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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

 رمان عشق به یک الفا خالصه 

 خدا به نام 

 نام رمان: عشق به یک الفا 

 به قلم: زھرا .ن

 تایپيست:حميد .ن

 ژانر: ترسناک. عاشقانه. غمگين .تخيلی.

 خالصه:دختری به زاللی اب .....

 به زیبایی خورشيد .... 

 سلن راد دختره مھربون ولی لجباز .... 

 مردی مرموز .... 

 دنيایش به تاریکی شب ....

http://www.romankade.com/
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 مردی با دلی سنگی ولی مھربان. ساتکين اندرا

خب در ادامه سرنوشت این دوتا رو روبری ھم قرار ميده واین دوتا عاشق ھم ميشن اما با ورود برادر  
 سلن که ھمه فکر ميکردن مرده و توی

رسيدن سلن به ساتکين وقفه ميندازه .وایا سلن وساتکين به ھم ميرسن چه کسی ميدونه اینده چه  
 زده .....پایان خوش ..چيزی براشون رقم  

 20/ تاریخ شروع:  99/3

 رمان عشق به یک الفا خالصه 

 به نام خدا 

 نام رمان: عشق به یک الفا 

 به قلم: زھرا .ن

 تایپيست:حميد .ن

 ژانر: ترسناک. عاشقانه. غمگين .تخيلی.

 خالصه:دختری به زاللی اب .....

 به زیبایی خورشيد .... 

 لجباز .... سلن راد دختره مھربون ولی 

 مردی مرموز .... 

 دنيایش به تاریکی شب ....

 ساتکين اندرا مردی با دلی سنگی ولی مھربان.

خب در ادامه سرنوشت این دوتا رو روبری ھم قرار ميده واین دوتا عاشق ھم ميشن اما با ورود برادر  
 سلن که ھمه فکر ميکردن مرده و توی
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سلن وساتکين به ھم ميرسن چه کسی ميدونه اینده چه    رسيدن سلن به ساتکين وقفه ميندازه .وایا
 چيزی براشون رقم زده .....پایان خوش ..

 20/ تاریخ شروع:  99/3

 1عشق به یک الفا فصل  
 (سلن)

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

سمت کمدم رفتم یه دست لباس راحتی برداشتم وپوشيدم جلوی ميز ارایشم نشستم وموھای قھوه 
 ایم که تا کمرم ميرسيد رو خشک کردم 

 .تو اینه به خودم نگاه کردم
بود    175پوست سفيد وصاف .چشمای سبز تيره .ابروھای ھشتی .دماغ کوچيک وقلمی .قدمم که 

 . وخدارو شکر الغر بودم
 ... اليز صورتم برداشتم وبه سمت اشپزخونه رفتمدست از ان

 من:مامان جون کجایی ؟
 . مامان:بيا دخترم تو اشپزخونه ام

 .من:اومدم
 .مامان:صبح بخير دختر خوشگلم
 . من:صبح توام بخير مامان جونم

 . مامان:بيا صبحونه بخور
 من:مامانی بابا نيست ؟؟

 .داشت زود تر رفتمامان:نه دخترم امروز بابات قرار داد 
 .من:اھان

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
 نيلی:وای بيشعور چه عجب به من زنگ زدی ؟

 من:سالم نيلی مرسی خوبم تو خوبی؟ 
 ...اره خوبم تو چی؟ نيلی :اومم 

 من:خوبم حوصلم سر رفته ميای بریم بيرون؟؟ 
 نيلی:باشه...کی ميای دنبالم ؟؟ 
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 عصر خوبه؟ 5من: 
 ."نيلی:اره ..فعال

 ."من:فعال
 .. بعداز حرف زدن با نيلی تصميم گرفتم تا عصر کتاب بخونم

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

 . 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

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

 . ا بغلممامان :حاال اشکال نداره بي
 بعد از بغل کردن مامان بھش گفتم 

 ميخوام با نيلی برم بيرون اجازه ميدی ؟؟5من:مامان من ساعت  
 .مامان :باشه ...برو ولی مواظب باش

 من:باشه
 .. مامان :حاال بدو کمک کن ميزو بچينيم

 . من:چشم مامانی
پرنسسی خاکستری وشال وشلوار  بعد از خوردن نھار به سمت اتاقم رفتم وکمدمو باز کردم ویه مانتوی 

 تنگ مشکی پوشيدم وکتونی ھای 
 . ھولگرام مشکيو پوشيدم

 ..... یه خط چشم کشيدم ویه رژ کالباسی پوستمم که سفيد وصاف نيازی به کرم پودر نيست
 .. بعد از برداشتن کيفم به طبقه پایين رفتم خونه ما دوبلکس بود

 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

بعد از   سال ازش بزرگتر بود ای کاش منم داداش داشتم4نيلی با دادشش اومدبيرون داداش نيلی  
 اینکه نيلی کارش با برادرش نيما تموم شد 

 .به سمت من اومد وگفت:سالم جيگر
 من :سالم نيلی خوبی؟؟
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 من:به نظرت کجا بریم؟
 نيلی:اومم ...به نظرم بریم شھربازی ھوم.؟؟ 

 . من:اومم اره خوبه
 .نيلی: پس بزن بریم

 . بعد از تصویب به سمت شھربازی رفتيم
احساس کردم دارن تقيبم ميکنن برای ھمين پيچيدم تو یه خيابون اونم پيچيد که تو راه بودیم که 

 !!نيلی گفت:سلن داری اشتباه ميریا
 .. من:نيلی دارن تقيبمون ميکنن

 .نيلی :شوخی ميکنی اخ جون یه فيلم اکشن
 !!من:نيلی ھيچ وقت دست از خلو چل بازی بر نداشتی

 نيلی:خب چيکار کنم؟؟ 
 .من:سفت بشين

 .ی:باشهنيل
 بعد از اینکه سرعتمو زیاد کردم دیدم اونام سرعتشونو زیاد کردن

 .ترس تو وجودم رخنه کرد نيليم با ترس بھم نگاه ميکرد
 . یدعفه به ماشينم از پشت زدن منم تمام سعيمو کردم که که ماشين چپ نشه

 نيلی :سلن االن چه غلطی کنيم؟؟
 . من:نميدونم ...نميدونم

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

 . منم از این فرصت استفاده کردم وبا سرعت به سمت خونه نيلی رفتم
 .نيلی :سلن از پيشونيت داره خون مياد

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

 . پارکينگ رفتم
 . ماشينمم که داغون شده بود

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

 درو با کليد باز کردم وبه سمت اشپزخونه رفتم
 .مانمن:سالم ما

 .....مامان:سالم عزی
 من:مامان چی شده.؟؟ 
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 !مامان :سلن چی شده سرت خدا مرگم بده؟؟
با شنيدن حرف مامان بقضم ترکيد وبا ھق ھق گفتم :مامان امروز بھم حمله کردن داشتن تقيبم 

 .ميکردن
 . مامان:وای ....خدا جھان ..جھان

 بابا با عجله به سمت اشپزخونه اومد وگفت:چی شده؟؟ 
 .. مان:جھان امروز سلن داشتن تقيب ميکردن بھش حمله کردنما

 بابا:یعنی چی غلط کردن نتونستی ببينيشون.؟؟
 . من:نه بابایی شيشه ھاش دودی بود . تازه ماشينمم داغون کردن

 .بابا:اشکال نداره دخترم برات ميخرم
 مامان:جھان چيکار ميخوای کنی ؟؟ 

 ... باید به دوستم بگم بابا کالفه گفت :فعال"نميشه کاری کرد
 من:من ميرم بخوابم مامان کاری نداری ؟؟ 

 !. مامان :وایسا شام بخور
 . من:نه مامان مرسی فقط یه قرص مسکن بھم بده

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

 . گرفتمدقيقه ای  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
 .من:مرسی مامانی

 ميکردم؟؟ مامان با بقض گفت:اگه چيزیت ميشد چيکار 
 .من:مامان گریه نکن دیگه ببين سالمم فقط سرم خراش برداشته ھمين

 . مامان:اا....اصال"ھواس برای ادم نميمونه که بيا قرص اوردم برات
 .من:مرسی مامانی ...شب بخير

 .مامان:شب بخير دخترم
 .بعداز اینکه قرص خوردم خوابيدم

بم سبکه دست وصورتمو شستم وبه سمت  صبح با صدایی االرم گوشيم بيدار شدم ھميشه خوا
 اشپزخونه رفتم ھوس کردم از نرده ھا سر 
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 . بخورم
 .اخيش چه حالی داد تا صورتمو برگردوندم صورت عصبانی مامان دیدم

 . من:سالم مامانی صبح بخير
 مامان:اخه دختره ورپریده نميگی ميفتی کار دست خودت ميدی .؟؟

 .من:اخه ...حال ميده
 .ال قيافتو مظلوم نکن بيا صبحونتو بخورمامان:باشه حا

 . من:چشم مامانی
 . بعداز اینکه صبحونه خوردم به سمت اتاقم رفتم .حاال چيکار کنم اھا اتاقمو مرتب ميکنم

ظھر بود .بعد از اینکه دوش گرفتم رفتم اشپزخونه حاال   2اخيش تموم شد به ساعت نگاه کردم ساعت  
 ..بھتر که مامان دیده پيشونيم زخم شده 

 . خودمو لوس کنم
 . من:ای..مامان

 مامان با ھول گفت:چی شد دخترم حالت خوبه .؟؟
 . من:نه ...ضعف دارم

 . مامان:االن برات غذا ميارم برو بشين رو ميز
 .من:با... باشه

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

 من:مرسی مامان حالم خيلی خوب شد خخخخ
 .مامان:توکه چيزی نخوردی بشين باید تا اخر بخوری

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

 . من:راست ميگم دیگه
لب تابمو برداشتم وفيلم ترسناکی که نيلی  بعداز جمع کردن ميز وتشکر از مامان به سمت اتاقم رفتم .و

 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
مبل راحتيمون رفتيم و نشستم از ظاھر بابا فھميدم کالفست این  یعداز اینکه ھمو چلوندیم به سمت 

 . یعنی یه خبر بد
 بعداز اینکه مامانم نشست بابا شروع کرد به حرف زدن 
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بابا:خب..ھمينطور که ميدونيد ما یه شرکت مھندسی داریم که رقيبای زیادی داره امروز که به دوستم 
 که تو اداره پليس کار ميکرد گفتم حدس 

 . ميخواستن تو رو گروگان بگيرن تا من از رقابت خارج بشم زد که
 مامان.االن باید چيکار کنيم جھان.؟؟

 .بابا:بھتر که سلن بره امریکا تا یه مدت تا رقابت تموم شه
 . من:اخه بابا من نميتونم اونجا بمونم تک وتنھا

 بابا:ميدونم دخترم ولی االن جون تو در خطر باید بری 
 .اید برممن:باشه بابا.ب 

 بابا:دخترم امروز ماشينتو فروختم پولشو ریختم تو حسابت 
فردا به دوستم که تو امریکاست ميگم برات خونه بگيره ومدارکتم که درست ميکنم ظرف یک ھفته  

 باید بری فقط دخترم به ھيچ کس نباید 
 . بگی

 . من با گریه :دلم براتون تنگ ميشه
 . مامان:بميرم دختر م

 . مون تنگ ميشه دخترم ولی به بعدش فکر کن که ھمه چی درست ميشهبابا :ماھم دل
 . برای این که جو عوض کنم رو به مامان گفتم:مامانی گشنم ھا غذا نميدی بھم

 .مامان:وای ..ببخشيد االن ميزو ميچينم
 . من:اخ که دارم ميمرم از گشنگی

 . تا این حرف زدم مامانو بابا پقی زدن زیر خنده 
 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 مامان تشکر کردم وبعداز  
 .. شب بخير به سمت اتاقم رفتم

............................. 
 (ساتکين)

 . اه لعنتی ...یعنی شما نتونستيد اونا رو بگير به ھمين راحتی اطالعتو خارج کردن
اونوقت شما بی مصرفا ھيچ کاری نکردید لعنت بھت استن وای به حالت اگه اتفاقی که نميخوام 

 . بيفته بيفته خودتو مرده بدون
 ميدید؟؟حاال از جلو چشمم گمشيد وبرید بگردید .فھ
 . خدا لعنتت کنه بابا که روزگارمو سياه کردی

 . عصبی وکالفه به سمت خونه رفتم



 الفا  کیعشق به 

10 
 

 . من:سوفيا ...سوفيا کجایی
 سوفيا :بله اقا .؟؟ 

 . من:سلين خونست
 . دانشگاه ھستند6سوفيا :بله اقا تا ساعت 

 . من:خب ...من ميرم بخوابم تاکيد ميکنم بيدارم نکنيد
 .اشامای لعنتی ھمه اطالت سازمانو دزدیده بودن عصابم بھم خورد بود خون

 . از وقتی مامان وبابا مردن ھم چی بھم ریخت .پدرمم امریکایی بود ومادرم ایرانی
یادم مياد مامان به من وسلين فارسی یاد ميداد به خاطر ھمين فارسيو خوب بلدیم. واالنم به خاطر  

 .مامان فارسی حرف ميزنيم
 . د خوابيدمبعداز گرفتن دوش اب سر

 . 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

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

 . سلين:شھربازی
 . من:باشه ولی باید مواظب باشی

 . سلين:باشه داداش
 . بعد از شام به سمت اتاقم رفتم .وخوابيدم

 . صبح با صدای االرم گوشيم بيدار شدم
 . اوفف یه روز پر دردسر بعداز اینکه یه تيپ رسمی زدم به طرف شرکت رفتم

....... ......... 
 (سلن)

 با گریه داشتم وسایلمو جمع ميکردم دلم برای مامان وبابا دوستام تنگ ميشد بابا گفته بود که به
 . ھيچ کس نگم دارم ميرم

 .بعداز جمع کردن وسایلم که دوتا چمدون شد به سمت سالن رفتم
 .من :مامانی مامان

 .مامان:دخترم بيا اتاق خوابم
 .من:اومدم
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 . سمت اتاق خواب مامان و بابا رفتمبه 
 . مامان داشت دنبال به چيزی ميگشت

 . من:مامان دنبال چی ميگردی
 . مامان:اھان ...پيداش کردم

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

 من:مامان چيزی شده .؟؟
 .امان:راستش دخترم اینو مادرم بھم داده بود گفت ھروقت دخترت دنيا اومد اینو بنداز گردنشم

 . لحن مامان بقض دار شد وگفت:بيچاره مادرم ھيچ وقت نتونست تورو ببينه
 . مادبزرگم قبل از اینکه من به دنيا بيام سکته مغزی ميکنه وميمره

 ھومم.؟؟من:من قربونت بشم مامانی چرا بقض کردی  
 .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.؟؟؟

 . ه دخترم این ھدیه مادر بزرگتهمامان:ار
 .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

.دخترم کارای ویزا وبانکيتو انجام دادم به اضافه اینکه خونه ھم خریدم  بابا:خب ..ھمينطور که گفتم 
 وپول برات تو حسابت که تو امریکاست 

ریختم وھرماه برات ميریزم برای خرید وچيزای دیگه ویه حساب دیگه که باید باھاش ماشين بخری.و  
 . روز دیگه پرواز داری2

 .من:خب .. بابایی چيزی نموند
 ...بابا:و

 .من:و..چی؟؟؟
 . بابا:و ميسپارم که برات کار پيدا کنن

 . من:وای..بابایی مرسی
 . بابا:به شرت اینکه مواظب خودت
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 .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

 .شدم با دستای نوازشگر مامان بيدار
 .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

گرفتم.و موھامو خشک کردم ولباس راحتی  بعداز اینکه مامان رفت از جام بلند شدم ویه دوش 
 . پوشيدم

 از پله ھا پایين اومدم 
 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

 __ون کم بود بيا دخترم .بيا بشين.بابا:بله که گلم

 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 سفيد پوشيدم  
 .کتونی سفيد با خط ھای صورتيمو 

 پوشيدم وبعد از یه ارایش کمم کردم. 
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 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 .

 مامان با بقض :خدا به ھمرات دخترم . 

 ر ميگرده .بابا:اااا... گریه نداشتيم دیگه سلنم زود ب

 من:اره مامان زود بر ميگردم .

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

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

 )ساتکين( 

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

 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. 

 د از کشوی ميزش یه قرآن دراورد وداد بھم .بع

 سلين:داداشی این ھمرات باشه .
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 من:اینه قرآنو از کجا اوردی؟؟

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

 من:اھا ..خب خداحافظ.

 سلين:خداحافظ. 

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

........ .. 

 )سلن( 

 بعد از اینکه ھواپيما تو فرودگاه امریکا فرود اومد .

 از ھواپيما پياده شدم . 

 اینجا ھم ھواش فرق داشت ھم ادماش . 

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

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

 ..به فارسی گفتم:اخ..

اینا بود وھيکلی بود مو وابروچشم  198ساله که قد   27.28سرمو بلند کردم که با یه پسر تقریبا"  
 مشکی ودماغ قلمی ولب ھای خوش فرم بود 

 درکل خيلی جيگر وخوشگل بود.ولی اخمو 

 پسره:ھواست کجاست؟؟

 تعجب کردم چون فارسی حرف زد.

 من:شما فارسی بلدید؟؟.
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 پسره :بله بلدم . 

 پسره غرور از سروروش ميریخت .حتی یه ببخشيدم نگفت. 

 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.

 ده وگرنه زبونتو کوتاه ميکردم.پسره:حيف حيف که دیرم ش

 بعد از اینکه که پسر جيگره رفت . 

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.

 شين تو ماشين.اميری :سالم دخترم ب 

 بعد از اینکه سوار لکسوز اقای اميری شدم .به سمت خيابونھای امریکا رفت . 

 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؟؟. 
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 ای اميری لطف کردید. من:بله ممنون اق

 اقای اميری:دخترم من باید برم کاری داشتی زنگ بزن. 

 من:حتما"ممنون بازم . 

 اقای اميری:خواھش ميکنم پدرت یکی از دوستای قدیمی منه .

 من:بله پدرم تعریف شمارو زیاد کرده.

 خخخخ چقدر چاخان ميبندم. 

 بعداز خداحافظی با اقای اميری تو خونه

 سرک کشيدم .

 در ورودی رو باز کردم ووارد شدم از قشنگی خونه دھنم باز موند . 

 نفره واشپزخونه بود.. 6از در که وارد شدم یه سالن پذیرای سمت راستم یه ميز غذا خوری 

 ومستقيم پله ميخورد وبه سمت اتاقا ميرفت .

 چمدونمو برداشتم وبه سمت اتاقا رفتم . 

 ن سفيد وليمویی بود .دومی ابی وسفيد .سومی بنفش وسفيد . تا در بود اولی رو باز کردم دکوراسيو4

 اخریم مشکی وسفيد. 

 اتاقمو ليمویی وسفيد انتخاب کردم . 

 دوتا کمد ویه ميز ارایش وتخت دونفره وميز کار سفيد بود .پردھا ليمویی وسفيد بود .

 در کل خيلی خوجمل بود .

ز گرفتن یه دوش که حالمو حسابی جا  یه دست لباس برداشتم وبه سمت سرویس اتاق رفتم بعدا
 اورد.
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بعد پوشيدن لباسام به سمت اشپز خونه رفتم .اشپزخونه ھم خيلی خوشکل بود یه تراس داشت که  
 به طرف حياط باز ميشد .دکوراسيون

 اشپزخونه شيری وسفيد بود .

 در یخچالو باز کردم ھمچی بود .

 م . قھوه رو از کابينت برداشتم وقھوه سازو روشن کرد

 تا قھوه حاضر شه یه زنگ به مامان بزنم . 

 بوق جواب داد.3بعد از 

 مامان:بله . 

 من:سالم مامان منم . 

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

 من:بله مامان ھمچی خوبه شما خوبيد بابا؟؟ 

 بخری .  مامان :اره خوبيم باباتم خوبه اتفاقا االن بھم زنگ زد گفت بھت بگم بری ماشين

 فردا دوست بابات مياد باھم برید . 

 من:باشه مامان. 

 مامان:خب دخترم من برم االن غذام ميسوزه .

 من:باشه مامان خدا نگھدار .

 مامان: خداحافظ. 

 بعداز حرف زدن با مامان قھومو خوردم. 

 باید غذا درست کنم خب ...اوممم اھان ماکارانی خوبه . 
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 درست کردن غذا گذاشتم دم بکشه. بعداز

ھمش ذھنم به سمت اون پسره ی مغرور کشيده ميشد درسته جذاب وخوشگل بود ولی غرور چيزه 
 خوبی نيست . 

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

 صبح با زنگ خوردن گوشيم از خواب نازنينم بيدار شدم . 

 من:بله. 

 م اميریم .طرف:سالم دختر

 من:اھا...سالم اقای اميری خوب ھستيد ؟؟. 

 ساعت دیگه حاضر باش تا بيام بریم ماشين انتخاب کنی. 1اميری:بله دخترم خواستم بھت بگم تا 

 ساعت دیگه حاضرم .خداحافظ.1من:بله من تا 

 اميری:خدا حافظ. 

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

 موھامو باال سرم دم اسبی بستم ویه شونيز سفيد به ھمرا شلوار تنگ وکتونی مشکی پوشيدم.

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

 ری .من :سالم اقای امي

 اميری :سالم دخترم بشين .

 مين رسيدیم . 45بعداز اینکه نشستم اميری راه افتاد بعد 

 اوه...ماشيناش خيلی خوشگل بود . 
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 اخر یه جنيسس قرمز انتخاب کردم . 

 بعداز اینکه حساب کردم .گفتن فردا برام ميفرستن .

 ات کار پيدا کنم . تو راه بودیم که اقای اميری گفت:دخترم راستش بابات بھم سپرده بر

 من:بله اقای اميری پدر بھم گفت . 

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

 من:واقعا"اقای اميری ممنون .

 اميری:راستش دخترم من فردا کار مھمی دارم نميتونم فردا ھمراھت بيام. 

 شه بھم بدید؟؟؟من:ممنون اقای اميری من خودم ميرم و فقط ادرسو مي

 اميری:اره دخترم تو داشبورده .

 دستمو به سمت داشبورد بردم ویه کارت در اوردم . 

 )شرکت مھندسی ساتکين(اھوعع عجب اسمی خوشمان امد.

 روز دیگه ميرم.2من:پس من  

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

 من:چشم .

 بعداز اینکه از اقای اميری خدا حافظی کردم . 

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

 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 
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 انقدر خوابم ميومد که بدون خوردن شام خوابيدم .

