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 یدری حھینوشتھ مھد|رمان خوناشام دو چھره 
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 مقدمھ
 
 
 

 دی رسی سردرگمزمان
  در افکار کودکانھ اش بودغرق

   را نابود کردزی سخت ھمھ چی طوفانکھ
  ی عاشقتیروا
 .............درد

 
 
   خوناشامانیای سردرگم در دنیسیال
   ھستشھی کھ ھمی مردو

  ی درفراموشیحت
  سی زمان را حس کن الگذر

   ار چھره اتراادی بھ
 
 
 
 
 
  

   ان مشخص بودی کھ روستا ازبلندیواری بودم ھمان دستادهی قصر اواری دی بلندبر
 معصوم دوست ی دختر بچھ نی چقد اکنمی و باز با خود تکرار منگرمی ھم بھ اما مباز

  ستی یداشتن
  می ھستی متفاوتیای ما از دنی چھ ھردواگر
  اانسانکی خوناشام ھستم و او کی چھ من اگر

 من باز اورا دوست دارم 
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 _دی بھ حرفام گوش کنکنمی خواھش مپدر
  ی کنینم_  درکنوی امکان نداره پسر اون دختر ترو جادو کرده چرا انیا

 نای قانع کننده تر از ایلی چھ دلیھدعی ولھی تو ی خوناشامھی تو ی ھستی اشرافکیتو
 یخوایم

  ستی نری ازدواج امکان پذنی و ایستی نسل اون دختر نتواز
   منی... خواھد بود_  من دوسش دارم و اگر قرار باشھ من شاه باشم اون تنھا ملکھ   

  کشمی کھ مال منھ دست نمیزی از چیدونی مپدر
 _کنمی می کنترل کردنت ھر کاری برایدونی و تو مپسرم
 _ستی مھم نبرام

   از دست پدرشمی مونھی دارم دگھی دیوا
  ی شرغی راھروی کھ تورفتمی بھ اتاقم مداشتم
 دمی پسر برادرمو دالکس
  عموسالم
 ؟ی الکس چطورسالم

   سالھ ام با ھمان لحن ملوسش گفت٣ برادرزاده الکس
  ؟ادی می پس خالھ اما کعمو

 مشاری مباالخره
  کنم؟ی من باھاش عروسشھی دوستش دارم نمیلی من خعمو
 ؟یدی نھ کوچولو اون فقط مال منھ فھمدمیخند

  باھات قھرمی عمو ولباشھ
   توی برامیاری دختر خوشگل مھی کردم ی با اما عروسی نکن کوچولو وقتقھر

 ؟ی داردوستش
  شکل خالھ اما باشھ ھادی باشھ پس فقط با؟یگی میجد

 منو اما ی حرف زدن در مورد بچھ ینیری ذوق مرگ شدم از شقتای حقدمیخند
 ....دخترم

 زمی عزباشھ
  بکنمی فکرھی دی بادمی اتاقم رفتم و خواببھ
  برادر بزرگترم با عجلھ وارد اتاق شدیکی شدم وداری از خواب بی وحشتناکی صدابا
  شده؟یچ

  شوبلند
  شدهیچ

 تو خونھ اما ھست عجلھ یی خبراھیامشب اما درخطره پشت در اتاق پدر بودم ..  اما
  کن

ww
w.
ro
ma
nb
az
.ir

www.romanbaz.ir

3



                          اختصاصی کافھ تک رمان          رمان خوناشام دو چھره

@Cafeetakroman 4 

 
 اسبمو گرفتم و بھ دمی دوی و بھ طرف در خروجدمی شنل پوشھی عی سردمیشنی میچ

 طرف دھکده رفتم
 و بھ طرفش دمی پرنی از اسب پاسوختی مشی اما داشت تو اتی من خونھ ی خدایوا
 دمیدو

  درد باز کردم 
  جا پر از دود بودھمھ

  امااااااااااییییییییییییییییییییی اماااااااااااا اماااااااااااااااااا امااااااااااا کجاصدازدم
 دمی شنیغی جی حال صدا زدن بودم کھ صدادر

   در اتاقو باز کردمدمیبھ سمت باال دو 
  دیکشی نفس می و بھ سختکردی  مھی جمع شده بود و گریی گوشھ ااما

  بغلش کردمدمویچی پ کنارش نشستم شنلمو دورشدمیدو 
   اومدمرونیبا عجلھ از خونھ ب  

 نی رو زمگذاشتمش
  بلند شو ترو خدا امازمی اما بھ من نگاه کن اما عزاما

 ادام
 کنھ؟اره؟؟؟ی درد متی نشد؟ جاتیزی ؟ چی خوبھی چجانم
  کو؟؟می مامانم کو؟؟ ابجترسمی کجان مامانم ؟؟؟ قربان من مھی  قربان بقخوبم

 انی قصر می اروم باش االن مامورھااما
 مونده ی کردمو گذاشتمش رو اسب وخودمم سوار شدم و بھ طرف قصر رفتم کمبغلش

 دمی رو دیکی ویتا دروازه اصل
 ... برادر...  برادر
  شده ؟ی چیکی وسالم

 نی وسط جنگل چند تا کوه پاری بگنوی اای دنبالتھ ھمھ دنبالتن بدهی برو پدر فھمنجای ااز
 ... تو کوھستانتر 

  برودونھی ھست  اونجا مال منھ پدر نمیحی عمارت  تفرھی
   رو ازش گرفتمبستھ
 .... کردمی و خداحافظدمشیبوس

 .... چقدر گذشتدونمینم
 ..  گذشتی چھ جورای 

  اون قصری بودو من جلودی بھ خودم اومد وقت طلوع خورشی وقتاما
  بودی عالنجای ایوا
   اتاقو بازکردمنی خواب بود بلندش کردم بھ سمت طبقھ دوم رفتم دراولاما
 ... تخت گذاشتمی اما ر روو

 ....می من ملکھ من عشق دوست داشتنی دوست داشتنی نگاه کردم دختر کوچولوبھش
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  شدمھوشی کھ کنارش نشستھ بودم کم کم چشمام تار شد و بھمونطور
 
 

 اما
   شدمداریتم از خواب ب تو صوردی خورشی تابش پرتوھابا
 من کجام 
 ......عھدهی ولنکھی انی ای اتاق بزرگ ومجلل بھ اطرافم نگاه کردم واھی 

  تخت خوابش برده بودکنار
  بودییبای شدم سرمو جلو بردم و نگاش کردم پسر زخم

 ...  شروع شدی از کدونمینم 
 چشاشو باز کرد منم کپ کرده ھوی فکر بودم کھ نی دوستش دارم تو ھمکنمی ماماحس

 ...نی خوردو افتادم زمزی دفعھ اومدم برم عقب کھ پام لھیبودم 
 ... اخخ
  شد؟تیزی چ؟ی خوباما

  نشدیزی خوبم چسرورم
  اطراف باشھ ؟نی امی بلند شو برپس

  سرورمچشم
  ادام؟ی بگشھیم

 اما
 اماااااااااااااااا

 م..ادا..  سرچشم
  بھترهیلی االن خنیافر
  بود دوستش داشتمییبای قصر زنجای ارونی بنی شدم و باھم رفتبلند

  اتاقا شدموارد
  کھ ادام صدام زددمیدیداشتم دورو برمو م 
 امااا 

  بلھ
 نجا؟ی ایای بشھیم

 ...امی ماالن
 ادام جلو اومد  و ی عالمھ  لباس سلطنتھی اتاق قشنگ با ھی دمیدی می چششی پرفتم

   لباسی ھالی بھ سمت ردیدستمو کش
  داشتی لباسارو جلوم نگھ میکی یکی 

 ...  نھنی انھ
 .... نھنمیا
 ... نھمیکی نیا
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 ... نھبازم
 ... ستی خوب ننمیا
 ... گرمھیلی خمیکی نیا
   کھ گفتشدمی مونھی داشتم دگھید

   کردمممداشی پاھان
 شده ی منجوق دوزیی و باال تنھ ابای زیلی با دامن  خیی حلقھ انی استیی لباس نقراھی

  دستش بود
   نی پارمی بپوش من منویدادش دستم بدو برو ا 
 

  قرباناما
 رو دیرسی کمرم منی بلندم کھ تا پای موھادمی منتظرم و رفت لباسو پوشنی باش پازود

  ازاد گذاشتمشونشھیشونھ زدم  مثل ھم
  برابر کرده بودنی چندموی بود و خوشگلییبای زیلیلباس خ 

  تو باغنی پارفتم
   چقدر قشنگھھھھ مامان جونمممنجای ایوا

 اطی از حکھی تھی خوب بود  و باغ سرسبز شده بود  یلی فصل بھار بود ھوا خچون
  قصر پر از گل بود

   دستمو بلند کردم و گفتمدمی پروانھ ھا دنبالشون دویوا 
 .. کردمیو ھمچنان دنبالشون م..  دی صبر کنیوا
 

  ادام
   اشنا نظرمو جلب کرد دنبال صدا رفتمیی خنده ای کھ صدازدمی قدم مداشتم

 از اون باتری شده بود و  زبای خدا با اون لباس زی قشنگ ھنگ کردم وادمیاما رو د  
   ی دردچی بچھ بدون ھکی مثل دیخندی معصومانش بود از تھ دل میخنده ھا

 
شد  جلوتر رفتم  رهی زد و بھم خی لبخنددی کھ برگشت و منو دکردمی نگاش مداشتم

  دستشو گرفتم
 سرورممممممممم

  یدی قربان من فقط ادامم فھمدونمی سرورم و چمی بھ من بگی حق ندارگھی داما
 ... اوم
 رو ی سواری بود سرمو بردم جلو  کھ ناگھان صدارهی چشماش نگاه کردم بھم یتو
    زودعقب رفتم و دوتا سلفھ کردمدمیشن
  ھھنن..ااا
 

  سرورم
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  محافظمنی داره قابل اعتماد ترکاری چنجای کھ محافظم بود انی تعجب برگشتم ابا
  از ظرف پرنس براتون نامھ اوردمقربان

 گرفتمش
  ھستمیلی برادر وسالم

 کنمی ازت خواھش مھی اعصبانیلی اما ھمھ خوبن و پدر خی بھت بگم خانواده خواستم
 فرستمی مغامی اونجا بمون بھ محض اروم شدنش برات پفعال

 فرستمی ھم ممھی اونجا ھم مثل قصره برات نددرضم
  ادامش نوشتھ بودتو

   نرهادتی ی کردی تنگ شده بلخره با اما عروسیلی دلم برات خزمی عزی عموسالم
    بعدابرمشی مامی مسی دختر ناز گپ اما اسمشم  بزار الھی ھا قولتو

 دمی خندطونی پسر شنی دست ااز
  دی کردم و اما ھم بلند خندفی براش تعریخندی می چبھ
 طونی پسر شنی دست  ااز
  روبھ محافظم گفتم بھ پرنس بگو 

   دوبارهیداری ددی بھ امکنمی ازت ممنونم برادر  حتما بھ حرفت عمل میلیخ
   کرد چشم سرورممیتعظ
  برو

   بر اسبش شد و دور شدسوار
 
 

   کھ اما گفتمیزدی باغ قدم می تومیداشت
   مامان و خواھرم تنگ شدهی دلم برامیگردی برمی کپس
  دونمینم

  شدن؟ی چنای مامانم اسی نیچکی تنھام ھیلی خنجای ااخھ
  خوبھ ؟انی اونا ممی ری خوبن ما نماونا
 ھوم

 
 
 

 بود او بھ ھمراه خواھرش بھ قصر ی مھربانیلی گذشتھ بود مادر اما زن خیچندروز
  می داشتی شادی امد بودند  و ما زندگیتابستان

 
   کردم رو نشونش بدمدای فوقالده کھ تازه پی جاھی جنگل تا ی اما رو اوردم توامروز

  ؟؟؟میرسی می کادام
  میکینزد
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  ستای اما واخوب
   گرفتمچشماشو

  ینی ببدینبا
   ھای نکنتقلب
  باشھ
   ابشاری بھ باالمیدیرس

  یی ااماده
   باز کنچشماتو

 
   ادام چقدر قشنگھھ محشرهیییییییوا
  شدی می بھ رودخونھ منتھنشی کھ پامی بزرگ بودیلی ابشار خھی ی باالما

 ..... اداممم
   گرفتم و چرخوندمش سمت خودم موھاش دورش تاب خورددستشو

  کنھی مونھی دختر اخر منو دنی ایوا
   زانو زدمجلوش

 
 ؟یکنیبا من ازدواج  م... اما

 ؟ی ملکھ قصرم باشیکنی مقبول
  کردیت بھم نگاه مبھش نگاه کردم بابھ 
 
 

 میی روستاھی من نکھی با ایحت
 ھوم
 ستمی من اونقدرا خوشگل ننکھی با ایحت
  یکنی قبول می چتو
   خوناشاممھی من نکھی با ایحت

 ھوم
 م؟ی پرنس فرارھی  نکھی با ایحت

 ھوم
 ستم؟ی اونقدرا خوب ننکھی با ایحت

   وار عاشقتم ادامونھی من دزای چنی اھیاره باھمھ  
  دمی باز اورا در اغوش کشو

   دوست دارم اماشتری بای دنی تورا از ھمھ منم
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 ماا
 کردمی نگاه منی بودم و بھ پاستادهی پلھ ھا ایباال
 زدی بودو لبخند مستادهی راھرو ای انتھاادام

  دوستامھی و ھمسرش الکس کوچولو و بقیکیمادرم خواھرم پرنس و 
   رنگ تنم کردمیی بھ لباس طالینگاھ 

 بای دار بودو زپف
  با ادام بود و من چقدراورا دوست داشتممیامروز روز عروس 

  دی سفی سرم شکوفھ ھای امدم رونی پلھ ھا پااز
   بود امروزییای  چقدر روشدی مختھیر

 من و من ی و زمزمھ کرد ملکھ کوچلودی دستم را گرفت و بوسدی رفتم ادام خندجلوتر
 امی زن دننیخوشبخت ترباز احساس کردم 

 
 
 
 سال بعد١

 ادام
 ..اما.. اما

  اومدم..  اومدمکنھی الکس اومد بودو االن کل قصرو خراب میی کجازمیعز 
 ... الکس
  تودی دوزدی ھمونجور کھ داد منمشی بباری کو بسمی جونم العمو

 زمی عزنجاسیھا
 دی رو از بغل اما قاپسی وبا عجلھ الدیدو

  ھای دخترمو خفھ نکنالکس
   اماسسسسحی چقد شبنی ببیییی جون زحمت نکش اول و اخرش مال خودمھ واعمو

  من عشق منخوشگل
  عشق من؟؟؟؟گفتی روزه ام م٢٠یی بھ دختر کوچولودمیخند

 
  اخری روزای برانتتی ببخوادی برگرد مضھی خبر دارم پدربزرگ مرھی ی راستعمو

  پدرممن
    اما نگاه کردمبھ

   را باز و بستھ کردشی موافقم چشمھاینا زد و بھ معیلبخند
 

  قصرمیری اماده شو ماما
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   وقت نداشتمچی مدت جرئت خوندن ذھن پدرو نداشتم ھنی چرا تو ادونمینم
  استفاده نکردممی خوناشامتی باور نکنھ اما من تا حاال از قابلی کسدیشا

 میدی وچند ساعت بعد رسمی روز بھ سمت قصر راه افتاداون
 ھا بھ ھمان عظمت قبل و قصر باز ھم مثل واری قصر بلند بود دی ناقوس ھایصدا

 قبل سراسر خاطره بود
  امدی مالضم میصدا
 شوندی وارد معھدی جناب پرنس و ولیعال

 ستینگری نشستھ بود و مرا مگاھشی جای شدم پدر باھمان قدرت قبل رووارد
  فرزندمادام

   شما نبودمی برای من فزرند خوبدی پدر منو عف کنخوامی من معذرت مکیمجست
 ی بودمی ھا براالتی پسر در تمام عنی ادام تو بھترنھ
  بود نگاه کردستادهی اما کھ کنارم ابھ
 نگاھش بھ دخترکم در دست اما افتاد بھ من نگاه کرد 

 ی تو پدر شدادام
  دخترمسی پدر البلھ

 ای اما جلو بفرزندم
  جلو رفت و بچھ را بھ پدرم داداما
  پدرم نگاه کردمبھ

   حلقھ زده بودشی در چشم ھااشک
   اداممیتو چقدر زود بزرگ شد 
 شیبای زی دخترکم باز از ان خنده ھادانستمی بلند مدی و خندستی بھ دخترکم نگرو

  پدربزرگش داده بودلیتحو
 

  بھ من انداخت و گفتی نگاھپدر
  اتاقمایب

   شدو رفت بھ مالضم گفتمبلند
  اتاق مندی کنیھ رو ھمراپرنسس

  سرورمچشم
   در گوشش گفتمدیرسی نگران بھ نظر ماما

  برو اتاقمسی با الامی نباش من زود منگران
 ژن خاصو نی انسانھ ما اکی پدرم ستی حالش خوب ندونمی سمت اتاق پدر مرفتم

 میازمادرم دار
   زدمدر

   توایب
    داخل و درو بستمرفتم
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   مقدمھ گفتی بیلی داده بود خھی تکشی صندلبھ
 ی شاه بشدیبا

  برادرم ھستی امکان نداره تا وقتنی اما اپدرر
 
 ی کشور بودنی اندهی شاه ای متولد شدی از وقتتو

 پدر ستی نمی مثل قدگھی پدر دی ببرنی وقتشھ سلطنت و از بگھی دی کنی فکر نمپدر
 ؟؟؟یتاک

  رستھ فرزندم دیدونی کھ می بکن ھر کاری دوست داری مال توست ھر کارسلطنت
  اخر عمرمو کنار نوه ھام باشمی روزاخوامی ممن
  ممنونمپدر
   اماشی اومدم و رفتم تو اتاقم پرونی اتاق باز
   دارهی اتاق بودند  بود چقدر زندگی توسیالکس و ال 

 ھیکی اغاز تارنی  اگھی بھم میزی چھی اما شھی ماروم
 

   ما استی روز گذشت و امروز روز تاج گذارچند
  ی اما ملکھ و فرزندم پرنسس رسمشمی شاه ممن

   بلند و ھمھ منازره گری اون راھروی تومی داشتیبا اما قدم برم 
   طور دختر کوچولوممنی بودن جلو رفتم پدرم تاجمو گذاشت و مال اما رو ھم ھمما

 می کاملی خانواده ھی ھک شد و حاال ما ی بازوش مھر سلطنتیرو
 
 

 بردن نی ماه بود شاه بودم و داشتم مقدمات از ب٢حاال من  گذشتنو و ی ھا مھفتھ
  کردمیسلطنت رو فراھم م

  تموم بشھی بھ خوبزی بودم ھمھ چدواری و الکس شاد بود و من امسیپدر با ال 
  تا حکم رو بخونمی و من رفتم بھ ساختمان سلطنتدیبلخره روز موعود رس 
 

 اما
  وارد شدمھی ادام رفت تا کارو تموم کنھ من تو اتاق بودم کھ ندامروز

  شدهیچ
   پرنس گفتن بھ شما بگم اونا تو راھننیکو
 دیچی ادام تو گوشم پیی دفعھ صداھی فھممی کھ نممن

 زود تر یلی اما اونا خیی من ھستن  اون نقطھ در من توی نقطھ ضعف توھیاونا دنبال  
 نرسیاز اونچھ فکرشو بکنم م

   
  گفتمادی ھم پشت سرم بود با فرمھی نددمی دوسی طرف اتاق البھ
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  کو؟الکس
  شاه رفتن سرورمبا
   تو جنگلدمی دوی گرفتم شنلمو سرم کردم و بدون توجھ بھ کسسوی راحت شد الالمیخ
 شدی اکو میی صدارفتمی مدیبا

 ی پرنسس ناز دارھی دمی اما من اومدم تا ببرمت شننجامی من ااما
   سبد بودو بھ خودم فشردمی کھ توسی الدمیدوی ھمون طور کھ منھ

  بشھیزی چزارمی نھ دخترک من وادام نمفشردم
 چی پھی تونم فرار کنم سر ی نمگھی ددونستمی اما مدمی دونم چقدر دوی نمومدی مبارون

 بغل کردم بھ خودم سوی الشدی ازش رد مادی زنی ماشدی کھ اختراع جدی ھموندمیرس
 فشردمش

  گردنبند ادامو گذاشتم گردنشدمشیبوس 
 دمیو بھ جھت مخالف دو 

 دمی کھ ددمیدوی بشھ داشتم مشیزی دخترک ادامم چزارمی بشھ نمشی دخترم تورزارمینم
 شدی مدهی ازش دی پرت گاه کھ  ساختمون سلطنتھی دمی اخرش رسبھ
  قرمز عقب تر رفتمیبرگشتم پشت سرم بودن چند تا مرد با شنل ھا 

 شدیو صدا اکو م... اما یینجای ابلخره
  دیچی دفعھ پام سر خودم موھام تو  ھوا پھی تر رفتم و اون جلو تر امد عقب

  چشمام رد شدی از جلوخاطراتم
  دل کوھستانو شکافتادمی فرنی اخریو صدا 

 ادامممممممممممممممممممممممممممممممممم
 
 

 ادام
 گفتی کھ میغی جی صدادمی شنیی کھ صدارفتمی مرونی بی از ساختمان سلطنتداشتم
 ادامم

 نشی بھ دره پادمی سمت جنگل رسدمی با عشق نبود پر از ترس بود دوشھی مثل ھماما
  بودم

 نی زن افتاده بود پاھی
  قدرت جلو رفتن نداشتندمی امکان نداشت جلو رفتم پاھانیا

  من صورتش پر از خون بودی و برش گردوندم امانشستم
  منی را باز کن اماتی من بلند شو چشمھای امکان نداشت ملکھ نھ
 ١٩٨٠ سال ھیی ژانو٢٢ من ھم با اما مردم در و
  روز مرگ من بود روز مرگ روحمخی تارنیا

 شدی در ذھنم اکو ممیصدا
 وفتمی مادام
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 یفتی بیی من مردم بزارم تو از جامگھ
 دمی دیر خون نم طور جسمت را غرق دنی کاش مرده بودم و ای من ایاما
 زی اما برخزی برخخواھدی دخترکم تورا مسمی من الیاما

 ی جلو امد و دستش راروکردی گفتن الکس امد برگشتم با بھت نگاه منی ھیصدا
  اما گذاشتصورت

 
 

 بلند شو...  نیکو
  خفتھ امرا سوار اسب شدمی کردم بانوبلندش

  جلوتر از ھمھ بھ سمت قصر رفتمو
 دمیدی می من چیخدا
  امکان ندارهشھی باورم نمنھ

  و من نگاه کردمسوختی در اتش مقصر
  شدادهیالکس از اسب پ 

  منی تمام خانواده اش در قصر بوده اند خدادانستی بود اما مکوچک
  فقط نگاه کردزی چچی زد ھادی کرد نھ فرھی گرنھ

  داشت بچھ بود چقدر تحمل داشتحق
 یی کجانمیری دخترک شسمیال
 دمی اما رو از دور دمھیند
  کنفی شده تعریچ
 . ملکھ..  من من گفت سرورم با

  زدم بگووووداد
   بادنی ملکھ تا شندی راھند فرار کنی پرنس بھ من گفنتد بھ ملکھ بگم اونھا توقربان

  زدنرونی از قصر بپرنسس
 نکردند ملکھ دای جنگل اونا رفتن دنبالشون اما پی توجھ بھ محافظ ھا رفتن توبدون

