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The wicked ones 

 shewolf94 and porcini  نویسنده: 

 ...و هپی اندینگ بی دی اس ام، اسمات، امپرگ، ژانر: 
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 ...و کایسو  ،چانبک هونهان، کاپل ها: 

   .goddess،seniorkim ، boom مترجمان: 

 full قسمت: 

 @  fanfiction_land اپ در: 

 سالم سالم جوجه های قشنگم... : بوم هستم

م داشته ولی ا تجربهبهترین فیکی که میتونستم برای 

 .همینهباشم 

 من مترجم سوم این فیک هستم و تو روند داستان

، از دوست عزیزم  متوجه میشید چقدر متن سختی داره

ونم و به همشون خسته نباشید که شروعش کرد ممن

، با دلتنگی برای ترجمه و خوندن این داستان میگم

ش در هایی که قومش میکنم و تقدیمش میکنم به شماتم

 . نید و دوستش داریدمیدو  رو 

 .گه دوست داشتید کارای منم بخونیدا 

 بوس به روی ماهتون ... 

 

 ؟!!  : تو کی هستی قسمت اول
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 !! نمیتونست باور کنه نشسته و داره درس میخونه

جمعه شب بود و همه ی دوستاش تو کالب بودن و 

 خوش میگذروندن. 

  ... مطمئنا ، اونم باید اونجا میبود  

عالقه اش امشب اجرا داشت و لوهان دی جی مورد 

 . باید میرفت میدیدش

دوست داشت بره ، مست کنه ، برقصه و زیباییش و به  

 .  نمایش بزاره

ش  درس میشد و خو  البته که اگه تو چین بود بیخیال

 . گذرونی رو ترجیح میداد

 ، اون عاشقه رقصیدن و به رخ کشیدن بدن زیباش بود  

.  که به کره اومده بوداالن چهار ماه میشد   اما 

خیلی خوش شانس بود   ، دانشجوی انتقالی موسیقی

  . که به راحتی کارهای دانشگاهش حل شده بود

عاشق  موسیقی بود و به همون اندازه از درس خوندن 

مخصوصا با وجود اینکه کره ایش هم زیاد خوب  ، بیزار 

 . تر میکرد بارسالت نبود و این شرایط رو ک
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۴۴:۱۱  

 روی تک تک کلمات و اهنگی که توی کتاب رو لوهان

 . به روش نوشته بود تمرکز میکرد

 .  و تو هم کشید ولی به خوندن ادامه دادر  شاقیافه  

 . خسته کننده بود

مست کنه و تاجایی که  ، میخواست برقصهفقط 

بدنش رو تکون بده و  ، دی جی میتونه با ریتم آهنگ  

ن و صبح هم چیزی اجازه بده دیگران هم ازش لذت ببر 

 . رو به یاد  نیاره

۴۲:۲۱  

 . دلش داشت با فکر به اینکه همه تو کالبن میرفت 

 . ناله کرد از کالفگی 

  "اااخدایا...یکی منو نجات بده" 

و به میز تکیه داد و چشمش رو روی نوشته ر  شاچونه 

 . ها حرکت داد درحالیکه ذهنش اصال اونجا نبود

 ...واقعا هیچی نمیفهمید
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اگه قرار بود اینجا بشینه و ذهنش یه جا دیگه باشه 

فقط هم از رقصیدن محروم ،  چیزی یاد نمیگرفت

 .  بدون هیچ فایده ای،  میشد 

۴۲:۱۱  

 دارم میام،  لعنت+ 

 .حمله کرد  از جا کنده شد و سمت کمدش

 .  و زیر و رو کردر با دقت لباس هاش  

د ر پس سعی ک، نمیدونست چه کسایی اونجا هستن 

 . چیزی بپوشه که عالی به نظر  بیاد

 ، نلیم باشه هم باید یه چیزی میپوشید که هم سکسی 

 . چون اون منلی بود

 . منلی تر از هر منلیه دیگه ای 

 یا حداقل میخواست اینو به خودش و دیگران 

 . بقبولونه

و حسابی تو چشم ر تنگ که باسنش  مشکی   جین  یه 

اق بر  مشکی  کت  فید و  س تنگ   تی شرت   ، قرار میداد 

و در اخر یه زنجیر نقره ای تقریبا بلند با  رو پوشید  روش

 . صلیب نقره ای رنگش
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 . م ژل به موهای بلوندش زد و حالتشون دادیک 

به   تا پیس و دو زد  به لباسشادکلون از دور  سه پیس 

 . گردنش

 . و برانداز کردر تو اینه قدیش خودش  

 . یر و اغواکنندهنفسگ ، مثل مدلها شده بود  

از  یکی به خودش چشمکی تحویل داد و بعد از تمرین   

 . ش راهی کالب شدآور  اون لبخند های عمیق و  مرگ

 . صف تقریبا طوالنی بود، در  جلوی

 . اینم یکی از چیزایی که ازش بیزار بود 

 نه اینجا نه هیچ جای  ، مجبور نبود منتظر بایسته 

 . دیگه

ه بو  اخت و  گوشیش رو در آوردیه نگاه به صف اند 

 زنگ زد .  تمین

 کجایی؟ من بیرون کالبم+ 

اسمت  ، ووهوووو میدونستم طاقت نمیاری و میای- 

  و جلوی در دادم میتونی بیای  داخلر 
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رای دختر پس مغروری بدون توجه به اعتراض   با پوزخند  

و به ر  کالب و اسمش  بزرگ   در   تو صف رفت جلوی

 اسمش رو تو لیستنمیتونست مرد  ، اما نگهبان گفت

 . کنه  پیدا 

 چطور نمیتونی ، دوستام داخلن ، +اسم من تو لیسته 

 پیداش کنی؟ 

در  ، اگه تو چین بود بدون این مسخره بازیا میرفت تو 

 ، واقع خانواده ی لوهان خیلی معروف و ثروتمند بودن

همیشه به بهترین بارهای اون  ، همه میشناختنشون

 . همه بهش احترام میذاشتن چین میرفت و 

من تو کیف پولم بیشتر از تمام دارایی این  ...+ببین 

 داخل، بزار من برم  کالب پول دارم

تا این  د نگهبان دوباره صفحه ی کلیپ بوردش رو ورق ز 

 . کنهبار با دقت بیشتر نگاه  

و از ر رنگ پریده ای کلیپ بورد  همون موقع دست  

 . دست نگهبان گرفت

ناخن هایی  ، انگشت های کشیده مردونه ،الغر اما 

 . خوش فرم و یک اندازه
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و ر این دست  و باال برد تا صاحب  ر  هاش لوهان چشم 

 . ببینه

  میدونست حتما چهره ش هم به همین زیباییه 

 ...و اوه 

 ...یاخدا

 اون فرد مطمئنا تو این کلمات نمیگنجید ، جذاب و  زیبا 

. 

 بزار بره داخل- 

و باریتونش دستور داد و باعث شد  با صدای هاسکی

 جوری که شهامت ، چیزی بین پاهای لوهان  بیدار شه

 . خاصی برای به دست اوردن اون پسر حس کرد

 .  واقعا هوش از سرش پریده بود

ما ا ، پسر پیشونیش رو پوشونده بود  موهای مشکی  

  . اصال باعث کیوت یا نامرتب بنظر رسیدنش نمیشد

 . شمگیر بودچ...اون فقط خیلی

های  از چشم ، موهاش یه گوشه از جذابیتش بود  

 که انگار با مهارت سنگتا خط فکش   مشکی و کشیده

 . تراشی شده بود
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همونطور که محو زیبایی های پسر شده بود اصال 

جمعیت ناپدید شد و تو  متوجه نشد اون کی بین

 . ی از کالب با نیشخند بهش خیره شدقسمت تاریک

 زرگی نبود و این یعنی میتونست بازم ببینتشجای زیاد ب 

 و در آورد و به تمین پیامر پس بدون نگرانی گوشیش  ،

 . داد که بیاد دم ورودی دنبالش

-------------------------------------------------------- 

 . روی صندلی مقابل جمعیت نشسته بود

  . نمیتونست انکار کنه داره دنبال اون پسر میگرده

 لوهان بیاد داخل؟ بود؟ چرا کمک کرده بود  اون کی

تو دستش از فکر بیرون اومد و  با چپیده شدن چیزی

 .نیمه مست داد  نگاهش رو به تمین  

 برای شما ، پرنس لوهان-

دوستش برخالف پنهان کاری هاش میدونست اون ادم 

 . پولداریه

 . ماه فهمیده بود دو  اینو بعد یکی 

ی بهش انداخت ، چون از این حرفا لوهان نگاه پوکر 

 خوشش نمیومد . 
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شت به برگاون کیوتی ،  واقعا این نوشیدنی برای توعه-

 هر چیزی که این پسر میخواد بهش » بارتندر گفت 

 «بده 

در  و ر و کمی کلفت کرد تا مثال ادای اون طرف ر صداش 

 . بیاره

بعد دوستش ، اونی که سرتاسر مشکی پوشیده  - 

واسه اون کوچولوی  از همون» گفتبود   *سکسکه*

بعد به تو « هر چیزی که خواست ، ل هم بدهگشخو 

همین تونستم زود پیدات کنم  یبرا ، کرد اشاره  

  *سکسکه* خیلی هات بودن

 ؟!  +تمین 

 و ر  پسر نگاه بانمکی به لوهان کرد و سری    ع دهنش 

 . بست

 از کدوم پسرا داری حرف  ، یقه دهنتو ببند ق+یه د 

 بینمشون مین؟ میزنی

ا بعد ب ، و به اطراف چرخوند ر  تمین با گیجی سرش 

 . بیخیالی شونه باال انداخت

 بیخیال! بخورش دیگه ، فک کنم رفتناوم... - 
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والی بپرسه تمین ازش س دوباره خواست و تا لوهان 

 . ن شدرقصیدرفت و مشغول  وسط جمعیت

 . به نوشیدنیش نگاهی انداخت 

 چ از این ارزوناس+چ 

 . م نوشید و اونم برای رقص به دوستاش ملحق شدیک 

 !! یه حسی بهش میگفت سعی کنه تا بهترین باشه 

 . انگار نگاه اون پسر رو روی خودش حس میکرد 

 سکسی و تحریک امیز تو رقصش استفاده از حرکات  

 . کرد

میدونست اگه الکل بخوره نمیتونه رو خودش کنترلی  

ی کم نوشیدنیش خیل الکلبا اینکه درصد  ، داشته باشه

 . بود ولی داغ کرده بود

 خجالتاگه تو حالت عادی بود از انجام چنین حرکاتی 

 .میکشید 

 برش و  دور  ش که اومد دید مرکز توجه چند مرد  به خود

 .  شده
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هرکی تالش میکرد جای خصوصی تری رو لمس کنه و 

 . لذت ببره

هاشون فشرده میشد و آلت های سفت  بین بدن 

 . ن رو حس میکردشدشو 

 . ودبر افتاده انگار بین یه مشت زامبی گرسنه گی

 .کنار   سعی کرد هلشون بده

دست ...اونجا نه هی...+هی هی برید عقب

و یااا ت...بکش عقب لعنتی میخوام برم بیروننزن!... 

 زبون ادم حالیت نمیشه؟! 

 .  ناگهان دستی دور کمرش پیچید

  . ترس بست و با ر  هاش چشم ، به عقب کشیده شد 

.  و باز کرد ر  اشه وقتی حس کرد اوضاع امنه چشم

ش اجاذبه های مردونه همون پسر ، همون پسر با تمام 

 . تو شش قدمیش ایستاده بود

 تو کی هستی؟...جذابی...خیلی+تو... 

 . و لیسیدر  هاش غریبه پوزخندی زد و لب

 .  بطور کامل میخکوب شده بود ، حس کرد فلج شده

 . هاش زل زده بود ه ها به لبپسر مثل گرسن
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 !! نهالبته که ...چندشش شد؟... ترسید؟

و اون  خودش هم با اون نمایشی که راه انداخته بود 

 . نبودلمس ها ، اوضاش روبه راه 

 . تحریک شده بود 

 . و دور زد و پشتش قرار گرفتر لوهان  ، پسر  

چسبید و تنها کاری که لوهان تونست تو بهش  از پشت 

بده  رو  عیت انجام بده این بود که باسنشاون موق

 .  و بیشتر حس کنهر عقب تا اون چیز سفت 

 . و انجام میدادر با بی شرمی تمام این کار 

هم میتونست تشخیص بده اون لعنتی  حتی تو مستی 

 .  چقد کلفت و سفته

 و به بیرون پیدا کنه. ر  ش راه خودشااجازه داد ناله 

که رو دور کند    بود  همه چی مثل یه فیلم اروتیک

 .  گذاشته باشنش

 . دو تا بدن زیبا و تراشیده به هم کشیده میشدن

البته بنظر میرسید این فیلم داشت کم کم از مرز پورن 

 . عبور میکرد



14 | P a g e 

 

 چیزی که مهم بود انگشت ، اصال اهمیتی نداشت 

ش سر میخورد و  اهای غریبه بود که روی سینه 

 . شیده میشدهای باسنش ک هیوالیی که بین لپ

 . های لوهان خارج شد ناله ی میو مانندی از لب 

 . لذت چرخوند و از ر  هاش و گاز گرفت و چشمر  لبش

هاش رو  و با یه حرکت چرخوند و لبر لوهان  ، پسر  

 . صاحب شد

لوهان خسته  بدن   هاش لحظه ای از لمس   دست

 . نمیشدن

باز  ش راه طاقتنش رو گاز گرفت تا برای زبون بی پایی لب  

 . کنه

 . ژاپنی بود خالص   زبونش انگار از مخمل  

 تو کی هستی؟+ 

حس کرد یهو بدنی که کامال روش تسلط داشت ناپدید 

 . شد

.  و باز کردر  هاش با ناامیدی و شاید ترس چشم

 . نمیخواست به همین زودی تموم شه

 . بیشتر از اینا نیاز داشت ، به اون حس 



15 | P a g e 

 

به طرز مسخره ای معتاد کننده ای که  شهوت   حس  

 .  رو داشت پاک بنظر میرسید 

 . وقتی فهمید غریبه تنهاش نذاشته نفس راحتی کشید

 ، با همون پوزخند شیطانیش به عقب قدم برداشت

 چشمقب تر ، هر قدمی که دور میشد با عقب و ع

 . و لخت میکردر هاش بارها لوهان 

 تو کی هستی؟دارم...  تنهام نزار بهت احتیاج+ 

ت به ولی با انگش، به عقب برداشت  دیگه قدمپسر یه 

 .  لوهان اشاره کرد که دنبالش بره

ه مقاومت در غریبه کشش و جذبه ی خاصی داشت ک

 . میکردغیر ممکن  رو  برابرش

منم میخوام بازی  ...داری باهام بازی میکنی نه؟+ 

 این بار بیشتربازم حست کنم...  میخوام...کنم

 ولی پاهاش فرمانش ، عقلش میگفت سرجاش بایسته

ه  نامرئی به سمت غریب انگار با یه طناب   ، رو نمیبردن

 . کشیده میشد

 و دنبال پاهای خائنش از جایگاه رقص عبور میکردن 

 .  پسر از پله ها باال میرفتن
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پر زرق و برق بود و درهای چرمی و مشکی و تاریک 

راهروی با نور پردازی قرمز وجود  دو طرف زیادی

 . داشت

 . االخره جلوی دری ایستادب 

  . تا پای پسر نگاهی انداخت یه بار دیگه به سر 

چهره ی با جذبه ای که با یه اخم ظریف تزیین شده بود 

 های روی پیشونی و خال های روی گونه ی  و رگ

 .  چپش

که   شتیشرت و شلوار تنگ مشکی و بلیزر باز هم مشکی

و  ود ده برو پوشون از شونه های پهنش تا کمر باریکش

 گولی جذابش با کمربند چرم مشکی و سگاستایل ساده 

 . نقره ایش و چند دستبند دور مچش کامل شده بود

بیشتر  ، لوهان حس میکرد این پسر تو گلوش گیر کرده

 .  بکنین و ر  از چیزی که فکرش

 . و فهمیده بودر غریبه هم این حس 

 .  و بگیرهر و دراز کرد تا دست لوهان ر  دستش 

 کشید و باعث شد پوزخند   ای کوتاه تر جیغ خفهپسر  

 . غریبه عمیق تر بشه
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 ...ز این نیشخند لعنت شدهبا 

 خدایا... 

 بهشت کوچولو ، میخوام فتحت کنم ، هی-

 ، و از تنش جدا میکرد  صدای محکمش داشت روح

اونقدر بهش نزدیک شد که لوهان بتونه نفس های  

 . گرمش رو روی گوشش حس کنه

شیطنت خاصی توش موج میزد کننده بود و لحنش اغوا  

 شد .  موش و گربه مثل بازی   همه چی و بعد 

دارم بهت اخطار   ولی ، داخل میتونی دنبالم بیای- 

ارم که نمیز  ، دیگه نمیتونی برگردی...میدم ، اگه بیای

ولی ، قصدش رو داشته باشی ، شک دارم اصال  بری

 مو نمیدر  شا فقط بدون اجازه ، اگه میخوای

 +من...  

 . صدایی از گلوش خارج نمیشد 

دست رو از ولی قدرت تکلمش  ، نمیدونست چجوری 

 . داده بود

 "برگشتی نیست؟ یعنی چی؟" 

 ...سامخملی و فریبنده صداش...  
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 تو کی هستی؟+ 

 ن اتاق برگشتی نیست یاگه باهام بیای تو ا- 

 . دوباره با لحن هاسکی و سکسیش اخطار داد

 که باهات بازی کنمو فقط من...  یبرای من میش- 

 ...برگشتی نیست"

 ...میخواد بازی کنه 

 "...من برای اون میشم 

 حداقل بعدش بهم میگی کی هستی؟+ 

مثل بیماری که از بیماری رنج میبره و توان حرف زدن  

 .  ضعیفی سوال کرد ینداره با صدا

 ، فقط میخواست بازم گرمای بدن غریبه رو حس کنه

مهم نبود بعدش  ، اون گرما ذوب بشه یرمیخواست ز 

 . چی میشه

 فقط اگه دنبالم بیای- 

 . پوزخندی زد که مطمئن شه اون قراره همراهش بره 

 .  اون یه طعمه ی راحت بود 

 . لوهان نفس عمیقی کشید
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 . از درون ، مغزش داشت فریاد میکشید 

  کیه و بعدش چی در انتظارته پس گورت  نمیدونی اون "

  " دوستات کن پیشو گم  ر 

 میخوام...میخوام بدونم تو کی هستی+ 

 تو کی هستی ؟میخوام بدونم... بدونم... 

با  ، و باز کنهر و شکست و اجازه داد سهون در ر سکوت 

کارو انجام بده ولی تو اون  اینکه ندید دست سهون این

 .  موقعیت هیچی براش مهم نبود

 یازی کنهام ببرای توام تا با...برگشتی نیست...+میام تو

 

  ها پرنس شیطان : قسمت دوم

 

 چن ، مین ، بیرون-

ش دستور داد ، با اینکه بنظر میرسید ابا صدای مردونه 

اون دوتا پسر بزرگتر باشن ولی بدون معطلی اطاعت  

 کردن . 

ا داری معن تا با پوزخند   غریبه به در اشاره کرد و اون دو 

 بیرون رفتن . 
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 نستن که لوهان نمیدونست . انگار اونا چیزی رو میدو  

اصال از لحن سرد و تحقیر کننده ی غریبه ناراحت  

  . نشده بودن ، برعکس ذوق  خاصی تو چشماشون بود

 +اونا همیشه اینجوری ان؟

 انتخاب دیگه ای ندارن- 

جوری که ترس و تحت  ، لحنش پر از حس غرور بود 

 سلطه بودن رو بهت القا میکرد . 

 د اشتباه کرده . برای یه لحظه فکر کر 

 "این مرد کی یا چیه؟" 

 "اونا انتخاب دیگه ای ندارن" 

کلماتش ترسناک بودن ، شاید از اون آدمایی بود که 

 عاشق برده داری و این جور کاران . 

ترسناک بود؟ ارباب  مقتدر و جذاب...شاید این بهتر  

 بود! 

با وجود دلهره ی ناگهانیش صداهای توی مغزش رو  

سمت پسر که از مینی بار   به ت و یه قدمنادیده گرف

 اتاق ، نوشیدنی  قرمز  تیره ای برای دوتاشون میریخت 
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 برداشت . 

با صدای  خوشرنگ از سر بطری لیز میخورد و  مایع

 لذت بخشی داخل لیوان جمع میشد . 

 بشین - 

 دست لوهان رو گرفت و کشیدش تا روی پاهاش 

 بشینه . 

ر ی کشید و رو پاهای پساز حرکت ناگهانیش جیغ کوتاه

 فرود اومد و تو بغلش چپید . 

 . لوهان خوشش اومده بود مثل اینکه از این کار  

و بخورم ، اجازه ر  تهای عسلی بهم اجازه دادی لب- 

 سکسیت رو لمس کنم ، حتی اجازه بدن   دادی هر اینچ  

،  رو با دیکم حس کنمدادی اون تپلی  وسوسه کننده ات 

تو بغلمی استرس گرفتی؟ نشستن رو  حاال چرا از اینکه

 پای مردی که میخوادت خط قرمزته؟

 االن چه وقته شوخی بود؟

ولی حقیقت این بود که اون موقع  ، لوهان سرخ شد  

رقص و لمس های اون عوضی ها بدجور داغش   جو  

وی آی پی هیچ خبری از  کرده بود ، ولی تو اون اتاق  
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و بهم ر  خودشونموزیک تحریک کننده یا کاپل هایی که 

  و دستر میمالیدن نبود که کنترل احساسات لوهان 

 بگیره . 

میدونی؟ میگن موزیک مثل شیطان میمونه ، میتونه - 

بد کنه ، میتونه باعث گناه آدم رو وسوسه به کارای 

 بی شرمنجا رو زمین رقص...االن اون روی او ...تو...بشه

 و سکسیت رو میخوام

 دن . انگشتاش روی رون لوهان خزی

 . و از دست داده بودر  صداش 

و  ر  به یه موزیک احتیاج داشت تا بتونه دوباره خجالتش 

 کنار بزاره . 

و به سمت ر  ا راهشونه به هر حال وقتی اون انگشت 

 . باال ادامه دادن کاری نتونست بکنه جز سرخ شدن

 این خجالتت رو واقعا دوست دارم-

ای لوهان  ه یکم از شرابش نوشید و جامش رو روی لب

 گذاشت . 

 و بعد زبون پسر روی لب شلوهان تا نصفه سر کشید

حتی قطره ی سرخی که پایین لبش  ، هاش رو لیسید 
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داغ دوباره داشت  ، چکیده بود رو هم جا ننداخت

 . میکرد

 +تو کی هستی؟  

لیوان رو دست  ، پسر دست از لمس کردنش برداشت

 لوهان داد و به مبل تکیه زد . 

 مثل پادشاهی که به تخت، ر بنظر میرسید خیلی مغرو 

 . تکیه داده باشه شاهیشپاد

 و به وقتش میفهمی بیبی ر همه چیز - 

 مثل اثر  ، صدای سهون تمام استرسش رو از بین برد 

 . نئشهادم  داروی مخدر روی یه

 ! دلش میخواست باز هم با اون اسم صدا بشه ر چقد

 لطفارو بهم بگو... +حداقل اسمت  

های   جوری که لب، به لوهان چسبوند  و ر  خودش

زمزمه  د و بعبرخورد کنه های ظریفش  گوش  هکلفتش ب

  . کرد

 اوه سهون-

  . لوهان زیر لب با خودش تکرار کرد
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 +سهون 

 . دوباره به مبل تکیه داد و لبخند زد 

 و تو؟- 

 . از فکر در اومد و با نگاه گیجی گفت 

 ؟+ها  

 و میگماسمت ، وقیمغز فند ؟ فقط زیبایی داری ها- 

 اسمتو بهم بگو ، شیرین موجود  

تو یه لحظه میتونست مهربون باشه و بچگونه رفتار کنه 

بعد با کلمات ساده و لحن محکمش   و دقیقا لحظه ی

 . کنترلت کنه

 +لوهان 

قد چ ، آهو کوچولو ...دم به دنیا میاد آهویی که صبح- 

 !  این اسم بهت میاد

 . و لیسیدر نرمیه گوش لوهان 

بامبی... خوشگل...  آهو کوچولوی...آهوی خجالتی- 

 لوهان؟ کنم؟صدات   میتونم بامبی
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بهش حس دخترونه و  رو دوست نداشت ،اون اسم  

ولی چیزی تو لحن سهون مجبورش  ، لوس بودن میداد 

 . و تکون بدهر  میکرد که سرش

سهون مثل بچه ها دست  ، ای نداشت انتخاب دیگه

 . و بهم کوبیدر  هاش

از  ، حرف بزن...تو عالی هستی ، ! این عالیه عالیه- 

 من چجور ادمیه؟ بهم بگو بامبی   خودت بگو ،

 .  و انجام دادر با مکث کاری که ازش خواسته بود 

مست بود و نمیفهمید داره برای یه غریبه تمام داستان 

 .  و تعریف میکنهر  زندگیش

ار بحتی گفت اولین  کرد ،  ش تعریفااز پکن و خانواده 

 و یهو حرفش کنهلمسش  مرد  بود که دوست داشت یه

 . و قطع کردر 

 رمو سر ببر  تا متاسفم نمیخواستم حوصله...+اوپس 

عالی تعریف اوه برعکس دوست دارم بشنوم... - 

من ازت خوشم ...فقط ادامه بده و خوشگله... میکنی

 میاد

 
 
 بچگونه ی سهون هم سرخ صدای ن حتی حاال با ت
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 .  میشد

 . سه روی شخصیت سهون رو دیده بودتاحاال 

 . نهتمرکز ک سعی کرد دوباره رو حرفی که داشت میزد 

 خب پس گفتی باکره ای- 

 +من گفتم؟ مطمئنم حرفی راجبش نزدم 

همیشه وقتی مست بود نمیفهمید چی داره میگه و االن 

ه ای ولی سهون نظر دیگ ، برگرده خونه وقتش بود  دیگه

 . داشت

فک میکردم فقط هرزه ها  ، یسو فاکینگ سکس- 

و از بیا این باور ر وسوسه کننده باشن...  میتونن اینقد 

 ...بین ببریم

  ه ،تکون بخور  نمیتونست حتی رو حبس کرد ، نفسش

و بخاطر اینکه ر  نمیدونست خودش ، گیج شده بود 

 . وارد اتاق شده سرزنش کنه یا نه

 و ر سهون  درونش دوست داشت پیشنهاد  از  یه بخشی

 . ل کنه قبو 

 . مبل برداشت یپسر قد بلند ایستاد و کتش رو از رو 

 .  میز گذاشت یلوهان گرفت و رو  رو از دستلیوان  
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 باید بریم  ، کام آن بامبی-

 . اوه حواسش به لیوان تو دستش نبود 

 و دیگه مایع درونش قرمز نبود...  

 سیاه بود...  

ولی حرفش ، خواست اعتراض کنه ،  دلهره گرفت 

 . ه موندنصف

 یادت که نرفته؟...برگشتی نیست- 

 دنبالت میام...نمیخوام برگردم...یادم میاد+ 

و گرفت و اجازه داد ر و تکون داد و دست سهون ر  سرش

 . هر کاری میخواد بکنه

 و حمایتگرانهر  سهون بازوهاش رفتن ، از اتاق بیرون 

 . شدن وهان پیچید و از بین جمعیت رد دور تن ل

یزی بلوند چو میشنید که به یه پسر ر  شالوهان زمزمه 

 . میگفت

 . همون موقع بود که یهو یاد تمین افتاد 

تو بغل سهون وول خورد و خواست دنبال دوستش  

 . بگرده
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 اونو فراموش کردماون کجاست؟...  +تمین؟ 

 . و نوازش کرد و لبخند زدر گونه ی لوهان سهون   

 باشه شنگران نباش به دوستم کای گفتم حواسش به- 

 اون میبرتش خونه ،

 برام نوشیدنی سفارش دادی؟ +تو...  

به سوال تکون دادن سر  جوابشسهون در وقتی 

 .پرسیدن ادامه داد 

 ؟ +میخوای منو کجا ببری 

 ؟ برگشتی نیست یادتهمن ،  البته خونه ی خونه ،- 

 . کون لوهان به جلو هلش داد یاداوری کرد و با زدن در  

 ازی کنممیخوام باهات ب- 

قلبش تند میزد و مغزش  ، با مکث قدم برمیداشت

 . کار درست چیه نمیتونست تصمیم بگیره

نگران چی هستی؟ فکر میکنی من شیطونی  ، هی- 

 ؟ گولت میزنم و میبرمت خونم؟ که دارم   چیزی هستم

 . و خمار کردر  و به لوهان چسبوند و صداشر  خودش

 رم روم آروم ازت بگیآو ت ر میخوام پاکی- 
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 . میدونست گوشش نقطه ضعفشه

میخوام اینقد با بدنت بازی کنم تا خودت خواهش  - 

  کنی ازت بگیرمش

 +من...  

اصال توان بحث  بگه ، نمیدونست اصال چی میخواد 

 . نداشت

، ازت میگیرمش و جیغت  کوچولوی شیرینبعدش... - 

 و در میارمر 

-------------------------------------------------------- 

سهون داخل میرفت به هیچ  بزرگ   وقتی از در عمارت  

 .  چیزی توجه نمیکرد

هیچ چیز به جز بازوهای سهون که پرنسسی بغلش  

 . کرده بودن

 . به هیچ چیز دیگه توجه نمیکرد 

 رون  برند و گ نه دکور  عمارت ،  نه به بزرگی و زیبایی 

 . مشکیش –قرمز

 ...نه خراش های روی کف 
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 ...ن روی سقفنه خو  

 ...نه حتی خراش ها و خون پاشیده شده روی دیوار 

و که حاال داشت اونو ر لوهان فقط میتونست سهون 

مشکی رنگ میزاشت ببینه و بعد برای چند  روی مبل  

 دکور لحظه ی کوتاه تونست چشمش رو روی 

 . بچرخونه

همش مشکی و ر *سکسکه* خوبه... +چقد 

 *سکسکه* قرمزه

اهای و با پر نشسته بود و پاهای لوهان مبل  یسهون رو 

 . خودش قفل کرده بود

 خونمون میندازه د اوهوم این منو یا- 

بدونه اون اهل کجاست ولی خجالت   دوست داشت 

 . کشید بپرسه

 . سکسکه سینه ش باال پایین میشد بخاطر 

من  خوشگل من ، آهو کوچولوی خوشگل من ، لوهان  - 

بزار  ؟ نم باز ببوسمتحاال میتو  ، شکارت کردم بامبی

 و ببوسمر  اون لبای قرمزت

 و جلو ر  و تکون داد و سرشر  با خجالت سرش
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 . برد

.  هاش کشید و مکید و بین لبر های لوهان  لب

 رو باز کرد ، با خشونت پاهاش ، مبل یخوابوندش رو 

م هاش تو چش رو چنگ زد و باال اوردش ،باسن لوهان 

 ، لوهان نمیتونست مهم نبود چقد تالش میکنه زل زد ،

 . و ازش بردارهر  اشه چشم

ه دو و بر یه دفعه ، بدون اینکه بگه کمر جین لوهان 

 . ش کرده اطرف کشید و پار 

ش به طرفی پرت شد و با چند بار تلو تلو خوردن  ادکمه  

 . کف زمین آروم گرفت

 .  با برخورد هوای خنک به عضوش لرزید

 . نهان کنهو ببنده و عضوش رو پپاهاش ر  میخواست

تونم... ...من...من نمی...باید تمومش کنیم+ب...  

 اینجوری نه

اش داشت به پسر که مثل گرگ گرسنه ، ه با چشم

و بهش میمالید ، التماس ر  خشن و با عجله خودش

 . میکرد
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ه  رو پار و حاال شلوارش  و گاز میگرفتر  هاش پسر لب

 . کرده بود

  . نمیخواست اولین بارش اینجوری باشه

بهت گفتم به این زودیا باهات کاری  ، نترس بامبی-

 ، ولی این معنی رو نمیده که ولت میکنم بری، نمیکنم 

و همین حاال باش و نزار نظرمو عوض کنم  پسر خوبی

 و برسمر  حسابت

 . روم پمپش کردآو دور عضو لوهان پیچید و ر  دستش

و باز کرد تا اعتراض کنه ولی فقط ر  لوهان دهنش

 . از گلوش خارج شدناله  وم مثل یهصدای نامفه

 . و داشتر  شاسهون تجربه 

ده حداقل ش ، تصمیم گرفت خشونتش رو کنترل کنه

 !! برای همین یه بار

  !! از این اسباب بازی جدیدش خوشش میومد

 رو  بدن ظریفش ، ای درشتش رو دوست داشتم هچش

  دوست داشت ،
 
و  رو دوست داشتن صداش ت

 ، ود ب شیفته ی بوی خاصش شدهنمیتونست انکار کنه 

 . خوشبو نبود ر هیچ انسانی اینقد
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 ، ولی بوی خوبی نمیدادن ، بعضی وقتا اونا اوکی بودن

 ، نمیخواست این دفعه زود همه چی رو خراب کنه

ازی اسباب بو آخرش  همیشه شهوت بهش غلبه میکرد 

 . و به کشتن میدادر ای که خونه اورده بود 

و خورد میکردن و مجبور ر  بعضی وقتا اونا اعصابش

 . میشد گردنشون رو بشکنه

 و ر بعضی ها خوب ساک نمیزدن ، سهون هم گلوشون 

 . فشار میداد تا خفه شن ر نقدو ا

  . بعضی وقتا میخواست هارد بکنتشون و جرشون بده

یکرد و مو و میکرد ر  شبعضی وقتا تمام شب اسباب بازی

یاد رابطه ی ز میکرد تا بیچاره از درد و خونریزی در اثر 

 .  بمیره

ش سر میرفت و  پوست یا اگاهی اوقات هم حوصله 

و جدا ر دندونشون رو میکند یا یه قطعه از بدنشون 

 . میکرد

در اصل اینکه با اسباب بازیش چیکار کنه بستگی به 

اما به هر حال نزدیکای صبح از  ، مودش داشت

 . شرشون خالص میشد
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 . زودی از دست بدهو به ر این بار نمیخواست این لذت 

یه حسی بهش میگفت باحال میشه اگه اونو کنارش 

 . داشته باشه

  .  تاحاال کسی رو بعد از یه شب زنده نزاشته بود

هیونگ هاش مطمئنا از این کارش استقبال نمیکردن 

 . ولی اهمیتی نداشت

 . و میرفتر  سهون همیشه راه خودش 

 . سهون یه شاهزاده بود 

 آسمودای، شاهزاده ی شیاطین 

یا هفتمین  نهم جهنم : پادشاه طبقه ی سمودایآ)

 (شاهزاده ی جهنم

سر عضو سرخ شده ی لوهان  یو رو ر  آب دهنش

 . و تکون دادر  ریخت و تند تند دستش

 .  پسر بیچاره تو نیاز و لذت غرق شده بود 

هاش بهتر از همه ی کسایی که تاحاال  دست

ی لوهان امتحانشون کرده بود روی عضو سخت شده 

 . فیت شده بود
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پوست حساس عضوش کشید و و روی ر  ناخن هاش 

 . صدای اسباب بازیش در اومد

نمیدونست برای خودش هم  خواهش میکرد ولی حتی

 . چی

 . فشار دستش رو بیشتر کرد 

 . و روی زمین پرت کردر لوهان  

 زود باش ، زانو بزن- 

 ولی انتظار نداشت همچین هیوالیی اطاعت کرد  سری    ع

 . فرو برهتا ته تو گلوش 

ق زدنش فقط باعث شد خنده ی ترسناک و سرفه و ع

 .  سهون بلند شه

 خیلی خیسهگرمه...   خیلی ، فاک بیبی-

 . و عقب بردر  و مشت کرد و سرشر موهای لوهان 

ت و بکنم حداقل میتونم صور ر اگه نمیتونم کون تنگت -

 هیسسسسسسسس...رو به فاک  بدمخوشگلت 

و تو گلوی خشک شده ی پسر فرو  ر  و دوباره عضوش 

 . کرد
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چون  ، دهنش خارج بشه اشتباه کرد که گذاشت ناله از 

تکون  و ر  سهون مثل دیوونه ها کمرشبود تا  همون کافی

 . بده و تو دهنش ضربه بزنه

 . فکر میکرد اگه سرفه کنه خون باال میاره

فکش درد میکرد و حس میکرد   ، گلوش میسوخت  

 . شده گوشه های لبش پاره

انگار سهون لذت زیادی رو  ولی، واقعا درد داشت 

  . تجربه میکرد

بود و همزمان با  دستش رو زیر گلوی لوهان گذاشته

 . کمی بهش وارد میکردضربه هاش فشار  

نمیتونست نفس بکشه و فقط حرفای رکیک سهون تو  

 . گوشش میپیچید

 خیلی داغه بیبی- 

 . بدنش میلرزید 

که عضو سهون به گلوش وارد   احمق بود ولی دردی

 !! و دوست داشتر میکرد 

 ها گذشت پسر  بعد چند دقیقه ای که بنظرش ساعت

 . تو دهنش خالی شد و عقب کشید
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قورت بده حیوون   رو  کامم،   سو فاکینگ سکسی- 

 بیبی خوبمثل یه  ، کوچولوی شهوتی

 . و قورت دادر  تو دهنش شیری رنگ   مایع غلیظ   

ه نفهمه با چه کلمه هایی داره اونقدری مست بود ک

 . توصیف میشه

که درد   ر ولی نه اونقد، حیوون  سکسی ، شهوتی ، 

 . دهن و موهاش رو حالیش نشه

 .  اش ترس برش داشته با سیاهی رفتن چشم 

 . افتادنحس کنار بدنش  هاش بی دست

 ؟ داشت میمرد

یعنی اسباب بازیه  با ترس بهش چشم دوخت ، سهون

 ؟ راحتی کشته بود مینو به هر  جدیدش

 . لوهان با چند نفس عمیق حالش بهتر شد

یلی خ ، ه ضعیفی هستنهه ، واقعا که آدم ها موجودات-

شاید اگه همینطوری پسر خوب... ...آسون از پا در میان

 راضی نگهم داری نکشمت

 با خنده بدن بی جون پسر رو بغل گرفت و تا تخت  

 . بزرگش برد
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 دور تخت رو کشید  تا ریر دورپرده های ح خوابوندش ، 

 . آروم گرفتو کنار عروسکش 

نمیدونست چرا ولی دوست داشت عروسک جدیدش  

 . نزدیکش باشه

دوست نداشت کسی به چیزی که به اون تعلق داره 

 . دست بزنه و هیونگ هاشم به زودی میومدن خونه

ببینه  و ر  ه کسی اسباب بازیشکباید صبح قبل از این

رها   و ر  نمیتونست عروسکشاما نه... ،  میبردش بیرون

 . هنوز هیچکاری باهاش نکرده بود کنه بره درحالیکه

 .  داد ر تا انگشتش رو روی سوراخ پسر س   آه کشید و دو

 . نخوابیده بودهنوز حسش 

 .مثل همیشه دستش رو به عضو خودش کشید 

س ک  هیچ نگهت دارم ، فک کنم باید یه مدتیه... اه-

 لمست کنم ، من میتونم، فقط حق نداره لمست کنه 

 ...فقط من ببوسمت ، بکنمت ، بکشمت،

 بهش . و مالید ر  و بست و خودشر  اشم هچش 

 اسباب بازی من-

 . ای بسته تصورش میکرده داشت با چشم 
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مژه های بلندش  ، صورتش فرشته وارش ، نرم و زیبا 

روی پوست سفیدش سایه انداخته بودن و پوست 

ک و قلقلر بش بینی سهون شیرینش که رایحه ی خو 

 . میداد

ر  فک باعث شه تو وجودش داشت ممکن بود  که  حسی

 . رو امشب تجربه کرده کنه حس خوبی

سری    ع کنارش زد ، خوشحال بود این حس های پس 

 !! چون اون انسان نبود ، ندارن درونش وجود  انسانی

 بود...  نینده ی شیاطیآ پادشاه  اون 

 

 : مال خودمقسمت سوم

  

 خونه؟ من دقیقا تو چه جهنمی هستم؟...این+

بر از بی خ، ولی معمولی بود  ی یه کنایه شاید جمله اش 

 . اینکه واقعا توی جهنمه

 . تخت بشینه یخواست بلند شه و رو  

شت در  سیاه   تا چشم   بالفاصله بعد از نشستن با دو 

 . روبه رو شد
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ده جفت  ی اتاق چرخوند و متوجه یو تو ر  نگاهش 

 . شد که بهش زل زده بودندیگه  چشم  

اخل د در حالیکه قلبش ، تصمیم گرفت ساکت بمونه 

و  ر نو و به ایر  کشید و خودش ش فریاد میاسینه قفسه 

  . میکوبیداونور 

 دای ، چرا اونو آوردی تو خونه؟و م*آس 

مو مشکی از سهون که دقیقا جلوی لوهان  مرد قد بلند   

 .  نشسته بود پرسید

 . و از لوهان نگرفتر اش ه چشمحتی  ، جواب نداد  

و فکر میکنم توافق کردیم که دیگه کسی رو نیاری  = 

 سمودای؟! آ نگاه کنبه سقف  ، خونه

و ر ن ترس ش کمتریااینبار کوتاه ترین مرد که اتفاقا چهره 

 . میکرد به حرف اومدا الق نسبت به بقیه

چه  پس ، تمام خونه با خون پوشیده شده کیونگسو # 

 هوم؟  ؟هاهمیتی دار 

این صدای کلفت و لحن نیشدار یه پسر تیره و جذاب 

 . بود

 پسر رو به روی لوهان باالخره تصمیم گرفت حرف 
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 . بزنه

 نمیخوام بکشمش احمقا - 

لوهان فقط با مردمک های لرزون که خبر از گیجی و 

 . شاهد بحث اونا بود ترسش میدادن

 ، و تا وقتی اینجاییم منو اینجوری صدا نکنین- 

 نشنیدید پدر چی گفت؟! 

نفر اولی که بعد از بیدار شدن لوهان به حرف اومده 

 . بود با عصبانیت  بهش پرید

 *هر جور بخوام صدات میکنم 

 . همون پسر برنزه اینبار رو به سهون پرسید 

اگه نمیخوای بکشیش به چه دلیل کوفتی آوردیش تو # 

 خونه؟

 چون اون خیلی خوشگله- 

یاز داشت بازم به صورت وصف نشدنی و مثل اینکه ن 

، روی صورت بی نقصش زوم کرد و بعد  لوهان نگاه کنه

خیره  شمشکی لباسلبه ی و انداخت پایین و به ر  سرش

 . و مشغول بازی با زیپش کردر  شد و خودش
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بوی  تازه خوشگل تره ، خیلی، اون مثل بقیه نیست - 

 خوبی هم میده

 . و در آوردر یدن کمی به جلو خم شد و ادای بو کش  

رو ب ، ! فقط بوش کنین ببینین مممم...خوش مزه س- 

 بو کن هیونگ ،

 . ور تری هم هستآو لوهان فهمید شرایط خجالت  

 من نگهش میدارم چه بخواین چه نخواین- 

 . بچه گانه ای اعالم کرد با ذوق زدگی   

لوهان میتونست یه چیزای محوی رو از دیشب به  

 . خاطر بیاره

نه ...هر میکرد این پسر خیلی جنتلمن و مردونه و قویفک 

 . لجباز...لوس و اینجوری

 یا خودت میکشیش یا ...*نمیتونی نگهش داری سهونی

ون ا بده ،و انجام ر  وظیفت ، یکی از ما این کارو میکنه

ی نگهش دار نمیتونی اونو  ، یه حیوون خونگی نیست

 چون اون نمیتونه معشوقت باشه 
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ص  و مشخر با لحن قاطعی تکلیف  بلند همون پسر قد 

دای یا سهون و مکه انگار اسمش آس  ولی پسری ، کرد 

 .بحث نمیشد  بود بیخیال  

هرچی که من بهش بگم گوش  ، اون یه آدمه کریس-

 میکنه 

 . بعد به لوهان نزدیک شد و باعث شد به خودش بلرزه

 و پایین انداخت تا مجبور نباشه به چشمر  لوهان سرش 

 . و عمیق پسر نگاه کنه ای سیاهه

سر  شتنبین یه مشت ادم کش گیر افتاده بود که دا 

نم او ،  نبحث میکرد زنده نگه داشتنش یا کشتنش

 .  ی خودشدقیقا جلو 

 " شو بیدار ،  ، کابوسه واقعی نیست " 

.  تو گرفر و باال اورد و بعد فکش ر  شاانگشتی چونه 

 . لطیفش رو خراش مینداختنناخن هاش پوست 

 نمیگم بهت آسیبی نمیزنم- 

زیباترین لبخندی که تا اون موقع لوهان به چشم دیده  

 . سهون نقش بست های بود روی لب
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تو اسباب بازی  بشکنمت ، هنوز نه ، ولی نمیخوام- 

 بهترین اسباب بازی که داشتم ، جدید منی

دای ه باشه با صبعد انگار که رنگ نگاهش تغییر کرد 

 . گفتخشنی رو به بقیه  

ن مال ، او  حتی فکرشم نکنین ، اونو نکشین ، با شمام- 

 منه ، مال من... 

 مشغول بود و  ر ذهنش اینقد ، از ترس بخودش میلرزید 

زمینه ی محوی از نمای  پس استرس داشت که فقط یه

 . اتاق رو میدید

 . درخور یه اشراف زادهکامال لوکس و   

  " ؟ ؟ تو کدوم جهنمی بود این آدما کی بودن"  

 ه یتوی یه خونکه  ، حس کرد توی یه فیلم ترسناکه

بیدار شده و  هروانی خوار   از ادم های خون بزرگ که پر 

 محکوم شده پیش کسی که ادعا میکنه صاحبشه 

 . بمونه

لوهان ، کسی که خودش جزو پولدارترین ها بود و  

 کسی ادعای مالکیتشحاال   هرکاری که میخواست میکرد 

 . رو میکنه
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شد سمت هال و بعد توی آشپزخونه  ن پسر کشیدهبا او 

  . تمام راه لوهان سرش پایین بود ،

جایی جز قدم  یو رو ر  هاش درواقع میترسید چشم

 .  هاش بچرخونه

 ر هیچ ایده ای نداشت چقد ، این ادما دیوونه بودن

فقط خدا  ، و حتی نمیخواست هم بدونه ان دیوونه

 . میدونست

.  دمشون میشترین چیزی باعث خش کوچک  

  باید یه راه خوب پیدا میکرد  کنه ،  نمیخواست خطایی

م و نگاه هر  از اون مخمصه فرار کنه و پشت سرش که

  . نکنه

ها باید زود به زود غذا بخورن تا بدن  گشنته؟ انسان-

ی  درست میگم؟ پاپی ها وقت ، ضعیفشون از پا نیوفته

ا هم ه کنم آدم، فکر   گرسنه شون میشه عصبی میشن

  اینجوری باشن

 . حرف هاش نامعقول بنظر میرسید 

ه دو ، مگ ، یک ، داشت اونو با یه سگ مقایسه میکرد  

 ؟ انسان میتونست باشهجز  خودش چه چیزی
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با این سوال که از مغزش رد شد حس کرد قلبش از  

 . ترس داره می ایسته

 " تو دیگه چه موجودی هستی؟"  

 .  سکوت لوهان باعث شد پسر عصبی بشه

فهمید وقتی سوالی ازش پرسیده میشه باید سری    ع 

 . جوابشو بده

 ش ا نباید یه شاهزاده رو معطل گذاشت و نادیده 

 . گرفت

لی ! دیشب خی هی ، زنده نذاشتمت که بی ادبی کنی- 

یه بار دیگه  خوب ، یعنی خیلی خیلی ، خوب بودی

 ز ت نیااروزمره  تو به غذا برای زندگی آدم ، میپرسم

 ؟ یدار 

ا ه یعنی اون واقعا نمیدونست انسان، شوکه شده بود  

 ؟!  دارن به غذا احتیاج

 این دیگه چجور سوال مسخره ایه ، +البته که نیاز دارم

 زندگی به غذا احتیاج نداشته که برای   ؟ چه کوفتیه

 ؟  باشه
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همینطور که نشونه  از برخورد خودش هم شوکه شد ،

ر میشد چهره ی پسر ظاهتو  های عصبانیت

 . پشیمونیش از حرف های اضافه بیشتر میشد

 . و به تعجب دادر  به هرحال عصبانیت سهون جاش 

یا بهتره بگم خوشش  ، خورده بود  جااز جسارت لوهان  

 . اومده بود

همونقدر که معصوم بنظر میای میتونی عصبی هم -

 اشتمکه د  بهترین چیزی هستی! تو با اختالف  بشی

  ؟ تو کی باره ی چی حرف میزنی؟ در  +بهترین چیز 

 ؟ هستی

 . از حماقت خودش خسته شده بود 

 . تاحاال اینجوری تو زندگیش گرفتار نشده بود 

 این آشغال چه جور جونوری بود که با لوهان اینجوری 

 !؟ رفتار میکرد

و با ر  ولی اینبار جاش ، باز همون عصبانیت برگشت 

 . عوض نکردذوق بچگونه  تعجب یا 

! همین دیشب  ؟ نمیدونی ورت چیه من کی اممنظ- 

 !! بهت گفتم
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 . و تکون داد و اخمش عمیق تر شد ر  کالفه سرش  

 یادت .!.. تو مال منیفکر کن...  یکم ، من اوه سهونم-

 ؟ ؟ چرا اینقدر خنگی اومد

، یادم نمیاد قبول کرده  نه...؟ تو مال ؟ چی شنیدم+ 

 ...هن...ا توو مخصوص باشم جزو دارایی یه غریبه بشم

مین که ته  آخرین چیزی که یادمه این ، واقعا یادم نمیاد 

 ! من...  تورو نمیشناسم، من  و تو بار دیدمر 

 . زمین حرفش نصفه موند یبا پرت شدن رو 

سخت و سرد  با کف  آرنج و باسنش بخاطر برخورد  

 .  خونه درد گرفته بودآشپز 

 .  و میگذروندر  این پسر دیگه داشت حدش

 اونم وقتی که توی ، چیزایی از قیافش یادش میومد یه 

ولی یادش نمیومد چه اتفاقی افتاده   ، بار دیده بودتش

 . ردهپیدا کو بدبخت به خونه ش راه  که اینجور حقیر 

 !  ، همین حاال و بیار اینجار تن لشت ...ی! ل   یل  - 

کر شدن   پسر چنان دادی کشید که لوهان از ترس  

 . ش گذاشتو روی گوشر  هاش دست



49 | P a g e 

 

تاحاال هیچ مردی رو ندیده بود که بتونه اینجوری فریاد  

 . بزنه

 .وارد شد  به سرعت یه پسر 

  !؟ میکشی را داد *چی شده سهون چ 

ی های زیاد از وقتی بیدار شده بود این پسر رو با اسم

 . صدا کرده بودن

خری عادی آاین  ، دای ، سهونی ، هون ، سهونو مآس 

پسر هم  خاطرش مونده بود خود   تر بود و اگه درست

 معرفی کرده و همینجوری ر  چند دقیقه پیش خودش

 . بود

لی صداش کرده بود آروم نزدیک  ، پسری که سهون

 .  اومد و کنار لوهان زانو زد

 ولی ترسی نسبت به این یکی نداشت ، نمیدونست چرا 

. 

 .  یه چیزی راجبش بود که حس راحتی میکرد 

های سهون مشکی بود  ی چشمهاش به اندازه  چشم

 .  ها رو نداشت ولی خشونت اون

 !!! و شاید مثل یه انسان مهربون
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 ولی ،نه اینکه فکر میکرد اونا چیزی جز انسان هستن  

 . غیر انسانی و وحشیانه بود رفتارهاشون

ی ! دیشب عال ! فراموشی گرفته اون مریضه هیونگ-

 نیست بود ولی االن دیگه

خواست یه مشت حواله ی صورتش  واقعا که دلش می 

 . کنه

 ؟ *منظورت چیه سهون 

 و بررسی میکرد ر همونطور که به دقت صورت لوهان  

 . پرسید

نه ببی اونور میکرد تا چک کنه  و  رو اینور صورتش  

 . جاییش صدمه ندیده باشه

 ، البته مغزش هنگ کرده فکر کنم ، *چیزیش نیست 

 فتار کنییمت ر سعی کنی یکم با مال  بنظرت بهتر نیست

 ؟ 

 . لی با لبخند سعی کرد تنش بینشون رو کم کنه

 ، ! اون دیشب منو میخواست لی این خنده دار نیست-

مشتاقانه در  ، خودش رو  خودش انتخاب کرد که بیاد 

! ولی منو  اون مال منه بود ، مطیع من قرار داد ، اختیار 
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 ؟ اگه اینطوره باید  ! من بهت آسیب زدم یادش نمیاد

 ! این مسخره بازی رو تمومش کنکشمت پس ب

 . و تقریبا غریدر  شقسمت آخر حرف 

.  لوهان نمیتونست بفهمه راجب چی حرف میزنه 

 . درک کنهرو نمیتونست حس پسر 

هیچی توی صداش  ، ناامیدی ، ناراحتی ، عصبانیت 

  . مشخص نبود

 بزار یه ، لطفا ...؟ میتونی ، *فقط خفه شو سهون

تو  ، جایی که تو نباشیو ترجیحا  ازمبهش بند نگاهی

 فقط داری میترسونیش

  . و برگردوندر  و روش رفتسهون  رایچشم غره ای ب 

اون اصال  سهون توجه نکن کوچولو ، به حرفای*

کن ، ن بهش توجهی ، رفتار نمیکنهشاهزاده  درخور یه

 !  دقیقا همین چیزیه که میخواممثل ما ، 

 برم خونه میخوام+ 

بینم ؟ فقط واسه اینکه ب یه نگاهی بهت بندازم*میتونم 

 نمیخوام بهت آسیبی بزنم  ،روبه راهی 
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و ر  به دالیل نامعلومی به حرفاش اعتماد کرد و خودش

 . به دستش سپرد

گردنت    ...فقطآسیب فیزیکی که ندیدی...*بزار ببینم 

 فکر  کنم تو سکس اینجوری شدهکبود شده... 

 .  دوندو سمت سهون برگر ر  با ضرب سرش

 حد ممکن باز شده بودن .  اش تا اخرینه چشم

ده و حفظ کر ر  اون تاحاال پاکیش نداشت ،نه این امکان  

 . بود

 . اش آتیش بیرون میزده از چشم 

 .  تکون دادکرد و دستش رو   سهون سرفه ی ساختگی 

  باهات نکردم کار خاصی  ، نگران نباش بامبی-

 ؟ بامبی+ 

که سهون صداش اسمی رو  با حرص از بین دندوناش  

لی  ،دیگه  یه بحث   شروع   از  و قبلزده بود تکرار کرد 

  . و پرت کنهر  حواسشون کرد   سعی

 ، *خب میتونم بگم از نظر جسمی هیچ مشکلی نداری

 ؟ بودیالکل خورده  دیشب
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 . و تکون دادر  با یاداوری دیشب سرش 

 . لی فهمید موضوع چیه 

 ؟  *همیشه مینوشی 

 . و تکون دادر  رشلوهان باز س

 ؟ *چندبار تاحاال مست کردی 

 ولی خیلی بیشتر از  ، شروع کرد با انگشتاش شمردن 

 . انگشتای دست بود

 هواقعا که ظرفیتش پایین چند بار ، بله بایدم ندونی- 

 . و بیرون دادر  با حرص نفسش 

کفش   ، همون کفش قرمزه ، روی کفشم باال اورد - 

و  ر  سخت بود خودم ر چقدی ! میدون اوه لی ، نازنینم

 ؟ ها ؟ و نشکونمر کنترل کنم و گردنش 

رصی و پاره میکنن حن ر مثل پسر بچه هایی که توپشو  

 .  مشت کرده بودرو  هاش شده بود و دست

  دایو م...خودتو کنترل کن آس*هی

 صدا...  منو اینجوری- 
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 ت بهش فرصت بده ،چند ساع *اون حالش خوبه ،

 ، چیزی بده پسر بیچاره بخورهبزار یه چرت بزنه و یه 

 ه میپیچو از درد بهم  میتونم حس کنم شکمش خالیه

بجای اون دیوونه ی  لوهان تو دلش خدا خدا میکرد لی

 . بمونهزنجیری پیشش 

 ؟  بعدش حالش خوب میشه- 

میدونی   ، دیشب مست بوده ، *اون حالش بد نیست

بزار یکم بگذره شاید کم کم  ، ها چجوری ان که آدم

 یادش بیاد

 . زمین نشست یکنار لوهان رو   

 متاسفم که ، فکر کردم بهت آسیب زدم شد ، عالی- 

ه من هیچوقت ی ، باید درکم کنی ، عصبی شدم بیبی

، زنده نگه داشتنت  اسباب بازیه همیشگی نداشتم

 میتونه یه تمرین باشه برام

 . های لوهان از اشک پر شده بود چشم 

 ؟ گشنته عزیزم- 

 "لطفا یه بار دیگه اینجوری صدام کن... ...زمعزی " 
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با اینکه متنفر بود از ،  و تکون داد ر  با خجالت سرش

 ولی شکمش درد داشت، اینکه از اون روانی کمک بگیره 

  . میخورد باید یه چیزی ، واقعا گرسنش بود  ،

 ...اوه متاسفم بیبی-

و با یه بوسه ی شیرین روی پیشونیش ر  عذرخواهیش

 . دتکمیل کر 

ت بزن بعدش میبرمپاشو یه آبی به دست و صورتت - 

 بخوری یه جای خوب غذا 

 . خودش بلند شد و کمک کرد لوهان هم بایسته

حالم خوب ؟ من واقعا...  برم خونه +میتونم 

 میخوام از اینجا برم ...نیست

  ، و بهم گره زد ر  سهون ابروهاش
 
 نولی سعی کرد ت

 . صداش باال نره

 و بشور ر  برو صورتت ، یتونینم ، نه بامبی- 

کلماتش ساده ولی محکم ادا میشد و لوهان میدونست 

 . نداره جز اطاعت چاره ای

-------------------------------------------------------- 

 هرچی میخوای انتخاب کن- 
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برخالف صبح که مثل یه  نو رو دست لوهان داد ،م   

 و با الن خیلی مردونهده ساله رفتار میکرد ا ی پسر بچه

رستوران  به روی عروسکش تو شیک ترین وقار رو

 . نشسته بود

 ولی ، لوهان با غذاهای باکالس و گرون ناآشنا نبود  

 . اینبار شرایط فرق میکرد

اینبار قرار بود کس دیگه ، اونم یه غریبه که از قضا  

 .  تعادل روانی هم نداره مهمونش کنه

 ا و گفته بود پولش مهم نیستنجیش اتسهون اورده بود

 . و هرچی میخواد سفارش بده

 به هرحال وقتی برگشت خونه میتونست پول غذاش 

ت دوشنبه کالس داش ، اره باید برمیگشت ، و پس بدهر 

 . و نمیتونست بپیچونتش

 ، سهون باید فکر نگه داشتن اونو از سرش بیرون میکرد  

چون لوهان قصد داشت به محض خوابیدنش از 

 . فرار کنه مارت اشرافیشع

از خیال پردازی راجب فرار کردن و اینکه بزارم در بری - 

 دست بردار
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و ر  خوب ذهنش ر نمیدونست چجوری میتونه اینقد 

 . بخونه

 . نگاه کردنو با استرس به م   

 خیلی مودبانه و  ، سهون خیلی باکالس رفتار میکرد  

و ر  شامغرور به صندلیش تکیه داده بود درحالیکه یه پ

انتخاب اون ش انداخته بود و منتظر اروی پای دیگه 

 .  بود

هن مشکی و کت قرمز رنگی تنش بود که اشلوار و پیر 

 . اینکه به شدت گرونن شرط ببنده سر  میتونست

 ؟ سفارشتون چیه اقا* 

 . با صدای پیشخدمت به خودش اومد 

روی لوهان  هم نگاهش رو از  سهون حتی یه ثانیه 

 . ه به پیشخدمت بدهبرنمیداشت ک

 ؟  +گفتی هرچی میخوام 

 نو هست و میخوایهرچی که تو م  -

بدون سس و سیب زمینی سرخ کرده ی  صدف ، +یه 

 ممنون ، اگه دارین ، و فیلیکو  ممااا،  شیرین
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براش مهم نبود ارزون ترین یا گرون ترین چیز منو رو  

ه ب میخواست عکس العمل پسر رو فقط ، سفارش بده

  . بهش زل زده رو ببینه روش که

تاحاال اینقد خوش شانس نبودم که ادمی به - 

 از همشون باالتری، تو  خوشمزگی تو داشته باشم

چرا مدام منو آدم صدا  ، +من از هیچ کس باالتر نیستم

نی میکچرا یه جوری رفتار  ، ی؟ خب خودتم آدم میکنی

 ؟  چیزی هستییا حرف میزنی انگار خدایی 

 ؟ توقع همچین چیزی رو نداری بامبی ، هستم شاید - 

 . و چرخوندر  اشم هبا خنده ی سهون چش 

 واقعا که خیلی مغروری  ، چ از خود راضی+چ 

 . دست به سینه به صندلیش تکیه داد

 ؟  نمیتونی منو ببینی براش دارم ، دلیل خوبی- 

 و نشون  ر صورتش  و کمی کج کرد و سه رخ  ر صورتش 

 . یشی زدلوهان داد و لبخند نما

 . نتونست به این حرکت با نمک سهون نخنده 

  . بعد از چند دقیقه دوباره حس ناراحتی سراغش اومد 
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ر نمیدونست چطو  ، حس میکرد با سهون غریبه نیست

 . نا ولی فکر میکرد خیلی بهم نزدیکو چر 

 ؟  +سهون 

 . و به پنجره قفل کرده بودر  سهون نگاهش

 ؟ هوم- 

 ره که امروز چک میکرد ببینه حالمبه اون پس...+به لی 

 ؟ گفتیو  ر  خوبه راستش

 ؟ راجبه- 

هنوز هیچ توجهی به بحث نشون نمیداد و به پنجره زل  

 .  زده بود

ول  وقتی قب گذاشتم ،  و در اختیارتر  +گفتی من خودم 

 کردم دنبالت بیام

 . الخره نگاه متفکرانه ای به لوهان انداختاب 

 ؟ مو کردر +من واقعا اون کار 

 ، من دعوتت کردم و تو قبولش کردی،  یس بامبی- 

و ر  اتاق دعوتت کنم تو خودتحتی قبل از اینکه به 

 تسلیمم کرده بودی
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 . با حوصله توضیح داد 

اینکه یه شیطان بود ولی توی صورتش صداقت   با 

 . موج میزد

 ؟ میشه توضیح بدی دقیقا چی رو قبول کردم+خب...  

ری میگی قبول کردی و دنبالم ؟ یه جو  این معنیش چیه

 رو قبول  من  چیداره...  اومدی انگار معنی خاصی

 ؟ کردم

تو سکوت دنبال جمله ای میگشت که توضیح بده و در 

چجوری باید بهش بگه دیشب چه  حقیقت نمیدونست

 . غلطی کرده

 ؟ ، چی میشه اگه بهت بگم من انسان نیستم لوهان- 

ه نه که من چیز دیگاینکه آدم صدات میکنم بخاطره ای

 ؟ ستمنیاگه بگم من مثل تو  چیکار میکنی ، ای هستم

و  ر لوهان  لطیف   به جلو خم شد و دست   ، مکث کرد  

 . گرفت

 واضحه ، +بهت میگم یه سری به روانپزشک بزن 

  ت خوب نیستعاوضا
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واقعا که این جواب ،  ش گرفته بود از ایناخنده  

مون یاصال پش ، سرگرم کننده بود  اسباب بازی جدیدش

 .  ش بردهانبود که اونو به خونه 

این کارو میکنم ولی اگه چیزی که گفتم حقیقت داشته -

تو قبولش کردی اونطور که خودت   که  باشه و چیزی

 ؟ گفتی چیز خاصی باشه چی

 . و باال دادر  شابرو  یه 

 . نمیدونست پسر داره به چی فکر میکنه پس ادامه داد 

دارم جدی صحبت  ، تو مال منیچی میشه اگه بگم - 

چیزی که تو پذیرفتی این بود که هیچ راه  ، میکنم

ه من اجاز  ، برگشتی به زندگی قبل از دیدن من نداری

 ، از ته وجودم دارم بهت اخطار میدم ، و نمیدمر  شا

 ترک کنی منو  اجازه نمیدم

با شنیدن این حرفا سرش پر شده بود از اخطار های  

 وحشتناک . 

 ؟ نمیتونم برم خونه+چرا 

 . های بزرگش گرفت دست یو تو ر های لوهان  دست 
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هاش زیاد بود که مطمئن نبود  دست فشار   ر اونقد 

  . و شنیده یا نهر  هاش صدای استخون

  
 
 . و نوازش کردر  دستش پشت   نرم   ش پوست  ست  با ش

با لبخند شیطانی و لحنی که بدجنسی رو تو کلماتش   

 . فریاد میزد گفت

مال منی تا باهات بازی   ، تو اسباب بازیه منی ون ،چ- 

مال منی تا  ، مال منی تا بهت اهمیت بدم ، کنم

ت مال منی تا به ، مال منی تا تصاحبت کنم ، ببوسمت

و ت ، تا وقتی که حس کنم مریضت شدم ، تجاوز کنم

اگه میخوای ترکم کنی با تمام  ، تماما فقط مال منی

ولی هشدار  ، برو ، جدا  ، میتونی ، وجود سعی کن

  میدم نمیتونی زیاد دور شی

 . هاش برق میزدن چشم ، و بوسید ر دست لوهان  

 . پسر بیچاره عرق کرده بود 

ن بندازم بدو  میتونم گیرت ، بزار روشن کنم بامبی- 

 ، فرار میکنی ، بدون هیچ اشتباهیتوجه به اینکه کجا 

  بکشمت حتی میتونم

 . رزش کردهای لوهان شروع به ل دست
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 . قلبش مثل گنجشک میزد 

 ولی لوهان دیگه ، با بشقاب ها برگشت پیشخدمت 

 .  حالت تهوع داشت ، اشتهاش کور شده بود 

ه ی نیفتاده دوباره بسهون جوری که انگار هیچ اتفاق

 . شدپنجره خیره 

 نمیخوام گرسنه باشی ، بخور بیبی- 

 

 

 فتیو باعث میشه به گریه بیقسمت چهارم : 

  

 میخوای بخوری بامبی؟ن-

جوری حرف نزن انگار ،  صدا نکن منو اونجوری+ 

 عادی ترین چیزه 

ترین  شخصیت با، نمیتونست باور کنه چطور سهون با 

، اونم دقیقا بعد از اون حرفای  حالت اونجا نشسته بود

 ! وحشتناک
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 ، علنا داشت اونو تهدید به مرگ میکرد و از اون بدتر  

 . نیست میگفت حتی انسان هم

حس جنونی که تو تک تک کلماتش پیدا بود  

 . میترسوندش

ش برای فرار ، جسمش به مغز  بی توجه به  فریادهای 

 . صندلی چسبیده بود

 خب؟ - 

 . و تکون داد تا از فکر دربیادر  لوهان سرش

من باید هشتصد هزار وون بابت غذایی که تو حتی - 

 بهش لب هم نزدی بپردازم؟ 

 ! تونست بخورهمعلومه که نمی

 چی با خودش فکر کرده بود؟ 

اون گیج شده بود و سهون چطور انتظار داشت تو  

 گلوش پایین بره! از   همچین شرایطی چیزی

و ع میشه ر که ازت ساط  ازم میترسی؟ میتونم بویی-

 و بسنجی آهو کوچولو؟ ر صبرم  میخوای ، حس کنم

ه گاهی مثل ی  ، گاهی اوقات صدای سهون بچگونه بود 

 . ادم روانی خباثت توش موج میزد
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شخصیتش به حدی متغیر بود که لوهان نمیدونست   

 !رو داشته باشه باید هر لحظه انتظار چی

فیزیکی که  ، از نظر ذهنی میگم…تو ضعیف نیستی-

تو اولین انسانی هستی  ...ولی ذهنی ، جای بحث نداره

شخصیت …خوشحالم ، که اینطور منو سورپرایز کرده

ات سرگرم کننده کارهای اغواگرانه   و  زاجتم دمدمی

  ...سا

  "داره ازم تعریف میکنه؟" االن... 

اریم  کلی کار د  ، اگه نمیخوای چیزی بخوری پاشو بریم- 

  که انجام بدیم

و دوباره لحن محکم سهون توانی برای بحث براش باقی 

 . نمیزاشت

 چرا نمیتونم برم خونه؟ این  ؟+سهون 

تمین حتما  ، شنبه کالس  دارممن دو اس... احمقانه 

 ...این کارات اصال بامزه نیست ، نگرانم شده

 میخواست فکر کنه همه ی اینا یه شوخی  
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 ، و انکار کنهر  میخواست همه شون اس ،مسخره 

جا تموم بشه و سهون بهش   امیدوار بود همه چی همین

 . بگه داشته سر به سرش میزاشته

  در کار نیست ای شوخی- 

 .  شد و دستش رو سمت لوهان گرفتبلند  

 . جوری به دست سهون نگاه میکرد انگار سمیه 

داره چیکار میکنه؟ تهدیدم میکنه که میکشتم بعد "

 "سامسخره  میخواد دستمو بگیره؟

 کوچولو ، بخاطر خودمه ،  این بخاطر تو نیست-

 مجبور شم کل کره رو غیب شی و  نمیخوام بین جمعیت

 ...دنبالت بگردم

 . سمتش ایستاد ی توجه به دست دراز شده بی 

 هم این کارو کردم اگر  من ایده ای برای فرار ندارم ولی+ 

تن شبد منو میخوای پس گ ر و اونجور که تو میگی اونقد

 نیست هست؟دنبالم اونقدرا هم عذاب اور 

د مر  های لب یاین حرفش باعث شد لبخند عمیقی رو  

 . تر بشینهبلند
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میکرد اونو سرجاش بشونه؟ از  یه انسان داشت سعی 

اون عاشق این بود که به  ، این هیجان انگیزتر نمیشد 

 . چالش کشیده بشه

 .  با سر به لوهان اشاره کرد که راه بیفته 

 و ر  بلند خودش و روی میز گذاشت و با چند قدم  ر پول 

 . به پسر رسوند و دستش رو گرفت

 ییا برا هاین کارو کرد نکنهگمش   اینکه ینمیدونست برا 

 !! اینکه به آرامشش نیاز داشت

  ...هیچی راجب تو عذاب اور نیست ، حق با توعه- 

تصمیمش برای زنده نگه داشتن این انسان هر لحظه 

 . قطعی تر میشد

 . هیجان انگیزتر کنه براش اون میتونست زندگی رو  

پیش خودش اصال عذاب آور نه ! نگه داشتن لوهان  

 . نبود

--------------------------------------------------------  

 ن؟سهو + 

جلوی جیوردانو تو میوندانگ ایستاده بود و به سهون  

 . زل زده بود
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 . هیچ پول و کارتی همراهش نبود 

نی انداخت که یعنگاه به لوهان  سهون هومی کرد و یه 

 . دهنتو ببند و دنبالم بیا

 ما برای چی اینجاییم؟+ 

! چه سوال احمقانه ای ، ، برای خرید خب معلومه -

 ...هستن موجودات خنگیانسانها چه 

ها جدا میکرد و لحنش  و از انسانر  جوری خودش 

لوهان نتونست ازش عصبی صادقانه بود که  اینقدر 

 . بشه

ت ه که کارتم همراهم نیسمنظورم این...اینو که میدونم+ 

 ...نمیخوام تو دیگه برای من پولتو هدر بدیو واقعا 

نمیدونست بعد از تهدیدش به مرگ حاال چرا باید بهش  

 . اهمیت بده

 احمق نباش- 

 . لوهان رو به جلو هل داد

میخوای تا ابد همین لباسارو بپوشی؟ یا شایدم - 

اید باگه بخوای پیش من زندگی کنی ،  لباسای منو؟ نه
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 بیا  زودباش راه  ، یه کمد لباس برای خودت داشته باشی

  ...و وقت نداریمر ز تمام رو  ،

یه کمد لباس؟ تو خونه ی اون؟ متنفر بود از اینکه  

 ، اعتراف کنه با شنیدن این جمله دلش قلقلک شده

هیچ کدوم  از کارهایی که  ، ولی هنوز هم عادی نبود 

 .  سهون انجام میداد عادی نبود

عالوه ب ، و بردارمر  هام کافیه بریم خونه ی من و لباس+

 ؟ببین اصال میدونی  ، هم نیاز دارم و ر  وسایل شخصیم

 همه چی که پول نیست! 

سهون ایستاد ولی چیزی  ، دیگه داشت میرفت رو مخ 

ش انگفت یا حتی بهش نگاه هم نکرد فقط حوصله 

 . داشت سر میرفت

اسباب بازیش کل روز خیلی خوب بود ولی االن باز  

داشت حس وحشی  رفته بود رو مود لجبازی و این

 . برای بیدار شدن قلقلک میداد و ر سهون 

لوهان بالفاصله ساکت شد ولی صدای فین فین باال   

  . کشیدن بینیش میومد

 ؟!  اون داشت گریه میکرد  "
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 . کاری که انسانها انجام میدن  

 . فاک ، متنفرم از این کار اونا 

 "ساوسوسه کننده ...این خیلی 

 سهون تو ذهنش با خودش فکر میکرد .  

 ، یا تحریک کردنش حس شهوتششدن یدار باین باعث 

، ش میشد به کشتنشون یا شایدم حس دلرحمی

 . نمیدونست کدوم

چرخید و جلوی لوهان ایستاد تا تنبیهش کنه ولی همین   

رای یه شاید باید ب ، که نزدیکش شد عصبانیتش خوابید 

 انسان فکر میکرد...  شده مثل یهکه بارم  

 ایلمو بردارملطفا بزار برم خونه و حداقل وس+

 و لمسر لوهان  ی کشید و گونه  ینفس عمیق 

  . کرد  

و ر نظرت چیه یه قراری بزاریم؟ هوم؟ من کای -

زی هرموقع چی ، میفرستم تا هرچی میخوای برات بیاره

 ، نمیخوام بزارم بری... هنوز نه ، خواستی فقط بهم بگو 

تنگ برات  اگه حس کردم دلم زیاد ...شاید به زودی

  ...نمیشه
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 . محضه ش دروغ  امیدونست این تیکه 

از اونایی که فقط زیبایی  بود ، لوهان اسباب بازیش 

ش داراییبه  مطمئنا هیچوقت اجازه نمیداد کسی ، دارن

 . اون تا اخر عمرش واسه سهون بود ، دست درازی کنه

دیگه لجبازی  ، تا اون موقع باید پسر خوبی بشی- 

  موقع من فقط لوست زار تا اونب،  نکنی و مطیع  باشی

 ...کنم

 . هاش نشوند و روی لبر  زیباترین لبخندش

و باال  ر  لوهان قبل از اینکه چیزی بگه چند بار بینیش 

 . کشید

 بخرم؟ میتونم هرچی میخوام+ 

اون موقع بود که فهمید رام کردن این آهوی فسقلی  

 . راحت ترین کاره

 هرچی- 

خرید  نسانها برایکافی بود بعد از مدتها اون کارتی که ا  

ازش استفاده میکردن رو درمیاورد و مثل یه دوست پسر 

 و حسابر عروسکش خریده بود  که  جنتلمن هرچیزی

  . میکرد
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 . چند ساعتی مشغول خریدن انواع لباس بودن

 .  پولداریه کار سختی نبود اینکه لوهان پسر   فهمیدن   

 اون همش تو بوتیک های گرون میرفت و 

 . داشت سلیقه ی خاصی

 . اونور میکشیدو و با خودش اینور ر تمام مدت سهون  

 نق نقو چطور به این اون پسر   ، سهون تعجب میکرد  

 ؟!  خندون تبدیل شده پسر شاد و 

 . لوهان پشت ویترین بوتیکی ایستاد 

اش با تحسین روی مانکنی که روبه روش بود ه چشم 

 .  قفل شده بود

 . ابی بودکننده و جذ  تیپ خیره

 های تن مانکن رو از  لباس مرد  نازک ، یه حریر   سرتا پا 

 . نظر گذروند

اسی  . لب روش و یه کت طالیی  و براق  سفید شلوار  یه 

 که تو آسمونا دنبالش میگشت نه اونجا پشت ویترین  

 . بوتیک
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به وضوح از اون تیپ خوشش اومده بود ولی سعی کرد  

 و ت داختنباید زیاد اون پسر رو مین ، بیخیالش بشه

 . خرج

ولی سهون مثل یه جنتلمن به داخل بوتیک راهنماییش   

 . کرد و یکی از فروشنده های فروشگاه رو صدا کرد

دختر جوونی اومد تا برای چیزی که میخوان  

 . راهنماییشون کنه

سهون که از پرچونگی دختر درباره ی اینکه بنظرش  

 اشاره  ینویتر لوهان مناسبه خسته شده بود به  چی برای

 . کرد

 سایز اسمالش ، _اون لباسی که تن مانکنه رو میخوام 

 رو

 +نه! نمیخوامش  

 _چرا میخوای

. +اون  و به چپ و راست تکون دادر  لوهان سرش 

لی _خی بپوشمش خیلی تو چشم و بازه نمتونم جایی

 سکسیه میتونی برای من بپوشیش
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ه اقع اگدرو  ، بیشتر شبیه یه دستور بود تا پیشنهاد  

 اون لباس ببینه باید این اتفاق یتو لوهان رو  میخواست

 این چیز عادی ای راجب  شخصیت سهون بود  ، میفتاد 

 . همیشه مثل یه حاکم دستور دادن ،

و براش ر _اون لباس و هر چیزه دیگه ای که میخواد 

 که بهش میاد رو میخوام اوکی؟ هر چیزی ، بیارین

 +سهون 

 ، دوست داری انتخاب کنهرچی  ، _میرم اونجا بشینم 

 باشه بامبی؟ 

فروشگاه نشست و یه مجله ی  وسط   رفت و روی مبل  

 . فشن برداشت و تظاهر کرد داره میخونتش

ش بود که همیشه با دقت ااون مجله ی مورد عالقه 

ورق میزد و میخوندش ولی به یه دالیلی این دفعه 

 .  نمیتونست

لباسهای االن فقط میتونست رو لوهان که تو اون 

برق جلوی آینه ژست میگرفت و پر زرق و  سکسی

 . تمرکز کنه
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چون نمیخواست  ، لوهان بود  یهمش چشمش رو  

  . سرش بزنه که فرار کنه به جدیدش اسباب بازی  

تقریبا پونزده دقیقه ای نشسته بود اونجا که صدایی 

 . توجهش رو جلب کرد

اون صدای مکالمه تمرکزش از لوهان رو گرفت و  

 .  و پرت کردر واسش ح

و سمت منبع صدا چرخوند دو تا دختر رو ر  وقتی سرش

شیشه ای عروسکش رو دید  پیشخوان   از پشت   که  دید 

 . میزدن

ی عین دختراس مطمئنم گ ، خیلی خوشگله ، *اونو ببین

  بندم از اوناس که آرایش هم میکنن شرط می ، عه

 خیلی خوشگله! بنظرت عمل کرده؟ = 

فکر   ، تاحاال پسر به خوشگلیش ندیدم نمیدونم ولی*

 کنم تواینکه

اینقدر ظریفه که اگه فقط لباس دخترونه بپوشه ادم = 

 ممکنه پسر باشه حتی فکر هم  نمیکنه

به جای گوش دادن به اراجیف دخترا از جاش بلند شد 

 . و پیش لوهان رفت تا ببینه صدای اونا رو شنیده یا نه
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 . ولی بچه هم نبودسهون احساسات انسانی نداشت  

ناراحتی و تحت تاثیر  میدونست بعضی چیزها باعث   

 .  قرار گرفتن حس هاشون میشه

 . آدم ها بطور احمقانه ای حساس بودن

مثل   رنگش و  وقتی نزدیک شد دید لوهانش داره میلرزه 

گچ سفید شده بود و انگار دستهاش بی حس شده 

 باشن 

 . ها از دستش افتادن زمین لباس

ا و ب های آهوییش حاال بخاطر اشک برق میزدن مچش 

. خون توی  اش رو روی هم فشار میداده حرص دندون

. نشونه های  رگ های پرنس جوون به جوش اومد

 . خشم غیر قابل کنترلش داشت ظاهر میشد

 و   ضرب بسترو با باد شدیدی وزید و در بوتیک  

 . باعث شد دخترها از ترس یخ بزنن

ت کرده بودن؟ چطور اون اشغاالی اونا چطور جرا 

پست به خودشون اجازه داده بودن با حرفاشون 

 عروسکش رو اینجوری ناراحت کنن؟
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ب  ولی خ ، حاال شاید یکم ، لوهان شبیه دختر ها نبود  

 . که چی؟ دختر و پسر ، چه فرقی داشت

 لوهان بود بدون در نظر گرفتن  مهم فقط زیبایی 

 . جنسیتش

ی سهون بود و فقط اون حق داشت زیبا اون عروسک   

 . باعث گریش باشه

لی و  ، اون حق داشت بهش درد بده ، یا حتی بکشتش 

پس باید در  ، این آدمای آشغال هیچ حقی نداشتن

 . میشدن قبال این کارشون تنبیه

با پوزخند شیطانی سمت دو دختر برگشت و با حرکت  

 . سری    ع جلوشون رفت

 . ن قدم هاش رو ببینناونقدر سری    ع که حتی نتونست 

. لوهان  سهون از گیجی اسباب بازیش لذت میبرد 

درست به همون اندازه ای که از عصبانیت و غیر 

ین ا تو دلش بخاطر طبیعی بودن سهون ترسیده بود ، 

 . سهون قند اب میشد اهمیت دادن  
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باید از عروسک اوه سهون به بهترین نحو محافظت  

. جوری که کسی  رهدلش تکون نخو ا اب تو میشد ت

 . جرات نکنه ناراحتش کنه

قدرتمندش رو باال برد و بعد صدای سیلی  دست   

محکمش تو گوش همه پیچید و پشت سرش سیلی 

 . بعدی رو به صورت اون یکی دختر زد

هاش کم کم از حالت عادی خارج شدن و حتی  چشم 

 هاش به مشکی تغییر رنگ سفیدی چشم

 . دادن 

 ، روی زمینرو پرتش کرد  دختر  با ضربه ی قوی ای 

 . رضایتمندی برگشت پیش لوهان بعد با لبخند  

و تبزنه به جز من...  _هیچ کس حق نداره بهت آسیب 

 فقط من میتونم به گریه بندازمت ،  فقط مال منی

 . روی زمین چرخوند دختر   روشو سمت بدن لرزون  

 _باید از شر اینجور ادما خالص شیم

فروشگاه با صدای جیغ لوهان کر کننده ی   سکوت  

 .  برهم خورد
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، درست  جفت دخترا رو شکونده بود گردن  سهون  

و صدای جیغ تیزی که انگار خیال قطع  چشمش جلوی

 . شدن نداشت

 شیرین وحشتی تلخ و قسمت پنجم: 

 جیغ کشید

با دیدن اون قتل بی رحمانه اونقدر جیغ کشید که دیگه 

 .  صداش در نمیومد

ی بهت زده ی سهون نداشت ، فقط  توجهی به قیافه

 . رو زمین افتاده بود و جیغ میکشید

 لوهان حواسش به سهونی که از خشم میلرزید  

 . نبود 

 داری چه غلطی میکنی؟- 

فریادش چنان بلند و ترسناک بود که پسر بیچاره سر  

 . جاش خشکش زد

  ! تمومش گفتم داری چه غلطی میکنی احمق؟ بسه-

 ! بد بودن رو تموم کن ، بد  ! عروسک   بد ، کن

با نیرویی که حتی لوهان نه دید و نه میدونست چی بود 

 . پشتش کوبیده شد به دیوار  
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 . درد بدی تو قفسه ی سینه و ستون فقراتش پیچید 

و   ر بود به دیوا آروم و مطیع چسبیده مترسکمثل یه  

 کف دستاش رو روی کف سرد زمین گذاشته 

 . بود

 ند کرد و تو پهلوی لرو ب سهون پای سنگینش 

 . لوهان کوبوند و به صورت دردمندش خیره شد 

چرا اینطوری میکنی؟ چرا نمیتونی خوب باشی؟ -

 !ت چیه؟امشکل مسخره 

 . لوهان حتی جرات نگاه کردن بهش رو هم نداشت 

اونا ناراحتت کردن پس من  اون کارو بخاطر تو کردم ،-

 کارو کردمبخاطر تو اون  

 ...؟ار ...تو چیک+ت...ت...  