 صبح با صدای گوشيم بيدار شدم . 

 مينی گرفتم وموھمو خشک کردم.ودم اسبی بستم .. 15یه دوش 

 یه شلوار مشکی وشونيز بنفش وکتونی بنفش پوشيدم.

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

 سوار ماشينم شدم وبه طرف شرکت روندم . 

 طبقه بود . 20وقتی رسيدم یه ساختمون 

 18. از نگھبان اونجا پرسيدم شرکت طبقه چندم که گفت 

 سوار اسانسور شدم . 

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

 وارد شدم . 

 فيد بود.وایی دکوراسيون شرکت مشکی وس

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

 من به خارجی:سالم من برای استخدام اومدم .

 دختره :سالم .االن ھماھنگ ميکنم........ميتونی بری..

 من:ممنون. 

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

 بفرمایيد.

 ساله نشسته بود که جذاب بود . 28پشت ميز یه پسر  درو باز ميکنم وداخل ميشم
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 من:سالم برای استخدام اومدم.

 پسره:اوه...بله بشينيد. 

 من:بله. 

 پسره:مدرکتون چيه .؟؟

 من:فوق ليسانس نقشه کشی.

 پسره:این فرمو پر کنيد.

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

 من:بله. 

 که اینو گفتم پسره شرو کرد به فارسی صحبت کردن .بعداز این

 من به فارسی:شما فارسی بلدید؟؟. 

 پسره :بله من پدرم ایرانی بود. 

 من:بله. 

 پسره:خب...خودمو معرفی ميکنم .من فيليپس ھستم. 

 من:منم سلن. 

 فيليپس:شما از فردا اینجا مشغول به کار ميشيد.

 من:بله. 

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

 من:مشکلی نيست. 

 فيليپس :ایشون فردا از سفره بر ميگردن. 
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 من:باشه ممنون خدا نگھدار.

 فيليپس:خدا نگھدار. 

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

 ماسينو به سمت پاساژ روندم. 

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

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

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

 بود.  وارد شدم غير ازمن یه نفر دیگه ھم

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

 فروشنده:اوه..حتما"چی سایزی؟؟ 

 34من: 

 بعداز اینکه حساب کردم به سمت رستوران رفتم چون نزدیک نھار بود .

 وارد رستوران شدم خيلی شلوغ بود . 

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

 يش خدمت اومد .پ

 پيتزا سفارش دادم . 

 مين گذشت که به دختر ھمسن خودم اومد.5تقریبا" 

 چشم وابرو ومو مشکی بود .پوست گندمی. 
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 من به خارجی:بفرمایيد.

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

 من:مشکلی نيست. 

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

 اون پسره مغرور. 

 دختره:من سلينم. 

 من:منم سلن. 

 سلين :چقدر اسمامون شبيه ھم .

 من:اره. 

 سلين:خب...خودتو معرفی کن. 

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

 سلين:تو ایرانی ھستی.؟؟.

 من:اره چطور مگه؟.

 لين به فارسی:اخه منم ایرانيم .س

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

سلين:خيلی خوشحالم که تورو دیدم . خب منم سلين اندرا ھستم .پدرم امریکایی ومادرم ایرانی  
 بودن وتو شرکت داداشم کار ميکنم 

 من:اھان 

 .در سکوت خوردیم . بعداز اینکه سفارشامونو اوردن
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 سلين:ميشه شمارتو بدی؟؟.

 من:اره . 

 بعداز اینکه شمارمو دادم با ھم خداحافظی کردیم . 

 به سمت خونه رفتم . 

 ....)ساتکين( 

 امروز از سفر بر ميگردم .

 قرار داد بستم .

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

 با یاد اوری اون دختر لبخند رو لبم اومد.

 این چند روز ھمش فکرم به سمت اون دختر کشيده ميشد. 

 سوار ماشينم شدم وبه سمت خونه روندم. 

 وارد پارکينگ شدم وماشينو پارک کردم . 

 سلين خونست.  درو با کليد باز کردم االن

 من:سالم ...سلين کجایی؟؟. 

 مين سلين از پله ھا اومد پایين وبغلم کرد.5بعداز 

 سلين:سالم داداشی خوبی. 

 من:سالم عزیزم . 

 سلين:دلم برات تنگ شده بود.

 من:منم ھمينطور . 
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 بعداز اینکه با سلين صحبتم تموم شد به سمت اتاقم رفتم . 

 مدم.  بعداز گرفتن یه دوش حسابی بيرون او

 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 . 

 از اتاقم بيرون اومدم .ھمزمان با من سلينم بيرون اومد .

 این چند روز به دوتا مھندس نياز داشتم . اخه

 یکيش استخدام شد حاال تا پيدا شدن یه مھندس دیگه سلين با خودم می برم . 

 سلين:صبح بخير داداش. 

 من:صبح بخير عزیزم. 

با سلين به سمت ميز رفتبم بعداز خوردن صبحونه با سلين سوار ماشينم شدیم وبه طرف شرکت  
 روندم. 

 ت ماشينو پارک کردم وبا سلين وارد شرکت شدم.بعداز رسيدن به شرک 

 به سمت اتاقم رفتيم .

 سلين پشت ميز نشسته بود وداشت نقشه ميکشيد .

 تلفن برداشتم وبه ایمی منشی زنگ زدم. 

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

 ایمی:بله.

 من:بھش بگو بياد اتاقم.

 ایمی:چشم.

 وتقه به در خورد. مين د5بعداز 

 من:بفرمایيد. 

 باورم نميشد این...این ھمون دختر پرو بود . 

 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 .  اوه پس خواھرمم ميشناستش .پس اسمش سلنه

 سلن:وای سالم سلين. 

 سلين:باورم نميشه یعنی االن ما باھم ھمکاریم؟؟.

 سلن:اره . 

 من:حرف زدنتون تموم شد؟؟

 من:بفرمایيد بشينيد خانوم راد. 

 خب خانوم راد ھمينطور که ميدونيد این شرکت خيلی معروف ھست. 



 الفا  کیعشق به 

27 
 

 کوچکترین اشتباه باعث ميشه که اخراج شيد.

 در ضمن. 

 سلن:درضمن چی؟؟ 

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

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

 من به فارسی:نه تو اتاق مشکلی نيست. 

 سلين وای داداش مرسی.

 ........)سلن(...

 درو که باز کردم . 

 نم از تعجب باز موند این ھمون پسرست .دھ

 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. 

 )اه سلن چت شده(

 .اصال"به من چه



 الفا  کیعشق به 

28 
 

 سلين:وای سلن.

 من:سالم سلين. 

 سلين:وای یعنی مابا ھم ھمکاریم؟. 

 من:اره. 

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

 رفتم ورو مبل چرم مشکيش نشستم.

 پسره:خب خانوم راد ھمينطور که ميدونيد این شرکت خيلی معروف ھست . 

 کوچکترین اشتباه باعث ميشه اخراج بشيد.

 در ضمن. 

 من:درضمن چی.؟؟. 

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

 من:نميشه تو اتاقمون فارسی حرف بزنيم.

 پسره:نه تو اتاق مشکلی نيست .!!

 سلين:وای داداش مرسی.

 وای باورم نميشه یعنی خواھر برادرن . 

 اه چطور از شباھتشون متوجه نشدم.

 خوشحال شدم که سلين خواھرش بود.

 نميدونم چم شده .
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 بعداز اینکه با تمام بچه ھای شرکت اشنا شدم .

 با سلين به اتاقی که برامون انتخاب شده بود رفتيم .

 دکوراسيون اتاق سفيد وخاکستری بود. 

 مان امد . به ...به خوش

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

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

 دو تا تقه به در خورد وفيليپس وارد شد . 

 فيليپس :به...به خانوما .

 من:سالم . 

 سلين:چيه؟؟.

 فيليپس:اوه...چته.

 من:فيليپس کاری داشتی؟؟.

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

 من:باشه .

 ساعت تموم کردم . 1بعداز اینکه فيليپس رفت کارمو بعد از  

 به نظر خودم که عالی بود .

 منتظر موندم تا سلين کارش تموم شه .

 مين از وقت اداری گذشته بود که به سلين گفتم:سلين کارت تموم شد .5به ساعت نگاه کردم  
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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. 

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

 من:اما.. 

 پسره:اما چی ؟؟. 

 من:اما االن وقت اداری تموم شده. 

 پسره:اوه ..بله بشينيد.

 رفتم ونشستم نقشه رو جلوش گذاشتم . 

پسره نقشه رو برداشت یه نگاه دقيق بھش انداخت به تای ابروش باال انداخت وگفت:اوه ..خب باید  
 بگم کارتون عالی بود . 

 برم .  من:ممنون ..من باید

 پسره:بله ..خدانگھدار. 

 من:خدانگھدار. 

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

 از شرکت زدم بيرون وبه سمت خونه رفتم .

 مشکل من این بود که جز این مسير مسير دیگه ای رو نميشناختم . 

 پارک کردم . وارد خونه شدم بعداز اینکه ماشينو

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

 اوممم.چی بپزم اھا ساالد ماکارانی . 

 بود.8شروع کردم به درست کردن یه نگاه به ساعت کردم 

 کمی از ساالد ماکارانی خوردم . 

 یه زنگ به مامان بزنم .

 بعداز دو بوق جواب داد.

 دخترم.  مامان:سالم

 من:سالم مامانی . 

 مامان:خوبی دخترم. 

 من:بله خوبم با احوال پرسی شما . 

 مامان:ببخش دخترم خودت ميدونی این روزا سرم شلوغه . 

 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
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 من:تازه چند نفر دیگم ایرنين.

 مامان:باشه دخترم خب دخترم من برم بيمار دارم . 

 من:باشه مامانی خداحافظ.

 مامان:خداحافظ. 

 بعداز اینکه بامامان حرف زدم به سمت اتاقم رفتم. 

 بعداز زدن مسواک خوابيدم .

 .......)ساتکين(... 

 از شرکت زدم بيرون برام جای تعجب بود. 

 وچولو اینقدر حرفه ای کار کنه. این دختر ک

 به خونه رسيدم . 

 سلين نشسته بود رو کاناپه وتو لبتابش چيزی نگاه می کرد. 

 من:سالم سلين. 

 سلين:سالم داداشی . 

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

 فکر این دختر از ذھنم پاک نميشد .

 نميدونم چم شده.

 از اتاق بيرون اومدم پيش سلين نگاه کردم. 

 من:چی ميبينی ؟؟. 

 سلين :یه سينمایی درباره گرگينه ھاست . 
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 با شنيدن این حرف یه پوزخند رو لبم اومد. 

 من:بيا باھم ببينيم.

 ساعت تموم شد . 2بعداز گذشت  

 ھه....چه چيزای مضخرفی ميسازن . 

 نميدونن. البته اون ھا چيزی درباره گرگينه ھا 

 سوفيا:اقا ..شام حاضره.

 من:اومدم. 

 با سلين به سمت ميز رفتيم ونشستيم. 

 سلين:داداش دیدی سلنو چقدر خوشگل بود. 

 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 . من:ھه ..اون 

 سلين:مگه چشه . 

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

 بعداز شام به سمت اتاقم رفتم .

 .....)یک ماه بعد(...

 یک ماه از اون روز که سلن استخدام شده ميگذره .

 راستش باید اعتراف کنم که یه حس مبھم به سلن دارم. 
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 م .باید مطمعن شم . یعنی عاشقش شد

 ......)سلن(...

 یک ماه از اون روزی که استخدام شدم ميگذر .

 تا اینجا که با سلين دوست بودم .فھميدم اسم پسره ساتکينه .

 وپدر ومادرشونو تو یه سانحه از دست دادن . 

 چند روز پيش با سلين رفتم موھامو یه کم کوتاه کردم ورنگ نسکافه ای کردم.

ساعت مياد تو اتاق ما ميشينه وبه 2از نگاه ھای گاه وبی گاه فيليپسم که معلوم نيست چشه در روز 
 من نگاه ميکنه.

 راستش باید بگم که از ساتکين خوشم اومده یعنی یه حس گنگ نسبت بھش دارم. 

 یعنی دوستش دارم. 

 ماه دیگه رقابت تموم ميشه یعنی باید برم . 1مامان گفت تا  

 چی . پس ساتکين 

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

 امروز زیاد حالم خوب نيست دیشب بارون ميومد ورفتم زیر بارون قدم زدم . 

 وقتی سرماميخوردم خيلی ناجور ميشد .

 ميرفتم زیر سرم .

 یه قرص سرما خوردگی خوردم ویه دست لباس ساده پوشيدم. 

 فتم .به سمت شرکت ر

 ھنوز کسی نيومده بود .
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 منشی که فھميدم اسمش ایميه .

 من:سالم ایميه .

 ایمی:سالم ..اوه حالت خوبه . 

 من:اره خوبم .

 به سمت اتاقم رفتم .

 مشغول کار بودم امروز سلين کار داشت نتونست بياد مثل ھر روز فيليپس اومد و رفت . 

 ظھر بود . 3به ساعت نگاه کردم اصال حالم خوب نبود نقشه رو نتونستم کامل کنم 

 از جام بلند شدم ووسایلمو داخل کيفم گذاشتم .

 من:ایمی ميشه با اقای اندرا صحبت کنم. 

 ایمی:اره .وایسا اطالع بدم ....ميتونی بری . 

 وارد اتاق شدم مثل ھميشه با غرور نشسته بود .

 من:سالم. 

 ساتکين:بله. 

 سرشو بلند کرد وبه من دوخت . 

 ميرفت. سرم گيج 

 من:ميشه امروز مرخصی بگيرم . 

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

 دیگه نميتونستم وایسم .

 در حال افتادن بودم که تو یه بغل گرم رفتم ودیگه چيزی نفھميدم.
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 .....)ساتکين(.. 

 دختره بی فکر دکتر از اتاق اومد بيرون. 

 من:اقای دکتر حالش چطور ؟؟. 

 تی باھاش دارید. دکتر:چه نسب

 نميدونم چرا به ذھنم رسيد بگم ھمسرمه.

 من:ھمسرمه. 

 دکتر :یه سرماخوردگی شدید سرمش که تموم شد ميتونيد ببریدش . 

 من:ممنون. 

 به طرف اتاقی که سلنه توش بود رفتم .

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

 امروز که از ھوش رفت .

 داشتم از نگرانی ميمردم.

 لحضه ی اخر که افتاد تو بغلم یه حس شيرین بھم تزریق شد. 

 ھمينطور که فکرشو ميکردن خيلی بغلی بود . 

 ادم دوست داشت ھمش بغلش کنه .

 من ساتکين پسری که قلبش از سنگه عاشق دختری شده که شيطونه ومھربونه . 

 من با تمام وجودم سلنو دوست دارم. 

 ن(........)سل

 با سوزش دستم ازبيدار شدم. 
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 اینجا کجاست . 

 ید عفه ساتکين از در وارد شد .

 اشفته بود. 

 ساتکين :بھوش اومدی .

 من:ا..اب.

 ساتيکن یه ليوان اب بھم داد حالم خيلی بھتر شده بود.

 بعداز اینکه پرستار سرمم کند .

 از بيمارستان خارج شدیم .

 ساتکين:ادرست کجاست. 

 اینکه وادرسو دادام راه افتادیم . بعداز

 من:ممنون به خاطر منم تو زحمت افتادی. 

 از خنده ھای نادرش زد وگفت :نه بابا چه زحمتی شاید تو اینده جبران کردی.

 من:به ھر حال ممنون. 

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

 من:نه .

 روز برات مرخصی رد کردم3 ساتکين:راستی یه

 روز دیگه ميام خدانگھدار.3من:ممنون باشه پس  

 ساتکين :خدا نگھدار. 

 بعداز اینکه با ساتکين خدا حافظی کردم به سمت خونه رفتم.
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 یه دوش گرفتم وبه مامان زنگ زدم . 

 به سمت اشپز خونه رفتم ویه سوپ درست کردم وخوردم. 

 م . بعداز زدن مسواک به سمت اتاقم رفت

امروز که بيھوش شدم وقتی افتادم توبغل ساتکين قلبم به قدری تند ميزد که گفتم االن از دھنم ميزنه 
 بيرون. 

من ...ميخوام اعتراف کنم که واقعا"از ته دلم ساتکينو دوست دارم....غرورش ...اخمش...من ھميه 
 اینارو دوست دارم. 

 م.با فکر اینکه ساتکينم منو دوست داره به خواب رفت

 با صدای زنگ گوشيم از خواب بيدار شدم. 

 من:بله. 

 طرف:سالم عزیزم. 

 من:شما؟؟ 

 طرف:منم سلين. 

 من:وای سلين تویی. 

 سلين:نه ..روحمه.

 من:مسخره.

 سلين:اھا..از ساتکين شنيدم سرما خوردی ؟؟.

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

روزه ساتکينو ندیدم دلم براش تنگ شد بزار دعوتشون کنم ھم ساتکينو ميبينم 2)با خودم فکر کردم  
 ھم تشکر ميکنم. 
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 من:راستی سلين ميگم ميخوام دعوتتون کنم .

 سلين:اومم....باشه به ساتکين ميگم .

 من:پس ...اھان دوست دارید غذای ایرانی درست کنم؟؟. 

 سلين:وای اره .

 وست دارید؟؟.من:خب....چی د

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

 من:دیونه غذای ایرانی؟.

 سلين: .خب...اھا ..من زرشک پلو...وساتکينم فسنجون . 

 من:اھان...اوکی. 

 سلين:پس ما فردا ميام.

 من:منتظرم خداحافظ .

 ........)ساتکين(.. 

 روزه که سلنو ندیدم دلم براش تنگ شده خيلی.2

 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. 

 سلين از در وارد شد عجيبه خيلی شاده. 

 سلين:سالم داداشی. 
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 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. 

 )االن که فکر ميکنم سلن واجب تر قرارو کنسل ميکنم(. 

 من:خب ...قرار فردارو کنسل ميکنم. 

 :دوستش داری ..ھومم.؟.سلن با لبخند گفت 

 از سوالی که کرد جا خوردم . 

 من:کی گفته؟؟.

 روز که سلن نيومد اشفته ای . 2سلين:از رفتارت این 

 من:خب....راستش دوستش دارم. 

 سلين:ميدونم.

 من:به نظرت اونم منو دوست داره؟؟. 

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

 :خيله خب. من

 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..
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 .....)سلن(..

 امروز روزیه که عشقمو ميبينم .

 از صبح دارم از خوشحالی ميميرم . 

 ميزد به طرف اشپز خونه رفتم .خونه از تميزی برق 

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

 عصر . 5خب ...ساعت 

رفتم باال ویه دوش گرفتم وموھامو خشک کردم وھمينطور ازاد گذاشتم موند یه تل خوشگل جيگری 
 زدم به موھام. 

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

 صندل ھای پاشنه تخت جيگریمو پوشيدم. 

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

 یه الک جيگری زدم . 

 اوممم.....چه جيگری شدم . 

 بود االن ميرسن.7به ساعت نگاه کردم  

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

 از جام بلند شدم وبه استقبالشون رفتم. 

 اول از ھمه سلين وارد شد وبعد از اون عشقم .

 چه خوشتيپ شده بود کت وشلوار مشکی وپيراھن خاکستری .

 موھاشم که به باال شونه زده بود.
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 من:سالم خوش اومدید.

 سلين:سالم عزیزم. 

 ساتکين:سالم . 

 دست گل ازش گرفتم وبه حال راھنمایشون کردم. 

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

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

 اول به ساتکين تعارف کردم. 

 من:بفرمایيد. 

 و. ساتکين:ممنون بان

 بعداز اون به سمت سلين رفتن .

 من:بيااا. 

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

 من:حاال. 

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

 من:خودم درست کردم.

 سلين:از تو بعيد. 

 خودت درست ميکنم. من:باشه یه روز اومدی پيش

 سلين:اوکی. 
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 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. 

 دم عالی شده بود. از غذا ھام چشي

 با بيشترین ھنرم ميزو چيدم.

 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. 

ودیم که سلين گفت:راستی سلن فردا ميای  بعداز خوردن غذا ھمگی تو حال مشغول خوردن ميوه ب
 شرکت؟؟. 

 من:چطور مگه .

 سلين یه نگاه مرموز به ساتکين کرد وگفت :ھيچی ھمينطوری.

 منم با شک گفتم:اھان ...اره ميام.

 ساتکين :خب...ما دیگه ميرم.

 با شنيدن این حرف ناراحت شدم چقدر زود گذشت. 

 من:حاال ميموندید. 
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 دانشگاه دارم. سلين:نه دیگه من فردااا

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

 امشب بھترین شب زندگيم بود.

دارم فکر ميکنم که اگه اون رقابت نبود من ھيچوقت با ساتکين وسلين که اینه خواھر نداشتم ميمونه  
 اشنا نميشدم. 

 غافل از اینکه داره چه اتفاقی ميوفته به خواب رفتم.

 ........)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. 

 دادم.)تبدیل انسان به گرگينه را شيفت می گویند(  از خونه خارج شدم وشيفت

 بارسيدن به کارلوس وبچه ھا . 
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 به سمت جنگل رفتيم.

 ساعت ھا بود که دنبالش ميگشتم . 

 از دور مایکلو که تکون ميخورد دیدم.

 ھه ..مایکل . 

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

 ھه ....پس دوباره متولد شد .

 من:اوه ...مایکل .

 با شنيدن صدام جا خورد اما خونسردیشو حفظ کرد. 

 مایکل:ھه ...پسر برایان ریيس گله گرگينه ھا شما ھميشه می بازید.

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

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

 مبارره نکردم .  من:حتما"خيلی وقته

 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 .

 شيفت دادام ووارد خونه شدم برام سخته که ھنوز سلين نميدونه من یه گرگينه ام . 
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آلفا بود وقتی مادرم به دست گله خون اشاما کشته شد پدرم با خوناشاما درگير شد اون موقع  پدرم یه
 سالم بود . 17من 

 چيزی از دنيای سياه وسرخ نميدونستم.

 بعداز اینکه پدر به دست یه خوناشام سياه گزیده شد . 

ھا وجود دارن تعجب  روز مرد ومن اونموقع تو خودم بود وقتی فھميدم گرگينه ھا وخوناشم 2بعداز 
 کردن .

 روز از مرگ پدرم گذشت. 40بعداز اینکه 

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

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

 وھم سلين رواز دنيا سياه دور نگه ميداشتم .خيلی دوران سختی بود ھم باید گله رو اداره ميکردم 

 کارلوس زنگ زد.

