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 .چیزی گوش دادم که میگفت زنده است 

 .چیزی نبود 

 با شدت درگیری، صدای شلیک گلوله در اطرافم پیچید. یک لحظه 

 جنگ رو فراموش کردم. روی هم رفته همه چیز رو فراموش کرده 

 .بودم

شین هامر رهبرشون رو برداشت و از کوچه بیرون رفتن. صدای ما  

 تیر تو گوشم زنگ میزد. بعضی از مریدهام از ماشین پیاده شدن. ما

 چند نفر از خودمون رو از دست دادیم اگه تمرکزم رو از دست نداده 

 .بودم، چند نفر دیگه نجات پیدا میکردن 

همه چیز آروم بودکین من رو تکان داد وقتی بی دردسر رسید و  . 

 کنارم زانو زد و به خواهر مردهموم نگاه کرد. مثل یک فاحشه

 شکستخورده به نظر میرسید. نفس عمیقی کشید و بهش خیره شد، نه 

 .اینکه حتی یک قطره اشک بریزه

 منم همینطور. زندگی توی این کار باعث شد که احساسات انسانی رو 

ناامیدی رو درک نکردم. من خوشبختی و از هم جدا کنم. من غم و    

 .شادی رو درک نمیکردم. تنها چیزی که فهمیدم خشم بود

 .و این چیزیه که االن حس میکنم

 برادرم یک کلمه گفت. و این کلمه برای گفتن یک داستان کامل کافی

 بود. اون به من گفت که با مردی که خانوادهمون رو سالخی کرد چی
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ت بعدی چیه کار کنیم بهم گفت حرک . 

 "بنز "

 .بنز( استخوان) مارو گایید. حاال نوبت ما بود که اون رو بگاییم

 » فصل ششم  «

 » پیرل «

 اون به قولش عمل کرد و همونطور که گفته بود من رو گایید. تا جایی 

 که میتونستم باهاش خیلی سخت مبارزه کردم. اما اون من رو با یه

درونم فشار داد، درد داشتطناب دردناک بست و التش رو به  . 

 تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که اونجا دراز بکشم و تحملش 

 .کنم

 .احساس میکردم دارم باال میارم. کثیف بود

 میخواستم گریه کنم، اما قبول نکردم. من قبول نکردم که این رضایت 

 رو به اون بدم. اون لیاقت جیغ من و اشکهای من رو نداشت. اون 

واست من رو بشکنه، چون میدونست که این یه چالشهمیخ . 

 .اما من از جام تکون نمیخورم

 وقتی کارش تموم شد، دوباره و دوباره من رو کرد. شب تو درد و رنج

 .سپری شد و فکر کردم کاش میشد نصف راه رو از وسط نصف کنم

 زمانی که راضی شد به سختی هشیار بودم. فقط میتونستم روی شکم 

کشم، چون باسنم و کمرم خیلی درد میکرد و میدونستم که حتی دراز ب  
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ایل کامل این  ــــــــــ و دانلود ف "  دکمه و شالقرمان " العه ادامه ـــــ رایم جهت مطــــــــ کاربر گ

 یدـــ س مطالعه کنــــــــــ داری کنید و سپـــــــــــفا آنرا خریـــــــــــ رمان بصورت فایل پی دی اف لط

 جــهت خـــــــــــرید و دانلــــود فایل کامـــــــــــــل این رمان اینـــــــــــجا را کلـــــــــــیـک کــنید
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