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 سلن

بود از تختم بلند شدم 9یه نگاه به ساعت انداختم باصدای االرم گوشيم بيدار شدم 
 وبه سمت سرویس اتاقم رفتم بعد از گرفتن یه دوش به

سمت کمدم رفتم یه دست لباس راحتی برداشتم وپوشيدم جلوی ميز ارایشم 
 کردم  خشک رو ميرسيد کمرم  تا که  ایم وهھق ایھنشستم ومو

 .تو اینه به خودم نگاه کردم

 وقلمی کوچيک  دماغ. شتیھ ایھای سبز تيره .ابروپوست سفيد وصاف .چشم
 . بودم الغر  شکر  وخدارو بود 175 که  قدمم.

 ... دست از اناليز صورتم برداشتم وبه سمت اشپزخونه رفتم

 من:مامان جون کجایی ؟

 . مامان:بيا دخترم تو اشپزخونه ام

 .من:اومدم

 .مامان:صبح بخير دختر خوشگلم

 . ممن:صبح توام بخير مامان جون

 . مامان:بيا صبحونه بخور

 من:مامانی بابا نيست ؟؟

 .مامان:نه دخترم امروز بابات قرار داد داشت زود تر رفت

 .انھمن:ا

بعد خوردن صبحونه به سمت اتاقم رفتم اه ...این روزا که دیگه مدرکمو گرفتم 
 . وتو خونه ميمونم .....تصميم گرفتم به نيلی زنگ بزنم

 .بعد دوبوق جواب داد
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 نيلی:وای بيشعور چه عجب به من زنگ زدی ؟

 من:سالم نيلی مرسی خوبم تو خوبی؟

 نيلی :اومم ...اره خوبم تو چی؟

 من:خوبم حوصلم سر رفته ميای بریم بيرون؟؟

 نيلی:باشه...کی ميای دنبالم ؟؟

 عصر خوبه؟5من: 

 ."نيلی:اره ..فعال

 ."من:فعال

 .. تاب بخونمبعداز حرف زدن با نيلی تصميم گرفتم تا عصر ک

بود که به سمت اشپزخونه رفتم بوی قرمه سبزی مامان که به مشامم  2ساعت 
 . برد سرم از  وشھرسيد 

 تصميم گرفتم کمی مامانو اذیت کنم از پشت به مامان نزدیک شدم وبغلش کردم
. 

مامان از ترس یه جيغ کشيد وبه سمت من برگشت منم که از خنده داشتم 
 . ميمردم

 بی فکر نميگی من سکته ميکنم بی مامان ميشی؟؟ مامان:دختره

 من:خدا نکنه

 . مامان :حاال اشکال نداره بيا بغلم

 گفتم  شھبعد از بغل کردن مامان ب

 ميخوام با نيلی برم بيرون اجازه ميدی ؟؟5من:مامان من ساعت 

 .مامان :باشه ...برو ولی مواظب باش
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 من:باشه

 .. مامان :حاال بدو کمک کن ميزو بچينيم

 . من:چشم مامانی

 پرنسسی مانتوی ویه کردم  باز  وکمدمو رفتم اتاقم سمت به ار ھبعد از خوردن ن
 ایھ وکتونی پوشيدم مشکی تنگ وشلوار  وشال خاکستری

 . ام مشکيو پوشيدمولگر ھ

یه خط چشم کشيدم ویه رژ کالباسی پوستمم که سفيد وصاف نيازی به کرم پودر 
 ..... نيست

 .. فم به طبقه پایين رفتم خونه ما دوبلکس بودبعد از برداشتن کي

 من:مامان من رفتم کاری نداری؟؟

 .مامان:نه دخترم فقط مواظب باش

 . من: چشم مامان

بعداز خداحافظی به سمت مازاراتی جيگرم رفتم وسوارش شدم وبه سمت خونه 
 نيلی حرکت کردم بعد از رسيدن به خونه نيلی یه تک زدم که

 . بياد بيرون

سال ازش بزرگتر بود ای کاش منم 4ی با دادشش اومدبيرون داداش نيلی نيل
 داداش داشتم بعد از اینکه نيلی کارش با برادرش نيما تموم شد

 .به سمت من اومد وگفت:سالم جيگر

 من :سالم نيلی خوبی؟؟

 من:به نظرت کجا بریم؟

 ؟؟.ومھ ربازیھنيلی:اومم ...به نظرم بریم ش
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 . من:اومم اره خوبه

 .لی: پس بزن بریمني

 . رفتيم ربازیھبعد از تصویب به سمت ش

 یه تو پيچيدم مينھتو راه بودیم که احساس کردم دارن تقيبم ميکنن برای 
 !!خيابون اونم پيچيد که نيلی گفت:سلن داری اشتباه ميریا

 .. من:نيلی دارن تقيبمون ميکنن

 .نيلی :شوخی ميکنی اخ جون یه فيلم اکشن

 !!نداشتی بر  بازی چل خلو از  دست توق يچھمن:نيلی 

 نيلی:خب چيکار کنم؟؟

 .من:سفت بشين

 .نيلی:باشه

 بعد از اینکه سرعتمو زیاد کردم دیدم اونام سرعتشونو زیاد کردن

 .ميکرد نگاه مھترس تو وجودم رخنه کرد نيليم با ترس ب

 . یدعفه به ماشينم از پشت زدن منم تمام سعيمو کردم که که ماشين چپ نشه

 نيلی :سلن االن چه غلطی کنيم؟؟

 . من:نميدونم ...نميدونم

چند بار به ماشينم زدن جلو تر یه ماشين پليس وایساده بود با دیدنشون نور 
 اميدی به دلم تابيد اونام تا ماشين پليسو دیدن سرعتشون کم کردن

 . منم از این فرصت استفاده کردم وبا سرعت به سمت خونه نيلی رفتم

 .از پيشونيت داره خون مياد نيلی :سلن

 . نبود واسمھمن:وای ....اصال"
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بعداز رسوندن نيلی به سمت خونه رفتم سرم به شدت درد ميکرد درو با ریموت 
 . زدم وبه سمت پارکينگ رفتم

 . ماشينمم که داغون شده بود

 .ماشينه بابا تو پارکينگ پارک بود وای بابارو چيکار به سمت خونه رفتم

 .یه بودخونمون ویال

 درو با کليد باز کردم وبه سمت اشپزخونه رفتم

 .من:سالم مامان

 .....مامان:سالم عزی

 من:مامان چی شده.؟؟

 !مامان :سلن چی شده سرت خدا مرگم بده؟؟

 کردن  حمله مھب امروز  مامان: گفتم  قھ قھبا شنيدن حرف مامان بقضم ترکيد وبا 
 .ميکردن تقيبم داشتن

 . انھج.. انھمامان:وای ....خدا ج

 بابا با عجله به سمت اشپزخونه اومد وگفت:چی شده؟؟

 .. ه کردنحمل شھب ميکردن تقيب داشتن سلن امروز  انھمامان:ج

 بابا:یعنی چی غلط کردن نتونستی ببينيشون.؟؟

 . کردن  داغون ماشينمم تازه.  بود دودی اشھمن:نه بابایی شيشه 

 .بابا:اشکال نداره دخترم برات ميخرم

 ؟؟ کنی  ميخوای چيکار  انھن:جماما

 ... بابا کالفه گفت :فعال"نميشه کاری کرد باید به دوستم بگم

 من:من ميرم بخوابم مامان کاری نداری ؟؟
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 !. مامان :وایسا شام بخور

 . بده مھمن:نه مامان مرسی فقط یه قرص مسکن ب

 . مامان:بميرم برات دخترم اره دارم برو تو اتاقت برات بيارم

 . من:مرسی

 . دقيقه ای گرفتم 15بعداز شب بخير به سمت اتاقم رفتم ویه دوش 

 . روی تخت دراز کشيده بودم وبه اتفاقات امروز فکر ميکردم

 .با تقه ای که به در خورد به خودم اومدم

 . من:بله

 . مامان:بيداری دخترم

 . من:اره مامانی بيدارم

 .مامان درو باز کرد وبه یه سينی اومد تواتاق

 .مرسی مامانیمن:

 مامان با بقض گفت:اگه چيزیت ميشد چيکار ميکردم؟؟

 .مينھمن:مامان گریه نکن دیگه ببين سالمم فقط سرم خراش برداشته 

 . برات اوردم قرص بيا که  نميمونه ادم برای واسھمامان:اا....اصال"

 .من:مرسی مامانی ...شب بخير

 .مامان:شب بخير دخترم

 .ابيدمبعداز اینکه قرص خوردم خو

ست وصورتمو شستم د سبکه خوابم ميشهھصبح با صدایی االرم گوشيم بيدار شدم 
 سر اھ نرده از  کردم  وسھوبه سمت اشپزخونه رفتم 

 . بخورم
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 .اخيش چه حالی داد تا صورتمو برگردوندم صورت عصبانی مامان دیدم

 . من:سالم مامانی صبح بخير

 دست خودت ميدی .؟؟مامان:اخه دختره ورپریده نميگی ميفتی کار 

 .من:اخه ...حال ميده

 .مامان:باشه حاال قيافتو مظلوم نکن بيا صبحونتو بخور

 . من:چشم مامانی

 مرتب اتاقمو اھبعداز اینکه صبحونه خوردم به سمت اتاقم رفتم .حاال چيکار کنم ا
 . ميکنم

 مگرفت  دوش اینکه از  بعد. بود ر ھظ 2اخيش تموم شد به ساعت نگاه کردم ساعت 
 ترھب.. شده زخم پيشونيم دیده مامان که  حاال اشپزخونه رفتم

 . خودمو لوس کنم

 . من:ای..مامان

 ؟؟. خوبه حالت دخترم شد چی:گفت  ولھمامان با 

 . من:نه ...ضعف دارم

 . مامان:االن برات غذا ميارم برو بشين رو ميز

 .من:با... باشه

داز چند دقيقه مامان ميزو چيد خخخخ االن مامان باور کرد رفتم نشستم رو ميز بع
 . وشروع کردیم به خوردن

 من:مرسی مامان حالم خيلی خوب شد خخخخ

 .مامان:توکه چيزی نخوردی بشين باید تا اخر بخوری

 ؟.اھمن:اخه من سيرم مامان چاق ميشم خواستگار برام پيدا نميشه 
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 . مامان:برو...برو دختری بی حيا

 . من:راست ميگم دیگه

کردن ميز وتشکر از مامان به سمت اتاقم رفتم .ولب تابمو برداشتم بعداز جمع  
 وفيلم ترسناکی که نيلی برام فرستاده بود دیدم .زمان از دستم

در رفته بود که با شنيدن صدای ماشينه بابا لب تابو خاموش کردم وبه سمت در 
 . رفتم

 من:سالم بابایی.خسته نباشی

 . بابا:سالم دختر گلم .مرسی بيا بغلم

 من:چشم

 بابا ر ھظا از  نشستم و رفتيم راحتيمون مبل سمت به چلوندیم موھیعداز اینکه 
 . بد خبر  یه یعنی این کالفست  ميدمھف

 بعداز اینکه مامانم نشست بابا شروع کرد به حرف زدن

 داره زیادی رقيبای که  داریم ندسیھم شرکت یه ما ميدونيد که  مينطور ھبابا:خب..
 که تو اداره پليس کار ميکرد گفتم حدسبه دوستم   که  امروز 

 . زد که ميخواستن تو رو گروگان بگيرن تا من از رقابت خارج بشم

 ؟؟.انھمامان.االن باید چيکار کنيم ج

 .شه تموم رقابت تا مدت یه تا امریکا بره سلن که  تر ھبابا:ب

 . اھمن:اخه بابا من نميتونم اونجا بمونم تک وتن

 الن جون تو در خطر باید بریبابا:ميدونم دخترم ولی ا

 .من:باشه بابا.باید برم

 بابا:دخترم امروز ماشينتو فروختم پولشو ریختم تو حسابت
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فردا به دوستم که تو امریکاست ميگم برات خونه بگيره ومدارکتم که درست 
 نباید کس  يچھ به دخترم فقط بری باید فتهھميکنم ظرف یک 

 . بگی

 . ميشهمن با گریه :دلم براتون تنگ 

 . مامان:بميرم دختر م

 درست چی مهھ که  کن  فکر  بعدش به ولی دخترم ميشه تنگ دلمون مھبابا :ما
 . ميشه

 . مھب نميدی غذا اھبرای این که جو عوض کنم رو به مامان گفتم:مامانی گشنم 

 .مامان:وای ..ببخشيد االن ميزو ميچينم

 . من:اخ که دارم ميمرم از گشنگی

 . امانو بابا پقی زدن زیر خندهتا این حرف زدم م

 من:وااا ...خنده داره ؟؟؟

 .مامان:نه بابا خنده نداره که یه دختره خلو چل داشتن خنده داره

 .من:ِا...مامان بازه شما منو مسخره کردی

ميدونستم مامان برای اینکه جو عوض کن این حرف زد.بعداز خوردن شام از 
 .. مت اتاقم رفتممامان تشکر کردم وبعداز شب بخير به س

............................. 

 (ساتکين)

 . کردن  خارج اطالعتو راحتی مينھاه لعنتی ...یعنی شما نتونستيد اونا رو بگير به 

 اگه حالت به وای استن تھب لعنت نکردید کاری  يچھاونوقت شما بی مصرفا 
 . بدون مرده خودتو بيفته بيفته نميخوام که  اتفاقی
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 ميدید؟؟ھلو چشمم گمشيد وبرید بگردید .فحاال از ج

 . خدا لعنتت کنه بابا که روزگارمو سياه کردی

 . عصبی وکالفه به سمت خونه رفتم

 . من:سوفيا ...سوفيا کجایی

 سوفيا :بله اقا .؟؟

 . من:سلين خونست

 . ستندھدانشگاه 6سوفيا :بله اقا تا ساعت 

 . نکنيدمن:خب ...من ميرم بخوابم تاکيد ميکنم بيدارم 

 .بودن دزدیده سازمانو اطالت مهھ لعنتی اشامای خون بود خورد مھعصابم ب

 ومادرم بود امریکایی پدرمم. ریخت مھب چی مھاز وقتی مامان وبابا مردن 
 . ایرانی

 خوب فارسيو مينھیادم مياد مامان به من وسلين فارسی یاد ميداد به خاطر 
 .ميزنيم مامان فارسی حرف خاطر  به واالنم. بلدیم

 . بعداز گرفتن دوش اب سرد خوابيدم

 . داداشی ...داداشی بيدار شو

 .من:وای سلين ...بزار بخوابم سرم درد ميکنه

 .سلين:نچ..نچ بيدار شو باید شام بخوریم

 .من:اوففف ...باشه .برو ميام

 .سلين:باشه

 . بعد از اینکه سلين رفت بلند شدم وبه طرف سالن غذا خوری رفتم

 ؟؟.بيرون بریم اھذا بودیم که سلين گفت:داداشی ميزاری با بچه وسطای غ
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 من:کجا.؟

 . ربازیھسلين:ش

 . من:باشه ولی باید مواظب باشی

 . سلين:باشه داداش

 . بعد از شام به سمت اتاقم رفتم .وخوابيدم

 . صبح با صدای االرم گوشيم بيدار شدم

 . به طرف شرکت رفتم اوفف یه روز پر دردسر بعداز اینکه یه تيپ رسمی زدم

....... ......... 

 (سلن)

با گریه داشتم وسایلمو جمع ميکردم دلم برای مامان وبابا دوستام تنگ ميشد بابا 
 گفته بود که به

 . ميرم دارم نگم کس  يچھ

 .بعداز جمع کردن وسایلم که دوتا چمدون شد به سمت سالن رفتم

 .من :مامانی مامان

 .بممامان:دخترم بيا اتاق خوا

 .من:اومدم

 . به سمت اتاق خواب مامان و بابا رفتم

 . مامان داشت دنبال به چيزی ميگشت

 . من:مامان دنبال چی ميگردی

 . کردم  پيداش... انھمامان:ا
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بعد از اون یه جعبه کوچيک برداشت وبه سمت تخت رفت ونشست روش وبا 
 . دست اشاره کرده که بشينم کنارش.رفتم نشستم رو تخت

 ان چيزی شده .؟؟من:مام

 اومد دنيا دخترت روقتھ گفت  بود داده مھمامان:راستش دخترم اینو مادرم ب
 .گردنش  بنداز  اینو

 . ببينه تورو نتونست وقت يچھلحن مامان بقض دار شد وگفت:بيچاره مادرم 

 . مادبزرگم قبل از اینکه من به دنيا بيام سکته مغزی ميکنه وميمره

 ؟؟.وممھچرا بقض کردی من:من قربونت بشم مامانی 

 .مامان:مادرم خيلی دوست داشت اولين نوه ی دخترشو ببينه اما نشد

 .مامان:بيا دخترم این مال توا.وبعد جعبه رو به سمت من گرفت

وقتی در جعبه رو باز کردم یه گردنبنده طال سفيد که طرح گل داشت ووسطش یه 
 .تک نگين خيلی خوشگل داشت

 .؟؟؟من:مامان این برای منه.

 . بزرگته مادر  دیهھمامان:اره دخترم این 

 .من:مرسی

 .مامان: پاشو بریم ميزو بچينيم که االن بابات مياد

 .من:چشم

 . بعد ازاینکه بابا اومد وشامو خوردیم به سمت نشيمن رفتيم وچای ميوه خوردیم

 . ومن منتظر به بابا نگاه ميکردم .که بابا بالخره به حرف اومد

 اضافه به دادم انجام وبانکيتو ویزا کارای  دخترم. گفتم  که  نطور ميھبابا:خب ..
 امریکاست تو که  حسابت تو برات وپول خریدم مھ خونه اینکه
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برای خرید وچيزای دیگه ویه حساب دیگه که باید  ميریزم برات رماهھریختم و
 . داری پرواز  دیگه روز 2 و.بخری ماشين اشھبا

 .من:خب .. بابایی چيزی نموند

 ...ا:وباب

 .من:و..چی؟؟؟

 . بابا:و ميسپارم که برات کار پيدا کنن

 . من:وای..بابایی مرسی

 . بابا:به شرت اینکه مواظب خودت

 .من:چشم

بعد از اینکه تمام توضيحات بابا تموم شد .یه شب بخير گفتم وبه سمت اتاقم راه 
 .افتادم بعد زدن مسواک خوابيدم

 ( (روز بعد2

 .ن بيدار شدمبا دستای نوازشگر ماما

 .من:سالم مامانی

 . مامان:صبح بخير دخترم

 .من:مامان ميشه بخوابم ؟؟؟

 . مامان:نميشه دخترم از پروازت جا ميمونی

 . با شنيدن حرف مامان سيخ تو جام نشستم

 .مامان:دخترم حاضر شو بيا پایين صبحونه بخور

 .من:چشششم
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 کردم  خشک اموھرفتم.و موبعداز اینکه مامان رفت از جام بلند شدم ویه دوش گ
 . پوشيدم راحتی ولباس

 اومدم پایين اھاز پله 

 من:مامان.بابا کجاید؟؟

 .مامان:بيا عزیزم اشپز خونيم

 .من:اومدم

طرف اشپزخونه رفتم .مامان وبابا رو ميز نشسته بودن وداشتن صبحونه 
 . ميخوردن

 .من:جمع تون جمع بود گلتون کم بود که اومد

 __.ن کم بود بيا دخترم .بيا بشينبابا:بله که گلمو

 2عشق به یک الفا فصل 

 .رفتم وصندليو کشيدم عقب ونشستم

 .بعد از صبحونه وصحبت به طرف اتاقم رفتم تا حاضر شم

یه شلوار سفيد تنگ برداشتم ومانتوی صورتی کثيف مدل پرنسسی ویه شال حریر 
 صورتيمو ایھسفيد پوشيدم .کتونی سفيد با خط 

 .از یه ارایش کمم کردم پوشيدم وبعد

 . دلم برای اتاقم تنگ ميشد دکوراسيون اتاقم بنفش ویاسی بود

 . بعد از اینکه چمدونمو برداشتم واتاقمو ترک کردم

 . من:دلم براتون تنگ ميشه رسيدم زنگ ميزنم

 . دخترم مراتھمامان با بقض :خدا به 

 . بابا:اااا... گریه نداشتيم دیگه سلنم زود بر ميگرده
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 . من:اره مامان زود بر ميگردم

بعد از اینکه پروازمو خوندن از مامان وبابا خداحافظی کردم وبه سمت گيت رفتم 
 ... رفتم واپيماھبعد از چک مدارکم به سمت 

............... 

 (ساتکين)

امروز با یه شرکت قرار داد داشتم وباید ميرفتم اسپانيا .بعد از اینکه یه تيپ رسمی 
 . وشيک زدم

 .عطر تلخمو زدم

چمدونمو برداشتم وبه سمت اتاق سلين رفتم بعد ازاینکه دوتقه به در زدم وارد 
 .شدم

 من:سلين من دارم ميرم چيزی الزم نداری برات بيارم ؟؟

 .سلين:نه ..داداشی چيزی الزم ندارم

 .من:پس باشه خداحافظ

 .سلين:وایسا داداشی

 . مھبعد از کشوی ميزش یه قرآن دراورد وداد ب

 . باشه مراتھسلين:داداشی این 

 من:اینه قرآنو از کجا اوردی؟؟

 . سلين:تازه با یکی که ایرانی دوست شدم اون این داد

 .خداحافظ خب.. اھمن:ا

 .سلين:خداحافظ

 .... بعد از خدا حافظی سوار پورشه مشکيم شدم وبه سمت فرودگاه رفتم
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.......... 

 (سلن)

 . اومد فرود امریکا دگاهفرو تو واپيماھبعد از اینکه 

 . شدم پياده واپيماھاز 

 . ادماش مھ داشت فرق واشھ مھاینجا 

 ...بعداز اینکه چمدونامو برداشتم به طرف خروجی فرودگاه رفتم

 . زمين وافتادم.خوردم نفر  یه به محکم که  بود نشده خارج کامل  نوز ھ

 ....به فارسی گفتم:اخ

 بود يکلیھاینا بود و 198ساله که قد  27.28ا" سرمو بلند کردم که با یه پسر تقریب
 بود فرم خوش ایھ ولب قلمی ودماغ مشکی وابروچشم مو

 درکل خيلی جيگر وخوشگل بود.ولی اخمو

 کجاست؟؟  واستھپسره:

 .تعجب کردم چون فارسی حرف زد

 .من:شما فارسی بلدید؟؟

 . پسره :بله بلدم

 .نگفتپسره غرور از سروروش ميریخت .حتی یه ببخشيدم 

 .از جام بلند شدم وزیر لب گفتم :از ادمای مغرور بدم مياد

 . پسره :شنيدم چی گفتی

 . من:گفتم که بشنوی

 . پسره: زیاد حرف ميزنی جوجه برو کنار دیرم شد

 .من:منم دیرم شد وقت برای ادمای مثل تو ندارم
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 .پسره:حيف حيف که دیرم شده وگرنه زبونتو کوتاه ميکردم

 . که پسر جيگره رفتبعد از اینکه  

به بابا زنگ زدم که گفت دوستش بيرون فرودگاه منتظر بعد از خداحافظی به 
 .سمت خروجی فرودگاه رفتم

 . ساله بود 45.50از دور دوست بابا رو دیدم یه مرد 

 .به سمتش رفتم

 .من:سالم اقای اميری

 .اميری :سالم دخترم بشين تو ماشين

 . رفت امریکا ایھاميری شدم .به سمت خيابونبعد از اینکه سوار لکسوز اقای 

 . دقيق گذشت که اقای اميری گفت پياده شم 30تقریبا" 

 . به خونه ویالی که روبروم بود نگاه کردم فوق العاده بود

 .اقای اميری درو باز کرد وگفت:چطور دخترم خوشت مياد؟؟

 .من:بله ممنون اقای اميری لطف کردید

 .د برم کاری داشتی زنگ بزناقای اميری:دخترم من بای

 . من:حتما"ممنون بازم

 . منه قدیمی دوستای از  یکی پدرت ميکنم شھاقای اميری:خوا

 .من:بله پدرم تعریف شمارو زیاد کرده

 .خخخخ چقدر چاخان ميبندم

 بعداز خداحافظی با اقای اميری تو خونه

 . سرک کشيدم

 . موند باز  نمھدر ورودی رو باز کردم ووارد شدم از قشنگی خونه د
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نفره 6از در که وارد شدم یه سالن پذیرای سمت راستم یه ميز غذا خوری 
 ..واشپزخونه بود

 . ومستقيم پله ميخورد وبه سمت اتاقا ميرفت

 . چمدونمو برداشتم وبه سمت اتاقا رفتم

تا در بود اولی رو باز کردم دکوراسيون سفيد وليمویی بود .دومی ابی وسفيد 4
 . سفيد.سومی بنفش و

 .اخریم مشکی وسفيد

 . اتاقمو ليمویی وسفيد انتخاب کردم

 وسفيد ليمویی اھدوتا کمد ویه ميز ارایش وتخت دونفره وميز کار سفيد بود .پرد
 . بود

 . در کل خيلی خوجمل بود

یه دست لباس برداشتم وبه سمت سرویس اتاق رفتم بعداز گرفتن یه دوش که 
 .حالمو حسابی جا اورد

یه  بود خوشکل خيلی مھدن لباسام به سمت اشپز خونه رفتم .اشپزخونه بعد پوشي
 تراس داشت که به طرف حياط باز ميشد .دکوراسيون

 . اشپزخونه شيری وسفيد بود

 . بود مچیھدر یخچالو باز کردم 

 . کردم  روشن سازو وهھوق برداشتم کابينت  از  رو وهھق

 . بزنم مامان به زنگ یه شه حاضر  وهھتا ق

 .بوق جواب داد3از بعد 

 . مامان:بله

 . من:سالم مامان منم
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 .مامان:سالم عزیزم رسيدی سفرت راحت بود؟؟؟

 بابا؟؟ خوبيد شما خوبه مچیھمن:بله مامان 

 بری بگم تھب گفت  زد زنگ مھمامان :اره خوبيم باباتم خوبه اتفاقا االن ب
 . بخری ماشين

 . برید مھفردا دوست بابات مياد با

 .انمن:باشه مام

 . مامان:خب دخترم من برم االن غذام ميسوزه

 . دارھمن:باشه مامان خدا نگ

 .مامان: خداحافظ

 .خوردم وموھبعداز حرف زدن با مامان ق

 . خوبه ماکارانی انھباید غذا درست کنم خب ...اوممم ا

 .بعداز درست کردن غذا گذاشتم دم بکشه

 وخوشگل جذاب رستهد ميشد کشيده  مغرور  ی پسره اون سمت به نمھذ مشھ
 . نيست خوبی چيزه غرور  ولی بود

 . بعداز خوردن شام به سمت اتاقم رفتم وبعداز زدن مسواک خوابيدم

 . صبح با زنگ خوردن گوشيم از خواب نازنينم بيدار شدم

 .من:بله

 . طرف:سالم دخترم اميریم

 .؟؟ ستيدھ خوب اميری اقای سالم...اھمن:ا

 بریم بيام تا باش حاضر  دیگه ساعت1 تا بگم تھاميری:بله دخترم خواستم ب
 .کنی  انتخاب ماشين
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 .ساعت دیگه حاضرم .خداحافظ1من:بله من تا 

 .اميری:خدا حافظ

بعداز اینکه به دست اقای اميری بيدار شدم به سمت سرویس رفتم ودست 
 ......بود چشم خط ویه یھوصورتمو شستم . ارایشمم رژ گل ب

 وکتونی تنگ شلوار  مراھ به سفيد شونيز  ویه بستم اسبی دم سرم باال اموھمو
 .پوشيدم مشکی

مين گذشت 5بعداز خوردن صبحونه مختصر منتظر شدم تا اقای اميری بياد حدود 
 . تا بياد کيف وکارت بانکيمو برداشتم

 . من :سالم اقای اميری

 . اميری :سالم دخترم بشين

 . سيدیممين ر  45بعداز اینکه نشستم اميری راه افتاد بعد 

 . اوه...ماشيناش خيلی خوشگل بود

 . اخر یه جنيسس قرمز انتخاب کردم

 . بعداز اینکه حساب کردم .گفتن فردا برام ميفرستن

 پيدا کار   برات سپرده مھتو راه بودیم که اقای اميری گفت:دخترم راستش بابات ب
 . کنم

 . گفت  مھمن:بله اقای اميری پدر ب

 . کردم  پيدا کار   برات معروف ایھاز شرکت اميری :خب ...دخترم تو یکی 

 . من:واقعا"اقای اميری ممنون

 .بيام تھمراھ فردا نميتونم دارم میھاميری:راستش دخترم من فردا کار م

 بدید؟؟؟ مھمن:ممنون اقای اميری من خودم ميرم و فقط ادرسو ميشه ب
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 . اميری:اره دخترم تو داشبورده

 . ارت در اوردمدستمو به سمت داشبورد بردم ویه ک

 .دام خوشمان اسمی عجب وععھا(ساتکين ندسیھشرکت م)

 .روز دیگه ميرم2من:پس من 

 با اتوھاميری:اره دخترم بگو از طرف جک اسليم اومدم فقط باید یکی از نقشه 
 .ببری خودت

 . من:چشم

 . بعداز اینکه از اقای اميری خدا حافظی کردم

 . شکر وسایل نقشه کشيمو اوردمدرو باز کردم ووارد خونه شدم خدا رو 

 . بعداز اینکه شام دیشبو خوردم تو اتاق مشغول کشيدن نقشه شدم

 . بعد از اینکه کارم تموم شدنقشم عالی شده بود

 ..بود 12:30به ساعت نگاه کردم وایيی 

 . انقدر خوابم ميومد که بدون خوردن شام خوابيدم

 . صبح با صدای گوشيم بيدار شدم

 .. اسبی بستم ودم.کردم  خشک موھينی گرفتم وموم 15یه دوش 

 .یه شلوار مشکی وشونيز بنفش وکتونی بنفش پوشيدم

 . بعداز اینکه ارایش کمی کردم نقشرو برداشتم واز اتاق بيرون اومدم

 . سوار ماشينم شدم وبه طرف شرکت روندم

 . طبقه بود 20وقتی رسيدم یه ساختمون 

 18 گفت  که  چندم طبقه شرکت پرسيدم اونجا بانھاز نگ .

