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اومدن  رون یجرات ب چکسیداغ و سوزانه که ه  دیچون صبح انقدر خورش شدیشروع م

شهر شلوغتر بود.تعداد   گهید یوقت شب از همه جا نیکه ا میدیرس ینداره.به ساحل

 قرار گرفته بودن.  یکافه، رستوران و بار کنار خط ساحل یادیز

 .   وفتمیو م کنمیغش م نجایهم  رم،یمیم یاز گشنگ  یبه زود دیباور کن- 

 حرفو زد و بعد اضافه کرد:   نیا نایکارول 

 . رم یخونم بم یممکنه از کمبود الکل تو یو حت-

 اشاره کرد و گفت:  یبا به رستوران ساحل کلیما

 کیش یلیبرامون باشه. **** تورتوگا رستوران خ یمکان مناسب دیبه نظرم اونجا با- 

مون رنگ که  به ه یرنگ و چند تا مبل راحت دیسف یها  یو صندل زیبود با م یو باکالس

رستوران پر از شمع بود. سقف  یشده بودن.همه جا  دهیچ یا  شهیش یزهایدور م

بودن که با هر وزش باد به  زون یآو افشاطر ینازک  ریحر یداشت و پارچه ها یبلند

و   زیکه کل اون فضا در هوا معلقه. م دادن یم نویو حس ا کردن یو اونو حرکت م نوریا

متصل شده  یکنف  یکه به سقف ها  یقطور  یچوب  یها توسط چارچوب ها یصندل

 بودن، از هم جدا  

 یها  متیشده بود و با وجود ق جادیا  ییروشن، شاداب و جادو یفضا هیبودن. شده

 یاز گارسون ها تکون داد و وقت یکی یبرا  یدست نینسبتا گرونش، شلوغ بود. مارت

حاال ما با   ورویگذاشت، به لطف همون چند  بشیج  یتو ییورویاومد چند  کمون ینزد
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  راهنی.من و پمیزدیمنو رو ورق م می و داشت مینشسته بود  زیم کیراحت دور  الیخ

شدن چون  رهیهمه به من خ کردمیحس م م،یاطراف داشت یبا فضا یبیبلندم تضاد عج

رو لبم   ی. خنده معذب دمیدرخشیداشتم م اهیچراغ س کیمثل  یدیهمه سف نیا ون یم

 گفتم:  نیکل گرفت و زمزمه کنان به مارتش

 هیکه مثل  ییجا میایقراره ب  دونستمیم کنن،اگریهمه دارن به من نگاه م کننیحس م- 

 .  دمیپوشینم یلباس   نیهمچ ده،یهمش سف ریپر از ش اچهیدر

  کیکرد و بعد سرشو نزد یرو به اطراف چرخوند و همه جارو خوب بررس نشیزبیت نگاه

 گوشم آورد و گفت: 

درضمن اگر هم   ست،یحواسش به تو ن یکس یشد یو وسواس  ینگران  یخودیب- 

 .  ی شد رینظینداره چون امشب واقعا فوق العاده و ب  یاشکال چینگاهت کنن ه

به   یتوجه یظاهرا همه حواسشون به کار خودشون بود وکس دم،یکش یسرک دوباره 

 یماریاز ب  یکی نمیرو حس کنم.ا ینگاه کس  ینیسنگ تونستمیمن نداشت، اما هنوزم م

افکار  نیکردم ا یبود که از مادرم به ارث برده بودم، سع یوسواس گونه ا  یروان یها

  یمنو که غذا یده توش لیگر یکنم و تمام توجهم رو به هشت پا رون یرو از ذهنم ب

رو انتخاب کردم و   یصورت یشراب پروسکو یدنیمورد عالقه بود بدم. به عنوان نوش

 حاال آماده سفارش بودم.  
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که به محض   میداشتیتوقع م دینبا یعنی نی بودن و ا لیاص ییایتالی ا نجایا یگارسونها

تا خودشون  میکردیصبر م دیبا رن،یدرخواست ما خودشونو برسونن تا سفارش بگ

 سراغمون.   ومدن ی م خواستیهروقت دلشون م

 کردم و گفتم:   هیبه بق رو 

   ییبرم دستشو دیبا- 

و   دمید یبار چوب زیرو گوشه رستوران، کنار م ییدستشو کیچرخوندم و در کوچ یسر

  کیشدم اما متاسفانه فقط  ییدستشو کیبه سمتش حرکت کردم. وارد اتاقک کوچ

که محکم به  رون یپشت اون در قرار داشت. به سمت عقب برگشتم تا برم ب ییروشو

 به عقب پرت شد و ناله   یبرخورد کردم.سرم از شدت ضربه کم کنفری

به شخص رو به روم  یشده بودم سرمو باال آوردم و نگاه جیاز دهنم خارج شد،گ یا

  دهیند ییرو به روم بود.قبال جا افهیخوش ق اریقد بلند و بس ییایتالیمرد ا هیانداختم. 

روحش رو دوخته بود به من و با نگاهش داشت تا مغز   یسرد و ب یبودمش؟!چشما

شده  رهیبهم خ یاونطور اهشیس یاون چشما اب ی.وقتکردیاستخون هام رو سوراخ م

در وجودش بود که منو به شدت   یزیچ  هیاز جام تکون بخورم.  تونستمیبود اصال نم

چال   نجایخودش منو هم یبا دستا گهید  قهیممکنه تا چند دق کردمیو حس م ترسوندیم

 کنه. 

   یکه گم شد کنمیفکر م-

https://romankhonn.ir/


                                                                                                               

4 | P a g e 
 https://Romankhonn.ir    را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                        

به روم زد و  ی.لبخندکردیرو صحبت م یسی روون انگل یلیو خ ییایتانیلحجه بر با 

 گفت:  

 بتونم کمکت کنم.  دیشا ،یگرد یم یدنبال چ یاگر بهم بگ-

از پشت لبخندش داشتن خودشون رو به رخ   کدستشیو  دیسف یها دندون  

.دستش رو پشت شونه هام گذاشت و پوست برهنه م رو لمس کرد و منو به  دن یکشیم

 دستش به  یکرد. وقت تی شده بودم هدا کی اتاقک کوچ نیکه ازش وارد ا یطرف در
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