایپر رو به خودش دید 

 و

هیچ شکی نبود که آتش درون چشم های اون وجود داره 

.. 

پپر به آرومی بدنش رو پایین آورد تا به زانو در اومد. 

 دست

 های پپر هنوز توی موهاش بودن. فقط اینبار، موهاش دور
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شت اون پیچیده شده بودن. نوک سینه هاش شروع به م

 سفت

 شدن کردن و اون به طول بدن وایپر خیره شد ..

کیرش، دراز، کلفت و سخت و گنده بود و سمت دهن 

 اون

اشاره شد و خواستار لیسیده شدن بود و از اون میخواست 

 که

با دهنش سر کیرش رو لیس بزنه و بمکه. سر کالهک 

 کیرش

راق و خیس شده بود و پپر لبهاش رو لیس با پیش آبش ب

 زد ..

368 

_ 
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 _ تو مجبور نیستی این کار رو بکنی، عزیزم

_ 

_ من می خوام این کار رو بکنم. میخوام این لذت رو 

 بهت بدم،

 وایپر، فقط به تو

 پپر انگشت هاش رو دور کیر اون حلقه کرد و زبونش رو

 وند.روی کالهک رگ دار طول کیر اون ُسر داد و لغز

چشم هاش رو بست. و دهنش رو روی سر کیر اون 

 پوشوند.

وایپر ناله و غرشی کرد و پپر طول و ضخامت کیرش رو 

 توی

 دهنش فرو برد . .

 اون کیرش رو سخت مکید و اون عاشق نحوه ی پر کردن



 

Romanzo_o 588 

کیرش توی دهنش بود. پیش آبش روی زبونش اشاره 

 میشد و

 ه پایینبلعید و بضربه میزد و پپر تمام پیش آب کیرش رو 

 قورتش داد ..

وایپر موهاش رو محکم توی مشتش کشید و محکم 

 چنگشون

 زد و پپر به اون لبخند زد . .

369 

پپر بالخره چشماش رو باز کرد و به باال، به اون نگاه کرد 

 تا

اون مرد وحشی و خشن و کله خر که متعلق بهش بود و 

 قلبش
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داغ توی چشماش رو تسخیر کرده بود و االن یه آتیش 

 برق

 میزدن و با حرارت می سوخت رو ببینه ..

_ 

 _ پپر، عزیزم، دهنت به طرز لعنتی ای خارق العاده و

 باورنکردنی احساس میشه

 اون کیرش رو از دهنش بیرون کشید

_ 

_ تو تنها مردی هستی که من تا به حال اینجوری مثل این 

 لمسش

 ش بزنم، وکردم، تنها کسی که من میخوام بمکمش، لیس

 ببوسمش

_ 
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_ تو ماِل منی، پپر، مهم نیست که چه اتفاقی بیفته، تو به 

 طرز

لعنتی ماِل منی و من همیشه ازت در برابر همه چیز 

 مراقبت

 خواهم کرد

370 

لحظهای که وایپر آخرین کلمه رو گفت، پپر بیشتر کیرش 

 رو

توی دهنش گرفت و فرو برد تا وقتی که کیرش به پشت 

 گلوش

 بزنه و اشاره بشه.ضربه 

اون زبونش رو روی سر کیرش تکون تکون داد و ضربه 

 زد
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و از طعم و مزه ی کیرش لذت برد ، پیش آب اون بیشتر 

 اوقات

توی دهنش نشت می کرد و پپر همه ی پیش آبش رو 

 قورت

داد و عاشق صداهایی بود که وایپر توی لذت بردن از 

 خودش

 در میورد و می ساخت . .

صداها ماِل اون بودن و پپر عاشق این مرد همه ی این 

 بود.

 این مرد خشن که توی همه چی ازش محافظت میکرد ..

این کار دیوونه کننده بود، و کامال مخالف هر چیزی بود 

 که

 پپر تا به حال شناخته بود، ولی پپر اهمیتی نمی داد ..
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اون عاشق وایپر بود ، یه قاتل ، یه مرد که توی هر قسمت 

 از

ش مردونگی محض بود. وایپر اون رو از روی بدن

 زانوهاش

371 

بلند کرد و در آغوشش کشید و لب هاش رو روی لب 

 های اون

 کوبید و به هم فشرد و له کرد ..

در همون حال که وایپر خودشون رو عقب کشید و به 

 طرف

تخت با هم حرکت کردن تا پاهای پپر به تخت اصابت 

 کرد و

 افتاد. وایپر اون رو رها نکرد .. اون روی مالفهها پایین
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وایپر رون هاش رو از هم پهن کرد، پپر بوسه شون که 

 شکسته

شد اون رو تماشا کرد که چطوری کیر خودشو ُمشت می 

 کنه

 و دستش رو دراز می کنه تا دست هاش رو روی طول و

 ضخامت کیرش باال و پایین کنه ..

وایپر نوک کیرش روی روی شکاف کصش گذاشت و 

 روعش

 کرد به ضربه زدن و فشار اوردن به شکافش به طوری که

 کالهک کیرش با کلیتش برخورد کنه و فشار بیاره . .

_ 

_ تو واسه من خیلی خیسی، عزیزم، بهم بگو که چی 

 میخوای
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372 

_ 

_ میخوامت، وایپر، منو بُکن، تصاحبم کن، ازم بگیر، همه 

 ی

ِ توئه، فقط تو

داشتم که تماما مال

 دارم

تو رو به تصرف خودم در بیارم و ادعای مالکیت لعنتی تو 

 رو

داشته باشم، واسه همیشه ادعای مالکیتت رو داشته باشم، 

 پپر

 همه ی تو فقط ماِل منه

من مال 

 _

ِ من باشه و قصد  _ من هیچوقت زنی ن



 

Romanzo_o 595 

_ 

 _ فقط ماِل تو ام، واسه همیشه

وایپر کیرش رو تا سوراخ ورودی واژنش پایین اورد و 

 کیرش

 رو تا دسته توی واژن اون فرو برد و کوبید . .

پپر اسمش رو جیغ کشید و ناخن هاش رو توی گوشت 

 اون

فرو برد و محکم و تنگ به وایپر چسبید و تنگ توی 

 آغوشش

 گرفت . .

_ 

_ تو خیلی تنگی، پپر، خیلی عالی هستی و به طور لعنتی 

 این
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 کص ماِل منه، همه ات فقط ماِل منه

373 

دستای اون رو گرفت و اونا رو کنار سر خودش وایپر 

 فشار

داد و لب هاش رو روی لب های اون کوبید و فشار داد و 

 پپر

 رو بوسید.

اون رو با ولع و گرسنگی بوسید و و با حرارت هر چه 

 تمام

تر گاز گرفت و با گاز گرفتن های روی لب اون با 

 حرارت

خود می بوسیدش و پپر رو با حرارت خودش از خود یی

 می
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 کرد ..

وایپر کیرش از کص اون بیرون کشید به طوری که تنها 

 نوک

کیرش داخل واژنش بود به اون این فرصت رو نمی داد 

 که به

 اندازه ی طول کیرش کنار بیاد و عادت کنه ..

با ضربه زدن به هر یک اینچ از اینچ داخل واژن اون ، 

 کیرش

 سر تخت به رو دوباره داخل واژن اون کوبید به طوری که

 دیوار برخورد کرد ..

374 

توی یه حرکت سریع، وایپر خودش و پپر رو چرخوند و 

 دور
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زد به طوری که االن اون روی تخت دراز کشیده بود و 

 پپر

 باالی اون قرار داشت. وایپر دستاش روی کون اون بود که

 اون رو نگه داشته باشه ..

_ 

 عزیزم_ ازت میخوام که روی کیرم سواری کنی، 

گرما روی گونه های پپر جاری شد ، اون نمی تونست 

 این کار

رو بکنه و دستاش رپ روی شونه های وایپر گذاشت و 

 انگار

وایپر تردید اون رو درک کرد و کنترل رو در دست گرفت 

 و

 نشون داد که دقیق ا چه چیزی رو دوست داره ..
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_ 

، ه_ خیلی عالی هستی، خیلی خوشگلی، همه ی تو ماِل من

 همه

 ی تو زیباست

 وایپر همچنان کلمات رو تکرار میکرد،که پپر به اون تعلق

داره. چیزهایی رو تکرار میکرد که پپر عاشق شنیدنشون 

 بود ..

375 

پپر شروع به تکون دادن باسنش کرد و خودشو بلند کرد و 

 بعد

خودش رو روی کیر اون پایین اورد و فرو کرد و کیرش 

 توی

 شدواژنش کامال جا 
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وایپر غرشی از لذت کرد و بعد دست های خودش رو به 

 سمت

ممه هاش باال برد و دست هاش رو از ممه هاش بلند کرد 

 و به

سمت کونش پایین رفت و بعد در امتداد رون هاش و به 

 طرف

 کصش حرکت داده شد ..

پپر به پایین نگاه کرد و تماشا کرد که وایپر چطوری لبه 

 های

هم باز و پهن می کنه، حتی وقتی خیس شده ی کصشو از 

 که

 داشت با کیرش واژنش رو پر میکرد.

 وایپر شروع به نوازش کردن کلیتوریسش کرد و پپر سرش
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رو به طرف عقب پرتاب کرد و ناله ای کرد در حالی که 

 کیر

اون، قسمت های عصبی و حساس کوچولو توی واژنش 

 رو

 داشت نوازش می کرد

376 

دیوونه کننده بود ، مخصوصا وقتی لذت خیلی شدید و 

 کیر اون

مثل یه عالمت تجاری توی واژنش می تپید و ضربان 

 داشت ..

 اون خیلی بزرگ بود و واژنش رو کامال به خودش احاطه

 کرده بود ، بخشی از پپر که متعلق به اون بود ..

_ 
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_ من خیلی نزدیک ارضا شدنم هستم، عزیزم، میخوام تو 

 در

 سر کیرم آبت بیاد، میخوام واژنت رو با همون موقع سر تا

 شیره ی داغم پر کنم

پپر عاشق این بود وقتی که اون کثیف صحبت می کرد. 

 اون

به چشمای وایپر نگاه کرد در حالی که اون داشت همون 

 موقع

 کصش رو انگشت میکرد.

پپر در حالی که داشت روی کیرش حرکت و سواری می 

 کرد،

ار میداد و وایپر همراه با کیر اون داخل واژنش رو فش

 حرکت
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 اون، کیرش رو داخلش فرو میکرد ..

377 

لذت شدید و خیلی لذت بخش بود و راهی برای برگشت 

 وجود

نداشت که پپر مانعش بشه. و اون نمی خواست که جلوی 

 لذت

 گرفتنشو بگیره . .

آبش سخت اومد و اسم وایپر رو حین ارگاسمش فریاد 

 زد. و

ارگاسم میشد تمام بدنش داشت میلرزید حینی که داشت 

 و توی

 ارضا شدنش مرتعش بود . .



 

Romanzo_o 604 

قبل از اینکه کارش رو به پایان برسونه و و هنوز که 

 داشت

 آب و شیره ی کصش رو روی کیر اون می پاشوند، وایپر

باسنش رو گرفت و سه بار محکم با سه تا ضربه کاری 

 محکم

 و آب منیش کیرش توی واژنش کوبوند و ارضا شد و بذر

 رو

 توی واژنش پخش و پر کرد ..

پپر هر احساس تپیدن کیر اون رو توی واژنش که با شیره 

 ی

 اون داشت پر میشد احساس میکرد ..

378 

 واپیر اون رو که باالش قرار گرفته بود پایین کشید و شونه
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 هاش رو بوسید ..

پپر چشم هاشو بست و به اون تکیه داد. این شب هنوز 

 تازه

و وایپر کارش باهاش تموم نشده بود. پپر اینو  بود

 میدونست . .

 پایان فصل نهم

379 

 فصل ده

وایپر پشت پپر رو نوازش کرد در حالی که اون رو توی 

 خم

بازوش قرار داد و می دونست که زمان مشترک اونا 

 محدوده
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و و این حس اون رو ناراحت و آزرده می کرد که همه 

 چیز

 متفاوت نیست .

 یای بیعیب و نقص و عالی اون، پپر در امان بود وتوی دن

وایپر هر چیزی بود که پپر بهش نیاز داشت.. اما توی 

 دنیای

واقعی و حقیقتی که به گند کشیده شده و به گا رفته بود، 

 وایپر

مجبور بود برای چیزی که میخواست بجنگه. و اون این 

 کار

 رو میکرد .

 وایبر پرسید:

380 
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ز آروم بگیره کجا رو برای زندگی _ وقتی که همه چی

 واسه

 تشکیل خانواده و شروع مجدد در نظر میگیری؟

وایپر احساس کرد که اون که توی خم بازوهاش قرار 

 گرفته

 بود شونه ای باال انداخت .

_ فکر میکنم که من همیشه رؤیای یه خونه کوچیک کنار 

 آب

رو داشتم، اون جا خیلی آرامش بخش و ریلکس کننده 

 من ست،

 هیچوقت آدم اهل زندگی شهری نبودم

 _ توی اون مکان کوچولو جایی برای منم وجود داره؟

 پپر غش غش خندید .
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_ آره، من نیاز به کسی دارم که مرغ های دریایی کنار آب 

 رو

 بترسونه !

 _ میتونم از پسش بر بیام !

 وایپر به طور برگشت ناپذیر عاشق پپر بود .
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 اون بر اساس مرگ و پول و بیهوششیوه زندگی عشایری 

 کردن برای اون دیگه هیچ اهمیت و معنایی نداشت .

در حال حاضر تنها چیزی که وایپر می خواست انجام بده 

 این

 بود که رویاهای پپر رو محقق کنه و به واقعیت برسونه .

 _ اون مرد کی بود؟ همون مردی که تو نُکشتیش .



 

Romanzo_o 609 

فته بود. چه چیزی برای اون درباره ِبین چیزی به اون نگ

 گفتن

 وجود داشت؟ بین هم توی همون مجتمع کیری که وایپر

 پرورش پیدا کرده بود بزرگ شده بود .

اونا با هم بزرگ شده بودن و توی همون دوران کودکی 

 پیچیده

و به گا رفته ای زندگی میکردن که برای قوی ترین فرد 

 هم

 د .کابوس می آورد و باعث کابوس دیدن همه میش

زمانی که همه ی اونا توی نوجوانی از هم جدا شدن ، 

 وایپر

 فقط در چند مورد نادر اون رو دیده بود ، و ِبین به عنوان
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سرباز آدم کش اجیر شده کار می کرد ، اما اون از کار 

 برای

382 

کسی از جمله کمپانی قاتل پادشاهان امتناع کرد. بین این 

 آدم

ره اجرا میکرد. یه آدم گوشه کشی ها رو به تنهایی و یه نف

 گیر

و مادر جنده ی سادیسمی و روانی که از جواب پس دادن 

 به

کسی خودداری و امتناع میکرد.با این حال، اون تنها 

 چیزی

 بود که وایپر به عنوان یه برادر داشت .

 _ بین هم کسی بود که کودکیش مثل من به عنوان یه پسر
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زمانی که باید کوچولو ازش گرفته شد، هر دوی ما 

 کودکی

و یه  13شادی میداشتیم بدبیاری و بدشانسی اوردیم 

 کودکی

 افتضاح رو گذروندیم .

 _ پس چرا اون بهت حمله کرد؟

 وایپر با دهن بسته خندید .

13get the short end of the stick 

 بدبیاری آوردن بدشانسی آوردن، بدشانس گروه بودن
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 دختر کوچولو و عزیِز من، به ما_ تو اینو متوجه نمیشی، 

 آموخته شده که در قلب خودمون رو ببندیم. هر روز و هر
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ساعت ما تمرین های نظامی شدیدی داشتیم ، اون احتماال 

 در

این برهه از زندگی بیشتر از یه انسان یه حیوونه. اون 

 ناپایدار

و خطرناکه ، من دیگه هیچوقت اون رو بهت نزدیک نمی 

 خوام

 م که بهت نزدیک بشه .و نمیذار

 _ اگه اون خیلی وحشتناک و خطرناکه، چرا اونو نُکشتی؟

وایپر احساس کرد موجی از احساسات روح تیره اش رو 

 پر

 میکنه .

_ این تقصیر اون نیست. اون عوضی های کونده یه هیوال 

 رو
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 ساختن... اونا منو هم خلق کردن .

 ر تویوایپر اون رو به خودش نزدیک تر کرد و تنگ ت

 آغوشش گرفت .

 اون به پپر گفت:

384 

_ تو چیزی رو بهم دادی که فکر میکردم توی وجودم 

 ُمرده.

 شاید امیدی واسه ِبین هم وجود داشته باشه

اونا ساعت ها با هم استراحت کردن و با هم صحبت 

 کردن ،

این آخرین شب تضمینی بود که اونا با هم داشتن و به 

 اشتراک
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وایپر می دونست که باید به طور  گذاشته بودن ، پس

 کامل پپر

 رو ادعا کنه .
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وایپر توی هر راهی اون رو خواسته بود. کیرش از قبل 

 مشتاق

و آماده بود تا اون منحنی های شیرین و بیگناهی شیرین 

 تر

اون رو که با ترکیبی شریر از شهوت جنسی خودش قاطی 

 شده

 بود رو بگیره و دوباره تصاحب کنه ..

مخالفت ها در مورد خودشون جلب توجه میکردن ولی 

 وایپر
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 باالی اون چرخید و کیر شق شده اش رو روی تپه ها و

 برآمدگی های کون اون کشید و مالوند. پپر ناله ای کرد و

 دستش رو روی پشت کمر اون کشید ..