 . سوار اسانسور شدم
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 .رسيدم زنگ کنار درو فشار دادم که در با صدای تيکی باز شد

 . وارد شدم

 .وایی دکوراسيون شرکت مشکی وسفيد بود

 .بود نشسته ميز  پشت. بود کرده  عمل صورتشو جایی مهھیه دختره زشت که 

 . من به خارجی:سالم من برای استخدام اومدم

 ..........ميتونی بریميکنم نگھماھالم .االن دختره :س

 .من:ممنون

 . به سمت اتاق مدیر رفتم .دو تقه به در زدم

 .بفرمایيد

 ساله نشسته بود که جذاب بود 28درو باز ميکنم وداخل ميشم پشت ميز یه پسر 
. 

 .من:سالم برای استخدام اومدم

 .پسره:اوه...بله بشينيد

 .من:بله

 پسره:مدرکتون چيه .؟؟

 .من:فوق ليسانس نقشه کشی

 .پسره:این فرمو پر کنيد

 ؟؟.ستيدھبعداز اینکه فرمو پر کردم دادم دستش وگفت:اوه شما ایرانی 

 .من:بله

 . بعداز اینکه اینو گفتم پسره شرو کرد به فارسی صحبت کردن

 .من به فارسی:شما فارسی بلدید؟؟
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 .پسره :بله من پدرم ایرانی بود

 .من:بله

 .ستمھودمو معرفی ميکنم .من فيليپس پسره:خب...خ

 .من:منم سلن

 .فيليپس:شما از فردا اینجا مشغول به کار ميشيد

 .من:بله

فيليپس:فقط یه چيزی منم اینجا به عنوان نقشه کش کار ميکنم ورئيس کسی 
 . دیگه ای

 .من:مشکلی نيست

 .فيليپس :ایشون فردا از سفره بر ميگردن

 .دارھمن:باشه ممنون خدا نگ

 .دارھليپس:خدا نگفي

 . بعداز اینکه از شر کت بيرون اومدم .تصميم گرفتم برم خرید

 .ماسينو به سمت پاساژ روندم

ماشينو داخل پارکينگ پاساژ پارک کردم ووارد پاساژ شدم در حال گشتن بودم که 
 یه کتونی سفيد نظرمو جلب کرد داخل شدم وگفتم برام بيارن

 .باال که لباس داشت رفتم بعداز اینکه حساب کردم به طبقه

 . در حال گشتن بودم که یه شونيز جيگری نظرمو جلب کرد

 .بود مھوارد شدم غير ازمن یه نفر دیگه 

 .من:سالم ببخشيد من اون شونيز که داخل ویترین گذاشتيد ميخوام

 فروشنده:اوه..حتما"چی سایزی؟؟
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 34من: 

 . بود ار ھزدیک نبعداز اینکه حساب کردم به سمت رستوران رفتم چون ن

 . وارد رستوران شدم خيلی شلوغ بود

 . به زور یه ميز دونفره پيدا کردم .زنگ کنار ميزو فشار دادم

 . پيش خدمت اومد

 . پيتزا سفارش دادم

 .اومد خودم مسنھمين گذشت که به دختر 5تقریبا" 

 .چشم وابرو ومو مشکی بود .پوست گندمی

 .من به خارجی:بفرمایيد

 .معذرت ميخوام جا نيست گفتم اگه ميشه من پيش شما بشينمدختره:اوه .

 .من:مشکلی نيست

 . نميدونم دختره خيلی به دلم نشست با دیدنش یاد کسی افتادم

 .اون پسره مغرور

 .دختره:من سلينم

 .من:منم سلن

 . مھسلين :چقدر اسمامون شبيه 

 .من:اره

 .سلين:خب...خودتو معرفی کن

م سلنه ...سلنه راد .از ایران اومدم وتو یه شرکت من:خب من خودت ميدونی اسم
 .تازه استخدام شدم

 .؟؟.ستیھسلين:تو ایرانی 
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 .من:اره چطور مگه؟

 . سلين به فارسی:اخه منم ایرانيم

 .من:وای باورم نميشه تو این روزا سه نفرو دیدم که ایرانی بلدن

 امریکایی پدرم. ستمھسلين:خيلی خوشحالم که تورو دیدم . خب منم سلين اندرا 
 ادرم ایرانی بودن وتو شرکت داداشم کار ميکنموم

 انھمن:ا

 . بعداز اینکه سفارشامونو اوردن .در سکوت خوردیم

 .سلين:ميشه شمارتو بدی؟؟

 . من:اره

 . کردیم  خداحافظی مھبعداز اینکه شمارمو دادم با 

 . به سمت خونه رفتم

 (ساتکين)....

 . امروز از سفر بر ميگردم

 . داد بستمقرار 

 خوشگل دختره اون یاد فرودگاه دیدن با شدم فرودگاه ووارد شدم پياده واپيماھاز 
 . افتادم پرو والبته

 .با یاد اوری اون دختر لبخند رو لبم اومد

 .ميشد کشيده  دختر  اون سمت به فکرم مشھاین چند روز 

 .سوار ماشينم شدم وبه سمت خونه روندم

 . پارک کردموارد پارکينگ شدم وماشينو 

 .درو با کليد باز کردم االن سلين خونست
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 .من:سالم ...سلين کجایی؟؟

 .کرد  وبغلم پایين اومد اھمين سلين از پله 5بعداز 

 .سلين:سالم داداشی خوبی

 . من:سالم عزیزم

 .سلين:دلم برات تنگ شده بود

 . مينطورھمن:منم 

 . مبعداز اینکه با سلين صحبتم تموم شد به سمت اتاقم رفت

 .بعداز گرفتن یه دوش حسابی بيرون اومدم

 3عشق به یک الفا فصل 

 .بعداز پوشيدن لباسام

 . رو تختم خدابيدم

 . صبح با صدای االرم گوشيم بيدارشدم وبه سمت سرویس اتاقم رفتم

 بعد از شستن دست وصورتم در کمدم باز کردم ویه تيپ کامل مشکی رسمی زدم
. 

 . لينم بيرون اومدس من با مانمز ھاز اتاقم بيرون اومدم .

 . داشتم نياز  ندسھاخه این چند روز به دوتا م

 . برم می خودم با سلين دیگه ندسھیکيش استخدام شد حاال تا پيدا شدن یه م

 .سلين:صبح بخير داداش

 .من:صبح بخير عزیزم

با سلين به سمت ميز رفتبم بعداز خوردن صبحونه با سلين سوار ماشينم شدیم 
 .ف شرکت روندموبه طر 
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 .بعداز رسيدن به شرکت ماشينو پارک کردم وبا سلين وارد شرکت شدم

 . به سمت اتاقم رفتيم

 . سلين پشت ميز نشسته بود وداشت نقشه ميکشيد

 .تلفن برداشتم وبه ایمی منشی زنگ زدم

 .ایمی:بله

 .من:ایمی کسی که دیروز من نبودم استخدام شد اومده

 .ایمی:بله

 .اتاقم ادبي بگو شھمن:ب

 .ایمی:چشم

 .مين دوتقه به در خورد5بعداز 

 .من:بفرمایيد

 . بود پرو دختر  مونھباورم نميشد این...این 

 . راستش با دیدنش خوشحال شدم

 .ولی اخم کردم

 . من:اوه...تو

 .دختره:بله منم مشکليه.؟؟

 . دختره پرو .سلين با شنيدن صدا برگشت با ذوق گفت:وای سلن

 . خوبه سلنه اسمش پس. ميشناستش رممھاوه پس خوا

 .سلن:وای سالم سلين

 .مکاریم؟؟ھ مھسلين:باورم نميشه یعنی االن ما با
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 . سلن:اره

 من:حرف زدنتون تموم شد؟؟

 .من:بفرمایيد بشينيد خانوم راد

 .ستھه ميدونيد این شرکت خيلی معروف ک  مينطور ھخب خانوم راد 

 .کوچکترین اشتباه باعث ميشه که اخراج شيد

 .در ضمن

 سلن:درضمن چی؟؟

 تو باید اینکه مھو.باشيد مھمن:برای شما وسلين یه اتاق انتخاب ميکنم که با 
 .کنيد  صحبت التين به من شرکت

 سلن به فارسی:نميشه تو اتاقمون فارسی حرف بزنيم؟؟

 .من به فارسی:نه تو اتاق مشکلی نيست

 .سلين وای داداش مرسی

 ...(سلن)........

 . ردمدرو که باز ک

 . پسرست مونھ این موند باز  تعجب از  نمھد

 تو دلم خوشحال شدم

 . ولی اخم کردم

 .پسره :اوه..تو

 .من:اره مشکليه.؟؟

 .با شنيدن صدام دختری که پشت به من مشغول کاری بود برگشت

 .اوه ...باورم نميشه سلين بود راستش با اینکه زنه این پسرست ناراحت شدم
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 (اه سلن چت شده)

 .به من چهاصال"

 .سلين:وای سلن

 .من:سالم سلين

 .مکاریم؟ھ مھسلين:وای یعنی مابا 

 .من:اره

 .پسره:حرف زدنتون تموم شد.؟؟.بفرمایيد بشينيد خانوم راد

 .رفتم ورو مبل چرم مشکيش نشستم

 . ستھ معروف خيلی شرکت این ميدونيد که  مينطور ھپسره:خب خانوم راد 

 .بشيد کوچکترین اشتباه باعث ميشه اخراج

 .در ضمن

 .من:درضمن چی.؟؟

 به باید شرکتم تو.باشيد مھپسره:من برای شما وسلين یه اتاق حاضر ميکنم که با 
 . کنيد  صحبت التين

 .من:نميشه تو اتاقمون فارسی حرف بزنيم

 !!. پسره:نه تو اتاق مشکلی نيست

 .سلين:وای داداش مرسی

 . برادرن ر ھوای باورم نميشه یعنی خوا

 .نشدم متوجه تشونھاز شبااه چطور 

 .بود رشھخوشحال شدم که سلين خوا

 . نميدونم چم شده
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 . شدم اشنا شرکت ایھبعداز اینکه با تمام بچه 

 . با سلين به اتاقی که برامون انتخاب شده بود رفتيم

 .دکوراسيون اتاق سفيد وخاکستری بود

 . به ...به خوشمان امد

ميز که روش لپتاب بود وکاغذ دیواری  تو اتاق دوتا ميز نقشه کشی بود دوتا
 .سفيد برجسته ایھخاکستری با طرح 

 مجتمع یه پارکينگ نقشه داشتم ومن بود اھسلين مشغول عيب یابی نقشه 
 .ميکشيدم رو تجاری

 . دو تا تقه به در خورد وفيليپس وارد شد

 . فيليپس :به...به خانوما

 . من:سالم

 .سلين:چيه؟؟

 .فيليپس:اوه...چته

 .فيليپس کاری داشتی؟؟من:

 .فيليپس:بله ...ریيس گفت نقشه ای که کشيدیو براش ببری

 . من:باشه

 . ساعت تموم کردم1بعداز اینکه فيليپس رفت کارمو بعد از 

 . به نظر خودم که عالی بود

 . منتظر موندم تا سلين کارش تموم شه

فتم:سلين مين از وقت اداری گذشته بود که به سلين گ5به ساعت نگاه کردم 
 . کارت تموم شد
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 .سلين:اره تموم شد تو چی؟؟

 .من:منم تموم کردم

 . به سمت اتاق ریيس رفتيم

 . دو تقه به در زدم

 . بفرمایيد شنيدم ودرو باز کردم

 . پسره مشغول کاری بود

 .من:سالم

 .!!پسره :مگه نگفتم به فارسی حرف نزن؟؟

 ..من:اما

 .پسره:اما چی ؟؟

 .ری تموم شدهمن:اما االن وقت ادا

 .پسره:اوه ..بله بشينيد

 . رفتم ونشستم نقشه رو جلوش گذاشتم

 انداخت باال ابروش تای به انداخت شھپسره نقشه رو برداشت یه نگاه دقيق ب
 . :اوه ..خب باید بگم کارتون عالی بودوگفت

 . من:ممنون ..من باید برم

 .دارھپسره:بله ..خدانگ

 .دارھمن:خدانگ

 . کردم احساس کرد چيزی تو قلبم فرو ریخت  یه نگاه به چشمش

 . ول کن چيزی نيست

 . از شرکت زدم بيرون وبه سمت خونه رفتم
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 . مشکل من این بود که جز این مسير مسير دیگه ای رو نميشناختم

 . وارد خونه شدم بعداز اینکه ماشينو پارک کردم

 . به سمت اتاقم رفتم بعداز یه دوش یه دست لباس راحتی برداشتم

 . ماکارانی ساالد اھاوممم.چی بپزم ا

 .بود8شروع کردم به درست کردن یه نگاه به ساعت کردم 

 . کمی از ساالد ماکارانی خوردم

 . یه زنگ به مامان بزنم

 .بعداز دو بوق جواب داد

 .مامان:سالم دخترم

 . من:سالم مامانی

 .مامان:خوبی دخترم

 . من:بله خوبم با احوال پرسی شما

 . بخش دخترم خودت ميدونی این روزا سرم شلوغهمامان:ب

 . من:اره

 .مامان:راستی دخترم پدرت گفت تویه شرکت کار پيدا کردی.؟؟

 .من:بله یه شرکت معروف تازه یه دوستم پيدا کردم ایرانيه

 . مامان:چه جالب

 .من:تازه چند نفر دیگم ایرنين

 . مامان:باشه دخترم خب دخترم من برم بيمار دارم

 .اشه مامانی خداحافظمن:ب
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 .مامان:خداحافظ

 .بعداز اینکه بامامان حرف زدم به سمت اتاقم رفتم

 . بعداز زدن مسواک خوابيدم

 ...(ساتکين).......

 .از شرکت زدم بيرون برام جای تعجب بود

 .این دختر کوچولو اینقدر حرفه ای کار کنه

 . به خونه رسيدم

 .چيزی نگاه می کردسلين نشسته بود رو کاناپه وتو لبتابش 

 .من:سالم سلين

 . سلين:سالم داداشی

 .به سمت اتاقم رفتم بعداز گرفتن دوش یه دست لباس راحتی پوشيدم

 . نميشد پاک نمھفکر این دختر از ذ

 .نميدونم چم شده

 .از اتاق بيرون اومدم پيش سلين نگاه کردم

 .من:چی ميبينی ؟؟

 . استھسلين :یه سينمایی درباره گرگينه 

 .ا شنيدن این حرف یه پوزخند رو لبم اومدب

 .ببينيم مھمن:بيا با

 . ساعت تموم شد2بعداز گذشت 

 . ميسازن مضخرفی چيزای چه....هھ
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 .نميدونن اھ گرگينه  درباره چيزی اھالبته اون 

 .سوفيا:اقا ..شام حاضره

 .من:اومدم

 .با سلين به سمت ميز رفتيم ونشستيم

 .شگل بودسلين:داداش دیدی سلنو چقدر خو

 .راستش خودمم باید اعتراف کنم که این دختر خيلی خوشگله

 .من:اره

 .سلين یه نگاه مرموز به من انداخت وگفت:نظرت چيه برات ازش خواستگاری کنم

 . دختر اون.. هھمن:

 . سلين:مگه چشه

راستش یه دفه خودمو کنارش تصور کردم یه لبخند اومد رو لبم ولی زود جمش 
 . کردم

 . ام به سمت اتاقم رفتمبعداز ش

 ...(یک ماه بعد).....

 . یک ماه از اون روز که سلن استخدام شده ميگذره

 .دارم سلن به مھراستش باید اعتراف کنم که یه حس مب

 . یعنی عاشقش شدم .باید مطمعن شم

 ...(سلن)......

 . یک ماه از اون روزی که استخدام شدم ميگذر

 . ساتکينه پسره اسم ميدمھم .فتا اینجا که با سلين دوست بود

 . وپدر ومادرشونو تو یه سانحه از دست دادن
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 .م ورنگ نسکافه ای کردمکرد  کوتاه  کم  یه اموھچند روز پيش با سلين رفتم مو

 تو مياد ساعت2 روز  در  چشه نيست معلوم که  فيليپسم گاه  وبی گاه  ایھاز نگاه 
 .ميکنه نگاه من وبه ميشينه ما اتاق

 شھبگم که از ساتکين خوشم اومده یعنی یه حس گنگ نسبت براستش باید 
 .دارم

 .یعنی دوستش دارم

 . ماه دیگه رقابت تموم ميشه یعنی باید برم1مامان گفت تا 

 . پس ساتکين چی

 .ميکنه اخم برات چه نميبينی خيال خوش چه هھیعنی اونم منو دوست داره .

 . فتم زیر بارون قدم زدمامروز زیاد حالم خوب نيست دیشب بارون ميومد ور 

 . وقتی سرماميخوردم خيلی ناجور ميشد

 . ميرفتم زیر سرم

 .یه قرص سرما خوردگی خوردم ویه دست لباس ساده پوشيدم

 . به سمت شرکت رفتم

 . بود نيومده کسی  نوز ھ

 . ایميه اسمش ميدمھمنشی که ف

 . من:سالم ایميه

 . ایمی:سالم ..اوه حالت خوبه

 . من:اره خوبم

 . سمت اتاقم رفتم به
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فيليپس اومد و  روز  ر ھمشغول کار بودم امروز سلين کار داشت نتونست بياد مثل 
 . رفت

 . بود ر ھظ3اصال حالم خوب نبود نقشه رو نتونستم کامل کنم به ساعت نگاه کردم 

 . از جام بلند شدم ووسایلمو داخل کيفم گذاشتم

 .من:ایمی ميشه با اقای اندرا صحبت کنم

 . ره .وایسا اطالع بدم ....ميتونی بریایمی:ا

 . بود نشسته غرور  با ميشهھوارد اتاق شدم مثل 

 .من:سالم

 .ساتکين:بله

 . سرشو بلند کرد وبه من دوخت

 .سرم گيج ميرفت

 . من:ميشه امروز مرخصی بگيرم

 .ساتکين با نگرانی گفت:چيشده سلنه حالت خوبه؟؟

 . دیگه نميتونستم وایسم

 .ميدمھودم که تو یه بغل گرم رفتم ودیگه چيزی نفدر حال افتادن ب

 ..(ساتکين).....

 .دختره بی فکر دکتر از اتاق اومد بيرون

 .من:اقای دکتر حالش چطور ؟؟

 .دارید اشھدکتر:چه نسبتی با

 .مسرمهھ بگم رسيد نمھنميدونم چرا به ذ

 .مسرمهھمن:
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 . شدکتر :یه سرماخوردگی شدید سرمش که تموم شد ميتونيد ببرید

 .من:ممنون

 . به طرف اتاقی که سلنه توش بود رفتم

 .باورم نميشه این دختر که این قدر پرو رو تو خواب اینقدر مظلوم باشه

 . رفت وشھامروز که از 

 .داشتم از نگرانی ميمردم

 .شد تزریق مھلحضه ی اخر که افتاد تو بغلم یه حس شيرین ب

 . بود بغلی خيلی ميکردن فکرشو که  مينطور ھ

 . کنه  بغلش مشھادم دوست داشت 

 . ربونهھمن ساتکين پسری که قلبش از سنگه عاشق دختری شده که شيطونه وم

 .من با تمام وجودم سلنو دوست دارم

 ..(سلن)......

 .با سوزش دستم ازبيدار شدم

 . اینجا کجاست

 . ید عفه ساتکين از در وارد شد

 .اشفته بود

 . اومدی وشھساتکين :ب

 .من:ا..اب

 .بود شده تر ھب خيلی حالم داد مھاتيکن یه ليوان اب بس

 . بعداز اینکه پرستار سرمم کند
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 . از بيمارستان خارج شدیم

 .ساتکين:ادرست کجاست

 . بعداز اینکه وادرسو دادام راه افتادیم

 .من:ممنون به خاطر منم تو زحمت افتادی

 .کردی  جبران دهاین تو شاید زحمتی چه بابا نه: وگفت زد نادرش ایھاز خنده 

 .ممنون حال ر ھمن:به 

 .ساتکين :اگه حالت بده بگم سلين بياد پيشت .؟؟

 . من:نه

 روز برات مرخصی رد کردم3ساتکين:راستی یه 

 .دارھروز دیگه ميام خدانگ3من:ممنون باشه پس 

 .دارھساتکين :خدا نگ

 .بعداز اینکه با ساتکين خدا حافظی کردم به سمت خونه رفتم

 . تم وبه مامان زنگ زدمیه دوش گرف

 .به سمت اشپز خونه رفتم ویه سوپ درست کردم وخوردم

 . بعداز زدن مسواک به سمت اتاقم رفتم

 که  ميزد تند قدری به قلبم ساتکين توبغل افتادم وقتی شدم وشھامروز که بي
 .بيرون ميزنه نمھد از  االن گفتم

و دوست دارم....غرورش من ...ميخوام اعتراف کنم که واقعا"از ته دلم ساتکين
 .دارم دوست اینارو ميهھ...اخمش...من 

 .با فکر اینکه ساتکينم منو دوست داره به خواب رفتم

 .با صدای زنگ گوشيم از خواب بيدار شدم
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 .من:بله

 .طرف:سالم عزیزم

 من:شما؟؟

 .طرف:منم سلين

 .من:وای سلين تویی

 .سلين:نه ..روحمه

 .من:مسخره

 .؟؟ خوردی سرما نيدمش ساتکين از ..اھسلين:ا

 .من:اره ..داداشت لطف کرد ومنو برد بيمارستان

روزه ساتکينو ندیدم دلم براش تنگ شد بزار دعوتشون کنم 2با خودم فکر کردم )
 .ميکنم تشکر  مھ ميبينم ساتکينو مھ

 . من:راستی سلين ميگم ميخوام دعوتتون کنم

 . سلين:اومم....باشه به ساتکين ميگم

 .انی درست کنم؟؟ایر  غذای دارید دوست انھمن:پس ...ا

 . سلين:وای اره

 .من:خب....چی دوست دارید؟؟

 .سلين:اون موقع که یادم مياد ساتکين استيک دوست داشت

 .من:دیونه غذای ایرانی؟

 . فسنجون وساتکينم...پلو زرشک من.. اھسلين: .خب...ا

 .اوکی...انھمن:ا

 .سلين:پس ما فردا ميام
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 . من:منتظرم خداحافظ

 ..(ساتکين)........

 .روزه که سلنو ندیدم دلم براش تنگ شده خيلی2

 .باورم نميشه من جوری عاشق شدم که برای خودمم تعجب داره

 .منی که فکر ميکردم ازاین دختر نفرت دارم االن ميگم عاشقانه دوستش دارم

 . مشغول کار بودم که دو تقه به در خورد

 .من:بفرمایيد

 .د عجيبه خيلی شادهسلين از در وارد ش

 .سلين:سالم داداشی

 . من:سالم عزیزم

 4عشق به یک الفا فصل 

 .سلين:داداشی برای فردا کاری نداری .؟؟

 . من:چرااا....یه قرارداد دارم

 .سلين موزی نگام کرد وگفت:حيف اخه سلن زنگ زد گفت برای فردا بریم خونش

 .(ماالن که فکر ميکنم سلن واجب تر قرارو کنسل ميکن)

 .من:خب ...قرار فردارو کنسل ميکنم

 .؟.وممھسلن با لبخند گفت:دوستش داری ..

 . از سوالی که کرد جا خوردم

 .من:کی گفته؟؟

 . روز که سلن نيومد اشفته ای2سلين:از رفتارت این 
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 .من:خب....راستش دوستش دارم

 .سلين:ميدونم

 .من:به نظرت اونم منو دوست داره؟؟

 . ولی فردا یه تيپ خيلی خوب ميزنی ودیگه اخمم نميکنیسلين :اونو نميدونم 

 .من:خيله خب

 . سلين رفت یه نگاه به ساعت کردم وقت اداری تموم شده بود

از شرکت زدم بيرون وبه سمت پاساژ رفتم بعداز اینکه یه کت وشلوار مشکی 
 ..انتخاب کردم به سمت خونه رفتم

 ..(سلن).....

 . امروز روزیه که عشقمو ميبينم

 . از صبح دارم از خوشحالی ميميرم

 . خونه از تميزی برق ميزد به طرف اشپز خونه رفتم

شروع کردم به پختن فسنجون وزرشک پلو وقتی کارم تموم شد شروع کردم به 
 .درست کردن ساالد وتيراميسو

 . عصر5خب ...ساعت 

یه تل  وندم گذاشتم  ازاد مينطور ھو کردم  خشک اموھرفتم باال ویه دوش گرفتم ومو
 .امھخوشگل جيگری زدم به مو

 .یه شلوار مشکی ویه شونيز جيگيری که خيلی به پوست سفيدم ميومد پوشيدم

 .پوشيدم جيگریمو تخت پاشنه ایھصندل 

 .یه رژ جيگری ویه خط چشم ودر پایان با عطر خوش بوم دوش گرفتم

 . یه الک جيگری زدم
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 . اوممم.....چه جيگری شدم

 .بود االن ميرسن7دم به ساعت نگاه کر 

 . روی مبل نشسته بودم که زنگ ایفون به صدا در اومد

 .از جام بلند شدم وبه استقبالشون رفتم

 . عشقم اون از  وبعد شد وارد سلين مهھاول از 

 . خاکستری نھچه خوشتيپ شده بود کت وشلوار مشکی وپيرا

 .بود زده شونه باال به که  اشمھمو

 .من:سالم خوش اومدید

 .:سالم عزیزمسلين

 . ساتکين:سالم

 .کردم  نمایشونھدست گل ازش گرفتم وبه حال را

وقتی نشستن به سمت اشپز خونه رفتم وچایی که مادرم برام فرستاده بود رو 
 .ریختم خوشگلی خيلی ایھداخل فنجون 

 .رفتم حال سمت به کردم  درست که  شکالتی وکيک شکالت مراهھبه 

 .اول به ساتکين تعارف کردم

 .:بفرمایيدمن

 .ساتکين:ممنون بانو

 . بعداز اون به سمت سلين رفتن

 .من:بيااا

 .سلين:بيشعور به ساتکين ميگی بفرمایيد به من ميگی بيااا

 .من:حاال
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مشغول خوردن چایی بودم که سلين با ذوق گفت:وای سلن این کيکو از کجا 
 .گرفتی .؟؟

 .من:خودم درست کردم

 .سلين:از تو بعيد

 .وز اومدی پيش خودت درست ميکنممن:باشه یه ر 

 .سلين:اوکی

 .زیر چشمی به ساتکين نگاه کردم با تعجب داشت به من نگاه ميکرد

 .بله مونده تا منو بشناسی

 .چی ميشه اونم منو دوست داشته باشه

 .بعداز خوردن چای وسایلو جمع کردم وبه سمت اشپز خونه رفتم

 .خوشبختانه حال به اشپز خونه دید نداشت

 .بود شده عالی چشيدم امھغذا  از 

 .چيدم ميزو نرمھبا بيشترین 

 . من:بفرمایيد شام حاضر

 . ساتکين وسلين از جاشون بلند شدن به سمت ميز اومدن

 .سلين:بياا..داداش اینم سوپرایزت که گفتم

 .ساتکين:واقعا"ممنون ...خيلی وقت بود که فسنجون نخوردم

 راستی:گفت  سلين که  بودیم ميوه خوردن مشغول حال تو مگیھبعداز خوردن غذا 
 .شرکت؟؟ ميای فردا سلن

 . من:چطور مگه

 .مينطوریھ يچیھسلين یه نگاه مرموز به ساتکين کرد وگفت :
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 .ميام اره... انھمنم با شک گفتم:ا

 .ساتکين :خب...ما دیگه ميرم

 .با شنيدن این حرف ناراحت شدم چقدر زود گذشت

 .من:حاال ميموندید

 .گه من فردااا دانشگاه دارمسلين:نه دی

 . بعداز خدا حافظی با ساتکين وسلين به سمت اتاق خوابم رفتم

 .بود زندگيم شب ترینھامشب ب

 اینه که  وسلين ساتکين با يچوقتھدارم فکر ميکنم که اگه اون رقابت نبود من 
 .نميشدم اشنا ميمونه نداشتم ر ھخوا

 .اب رفتمغافل از اینکه داره چه اتفاقی ميوفته به خو

 ...(ساتکين)...........