 من:بگو. 

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

 من:لعنتی برای سلن وسلين محافظ بزار . 

 کارلوس: باشه . 

 من:مایکلم بکش حضورش فایدای نداره .

 کارلوس :باشه. 

 گفتم باھام عادی صحبت کنی.  من:کی

 کارلوس :اوه...معذرت ميخوام قربان.ميگم ساتکين. 

 من:قربان!!.
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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

 تازه من بتای گروھم 

 ميتونی باھام عادی صحبت کنی. من:خيلی خب سعی ميکنم وتو فقط

 کارلوس:عاشقتم. 

 من:فعال. 

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

 کارلوس االن ميتونه ایرانی حرف بزنه از پس به پر پام پيچيد تا کامل بھش یاد دادم . 

 با اینکه ازم دوسال بزرگتر ولی از من پچه تره. 

 دوباره تو فکر فرو رفتم .

 یعنی سلن منو دوست داره.

 .....)سلن(...

 ھفته بعد(... (.....2

 مشغول خوردن قھوم تو اتاقم بودم . 

 ھفته فکر ميکردم اتفاق خاصی نيفتاد وفقط عشق من به ساتکين بيشتر شده.2به این 

 دوتقه به در خوردکه سلين گفت:بفرمایيد.

 فيليپس از در وارد شد. 

 پس:سالم خانوما . فيلي

 من:سالم. 
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 سلين:سالم.

 فيليپس:راستش من ميخواستم شمادو تارو دعوت کنم به رستوران البته بگم ساتکينم ھست. 

 فکر بدی نبود مخصوصا"که ساتکينم مياد .

 من:باشه.

 سلينم با غيض گفت:باشه !!. 

 ھنوز نفھميدم چرا سلين با فيليپس بده.

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

 من:سلين ميای با من بریم.؟. 

 سلين:اره.

 با سلين پشت سر ساتکين وفيليپس راه افتادیم . 

 دقيقه رسيدیم به یه رستوران شيک . 40بعداز 

 وارد رستوران شدیم پشت سر ساتکين ميرفتيم. 

ستيک وسلينم باربيکيو  نفر نشستيم گارسون اومد من یه پاستاوساتکين وفيليپس ا4پشت یه ميز 
 سفارش دادیم.

 غذا رو در سکوت خوردیم .

 فيليپس پيشنھاد دادبریم پارک وکمی قدم بزنيم. 

 تو پارک قدم ميردم وبا بچه حرف ميزدیم.

 فيليپس اومد جلوی ما وگفت وایسيد.

 فيليپس دست تو جيبش کردوبه جعبه مخمل قرمز در اورد. 
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 من نباشم. نه خدای من خواھش ميکنم

 فيليپس یه نگاه مرموز به ساتکين کرد وجلوی من زانو زد. 

 فيليپس:سلن...با من ازدواج ميکنی ؟؟. 

 فيليپس ایده ال ھرکسی بود ولی برای من نه چون من عاشق ساتکينم .

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

 ...تو ....ایده ال ....ھرکسی....ھستی...ولی ...مشکل از دل منه متاسفم.  من:ب...ببين فيليپس

 با تمام سرعت به طرف ماشينم رفتم قبل از اینکه ماشينو روشن کنم .

 سلين سوار شد.

 سلين:دیونه چيکار ميکنی .؟؟. 

 من:چيکار . 

 سلين:بریم خونه تو. 

 من:نميگفتيم داشتم ميرفتم اونجا. 

 رسيدیم وارد خونه شدم. بعداز اینکه به خونه 

 عصر . 7به ساعت نگاه کردم  

 سلين رو کاناپه نشست بود. 

 سلين:اوففف....سلن حوصلم سر رفته. 

 من:خب چی کار کنيم.

 سلين:فيلم ترسناک داری.

 من :اره تو کشو ھست.
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 سلين:برو ذرت درست کن .

 من:باشه

 ساعت فيلم تموم شد. 3تقریبا"بعداز  

 ش من بخوابی؟؟ من:ميگم سلين امشب ميشه پي

 سلين:راست ميگی؟؟. 

 من:اره به داداشت زنگ بزن بگو اینجا ميمونی. 

 سلين:باشه. 

بعداز اینکه سلين به ساتکين گفت اینجاميمونه به طرف اتاق مھمون رفت منم به سمت اتاقم رفتم 
 ویه دست لباس نو برداشتم دادم به

 سلين.

 من:سلين شب بخير . 

 سلين:شبت خوش. 

 اینکه مسواک زدم به طرف اتاق خوابم رفتم.  بعداز

 امشب بدترین شب عمرم بود.

 خواب بودم که یه صدای از پایين اومد .

 نکنه دزده . 

 درو اروم باز کردم واز پله ھا پایين اومدم . 

 کل خونرو گشتم کسی نبود. 

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

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

 من:چ...چی..ميگ..یی؟.

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

 ميرفت که یدعفه دیدم اون مرده افتاد رو زمين دیگه نميتونستم رو پاھام وایسام .  چشمام سياھی

 در حالی که چشمام سياھی ميرفت سلينو با چھره نگران دیدم وبعد سياھی مطلق.

 ......)ساتکين(... 

 تو سياھی شب نشسته بودم که گوشيم زنگ خورد. 

 بود گفته بود امشب خونه سلن ميمونه . سلين

 من:بله سلين. 

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

 من:چيشده سلين .؟؟.

 سلين:د..دا.داداش ح..حال ...س..سلن..خ..خوب ...نيست. 

 من:اومدم. 

 با تمام سرعت به سمت ماشينم رفتم وراه افتادم.

 وزنده شدم. تا برسم به خونه سلن مردم 

 مين رسيدم. 30بالخره بعد 

 زنگ درو زدم وسلين بازش کرد. 

 سلين دیدم که جلوی در وایساده.
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 من: سلين چی شده. 

 سلين:نميدونم یکی بھش حمله کردم دستشم که خودت ببين.

 به طرف عشقم که رویه زمين غرق درخون بود رفتم .

 نبضشو گرفتم . 

 کند ميزد.

 لعنتی جایی گاز خوناشام بود .  دست ظریفشو تو دستم گرفتم

 به سلين گفتم بر جعبه کمک ھای اوليه رو بياره .

 باید زھر رو از بدنش بکشم بيرون . 

 دندون ھای نيشم دراومد ودست سلن رو مک زدم وزھرو از دستش خارج کردم .

 بھترین خونی بود که خوردم . 

 مين سلين با جعبه کمک ھایی اوليه اومد .5بعداز 

 و با بتادین زد عفونی کردم وبا باند بستم.دست سلن

 سلنو تو بغلم گرفتم . 

 چقدر سبک بود .به سمت اتاقش بردم . 

 تو این مدت سلين نظاره گر ما بود.

 من:سلين کامل توضيح بده. 

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

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

 من:اونی که داشت به سلن حمله ميکرد کجاست . 

 سلين:با تناب بستمش تو انباریه .

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

 در باز کردم 

 یه خون اشامه سياه بود ميدونستم مایکل زھرشو ميریزه.

 بعداز اینکه کارلوس اومد واون خون اشامو برد به سمت خونه راه افتادم.

 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. 

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

 يدونيم اون رمز چيه .که ما نم

برای خون اشاما ھم ھمينطور اما به خاطر کوتاھی بچه ھا نقشه که برای حفاظت از مردم رو دزدیدن  
 خوناشاما از خون مردم تغذیه ميکنن.
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 وارد اتاق دکتر شدم. 

 من:سالم جان .

 جان:سالم قربان.

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

جان فکری کرد وگفت:باید زھرشو بيرون بکشی وروشو ضد عفونی کنی معموال"یک ھفته بيھوش 
 ميشه . 

 من:ممنون به کارت برس.

از اتاق اومدم بيرون وبه سمت خونه ی بزرگی که تو جنگل ھست رفتم گرگينه ھا تو اون خونه بزرگ  
 زندگی ميکنن. 

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

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

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

 کارلوس :خب بابا امگا ھارو بيشتر ميکنم . 

 من:خب...من ميرم ولی حواست به ھمه چی باشه فھميدی.

 يرون وبه سمت خونه سلن رفتم .از اتاق زدم ب

 درو با کيليدی که از سلين گرفتم باز کردم. 

 سلين پيش سلن نشسته بود.

 با دیدن من به سمت اومد.

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

 من:اروم باش ھمچيو بھت توضيح ميدم. 
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 داداش ولی به فکر اینکه منو ببيچونی نباش.  سلين:باشه

 من:خيلی خب. 

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

 اروم پيشونيشو بوسيدم .

 تو خوابم ھمينطوری تخس ومظلوم. 

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

 تصميم گرفتم به سلين ھمه چيو بگم.

 ن سلين این حرفھای که ميزنم ممکن تو فکر کنی که دروغه .من:ببي

 سلين:داداش داری نگرانم ميکنی. 

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

 بعدار اینکه به ھمراه اون مرد رفتم بھم حرف ھای زد که شوکه شدم .

وده ومادرو خون اشاما کشتن وقتی پدر این حرفو ميشنوه با خونا شم ھا درگير  اینکه پدر یه گرگينه ب
 ميشع وبعد توست یکی از خون اشاما 

 روز ميميره. 2گزیده ميشه وبعداز 

روز که ماه کامل شد من تبدیل شدم والفای  3واما بعداز اینکه اون مرد این حرف ھارو گفت بعداز 
 اجراساله که از اون م 11گروه شدم واالن 

 ميگذره . 

 سلين:امکان نداره. 

 من:چرا داره این توضيحاتی که بھت ميدم واقعيت داره.

 من:گرگينه ھا سه دسته ھستند.
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 بتا:کسيه که وقتی الفای گروه نباشه گله رو اداره ميکنه.

 الفا:رعيس گله ھست وھيچ کس جلو دارش نيست. 

 البته امگاھای مختلفی وجود داره.  امگا:گروه ھای معمولين وکارشون حفاظت از مردمه

 سلين:خون اشام ھا چی.؟؟.

 من:سه دسته ھستند .

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

 خون اشام سياه:تو تاریکی دیده نميشه وبدنش سرده. 

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

 تو دنيای سياه وخون اشاما تو دنيای سرخ زندگی ميکنن.  من:ودر اخر ما گرگينه ھا

 سلين:اما گرگينه ھا چی ميخورن؟. 

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

يکنم که فکر کنه سرما خورده  من:به ھيچ وجع به سلن چيزی نميگی به ذھنش نفوذ ميکنم وکاری م
 واین یک ھفته بيھوش شده . 

 سلين:باشه 

 ......)سلن(...

 ھفته بعد(. (......1

 با حس سوزش تو دستم بيدار شدم . 

 به دستم نگاه کردم

 سرم بھش وصل بود. 



 الفا  کیعشق به 

57 
 

 کمی فکر کردم . 

 اھان یادم اومد سرما خوردم وبيھوش شدم . 

 س اتاق رفتم .سرمو اروم از دستم در اوردم وبه سمت سروی 

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

 وای ....ساتکين داشت اشپزی ميکرد. 

 من:سالم. 

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

 با لبخند گفت:سالم. 

 من:اینجا چيکار ميکنيد.؟.

 چيشد؟؟. ساتکين:یادت نمياد

 من:اھومم....سرما خورده بودم بعدش بيھوش شدم . 

 ساتکين:درسته ....یکه ھفته بيھوش بودی!!.

 من:واقعا".؟؟ 

 5عشق به یک الفا فصل  

 ساتکين:اره. 

 من:سلين کجاست؟. 

 ساتکين:رفته شرکت. 

 من:تو این یک ھفته ای که من بيھوش بودم شما اینجا بودید.؟.! 

 ...)راوی(...
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 دخترک از کجا ميدانست که ساتکينش ھر شب کنارش ميخوابيد وارامش ميگرفت.  واین

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

 دخترک معصوم که قربانی اشتباھات این پسر شده بود اورد. 

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

بعداز اینکه سلن غذایش را خورد به ھمراه ساتکين به سمت نشيمن رفتند که سلن گفت پدر ومادرم  
 انھا خبر دارند. 

با پدر    وساتکين در جوابش گفت از انجایی که سلين صدایش کمی شبيه سلن بود در یک ھفته
 ومادرش صحبت کرده.

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

 وساتکين در دل گفت این دلبری ھای سلن او را دیوانه ميکند.

 ....)سلن(...

 روز از اون ماجرا که ساتکين خونم بود ميگذره .2

 روزه دیگه ميتونم برگردم. 5بعدش با مامان وبابا حرف زدم که گفتند تا  

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

 اما باید برم این عشق ممنوعه ھست ویک طرفه .

 از شرکت بيرون اومدم وبه سمت پاساژ روندم.

 ش نوشته بود ایران رفتم. درحال گشتن ھدیه برای ساتکين وسلين بودم که یه مغازه که رو 

 من:سالم ...شما ایرانی ھستيد.
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 دختره که خيلی با مزه بود گفت:اره عزیزم من ایرانيم .

 من:ببخشيد من دنبال یه کادوی شيک ميگردم .

 دختره :عزیزم گردنبند ھامون خيلی قشنگن بھت پيشنھاد ميکنم ببينيشون .

 که طرح اهلل داشت چشممو گرفت. به رگال گردنبند ھا نگاه کردم که یه 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 گذاشت.   من:ممنون بعداز اینکه گردنبند ھارو اورد ھر کدومو تو جعبه خيلی

 من:ببخشيد ميتونيدارسالشم کنيد؟.

 دختره:اره عزیزم فقط زمان وتاریخشو بگو. 

 روزه دیگه شرکت نقشه کشی ساتکين.5من: 

 دختره:ببخشيد ولی نوشته نميخواید بزارید. 

 من:بله . 

 دختره یه کاغذ مشکی ویه کاغذ قرمز بھم داد.

 تو مشکيه با خود کار سفيد نوشتم.

 سالم .

 ھدیه برای تمام زحماتيه که برای من کشيدی .  این

 من باید برم . 



 الفا  کیعشق به 

60 
 

 دلم برای ھمه چی تنگ ميشه. 

 )سلن راد(. 

 وتو کاغذ قرمز نوشتم. 

 سالم .

 سلين ميدونم عصبانی ميشی وقتی بفھمی دارم ميرم 

 ولی رفتنی باید بره .

 خيلی دوست دارم . 

 دلم برای روزھای که کنارتون بودم تنگ ميشه.

 .. )سلن راد(

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

 دختره:حتما"عزیزم . 

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

 رسيدم خونه وبه سمت حموم رفتم .

 من باید سختی بکشم . خدااااا ....اخه چراا انقدر

 ھق ميزدم وگریه ميکردم .

 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 . 
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 روز بعد(.. (..... 5

 داشتم وسایلمو جمع ميکردم امروزو به سلين گفتم نميام. 

 فکر کرد که حالم بد ونميام ولی نميدونست که دارم ميرم. سلين

 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.

 نگاه کردم . با اشک به خونه 

 اقای اميری:دخترم از پروازت جا ميمونی . 

 من:االن ميام .

 سوار ماشين شدم واقای اميری به سمت فرودگاه رفت.

 سوار ھواپيما شدم . 

 دلم برای ساتکين سلين خونم شرکت وحتی واسيه این کشور.

 بعداز اینکه خلبان حرف ھای الزمو زد ھواپيما از زمين بلند شد. 

 ه از قلب کنده شد وموند اینجا . انگار یه تيک

 با بلند شدن ھواپيما اشک ھای منم شروع به باریدن کردن. 

 ....)ساتکين(.. 

 تو شرکت نشسته بودم.

 امروز سلن نيومد ومن دلتنگ تر از ھميشه .
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 دلم شور ميزد. 

 بود که برام یه بسته اومد.4ساعت  

 بسته رو باز کردم یه جعبه ی خيلی خوشگل بود.

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

 یه نامه کنارش بود بازش کردم . 

 با خوندن تک تک کلمات دنيا رو سرم اوار شد.

 سالم.

 این ھدیه برای زحماتيه که برای من کشيدی.

 من باید برم. 

 دلم برای ھمه چی تنگ ميشه 

 )سلن راد(. 

 نامه دیگه کنارش بود. یه

 اونو باز کردم استفاع نامه بود.

 چشمام ميسوخت . 

 باورم نميشه .

 امکان نداره سلن منو تنھا نميذاره.

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

 من:چيشده.

 سلين:داداش سلن رفت . 
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 گردنبند اهلل مثل من ولی کوچيکشو نشونم داد. پشت بندش یه

 باورم نميشد . 

 ...)راوی(...

 برای بار صدم گردنبند را جلوی چشمانش گرفت. 

 باورش نميشد عشقش رفته باشد. 

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

 کين نگاه از گردنبند گرفت وبه سمت در رفت که دراین ميان سلين گفت کجاميری.؟.سات

 ساتکين اخم کرده وگفت مگه نميبينی گذاشته رفته .

 وسلين از کجا ميدانسته که برادرش بدون عشقش ھيچ است. 

سلين با گریه گفت داداش من سلنو از تو ميخوام وقتی عاشقش بودی وبھش چيزی نگفتی وقتی  
 یدم سلن منتظره که بھش بگی ميد

 دوستش داری اما تو مقصری اگه سلن پيدا نشه ھيچ وقت نمی بخشمت. 

 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 بکشم . 2

 تنھا جایی که ميمونه ایرانه .کل شھرو گشتم 

 از اتاقم بيرون اومدم وبه سمت اتاق سلين رفتم .

 اونم حال خوشی نداشت. 

 من:سلين تنھا جایی که مونده ایرانه ميخوام برم. 
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 سلين:منم ميام.

 من:پس وسایلتو جمع کن.

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

د که پيراھن سلن را که سلين از سلن گرفته بود چون ميتونستم با حس بویایم جایی  وچقدر خوب ش
 که سلن ھستو پيدا کنم.

 صبح زود بيدار شدم ویه دوش گرفتم وبه خودم رسيدم . 

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

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

 سوفيا:چشم قربان. 

 سلين از پله ھا اومد پایين ..

 سلين:سالم داداش .

 من:سالم عزیزم. 

 بعداز اینکه صبحونه رو خوردیم به سمتم فرودگاه رفتيم.

 سوار ھواپيما شدیم که بعداز توضيح دادن خلبان . 

 ھواپيما بلند شد. 

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

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

 از ھواپيما بيرون اومدیم وبه سمت خروجی رفتيم . 

 ھوای ایران عجيب بود.
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 سوار تاکسی شدیم وگفتيم مارو به یه ھتل خوب برسونه . 

 اینکه پول راننده رو حساب کردم به سمت ھتل رفتيم . بعداز

 بعداز اینکه دوتا اتاق گرفتيم وبه سمت اتاقامون رفتيم .

 خيلی خسته بودم یه دوش گرفتم وخوابيدم. 

 با صدای در بيدار شدم .

 درو باز کردم سلين بود.

 من:جانم سلين.

 سلين:داداش نميریم.؟؟.

 من:باشه بریم . 

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

 به طرف اتاق سلين رفتم ودر زدم. 

 سلين درو باز کرد. 

 من:سلين اون لباسی که از سلن گرفته بودیو بده.

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

 سلين :بيا داداش . 

 ی چه بویی خوبی داشت. از دست سلين گرفته وبوش کردم وا

 من:اماده شو . 

 بعداز اینکه اماده شدیم سوار تاکسی شدیم . 

 من:ببخشيد ميشه مارو به یه نمایشگاه ماشين ببرید. 
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 پيرمرد:اره پسرم . 

 دقيقه گذشت مارو جلوی یه نمایشگاه گذاشت.  45بعداز اینکه 

 من:سلين یه ماشين انتخاب کن. 

 وق شروع به گشتن کرد در اخر یه بوگاتی مشکی خریدم.سلين که از خرید خوشش ميومد با ذ

 کارای سند انجام دادم وماشينو تحویل گرفتم. 

 با ادرس گرفتن یه پاساژ پيدا کردیم .

 دنبال طال فروشی بودیم که یه طال فروشی پيدا کردم با سلين وارد شدم . 

 من:سالم ...ميخواستم بھترین انگشتراتونو ببينم.

 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 .

 ھر دوتامون قھوه سفارش دادیم.

 بعداز خوردن قھوه با سلين به سمت ماشين رفتيم. 

 من:سلين بشين بریم ک..

 سلين:که عشقتو پيدا کنيم.

 من:اره. 

 ماشينو روندم بوھارو حس ميکردم . 

 بالخره جلوی یه خونه ویالیی بزرگ نگه داشتم.
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 ماشينو پارک کردم . 

 بوی سلن تو بينيم می پيچيد.

 چنند ساعته وه منتظریم که کسی بياد بيرون.

 بعداز چند لحضه یه بنز سفيد داخل شد . 

 من:سلين چيزی معلوم نيست بيا دوباره فردا ميریم.

 سلين به سمت ھتل رفتيم .با 

 بعداز اینکه یه دوش گرفتم خوابيدم.

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

 وگردنبند سلن ھم انداختم .

 به سمت اتاق سلين رفتم .

 من:سلين امروز تو نيا . 

 سلين:اخه چرا؟؟؟؟؟؟. 

 من:نميخوام اذیت بشی.

 سلين:باشه. 

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

 ماشينو یه جایی خوب پارک کردم . 

ساعت گذشته بود که در باز شد وسلن دختری که عاشقش بودم با صورتی اشفته وغميگن 1تقریبا" 
 دیدمش.

 لعنتی من چطور تونستم این دختر معصومو اذیت کنم . 
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 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 .

 ھرروز کارم شده گریه ودیدن عکس ھای ساتکين .

 ساتکين خيلی نامردی وقتی دید رفتم یه زنگم نزد. 

 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 اینطوری شدم. 

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

 من:مامان نميتونم!. 

 ن:ھمين که گفتم!!ماما

 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 . 

 جلوی اینه وایسادم به صورتم نگاه کردم . 

 رنگ پریده بود وچشمم قرمز بود. 
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 خونمون رفتم.   از خونه اومدم بيرون وبه سمت پارک نزدیک

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

 سالم .

 خدای من ساتکين . 

 سرمو بردم باال اره درسته ساتکينه .

 از ذوق بلند شدم وبدون فکر کردن بغلش کردم .

 ين. به خودم اومد که دیدم اشک ھام دارن ھمينطوری ميان ومن تو بغل ساتک

 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 ميموندم. 2من:بال...خره...با...ید ..ميرفتم..چون فقط باید 

 باھات حرف بزنم.ساتکين:ببين سلن ميخوام 

 من:چه..چه حرفی . 