 پرسید:

_ 

 _ چطوری میتونی دوباره حشری بشی؟ تو انسان نیستی

 غرید:وایپر با شهوت 

_ 

 _ من هیچوقت ازت سیر نمیشم، دختر شیرین
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وایپر با زبونش یه خط صاف رو در امتداد سطح صاف 

 گردن
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اون ترسیم و ردیایی کرد و بعد گردنش رو بوسید و طعم 

 و

 مزه ی اون رو واسه نمونه چشید و مزه مزه کرد ..

 دقیق ا می دونست که بعد از اون چی می خواد . .

_ 

 ه باعث بشم که تو رو ماِل خودم کنم_ میخوام ک

_ 

 _ من مال تو ام، فقط تو

_ 

 _ نه همه ی تو رو، و من همه چیز رو می خوام

 وایپر صورتش رو توی گردن اون مالوند و مزه ی اون رو

چشید و به طرف گوشش رفت و الله ی گوشش رو گاز 

 و
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 نیشگون گرفت . .

 ه لبواس پپر در حالی که سرش رو به طرفی کج میکرد تا

 های اون روی گردنش دسترسی بیشتر بده پرسید:

_ 

 _ چی میتونم واسه بیشتر بهت بدم؟

387 

لعنتی. اون شایان ستایش و پرستیدنی و خیلی دوست 

 داشتنی

بود. وایپر تقریبا به خاطر کاری که میخواست با اون بکنه 

 و

 چیزی که میخواست ازش بگیره احساس گناه میکرد ..

_ 
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رو میخوام، از همون روز اولی که دیدمت _ من کونت 

 من این

 کون خوشگلت رو میخواستم

کیرش از انتظار تکون خورد و از جا پرید. پپر زیرش 

 تنش

 پیدا کرد و عصبی شد . .

_ 

_ نمیدونم، وایپر، تو خیلی بزرگی، این ممکنه که درد آور 

 باشه

وایپر فقط با فکر کردن به این غرشی کرد. باکره 

 کوچولوش

اولین چیزها رو بهش داده بود و چیزهای بکر بیشتری 

 برای
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دادن بهش داشت و وایپر می خواست همه اونا رو مطالبه 

 و

 تصاحب کنه ..
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_ 

_ من هیچ وقت بهت صدمه نمیزنم، دختر شیرین و 

 کوچولوی

من، من فقط میخوام تا باعث بشم که تو احساس خوبی 

 داشته

 باشی

 کنار چشم های اون کشید . . پپر انگشتش رو اطراف زخم

 گفت : :

_ 
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 _ بهت اعتماد دارم، ولی هنوز میترسم

وایپر عاشق این بود که پپر بهش اعتماد کرده بود.. اون 

 این

حس رو به عنوان یه مسئولیت و یه نوع افتخار دیده بود. 

 هر

کسی که باهاش کنار میومد از اون میترسید و انتظار 

 بدترین

 پپر اینجوری نبود .. رو ازش داشت... ولی

_ 

_ به طرفم غلت بزن. من آهسته پیش میرم، خیلی آروم. 

 اون

قدری آهسته پیش میرم که بهم التماس کنی تا سوراخ 

 کونت رو
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 بکنم و تصاحبت کنم ..
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زمانی که پپر روی شکمش قرار گرفت، وایپر میان پاهای 

 اون

قرار گرفت و اون دو کره ی گرد و خوشمزه و شهوت 

 نگیزا

 کون اون رو توی کف دستش گرفت ..

وایپر تکونی مختصر به لمبرهای کون اون داد و با تکونی 

 که

لمبرهای کونش خوردن به اونا نگاه کرد و وسوسه شد که 

 یه

 گاز و یا دو گاز به لمبرهای خوشگل کون اون بزنه . .
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اون نتونست جلوی خودش بگیره و وایپر نتونست 

 مقاومت کنه

وچولویی به لمبرهای کون اون بزنه. صدای تا سیلی ک

 گوشتی

 و تپل کون اون اتاق رو پر کرد و پپر جیغ کشید ..

_ 

 _ گاییدمش، پپر، تو همه چیزی هستی که من توی یه زن

 میخواستم ..

اون روی تخت جا به جا شد و اون قدری خم شد تا 

 بتونه کون

 پپر رو ببوسه ..

_ 

 بگیر_ روی زانوهات واسه من قرار 
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پپر همون کاری رو کرد که اون بهش گفته بود و اون رو 

 به

باال و روی دست ها و زانوهایش قرار گرفت و کونش رو 

 بلند

 کرد و قوس داد . .

 وایپر اون رو به عقب فشار داد تا گونه ی اون روی تشک

قرار بگیره و کون اون رو به باال حالت داگ استایل توی 

 هوا

 قرار بگیره ..

 پپر گفت:

_ 

 _ ما باید نور رو توی سالن خاموش کنیم
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_ 

_ من اینطوری فکر نمیکنم. من میخوام هر دقیقه از اینو 

 ببینم

نور مالیم راهرو به داخل اتاق خواب وارد میشد و به 

 وایپر

اجازه میداد تا کون اون و کصش رو به طور کامل برای 

 اون

 به نمایش بذاره ..

م شده بود و چین های کصش اون خیس و رسیده و متور

 نرم

 و صورتی بودن و وایپر با خودش فکر می کرد که اون از

391 
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روش خودش خود آگاهه و اون باید به پپر درس و ادب 

 خوبی

بده تا دیگه در مورد بدن خودش اون قدر بی اعتماد به 

 نفس

 نباشه . .

_ 

_ اگه سعی کنی دوباره خودتو از من پنهون کنی، من در 

 کونی

یلی محکم تر و سخت تر بهت میزنم. میدونی چند تا خ

 زن باید

چقدر پول پرداخت کنن تا یه کون قشنگ و شهوت انگیز 

 و
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خوشمزه مثل این داشته باشن؟ االن، من میخوام که تو 

 همین

 جوری سر جات بمونی و ُجم نخوری

 وایپر اونقدر به طرفش خم شد و کص اون رو بوسید و از

زدن روی سوراخ کون اون و  نوک زبونش برای دور

 ناحیه

حساس مقعدش استفاده کرد تا ناحیه حساس لبه های 

 سوراخ

کونش رو با زبونش اذیت کنه و تا زمانی که پپر ناله ای 

 کنه ..
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اون صداهای لعنتی که پپر از خودش در می اورد باعث 

 میشد
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تا شهوت و خواستن شدید روی سرتاسر بدنش بلغزه و 

 همه ی

توی کیرش جا بگیره و اون رو متورم تر و گنده تر اونا 

 بکنه ..

وایپر اتاق خواب رو ترک کرد تا از کیف توالتش توی 

 حموم

 یه تیوپ کوچک نرم و روان کننده برداره ..

وقتی وایپر به اتاق برگشت، اون از پوزیشنی که توش 

 قرار

 داشت تکون نخورده و حرکت نکرده بود . .

یس و مطمئن از کاری که وایپر بدن لختش آماده و خ

 باهاش
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انجام میداد بود. وایپر کف دستش رو روی لمبرهای کون 

 اون

صاف کرد و احساس کرد که موهای بدن اون زیر لمسش 

 سیخ

شدن. اون روغن روان کننده رو روی قسمت گوشتی 

 لمبرهای

کون اون تا قسمت کوچولو و تنگ سوراخ کونش ریخت 

.. 

393 

 عدش به طرز لعنتی تنگ و محکم بود ولعنتی، سوراخ مق

 وایپر نمی تونست منتظر بمونه تا احساس کنه که اون کیر

 خودشو توی این سوراخ تنگ فشار میده و فرو میکنه . .

_ 
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 _ وایپر، من میترسم

_ 

 _ تو میخوای که من متوقف بشم؟

 پپر سرش رو به عالمت نفی تکون داد ..

 بخندی زد . .وایپر وقتی روی لبه تخت زانو زد ل

_ 

_ واسه من آروم باش، پر تنش و عصبی شدن فقط این 

 رو

 سختتر میکنه، تو گفتی که بهم اعتماد داری، درسته؟

_ 

 _ آره ........

_ 



 

Romanzo_o 630 

_ خوب، پس، انگشتای من که توی سوراخ کونت فرو 

 میرن

رو احساس کن و بهم بگو که چطوری احساس میکنی، 

 عزیز

 دلبر
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 کامال چرب شده با روان کننده رو واردوایپر دو انگشت 

سوراخ تنگ و باکره ی کون اون کرد. هر حرکتی که 

 میکرد

 آهسته و شمرده حساب میشد ..

وایپر مجبور بود تا تنفس خودش رو هم کنترل کنه، چون 

 که

 قبال هرگز بیشتر از این واسه گاییدن کسی نگران به نظر
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بود تا بهش  نمیرسید ولی االن با پپر مراقب و نگران

 صدمه

 ای نرسونه . .

 پپر نفس نفس زد . .

_ 

 _ این احساس خیلی خوبی داره

_ 

_ تو هیچ ایده ای از چیزهایی که می تونم بهت نشون 

 بدم

 نداری، پپر، دختر شیرین و دوست داشتنِی من
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وایپر با انگشت شستش وارد کص اون شد و نقطه جی 

 اون 1414
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 ن که تنش و بی قراری از بدنشرو اذیت و آزار کرد تا ای

خارج بشه. اون شروع کرد به ُسر دادن و لغزوندن 

 انگشتای

خودش داخل واژن اون و بیرون در اوردن انگشتاش و 

 بعد

بارها و بارها انگشتاش رو داخل و بیرون کص اون فرو 

 کرد

 و بیرون در اورد ..

این واقعیت رو که پپر خودش رو به اون هدیه داده بود 

 در

نظر گرفت و این دختر زیبا و معصوم با اون چشم های 

 درشت
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دیوونه کننده اش که قلب وایپر هر بار که نگاهش میکرد 

 به

تپش می افتاد هدیه ای بود که اون هیچوقت بی اهمیت 

 نمی

 دونستش ..

آره، وایپر می خواست صاحب اون بشه و پپر همیشه 

 بهش

اون چه رو که  تعلق داشته باشه. اما اگه اون مجبور بود

 می

نقطه جی: یه ناحیه توی واژن خانم هاست که خیلی  14

 حساسه و با انگشت لمس کردن و

 انگشت کردن و ماساژ دادنش باعث ارگاسم میشه .

396 
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خواست ارائه بده پپر باید توی شرایط عالی و بی عیب و 

 نقص

باشه و این دقیق ا همون چیزی بود که وایپر بیشتر از هر 

 چیزی

 بهش میل و اشتیاق داشت . .

که از این دختر بی عیب و نقص که مثل یه فرشته ی الهی 

 بود

و این شیطانی که خودش بود رو دوست داشت توی هر 

 چیزی

محافظت کنه. که بهش یاد بده که چقدر عالی و معرکه 

 ست و

 چقدر اون بهش اشتیاق داره ..
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 نفس نفس زدن های پپر نامنظم شد و اون کون خودش

 رو به

طرفش فشار آورد تا انگشت وایپر توی ورودی سوراخ 

 مقعدش

 بیشتر بشه ..

وقتی احساس کرد که اون آماده شده شروع به قیچی 

 کردن

توی  1515انگشت هاش واسه انجام پوزیشن قیچی 

 سوراخ مقعد

15scissor 

یه نوع پوزیشن سکسیه که تو گوگل میتونید سرجش کنید 

 و ببینین که بهش میگن

 وزیشن قیچی.دقیقا مثل قیچی انجام میشهپ
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اون کرد و اون سوراخ تنگ و باکره رو با انگشت هاش 

 ِکش

 داد . .

_ 

_ فکر میکنی که می تونی کیر منو داخل سوراخ کونت 

 تحمل

کنی و از پسش بر بیای، عزیزم؟ من خوب و آروم 

 داخلت وارد

 میشم

 به این دلیلوایپر امیدوار بود که اون از نظرش برنگرده، 

 که
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االن کیرش مثل سرب سنگین شده بود، تخم هاش 

 منقبض شده

بودن و از نوک کیرش هم پیش آبش بیرون لغزیده بود. 

 این

قرار بود که دردناک باشه و هر ناله کوچکی که از دهن 

 پپر

 بیرون میومد باعث میشد تا قلب وایپر به ضربان بیفته و با

 د . .صدای ناله های اون قلبش می تپی

_ 

 _ آره، میخوام که تو داخلم باشی، وایپر، عاشقتم

 وایپر توی ذهنش غرید:

 ما ل منی

398 
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اون خودش رو پشت پپر قرار داد و برای ایمن موندن ، 

 روغن

نرم کننده ی اضافی اضافه کرد ، بعد کون اون رو گرفت 

 و

 انگشتاش رو توی گوشت نرم اون فرو برد . .

کشید تا به خودش یادآوری کنه که وایپر چند نفس عمیق 

 سوراخ

 کون اون رو آروم و آهسته تصاحب کنه وقتی که اون

میخواست مثل یه حیوون لعنتی بُکنتش و باهاش سکس 

 کنه ..

_ 

 _ خیلی خب، فقط آروم باش، پپر
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اون نوک کالهک کیرش رو به ورودی تنگ و محکم 

 سوراخ

د و فهمید کون اون که االن باز منقبض شده بود فشار دا

 که

 وردودی اون به طور امکان پذیری آماده شده ..

_ 

_ سوراخت رو جلوی کیرم فشار بیار، ریلکس باش و 

 اجازه

 بده تا با کیرم پرت کنم، خدایا، تو منو دیوونه میکنی

 پپر گفت:

_ 

 _ دارم تالشم رو میکنم

399 



 

Romanzo_o 640 

وایپر از دونستن اینکه همه چیز داخل سوراخ مقعدش 

 شل میشه

از گذشتن چند اینچ اول کیرش و داشتن اینچ های پس 

 زیادی

که در راه بود ، دست بردار نبود و از دونستن اینکه همه 

 چیز

بعد از گذشتن از چند سانتی متر اول کیرش شل خواهد 

 شد ،

 رای اونسوراخ تنگ و باکره ی کونش بگیره و همه اش ب

 بود

 وایپر در تمام مدت با کلیت اون بازی می کرد و جوانه

باز تسلیم نمیشد. و پپر در طول راه همه اینچ رو باید توی 
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کوچولوی کلیت و زبونک توی کصش رو انگشت می 

 کرد و

انگشت هاش رو روی کلیتش توی حلقه ها و دایره های 

 سریع

می چرخوند. و از احساس پاسخگویی اون به خودش 

 کامال

 لذت میبرد . .

_ 

 _ این کون مال کیه؟

_ 

 ، فقط تو_ ماِل تو

400 
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وایپر از لذت غرشی کرد و با احساس شهوتی بی پایان به 

 اون

 گفت : :

_ 

 _ واسه همیشه ماِل منه، هر بخشی از تو، پرنسس

وقتی که حسابی آماده و پذیرای کیرش کرد، کامل پشت 

 سرش

رفت و کیرش رو اینچ اینج کامال توی سوراخ کون اون 

 فرو

 عقب سرش چرخیدن ..برد و از لذت این چشم هاش به 

 این بهشت لعنتی روی زمین بود . .

_ 

 _ وای خدایا! وایپر !!
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_ 

 _ آره! فرشته، آره ! !

وایپر بیشتر از چند دقیقه به اون احتیاج داشت. لعنتی، ای 

 کاش

ای کاش میتونست تمام شب اون رو نگه  …می تونست 

 داره

و تا غروب آفتاب ازش لذت ببره. پپر شروع به آروم 

 شدن

کرد و وایپر کون اون رو گرفت و به عقب حرکت کرد و 

 با

401 

ریتمی آروم و ثابتی که ایجاد کرد شروع به تکون دادن 

 کیرش
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 توی سوراخ تنگ و لعنتی کون اون کرد ..

 نور از سالن به اندازه کافی داخل اتاق میومد تا وایپر بتونه

ببینه چطوری کیرش داخل و خارچ از سوراخ مقعد اون 

 میشد

 و بارها و بارها کیرش از سوراخ کون اون بیرون میومد و

باز توی عمق داخلش ناپدید میشد. بارها و بارها حرکت 

 کردن

و تلمبه زدن کیرش رو داخل و بیرون مقعد اون تماشا 

 کرد و

 از این حس تملک و مالکیت لذت برد ..

این دقیقا تنها منظره ای بود که به اندازهای باعث بشه و 

 تونهب
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که تخم هاش رو محکم و تنگ کنه و ارگاسمش به 

 صورت

 خطرناکی نزدیک بشه ..

_ 

_ تو چه دختر خوبی هستی، پرنسِس من، همه ی ک*یر 

 منو

توی اون سوراخ کوچولوی تنگ کونت گرفتی. من عاشق 

 اینم

 که بکنمت

402 

بدنش از عرق خیس شده بود، و سینهاش توی تلمبه زدن 

 توی

 های سنگین باال و پایین میرفت ..کون اون با موج 
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 پپر جیغ کشید:

_ 

 _ داره آبم میاد، وایپر، داره آبم میاد ! !

_ 

 _ ارضا شو عزیزم، واسه من ارضا شو

پپر در حاشیه اوجش بود و مطمئن نبود که چطوری 

 احساسات

 جدید رو کنترل کنه ..

 وایپر میخواست کسی باشه که همه چیز رو به اون نشون

 میده . .