 ... رو
 ....سرورم

  بودمرونی شد من بی شد کھ اتش سوزی چدونمی نمبعد
  دستم نا خداگاه مشت شدو

 شکستی سکوت مرگ بار اطراف را ممی استخان ھاکی تکی تیصدا
   باشھ اونو نابودای روز دننی اگھ اخری ازش حتگزرمی بود من نمنی کار کارولپس

  رامیمن گرفت اما رو از ی کھ خوشبختی کسکنمیم
 ی قصر تابستانمیریم

  سرورمبلھ
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 بھ مقامات و مردم زروی ھمھ چستی نی بھتر بود کھ من نباشم حاال کھ سلطنتنیا
 سپردم و رفتم

 
 

  روز بھ خاک سپرن ملکھ ام بودامروز
 

  دمیکشی خواھرش و من زجر مستیگری بودند مادرش مستادهی اھمھ
 سوختمی تمام قلبم مبا
 و در قلبم جاودانھ تر از ی اما بھ من لبخند بزنیی درھا را بگشانی اگریکاش بار د 

 ی طلوع کنشھیھم
   طلوعت اما ھر چند کم درمی ھاای روی ملکھ زمی عزیاما 

 تپدی جاودانھ بودنت می قلب فقط برانی ادانمی جاودانھ است و من مقلبم
 یی ای تو باز مدانمی من امروز روز وداع است اما میاما
 دردور یی و ھر چند جای تو دخترکم را نجات داددانمی مری ھر چند دابمی را مسی الاام

 دست اما ھنوز ھست
 نجامی من اشھی اما از امروز تا ھمییگشای در را منی و تو باز اگردمی من باز مو

  در اغوشتیی در کنار تو جاییجا
 اما....
 رای زی خوشبختشتری خوش بھ حالت تو بنی زل زدم زممی گودال روبھ رویاھی سبھ
 سی الی نخواھم شد اما برامی اما من تسلیدھی می در خود جاشی ھمی را برامیاما
  جنگمی مشھی عاشق تر ار ھمی و الکسگری دیی تولد امای الکس برایبرا
 یاھی از اقوش سکنمی متولد مگری دی عشق را بارنی ااما

   بودشھی تر از ھمتی اھمی و باز بختیری ممی ھااشک
 فرزند ه بھتر ھی برادر و ھی پدر ھی عاشق بودم ھی مرد بودنم من االن فقط گاھمیجا

 ..... اغوشت دلتنگمی ھا و پدرچقدر سخت براالتیفرزند تمام ع
 تا فقط لحظھ دادمی را پس مزی عشق قسم ھمھ چنی ھا برگردند بھ ھمھی ثانشدی کاش میا

  کھ گذشت باز گرددهی شادی
 ی برانگرمی گذشت و من ھمچنان بھ اون مھیچند ثان 

   و در گوشش زمزمھ کردمدمی بار تن سردش را در اغوش کشنیاخر
 را مانی فرشتکھی روزستیکی نزدنی در ھممی ای کوچکم درارامش بخواب من مملکھ

  و بھ اغوشت باز گردم در ارامش بخوابابمیب
   ناقوسیمرا از او جدا کردند و من شکستم صدا 

 ی خورده ھاشھی از جنس شیی از جنس مرگ صدایی صداشدی در گوشم اکو ممرگ
  کھ ھمراه با ان تابوت در ان گور سرد خواموش شدقلبم
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 بھ شی قصر دوست داشتناطی و بھ خاکسپردن اما در حدمی تنھا امی از خواموشپس
   رفتمتختیپا

ھمھ بودند الکس را از کجابھ اش  شدم ادهی تمام خانواده ام از اسب پی خاک سپاریبرا
 کردی اوردم فقط بھ من نگاه منیپا

 در کنار مادرم سھ تابوت بود جلو رفتم پدرم یی جامانی در ارامگاه خانوادگمی رفتجلو
  دمیرا ب اغوش کش

   را گرفتمشی زخم خنجر را در قلبش پدر دست ھای کردم جالمس
 من زبھی پدر برخی بوسیرا مرا نم چیستی ای وداع اخره چرا نمنی پدر ادمی بوسو

 نگاه کن و مرا سرزنش کن پدررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

  شده بودبای در ان لباس زبرادرم
   اثاریجلو تر رفتم برادر صورتش را لمس کردم کم 

 دلتنگ ان ھمھ اری بسزی اغوشت کجاست برادر برختی داشت دست ھایسوختگ
 زی  کوه من برخخواھمی را متی ھاتی حماگری دی تا حس کنم بارزی ھستم برختتیحما
 زیبرخ

  بلندشدم 
 او تنھا کسم ختیزی تمامشان را نگاه کردم الکس در اغوش مادرش اشک مگری دیبار

  دمشیبود بغلش کردم و بوس
   تخت منالتی از امروز کوھت منم تو برو خالکس

  پشت سرت ھستم فرزندمشھیھم
 ........ کنشیدای پمیبرا_دو گفت فقط نگاھم کراو

 یراو
 ای شد و بھ اسپاندای پستی تورییای خانواده اسپانھی ما اون روز توسط ی قصھ سیال

  رو شروع کردیدی جدی پائوال زندگدشیرفت و با اسم جد
 ....نکھی مرده غافل از اسی الکردندی فکر مھمھ
 ایسال بعد اسپان١٦

 پائوال
 .... ادیخوابم م.. ادی مخوابم
 دی بلند شخانم

 ادی خوابم مخوامینم
  منتظرننی مدرسھ پدرتون پادی بردی باخانم

 کنھی پوستمو مادی نشستم اوه االن کالرا مخی دفعھ سھی
 ابم بھ صورتم زدم و خودمو از پلھ ھا ھی دمی لباس پوشدمیبا دو بھ طرف کمدم دو 

  مامان اومدیا کھ صدخوردمی کردم داشتم از نرده کنار پلھ سر مزونیاو
  کنھی طور رفتار نمنی خانم متشخص اھی مگھ بھت نگفتم پائوال
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 الفرار
   زل رده بودن بھ مننی عمارت پدر وکالرا و فرانک با خشمگرونی بھ سمت بدمیدو
 طرفم من رفتم پشت دی کھ کالرا با داد دونی کردم خواستم برم تو ماشیعی طبمنم

  شدممیفرانک قا
 ری منو بگایخخخخخ حاال ب 

  باشھکشمی خودم تورو می اخرش من با دستاپائوال
 
 
  نجات بده داداش جونم ترو خدااااااااوالی ھنی منو از دست اای بی داداشیوا

  کھ پدر گفتزدمی حرف مداشتم
  شدهری ددی کنی نمفکر
  کردند و رفتندادهی و منو جلو مدرسھ پمی شدنی سوار ماشھمھ
 غی جھیس خودمون فلور خواب بودجلو رفتم کنار گوشش  تو ساختمون مدرسھ کالرفتم

 ... بمانددچارهیزدم کھ خودم سکتھ کردم اون ب
 ارمی کل بران عنکبوت بی بھ جاتی تو خاک سپارامی بی پائول خوب الھیری بمیالھ

 پائوال
  ھا واسھ خودممی خخخ مردم ازاردمیخندی و من مگفتی رو منایا

  کنمفی برات تعرای بای مسخره بازنی ای جابھ
  ؟ویچ
  واسھ مدرسھ اومدهدیفک کنم شاگرد جد 

  مثالی کھ چخوب
 اتاق ی بھش جلوخورهی ھم جنتل من میلی خوشگلھ اسمش الکسھ خیلی خاخھ
 یلی سال بزرگتره ھا منم خ٤ از ما ی کالس ما ولادی قراره بگنی بود مسادهیروایمد

 تعجب کردم
  ؟؟می مگھ دارشھی بابا مگھ منھ
  حاال کھ شدهمیحاال کھ داشت 

 بھش ھی قورقورنکشی بابا تو فکر بودم کھ استادمون خانم قورباغھ اومد اخھ عولش
  می اسمو دادنیا

  الکس فرانسوامی داردی جدھی ھم کالسھی خبر خوب از امروز ھی بچھ ھا سالم
  با خودش اورده بودگرمی پسرجھی
 نھ بابا دی پوست سفی دماغ قلمیاب ی بور چشمای خوب موھاکردمیداشتم نگاش م 

  ؟ھیزیبچمون چھ چ
 حس بی حس عجھی بود ی چدونمی دفعھ نمھیکھ برگشت طرفم و تو چشام زل زد  
 دونمی شدم اره؟ خودمم نمونھی اقا فک کنم دنمشیبی سالھاست منکھی اشناسمشی منکھیا

 چمھ
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 ی در بود سوار شدم و گفتم برو گل فروشی اومدم راننده ام جلورونی مدرسھ کھ باز
  خانمبلھ

 زمھی و رفتم خونھ امروز تولد داداش عزدمی دستھ گل رز قرمز خرھی رفتم
  زدم و رفتم اماده شمیلبخند 
   و موھامو باز گزاشتمدمی طور دار پوشکمی بای تقری لباس ابھی دوش گرفتم و ھی

   فرانک کھ اومد المپاستادمی پلھ ای باال طبق نقشھنی گلو با کادو برداشتم رفتم پادست
 کھ المپا روشت شد و من از باال شرشره ھا رو ومدی بود داشت از پلھ باال مخواموش

  نی پاختمیر
 قشنگ منم از باال اومدم و بغلش کردم برادر کی کھیپدر و مامانمو کالرا اومدن با  

  رامیدوست داشتن
 
 

   داشتھ امرانی ترزی و من عزیبود کالرا گوش دی جدنی و بابا کادوشون ماشمامان
  شھی با من بوده است ھمشھی از کجا امده اما ھمدانمی کھ نمگردنبندم

 رمیگیی ازت نمنوی من انی پائوال ااما
 ی و بدونی باشادمی شھی گردنت نت تا ھمی بندازشھی ھمنوی ادی بای جرعت دارمگھ
 ی کنارتم داداششھیھم

  پائولممنونم
  زدمیلبخند

 
  روز بعد ٢

 جوان اما یلی طرف خگھی شرکت پدر اون مدی جدکی با شرمی داری مھمونھی امشب
 میثروت منده  البتھ ماھم ھست

 بلندمو  برام ی موھاشگری و ارادمی پوشی ناز پرنسسیییلی خی لباس پف دار صورتھی
    باز گذاشتکمشویدرست کردو 

  بھ تن  داشتییبای زی لباس مشکدمی رفتم کھ کالرا را دنی شده بود از پلھ ھا پابایز
 گھی دمی پدر جون برپدر

 ای دخترم تو فرانک بمیباشھ بر 
  شده بودبای ھم زبرادرم
  کردمی رو پلمی شدم اھنگ دوست داشتننشی ماشسوار

  ھی برام دوست داشتنییلی اھنگ خنی چرا اما ادونمینم
 رانک گفت  فگذشتی خوش میلی  خخوندمی مباھاش
  ی خواننده ھم شدنمیبی مزمی عزخواھر

  چرا نشم ؟یگری جی نازنی من بھ ای چپس
   بر منکرش لعنتبلھ
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   می شدم و دست فرانک رو گرفتم و داخل رفتادهی پنی باغ از ماشمیدیرس

  الکس خودمونھ کھنکھی افتاد اه ایکی بھ چشمم
  رفتم  پدر اومد جلو و گفتجلو

 ھم دختر بزرگم کالرا و پسرم فرانگ ھمسرم نی دخترم پائوال و انی پسرم االکس
 ژانت

  باھاتون من الکس فرانسوا ھستمیی از اشناخوشبختم
  فرانک گردنبندم را انداختھ بودامروز

  
   سردم بودیکمی بودم ستادهی استخر اکنار

 ام  شونھی روم قرار گرفت برگشتم الکس بود کتشو رویزی چنکھی دفعھ با حس اکی
  انداختھ بود

 ممنون
 نمتی ببنجای کردم ای نمفکر
  طورنی ھممنم

   سوال بپرسم ؟ھی شھیم
  اون بوده ؟ی برادرت از اول براگردنبند

  مال من بود چطور؟نھ
 کمی طرحش منو کنجکاو کرد یچیھ

 اھان
 ی با من برقصشھیم
  اقالی کمال مبا

 اشنا اما کشف می مرد برانی وسط  چقدر امی زد دستم را گرفت و باھم رفتیلبخند
  بودینشدن

 
 شدی پخش میمیاھنگ مال 

  گفتالکس
 یندازی گمشده مھی ادی منو تو
 یزنی اشنا میلی تو ھم خو

 دی خندبلند
 ھ؟یچ
 یی نابغھ اھی تو کنمی فک میچیھ

 اھان
 کنمی ادمت مخندهی پسر احمق بھ من مکوفت

  پاشو لھ کردم کھ ادم شد خخخخنی دفعھ ھمچھی
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  نھ؟می کال ادم باحالمن
   نگاه بھم انداختو گفتھی

 یلی خاره
   گفتیزی چنی ھمچھی ای تو مث اماس ی مث اخھ کجایزی چھی لب گفت ری زبعدم
 کنمشی ادم منوی من انیواست
   منمزدی بودن کھ جناب الکس واسھ من لبخند مزی ھمھ سر مھی پدر و بقشی پمیرفت

 شربت البالو برداشتم و وانی لھی یطانی لبخند شھی کردم بعد گرشی جی بھ لباساینگاھ
   دوستان دقتیی تصادفیلی دور بزنم بعد از کنار الکس رد شدم خرمیبھ پدر گفتم من م

  کردم رو لباسش خخخخخخخخخخی شربتو خالی تصادفدیکن
  حواسم نبوددی ببخشییی وایا

  نشدیزی چنھ
  ھھدونمی ھمون دھنتو ببند خودمون میعنی نیا

 دی ارزی عالمھ دعوام کرد اما مھی پدر بعد
  من برم لباسمو عوض کنمدیبخشیم

  پسرمبرو
 چھ زود نی کھ الکس اومد وا ارفتمی اقا رفت منم فرار کردم تو باغ داشتم راه مبعدم
   اومد

 یی پرویلی خیدونی مچیھ
  چطوراره

 یچیھ
 پائوال... سالتھ الچند
 چطور ؟١٧
 یچی ھاوم

 
   خونھ انقد خوابممی و برگشتمی شامم خوردنای بھ پدر ادمی و بعد رسمی راه رفتیکمی
  شدمھوشی کھ بومدیم

 میرفتی مادی ھم زرونی شد بادی ما زی اون روز بھ بعد رفت و اومد الکس بھ خونھ از
   اومدی نمرونی با ما بادی کالرا زدیوی اونو دمن

 دمی رسی وقتیعنیدمم ھا  شدم بھ سمت مدرسھ پرواز کرداری بری دشھی مثل ھمصبح
  بوداطی تو حالکس
 یینجای چرا اسالم

   ساعت کالس٢ بگم امروز دی بایای بعدم زود میمونی خواب مشھی مثل ھمدونستمیم
 میندار
  رفتھ بودادمی ععع

 می دور بزنمی ساعتو بر٢ نی ادیدی بانو افتخار مخوب
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 می فک کنم اوممم اره بردیبا
 شھی چھ ناز مخندهی اوفففف مدی خندنی اباز

  شدم و راه افتادنشی ماشسوار
 می بانو کجا برخوب
 یبستن
  کوفتدی خندباز

 میدی ھم می بھ پرنسس بستنمیری االن مباشھ
  گرفت ھھھخندم
 ی شکالتی بعد با دو تا بستنقھی چند دقنی نگھ داشت و رفت پای فروشی بستنھی کنار

 برگشت
 گھ؟ی دی داردوست

  کردی بھ بستنیی اشاره او
  ؟یدی از کجافھمعاشقشم

   اروم تر اونم شکالت دوستکمی ی ولزشی کھ مثل تو بود ھمھ چشناختمی مویکی
 داشت

  جالبچھ
  چھ نازهنجای ایییییییی شدم اخادهی پنی الکس از ماششنھادی خوردم کھ بھ پکمی رو یبسنت

 رودخونھ بود و دور رودخونھ  جنگل بود وا چرا من تا حاال رشی قشنگ زی پل اھنھی
 می بودی  ماھم رو پل قبلدمشیند

  چقد قشنگھنی ببالکس
  نازهیلی خاره
  خوبھی داره کنارش ھمھ چی الکس چنی ادونمینم

 پائول
 ھوم

 
 

  گردهی کھ سالھاست ندارم برمی ارامشی ھستی وقتیینجای خوبھ کھ اچقدر
  زدی غاطنی اباز

  نگفتمیچیھ
 گفتی راس مشی خوب خدانھ
  فکر بودم کھ الکس گفتتو
  شد؟ی چیدونیم
  شد؟ی چنھ
 کننی شد االن پوستمونو مرید

 می بدو براوه
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  نشده بودری دادی مدرسھ اخش زمی رفتموی سوار شدزود
 
 

 ؟یمامان
  پائولبلھ
  فرانسھ باشھمی مسافرت امثال برای بگمیم
  امکان ندارهنھ

  گفت قشنگ دھنم بستھ شدنوی انیھمچ
 
 

 بلندم ی موھادمی گذاشتمو خوابزی سرمو رو مدمی رفتم مدرسھ اونجا گرفتم خوابصبح
 ادی چقد خوابم می ولش  واستی بود اما حسش نزونی اونی زمی تا روی صندلیاز باال

 یگی می چھی شدم چداری بی دستی تکونابا
 ھ؟ی چالکس

  کالھشم سرم کردرونی بختی باال موھامم از کنارش ردی گرمکنمو کشپیز
 الکسسسسس

 ای بدنبالم
 ونھید

 ومدی رود خونھ بود برف مھی پشت ساختمون مدرسھ رونی برد بدی بزور کشمنو
 کناررود خونھ نشست منم نشوند سرمو گذاشت رو پاشو گفت

  بخوابنجای اکننی بچھ ھا مسخرت میشی بخواب تو خواب وحشتناک محاال
 دمی خوابی حرفچی ھی حرفش لبخند رو لبم نشت و بنی ااز
 

 الکس
 یکی نکھی از ادمی خواب ترسی توشدی نگاه کردم خواب بودم چقدر قشنگ تر مبھش

  عمو روسی عشق کوچکم رو الرتشیازم بگ
  کردمداشی پبلخره

 ی تاج رودنی اون گردنبند قبل تر از ددنی قبل تر از دیحت 
 کھی از اون روزدمی شرکت پدرش دی عکسش رو توکھی از ھمون روزبازوش

  چشمام زل زدیبرگشت و تو
   تر از اون دختری اما قوگردهی داره برمسیعمو ال 

  عمومی گردی اما ما برمیرکی بھ زرکتری تر و زی قویلی بود خکھینوزاد
اب  ھی استفاده کنم من سی الی تونستم براتمی از قابلنکھی خوشھال بودم از اومدی مبرف

 و من فقط بھ می توش بودسی کھ من و الیی ارهی دازی بھ جومدیافزارم برف ھمھ جا م
  رو بھش بگمقتی رو برگردونم چطور حقسی کھ چطور الکردمی فکر منیا
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 پائوال
 بھ نی چرا ھمچنای داخل ھمھ بچھ ھا بودن وا امی با الکس رفتدارشدمی خواب کھ باز

 خوانی انگار االن منی دخترا بھ من زل زدن چرا؟ھمچنی احی مسای کننیالکس نگاه م
 حملھ کنن

  اومد جلو و گفتلی دفعھ دنھی
 ن؟ی بپرسم کجا بودشھی مالکس
  بھت جواب پس بدمدی کنم بای نمفکر
  تور کردن عشق من ارهی اون نھ اما برایبرا
 رهی منو بگادی بیکی کپ کردم یگی منوماقا
 دی دفعھ الکس دستمو کشھی بودم سادهیل مجسمھ وا من مثکردنوی ھم چنان دعوا منایا
  امی دنی ادم ھمھ نیاگھ دوست داشتنش گناھھ اره من گناھکار تر>  گفتو

 >>>>>> من اون لحظھافھیغ      
  خوردو افتادمچی پلھ ھا بودم کھ پام پی جلودمی دورونی دفعھ نا خوداگاه بھ سمت بھی

...  
  قشنگ قطع نخاع شدمیی ماماناخ

 نی کھ الکس بدو بدو از پلھ ھا اومد پاختیری منجوری ھماشگام
  بدمی ؟ حاال من جواب عمو رو چی وای شد؟ حالت خوبھ ؟ ایچ
 
 

 کردی مھی چرا گرشدی باوردم نمکردی مھی گرخودشم
 رونی کھ بلندم کردو منو برد بھ سمت بمردمی از درد مداشتم

 دمی کھ صداشو شنشدی کم کم داشت بستھ مچشمام
 رمی نتونستم دستتو بگی داشتازی کھ بھم نی بار زماننی دومی براسی ببخش المنو
 دمی نفھمیزی چگھیود
 یاھی و بازھم سیاھی سیاھیس

 دهی ضرب دکمی نشده بود فقط دستمو سرم میزی بودم چمارستانی بھوش اومدم تو بیوقت
  داشتمیبود کوفتک

  خونھ الکسم بود ھمھ بودن من رفتم باال تا استراحت کنممی بابا رفتبا
 الکس

 کنمی ماجرا رو مشخص منی افی امروز تکلمن
 دی بگسی بھ القتوی حقدی  شما باامیلی ویاقا

 .....ستی سن بفھمھ کھ دختر ماننی ای اگھ تونھی سنگیلی پائوال خی برانی زوده اھنوز
  نگرانشممن
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 و شما ھنوز دهی دخترش بھ جنون رسی من از دوری پدر اون عمودیستی متوجھ نشما
 با من بھ فرانسھ ندهی روز ا١٠ تا سی ندارم الی  من کاردی ھستی الکییزایبھ فکر چ

 ادیم
 دیدونیخودتون بھتر م.. وگرنھ

 برمشی بمونھ من منجای طور انی تحمل کنم پرنسس اتونستمی نمگھید
 
 

 پائوال
 نی پارفتم

 مامانننننن
  پائوالسالم
  پدرسالم

 ای باھات حرف بزنم دنبالم بدیبا
  اتاق پدررفتم

 نیبش
 ...ی ھستی تو دختر عاقلدونمی و من خوبم می بزرگ شدگھی تو ددخترم

 ی برای با الکس بھ فرانسھ بردی بای مسافرت دارھی بھ ازی تو نمی و الکس فکر کردمن
  و گرفتھطی و الکس بلشھی مدرسھ ھا تموم مندهی ده روز ای تابستونالتیتعط
  مقدمھ منم کھ عاشق فرانسھ با کلھ قبول کردم اخ جونی چھ بجانم

 
 
  فرودگاهمیری ممی دارھی روز مثل باد گذشت و حاال من و الکس وبقده

 شھی دلم برات تنگ مزمی عزخواھر
  فرانکمنم

  با توئھشھی از من ھمیزی چھی حاال مال منھ بزار فک کنم ری گردنبندو بگای بدونمیم
  کردمبغلش
 کردی مھی ھمش گرمامان
 ؟؟؟؟یکنی مھی چرا گریمامان
 ھست کھ با تمام یکی بدون شھی من مادرتم ھمفتھی بی بشھ ھر اتفاقی بدون ھرچپائوال

 وجود منتظرتھ
  منم دراومداشک

 دی بغلم کرد و مرا بوسی ھم با مھربانپدر
  فرانسھ رفتمی بھ سوومن

 الکسس
 بلھ؟
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 مینی  ساعتھ تو ماشمیون١از فرودگاه میرسی میک
 پادشاه نی اخریعنی یمی کھ من بردار زاده شاه قدیدونی می رو بدونیزی چھی دی باپائوال