 . اخيش چه شب خوبی بود

 . عشقمو دیدم

 .گوشيم زنگ خورد

 .من:بگو

 .کارلوس:سالم قربان راستش

 .من:چی

 کارلوس:قربان تو نزدیکی جنگل سياه یه خون اشام دیده شده

 .من:کی بود.؟

 .کارلوس:مایکل

 .من:چی االن ميام
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 (انسان به گرگينه را شيفت می گوینداز خونه خارج شدم وشيفت دادم.)تبدیل 

 . اھبارسيدن به کارلوس وبچه 

 .به سمت جنگل رفتيم

 . ميگشتم دنبالش که  بود اھساعت 

 .از دور مایکلو که تکون ميخورد دیدم

 . مایکل.. هھ

مشغول خوردن خون تک شاخ بود .)خون اشام سياه که دوباره زنده ميشود خون 
 (تک شاخ ميخورد

 . شد متولد ارهدوب پس.... هھ

 . من:اوه ...مایکل

 .با شنيدن صدام جا خورد اما خونسردیشو حفظ کرد

 .بازید می ميشهھ شما اھ گرگينه  گله  ریيس برایان پسر ... هھمایکل:

 .من:لياقت تو وامثال تو اینکه به درک فاصل شيد

 .مایکل :که اینطور پس مبارزه راه اخر نه؟؟

 . من:حتما"خيلی وقته مبارره نکردم

 ....حمله کردم به سمتش و

 بعداز اینکه مایکلو شکست دادم

 .به کارلوس گفتم:ببردیش سياه چال دنيای سياه

 .کارلوس :چشم

 . بعداز اینکه با سرعت به سمت خونه رفتم
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ونه من یه گرگينه نميد سلين نوز ھشيفت دادام ووارد خونه شدم برام سخته که 
 . ام

دست گله خون اشاما کشته شد پدرم با خوناشاما  پدرم یه آلفا بود وقتی مادرم به
 . سالم بود 17درگير شد اون موقع من 

 .چيزی از دنيای سياه وسرخ نميدونستم

 . بعداز اینکه پدر به دست یه خوناشام سياه گزیده شد

 اھ وخوناشم اھ گرگينه  ميدمھروز مرد ومن اونموقع تو خودم بود وقتی ف2بعداز 
 . کردن  تعجب دارن وجود

 .روز از مرگ پدرم گذشت 40بعداز اینکه 

 تبدیل ميشه کارلوس  مونھوقتی که ماه کامل شد وسط جنگل به کمک بتا که 
 . شدم

 . سال از اون اتفاق که افتاده ميگذره ولی دلم برای مادرم تنگ شده 11االن که 

 دور  سياه دنيا رواز  سلين مھو ميکردم اداره رو گله  باید مھخيلی دوران سختی بود 
 . ميداشتم نگه

 .کارلوس زنگ زد

 .من:بگو

 نزدیکانتو که  داده دستور  اھکارلوس:راستش مایکل چند نفرو تبدیل کرده وبه اون 
 .بکشن

 . من:لعنتی برای سلن وسلين محافظ بزار

 . کارلوس: باشه

 . من:مایکلم بکش حضورش فایدای نداره

 .کارلوس :باشه
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 .کنی  صحبت عادی امھمن:کی گفتم با

 .ارلوس :اوه...معذرت ميخوام قربان.ميگم ساتکينک

 .!!من:قربان

کارلوس :اه ...ببين ساتکين انقدر خشک ومغرور نباش االنم که عاشقی کاری کن 
 که طرفت ازت خوشش بياد نه اینکه بد تر از خودت برونيشه

 مھتازه من بتای گرو

 .کنی  صحبت عادی امھمن:خيلی خب سعی ميکنم وتو فقط ميتونی با

 .کارلوس:عاشقتم

 .من:فعال

 . این کارلوس دیونست خيلی ادمه خون گرميه وشادیه اما به موقش جدی ميشه

د یا شھکارلوس االن ميتونه ایرانی حرف بزنه از پس به پر پام پيچيد تا کامل ب
 . دادم

 .با اینکه ازم دوسال بزرگتر ولی از من پچه تره

 . دوباره تو فکر فرو رفتم

 .دوست دارهیعنی سلن منو 

 ...(سلن).....

 .....( ...(بعد فتهھ2

 . بودم اتاقم تو ومھمشغول خوردن ق

 بيشتر  ساتکين به من عشق وفقط نيفتاد خاصی اتفاق ميکردم فکر  فتهھ2به این 
 .شده

 .دوتقه به در خوردکه سلين گفت:بفرمایيد
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 .فيليپس از در وارد شد

 . فيليپس:سالم خانوما

 .من:سالم

 .سلين:سالم

يليپس:راستش من ميخواستم شمادو تارو دعوت کنم به رستوران البته بگم ف
 .ستھساتکينم 

 . فکر بدی نبود مخصوصا"که ساتکينم مياد

 .من:باشه

 .!! سلينم با غيض گفت:باشه

 .بده فيليپس با سلين چرا ميدمھز نفنوھ

 . بعداز اینکه وقت اداری تموم شد با سلين به سمت بيرون رفتيم

 .يای با من بریم.؟من:سلين م

 .سلين:اره

 . با سلين پشت سر ساتکين وفيليپس راه افتادیم

 . دقيقه رسيدیم به یه رستوران شيک 40بعداز 

 .وارد رستوران شدیم پشت سر ساتکين ميرفتيم

نفر نشستيم گارسون اومد من یه پاستاوساتکين وفيليپس استيک 4پشت یه ميز 
 .وسلينم باربيکيو سفارش دادیم

 . رو در سکوت خوردیمغذا 

 .بزنيم قدم وکمی پارک دادبریم ادھفيليپس پيشن

 .تو پارک قدم ميردم وبا بچه حرف ميزدیم
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 .فيليپس اومد جلوی ما وگفت وایسيد

 .فيليپس دست تو جيبش کردوبه جعبه مخمل قرمز در اورد

 .نباشم من ميکنم شھنه خدای من خوا

 .وی من زانو زدفيليپس یه نگاه مرموز به ساتکين کرد وجل

 .فيليپس:سلن...با من ازدواج ميکنی ؟؟

 . ساتکينم عاشق من چون نه من برای ولی بود رکسیھفيليپس ایده ال 

 .یه نگاه به ساتکين انداختم که از عصبانيته قرمز شده بود

 دل از  مشکل... ولی...ستیھ....رکسیھمن:ب...ببين فيليپس ...تو ....ایده ال ....
 .متاسفم منه

 . ا تمام سرعت به طرف ماشينم رفتم قبل از اینکه ماشينو روشن کنمب

 .سلين سوار شد

 .سلين:دیونه چيکار ميکنی .؟؟

 . من:چيکار

 .سلين:بریم خونه تو

 .من:نميگفتيم داشتم ميرفتم اونجا

 .بعداز اینکه به خونه رسيدیم وارد خونه شدم

 . عصر7به ساعت نگاه کردم 

 .سلين رو کاناپه نشست بود

 .سلين:اوففف....سلن حوصلم سر رفته

 .من:خب چی کار کنيم

 .سلين:فيلم ترسناک داری
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 .ستھمن :اره تو کشو 

 . سلين:برو ذرت درست کن

 من:باشه

 .ساعت فيلم تموم شد3تقریبا"بعداز 

 من:ميگم سلين امشب ميشه پيش من بخوابی؟؟

 .سلين:راست ميگی؟؟

 .ونیمن:اره به داداشت زنگ بزن بگو اینجا ميم

 .سلين:باشه

 به منم رفت مونھبعداز اینکه سلين به ساتکين گفت اینجاميمونه به طرف اتاق م
 اس نو برداشتم دادم بهلب دست ویه رفتم اتاقم سمت

 .سلين

 . من:سلين شب بخير

 .سلين:شبت خوش

 .بعداز اینکه مسواک زدم به طرف اتاق خوابم رفتم

 .امشب بدترین شب عمرم بود

 . یه صدای از پایين اومد خواب بودم که

 . نکنه دزده

 . اومدم پایين اھدرو اروم باز کردم واز پله 

 .کل خونرو گشتم کسی نبود

 .حتما" خياالتی شدم برگشتم برم که با دوتا چشم به خون نشسته روبرو شدم
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 تا عقب ميرفتم یھ منم ميشد ونزدیکار  نزدیک مھاز ترس جيغ خفه ی کشيدم ب
 .دیوار به خوردم

 .باش عواقبش منتظر  گفتم:  گفت  وحشتناکی صدای وبا زد پوزخندی مھب

 .من:چ...چی..ميگ..یی؟

با یک حرکت صورتشو اورد جلو وبا دستم جلوی صورتموگرفتم که درد عجيبی تو 
 . مچ دستم پيچيد

 نميتونستم دیگه زمين رو افتاد مرده اون دیدم یدعفه که  ميرفت یھچشمام سيا
 . وایسام امھپا رو

 .مطلق یھسيا وبعد دیدم نگران رهھچ با سلينو ميرفت یھر حالی که چشمام سياد

 ...(ساتکين)......

 .ه بودم که گوشيم زنگ خوردنشست شب یھتو سيا

 . سلين بود گفته بود امشب خونه سلن ميمونه

 .من:بله سلين

 .سلين:د..داداش ...ت..تورخ..خدا...بيا ای..اینجا

 .من:چيشده سلين .؟؟

 ...دا.داداش ح..حال ...س..سلن..خ..خوب ...نيستسلين:د

 .من:اومدم

 .با تمام سرعت به سمت ماشينم رفتم وراه افتادم

 .تا برسم به خونه سلن مردم وزنده شدم

 .مين رسيدم 30بالخره بعد 

 .زنگ درو زدم وسلين بازش کرد
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 .سلين دیدم که جلوی در وایساده

 .من: سلين چی شده

 .ببين خودت که  دستشم کردم  حمله شھسلين:نميدونم یکی ب

 . به طرف عشقم که رویه زمين غرق درخون بود رفتم

 . نبضشو گرفتم

 .کند ميزد

 . دست ظریفشو تو دستم گرفتم لعنتی جایی گاز خوناشام بود

 . بياره رو اوليه ایھبه سلين گفتم بر جعبه کمک 

 . بيرون بکشم بدنش از  رو ر ھباید ز

 . کردم  خارج دستش از  روھوز زدم مک رو سلن ودست دراومد نيشم ایھدندون 

 . خوردم که  بود خونی ترینھب

 . ایی اوليه اومدھمين سلين با جعبه کمک 5بعداز 

 .دست سلنو با بتادین زد عفونی کردم وبا باند بستم

 . سلنو تو بغلم گرفتم

 . چقدر سبک بود .به سمت اتاقش بردم

 .تو این مدت سلين نظاره گر ما بود

 .:سلين کامل توضيح بدهمن

 . سلين:تو اتاق خواب بودم که صدای در اتاق اومد اولش فکر کردم خياالتی شدم

بعدش یدعفه صدایی جيغ اومدم منم از اتاق اومدم بيرون که دیدم یه مرد سلن 
 . گرفته
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گلدونو برداشتم کوبيدم سرش بعد دیدم سلين رنگش اینه گچ شده از دستش 
 . تھش تا اینکه زنگ زدم بخون فوران ميزد دادا

 . من:اونی که داشت به سلن حمله ميکرد کجاست

 . سلين:با تناب بستمش تو انباریه

 . سلين پيش سلن موند ومنم به سمت اون خون اشام رفتم

 در باز کردم

 .ميریزه رشوھیه خون اشامه سياه بود ميدونستم مایکل ز

 .ه سمت خونه راه افتادمبعداز اینکه کارلوس اومد واون خون اشامو برد ب

 .من احمق اگه مواظب سلن بودم اسيب نميدید

 . من:سلين مواظب سلن باش

 . سلين :باشه

 .من:فعال

از خونه زدم بيرون وبا عصابی داغون به جنگل رسوندم دکمه ی کنار درخت که 
 .باالش یه ماه وخورشيد بود زدم

 .دروازه ورودبه جنگل سياه باز شد

 سرخ وجنگل استھدم این جنگل مخصوص ما گرگينه وارد جنگل سياه ش
 باشی داشته رمز  باید سرخ جنگل به ورود برای خونواشاما مخصوص

 . که ما نميدونيم اون رمز چيه

 از  حفاظت برای که  نقشه اھ بچه یھکوتا  خاطر  به اما مينطور ھ مھبرای خون اشاما 
 .ميکنن تغذیه مردم خون از  خوناشاما دزدیدن رو مردم

 .د اتاق دکتر شدموار 
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 . من:سالم جان

 .جان:سالم قربان

من: جان اگه یه خون اشام سياه مچ دست کسی که انسان معمولی گاز بگير باید 
 .چيکار کنم

 کنی  عفونی ضد وروشو بکشی بيرون رشوھجان فکری کرد وگفت:باید ز
 . ميشه وشھبي فتهھ یک"معموال

 .من:ممنون به کارت برس

 اھ گرگينه  رفتم ستھوبه سمت خونه ی بزرگی که تو جنگل  از اتاق اومدم بيرون
 .ميکنن زندگی بزرگ خونه اون تو

 . من:ببين کارلوس امروز به سلن حمله کردن ومچشو گاز گرفتن

کارلوس:اوه...یواش االن از عصبانيت سکته ميکنی خب محافظ ميگن چيزی 
 . ندیدن

 .يشه؟؟من:اخه احمق مگه خون اشام سياه تو تاریکی دیده م

 . ميکنم بيشتر  اروھکارلوس :خب بابا امگا 

 .ميدیھف باشه چی مهھمن:خب...من ميرم ولی حواست به 

 . از اتاق زدم بيرون وبه سمت خونه سلن رفتم

 .درو با کيليدی که از سلين گرفتم باز کردم

 .سلين پيش سلن نشسته بود

 .با دیدن من به سمت اومد

نگاه کن انگار گازش گرفته اون مرد  سلين:داداش یعنی چی به دست سلن
 .کيه.؟؟؟؟

 .ميدم توضيح تھب مچيوھمن:اروم باش 
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 .سلين:باشه داداش ولی به فکر اینکه منو ببيچونی نباش

 .من:خيلی خب

 .بود تر  پریده رنگ ميشهھبه سمت جسم نحيف سلن رفتم که از 

 . اروم پيشونيشو بوسيدم

 .ومظلوم تخس مينطوریھتو خوابم 

 . اومدم بيرون وبه سمت سلين که با اخم نشسته بود از اتاق

 .بگم چيو مهھتصميم گرفتم به سلين 

 . دروغه که  کنی  فکر  تو ممکن ميزنم که  ایھمن:ببين سلين این حرف

 .سلين:داداش داری نگرانم ميکنی

روز یکی اومد سراغم وگفت باید  40من:ببين سلين وقتی مادر وپدر مردن بعداز 
 . کنه  صحبت امھبا

 . شدم شوکه که  زد ایھ حرف مھب رفتم مرد اون مراهھبعدار اینکه به 

اینکه پدر یه گرگينه بوده ومادرو خون اشاما کشتن وقتی پدر این حرفو ميشنوه با 
 اشاما خون از  یکی توست وبعد ميشع درگير  اھخونا شم 

 .روز ميميره2گزیده ميشه وبعداز 

 من شد کامل  ماه که  روز 3 بعداز  گفت  رواھواما بعداز اینکه اون مرد این حرف 
 اون ماجرا از  که  ساله 11 واالن شدم گروه  والفای شدم تبدیل

 . ميگذره

 .سلين:امکان نداره

 .داره واقعيت ميدم تھمن:چرا داره این توضيحاتی که ب

 .ستندھ دسته سه اھمن:گرگينه 
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 .بتا:کسيه که وقتی الفای گروه نباشه گله رو اداره ميکنه

 .نيست دارش جلو کس  يچھو ستھرعيس گله الفا:

 وجود مختلفی ایھالبته امگا مردمه از  حفاظت وکارشون معمولين ایھامگا:گروه 
 .داره

 .؟؟.چی اھسلين:خون اشام 

 . ستندھمن:سه دسته 

 .خون اشام سفيد:تو افتاب ميتونه راه بره و بدنش گرم

 .خون اشام سياه:تو تاریکی دیده نميشه وبدنش سرده

 .استھاشام اصيل:قوی ترین خون اشام که ریيس خون اشام  خون

 .يای سياه وخون اشاما تو دنيای سرخ زندگی ميکنندن تو اھمن:ودر اخر ما گرگينه 

 .ميخورن؟ چی اھسلين:اما گرگينه 

من:وقتی ماه کامل ميشه الفای گروه باید به گرکينه تبدیل بشه ویه انسانو بکشه 
 .مواقع خون انسانوغذامونم غذای عادی بعضی 

ه فکر ک  ميکنم وکاری ميکنم نفوذ نشھذ به نميگی چيزی سلن به وجع يچھمن:به 
 . شده وشھبي فتهھکنه سرما خورده واین یک 

 سلين:باشه

 ...(سلن)......

 ......( .(بعد فتهھ1

 . با حس سوزش تو دستم بيدار شدم

 به دستم نگاه کردم

 .بود وصل شھسرم ب
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 . کمی فکر کردم

 . شدم وشھوبي خوردم سرما اومد یادم ناھا

 . سرمو اروم از دستم در اوردم وبه سمت سرویس اتاق رفتم

یه دوش گرفتم ولباس خونگی پوشيدم از اتاق بيرون اومدم وبه سمت اشپزخونه 
 . رفتم

 .وای ....ساتکين داشت اشپزی ميکرد

 .من:سالم

 .تنگ شده بودشبا شنيدن صدام برگشت وای چقدر دلم برای صورت جذابش 

 .با لبخند گفت:سالم

 .من:اینجا چيکار ميکنيد.؟

 .ساتکين:یادت نمياد چيشد؟؟

 . شدم وشھبي بعدش بودم خورده سرما....وممھمن:ا

 .!!بودی وشھبي فتهھساتکين:درسته ....یکه 

 من:واقعا".؟؟

 5عشق به یک الفا فصل 

 .ساتکين:اره

 .من:سلين کجاست؟

 .ساتکين:رفته شرکت

 !.ینجا بودید.؟ا شما بودم وشھبي من که  ای فتهھین یک من:تو ا

 ...(راوی)...
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 وارامش ميخوابيد کنارش  شب ر ھواین دخترک از کجا ميدانست که ساتکينش 
 .ميگرفت

ساتکين که دید عشقش گرسنه است به ان گفت که روی ميز بنشيند ورفت سوپی 
 این برای اب ليوان یک مراهھکه درست کرده بود را به 

 .اورد بود شده پسر  این اتھترک معصوم که قربانی اشتبادخ

دخترک سوپی که ساتکينش برایش پخته بود راه مزه مزه کرد ودردل گفت که 
 . اشپزیش عالی است

 سلن که  رفتند نشيمن سمت به ساتکين مراهھبعداز اینکه سلن غذایش را خورد به 
 .دارند خبر  اھان ومادرم پدر  گفت

فت از انجایی که سلين صدایش کمی شبيه سلن بود در وساتکين در جوابش گ
 .کرده  صحبت ومادرش پدر  با فتهھیک 

 .بعداز باال وپایين کردن تلوزیون سينمایی را پيدا کردند وبه تماشای ان نشستند

 .ميکند دیوانه را او سلن ایھوساتکين در دل گفت این دلبری 

 ...(سلن)....

 . بود ميگذره روز از اون ماجرا که ساتکين خونم2

 .روزه دیگه ميتونم برگردم5بعدش با مامان وبابا حرف زدم که گفتند تا 

نميدونم چطوری باید بر گردم ساتکين عشقم اینجاست ومن باید برم کاش 
 . داشت دوست منو مھساتکين 

 . طرفه ویک ستھاما باید برم این عشق ممنوعه 

 .از شرکت بيرون اومدم وبه سمت پاساژ روندم

 بود نوشته روش که  مغازه یه که  بودم وسلين ساتکين برای دیهھحال گشتن در 
 .رفتم ایران
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 .ستيدھمن:سالم ...شما ایرانی 

 . دختره که خيلی با مزه بود گفت:اره عزیزم من ایرانيم

 . من:ببخشيد من دنبال یه کادوی شيک ميگردم

 . ببينيشونم ميکن ادھپيشن تھب قشنگن خيلی امونھدختره :عزیزم گردنبند 

 .گرفت  چشممو داشت اهلل طرح که  گردنبند  یه که  کردم  نگاه اھبه رگال گردنبند 

 .من:ببخشيد این که طرح اهلل روشه رو ميخوام

 .دختره:حتما"عزیزم

 . من:ببخشيد از این گردنبند کوچيکشو برای یه دختره ميخوام

 . دختره :اره عزیزم داریم

 خوشگلی خيلی جعبه تو کدومو  ر ھو اورد ار ھمن:ممنون بعداز اینکه گردنبند 
 .گذاشت

 .من:ببخشيد ميتونيدارسالشم کنيد؟

 .دختره:اره عزیزم فقط زمان وتاریخشو بگو

 .روزه دیگه شرکت نقشه کشی ساتکين5من: 

 .دختره:ببخشيد ولی نوشته نميخواید بزارید

 . من:بله

 .داد مھدختره یه کاغذ مشکی ویه کاغذ قرمز ب

 .د کار سفيد نوشتمتو مشکيه با خو

 . سالم

 . کشيدی  من برای که  زحماتيه تمام برای دیهھاین 

 . من باید برم
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 .ميشه تنگ چی مهھدلم برای 

 .(سلن راد)

 .وتو کاغذ قرمز نوشتم

 . سالم

 ميرم دارم میھسلين ميدونم عصبانی ميشی وقتی بف

 . ولی رفتنی باید بره

 . خيلی دوست دارم

 .ميشه تنگ بودم تونکنار   که  ایھدلم برای روز

 ..(سلن راد)

 .من:بفرمایيد مشکيه رو داخل گردنبند اهلل بزرگ بزارید وقرمزو داخل اهلل کوچيک

 . دختره:حتما"عزیزم

 خونه سمت وبه رفتم ماشينم سمت به کردم  حساب اروھبعداز اینکه پول کادو 
 . رفتم

 . رسيدم خونه وبه سمت حموم رفتم

 . ر من باید سختی بکشمخدااااا ....اخه چراا انقد

 . ميکردم وگریه ميزدم قھ

 .دیگه خسته شدم خدا

 . بعداز اینکه از حموم اومدم بيرون به سمت اشپزخونه رفتم

 . دلم چایی ميخواست

 . یه چای خوردم وبه سمت اتاق خوابم رفتم

 .....( ..(روز بعد5
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 .داشتم وسایلمو جمع ميکردم امروزو به سلين گفتم نميام

 .ر کرد که حالم بد ونميام ولی نميدونست که دارم ميرمسلين فک

 . صبح بود 11به ساعت نگاه کردم 

 .تمام وسایلمو جمع کردم وبه طرف در رفتم دلم برای این خونه تنگ ميشد

 .دیروز ماشينو فروختم ویه استفاع نامه پست کردم به شرکت ساتکين

 .اقای اميری بيرون منتظرم بود

 . ه کردمبا اشک به خونه نگا

 . اقای اميری:دخترم از پروازت جا ميمونی

 . من:االن ميام

 .سوار ماشين شدم واقای اميری به سمت فرودگاه رفت

 . شدم واپيماھسوار 

 .دلم برای ساتکين سلين خونم شرکت وحتی واسيه این کشور

 .دش بلند زمين از  واپيماھ زد الزمو ایھبعداز اینکه خلبان حرف 

 . ز قلب کنده شد وموند اینجاانگار یه تيکه ا

 .کردن  باریدن به شروع منم ایھ اشک واپيماھبا بلند شدن 

 ..(ساتکين)....

 .تو شرکت نشسته بودم

 . ميشهھامروز سلن نيومد ومن دلتنگ تر از 

 .دلم شور ميزد

 .بود که برام یه بسته اومد4ساعت 
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 .بسته رو باز کردم یه جعبه ی خيلی خوشگل بود

باز کردم وبه گردنبند که طرح اهلل داشت نگاه کردم خيلی خوشگل در جعبه رو 
 .بود

 . یه نامه کنارش بود بازش کردم

 .با خوندن تک تک کلمات دنيا رو سرم اوار شد

 .سالم

 .کشيدی  من برای که  زحماتيه برای دیهھاین 

 .من باید برم

 ميشه تنگ چی مهھدلم برای 

 .(سلن راد)

 .یه نامه دیگه کنارش بود

 .ونو باز کردم استفاع نامه بودا

 . چشمام ميسوخت

 . باورم نميشه

 .نميذاره اھامکان نداره سلن منو تن

 .یه دعفه در با صدای بدی باز شد وسلين با چشمای اشکی اومد جلو

 .من:چيشده

 . سلين:داداش سلن رفت

 .پشت بندش یه گردنبند اهلل مثل من ولی کوچيکشو نشونم داد

 . باورم نميشد

 ...(راوی)...
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 .برای بار صدم گردنبند را جلوی چشمانش گرفت

 .باورش نميشد عشقش رفته باشد

 به خيره اشکی چشمانی با داشت دوست رانهھسلين دختری که سلن را خوا
 .تخس اما معصوم دختری برای بود رفته دلش که  برادرش

ت ساتکين نگاه از گردنبند گرفت وبه سمت در رفت که دراین ميان سلين گف
 .کجاميری.؟

 . ساتکين اخم کرده وگفت مگه نميبينی گذاشته رفته

 .است يچھوسلين از کجا ميدانسته که برادرش بدون عشقش 

 شھسلين با گریه گفت داداش من سلنو از تو ميخوام وقتی عاشقش بودی وب
 بگی شھب که  منتظره سلن ميدیدم وقتی نگفتی چيزی

 .بخشمت نمی وقت يچھا نشه دوستش داری اما تو مقصری اگه سلن پيد

وساتکين بود که نميتوانست نفس بکشد باورش نميشد که این اتفاقات در یک 
 .روز بيوفتد

 ...(ساتکين).....

 . روز از رفتن سلن ميگذره اما من حتی نميتونم نفس بکشم2

 . ایرانه ميمونه که  جایی اھتن گشتم  روھکل ش

 . رفتماز اتاقم بيرون اومدم وبه سمت اتاق سلين 

 .اونم حال خوشی نداشت

 .برم ميخوام ایرانه مونده که  جایی اھمن:سلين تن

 .سلين:منم ميام

 .پس وسایلتو جمع کن:من



                 
 

 

 ن. راھز|  عشق به یک الفا رمان

 

 

 

 

 

    man.irwww.1ro   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

66 

 

 .بعداز اینکه از اتاق سلين بيرون اومدم دوتا بيليط برای ایران گرفتم

 با ميتونستم چون بود گرفته  سلن از  سلين که  را سلن نھوچقدر خوب شد که پيرا
 .کنم  پيدا ستوھ سلن که  جایی مبویای حس

 . صبح زود بيدار شدم ویه دوش گرفتم وبه خودم رسيدم

 .چمدونمو برداشتم وبه سمت اشپزخونه رفتم سوفيا مشغول چيدن ميز بود

 .من:سوفيا من وسلين چند روزی ميریم وميایم مواظب خونه باش

 .سوفيا:چشم قربان

 .. پایين اومد اھسلين از پله 

 . داشسلين:سالم دا

 .من:سالم عزیزم

 .بعداز اینکه صبحونه رو خوردیم به سمتم فرودگاه رفتيم

 . خلبان دادن توضيح بعداز  که  شدیم واپيماھسوار 

 .شد بلند واپيماھ

 .لبخند خبيثی زدم وتو دلم گفتم عاشقم کردی بعد رفتی دارم ميام عشقم

 .رو پوشيدبعداز اینکه به مرز ایران رسيدیم سلين شالی که اورده بود 

 . رفتيم خروجی سمت وبه اومدیم بيرون واپيماھاز 

 .بود عجيب ایران وایھ

 . برسونه خوب تلھسوار تاکسی شدیم وگفتيم مارو به یه 

 . فتيمر  تلھبعداز اینکه پول راننده رو حساب کردم به سمت 

 . بعداز اینکه دوتا اتاق گرفتيم وبه سمت اتاقامون رفتيم

 .وش گرفتم وخوابيدمخيلی خسته بودم یه د
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 . با صدای در بيدار شدم

 .درو باز کردم سلين بود

 .من:جانم سلين

 .سلين:داداش نميریم.؟؟

 . من:باشه بریم

 . یه تيپ اسپرت زدم وبه خودم رسيدم وعطر سرد وتلخمو زدم

 .به طرف اتاق سلين رفتم ودر زدم

 .سلين درو باز کرد

 .یو بدهمن:سلين اون لباسی که از سلن گرفته بود

سلين باشه ای گفت وبه سمت چمدونش رفت یه لباس یاسی خيلی خوشگل 
 .بيرون اورد

 . سلين :بيا داداش

 .از دست سلين گرفته وبوش کردم وای چه بویی خوبی داشت

 . من:اماده شو

 . بعداز اینکه اماده شدیم سوار تاکسی شدیم

 .من:ببخشيد ميشه مارو به یه نمایشگاه ماشين ببرید

 . رد:اره پسرمپيرم

 .دقيقه گذشت مارو جلوی یه نمایشگاه گذاشت 45بعداز اینکه 

 .من:سلين یه ماشين انتخاب کن

سلين که از خرید خوشش ميومد با ذوق شروع به گشتن کرد در اخر یه بوگاتی 
 .مشکی خریدم
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 .کارای سند انجام دادم وماشينو تحویل گرفتم

 . با ادرس گرفتن یه پاساژ پيدا کردیم

 . نبال طال فروشی بودیم که یه طال فروشی پيدا کردم با سلين وارد شدمد

 .ببينم انگشتراتونو ترینھمن:سالم ...ميخواستم ب

 ."فروشنده :حتما

 . یه رگال انگشتر اورد که یه انگشتر تک نگين خيلی خوشگل چشممو گرفت

 .بعداز اینکه حساب کردم

 . با سلين وارد یه کافی شاپ شدیم

 .دادیم سفارش وهھق وندوتام ر ھ

 .رفتيم ماشين سمت به سلين با وهھبعداز خوردن ق

 ..من:سلين بشين بریم ک

 .سلين:که عشقتو پيدا کنيم

 .من:اره

 . ميکردم حس اروھماشينو روندم بو

 .بالخره جلوی یه خونه ویالیی بزرگ نگه داشتم

 . ماشينو پارک کردم

 .بوی سلن تو بينيم می پيچيد

 .منتظریم که کسی بياد بيرونچنند ساعته وه 

 . بعداز چند لحضه یه بنز سفيد داخل شد

 .من:سلين چيزی معلوم نيست بيا دوباره فردا ميریم
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 . رفتيم تلھبا سلين به سمت 

 .بعداز اینکه یه دوش گرفتم خوابيدم

 . صبح بيدار شدم ویه دوش گرفتم ویه تيپ سر تا پا مشکی زدم

 . انداختم مھوگردنبند سلن 

 . سمت اتاق سلين رفتم به

 . من:سلين امروز تو نيا

 .سلين:اخه چرا؟؟؟؟؟؟

 .من:نميخوام اذیت بشی

 .سلين:باشه

 . با سلين خدا حافظی کردم وسوار ماشينم شدم به سمت خونه سلين راه افتادم

 . ماشينو یه جایی خوب پارک کردم

ودم با ساعت گذشته بود که در باز شد وسلن دختری که عاشقش ب1تقریبا" 
 .صورتی اشفته وغميگن دیدمش

 . لعنتی من چطور تونستم این دختر معصومو اذیت کنم

 ..در بست وشروع کرد به قدم زدن

 ...(سلن)...