_ 

_ آبت رو رهاش کن، عزیزم، کیر منو با کونت شیر بده و 

 آبت
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 رو روش بپاشون، جلوی خودتو نگیر، بذار که رها بشی

وقتی که اون ارضا شد و آبش اومد، جیغی کشید و گریه 

 کرد،

کامال جسورانه و شهوانی بود. وایپر هم به اوج خودش 

 رسید

403 

ش پر کرد و اون سوراخ کونش رو با آب منی و بذر خود

 و

هر ثانیه با لذت فراوان از این اوج لذت میبرد و آبش 

 داخلش

 فوران میکرد تا اینکه کامال اوجش به پایان رسید . .

بعد اون به پشتش افتاد و بازوهاش دو طرفش لش و ول 

 شدن.
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پپر کنارش خزید و به سمتش متمایل شد تا عرق بدنش و 

 سینه

 ..ی هشت تکه و عضالنیش رو لیس بزنه 

 پپر گفت:

_ 

_ این خیلی خوب بود، بهتر از اون چیزی که تصورش 

 می

 کردم

این دختر قصد جونش رو داشت و قرار بود که مرگش 

 اونم از

 نوع شیرینش باشه . .

بود و وایپر  1616این لحظات آخر و شماره معکوس 

 هنوزم واسه
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 هر چیز این فرشته لحظه شماری میکرد. مخصوصا که از

16to count down 

404 

تمام شب لعنتی و رابطه های پشت سر هم حسابی خسته 

 شده

بود و و باید برای فردا و مبارزه ای که در پیش داشت 

 انرژی

 کافی رو داشته باشه

 وایپر در حالی که به سینه اش اشاره میکرد گفت:

_ 

 _ خوشحالم، بیا اینجا، توی آغوشم

 راحتپپر در حالی که سرش رو روی سینه اش واسه است

 تکیه
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 داد گفت : :

_ 

_ من هیچوقت احساس امنیت بیشتری نسبت به زمانی 

 که با تو

هستم نداشتم، من همیشه ترسیده بودم، و هیچ وقت به 

 این

تو با یه آدم ُکش احساس امنیت می کنی؟ من استخدام 

 شده

 بودم تا تو رو بُکشم

 شمارش معکوس کردن

405 

احساس امنیت تعلق نداشتم 

 _
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انگشت هاش عضالت سفت سینه ی اون رو پپر با 

 ردیابی و

دنبال کرد و وایپر عاشق دست های ظریف و لمس لطیف 

 اون

 روی بدنش بود . .

_ 

 _ ولی تو اینکار رو نکردی

وایپر از یه انگشت کج و معوج شده اش استفاده کرد تا 

 سر

اون رو بلند کنه و وقتی سرش رو بلند کرد و به اون و 

 اون

و درشتش نگاه کرد و اون رو بوسید. این  چشم های آبی

 بوسه
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در مورد سکس و شهوت و شور و اشتیاق نبود. این بوسه 

 در

 مورد عشقش بود ..

از اونجایی که وایپر نمی تونست کلمات و لغات شاعرانه 

 رو

براش بنویسه، به صورت عملی بهش نشون داد و با این 

 بوسه

 یه تکه از وجود خودش رو به اون داد . .

406 

اونا توی آغوش یکدیگه به خواب فرو رفتن. توی خواب 

 وایپر

مثل گذشته اش بود و همه دردهاش با شیرینی پپر و 

 بودنش
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 فروکش میکرد و برطرف میشد .

در طول این لحظات کوتاه که پپر توی خواب به یاریش 

 میومد،

 اون یه آدم معمولی بود نه یه مرد زخمی و آسیب دیده .

حرکت سریع به حالت نشسته از خواب پریده وایپر با یه 

 شد و

بیدار شد و قلبش تند تند میزد و در حال مسابقه بود. اون 

 تا چه

مدت خوابیده بود؟ اون یه کابوس دیگه دیده بود. ولی 

 این یکی

کابوس فرق داشت. توی کابوس پپر دور از دسترسش بود 

 و

 هجا بلبه صخره ای قرار داشت که امواج اقیانوس توی اون
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 پایین برخورد می کردن .

 وایپر به اون اشاره کرده بود که بیاد، اما از یه طرفش افراد

سالح دار استخدام شده با اسلحه های اجاره ای که 

 محاصره

اش کرده بودن و از یه طرف دیگه اش ترس از ارتفاع 

 نتونسته

407 

بود که از باالی صخره به طرفش بیاد، و هنوز خیلی دیر 

 شده

 د که اون رو نجات بده .بو

وایپر با اینکه میدونست همه چیز که کابوس دیده بود 

 توی



 

Romanzo_o 655 

سرشه و پپر مثل فرشتههای آسمونی و زیبا کنارش 

 خوابیده

 بود باز داشت اعصابش به هم میخورد و قلبش از ترس از

 دست دادن اون می کوبید .

اون روی تخت غلت خورد و به یه طرف کنار رفت و 

 اون

خواب تماشا کرد و مقداری از موهای بلوند  رو توی

 پریشون

اون رو نوازش کرد و موهایی که روی صورتش پخش 

 شده

 بودن رو از روی صورتش جدا کرد و به کنار گوش هاش

 گذاشت .
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پپر وقتی خواب بود، جوونتر به نظر میرسید، پاک و ناب 

 و

خالص مطلقا زیبا. همسرش. این ممکنه فقط روی یه تیکه 

 کاغذ

408 

 پرینت شده باشه اما واسه وایپر همین یه تکه کاغذ معنای

 خاصی داشت .

این یه تعهدی بود که در همه جنبه های وجودش 

 سوزونده میشد

 و وایپر مجبور بود تا همه چیز رو درست کنه .

رئیس می خواست از پپر به عنوان طعمه استفاده کنه اما 

 وایپر



 

Romanzo_o 657 

چیز گاییده ای شده ای این چیز گوه رو نمیخواست و هر 

 که

 زنش رو توی معرض خطر قرار بده لعنت میکرد .

وایپر با این ریسک اون رو به خطر نمینداخت. همش 

 وظیفه

 ای اون بود تا از همسرش محافظت کنه .

 به آرومی از تخت گرم بیرون خزید، و عطر و طعم وانیلی

 نپپر رو که توی مالفهها پیچیده شده بود از دست داد. او

 در

حموم رو تمیز کرد و توی آینه مهآلود به خودش خیره 

 شد .

اون قرار بود که به زودی سی و پنج ساله بشه، هر چند 

 که
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اون واقعا یه روز تولد هم نداشت. . همه چیز در مورد 

 زندگیش

409 

ساختگی بود. اون وجود نداشت..... حتی اثر انگشت 

 لعنتی هم

 نداشت .

 ر ازش بود.... سالم و سرشار ازپپر پونزده سال جوون ت

زندگی، آخرین نوع زن که اون همیشه برای خودش 

 تصور

 میکرد .

برای اینکه پپر رو در امان نگه دارد ، اون مجبور میشد 

 خیال
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و فانتزی خودش رو پس از خوشحالی امشب به عقب 

 بکشه ،

همه چیز مرگ بود... مرگ برای همه کسایی که توی راه 

 و

 میگیرن . روش اون قرار

 اون لباس سیاهی بر تن داشت و همون قدر که میتونست

حرارت رو نشون میداد. شاید اون در مورد ِبین اشتباه 

 میکرد

و اون یه قلب لعنتی داشته باشه. هر چند که به این شک 

 داشت .

410 

قبل از خروج از اتاق هتل ، اون به شدت تمایل داشت که 

 در
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برای خداحافظی واسه صورت عدم بازگشت ، نامه ای 

 پپر

 بنویسه .

 وایپر میخواست به اون بگه که عشق بی قید و شرط اون

 عوضش کرده و بیدارش کرده بود .

 که اون متعلق بهشه و همه چیز اونه و اون هر کاری برای

خوشبختیش میکنه، حتی اگه در آخر مرگ از آن خودش 

 باشه.

 داره وکه وایپر بهش بگه بی حد عاشقشه و بهش نیاز 

 میخواد

 به خاطر اون مرد بهتری باشه .

 یه هفته با اون بهتر از یه عمر بدون اونه. وایپر نور سالنو
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خاموش کرد. زندگیش همیشه محروم و از دست داده 

 شده بود .

شاید در حال مرگ بودن واسه نجات پپر تنها راه نجات 

 روحش

 بود و روحش رو از این گرو در میورد .

411 

قوسی به بدنش داد و در زیر مالفهها پیچ و  پپر کش و

 تاب

خورد و بدنش به طرز مطبوع و راضی کننده ای زخم 

 شده

 بود .

اون انتظار نداشت که سکس مقعدی (سکس آنال) این 

 قدر
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ارضا کننده و مطبوع و راضی کننده باشه. فقط به خاطر 

 آوردن

آتش این احساسات که اون رو به یه سطح ویژه و افراطی 

 زا

لذت برده بود باعث شد که بدنش سوزن سوزن بشه و 

 لبخند

 بزنه .

وایپر باعث شده بود که اون به یه سطح خاص از لذت 

 برسه

 که فکر نمی کرد امکان پذیر باشه .

412 

بود و همه ی  17این مرد از نظر سکسی خیلی جذاب 

 اون مال
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پپر بود. آفتاب صبحگاهی به درون شکاف پنجره ها به 

 داخل

اتاق سرک میکشید. اون پلکی زد و در این فکر بود که 

 االن

وایپر کجاست. پپر مالفه رو به دور خودش پیچید و این 

 فکر

 باعث شد که به سمت هال بره .

 _ وایپر؟

اون وقتی که وایپر جواب نداد ، اخمی کرد و پس از 

 جستجوی

کل سوئیت هتل و فهمیدن مفقود شدن اون ، وحشت زده 

 شد .
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چیزی که اون تصور می کرد این بود که وایپر ُمرده و تنها 

 با

این تصور تعادل داشتن پاهاش تقریب ا از کار افتادن و 

 تعادلش

 رو از دست داد .

17stick meaning-a-on-Sex 

به یک شخص یا اشخاصی میگن که از نظر سکسی خیلی 

 جذاب تلقی بشن

413 

توی  و وایپر قبال میتونست چندین بار پولش رو بگیره

 آرامش

زندگی کنه و بعد بره و ترکش کنه و به راه خودش ادامه 

 بده.
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ولی اون اینجا پیشش مونده بود، بهش عشق و امید رو 

 داده بود

 و با انتظار چیزی بود، بهش قول داده بود تا ازش در برابر

همه محافظت کنه و چیزی که پپر واسه همیشه تا ابد به 

 این

 امید داشت .

حاضر، وایپر آرزوی مرگ داشت و احتماال به در حال 

 خونه

 اون ولگرد شیاد و عوضی رفته بود تا اون رو بُکشه، ولی

وایپر هیچ ایده ای نداشت که ناپدریش چقدر میتونه 

 دیوونه

 باشه .
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در حال حاضر وایپر امنیت خودش رو افزایش داده بود و 

 بعد،

برای ِبین ضعف خطرناکی برای وایپر بود که اون هم 

 ُکشتن

 وایپر وجود داشت. چرا وایپر نمیتونست با اون فرار کنه؟

چی میشه اگه پپر هرگز دوباره نیینتش؟ با این فکر قلبش 

 به

 طرز دردناکی درد گرفت .

414 

وایپر ممکن بود برای بیشتر مردم یه کابوس خطرناک و 

 خشن

 باشه ولی واسه پپر نبود. پپر اینو بهتر میدونست. وایپر تنها
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کسی بود که باعث میشد اون احساس خاص بودن و 

 زیبایی

کنه. احساس کنه که واقعا خوشگله و اعتماد به نفسش 

 باال بره.

وایپر توی تمام مدت بهش گفته بود که چقدر خوشگله. 

 اون

باکره بودنش رو ازش گرفته بود و بهش لذتی داده بود که 

 پپر

باشه و هرگز تصور نمی کرد که این لذت امکان پذیر 

 وجود

 داشته باشه. و اون شوهرش بود .

پپر به سرعت لباس پوشید و به داخل لباس هاش رفت. 

 مجبور
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بود این کار رو بکنه. مجبور بود هر چیزی رو برای 

 متوقف

کردن اون انجام بده. یا دیگه خیلی دیر شده بود؟ تمام 

 مدت با

خودش دعا میکرد که وایپر فقط به خاطر غذا گرفتن از 

 ینا

در خارج شده باشه. دلش میخواست اون از این در وارد 

 باشه

 و با حضور بزرگ و پر ابهتش بهش آرامش بده. دلش

میخواست که اون برای قدم زدن بیرون رفته باشه و توی 

 این

415 

 سرسرا، که بزرگتر از تصورش بود ایستاده باشه و بعد پپر
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 توی آغوش اون بدوه .

ای جستجوی وایپر رفته بود به پپر آخرین باری رو که بر

 یاد

آورد و اون بار چقدر بد بود و سر بی احتیاطیش چقدر 

 وایپر

از دستش عصبانی شده بود. این بار محتاط تر پیش 

 میرفت .

پپر در رو با صدا باز کرد که لوالی در صدا و قیژ قیژ داد 

 و

نگاهی به بیرون هتل انداخت. دو تا مرد گنده بک با کت 

 و

تیره کشیک بر سر نگهبانی میدادن. اون در رو شلوار 

 محکم
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باز نگه داشت و بعد در رو بست و اون رو محکم قفل 

 کرد،

ضربان قلبش افزایش پیدا کرده بود و آدرنالین اون باعث 

 شد

که سرش گیج بره و و از شدت آدرنالین و ترس سرگیجه 

 داشته

ر رو وایپباشه. ناپدریش، اون رو پیدا کرده بود و اون قبال 

 به

 قتل رسونده بود؟

 با ترس توی دلش گفت:

416 

من باید چه کار کنم؟ بدون وایپر چه غلطی بکنم؟ خدایا، 

 خدایا،
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 خدایا، چیزیش نشده باشه

پر واسه همین پ …اونا توی طبقه اول واسه ُکشتنش بودن 

 با

عجله باز داخل اتاق هتل رفت تا خروجی دیگه ای رو 

 چک

ق خواب بیرون رو نگاه کرد. خیابان کنه و از پنجره اتا

 شلوغ

و پر ازدحام بود، اون نمیتونست هیچ مرد مشکوک و 

 مجهزی

 رو ببینه که توی اطراف کمین کرده باشه .

 اون به وایپر احتیاج داشت و اون به قدرت و قوی بودن و

 اعتماد وایپر االن خیلی نیاز داشت .

 به خودش گفت:
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 باید خودم این کار رو بکنم

417 

پپر پنجره رو باز کرد و سعی کرد یه پاش رو از اول از 

 پنجره

بیرون بیاره. چرا اون نتونست حرکت های پاورچین و 

 یواشکی

 به صورت پنهانی بدون سر و صدا داشته باشه؟

در نهایت هم روی زمین و چمن ها افتاد و انبوهی از 

 علف

های خشک اونجا باعث شد تا در ناحیه ی باسنش 

 اییکبودی ه

 ایجاد بشه .
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پپر وقتی روی پاهاش بلند شد، لکه خاک ها رو از 

 شلوارش

پاک کرد، و به کفش های مشکی براق که جلوش بودن 

 دقت

 کرد. نفسش رو حبس کرد و سرش رو باال برد .

 پپر هشدار داد:

 _ از من دور بمون و جلوتر نیا

پپر نگاهی به جاده و بعد به غریبه ی روبروش انداخت. 

 اگه

مجبور بود جیغ بکشه باید راهی پیدا میکرد که به سمت 

 جاده

418 



 

Romanzo_o 674 

و ماشین های در حال رفت و آمد بدوه و با جیغ 

 کشیدنش مردم

 رو واسه این آدم ربایی خبردار کنه .

_ آروم باش. من اینجا هستم تا مراقب تو باشم و چشم 

 ازت

 واسه محافظت برندارم، به دستور وایپر

. این مرد درشت هیکل نره غول دهنش باز مونده بود

 خشن

حداقل اون اینجا نبود …طور به نظر دوستانه نمیومد، اما 

 که

 بُکشتش. پپر نزدیک بود یه آه از آرامش و آسودگی خاطر

 بکشه .

 _ تو کی هستی؟
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_ من واسه کمپانی قاتل پادشاهان کار میکنم. این تنها 

 چیزیه

 که تو باید بدونی

 و اوقات تلخی کشیدپپر یه هوف از عصبانیت 

 _ وایپر کجاست؟

419 

 _ فقط همین قدر گفته که اینجا مراقب باشم و تو رو بپام

 پپر دستهاش رو روی سینه اش حالت صلیب کشید. اون

 نمیتونست اینجا بمونه و هیچ کاری هم نکنه .

 _ من زندانیت نیستم. اگه بخوام میتونم برم

رسید که از این مرد چیزی نگفت و مطمئنا به نظر نمی

 تهدید

 پپر ترسیده باشه .
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_ تو مطمئنا اینو متوجه شدی که اون احتماال االن داره 

 خودشو

 به ُکشتن میده؟ من نمیتونم اینجا بمونم و کاری نکنم

 مرد پوزخندی زد و با طعنه و متلک به مسخره گفت:

 _ بهم اعتماد کن، اون میتونه از خودش مراقبت کنه

 .پپر سرش رو تکون داد 

_ این دفعه نه. ببین، دارم یه تاکسی میگیرم و اگه سعی 

 کنی

منو متوقف کنی و جلوم رو بگیری جیغ میکشم. من با 

 صدای

420 

بلند جیغ میکشم، و کل مردم توی این بلوک صدام رو 

 خواهید
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 شنید

پپر وقتی شروع به قدم زدن توی خیابون کرد وانمود کرد 

 که

بازوش رو گرفت و اون رو اعتماد به نفس داره، اون مرد 

 از

 پشت نگه داشت .