 فرانسھ ام
 اوم

 قصر مثل نی ساکنی و عمو دوست داره ھمھ میکنی می قصر زندگی ما تو خوب
 ی از اون لباسا بپوشدییگذشتھ ھا لباس بپوشن تو ھم با

  بابا جون من؟نھ
  لباسمپی جون من عاشق اون تاخ

  نازز بود وسط جنگلیلی قصر خھی میدی رسبلخره
  داشتن چھ قشنگیمی قدی لباساھمھ

   نظارتمھی خوب چممی برددیدوستان دقت کن.......... باالمی کمک الکس چمدونامو بردبا
  و الکس اتاقمو نشون دادو رفت تا من استراحت کنم.......کھی از کاره دی بخشھی

  شدی قصر باز مرونی بودو پنجرش رو بھ بیی طالزشی بود ھمھ چی قشنگاتاق
   اتاق نظرمو جلب کرد رفتم داخلھی سر رفتھ بود اومدم تو راھرو کھ در باز حووصلم

 قشنگ رفتم برش ی عروسک خرسھی چقد قشنگ اتاق بچھ بود رفتم جلو تر یاخ
   اجر پشت سر برگشمی اخ با صداواری دستم خورد بھ دیداشتم و اتفاق

 بھی قصر چقدر عجنی احی مسای
 و یی طالی با پرده ھایی تخت پرنسسھی دمیدی می چای در پشت سرم باز شد رفتم خداھی

  بودشھی کال شوارشی دی وادیسف
 ھی میدی نمافشونوی بود غکی تابلو بود ھواتارھی روبھ رو واری دی من رویخدا

 نوزاد بغل دختره بود  ھی بود و سادهیدختروپسر جوان دختره نشستھ بود و پسره وا
 دنیرسیچقدر خوشبخت بھ نظر م

  حس خوب بودھی تابلو حامل اون
 موھام توصورتم نی پرت شدم رو زمرونی و من بھ بدی دستمو کشیکی فکر بودم کھ تو

   مرد بودھی رو صورتم نشت ی بود کھ دستی کنمیپخش شد بلند شدم برگشتم بب
  کردزمزمھ

  منی ملکھ اما
 یی از اونجادمی خدا ترسی و رفتم اتاقم وارونی بدمی بودم دودهی ھم کھ بشدت ترسومن
  خستھ بودم خوابم بردیلیکھ خ

 
  شدمداری الکس بی روز بعد با صداصبح
 پائول........ پاتوال

 ھوممم
  دختره تنبلپاشو

 خوامینم
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  روتزمی اب برای یشی مبلند
 ..  شانس مننی ای خاککک تویعنی بود من عاشقش  شدم ی محل چی خروس بنی ااخھ
   نداره پاشدمی شوخدونستمی کھ میی اونجااز

 ھی چھوم
 ارنی بدتوی جدی ھا برات لباسامھی صبحانھ تا ندمی برپاشو
 باشھ

 ھی موھامم  باز گذاشتم و دمی طور کرم پوشی ھانی با استی لباس حالت سارافون ولھی
   صبحانھنی پامی ناز ھم زدم  و رفتیونیتل پاپ
 حی مسای کھ روزهی اقاھھ دھمون
  منھی عمونی اپائول

   خوشبختم من پائوال ھستمبلھ
  خوشھالم دخترمدنتی داز

  می رو خوردصبحانھ
  منی خدای سرم واختنی رمھی عالمھ ندھی 

 لباس ی خالصھ چند تا لباس اماده ھم برام اورده بودن کھ بدنوی گرفتن و کوباندازه
  نمونم

 ومدی می تابستون بود اما امروز سوز وحشتناکنکھیبا ا 
 دمی بود  پوشبای روشنن زی داشت و دامن بلند و ابی گرمھی کھ شنل مخملی لباس ابھی

 ا جون چھ نازشده بودم خدیموھامم بھ جز جلوم باز گذاشتم اخ
 

  زدی الکس سوتنی پارفتم
 زیسی براو مواو

  خخخاطی دنبالم منم در رفتم تو حدی دفعھ دوھی بوس فرستادم براش ھی زدم و یلبخند
  مگھ نھ؟می نفسم گرفت ماکھ باھم دعوا ندارزمی بسھ بسھ دوست عزخوب

  صالنھ
  کھ الکس گفتکردمی چشمامو مظلوم مداشتم

  ی ھستی تو چدونمی من کھ می در مظلوم کردنت داشتھ باشی سعھرچقدم
 ادددی مدلت

  نگام کردو گفتکمی
 نوچ

   مقبرهھی کھ چشمم خورد بھ میرفتی راه ممی نقشم گرفت داشتخخخخخ
 ھ؟ی اون چالکس
  نشی ببمی برای ملکھ اما بمقبره
 ١٩٤٠اما مرگ  ---ملکھ— نی کومی تر رفتجلو

  چقد جوون بودهچارهیب
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   چقدر جوان بوده ملکھالکس
 سال سن داشت٢١ فقط اوھوم
  مرده ؟چطور

  فرانسھ شد ؟ھی جمھوراستی رنی اولسی من بود کھ بعث تاسی عمویدونیتو م_
 اوم

 خوندن حکم رفتھ بود منم باھاش رفتم ملکھ تو ی عمو براکھی ھمون روزقایدق 
 عمو بھ ی  و مادرو پدر من پدر بزرگم شاه سابق  دشمناسیقصربود با   پرنسس ال

 کننیقصر حملھ م
 دره نی اما من و عمو اونو از پاکنھی و فرار مرهیگی ملکھ پرنسس رو مکننی محملھ
   گم شدشھی ھمی ھم براسی مرده بود والمی کرددایتنھا پ
نجر  روز قصر در اتش سوخت ھمھ مردن مادرم پدرم پدر بزرگ با اسابت خاون

 توقلبش
 از اون روز فقط من موندم و عمو 
  بغلش کردمکردی مھی بغض کردم الکس من گرختی رو گفت و اشگ از چشماش رنایا

 زمیالکس عز.... گذشتھگھی تموم شده ھرچند سخت اما دزی نکن الکس ھمھ  چھیگر
  چند ساعت ھم گذشت و من بھ اتاقم رفتم تا بخوابماون

 
 ھی صدادیدوی جنگل می داشت توی کرم رنگیمی و لباس قدیی ایی قھوی زن با موھاھی

  بودمنی و من سخت غمگشکستی سکوت وحشتناک جنگل رو مزشی غم انگی ھیگر
   ھوا پخش شده بودی مجعدش توی پرتگاه پرت شد و موھاھی ی از رودیدوی و مدیدویم
  زد ادامممممممممممممممممغیج

  پائولیدی بلند شو خواب دپائوال
  بھ دستم دادی ابوانی من الکس لی خدای واکردمی مھیگر

 نجامینترس من ا.... بخور
   کردهری داستان ملکھ زھنتو در گستی نیزی کردم کھ الکس گفت چفی تعررخوابمو
 .... یدی دخوابشو

   بگمی دونستم چینم
 دمیترسی اما مدمیخواب

  بارھا و بارھادمی خوابو قبلنم دنیاما الکس من ا 
 میکنی بعدا باھم صحبت مستی نیزی چزمی عزبخواب

 ترسمیالکس من م 
 بشھ ی دنبالتم و ھرچی تا ھرجا برستمی نفی مثل قبلنا ضعگھی پرنسس ترسو دباشھ

 مراقبت
  زدم و بخواب رفتملبخند
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 موھاشو با انگشت ی صندلی بود رودهی شدم الکس کنار تختم خوابداری کھ بصبح
  د شداری صورتش کنار زدم کھ بیازرو
  خانمھ ترسوری بخصبح

 الکسسسسسسسسسسسسس
  منی تو وا خدازنیری زدم کھ خودم گفتم االن کل قصر میغی جچنان
  گفتدیمالی کھ گوششو می در حالالکس

 پوری بوق شای ی اون حنجرس تو دارای خدایوا
  داد نزنمدوباره

  من غلط کردمیشی می بابا چرا عصبباشھ
 ن؟ینجوری چرا ھمشون انای تو وا ادی الکس پری دفعھ در باز شد و عموھی

  زد؟غی جی شده کیچ
  می بھ ھم نگاه کردمی خندم گرفتھ بود منو الکس باھم برگشتدهی بود از خواب پرمعلوم

 ..... می کھ نبودما
  از دروغ خخخیالک

   پس من برم بخوابمواقعا
  و قلقلکم داددی الکسم پری مامانی وادمی رفت خندو

  ؟؟؟؟؟؟ید تو نبوکھ
 یییییییییی نکننننننن مامانیوا
 وانھید
 

 رونی بمی فرار کردم اخش با الکس رفتبلخره
 ؟ی شکالتشھی ھممثل
 ... ھوم
 دهی قصر بعد شام رفتم بخوابم کھ سرم بھ تخت نرسمی و رفتمی و دور زدمی خوردیبستن

 خوابم برد
  منی فرشتھ ی خوش اومدسسسیال
 دیچیپی صدا تو ذھنم منیا
  منو وادار بھ بلند شدن کردی حسھی

   نھستمی واتونستمی اما نھ مرمی ساعت ھاست دارم راه مدونستمی تو جنگل خودم مرفتم
 رفتمی کجا اما مدونستمیم

 ستادی کنار جاده ای دوراھھی سبد دستش بود سر ھی دمشیدی مدیدوی اون زن مدوباره
 دیدی پشت سرشو می تو سبد گذاشت و رفت دنبالش رفتم ھیزی چھی دی رو بوسبچھ
   قرمز پشت سرش ظاھر شدن ذھنم قفل شدهی دفعھ چند تا مرد با شنالھی کردی مھیوگر
 زی لرفتی می گفت و بعد دختر کھ عقبیزی چھی طور اون مرد نی فکمم ھمبود

 دیچیگل پ جنی اداممممممم توگفتی بلندش کھ مادی فریخوردوافتاد لحظھ اخر صدا
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  منو برگردوند بھ عقبی نا کھ ناگھان دستزدمی مغی جداشتم
  الکسیعمو

  تکونم دادبرمگردوند
 ؟ی از قصر دور شدادی چرا انقد زیکنی مکاری چنجایا

  گفتمکردمی مھی کھ گرھمونجور
 چطور اما دونمی بودم نمنجای افتاد از دره من ادمی من دکردی نوزاد فرار مھی دختر با ھی
 ترسمی روح داره من منجای اترسمی من منجای منو کشوند ایزی چھی

 ی اومدرونی از قصر بدمی بشھ خودم مراقبتم دیزی چزارمی نمنجامی دخترم من انترس
  شنلو بپوشنی اایدنبالت اومدم ب

  اومدادمی دمی رنگ قرمزشو دتا
  قرمز داشتن دنبالش بودنیشنال
  و من ذھنم در تالطم بودومدی استخوان ھاش می دستش مشت شد صدادمیفھم
  برد قصر و دوباره بھ اتاقم رفتم تا صبح خوابم نبردمنو
 نوی خواب ھا ملکھ اماست ای عمارت جن زدست من مطمعا ھستم اون زن تونی ادیشا

 سی دارم و اون نوزاد پرنسس النیقی
بھا  خوانی من ای منو از قبل انتخاب کرده اخھ از بچگیعنی یخوای می از من چاما

 .... چھ خبره ؟نجای اای خدانمیبیروم
 

 ؟؟؟..ملکھ..نی کنم کوکاری چدی بامن
 نی مقبره کوشی پاطی رفتم تو حیی بھ رنگ قھوه ادمی لباس ساده پوشھی صبح

   کار کنمی چدی بانکھی فقط راھو نشونم بده ادمی برات انجامش مییخوای می ازم چنیکو
  بھم بگوکنھی متتی کھ اذھیچ

 ذھنم اشفتھ دمی دراورد نخندی الکس مسخره بازی رو نداشتم ھرچی کارچی ھحوصلھ
  بودم کھ الکس اومدستادهی اوارهی قصر کنار دواری دیبود رفتم رو

  شده فقط بگویزی چھی دونمی شده پائول؟ بھم بگو میچ
 ترسمی ممن
  قصرنی ای از راز ھای ھمھ چاز
 ی از گذشتھ بترسدی نباتو
 وقت چی کھ ھیی از گذشتھ اترسمی قصر منی ای از گذشتھ ترسمی خودم نمی گذشتھ از

   ندارهیدرش نبودم و بھ من ربط
  مطمعا نباشادیز

  ؟منظور
 یخوری سرما مادی تو باد ممی نداشتم بری خواستمنظور

 میبر
 دمیترسی از خواب حراس داشتم من ممن
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 فھممی و منی چھ خبره من انجای بفھمم ادی امشب بااما
  بود زود خوابم بردبی عجدمیخواب

 سسسسسسسسسی السیال
 یشگی ھمی زن ھمون صداھی یصدا

 سسسسسسسسسسسسسیال
 ستمی نسسی المن
  شوبلند

  جلو رفتمنی زن افتاده بود زمھی دمی دره دھی نی دفعھ خودمو پاھی دمی دی نمصورتشو
 دیببخش 

 ..خانم... خانم
   خودم بودم بادمیدی می چححی مسای یییی نداد نشستم کنارش برش گردوندم وایجواب

  سردی پر از خون بدنیصورت
 نھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھ

  ھشتاره ؟ھی نی ای بگیخوای می ملکھ چدمی خواب پراز
 بی روزا عجنی بود اما ابی عجنی کوشی پاطی تو حنی رفتم پادمی از خواب پریوقت

 نمی داشتم کنار اون سنگ بشدوست
  قصرنی ای نھفتھ ی سنگ بود تمام رازھانی من بھ نظم پشت ای خدانی کوکنار

 
 ؟؟؟..ملکھ..نی کنم کوکاری چدی بامن
   صبح شده بود بلند شدم و رفتم داخل داشتم از کنار سالنی چقدر گذشت ولدونمینم

 دمی شنیی کھ صداشدمی رد می خورغذا
 فھمھی کھ داره مینیبی می چسی العمو

 ستی اما اماده ندونمیم
 فھمونھی اما بھش می کھ اگھ نگینیبی فک کنھ مینجوری اما انی کوکنمی نمرفک
   دختر منسی ھواشد دارم مگھ اون النجامی من ادهی چرا اما داره بھش ھشدار ماما

 ستین
  پائوالسسھی النکھی حال انی  اما در عچرا

  عمویدونی بھتر منویا
  چشمم گذشتی مدت از جلونی تمام اگفتنی میچ

ترس مادر از اومدن بھ فرانسھ ..اون نوزاد .. گفتناش سیال.. ھشدار.. خوابا.. نیکو
 بازش کردم لباس نوزاد ی کنجکاوی کھ تو اتاق مادره و من براییصندوق چھ ا

   منیسلطنت
 نھ....  ستمی امکان نداشت من اون ننی نھ اسی الپرنسس

 دیو د کھ الکس منرفتمی تو چشمام حلقھ زده بودو عقب عقب ماشگ
 پائوال
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 پدر برگشت. ای ای الکس یعمو
 ..... توسسیال

  نھھھھھھستمی شما نی من پرنسس گمشده ستمی نسی زدم نھ امکان نداره من الادیفر
  باالدمی دوو

 خواستی دلم مخوردی اون صدا منو مادی نمی بشتونستمی تو اتاق و درو بستم نمرفتم
  فرار کنم اخھ چرا مننجایازا
  سرم بھ خواب رفتمی تویادی زی با چرا ھاو
 ؟ی من بلخره اومدی فرشتھ سیال

   نیکو
  بار بھم بگو بزار بشنومشنی اولی من مادرتم برادخترم

 مامان..ماا..ما
 ھی اون ھشدار چی بھم بگیخوای میچ

  درگوشمم زمزمھ کرداروم
 انی می زودتر از اونچھ فکرشو بکناونھا

 دمی نفھمیزی چگھی بعد دو
  شدمداری الکس بی صدابا

 .... ھوم
 .....سیال
 

 ...ھوم
 ی زود کنار اومدنمیبی زد مقھقھ
  شوخفھ

  پرنسسیوا
 رونی اشمو بھ سمتش پرتاب کردم گمشو ببا
 
 

 الکسسس
 شھی نمینجوری کنم ادارشی از خواب بی من بھ جز وقتی ونھی دسی الدونستمیم

  زدم عاشقشمممیلبخند
  داده بودی مھمونھی عمو
  ھمھ بودن مادربزرگش خالش ھمھ و ھمھسی برگشت الیبرا

 سیال
 امی نھ چقد بگم نمینھ مھمون 
 برنتی بازم بزور می تو ھز چقد داد بزنزمی عزسیال

 خخخ
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   عالمھ دعوا مثالھی بود بلخره بعد لمی فنای دوست داشتم برم ایی خدای اومدم نھ ولمنم
  شدمیراض

  ی دنبالھ داشت بھ قول الکس حالت پرنسسی پر منجوق کھ دامنش کمی لباس مشکھی
 ی کفش مشگھی  گذاشتن برام با ی تاج خاکسترمی نھی و ی گردنبد مشکھی  با دمیپوش

 ...نی موھامم باز گذاشتن چقد ناز شدم رفتم پایقشنگ اخ
  فرانسواسی فرانسھ الھی پرنسس گمشده سی الدخترم

  من رفتم تو ھمھ تو بھت بودن چرا؟؟؟و
  فرو رفتمیو بغل زن دفعھ تھی

 ی منی تو نوه ی منی تو دختر اماااما
 کردی مھی بودو اونم گرستادهی زن جوانتر کنارش اھی مامان بزرگم بود یعنی خدا یوا
 دونستمی منوی اما تکرار شد و من ایی تو تکرار امایی تو امانمیبی چھرت اما رو متو
  منتظر امروز بودممن
 یچی براواا

 و دادی می حس مادربی خالمو اغوشش عجنطوری بغل کردم ھمزمویمادر بزرگ عز 
  دلتنگ بودمنی کویمن سخت برا

 
  کردنی عالمھ ادمو بھم معرفھی
  دخترمسیال

 بلھ
 ؟؟ینی مادرتو ببی عکسایای بیخواینم

 ھی برقو روشن کرد ی رفتم رفت داخل ھمون اتاق بچھ و بعد اتاق مخفدنبالش
 من خالھ حق داشت من ی خدایلوستربزرگ و سط اتاق ھمون عکس مادرم و پدر وا

  امامیتکراردوباره 
 جلوم باشی اما با اون لبخند زگھی بار دکی بود نی تنھا ارزوم اشی روز خاک سپاراز
 اما حاال دمشی ندری دل سکی اخر ی حسرت خوردم چرا لحظھ ھاشھی ھمسھیوا

 نمشیبی تو میھرروز تو
   کنمدای من دخترم اون روز بھ اما قول دادم تو رو براش پی ھم اما برایسیھم ال تو

 زشوی عزی فرشتھ
   بھش عمل کردمامروز

 مراقب فرشتش شھی وارم منم بتونم ھمدی مراقبت از فرزند من جونشو داد امی برااما
  با دادن جونمیباشم حت

 پدر
 ششی پمی برایب

 نی پامی رفتباھم
 زدی و باھاش حرف مختیری مقبره پدر اشک مکنار
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   اماای کوچکم امروز بھ تو ثابت کردم عشقم را با انجام دادن قولم بی من ملکھ یاما
 زدی اش می الکس کھ درکودکی حرف ھانی توست ببی براشھی ھمی فرشتھ ات برانیا

  راستی را السمی النی اما ببوستی پقتی بھ حقیدیخندیوتو بھ او م
  فرزندمسمی من الیای گوھر دننی در ارزشمند تریار توست تو تکرار شد تکراو

  رسندی زودتر می اونھا از اونچھ فکرشو بکنپدر
 ؟ی گفتیچ

  تو خواب بھم گفتمادر
 کشمی لب گفت و من دور از اونچھ اونھا فکرشو بکنن سالھاست انتظار مریز

  شب ارامش استنی زدم و بھ اتاقم رفتم امشب اولی داخل الکس لبخند زد لبخندرفتم
 شیقی لباس کھ باال تنش قرمز بود و ھی بھ تن کردم ییبای شدم لباس زداری کھ بصبح

   کار شده بودکمی داشت و یی باز بود و دامنش رنگ طالکمی
  و الکس بھ من گفتمی صبحانھ خوردنیرفتم پا 
 رونی بمی برایب
 

 می باشھ برھوم
  کھ الکس گفتزدمی باغ قدم م تومیداشت

 سیال
  بھم بدهیقول
 ؟یچ

 کھ می بود بدون من ھمون الکسی قابل باورری غزی اگھ چی افتاد حتی اتفاقھر
 یشناسیتوم

 ھ؟ی چمنظورت
 ی ھست کھ عاشقتھ حتی بدون ھنوز الکسی ھر چقد سرگردان شدسی فقط الیچیھ

 دوردست ی ازت دور باشھ بدون ھر چقدر توی وقتی حتی فرموشش کنیوقت
  باشھ باز تورو دوست داره و عاشقتھیاھیھرچقدردر عمق س

  زدمیلبخند
 دونمیم

  طرفمبرگشت
  زانو زددی گرفت و بوسدستمو

 ؟یشی قصرمنی بار ملکھ انی دومی برایکنی من ازدواج مای ای ازمی عزسیال
 

 چرا؟
  ملکت بشمیخوای مازم

 ؟ی وار دوستت دارم توچونھی من دچون
  می پسر بدجنس از خود راضھی ی ونھی اما حاال دی دونم از کی نممنم
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   زدلبخند
  یکنی باھام ازدواج مپس
  پرنسلی با کمال مھوم

 یلی تو و بھ پدر گفتم خمیبلندم کرد و دورم داد و من سخت خوشحال بودم رفت 
   از صداش مشخص بودیخوشھال بود حت

 باال الکس رفتم با
   مظلوم نگاه کردمبھش
   بخورمتامی نگفت

   و دھنمو گرفتدی زدم زود پری دادکی قدم برداشت کھ ھی جلو ای بی دارجرئت
   بھ بابا نگفتمتاگھ
 ؟یچ

   کردم دستشو بردارهاشاره
  برداشت

  بھ بابا نگفتمتاگھ
   روشو موھاشو کندمدمی دفعھ پرھی 

 خخخخ
  ھادهی میحال

   باز شد و پدر اومد توی بدی بودم کھ در با صدادادیدر حال داد و ب 
 ؟ی الکس تو اونو زد؟یزنی چرا داد مسی شده الیچ

   نگاه بھ من کردو گفتھی الکس
 زنھی مغی ھم جزنھی بزنھ خانم ھم منو منوی اتونھی مگھ می کساخھ

  اگھ گرفتمتاصال
  شمی گفتھ من زنت میک

  طای حی االن تونی فرانسوا ھمسی الپرنسس
  کھ  پدر گفتخوردمی حرس مداشتم

  دی ازدواج کندیاگھ اجازه دادم حق ندار 
  می الکس باھم گفتمنو

 پدررر
   الکس گفتبعد
   من بودهی از زمان تولد براسی الدی اجازه نددیتونینم

   خنده و گفتری دفعھ زد زکی پدر
  لمشھی فرهیمی دخترم برات منیبب

 خخخخ
  دارم ھایثی خبی بابامنم

  رونی گفت و رفت بنویا
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  می داری  فردا مھمونسیال

