
                                                                                                                

1 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

ند روز گذشتهگذروندن تعطیالت درست مثل ما... رابطه ما در چ  

 تغییر کرده بود و من میتونستم اون رو در هوا حس کنم. دوستیمون 

 محکمتر شده بود. برای مدتی، من ایمان به رابطهمون رو از دست 

 .دادم، اما حاال، کمکم داشتم اون رو باور میکردم

 جیکوب همان طور که چند لحظه پیش آرام بود، آرام نبود. اون بار

ندلیش جابهجا کرد، موهاش رو لمس کرد ودیگه وزنش رو روی ص  

 .ساعتش رو نگاه کرد. پنج بار در عرض دو دقیقه اون رو چک کرد

 :شوخی کردم

 "جایی باید باشی؟ "

 :با صدای بلندی پرسید

 "چی؟  "

 "...تو به ساعتت نگاه میکنی  "

 .به مچ دستش روی میز اشاره کردم

 "اوه "

نمیتونستم اون رو ببینم دستش رو زیر میز قرار داد جایی که  . 

 ".ما توی تعطیالتیم، پس مطمئن نیستم چرا این رو با خودم آوردم "

 اون با دهن بسته خندید که تبدیل به سرفه شد. جرعهای از شرابش رو 

 .مثل آب نوشید

 یک ابروم رو باال بردم، مطمئن نبودم چرا این قدر عجیب رفتار
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 .میکنه

 "مطمئنی که خوبی؟  "

 "اره "

 .گلوش رو صاف کرد و بعد به رستوران نگاه کرد

 یعنی میخواست از من خواستگاری کنه؟ اصال همچنین چیزی امکان 

 داشت؟ در این چند هفته اخیر انقدر دور بود که مطمئن نبودم بتونم 

 چنین چیزی رو باور کنم. رابطه ما تو یه مسیر عمیق بود. اگه من 

ار رو کرد پس چرا اینقدر متوجه این موضوع شدم، اون هم همین ک  

 عجیب رفتار میکرد؟

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

 وقتی شام رو تموم کردیم بیرون کامال تاریک بود. نور آبی رنگی که 

 لبه افق رو لمس میکرد کامال ناپدید شده بود. ابرهای سرخ و نارنجی 

ود که زیر پوشش تاریکی ناپدید شده بودن. حاال، آب یک آبگیر سیاه ب  

 .به هیچ جا نمیرسید

 .جیکوب پول غذا رو داد و ما دست در دست هم اونجا رو ترک کردیم

 مشتاق بودم که به هتل برگردم و در فکر گرفتن تاکسی بودم. قدم زدن 

 .در تاریکی احمقانه بود، حتی اگر ما با هم بودیم

 :گوشیم رو بیرون کشیدم

 ".من به تاکسی زنگ میزنم "
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 "صبر کن "

 اون منو به سمت اسکله هل داد جایی که کشتیهای بزرگ در بندر باال 

 .و پایین میپریدن 

 ".بیا به این نگاه کنیم  "

 ".فکر نکنم، ما نباید اونجا بریم "

 :با خنده گفت

 ".ما نمیخوایم وارد کشتیها بشیم، ما فقط نگاه میکنیم "

به ما تعلق نداره اوه... من هنوز فکر میکنم ما نباید جایی باشیم که  " ." 

 :به طرف تلفنم برگشتم

 ".فقط بزار به تاکسی زنگ بزنم  "

 .دستم رو پایین کشید تا جایی که نتونستم صحفه گوشی رو ببینم 

 "بعد ا یه تاکسی خبر کن زود باش، میخوام این رو ببینم "

 .دوباره دستم رو گرفت و منو کنار کشید

تم پیشرفتی رو که انجام از اونجایی که سرحال بود و من نمیخواس   

 .دادیم خراب کنم، گذاشتم به راهش ادامه بده 

 نمیدونستم تو خیلی به کشتی عالقه داری. ما یه بندر تو نیویورک  "

 "داریم

 آره، ولی بوش خیلی بده مثل یک ماهی کهنه. اینجا تمیزه. همیشه  "

 ".بوی درختهای نخل رو میده 
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 خرید فایل کامل رمان دکمه  شالق کلیک کنید
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