 . از وقتی که اومدم مامان بابا ميگن چرا اینطوری شدم

 . اون روز مامان وبابا اومدن دنبالم

 . ولی وقتی دیدن حالم خب نيست چيزی نگفتن

 . ساتکين ایھ عکس ودیدن گریه  شده ارمک  رروز ھ

 .ساتکين خيلی نامردی وقتی دید رفتم یه زنگم نزد
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 ...دو تقه به در خورد ومامان وارد شد

 .مامان:اخه ...دخترم چی شده از وقتی اومدی نه حرف زدی نه لب به غذا

من:مامان گفتم که چيزیم نيست فقط به خاطر اینکه دوستم دیگه نميبينم 
 .شدماینطوری 

 .بخور واھمامان با شک:باشه پس حداقل بلند شو برو بيرون 

 .!من:مامان نميتونم

 !!گفتم  که  مينھمامان:

 .من:باشه

مامان رفت ومنم بلند شدم یه دوش گرفتم ویه سارافون مشکی مانتو پانچ مشکی 
 وشلوار مشکی شال حریر مشکی با کتونيه مشکی وکيف

 . مشکی

 . م نگاه کردمجلوی اینه وایسادم به صورت

 .رنگ پریده بود وچشمم قرمز بود

 .از خونه اومدم بيرون وبه سمت پارک نزدیک خونمون رفتم

 ميکردم نگاه ساتکينو ایھروی نيمکت نشسته وگوشيمو گرفتم دستم عکس 
 .ميریختم واشک

 . سالم

 . خدای من ساتکين

 . سرمو بردم باال اره درسته ساتکينه

 . ر کردن بغلش کردماز ذوق بلند شدم وبدون فک

 .ساتکين بغل تو ومن ميان مينطوریھ دارن امھبه خودم اومد که دیدم اشک 



                 
 

 

 ن. راھز|  عشق به یک الفا رمان

 

 

 

 

 

    man.irwww.1ro   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

71 

 

 . از بغلش اومد بيرون

 .من:ب..بخشيد..د..ست ..خودم ..ن..بود

 .ساتکين:چرا

 من:چ..چی چرا؟

 .ساتکين :چرا رفتی؟؟

 . من:چ..چيزه

 .چی ميگفتم ميگفتم دوست داشتم وتو خيلی بی احساسی

 .ماه ميموندم2...خره...با...ید ..ميرفتم..چون فقط باید من:بال

 .بزنم حرف اتھساتکين:ببين سلن ميخوام با

 . من:چه..چه حرفی

 .میھساتکين:بيا ميف

 .مچ دستمو گرفت وبه سمت ماشينش که بوگاتی بود رفتيم

 .جلوی یه رستوران شيک نگه داشت

 .من:برای چی اومدیم اینجا.؟

 .اندازه کافی از دستت عصبانيمساتکين:حرف نباشه به 

 .وارد کافی شاپ شدیم وبه سمت یه جای دنج رفتيم

 .ساتکين:بشين

 .نشستم که ساتکين بی توجه به من گفت:چی ميخوری؟

 .من:اب

 .من برای اب ليوان ویه خودش برای وهھگارسونو صدا زد ویه ق
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 .من:برای چی اومدیم اینجا

 .کنی  کمکم  ميخوام:گفت  ميکرد مزه مزه وشوھق که  مينطور ھ

 .من:چه کمکی.؟

 . ساتکين:ميخوام برم خواستگاری

 . با شنيدن این حرف قلبم جوری شکست که صداشو شنيدم

 .با چشمای اشکی گفتم:خوش بخت بشی

 .ساتکين:قبول ميکنی

 .وپشت بندش بلند شد وجلوم زانو زد ویه جعبه مخمل قرمز بيرون اورد

 .چيزی شبيه به رویا نبود

 .کنی  زندگی امھلن قبول ميکنی که باساتکين:س

 . از شوک بيرون اومدم

 .من با شيطنت:خب شرت داره

 .باشه چی ر ھساتکين:

 سوم باشی داشته توضيح کارات  برای دوم نکنی ونھمه چيزیو ازم پنھمن:اول از 
 .باشی داشته دوست بيشتر  بچمون از  منو اینکه

 . ساتکين:قول ميدم که خوشبختت کنم

 .واز جعبش در اورد وبه دستم انداختبعدش انگشتر 

 .پشت بندش صدای دست وجيغ کسایی که اون جا بودن بلند شد

 . رفتيم رانھبا ساتکين به طرف بام ت

 .ساتکين:سلن خيلی دوست دارم

 .وممھمن:
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 . ساتکين:منتظرم

 .من:منتظر.منتظر چی؟؟

 .ساتکين :خودت ميدونی

 ..من:دوست دارم

 . ساتکين:منم

 .زا چيکار ميکردی؟من:تو این رو

 .روزی که نبودی چی به من گذشت؟؟5ساتکين: چه ميدونی این 

 .من:بله تو ميدونی چی به من گذشت

 . خونه رسوند منو ساتکين زدیم حرف مھساعت با2بعداز اینکه 

 .من:خيلی دوست دارم خدا حافظ

 . ساتکين یه لبخند محو زد:منم دوست دارم مواظب خودت باش

 .باش مواظب مھمن:تو 

 .بعداز اینکه ساتکين رفت دلم واقعا" براش تنگ شد

 .با حالی خوش وارد خونه شدم

 .من:سالم من اومدم

 .مامان از اشپز خونه اومد

 .با دیدن حال خوشم خوشحال شد

 .مامان:چی شده دختر شنگولی؟؟

 ...من:چون م

 .ماسيد نمھادامه حرف تو د
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 .نباید چيزی ميگفتم

 مامان:چون من چيی.؟

 . :چون من نميخوام شمارو ناراحت کنممن

 ...مامان:اره جون خو

 .موند نشھادامه حرفش تو د

 .مسيره نگاه کردنشو دنبال کردم وایی .....گند زدم

 .مامان:اون چيه؟؟

 .من با اسطراب:چی چيه؟

 .مامان:اون انگشتر چيه

 .من:مامان توضيح ميدم

 . مامان:ميشنوم

اولين روزی که وارد شرکت شدم تا االنو با مامان روی مبل نشستيم ومن از 
 .گفتم  شھب

 .بگم تھمن:مامان به خدا ميخواستم ب

 .مامان با لبخند گفت:پس دخترم عاشق شده

 .من:مامان به خدا پسره خوبيه

 .مامان:وااا دختر مگه چی گفتم حاال از این گل پسر عکس داری؟

 .من:معلومه که دارم

 .يامامان:قدیما یه چيزی بود به اسم ح

 .من:ببخشيد

 . مامان:شوخی کردم



                 
 

 

 ن. راھز|  عشق به یک الفا رمان

 

 

 

 

 

    man.irwww.1ro   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

75 

 

 .من:ببين مامان خوشگله؟

 .مامان که با دیدن ساتکين خوشحال شد گفت:چه گل پسریه

 .من:انتخاب من تکه

 .مامان: خب دخترم ميخوای چيکار کنی

من:اگه ميشه با بابا حرف بزنيد تا دوباره برم امریکا تا ساتکين کاراشو درست 
 . کنه

 . همامان:ببينم چی ميش

 .من :مرسی مامانی

 .مامان:حاال اون انگشترو در بيار

 .من:چشم

 . بعداز اینکه انگشترو در اوردم به سمت اشپزخونه رفتم

 .من:مامان من ميخوام امشب شام درست کنم

 . مامان:نوچ...نوچ ..حاال خوبه تا دیروز لب به غذا نميزدی

 .من:دیگه...دیگه

 .مامان:باشه حاال غذارو نسوزونی

 .:ااا...مامانمن

 .مامان:شوخی کردم

 . مامان به سمت اتاق خوابشون ميره وتا اومدن بابا ميخوابه

 ودر  ميشم سبزی وقرمه الزانيا کردن  درست ومشغول ميرم خونه اشپز  به مھمن 
 .بستنی ژله اضافه به ساالد اخر 

 . صدای ماشينه بابارو از بيرون ميشنوم
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 . ميرم جلوی در ورودی

 .شهبابا وارد مي

 .من:سالم بابای خودم

 .بابا که با دیدن این حاالم تعجب کرد ولی دوباره به حالت اولش برگشت

 .بابا:سالم دخترم

 .ميارم وهھمن:بابا جون تا شما ميره دست وصورتتو بشوری من برات یه ق

 .بابا:به روی چشم

 که  تیشکال کيک  تيکه ویه وهھبابا رفت تا لباسشو عوض کنه منم رفتم برای بابا ق
 .بردم بودم کرده  درست

 .من:بفرمایيد بابا

 . بابا:مرسی دخترم

 . از بابا دور شدم وبه سمت اشپزخونه رفتم

 .گفته  شھبابا خيلی فکرش درگير بود یعنی مامان ب

 .شد اشپرخونه وارد مامان که  زدم اھیه سر به غذا 

 .دادنته ر ھمامان:به ..به بالخره وقت شو

 .من:بله پس چی

 .خترم دستت درد نکنه کار امروزمو تو انجام دادیمامان:د

 .من:کاری نکردم که

 .با اینکه ميتونيم خدمتکار بگيریم ولی مامان راضی نميشه

 . من:مامان تا بری بابارو صدا کنی منم ميزو ميچينم
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مامان به سمت سالن نشيمن رفت منم به سمت سالن غذا خوری رفتم ميزو که 
 . مدناو مھچيدم مامامن وبابا 

 داری دوست که  گفت  مھمشغول خوردن غذا بودیم که بابا گفت:دخترم مادرت ب
 .ميگه؟ درست امریکا بری

 .من:چ..چی من ؟؟

 .تصميم گرفتم بگم چون این تصميم باعث ميشه زندکيم تغير کنه

 من:راستش بابا من واقعا"دوست دارم برم امریکا تا پيشرفت کنم

 . اگه شما راضی باشی

ماه اینجا 1ید با ولی ندارم حرفی من:گفت  ميخورد ساالدشو که  طور مينھبابا 
 . بمونی

 . بود فرصت ترینھب

 .من:چشم ميمونم

 .ميکردیم نگاه وتلوزیون بودیم نشسته مھ دور  مگیھبعداز شام 

 .خوابم ميومد گفتم:مامان بابا من خوابم مياد ميرم بخوابم شبتون بخير

 .بابا:شبت بخير دخترم

 .ير عزیرممامان:شب بخ

 . تمرف اتاقم سمت وبه رفتم باال اھاز پله 

 . بعداز زدن مسواک رو تختم درازکشيدم که صدای گوشيم

 . یه پيام بود

 . شمارش عجيب بود با خوندنش رعشه گرفتم

 .(منتظرم باشيد اینده خوبی درانتظارتون نيست)
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 . خوابم بردگوشيو پرت کردم رو عسلی وبا فکر اینکه این پيام اشتباه اومده 

 ...(ساتکين).....

 ..( ...(بعد فتهھ2

 . امروز قرار به دیدن سلن برم

 . گفتم  کم  بگم رچیھ گذشت  که  فتهھ2از 

 .....، ربازی،رستورانھبا سلين رفتيم ش

 که  منی ميشه بيشتر  رروز ھخيلی خوش گذشت باید اعتراف کنم که عشقم به سلن 
 .شدم ولی نميشم عاشق وقت يچھ ميگفتم

 . شدم عاشق مھجوری وبد

 .دارم پرواز  سلن با دیگه فتهھ2

 .متفاوته خيلی ایران ميدمھف فتهھ2تویه این 

 . بود خوشحال من پای به پای مھ سلين فتهھ2تو این 

 قافلگير  سلنو ميخوام ميبرمش خودم مراهھ امروز  سلين ایھ شھبه خاطره خوا
 . کنم

 . رفتم سلين اتاق متس وبه پوشيدم ميومد مھیه کت وشلوار که خيلی ب

 .من:سلين آماده شدی؟

 .سلين از در اومد بيرون وگفت:بریم

 . توراه فکرم رفت سمت روز اولی که سلنو دیدم

 .ميکردم تالفی باید ولی براش شده تنگ دلم چقدر  ميدمھوقتی دیدمش ف

وقتی دیدم داره عکس منو نگاه ميکنه خيلی خوشحال شدم این یعنی منو دوست 
 .داره
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 .فکر اومدم بيرون وبه سمت کافی شاپی رفتماز 

 . از ماشين پياده شدیم وبه سمت کافی شاپ رفتيم

 . دقيقه بعد سلن اومد 15تقریبا" 

 .دلم براش تنگ شده بود

 . سلن تا سلينو دید بدو بدو اومد وسلين بغل کرد

 .سلن:وای سلين دلم برات تنگ شده بود

 .سلين:منم دلم برات تنگ شده بود

 .!!ستماھم من:من

 .سلن خندیدوگفت:سالم اقامون

 . سلين:چه صميميم شدن

 .من:بله پس چی

 .شدیم صحبت مشغول دادیم وکيک وهھبعداز اینکه سفارش ق

 .ميتونستم راحت عشقو از چشمایی سلن ببينم

 .امونوخوردیمھ وهھبعداز اینکه ق

 6عشق به یک الفا فصل 

 که  پارکی سمت به وما رفت لتھاز کافی شاپ بيرون اومدیم وسلين به سمت 
 . رفتيم ميگفت سلن

 . سلن قيافشو مظلوم کرد وگفت:ساتکين

 .من:جانم

 سلن:ميشه...ميشه برام بستنی بخری.؟

 .صورتمو جدی کردم وگفتم:شرط داره
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 .باشه چی ر ھسلن:

 .لم نيومد ورفتم براش بستنی گرفتمد

 .ی دفعه بعدی باید دوتا بوس بدیمن:بيا ول

 .باشه...وممھسلن:

 . سلن تا نصف بستنيو خورد تا دید من ندارم

 .سلن:ساتکين بيا دیگه نميتونم بخورم

 . رفت قنج دلم مظلوميتش مهھاز این 

 .من:باشه

 بستنی ترینھبعداز اینکه بستنيو خوردم سرمو نزدیک گوش سلن بردم وگفتم:ب
 .خوردم حاال تا که  بود

 .ساعت گشت وگذار به سمت خونه سلن رفتم2بعدا از 

 .من:مراقب خودت باش

 .دارم دوست باش مواظب مھسلن:چشم اقامون تو

 .من:منم دوست دارم

 ....( ..(بعد فتهھ2

 .....(سلن)....

 . اخ جون امروز پرواز دارم

 . داشتم وسایلمو جمع ميکردم

 ساتکين به من وابستگيه روز  به وز ور  رفتيم اھجا خيلی ساتکين با فتهھتویه این دو
 . ميشه بيشتر 

 .رفتم خبر  بدون چرا که  داد فوش مھب وکلی زدم حرف نيلی با فتهھتویه دو
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 . از فکر بيرون اومدم ووسایلمو جمع کردم

 وکتونی پوشيدم سفيد حریر  شال مراهھیه مانتو جيگری ویه شلوار سفيد تنگ به 
 .پوشيدم جيگریمو ایھ

 .زدم ویه خط چشم که چشمامو زیبا تر ميکنهیه رژلب جيگری 

 . عطر خوشبومو رو خودم خالی کردم وکيف یه وری کوچيکمو برداشتم

چمدونمو گذاشت پشت دروبا مامان وبابا خداحافظی کردم گفتم تا فرودگاه نيان 
 .از شانس خوبم قبول کردن

 .چون پروازم با سلين وساتکين یکی بود دیگه نزاشتم بيان

 . سی شدم وبه سمت فرودگاه رفتمسوار تاک

 .نشستن فرودگاه ایھاز دور ساتکين وسلينو دیدم که روی صندلی 

 . بدو بدو رفتم پيششون

 .من:سالم سلين سالم اقامون

 . بود پوشيده مشکی نھپيرا مراهھساتکين یه کت تک مشکی وشلوار سفيد به 

 .ساتکين لبخند محوی زد وگفت:سالم عزیزم

 .جونمسلين:سالم ابجی 

 . بعداز اینکه پروازمونو خوندن به سمت گيت رفتيم

 . کرد  پرواز  الزم تذکرات از  بعد واپيماھ

 .اومد ماندار ھم

 .یه عالم ارایش کرده بود

 . روبه ساتکين گفت:سالم عزیزم ...چی ميل دارید

 .وهھساتکينم یه ابروشو انداخت باال وگفت:ممنون خانومی یه ق
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 .چی شنيدم امکان نداره

 خيلی مرد شما وایی:گفت  داد اینطوری جوابشو ساتکين دید تا ماندار ھم
 .ستیھ متشخصی

 .ساتکينم در مقابلش لبخندی زد وگفت:قابل شمارو نداره

 .اشک تو چشمام جمع شد این بود عشقی که ازش حرف ميزد

 .ورفت داد ساتکينو وهھوق داد شماره یه ماندار ھم

 . بقض داشت خفم ميکرد

 اشکام اروم واروم انداختم ميخورد شوھوھنفر به ساتکين که داشت قیه نگاه با ت
 .شد سرازیر 

 .؟.شده چيزی:وگفت کرد  نگاه من به کرد  تموم وشوھق اینکه ز ھبعد

 . فقط نشده چيزی نه:گفتم  سردی لحن با موند باز  نمھازانقدر پرویی د

 .کسی که ادعایی دوست داشتن ميکنه به دیگران نخ دوستی ميده

 .دیگه منم منظورت...انھن با شيطنت:اساتکي

 .ستھمن:غير از تو دیگه کسی 

 .ساتکين :خب دوست داشتم چون اون خوشگل تر از تو بود

 . با این حرفش دلم اتيش گرفت واشکام شدید تر ریختن

 . من:برات متاسفم

 .ساتکين:شوخی کردم عشقم تو تا ابد مال منی

 .با شنيدن این حرف شوکه شدم

 مچاله کردو برگه رو 

 .من:خيلی...خيلی
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 .ساتکين:خيلی چی؟

 .من :خيلی خيلی دوست دارم

 .چشمای ساتکين با شنيدن این حرفم ستاره بارون شد

 .ساتکين:اما من تورو دوست ندادم

 . یه ویشگون از بازوش گرفتم

 ساتکين:ایی

 من:حقت بود

 ساتکين : باشه

 . من:ببخشيد

 .رود اومدیمبعداز چند ساعت توی فرودگاه امریکا ف

 .چمدونامونو برداشتيم وبه سمت خروجی فرودگاه رفتيم

 .خدارو شکر که بابا خونه ای که توش زندگی ميکردم نفروخت

 . قبليست مونھمن:ساتکين دوست بابام جلوی فرودگاه من ميرم خونمم 

 .ساتکين:باشه عزیزم فردا دوباره ميای شرکت

 . من:چشم اقامون

 .جامااین منم مھا...مھسلين:ا

 .من:خداحافظ سلين

 .سلين:خداحافظ

 .من با شيطنت:خداحافظ اقامون

 .عشقم دار ھساتکين لبخند دختر کشی زد وگفت:خدانگ
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 .ساتکين وسلين موندن تا من برم وبعد رفتن

توی ماشين اقای اميری نشسته بودم که اقای اميری پرسيد:دخترم چيشد که 
 دوباره برگشتی.؟

 .شه عوض واھدوست دارم پيشرفت کنم وکمی اب و من:خب چطور بگم من اینجا

 .ميدادم مهھاین جوابی بود که به 

 .هنميش ادم وطن جا يچھاميری :ولی دخترم 

 .من:بله ببخشيد که ميپرسم شما چرا اینجا موندید؟

سال پيش وقتی اومدم  30اميری:چطوری بگم دخترم این موضوع بر ميگرده به 
 ماه ميگذشت که یه دختره1با" امریکا برای ادامه تحصيل تقری

 . خيلی خوشگل که اسمش جينا بود وارد کالج شد

 . یدمميد اونو روز  ر ھکالساش با من نبود ولی من 

 . شدم عاشقش ميدمھبالخره بعد چند ماه ف

 .بزنم حرف اشھتصميم گرفتم با

 . شاپ کافی  بریم مھ با دادم ادھپيشن شھیه روز ب

 . گفتم  شھاون جا ب

 منو تا ميومد نداشته کالس  که  اییھکه منو دوست داشته وحتی موقع اونم گفت  
 . ببينه

 . مميگذروندی وخوش بيرون ميرفتيم مھ با روز ھما 

 . این موضوع تا یک ماه ادامه داشت که عيد شد

 .از دانشگاه مرخصی گرفتم ورفتم ایران این موضوع بامادر پدرم در ميون گذاشتم

 .موافقت کردن اوالش مخالفت کردن ولی بعد
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 .خالصه عيد تموم شد ومن دلتنگ جينا بودم

 . کردیم  ازدواج مھبالخره بعد از چند ماه با

 . زندگيمون به خوشی بود وخوشيمون کامل شد که پسرم به دنيا اومد

 . ماه پسرم به دنيا اومد9بعد 

 سال از زندگی من وجينا ميگذشت که یه روز وقتی جينا با ماشين رفته بود پيش4
 .مادر وپدرش تو جاده تصادف ميکنه واز پرتگاه پرت ميشه

 .بود شھبه این جا که رسيد غمی خاصی تو نگا

 .بودم شده دیونه رسيد مھوقتی خبر مرگش ب

 .. خالصه بعداز گذشت چند ماه که من بستری بودم

 .داد جينارو نامه وصيت مھوکيل جينا اومد وب

 .نوشته بود

 .به نام خالق عشق

 .خوابيدم خاک اھین ميدونم وقتی این نامه رو بخونه من زیر خروار سالم راد

 . باش پسرمون مراقب ميکنم شھولی ازت خوا

 . به خاطر من خودت اذیت نکن

 . فقط ميخوام بدونی من روحم زجر ميبينه وقتی تورو تو این حال ببينم

 . من تورو خوب ميشناسم پس خودتو ناراحت نکن

 .مرگ حقه

 .دوست دارم

 .(جينا کوکی)

 .بعداز اینکه این نامه رو خوندم به خودم اومدم
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 27بعداز اینکه کامل خوب شدم برگشتم وتمام عمرم کنار پسرم موندم االن پسرم 
 . سالشه

 . من:واقعا"متاسفم

 .با چشمای غمگينش گفت :ممنون

 .بعداز اینکه رسيدم از اقای اميری تشکر کردم وبه ساتکين زنگ زدم

 .ساتکين:جانم

 .من:سالم خوبی اقامون

 .ساتکين:صدایی تورو که شنيدم خوب شدم

 .من:اتقاقی افتاده.؟

 .ریخته مھماه چند تا چيز ب1ساتکين:نه فقط تو این 

 .لبمو گاز گرفتم وگفتم:ببخشيد که به خاطر من اذیت شدی

 .ساتکين تک خنده ای کرد وگفت:ارزششو داشت

 . من:دیونه

 .يام دنبالتساتيکن:فردا اماده باش تا ب

 .من:نه خودم ميام

 . گفتم  که  مينھساتکين:

 .من:باشه مرسيی

 . ساتکين:خداحافظ

 .من:دوست دارم

 .بود قبل مثل چی مهھبعداز اینکه قطع کردم درو با کليد باز کردم 

 . دوباره تو اتاقم مستقر شدم وبعداز گرفتن یه دوش به سمت اشپزخونه رفتم
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 به وهھق خوردن بعدار  ونشستم رفتم ناپهکا  سمت وبه کردم  درست رو وهھق
 . رفتم خواب اتاق سمت

 .بعداز زدن مسواک به خواب رفتم

 .(ساتکين)....

 .با صدای االرم گوشيم بيدار شدم

 .دیشب تا دیر وقت بيدار موندم وداشتم به مشکالت گله رسيدگيی ميکردم

 . از تخت بلند شدم وبه سمت سرویس رفتم

 . بعداز گرفتن دوش

 .کت تک خاکستری ویه شلوار مشکی وتيشرت مشکی پوشيدمیه  

 .ر خوشبومو زدموعط کردم  درست قشنگی طرز  به اموھومو

 .ازدر اومدم بيرون وبه سمت سالن غذاخوری رفتم

 .درحال خوردن صبحونه بودم وکه سلين اومد

 .سلين:سالم داداش عاشقم

 .من:سالم صبحت بخير

 . رفتيمبعداز خوردن صبحانه به سمت ماشينم 

 .به سمت خونه سلن رفتم

 .دلم براش تنگ شده بود

 . سرعتمو بيشتر کردم

 . بعداز اینکه رسيدم تک بوق زدم

 . سلن از در بيرون اومد

 .واقعا"این دختر شگفت انگيز



                 
 

 

 ن. راھز|  عشق به یک الفا رمان

 

 

 

 

 

    man.irwww.1ro   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

88 

 

 .پوشيدس لباساش ولی بيرونه اشھمو فقط ستھدر حالی که 

 .درماشينو باز کرد وگفت:سالم سلين سالم اقامون

 .م عشقمسلين:سال

 . یه نگاه تند به سلين کردم که از نگاه سلن دور نموند

 .سلن :اوه...چه غيرتی

 .من:اولن سالم بعدم عشقم جونمی چرا نباید روت غيرت داشته باشم

 . سلين:اوه ...باشه اقای غيرتی

 . بعداز اینکه سلن سوار شد به سمت شرکت روندم

 .مد شرکتفيليپس از روز که جواب منفی گرفت دیگه نيو

 . دادن مھاون موقع که سلن گفت دوستش نداره انگار دنيارو ب

 .رسيدم شرکت وماشينو داخل پارکينگ شرکت پارک کردم

 .به سمت اتاقامون رفتيم

 .تا عصر یکسره ایراده کارارو گرفتم

 5دقيقه مونده به 1به ساعت نگاه کردم  .

 3....2سلن وارد شد. ...1

 .ادمي وقت سر  ميشهھميدونستم 

 .سلن:سالم اقای غيرتی

 .من:سالم عزیزم

 .کشيدم4سلن:نقشه طبقه 

 . من:باسه مرسی اگه سلين کارش تموم شده بریم



                 
 

 

 ن. راھز|  عشق به یک الفا رمان

 

 

 

 

 

    man.irwww.1ro   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

89 

 

 .اره.. وممھسلن :ا

 . من:پس اماده شيد

 .ميشد پخش کالمی  بی وموسيفی بودیم ساکت مهھتو راه 

 .سلنو رسوندم ویه بوس رو گونش نشوندم

 .موقتی رسيدیم خونه از در وارد شد

 ..سلين:داداش

 .من:بله

 . ماه دیگه ماه کامل ميشه2سلين:داداش 

 .وای اصال"یادم نبود

 .من:مرسی عشق داداش

 .سلين لبخندی زد وگفت:مواظب باش

 . به سمت اتاق خوابم رفتم

 . زمانی که ماه کامل ميشه الفای گروه یه انسانو ميکشه

 .ميشيم دیونه هنرس مونھاین حياطيه وگرنه اگه اون زمان بویی خون ب

 . حاال من بایدتو جنگل دو ماه دیگه یه نفرو قربانی کنم

 . بعداز گرفتن دوش به خواب عميقی فرو رفتم

 .....( ...(ماه بعد2

 ...(سلن)....