 _ هی! دستت بکش عوضی !

_ تو اینجا رو ترک نمیکنی. تو می تونی هر غلطی که 

 دلت

میخواد رو بکنی، می خوای جیغ بزنی پس به طرز لعنتی 

 جیغ

بزن. من اگه مجبور باشم تو رو روی شونه ام میندازم و 

 اگه
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 . مجبور باشم تو رو ببندم پس میبندمت

پپر با این آدم وحشی که مثل یه حیوون وحشی و درنده 

 بود از

نظر قدرتی برابر نبود ، اما اون خیلی عاشق وایپر بود و 

 حاال

 محبور بود که تسلیم بشه .

421 

_ نمیتونی کاری بکنی؟ پشتیبانی براش بفرستی؟ بهش 

 زنگ

 بزنی؟

 این مرد شروع به راهنمایی اون در اطراف ساختمان کرد ،

 ثل اینکه پپر یه کودک نوپا باشه بازوش رو گرفته بود وم
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داشت پپر رو میکشید. این به هیچ وجه خوب نبود. 

 درخواست

 و خواسته های پپر بی نتیجه بودن .

_ وقتی دیشب اون از اینجا رفت ، به اندازه کافی قدرت 

 شلیک

کردن با کلی اسلحه مجهز دور و برش رو داشت تا بتونه 

 یه

کوچولو رو از بین ببره، اگه کسی باید نگران باشه ارتش 

 کسیه

 که اونو عصبانی میکنه .

 اعتماد این مرد به توانایی وایپر به پپر مقیاسی برای

اندازهگیری اطمینان داد. فقط به خاطر این که اون وایپر 

 رو به
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طرز خیلی لعنتی دوست داشت. بیش از حد عاشق اون 

 بود

ش توی قفسه سینه اش درد طوری که قلبش با فکر به

 میگرفت .

422 

فکر اینکه که اون ُکشته شده باشه یا حتی صدمه ببینه که 

 مطمئن

 بشه پپر میتونه بدون اضطراب و نگرانی و بدون اینکه با

نگرانی پشتش رو بپاد زندگی کنه بیش از حد واسه پپر 

 خارج

از تحملش بود. در حالی که برای برگشتن دوباره به اتاق 

 هتل
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اون رو همراهی میکرد اشک ها توی چشماش حلقه زدن 

. 

 اگه وایپر شب رفته بود، چرا هنوز برنگشته بود؟ پپر واقعا

احساس بدی داشت. اون باید میدونست قبل از اینکه 

 خودش رو

 دیوونه کنه .

 در ورودی اتاق هتل ایستاد .

_ میتونم بهت پول بدم؟ چقدر طول میکشه تا منو با 

 ماشین

ی به خونه ی قدیمیم؟ تو هنوز باید از من مراقبت برسون

 کنی

درسته؟ پس نیازی نیست که من اونجا صدمه ای ببینم، 

 من فقط
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 باید وضعیت وایپر رو اونجا بررسی کنم. من می تونم در

 عرض دو دقیقه بهت پنج هزار دالر بدم

423 

این مردک بدون شوخی خندید، و هیچ واکنشی به معامله 

 ای

پر بهش پیشنهاد داد نشون نداد و وقتی این مرد که االن پ

 ُکتش

رو عوض کرد پپر متوجه دستههای اسلحه که بهش وصل 

 بودن

شد. موبایل مرد زنگ خورد و اون چرخید تا به موبایلش 

 پاسخ

 بده و وقتی به اون پاسخ داد پشتش به پپر بود .

 _ نه، اون رفته، اما این دختره اینجاست
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عصبانی کسی که پشت خط حرف پپر میتونست کلمات 

 میزد

 رو از پشت تلفن بشنوه .

_ رئیس ، تو فکر می کنی وقتی که اون تصمیمش رو 

 گرفته

می تونم جلوش رو بگیرم؟ می خواست تنها بره، آره ، 

 من

هنوز وسایل و مدارک رو دارم. خوب ، من پیگیری می 

 کنم .

 پپر پرسید:

 _ چه اتفاقی داره میفته؟

424 
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ثل یه اسب چموش سرکش و خودسره، به _ وایپر م

 همین خاطر

من باید این رد گوه رو پاک کنم، همه ش همینه، در 

 جلویی

 میبینمت. در عرض دو دقیقه دیگه توی ماشین شاسی بلند

سورمه ای باش، به نظر میاد داری میری تا آرزوت 

 برآورده

 بشه .

هر دو مرد مثل طوفان خاموش با عصبانیت از اونجا رفتن 

 و

 اون رو تنها گذاشتن .

پپر امیدوار بود که به این مردان توی کمپانی قاتل 

 پادشاهان
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 بتونه اعتماد کنه. اون به محافظت احتیاج داشت. ناپدری

 عوضی و شرور و پستش مادرش رث کشته بود، یه گروه

خبری از رسانه ها و تلویزیون رو کشته و واسه ُکشتنش 

 یه

گذشته بود. همه اینا برای جایزه با پول خانواده اش 

 حرص و

طمع بودن و و این باعث شده بود که پپر احساس بیماری 

 کنه .

425 

پپر دلش می خواست همه چیز رو فراموش کنه.... ثروت 

 و

موقعیت عمارت و هر چیز دیگه ای که ناپدریش براشون 

 به
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خاطر تمام نیازهاش و اون حرص و طمعی که توی 

 وجودش

ن بود رو فراموش کنه و یه زندگی ساده بود و آماده ُکشت

 دور

از این همه جنون و دیوانگی با وایپر داشته باشه. تمام 

 نیازش

همین بود که یه جای ساده با وایپر بدون این همه دردسر 

 و

دلشوره و اضطراب زندگی کنه و براش اصال پول و 

 ثروت و

 ارثش مهم نبود .

در جلویی وقتی با مردان جلویی مالقات کرد ، توی 

 ماشین
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 شاسی بلند منتظر بودن و در سرنشین عقب مثل سرویس

 لیموزین باز نگه داشته شده بود .

پپر با تردید روی صندلی چرمی نشست و احساس 

 اضطراب

 و تردید و ترس میکرد. وقتی که اونا از ترافیک بیرون

 کشیدن، مردی که با اون حرف زده بود، روی صندلی کنار

426 

 ته بود. اون لبخندی شرارت آمیز و چندش وراننده نشس

 ترسناک بر چهرهاش نقش بست .

لحظه ای بعد اون مرد توی ماشین به سرعت به طرفش 

 حرکت

کرد طوری که پپر فرصتی نداشت واکنش نشون بده. پپر 

 با
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پاهاش به در ماشین ضربه زد، ولی اون از پشت گرفتش و 

 با

 نش برد .یه سوزن توی دستش سوزن رو به طرف گرد

 اون گفت:

 _ خواب خوبی داشته باشی

بعد چشمای پپر بیشتر از اون سنگین بودن که بتونه اونا 

 رو

 باز نگه داره .

 پایان فصل دهم

427 

 فصل یازدهم

مدت زیادی واسه وایپر طول نکشید که ساختمان اصلی 

 که
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متعلق به پپر بود رو بدست بیاره و به حق و حقوق پپر 

 باید

ِهنشاو به اون تعلق بگیره. ساختمان بزرگ و این شرکت 

 بلند

 بود و هنوز شب بود. وایپر که خم شده بود به سرعت به

ساختمان نگاه کرد و دو نفر رو دید که مشغول صحبت 

 کردن

 بودن .

ساترلند یه حروم زاده ی انگل لعنتی بی مصرف بود. اون 

 حتی

ود بمردان شرافتمند هم برای این شرکت استخدام نکرده 

 و هر
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که رو هم که استخدام کرده بود اصال براش کارایی و 

 کارکرد

428 

اونا مهم نبود. این حروم زاده برای پول از هر جهت و 

 توی

مناطق مختلف بسیاری نا امید شده بود و این تنها راهی 

 بود که

 وایپر می تونست پپر رو در امنیت نگه داره .

اقل وایپر امیدوار این یه ماموریت خودکشی نبود......حد

 بود

که این یه ماموریت خودکشی نباشه. اون قصد داشت که 

 به
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خونه پیش پپر برگرده اما شانسی وجود داشت که اون 

 ممکنه

 از این قضیه زنده بیرون نیاد .

یه هفته تمام وجودش کمال تمام و کامل بودن بود. پپر 

 برای

 تویاون عالی و بی عیب و نقصه. تمام عمرش رو وایپر 

خواب دیده بود که کسی مثل اون رو دیده باشه. اونی که 

 همیشه

از صمیم قلب ایمان داشت هرگز نمی تونست...... به 

 عشق

 برسه .

وایپر به هر چیزی که دلش می خواست رسیده بود و 

 بیشتر
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احساس حریص بودن می کرد و می خواست وقت 

 بیشتری رو

429 

شد که بمیره اگه  با پپر بگذرونه ، اما اون خوشحال می

 این

بدین معنا باشه که پپر باید زندگی کامل و طوالنی داشته 

 باشه.

این اولین باری بود که اون یه حرومزاده ی خودخواه 

 نبود، و

خود اون هم از این یکه خورده و شوک زده شده بود.... 

 اون

خیلی میل داشت هر کسی رو بُکشه و پپر تنها کسی بود 

 که به
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 ودش قدم گذاشته بود .راه و روش خ

سالها تمرین اون رو به این لحظه رسونده بود، و هرگز 

 فکر

میکرد که از دیدن مرگ خوشحال خواهد شد اما این طور 

 باید

 باشه .

وایپر چشماش رو بست، و لبخند زیبای پپر رو مجسم 

 کرد .

راهی که پپر بهش نگاه می کرد و اون نگاه زیبا توی 

 چشمهای

انگار که با اون نگاه قلبش رو لمس می آبی و درشتش 

 کرد و
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می لرزوند، همون طور که این نگاه توی اعماق وجود 

 وایپر

 بود و تا ابد باهاش می موند ..

430 

 به خودش گفت:

 حاال یا هیچ وقت

از روی دیوار بلند شد و پشت اون گیاهان توی گلدون 

 که به

تن سنظر میرسید شرکتها عاشق اینجور گلهای گلدونی ه

 خم

شد. وقتی یه یارو بهش نزدیک شد، وایپر بهش حمله کرد 

 و



 

Romanzo_o 695 

دستش رو دور گردن اون حلقه کرد و گردنش رو پیچوند 

 و

مرد زمانی که می خواست عکس العمل نشون بده تیر 

 تفنگ

توی دستش به طرف مردی که با اسلحه ی توی دستش 

 داشت

مقابل وایپر فورا پایین میومد شلیک شد و زمانی که 

 گردنش

 کامل پیچیده شد ُمرده و بی جون روی زمین افتاد .

دو نگهبان ُمرده بودن و قادر به تماس با اون شیاد 

 نخواهند

 بود .

431 
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وایپر داشت به سمت در اصلی میرفت که موبایلش شروع 

 به

 وزوز کرد .

اولش تماس رو نادیده گرفت و بعد عصبی و پر از تنش 

 و

ه پر بیدار شده باشه و ترسیدبیقراری شد. چی میشد اگه پ

 باشه؟

وایپر مجبور شده بود اون رو توی اتاق امن هتل نگه داره 

. 

نفرین کنان از پنجره دور شد و خودش رو آماده و مجهز 

 کرد.

به اندازه کافی مخفی بود که هیچکس اونو نخواهد گرفت 

. 
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 گفت:

 _ هی، عزیزم، چی داره میگذره؟

وایپر زیر لب نفرین و رئیس در حالی که باعث شد 

 فحشی بده

 گفت :

_ خب من باید بگم که افراد من منو به خیلی چیزا صدا 

 میزنن،

 اما مطمئنا عزیزم یکی از اونا نیست .
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 _ چه کوفتی میخوای؟

_ بر خالف تو، من یه نقشه دارم که اون کونتو از اون 

 مهلکه
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گه دیمیکشه بیرون، وگرنه که اینجوری تو و اون کارمند 

 ام

 قراره که بمیرین

_ ببین، من وقت ندارم با این مزخرفات کص شعرت سر 

 و کله

 بزنم. چه مرگت شده؟ و دقیقا چه کوفتی میخوای؟

وایپر گاهی رئیس رو درک نمیکرد. این مرد یه قاتل ظالم 

 و

 بیرحم بود. احتماال خطرناکتر از همه گروه مردانی که اون

 داستان اون رو نمیدونست واستخدامشون کرده بود. وایپر 

دلش نمیخواست و هیچ عالقهای نداشت که بدونه. یه 

 چیزی
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توی دل و روده اش بهش میگفت که هر کسی که چیزی 

 در

مورد رئیس می دونست، به احتمال زیاد به اندازه کافی 

 زنده

 نبود تا نفس لعنتی رو بکشه .
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شه _ تو داری به احساسات من صدمه میزنی. من این نق

 رو

بهت گفتم، و تو فکر میکنی این ماموریت جنگ کوچولو 

 تو

 رو نجات بده؟ تو داری به طرز لعنتی اشتباه می کنی

وایپر مکثی کرد. اونا نقشه ای داشتن ولی وایپر با این 

 نقشه
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 موافق نبود و اون ازش سر باز زد و امتناع کرد .

 پرسید:

 _ تو چیکار کردی؟

 ماس تلفنو قطع کردی، من_ از لحظهای که تو دیشب ت

میدونستم که تو این چیز گوه رو بدون هیچ نقشه لعنتی 

 ادامه

 خودم بسپارم، حاال تو اینو می بینی. مردها به خاطر برخی

پیمان انجمن های برادری بهت وفادار هستن.ولی اونا به 

 من

چون که من به اونا حقوق میدم و  بیشتر وفادار هستن،

 پولشون

میدی و پیش میری. پس تصمیم گرفتم که همه چیزو به 

دست 
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 پرداخت می کنم

434 

 وایپر چشماشو بست و بدون هیچ شک و تردیدی اینو

 میدونست که رئیس زنش رو االن توی اسارتش داره .

 _ پپر کجاست؟

_ ایمن و سالم، و باور کنی و یا نه، اون حتی یه نبض هم 

 نداره

 تا چیزی دور و برش رو احساس کنه

عوضی و جاکش لعنتی! گوه مثل یه چیز خیلی _ تو 

 خطرناکی.

 من ازت یه چیز فقط تقاضا کردم، فقط یه چیز لعنتی رو

_ و در این راه و فرآیندت که تو فکر کردی چیزی رو از 

 من
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 بگیری که پول زیادی برای من به همراه داشت

_ تو به من تعلق نداری و مالِک من نیستی. عوضی و 

 کونده !

که من مالک تو نیستم، اما میدونی، من وقت  _ میدونم

 زیاد و

پول زیادی رو برای تو صرف کردم، من نمیخوام به تو 

 اجازه

بدم که بمیری، فقط به خاطر اینکه تو عاشق شدی و یه 

 دختر
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جوون که دوستش داری، اون خوشگله و من شرط می 

 بندم که
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 تو حتی می تونی اون پول رو هم زنده کنی، اما در

 صورت

 عدم توافق، ما قصد داریم که یه معامله انجام بدیم .

وایپر تلفن رو از گوشش بیرون آورد و با عصبانیت و 

 خشم

شدید دستاش رو روی هم فشرد و محکم به هم سایید و 

 فشار

داد و چیزی جز شکستن دستگاه موبایل نمی خواست. در 

 اون

 شحد موبایلش رو فشار داد که نزدیک بود توی دستا

 خرد و

خمیر و شکسته بشه. در عوض، قولنج عضالت گردنش 

 رو
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شکوند و نفس عمیقی کشید و گوشی رو دوباره کنار 

 گوشش

 تکیه داد .

 _ دارم گوش میدم

_ عالیه، تو قصد داری که حمله خودتو به ساختمون 

 متوقف

 کنی و منتظر ما باشی، ما اینجا یه پپر داریم که به خاطر

تزریق شده شبیه ُمرده هاست و یه نگاه دارویی که بهش 

 خیلی
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ُمرده داره.ما وارد اونجا میشیم و با حداقل تلفات ممکن با 

 این

 مشکل کنار میاییم. ما با هم اونجا میریم و باهاشون معامله
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 میکنیم. این کار با حداقل تلفات ممکن انجام میشه. وقتی

ین و بروبروی ساترلند هستیم، خودم شخصا یه گلوله ر

 چشماش

خالی میکنم. هیچکس و منظورم از هیچکس اینه که 

 هیچکس

 با من و افرادم و یا پولم دست و پنجه نرم نمیکنه

_ این جنگ کیری و لعنتی تو نیست، من برای تو کار 

 نمیکنم.

 من باهات معامله نمیکنم .

 وایپر صدای تپانچه و شلیک اسلحه رو شنید .

م میخورم که یه گلوله _ ادامه بده و من به خدا قس

 درست بین
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چشم های این جنده که روبروم بیهوشه بذارم، وایپر. من 

 رو

 به این فشار بده و من هیچ اهمیت لعنتی و گوهی نمیدم

 _ تو اینجوری پولتو از دست خواهی داد
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_ اهمیتی نمیدم. بهت گفتم که میخوام چیکار کنی. حاال 

 یا این

آخرین شبیه که تو با این دختره کار رو بکن، یا امشب 

 داشتی

 و من میُکشمش

رئیس تماس رو به پایان رسوند و وایپر دندون هاش رو 

 به هم

 فشرد .
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اون میخواست چیزی رو بزنه و با به کسی و یا چیزی 

 صدمه

بزنه و در حال حاضر هم قادر به انجام این کار نبود. به 

 هر

 حال داغون شده و به گا رفته بود .

