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 .جلوی کشتی جایی که امواج بیشتر برجسته بودن قرار داشت

 حاال تنها کاری که باید میکردم این بود که صبر کنم، وقتی برگشتند یا 

 جاشون رو ترک کردن، من مستقیم به طرف آب میرفتم. تنها کاری

 .که باید میکردم این بود که بپرم و یک دقیقه زیر آب بمونم

 .اون وقت من توی اتاق خلوت بودم

 اسلحه رو آماده نگه داشتم. که در صورتی که نیاز داشته باشم ازش 

 استفاده کنم. بعد صبر کردم و زمان رو با شمارش ضربان قلبم اندازه 

سونتر بود که به گرفتم. هرچه به ساحل نزدیکتر میشدیم، برای من آ  

 جای امن شنا کنم. اما هر چه بیشتر صبر میکردم، احتمالش بیشتر بود 

 .که یکی رو روی پلکان ببینم

 .و بعد چیز دیگهای فهمیدم

 بقیه چی؟ 

 یعنی واقع ا میتونستم اونها رو ترک کنم؟

 اونها به یک فاحشهخونه فروخته میشدند، جایی که به طور مداوم 

ه میشد و مورد تجاوز قرار میگرفتن، و زمانی بهشون مواد مخدر داد   

 که بدنشون بالاستفاده میشد به کناری پرت میشدن. عزیزانشون 

 .هرگز نمیدونند چه اتفاقی برای اونها افتاده 

 .نمیتونستم تنها برم

 یواشکی از پلهها پایین رفتم و وارد راهرو شدم. هیچکس این اطراف 
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یه به در خودم بود رفتم. وقتی به نبود، بنابراین یواشکی به دری که شب  

 داخل نگاه کردم، زنی رو دیدم که روی تختش نشسته بود. اون گم و 

 .گور به نظر میرسید، انگار که امیدی نبود

 دستگیره رو امتحان کردم و وقتی باز شد خیالم راحت شد. قفل شکسته 

 .بود براش دست تکون دادم 

 .به طرفم برگشت، چشمهاش از تعجب گشاد شدن 

 .سرم رو به نشونه موافقت تکون دادم تا بیاد پیشم

 از جاش پرید؛ تشنه آزادی بود. وقتی نزدیکم اومد تفنگ رو توی دستم 

 .دید. به جای این که ترسیده باشه تقویت شد

 :زمزمه کردم

 "بیا بریم دنبال اون یکیها "

 :ادامه دادم

 "میدونی اونها کجان؟ "

 سرش رو تکان داد و بهم اشاره کرد که دنبالش برم. او به دری در

 راهرو رسید که سلول دیگهای درش قرار داشت. وقتی از پنجره به 

 بیرون نگاه کردیم، یک زن ندیدیم هجده زن بودند. همشون توی یک 

 .تختخواب کوچیک کنار هم قرار گرفته بودن 

را اون یکی زن تنها بود؟چرا همه با هم بودند، اما من تنها بودم؟ چ  

 زن داخل شد و انگشت اشارهاش رو روی لبهاش فشرد و به همه 
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 .گفت که ساکت باشن. سپس بهشون اشاره کرد که ما رو دنبال کنند

 هیچ راهی نبود که ما بدون توجه بهشون فرار کنیم. اما بعضی از ما

 .از اونجا دور میشدیم. از هیچ چیز بهتر بود

میکنی؟چه غلطی داری  " " 

 .یک نفر شونهام رو گرفت و منو به کنار کشید

 مشخص بود که نمیدونست یک اسلحه دارم، چون درست در شکمش

 شلیک کردم. حتی تردید هم نکردم. من همیشه فکر میکردم که کسی 

 هستم که هرگز قادر به کشتن کسی نیستم، حتی اگه زندگی من یا اونها

 بود. اما این موضوع به سرعت تغییر کرد االن که من در شرایط

 زندگی یا مرگ بودم. فرصت فکر کردن نداشتم. وقت نداشتم واکنش 

 نشون بدم. من فقط کاری رو کردم که باید برای زنده موندن انجام 

 .میدادم

 .و من هم از این بابت عذرخواهی نمیکنم

از دهنش خون ریزی اون شکمش رو گرفت و روی زمین افتاد و   

 .کرد

 "!اسلحه رو بنداز "

 یک نگهبان دیگه با تفنگش که روی من نشونه گرفته بودش، نگاهی به 

 .اطراف انداخت

 "االن  "
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ی دی اف پعه ادامه این رمان لطفا فایل کامل انرا که بصورت کاربر گرامی جهت مطال

ن کنیدآاست خریداری کنید و سپس اقدام به مطالعه   

 جهت خرید و دانلود فایل کامل رمان اینجا را کلیک کنید
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