 . کشيدم  سر  وموھبا عجله ق

 .االن ساتکين مياد
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 .تند تند یه دست لباس پوشيدم

 .بدو بدو رفتم جلوی در وپورشه ساتکينو دیدم

 .من:ببخشيد که دیر شد

 . ساتکين لبخندی زد وگفت:اشکال نداره عزیزم

 .ربونیھمنم مثل خودش لبخند محوی زدم وگفتم:خيلی م

 .؟.دارم خصوصيتو یدونه مينھ یعنی... انھساتکين با شيطنت:ا

 . من:نه پروی ...بد جنسی واینکه

 .ساتکين:واینکه چی؟؟

 .من:واینکه خيلی دوست داشتنيه

 . شنيدن این حرف یه بوس رو پيشونيم زد ومن از محبت این مرد ساتکين با

 . ماه فکر ميکردم2به این 

 . ميرفتيم شرکت به مھماه ساتکين ميومد دنبالم وبا 2تو این 

 . بيرون ميرفتيم بود کم  کارمون  که  اھبعضی موقع 

 .ماه واقعا"ساتکين چيزی برام کم نزاشت2تو این 

 . بونهر ھومنم ممنونشم که انقدر م

 .نيست اخالق بد اول ایھواقعا"مثل روز

 .ساتکين:رسيدیم

 .از فکر وخيال بيرون اومدم وبه سمت شرکت رفتم

 .به سمت اتاق خودم وسلين رفتم امروز سلين نيومده

 .در اتاق زده شد3مشغول به کار شدم که بعداز 
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 .من:بفرمایيد

 . سلين:سالم

 .من:دیونه چرا در ميزنی

 .از ساتکين مرخصی گرفتموبيا بریم کارناوال سلين:ولش کن ميگم

 . من:نميشه ساتکين نميذاره

 . سلين:اجازتو گرفتم

 . کردم  قبول مينھخيلی دلم ميخواست برم بخاطر 

 .با سلين تاکسی گرفتيم وبه سمت کارناوال رفتيم

 . سلين با ذوق گفت:اول بریم نشونه گيری

 .رفتيم گفت  سلين که  سمتی به مھبا 

م که کرد  امتحان من مينھ خاطره به نریخت مشھتوپ به ليوانا زد ولی سلين با 
 .موفق شدم ویه عروسک جایزه گرفتم

 . بعداز اینکه چند تا چيز امتحان کردیم

 .سلين:ميگم سلن بيا بریم پيش فالگير

 .من:باشه

 .رفتيم قسمت اون سمت به مھبا

 .یه پيره زن سرخ پوست بود

 .من:سالم اومدیم فال بگيریم

 .سلين:اره

 .زنه:تو برو بيرون

 .سلين:من
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 .زنه :اره

 . سلين رفت بيرون وزنه نفس عميقی کشيد

 . زنه :خب دستتو بيار جلو

 . با سوزن کمی دستمو سوراخ کرد که چند قطره خون ریخت

 . زنه خونو برداشت وروی یه صفحه ریخت

ه اون با مين گذشت زن اون صفحه رو برداشت وبا نگاه کردن ب5بعداز اینکه 
 شناختی ازش که  ستیھنگرانی گفت:شما....شما عاشقه کسی 

نداری وباید فردا شب به جنگل بری زمانی که ماه کامل شد وسط جنگل باش برو 
 .که اميدوارم خدا کمکت کنه

 . نگو يچکسھ به زدمو تھاین حرفایی که ب

 .من:چ..چر ا

 .زنه،:جونت به خطر ميوفته

 .لين اومدبعداز اینکه اومدم بيرون س

 . سلين:چی شده

 .يچیھمن:ه..

 .رفتيم خونم سمت به مھسلينم با دیدن حالم دیگه نرفت پيش فالگير با 

 . ازدر وارد شدیم

 تولدت:گفت  وساتکين شد روشن اھخونه غرق در تاریکی بود که یکدعفه المپ 
 .عشقم مبارک

 .رھم3 ایران تاریخ به امروزه انھبه خودم اومدم امروز چندمه ا

 .من:مرسی واقعا"ممنونم
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 .سلين:باشه دیگه حاال برید بشينيم

 .به سمت کاناپه رفتم که کيک خوشگل قلبی شکلی بود

 .نوشته بود

 .تولدت مبارک اميده زندگيم

 .با چشمای اشکی به ساتکين نگاه کردم

 .من:مرسی

 .پشت بندش رو پام بلند شدم وگونه ساتکينو بوسيدم

 .ميکنم شھ:خواساتکين لبخنده محوی زد وگفت

 . شد تموم اھبعداز اینکه حرف 

 .دعا کردم که به ساتکين برسم

 .بعداز اینکه کيکو خوردیم به سمت اشپزخونه رفتم

 .یه ماکرونی درست کردم

 .ميزو چيدم

 .من:بفرمایيد شام

 .اھ کادو  به رسيد نوبت خوردیم شامو مگیھبعداز اینکه 

 .داد دیهھ مھين بسلين یه قاب عکس از عکس دونفره من وساتک

 .من:مرسی سلين واقعا"قشنگه

 . سلين:قابلتو نداره

 .داد مھوعشقم سویچ یه جنيسس قرمز ب

 .نميکنم فراموش کادورو  این يچوقتھمن:مرسی ساتکين 
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 .عشقم شھساتکين:خوا

 زنگ گوشيم  که  بودم اھبعداز اینکه ساتکين وسلين رفتن مشغول شستن ظرف 
 . خورد

 .مامان بود

 .مامانممن:سالم 

 .مامان:سالم دخترم

 .من:مامان خوبی بابا خوبه

 .مامان:مرسی دخترم اره باباتم خوبه

 .من:خب خدارو شکر

 .مامان:راستی تولدت مبارک

 .من:مرسی مامان

 . بعداز اینکه با مامان حرف زدم ادامه ظرفارو شستم وبه سمت اتاق خوابم رفتم

 .مسواک زدم وبه سمت تخت خوابم رفتم

 . انگار از ته دلش راست ميگف یعنی چی که ماه کامل شداون زن 

 . حتما"فردا برم به جنگل

 .با این فکر خوابم برد

 باصدای االرم گوشيم بيدار شدم

 . دست وصورتمو شستم وبه سمت کمدم رفتم

 .پوشيدم سفيد کتونی  مراهھیه شلوار خاکستری وشونيز سفيد به 

 .کشيدم  چشم وخط زدم یھیه رژ گل ب

 .مت اشپزخونه رفتم وکيک وابميوه خوردمبه س
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 .برداشتم بود ساتکين دیهھسویيچ ماشينم که 

 .گوشی وکليد خونه رو داخل کيف کوچيک یه وری گذاشتم

 .بردارم لباس دست یه باید انھا

 قد وشلوار  داشت خزدار  توپ یه که  مشکی بافت کاله  یه ميشد سرد واھچون شب 
 ولباس مشکی یسانت 10 پاشنه پوتين یه مشکی 90

 . بافت مشکی

 . اخل ماشين گذاشتم وبه سمت شرکت روندم.وارد که شدمد اینارو مهھ

 .دوتقه به در زدم وبا بفرمایيد ساتکين وارد شدم

 ...من:سالم اق

 . ماسيد نمھبا دیدن صورت ساتکين حرف تو د

 . چشمای ساتکين شده بود کاسه خون

 .وپوستشم سفيد تر شده بود

 .اتفاقی برات افتاده.؟ من:ساتکين چه

 .ساتکين با صدای خشداری گفت:سالم..عزیزم...بالخره..اومدی

 .من:ساتکين چت شده

 .ساتکين :چيزی نيست ميتونی بری سر کارت

 .من با لجبازی تمام گفتم:نميرم

 .چنان نعره ای زد که گفتم حنجرش داغون شد:گفتممم ...بروووو ....بيرونن

 .من با چشمای اشکی:باشه

 .فتم به سمت اتاق امروز سلين تو دانشگاه کار داشت ونيومدر 

 . عصر یکسره کار کردم4مشغول کار شدم تا ساعت 
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 .داشتم دید جا مهھدر اتاقو باز گذاشته بودم وبه 

 .ساتکين با قيافه خشمگين از در اومد بيرون وبه سمت در خروجی رفت

 . منم پشت سرش راه افتادم تو ماشين نشست ورفت

 .رفتم تو ماشين ولباسامو با لباسای که گذاشته بودم پوشيدممنم 

 . ساعت توراه بودم که رسيدم2به سمت جنگل روندم تقریبا" 

 . ميکرد روشن جارو مهھ که  بود ماه وفقط بود شده تاریک واھ

 .دقيقه ای بود که دنبال وسط جنگل بودم 30

 .کمی راه رفتم واز دور حاله سياه رنگيو دیدم

 . ساتکينه اره اون

 .پس اون زن راست ميگفت

 .پشت درخت گایم شدم

 . به ماه نگاه کردم

 .چرا

 .داستانه فقط ندارن وجود اھنکنه...نکنه امکان نداره گرگينه 

 . کم کم ساتکين تکون ميخورد وبه ماه نگاه ميکرد

 . برابر شده2احساس کردم قدش 

 .شدن ر ھظا ای نقره ایھبعدار اون مو

 .کان نداشتگلوم ميسوخت ام

 .ساتکين نعره ای زد وپوست بدنشو کند

 . خون فوران زد
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 . شد معلوم گرگينه  یک چيه مهھ وبعد اومد در  نيشش ایھکمی بعد دندون 

 . از چيزی که داشتم ميدیدم وحشت کردم

 .ساتکين به یه گرگينه غول پيکر تبدیل شده بود

 .این ور اون ور دید ورو من زوم کرد خودمو کشيدم کنار

 . دوباره برگشت سرجاش

 .رنگم به شدت افتاده بود

 . ساتکين پوزشو باز کرد ونعره ای کشيد

ساله معلوم شد که  15.17بعداز اون احساس کردم زمين باز شد ویه پسر بچه ی 
 .دست وپاشو بسته بودن

 .کشيد  می وبو چرخيد می اون دور  یھساتکين 

 پسره اون شکم تو سرعت به بلندش ایھدر اخر دست بزرگشو باال اورد وبا ناخون 
 .برد

 . پسره نعره ای زد وبعدش ساتکين دستشو بيرون کشيد

 .از چيزی که دیدم

 . حالم بعد شد

 .ساتکين دل وروده پسررو بيدون کشيد وخورد

 . پسرو اون بدن اعضای وتمام خورد بدنشو پوست مونطور ھ

 . از خوردن دست کشيد ودست وصورتشو با زبونش تميز کرد

 . کم کم به حالت اول برگشت

 .از پشت درختا اومدم بيرون

 .اشکام دونه دونه ميریختن با فریاد گفتم:چطور تونستی .؟
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 .ساتکين با شنيدن صدام با تعجب برگشت وبه من خيره شد

 .بگير چطور؟ انسانو یه جون تونستی چطور :وگفتم گرفت  اوج قمھ قھ

 .دمساتکين با لحنی ناراحت گفت:برات توضيح مي

 من:چيو توضيح ميدی اینکه عاشق ادمی شدم که دل نداره گرگينس

 بی رحمه دروغگوعه ادم کشه عشق دروغگينت

 .؟.انھفریاد زدم:کدوم کدومو ميخوای توضيح بدی 

ساتکين با لحن عصبی گفت:ببين حوصله دردسر ندارم یا گوش ميکنی وحرفی 
 .نميزنی یا خودم ميکشمت

 . و بزنی من دوست داشتممن:چطور ميتونی این حرفار 

 .ساتکين با لحن ناراحتی به سمتم اومد

 .من:جلو نيا جلونيا

 .ساتکين:باور کن اون گرگ درونم بود

 .متنفرم ازت نميخوام:گفتم  قھ قھمن سرمو به چپ وراست تکون دادم وبا 

 .ساتکين :باشه باشه متنفر باش از زندگيت ميرم بيرون

 .شد غيب زدن مھوبه چشم ب

 .لی زار از زمين بلند شدم وبه سمت ماشينه که مثال"برای تولدم بود رفتمبا حا

 ...(راوی)....

 .روز از آن روز کذای ميگذرد وسلن روز به روز حالش بدتر ميشود2

 .کرد  حبس را خودش خانه ودر  نرفت شرکت به دیگر  روز  مانھاز 

 . روز نه از برادرش ونه سلن خبر نداشت2سلين دختری که 

 .نميداشتند بر  را وشیگ  ردوھ
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 .تصميم گرفت برای چندمين بار به منزل سلن برود

 .سوار ماشينش شد وبه سمت منزل سلن رفت

 . برق چيزی را در زیر صندلی احساس کرد

 .خم شد وان را برداشت بله ان کليد خانه سلن بود

 .برق خوشحالی در چمانش بيداد ميکرد

 . به خانه رسيد ودرب را با کليد باز کرد

 7عشق به یک الفا فصل 

 .وارد خانه شد وبه سمت اتاق خواب سلن رفت

 . بود مرتب چی مهھدر را باز کرد 

 .وسلن روی تخت به خواب رفته بود

 .سلين چند بار سلن را صدا زد وقتی صدایی دریافت نکرد به سمت سلن رفت

 . سلن رنگ پریده بود

سوخت سریع لباسی به  دستش را روی پيشانی سلن گذاشت از شدت تب دستش
 .سلن پوشاند وبا سرعت از خانه خارج شد

 .وارد بيمارستان شد

 .دکتر وپرستاران سریع سلن را به اتاقی بردند

 . ساعت تاقت فرسا دکتر از در خارج شد2بعداز 

 . سلين با سرعت به سمت دکتر رفت وحال سلن را پرسيد

شدید روحی به این روز دکتر سری تکان داد وگفت :بيمارتون به خاطر شوک 
 . افتاده

 .متاسفانه بيمارتون به افسردگی حاد دچار شده
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 .شن خوب ميتونن دارو وتجویز  مداوم ایھاما نگران نباشيد با جلسه 

 .حرفایی دکتر مثل پتک روی سر سلين فرود می امد

 . با حالی زار وارد اتاق شد

 .سلن را دید که چشمانش باز بود واشک ميریخت

 .رفت سلن سمت وبه کرد  پاک را شایھاشک 

 ..(سلن)......

 . باسوزش دستم بيدار شدم

 .بود وصل شھبه دستم نگاه کردم سرم ب

 . روز پيش فکر کردم حالم خيلی بده یه چيزی رو قلبم سنگينی ميکنه2به 

 . اخه خدا چرااا من

 .نداختم در  سمت به یھدر باز شد ولی من نگا

 .اشکام ميریختن

 . کردم  یھال سرم وایساده بود نيم نگابه کسی که با

 . سلين بود

 . با چشمایی اشکی زل زده بود به من

 .افتاده اتفاقی چه بگو ميکنم شھسلين:سلن خوا

 . من:ميدونی ادما عوض ميشن

 .ميکنم شھسلين:خوا

من:نميدونم ميدونی یا نه وای حالم خيلی بده جلو چشمایی من اون ادم بی 
 ....و کشت  وھگنا

 .حرف با بقضی که تو گلوم بود رو نتونستم بگم ادامه
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 . سلين با صورت نگران گفت:داری نگرانم ميکنی

بقضمو به سختی قورت دادم وادامه دادم:اون....اون ادم جلو چشمام جون داد 
 . کنم  کاری  نتونستم ومن مرد میھومرد ميف

 . جلو چشمام خوردش تيکه تيکش کرد وخوردش

نستی ميدونی چی گفت ....گفت اگه ميخوای از جلو رفتم وگفتم چطور تو
 .زندگيت ميرم

 .شد ناپدید زدنی مھبه چشم ب

 .ميکرد مھبرگشتم وبه سلين نگاه کردم با قيافه رنگ پریده داشت نگا

 .نه؟ داشتی خبر  مھپوزخندی زدم وگفتم:پس تو 

 . بود برادرت..... برادرت:وگفتم کردم  يستریکیھخنده 

 ی به من دورغ گفت ....گفت که دوستم دارهجيغی زدم وگفتم:ميدون

 .پوچ بود پوچ مشھولی 

سلين تندتند حرف ميزد:سلن باور کن ساتکين ميخواست برات توضيح بده منم 
 . ميدمھتازگيا ف

 .نيست دیگه نيست مھمن با صدای تحليل رفته:م

 .وکم کم چشمام گرم شد وبه خواب عميقی رفتم

 .بودم یھچشمامو باز کردم توی دنيای سيا

 .به خودم اومدم

 . از دور چيزی چشممو زد به سمت اون شی رفتم

خدایی من اون ساتکين بود که تو یخ بود ودومين یخ یه پسر کع خيلی شبيه 
 . بابام بود
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 بودن قبر  شبيه اھیخ 

 . بودن رفته عميقی خواب به ردوھ

 .بود شده حک اب نوشته اھرو یخ 

 .برای ساتکين نوشته بود

 عيسی ومسيح خداوند در راه برگشت به انسان بودنت تور را یاری ميکندبه نام )
). 

 24ماه:سپتامبر روز:  1993افرینش:سال 

 17ماه:اوریل روز:  2008زمان تبدیل به خوی گرگی:سال: 

 24ماه:اوت روز:  2021زمان بازگشت به حالت انسان:سال: 

 اب زالليه به دلی که  است انسانی خون انسان به گرگينه  بازگشت راه اھتن)
 به که  باشد تند قدری به عشقش واتش منت بی ومحبتش

 .(سوزانی خورشيد ترکيب این سه عنصر است

 .به اون یکی قبر نگاه کردم

 .( به نام پدر پسر وروح قدس)

 .(الکساندر نينا)

این دنيا برای مردگان است تمام خون اشامان روحشان در دنيای مردگان است 
 ن خداوند شمارا یاری ميکند تا این خون اشاموجسمشان در زمي

 .( روحش را به دست بياورد

 26ماه:نوامبر روز:  1995افرینش:سال: 

 29ماه:اکتبر روز:  2010زمان از دست دادن روح :سال: 

 21ماه:مارس روز:  2021زمان برگشت روح به بدن :سال 
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 پاکی به دلی رانهھخو محبتی که  انسانی خون بدن به روح برگشت برای راه اھتن)
 (ربانیھوم اب

 .از سمت چپم یه پرنده اومد ورو دستم نشست

 .تو منقارش یه نامه بود بعداز اینکه نامه رو داد رفت

 . نامه رو باز

 .سالم سلن

 . ميدونم منو نميشناسی ولی من تورو خوب ميشناسم

 . ستیھ تو خوابيدن اینجا که  نفری دو این به کمک  راه اھتن

 . ایان این بازی نموندهچيزی به پ

 .میھميدونم برات سوال که دومين نفر کيه به زودی ميف

 . تا اون روز تورو به خدا ميسپارم

 .دارھخدانگ

 . بعداز اینکه نامه رو خوندم نور شدیدی از سمت راستم تابيد

 . به سمت اون نور رفتم

 . مين به نور رسيدم5بعداز 

 . شب تاریکی به راست سمتو قرمز  چپ سمت که  دنيا یه یا ر ھبه ش

 .رسيدم ر ھیه چيزی منو به سمت اون تاریکی کشوند به دروازه اون ش

 30ز گذشت بعدا نبود عجيبی چيز  ميکردم نگاه ادمارو دونه دونه شدم ر ھوارد ش
 .دقيقه به یه قصر رسيدم

 .باالی در بزرگ نوشته بود

 ( قصر برایان اندرا)



                 
 

 

 ن. راھز|  عشق به یک الفا رمان

 

 

 

 

 

    man.irwww.1ro   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

104 

 

 . وارد قصر شدم

 .رو رفته بودقصر تویه تاریکی ف

 . شد روشن جا مهھیه دعفه 

 .یه مرد وزن رو دیدم که با خوشحالی به برگه ای نگاه ميکردن

 . من:ببخشيد

 . نشنيدن صدامو اھاما اون 

 .به سمتشون رفتم ودستمو جلوشون دراز کردم

 .من:سالم ببخشيد که مزاحم شدم

 .بازم صدایی نشنيدم

 .دستمو رو دست زن کشيدم که ازش رد شد

 . یکه خوردم

 . فکر کنم روح بودن

 .بود مثبت که  بود بارداری جواب انگار  دوختم برگه به موھنگا

 .شد روشن ودوباره شد تاریک جا مهھیه دعفه دوباره 

 . به پنجره بيرون نگاه کردم اما مطمعا"که زمستون بود نه تابستون

 . یه دعفه صدای از باال اومد

 .رفتم بود باز  درش که  تاقیا سمت وبه رفتم باال اھاز پله 

 .بود شده بزرگ وشکمش ميشد شھما6اون زن رو دیدم که فکر کنم االن 

 . انداختم یھبه اتاق نگا

 . اتاق بچه بود ست ابی کم رنگ وابی پر رنگ
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 . کشو  تو چيد می اروھزنه داشت لباسایی پسرونه 

 .پسره بچشون ميدمھف

 .اون مردصدای از پایين شنيدم وبعداز اون صدا زدن 

 . اون زنه بلند شد ولباس بلندشو تو دستش گرفت وگفت:برایان اینجام

ی که خودتو بد قول باید اتوسا ببين:گفت،  زنه به ورو اومد اشفته ریھبرایان با ظا
 . اذیت نکنی

 . اتوسا :داری نگرانم ميکنی

 تموم مونجاھبرایان:اتوسا چند ساعت پيش خبر دادن پدرت تصادف کرده و...و
 .ردک

 .به اتوسا نگاه گردم رنگش پریده بود وچشمای مشکيش غم خاصيو داشتن

 . رفت حال از  اتوسا حال مونھتو 

 . روشن ودوباره شد سياه جا مهھدوباره 

 .توی بيمارستان بودم

 . صدای گریه بچه ای منو به سمت اون اتاق کشوند

 .بوددرو باز کردم اولين چيز که دیدم صورت اتوسا بود که بی روح 

 .ميکرد گریه  که  بود بغلش تو کوچولو  پچه پسر  یه که  اشفته ریھبرایان با ظا

 .دی؟ب شير  شھصدای برایان بلند شد:اتوسا عزیزم ساتکين گشنشه نميخوای ب

 .چی..این یعنی چی

 .من دارم خاطرات ساتکينو ميبينم

 .از فکر اومدم بيرون
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 که  وساتکين وبرایان اتوسا که  مدید باغيو تصویر  ودوباره شد تاریک جا مهھدوباره 
 .بود سالش5 کنم  فکر 

 .خدایی من چقدر خوشگل بود

 .وميخندید ميخوردن غذا مھداشتن کنار 

یه دعفه اتوسا بلند شد وبا سرعت به سمت ته باغ رفت منم رفتم سمتش حالش 
 .بد شده بود

 .برایان وساتکين با سرعت به سمت اتوسا اومدند

 .برایان:چی شد اتوسا.؟

 .اتوسا لبخندی زد وگفت:چيزی نيست

 .بعدی وتصویر  شد تاریک جا مهھدوباره 

 .بود قصره مونھاینجا 

 . صدای جيغ به دختر بلند شد

 .دنبال اون صدا گشتم که دیدم

 .ساله بود که داشت گریه ميکرد حتما"سلينه 12به دختر 

 .سالش ميشد 17باال سرش ساتکين که فکر کنم 

 . چقدر قدش بلند بود

 .اونم مشکی پوشيده بود

 مامان چراا خدا چرا اخه ربونمھسلين با گریه ميگفت :مامانم خوشگلم بابای م
 .بردی وبابامو

 .بود ناک درد خيلی"واقعا اشھزجه 

 . دیگه تصویر  یه ودوباره شد تاریک جا مهھ
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 .یه زن بود که تو یه اتاق با زنجير بسته شده بود

 .اتاق خيلی تاریک بود

 .دقيق ببينم کيه نميتونستم

 . صدای خش دار ونازکش پيجيد تو اتاق:سلن کمکم کن

 .من:ب.. .. بخشيد شما منو از کجا ميشناسيد؟

 .لبخندی زد وگفت:مگه تو کسی نيستی که پسرم دوستش داره؟

 .من:ا...توساا

 .اتوسا:بله خودمم

 .من:مگه...مگه شما کشته نشده بودید

 . اتوسا:بيا جلو

 .لواروم اروم رفتم ج

 نشستم رو تخت

 .ستیھاتوسا:دختره زیبایی 

 .من:مرسی ...نميدونم چراشما انقدر به دلم نشستين

 .نشستم دلش به گفت  مھاتوسا لبخنده غمگينی زد وگفت:برایانم اولين بار ب

 .ستيمھمن:ميشه بگيد ما کجا 

 .لبخندی زد وگفت:زیر زمين خونه ساتکين

 تون کنممن:زود ميام دنبالتون فقط چطوری پيدا

 . کنی  پيدا تو باید رمز  این ستیھاتوسا لبخندی زد وگفت:تو دختر زرنگی 

 .ستمھمن:حتما"ميام دنبالتون ولی ببخشيد من چطور اینجا 
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 دوره برات رو االن تا بچگی زمان واز  بيارم اینجا رو تو تونستم نمھاتوسا:با نفوذ ذ
 .ببين شو وادامه کردم

 .شد علومم بعدی وتصویر  شد سياه جا مهھ

 20.21سالش بود کنارشم یه پسره  18.17ساتکين بود. 