رو جلوی دیوار تکیه داد و چشماشو بست و سرش 

 چندین نفس

 عمیق پشت سر هم کشید تا خودش رو آروم کنه .

 رئیس دوباره از اون پیشی و سبقت گرفته بود و بهش رو

 دست و کلک زده بود. پپر هر کاری که اون حرومزاده ی

مادر جنده ی لعنتی ازش تقاضای میکرد رو انجام می داد 

 اگه
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یک ثانیه فکر کنه که این کار وایپر رو در امان  اون برای

 نگه

 می داره .

لعنتی! اینجوری رئیس قصد داره که به کون اون مدام در 

 کونی

 بزنه و با اسپنک هاش دست هاش رو روی بدن پپر بذاره.

اینجوری کون پپر واسه روزها درد میگیره و صدمه میبینه 

 و

وبی زن احمِق اثر دست های اون حرومزاده مثل یه خالک

 لعنتی

 واسه مدتها روی باسنش می مونه .

با این فکرها دلش میخواست رئیس رو به طرز لعنتی 

 بُکشه.
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دندون هاش رو از عصبانیت و نگرانی واسه پپر به هم 

 سایید.

گایید این رو! به هر حال، اون میخواست رئیس رو به 

 زنجیر

ه ی خفبکشه، خرخره اش رو بگیره و اون رو به طرز لعنت

 کنه

و یا به طرز گاییده شده ای به اون صدمه بزنه. اون 

 عوضی

و دیوث هیچ سرنخی نداشت که وایپر چه بالیی سرش 

 میاره،

 و وایپر قصد داشت تا مطمئن بشه تا اون رو ُکشته و سر

 فرصت هم انجامش بده. کارش رو به درازا بکشونه و این
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انجامش بده. بعد هم از ُکشتن رو آروم و کند و با حوصله 

 اینکه

سر اون به یه نیزه تیز و ُبرنده بچسبونه و اون سر ُبریده 

 شده

رو درست بیرون از کمپانی قاتل پادشاهان بچرخونه و 

 اونجا

 بذارتش خوشحال و پر از مسرت و شادی بشه .

فقط با فکر کردن به تمام راههایی که قصد ُکشتن رئیس 

 رو

جانور خشمگین درونش رو داشت وایپر می توانست 

 آروم کنه .

 ِبین گفت:

 _ تو بهتر از اینا یاد گرفتی و بهت آموخته شده
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 وایپر چشماش رو باز کرد، سرش رو برگردوند تا دوست

 خودشو پیدا کنه که در مقابل دیوار ایستاده بود .

 این مرد مثل یه روح لعنتی بود .

م بهم سال_ نمی دونم چی باعث شده که تو بیای اینجا و 

 کنی

 ِبین پرسید :
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_ چرا گذاشتی من زنده بمونم؟ هم من و هم تو هر 

 دومون اینو

میدونیم که اگه من جای تو بودم، این کار رو برای تو 

 انجام

 نمیدادم

 _ من دالیل خودم رو دارم
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 وایپر مکثی کرد و بعد پرسید:

 _ خب، حالت چطوره؟

ون ر نمیتونست ااون نمی خواست که ِبین رو بُکشه. وایپ

 رو

بُکشه. این قولی بود که وقتی با هم بزرگ شده بودن و 

 توی

دردسر ها فرار می کردن به خودش قول داده بود. که ِبین 

 به

اسم برادرش و بهترین دوستش بود. ِبین از دیوار فاصله 

 گرفت

 و دور شد .

اون بزرگتر از وایپر بود و مثل اون بسیار کشنده بود و 

 بدن
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د هم با جوهر خالکوبی پوشونده شده بود. این مر

 چرخش

 الگوهای خالکوبی و رنگ ها به بازوهاش باال رفته بود و
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وایپر حدس زد که خالکوبی روی تمام بدنش و روی 

 دستهاشه

 و تا گردنش فقط پوشونده شده بود

 _ تو خالکوبی روی کیرت هم کردی؟

 ه_ تو می دونی که این کار به نفع تو تموم نمیش

 وایپر گفت:

_ من با مردی که تو داری براش کار میکنی یه مشکلی 

 دارم .

 _ پس باید اون مشکل و دردسر رو از من بگیری
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 وایپر سرش رو تکون داد .

 _ من نمیتونم باهات بیام. من جنده ی رئیسم !

 بین از خنده رود بر شد و قاه قاه خندید .

نیست و من  منم جنده ی کسی هستم. این زمان اولین بار

 شک

 دارم که این آخرین بار باشه

 بین مکثی کرد و ادامه داد:
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_ من اینجا نیستم که به جوکت بخندم یا بازی ها رو 

 بازی

 کنم.وایپر.

_ میدونم، من یه جورایی عجیب و غریبم، خیلی وقته که 

 داشتم
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بهت فکر میکردم و وقتش بود که تو رو اینجا ببینم، یه 

 جورایی

به هم می زنه و احساس گوهی بم دست میده و  حالم رو

 آره،

فکر کنم دلم برای توئه حروم زاده تنگ شده بود، کدوم 

 دیوونه

 دلش تنگ میشه؟ این یه دیوونگی لعنتیه، مگه نه؟

ِبین به سادگی بهش خیره شده بود انگار که اون یه غریبه 

 ی

 کامل بود. وایپر قصد نداشت و نمیتونست دروغ بگه، این

 سش درد داشت و صدمه آور بود .وا

 وایپر گفت:

 _ من یه دختر رو مالقات کردم
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 _ میدونم

 _ پس تو توجه خودتو معطوف خواهی کرد
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_ من برای این اصال حال و حوصله اش رو ندارم،وایپر. 

 رئیسم

 میخواد که اون دختر بمیره

 وایپر پرسید:

و ر_ تو اینو میدونستی که اون استطاعت پرداخت پولت 

 نداره؟

_ من از وضعیت اون آگاه هستم، و اینو هم میدونم که با 

 ُمرده

ی اون دختره، اون به میلیون ها پول دسترسی خواهد 

 داشت.
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تو به نرم شدن پیش رفتی، وایپر، من همیشه مطمئن میشم 

 که

هر چه بخوام رو بدست بیارم. با ُکشته شدن دختر خوانده 

 ی

 که تا هنوزه رو دریافتاون، من بزرگترین حقوق خودم 

 خواهم کرد .

 وایپر گفت :

_ من اینو نخواهم گفت که نرم شدم. من فقط به سادگی 

 عاشق

 شدم

 وایپر دست هاش رو واسه مبارزه باال گرفت .
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_ تو میدونی اگه منو بُکشی و از بین ببری، رئیس دختِر 

 منو

 میُکشه

انتخاب ِبین هم به طرف اون دست دراز کرد و وایپر یه 

 داشت.

اون می توانست با ِبین بره و یا می تونست بجنگه و 

 باهاش

 مبارزه کنه .

اگه رئیس برای یه ثانیه فکر کنه که اون نجنگیده ممکنه 

 سعی

 کنه پپر رو بُکشه. براش چاره ای نبود .

_ این کار قرار نیست که آسون باشه و من با کمال میل و 

 رغبت
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 باهات به اونجا نمیام

م به همین اندازه به این فکر میکردم و درباره اش _ من

 حدس

زدم، تو همیشه سخت و سخت گیر بودی، وایپر و هرگز 

 اون

 چه رو که بهت گفته شده بود رو انجام نمیدادی

 وایپر شونه ای باال انداخت .
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_ فکر میکنم که همیشه یه خورده شورشی و یاغی بودم 

 و

 بدم نمی تونم کسی که هستم رو تغییر

وایپر به دوستش خیره شد، و چند جای زخم جدید که 

 قبال آخرین
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 بار روی صورتش نبودن رو دید .

 _ تو مجبور نیستی این کار رو انجام بدی

_ وایپر، من همیشه شغل خودم رو انجام میدم و هیچ 

 وقت

 موضعم رو عوض نمیکنم

 _ من عاشق این زن هستم

 که تردید رو توی برای کسری از ثانیه وایپر مطمئن بود

 اون

 دیده. شاید هم حتی یه نشونه ی گناه .

_ یادت نمیاد وایپر؟ عشق باعث شده که تو ضعیف بشی، 

 زن

ها فقط برای گاییده شدن هستن، نه این که تو کامال 

 خودت رو
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 از دست بدی و اون قدر توی این حس چرت غرق بشی
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با این وایپر دندون هاش رو به هم سایید، میدونست که 

 مرد یا

 ُکشته میشه یا میُکشه.... دستهاش رو توی یه ُمشت به هم

مشت کرد، آماده بود تا مبارزه کنه آماده بود که این مرد 

 رو

 نابود و کامال حذف کنه .

میخواست اولین ُمشت خودشو پرت کنه که صدای 

 چرخیدن

 تایرها رو شنید، و به اطراف نگاه کرد و رئیس رو دید که

اومد و تصمیم گرفته بود تا اون کونش رو نشون  باالخره

 بده.



 

Romanzo_o 722 

نمی دونست که باید خوشحال باشه یا نه. بین تفنگش رو 

 چنگ

 زد و بلند کرد و به طرف اونا نشونه رفت .

 _ منظور لعنتیت از این چیه؟

 رئیس قسمت کامیون رو باز کرد و دست تکون داد .

 ُمرده آه، ِبین، آدمی که فکر میکردم که مدتها پیش

_ هیچی قرار نیست که منو بُکشه، پیرمرد، چه غلطی 

 داری

 اینجا میکنی؟ و اینجا چه کوفتی میخوای؟

447 

ِبین تفنگش رو پایین نیورده بود و وایپر هم اسلحه اش 

 رو به
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طرف ِبین نشونه گرفته بود. وایپر نمیخواست از این 

 استفاده

ن هفته که توی ایکنه. لعنتی، گایید اینو!، برای بار دوم بود 

 در

 تضاد لعنتی بود، و اون از این حس خوشش نمیومد .

بی حسی و بی تفاوتی خیلی راحت تر بود ، ِبین همون 

 کسی

بود که وایپر به خودش قول داده بود هیچ وقت صدمه ای 

 بهش

 نزنه و اون صدمه نبینه. نه، مهم نیست چرا ساترلند مجبور

 مراجعه کنه . شده بود به طرف اون بره و به بین

چرا ساترلند باید به اون مراجعه کنه؟ هر کس دیگه ای 

 بود،
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وایپر با کمان میل و بدون هیچ فکری تک تک اونا رو 

 میکشت

 و اونا رو به پایان شون میرسوند ولی بین واسه اون فرق

داشت. اون تنها کسی بود که از گذشته اش زنده بود. بقیه 

 ُمرده

شته بود، اما، ِبین تنها برادرش بود بودن. اون... اونا رو ُک

 که

 اون شناخته بود .
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 _ من با اربابت سر و کار دارم

رو گفت، همه فقط میدونستن ” ارباب“روشی که رئیس 

 که این

 به معنای هیچ چیز خوب نیست .
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_ من یه هدیه و یا یه استخوان برای انتخاب واسه اون 

 دارم

ا پایین بنداز، و من با _ هر چیزی که تو داری، اونو اینج

 اون

 سر و کار خواهم داشت

رئیس درست قبل از این که به چشمای وایپر نگاه کنه، 

 نگاه

 اون رو به اون مرد، ِبین، تماشا کرد .

وایپر مثل یه قاتل سرد و سخت درست به بین خیره شده 

 بود .

 _ من با اون مشکلی دارم

 رو بیرونرئیس دستش رو به طرف َون دراز کرد و پپر 

 کشید.
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 اون گردن پپر رو گرفته بود و حتی از نظر وایپر به نظر
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 میرسید که پپر ُمرده باشه. انگار که هیچ زندگی ای براش

 باقی نمونده بود .

_ رئیست مرگ اون به دلیل علل طبیعی میخواست، 

 حدس بزن

ُرد

 ب

تو توی این موضوع خیلی قاطع _ به نظر نمیرسه که 

 باشی

وایبر به پپر خیره شده بود و بدون این که یه کلمه چیزی 

 بگه

 بهطرف ِبین چرخید

چی شده؟ اون بر اثر علل طبیعی م 

ِین گفت:
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 بین گفت:

 _ من این دختر رو میبرم

 رییس سرش رو تکون داد .

 _ همچین چیزی اتفاق نخواهد افتاد

 بین گفت:
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 _ تو از این و از من عبور نمی کنی، پیرمرد

ه رو روی پیشونی پپر، درست بین چشمهای رییس اسلح

 اون

 گذاشت .

_ این جاییه که تو داری اشتباه میکنی، ِبین، رئیست 

 میخواست

 که اون به دالیل و علل طبیعی بمیره، توی بند وصیت نامه
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اومده که صاحبان این شرکت نمیتونن ِترور بشن. من این 

 دختر

نی ه پرو خواهم ُکشت و مطمئن میشم که رئیست حتی ی

 و

 درصد هم از درآمد این دختر رو گیرش نیاد

 شکست کامل و کیش و مات .

وایپر همچنان به اون نگاه می کرد و رئیس نگاهش رو از 

 ِبین

 برنمی داشت و ِبین فقط آروم خیره شده بود .

 _ تو این کار رو نخواهی کرد

رئیس لوله تفنگش رو روی پای پپر گذاشت و شلیک 

 کرد.
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نمیتونست باور کنه و همون طور که از پای زخمی وایپر 

 شده
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پپر که بهش شلیک شده بود و از زخمش خون میومد 

 مات و

 مبهوت اون رو تماشا میکرد. پپر هنوز در اثر موادی که

 رئیس بهش زده بود بیهوش مونده بود .

ای وای! این دیگه چه گندی بود؟ رئیس همین االن به پپر 

 شلیک

پپر اصال هیچ تکون لعنتی نخورده و حرکت کرده بود و 

 نکرده

بود ، وایپر درباره ی مواد مخدر قدرتمندی شنیده بود که 

 باعث
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می شد فرد احساس کنه که هر کس که اونا رو مصرف 

 کرده

 شبیه ُمرده ها بشن .

شکم وایپر همونطور که به رئیس نگاه می کرد که لوله 

 تفنگش

پیچ می خورد و معده رو روی سر پپر گذاشته بود بهم 

 اش از

حالت تهوع بهم می خورد. اون رئیس حروم زاده 

 هیچگونه

احساسی نداشت. به هیچ وجه هیچ نوع حس لعنتی 

 نداشت .
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وایپر دندون هاش رو به هم سایید و االن تفنگ رو به 

 طرف

ِبین نشونه گرفته بود و میخواست یه گلوله توی مغز 

 رئیس

 خالی کنه .

 ِبین گفت:

 _ صبر کن

_ من مثل یه یارویی که براش کار می کنی و باهاش سر 

 و

کار داری بی ُجربزه و بزدل و ترسو نیستم، بین، کلمات 

 درست

و عاقالنه رو انتخاب کن، این جنده هیچ معنایی برای من 

 نداره
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 رئیس سرش رو عقب برد و خندید .

 د_ من ده میلیون دالر دارم. این پتیاره ی جنده فکر میکر

 که

من باید اونو در امان نگه دارم.. من هیچ چیزی برای 

 متوقف

 کردن ُکشتن این دختر ندارم

 بین گفت:
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 _ بیا این طرف

 رئیس سوت زنان به طرف اون حرکت کرد و اگه اونا این

مدلی زندگی میکردن وایپر باعث می شد که رئیس بهای 

 این
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 میُکشتش وکارش رو بپردازه و حسابی کتکش میزد و 

 اون رو

 مثل یه سگ صدا می کرد.

رئیس به سمتش سوت زد انگار که همیشه اینکارو 

 میکردن

چون که به نظر می رسید، قبال وایپر اون قدر از این که 

 اونو

مثل یه سگ صدا زده بود خوشحال می شد که دلش 

 میخواست

بهش دستی پولی ام بده. ولی االن نه. االن باید خودش و 

 خشمش

به خاطر پپر کنترل می کرد وگرنه به طرز لعنتی اون رو 

 رو
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 به خاطر شلیک به پای پپر می ُکشت .

 _ تو به طرز لعنتی به اون شلیک کردی

_ من دارم از این چیزای گوه و کثافت خالص میشم و 

 تو هم

به طرز لعنتی به این چیزای گوه و کثافت خیلی خوش 

 اومدی
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 و در حالیکه پپر رو تویرئیس اسلحه خودشو دراز کرد 

 بازوهاش باال گرفته بود شروع به راه رفتن کرد .

وایپر می خواست که از پای پپر مراقبت کنه اما االن 

 تصمیم

گرفت با این حسش مقاومت کنه و مخالف باشه و 

 حرکتی نکنه
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 که باعث ُکشته شدن عشقش بشه .

قلبش تند تند میزد و به شدت توی سینه اش می تپید، 

 تیوق

که رئیس پپر رو به طرف ِبین حمل می کرد و می ُبرد، 

 مردی

 رو که ازش خواسته و تقاضا کرده بود مواظب پپر باشه و

چشم ازش بر نداره رو نادیده گرفت. اون باید می 

 دونست که

هیچ وقت نباید از این دیوث های عوضی قالتاق لعنتی 

 چیزی

 رو تقاضا کنه .