 ساتکين:بيا ميفھمی. 

 مچ دستمو گرفت وبه سمت ماشينش که بوگاتی بود رفتيم.
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 جلوی یه رستوران شيک نگه داشت. 

 من:برای چی اومدیم اینجا.؟. 

 ساتکين:حرف نباشه به اندازه کافی از دستت عصبانيم. 

 وارد کافی شاپ شدیم وبه سمت یه جای دنج رفتيم.

 کين:بشين. سات

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

 من:اب.

 گارسونو صدا زد ویه قھوه برای خودش ویه ليوان اب برای من.

 من:برای چی اومدیم اینجا. 

 ھمينطور که قھوشو مزه مزه ميکرد گفت:ميخوام کمکم کنی. 

 من:چه کمکی.؟. 

 ساتکين:ميخوام برم خواستگاری .

 قلبم جوری شکست که صداشو شنيدم .  با شنيدن این حرف

 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.

 ساتکين:سلن قبول ميکنی که باھام زندگی کنی.

 از شوک بيرون اومدم . 
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 داره. من با شيطنت:خب شرت 

 ساتکين:ھر چی باشه. 

من:اول از ھمه چيزیو ازم پنھون نکنی دوم برای کارات توضيح داشته باشی سوم اینکه منو از بچمون 
 بيشتر دوست داشته باشی. 

 ساتکين:قول ميدم که خوشبختت کنم .

 بعدش انگشترواز جعبش در اورد وبه دستم انداخت. 

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

 با ساتکين به طرف بام تھران رفتيم .

 ساتکين:سلن خيلی دوست دارم. 

 من:ھومم. 

 ساتکين:منتظرم . 

 من:منتظر.منتظر چی؟؟.

 ساتکين :خودت ميدونی.

 من:دوست دارم.. 

 ساتکين:منم .

 من:تو این روزا چيکار ميکردی؟.

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

 من:بله تو ميدونی چی به من گذشت. 

 ساعت باھم حرف زدیم ساتکين منو رسوند خونه .2بعداز اینکه 
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 من:خيلی دوست دارم خدا حافظ. 

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

 من:تو ھم مواظب باش. 

 قعا" براش تنگ شد.بعداز اینکه ساتکين رفت دلم وا

 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... 

 ادامه حرف تو دھنم ماسيد. 

 نباید چيزی ميگفتم. 

 مامان:چون من چيی.؟ 

 ناراحت کنم .  من:چون من نميخوام شمارو

 مامان:اره جون خو... 

 ادامه حرفش تو دھنش موند. 

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

 مامان:اون چيه؟؟.

 من با اسطراب:چی چيه؟.
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 مامان:اون انگشتر چيه.

 من:مامان توضيح ميدم.

 مامان:ميشنوم . 

 کت شدم تا االنو بھش گفتم. با مامان روی مبل نشستيم ومن از اولين روزی که وارد شر 

 من:مامان به خدا ميخواستم بھت بگم.

 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.

 مامان:قدیما یه چيزی بود به اسم حيا.

 من:ببخشيد.

 شوخی کردم . مامان:

 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 . 

 مامان:ببينم چی ميشه .

 من :مرسی مامانی. 
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 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. 

 ...مامان.من:ااا

 مامان:شوخی کردم. 

 مامان به سمت اتاق خوابشون ميره وتا اومدن بابا ميخوابه .

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

 صدای ماشينه بابارو از بيرون ميشنوم . 

 ميرم جلوی در ورودی . 

 بابا وارد ميشه.

 من:سالم بابای خودم. 

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

 بابا:سالم دخترم. 

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



 الفا  کیعشق به 

75 
 

 بابا:به روی چشم.

که درست کرده بودم  بابا رفت تا لباسشو عوض کنه منم رفتم برای بابا قھوه ویه تيکه کيک شکالتی 
 بردم. 

 من:بفرمایيد بابا. 

 بابا:مرسی دخترم . 

 از بابا دور شدم وبه سمت اشپزخونه رفتم .

 بابا خيلی فکرش درگير بود یعنی مامان بھش گفته.

 یه سر به غذا ھا زدم که مامان وارد اشپرخونه شد.

 مامان:به ..به بالخره وقت شوھر دادنته.

 من:بله پس چی. 

 مامان:دخترم دستت درد نکنه کار امروزمو تو انجام دادی. 

 من:کاری نکردم که. 

 با اینکه ميتونيم خدمتکار بگيریم ولی مامان راضی نميشه.

 من:مامان تا بری بابارو صدا کنی منم ميزو ميچينم .

ا  مامان به سمت سالن نشيمن رفت منم به سمت سالن غذا خوری رفتم ميزو که چيدم مامامن وباب
 ھم اومدن .

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

 من:چ..چی من ؟؟. 

 تصميم گرفتم بگم چون این تصميم باعث ميشه زندکيم تغير کنه. 
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 من:راستش بابا من واقعا"دوست دارم برم امریکا تا پيشرفت کنم

 اگه شما راضی باشی . 

 ماه اینجا بمونی . 1با ھمينطور که ساالدشو ميخورد گفت:من حرفی ندارم ولی باید  با

 بھترین فرصت بود . 

 من:چشم ميمونم.

 بعداز شام ھمگی دور ھم نشسته بودیم وتلوزیون نگاه ميکردیم. 

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

 دخترم.  بابا:شبت بخير

 مامان:شب بخير عزیرم.

 از پله ھا باال رفتم وبه سمت اتاقم رفتم . 

 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(.

 پيام اشتباه اومده خوابم برد .  گوشيو پرت کردم رو عسلی وبا فکر اینکه این

 .....)ساتکين(... 

 ھفته بعد(... (..2

 امروز قرار به دیدن سلن برم . 

 ھفته که گذشت ھرچی بگم کم گفتم . 2از 
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 با سلين رفتيم شھربازی،رستوران ،.....

وقت   خيلی خوش گذشت باید اعتراف کنم که عشقم به سلن ھرروز بيشتر ميشه منی که ميگفتم ھيچ
 عاشق نميشم ولی شدم.

 وبدجوری ھم عاشق شدم .

 ھفته دیگه با سلن پرواز دارم. 2

 ھفته فھميدم ایران خيلی متفاوته. 2تویه این 

 ھفته سلين ھم پای به پای من خوشحال بود . 2تو این 

 به خاطره خواھش ھای سلين امروز ھمراه خودم ميبرمش ميخوام سلنو قافلگير کنم . 

 خيلی بھم ميومد پوشيدم وبه سمت اتاق سلين رفتم . یه کت وشلوار که

 من:سلين آماده شدی؟.

 سلين از در اومد بيرون وگفت:بریم. 

 توراه فکرم رفت سمت روز اولی که سلنو دیدم .

 وقتی دیدمش فھميدم چقدر دلم تنگ شده براش ولی باید تالفی ميکردم. 

 این یعنی منو دوست داره. وقتی دیدم داره عکس منو نگاه ميکنه خيلی خوشحال شدم

 از فکر اومدم بيرون وبه سمت کافی شاپی رفتم.

 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 .
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 سلن:وای سلين دلم برات تنگ شده بود.

 دلم برات تنگ شده بود. سلين:منم

 من:منم ھستما!!.

 سلن خندیدوگفت:سالم اقامون.

 سلين:چه صميميم شدن .

 من:بله پس چی. 

 بعداز اینکه سفارش قھوه وکيک دادیم مشغول صحبت شدیم. 

 ميتونستم راحت عشقو از چشمایی سلن ببينم.

 بعداز اینکه قھوه ھامونوخوردیم. 

 6عشق به یک الفا فصل  

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

 سلن قيافشو مظلوم کرد وگفت:ساتکين . 

 من:جانم.

 سلن:ميشه...ميشه برام بستنی بخری.؟

 صورتمو جدی کردم وگفتم:شرط داره. 

 سلن:ھر چی باشه. 

 من:خب یه بوس بده . 

 سلن:عمرا".

 من:پس باشه . 
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 نيومد ورفتم براش بستنی گرفتم. دلم

 من:بيا ولی دفعه بعدی باید دوتا بوس بدی.

 سلن:ھومم...باشه.

 سلن تا نصف بستنيو خورد تا دید من ندارم .

 سلن:ساتکين بيا دیگه نميتونم بخورم. 

 از این ھمه مظلوميتش دلم قنج رفت . 

 من:باشه.

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

 ساعت گشت وگذار به سمت خونه سلن رفتم.2بعدا از 

 من:مراقب خودت باش. 

 سلن:چشم اقامون توھم مواظب باش دوست دارم.

 من:منم دوست دارم. 

 ھفته بعد(.. (....2

 ....)سلن(.....

 اخ جون امروز پرواز دارم .

 داشتم وسایلمو جمع ميکردم . 

 تویه این دوھفته با ساتکين خيلی جاھا رفتيم وروز به روز وابستگيه من به ساتکين بيشتر ميشه . 

 تویه دوھفته با نيلی حرف زدم وکلی بھم فوش داد که چرا بدون خبر رفتم.

 از فکر بيرون اومدم ووسایلمو جمع کردم . 
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دم وکتونی ھای جيگریمو یه مانتو جيگری ویه شلوار سفيد تنگ به ھمراه شال حریر سفيد پوشي
 پوشيدم.

 یه رژلب جيگری زدم ویه خط چشم که چشمامو زیبا تر ميکنه.

 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. 

 ن وساتکين یکی بود دیگه نزاشتم بيان. چون پروازم با سلي

 سوار تاکسی شدم وبه سمت فرودگاه رفتم .

 از دور ساتکين وسلينو دیدم که روی صندلی ھای فرودگاه نشستن. 

 بدو بدو رفتم پيششون .

 من:سالم سلين سالم اقامون.

 ساتکين یه کت تک مشکی وشلوار سفيد به ھمراه پيراھن مشکی پوشيده بود .

 خند محوی زد وگفت:سالم عزیزم. ساتکين لب

 سلين:سالم ابجی جونم.

 بعداز اینکه پروازمونو خوندن به سمت گيت رفتيم .

 ھواپيما بعد از تذکرات الزم پرواز کرد .

 مھماندار اومد. 

 یه عالم ارایش کرده بود.

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

 انداخت باال وگفت:ممنون خانومی یه قھوه.  ساتکينم یه ابروشو
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 چی شنيدم امکان نداره.

 مھماندار تا دید ساتکين جوابشو اینطوری داد گفت:وایی شما مرد خيلی متشخصی ھستی.

 ساتکينم در مقابلش لبخندی زد وگفت:قابل شمارو نداره. 

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

 ه داد وقھوه ساتکينو داد ورفت. مھماندار یه شمار

 بقض داشت خفم ميکرد .

 یه نگاه با تنفر به ساتکين که داشت قھوھشو ميخورد انداختم واروم اروم اشکام سرازیر شد.

 بعدھز اینکه قھوشو تموم کرد به من نگاه کرد وگفت:چيزی شده.؟. 

 نشده فقط . ازانقدر پرویی دھنم باز موند با لحن سردی گفتم:نه چيزی

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

 ساتکين با شيطنت:اھان...منظورت منم دیگه.

 من:غير از تو دیگه کسی ھست. 

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

 با این حرفش دلم اتيش گرفت واشکام شدید تر ریختن . 

 من:برات متاسفم .

 ن:شوخی کردم عشقم تو تا ابد مال منی.ساتکي

 با شنيدن این حرف شوکه شدم.

 و برگه رو مچاله کرد 

 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 .

 بعداز چند ساعت توی فرودگاه امریکا فرود اومدیم.

 چمدونامونو برداشتيم وبه سمت خروجی فرودگاه رفتيم.

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

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

 ساتکين:باشه عزیزم فردا دوباره ميای شرکت. 

 من:چشم اقامون .

 سلين:اھم...اھم منم اینجاما. 

 من:خداحافظ سلين. 

 سلين:خداحافظ. 

 من با شيطنت:خداحافظ اقامون.
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 ساتکين لبخند دختر کشی زد وگفت:خدانگھدار عشقم.

 ساتکين وسلين موندن تا من برم وبعد رفتن. 

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

 من:خب چطور بگم من اینجا دوست دارم پيشرفت کنم وکمی اب وھوا عوض شه. 

 این جوابی بود که به ھمه ميدادم.

 اميری :ولی دخترم ھيچ جا وطن ادم نميشه.

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

سال پيش وقتی اومدم امریکا برای ادامه   30ی بگم دخترم این موضوع بر ميگرده به اميری:چطور 
 ماه ميگذشت که یه دختره 1تحصيل تقریبا"  

 خيلی خوشگل که اسمش جينا بود وارد کالج شد .

 کالساش با من نبود ولی من ھر روز اونو ميدیدم .

 بالخره بعد چند ماه فھميدم عاشقش شدم . 

 ش حرف بزنم. تصميم گرفتم باھا 

 یه روز بھش پيشنھاد دادم با ھم بریم کافی شاپ . 

 اون جا بھش گفتم . 

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

 ما ھروز با ھم ميرفتيم بيرون وخوش ميگذروندیم .

 این موضوع تا یک ماه ادامه داشت که عيد شد .

 خصی گرفتم ورفتم ایران این موضوع بامادر پدرم در ميون گذاشتم. از دانشگاه مر
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 اوالش مخالفت کردن ولی بعد موافقت کردن.

 خالصه عيد تموم شد ومن دلتنگ جينا بودم. 

 بالخره بعد از چند ماه باھم ازدواج کردیم .

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

 ماه پسرم به دنيا اومد .9بعد 

سال از زندگی من وجينا ميگذشت که یه روز وقتی جينا با ماشين رفته بود پيش مادر وپدرش تو  4
 جاده تصادف ميکنه واز پرتگاه پرت ميشه. 

 به این جا که رسيد غمی خاصی تو نگاھش بود.

 وقتی خبر مرگش بھم رسيد دیونه شده بودم.

 ه که من بستری بودم ..خالصه بعداز گذشت چند ما

 وکيل جينا اومد وبھم وصيت نامه جينارو داد.

 نوشته بود.

 به نام خالق عشق. 

 سالم رادین ميدونم وقتی این نامه رو بخونه من زیر خروار ھا خاک خوابيدم. 

 ولی ازت خواھش ميکنم مراقب پسرمون باش . 

 به خاطر من خودت اذیت نکن . 

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

 من تورو خوب ميشناسم پس خودتو ناراحت نکن . 

 مرگ حقه. 
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 دوست دارم. 

 )جينا کوکی(. 

 بعداز اینکه این نامه رو خوندم به خودم اومدم.

 سالشه .  27بعداز اینکه کامل خوب شدم برگشتم وتمام عمرم کنار پسرم موندم االن پسرم 

 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.؟.

 ماه چند تا چيز بھم ریخته.1ساتکين:نه فقط تو این 

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

 ساتکين تک خنده ای کرد وگفت:ارزششو داشت. 

 من:دیونه .

 ساتيکن:فردا اماده باش تا بيام دنبالت. 

 من:نه خودم ميام. 

 ساتکين:ھمين که گفتم .

 من:باشه مرسيی. 
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 ساتکين:خداحافظ . 

 من:دوست دارم. 

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

 دوباره تو اتاقم مستقر شدم وبعداز گرفتن یه دوش به سمت اشپزخونه رفتم .

 قھوه رو درست کردم وبه سمت کاناپه رفتم ونشستم بعدار خوردن قھوه به سمت اتاق خواب رفتم .

 بعداز زدن مسواک به خواب رفتم.

 ....)ساتکين(. 

 با صدای االرم گوشيم بيدار شدم. 

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

 از تخت بلند شدم وبه سمت سرویس رفتم .

 بعداز گرفتن دوش . 

 یه کت تک خاکستری ویه شلوار مشکی وتيشرت مشکی پوشيدم. 

 وموھامو به طرز قشنگی درست کردم وعطر خوشبومو زدم. 

 ازدر اومدم بيرون وبه سمت سالن غذاخوری رفتم.

 درحال خوردن صبحونه بودم وکه سلين اومد. 

 سلين:سالم داداش عاشقم.

 من:سالم صبحت بخير.

 بعداز خوردن صبحانه به سمت ماشينم رفتيم .

 به سمت خونه سلن رفتم.
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 دلم براش تنگ شده بود.

 سرعتمو بيشتر کردم . 

 بعداز اینکه رسيدم تک بوق زدم . 

 سلن از در بيرون اومد .

 واقعا"این دختر شگفت انگيز.

 در حالی که ھست فقط موھاش بيرونه ولی لباساش پوشيدس. 

 درماشينو باز کرد وگفت:سالم سلين سالم اقامون.

 سلين:سالم عشقم.

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

 سلن :اوه...چه غيرتی. 

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

 سلين:اوه ...باشه اقای غيرتی . 

 بعداز اینکه سلن سوار شد به سمت شرکت روندم .

 فيليپس از روز که جواب منفی گرفت دیگه نيومد شرکت. 

 اون موقع که سلن گفت دوستش نداره انگار دنيارو بھم دادن .

 م. رسيدم شرکت وماشينو داخل پارکينگ شرکت پارک کرد

 به سمت اتاقامون رفتيم.

 تا عصر یکسره ایراده کارارو گرفتم.

 5دقيقه مونده به 1. به ساعت نگاه کردم  
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 3....2سلن وارد شد. ...1

 ميدونستم ھميشه سر وقت مياد. 

 سلن:سالم اقای غيرتی. 

 من:سالم عزیزم. 

 کشيدم.4سلن:نقشه طبقه 

 من:باسه مرسی اگه سلين کارش تموم شده بریم .

 اھومم ..اره. سلن :

 من:پس اماده شيد . 

 تو راه ھمه ساکت بودیم وموسيفی بی کالمی پخش ميشد.

 سلنو رسوندم ویه بوس رو گونش نشوندم. 

 وقتی رسيدیم خونه از در وارد شدم. 

 سلين:داداش..

 من:بله. 

 ماه دیگه ماه کامل ميشه . 2سلين:داداش 

 وای اصال"یادم نبود. 

 من:مرسی عشق داداش. 

 لبخندی زد وگفت:مواظب باش.  سلين

 به سمت اتاق خوابم رفتم .

 زمانی که ماه کامل ميشه الفای گروه یه انسانو ميکشه .
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 این حياطيه وگرنه اگه اون زمان بویی خون بھمون نرسه دیونه ميشيم. 

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

 تم .بعداز گرفتن دوش به خواب عميقی فرو رف

 ماه بعد(... (.....2

 ....)سلن(...

 با عجله قھومو سر کشيدم .

 االن ساتکين مياد.

 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 .

 وگفتم:خيلی مھربونی. منم مثل خودش لبخند محوی زدم 

 ساتکين با شيطنت:اھان ...یعنی ھمين یدونه خصوصيتو دارم.؟. 

 من:نه پروی ...بد جنسی واینکه .

 ساتکين:واینکه چی؟؟. 

 من:واینکه خيلی دوست داشتنيه.

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

 ماه فکر ميکردم .2به این 

 ماه ساتکين ميومد دنبالم وبا ھم به شرکت ميرفتيم .2تو این 
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 بعضی موقع ھا که کارمون کم بود ميرفتيم بيرون . 

 ماه واقعا"ساتکين چيزی برام کم نزاشت. 2تو این 

 ومنم ممنونشم که انقدر مھربونه .

 واقعا"مثل روزھای اول بد اخالق نيست. 

 ساتکين:رسيدیم.

 وبه سمت شرکت رفتم.از فکر وخيال بيرون اومدم 

 به سمت اتاق خودم وسلين رفتم امروز سلين نيومده.

 در اتاق زده شد.3مشغول به کار شدم که بعداز 

 من:بفرمایيد. 

 سلين:سالم . 

 من:دیونه چرا در ميزنی.

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

 من:نميشه ساتکين نميذاره .

 تم . سلين:اجازتو گرف

 خيلی دلم ميخواست برم بخاطر ھمين قبول کردم . 

 با سلين تاکسی گرفتيم وبه سمت کارناوال رفتيم. 

 سلين با ذوق گفت:اول بریم نشونه گيری . 

 با ھم به سمتی که سلين گفت رفتيم.
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سلين با توپ به ليوانا زد ولی ھمش نریخت به خاطره ھمين من امتحان کردم که موفق شدم ویه 
 ایزه گرفتم.عروسک ج

 بعداز اینکه چند تا چيز امتحان کردیم .

 سلين:ميگم سلن بيا بریم پيش فالگير. 

 من:باشه.

 باھم به سمت اون قسمت رفتيم. 

 یه پيره زن سرخ پوست بود. 

 من:سالم اومدیم فال بگيریم.

 سلين:اره.

 زنه:تو برو بيرون. 

 سلين:من.

 زنه :اره. 

 کشيد . سلين رفت بيرون وزنه نفس عميقی 

 زنه :خب دستتو بيار جلو .

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

 زنه خونو برداشت وروی یه صفحه ریخت . 

مين گذشت زن اون صفحه رو برداشت وبا نگاه کردن به اون با نگرانی گفت:شما....شما  5بعداز اینکه 
 عاشقه کسی ھستی که شناختی ازش 

فردا شب به جنگل بری زمانی که ماه کامل شد وسط جنگل باش برو که اميدوارم خدا   نداری وباید
 کمکت کنه. 
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 این حرفایی که بھت زدمو به ھيچکس نگو . 

 من:چ..چر ا.

 زنه،:جونت به خطر ميوفته. 

 بعداز اینکه اومدم بيرون سلين اومد.

 سلين:چی شده . 

 من:ه..ھيچی. 

 لگير با ھم به سمت خونم رفتيم. سلينم با دیدن حالم دیگه نرفت پيش فا

 ازدر وارد شدیم . 

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

 مھر. 3به خودم اومدم امروز چندمه اھان امروزه به تاریخ ایران 

 من:مرسی واقعا"ممنونم.

 سلين:باشه دیگه حاال برید بشينيم.

 تم که کيک خوشگل قلبی شکلی بود. به سمت کاناپه رف

 نوشته بود.

 تولدت مبارک اميده زندگيم.

 با چشمای اشکی به ساتکين نگاه کردم. 

 من:مرسی.

 پشت بندش رو پام بلند شدم وگونه ساتکينو بوسيدم.

 ساتکين لبخنده محوی زد وگفت:خواھش ميکنم. 
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 بعداز اینکه حرف ھا تموم شد . 

 دعا کردم که به ساتکين برسم. 

 بعداز اینکه کيکو خوردیم به سمت اشپزخونه رفتم.

 یه ماکرونی درست کردم.