 .وسط جنگل بودند به اسمون نگاه کردم ماه کامل بود

 . دوباره به ساتکين نگاه کردم

 .اومد کش  پيتزا پنير  مثل اشھیه دعفه نعره ای از ته دل زد وپا

 .نکرد  پيدا خودشونو راه اشکام ميداد عذابم ميز  دل تا از  که  ایھنعره 

 . ساعت ساتکين به یه گرگينه غول پيکر تبدیل شد1بعداز 

کين تو رستوران به عشقش نسبت به من سات که  بعدی وتصویر  شد تاریک جا ماھ
 .اعتراف کرد

 . بعدی وتصویر  شد تاریک جا مهھ

 .کرد  ترک رو ومن کشت  وھاون جایی بود که ساتکين اون ادم بی گنا

 .عدیب وتصویر  شد تاریک جا مهھدوباره 

 تند تند داشت که  بود اشفته ریھساتکين بود که با تيپ سر تا پا مشکی با ظا
 .عکس من تو دستش بودو ميکشيد سيگار 

 .نشد دیده چيزی ودیگه شد سياه جا مهھ

 .سلن ....سلن بيدار شو

 .با صدایه که منو صدا ميزد بيدار شدم

 .به اطراف نگاه وکردم بيمارستان بود

 . یاده خوابم افتادم
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 .با سرعت از جام بلند شدم وبه سمت سلين رفتم

 .من:منو ببر خونتون

 .سلين:چييی.؟

 .من:نشنيدی چی گفتم منو..ببر..خونتون

 ..سلين:اما

 .من:بریم

 .رفتيم ساتکين خونه سمت به مھبا

 .اندختم یھبه خونه که رسيدیم به خونه نگا

 .من:سلين انباریتون کجاست؟

 .بالم بياسلين با صورتی متعجب گفت:دن

 .رفتيم ویال پشت به مھبا 

 . نه دری توش بود ونه چيزه دیگه ای که  انباریه وبه رفتيم پایين اھسریع از پله 

 . فقط چند تا جعبه بود

 . کنم  بلندشون که  کردم  وتالش رفتم اھبا دو به سمت جعبه 

 . من:سلين بدو بيا کمک

 سلينم کمک کرد وجعبه

 .برداشتيم اروھ

 .بود اون قسمت خاک

 .من:سلين اون بيلو بيار

 . داد مھسلين بيلو اورد وب
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 .با سرعت زمينو کندم تا بيل به شيی فلزی برخورد کرد

 .با دست بقيه خاکو کنار زدم

 .یه در وجود داشت که روش عالمت خورشيد وماه بود

 .لعنتی درش قفل بود

 .من:سلين قفل اینجارو داری؟

 .سلين:نه

 .قدار کمی از کاغذ دیواری کنده شده یودبه اطراف نگاه کردم یه م

 .خم شدم وبا دقت اونجارو نگاه کردم

 . ستھاره یعنی اینجا یه در مخفی 

 . با دوتا دستم کاغذ دیواریو گرفتم وکشيدم

 .چند بار تکرار کردم تا کاغذ کنده شد

 .یه در کوچيک دیده شد با خوشحالی به سلين نگاه کردم

 .من:دیدی ...چراغ قوه داری

 .ستھسلين:اره گوشيم 

 . درو با دست باز کردم

 . شدیم کوچيک  روھگوشيو از سلين گرفتم و وارد اون را

 .من جلو ميرفتم و سلين پشت سرم

 .رسيدیم یھبعداز طی کردن مسافتی به یه دو را

 .یه چيزی مثل نجوا تو گوشم گفت:چپ

 .به خوم اومدم وبا سلين به سمت چپ رفتيم
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 .ده شدبالخره دو تا در دی

ون یکی وا زارعی اتوسا بود نوشته یکی رو که  انداختم اھ در  به یھبا سلين نگا
 .برایان اندرا

 .سلين با لکنت گفت:سلن ...اینجا...کج...کجاست.؟

 . من:تو برو اتاق مامانتو بگرد و منم ميرم اتاق باباتو ميگردم

 .با عالمت سر سلين حرکت کردم به سمت اتاق

 .شدم مواجه وکرمی سوخته ای وهھویه اتاق با ترکيب رنگ ق دستگيررو باز کردم

ساعتی ميشد که داشتم اتاقو ميگشتم که برق چيزی که زیر فرش بود 1تقریبا" 
 .چشممو زد

نشستم وفرشو کنار زدم که یه در دیده شد روش نوشته بود کسی که دل پاک 
 .داره وانسان کامله درو باز کنه

 . کردم  باز  درو وزحمت زور  زار ھبا 

 .یه جعبه کوچيک که فکر کنم از جنس نقره بود رو دیدم

 . با دست برش داشتم

 . روی زمين گذاشتم وقفلشو باز کردم

چند تا نامه ویه انگشتر خيلی خوشگل که از جنس نقره که با سنگ ابی کار شده 
 بود وویه عکس از سلين وساتکين که تو بچگی بودن ویه عکس

 . برایان ویه گردنبند که شکل نصف کليد بودکه برای عروسيه اتوسا و

 .دره برای کليده  مونھاین 

 .جعبه رو برداشتم واز اتاق خارج شدم

 . در اتاق اتوسارو باز کردم
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 .سلين مشغول گشتن بود

 .من:سلين چيزی پيدا کردی ؟

 .گشتم  جارو مهھسلين با درموندگی گفت:نه 

 . شدم متوقف پارکت وروی کردم  یھبه اطراف نگا

 .کمی از پارکت شکسته بود

 .با دو به سمتش رفتم ورو به سلين گفتم:سلين یه چيزی بيار

 .بود افتاده شومينه کنار   که  نیھسلينم کمی چشم چرخوند ورفت سمته ا

 .رفت برداشت وبه سمت من اومده

 . شکست وپارکت کشيدیم  رو ميله مھبا مون دوتا ر ھ

 . یه جعبه ی خيلی خوشگل بود

 .ازش کردمبرداشتمش وب

چند تا برگه وچند تا عکس ویه انگشتر طالسفيد کار شده بود وتک نگينه برليان 
 .داشت

 .وگردنبندی که نصف شده بود

 .انباری تو برگشتيم سلين وبا برداشتم اروھ وجعبه گردنم  انداختم اروھگردنبند 

 .دار نگه اروھمن:سلين جعبه 

 .سلين:سلن ميشه بگی اینجا چه خبره؟

 . کنمن:صبر  

 .چسبوندم مھکليدارو از گردنم در اوردم وبه 

 .شد پخش جا مهھیه دعفه نور ابی رنگی 

 . نور رفت ونور خورشيد برگشت
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 .ميکرد ميکرد نگاه من به وناباوری تھبه سلين نگاه کردم که با ب

 .نه انداختم خودم به یھنگا

 . خدای من

انوم بود وبه رنگ ابی من ...من یه لباس دکلته ابی اسمونی پوتينی که تا ز 
 . اسمونی بود

 . به اینه ای که سلين جلوم گرفت نگاه کردم

 . صورتم ارایش مالیم ابی رنگی شده بود وچشمام به رنگ ابی در اومده بود

 .واقعا"خوشگل شده بودم

 .بود شده چسبيده مھبه کليد تو دستم نگاه کردم به 

 .من:سلين بدو داره دیر ميشه

 .ی شد؟سلين:چطور اینطور

 .بردار اروھمن:نميدونم .جعبه 

 .رفتيم در  سمت به مھ وبا برداشت اروھسلين جعبه 

 .با کليد قفلو باز کردم ودرو با سلين بلند کردیم

 . اومدیم پایين اشھ پله از  مھیه دریچه بود .با 

 .بالخره به پایين رسيدیم

 .داشت عنکبوت تار  کلی  که  وتاریک تنگ روھیه را

 .رسيدیم بزرگ خيلی نیھا در  یه به دقيقه 30 گذشت  بعداز  ادیمافت راه مھبا 

 .نشد باز  در  کرد  سعی رچیھ

 . انداختم یھبه کليد نگا

 .اره جای دوتا انگشتر روش بود
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 .من:سلين انگشترارو بده

 .سلين با عجله انگشترارو داد

 .انگشترارو گذاشتم تو کليد که انگشترا برق زدن وکليد تبدیل به یه قلب شد

 .وی در دیدمر  رو قلب وجایی انداختم یھبه در نگا

 . قلبو گذاشتم رو در

 .در با صدای تيکی باز شد واتاقی که تو خواب دیده بودم معلوم شد

 . انداختم یھچشم چرخوندم وبه سمت تخت نگا

 .رو تخت بود

 .بود جون شرقيش رهھچ نوز ھ

 .رو به سلين گفتم:سلين اینجا بمون

 .سلين:باشه

 . توسا رفتمبه سمت ا

 . رو تخت نشستم

 . من:اتوسا خانوم

 . اولی جوابی نداد ولی بعد تکون خورد

 .اتوسا:س..سلن ...اومدی

 . قطره اشکی از چشمم اومد

 .من:بله اومدم

 .کردم  بلند خانومو واتوسا شکوندم اروھقفل 

 .من:حالتون خوبه؟
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 . ساله که اینجام 11اتوسا:خيلی ممنون من 

 .ا شما این کارو کرد ؟من:چطور چه کسی ب

 من ولی شد عاشقم پسر  یه بودم دانشگاه تو وقتی:وگفت زد مھاتوسا لبخندی ب
 تالفی روز  یه گفت  مھب دارم دوست برایانو گفتم  شھب

 .ميکنه وکرد به برایان گفت که من ميخوام فرار کنم

 . برایانم عصبانی شد ومنو اینجا زندانی کرد وخودش رفت

 .رو اینجا زندانی کنه ؟من:چطور تونست شما

 .ميدی ساتکينو بوی خيلی تو نيست مھاتوسا:م

 .ببينه شمارو ميخواد که  ستھمن:یکی 

 .لبخنده محوی زد وگفت:چه کسی ؟

 .ميدھمن:بياید ميف

 .بود نشسته گوشه  یه که  رفتيم سلين سمت به مھبا

 . با دیدن ما به سمتمون اومد وگفت:سلن اینجا چه خبره

 .د وگفت:سالم دخترماتوسا لبخندی ز 

 . سلين با شنيدن صدای اتوسا تو جاش خشک شد

 .اروم اروم برگشت واتوسارو دید

 اروم زمزمه کرد:مامان.؟

 . اتوسا:دلم برات تنگ شده بود خيلی بزرگ شدی

 .کردن  بغل دیگرو مھسلين دوید به سمت اتوسا و

 . اشکام ميومد

 . اتوسا از بغله سلين بيرون اومد
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 .درت محبتت خيلی زیاده خيلی خوشگل شدیاتوسا:سلن ق

 .به لباسم نگاه کردم لباسای عادیم برگشت

 .کم کم انرژیم تموم شد روی زمين افتادم وچشمام بسته شد

 .بود اتوسا دادن نجات اومد یادم که  چيزی اھبا سوزش گلوم بيدار شدم تن

 .یعنی االن ساتکين چيکار ميکنه دلم براش تنگ شده

 . ردچه ساده ولم ک

 .تو دلم یه چيزی سنگينی ميکرد

 .از جام بلند شدم وبه سمت در خروجی رفتم

 بودن نشسته که  دیدم رو واتوسا وسلين پایين اومدم ساتکين خونه ایھاز پله 
 .ميکردن ودردودل

 .به سمتشون رفتم وروی مبل نشستم

 . اتوسا برگشت وبا لبخندی گفت:خوبی عزیزم انرژیت تموم شد

 .برای گفتن حرفی نداشتم

 باید مھاتوسا اومد پيشم وگفت:ميدونم دخترم ساتکين چيکار کرده ولی تو 
 سال این تو من خودش نه کشته  ادم گرگيش  خوی اون کنی  درکش

 .ميکشه عذاب چطور  ودیدم بوده ساتکين پيش روحم اھ

 . پوزخندی اومد رو لبم

 .ميخورد وھگنااون ادم بی   ولع با چطور  دیدم ميکنم اشتباه ميشهھاره من 

 .چيزی نگفتم دیگه نميخواستم حرفی بزنم

 رو وکليد جعبه دو این باید تو سلن:وگفت کرد  نگاه مھاتوسا با چشمای نگران ب
 .برگردوندی خانوادم به منو که  وممنون باشی داشته
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 .........:من

 .اتوسا:امروز روز اول جلسته

 .......:من

 .دش به کالس طراحی ببرهاتوسا:سلين تصميم داره که تورو با خو

 ....:من

 .دوختم شھچيزی نگفتم وفقط چشمای بی روحمو ب

 ........( ..(ماه بعد5

 ...(ساتکين).....

 . سيگار بعدیو روشن کردم وشروع کردم به کشيدنش

 .ندارم سلن از  خبری يچھماه فکر کردم 5به این 

 . دلم براش تنگ شده

 .با یاد اوری خاطراتش قلبم درد ميگرفت

 . اگه اون شب کذایی این اتفاق نميوفتاد

اگه اون لحضه کنترولمو از دست نميدادم ونميگفتم ميرم شاید االن این اتفاق 
 .نميوفتاد

 .نداره فایده دیگه که  اھوخيلی شاید 

 .از جام بند شدم وبه سمت بالکن رفتم

 .یعنی سلن چيکار ميکنه به من فکر ميکنه

 .خبر ازش نگرفتیمعلومه که نه احمق تو حتی یه 

 . به سمت اشپرخونه رفتم

 .دلم ميخواد کلی گریه کنم ولی نه من گریه نميکنم
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 . از شدت دل تنگيم نميتونم نفس بکشم

 . بقض گلومو گرفته

 .به سمت عکسش رفتم وعکسشو تو اغوشم گرفتم

 ...(سلن)....

 .با سلين از کالس طراحی خارج شدیم وبه سمت ماشينه سلين رفتيم

 .داد 20 تھولی سلن خيلی خوب کشيدیا استاد بسلين:

 .من:بله پس چی فکر کردی راجب من؟

 . سلين:اره حاال کجا بریم

 .من:بریم خونتون

 .به سمت خونه ی سلين رفتيم

 .ماه واقعا"کنارم بود5این 

 . طراحی وکالس شناس روان پيشه ميرفتيم فتهھرھ

 .شدم ر ھتو طراحی خيلی ما

 . ين ندارم وواقعا"دلم براش تنگ شدهماه خبری از ساتک5این 

 وعکس کنم  تحمل نتونستم مھ فتهھ2 تا ولی روندمش بيرون نمھفکر ميکردم از ذ
 .دیوم اشوھ

 . از عشقم نسبت به ساتکين زره ای کم نشده

 .نميده مھولی اون حتی جواب پيامه سلين رو 

 . خيلی زجر کشيدم تا حالم مثل روز اول بشه

 .وبا سلين به سمت ویال رفتيم از فکر بيرون اومدم

 .اتوسا خانوم به استقبالمون اومد
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 .بود زیبا نوز ھ

 سلن ببين:گفت  اتوسا که  ميخوردیم وهھوق بودیم نشسته سلطنتی ایھروی مبل 
 داده عذاب خيلی تورو ساتکين ميدونم دخترم جایه تو

 رایانب که  یھاشتبا برگرده اولش حالت به تا کنی  کمکش  که  ميکنم شھوازت خوا
 داد رنج وخودشو من مھو شد تبدیل گرگينه  به که  بود این کرد

 . ستھ ما مثل شما قضيه مھواالن 

 . کنی  کمک  ساتکين وبه داری نگه اروھازت ميخوام که این جعبه 

من ميدونم که پدر بزرگ ساتکين که شکار چيه خون اشام وگرگينه بود تو خواب 
 .کنی  کمک  ساتکين هک  ميخوام واالن کنی  چيکار  گفت  تھتو ب

 .من:اما..اما ساتکين

 .اتوسا:ميرونم عزیزم ساتکينم باید راضی باشه

 .واقعا"اگه بشه ساتکينو به انسان تبدیل کرد خيلی خوب ميشه

 .من:چشم ....چطور باید این کارو انجام بدم؟

تا قدرت داری که یکيش محبت وعشق 4اتوسا لبخندی زد وگفت:ببين سلن تو 
 . يهوپاکی وزیبای

 موقت اھتا به موقعش ولی این 3محبت که اون روز خودشو نشون داد واون 
 .بدی نجات رو ساتکين تا شده داده ماموریت تو به چون

من:ببخشيد ولی تو خواب یه نفره دیگه رو دیدم خيلی صورتش برام اشنا بود 
 .ساله ميشناسمش 100انگار 

 . ما"منظور خاصی داشتهاتوسا:خب ببين عزیزم من اونو نميشناسم ولی حت

 . من:بله

 . خونم به اوردم اروھبا سلين کمی حرف زدم وجعبه 
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 .بود ساتکين ایھوارد خونه که شدم به سمت اتاقم که پر از طرح 

 . رفتم اینه سمت وبه شدم اخستهھاز نگاه کردن به عکس 

 رنگ به امھوایی خدای من این منم یه نيم تنه وشلوارک تنگ نارنجی شکل مو
 قشنگی شکل به وصورتم بود شده خکستری وچشمام بلوند

 .ارایش شده بود

 .پاکيه قدرت پاکيه این انھاین ...ا

 . به سمت تختم رفتم وچشمم به گلی که خشک شده بود خورد

 . به سمتش رفتم با دستم روی گل بيچاره کشيدم

 .گل به طرز عجيبی رشد کرد ودوباره شد یه گل خوشگل

 . موند باز  نمھاز فرط تعجب د

 .!!ميدی؟ھباید عادت کنی سلن ف

 .وخوابيدم رفتم تختم سمت وبه برگشتم اولم حالت به کردم  یھبه خودم نگا

 . سلن...سلن بيدار شو

ساله  45.50چشمامو باز کردم تو اتاقم نبودم با وحشت چشم گردوندم که رو مرد 
 .موند

 .بود ایستاده مرتب ریھبا ظا

 .!ستيد؟ھمن:شما کی 

 .:اوه سلن نگو که منو نميشناسی منم برایان پدر ساتکين وسلينمرد

 .من:ش...شما ..اینجا...چی...چيکار ميکنيد.؟

 .لبخنده محوی زد وگفت:اومدم یه سوال ازت بپرسم

 . من:بفرمایيد
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 .برایان :اتوسا واقعا"ميخواست فرار کنه؟

 .رهمن:این چه حرفيه معلومه که نه اون شمارو دوست داشت واالنم دا

لبخنده غمگينی زد وگفت:من چطور تونستم حرفای اون الکسو باور کنم واتوسارو 
 . سال حبس کنم 11

 .تعجب کردم وپرسيدم

 .ميگم راست من ميدھمن:شما چطور تونستی بف

 .برایان:به خودت نگاه کن

 .اختم وای نشان پاکيم معلوم شده بوداند یھبه خودم نگا

 اتاقی داخل منو اھکمک تو کامرون ریيس خون اشام برایان:فردا بر ميگردم اما با  
 . بده نجاتم ميتونه ربونهھوم پاک که  کسی  فقط که  کرده  زندانی

برو به اتاق زیر شيرونی رمز اونجاست بعداز اینکه رمزو پيدا کردی به سمت 
 مجسمه توی حياط ویال برو زیر مجسمه دکمه وجود داره رمزو وارد

 . و فشار ميدیميکتی ودکمه ماه وستاره ر 

 .من:اما چطور مگه شما کشته نشده بودید.؟

 .برایان :نه کامرون این کارو با من کرد وکسی دیگه ای رو جایی من گذاشت

 ."من:واقعا

 .لبخندی زدم وگفتم:زود ميام کمکتون منتظر باشيد

 . ندیدم چيزی ودیگه شد تاریک جا مهھ

 . صبح با صدای االرم گوشيم بيدار شدم

مينی گرفتم ولباس شلوار ليه ابی  15وارد سرویس اتاقم شدم ویه دوش  با عجله
 شوميز مراهھ به پوشيدم سفيد لوگرامھپر رنگ ویه کتونی 



                 
 

 

 ن. راھز|  عشق به یک الفا رمان

 

 

 

 

 

    man.irwww.1ro   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

122 

 

 . بستم اسبی دم اموھسفيد ومو

 . به صورتم نگاه کردم

 .خوبم وتو چشمای سبزم بی روح بودنو حس ميکردم ر ھدرسته در ظا

 .يم ازخونه زوم بيرونارایشی نکردن وبا برداشتن کيف وگوش

 نميدیدم اروھفقط به این فکر ميکردم که چطوری امکان داره یعنی اگه این خواب 
 .ميکردم پيدا واتوسارو برایان چطور 

 . پول تاکسيو حساب کردم واز ماشين پياده شدم

 . ایفونو زدم وسوفيا خدمتکار ویالی ساتکين درو باز کردم

 . ستنھنوم بزرگ وخانوم کوچک تو نشيمن سوفيا:سالم خانوم صبحتون بخير خا

 .ممنون بخير  مھمن:سالم صبح تو

 .به سمت نشيمن رفتم واتوسا وسلينو دیدم که بلند شدن وبه سمتم اومدن

 .بزنم حرف اتونھمن:سالم باید با

 .سلين:چه حرفی ؟

 .ميدھمن:می ف

 .اتوسا :خب بگو دخترم ميشنویم

 .نشستم واز اول تا اخر قضيه رو گفتم

 .توسا:ممنون دخترم که به برایان گفتی من نميخواستم فرار کنما

 ی خانواده دوباره دارم که  من خوشحالی باعث خانوم اتوسا ميکنم شھمن:خوا
 .ميکنم مھ سر  شمارو

 ؟. ستیھسلين:پس منتظر چی 

 .سمت اتاق زیر شيرونی رفتيم به مھبا
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 .نبود چيزی گشتم  رچیھ

 .سلين:اینجا چيزی نيست

 .بود دایره دوتا رد جایی انداختم موکت به یھنگا

 .ستھ چرا:وگفتم انداختم یھبه سلين نگا

 .پشت بندش با دستم به سقف ضربه ای زدم

 . در کنار رفت ونردبون معلوم شد

 .سلين واتوسا با صورتی متعجب نگام کردن

 .من:چيزی شده؟

 . ستیھ وشمھاتوسا:جدا از زیبا بود با 

 . من:بدوید وقت کمه

 . رسيدم بود تجمالتی چيزش مهھ که  اتاق یه وبه رفتيم باال نردبون از  مھبا

 .خورد اینه به چشمم که  بودم گشتن  مشغول کردیم  گشتن  به شرو مھبا 

 . زدم شھبه سمتش رفتم وبا دست ضربه ای ب

 .خالی بود

 . من:بياید کمک باید اینه رو کنار بزنيم

 . کردم  نگاه بود شده نوشته شرو که  نوشته یه وبه زدیم کنار   رو اینه مھبا

 .(دسامبر)

 .من:سلين اینو نگه دار

 .شدیم گشتن  مشغول مھسلين گرفت وبا

 . اندختم شھب یھبه دفترچه یاد داشت رو ميز بود برش داشتم ونگا
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 . (معلوم شد 16با مداد روشو کشيدم و) 

 . من:سلين اینم بگير

 .بود نمونده چيزی دیگه انداختم یھبه اطراف نگا

 . ه زمين نگاه کردمب

 .خدایا من رو فرش یه عددبود

(1876). 

 .انداختم وسلين اتوسا به یھبا خوشحالی نگا

 .من:بریم دیگه وقت ازاد کردن پدرته

 .با خوشحالی به سمت حياط بزرگ رفتيم

 .دونه دونه نگاه ميکردم که چشمم روی مجسمه ی خيلی خوشگلی موند

 . لين واتوسامجسمه رو کنار زدیماره خودشه با دستم کنار زدم وبا س

 . من :خب سلين کاغذارو بده

 !!. سلين با تعجب:سلن خودتو ببين

 .من:چی شده

 . یه اینه جلوم گرفت به خودم تو اینه نگاه کردم

 .بود چتری وجلوش رسيد می زانوم وتا خاکستری رنگ به امھمو

یش قشنگی یه لباس ماکسی یاسی رنگ وکفش پاشنه بلند یاسی وصورتمم ارا
 .روش شده بود وچشمام به رنگ عسلس شده بود

 .من:چه...چه اتفاقی افتاده؟

 .اتوسا :دخترم این قدرت زیبایته

 . من:یعنی االن فقط به قدرت مونده که دیده شه
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 .اتوسا:اره

 .کنيد  کمکم  نيست مھمن:خب م

 .رسيدیم بود دکمه روش که  صفحه اون وبه کندیم  اروھسبز مھبا

 . تاریخ سالو بخونمن:سلين اول 

 . سلين دونه دونه گفت ومن وارد کردم ودکمه رو زدم

 .رمز درست بود

 . رسوندن دیگه مھاینجا اومدن ونور خيلی قویه رو به  سمت به اھتمام مجسمه 

 .شدو باز  پارکينگ در  لحضه مينھتو 

 .ویه المبورگينی مشکی اومد داخل

 .ببينم رو ماشينه داخل که  کسی  ونميتونستم بود دودی اشھشيشه 

 .تو یه لحضه ساتکين از ماشين پياده شد

 . قلبم یخ بست

 . نداشت جریان امھدیگه خون تو رگ 

 . با تعجب اومد به سمت ما واول اتوسا وبعد سلين ودر اخر به من نگاه کرد

 . معلوم بود تعجب ميکنه

 .اتوسا:یعنی اینقدر غریبه شدم که پسرم منو نميشناسه؟

 .ره اشک از چشمام ميومدگلوه گلوه قط

 .نميدونم با دیدن ساتکين چرا قلب اینقدر دیوانه وار ميزد

 .ساتکين با بقض گفت:مامان؟

 .اتوسا:جانم
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 .ساتکين :خودتی ؟

 . اتوسا :معلومه که خودمم

 .ساتکين با دو خودشو به اتوسا رسوند وبغلش کرد

 .چقدر دلم برای بغل کردنم تنگ شده بود

 .گه کشته نشده بودیساتکين:چطور شد م

اتوسا به چشمای اشکی انگشت اشارشو به سمت من گرفت وگفت:اون دختر منو 
 . نجات

 . ساتکين با بقض به من نگاه کرد

 می نگاه بخش وسرد روح بی چشمای با من ولی گرفت  پشيمونی رنگ شھنگا
 .کردم

 .کنيم  شروع نيست تر ھمن:ب

 .اتوسا :چرا ....چرا

 .م واونو زدمبه سمت دکمه اخری رفت

 . طرفی سمت وبه اچرخيدھرفتم عقب نور مجسمه 

 .گردیه به وجود اومد وما به انتظار نشستيم

کم کم نور خيلی قدرت گرفت واولين چيزی که دیده شد کفش مردونه وشيکی 
 .بود

 .اومد بيرون دایره از  داشت ساتکين به خاصی تھبعدش یه مرد که شبا

 . ميومد ما سمت به خاصی تھبا اب

 . فقط وفقط چشمش به اتوسا بود

 .اومد سمت مل وبا صدای بمی گفت:سالم
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 .سلين:بابا

 .برایان:سلين؟

 . وبوسيدن گرفتن  اغوش تو رو مدیگهھ

نوبت به ساتکين رسيد برایان بغلش کرد وچند بار زد رو پشتش وگفت:چطوری 
 .گرگينه جوان؟

 .ساتکين:ممنون پدر

 .شش کرد که اتوسا با جون ودل بخشيدشدر اخر اتوسا رو بغل کرد وطلب بخ

 .برام جالب بود که برایان چطور فارسی بلده

 . با چشمای اشکی به خانواده روبروم نگاه ميکردم

 .ساتکين حتی نبود من به واسشونھاصال"

 . اروم به سمت در خروجی رفتم

 .به شکل سابقم برگشته بودم

 . تاکسی گرفتم وبه سمت خونه روندم

 . کردم  نگاه ساتکين ایھدم به سمت اتاقم رفتم وبه عکس وارد خونه ش

 . وارد سرویس شدم ویه دوش گرفتم حوله تن پوشمو پوشيدم

 .ممنون زدی ازم قشنگی ایھطرح 

 . جيغی زدم وبه ساتکين که داشت به طرحش نگاه ميکرد

 .سلن سرد باش سرد

 . من:کاری داشتی

 . بلند شد وبه سمتم اومد

 .وازش کرد وگفت:چقدر الغر شدیبا انگشتش گونمو ن
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 .من:به تو مربوط نيست لطفا"برو بيرون

 . ساتکين:نه ...دیگه ولت نميکنم

 !ومم؟ھماه پيش کجا بود ....5پوزخندی زدم وگفت:واقعا" 

 .ساتکين لبخندی زد وگفت:تلخ حرف ميزنی

 .من:ادما عوض ميشن

 . یساتکين:به نکته خوبی اشاره کردی تو عوض ميشی وبا من ميا

 .. من:ا...واقعا"جالبه حاال که خوب شدم ميخوای من ببری

 .بودم سرم زیر  فتهھ ر ھبا فریاد وبقض گفتم:موقعی که 

 .ميدونی اگه سلين نبود چه اتفاقی برام ميوفتاده

 . جلوش کردم  پرت گردیمو  روان ایھبه سمت عسلی تختم رفتم وقرص 

بم ميدونی روزی چند تا قرص من:ببين ...ببين ميدونی شبا با ارام بخش ميخوا
 . ميخوردم تا حالم خوب شه

 .با فریاد:حاال این منم کسی که جلوته دیگه اون سلن نيست

 .ميای من با تو نيست مھساتکين با خونسردیه تمام:م

 .شد گرد  چشمام پروی مهھاز این 

 . برگردونم انسان توروبه که  اینه کنم  تھب ميتونم که  کمکی  اھمن:متاسفم تن

 . کين ميخواست چيزی بگه که دستش رفت سمته قلبشسات

 .سالشه 27خدای من ساتکين بيماریه قلبی داشت اون فقط 

 . من:چی شد

 .اینطوریم ميشه یھما5ساتکين با لبخندی گفت: 

 .من:برای چی
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 . ساتکين:به خاطر دوری از تو

 . من: گفتم که متاسفم

 . داشت به سمتم ميومد که با این حرف لبخندش ماسيد

 .دارم دوستش چقدر  که  دیھخدایا خودت شا

 .وایساد دوزانو افتاد رو زمين

 . دستش دوباره رفت سمته قلبش

 . رسوندم شھبا دو خودم ب

 .من :چی شد تورخدا چشماتو باز کن

 .دستم به گردنش رفت نبض نداشتم

 برگرد ميکنم شھبا گریه گفتم:تورخدا ....التماست ميکنم غلط کردم خوا
 .ميکنم شھخوا دارم دوست خدا به دارم تدوس"اصال

 .صورتمو به سمت پیشونیش بردم وبوسه روش زدم

 .خواستم بلند شم که دستم رو گرفت

 .ساتکين:خب...خب ما با این خانوم عاشق چيکار کنيم.؟

 .من:امکان نداره تو نبض نداشتی

 .ساتکين :قابليت گرگينه بودن

 . من با گریه :خيلی بدی فکر کردم مردی

 مونده که  یھرا اھساتکين منو چسبوند به خودش وگفت :ببخشيد خانومم اما تن
 .بود این برام بود

 .من:بخشيدم

 .ساتکين:ميای از اول شروع کنيم
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 .خورد مھانگار این تلنگری بود که ب

 . با لبخندی گفتم:اومم....باشه ولی یه شرط داره

 . باشه چی ر ھساتکين بوسه ای رو پيشونيم زد وگفت:

 . ن:اول اینکه باید به انسان برگردیم

 .ساتکين:باشه ...کی.؟

 2021ماه مونده. ) من:تا سال ) 4

 .ساتکين:ممنون

 .من:بابت؟

 تبدیل انسان به منو ميخوای واالن برگردوندی مھساتکين:اینکه مادر وپدرمو ب
 .کنی

من:اوله اینکه مادر وپدرت خودشون منو کمک کردن وگرنه من نميتونستم 
 .ون کنم وبعد اینکه تو عشقمی باید کمکت کنمپيداش

 .ندارم لياقتتو من خوبی خيلی تو:وگفت کرد  نگام دان قدر  ایھبا چشم

 . خوبی خيلی مھمن:این چه حرفيه تو 

 .ساتکين:ميشه سرومو بزارم رو پات ؟

 .من:اره وایسا لباسمو بپوشم

 .دمرفتم از کمد یه یه دست لباس راحتی برداشتم وداخل حموم پوشي

 .رو تخت نشستم وگفتم سرتو بزار

 .با لبخند گرمی گفت:خيلی خوبه که ميبينم دوباره ميخندی

 . کردم  ومشکيش پشت پر  ایھچيزی نگفتم ومشغول نوازش مو

 .خيلی خوب بود



                 
 

 

 ن. راھز|  عشق به یک الفا رمان

 

 

 

 

 

    man.irwww.1ro   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

131 

 

 کم کم ساتکين خوابش برد ومنم سرشو رو بالشت گذاشتم وبه سمت بيرون رفتم
. 