سکسکه ها و فین فین هاش بخاطر گریه کردن باعث 

 اشو کامل کنه . شد نتونه جمله 

و ر کری؟ گفتم بخاطر تو گردن اون انسان بی ارزش -

محدود اینکارو  این جسم   میدونی تو قالب   شکوندم ،

 انجام دادن چقدر نیرو و انرژی ازم 
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 ؟ میدونی چقدر درد کم میکنه و خسته میشم

اونقدری ارزش نداشت که اونا  ؟ زندگی ؟ها داره 

کردن منم حالشونو    اونا اذیتت ، اینجوری گریه کنی

 گرفتم

ط نه فق ، به خودش افتخار میکرد ، لحنش مغرور بود 

 رو خیلی سری    ع و بی دردسر کشته بود چون اون دو نفر 

 از چیزی که مال تونسته بود  بلکه بخاطر اینکه ،

 . خودشه محافظت کنه

 کی  .  لوهان نمیتونست چیزی که میشنوه رو باور کنه

و ر بخاطر یه مسئله ی کوچیک یه آدم  ر میشدحاض

 همونطور که خودش مگه اینکه سهون؟... ؟ کی بکشه

  شامگه اینکه شوخی مسخره  ، میگفت آدم نباشه

 . حقیقت داشته باشه

ه و دار  قد بلند گفته بود قدرت هایی جوون   اون پسر   

 لوهان اون قدرت هارو  ، لعنت بهش

 . دید

جلوی چشمش غیر  نمیخواست بپذیره ولی حقیقت   

 . قابل انکار بود
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ما راجب  ! به؟میدونی ، اوه این چیزیه که ما یاد گرفتیم-

راجب احمق و   ، ها گفتن انسانبودن  سطح پایین

  ، کودن بودن شما بهمون هشدار دادن

 ، ناسپاس و حق بجانب بی ارزش موجودات   

 

به  ریندنیای زی ، واقعا از رفتار اسباب بازیش عصبی بود 

انسانها معروف بود و گفته های سهون اینو  نفرت از 

  . اثبات میکرد

و از تو جیبش دراورد و بعد از گرفتن شماره ر  گوشیش

 . گوشش برد ای اونو نزدیک

 ه تو باز ب دارم ، مشکل کوچیکی....من یه ! آره ،الو کای-

 دارم یاجبکهیون احت و 

 لوهان فقط شاهد مکالمه و لحن دوستانه ی سهون بود

. 

و کشته بود و حاال ر آب خوردن دو نفر  کسی که عین  

 . دوستش صحبت میکردبا  داشت بدون هیچ حسی

 بعد از تموم شدن تماس ، سهون باال سر لوهان  

 . ایستاد 
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ه  ی شده بود نگار بدون حرف به خونی که روی زمین جا 

 . کرد

ون . ا ان با آه غمگینی بازدمش رو بیرون فرستادلوه

ته ته شجاعتش این بود   ، ، قوی هم نبود  شجاع نبود

 . که عقیده و نظر شخصیش رو به زبون بیاره

 ...تو یه هیوالیی+تو.... 

بنظرش بی شک  ، و باال داد ر  سهون ذوق زده ابروهاش

این جسارت بجای اینکه  ، شجاع بود  این ادم خیلی

 انیتش بشه هیجان باعث عصب

 . ش میکردزده ا

موال . مع نباید به چالش کشیده میشد ، اون ارباب بود  

گستاخی دربرابرش مرگ بود ولی این بازی رو  نتیجه ی

 .  دوست داشت

هر زمانی که این انسان ازش سوالی میپرسید یا به 

خودش اجازه میداد پاشو از حدش فراتر بزاره سهون به 

 . وجد میومد

امیزی که با اون صدای مخملیش ادا  لمه ی توهینهر ک 

 درونش به  رو  میشد یه چیزی
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 . لیان درمیاوردق

، شهوت درونش رو  هرچیزی درباره ی این موجود  

 . بیدار میکرد

لوهان رو جوری که انگار داره یه سگ ولگرد خیابونی رو 

 . ، گرفت و بلندش کرد میگیره

 دلیل و با بی کشتن دو تا دختر بیچاره بدون هیچ+

رحمی اونم فقط بخاطر ناراحتی من چیزیه که بتونی 

خدا به انسانها جون  اینقدر راحت ازش حرف بزنی؟

، تو به چه حق   داده خودش هم میتونه بگیرتشون

واقعا آدم باید خیلی  همچین غلطی کردی؟ ای کوفتی

 تو اصال  ! بی روح باشه که همچین کاری بکنه

 ان چیه؟ اصال روح داری؟وجد ؟میفهمی روح چیه 

 

حقیقتا انتظار شنیدن جوابی نداشت ولی سهون در  

 . و دادر  جوابش کمال خونسردی

 دارمنه ن- 
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بازوی لوهان رو با خشونت گرفت و دنبال خودش  

اونقدر محکم دستش رو گرفته بود و  ، کشید 

 میکشیدش که لوهان هر لحظه حس میکرد االنه 

 . که دستش از کتف در بره

 نمیتونست  ، ون به طرز جذابی قوی بود سه 

بفهمه چرا سهون داره آزارش میده و نمیزاره برگرده 

 .  خونه

هرکاری که این مرد ازش میخواست انجام میداد اون 

ز اونو ولی سهون هنو  ، بتونه برگرده فقط در ازای اینکه

 مثل یه  ، دنبال خودش میکشید 

 . عروسک یا یه شی بی وزن 

از دارایی های سهون بود و نیازی به  لوهان فقط یکی

 . نبودکردنش   تربیت

 . انگشت های بی روحش به لوهان خیره شد با چشم 

 . هاش هنوز به بازوی  نحیف تو دستش فشار میاوردن

 ، من جذابم نه من روح ندارم ، من وسوسه کننده ام ،-

خیلی بهتر از داشتن روح و ضعیف  این ، من قوی ام

زندگی فوق ، من  اسات انسانیهشدن با اون احس
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 زندگی ای که هیچ وابستگی به روح ، یا ، طوالنی دارم

 و  انسانها ضعیف ، خدایی که ازش حرف میزنی نداره

 ارزششون بی حتی با اون روح   محدود هستن ، 

ط بخاطر اینکه تو فکر میکنی اونا ضعیف و +فق

اون دخترا ضعیف  ، محدودن حق نداری بکشیشون

 ارزش و تو که اونارو کشتی  یبودن و ب

! تو نباید  از اونها هم بی ارزش تر و پست تری 

 میکشتیشون

اوه؟ و بهم بگو زنده موندن یا نموندنشون چه اهمیتی -

میکشتمشون؟ چه بهتر که چند تا آدم   داره؟ چرا نباید

 بهم بگو  ، کمتر وجود داشته باشن

 و  ؟ سوسک ها رو میکشید ها موش ببینم شما انسان

ها عامل انتقال طاعون  میگید موش؟ شما  حشرات رو 

 ها رو میکشید ما هم  شما موش ، ان

 شما رو 

 تش چونهرو ول کرد و با انگشت اشاره و شص بازوش

 . و گرفتر لوهان 

 . با انگشت شصت پوستش رو نوازش کرد 
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 . بودن کلماتش زهرآور   آروم حرف میزدولی 

ی که بخوام آسیب به هرکس هام ، من برتر از انسان-

حرفم رو خوب تو گوشت فرو کن ،  میزنم و میکشمش

 مبادا فراموش کنی 

دوست داشت باور کنه این یه کابوسه و به زودی بیدار 

داشت سهون فقط یه روانی باشه ولی ، دوست  میشه

 نمیتونست قدرت هایی که دیده 

 . و انکار کنهر بود 

 ه دردی که هنوز تو کمرش داشت و چشمای سیا 

 .  سهون اینو ثابت میکرد 

 . وحشت تو تمام تنش رخنه کرده بود

 ارزشه؟ زندگی برای تو اینقدر بی+ 

چشمای اشکی و مردمک های لرزونش به چشمای 

 . شده بودن متعجب سهون خیره

 زندگی من اینقدر برات کم اهمیته؟+ 

نمیدونست چرا همچین چیزی گفته ولی حس کرد 

وشت خودش هم به شکستن  سرنممکنه  میخواد بدونه

 ؟ گردنش ختم بشه
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اندازه ی اون دخترا برای سهون بی به  اگه زندگیش 

 . انتظارش رو میکشیداتفاق  ارزش بود قطعا همین

 یه گوشه ای تو وجودش از نمایشی که 

راه انداخته بود اون صرفا بخاطر حمایت از  سهون ،

 . راضی بود

ت ده بود ناراحشنیدخترا رو  وقتی حرفای تمسخر آمیز  

، از خودش بدش   ، عزت نفسش از بین رفت شده بود

 ، اون ذاتا زیبا بود و ظاهر دخترونه ای داشت ، اومد 

 مردم حرفای شرم 

 آوری بهش میزدن و خیلی وقتا باعث خجالتش میشدن

  ، سهون اون کارو کرده بود حس کرد مهمه ولی وقتی ،

 کسی بهش اهمیت میده و 

س کرد کسی دیگه جرات نمیکنه ح ، حمایتش میکنه

ه جز ب، هیچ کس  ، بهش آسیب بزنهکنه و   تحقیرش

 . سهون

منتظر جواب بود ولی چیزی به جز سکوت گیرش  

 .  نیومد

 ؟!! کای  
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اگه تاحاال به جادو اعتقاد نداشت با ظاهر شدن دو نفر 

 . بهش ایمان آورد تو چند سانتیشون

  . آورده بکهیون رو با خودش ، بنظر میرسید کای 

 هرچند این برای لوهان باور نکردنی بود ولی برای

 . که کای با تلپورت اونجا ظاهر شدهسهون واضح بود  

 کای با پوزخند به بدن های بی جون روی زمین نگاه کرد  

. 

 خشمت رو کنترل نکردی؟= 

 .  حرفش لرزه به تن لوهان انداخت

یعنی خشم سهون همیشه اینقدر وحشتناک بود؟! 

 قدر عادی بود که خیلی خونسرد ازش حرف میزد؟این

بک میتونی   ، اونا به عروسک من بی احترامی کردن-

نتونه این تو رو ببینه تا کای جنازه  کاری کنی کسی

 هاشونو میبره؟

چرا باید برامون مهم باشه کسی مارو میبینه یا نه؟ ما =

 نداره چیزا اهمیتی دست نیافتنیم این

 . کرد  کای به لوهان اشاره  

 ؟بخاطر این= 
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 و خود اون چی؟* 

 .و گفت  بک دست به سینه شد 

 لوهان اونارو تو دردسر انداخته بود و اون از  

 . این وضع راضی نبود 

ش خوشگل سهونی نمیخواد کسی دنبال اسباب بازی*

رو  نمیتونی نگرانی ، اونو از دست بده نمیخواد بگرده ،

 اش ببینی؟ه تو چشم

 . رصی به لوهان انداختو نگاه پر از ح 

 خیلی ممنون بامبی= 

سهون با حالت تهاجمی سمت کای برگشت و از بین 

 . غرید چفت شده اش های دندون

 اسم صداش نکن با این- 

 مسلما این فقط حق سهون بود که با همچین لقبی

 . کنه  عروسکش رو صدا 

ا جنازه ه از شر این و بکن ور فقط کاری که گفتم - 

 خالص شو
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دست هر دو  ، دستور داد و کای اطاعت کرد  سهون

یک دفعه دود سیاهی تو هوا پخش  ، دختر رو گرفت

 شد و بعد... 

 ..غیب شدن.  

 . کای همراه اون جنازه ها بین دود ناپدید شد  

سهون پوزخند زد به پسر که به جای خالی که چند ثانیه 

ت و . جلو رفنگاه کرد  داشت زل زده بود  قرار  پیش کای

 . ش لوهان زمزمه کردتو گو 

 هنوز هم میترسی بیبی؟- 

 . ش رو نوازش کرداگونه   

لوهان صورتش رو چرخوند تا تماس چشمی با سهون  

 . نداشته باشه

 چرا از این خواب جهنمی بیدار نمیشم؟+ 

و من عاشق هرلحظه ی  ! کابوسهاین خواب نیست- 

  کابوسم  این

 . گونه ی لوهان رو بوسید

 ش رو نمیشنید ممکن بود نرم اگه لوهان حرفا 
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، رام بشه و بخاطر اون بوسه همه چی رو فراموش   بشه

 . کنه

جذاب بود و این یکی از حقه هاش بود برای  سهون  

 .  گول زدن

 ، با صداش خوب بلد بود چطور اعتمادت رو جلب کنه

، تو بوسه های مالیمش غرق شی و  هیپنوتیزمت کنه

 . و تسلیمش کنیر  خودت

ون ترسید. او  حرفاش رو شنید  بود ، ان شنیدهولی لوه

 . کابوس بود باعث این

 ،  ، صاحبش ، اوه سهون زیباش دزدش 

 . دایو مآس ، شیطانیش شاهزاده ی

 + لطفا منو نکش... 

صداش به زور به گوش سهون که دقیقا کنار لبش بود  

 . رسید

 به من اعتماد ندادی؟- 

 نه+ 

 ردم؟ن تاحاال باهات خوب رفتار نکم- 
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 نه+ 

 ی بامبی؟ تو دوسم ندار - 

 نه... + 

نه زندگیت ، در جواب سوالت...  من تو رو نمیکشم-

این خودش  ، نیست چون تو مال منیارزش  برام بی

 تورو  ، بیشترین ارزش رو داره

 نمیکشم بیبی 

 .  دوباره داشت خام اون حرفا میشد

میشد پاهاش در گوشش باعث  اون صدای لعنتی

 .  سست بشن

 درونش غوغایی بود برای موندن و از طرفی 

 تا وقتی که بقیه ی حرفای سهون رو شنید ، فرار کردن 

. 

بته که اوه ال ؟زنممی ! بهت آسیب کنم؟ البتهمیاذیتت -

ی ، تا وقتی خودت آرزو  نمیکشتم ولی ، این کارو میکنم

 خوردت  ، مرگ نکنی نمیکشمت

 ای آموزشولی بر   تربیتت میکنم، ذره ذره...  میکنم

 باشیزنده  دادنت باید 
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 . خندید و بلند گفت 

سر خوبی پ ، و ببینمر باید برم پدر خونه ،  کای! بیارش- 

 باش بامبی

پیشونی لوهان رو بوسید و عقب عقب قدم برداشت و 

 .  ناپدید شد

 . فقط اون سه نفر مونده بودنحاال 

  چشم بهم زدن جلوش ظاهر شد کای تو یه  

و لمس کرد و ناگهان تاریکی همه جارو  و بازوی لوهان ر 

 .  گرفت

حسی مثل  ، حسی مثل سقوط و معلق بودن داشت

هوا در برابر باد شدید مقاومت و  اینکه ریه هاش برای

 .  برای بلعیدن اکسیژن تقال میکرد

 . رو برای ایستادن پیدا کرد الخره پاهاش زمین سفتیاب

ایی به تو ج کرد به امید اینکه ببینهرو باز   هاش چشم 

 . جز خونه ی سهونه

 . به صورت کای نگاه کرد 



95 | P a g e 

 

خونه   دای میخواد تو تختش بمونی وقتیو م=آس

حساسه پس  دارایی هاش خیلی، اون به  نیست

 حواست به خودت باشه

نیستم که متعلق به اون باشم! من  یدارایی؟ من چیز +

 ! حالیت شد؟ دیگه تعلق ندارم یه انسانم و به کسی

 من متعلق  ، احمقانه رو نشنوماین حرف 

 !به کسی نیستم 

از بازی ذهنی که سهون راه انداخته بود و لحن یخی  

عصبی بود که بدون توجه به احتمال  کای اونقدری

 . تنبیه شدنش داد و فریاد کنه

 هی بامبی= 

برخالف هشدار سهون باز با این لقب لوهان رو صدا   

 . کرد

القه ه جدید و البته مورد ع! تو اسباب بازی این واقعیته=

معموال اسباب بازیاشو همون راند اول ، اون  شی

 ولی میخواد تو رو دست ،  میکشه

 الکشن ،ک  مثل یه شی قیمتی برای یه نگه داره ، نخورده

 !ندیچه بوی گ باکره بودنت رو حس کنم ، میتونم بوی
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مع  و جر  انگار که از چیزی چندشش شده باشه بینیش

 . کرد

 . نمیدونست چی بگه لوهان 

 . اتاق سهون همراهیش کرد در  کای تا دم  

 اون تو منتظر میمونی تا خودش بیاد= 

حداقل تا  ، و باز کرد و داخل رفتر با خوشحالی در 

 . بیاد میتونست تنها باشهسهون  قبل از اینکه

ازت خوشم نمیاد به هیچ  لوهان خوب گوش کن ، هی=

 ای شدیدو م! چون تو باعث دردسر آس وجه

 . از ته دل!  به این حرف کای خندید 

، با اون نیروهای  دردسر؟ اون بی رحم و سنگدله+

 ، جلوی چشمم کشت رو  نفر دو  عجیب غریبش

 اونوقت من براش دردسر درست کردم؟ 

من هنوز نمیدونم تو دقیقا چجور موجودی هستی =

ولی اینو میدونم که تو فراتر از اینی که نشون میدی 

 گه اون بخاطر تو توی دردسر ا  ، هستی

 ...بیفته 
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شو کامال با لوهان از بین برد و تو چند سانتی افاصله 

 . صورتش ادامه داداز  متری

ممکنه اون نکشتت ولی کسی نگفته من هم این کار = 

 رو نمیکنم

اه غلیظی محو شد و لوهان رو با یو بعد کای تو دود س

ا  تنههای شوک اوری که شنیده بود  به حرف فکر 

 . گذاشت

 . دید به مرگ شده بوددوباره ته 

ه ک  کای نه تنها ادعا میکرد اون یه چیزی غیر از اینی

تهدید میکرد که هست ، هست ، بلکه اونو 

ه ک  حتی باوجود اون حس اطمینان شیرینی...میکشتش

 . صاحبش بهش داده بود

 میخوای ببوسیم یا نه؟!  قسمت ششم: 

عنی تی عصبی میشه یاگه دقت کرده باشین سهون وق*

! میشه تاتو و YOش دقیقا مثل ام وی شیطانیتو حالت 

صور  رو تپوستر بال داره ولی برای تن انسانیش عکس 

. شاید فکر کنید تاتو چیزه جذابیه ولی شما اینجا  کنید

ای ه . یه سری شکل باید یه  چیز دیگه رو تصور کنید
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ت مختلف اکه با احساس  ترسناک و عجیب غریب

 . ممکنه نور بدن و روشن بشن  سهون

 کورایامی  

)کورایامی همسر ایده ال سهونه که با پدرش ازدواج   

. نقش زیادی تو این فیک نداره فقط جهت  کرده

رو   GDتوضیح بود که بدونید کیه و میتونید بجاش 

 ( . . البته یه کوچولو بیشتر از یه نقش داره تصور کنید

------------------------------- 

ی روی . از وقت از برگشتن به دنیای زیرین نفرت داشت 

زمین بود به اون دما عادت کرده بود و اینو متوجه شده 

 .بود 

لی اونجا خی ، که اون زیر خیلی گرمه  با خودش غر میزد  

 . دردناک و آزار دهنده ، هم شلوغ بود 

تیزی که زمانی ممکن بود ازشون لذت ببره  یجیغ ها 

. کندن پوست یا  عث سر دردش شده بودنولی االن با

بریدن عضوی از بدن کسی ، زجه زدن و گریه های 

ولی شنیدن  ردناکشون واقعا براش لذت بخش بود ،د

 . لذت بردن یکی دیگه به هیچ وجه چیز جالبی نبود
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 میخواست بدون معطلی به دنیای فانی باال  

میخواست زودتر بره  و لوهانش رو شکنجه  ، برگرده

 . دهب

دروغ نبود اگه میگفت از درآوردن جیغ لوهان لذت 

 . میبره

 که  وقتیی از سر ترس اسباب بازیش اون فریادها 

دستش رو به خون اون موجودات پست آلوده کرده بود 

در عین حال که اصال سکسی نبودن  ، خیلی زیبا بودن

ه  وسوس شبه حد کافی برای دوباره و دوباره شنیدن

 . کننده بودن

ه لوهان اونقدر خواستنی و اغواکننده نبود مسلما اگ 

 . همراه اون دو گردنش رو  میشکست

 . انسانها هیچوقت مثل اون پسر نبودن

 ... اعتیادآور 

 . لوهان خوشبو و خوشمزه بود 

باید فعال عطشش رو برای تصرف اون عروسک باکره 

 .  ش کنترل میکردا
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ه گناه ذره بمیخواست کم کم پاکیشو ازش بگیره و ذره  

 . بکشونتش

اکثر انسانها بوی گناه و شهوت میدادن ولی لوهان فرق  

 . داشت

مثل  ، اون هم بوی انسانها رو میداد ولی کمی شیرین تر  

شکر یا شکالت یا هر چیز خوشمزه ی دیگه که سهون 

یچ ه شیطان . پرنس و برای چشیدنش حریص میکردر 

 . وقت دوست نداشت با کسی بازی کنه

شون میداد و بعد از اینکه اموال تا حد مرگ شکنجه مع 

و از ر  لی درمانشون میکرد دوباره و دوباره  شکنجه هاش

 ...سر میگرفت

میخواست لوهان لخت زیرش از درد و شهوت بخودش 

 . بپیچه

راجب مارک کردن هر سانت بدنش خیال پردازی  

حتی تمام دیشب رو برای خیره شدن به بدن  ، میکرد 

 بی نقصش بیدار مونده و ظریف

مورد آزار قرار گرفتن زیادی نحیف  . اون بدن برای بود 

و معصوم بود ولی روح سیاه و غاصب سهون 

 ش. پوست ابریشمی میتونست بی رحمانه از هم بدرتش
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ردناک د و بلیسه و اونقدر گاز بگیره تا ردهای ارغوانی  ر 

 . روش ظاهر بشن

به  . رو بجوعه  میخواست پوستشاز اون...  حتی بیشتر  

وحشیانه ی شیطانیش اجازه ی آزاد شدن بده و جنون  

 . بدون هیچ رحمی بکنتش

میخواست عضو بزرگش رو فرو کنه و مثل  که  چقدر بد  

 .  ش کنهایه حیوون پاره 

. میخواست  پسر رو تو شهوت و خون خودش غرق کنه

 . شو بشنوهاالتماس های عاجزانه 

. سهون   رنگی از عشقدرد و شهوت و شاید امید کم 

 . میخواست التماس هاش رو بشنوه

همونطور که بالهای عریضش رو باز کرده بود و از باالی 

صخره ها و پرتگاه های عمیق دنیای زیرین عبور میکرد 

 .  دلتنگ خونه ی زمینیش شد

برخالف آرامشی که تو  ، اعصابش بودن یفریادها رو 

 . خونه کنار عروسکش داشت
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فریاد ها که بین لبهای کوچیک لوهان فرار تصور این  

میکنن سخت شدن عضوش زیر شلوار چرمی مشکیش 

 . رو از کنترل خارج  میکرد

 با وارد شدن به قلعه ، خشم از درونش شعله 

 . کشید

 . سکیوب بوی مرگ و سکس همه جارو پر کرده بود

ل معموال ، شکجن مؤنثه که  )ساکیوب یه دیو یا  هایی

آمیزش و مردان و برای اغوا کردنشون  زنی در رؤیای

( که از هر طرف به سمتش  . جنسی ظاهر میشه

 . میومدن

 ستها. د هر جایی از بدنش رو میلسیدن و گاز میگرفتن 

 . ، لبها و یا حتی آلتش

 . اصال براش جذاب نبودن  

 . اون معموال بی رحمانه بهشون تجاوز میکرد 

نه  ، ون ولی نه حاال شاید اگه قبال بود به فاک میدادش 

حاال که هنوز طعم فراموش نشدنی عروسکش زیر 

 .  زبونش بود
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 پهنش رو باز و بسته کرد تا اونارو  غرید و بالهای مشکی  

 . از خودش دور کنه

. بدونه  ها روی زمین پرت شدن های لخت جن بدن 

توجه به ناله های از روی اعتراض اون هرزه ها به 

ر چندقدمی خودش تو سمت پیشخدمت پدرش که د

 . راهروی تاریک قعله ظاهر شده بود چرخید

 ارباب جوان ایشون شما رو به حضور پذیرفتن*

سهون سر تکون داد و از روی بدنهای چندش اور  

 . سکیوب ها رد شد

 بوی تعفن بد نبود ولی اون صحنه حالشو بد  

. اونها برده های زوری نبودن ، بلکه فاحشه  میکرد

به راحتی و بدون هیچ زور و تقالیی  که هایی بودن

. فاحشه ها هیچوقت ایده  خودشون رو عرضه میکردن

 . ال سهون  نبودن

به اتاق پدرش رفت و خودش رو روی مبل چرمی 

انداخت ، با آرنج به زن لختی که دراز کشیده بود زد و 

 .  انداختش پایین
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 سینه های بزرگ و قابل تحسینش به رون، حین افتادن 

 . ی سهون کشیده شدها

پدر عوضیش حداقل میتونست بعد از ارضا شدن   

 . کثافت کاریاشو تمیز کنه

هفت طبقه ی جهنم بود باعث اون حاکم هر  اینکه 

 . نمیشد که این کوتاهی کردن عادتش بشه

حال بهم زن  مجبوری همه جارو با سکیوب های-

، پدر؟ و تازه متعجب  اوق دخترهای فانی پر کنیو... 

 ها اینقدر خوب هستی که چرا نمیام به دیدنت؟ زن هم

ارضات میکنن؟ حتی بهترینشون هم ارزش وقت تلف  

 ه ، اونا تهوع آورنکردن  ندار 

 .  حالت حق به جانبش رو مقابل پادشاه حفظ کرد 

. مطمئنا  ها لذت نمیبرد درواقع اون هیچ وقت از زن

 و اونها زیبایی های خودشون رو داشتن ولی اون تنگی 

و  عض الزم به گفتن نیست که بیشتر از هرچیزی

)در مقابل سوپر بیگ خودش( رو   کوچولوی پسرها 

 . دوس داشت

 ندرست بشی ، دایو منداره آس عالیق من به تو ربطی+
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 اشه سهون بدون اهمیت به لحن دستوری مرد چشم 

 . و چرخوندر 

پدرش نمیتونست اونو وادار به کاری بکنه مگر اینکه  

 . انجام اون کار داشته باشه به ش میلسهون خود

 می ایستم- 

همیشه باید متفاوت باشی؟ میخوای برگردی اینجا یا + 

اومدی ازم بخوای همون باال بمونی؟ وظایفت رو انجام 

اگه زود اونو پیدا نکنی کسی رو میفرستم که  ، ندادی

تادم تنها دلیلی که تو رو فرس ، بتونه این کارو انجام بده

 ،  که بکشیش این بود که فکر میکردم میتونیاون باال 

ولی تو داری چیکار میکنی؟ تنها کاری که تاحاال کردی 

میتونی از ، تو واقعا  سرویس دادن به خودت بوده

 دای؟و مآس پسش بربیای

میدونی که من همیشه   بود پدر ، هاه! حرف مضحکی-

پیداش میکنم و با  ، یقه نود انجام میدمقکارامو د

سرمو تو دیگه با غر زدن   ، ودم میکشمشدستای خ

  نخور
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دای تو یه وارثی ولی خودت رو به کسایی که و م+اس

کر اونها ف ، فرمان ببرن ثابت نمیکنیازت  قراره روزی

 تو...  میکنن

 احمق نباش پدر ، خودخواهم؟ مثل خود تو؟ اینقد - 

و ر  اون پسر همه رو کنترل کنم ، من میتونم به خوبی

ی یکم خوشگذرونی که به کس ، میکشمش پیدا میکنم و 

ظاهر جذاب و معروفیت زمینی من  ، ضرری نمیرسونه

 تمتو مش راحتی اغواش کنه تا بگیرمش به میتونه

 !دیدم تاحاال چیکار کردی+ 

  . با لحن خشنش هشدار داد 

 راجب اسباب بازیت میدونم+

سهون برخالف نگاه غضبناکش سعی کرد ظاهر سرد و  

 . و  حفظ کنهبی تفاوتش ر 

   ..لعنت.  

 و؟-

 .اعتماد بنفسش ذره ای لطمه نخورده بود  

 پره از انسانهای اتاق اگه اشتباه نکنم این-

 مرده اس  
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اینا اینجان تا منو ارضا کنن و بعدش  ، این فرق میکنه+

ش نمیدی؟ چرا اولی تو چرا شکنجه  به درک ،  میرن

  شنیومد کاری نمیکشیش؟ اونقد معصومه که دلت

 کنی؟

زنده نگه داشتن یه موجود خوشمزه به کسی آسیب  -

 اون سرگرمیه خیلی ، اون خوشگل و مطیعه ، نمیرسونه

لی و  باهام بجنگه ، فکر میکنه میتونه پدر ، خوبیه

 مطمئنم یه روز به تمام خواسته هام تن میده و مثل یه

 برده ی حرف گوش کن قوانینم رو انجام میده

یال پردازی هاش حرف میزد ولی سهون با هیجان از خ 

 ای هم به موضوع عالقه نشون نمیدادذره  پدرش حتی

. 

نمیتونم ریسک کنم که تو فرستاده ی خدا  +بکشش ،

تو  ، رو پیدا نکنی چون سرگرم اون موجود لعنتی هستی

باید پوستشو میکندی و به درک واصلش میکردی نه 

رو  تاینکه برش داری ببریش میونگدانگ! نذار وظایف

و زندگی کردن ت ، دایو مبسپرم آس به کسه دیگه ای

حق ، من فقط بهت  روی زمین یه هدیه اس نه یه

 لطف کردم
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 . به هشدار پدرش ذره ای اهمیتی نداد 

اوه شوخی میکنی دیگه نه؟! نمیتونی شکنجه گر دیگه -

 ای به خوبی من  پیدا کنی

 . خنده ی بی محابایی کرد و ادامه داد 

تجاوز میکنم و هرجور که بخوام زجرشون من بهشون -

بعد هم جونشون رو میگیرم و اون فرشته ها هم  ، میدم

 ، الزم نیست نگران باشی کنن ،  نمیتونن هیچ کاری

  میدونی که فقط من میتونم از پس این ماموریت بربیام

  پدر! 

ولی حداقل بقیه به نظر و حرفم احترام  ، شاید + 

 میزارن

کی از برده هایی که نزدیک نشسته مرد اینو گفت و ی 

سر زن رو به  ، بود رو کشید و خمش کرد روی میز 

سهون بود و خوشبختانه نمیتونست  کار چندش اوری  

 . و ببینهر که پدرش میکرد 

اگه تو هم  فرمانبردار باشه ، یه شاهزاده نباید +

ه تو اسمونا ی ، فرمانبردار بودی به اینجا نمیرسیدی

  ، بودی و مدام تعظیم میکردی لباس سفید پوشیده

 ببرم بزار با روش خودم کارا رو پیش
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 روشت؟- 

 نابود کردن همه چیز+ 

دیگه واسه من جاسوس نزار... رقت خداحافظ پدر... - 

 ..انگیزه

 .  به سمت در رفت 

  نظر گرفتن کارهاش پدرش همیشه یه مراقب برای زیر 

ش ا. درهای بزرگ باز شدن و متهم اصلی پید میزاشت

 . شد

 !کورایامی- 

لباسهای عجیبش خیلی خوب روی تنش فیت شده  

 . بودن

سهون نمیتونست منکر زیباییش بشه یا هاله ی سیاه  

 . دورش

رش پد که  چیزی که میخواست انکار کنه روشی بود  

. میخواست  میخواست اون زن رو سر راهش قرار بده

 ، این فاحشه وارث سهون رو تو شکمش داشته باشه

ید خود سهون هم قبال این فکر تو سرش بود ولی شا
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. درواقع  اون کسی  حاال دیگه اون زن انتخابش نبود

 . نبود که لیاقت همچین افتخاری رو داشته باشه

 عشق من ، دایو م*آس 

همونطور که نزدیک تر میشد بطرز سکسی هیس   

 . کشید

به سمت سهون  متمایل شد و دستهای درازش رو به  

 . زاده مالیدسینه ی شاه

و تو ر  بدم نمیاد ، و امتحان نکردم ر  خیلی وقته قدرتم - 

 تستش کنم  هرزه 

 ارباب و بپذیرید ر عذرخواهیم *

و ر  وقتی داشت صاف می ایستاد گستاخانه دستاش 

 .  سینش کشیدنوک  برداشت و روی

 چطوره؟ زمین*

زن  ، سهون کل عصر رو توی دنیای زیرین تلف کرده بود

هاش رو تو یه حرکت غریزی به  دندون  رو هل داد و 

 . نمایش کشید
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چطور به خودت اجازه ی لمس کردنم رو میدی سگ - 

و ساک بزن مثل ر هرزه! برگرد سر کارت و دیک پدرم 

 نشه  دیگه هم سر راهم پیدات ، همیشه

 . از اتاق بیرون بیرون رفت 

 . برگشت و با ترشرویی گفتشاه کورایامی به طرف   

واد من همسرش بشم پدر! دیگه چیکار اون نمیخ* 

دادین چطور لذت بدم ولی  میتونم بکنم؟ شما بهم یاد

 اون حتی لمسم نمیکنه

پنجه های تیزش رو تو سینه ی یکی از اون برده ها فرو   

 . فریاد بلند ، اون انسان پست مرد کرد و بعد از یه

 فعال انگار داره با یه چیز دیگه ، باالخره سرعقل میاد +

یه راهی برای ظاهر شدن اون  ، میکنهت رو تجربه لذ

اش ک  آرزو میکنه ، یه قیافه ی جدید کن...   باال پیدا 

 خودش کشته بودش

 . و درآوردر  شاهای هرزه  مرد با ناراحتی گفت و لباس 

 در پ به دست اوردن پسر جهنم مساوی بود با خشنودی 

 . و این دقیقا چیزی  بود که اون زن بهش عادت داشت

 .  اربابش نیاز   رضا کردن هرجور  ا 
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خودش رو پایین کشید و لیسی به اون چیز سخت شده  

 . که انتظارش رو  میکشید زد

احمق ،  اون بچه ی ، اون هیچوقت گوش نمیده+ 

اگه فرصتی پیدا کردی اون جونور  حواست بهش باشه ،

حرص  سهون فقط اونو  برای رو بکش ،حال بهم زن 

 دادن من نگه داشته

 . کورایامی با خوشحالی سر تکون داد 

ای خودش دیده بود اون انسان وسوسه  ه با چشم 

البته که  .  و پیش شاهزاده گرفته بودر  کننده رو که جاش

 بله ارباب. * با  خوشحالی دستور پدر رو اجرا میکرد

 اون پسر رو میکشم

------------------------------- 

رد عالقه ی سهون صدای حال بهم زن هرزه ی مو 

 . پدرش رو شنیده بود

چقدر دلش میخواست خرخره شو بجوعه و بعد سرش  

 .  رو تو خون خودش فرو کنه

وقتی به زمین برگشت از  -------------------------------

 . . داخل عمارتش شد نیمه شب گذشته بود
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 . بکهیون و چانیول روی مبل تو بغل هم خوابیده بودن 

اش از کارهای آدم های فانی تقلید نمیدونست هیونگ 

میکنن یا اومدن به این دنیا باعث شده اینجور رمانتیک 

 . بشن

 .  و کنار زدر  و تکون داد و نگرانیشر  سرش 

 .اینجوری باشه  نبود ممکن 

 . نات ندار شیاطین احساس 

 . کنه تغییراین موضوع ه امکان ندار  

 نداشتن ، پس م اونها حیات 
 
 سانار انفقط از رفت طمئنا

 . ها تقلید میکردن

 اون کجاست؟- 

بعد از مالقات با پدرش و اون هرزه ی کثیف حسابی 

 . خسته و کسل شده بود

حاال اسباب بازیش میتونست با رفتارهای جالبش  

 .  خستگی رو از تنش بیرون کنه

شاید باید دیکش رو تا جایی که میتونست تو گلوی پسر 

 . زدیا شاید کتکش می ، فرو میکرد 
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شاید باید کاری میکرد تو بزاق و کام و خون و ادرار غلت  

 . بزنه

وهان ل خنک کنه و برای تنبیه رو  سهون هرکاری که دل   

 . مناسب باشه

 اتفاقا رو تختت هم خوابیده ، تو اتاق توعه=

 . نگاه مرگباری به چانیول انداخت 

. اونجا  کسی جرات خوابیدن رو تخت اونو نداشت  

 ش اهمسر مطیع و وفادار آینده  متعلق به

 . گرچه نمیتونست همسرش رو دوست داشته باشه بود

 . رو باهاش شریک بشهخوابش  ، ولی میتونست جای

 ولی ، شو شنیدیماوقتی اومدیم خونه صدای گریه =

وقتی رفتم ببینم  ، بعد از یه مدت صداش  قطع شد 

 رو تخت خوابش برده چی شده دیدم

 . چانیول توضیح داد 

  از اتاق بیرون اومد؟ حمام بره؟ غذا بخوره؟ کاری- 

 کنه؟
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 ، لی سعی کرد بهش غذا بخورونه ولی اون نخورد +

شو از  امیگفت گشنش نیست ولی لی درد معده 

 لجباز کوچولوی  موجود   ، گرسنگی حس کرده بود 

 

 ور  اشه بکهیون تند تند غرغر کرد و چشم

 .  چرخوند 

و ر  قش رفت و در سهون بدون توجه بهش سمت اتا

 . آروم باز کرد

 . خوابیده بود یلوهان به حالت جنین 

 یه تیشرت و یه شرت تنگ ایکس من تنش 

 .  بود 

 .  سهون بی صدا خندید 

 هفت سالس مثل یه پسر بچه ی- 

 بزرگ و پر زرق و برقش آروم طرف تخت   

 . رفت 
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های صورتی و رد  هرچی نزدیک تر میشد بهتر لپ 

و ر  روشون و اخم بین ابروهاشاشک خشک شده 

 . میدید

 . ب از دهنش راه انداخته بودروبه روش آ منظره ی 

و درآورد و برای اولین بار اجازه ی آشکار ر  کت چرمیش

. خم شد و  شدن تاتوهاش روی بدن زمینیش رو داد

 . پلک های تر لوهان رو بوسید

 .  طعم شور اشک رو مزه کرد 

 . طعم ناراحتی همیشه خوب بود

 . دراز کشید و زبونش رو روی لب پایینی لوهان سر داد 

پسر به خودش لرزید و سهون رو برای دراوردن باقی  

 . هاش تشویق کرد لباس

بعد از کندن شلوارش زیر پتو خزید و اونو کشید رو  

 . خودشون

 .  بعد تن نحیف لوهان رو بین بازوهاش اسیر کرد 

 اینو  ، م میکرد مالیمت چیزی بود که این پسر رو را

 . میدونست

 .  و جر دادنش نداشتبفاک دادن حتی ایده ای برای  
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 . انسانیش خیلی چیزا تغییر میکردتو غالب 

فکر یه شب طوالنی دیگه و خوشگدرونی با عروسکش 

 . ش کرداوسوسه 

گوش لوهان رو مکید و بی صبرانه منتظر بیدار شدنش   

 . موند

ان کشید و باعث شد وه ی لوهترق یزش رو رویناخن ت 

. با نوک  کوچیکش بچکه  قطره خون از خراش یه

 . لبش  کشید یانگشت قطره ی خون رو گرفت و رو 

. سرش  لوهان وول خورد و بیشتر تو خودش جمع شد 

 . سهون فرو برد رو تو سینه ی

 ونست لوهان دونسته این کارو کرده یادنمی 

 . خوابه 

 . شتسهون گذا سینه ی روی پسر دستش رو  

 . اون همیشه به چیزی که میخواست میرسید ، درسته 

آهوییش کم کم داشتن باز میشدن تا  درشت   دوتا چشم  

 . نه و ببیر منبع گرمایی که کنارش حس میکرد 

 . به اون شیطان بی رحم چسبیده بود
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کرد بدن سهون جذاب ترین و خیره کننده ترین حس   

 . موجوده چیز  

 . بود زندگیش رو از دست داده 

 .  دوستاش رو از دست داده بود 

و تو خونه ای پر از  ش رو از دست داده بوداخانواده  

  . موجودات ترسناک و ارباب خشنش گیر افتاده بود

 .  راه فراری از این حقیقت تاریک نمیدید

 ، از دستش برنمیومد  به جز اطاعت از اربابش کاری

 . کنهحداقل این میتونست کمی ارامشش رو تضمین  

آینده و زندگیم نابود شده پس جنگیدن چه سودی "  

 "داره! 

.  لوهان نگاه کرد ای غمگین  ه سهون به چشم

 . فقط خاص رو از بین ببره نمیخواست اون موقعیت  

 میخواست با دقت محو زیبایی روبه روش بشه . 

 بیاره و به دستر تصمیم گرفت کاری نکنه تا اعتمادش  

  . ی عروسکش سورپرایز شد ولی از حرکت شجاعانه ،

به سمت خودش و  شلوهان گردنش رو گرفت و کشید

و ر  هاش . چشم هاشون رو بهم چسبوند بعد لب
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یره ای ته جاش بدون حرکت تو چشم ، فقط بهنبست 

 . ی سهون زل زد

 نه ، ارباب؟ میخوای منو ببوسی یا +

 تحت کنترل:  هفتمقسمت 

 ، ارباب؟ میخوای منو ببوسی یا نه+

 .  ن کلمات لرزی از لذت به تن شاهزاده انداختای

برده اش نه تنها لجبازی نکرد بلکه خودش با لحن 

 . بوسه میکردرو دعوت به ش سهون ااغواگرانه 

 ارزشم میخواد؟ با این چیزیه که عروسک  -

گرمای بدنش داشت تن لوهان رو زیر لباس نازکش به   

  . دونآتیش میکش

 . و تکون دادر  سرش 

 . زد یپوزخوندسهون 

میخواستم بخاطر امروز تنبیهت کنم ولی االن... فقط - 

 بدم  جایزهبهت  میخوام

 تشرو با شصلوهان  فک   خندید و خط   ی زد و چشمکو 

 . نوازش کرد
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نگار ، اای مقابلش رو رها نمیکرد ه نگاه خیره اش چشم 

بود و این باعث لرزش  به عمق افکارش رسوخ کرده

 . میشد خفیف تن اون انسان

هرچند که یه بوسه به همون اندازه که میتونه جایزه -

 باشه یه تنبیه هم  به حساب میاد

 . لوهان متوجه منظور سهون نمیشد 

یب کنه زخم و آس  فکر  به نهایت چیزی که میتونست 

 . دیدگی بدنی بود

تمام زندگیش تو دستای کیثف این عوضی گرفتار بود و 

نبردای نمیونست در بنظرش کاری جز اطاعت و فرما

 . امان نگهش داره

هرکاری انجام بده که از باال اومدن اون روی حاضر بود 

 . سهون جلوگیری کنه

 اسباب بازی خوشگل من ، الزمه اغوام کنی؟ میتونم-

 تاحاال سرگرمی همزمان ترس و شجاعتت رو حس کنم ،

 مثل تو نداشتم
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با ناخن های بلندش )یه چیزی شبیه پنجه های  

وونای وحشی( موهای ریخته رو صورت لوهان رو حی

 . شونه زد

 .  و منقبض کردر  لوهان خودش 

 ای سهون اینقدر دراز باشنه تاحاال ندیده بود که ناخن

چون اون بجز موقع دریدن سینه ی زنها ازشون  ،

 . استفاده نمیکرد

یرون ب )مثل گربه ها که موقع خطر ناخن هاشون میزنه 

د بلناونقدر وقتایی که  بخواد  اش فقطه اینم ناخن

 میشه( 

و ر  ناخن هاش تیز و سیاه بودن و وقتی که لوهان سرش

و ببینه نگاهش به ر  عقب کشید تا دستای قویش

 .که روی بدنش بود   های مشکی مبهمی افتاد  عالمت

لکه های سیاه رنگ از کمر سهون تا روی بازوهاش   

 . کشیده شده بود

ها سهون  تر دیدن اونبا خم شدن لوهان برای به 

ن زیباییش رو به رخ بکشه و چو مغرورانه ژست گرفت تا 

تن مرد بود لوهان میتونست  ، ر جذبباکس فقط یه
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خیلی واضح تمام اون نقوش حک شده روی پوستش 

 .  رو ببینه

هاش نبود ولی  های نیش و بال خبری از دندون

ظاهرش هنوز بطرز وحشتناکی انسان نبودن رو فریاد 

 . دمیز 

نقش های سیاه رنگ روی پهلو ها ، دنده ها و قفسه  

 . ش دوییده بودنسینه ا

هرچه به گردنش نزدیک میشدی طرح ها پراکنده تر  

هاش میرسیدن و زیر انبوه دسته ای  میشدن تا به گوش

 مشکیش ناپدید  بلوند و  از موهای

 . میشدن

 .  موهاش سورپرایز دیگه ای بود

ن مشکی و پرپشت بود موهای ظاهر انسانی سهو 

درحالیکه تو این حالت موهاش بلوند و بهم ریخته و 

 . رشته های مشکی رنگی البه الش مشخص بود

بدون هیچ  ، کامال مشکیبودن ،   هاش مشکی چشم

  . سفیدی

 . لوهان از ترس به خودش لرزید
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در عین حال زیبایی ...از این ظاهر متنفر بود ولی 

 . خاصی رو هم میدید

از  .  اون خیره کننده بود ، سهون بیخودی نبود  غرور  

، پوست سفیدش بیرحمانه  پس نقش ها و تاتوها

کرد تشویق می شمیدرخشید و هر بیننده ای رو به لمس

 هاش...  های ناف و نوک سینه و اون پیرسینگ

ای کوچیکت که بدن ه ، تو داری با اون چشم آه-

و برام ر  واقعی منو تحسین برانگیز نگاه میکنه تنبیهت

 سخت میکنی

ز و لوهان متنفر بود ا شد تا ببوستش سمتش متمایل 

اینکه نمیتونه دستوری که مغزش میده رو اطاعت و 

 . بدون توجه به هر عواقبی فرار  کنه

نه تنها فرار نکرد بلکه داشت از حرارت بوسه ذوب 

 . میشد و حتی ناله هم میکرد

 ی لبسهون حین عمیق تر کردن بوسه و مجادله  

. لوهان اصال  ، صورتش رو قاب گرفته بود هاشون

هایی که دورش  حواسش نبود که به سینه و رون

 . پیچیدن چنگ میزنه
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زیر شورت زیباش که   حتی به سفت شدن عضوی 

  . مخفی شده بود هم توجهی نداشت

 متاسفانه اربابت رو بیدار کردی- 

 ز پسر ا شد  و کشید و باعثر با پوزخند گوش لوهان  

 . خجالت تو آغوشش مچاله بشه

 . سهون کامال اونو تحت کنترل داشت 

 . مقابل دشمنش متنفر بود ضعف در  از این 

 به من نگاه کن ، کام آن بیبی-

ک . ی ولی لوهان بیشتر سرش رو تو اغوشش فرو برد 

نعره ی عصبانی سهون از ترس بی حسش   دفعه صدای

 . کرد

 بهم نگاه کن وقتی بهت میگم-

 . و باال بردر  ان سرشلوه 

سلطه جویانه تمام حرکاتش رو تحت  کنترل  ، این مرد  

 . داشت

 . با صدای لرزون خواهش کرد 

 +لطفا 
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 . که بخشیده شه  

 ارباب ببخشید + 

لبخند رضایت روی صورت سهون نقش بست و لوهان  

 . و بوسه بارون کردر 

، شونه ها و شکمش  و روی گردنر  این بار بوسه هاش 

و بوسه ی صدا داری روی برامدگی   کرد   تهدای

 . گذاشتباکسر لوهان   کوچیک زیر 

های خیس و داغ سهون بی پروا میلیسیدش و با هر  لب

 . سرش ، کل سایز کوچیک لوهان رو میبلعید تکون  

 نداشت .  بنظر از لذت دادن هیچ شرمی 

.  ش رو حریصانه میخورد و سرش رو میمکیددیک 

 های تیزش رو بی بعد دندونپریکامش رو میلیسید و 

و  رحمانه روی  پوست حساس عضو لوهان میکشید

لوهان از لذت پیچ و تاب میخورد و هر لحظه به رهایی 

 ولی قبل از اینکه بتونه به اوج برسه ، نزدیک تر میشد 

سهون روی تخت زیر تنش اسیرش کرد و به جای 

 . شدلبهاش  عضوش مشغول خوردن و از هم دریدن

 +لطفا 
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لوهان برای به ارامش رسیدن خواهش کرد ولی سهون  

 . خندید

و تربیت کردی لوهان؟ میگن نباید ر تا حاال یه سگ -

بزاری حیوونت وادار به کاریت کنه باید کاری که خودت 

 کنم؟  حاال باید  با تو چیکار  ، انجام بدی رو  میخوای

 ، ناخنش رو روی پوست دنده ی لوهان فشار داد  

 . ست  لطیفش پاره بشهاونقدری که پو 

پس فکر کنم وقتشه حیوونتون رو درست تربیت  + 

 کنین

بعدی  سعی کرد جواب درستی بده تا از عواقب بد   

 .  جلوگیری کنه

 . و گرفتر  شسهون بازو 

 ، بند و بر  اته حاال چشم ، اه بیبی برات یه جایزه دارم-

 خوب هوم؟ مثل یه بیبی...آها افرین

و وزن سهون از روش کنار  و بستر  اشه لوهان چشم 

 . رفت

 . دوباره برگشت خیلی زود 
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بعد به همون  ، چیزی رو روی مچ پاهاش حس کرد  

 . سرعت روی مچ دست هاش

و باز کرد سهون داشت یه چیزی رو ر  اشه وقتی چشم 

 . به  گردنش میبست

 .  فورا استرس گرفت 

چطور سهون به خودش اجازه میداد اینطوری مثل یه 

 هش قالده و دستبند ببنده؟حیوون ب

تر برای سهون چیزی بیشاورد که اون  بالفاصله به یاد  

 . از یه حیوون نیست

 کار... داری چی+ 

 بدم فکر نمیکنم الزم باشه برات توضیح-

 . زنجیر وصل شده به دستبند ها رو کشید 

پسر بیچاره جیغ کشید و منتظر دردی بود که به مچ  

نرم داخل دستبند ها  چرم  های نحیفش وارد میشه ولی 

 . مانع اذیت شدنش میشد

 . شوکه شدنش بوددرد بلکه بخاطر  جیغش نه از روی 

 +لطفا ارباب



128 | P a g e 

 

 . شروع کرد به زبون ریختن 

 بودم ، لطفا...  من پسر خوبی+

این بخاطر لجبازی های قبلیته پس  ، اوه میدونم بیبی-

امشب قرار نیست  ، خواهش کن میخوای ر هرچقد

 تو اون سوراخ تنگت حس کنی و ر  دیکم

 

 . و گیج میکردر سهون امشب با هر حرفش لوهان  

 ...من نمیخواستم+ 

 که شده  اوه میدونم ولی کاریه- 

 . و کشیدر  شازنجیر قالده  

بدون ضربه  میخوام حتی ادبت کنم لوهان ، میخوام-

تو قراره بهم لذت بدی و  ، و تجربه کنیر ت زدن لذ

ام دادی اونوقت بهت اجازه و خوب انجر  وقتی کارت

ولی نه تو و نه من این کارو انجام  ، میدم خالی بشی

نبیه ت ، باید بدون لمس شدن دیکت ارضا شی ،نمیدیم 

 جالبیه

 ...من آماده نیستم...خواهش میکنم+

 دروغ گو- 
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 .  راست میگفت 

  عقل لوهان بهش میگفت اماده نیست ولی همینطور 

من . +  آماده بودسهون دیده بود بدنش کامال که 

 ...میترسم

 و محکم گرفت و به چشمر بازوی تاتو شده ی سهون  

 . زدترسناکش زل  ایه

 . سهون گونه ی لوهان رو با پشت دست نوازش کرد 

اونوقته   و ببینیر فقط صبر کن تا بهترین جای این بدن -

 بی شرم و پر از شهوتت رو ازش بردارینگاه   که نمیتونی

و گرفت و روی عضو سوپر ر  دست نحیف لوهان 

 .   سایزش گذاشت

دیکش هم دقیقا مثل جاهای دیگه ی بدنش غیرانسانی 

 . بنظر میرسید

 ، انگشتای لوهان  با راهنمایی دست سهون

پارچه ی نازک شورت رو پایین کشید تا جایی که عضو 

پریدن راست آزاد شد و بعد چند بار  بی قرار زیرش

 اینچ باشه .  9 حدس میزد . حجیم بود و لوهان ایستاد
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 و با ر  ب دهنشآ با قفل شدن نگاهش روی اون هیوال  

 . صدا قورت داد

خیلی سری    ع توجهش به ادامه ی تاتو روی لگنش جلب  

 . شد

 دیه خط نازک مو از زیر ناف تا باالی عضوش امتدا 

 داشت . 

رنگش هم کشیده شده  حتی روی عضو خوشتاتو ها  

 . بودن

 ه؟ خوشگله؟بزرگ نظرت چیه؟- 

سر بنفش رنگش بخاطر چکیدن مایع پریکام برق میزد و 

لوهان بدون معطلی انگشتش رو روی باریکه جاری 

 . شده ی پریکام کشید

 . به تن سهون انداخت هاین  کارش لرز  

  

 ارباب بله شما زیبایید +

انتظار همچین جوابی از کوچولوی مرموز رو به روش  

 . نداشت
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  و دو طرف سینه ی لوهان گذاشتپاهاش رو باز کرد  

و بعنوان تنبیهی برای رفتارهای اشتباه قبلیش عضو 

بزرگش رو بدون توجه به دردی که  ایجاد میکرد تا ته تو  

 . گلوی لو فرو کرد

و ر  لوهان عق زد ولی سهون بدون اهمیت دادن زانوش

ر محکم ت ، ش فشار داد و عمیق تر ضربه زد اروی شونه 

وقتی به ضربات ادامه داد که لوهان تا  تر ، و سری    ع

 . حس کرد گلوش داره خونریزی میکنه

حتی حس میکرد داره باال میاره ولی هر دفعه که فکر  

سهون عقب میکشید و بعد از چند ثانیه  میکرد نزدیکه

 . میکرد شدوباره وارد

لوهان عق میزد و سرفه میکرد تا سهون دیکش رو در 

 . بیاره

 . ار کرد تا حس کرد به اوجش نزدیکهاینقد اینکارو تکر  

 ر و به پشت روی تخت انداخت و لوهان و ر  خودش 

و پمپ ر  و  خودشعض . درحالیکه خودش کشید یرو 

  . میکرد گفت

میدونی بهترین چیز راجع به این دیک که تو بدجوری -

 میخوایش  چیه؟
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 . ه شکم لوهان مالیدبسر دیکش رو  

 ه دو طرف تکون دادلو لبش رو گاز گرفت و سرش رو ب 

. 

 از اندازه بزرگ شدنش بیش- 

 . موجی از وحشت به تنش وارد شد 

یعنی از این بزرگتر هم میشد؟ تقال   ، سهون بزرگ بود  

 تیز...  و آزاد کنه ولی اون چنگال هایر  کرد تا خودش

حاال حاال  بکنمت ، ، االن نمیخوام فرار نکن کوچولو-

نی تو خودت جاش ها وقت داری که آماده شی که بتو 

 تشتمیتونه بک بدی اگه فکر میکنی این هیوال

و  لوهان اروم گرفت هیچ امنیتی توی حرفش نبود ولی 

ش رو در اختیار اسهون دوباره بدن یخ زده اجازه داد 

 . بگیره

و ر  ، قبل از اینکه حسابت حاال به کام برسونمون ،- 

 برسم شروع کن

عضو سهون هاش و لمس کردن  با باال اوردن دست

 . عصبیش بلند شد دوباره صدای

 گفتم از دستات استفاده نمیکنی بیبی  ، ، نه نه- 
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 . و لعنت کردر  خودش 

 آخه چطور بدون استفاده از دست یا دهن باید یه 

 ؟  و ارضا میکردر مرد 

 .  هنش رسیدبه ذ فکری

فورا عضو کوچیک خودش رو بی شرمانه به عضو 

 . سهون کشید

میداد و باعث مالیده شدن و تکون ر  خودش 

 .  عضوهاشون میشد

کارش چه لذتی به  هیچ ایده ای نداشت که با این

 . صاحبش میده

دیدن لوهان که ناامید از خالی یا لمس شدن خودش رو 

جلو عقب میکنه و پوستش از عرق برق میزنه به اوج 

 . نزدیک ترش میکرد

 فاک... - 

 . عضوش همینطور بزرگتر میشد

و روی عضو ر  خودش ، نیاز و شهوت لوهان غرق 

ه د عضوش به بیضر زیرش میکشید و گاهی باعث برخو 

 .  های سهون میشد
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 ولی هنوز تن  ، میلرزید  از لذت ، ناله میکرد 

 . ش رو جلو عقب میکرداخسته 

لوهان بعد از ارضا شدن جفتشون بدن بی جونش رو 

 . آغوشش انداخت یتو 

 اری روشن کرد و اونقدر خواستنی بود که سهون سیگ 

اجازه داد تا تموم شدن سیگار عروسکش تو بغلش 

 .  بمونه

و دوباره بهش ر  داشت نیروشکام لوهان   بوی

 . برمیگردوند

لوهان رو که تو بغلش به خواب رفته بود و خرخر میکرد 

 . تخت قرار داد یچرخوند و رو 

 . پاش رو روی زمین سرد گذاشت 

 از اتاق و ساختمون پوشید و به بیرونرو  لباس زیرش 

 . بزرگش رفت

  .  تو حیاط کسی با احتیاط منتظر بیرون اومدنش بود

   کورایامی

 جنده؟ تو اینجا چیکار میکنی- 
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.  اهمیتی به خودش یا نیروهای مزخرفش نمیداد 

 اومدم پدر آینده ی توله هامو ببینم=

گمشو و بزار چند سال بیشتر از   ، ترجیح میدم بمیرم- 

رام از بمیدونی که خوابیدن با تو  ببرم ، لذت زندگیم

 مردن هم بدتره

دای؟ کردن اون بچه  و مآس چند سال بیشتر برای چی= 

 باکره؟ کوچولوی

های اون زن به داخل  خواست بدون توجه به حرف 

 داری. = ساختمون برگرده ولی با صداش متوقف شد

در برابرش  دای! داریو ماس همه چیزو خراب میکنی

 یدینشون مضعف 

 . بالفاصله سرش داد کشید 

ارباب کل جهنم و هیچ وقت مقابل  من اوه سهونم ،- 

حاال گورتو گم  ،  ضعف نشون نمیدم اون انسان حقیر

 مطمئن باش ، کن یا خودم شرتو کم میکنم

 . قبل از داخل رفتن و کوبیدن در ، هشدار داد 

بعد از ورودش اولین چیزی که دید تن لخت لوهان 

 . ی مالفه ی ابریشمی قرمز رنگ بودپیچیده تو 
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 . پوزخند زد 

کورایامی یه احمق بود که فکر میکرد همچین موجود   

 ضعیفی میتونه شیطان بیرحمی مثل اونو به زانو  دربیاره

. 

 ، هیچ چیز نمیتونست اونو تحت تاثیر قرار بده 

 . حتی عروسکش  

 : مرده راه میرود هشتمقسمت   

اون شب و البته لذت  رم اور رابطه ی ش وقتی بعد از 

بخشش بیدار شده بود دستبند ها و قالده ش هنوز 

 بهش وصل بودن ولی زنجیرها باز شده

 . بودن 

 . اهی بخاطر آسودگی از شر زنجیرها کشید 

میترسید که نکنه این یه تنبیه باشه و واسه همیشه  

 .  زنجیر شده باشه

زی  انحراف جنسی یا یه فانترو شاید میشد اسمش 

 . گذاشت

 . خیلی سرد بود ...راستش ، سهون یه جورایی
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 . خیلی غیرصمیمی و  خشک 

اتاقش پنهان میکرد و فقط خودش حق  یلوهان رو تو  

 . ورود به اتاق رو داشت

هر روز لباسایی که دوست داشت عروسکش تنش کنه  

 . رو میاورد

بعضی روزا از همون لباسایی که لوهان خودش انتخاب   

، بعضی روزا هم مثل امروز لباسای سکسی و  ودکرده  ب

 . تحقیر کننده

لی و   ، این لباسا رو بپوش و بیا صبحونه بخور -

 کیونگسو کلی زحمت  کشیدن که یه غذای آدمیزادی

 برات درست کنن

نگ ر  بعد از تموم شدن دستورش گلوله ی لباس مشکی 

پرتاب کرد و لوهان برای قاپیدنش خیز  رو سمت تخت

 . برداشت

 !اینکه سوتینه...ولی+و...  

ش بهت گفتم بپوش،  ب؟ که چی؟ هرچی که باشهو خ -

 پس باید اطاعت کنی، 
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 رنگ چشماش به نشونه ی هشدار به سیاهی متمایل 

 . شدن

، باید مخالفت  لوهان از سر اعتراض ناله ای کرد 

 .شدشدنش تموم می حتی اگه به قیمت تنبیه ، میکرد 

 اونا بپوشم!  نم اینو جلویزده به سرت؟ من نمیتو +

ناگهان سوزش بدی بخاطر ضربه ی سنگین سهون به 

 . صورتش احساس کرد

 .  تخت افتاد یاز پشت رو  

توشون حلقه زده ، اشک هایی که بخاطر درد  با چشم

 .بود به سهون نگاه کرد 

چرا همیشه باید مثل یه حیوون وحشی باشی؟ من -

 جازه میدم آزاد حتی بهت ا ، باهات خوب رفتار میکنم

 ! حاال این  جوابشه؟ ، نه قفسی نه افساری باشی

رم خونه ب اگه من باعث دردسر یا عذابتونم باید بزارین+

 ارباب

 . و باال کشیدر  بینیش

 . ای اتاق اکو شدبلند سهون تو فض خنده ی 
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بیا امتحانش کنیم حیوون! لباستو بپوش و چهار دست -

 ، اگه ست و پا لوهانچهار د ، و پا تا آشپزخونه بیا 

وای مثل یه پاپی شیطون سرکشی  کنی سزاش رو بخ

 میبینی

بست ، از اتاق خارج دوباره قالده ای به گردن لوهان  

 . سرش کوبیدشد و در رو پشت 

بالفاصله بعد از بسته شدن در فحش و نفرین های 

 . لوهان بود که پشت هم ردیف میشدن

رفتاری رو چطور کسی به خودش اجازه ی همچین  

 میداد؟

 . بیشتر از اینکه ترسیده باشه عصبانی بود 

بعد از سه بار اقدام به فرار و گیر افتادن حاال ترسش  

 . ریخته بود و بجاش بطرز غیرمعمولی رام شده بود

 . آروم شده بود 

یه آرامش تلخ که نشون دهنده ی بی رقبتی  و  

 . ناامیدیش برای رها شدن از اون مخمصه بود

  . ا همون آرامش مسخره سوتین سکسی رو تنش کردب
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سوتین به جایی که باید سفت شد و خب سایزش 

به و ش بچسااونقدری کوچیک بود که کامال به سینه 

 . دوتا منحنیش رو پر کنه

اهر . ظ ، با  بندهای چرمی توری بود و به رنگ مشکی 

  . فریبنده و زیبایی داشت

رو زانوهاش قرار  عصبانی از پوشیدن همچین چیزی 

 . و روی زمین گذاشتر  گرفت و کف دست هاش

. میتونست  با ورودش به هال از خجالت سرخ  شد 

 . خودش حس کنه یو رو ر نگاه های گرسنه ی سهون 

 ، جدا که خیلی خوب داری تربیتش میکنی دایو م=آس

کز فعال به جز تمر  ، سهون اهمیتی به حرف کریس نداد  

 . ت چیزه دیگه ای رو نداشتچیزی که  میدید وق یرو 

لوهان همونطور چهار دست و پا تا کنار پاهای سهون   

که با پوتین های بلندش پوشیده شده بودن رفت و 

بدون نگاه کردن به صاحبش مثل یه پسر خوب رو زمین 

 . نشست

 . سهون تنگ شدن جینش رو حس میکرد

 هیچوقت همچین برده ی  هیجان انگیزی  
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 .  نداشت

 . هاش کشید لب یو رو زبونش ر 

، عالیجناب چیکار باید بکنم که اجازه بدین برده  فاک*

 رو خم کنم و داخلش بکوبم؟تون وسوسه کننده ا ی

بیاره و نگاه مرگبار  باال  و ر  لوهان نمیتونست سرش 

بکهیون بعد از شنیدن این حرف از چانیول رو ببینه ولی 

میتونست صدای نفس تند سهون از  عصبانیت رو 

 . شنوهب

 کاری به مال من  ، چشت به اسباب بازی خودت باشه- 

 باشنداشته 

دهنده ی سهون  برخالف لحن ترسناک و هشدار 

 . چانیول با لذت خندید

بعد از سکوت کوتاهی صدای بم سهون دوباره بلند  

 . شد

 منو نگاه کن بامبی-

و اطاعت کرد و سرش رو باال برد و ر لوهان فورا دستور  

و  . دست پاچه دوباره نگاهش رو به زمین دادخیلی زود 

 .  عصبی بود
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 گفتم نگام کن! -

  . با تحکم گفت و یه دسته از موهای پسر رو چنگ زد 

بعد از باال اوردن سر لوهان به اون شیوه ی دردناک ،  

ینش ج گونه ی نرمش رو به قسمت حساس زیر 

 . چسبوند

ه ب تحقیر کننده بود ولی رفتارش به شدت با اینکه 

 . همون اندازه هم هات بود

نمیدونی چقدر دلم میخواد با دیکم سیرت کنم ولی لی  -

 پس...   گفته حتما باید غذا بخوری

با فشار خفیفی به عقب هلش داد و رهاش کرد و چیزی 

 . رو بین پاهاش  انداخت

 از صبحونت لذت ببر بیبی-

! میخواست لوهان تو ظرف سگ غذا  کاسه سگ  

این نمیتونست پست و حقیر از  یشتر بخوره! دیگه ب

 . بشه

 . تیله های خیسش رو به چشمای سهون داد

ا ه ! مشکلت با انسان من نمیتونم تو این غذا بخورم+

 چیه؟
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. نفس  زمین پرت کرد یو رو ر فریاد کشید و ظرف  

ان و قبل از اینکه لوه شد  سهون سنگین و چشماش تیره

رد و پرتش کش زد ابفهمه با پاش ضربه ای به شونه 

 . روی زمین

 . بلند شد و تو  چند سانتیش ایستاد 

و ر  ترجیح میدی از گرسنگی بمیری؟ میتونم ترتیبش-

 !بدم زودتر به  خواستت برسی

 .  و لیس زدر بعد خم شد و گونه ی لوهان  

ن و عقب بکشه تا با اب دهر  قبل از اینکه بتونه خودش

وی اال ر زمین و باسنش ب یشد رو  خیس نشه ، کوبیده

 . میز بزرگ مونده بود

و دید که یه قدمیش ر و باال آورد و کای ر  لوهان چشماش

ود این . مطمئن ب نیشخند نگاهش میکنهداده و با  تکیه

  . مرد ازش متنفره

داد  .  سیلی دست بزرگ سهون به باسنش کوبیده شد

 . بلندی زد

خیلی زود از داد زدنش پشیمون شد چون باعث ضربه  

 . ، محکمتر ده بودی بعدی ش
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 و بین دندونر  و تکون میداد و لبشر  با گریه خودش 

 . هاش اسیر کرده بود تا جیغش به بیرون فرار نکنه

منتظر ضربه ی سوم بود ولی مثل  اینکه سهون به  

 . همون دو تا سیلی راضی شده بود

 . دوباره روی زانوهاش نشست و با اربابش رو در رو شد

 .  و گرفتر  شاده سهون چنگ زد و قال  

بدون حرف به چشماش زل زد که اون جونورها به خنده 

 .  افتادن

و ر  و دوباره نگاهش رفت سهون بهشون چشم غره ای

 .  به لوهان داد

 .  دیگه از اون عصبانیت خبری نبود

 . و به ارامش  محسوسی داده بودر  حاال جاش

 این سرکشی رو تموم کن تا کمتر درد بکشی-

هون درست میگه و باید برای داشتن میدونست س 

زندگی راحت دست از لجبازی برمیداشت ولی 

ه ینمیتونست همینطور بشینه و اجازه بده  باهاش مثل 

 .  حیوون رفتار بشه

 . سهون بعد خوندن افکارش چند بار نچ نچ کرد و گفت
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 نبودن ، تراز با شیاطین ها هیچوقت هم انسان-

ولی فک کنم باید  ، هیچوقت جایی بین ما نداشتن

 مبیو بهت میدم بار این افتخار  جا باز کنم ، واسه تو یه

میفهمی که بیبی؟ ما خداییم و تو وسیله ای هستی  ،

 برامون تا  نیازهامون رو برطرف کنیم

  بعد اروم طوری که انگار داره با یه بچه حرف میزنه 

  گفت . 

 گم بامبی؟یمیفهمی چی م-

لجبازی کنه ولی طبق عادت همیشگیش میخواست 

بهتر دید که با سکوت از دوباره تنبیه شدن جلوگیری  

 .  کنه

 . و تکون دادر  سرش

حرکات سرش باعث درد گردنش بخاطر تنگی قالده  

 . شد

باعث ساییده شدن  و  و کشید ر  شاسهون قالده  

بعد با پا ضربه ای به  باسن  ، زانوهاش روی زمین شد 

 ش رو پسر بیچاره زد و با صورت انداخت

 . کاسه ی سگ
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 بخورش- 

 . اینو گفت و سرجاش نشست 

و بلند نکرد ولی همونطور که از ر  لوهان دیگه سرش 

میخورد حس کرد که سهون داره داخل ظرف  غذای

 . و نوازش میکنهر  موهاش

روزها به کندی میگذشت و همه ی چیزی که لوهان تو 

ه داون روزها یاد گرفته بود این بود که سهون یه شاهزا

ه واسه زمانایی ک ، بود و بقیه محافظ یا فامیلش بودن

 .  روی زمین با ظاهر انسان زندگی میکردن

سهون ماموریتی روی زمین داشت و نمیتونست به 

  . درموردش بگه لوهان چیزی

لوهان اجازه نداشت بدونه چرا سهون گاهی اوقات 

، چرا درحالیکه سرتاپاش پوشیده از خونه  غیبش میزنه

دیوارها و   و  یگرده ، یا چرا بعضی از جاهای خونهبرم

ا بدونه چر  . اجازه نداشت کف خونه خراشیدگی هست

 . شاهزاده نمیزاره مثل بقیه اونو با لقب هاش صدا کنه

،  سرورم ، ، عالیجناب وقتی بقیه با القابی مثل شاهزاده

دای صداش میکردن اون مجبور بود و مسهون و آس

ع و در مواق قرارش بدهخطاب  ، باربا، فقط با کلمه ی 
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خاصی وقتی شاهزاده رو مود بود و به عروسکش  اجازه 

 . میداد که تحریکش کنه میتونست سهون صداش کنه

 یه بار لوهان وقتی سهون صورتش رو به فاک میداد  

دای صداش کرد ، کارش رو متوقف کرد و گفت و مآس

اینجوری خطاب کردنش با اسم اصلیش تمام شهوتش 

 از اتاق رفت و تمام شب تنهاش  گذاشت ، خوابونده رو 

. 

 مطمئن بود سهون یه جای دیگه با یه نفر دیگه نیازش

 . و برطرف کردهر 

ه . سهون ب آزارش میداد ر نمیدونست چرا این فکر انقد 

رو به بی کرد خودش   پس سعی اون تعلق نداشت ،

 . خیالی بزنه

 . تنگذشروزها درست به افتضاحی روزهای قبلشون می

بعضی روزها سهون دستبندها و قالده رو باز میکرد و  

 ، بشینه یا باهم برن سر قرار  اجازه میداد لوهان سرمیز

قرارهای عجیب و غریبی که عادی ترینشون وقتی بود  

 . ش سینما تا یه فیلم ترسناک ببیننبردکه سهون می

آخرین فیلمی که دیده بودن یه اکران خصوصی از فیلم  

 . ونین بودنفس خ
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. خوشبختانه  لوهان اون روز تا حد مرگ ترسیده بود 

قسمتی از فیلم که جنایت وحشتناکی رو نشون میداد و 

در واقع نقطه ی اوج ماجرا بود رو ندید چون سهون 

ماشا ت ور  مجبورش کرده بود همینطوری که داره فیلم

 . میکنه واسش ساک بزنه

یه  عی میکرد کهیا حداقل س بود  سهون واقعا یه شیطان

 . شیطان واقعی باشه

ولی یه دفعه  بود  لوهان اینو در طول زمان فهمیده 

به  یه بار که داشت بود ، بیشتر از هر موقعی ترسیده

 . فاک میدادش نزدیک بود به کشتنش بده

موقع سکس واقعا وحشی میشد و میتونست مثل  

 صحنه ی  یکی از همون فیلم ها به راحتی

   . بکشتش 

  

 .  ولی لوهان نمیتونست بزاره این اتفاق بیفته

 .  نمیتونست بزاره سهون از بین ببرتش

، اجازه نمیداد اون شاهزاده  ضعیف بود یا هرچی

 . خودش اونو بکشه بخاطر لذت  
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هرچی زمان میگذشت بیشتر به این پی میبرد که به یه  

 . نقشه احتیاج داره

ممکن بود چون نه تنها سهون  داشت ، حتما احتیاج 

قصد  هم هرلحظه یه بالیی سرش بیاره بلکه بقیه

 . داشتنجونش رو 

ان و با لوهر  کای ، تلپورتری که از همون اول دشمنیش

 . ثابت کرده بود

چندین بار تنها گیرش آورده بود و براش خط و نشون   

اگه سهون اونو نکشه اون با خوشحالی  بود که کشیده

 . اینکارو انجام میده

ر اون تهدید آشکارا کس دیگه ای هم بود که به عالوه ب

 . خونش تشنه بود

 ... بکهیون 

 . درحالیکه لوهان هیچ ایده ای برای دلیلش نداشت 

مطمئن بود اون شیطون کوچولوی بدجنس میخواد  

اینو زمانی فهمیده بود که بکهیون گاه و بی   ، اون بمیره

 شکه سهون تنها  زد و هروقتگاه از دور بهش زل می

 . میزاشت سرو کله اش پیدا میشد
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در  سعی نکن از زیرش کن ، با زبونت ،  بشقابا رو تمیز *

تمام طبقه ی همکف ..بری چون  حواسم بهت هست. 

ین  ا..آشپزخونه رو هم تمیز کن. ..و با مسواک بشور. ر 

 نباید تا وقتی برگردم ..گوی رو جلوی در اتاق نگه دار. 

این  . ..همم لوهان. اگه بیفته من میف..تکون  بخوره

درش  ..ویبراتور داخلت میمونه تا از دنیای زیرین برگردم. 

مطمئن باش اگه ببینم به حرفم   ..ارضا نشو.   ..نیار. 

 و میارم ر گوش ندادی دخلت 

با اینکه اینا کارای زیاد سختی نبودن ولی بکهیون واقعا  

و همیشه یه وظیفه ی جدید بهش  سخت میگرفت

 . میداد

  

 ، بک به سهون گفت میتونه اب هارو شستوقتی بشق

نه  هارو شسته قسم بخوره که شنیده لوهان با آب اون

یا وقتی که زمین رو میشست یه پیام از سهون  با زبون

دریافت میکرد که میگفت تو راهه و اگه برگرده و ببینه 

 اونقدری در انتظارشه ، خونه تمیزه جایزه ی خوبی

 نه ،ک  خوشحالی گریهخوشحال میشد که میتونست از 

ا  های کثیفش میومد و نه فقط ب بعد بکهیون با کفش
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پا بلکه با ریختن مشروب قرمز رنگش همه  گذاشتن رد

ی زحمت های لوهان رو از بین میبرد و سهون قبل از 

 تمیز شدن خرابکاری بک میرسید و از جایزه هم خبری

به طرز وحشتناکی اسپنک و سه روز بجاش  نبود ،

 . میشدزندانی 

 .  بکهیون از عذاب کشیدن لوهان لذت میبرد

رجه میومد و گوی شیشه ای سهون رو و  با رقص و ورجه 

مینداخت و وقتی که سهون به لوهان میگفت نباید 

و امتحان  ر ارضا شه بکهیون میومد و یه چیز جدید 

 . میکرد

 بود میدونی سکس جالبی* 

 دنو میدار خودشو بین ملحفه هایی که بوی سهون 

 . هیون میتوپیدو به  بک مخفی میکرد 

 +گمشو 

بهت که گفتم میام اسباب بازیه شاهزاده رو چک +

 میکنم

 فاکش پوست وسط  انگشت   با ناخن دراز   
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سرخوشی زبونش رو روش   و با  و خراشید ر  شاسینه 

 . کشید

و ر  . خودش همین لمس کافی بود تا لوهان وحشی بشه 

 . تکون داد

 نکن خواهش میکنم+

 گم ،بهت ب میخوام یه چیزی ، الزمه لمست کنم بیبی*

سهون خشک خشک و خشن دوست داره ولی 

باهات  ، متاسفانه داره با تو مثل یه الهه رفتار میکنه

هش و وقتی ب ، روز و شب باهات غرق لذته بازی میکنه

التماس میکنی دیک کلفتش رو بهت بده با کمال میل 

ر تت تا گریت دخشن و سخت میکن ، تقدیمت میکنه

به جاهایی ضربه میزنه که از  لذت تو اسمونا  ، بیاد 

 باشی

 ارشولی انتظ ، و بهم چسبوند ر  لوهان ناله کرد و پاهاش

های  و الی اون رونر  و نداشت بکهیون دستشر 

ابریشمی ببره و با ویبراتور عمیق تر به  داخلش ضربه 

  . دقیقا نقطه ای که عرق در لذتش کنه ، بزنه

 ا همونجا+لطف
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بکهیون با نیشخند کارش رو تکرار کرد و خیلی زود مایع 

ذتی که و ل کرد   سفید و چسبناکی که ملحفه رو کثیف

  . فقط دقیقه ای بعد از  ارضا شدنش به طول انجامید

؟ اگه ارباب بفهمه ارضا شدم تا ینه! چرا این کارو کرد+

 اخر عمر  شکنجه م میکنه

 میدونم* 

 رد. وتو ذهنش کامل ک  

  "و منم همینو میخوام" 

نش پاره ت ی، تمام لباس پسر رو تو  وقتی سهون برگشت

قط خوشبختانه ف.  با یه شالق ، و دوباره تنبیهش کرد 

گوشش زمزمه    بعد خم شد و  در   سه ضربه باهاش زد ،

 . کرد

ن های م فقط دست ، چون این ضربه ها کافی نیست-

 ن دستای ، اریمیتونه بهت یادآوری کنه به کی تعلق د

ها هم میتونن  هان که بهت درد میدن و فقط همین

و ، توی ت نمیتونی متوجه بشی بامبی؟ ، بهت لذت بدن

 منی مشت  

 ... حقیقت بود
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 .  متاسفانه نمیتونست تظاهر کنه که بدش میاد 

تاریک کالب دنبال اون  اون قسمت   یخودش بود که تو 

 . دبو  بند کشیدهرفته بود و خودش رو به  غریبه

ش کشید و از پشت به سینه اقالده  و با زنجیر  ر لوهان 

 . ش چسبوندا

 . رو به گوش پسر چسبوندلب هاش  

مثل یه پسر خوب تو تراس میشینی تا بفهمی به کجا -

 ، لخت برو نمیخواد دنبال لباس بگردی ، تعلق داری

 . ش گوش لوهان رو پر کرداخنده  

های زیادی رد  نسرده و ماشی ، میدونم سرده بیبی-

 چون وقتی بفهمی به کجا  ، میشن ولی مشکلی نیست

 تعلق داری برمیگردی و من گرمت  میکنم

  

ثل یه پسر پس م ، به هرحال تنهایی تنبیه شدن بهتر بود 

 . خوب دستور رو  اجرا کرد

ا برمیگردی اینج،  لوهان، وقتی جایگاهت رو فهمیدی -

 یتو  ، نمو من همونجوری که دوست داری پرت میک
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و داری ر  تختمون برای اولین بار جوری که  ارزوش

 این جایزته ، میکنمت بیبی

و دیوونه فرض کنید ولی گفتن همین  ر میتونید لوهان 

 . کلمه ی جایزه کافی بود تا دور قلبش بره رو هزار

 . هیجان زده رفت تو بالکن 

 . مجبورش کرد زانو بزنهسهون  

 ، تو پستی ، تو انسانی تعظیم کن لوهان-

 . اطاعت کرد 

زمین بود باعث لرزی تو بدن  یالیه برف نازکی که رو  

 . لختش شد

 جوری بمونی تا وقتی درست باید همین ، پسر خوب- 

ن و مثل همیشه م ، بهم اعتماد کن لوهان و یاد بگیریر 

 مراقب  کارات باشپس ، و میفهمم ر  همه چیز 

 . ردون هوای سرد رها کی او پسر رو تنها تو  

وسیله ی ارضای شهوت یه شیطان بودن کار راحتی 

 . نیست

 تو سرما موندن و ترس میخواست بعد از بیست دقیقه 

و بگه غلط کرده و متوجه غلطش یخ زدن بره داخل  از 
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چون میدونست سهون  ، ولی این کارو نکرد  شده

 . میفهمه

 مجبور بود تصمیم بگیره میخواد مطیع اربابش باشه یا 

 شی کنه؟ باز سرک

همون موقعی که فکر کرد دیگه االنه که از سرما یخ بزنه 

 . ور  صدای پایی شنید و بعد صدای خودش

 =سالم کوچولو

 .بود  صدای شهوت الود یه زن

 . و بلند نکردر  سرش 

سهون بهش این اجازه رو ،  و نداشت چونر  جراتش

 . ولی انگار این غریبه متوجه  افکارش بود ، نداده بود 

، اون چی توی این عروسک کوچولو و مطیع  اوه=

 دیده؟

و ر  شاو بلند کنه و قیافه ر  بدجور میخواست سرش 

 .  ببینه

ه و بگیرم و اوه چر  خیلی دوس دارم زندگیه بی ارزشت=

دای! اون همیشه وقتی و ممن و آس جنگی بشه بین

؟ اینطور فکر نمیکنی ، وحشی میشه سکسی تر میشه
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ا وجود شکنجه هات همین میتونم حدس بزنم تو هم ب

 مگه نه؟ و میکنیر فکر  

و بلند کنه و ببینه کی داره این ر  میخواست سرش

حرفارو میزنه و  خوشبختانه غرش ناگهانی اربابش رو 

 . شنید

 برو تو لوهان-

! بهم اجازه دایو مبچشمش اس ولی من میخواستم= 

 بده بکشمش شاهزاده

 . و به داخل هل دادر سهون لوهان  

قط ف برو تو لوهان ، مجبورم نکن تکرارش کنمگفتم -

اونقدری ازشون دور شد که تنبیه نشه ولی میتونست 

 . صداشون رو  بشنوه

 بکشمش عشق من؟ اوه نمیخوای بزاری=

 

لوهان مطمئن بود که اون  هرزه بود ، قطعا بود ، اون

 . زن یه هرزه بود

 . منتظر بود اربابش هم همین کلمه رو بگه  
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حق نداری حتی  ، دنیای زیرین کورایامی برگرد به-

منه و خودمم  یاون برا ، انگشتت بهش  بخوره

 میکشمش

اونجا بود که فهمید تو چه لجنی داره دست و پا میزنه  

 . و هیچ راه فراری نداره

، مثل حیوون تحقیر میشه ،  حق هیچ کاری نداره 

  . بدترین شکنجه هارو تحمل  میکنه و در اخر میمیره

 اشتباه بزرگ ت نهم : قسم

سهون چطور میتونست عالوه بر اون همه توهین و 

تحقیر حاال جلوی اون زنیکه ی عوضی بهش تشر بزنه؟ 

واد راحت به اینکه میخ، بلکه خیلی  نه تنها فقط این

 ؟!  بکشتش اقرار هم بکنه

دروغ بود اگه میگفت در طی هفته های گذشته مدام به 

 .  سهون فکر نمیکنه

رانی های سهون  و بازیچه ی شهوتر  خودش اون حتی

د مرد بی رحم در درونش چیز دیگه ای قرار داد تا شای

 ! ولی زهی خیال باطل،  رو ببینه
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نفر بود و احمقانه بود که اون از همه ی انسانها مت 

 . برای لوهان تفاوتی قائل بشهبخواد 

 .  و باور کنهر  شانمیتونست موقعیت مسخره 

 ...انجام داد تا به این فالکت بیفته کارهایی که خودش

تو قلبش درد تلخی از آوار شدن واقعیت رو سرش ، 

 .  حس کرد

 خودش بود که اجازه داد یه روانی که حاال مطمئن 

 . شده بود یه شیطانه بدزدتش

 ...شیطان ، هیوال، جن 

 .  چی که بود اطمینان داشت چیزی فراتر از انسانه هر 

 ،بسته بهش اشاره کرده بود  ول سرآره خود اون مرد از ا

کرد تا اینکه با دیدن رفتارهاش کم کم ولی لوهان باور ن

 .  به این نتیجه رسید

ای خودش دید سهون به راحتی ه با چشم که  از وقتی

طرز وحشتناکی کشت ه اون دوتا دختر بیچاره رو ب

 .  ش تو ذهنش زده شدا جرقه
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 د رفتارهایاز اون موقع به هرچیزی حساس شد و فهمی

ها از خوی  بلکه این ، سهون فقط جنون نیست

 . نشات میگیرنش اوحشیانه 

 جلب توجه سهون بهحاال بعد از چند هفته تقال برای 

 یر برف ، تو سرما ، لخت ،ز بیرون پرت شده بود تا 

و بعد در کمال  یه زن روانی تحقیرش کنه جلوی

 و خونسردی اعتراف کنه که هیچ ارزشی براش نداره 

 !! میخواد بکشتش

 ؟!  اون هفته های پر از آرامش عجیب هیچ بودن

 ..همه چی نابود شد. یهو 

 ..دنیاش رو سرش خراب شد.  

