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 چشماش رو به داخل اتاق دوخت و دنبال چیزی میگشت که به اون 

 فکر نکرده بود یا چیزی رو از دست داده بود. غم و اندوه بر چهرهاش

نیاز داشت که از اینجا بیرون بره، اما راهی پیدا نکردنقش بست  . 

 چشماش به سرعت به سمت چاقو چرخید و من میدونستم که فکر 

 .بعدیش چیه

 :دستور دادم

 "وایستا"

 دسته چاقو رو گرفت و تیزی چاقو رو درست به سمت قلبش نشانه 

 .رفت 

" نهیچکدوم از این مردا بهت دست نمیزنن... بهت قول میدم صبر ک !" 

 چاقو رو به پیرهنش فشرد. ذرهای تردید نداشت. مرگ اون رو به 

 عنوان یک دوست قدیمی پذیرفته بود. میخواست از اینجا بره، اون 

 .میخواست خونریزی کنه و بمیره احتماال بهتر از راه چاره بود

 ".مثل اینه که قول تو برام معنایی نداره "

 ".این تو کل دنیا معنا داره"

" ه کسی اعتماد نکنمتو گفتی ب ." 

 "… من ازت نمیخوام که "

 .دستم رو باال گرفتم و آهسته اون رو پایین آوردم

 ".چاقو رو بنداز زود باش"
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 ترجیح میدم بمیرم تا یه برده باشم. ترجیح میدم بمیرم تا یه لحظه دیگه "

 ".تو این جهنم زندگی کنم 

چشماش هنوز اتیشلب پایینش میلرزید از تالطم نابودی زندگیش،   

 نفرت رو حمل میکرد، اما کافی بود. خیلی دور شده بود و حاال 

 ترکخورده بود. دستش به سمت ضربه حرکت کرد و آماده خداحافظی

 .با دنیا شد

 پاهای ستبرم من رو جلو برد و درست به موقع رسیدم اونجا. مچ 

سرعت دستش رو پایین انداختم و چاقو رو از چنگش بیرون کشیدم به   

 .به پنجره نزدیک شد و بعد روی زمین افتاد

 "نه"

 .زانوهاش زیر غم و اندوهش فرو ریخت

 "فقط بزار بمیرم تو هیچ رحمی نداری؟"

 بدن شل و مچاله شدهاش رو گرفتم مقابل سینهام افتاد درست روی 

 .زمین، دستام رو دورش حلقه کردم و بغلش گرفتم

دیگه اهمیتی نمیداد که چی به صورت یک جسد بیجون افتاده بود و   

 به سرش میاد. به هیچکس یا هیچ چیزی اهمیت نمیداد. میتونستم یه 

 .چاقو رو زیر گلوش نگه دارم، و اون حتی یه پلک هم نمیزد

 .به اتاق اصلی بردمش

 "تو این هرزه رو زدی؟"
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 .کین روی زخمش ودکا ریخت و زخمش رو پانسمان کرد

خت گذاشتم. یه پنجره تو اتاق بود، به اتاقخواب رفتم اون رو روی ت  

 اما با میلههای آهنی پوشیده شده بود. اتاق هیچ تزییناتی نداشت و 

 مبلمان هم نداشت، تخت فقط یه تشک روی زمین بود. یه دستشویی 

 که به اتاق متصل بود، اما به همون اندازه معمولی بود. این یه سلول 

 .زندانی با یه سری حریم خصوصی بود

که روی تشک بود، بدنش به زندگی برگشت و از من دور شد لحظهای   

 و تا جایی که ممکن بود عقب نشست. بازوهاش رو دور سینهاش

 حلقه کرد تا خودش رو از من محافظت کنه و از نگاه کردن به من

 خودداری کرد. با اندوه به پنجره چشم دوخت. اشکهاش هرگز 

شکلگرفتن که بریزن نریخت، اما من میدونستم که اونا  . 

 ".من برده نیستم "

 .قدرت صداش از دیوارها بازتاب شد و تو گوشم طنین انداخت 

 ممکنه من یه زندانی باشم، اما من یه برده نیستم. تو میتونی هر "

 کاری دلت خواست انجام بدی، اما من هر بار مبارزه میکنم... وقتی 

قول لعنتیهکه اصال انتظارش رو نداری، میکشمت و این یه  ." 

 باالخره نگاهش رو به من معطوف کرد و چشماش از قطب جنوب هم 

 سردتر بودن. قولش همچون ستارهای میدرخشید. از من نمیترسید. از 

 افرادم نمیترسید...اون تقاصش رو یه جوره دیگه پس میگرفت 
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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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