 ؟ی چواسھ
  ینامزد

 >>>> یگی منو ماقا
  بپوشم؟؟ی چالکس

  دیخند
 شعوری بمرگ
   امادستلباست

 ھا منو مھی  صبح نددی شدم دوستان دقت کنداری ب١٢صبح روز بعد من ساعت  
 داشت و تنم ی ناز کھ دامن پف دار خوشگلی لباس بادمجونھیفرستادن حموم بعد 

  کردن
 ناز گذاشتن پشتشم  یی تاج طالمی نھی سرم و جلوش ی ھمھ رو جمع کردند باالموھامم

 گری جیلی کردند کھ خشی عالمھ منو اراھی چھ ناز شدم بعد یی ویچند تا گل بادمجون
 شده بودم

 یی طالی با گل دوزی مشکینت لباس سلطھی پلھ ھا کپ کرده بود نی الکس پانیرفتم پا 
 بود موھاشم داده بود دهی پوشدادی نشون میی طالشتری کل قسمت ھاش کھ اونو بیرو

     شده بودگری جیلیباال در کل خ
   ما رو اعالم کردی پدر نامزدمیستادی الکس دستمو گرفت و انی پارفتم

   گفتالکس
  یدی دور رقص رو مکی افتخار بانو

 لی کمال مبا
    وسطمیرفت

   اھنگ متن دار واسھ رقص گذاشتنھی دمیدی بار بود منی بود اولییبای زاھنگ
 کردی تکرار مخواننده

 ی درھا را بگشانی اگری بار دکی
 یی زنده اشھی در قلب من ھمتو
 ست؟ی قصھ ما نحی اھنگ شبنیا

 ھوم
 خواندی او باز مو

  کنمی و احساس ات منمی بی تو را ممیاھای شب در روھر
 ی احساس را دارنی کنم تو ھم ھمی احساس مو

  ماستنی فاصلھ و فضا ب،یدور
 ی و ثابت کردی را نشان دادنی تو او
 ی کھ ھستیی دور، ھر جاک،ینزد 
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  بتپدنی ای تواند برای  قلب منی کنم ای من باور مو
 
  در را باز کنگری باره دکی 
 و دوباره در قلب من باش 

 می عاشق باشگری باره دکی می توانی مما
  باشدشھی ھمی تواند برای عشق منی او

 ی دور ھر جا کھ ھستای کینزد
  الکس ابخند زد و با او خواندو

 ی با دور ھر جا کھ ھستکینزد
 یی در قلبم جاودانھ اتو
  اغاز ماجراستنی اگفتی داشتم کھ بھ من می اندازه ام حسی بی شادانی من در مو

  می قدم زداطی مراسم با الکس تو حبعد
 
 رمی دوستت دارم انقد کھ بتونم برات بمیلیخ 
  بود از زبان الکسی ارامش بخش و دوست داشتدنشی چقدر شنو

 ی توی تو مدرسھ زل زدی کھ تو چشماتھ از وقتی ارامشادی زیلی دوستت دارم خمنم
  کردهونھی منو داد؟ی مادتیچشمم 

 دیخند
  کجات بھ اما رفتھیچقد فضول و چقدر اون لحظھ با خودم گفتم تو ادمھی

 ؟یدونستی تو ممگھ
 ؟یدی ندنھی تو اافتوی غونھید

  نبودادمی اھان
  مثال منم زرنگمی الکخخخخ

 ھھھ
 کردمی رو حس می و من عمق خوشبختگذشتنی گذشت روز ھا ماشی روزم با شاداون
 دامنش دمی پوشبای زی  لباس  ابھی بود و من اماده بودم ی مھمونشھی شب مثل ھماون

 نی داشت درست عی پف دار بود و باالش فقط دوتا بند کلفت و طرح دار توریییلیخ
  منی  بود خدابای قصھ ھا  زی تویپرنسسا

 ھمھ کپ کرده بودند الکس جلو اومد دستشو اورد باال و خم شد  نی رفتم پایوقت 
   وسطمیدستشو گرفتم و رفت

  می کره بودنی کھ تمریدیاون رقص جد  
  چرخش بود و با طرح دامنم حرف نداشت ھمش

   حال کردمیلی خییوا
  بای زشھی مثل ھمبانو
   ھم پرنس منتو
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  امی ممنونم بابت خوشبختازت

 زنگ بزنم مادر پدر فرانک و کالرا ھر می بارم پدر اجازه داد بھ خانواده قبلھی
  و من باز ھم ازشون معذرت خواستم و گفتم با الکس نامزدمکردنی مھیچھارتاشون گر

  برمدنشونی دی خوشھال شدن و من قول دادم برایلیخ
 
 
 وقت شدمی مزونی قبل بودم از پلھ ھا اوسی  معلمم من ھنوز الیبا تمام اموزش ھا 

 ی مثل الکس بھ اندازھادی اما عاشق بودم اونم زگھی کار دی و کلزدمی مغی جیخوشھال
 ای دنی تمام رازھاھی

 وحشتناک در ی بھتر بگم عصر فردا با صداای بھم خوش گذشت صبح یلی شب خاون
  الکس بوددمیاز خواب پر

 نی پادمی خبر مھمھ  بدو زودتر از خودش از پلھ ھا دوھی نی بدو پاسیال
 شدهیچ

  بدوفقط
  پدر تو سالن بودنی پامیرفت

 ھی دخترم من انی می حرف مادرتو اونا زودتر از اونچھ فکرشو بکنادتھی سی النیبب
   دارم دراصل اونا با پدرم دشمن بودن خوب اونا باعث مرگ مادرتننھیریدشمن د

 انی مدارن
 ییزی چھی زود برو ی بردی تکرار اما بھ عاقبت اون دچار شھ فقط بازارمی نمی بردیبا

 یریبپوش عجلھ کن تو با الکس م
 ر پدراما

 عموووو
   و گردنبندمو برداشتم انداختم گردنم رفتمدمیی شنل پوشھی منو بزور فرستاد باال الکس

  بھ سمت اسطبلدی الکس دستمو کشنیپا
 ی االن بردی اما تو باامی عاشقتم با عمو برو من میدونی عشق من مسیال

  الکسرمی الکس من بدون تو نماما
 

  ندارن تو فقط بروی با من کارسی دنبالتن الاونا
 ؟؟؟یدی مقول

   گردنبندمو گرفتخورمی گردم بھ شرفم قسم می عاشقتم بھم اعتماد کن عشقم برمبدون
 تا کھی اره جفت بودن روزنی جفتن ببنای از تو بلوزش در اورد اگھی دیکی و

 ...کھیروز
  بھت وصلمنی با ابرگردم

   بودیرگشتم بھ عقب سوار اسب پدر بی کردم با صداھی کرد گرھی گردی مو بوسیشونیپ
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 رهی ددی ھا بجمببچھ
 بھ اسب زد و یی پر از اشکش ضربھ ای پدر الکس منو سوار کرد و با چشماباشھ

 دمیشنیدورشدم صداشو از پشت سرم م
 اری حرفامو بھ خاطر بی ھر چقدر سرگردان شدسیال

 درخت ھا ی بلند قصر از الی ھاواری دی حتگھی  کھ دمی انقد دور شدکردمی مھیگر
  مشخص نبود

 ھی اسبو نگھ داشتم میدی رسگفتی پدر کھ می صداھبا
 من کھی بھ جامیرفتی ممی راننده داشتکی من پدر و می رنگ بود سوار شداهی سنیماش

 دهی و پدر منو در اغوش کشزدمی مغی جومدی می ترسناکی کجاست صدا ھادونستمینم
 بود

  ردمونو زدنقربان
  نگھدارشناسھی اون رد منو مدونستمیم دیبا
  کردمی شد و من بابھت نگاش مادهیپ

 رنیگیی فرودگاه اونا فقط رد منو مببرش
 بھم نی ببفوی مدارک تو کامی بدون من منوی مراقب خودت باش اری بگفوی کنی ادخترم

  داشتھ باش و منتظرم بمونمانیا
  رانندهبرو

  تنھا شدمھی من در چند ثانی راحتنی حرکت کرد بھ ھمنی ماشو
  راننده بھ خودم اومدمی کھ با صدامی چند ساعت تو راه بوددونمینم

 جلو بود اشاره کرد من ی صندلی روکھی و بھ لباسادی لباستونو عوض کندی باپرنسس
  و رفتھی دودنی ماشی ھاشھی شرونی برمیم

 منو برد نی عوض کردم رفتم پایی بلند سورمھ اکمی بلوز ھی و ی مشکنی جھی با لباسمو
  بھ دستم داددی جدی کرد و پاسایتالیتو فرودگاه و سوار پرواز ا

  دی گم نکنفوی کردن اون کدیی شماست سرورم تاکدی جدتی ھونی ابانو
 باشھ
 نیلی مرسی الدی جدتی با ھوایتالی بھ ارفتم

 کھ تو یی کجا برم سرگردان بودم رفتم تو کتابخونھ ادونستمی شدم نمادهی کھ پمای ھواپاز
  بودیکیھمون نزد

  خوندموی برگھ بود اولی سرھی باز کردم فویوک
 خوناشامان

  خوناشامانتی ھویدوم
  پدر بودی  اخر نامھ ھی بھ من چھ برگھ نای اگھی دیزای چی کلو
 
 چھره ی ھستی کی نامھ رو نوشتم تا بدوننی ای االن سردرگمدونمی مزمی عزسیال

  نترس فقط بھ خودتت قلبھ کنی خوناشامھی تو دختر من ھی چتیواقع
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..  کی و ی جعلتی تنھا  با ھوبی غری شھری از دستم افتاد و من در توبرگھ
 جسم خوناشان تنھا موندم...کی

 ی برفتمی راه مایتالی ای کوچھ ھای چقد گذشت اما کتابخونھ بستھ شد و من تودونمینم
  چھرهی بتی ھویھدف ب
 ی تولدم بود ھھھ چھ تولدامشب

 .. یراو
 شب نی بھ خاطر بدترکردی مھی نشستھ بودو گرواری کنار دیکی تاری کوچھ ی توسیال

 شیزندگ
 ختیری مرونی زد و از دھنش خون بیدی بھ سفشیبای زی چشمادی رس١٢ ی روعقربھ

  تنھا  بودشی لحظھ زندگنی بدتری بود قفل بود تودهیترس
  دفعھ از حال رفت ھی

  چارهی بدخترک
  بوددهی دای در روشی لحظھ را سالھا پنی الکسش ادانستی چھ میکس
 ختیری دخترک اشگ میی تنھای امشب در دور دست ھا براو
 سیال

   باز کردمچشمامو
  ؟؟؟؟؟؟ھی کجاست چراھمھ جانم خوننجایا

 برگھ ھا رو دنی بھتر فھمی بود براقتی حقی ھمھ چیعنی اومد ادمی اھان دونمینم
 دراوردم
  دو رگھخوناشام

  خوناشام؟ای ی انسانایا
  دانشمندان امده استی بدست امده از برخی مقالھ ھادر
 ی دو نثل رو داری ھاتی تمام قابلیعنی یقی انسان حقکی در جلد ی ھستی خوناشامتو

  ھم مثل توستالکس
 نا باورمنو تی حقانی بی اگھ سردرگم شدی الکس تو ذھنم بود حتی حرفاحی مسای یوا

  فراموش نکن منم مثل توئم
   عاشقانھمونمی دوستت دارم و منتظرت مزمی عزالکس

  اومد سرم بلند کردم دوتا پسر مست بودنیی برگھ ھا بودم کھ صداتو
 
 

  اشکاال ندارهی کتک خوری شدی چرا خونی اخیی چرا تنھای خانمسالم
   بودم ھلش دادم و در رفتم دنبالم بودندهی من ترسو
 نی باھام برخورد کردو افتادم بھ سمت پاینی بودم کھ ماشینی  سرپای کوچھ ھیسر  

  بلندم تو ھوا موج خوردو فقط تونستم داد بزنم الکسسسسسسسسیموھا
  مادر تکرار شد ھھھسرنوشت
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 ادام
د کھ شب تولدش  دونم چطور اومدم اما اومدنم فقط بھ خاطر دخترکم بوینم

  بودشی روز پ٥ شیسالگ١٨
   اما من بھ دنبالتیی کجادانمی عالئمش دخترک شادم نمشدی کھ از ان شب اغاز ماو
  ھمھ جا راگردمیم
 خبر اوردن مارستانی از بشی ساعت پمی بچھ ھا در ارتباطم ھمھ دنبالشن نی ھمھ با
  دنبالشرمی اونجاست و من دارم مسمی الحی شبیکی

  را رد کردممارستانی بدر
 یی شناسای براامی من گفتن ببھ
  طرفنی ااز
 ھنوزم با وجود اونھمھ ی حتدمشی رفت از پشت پنجره دژهی وی بخش مراقبت ھابھ

  بود دختر دل بندمبایدستگاه وصل شده بھش ز
 خودشھ؟؟؟

 نجاسی شده چرا ای چدکتر
   بار عمل٢شت سرش دای بدیلی اوردنش تصادف خی اما وقتمیدونی ھم ھنوز نمما

   محافظ مغزشی سلول ھای بھش فشار اومده غشائ خارجیلیروز خ٥ ی اونم توشده
  براش دعا کرددی و جمجمش ترک خورده فقط بادهی دبیاس
 نمشی ببتونمیم

 قھی دق١٠فقط
 قھیدق١٠ فقط باشھ

  و من سخت دلتنگ دخترکم بودم رفتم داخل کنارش نشستمدیچکی ممی ھااشک
   بھم بخند بلندگھی بار دھی من امدم بلند شو یینجای چرا امی امانت الکسم امادخترکم
 مراقبش گفتی بگم اون کھ تا لحظھ اخرمی حاال من بھ الکس چزمی دختر عزبلندشو

  باش
  شو دخترمبلند

 
   اما ھنوزی از ان ژن را داری تو کمدی شاستندی نفی اونھا انقدر ضغی خوناشامکی تو
   بلند شو دخترمیی از مایکی

  کردرونی کھ پرستار منو بختمیری ماشک
 رفتم رونی خطر ناکھ بلند شدم بماری بی برادی بموندیتونی نمنجای تموم شده اوقتتون

  را گرفتممارستانی بیسایوادرس کل
 من تورا قسم ی را برگردان خداسی رفت اما المی اماسی فرزند قدی احی مسای زدم زانو

  را برگردانسمی خودت الشی در رگھای بھ خون جاردھمیم
 ٠روز بعد٣

  روز گذشتھ٣ نشستھ بودم مثل شھی شکنار
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 دمی پرستارر از جا پری با صداکھ
  تورفتی داشت میبادکتر
  بھوش اومدهدکتر
   باز بودشی چشمھاسمی من ممنونم الیخدا

 سیال
  ؟نجامی چرا امی کجاست من کنجایا

 نجام؟ی چرا امی کجاست من کنجای اخانم
  بھ تن داشت گفتیدی کھ لباس سفزن

 ی و تو تصادف کرده بودمارستانھی بنجایا
 بلخره سمیی الکردی مھی سال سن وارد شد گر٣٥ نسبتا بای لحظھ در باز شد مردھمون

 گھ؟ی می چنی ای شدداریب
 ن؟ی ھستی شما کاقا

 ؟یشناسی نممنو
 نھ
 رونی بدی تعجب نگام کرد و دوبا

 ھ؟ی چداسمتی کرد پرسنمی بودو معاستادهی سرم ای باالدکتر
  فھممی نمیچی ھھی انگار ذھنم خالدونمی نمیچی ھدونمی من نماقا

  تکون دادو رفتیسر
 ادام

 
 زمی پسرک عزستی نادشی الکسو گھی بھتر شد دیلی گرفتھ خی گفت فراموشدکتر

 رمیگی بدون من انتقامتو می سرت اوردن ولیی چھ بالدونمینم
 
 
  مارستانی از بصی  روز بعد از ترخسیال
 

  پدر ؟نی گفتی چدی دوباره تکرار کنشھی ماالن
 ی خوناشامھی توگفتم
 ؟یدونستی خرسم مھی من ی اشاره کردی خوبی بھ نکتھ پدر

  باھاتمی من االن کامال جددحتر
   بخوابم بوسسرمی بس کن من مپدر

   جلوم رفت ھوای دفھ صندلھی 
   بھ پدر نگاه کردمبرگشتم

 با چشماش بھم اشاره کرد 
  باور کنم کار تو بود؟یعنی پدر ی چیعنی االن
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 کامال
  نی پادمی رو گرفتم و کشی جلو تو صندلرفتم

  بھ پدر نگاه کردمومدین
 ی ھم داردندون

 شھا؟ی اون ناز
  رونی دفعھ دندوناش زد بھی اقا

   داد زدمیگی ممنو
  دادمحی و فرار  رو بر قرار ترجییییییییییییییییییی مامانیوا
 
 سال بعد١

  شدرمی دییییییی جونننننننن کجاپدر
  بھ ذھن من وصل نشو باشھتتی ھزار بار بھت گفتم با اون قابلدخترم

 یی بابادهی حال ماخھ
 خخخخخ

  نگفتیچیھ
  ھامیرسی مری بدو بابا دگمیم

 خواستم؟ی ھمونکھ مھی چھ شکلنمی ماشییبابا
 ی کردمی ھمون کھ سرعتتو باھاش تنظیی دختر بابااره
  زدمغیج

  بابای جون مرسساخخخخخخخخخ
 می مسابقھ رفتستی سمت پبھ

   سرعتنی رو دارم ھم چنھی وصل شدن بھ افکار بقتی خوناشامم کھ قابلھی سی المن
  خدا عاشقتمی واادی زیلیخ

 میدیرس
 ستمی پنی پدر من عاششق ایوا

 زمی عزنی خودشھ عشق من ماشیییییییی تو گاراژ روش پارچھ بود کنارش دادم وارفتم
  جونننی رنگ ھمون مدل خاکسترھمون

  پشت سرم اومد توپدر
 ی باشکی المپی تویخوای مھنوزم

 ھوم
 

  شروع کنپس
  پدرجونلی کمال مبا

 اومدن  جلوبای و زی مشکی پسر جوان با موھاھی باانسالی مرد مھی نفر اومدن تو دو
 ودستت دادن
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  توانی کار ھاکی بھ بعد مکاننی الرازی جونز و پسرش میاقا
  کردری پسر چرا دنیا
 با بای بلند و زی کمیی طالی پسر جوان با موھاھی اومد تو یکی دفعھ در باز شد و ھی

  نازی ابییچشما
  جلو اومدبای زیلیخ

  کردم با دستشو اورد جلوری دنیببخش
  ھستم الکس فرانسواالکس
 تا بھ خودم  دی از چشمم چکی صورتش نشست اشکی ناخداگاه باال رفت و رودستم

  الکس دنبالم اومدرونی بدمیاومدم دو
  صدات کنم ؟سی التونمی شد ؟ میچ

  ناخداگاه بودنی ببخشبلھ
  دارنادی از مغز خاطراتو بھ شتری اوقات جسم ھا بی گاھستی نمھم

  ؟ھی چمنظورت
  تومی نداشتم بری خاصمنظور

 می برباشھ
 می شروع کننوی تمرگھی روز د٢ و قرار شد ازمی داخل باھم اشنا شدمیرفت

 داشت اون پسرمرموز ی چومدمی نرونی ھم از فکر الکس بھی ثانھی ی بود و من حتشب
  نتونتستم بھ ذھنش وصل شمنکھی ادیکھ انقدر منو مشغول خودش کرد شا

  اخ جوننھیمر امروز روز تبلخره
 نی و رفتم پادمی پوشلباس

  خوردمو داد زدمزی پلھ ھا لاز
 پدرررررررررررررررررررررر_

 پدرررررررررررررررررررررر
  گھی دای شده برید

  داد نزناومدم
  پدریاوک

 کردی کردم خواننده تکرار می و من اھنگ مورد عالقمو پلمی شدنی ماشسوار
 ی دور ھر جا کھ ھستای کینزد

 ی در ھا را بگشانی اگری بار دکی
  در قلب من جاودانھ شوو
  تپھی جاودانھ بودنت می قلب فقط برانیا
 ی تو در ان در امانو

  کردمتکرار
 

 ی دور ھر جا کھ ھستای کینزد
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  و بھ من لبخند بزنی در ھا رابگشانی در اگری بار دکی
....... 