 .یشروع کردم به پختن فسنجون وقرمه سبز

 . بعداز تموم کردن فسنجون وقرمه سبزی شروع کردم به پختن کيک شکالتی

 .داخل فر گذاشتم وساالد وتيراميسو درست کردم

 .گذاشتم  مھسوپ قارچ 

 . بعداز اینکه تموم شدن رو صندليه ميز نشستم

 8عشق به یک الفا فصل 

 . سرمو گذاشتم رو ميز وبه این اتفاقات فکر کردم

 .کينگرگينه بودن سات

 . گذاشتنم  اھتن

 .پيدا کردن اتوسا وبرایان

 . بخشيدن ساتکين از طرف من

 .(ساتکين).....

 .از خواب بيدار شدم

 .از اتاق خارج شدم وبه سمت نشيمن رفتم بوی غذا بينيمو نوازش کرد

 . کردم  کج  اشپزخونه سمت به موھرا

 .روی گازو دیدم چند تا قابلمه رو گاز بود

 .ميز رو بود هگذاشت  سرشو مھسلن 

 .من:سالم خانوم اشپزم
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 کردم  سروصدا ببخشيد:گفت  ربونھبا شنيدن صدام سرشو بلند کرد وبا صورتی م
 .شدی بيدار 

 .بمونم دور  ازش انقدر  تونستم چطور  ربونهھاخ خدا این دختر چيدر م

 .من:نه تو بيدارم نکردی بوی غذای محشرت بيدارم کرد

 .بيا برات غذا بکشم بعد ابنجا بيان بگو ومادرت پدر  به بزن زنگ انھسلن :ا

 .من:چشم

 .ساعت دیگه اینجان1رفتم وبه سلين خبر دادم که گفتن تا 

 .به سمت اشپزخونه رفتم

یه بشقاب برنج ویه ظرف که توش فسنجون واون یکی فکر کنم قرمه سبزی بود 
 . ویه کاسه سوپ قارچ وتيراميسو وساالد

 .من:چيکار کردی سلن

 .این پنج ماه یه کوچولو الغر شدی تو بخور  مشوھوی گفت:با لبخند مح

 . دیدم عمرم تو که  ستیھ دختری ترینھمن:ب

 . سلن:پس چی

 . نشستم وبه سلن نگاه کردم

 . من:پس تو چی

 .سلن:من نميخورم گشنم نيست

 .من:مگه ميشه من چيزی بخورم وتو نخوری بيا بشين

 وبعد من نمھد ميذاشت قاشق3 سلن خوردیم اروھغذا مھسلن اومد پيشم وبا 
 .ميخورد قاشق یه خودش

 . خوردیم اروھتمام غذا
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 .، بود شام ترینھبی شک ب

 .وممھ....توچی خوردم بودکه شامی ترینھمن:ب

 .سلن:معمولی بود

 .بدم نشون تھمن:یه معموليه ب

 .سلن:شوخی کردم خيلی خوشمزه بود

 . من:حاال شد بدو بریم حاضر شو

 .فتيمر  اتاق سمت به مھبا

 بود ایتھسلن رفت کشو رو باز کرد ودو تا تيشرت مشکی که روش عالمت بی ن
 .عاشقتم ابد تا بود نوشته وروش

 . سلن:بگير برای تو وخودم گرفتم

 .پایين ورفتيم زد ورژ  چشم خط سلين پوشيدیم لباسامونو مھبا 

 .سلن خيلی خوب بود خيلی کم ارایش ميکرد

 . زنگ در به صدا در اومد

 .سلين وبعد ومادر  پدر  مهھاز  اول

 .؟ زدی مخشو چطوری:گفت  توگوشم سلين که  کردیم  سالم مشونھبا 

 .وعاشقتم کردم  غلط ميگفت گریه  با وبعد مردن به زدم خودمو يچیھمن:

 . کل قضيه رو گفتم

 . کارا  این از  بلدی مھسلين:تو

 .من:دیگه دیگه

 .زدیم حرف مھنشستيم وبا

 . سلن رفت ميزو بچينه
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 .ن:بفرمایيد شامسل

 . رفتيم ميز  سمت به گی  مهھ

 .ساله که غذای ایرانی نخوردم 12مادر بادیدن ميز چشماش اشکی شد وگفت: 

 . بعداز اینکه غذا خورده شد

 .مادر:سلن واقعا"خوب بود ممنون دستپختت عاليه

 .جونتون نوش ميکنم شھسلن:خوا

 .بعداز اینکه به نشيمن رفتيم

 .اورد شکالتی وکيک وهھسلن ق

 .گذاشت  مھ وهھجلوی من یه تيکه بزرگ گذاشت وق

 . ته دلم قنج رفت این فنچ کوچولو خوب بلده دلبری کنه

 .مشغول خوردن شدیم که من حرف خاستگاری رو کشيدم وسط

 .من:مادر پدر حاال که شما پيدا شدید ميخوام درخواستی کنم

 .پدر:بگو پسرم

م وبه ایران برم واونجا شرکت بزنم من:ميخوام شرکت وتمام دارایم رو بفروش
 .برم سلن خاستگاری به شد درست چی مهھوقتی 

 .افتاد سرفه وبه گلوش  تو پرید ميخورد وهھسلن که داشت ق

 .شدم خيره شھب نگران چشمای وبا دادم اب شھیه ليوان ب

 . بعداز اینکه سلن حالش خوب شد

 ميخوایم مھش منو برایان مادر:حق با تو پسرم تو باید بری دنبال زندگيت راست
 .ایران وبيایم بفرشيم دارایمونو تمام

 .ماه دیگه کارارو درست ميکنم1من:پس تا 
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 ...سلن:اما

 .من:اما نداره

 .دیگه شب شده بود از سلن خداحافظی کردیم وبه سمت خونه رفتيم

 .به محض رسيدن به اتاقم رفتم وشماره کارلوسو گرفتم

 .يریکارلوس:سالم رفيق خبری نميگ

 .کن  جمع رو مهھمن:سالم کارلوس می خوام بيام پيش گله 

 . کالوس:اوکی

 .با سرعت شيفت دادم وبه سمت ویال رفتم

 .بودن شده جمع مهھ

 . نيستم اینجا ودیگه ایران برم ميشهھ برای ميخوام من اھمن:خب بچه 

 . کارلوس :چی ميگی ساتکين

از این به بعد از این دو اطاعت من:کارلوس به عنوان الفا واستن به عنوان بتا 
 .ميکنيد

 .ندارید مھحق اعتراض 

 .از اون محيط خفه اومدم بيرون وبه سمت اتاقم رفتم

 تحویل چيه مضخرفات این:شد داخل نشسته خون به ایھکارلوس با چشم 
 .دادی

 .من:خب ميخوام برم ایران دنبال زندگيم

 ...کارلوس :اماااا

 .من:مگه ارزوت نبود بشی الفاا

 .کارلوس :چرا ولی این طوری نه٠
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 .من:ببخش ولی مجبورم عشق این چيرا حاليش نيست

 . اینجا بيای سال ر ھکارلوس:باشه رفيق ولی باید 

 . من:شک نکن

 .کارلوس:موفق بشی رفيق

 .من:ممنون

 .از ویال اومدم بيرون وبه سمت خونه رفتم

 .....( ..(ماه بعد1

 .رفتم ميموندم توش که  تلیھت از بانک خارج شدم وبا تاکسی به سم

 .داریم پرواز  وامشب فروختيم دارایمونو مهھماه 1تو این 

با سلين رفتيم ایران ودوتا شرکت ویه خونه خریدیم وبه بابام یه پورشه سفيد 
 .وسلين مازاراتی وبه خودم فراری گرفتم

 .وامروزم حسابمو به حسابی که تو ایران داشتم واریز کردم

 . گرفتم  دوش ویه تلھرسيدم 

 . چمدونمو برداشتم وبه سمت خروجی رفتم

 .یه تاکسی گرفتم وبه سمت خونه سلن رفتم

 .با تریپ خاص خودش اومد بيرون

 .من:سالم عشقم

 . سلن:سالم اقامون

 . مرفتي فرودگاه سمت به مھبا 

 .رفتن زودتر  فتهھ1سلين ومادر وپدر 

 .سيدیمر  ایران به ساعت چند وبعداز  شدیم واپيماھسوار 



                 
 

 

 ن. راھز|  عشق به یک الفا رمان

 

 

 

 

 

    man.irwww.1ro   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

137 

 

 . رفتيم خروجی سمت وبه شدیم پياده واپيماھبا سلن از 

 .سلين منتظرمون بود

 . سوار ماشين شدیم

 .سلن :سلين لطف کن منو خونمون پياده کن

 .من:چرااا.؟

 .!! سلن:خب...باید برم خونمون دیگه

 .من:ولی دلم برات تنگ ميشه

 .بگم دیگه سلن:منم عزیزم ولی نميشه باید برم خونمون تا به بابام

 .با عصبانيت گفتم :باشه

 .سلين سلنو پياده کرد وما به سمت خونه رفتيم

 .(سلن).....

 ...( .(بعد فتهھ2

 . کردم  خشک اموھبا عجله از حموم اومدم بيرون ومو

 . به خط چشم کلفت و رژ جيگيری ورژگونه زدم

 دلوصن سفيد شلوار  مراهھبه سمت لباسم رفتم شوميز خاکستری کم رنگ به 
 .سفيد

 . بعدار زدن عطر مخصوصم رفتم بيرون

 .کردن  فکر  فتهھ2به این 

 .بعداز اینکه از فرودگاه اومدم خونه ومامان وبابارو غافلگير کردم

 .ساتکين کاراش درست شد

 .منم با مامان وبابا حرف زدم
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 . کردن  قبول امھواون 

 . امشبم شب خاستگاریمه

 دن وساتکين وبرایان واتوسا وسلين اومدنبا صدایی ایفون به خودم اومدم درو ز 
. 

 با ساتکين اخر  ودر  سلين وبعد اتوسا بعد اومد خاصی تھاب با برایان مهھاول از 
 ایھخوشگل با رز  خيلی گل  دسته ویه شيرینی جعبه یه

 .سفيد وقرمز

 .من:سالم خوش اومدین

 .مينطورھ مھمامان داشت با شک به اتوسا نگاه ميکرد اتوسا 

 .توسامامان:ا

 .اتوسا :دنيا خودتی

 . کردن  بغل رو مدیگهھ

 .سلين:ابنجا چه خبره

 .مامان:من دوست دانشگاه اتوسا بودم ولی وقتی انتقالی گرفت دیگه ندیدمش

 .اتوسا:دلم برات تنگ شده بود

 . مامان:منم

 .نشستيم رفتيم مدیگهھبا

 . کردم  تعارف مهھ وبه برداشتم رنگمو خوش ایھچایه 

 .دن بودیم که اتوسا خانوم گفت:خب دیگه بریم سراغ اصل مطلبمشغول حرف ز 

 . خب این پسر ما نه یه دل صد تا دل عاشق دختره شما شده

 . کن  نماییھبابا:بله خب دخترم اقا ساتکينو به اتاقت را
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 من:چشم

 .با ساتکين به سمت اتاقم رفتيم

 .وارد اتاق شدیم

 .ساتکين:اتاق قشنگی داری

 .من:ممنون

 .نميگی؟ اتوھخب شرط ساتکين:

 . باشی ربونھمن:چرا خب اینکه برای کارات توضيح داشته باشی وم

 .باشی داشته دوستم مهھ از  تر  مھوم

 .ینکه تا اخر عمرم دوستت دارم مطمعا"باشوا ميناھساتکين:خب منم 

 .دارم اعتماد تھمن:معلومه که ب

 . ساتکين:دوست دارم خانوم زندگيم

 .يممن:دوست دارم مرد زندگ

 .ساتکين بوسه ای به پيشونيم زد وگفت:بریم

 .من:بریم

 .از اتاق خارج شدیم

 .کنيم؟  شيرین نمونوھبابا:خب دخترم د

 .من:اگه بابا مشکلی نداره بله

 .بود زندگيم لحضه ترینھب

 .زدن دست اھمامان واتوسا وسلين کل کشيدن ومرد 

 تا 2000 و لواسان تو یالو ویه جان سلن تولد تاریخ مھ ریهھاتوسا:خب دنيا جان م
 .رز گل  شاخه
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 ...من:اما

 .اتوسا:اما نداره

 .ستھ مھساتکين:ولی یه چيزه دیگه 

 .اتوسا:چی پسرم

 .ساتکين:جونم

 ."من:چی جونت اصال

 .گم  می رو مينھساتکين:اما من 

 .اتوسا:خب مشکلی نيست فقط تاریخ عقد وعروسی؟

 .عروسی مھ دیگه هفتھ2 فتهھو کنيم  عقد فتهھساتکين:به نظرم این 

 .برایان:چقدر عجله داری

 .ساتکين:بله

 .این بشر بویی از شرم وحيا نبرد من اینجا از خجالت اب شدم

 . روزه دیگه خریداتونو کنيد3بابا:باشه پس 

 . کردن  رفتن عزم مگیھبعداز کمی حرف زدن 

 . بودیم مونده واون من وفقط رفت مھساتکين اخراز 

 . ساتکين:خداحافظ

 .داحافظمن:خ

 .روز دیگه مال خودم ميشی3ساتکين: 

 .پيشونيمو بوسيد ورفت

 .مامان بابا از حياط اومدن
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 .نميوفتاد نشھمامان که داماد داماد ازد

 .راضيه ميدھبابام که از صورتش ميشد ف

 . شب بخيری گفتم وبه سمت اتاقم رفتم

 . بعداز زدن مسواک رو تخت دارز کشيدم

 .نظيم کردمصبح ت8االرم گوشيمو روی 

 .برد خوابم ميشه چی اینده اینکه فکر  با عقدمه فتهھواقعا"باورم نميشد که اخر 

 .با صدای االرم بيدار شدم

به سمت سرویس رفتم ودوشی گرفتم از حموم اومدم بيرون وبه سمت کمد 
 .لباسام رفتم

 .مشکی وکتونی 90 قد شلوار  مراهھیه مانتوی کالباسی خفاشی پوشيدم به 

 .کی کالباسيمو پوشيدمشال مش

 .یه خط چشم کشيدم ورژکالباسی وعطر زدم

 .کيف مشکيمو برداشتم وبه سمت پایين رفتم

 . رفتم خروج در  سمت وبه گذاشتم  یاداشت یه بودن خواب مهھ

 .فراری ساتکين از دور دیده شد

 . درو باز کردم

 من:سالم اقامون

 .ساتکين:سالم خانومم

 . ساتکين:بریم ازمایش

 .یممن:بر

 .به سمت ازمایشگاه رفتيم
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 .ساتکين رفت وخون داد واومد

 من:خيلی درد داشت.؟

 ."ساتکين:اصال

 ."من:واقعا

 .ساتکين:اره خيلی اروم خون گرفت

 .با ساتکين به سمت پرستاری که خون ميگرفت رفتيم

 .دختره:خانومی چندسالته؟؟

 24من:  .

 .کن  نگاه مسرتھبه دختره :خب ....عزیزم دستتو تکون نده اگه خواستی 

 .به ساتکين نگاه کردم تویه لحضه سوزش بدی تو دستم پيچيد

 .من:اخخخخ

 .دختره:تکون نخور سوزن ميشکنه

 . ساتکين:خانوم اروم

به سمت من اومد دست ازادمو گرفت وبوسه ای روش زد وگفت:خانومم اروم 
 .باش

 . شد تموم کی  ميدمھاصال"نف

 .تميخواستم بلند شم که سرم گيج رف

 .ساتکين:سرت گيج ميره؟؟

 .من:اره...اره

 .ساتکين کمکم کرد که بلند شم

 .شد تر ھیه شکالت خوردم حالم ب
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مين با دوتا نایلون پر  15از ازمایشگاه رفتيم بيرون که ساتکين رفت فروشگاه وبعد 
 .ابميوه وکيک اومد

 .ساتکين:بگير بخور

 .بخوره نميتونه تکينسا دیدم شکالتی کيک  ویه کردم  باز  لوھیه اب ميوه 

 . کيکو تيکه تيکه کردم

 .کن  باز  نتوھمن:ساتکين د

 .ساتکين:برای چی.؟

 . ميدم تھمن:تو نميتونی کيک بخوری من ب

 .ساتکين لبخندی زد وگفت :مرسی

 .وقتی کيک واب ميوه ساتکين تموم شد برای خودم باز کردم وخوردم

 .ساتکين:خب خانومم کجا بریم

 .ن کت وشلوار بگيریممن:بریم برای اقامو

 .ساتکين:باشه

 .ادرس پاساژ رو دادم وبه سمت پاساژرفتيم

 . داشتيم ميگشتيم که یه کت وشلوار خاکستری دیدم

 . من:ساتکين اون خوبه

 .خوبه:وگفت کرد  یھنگا

 .رفتيم بوتيک سمت به مھبا

 .فروشندش یه پسر بود خيلی نگام ميکرد

 .رو برامون بياریدمن:سالم لطفا"اون کت وشلوار خاکستدی 

 .پسره:چشم خانوم
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 .کت وشلوارو اورد وساتکين رفت پرو کنه

 .من:پوشيدی عزیزم

 .ساتکين:اره

 . درو باز کرد

 . فوق العاده شده بود

 .من:خيلی..خيلی خوبه

 .به یقش نگاه کردم کج بود

 .رفتم ویقشو درست کردم

 . ساتکين:مرسی

 .پشت بندش پيشونيمو بوسيد

 .رو در اوردساتکين کت وشلوا

 .شد گرفته  جلوم کاغذ  یه که  ميکردم نگاه اھداشتم با کراوت 

 .پسره:خوشحال ميشم دوست باشيم

 . من:گمشو اون ور مرتيکه

 .صندوق پشت ورفت نشد پاپيچ نميندازم نگاام شھب دید مھپسر

 .اومد بيرون مزمانھیه کراوات خاکستری بيرون کشيدم وساتکينم 

 ..پسره گفت:اخخخخخخ داشتيم حساب ميکردیم که

پسره پيچ  دست بندش پشت.جون پسر  باشی رفتارت مواظب تر ھساتکين:ب
 .خورد

 .ميسوخت پسره برای دلم مھ بود گرفته  خندم مھ

 . از فروشگاه اومدیم بيرون
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 .من:چطوری تونستی این کارو بکنی؟

 .ساتکين لبخندی زد وگفت:یه ترفنده دیگه

 .سان شهخدایا شاید ساتکين دوست نداره ان

 .من:ساتکين تو دوست داری انسان شی؟؟

 . ميکنم رکاریھساتکين اخم کرد وگفت:سلن من گفتم به خاطر تو 

 . خوبه مھلبخند اطمينان بخشی زدم وگفتم:مطمعن باش زندگی عادی 

 .من:بریم لباس نامزدی منو بگيریم

 .بود خوشگل خيلی افتاد شيری دکلته لباس یه به چشمم که  ميگشتيم مھبا

 .رو قسمت سينش با سنگ دوخته شده بود

 . پاینشم دنباله داشت

 .من:ساتکين اون چطوره

 .عاليه:وگفت انداخت لباس به یھنگا

 .رفتيم فروشيه لباس سمت به مھبا

 . ميومد مھلباسو پوشيدم خيلی ب

 .من:ساتکين خوبه

 .خوبه:گفت  بعدش و موند من مات افتاد مھب شھساتکين تا نگا

 .لباسو خریدیم

 .ميکردیم خرید مينجوریھتاعصر 

 .سانتی شيری8کفش برای ساتکين که رنگش مشکی بود وبرای من کفش پاشنه 

 .خریدیم مھدوتا حلقه 
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 خریدیم ميومد شھبرای ساتکين یه حلقه ی ساده که طال سفيد بودخيلی ب
 . منم وبرای

 .ش داشتر برای منم یه انگشتر که دور تادورش برليان بود ویه نگين خوشگل رو

 .ساتکين منو رسوند ورفت

 . من:سالم

 . مامان:سالم دخترم خوش گذشت

 .من:بله.بابا نيومده؟

 .مامان:چرا کمی سرش درد ميکرد غذا خورد خوابيد

 .مامان:تو غذا خوردی؟

 .خوردیم بيرون وشامو ار ھمن:بله با ساتکين نا

 .مامان :بيا ببينم چی خریدی

 رو مينطوریھ خوابم اتاق سمت به ورفتم ادمد نشون مامان به اروھتمام خرید 
 . افتادم تخت

 ....( ..(روز بعد2

 .باعجله از ماشين ساتکين پياده شدم

 .من:خداحافظ اقامون

 ."ساتکين لبخندی زد:فعال

 .با عجله وارد ارایشگاه شدم

 .یاسمينا خانوم منتظرم بود

 .من:سالم ببخشيد دیر اومدم

 ..یاسمينا:اشکال نداره بشين
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 .امھستم وشروع کرد به درست کردن مونش

 .تا تموم شدن کار یاسمينا خانوم پدرم در اومد

 .یاسمينا:تموم شد

 کوچيک  تاج ویه بود شده جمع باال ایم وهھق ایھبه خودم تو اینه نگاه کردم مو
 . بود روش

 . بود کم  مھارایشم 

تر  رژ البالویی وسایه شيری دودی وخط چشم کلفت که چشمای سبزمو درشت
 . نشون ميداد وریمل ارایش منو تکميل ميکرد

 .کردم  تغير  خيلی االن مينھ

 .من:ممنون یاسمينا جون خيلی قشنگ شد

یاسمينا لبخندی زد وگفت:عزیزم صورت تو بدون ارایشم قشنگه دیگه با ارایش 
 .قشنگ ترم ميشی حاال من فقط کمی ارایشش کردم

 .دملباس شيریمو پوشيدم وبا شنل شيریم ست کر 

 به ساتکين زنگ زدم

 .صدای بمش تو گوشی پيچيد :جانم

 .من:سالم اقامون کجایی؟

 .ساتکين:جلو در ارایشگاه

 .من:اومدم

 .گوشيو داخل کيفم گذاشتم وبا دو رفتم پایين

 .ساتکين جلو در ارایشگاه وایساده بود
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 کرده  جذابش خيلی ریشش وته بود رفته باال سمت به پشتش وپر  مشکی ایھمو
 اکستری خيلیخ کراوات  اون با خاکستری وشلوار  وکتبود

 .ميومد شھب

 من:سالم

 . ساتکين:سالم عشقم

 .پشت بندش دست گلو گرفت سمتم

 .بود خوشگل خيلی کردم  یھبه دسته گلی که رز سفيد بود نگا

 .من:مرسی خيلی خوشگله

 .لبخند گرمی زد وگفت:قابلتو نداره

 .شدیم ساتکين فراری سوار  مھبا 

 .:خب شنلتو بردار ببينمت ساتکين

 . شنلو زدم عقب

 .نفس تو سينم حبس شد

 . ساتکين :خيلی خوشگل شدی

 .دستمو گرفت وبوسيد

 .شدی خوشگل خيلی مھمن:تو 

 . ساتکين خونه سمت به مھبا

 .چون خونه اونا باغشون بزرگتر بود

 .رفتيم باغ سمت به مھرسيدیم با 

و بدو رفتم بد بودن نيومده"فعال موناھباغ به طور خيلی قشنگی تزیين شده بود.م
 .تو اتاق سلين



                 
 

 

 ن. راھز|  عشق به یک الفا رمان

 

 

 

 

 

    man.irwww.1ro   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

149 

 

 .من:سلين به نظرت خوشگل شدم

 .کرد  مھسلين که پشتش به من بود برگشت وبا صورتی متعجب نگا

 .سلين:خودتی؟

 .من:اره

 . سلين:ميدونستم اخر ميشی عروسمون

 .من:اومم.....اره کم کم دارم به حرفت ميرسم

 .دوخت بود لباس سلين یه ماکسی مشکی خوش

 .داشت مھارایش الیتی 

 .بود اومده مھ عکاس بيرون رفتيم مھبا 

 .به سمت ساتکين رفتم وگفتم:بریم

 .ساتکين:بریم

 .رفتيم عکاس سمت به مھبا

 .انداختن عکس کرد  وشروع سمتمون اومد ما دیدن با مھعکاس 

 رخم نيم مھتویه عکس ساتکين پشتم وسرشو به سمت من خم کرد بود ومن 
 .کنه  بوس گونمو  ميخواست"مثال ساتکين به ختمدو

 .اومدن موناھبعداز گرفتن عکس کم کم م

 . نگاه خيلی از دخترا روی ساتکين بود ونگاه خيلی از پسرا روی من

 .دلم خنک ميشد چشم این دخترارو در بيارم

 .ساعت از جشن گذشته بود که عاقد اومد1

رو گرفته بودن وملودی  سر سفره عقد نشسته بودیم نيلی وسلين پارچه
 مرخصی فتهھ2 انھدوستموکه بخاطره عقد وعروسيم از دانشگاه اصف
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 .گرفته بود قند ميسابيد

 .عاقد شروع کرد به خوندن

 .عاقد:به نام خدا شروع ميکنيم

 معلوم ریهھدوشيزه سلن راد ایاوکيلم شمارا به عقد داعم اقای ساتکين اندرا بام
 سکه 1375 ریهھم وبا وشعمدان واینه مجيد اهلل جلدکالم یک

 اقای رزوجان گل  شاخه 2000 و لواسان در  دوبلکس ویالی ویک ازادی ار ھتمام ب
 .وکيلم ایا.بياورم در  داماد

 .نيلی:عروس رفته گل بچينه

 .عاقد:برای بار دوم ميپرسم ......ایا وکيلم؟

 .ملودی:عروس رفته گالب بياره

 ..ایا وکيلمعاقد:برای بار سوم ميپرسم...........

