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 .نمیتونم دوباره از دستشویی استفاده کنم

 :خم شد و لبهاش رو به گوش من فشرد

 من هر روز این کار رو میکنم تا زمانی که برای من گریه کنی و "

 ".بین من و تو امیدوارم که اینکارو نکنی 

بکشه سیلی به باسنم زدقبل از اینکه خودش رو بیرون  . 

 وقتی باالخره تنها شدم، به حمام رفتم و خودم رو تمیز کردم، ابش رو 

 پاک کردم. چون بارها و بارها واردم شد و بهم تجاوز کرد، خونریزی 

 کرده بودم. به حمام رفتم و زیر آب گرم وایستادم، چون تنها جای امن 

ت. هر وقت راضی من بود. من اتاقخواب داشتم، اما هیچ دری نداش  

 میشد، میتونست وارد اتاق بشه. اما هر وقت که تو حمام بودم من رو

 .اذیت نمیکرد

 تجاوز بسیار دردناکتر از اون بود که من درک کردم. باالخره فهمیدم 

 معنی اون چیه که مردم میگفتن این یه جنایت احساسیه، اما یکی از 

بیرون نمیکشید، وقتی دستههای خشونتم هست. التش رو از درونم   

 .فهمید که من درد شدیدی دارم

 میدونستم که اسیر بودن تحقیر, دردناک, و زخم شدن خواهد بود. اما

 من اصال نمیدونستم که چقدر بد میشه. اسیر کننده من یه روانی بود 

 .و اون هر چی بیشتر اینجا بمونم چیزهای بدتری هم برام انجام میداد

، و من از قبل بیشتر ترک خوردمفقط چند روز طول کشید  . 
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 .میخواستم هق هق قلبم رو خاموش کنم و برای معجزه دعا کنم

 .دلم میخواست توپاش رو بپیچونم و بکشمش

 میخواستم فراموش کنم که کی هستم و به جای دیگهای سفر کنم. به 

 جایی برم که این افکار وجود نداشته باشه. فقط میخواستم اونجا باشم 

نیمه هوشیاری روی یه سطح خاموش شناور باشم و تو حالت . 

 ولی باید قوی بمونم مجبور شدم از نقشهای که برای خودم کشیدم 

 پیروی کنم باید یه اسلحه پیدا میکردم و بکشمش تنها کاری که باید 

 .میکردم این بود که میتونستم از اونجا بیرون برم و به خونه برگردم

تونم برگردم سر کارم میتونستم به میتونستم به جیکوب برگردم.. می  

 .خواب راحت برگردم، میدونستم که هرگز آسیب نمیبینم

 .تو میتونی این کار رو بکنی، پیرل

 .فقط تمرکز کن

 .اون میتونه بدنت رو بگیره اما ذهنت رو نه

 .حواست به ذهن گرانبهات باشه

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

 .اون دوست داشت من رو کتک بزنه

 .فکر میکنم کتک زدن من رو بیشتر از کردنم دوست داشت

 عاشق بازی قایم با شک بود. من تو خونه مجللش میرفتم و جایی 

 پنهان میشدم تا من رو پیدا نکنه و اون به دنبالم میاومد با یه چوب تو
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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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