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 .صدام از زهرمار هم سمیتر بود 

 .اون نقشه رو تنظیم کرد و در ورودی واژنم قرار گرفت 

 ".این کار فقط دو دقیقه طول میکشه  "

نکن لعنتی منو لمس  " ..." 

 دو انگشتش رو درونم فرو کرد و اطراف دیوارهام رو حس کرد. کانال

 و تخمدانهام رو به خوبی چک کرد. با گوش پاک کن داخلم رو تمیز

 کرد و اون رو توی یک کیسه پالستیکی گذاشت. بعد دستکشهاش رو 

 .بیرون آورد

 ".تمومه  "

از این حقیقت  برخالف خواستهام لمس شده بودم و از این متنفر بودم.  

 که هیچ حقی نداشتم متنفر بودم. من از مردمی که سعی میکردن بهم 

 تجاوز کنن خسته شده بودم. از این حقیقت که خیلی به آزادی نزدیک 

 بودم متنفر بودم، من اشتباه کردم که برگشتم.م ن قرمزی دیدم قرمز 

 .سیر... زرشکی... من میخواستم تکتک افراد کشتی رو بکشم 

تفنگ داشته باشم، انجامش میدم اگه یه . 

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

 قبل از انتقال به خشکی بیهوش بودم. هیچ ایدهای نداشتم که اونها منو 

 کجا بردن یا اینکه چطوری رسیدم اونجا فکر کردم با ماشین رفتیم، اما 

 به یاد نداشتم لرزش موتور یا گوش دادن به صدای رادیو رو حس 
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شم. کیسه مشکی روی سرم بود، به طوری که حتی اگه کرده با  

 .میخواستم نمیتونستم چیزی ببینم

 وقتی بیدار شدم توی یه اتاقخواب بودم. تخت خواب یه چهارچوب 

 داشت با مالفههای با کیفیت. پنجرهای با پردهها که از پارچه عاجی

همون بودند بسته شده بودند. یک کمد در گوشه اتاق قرار داشت و با   

 .رنگ طراحی شدهبود 

 کجا بودم؟

 از تخت پایین پریدم و فور ا به طرف پنجره رفتم. پردهها رو باز کردم

 و آماده بیرون پریدن شدم. اگر بیست فوت پایینتر بود، من باز

 میپریدم. میتونستم از اون طرف سینهخیز به پایین بخزم، و اگر 

 .مجبور بودم از فاضالب استفاده کنم 

وقتی پرده از هم جدا شد، من جز میلههای آهنی چیزی ندیدماما  . 

 .دوباره گیر افتاده بودم

 در باز شد و زنی وارد شد، یک زن زیبا. موهای تیره، آرایش عالی و 

 .اندامی زیبا داشت که باعث میشد همه زنها بهش حسودی کنن

 ".داشتم فکر میکردم که کی بیدار میشی  "

رفهای طعنهآمیز بهم کمکی نمیکننهبا حیرت بهش خیره شدم. ح . 

 تهدیدات هم زیاد کار نمیکنن. اصال نمیدونستم با چه چیزی سر و کار

 .دارم. در طول سفرم به سرتاسر دنیا، تا االن پیش یه زن آزاد نبودم
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 "تو کی هستی؟ "

 "...متخصص مد تو. و من میخوام این رو تغییر بدم "

و ادامه داداون به موهام و لباسهام اشاره کرد  : 

 "اینهارو "

 "ببخشید؟  "

 ".حراجی امشبه و ما کارهای زیادی داریم. پس بیا به اونها برسیم  "

 "حراجی؟ "

 همونی که مردها در موردش بهم گفتن؟ 

 ".بله تو و چند نفر دیگر رو میخرن  "

 ".اوه من اینطور فکر نمیکنم "

 .من داشتم به جهنم میرفتم 

منتظر این بود آهی کشید، انگار  . 

 ببین، من فقط کارم رو انجام میدم. این کار رو برام سختتر نکن، و  "

 ".من هم این کار رو برات سختتر نمیکنم 

 چطور میتونست این رو بهم بگه؟ این بدترین خیانت و سختتر از 

 .ربوده شدن در وهله اول بود 

تجاوز قرار بدن من رو دزدیدن و قراره به فروش برم تا منو مورد  "  

 "و تو باهاش مشکلی نداری؟ به عنوان یه زن؟

 همدردی هرگز به چشمانش وارد نشد 
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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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