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اندازه یک بیلبورد واضح بود. من همیشه از بدن میکرد. قصدش به   

 برهنهام خجالت میکشیدم. وقتی غریبهای بهم نگاه میکرد، این فقط 

 .یک میلیون بار بدتر میشد

 افکارم رو جمع کردم و روی آب و صابون تمرکز کردم. بدنم رو تمیز

 کردم، میدونستم که امکانش وجود داره که برای مدت طوالنی دوباره 

تونم بگیرم... پس بهتره از این امتیاز استفاده کنمدوش ن . 

 .وقتی نرم کننده به موهام زدم صدای هق هق یکی از زنها رو شنیدم

 .اون در گوشه اتاق ایستاده بود و دستهاش دور سینهاش حلقه شدهبود

 به سختی نفس میکشید سینهاش به حالت تشنج افتاده بود. تمام ترسش

ساخته بود سنگین بوددر صداهایی که ازش  . 

 .بهش گوش دادم و احساس ناامیدی بهم چیره شد

 .هیچ راه گریزی نبود 

 ...به جز مرگ

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

 با بقیه دخترها توی یک اتاق کوچیک که فقط دو میز داشت شام 

زنیم، اجازه خوردم. ما بیست نفر بودیم، اما اجازه نداشتیم با هم حرف ب  

 نداشتیم با قاشق غذا بخوریم. سه نگهبان اونجا ایستاده بودن و ما رو

 .تماشا میکردن 

 .گرسنه نبودم، اما به هر حال خودم رو مجبور کردم که چیزی بخورم
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 شاید به قدرتم نیاز داشته باشم تا با کسی مبارزه کنم، و برای انجام این 

من رو تماشا میکرد اونجا بود  کار به مواد مغذی نیاز دارم. مردی که  

 تمام مدت چشمهاش روی من تمرکز کرده بودن. همون شهوت در

 .چشمهاش میسوخت. چشمهاش وقتی داشتم شام میخوردم منو میکرد

 .به چیزهای وحشتناکی که میتونست باهام انجام بده فکر کردم

 .احساس تهوع کردم 

کنم. شاید  سعی کردم با یکی از دخترهای دیگه ارتباط برقرار  

 میدونستن کجا داریم میریم شاید از یه راه فرار خبر داشتن. شاید

 .اونها میدونستن که این آدمها واسه چی ما رو میخوان 

 .براساس سایر اسیرها، فقط میتونستم نتیجهگیری کنم

 .اونها قاچاقچیها بودن 

 اونها ما رو به باالترین قیمت میفروشند، در مکانهای غیرقابل 

 .توصیف برای کارهای غیرقابل توصیف قرار میدن 

 .ترجیح میدم یه میلیون بار بمیرم

 بعد از شام به سلولم برگشتم. مطمئن نبودم که تنها کسی هستم که اتاق 

 خصوصی داشتم. بعضیها فکر میکنند که این یک امتیازه ولی من به 

هعنوان یه نقطهضعف دیدمش، همیشه در تعداد زیاد قدرت وجود دار . 

 .اما االن من کامال تنها بودم و همفکر نداشتم

 .و میدونستم که اون مرد برای کردنم میاد
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 .اون سعی میکرد مثل بقیه بهم تجاوز کنه

 .اما موفق نمیشد

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

 .یک هفته اومد و رفت و کشتی همچنان با سرعت کامل حرکت میکرد

 احساس کردم که کشتی با امواج صخره برخورد میکنه. گاهی با زمین

 سخت برخورد میکردیم و کشتی به شدت تکون میخورد. شیب تند از 

 ناکجا آباد میاد و غذامون در طول غذا روی میز میلغزه. گاهی انقدر 

 .بد بود که نمیتونستم بخوابم 

م. با وجود در طول مدتی که تنها بودم در مورد جیکوب فکر میکرد  

 این که سرنوشت من احتماال از اون هم بدتر بود، دلم به حالش 

 میسوخت. اون احتماال جایی مرده بود و در اقیانوس شناور بود. یا

 فرار کرد و نگرانم بود. اون توی یک کشور خارجی بود که 

 دستورالعمل دقیق تماس با مقامات رو نمیدونست. میتونست به خونه 

ه کمکی میتونست بکنه؟ تلفن بزنه اما چ  

 دونستن اینکه چه اتفاقی برام افتاد باید بدترین چیز باشه، اون احتماال 

 نمیدونست که من توی یک کشتی هستم. و حتی اگر هم میدونست، 

 نمیدونست چه شکلی به نظر میرسه و چگونه اون ذو تشخیص بده. و 

 پلیس چجوری باید تعقیبش کنه؟ 

 جیکوب برای نجاتم نمیاومد
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 :«  یکاربر گرامـــ

کرده و   یداریرمان را خر نیکامل ا  لیفا یستیرمان با نیمشاهده ادامه ا  یبرا 

 د یمطالعه کن

 د یکن کیرا کل  نجایرمان ا  نیکامل ا  لیفا دیدانلود و خر جهت
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