 گفتی پدر کھ می صدابا
 ی شادهی پیخوای نمپرنسس

 دمی خندکردی از کلمھ پرنسس استفاده مادی زیلیخ
 ی ددچشم

  رونی بدمیپر
  جنگل بودھی من کنار ستیپ
 ھی اماده کرده بودن و درش اوردن دنبالشون رفتم الکس نویرفتم تو گاراژ بچھ ھا ماش 

  دستش بودو گفتھدفون
 سی السالم
  دارمجانی ھی الکس واسالم
  زدو گفتی بخشنانی اطملبخند

 یای تو از پسش برمدونمیم
 ممنونم

 زممممممممی عزنی ماشییییییوا
  نازشو باز کردمو رفتم توش الکس ھدفونشو رو گوشش گذاشت عقب رفتو گفتدر
 فتی من راه بی با صداگاھمی تو جامن
 یاوک

 ی پلمی روشن کردم اھنگ دوست داشتننوی ماشی ھاستمی رفت منم کالھمو گذاشتم سو
  تمرکز کنمونمتیکردم بدون اون ھرگز نم

 برووووووووو...٢..١ دیچی پنی ماشی الکس تویصدا
  اھنگ بلند بودی در اومد تمرکز تمرکز صداکای الستی گاز دادم کھ صداچنان
 ی دور ھر جا کھ ھستای کینزد

 چی اول با عالمت من بپچی گفت پالکس
 .....حاال

 دمیچیپ
 می رو اروم برون خطرناکھ ھنوز کار داری بعدچی پیری خوب می دارخوبھ

  حرفش گوش دادمبھ
  خواننده تکرار شد توسط الکسی صداو
 می عاشق شوگری بار دکی ایب
 
  شودی عشق عبدنی او

  بھ من لبخند بزنی دور ھر جا کھ ھستای کینزد
 .... فرمون برداشتمو اروم بازش کردم حاالیدستامو از رو.... تمرکز
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  وصل کردمنی سرعتمو بھ ماشییتوانا
 دیچی پنی داد الکس تو ماشی شد کھ صدای چدمی وقتشھ نفھماره

 توھوا نی دفعھ کنترل سرعتو از دست دادم و ماشھی جلو تو نگاه کن ونھی دختره دسیال
  و داد الکسدیچرخ

 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسیال
  تو صورتمزدی کالھمو برداشت مرونی بدی کشنی منو از ماشی دستھی
  پاشو باز کن چشاتوسی السیال

  باز کردمچشمامو
 ھمھ دنشی نفس کشی صدای بود چرا چشماش انقد نگرانھ چرا انقد اشناس ؟ حتالکس

 زشیچ
 ؟ی حالت خوبھ درد ندارسیال

 نھ؟
  کاناپھی گذاشتم روستی بلند کرد و برد تو ساختمان پمنو

 دی مقدمھ پرسی بیلیخ
  ؟ی سرعتتو کنترل کنیتونی نمھنوز

 دونست؟ی منی احی مسای
  زدم بھ اون راهخودمو
 یدی شده بود خودت کھ دادی زیلی دستم نبود بعدم سرعتم خنی ماشنی فرمون اخوب

  زل زده تو چشامی جدیلی خدمی دبرگشتم
  سرعتت بود منم مثل تو ام پس راھت باشیکی اون منظورم

  پس اره؟نمی اعععھ
 ؟یتی چھ قابل؟ی چتو

 ی افزاراب
  خود خدااای

 ییییییجد
  تو دھنم و دھنمو و باز کردمزشی اشاره کردم و گفتم برزی می اب رووانی لبھ

 ااااااااااااا
  بھ دست گفتوانی عالمھ اب خورد تو صورتم و الکس لھی دفعھ ھی

 ی شدونھی مغزت پاش خورده دنکھی مثل انھ
 ستمی نسی ادم نکنم النوی پسره پرو من اوا
 نی ماشی ادم مزاحم توھی ی برعکس کامال بھ سرعتم مسلطم بھ پخش صداری خنھ

 عادت ندارم
 ومدی کھ تا تو جنگل مکتی موزی صداعھھ
  ارامش بخشھھ تکرار کن ا ر ا م ش ب خ شکی موزاون

  ؟دهی بھت ارامش می بھ چھ معنچرا؟
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 ی جورنی ھمدونمینم
 ؟یدونستی از مغزت فعالن مشتری جالبھ جسمت روحت و قلبت بسیال

  دختر ادامم ھای ناسالمتشی زرنگم امیلی برو خودتو مسخره کن من خمسخره
  تر اومد کنار گوشم زمزمھ کردجلو

   فراموش نکنی بھ خاطر داشتھ باش ھرچھ قدر سردرگم شدسیال
  ؟شی بشناسدی بای چنویا

   صدانینکن ا فراموش سی الدیچیپی نشستم و صداش تو گوشم منی زمی رورفت
 در ی بوده حتشھی کھ ھمی اون مردشدی تو ذھنم تکرارمشھی ھمکھیی بھ صداحی شبچقدر

  خوناشامان با من بودیای در دنمی در عمق سردرگمی اون صدا حتیزمان فراموش
  فکر بودم کھ پدر بدو اومد توتو
 ساعتم کی ستاعت رفتھ بودم شرکت می الکس بھم زنگ زد نی شده خوبی چسیال
 سی تنھات گذاشت با تو ام الشھینم

  مقدمھ گفتمی توجھ بھ حرفاش ببدون
  الکس ھم از ماستیدونستی متو
  مکث کردیکم

  ندونھ واسھ اون بود کھ الکس انتخاب شدتتی راھنمات از قابلشدینم 
 شناختمی من الکسو از قبل مدی شادی بھ ذھنم رسیفکر
 شناختمش؟ی از قبل ممن

 ی بھتر بدوندی تو بایپرسیمن م از نوی اچرا
 دمی و غردمی رو ھم سابدندونامو

 
  قبل تصادفمنظورم

 پدر
   قبال ھم بھت گفتمسی ذھنت الی اونم از توی کندای سواال رو پنی خودت جواب ادیبا

 ییخوای برگشت حافظتو نمتوخودت
 رونمی منی ماشرمی مرونی واسھ خودم بخندمی من خوشبختم ممی راضمی از زندگچون
 اونجا باشھ کھ یزی چترسمی مترسمی پدر من از گذشتھ مرهی مشی پی داره عالزی چھمھ

  عوض کنھزویھمھ چ
  داشتھ باشھزوی اون گذشتھ باشھ کھ ارزش گذشتن از ھمھ چی تویزی چدیشا

  گذشتھ ھست؟ی توی پدر ؟ چھی چمنظورت
  ذھنتی تنھا توسی الی کندای خودت پدی بااونو

 ورفت
 شھی گفتن تا فردا درست مکای کھ مکانی کوفتگکمی نشده بود شیزی چنمی ماشنی پارفتم

 دونستمی خودمم نمی بھ چکردمی فقط فکر مدمی فکر بودم رفتم خونھ شب ھم نخوابتو
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 ھمون ی تودمی خوابکمی صبح دمی نخوابشبمی زنگ خورد دمی بود کھ گوش١٠ ساعت
 دم رو برداشتم و داد زی گوشیحالت خوابالود و عصب

  احمق االن وقت زنگ زدنھادی زود باش بگو خوابم میگی می چھیک
  دادجواد

   صبحھ١٠ وقت االن ساعت نی گرمت الکسم بعدم ای واقعا ممنونم از احوال پرسمن
 ی نھارو مھمون منرونی بمی برنی پاای در خونتونم بی من جلوو

  ندادمیجواب
 دمی خندشو شنی بودم کھ صدایداری دم دره بابا تو خواب و بگھی مدروغ
 ؟ی ادم نشدھنوز

 امممممممی نمپروووووووووووووووووووووو
 دمی و من اصال بھ خودم تکون ندادم دوباره خوابومدی مفونی زنگ ایصدا

  چشممو باز کردمھی دفعھ سردم شد  ھی یوا
  سرم بودی باالالکس
   زدملبخند

  کردمی دادم و نچ نچ شدم و سرمو تکونی کال رواننمیبی خوابشم مگھید
   خندهری دفعھ زد زھی

  سرم نگاه کردمی باالبھ
  نشستم پتوم دستش بودخیس 

  زدمداد
 یکنی می چھ غلطنجای شپش االی احمق گودزپسره

 
   منتظرمرونی بزور منو بلند کردو و گفت لباس بپوش باری بعد از مکافات بسخالصھ

  دی بلوز سفھی با نی شلوار جھی و یی کت سورمھ اھی دمی لباس پوشی مجبوراز
   داشتی مشکگررررری جی فرارنی ماشھی در بود بابا خوشگل ی جلورونی برفتم

 پی بابا تی و شلوار کرمیی گرمکن نازک قھوه اھی و ی بوز کرمھی خودشم
  شب شدمی برای اگھ اسکنت تموم شده بزمی عزسیال
  سوارو شدموردموی خودم نی روبھ

  مقدمھ گفتمبدون
 خوامی میبستن_

  وا چشھ ؟دی ترکدفعھی اول کم بعد دیخند
  ؟یخندی می بھ چھیچ
 یچیھ

  خخخخخخی شده بودی مثل روکش صندلیچی معلوم بود بخاطر ھاره
 نی نگھ داشتو رفت پادی ترکباز
  ست ھاونھی دوا
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  زدم اخ جوننننغی جی شکالتی بعد برگشت با بستنقھی دقچند
 ؟یی سالھ ا١٩ واقعا تو
 ک دارم شمن

  دوست  دارم ؟ی شکالتیدونستی از کجا می ھستی بابا تو کال روانبرو
  دوستی مثل تو بود کامال اونم شکالتشناختمی منفرو

 نیاروم تر گفت ھم.. داشت  
  منوطور

  ؟ی گفتیزیچ
  نخوردمیزی چشبی از دمی رستوران اره برمی بریچیھ...  ھان
 یاوک
  تومی نگھ داشت رفتکی شیییییییلی رستوران خھی یجلو

   الکسگمیم
  ؟ھوم
 می پاستا بخورمیبر
 اوم

 اره 
 

 اونجا پاستاھاش حرف نداره....  رستورانمیبر
  بار امتھانش کنھی ھم حرف نداره تونجایا

 باشھ
  اومد منو رو گذاشتنمگارسون

 جاتی سبزیپاستا.. با .. یای دری پاستامن
  مخلفاتی ھمھ با

  گفتالکس
  قارچ لطفای پاستاھی

  کھ رفت الکس گفتگارسون
  ؟ی واقعا دخترتو

 ست؟ی نمعلوم
  شک دارممن

  کھ گارسون غذا رو اوردمینداختی کل ممی داشتکوفت
  الکس گفتمبھ

 ارمیچشماتودرم.. بھ چنگال اشاره کردم ..  تا اخر غذا حرف بزن ی جرعت داراگھ
 ؟یدیفھم

  متعجب نگاه کرد کھ گفتمکمی
 ... متشخص غذامو بخورم وگرنھی بزار مثل خانما عاشق پاستاممن
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 ھی ھم خوشمزه تر بود یشگی از رستوران ھمی وای بشقابم اخ ای رودمی پربلخره
 کردی نگاه منیعالمھ خوردم تموم کھ شد سرمو اوردم باال الکس ھمچ

 ھ؟یچ
  مال منم بخورای بادهی اروم بخور ززمی عزیچیھ
  ممنوننھ
 دی شدم خوشمزه بود الکس خندری خولدم سادیز
  ھھھخندهی مشھی شعور چھ ناز میب
  کھفتمی من االن پس منی کنی کارھی اقا گمیم

  ؟میبر
 می براره

 
 
 
 

   می شدنی الکس حساب کردو با ھم سوار ماشمی شدبلند
  ارمی بادی بھ دیتو فکر بودم  با 
 
  ؟ی از گذشتھ ھا برام بگشھیالکس م_
 ؟ی بدونیخوای مویچ_
  ادی نمادمی از ھمھ تو گذشتھ مھم تره کھ یچ_
   مثل عشق باشھیزی چھی دی  اما شایاری بادی بھ دی بگم خودت باتونمینم_
 
  من عاشق بودم؟یعنی_
  دیشا_

  واقعا اون عشق ارزششو داره ؟ای  تو فکر فرو رفتم عشق اجالبھ
   شدمادهی پدمی رسدونمی نممن
 

   تو کھ الکس گفترفتمی مداشتم
   ارزش دارهنھای از اشتری بیلی خی کھ فراموش کردیزی اون چاری  بھ خاطر بسیال_
   نشستمی صندلنی اولی رفت رفتم باال روو
  ارمی بادی بھ دی بای تا کای فکر بودم خداتو
 
 
 

  سی بعد الروز
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   شدهرمی دگھی بدو دپدررررررررر

  سی اومدم الباشھ
 ی مامانگررررری خفنننننن جدی سفنی ماشھی پدر جلو تر بود درو باز کردم نی پارفتم

   یییی قرمز بود باباونی پاپھیپشت در بود روشم 
  تولدت مبارک دختر بابا_
 یی ماه محالھ محالھ باباھی تو نی طرفش اخ جون دوتا ماشدمی دویییییییییییییوا

 ممنوننننننننننننن
 ست شد سوارش شدم و استارت و زدم و نیچھ جالب لباسم رنگش با ماش 

   ھای بابا اومد دختر منو جا گذاشتیگاززززززززززززززز  صدا
  دمی زدم خنددور

 
  زده شدم خخخخخجانی حنی بابا ببخشیوا_

   گاز دادمی مث چستی شد و من تا پسوار
  

   الکس نگھ داشتمی پای رفتم جلوستی بھ پمیدیرس
   دادیی تولدمھھھھھھھ بابایالکس قشنگھھھھھھھھھ کادو_
 

  ییییییییییییلی زد خی قشنگلبخند
  ی قشنگھ مبارک باشھ خانمیلیخ
 

  دادم دستشمویگوش
 ژست ھی منم رفتم سای گرفت  برو واوی با لبخند گوشیادگاری عکس بنداز ازم  ھی

  خخخگرررررررررریقشنگگگ گرفتم ااا ھلو ج
 شدم و زمی عزنی ماشیکی رفتمم سوار اونی عالمھ خوشحالھی بعد از بلخره

  گازززززززز  الکس گفت
   باشھی فقط مواظب باش کار دست خودت ندی خوشھالیلی خدونمیم_

  استارت.... سرورم ...  کی مجستسی_ 
  حاال... ٢...١  چی بپکی چیپ_

 یییییییییاوک
 
   شدم الکسدایپ 

   دختری مسابقھ رو بردمی تانی تر با اعی سرشھی از ھمسی بود الیییییییییعال_
  ی فک کردی زدم پس چلبخند

   برم کھ الکس گفتخواستمیلباسامو عوض کردم و م 
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  ؟ی چندساعتتو بھم قرض بدنی  ایکنی قبول مای اسیپرنسس ال_
  لی کمال مبا
  باشھ سوار شددی من خندنی ماشبا

   برمکجا
   تو جنگلبرو
   شدمادهیاحال پ محوطھ بھی عالمھ ادرس دادن توھی بعد

   کھ الکس گفتمیزدی قدم ممیداشت
  سیال
   ھوم_
  ؟تموی قابلینی ببیھنوز دوست دار_
  معلومھ_

 ی قشنگ با گلبرگ ھای عالمھ بر ف  ھاھی افتاب ی دفعھ توھی دستمو گرفت برگشت
  رز قرمز فرود اومد

 
   الکسسسسسسسسسسسسسس عاشقشونمیوا_

   جعبھ داد دستمھی کنارم نشست و بعد
  تولدت مبارک پرنسس_

  خدااااای وادمیخند
 

 دی الکس تاج سفی کادوشتری بدی شاای بود معرکھ می زندگی شبانی از بھتریکی شب اون
 گرفتم گذشتھ رو بھ می  اون شب بود کھ من تصمبای زیلی بود خییبای زاررریرنگ بس

  ارمی بادی
 

  ی رالی مسابقھ مقدماتروز
 

   ھا گند نزنم بازترسمی من مالکس
  یدونیخوبھ خودت م_
  ؟ی گفتییییییچ_
   گلمیتونی بود کھ تو منی منظورم ازمیعز_
  ؟ی فکر کردی پس چدونمیمعلومھ کھ م_
   بھ خدایچیھ
 شدم  نمی  کالھمو برداشتم و سوار ماشونھی بده پسره دھی روحستی اصال بلد نشیا

 یدونی  سرشو اورد تو کنار گوشم زمزمھ کرد تو منی رو دادم پاشھیالکس اومد جلو ش
  و من بھت اعتماد دارم لپمو بوس کرد پرنسس و رفت

   شدی االن چاقا
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   ھافھی قلبم ضعمن
   تو کپ بودمیگی منو ماصال

 پخش شد بھ خودم اومدمو نی ماشی الکس کھ توی گلولھ و  صداکی شلی با صداکھ
   گاز فشار دادمیپامو رو

   حاالسیال 
   کم ھست اونو اروم بروچی پکیمتر جلوتر    ٢٠٠_

   حرفشو انجام دادمباشھ
 نفر روبھ رو ٣ و از چی اخرو بپچی من پی  با صداانھی متر بھ خط پا٨٠٠خوب حاال _

 استارتتتتتت.. ٢.. ١جلو بزن  
  خوب خبخوب

 
 
 
 الکسسسسسسسسسسسسس من بردم              الکسسسسسسسسسس ییییییییییییییوا

 ی شدم و کالھمو برداشتم و صداادهی پنی از ماشومدی خندش میجونم من بردم صدا
   گم شدای تماشاچقی تشونیخندم ب

 
 .....   سی اول النفر

 و کردی بودو نگاھم مستادهی سکو و مدالو انداختن گردنم الکس ھمچنان ای رورفتم
  زدید ملبخن

   بودی روز خوشبختامروز
 
   رستوران ارهمی برمیری جشن بگدی باسی الیوا
   رستورانمی رفتشدی ھا مکی مکانمی کھ شامل الکس و تممونی تی بچھ ھابا
 

   خوش گذشت الکسسیحساب
 یلی من خی تو براھیروزی خوشحال شدم  پیلی من واقعا خگمی مکی بھت تبرسیال_

  خوشحال کنندست
 
   منی دوست داشتنسیال
 

 الکس
 ی کمکش کنم برادی بلخره موفق شد بعد اونھمھ تالش ھاش بلخره برد  و من  باسیال
     موفق بشھنالیف
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 گذرونده یی کردم  و اون اونھمھ حادثھ تلخو  تنھاداشی پی از گذروندن اونھمھ سختبعد
 ارهی بادیکنم بھ  کمکش دی عمرش نبودم   بای ھاھی ثاننی سخت تریبود  ومن نبودم تو
 ارهی بادی بدی بھ خاطر عشقمون و انتقام مادرش بادیھرچندسخت  اما با

 
 امادست نی ماشی توسی  المینالی مسابقات فستی پی  اونھمھ ماجرا گذشت و ما توبلخره

   گفتسی بود جلو رفتم  النی پانی ماشی  شھیجلو رفتم ش
  ی توخطر ناکایجلو ن_ 

 خخخ
   عشقمی بردم تو موفق باشسرمو

 
 
 سیال
 
 ادی زیلی اونا خی کھ برای سرعتنی بودم الکسی ریلی گلولھ  گاز دادم   خیبا صدا 

 ی الکس توی سرعتو دور  اخر بودم  صدانیدی نبود ھنوز ندیچی من  ھیبود برا
   عشقمیگوشم اکو شد موفق باش

   گردمی اعتماد کن  منتظرم باش من برمبھم
  ی ھرجا کھ ھستکی نزدای   ھرچقدر دور اری بادی منو بھ ی چقدر سردرگم شدھر

   عاشقتم
 اکو شد نی من الکس صداش تو ماشی خداوردمی مادی بھ زوی ھمھ چستادی انیماش 

 رد شدم نای ماشی ھمھ نی تلنگر بود گاز دادم ازبھی دارم انگار مانی بھت ایتونیتوم
 ی دوتا چرخ نگھ داشتم و رد شدم صدای رونویفقط دوتا مونده بود از وسطشون ماش

  ومدی  الکس مادیفر
  ی شدونھی دسیال
 و من اول شدم 
 
 
  ییییییی واوووووووو دختر معرکھ بوددیچی پنی ماشی الکس ھم توغی جیصدا 

 و ختیری مکی کوچیگ رنی نوار ھاستی پی شدم از باالادهی پنی زدم  از ماشیلبخند
 نی فلش دوربکی چکی چی انقد بلند بود کھ صداومدی مای تماشاچادی فریصدا

 خبرنگارھا توش گم شده بود
   فرو رفتم اره عطر الکس بود  عشقمی دفعھ جاھی کھ دمیخندیداشتم م 

   گفتدرگوشم
   رو از ملکم داشتمیزی چچنی ھمھیانتظار _
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 نی ھمی  توی کھ تونستم بھ خاطرش فرار کنم تو بودیلی تنھا دلزمی عزسی الیدونیم
  دی کھ پدر دستمو کشمیحرفا بود

  شھی مگھی دیی رسواھی  کنار االن دی برنیایبچھ ھا ب_
  منم معرف شدم رفتاخخخخ

 بلند گو رو ستادمی اول ای سکو ی اومدم کنار و رفتم باالتی با شخصی خاننمامث
 گرفتم و گفتم

  ی  و راھنمای من در رشتھ رالیشگی ھمی تشکر کنم از پدر مھربانم  حامخوامیم_
 یی کرد و راھنمایی منو راھنماشھی الکس فراسنوا کھ ھممیصبور و دوست داشتن

   مسابقھ رو ببرمنیدرست اون در واقع باعث شد من ا
 بلند گو رو دادم بھش نگاه کردم و لب زدم دوستت دارم الکسم  

  شتریاز من ب و لب زد دیخند
  ای دنی خوناشامای اندازه ھمھ بھ

 خخخخ
  بودی خوناشامیابراز عالقھ  
  
   و انداختمش  گردن پدرنیمدالمو انداختن گردنم  رفتم پا 

  منم دختر اما باعث افتخارت شدم؟نی جون اپدر
  ی تو پرنسس قصر منسی الی باعث افتخارشتری بییی کھ تو از ھر بچھ ادونمیم_
  ی اما تو تنھا شاه قلبمافتمی را  میاھای پرنس رودیپدر شا_

   کردمبغلش
 خودش او ای ادشی کرد ی بود فرق نمشھی او ھمزدی الکس بود کھ از دور لبخند مو

   لحظھ ھا حضور داشتی در ھمھ شھیھم
 
 ادی فری کھ صدامیشدی رد می بھ سختتی خبر نگار ھا و جمعنی از بمیبعد مراسم داشت 

   نظرمو جلب کرد برگشم با چشم دنبالش گشتمییپائوال گفتن اشنا
  خدایوا
  دمیدی  میچ

  فرانک
   دلتنگ بودمشی بھم زل زده بود  ومن سخت براونی گریبا چشماا 
 

   رو کنار زد و منو محکم بغل کردھمھ
 

  زمی عزخواھر
  فرانک

  سی الایپائوال  شده  ونھی مامان دی چرا زنگ نزدیریگینامرد چرا خبر نم 
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 ... منفرانک
 فرانک نی ماشمی و رفتمی شدنی سوار ماشرونی بود کھ دستمو گرفتو منو برد بالکس

  پشتمون بود
  فرانک ھم اومدمی پارک نشستھی یتو

 و تی بغلش اغوش او ھم مثل پدر بود پر از امنی و من پرت شدم تودی کشدستمو
   ارامش

 مامان حالش بده  کالرا رفت ی خواھرکنمی اما خواھش میای بشھی نمدونمی مسیال
  ای  فقط چند روز بکایامر

     بلند شدمزمی تو چشمام حلقھ زد مادر عزاشک
  رمیالس من م_
  امیمنم م_

  تونمی مفرانک
 دی فقط عجلھ کنیای بدی بایالبتھ تو نامزدش_
 ھاشو لھی گرفت زود لباسامو برداشتم الکسم رفت وسطی تماس بلھی با عیالکس  سر 

 ی ھمھ چگھی دکردمی فکر ممی شدمای  سوار ھواپمیبرداشت و  بھ سمت فرودگاه رفت
  ارومھ
  کردهنی کمیکی در نزدیاھی سنکھی از اغافل

 
 
 ی کردم ھمھ چی سال توش زندگ١٧ من کھی ھمون شھریامروزمن برگشتم خونھ  تو 

  مثل قبلھ
   درخونھ میدیرس

 من مادرم پشت بھ من ی بزرگ شدم دروباز کرد خدانجای من ازمونی عزی خونھ
  خوردی را ارامشش نشستھ بودو  تکان می صندلیرو
  ستی خانم  نھی در شعن نی نخور ازیپائوال  از پلھ ھا ل_

  بغض کردمدیلرزی مصداش
   مادر برگشت سمتمدونمیم_
   شده بوددی سفی کمشی و خوش پوشم بود  موھابای زن ھمان مادر زنی  احی مسای

  زمی چشماش گود بود و چروک داشت  مادر عزری رفتم زجلو
   کردمبغلش
 یمامان

   منیپائوال _
  زمی عزیمامان

   کرد مادر مھربانمھی بقلم کرتو
   پدر بود کھ منو بھ خودم اوردیصدا
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 .... پائول
   بھ من زل زده بودبرگشتم

 .. ییبابا
   یمن پائول من برگشت دختر

  من ِی خدامی بچگی بقلش  بلندم کرد چرخم داد مث روزادمیدو
   منی دلتنگ گذشتھ ھا بودم  خداچقدر
   و پدر شروع  کرد با الکس حرف زدمی ھمھ نشستبلخره

 
  ؟یچقدر پائوال رو دوست دار_
  ؟دی صداش کنسی الشھیم

  سھی الاسمش
   مکث کرد و گفتی کمپدر

 ؟ی چقدر دوست دارسوی الباشھ
   از جونمشتری بیلیخ
   کھ بھت دارم  درست باشھی  اعتماددوارمیام 

  نطوری ھممنم
   گفتمادر

 ارزو داشتم تو شھی ھمی لباس منو بپوشی دوست دارتی لباس عروسی دخترم براسیال
  نمتیاون لباس بب

   زدمیلبخند
   کھ نھ مامانچرا
  نمشی ببمیبر

 سی پاشو الالبتھ
 ی ی اتاقو باز کرد رونی ساختمون در اخری باالی گرفت و منو برد باال اتاقادستمو
 شھی بود باورم نمبای من چقدر زی بود برش داشت خدادی پارچھ سفھیمانکن 