 ..تنها چیزی که بهش فکر میکرد فرار بود. 

 ، ر از این دیوونه خونه پیدا میکرد باید یه راهی برای فرا 

ق وجودش برای موندن ولی هنوز یه جایی تو اعما

 !! ردالتماس میک

تصوری و  صورتش ورای هر ،  هون خیلی جذاب بود س 

های کوچیکش  لب ، صداش چیزی مثل جادو بود 

 . میشد از ترسناک بودنش کم بشهباعث 
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ش نمیتونست میل هانولی لو ، هنوز مطلقا باابهت بود 

 !! ها انکار کنه رو به گاز گرفتن اون لب

صرف آفرینش  گاهی فکر میکرد خدا زمان زیادی رو   

 ..همچین موجودی کرده. 

 .اس..  واقعا فریبنده

 .  درکنار سهون جاذبه ی غیرقابل وصفی رو حس میکرد

ی ازش اگه کس ، و بگیرهر  نمیتونست جلوی احساساتش

همه سختی و تحقیر چرا بازم این  میپرسید با وجود این

 . و داره قطعا جوابی نداشتر  حس

 ..اون فقط بهش جذب میشد. 

احاال ت ، ، بی تجربه و جوون بود لوهان یه پسر باکره

درگیر همچین روابطی نشده بود و حاال بعد از اون همه 

  د ، به وضوح مشخص بو  رابطه با همچین مرد جذابی

  . هورمونی ان راتیکه این احساسات تاثیرات تغی

 " باید یه راه فرار پیدا کنم"  

 توسرش به خودش گفت . 

و ر  دشهمون لحظه بود که کای تصمیم گرفت خو 

 . نشون بده
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.  خیلی غیر منتظره جلوی تخت سهون ظاهر شد 

 ولی، و از حدش فراتر بزاره ر  لوهان نمیخواست پاش

 . ه هیچ فکری نکردظاون لح

 .  با کای مثل یه ادم معمولی حرف زد 

ه و که اونم یه شیطانفکر نکرد   اون لحظه اصال به این

و یه  بشه انیش خارجن از این قالب انسآ کمیتونه تو ی

 . بیاره بالیی سرش

ایین یندازی پاینجا چه غلطی میکنی؟ همیشه سرتو م+

 میای تو اتاق کسی؟

 .  ش رو انداخت رو لوهانیشیتآکای نگاه 

  . طرز برخورد حسابی عصبی شده معلوم بود از این

و پس به ت، تا جایی که یادمه اینجا اتاق تو نیست =

 ربطی نداره

 . جلو تر ظاهر شد غیب شد و دوباره کمی 

ه بهت نداره کپس ربطی  ، مدت زیادی اینجا نمیمونی= 

 من با اجازه یا بی اجازه میام اینجا برده

 . با خشم غرید و لوهان رو هل داد روی زمین
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 بمونم ، اینجا  ر خوشم میادجوری حرف میزنی انگا+

 ، ون بود که منو به زور اینجا اورد دوست عزیزت سه

 ه یه شب رو با یه پسر کیوت بگذرونمفکر میکردم قرار 

،  هگار نه انگار که اتفاقی  افتادان ، و صبح برگردم خونه

کسی بدزدتم و اینجا زندانیم    انتظار اینو نداشتم که

 ...کنه

 یه نفس داد زد و در نهایت حرفش ب 
 
 شا خالی شدن ش

  . تموم شد هاش از اکسیژن

 . کای با پوزخند تکرار کرد  

 دای رو کیوت صدا کردیو مآستو ! ؟ چی ؟ کیوت= 

 ،  پسر شیطانوو شیخون ،  دایو مس، آ اوه سهون ؟! 

 ؟! 

 ؟!  خالی کشتهو با دستای ر  کسی که هزاران نفر 

 .خندیدن  شروع کرد به هیستریک 

میکشتت اگه همچین چیزی اون خودش ...هولی فاک=

ه  و به خونت الودر  دیگه الزم نیست دستم..رو بشنوه. 

میدم ببینم اون...کیوت میکشتت! واقعا  ترجیح ، کنم 

، وارث تمام  سا، شاهزاده  اون ترسناکه...که جالبی

 !؟ کیوت دیگه چه کوفتیه...دنیای  زیرینه
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 . خنده ی کش دارش رو مخ لوهان بود 

 ، و کیوت خطاب کنهر اون نمیخواست سهون 

 ، ورش این نبود که جذابیت هاش رو نادیده بگیرهظمن

 دبیرستانی از کراشش تعریف کرده  فقط مثل یه پسر 

 .  بود

 نمیتونست استرسش رو مدیریت کنه ، دست پاچه شد 

حس یه  ، صداش مثل بدنش شروع به لرزیدن کرد  ،

 ...بچه ی ترسو رو  داشت

 . زمین بلند شد یبه زور از رو  

اون  به هرحال..مثل یه دختر کوچولوی گریه اویی.  تو =

 نهعالقه ی سهو  دختر موردهرزه... 

از شنیدن لحن نیش دار و تمسخر امیز کای به سمتش 

قبل از اینکه دستش بهش برسه اون  ولی، حمله کرد 

 . غیب شده بود

همونجا رهاش کرد تا تو بدبختی و حماقت خودش  

  .  دست و پا بزنه
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 .  های درشتش تند تند رو گونه هاش میغلتیدن اشک

وری کنن آمتنفر بود از اینکه همش زیباییش رو بهش یاد 

 .  و بگن شبیه دختراس

ش کردنی به  متنفر بود که همه به چشم یه عروسک  

 .  کنننگاه  

میخواست از اونجای تاریک بره و دیگه هیچوقت 

 ، عوضی رو نبینه دیگه هیچوقت اون جذاب ، برنگرده

 ...حتی تو اون دنیا

 .  ولی هنوز چیز دیگه ای هم بود که میخواست

ا و بگیره تر  جلوی خودش چیزی که حتی نمیتونست

 . بهش فکر نکنه

 ، حتی شده در میخواست سهون بهش اهمیت بده 

 .  حد تنبیه کردن بخاطر کار بدش

 ..میخواست بازیچه ی دست سهون باشه. 

.  های بزرگ لمس بشه میخواست توسط اون دست 

  .  عالی بوسیده بشه های صورتی   میخواست با اون لب

 ..پر از تاتوش پرس بشه. میخواست زیر تن سنگین و 
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که جادوش کرده بود و لوهان   این شاهزاده جدا

 !! ست از این جادو خالص بشهنمیخوا

اسیر ه ، شدی مثل دریانوردی که گرفتار فریب پری دریا 

زیبایی و فریبندگی سهون شده بود و نمیخواست نجات 

 .   پیدا کنه

 ..شاید این مثل یه طلسم بود. 

 . ش مقابله کنهاه خواست با این غریز  

 ...من لوهان ام"  

 ..من عروسک کسی نیستم.  

 ...من ثروتمندم 

 ...من عاشق رقصم 

 ..عاشق فوتبالم.  

 ..باهوشم.  

 ..قوی ام ، من لوهان ام.  

 " ...من عروسک کسی نیستم 

 .  لوهان واقعی قوی بود و میدونست باید چیکار کنه

 . احساسات واهیش رو میخوردنباید فریب 
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 . مورد نقشه ای برای فرار از عمارت فکر میکرد در 

نه ی وقتی تو آشپزخو  ، به اشپزخونه رفت تا اب بخوره 

قرمز رنگ بود یه فکری به ذهنش رسید که چطور از 

 .  اونجا در بره

و ر ارزش امتحان کردن  ولی ، شانس موفقیتش زیاد نبود 

  . داشت

 .  و به خواب زدر  به اتاق برگشت و خودش

 .  برگشتن سهون به اتاق شد متوجه

صدای پاهاش که نزدیک میشدن رو میشنید تا اینکه 

 .  تخت حسش کرد دقیقا کنار

تونه ن سهونقلبش تند تند میزد و فقط دعا دعا میکرد 

 . بشنوه و ر  صداش

د که با لطافت تمام و حس کر ر های گرمش  وقتی لب

و ر  گونه هاش  یها و رد خشک شده ی اشک رو  پلک

 .  شوکه شدمیبوسه 

 هاش با پوست لوهان بود  اول فقط تماس ساده ی لب

 . ولی دیگه داشت ازار دهنده میشد ،
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و بعد حس  رو شنید صدای دراوردن پیرهنش از شلوار  

 .  پوست سردش رو بدن خودش

 ..وسوسه کننده بود. 

 ..ها بشه.  تسلیم اون لمسمیخواست  

ها  و به اون دستر  میخواست وا بده و خودش 

 ..پره. بس

 و گیر انداختر های تیزش گوش لوهان  سهون با دندون

   . بیدارش کنهو سعی کرد 

ش حس کرد که اسوزش بدی رو روی قفسه ی سینه 

و بعدش حس  ش شد اباعث بی اختیار رها شدن ناله 

.  خیسی که خبر از جاری شدن خون از زخمش میداد

.  دسهون با انگشتش اروم و دایره وار بریدگی رو میمالی

 . تش رو برداشت و شروع کرد به زبون زدنبعد انگش

 . خون رو حریصانه میلیسید ، با زبون 

 " ؟ تشنه ی منه"  

 .  از فکر کردن بهش حس کرد بند دلش پاره شده
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 .  کمی وول خورد و امیدوار بود که سهون نفهمه بیداره

ه و بر غلت زد و به پشت رو تخت خوابید بعد لوهان 

 . پهلو چرخوند

 ،قرار گرفت  بین پاهای سهون هانیکی از پاهای لو  

 . عضو نیمه سخت لوهان میخورده پای سهون ب

.  هو حس کنر  خوشحال بود که میتونه مردونگی مردش 

و به پای سهون ر  خودش و  تو خواب کمی وول خورد 

 . مالید تا اون هم سایزش رو حس کنه

ش توسط انگشتای صاحبش به اهمزمان نوک سینه  

 .  زی گرفته شدبا

 .  هاش فرار کرد ناله ای از بین لبیهو 

 ..دیگه دیر بود. 

میدونست امشب هم تو گیر و دار لذت بردن از بازیچه  

ه فاستفاده قرار گرفتنش میون اون مالشدن و مورد 

و ر های ساتن قرمز رنگ تخت شاهزاده به کلی  فرار 

 .  فراموش میکنه

 ! یا االن یا هیچ وقت 
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و از هم فاصله داد و با نیاز از پشت ر  هاش اروم پلک

 .  مژه های پرپشتش به منبع ارامش و لذتش نگاه کرد

ار در فالکت ب تمام حقیقت این بود که تو اون وضعیت  

، تنها کسی که میتونست شادی و ارامش رو  نهایت

 .  بهش تزریق کنه سهون بود

 ش بهاهای گرسنه  ولی فقط لب ، ازش متنفر بود 

 .  و از کار مینداختر عقل لوهان  تنهایی

 . اون گرما رو از هروقتی بیشتر میخواست

میخواست با حس کردنش دو   ، میخواست پر بشه

 ..نصف بشه. 

دیگه ...، گذشته ام از بین رفته اینده ام از بین رفته "

  " نجات دادنش چه فایده ای داره؟

 . و باال کشید و به تخت تکیه زدر  کمی خودش

 .  ادامه پیدا کنه شت یه امید براینیاز دا 

 میخوای منو بکشی ارباب؟+

 . سهون چیزی نگفت 

 تو یه حرکت ناگهانی لوهان رو زیر خودش گیر انداخت 

 . رو کنار سرش به بالشت چسبوند . مچ دستش
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 .میترسوندش این بی حرکت گرفتار شدن 

 ...قرار نبود اینطور بشه 

 ..خراب میشد.  جوریش اینانقشه  

 ، میداد ر یباید همه چیز رو تغی ، باید فکر میکرد  

 ...سری    ع

 نه+ 

 . شروع کرد لوهانبوسه ی خیسی رو روی گلوی 

همینطور ادامه داشت و داشت  بوسه های سهون 

 .طاقت لوهان رو از بین میبرد 

دای...لطفا لمسم  و مسو...لمسم کن...آ پس ولم...کن+

 کن

د ش منع شده بو از اسمی که به شدت از به زبون اوردن 

 .  استفاده کرد تا مرد رو باهاش وسوسه کنه

 .  های سهون به پوزخند باز شد لب

ر داد های لوهان رو رها کرد و دستش رو س   مچ دست

 . رو بدن پسر
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 نههاش رو لمس ک رفت تا جایی که تونست رونپایین  

. 

و توی ر  هاش لوهان رو روی تشک کوبوند و دندون

  . ش فرو کرداترقوه 

بنظر میرسید عطشش برای چشیدن پسر تمومی نداره 

و عطش لوهان هم با هر بار لمس شدن بیشتر و بیشتر 

 .  میشد

بهتر از هرچیزی تکون ها و ساییده شدن های مالیم 

 .  عضوش به عضو مثل سنگ سفت شده ی سهون بود

از لمس ها و نوازش های  ، دیگه نمیتونست تحمل کنه

یدونست اگه االن خودش م،  صاحبش مست شده بود 

 .  هیچوقت نمیتونه پا پیش نزاره دیگه

روع  ش شاقبل از اینکه بوسه ی عمیقی رو با شاهزاده 

 . کنه زمزمه کرد

 حاال کمی دوسم داشتی؟ اصال تا+ 

 . حرفش سهون رو به خنده واداشت 
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 ه... زی به اسم عشق وجود ندار تو وجود شیاطین چی-

ولی لوهان ، نه خواست دوباره بوسه رو شروع ک

 .  متوقفش کرد

 .  های  کای تو گوشش زنگ میرد حرف

 اون زنه رو...دوست داری؟+

سهون حسابی داشت از حسادت پسر کوچولوش لذت  

 .  میبرد

 . پوزخند زد

 !بامبی من حسودیش شده؟- 

 نه من فقط... داری؟...نه! + 

ولی تو پسر کوچولوی خواستنی  ، اجباره اون از سر - 

تنها  ، ینم و اسباب بازیه دوست داشتنیت ، منی

 ش از زیر اه این باال ازش لذت میبرم و مزه مخلوقی ک

 ...نمیره زبونم

 ؟!  یشد اسمش رو یه جور اعتراف گذاشتم 

دوست داشت باهاش ولی به هرحال ، عاشقش نبود  

  !! بازی کنه
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دوست نداشت با کورایامی بازی  حداقلش این بود که 

 . بودفقط اجبار  ، کنه

 .  خودش رو وادار کرد حرکتی بکنه

این تنها راهی بود که  ، خودش آغازگر بوسه شد 

میتونست حواسش رو از کاری که میخواست با دست  

 . ازادش انجام بده پرت کنه

 نمیخوام بهش صدمه بزنم... "  

 نمیتونم همینطوری اینجا بمونم...  

 بکشش و فرار کن... ...یا االن یا هیچوقت 

 " و امتحان کن!! ر  رحال که میمیری پس شانستبه ه 

دستش رو باال برد و بعد همونطور که چاقو رو پایین می 

 . و محکم بستر  اورد چشماش

پشیمونی س وقتی چاقو با چیزی برخورد کرد احسا 

 . ولی چاقو تو بدن سهون فرو نرفته بود، داشت 

درد به  ، درد وحشتناکی رو تو مچ دستش حس کرد  

 ز ا های خیس د بود که با فریاد و گریه چشمحدی زیا

 .  اشکش رو باز کرد و فورا از باز کردنشون پشیمون شد
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و دید که ر اش دست سهون ه به محض باز شدن چشم

 .  ش رو به سختی گرفتهامچ شکسته 

 . ..سهون متوجه اش شده بود

 . ی کرد.. اشتباه بزرگ

 ...اشتباه جبران ناپذیر

 . که چه فکری تو سر دارهوند  از نگاه مرگبارش میشد خ

 ..انتقام.  

 ..شکنجه. 

 ..قتل. 

 از این کارت پشیمون میشی ادم- 

 

  قسمت دهم :گلبرگ سوخته

 

) نماد   های یاس همیشه بهترین طعم رو میدن گل

  . معصومن(کسایی که آسیب پذیر و 

 …سهون عاشق طعم لوهان بود ، مثل شهد گل یاس 
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 ..ش. اانه ی برده البته تا قبل از خیانت گستاخ 

 ...کشتن پسر تنها فکری بود که تو ذهنش میگذشت  

بخاطر   داشت ، هم سایه ی کمرنگی از ناامیدی شاید

و  د فر قصبهش رحم کرده بود و بجاش اون  کسی که

 !!کردن خنجر تو کمرش رو داشت

همون ثانیه ای که قصد فرو کردن چاقو رو داشت  

 ..فهمیده بود. 

 و ر  ونست سهون میتونه ذهنشلوهان احتماال نمید 

 . ..نمیشه اون با چاقو کشتهمهم تر اینکه بخونه و 

باید لوهان رو شکنجه  یه لحظه دو به شک موند که

 !! بده یا نه

 ، با گیر انداختن مچ ظریف پسر با دست قوی خودش

یه بخش کوچیکی درونش میخواست بخزه روش و 

 ...ببوستش

 نکه قصد جونش رو از ایقبل چی باشه چند دقیقه  هر 

 . بکنه بهش لذت داده بود

، ذات خبیث و عصبانیش  درونیشبرخالف کشمکش  

 . پیروز شد
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این ذات شیطانیش میخواست لوهان رو تنبیه کنه  

 .  درست مثل بقیه

اینکه لوهان مال اون بود و با این حال اجازه ی همچین  

کاری به خودش داده بود خشمش رو شعله ور تر 

 ...میکرد. 

ور چط،  ، رهبر آینده دنیای زیرین اون اوه سهون بود 

 ؟! بود رار گرفتهقیه انسان حقیر مورد بی احترامی 

 !! اونم نه هر انسانی ، عروسک خودش 

، نباید اجازه ی راه یافتن شک به خودش رو  اشفته بود 

 . میداد

به محض تنگ تر شدن حلقه ی دستش دور مچ لوهان  

 ...اره گریه میکنه و زجه میزنهدیگه براش مهم نبود د

اید ب ، هاش صورتش رو پوشوندن دیگه مهم نبود اشک 

 .  لوهان رو مثل بقیه تنبیه میکرد

 این کارت پشیمون میشی آدم کوچولواز -

و حتی اجازه نداد ترس ناشی از این حرفش کامال بدن  

رو  مچ دستش، بالفاصله  نحیف پسر رو در بر بگیره
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هاش بلند  دردناک استخونکستن چرخوند و صدای ش

 .  شد

 . لوهان جیغ کشید و به تشک چنگ انداخت

 . و تو دردسر انداخته بودر  خودش 

 حاال حتما سهون زودتر از چیزی که قرار بود میکشتش 

،  
 
ه  ر بزنگارف آزادی بود اربابش سهر دفعه که در ش

 ندبرش میگردو  یگیرش مینداخت و با خنده ی ترسناک

د و این خودش شروع ش رو احساس میکر . سهون ترس

 . انگیز براش بود یه بازی هیجان

مثل موش و گربه و این فقط گربه بود که میتونست تا  

 . انتهای بازی موش کوچولو رو به فاک بده

 .  حداقل  برای سهون،  بازی جذابی بود  

چه برده ی ..چه آدم کوچولوی بدی. ..نچ نچ نچ. -

 نافرمانی

خت چسبونده بود و با ناامیدی اه و به تر لوهان  

 . میکشید

ش  او باال  اورد و روی دست پیچ خورده ر  زانوش 

 .گذاشت 
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اون همه  ؟ بعد  و خراب کنیر  مجبور بودی همه چیز -

 ! فکر کنم چه پسر بدی ؟!  کاری که برات انجام دادم

 بابت باید بهت درسی بده که یادت نرهار 

ر لوهان فشا ه یو روی مچ شکستر  شزانوی استخونی 

 . بلند کردداد و فریادش رو 

 ! خواهش میکنمنکن + 

جیغش به حدی بلند بود که سهون بی اختیار فشار  

 . و کمی کم کردر  پاش

 ! خواهش میکنم ارباب لطفا+ 

گام ! هیون باید خیلی بلند تر داد بزنی...اوه بامبی- 

 و نمیشنونر  صدات

 هاش رو  و ناخن و بیشتر کرد ر  این دفعه فشار پاش 

 .  شده ی لوهان فرو بردروی استخون خورد 

ا این یانتی که باین مچ باید عذاب بکشه تا ذهنت از خ-

 دست انجام دادی پاک بشه

 .  از له کردن دست لوهان و درد دادن بهش لذت میبرد 

ه ولی ن ، ای لوهان گیر داد ه و تو انگشتر  انگشتاش
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خون استن ای اروم کردنش بلکه برای شکوندن چندیبر 

 ..دیگه و دادن درد بیشتر. 

 گریه میکرد و هر دفعه برایتر  بلند تر و بلند  لوهان

خفه کردن صداش میخواست سرش رو تو بالشت فرو  

.  دمیزد مانعش میش ولی سهون با سیلی که بهش ، کنه

ن سهون دیگه او  ، هو باز کنر  اشتباه بود که چشماش

ن ، کامال با او  نه ، پسر باکالس و جذاب و مردونه نبود 

 . شخصیت فرق میکرد

و به گردنش باز  ر  انگار شاخه های سیاهی راهشون 

 . کرده بودن

مشکی رنگ روی پوستش حتی  اون خط های درهم   

ه اون در عین اینک ، سیب گلوش رو هم در برگرفته بودن

هاش  ، چشم خطوط میتونست جذاب بنظر برسه

 . ترس عظیمی رو القا میکرد

 ون از هر دفعه ای خالی تر بنظر های سه چشم 

 . میرسید

، درخشش و رنگ عنبیه و سفیدی چشمش رو  سیاهی 

 .  فراگرفته بود
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الی از خ؛ خالی از زندگی ،  هاش  ترسناک بودن چشم

 .  احساس

 ..بدتر از همه پوزخند مرموزش بود. 

.  مشخص بود از لذت درد کشیدن لوهان مست شده 

فرو کرد و با زبون  هانو و دور سینه ی لر  دندون هاش

 .  شروع به بازی کردن با نوکش شد

 ش دراومدهاعجیب بود که لوهان تو اون وضعیت ناله 

 !! بود

 ..خوبی میشناختش. ه ناله ی نیازی که سهون ب 

ولی سهون ، خود لوهان حواسش نبود  ز با اینکه هنو 

 تری برای و حس میکرد و این باعث میل شدیدر  بوش

 .  دادامه دادن میش

و از پوست نازکش بیرون ر  اشه قبل از اینکه دندون

ش کشید و انوک سینه  و بهر  بکشه یه بار دیگه زبونش

   . لذت کاذبی رو به لوهان تزریق کرد

لوهان اشک میریخت و با داد و فریاد به تقالی بیهوده 

 .  از اربابش ادامه میداد ش برای رهاییا
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ت و فقط به چند دقیقه بعد دست از تالشش برداش

 .  ناله کردن رضایت داد

 ، اهمیتی نداشت که سهون کسی بود که عذابش میداد

تنها اون بود که میتونست از عذاب نجاتش چون هنوز 

 .  بده

ط اون شکنجه های این لذتی که بهش داده بود وس

 !! دردناک خودش یه بهشت بود

 ارباب...لطفا...التماس میکنم...درد داره ارباب... + 

پوست حساسش  یهای اربابش رو  دندون ز درد  ا 

 .  مینالید

 . و ول کرد و سمت بازوش رفتر  شاسهون سینه 

و با ردهای دردناک و خون الود ر  جای جای پوستش 

 .  هاش عالمت گذاری کرد دندون

 . ، شونه هاش و سینه و شکم تختش ساعد نحیفش

 اش ،هاش تو ترقوه  با فرود کردن دوباره ی دندون 

 .  دوباره شروع کرد به التماس کردنهان لو 

های شور لوهان  و به لبر  هاش سهون خندید و لب

 .  چسبوند
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 ...درد دارهتر  لطفا...آروم+

 . و گفت  و باال کشید ر  شبینی 

نبیه اینکه ت..نبیهتن لوهان. ! اینا ت باید درد داشته باشه-

 از رفتار خوبمتنبیه اینکه ..از خودت ناامیدم کردی. 

 ت ناسپاس بودیباها

 ادو به نگاه سکسی در  ش جاشاولی خیلی سری    ع کینه  

. 

 رو حق باتوعه ، این مارک های خیله خب کوچولو... - 

 پوستت خیلی  دردناکن

   . و خیلی اروم و مالیم بوسیدر مچ شکسته ی لوهان 

ونم میت !؟ میدونی، میتونم کاری کنم حالت خوب شه -

نم گه بخوام میتو ا ..یه شکستگی مثل اینو خوب کنم. 

اینو میخوای  تو هم..و از بین ببرم. ر  همه ی دردهات

 ؟ عزیزم

 . و تکون دادر  لوهان با مکث سرش 

خواهش کن تا با ...پس بخاطرش خواهش کن- 

 و ببخشمر  مهربونی باهات رفتار کنم و خیانتت
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و ر  الملطفا ح..لطفا دردم رو از بین ببرید. ..لطفا ارباب. +

یگه د..خشین که پسر بدی بودم. منو بب..خوب کنین. 

ن ز  دوست نداشتم ارباب اونمن فقط... ..تکرار نمیشه. 

 ..اون.  ! نه ! من متعلق به اربابم و دوست داشته باشهر 

 ؟ ؟ یا خودت منو میکشی ارباب اون منو بکشهمیزاری 

سیل احساسات مختلف بخاطر اون سوال به سهون 

 .  هجوم اوردن

ولی چرا فکر به این موضوع  ، میکشت رو  اون لوهاناره 

؟ و چرا لوهان برای داشتن اون ، یه  اذیتش میکرد

 ؟ مستعد بود ، تنها برای خودش اینقد  شیطان

سهون میتونست با هرکسی که میخواست رابطه داشته 

 .  باشه

اون متعلق به هیچ کس نبود و تحت کنترل هیچ کس  

 . با این وجود لوهان مال اون بود ، درنمیومد 

 چه موجود ..تونم این حس مالکیتت رو درک کنم. نمی- 

 ...عجیبی هستی تو

 ودهرکاری که باهاش کرده بو  ش رو بوسید اشکسته مچ 

کشید آثارش از بین رفته بود و حاال ، هر عذابی که  

 . فقط درد خفیفی بجا مونده بود
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د و به لبخند شیطانی هیلرش و بلند کر ر  لوهان سرش 

 . کردنگاه  

 هنکه خودت فهمیدی و اعتراف کردی کبخاطر ای- 

ای ه بر بعنوان تنبی..متعلق به منی باید تشویقت کنم. 

 دردناکه ولی اگه باعث..خیانت و جایزه برای وفاداریت. 

میشه کمی احساس بهتری داشته باشی ، باید بگم عزیزم 

اشتم که کورایامی رو هیچوقت همچین قصدی ند

 ه و بجاشت بدپس به ذهنت استراح..تصاحب  کنم. 

 بزار بدنت درد بکشه

 هنلوهان ترسیده بود و میدونست سهون اینو حس میک 

چون با هر سلول بدنش ترس از ، قطعا اینطور بود  ،

 .  حرکت بعدی سهون رو حس میکرد

نظرت چیه ..انصاف نیست که فقط درد بکشی. -

 ؟ همزمان بهت لذت هم  بدم

.  هشبرای یه لحظه فکر کرد منظورش چی میتونه با

چون اون تمام زمانی بود که طول  ، فقط یه لحظه 

 .  کشید تا سهون دست بندازه و لباس زیرش رو پاره کنه

رد ک  خنکی که به عضوش برخورد کرد نالهاز حس هوای 
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و با فهمیدن کاری که سهون میخواست بکنه از ترس داد 

 . زد

! من تاحاال این کارو  ! ازم دور شو ولم کن+ 

 ...! تو نمیتونی این کارو بکنی بارمه اولین...نکردم

مشغول زبون تقالهای لوهان سهون با ارامش  برخالف

 .  ش شدان به سینه زد

 ! خواهش میکنم+

نه صاحبت کیه  دفعه ی بعد یادت میمو ..نمیشه. - 

م حتی راجبش فکر ه..کوچولو و بهش خیانت نمیکنی. 

 ...نمیکنی

 . بردش فرو ابا دم عمیقی هوا رو به داخل ریه  

چ تاحاال هی..ب میفته. آه ر دهنم دا..ی. بوی خوبی مید-

 ...باکره ای رو ندیدم که مثل تو بوی خوبی بده

زبونش رو به پوست لوهان کشید و پایین رفت تا به  

 .  ش رسیده اعضو سخت شد

و  به کارهای سهون واکنش نده خیلی سعی کرده بود که

 .  ولی نتونست مقاوت کنه، نشه  سخت

 .  به دستور مغزش عمل نمیکردبدنش 
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 ...! اون کارو نکن نکن.نه.. +

 بعد از چند دقیقه تقال فهمید نمیتونه کاری از پیش 

 .  ببره

هن و د و به تخت چسبونده بود ر  سهون با قدرتش اون

خیس و گرمش توانی برای حرکت تو بدنش باقی 

 .  نمیزاشت

 دو و میخورد و هرر حریصانه و وحشیانه عضو لوهان 

 .  تو شهوت غرق شده بودن

برخورد سر آلتش به ته گلوی سهون کامال از یادش میبرد  

.  یه سکس کامل رو تجربه کنه بار  که قراره برای اولین

ه یرو هم فراموش کرده بود که سهون  عالوه بر اون این

هاست و از درد کشیدن  انسان تشنه به خون   شیطان  

 .  لوهان لذت میبره

و  سوراخ تنگ تو  و کردن دو انگشتشاینو با فر  سهون

 .  دست نخورده ی بین پاهاش بهش یاداوری کرد

.  ش جیغ کشیداماهیچه بخاطر درد کشیده شدن 

این چیزی نبود  ،  ت سهون زبر بود و ناخن هاش دراز دس

 .  که برای اولین بارش میخواست
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 . حس میکرد چیزی بیشتر از یه وسیله نیست

ر د بشه ، الیم باشه و آماد دوست داشت اولین بارش م 

 .  عوض داشت بطور دردناکی ازش سوءاستفاده میشد

شونه هاش گذاشت تا  یو باز کرد و رو ر  سهون پاهاش

و تو اون حفره ی تنگ و ر  هاش بتونه حرکت انگشت

 .  خوشرنگ ببینه

بعد از مدتی انگشتش رو بیرون اورد و شروع به در 

 .  اوردن شلوار خودش کرد

ش میکرد که تمومش کنه و سعی کرد بلند لوهان خواه

ولی با دستی که روی گلوش قرار گرفت با ، شه و در بره 

 .  ضرب رو تشک پرت شد

سهون همونطور گردنش رو سفت گرفته بود و به سیاه 

 .  شدن صورتش از نرسیدن هوا اهمیتی نمیداد

با دست ازادش جینش رو از پاش کشید بیرون و 

 .  انداخت پایین

ین حین لوهان فقط میتونست گاهی به زور کمی اتو 

 .  نفس به شش هاش وارد کنه

 ..میدونست قراره چی بشه. 
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 جلوش رو گرفت... میدونست نمیشه 

 ..فقط میخواست زودتر همه چی تموم بشه. 

بدتر از هرچی این بود که بدن لوهان تک تک کارای  

 ..سهون رو دوست داشت. 

 ..اون کمبود هوا رو دوست داشت.  

 ..دست سهون رو گردنش رو دوست داشت.  

ای سهون که عمیقا درونش ه حس کردن انگشت 

 ..ضربه میزد رو دوست داشت. 

ضربه زدن به نقطه ی حساسی که باعث میشد همه  

 ..تا ببینه رو هم دوست داشت.  و دور چیز 

ین افکار منحرفانه احاطه بخش بزرگی از ذهنش با ا 

 ، سهون بکنتشست حیوون درونش میخوا ، شده بود 

 .  خشن

 ..میخواست به بزرگترین آرزوش برسه. 

عضو کلفت و درازش ریخت  یو رو ر  سهون آب دهنش 

ه داد و ی شفشار  لوهان ، بی صبرانه به سوراخ تنگ

 .  ضرب واردش کرد
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 .  میزدنلوهان از درد حتی نفسش بند اومده بود و داد 

 ..حس میکرد از وسط دو نصف شده. 

عضو سهون درونش از  ، نریزی کردهمطمئن بود خو  

 .  تاحاال تجربه کرده بود دردناک تر بودهرچیزی که 

و برای اروم کردن پسر تلف نکرد و بی وقفه ر  وقتش

 و درون لوهان میکوبیدر  شاانه یضربات شهوتی و وحش

و لوهان فقط مجبور بود ناخن هایی که تو گردنش 

 شسهون که محکم به باسنرفتن و استخون لگن می

ولی خیلی زود پیچشی زیر  ، میخورد رو تحمل کنه

 .  شکمش حس کرد

نقطه ی  هو اروم تر کرده بود و بر  سهون ضرباتش

 .  حساسش ضربه میزد

 درد م هنوز  ، رغم لذتی که حس میکرد  علیلوهان 

 .  داشت

از این ولی انگار سهون  ، همه جای بدنش درد میکرد 

 .  وضعیت دیوانه وار لذت میبرد

کوچیک و دردمندش مالیده میشد و برای رها   عضو 

 .  شدن لحظه شماری میکرد
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ش ناله ی مردونه ای کرد و دستش رو اسهون رو شونه 

 ومحکم نگهش داشت .  از زیر کمر لوهان رد کرد 

ضربه های دردناک و اذیت  تحمل بعد از چند دقیقه 

و حس کرد که با گوشش بازی ر زبون سهون ، شدن 

 .  میکنه

 اشه چون چشم، ولی نتونست ، ت ناله کنه میخواس

 .  سیاهی رفت

 های تیز شده  اون دندون هاش اسیر  این دفعه گوش

 . بود

 میخوای درد تموم بشه بیبی؟- 

 . و تکون دادر  با ضعف سرش 

و ت..دست از لجبازی بردار لوهان. ...تسلیم میشی؟- 

یا حتی مرگ نمیتونن  کورایامی و ..فقط من. ..مال منی. 

باید به من خدمت کنی و اونوقت تمام ..بگیرنت. ازم 

بینم  پس بگو ب..یزی که لیاقتته رو دریافت میکنی. چ

 اطاعت میکنی؟

 .  تکون دادبی حال و ر  دوباره سرش 

 . فقط یکم هوا میخواست
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ه نمیتونم دیگ..تو خیلی خوشگلی لوهان. ..پسر خوب. -

 ...و ببینمر  شدنت صبر کنم تا ارضا 

 رو از سر  به نقطه ی حساسش دوباره ضربه زدن 

 و تند تند مالید و مالید ر  همونطور هم عضوش،  گرفت

اونقدر که بدن لوهان به لرزش افتاد و با ناله ای خالی  ،

 .  شد

 ...ش بوداین اولین ارگاسم واقعی

 ..سکس کامل ارضا شده بود.  ی که با اولین بار 

دور عضوش  شسهون از حس فشرده شدن ماهیچه ها 

داد و ارگاسمش رو تو لوهان  و عقبر  ، سرشنالید 

 .  خالی کرد

نس باهاش بوده که خوشحال بود که اونقدری شا

 .  نمردهبخاطر خونریزی 

و لوهان نمیدونست  و کنارش انداختر  سهون خودش

اش ه بخاطر کمبود هوا بود یا ارگاسم سختش که چشم

 .  هنوز هم سیاهی میرفت

هونی س حتیاینکه  بدون ، داشت تو سیاهی غرق میشد 

  . و بگیرهر  بازوش
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 ..ولی روحش نه. ،  ارضا شده بودبدنش 

برای ارضا شدن روحش به توجه و محبت سهون نیاز  

 .  داشت

هرچیزه ساده ای مثل اینکه بغلش کنه و اجازه بده مثل 

 .  یه پاپی تو آغوشش مچاله بشه

 ...بهتر بوداین از هرچیزی 

 

 دوراهی قسمت یازدهم : 

 

 !، کشتش؟ ینگ هلفاک-

 .رو پر کرده بود  فریاد های دردناک لوهان کل خونه

 . عضو چانیول زد و گفت به ضربه ایبکهیون با پا 

 یعنی راحت شدیم از شرش؟* 

 اونا دارن دهنمو اب میندازن= 

و از ر  زیون تمرکز کنه و حواسشیچن سعی کرد رو تلو  

 .  اون صدا ها پرت کنه
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ا سروصدا مشغول خوردن ب ، کریس و شیومین سوهو

 .  بودن و دور دهنشون خونی بودیه چیزی 

 خب تو هم برو بخور-

کای گفت و پاشد و دست کیونگسو رو با خشونت  

 . کشید

 آی.. درد گرفت! + 

همونطور دنبال کای به سمت اتاق مشترکشون کشیده  

 . میشد

 خفه شو و ارضام کن هیبرید- 

 . هلش داد کیونگسو رو تو اتاق برد و سمت تخت  

شلوار جین   ها و  لباسشر بعد با دستای قویش از  

 یم ن و  شکمکیونگ خالص شد و با دراوردن تیشرتش 

و به ر  شاو به نمایش گذاشت و طعمه ر  شاتنه ی تیره 

 .  تخت چسبوند

پوست کیونگسو میکشید و  یرو  رو  ای کلفتشه لب

، روی سینه و شکمش گاز های سطحی میرفت پایین 

نوک  ، اشت و با زبونذجا میه مارک ب میگرفت و 

و ر  اشه ، دندون ش رو به بازی میگرفتاصورتی سینه 
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 محکم فرو میکرد و خونی که بیرون میومد رو لیس میزد

 .  کشیدمی  و روی گردنش ر  ش. بعد زبون خونی

 ...! ارضام کن هرزه از طعمت سیر نمیشم-

 . یه دسته از موهای مشکی پسر رو چنگ زد 

 ...ما بخواین اربابهرچی ش+

 اینکه اینقدر راحت با پوزخند زد و کای متنفر بود از 

 .  همه چیز کنار میاد

یبرید هر روز و هرشب ، از اون ه برخالف خواستش

چون اون  ، میکرد و بهش فحش میداد سوءاستفاده 

 .  خودش اینو دوست داشت

 ...میخوام با دیکم خفت کنم-

. و گفت  ایستاد باالی صورت پسر روی زانوهاش  

صدای پایین کشیدن زیپش با صدای شکستن استخون 

 .  و فریادهای اتاق بغلی قاطی شد

و ر  ، ناله ای کرد و عضوش شنیدن اون ملودی کای از

 .  بردتو گلوی کیونگسو فرو 

 ...هرزه کوچولوی من.ممم...عالیه.. -
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و به فاک ر  بی شرمانه صورت کوچیک عروسکش 

 ای ظریفی از دهن کیونگسو خارج میداد و حینش ناله ه

 .  میشد

عضو تو گلوش بهش نرسید وقتی هوایی در اثر وجود 

 .ق زد و صدایی دراورد و ع

 و ر چجوری یه مرد فاک...بیبی خیلی خوب بلدی... -

 ...دیوونه کنی

 و بهر  اشم هو نوازش کرد و چشر  گونه های لطیفش  

 . دوختکیونگ سو   ای اشکی و قرمز ه چشم

و نگا...هرزه کوچولوی خوشگل ر  وشگلشای خم هچش-

 ...من

 و عمیق تر فرو کرد و به گونه ی پسر سیلی ر  عضوش

 .  زد

های قلبی شکل کیونگسو محکم دور عضوش حلقه  لب

شده بودن و لذت و شهوتش به اوج رسیده بود و تو 

 .  دهنش خالی شد

  هاش ضربه بار رو لب و بیرون کشید و چند ر  عضوش

 .  زد
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  ؟ ؟ فسقلی شیرین خوای باهات بازی کنمتو هم می-

ه و بر  برخالف نیشخند شیطانیش کیونگسو سرش

 .   عالمت منفی تکون داد

 .  بود ای کای خندید ، چون چیزه خیلی عادی

ازوخیست بود و کیونگسو یه هرزه کوچولوی م

 .  حرفای رکیک ارضا بشهمیتونست با شنیدن 

 . و روی سینه تا شکمش خزوندر  کای دستش

 کیوت-

تختی رو با پا پرت   تشک انداخت و رو یو رو ر  خودش 

 .  کرد پایین

 . تو بغلش کشید کیونگ رو   بجاش

 کای+ 

د و بابش فرو رفته بو صورتش تو سینه ی برهنه ی ار  

 .  ملوسش ضعیف بگوش میرسیدلحن آروم و 

 ؟ چیه-

 .  و بسته بود که بخوابهر  اشم هچش
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باعث میشد چون ، متنفر بود از این لحن کیونگسو 

 .ها بخواد بیدار بمونه و فعالیت کنه  ساعت

؟ چرا نمیزاری  دای عصبیت میکننو مسچرا لوهان و آ+

 ...اون  خیلی شیرینه ؟!  باهم باشن

ه گاه کرد کو نر  و بلند کرد و کایر  با نگرانی سرش 

 .  بود شده مشخص عصبانیتش از اون سوال

 ...میدونی و ر  تو دلیل کوفتیش..تو میدونی چرا. -

 با خشم و ناباوری بخاطر سوال کیونگسو از بین دندون

 .  اش غریده

ه  آنشون جاری بود تا اینکه کیونگسو مدتی سکوت بی

 .کشید 

 ...و نابود میکننر  اونا همه چیز ..سخته. ..میدونم. +

 . هومی کرد و ادامه داد 

همون  ون و امیدوارم اونا چیزی نفهمن راجب خودش+

 ...راز

 ...نباید راجبش حرف بزنیم..و. ساکت ش-

دو ترجیح دادن تو  و خب دیگه حرفی زده نشد و هر

 . سکوت بخوابن
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 ..دیگه هیچوقت راجبش حرف نزدن. 

 ..هیچوقت بلند راجبش چیزی نگفتن. 

-------------------------------------------------------- 

 کای با حس نکردن گرمای کیونگسو از خواب بیدار 

  . شد

 .  این روال همیشگی بیدار شدنش بود

وقتایی   و  رف ورزش میکرد کیونگسو بیشتر وقتش رو ص

فکرهایی که تو  در ها جایی  ، مدت که ورزش نمیکرد

 .  ذهن کوچولوش میچرخید غرق میشد

 ..برای کای اهمیتی نداشت. 

کیونگسو براش فقط بهترین وسیله ای بود که   

ن پس بخاطر همی ، و برطرف کنهر  اشهمیتونست نیاز 

  . اونو پیش خودش نگه داشته بودده ها سال بود که 

ونگ و برای پیدا کردن کیر  به هرحال قرار نبود کل وقتش

وال هر روز چای بنوشه بجاش میتونست طبق ر  ، بزاره

 !! و آدم بکشه
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ین ا هرچی نباشه اون یه شیطان اصیل بود و این به 

 برای انجامطوالنی معنی بود که لیست همیشگی و 

 .  وظایفش داشت

تخت بلند شد و یه شلوار مشکی پاش   یشلخته از رو 

 .  کرد

دستش رو روی سینش کشید و یاد چنگی که دیشب  

 .  کیونگسو رو پوستش انداخته بود افتاد

به محض خروجش از اتاق ، حضور سهون و اون انسان 

 .  رو تو خونه حس کرد

 .  متاسفانه شاهزاده پسر رو نکشته بود

ن ، سوهو و سهو  ، تائو میتونست خیلی دقیق بوی لی

بوی شیرین عطر سهون که ، و بعد از اون  و حس کنهر 

و یه  وجود اون موجود کوچولوی ضعیف بود اثبات 

 ...، بوی غذای آدما بوی قوی دیگه

 رفت و مطمئن بود کسی که با تلپورت به اشپزخونه 

 !!س اپشت بهش ایستاده قطعا شاهزاده 

  ؟!  ری چیکار میکنیدا=
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 م تا برای عروسکم یه چیزی درست میکن یرم برادا-

 صبحونه بخوره

 و از روی ماهیتابهر  به سادگی جواب داد ، حتی نگاهش

 .  برنداشت

 تو دیشب تا دم مرگ بردیش...!؟ ولی چرا=

 ، نهش اضافه کامیخواست خوشبختانه رو به ته جمله 

 . و  گرفتر  ولی جلوی خودش

 ه خدمتکار میگفتیحداقل ب=

در ضمن اون تونست از پس همه ی ..خدمتکار نیست. -

 عمرم مثل االن شارژ  هیچوقت تو ..بیاد.  ام بره تنبیه

 نبودم هیونگ

 . یادآوری خاطره ی دیشب گفته سهون سرخوش از ب 

اولین بارش بود ..هیچوقت اونجوری ارضا نشده بودم. -

 ...ولی نمیدونم چجوری دیکمو تو خودش تحمل کرد

 ر کنم از جر خوردنش خوششم اومدهیجورایی فک

جدی میگم تو هم باید  ، اون حرف نداره هیونگ ...بود

 ...یکی
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رید خودم بهتر از یه موجود هیب..عالقه ای ندارم. =

 ؟ دایو مسخب حاال کی میخوای بکشیش آ...ضعیفه

 . و متوقف کرد و به کای نگاه کردر  سهون چای ریختن 

 ...نگرفتم تصمیم-

 ها !؟ یعنی چی که تصمیم نگرفتی؟ جدی که نمیگی=

یدا  یکی دیگه رو برای خودت پمیتونی ..؟ باید بکشیش. 

 ...کنی

 .  با هیونگش موافق نبود

  تغییر میکرد کهیه چیزی تو مغز روانی سهون داشت 

 .  کای نمیتونست درکش کنه

؟ یکی که طعم توت فرنگی بده و اونقدر  یکی دیگه-

مولی مع؟ این ادم...  ه که باهام بجنگهجرات داشته باش

احاال ین اسباب بازیه که تسرگرم کننده تر ..کای.   نیست

ه کتو بهتره  ..هروقت صالح بدونم میکشمش. ..داشتم. 

شایدم اصال نخوام ..و راجبش ببندی. ر  دهنت

 بکشمش! 

 .سینی صبحونه رو تو دست گرفت و خواست بره 
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 گهش؟ نمیتونی تا ابد ن چرا اینجوری میکنی=

 به دنیای زیرین بیاد!  هاون حتی نمیتون..داری. 

ه ولی با خودش ب ، بی توجه به حرفش از اونجا دور شد  

 .  کای فکر میکردحرفای   هدرستی

 ش اتو فکر این بود که چیکار میتونه بکنه که حوصله 

 .  نرهسر 

  مجبور کنه براش ساک بزنه و  رو  شاید میتونست لوهان

ست یا شاید میتون لیسهزمین ب یو از رو ر  کامش

رنگی توت ف شایدم بهش،  ببندتش و با شالق بزنتش

هیچ ایده ای ،  داد و بعد خودش از لوهان میخورد می

نمیدونست چرا  ، و چطور بگذرونهر  نداشت که روزش

 . سااینقدر هیجان زده 

 و دیدن عروسک عزیزش که بین در به محض باز کردن  

 وتش دوباره بیدار شه بود  فه های خونی خوابیدهالم

 .  شد

و ر  تصویری بود که میتونست روزش این قطعا بهترین

 . بسازه
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 قسمت دوازدهم : به من همه چیز رو بگو

 

 یز خوشمزه از خواب بیدار لوهان با حس بوی یه چ 

 . شد

  "س؟اصبحونه "بوی 

، گوشت خوک سرخ شده  میتونست بوی شیره ی افرا

  . و میوه رو به خوبی حس کنه

 ..چه خواب شیرینیه.  که  خودش فکر کرد  با

زندگیش به جهنم تبدیل شده بود و حاال اونقدر زده  

 !؟ بود به سرش که خواب همچین چیزایی رو میدید 

 ..به تالش رقت امیزش برای کشتن سهون فکر کرد. 

. ..سعی کرده بود کسی که بهش رحم کرده بود رو بکشه

 ؟  ؟ حسودی بخاطر چی؟ ترس

 ..بود. مطمئن ن

ت اطمینان داش بیشتر بهش مه چیقط چیزی که از هف

   . ش از گرسنگی بوداسوراخ شدن معده 
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ن نظر قصد از بین رفته بوهای خوبی که حس میکرد ب

 .  نداشتن

روم آروم این امید درونش زنده شد که شاید واقعا آ

 .  بیداره

 . ..البته که اینطور بود

 بزرگ پر از غذاییو باز کرد ، سینی ر  اشه وقتی چشم

 .  میز کنار تخت سهون قرار داشت یرو 

 .  از جاش پرید تا دلی از عزا در بیاره

کرد نمیسهون که بعد از ماجرای دیشب بهش رسیدگی 

 !؟ هوم ، غذا براش نمیاورد همه  و این

خیلی دردناک  ، اتفاقات دیشب رو از ذهنش گذروند 

 یرو  اونقدری که هنوز سوزش جای زخم ها رو  ، بود 

 . میکرد سراسر بدنش حس 

و با تمام وجود ر  اونقدری سخت که درد اولین رابطش

ها نمیخواست  ولی با وجود همه ی این ، حس کنه

 .  و بچشهر  قلبش ذره ای این درد 

 . روی غذاهای خوشمزه تمرکز کنهمیخواست دوباره 
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پس چرا اینارو اینجا گذاشته  ، سهون که غذا نمیخورد  

  !؟ن بود

و ر  رحالیکه به محتوای سینی زل زده بود زبونشد

 .  هاش کشید حریصانه روی لب

اروم برای شکمش زمزمه کرد که خفه شه و دست از 

 .  بلند بلند قار و قور کردن برداره

.  و بلند کرد تا ببینتشر  و شنید و سرشر صدای سهون 

جلوی در حموم ایستاده بود و حوله ی قرمز رنگی تنش 

 .  بود

 .  ت آب روی پوستش رقص کنان پایین میخزیدنقطرا

 ؟ یه لحظه با خودش فکر کرد چرا پوستش اونجوریه

ود رو روی پوستش دیده ب فقط یه بار این رگه های سیاه

 . داد شکنجه رو  اونم همون شبی که لوهان، 

  ! بخورش، فقط بهش زل نزن بامبی -

 .چند بار با گیجی پلک زد 

 !؟ اینا واسه منه+

من که نمیخورم و کسه دیگه ای هم تو این اتاق  ،خب -

 ...سواالی احمقانه نپرس ، نیست
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و جلو کشید و یه توت فرنگی از ر  لوهان اروم خودش 

 .  توی سینی برداشت

امروز  ، سااین احمقانه  ، البته من درستش نکردم-

 ، ادم که یه خدمتکار دیگه پیدا کنهو فرستر صبح چن 

تش...قبلی  هم کار اون بک باز عصبی شده و کشت

 ...بود

زش دروغ میبارید نشد و نگاه سهون که ا لوهان متوجه

 . سمت غذاها حمله کرددست پاچه 

ش اتو سکوت مشغول جویدن صبحونه ی خوشمزه 

 .  شد

 ..از دیشب از سهون متنفر شده بود. 

از نگاه  ، چیزی که بهش مربوط میشد  خودش و هر

ش ز از همه چی ، اشه های وسوسه انگیزش تا بیرحمی

 ، ولی نمیتونست سپاسگذار غذا نباشه ، متنفر بود 

احمقانه آروم و  ظار داشت بعد از اون نقشه ی فرار انت

  . دردناک از بی توجهی و گشنگی بمیره

  نممنو +
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ع کرد و جمر  ولی توانش ، با اینکه به غرورش لطمه میزد 

و سهون هم بعد از اون همه  و زمزمه وار تشکر کرد 

کر بود انتظار شنیدن تش دی که به پسر بیچاره دادهدر 

 . رو نداشت

؟ خب از گشنگی جون دادنت هیچ  ؟ غذا برای-

ن از تو م که ایامن یه شیطان عالی رتبه ه... ی ندار جذابیت

 های جالب چیز پس باید ..یه دستاویز عالی میسازه. 

 ...تری رو تجربه کنی

 !؟ من فقط یه دستاویزم+

اید بخاطر ، ش و پرسیدهر  ن سوالنمیدونست چرا ای

اون زن رو  ش درمورد مزاحماینکه نمیتونست افکار 

 .  تحمل کنه

 ؟ چه چیزی غیر از این میتونی باشی-

 من یه انسانم+

 ...بخور..نداره.  فرقی-

 .  تصمیم گرفت بیشتر از این بحث نکنه
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ولی اون روز  ، و دوست داشتر معموال بحث کردن 

و خورد و تو تخت ر  ذاشفقط غ ، و نداشتر  حسش

 .  مچاله شد

 .  نیمه برهنه کنارش دراز کشید سهون  ، چند دقیقه بعد 

در کمال تعجب از پشت بغلش کرد و قسمتی از پوست 

 .  و بوسیدر  شای شونه  دریده شده

 .  های سهون دیگه زخم نبود حاال اون قسمت زیر لب

ده جا مونه کوچیک ازش ب خوب شده بود و فقط یه رد  

 . دبو 

 میکنی؟رو چطوری اینکار + 

 من میتونم هرکاری که میخوام بکنم-

 و کردی؟ر  چجوری اینکار ...میگمجدی +

 ...برخالف لی..فقط کمی. ..ما کمی توانایی درمان داریم. -

طبیعی تو بدن رو  میتونه هر درد یا عملکرد غیر اون

بخواد  هحتی اگ..میتونه کامال خوبش کنه. ..درمان کنه. 

 ده رو زنده کنهمیتونه مر 

 باورنکردنیه+
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داشت به این فکر میکرد که جزو شیاطین بودن چه 

لکه ب؛ اونا نه تنها شیطان واقعی بودن  ، خوبیه چیز 

   ، انجام بدنای هم میتونستن کارهای خارق العاده 

 ...کارهایی مثل کشتن آدما با دستای خالی

 این یعنی اون خیلی متفاوته+

 . ند بگهواقعا نمیخواست اینو بل

 . سهون پشتش ریشخند زد

 ...چون اون یه هیبرید کثیفه ، نه اون متفاوت نیست-

ره ای سهون خیه و کج کرد و کنجکاوانه تو چشمر  سرش

 .شد 

 یه چی؟+

و کرده و اون به ر  پدر احمقش یه انسان..یه هیبرید. -

همچین چیزی تو دنیای ما تنبیه سختی به ..دنیا اومده. 

اش ر خون کثیفش ب..غیرقانونی نیست. ولی ، دنبال داره 

 ...حقش بود البته..مجازات زیادی رو همراه داشته. 

 . یاداوری خاطرات هیبرید نچی کرد با 

اون دوستته؟ فکر کردم دوسش  ولی من فکر کردم+

 !! داری



211 | P a g e 

 

لق تعالبته اگه م..دوست؟ همچین چیزی وجود نداره. - 

 ...به دنیای شما بودیم شاید میشد اینطور گفت

 . سهون واقعا عالقه ای به این بحث نداشت

، تاعو و کیونگسو از خون کثیفی به وجود  اون- 

نم این باعث قوی تر بعضی اوقات فکر میک..اومدن. 

مطمئنم اون ..نیروهاشون خاصه. ..شدنشون میشه. 

 ها شیاطین با اون..رو قوی تر میکنه.  خون اون ها

یده که از نمن این معنی رو نمه اینکه پیش..ابهتی هستن. 

 ...ته کثیفی اناونا موجودا..نژادشون متنفر نیستم. 

، اون میتونست دوسشون داشته باشه و  حق با اون بود

 ..در عین حال ازشون متنفر باشه. 

 ..دقیقا حسی که لوهان فکر میکرد سهون بهش داره.  

 احساسات ضد و نقیضی که سهون نسبت بهش داشت

ه بهش درد داده طور وحشیان چند ساعت قبل اون ،

بود و االن براش صبحونه اماده کرده بود و برای تسکین 

 ..دادن دردش با مالیمت میبوسیدش. 

ولی این تپش ها  ، سهون متنفر بود اون مطمئنا از 

 !!؟ بخاطر چی بود



212 | P a g e 

 

، از ظهر   ؟ صبحونت رو تموم کن سواالت تموم شد-

 ...گذشته و میخوام وقتی کای برگشت آماده باشی

 ؟ بالفاصله مضطرب شد که چرا باید اماده باشهلوهان 

 

 ؟ چرا+ 

 .  میدونست سهون از گستاخیش متنفره 

لوهان تو چشمش فقط یه موجود بی ارزش بود و 

گه کاری که می مطیع هر سهون میخواست مثل یه پاپی  

 .  انجام بده و هرجایی که میخواد بره

 یول ، بخاطر فحش ها و بی احترامی ها ناراحت میشد 

هیچ قصدی برای کنترل کردن جسارت و تمکین از  

 . قانون های سهون نداشت

 دیشب..تی بری خونت و وسایلت رو برداری. میخواس-

میخوام هرچی که  بعنوان جایزه..بخوبی ارضام کردی. 

وقتی من نیستم کای میتونه ..میخوای بهت بدم. 

 ...دمبدارم که باید برم انجام  من یه سری کار..ببرتت. 
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و برای لوهان توضیح ر  ون داشت اروم همه چیز سه

اینکه داره برمیگرده  میداد و لوهان هم از خوشحالی  

 .  خونه داشت بال درمیاورد

شکنجه های اخیر با همین جایزه ساده تمام این 

 . فراموش شده بود

 ...مرسی سهونی+ 

توجه اب نگاه کرد و مبا لبخند به پنکیک های تو بشق 

 .  ن از شنیدن این حرف نشدسهو  حالت چهره ی

ی ول، شاید هم جالب بود براش  ؛ شاید گیج شده بود 

 . دوست داشتنی بود چی که بود حس   هر

__________________________________ 

  

از ورود کای تو اتاق اونم جوری که وانمود میکرد هیچ 

  . اتفاقی نیفتاده و تهدیدش نکرده اصال راضی نبود

 درد و فقط به رفتن به خونه فکر میکر بهش بی محلی ک

  خوب،  شبختانه کیونگسو همراهشون میرفت. خو 

ولی میدونست اکثر اوقات ، کیونگسو رو نمیشناخت 

 .  به کای چسبیده
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 . ..بخاطر خجالت یا ترس ، اکثرا ساکت بود 

 لی و تاعو و کیونگسو  ای سهون راجب  ه یاد حرف

 .  افتاد

  . داشتن "کثیف" همشون خون  

دید ها مثل بقیه ته به اون سه فکر کرد که از طرف اون

 .  نشده بود

ها رو کمی از احساسات  شون اونانسانی خون   احتماال 

 .  انسانی بهره مند کرده بود

الزم به گفتن نیست که چقدر از وجود کیونگسو 

اگه اون باهاشون  ، همراهشون احساس امنیت میکرد 

 . پیدا نمیکردنجات  بود احتماال از دست کاین

و دقیقا وسط اتاقش حس کرد ، حس ر  وقتی خودش

 .  فرود اومد شتو صورت شنایی مثل سیلآ

 .  بوی تمیزی و حس زندگی میداد

تمیز و ،  د که عمارت سهون بوی بدی نمیداد چن هر

مرتب بود و فقط تنها مشکل اینجا بود که بنظر میرسید 

 و  هایی ندارنها از لکه های خونه ر  در و دیوار و وسایل
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ی که دیوارهای اطرافش پوشیده از نفس کشیدن تو جای

 . سخت بود خون  

 ، پونزده دقیقه وقت داری زود باش-

  . تخت انداخت یو رو ر  کای گفت و به پشت خودش

 ...تاک تیک-

  . از این ناراحت شد که چرا سهون بجاش نیست 

خوبی میشد  "عروسک"سهون همیشه وقتی 

ولی کای وقتی میگفت پونزده  ، خوشحالش میکرد 

  . یعنی یه دقیقه هم بهش اضافه نمیکرد؛ دقیقه 

لی و ، رزو میکرد پونزده دقیقه بشه پونزده ساعت آ

های  ناچارا این محدودیت رو پذیرفت و سری    ع لباس

 .  و برداشتر  مورد عالقش

 .  و برداشتر  شها و وسایل برقی ها ، ورق کتاب

زم نیست تکالیفش رو ال از یه نظر خوشحال بود که

 ، همون اندازه که به موسیقی عالقه داشت ، انجام بده

 . استادها میدادن متنفر بود از درس و تکالیفی که

همینطور که دنبال وسایلش میگشت متوجه شد که 

 .  اونقدرها هم دلش برای وسایلش تنگ نشده بود
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 ا ه مثل شارژر و این جور چیز ، فقط چیزهای ضروری 

 .  داشترو الزم 

 یکم بیشتر طولش میداد درگیریش با خودش بیشتر 

 .  میشد

سر میرفت و ش ایه بخشی از وجودش اونجا حوصله 

و بخش دیگه میخواست تو  میخواست از اونجا بره

امه اد شش بمونه و به زندگی راحت و بی دردسر اخونه 

 زندگیش خسته شدهولی یجورایی از یکنواختی  ، بده

نگیزی ایچ اتفاق غیر منتظره و هیجان ه هاز اینک ، بود 

 .  در انتظارش نباشه متنفر بود

 خانواده و دوستاش ، های روی دیوار نگاه کرد  به عکس

همگی رو به روش بودن و انگار با لبخند به سخره گرفته 

 .  بودنش

 .  اون زندگیش رو پشت سرش رها کرد

 ...میدونست با سهون نمیشه جنگید

 ..شد. تهش به مرگ ختم می 

 ..هیچ شانسی برای فرار از مرگ نداشت.  
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فرار میکرد هیچ پایان خوشی این فیلم نبود و اگه  

 ..انتظارش رو نمیکشید. 

 ..با خودش فکر کرد که شایستگی بهترین هارو داره.  

 .  حداقل لیاقت اینو داشت که جواب بگیره

س پ ، اگه سهون یه برده ی صادق و مطیع میخواست

باید بخاطر  ، یه ارباب صادق میبود م باید ه خودش

.  اطاعت کردن لوهان بهش در عوض چیزی میداد

باید  ، نمیخواست کورکورانه از سهون اطاعت کنه

ی جدیدی که مجبور بود توش زندگی کنه راجب دنیا

 .  میفهمید

شپزخونه رفت و تو کشو دنبال چیزی  آروم سمت آآروم 

 .  گشت

ش ه سقف باال سر وقتی برگشت تو اتاق کای داشت ب

 .   نگاه میکرد

کیونگسو با دیدن لوهان سعی کرد کای رو از افکارش 

 . بیرون بیاره

 ! تو باید...  کای.کای.. * 

 .  با استرس کای رو صدا کرد 
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لوهان تو چهارچوب در ایستاده بود و به فاجعه ای که 

 .  ممکن بود اتفاق بیفته فکر میکرد

اربابش جون فاجعه ای که میتونست باعث بشه 

 .  رو بگیره هست هرکسی که تو اون اتاق

های خون الود و چاقویی   ایستاده بود با دست لوهان

 . که کنار قلبش فرو رفته بود

ولی لوهان مانعش شد  ، کای یه قدم به جلو برداشت

 .  میخواد چیکار کنه چون میدونست

نی و منو پورت ک! فکر میکنی میتونی تل ! جلو نیا نکن+

 ...ولی اشتباه میکنی...ببری

 رو محکم تر تو سینش فشار داد و از درد صورتش چاقو 

 . و جمع کردر 

من ..خودمو میکشم. ...حتی یه قدم...اگه جلو بیای+

ولی تو چی؟ چی ...چیزی برای از دست دادن ندارم

 ؟ خونهاگه سهون بفهمه منو برنگردوندی  میشه

 خفه شو داری چه غلطی میکنی؟-
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با بدن انسان ها ،  ست باید چیکار کنهکای نمیدون  

اگه با چاقو تلپورت میکرد باعث شاید  ، اشنایی نداشت

 .  مرگ اون پسر میشد

 ! بنداز دور هرزه و ؟ اون تو دیوونه ای-

خونمو ترک نمیکنم مگر با ...! سهونو میخوام..سهون. +

جا با  وگرنه  همین..باید باهاش حرف بزنم. ..اون. 

 کای خوشحالی میمرم

لوهان اولین انسانی بود که بخاطر یه شیطان خودکشی 

 .  میکرد

ز و تو یه چشم بهم زدن ا خرناس کشید با کالفگی کای 

 .  دید لوهان غیب شد

 ولی ، سهون بخاطر مزاحمش شدن عصبی میشد حتما 

بخاطر مرگ لوهان هم اون هم  بهتر از این بود که 

  . کیونگسو رو بکشه

 .  ونده بودبا کیونگسو تنها م لوهان

 میکرد عذرخواهی ش هاز هیبریدی که متحیر نگا

 .کرد 
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ای ه اگه همینطوری از کمیدونی ک..متاسفم کیونگسو. +

 یچوقت قبول نمیکرد این کارو بکنههمیخواستم 

اونجور که تو فکر ولی اون ..اره شاید حق با توعه. *

کر ف اون حتی به بدی که خودش..میکنی بد نیست. 

فقط  دوست داره ..ره هم نیست. میکنه و دوست دا

 ظاهر کنه که شرور و بی رحمهت

 .  کیونگسو اه کشید

لوهان نمیدونست معنیش چیه و فرصت هم نکرد که 

 .  راجبش فکر کنه

ای  ه قبل از اینکه بتونه به چیزی فکر کنه کسی با چشم

 . سیاه جلوش ظاهر شد

پرنس عصبانیش چاقو رو کشید و سمت دیوار ،  سهون

 .  ردپرت ک

از  پوستش پر  ، کرد دست سهون به گلوی لوهان حمله  

 خطوط سیاه رنگ شده بود و چهره اش از هر دفعه که

ر حتی خشمگین ت ، تا بحال دیده بود خشمگین تر بود 

 ناکواقعا ترس ، از موقعی که لوهان میخواست بکشتش

 .  بودشده 
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 چه مرگته؟-

از  و ر  سر پسر رو به دیوار پشتش چسبوند و دستش 

 .  گلوش برداشت

، با غضب به لوهان که رو دیوار سر  جا ایستاد همون

 .  زمین افتاد نگاه کرد یخورد و رو 

 .  هاش پایین میریختن هاش تند تند از چشم اشک

و باال اورد و با سهون چشم تو ر  بعد از مدتی سرش

 .  چشم شد

 .  هاش بخونه حسی رو از چشمنمیتونست هیچ 

 !؟ بیای اینجا و تو این غلط رو کردیبهت اجازه دادم -

 ؟ چراااااااا

اشک ریختن ادامه داد و  بی صدا به همونطور  لوهان 

 به زمین 
 
 .  ل زدز

و بلند کرد و مجبورش کرد تو ر  سهون با خشونت سرش

 . اش نگاه کنهه چشم

 ! جواب بده انسان-

پس تمرکز کرد تا جمله ی  ، نمیدونست چی باید بگه

  .  درستی بسازه
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ه یه  حتی شد ، چیزی که امیدوار بود اربابش رو نرم کنه

 ..کم. 

میخواستم ازت اطاعت کنم...قبول کردم این +

تو برگردم  با و ولی میخواستمر  سرنوشت

 ...خونه...ارباب

 .  سهون بعد از شنیدن این حرف کمی سکوت کرد 

،  و سرزنش کنهر  شاهم دیگه لزومی نمیدید که برده 

  . کش میداد که بیشتر دعواش کنههم یه چیزی قلقل

نباید کسی رو باهاش میفرستاد تا اجازه بده اینجور به 

لعمل خجالت اور رو خودش صدمه بزنه و این عکس ا

 . باید خودش مراقبش میبود ، بدهاز خودش نشون 

 . لوهان بریده بریده سعی کرد چیزی بگه

لطفا...من میخوام مال شما باشم...جواب میخوام... +

 هم بگو... ب

 ؟ چی بگم بامبی-

 . نمیدونست چی قراره ازش بپرسه

 .  و گاز گرفتر  لوهان لبش
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ولی  ،میدونست با حرفی که میخواد بزنه از حد میگذره 

نمیدونست همه چی بعدا به حالت عادی برمیگرده یا 

 نه؟ 

 های روی دیوار نگاه کرد و بعد به  به قاب عکس

  . سهون خیره شدچهره ی غیرزمینی 

 ..هیچ چیز به هیچ وجه به حالت عادی برنمیگشت. 

 .ارباب.. +

ی ا ای قهوهه با شجاعت رو زانوهاش بلند شد تا چشم

 . ای سهون بدوزهه رو به چشمو پر از خواهشش 

 ...و بهم بگینر لطفا همه چیز +

 ؟ همه چیز- 

 ...بگین و بهمر  لطفا همه چیز +

س  و لمر ای ظریفش سینه ی سهون ه بعد با انگشت 

 .  کرد

کلمه های بعدی که از دهنش درمیومد سهون رو برای 

 . میکرد ش سستا مقاومت در برابر خواسته

 چون میخوام برگردم خونه و ...و بگینر  بهم همه چیز +

 ...دوباره لمستون کنم
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ند و مثل یه اون جونور کوچولو ، خیلی نیازم 

ش المس های بیرحمانه  مازوخیست شهوتی برای

 !! ددلتنگ شده بو 

 !!؟ چطور میتونست خواهشش رو نادیده بگیره 

 ...نه نمیتونست 

 غار قسمت سیزدهم : 

سهون بطور انکار ناپذیری از درخواست جسورانه ی 

 .  لوهان متعجب شده بود

اگه …به هیچ وجه…هرچند که براش مهم نبود

عروسکش ازش جواب میخواست با خوشحالی اونو به 

 .  خواستش میرسوند

 . جعبه ی کنار لوهان انداختنگاهی به 

 ؟ اونا مال تو ان-

 .  و تکون دادر  پسر به ارومی سرش 

، از همچین موقعیت  یف کرده بودسهون از ترسش ک  

هایی خوشش میومد که لوهان بی پروا گستاخی میکرد 

 .  و در عین حال از ترس به خودش میلرزید
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که البته لوهان در هر دو صورت   بود  نظری ترکیب بی

میکرد از خودش  مخصوصا وقتی سعیبود ، کسی س

 . دفاع کنه

و نافرمانی لوهان رو ترجیح صادقانه ، سهون جسارت 

اینکه از تنبیه کردنش لذت  نه فقط به دلیل ، میداد 

 ، متقاعد کننده ای هم بود  که البته انگیزه ی، میبرد 

وبه تاحاال با همچین رفتارهایی ر  بود که بلکه بخاطر این

 .  بود رو نشده

میدید که لوهان هر روز و هر شب در حال جنگیدن با 

و همین باعث میشد که بخواد ی خودشه جذابیت ها

 .  بیشتر و بیشتر براش دلربایی کنه

ست مثل گربه ای که با موشی بازی میکنه لوهان میخوا

 . و این دلچسب ترین سرگرمیش بود رو به بازی بگیره

 یاتو با من ب..ببره.  کی رو میفرستم بیاد اینارو ی- 

 .  و برای لوهان دراز کردر  دستور داد و دستش 

 ...بهت صدمه نمیزنم-
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 .  لبخند شیطنت امیزی زدو  وقتی تعللش رو دید گفت

 ، و میکرد ر  های دیگه ای اینکار  احتماال بعدا با روش

 .  ولی االن نه

 .  نگاه خیره ی لوهان خبر از تردیدش میداد

 . آهی کشید سهون

 ، و جواب میخوای و من میخوام بهت جواب بدمت-

میای یا تا روزی که بکشمت  یا باهام..ولی اینجا نه. 

 میخوری... و ر  حسرتش

و متوجه شد کای و   و نگاه کرد ر  لوهان دور و برش 

 .  نیستن کیونگسو 

ولی همونطور که گفته بود باید  ، خواست بحث کنه

.  هه بشهمراه سهون میرفت تا به سواالتش پاسخ داد

و پیش میبرد و سهون به آسونی ر  اطاعت همیشه کارش

 . و بهش میدادر میخواست  یهرچ

 .  ولی سرگیجه مانعش شد ، سعی کرد بایسته

ا خونی  یکم قبل بود ی مطمئن نبود بخاطر کمبود اکسیژن  

 .  که از بازوش از دست میداد

 . همونطور که تلو تلو میخورد به عقب رفت و گفت
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 نم... ...نمیتو...ن+

سهون در عین تعجب جلوش زانو زد و بازوش رو گرفت 

و لوهان با نگرانی از ندونستن اینکه میخواد چیکار کنه 

 .  سعی کرد ممانعت کنه

و ببینه و بعد بدون ر و چرخوند تا زخم ر بازوی لوهان 

 .  ش کشیداپوست آسیب دیده  یرو  رو  فکر زبونش

.  دبیشتر مکی ، ولی سهون با قدرت، لوهان اول ترسید 

اونقدر روی پوست دردمندش زبون زد تا درد به کلی 

 .  محو شد

 .  نه تنها درد ناپدید شد بلکه حس شهوتی هم بیدار شد

و ر  و لوهان نتونست جلوی خودش یه حس فوق العاده

ی  سبگیره تا از رضایت بخاطر اون ماهیچه ی نرم و خی

 .  نکنه که پوستش رو لمس میکرد ناله

بی مثالی که در تضاد نبض دردناک پوست حس خوشی 

 .  ش بوداآسیب دیده 

توانایی یا قدرت ماوراالطبیعه سهون لرز به تنش 

 .  انداخت

 .  های سهون به لبخند رضایتمندی باز شد لب
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رام  و  د ، ناله هاش هوس برانگیز خون پسر خوشمزه بو 

 .  بودنش وسوسه کننده

 ..تمام اینا باعث خوشحالیش بودن. 

 و تحسین ر  خصوص ناله های هوس برانگیزشبه 

  . . لوهان از هر انسانی دیوونه کننده تر بود میکرد

.  اون واقعا یه موجود کوچولوی شگفت آور بود

 .  موجودی که اونو عمال به بند میکشید

هرچند که خودش نمیتونست اقرار به رام شدنش 

بزاره  و ر  اسمش ط اون کوچولو بکنه و ترجیح میداد توس

 اون پسر.  داشتن   عطش خاص  

 زه ی کافی درمان شد موجود ضعیف؟به اندا-

 .  و تکون دادر  لوهان با شوق سرش

، لوهان اون عالمت های  با عقب کشیدن سهون

مشکی رو روی پوستش دید و نمیدونست چرا دوباره 

 .  اونا ظاهر شدن

هایی که اربابش واقعا عصبانی میشد  اونا رو فقط زمان

 .  دیده بود
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تو  ولی، فکر میکرد خشم باعث ظاهر شدنشون میشه 

 ..اون لحظه که بنظر اروم بود. 

هرچند فکر نمیکرد که این آرامش بخاطر هوسیه که  

 .  درونش بیدار شده

از اون جا ،  ...رمتخودم تا خونه میب..هنوز ضعیفی. -

و شروع ر  و برمیداریم و سفر کوتاهمونر  ماشینم

جای خیلی دورتر از این شهر میخوام به یه ..میکنیم. 

 ...ببرمت

 .  به سرعت بدن نحیف پسر رو بغل گرفت 

 کردن لوهان شکایت و تکون داد و از حمل  ر  سرش

 .کرد 

 ...ببین بیبیم باعث میشه چه کارایی بکنم-

 ین رفتار از سر مهربونیبارها و بارها بهش گفت که ا 

ذکر داد که فقط و فقط و بارها به خودش ت نیست

زودتر به جایی که میخواد برسه بغلش   ه کهاطر اینبخ

 .  کرده و حملش میکنه
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 حمل کردنش بهتر بود تا  ، از اونجا که لوهان سبک بود 

اطر لنگیدن و اروم اروم راه رفتن پشتش معطل اینکه بخ

 بخاطر لوهان نبود... ..بشه. 

 مطمئنا نبود...  

__________________________________  

  

 ؟ م سهونیکجا میری+

 . سهون با لحن عصبی بهش توپید 

و ..و تموم کن لوهان. ر پرسیدن سواالی بی اهمیت -

، اسمم فقط  سهونه..و. ر  طور اونجور صدا زدنم همین

دای رو به اون لحن احمقانه ترجیح و مسحتی آ..سهونه. 

 ...میدم

یر پنجره داد و ز  و به بیرون  ر  لوهان با ناامیدی نگاهش 

 . لب غر زد

 ...دایو مسه...آباش+

 ، حتی نمیتونست اجازه بده با این لقب صداش کنه 

های بی   چون اون کلمه برای ادا شدن از بین لب

 .  گناهش اشتباه بنظر میرسید
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 .. .ظریفو  نرم لطیف  ی کمی برجسته  های اون لب

 ...شیرینو خوشرنگ 

 اونطوری هم صدام نکن- 

تن ی گفو از افکارش کشید بیرون و با لجباز ر  خودش 

 .  اون اسمش رو هم منع کرد

هم فشار داد و سهون به ی و رو ر  هاش لوهان لب

 .  رانندگیش ادامه داد

 .  دو ساعتی تو ماشین بودن

 رفتگ  تصمیم النی بینشون بود که سهونطو  سکوت  

 . و بدهر جواب سوال لوهان 

 انسان..و نکردی. ر  جایی که هیچوقت ارزوی دیدنش-

س و حد مرگ تر اونجا جاییه که تا ..ها اونجا رو نمیبینن. 

 وحشت بهت القا میشه

 .  لوهان به نفس نفس افتاده بود 

اصال نمیخواست ترس دیگه ای رو به جز چیزایی که تا 

ی خونه ی اربابش به حد کاف ، االن تجربه کرده حس کنه

  . ترسناک بود که تا آخر عمرش شبا کابوس ببینه
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  . ارومش کنه بود که سهون سعی داشتخوش شانس 

نده رو ز  چون من هستم ، من تو، ولی تو نباید بترسی -

 ؟ که بامبیمیدونی  ...واممیخ

 .  چیزی نگفت

توجه به حرفایی که زده  ا سهون میدونست لوهان ب

 .  هنوز هم میترسه

و با ر  پس خودت، حداقل فعال زنده نگهت میدارم -

ی  ببیخودی اذیت نکن وقتی دارم سعی میکنم جوا ترس  

 میدمبرای پاسخش التماس کردی رو بهت  که

 ..ولی نه مثل همیشه.  ، لحنش محکم و قاطع بود  

  و ارومر  کشید و سعی کرد خودش  یلوهان نفس عمیق

 .  سهون بودچون حق با ، کنه 

 خودش خواسته بود و حاال داشت به خواستش 

 . میرسید

 .  ارامبخشی مسیر رو طی کردن بعد از اون تو سکوت  

و سهون ادعا میکرد  قی ارومی درحال پخش بود موسی

 .  موسیقی زمینی دیگه به خوبی اولش نیست

 ا ت گاهی به آهوش خیره میشد  از همونطور میروند و هر
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یه محوطه دید که هیچ  و تور  اینکه همون اهو خودش

 .  چیز جز صخره و کوه به چشم نمیخورد

عد رو  بند ثانیه ای به منظره خیره شد و با سردرگمی چ

 .  کرد به سهون

 . و پر کردر  نگرانی بی موردی وجودش

لم  اباد و  میخوای منو بکشی و یه جایی تو این ناکجا+

 ؟ کنی

   . ش خندیداسهون از نگرانی احمقانه  

بلکه برای اولین بار  ؛ نه از اون خنده های شیطانی

 .  ش واقعی بوداخنده 

 ..خنده ی جذاب انسانی. 