د مثل یه گوشت بیتحرک بو رئیس در حالیکه االن پپر که

 رو
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توی بازوهاش گرفته بود و داشت حملش میکرد به وایبر 

 قول

 داده بود که از اون مراقبت میکنه و مطمئن میشه که اون
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زندگی میکنه و زنده میمونه و اون یه زندگی شگفت 

 انگیز و

 شاد داشته باشه که پر از عشق و خنده است .

خواهد بود، و وایپر در حالی که پپر یه مادر فوقالعاده 

 پشت

رئیس و ِبین رو دنبال میکرد نقشه ها و برنامه هایی رو 

 توی

ذهنش برنامه ریزی کرد و شروع به دیدن آینده ی 

 احتمالی با
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پپر کرد. اون توی ذهنش پپر رو تصور کرد که توی 

 آشپزخونه

 ایستاده و داره شیرینی های تازه پخته شده رو از ِفر بیرون

یکشه. که دو تا بچه قد و نیم قد دور پاهاش باشن و لی م

 لی

کنان با بازی و شیطونی راه برن. پسری با موهای تیره 

 شبیه

به موهای خودش، و دختری با موهای بلند بلوند شبیه به 

 موهای

مادرش. دختر کوچولوی چشم آبی با موهای بلوند 

 اطراف شونه

 بیاره .هاش که مثل مادرش قلبش رو به لرزه در 
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وقتی تصویر توی ذهنش پخش شد، وایپر به خودش 

 اجازه نمی

داد که این تصویر رو قطع کنه. اون به زِن خودش نگاه 

 میکرد

و میدونست که هر کاری از دستش بر بیاد و تو توان و 

 قدرتش
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باشه رو انجام خواهد داد تا مطمئن بشه که این تصویر رو 

 به

 واقعیت برسونه .

ی که یه پسر کوچولو بود که فقط به خاطر وایپر وقت

 نُکشتن یه
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توله سگ یا هزاران وحشت دیگه، صدمه دیده بود، زمان 

 هایی

براش فرا می رسید که فقط به سادگی توی رویا فرو 

 میرفت.

 اولش، بیشتر وقتش رو صرف فکر کردن

در مورد بیرون رفتن از اون جهنم دونی یا اینکه کسی 

 اونو

و این تفکرات یه احساس بچگانه بودن  نجات بده میکرد

. 

روزها به هفته ها و بعد هفته ها به ماهها تبدیل شده بود 

 و قبل

از اینکه بفهمه سالها گذشته بود و چیزی توی اون وجود 

 نداشت
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که به جای مبارزه با اسیر کننده هاش با اونچه انجام می 

 شد

 اون برایمبارزه کنه. و به جای مبارزه با اسیر کننده هاش 

 ُکشتن و خشونت آموزش دیده بود .
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اون هر نبردی رو انجام داده بود و همه جای بدنش رو 

 زخم

گرفته بود با دونستن این که زمانی خواهد بود که اون 

 قویتر

 از اوناست و و قدرتی که اون داره بیشتر از قدرت اون

 عوضی ها باشه و اون میتونه اونا رو نابود کنه و از بین

 ببرتشون. طولی نکشید که ساعت های اضافی تمرین اون



 

Romanzo_o 741 

باعث جذب بچه دیگه ای شد که مثل اون ُکشنده بود. 

 بچه ای

به اسم ِبین که اونم گذشته اش و کودکیش رو با خشونت 

 و بی

 رحمی تمام ازش گرفته بودن .

اونا تنها دو نفری بودن که زنده مونده بودن، حداقل این 

 تنها

 دونست قبل از شروع کار به قتل اونا باچیزی بود که می

همدیگه انجام داده بودن. قبل از این که بنشینه و تماشا 

 کنه .

 به یاد آورد که ِبین به اون گفته بود:

 _داری چه غلطی میکنی؟
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 _من در حال آموزش هستم

 _هیچ راهی وجود نداره که تا به حال تو برنده بشی. اونا

 میدونی، اونا هر کسی که تالش کنهمیخوان تو رو بُکشن، 

 رو میُکشن

_به همین دلیله که من تالش نمیکنم تا ناامید بشم، من 

 تالش

 میکنم تا موفق بشم و من موفق خواهم شد

وایپر خم شده بود و وزنه رو برداشته بود و وزنه رو 

 باالی

سرش بلند کرده بود. وزنه رو توی اونجا، باالی سرش 

 نگه

 د اونو پایین آورده بود .داشته بود و بع
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_اگه میخوای بقیه عمر خودتو به عنوان جنده کوچولوی 

 اونا

بگذرونی مهمو ن من باش، ولی من اینو نمیخوام، و من 

 از

 اینجا خالص میشم و از این جهنم دونی کیری بیرون میرم

_تو برای این گوه و کثافت خوب نیستی. من صدای 

 حرف

اونا نمی خوان که ما قاتل ها رو زدن دیگران رو شنیدم. 

 از

 اینجا بیرون کنیم

 _همیشه جایی برای من وجود خواهد داشت

وایپر از خاطره بیرون اومد و به داخل آسانسور قدم 

 گذاشت.
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پپر توی دستاش بود و اون رو که زخمی بود توی 

 بازوهاش

 گرفته بود .
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 ِبین پرسید:

 ه نظر میرسه_ مطمئنی میتونی حملش کنی؟ اون چاق ب

 وایپر گفت :

 _ ببند دهن لعنیت رو و خفه خون بگیر

 _ آه، پس تو خیلی ناراحتی

 رئیس گفت:

_ اون فکر نمیکرد که من دختِرش رو بُکشم، این دختره 

 یه آدم

 آزار دهنده بود و منم میخوام پول بگیرم
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_ همیشه یه مخلص کالم و حد سودآوری با تو بود، 

 رئیس

آسانسور که در حال عبور بودن خیره بین به شماره های 

 شد

 وایپر گفت:

 _ من یه سوال ازت دارم. رئیس
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 _ چه سوالی؟

 وایپر پرسید:

_ تو این ساترلند رو دوست داری؟ به همین دلیلم هست 

 که تو

 مثل یه سگ دست آموز وفادار هستی؟

 بین با دهن بسته خندید و نگاهی به عقب انداخت .
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 یاد نگرفتی؟_ تو هنوز خوندن رو 

وایپر مکثی کرد و به مردی که پشت سر ِبین توی 

 آسانسور

بهش نگاه می کرد خیره شد، بین اما هیچ چیزی رو درباره 

 ی

 نتونستن وایپر توی خوندن لو نداد و فاش نکرد. و درهای

آسانسور همون موقع باز شدن و بار شدن درها مردی رو 

 که

 پشت میز نسبتا بزرگی بود نشون داد .

ناپدری پپر در حالی که همون موقع از پشت میز بیرون 

 اومد،

 گفت :

462 
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 _ خب، من باید بگم که این یه سورپرایزه

وایپر چیزی جز ُکشتن این حرومزاده نمی خواست. فقط 

 اون

 منتظر ِبین بود. رئیس حتی می دونست که این کلمات چه

 معنایی دارن؟

 د گفت:رئیس در حالی که به سمت اون نزدیک می ش

 _ پس تو همون مردی هستی که مثل یه سگ لعنتی منو و

 افرادم رو تعقیب و دنبال میکردی

وایپر از گوشه ی چشمش دید که پنج مرد اسلحه هاشون 

 رو به

 طرف اونا نشونه گرفته بودن .

_ من اینو یاد گرفتم که وقتی می خوای کاری انجام بشه 

 ، باید
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نجام بدی ، آه، اون یاد بگیری که خودت اون کار رو ا

 اینجاست

ساترلند به سمت پپر که توی آغوش وایپر بیهوش و 

 زخمی بود

حرکت کرد و وایپر اون رو تماشا کرد و اینو می دونست 

 که
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این مرتیکه کونی کسیه که حتم ا صورت کوچولو و 

 خوشگلش

 رو خورد و داغون و له و لورده میکنه .

داشت. اون حروم زاده اون مرتیکه الشی اعتماد به نفس 

 ی

 لعنتی خیلی اعتماد به نفس داشت .
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_ اون زخمی شده، که متاسفانه معنیش اینه که من هیچ 

 اهمیت

لعنتی نمیدم، اون رو روی مبل قرار بده، اون باید یه ُتن 

 وزن

 داشته باشه

وایپر میخواست بدون هیچ سوالی در این مورد این مرد 

 رو

له و لورده کنه و کتک  حسابی و به طرز فجیع و گوهی

 بزنه

در حدی که اون توی مشت خوردن ُکشته بشه و از 

 شرش

 خالص بشه

 ساترلند گفت:
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 _ حاال در مورد حق پرداخت
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وایپر قبال اسلحه ای در دست داشت و اسلحه رو به 

 سمت مرد

اول نشونه رفت. درهایی که از پله ها باال اومده بودن باز 

 شد

 ون اومدن .و مردهای بیشتری بیر

معامله لعنتی این حروم زاده چی بود؟ و اون چه غلطی 

 کرده

بود؟ چطور تونسته بود این همه مردم رو با دغلکاری و 

 فریب

 استخدام کنه؟
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وایپر تا اون جایی که می تونست به همه ی اونا شلیک 

 کرد و

وقتی گلوله هاش تموم شدن یا نتونست به سرعت به 

 سمتشون

 به جنگیدن و مبارزه ی تن به تن کرد .شلیک کنه ، شروع 
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پپر همه چیزش درد می کرد و به خصوص رونش. هر 

 چه

 بهش داده بودن اون رو به گا داده و به طرز لعنتی از پا

 درآورده بود .

 اطرافش سر و صدا خیلی زیادی بود و براش حرکت دادن

 دستاش خیلی سخت بود .
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 صدای تیراندازی پپر با باز کردن چشم هاش می جنگید و

 و

شلیک اسلحه ها بلند شده بود و انگار که ِمه توی بدنش 

 فرو

 می رفت و دقیقه به دقیقه از خواب بیدار می شد .

چشم هاش رو باز کرد، اگه میتونست تکونی به خودش 

 میداد

 خیلی بهتر میشد، رونش خیلی بد صدمه دیده بود و اصال

مردها هم نمیتونست حرکتش بده. در اطراف اون، 

 میجنگیدن،

از جمله ناپدریش. فقط دیدن اون باعث میشد تا معدهاش 

 به هم

 پیچ بخوره و حالت تهوع بگیره .
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اون هر لحظه که روی کاناپه توی دفتر قدیمی پدرش بود 

 بیشتر

آگاه شد. اون حروم زاده توی دفتر پدرش و توی شرکت 

 پدرش

روی اون اسلحه  بود. کنار پپر یه میز قهوه قرار داشت که

 و

 یه ُمشت گلوله ریخته شده بود .

اون نمیتونست باور کنه که پرست جلوش روی میز یه 

 اسلحه

 باقی مونده بود. چه کسی این کار رو کرده بود؟

وایپر داشت با دو مرد مبارزه می کرد و این جا یه مردی 

 کمی
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بزرگتر از وایپر وجود داشت که پپر باور میکرد که اسم 

 اون

 ینه. و اون گردن یه مرد رو گرفته بود و با خشونت و یهِب

 حرکت تند و سریع گردنش رو پیچوند و شکوند .

ِبین جز گروه و تیم اونا بود؟ یعنی پپر این همه چیز را از 

 دست

 داده بود؟ یعنی همون روز بود؟ همون شب؟
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پپر دستش رو باال برد و هیچکس توجهی به اون نکرد و 

 همه

مبارزه و جنگیدن تن به تن بودن و هیچ کس در حال 

 متوجهش

 نمی شد .
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اونا همه حواسشون به ُکشتار خودشون بود. آهسته دستش 

 رو

 دراز کرد تا سینهخیز به طرف میز روبروش بره و درحالی

که پاهاش از درد تیر میکشید به طرف میز اومد و روی 

 زمین

 ولو شد .

 بال دیده بود وایپراون اسلحه رو برداشت و در حالی که ق

چطوری خشاب اسلحه اش رو پر میکنه اونم همون کار 

 مشابه

رو که دیده بود انجام داد و خشاب رو با گلوله پر کرد و 

 درست

 به ساترلند خیره شد .
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ناپدریش مادرش رو کشته بود و کاری کرده بود که اون 

 از

 خونه و زندگیش فرار کنه، و اون رو فراری داده بود، اون

شیاد افرادی رو استخدام کرده بود تا بُکشنش. افرادی که 

 در
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سراسر جهان اون رو مورد حمله مهاجم ها و آدم کش ها 

 قرار

بدن و ناپدریش یه جایزه برای ُکشتنش گذاشته بود و االن 

 پپر

 کار رو با اون تموم میکرد

این مرتیکه شیاد و پست فطرت یه تکه کثافت و گوه بود. 

 یه
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پس مانده و انگل جامعه. و پپر نمیخواست دوباره آشغال 

 اون

 رو ببینه. نه. هرگز .

 پپر لوله تفنگ رو به سمت سر اون نشونه رفته بود و روی

صحنه جلوش تمرکز کرده بود. این مرد یه هیوال بود و 

 پپر

بدون اینکه پلک بزنه و یا بدون این که تردیدی داشته 

 باشه

 اونایی که در حال مبارزه شلیک کرد و فقط یه شلیک همه

بودن رو متوقف کرد و همه شون یکهو ساکت شدن و 

 مکث

کردن. پپر ساترلند رو تماشا کرد که در حالی که گلوله 

 درست
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وسط پیشونیش و بین دو چشم هاش قرار گرفته بود ُمرده 

 روی

 زمین افتاد .
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و در حالی که خودش از درد پاهاش از پا در اومده بود 

 روی

ین افتاد و از شدت درد جیغ کشید و ناله کرد. تیر زم

 خوردن

به طرز لعنتی درد داشت و بهش صدمه زده بود! کدوم 

 خری

 و آدم جهنمی بهش شلیک کرده بود؟

 پایان فصل یازدهم

470 
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 فصل دوازدهم

زمانی که ساترلند ُمرده با یه گلوله درست بین چشم هاش 

 روی

ایستاد و متوقف شد زمین افتاد همه خشکشون زد و زمان 

 فقط

 ساعت پدربزرگ پپر بود که در گوشه ی دفتر پدرش تیک

 تیک میزد و صداش به گوش می رسید. و یه ردپا خون از

زخم مهلکی که به سر ساترلند اصابت شده بود روی 

 زمین

سرازیر شد.. خیلی غیر واقعی بود. وایپر این قتل رو 

 صدها

 ح و برنامه ریزیبار توی سر خودش با جزئیات کامل طر

 کرده بود. اون به طور لعنتی مشتاقانه منتظر این بود .
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حتی وقتی که رئیس بهش گفت که اون خودش تیر 

 خالص و

ُکشته شدن رو به اون مرتیکه میزنه وایپر بهتر می دونست 

 که
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خودش این کار رو میکنه و اون رو به خاطر همه بدی 

 هاش

 ظار چنین چیزی رو بدونبه زنش میُکشه. وایپر هرگز انت

 دردسر و با دور شدن از حوادث نداشت .

وقتی که همه از شوک اولیه در اومدن آدمکشهای اجیر 

 شده

ناپدری از جا کنده شدن و همه شون مثل ترسو ها و 

 کص های
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 کوچولو از در بیرون رفتن و دفتر رو ترک کردن .

 رئیس، ِبین و وایپر همگی توی یه اتاق بزرگ ایستاده

 بودن،

 در حالی که سالح های خودشون رو در دست داشتن .

رئیس طوری حرف میزد انگار که داشت درباره ی 

 هواشناسی

دقیقه پیش نبود که صدای تیراندازی اتاق رو گرفته بود 

 گفت :

 دهتغییر می_ خب، من فکر میکنم این تغییرات اوضاع رو 

یکی از افرادش، همون حروم زاده ی شب گذشته، که 

 وایپر

و وضعیت هوا بحث میکرد و با بی خیالی انگار که همین 

دو 
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پپر رو واسه مراقبت بهش سپرده بود و حتما اون آدم 

 الشی
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پپر رو دزدیده بود و بهش مواد زده بود در آستانه در به 

 دقت

 اتاق رو نگاه کرد. و وقتی صحنه روبروش رو دید زیر لب

 فحشی داد و نفرینی کرد .

 به محض اینکه اون کثافت و آشغال رو دید گفت: وایپر

 _ توئه حروم زاده، قرار بود واسه من مراقب زنم باشی !

اون مرتیکه آشغال دوباره بیرون از اتاق ناپدید شد. چون 

 اگه

اونجا می ایستاد وایپر حتما یه گلوله توی مغزش خالی 

 میکرد .
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 ِبین گفت:

ی کنم که پول _ اینجوری بعد از همه اینا، من فکر م

 زیادی

 دریافت نخواهم کرد

ِبین با سر اسلحه اش پیشونیش رو خاروند. وایپر 

 میخواست

همه رو بُکشه. از جمله رئیس رو. حاال که ساترلند مرده 

 بود،

 سنگینی بزرگ و وزنی که روی شونههاش احساس میکرد

میخواست انتقامش رو …برداشته شده بود اما وایپر هنوز 

 که
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ش شلیک کرده بودن و بهش مواد تزریق کرده بودن به زن

 رو

 از اونا مخصوصا از رئیس بگیره .

اون کاغذی که توی ُکتش بود رو بیرون اورد و جلوی 

 همه

 اونا کاغذ رو توی هوا تکون داد .