  پوری کامل گدی لباس سفھی
    طور بودشی  حالت دکلتھ بود اما بقی طوری ھانی استبا

 کھ الکس بھم داد خدا جون ی لباس با اون تاجنی توتنم حرف نداشت ادمشیپوش
  معرکستت

 طرفھ انداختم رو ھی کردم موھامو دیی زدم و حرفشو تای لبخندنی پامی گفت برمادر
 کردی نگاھم مرهی خکردمی بھ الکس نگاه مرفتمی منی از پلھ ھا کھ پانیشونم  و رفتم پا

  داد زدم
  رونی بود  فرانک بندازش بزیورپر سھی نی   ای نگاه کنی اقا پسر حق ندارییھو

   گفتمکنھی از پنجره نگاه مدمی کردو درو بست  درونی بزور الکسو بفرانک
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 و پردرو انداخت و بھم نگاه دی داره پرده رو بنداز فرانک خندادی خفاش زنجای افرانک
  کرد
  ی    خواھری شدیعال
   خندھات تنگ شده بودی گفت دلم براپدر

   تو وحشتناکھی بدون سروصداخونھ
   نبودم حس نشھشھی پدر من پرنسس   فرانسم ھا مگھ ممعلومھ

  دیپدر خند 
  ری بگلی فرانک گفت   خودتو تحوو

  معلومھ
   از تھ دل خخدمی بھتر خندنی از ای و مھربونھ چبای پرنسسھ زھی گفت دخترم مادر

   بلند گفتمکردی مدی الکس ھم با چشمش تحدنیلباسو عوض کردم و رفتم پا 
  ادی الکس چشم و ابرو منی ببییبابا
   گفتپدر

  الکسس
   پدرجونچشم
   خخخ

  شدمھاثی خبمنم
 ومدی زوزه باد می کلبھ تو جنگل صداھی امشب خوابھام ترسناک بود دمی خوابرفتم
   اژدھا ھک شده بودھی در خونھ  عکس یرو
 گفتی  می صداو
  من منتظرتم..  ای بسیال
  بودیکی عمق تارنجای او
 
 
   دمی خواب پراز
  دمی بود من دی خواب چنیا

  چھ خبره؟گنی من  خوابھا دروغ نمیخدا
 
  نی شدم  رفتم پاداری صبح کھ بدمی خوابی بدبختبا

  ری بخی ھمگصبح
 سیال..  پائوسالم

   صبحانھ بخورایب_
  ی صبحونھ دور ھمنی داد ایی چ مزه ای نشستم  وازی سر مرفتم
   گشتم نبودلمی دنبال موبای از صبحانھ ھر چبعد

  ؟یخوای میزیچ_ الکس

ww
w.
ro
ma
nb
az
.ir

www.romanbaz.ir

56



                          اختصاصی کافھ تک رمان          رمان خوناشام دو چھره

@Cafeetakroman 57 

  ستی نلمیموبا_
   من بزنگلی با موباای بی داری اگھ کار مھمدمشیمنم ند  _

   گرفتم و شماره پدرو زدملشویموبا
 ... عمو
    بوق جواب دادنی از سومبعد
   الکسالو
  سی منم الییبابا_
 ؟ییکجا بپرسم شھی سالم خانم مکیعل_
      خوبیندازی مکھیعھ پدر جون ت_

  می  خونھ قبلامی بود من االن  اسپانی فوریکار
  فقط زود برگرد_

  یی باباچشم
  تلفونو بده بھ الکس _
 
 
   بابا کارت دارهایالکس ب_

   رو گرفت و رفت باالیگوش
   بودابی بودم عجشبمیھمش تو فکر خواب د 

  لب رود خونھ کی نکی پمی رفتی نھار با مامان و باباو الکس و فرانک ھمھ گیبرا
 ھی قشنگیلی خییجا
 
 
 بھش زدم ی لبخندمی دور بزنمی  الکس دستمو گرفت و گفت برمینھارو خورد  

   برداشتم و رفتمنمویدورب
  

   نشستم کھ الکس گفتنی زمی   رومی و وارد شھر شدمی دور شدیکم
   ی چرا اونجا نشستمیرنسس خوشگل بلند شو بر پزمی عزسیال_

 کرد ازش عکس گرفتم و اون عکس چقدر ییبای پررنگ و الکس ھم خنده زدمیخند
  بودیخاطره خوب

 
  دمی شدم و دستشو گرفتم و کشبلند

  ی الکس بستنیوا_
   لوسی دختر کوچولومیباشھ بر_
   جذابیی دخترا بھ لوس بودنشونھ منم کھ خداتی نصف جذابیدیمگھ نشن_

  ی  پس چخخ
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  می گرفتی بستنمی نگفت و رفتیچی ھالکس
   نشستم و خوردمی صندلیرو
  یاری مادی و بھ یینجای خوشھالم کھ اسیال_
 و ی رفتی دردناکھ وقتیلی اوردن اون لحظھ ھا خادیاره خوبھ ارزششو داشت اما بھ _

    داشتمدی شدی افسردگی عمق فراموشیتو ی خوناشام شدم  وقتھیمن 
    ی کھ فکرشو بکنھیزی تر از چدردناک

 و من بودم کھ ی خودت غرق بودی کودکیای دنی منھ توتوری ھمش تقسسی الدونمیم_
 عاشقت شھی ھمکی نزدای دور ی اما بدون ھر جا کھ بودسی شدم النای ایباعث ھمھ

 و تو بغلم بھم لبخند ی روزه بود٢٠ ی از وقتی فکرشو بکننکھی قبل تر از ایلیبودم خ
  یزد
 
 حظور شھی خودت تو ھمای ادتی نداره ی فرقی و ھستی بودشھی الکس  تو ھمدونمیم_

 بھم کھیزی تنھا  چیکی عمق تاری خوب توی روزای توای سختی  زمان تولدم  تویدار
   ناشناس بودی مردی صدادادی مدیام
 عاشقتم شھی و بدون ھماری بادی منو بھ یکی عمق تاری توی حتی ھر جا کھ بودسیال

  ی با من بودیکی عمق تاری تویالکس تو حت
   منسی گرفت الدستمو

  دی دفعھ  برف بارھی
   چقد نازهنی  دستمو باال بردم الکس ببنھی ھمشھی اروپا ھمی من کپ کردم اما ھوااقا
   تو عشق من و من لبخند زدمیبای اما نھ بھ اندازه زبای زیلیاره خ_
   

  ؟یی تو کجای برف بعدالکس
   تو اغوش توییکنارتو جا_

  دمی سخت خندومن
   منیخدا 
 

 و اون نشان یمی قری ترسناکم اون خونھ ی  با خواباربودمی ھم من سخت درگاونشب
   دریھک شده رو

 
 

 شعوری الکس بنی شدم برگشتم باز اداری مث وزوز بود بکھی بود فک کنم با صداصبح
  بود

  دختره خرسگھی پاشو دسیال_
 اقا مگھ صبح شده؟_

  دیخند
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   لنگ ظھرهھیصبح چ_ 
   واالرهی د١١ زور منو بلند کرد حاال انگار ساعت بھ

   مادر بودی صدانی پارفتم
  نمی بدو ببنجای اای بسی الیدارشدیب_
 بلھ مامان ؟_
   مدل قشنگ بزنم رو موھاتھی ایب_
   رفتھ ھاادشی ی مفسردگی افسردگدهی منو دیم ھا مامانم از وقت من کپاقا
  مامان من گشنمھ_
 
 قھوه ھم گذاشت جلوم بخور من درستش ھی داد دستم یی نون تست کره اھی گفتم نویتاا

  کنم
   چشمیباشھ مامان_
   ناز شده بودایییییی و مامانم موھامو بافت خعلمی ما صبحونھ رو خورداقا
 
 
  الکس گفت 

  می ما برای بستی داره فرانک ندی فروشگاه مامان خرمی برای بسیال_
  باشھ
 و کت ی تنگ مشکیی حلقھ انی بلوز  استھی با دمی پوشی شلوار  لھی دمی ولباس پوشرفتم

  چرمم
   بودستادهی وانی ماشی الکس جلونی پارفتم

 ؟یزنی مپی تیلی خیدقت کرد_
  نھ؟شمیخوشگل م_
  دوست دارم خخخشتری تو قصر بپتوی اما تیلیاره خ_
  میسوار شدم و راه افتاد 

  نی  رفتم پاستادی  واکی بوتی جلوالکس
  رمی اون پلھ ھا عکس بگی رومی برای بالکسسسسس

  واستا االن_
 از مدل موھام و الکس ازم گھی دری بست و رفتم نشستم پشت بھش گفتم بگنوی ماشدر

   قشنگ انداختیلی عکس خھی
 داره یکی کردمی خونھ  شب دوباره اون خواب بود حس ممی رفتموی کرددی خرخالصھ
   بھ ذھنم وصل شھکنھیتالش م

  ومدی میی صدانی شدم  رفتم پاداری شب بود کھ بی ھامھین 
   سرمی توفقط

   قلمروم منتظرتمی  من توای بیخوای دنبالش اگھ بردارتو مای بسیال
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    ؟ی ھستی کردم تو کزمزمھ
 
  ی تو چشناسنیپدرت و الکس خوب منو م 
 توھم مثل نمی وحشت داشت دوست دارم ببیلی اما  خی اخر چشمای لحظھ ھاادمھی

 ؟یاون
 
   شدی گشتم نبود و صدا ھا تکرار میرفتم  اتاق فرانک ھرچ 
   نبودیدید
  دی خندو

 ی بلد باشدی بھ عمارتم بایای سالھ دنبالتم  و حاال تو تنھا م١٨ زرنگ  ی کوچولودختر
 گھی روز دکی تو تنھا تا  کنھی متیی گذشتھ راھنمایکجاست قصر سوختھ  خاطره ھا

  یینجایا
   من منتظرمسی الشھی خانوادت دچار مزی بھ سرنوشت غم انگزتی  برادر عزوگرنھ

 
 بودم دهی شننی بگم  از پدر درمورد کارولی کنم و بھ کسسکی رتونستمیرفتم اتاقم نم  

    نداشتیاون شوخ
 دای پیکی ی فرانسھ بھ بدبختی گشتم براطی بلھی نت و دنبال ی رفتم تورفتمی مدی من باو

   فردا٦ ساعت  یکردم  برا
 شتری بی ساعت١  از فرودگاه تا قصر پدربزرگ ھم می فاصلھ داشتسیساعت تا پار ١

 ی خداستی نی بازگشتدونمی بار اخر چون می برافلی برج اشی پرمینبود  اما قبلش م
  سپرمیمن الکسمو بھ تو م

 
   کردمداری شدم و الکس رو ھم بداری ھامو جمع کردم  صبح زود بلھیوس 

   خوش بگذرهی امروز حسابخوامی مرونی بمی برایالکس ب_
   زد و از حرفم استقبال کردیلبخند
   رونی بمی رفتباھم

 با ھاشون عکس دی و سفی مشکمیدی ست کفش خرھی و می دور زدی حسابکی بوتیتو 
   می بودستادهی پرخاطره ای مدرسمون کنار ھمون رودخونھ می    با الکس رفتمیانداخت

 
 ادتھ؟ی رو نجای اسیال_
   بودمدهی خوابنجای بره اونروز اادمی شھیمگھ م_
   کردمی بار برات اب افزارنی اولنجایاره  ا_

  ی و تو خواب بودومدی مبرف
   بودمدهیمن نفھم_
  ینی دوباره ببیخوایم_
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  معلونھ برگشتم طرفش_
  ی چھ جورالکس

  اورد باال  بازش کردو اروم مشتش کرد بھش نگاه کردمدستشو
   موج بزرگگ بودھی سرم ی  پشت سرمو نگاه کردم باالبرگشتم

   چشماش نگاه کردمتو
 یکنی نمنکارویالکس نھ ا_
 چرا؟_
  کنمیچون من خفت م_
 داد خواستمی رومون  مختیری اب ھا مثل بارون   می دفعھ دستشو باز کردو ھمھ ھی

    دفعھ بغلم کردھیبزنم کھ 
  نرو باشھ؟یی وقت جاچی ھنجاستی اشھی ھمی جات براسیال_

 فقط محکم شکنھی بدم کھ تا چند ساعت بعد می بھش قولتونستمی قفل بود نمدھنم
  گرفتمش

 بھ ی قولچی تموم بشھ  ھدیبا کھ ھیزی بشھ گذشتھ چی چستی بدون مھم ننوی  فقط االکس
 مال من کھی گذشتھ ارمی انتقام گذشتھ رو بگدی بدم  باتونمی تا عبد عاشقتم نمنکھیجز ا

 از خانوادم الکس  ادمھی رو یی خاطراتم باشھ اما فقط ترس و جدانی بھترتونستیبودو م
  ی از اونیتو ھم جزو

  سی الدونمیم
 

 و بھ دمی پررونی بود کھ با ساکم کھ توش مدارکم بود از پنجره ب٥ خونھ  ساعت میرفت
 با من دی نباچکسی ھارنشی بمای دادم برام با ھواپلی ھم تحونویطرف فرودگاه رفتم  ماش

 ھم وقت برد تا ی ساعتکی دمی ساعت بعد رسکی  رمی من تنھا مومدیبھ اون جا م
 ی رفتم برج دوست داشتنفلیدرست شد بھ سمت ا کامل  گرفتم و کاراملی تحونویماش

 شدم و بھ ادهی غروب بود پی ھوا  دم دمادمی کھ من پرنسسش بودم  کنارش رسیکشور
 سمتش رفتم  برج من خداحافظ

 
 
 
 رو ی مثل خرابھ ھا بود  جلو رفتم در اصلرونی شدم از بادهی قصر   پی جلودمیرس  

حل دادم تا دستم بھش خورد   طرح اون اژدھا روش روشن شد و خونھ عوض شد کال 
   قصر باشکوه بودھیحفاظش مثل خرابھ بود اونجا 

 داشتم دورمو نگاه خوردی عالمھ پلھ مھی بزرگ بود کھ اخرش یلی سالن خھیرفتم تو  
   از پشت سرم اومدیی کھ صداکردمیم
  یینجای انمیبی مسیسالم ال_
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 ی بود  صداستادهی پلھ ھا ای بلند باالی و قدی جوگندمی کمی با موھایبرگشتم مرد 
  شکستی سکوت قصر رو مشیتق تق عصا

   تر بودری پمی خوابھانی از کارولاو
  کردمی حس انتقام را در خود حس مکردمی بھ او نگاه  می من وقتو
 فرانک کجاست ؟_
   تو راھھیادی قشنگ زی عجلھ نکن اتفاقاادی  دختر زی عجلھ داریلی خنمیبیم_
   ادامھ دادو
   ایمکس ب 

   اون پسردنی باز مونده بود از ددھنم
 مککس

  نجای اتو
   ادامھ دادنی مرد  کارولری پو
  یی داستانو بشنویخوای پسرمھ منیا_

 ھی بود  من عاشق شدم ی انتقام خوانوادگی شعلھ ھای  پدرم توی وقتشیسال پ ٢١
   و انسانبایده زدختر سا

  اما
   امکان ندارهنیاما مادرم نھ ا_
  فقط گوش کن_
  دیدی اما منو نمدمشیدیھر روز م 
   اشنا  بودمبھی غرای دوست کی رو دوست داشت و من براش فقط یاون کس 
   انتقامی  شعلھ ھای اون پدرتو انتخاب کرد و من  فرو رفتم تودیبلخره بھ اخر رس 

  ؟ی اونو بکشی چطور تونستیاما تو عاشقش بود_
  مردی مدی مال من نشد بایوقت_ 
  رمیگی انتقامشو ازت ممن
  ھھھ_  
 پدرت فھمھی و الکس میکنی می  با اون عروسی وقتیکنی تا فردا  با پسرم  ازدواج متو

   حال منوکنھیدرک م
  کنمی خودش نابود میمن دست پروردشو بھ جا 

  ادی نمنجایالکس بھ ا_
   اون پسرادمھی اما خورهی وقت بھ شرفش قسم نمچی خوناشم ھھی یتو نقطھ ضعف اون_

   گفتشیسال پ ١   
  یدی از سر اون دختر کم بشھ با جونت توان می  اگر موخورمی شرفم قسم مبھ

 ادی اون مدونمی ممن
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 در دوردست ھا ی وقتی گرم بود حتتی ھماشھی بودم کھ ھمی سخت دلتنگ مردومن
  بود
    مکسدمی دوست دھیاما من ترو فقط برادر و _ 
 تو مال ی  مغرور و دوست داشتنبای  زی تو مثل مادرتدمیاما من ترو اونجور ند_

  ی اما اون پسرر باعث شد تو مثل مادرت اونارو انتخاب کردیبود
 چون اون سرنوشت منھ_
  دمی مرشیومن تاغ_
   فرانک کجاستزارمینم
  داداشششی گفت ببرن پنیرولکا
 
  ایدنبالم ب_

  دی سمت در تا منو ددی اتاق درش قفل بود بازش کرد فرانک دوھی برد بھ منو
  ونھی دختره دیکنی مکاری چنجای اسسسسسیال

 شب مھی و در گوشش زمزمھ کردم نبشی تو  بغلش کردم  اصلحم رو گذاشتم تو جرفتم
  منتظرم باش برادر

   بزرگ بود درو قفل نکرد و رفتگھی اتاق دھیھ  مکس منو برد بو
   رفتم در اتاق فرانک درشو بزور باز کردمیواشکی گذشت و من ی ساعتچند

  ایدنبالم ب_
  ای فقط بادی صدات در نفرانک

 یی در راھروی تر جلونی نبود رفتم پای کسی اصلمنی رفتم تو نشنی از پلھ ھا پااروم
  بودم کھ در خروج داشت

   بروفرانک
   بدون تو امکان ندارهی شدونھید

 برادر  اگھ کنمی بده خواھش مغامموی تموم بشھ برو بھ الکس پدی داستان بانی برو افقط
    کار تمومھادیاون ب
   بھ خاطر من بروای گفت  انتقام اما رو بسپر بھ من ھرگز نسی بگو البھش

    زور فرستادمشبھ
    رفتم جلوومدی حرف زدن میصدا

   مال من بشھدیپدر فردا با_ 
  رهی مشی خوب پزی نباش ھمھ چنگران

  از پشت منو گرفتی دفعھ دستھی
 

 بود حلم دهی غول تشن دستمو چسبھی شانس من نی ای خاککک تویعنی خاک برگشتم
  داد
   گنده وک دستمو ول کن تا نزدم پودرت نکردمیاھا_
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    مکس اومدی حال صدانی ھمدر
  ی قبلسی بھتر بگم الایتو ھنوزم ھمون پائوال _ 

   زدمپورخند
    دومشمی پس نسخھ نھ

  واال
  نجسب احمقپسره

   اومدصداش
  ی گفتی چدمیشن
   بلند تر گفتممنم
  ییمنم گفتم کھ بشنو_
 نگفت فقط منو برد باال پرتم کرد تو اتاق  و درو قفل کرد اما قبلش یچی اورد و ھکم

   گفت
  حبت نبومده تو مبھ

  خودت احمقھی ارزونمحبتت
 نمیبی مادی مشی کش١٠ کن فردا صبح ساعت ی بلبل زبونی دوست د اری ھر چاالن
  ی ھستینجوری تو بازم ھمادی الکس میوقت

   رفتو
 حی مسی شکستشون بدم  اتونمی با زورم نمدونستمی کنم مکاری تخت حاال چی رونسشتم

   منی  خداادی کن الکسم نی کارکیخودت 
  ترسمیمممممممممن م 

 دختر پشت در اتاقم بھم خبر ھی صبحھ  و ٨ چطور صبح شد اما االن ساعت دونمینم
   امادم کننانی  مگھی ساعت دکیداد تا 

   حرف الکس افتادمادی ومدی نگاه کردم برف مرونی پشت پنجره بھ باز
   اغوشتی توی کنار توام جای بعدبرف

   کردمھی باز گرو
  ی برخورد کرد درش اوردم قرص ھای فرستادم با جسم سختبمی جی تودستمو

  بودمیافسردگ
 

  شمی مردن از دستش راحت ممتی بھ قی حتامروز
 ی بود برای بستھ کافکی بود یی قویلی کرده بود خزی چھارم قرصو تجوکیدکتر  

 تموم شدن
 
  خوردمش 
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 گردن طور بود و دامنش ی بود تا روییبای تا دختر اومدن تو لباس قرمز رنگ زدو
 نی ای نبودم تونجای بود اگر ای خوبزی لباس چنی اخری پف داشت در ھرحال برایکم

  نداشتیی معناییبای اما حاال زباستی زیییلی خگفتمی متیموقع
 ھھ

 شترشی درست کردن باز بود بموھامم
  نیرفتم پا 

 اون سالن   شاھانھ عکس پدر انی بود مستادهی اشی کشکی سالن بزرگ قصر یتو
  شدمرهی بود بھش خواری دیبزرگم رو

 
    گفتنیکارول
 قلبش فرو کردم ھنوز ی چاقو رو توی وقتادمھی تا شاھد انتقامم باشھ واری زدم بھ داونو

  ھم غرورشو داشت
 
 خانھ نی امروز امی بزرگم و زن عمویبھش نگاه کردم بھ قاتل مادرم  پدر بزرگم عمو 

  سوزدی بار دوم می اش برایم ھستبا تما
 کردی تکرار مکی و کشستادمی بود کنارش استادهی جلو  مکس ارفتم

 قول کردی و مکس تکرار می باشی مرد خوبشھی ھمسی الی برایدھی قول مای امکس
   بودی بھ او وفادار خواھشھی ھمای  ادمیم

 کھ تازه کشفش کرده بودم   اون خونھ یتی ھستم و من در تالش بودم بتوانم با قابلیار
  رو بسوزونم

  شدی تکرار مو
  ییشوی مسی ھمسر الای امکس

  ی او تکرار کرد ارو
  دمی و دودمی جنگل دوی تورونی بدمی دوسوختی کھ در اتش مدمیدی من خانھ را مو
ده  پرتگاه بودم  قرصا اثر کری بھ خودم اودم روی دونم کجا اما وقتی دونم چقد نمینم

       زدمادی کرد افتادم و فرری بودم پام بھ شاخھ ھا گجیبود  گ
 الکسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس 
 
    فرو رفتمی اغوش گرمی دستمو گررفت تویکی

   پدر بودم چقدر اغوشت ارامش بخش است پدرعطر
   باشھیکی سرنوشتتون زارمیوزمزمھ کرد اما بھت گفتھ بودم نم_
 
  دیباری کرد و برف می مھی من جدا شد الکس پشت سرش بود گراز
   دی رو  بوسمیشونی چشمام نگاه کرد پیو پدر تو 
   خداحافط اما منتظرمھسمیال
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   شده بودشتری بیلی خجمی از کنارم  گذشت سرگیادی با سرعت زو
   کھ الکس منو گرفتفتادمیداشتم م 

   گفتمیجی ھمون حال گی  تو بغلش بودم تونی زمی رونشست
  ادیالکس برف م_  
   اغوشتی توی کنارتم جای برف بعدی بھت گفتھ بودم کھ  تودونمیم_ 
  الکس منو ببخش_  

 ..  الکس
  ی خوشبخت بششھیم

   نگاھم کردریمتح
  ؟ی شدونھی دیگی می چسیال

   فقط کنار توستیخوشبخت
 سمیال 
 
 
  دمی نفھمیزی چگھیچشماما کم کم تار شد و د 
 
 

 الکس
 
 شده  درستھ ما دی بودم رنگش سفدهی ترسیلی از ھوش رفت خسی چرا الدونمینم 

  می نداری و جاودانگمی ژن خاص ھستھی اما خالص نھ ما میخوناشام
  زنمی میی حدساھی من یخدا