قیافه ی خشن همیشگیش زیبا  خیلی رو خنده ای که 

 . بنظر میرسید

 ..و نشون بدم. ر میخوام بهت یه چیز مهم ..نه بامبی. -

 بریم..اونجاست. 

ولی قبلش ، و باز کنه ر تکونی خورد و خواست در 

 .  ایستاد تا دوباره چیزی بگه
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اشنایی که چیزی تقریبا  ش درهم بود و حس نااچهره 

 .  داضطراب بود تو صورتش مشخص بو  شبیه

ازم دور نشو وقتی اونجاییم یه لحظه هم و لوهان... -

 ...؟ فهمیدی...حتی یه لحظه...اگه میخوای زنده بمونی

ولی  ، این حرف عرق سردی به پشت لوهان نشوند 

کی مش گرون قیمت    مشتاقانه دنبال اربابش از ماشین  

  . ها رفتنرنگ خارج شد و سمت صخره 

تند صخره ها ، خیلی زوایای  از رسیدن به ورودی بعد 

 .  تنها تاریکی وجود داشت

 صدای، قلب لوهان شروع به تند و با  به محض ورود

 .  بلند تپیدن کرد

 .  ایی درونش به قصد و نیت سهون اعتماد نداشتجیه 

  . چی بیشتر جلو میرفتن بیشتر میخواست فرار کنه هر

د تهای خودش خزی با انگشت های سردی که بین انگش

 .  اروم شد

 ..عادی بود.  حس غیر

 ، ولی به دلیل چیز دیگه ای قلبش محکم تر میکوبید

 ..جز ترس. 
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 و فشار داد و نفسشر  اون  دست سرد محکم تر دستش

 . و بند اوردر 

 ؟ سهون+

به  ، تو تاریکی برای فهمیدن مفهوم نگاه مبهم سهون

 .  چهره ی سفیدش خیره شد

متوجه  ستولی میتون، نمیتونست چیزه زیادی ببینه 

 .  غیرعادی و لطیف سهون بشه احساسی  نگاه 

یشتر از این برام دردسر درست  نمیخوام بیفتی و ب-

ت و و باال گرفر  ک سرشو تو همون تاریکی با ش ...کنی

 . بهش نگاه کرد

 ، مجبور نیستم این همه راه میدونی که وقتی خودمم-

بخاطر چیزی که هستم راه اسون تری وجود ..و بیام. ر 

 اجبار اون رانندگی طوالنیچون تو باهامی به ..ه برام. دار 

 باید تحمل کنم رو  و این راه وحشتناک

 حداقلش تو میتونی ببینی+

 وقتی برسیم اونجا تو هم میتونی- 

از شکاف صخره ای باال رفتن تنها بخاطر خارج شدن از 

 .  غار مانند اون مکان  
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ه  ، بنظر نور خیر  روی دیوار حفره ای وجود داشت

 حفره میدرخشید کهجی درون نکننده قرمز مایل به نار 

رفتنشون از بین میرفت و در نهایت چی نزدیک  با هر

 فقط سیاهی که نشون از تهی بودنش میداد به چشم 

 .  میخورد

ته بازوش گرفولی با چنگ خشنی که به  ، نزدیک شد 

 . شد به عقب کشیده شد

 ...نرو- 

 . سهون غرید و هشدار داد 

 ا میج یا در..بری داخل دیگه راه برگشتی نیست.  اگه-

 ...میری یا به درونش کشیده میشی

  و پیدا ر  گردوند تا صورت سهونبر و ر  شملوهان چش 

 .  کنه

 !؟ همچین جای ترسناکی میاوردچرا باید اونو به 

 ..رو دور نگه میداره.  ها جادویی وجود داره که انسان-

و ر  خوشحالم وقتم...امیدوار بودم بتونی اینجارو ببینی

 ...هدر ندادم
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دست به سینه به صخره ای تکیه داد و به لوهان نگاه   

 .  کرد

  ؟ این چیه+

 .  نگاهش بین حفره و سهون در رفت و آمد بود

 .نیشخند زد سهون 

 ؟ نمیدونی-

 . با صدای لرزونش جواب داد 

 نه... + 

 بی؟ خوب گوش کن بام نمیدونی-

 ...نولی من نمیتونم چیزی بش+

    . امیزش با صدای سهون ساکت شد ضناله ی اعترا 

 ششش گوش کن-

 .  طور که بهش گفته شد ساکت شد همون

، ضربان  بعد از چند دقیقه تالش برای گوش دادن

اال ب چیزی که سهون میگفت دیوانه وار قلبش با شنیدن 

 . رفت

 ..وحشتناک بود. 
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دست ها صداهای  تاریکی ورودی حفره از دور تو 

 ..رسناکی شنیده میشد. ت

 ..کلمه ها از توصیفش عاجز بودن. 

، صدایی شبیه فوران  ناله های دردناک و گوش خراش

 ریاد، ف ، صدای زبانه کشیدن اتش ناگهانی اتشفشان

 ..های حاکی از زجر و درد فراوان. 

نه یک یا دو نفر بلکه بنظر میرسید صدها نفر درحال 

 ..عذاب کشیدن بودن. 

 ..، خون های لخته شده.  جمعیکشتار دسته   

چیزی نمیتونست وحشتی که از شنیدن اون صداها القا 

 ..میشد رو توصیف کنه. 

 .  کرددوباره به اربابش نگاه  

 این...؟+

 . و کامل کنهر  شانمیتونست جمله  

 . سهون با لحن کسلی پرسید 

 ؟ چی فکر میکنی-
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هنوز دست به سینه بود و پشتش چسبیده به سنگ  

 .  سرد

 ؟ ازش اومدیاین جا جاییه که... +

 ...بگو-

 .  از صخره گرفت رو  شاتکیه 

عصبی و تکون داد و در جواب غرش ر  لوهان سرش

 . سهون رو شنید

 ! بگوووووو-

 ؟ درسته ؟ اونجا جهنمه+

 . سهون اروم شد 

تمام دنیای پشت این ..اینا دروازه های جهنم هستن. -

 ..به وجود اومدم. من از این اتش ..، خونه ی منه.  حفره

ن شم ای مطمئن وظیفم مراقبت از این آتشه و اینکه

این صدا که تو ازش ..آتش هیچوقت خاموش نمیشه. 

این ..ورد عالقه ی منه. ترسیدی درواقع صدای م

 ...سمفونی بهم یاداوری میکنه اینجا خونمه

جمله هایی که یکی بعد از دیگری از دهانش خارج 

 .  ق تری فرو میبردمیشد لوهان رو تو شوک عمی
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؟ به این دروازه ی  چرا سهون منو اورده اینجا"

 ؟"  جهنمی

تاده اف ، به گریه سخت غار افتاد به سختی روی زمین  

 . بود و سعی میکرد رو پاهاش بایسته و از اونجا فرار کنه

! نمیخوام  نمیخوام دیگه یه لحظه هم اینجا باشم+

 ! ونه! ببرم خ یتو ترسناک!  ! ترسناکه اینارو بشنوم

 .  با عصبانیت و درموندگی التماس کرد

 ..احساس درد میکرد. 

 .  هر فریاد قلبش تیر میکشیدبا شنیدن  

 .  هر جیغ دردناک باعث سست شدنش میشد

 ؟ چطور تونستی منو بیاری اینجا+

 ! لوهان تمومش کن-

  . خشن به تخته سنگ چسبوند و با یه حرکت  ر لوهان 

چرا اینجوری ..! خوب شو.  تمومش کن!  ناراحت نباش-

 ؟!  شدی

ه و لوهان ب ود ش ظاهر شده باباز لحن لوس و بچگونه  

ن بچگونه خبر از دردسر که این لحخوبی میدونست  

 . بدی میده
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 . گریه میکرد

 ؟ سهون چرا باهام اینکارو میکنی+

 .  کمال تعجب سهون عقب کشیددر  

 ! چیکار؟ تویی که بد شدی-

 .داری اذیتم میکنیاذیت کردنم.. +

جیغ کشید و به دلیل نامعلومی با اینکارش سهون اروم   

 .  گرفت

 و با لبر  هاش رها کرد و لبرو با کمی تعلل لوهان 

 .  های خودش اسیر کرد

های باریک پسر زیرش رو با  های درشتش لب لب

 .  شهوت به بازی گرفت

میتونست نگرانی رو تو لمس های سهون حس   لوهان

 . کنه

ین بوسه با تمام بوسه های قبلی که با شاهزاده داشت ا

 .  فرق میکرد

 های تیز  ، دندون هاش از فشار زیاد درد نمیگرفت لب

و تو گوشتش حس نمیکرد و حتی ناخن هاش ر سهون 

 .  پوست نرمش رو پاره نمیکرد
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 .  بوسه ی مالیمی بود

بوسه ی عالیشون طوالنی تر میشد عصبانیت  یچ هر

 .  ن بیشتر فروکش میکردو هیجان سهو 

 ؟  کنه رام ور  لوهان میتونست اربابش

 ؟!  یا شاید فقط یه امید واهی بود 

ر نزدیک بودن به اینقد..بخاطر خشونتم عذر میخوام. -

 خونه از خود بی خودم کرد

 .  و خشک کردر  سهون عقب کشید و لبش 

نی تو عمر کوتاهش که لوهان سخت تر از هر زما

 .، التماس کرد  میکردخواهش بخاطر چیزی 

 ...نمیخوام اینجا باشم..میکنم منو ببر خونه.  خواهش+

 .  اونجا بودن خسته و ضعیفش کرده بود

ب خواستی و اینجا باید بهت تو جوا..نمیتونم بامبی. -

ونی میت..م. ا باید اینجا باشی تا ببینی من چی..بدمش. 

 و ر  اگه نتونی خودت..رو بشنوی.  این صداهای زیبا

و تحمل کنی پس ر جور کنی و اینجا بودن  جمع و 

 منچطور میتونی مال ..نی منو هم تحمل کنی. نمیتو 



243 | P a g e 

 

علق جایی که من بهش تبودن رو بپذیری وقتی نمیتونی 

 ؟ دارم رو بپذیری

ن نمیخواست فقط پاسخ لوهان متوجه شد که سهو 

 تسبلکه میخوا ؛ نمیدونه رو بهش بدهچیزهایی که 

 .امتحانش کنه 

 متعلق به یه شیطان بودن یعنی چینمیدونی -

تو نمیدونی من کی ؟! به قدرت من مخصوصا کسی؟! 

تی که وق نه تا ..، پس پذیرشت هیچ ارزشی نداره.  هستم

واستی  میخاین چیزیه که تو ..ندونی کی رو قبول کردی. 

 ؟ چی میخوای بدونی...مگه نه؟ بهم بگو لوهان

ت مالکی یعصبانیت ، از رو  یولی نه از رو  ، داد کشید 

 . عادیبی سابقه و غیر 

 .  لوهان به مرد منتظر رو به روش خیره شد

 .  حالتش متفاوت بود

بنظر نمیرسید از معشوقه ی لجباز و احمقش عصبی 

 .  انگار از موضوع دیگه ای عصبانی بود ، باشه

به پوست نگهبانش نگاه کرد که با خطوط و عالمت 

 .  های سیاه رنگ پوشیده شده بود
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احساسی بود و احتیاج داشت درباره ی  درگیر   سهون

ت نمیتونس هانولی لو ، خودش به لوهان توضیح بده 

 ؟ درک کنه چرا 

 ..تسلیم شد.  

 ..بده.  ه جز کوتاه اومدن نمیتونست انجامکاری ب

 . و پرسیدر  و مهم ترین سوالش نفس لرزونی کشید 

 تو کی هستی؟+

 .  به صورت جذاب سهون نگاه کرد 

زیبا باشه در عین موجود میتونست اینقدر چطور یه 

 ؟!  حالی که همچین خوی ترسناکی داره

 . سهون با ارامش لبخند زد

حاکم طبقه ی دوم دنیای ..دای هستم. و مسمن پرنس آ-

 ...زیرین و فرمانروای آینده ی تمام قلمرو

که با لحن از خود راضی توضیح میداد سینه  در حالی

 . داده بود و با غرور جلو  شا

 "فرمانروای تمام قلمرو؟"

 ...و پدرم شیطان بزرگ-
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نوها و فشار سنگینی روی لوهان ضعف شدیدی تو زا 

 . میکردقلبش حس 

 قسمت چهاردهم : پرنس آسمودای

  

میخوای بدونی ..و پدرم شیطان بزرگ.  نممن اوه سهو -

و هضم  ر من کیم ولی مطمئن نیستم بتونی جواب 

نسان خیلی تو بعنوان یه ا ؟ میتونی...کنی

.اگرچه فکر نمیکنم اصال بتونی درکش کنی ..مقاومی

ذهنت محدود تر از چیزیه که بتونه عظمت و بزرگی ...

چون من دومین موجود مهم دنیای  ، منو درک کنه

گاهم ، جای زیرینم و به عقیده ی خودم حتی فراتر از اون

 گسترش روز افزونش ادامه میده  به اندازه جهنمی که به

 من کی اینکه ، برگردیم به بحث بگذریم..داره.  ، اهمیت

، اگه دنیای زیرین ورژن خودش رو از  ؟ به بیان ساده ما

 ، اسمش چی بود اون شخصیت احمقانه داشت...هاه

،  ، اوه اره ؟ موجود خلی که به یه فاحشه عالقه داره

اون من ،  .اگه جهنم یه ورژن از میسح داشت..مسیح

خوارها  خوار تر از تمام خون ون.خ..مسیح ناپاک..بودم. 

سنگدل ترین موجود دنیای  ظالم ترین و ...
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بعضیا دوست دارن به شوخی منو اوه ساتان ..زیرین. 

 ! ه.فکر کنم بخاطر منحرف بودنم..صدا کنن مثل پدرم

.اون ..جیبه که یه شیطان بچه داشته باشهیه خورده ع

و بعد از کردنشون میکشت ر  معموال فاحشه هاش

، اگه خدای اون باال پسری داشته  ئله اینه کهمس...

.هرچی که ...، خدای این پایین هم یکی میخواد باشه

عالوه بر این ...، این پایین هم هست اون باال هست

دوست  هرکاری؛ که میگه  ما فلسفه ای داریم ، باید بگم

، یعنی هرکاری که خوشحالت میکنه انجام  داری بکن

، این مهمترین اصل  نداره، هیچ قانونی وجود  بده

، پدر من به هیچ وجه احمق  به هرحال...ماست

 اون یکی از قوی ترین و سکسی ترین شیطان...نیست

گیری    ها رو انتخاب کرد و باهاش جفت

.بخاطر همینه که دنیا ...فرمانروای طبقه ی دوم ..کرد

و حاال در  از اون رابطه من به وجود اومدم  ، منو داره

که   اگرچه،  من هم کامل ترین شیطان هستم ، کنار پدر 

حتی از اون چون من ، بخش اخر جای بحث داره  ینا

یچ ، ه به غیر از ظاهر جذابم...عجوزه ی پیر هم بهترم

د هرچن، .اون یه فاحشه بود ..چیزم شبیه مادرم نبود

، اون واقعا تاسف آور  میگم بهت...فقط از نظر من
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ی خوشگل قلمرو تراهیچوقت نمیذاشت من دخ...بود

حتی اون ساکیوبی که ..هیچوقت . ...رو شکنجه کنم

.اونم ازم ..سالگرد تولدم بهم داد پدرم برای صدمین

م چرا تسنمیدون ، تا وقتی که پدر اونو کشت، متنفر بود 

ن نسبت .او ..که فهمیدم من یه تنبیه بودم براشتا این، 

و ادشون میکرد خیلی کنجکهایی که باید نابو  به انسان

بهش نژاد با ارزششو یادآوری   پس پدرم، شده بود 

و ر  .پدر پیر عزیزم فهمید یه انسان حقیر ذهنش..کرد

.احساسات پست انسانی به تاثیر از اون ..آلوده کرده

مثل .یه چیزی ..درونش رشد کرده بود ، موجودات 

در  پ....واقعا  رقت بار..عشق یا چیز رقت باری مثل این

اون ..این اتفاق خوشحال شدم.  و من واقعا از  کشتش

موقع بود که بالخره آزادی رو احساس کردم و هرکاری  

شدم فرمانروای طبقه ..که دوست داشتم انجام دادم . 

حساب روح هایی  ..یعنی قلمرو اون .  ، ی دوم جهنم

اگه میخوای ...که میدونم میخوای بدونی...که

هایی که کشتم دستم  یا آدم دادمعذابشون ...بدونی

نه  ، بخاطرش ناراحتم .اصال هم تظاهر نمیکنم..یستن

اتاق  تو  زمانایی که...هیچ حس بدی ندارم...حتی یه ذره

ورد م نقاشی شده به رنگ خون و بوی بد بیدار میشم
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بو  .این..سا.روح بخش و تحریک کننده عالقم هستن.. 

ازه ی طعم خون یا گوشت دوست رو به اند

دل  .اگه..ا دلداریت بدموام بهت دروغ بگم ی.نمیخ..دارم

م ، باعث میشه عضو  اینجا بیرون ریخته باشه و رودت

 ، جا کردمتین میخندم و حتی شاید هم، سخت بشه 

.اگه این کارو بکنم اصال جای ..مرده یا زنده فرقی نداره

چون من حس  ترحمی تو وجودم  ، تعجب نداره

خب به هرحال من قرن هاست که این کارو ..نیست. 

یدم و فکر کنم اگه بخوام بشمرم یه چیزی تو انجام م

.من یه ..ه های صدها هزار قتل و تجاوز بشهمای

چیزی رو که سر راهم باشه از  هر...هیوالی کامل نیستم

دش یکم  ، بنابراین تعدا ، فقط بیشترشون رو بین نمیبرم

خوار  مراتب از من خونبه کمتره از آمار پدرم که 

با   خیلینه که جایگاهش .رتبه ی کای بعد از م..تره

نیاتون فکر تو د دس میزنمح...فاصله از من قرار داره

ر من ظنه در صورتیکه که ب، میکنین اون دوست منه 

، ما خودمون کلمه ی مناسب تری براش   سااحمقانه 

ی این کلمه تو دنیای شما معادلی برا...، ماروش داریم

ن ا زمات؛ ولی میشه اینطور معنیش کرد  ، وجود نداره

این یعنی از نیمه ی دیگه ، هم خون ریختن مرگ با
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ما ماروش ...تون در برابر خطر محافظت میکنینخود

شیم فرستاده می کاری که .اون همیشه برای هر..هستیم

 ، از بین بردن آدم کار اون درست مثل من...همراه منه

ش اطمینان از امنیت اولی اصلی ترین وظیفه  ، هاست

با  ، ، با اینکه من آسیب ناپذیرم یفمم چرا.البته نم..منه

ولی وقتی پدر منو به این  ، اینکه غیرقابل دسترسم

 
 
 همهمترین ماموریتم موظف کرد برام نه تنها کای بلکه ن

معموال  که،   کننمراقبت فرستاد تا ازم  هم نفر دیگه رو 

مراقب من باشن برام دردسر درست  بیشتر از اینکه

 میتونه اون...نحصر به فردهبنظرم کای م..میکنن. 

ش برای اولی بهترین فایده ، .اون شروره ..تلپورت کنه

تونه به می...میرسهمراقبت از من اینه که به سرعت بهم 

ه ن .نه اینکه دل رحم باشه..سرعت منو از خطر دور کنه

ن .او ..وگرنه واقعا بی رحمه، فقط وظیفه اش اینه  ،

  بتدایی رو نابود مدرسه ی احتی یه بار کل بچه های 

 ...کرد

.همینطور که قبال هم گفتم ..هکیونگسو قدرت گروه

احتماال اون خون کثیف جاری توی بدنش باعث یه 

.فکر میکنم بخاطر ..های خاصش شده سری قدرت

ل ها شکنجه رو برای تکام ها سال اینه که نیمه شیطان
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رت فیزیکی اون حتی از ، قد .صادقانه..تحمل ، میکنن

 و  این وجود قدرت من غیرقابل تصوره .با ..رهمنم بیشت

قدرت اصلیه  ، قع توانایی من تو فریب دادندر وا

 یکی از .اون احتماال ..چانیول صاحب اتشه..منه. 

یتونه .م..ویرانگر ترین محافظاییه که پدرم فرستاده

ز تماشای سوختن هرچیزی لذت .ا..خیلی بی رحم باشه

یدیدم م میزدم که م.تو مسیر برگشت به خونه قد..میبره

ن .او ..و روشن کردههمه چیز رو سوزونده و کل مسیر ر 

.این یه ..سادهنده  لی شفا..س. اواقعا فوق  العاده 

کردن   معکوساما اون توانایی ،  ویژگی نادر بین شیاطینه

.میتونه بیماری ای رو از کسی ..این موهبت رو هم داره

ه معموال ک  .هرچند ..دیگه ای منتقل کنه هکس  به بگیره و 

 ر هر ولی د، .تواناییش چشمگیره ..نمیدهاین کارو انجام 

  هچند وقتیه با خف...صورت اون یه هیبریده ضعیفه

ره .فکر کنم بالخ..کردن نیمه ی انسانی خودش درگیره

.فقط ..روزی نیمه ی شیطانیش نابودش کنه یه

یکی ر بکهیون تا..امیدوارم این اتفاق کمیاب رو ببینم. 

 و .تاریکی ...اون واقعا کنترلش میکنه..دنیای ماست

  .میتونه باعث..روشنایی به راحتی تحت اختیارشه

میتونه حتی بدون لمس  ..کسوف و خسوف بشه . 
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تم آشغال رو کش.اینو وقتی اون دوتا انسان ..کورت کنه

مینسوک توانایی کنترل یخ رو  ؟ تونستی ببینی نه

ه رد و با ی.خودم یه بار دیدم یه پسر رو منجمد ک..داره

فوق ...زمین بریزه یضربه باعث شد تکه تکه شه و رو 

ولی  ،م از توانایی هاش استفاده کنم .میتون..العاده بود

روزی همون توانایی رو برای خودم به امیدوارم یه 

تونه می....چن میتونه برق رو کنترل کنه..دست بیارم

.حتی میتونه واکنش ..باعث ایجاد رعد و برق بشه

ها  سانفکر میکنم ان..ی تو بدن فرد ایجاد کنه . الکتریک

.بنظرم اسم ..بهش میگن احتراق خود به خودی

چیز خود بخودی راجبش وجود  .هیچ..احمقانه ایه

ی  پدیده میکنن این یهها فکر  .شنیدم انسان..نداره

و سوه...در صورتیکه اینطور نیست، س اناشناخته 

.ایجاد کردن ..سراسر زمین رو احضار کنه میتونه اب  

.میگه ..چیزی دوست داره سونامی رو بیشتر از هر

 ،وقتی آب داره جون ادما رو میگیره میتونه حسش کنه 

گار داره با دستای خودش جوری که ان

هر ش، سونامی یک دفعه کل یه  .تصور کن..میکشتشون

حشت به ناگهان همه رو فرا و  رو میبلعه و 

م یکم ریس بنظر ک...واقعا بهش حسودیم میشه. ..میگیره
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 حدودی بهش که تاه  .شاید بخاطر این..به درد نخوره

 ولی اون ، .شاید هنوز ندیده باشیش..حسادت میکنم

.تیع های تیزی که نه تنها باهاشون پرواز ..بال داره

.پرواز  ..مک میگیرهبلکه ازشون تو مبارزه هم ک؛ میکنه 

،   م، میتونم با پاهام از اون ه کردن برام اهمیتی نداره

 ، ها شگفت انگیزن ، ولی اون بال سریعتر حرکت کنم

 بی نقص ، های من تو شکل حقیقی خودم .بال..لوهان

.اندام ..ها سالحشن ...اونو بزرگ هستن اما مال اون

ه نه تنها بهش سرعت میبخشن بلکه های تیغه ای ک

ت فکر اگاهی اوق.و بعد تاعو.. ..ل کمکش میکنن. برای قت

ه یفی ک.هیبرید کث..وش شناسهمیکنم اون خیلی خ

میتونه  !؟ .میتونی باور کنی..میتونه زمان رو کنترل کنه

ان رو .اون لعنتی حتی میتونه زم..بره به گذشته یا اینده

ی موارد نمیتونه دخالت.البته در بیشتر ..متوقف کنه

از تغییر  ، .نمیتونه گذشته رو تغییر بده..داشته باشه

ه هم نونه زمان رو متوقف ک، حتی اگه بت آینده عاجزه

ی از ه به درست.نمیتون..نمیتونه چیزی رو تغییر بده

.نیمه ی انسانیش باعث احساسی ..قدرتش استفاده کنه

.اگه من جاش بودم زمان ..سیب دیدنش میشهشدن و ا

 .اون داره..وقف میکردم و تمام شهر رو میکشتمو متر 
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ده به هرحال من پادشاه این..و هدر  میده. ر  نیروش

قدرت ....فرزند شیطان...وارث همه ی وارثان..هستم

.میتونم هوای اطرافت رو کنترل  ..زیادی دارم

ونم .میت..یتونم بهت هوا بدم یا ازت بگیرمشم..کنم. 

ه یباعث بشم باد با قدرت بکوبتت و میتونم مثل 

ها  کار رو بار و این  عروسک کوچولو به بازی بگیرمت 

راجب من وجود داره اینه   چیزی که..باهات انجام دادم. 

ولی ، از همه ی قدرت ها در وجودم هست  ، کمی که

قدری که بتونم ازشون استفاده  هنوز نه به 

  ن رو متوقف یا پرواز ، زما نمیتونم تلپورت کنم..کنم. 

رو هم نمیتونم استفاده   قدرت هاحتی بقیه ی ، کنم 

ه من .فقط ب..هر ویژگی متعلق به ارباب خودشه...کنم

ه پدران من تحت تاثیر نژادشون ب..وی بیشتری میده. نیر 

.من تمام نیروهاشون رو تو ..ی دادهرکس نیروی خاص

خیلی ...چون من خون اصیل پدرم رو دارم، وجودم دارم 

.به حدی جذاب که شکارچی خوبی باشم ..بهش شبیهم

ریب ف.به حدی جذاب که بتونم به راحتی هرکسی رو ..

ا این همه ی...درست مثل تو...مبدم و تو دامم گرفتار کن

شدم با   با این وجود مجبور  ؟ رو میدونی مگه نه

رزه اون ه وقتی فهمیدی، .ترس رو ..کورایامی نامزد کنم
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،  .فکر میکنم همین..نامزدمه تو چشمات دیدم

و باعث شد اون شب  شجاعت بچگانت رو تحریک کرد 

.تا حدی از حسادت احمقانت لذت ..قصد جونمو کنی

، از دید خوب بهش فکر کنیم بخاطر عالقت بوده  بردم

ترجیح میدم اونقدر حسادتت ادامه داشته باشه تا ...

هر صورت میخوام باهات صادق  ولی در ، بشی  دیوونه

.الزم نیست بخاطر کورایامی نگران باشی بامبی ..باشم

پدرم با استفاده از این ترفند سعی داره منو کنترل کنه ...

 بهترینم بعنوان پادشاه اای آینده میگه این بر ...

ناکام اون و مادر رو جبران   معتقده من باید تالش..راهه. 

.اون قوی ترین شیطان ..کورایامی یه ساکیوبه...کنم

 ، من مونث جهنمه و مسلما رحمش برام به درد بخوره

 .اینقدر حسود نباش عروسک..به یه وارث احتیاج دارم

م  نمیتونه جذب .اون اصال ..، تنها استفاده ی اون همینه

.خیلی ..و درگیر تو کردمر  .بخاطر همینه که خودم..کنه

مایع  بار میکنمش و  .یک یا دو..زود حاملش میکنم

نمش که اینقدر میک...وجودم رو داخلش خالی میکنم

به  و  مو بعد از اینکه بچسوراخش پر بشه از اسپرمم 

ه تا گ.ا ..میخوام رازی رو بهت بگم...دنیا اورد میکشمش

باب بازی ، اونوقت میزارم اساون موقع زنده بمونی 
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مقابله کنی کوچولوی  تضعف انسانی با  و  ببینی

م باهات زمان زیادی رو فکر کنم بخوا...خوشگل

م ه ، با وقتی کشتمش میتونیم من و تو...بگذرونم

بعد  م.وقتی روز پیروزیم فرا برسه میخوا..جشن بگیریم

ی زمان.سرگرمی واقعیم ..ماز اون فقط باهات بازی کن

اری کنم و امید بشریت رو نابود  شروع میشه که تاج گذ

شما  بهت بگم چرا به زمین فکر کنم دیگه وقتشهکنم... 

توری اینجام تا کسی رو پیدا  بیبی من به دس، اومدم 

 ، حکومت میندازهکسی که قلمرو منو به خطر ...کنم

. ..میدا کنبه همین دلیل باید اونو پ...شکوهمند من رو

م و توسط ارواح شیطانی شکنجه باید بره جهن

یث شه تا یکی از اون ارواح خب.باید به اونجا برده ب..بشه

 ، حکومتی برای شاهزاده .اگه روحی تسخیر نشه..بشه

  . ..ه ارث ببرمشای مثل من وجود نخواهد داشت که ب

ن وجود داره که تمام چیزهایی  موجودی اینجا روی زمی

م تا من اینجا..میشناسم رو تهدید میکنه.  که میبینی

یاد 'فرستاده ی خدا 'چیزی که تو افسانه ها ازش بعنوان 

ودی یرین رو به نابکسی که دنیای ز ...شده رو پیدا کنم

روح  ، بخاطر اینکه اون اینجا وجود داره...تهدید میکنه

وجود اون این دنیا رو ...های کمتری به جهنم میرن
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اال خودش از این موضوع خبر روشن میکنه و احتم

نم به اینجا راجب اون .یادمه پدر قبل از فرستاد..نداره

 معنای واقعی کلمه یه "اون به؛  پیامبر چی بهم گفت

 ، درش نقص .در عین بی نقصی و تکامل..انسان خوبه

. ..، مرتکب گناه میشه .همانند یک انسان..وجود داره

ل ه به دلیو بخشودنیخطاهای فرستاده ی خدا کوچک 

حتی وقتی پیداش کردی ممکنه ...پرهیزکاریش

نه اون محافظت میکاز خدا به بهترین نحو ..نشناسیش . 

.اون رو طوری ..به وسیله ی اون تو رو نابود کنه تا 

.اون یه فرشته ..نابود کنه رو  خاص افریده تا تو 

.روش خدا برای برقراری ...دقیقا موجود مخالف تو..سا

رو برای همه ی دنیا  ، خیر و شر  ادهاون فرست تعادل ! 

رار ل برقد.مرگ و زندگی و اینطوری تعا..اشکار میکنه

 بزرگ شیاطین باید قبل از  و فرستاده توسط ..میشه . 

م ا یمن ک خب حاال میدونی اینکه دیر بشه اونو بکشی"

 رشته میگشتم.وقتی دنبال اون ف..و برای چی اینجام

نه که .بخاطر ای..صورت خوشگلت رو دیدم

م که بنظر همون .هنوز کسی رو پیدا نکرد..اینجام

د که زیاد تو بخاطر همین بو ، شخص اسمانی باشه 

دم رو پیدا میکر .باید اون جونور ..خونه تنهات میذاشتم
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عث م یه فرشته کثیف با.اجازه نمید..و از بین میبردمش

رو میکشم و وقتی  .شده کل  مردم سئول..نابودیم شه

اجازه نمیدم اون غده ..ن رو هم میکشم. پیدا کردمش او 

ده .حتی ش..سرطانی دقیقا بغل گوشم زندگی کنهی 

م ولی اجازه نمید ، سیل خون رو تو خیابونا جاری میکنم

بهت . ..ین پایان مفتضحانه ای داشته باشهدنیام همچ

قول  ،، تو وفاداریت رو ثابت کردی  تبریک میگم لوهان

دونه دونه استخون  میدم بهت اجازه بدم وقتی دارم

میدرم همه ی اون  هاش رو میشکنم و گوشتش رو 

بعنوان هدیه و بعد تو همون   کنی ،صحنه رو تماشا  

ستودنی و  کنجکاوی    ...کثافت و خون میکنمت

ال بیشتر از چیزی که باید حا...شوکه کنندت حسودی  

دای هستم و فرستاده ی خدا رو و مس.من اوه ا..میدونی

 ، حتی اگه بچه ی نیست کی باشه.مهم ..خواهم کشت

چیز  هیچ..، تنها هدفم کشتنشه.  خود مسیح هم باشه

 ..تو این دنیا نمیتونه مانعم بشه. 

 قسمت پانزدهم : عصبانیش کن
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یا شاید ،  میدونست باید گریه کنه یا بخندهلوهان ن

 هردوش... 

 ..از درون داشت از ترس فریاد میکشید. 

 ..رو میکرد بدتر بود. سهون از هرچیزی که تصورش 

برده  با تمام وجود پی 'هیچ برگشتی نیست'به حقیقت  

 . ..بود

اون مرد از  همه چیز   ، سهون یه هیوالی واقعی بود 

شیطان ، کسی که  چشمه گرفته بود سیاهی سر

اینکه شیطان پسری داشته ،  ، پدرش شناخته میشد

 هو روی زمین به ماموریت فرستاده باشه بر  باشه و اون

 ، بدون در نظر گرفتن اندازه ی کافی وحشت اور هست

پیدا   خودشکه اون جانشین عالقه ی خاصی به این

 . کرده

  

د ، نمیدونست چی بای ، به اربابش نگاه کرد به سهون

این  فقط در حال پردازش ، بگه یا حتی چیکار باید بکنه

 ..بود که سهون تشنه ی خونه. 
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 اونا جفت گیریحتی نمیتونست اینو هضم کنه که 

 ..میکنن یا فرشته ها وجود دارن. 

بالخره به حرف اومد تا چیزی که میخواست رو  

 . ..بپرسه

سوی نوری که تو اون داستان وحشتناک وجود  کور  تنها 

 ..داشت. 

 فرشته ها هم وجود دارن؟+

ولی اون واقعا به  ، شاید کمی بچگونه بنظر میومد  

 .  وجود فرشته ها اعتقاد نداشت

میدن اینکه شیاطین وجود دارن به پذیرفتن وجود فه

 توجه به و با وهای ماوراءالطبیعه وادارش میکرد نیر 

پس  ، اینکه هرچیزی تو این دنیا سوی مخالفی هم داره

گفت   میشد  ظر گرفتن اینکه شیاطین وجود دارنبا در ن

 . فرشته ها هم حقیقی هستن

  

 . سهون به این سوال خندید

نم و تو همچین سوالی گم فرزند شیطامن دارم بهت می-

 ازم میپرسی؟ اصال خوشم نیومد بامبی
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 .  ولی بیشتر براش جالب بود ، کمی عصبی شد 

اش ه نگاه کرد و اخمی بین ابرو به ورودی روی صخره

 . نشست

ما و دنیای  همیشه بین دنیای..اره الو اونا وجود دارن. -

خوب  ته یشیطان یه فرشبرای هر ..باال تعادل برقراره. 

 ..، دو رکن اساسی یه چرخه ان.  خوب و بد..وجود داره. 

ولی مسئله اینجاست که توسط  ، فرشته ها وجود دارن

  ..احساسات رقت انگیز انسانیشون تضعیف شدن. 

 ...اونا نمیتونن نجاتت بدن عروسک..بهشون امید نبند. 

 .  سهون خندید 

 . چیزی که میگفت حقیقت داشت

مورد بقیه ی چیزا بپرسی؟ درمورد  نمیخوای چیزی در -

 ؟ حکومت شکوهمند من به دنیا ؟ یا مثال  جهنم

 و گفت .  ش رو با غرور جلو داد اسینه 

  

 ؟ من فقط برات یه دستاویزم+

 .  سوال غیرمنتظره ای بود 
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از فکر به جوابش و احساسی که اون جواب بوجود 

 .  میاورد به خودش میلرزید

قدمی که نزدیک میشد  هربه جلو قدم برداشت و با 

 .  لرزش تنش هم بیشتر میشد

 .  تغییر نمیکنه کامال مشخص بود که سهون

، شاید اصال هیچ حسی هم به لوهان  نمیتونست

 . نداشت

-------------------------------------------------------- 

 فلش بک

 میرم بیرون سیگار بکشم-

ی ای پی کالب اینو به چن و شیومین که تو اتاق و  

 .  درحال سکس بودن گفت

 ولی حقیقت ، و بکشهر  میتونست همونجا سیگارش

ش سر رفته بود و چیزی ااین بود که اونجا حوصله 

 .  ش کرده بوداوسوسه 

تقریبا تو اتاق داشت چرت میزد که از یه جایی اون 

 .  بیرون عطر ضعیفی رو حس  کرد

 ..بوی یه انسان بود. 
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 یر... بویی خاص و بی نظ

 توت فرنگی و خامه... رایحه ی تنی مثل مخلوطی از... 

و تصاحب کنه و ر ، چقدر میخواست اون تن  اوه لعنت

 از هم ب  
 
ر  ش پاو از عطر مست کننده ر  شش و بینیت  ر  د

 .  کنه

، خونش رو بریزه و با  میخواست تو اون حس غرق بشه

 .  هاش حسش کنه دست

خودش غرقه  میخواست اون موجود رو وقتی تو خون  

 .  به فاک بده

هیچوقت تو عمرش اینجور حس بی خود شدن از 

 .  خودش رو تجربه نکرده بود

 . ه بود.. احساس ضعف نکرد هیچوقت اینجور 

با ابهت و شکوهمند جمعیت رو کنار میزد و  ، سهون

 .  زیر نور چراغ ها حرکت میکرد

ولی همونطور هم با بوی   ، اون عطر قوی تر شده بود 

 .  بودشده امیخته  های اونجا در بقیه ی انسانگند 

 .  ، تاحاال همچین چیزی رو تجربه نکرده بود عصبی شد

 .  به سختی میتونست نفس بکشه
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هش ش بااون بو داشت راه نفسش رو میگرفت و غریزه 

 .  میگفت باید بیشتر پیش بره

الش شده بود رو پیدا باید اون کسی که باعث این ح

 ..یبردش. بین ممیکرد و از 

 ..کوچولو رو دید.   و اون موقع بود که اون موجود  

 خنده یباعث طوری که  ، اندام و ظریف بود  واقعا ریز

 .  میز سهون شدآطعنه 

ریزه میزه ی   اون بوی مقاومت ناپذیر از این انسان  

 ؟!  میشد  کوچولو متشعشع

این فسقلی باعث ضعف قوی ترین مرد دنیای زیرین  

 ؟!  بود شده 

 ؟!  میتونست جلوی خنده اش رو بگیرهچطور 

یه پسر که شبیه آهو بود سمت  از بالکن کالب دید 

 .  های دم در میره نگهبان

از وقتی حضور اون پسر رو حس کرده بود هیجان 

 .  وصف نشدنی درونش شعله کشیده بود

کنه و    شاتکه تکه  ، میتونست اون پسر رو از هم بدره

 . کنهگوشت و استخونش رو از هم جدا  
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 !  چه هیجان انگیز

 ؟!  دای بودو مآستولد 

 .  بایدم همچین هدیه ای پیشکشش میشد

اون بچه مثل برف سفید بود و بخوبی میتونست تضاد 

زیبای رنگ پوستش رو میون قرمزی خون بدنش تصور  

 .  کنه

از اون تصور مثل سنگ سفت شده بود و حس میکرد 

 .  شلوارش براش تنگ شده

لودش غرق شده بود که ورات شهوت اهمونطور تو تص

 . بحث پسر با نگهبان دم در کالب شدمتوجه جر و 

جر و بحث اون پسر و نگهبانی که بهش اجازه ی ورود 

 .  قطع کردرو نمیداد 

سهون کنار نگهبان ظاهر شده بود تا گردن اون احمق رو 

  . بشکونه شابخاطر اذیت کردن موجود مورد عالقه 

استفاده کرده بود و خودش رو پیش  در واقع از قدرتش

و خوشبختانه اون افراد اینقدر  ها رسونده بود  اون

مست بودن که به ظاهر شدن یهوییش تو ورودی  

 . توجهی نکردن
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 . سر نگهبان داد زد

 بزار بیاد تو-

سهون مهمون محترمی بود که مرد نمیتونست بهش بی 

ا ی و بعد نمیدونست بخاطر اضطرابش بود  اعتنایی کنه

شیطنت که قبل از اینکه پسر ازش تشکر کنه تو تاریکی  

 .  کالب محو شد

 .  هرچند جای دوری نرفت

نه و و جمع کر  به اتاق وی آی پی رفت تا دوباره نیروش

 . بین جمعیت برگشت شهمراه دوست

 . کای با طعنه پرسید

 ؟ چرا بخاطر یه انسان اینقدر هیجان زده ای=

 .  میخوردن چند نفری بینشون تلو تلو 

 . سهون سمت بار رفت

منه و تو  اون مال..چون اون واسه منه هیونگ. - 

تشنه ی اونم و این یعنی من ..میدونی چه معنی میده. 

 تو باید کمکم کنی بهش برسم

 .  نیشخند موذیانه ای زد
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 .و چشماش به سیاهی شب  شد  تیز  شدندونا

 . در پس زدن ظاهر هیوالییش داشت سعی

؟ میکشیمش و میبریمش  ؟ و بعدش ابا؟ نه ب اوه=

 ؟ جهنم

 .  هاش نشوند لب یو رو ر  شسهون پوزخند همیشگی 

ین هوس بازی با ا ، میگفت شاهزاده پوزخندی که انگار 

 . قربانی به سرش زده

 ...، زنده نگهش میداریم نه هیونگ-

------------------------------------------------------- 

 .  م دوختبا شک به پسر چش

ی بی ول ، ها براش آشکار شده بود  درحالیکه خیلی چیز

توجه به همه ی اونا این سوال غیر قابل پیش بینی تو 

 .  دهنش میگشت

، اون پسر رو بین  فاصله ی بینشون رو از بین برد

 .  صخره و خودش زندانی کرد

 یش کهخالای سرد و  ه و پایین اورد و با چشمر  سرش

 . رده بود به لوهان نگاه کردحاال باریکشون ک
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و تموم کن و دیگه اینو ازم های بیهوده ر  این سوال-

تو  ؟ میتونی برای من داشته باشی چه معنایی..نپرس. 

 ...یه انسانی لوهان

 .با نگاه گنگی بهش تشر زد  

 !؟ تیه که هر دفعه ازم میپرسیفاین چه کو -

 د واقع نمیدونست چی بای ، یعنی در لوهان جواب نداد

 ؟  چرا همچین چیزی ازش پرسیده بود..بگه. 

ی  شیرینی قو یه جور حس تلخ و ..دچار تردید شده بود. 

 . که حتی کلمات از توصیفش عاجزن

 ولی میتونه برای من خوب باشه... ،  دهسهون ب  

 !؟ ولی به من اسیب نمیزنه مگه نه،  سهون خطرناکه

 !؟ اگه آسیب بزنه اهمیتی داره،  اصال 

 م... فکر نمیکن 

 برگشتی وجود نداره...  

 هیچوقت نداشته...  

جدال ذهنیش همچنان ادامه داشت و تو سرش زنگ 

 . میزد
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 ..شکست. امیدی و  نا 

، فقط  حتی دنیاش دیگه براش اهمیتی نداشت

 احساساتش... 

ر ؟ من یه پس چرا اینقدر بهت عالقه دارم پرنس سهون"

دادی  ییر تو همه چی رو تغ..باکره بودم.  ، معمولی بودم

را پس چ..و ازم گرفتی. ر  همه چیزم..زه ای. بدون هیچ اجا

اینا حس ؟ چرا با وجود  نمیتونم حتی ازت دل بکنم

 "؟ ؟ چرا اینقدر عاشقتم میکنم اینقدر بهت نیاز دارم

 "عاشقشم..؟؟ من واقعا...  عشق"

 "بله هستم" 

 ؟ لوهان-

 .  توسط ارباب کم طاقتش از افکارش بیرون کشیده شد 

گردنش سفت شد و نگاه غضبناکی ت سهون دور  دس

 . بهش انداخت

ار که نمیتونی با حقیقت کن  میدونستم..انسان ضعیف. -

ری که جزو دارایی های یه نمیتونی اینو بپذی..بیای. 

تو یه موجود کوچولویی که حتی تحمل دیدن ..شیطانی. 
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از اینکه دنبالم اومدی تو اون اتاق  ..داری. خون رو ن

 ؟ ؟ بامبی پشیمونی نه

 . لحن سهون تلخ و شاید کمی ناراحت بود

 . بدون معطلی جواب داد

 ...نه+

 .  و پایین بیارهر  و باعث شد سهون گاردش 

 .  انتظار داشت لوهان ازش بترسه

 . با ناباوری گفت

 ؟ چی-

حاال که ..پشیمون نیستم که دنبالت اومدم. ..نه. +

 ...شناختمت بیشتر میخوامت

 هم از دهنش و کلمات پشت سر کمی عصبی شده بود 

 .  به بیرون پرتاب میشدن

ابطه شون قرار داشتن و اینو تو مرحله ی جدیدی از ر 

 . میدونستخوب 

که گفتی میخوام    طور  همون..میخوام پیشت بمونم. +

وقتی میخوای اون فرشته رو ..کنارت باشم. 
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عد از ب حتی..وقتی میخوای جفتت رو بکشی. ..بکشی. 

 ...تا همیشه..نارت باشم. اون هم میخوام ک

و باال ر  ای درخشان از قطرات اشک سرشه با چشم

 . نگاه میکرد ای سهونه چشمبرده و مستقیم تو 

 ؟ که اینطور-

ولی دستاش هنوز  ، صداش مثل مخمل نرم و لطیف 

 .  سفت گردنش رو  چسبیده بود

 . لوهان با صدای ضعیف گفت

ن بخوای با م هم یه روزی تو شاید اگه باهات بمونم... +

 هم تفاوت نداشته باشیم زیاد باباشی...شاید 

 . سهون ریشخند زد

 ...ما کامال متفاوتیم-

  . ولی خوشحالم نبود ، عصبی نبود 

و ر  این دفعه لوهان با صدای بلند تر و عصبی جوابش

 . داد

وت کنارت بمونم تو متفا  ولی شاید اگه ، شاید نباشیم+

زی که یه روزی میتونی چیمیکنم بالخره  فکر ..فکر کنی. 

 ! من میبینم رو ببینی
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ده که ؟ یه بر  ها بهش میگن عشق این چیزیه که انسان-

 ؟ این امیدواره ارباب خودخواه و ظالمش عاشقش بشه

 ...، من دوست ندارم اتفاق نمیفته لوهان

 . فک سهون از حرص منقبض شده بود

 .  جوابش خیلی دردناک بود

سهون آسیب زدن و درد هرچند که میدونست واسه 

 .  دادن به اسونی اب خوردنه

.  ، میدونست سهون دوسش نداره احمق نبود

میدونست اونقدر بی احساس هست که چیزی مثل 

 .  عشق رو درک نکنه

 و  شی از وجودش همچین امیدی داشتآره شاید یه بخ

فقط باور داشت که حداقل یه روزی این اتفاق خواهد 

 .  افتاد

ر ؟ بنظ یه مدت کوتاه تظاهر میکرد چی میشد اگه

ولی لوهان به خدای ،  نمیومد سهون این کارو بکنه

 .  ش برسونهاخودش دعا میکرد که اونو به خواسته 

  هانسهون خط فک لو 
 
تش نوازش کرد ولی سرو با ش

 . گردنش سفت شده بودهمچنان دستش دور  
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من یه ..نمیتونم دوست داشته باشم لوهان.  من-

بخوامم نمیتونم دوست داشته ی اگه حت..شیطانم. 

 بهت صدمه میزنم و بی شک یه روزی..باشم. 

ی تو یه بازیچه ا..اصال برام مهم هم نیست. ..میکشمت. 

 ...نمیتونم دوست داشته باشم لوهان..نه چیزی بیشتر. 

 

انگار که سعی  ، لحنش محکم و صداش لرزون بود 

  . و پس بزنه و از گفتنش جلوگیری کنهر  میکرد حرفش

ای جذابش میلرزید و لوهان هم ه مردمک چشم

 .  متوجهش شده بود

میدونست اون پوسته ی مستحکمی که سهون دور 

 .  خودش کشیده ترک خورده

میکنه نشون بده هیچی حداقل تا جایی که حاال سعی 

 . نشده

 ..ولی میتونم بخوامت. تونم دوست داشته باشم... یمن-

نم تو یه میدو ..من واقعا میخوامت. ...لوهان...فاک

لکه ب ؛ ولی نه فقط کردنت...انسانی و این چندش آوره

 ، من لعنتمیخوام حست کنم...هرچند که نمیتونم... 

 ، بوی ، بدنت چشمات..به ذره ذره ی تو معتاد شدم. 
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 مخصوصا ساخته شدی که ذهن منانگار تو .خوبت.. 

 ...و به بازی بگیریر 

آور  شتهابوی خوب و ا صدای ناله مانندی از فکر  

 .  لوهان از دهنش خارج شد

زدیک تر شد و با عصبانیت به صخره ن هاندر عوض لو 

 . زدداد 

 ؟ کنیبا من بازی  میخوای جوری ین هم+

، نمیخواست اون  صداش ناخودآگاه خشن شده بود

 .  ها رو بشنوه حرف

ولی اعتراف  ، میدونست دیوونگیه که اونو بخواد 

 .  ز رو بدتر کردسهون که اونم میخوادش همه چی

 ؟  شهبچرا سهون نمیتونست مثل لوهان تسلیم 

حتی اگه اشتباه بود...  ، و دوست داشتر اون سهون 

 !؟ میتونست همین حس رو بهش برگردونهچرا سهون ن

یعنی لوهان اونقدری براش خوب نبود که همچین 

الی و  ع؟ اونقدری که سهون براش  انتظاری داشته باشه

 ؟ سهون خوب نبود کافی بود اون برا 

 . و پرسشگرانه کج کردر  سهون سرش
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 ؟ نمیخوام...  من چی کار میکنم-

 ...تو ذهن منو به بازی میگیری+

 .  دیگه نمیتونست پا پس بکشه 

 . داد زد

 ! با قلبم بازی میکنی+

 . سهون بالخره باید میفهمید، چه میخواست چه نه  

 انوادم، خ دوستام..و میگیری. ر  ! زندگیم نابودم میکنی+

ولی  ، و گرفتیر  شوناهمه ..و ازم گرفتی. ر  شونا، همه 

ر کرد و حاال و پر  چیزی بهم دادی که جای همشون

انگار طلسمم کردی که دوست ..میخوام پیشت بمونم. 

یه ثانیه تمام بدنم رو زخم میکنی و ...تداشته باشم

 ثانیه بعد همون زخم ها رو میلیسی و درمانشون میکنی

ی ول ، حسم میگه این اشتباهه...دوسم داریمیدونم ! 

انگار با یه نخ نامرئی به سمتت  ..م جذب میشیم. ه ما به

! میدونم تو هم حسش  کشیده میشم و تو هم به من

م ! ما به ه و تموم کنر ، دروغ گفتن به خودت  میکنی

منو تو شیطانی و ..من احمق نیستم. ..وصل شدیم. 

 ، جنونت میخوایفقط بخاطر دیوونه بازیا و مواقع 

 ؟ رو راضی میکنه تو ولی این تنها 



275 | P a g e 

 

 .  ش بگیرهایه فکری داشت و دعا میکرد نقشه 

  . برای همیشه نابود میشد اگه اینطور نمیشد قطعا 

کرد و و از سهون جدا  ر  و گاز گرفت و خودشر  لبش

 . داخل حفره پرید

 "؟ میتونی تو دنیایی که من توش نیستم دووم بیاری"

 "نه "

 اااااااااانلوها-

سهون فریاد کشید و تو یه چشم بهم زدن جلوی پسر 

 .  بود

 .  حس کرد تو آغوش محکمش فشرده میشه

 .  فقط بخاطر همین همچین ریسکی کرده بود

 ممکن بود سهون دنبالش نیاد تنش به که  از فکر به این

 .  لرزه افتاد

ت دست کنه که واسه نجاتش دیر ممکن بود اونقدر دس

 .  ن باعث شد ترس به جون جفتشون بیفتهو ای بشه

ونه ایش بوده گسهون بی خبر از اینکه اون فقط یه آزم

 . های لوهان رو گرفت
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 . عصبانیت منقبض شده بودفکش از 

 . بهش چشم دوخت

 ! و از سرت بنداز بیرونر  فکر کشتن خودت-

، ناخنش روی پوستش   شروع کرد به تکون دادن لوهان

 ه پوستش پاره شد و شروع بهجایی ک تا کشیده میشد 

 . خونریزی کرد

! چطور میتونی  و از ذهنت دور کنر  فکر ترک کردنم-

 ؟ تنهام بزاریبه این راحتی 

همونطور که سهون داد و بیداد میکرد لوهان به این 

نتیجه رسید که بدست اوردن عشق به این سادگی ها 

 .  هم نیست

 های لب یو جلو کشید و بوسه خشنی رو ر  خودش

 .  سهون گذاشت

ولی ، نمیدونست چه عکس العملی نشون میده 

  . میتونست از شوکی که بهش وارد کرده بود درش بیاره

 .  ناله ای کرد و بوسه رو شکست

. ها رو  از دست بده  نمیخواست مزه ی اون لب

رم که هرچیزی که اونقدر دوست دا..دوست دارم. +
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نی که طفا همیل..لطفا منو قبول کن. ..هستی رو بپذیرم. 

 و تنها  هرجوری که بخوای میشم..هستم رو بپذیر. 

 ...وام اینه که قول بدی مال من باشیچیزی که میخ

 

د تر شده بو  ای سهون که حاال ارومه مستقیم تو چشم

ولی سهون با  ، درخواست کرد  عاجزانه نگاه کرد و 

 . اوقات تلخی گفت

 ! دهقول ب..دیگه این کارو نکن. ..من تورو زنده میخوام. -

ولی لوهان لجباز تر از  ، رو فریاد زد  حرفش قسمت اخر 

 . این حرفا بود

 ...تو قول بده که دوستم خواهی داشت+

 . و با تاسف تکون دادر  سهون سرش

 ...نمیتونم دوست داشته باشم لوهان-

 ...م نمیتونم قولی که میخوای رو بدمپس من+

ون تماس هتا اینکه س سکوت کوتاهی بینشون برقرار بود 

 .  قطع کردچشمیشون رو 

های  و نزدیک لبر  هاش و بست و لبر  اشه چشم

 . اویزون لوهان برد
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...هیچ خوبی درون من هانمن نمیتونم تغییر کنم لو -

 وجود نداره... 

های لوهان کشیده  لب یهاش به ارومی رو  لب

 .  ش میکردنامیشدن و دیوونه 

ایین و پ رو نوازش کرد  هانبا پشت دستش شقیقه ی لو 

 .  هاشگونه   یبرد تا رو 

 . هاش رو بشنوه لوهان به سختی میتونست حرف

 نمیتونم دوست داشته باشم... -

 .  رو کوتاه بوسیدتو بغلش  نیازمند   پسر  

ش و چندین و چند بار تمام اشقیقه  ییه بوسه رو 

  هاش لب یبعد بوسه ی ارومی رو  ، صورتش رو 

  .  نشوند

و این  خیلی خوشمزه ای..ولی تو خیلی خوشبویی. -

دادن رو  باعث میشه چیزی فراتر از شکنجه و درد 

این برای شاهزاده ای اصیل ..باهات بخوام تجربه کنم. 

؟ خواستن یه انسان بدور از   سامثل من منزجر کننده 

 ؟ سا، منزجر کننده  حس شهوت

 . منتظر جواب بود
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ن ؟ مگه شیاطی مگه شیاطین منزجر کننده نیستن+

ها هم پست ترن به خودشون  ر اینکه از حیوونبخاط

 ؟ نیست ه این چیز خوبی؟ مگ افتخار نمیکنن

 .  سخت شده بود و شلوارش براش تنگ

 .  سهون پوزخند زد و به بوسیدنش ادامه داد

 .  شهبچطوری تو این نزاع کالمی برنده  لوهان بلد بود 

 . از این موضوع غرق در لذت شد

 ؟ و تمرد حساب میشه نهدوست داشتن من سرکشی +

؟ فرمانروای که از قوانینش  پدرت عصبی میشه

، حتما از نارضایتی در حد جنون  سرپیچی شده

 ...خشمگین میشه

 ...معلومه که میشه-

و از این فکر به وجد  سهون فکرش رو بلند بیان کرد 

 .  اومد

 . ..دوست داشت پدرش رو عصبی کنه

  ..دوست داشت همه رو عصبی کنه. 

رتش رو عقب کشید تا بتونه خوب جزئیات صورت صو 

 .  لوهان رو ببینه
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اگه قلبی داشت مطمئنا برای این همه ظرافت و زیبایی 

  . فرشته گونه ی این پسر وحشیانه به تپش میفتاد

سخت بود که همچین  گاهی اوقات باورش براش

 . موجود آسمونی یه انسانه

 ...پس بیا پیش بریم و عصبیش کنیم+

رو دور کمرش حلقه  ان پوزخند زد و پاهای لوهان ناگه 

 . صخره ی سرد کوبوندشکرد و محکم به 

 ؟ دوسم داری+

 نه-

 قسمت شانزدهم : ترسی ناگهانی

 

 ؟ دوسم داری+

 .  تو آغوش محکم سهون ازش پرسید

 ؟ دوسم داری " 

 ؟ دوسم داری 

 " دوسم داری؟ 

 .  شدمیاین سوال باعث تهوعش 
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 .  همراه با سوال بود اذیتش میکرداحساس ناراحتی که 

تا به حال هیچ چیز باعث بوجود اومدن ناراحتی تو این  

 . ترسناک ترین مرد نشده بود

 نه- 

محکم تر لوهان رو به صخره ی سفت و خشن  

 .  چسبوند

  .    ناراحتیش کمی دلش به رحم اومد با دیدن

 ولی میتونم وانمود کنم- 

میخواست  ، خفه شه درواقع فقط میخواست لوهان 

این ضعف و ناتوانی رو کنار بزنه و حواسش رو با کار 

 .  دیگه ای پرت کنه

 احمق همه چیز  اون انسان   ، البته خیلی هم ساده نبود 

رو جوری براش پیچیده کرده بود که هیچ کس قادر به 

 .  انجامش نبود

 ..این متنفر بود.  ز ا

ور و وشگل دوقتی این کوچولوی خ متنفر بود از اینکه 

 . برشه چطور عقلش از کار میفته

 ...همش سوال میپرسه" 
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 ..همش مجبورم میکنه فکر کنم.  

 "همش باعث میشه حسی درونم بوجود بیاد...  

از فکر سوال لوهان بیرون اومد و شروع کرد به پاره  

 .  کردن لباساش تو تنش

اونو بین دیوار و بدن نیرومند خودش گیر انداخت و 

 .  و پاره کردر  شبلوز خود

، توجه لوهان به عالمت های سیاه  وقتی لخت شد

 پوستش ظاهر شده بودن یرنگی که مثل رگه هایی رو 

 .  جلب شد

حض کرده بود و  هانمیز لو آاز نگاه تحسین سهون 

همزمان بخاطر صداهای جهنمی که از اون حفره 

  . میشنید میل بیشتری برای ادامه دادن پیدا میکرد

زده ها حریص بود برای چشیدن پوست  مثل قحطی

 .  سفید و درخشان لوهان

فرو    شاهای نیشش رو تو پوست ابریشمی شونه ان دند

.  رق لذت شدغرد و از فریادی که در جواب شنید ک

ای اشکی ه طور که چشم همینو و باال برد ر  سرش

  .  های لرزونش حمله برد نگاه میکرد به لب هان رو لو 
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اد و حاال میتونست عضو جر دکمر شلوارش رو هم 

 جین خودش حس  یلوهان رو از رو  سخت شده ی

 . کنه

 .  سهون هم به سرعت مثل یه سنگ سخت شد

 لوهان کافی بود تا از کنترل خارج بشه فقط مزه ی خون  

. پیچ و تاب های سکسی بدنش بیشتر و بیشتر سهون 

 .  و تحریک میکردر 

ودن ریزی شده ب های بوسه هاش که حاال تبدیل به گاز 

های لوهان به گونه ها و خط فک و   لب یرو از رو 

هاش باعث پاره  ناتا جایی که دند، گردنش کشوند 

 .  شد هانشدن پوست گردن لو 

زبونش اشتیاقش رو بیشتر   یطعم فلز مانند خون رو 

 .  کرد

یزی ، چ ها بود ، خیلی بیشتر از این نه فقط اشتیاق

 ؟!  یمیدانا مثل عطش و ولع و شاید 

 ؟ بخاطر اینه که اون زنه رو دوست داری+

 .و گفت  لوهان اخم کرد  
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م این حرف ه حتی خودش هانسهون میدونست لو  

 .  ه مزخرف رو باور ندار 

این بیشتر شبیه یه طعمه بود و سهون قرار نبود تو 

 .  دامش بیفته

 میخوام بکشمش..ندارم. میدونی که -

 . و گفت  کمی عقب کشید   

فقط به قدری  و  طور نگه داشته بود  مونلوهان رو ه

عقب اومد که بتونه وقتی عروسکش بی مهابا ناله 

 .  میکنه شلوارش رو پایین بیاره

 .  ، ولی عجله داشت میخواست کامال لخت بشه

 . و درون لوهان جا میداد تر خودش سری    ع باید هرچه

، خشن  و اسیر کنهر  هاش اجازه داد سهون لب

 .  هن سواالی بی پایانش جلوگیره کنببوستش و از پرسید

 .  سهون نیاز داشت این بحث تموم بشه

هر کلمه ای که از دهن لوهان در میومد باعث میشد به 

 .  اون سوال فکر کنه و این چیزی نبود که میخواست

، نباید به افکار احساسی توجهی  بعنوان یه شیطان

 .  میکرد و نمیخواست هم شروع به این کار بکنه
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له هایی که فضا رو پر کرده بود فقط تا زمانی ادامه نا

یر های خودش گ رو بین لب هانهای لو  پیدا کرد که لب

 .  انداخت

 ، ، برای پرسیدن سوال هاش آزاد شد بعد از اینکه لب

 .  و تلف نکردر دیگه وقت 

بیاره و داشت جواب هم  میخواست سهون رو از پا در 

 . میگرفت

 ؟ دوسم داری+

معصومانه و اروم پرسید که سهون یه لحظه اونقدر  

ه ا بالبته فرشته ه ، تصور کرد اون فرشته ای چیزیه

ولی لوهان ورژن قابل ، نظرش نفرت انگیز بودن 

 .  ها بود تحملی از اون

ادم معصومی که با خیلی درستکار و  صالح بودن اذیتش 

 .  نمیکرد

 نه-

و  ن گرفتاو به دندر  به روش های رو دوباره لب 

 .  و به جسم مقابلش فشار دادر  خودش
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پوست گردنش  یبخاطر زخمی که ناخن های لوهان رو 

 .  مینداختن ناله کرد

 .  و خیلی دوست داشتر  این کار 

لوهان قبال هیچوقت فرصت اینو نداشت که اون هم تو 

و حاال عروسک سهون مشتاقانه  طه شرکت کنهاین راب

هش اتر از تصورش برابطه رو پیش میبرد و این لذتی فر 

 .  بخشید می

 و سهون با خودش ون قبال اینقدر مشتاق رابطه نبود ا

 هم همیشه مجبور باشه بهش فکر میکرد شاید در اینده

 .  کنهتجاوز  

لوهان رو تو دست گرفت و خودش و  با بی قراری عضو

 .  هم پمپ کرد دو رو با هر

ه ولی نه اونقدر ک، حلقه دستش رو تنگ گرفته بود 

 .  خیلی درد بگیره

ر مثل یه بند انگشت دحتی  ، خیلی کوچولو بود  هانلو 

لی یه چیزی خی ، نبود  انسانی سهون برابر هیوالی فرا

  ...خیلی بزرگ تر
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 .  چیزی رو تجربه میکرد که هوش رو از سرش می برد

سهون حتی نمیتونست رو حس خوبی که دیکش داره 

ره ی که تو چهلذتی بود  چون غرق تماشای ، تمرکز کنه 

 .  خواستنیه عروسکش موج میزد

 .  لوهان بلند ناله میکرد و خواهش میکرد

 ..، عاشقشون بود.  هاش بود سهون عاشق التماس

 .  نیاز دیوونش میکردن یاون خواهش های از رو  

وقتی عروسکش اینجور بهش احتیاج داشت سکس 

براش خیلی لذت بخش تر میشد از وقتایی که با زور این  

 .  و میکردر  ار ک

و  رو رها کرد  ، عضوش بعد از چند بار دیگه پمپ کردن

و ر  تر برد تا بتونه دیک خودشکمی باال رو   هانبدن لو 

 .  داخلش فرو کنه و ضربه بزنه

ولی با فکر به ، فشار داد  دیکش رو روی ورودی لوهان

 . چیزی خشکش زد

اون انسان ،  لوهان میخواست دوست داشته بشه

استان هپی اند افسانه ای و احساسی احمق یه د

 .  میخواست
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 چون ، اون مردی رو میخواست که دوسش داشته باشه

 .  دنبال عشق بود

همچین چیزی که اصال ممکن  سهون نمیتونست به

 .  اهر کنهظنبود ت

و مطمئنا نمیتونست  شیاطین نمیتونن عشق بورزن

 شمولی وقتی به چ ، جازه هم بده یه انسان زنده بمونها

که با امید بهش خیره ،   هوییش نگاه کرد آای درشت ه

 .  ، چیزی رو حس کرد بودن

حس کرد میخواد این کوچولوی خوشگل همیشه 

 .  خوشحال باشه

 .  میخواست حداقل تظاهر کنه برای مدتی عاشقشه

 . و بکنهر  ت داشت این کار سفقط برای لوهان دو 

 ...فقط بخاطر اون 

قعیش رو برای اولین بار خم شد تا اولین بوسه ی وا

 .  بهش هدیه بده

،  ، خشن ، با عصبانیت اون لوهان رو با شهوت

 ولی ، ، با زور و حتی مالیم بوسیده بود  اغواگرانه
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ن یتا ا، هیچوقت بوسه ی عاشقانه ای باهاش نداشت 

 .  ن دروازه ی جهنمییجلوی ازمان ، 

فک تیز عروسکش   یو رو ر  رومی یه دستشآبه 

 شاچتری های بهم ریخته  اش ا دست دیگهگذاشت و ب

 .  اش کنار زده چشم یو از رو ر 

ای ه و چرخوند و تو چشمر  مردمک مشکی چشمش

 دستو به ر  لوهان خیره شد و برای اولین بار خودش

 . سپرداحساسات لوهان 

 ؟ دوسم داری+

اروم  ، همونطور که سهون با مالیمت باهاش رفتار کرد 

 .  و با مالیمت  پرسید

 ، اگه این چیزیه که میخوای میتونم وانمود کنم-

 .  های لوهان گذاشت دو انگشتش رو روی لب 

تصمیم گرفت برای اولین بار تو کل عمرش به جای 

  . سعی کنه با لطافت و عشق رفتار کنه ، فقط گاییدن

چون هیچ  ،فکر میکرد تالشش تبدیل به یه فاجعه بشه 

 ، و انجام بدهر  ن کار ایده ای نداشت که چجوری باید ای
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ولی میدونست چی میتونه باعث خوشحالی اون پسر 

 .  بشه

 صدای بمش ش با اگونه   یو نزدیک برد و رو ر  صورتش

 . زمزمه کرد

 بلیسش بیبی- 

 .  و دستورش اطاعت شد 

هاش  زبون گرم و دهن مرطوب لوهان دور انگشت

 . ده بودکر  و میکرد دیوونشر  بیشتر از چیزی که فکرش

 .  و کنترل کنه و رامش کنهر  شونست خوی وحشیمیت

 .  و جر بدهر میخواست لوهان 

و در بیاره و بهش درد بده و ر  شامیخواست گریه 

ولی حاال تمایلی برای انجام این  ، و بریزهر  خونش

 .  خواسته ها نداشت

و  ر  همه ی کاری که میتونست بکنه این بود که این افکار 

 .  راضی کنهو ر  کنار بزنه و پسر کوچولوش

 این بار بدجور دوست داشت لوهان رو خوشحال 

 .  ببینه
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ولی به دیدن شادیش احتیاج ، دقیقا نمیدونست چرا 

 .  داشت

 !؟ چرا به چیزی به جز درد و رنج لوهان فکر میکرد 

 ..اصال نمیدونست.  

افکار رو کنار زد و خوی شیطانیش رو نادیده   دوباره این 

  . گرفت

 "و سرم گم کنو از تر  گورت  "

 "نمیتونم من خود تو ام" 

 "فقط چند دقیقه" 

 "و تموم کنر فکر کردن " 

 "اذیتش نکن" 

 "ش کنمامیخوام تیکه تیکه " 

 "؟ ؟ خوبه فقط یه بار اوکی" 

 "؟ ب چیهخ" 

 "من شیطانم" 

 "من اربابم" 

 "بکشش" 
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  فاک 

 فاک 

 فاک 

  . بدون توجه به لوهان به جدال ذهنیش میپرداخت

بدنش  یس دست های کنجکاو لوهان که رو از ح

 وندش رساو به ترقوه ر  هاش میرقصیدن ناله کرد و لب

و دراورد و سمت سوراخ ر  شا. انگشت های لزج شده 

 .  برد و روش کشید هانصورتی لو 

 نبض ر دیواره های لوهان کشیده میشدن و با هر با

.  زدنش عضو سهون هم با هیجان نبض میزد

 ، بهش احتیاج داشت...  ، لعنت میخواستش

ممم...سهون...لطفا...خودتو میخوام...میخوامت... +

 لطفا... 

 .  ، تر و پوستش برق میزد موهاش از عرق 

سهون پوزخند زد و  انگشتش شروع کرد به دایره وار 

 .  مالیدن سوراخش

 خواهش میکنم اذیتم نکن... +
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شته  میکردم بیبیم یه فر  ؟ فکر  خواهش میکنی بکنمت-

 لوعهکوچو 

از رنگ گرفتن گونه هاش حض کرد و جلو رفت تا بوسه  

 .  هاش بزاره لب یی دیگه ای رو 

ایی  ه و کرد تو سوراخ لوهان و بعد نالهانگشتش رو فر 

 که بین بوسه های مالیمشون گم میشدن... 

 

نمیتونست با وجود انگشت های کشیده سهون درونش 

 .  کنه  بوسه تمرکز  یرو 

و دراورد حس آزار ر  شت هاشوقتی بالخره سهون انگ

شدن باعث شد ناله ای از سر اعتراض دهنده ی خالی 

 .  از دهنش فرار کنه

 میکرد یه چیزی کم داره و سهون میتونه کاملش حس 

 . کنه

 نگران نباش بیبی...یه چیز بهتر برات دارم... -

و دم ورودیش بزاره چند باری ر  قبل از اینکه عضوش 

   . مالیدش

 . قهوه ای لوهان نگاه کردای ه تو چشم
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 ؟ چطور یه انسان میتونه همچین کاری بکنه 

 اگه من عاشق شدم...  

 ؟ عاشق بشمنه چطور میتونم... 

هیچ ایده ای راجب اینکه چطور باید عاشق بشه 

فقط میدونست قبل از اینکه شروع به ضربه  ، نداشت

  . ببوستشدن داخلش بکنه باید یه بار دیگه ز 

گذاشت و باال رو   هانسینه ی لو  هاش رو وسط لب

 . نگاه کرد

 . لوهان با التماس خاصی اروم پرسید 

 ؟ دوسم داری+

 . این بار سهون جوابی نداد 

به هرحال نمیتونست جوابی که اون  ، اهمیتی نداد  

ط فق ، پس هیچی نگفت، میخواست بشنوه رو بده 

طولش رو وارد حفره ی تنگ و داغ  همراه با ناله ی بمی

 . هان کردلو 

 و ر  ولی این کار ، میخواست بیرحمانه درونش بکوبه 

 .  نکرد
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با خودش گفت فقط برای خوشحالی عروسک  

 . ه کوچولوش

 .   زمان خوشی خودش نبود

بخاطر شجاع ، این فقط یه هدیه بود برای لوهان 

 . بودنش

همینطور که خودش رو بیشتر به داخل هل میداد با  

 . نفس نفس گفت

 خیلی هاتیی... بفاک بی-

های روش فشار  دیواره های لوهان به عضوش و رگ 

 .  میاورد

 فاک...خیلی خوبه-

داد تا بتونه و هل ر  تا جایی که میتونست عضوش 

ش و با ضربه زدن به نقطه ی حساس لوهان رو پیدا کنه

 . شروع کرد به جیغ کشیدن هانلو 

 ...تو خیلی خوبی...نمیتونم...سهون محکمتر...لطفا+ 

 حرف لوهان رو با ضربه محکمی که درونش زد قطع 

 .  کرد
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 .  سرعتش رو زیاد کرد و با ضربات خشن درونش کوبید

ولی نه به خشونتی که یه شیطان  ، وحشیانه بود 

 .  دوست داشت

باعث لذت لوهان شده بود و این به طرز عجیبی حس 

 .  خوبی بهش میداد

 .  ردشروع به لرزیدن زیرش ک هانمخصوصا وقتی لو 

ها خارج میشدن اونقدر  ناله هایی که از بین اون لب

وسوسه کننده بودن که دوست داشت تا میتونه اون 

های  ها رو ببوسه و طعمشون رو حتی رو لب لب

 .  خودشم حس کنه

،  لوهان بخاطر پریکامشعضو کوچولو و خیس 

 التماس ری سخت شده بود که برای خالی شدناونقد

 .میکرد 

ه  لذتی که میشنوه ب از سر  کرد هر فریاد سهون حس می

ر ، خیلی غی ، خیلی هات بود کام نزدیکترش میکنه

 . ودداشت نب و ر  اصال شبیه چیزی که انتظارش ، واقعی

 فاک...بیبی...برام ارضا شو... -

 و گفت .  محکم به نقطه ی حساسش ضربه زد  
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 نشونم بده چه..ددی ارضا شو.  یپسر خوبی باش و برا-

 هستیپسر خوبی 

 .  و نگه دارهر  لوهان دیگه نمیتونست خودش 

.  به بدنش قوسی داد و با ناله ی بلندی ارضا شد

ود  ب صورتش موقع ارگاسم به حدی برای سهون سکسی

 . که میتونست با همون نگاه خالی شه

، این بار  صورت لوهان رو گرفت و خشن بوسیدش

 دهنش کشید و اونقدر مکیدش که یرو تو  هانزبون لو 

 .  طعم خون رو حس کرد

 .  و میخواستر های فرشته وار  بدجور اون لب

رگه های سیاه از پوستش ناپدید شدن و شروع کرد به 

 .  لرزیدن

حتی از خودش  ، از هر زمانی بیشتر سخت شده بود 

 .  تعجب کرد که لحظه ی اخر ازش بیرون نکشیده

گرفتش و با مایع سفید و گرمش درونش بجاش محکم  

 . کردرو پر  

 .  و انجام نداده بودر  قبال هیچوقت این کار 
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ولی تو هیچ کدومشون ، و کرده بود ر هزاران انسان 

 .  خالی نشده بود

و ر  ها لیاقت داشتن شیره ی وجودش هیچ کدوم از اون

 .  نداشتن

ها تحمل ریسکی که اون  بدن ضعیف هیچ کدوم از اون

 ی بهول ، مایع براشون به دنبال میاورد رو نداشتن

، چه بخاطر از خود بی خود شدن  هرحال تو اون لحظه

به خودش  ، دلیل دیگه حدش بود چه بخاطر بیش از 

 . لوهان بریزه یکامش رو تو  اجازه داد

گونه ی لوهان رو کوتاه بوسید و وقتی که دیگه 

عضوش کامل خالی و کوچیک تر شده بود بیرون  

 . ش کشید

 انهعد به لو زمین پهن کرد ب یکتش رو گرفت و رو 

 .  اشاره کرد که بشینه

  . و روش نشستسرش رو تکون داد لوهان برای تشکر 

وقتی اربابش کنارش دراز کشید و اونو بیشتر به خودش  

 . هاش نشست لب ینزدیک کرد لبخند شادی رو 

 پیش بریم و عصبیش کنیم بیا بیشتر - 
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 کلماتی که کمی پیش گفته بود حاال بنظر خنده دار 

 .  میومد

میدونست اگه با لوهان جفت گیری کنه پدرش قطعا 

 .  اون آوهوی کوچولو رو میکشه

طرز دردناکی تکه تکه میکرد و سهون رو مجبور ه اونو ب

 .  به تماشاش میکرد

 . و بگیرهر  مطمئن نبود بتونه جلوش

 پای لوهان وسط باشهمیکرد میدید اگه  حاال که فکر  

 . نمیخواد پدرش رو عصبی کنه

اقع اصال نمیخواست پدرش بویی از عروسک درو 

 .  خوشگلش ببره

 .  ایده ی افتصاحی بود

  .  اشنا پاره شد بند افکارش با یه سوال تکراری   یهو 

لوهان حتی نمیخواست صبر کنه سهون کمی استراحت  

 . کنه

 ؟ دوسم داری+ 

 (-_-)گاییدی برادر
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 .  و حبس کردر  نفسش

  .  د نمیتونستهرچن ، بدجور دلش میخواست بگه نه

 . همه چیز داشت خیلی سری    ع تغییر میکرد

 لوهان" 

 لوهانم 

 عروسک من 

 عروسک کوچولوی احمق من  

 همیشه مجبورم میکنی یه چیزای عجیبی رو حس کنم 

" 

 اره-

 .  الخره گفتاب 

،  ش میکوبیداقلبش مثل چکش به قفسه ی سینه 

 .  محکم تر از همیشه

 .  میخواست بمیره

ون ، اوه سه ای گیر افتاده بود که حاال اونتو مخمصه 

چون صورت  ، ، میتونست مرگ رو انتخاب کنه بزرگ
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نظرش از همه چی ترسناک تر ه لوهان ب ی گرانه پرسش

 . بود 

 ..ادم یهو براش خیلی ترسناک شد. ن یهمه چیز ا

  قسمت هفدهم : اعتماد به کای

  

 .  لوهان واقعا نمیدونست باید چه واکنشی نشون بده

 .  اعتراف سهون فراتر از تصورش بود

 .  ر واقع انتظار نداشت جواب مثبت بگیرهد

  . بیشتر از اون انتظار شنیدن توهین و تحقیر داشت

واقع حق  ، در کمی قبل وقتی از عشق خودش حرف زد

 .  با سهون بود

ابش ارب اون فقط یه برده بود که برای دریافت عشق  

 .  آرزو میکرد

 .  حال اون آرزو حقیقی شده بودحاال به هر 

 ای مشکی جذابش نگاه ه دراز کشیده بود و به چشم

 . میکرد
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لوهان خسته شده بود و سهون میتونست اینو از قیافه 

 .  ش بفهمها

 رو نزدیک خودش کشید و به چشم هانبدن خسته لو 

 دش لذتزه داد از نگاه کردن به پوست سفیاش اجاه

 .  ببرن

 خودش حس کنه یه سهون رو رو لوهان میتونست توج

 ا دیگه مثل قبل حریص و گرسنه ه ولی اون چشم ،

 !! نبودن

 این بار مالیم بودی... "

  باهام عشق بازی کردی... 

 "...تو واقعا منو دوس داری

 . با صدای آرومی صداش کرد

  ؟ سهون+

قفل بود هومی   هانگردن لو   یاش رو و هدرحالیکه چش

 . گفت

  ؟ واقعیه+
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ال میتونست صورت ، حا به پهلو چرخیدبه زحمت 

 .  بینهسهون رو بخوبی ب

نوک بینی هاشون بهم میخورد و باعث میشد ته دلش 

 .  خالی شه

 .  بینشون بود ای سکوت طوالنی

.  سهون باید فکر میکرد که جواب درست چیه

، حسش فرق  میدونست با لوهان هیچی عادی نیست

 . رد میک

 .  قانه پوچ و بی مفهومهفکر میکرد گفتن کلمات عاش

ولی جوابش  ، ها انجام میدن کار احمقانه ای که انسان

، پس باید یه حد وسط پیدا میکرد که هم  نه هم نبود

ن خودش رو بعنوان یه أهم ش ، لوهان خوشحال باشه

 . شاهزاده حفظ کنه

پس نمیدونم  ، من تاحاال هیچوقت عاشق نشدم-

 هبرای ی..نم چیه. رم تجربه میکچیزی رو که االن دا

ر حس خوشی خیلی نادر و شیطان این جو 

اید تو یا شید این تاثیر مادر بی خاصیتمه... شاعجیبه... 

واقعا ..وت از همه تحت تاثیر قرارم میدی. متفا

 ...نمیدونم
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گونه   یو نوازشگرانه رو ر  و اورد باال و انگشتشر  دستش

 .  ی لوهان کشید

 .  یدتازه داشت اونو به چشم دیگه ای مید

لی االن و  ، وشگلهسکش خیلی خمیکرد عرو  ر همیشه فک

 .  بنظرش چیزی بیشتر از زیبا بود

کوچولوی متعجب ثابت نگه ی  و رو ر  اشه چشم

   . داشت

 .  اون بعنوان یه انسان خیلی شجاع و قوی بود

 .  رذل تا االن دووم بیاره اونقدر قوی که با یه شیطان  

کنه و بخودش  فتار  و گر ر اونقدر قوی که بتونه سهون 

 . ه باشهداشت باعث بشه بهش حس نیاز

  چیزهاییتو باعث میشی حس کنم...چیزای خوب رو... -

ل بهم زن و غیرممکنن... که قبال فکر میکردم حا

 اشی اونا دیگه به بدی قبلوقتی تو وسط ب..نمیدونم. 

ری فقط میتونم اینطو ..انگار منو طلسم کردی. ..نیستن. 

از س پفسقلیم شدم...  عروسک   ق  برداشت کنم که عاش

 ؟ قه صدات کنممعشو االن باید 

 . لحنش لرزی به تن لوهان انداخت
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  نه بخاطر  ، کلمات انگار قصد ذوب کردنش رو داشتن

. ش صداش یا حتی لمس ها کلمات احساسی یا لحن  

 .  هاش بود که لوهان رو ذوب میکرد صداقت حرف

همون  ، اما به بودآتشین و فناناپذیر ن یه عشق   این قول  

 .  اندازه شیرین بود

 به هرحال اون تونسته بود سهون رو گرفتار خودش 

 . بکنه

همه  بلکه از  ؛ پست نبود  لوهان در نظر سهون یه انسان  

 .  و باالتر میدونستر  های روی زمین اون ی انسان

 .  هیچ کس تاحاال به لوهان این حس رو نداده بود

 رد اون یه موجود  میکفکر  محتی اگه سهون هنوز 

ه و بر  هانچون به هرحال بودن با لو ، ضعیفه مهم نبود 

 . هفت میلیارد ادم دیگه ترجیح داد

 دوست دارم+

با وجود دونستن اینکه ممکنه چقدر رقت انگیز باشه 

 . اقرار کرد

 ...ن باشی و واقعا دوسم نداشته باشیحتی اگه شیطا+

 ! صداقتت تحسین برانگیزه-
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 . و برای یه بوسه جلو بردر  و صورتشپوزخند زد 

نمیکنم الزم باشه نگران قسمت اخرش ولی فکر -

 ...باشی

زد و ایستاد تا  هانهای لو  لب یبوسه ی کوتاهی رو 

 . و ببندهر  و دکمش و باال بکشهر  دوباره شلوارش

 گمباید به بقیه ب..، باید بریم خونه.  زود باش بامبی-

 ؟ به بقیه چی بگی+

منظور سهون اون چیزی نباشه که تو امیدوار بود 

 . فکرشه

که از این به بعد کارشون فقط محافظت از من -

این غار میریم بیرون سالم انتظار دارم وقتی از ...نیست

 پدرم وقتی بفهمه سعی میکنه بکشتت..بمونی. 