 ميزو چيدم.

 من:بفرمایيد شام. 

 بعداز اینکه ھمگی شامو خوردیم نوبت رسيد به کادو ھا. 

 سلين یه قاب عکس از عکس دونفره من وساتکين بھم ھدیه داد.

 من:مرسی سلين واقعا"قشنگه. 

 سلين:قابلتو نداره .

 وعشقم سویچ یه جنيسس قرمز بھم داد.

 من:مرسی ساتکين ھيچوقت این کادورو فراموش نميکنم.

 ساتکين:خواھش عشقم.

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

 مامان بود. 

 من:سالم مامانم.

 مامان:سالم دخترم. 

 ا خوبه.من:مامان خوبی باب

 مامان:مرسی دخترم اره باباتم خوبه. 
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 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. 

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

 حتما"فردا برم به جنگل .

 با این فکر خوابم برد. 

 باصدای االرم گوشيم بيدار شدم 

 دست وصورتمو شستم وبه سمت کمدم رفتم .

 یه شلوار خاکستری وشونيز سفيد به ھمراه کتونی سفيد پوشيدم.

 چشم کشيدم. یه رژ گل بھی زدم وخط

 به سمت اشپزخونه رفتم وکيک وابميوه خوردم.

 سویيچ ماشينم که ھدیه ساتکين بود برداشتم.

 گوشی وکليد خونه رو داخل کيف کوچيک یه وری گذاشتم.

 اھان باید یه دست لباس بردارم. 

مشکی یه   90چون شب ھوا سرد ميشد یه کاله بافت مشکی که یه توپ خزدار داشت وشلوار قد  
 سانتی مشکی ولباس  10ين پاشنه  پوت

 بافت مشکی . 
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 ھمه اینارو داخل ماشين گذاشتم وبه سمت شرکت روندم.وارد که شدم . 

 دوتقه به در زدم وبا بفرمایيد ساتکين وارد شدم.

 من:سالم اق... 

 با دیدن صورت ساتکين حرف تو دھنم ماسيد .

 چشمای ساتکين شده بود کاسه خون . 

 ود.وپوستشم سفيد تر شده ب

 من:ساتکين چه اتفاقی برات افتاده.؟.

 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. 

 مای اشکی:باشه.من با چش

 رفتم به سمت اتاق امروز سلين تو دانشگاه کار داشت ونيومد.

 عصر یکسره کار کردم . 4مشغول کار شدم تا ساعت 

 در اتاقو باز گذاشته بودم وبه ھمه جا دید داشتم.

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

 منم پشت سرش راه افتادم تو ماشين نشست ورفت . 

 منم رفتم تو ماشين ولباسامو با لباسای که گذاشته بودم پوشيدم. 
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 ساعت توراه بودم که رسيدم .2به سمت جنگل روندم تقریبا" 

 ھوا تاریک شده بود وفقط ماه بود که ھمه جارو روشن ميکرد . 

 دقيقه ای بود که دنبال وسط جنگل بودم.  30

 ی راه رفتم واز دور حاله سياه رنگيو دیدم.کم

 اره اون ساتکينه . 

 پس اون زن راست ميگفت. 

 پشت درخت گایم شدم.

 به ماه نگاه کردم . 

 چرا.

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

 کم کم ساتکين تکون ميخورد وبه ماه نگاه ميکرد . 

 برابر شده . 2احساس کردم قدش 

 بعدار اون موھای نقره ای ظاھر شدن. 

 گلوم ميسوخت امکان نداشت. 

 ساتکين نعره ای زد وپوست بدنشو کند.

 خون فوران زد . 

 کمی بعد دندون ھای نيشش در اومد وبعد ھمه چيه یک گرگينه معلوم شد . 

 از چيزی که داشتم ميدیدم وحشت کردم . 

 ساتکين به یه گرگينه غول پيکر تبدیل شده بود.
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 ین ور اون ور دید ورو من زوم کرد خودمو کشيدم کنار. ا

 دوباره برگشت سرجاش . 

 رنگم به شدت افتاده بود.

 ساتکين پوزشو باز کرد ونعره ای کشيد .

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

 می کشيد. ساتکين ھی دور اون می چرخيد وبو

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

 پسره نعره ای زد وبعدش ساتکين دستشو بيرون کشيد .

 از چيزی که دیدم.

 حالم بعد شد . 

 ساتکين دل وروده پسررو بيدون کشيد وخورد.

 ھمونطور پوست بدنشو خورد وتمام اعضای بدن اون پسرو . 

 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 .؟. 

 ساتکين با شنيدن صدام با تعجب برگشت وبه من خيره شد. 

 بگير چطور؟. ھق ھقم اوج گرفت وگفتم:چطور تونستی جون یه انسانو
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 ساتکين با لحنی ناراحت گفت:برات توضيح ميدم.

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

 بی رحمه دروغگوعه ادم کشه عشق دروغگينت 

 فریاد زدم:کدوم کدومو ميخوای توضيح بدی ھان.؟.

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

 من:چطور ميتونی این حرفارو بزنی من دوست داشتم .

 ساتکين با لحن ناراحتی به سمتم اومد.

 من:جلو نيا جلونيا. 

 ساتکين:باور کن اون گرگ درونم بود. 

 من سرمو به چپ وراست تکون دادم وبا ھق ھق گفتم:نميخوام ازت متنفرم.

 از زندگيت ميرم بيرون.  ساتکين :باشه باشه متنفر باش

 وبه چشم بھم زدن غيب شد.

 با حالی زار از زمين بلند شدم وبه سمت ماشينه که مثال"برای تولدم بود رفتم.

 ....)راوی(...

 روز از آن روز کذای ميگذرد وسلن روز به روز حالش بدتر ميشود.2

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

 روز نه از برادرش ونه سلن خبر نداشت . 2سلين دختری که 

 ھردو گوشی را بر نميداشتند.
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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 .

 ه سلن بود.خم شد وان را برداشت بله ان کليد خان

 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. 

 در را باز کرد ھمه چی مرتب بود . 

 وسلن روی تخت به خواب رفته بود.

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

 سلن رنگ پریده بود . 

دستش را روی پيشانی سلن گذاشت از شدت تب دستش سوخت سریع لباسی به 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 شد .2بعداز 

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

 دکتر سری تکان داد وگفت :بيمارتون به خاطر شوک شدید روحی به این روز افتاده . 
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 متاسفانه بيمارتون به افسردگی حاد دچار شده.

 اما نگران نباشيد با جلسه ھای مداوم وتجویز دارو ميتونن خوب شن.

 امد. حرفایی دکتر مثل پتک روی سر سلين فرود می

 با حالی زار وارد اتاق شد .

 سلن را دید که چشمانش باز بود واشک ميریخت. 

 اشک ھایش را پاک کرد وبه سمت سلن رفت.

 ......)سلن(..

 باسوزش دستم بيدار شدم .

 به دستم نگاه کردم سرم بھش وصل بود.

 روز پيش فکر کردم حالم خيلی بده یه چيزی رو قلبم سنگينی ميکنه . 2به 

 اخه خدا چرااا من .

 در باز شد ولی من نگاھی به سمت در نداختم.

 اشکام ميریختن. 

 به کسی که باال سرم وایساده بود نيم نگاھی کردم . 

 سلين بود .

 با چشمایی اشکی زل زده بود به من .

 سلين:سلن خواھش ميکنم بگو چه اتفاقی افتاده.

 من:ميدونی ادما عوض ميشن .

 سلين:خواھش ميکنم. 
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 من:نميدونم ميدونی یا نه وای حالم خيلی بده جلو چشمایی من اون ادم بی گناھو کشت و....

 ادامه حرف با بقضی که تو گلوم بود رو نتونستم بگم. 

 سلين با صورت نگران گفت:داری نگرانم ميکنی .

ن داد ومرد ميفھمی مرد  بقضمو به سختی قورت دادم وادامه دادم:اون....اون ادم جلو چشمام جو
 ومن نتونستم کاری کنم .

 جلو چشمام خوردش تيکه تيکش کرد وخوردش . 

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

 به چشم بھم زدنی ناپدید شد.

 برگشتم وبه سلين نگاه کردم با قيافه رنگ پریده داشت نگاھم ميکرد.

 ی زدم وگفتم:پس تو ھم خبر داشتی نه؟.پوزخند

 خنده ھيستریکی کردم وگفتم:برادرت..... برادرت بود .

 جيغی زدم وگفتم:ميدونی به من دورغ گفت ....گفت که دوستم داره

 ولی ھمش پوچ بود پوچ. 

 سلين تندتند حرف ميزد:سلن باور کن ساتکين ميخواست برات توضيح بده منم تازگيا فھميدم .

 من با صدای تحليل رفته:مھم نيست دیگه نيست. 

 وکم کم چشمام گرم شد وبه خواب عميقی رفتم.

 چشمامو باز کردم توی دنيای سياھی بودم. 

 به خودم اومدم. 

 از دور چيزی چشممو زد به سمت اون شی رفتم .
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 خدایی من اون ساتکين بود که تو یخ بود ودومين یخ یه پسر کع خيلی شبيه بابام بود . 

 یخ ھا شبيه قبر بودن 

 ھردو به خواب عميقی رفته بودن .

 رو یخ ھا نوشته اب حک شده بود. 

 برای ساتکين نوشته بود.

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

 24ماه:سپتامبر روز:  1993افرینش:سال 

 17یل روز: ماه:اور 2008زمان تبدیل به خوی گرگی:سال:  

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

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

 سوزانی خورشيد ترکيب این سه عنصر است(.

 به اون یکی قبر نگاه کردم.

 ر وروح قدس (.)به نام پدر پس

 )الکساندر نينا(. 

این دنيا برای مردگان است تمام خون اشامان روحشان در دنيای مردگان است وجسمشان در زمين  
 خداوند شمارا یاری ميکند تا این خون اشام 

 روحش را به دست بياورد (. 

 26ماه:نوامبر روز:  1995افرینش:سال:  

 29ر روز: ماه:اکتب 2010زمان از دست دادن روح :سال: 
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 21ماه:مارس روز:  2021زمان برگشت روح به بدن :سال 

 )تنھا راه برای برگشت روح به بدن خون انسانی که محبتی خوھرانه دلی به پاکی اب ومھربانی( 

 از سمت چپم یه پرنده اومد ورو دستم نشست. 

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

 نامه رو باز . 

 سالم سلن.

 ميدونم منو نميشناسی ولی من تورو خوب ميشناسم .

 تنھا راه کمک به این دو نفری که اینجا خوابيدن تو ھستی . 

 چيزی به پایان این بازی نمونده .

 ميدونم برات سوال که دومين نفر کيه به زودی ميفھمی. 

 سپارم . تا اون روز تورو به خدا مي

 خدانگھدار.

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

 به سمت اون نور رفتم .

 مين به نور رسيدم .5بعداز 

 به شھر یا یه دنيا که سمت چپ قرمز وسمت راست به تاریکی شب . 

 یه چيزی منو به سمت اون تاریکی کشوند به دروازه اون شھر رسيدم.

دقيقه به یه قصر  30دونه دونه ادمارو نگاه ميکردم چيز عجيبی نبود بعداز گذشت وارد شھر شدم 
 رسيدم.
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 باالی در بزرگ نوشته بود.

 )قصر برایان اندرا ( 

 وارد قصر شدم . 

 قصر تویه تاریکی فرو رفته بود.

 یه دعفه ھمه جا روشن شد .

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

 ببخشيد .من:

 اما اون ھا صدامو نشنيدن . 

 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 . 

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

 یه دعفه دوباره ھمه جا تاریک شد ودوباره روشن شد. 

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

 یه دعفه صدای از باال اومد .

 از پله ھا باال رفتم وبه سمت اتاقی که درش باز بود رفتم.
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 ماھش ميشد وشکمش بزرگ شده بود.6دم که فکر کنم االن اون زن رو دی

 به اتاق نگاھی انداختم .

 اتاق بچه بود ست ابی کم رنگ وابی پر رنگ . 

 زنه داشت لباسایی پسرونه ھارو می چيد تو کشو .

 فھميدم بچشون پسره.

 صدای از پایين شنيدم وبعداز اون صدا زدن اون مرد.

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

 برایان با ظاھری اشفته اومد ورو به زنه گفت،:ببين اتوسا باید قول بدی که خودتو اذیت نکنی . 

 اتوسا :داری نگرانم ميکنی . 

 برایان:اتوسا چند ساعت پيش خبر دادن پدرت تصادف کرده و...وھمونجا تموم کرد. 

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

 تو ھمون حال اتوسا از حال رفت . 

 دوباره ھمه جا سياه شد ودوباره روشن . 

 توی بيمارستان بودم. 

 صدای گریه بچه ای منو به سمت اون اتاق کشوند .

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

 با ظاھری اشفته که یه پسر پچه کوچولو تو بغلش بود که گریه ميکرد.برایان 

 صدای برایان بلند شد:اتوسا عزیزم ساتکين گشنشه نميخوای بھش شير بدی؟. 

 چی..این یعنی چی. 
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 من دارم خاطرات ساتکينو ميبينم.

 از فکر اومدم بيرون. 

سالش  5دیدم که اتوسا وبرایان وساتکين که فکر کنم  دوباره ھمه جا تاریک شد ودوباره تصویر باغيو
 بود.

 خدایی من چقدر خوشگل بود.

 داشتن کنار ھم غذا ميخوردن وميخندید. 

 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. 

 دوباره ھمه جا تاریک شد وتصویر بعدی. 

 اینجا ھمون قصره بود. 

 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 

 د . چقدر قدش بلند بو

 اونم مشکی پوشيده بود.

 سلين با گریه ميگفت :مامانم خوشگلم بابای مھربونم اخه چرا خدا چراا مامان وبابامو بردی.
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 زجه ھاش واقعا"خيلی درد ناک بود. 

 ھمه جا تاریک شد ودوباره یه تصویر دیگه .

 یه زن بود که تو یه اتاق با زنجير بسته شده بود.

 اتاق خيلی تاریک بود. 

 نستم دقيق ببينم کيه. نميتو

 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 . 

 اروم رفتم جلو. اروم 

 نشستم رو تخت 

 اتوسا:دختره زیبایی ھستی.

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

 اتوسا لبخنده غمگينی زد وگفت:برایانم اولين بار بھم گفت به دلش نشستم. 

 من:ميشه بگيد ما کجا ھستيم.

 لبخندی زد وگفت:زیر زمين خونه ساتکين. 
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 چطوری پيداتون کنم من:زود ميام دنبالتون فقط

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

 من:حتما"ميام دنبالتون ولی ببخشيد من چطور اینجا ھستم.

اتوسا:با نفوذ ذھنم تونستم تو رو اینجا بيارم واز زمان بچگی تا االن رو برات دوره کردم وادامه شو 
 ببين. 

 صویر بعدی معلوم شد.ھمه جا سياه شد وت

 20.21سالش بود کنارشم یه پسره   18.17ساتکين بود.  

 وسط جنگل بودند به اسمون نگاه کردم ماه کامل بود. 

 دوباره به ساتکين نگاه کردم . 

 یه دعفه نعره ای از ته دل زد وپاھاش مثل پنير پيتزا کش اومد. 

 نو پيدا کردن.نعره ھای که از تا دل ميز عذابم ميداد اشکام راه خودشو

 ساعت ساتکين به یه گرگينه غول پيکر تبدیل شد . 1بعداز 

 ھما جا تاریک شد وتصویر بعدی که ساتکين تو رستوران به عشقش نسبت به من اعتراف کرد. 

 ھمه جا تاریک شد وتصویر بعدی . 

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

 شد وتصویر بعدی. دوباره ھمه جا تاریک  

ساتکين بود که با تيپ سر تا پا مشکی با ظاھری اشفته بود که داشت تند تند سيگار ميکشيد 
 وعکس من تو دستش بود.

 ھمه جا سياه شد ودیگه چيزی دیده نشد. 

 سلن ....سلن بيدار شو. 
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 با صدایه که منو صدا ميزد بيدار شدم. 

 به اطراف نگاه وکردم بيمارستان بود.

 یاده خوابم افتادم .

 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.

 باھم به سمت خونه ساتکين رفتيم.

 به خونه که رسيدیم به خونه نگاھی اندختم. 

 من:سلين انباریتون کجاست؟. 

 صورتی متعجب گفت:دنبالم بيا. سلين با 

 با ھم به پشت ویال رفتيم. 

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

 فقط چند تا جعبه بود . 

 با دو به سمت جعبه ھا رفتم وتالش کردم که بلندشون کنم . 

 من:سلين بدو بيا کمک .

 سلينم کمک کرد وجعبه 
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 برداشتيم.ھارو 

 اون قسمت خاک بود. 

 من:سلين اون بيلو بيار.

 سلين بيلو اورد وبھم داد .

 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.

 به اطراف نگاه کردم یه مقدار کمی از کاغذ دیواری کنده شده یود.

 خم شدم وبا دقت اونجارو نگاه کردم. 

 اره یعنی اینجا یه در مخفی ھست . 

 با دوتا دستم کاغذ دیواریو گرفتم وکشيدم . 

 چند بار تکرار کردم تا کاغذ کنده شد.

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

 من:دیدی ...چراغ قوه داری.

 سلين:اره گوشيم ھست. 

 درو با دست باز کردم . 
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 گوشيو از سلين گرفتم و وارد اون راھرو کوچيک شدیم .

 من جلو ميرفتم و سلين پشت سرم. 

 بعداز طی کردن مسافتی به یه دو راھی رسيدیم.

 یه چيزی مثل نجوا تو گوشم گفت:چپ. 

 سمت چپ رفتيم.به خوم اومدم وبا سلين به 

 بالخره دو تا در دیده شد.

 با سلين نگاھی به در ھا انداختم که رو یکی نوشته بود اتوسا زارعی واون یکی برایان اندرا.

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

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

 م به سمت اتاق.با عالمت سر سلين حرکت کرد

 دستگيررو باز کردم ویه اتاق با ترکيب رنگ قھوه ای سوخته وکرمی مواجه شدم. 

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

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

 با ھزار زور وزحمت درو باز کردم . 

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

 با دست برش داشتم .

 روی زمين گذاشتم وقفلشو باز کردم . 

که از جنس نقره که با سنگ ابی کار شده بود وویه عکس از   چند تا نامه ویه انگشتر خيلی خوشگل
 سلين وساتکين که تو بچگی بودن ویه عکس 
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 که برای عروسيه اتوسا وبرایان ویه گردنبند که شکل نصف کليد بود . 

 این ھمون کليده برای دره.

 جعبه رو برداشتم واز اتاق خارج شدم. 

 در اتاق اتوسارو باز کردم .

 مشغول گشتن بود. سلين

 من:سلين چيزی پيدا کردی ؟.

 سلين با درموندگی گفت:نه ھمه جارو گشتم.

 به اطراف نگاھی کردم وروی پارکت متوقف شدم .

 کمی از پارکت شکسته بود.

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

 فتاده بود.سلينم کمی چشم چرخوند ورفت سمته اھنی که کنار شومينه ا

 رفت برداشت وبه سمت من اومده. 

 ھر دوتا مون باھم ميله رو کشيدیم وپارکت شکست . 

 یه جعبه ی خيلی خوشگل بود .

 برداشتمش وبازش کردم.

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

 وگردنبندی که نصف شده بود.

 تم گردنم وجعبه ھارو برداشتم وبا سلين برگشتيم تو انباری. گردنبند ھارو انداخ

 من:سلين جعبه ھارو نگه دار.
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 سلين:سلن ميشه بگی اینجا چه خبره؟. 

 من:صبر کن . 

 کليدارو از گردنم در اوردم وبه ھم چسبوندم. 

 یه دعفه نور ابی رنگی ھمه جا پخش شد.

 نور رفت ونور خورشيد برگشت . 

 با بھت وناباوری به من نگاه ميکرد ميکرد.به سلين نگاه کردم که  

 نگاھی به خودم انداختم نه.

 خدای من .

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

 به اینه ای که سلين جلوم گرفت نگاه کردم . 

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

 واقعا"خوشگل شده بودم.

 به کليد تو دستم نگاه کردم به ھم چسبيده شده بود.

 من:سلين بدو داره دیر ميشه. 

 سلين:چطور اینطوری شد؟.

 من:نميدونم .جعبه ھارو بردار. 

 سلين جعبه ھارو برداشت وبا ھم به سمت در رفتيم.

 ليد قفلو باز کردم ودرو با سلين بلند کردیم.با ک

 یه دریچه بود .با ھم از پله ھاش پایين اومدیم .
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 بالخره به پایين رسيدیم.

 یه راھرو تنگ وتاریک که کلی تار عنکبوت داشت. 

 دقيقه به یه در اھنی خيلی بزرگ رسيدیم. 30با ھم راه افتادیم بعداز گذشت 

 ھرچی سعی کرد در باز نشد.

 ليد نگاھی انداختم .به ک

 اره جای دوتا انگشتر روش بود. 

 من:سلين انگشترارو بده.

 سلين با عجله انگشترارو داد.

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

 به در نگاھی انداختم وجایی قلب رو روی در دیدم.

 قلبو گذاشتم رو در . 

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

 چشم چرخوندم وبه سمت تخت نگاھی انداختم .

 رو تخت بود.

 ھنوز چھره شرقيش جون بود.

 رو به سلين گفتم:سلين اینجا بمون. 

 سلين:باشه. 

 به سمت اتوسا رفتم .

 رو تخت نشستم . 
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 من:اتوسا خانوم . 

 بعد تکون خورد . اولی جوابی نداد ولی 

 اتوسا:س..سلن ...اومدی.

 قطره اشکی از چشمم اومد .

 من:بله اومدم. 

 قفل ھارو شکوندم واتوسا خانومو بلند کردم. 

 من:حالتون خوبه؟. 

 ساله که اینجام .  11اتوسا:خيلی ممنون من 

 من:چطور چه کسی با شما این کارو کرد ؟. 

ودم یه پسر عاشقم شد ولی من بھش گفتم برایانو  اتوسا لبخندی بھم زد وگفت:وقتی تو دانشگاه ب
 دوست دارم بھم گفت یه روز تالفی 

 ميکنه وکرد به برایان گفت که من ميخوام فرار کنم. 

 برایانم عصبانی شد ومنو اینجا زندانی کرد وخودش رفت . 

 من:چطور تونست شمارو اینجا زندانی کنه ؟. 

 اتوسا:مھم نيست تو خيلی بوی ساتکينو ميدی.