 پرسید:

_ شما میدونین این چیه؟ بذارین خودم بهتون بگم، این 

 گواهی

 ازدواج منه

 .اون به رئیس چشمکی زد 

_ به هر حال، از این بابت ممنون، حاال که این مرتیکه 

 ساترلند
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عوضی و کصکش ُمرده معنیش اینه که همه ی شما توی 

 دفتِر

من ایستادین و در حال حاضر من می خوام تو یکی 

 گورتو از

 این اتاق ُگم کنی بیرون و ُگمشی بری

وایپر می دونست که ضربه زدن به رئیس به وسیله پول و 

 حق

داخت بدتر از هرگونه آسیب جسمی و فیزیکیه که می پر

 تونه
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 به اون وارد کنه. و ِبین حاال که رئیسش دار فانی رو وداع

، حتی یه پنی هم از حق پرداختش دریافت  18گفته بود 

 نخواهد
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 کرد .

 _ دور و بر میبینمت، دوست قدیمی

بین اسلحه ی گالک و شات گان خودش رو توی غالف 

 چرمی

گذاشت و بدن خودشو به طرف در کشوند تا بیرون بره و 

 وایپر

با خودش فکر کرد که یعنی اون رو دوباره میبینه یا نه؟ 

 بخشی

از اون می خواست جلوی ِبین رو بگیره و قسمت دیگه 

 اش

 هنوز از دست اون عصبانی بود که یه جورایی اون رو به

 یه چیز زساترلند فروخته بود. ولی وایپر میدونست که هنو
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خوبی توی وجود اون وجود داره. وگرنه اون توی ُکشتن 

 افراد

 ساترلند بهش کمک نمی کرد .

18push up the daisies 

 ُمردن، دار فانی رو وداع گفتن
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 به خودش گفت:

 ولی تو نمیتونی یه سنگ سرد و سخت رو تغییر بدی

آدمُکشی مثل ِبین مثل خفاش شبه و جایی ساکن نمیشه و 

 فقط

 مسافر یه شبه

 رئیس گفت:
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_ فقط تو و من، وایپر. همه چیز دقیقا طبق برنامه پیش 

 نرفت،

 ولی هی، همه چیز درست و خوب پیش رفت

 وایپر فریاد کشید:

 _ تو به دختِر لعنتی من شلیک کردی

_ من اون رو نمی ُکشتم ، این بخشی از نقشه بود. نقشه 

 ای که

 تو باید اونا رو دنبال می کردی
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وایپر در حالی که توی هر دو دستش تفنگی در دست 

 داشت و

 دست هاش رو به طرفینش گرفته بود پرسید:

 _ و االن چی؟
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وایپر می خواست همین حاال زندگی رئیس رو به پایان 

 برسونه

اما اینو می دونست که این فقط باعث میشه تا زندگی 

 خودش

 دارای یه ارتشپیچیده تر بشه و کمپانی قاتل پادشاهان 

 لعنتی

از مردهای وفادار بود و وایپر نمی خواست اهداف ُکشتن 

 آدم

 ُکش های بیشتری پشت سرش باشه .

 _ قرارداد جدید

وایپر چشمهاش رو تنگ کرد. رئیس توی موقعیتی نبود 

 که

 بهش اولتیماتوم و اتمام حجت بده .



 

Romanzo_o 770 

_ واقعا؟! تو فکر میکنی که اینجا اون کارت های لعنتیت 

 رایب

 پیشنهاد دادن رو داری؟

 رئیس با دهن بسته خندید .
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 _ همیشه دارم، تو قصد داری اون ده میلیون دالری که پپر

واسه پاداش بهم پیشنهاد داده بود رو بهم بدی. پولی که 

 بهش

قول داده بودی اونو زنده نگه داری ، عالوه بر این یه 

 زخم

ون به نظر من گوشتی کوچولو چیزی از اون کم نمیکنه. ا

 به

 خوبی زنده به نظر می رسه و در واقع، اون پول رو بیست
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 میلیون دالر بکنش

_ تو فکر کنم که دیوونه شدی؟ من بهت هیچ گوهی 

 نمیدم

وایپر نمیتونست حجم حرص و طمع و خایه ی 

 (شجاعت

 منظورشه) این مرد توی درخواستش رو باور کنه .

ینکار رو میکنی چون _ داری اشتباه می کنی، وایپر، تو ا

 که

قراره من کسی باشم که این پاکسازی رو رسیدگی می کنه 

 و

تو فکر می کنی که این شاهزاده خانم کوچولوت که این 

 مرتیکه
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رو ُکشته می خواد توی زمان بیمارستان با کارگاه های 

 پلیس

و احتماال حبس احتمالی برخورد کنه و سر و کار داشته 

 باشه؟
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نیست که چطوری این کار بر سهام شرکت تازه مهمم 

 تأثیر

میذاره و از اینکه بفهمن شاهزاده خانم کوچولوت مرتکب 

 قتل

 شده مطمئنا سهام شرکت رو به طرز فجیعی پایین میاره و

سهامداران تمایل دارن که از قتل و ضرب و شتم 

 خودداری

 کنن
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رئیس دور دفتر چرخید و مجموعه کتاب ها رو توی 

 قفسه های

 کف تا سقف مشاهده کرد .

_ و یه چیز دیگه، پس مطمئنا خانواده بیانچی هم وجود 

 داره،

اگه می خوای این قرارداد که جایزه واسه سر و ُکشتنت 

 وجود

داره به طرز جادویی از بین بره، من تنها کسی هستم که 

 می

 تونه این اتفاق رو واست برآورده کنه

 ام بدی؟_ پس چطوری می خوای این کار رو انج

_ خیلی آسونه، ُکشتن با یه ُکشتن دیگه، و ضربه برای 

 ُکشتن،
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زمانی که بهم پول و دستمزد پرداخت بشه من از این 

 موضوع

479 

مراقبت خواهم کرد، تو نتیجه بازی رو میدونی، حد سود 

 آوری

 و ختم کالم، ما با شرایط مساوی از این دور میشیم، هیچ

 احساس سختی در این مورد نیست

 وایپر نمیتونست اجازه بده تا این اتفاق بیفته ولی اینو هم

میدونست که اگه جایزه ای واسه ُکشته شدنش وجود 

 داشته باشه

و باقی بمونه هیچ آرامشی واسه پپر و خودش باقی 

 نمیمونه و

 دیگه وجود نداره .
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انتقامش می تونه همه چیز رو برای اون سخت کنه و از 

 بین

دش هم پپر هزینه داشته باشه، پس ببره و هم واسه خو

 اون

چاره ای نداشت که کلمات بعدیش رو عاقالنه در نظر 

 بگیره و

مجبور شد عاقالنه به مکالمه اش با رئیس توجه کنه و 

 تمرینات

 آموزشی خودشو به خاطر آورد .

480 

اون بزرگ شده بود تا تمام احساسات رو کنار بذاره، نه 

 فقط
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قبال باید کنار میذاشت. بهترین عشق، بلکه نفرت رو هم 

 قاتالن

 بی احساس، سرد و متمرکز بودن .

_ یکی از دکترهای حرفه ایت رو اینجا واسه پپر بفرست، 

 من

 دیروز اون رو اینجا میخواستم

 _ انجام میشه

رئیس در حالی که به قدم زدن در اطراف اتاق ادامه می 

 داد ،

 ار کرددکترها برقرسریع ا تماس تلفنی با یکی از بهترین 

 اون به پپر که روی کاناپه زخمی شده افتاده بود گفت:

_ متاسفم در مورد زخمی شدن، عزیزم، اما اوقات 

 ناامیدی و
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 این همه کثافت و گوه یه چیز طبیعیه ...

اون به پپر چشمکی زد و بعد از اونجا رفت. همه چیز 

 توی

 وایپر جلوی این رو می گرفت که به پشت اون شلیک

 نکنه ،

در واقع اون با وضوح کامل این که بهش شلیک کنه رو 

 توی

481 

ذهنش تصور و تجسم می کرد. اما رئیس از شخصیت 

 االنش

به یه شخصیت دیگه تغییر نمیکرد و اصالح ناپذیر بود. 

 اون
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کارهایی رو انجام می داد که وایپر رو برای انجام اونا 

 آماده

یک روز دیگه رو ببینه. کرده بود، و پپر هم زنده بود تا 

 وایپر

 کسی بود که تغییر کرده بود .

و وقتی واسه یه بار توی دفتر تنها موندن، وایپر تفنگش 

 رو

روی میز قهوه خوری پرتاب کرد و در کنار کاناپه ای که 

 پپر

 روی اون قرار گرفته بود روی زانوهاش افتاد .

 پرسید:

 _ حالت خوبه عزیز دلم؟

 پپر گفت:
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خوردم، من واقعا تیر خوردم، این خیلی بد درد _ من تیر 

 آوره

 و بهم خیلی بد صدمه زده
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وایپر شلوار مچاله شده رو جمع و ُمشت کرد و شلوار رو 

 روی

زخم گذاشت و فشاری داد و یه فشار به زخم اضافه کرد 

 تا

 خون اون منقعد بشه .

وقتی که زخم رو با شلوار گرفته بود تا خون بیشتری 

 ریخته

نشه و زخم در همون سطح بود پپر به چشم هاش نگاه 

 کرد .
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وابپر متوجه نشده بود که از اون داره دوری و اجتناب 

 میکنه،

اما آیا این به خاطر احساس گناهش بود؟ این به خاطر 

 احساس

گناه و عذاب وجدانش بود که از اون نتونسته بود 

 محافظت کنه؟

 یپرش میترسید؟ وایعنی اون از ناامیدی پپر نسبت به خود

 مطمئن نبود .

اما لحظه ای که چشمش به اون چشم های آبی و درشت 

 اون

افتاد و بهش نگاه کرد همه چیز بهتر شد و احساس خیلی 

 بهتری
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نسبت به خودش داشت. پپر موفق شده بود شیاطین و 

 هیوالهای
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درونش رو به عقب برونه و موفق شده بود تا بهترین ها 

 رو

 وایپر نشون بده .توی وجود 

 به پپر گفت:

 _ من نباید هیچ وقت تنهات میذاشتم

این واقعیت از زمانی که رئیس با تلفن بهش تماس گرفته 

 بود

و وایپر نتونسته بود از اون محافظت کنه درونش رو مثل 

 خوره

 میخورد .
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_ من هرگز نباید به کسی به جز خودم توی تامین ایمنیت 

 اعتماد

 می کردم

 نو! اون قطعا باید بهتر اینو میفهمید. وایپر توی کلگایید ای

زندگیش، فهمیده بود که تنها کسی که میتونه روش 

 حساب کنه

 خودش بوده و بس .

 پپر گفت:
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_ تو سعی کردی که منو نجات بدی، باعث شدی تا 

 کارها

 درست انجام بشه، من اینو میدونم

 وایپر با نفرت از خودش گفت:
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اوضاع چطور پیش رفت؟ و االن به کجا _ اما ببین 

 رسیدیم؟من

توی محافظت کردن تو گند زدم و با آسیبی که خوردی 

 خودم

 بدتر به گا رفتم .

_ نه، تو این کار رو کردی چون که دوستم داری. من 

 هرگز

 نمیتونم برای این ازت متنفر باشم

پپر دستش رو گرفت و اون رو محکم فشرد. کوچولوی 

 بیچاره

 یبر نمیتونست جلوی خودش رو بگیره که االن ازاش! وا

شرمندگی که نتونسته بود از عشقش محافظت کنه سرش 

 رو
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 پایین بندازه .

لحظهای که به پپر شلیک شده بود توی ذهنش باز پخش 

 شد و

انگار که یه چاقوی تیز از درونش گذشت و باعث ایجاد 

 یه درد
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 ار خودشجسمانی و فیزیکی شدید توی بدنش شد. افک

 واقعا

اونو میترسوند، چون که میخواست همه و تک به تک 

 کسانی

که به پپر صدمه زده بودن رو بُکشه و گایید هر عواقب 

 لعنتی
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که به همراهش داشت. خوشبختانه اون کنترل اوضاع رو 

 حفظ

کرده بود و یا چیزها با یه عالمه تفاوت به پایان رسیده 

 بودن .

دیدم واسه یه دقیقه فکر کردم _ وقتی که تو رو ببهوش 

 که تو

 ُمردی

وایپر نفسش رو با یه هوف بیرون داد و باالی دست اون 

 رو

 بوسید .

 _ من نمیتونم تو رو از دست بدم، نه، هرگز نمیتونم

اون لبخندی زد. اون لبخند شیرین که وایپر هرگز از این 

 لبخند
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خسته نمی شد. پپر ماِل اون بود. نور و روشنایی 

 اهیصبحگ

 و آفتاب اون .
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_ اما االن تموم شده، درسته؟ من این کار رو کردم. من 

 اون رو

 ُکشتم

 وایپر با دهن بسته خندید .

_ آره، تو این کار رو کردی، و درست بین چشمهای 

 لعنتیش

گلوله رو قرار دادی، تو در زمینه و حیطه کاری اشتباه 

 هستی

 پپر گفت:
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آخرش به خودت بر _ این کارماست، که هرچه کنی 

 میگرده،

اون مادرم رو ُکشت و همه چیز رو ازم گرفت، میخواستم 

 اون

رو بُکشم، میخواستم اون رو به خاطر کاری که کرد ُمرده 

 ببینم

_ این طوری حرف نزن، این واست مناسب نیست. تو 

 دختر

نمیخوام که تو با تاریکی مثل خودم …شیرین منی، و من 

 که

ر بشی. ای کاش مجبور نبودی از هر با تاریکی پر شدم پ

 کدوم
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 از اینا عبور کنی و این چیزا واست پیش بیاد. عزیزم، تو

 سزاوار هیچ یک از این چیزای کثافت و گوه نیستی

معصومیت و بی گناهی پپر آلوده شده بود و اون باید تا 

 آخر

عمر در سوگ و از دست دادن مادرش زندگی کنه و قتلی 

 که

نجام داده و وایپر از هیچ کدوم از اینا با دستهاش ا

 خوشش

نمیومد. خدایا، وایپر یه احمق عاشق بود که به طرز 

 دیوونه

 واری عاشق شده بود .

_ ما نمیتونیم گذشته رو تغییر بدیم، اما یه چیز خوب از 

 ناپدریم
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 بیرون اومد

 _ و اون چیه؟
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 و_ اون کمپانی قاتل پادشاهان رو استخدام و اجیر کرد 

 اونا تو

 رو فرستادن، اگه به خاطر حرص و طمع اون نبود من

 هیچوقت تو رو نمیدیدم و هیچوقت هم عاشق نمیشدم .

وایپر خم شد تا اون رو ببوسه که صدای بنگ بلندی 

 توجهش

رو جلب کرد. اون داشت دستش رو به سمت تفنگش 

 دراز می

 کرد اما وقتی نمیتونست تهدیدی پیدا کنه متوقف شد .

 این خدمه نظافت با وسایل خودشون بود که از طریق در
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 ورودی به داخل اتاق واسه پاکسازی وارد می شدن .

آقای ساترلند قرار بود برای همیشه ناپدید بشه و اگه هم 

 رسانه

ها درگیر بشن ، رئیس قرار بود ناپدید شدن اون رو 

 قانونی

 جلوه بده .

اونا  ردکتر هم با کیف مخصوص پزشکی خودش پشت س

 به

 داخل اتاق وارد شد .
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 پپر پرسید:

 _ این مردم کی هستن؟

 _ پرسنل تمیز کننده و دکترت
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 پپر سعی کرد سرش رو بلند کنه تا ببینه .

 _ اون زنه هم با اوناست؟ همون که ازت خوشش میومد؟

 وایپر لبخندی زد .

_ نه لوال توی این خدمه نظافت نیست، و حتی اگه هم 

 بود تو

نیست که نگران باشی، من ماِل تو هستم، پپر، همه ی  الزم

 من

ماِل توئه، هیچ زن دیگه ای به جز تو واسه من نخواهد 

 بود،

 برای همیشه همینه

حتی با وجود شلوغی اتاق، وایپر اهمیتی نداد. اون فاصله 

 میان
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خودشون رو بست و بوسه ای که میخواست رو ازش 

 گرفت .
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ن روز دیوونه وار توی دفتر تقریب ا دو هفته از او

 ناپدریش

گذشته بود که پپر در کمتر از بیست و چهار ساعت ربوده 

 شده

بود، با مواد مخدر بیهوش شده و بهش شلیک شده بود..و 

 مردی

که مادرش رو ازش گرفته بود برای همیشه از زندگیش 

 خارج

 شده بود .
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دیگه پپر مدام با ترس و اضطراب و دلشوره از اینکه 

 اتفاقی

بیفته به پشت سرش نگاه نمیکرد و یا به مبارزه به چیزی 

 که

واقعا مال اون بود ادامه نمی داد. بعد از زندگی که اخیرا 

 توش

 زنده بود و زندگی کرده بود، تقریبا احساس میکرد
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غیر طبیعیه که صلح و عدالت برقرار بشه.... و انتظار یه 

 چیز

 اق بیفته رو داشت .وحشتناک که هر لحظه ممکنه اتف

اونا دو هفته گذشته رو توی یه هتل اقامت کرده بودن، 

 چونکه
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پپر نمیخواست به خونه برگرده. اونجا واقعا دیگه براش 

 خونه

نبود. خونه احساسی بود که عشق بیچون و چرا و تعلق 

 داشتن

 و ماِل هم بودن بهش تعلق داره. هر جا که باشه، وایپر هم

جا واسش خونه بود، با این حال، همون جا بود و اون

 سبک

زندگی عشایری آهسته به اون نزدیک می شد. اون مدت 

 زیادی

در حال فرار کردن بود و اون به دنبال امنیت و آرامش 

 خاطر

و آسایش و ریشه های زندگی پر تداوم بدون ترس بود و 

 اونا
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رو می طلبید. و یه چیز واسه اطمینان وجود داشت.... که 

 وایپر

سه مدت خیلی طوالنی اون رو جلوی چشم هاش دور وا

 نمیکنه.