ش اای ترسیده ه و خم کرد و به چشمر  سهون سرش

 .  نگاه کرد

طرف دوست داشت از یه  ، ی بدیهمیدونست ایده 

ان خونی لوه ، از طرف دیگه بدن   پدرش رو عصبی کنه

ریاد ه و فر میکرد که تو دستای پدرش گرفتار رو تصو 

 .  میکشه
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 .  اصال اینو نمیخواست

 راه خروج از اون گذرگاه  لوهان رو بلند کرد و به طرف 

 . لعنتی هدایت کرد تاریک  

 ته کهدیا ، کسی به جز من بهت آسیب نمیزنه،   نترس-

 ؟

--------------------------------------------------------  

  POV کای

 .  سهون چند ساعتی میشد که رفته بود

 .این وظیفه ی من بود که ازش محافظت کنم 

تمام  ، مبل نشسته بودم ییونگسو رو ار کدرحالیکه کن

چیزی که میتونستم بهش فک کنم این بود که باید 

 .  و بکشهر  سان احمق خودشمیذاشتم اون ان

 .  اینطوری خودمو از دردسر نجات میدادم

 .  نمیدونم چرا این کارو نکردم

 ! اطر اینکه کامال ازش متنفر نبودمشاید بخ

و ، منو یاد کیونگس اون شیرین و معصوم بود

 ...کیونگسوی من..داخت. مین
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راجب کیونگی اینجوری فکر  کسی نمیدونست من 

ردم و میکر  بود که من تمام تالشمن حقیقت ای..میکنم. 

 .  و از همه مخفی نگه دارمر  تا این راز 

 .  تنها راهش این بود که تا حد امکان ظالم باشم

اید یه ش و  یونگسو رابطه ی پیچیده ای داشتیممن و ک

 .  یمعیب و ایراداتی هم داشت

من اولین شیطانی بودم که برای انجام شکنجه ای که 

 .  بود انتخاب شد لیاقت اون هیبرید 

، اون اولین باری بود که از شکنجه دادن کسی  صادقانه

 .  لذت نمیبردم

درشت و جذابش رو  ای قهوه ای  ه لحظه ای که چشم

ه ، بلک ، من جهنم رو کنترل نمیکنم فکر کردمدیدم 

 ..حقیقت داشت. ..دقیقا توشم. 

 ..کنجه دادن اون برام مثل جهنم بود. ش

 .  امش بدممیدونستم مجبورم انج

ه باعث به وجود اومدن یجورایی ازش عصبی بودم ک

که البته این فکر بخش  ،   من شده تو احساساتی 

 .  ذهنم رو اشغال کرده بودکوچیکی از 
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اب ، ارب کنممهم نبود چیکار  ..خون انسانیش قوی بود. 

 .  بازم احساسات انسانی رو درونش میدید

در قاوندستور داد کسی به کیونگسو همین شد که 

  . بشن و از بین برنتجاوز کنه تا احساساتش خورد 

 .  این هم یکی از اولین هام بود

 !! تجاوز به کسی هیجان زده نبودماولین باری که برای 

  

 فلش بک

  

ین از ب..شو این دفعه دیگه تموم بشه کای.  مطمئن=

 رفتن خوی انسانیش خیلی طول کشیده

.  ر داشتاحساسات مختلفی نسبت به اون دستو 

زیبا  ای قهوه ای  ه اون چشمنمیخواست به صاحب 

ام بده انجولی فکر اینکه دیگری این کارو  ، تجاوز کنه

 . هم برای دیوونه شدنش کافی بود

یتونم خودم درواقع...ماطاعت میشه اوه ساتان... -

 ؟ باشم قربان افتخار این رو داشته
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ین در ا ؟ میخوا ی خودتو با یه هیبرید کثیف کنی کای=

 نت نیستأش

بله ولی من برنامه های زیادی برای نابود کردنش -

ت چیزی رو که من دیگه ای لذ نمیخوام کسه..دارم. 

 انجامش بدم میخوام خودم..شروع کردم ببره. 

ولی... ،  بسیار خب...اجازه میدم تو انجامش بدی=

، اون خون انسانی داره  ت کنه کایااجازه نده وسوسه 

  ...به بازی بگیره و فریبت بده میتونه ذهنت رو 

 "یکم دیر بهم گفتی" . با خودش فکر کرد

  

یر  کیونگسو رو زنجو به سمت اتاقکی که توش  ر  راهش

 .  گرفتکرده بودن پیش  

 انسانیش بینی کای رو پر  بوی خون، به محض ورود 

 .  کرد

 .  متنفر بود که از اون بو خوشش میاد

بو حالشون بهم  قیه ی شیاطین از اوندرحالیکه ب

 . کای میتونست باهاش حمام کنه،   میخورد 

 . نگاه متقاعد کننده ای بهش انداخت
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 همه رفتن-

 . ولی مجبور بود به انجامش ، نمیخواست

وقتی حین اشک های کیونگسو و گریه هاش اونو به 

خودش فکر کرد اگه کارش رو درست ، با  دیوار چسبوند

 .  انجام بده میتونه بهش کمک کنه

 . تنها کاری که میتونست بکنه این بود که امیدوار باشه

کاری که میخوام بکنم خوشت از  ..باید تحمل کنی. -

این کارو انجام میدم نه  که من خوش شانسی  ..نمیاد. 

 ...کسی دیگه

 . اونا نابودش میکردن ، راست میگفت

فضای شخصی برای این  چون به  ، کرد برنمجبورشون  

 .  کار نیاز داشت

کیونگسو میگفت اونوقت نیتش رو به   گه حقیقت  ا 

 .  اربابش هم میفهمید

ولی میتونست  ، بخونهاون نمیتونست ذهن رو 

  . یفته رو بفهمهمذهن اتفاق  هرچیزی که بیرون  

  . کای ارزو میکرد کیونگسو یکم باهاش ارتباط برقرار کنه
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  .  چیزی مثل حسی که خودش داشت رو دریافت کنهیه 

 شتمیزد درحالیکه میخواست از پ حرف کای باهاش

رو بهش برسونه و امیدوار  ای پیام مخفی ، اون کلمات

 . بود کیونگسو بتونه منظورش رو بفهمه

اگه ..که من برای این کار انتخاب شدم.   خوش به حالته-

ی تو قو ..ر خوبی باشی ممکنه به نفعت باشه. پس

که روت انجام شده رو   همه ی روش هایی..هستی. 

تونم انسان درونت رو خفه  اگه من ب..ل کردی. تحم

دم  قول می..ونوقت شاید بتونی به دردم بخوری. ا..کنم. 

تو قوی تر از خیلی از نوچه های ..کنارم بمونی. 

رومایه ف تنها چیزی که ازت میخوام اینه که انسان  ...منی

 ...ی درونت رو رها کنی

 ی، انگار حتی کلمه ها رو  و چرخوند و تف کردر  سرش

 .  ندگیش میشزبونش هم باعث پستی و فرومای

  ، ناراحت ای کیونگ نگاه میکردم هجوری که تو چش

 .  کننده بود

با نگاه ناامیدش انگار داشت میگفت لطفا به حرفم  

 . و کردر  پس کیونگسو هم همین کار  ، گوش کن

 ...خندید
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 ...دوارم اونقدر که میخوام لذت ببرمامی-

اری  برای ک..لطفا منو ببخش. ..متاسفم. ..لذت نمیبرم. "

 "که میخوام انجام بدم

رد و فرو کر  گلوی کیونگسو رو گرفت و چنگال هاش 

 .  توش تا جایی که به استخون رسیدن

ختی ، به س قربانیش از درد طاقت فرسا فریاد میکشید

 .  هوا رو از گلوش به شش هاش میرسوند

دیل شده بودن  های خفه ای تبزجه هاش به هق هق 

 . و هربار با شنیدنشون به آتیش میکشیدنر  کایکه  

 ، قطعا وقتی داشت با ضربه اگه قلبی تو سینش بود

اون هم  ، هاش باکرگی هیبرید بیچاره رو از بین میبرد

 .  میشکست و نابود میشد

 هاش و از گلوی کیونگسو در آورد و لبر  چنگال هاش

 .  های قلبی شکلش رسوند و به لبر 

وارد  و ر  ، زبونش ز گرفت که خون اومدو گار  اونقدر لبش

 .  حفره ی خیس دهنش کرد

 ولی درواقع داشت ، ن خشن بنظر میرسید شاید از بیرو 

 . سعی میکرد مالیم باشه و مراقب هیبریدش باشه
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کرد به کوبیدن و عقب کشید و شروع  ر  کمی خودش

  . که دور عضوش رو گرفته بودداخل حفره ی تنگی  

خوبی رو هم در  حس  ، داشت با وجود حس گناهی که

 .  کنارش تجربه میکرد

و شروع کرد به پمپ  عضو کیونگسو رو هم گرفت 

 . کردنش

هت تجاوز میکنم هم برام سخت حتی وقتی دارم ب- 

 ..شیطان رو درون خودت داری.  ببین چطور یه..شدی. 

 ! خوی انسانیت رو رها کن کیونگ

 شیدک  تیره رنگش نگاه کرد و هیس ای عمیق  ه تو چشم

. 

بزار شیطان ..رهاش کن لطفا تا منم تمومش کنم. " 

 " ! فقط رهاش کنلطفا ..پیروز بشه بیبی. 

و  انوهای خونیش بندازهز  یتصمیم گرفت کیونگ رو رو 

 .  نتشاز پشت بک

سعی کرد به سکسی بودن منظره ی رو به روش دقت  

 .  کنه
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 و هیکلش یبرید پوست فوق العاده نرمی داشتاون ه

 .  که میتونست براش بمیرهخوب بود  قدر اون

میخواست اون بدن رو برای تمام روزهای عمرش پیش 

 .  خودش داشته باشه

ن ، از دید اروم ترولی این بار  ، عمیقا داخلش ضربه زد 

 .  خونی که از بدنش میرفت لذت نمیبرد

دگی ی، بر  در کنار زخم هایی که خودش مسببشون بود

  و سوختگی هایی بر اثر  هایی بر اثر ضربه های شالق

 .  گذاشتن آهن داغ روی پشتش وجود داشت

و نمیکرد با دیدن این جراحت ر  کای هیچوقت فکرش

 .  ، دردی رو که اون پسر میکشه احساس کنه ها

رو خودش به  هافکر اینکه بسیاری از اون عالمت  با 

 و به آرومی روی بریدگی های که ر  ، دستش وجود اورده

 . ی دردناکش بودن کشیددلیل ناله ی ها

و دور کمر کیونگسو پیچید و به خودش نزدیک ر  دستش

کمش رو به نقطه ای زد که ی محو ضربه  شتر کرد

 . کیونگ شدلذت   رویاز  ند شدن فریاد  باعث بل
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 سکس جوری لذتمثل یه شیطان از ..همینه هیبرید. -

خودم  یارضام کن تا برا..ببر که انگار منبع تغذیته. 

 ...ت لذت ببرمتا بتونم از ...منگهت دار 

 و درآوردر  بارها و بارها به پروستاتش ضربه زد و جیغش

. 

و با ر  پیش خودم نگهت میدارم تا بقیه ی روزهام-

 ...با تو بگذرونم سکس  

و ر  باقی عمرم تمام لحظات  ..تا باهات عشق بازی کنم. "

زخم ها که خودم باعث شونم صرف بوسیدن رد این 

رو صرف من تمام عمرم ، ش و بعد قوی با..میکنم. 

 "جبران امروز میکنم

آرزو میکرد کیونگسو بفهمه از گفتن اون حرفا چه 

 .  منظوری داشته

 رزه ناله میکرد در هر صورت اون زیرش داشت مثل یه ه

 .  شهوت میسوخت و تو آتیش  

کای باسن تپل و سفید کیونگسو رو چنگ زد و وقتی 

رو حس کرد ناله تنگ تر شدن سوراخش دور عضوش 

 . ی غرش مانندی از گلوش خارج شد
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 خونمو ! جرم بده...  ! محکم تر ! میام ! دارم فاک فاک+

 ! ! محکم تر ! میخوامش ! دوسش دارم بریز

 . کلماتش کای رو شوکه کرد  

وقت اون..ه. بزار شیطان درونت آزاد بش..همینه بیبی. "

 "ازت مراقبت میکنم..پیش خودم نگهت میدارم. 

بالخره عضالت کیونگسو منقبض شد و به کام  وقتی

 .  و داخلش خالی کردر  رگاسمش، کای ا رسید

  ر  اوج لذت د تو پسر رو از پشت به شکمش چسبوند و 

 . گوشش ناله کرد

میدونست این حسی که ، ن کای با خودش درگیر بود  

 فقط یه چیز تو سرش مچرخید،  بینشونه چیه

  

  

 . با تمسخر گفت

 عشق-

.  میگرفتداشت احساسات انسانی رو به سخره  انگار 

خوشبختانه تمام پیامی که کای پشت کلماتش مخفی  
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کرده بود رو هیبرید کوچولوی آسیب دیده متوجه شده 

 .  رو، بخصوص همین یکی  بود

 .  ن بهش حس دارهفهمیده بود او 

 . گوشه ی لبش به باال کشیده شد

 باعث نابودیه...عشق چیز مزخرفیه-

 . ولی با خودش گفت، سو پوزخند زد کیونگ

 ...نجاتم میده..باعث نابودیم نمیشه. ..مزخرف نیست. "

 " من دوسش دارم..زیباست.  عشق..تو نجاتم دادی. 

  

 پایان فش بک

  

  

  

وابم  روی جای زخم های معشوقه ی غرق خ انگشتامو 

 . کشیدم

 .  هیچوقت احساساتمون رو بلند نگفتیمما 
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میکنیم که انگار فقط به زی هردومون جوری نقش با

 .  سکس احتیاج داریم

که انگار بجای دادن لذت به وری رفتار میکنیم  فقط ج

 .  گه ترجیح میدیم سکس کنیمید هم

 اون احساسم رو میدونه و همین برام کافی میدونستم 

 .  بود

اشتم این بود که اگه ما عاشق هم تنها مشکلی که د

 . ر انتظارمون بود، مطمئنا مجازات سختی د میشدیم

 . برخالف سهون که هر کاری میخواست میکرد

پس نباید به همین راحتی  ، سهون پادشاه اینده بود 

 .  بخشیده میشد

 .  باید تاوان اشتباهش رو میداداون هم 

 شکنجه  یوون خونگیش لوهان بایداون و اون ح

 .  میشدن

من عاشق سهون بودم و همونقدر هم به لوهان عالقه 

فقط ارزو میکردم دیگه هیچوقت اون انسان  ، تمداش

این میتونه باعث چون فکر میکردم  ، اره خونهرو نی

 . بشهنابودی هردوشون 
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 ، و مخفی نگه دارهر  سهون نمیتونست خواسته هاش

 .  حتما ضایع بازی درمیاورد

ر و بیشتر به اون انسان ربط پیدا ارزوهاش هرروز بیشت

 .  میکرد

ون هر کس دیگه ای تغییرات سه تر از من میتونستم بیش

فقط امیدوار بودم سهون هنوز عاشق  ، متوجه بشمرو 

 .  اون انسان نشده باشه

 . امیدوار بودم ازش خسته بشه

 و و بلند کردم و سهون ر ر  امیدم نابود شد وقتی سرم

چوب ار دیدم که در حالیکه دست لوهان رو گرفته تو چ

 .  در ایستاده بود

رو بوسید و بهش نگاه اطمینان  پشت دست لوهان

 .  بخشی هدیه داد

 . همون موقع فهمیدم هیچ چیز خوب پیش نمیره

 ...باید حرف بزنیم-

 . سهون صریحا گفت

راجب اینکه من عاشق لوهان ...باید حرف بزنیم-

 ...شدم
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 . ، تمام امید هام از بین رفته بود میخواستم فریاد بزنم

 

 قسمت هجدهم : ازت پیروی میکنم

 

 چی؟ =

 داخلو گذاشت ر  سهون اومد داخل و همین که پاش 

، و کرد ر  بی شرمانه این کار  ، شروع کرد به توضیح دادن

 خب اون اصال چیزی به اسم شرم حالیش نمیشد چون

 ، جانشین جهنم و میتونست هر دای بودو مآس. اون 

حتی اگه اون کار عاشق یه  ،کاری که میخواد انجام بده 

 .  شهانسان شدن با

 . با غرش نه چندان بلندی جواب داد

 شنیدی چی گفتم_ 

فکر به اینکه کسی به خودش اجازه بده تصمیمش رو 

 . زیر سوال ببره عصبیش میکرد

 گفتم عاشق این انسان بی ریخت شدم_
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.  الفاصله سرخ شدو بعد چشمکی زد که لوهان ب

میدونست منظور سهون از کلمه ی بی ریخت دقیقا 

اون چشمک به اندازه ی کافی منظورش رو برعکسشه و 

 .  میرسوند

 .  شون پیدا شد و همه جمع شدناکم کم پسرا سر و کله 

شون اون جمله رو شنیده بودن و جذب بحث اهمه 

همه میدونستن ولیعهدشون یه چیزیش  ، شده بودن

 .  ولی این دیگه زیادی بود ، هست

  ..تصور اینو نمیکردن. 

  ..سهون مرد ظالمی بود. 

ها به دنیا اومده بود و از   انسان از  با کینه و نفرت

همچین چیزی ازش انتظار  ، کشتنشون لذت میبرد 

 .  نمیرفت

اینکه اون عاشق یه انسان بشه مثل یه جوک مسخره و 

 .  مضحک بود

دارم میگم این یه جوکه دیگه نه  ، میدونم چی شنیدم =

 !  ود! اصال حال بهم زن ب بی مزه بود ، ؟! خیله خب

 ...چچچ
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  ترفهان بک با تموم شدن حرفش چشم غره ای به لو 

  . و پشت اربابش پنهان کردر  که پسر بیچاره خودش

اون نگاه های چپ داشتن از اینکه قراره چه اتفاقی 

 .  بیفته میترسوندنش

 ا شد تا در برابر نگاه هایسهون بطور غیر ارادی جابه ج

 .  ش محافظت کنهای اونا از معشوقه عصبان

، باید این کارو  دایو مآسبخاطر تو ..ما میکشیمش. =

  ! اون مغزتو شست و شو داده..بکنیم. 

  ...دستتون بهش بخوره _

 .  با تن صدای بلند تری فریاد زد

حساسیت و جدیتش برای محافظت از لوهان باعث 

 . شد بقیه حتی بیشتر گارد بگیرن

 ...... باید با زندگیتون خداحافظی کنین_

 یچن درحال ، چانیول و شیومین شوکه شدن ، ونبکهی

ده شکه به فکر فرو رفته بود به بیرون از پنجره خیره 

 ریس. ک درست مثل سوهو که زل زده بود به زمین ، بود 

، کای و کیونگسو با چهره ای که هیچ حسی رو نشون 

 .  نمیداد فقط شاهد ماجرا بودن
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 . ن ی بهم لبخند میزدل   و تاعو

 .  یدوار بودن این اتفاق بیفتهجفتشون ام

 ، رویای دست نیافتنی بود که یه  هیبرید یه بعنوان

اصیل و بلند مرتبه عاشق نیمه ی انسانیشون  شیطان  

 .  بشه

اونا راجع به کیونگسو و کای میدونستن و امیدوار بودن 

 .  یه روزی یکی هم عاشق اونا بشه

ی میدا ، پس شاید  اگه تنها کای نبود که احساس داشت

 .  رای اونا وجود داشتهم ب

مطمئنا اگه قصی القلب ترین موجود دنیای زیرین 

ها هم  ، اونوقت هیبرید  مرتکب یه گناه کبیره شده بود

 .   میتونستن شانسی داشته باشن

 . شیومین با لحن غمگینی گفت

 ؟ داری اونو به ما ترجیح میدیتو... *

ست رو دو شاید میتونست با اینکه پرنسش یه انسان 

 ، لی با این که کنار گذاشته بشه نهو ، داره کنار بیاد 

 و بخاطر محافظتر  شونااینکه سهون میتونست همه 

 .  از عروسک جدیدش بکشه میترسوندش
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ولی  ،، هرچند غیرعادی و پیچیده  اونا یه خانواده بودن

 .   به هرحال خانواده بودن

 . کای جواب داد

 آره همینطوره#

.   ندمتش و منتظر ادامه ی حرفش مونن سهمه برگشت

و روی مبل ر  ه کشید و معشوقه ی خودشآکای فقط 

 .  سمت خودش کشید

 .  اون هم عاشق شده بود

 .  ها احتماال سمی و اعتیاد اور بود خون انسان

 از همون اول که سهون این بازی رو شروع کرده بود و 

 .  نداشتدچارش شده بود دیگه راه برگشتی 

 .  اینو به خوبی میدونست ، د احمق نبو 

 . شد سرخ  بکهیون از عصبانیت

 ! تو هم لنگه ی؟ نقدر خونسرد باشیچطور میتونی ا=

تو باید اولین نفری باشی که بخوای اون هرزه !  اونی

 ...و بکشیر  شا

اونا چطور میتونستن اینقدر  ، این نابخشودنی بود 

 راحت 



326 | P a g e 

 

؟  ماموریتشون رو نادیده بگیرن و ریسک کنن

چون از  ، پسر یه خطر محسوب میشه میدونست اون

قتی که اونجا زندگی میکرد همه چیز به کلی تغییر کرده و 

 .  بود

ا من پنجاه ت"ولی نه از نوع ،  کمی خوشحال کننده بود 

وع بلکه از ن "ختر خوشگل و کشتم و خیلی خوشحالمد

و این از نظرش چندش  "خیلی خوشحالم چون زنده ام"

 .  اور بود

ولی  ، اخیرا تجربه ی یه حسایی رو داشت بکهیون هم

 !! نه یه انسان ، مقابل یه شیطانحداقل 

این فکر یکم باعث فرونشستن عصبانیت وحشتناکش  

 .  میشد

، این میتونست ارامش رو  لوهان باید از بین میرفت

 .  برگردونه

صحبت کردن راجع به این خستم و حوصله ی #

رو  شه قول خودش عروسکب ، کشتن اونموضوع یا  

تصمیم احمقانه  ، اصال جای بحثی وجود نداره ، ندارم

نداریم که  ولی ما فرمان برداریم و هیچ حقی، ایه 

حتی اگه باهاش موافق باشم  ، بخوایم نافرمانی کنیم
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 که تو کل روز م حرف سهون مزخرف ترین چیزی بود  ه

 ...شنیدم

 حبتش به ن صکای مستقیما به بکهیون نگاه میکرد و حی

  . پشت سهون قایم شده بود اشاره کردپسری که 

  ، خیله خب دلت میخواد امتحانش کنیولی اگه واقعا #

ته رو میکشه جنازت بیفبزار ببینیم چقد طول ..بکشش. 

  ...من که توصیه نمیکنم این کارو کنیولی ..زمین. 

کامال از بی عالقگیش به بحث لحن بی حال و کسلش  

 .  میدادخبر 

 ثابت مونده بود و فقط گوش  ، م نخورد بکهیون ج  

 .  میداد

 ، ها خطرناکن سانان..درواقع وابستگی ایجاد شده. #

مهم ..بل. گردی به قوقتی تغییرت بدن دیگه نمیتونی بر 

سهون هیچ  مقاومت  ..سخت تالش کنی. نیست چقدر 

 ...مغزش مسموم شده..فایده ای نداره. 

 .  بود ها رو کای ثابت شده همه ی چشم

ثل  که انگار م  بنفس و قاطع حرف میزد اونقدر با اعتماد 

 .  کف دستش این بازی رو بلده
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 . سهون با لبخند موذیانه ای پرسید

 و چی باعث میشه اینجوری مثل یه کارشناس نظر _

 ؟ بدی

محبت و  ، بچه نبود  ، و میدونستر  خودش جواب

  . عاطفه ی بین هیبریدش و کای رو میتونست درک کنه

ونست سهون بی شرمانه سعی ، مید کای ریشخند زد

ه ش نبود کر ن اولین بایولی ا، و امتحان کنه ر ن داره او 

 .  ین جوری خبیث میشدا

 . با صداقت جواب داد

چون خودم هر روز  ، میدونم دچار چه طلسمی شدی#

معشوقه ی من نیمه ..دارم باهاش زندگی میکنم. 

 ...انسانه

  

 .  بازوی کای رو گرفتکیونگسو با نگرانی 

بخاطر اصالت و نژاد خالصش و داشت که ر  انتظارش

بدون ترس و با شجاعت حقیقت رو در مورد رابطه 

ا این کارش تو بد مخمصه ای گیرشون و ب شون بگها

 .  انداخت
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ون بکهی ، بالفاصله بعد از خروج این کلمات از دهنش

ریز ریز  یل  کردن و تاعو و دوباره شروع کرد به داد و بیداد  

 .  میخندیدن

 .  تاعو از جا پرید و دوید سمت سهون

 ،میخواست با اون انسان دوست بشه مدتی بود که 

 .  ولی میترسید

 .  تو خونه ای پر از شیطان ، هیبرید بود اون یه 

م بخاطر خون غیر اصیلش ازش ه اونا همینجوریش

چه برسه به اینکه بخواد با اون انسان ، نفرت داشتن 

 .  مدردی هم بکنهه

دون ترس ب ، میتونست به اون کیوتی بلوند الخره احاال ب

 .  ابراز عالقه بکنه

سهون یه قدم به عقب برداشت و به بدن لرزون لوهان 

 .  چسبید

غرش اخطار دهنده ای کشید و پنجه هاش در اومدن و 

 .  اش سیاه شدنه چشم
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 ، سیبی میرسوند باید کشته میشد آهرکی به جفتش 

ی تاعو از رفتار بیش از حد محافظه کارانه ی پرنسش ول

 .  ش گرفتاخنده 

ه ادمم ! خودمم ی ! نمیخورمش که بکش کنار بابا*

  دیوونه

 .  با خنده سعی کرد هلش بده کنار

 .  ولی بعد اروم کنار رفت ، کم بهش زل زد سهون اول ی

 .  تاعو فورا پرید و پسر رو بغل گرفت

 .  ن متوقف شدبرای لحظه ای انگار زما

 .  لوهان حس کرد کمی سرگیجه داره و بدنش بی حسه

فکر کرد شاید تهوعش بخاطر شوکیه که یهو بهش وارد 

 .  شده

های تاعو مهربون و  ، چشم و باال بردر  وقتی سرش

 .  یج بودگ تقریبا یکم

د که لوهان فکر کر   بود  با نگاه جدی بهش خیره شده

 .  شده شاید کاری کرده که باعث دلخوریش
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، غوشت رو ندادم آاوه متاسفم از اینکه جواب +

منظوری نداشتم...من...خب...حتی فکرشم نمیکردم از 

 ...بیادمن خوشت 

 .  و گزیدر  تاعو لبش

.  و روی بدن لوهان چرخوندر  هاش با کنجکاوی چشم

. میشد  بآهان داشت زیر اون نگاه جستجو گر لو 

 . غمگینی زد الخره تاعو لبخند اب

 ...یه انسان باشیت خوشم میاد...حتی اگه تو... از *

 .  کوتاهی کرد و با ناراحتی رفت عقبتعظیم  

اطر حتی اگه بخ ، مراقبت میکنم سهون من ازش*

تو برادرمی و  ،اینکار توبیخ بشیم یا بمیریم

روز جزو خانواده ی سلطنتی اون... یه ..اون...جفتته. 

 ...میشه

 . پرسیدسهون با دیدن نگرانی تو کلماتش 

  ؟ چیزی دیدیتو... _

ی  کس..میدونم تا اخر عمرش جفتت میمونه. نه فقط *

نه ت بشه همونم میتو اکه میتونه باعث کارای احمقانه 

 منعت کنه... کار از اون  
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 .  و چرخوندر  سر تکون داد و نگاهش

اگه کسی از شما نمیخواد مراقب لوهانم باشه از همین *

ت ازش رو به کی حافطمیخوام بدونم م ، االن بگه

 ...چون میفهمم ، دروغ نگین ، میتونم بسپرم

ه کشید و دست آرقرار شد تا اینکه کای سکوتی ب

رو مطیعانه  ونهردو دستشو باال برد و ر  شامعشوقه 

 . ن تکون داد

به هرحال ما ..حق انتخاب که برامون نذاشتی. #

 ...تتیمپش

.  کای از طرف خودش و کیونگسو جواب داد

با جونش از اون پسر محافظت کیونگ میدونست  

 .  میکنه

 .کریس خیلی ساده گفت 

 ...منم هستم-

 . بعد مینسوک با خوشحالی قول داد

  ...هرکاری ازمون بخوای انجام میدیم-

حتی چند روز پیش براش یه  ، از اون انسان متنفر نبود 

دقیقا  " ،باوزی" ، هم انتخاب کرده بود لقب 
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لی وقتی اینو گفت لوهان با و  ، نمیدونست باوزی چیه

 ، و بهم کوبید ر  هاش حالت بچگونه ای خندید و دست

 .  نظر چیز خوبی بودپس ب

 جواب منم که میدونی-

 . و کج کرد تا به لوهان لبخند بزنهر  لی سرش

 ...و دارمر  شقتیکه دوباره سعی نکنه بکشتت هواتا و -

  . ش رو به نمایش گذاشتالبخندی زد که چال گونه 

 . بعد از سوهو گفتچن 

 ...رو منم حساب کن-

 در واقع چن اصال هیچی براش مهم نبود و سوهو هم 

 .  داشت از اون وضع اشفته لذت میبرد

  . رو یه نفر قفل شده بوداش ه چشم که  مدتی بود 

 .  یه هیبرید کوچولوی خوشگل

، سوهو از  وقتی سهون جلوی همه اعتراف کرده بود

 ی نگه داشته احساس گناه کردش رو مخفااینکه عالقه 

 همونجوری که رو  معشوقه ی زیبای سهون. باید هوای 

 .  از هیبرید خودش محافطت میکرد میداشت



334 | P a g e 

 

ت بخش توسط بکهیون و چانیول جواب های رضای

 .  شدنقطع 

 چانیول هیچ عالقه ای به تلف کردن وقتش برای 

 .  محافظت از یه انسان کثیف نداشت

و برای مخالفت ر  شدالیل خود بکهیون هم از طرفی

  .  داشت

 ..اون حسود بود. 

  
 
ولی تمام دلیلش ، ها خوشش نمیومد  از انسان مطمئنا

 .  این نبود

د و خوش کرده ب از وقتیکه لوهان اومده بود و اونجا جا

  .  احساساتی درونش ظاهر شده بودن

انصاف نبود که لوهان اینطوری یهویی بیاد اونجا و همه 

 .  هم بریزهچیز رو ب

 .  جو رو بخاطر خون کثیفش سنگین کنه

بکهیون در گیر عشق به شیطانی بود که هیچوقت این 

احساسات رو بهش برنمیگردوند و در حالیکه بکهیون با 

اون حس ها دست و پنجه نرم میکرد لوهان احتماال از 

 .  محبت سهون لذت میبرد
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 .  حتی کیونگسو هم یه معشوقه داشت

و  سی رو وقتی با کریای تاعو و ل  ه ق چشممیتونست بر 

 .  سوهو حرف میزدن ببینه

 مسحور کننده ی انسانی رو  اونا هم همون خون  

م مثل کیونگسو و لوهان پس شاید اونا ه،  داشتن

 .  میتونستن دوست داشته بشن

 "ولی من نه... "

 . بک به تلخی تو ذهنش به خودش گفت

 من یه شیطانم"

 "نمیفته کسی تو دام عشق من

.  اش میسوزه و پر از اب شدهه حس میکرد چشم 

 .  ها میاد همون ابی که از چشم انسان

 .  اصال خوشحال کننده نبود

 !  چه خجالت اور=

 . با خشم فریاد زد

؟ از وقتی اینجا اومده هیچ  چرا باید ازش مراقبت کنم=

 ! چی بجز دردسر و عذاب نداشته
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 .  با این حرف جای بحثی نموند

 .  احساسات همه واضح بود

  اش مخالفتهم نبود اون دو هیونگش باهبرای سهون م

 .  کنن

و اگه اون دوتای دیگه قصد   بیشترشون قول داده بودن

 .  کاری رو داشتن کشته میشدن

 . ..ساده بود

.  با کشیده شدن پشت لباسش از افکارش در اومد

 .  دقهوه ای و لرزون لوهان نگاه کر  به مردمکبرگشت و 

 . با لحن شیرینی زمزمه کرد

 ...سفم که سربارتون بودممتا+

ه مهم نبود اون همه چشم روی اونا سهون دیگ یبرا

و دور کمر لوهان حلقه کرد و تو بغلش  ر  ، دستش زومه

 . کشیدش

شه اون همی..به بک اهمیت نده. ..بیبی اینطور نیس. _

 وم شد و از شوک در اومد و چانیول وقتی اوضاع ار یه... 

 ...بهش گفته بشه عمل میکنهبه هرچی 
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ه و جلو دادر  هاش پیشونی لوهان رو که از ناراحتی لب

 باون ل ، و ر  هاش و و بعد لبر  بوسید و بعد فکشبود 

 ش اسیر کرد و های خود رو بین لبهای نرم و بی نظیر 

 .  زبونش رو روی پوست ابریشمی لبش کشید

 ه چشمش بو باال گرفت نگاهر  وقتی سهون دوباره سرش

 رورشباید غ ، افتاد که با ناباوری بهش خیره بود ی های

االن مثل یه عاشق احمق  ، دست میاورد و دوباره به ر 

فقط یه راه برای برگردوندن اون ابهتش بنظر میرسید و 

 . وجود داشت

 ...ریختن خون

باید بکشم تا قدرت ..، من هنوز یه شیطانم.  بامبی_

  تن نیست که خودمم اینو الزم به گف حفظ کنمخودمو 

 ...کارو دوست دارم

 .  کمی مکث کرد تا عکس العمل لوهان رو ببینه

 . و خوشنود ادامه دادوقتی چیزی ندید راضی 

د  باید یه چیزایی رو نابو ..باید برای مدتی برم بیرون. _

 میتونی البته که..تو هم اگه بخوای میتونی بیای.  ..کنم. 

تو میدونی من چیم ..سی. نباید ازم بتر  ا اگه بیایام ،

و بگیری و من تا وقتی  ر  حتی نمیتونی جلوش..لوهان. 
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ون و شاونقدر میکشم..هارو میکشم.  کشته بشم انسان

ارم یز هر وقت تنهات م..ازش لذت میبرم تا خسته شم. 

 هولی حاال انتخاب با خودت،  میرم که به همین کار برسم

ه اگ نه..ن نمیخوام خود واقعیمو مخفی کنم. چو  ،

از این به بعد یا میتونی ..بخوای همیشه با من بمونی. 

باهام بیای و کشتنشون رو ببینی یا همینجا بمونی و 

 ..انتخاب با خودته. ..و به حقیقت ببندی. ر  اتم هچش

 ...مجبورت نمیکنم

 .  لوهان خیلی جدی درموردش فکر کرد

 .  دیگران خیلی دردناک بوددیدن عذاب کشیدن 

سهون کسی رو شکنجه کنه و  اینکهدردی که از دیدن 

 ...بکشه

 ..حس میکرد تو کلمات نمیگنجید. 

 ولی نه قدرتش رو  ، و بگیرهر  واقعا میخواست جلوش 

 .  داشت و نه میخواست تنهاش بزاره

 .  تو دو راهی دردناکی گیر کرده بود

 ؟ میتونم هرچی که هستی رو بپذیرم"

 ...عذاب..درد. ..خون. 
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 ؟ ت باشمابی رحمانه  میتونم شاهد قتل های

 ؟ زندگی هایی که با بی رحمیت به پایان میرسه

 ؟ میتونم باهاش کنار بیام

 ؟!...  نه

 ؟!...  اره

 آره..اره. 

  ...اره اره اره

  من فقط میخوام با تو باشم

 "اگه به قیمت تیره شدن روحم باشه حتی

یا  ، ، احساس یه احمق رو داشت کشید  ینفس عمیق

در هر صورت میخواست هرجا که اون  ، شاید یه دیوانه

 .  شیطان هست کنارش باشه

 انگشتاشون رو هون پوزخند خبیثانه ای بهش زد و س

 .  هم گره زد یتو 

 ...مهم نیست اگه دردناک باشه"

 ..."هرجا بری دنبالت میام 

 ...لطفا منو با خودت ببر+
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 . سهون نیشخند زد و با هیجان گفت

 شقمالبته که این کارو میکنم ع_

 

 چای حبابی و خون قسمت نوزدهم : 

 

وهان با خونسردی ، ل در سهون دم   با وجود کالفگی  

 ا نهر میرسه یظچک میکرد ببینه خط چشمش عالی بن

!! 

 .غرغر کرد  سرویس دم در  سهون 

  ! ، من گشنمه زود باش لوهان_

بامبیش اونقدر طول داده بود که دلش میخواست اون 

ده ش که  ی کرد برای یه بارمسع ولی، و بشکونه ر در 

 .صبور باشه 

! نمیخواد شیک و پیک   من تمام روز و وقت ندارم_

 ...قراره خونی بشی ، کنی

نتونست بخاطر کلماتی که به لب اورد نیشخندش رو 

 .   مخفی کنه
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 !! ی سکسیش قرار بود باهاش بره شکارمعشوقه 

 .  وحشیانه همیشه با کثیف کاری همراه بود شکار و قتل  

 قطعا سهون میتونست فقط گردن قربانیش رو بشکونه

 و ر ؟ اون خون ریختن  ابیتی داشتذولی این اصال ج ،

 ها  و زندگی انسان خون مایه ی حیاته،  دوست داشت

 . ست ها یه چیزی مثل دارو برای شیطان

وقتی جون ادما رو میگرفتن میتونستن حس کنن زنده 

ینشون میکرد این در عین حال هم وحشی و خشمگ ، ان

 و از هرچیزی بیشتر فکر   هم رضایتمند و خوشحال، 

.  ش میکردالوهان موقع شکار هیجان زده  حضور  

میتونست تصور کنه چه وحشتی تو جون عروسک 

 نفرشته وارش رخنه میکنه و ماده ای که با فرارسید

و صحنه ی  غروب از ترس تو خونش ترشح میشه

های درشت  چشم مخوف و نفرت انگیز رو به روش تو 

 .  و اهوییش منعکس میشه

  .  خوشی بود دیدن همچین صحنه ای برای سهون ته  

داشت با اشفتگی درونش میجنگید و تو افکارش غرق 

 . شده بود

 رفت و روی مبل نشست و به در دستشویی خیره شد . 
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  ! م سهونیه امن اماد+

دالیلی سهون به لوهان اجازه داده بود اسم انسانیش  به

 .  و اینطوری کیوت صدا کنهر 

کای بارها برای فراهم کردن خوشی و سرگرمی خودش 

به تمسخر اینطور صداش کرده بود و سهون هم با یه 

 .  ناگهانی اونو به زمین کوبونده بود باد   جریان  

موقعی که اون  ولی  ، از شنیدن این اسم نفرت داشت

 ..لوهان خارج میشد.  های شیرین   کلمه از بین لب

 من..وردی خوشگلی عروسک. آشانس ...کب بیبیاو _

  ...زیاد صبور نیستم

__________________________________ 

اولین  چون ، لوهان تا تونسته بود به خودش رسیده بود 

 .  باری بود که سهون اونو با خودش بیرون میبرد

تا اونجایی که یادش میومد این اولین قرارشون حساب 

 .  میشد

ار بود سهون رو تو شکار و با حالت شیطانیش هرچند قر 

 ی این هنوزم از نظر اون یه قرارول ، همراهی کنه

 . محسوب میشد
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 "بای بای کورایامی... ...اولین قرارمون"

 تو ذهنش با افتخار گفت . 

جوری که انگار دیگه اون هرزه وجود نداره به   ، بعد 

 .  کارش برگشت

 . شههیچ ایده ای نداشت که باید چی بپو 

م کرد ، میدونست اخیلی خوشبویی حم با شامپو بدن  

سهون بوی توت فرنگی و خامه یا شکالت و گیالس رو 

 .  دوست داره

مطمئن بود اگه با شکالت و خون خودشو بشوره سهون 

 .  از شدت خوشی و سرمستی از اون بو میمیره

اگرچه این فقط یه تئوری بود که هیچ برنامه ای برای 

حقیقت همین بوی خامه و توت در  ، اشتامتحانش ند

 . فرنگی هم همون کارو انجام میداد

درواقع لوهان میخواست تا جایی که امکانش هست 

براش سکسی باشه تا قرارشون در نهایت به جای مورد 

 ( .تخت سهون) ش ختم بشهاعالقه 

مطمئن شد که تمام پوستش صاف و اصالح شده باشه 

ار حتی ت ، نمونده باشه ظریفش و هیچ مویی رو بدن  
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 هسفیدش سایه بنداز  پوست   یموی نازکی که بخواد رو 

. بعد از حمام لوسیون زده بود و خط چشم کشیده بود 

 .  اش بزرگتر جلوه کننه تا چشم

 .  هاش قرمز و مرطوب و لباسش بدن نما بود لب

د سفید انتخاب کرده بود که آستیناش بلن توری   یه بلوز  

ی تنگ بود که بخوبی بدنش رو نشون بودن و اونقدر 

چرمی روش پوشید و یه ابنبات تو  یه کت   ، میداد 

هاش  ، چند دقیقه ای مکیدش تا لب دهنش چپوند

 .  قرمز و وسوسه انگیز بشه

دن به ولی با یکم رسی ، شبیه یه فرشته بنظر میرسید 

شر و شیطون جلوه    خودش تونسته بود مثل یه پسر  

 .  کنه

 ، د شاید باکره بو  ، خام و بی تجربه نبود  اون خیلی هم

 .  ولی بلد بود چجوری سکسی به نظر برسه

همینطور هم میدونست چی سهون رو از خود بی خود 

 .  میکنه

برابر  ، ولی در  سهون معصومیتش رو دوست داشت

ا پس لوهان ب،  شیطون و بی شرم دیوونه میشد  لوهان  
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 ن خودشتعادل بین معصومیت و سکسی بود رعایت  

 .  و به بهترین نحو اماده کردر 

ایی جه برگشت تو اتاق ، فک اربابش یه وقتی بالخر 

 . نزدیک زمین بود

 ؟ میخوای اینجوری بیای بیرون_

رد چقدر از چیزی  سهون با تن هیجان زده اش ثابت ک

 .  اومدهکه میبینه خوشش 

 بلند شد و تو یه چشم بهم زدن جلوی لوهان ظاهر 

  . شد

 ...رات له له میزننهمه ب_

،  و تو شونه ی لوهان فرو کرد ر  اشه ، دندون غرید 

 لب هک  وقتیتا  کرد   گردن و فکش  همین کار رو با  بعد 

 .  هاش رو گیر انداخت

 ...من عروسک  ی... مال من_ 

 ؟ نگرانی کس دیگه نگام کنه+ 

 ...نه_ 
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کسی که به دارایی اون چشم داشت رو مطمئنا تیکه 

 . ش میکرداتیکه 

قبل از اینکه بتونه کاری بکنه لوهان دوباره به حرف 

 .  اومد

 .و هل داد کنار ر و اروم سهون  آهی کشید 

حدش فراتر بزاره  ، اگه کسی سعی کرد پاشو از  نه+

 ... بکشیشاونوقت میتونی 

 . و از اتاق بیرون رفتگفت 

ن حس میکرد از شنید ، سهون نمیتونست تکون بخوره

 .  هان شلوارش براش تنگ شدهاون کلمات از دهن لو 

 ؟  ینقدر سکسی شده بودی از ک  

 ، بوی شیرینی میداد ،  ر میرسید ظاون خیلی معصوم بن

 اما کلماتی که استفاده میکرد  ، صداش لطیف و اروم بود 

 و مدل حرف زدنش چیزی نبود که سهون از یه موجود  

 .  به این شیرینی و پاکی انتظار داشته باشه

جور کرد و دنبال لوهان راه افتاد  و جمع و ر  خودش

 .  سمت ماشینش

 ، دوباره حس عطشش بیدار  وقتی نشستن تو ماشین
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 .  شد

، داشت کارهایی که  عطر لوهان داشت هواییش میکرد

 .  میخواست با لوهان انجام بده رو تصور میکرد

کارهایی که میخواست عروسک ملوسش براش انجام 

 .  بده

اه آلودی که میخواست گن  لذت های کثیف و پست و 

 . کننباهم تجربه  

 . با صدای خش داری گفت

 ...لوهانا_

 . و صدای شیرینش که میگفت 

 ...هوم+

 و نداشتر  واقعا توانش ، ونست مقاومت کنهتنمی

حاضری هرکاری برای اینکه ازت راضی باشم انجام _

 ؟ بدی

 بله ارباب+

 ارباب؟ 

 نه؟ از کی تصمیم گرفته بود اینجوری صداش ک
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 ..فاک. 

با شنیدن لحنی که لوهان این کلمه رو ادا میکرد به  

  . سختی میتونست جلوی سخت تر شدنش رو بگیره

جوری مطیعانه کلمه ی ارباب رو گفت که انگار  هانلو 

فقط منتظره که سهون ازش چیزی بخواد و اون 

 .  انجامش بده

هنی هم ذ بلکه از لحاظ ؛ فیزیکی دیگه نه تنها از لحاظ

 . شده بودنرم و مطیع 

 . خیلی رک و پوست کنده ازش پرسید

 ؟ حاضری برام آدم بکشی بامبی_

وسوسه انگیزش لوهان از تعجب سرش رو  با لحن  

 .  سمتش برگردوند

درسته که وقتی به رنج و درد دیگران فکر میکرد خودش 

ناامید شدن سهون ازش  ولی فکر   ، هم اذیت میشد 

 .  ور تر بودآ خیلی زجر 

 . تعلل و نارضایتی سرش رو تکون داد با 

 سهون دوباره به حرف اومد تا منظورش رو درست

 . اشتباهی برداشت نکنه برسونه و لوهان
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ت یا دفاع کنی... منظورم این نیست که ازم محافظ_

حاضری بی هیچ دلیلی و فقط برای اگه ازت بخوام 

 ؟ اینکه راضیم کنی ادم بکشی

 .  ن نگاه کردلوهان از پنجره به آسمو 

 .  تاحاال به همچین چیزی فکر نکرده بود

 پس فکر کرد که ، نمیخواست به اربابش دروغ بگه

 .  چیکار باید بکنه

لبخندی زد و بدون نگاه   یقه به خودشقبعد از چند د

 . سهون گفتکردن به 

 ...حاضرم+

 .  همین برای سهون کافی بود

ال از این این کوچولوی عجیب غریب مال اون بود و اص

 .  وع کوتاه نمیومدضو م

اگر انتخاب یه انسان بعنوان جفت حال بهم زن بود 

 .ش نداشت هیچ اهمیتی برا

 .  تناقض و دوگانگی بود مود  این انسان ن  

 و  از یه طرف ضعیف و عاجز بود از طرفی قوی

 .  خجالتی بود و در عین حال جسور
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 .  هم بانمک بود و هم سکسی

 .  سرکش گاهی مطیع و گاهی

 داشت و هم فرشته وار. شیطانی  هم ذات  

 قبل از اینکه شروع کنیم کاری هست که بخوای بکنی_

 ...؟ احتماال بعد از شروع شکارمون جایی نمیریم

با خون و احتماال حتما بعدش لباساشون  ، درسته

 .  پوشیده میشد بعدش کام و عرق

 . کیوتی تکون داد  گفت و سرش رو با حالت    یهوم

 . ا لحن بچگانه ای گفتب

 ...هوس بابل تی کردم+ 

 ؟ ؟ بابل تی فسقلی چه مرگشه خوشگل   این موجود  

 ؟  قبل از آدمکشی

 !!" وقت میگن من حیوان صفت و وحشی اماون"

 .زیر لب غرغر کرد 

یداش  ؟ از کدوم گوری باید پ بابل تی دیگه چه کوفتیه_

 ؟ کنم
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و ر  لبشونواقعا دوست داشت لوهان بزاره کارای جا

 . کننشروع  

 . لوهان نخودی خندید

؟ برو   دی سهونیر حاال بابل تی نخو  چطور تا+

 ...زودباش...بجنب..کوفیاعوکو تو سنسادونگ. 

از همون راهی که لوهان گفته بود رفت تا رسیدن به 

محل مورد نظر و حاال پشت یه میز نشسته بودن و به 

 .  بودخارجی زل زده  یه جور نوشیدنی  

 . پس همچینم خوشش نیومد ، شروب بود نه خوننه م

 ...ببین حتی شکالتم اوردم برات..بخور دیگه سهونی. +

 . سهون با بی میلی نق زد

 ...یه چیزایی تهشه_

 .با ذوق گفت 

 ...تاپیوکاست...یه چیزایی چیه سهون+

 

 . ولی سهون باز گفت

 ! اینکه اصال حباب نداره چرا میگن بابل تی_
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 ...اباشن دیگهاینا همون حب+

 . لیوانشو نشونش داد و گفت

 ...حاال زودباش بخورش+

 که داره  چگونه ی سهون  ب یکامال مشخص بود اون رو 

 .نشون میده  و ر  این رفتار 

ه جوری ی..شبیه توپن. ، اونا که شبیه حباب نیستن _

 ...ان

 ...امتحانش کن+

 ...نه_

 ...زودباش+

 ممممم...ن_

به زور داشت میکرد تو نق زدنش با نی ای که لوهان 

 . مونددهنش نصفه 

 . لوهان دوباره گفت 

 ...بخورش+

 مزه ی فوق و با حس   گوییش شد  زور و سهون تسلیم  

 .  رش به کل عوض شدظالعاده ی نوشیدنیش ن
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 . بودبود بهتر  باهاش فقط اگه خون یا مشروب

از  حاال خوردم...البته بعد  بهترین چیز انسانیه که تا_

 ...تو

 خیره ان خجالت زده گونه های سرخش رو از نگاه  لوه

 .  ن کرداهی سهون پن

 .  و خوردنر  در سکوت نشستن و نوشیدنیشون

چیز  ایده ی همچین نه سهون میگفت یه انسان نمیتونه

 خارق و  گبزر  نه هیچ چیز  ، خوشمزه ای رو داشته باشه 

 فکری بخاطر قطعا همچین طرز  ، العاده ی دیگه ای رو 

 .ه دپدرش بو 

 . خیلی عادی گفت

 ه؟ بنظرت میتونی بفهمی چجوری میشه ی هی لوهانا_

 ؟ خون برام درست کنی با طعم  همچین چیزی رو 

و قطع کنن و به ر  و باعث شد بقیه صحبت خودشون

 .  اونا خیره بشن

سهون گذاشت و رو  دهن   یو رو ر  لوهان سری    ع دستش

  . یددشون خیلی ضایع خنهب نبود دمایی که زل زدهآبه 

 هه هه هه شوخی میکنه... هه+
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 .  سرزنش آمیزی حواله ی سهون کرد برگشت و نگاه  

مهمی نبود که بخواد اروم در موردش  سهون چیز   بنظر  

 .  صحبت کنه

 ! پاشو بریم سهون+

 ...ولی من یکی دیگه_

 ! تو دیگه حرف یه دونه دیگه رو نزن+

ودش ل خر دنبابه زو  رو  بود  و بعد سهون رو که وا رفته

برسن به ولی قبل از اینکه  ، سمت ماشین کشوند 

 . گرفتماشین چیزی چشم سهون رو  

 حسشون...ن! اونا لوهان...اون دوتا که اونجا صبر کن_

  ! ابیچاره هر شکار مناسبی ان...گی ان... ظبن..میکنم. 

لوهان چشم چرخوند تا ببینه سهون داره از چی حرف 

نا وی نیمکتی نزدیک او تا پسره جذابی که ر  ، دو میزنه

 .  نشسته بودن

دنبال سهون که سمت جایی که اونا نشسته بودن 

 .  میرفت راه افتاد

 .  بود اون خیلی بی رحم

 . این واقعا بدجنسی بود
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 ...شاید عجیب باشه ولی من و برادرم!  هی سالم_

به لوهان که حاال گیج شده بود اشاره کرد که 

 ،ری معرفیش کرده میخواست ازش بپرسه چرا اینجو 

ازی  شات آپ و نقشتو ب"ولی با نگاه سهون که میگفت 

 . ساکت شد "کن

میخوردیم و شما خب ما اینجا نشسته بودیم و چای _ 

نقدر جذابین که نمیشه در برابرش ا..رو نگاه میکردیم. 

 ...مقاومت کرد

لبخند مرگی زد که لوهان تونست به خوبی بخاطر 

 .  بیاردش

صورتش  یشب اول دیدن سهون رو  همون لبخندی که

 .  بود

 .  حاال فهمید سهون چیکار کرده بود

نی تا قربا ن هفت خط با اون دواشیط اون همینطور که

بیچاره صحبت میکرد ساکت مونده بود و لبخند 

 .  ساختگی رو صورتش نشونده بود

 .  این حیله بازی سهون خیلی ترسناک بود
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ی اون دو استفاده  داشت از جادو و حیله برای وسوسه

 .  میکرد تا مجبورشون کنه بهش اعتماد کنن

 .   جوری که یه غریبه ی مرموز به نظر نیاد

 . جوری که بنظر نیاد قرار قاتلشون باشه

 .  لوهان داشت اذیت میشد

 .  و دوست نداشتر  این کار 

 .  اون پسرا خیلی شیرین بودن

، به زودی قرار بود دکتر  هردو دانشجو بودن

مریض ها و آسیب  قرار  بود بشن ناجی جون  ..شن. ب

 . دیده ها

 "؟ کی تو رو نجات میده"با ناراحتی به خودش گفت 

 "هیچکس" 

دوست ..و تو این شهریم.  من و دادشم فقط امشب_

ت ؟ قرار نیس باهامون فیلم نگاه کنین دارین تو هتل

 ...شیطونی کنیم

  هو البت همون لبخند جذاب ، دوباره همون صدای گیرا  

 چی به هتل و هر که پسرا موافق ایده ی سهون بودن

 .  نزدیک تر میشدن لوهان بیشتر احساس خفگی میکرد
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بدنش در برابر هر حرکتی که برای نقشه قتلی که سهون  

 .  کشیده بود انجام میداد در حال جنگ بود

 .  لوهان داشت داغون میشد

 .  این کار واقعا غیرقابل تحمل بود

ل اتاقی که ظاهرا سهون از قبل رزرو کرده بود وقتی داخ

)یا به احتمال زیاد برای خودش بود( شدن میخواست 

 .  بهشون بگه از اونجا برن

و ر بگه فرار کنن و جونشون فریاد بزنه و  ستمیخوا

 . نجات بدن

است میخو  ، و بستر وقتی سهون با لبخند شیرینی در 

 .  جای اونا التماسش کنه

 چه ، ذاب کشیدنشون رو ببینهحتی نمیخواست ع

 .  برسه به کشته شدنشون

سر درد و بدتر از اون درد  گوش هاش زنگ میزد و باعث  

 .  قلبش میشد

 .  ذاب کشیدن دیگران متنفر بودعاز دیدن 

و عشقش قرار بود همچین گناه بزرگی رو  اینکه اون

 .  انجام بدن رو نمیتونست هضم کنه
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.  و حس نکرده بودیمی ر ظع هیچوقت همچین درد  

 .  اب آور بودذع

جنون امیزی  انگار چیزی از درون مانع انجام چنین کار  

  . میشد

ق قوی بادی رو تو اتا ان  یهمه چی وقتی بدتر شد که جر 

و چرخوند و دید سهون گلوی ر  حس کرد و بعد نگاهش

  . اون دو پسر رو گرفته و به زمین چسبوندتشون

ون ها بودن که جونش عد اونخیلی سری    ع اتفاق افتاد و ب

 یشدبزرگ گرفته م شیطان   بی هیچ رحمی به دست پسر  

، با نیشخند  . در حالیکه خون از انگشتاش میچکید

امیزی به شکارهاش نگاه میکرد که بین هق هق  تمسخر

خدا میخواستن نجاتشون هاشون با کلمات نامفهومی از 

 . بده

 ...خدا اینجا نیست

 ..ون بده. خدایی نیست که نجاتت

 ...دای اینجاستو مسفقط ا

 ..فقط لوهان. 

 ...هیچ خدایی نیست که نجاتتون بده
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بعد از چند دقیقه ی زجرآور اون شکنجه ی بی رحمانه  

 نمایش   که بنظر لوهان مثل یه صحنه ی اسلوموشن  

 .  ، سهون برگشت و نگاش کرد وحشی گری بود

در زیبا قنغیرانسانیش ا انصاف نبود که اون تو این ظاهر  

 .  باشه

شدنش پوست سفیدش پر جوری که با وحشی تر 

 ه های سیاه و رنگ چشممیشد از رگه 
 
هیش به ای ت

 . رنگ عقیق در میومدن

نشونم بده چقدر دوسم ..خوشحالم کن. ..بیا لوهان. _

 ...داری

 . صداش خش دار و دورگه شده بود

اریاشم ک حتی کثیف..! من کمکت میکنم.  نترس بیبی_

 ...یکنمتمیز م

ی ول ، لوهان داشت سعی میکرد با مهارت انجامش بده 

 .ن درواقع ریزه کاریا براش زیاد مهم نبود

صدای فریادهای اون دو پسر هم داشت به پس زمینه 

 .  ی ذهنش میرفت
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 ، همثل قبل واضح بشنو  و ر  ن صداهاو تقال میکرد که ا

 .  م موفق نمیشدولی باز 

 .  میومد داشت تو اون دو راهی از پا در 

 بود سهون در تقال  پاکش برای مقابله در برابر عشق   روح  

 .  و از طرف دیگه سهون اربابش بود

 .  میخواست از خودش راضی نگهش داره

 .  میخواست تحت تاثیر قرارش بده

 .  تاریکی کم کم داشت درونش نفوذ میکرد

ه لبه کنه یغبل از اینکه قسمت خوب درونش بهش ق

                                                         . جلو رفتقدم 

 ...بیبی بیا جلوتر همینه... _

 شد...  وسوسه 

 ...دیگه برداشت یه قدم  

 این اشتباهه... +

به سختی تالش میکرد تا از طلسمی که گرفتارش شده 

 .  خالص شه

 کشتن آدما اشتباهه+
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 میدونم...ولی خیلی حال میده بیبی_

 .  هاش رو اغواگرانه لیسید لب رو به لوهان

پسر زیرش رو گاز گرفت و  با یه دست عضوش رو  

 .  گرفت

 ...عاشقش میشی..دیوونت میکنه. ..خیلی خوبه. _

 . لوهان نالید

 ؟ به بقیه میگی+

 . انگار سنجیده شدن با قتل خیلی براش مهم بود

 یخوامم..نه اگه تو نخوای بگم...ولی من میخوام. _

ادت  میخوام حس..ز بدم. چقدر پرفکتی پ   اره ی اینکهدرب

کنن به اینکه چقدر سکسی هستی و چقدر سکسی 

 ..میشی. 

ط بخاطر توعه پس  این فقاین... ..من و تو. ..فقط من. +

 ...کسی نباید بدونه

 .  عبوسانه قدم دیگه ای برداشت 

 .  سهون مشکلی باهاش نداشت



362 | P a g e 

 

د خوبی که حاال داشت ب   دوست پسر   میخواست پز  

 .  ولی حق با لوهان بود ، رو بده میشد 

 .  اون فقط واسه سهون بود

چرا باید کس دیگه ای میفهمید که اون چقدر میتونه 

 ؟  سکسی و جذاب باشه

 داشت تا تنهایی ازش لذت  لوهان فقط به اون تعلق

 . ببره

 ...فقط من و تو..کسی نمیفهمه. ..لوهان.  و  فقط من_

 ..خدا میفهمه. "

 .."پدر میفهمه. 

 ..خفه شو. "

 ...خفه شو

 .."خفه شو. 

 "...پدر میفهمه"

اون صدا رو بدون اینکه بپرسه چی یا کی میتونسته 

ر طبیعی بنظ هرچند خیلی غیر ، ش کرد اباشه خفه 
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انه که متاسف  ه ی عاقل ترش بود . انگار نیم نمیرسید

 ..باید سهونمو راضی کنم. " موفق نشد

 ...من عاشق سهونم

 .."ام.  دایو مسمن عاشق پرنس ا

تاریکی روی عقلش سایه انداخته بود و قدم هاش  

 .  سرعت گرفت

 .  بالخره به پسرها رسید و بی احساس بهشون نگاه کرد

 .  میتونست برای مدتی احساساتش رو خاموش کنه

 .  فقط برای یه مدت کوتاه

 . اینکه عذاب نکشهفقط برای 

 روی گردن   ، سهونی زانو زد و دستش رو روی دست

 .  گذاشتپسر  

لوهان رو دور   کشید و دست  عقب  سهون دستش رو 

 .  کردپسر محکم تر   گردن  

  ..که ازش راضی بود.   تا اینجا 

 . هاش رو لیسید لبه لوهان چشم دوخت و با عطش ب

  ...االن خیلی جذاب شدی_
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 "جذاب شدم؟" 

 "جذاب شدی" 

ا چیزی که تو اون ولی تنه ، صدای فریاد ها رو نه

 . صدای سهون بودید موقعیت میشن

  

 قسمت بیستم : برای اولین بار ، من پسر خوبی بودم

 

 من چیز دیگه ای بود...  ذات   

 من همیشه یه پسر خوب بودم...  

 .  سهون با دقت عشقش رو نگاه کرد

میدونست لوهان داره با وجدانش میجنگه و تماشای 

 .  همچین چیزی خیلی لذت بخش بود

 .  برمیاد میدونست این پسر از پسش

 .  انسانیت رو درونش حس کنه میتونست فقدان  

 .  حس کرده بود اینو از همون اول

فقدان  ، شاخب اون موقع مطمئن نبود درباره 

هرچیزی  ، انسانیت میتونه معانی مختلفی داشته باشه
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در  یه چیزی ، از دیوانگی گرفته تا ماوراطبیعه بودن

 با بقیه تفاوت مورد روح و وجود لوهان بود که خیلی

. سهون عاشق تماشا کردنش تو همچین مواقعی  داشت

 . وقتایی که نیمه ی پاک و معصومش با تاریکی   بود

 .  وجودش میجنگید

اون نمیتونست بازیچه ی یه شیطان باشه و در عین 

 .  حال معصومیتش رو حفظ کنه

 .  سهون اجازه نمیداد این اتفاق بیفته

  ..این اتفاق نمیفتاد. 

رق در غ، اون دو پسر رو تیکه تیکه میکرد وهان باید ل

 .  خون خیلی سکسی تر بود

 .  رو تهدید کنه هانلو مجبور شد در نهایت 

کاری که ازش خواسته شده بود رو انجام داد   وقتی

ش میبرد و دنیای زیرین رو اونوقت سهون با خود

 . میدادنشونش 

 یمیخوای بهت نشون بدم چجوری باید انجامش بد_

 ؟ بیبی

 .وقتی دید لوهان بی حرکته و کاری نمیکنه گفت 
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نگار ولی ا ، زودتر پیش ببره هچ میخواست کارش رو هر

 .  لوهان خشکش زده بود

، مطمئن نبود که داره به حرفاش   سر تکون داد هانلو 

 .  ولی دست به کار شد، گوش میکنه 

با نیشخند پنجه های تیزش رو دور گردن پسرهای 

 .  فت کردبیچاره س

شش هاشون رو پر میکرد ، پسرها همینطور که خون 

 .  برای یه ذره اکسیژن تقال میکردن

 ، وری طوالنی شده بود آ خفه شدنشون به طور زجر 

 .  چون سهون از عجله کردن خوشش نمیومد

دوست داشت اونقدر طولش بده تا صدای سرفه 

هاشون رو در حالیکه تو خون خودشون دست و پا 

 .  بشنوهمیزنن 

 خوشایند ن براش یه موزیک  صدای خرخر خفه شدنشو 

 . و عاشق گوش دادن به این صدا بودبود 

 ریخت رو لیسید و دندون خونی که از گردن پسر می

 .  و تو پوستش فرو کردر  اشه
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حواسش به اسباب بازی کوچولوش جمع شد که با 

  . ش میکرد تا یاد بگیره باید چیکار کنههدقت نگا

 .  داشت با شکارش بازی کنی تت عادی دوسدر حال

  !! ، جرش بده ، ببوستش بگیره شگاز 

تی ولی وق ، جالبی بود  همچین بازی   عاشق   ، یه شیطان

دید لوهان که داشت همون کارهای خودش رو روی 

 .  پسر دیگه انجام میداد اصال براش خوشایند نبود

 .  درواقع داشت حالش رو بهم میزد

و ر  شوناه بود که میخواست سینه اونقدر عصبی شد

 ب  
 
 .  ره و گردنشون رو بشکنهد

انگشتاش رو از گوشت پسر بیرون کشید و با نیشخند 

 .  لیسیدشون

 کرد و  از طعم خوبی که زیر زبونش حس کرد ناله ای

شیطانی سمت عروسک  بعد سرش رو با همون پوزخند  

 . مضطربش برگردوند

 بینوبت توعه بی_

ش تو اغوا گری و وسوسه استفاده داشت از استعداد

 .  میکرد
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میتونست تو نگاه خیره و تهی لوهان تاریکی رو حس  

 .  میگیره بر کنه که داره ذره ذره وجودش رو در

ای کوچولوش دور گردن پسر سفت ه خیلی زود دست

 .  شد

ته ولی رفته رف ، اولش بطور رقت انگیزی ضعیف بود 

 . سهون رو تحریک میکرد داشت

 ...شما بخواین ارباب هرچی+

توش بودن یکم زیادی لحنش برای موقعیتی که 

 .  و سهون عاشقش بود معصومانه بود 

عروسک معصوم و ضعیفش داشت گلوی یه نفر رو 

 .  ، فقط بخاطر اینکه اون ازش خواسته بود میدرید

 .  طبق معمول شاهزاده به چیزی که میخواست رسید

نشون میده   میتونست از پس این شرارت که لوهان

 .  گیجی و آشفتگیش رو ببینه

، این مسئله وجود داشت   در کنار جنگ بین خوب و بد

 .  که لوهان یه شیطان نبود

 شکستن و اون پنچه یا قدرت کافی برای به راحتی 

خالف با این وجود بر  ، دریدن گردن کسی رو نداشت
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ست از د ش میکرد اشفته آاینکه این کار چقدر عصبی و 

 ی به دست اوردن رضایت اربابش برنمیداشتتالش برا

. 

 نجوری دوساو ..اگه کثیف کاریم بشه اشکال نداره. _

 ...دارم

 . بنبات تشویقش کردآ سهون با لحنی به شیرینی  

و  ری فقط ناخناتو فرو کن تنیازی به چنگاالی تیز ندا_

فشار بده جوری که از بین  محکم..گوشتش. 

 ...ردهکن عصبانیت ک  ، فکر  اگه فایده ای داره..ببریش. 

 .  ش کردهلوهان نگا

مکی ککارو انجام بده و پیشنهادشم هیچ  نمیتونست این  

 . نمیکرد

 .ه.. اون منو عصبانی نکرد"

 ...فقط بخاطر تو انجامش میدم

 .."نمیتونم تظاهر کنم. 

 .  سهون میتونست افکارش رو بخونه
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یهو چیزی به ذهنش رسید که میتونست لوهان رو به 

انی کنه که بخواد گردن ظریف پسری که با  حدی عصب

 .  گریه زیرش به زمین چسبیده رو بشکنه

.  یشدتر مر بیشتر طول میکشید سهون بی قرار هرچقد

ولی همین االن  ،و کنترل کنه ر  سعی میکرد خودش

 احتیاج داشت ببینه لوهان گردن توی دستش رو 

 . میدره

ره گیمیخواست منو از تو ب به این فکر کن که اون_

رو از هم جدا   کثیف میخواست ماانسان   این..لوهان. 

 ...کنه

.  های لوهان از ترس و شوک درشت شدن چشم 

دیدی وقتی ازش پرسیدم میخواد باهامون بیاد هتل یا _

؟! اون داشت آدم کثیفی  نه چقدر هیجان زده شد

است بیاد میخو ..میخواست منو ازت بگیره. ..میشد. 

اون منو واسه خودش ..اینجا تا باهام بخوابه. 

 ...استمیخو 

 .  عاشق دیدن واکنش لوهان به حرفاش بود



371 | P a g e 

 

لوهان از جنگی که درونش به پا بود اونقدر خسته شده 

بود که االن دیگه فقط صدایی که بهش بیشتر از 

 .  هرچیزی اعتماد داشت رو میشنید

البته که سهون نمیخواست بهش آسیب بزنه یا خیانت  

و ر شیطان میتونه چیزی یه ی که ن تا جایسهو  ، کنه

ه این تفریحی بود ک ، ، عاشقش بود  دوست داشته باشه

 .  نمیشد ازش گذشت

، دیر یا زود شکارهای  اگه قرار بود تا ابد با هم باشن

دیگه ای پیش میومد که سهون ترجیح میداد هرچی 

 .  زودتر این اتفاق بیفته

 ه بهاون هیچ وقت ادعای خوب بودن نکرده بود و اگ

روش های ظالمانه ای احتیاج بود تا لوهان رو به جایی  

 . ددری    غ نمیکر  ، از هیچ کدومشون که میخواد بکشونه

  

 . لوهان با غصه نالید

 ! تو مال منی! ما مال همیم...  نمیتونه+

خونیش صورت لوهان رو لمس کرد و  سهون با دست  

 . زمزمه وار گفت
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 ...ن مال توامبهش بگو م..اون منو میخواست بیبی. _

 ! دای مال مننو مس! سهون و آ اون ماله تو نیست+

و اجازه داد خشمش و حرصش دستاش رو لوهان غرید 

 .  تحت کنترل بگیرن

اری بیشتر از دوگانگی رفت ، سهون شگفت زده شده بود 

، از تواناییش برای نادیده گرفتن وجدانش در  لوهان

ت زده گفمقابل چیزی که رابطشون رو تهدید میکرد ش

 .  شد

  . و میکردر  خیلی راحت تر از چیزی بود که فکرش

قدر خودش و خوی وحشی درونش رو نلوهان او 

 .  دوست داشت که بخاطرش هرکاری میکرد

نه برای  ، خب البته سهون هم همین حس رو داشت

  !! ولی برای لوهان حاضر بود هرکاری بکنه، هرکسی 

                                                          

 . مخصوصا بعد از اتفاق امروز و دیدن وفاداری لوهان

بی توجه به زجه های پسر به زور ناخن های   نلوها

 .  کوتاهش رو تو پوست شکارش فشار داد
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رو  شگفتن اینکه هیچ کس حق نداره سهوندست از  

بار شنیدنش  لمس کنه برنمیداشت و سهون با هر

 .  سفت تر میشد

که   و میکرد ر  ش نداشت و کی فکرشتتاحاال کسی دوس

  ؟!  این بتونه تحریکش کنه

رد  ای تحریکش میک این موضوع تقریبا به همون اندازه

 که گلوی پسر رو پاره کرد و خون با که دیدن لوهان  

میتونست  فشار رو صورت و لباسش پاشیده شد 

 .  سختش کنه

 .  حرکت بعدیش سهون رو سورپرایز کرد

رده ویزون کآو ر  یکه به طرز خیلی بامزه ای لبشدرحال

 !! و تو کاسه ی چشم پسر فرو کردر  بود انگشتاش

 مراه با صدای ضعیف نفس های لوهانسکوت... ه

 همراه شده بود . 

 . و بگیره و پرسیدر  نتونست جلوی خودش 

 ؟ چرا چشاش بامبی_

داشت از خودش  ت، ولی دوس البته که میدونست

 . بپرسه
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حریص ..نگاه کردنش بهت خوشم نمیومد.  طرز از +

 ...بود...خیلی حریص

 . ویزونش رو کرد به سهون و پلک زدآهای  با لب

 ؟ مگه نه سهونی..تو مال منی. +

 .  سهون با این حرفش کنترلش رو از دست داد

. آورده حس کرد موج احساسات وحشی بهش هجوم 

اش رو ه زیر پوستش و سوزش چشم میتونست تغییرات

 .  کنهحس  

پسر رو با زانو  اش بدن  ه با متوقف شدن سوزش چشم

 
 
 .  ل داد کنار تا بتونه لوهان رو بخوابونه رو زمینه

 . و بگیرهر  جلوی خودش نمیتونست

العاده بود و سهون نمیدونست چطور  لوهان فوق

فانی و ضعیف بتونه هرروز  ین نیم وجبی  ممکنه ا

  !! دیوونه ترش کنه

  

نشونت بدم به کی تعلق دارم  بزار ..ام. من کامال مال تو _

 ...بیبی
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تا به حال به کسی اجازه نداده بود ادعای مالکیتش رو 

 .  بکنه

.  سوال میبرد و زیرر  در واقع این عظمت و اقتدارش

هان ولی لو  ، نمیتونست همچین اجازه ای به کسی بده

 .  فرق میکرد

 .  این انسان رو برانگیزه میخواست حسادت  

همونجوری که اون انسان تنها به اون تعلق  میخواست

 .  داره خودشم در مالکیت لوهان باشه

که زیرش به زمین چسبیده بود نگاه    هانبا عطش به لو 

 .  کرد

اله صدای ن، پوشیده از خون با  خیلی ظریف و زیبا بود

 .  ی ضعیفی که از دهنش خارج میشد

 یکی ماده بود برایآکامال ،   کامال رام و مطیعش بود 

 . شدن

 ؟ منو میخوای بیبی_

 . زمزمه کرد

 ! بله ارباب لطفا+
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 میخورد و به ای سهون با شهوت و نیاز ووله زیر دست

 . خودش میپیچید

، مثل یه  ؟ روی همین خون میخوای همینجا بکنمت_

 ؟ شیطان واقعی

لوهان کشیده میشد تا  پوست   یای سهون رو ه لب

 . کنهخواستنش رو بیشتر   حس  

 ...ارباب لطفابله +

 . با لحن دستوری گفت

 ...التماس کن_

به سهون چشم و نامفهومی از گلوش خارج شد  صدای

 .  دوخت

اون خیلی عزت نفس داشت و سهون هر دفعه راهی 

 .  برای از بین بردنش پیدا میکرد

و عوض کرد و فکر کرد که خیلی هم ر  سری    ع نظرش

 .  و انجام بدهر  دوست داره این کار 

 کنه و   تنش پاره یو تو ر  اره سهون لباسشدوست د

 . احساساتش رو به بازی بگیره
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اینجوری ..منو بکن سهون...لطفا سوراخمو پر کن. +

 ..خشک خشک. ها... روی همین خون ..دارم.  تدوس

 ...لطفا...منو بکن

سهون تقریبا از اینکه خواسته بود التماسش کنه 

 .  پشیمون شده بود

اد برای تحریک  باید حدس میزد عروسکش میخو 

 .  کردنش چه چیزایی بگه

هن لوهان رو از قسمت سینه اپیر  سری    ع پارچه ی توری  

 .  ش جر داد و بعدش شلوار و شورتش روا

خون  غرق   ش رو روی فرش  ه اهای تیکه تیکه شد لباس

 .  انداخت

، خیره شد به اون همه  بعد از اینکه کامال لختش کرد

 .  زیبایی که زیرش بود

 لوهان گره خورده و شلخته و خیس از خون موهای 

 .  بود

 ش به چشمارنگی روی گونه و ترقوه  لکه های قرمز 

 .  میخورد
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داخل رفته  هم توریش خون حتی از سوراخ های لباس  

 تا .  ش رد انداخته بوداسینه  ظریف   بود و روی پوست  

 .  روتیکی ندیده بودآحاال تو عمرش همچین صحنه ی 

جمع میکرد تا موقع کوبیدن به نقطه باید حواسش رو 

ی حساسش کنترلش رو از دست نده و عروسکش رو  

 .  نکشه

 . دوست داشت طعم بی نظیر لوهان رو مزه کنه

،  هاش گذاشت خم شد و بوسه ی عمیقی روی لب

وی ر  کشید تا خون    هانلو  ی بعد زبونش رو روی گونه

 .  ش رو بچشهاپوست رنگ پریده 

ش رو لیسید و همینطور پایین میرفت اگونه ها و سینه 

 .  تا به عضوش رسید

لی با و  ، کسی نبود که بخواد دیک کسی رو بخورهاون  

لوهان همه چی فرق میکرد و دیکش میشد یکی از مزه 

مخصوصا وقتی که لوهان مثل  ، شاهای مورد عالقه 

ناله میکرد و هربار که زبونش رو تکون یه هرزه براش 

 . شتر میخواستبیشتر و بی میداد 

ل  ! دیگه نمیتونم تحم لطفا....آههه. ! اوه.  لطفا سهون+

 ...میخوامت..کنم...درد داره...میخوامش. 
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 و ر  و گاز گرفت تا ناله هاشر  اشه سهون محکم لب

 .  خفه کنه

 .  خودشم قصد نداشت بیشتر از این طولش بده

 فرو کرد و با خشونت و تو سوراخ لوهانر  دوتا انگشتش

و قبل از اینکه سوراخ تنگ پسر بتونه  داد تکونشون 

بهش عادت کنه بدون بیرون آوردن انگشتاش عوضش 

 .   رو وارد کرد

به عضوش  هانتنگ و صورتی لو  ماهیچه های سوراخ  

 .ن فشار میاورد

و تو شونه های پهن ر  اشه جیغ میکشید و ناخون

 .  سهون فرو میکرد

ش ر کتفش پاره شده و خون رو کم  حس میکرد پوست

 .  ان دارهیجر 

بدونه لوهان چه قدرتی داره که  خیلی دوست داشت

 و  ه سهون انقدر راحت با همه چیز کنار بیادشباعث می

و فریاد میزد ، یه بار دیگه ر  صدای لوهان وقتی اسمش

 .  اینو بهش ثابت کرد
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ن کارهای جنو  انجام   هصدا میتونست وادارش کنه باین 

 . میزآ

ا و ب ان رو تو مشتش گرفتباسن لوه ، با یه دست

 .  دست دیگه گردنش رو گرفت و به زمین چسبوند

ای خونی سهون ه از فشار دست هانپوست سفید لو 

 . قرمز شده بود

ش و دیک میکوبید  وحشیانه و با بی رحمی درون لوهان

 .  محکم پمپ میکرد رو

ش تا بتونه عمیق اشونه  یرو گذاشت رو  هانپاهای لو 

ش از درد و لذت اشک هانث بشه لو تر ضربه بزنه و باع

 .  در بیاد

 .  این ترکیب رو دوست داشت

دوست داشت به لوهان آسیب بزنه و بعد بهش لذت 

 .  بده

طولی نکشید که عضو لوهان شروع کرد به تکون 

 .  خوردن و نبض زدن

 ، پس از سهون خواهش میکرد اجازه بده که ارضا شه

 ش راحت اه و تکون داد و اجازه داد معشوقر  سرش
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 .  بشه

ضرباتی که درونش میکوبید فقط از یه همچین موجود 

 .  برمیومد ای وحشی

 . باسنش میخورد مینالید لوهان با هر ضربه ای که به

های  لوهان برخالف همه ی انسان ، باید اقرار میکرد 

 .  داره شقبلی توانایی عجیبی تو ارضا کردن

ه ی تخت سین یسر عضوش رو  مایع داغی از سوراخ  

بابش به روش حیوانی سهون ریخت و اجازه داد ار 

 . لذت برسهخودش به اوج 

و ر  اونقدر عمیق و محکم ضربه میزد که میترسید چیزی

 قتیولی تصمیم گرفت تا و  ، اون تو جر بده و از بین ببره

لوهان خالی کنه به  اخلدلیظ و داغش رو غکه مایع 

 .  هیچ چیز اهمیت نده

ف کرد تا ارگاسم بی عجله و لذت حرکاتش رو متوق

 .  بخشی داشته باشه

و بیرون کشید و غلت زد و  ر  خودشدقیقه اروم  کبعد ی

 . کنار لوهان دراز کشید
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هیچ کدوم از اون چند دقیقه ی غیرقابل تحمل حرف 

 .  نمیزدن

نفس  ، هایی که بهشون تبدیل شده بودن مثل حیوون

پسرهای  نفس زنان دراز کشیده بودن توی خون اون

 .  بیچاره

 روی سینه ی سهون و  بعد از چند دقیقه لوهان چرخید 

 . تکیه داد 

ون کاری که انجام درباره ی ا ای چیز ناراحت کننده

چی بیشتر گذشتن از  اینکه با هر ، دادن وجود داشت

، لوهان به خودش میومد و میفهمید چیکار کرده  ماجرا

 .  بودش پشیمون شده او از کرده 

 . نالید و با غصه به پهلوی سهون چنگ زداروم 

با اینکه سهون ورژن گناهکار و شرور لوهان رو دوست 

 ولی از اون بیشتر عاشق ذات اصلی لوهان  ، داشت

 .  بود

مهربونیش رو دوست  ، معصومیتش رو دوست داشت

باید اقرار میکرد عاشق این بود که لوهان هیچ  ، داشت

نو همون موقع با ای هانو لو  بهش نداشتشباهتی 
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که از پشیمونی رو گونه هاش میغلتیدن   هایی اشک

 . و اونجا بود که سهون یه چیزی حس کرد ثابت کرد

 ...چیزی مثل احساس همدردی

چ چی هی..چشماتو ببند. ..یزم. گریه نکن عز شششش... _

 ...نشده

.  ش بردادستش رو ال به الی موهای بهم ریخته  

لوهان احتیاج داشت اشکالی نداشت اگه چیزایی که 

 .  بشنوه رو بگه

حاال که لوهان ثابت کرده بود هرکاری ازش بخواد انجام 

 .  پس اشکالی نداشت که بهش محبت کنه، میده 

ر طاف پذیمیتونست به لوهان یاد بده که چطور انع

 . دو خوی خوب و بدش کنار بیاد بتونه با هر باشه و 

ه پسر ک  پسر کوچولوی عجیبی..فرشته کوچولوی من. _

 ، همش تو ازم سوال میپرسی..جهنمی رو عاشق کردی. 

 ؟ تو کی هستیاین دفعه من میخوام ازت بپرسم... 