 . سلين:عروس زیر لفظی ميخواد

اتوسا خانوم با یه جعبه به سمت ما اومد ویه گردنبند طال سفيد که نگين سبز 
 .داد مھداشت ب

 . ساتکين گردنبندو انداخت

 . طال سکه1 مھ ریمھمن:اقای عاقد اگه ميشه جون اقا داماد رو خط بزنيد و م

 ...ساتکين:اما

 . ميکنم شھمن:خوا

 .خط زد وگفت:برای بار اخر ميپرسم .......ایا وکيلمعاقد 

 .من:با اجازه پدر ومادرم وبزرگترای جمع ....بله

 .شد بلند جا مهھصدای کل ودست زدن از 
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 .ساتکينم بله رو داد ونوبت رسيد به خوردن عسل

سلين عسلو اورد گذاشت جلوی ما انگشت کوچيکمو داخل عسل کردم ونزدیک 
 .بردم ساتکين نھد

 .ساتکين عسل رو خورد وروی دستم بوسه ای زد

 .کشيدن  وسوت جيغ مهھ

 .زدن دست مهھو خوردم منم نمھد گذاشت  ساتکين مھبعد 

 . جشن ادامه داشت 12تاساعت 

 .ن مونده بودیماموھ وخانواده وساتکين من وفقط رفتن مهھ

 . کمی از اونجا درو شدیم

 .بود زندگيم شب ترینھمن با چشمای اشکی رو به ساتکين گفتم:ب

 .بود شب ترینھساتکين:گریه نکن برای منم ب

 . ساتکين چشماموبوسيد وبه سمت ماشين بابا رفتم سوارشدیم

 .به سمت خونه راه افتادیم

 .تا رسيدم دوش گرفتم و خوابيدم

 .....( ..(بعد فتهھ2

 .با ساتکين مشغول دیدن خونه بودیم

طبقه پایين اشپز خونه وسالن  متری بود که 210خونمون یه خونه ی دوبلکس 
 . نشيمن وسال غذاخوری وکتابخونه بود

 .بود خواب اتاق تا6 مھوطبقه باال 

 .؟؟ ميرسن کی  اھمن:ساتکين وسایل 

 .بوسه ای روی گونم زد وگفت:االنا دیگه ميرسن
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 . دیزاین طراح شھمراھمين وسایلو اوردن وبه  5بعد 

 .من:ساتکين نگو که تو طراح اوردی

 .ن:چرا من اوردمساتکي

 .رفتيم ما خونه سمت به مھوما کردن  پياده وسایلو مهھ

طبق گفته مامان لباس عروسمو از فرانسه سفارش دادم وکت وشلوارساتکين که 
 .اتوسا از المان سفارش داده بود

 .ت خونه ما رفتيمسم به مھبا

 .ساتکين منو رسوند ورفت

 خودم برو بيا:گفت  مامانم سر  اخر  خریدم رو يزیهھج تمام زور  به فتهھ2تو این 
 .پسندی سخت خيلی تو ميکنم انتخاب

 . باورم نميشه فردا عروسيمه

 .درو باز کردم وداخل شدم

 .من:مامان من اومدم

 . مامان:سالم دخترم خسته نباشی

 . من:مرسی

 .مامان:بيا دخترم شام باباتم االن مياد

 .من:ممنون مامان با ساتکين بيرون شام خوردیم

 .مان:پس زود برو بخواب که صبح بيدار شیما

 .بگو مھمن:چشم شب بخير به بابا 

 .شب بود9رفتم اتاق خوابم ساعت 

 .از فرط خستگی تا به تخت رسيدم خوابم برد
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 عشق به یک الفا فصل اخر

 .با االرم گوشيم بيدار شدم

 .صبح بود6ساعت 

 .از تختم بيرون اومدم وبه سمت سرویس اتاقم رفتم

 .ساعته اومدم بيرون1رفتن یه دوش بعداز گ

 .پوشيدم سفيد وشال سفيد ومانتوی مشکی تنگ وشلوار  کردم  خشک اموھمو

 .وصندل تختم که سفيد بود پوشيدم

 . ارایشی نکردم

 .ز نميبينمشامرو از  دیگه کردم  یھبه اتاقم نگا

 .از اتاق خارج شدم وبه سمت اشپزخونه رفتم

 . مامان داشته ميزو ميچيد

 .م مامانمن:سال

 .مامان :سالم دخترم بيا بشين صبحونتو بخور دیرت ميشه

 .بعداز اینکه صبحونمو خوردم

 . به ساتکين تک زنگ زدم

 .که پيام داد جلوی دره

 .با خوشحالی به سمت ماشين رفتم

 .درو باز کردم و نشستم

 .من:سالم اقا داماد

 . ساتکين:سالم خانوم عروس
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 .رفتيم ارایشگاه سمت به مھبا

 .وقتی رسيدیم گونه ساتکينو بوسيدم وگفتم:ممنون خيلی دوست دارم

 .ساتکين بوسه ای رو پيشونيم زد وگفت:کاری نکردم مواظب خودت باش

 . به سمت ارایشگاه رفتم ویاسمينا خانومو دیدم که منتظرمه

 .من:سالم یاسمينا خانوم ایندعفه زود اومدم

 .لبخندی زد وگفت:درسته زود اومدی

 .رفتيم عروس اتاق سمت به مھبا

 .بيارم در  ای ونسکافه استخونی ایالیتھ اتوھیاسمينا:خب ....عزیزم ميخوام مو

 . من:بله

 .یاسمينا:خب شروع ميکنم

 .کرد  کار   امھساعتی روی مو2تقریبا" 

 .چشمامو بسته بودم نميخواستم خودمو ببينم

 . کرد  درست اموھساعتم مو1

 .زنگ زد وگفت داره لباس عروسو ميارهیکه درو باز کرد وگفت:مادر عروس 

 . یاسمينا خانوم باشه ای گفت ومشغول ارایش کردنم شد

 .دقيقه گذشته بود که مامان ونيلی اومدن ولی منو ندیدن 30

 .ساعت تاقت فرسا ارایشم تموم شد3بعد از 

 15 ایھیاسمينا کمک کرد لباس عروسمو بپوشم وتاج وتورمو برام گذاشت کفش 
 .پوشيدم دموسفي سانتی

 .وبه خودم تو اینه نگاه کردم

 .خودمو نشناختم خيلی عوض شده بودم
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 شده درست خوشگلی شکل وبه بود شده تر  خوشگل ميکردم فکر  که  اونی از  امھمو
 .بود

م که کمی نازک شده بودن وچشمم که خط چشم کلفت که اھو صورتم ابرو 
 خيلی به چشمامو گيرا تر نشون ميدادوسایه خاکستری وصدفی که

 .چشمام ميومد ورژ گونه اجری ورژ جيگيری واقعا"از من یه سلن دیگه ساخته بود

 .لباس عروسم که دکلته بود ودوتا بند که به شکل قشنگی دوخته شده بود

 ایھودامن لباسم که خيلی پوفی بود ساده بود وتمام لمه بود وفقط پاینش طرح 
 ایھ دوزی سنگ با که  تنم ونيم داشت قشنگی خيلی

 .ظریف خيلی خوب بود

 تو وکوچيکش درشت ایھوتور ساده که دنباله داشت وتاج قشنگی که نگين 
 .بود چشم

 .شده بود وکار  داشت سفيد ایھناخنامم به رنگ خاکستری که طرح 

 .من:ممنون یاسمينا خانوم خيلی خوب شده

 .کردم  اماده حاال تا که  بودی عروسی ترینھیاسمينا لبخندی زد وگفت:ب

 . رفتم خروجی در  سمت وبه کردن  نگاه شھبا چشمای قدر دان ب

 .درو باز کردم وچشمم به سلين واتوسا ومامان ونيلی وملودی افتاد

 .بودن شده خوشگل مهھ

 .من:سالم

 .بود مونده باز  نشونھد مهھمه برگشتن ومنو دیدن ھ

 .!!سلين:خودتی سلن؟؟

 .من:اره دیگه
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 .ملودی:خيلی خوشگل شدی سلن

 .شدید خوشگل مھامن:شم

 . ببينمت لباس این تو بود ارزوم ميشهھمامان:

 .نيلی:وای سلن اخه تو چرا زود تر ازمن ازدواج کردی ببين چه خوشگلم شده

 .ميدونستم داره شوخی ميکنه

 .یاسمينا :سلن جان اقا داماد اومدن

 .شنلمو پوشيدم وبه سمت بيرون رفتم

 . يمو نوازش کردساتکين وارد شد بوی عطر تلخ وسردش بين

 که  کوچيکش  جيب تا یقش از  که  مشکی وشلوار  کت  اون تو انداختم شھب یھنگا
 خوشگل خيلی داشت زنجير  داشت قشنگی ایھ شکوفه

 . شده بود

لند بود به طرز خوشگلی به باال داده شده بود وصورت شيش تيغ ب که  اشھمو
 . کردش

 . به سمت من اومد

 .تمنميدونم چرا انقدر دل شوره داش

 .خانومم سالم:رسيد مھساتکين ب

 .من:س...سالم

شنلمو کنار زد تا چند دقيقه روم زوم بود بعدش چشماش پر از عشق شد 
 .وگفت:خيلی خوشگل شدی

 .اقایی مھمن:تو
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دست گلی که ترکيبی از رز سفيد وصورتی بود وبا ربان سفيد بسته شده بود داد 
 .رفتيم ساتکين فراری سمت به مھدستم وبا

 .اریه ساتکين به طرز خيلی قشنگی با گل رز سفيد وصورتی تزین شده بودفر 

 .رفتيم اتليه سمت وبه گذاشت  مالیمی نگھا وساتکين شدیم ماشين سوار  مھبا

 .قشنگی انداختيم که من از یکيش خوشم اومد خيلی ایھعکس 

که من رو صندلی نشسته بودم وساتکين از پشت خم شده بود ميخواست گونمو 
 . کنهبوس  

 ما سر  وپشت اومدن سرمون پشت مھاز اتليه خارج شدیم وعکاس وفيلم بردار 
 .اومدن

 .من تاالرو ندیده بودم

 .ساتکين گفته بود که سوپرایزه

 . به تاالر که رسيدیم

 .ساتکين پياده شد ودر ماشينو باز کرد منم دستشو گرفتم وپياده شدم

 .ميگرفت فيلم فيلبردار  اھتو این لحضه 

 .مت تاالر رفتيم من فقط زمينو ميدیدمبه س

 .باالخره شنلمو برداشتم

خدای من ورودی تاالر یه دریاچه بزرگ بود که روش پل بود باید از رد ميشدی تا 
 .بود ابشار  جا مهھبرسی به تاالر 

 . بود خوب خيلی مھ تاالر  رفتيم تاالر  سمت وبه شدیم رد پل از  مھبا

 .بود شده گذاشته  رز  گل  جا مهھ

 . زدن وکل ودست شدن بلند ما احترام به مهھ
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 .نشستيم مونھجایگا تو ورفتيم کردیم  پرسی واحوال سالم مهھبا

 . من:ممنون ساتکين

 .ساتکين:بازم گفتی وظيفم بود

 . برقصيم مھبا رفتيم ساتکين ومنو گذاشتن  تانگو نگھدقيقه ا 30بعد 

 . بعداز اینکه رقصيدیم

 . ساتکين پيشونيمو بوسيد

 . ساتکين بلد نبود ایرانی برقصه نشست ومن شروع کردم رقصيدن چون

 .بعداز اینکه رقصيدم رفتم نشستم پيش ساتکين

 .. کمی گذشت که مامانم اومد وگفت برم پيششون

 .بلند شدم ورفتم

ساتکينم بلند شد ورفت پيش یکی از دوستاش که نميشناختم فکر کنم از امریکا 
 .اومده بود

 .ینا حرف ميزدم که شخص سياه پوشيو دیدمداشتم با مامان ا

 . بود خوابيده قبر  تو که  پسرس مونھروش دقت کردم خدایا این 

 .دستشو کرد تو جيبش ویه کلت در اورد وبه سمت ساتکين نشونه گرفتم

 .هھھھھھھخدای من با تمام سرعت رفتم طرف ساتکين وگفتم :ن

 .شد یکی گلوله  شليک صدای با که  دادم لھوساتکين با تمام قدرت 

 .درد بدیو تو شکمم احساس کردم

 .کردم  بود افتاده زمين رو که  ساتکين به یھنگا

 . زدن وجيغ اومدن خودشون به مهھ

 . ساتکين با سرعت به سمتم اومد
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 . دیگه تحمل ایستادن نداشتم

 .اون شخص به ما نزدیک ميشد

 . ساتکين منو تو بغلش گرفت

 .گرم ترین بغل دنيا اینجا بود

 .چشمام دو دو ميزد

 . ساتکين:سلن...سلن خوبی

 .فریاد زد :یکی اورژانس خبر کنه

 .با صدای تحليل رفته ای گفتم:دوستم داری.؟؟

 بود شده جمع اشک توش که  ایھدستشو گرفتم ونگاه دردناکمو دوختم به تيله 
 .داری؟؟ دوستم:وگفتم

 .ساتکين:....معلومه ....معلومه که دوست دارم

 .از چشمم چيکيد وبا عشق بعش گفتم :دوست دارمقطره اشکی 

 .دیگه نيروی نداشتم چشمام بسته شد

 ..(ساتکين)......

 .با چشمای اشکی به سلن نگاه ميکردم 

 .سلن:دوستم داری.؟

 .من:معلومه که دوست دارم

 .سلن:دوست دارم

 . چشماشو بست

سمت اروژانس  صدای اروژانس از بيرون ميومد با عجله ساتکينو بيرون بردم وبه
 .رفتم
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 .مردی که تو امبوالنس بود گفت :چه اتفاقی افتاده؟

 .من:تير...تير خورده

 . مرد:نبضش کند ميزنه

 .امبوالنس رفت ومنم سوار ماشينم شدم وبه سمت بيمارستان روندم

 . بيمارستان اومدن مهھ

 .سلن داخل اتاق عمل بود

 ..ميکردن نگاه عمل اتاق به اشکی چشمای با مهھ

 . بود مھسالش بود اونيکه شليک کرده بود  26.27اون پسر که 

 من کردی  شليک رتھمادر به سمتش رفت وگفت:بد کردی پسر جون بد به خوا
 طوری دیگه تورو با خانوادت اشنا کنم ولی تو بد ميخواستم

 .کردی

 .کرد  ميکردن شھنگا تھب با که  سلن پدر  مادر  به وبعد من به تھاون پسر با ب

 .يلھلن:سمادر س

 .بعدش از حال رفت

 .پرستارا بردنش به اتاقی

 .رفت يلھپدر سلن به سمت س

 . پسرم يلھپدر سلن:س

 .بابا:يلھس

 .پدر سلن:جان بابا

 .:من چيکار کردم من چيکار کردميلھس
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 خفت خودم دستای با بياد سلن سر  بالیی اگه زدی گلوله  شھفریاد زدم:تو...تو ب
 .ميکنم

 .نکردولی اون به من توجه 

 .وبا چشمای اشکی به اتاق عمل نگاه کرد

 . ساعت دکتر از اتاق عمل بيرون اومد5بعد از گذشت 

 .به سمتش یورش بردم

 .من:اقای دکتر چيشد.؟

 .دارید اشھدکتر:شما چه نسبتی با

 .مسرشمھمن:

 .شدیم جمع دکتر  دور  مهھ

 .دکتر :متاسفم

 .من:یعنی چی

مارتون چون کم خونی شدید داشتن وخون دکتر :ما تموم سعيمونو کردیم ولی بي
 . زیادی از دست دادن وما سعی کردیم که خون ریزیو بند بياریم

 .دکتر:متاسفانه بيمارتون به کما رفتن

 . گوشم نميشنيد سلن رفت کما

 . نه.....نه دروغه

 .من:نه .....دروغ ميگی

 .ميداد خبر  این حقيقت از  نشون اھاما نه صدای گریه 

 .فس بکشم بقض گلومو گرفته بودنميتونستم ن

 .لرزیدن گریه  شدت از  امھگریم گرفت جوری گرفت که شونه 
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 .کی نگاه ميکرداش چشمای با کردم  نگاه يلھبه س

 . بردم یورش سمتش وبه شدم بلند يستریکھبه صورت 

 .من:تقصير تو

 . بيرون اوردن عمل اتاق از  سلنو ينھ مينھتو 

 .بود وصل شھکلی دستگاه ب

 به سمت I.C.U .بردنش

 . سرم خيلی گيج ميرفت

 .شد بسته وچشمام خوردم سر  دیوار  کنار   مونجاھ

 ...( ...(بعد فتهھ2ماه و 1

 .از خونه خارج شدم وبه سمت بيمارستان روندم

 .نيومده وشھب نوز ھماه ونيم ميگذره وسلين 1از اون اتفاق کذایی 

 .بودم دلتنگش دیگه ایھبيشتر از روز 

 باشه اونجا سلن اومدن وشھب تا بازداشتگاه برد يلوھپليس سبعداز اون روز 
 . ازادش وثيقعه گذاشتن  با سلن پدر  ولی

 کنه  کمکش  قرار  سلن که  دومی نفر  که  گفت  مھب مادر  اشامه خون ميدمھف
 .يلهھس

 .ميشه ناپدید تصادف تو بوده سالش7 وقتی يلھس ميدمھف

 وپدر  مادر  نخواست قتيچوھماه پيش تو امریکا زندگی ميکرده گفت 5وتا 
 خانوادت گفتن  کردن  پيدا يلوھس که  ایھاون چون کنه  پيدا واقعيشد

 .ولت کردن

 . طبق گفتش سلنو خيلی دوست داشته
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 درکش بده حالش روحی نظر  از "واقعا يلمھپدر ومادر سلن خيلی شکسته شدن وس
 معلومه بکنه رشھخوا با کارو  این کسی  وقتی ميکنم

 .اینطوری ميشه

 . نميزنه حرف کسی  با زیاد شده اروم خيلی مھسلين 

 . ودر اخر خودم

 .سال اشکام راه خودشونو پيدا کردن 11بعداز 

 .به بيمارستان رسيدم

 به سمت l.C.U .رفتم

 .سلن رو تخت خوابيده بود وچشماش بسته بود

 .با بقض گفتم:پس بيدار نميشی؟

 اینجا بيان بدید خبر  وادتونخان مهھپرستار اومد وگفت:ببخشيد اقای اندرا لطفا"به 
 .اتونھبا داره میھم حرف دکتر 

 .من:باشه

 .به خانواده سلن وبه خانواده ی خودم خبر دادم

 .دقيقه رسيدن 30بعداز 

 . رفتيم کنفرانس  اتاق سمت به مھبا

ماه ونيم عالئم 1دکتر :سالم اقای اندرا وراد خودتون ميدونيد که دخترتون تو این 
 که  ميگيم وما شده ترم بد حتی يچھرده که حياتيشون تغيری نک

 .دخترتون مرگ مغزی شده

 .شاد کنيد ایشونو روح عضو دایھميتونيد با ا

 . مياد وشھمن:امکان نداره سلن به 
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 . مادر سلن ومادر من وسلين اشک می ریختن

.(l.c.u (اقای دکتر سينایی به بخش 

 .توش بود رفت دکتر با عجله از جاش بلند شد وبه سمت اتاقی که سلن

 .منم با تمام سرعتم به سمت اتاق سلن رفتم

 .ميزدن بوق اھ ودستگاه بود صاف مانيتور  روی ایھخط 

 .دکتر دستگاه شوکو اماده کرد وزد

 .بود صاف خط مچنانھ

 .بود گوشم  تو سلين ایھزجه 

 .چشمم دودو ميزد

 . برای بار دوم دکتر دستگاه شوکه زد بازم صاف

لت ضربدری گذاشت وقلب سلن گذاشت چند بار این کارو کرد دکتر دستشو به حا
 ولی دیگه فایده نداشت دکتر پارچه رو کشيد رو صورت

 .سلن

 .ميدمھنف چيزی ودیگه رفت یھچشمام سيا

 ..(سلن).....

 .چشمامو باز کردم وبه جایی که بودم نگاه کردم

 . سعی کردن یادم بياد چی شده

 .له خوردن منپسره سياه پوش...اون کلت ...گلو

 .در باز شد ویه مرد ميانسال وارد شد

 . دکتر:سالم دخترم حالت خوبه

 .من:سالم بله فقط کمی شکمم تير ميکشه
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 .دکتر:طبيعيه ميدونی چقدر اینجایی.؟؟

 !!.من:نه چطور

 .ماه ونيم1دکتر: 

 ."من:واقعا

 رد رو کوچيک  سکته یه مسرتھدکتر:خانوادت خيلی نگرانت بودن مخصوصا"
 .کرد

 . با اینکه برای ساتکين اتفاقی افتاده اشکام راه خودشونو پيدا کردن

 .من:ميشه بریم پيشش

 .وشهھبي مسرتھدکتر:نه دخترم باید بریم ازمایشات الزمو انجام بدیم بعدشم 

 . با گریه سرمو تکون دادم

 . یه ویلچر اوردن ومنو چتد ساعت گردوند تا اجازه دادن برم بخش

 .بودمتو تخت خوابيده 

 . دکتر اجازه مالقات رو داده بود

در اتاق باز شد واولين نفر مامان وبابا بعدش اتوسا وبرایان نيلی وملودی وسلين 
 . وارد شدن

 .اما کسی که منتظرش بودم نيومد

 .مامان:بميرم برات مادر

 .من:خوبی مامان

 .مامان:اره دخترم خوبم

 .کنم  معرفی تھب کسيو  یه امميخو دخترم:گفت  بابا که  کردن  پرسی احوال مهھ

 .من با لبخند:کی؟؟
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 .میھبابا:خودت ميف

 .بابا از کنار در رفت کنار و...خدای من اون پسر

 .اینا بود وصورتش خيلی شبيه بابا بود 184پسره باقد 

 .مونهھپس بالخره دیدمش اون پسر 

 .من:الکساندر؟؟

 .ابجی يلھالکساندر:نه اسم من س

 .که برادر ندارم  من:چ..چی شوخی ميکنی من

 وشھ به ووقتی کردیم  تصادف ما بود سالش7 وقتی يلھبابا:چرا دخترم داری س
 .بودی خالت خونه تو موقع واون بودن دزدیده يلوھس اومدیم

 .نکردیمش پيدا ولی گشتيم  يلھما خيلی دنبال س

 .سال پيدا شده 20االن بعداز 

 .کردم  ميکرد امنگ اشکی چشمای با داشت که  يلھس به یھنگا تھباه ب

 .؟؟.بود يلھمن:یع...یعنی....کسی که...که ميخواست ساتکينو ب...بکشه س

 .ریھخوا ببخشيد:يلھس

 .به سمت اومد وبغلم کرد وپيشونيمو بوسيد

 .من با بقض گفتم:داداشی چراااا چرا این کارو کردی

 .ميگم تھب"بعدااا ریھخوا ببخش:يلھس

 .موندیم يلھس منو وفقط رفتن مگیھ

 .شده چی ميگم تھب رفتن مهھ که  حاال ریھخوا: يلھس

 .کردن  ولت وپدرت مادر  گفتن  مھاون خانواده ای که منو دزدین ب

 . اشامه خون پدرمه ميکرد ادعا که  مرد اون ميدمھسالم بود که ف 15
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 . ساله که دارم زجر ميکشم 10منم تبدیل کرد ومن االن 

به عنوان پدرم رفتم سرزمين  وقتی اون مرد به دست گرگينه ای کشته شد من
 . سرخ

 .بکشم وساتکينو بيام داد دستور  مھگذشت تا کامرون ب  10این 

 .رمیھولی اون لحضه خبر نداشتم که تو خوا

 .بود مھمب برام حس این شد کنده  قلبم انگار  خورد تھوقتی گلوله ب

 .یه نيروی منو کشوند سمتت

 . میر ھخوا تو ميدمھوقتی اومدیم بيمارستان وقتی ف

 .دنيا رو سرم اوار شد

 .اما...اما االن پشيمونم اگه کمکم کنی ميخوام به ادم تبدیل شم

 . من با بقض گفتم:مطمعن باش کمکت ميکنم

 . بغلم کرد

 .باشم داشته دادش داشتم دوست ميشهھمن:

 .کيم  اینجا من پس االن خب:يلھس

 . من:داداشمی

 . زدم حرف يلھکمی با س

 .ساتکينو بکشه ولی از سر اجبار بوده درست بود که ميخواست

 . عشقشه منتظر  که  موندم ومن رفت يلمھس

 .شد وارد اشفته ریھیه ساعت گذشت که در به شدت باز شد وساتکين با ظا

 . بود شده تنگ واسش دلم چقدر  که  ممھبقض تموم وجودنو گرفت االن ميف

 .من:سا...ساتکين
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 .ساتکين:جانم

 .من:خودتی؟

 ..مساتکين:اره عشق

 .اشکام ریختن ومن گفتم:دلم برات تنگ شده بود

 .ساتکين:منم زندگيم

 . گذاشتم  اتھمن:ببخشيد که تن

 خاک اھساتکين بوسه ای رو پيشونيم زد وگفت:اگه تو نبودی من االن زیر خروار 
 .بود خوابيده

 . من:این چه حرفيه

 . شد رفع امھتا شب با ساتکين حرف زدم ودلتنگی 

 .ستان مرخص ميشمامروز از بيمار 

 .با ساتکين از بيمارستان زدیم بيرون وبه سمت خونه ی ما رفتيم

 . وقتی رسيدیم با کمک ساتکين پياده شدم

 .به سمت خونمون رفتيم

 . بودن اونجا مهھ

 وپدر  مادر : گفت  ساتکين که  بودم سلين با زدن حرف مشغول کردم  بغل مشونوھ
 .ماره عروسی بگير دوب ميخوام شما اجازه با

 ..مامان:اره پسرم منم لباس سلنو دادم مثل روز اولش کردن

 .افتادید دردسر  تویه انقدر  من خاطر  به شرمنده:يلھس

 . من:اشکال نداره ایشااله عروسيت

 . تاالر مونھ دیگه فتهھ3ساتکين:پس 
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 ( .(بعد فتهھ2

 ..(ساتکين)....

 انسان به يلھوساز خونه بيرون زدم وبه سمت خونه سلن روندم امروز قرار من 
 .شيم تبدیل

 . شدن سوار  يلھسلن وس

 .سلن خيلی تو خودش بود

 .به سمت خونمون روندم

 .رفتيم ما خونه سمت به مھوقتی رسيدیم با

 .پدر ومادروسلين اونجا بود

 .مادر از جاش بلند شد وگفت:خب سلن جان شروع کنيم

 . سلن:بله

 .ل شيدتبدی"لطفا وساتکين يلھمادر:خب س

 .شدیم تبدیل ليھمن وس

 . مادر به سمت سلن رفت وانگشتشو گرفت کميشو برید

 .خون سلين داخل ظرف ریخته شد

 .بوی خون تازه به مشامم رسيد

 .مادر:سلن شروع کن

 .سلن به سمتم اومد وگفت:ساتکين تحمل کن

 .شد دیگه سلن به تبدیل زدنی مھسلن تو چشم به 

 انجام صورتش رو مھ قشنگی ایشوار  ميرسيد زانو تا که  رنگ خاکستری ایھمو
 .بود شده



                 
 

 

 ن. راھز|  عشق به یک الفا رمان

 

 

 

 

 

    man.irwww.1ro   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

170 

 

 .لباس دکلته قرمزی پوشيده بود وکفش قرمز پوشيده بود

 . سلن شروع به باال رفتن کرد واون خون که تو ظرف بودو به سمت من اورد

 .مينطورھ مھ يلھخونو با یه امپول به دستم طزریق کرد وبرای س

 .سلن از چشماش عشق دیده ميشد

 یھنگا يلھبه بدنم فرستاده که تمام نيرومو گرفت به س با دستش قدرتی رو
 .بود رمق بی من مثل اونم کردم

 .شدم وشھیه دعفه درد بدی تو سرم پيچيد که بي

 .بود نشسته پيشم سلن اومدم وشھوقتی به 

 .من:چی شد

 .شد تموم چی مهھسلن با لبخند:

 .دم وگفتم:یعنی دیگه گرگينه نيستم؟کر   ایھبی رمق خند 

 . هسلن:ن

 .چی يلھمن:س

 . سلن:اونم نه

 "من: واقعا

 ."سلن:واقعا

 .پایين رفتيم مھبا

 .بودن مهھ

 .ميزدیم حرف عروسی درباره مھتا شب با

 .شب موقع رفتن گونه سلنوبوسيدم وگفتم:خداحافظ

 .سلن:دوست دارم
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 ....( ...(بعد فتهھ1

 .(سلن)

 .به خودم تو اینه نگاه کردم

 .بود روز  اون مثل مهھو مهھ امھمو ومدل امھارایشم ومو

 .لباس عروسمو پوشيدم وبه سمت مامان اینا رفتم

 .بود اومده انھملودی که بازم از اصف

 . بود رمھونيلی که مثل خوا

 .ادمه برای ر ھوخوا دوست ترینھوسلين ميتونم بگم ب

 . رھشو مادر  ترین ربونھواتوسا م

 .ومامان خودم که جای خود داره

 .اماد اومدیاسمينا خانوم:اقا د

 .رھوظا تيپ اون وبا وشلوار  کت  مونھساتکين اومد تو 

 .داد مھب رو بود دفعه مونھدست گلی که مثل 

 .من:مرسی اقامون

 . شھساتکين:خوا

 .رفتيم تاالر  سمت وبه زدیم بيرون اریشگاه از  مھبا

 .چون عکسای دفعه ی قبلم بود وفقط فيلمبردار اومده بود

 .به تاالر رسيدیم

 . بودن دهاوم مهھ

 .نشستيم ورفتيم دادیم سالم مهھبه 
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 .بعداز رقص تانگو نوبت رسيد به بریدن کيک

 .حاال مگه ای سلين ميده چاقو رو

 . بریدیم کيکو  مھبالخره سلين داد وما

 .وندیمم ما وفقط رفتن موناھم مهھدوباره رقص تا شب بعد از غذا 

 .رفتيم وساتکين من خونه به مگیھسوار ماشين شدیم و

 .بقض کل گلومو گرفته بود

 . ترک کردن خانوادت خيلی سخته

 . لحظه ی خدا حافظی با مامان وبابا کلی گریه کردم

 . به سمت خونمون رفتيم

 . واین بود شروع زندگيه ما

 ....( ..(سال بعد4

 .من:یاسمين دخترم کجایی

 .طبق معمول تو کمدش قایم شده بود

 .(دده.)ااا...مامان نشد تو منو دیدییاسمين:ااا...مامایی نتد تو مينو 

 .من:خب دخترم برو یه جایی دیگه قایم شو باشه

 .(یاسمين:باچه..)باشه

 .افتاد اتفاقات خيلی کردم  فکر  سال ار ھبه این چ

 سلين که  سلين از  يلھس خواستگاری وساتکين من شدن ومامان بابا مهھاول از 
 .بود عروسيشون پيش سال1 و پذیرفت

 . کرد  نامزد خالش پسر  با مھنيلی 

 .بگذرونن اونجا زنگيشونو بقيه تا رفتن شمال به مھمامان وبابا 



                 
 

 

 ن. راھز|  عشق به یک الفا رمان

 

 

 

 

 

    man.irwww.1ro   برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

173 

 

 .شنيدم بيرون از  ساتکينو ماشين صدای که  بودم فکر  مينھتو 

 . به استقبال مرد زنگيم رفتم

 .ودب خریده گل  دسته یه ميشهھمثل 

 .من:سالم خسته نباشی

 . لبخنده گرمی زد وگفت:مرسی زندگيم

 . گرفتم وگفتم:مرسی  گل ازش

 . ميکنم شھساتکين:خوا

 . من:برو بشين تا ميزو بچينم

 . ساتکين:چشم

 . فسنجونو تو ظرف ریختم وميزو چيدم

 .ارھمن :ساتکين یاسمين بياید نا

 .یاسمين که تو بغل ساتکين بود به سمت ما اومدن

 .من:خب زود بياید غذا بخوریم

 . خوردن به کردیم  وشروع ميز  رو نشستن اومدن مھبا

 .بردم وهھق ساتکين برای ار ھبعداز خوردن نا

 .رو کاناپه نشستيم

 .ساتکين منو بغل کرد وبوسه ای روی گونم زد

 . من:ساتکين خيلی دوست دارم

 . ساتکين:منم با تمام وجودم دوست دارم

( Love means to be there for 
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each other,even when 

you're upset with each other.) 

 (عشق)

 باشيد مدیگر ھعشق یعنی مراقب 

 .دلخورید مھحتی وقتی از دست 

 

ه ی بعدی سعی ميکنم که این دفع داشت اتيوھاشتبا ویه ستھاین اولين رمانم 
 . کنم  طرف بر  اروھضعف 
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