 بھ دمی رسی بھ سمت  شھر رفتم   وقتادی و با سرعت زختمیری کردم اشک مبغلش
   رفتممارستانی رو گرفتم و بھ سمت بیکس تانی شھر اولیحوال

  زمی عزسیال
 رمیمی من بدون تو مسی  السی الی چشمام نگاه کن و بھ من بگو دوستم داری شو توبلند

  سمیال
  تونمی نمگھی من  دیدکترا بردنش خدا 

   ختمی نشستم و اشک رنی زمیرو
 بکن اما بلند شو ی دوست داری تو ھرکارونھی  دی بلند شو و بھ من بگو  پسرھسیال

   عشقم
  سی الدمی  درد کشسمی کردم و با الھیگر

   من  بھ اندازه ھزاران قرن بودی کم اما برادی ھا گذشت شاساعت
 

   اومدرونی از اتاق بدکتر
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   ترفشدمیدو
  ؟شدیدکتر چ_
  کما دارن ؟یسابقھ _
  گفتمی می رفتم چوا
  بلھ_

    ماه١ بود فقط شی سال پکی نبوده  حدودا ادی اما زاما
 
 مغزش ھنوز ادی زیلی مصرف کرده بود بھ مقدار خیی قویلی قرص خزدمیحدث م_

  شھی می چدونمی کھ  بھ مغزش وارد شده   نمی با شوکلی دلنی نشده بھ ھممیکامل ترم
 
   و  لباسشو گرفتھ بودمزدمی مغی داره بگو دکتر جیدکتر االن  چھ وضع_
    نجاتش بدهتونھی معجزه مھی فقط ی دعا کندیپسر اروم باش  فعال کما با_
  دوارمی زمزمھ کرد امو
 

 دی حاال نھ نباشھی می چسی کنم الکاری چای خدانی زمی  دوباره افتادم روورفت
  خدازارمی بشھ نمیاونجور

 
    کنمکاری چدی باسی من الیخدا
   تنھاش بزارمتونستمینم
   از بچھ ھا کھ با عمو بودیکیزنگ زدم بھ  
 

   رو بده بھ عموی شد گوشی چسالم
  ای بکنمی زود خواھش مای بگم فقط بیزی تونم چی الکس نمالو

  ؟کجا
 ای فقط زود بی  جنگلقصر

 
   نگاه کردمسمی پشت پنجره بھ الرفتم
  نھ مثل قبل قسم بھ شرافتمنباری ادمی زود قول میلی خگردمیبرم

   رفتمو
 
 خودمو رسوندم قصر 
   محافظ ھا بودنی جمع کرده بودم مجموع بھترسی نجات الی براکھیبچھ ھا گروھ 

   از نوع خوناشامشاونم
 
  نیایقربان زودتر ب 
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   باالرفتم
  ستندیاصال خوب  ن....  عالحضرت قربان

   سوختھ بودی تخت بود صورتش کمی روزمی عزیی اتاق دای  تودمیدو
  مواظبش باش..  سی نگاه کرد دستشو گرفتم و فقط گفت پسرم التوچشمام

 از عمو پدر نی اسی روز اون از الکی ی کنم توکاری من چی چشماشو بست خداو
 دومم

 
 
 جلو رفتم کنار مارستانی بی توھوشی ھم چنان بسی عمو بود و الیروز خاک سپار 

  می تابوت عمونیقبر کو
  زمی عزی زدم عموزانو

 گردد عمو کجاست ان ی برمسی  الگفتی منانی  ھمان  کھ با اطمخواھمی م رااغوشت
 برگردد امروز ی کھ قول دادیسی  ھمان الستی النی و ببزی برخنی ببایاغوش گرم ب

 زدیخی  از او برمی دانم کی  کھ نمی و دستگاه خواب است خوابمی ھزاران سریز
  در ذھنم بودی  و صدامختی و اشک رمی کسی بی من ھم دم شبھایعمو
   ھمواره  در کنارت ھستم الکسمن
  گشتندی ھا برمھی کاش ثانی من باز با خود تکرار کردم او

   بھ اما گفتمرو
 در ارامش می حاال تا  ابد در کنار عموسی دخترت الی من جای تو شاد باش جاای باما

   بخواب اما
ه بودند و من بھ دور از ھر  افتادھی بھ گرتی تمام جمعستمی را بغل کردم و گرتابوتش
   کردمھی گریغرور

   شانھ ام نشست برگشتمی رویدست
   گروه مخافظ ھاسی رئمی بود دوست دوران کودکوریاول
 

    اروم باشالکس
  و شانھ ام را فشار داد 

   شدمری قبر خکی گودال تاربھ
  بھ امای دارم گفتادی کنار اما بچھ بودم در ان زمان اما بھ ستی خوبیعمو خانھ ات جا 

   بھ اغوشتگردمی برمیروز
   بودقتی ھمھ حقتی حرف ھای برگشتعمو

   تنھا بود منمشھی ھممانی کھ در خانوادی تنھا فردو
  کسی تنھا و بیکی   تاری در انتھاشھیھم
 

  ھاشھی  پشت اون ششھی مثل ھممارستانی از مراسم رفتم ببعد
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 تی کارھاشھی تو نرو تو بمان تو ھمسی المیا تنھی رفت پدر روزھامی عمویدی دسمیال

    نباشنباریمثل او بود اما ا
    عشق من بلند شوسی باش المی ھایی برگرد و مثل او  ھمدم تنھاتو
 
 
 دکتر اومد 

  سالم پسرم_
 سالم دکتر حالش چطوره؟_
 ..  بگم مثل قبل امایزی چتونمینم_

   دارم براتشنھادی پھی پسرم
  ی بدنشو اھدا کنی عضو ھایتونیخوب م..  یتونیم

   زدمداد
 اون اتاق او ی کھ نفسم کھ عشقم افتاده توسوزمی حاال دارم منی دکتر من ھمیگی میچ

   ھایفھمی می تو چیگی میوقت تو چ
 
 
 ..   الکسی اقانیبب 

  فرانسواھستم
  یبا خانواده سلطنت..  فرانسوا شمایچ
   تو حرفشدمیپر
  بلھ من پرنس الکس فرانسوا ھستم_
   بلند تر گفتمو
   فرانسوا استسی اون دخترر پرنسس الو

  باز بوددھنش
 
  ستی نیدی ھمکاران اعتقاد دارند بھش اممی جناب من من واقعا متاسفم اما تیعال_
 

   من واقعا متاسف ھستمقربان
   رو گفتمدی کھ بھ ذھنم رسی کنم اما تنھا فکرکاری چدونمینم
   انتقالی برادی قصر امادش کنبرمشیم_
  چشم  قربان 
 

  وری زدم بھ الزنگ
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  سالم قربان_ 
 باشھ کنمی برات اس مکھی ھالھی اتاق اماده کن با مجھز بھ تمام وسھی وریسالم ال_

 گھی ساعت د١٠ تا خوامی دکتر اروپا تو تخصص مغز و اعصاب رو ھم منیبھتر
  چشم

 
   قشنگش کنارش بافتھ شده بودیموھا تو اتاقش رفتم

   کردی کل کل نمشھی نداشت مثل ھمطنتی شگھی بستھ بود  دباشی زیچشما  
   جلورفتم

 رونمی اون شب از خونھ بادتھی بلند شو منو بزن سی بازم التماست کنم الخوامی مسیال
 بلند شو سی بمونم کل شبو تو فقط باش الاطی برف تو حی کن حاضرم تورونمی بیکرد

  منو بزن
 ؟ی خوشبخت بششھی مشدی تو مغزم اکو مصداش

   خوب بودشھی ھمسی   اخر داستان السمی بدون تو امکان نداره الشھی نمسی النھ
 داستان نی اخر ای بلند شدی تو باسی خوناشامان النی در سرزمیسی الی مثل اونتوھم

   خوب باشھدیبا
 رمیمیمنم م..  بدون تو سیال
 
   امبوالنس نشستھ بودم  دستشو گرفتمی اماده انتقال بھ قصر توسی و الشب بود 
   بھ صورتش نگاه کردمسمیال

   نداشتطنتی بود شدهی پررنگ
  من بود؟سی دختر ھمان النیا

  ھینجوری دونم چرا سرنوشت ما اینم
  خوامی فقط از تو مسوی الحی مسای 
 
 

   شدمادهی قصر پمیدیرس
   خانم جوان منتظر ما بودندکی و مھی ندکی با دوتا از بچھ ھا بھ ھمراه وریال
 

   رفتمجلو
  اماده است ؟ی ھمھ چوریسالم ال_
 
 نی خانم  الکساندرا ھستند بھترشونی بھ دختر اشاره کرد ازیبلھ قربان ھمھ چ_

  متخصص مغز و اعصاب اروپا
 نی او بھتریعنی نی بھتردیو بگوری الی داشت اما وقتی کردم اون دختر سن کمتعجب
  است
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 بھ ما کمک دی وارم شما بتوندی با شما خوشحالم و امییسالم من الکس ھستم از اشنا_
  دیکن
  کنمی کمک بھ شما میسرورم من ھم ھمھ تالشم رو برا_
 
   اوردنرونی با تخت بنی رو از  ماشسیال 

 بھ وری زود پاکش کردم اما الختی قطره اشک از چشمم رکی بھش بود ناخداگاه نگاھم
   دوست من و برادرمنی غمگکردیمن نگاه م

 
   عاشقش بودسی کھ الیی اشھی اتاق مادرش ھمون اتاق شی باال تومی بردسویال
   لب زمزمھ کردمری اما نگاه کردم زبھ
 

  کنمی خواھش مسی بھ من بھ الدی اما کمک کندی االن خوشبختدونمیم..عمو .. اما
 
   اونجا بودی پزشکادی زی تخت گذاشتن بھ اطراف نگاه کردم دستگاه ھای روسویال

 کرد سکی رشدی بود اما نمی ھم کافمارستانی بکی ی برازاتی اون تجھدی شازی چھمھ
  بودی اماده مدی بازیھمھ چ

 
   کرد و  بعد بھ طرفم اومدنھی معاسوی الیالکساندرا کم 
 
  شد؟یچ_
  دهی دبی کردم  مغزش بھ شدت اسیکما  من پروندشو برس_

 ی کھ من واقعا نمی روش عمل انجام بشھ عملدی بای حتادی بھوش می بگم کتونمی نممن
    سرورمکنمی اما ھمھ تالشمو مزهی امتیدونم چند درصد موفق

 
   منیخدا

 
   تخت نشستمی روسی و من کنار الرونی رفتھ بودن بھمھ

 
   شده بوداهیس کردم  س چشمش رو لمری رو جلو بردم  زدستم
  بای زدی با اون لباس سفومدی منی اوردم از پلھ ھا پاادی شب رو بھ اون
  دنشی فرشتھ ھا افتادم با دادی شب  اون لحظھ اون

   منی کوچولوسیال
 ستادنی ای لحظھ براھی اما ھمون دمشی ندادی کرد و من زرونی چند زود منو بھر

   بودیزمان کاف

ww
w.
ro
ma
nb
az
.ir

www.romanbaz.ir

71



                          اختصاصی کافھ تک رمان          رمان خوناشام دو چھره

@Cafeetakroman 72 

   تا من تاعبد تورا نگاه کنمستادی ای کاش ان روز زمان می اسیال
   سمیال
 

  دیچی الکساندرا در گوشم پحرف
   بگمیزی چتونمینم

  زهی امتی چقدر موفقدونمی کھ نمیعمل
  کنمکاری چدی باحاال
   منیخدا

   دمی شو بوسیشونیپ 
   در بودی جلووری رفتم الرونی شدم و ببلند

 
 .. وریال_
  بلھ سرورم_
  الکس نھ سرورم_

  ی کنی مدای رو کجا پنی  برادر کارولنی بببگرد
 
 ن؟یمکو_
 اره_
 اما چرا؟_
   باھاش حرف بزنمدی من بادونھی  دورگھ ھارو می کھ تمام راز ھایدونیم_
  شروع کننگمیچشم سرورم االن بھ بچھ ھا م_
 
 

   بودمستادهی عمو کنار مقبره اش اشی پنی پارفتم
   عمو سالم اماسالم
   زدمیلبخند
  چطورن؟ی خوشبخت عمارت تابستانزوج
 .. خوشحال.. گھی دنیخوب

   افتادی چشمم قطره اشکی داشتم اما از گوشھ لبخند
   شماستشی ھم پسیال

 خوشحالھ؟
 شنوهی بگو چرا صدامو نمبھش

 
    منتظرشھای دنی شھی ھمی الکسھی بگو بھش

   بھش بگوپرستھی عمرش اونو می لحظھ نی تا اخریحت
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 ..... اونجا با شما خوشحالھ امادونمیم
 اون ی جون رومھی جسم نھیسال انتظار حاال سھمش ازش فقط ٢٠ بعد ازی الکسھی

  تختھ
  ستی حقم ننی بگو اّ◌بھش

   شده بودلیاشگام بھ حق حق تبد 
  زانو زدم  
   بھش بگو برگردهکنمیالتماس م 

   خواستم نھ انتقام مادرم نھ پدم نھ پدربزرگزی چھیول فقط ازت  از ھمون اادتھی عمو
   خواستمسوی فقط المن
   بھ شرافتتی قول دادتو
  ی بزنرشی زیتونینم

  گردهی اون برمی دادقول
  خوامی برگشتن با امبوالنسو نمنی برگشتھ اما من احاال
 شھی روباز کنھ دوست دارم مثل ھمی اون در لعنتشی گشھی با اون لبخند ھمخوامی ممن

  سرم داد بزنھ
  ی تو قول دادعمو

 
 

  الکساندرا
 

  کردمی بودمو نگاھش مستادهی درخت اپشت
 نی تر از امی نتونستم بھش بگم وضع اون دختر وخی دلم سوخت حتکردی مھیگر

  حرفاست
   کردشھی نمیادی بگم کار زنتونستم

  تی درصد احتمال موفق١٠ عمل با کی فقط
   بگم چون دوستش دارمنتونستم

 وقت منو چی غرق در اون دختره کھ ھی چون بھ قدردمشی فقط از دور دشھی ھمچون
  دی بودم رو ندتختی پای عمرش کنار گوشش توی ھمھ ی من کھ تودیند
   تصاحب کردنشی  و براشھی تر از ھمی من حاال برگشتم قوو

  ستمی خائن نھی من
  ستی نی الکس متعلق بھ کسو

 شھی جسده و الکس مال من مھی دختر اون
 
 
  الکس 
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 چقدر گذشتھ بود کھ دونمی شدم نمرهی نشستم و دستشو گرفتم   و بھش خسیکنار ال 
  خوابم برد

 
   شدم   سرمو بلند کردم الکساندرا بودداری بی دستی تکون ھابھ
  ؟دیدی خوابنجای چرا اریصبح بخ_
  ھ ازش مثل مرگی دورھی ثانھی یحت_
   اشاره کردمسی بھ الو
 
 قی تحقکمی دی باھی عمل سختکنمی عمل روش شروع می براشامویمن از امروز ازما_

 د؟یدی با چند تا از ھمکارام  مشورت کنم شما اجازه مخوامیداشتھ باشم روش م
   ھا معالجھ اش کنننی بھترخوامی اما میدونی خودت بھتر میھر چ_

  حتما
 
  دمی بوسسوی الی گونھ رونی گفت و رفت بنویا  
 ؟ی شی نمداریسالم خانم قشنگم صبح شده ھا  ب_
   کردنش رفتمداری بی صبح براسھی بود الدهی کھ فھمی شبنی اونروز افتادم اولادی

   شوداری بسیال_
 ادی خوابم مخوامینم_
 ی زود کنا اومدنمیبیھھ م_

   پرت کرد طرفمبالشتشو
  رونیگمشو ب_
 
   باھم بودنمونی حسرت  حسرت لحظھ ھای از رودمی کشیاھ

   کم بود و چھ زود گذشتچقدر
   مقبره بودم کھ الکساندرا اومدی جلونی پارفتم

 
 ن؟یستادی انجایچرا ا_
   ندارمگھی دیی و اون اتاق جانجای ازاریبھ غ_
 ؟ی دوستش داشتیلیخ_
   لحظھ عمرمنیداشتم نھ دارم تا اخر_
 
 دوستش داشتھ باشھ با تمام یکی کھ نھیرزوش ا ایخوش بھ حال پرنسس ھر دختر_

  وجود
  پرستمی مسوی من الستیفقط دوست داشتن ن_ 
   امکان ندارهی زندگسی بدون النمیبی مکنمی بھش فکر میوقت
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  انھی در جرشھی ھمیاما زندگ_
 نی اخرارمی مادی بھ ی اوقات وقتی گاھیدونی امکان نداره مسی من بدون الیبرا_

 ؟ی خوشبخت بششھیم...  کھ بھم زدو یحرف
   تارو پودمی از درون قلبم با ھمھ سوزمیم
 ؟ی عاشقش شدیک_

   اومدای بھ دنیوقت_ 
  ؟ستی نی اگھ مشکلی کنفی برام تعرشھی م؟یجد_
  دمشی بار دنی اولی روزه بود برا٢٠ ای ١٠ یوقت_

    لبم نشتی رویلبخند
   طرفش و بغلش کردمدمی بود دونیبغل کو 
   ناز کپ مادرش بودی دختر کوچولوھی

   و تو دل بروی داشتندوست
   تا عبدشھی ھمی من بود برای مال من شد براسی اون روز الاز
  نی  پدرش شاه شد و اما کویبرگشتن قصر سلطنت 
  ی من پرنسس رسمسی الو
 ساعتا باھم ی روزا ھمھ ی پدر بزرگ ھمھ سویاز اون روز بھ بعد من بودمو ال  

   بودی خوبی چھ روزامیبود
   نابود کردزوی انتقام مرگ بار ھمھ چھی نھ ای اتفاق ھی حادثھ ھی نکھی اتا

 ی انتقام  از  پدرش ھمھ رو نابود کرد پدربزرگم رو کشت قصر سلطنتی برانیکارول
   گم شدسمیدر اتش سوخت اما مرد مادرم و پدرم ھمھ مردن  اما ال

   سال بھ دنبالش گشتم١٧ من 
 ی شرکت عکسشو توکی ی توکمی کردم  شده بود دختر شرداشی پایبعد ھا از اسپان 

  دمیشرکت د
 عاشقم شده بود نجای رو برش گردوندم ایچی دونست ھی شدم نمکی بھش نزدو

  میعاشقش بودم نامزد کرد
   نابود کردزوی دوباره ھمھ چنی کارولنکھیشاد بودم تا ا 
   با پدرش فرار کردندسسی الو

  ایتالی ماه بعد از دستش فرار کردم رفتم ا٢ منو گرفتھ بود نیکارول
 بار دوم  عاشقم شد  ی نبود براادشی منو سی کردم تصادف کرده بود الدای پمویدا

   برگشتنی دوباره کارولنکھیحافظش برگشت  تا ا
  ختیری ماشکام
 ی بود عمو ھم مرد تودهیدش بھ اتش کش خوکھی خونھ ای کشت  توسی رو النیکارول

   پدرش مردهدونھی کرد نمی خودکشسی و النی انتقام از کارولیھمون خونھ  برا
   منی خداشھی می بشھ چداری بی دونم وقتی من نمسیال
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  الکساندرا
  نیکارول
  من ؟یعمو

  ھردو ؟سی الکس و الیعنی دونستم اونا ھم خوناشامن یمن نم 
   خند پرنگشی نکی 

  کردمدای راھشو پپس
 
 

  الکس
   کردمی بودمو پلدهی کھ شنیدی اھنگ جدی با گوشسی الشی باال پرفتم

  کردی اون تکرار مو
  ی کھ عاشقمیتاوقت
  ی کھ عاشقمیتاوقت
 ی کھ عاشقمیتاوقت

 
 می تحت فشارما
 

  خودشونو جا کننکننی می سعای درننی ادم در ااردیلی مھفت
 

  نبازخودتو
 

 کنھی بزن اگرچھ قلبت داره اخم ملبخند
 

  دختریدونیم, االن ,  اما
 
 ھی رحمی بیای دننی کھ امیدونی ھردو مون مما
 

 کنمی من شانسم رو امتحان ماما
 
 ی کھ عاشقمی وقتتا
 
 می پول بشی ورشکستھ و بمیتونیما م,  می بشخانمانیب,  میری بمی از گرسنگمیتونی مما
 ی کھ عاشقمیتا وقت 
 

  شمی ثروت تو ممن
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 ی کھ تو عاشقمی وقتتا
 
 ی کھ تو عاشقمی وقتتا
 

  سرباز تو خواھم شدمن
 

  دخترجنگمی ماھاتی روی از روز رو براھی ثانھر
 
 

 می بھ بال نداریازی ندنی پریمابرا,  نکن ھیگر,  استرس نداشتھ باش پس
 

 ری دستمو بگفقط
 
 ی کھ عاشقمی وقتتا
 
 می پول بشی ورشکستھ و بمیتونیما م,  می بشخانمانیب,  میری بمی از گرسنگمیتونی مما
 
 ی کھ عاشقمی وقتتا
 

 شمی ثروت تو ممن
 
 ی کھ تو عاشقمی وقتتا
 
 ی کھ تو عاشقمی وقتتا
 
 ی منی نھ اما تو خداای کنھی می اگھ واست فرقدونمینم
 
 . دمی و تو رو تا اونجا پرواز مذارمیو من قرار مالقات م,  بده ی وقت و مکانھی من بھ
 

 نمیبی اونجا متورو
 

  کھ من توروبھ دست اوردمیدونیتو م,  دختر
 

 میدی کھ ما انجامش مھیاون جور, نیچون ا,  مییای ما در اوج دنحاال
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 حاال اسمون نقطھ نظر ماست, اسمون محدوده ,  ی بھم بگی داشتعادت
 

 میزنی قدم ممی دارحاال
 
 یم کھ عاشقی وقتتا
  اره,  یعاشقم( ی کھ عاشقمیتا وقت 

  شمی ثروت تو ممن
 ی کھ عاشقمیتا وقت 
 

 شمی تو میمن طال,  شمیمن نقره ات م,  شمی تو منی پالتمن
 
 ی کھ عاشقمی وقتتا
 
 ی کھ عاشقمی وقتتا
 
 ی کھ عاشقمی وقتتا
 
 
 
 
  
 سی توھم جالب بود الی بھ دلم نشست برایلی دوست دارم  خیلی اھنگ رو خنی اسمیال 
 

  رونی برفتم
  شد؟ی چوریال_
 سھیقربان تو پار_

  چھار تاشدچشمام
  یاز ک_
  سالھاست قربان_

 ھی ادرسش چنی جالب شد ببخوب
  قربان تا صبح امادستچشم

 
  دمی خوابسی کنار الشبیمثل د 

   ھم چنان خواب بودسی بود و ال٧ شدم ساعت داری چشمم بی با تابش نور توصبح
   در بودی جلووری الرونیرفتم ب 
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 سالم قربان_
  شد؟یسالم چ_
   کردمداشیقربان پ_

 ششی پمیری امروز منیھم
 
 
 
 نی ماشھی پچھ ھا ھم پشت  سر ما با ھی  کنارم نشستھ بود بقوریپشت فرمون بودم  و ال  
   زنگ خوردمی بودن گوشگھید
 
 یھا_
   الکس فرانکمیھا_

  بغلزدم
  شده ؟یچ_
 طوره؟ چسیال_
  کمکمون کنھتونھی مکنمی نفر کھ فکر مھی شی  پرمی نکرده  دارم میفرق_
   مکث کردیکم... الکس_