  . با وجود اینکه عمیقا احساس سنگینی میکرد لبخند زد

ا ی نامفهومی ذهن لوهان رو درگیر کرد سوال به دالیل 

 .  شایدم دلیلش کامال مشخص بود
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 .  نبود کیهحقیقت این بود که دیگه مطمئن 

 .  ی لوهان تموم و سهون شروع شدنمیدونست از ک  

 سیاه و سفید داشتن ترکیب میشدن تا خاکستری رو 

 . بده بسازن که لوهان نمیتونست تشخیصش

 من کیم...؟"

 "من چیم...؟ 

 .  لوهان کم کم تو بغل سهون به خواب رفت

خیلی ناراحت  هانچون بنظر لو  ، سهون اهمیتی نداد 

، نیاز داشت برای یه مدت کوتاه هم   ته بود، خس بود

که شده استراحت کنه تا صدای داد و فریاد ها از 

 .  نیاز داشت فراموش کنه ،ذهنش دور شن 

 ...نیاز داشت فراموش کنه چی رو از دست داده

 قسمتی از انسانیتش رو... 

 ..من کس دیگه ای بودم. "

 ..ادم خوبی بودم. 

 .."یه روزی پسر خوبی بودم. 
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 ن هایی برای شهوت رانیاحیو قسمت بیست و یکم : 

 

احمقی که شاهزاده خیلی  بکهیون حالش از آدم  

 خودخواهانه با خودش به خونه اورده بود بهم می 

 .  خورد

زشت متنفر بود و بازم در  از این موجود   وجود با تموم 

 .  قدرتی نداشت مقابلش

 در مقابل یه آدم فقط به خاطر ضعیف بودن 

 !!دایو مآس

،  ؟ زیبایی چرا اون باید همه چیز رو داشته باشه

 عشق... ،  انسانیت

رو می خواد ، ولی  بکهیون نمی گفت که اون چیز ها

 وجودش اونا رو طلب می کرد . 

رو  ا، پس چرا این چیز ه شیاطین قرار بود که برتر باشن

 ؟  نداشتن

ولی این انسان ها بودن که همه چیز داشتن و شیاطینی 

 ی کردنمبافی هاشون زندگی  ل بکهیون باید تو خیالمث

. شیطان هایی مثل اون باید از پایین به باال ها نگاه می  
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و خنده های رو  و بخاطر لبخند های زشت نکرد

 .  اعصابشون ترسناک خطاب می شدن

حالش بهم می خورد و بخصوص  نسان ها ز همه چیز اا

 !!از همه چیز لوهان 

هیون امید وار بود که سهون ازش بک نبخوایراستش رو 

 .  خسته بشه و کارش رو بسازه

 ؟  چطور ؟!  خسته نشده بود  ازش چطور هنوز 

 یکیشون چرا اون باید توسط،  انسان ها چیزی نبودن

 ؟  اغوا می شد

 ه "اون عالی چون"

 گی گفت و حتی برای دقیقه ای باور تو ذهنش با مسخر 

 . که این حرف رو خودش زده   نداشت

 .  بود هم ، عالی هان به همون اندازه که لجن بودلو 

 که شاهزاده چطور اینو نمیفقط نمی تونست باور کنه  

 .  بینه

و حتی بعد روز ها رها ر  این تنفر لحظه ای ذهنش

 .  کردمین

 . ..این عدالت نبود
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  ..نه نبود. 

چانیول  ر  بشانس می تونست دور و  ا ه بهر دفعه ک

 .  رو به رو می شد جدیدی درد   ، با حس   باشه

 .  و در بر می گرفتر  دردی که تمام بدنش

 مونده بود تا بهش نزدیک تر بشه . کلی راه انگار که  

؛ وقتی به بار مخالفش  حسی که یه آهنربا داره مثل  

هم اما نذاری که ب ، نزدیک ترین فاصله رو داشته باشه

 .  برسن

 ..یه فاصله ی ثابت. 

 .  شتن این فاصله بینشونثابت برای بردایه درگیری 

این بود که اون حتی دلش نمی  ، تر از همه ی اینا بد

 .  خواست این فاصله رو پر کنه

 ..می خواست که از بین بره. 

 .  جدید براش آزار دهنده بود این حس  

 .  لکه ای که باید پاک می شدبیماری یا  هی مثل  

 ی و همه این حس درحال عذاب دادنش بود تا بینهایت 

اینا بخاطر آدما و قدرتشون بود که هر چیزی رو دور و 
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 .  شن و خاکستر تبدیل می کردن نحصشون به بر وجود  

 ون یادش میومد که چطور وقتی که سهون لوهان  یبکه

و از عشق حرف می زد  دستاش داشت یبی حال رو رو 

 .  حالش بهم خورد

  ..نارحت بود. 

  ..این واقعا خود خواهی بود. 

چون  ، دیگه به این موضوع اهمیت نمیداد  بکهیون حتی

ه نه اینکه حامله باش ؛ مرد خوشبختانه لوهان داشت می

 . خودخواهانه ی دیگه ای مثلش یا چیز  

 ؟  مشکلش چیه*

 .  بکهیون زمزمه کرد

 . ولی کنجکاو بود که بدونه ، نه که اهمیتی داده باشه

 !! باشتش شاید شاهزاده تا دم مرگ کرده

 ؟   همسخرس مگه ن

اون  خوشگل کوچولوشون با یه گیالس    رومانتیک   عشق  

 . باال تموم میشد
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 ، قلبش می زنه..! بیدار نمی شه. ه نمی دونم چی شد_

منتظر بودن داره  از این همه..اما آروم...خیلی آروم. 

 ..بد می شه. حالم 

 .  جهنم خیلی ساده گفت ی شاهزاده

 .  مبل گذاشت یریف رو محتاطانه رو ظ پسر  

 دیشب یه.آه.. .؟ ما..  ؟ صدمه دیده باید نگران باشم_

 ..مقداری هیجان زده بود. 

 .  ناخوشایندی گفت حال   ا ب

یرای م فکر کنم فقط مشکل از اینه که اون یه موجود  *

؟ داره  ، می دونیتو کم کم می کشیش ..ضعیفه. 

 فقط کافیه یه بار محکم فرو کنی..ضعیف تر می شه. 

 . ..کوچولو رو تموم می کنی  و بعد این ضعیف   توش

 . و گفتر  ترسناکش بکهیون نظر  

  و برا خودش نگهر  رحال اون کسی نبود که نظرشه به

 . داره

اون ضعیف .صحبت نکن..  یدرموردش اینطور _

 .فقط.. .نیست.. 
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چون در مورد اون ادعا  ، شیطان حرفش رو قطع کرد 

ه جاش بی توجه پس ب ، دلیل خوبی برای دفاع نداشت

 .  هیلر رفت پیش اومده مستقیم پیش   حث  به ب

 !  صدمه دیده ماون باز !... ! گمشو بیا اینجا ییشنگ_

 !  نتعل

 .  بکهیون با دویدن ییشنگ و تائو خندید

 .  اونا خیلی درگیرش بودن

 .   شونانوار امید دورگه های احمق با اون افکار  

ازم  ب نشوننحتی اگه این مرد رو به تخت پادشاهی ب

 .  ن ازش متنفر می موننشیاطی

  . احمقانس اگه جور دیگه ای به موضوع فکر بکنن

 ؟  آسیب دیده_

 .  ییشنگ خم شد و پرسید ی سهون رو شونه

 .  هیلر اونو با آرنجش به عقب روند

 ..بذار فکر کنم. ..دورم رو شلوغ نکنین. =

 .و تکون داد ر  برای مدتی حرکت نکرد و بعد سرش
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برو یه حموم ..ط خستس. فق..حالش خوبه سهون. =

 تائو کمکم می ..من تمیزش می کنم. ..براش آماده کن. 

 ؟  کنی

 .  قد بلند سر تکون داد پسر مو بور  

 .  رو با کنجکاوی نگاه می کردکاراشون بکهیون  

تازه داشت  ، خوشحال بود که محل رو ترک نکرده

 .  جذاب می شد

 بکهیون خیلی سری    ع متوجه شده بود که ییشنگ تمام

 .  حقیقت رو نمیگه

 ،سهون اونقدر خیالش راحت شده بود که متوجه نشد 

 بینهتردیدش ب ا ب و با نگاه  ر  اما بک می تونست همه چی

نگرانی که بین نیمه شیطان ها رد و  . می تونست نگاه  

 بدل می شد رو شکار کنه . 

شاید باالخره اون آدم داشت  ، انگار فکری تو کلشونه

از این بدبختی نجات  الخره بکهیونشاید با ، می مرد 

 .  پیدا می کرد

 ...باالخره رهایی
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فکر کرد و باالخره  بودن که درموردشون یایچیز اینا 

 .   دست برداشت و به اتاقش رفت

 .  تکون می خورد شچانیول اونجا بود و داشت رو تخت

 این بود که چانیول به(عاشق) درواقع فرنبکهیون مت

 .  تختش بیاد

.  اما بعضی اوقات اتفاق میوفتاد ؛ ه این کار نبود نیازی ب

 ..من.  رو تخت  ...باز که اینجایی...ه   ی*

تا  چانیول تکون دادن   هگفت و شروع کرد ب  هیونبک

 .  بیدارش کنه

برعکس ، تمام کاراش روی روتین پیش می رفت 

بیرون مرد رو از اتاقش  واقعیت اون اصال دوس نداشت

 .  بندازه

 !  دادنم دست برداراز تکون  =

  . و کنار زدر چان جواب داد و با گیجی دست بکهیون 

 ؟  چرا اینجایی*

گفت و جوری چشم غره دست به کمر شد و  بکهیون 

  . تختش متنفره یرو  انگار از ایده بودن چانکه رفت  
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؟ من باز تختمو درحال آتیش گرفتن پیدا   بنظرت چرا=

 ..کردم. 

 .  چانیول بهونه آورد

 .  ن نالیدبکهیو 

س که یه قدرت داشته باشی و نتونی   ه اخیلی مسخر 

 .  کنترلش کنی

شم می حتی خود،  یه به سرعت اینو یاد گرفته بودنبق

 .  تونست

 ییکسوهو یا یه  تخت   ی؟ برو رو  و این مشکل منه*

 ..دیگه بخواب. 

 . بکهیون غر غر کرد و چانیول رو به لبه تخت هول داد

 ..برو بیرون. *

 ..تو بیشتر خوشم میاد.  خت  از ت=

 .  کیوتی لباش رو آویزون کرد  چانیول گفت و به صورت  

و تو کاسه چرخوند و شروع کرد به ر  اشه بکهیون چشم

 .  م برهالباساش تا به حم وردن  آ در 

  الغرش رو تو آینه از نظر  جلوی جا لباسی ایستاد و بدن  

 .  گذروند
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 یره آینه خو ت برای مدتی همونجا ایستاد و به تصویر  

 .  شد

چانیول چرا جذبم نمیشه؟ اون سعی می کنه تا همه "

 "؟ چرا..ولی منو هیچوقت.  .رو بکنه.. 

ه جایی ک ؛ و از روی دیوار ر  بکهیون یکی از خنجر هاش

روی سینش گذاشت و  تیزش رو کو نو  برداشت؛ بودن 

از  یارش کوچیکخون ریزی و خ و  حرکتش داد تا سوزش

 حس کنه . ریختن خون رو حس 

  هو بر  تشو دس ت خون تا پایین با گیجی نگاه کرد به حرک

و و دوباره ت ن آغشته کرد و تا جناغ سینش کشید خو 

 .  آینه به خودش نگاه کرد

شیطان ها هم ..میدونم که هستم. ..من سکسی ام. "

 "جذابن

 ؟  ؟ تو فکر می کنی من جذابم چانیول*

نه تا یل رو ببچانیو  جسورانه پرسید و چرخید تا واکنش  

 .  نهبفهمه حقیقت رو می گه یا 

 .البته.. =



395 | P a g e 

 

و جوابش دل شیطان کوچیک  و داد ر  به راحتی جوابش

ذره ای مکث یا فکر کردن  چون بدون، تر رو خوش کرد 

 .  جواب گرفته بود

 ؟  پس چرا تا حاال تالش نکردی تا منو بکنی*

 .  کنجکاوی پرسید  با حس  

ر اینکه بکهیون اصال داشت مگاین کارش معنی ای ن

 !! برای چانیول جذابیت جنسی نداشت

 ؟ هاه=

 .  چانیول با گیجی غرید

 .  بکهیون از واکنشش خوشش نیومد

آتیش  ن  شیطا به ثانیه نکشید که دو تا خنجر به سمت  

 .  پرت کرد

دستش نشست و اون یکی کمی  یکیش دقیق وسط کف  

هر دو  ش و ه ادیگ دست   اما درست روی کف   ، تر باال 

 .  به تخت دوخت و ر بخش از بدنش 

 ؟!  ؟ این دیگه از کجا اومد ! چه مرگته ه    ی=

 .  چانیول گفت
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 .  کامال معلوم بود که عصبی شده

خب اون خنجر ها از دست من پرتاب شدن و اون *

حاال جوابمو بده ..سوال از بین لبای من بیرون اومد. 

ی  نو می دو پاهات فرود میاد  نه بعدی درست وسط  وگر 

 ..پس جوابمو بده. ..که پرتاب های من خطا نمی رن. 

بکهیون عصبی گفت و با قدرتش همه جا رو برای 

 چانیول تاریک کرد . 

 .  این چیزی بود که چانیول دیگه بهش عادت کرده بود

و کار ر یون ازش عصبی می شد این  هر دفعه که بکه

  !  نداشت رو  درست وقتی که اصال توقعش ؛ میکرد

 ومد یا وقتی کهی که داشت بعد از پرواز فرود میوقت

چانیول تو ذهنش ثبت کرده داشت حموم می کرد و اینو 

 بود که اگه این اتفاقا بیوفته یعنی بکهیون شدیدا 

 .  عصبیه

دقیقا برای همینه که نمی خوام ..نت بهت بکهیون. عل=

ان ممکنه که جذاب ترین شیط تو ..این جوابته. ..بکنمت. 

ولی من ترجیح میدم دیکم سر  ، زیرین باشیدنیای  تو 

 ..بمونه ممنون. جاش 

 شیطان آتش گفت . 
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اما  ، این درست بود که بکهیون جذاب ترین شیطان بود 

 .  اون با بقیه فرق داشت

درسته که شیطان ها از درد و دعوا و مسخره بازی 

 .  ولی بازم یه حد و مرزی دارن ، خوششون میاد 

داشت و چان نمی تونست  بکهیون درجه خودش رو 

 .  و به اون درجه برسونهر  خودش

ه ی ت مثل یه منحرف بهش زخم بده حتما اگه می خواس

 .  چاقو روی دیکش پیدا می کرد

ا من ب ؟با حرفات  چیه؟ فکر کری که من اذیت شدم*

 بهت صدمه نمی زنم ! 

ون فقط چ، تو اون مرد از گانگنام رو هفته پیش کشتی =

 ..نوشیدنی داد.  بهت پیشنهاد  

 .  عصاب خوردی در جوابش داد زداچانیول با 

 . سکسی و سرد بود این شیطان واقعا  ، راست می گفت

حرف می زد  ! اون یه جوری باهام اون فرق می کنه*

 ..انگار که یه هرزه ام. 

 .  بکهیون جیغ زد

 !  خب تو یه هرزه ای=
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 ..اما اون که نمی دونست. *

 کلی که می تونست داد زد . ترین ش بکهیون به بلند 

 .  چانیول از صدای ترسناکش به خودش لرزید

درحالی که خونش روی  ؛ عمیقی کشید  بکهیون نفس  

 . به شیطان نزدیک تر شدتخت می ریخت 

اگه ازم می خواستی می ذاشتم که منو به فاک  شاید*

 ...بدی

میم  جسورانه ای کرد و تص بکهیون غر زد و حرکت  

  . لخت بود قرار بگیره نیولی که حاال گرفت که روی چا

 .  اما چیزی نگفت ، چانیول کمی تکون خورد 

با دستات به تخت میخ .کن..   نگاه خودت*به 

 ...مثل عیسی مسیح.شدی.. 

 .  خنده ی معصومانه ای کرد

؟ منو از این  می تونی نجات دهنده ی من باشی*

پیدا کنم نجات ای که نمی تونم ازش رهایی  سختی

می تونی برام ..؟ اونقدر سخته که درد آوره.  میدی

 ؟  خوبش کنی چانی
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ل و ای چانیه بکهیون به گوش ای داغ  ه چی نفس هر

 پسر سخت تر  الغر   نزدیک تر می شد دیکش زیر بدن  

 .  می شد

 .  برای موافقت غرید و ناله کرد

بکهیون ریز خندید و ناگهان احساس اعتماد به نفس  

 .  باالیی پیدا کرد

 ؟  اید بذارم که ببینیب*

 . با بازیگوشی زمزمه کرد

 آره=

 . مرد با انتظار ناله کرد

 ؟  چرا چانی*

و ر  زیر دستش بک نیشخند زد و با پنجه هاش پوست  

 .  چنگ زد

رو  یتسکس میخوام بدن  ..چون می خوام که ببینمت. =

 ..وقتی روم سواری می کنی دید بزنم. 

ام می خواست انج همین جواب کافی بود تا به کاری که

 .بده اجازه بده 
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ای خندون ه ، لب اش رو باز کردم هوقتی چانیول چش

 ش بود . ه اتحریک شد دیک   چند سانتی  تو بک 

 .  رو به روش خیره شد ی مسخ شده به منظره

ای ه کنار اون لب  ای تیز و براق بکهیونه دندون

  ..سرخش. 

اه  گ؟ ن دی؟ چه مزه ای می می تونم لیسش بزنم چانی*

خیلی خوشمزه بنظر ..ن داره ازش بیرون می ریزه. ک

  ..میاد. 

 .  و اینطور تموم کرد و یه چشمک زدر  جملش

  ..هرزه ی بی رحم. 

برام لیسش بزن و تمیزش  ..انجامش بده بیب. =

 ..یه آبنبات.  مثل  ..کن. 

 .  چان امیدوارانه پیشنهاد داد

ینطور هم ؛ ، بکهیون آبنبات دوست داشت خوشبختانه

 ...اک زدن روس

 ..خیلی هم زیاد. 

که بک چقدر این کار رو چانیول خیلی زود فهمید  

 . باالش در انجام اینکار دوست داره و البته با مهارت  
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جوری با صدا ساک می زد  ش ، حریصانه می خورد 

عالقش یا یه همچین چیزی رو داره می  مورد   ر  س  انگار د  

  هنش هوم میتو د ی ماهیچه . مک می زد و دور   خوره

و ر چانیول می کرد  کشید و با هر ویبره ای که ایجاد 

 دیوونه 

 .  میکرد

  ...فاک..همینه. ...بیبی ، فاک=

رسنه گ  حتی نمی تونست دستوری پیدا کنه تا به شیطان  

 .  بده

 .  داشت کارش رو خوب انجام می داداون 

با سر و صدا و محکم درست همونجور که چان دوست  

 .  داشت

بالشت انداخت و بکهیون فرصت  یسرش رو رو چان 

 .  رو مناسب دید تا کارش رو انجام بده

چانیول شاید اگه بک رو خوب نمی شناخت با تنگی 

نبض دارش حس کرد شوکه می  ناگهانی ای که دور دیک  

 .  شد



412 | P a g e 

 

کوچولوی یلی خوب می دونست که این هرزه ی  خ

 .  خوشگل تحمل صبر کردن نداره

ش از اون چیزی که فکر می کرد خیلی دور  تنگ   ی حفره

 .  بهتر بود

ازش  دردناک رو  با این همه هرزه بازیاش توقع این تنگی  

 .  نداشت

 .  خیلی خوب دورش رو گرفته بود

ده که فرصت داخل رفتنش رو پیدا کر بود   بهترین کونی 

 .  بود

فقط  ، و بلند کنهر  اشتباه کرد و سعی کرد که دستش

اال ع و بی رحمانه ، روش بچطور سری    برای اینکه ببینه 

 . می شهپایین 

 .عالیه..  ! ! اونقدر که درد داره ، چانی خیلی بزرگه*

چان   شکم   یو رو ر  ناله کرد و بی شرمانه دستاش

 گوشت و ماهیچه پاره کردن   هگذاشت و شروع کرد ب

 هاش !! 

م تر پس محک ؛ از این که به استخون برسه لذت می برد 

 .  شدباال پایین می 
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اش رو کشید و خنجر های خونی رو ه دستچانیول 

 .  کنارش انداخت  ، تخت یرو 

نرمش رو بگیره و  اش باسن  ه میخواست که با دست

 .  کردپس همین کارم   ، درونش بکوبه

 .  محکم و درست مثل یه هیوال ، همونطوری که بود

بدون ..بدون شرم. ها...  درست مثل همه ی مرد 

گذاشت که بکهیون بهش لذت ...حیوون لمث..احساس. 

 . بده

ی م ان محکم درون حفره تنگش می کوبید وقتی که چ

ه ، اما وقتی دید ک خواست که اول بکهیون رو لمس کنه

پسر کوچیک تر چقدر سکسی خودش رو می ماله و 

و ناله می کنه ترجیح داد فقط نگاه کنه و لذت ر  اسمش

 .  ببره

ید تا  کوب  یونهاینکه اونقدر به پروستات بک از  بعد 

یدی  ، تصمیم جد و داشته باشهر  رگاسم عمرشبهترین ا

 .  گرفت

بکهیون با وجود کامش رو صورت زیباش خیلی سکسی 

 .  تر می شد

 .  به طرز دردناکی نزدیک بود
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متعجب رو انداخت و به   زمان رو هدر نداد و پسر  

 .  تخت چسبوندش

 و ر  دیکش و  گذاشت  کنار شونه های پسر   رو  زانو هاش

 .ضربه زدن  شروع کرد به و  فرو کرد  تا ته حلقش

 . کشیده شده بود..   به مرز جنون

 خیلی خوب بودن...  ها  این حس

ک رو ق زدن بو ع یکه صدا،   به افکارش بی اعتنایی کرد 

 ا و لپ هایه کشید و لببیرون   از دهنش شنید و بعد 

 . در آورد  سفید  بکهیون رو با کامش به رنگ  

 .  کس هر دوتاشون بوداین بهترین س

ه ا تا االن سراغ هم نرفتاین که چر  به هر دوشون با فکر 

 رو تخت دراز کشیدن . بودن 

  . بعد مدتی تصمیم گرفت که چیزی بگهبکهیون 

 ؟  چانی*

 . زمزمه کرد

 بیبی؟  =چیه 
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چان جواب داد و بکهیون از این که اینطور مخاطب 

 .  قرار گرفته بود لذت برد

؟ فکر نمی کنی اون  ون احمق نیستبه نظرت سه*

 ؟ سرش خرابش کردهآدم با انداختن این فکر  عشق تو 

 .  بکهیون محتاطانه پرسید

 .  هرچند این حس مشترک باید جلوش رو می گرفت

 چطور؟ ..اون نرم شده. ..البته. =

 .  آرومی جوابش رو داد چان با خر خر کردن  

اونا  مثل خیلی فکر بدیه اگهخب منظورم اینه که... *

ه ب ؟ چیزایی مثل عشق رو؟  ؟ که احساس کنیم باشیم

 ؟  نظرت شاهزادمون داره اشتباه می کنه

گفت و چان بهش نیم نگاهی انداخت با احتیاط  بکهیون 

 . و خندید

وقتم قادر به ما هیچوقت عشق نمی گیریم...هیچ=

دادن عشق نیستیم...حداقل نه اونطور که اونا انجامش 

 ...وونیم...ممنون از جهنم بابت اینما حی..میدن. 

و بعد گفتن حرفش ببنده درد ر  اشه قبل اینکه لب

تیزی رو حس کرد و بعد صدای کوبیده شدن در حموم 
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. به سینش نگاه کرد و یه خنجر رو داخلش دید و  رو

بینه  ب کرد رو   و چرخوند تا کسی که این کار ر  بعد سرش

 دداخته بو انو تو حموم ر  که بدون حرفی سری    ع خودش

. 

ی دیوونه چرا باید هر ؟ هرزه  حرف مسخره ای زدم =

 ؛ ی می کنی که آرزو کنم قلب داشتم؟ کار  نیز منو ببار 

 ولش کن بک   ی ما فقط حیوون هایی هستیم ،  ولی ندارم

 ...عشق برای ما نیست..برای شهوت رانی. 

 

 اسرافیل قسمت بیست و دوم : 

 

ه یسری    ع فهمید که  روز بعد که لوهان بیدار شد خیلی

 .  چیزی سر جاش نیست

عمیقی خواب بود و نوری که  سهون هنوز تو سکوت  

 . بود  کننده اتاق رو روشن کرده بود کور

 سهون نشسته بود و یه  پوست   ینور خورشید رو 

.  ودورده بآنیمه شفاف برای لمس کردن پدید  ی منظره

 و  تونست رگ های سیاه رو زیر پوستش ببینهلوهان می
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درصورتی که می دونست  میومدن ،به نظرش جذاب 

 . اینطور باشه  نباید 

اش رو باز کرده بود ه دورش از وقتی که چشم اتمسفر  

 .  چیزی بیشتر از وهم آور و عجیب بود

 هنوز چیزی مثل غم و اما  ، با اینکه جسد ها رفته بودن

 .  سنگینی می کرد اندوه تو هوا 

 .   ذیتش می کردچیزی که بیشتر از جسد ها ا

 دلش ، بیدار شدن تو این حالت زیاد خوشایند نیست

  ...و بازم نمی خواست که بیدار باشه

 ؟  بیدار نبود...بود

 مطمئن
 
  ...نه ا

 .  این حالت مختص خواب بود

هر چی  ، م اتاق رو روشن و روشن تر می کرد نور کم ک

  . اش تار می دیده شد بیشتر چشمبیشتر پخش می

ور کور  ن کم می بستشون تا از بیناییش در برابر  باید مح

 .  کننده محافظت کنه
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، ضربان قلبش تمام این مدت  اش رو بهم فشرده چشم

از  اش رو به باالخره وقتی چشم ، درحال باال رفتن بود 

  ...کرد هیچ چیز اونطوری نبود که قبال بوده

 .   یعنی نه خیلی درست ، هیچ چیز درست نبود 

 انگار اصال داخل اون اتاق  ، یشه نبوداتاق مثل هم

 شبیه اتاقشون تو هتل نبود...  ، نبود 

 ؟  نه اینجا اصال اتاق بود

  ..تونست بگه اون هیچ جا نبود. تا جایی که می

  ...مطلق جلوش هیچی جز یه سفیدی  

  ..نه دیوارای اتاق هتل. 

  ..مطلق.  هیچ  

  ...یه حجم ترسناکی از هیچ

 م نبود... سهون

 ؟  ؟ کسی اینجاس مسال +

 .  از ترس صداش می لرزید

.  لوهان اصال از این رویای عجیبش خوشش نمیومد

 ، دور بودن از سهون رو دوست  تر از همهمهم 
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  !! نداشت

 .  درواقع از تنها بودن متنفر بود

 ؟  من کجام؟...  سهون کجایی.؟..  سهون+

 ...و به مهم ترین سوال پی برد پرسید 

  اون کجا بود؟ 

  ..سکوت. 

ده بود ی که با ترس پرسیفقط سکوت بود که به سواالی

صدای وز وز سکوت رو شکست و  ولی یه ، جواب داد 

 .  حتی این بیشتر لوهان رو ترسوند

چه خواب ترسناکی...خواهش می کنم بیدار شو +

 لوهان... 

 عجیب با خودش زمزمه کرد و با جسارت به سمت نور  

 .  قدم برداشت

ی پس بد نبود ببینه که چ ، جا چیزی نبود اون به نظرش

 . پیدا می کنه تا بعد بیدار بشه

 ؟ ادر، بر  ؟ که برگردی و با اون شیطان گناه کنی چرا_

  . جاش پرید بود تو  آشنا  ی کهبا اون صدای ناگهان
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ود که دیگه خواب به نظر نمی اونقدر اون صدا واقعی ب

ذهنش تو ای عجیب از جایی مثل این صدا ه اما  ، رسید 

  !! هوا می وزید

 ؟ .چی..ام. .آااه. +

احمقانه تنها جوابی بود که اون لحظه به  این جواب  

 . ذهنش رسید

 ...)اسم یه فرشته اس(، آریل شنیدی که چی گفتم_

 شنیدن و فهمیدن دو تا چیز کامال متفاوته" "

 .  داشت کردلوهان اینو تو ذهنش یاد

 ؟ می زداین خوابش بود که داشت با اون حرف 

ا جای غیر قابل توصیف و ناآشناین لوهان بود که به یه 

 ؟!  توی مغذش پرت شده بود 

اونقدر نابود شدی که دیگه صدای برادرت رو _

 ؟ این تاثیر اون شیاطین؟ نه حتی من  تشخیص نمیدی

 ) اسم فرشته اس(؟!  روی روحته؟ رایمیل

 ..من برادری ندارم. ..نه درواقع. .آشناس..  تصدا+

 .  ن خیلی راحت گفتلوها
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تازه داشت وارد بازی ای که مغذش راه انداخته بود می  

                                                      . شد

 ...! تو شش تا برادر داری آریل_

ن ؟ هاه ای شیش تا برادری که چیزی ازشون نمی دونم+

چی جلوتر میرم مسخره تر می  چون هر ، حتما خوابه

آخه کی این قدر برادر داره و به طرز خیلی عجیبی  ..شه. 

 ؟  هیچ کدوم رو به خاطر نمیاره

و از احمقانه بودن این ر  اشه لوهان گفت و چشم

 .  خواب تو کاسه چرخوند

 اما از داخل خیلی مطمئن  ، ها رو دراورد اون این ادا

 .  نبود

 می تونستاب خیلی واقعی به نظر می رسید و این خو 

 .  ره که این صدا رو می شناسهقسم بخو 

 ؟ کی اینطور خواب یه نفر رو می دزده و تو کی هستی+

 ..؟ چه گستاخانه. 

 . و آویزون کردر لباش 

ام مکسی که تو رو ت...من یکی از اون شش تا هستم_

من دیدم که داشتی ..این سال ها راهنمایی می کرد. 
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ید می فهمیدم که به خاطر با..سقوط می کردی. 

ونستم که این اتفاق برات باید می د..نمیاری. 

 ؟ چطور می تونی وظیفت رو فراموش کنی..میوفته. 

 ...اون داره روحت رو نابود می کنه

ه..خیلی بی م+
َ
ی خیلی خیل..حوصله سر بره. ..عنیه. ا

از تو ذهنم گمشو بیرون یکی از اون ..حوصله سر بره. 

 ..شیش تا. 

 .  اش رو گرفته غر زد و با ناراحتی گوش

 ..بود.  ، ترسیده ون جدی حوصلش سر نرفته بودا

ده نیده باشه فشر قلبش جوری که انگار حقیقت رو ش

 . مخالفت پا فشاری می کرد همی شد و ذهنش ب

پدر از دستت ..تونم این کارو بکنم برادر. من نمی _

اید  ب..باید جلوت رو بگیرم تا دیر نشده. ..عصبانیه. 

 ..اد. باید یادت بی..کمکت کنم تمومش کنی. 

 ،! پ   س آمادم که پاشم ! بیدار شو  من تو چین   پدر  +

 !  بیدار شو ، بیدار شو 

ناله کرد و جوری گوش هاش رو گرفت انگار که مانع از 

 . رسیدن صدا ها می شه
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  ...دست از این بچه بازیات بردار آریل_

؟ ه دیگ ! آریل کیه دست از این طور صدا کردنم بردار+

من  ؟ دریایی نیست پری ارتونی  ک این همون شخصیت  

 ! ! بس کن دختر نیستم

 . با صدای بلندی غر غر کرد

 ؟ حتی نمی تونی ؟ کدوم پری دریایی گیچی داری می_

؟ اینکه ما رو یادت نیست  اسم خودت رو به یاد بیاری

ان داست ه و اینکه خودت رو یادت نمیاد یهیه داستان

 .دیگه.. 

ن م..نه ، خفه شو.  ! ! صبر کن البته که می تونم+

اسم من ..اسم واقعیمو هم می دونم. ..خودمو یادم میاد. 

 ؟  فهمیدی..هان. ...لو.لوهانه.. 

 . یه گربه مالیم غرید ل  لوهان مث

 !  ات رو باز کنه .چشم..ته احمقانسانی این اسم  .چ.. _

 اصال راضی نیست !  پدر ..باید وظیفت رو انجام بدی. 

 ! پدر تو رو از بهشت جدا می کنه

؟ بزار که این  ؟ وظیفم چیه چرا که نه+جدی ؟!... 

چرا  و  صدای خیالی توی ذهنم بهم بگه که وظیفم چیه
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 ، تو می دونی به هر حال..قراره از بهشت ممنوع بشم. 

و هم حرفای عجیب و نا  ع نیستمدر واق ، که من کیم

 .عالیه.. ..بهشت می زنی.  مفهوم راجب  

 .  لوهان با سرگردانی گفت

بد نبود که جواب هایی هم بگیره تا سهون از  بنظرش

 این  خواب بیدارش کنه . 

 . کاری که شیطان خیلی عقب انداخته بود

ن کارا ی.پدر تو رو برای ا..، سعی کن به یاد بیاری آریل_

ون رو نجاتش تو رو فرستاد تا اون ها..اینجا نفرستاده. 

موم  رو فرستاد تا کار اونو ت! تو  نه که بکشیشون..بدی. 

! برای چی کار های اون شیطان  که اون بشینه  ..کنی. 

 ! رو کورکورانه دنبال می کنی

؟  ؟ داری راجب کی حرف می زنی ؟ اون اون هارو+

. ..هاین کابوس میشناسی ؟!  تو از کجا سهون رو  ؟ سهون

و منی ت..، نه.  صبر کن...شناسیمیمعلومه که سهون رو 

  ..ذهنمی.  یتو تو ...

  با خودش حرف می زد . زیر لب  هانلو 
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فاقات ات نبود و قضاوت نمی کرد و تمام ایندیگه نگران 

 . رو یه کابوس دونست

رو با  قرار بود که زمین..قرار بود که تو روشنایی بیاری. _

ا  بدی...نه اینطوری...نه ب پرهیزکاری و زیبایی پرورش

چطور می خوای  ..نه مثل اون رفتار کردن. ..گناه و خون. 

 ؟ ه قراره تو هم مثل اون رفتار کنیبکشیش اگ

گرفت که فکر کردن به چیز های   لوهان تصمیم

زه پرهیزکاری رو دور بری وردن روشنایی و آنامفهومی مثل 

 .  قبلیش برگرده و به جاش به سوال  

؟ چرا اینقدر آویزون شدی تا  منظورت از اون کیه+

 ؟ داشتنش بردارم تدست از دوس

 ؟ این دوست داشتن...یفر  پسر لوس...منظورم آریل_

ا شما دو ت...؟ اون شیطان اسمیه که تو روش گذاشتی

که   یین و یانگ..نبود که همدیگه رو مالقات کنین.  قرار 

 ..ف. البته نه با این تعری..قرار کنن. قرار بود تعادل رو بر 

ر و قرار بود که با خودت نو ت..شما با هم نابودی هستین. 

 دات کردو اگه پی پیدات نکنه و اینکه اون قرار بود  بیاری

فریبش بدی و به اون و ، سوگند خورده بودی که 
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چطور می تونی قولت رو بشکنی ..سلطنتش پایان بدی. 

 ؟ و عاشق اون هیوال بشی

 ..من دیگه آمادم که بیدار شم. ..باشه. + 

 .  لوهان با صدای ضعیفی گفت

، این حرفای دردناک  دوست نداشت که بیشتر از این

 .  نوهرو بش

 .  عاشق سهون بود

 و  اما اینطور به دنیا اومده بود ، شاید اون یه قاتل بود 

 تونسته که عوضش کنه یا حتی ذره ای تغییرش  نمی

 . بده

و به دونه که من تو ر ! پدر نمی باید به حرفم گوش بدی_

 یوقتی بفهمه من تو ...! ، تمومش کن آریل آوردم اینجا

ه ه به این راه ادامبزارم کتونم من نمی..دردسر میوفتم. 

قرار نبود که جا و مقامت رو بدونی یا حتی از ..بدی. 

ولی االن ازت می خوام که  ، سرنوشتت با خبر بشی

 ..به خاطر بیار. ..بدونی. 

 و لوهان ناله کرد 
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این  منتظرم که از ..؟ این یه خوابه.  چیو به خاطر بیارم+

  ..خواب پاشم. 

 . ادامه داد لوهان با عصبانیت به بحث کردن

و اون ازم مونم از خواب پا میشم و با سهونی می+

درست همون طور که یه  ی... مراقبت می کنه و تو میر 

 ..کابوس ناپدید می شه. 

ب ! وقتی بیدارشی این خوا به یاد بیار که کی هستی_

 ه خیلی چیزای بیشتر یادتو خوشبختان یادت می مونه

اون ..ودای بمونی. مآستو نمی تونی با شاهزاده ..میوفته. 

م ازت خواهش می کن..! باید ترکش کنی.  لوسیفر   پسر  

ن ر تو رو همراه او اگه به این راهت ادامه بدی پد..برادر. 

 ! اون اون خیلی از دستت عصبیه..نفرین می کنه. 

 ! وظیفت برس شیطان رو رها کن و به

 ؟ داشت چرت می گفت

شد لوهان میهم باعث  سهون ترک کردن حتی فکر  

  ..بلرزه. 

سهون هرگز این اجازه رو بهش  م میخواستحتی اگر 

  ..داد. نمی
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ضعیفی مثل اون رو  آدم   جون  سهون حتما بالفاصله 

ان چون لوه ، این اتفاق هرگز نمی افتاد  اما  ، می گرفت

ه ب، اونم نمی خواست و هرگز همچین کاری رو نمیکرد 

  . حرفی زده خواب بهش همچین کی تو خاطر این که ی

سهون ..؟ هیچوقت.  سهون رو ترک کنم+

 ، اگه می تونه دوسم داشته باشه..اونم خوبه. ..عاشقمه. 

 ؟باشه  بد میتونه  چطور  پس خوبه ،

 ..؟ اون یه شیطانه.  ! اون از عشق چی می دونه احمق_

 ..حتی اگه بتونه مهم نیست. ..نمی تونه عاشق باشه. 

پدر از خیلی وقت پیش نفرینش  ..خیلی دیر شده. 

مرحله قضاوت  اون هرگز نمی تونه به ..رده. ک

 ود ز ..ن و پدرش با هم سقوط خواهند کرد. سهو ..برسه. 

 ..تر از دامش بیرون بیا تا برای تو هم دیر نشده. 

 .  تمام این حرفا به نظر لوهان خیلی آخرالزمانی میومد

 .  شاید حس گناهش تو اون شب باعث این کابوس شده

ما روی کلیسا می رفت مسل  تمام اون یکشنبه هایی که به

 .  این گناهش سنگینی می کردن
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جهنم مورد قضاوت قرار می   تو  می دونست که یه روزی

اما این چیزی نبود که لوهان بتونه  ، گیره و حتی سهون

 .  سرش قمار کنه

 .  ها سال بعدهاین اتفاق تقریبا برای صداما 

 اونقدر زیاد که می تونه از  ، شاید هم هزاران سال

 .  خط بخوره شفهرست اولویت ها

 ؟  زمان حرف می زنیمالداریم راجب آخر +

 .  لوهان با کنجکاوی پرسید

 ر بیدااما میتونست قبل از  ، این فقط یه خواب بود 

یه هنوز با اینکه این اصال شب ، شدن بفهمه که چه خبره

 .  خواب نیست داشت مخالفت می کرد

یر  ز  بزنه خواسترسید که می اونقدر واقعی بنظر می 

 گریه . 

، دیگه نمی تونم این حرفای مبهم و مرموزت  می دونی+

  ..کنم. زمان تحمل  الرو راجب آخر 

 . لوهان غر زد

باید نجاتشون ..داری اینطور صداش کن. ت اگه دوس_

بکش و  از دنبال کردن شیطان دست..بدی آریل. 
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اون هیچوقت به بهشت ..وظیفت رو درست انجام بده. 

شتت بخمیپدر و  کنیمیرهاش  ..یا ا نمی کنه. دست پید

به  ، خواهش می کنم برادر...لوسیفر میمیری یا با پسر  

پدر نزدیکه باید تو رو خاطر بیار...حس می کنم 

ه  به یاد بیار ک..خاطراتت رو با خودت ببر. ..برگردونم. 

 ..هستی.  آریلتو ، ی اسرافیل! تو از فرشتگان  کی هستی

 .  تا لوهان از خواب بپره و فقط همین کافی بود 

کمی سرش گیج می رفت و به اتاقی که دور   برای مدت  

 .  سرش می چرخید نگاه می کرد

باالخره تونست که به حالت عادی برگرده و اطرافش رو 

 .  بشناسه

 .  بود، توی اتاق سهون باز روی تخت 

خیلی ساکت کنارش خواب بود  که  سهون با لرزش  

 .  چرخید جسم داغ اربابش سمت  

و موضوع اینجا بود که حاال می  چه خواب عجیبی

 .  دونست خواب نمی دیده



421 | P a g e 

 

 یزای کوچیکیتمام مدتی که صدا باهاش حرف می زد چ

 ، اما االن مثل رگباری ، تو ذهنش شکل می گرفت

 .  اش می باریدنه تصاویر جلوی چشم

  ..خاطرات. 

صورت دراماتیکی  ی فراموش شده بهتمام اون چیز ها

  ..داشتن به یادش میومدن. 

که اون هیچ خاطره ای از بچگیش   این بود  واقعیت

همینم  بخاطر  ،بشه انسان  ی پیدا کرد تا توانایو  نداشت

 .  از ذهنش پاک شده بود خاطرات فرشته بودنش

به طرز غیر قابل باوری معصوم این حقیقت که همیشه 

می  کار های شیطانی منع   روحش اون رو از انجامو  بود 

 اون فقط از خوبی ساخته شدهبه این دلیل بود که  کرد 

 ..بود. 

یکی از  یاون صدا ؛ و این که اون صدا رو می شناخت

 ..خودش.  ، درست مثل هفت فرشته بود

 .  برادرش رایمیل بود اون صدای  

دارن و دروغ یا  این که می دونست اون حرفا حقیقت

ن بود هپاک شد شبا اینکه خاطرات،  حتی خواب نیستن
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ی که داشت در وجودش حک شده اما حقیقت هدف ، 

منتظر یه جرقه بود تا مثل یه ققنوس از زیر  بود و 

 .  خاکستر دوباره زنده بشه

انسانی و رفتن به  معمولی   هدفی جز این زندگی   اون

 .  مدرسه موسیقی داشت

  ..رایمیل درست می گفت. 

 . کامال مخالف هم بودن  لوهان و سهون دو قطب  

خالص ساخته شده بود و دیگری از تاریکی  یکی از نور  

 .  مطلق

لوهان زندگی می بخشید در حالی که سهون زندگی می  

 .  گرفت

حاال که واقعیت مشخص شده بود یه چیز هایی معنی 

 .  پیدا کرده بودن

مثال اینکه چرا اینقدر شدید به هم واکنش نشون می 

 .  دادن

ون اون ها مخالف هم چ، اونا نباید همو می دیدن 

بودن و قرار بود که تعادل رو برقرار کنن و در واقع به 

 .  هم آمیخته می شدن
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  ..یکی می شدن. 

سهون و لوهان داشت اتفاق چیزی که االن برای 

و این برای همین بود که سهون عشق رو حس  میوفتاد 

 .  می کرد و لوهان بی هیچ احساسی آدم می کشت

نبود و قرار نبود هیچوقت در  مختص اونا چیزایی که 

 . اون ها ظاهر بشه

 ..دو نفری که تعادل رو به وجود میارن. 

 ، پس اون فرشته راست می گفت اگه این حقیقت داره

 .  . اونا اگه با هم بمونن نابودی به بار میارن

  . تعادل به هم می خوره و به یک سمت کشیده می شه

 .  قرار داشت سمتی که سهون

 .نمیموند  لوهان دو تا راه بیشتر باقیبرای پس 

 با سهون بمونه و  یا  سهون رو ترک کنه و سالم بمونه

  ه... نفرین بش

لوهان از هر دوی این گزینه ها متنفر بود و انتخابی 

 . براشون نداشت

 .  اون حتی درست سوال رو متوجه نمی شد
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لحظه  تو یه ، اینا خیلی سری    ع اتفاق افتاده بود همه ی 

ازوهای عشقش به خواب می رفت و لحظه ای بین ب

 .   بعد یه فرشته با یک هدف مشخص بود

ناگهانی به فکر  یدرست وسط همین آشکارسازی ها

 .  چیز دیگه ای افتاد

داغ به قلبش فرود  خنجر   هی چیزی که ترس رو مثل  

 . میکرد 

 . حس نکرده بود ترسی که تا به حال مثلش رو 

 .  نوشت هاشون بودسر  این واقعا بی عادلتی  

خنده داره که جهان هیچ توجهی به عاشقا و حتی 

 .  فرشته هاش نشون نمیده

توسط مردی که با دل و جون عاشقش بود در لوهان 

 ...خطر بود

!! من همون فرستاده ایم که اونا  خدای من؟...  منم"

 "؟ دنبالشن

 

 تبدیل شدیم به آن آنچه ما  : قسمت بیست و سوم
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شد همه چی در بیدار وی تخت از خواب وقتی لوهان ر 

  . کامل بود  سکوت و امنیت  

 !! البته برای سهون

و  
نمی  ، وحشتناکی زجرآور بود  دورش به طرز   ج 

 . کنهحرکتی   نمی خواست ، خواست فکر کنه

ر که انگا ؛ سهون فرو بره میخواست که فقط تو بغل  

 . ..ولی اینطور نبود ، هیچ اتفاقی نیوفتاده

  ..هیچ چیز مثل قبل نبود.  ، ز درست نبود هیچ چی

حقیقتی که تو قلبش ،  لوهان حقیقت رو می دونست

 ...مخفی بود

 آریل... 

شکلی که از زمانی که  ، می دونستشکل واقعیش رو 

  . سهون رو دیده بود در تالش بود تا بیرون بزنه

بعضی وقت ها حسش می کرد در حالی که هیچ ایده 

 .  ای راجبش نداشت

گه می تونست م اما ، وست داشت که حاال هم ندونهد

 ؟ پی برده بود رو رد کنه اون حقایقی که بهشون
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  ..نمی تونست.  ا مطمئن

ه به رابطشون نبود که بتون این فقط یه چیز کوچیک تو 

  ..این یه فاجعه بود.  ، سادگی بیخیالش بشه

 ..اونا نمادی از خوبی و بدی بودن. 

  ..می شد. و دنیا بدون خوبی نابود 

لوهان نمی تونست به شیطان تبدیل بشه و نمی 

 .  و بدهر  این کار  ی تونست اجازه

  ..همه چیز فدای عشق نمی شد. 

 . مانع از این می شد ، زمین محافظ   وظیفش به عنوان  

 ..فداکاری. 

تو خونه و تمام کسایی که برات مهم هستن رو "_

ادر ق،  د زمین تنها خواهی بو  ی! تو رو  فراموش می کنی

ار  دگی کنی و حتی ارتباط برقر نیستی که مثل اون ها زن

هدایتشون به زمین فرستاده می  فقط جهت   تو ؛ کنی

ه قط ی! اون ف زندگی تو نیست ؛ زندگی لوهان ، شی

 زمان   تو تا وقتی که ، پوششه تا تو به وظیفت برسی

تو حاضری این  ، قضاوت برسه تنها خواهی بود 

 ؟ آریل کنی  کنی تا از فرزندانم مراقبتقبول   فداکاری رو 
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 ! من هر گونه فداکاری رو قبول می کنم." البته پدر+

برای ...این چیزی نبود که انتظارش رو داشته باشم ؛ نه"

چرا  ؟ چرا رایمیل یا گابریل نه ؟ چی اصال منو فرستادی

 "؟ من

 ..، آورنده ی گناه و تاریکیه.  لوسیفر ، پسر   اوه سهون"

 ..ی مرگ. آورنده 

ی منو م هر کس دیگه ای نابودی   کسی که بیشتر از 

 .."خواد. 

آورنده ی پرهیزکاری و روشنایی ،  ، پسر خدا آریل من ،"

کسی  که باید اونو نابود    ، گیآورنده ی زند  ، ام

 ..."نه...کنه

 ..چینی ام.  پولدار   ی من یه حرومزاده..من لوهانم. ...نه"

موسیقی می خوند و  ؛ یه دانش آموز که تو دانشگاه

 .."یه شیطان ام.  االنم حیوون خونگی  

 .."من لوهان ام. ..من آریل ام. "

 "؟ من کی هستم"

م و آرو ر  سهون همون لحظه رو انتخاب کرد تا بازوهاش

 .  یچهپب پسر   اما محکم دور  ، 
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 .  ناله کرد شلوهان با ناراحتی از لمس

 . حتی نمی تونست به سهون نگاه کنه

لوهان رو چرخوند تا اونو  ر  وجه شده بود س  مت سهون که

 . اش نگاه نکنه منع کنهه از اینکه به چشم

 ؟ ، این اشک ها چی می گن هی_

 سهون از ناراحتی ناگهان پیش اومده شروع کرد و 

 .  پرسید

 .   لوهان سرش رو تکون داد

 . حرفی نداشت که بزنه

بیبی تو از بغل کردنا و فیلم دیدن دیشب خوشت _

ا هم ولی ب ، ؟ قبول دارم یکم حوصله سر بر بود  ومدنی

 ؟ هر جا که پیش همیم خوبه مگه  دیگه خوب بود نه

 ؟ نه

 . لوهان کم کنه گناه    سهون آروم گفت تا کمی از حس  

حاال واقعا داریم تظاهر می کنیم که دیشب دو تا آدم "

 ؟ ؟ واقعا داریم این کارو می کنیم بی گناه رو نکشتیم

؟ برای چی اینقدر  ت تظاهر کردن رو دارممن لیاق
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؟ نمی  سخت  داری تالش می کنی که عاشقم باشی

همون لحظه  ؛ تو  ؟ داره دونی که عشقمون چقدر درد 

 "! که بفهمی من کی هستم می کشیم

 .عاشقتم.. +

اش گفت و ه پرده اشک روی چشم لوهان از پشت  

 .  سهون لحظه ای درنگ نکرد تا پسر رو نرم ببوسه

.  که هر کس فکر میکرد اون آدمه ری احساسی ،جو 

فقط یه محبت یا اهمیت دادن ؛  بوسه شهوتی نبود 

 مهربانانه . 

 ..خواهش میکنم گریه نکن. ..منم عاشقتم بامبی. _

شیطان زمزمه کرد و همون حرفا کافی بود تا بزاره لوهان 

 . واقعا گریه کنه

  آروم   سهون بدون مکث با بوسه و لمس  
 
 ستش اشکش

 .  اش رو پاک کرده

کردن اشک می بوسیدنش   لب هایی که به قصد پاک

 . حاال همه جای صورتش رو کاوش می کردن

به  ن.دیگه مجبور نیستی که با م.هی تمومش کن. _

اگه ناراحتت می کنه می تونیم فراموشش  ..شکار بیای. 
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 ، الزم نیست که با هم انجامش بدیم...بیبی ..کنیم. 

 ...نکنخواهش می  کنم گریه 

این سهونی که داشت آرومش می کرد از مجموع سهون 

ا و ب ، شیطان و حتی بچه بهتر بود  حیوون و وحشی

 ، اینکه لوهان در اون لحظه بیشتر عاشقش شده بود

 و  توی قلبش هیزم اضافه می کرد شعله ور   فقط به  درد  

 . این نگرانیش رو حتی بیشتر کرد

اال اینطوری بیدار تو برای چهار روز خواب بودی و ح_

؟  برات تنگ شده بود؟ میدونی چقدر دلم  شدی

 ؟ چقدر نگرانت بودم

 "؟ چهار روز"

؟  چهار روز خواب بودم..؟ صبر کن ببینم.  چی+

 ؟ منظورت از چهار روز چیه

 . لوهان متعجب از حقیقت تقریبا جیغ زد

تو بعد اون...آا فیلم دیدن ..دقیقا همون که شنیدی. _

چهار ..تا االن از خواب پا نشدی. خوابت برد و 

نگران بودم که .من داشتم فکر می کردم...من.. ..روزه. 

 ! دیگه بیدار نشی
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اصال چه طور می تونه یه نفر  ، یج شده بود لوهان گ

رایمیل اونقدر طول  ؟ خوابش با  چهار روز بخوابه

 . نکشیده بود

 ! تو گفتی که دیشب فیلم دیدیم+

رو باز کردی نگرانت  فقط نمی خواستم تا چشمات_

 ..بکنم. 

 .  لوهان خندید

 .  نمی تونست باور کنه که زمان اینقدر زود گذشته باشه

 . چند دقیقه حرف زدناونا فقط برای 

خیلی زود دست از اینکه چند روز خواب بوده و چی  

 .  گذشته برداشت

 .  سهون خیره شد لوهان به چهره ی آسمانی  

؟ چطور می  اشیچطور می تونی چهره ی جهنم ب"

؟ می دونم که مجبورم ترکت   تونی دشمنم باشی

 .االن.خواهش میکنم. .االن نه... ..فقط. .می کنم. ..کنم. 

 .."نه. 

ده هجوم آور  ناراحتی   یه عالمه حس   لوهان دوباره درگیر  

 .  شد به قلبش
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 .  و بگیرهر  نمی تونست جلوش

 .  حالش خوب نبود

 ؟  ک کنهاون قرار بود نیمه دیگه خودش رو تر 

حتی اگه نیمه دیگش کامال ،  به نظر بی معنی میومد 

 .  دیوونه بود

 تشسهون رو تو مش با بیچارگی به هق هق افتاد و لباس  

 .  فشارش داد فشرد و سهون فقط محکم تر تو بغل

شیطان نمی تونست بفهمه که چرا آدم کوچولوش 

فقط با سکوتش  ؛ اینقدر دل شکستس ، اما نپرسید 

 .  و آروم تر کردر  کپسر کوچی

 . نمی دونست دارتش قابلیتی که تا االن

نمی ..نمی تونم ترکت کنم. ..من عاشقتم. +

 ...! تو تمام دنیای منی نمیتونم.تونم.. 

 .  لوهان با گریه گفت

ری بود  اما کا ، نمیخواست که این حرفا رو به زبون بیاره

 .  که شده بود

س کرده سهون رو خی مشکی   لباس   ؛ اشکای لوهان

 . شدنانگار که تو هوا معلق می ؛ بودن
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کس مجبورت نمی کنه که   ، هیچ بیبی.هی هی هی.. _

ی ذارم نم..یامی. ؟ فاک کورا قضیه کورایامیه..ترکم کنی. 

  من هر کسی..هیچ وقت. ..هیچکس تو رو از من بگیره. 

 ..سعی کنه ما رو از هم جدا کنه پاره پاره می کنم. که 

 ...  نگران 

اما دیر فهمید که  ، دل گرم کننده بودن حرفای سهون

اون  ، لوهان این نیست که کسی اونو ازش بگیره منظور  

 . اونم با پاهای خودش ، داشت از رفتن حرف می زد 

 ؟ میخواستی ترکم کنیبامبی... _

 شاهزاده ساکت شد . 

لباش  یا رو ه سمی و تلخ اون حرف طعم   با حس  

 .  کشیداش و بهم  ه دندون

 . ای کامال مشکیش رو پر کرده چشمعصبانیت 

 ؟ منو به خوای تنهام بزاریاین چیزا می ی همه بعد  _

 نیخواستی که ترکم ک؟ می این احمق تبدیل کنی و بری

 ؟

می  صداش از عصبانیت می لرزید و تمام تالشش رو 

 . تیکه نکنهکرد که لوهان رو همینجا تیکه 
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عشق ما ..اما االن نه.  ؛ میخواستم..نه.. ...من. .من+

ار  نمی دونم چیک..اونقدر زیاد که درد داره. ..خیلی زیاده. 

کنم که درد نداشته باشه حاال که اینقدر همو دوست 

 ...داریم

چون  ، لوهان سعی کرد به سختی توضیحی بده

 . حقیقت رو نمی تونست بگه

ت معذر ..؟ حتما عشق من خیلی درد داره.  درد آوره_

م ببخشید که وجود دار ..می خوام که مثل تو آدم نیستم. 

 ! چون درد وجود داره

 سهون غرید . 

 .  ای لوهان رو درست نفهمیده بوده حرف

منظور لوهان این نبود که اون برای دوست داشته شدن  

  . کافی نیست یا اینکه بلد نیست عاشقی کنه

سهون  ، بعد این چند روز سکوت از طرف عشقش

 .  جدیدی رو یاد گرفته بود احساسات  

  ..، پشیمونی و از دست دادن.  ، ترس گرانین

شون ن بود که اینطور واکنشعادی تغییر  این زیر فشار  

 . بده
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 ..درد داره چون...چون.. .منظورم این نیست. +

دردش به اندازه ی دردی نیست که چون ؟ مسلما _

که   وقتی می گیوقتی از رفتن حرف میزنی بهم میدی... 

مسخره کافی  نی  عشقمون برای این راه های انسا

هیچ کس مجبورت نکرد که آدم ..نیست. 

تقصیر من نیست که تو اینقدر ضعیفی که نمی ..بکشی. 

چه ..چه حیوون خونگی بدی. ..کنی. تونی تحملش  

فکر  ..فکر میکردم که می فهمیم. ...همراه بدی کنارم دارم

 ..کردم که باالخره قبول کردی که من کی هستم. 

  . سمت در رفت سهون غرید و از جاش پاشد و 

ونم ت نمی..نگ رو می فرستم تا بهت سر بزنه. یشیی_

وجودم  اگه اینقدر ..حتی به چهره فریبنده ات نگاه کنم. 

  ..پس همون بهتر که بری.  ، آزارت می ده

رفای ، هیس مانند ح قبل از اینکه در اتاق رو بهم بکوبه

 . زهر آلودش رو گفت و رفت

 .صبر کن.. + 

 . داما سهون صبر نکر  

 .."منظور من اصال اینا نبود.  ؟ دقیقا چی شد "



436 | P a g e 

 

لوهان وقت این که بحثشون رو دوباره مرور کنه 

 . سرش بود نگ باالییچون ییش ، نداشت

 منو نگران کردی ..! خدا رو شکر.  بیدار شدی*

 ! کوچولو

 چکپا ن رو از سر تا نگ در حالی که بدن لوهایییش

لت  کمی به ع  رد  حتی شکم لوهان رو که د گفت ،  کرد می

 .  گرسنگی داشت

 . نشد چیزی نگفت نگ راحتیلوهان تا خیال ییش

 .فک کنم فقط خستم.. +

 . ورد درصورتی که اینطور نبودآلوهان دلیل 

 ...خیلی بیشتر.خیلی بیشتر از خسته لولو.. *

 ، به نظر خوشحال میومد ،  نگ لبخند روشنی زد یییش

 نگه داری و  شد تو خودتاز اون خوشحالی هایی که نمی

خت و لبات رو به لبخند تزیین ندایات رو برق مه چشم

 . کردمی

 ؟ ؟ منظورت چیه هاه+

لوهان زیر لب گفت در حالی که در تالش بود بدن 

 . ضعیفش رو بنشونه
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 ..باید حرف بزنیم. .فراموشش کن.. *

نگ اینبار محکم گفت و کنارش نشست و خیلی یییش 

 . لوهان رو گرفت عادی دست  

 ؟  ؟ سرطانی چیزی دارم چرا+

اما به نظر  ؛ اونقدرا جدی نبود  ، لوهان با ترس گفت

 . چیز بدی به نظر نمی رسید

 .  لوهان خندید نگ با حرف  یییش

و ر دومشون امکان اینکه سرطان بگیرن انگار که هیچ ک

 . نداشتن

تر از سرطان ..اما می تونه بعضی جاها خیلی بد.نه*

 ..باشه. 

و سمته تخت کشید و روش صندلی ای برداشت 

 . نشست

 ..می دونم که چی هستی. ..لوهان. *

ما ا؛  رو نترسونه (در واقع فرشته)آروم گفت تا آدم 

 .  آروم بیشتر لوهان رو ترسوند انگار همین لحن  

اهی وارد شد به پنجره نگاونقدری که با شوکی که بهش 

 ! انداخت تا ببینه می تونه سری    ع از اینجا فرار کنه یا نه
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 ؟ نگیمنظورت چیه ییش.من.. +

 هیچ آدم ، و بازی می کنهر یه احمق  معلومه که نقش  

عاقلی تو خونه ی پر از شیطان به اینکه یه فرشتس 

 .  اقرار نمی کنه

ی ا نگ به هر چیز دیگهیلوهان امید داشت که ییش

جز اینکه اون یه اسرافیله که اومده تا ، اشاره کنه 

 ژ . کنه  جهنم رو نابود  ی شاهزاده

موضوع ..واهش می کنم مسخره بازی در نیار. خ*

ای افتادی و هنوز ازش خبر تو بد مخمصه ..جدیه. 

اسرافیل ها اینطور  اگه رفتن به سرزمین؟!...  نداری

 چطور بقیه اتفاقای شیطانی موندم که خسته ات کرده

 ؟!  رو میخوای پشت سر بزاری

رزی  به لبدون اینکه  ؛ دست لوهان رو مهربانانه فشرد 

 .  پسر انداخت توجهی بکنه که به بدن  

نیش  نیمه ی انسا می خواست تا به لوهان ثابت کنه که

 .  داره کنترل رو در دست

 .  چیزی برای ترسیدن وجود نداشت
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لین روزی که مداوات  از او ..می دونم که چی هستی. *

 ..نیستم که می دونه. من تنها کسی ..کردم فهمیدم. 

 .  دبه آرومی زمزمه کر 

اون جمله مسلما ترسناک ترینی بود که تا حاال شنیده 

 .   بود

 ؟ همه شیطان ها می دونستن سهون هم می دونست

 ؟

 ..منظورت. +

 . با صدای لرزونی محتاطانه گفت

اید کسی نب..تائو رو بیارم.   ! میرم مودای نهآسششش *

 ..از حرفای بینمون بویی ببره. 

 شت و مشغولنگ جدی گفت و گوشیش رو بردایییش

 . تایپ کردن چیزی شد

  . مدتی نگذشت که تائو هم به جمشون اضافه شد

 . نشست  در رو آروم بست و لبه ی تخت

 . دز ، ترسناکیش به چشم می بیشتر از چهره ی آرومش

 ؟ بهش گفتی که ما می دونیم اون یه اسرافیله=
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  . شنوهانگار لوهان نمیجوری زمزمه کرد 

ستفاده نکن ممکنه کسی اشششش از اون کلمه *

 ..بشنوه. 

 .  ییشنگ دعواش کرد

 .  لوهان حرفی برای گفتن نداشت

 .  که اون کیهاونا جدی جدی می دونستن  

 . ترسیده بود

؟ چرا اینقدر آروم  دوننمیچند وقته ؟  از کجا فهمیدن"

 "؟ رسنبنظر می

مودای آس اگه..ه کار بگیری. تائو بهتره که جادوت رو ب*

ن شه راجب ایهنوز نمی..ن نفرین میشیم. برگرده هممو 

 ...حرف زد

تائو سر تکون داد و با اشتیاق  و  آوری کرد نگ یاد یییش

 . برای لوهان چشمک زد

 ! دارمش=

تائو شونه های جفتشون رو گرفت و فشار داد و بعد 

 .  رها کرد
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 .  لوهان احساس سبکی می کرد

 .  حس اینو داشت که تو فضا معلق شده باشه

 اونمو  یومد که قبال هم همچین حسی داشتهیادش م

 .  بعد لمس تائو بود

 . کردقا چهار روز پیش وقتی تائو بغلش  دقی

 ؟ ؟ خوبی لوهانا=

 یتائو پرسید و دستش رو روی پیشونیش گذاشت تا دما

و با نگ همین کار یدر حالی که ییش ؛ بدنش رو چک کنه

 .  شکمش کرد

 . با گیجی سر تکون داد

 . ، بنظر خوب  می رسید کم یا زیاد

کنترل زمان که ..اگه یکم حس عجیبی داری عادیه. =

 ..شوخی نیست. 

 ح کرد تا تائو بیشتر توضی  شتائو گفت و لوهان نگاه

 . بده

زمان رو ..ودم تا زمان رو متوقف کنم لوهان. مجبور ب=

فکر   ینکه چیکار باید بکنیممتوقف کردم تا با هم راجب ا
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از ..اید از وجودت با خبر بشه. ه ای نبکسی دیگ..کنیم. 

، تو  ولی خب؛ گمش متنفرم این که این من باشم که می

 ..بیبی. توی مشکل بزرگی گیر افتادی 

 .  لوهان نگاهش رو گرفت

می دونست که تو چه  یاون خودش بهتر از هر کس

 .  هچلی افتاده

 ، سهون اونو می کشت و قرار بود تا ابد تو جهنم بمونه

بود که سرنوشتش این بود که  ی شدهمرد چون عاشق  

 . اونو بکشه

 یا... 

می تونست سهون رو ترک کنه و تمام زندگیش رو تو 

 .   خونش با خانوادش سر کنه

 . این بهترین انتخاب بود ا مطمئن

؟ مگه االن جزو این خانواده  اونا تنها خانوادش بودن اما

اما به هر حال  ، ؟ درسته که معمول نبودن نبود

 .  نه کمتر نه بیشتر،  ده بودنخانوا

و به این دورگه ها   لوهان عاشق شاهزادشون شده بود 

 اعتماد داشت و  و قبول کرده بودنر  که انسان بودنش
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حتی اون بکهیون و چانیولی که  ، داد بهشون اهمیت می

 .  باور داشت دیوونن

، بلکه این خانواده رو ترک   فقط سهون می تونست نه

 ؟ ینکه خودش رو نجات بدهکنه فقط به خاطر ا

 ..مطمئن نبود که بتونه. 

که   تمی دونم کلی چیز هس..لوهان از فکر بیرون بیا. *

اون  از ..م. اما ما فرصت نداری ، الزمه راجبشون فکر کنی

خشید اما بب..ه فکر می کنیم مسئله پیچیده تره. چیزی ک

گفتنش برای این موقعیت ..االن نمی تونم بهت بگم. 

هتره همین قدر که می دونی ب..خوب نیست. 

کیا غیر از من از ..، بهتره حواست باشه.  اما..بدونی. 

 ؟ قدرتشون رو تو استفاده  کردن

 .  جدیش لوهان رو ترسوند ییشنگ گفت و این لحن  

 . مهمی بود انگار که موضوع  

و برای یه بار یا د.، تائو...و کای..  ، تو .فقط سهون.آا. +

 ...بار

 . داد لوهان به سرعت جواب

 ! تمام این مدت کای می دونسته..اون می دونه. *
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 .  نگ آه کشید و رو به تائو گفتیییش

کیه با   ص شد که چطور اونا از این که اونحاال مشخ

 .  خبر شده بودن

 !  با استفاده از قدرتشون رو لوهان

 ؟ به نظرت کمکمون می کنه ازشون مراقبت کنیم=

 . بین ابروهاش پرسید تائو با اخم  

ه ب..اون گفت که لوهان رو قبول کرده. ..نمی دونم. *

 ؟ نظرت نقش بازی می کرده

   . نگ جواب داد و به فکر فرو رفتیییش

 ؟ حقیقت چی بود

االن دیگه فقط یه ..و دوست داره. نه اون کیونگی ر =

شایدم نمی ..لوهان عوضش کرده. ..شیطان نیست. 

یوگ ک  ه بکنه جون لوهان و چون اگ؛  خواد آشکارش کنه

 ..میوفته. تو خطر 

 . گفت   تائو 

 . ری که کای کرده بود مثل روز روشن بودیتغی
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و در ت..مسئله زمانه تا همه با خبر بشن.  لوهان فقط=

گه باید تو رو جای امن ن..یه نقشه بکشیم. باید ..خطری. 

 ..داریم. 

 .  با گفتن اینا لوهان بیشتر لرزید

ون رو  سه اش مشت کرده بود بویه پتویی که تو دست

 داد و این بهش گوش زد می کرد که چقدر خطر می

 . نزدیکه

 ؟ همتون از کجا می دونین+

لوهان باالخره تونست صدای از دست رفتش رو با 

 .  سختی برگردونه و به حرف بیاد و بپرسه

 .  نگ با دلسوزی اخم کردیییش

نین ترس چ بد شانسی بود که یه فرشته رو تو  این مسلما 

 . ببینه و ناراحتی

از قدرتاش رو تو هر کسی که ..قدرتامون لوهان. *

ین بار  منم اول..استفاده کرده میدونه که تو کی هستی. 

میتونستم حس کنم که ..ت کردم حسش کردم. که لمس

از نبود خدایی  خبری..اما از ما هم نبودی. ؛  آدم نیستی

ق یه جور مثله عبور بر ..فرق می کرد. ..بودن و روح نبود. 
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ونستم که معنیش چی می تونه نمی د..د. ازم بو 

 که تائو...   نه تا وقتی..باشه. 

نگ روش رو سمت تائو برگردوند تا اون به ادامه ی یییش

 . توضیحات برسه

لوهان وقتی اون موقع بغلت کردم...وقتی لمست  =

ی نم..یه جوری منو به آینده بردی. .کردم...یه جوری.. 

رده رو شارژ کگار که قدرتم ان..تونستم کنترلش کنم. 

من  ، وقتی بعد اینکه سهون تو رو به ما سپرد..بودی. 

توی  دیگهو که باز کردم ر  امه بلندت کردم و بعد چشم

 .یه جای دیگه بودم.. ..دم.. پذیرایی نبو 

 .  ضربان قلب لوهان به شدت باال رفت

چه چیزی تو آینده بوده که اینقدر تائو رو به مراقبت از 

  ؟ لوهان تشویق می کنه

 ؟ هکن  ی می تونه اونو از دست شیطان حفظچه آینده ا

اون یه اسرافیل بود و اونا باید بدون هیچ نگرانی ای می  

 .  کشتنش

کنن یعنی اون آینده حتی برای یه اینکه کمکش می

 . شیطان به تنهایی ترسناک بوده
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 روز پایان رو... ..لوهان من روز قضاوت رو دیدم. =

  . چهره ی تائو تیره تر شد

 .  اش گرفته ای لرزون لوهان رو تو دسته دست

 ؟ روز قضاوت

 .  شیاطین منتظر روز قضاوت هستن ا مطمئن

ن روز از اون چیزی که پدر برنامه این یعنی اینکه او 

 ؟ ناک تر بودهریخته بود بدتر و وحشت

اشق عو  ون چی بود که از بهشت افتاده بود تقصیر ا

 ؟ مودای شده بودآس

مه ه..دم که تو تبدیل به چی می شی. ن دیم..لوهان. =

 ..ما تبدیل به چی می شیم. 

 .  و اونجا بود که کنجکاوی های فرشته خاتمه یافت

بدونه چه چیزی  لوهان هیچ دلش نمی خواست که

 . ای تائو در جریانهه جلوی چشم

 

 قسمت بیست و چهارم : فرضیه
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 ؟ ..تبدیل شدم.بهش…چیزی که+

سوال چه جوابی داره  که اینلوهان نامطمئن از این

 .  پرسید

ز ل گفته بود چیچیزی که رایمی  بر اساس اون  ا مطمئن

 . خوبی در انتظارش نبود

 ! من همه چیز رو دیدم =اره ؛

 . حرفش رو ثابت کنه تائو با تاکید گفت تا درستی  

بزرگی  تو خطر  .ما باید ازت مراقبت کنیم لوهان.. =

 ..هستی. 

سرش بود نگاهی  پشت  تائو اخطار داد و به در که 

 .  انداخت

نگ نگاه  یچهره ی نگرانی به ییشسرش رو برگردوند و با 

 . کرد

از  اینجا پر ..زمان رو بیشتر از این نگه دارم.  نمیتونم=

 داره شکسته.کنم.. نمی تونم کنترلش  ..شیاطینه. 

 ..شه. می

قال مان در تدر حالی که برای نگه داشتن ز  ؛ به سختی

 .  و زدر  حرفش بود 
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بیشتری داشت تا می زمان  کرد که کاش می لوهان آرزو

 . فهمید که چه اتفاقی در حال رخ دادنه

 خب فقط به ما اعتماد کن  ؛ اما لوهان،  عیبی نداره*

یا  با ماست..؟ میرم ببینم کای کدوم طرف می ایسته. 

یچ کس ه..ر کنم به اونم بتونی اعتماد کنی. اما فک  ..نه. 

رای ب..هستی نباید خبر دار بشه.  ن که چیدیگه ای از ای

شته چه فر ..این تنها راهه. ..اونا همین انسان باقی بمون. 

 .اگه اونا بفهمن.. ..، برای اونا انسان باش.  باشی چه نه

نمی دونست که چه  ، نگ حرفش رو قطع کرد یییش 

 . طور این بخش رو توضیح بده

 ؟ منو می کشن+

 . لوهان با ناراحتی حدس زد

 مودای رو آس،  شیطان احمق   باید پسر  واقعا چرا 

 انداخته ی؟ نگاه کن اون عوضی به چه روز  دیدمی

 !بودش 

تائو زمان رو به حالت عادی ..و خیلی هم دردناک.  بله*

 برگردون... 

 . تائو گفتبه  نگ جمله آخر رو یییش
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 ! صبر کن+

 .  و دراز کرد تا تائو رو بگیرهر  اشه لوهان گفت و دست

و خیلی محکم اسات پر شده بود اش از احسه چشم

 .ه بود لباس تائو رو چنگ زد

 ؟ خوای بهم بگی؟ نمی شمبه چی تبدیل می+

 . با گریه گفت

 و همین که یه نفر آینده ر ..! من بهت نمیگم.  نه لوهان=

گم و تو  تونم بهت بنمی..دیده به اندازه کافی ریسک داره. 

کنه مم..ام بدی که از کنترلمون خارج بشه. کارهایی انج

 دونم که چهمن می..اگه بفهمی آینده رو عوض کنی. 

 رشیاگه تغی..چیز هایی برات خطر محسوب می شن. 

ی  خواهش م..بدی نمیتونم به خوبی ازت مراقبت کنم. 

 ...کنم  صبور باش

 .  تائو گفت

 ؟!  صبور+

 . لوهان هیس مانند غرید

و  .اونم خیلی دردناک.کشن. گفتین اگه بفهمن منو می+

 ؟ گیقضاوت رو دیدی و چیزی نمی روز  حاال تو 
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 .  کرد  کردن  گریهشروع به  لوهان 

 . هم نگرانی و هم ترس بهش فشار میاورد

برای بدنت خوب نیست که بهش ..آروم باش.  لوهان*

 ..شوک بدی. 

 .  مهربانانه ای دستور داد نگ با لحن  یییش

کار   ؟ واقعا  خواست خودش رو به کشتن بدهفرشته می

از مریض و خسته شدن دور  این بچه رو سختی بود که 

آروم  ، به خصوص که در شرایط حال شت ؛نگه دا

زرگی بحیاتی بود و عصبی شدن براش خطر  بودن براش

 .  به حساب میومد

داره  ...شیطانایجاد میشهراتی تو بدنت دارهییه تغی*

ی که فکرش رو میکنی روت تاثیر بیشتر از اون چیز 

تو ...ه وگرنه بد و بدتر می شیباید حواست باش..میذاره. 

 ..قدرتت رو حروم کنی.  نمیتونی

 . نگ با نگرانی برای پسر توضیح دادیییش

؟ ما داریم در  ؟ داری با من شوخی میکنی آروم باشم+

راجب شیطان ها ، ..من صحبت می کنیم.  مورد زندگی  

طور چ...رات و همه ی این چرت و پرتای، تغی فرشته ها
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ه ی پر از شیطان ؟ من تو خون باشمخوای آروم ازم می

 ی چون یه فرشته، هایی هستم که میخوان منو بکشن 

 ! لعنتی ام

از  و ر  داشت عقلش ، بلندی داد میزد  لوهان با صدای  

 . داددست می

 ! یه شیطان شده م که عاشق  ه امن یه فرشت+

همشون  ی لوهان آروم تر گفت و نفس رو از سینه

 .  دزدید

 ..دردناک بود. این جمله واقعا 

 ..تونم زمان رو بیشتر از این نگه دارم. نمی..تمومش کن. =

تائو داد زد و همون لحظه لوهان حس کرد که سر  

 .  گیجش تموم شده

یگه ای د خم شد و قبل از اینکه بتونه چیز  تائو سمتش 

 . بگه تائو زمزمه کرد

رف حدیگه راجبش ..زمان به حالت عادیش برگشته. =

 ..مراقب باش. ..ما بهت بگیم. نزن مگه اینکه 

 . زد یتائو صاف ایستاد و چشمک
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چند روز رو خوابیدی و ..ضعیفی.  ! چه انسان   خدایا=

اده ؟ چطور شاهز  تر شدیکه حالت بهتر شه بدجای این

به تنهایی می تونه کارت رو  ؟ سکس هنوز نکشدتت

 ..کنه.   تموم

 . و رو طبیعی جلوه بدهتائو گفت تا بتونه ج  

اوه ..اینه که اون خیلی میتونه خستت بکنه.  منظورم=

 ..نم. نمی تونم باور ک ؟ گیره، نکنه بهت ساده می عزیزم

ورده  حالش بهم خ شه و ورش نمیتائو با لحنی که انگار با

 . و دستگیره در رو گرفت گفت و به سمت در چرخید 

 ..ده. کار درستی انجام نمی  ؛ اگه اینطوره=

 . و باز کردپر تنفری گفت و در ر  با لحن  

 ؟ شهچطور انجام می ی! برات مهمه که بدون اوه_

اک زیرش رو به ف ی هرزهبدی که یه مرد چطور  شنشون

 ؟ دهمی

 شیطانیش نیشخند   این صدای سهون بود که از بین  

 . بیرون می اومد

این حرفای پوچ و ساده از ..جرات کن و امتحانش کن. _

 ...بیرون میاد یه زیر خواب داره دهن  
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 انگار که از حرف ، خره گرفتتائو رو به س   ، هونس

 . اش خوشش اومده بوده

 !!! اوه ارباب=

 . نی گفتابا سرگردتائو 

 فقط فکر کردم که شاید از مهربون بودن با آدم  =

شما  شبیه اصال  رفتار  این..ضعیف خسته شده باشی. 

 ..نیست. 

 .و گفت  تائو خندید 

ه و سخت واقعا سکس چه معنی داره اگه وحشیان=

 ؟ نباشه

چه م منو جفتم می تونی این به تو هیچ ربطی نداره که_

ت خود تو شیطان  ..باشیم. قدر مهربون یا چقدر وحشی 

 ؟ .اینطور نیست.رو برای سکس داری. 

 .  سهون ابروش رو باال انداخت و گفت

رای واقعا یه شیطان ب ، حبس شد  هتو سین شتائو نفس

اما  ، فاکش داده بود  ه خیلی موزیانه بهخودش داشت ک

 .  دونهنمیدونست که کسی هم چیزی ازش می
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احساسات از نظر سهون نسبت به بخش شیطانیش 

 با تائو سکس شیطانش هر دفعه که..محکم تر بود. 

.  دورگه بودچون اون یه  ، داشت حالش بد می شد 

شیطانش هیچ عالقه ای به نشون دادن احساسات یا 

 . حتی عشق نداشت

نیاز به دروغ گفتن ..یو می دونم تائو زی. من همه چ_

 ...نیست

 ..؟ آره دارم.  چرا دروغ=

 دوندلوهان برگر  تائو گفت و قبل از رفتن روش رو سمت  

 . و به آرومی گفت

داره که آدم   سهون آرزو ..خوب استراحت کن. =

نمونی اون از همیشه  و اگه کوچولوش زنده بمونه

ه کنم متیت توجسال تونم کمتر به میمیشه...  ناراحت تر 

کثیف کاری که ردش روی خشم    کردن    اما من از تمیز 

 ..مونه متنفرم. سهون می ی کینه توزانه

سته بود و با تعجب به این فکر میکرد  لوهان اونجا نش

 .  خوبیه که تائو چه بازیگر  

ئوی  تاکاری کرده بود که حتی لوهان هم باورش نشه 

  ! داشته یا نهچند لحظه پیش واقعا وجود 
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 ؟  ؟ کدوم زیر نقاب بود کدوم تائو واقعی بود

بی توجه به افکارش شونه باال انداخت و سهون کنارش 

 .  روی تخت نشست

خیلی  ی خوب و راحتی داشت و هم فاصله هم حس  

.   کردزیادی رو به خاطر اون رازها بینشون حس می

ر  اونقد ؛ سهون داغ تر از همیشه بود  بدن   گرمای عادی  

زی  چی ؛ ک تر شدنش براش خطر داشته باشهدیکه نز 

 .  دونست حقیقت دارهکه لوهان می

 .  حداقل شیطان به نظر آروم تر میومد

معذرت خواهی آروم  ه یای لوهان رو به نشونه لب

شکل  اش ه روی لبمعصومانه ای  بوسید و لبخند  

 . و به هیلر نگاه کردگرفت 

 ؟ ؟ مشکلش چیه خب_

 نگ دوخت و یش رو به ییشجدی محکم پرسید و نگاه  

 لوهان پیچید و سفت جهت مراقبت دور ر  دستش

  فک میکنم که این..شده. فقط ضعیف ..خوب میشه. *

اطرافش این تاثیر رو کارهای شیطانی و شیطان های 

زیه که ما بدن اون ظریف تر از چی..روش گذاشتن. 



457 | P a g e 

 

واقعیت اینه که خوب میشه ..باهاش سر و کار داریم. 

اون به استراحت نیاز ..باشی. اگه خوب مراقبش 

باید خوب بخوره و هوای ..یه عالمه استراحت. ..داره. 

یچ د ببریش و از هنبایبه هیچ شکاری  ..تازه بگیره. 

باهاش درست رفتار کنین  فقط..سکسی خبری نیس. 

 ..حداقل برای مدتی.  ..من. ی شاهزاده 

 . نگرانی روی صورتش توضیح داد نگ با رنگ  یییش

 ..متوجهم. _

 .  هون به آرومی جوابش رو دادس

 .  نگ قانعش نکرده بودیای ییشه حرف

 ، خیلی نزدیکش شده بود  ، بیشتر سمت لوهان خم شد 

 .  کردو لمس میر  صورتشون تقریبا هم

ن الوهان رو نوازش کرد و باعث شد لوه گردن  ؛بینیش 

تی و در  کمال تعجب وق از این نزدیکی به لرزه بیوفته

 . و کشید بینیش رو جمع کردسهون پوستش رو ب

 تو اگه اتاق رو ترک نکردی چطور بوی شیطان _

 ؟ دییم

 . لوهان خشکش زد
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ه دار .بوت.. ..این جدیده. ..بوی من یا اون دو تا نیست. _

! میخوام که همه جات رو مارک   گهبهم خوشامد می

فقط با یه بار بو کشیدنت میتونم وحشیانه ازت  ...کنم

 ؟ کنی آدم کوچولوقایم می چیو ازم..مراقبت کنم. 

  بیشتر از روی ، اما نه برای دعوا کردنش ، سهون غرید 

 . کنجکاوی

 ؟ برای چی بوی شیطان می دم"

 من اسرافیلم نه یه شیطان...  

 "دم؟بوی شیطان می.من..  

