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 .دستم رو مشت کردم و تا جایی که میتونستم مشتی محکم بهش زدم

 "...اه "

 به عقب افتاد و چسبید به آلتش. و از بین دندونهای به هم فشردهاش

 :غرید

 "...تو لعنتی  "

لند شکست پام رو روی صورتش کوبیدم، بینیش با صدای ب . 

 .دستش به سمت صورتش رفت و آلتش رو آزاد کرد

 .تا جایی که میتونستم محکم بهش لگد زدم. به آلت و توپاش لگد زدم

 "هرزه "

 .اون یکی از پاهام رو گرفت و منو به زیر کشید 

 .توقف نکردم

 من فقط توسط ناسزاش تحریک شدم، عاشق این بودم که عوضی درد 

میگرفتم، داشتم برای تمام زنهایی که بکشه. فقط داشتم انتقام  

 .نمیتونستند ازش فرار کنن، انتقام میگرفتم

 موهای سرش رو گرفتم و سرش رو محکم روی زمین کوبیدم دوباره 

 و دوباره. بهش ضربه میزدم همونطوری که اون با اسلحه به 

 .گیجگاهم ضربه زد

 "خوشت اومد، عوضی؟ این چطوره؟ "

کوبیدم و در همان حال یه توپاش لگد دوباره سرش رو به زمین   
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 .میزدم

 "...اه اه "

 نگهبانها صدای فریادش رو شنیدن و به دویدن ادامه دادن. به زور

 وارد اتاق شدن و منو ازش جدا کردن. اونها طوری که انتظار داشتم 

 بهم مشت نزدن. در حقیقت، اونها باهام مهربون بودن، سعی میکردن 

نرسونند بهم آسیبی  . 

 نگهبانها به مهاجمم کمک نکردن. اونها اون رو ازم دور نگه داشتن 

 تا بتونه شلوارش رو بکشه باال، به سختی میتونست راه بره چون آلتش 

 خیلی بد درد میکنه با یک دست اون رو گرفت و آهسته از اتاق بیرون 

 .رفت 

لمانه کهپیروزمندانه لبخند زدم و احساس پشیمونی نسبت به اون راه ظا  

 .به زمین کوبیدمش نمیکردم 

 ".موفق باشی پشم  "

 ".خفه شو  "

 .اون مردی بود که منو بغل کرده بود اما به اندازه من خشن نبود 

 ".برو تو تخت  "

 ".به افرادت بگو منو تنها بذارن وگرنه همین کار رو باهاشون میکنم "

دن و در نگهبان بازوم رو رها کرد و بیرون رفت. سلولم رو خالی کر  

 رو پشت سرشون قفل کردن. صداشون میاومد داشتن ایتالیایی حرف 
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 .میزدن. وقتی تقریبا از گوشرس من دور شدن خندیدن 

 و من میدونستم که اونها دارند به چی میخندن. رفیقشون باسنش رو 

 .از دست یه زن نجات داده بود 

 .خیلی به خودم افتخار میکردم

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

 وقتی کشتی ایستاد میدونستم چیزی تغیر کرده. ما دیگه تو آبهای آزاد

 نبودیم. موجها آروم و تقریب ا بیفایده شده بود. کشتی بزرگی بود، 

 بنابراین ما یک جایی دور از ساحل بودیم، اما دیگه وسط اقیانوس 

 .اطلس نبودیم 

وی زمین شنا کنم. مناگه میتونستم از اینجا جدا شم، میتونستم ر  

 شناگر قوی نبودم. اما وقتی کار به مرگ یا زندگی میرسید این کار

 رو میکردم. از پنجره رد شدم و نگاهی به زمین انداختم. هر بار سعی 

 .کردم سخت نگاه کنم پنجره دوباره پر از آب شد

 .فقط باید به نقشه فکر میکردم

دیگه مجروح شده بود. به این یکی از نگهبانها مرده بود و اون یکی   

 معناست که دو اسلحه اینجا هست. اگه با کارتهام درست بازی کنم 

 ممکنه بتونم از پسش بر بیام. پتو رو کنار زدم. و یک تکه پارچه

 برداشتم و اون رو توی جیب شلوار جینم قرار دادم، اگه الزم بود 

 میتونستم ازش برای خفه کردن کسی استفاده کنم
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 د یو مطالعه کن یداریکامل را خر لیرمان لطفا فا نیجهت مشاهده ادامه ا یکاربر گرام

 دیکن کیرا کل نجایرمان ا نیاف ا ید  یپ لیو دانلود فا دیخر جهت
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