 من:یکی ھست که ميخواد شمارو ببينه.

 لبخنده محوی زد وگفت:چه کسی ؟. 

 من:بياید ميفھميد. 

 باھم به سمت سلين رفتيم که یه گوشه نشسته بود.
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 با دیدن ما به سمتمون اومد وگفت:سلن اینجا چه خبره .

 اتوسا لبخندی زد وگفت:سالم دخترم. 

 سلين با شنيدن صدای اتوسا تو جاش خشک شد .

 اروم برگشت واتوسارو دید.  اروم

 اروم زمزمه کرد:مامان.؟

 اتوسا:دلم برات تنگ شده بود خيلی بزرگ شدی .

 سلين دوید به سمت اتوسا وھم دیگرو بغل کردن.

 اشکام ميومد . 

 اتوسا از بغله سلين بيرون اومد .

 اتوسا:سلن قدرت محبتت خيلی زیاده خيلی خوشگل شدی. 

 به لباسم نگاه کردم لباسای عادیم برگشت. 

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

 با سوزش گلوم بيدار شدم تنھا چيزی که یادم اومد نجات دادن اتوسا بود.

 یعنی االن ساتکين چيکار ميکنه دلم براش تنگ شده.

 چه ساده ولم کرد .

 تو دلم یه چيزی سنگينی ميکرد. 

 جام بلند شدم وبه سمت در خروجی رفتم. از 

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

 به سمتشون رفتم وروی مبل نشستم.
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 اتوسا برگشت وبا لبخندی گفت:خوبی عزیزم انرژیت تموم شد . 

 حرفی نداشتم برای گفتن.

نم دخترم ساتکين چيکار کرده ولی تو ھم باید درکش کنی اون خوی  اتوسا اومد پيشم وگفت:ميدو
 گرگيش ادم کشته نه خودش من تو این سال 

 ھا روحم پيش ساتکين بوده ودیدم چطور عذاب ميکشه. 

 پوزخندی اومد رو لبم .

 اره من ھميشه اشتباه ميکنم دیدم چطور با ولع اون ادم بی گناھو ميخورد.

 تم حرفی بزنم. چيزی نگفتم دیگه نميخواس

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

 من:.........

 اتوسا:امروز روز اول جلسته.

 من:.......

 اتوسا:سلين تصميم داره که تورو با خودش به کالس طراحی ببره.

 من:....

 چيزی نگفتم وفقط چشمای بی روحمو بھش دوختم.

 ماه بعد(.. (........5

 .....)ساتکين(... 

 سيگار بعدیو روشن کردم وشروع کردم به کشيدنش .

 ماه فکر کردم ھيچ خبری از سلن ندارم. 5به این 
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 دلم براش تنگ شده . 

 با یاد اوری خاطراتش قلبم درد ميگرفت. 

 وفتاد . اگه اون شب کذایی این اتفاق نمي

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

 وخيلی شاید ھا که دیگه فایده نداره.

 از جام بند شدم وبه سمت بالکن رفتم. 

 یعنی سلن چيکار ميکنه به من فکر ميکنه.

 معلومه که نه احمق تو حتی یه خبر ازش نگرفتی.

 رفتم . به سمت اشپرخونه

 دلم ميخواد کلی گریه کنم ولی نه من گریه نميکنم. 

 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. 20استاد بھت  سلين:ولی سلن خيلی خوب کشيدیا

 من:بله پس چی فکر کردی راجب من؟. 

 سلين:اره حاال کجا بریم .

 من:بریم خونتون. 
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 به سمت خونه ی سلين رفتيم.

 ماه واقعا"کنارم بود.5این 

 ھرھفته ميرفتيم پيشه روان شناس وکالس طراحی . 

 تو طراحی خيلی ماھر شدم.

 وواقعا"دلم براش تنگ شده .ماه خبری از ساتکين ندارم  5این 

 ھفته ھم نتونستم تحمل کنم وعکس ھاشو دیوم.2فکر ميکردم از ذھنم بيرون روندمش ولی تا 

 از عشقم نسبت به ساتکين زره ای کم نشده . 

 ولی اون حتی جواب پيامه سلين رو ھم نميده.

 خيلی زجر کشيدم تا حالم مثل روز اول بشه . 

 به سمت ویال رفتيم.  از فکر بيرون اومدم وبا سلين

 اتوسا خانوم به استقبالمون اومد.

 ھنوز زیبا بود. 

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

این بود که به  وازت خواھش ميکنم که کمکش کنی تا به حالت اولش برگرده اشتباھی که برایان کرد
 گرگينه تبدیل شد وھم من وخودشو رنج داد

 واالن ھم قضيه شما مثل ما ھست . 

 ازت ميخوام که این جعبه ھارو نگه داری وبه ساتکين کمک کنی .

من ميدونم که پدر بزرگ ساتکين که شکار چيه خون اشام وگرگينه بود تو خواب تو بھت گفت چيکار  
 کمک کنی. کنی واالن ميخوام که ساتکين 
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 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 وپاکی وزیبایيه .4اتوسا لبخندی زد وگفت:ببين سلن تو 

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

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

 خاصی داشته .اتوسا:خب ببين عزیزم من اونو نميشناسم ولی حتما"منظور  

 من:بله . 

 با سلين کمی حرف زدم وجعبه ھارو اوردم به خونم .

 وارد خونه که شدم به سمت اتاقم که پر از طرح ھای ساتکين بود.

 از نگاه کردن به عکس ھاخسته شدم وبه سمت اینه رفتم . 

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

 ارایش شده بود. 

 این ...اھان این پاکيه قدرت پاکيه.

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

 به سمتش رفتم با دستم روی گل بيچاره کشيدم .
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 گل به طرز عجيبی رشد کرد ودوباره شد یه گل خوشگل. 

 باز موند . از فرط تعجب دھنم

 باید عادت کنی سلن فھميدی؟!!. 

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

 سلن...سلن بيدار شو . 

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

 با ظاھری مرتب ایستاده بود.

 من:شما کی ھستيد؟!.

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

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

 لبخنده محوی زد وگفت:اومدم یه سوال ازت بپرسم. 

 من:بفرمایيد . 

 برایان :اتوسا واقعا"ميخواست فرار کنه؟. 

 داره. من:این چه حرفيه معلومه که نه اون شمارو دوست داشت واالنم

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

 تعجب کردم وپرسيدم. 

 من:شما چطور تونستی بفھميد من راست ميگم.

 برایان:به خودت نگاه کن.
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 به خودم نگاھی انداختم وای نشان پاکيم معلوم شده بود. 

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

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 

 ه رو فشار ميدی . ميکتی ودکمه ماه وستار

 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.

 ھمه جا تاریک شد ودیگه چيزی ندیدم .

 شدم .  صبح با صدای االرم گوشيم بيدار

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

 سفيد وموھامو دم اسبی بستم . 

 به صورتم نگاه کردم . 

 درسته در ظاھر خوبم وتو چشمای سبزم بی روح بودنو حس ميکردم. 

 داشتن کيف وگوشيم ازخونه زوم بيرون. ارایشی نکردن وبا بر

فقط به این فکر ميکردم که چطوری امکان داره یعنی اگه این خواب ھارو نميدیدم چطور برایان  
 واتوسارو پيدا ميکردم. 
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 پول تاکسيو حساب کردم واز ماشين پياده شدم .

 ایفونو زدم وسوفيا خدمتکار ویالی ساتکين درو باز کردم . 

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

 من:سالم صبح توھم بخير ممنون. 

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

 من:سالم باید باھاتون حرف بزنم. 

 سلين:چه حرفی ؟. 

 من:می فھميد. 

 اتوسا :خب بگو دخترم ميشنویم. 

 ضيه رو گفتم.نشستم واز اول تا اخر ق

 اتوسا:ممنون دخترم که به برایان گفتی من نميخواستم فرار کنم.

 من:خواھش ميکنم اتوسا خانوم باعث خوشحالی من که دارم دوباره خانواده ی شمارو سر ھم ميکنم.

 سلين:پس منتظر چی ھستی .؟ 

 باھم به سمت اتاق زیر شيرونی رفتيم.

 ھرچی گشتم چيزی نبود.

 سلين:اینجا چيزی نيست. 

 نگاھی به موکت انداختم جایی رد دوتا دایره بود.

 به سلين نگاھی انداختم وگفتم:چرا ھست. 

 پشت بندش با دستم به سقف ضربه ای زدم. 
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 در کنار رفت ونردبون معلوم شد . 

 سلين واتوسا با صورتی متعجب نگام کردن.

 من:چيزی شده؟. 

 ستی . اتوسا:جدا از زیبا بود با ھوشم ھ

 من:بدوید وقت کمه .

 باھم از نردبون باال رفتيم وبه یه اتاق که ھمه چيزش تجمالتی بود رسيدم .

 با ھم شرو به گشتن کردیم مشغول گشتن بودم که چشمم به اینه خورد.

 به سمتش رفتم وبا دست ضربه ای بھش زدم .

 خالی بود. 

 من:بياید کمک باید اینه رو کنار بزنيم .

 و کنار زدیم وبه یه نوشته که روش نوشته شده بود نگاه کردم .باھم اینه ر

 )دسامبر(. 

 من:سلين اینو نگه دار.

 سلين گرفت وباھم مشغول گشتن شدیم.

 به دفترچه یاد داشت رو ميز بود برش داشتم ونگاھی بھش اندختم .

 (معلوم شد .  16با مداد روشو کشيدم و) 

 من:سلين اینم بگير . 

 نداختم دیگه چيزی نمونده بود.به اطراف نگاھی ا

 به زمين نگاه کردم . 
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 خدایا من رو فرش یه عددبود.

(1876 .) 

 با خوشحالی نگاھی به اتوسا وسلين انداختم.

 من:بریم دیگه وقت ازاد کردن پدرته. 

 با خوشحالی به سمت حياط بزرگ رفتيم.

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

 اره خودشه با دستم کنار زدم وبا سلين واتوسامجسمه رو کنار زدیم . 

 من :خب سلين کاغذارو بده .

 سلين با تعجب:سلن خودتو ببين .!!

 من:چی شده. 

 یه اینه جلوم گرفت به خودم تو اینه نگاه کردم .

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

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

 من:چه...چه اتفاقی افتاده؟.

 اتوسا :دخترم این قدرت زیبایته.

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

 اتوسا:اره. 

 من:خب مھم نيست کمکم کنيد. 
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 باھم سبزھارو کندیم وبه اون صفحه که روش دکمه بود رسيدیم.

 من:سلين اول تاریخ سالو بخون . 

 سلين دونه دونه گفت ومن وارد کردم ودکمه رو زدم . 

 رمز درست بود. 

 نور خيلی قویه رو به ھم دیگه رسوندن .تمام مجسمه ھا به سمت اینجا اومدن و

 تو ھمين لحضه در پارکينگ باز شدو. 

 ویه المبورگينی مشکی اومد داخل.

 شيشه ھاش دودی بود ونميتونستم کسی که داخل ماشينه رو ببينم. 

 تو یه لحضه ساتکين از ماشين پياده شد. 

 قلبم یخ بست . 

 دیگه خون تو رگ ھام جریان نداشت . 

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

 معلوم بود تعجب ميکنه .

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

 گلوه گلوه قطره اشک از چشمام ميومد.

 نميدونم با دیدن ساتکين چرا قلب اینقدر دیوانه وار ميزد.

 ساتکين با بقض گفت:مامان؟.

 اتوسا:جانم. 

 ساتکين :خودتی ؟. 
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 اتوسا :معلومه که خودمم .

 ساتکين با دو خودشو به اتوسا رسوند وبغلش کرد. 

 چقدر دلم برای بغل کردنم تنگ شده بود.

 ساتکين:چطور شد مگه کشته نشده بودی. 

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

 ض به من نگاه کرد . ساتکين با بق 

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

 من:بھتر نيست شروع کنيم.

 اتوسا :چرا ....چرا.

 به سمت دکمه اخری رفتم واونو زدم. 

 رفتم عقب نور مجسمه ھاچرخيد وبه سمت طرفی . 

 گردیه به وجود اومد وما به انتظار نشستيم.

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

 بعدش یه مرد که شباھت خاصی به ساتکين داشت از دایره بيرون اومد.

 با ابھت خاصی به سمت ما ميومد . 

 فقط وفقط چشمش به اتوسا بود . 

 اومد سمت مل وبا صدای بمی گفت:سالم. 

 سلين:بابا. 

 برایان:سلين؟. 
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 رو تو اغوش گرفتن وبوسيدن .  ھمدیگه

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

 ساتکين:ممنون پدر.

 در اخر اتوسا رو بغل کرد وطلب بخشش کرد که اتوسا با جون ودل بخشيدش.

 برام جالب بود که برایان چطور فارسی بلده.

 با چشمای اشکی به خانواده روبروم نگاه ميکردم .

 اصال"ھواسشون به من نبود حتی ساتکين. 

 اروم به سمت در خروجی رفتم . 

 به شکل سابقم برگشته بودم.

 تاکسی گرفتم وبه سمت خونه روندم . 

 وارد خونه شدم به سمت اتاقم رفتم وبه عکس ھای ساتکين نگاه کردم . 

 رفتم حوله تن پوشمو پوشيدم .وارد سرویس شدم ویه دوش گ

 طرح ھای قشنگی ازم زدی ممنون.

 جيغی زدم وبه ساتکين که داشت به طرحش نگاه ميکرد . 

 سلن سرد باش سرد. 

 من:کاری داشتی . 

 بلند شد وبه سمتم اومد .

 با انگشتش گونمو نوازش کرد وگفت:چقدر الغر شدی. 

 من:به تو مربوط نيست لطفا"برو بيرون.
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 ..دیگه ولت نميکنم .ساتکين:نه .

 ماه پيش کجا بود ....ھومم؟! 5پوزخندی زدم وگفت:واقعا" 

 ساتکين لبخندی زد وگفت:تلخ حرف ميزنی. 

 من:ادما عوض ميشن. 

 ساتکين:به نکته خوبی اشاره کردی تو عوض ميشی وبا من ميای . 

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

 موقعی که ھر ھفته زیر سرم بودم. با فریاد وبقض گفتم:

 ميدونی اگه سلين نبود چه اتفاقی برام ميوفتاده.

 به سمت عسلی تختم رفتم وقرص ھای روان گردیمو پرت کردم جلوش . 

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

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

 ساتکين با خونسردیه تمام:مھم نيست تو با من ميای.

 از این ھمه پروی چشمام گرد شد. 

 من:متاسفم تنھا کمکی که ميتونم بھت کنم اینه که توروبه انسان برگردونم . 

 ساتکين ميخواست چيزی بگه که دستش رفت سمته قلبش .

 سالشه. 27ریه قلبی داشت اون فقط خدای من ساتکين بيما

 من:چی شد . 

 ماھی ميشه اینطوریم.5ساتکين با لبخندی گفت:  
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 من:برای چی. 

 ساتکين:به خاطر دوری از تو . 

 من: گفتم که متاسفم . 

 داشت به سمتم ميومد که با این حرف لبخندش ماسيد .

 خدایا خودت شاھدی که چقدر دوستش دارم.

 افتاد رو زمين. وایساد دوزانو

 دستش دوباره رفت سمته قلبش . 

 با دو خودم بھش رسوندم .

 من :چی شد تورخدا چشماتو باز کن. 

 دستم به گردنش رفت نبض نداشتم.

با گریه گفتم:تورخدا ....التماست ميکنم غلط کردم خواھش ميکنم برگرد اصال"دوست دارم به خدا 
 دوست دارم خواھش ميکنم.

 بردم وبوسه روش زدم.  شونیشپی صورتمو به سمت

 گرفت.دستم رو خواستم بلند شم که 

 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 .

 ا راھی که مونده بود برام این بود.ساتکين منو چسبوند به خودش وگفت :ببخشيد خانومم اما تنھ
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 من:بخشيدم. 

 ساتکين:ميای از اول شروع کنيم.

 انگار این تلنگری بود که بھم خورد. 

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

 ای رو پيشونيم زد وگفت:ھر چی باشه .  بوسه ساتکين 

 اینکه باید به انسان برگردی .  من:اول

 ساتکين:باشه ...کی.؟. 

 2021ماه مونده. ) من:تا سال ) 4

 ساتکين:ممنون. 

 من:بابت؟. 

 ساتکين:اینکه مادر وپدرمو بھم برگردوندی واالن ميخوای منو به انسان تبدیل کنی. 

م وبعد اینکه من:اوله اینکه مادر وپدرت خودشون منو کمک کردن وگرنه من نميتونستم پيداشون کن
 تو عشقمی باید کمکت کنم.

 با چشمھای قدر دان نگام کرد وگفت:تو خيلی خوبی من لياقتتو ندارم.

 من:این چه حرفيه تو ھم خيلی خوبی . 

 ساتکين:ميشه سرومو بزارم رو پات ؟. 

 من:اره وایسا لباسمو بپوشم.

 دست لباس راحتی برداشتم وداخل حموم پوشيدم. رفتم از کمد یه یه

 رو تخت نشستم وگفتم سرتو بزار. 
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 با لبخند گرمی گفت:خيلی خوبه که ميبينم دوباره ميخندی. 

 چيزی نگفتم ومشغول نوازش موھای پر پشت ومشکيش کردم . 

 خيلی خوب بود.

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

 شروع کردم به پختن فسنجون وقرمه سبزی. 

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

 داخل فر گذاشتم وساالد وتيراميسو درست کردم.

 سوپ قارچ ھم گذاشتم.

 بعداز اینکه تموم شدن رو صندليه ميز نشستم .

 8عشق به یک الفا فصل  

 سرمو گذاشتم رو ميز وبه این اتفاقات فکر کردم .

 گرگينه بودن ساتکين. 

 تنھا گذاشتنم .

 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.

 م . راھمو به سمت اشپزخونه کج کرد
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 روی گازو دیدم چند تا قابلمه رو گاز بود.

 سلن ھم سرشو گذاشته بود رو ميز. 

 من:سالم خانوم اشپزم. 

 با شنيدن صدام سرشو بلند کرد وبا صورتی مھربون گفت:ببخشيد سروصدا کردم بيدار شدی.

 اخ خدا این دختر چيدر مھربونه چطور تونستم انقدر ازش دور بمونم. 

 دی بوی غذای محشرت بيدارم کرد. من:نه تو بيدارم نکر

 سلن :اھان زنگ بزن به پدر ومادرت بگو بيان ابنجا بعد بيا برات غذا بکشم. 

 من:چشم.

 ساعت دیگه اینجان.1رفتم وبه سلين خبر دادم که گفتن تا  

 به سمت اشپزخونه رفتم.

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

 من:چيکار کردی سلن.

 با لبخند محوی گفت:ھمشو بخور تو این پنج ماه یه کوچولو الغر شدی.

 من:بھترین دختری ھستی که تو عمرم دیدم .

 سلن:پس چی . 

 نشستم وبه سلن نگاه کردم . 

 من:پس تو چی . 

 سلن:من نميخورم گشنم نيست.
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 بخورم وتو نخوری بيا بشين. من:مگه ميشه من چيزی

قاشق ميذاشت دھنم من وبعد خودش یه قاشق 3سلن اومد پيشم وبا ھم غذاھارو خوردیم سلن 
 ميخورد.

 تمام غذاھارو خوردیم . 

 بی شک بھترین شام بود ،.

 من:بھترین شامی بودکه خوردم توچی....ھومم.

 سلن:معمولی بود. 

 من:یه معموليه بھت نشون بدم.

 دم خيلی خوشمزه بود. سلن:شوخی کر

 من:حاال شد بدو بریم حاضر شو . 

 باھم به سمت اتاق رفتيم. 

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

 سلن:بگير برای تو وخودم گرفتم .

 ن.با ھم لباسامونو پوشيدیم سلين خط چشم ورژ زد ورفتيم پایي

 سلن خيلی خوب بود خيلی کم ارایش ميکرد.

 زنگ در به صدا در اومد .

 اول از ھمه پدر ومادر وبعد سلين.

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

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



 الفا  کیعشق به 

135 
 

 کل قضيه رو گفتم . 

 کارا .  سلين:توھم بلدی از این

 من:دیگه دیگه. 

 نشستيم وباھم حرف زدیم. 

 سلن رفت ميزو بچينه .

 سلن:بفرمایيد شام. 

 ھمه گی به سمت ميز رفتيم .

 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.

 سلن:خواھش ميکنم نوش جونتون. 

 بعداز اینکه به نشيمن رفتيم.

 سلن قھوه وکيک شکالتی اورد. 

 جلوی من یه تيکه بزرگ گذاشت وقھوه ھم گذاشت. 

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

 مشغول خوردن شدیم که من حرف خاستگاری رو کشيدم وسط. 

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

 پدر:بگو پسرم. 
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من:ميخوام شرکت وتمام دارایم رو بفروشم وبه ایران برم واونجا شرکت بزنم وقتی ھمه چی درست  
 شد به خاستگاری سلن برم. 

 سلن که داشت قھوه ميخورد پرید تو گلوش وبه سرفه افتاد.

 یه ليوان بھش اب دادم وبا چشمای نگران بھش خيره شدم. 

 داز اینکه سلن حالش خوب شد . بع

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

 ماه دیگه کارارو درست ميکنم. 1من:پس تا 

 سلن:اما... 

 من:اما نداره. 

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

 به محض رسيدن به اتاقم رفتم وشماره کارلوسو گرفتم.

 کارلوس:سالم رفيق خبری نميگيری.

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

 کالوس:اوکی . 

 با سرعت شيفت دادم وبه سمت ویال رفتم. 

 ھمه جمع شده بودن.

 ران ودیگه اینجا نيستم .من:خب بچه ھا من ميخوام برای ھميشه برم ای

 کارلوس :چی ميگی ساتکين . 

 من:کارلوس به عنوان الفا واستن به عنوان بتا از این به بعد از این دو اطاعت ميکنيد.
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 حق اعتراض ھم ندارید.

 از اون محيط خفه اومدم بيرون وبه سمت اتاقم رفتم.

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

 من:خب ميخوام برم ایران دنبال زندگيم.

 کارلوس :اماااا...

 من:مگه ارزوت نبود بشی الفاا. 

 کارلوس :چرا ولی این طوری نه.٠

 من:ببخش ولی مجبورم عشق این چيرا حاليش نيست. 

 کارلوس:باشه رفيق ولی باید ھر سال بيای اینجا . 

 من:شک نکن . 

 کارلوس:موفق بشی رفيق.