ه ای دیگ کس    تونه بوی  نمی ا ؟ مطمئن بوی تو نیست_

 ! جز سرورم باشه

  قش متوجه شده بود عش تفاوت رو از لحن  وقتی لوهان 

 . گفت 

ترسیده بود که حقیقت داشته باشه و بو از خودش 

 .  باشه

 .  شدنگ یییش تازه متوجه حرف  

 ! یه اتفاقایی داشت داخلش رخ میداد
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قبال ..من مطمئنم بامبی. ..این بو رو قبال نشنیدم. .نه.. _

 وقتی خواب بودی هم بو کشیدمت و این بو رو میدادی

 ..شده.  و حاال حتی قوی تر 

رو  هانلو  گردن  ، لب های سهون موقع حرف زدن 

 . و بعد بدون مکثی بلند شد دادقلقلک می

 ی به هر حال من همه..شاید واقعا مریض شدی. _

همشون بوی ..بیماری های انسانی رو نمیشناسم. 

شیطان ها بودن یه جورایی  شاید کنار  خاصی دارن... 

ا ایم اریش ملت بیماین که ع یشاید برا..مریضت کرده. 

 ؟ ده، بوی مارو می

 . نگ گفتیجمله آخر رو رو به ییش

یلر هیه خوای از میخوای نظر شخصیم رو بدونی یا می*

 ؟ بپرسی

 . دورگه با یه ابروی باال رفته پرسید

 ..با من رو راست باش. ..نگ. یهر دو ییش_

 .  امیدی گفتنا سهون با لحن  

 . داش رو آویزون کر ه مطمئنی لبنگ با نایییش
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 ق  عش...نه...این حیوون خونگی..ییشنگ ! حرف بزن. _

  شوخی و سر و  ی حوصله..جفت منه که مریضه. ..منه. 

 ؟ هبخاطر منه که مریض.فقط بهم بگو.. ..کله زدن ندارم. 

قعا عجیب بود که چطور شاهزاده میتونست خیلی وا

 !! اما بازم اینطور صحبت کنه ، مند باشهقدرت

اما .نیست بمیره..  قرار ..لوهان خوب نیست. *

ید استراحت کنه و با..، واقعا خوب نیست.  مودایآس

 ، نه جنگ و دعوایی..خیلی هم زیاد. ..خوب غذا بخوره. 

ط برای مدتی تا وقتی که خوب فق..نه شکاری. 

ه دونم کاما می ، دونمدلیل اصلیش رو نمیهنوز ..بشه. 

زار ب..تاثیر گذاشته.  همه این چیز های شیطانی روش

واقعیش  ی اونو به خونه..تی انسان باشه. برای مد

قط ف..میتونی خودتم باهاش بری. ..مودای. آسبرگردون 

ی فعال حتمیکنم...  خواهش.هیچ کار شیطانی ای نکن.. 

 ..تو هم الزمه که انسان باشی. 

 . سهون پیشنهاد کرد نارضایتی   نگ با وجود  یییش

ایی  دتی این کار دی برای ماگه به سالمتیش اهمیت می*

 ..شه. زود خوب می.بکن.. گفتم رو   که

 . نگ آه کشیدیییش
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تونم برای مدتی مثل آدما رفتار  ؟ فکر میکنی نمی چی_

 ؟ کنم

 . نگ رو دادیییش ملتمس   سهون جواب  لحن  

جا می تونم همین االن این..یه جور میگی انگار نمیتونم. _

 ...تونم براش مثل آدم باشمچون میگی نمی ، بکشمت

 . مزمه کردسهون به آرومی ز 

 ..تونم گردنت رو پاره کنم. می_

اده تو شاهز  ؟ گی؟ میشنوی که چی می کنیشوخی می*

البته که نمیتونی مثل آدما رفتار  ...شیطان هایی

 ..زندگیت باشه.  حتی اگه بحث  ...کنی

 . داد رو  جوابش هیلر با تمسخر 

 چطور جرات می کنی به من شک داشته  !! ه  ی_

 ؟ باشی

 . همیشگیش غرید ی بچگانه لحن  سهون با همون 

 و سکسی اش ابری شد و دوباره اون رگه هایه چشم

 . نمایان شدن ترسناکش از زیر پوستش
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سیاه و چشم این رگه های ..باز شروع کردی. .بیا.. _

 ..مخالفت کردم. چون من ..تاریکت خیلی انسانین. 

 .  نگ با حرفش سهون رو زمین زدیییش

ه چند تا کننکه داره چیکار میای سهون غرید و با فهمیدن  

 . عمیق کشید نفس  

 ...تمام تالشمو می کنم تا بیشتر انسان باشم..باشه. _

 .  سهون گفت و به لوهان نگاه کرد

 مه آلود بود . ،  ای پسر جوون تر ه چشم

سفیدی  ؛ ست سفید برفینه رنگ پو  ، رنگش رفته بود 

 .  دادمرگ می ای که بوی  

 حتی ، شگیش رو نداشتهمی دیگه اون درخشندگی  

  . ا که زیرشون گود رفته و سیاه شده بوده اون چشم

رو وقتی درشت و درخشان بودن  اه سهون اون چشم

 .  بیشتر دوست داشت

 .  زدنوقتی که با دیدن اربابشون برق می

 تلوهان رو دوس مریض   دونست که این ورژن  سهون می

 .  تا اونو خوب کنه رد نداره و هر کاری میک
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رو  ، زیبایی بیبیش گه انسان بودن فقط برای چند روزا 

 .  کرد، اون این کار رو می گردوندبرمی

 .  که بگه که این خودخواهی نیستسعی کرد  

 . آسیب دیدش آسیب از مال   دور نگه داشتن  

 ..شم. انسان می_

 ..خوبه. *

 . نگ لبخند روشنی زدیییش

به درد ..بخواب و درست بخور. ..خیلی هم خوب. *

 ..نگیر.  همیت نده و به خودت سختا

 . به لوهان گفترو هیلر با جدیت 

 ...وسایلتم میاریم ا بعد..بیا لوهان. _

و به سمت لوهان دراز کرد. ر  سهون گفت و دستش

 .  نگ سری    ع بلند شد تا مانع شهیییش

ونور رفتنش با کرد اینور ااما حس می، دونست چرا نمی

 . زیاد خوب نباشهسهون اونم تنهایی 

 ..فک کنم بهتره به کای بگیم تا دو تاتون رو ببره. *
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یگه د سهون با عصبانیت از نیازمند بودن به یه شیطان  

 . اش رو روی هم کشیده دندونبرای کمک به لوهان 

 ..اون میراس از شیشه که نیست. ..این مسخرس. _

 و  گرفت و بدون اطالع اونو بلند کرد خندید و لوهان رو  

و ر  لوهان از دردی که تمام بدنش این کار باعث شد تا 

 .  فرا گرفت فریاد بزنه

بشدت خودش رو از دست های سهون فراری داد و 

 سمت دستشویی پا تند کرد . 

 اما میدونست که ، مچ پاش هم نزدیک بود پیچ بخوره

  .  شدید و بعد حس حالت تهوع ی یه سرگیجه ، نخورده

 ما ا ، و وارد شد  شویی کشید سمت دست خودش رو به

 . موفق به رسیدن به توالت نشد

ای خیسش رو ه وق زد و سرفه کرد و مدتی بعد چشمع

  . نگاه کنه هزمین زد یباز کرد تا به گندی که رو 

 ..حال بهم زن و بد بو. 

 ...سیاهی

 .  و پوشونده بودر زمین  تمام  

 .  دار تو سینش حبس شدنفسش صدا
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ی هآستینش پاک کرد و رنگ سیا اش رو با پشت  ه لب

 .  به لباسش موند

 ددستشویی رو رنگ کرده بو  دقیقا همون رنگی که زمین  

.  ودبیشتر شبیه قیر ب ، نه ؛ اما سیاه ، . شبیه خون بود 

ی فکرش باعث شد که لوهان اونقدر شبیهش که حت

 . وق بزنه و باز باال بیارهعدوباره 

 . با گریه اینبار تو توالت خالیش کرد

 "؟ یادچه بالیی داره سرم م"

 ؟  بیبی_

ه دنبالش کردسرفه ها رو شنیده بود  یسهون تا صدا

 .  کوبیدبود و در رو محکم می

 .  رو به روش مواجه شد غمناک   ی بازش کرد و با منظره

 .  و به سمت لوهان پیش بردر  راهش

و  د نگاه کر  ی لباسشرو  ی بازوش رو گرفت و به لکه

ودش بعد با دو انگشت صورت لوهان رو به طرف خ

 .  برگردوند

ی اه تمام حرف ی خیرش به اندازه اما نگاه   ، حرفی نزد 

 .  نگفته حرف داشت
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  ..پر از نگرانی و پشیمونی. 

 .  لرزیدهمیشه می چشم های مشکیش برعکس  

رانی که حاال با نگ  نگ برگردوند یروش رو به سمت ییش

 . ایستاده بود تو چارچوب در 

قط حالش بد ف..برتش. به کای بگو تا ب..همین که گفتم. *

 ..شه. میتر 

 . آه کشید

 ؟ ترچقدر بد_

لوهان زانو زد تا پسر رو به  و کنار  زمزمه کرد سهون 

 . آغوش بگیره

 ..اینا فقط فرضیه ان. ..من همه جواب هارو ندارم. *

 ..بهت بگم. نمیتونم چیزی که نمی دونم رو 

 .."تو می دونی. ...هدروغ"

 ؟ ترچقدر بد..اب کن. باشه پس حس_

 .  سهون بدون اینکه نگاهش رو از لوهان بگیره غرید

د بود که به دلیل وجو  هانای لو ه نگاهش خیره به چشم

 . زداشک برق می
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حواسم بهت هست .ششش.. .چیزی نیست بیبی.. _

 ..بیبی. 

ن  نگ آروم به لوهایبالفاصله بعد از حرفش به ییش

 . گفت

 ..اونقدر بد که دلش بخواد کسی بکشتش. *

 .و گفت  حت آه کشید نگ نارایییش

 ..تر این کارو نکنه. البته اگه بدنش زود*

 .  صحبت های آخر رو نشنیدلوهان دیگه 

اقی اتفین خیره شده بود و منتظر بود که زم به کف  

 .  بیوفته

 ا رو شنید و به خاطرش آه غلیظی ه سهون حرف

 . کشید

 ؟ چه بالیی داره سرم میاد"

 ؟ میرمدارم می

 ؟ پدر

 "؟ منهاین مجازات 
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 (1) درد یک شاهزادهقسمت بیست و پنجم : 

 

 .  کوچیک نشستم و به بامبی خیره شدم  اونجا روی میز  

لعنت شده رو  ، روی اون زمین   ن خونی باال آورد  توق

،  شانسانی ی خونه ؛ ، به کمک کای به اینجا  تموم کرد

 .  وردیمشآ

 .  نمیدونم چطور هنوز این خونه رو داشت

مال  داشتن دونم انسان ها برای نگهمیتا جایی که 

 .دن پول می خودشون

والش برای خودش که وسایل و مال و اماین من پول  

ام ه و اونم یه لحظه از جلوی چشم بمونه رو ندادم

 . د که بتونه این کار رو کرده باشهتکون نخورده بو 

ود بن یا از قبل پرداخت شده یا اینکه کسی با وجود  

 .  دهخونش رو می لوهان داره اجاره

مرفه جامعه  ی طبق فرضیه ام اون از طبقه ا مطمئن

 .  حساب میشه
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 هآدم های دیگه همچین پول و مقامی ندارن برای نگ

ه  چه برسه ک ، داشتن خونه و زندگیشون تقال میکنن

 . بخوان با یه مشت شیطان سر و کله بزنن

تونن با این پول تاسف  که نمی ی مایه ؛ با این حال

 .  متیشون رو بخرنسال 

 بالیی که سر حیوون کوچولوم افتاد ثابت شداین امر با 

. 

 ..حیوون خونگی. 

راستش رو بخوای مطمئن نیستم دیگه چی باید صداش  

 .  کنم

م البته که اون هنوز  ؛ خیلی وقته که مطمئن نیستم

 .  شهمن حساب می خونگی   حیوون  

 ، همیار  تعظیم فرود  هنوزم در برابر هر درخواستم سر  

 ؟  من بود ی ولی اون خواسته

 .  نحس و خشن ام ، من هنوزم یه آدم   درسته

 .  ، رفتم و قدم زدم وقتی اون روز عصبیم کرد

منظورم از قدم زدن اینه که رفتم تو جنگل و خشم و 

ند خالی کردم عصبانیتم رو سر  
ُ
  . آدم های ابله و ک
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،  ماه لوهان حتی متوجه خونی و کثیف بودن لباس

 .  ، نشد م تا چکش کنمتوقتی برگش

 .  موندم که چطور این رفتارش رو نگه داشته

 حطبیعیم مجبورم میکرد که هر چهارشنبه صب ی غریزه

ولی  ،شم ای خونی و کثیف جلوش ظاهر ه با لباس

 .  حتی یه بارم ازم سوال نکرد

ستم تون، می تونستم اذیتش کنم و حتی بزنمشمن می

 
ُ
 شکنجه کنم و اون حتی یه لحظه پلک شم وبقیه رو بک

 . هم نذاره یو رو ر  اشه

تار  تونم با اون خیلی شیطانی رفشاید برای همینه که نمی

 .  کنم

که حتی نخوام بزارم اون صحنه   وم کردهاونقدر منو آر 

 . ها رو ببینه

به  اما وقتی نوبت ، تونستم حتی کل شهر رو بکشممی

 و نداشته رسید ، حتی جرات لمس کردنش ر اون می

 .  باشم

 یه انگشت .  نه حتی لمس  
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 از وقتی پیشم اومده مدام این سوال تو ذهنم می چرخه

 ؛ چرا ؟! 

خیلی مهم  گمشده از  انگار از همون اول یه قسمت  

 .  لعنتیم بود سرنوشت  

 تونم چیزایی جز نفرت رو حس کنموقتی کنارم باشه می

های  دنده چرخ فعال سازی   یمهم برا .  اون عضو  

 .ه من احساس  

 .  از این موضوع تنفر داشتم یلااون او 

یه  ل، مث کالب دیدمش  یادمه وقتی برای اولین بار تو 

 دونست تو ایناونور میرفت و نمی و  لوس اینور  ی بچه

خوشتیپ توی کت شلوار  ، ترسناک تر از یه مرد   دنیا

 .  هم وجود داره

از  هیچ نگرانی ای یا شاید اون سرکشیش نداشتن  

زشتش باعث  خطوط زندگی و شاید حتی اون لبخند  

 .  شد که سمتش برم

  ...خواستممن اونو کنار خودم می

 .  خواسته هام نبود ی بقیه لاین مث
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ه  ی کیآدم ها ی بقیه نه مثل   ؛ نمیخواستم بکشمش

 .  کشته شدن

 .   خاصی بدون هیچ دلیل   ؛ فقط میخواستمش

 .   من باشه ار  کردم اون باید یه جایی کنحس می

  ..من.  ه یدیگ ی نیمه

  ..تاریکی های من.  روشنایی  

  ..دیگه ی وجودم.  ی نیمه

ه رسید این بود کون لحظه تنها چیزی که به ذهنم میا

 .  مونهیه حیوون خونگی می اون برام مثل  

 ؟  تونست باشهچه چیز دیگه ای می

 ؟ تونستم بهش بچسبونمدیگه ای می چه نام و نشون  

که من لوهان رو با خودم به تر شد  ان از اونجایی بدداست

 .  وردمآخونه 

 .  شدخواستنش با وجودش کنارم بد و بدتر می حس  

 ام از دست ه های بچگانمم جلوی چشمحتی رفتار 

 .  دادم
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کرد که من با چنگ و دندون بهشون چسبیده فرقی نمی

 .  بودم یا نه

ه به فکر ود کو اونجا ب بدبختانه خیلی سری    ع اتفاق افتاد 

ن و برای همی ای شیطانیم افتادمه نگهداری از ویژگی

 .  اون دخترای فروشنده رو کشتم

 .  کردماون چیزی که برام بود مراقبت می داشتم از 

ازش   شتیدم و کدوم احمقی جرات دایه خط دورم کش

 ؟ رد شه

 .  خیلی سری    ع عوض شد

 .  به چیزی بیشتر از محافظت تبدیل شد

 منزجر کننده داشتن درونم رشد  یاون حس ها

 .  کردنمی

.  نکردسرطان تسخیر می به آرومی تمام بدنم رو مثل  

 .  ساختجدید درونم می اون هر روز یه حس  

رم تنف ولی هر چی بیشتر گذشت حس  ، نمی دونم چرا 

 .  نسبت به اون حس ها هم کمرنگ شد

 .  برای روز های بعدم هیجان داشتمحاال دیگه 
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بودم که حس بعدی ای که درونم جوونه می  کنجکاو 

  !! زنه چیه

روز  هر  ، انگار هر روز یه سورپرایز از طرف پسر داشتم

 ..ن. م ی فرشته؛  نه...طرف حیوون خونگیمیه هدیه از 

 ..هم روح من. ..عشق من. 

 ..همه چیزم. 

 ..لوهان همه چیزم بود. 

ونو ام اه زیر دست این از خوشبختیم بود که بیشتر  

 .  ل کردنقبو 

اگه اونقدر بهم عادت نداشتیم یا اگه من چیزی که االن 

.  بزرگ بود یه مشکل   ا ، مطمئن براشون هستم نبودم

  .  ناگهانی از داشتن اون دورگه ها کنارم ممنون بودم

فقط بخاطر لوهان بود که دیدم نسبت بهشون عوض 

 .  شده بود

ین ا ؛ نمیدونم این موضوع منو ناراحت میکرد یا نه

 . شدمچیزی بود که من کامال متوجهش نمی

  ..یه انسان منو عوض کرد. 
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انگار در اصل تو اون دوره که من ازش متنفر بودم منو 

  ..مسموم کرده بود. 

آدما  ن کاری نیست کهولی ای ه ،بهتر  جوری گفتنشاین

 ؟   کننمی

 .  ننکی وسوسه انگیزشون تو رو مبتال میهااونا با کار 

که پدر همیشه راجبش منو نصیحت این چیزی بود  

 .  کردمی

 . کردمینفرین  ون هر کسی رو که عاشق آدمی بشها

 .  اون احمق گوش ندادم اونقدرا هم به حرف   من

من فقط منتظر بودم که کسی اونو بکشه تا من بتونم 

 .  مقامش رو بدست بیارم

تر دست به کار بشم و به هر حال ممکن بود خودم زود

 .  کنماین کار رو ب

 .  طرد شده خیلی بدرد نخور بود ی به عنوان یه فرشته

ل شده یه شیطان تبدیکه یه فرشته که به   همی کن ر فک

ی اون ول،  افسانه ای میشه امطمئنو  موجود فنا ناپذیره

 ..نبود. 
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 اما از احساس هیچ بویی نبرده بود ، داشت اون قدرت

 ایهمچین چیزی بر ،  . نه حسی که من و لوهان داریم

 .  اون هرگز اتفاق نمی افته

تونه بدون هیچ درد و رنجی تو اون نمی ، لوهان انسانه

 .  دنیای زیرین زندگی کنه

 .  دهاونجا فقط روحش رو آزار می

 .  روح یک انسان تحمل دنیای تاریک ما رو نداره

تو  ی کنه تا فقط یه پوستهاونقدر با بدبختی گریه می

 .  خالی و ساکت ازش باقی بمونه

تونه اون مکان رو تحمل کنه که عشق من اونقدر نمی

م اما منم نمیتون ، خودش بدونه ی بتونه اونجا رو خونه

 . اون بمونم ی خونهبرای همیشه تو 

اینکه ببینم رابطه ی ما در بهترین حالت درسته یا در 

.  من خارج بود س از  حد  ه ابدترین حالت نفرین شد

نتخابی داشته باشم به زودی د ااینکه بای زمان   ا نمطمئ

 . رسهمی

برم و قدرت روحش لوهان رو با خودم به دنیای زیرین ب

 . ام باال ببرمه های خونرو در مقابل زجر 
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اینجا روی زمین انسان ها بمونم و سرنوشتم به عنوان یا 

 ...یه حاکم و شاه رو رها کنم

 .  لوهان رو ترک کنمیا اینکه... 

ش ادامه  انسانی ی خسته کننده بزارم که تنها به زندگی  

 . بده

ن  اما عقالنی تری، با اینکه ترک کردنش برام دردناکه 

 .  تونم انجام بدمکاریه که می

 .  اما شک دارم که هرگز اتفاق بیوفته ، دونمرو میاین 

 م که بزارم وجودش از بین  ا من خودخواه تر از اونی

 .  ام در برهه انگشت

اه  نگ تونم از اون زیر بهشیچطور م ؛ لوهان برای منه

که فقط   ، کنهکنم که چطور بدون من سر می

 ؟  خوشحالش کنم

انسانی رو  از کجا معلوم که بدون من یه زندگی شاد  

 ؟  شروع نکنه

 ؟  فراموش نکنهاز کجا معلوم که منو 

 ؟  دیگه ای رو پیدا کنه چی اگه کس  
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  شکسی که ترک  از کجا معلوم که مجبور نشم به عنوان  

 دیگه ای رو داخل کس    دیک   کرده بشینم و فرو رفتن  

  ؟ منه تماشا کنم که مال  آدمی  

 . قیامت میمونه روز   این برام درست مثل   

 .ه بی نهایت میش داره نگرانی برای آینده 

نشستن اونجا و خیره شدن به چهره ی معصومش منو 

به این نگرانی ها کشوند و فکر کردن راجبشون باعث 

 .  از عصبانیت بخار کنمشد که 

  تونستم حسمی ، میتونستم حس کنم که عوض شدم

ختی  بدببا درونم گوشه ای نشسته و  کنم که شیطان  

 .  کنهگریه می

 تا  خوب باشم اینکه قول دادم تا به اندازه ی آدما  از  بعد 

ام جهت ه دونستم که باید به فکر ، می لوهان بهتر بشه

ن همیشه از گرمای لوها و برای اینکار مثل دیگه ای بدم

 .  کردممیاستفاده 

من میتونستم غرورم رو نگه دارم و راجب خیلی چیزها 

 من  ی اما گرمای تنش مورد عالقه ، ازش ایراد بگیرم

 . بود
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 ..بیدار شو. ...؟ هی بامبی_

 
ُ
پش رو فشار دادم که جوابش پوف کردن گفتم و آروم ل

 . نفسش به بیرون بود

 ..لعنت به آدما و اخالق نداریشون. ..! بچه نشو. اا ی ا_

ای بیرون زدش رو ه خندیدم و به پایین خم شدم و لب

 درشت   ایه البته که لبخند بزرگی زد و چشم ؛ بوسیدم

 .  آهوییش رو باز کرد

رو  لعنت شده ، اون قلقلک   هر بار که اینکار رو میکنه

 .  کنمتو شکمم حس می

 .  چه زیبایی لعنت شده ای

 .  گفتن داشت  یلی چیزها براچهرش هم خی

 . ه مونمی باز  یه کتاب   ل  مث برام اون

 ؟ میشناسمششایدم من خیلی 

 .  نیاز داره چی هبدونستم یه نگاه من میبا  

 .  خواستبودم که می چیزیمن تنها 

 .  داشت شتنها کسی که دوست
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 ، اون فقط برای من بود ، با هر نفسم منو میپرستید 

 .  برای اون بودمطور که من فقط همون

ه ، ولی اونطور کبود  هیچ وقت بهم عشق ورزیده نشده

 .  کنن چندش آور نیستمی ر فک

اون کسایی بود که منو  من راجب   ی تنها تجربه

 درتم ق ی ، کسی که تشنه مثل کورایامی ؛ میخواستن

 .  بود

 .  اونا اشتهای منو به رابطه کور کرده بودن

 ا همه چیز با لوهان فرق ام ، خوام که اقرار کنمنمی

 .  کردمی

از تمام این موجودات یه انسان باعث شده که احساس  

 .  کنم خاصم

آدم  اما فقط یه ، تونست از من متنفر باشههر کسی می

 .  خاص بود که منو دوست داشت

 .  لوهان رو دارم من یه کسی به با ارزشی  

 اما  ، ورده بودمآدر اصل من اونو بی هیچ اجازه ای 

ها با چیزی که فکر میکنی فرق  پایان تمام این معنی  

 .  کردمی
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ه خودش موند با اینک ی منظورم اینه که اون با خواسته

 .  دونستروحم رو می حقیقت  

  . کنهاش بهم میگفت که هرگز ترکم نمیه چشم

 .  خواستاون منو برای علتی می

 .   اگه تنهام بزاره اونقدر دووم نمیاره

  ..برمیگرده. لوهان همیشه 

 تحان کنمتئوریم رو ام فقط کافیه که بزارم بره تا درستی  

. 

تونه  نمی هیچی ؛ دونم که نمیتونیم از هم جدا بشیممی

 . ما رو از هم جدا کنه

 چنین کاری رو  ت  ئکسی که جر   رگ های بدن   ی من همه

 .  کنمتنش پاره می تو خودش بده  به

ق حتی به خودم احم یه ل  ما بهم نیاز داشتیم و من مث

 !! زحمت اینو نمیدادم که بپرسم چرا

 سهون... +

 . به آرومی گفت و به لباسم چنگ زد

 ؟ _جونم
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 .  روی لب های سردش زمزمه کردم

با این حال  ؛ ناما خیلی زود سرد شد ، اونا گرم بودن

 .  انگار که اکسیژن بودن ، محکم بوسیدمشون

 .  هر چند از این سرماش هم راضی نبودم

 و روشناییشاز این که گرما  ، لوهان همیشه گرم بود 

 . شد بدم میومدداشت تاریک و سرد می

 ..من.  سرد مثل  

 ...خیلی خستم+

شد اسمش رو صحبت  اونقدر آروم گفت که حتی نمی

 .  کردن گذاشت

 .  سختی به لباسم گره خورده بودناش به ه انگشت

ای خودم  ه دست یاش رو تو ه برای همین دست

 . گرفتم

تونی بخوابی و من اینجا میمونم و می..می دونم بیبی. _

 ..مراقبتم. 

 طوالنی و برای مدت  ر  اصال دوست نداشتم که نگاهش

 .  مخالفت نکردماما باهاش  ، ای از دست بدم

 . تیاج داشتحاون به استراحت ا
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 .؟ منظورم..  میتونی باهام بخوابی+

 .  لوهان زمزمه کرد

 . رو ازم دارهانگار که سخت ترین خواسته 

 .  من دوست نداشتم تو اون لحظه دراز بکشم

دوست داشتم از اون افکارم جوری بود که  وضعیت  

ود اما من قرار ب ، و بکشمر  یا حتی چیزی اتاق فرار کنم

پس کشتن به راحتی حذف میشد و گزینه ؛ آدم باشم 

 یسرش رو  با بودن   ، و خب ای بهش تعلق نمیگرفت

قط ازم خواست و و اون ف نداشتمپاهام اصال مشکلی 

 . اونو خوشحال کنم من حرکت کردم تا 

 ...حتما_

 .  ه کشیدم و پشتش روی مبل دراز کشیدمآ

اما اگه قرار بود   ، من آدم جاهای تنگ و کوچیک نبودم

فشرده بشه از همین االن آدمش  من که لوهان تو بغل  

 .  شدممی

ه ودم که بای هم ب، من طرفدار جاهای تنگ دیگه  تازه

 ی داغی که دور   مثال اون حفره ، لوهان ختم میشد 

 . دیکم جمع میشد
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 .  مشکی تنم رو کشید سمت سینم چرخید و آروم لباس  

ای پر از ه با اون چشم ، درست مثل بچه ها میموند 

 .  نیازش بهم خیره شد و ذره ای توجه رو گدایی کرد

  ...عاشقش بودم

  ..ش. ه اعاشق هر ذر 

 .  پارچه ضعیف کوچیک بودن و درمقابل  اش  ه انگشت

 .اما اون اشتیاق..  ، نمیتونستن خودشونو آزاد کنن

 .  ام خشکم زده کوچیکش رو لب  ی با بوسه

 .  انگار که دنبال یه فرصت بود

من  ومد و اصورتی در  سفیدش به رنگ   کمی بعد پوست  

 .  نیشخند زدم

 . رسیدبعضی وقتا خیلی پیچیده به نظر می

ش برده خون ی که اولین بار منو از یه کالب بهبرای کس_

 ..خجالتی هستی.  راجب یه بوسه ه کهخیلی بد

 و و کرد تا صورتش رو ازم قایم کنهو تو سینم فر ر  سرش

ش اما من می ، نهخجالتش رو پنهون ک خواستم هر اینچ 

 . رو ببینم

 ..تو اینطوریم کردی. ..من اینطوری نبودم. + 
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   . روی لباس زمزمه کرد

اغی  تونستم داما می ، با اینکه بدنش سرد و یخ زده بود 

 .  نفسش رو حس کنم

 . قلبش هم باال رفته بود حتی ضربان  

 ..گولت زدم. ..درست میگی. _

 .  به راحتی اقرار کردم

من واقعا گولش زده بودم و به هیچ عنوان نقضش 

 .  نمیکنم

یکی نوقتی برای اولین بار چشمم بهش خورد از هر تک

 . داشته باشمشفاده کردم تا برای خودم است

 ؟ دوست داشتی گولت نمی زدم_

 ..بعضی وقتا. +

به سادگی جوابمو داد و من با شونم صورتش رو پس 

 .  زدم تا بهم نگاه کنه

 .  من به یه توضیح براش نیاز داشتم

 خودش بده تونست همچین جوابی به ارباب  چطور می

 ؟
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رو  ق ورزیدن بهشطبیعتش به عش اربابی که برخالف  

 !! ورده بودآ

 ام نگاه کرد و به نظر ناراحت ه به سختی به چشم

 .  میومد

 . بودانگار شکسته  ؛ نه فقط ناراحت

ای   ن از کنارت میوفتم میگم کهرفت هر بار که به فکر  +

 ...رفتمنمیکاش هیچ وقت به کالب 

 .  شنیدنش یه جورایی دردناک بود

 .  یه جورایی تلخ و شیرین بود

 .  ترسیدعاشقم بود که از جدا شدن ازم می اونقدر 

 .  این وفاداری بی نظیر بود

 خوب بود اما... 

 ؟ چرا باید اینقدر از اینکه مجبور شه ترکم کنه بترسه

اد  هیلر اعتمای ه خیلی سخت تالش کردم که به حرف

 . اما حاال شک به افکارم افتاده بود ، کنم

 ؟...  میرهواقعا داره می

 ؟...  گفتنگ بهم دروغ مییییش
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ی ؟ و از تنهای میرهین آدم کوچولوی بی دفاعم داره میا

 ؟ ترسهبدون من می

 ؟ داری میمیری

 ؟ ذاریداری تنهام می ، لوهان

 .  عجیبی و ترسناکی به درد اومد سینم به طرز   ی قفسه

 ؟ چرا باید فکر کردن به مرگ اینقدر برام دردناک باشه

  ..من مرگ رو دوس دارم. 

  ..من باعثشم. 

 ورایامی بود مناگه هر انسان دیگه ای ، پدر یا حتی ک

 .  شدمحتی هیجان زده می

به این فکر افتادم که چطور به یه آدم اجازه دادم تا 

 ؟  بتونه همچین حسی رو درون من عوض کنه

باید بهش اجازه بدم که منو ضعیف کنه و کاری کنه  چرا 

 ؟  که درد رو حس کنم

 ...ش روارباب ، من

 ؟ دهبزار بمیره کی اهمیت می

 ..ولی من اینو نمی خواستم. 
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دم شمن بخاطر نگرانی اینکه تنها می ، خیلی دور تر 

 .  ناراحت بودم

چون چیزی تو   ، ، برای بار اول مودایآس، شاهزاده  من

 . کنترلم نبود عصبانی بودم

 ؟ لوهان_

 با صدای بمی صداش کردم و هر جا از پوستش زیر لب

 .   بوسیدمم میومد رو میاه

و ر  بازو هام ی اما من حلقه ، ازم فاصله بگیره خواست

 . تنگ تر کردم

 ؟ ممم+

 .  مقابلم لرزید

 ..گرم بود.   ، اون زیبا بود 

داری  ؟ ؟ واقعا اینطوره چرا همش نگرانی که ترکم کنی_

 ؟ ریمی

 .  باالخره پرسیدم

 .  اما چیزی نگفت ، اش آروم شد ه چشم
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 ایه فقط لباسم رو بین انگشت؛ نکرد گریه هم 

 .  دردناکش محکم تر گرفت

 و از روی کمرش برداشتم و  انگشتر  امه یکی از دست

 . امون رو محکم بهم گره زدمه

 ؟ کنی؟ داری ترکم می میری لوهانداری می_

 .  اینبار جدی تر پرسیدم

 .  به جواب احتیاج داشتم ، من جواب میخواستم

 !  چه گوه

 ؟  به جواب هم نیاز دارم حاال من

.  ام جمع شده اشک توی چشم ، یه احمق درست مثل  

 .  اون خیلی ضعیفم کرده

از دست دادنش  ، اما از  ، از ضعیف بودن متنفر بودم

 .  داشتمبیشتر تنفر 

 ..کرد خیلی بیشتر. از این حسی که کنترلم می

 ؟ واقعا قراره تنهام بزاری ؟ میری لوهانداری می_

 یکنم... خواهش م

 خواهش می کنم تنهام نذار... "
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 ..کنم. تنت من همه چیو نابود میبا رف

 .."کنم نرو. پس خواهش می

 فک کنم... +

 . به سختی جوابم رو داد 

داره منو بر ..فک کنم خدا داره مجازاتم میکنه. +

 ..گردونه. می

 . زیادی آویزون کرد اش رو با ناراحتی  ه لب

 . حرفش خیلی برام تلخ بود

  ...به اون خدات فاک_

 . بلند گفتم و حس کردم کافی نیست

بی رحم ، اون فرشته های  و همه ی اون موجودات  _

 ..چندشی که به دنیا آورده. 

 . لوهان لرزید

رو تا  ا ه غریدم و آرزو کردم که بتونم همه ی اون لعنتی

 . آخر به قتل برسونم ی دونه

 

 (2) درد یک شاهزادهقسمت بیست و ششم : 
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 . ه رو نمیشه کنترل کردآیند

و  شممیگرفت یزی بود که من داشتم به سرعت یاد این چ

 . نکرده بوداصال هم با من خوب تا 

 ؟ ؟ داری میمیری بامبی_

  با دردی داشتم خفه میشدم و دردی که حس میکردم ،

 . برابری میکرد،  که به انسان ها میدادم

 ..فک کنم. .هوم.. +

و کردم که حرفش نامطمئن جوابمو داد و من آرز 

 . حقیقت نداشته باشه

.  نگاهش نکردم ، اش رو بسته آه کشید و چشم

 . یه احمق گریه کنم ل  نمیخواستم مث

 .من.. +

 . گذاشت که سرش دوباره روی سینم بیوفته

میتونم حس کنم که ..من دارم ضعیف تر میشم. +

میتونم حس کنم که میذارن... نفسام دارن تنهام 

داخل خورد میشن...همه چیز خیلی خونام دارن از است

 ..خیلی خستم. ارباب... ..من خیلی خستم. .دردناکه.. 
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 .  میریم لرزید و من میدونستم که داریم به کجا 

 . عمیق و لرزونی کشیدم نفس  

 ..من یه شیطانم. 

 ..شیطان ها.  ی شاهزاده

 ..نمیخوام گریه کنم. 

یه ر درونم بخواد بلند بلند زیر گ حتی اگه بچه ی نیازمند  

 .  بزنه و فریاد بکشه

.  دلم میخواست هر چی خوبی هست رو نابود کنم

ود اون اگه قرار نب رو به آتیش بکشم میخواستم که دنیا

 .  با من باشه

 . چیزی مصمم نبودم تا حاال اینقدر برای نابودی  

م نگ حقیقت رو بهیییش..، حتما دارم میمیرم.  سهونی+

قدر مرگ میتونه این قطاما مطمئنم...ف ، نمیگه..نمیگه. 

 درد داشته باشه... 

 صداش لرزید و من دیگه نتونستم جلوی خودم رو 

 .  بگیرم
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  و خیسر  ام صورتمه ضعیف شدم و گذاشتم که اشک

 .  کنن

 .  تر شدم شدیده انفسم بند اومد و گری

وردم و پیشونیم رو به پیشونیش تکیه آو پایین ر  سرم

 .  دارش رو ببینهمای نه ای اشکیم چشمه دادم تا چشم

 .  وردم تا با موهاش بازی کنمآو باال ر  دستم

 .  م رو بگیرمه انمیتونستم جلوی گری

 ؟  این آدم چطور اینقدر ضعیفم کرده بود

ی  ب روح   ییه انسان اینقدر رو  تونست زندگی  چطور می

 ؟ عاطفه ی من تاثیر بذاره

؟ اون ما رو با هم  کنهون...خدا داره مجازاتم میسه+

 ..برمیگردونه خونه. نمیخواد...داره منو 

ا باعث شه دل ه هر چقدر که میتونست اون حرف

 . قدر عصبیم میکردن بسوزونم همون

 ..آدم احمق. 

 ؟ خونه

 ؟ چرا باید اونجا خونه ی تو باشه
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  ..اینجا خونس.  ؛ نه

 ..خونه جاییه که من باشم و تو رو تو آغوشم بگیرم. 

 ار ترین  کدشون رو نیکو شده از کسایی که خو  بهشت پر 

های چندش آور مستحق اون فرشته  ، عالم میدونن

 . مرگی هستن که من بهشون میدم

  . حتما به خاطر بیماریشه که اینطور فکر کرده

  ..اونجا خونه نبود. 

 .  و لوهان برای همدیگه خونه بودیم من

 داشت کهوجودم به این موضوع باور  اعماق   ؛ یه چیزی

 تولی وقتی اینطور بهش ، ر فکر میکنهاونم همین طو 

 .  میومدرو خونه صدا میزد قلبم به درد 

 . خوردخیسم می ی سیلی ای بود که به گونه مثل  

دا من یه راه پی..بزار بیاد. ..من حتی اونم میکشم. ..نه. _

 ..منی.  حیوون خونگی   تو ..نم. میکنم که اونو تیکه پاره ک

 ..از من بگیره. من نمیذارم هیچکس تو رو ..مال منی. 

 .  شدخدا هم شامل این هیچکس می

 .  مبجنگم برای تمام روز های هفته باهاش تونستمی
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ن ندو ا منو حتی بیشتر از قبل برای سوز ه این حرف

 . کردبهشت مصمم می

فک ..گفت که فقط چند روز طول میکشه.   نگیییش+

ر ؟ تا روز های آخ اینجا میکنی برای همین مارو فرستاد 

 ؟ تنها باشیمعمرم رو 

و گذاشت که ترس تمام  لوهان به هق هق کردن افتاد 

 . افکارش رو پر کنه

حرف نزن انگار همه چیز تموم یه جور ..تمومش کن. _

هش ب..نگ گفت که زنده میمونی. یییش..نشده. ..شده. 

 ..اون به من دروغ نمیگه. ..اعتماد دارم. 

.  تونستم تظاهر کنماما می، خودمم مطمئن نبودم 

حرومزاده ای که از فقط یه  ؛ قع حرفم درست بود دروا

 . جونش سیر شده میتونست به من دروغ بگه

؟ انگار که از درون دارم پاره پاره  پس این چه حسیه+

 ..میشم. 

و دور شکمش حلقه  ر  اشه تو خودش جمع شد و دست

 .  کرد

 .  بدی داشتم حس گناه  
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 .نداختم ها رو گردن خودم میحاال داشتم تقصیر 

 ؟ صیر منه که اینطور حس میکنهتق

تاثیری که من روش گذاشتم باعث شده اینطور حس  

 ؟ کنه

 ؟ نکنه من براش یه نوع بیماری باشم

 .ببخش.. _

درحالی که به سختی هوا رو در حال گریه کردن به ریه 

 .  هام میفرستادم گفتم

فالکت بار  هیچوقت تا حاال از کسی تو این زندگی  

چیزی بیشتر از یه  ا اون لیاقتام ، معذرت نخواستم

و تونستم حداقل اینپس می ؛ ببخشید گفتن رو داشت

 . بهش بگم

شدم که من چیزی نداشتم که تازه داشتم متوجه می

  !! بهش بدم

چیزی ندارم که ارزشه پیش کش   اما  ، مه امن یه شاهزاد

 . کردن داشته باشه

 ؟  باشکوه یه زندگی  

 ؟  دهاالن دیگه معنی ای هم می
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 بمونه...  وقتی حتی معلوم نیس زنده

 ؟ لباس ؟ طال و جواهر مدل باال ؟ یه ماشین   یه امارت

نیس که فرصت  ؟ حتی معلوم ای گرون قیمته

 .داشتنشون رو داره یا نه.. 

؟ ازواج کردن مثل انسان  شادی و عشق از  پر  یه زندگی  

 ؟  های معمولی

 . این کار دیره یخیلی برا،  مودایآسنه ...اوه

 ؟  یه خانواده تا باهاش بزرگ شی و عشق بورزی

دما آه حتی اگ ، این حتی گزینه ای بهش تعلق نمیگیره

 ..تونه. تونن زایمان رو تحمل کنن اون نمیب

حتی در پایان شاید هم  ؛ اون به من همه چیز داد 

 ؟  که بهش بدمزندگیش رو و من هیچ چیز ندارم  

 ؟ مدرد نخور شده ی تاحاال اینقدر باز ک  

 ...معذرت خواهیم ارزشی نداره

 ...جایگاهم ارزشی نداره

 ...ارزشی ندارم مخودم

 ...عشق ارزشی نداره
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ه بعد از گذروندن این دور  نمیتونه نگییشی...مببخش_

 ؟ احیات بکنه

ن این حتی یه راه خوب چو ، وردم آبدون فکر به زبون 

 . رسیدبه نظر نمی

 ؟ میمونهروحم برای خودم .نمیدونم...اونوقت.. +

 .  حرفش درست بود

 . باالیی داشت ی نگ هزینهیییش این کار  

 شمیتونی بیخیال..هیچوقت به بهشت نمیری. _اهم... 

تی وق..تونه تا یه مدت جوان نگهت داره. اون می..بشی. 

اونوقت فقط ..دوباره مردی میتونی از دروازه رد نشی. 

مونی...فک نکنم بتونه بدون نفرین کردنت یه  روح می

 ..ین کار رو انجام بده. ا

 .  اقرار کردم

 . تونست کمکی به ما بکنهقدرت اون نمی

 ؟ پس باید انجامش بده+

 .  لوهان لرزید

 میدونستم اگه بگم آره بدون هیچ مخالفتی قبول 
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  . تونستم خودمو به این کار وادار کنماما نمی ، میکنه

 .  کنم  تم اون رو برای خواست خودم نفرینتونسنمی

 . کشمشاالنشم دارم میهمین 

 ...نه_

 .  تونم مجبورش کنم که به جهنم برهنمی

 .  دماجازش رو نمی

ارش در انتظ هایینمیتونه فکرشم بکنه که چه چیز 

 .  تونه باشهمی

 .  ممکنه اگه روحش رو بردارن حتی منو نبینه

شک  البته که بدون ؛ تا ابد طول میکشه تا پیداش کنم

ی که پیداش کنم دیگه چیزی وقتاما  ، دنبالش میگردم

وام بهش عشق بورزم و مراقبش ازش نمونده که بخ

، بدون هیچ روحی ازش  فقط یه مشت استخون ، باشم

 .  مونهمی

 ی شه و فقط سایههر چیز خوبی که داره ازش کنده می

 .  مونهتاریکی ازش می
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 وقتی پیداش کنم دیگه چیزی برای نجات دادن نمونده

که مرده تو   اینه اگه بمیره بهتر از  اما، ه . با این که دردناک

 . جهنم باشه

 ؟ هیچ راهی نیست+

 .  با گریه گفت و ای کاش راهی بود

، من برای اولین بار قدرتی برای  مرداگه واقعا داشت می

 !! جلوگیری ازش نداشتم

 ...اجازش رو نمیدم..هیچ راه بهتری نیس. _

 . با آه گفتم و لوهان سر تکون داد 

یی که بهم دادی رو بهت تونستم چیزااش میای ک_

 ..کاری برات نکردم. تازه فهمیدم که هیچ  ..برگردونم. 

 ..این حقیقت نداره. +

 . گریه کرد و منو متعجب

من  دادی که عشقی رو بهم..تو باعث پیشرفتم شدی. +

ه گم شدم رو ب  ی تو نیمه..حتی رویاش رو هم نمیدیدم. 

 ؟ نیکحسش نمی..چیزی که تو هستی. ..من برگردوندی. 

 نمخواست بیشتر گریه کمیلبخند ضعیفی زد و من دلم 

 .  خواد بگه. دقیقا میفهمیدم چه چیزی رو می
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 . سرنوشته بازی   همه ی این ها درست مثل  

 ، ممنونم..ممنونم. ..جا.  همین..حسش میکنم بیبی. _

 ..میکنم.  خیلی چیز های عالی ای رو حس

س  و با زدن روی سینم حبزرگی ر  اما غم   ، با لبخند گفتم

 . کردم

رکم  ورده کنم تاین که آرزو هات رو برا از  تونی قبلنمی_

نیاز هات رو برطرف  این که تمام   از  نه تا قبل..کنی. 

 ..نکرده باشم. 

  ..خواستم. واقعا می

 ..دوست نداشتم مرگ بیهوده ای داشته باشه. 

 ..تونی با یکیش شروع کنی. همین االن می+

ما ا ، کمرنگ بود   ، اش گفته ی لببا یه نیشخند رو 

 . و گذاشتر  تاثیر خودش

 ؟ جدی_

پرسیدم و فکر کردم چه چیزی بوده که بهش نداده  

 !! باشم

 ..باهام عشق بازی کن. +
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 .  با خجالت زمزمه کرد

 . ..نفسم بند اومد

 ؟!  جدی که نمیگفت

 !! همیشگیمونه این که کار  .آااایش.. _

 . و هوف مانند بیرون دادمر  نفسم

 ...نه+

 . اش رو بیرون داده با جدیت گفت و لب

 ..تو هیچوقت باهام عشق بازی نکردی. .نه.. +

 .  اش رو آویزون کرده لب

 .  هزاران بار با هم سکس داشتیم ا مطمئن

 . و باال انداختمر  ابروم

 ...عشق بازی نکردیم_

 .  رسیداره گفت و اینبار جدی تر بنظر میدوب

نظورش رو درست متوجه یقه طول کشید تا مقیه د

 .  بشم

ما ا ، کردمش  ؛ ، ما سکس داشتیم با استاندارد های اون

 .  شیطان ها تمومش به روش  



513 | P a g e 

 

 حتی وقتی که ، همیشه وقتی خونی بود رهاش کردم

ون اکردم تا تموم خوب رفتار میکردم باید کمکش می

 . بشوره خون ها رو تو حموم از رو تنش

 .  نرفتیم ها پیشآدم ی هیچوقت به شیوه

 .  جوری لمسش نکردم انگار که عاشقشم

هیچوقت با لمس های نرم و آهسته به مرز های لذت 

 .  نزدیکش نکردم

 . عشق بازی نکردم ، هیچوقت با عشقم ؛ در واقع

 ؟ ؟ که باهات عشق بازی کنم این آرزوته_

از روی  ؛ آروم،  و تکون داد ر  پرسیدم و آروم سرش

 . میشد تشخیص دادسخت ،  خجالت یا ضعیف بودن

 .تونم ریسک.. میحالت خوب نیست ن.بیبی.. _

 ؟ میرم چه فرقی داره؟ وقتی دارم می چی ریسک  +

 .  با عصبانیت غر زد

اما  ، و باز کردم تا باز باهاش مخالفت کنمر  دهنم

 . پیدا کنم که بگمنتونستم چیزی 

 ...دقیقا+
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چه ه بی گفت و سعی کرد پشتش رو به من کنه تا مثل    

 . باهام قهر کنه

 ..! قهر کردن کار من بود.  هی_

 . گردوندمخودم برش باهاش شوخی کردم و سمت  

 ؟ خوایشواقعا می_

 .  هنوز مطمئن نبودم

من  که  ، ن داد و جای دیگه ای رو نگاه کرد سرش رو تکو 

 . کارش خوشم نیومداز این  

 ..نگام کن. _

ه ی مثل   ، نه ؛ خوب خونگی   حیوون   دستور دادم و مثل  

 . برگردوندسرش رو  ، خوب جفت  

 ..من هیچوقت عشق بازی نکردم. _

 .  هرچند برام سخت بود ، اعتراف کردم

 .  لبش رو گاز گرفت و لبخند زد

 .  انگار از واکنشم راضی بود

  ؟!  دونستم چرا واقعا نمی
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ده لرزید و  کاش از نیاز بو  ، سرش رو باال آورد تا ببوستم

 . باشه نه از درد

 ..میتونم اولینتون باشم. ..عیبی نداره ارباب. +

 .  حاال برام معنی پیدا کرد

 .  برای اولین بار میتونست اولینم باشه

 .  من اولین بوسش بودم

 .  اولین کسی که باهاش قرار گذاشت

 .  اولین دوست پسرش

 .  اولین عشقش

 .  کرداما برای من کمی فرق می ، من همه کسش بودم

 .  میشمردمشونن که باید خیلی آدما بود

 من یه شیطان بودم . 

.  بود برام خون ریزی و سکس داشتن مثل عادت روزانه

 .  دونست که اون قبلیا هیچ ارزشی برام ندارناون نمی

با لمس های  رو  پوچ اون هزاران لمس   چطور میتونست

 ؟ خودش مقایسه کنه ی معتاد کننده
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ت زی که اهمیاولین چی..، تو همیشه اولینمی.  بامبی_

 اولین گریه..اولین حسم. ..وست پسرم. اولین د..داشت. 

 ..تو اولین و آخرینمی. ..اولین و آخرین عشقم. ..ام. 

 .  روی لب های نرمش زمزمه کردم

 .  پلک زد

ی و من سکوتش رو به معن نمیدونست که چی باید بگه

 .  خوابش بردمش اجازه دیدم و بلندش کردم و به اتاق  

غر دن و خیی ال یر پوستش بیرون زده بو استخوناش از ز 

 .   رسیدو کوچیک به نظر می

 . این ضعف ، به درد اومد قلب  نداشتم با دیدن  

عد و ب اسملبشر تا از  روی تخت خوابوندمش و ایستادم

 .  شلوارم خالص بشم

 .  ردمنو تحریک کاین کارش پایینش رو گاز گرفت و  لب  

مارک  تی کهمخصوصا وق ؛ عاشق طرز نگاهش بودم

  .  مثل االن،  شدنهای روی بدنم نمایان می

پهلو هام شروع میشدن و تا باال ادامه  معموال از کنار  

کردن و سینم و بعد گردن و صورتم رو طرح پیدا می

 .  . اون هیچوقت ازشون نترسید میدادن
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کرد که بهشون دست هر وقت قافل میشدم سعی می

 .  بزنه و من اینبار گذاشتم

 ح  اش طر ه انگشت سبک   ش رو دراز کرد و با لمس  دست

 .  شکمم رو لمس کرد زیر   سیاه  

 .  العاده ای داشت فوق حس  

اش رو روی خط ها حرکت داد و من غریدم و ه انگشت

 .  و به عقب برگردوندمر  سرم

و لمس کردن وحشی شده ر  اش گردنمه وقتی انگشت

 .  بودم

ا به کردم تار میسرم کلمه ی عشق بازی رو تکر مدام تو 

 .  خودم یاداوری کنم که اینبار فرق داره

 مگره زد و وقتی چشموهام   یاش رو تو ه جفت دست

 و  ام رو باز کردم لبه ی تخت رو زانو هاش ایستاده بود ه

  . گرفتباز داشت لب هاش رو گاز می

 ...دوست دارم_

 تنش رو در  خودم کشیدمش و لباس   گفتم و به سمت  

 .  وردمآ

 هم  یو رو ر  امه اندازش دندون بیش از بایی از زی
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 . کشیدم

ه ونقدر زیبایی که فقط یا..تو نمیتونی انسان باشی.. _

 ...تونه باشهفرشته می

 .  خندیدم

 حرف چون با تموم شدن   ، به نظر خجالت زده میومد 

 .  ام لرزیده

سینش   یو رو ر  امه روی تخت خوابوندمش و لب

ادامه دادم و بعد و تا شکمش ر  گذاشتم و بوسه هام

  . زیرش رسیدم لباس   ی پایین تر رفتم تا به لبه

 .  وردمآآروم از پاش درش 

ام رو روی ه داخل رون پاهاش رو بوسیدم و باالخره لب

 .  ش گذاشتمه اتحریک شد عضو  

 .  نه بزرگ بود نه چیز دیگه ای

 .  برام اهمیت نداشت که اندازش چقدره

 .  مقرار نبود که داخلم حسش کن

 .  برای من عالی بود
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.  ، درست همون طور که خودش بود کوچیک و زیبا

مال من خیلی بزرگ بود و بعضی وقتا که  ؛ مقایسه برای

خیلی شدید ارضا میشدم رگ هاش درست مثل بدنم 

 .  سیاه میشد

 ودموقتی بود که خ بودم ، اولین بار که این اتفاق با اون

اش آماده  ه جیغ زدنو برای شنیدن داد های بلند و ر 

 .  ولی ناله ی آروم و کیوتش رو تحویلم داد ، کرده بودم

 .  اشمه همین چیز  من عاشق  

  . باعث میشد حس کنم زیبام درصورتی که نبودم

 .  من یه شیطانم

ترسناکم و تمام بدنم رو خط های سیاه گرفته که یادم 

 .  بندازه که چقدر گناه کردم

 .  کشتم بیشتر شدناین خط ها با هر آدمی که  

اما لوهان اهمیت  ، نه یه زیبایی؛ اینا مجازاتم بودن 

 .  نمیداد

ها زیبان و همین برای من  اون فکر میکرد که این خط 

 . کافی بود
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ا کردم تبا بود و من با لب هام ستایشش میخیلی زی

د لمسش  کر لتماسم میدیکش برگشتم که ا باالخره سمت  

 .  کنم

م به پمپ زدنش و م و شروع کرددستم رو دورش پیچید

 .  وردم تا سرش رو مزه کنمآزبونم رو بیرون 

 .  اذیتش کنم دوست داشتم که اینطوری

 . تر ناله کنباعث میشد بلند

 خواهش میکنم... +

 ورد تا لب هام رو بیشتر لمس آنالید و کمرش رو باال 

 . کنه

 ؟ خواهش میکنی چی بیبی_

 . زمزمه کردم

 .یشتر لیسش بزن.. ..بمیکنم.  خواهش+

طولش   یو رو ر  به کمرش موج داد و من آروم زبونم

 . کشیدم

 ...اذیت نکن. ..میکنم. ..سهون خواهش. ..نه. .اااه. +

 . غر زد و من عاشق این لحظه هاش بودم
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 ..گفتی لیسش بزن منم دارم همین کار رو میکنم. _

 . نیشخند زدم

 .ساکش بزنی.. ..اینه که.. .منظورم. +

خورم که تمام بدنش از خجالت قرمز تونستم قسم بمی

 .  شده بود

.  داخل دهنم کشیدمش و محکم و عمیق ساکش زدم

 .  و آروم نگه دارمر  واقعا برام سخت بود که خودم

رو حس   دیکش کام از سوراخ  ین پر تتونستم بیرون ریخمی

 .  کردنم رو به لیس زدنش وادار میکنم و این زبو 

اال تر و باسنش رو ب ضعیفی بکنه ی باعث شدم که ناله

 .  بیاره تا بیشتر تو دهنم فرو بره

دتی باال  و برای مر  اینکه به لرزه بیوفته سرم از  تا قبل

 . ش کردمهپایین کردم و بعد عقب کشیدم و نگا

 ..نمیای تا من بگم. ..آ آآ. _

 
ُ
  پ های باسنشنیشخند زدم و به جاش زبونم رو بین ل

 .  کشیدم

 .  رو مزه کردمکمی اون ماهیچه های تنگ 
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رد  .  برای ناله هاش باید م 

 .  مجبور بودم که پاهاش رو بغل کنم تا زیاد تکون نخوره

روی حفرش رو لیس زدم و عقب کشیدم تا به حفره ی 

ماس ه میشد و التبراقش که برای من باز و بست صورتی  

 . خیره بشم میکرد که لمسش کنم

 .کم طاقت من.. _

گردوندم تا اون محل رو آروم و بر ر  ناله کردم و لب هام

 .  مک بزنم

 داد . لب های من سوق می مدام خودش رو سمت  

م تونستیم شدم و زبونم رو تا عمقی که میمنم تسل

 .  درونش فرو کردم

 درست مثل ؛ دمزبونم واردش کر  اشارم رو کنار   انگشت  

یه فاحشه داشت ناله میکرد و من خیلی بد دلم 

 .  خواست به فاکش بدممی

 دیوار های اتاق پر از خون و کام  بد که تمام   اونقدر 

 . اما این کار رو نکردم ، بشه

به جاش دو تا انگشت دیگه واردش کردم و تو اون 

  . فضای تنگ تکونشون دادم
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ه و بر  امه هر دفعه که کنار نقطه حساسش انگشت

شتر کرد و بیقیچی باز و بسته میکردم ناله می شکل  

 .  کردام نزدیک میه و به انگشتر  خودش

  . میدونستم که نمیتونستم به این روند ادامه بدم

 تنگ و مکنده رو با یه چیزی پر  ی باید این حفره

 . میکردم

 خیلی سکسیه... .لعنتی.. .آه.. _

 .میخوامت.. .اههه خواهش میکنم.. +

 .  آماده بودم که به فاکش بدم باالخره 

 . اش خیره شدمه روش خیمه زدم و به چشم

 ..کنم. امتحان می_

 .  به این حقیقت که قبال آروم پیش نرفتم اشاره کردم

 دیکم رو بین لپ های باسنش مالوندم . 

  ..کافی نبود. 

پاش منو به  ی پاهاش رو دورم حلقه کرد و با پاشنه

دیکم وارد اون حفره خیس  کشوند تا سر  خودش   سمت  

 . بشه
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 ...فاک_

 
 
 و آروم واردش ل دادم غریدم و باسنم رو به جلو ه

 .  شدم

 .  فکش کشیدم و تا خط  ر  امه گردنش رو بوسیدم و لب

ادامه دادم و با صدای بم شده  و تا گوششر  بوسه هام

 . ای زمزمه کردم

 ..عاشقتم بیبی. _

 . آروم به گوشش بوسه زدم

نمیخوام بهت درد ..اگه درد داشت بهم بگو. _

 ..عاشقتم.  میخوام نشونت بدم که..بدم. 

 .  ظورم همین بودواقعا من

 . تمام حس های قبل دوباره تو ذهنم ریختن

 ..میره. میکنه که داره می ر فک

 ؟ میرهداره می

 ! ؟! ترکم نکن لوهان

 . بهم قول بده که برای همیشه برای من میمونی
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 و محکم تر و سری    ع تر کردم و جلوی اشکر  ضربه هام

 .  ام رو گرفتمه

 .  نگه داشتم و تو گردنشر  سرم

و ر  تونست کارممی ، اش اونم االنه کردن تو چشم  نگاه

 . تموم کنه

 .  بردم تمرکز کردمبه جاش روی لذتی که می

رد و کبلندی می ی زدم نالههر دفعه که عمیق ضربه می

 .  نبض دارم جمع تر میشد دیک   دور  

  . نمی تونستم با این ناله هاش به کارم ادامه بدم

سرش گذاشتم و   ف  جا کردم و دو طر و جابر  آرنج هام

 . م رو بگیرمه ابوسیدمش تا بتونم جلوی گری

 .  پایینش کشیدم و بوسیدمش و به لب  ر  امه آروم لب

 .  همیشه همین قدر خوشمزه بودن

 . ..توت فرنگی و خامه ای

و گاز گرفت تا جلوی ر  عمیق تر ضربه زدم و لبم

 . بگیرهارگاسمش رو 

 .بی.. یبرام بیا ب_
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 . هیچ نگرانی ای از خونریزی ون  دوباره بوسیدمش بد

 ..نشونم بده چقدر حس خوبی داشتی. _

شروع کردم به ضربه زدن به اون نقطه ی شیرینش تا 

 . جایی که به لرزه افتاد

 دوست دارم...دوست دارم...دوست دارم... +

ناله کردن و با اینکه لذت از کلماتش  آروم شروع کرد به

 .  یشداما یه تلخی تهش حس م، معلوم بود 

یی که فرصت داشت اون کلمات خواست تا جاانگار می

 . زبون بیاره رو به

 ؟ این آخرین باره

 ؟ تونیم بازم عشق بازی کنیممی

 ؟ مونه که بازم بگه که دوسم دارهه میاونقدری زند

اون فکرا کار رو سخت تر کردن و من دیگه نتونستم  

 .  گریه نکنم

ونستم تکردم نمیبا این که داشتم باهاش عشق بازی می

 . کنمنبایستم و براش گریه 
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نم و حس کم کامش رو که روی شکمم میپاشه تونستمی

 .  همین منو به اوجم نزدیک تر کرد

کردن و اومدن همزمان رو جذاب من هیچ وقت گریه  

اما اومدن تو اعماق اون حفره ی بی نظیر  ، مستدوننمی

هام رو با  هگریی کافی دلگرم کننده بود تا منم   به اندازه

 .  خیال راحت بکنم

ون ا وردم و از حرکت ایستادم و عاشقآو پایین ر  سرعتم

 .  لرزه ای شدم که به بدنش افتاد

 و کنارش جا دادمر  بدون اینکه ازش بیرون بکشم خودم

. 

 .چرا.. +

 . شروع کرد

 .خوام االن حسش بره.. نمی_

 .  اما فقط نصف  حقیقت رو ، جوابش رو دادم

 .  غریزی بود یه حرکت  

ود اما اون جفتم ب ، تونستن باردار بشنپسرهای آدم نمی

 مدتی برای  و این خواسته که بخوام پرش کنم رو 

 .  داشتم
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  . داشتم برای آخرین بار از اسپرم هام مراقبت میکردم

 
ُ
زاره ای بدونست که اگه منو پیش کس دیگه رد هم میل

 .  نسیبش نمیشه هرگز چیزی از اسپرم هام

.  طور موندم و چونم رو روی شونش گذاشتم ونهم

 .  حاال نوبت اون بود که گریه کنه

د که و اما االن نوبت اون ب ، داشتم گریه کنم تمنم دوس

 .  موندمبه من تکیه کنه و من باید قوی می

 .  شونش رو بوسه بارون کردم

ی کردم و اون یکو دور کمرش سفت تر  ر  هامیکی از بازو 

امون رو ه دم تا در انتها انگشترو به بازوش کشی

 . محکم بهم حلقه کنم

گفتم که دوسش دارم و حالش خوب مدام بهش می

 . میشه

 . اش رو مالوند و تکون خورده یه مدت چشم از  بعد 

میخوام با لبخند به خواب برم نه  .میخوام برم حموم.. +

 گریه... 

 .  کرداین روشناییش همیشه منو ذوب می

  ..اینطوری وا میداد.  من داشت شیطانی مثل  
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وقتی لوهان خوب شه باید نصف شهر رو به خاک و 

 . برگردهغرورم سر جاش  خون بکشم تا 

 .  به این فکرم لبخند زدم

 ؟  عشق ما اینجوریه نه

ه البته ک ؛ ذوب کنه و من شهری رو نابود کنم اون منو 

.  نهکپا خونی پیشش برمیگردم قبولم می وقتی سر تا 

چون اونقدری عاشقمه که حتی اگه من  ، کنهقبولم می

 . انسانیت رو رد کنم باهاش مشکلی نداره

 .  بمیره که فهمیدم نمیتونم بزارماونجا بود  

  . همیشه یه راهی پیدا میکنم تا اونو سالم نگه دارم

که برش    کنمستم نجاتش بدم ، یه راهی پیدا میاگه نتون

باید  ؛ کنمهر جایی که گم بشه من پیداش می ، گردونم

ردنم هم ک  ابود ن ی حتی به وظیفه ، وظیفم بود  ، بکنم

 . اولویت داشت

 ..مال منه. 

 ..منه.  شهمه چیز 

 .  فکرای من با شنیدن صدایی از حموم قطع شد

 . انگار که چیزی افتاده باشه
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خیلی سری    ع بلند شدم و به سمت حموم دویدم و 

 .   روی زمین جلب شد توجهم به جسم  

  ..اونجا بود. 

 ..شکسته. 

 .  هاش بودا و زانو ه لوهان روی دست

بود و هنوز از بین لب هاش چکه خون روی زمین ریخته 

 .  کردمی

 .  ریختشونبا سرفه هاش روی زمین می

 .  اش هم خون رو ببینمه تونستم روی دستمی

ا اما مانعم شد و ب، سمتش دویدم تا سری    ع بلندش کنم 

 .  شکمش رو بغل گرفت شد  لمسم جمع تر 

 .  از من پوشوندش و روش رو برگردوند

رد یکنه یا داره از ددونستم داره چیزی رو ازم پنهان منمی

 . پیچهبه خودش می

 . محکم گرفتمش و دستش رو عقب زدم

 .  و عقب انداختمر  دیدم خودمبا تعجب از چیزی که می

   ..تونست واقعی باشه. این نمی
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 وابتونست چیزی جز یه خیه همچین صحنه ای نمی

 ..مسخره باشه. 

 .مارک ها.. 

 .اون خط ها.. 

 . بدن لوهان پر از اونا بود

 ، به طرز عجیبی شبیه خط های گناه روی بدن من بود 

 . اما به طرز ترسناکی متفاوت

.  خط های نقره ای تمام شکمش رو پوشونده بودن

 .  اما خیلی هم متفاوت ، خیلی شبیه مال من

ی اعتنا داد بالرم میآنم نمیتونستم به افکاری که تو ذه

 .  باشم

 ؟  شیطان بود اون یه

 . باعث دردش بودن ها  من اون خط اما برعکس  

 ؟ این دیگه چه کوفتیه_

 .  باالخره تونستم صدام رو پیدا کنم و غریدم

اما  ، از چیزی که فکر میکردم عصبی تر بنظر میرسیدم

 .  من تا به حال همچین چیزی ندیده بودم
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؟  مگفت؟ درست می اینطوری بشیی باید اصال برای چ

 ؟  من مریضش کرده بودم

 .  سعی کرد تا روی پاهاش بیاسته

هاش شل ضعیفی از گلوش بیرون اومد و زانو صدای 

 .  شدن

 لاما خودش رو عقب کشید و مث ، جلو رفتم تا بگیرمش

 . دردناکی کرد ی اومد و ناله یه توپ در

 ؟ .این چیه..؟ چه بالیی داره سرم میاد سهون+

ه شکمش ب تونست باالخره چند کلمه بگه قبل از اینکه

 . آلود و وحشتناکی بکنهچنگ بزنه و ناله ی خون 

 .تمومش کن.. .! تمومش کن برام..  درد داره+

دیدن اینکه اینطور درد میکشه و با ناخوناش شکمش رو 

ای بعدش ه حرفو  خون میندازه برام دردناک بود 

 .  نابودم کرد

تازه به تپش افتادم رو  پاره کرد و  ا قلب  ه فاون حر 

 . پودرش کرد

اهش و ! خ منو بکش.خیلی درد داره.. +

منو بکش که تموم .خواهش میکنم.. .ارباب.. .کنم.. می
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!  اااااهههه...درد داره..ت.. ..نمی. .!. تونمنمی..شه. 

 ! منو بکش.تمومش کن.. 

 .  شروع کرد به التماس کردن

ونستم  تاما من نمی ، ده بود بینی کر  نگ اینو پیشیییش

 . زدنم وقتی که اینطور از درد ضجه میتمرکز ک

 خواهش... .منو بکش.. .خواهش میکنم.. +

و من ایستاده بودم و هیچکاری لرزید اونجا روی زمین می

 . کردمنمی

 ؟ بکشمت

 ؟ بکشمت

 .هرگز نمی تونم. 

 ...هرگز

 هرگز... 

   

 پوچی حس  قسمت بیست و هفتم : 
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یه  ید بهبا،  روز باید بریمچند  یگ برانیو ییش من=

 تر بد داره لوهان...حال سری مسائل رسیدگی کنیم

ه سهون پرسید بگو زود جا بمون و اگ همین..میشه. 

جا ، نگو که ما ک بک ما هم که شده خاطر ب..برمیگردیم. 

 ! رفتیم و برای چی

ن و نشو ر  تائو با لحن محکمی گفت تا اهمیت حرفش

 . بده

 ..باشه حاال. *

 یچشم و تکون داد و پشت  ر  بکهیون غر زد و دستش 

 . نازک کرد

شاهزاده رو امن نگه  با ارزش   جون انسان  ..فهمیدم. *

 ..باشه بابا. ..دارم. 

ده بود از دست لوهان خالص شده و میتونه با کر   فکر 

ا ام ، اونور برهو خیال راحت و در کمال آسودگی اینور 

 .  دلوهان بو  هر چی که میشنید راجب  

  ..، لوهان اونطوری.  اینطوریلوهان 

 . کامل هم از رفتنش نمیگذشت هنوز یه روز  

 ؟ کرداقعا چه چیزی اونو اینقدر خاص میو 



525 | P a g e 

 

اما چیه که  ، اون آدم نیست ا مطمئن ؛ یعنی اینکه

 ؟ باشه میتونه اینقدر ارزشمندش کرده

 ..هیچ چیزی ارزش این همه دردسر رو نداره. 

اما  ، ارزش یه روزش رو داشته باشهشاید چانیول بتونه 

 .  دونستبک هم راجب اون چیزی نمی

تنها چیزی که میتونست ازش ممنون  ؛ خنده دار بود 

نگ و یحتی ییش؛  غمزده و اشرافی بود  باشه رفتن زوج

 . تائو هم رفته بودن

هیچکس دیگه اونقدر اهمیت نمیداد که بخواد اسم 

 اما الزم ،! است میخو  شاید مینسوک؛  لوهان رو بیاره

 . نبود به اون هم بگه که خفه شه

اوقات تلخی به این همون لحظه که شیطان داشت با 

 د ر وایه فاحشه از در ، چانیول با  کردچیز ها فکر می

 . شد

 ؟ ؟ فاحشه واقعا

 "اون اصال به من اهمیت نمیده"
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 نیا..خیلی با مزه ای.  ! چانی تو  ! آی   گو هه هه هه+

عجب خونه ی  ! اوهه دار بود... جوک خیلی خند

 ..زیبایی. 

 .  شوه گفتعدختر با ناز و 

رفتارای پرنس وارش رو خورده  اون احمق کوچولو گول  

 . بود

به هر حال چند لحظه ی دیگه اون دختر  ؛ بزار که باشه

 . کنهاش گلوش رو تو اتاق پاره میه داره با جیغ

یکه نز  چرا به سقف خونی باال سرت نگاه نمی کنی ؟"

 "! اه..ی احمق. 

اورد ا خودش به خونه میبکهیون از اینکه چانیول دختر ب

 چون به هر  ، شاید باید خوشحال میبود  ؛ متنفر بود 

اما چان هیچوقت از به   ، حال اون دخترا کشته میشدن

 .  فاک دادنشون صرف نظر نمیکرد

 ..واقعا رو اعصاب بود. 

داشت تا   تها از اتاق چانیول دوسبا شنیدن اون صدا

 خورتشون تا بتونهبعد بگوش های خودش رو بکنه و 

 . ازشون متنفر بود ، فراموششون بکنه
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 ..ه. آور واقعا درد 

 اون احمق االن باید تو اتاقش تو فکر  نه خیلی تمیز بک

 .  بود و اونو به فاک میدادمی

اگه   ، حتی حاضر بود چندین بار کشته بشه هیونبک

نه اون  ؛ د چانیول بود کسی که این کار رو میکر 

ی که ای چندشه نه اون آدم ؛ ای حال بهم زنرهدخت

 .  شداحساس داشتن و عشق سرشون می

ای چندشی که اینقدر خوش شانس بودن که ه اون آدم

اما بازم  ، هم عشق بورزن هم دوست داشته بشن

 .  دردسر درست کنن

ون زی که بهشچی ای خونگی بودن که قدر  ه اونا حیوون

 .  دونستنشده بود رو نمی داده

ا به کسی که دوسشون داره دروغ میگن و خیانت اون

 .  کنن و باعث دردشون میشنمی

نه که کهرگز کاری نمی تونست قسم بخوره کهبک می

قت هیچو ، چه روانی  فیزیکی ، چه چانیول درد بکشه

توجه ای رها و حاال ، اینجا بی هیچ  ناراحتش نمیکرد 

.  م حواسش رو پرت کرده بوداشده بود و اون زن تم
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ه ای از اون لذت و  توجه اینجا بود و برای داشتن ذر 

 . خوردغبطه می

 ..فک کنم اجازه نداریم تو خونه این کارو انجام بدیم. *

شید و نو درحالی که از الته اش می ، بکهیون خیلی ساده

 ، گفترو مشغول خوندن روزنامه نشون میداد   خودش

.  خوندن جو اطرافش بود اما در واقعیت مشغول

 شهوت بود و اون ی به طرز وحشتناکی تشنه چانیول

 !! عشق.زن تشنه ی کمی توجه و شاید هم.. 

ی احمق"  "به همین خیالم باش دختر 

 ..خفه شو بکهیون. _

چان زیر لب گفت و دست دختر رو کشید و با خودش 

 . به اتاق برد

 ...قهاحم ی اون فقط یه بچه..به برادرم توجه نکن. _

 کرد قرمز در حالی که راهرو رو طی می مو  شیطان  

 . خندید

 ؟!  برادرت"

 ؟ کنیداری با من شوخی می
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 "! مسخره رو تموش کن این شوخی  

کوچیک تر کلی صبر به خرج داد تا همین   پسر بلوند  

 ؛یه مشت به صورت پسر دیگه نکوبه  االن پا نشه و 

 حتی دلش می
َ
 خواست که ک
َ
اینا  ولی ، و از جا بکنهر  شل

 ، نبود  یولچان دادن که حق  فقط توجهی رو نشون می

اتاق خودش رفت و  پس بک با وحشی گری به سمت  

های مسخره و کثیفشون رو راه خوشبختانه اونا صدا

 . ننداختن

عصابش رو آروم کنه ام کمکش کرد تا کمی اآب گرم حم

و از چانیول منحرف  ر  تونست فکرشاما هیچی نمی، 

کرد دلیلش فقط ضعیف شدنشه که یو فکر م کنه

 . باعث  این اتفاقا شده

 .احمقه یا هر چی  همش تقصیر اون انسان  "

 ..ارم. و واقعا امید..امیدوارم بمیره. ..ازش متنفرم. 

ک تا ته تو حلقشه واقعا دوس دارم وقتی یه دی واقعا  

 "خفه شه و بمیره

دامه ا دختر  لذت بخش کشته شدن بکهیون به تصور  

 .  داد
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کر  ولی همین ف ، حتی بدون هیچ تصوری ؛ ون تلخ بود ا

ا باعث شد اونقدری عصبانی بشه که کنترل ه کردن

 .  قدرتش رو از دست بده

و دراز کرد تا شامپو رو برداره باعث ر  وقتی که دستش

 .  اتاقش بپره کل    شد برق  

! روی زمین  بوم ؛ مش لذت میبرد و حاال اداشت از حم

 .  و افتاده بودخورده بود ر م س  احم

اما اون اسمش رو گذاشت بد   ، کارما باشه  تونست کار  می

 . شانسی

  ..فاک. "

 ..کشم. قسم میخورم یه روز اون آدم لعنتی رو می

ه رو تحمل کنم. دیگه نمی
ُ
 ..تونم این گ

 .."ا خسته شدم. ه از این حس

و گردن ر  عصاب خوردی همه چیابا وجود این همه 

م اینکه لخت بود سری    ع از حمحتی با ا ؛ م انداختاحم

 م آد ر بدشانسی صدای ناله های اونو از س   بیرون اومد 

 .  دیوار به گوشش رسید از اون طرف   هرزه
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د، حاال  زی مردی که باید داخل اون ضربه میناله ها

 .  رفتنتن با به فاک دادن اون زن هدر میداش

اون صاعقه ی عصبانیتی که به بدن شیطان بخت 

 .  رد غیر قابل کنترل بودبرگشته خو 

 .  واقعا سعی کرد ، سعی کرد که کنترلش کنه

 .  دنیا با حس بی کسیش دور سرش چرخید

 .  تونست تحمل کنهدیگه نمی

قابل  غیر  فقط هیزم شده بود برای این آتیش   ز همه چی

 .  مهار

 . ممکن بود ذوب بکنههر چیزی رو 

 حتی؛ د چان ش اتاق   طوفان وارد   ل  بکهیون وقتی مث

  !! لباس تنش نبود

به در لگد زد و در با صدای بلندی به دیوار خورد و اون 

 .  آدم نچسب بلند جیغ کشید

اونجا دراز کشیده بود و اون دختر  ا ه چان مثل احمق

 . روش

جام ان رو اون پنجه روی سینش به اون مارک های شبیه

  ه بود ؟! داد
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و به ر  جه هاشمجبور کردن تا پناونا واقعا بکهیون رو 

 . در فشار بده

تر رو از روی ، بکهیون دخ با سرعت غیر انسانی ای

 
 
 ل داد و با فرو کردن دستش تو میزبانش به پایین ه

 .  لختش به کار حال بهم زنش پایان داد ی سینه

 ، قلبش رو  وقتی دستش داخل گوشت گرم فرو رفت

 .   اش فشارش داده نشونه گرفت و تو دست

ن شد که کارش رو آروم انجام بده تا درجا بکهیون مطمئ

 .  نمیره

دش رو با ترسی دختر با وحشت بهش نگاه کرد و بک نگاه  

 .  اش جواب داده روی لب پوزخند  

تونست دردی که  حاال خوشحال بود که یه نفر می

 .  کشیده بود رو حس کنه

  ..تر. شاید هم دردی بد

  ..فقط شاید. 

ا رش رو چرخوند تس باعث تعجبش بود که چطور وقتی

، چان  ی خون آلودش گوش کنهبه صدای سرفه ها

 .  چیزی نگفت
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ای دختر تموم شد اونو به  ه لرزیدنوقتی سرفه هاش و 

.  زدروی دستش رو لیس  گوشه ای پرت کرد و خون  

  ..خوشمزه بود. 

 ...تونست اینقدر براش ارزش قائل بشهحداقل می

 ! د؟ اون شکار برای من بو  چه مرگته بک_

 .  چان با عصبانیت زوزه کشید

بکهیون رو به خاطر گرفتن  هر کس دیگه ای بود جون  

 .  ، میگرفت ، اونم اینجوری شکارش

حترامی ابرای شیطان ها کشتن شکار کسی بدترین بی 

 . ای بود که داخل جامعشون ممکن بود رخ بده

زدن یه آدم غریبه ا مثل سرقت یا ه اون باال برای آدم

 .  بود

ان ، شیط چانیول حتی به خاطر این جور بی احترامی ها

د این جا بود که بنظر میرسی ؛ بلوند رو سرزنش نمیکرد 

 . کنهرفتارش با بکهیون فرق می

ف ، برخال با در نظر گرفتن اینکه بک چیکار کرده

 .  صدای آرومش ، عصبانیتش ارضا نشده بود
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 ه بهش داده بود ناراضیش کردهحس حسودی و دردی ک

تونست حس اوقات تلخی بیشتری رو با حتی می ؛ بود 

مه
 
د  . هر نفس از سینش ب 

 و ر بکهیون جلوی کمد ایستاد و هر چی داخلش بود 

و هر چیز محکمی که دستش  روی زمین پخش کرد  یرو 

قدرت زیادی سمت شیطان آتش پرت و با ر میومد 

 .  البته که اونا رو جا خالی داد ؛ کرد می

 ودب میشه برای همه شگفت انگیز سریعش هو  بدن نرم

. 

 !! ؟ آروم بگیر هرزه ؟ چه مرگته لعنتی بک_

یک تر رو  داد زد و از جاش پاشد و شونه های پسر کوچ

 . دادگرفت و با خشونت تکونش 

 ؟ خوای تا جون داری بزنمتداری ازم می_

  بکهیون آرزو کرد ، اما  کرد و نمیر  چان هیچوقت این کار 

 !! دشمیز  که کاش تا میخورد 

ق عش کرد تا شاید از این مریضی  این شاید کمکش می

 . نجات پیدا کنه
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کرد تا از این فاجعه نجات چیکار میباید دقیقا  ، لعنت

 ؟  پیدا کنه

 . کردهمه ی راه ها رو امتحان می ا مطمئن

ین  ! منو از این که خودم ا ! منو بکش انجامش بده*

ی همیتچه ا ال ! اص فاک بهش..کارو بکنم نجات بده. 

نم هم از این سوراخ  حتی جه..؟ بر میگردم خونه.  داره

هی بهتره. 
ُ
 !!!ه خیلی هم ع  الی..گ

 
 
  ل داد و با وحشیبکهیون جیغ کشید و چان رو کناری ه

 . گری به موهاش چنگ زد

حتی المپ هم تو صورتش  ؛ شیشه آینه خورد شد 

 .  شکست

بخاطر سوزش غیر منتظره عقب کشید و سعی کرد از 

ایی که سعی داشتن اونو سمت خودش بکشن  ه دست

 . فرار کنه

سرم  ؟! نمیبینی داری چه بالیی ! نمیبینی دستتو بکش*

 ؟!!  خوردم میکنی ؟ نمیبینی که داری میاری

ای چان گرفت تا عقب بایسته ه بکهیون نور رو از چشم

 . بکنه اش توجهه و شاید کمی به حرف
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که   ونی ببینیتنمی ؟ شیقابل من کور میاینقدر در م*

بینی که چقدر برام ارزش ؟ نمی دیچطور داری آزارم می

دیگه ای دوس  ؟ من تو رو بیشتر از هر چیز   داری

نو ! فقط م بیشتر از چیزی که باید دوست دارم ..دارم. 

این ..ه میگیری. عشقمو نادید ! تو  باید اونطور لمس کنی

 درد داره.. خیلی... 

ه با صدای لرزونی ب بالفاصله بعد از این که حرفش رو 

مورد  ولی منظور،  خشکش زد ش ، سر جا پایان رسوند

 .  و گفتر  تقریبا همش؛  رو گفت شنظر 

انگار هر چی اون لحظه تو ذهن پسرک بود روی زبونش 

 .  جاری شده بود

  ..لعنتی. 

