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 .برای اون، به یه اسم احتیاج داشتم 

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

 فرانسین یه تغیر کامل بهم داد. او موهام رو عوض کرد و رشتههای 

بی پایان مراقبت دراز و مرده موهام رو کوتاه کرد.اون از محصوالت   

 از مو رو به الیههای مختلف موهام زد و اونا رو سرشار از زندگی

 کرد. درخشش سالمی به اونا داد، درست مثل موهای خودش.انتهای 

 .موهام رو حلقه حلقه کرد اونارو تو هم پیچید تا صورتم رو قاب کنه

اونا بعد از اون، آرایشم رو انجام داد و مژههام رو بلند تر کرد و به  

 .ریمل زد، اونارو الیه الیه کرد و به زودی من به ادم جدید تبدیل شدم

 چشمام گشاد و مشخص بود، لبهام به نگ یاقوت سرخ بودن که مقابل

 صورت زیبای من قرار داشت.با کرمی که اورده بود هر عیب و 

 نقصی رو که داشتم پنهان شد.اگه به من نگاه میکردی نمیدونستی که 

بهم تجاوز میشه و کتک میخورم. نمیتونی تصور کنی کههر روز   

 .من چقدر زجر کشیدم.. من شبیه یه آدم معمولی بودم

 ".من وسواس اون رو نسبت به تو درک میکنم "

 :فرانسین انگشتاش رو تو موهای قهوهای تیره من فرو کرد و ادامه داد

" سهای تو واقعا زیبایی!میدونی از نوع طبیعی، تو به آرایش و لبا  

 خوب نیاز نداری تا زیبا به نظر برسی. ولی، البته، کمک میکنه بهتر 

 ".بشی
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 .تو آینه بهش چشمغره رفتم 

 ".واووو....االن حس خیلی بهتری دارم "

 .طعنه من رو نادیده گرفت

 ".حاال ما فقط احتیاج داریم که لباس بپوشی و برای شام آماده باشی"

بود.به من گرسنگی نمیداد.هر این یه چیز خوب درباره اسارت من   

 وقت دلم بخواد میتونم غذا بخورم.در هر حال من زیاد میخوام، 

 هدفش این بود توهین های من رو پنهان بکنه.و کمرم رو تو موقعیت 

 سالمی نگه دارم. اگر من باهوش بودم، به خودم گرسنگی میدادم تا

شق غذا بمیرم اما من برای این کارخیلی ضعیف بودم....چون من عا  

 .هستم

 فرانسین با پیراهن بلند خاکستری برگشت.چاک عمیقی جلوش داشت که 

 باعث میشد شکاف من دیده بشه، اسم طراح روی لباس دیده نمیشد.اما 

 من میدونستم یکی از اونا بود. هر کسی که برای شام میاومد مهم

 .بود

 ".من این رو نمیپوشم"

 "...بی خیال "

ر بیاره، اما متوجه شدم که اون این روسعی کرد اسم من رو به خاط  

 .نمیدونه. تنها اسمی که اون میدونست هرزه بود

 من نمیخوام از کلت الکتریکی استفاده کنم، اما خواهم کرد.چون زنم "
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 ".به این معنا نیست که بهت اسیب نمیزنم 

 .قبل از اینکه بهش چشمغره برم لباس رو تو دستاش نگاه کردم

" اینجا بیرون برم شکارت میکنم و میکشمتوقتی از  ." 

 لبهاش محکم به هم فشرده شدن و چشماش تغییر نکرد، این کلمات

 .حداقل تاثیری روش نداشتن

 میخوای باهات بهتر رفتار کنه؟این خیلی سخت نیست که اتفاق "

 ".بیفته

 "با فرار؟ "

 ".نه...تو میخوای بنز باهات خوب رفتار بکنه؟بهش یه دلیل بده"

 بنز؟ اسمش چی بود؟ این احمقانهترین چیزی بود که تا به حال شنیده 

 .بودم

 "لعنتی! می تونه یه اسم بدتر از این انتخاب کنه؟"

 .در واقع برای اولین بار پس از زندانی شدن خندیدم

 ".اونا به دلیلی بنز (استخوان) صداش میزنن"

ته بود اون همچنان لباس رو نگهداشته بود، اما حوصلهاش سر رف . 

 اون از هر قربانیاش یه استخوان نگه میداره.اون یه نمایشگاه کامل "

 تو این خونه داره یه یاداوری برای اینکه چه اتفاقی برای کسی که 

 ".ازش عبور کردن اتفاق افتاده 

 وقتی اون اتاق رو تصور کردم، بغض گلوم رو فرو دادم. تصور 
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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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