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ه بودم و سعی کردم در روکه هنوز همون لباس شب گذشته رو پوشید  

 .باز کنم

 دستگیره تکون نمیخورد. به سختی قفل بود. سعی کردم بازش کنم، اما 

 .یک سانتیمتر هم تکون نخورد 

 .خیلیخب، من فقط باید یه چیزی پیدا کنم که در رو باز کنم

 اتاق رو گشتم ولی چیز مفیدی پیدا نکردم. تختم فقط یک تشک روی 

پتو داشت. یک کمد یا حتی حمام هم نبود. من توی زمین بود و چند   

 .اتاقی با چهار دیوار بودم 

 با ناامیدی به سوراخ نگاه کردم. حتی اگه میتونستم بازش کنم؛ 

 نمیتونستم تحملش کنم. تنها چیزی که میتونستم امیدوار باشم غرق 

 .شدن بود. نمیدونستم آیندهام چی میشه، بنابراین انتخاب خوبی بود 

 .قبل از اینکه فرصتی پیدا کنم، در باز شد

 مردی کامال سیاه پوش وارد شد و یه تفنگ روی کمرش داشت. ریش 

 پرپشت سیاهی داشت و چشمهاب نابخشودنی داشت. یک نگاه بهش هر 

 چیزی رو که الزم بود بدونم رو بهم گفت. اون یخ... سرد و بیرحم 

نه، چون اون یکی بود. هیچ چیز نمیتونست به طبیعت خوبش توجه ک  

 از اون خوبیها رو هم نداشت. با حالتی فلسفی بهم خیره شد، افکارش

 .معمایی بود

 ".بزار برم قبل از اینکه صورتت رو خرد کنم "
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 من استاد هنرهای رزمی نبودم، اما چیزهایی رو میشناختم. اهمیتی 

 .نمیدادم که دماغش رو بشکنم و خون تمام لباسهاش رو بگیره

لبش اومد، اما شبیه پوزخند به نظر میرسید  لبخندی به . 

 ".تو یکی از اون بی پرواها هستی "

 صداش لهجه داشت. نمیتونستم درست بفهمم که مال کجاست، اما به 

 نظر ایتالیایی میاومد. من تجربه زیادی با غریبهها نداشتم. خجالت 

 .میکشیدم اقرار کنم که هیچ وقت به خارج از کشور سفر نکرده بودم

 ".نه من یکی از آدمهای خشن هستم"

 .اون با دهن بسته خندید، انگار این گفتگو سرگرمکننده بود 

 ".اوه من بهت خشونت رو نشون میدم "

 اون جلوتر اومد، چکمههای سنگینش با هر قدمی ضربان داشت. تا این 

 .لحظه خودم رو نگه داشتم

داد. پشتم رو به اون منو ترسوند و بدنم به طور خودکار واکنش نشان   

 .دیوار تکیه دادم

 گلوم رو محکم گرفت. و منو محکم روی زمین انداخت. محکم به فوالد 

 کوبیده شدم و احساس کردم استخوانهام از درد فریاد میکشند. یک 

 قطار باهام برخورد کرده بود و من نمیتونستم خوب بشم. من ستارهها

اندازه که میشد بد نبودرو دیدم، با اینکه فشار اون به اون   . 

 شاید به همون اندازه که فکر میکردم قوی نبودم
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 د یکن یداریکامل آن را خر لیفا یستیجهت مشاهده ادامه رمان با

 د یکن کیجهت دانلودکل
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