   اونجاانی و دد دارن میمام
   زدمداد
  ی شدونھی دیگی میچ
  ی من با بدبختستی مناسب نتی وضعنجای دادم احی کنم فرانک برات توضکاریمن چ 

 ؟ی اونا رو نگھ داریتونیمادر بزرگ و خالشو دور نگھ داشتم اونوخت تو نم
  عھ الکس گوشم کر شده_

   بگمتونمی می گرفتن من چطی بلیوقت
  ی فھمی چرا نمشھیالکس نم 
 ی ھست جاھاگھی دی ھفتھ ٢ تا پرواز تا ٢ بود فقطط نی کھ تونستم بکنم ایتنھا کار 

  دمی خرشویخال
   گرفتھطی بلگھی روز د١٥ یتھ پدر برا ھف٢ فقط الکس

  ایباشھ خودت ب_
   فقط خودتفرانک

 
  اومدم

 
   افتادمراه
 ی خالبای خلوت بود تقریلی دورش خستادمی خونھ اھی ی روبھ رووریطبق ادرس ال  
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   در زدمستادنی شدم بچھ ھا دور خونھ اادهیپ

  متروکھ بودی باز شد رفتم تو مثل خونھ ھادر
   رفتمجلوتر

  ؟ستی ننجای ایکس....  نیمکو_
  نیمکو

  ادی زیلی دادم با سرعت خی کھ جاخالرهی از پشت منو بگخواستی میکی
  ؟نجای تو ایسالم الکس_
 یدی دست کشزتی عزی بلخره از عمونمیبیم
   زدی پوزخندو
  ی بھ سوالم جواب بددی پدرمو داره و تو بای جاایاون عمو تا اخر دن_
  انداخترونی بھ بی و نگاھشنومیم_

   پسری نداشتھ باشم  زرنگ شددنی بھ جز شنیی اگھی دھی کنم چاره فکر
  جاودانھ باشھ؟تونھی دورگھ مکیچطور _

   زد بلندقھقھ
 یینجای انی  بھ خاطر ادونستمیم
 
 

   نگاه کردمبھش
 تونم؟ی میبھم بگو  چجور_
 فرانسوا دنبالش نبودن چطور شده دست ی خانواده ی از اعضایکی چیتا حاال ھ_

  ادام دنبالشھ ؟نگی کیپرورده 
   ندارهیاونش بھ تو ربط_

  رونی زبونت بکشن بری تو و از زانی تا نگفتم ببگو
  دیخند
  کنن؟کاری چخوانی ممثال

 کاری باھاش چشی سال پ١٩ ادتھی کنن فقط اون خنجر نقره رو کھ ی نمیکار خواست_
  زننی مشی و خونتو اتکننی قلبت فرو می اونو تویکرد

 ستی نی کار مھماصال
   زدمپوزخند

 ؟یخوای منوی تو او
   دادهادی رو بھت یی ادام چھ کارھانگی فراموش کرده بودم  کممیباشھ باشھ  من تسل_

   جاودانھ بشھخوادی رو کھ می رو کستشی بده وضعحی  برام توضخوب
 
   ھوشھی بدهید بی دورگھ تصادف کرده  مغزش اسھی_
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  سھی تو انقد مھم باشھ  الی براتونھی کھ مییتنھا دورگھ ا_ 
   برگشتھ بعد از سالھادمیشن 
   گرفتم و بلندش کردمقشوی
 دمی شدم غرکی کلی دندون ھایاز ال 

   نداره فقط بھم بگویاونش بھ تو ربط_
  ی بردیبا_ 
 کجا ؟_
  ی مادریخانھ _
 ؟ی مادریخانھ _

    دورگھی نثل  فرانسوا ھایابتدا _
 نھ ؟_
  خشنھیکمی اون فرد یبھتره حواستو جمع کن_
 
   زدمرونی از اون خونھ بی و عصبییپرتش کردم گوشھ ا 
 
  سی الشی خونھ  رفتم باال پدمیرس 

   خواب بودھنوز
  دمی بوسصورتشو

   گرفتمدستشو
   کردمھی شو و گرداری تنبل بی پرنسس من  ھنوز کھ خوابسالم

 را دوست دارم ھی کھ گریی اما من تنھا جایلی کردن سخت است خھی مرد ھا گریبرا
  زی پس برخسمیاغوش توست ال

 
 زل زدم  شی را باز کردم و بھ عکس ھایمی قدی بھ اتاقم رفتم صندوقچھ رونی برفتم
     بودیی سوختھ امھی نی قصر سوختھ عکس ھای ھایادگاریتنھا 

   شدمرهی عکس مادر بزرگ خبھ
 دنی اما من عشق بھ تورا در دی سال در کنارم بود٢  اگر چھ فقط زمی بزرگ عزمادر

  کنمی حس متیعکس ھا
   دورگھیی فرانسوا ھای بھ ابتداگردمی برمفردا
   بزرگ تو خودت حفاظم باشمادر

   من استیفردا روز سرنوشت ساز زندگ 
  نگی و کنی کوشی پنیرفتم پا 
 

   عمو سالم اماسالم
  یدادی و بھ ھمش پاسخ می بودی کاش بودی ذھنمھ ای تویادی زی ھاسوال
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 ھ؟ی راز چاون
  ؟ی جاودانگراز

 یدونستی اونو مدونمیم
  ؟ی چرا بھ من نگفتاما

  اونقدر برات ارزش نداشتم؟یعنی
 ؟ی اعتماد بودی انقدر بھ من بیعنی  
 

  الکساندرا
   وارد قصر شدی عصبدمشیدی پنجره اتاقم ماز

  ی کارتو خوب انجام دادپس
  یکنی کمکم مدونستمی دد  منیافر

  ی اون مرد برشی فردا پیتونی الکس تو ھم مو
   امتھانش کردندایلی چون خگھی بھت نمدونمی چون مستی نمھم

   برنگشتندیول 
   بدون جوابی اما با سوال ھایگردی عشقم تو برماما
  یی فرانسواکی چون تو زنھی نمبی بھت اسدونمیم
 ی قراره مال من بشو
 
  نشستممنی نشی اشفتھ برگشتم باال نھار خوردم و تویبا ذھن 

   بودم جواب دادمرهی خواری زنگ خورد ھمونطور کھ بھ دمیگوش
 بلھ
   احمقی داد زد مردم و زنده شدم پسره یدی چرا جواب نمشعوریب_
  م نبود دم دستی عشقت خوب کار داشتم گوشنھمھیسالم فرانک ممنونم از ا_
   زود بفرست فرودگاه دنبالمیری کوفت درد بگیا_
 ؟ی ؟ کیدیرس_
  یکوفت تازه زود باش منتظرم با_
   قطع کردونھیوا پسره د 
  داد زدم 
 ورررررررررررررررررررریال

   شدمنی وارد نشحراسان
  شده؟ی چھیچ
  دنبال الکس فرودگاھھسی رو بفرست پاریکیزود _
  ارتشی بگمی االن مسھیر از بچھ ھا پایکیخوبھ _
  یاوک 
 

ww
w.
ro
ma
nb
az
.ir

www.romanbaz.ir

82



                          اختصاصی کافھ تک رمان          رمان خوناشام دو چھره

@Cafeetakroman 83 

 
  دیچی پمنی نشی فرانک تویصدا

  الکسسسسسسسسسسسس 
 الکسسسسسسسسسسسسسس

 ؟ییکجا
  از پشت سرش گفتم 

   سرتی روی   چرا قصرو گذاشتنجامیا_
   اومدجلو

   کوسیال_
  ای بدنبالم

 
    در اتاقو کھ باز کردمسی الشی پبردمش

   چشمش جمع شدی توی کھ قطره اشکدمید
  یی تنھای داشت بھ کمازیرفت تو درو ببستم و بھ اتاقم رفتم اون ن 
 

  در اتاقم اومدی ساعت بعد صداچند
   توایب _

   بود اومد تو درو بستفرانک
   بودسمی الاداوری نگاه کردم اون بھش

  چطوره؟تشیوضع_
   حرف بزنھتونھی نمیچکی عمل بشھ ھدی  باگھیکما پزشکش م_
 
  خوناشامھ ؟ھی سی الیمگھ تو نگفت.. مگھ .. الکس _

  ؟ستندی خوناشام ھا جاودانھ نمگھ
 خوناشام  می و نسانی انمی نیعنی دورگھ است ھی اون سی الی درستھ اما نھ برانیچرا ا_

  می نداریما جاودانگ
 
   دورگھ جاودانھ بشھ ؟کی شھیچطور م_
   راز جاودانگشنمی دنبال ھمقایمنم دق_

  ؟یای با من مفردا
 کجا ؟_
   جاودانھھی پدر مادربزرگم ی دورگھ  خونھ ی نثل فرانسوا ھایابتدا_
  ھستم تا اخرش_
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   و الکس رو صدا کردمدمی شدم لباس پوشداری ب٥صبح بود ساعت  
  میباھم راه افتاد 

  ما دو نفرفقط
   رومی عظیروی نکی جاودانھ رو کی حس کنم تونمی نداشتم اما مقیمن ادرس دق 
   رو مادر بزرگ برام گفتھ بودنای متروک ای دھکده ھی دره  و ی خونھ بزرگ  توھی
  می شدادهی  و بعد پمی رو بود رفتنی کھ ماشیی جاتا
  ؟نجاستیالکس ا_
  میکینزد_
  دمیشنی ابشارو می صدامی جنگل بودیتو 

   سمتش رفتمبھ
  ود کھ مادر بزرگ گفتھ بی کردم درست ھمونداشیپ 
  می دھکده بودی جلومی رفتنیاز دره پا 
  یمی قدیییلی خی دھکده ھی
  ھمھ خونھ ھا خراب بودن چون صبح بود ھمھ جا مھ داشت 

  می شدداخل
 بلند و دمی رو وسط مھ دیی کھ خونھ میرفتی جلو ممی و داشتمی جاده بزرگ بودیتو

  باشکوه
    خودمو بھش رسوندمعیسر

 بازش تونستی خوناشام مھی داشت کھ فقط یی قلق ھاھی حدث زده بودم اون در درست
  کنھ

   داد و باز شدیی دھان اون اژدھا گذاشتم در صداھای و رودمیانگشتم رو بر 
   بره توخواستی مالکس

  صبر کن_
  شده ؟یزیچ_
   توی بردینبا_

 با بچھ ھا وری تا پشت ھم ال٣ سوت بزن ومدمی اگھ نگھی ساعت د١ تا ستای جا وانیھم
   تنھا برم تنھادی من باانی ابشارن زود میباال

 
   بزرگ بودیلی داخل خرفتم

   ھمھ جا خاک نشستھ بوداما
  منی نشی تر رفتم توجلو
   بزرگترهی از قصر تابستانی حتواو
 روش نشستھ بود ی سالن بود مردی باالیی صندلکی شدم  ی مخفواری پشت دیوا

   داشتیبیظاھر و پوشش عج
  دینوشی میزی دستش بود  و داشت چیی جام طالکی  
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  رونی بای بی پشت اون ستونکھی اونیاھا_
 در گوشم گفت و بالفاصھ منو پرت کرد وسط سالن و خودش دوباره یکی صدا رو نیا

   نشستی صندلیرو
 
  ؟ی ھستیتو ک_
   خونت اشناست پسریبو
 
   ام الکس فرانسواالی ماریمن نوه _

   چشمام نگاه کردی گرفت بلندم کرد توقموی ول کرد بھ سمتم اومد و جامو
 ؟ی عمارت من گذاشتی پا تو تویبھ چھ جرئت_
  یتو جد من_
  یستی رگاتھ تو از من نیخون فرانسوا تو _
   دارهانیاما بھ ھمون اندازه خون تو ھم در رگ ھام جر_
  ؟یخوای میچ_
   دورگھھی کھ یدونیدختر ادام   م_

   منھعشق
  ھوشھیب 

  رهیمی مکث کردم و اھستھ تر گفتم میکم..  داره
  خوامی رو میراز جاودانگ.. و من ... و من    

  ؟دمی من اونو بھت میکنیو چرا فکر م_
 ی از تو برایلی  چون مادربزرگ خیستی تو بھ اون اندازه سنگ دل ندونمیچون م_

  مو گفتھ بود و اونھا بھ منپدرم و ع
 من ی برای مطلعرونی بی از تک تک خبر ھادونمی مدمی درد کشیلی بزرگ من خپدر

   اون دخترهخوامی کھ میزیبسھ من تنھا چ
   قسمالی بھ مارترو

   بھ من بگورازو
 ستی نادمی یزی چگھی و دواری کرد خوردم بھ دپرتم

 
 
   سردرد چشمامو باز کردمبا

   برمو نگاه کردمدورو
 کلبھ کی ی اومد  پدربزرگ بلند شدم داد زدم  توادمی نم ناک ی جاھی بودم نی زمیرو 

 .. بودم  در باز شد و داخل اومد
 

  یخوای رازو میتو گفت_ 
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  اره_
  گمیبھت م_

  شرطکی ب اما
   باشھ قبولھیبگو ھر چ_
  ی کنلی خودت اونو تبددیتو با_
 ی کنلی ژن اون دختر رو تبدی باقی می ندی راه تو بانیتر اسان یدگی کھ گزیدونیم 

 دورگھ و کی جام خون خون کی بھوش اومد ی گردنش  بعد وقتی رگ اصلیدگیگز
  ستی نی دائمشیداری جاودانھ رو بنوشھ وگرنھ بکی
   اما اون دورگھو

  رهیمی و مکنھی مھی  افسانھ ھا با دادن خونش جانش رو بھ اون فرد ھدطبق
  ستیبرام مھم ن_

   خون بھم بدهکمی فقط
  باشھ

   پرت کرد طرفم درش مھرو موم بودوانی  لکی 
  ی بھش بدنوی باشھ نصف اادتیفقط _
   از کنارم گذشتادی با سرعت زو
 در ی ام  بھ سمتش رفتم ھمھ جلوی بھ قصر تابستانکی رفتم  متوجھ شدم نزدرونیب

  بودند
  دندی سمتم دو بھدنمی و الکس بھ محض دفرانک

  یالکس  کجا بود_
  ی ردچی از سکنھ بود بدون ھی اما خالمی کل اون خونھ رو کشتما
  سی الشی پنی االن فقط منو ببرستیمھم ن_
  کنھی حالش بد شد  الکساندرا داره عملش مسسیال..  سیالکس ال_
 یییییییییییچ_
 
  میاروم باش مجبور بود_

  کردمی خونو حس می باال  بودمیدو
  در اتاقو باز کردم  
  دیالکساندرا بھ سمتم چرخ 
   بودیدستاش خون 

  سممی الخون
    بمونرونیب_
   رفتمرونی من بو
  
 

ww
w.
ro
ma
nb
az
.ir

www.romanbaz.ir

86



                          اختصاصی کافھ تک رمان          رمان خوناشام دو چھره

@Cafeetakroman 87 

   گذشتھ بودی ساعتچند
  ی و فرانک ھمھ گوری در اتاق نشتھ بودم من و الپشت

 
  ومدی داد الکساندرا میصدا

   بدوھنی پایلی ببر باال عجلھ کن ضربان قلبش خژنویالکس_
   تورفتم
   سرم بودی بوق دستگاه ھا تویصدا

   زدمداد
  رونی بنیھمھ بر_
  اما الکس_

   توادی کس نمچی ھدی و اون در رو ببندرونی بنی تر گفتم ھمھ بربلند
   سمتشدمی رفتن دوھمھ

   بارنی اخریبھ صورتش نگاه کردم برا 
   بمانشھی نھ تو ھمای باشم ستی مھم نسمیال
   فرو کردمشی و دوست داشتنفی گردن ظری دندونمو توو
  دنی و شروع کرد بھ لرزددی عمق کشیییییییلی نفس خکی
   حس شدی بعد اروم و بو

  یی جاودانھ اکی حاال توسمی تخت نشستم النی پانی زمیرو
  دارمدوستت

 
   رو انجام دادزای چھی و بقھی بخی کرد و کارارونیالکساندرا اومد و منو ب 

   نشده بودداری  ھنوز بسیدو روز گذشتھ بود و ال  
  پشت در اتاقش بودم 

   داخلدمی از داخل اومد دویزی شکستن چی صداکھ
   جلو و بقلش کردمدمی مقابلش شکستھ بود دونھی بود و   استادهی اسیال

  زدی نفس منفس
   کردم چش بودی نمدرک

   و تکونش دادم شده شونھ ھاشو گرفتمی چسیال_
  الکسسس درد دارم ھمھ جامم اخ_
   افتادنی زمی روو
   رفتادمی ییییییوا

 بغلم بود بھش دادم  دستمو ی توسی برداشتم  ھمون طور کھ الزی می رو از روجام
  دمی موھاش کشیرو

  سی اخره خداحافظ عشق من الی ھالحظھ
   دفعھ  پدربزرگ جلوم ظاھر شدھی 
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   زدلبخند

   پسر باھاش خوش باشیمونو  بردتو از_
  ھی کافی دوتا جاودانگی خون برااون

   شدبی غو
   محکم بغل کردم و دور دادمسویال
  زدی بھ من ضربھ می کوچکش اما قوی گذشتھ  با مشت ھای اون درست مثل روزھاو
   احمق ولم کن افتادمشعوریاخ الکس ب_

  ستی خوب نحالم
  نی اومد و گذاشتمش زمادمی دفعھ ھی
  غلط کردم 
 
 

  الکساندرا
 
  کردمی در نگاھشون می الاز

    و خشن رازو بھش گفتی عصبانرمردی شد کھ اون پچطور
   زارمی نممن
   کھ شدهی حاال با ھرو روشارمی بلخره الکسو بدست ممن
  رمی منجای امروز از ااما

    دمی کھ دبرگشتم
 
  رمردی نھ پیوا
 

   درو باز کردمیغی جی با صداالکس
  دیخدی ھوا بود و پدربزرگ داشت می روالکساندرا

  گفتی مو
 من انقدر بزدلم کھ ندونم تو از اون نثل نکھی ای  فکر کردی احمق چیدختر بچھ _
  یفیکث

 منھ  نثل من اب ی خونھ ی تورونی بیای اما  تمام دنامی نمرونی از خونھ بدرستھ
 ی کھ برایی شومت  اونھای نقشھ ھای برای مجازات بشدی و تو بافھممیبخورند من م

  یدی من کشینوه ھا
   شددی الکساندرا ناپدو
 
   من تکرار کردمی خدایوا
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 پدربزرگ_
 وقت چی ھگری منھ تا  مجازات بشھ و گفت  بھ نثلت بگو  انھا دی خونھ یاالن تو_

  گردند و رفتیبرنم
 
  سیروز بعد ال ٢
 
 

  کردمی نگاه مرونی بودم و بھ بستادهی  پنجره اکنار
 
 شنل ھی بھ جنگل نظرمو جلب کرد  کی راه نزدی کنار عمارت تویزی چھی دفعھ ھی 

   نی و رفتم پادمیپوش
   منیی خدای منو بھ طرف جنگل کشوند وایزی چھی  
   قرمز پرپر شده بودی راھرو کھ دورش پر گل ھاھیمثل  
 بود و ی رنگی قلب با شمع ھاھی روشن کردم  جلو تر کی شعلھ کوچھیبا دستم  

 کی بزرگگ کھ رهی داھی فلش باشمع  و در اخر ھی جلوتر یدوباره ھمون راه کم
 و برش دمی داد بودنش دوھی عروسک ناز کھ بھ درخت تکھیدرخت ھم وسطش بود  و 

   دکمھ داشت فشارش دادمھیداشتم 
  دیچی صدا در ھمھ جاپنی او
  سی الیخوش اومد_
   الکس از پشت سرم اومدیصدا 

 سالم پرنسس_
  برگشتم

   زد دستشو اورد باال و گفتلبخند
    خوناشامھیمن الکس ھستم _
   من ھم دستمو باال اوردمو
   خوناشامکی ھستم سیمن ال_

   بودستادهی امی تر اومد رو بھ روجلو
 
   جاودانھھی با نباریا ی باھام ازدواج کنیکنی بار  دوم قبول میبرا_

  کنمی قبول ماره
 
   ختی سرمون ری عالمھ گل از باالھی دفعھ ھی 

   درخت بود  دست تکون دادی باالوری باال بردم السرمو
  بھ الکس نگاه کردمیعصب

   نشو گوشاشو گرفتھ و منو بغل کردیخوب حاال برزخ_
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  ماه بعد ١

ا بھ عنوان  ساق دوش پشت سرم بودن و طور  تا از دختر٣ بودم ستادهی پلھ ھا ایباال
 نگاه کردم    مادربزرگ خالھ مامان تی اومدم بھ جمعنیلباسمو گرفتھ بودن  اروم پا

 پلھ ھا نی بھ پادمی محافظا ھمھ و ھمھ بودن  رسمی و توریبابا  کالرا فرانک ال
  می اون راھرو قدم برداشتی دستمو گرفت و تومن یپدربزرگ مھربونم نجات دنده 

   االنھی حس خوبیلی خسیال 
   باشمنجای ای دخترم نتونستم تجربش کنم ممنون کھ باعث شدی عروسیتو

  کردی زدم و بھ الکس نگاه کردم    مات نگاھم میلبخند
 کرده بودم دامنو گرفتم و نشی عالمھ تمرھی کھ ی و با حالت پرنسسستادمیدر مقابلش ا 

      خم شدم
   دست الکس گذاشت و گفتی بزرگ دستمو توپدر
   مثل االن دوستش داشتھ باششھیھم
   الکس تکرار کردو
   از جونمشتریب
  می بودستادهی اشی کشیروبرو 
  میکردی عمرم  رو تکرار می کلمھ ھانی ترنیری و شنی بھترو
 
  ییشوی ھمسر الکس مسیال 

  بلھ
 ی خداکردندی پرت مدی سفی سرمون گل ھای و سوت باال رفت و ھمھ روغی جیصدا
   استیشگی ھمی خوشبختنی اکردمی حس مشھی بار برعکس ھمنیمن ا

  دی دستم کرد و دستمو بوسی حلقھ رو توالکس
   مننی کوکنمی حلقشو دستش کردم   و الکس گفت خوشبختت ممنم

 
 و من با زندی مغی  جتی تمام جمعمیبلند قصر رفتبعد از تموم شدن مراسم بھ بالکن  

  شومی متیاھای روی  مادر من ملکھ دادمی او دست تکان میوقار مادرم  بھ جا
 
 می و گفتمی ھم زمان من و الکس بھ ھم نگاه کردمینجای اشھی ماھمشدی تکرار میوصدا 
  دونمیم
 
  سال بعد ٥
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 کوچکمان ی و بھ   پرنس و پرنسس دوقلومی بودستادهی قصر ای نقطھ نی بلند تریباال 
  میکردینگاه م

 
  ی باور نکردنی تاوان ھامی تاوان دادی خوشبختی براما

   ھا نابودشدندیزندگ
   شدندیکی ھا چھره

  شدندی  قربانمانی زندگی فرداھانی مھم ترو
   از طرف من استندهی ای ھاسی بھ الغامی پنی اپس

  ھرگز از خوناشام ھا نترسسیال
 
 
 
  انیپا

 یدری حھی دوچھره بھ قلم مھدخوناشام
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ww
w.
ro
ma
nb
az
.ir

www.romanbaz.ir

91

https://t.me/romanbz