 نون. من:مم

 از ویال اومدم بيرون وبه سمت خونه رفتم.

 ماه بعد(.. (..... 1

 از بانک خارج شدم وبا تاکسی به سمت ھتلی که توش ميموندم رفتم.

 ماه ھمه دارایمونو فروختيم وامشب پرواز داریم.1تو این 

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

 وامروزم حسابمو به حسابی که تو ایران داشتم واریز کردم. 
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 رسيدم ھتل ویه دوش گرفتم .

 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 . 

 فرودگاه رفتيم . با ھم به سمت

 ھفته زودتر رفتن.1سلين ومادر وپدر 

 سوار ھواپيما شدیم وبعداز چند ساعت به ایران رسيدیم.

 با سلن از ھواپيما پياده شدیم وبه سمت خروجی رفتيم . 

 سلين منتظرمون بود. 

 سوار ماشين شدیم . 

 سلن :سلين لطف کن منو خونمون پياده کن. 

 من:چرااا.؟. 

 ...باید برم خونمون دیگه !!. سلن:خب

 من:ولی دلم برات تنگ ميشه. 

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

 با عصبانيت گفتم :باشه.

 سلين سلنو پياده کرد وما به سمت خونه رفتيم.



 الفا  کیعشق به 

139 
 

 .....)سلن(.

 ھفته بعد(. (...2

 . با عجله از حموم اومدم بيرون وموھامو خشک کردم 

 به خط چشم کلفت و رژ جيگيری ورژگونه زدم .

 به سمت لباسم رفتم شوميز خاکستری کم رنگ به ھمراه شلوار سفيد وصندل سفيد. 

 بعدار زدن عطر مخصوصم رفتم بيرون . 

 ھفته فکر کردن.2به این 

 بعداز اینکه از فرودگاه اومدم خونه ومامان وبابارو غافلگير کردم. 

 ساتکين کاراش درست شد.

 منم با مامان وبابا حرف زدم. 

 واون ھام قبول کردن . 

 امشبم شب خاستگاریمه .

 با صدایی ایفون به خودم اومدم درو زدن وساتکين وبرایان واتوسا وسلين اومدن .

اول از ھمه برایان با ابھت خاصی اومد بعد اتوسا وبعد سلين ودر اخر ساتکين با یه جعبه شيرینی  
 با رز ھای  ویه دسته گل خيلی خوشگل

 سفيد وقرمز.

 من:سالم خوش اومدین.

 مامان داشت با شک به اتوسا نگاه ميکرد اتوسا ھم ھمينطور. 

 مامان:اتوسا. 
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 اتوسا :دنيا خودتی. 

 ھمدیگه رو بغل کردن . 

 سلين:ابنجا چه خبره. 

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

 اتوسا:دلم برات تنگ شده بود.

 مامان:منم . 

 باھمدیگه رفتيم نشستيم. 

 چایه ھای خوش رنگمو برداشتم وبه ھمه تعارف کردم .

 مشغول حرف زدن بودیم که اتوسا خانوم گفت:خب دیگه بریم سراغ اصل مطلب. 

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

 بابا:بله خب دخترم اقا ساتکينو به اتاقت راھنمایی کن . 

 من:چشم

 با ساتکين به سمت اتاقم رفتيم. 

 وارد اتاق شدیم. 

 ساتکين:اتاق قشنگی داری.

 من:ممنون. 

 ساتکين:خب شرط ھاتو نميگی؟.

 من:چرا خب اینکه برای کارات توضيح داشته باشی ومھربون باشی .

 تر از ھمه دوستم داشته باشی.  ومھم
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 ساتکين:خب منم ھمينا واینکه تا اخر عمرم دوستت دارم مطمعا"باش. 

 من:معلومه که بھت اعتماد دارم. 

 ساتکين:دوست دارم خانوم زندگيم .

 من:دوست دارم مرد زندگيم.

 ساتکين بوسه ای به پيشونيم زد وگفت:بریم. 

 من:بریم.

 از اتاق خارج شدیم. 

 بابا:خب دخترم دھنمونو شيرین کنيم؟. 

 من:اگه بابا مشکلی نداره بله.

 بھترین لحضه زندگيم بود.

 مامان واتوسا وسلين کل کشيدن ومرد ھا دست زدن. 

 تا شاخه گل رز.  2000اتوسا:خب دنيا جان مھریه ھم تاریخ تولد سلن جان ویه ویال تو لواسان و 

 من:اما...

 اتوسا:اما نداره.

 ی یه چيزه دیگه ھم ھست. ساتکين:ول

 اتوسا:چی پسرم. 

 ساتکين:جونم. 

 من:چی جونت اصال". 

 ساتکين:اما من ھمين رو می گم. 
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 اتوسا:خب مشکلی نيست فقط تاریخ عقد وعروسی؟. 

 ھفته دیگه ھم عروسی.2ساتکين:به نظرم این ھفته عقد کنيم وھفته  

 برایان:چقدر عجله داری.

 ساتکين:بله. 

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

 روزه دیگه خریداتونو کنيد . 3بابا:باشه پس  

 بعداز کمی حرف زدن ھمگی عزم رفتن کردن .

 ساتکين اخراز ھم رفت وفقط من واون مونده بودیم .

 ساتکين:خداحافظ . 

 من:خداحافظ. 

 روز دیگه مال خودم ميشی.3ساتکين: 

 پيشونيمو بوسيد ورفت. 

 از حياط اومدن. مامان بابا

 مامان که داماد داماد ازدھنش نميوفتاد.

 بابام که از صورتش ميشد فھميد راضيه. 

 شب بخيری گفتم وبه سمت اتاقم رفتم . 

 بعداز زدن مسواک رو تخت دارز کشيدم .

 صبح تنظيم کردم. 8االرم گوشيمو روی 

 با فکر اینکه اینده چی ميشه خوابم برد. واقعا"باورم نميشد که اخر ھفته عقدمه
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 با صدای االرم بيدار شدم.

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

 وکتونی مشکی.  90یه مانتوی کالباسی خفاشی پوشيدم به ھمراه شلوار قد 

 شال مشکی کالباسيمو پوشيدم.

 ی وعطر زدم. یه خط چشم کشيدم ورژکالباس 

 کيف مشکيمو برداشتم وبه سمت پایين رفتم. 

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

 فراری ساتکين از دور دیده شد.

 درو باز کردم . 

 من:سالم اقامون 

 ساتکين:سالم خانومم.

 ساتکين:بریم ازمایش . 

 من:بریم.

 به سمت ازمایشگاه رفتيم. 

 د واومد.ساتکين رفت وخون دا 

 من:خيلی درد داشت.؟ 

 ساتکين:اصال". 

 من:واقعا". 

 ساتکين:اره خيلی اروم خون گرفت.
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 با ساتکين به سمت پرستاری که خون ميگرفت رفتيم.

 دختره:خانومی چندسالته؟؟.

 24. من: 

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

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

 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. 

 اصال"نفھميدم کی تموم شد . 

 ميخواستم بلند شم که سرم گيج رفت. 

 ساتکين:سرت گيج ميره؟؟.

 ن:اره...اره. م

 ساتکين کمکم کرد که بلند شم.

 یه شکالت خوردم حالم بھتر شد. 

مين با دوتا نایلون پر ابميوه وکيک  15از ازمایشگاه رفتيم بيرون که ساتکين رفت فروشگاه وبعد 
 اومد.

 ساتکين:بگير بخور. 

 یه اب ميوه ھلو باز کردم ویه کيک شکالتی دیدم ساتکين نميتونه بخوره. 



 الفا  کیعشق به 

145 
 

 که تيکه کردم . کيکو تي

 من:ساتکين دھنتو باز کن.

 ساتکين:برای چی.؟.

 من:تو نميتونی کيک بخوری من بھت ميدم . 

 ساتکين لبخندی زد وگفت :مرسی. 

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

 ساتکين:خب خانومم کجا بریم. 

 من:بریم برای اقامون کت وشلوار بگيریم. 

 ساتکين:باشه.

 ادرس پاساژ رو دادم وبه سمت پاساژرفتيم.

 داشتيم ميگشتيم که یه کت وشلوار خاکستری دیدم .

 من:ساتکين اون خوبه .

 نگاھی کرد وگفت:خوبه.

 باھم به سمت بوتيک رفتيم. 

 فروشندش یه پسر بود خيلی نگام ميکرد. 

 رو برامون بيارید.   من:سالم لطفا"اون کت وشلوار خاکستدی

 پسره:چشم خانوم. 

 کت وشلوارو اورد وساتکين رفت پرو کنه. 

 من:پوشيدی عزیزم. 
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 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.

 ارو در اورد. ساتکين کت وشلو

 داشتم با کراوت ھا نگاه ميکردم که یه کاغذ جلوم گرفته شد. 

 پسره:خوشحال ميشم دوست باشيم.

 من:گمشو اون ور مرتيکه .

 پسرھم دید بھش نگاام نميندازم پاپيچ نشد ورفت پشت صندوق. 

 یه کراوات خاکستری بيرون کشيدم وساتکينم ھمزمان بيرون اومد. 

 ه پسره گفت:اخخخخخخ.. داشتيم حساب ميکردیم ک

 ساتکين:بھتر مواظب رفتارت باشی پسر جون.پشت بندش دست پسره پيچ خورد. 

 ھم خندم گرفته بود ھم دلم برای پسره ميسوخت. 

 از فروشگاه اومدیم بيرون .

 من:چطوری تونستی این کارو بکنی؟. 
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 ساتکين لبخندی زد وگفت:یه ترفنده دیگه.

 نسان شه. خدایا شاید ساتکين دوست نداره ا

 من:ساتکين تو دوست داری انسان شی؟؟. 

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

 لبخند اطمينان بخشی زدم وگفتم:مطمعن باش زندگی عادی ھم خوبه .

 من:بریم لباس نامزدی منو بگيریم.

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

 رو قسمت سينش با سنگ دوخته شده بود. 

 پاینشم دنباله داشت . 

 من:ساتکين اون چطوره.

 نگاھی به لباس انداخت وگفت:عاليه.

 باھم به سمت لباس فروشيه رفتيم.

 لباسو پوشيدم خيلی بھم ميومد . 

 من:ساتکين خوبه.

 گفت:خوبه. ساتکين تا نگاھش بھم افتاد مات من موند و بعدش 

 لباسو خریدیم. 

 تاعصر ھمينجوری خرید ميکردیم.

 سانتی شيری. 8کفش برای ساتکين که رنگش مشکی بود وبرای من کفش پاشنه 

 دوتا حلقه ھم خریدیم. 
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 برای ساتکين یه حلقه ی ساده که طال سفيد بودخيلی بھش ميومد خریدیم وبرای منم . 

 بود ویه نگين خوشگل روش داشت.   ر برای منم یه انگشتر که دور تادورش برليان

 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؟.

 من:بله با ساتکين ناھار وشامو بيرون خوردیم.

 مامان :بيا ببينم چی خریدی.

 تمام خرید ھارو به مامان نشون دادم ورفتم به سمت اتاق خوابم ھمينطوری رو تخت افتادم .

 روز بعد(.. (.... 2

 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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 نشستم وشروع کرد به درست کردن موھام. 

 تا تموم شدن کار یاسمينا خانوم پدرم در اومد.

 یاسمينا:تموم شد. 

 به خودم تو اینه نگاه کردم موھای قھوه ایم باال جمع شده بود ویه تاج کوچيک روش بود . 

 ارایشم ھم کم بود .

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

 ھمين االن خيلی تغير کردم. 

 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. 

 یمو پوشيدم وبا شنل شيریم ست کردم.لباس شير

 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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پشتش به سمت باال رفته بود وته ریشش خيلی جذابش کرده بودوکت وشلوار   موھای مشکی وپر
 خاکستری با اون کراوات خاکستری خيلی 

 بھش ميومد.

 من:سالم 

 ساتکين:سالم عشقم . 

 پشت بندش دست گلو گرفت سمتم. 

 به دسته گلی که رز سفيد بود نگاھی کردم خيلی خوشگل بود. 

 من:مرسی خيلی خوشگله. 

 لبخند گرمی زد وگفت:قابلتو نداره. 

 با ھم سوار فراری ساتکين شدیم.

 ساتکين :خب شنلتو بردار ببينمت. 

 شنلو زدم عقب . 

 نفس تو سينم حبس شد.

 ساتکين :خيلی خوشگل شدی .

 دستمو گرفت وبوسيد.

 من:تو ھم خيلی خوشگل شدی.

 باھم به سمت خونه ساتکين . 

 چون خونه اونا باغشون بزرگتر بود.

 رسيدیم با ھم به سمت باغ رفتيم. 
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 باغ به طور خيلی قشنگی تزیين شده بود.مھمونا فعال"نيومده بودن بدو بدو رفتم تو اتاق سلين.

 من:سلين به نظرت خوشگل شدم. 

 سلين که پشتش به من بود برگشت وبا صورتی متعجب نگاھم کرد.

 سلين:خودتی؟.

 من:اره. 

 سلين:ميدونستم اخر ميشی عروسمون . 

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

 لباس سلين یه ماکسی مشکی خوش دوخت بود.

 ارایش الیتی ھم داشت. 

 با ھم رفتيم بيرون عکاس ھم اومده بود. 

 به سمت ساتکين رفتم وگفتم:بریم. 

 ساتکين:بریم.

 باھم به سمت عکاس رفتيم. 

 کرد عکس انداختن.   عکاس ھم با دیدن ما اومد سمتمون وشروع

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

 بعداز گرفتن عکس کم کم مھمونا اومدن.

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

 دخترارو در بيارم. دلم خنک ميشد چشم این 
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 ساعت از جشن گذشته بود که عاقد اومد.1

سر سفره عقد نشسته بودیم نيلی وسلين پارچه رو گرفته بودن وملودی دوستموکه بخاطره عقد 
 ھفته مرخصی2وعروسيم از دانشگاه اصفھان  

 گرفته بود قند ميسابيد.

 عاقد شروع کرد به خوندن.

 عاقد:به نام خدا شروع ميکنيم.

ه سلن راد ایاوکيلم شمارا به عقد داعم اقای ساتکين اندرا بامھریه معلوم یک جلدکالم اهلل مجيد  دوشيز
 سکه  1375واینه وشعمدان وبا مھریه 

شاخه گل رزوجان اقای داماد در بياورم.ایا   2000تمام بھار ازادی ویک ویالی دوبلکس در لواسان و 
 وکيلم.

 نيلی:عروس رفته گل بچينه.

 ار دوم ميپرسم ......ایا وکيلم؟. عاقد:برای ب

 ملودی:عروس رفته گالب بياره. 

 عاقد:برای بار سوم ميپرسم............ایا وکيلم. 

 سلين:عروس زیر لفظی ميخواد .

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

 ساتکين گردنبندو انداخت . 

 سکه طال .1د اگه ميشه جون اقا داماد رو خط بزنيد و مھریم ھم من:اقای عاق

 ساتکين:اما...

 من:خواھش ميکنم . 
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 عاقد خط زد وگفت:برای بار اخر ميپرسم .......ایا وکيلم.

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

 صدای کل ودست زدن از ھمه جا بلند شد.

 بله رو داد ونوبت رسيد به خوردن عسل. ساتکينم

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

 ساتکين عسل رو خورد وروی دستم بوسه ای زد.

 ھمه جيغ وسوت کشيدن.

 بعد ھم ساتکين گذاشت دھنم منم خوردم وھمه دست زدن. 

 جشن ادامه داشت . 12تاساعت 

 مه رفتن وفقط من وساتکين وخانواده ھامون مونده بودیم.ھ

 کمی از اونجا درو شدیم .

 من با چشمای اشکی رو به ساتکين گفتم:بھترین شب زندگيم بود.

 ساتکين:گریه نکن برای منم بھترین شب بود.

 ساتکين چشماموبوسيد وبه سمت ماشين بابا رفتم سوارشدیم . 

 به سمت خونه راه افتادیم. 

 سيدم دوش گرفتم و خوابيدم. تا ر

 ھفته بعد(.. (.....2

 با ساتکين مشغول دیدن خونه بودیم.
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متری بود که طبقه پایين اشپز خونه وسالن نشيمن وسال  210خونمون یه خونه ی دوبلکس 
 غذاخوری وکتابخونه بود .

 تا اتاق خواب بود. 6وطبقه باال ھم 

 من:ساتکين وسایل ھا کی ميرسن ؟؟. 

 ی گونم زد وگفت:االنا دیگه ميرسن.بوسه ای رو

 مين وسایلو اوردن وبه ھمراھش طراح دیزاین .  5بعد 

 من:ساتکين نگو که تو طراح اوردی.

 ساتکين:چرا من اوردم. 

 ھمه وسایلو پياده کردن وماھم به سمت خونه ما رفتيم.

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

 باھم به سمت خونه ما رفتيم.

 ساتکين منو رسوند ورفت. 

ھفته به زور تمام جھيزیه رو خریدم اخر سر مامانم گفت:بيا برو خودم انتخاب ميکنم تو خيلی  2تو این 
 سخت پسندی. 

 باورم نميشه فردا عروسيمه .

 درو باز کردم وداخل شدم.

 من:مامان من اومدم. 

 مامان:سالم دخترم خسته نباشی . 

 من:مرسی .
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 مامان:بيا دخترم شام باباتم االن مياد.

 من:ممنون مامان با ساتکين بيرون شام خوردیم.

 مامان:پس زود برو بخواب که صبح بيدار شی.

 من:چشم شب بخير به بابا ھم بگو. 

 شب بود. 9رفتم اتاق خوابم ساعت 

 به تخت رسيدم خوابم برد.  از فرط خستگی تا

 عشق به یک الفا فصل اخر 

 با االرم گوشيم بيدار شدم.

 صبح بود. 6ساعت  

 از تختم بيرون اومدم وبه سمت سرویس اتاقم رفتم.

 ساعته اومدم بيرون. 1بعداز گرفتن یه دوش  

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

 بود پوشيدم. وصندل تختم که سفيد 

 ارایشی نکردم . 

 به اتاقم نگاھی کردم دیگه از امروز نميبينمش.

 از اتاق خارج شدم وبه سمت اشپزخونه رفتم.

 مامان داشته ميزو ميچيد .

 من:سالم مامان. 

 مامان :سالم دخترم بيا بشين صبحونتو بخور دیرت ميشه.
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 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 . 

 باھم به سمت ارایشگاه رفتيم. 

 وقتی رسيدیم گونه ساتکينو بوسيدم وگفتم:ممنون خيلی دوست دارم.

 خودت باش.  ساتکين بوسه ای رو پيشونيم زد وگفت:کاری نکردم مواظب

 به سمت ارایشگاه رفتم ویاسمينا خانومو دیدم که منتظرمه .

 من:سالم یاسمينا خانوم ایندعفه زود اومدم. 

 لبخندی زد وگفت:درسته زود اومدی.

 باھم به سمت اتاق عروس رفتيم.

 یاسمينا:خب ....عزیزم ميخوام موھاتو ھایالیت استخونی ونسکافه ای در بيارم. 

 من:بله . 

 یاسمينا:خب شروع ميکنم. 

 ساعتی روی موھام کار کرد. 2تقریبا" 

 چشمامو بسته بودم نميخواستم خودمو ببينم.
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 ساعتم موھامو درست کرد . 1

 یکه درو باز کرد وگفت:مادر عروس زنگ زد وگفت داره لباس عروسو مياره.

 یاسمينا خانوم باشه ای گفت ومشغول ارایش کردنم شد . 

 که مامان ونيلی اومدن ولی منو ندیدن.  دقيقه گذشته بود 30

 ساعت تاقت فرسا ارایشم تموم شد. 3بعد از 

سانتی سفيدمو  15یاسمينا کمک کرد لباس عروسمو بپوشم وتاج وتورمو برام گذاشت کفش ھای 
 پوشيدم.

 وبه خودم تو اینه نگاه کردم. 

 خودمو نشناختم خيلی عوض شده بودم. 

 شگل تر شده بود وبه شکل خوشگلی درست شده بود. موھام از اونی که فکر ميکردم خو

و صورتم ابرو ھام که کمی نازک شده بودن وچشمم که خط چشم کلفت که چشمامو گيرا تر نشون  
 ميدادوسایه خاکستری وصدفی که خيلی به 

 چشمام ميومد ورژ گونه اجری ورژ جيگيری واقعا"از من یه سلن دیگه ساخته بود.

 دکلته بود ودوتا بند که به شکل قشنگی دوخته شده بود.لباس عروسم که 

ودامن لباسم که خيلی پوفی بود ساده بود وتمام لمه بود وفقط پاینش طرح ھای خيلی قشنگی 
 داشت ونيم تنم که با سنگ دوزی ھای 

 ظریف خيلی خوب بود.

 . وتور ساده که دنباله داشت وتاج قشنگی که نگين ھای درشت وکوچيکش تو چشم بود

 ناخنامم به رنگ خاکستری که طرح ھای سفيد داشت وکار شده بود.

 من:ممنون یاسمينا خانوم خيلی خوب شده. 
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 یاسمينا لبخندی زد وگفت:بھترین عروسی بودی که تا حاال اماده کردم.

 با چشمای قدر دان بھش نگاه کردن وبه سمت در خروجی رفتم . 

 ونيلی وملودی افتاد.  درو باز کردم وچشمم به سلين واتوسا ومامان 

 ھمه خوشگل شده بودن.

 من:سالم. 

 ھمه برگشتن ومنو دیدن ھمه دھنشون باز مونده بود.

 سلين:خودتی سلن؟؟!!.

 من:اره دیگه.

 ملودی:خيلی خوشگل شدی سلن.

 من:شماھم خوشگل شدید.

 مامان:ھميشه ارزوم بود تو این لباس ببينمت .

 ازدواج کردی ببين چه خوشگلم شده.نيلی:وای سلن اخه تو چرا زود تر ازمن 

 ميدونستم داره شوخی ميکنه.

 یاسمينا :سلن جان اقا داماد اومدن.

 شنلمو پوشيدم وبه سمت بيرون رفتم. 

 ساتکين وارد شد بوی عطر تلخ وسردش بينيمو نوازش کرد . 

که شکوفه ھای  نگاھی بھش انداختم تو اون کت وشلوار مشکی که از یقش تا جيب کوچيکش
 قشنگی داشت زنجير داشت خيلی خوشگل 

 شده بود .
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 موھاش که بلند بود به طرز خوشگلی به باال داده شده بود وصورت شيش تيغ کردش . 

 به سمت من اومد . 