دکتر بهش گفته بود که اون در طول ماه ها در حال 

 بهبودیه

ولی پپر نمی تونست باور کنه که این تیراندازی و شلیک 

 گلوله
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چقدر تمیز بوده چون که هیچ چیز مهمی رو به جز یه 

 خراش

 د .تنها در کنار رون ُکلفتش باقی نذاشته بو

 این میتونست خیلی بدتر از اینا باشه .
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 پپر تکرار کرد:

 _ کجا داریم میریم؟

 _ بهت گفتم که این یه سورپرایزه، پرنسس عزیِز من، فقط

 استراحت کن و از مناظر اطرافت لذت ببر

 وایپر داشت ساعت ها رانندگی میکرد. پپر به مناظر و

 نمیدادکشتزارها و تپههای پر از گلهای وحشی، اهمیتی 

 ولی

 کنجکاوی داشت اون رو دیوونه میکرد .

 _ باشه

باالخره وایپر شروع به یواش کردن سرعت ماشین کرد 

 پس

پپر صاف و شق و رق روی صندلی کنار راننده نشست تا 

 به
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محیط اطرافش توجه کنه. محیط اطراف به طرز مبهمی 

 آشنا

 به نظر میرسید .

مرغ های دریایی که پپر می تونست صداهای اقیانوس و 

 انگار

با صدا موسیقی سانروف مینواختن و صدای خندیدن بچه 

 ها

 رو بشنوه .

شاید اونا می خواستن یه روز کامل رو توی ساحل 

 بگذرونن،

شروع به احساس هیجان زده بودن کرد. اون مثل یه 

 کودک
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توی روز کریسمس بود و مثل بچه ها هیجان زده میشد 

 چون

باعث خوشحالیش می شد. خدا  که نزدیک بودن آب

 میدونست

که اون در حال حاضر نیاز به خروج از واقعیت داره و 

 عالوه

بر بهبودی ، با وکال و حسابداران هم سر و کار داشت 

 چون

 که ثروت والدینش به طور قانونی به اون منتقل شده بود .
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 با توجه به رسانهها و طبق گفته اونا که کار رئیس بوده،

ری اون با یه زن رقاص استریپ (کاباره لختی) به ناپد

 شهر
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 فرار کرده بود . 19ساکرامنتو 

وایپر بعد از این که از مسیر شنی با سنگفرش و جاده 

 پرپیچ

و خمی عبور کرد جلوی یه درگاه و دری که از جنس 

 چوب

 سدر ساخته شده بود توقف کرد .

 _ من فکر میکنم که این شهرستان رو میشناسم

 وایپر گفت:

_ بایدم بشناسی، اینجا جاییه که ما برای اولین بار 

 همدیگه رو

 دیدیم

وایپر از ماشین بیرون اومد و به طرف در مسافر اومد و 

 بهش
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کمک کرد تا از ماشین بیرون بیاد. پپر به خاطر پاش که 

 بهش

ساکراِمْنُتو شهری در غرب ایاالت متحده آمریکا و  19

 مرکز ایالت کالیفرنیا

میباشد که در شمال آن ایالت جای دارد. پیشینه آن به سال 

 میرسد . ۰۹۸۸
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شلیک شده بود لنگ لنگان راه میرفت، اما این راه رفتن 

 فقط

 موقتی بود و واسه توجه کردنش چندان دردناک نبود .

وایپر از هنگام تصادف تا االن ازش توی همه چیز با 

 شیفتگی
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ه رو بیشتر و بیشتر شیفتتمام مراقبت میکرد که پپر 

 خودش

میکرد و بهبودیش رو تا حد ممکن واسش خوشایند و 

 مطلوب

با مراقبت های بی پایانش کرد. هیوالی عظیم الجثه و 

 خالکوبی

شده اش از یه مرد واقعی برای اون تبدیل به یه عزی ز 

 شیرین

 واقعی و معشوقه اهمیت دهنده تبدیل شده بود .

ر اون پیچیده و حلقه کرده بود و وایپر با بازویی که دو

 بیشتر

وزنش رو تحمل می کرد ، پپر رو حمایت می کرد و در 

 تمام
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مدت ازش محافظت میکرد و االن در حالیکه بازوش رو 

 دور

کمرش حلقه کرده بود به سمت ورودی یه خونه کوچک 

 ییالقی

 زیبا و باحال رفتن .

496 

ره ز پنجهمین که به در جلویی رسیدن، پپر میتونست ا

 های

 خونه اقیانوس رو خیلی دور بینه. خونه ساحلی بود .

 پپر پرسید:

 _ این خونه مال کیه؟

این خونه خیلی گرم و راحت و دنج و ساده ولی خونگی 

 بود.
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یه عالمه چوب طبیعی و یه استعداد روستایی توی این 

 خونه

ساحلی وجود داشت. اون متوجه یه صندلی مدل نیمکتی 

 و دسته

بزرگ شد که کوسنی مخملی روی دسته صندلیش که دار 

 دسته

 ها دو طرف صندلی بودن گذاشته شده بود.. پپر میتونست

 تصور کنه که ساعتها توی اون جا نشسته و مشغول کتاب

 خوندنه و به صدای امواج اقیانوس گوش میده .

 وایپر گفت:

 _ این خونه ماست

 تهبود بیفپپر اخمی کرد و به سمت اون چرخید، و نزدیک 
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 _ داری درباره چی حرف میزنی؟

وایپر اون رو به سمت حیاط خلوت خصوصی راهنمایی 

 کرد

و بهش کمک کرد تا در کنارش روی مبل راحتی با 

 بالشت

 های گل گلی بشینه

 _ من این خونه رو خریدم، این خونه ما دوتاست

وایپر چونه ی اون رو کج کرد تا با صورتش روبرو بشه 

 پس

اینجوری اونا میتونستن نگاه هاشون به همدیگه و چشم 

 توی

 چشم هم باشن .
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_ من میخوام باهات زندگی کنم و یه زندگی باهات 

 بسازم، پپر،

 یه زندگی واقعی، یه زندگی که به عشق و بچه هامون و

غذاهای خونگی و شام های همیشگی کنار هم ختم بشه، 

 یه

 به بیرون از خونه زندگی که حتی هر وقت که زبالهها رو

این همه زجری که کشیدیم حقمونه که یه زندگی شاد و 

 با عشق
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با همدیگه داشته باشیم، هیچ وقت توی زندگیم فکر 

 نمیکردم که

میبرم به همسایه های لعنتی لبخند بزنم، فکر میکنم که 

بعد از 
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بتونم عاشق بشم تا زمانی که تو رو دیدم، تو قلب منو 

 تسخیر

 کردی، اصال این کلمه» عشق « ی نداشت ولی تو برام معن

رویاهای منو به حقیقت رسوندی و من می خوام اون 

 رویاها

 رو برای تو واسه همیشه به حقیقت برسونم .

 اشک ها از گونههای پپر سرازیر شدن .

 _ اما تو یه آدم ُکش هستی و من وارث قانونی یه ثروتم

 ما می تونیم شروع_ عزیزم، همه ی اونا رو فراموش کن، 

 کنیم، تو و من، می تونیم با هم یه آغاز جدید رو بسازیم

وایپر توی دوران کودکی کابوس ها رو تجربه کرده بود. 

 اون



 

Romanzo_o 807 

هیچ وقت معنی عشق و خانواده رو درک نکرده و 

 نشناخته و

حس نکرده بود. حاال پپر یه شانسی داشت که همه ی اونا 

 رو

فرصت داده بود که هم عشق  بهش بده. حاال وایپر به اون

 و هم

 همدیگه بسازن .

 پپر به پول، شهرت، یا موقعیت وارث بودن تمام ثروت و

 شرکتشون اهمیتی نمیداد .

 این دقیقا همون چیزی بود که اون بهش نیاز داشت و

 میدونست .میخواست، و وایپر هم اینو به خوبی 

 499

خانواده رو بهش بده و آینده خودشون رو در کنار هم و با 
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 از وایپر پرسید:

 _ چطوری همه این کارها رو انجام دادی؟

پپر همه چیز رو در مورد مسئله وایپر در مورد ناتوان 

 بودنش

توی خوندن می دونست و پیدا کردن و خرید ُملک 

 حداقل به

 برخی مدارک و خوندن اونا نیاز داشت .

_ دوستم، موریس، توی این بیرون بهم کمک کرد، اون 

 مآد

 خوبیه، شاید یه روز تو باید باهاش مالقات کنی

500 

_و ِبین چی؟ تو از اون چیزی میشنوی و یا دوباره ازش 

 خبری
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 میگیری؟

 وایپر احساسات قوی ای در مورد ِبین داشت و پپر از این

 واقعیت که اونا نمیتونستن به خوبی با هم توی دوستیشون

 ارتباط برقرار کنن متنفر بود .

 خواهر و یا برادری داشت، اون میخواست که بااگه پپر 

خانواده اش ارتباط و روابط دوستانه ای برقرار کنه و این 

 دو

 مرد توی گذشته تقریبا مثل دو برادر بودن .

 وایپر نفس عمیق و سختی کشید

_ نه، اون اصالح ناپذیره و ممکنه مثل یه آرمان از دست 

 رفته

شدن و تغییر  باشه که هیچ امید واهی واسه اصالح

 کردنش
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وجود نداشته باشه، من فکر می کنم که هیچ چیزی یا هیچ 

 کسی

نمیتونه اون رو تغییر بده، اون مثل یه سنگ سخته. فقط 

 اینکه

501 

امیدوارم که اونم یه روزی بتونه همین خوشحالی و 

 خوشبختی

 که من پیداش کردم رو با کسی پیدا کنه

 پپر گفت:

 _ منم به این امیدوارم

وایبر با مالیمت اون رو به طرف خودش کشوند و پپر رو 

 توی
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آغوشش گرفت. نسیم هوا گرم و مالیم بود و بوی 

 اقیانوس توی

 هوا پخش شده بود .

 _ عشِق من، میخوام که همه چیز رو بهت بدم، ولی من به

کمکت نیاز دارم، من قبال هرگز این کار رو انجام ندادم و 

 واقعا

انجامش بدم، پس توی همه چیز  نمیدونم چطوری باید

 بهت

نیاز دارم، من قبال هیچوقت یه جا واسه یه زندگی ثابت 

 بند

نمیشدم، و یه زندگی رو بدون این که کسی رو بُکشم 

 زندگی

 نکردم
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502 

_ خب.... ُکشتن آدما که دیگه قطعا باید متوقف بشه اما 

 من

نمیخوام کسی که تو هستی تغییر پیدا کنه و من شخصیتت 

 رو

تغییر بدم، چون که من همین مدلی که هستی عاشقت 

 شدم .

 وایپر زمان حادثه شلیک شدن به پای پپر، از نظر جنسی از

اون اجتناب و دوری کرده بود، یا این که اون می ترسید 

 که

 توی سکس به پپر صدمه بزنه، اما پپر نمیخواست این همه

 داشتنشور و اشتیاق جنسی و هوس و شهوتی که به هم 

 شکسته
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 بشه و و یا اون جلوی خودش رو بگیره .

زخم پوستش خوب شده بود ولی میل جنسی و شهوتش 

 به وایپر

بیشتر شب ها اون رو بیدار نگه میداشت. پپر دقیق ا می 

 دونست

که وایپر می تونه چیزی که بهش نیاز داره رو بهش بده و 

 باید

 چطوری در اون سطح صمیمی با اون ارتباط برقرار کنه.

 وایپر میتونست چنین احساسی نداشته باشه؟

 وایپر گفت:

503 

 _نگران نباش، من هنوز اسلحه هام رو دارم. تو هرگز

 نمیتونی بیش از حد ایمن باشی. حتی توی این شهرستان
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 کوچولوی تخمی و گوه

_ هی! اینجا یه شهرستان باستانی و به طرز منحصر به 

 فردی

 قشنگ و شگفت انگیزه

 واسه اعتراض ناله ای کرد .وایپر 

 پپر گفت:

_ و من االن در مورد اسلحه هات حرف نمیزنم، تو 

 میدونی

که من از اونا متنفرم، من دارم در مورد یه چیز دیگهای 

 حرف

 میزنم

یعنی پپر مجبور بود تا درخواستش رو واسه اون هجی 

 کنه؟
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504 

که دلش میخواد اون سخت بُکنتش؟ طوری بُکنتش که 

 واسه

ند روز کصش از کوبوندن ها و ضربه های سخت اون چ

 درد

بگیره؟ که دلش واسه کیر گنده و قطور اون توی واژن 

 تنگ و

کوچولوش تنگ شده بود؟ نه بهتر بود تا عملی 

 درخواستش رو

 به اون نشون بده . .

اون دست هاش رو به طرف رون های قوی وایپر دراز 

 کرد
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مرکز شلوار اون و و بعد دستهاش رو به طرف باال و 

 حرکت

داد و وقتی که دستهاش به سمت خشتک شلوار اون 

 رسید پپر

 یه فشار کوچولو به خشتک شلوار اون داد . .

و با یه تماس، کیر اون شروع به باال اومدن و شق و 

 راست

شدن کرد و شلوار جینش با برآمدگی کیر گنده اش پر شد 

.. 

 کنه .. وایپر مچ دستش رو گرفت تا اون رو متوقف

505 

_ 
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_ عزیزم، تو باید درمان پیدا کنی و هنوز کامال خوب 

 نشدی،

 اینجوری اذیتم نکن

پپر شروع به پیچیده شدن و حساسیتی که قبال نسبت به 

 خودش

 و بدنش داشت کرد . .

_ 

 _ تو دیگه مجذوب من نیستی؟

_ 

_ االن داری دیگه شوخی میکنی؟ من اخیر ا هر شب به 

 خاطر

اق لعنتی که بهت دارم کیرم رو چنگ زدم حرارت و اشتی

 و
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خود ارضایی کردم و همه ش از کوره در رفته بودم و 

 همه

 چیزی که میتونستم بهش فکر کنم اینه که دارم میکنمت

_ 

_ پس از اینکه داری جلوی خودتو می گیری دست نگه 

 دار،

من بهت نیاز دارم، وایپر و بهت اعتماد دارم که تو 

 هیچگونه

 بهم نمیزنیصدمه ای 

506 

 وایبر مچ دستش رو رها کرد پس اینجوری پپر پیراهن اون

رو باال کشید و عاشق احساس ماهیچه های سفت و 

 سخت اون
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 زیر دست هاش بود ..

موجی از گرما توی بدن پپر و رگهاش جاری شد و این 

 گرما

 مستقیم بین پاهاش تا مرکز ک*صش فرستاده شد . .

بیشتر از همیشه به اون نیاز داشت پپر به اون نیاز داشت. 

.. 

_ 

 _ تو منو دیوونه می کنی، پپر

وایپر گردنش، گونه هاش و الله ی گوشش رو بوسید و 

 بعد

لبهاش رو پیدا کرد و لبهای خودش رو روی لب های اون 

 قرار

 داد و پپر رو خواستار کننده و پر از ولع و گرسنگی زیاد
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 بوسید ..

هفته خیلی جلوی خودش رو وایپر باید توی این دو 

 گرفته باشه

 چون که بوسه االنشون شور و شوق و اشتیاق و پر هوس

507 

خالص و محض، گرسنه وار و پر از ولع و از روی 

 بیچارگی

 و درماندگی بود ..

پیر چشمهاش رو بست و مجذوب این شور و اشتیاق و 

 خواستن

 . .و میلی که روز به روز میان اونا رشد پیدا میکرد شد 

 جلوی لبهای وایپر زمزمه و پچ پچ کرد:

_ 
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 _ عاشق این خونه شدم ..

_ 

_ می خوام که تمام رویاهات رو به حقیقت برسونم، 

 عزیزم

 پپر گفت:

_ 

 _ تو از قبل هم تمام رویاهای منو به حقیقت رسوندی

وایپر ایستاد و اون رو توی آغوشش چنان بلند کرد که 

 انگار

 پپر صد کیلو وزن داره ..

508 

پپر جیغ کشید و دست هاش رو دور گردن اون حلقه کرد 

، 
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 قدرت اون چنین روش تاثیر میذاشت و بیشتر حشری و

 شهوتیش میکرد ..

_ 

_ متاسفم، دلبِر عزیزم، من تمام طول هفته رو توی کیرم 

 شق

درد داشتم، اجازه بده تا این خونه رو با سکسمون 

 نامگذاری و

ایده ای نداری که من چقدر افتتاح کنیم، تو خودت هیچ 

 زیاد

 این کص کوچولوی شیرینت رو می خوام

وایبر هرگز یه شوهر سنتی نمیشد..... اون دهن کثیف و 

 هرزه

 و شروری داشت.....مخصوصا وقتی که بین پاهاش رو
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 میخورد و ِمک میزد ..

و بدون هیچ محدودیتی  2121اون بی قاعده و قانون بود 

 و مثل

و سکس میکرد. با این حال، هنوز پپر  یه حیوون میگایید

 پسِر

 بد و کله خر و خشنش رو با یه دنیا عوض نمیکرد . .

21no holds barred 

) عامیانه) بی قاعده و قانون، بی حد و حصر، بدون 

 محدودیت
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