 نميدونم چرا انقدر دل شوره داشتم.

 ساتکين بھم رسيد:سالم خانومم. 

 من:س...سالم. 

 کنار زد تا چند دقيقه روم زوم بود بعدش چشماش پر از عشق شد وگفت:خيلی خوشگل شدی. شنلمو

 من:توھم اقایی. 

دست گلی که ترکيبی از رز سفيد وصورتی بود وبا ربان سفيد بسته شده بود داد دستم وباھم به 
 سمت فراری ساتکين رفتيم. 

 تزین شده بود.فراریه ساتکين به طرز خيلی قشنگی با گل رز سفيد وصورتی  

 باھم سوار ماشين شدیم وساتکين اھنگ مالیمی گذاشت وبه سمت اتليه رفتيم. 

 عکس ھای خيلی قشنگی انداختيم که من از یکيش خوشم اومد.

 که من رو صندلی نشسته بودم وساتکين از پشت خم شده بود ميخواست گونمو بوس کنه .

 رمون اومدن وپشت سر ما اومدن.از اتليه خارج شدیم وعکاس وفيلم بردار ھم پشت س

 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.

 تو این لحضه ھا فيلبردار فيلم ميگرفت.
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 به سمت تاالر رفتيم من فقط زمينو ميدیدم. 

 رداشتم. باالخره شنلمو ب

خدای من ورودی تاالر یه دریاچه بزرگ بود که روش پل بود باید از رد ميشدی تا برسی به تاالر ھمه 
 جا ابشار بود. 

 باھم از پل رد شدیم وبه سمت تاالر رفتيم تاالر ھم خيلی خوب بود . 

 ھمه جا گل رز گذاشته شده بود.

 ھمه به احترام ما بلند شدن ودست وکل زدن .

 واحوال پرسی کردیم ورفتيم تو جایگاھمون نشستيم.  باھمه سالم

 من:ممنون ساتکين . 

 ساتکين:بازم گفتی وظيفم بود.

 دقيقه اھنگ تانگو گذاشتن ومنو ساتکين رفتيم باھم برقصيم . 30بعد 

 بعداز اینکه رقصيدیم . 

 ساتکين پيشونيمو بوسيد .

 شروع کردم رقصيدن . چون ساتکين بلد نبود ایرانی برقصه نشست ومن

 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.

 داشتم با مامان اینا حرف ميزدم که شخص سياه پوشيو دیدم.
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 روش دقت کردم خدایا این ھمون پسرس که تو قبر خوابيده بود . 

 دستشو کرد تو جيبش ویه کلت در اورد وبه سمت ساتکين نشونه گرفتم. 

 خدای من با تمام سرعت رفتم طرف ساتکين وگفتم :نھھھھھھه.

 وساتکين با تمام قدرت ھل دادم که با صدای شليک گلوله یکی شد. 

 تو شکمم احساس کردم.  درد بدیو

 نگاھی به ساتکين که رو زمين افتاده بود کردم.

 ھمه به خودشون اومدن وجيغ زدن . 

 ساتکين با سرعت به سمتم اومد .

 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. 

 ين:سلن...سلن خوبی . ساتک

 فریاد زد :یکی اورژانس خبر کنه. 

 با صدای تحليل رفته ای گفتم:دوستم داری.؟؟.

دستشو گرفتم ونگاه دردناکمو دوختم به تيله ھای که توش اشک جمع شده بود وگفتم:دوستم 
 داری؟؟.

 ساتکين:....معلومه ....معلومه که دوست دارم.
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 بعش گفتم :دوست دارم. قطره اشکی از چشمم چيکيد وبا عشق 

 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 . 

 رفتم.  صدای اروژانس از بيرون ميومد با عجله ساتکينو بيرون بردم وبه سمت اروژانس

 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. 

 ھمه اومدن بيمارستان .

 سلن داخل اتاق عمل بود.

 ھمه با چشمای اشکی به اتاق عمل نگاه ميکردن..

 سالش بود اونيکه شليک کرده بود ھم بود .  26.27اون پسر که 

مادر به سمتش رفت وگفت:بد کردی پسر جون بد به خواھرت شليک کردی من ميخواستم طوری 
 دیگه تورو با خانوادت اشنا کنم ولی تو بد 



 الفا  کیعشق به 

163 
 

 کردی.

 اون پسر با بھت به من وبعد به مادر پدر سلن که با بھت نگاھش ميکردن کرد.

 مادر سلن:سھيل. 

 ش از حال رفت. بعد

 پرستارا بردنش به اتاقی.

 پدر سلن به سمت سھيل رفت. 

 پدر سلن:سھيل پسرم . 

 سھيل:بابا. 

 پدر سلن:جان بابا.

 سھيل:من چيکار کردم من چيکار کردم. 

 فریاد زدم:تو...تو بھش گلوله زدی اگه بالیی سر سلن بياد با دستای خودم خفت ميکنم. 

 ولی اون به من توجه نکرد. 

 چشمای اشکی به اتاق عمل نگاه کرد. وبا 

 ساعت دکتر از اتاق عمل بيرون اومد .5بعد از گذشت  

 به سمتش یورش بردم.

 من:اقای دکتر چيشد.؟.

 دکتر:شما چه نسبتی باھاش دارید.

 من:ھمسرشم. 

 ھمه دور دکتر جمع شدیم.
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 دکتر :متاسفم. 

 من:یعنی چی. 

کم خونی شدید داشتن وخون زیادی از دست دادن  دکتر :ما تموم سعيمونو کردیم ولی بيمارتون چون
 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. 

 اما نه صدای گریه ھا نشون از حقيقت این خبر ميداد.

 ض گلومو گرفته بود.نميتونستم نفس بکشم بق

 گریم گرفت جوری گرفت که شونه ھام از شدت گریه لرزیدن. 

 به سھيل نگاه کردم با چشمای اشکی نگاه ميکرد. 

 به صورت ھيستریک بلند شدم وبه سمتش یورش بردم . 

 من:تقصير تو.

 تو ھمين ھين سلنو از اتاق عمل اوردن بيرون .

 کلی دستگاه بھش وصل بود. 

 سمت  به I.C.Uبردنش. 

 سرم خيلی گيج ميرفت .

 ھمونجا کنار دیوار سر خوردم وچشمام بسته شد.
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 ھفته بعد(... (...2ماه و 1

 از خونه خارج شدم وبه سمت بيمارستان روندم.

 ماه ونيم ميگذره وسلين ھنوز بھوش نيومده. 1از اون اتفاق کذایی 

 بيشتر از روز ھای دیگه دلتنگش بودم. 

سھيلو برد بازداشتگاه تا بھوش اومدن سلن اونجا باشه ولی پدر سلن با گذاشتن  بعداز اون روز پليس 
 وثيقعه ازادش .

 فھميدم خون اشامه مادر بھم گفت که نفر دومی که سلن قرار کمکش کنه سھيله.

 سالش بوده تو تصادف ناپدید ميشه.7فھميدم سھيل وقتی 

واست مادر وپدر واقعيشد پيدا کنه چون ماه پيش تو امریکا زندگی ميکرده گفت ھيچوقت نخ5وتا 
 اونھای که سھيلو پيدا کردن گفتن خانوادت 

 ولت کردن.

 طبق گفتش سلنو خيلی دوست داشته . 

پدر ومادر سلن خيلی شکسته شدن وسھيلم واقعا"از نظر روحی حالش بده درکش ميکنم وقتی کسی  
 این کارو با خواھرش بکنه معلومه

 اینطوری ميشه.

 خيلی اروم شده زیاد با کسی حرف نميزنه .سلين ھم 

 ودر اخر خودم . 

 سال اشکام راه خودشونو پيدا کردن.  11بعداز 

 به بيمارستان رسيدم.

 به سمت  l.C.Uرفتم. 
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 سلن رو تخت خوابيده بود وچشماش بسته بود.

 با بقض گفتم:پس بيدار نميشی؟. 

دتون خبر بدید بيان اینجا دکتر حرف مھمی  پرستار اومد وگفت:ببخشيد اقای اندرا لطفا"به ھمه خانوا
 داره باھاتون.

 من:باشه.

 به خانواده سلن وبه خانواده ی خودم خبر دادم.

 دقيقه رسيدن. 30بعداز 

 باھم به سمت اتاق کنفرانس رفتيم .

ماه ونيم عالئم حياتيشون تغيری 1دکتر :سالم اقای اندرا وراد خودتون ميدونيد که دخترتون تو این 
 ه که ھيچ حتی بد ترم شده وما ميگيم کهنکرد

 دخترتون مرگ مغزی شده.

 ميتونيد با اھدای عضو روح ایشونو شاد کنيد. 

 من:امکان نداره سلن به ھوش مياد . 

 مادر سلن ومادر من وسلين اشک می ریختن .

(.l.c.u  اقای دکتر سينایی به بخش( 

 دکتر با عجله از جاش بلند شد وبه سمت اتاقی که سلن توش بود رفت. 

 منم با تمام سرعتم به سمت اتاق سلن رفتم. 

 خط ھای روی مانيتور صاف بود ودستگاه ھا بوق ميزدن.

 دکتر دستگاه شوکو اماده کرد وزد. 

 ھمچنان خط صاف بود.
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 زجه ھای سلين تو گوشم بود.

 چشمم دودو ميزد.

 دکتر دستگاه شوکه زد بازم صاف .  برای بار دوم

دکتر دستشو به حالت ضربدری گذاشت وقلب سلن گذاشت چند بار این کارو کرد ولی دیگه فایده 
 نداشت دکتر پارچه رو کشيد رو صورت 

 سلن.

 چشمام سياھی رفت ودیگه چيزی نفھميدم.

 .....)سلن(..

 چشمامو باز کردم وبه جایی که بودم نگاه کردم.

 سعی کردن یادم بياد چی شده .

 پسره سياه پوش...اون کلت ...گلوله خوردن من.

 در باز شد ویه مرد ميانسال وارد شد. 

 دکتر:سالم دخترم حالت خوبه .

 من:سالم بله فقط کمی شکمم تير ميکشه.

 دکتر:طبيعيه ميدونی چقدر اینجایی.؟؟. 

 من:نه چطور.!!

 ماه ونيم. 1دکتر: 

 من:واقعا". 

 وادت خيلی نگرانت بودن مخصوصا"ھمسرت یه سکته کوچيک رو رد کرد. دکتر:خان
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 با اینکه برای ساتکين اتفاقی افتاده اشکام راه خودشونو پيدا کردن .

 من:ميشه بریم پيشش.

 دکتر:نه دخترم باید بریم ازمایشات الزمو انجام بدیم بعدشم ھمسرت بيھوشه. 

 با گریه سرمو تکون دادم .

 اوردن ومنو چتد ساعت گردوند تا اجازه دادن برم بخش . یه ویلچر 

 تو تخت خوابيده بودم.

 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. 

 ھمه احوال پرسی کردن که بابا گفت:دخترم ميخوام یه کسيو بھت معرفی کنم. 

 من با لبخند:کی؟؟. 

 بابا:خودت ميفھمی. 

 بابا از کنار در رفت کنار و...خدای من اون پسر.

 اینا بود وصورتش خيلی شبيه بابا بود. 184پسره باقد  

 پس بالخره دیدمش اون پسر ھمونه.

 ن:الکساندر؟؟. م
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 الکساندر:نه اسم من سھيل ابجی. 

 من:چ..چی شوخی ميکنی من که برادر ندارم.

سالش بود ما تصادف کردیم ووقتی به ھوش اومدیم سھيلو 7بابا:چرا دخترم داری سھيل وقتی 
 دزدیده بودن واون موقع تو خونه خالت بودی.

 ما خيلی دنبال سھيل گشتيم ولی پيدا نکردیمش.

 سال پيدا شده. 20از االن بعد

 باه بھت نگاھی به سھيل که داشت با چشمای اشکی نگام ميکرد کردم. 

 من:یع...یعنی....کسی که...که ميخواست ساتکينو ب...بکشه سھيل بود.؟؟.

 سھيل:ببخشيد خواھری.

 به سمت اومد وبغلم کرد وپيشونيمو بوسيد. 

 من با بقض گفتم:داداشی چراااا چرا این کارو کردی.

 سھيل:ببخش خواھری بعدااا"بھت ميگم.

 ھمگی رفتن وفقط منو سھيل موندیم.

 سھيل :خواھری حاال که ھمه رفتن بھت ميگم چی شده.

 اون خانواده ای که منو دزدین بھم گفتن مادر وپدرت ولت کردن.

 سالم بود که فھميدم اون مرد که ادعا ميکرد پدرمه خون اشامه . 15

 ساله که دارم زجر ميکشم . 10منم تبدیل کرد ومن االن 

 وقتی اون مرد به دست گرگينه ای کشته شد من به عنوان پدرم رفتم سرزمين سرخ .

 گذشت تا کامرون بھم دستور داد بيام وساتکينو بکشم. 10این 
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 ولی اون لحضه خبر نداشتم که تو خواھرمی. 

 د این حس برام مبھم بود.وقتی گلوله بھت خورد انگار قلبم کنده ش

 یه نيروی منو کشوند سمتت. 

 وقتی اومدیم بيمارستان وقتی فھميدم تو خواھرمی . 

 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. من:ھميشه دوست داشتم دادش داشته

 سھيل:خب االن پس من اینجا کيم. 

 من:داداشمی . 

 کمی با سھيل حرف زدم .

 درست بود که ميخواست ساتکينو بکشه ولی از سر اجبار بوده. 

 سھيلم رفت ومن موندم که منتظر عشقشه . 

 یه ساعت گذشت که در به شدت باز شد وساتکين با ظاھری اشفته وارد شد. 

 يفھمم که چقدر دلم واسش تنگ شده بود .بقض تموم وجودنو گرفت االن م

 من:سا...ساتکين. 

 ساتکين:جانم.

 من:خودتی؟. 
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 ساتکين:اره عشقم.. 

 اشکام ریختن ومن گفتم:دلم برات تنگ شده بود.

 ساتکين:منم زندگيم.

 من:ببخشيد که تنھات گذاشتم . 

 تو نبودی من االن زیر خروار ھا خاک خوابيده بود. ساتکين بوسه ای رو پيشونيم زد وگفت:اگه

 من:این چه حرفيه . 

 تا شب با ساتکين حرف زدم ودلتنگی ھام رفع شد .

 امروز از بيمارستان مرخص ميشم.

 با ساتکين از بيمارستان زدیم بيرون وبه سمت خونه ی ما رفتيم.

 وقتی رسيدیم با کمک ساتکين پياده شدم . 

 م.به سمت خونمون رفتي 

 ھمه اونجا بودن . 

ھمشونو بغل کردم مشغول حرف زدن با سلين بودم که ساتکين گفت :مادر وپدر با اجازه شما ميخوام  
 دوباره عروسی بگيرم. 

 مامان:اره پسرم منم لباس سلنو دادم مثل روز اولش کردن.. 

 سھيل:شرمنده به خاطر من انقدر تویه دردسر افتادید.

 وسيت . من:اشکال نداره ایشااله عر

 ھفته دیگه ھمون تاالر . 3ساتکين:پس  

 ھفته بعد(. ( 2
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 ....)ساتکين(.. 

 از خونه بيرون زدم وبه سمت خونه سلن روندم امروز قرار من وسھيل به انسان تبدیل شيم.

 سلن وسھيل سوار شدن .

 سلن خيلی تو خودش بود.

 به سمت خونمون روندم.

 به سمت خونه ما رفتيم. وقتی رسيدیم باھم

 پدر ومادروسلين اونجا بود.

 مادر از جاش بلند شد وگفت:خب سلن جان شروع کنيم.

 سلن:بله . 

 مادر:خب سھيل وساتکين لطفا"تبدیل شيد.

 من وسھيل تبدیل شدیم.

 مادر به سمت سلن رفت وانگشتشو گرفت کميشو برید . 

 داخل ظرف ریخته شد.  خون سلين

 بوی خون تازه به مشامم رسيد.

 مادر:سلن شروع کن. 

 سلن به سمتم اومد وگفت:ساتکين تحمل کن.

 سلن تو چشم به ھم زدنی تبدیل به سلن دیگه شد.

 موھای خاکستری رنگ که تا زانو ميرسيد وارایش قشنگی ھم رو صورتش انجام شده بود. 

 قرمز پوشيده بود. لباس دکلته قرمزی پوشيده بود وکفش
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 سلن شروع به باال رفتن کرد واون خون که تو ظرف بودو به سمت من اورد . 

 خونو با یه امپول به دستم طزریق کرد وبرای سھيل ھم ھمينطور. 

 سلن از چشماش عشق دیده ميشد. 

ی  با دستش قدرتی رو به بدنم فرستاده که تمام نيرومو گرفت به سھيل نگاھی کردم اونم مثل من ب
 رمق بود. 

 یه دعفه درد بدی تو سرم پيچيد که بيھوش شدم.

 وقتی به ھوش اومدم سلن پيشم نشسته بود.

 من:چی شد. 

 سلن با لبخند:ھمه چی تموم شد. 

 بی رمق خند ھای کردم وگفتم:یعنی دیگه گرگينه نيستم؟.

 سلن:نه . 

 من:سھيل چی. 

 سلن:اونم نه . 

 من: واقعا" 

 سلن:واقعا". 

 . باھم رفتيم پایين

 ھمه بودن.

 تا شب باھم درباره عروسی حرف ميزدیم. 

 شب موقع رفتن گونه سلنوبوسيدم وگفتم:خداحافظ. 
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 سلن:دوست دارم. 

 ھفته بعد(... (....1

 )سلن(.

 به خودم تو اینه نگاه کردم. 

 ارایشم وموھام ومدل موھام ھمه وھمه مثل اون روز بود.

 سمت مامان اینا رفتم.  لباس عروسمو پوشيدم وبه

 ملودی که بازم از اصفھان اومده بود.

 ونيلی که مثل خواھرم بود .

 وسلين ميتونم بگم بھترین دوست وخواھر برای ادمه. 

 واتوسا مھربون ترین مادر شوھر . 

 ومامان خودم که جای خود داره.

 یاسمينا خانوم:اقا داماد اومد.

 ن تيپ وظاھر. ساتکين اومد تو ھمون کت وشلوار وبا او

 دست گلی که مثل ھمون دفعه بود رو بھم داد.

 من:مرسی اقامون.

 ساتکين:خواھش . 

 باھم از اریشگاه بيرون زدیم وبه سمت تاالر رفتيم. 

 چون عکسای دفعه ی قبلم بود وفقط فيلمبردار اومده بود. 

 به تاالر رسيدیم.
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 ھمه اومده بودن .

 به ھمه سالم دادیم ورفتيم نشستيم. 

 ز رقص تانگو نوبت رسيد به بریدن کيک. بعدا

 حاال مگه ای سلين ميده چاقو رو. 

 بالخره سلين داد وماھم کيکو بریدیم . 

 دوباره رقص تا شب بعد از غذا ھمه مھمونا رفتن وفقط ما موندیم. 

 سوار ماشين شدیم وھمگی به خونه من وساتکين رفتيم.

 بقض کل گلومو گرفته بود.

 خانوادت خيلی سخته .ترک کردن 

 لحظه ی خدا حافظی با مامان وبابا کلی گریه کردم . 

 به سمت خونمون رفتيم .

 واین بود شروع زندگيه ما .

 سال بعد(.. (.... 4

 من:یاسمين دخترم کجایی. 

 طبق معمول تو کمدش قایم شده بود.

 یاسمين:ااا...مامایی نتد تو مينو دده.)ااا...مامان نشد تو منو دیدی(.

 من:خب دخترم برو یه جایی دیگه قایم شو باشه.

 یاسمين:باچه..)باشه(. 

 به این چھار سال فکر کردم خيلی اتفاقات افتاد.
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سال 1اول از ھمه بابا ومامان شدن من وساتکين خواستگاری سھيل از سلين که سلين پذیرفت و  
 پيش عروسيشون بود.

 نيلی ھم با پسر خالش نامزد کرد .

 به شمال رفتن تا بقيه زنگيشونو اونجا بگذرونن.  مامان وبابا ھم

 تو ھمين فکر بودم که صدای ماشين ساتکينو از بيرون شنيدم.

 به استقبال مرد زنگيم رفتم .

 مثل ھميشه یه دسته گل خریده بود. 

 من:سالم خسته نباشی.

 لبخنده گرمی زد وگفت:مرسی زندگيم .

 گل ازش گرفتم وگفتم:مرسی . 

 ساتکين:خواھش ميکنم .

 من:برو بشين تا ميزو بچينم .

 ساتکين:چشم .

 فسنجونو تو ظرف ریختم وميزو چيدم .

 من :ساتکين یاسمين بياید ناھار. 

 یاسمين که تو بغل ساتکين بود به سمت ما اومدن.

 من:خب زود بياید غذا بخوریم. 

 کردیم به خوردن .  باھم اومدن نشستن رو ميز وشروع

 بعداز خوردن ناھار برای ساتکين قھوه بردم. 
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 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 

each other,even when 

you're upset with each other ). 

 )عشق(

 عشق یعنی مراقب ھمدیگر باشيد 

 حتی وقتی از دست ھم دلخورید. 

 )پایان(.

 اتمام رمان  ♡عشق به یک الفا  ♡

 00:49(. ) ساعت) 99/4/29.)

 14:13(.) اتمام نھایی ) 30/ 99/4)

 نویسنده:زھرا نوبخت . 

 تایپيست :حميد نوبخت . 

 سخنی با خواننده:سالم دوستان .

 م نویسنده رمان عشق به یک الفا . من زھرا نوبخت ھست
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دوستان تایپيست این رمان برادرم ھست و من سعی کردم رمانمو کوتاه وجذاب بنویسم اميدوارم که 
 خوشتون اومده باشه .

این اولين رمانم ھست ویه اشتباھاتيو داشت دفعه ی بعدی سعی ميکنم که این ضعف ھارو بر طرف  
 کنم .

 بخشيد . اميدوارم به بزرگی خودتون ب

 ممنون که خط خطی ھای ذھنمو خوندین. 

 اگه مشکل تایپی داشت ببخشيد.

ھمچنين ازاقای علی غالمی مدیر گروه کمال تشکر وقدر دانيو دارم که اجازه دادن رمانم وارد برنامه  
 بشه.

چند ماه   جلد دوم این رمان به نام) عشق به یک اصيل (ھستش که به زودی تایپ خواھم کردش وتا
 دیگه دیگه تمومش ميکنم 

 خدانگھدار.
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