 .  داشت یایی که اثر سمه حرف

 زده زبونشو ر  اشه همون لحظه که فهمید بلند حرف

 . بود رو سوزونده

عی س..! سعی نکن که پیدام کنی.  من باید برم.من.. *

 ..نکن. 
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تهدید کرد و چانیول رو کور نگه داشت تا از در و بعد 

 .  خونه بیرون بزنه

قدرتش رو تا لحظه ای که از خونه خارج نشده بود رها 

ه دم خودش رو ب رد و وقتی بینایی چانیول برگشت و نک

 . در رسوند خیلی دیر شده بود

 منم دوست دارم""

__________________________________ 

 

 .  بکهیون به تنها جایی که به ذهنش میرسید فرار کرد

 .  درواقع تنها جایی بود که به نظرش اومد

 .  اون هیچ دوستی نداشت

 .  های جهنم فرار کردبه سمت در 

  .  نیروی خیلی زیادی داشته باشه میشد اونجا باعث 

 صدایی یا چیزی رو حس کنه یرونتونست از بکسی نمی

 .  و بالعکس

ها جایی  تن ؛ ی تو زمین بود که کامال مخفی بود تنها جای

تونست با خیال راحت جیغ بکشه بنی بشری می که هر 
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ی بدون اینکه کس ، و یا  حتی حرف بزنه و گریه کنه

 . بشنوه

 . اینجا جایی بود که بکهیون بهش پناه اورده بود

چون  ، تا چند تا شکار بکنه فقط چند جا ایستاد 

  . دونست راه برگشت به اینجا یه روز و نصفیهمی

 .  ا ارزش این سفر رو داشتعوقتی به اونجا رسید واق

 .  بهش رو اورده بودباالخره شانس 

 . امید داشت که بتونه دوباره به خود واقعیش برگرده

 وههایی رو بشنوقتی به داخل غار رفت میتونست صدا

  ..صدا. . دو تا 

 ..آشنا.  صداهای خیلی

 ...نگیییش

 ...تائو

 .  انگار در حال بحث راجب یه مسئله بودن

بکهیون فقط کافی بود پنج دقیقه اونجا بمونه تا بتونه 

 .  مهم ترین مسئله رو حل کنه
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اما  ،ا رو نشنید ه بکهیون شاید چند تایی از حرف

 . همون قدر هم که شنید کافیش بود

  . همه لوهان چه موجود چندش آوریهکافی بود تا بف

  !! یه فرشته ی لعنت شده

پس جای تعجب نداره که سهون به همچین آبرو ریزی 

 .  تبدیل شده

 دهز عنتی تمام این مدت داشته گولش میاون فرشته ی ل

 . اون آورنده ی قیامت رو داشت تا بتونه از زمین  

 .  عزیزش مراقبت کنه

گرفت تا حس های و در بر میر  اون داشت همشون

 . مثل عشق و پشیمونی داشته باشن لجنی

 .  این بهترین بخشش نبود

مطمئن نبود که آیا واقعا تصمیم داشت که از زمین  

 . مراقبت کنه یا واقعا عاشق شاهزاده ی اونا شده

  . با تلخی هیچکدوم از اینا برای بکهیون مهم نبود

 رو  عصابافرشته ی رو  اون میدونست که چطور اون

 برای همیشه از زندگیش حذف کنه . 
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دونست که چطور نابودش کنه تا به چیزی  یون میبکه

 .   که قبال بوده تبدیل بشه

 .خواست باشه.. چیزی که می

 .پوچ..  

مرد   هایی که شنیده بود رو به فقط باید همین حرف

.  دشچیزها خودش انجام می ی درستی میرسوند و بقیه

حس پوچی بهشون ن ها درست مثل بقیه شیطا

که   شد ه چیزی تبدیل میب و لوهان شدبرگردونده می

 . فرشته ها تبدیل میشن

رده.    ..م 

 

 من رو ببر اونجاقسمت بیست و هشتم : 

 

 سرد... 

 …عاشق یه شیطان شدن یه سردی دائمی بود

 ؟…سهون چی داری می...این از کجا اومد+

 .  لوهان خواهش کرد تا سهون رو متقاعد کنه
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 .رار نبود این جوری بفهمه سهون ق

خواست که همون شب تمام حقیقت رو لوهان واقعا می

 . ه این کارو بکن دیگه ای قرار نبود  هکس  ، براش بگه

ست دونع فکر میکرد و میتمام روز داشت به این موضو 

 .  نمیتونه تا ابد این حقیقت رو از سهون مخفی نگه داره

ر داشت س ه بالییباالخره فهمیده بود که چ هانلو 

بدنش میومد و میخواست که همه چیز رو به سهون 

 ؟  شیطان چطور فهمیده بود اما  ، بگه

بود و اسرافیل ورده آکی همچین خرابی ای به بار 

 ؟ بیچاره رو برای جمع کردنش تنها گذاشته بود

 نشاید اشتباهای خودش این بال رو سرش اورده بود

 ؟ راسته_

 .  سهون با صدای سردی پرسید

 .  تر از چیزی که لوهان تاحاال از سهون شنیده بودسرد

همه چیز خیلی خوب  ، این مدت سهون خیلی آروم بود 

 ، همه چیز کامال عوض شده بود  اما حاال ،  رفتپیش می

 . مودای بودآساین  ؛ چون سهون جلوش نایستاده بود 

 اش به لرز افتاد . ه بدن لوهان از سردی حرف
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. د ش هوا تو گلوش حبس مهره های کمرش خشک شد و 

 .  تونست جوابش رو بدهلوهان نمی

 اصال نگاهی که تو صورت سهون بود رو دوست 

 .  نداشت

اون منقبض شدن فکش و خالی بودن نگاهش رو 

 . ..خالی و بدون هیچ انسانیتی ، دوست نداشت

د از بو  سیاهی که پر از عشق بود حاال پر  ایه اون چشم

 . خون خواهی

 ؟!  راسته_

ت  نقدر بلند گفاینبار ا ، اهزاده حرفش رو تکرار کرد ش

  . که قدرتش مثل موجی تو هوای سرد اتاق فوران کرد

ی داخل اتاق بلند شد و به با اون موج بلند تمام اشیا

 .  دیوار و زمین کوبیده شد

لوهان از ترس و وحشتی که به جونش افتاده بود داشت 

 .  تیکه تیکه میشد

ز که ببینه سهون اینطور بی توجه ا  واقعا وحشتناک بود 

 .  کنهاستفاده میاش ه قدرت
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پسر بی گناه اونقدر ترسیده بود که حتی نمیتونست 

.  هشفقط منتظر بود تا ببینه که چی میحرفی بزنه و 

ای سهون برگشت دیگه خبری ه وقتی نگاهش به چشم

 .  مطمئنفقط یه ترس نا ؛ از احساس نبود 

 حتی نمیشد اسمش رو  ؛ ه بود میخکوب کنند ، اون نگاه

 . زنده گذاشت

 .  سهون صاف ایستاده بود

 اما شکستگیش به وضوح دیده ، نگاهش به پایین بود 

 .  میشد

خیلی راحت میشد گفت که بیخیال بود و گذاشته بود 

خوی شیطانیش به راحتی توی رگ هاش به جریان در 

 .  بیاد

 ازم اونورد و لوهان تونست بآو به آرومی باال ر  سرش

اون نگاهی که از میان  ، ای سیاه رو ببینهه چشم

 .  کردشیطان غرش می موهای بهم ریخته و بلوند  

مارک های مشکیش به راحتی قابل تشخیص بودن و از  

ت با این حال ؛ نش تا روی بازوش رو پوشونده بودنگرد

از روی لرزش و یه دیوونه بود به ها کامال شبیه 

 .  کردمی و کاملر  عصبانیتش کار 
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 . جوری بود که یه شیطان باید باشه

 ...یه حیوون ترسناک

 ...یه هیوال

 ؟ راسته_

 .  دیگه غرید یه بار  

 . ش اونقدر آروم که لوهان به سختی شنید

دونست باید جواب این می لیو ، با این که آروم بود 

 .  سوال رو بده

داد که تا چه حد صدای بم و خشدار سهون نشون می

 .  یدن اون جوابهمنتظر شن

 .   دونست از کجا شروع کنهلوهان نمی

حتی ممکن بود از لوهان و  ؛ سهون حالش بد میشد 

 ..آیندشون متنفر بشه. 

 ...آره+

.  جواب داد با صدای ریزی که مثل خامه نرم بود ،

خواست روی زمین زیر می شسهون با شنیدن اعتراف

 .  پاش جمع بشه
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ه ای مثل نفس کشیدن افتاد پا  میخواست از کار پیش

 .  دست بکشه

  ؟!  لوهان بهش خیانت کرده بود 

  ؟!  لوهان با ذهنش بازی کرده بود 

 شاهزاده ی دنیای زیرین ساخته یه موجود احمق از 

  ؟!  بود 

به  اما  ، هیچی تبدیل بشه سهون میخواست به ؛ آره

 . جاش تصمیم گرفت دنیا رو نابود کنه

 . با یه داد خیلی بلند شروعش کرد

 .  لوهان با پرت شدن همه ی وسایل به اطراف لرزید

میومدن و با صدای بلندی به دیوار   اجسام به پرواز در

 .  کوبیده میشدن

ه تونست بگصدا ی ریزی به گوشش میرسید که می

محدوده شنوایی صدای خیلی بلند شیطانیه که مرز 

 . بودلوهان رو رد کرده 

 نیست کنی! اینطوری که فکر می گوش بده،  صبر کن +

! 

 . غرید تر لوهان سعی کرد بگه و سهون بلند
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 . ندیده بود یلوهان هیچوقت سهون رو اینطور 

ن ، شاید تو تموم ای دونم! نمی بهم بگو چی فکر کنم_

که   مدت لعنتی در حال گول زدن من بودی همونطور 

 ! که پیشم موندی دهمی شپدر گفت و یه خدایی انجام

ین رفتنت قید دنیای زیر  بهت حس پیدا کنم تا با من  تا 

 ! تو بهم خیانت کردی..رو بزنم. 

ای بهم چفت شدش درحالی که آروم ه از بین دندون

 .  سمت لوهان میومد گفت

ب عقهر قدمی که شیطان جلو میومد اسرافیل یه قدم 

 .  رفت تا جایی که دیوار رو پشت کمرش حس کردمی

 .  میومدامنی خوشش ناصال از این نا

 .  دهفکر میکرد که معشوقش گوش می

 ، اگه قرار بود سهون کسی باشه که بهش حمله میکنه

 ؟  کی قرار بود ازش مراقبت کنهپس  

  ..این کار سهون بود. 

 . خودش مراقبت کنه نمیتونست خودش از  لوهان

 ! م اما نمیدونست ،! اون اوال مجبور بودم  نکردم...نه+

 ! بزار توضیح بدم
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 .  ن با گریه گفتلوها

.  کردنیدش رو تار کرده بودن و اذیتش میاش ده اشک

 ..کرد. همه چی اذیتش می

 ..عاشق یه شیطان بودن سرده. 

ی نیش شکون میهر نفسی که مقابلش اونقدر سرد که با 

 .  کنییخ زده رو تو بدنت حس  می

  ..شیطان ها سردن. 

 . کننرد که گرمای زیر پاشون رو حس نمیاونقدر س

 ! بزار توضیح بدم.واهش میکنم.. خ+

 .  لوهان به سختی گفت

را که مانع از گفتن تمام ماج  زبونش جوری قفل کرده بود 

 .  شدمی

لی و میداد ، برای گفتن ماجرا حداقل باید یه نفر گوش 

 .  دادسهون گوش نمی

و بلند کرد و چرخوندش و هوا رو تو چنگش  ر  دستش

 .  گرفت
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هوا دور پسر جوری کم اونقدر نگهش داشت تا فشار 

 .  کوتاه بندازهزدن های  بشه که اونو به نفس 

زه کشید اجااما با هر نفسی که می ، هوا خیلی کم بود 

 . داشت تا سمباده رو روی شش هاش حس کنه

 توی چشم دونست سهون التماس  درد میکرد و نمی

 .  کرداما داشت التماس می ، اش رو میبینه یا نهه

یه نفر دیگه هم نیاز چون  ، رد کسهون باید گوش می

 . ه داشت که اون تمومش کن

 ؛ لوهان نفس بکشه سومی که احتیاج داشت یه روح  

خواستن که نفس همون قدر که لوهان و سهون می

 . بکشه

تو تمام این مدت رو داشتی که توضیح بدی و حتی یه  _

! حاال خیلی ناگهانی تصمیم   کلمه ی لعنتی نگفتی

!  ولی وقتت تموم شده ، ببخشید  ؟ گرفتی حرف بزنی

 ! از دست دادی فرصتت رو 

 .  و تو صورت لوهان کوبوندر  اشه با عصبانیت حرف

 . شت ای بیشتری برای زدن داه حرف
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چون برای اولین بار تو  ، خیلی حرف برای زدن داشت

  ردکودای بود که شیطان حس بیچارگی میمآسزندگی 

من بود رو با  ! تو هر چی از  من واقعا دوست داشتم_

! دنیات رو  تیکه تیکه میکنم و از  این کارت شکوندی

 ! کنمخودت شروع می

 .  هیس کشید و باالخره به لوهان رسید

از قدرتش استفاده کرد تا پسر ضعیف تر رو به دیوار 

 .  بچسبونه

رو تو تنش پاره کرد و با دیدن مارک ها  هانلباس لو 

 .  و روی هم کشیدر  اشه دندون

کردن زمزمه وار مارک های نقره ای که تالش میاون 

 .  فریبکاریش رو تضمین کنن

 . ..خیلی زیبا بودن

تونست دلش به وجود میاورد که نمیحسی رو تو 

 .  جایگزینش کنه

 .  باعث میشد گرم بشه و حس امنیت کنه

میخواست که دقیقا برعکس کاری که میگفت رو انجام 

 . نمیگذشت ز سرشحتی با وجود فکرهایی که ا ؛ بده



551 | P a g e 

 

؟ برای همین مارک های  کنی مگه نهداری تغییر می_

 از بین؟ اگه  ! یه جورایی مریضت کردم نه منو داری

 اگه من اول ، نبرمت تو ام مثل من می شی

 .بعد.. .نکشمت.. 

اولین  ه اینسرش رو تکون داد تا بیشتر از این به اینک

 . خواد  بکشه فکر نکنهانسان مظلومیه که می

 .تونی بیشتر از این اشتباه کنی.. و نمیت

 .گوش کن.. 

!  نهکتو کسی باشی که کارم رو تموم می تونم بزارمنمی_

احمقانه ی انسانی که خوی نه حتی با این حس های 

 ..و کثیف کرده. ر  شیطانیم

 ، سهون داد زد و باعث شد گوش های لوهان زنگ بزنه

 ؟ اکسیژن بود یا شاید این بخاطر کمبود 

  ..رفت. میداشت 

 ...سبک و آروم

 اما سهون اهمیتی نداد ، لوهان با خواهش تکونی خورد 

. اون صورتش رو پوشوند و لوهان صدای هق زدن 

 .  شیطان رو شنید
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 گاهی تو   چون حتی شیطان های اصیل هم ، نا امیدانه

اساتشون تو همچین مواقعی شکست قایم کردن احس

 . خوردنمی

ای یه موجود خیالی تونم اینقدر حس بر چطور می_

یه احمق بازی داده  ؟ تمام این مدت مثل داشته باشم

 ..شدم. 

اش موه اش هیس کشید و با عصبانیته از بین دندون

 . اش چکیده از چشمرو کشید و اشک های عصبیش 

ها ما شیطان  ؟ خوای یه راز کوچولو رو بدونیمی_

 ! کنیمبیشتر از هر موجود دیگه ای حس می

چون  ، لوهان تالش کرد تا به زور بشنوهسهون خندید و 

 . دونستاین چیزی بود که نمی

 که؛  کنن که تلخ میشن شیطان ها اونقدر حس می_

یه راه ..برای همینه که خفشون میکنیم.  ، متنفر میشن

د  برای تو همشونو آزااما تو...  ، داریم که قطعشون کنیم

چون تو نیاز داشتی که  ، ! گذاشتم که حس کنم کردم

 ، که عاشقت ! به خودم اجازه دادم فریب کار  س کنمح

بندم که دیدن اینکه یه شیطان احمق  شرط می..باشم. 

 ! ت رو خورده خنده دار بودهلگو 
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 .  شیطان به لرز وحشتناکی افتاد

تونه تا این اندازه  هیچوقت نمیدونست که می

 .  احساساتی باشه

 ..خیلی غیر واقعی بود. 

نه ..نی. تو دشم..اید تموم بشه. ب..نمیتونم تحملش کنم. _

! تو به اعتمادم  منی ، بلکه دشمن فقط برای جهنم

 ..خیانت کردی. 

 .  ، چیزی مهم تر از درجه مقامش توی جهنم بود اعتماد

ای ه اش لیس زد و اشکه اش رو از روی لبه اشک

ای قرمز و مشکیش با پلک زدن ه بلوریش رو از چشم

 پاک کرد . 

دیگه ای بگیره و اگه فس لوهان تالش کرد که ن

میتونست ازش استفاده میکرد تا بهش بگه که خیالی 

 .  که بهش بگه که اونم دوسش داره  ، نیست

 و بهر  این شوخی نبود و لوهان تولدش توی بهشت

 .  خاطر اون دور انداخته بود

 .  اون از همه چی گذشته بود
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 ین روند تبدیلش به یه شیطانگفت که ابه سهون می

 ودا به این یه چیز خیلی خاص تر از این حرف ، نیست

، رومئو و ژولیت رو بهم . چیزی که بهشت و جهنم 

و این میشد که همدیگه ر  چیزی که مانع از  ، زد پیوند می

شون تونست از رابطچیزی که هیچ کس نمی ، ترک بکنن

 .  بیرون بندازه

ای که یه شیطان و فرشته رو به یه نیروی واسطه 

 .  کردیل میوحشتناک تبد

 ..تونست دنیا رو عوض کنه. ویی که مینیر 

 ..ولی نتونست به سهون بگه. 

 ..حتی نتونست نفس بکشه. 

 ..هیچ هوایی نبود. 

 ..هیچ کلمه ای نبود. 

که داری دنیای زیرین رو خراب   این تویی_

تی حداری کاری میکنی که تاریکی از بین بره... ..میکنی. 

 ! تبدیلم کردیتو وجود من... نگاه کن که به چی 

 . ای روی صورتش اشاره کرده سهون داد زد و به اشک



554 | P a g e 

 

ه و منو با این ب! ت چی که بودم رو نابود کردی تو هر_

 ! کنمباید درستش  .نابودی کشوندی.. 

با این حرف پنجه های لرزونش رو به سمت گلوی 

 .  برد هانلو 

میداشت و فشار کم هوا لوهان رو از زدن هر حرفی باز 

 .  ای سهون رو درست بشنوهه ت حرفتونسنمی

 شد  خیانت شده بود عصبییقه از اینکه بهش قد کیتو 

 . بشهو بعد میخواست از شر جفتش خالص 

مدت  این! تمام  چطور تونستی این کار رو باهام بکنی_

 ؟ زدیلعنت شده داشتی گولم می

 .  خیلی دراماتیک هق زد

یل رافاما بیشتر از اینکه از دست اس ، سهون نگفت

 .  عصبی باشه از تقدیرشون عصبانی بود

م رو به اه ود که سرنوشت اینطور اوناین عادالنه نب

 .  وصل کنه

 ..کردن و این درست نبود. باید همدیگر رو نابود می

 خواست کهاما چرا دنیا نمی ، عشق قرار بود خوب باشه

 ؟  اون عاشق باشه
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یچی ه ت به اون دوره ای کهگشمی آرزو کرد که کاش بر

 .  کردحس نمی

ه بود و دوباره بهش جون لوهان روحش رو بیرون کشید

 .  گرفتشداده بود و حاال داشت می

 .  گرفتشت تنها آرامشی که حقش بود رو میحاال دا

 ؟  چطور این عادالنه بود

  ..کرد. اید تمومش میب

 ..دوباره نیاز داشت.  به پوچی  

 .شیطان ها سردن.. 

ر از تیرون میریزه و حتی بدولی بعضی وقت ها گرما ب

 . نیش سرماشون میسوزونه

اش رو بست و گذاشت اشک های آخرش ه چشم

 . بدون خجالت روی گونش بچکه

ها  تو تن..تا وقتی بمیرم عاشقت میمونم. .عاشقتم.. _

تنها کسی که بهش ..اولین و آخرین. ..بودی.  مکس

 ، بهم نشون دادی که چطور حس کنم..اهمیت میدادم. 

نیاز دارم که دیگه چیزی حس ..برگردم.  اما باید 

باید ..باید بکشمت. ..و انجام بدم. ر  باید وظیفم..نکنم. 
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و ر  این تنها راهیه که دنیام..عشقم برات رو بکشم. 

 ..ده. نجات می

  اش دور ه آه خسته و کوتاهی کشید و حلقه ی دست

گردن لوهان رو تنگ تر کرد و اجازه داد که پنجه هاش 

 .  تو پوستش فرو برن

 . ..کردداشت تامل می

   ..خواست. نمی

  ..عاشقش بود. 

 ..خواست که همیشه پیشش بمونه. می

 ..عشق چیزیه که سرده. 

 ..این عادالنه نیست. 

 ..داشتم. گه فرشته بودم کنار خودم نگهش میا "

 ؟ که کردم  ؟ جهنم برای کارایی   این جهنم منه 

قتل ها رو انجام  اون تمامای کاش اگه معنیش اینه 

ام ه دست و  تونستم زمان رو پاک کنممی گها ،  دادمنمی

 . دارم  رو پاک نگه
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 بهش گهدی، تونستم داشته باشمش می تونستم ،اگه می

 . زدمآسیب نمی

 .اون اولین و آخرینه.. 

 .اون آغاز و پایان منه.. 

 ..بدون لوهان هیچ سهونی نیست. 

 .گردونم.. بزار برش

 .کنم.. خواهش می

 ! زش داشتنش رو دارمبزار نشون بدم که ار 

و امید داشت که شاید   رها کرد  ش رو سهون اشک ها

 ؛ هاش گوش کرده باشه و اون رو ببخشهکسی به دعا

 ، هیچکس ، البته کسی بخششی نشون نداد 

  .هیچوقت.. 

 .  و به زمین دادر  آه کشید و نگاهش

تونست به چهره ی  ولی نمی ، داد باید انجامش می

 . گاه بکنهمعشوقش موقع زجر دیدن ن

اش رو  ه ریبا همه چیزش رو گرفت تا باالخره انگشتقت

 .  کامل فشرد
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اما دلیلش  ، خال بهش دست داد  حس   برای یه لحظه

 . اون نبود

 ..زمان ایستاده بود. 

 تائو... 

ریاد تونست فجو عادت کرد می وقتی سهون باالخره به

 .  های تائو رو بشنوه

 .  خواست که تمومش کنهبا گریه ازش می

 .  اش میون گریه هاش قاطی شده بوده حرف

داشت برای این خیانت کار گریه اون دورگه ی خودخواه 

  ؟!  کرد می

 .  تمومش کنهسهون نمیتونست 

 .  کارش تموم شده بود

 چکید نست از روی خونی که از صورت خودش میمیتو 

 . بگه

خودش تا  های سیاه  ای شیطان از روی بازو ه چشم

اش به ه و چشم حرکت کرد ش ای قرمز شده دست

 .  عشق حقیقی خودش رسید
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میخواست که اشک های ایستاده روی صورت اسرافیل 

 .  رو ببوسه

ش رو مثل همیشه لیس بزنه و اه خواست که زخممی

 .  کنهتمیز  

 .  خواست روی زمین بشینه و همراهش بمیرهمی

 . اما نکرد، خواست واقعا می

 ..تائو. زمان رو به حالت عادی برگردون _

شاهزاده دستور داد و تائو در جواب فقط هق زد و بهش 

 .  میگفت که چقدر احمق بوده

 . تکرار کرد بارها و بارها 

  !   توی احمق...مودای=آس

 و تموم ر  اون میخواست کارم..اون بهم خیانت کرد. _

 ! کنه

که یه جورایی اونقدر بی توجه   ، از خودش دفاع کرد 

 .  یدرسخنده دار به نظر می

 !!! نکرد چنین کاری نه اون=

 . تائو با صدای لرزونی گفت
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ن ! او  خواست بهت خیانت بکنه! اون نمی توی احمق=

 !  شد فقط به خاطر تو مقامش تو بهشت رو بیخیال

 ! اون تورو انتخاب کرد

 .  مسافر زمان با گریه گفت

  . چرخوند و تائو رو دید یشو به طرفر  سهون سرش

 این کلمه های غمگین رو باور کنه یا دونست باید نمی

و این معنیش این بود که لوهان هیچوقت دروغ  نه

 . بودنگفته بود و این باید درست می

 ...دروغه_

 و حبس کرد و این بیشتر شبیه هق زدن ر  تائو نفسش

 . بود

 نه اینطور نیست...سهون فهمیدی چه غلطی =

 ؟!  کردی

 . باریدنفرت از صداش می ؛تائو غرید 

اینکه تبدیل بشه ترک میکرد اون ما رو قبل از _

 حاال زمانو ..این کاری بود که باید میکردم. ..تائو. 

 ! برگردون
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 شد . باید زمان درست می

ه  تونست برای یونوقت میا ، باید کارش رو تموم میکرد 

 . مدت یه جایی گم و گور بشه

 ؟ ؟ تو یه احمقی اینکه تبدیل بشه از  قبل=

 . بود  نیبحث تموم نشد

خواست لوهان رو ول کنه و گلوی تائو رو برای سهون می

هدر دادن زمانش بشکونه که تائو همون موقع رو برای  

 . انتخاب کردرین حقیقت گفتن دردناک ت

  ..حقیقتی که هرگز توقع شنیدنش رو نداشت. 

  ..درست به قلبش اصابت کرده بودن.  کلمه ها 

اش ه ردوند حرفتائو تصمیم گرفت وقتی زمان رو برگ

 .  بزنهرو 

لوهان شروع به سرفه کرد و خون در تضاد با پوست 

 . سفیدش بیرون ریخت

 .توی احمق.. .سهون.. = 

 . دردناکی کشید تائو آه   

 ! اون بچه ی تو رو حامله بود.اون تبدیل نمیشد.. = 
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 .  تموم شد

 .  برای گریه کردن دیر شده بود

کامال   ود تا شاهزادها کاری که میشد کرد صبر کردن بتنه

  .دیوونه بشه 

 . و نابود کنهز ر تونست همه چیاون می

ه چون تو اون لحظ ، و واقعا یه نابودی به تمام معنا بود 

 .  دنیای سهون سقوط کرد

ه دقیقه اون و لوهان با هم روی زمین سر خوردن و ی

قدرتش رو جمع کنه تا  زمان گرفت تا سهون بتونه

 . نیش بگیرهنگاهش رو از شکم قربا

 .مارک های سیاه.. 

 .مارک های نقره ای.. 

 یکی شدن... 

 ..بچه ام...بچمون. 

 ..من بچمون رو کشتم. 

اش رو باال آورد تا صورت لوهان رو قاب بگیره ه دست

 .  و آروم تکونش داد تا حواس لوهان رو برگردونه



563 | P a g e 

 

هان گیج بود و به زور نفس نفس میزد و برای گرفتن لو 

و بعد جوری گریه کرد که فکر میکرد هوا تقال میکرد 

 .   تونههرگز نمی

نفهمید که چطور اون هق هق ها به فریاد های بلند 

 .  تبدیل شدن

خونیش گرفت و گذاشت گونه ی لوهان رو توی دست 

 .  دیگری استراحت کنه ی پیشونیش روی سینه

 .  صدای تپش قلب انسانیش آهسته بود

 هق هقش رو  سهون هوا رو توی ریه هاش مکید و 

 خورد .  

اک  و پر  اشه و روی گونه لوهان کشید تا اشکر  دستش

 . کنه و رد قرمز خونی جاش گذاشت

 .کنم.. خواهش می...منو با خودت ببر_

نفسش بند اومد و مثل یه بچه خودش رو به گردن 

 . مالید لوهان خونی

 ! خواهش اشتباه کردم..منو با خودت و بچمون ببر. _

وس د یهر کار ..منو بکش. ..متنفر شو.  میکنم نرو...ازم

 کنم منو ببر اونجا... داری باهام بکن فقط خواهش می
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وجه و باال گرفت و متر  اونقدر التماس کرد تا اینکه سرش

 .  چیزی شد

 .  نمیدادلوهان دیگه گوش 

 . درخشیدنای لوهان مثل قبل نمیه چشم

 ..لوهان. .بزار دنبالت بیام.. .منو ببر اونجا.. _

 ...هانی اونجا نبودولی لو 

 ..دیگه گرمایی نبود. 

 ..پرسید. فقط سرما و اون همین طور می

 ؟!  من چیکار کردم"

  

 

 قسمت بیست و نهم : فرار

 

 .  خوشحال باشه بکهیون میخواست

 ..رفت. لوهان به زودی می

  ...شخواستواقعا می
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خواست به خاطر اینکه خیلی زود همه چی به روال می

 . راحتی کنه عادیش برمیگشت احساس

 .  میخواست که خوشحال باشه

 .  خواست که بازم این درد رو تحمل کنهنمی

یول به زودی به چیزی تبدیل میشد که عشقش به چان

 . بودباید می

 .هیچی.. 

 کامال هیچی... 

خواست و چیزی که ذهنش انجام در واقع چیزی که می

 .  داد دو تا چیز کامال جدا بود

 .  از درون غصه داشت

 .  نها بود و آسیب دیدهت

  . ضربه زدن به لوهان حتی چیزی رو تغییر نمیداد

خودش  طوقتی سهون از پیشش رفت فهمید که این فق

 بقیه هم قابلیت ، دیدهنبوده که این مدت آسیب می

 .  حس کردن رو پیدا کرده بودن
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 ه انسان شدن غرورش آسیب دیده بود سهون با عاشق ی

م قرار گرفتن نزدیکی هورد خیانت حتی با درد م اما این ،

  .  کردنمی

 زود  و لوهان خیلی سهون هم حاال داشت آسیب میدید 

 . قرار بود خیلی بیشتر از همشون درد بکشه

 ؟ بک با خودش فکر کرد که آیا واقعا ارزشش رو داشت

 ؟ کردکردن کار لوهان همه چیز رو حل میواقعا تموم  

 .  شدعوض نمی در دیر بود که چیزی دیگهشاید اونق

ن درو  ، از به خاطر این حس تنفرش نسبت به لوهان

 .  حس گناه داشت

اما بکهیون ،  ون یه اسرافیل بود و حاال هر چیآره ا

 .  ، توی غار شنیده بود خیلی بیشتر از این

ه به تازگی فهمیده که ی شنیده بود که لوهان خودشم

که   دهاون خدای بی رحم اونقد باهاش بد بو  ، اسرافیله

 ، روی زمین اون پسر بیچاره رو بدون دونستن هدفش

 .  فرستاده بود

لوهان هیچ خاطره ای نداشت که راهنماییش کنه یا 

  . بهش یاداوری کنه که واقعا چیه و برای چی اومده
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 .  کرد انسانهاون موجود بدبخت واقعا فکر می

 ، و دشمن واقعی شاهزداه بدونهر  بجای اینکه خودش

 .  د که واقعا جفت شاهزادسکر فکر می

 .  اون اینطوری راهش رو گم کرده بود

، به پسر حقیقت رو می  ، اگه خدا باهوش بود بیچاره

 .  داد تا اون بتونه زمین رو بگیره

اونوقت  ، ید و بهش حمله میکرد دسهون رو می

ذاشت  نمی ، یچوقت عاشق شاهزاده ی جهنم نمیشد ه

 .  که عشق بینشون جوونه بزنه

ن وارد زندگی شاهزاده میشد و با اولین فرصت اون رو او 

 .  زمین میزد

 . مونداما اون فرشته سالم می، کشید جهنم درد می

 .  اما به جاش ، لوهان عاشق دشمن خودش شد

 .  بین دوراهی خانوادش و عشقش گیر افتاد

  ..جهنم یا بهشت. 

اون بخت برگشته مجبور بود بین جهنم یا بهشت یکی 

 .  خاب کنهرو انت
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 !  یه تصمیم بزرگ لعنت شده

 ؟  یه انتخاب سخت نبود شهر کدوم

شقشی و خونه ای که انتخاب کردن بین کسی که عا

  ؟!  بهش تعلق داری

مساوی بود با از دست دادن  تخاب هر کدومشونان

 .  چیزی که برات خیلی عزیزه

  "!  ، لعنت پدرت واقعا خیلی بی رحمه لوهان"

ی که شنید تا زمانی که برای سهون ماجرا بکهیون از زمان

ته الب ؛ ، این جمله رو با خودش تکرار میکرد  رو گفت

فقط اون  ، ون به سهون همه چیز رو نگفته بود ا

  . قسمتی رو گفت که قرار بود همه چیز رو درست کنه

ا کشوند تایی که سهون رو به راه درستش میه حرف

 . همه چیز رو مثل قبل بکنه

ا ، فرشته ها شیطان ه کشنفرشته ها  رو می شیطان ها 

این قانون  ، ا هیچوقت عاشق هم نمیشنه اون ؛ رو 

 .ت اسه طبیعت اون

 ! و اینه که مهمه وهان یه اسرافیلهل
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نگ ییشتا این که یهمه چیز برای بکهیون قابل قبول بود 

بکهیون از تصمیمی که   و باعث شد به سوهو زنگ زد 

 . ه  شبگرفته پشیمون 

تونست مکالمشون رو بشنوه و اونقدر طول نکشید تا می

متوجه شد چه کار احمقانه و خودخواهانه ای انجام 

 .  داده

توی این مدت با کم تحملی همه چیز رو اشتباه برداشت  

 .  کرده بود

  . لوهان چیزی بیشتر از یه فرشته ی چندش آور بود

ه ن ؛ ود به زودی ملکه ی شاهزادشون بشهاون قرار ب

 بلکه باعث مرگ ،قط لوهان و سهون رو آزار داده بود ف

 .  بچشون هم شده بود

  ..یه بچه ی لعنتی. 

 ..یه بچه ی دورگه. 

دونست اگه می ، واقعا نمیدونست که لوهان حاملس

خالص شدن از دست لوهان   حتما راه دیگه ای برای

شاید یه راهی پیدا میکرد که لوهان با  ، پیدا میکرد 

 . بدون این که الزم باشه بمیره ، برهپاهای  خودش 
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اما بازم امکانش بود که از لوهان حتی  ، ممکن بود 

 .  عصبانی تر باشه

، بهش عشق ورزیده میشد و حاال  لوهان خوشگل بود

ی  در حال ؛ خانواده ی خودش رو داشته باشهتونست می

 نشست و هیچکس قرار نبود که بکهیون باید تنها می

  .  دوسش داشته باشه

هیچوقت قرار نبود یه زندگی با این همه دل خوشی 

 . داشته باشه

 ، نگ گریش رو برای سوهو تموم کردیوقتی ییش

سوهویی که مخاطب بود تصمیم گرفت که شاید بهتر 

 .  باشه که برن و شاهزادشون رو آروم کنن

و داد و گفت که حتی نمیشه باهاش ر  نگ جوابشیییش

 .  حرف زد

کرد و   گریه م  ، یلی بد شکسته بود پشیمونی زیاد خ از 

 .  کرد که بمیره  فریاد میزد و التماس م

درست همونطوری که لوهان موقع مریضیش التماس 

 . کردمی

  . بکهیون تصمیم گرفت که اونم همین کارو بکنه
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اون کسی بود که این دراما رو راه  ، این تقصیر اون بود 

 .  انداخته بود و این خرابی گردن اون بود

 .   اون باید عواقبش رو به گردن بگیره

ال رو به دنیا داشت حا آدمی که بیشترین میزان وفاداری

 . به هم زدن خیانت کرده بود تو یه چشم

بکهیون و بقیه حتی قبل از این که در رو باز کنن ناله 

 .  های سهون رو میشنیدن

 .  از بدبختی و ناراحتی فریاد میکشید

ا احساساتشون رو روشن شیطان ه ؛ وقتی بیچاره

 .  کردنمیکردن چقدر بد حس می

و کردن تا ر  از شیطان ها تالش خودشون مهر کدو 

ن او  ، ولی هیچ فایده ای نداشت ، بتونن آرومش کنن

 .  نمیشد حتی متوجه حضورشون هم

تا اینکه بکهیون  ؛ اش مرده بود و خالیه رنگ چشم

 . گذاشت  و روی شونشر  دستش

انگار سهون باز دلیلی برای گناه کردن اون موقع بود که 

 . پیدا کرد
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برگردین  میکنم ارباب سهون...خواهش+

من متاسفم که ناراحت .من.. .خونه.. 

ون ارزش ینقدر براتدونستم اون فرشته انمی.میبینمتون.. 

 .دونستم.. داره...اگه می

ه ، وحشتناک ترین چشم غر  تنها جوابی که از اون گرفت

 .  دیده بودای بود که تا به حال 

هزاده همیشه با اون ، اما شا و داشتر  باید توقعش

 .  کرد و براش عزیز بودخوب رفتار می

اش روی ه وقتی لب های سهون برای کشیدن دندون

، بکهیون فهمید که چقدر حضورش  هم از هم باز شد

 .  اونجا اضافیه

چیزی که هنوز مانع از کشته  هی بکهیون مطمئن بود

، سهون حاضر به رها کردن  بود که ، این شدنش بود

 .  جسم بی جون لوهان نبود

  با برگشتن حواسش اونو مرده میخواست ا سهون مطمئن

قدرت اینو پیدا میکرد تا جنازه ی عشقش رو رها  وقتی 

 . ردکن رو به طرز ناباورانه ای زجرکش میکنه بکهیو 

 از خونه شدیدکار درست رو کرد و وقتی کسی ن  پس

  . بیرون رفت
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 د که چطور سوالیدیسخت بود وقتی که بقیه رو می

 . کننسهون رو نگاه می

 برای برادرش دندون قروچه چه معنی داشت که اون 

 ؟  کنه

شون رسوند و خونو به ر  مدتی بکهیون خودش از  بعد 

 .  توی اتاق سهون انداخت

روی تخت نشست و بالشتی که به فرشته تعلق داشت 

 .  اش گرفته رو توی دست

نی ای که کرده بود خجالت زده ه خاطر کار نابخشودب

کشید دلیل نمیشد که فقط چون داشت درد می ؛ بود 

 .  لوهان رو نابود کنه

داد تا عشق شاهزاده و وارثش رو نمیاین اجازه رو بهش 

 .  بکشه

 .  این خودش به تنهایی یه فاجعه بود

  ؟!  همش به خاطر حسادت و خشم

، هیچوقت همچین  کردمیاگه فقط احساسش رو قبول 

 . کردبالیی رو خلق نمی
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بچه ای که تو وجودش  ؛ موند و سالملوهان زنده می

سهون  ، داد شانس زندگی کردن رو داشتپرورش می

اما حاال باقی مانده ی  ، ترین شاه سرزمینش میشد به

خرد  شده ای از شاهزاده ای بود که زمانی قوی و پر 

 . افتخار بود

 ..بکهیون همش تقصیر توعه"

 ...فقط چون داشتی درد میکشیدی

 ؟ حاال اونا کم تر درد میکشن ؛ بیچاره

 ..ون بیشتر میشه. لوهان دردشحاال با رفتن نه... 

 .."خیلی خیلی بیشتر. 

؟ داری از  ؟ صدای منو از اون باال میشنوی لوهان+

؟  کنیهشت حوصله سر بر به عشقت نگاه میاون ب

به خونه برگردی...اونطوری رم اونا بزارن حداقل امیدوا

ه درد اگ ، حتی بهش نیاز داره..میتونی مراقبش باشی. 

 خوشحال میشه...  داشته باشه که ببینی...شاهزاده

 .  بکهیون نفسی گرفت

د و ، جدید به نظر میرسی به چیزهایی که خیلی احمقانه

 .فکر میکرد  ناراحت کننده بود براش 
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ه داشت قورتش حس گنا.اما برای شاهزاده و وارثش.. 

 ..میداد. 

 ...متاسفم+

 . اش حلقه زده اشک توی چشم

پشیمونیش و حس ناراحت و غیر منتظره ی از دست 

 . دادن داشت اذیتش میکرد

رباب ا من به..سفم به خاطر بالیی که سرت اوردم. متا+

تو قرار بود ملکه ..سهون و وارثش خیانت کردم. 

بهت ..کنی.   و بزرگر  قرار بود که بچش..اربابمون بشی. 

فقط به ..من به خونه خیانت کردم. ..خیانت کردم. 

قط به خاطر اینکه حس  ف..خاطر عشقم به چانیول. 

من ..چون عشقی دریافت نمیکردم.  ، کردمکوچیکی می

این کار رو  ممن حق نداشت..حسود بودم. 

، من نمیدونم که چطور درستش   لوهان.من.. ..بکنم. 

 ..کنم. 

اما  ، ا داشته ین حرفبکهیون حس عجیبی با گفتن ا

اش خیلی طبیعی و ه ا جاری شدن و از لبه اون حرف

اجازه داد تا چند قطره حتی  ؛ بی فکر بیرون افتادن
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قبل از اینکه صدایی اونو  ، صورتش بچکه اشک هم از 

 . به سنگ تبدیل کنه

 ..نمیتونی درستش کنی بکهیون. _

از کنار در شنید و وقتی سرش رو باال گرفت هیچکس 

ببینه  و ر  حتی قبل از اینکه قیافش ؛ ز چانیول رو ندید ج

 .  دونست که اون چانیولهمی

 .   اون صدا رو با قلبش میشناخت

هر صدایی روی زمین باشه و اون باز هم میتونست 

 . میشناختش

 "؟ و شنیدر  حرفام ی ههم"

و اش ر ه بکهیون با فهمیدن اینکه اون شیطان حرف

 .  شنیده نفسش برید

ا و داد و بیدادهایی که از سر عصبانیت زده ه نه حرف

 .  ایی رو که خیلی آروم گفته بوده بلکه حرف ؛ باشه

، بلکه اقرارش به  نه فقط حسش ؛حس واقعیش رو. 

 .  قاتل لوهان بودن رو

 ، به خانوادشون دار ترین شونحرفی که میگفت وفا

 .  خیانت کرده
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 ! این سنگین تر نمیشدخجالت از 

 ؟ هواقعیت دار _

 . غرید

تو کسی بودی که ماجرای لعنتی فرشته رو به سهون  _

 ؟ گفت

 .  اما به نظر عصبی نمیومد ، به غریدنش ادامه داد 

 .  در حالی که سمت تخت میومد آه کشید

رو با مهربونی به آرومی روی تخت نشست و بالشت 

دست بکهیون گرفت و منتظر  غیر قابل باوری از 

 . توضیح موند

 ..آره. +

 . س سریعی کشیدنف

با ..چانی...من یه اشتباه بزرگ مرتکب شدم. +

سهون منو  حاال ..عصبانیت کاری رو انجام دادم. 

 ..میکشه. 

 .  بکهیون بی حس به دیوار رو به روش خیره شد
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ارش حرفی بزنه و این کچانیول سعی نکرد که بالفاصله 

 . قلب بکهیون رو سوزوند

تی وق..بهتره.  ؟ اینجوری برای همه حق منه مگه نه+

 .نباشم.. 

 ! این حرفای مسخره رو نزن_

  . و باال بیاره گفتر  چانیول بدون اینکه نگاهش

ه چیزی از شیطان آتشی کبکهیون توقع شنیدن همچین 

 .  داد نداشتاهمیت نمی

دونست که بعد از ورود لوهان به بکهیون حتی نمی

اونم  ، ، چان داشته تمام روح ها رو میگشته زندگیشون

 .  بیشتر از چیزی که باید حس کرده بود

د ، چانیول نتونسته بو  دعوای هفته ی قبلشون از  بعد 

 .  بکهیون رو ببینه تا باهاش حرف بزنه

این فاصله باعث شده بود تا حس عجیبی که به شیطان  

کوچولوی آتش خرابکن پیدا کرده بود براش واضح تر 

 .  بشه
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 ودحس کرده بعصاب خورد کن اچیزی که به عنوان یه 

ات بود که جر روانی  ، جاذبه ای ، برای اون شیطان  

 . خیانت به شاهزاده رو کرده بود

 ...چیزیه که الیقشم..ولی حقیقته. +

 .  بکهیون زمزمه کرد

اش با گرفته شدن شونش توسط دیگری ه آخر حرف

 . هم زمان شد

 ..پس منم به همون اندازه الیقشم. _

 .  ای بک گرد بشنه مچانیول گفت و باعث شد تا چش

 . بشنوه و ر  دلیل حرفش با گیجی به چانیول نگاه کرد تا 

نستم و تچیزی که می از  تو بیشتر ..من بهت آسیب زدم. _

نه که حسش نکرده ..بهت برگردونم حس خرجم کردی. 

فقط نمیتونستم همون اندازه که تو حس ..باشم بک. 

 ..کردی حس کنم. می

 .  این حرف بکهیون رو آزار داد

 . دادعشق برابری بهش نمینیول هیچوقت چا

ن  دونستم ایمی..برای همین نمیخواستم که بکنمت. _

کارم فقط باعث میشه که عشقت بیشتر رشد  
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فکرشم نمیکردم که حس منم رشد  ..کنه. 

قط ف..نمیدونستم چطور دوستت داشته باشم. .کنه.. 

و دور نگه دارم تا بخوام دوستت ر  تونستم خودممی

 ..نخوام آسیبی بهت بزنم.  تا ..داشته باشم. 

 . آه کشید و بالخره به بکهیون نگاه کرد

ترسیدم برای مراقبت از قلبت بی رحم ، می بکی_

حتی ...گذاشتم که فکر کنی چیزی حس نمیکنم. ..باشم

نم با کسی جز تو هم راضی تو دختر اوردم تا ببینم می

تمام اون مدت لعنتی به تو ..راضی نبودم. ..باشم یا نه. 

 ..کردم. یفکر م

اش با گفتن حرف دلش ه چانیول اعتراف کرد و چشم

 . مثل مشعل روشن شد

 ؟ من+

 .  بکهیون با تعجب گفت

که   ها جوری شگفت زدش کرده بود تمام این چیز 

رو  رسید فقط این حرفساکتش کرده بودن و به نظر می

و از داخل بی هیچ  تونسته با صدای بلند ادا کنه

 .  زده بود اشتباهی مثل یه دختر ذوق
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آهنگ فشرده و باز شدن  صدای کوبیده شدن قلبش و 

 . اش رو میشنیده رگ

 ..بله تو. _

 . غمگینی گفت چان با لبخند  

امیدوار بودم که داخل بیای و اون دختر رو _

لمس   تو رو  امیدوار بودم که بهم بگی به جاش..بکشی. 

حواسم به ..توقع نداشتم اونطور رفتار کنی. ..کنم. 

فکر نمیکردم که اونقدر بهت آسیب ..رم نبود. عواقب کا

 ..بزنه که فکر کنی اهمیتی نمیدم. 

ای پر ه اش از چشمه بکهیون از ترس اینکه اشک

 .  شدش بچکن سعی کرد که حتی نفس نکشه

 ؟ تونست همه چی اینطور بهم ریخته باشهچطور می

ییاتی رو تو اون همه جز  ونسته بود همچینچطور ت

 ؟!  شلوغی نبینه

 ..اون حس داشت.  هنیول هم بچا

ما به عواقب کارامون فکر ، هیچکدوم از  میبینی_

ن آدم رو به خونه اورد فکر سهون وقتی او ..نکردیم. 

 نگ و تائو وقتی اون همه راز رو مخفی کردنیییش..نکرد. 
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قتی به سهون  ، من هم وقتی اون دختر رو اوردم ، تو و 

 فکر ما ..تی و سهون وقتی که لوهان رو کشت. فگ

دیم کر تنها چیزی که حس می..نکردیم چون شیطانیم. 

حس های خوب هم برامون درد  حتی این..درد بود. 

یم که فقط درد ما جوری بهش واکنش نشون داد..دارن. 

  ان تنها کسی بود که اول فکر لوه..بیشتری بهمون داد. 

 همه ی..دست داشتیم بک. همه ی ما تو مرگش ..کرد. 

تو شاید به سهون گفته ...ما نقشمون رو بازی کردیم

 اد اون اجازه د..، اما اونم درست مثل تو رفتار کرد.  باشی

تو آگاهش  ..تا دردش بهش بگه که چیکار کنه. 

 ..کاری که با آگاهیش کرد اشتباه خودش بود. ..کردی. 

چانیول گفت و برای اولین بار برای شیطان کوچیک تر 

 .  اش حساب بوده حرف

،  نتر از او گاه کرده بود و باال چانیول از دید بازتری ن

 . بکهیون رو دیده بود

اینکه  ؛ شیطان کوچیک تر نمیدونست که چی باید بگه

 نمیده ، اهمیت فهمید چان بیشتر از این که به نظر بک

اینکه چان درست  ؛ ، اهمیت میده آرومش میکرد 

 .  میگفت آرومش میکرد
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میومد که قبل از هر کاری فکر شیطان ها به نظر 

 .  کردننمی

ه اینک ؛ و بیشتر از هر چیزی ر بودناک همشون گناه

آسیب زدن به شاهزادشون  چانیول اون رو به خاطر 

 .  دونست آرومش میکردمقصر نمی

اما اینا چیزی از  ، کرد چانیول داشت ازش طرفداری می

 . کردم سهون کم نمیخش

 . بکهیون هنوزم مقصر شناخته میشد

 وز باهام مهربونی رو ردم هنکاری که ک  از  اینکه بعد +

سهون اما به اندازه ی تو مهربون .دوست دارم.. 

یه جورایی حس میکنم این روزها آخرین روز ..نیست. 

هام به عنوان برادر آخرین روز ..های من روی زمینه. 

 ..سهون. 

 ود ب بکهیون خسته از این افتضاحی که بار اومده

 .  اش گذاشته و تو دستر  صورتش

اش رو کنار زد و به جاش ه ری    ع دستچانیول خیلی س

 .  ای بزرگ تر خودش رو گذاشته دست
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اش مثل شعله های آتش جهنم داغ بودن و  ه دست

بکهیون هیچوقت اینقدر حس راحتی خونه بهش دست 

 . نداده بود

 ..اینطور نیست.  ؛ نه_

ای بکهیون با تصمیم چانیول برای بوسیدنش  ه چشم

 .  گرد شد

ت ، درس م و عاشقانه بنظر بیادتالشش رو کرد تا آرو 

 .  کوچولوی آتش خراب کنمثل احساساتش برای اون  

 . تای بک رو گرفه با عقب کشیدنش بالفاصله دست

 .اما.. +

 ..م. داجازش رو نمی..یره. ذارم که سهون تو رو ازم بگنمی_

 ، اونطور که نیاز داری عاشقت نیستممتاسفم که هنوز 

 به خودم اجازه دادم حسر از چیزی که برای تو بیشت اما 

 دم که یاد بگیرم چطور ، اما قول می برام سخته..میکنم. 

 ..عاشقت باشم. 

 .  بکهیون خشکش زده بود

 . هوا خیلی وقت بود که تو سینش حبس شده بود
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امون رو ه حتی بدونه اون فرستاده از خدا که حس_

کامال عاشقت ، قول میدم روزی   تشدید میکرد

ه این فرصت رو ازم نمیتون سهون..باشم. 

 ..نمیتونه. ..بگیره. 

ای دیگری ه چانیول بلند شد و جدی از باال به چشم

 .  نگاه کرد

 .  اون نگاه باعث لرزش بکهیون شد

 .  توقع تمام این اظهارات رو نداشت

 !! بیشتر از همه توقع حرف بعدی چان رو نداشت

 ..با من فرار کن. ..، میخوام که ازت مراقبت کنم.  بک_

 .  و خیلی ناگهانی داغ شدج  

معنی یه فراری از جهنم درست مثل مجازات مرگ 

 .  طوالنی مدت بود

 ات همیشه دنبالته و دشمن به هیچ جا تعلق نداشتی

، معنی بودن با کسی که خیلی  اما این فرار با هم ، بودن

 .  میخواست رو هم میداد

مرگ فوری که سهون براشون  در مقابل مجازات

 ون و به هم لی پر رنگ تر بود و برق میزدمینوشت خی
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د شب ناپدی ، دو نفرشون تو تاریکی   ناگهانیاندازه 

 شدن... 

 

 خون برای خونقسمت سی ام : 

 

، حتی  نه فقط اتاق ؛ تاریکی گوشه ی اتاق در کمین بود 

 . هم  سهونتو وجود 

 شکسته ای که میزد تو چشم هق   تاریکی ای که با هر 

 . تکون میخورداش ه اش و روی لبه

آرومی به شاهزادشون نگاه  با نا ی دیگهشیطان ها

 .  میکردن

ونستن  د، اما می دونستن که دقیقا چه اتفاقی افتادهنمی

که اون مرد به زودی از جاش پا میشه و وقتی شکست 

که   شه ، زنده هانبشکسته تبدیل  آرومش به یه خشم  

 .  به نیستی تبدیل میشن

 بلکه هر  ؛ ت فقط آدم ها باشنده ها قرار نیساون زن

 . چیزی که در شعاع  قدرتش قرار بگیره نابود میشد
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و خانوادش از این وحشت داشتن   سهون شکسته بود 

 اما  ، که چه بالیی سر خودش و دنیای اطرافش میاد 

 .  برای سهون هیچ ترسی نبود

، هیچ چیز جز صدای زنگ گوشش وجود  برای سهون

 .  خارجی نداشت

اما  ، درست مثل صدای سفید  ؛ و ناهموار تیز بود 

تونست اون رو از نمی ، نمیتونست از شرش خالص شه

 . سرش بندازه

سهون صدای همه چیز رو خاموش کرده بود و برای 

 .  همین مطمئن نبود که اطرافش چه اتفاقی داره میوفته

حتی نمیدونست چه  ؛ میداد درواقع اصال اهمیت ن

 . هر ذمیگ هیگه نفس نکشید، د زمانی که لوهان مدت از 

 اینو اما سهون،  تقریبا چهار ساعت پیش بود 

دونست این بود که تنها چیزی که می ؛ نمیدونست

ی یتگه قرار نبود نفس بکشه و هیچ اهملوهان دی

  اش رو خوبه نداشت که چقدر تالش کرده بود تا زخم

پس تصمیم گرفت همون جا بمونه و جسم بی  ، کنه

به دنیا نیومدش رو به آغوش  جون جفتش و بچه ی

 .  بکشه تا این که خودشم هالک بشه
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بود میلیون ها سال  حتی اگه قرار  ؛ باید با اونا میمرد 

 . طول بکشه

، از   شاهزاده اهمیتی نمیداد اگه خشک شده باشه

 .  گرسنگی بمیره یا زندگیش همین جا تموم شه

.  هر اهمیتی نمیداد مگه این که میتونست دنبال اون ها ب

اما  ، که فرشتش رفته بود جای اون نبود   جایی ا مطمئن

 .  حداقل میتونست امتحان کنه

 .  لوهان تنها چیزی بود که عاشقش بود

الش میگشت و لوهان چیزی بود که تمام مدت دنب

بدون کسی که بتونه احساسات  ، بدون اون نابود میشد 

ه قادر ب ، غیر قابل کنترل شیطانیش رو خنثی کنه

 . گی نبودزند 

اما  ، به هر حال این چیزی بود که میخواست باور کنه

 .  اون اینقدر خوش شانس نبود

 ، این بیشتر از این که فقط جون یه شیطان رو بگیره

 .  تاثیر داشت
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دونست اگه هدفی پیدا نکنه از اعماق وجودش می

 رو  لوهان مونه و جنازه در حال فاسد شدنهمون جا می

 . مثل گهواره تکون میده برای ابد توی بغلش

اما  ، بقیه سعی کردن که اون ها رو از هم جدا کنن

رد و شش رو کامید هم تال نا حتی بکهیون   ؛ موفق نبودن

ناکی از چشم های مشکی فقط چشم غره ی وحشت

 .  رهبرش تحویل گرفت

سهون کامال قصد نابودی اون شیطان منحرف رو 

اونجا پیش لوهان ون االن باید ا ؛ اما نه حاال  ، داشت

 .  موندمی

 . تنها بزاره نمیتونست لوهان و بچشون رو 

ار دیگه کنه تا کمتوقف  ر حال نمیتونست گریش رو ه به

 .  بده ای انجام

مودای هم هیچوقت تصور نمیکرد به چنین آسخود 

 . موجود چندشی تبدیل بشه

و  کشید و باز ترسفقط برا یه لحظه دست از گریه می

نو ، دوباره او  وردهآیی که سر روح هاشون گرانی از بال ن

 .  ختادنبه گریه می
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ر کشاینکه لوهان جایی داره زجر میبه فکر  از ترس   ه پ 

 .  شده بود

اشق شیطانیش کشته شده ، چون به دست ع شاید

 ود ؟! شده ب

 ؟ بیبی ننفرینت کرد"

 ؟ برگردی خونه گذاشتن

 ؟ یا داری تو جهنم عذاب میکشی

 .یه توله.. طان بود... نیمه شی.بچمون.. 

 ..تونه وارد بهشت بشه. اون مثل من نمی

 هنمیج های معنیش اینه که جفتتون تو چاله های روح

 ؟ نهستی

 ؟ یه فضای خالی گیر افتادین یا تو 

 توله ی .؟ بچمون کجاس.. ت جفت من االن کجاس

 "؟ من

مودای برای چهارده روز اونجا نشست و لوهان رو از آس

  . بغلش جدا نکرد
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، درست مثل یه چشم بهم زدن بود و  برای یه شیطان

 .  برای سهون به قدر کافی طوالنی نبود

بوی خوب زندگی لوهان  ؛ جنازه در حال پوسیدن بود 

 ، بوی گند مرگ نشسته  حاال از بین رفته بود و جاش

 .  بود

ن  بوده که بوی شیری خودشسهون به خاطر اینکه این 

 . خودش متنفر بود از لوهان رو از بین برده 

مراقبت کردن داشت  ش ارزشسهون تنها چیزی که برا

 . کرده بودرو نابود  

کنه   بور رو مج ییشینگ میخواست که خودخواه باشه و 

  خواست که اینواقعا می ؛ تا جون عشقش رو برگردونه

از ب اون خودخواهیاما نمیتونست بعد  ، و بکنهر  کار 

 .  هم تکرارش کنه

، جونش و   گرفتن روشنایی عزیزشاون حاال هم با  

گه خدا ا  ، ، به جفتش خیانت کرده بود  فرزندشکشتن 

تی داده یا حاونو به بهشت راه  اون رو بخشیده باشه و 

اونو به خواب ابدی برده باشه چه معنی داره که با کاری  

  ؟ نگ با روحش میکنه اونو نفرین کنهیکه ییش
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نار خودش اونطور لوهان رو برای سال ها ک ا مطمئن

 .  اما نمیشه ، داشت

ه و برده ی دنیای زیرین میشه و لوهان عذاب میبین

 .  کمکی بهش بکنه  ونهتمودای نمیآس

 .  لوهان بیارهشاهزاده نمیتونست همچین بالیی سر 

عد تمام کارهایی که کرده بود نمیتونست همچین کاری ب

اونم فقط برای چند سال خوشحالی در   ، با لوهان بکنه

 . رشکنا

ونست تا نمیام ، شیطان نمیخواست بزاره که لوهان بره

 .  اونو بیشتر از اینم نگه داره

 کرده بود درست لحظه ای که اون شایعه ها رو قبول  

 . دست داده بودزندگی رویاییشون رو از 

 .  ای بکهیون گوش کرده درست لحظه ای که به حرف

 . دادیت حآرامشش رو به عشقش ارج

 ..بکهیون. 

  ..ش رو سرزنش میکرد. خود

 کردن اون حرف ها...   حماقتش برای قبول
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کردن حرف های   و باور  به خاطر احمق بودن سهون

حاال جفتش و فرزندش رو از دست ،  دلسوزانه ی بک

 .  داده بود

فقط یه حیله ی ظالمانه از طرف برادری بود که  این

 . خیلی زیاد بهش اعتماد داشت

 . رهم باید بمیه س بکهیونپ؛ اگه لوهان باید بمیره 

 . اگه اون باالس این باید پایین باشه

 . یه مرگ از بهشت در مقابل یه مرگ از جهنم

ه از ن باشه کدر حقیقت وقتی برابر میشد که این سهو 

 .  اما این حتی یه گزینه هم نبود ، دنیای زیرین میمیره

 .  گرفتاون باید انتقام لوهان رو می

ا ، شاید برگرده به جهنم ت میدونه ، کسی چه بعد از اون

 .  به دست پدرش کشته بشه

اش اهمیگه که عاشق یه فرشته شده یا ب شبهیا 

 . میجنگه 

، فقط کافی بود تا شیطان به  اهمیتی نداشت که چرا

  . قدر کافی از اون عصبانی بشه تا زندگیش رو تموم کنه

 .  اون حتی تالشم نمیکرد که بجنگه
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پدرش با هیچی جز رضایت سرش رو سهون میذاشت تا 

 . از گردنش جدا کنه

، برای اون هم دادگاه تشکیل  اگه خوش شانس میبود

 .  میشد

اشه باون بیشتر از اینکه بد بوده ، اون الیق آرامش نبود 

شاید یه جای  پس ، تالش کرده بود تا خوب باشه

 .  ساکت باشه تا بتونه برای ابد اونجا بخوابه

 .  خواب ببینه که با لوهانه جایی که بتونه

 حتی ؛ خیلی راحت امیدش رو به اون محیط خیالی داد 

جایی که  ، شد و از االن خیال کرد که اونجاسخاموش 

 .  هیچوقت اتفاق نیوفتادهبتونه خیال کنه که قتل 

  ..هیچکدومشون. 

ی وابستگ هیچ ، اون و لوهان انسان بودن و  تو رویاهاش

 . اشتنای به دنیا های دیگه ند

 ؟ فک میکنی پسره یا دختر_

سهون پرسید در حالی که بوسه ای روی شکم برامده ی 

 .  دوست پسرش میذاشت
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 .  عاشق این بود که بچه ی به دنیا نیومدش رو ببوسه

، همون  از عشق بکنه دوست داشت بچش رو سرشار 

 . قدر که به مادرش عشق میداد

 " خیاالت سهون "

یکی ..ولوی خوشتیپ. ...شاید یه پسر کوچهممم+

 ؟ درست مثل پدرش

ولی فقط یه چشم غره از  ، لوهان با ناز حدس زد 

 . دیگری دریافت کرد

 ..من یه دختر ناز میخوام درست مثل مامانش. _

 . سهون با ناراحتی از موافق نبودنشون با هم گفت

 ..! من که دختر نیستم.  یااا+

و ر  با کیوتی غر زد و دوباره بحث همیشگیشون هانلو 

 . شروع کرد

 ...میتونی باشی_

 . سهون با یه چشمک جوابش رو داد

 .تو نحیفی و زیبا و نرم و شیرین و.. _
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ونه  نشروع کرد به دونه دونه گذاشتن لیست صفات ز 

دارش رو به کنار هم تا جایی که به نظرش عشق بار 

 . اندازه ی کافی پرستیده

 ...تو یه جورایی دختر منی ؟ میبینی_

 . نیشخند زد

 ...دختر من_

 . تکرار کرد و لبش رو با هیجان گاز گرفت

چون خیلی حرفات شیرین بود شاید بزارم دختر من +

 ی اممن خیلی هم منل!  البته وقتی تنهاییم.صدام کنی.. 

! 

 کرد و سهون از پشت شکمی که بغلش  لوهان پافشاری

 . کرده بود بیرون اومد

 جدی؟_

 .  هیجان زده بود

راجب این دخترونه بودن لوهان  از همون اول هم

 .  فکرای عجیبی داشت

عاشق این بود که لوهان پسره و بدن مردونش رو 

 ..کینکی بودن یه استثنا بود.  اما ،داشت  تدوس
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 .دختر سکسیه من.. _

ر اومد و تو بدنش رو ریز ریز بوسید تا باال زیر لب گفت 

 . اش رسیده به لب

بهت ..و داریم بیبی. هم بهترین آینده ر  ما با ..عاشقتم. _

یا قول میدم که از تو و دخترمون مراقبت میکنم... 

 ..پسرمون. 

زمزمه کرد و به نظر از کلمه ی آخر حرفش اونقدرا 

 . راضی نبود

 ایی که باالی لبه لوهان بیخیال از نارضایتیش لب

 .  ای نیازمندش حرکت میکردن رو بوسیده

 حتی  راد و ازش به سهون همیشه اینجوری اذیتش میکر 

 .  میگرفت بوسه، نفس کشیدن 

خواهش میکنم هیچوقت بهم ..عاشقتم سهون. +

 ..صدمه نزن. 

 . لوهان با مهربونی زمزمه کرد

حتی اگه همه چی سخت ..هیچوقت ترکمون نکن. +

 ..شد. 

 . با تمنا گفت
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قط ف..فقط عاشقتم. ..هیچوقت بهت آسیب نمیزنم. _

 ..تونم عاشقت باشم. می

 . هان روی پاهاش ایستادسهون لبخند زد و ناگ

عاشقت بودن معنی غذا دادن به تو و بچمونم هست _

؟ خیلی وقته ه چطور ؟ برنج  ؟ چی دوس داری نه

؟!هر  گوشت خوکو   ؟ ماندو  هات پات..نخوردی. 

 میارم...  خوشحال کردن دخترم چیزی برای

 کرد   صبر  ؛ تو آشپز خونه رفتهمونطور که حرف میزد 

 .  اما جوابی نگرفت ،

 .  برگشت و هیچکس رو ندید

 ؟ کجا رفته بودبیبیش  

 ؟  ؟ کجا رفتی لوهان_

 .  و سنگین هوا شدج   ی پرسید و خیلی زود متوجه

 .  همه چیز داشت سیاه میشد

حس میکرد که آپارتمان ساکتشون از تو چنگش داره در 

 .  میره

اش آب میشدن و به ه همه ی جزییاتش توی دست

 هیچی تبدیل میشدن . 
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ه ، همه چیز ب اتاق، خود  یی که عشقش خوابیده بودجا

 .  سیاهی برگشته بود

 ..این واقعیت نبود. 

 ؟ ؟سهون سهون=

 .  با صدا شدنش از خواب بیدار شد

باال رو نگاه کرد و برخالف میلیش به واقعیت برگشته 

 .  بود و کای از باال به اون خیره شده بود

ع تنها کاری که اما اون موق ، اون کای رو دوست داشت

 . خواست انجام بده پاره کردن شش هاش بوددلش می

 ..تنهام بزار. _

و دوستش ر درست مثل یه حیوون وحشی بهش پرید و 

 
 
 . ل دادبا ضربه ی محکمی به عقب ه

فته  دو ه..نی. سهون تو نمیتونی تا ابد اینطوری بمو =

داری ..حتی نخوابیدی. ..شکار نکردی. ..گذشته. 

متوجه نشدی که بکهیون و چانیول تو حتی ...میپوسی

 ! ناپدید شدن

  . نظرش رو جلب کرد یکی این ، ا ه برعکس تموم حرف
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اون هرزه ای که باعث تمام این فجایع بود غیبش زده 

 ؟  بود

 ؟ اونا چیکار کردن_

. در اومدن اش به سیاهی ه غرید و پوستش و چشم

 . عصبانیتش در حال اوج گرفتن بود

 . داشت بلند میشد اون هیوال باالخره

 ..زندگی برای زندگی. 

 ..باید بمیره. 

مت سعی کردم که به س..تونیم ردی ازشون بگیریم. نمی=

اما بکهیون کورم   ، انرژیشون تلپورت کنم

از دسترسم  بارهکه دو نمیتونستم چیزی ببینم تا این..کرد. 

 ؟ برای کنی اونا االن یه زوجنفک می..دور شده بودن. 

 ؟ ننچی باید ترکمون ک

 .  کای پرسید

 
 
ات از اتفاق وارد بازی شده بود بدون اینکه چیزی علنا

 . داشته باشهافتاده بدونه و خبر 

 ..رفتن چون بکهیون به من بدهکاره. _

 . شاهزاده با وحشی گری غرید
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 ..اون به من خون بدهکاره. _

اما سهون  ، و باال انداختر  کای با گیجی ابروهاش

 . اهمیتی نداد

ونا لوهان بدهکارم تا به ا من اینو به..داش کنم. باید پی_

 ...پایان مساوی بدم

 .  اینو گفت و باالخره از جاش پا شد

 .  انداختش توی بغل ی نگاهی به جسد آروم گرفته

 اما باید  ، هیچ دوست نداشت که اون بدن رو رها کنه

 .  ا رو پیدا میکرده اون

رها   بتینمیخواست که بدنش رو اینجا بدون هیچ مراق

.  ای  دنیا بپوسهه کنه و بزاره که جلوی چشم

 نمیخواست اونو جایی رها کنه تا باز آسیبی بهش برسه

. 

بهه های زیاد باالخره تصمیم  
 
بعد فکر کردن و شک و ش

 .  گرفت که اون رو خاک کنه

 ؛ دازه که گرفتن این تصمیم سخت بود به اون ان

 ی خوبروح هاداره که اعتقاد میدونست که بهشت 

 .  باید جسمی در آرامش داشته باشه



612 | P a g e 

 

 ، بهتر بود که بدنش رو جایی در زمین مخفی میکرد 

  . تونست کمی ارامش پیدا کنهجایی که جفتش می

بی جون لوهان رو بلند کرد و به پیشونیش  سهون دست  

  . فشرد

تو سکوت بی اهمیت به کسایی که ممکن بود حرف 

 .  رش رو گفتهای شکستش رو بشنون جمله های آخ

بشنون که شاهزاده ای که روزی بی قلب و میتونستن 

 . احساس بود حاال فقط پشیمونهبی 

ت قذارم که هیچو نمی..نمیکنم.  تهیچوقت فراموش_

یوونم کردن من اونا رو حتی اگه احساساتم د..بری. 

چون من به تو مدیونم و باید این ..خاموش نمیکنم. 

 که یادم بمونه که..عزا رو با خودم به دوش بکشم.  حس  

که عاشقشی با دستای خودت حس گرفتن جون کسی  

تی اهمی..و اولین بودی و آخرین هم میمونی. ت..چجوریه. 

دم اگه به خاطر تنهایی یا ضعف از بین نمی

 ..کنم. هیچوقت کس دیگه ای رو لمس نمی..برم. 

تو تنها کس ..هیچوقت عاشق کس دیگه ای نمیشم. 

 ..بودی. 
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ده بریده بود و به نظر خسته نفس های سهون بری

 . میومد

م رو اینجا نگه نمیدار من تو ..تو حاال سزاوار استراحتی. _

خواهش میکنم هیچوقت فکر نکن که دارم .تا بپوسی.. 

این فقط منم که ..چون اینطور نیست. ..میکنم.  رهات

در  تا االن به ق..داره چیزی که سزاوارشی رو بهت میده. 

 ..ارزشم خستت کردم. بی  کافی با اشک ها و حرف های

 ..خواهش میکنم قبولشون کن...هر چند کافی نیستن. 

  ، نفس لرزونی اینکه باز صحبت کنه از  سهون قبل

 کشید و بغضش رو فرو داد . 

رو گرفت و به شیرینی بوسه ای به کف  هاندست لو 

 . یخ زدش زد دست  

امیدوارم االن خونه ..امیدوارم اونا ببخشنت. _

مراقبم باش چون  میکنم نطوره خواهشاگه ای..باشی. 

اینطور میتونی بهم یاداوری کنی که خوب باشم و منم 

 مید من به ا..روز نشونت میدم که چقدر عاشقتم.  هر 

ه  ی عاشق تر از اونیم که..این که نگاهم میکنی زنده ام. 

من عاشق تو و شیطان میدونه چقدر عاشقه... 

 من متاسفم... .لوهان.. ..بچمونم. 
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اینکه لوهان رو تو بغلش بکشه نفس عمیقی   از قبل

 .  کشید

این به طرز خیلی بدی طعنه آمیز بود که چطور روز 

اول لوهان رو تو بغلش به شکل عروس اورده بود و حاال 

این جنازش بود که به سردیه کثیف و سیاهی به اسم 

 . زمین  برمیگشت

بقیه فقط عمیقا به صحنه ی تراژدیک رو به روشون 

 دن و انگار نمیتونستن نگاهشون رو از اون خیره بو 

 .  بگیرن

این واقعا دردناک بود که ببینن شاه آیندشون تو همچین 

تونستن نگاهشون رو اما هیچکدوم نمی ، غم عظیمیه

 .  بگیرن

داشت تا پیشنهاد بده لوهان رو جای  تکای دوس

 اما میدونست که این هیچ فایده ای  ، زیبایی دفع کنن

 .  نداشت

هون تا وقتی که جسم لوهان رو به آرامش نرسونده س

 بود هیچ درکی از واقعیت و انسان های اطرافش 

 .  نداشت
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میخواست که  ا اون به کمکی نیاز نداشت و مطمئن

مسئولیت پذیر انجامش  جفت   تنهایی و جوری که یه

 . میده کار رو تموم کنه

 .  البته که کای درست میگفت

که درکی راجب این نداشت    سهون به قدری آروم بود 

 .  که کجا ارزش خاک کردن لوهان رو داره

مکان های خیلی کمی بودن که ارزش شاهزاده ی جهنم 

رو داشتن و این حرف کسی بود که تمام گوشه و کنار 

 .  دنیا رو گشته

 باالخره سهون تسلیم شد و عشقش رو به چئونجی برد

ه قش ب. جایی که مطمئن بود هیچ مزاحمتی برای عش

 .  وجود نمیاد

ا میتونست آب ه ریاچه ی بهشت اونقدر زیبا بود کهد

 و لوهان رو بین موج های مهربونش رو کنار بزنه

ا ت مودای کرد و گذاشتآسو این کاری بود که  بخوابونه

 .  فرشته اونجا آروم بگیره

در چئونجی دفن   اون بدن زیباترین مخلوق بهشت رو 

 . بهشت ؛ دریاچه ی کرد
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شیطان اونو اونجا رها کرد درحالی که قول ترک  باره ،دو 

 .  نکردنش رو به عشقش تکرار میکرد

قول داد که برگرده و تا وقتی که روح دیگری رو آروم 

 .  نکرده برنگرده

لی که خی  و اون باید تنها روحی این خون برای خون بود 

 . میکردبهش مدیون بود رو آروم 

 ..ش. زندگی بکهیون برای زندگی جفت

 ...خون برای خون

 ..هیچ رحمی از طرف پرنس نبود. 

 

 بدون بخشش پشیمونی  قسمت سی و یکم : 

 

که ی  از وقتحتی بعد  ؛ فضای خونه پر از ترس شده بود 

 کمرنگ نشده  این حس سهون خونه رو ترک کرده بود 

  . بود

همراهشون  از دست دادن ، وحشت و تلخی   هفته ها

 بود . 
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خواستن که مانعش بشن و بعضی بعضی از برادر ها می

 . ه هم ن

چون خوب  ، کیونگسو دلش برای بک میسوخت

 .  میدونست که عشق میتونه کمی مردم رو دیوونه کنه

  ، این دیوونگی  کم یه فاجعه به بار  به عنوان یه شیطان

 . میاورد

به  و و کریسسر میز نشست و با شنیدن بحث بین تائ

 . تنکه باید بخشنده نیساونقدری   این فکر کرد که مردم

ط بازی اون فقچی بوده... باید ببینه که دلیلش سهون =

 ...حق نداره بخاطر یه فرشته اینکارو بکنه... داده شده

میخواست که هر چی از لوهان  ، کریس هیس کشید 

 . باقی مونده رو با مرگش خاک  کنه

 ! این خودش یه لطفه..بکهیون ازادش کرد. =

ش اضافه کرد و تائو انگار اه به حرف اینو  کریس

 . خوشش نیومد

اون حتی ..؟ لوهان عاشقش بود.  احمق شدی*

 ! نمیدونست که چیه

 .  تائو با دعوا گفت



618 | P a g e 

 

وده و ه اسرافیل نزدیک بکیونگسو میدونست که تائو ب

به طور باور نکردنی ای  ، قبول این مرگ براش سخته

 . برای خیلی ها سخت بود

ه بود که اگه سهون رو دحتی برادرش بهش اخطار دا*

ن و با این حال سهو  انتخاب کنه از بهشت رونده میشه

یه  ! اون مشتاق بود که به سهون رو انتخاب کرد

 ! بدهجانشین 

نم ! یه نیمه فرشته که بعد ها به جه دورگه یه جانشین  =

نظرت یکم زیادی مسخره  ؟ این به حکم فرمایی کنه

 ! ؟ بزرگ شو نیس تائوزی

خشم گفت و تائو به نظر از حرفش ناراحت کریس با   

 . شد

تو این ..رو دارم. مودای آسمنم حس ..من بزرگ شدم. *

 ..وسط گیر کردی. 

تائو زیر لب گفت و زمان رو متوقف کرد و قبل از این که 

چیز دیگه ای برای دفاع از بکهیون بشنوه اونجا رو ترک  

 .  کرد

 .  آه کشیدتائو  کیونگسو با رفتن  
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چه چیزی در اون ها مانع از این میشد که  نمیدونست

 .  کننه شیطان رو مقصر بدونن و تنبیهش  اون بچ

تحملش هنوز خیلی پایین  بکهیون سنی نداشت و حد  

قیقت ، با گفتن یه ح البته که کارش اشتباه بود ؛ بود 

واقعا از  اما اگه ، نصفه نیمه به سهون اشتباه کرده بود 

 جازه ی کشتنش رو ، اسرافیل ا پرسیدنلوهان می

 ؟ میداد

هیچوقت اجازه ی  لوهان کیونگسو مطمئن بود که

 . همچین کاری رو نمیداد

 ! بازم که اخم کردی_

  . خونه تو گوش های کیونگسو پیچید به گرمی   صدا 

از این که کای اینطور با استفاده از قدرتش ظاهر میشد 

 .  رو دوست داشت

ی د بازو های قو برای یه لحظه تنها بود و لحظه ی بع

 . ای دور شونه هاش پیچیده میشد

 ..اخم نکردم. +

 . کیونگسو غر زد
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هم همه گلو های ..فقط از این دعوا ها خسته شدم. +

سهون ..دیگه رو گرفتن و در تالشن تا هم رو خفه کنن. 

 ..از این خوشش نمیاد. 

 . پا فشاری کرد و جفتش نیشخند زد

 ؟ ؟ به نظرت اهمیت میده خوشش نمیاد_

 .  گفت  شکای با قصد اذیت کردن

کیونگسو میدونست که واقعا این منظور رو از حرفش 

 .  نداره

کای هم مثل خیلیا باور نمیکرد که سهون اینقدر 

 .  احمقانه عاشق یه فرشته شده باشه

، این زوج مخفی میدونستن که  بعد عاشق شدنش

 .  حسی که اون دو بهم دارن عشقه

غصه ی سهون رو حس های پر  اونا حتی تمام اون هق

زدن ها برای مردی نبود که افسون میکردن و اون هق 

 . شده باشه

کهیونم کنم به بحتی فکر می..میدونی که اهمیت میده. +

بش زندگی مخر  با قوانین   سهون..هنوز اهمیت میده. 

فقط نمیتونه در برابر اونایی که بهش خیانت  ..میکنه. 
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ری که ن طو درست همو ..کردن بخششی نشون بده. 

ن  موقع کشت  حتی اگه ..فکر کرد لوهان خیانت کرده. 

 ؛ ، اون شاهزاده ی خوبی میمونه بکهیون گریه کنه

 ..درس داده شده.  همون طور که بهش

  . کیونگسو گفت

ا رو از سینش ه این حرف ، شاید بهتر بود با گفتن

 .  بیرون بریزه

کم مح اما وقتی کای ، مطمئن نبود که کمکی بهش بکنه

 یدا کرداتاقشون پ و تو ر  تر بغلش کرد و کیونگسو خودش

 . ، حس کرد اون سنگینی از روی سینش برداشته شده

رومی لباس های عشقش رو آکای چیزی نگفت و به 

 .  وردآونه به دونه در د

انگار که لب هاش مشتاق بودن تا همه ی پوستش رو 

 .  ، اما کیونگسو براش مهم نبود مزه کنن

 .  واس پرتی نیاز داشتبه یه ح

 و وی تخت خم کرد و به طور وحشیانه وقتی کای اونو ر 

، کیونگسو باز خوشحال  خشکی عشق رو بهش داد

 . شده بود
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و اونقدر حس خوبی  دیگه صدای دعوا ها رو نمیشنید 

داشت که باورش نمیشد حس بدی هم وجود داشته 

 .  باشه

ورش با ، کیونگ وقتی کای با اشتیاق اونو بلند کرد

 .  نمیشد که لوهان مرده و شاهزادشون ناراحته

و ر  نداده و چانیول جفتش بکهیون رو ستور قتل دسهون 

دست  از دوست داشتم لوهان سهون ، از دست نمیده

و ر  اگه خدا وجودش؛  بر نمیداره و لوهان شاید برگرده

اما خدا نمیتونست  ، برای همیشه نسوزونده باشه

ان مجازات بکنه وقتی که  به عنو  کاری رو  همچین

کیونگ و جفتش اینقدر عاشق بودن و حس خوبی 

 . داشتن

کیونگسو به یه حواس پرتی احتیاج داشت و کای 

 حواسش رو پرت ت اون بخواد مشتاق بود تا هر وق

 .  کنه

  دیگه ترسی نداشت که اون رو علنحاال 
 
ه دوست داشت ا

 . باشه
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 دش از به خاطر لجبازی خو  نمیخواست که جفتش رو 

ه ک درست مثل سهون ؛ بی فکر  ی  یه لجباز  ، دست بده

 . فکر کرد عشق لوهان دروغیه و باورش نکرد

کای باور داشت که عشق بیماری نیست و فقط الزمه    

 . که پرورش داده بشه

 . بود رسیده کیونگسو هم به همین باور   

_________________________________ 

ید شده پدن و چانیول ناه ای میشد که بکهیو پنج هفت 

 . بودن

 .  اونا موفق شده بودن که پنهان بمونن

 .  کار هوشمندانشون این بود که نزدیک بمونن

ی  ترین نقطهباور داشت که اونا از ترس به دور سهون 

 .  ممکن فرار کنن

بکهیون با حس شکاکیش تا االن خوش شانس بود و 

 .  همین سالم نگهشون داشته بود

  نور رو میگرفت و همه رو  ، شناییآذره ای با حس حتی 

 . تری میبرد کور میکرد و جفتش رو به جای امن
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این حس شکاکی اون قدر ها هم خوب نبود و گاهی 

 .  دست و پا گیر میشد

چانیول متوجه شده بود که با هر هفته که میگذشت 

این حس تو بکهیون قوی تر میشد و به مرز دیوونگی 

 .  رسیده بود

 .  کامال از کرده ی خودش پشیمون بود  بکهیون

 به خاطر کارش با لوهان بکهیونمعتقد بود چانیول 

اال حطوری که ، سهون هست  همون قدر پشیمونه که

 . ن درست مثل یه ادم تو این موقعیت رفتار میکرد

دام بکهیون خیلی    ..معذرت خواهی میکرد. ملتمس م 

  ..کابوس میدید. 

ار یه بچه ی کوچیک حتی وقتی تو خیابون از کن

  ..میگذشتن به گریه می افتاد. 

اما این چیز دیگه  ، چانیول به دیوونگی عادت داشت

 .  ای بود

 .  چیزی عمیق تر از حسای گذشتش
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چانیول هیچوقت  یه حس گناه بدون ناخالصی و 

پس چطور میتونست کمکش   ، همچین حسی نداشته

  ؟!  کنه

ده پاک  نجام ببهترین کاری که شیطان آتش میتونست ا

 .  لمس های عاشقانش بودای بکهیون با ه کردن اشک

 اما تالش خودش رو  ، هنوز تو این کار خوب نبود 

  . میکرد

.  حداقل یه چیزی این وسط درست پیش میرفت

 ..، یه رابطه ی واقعی.  رابطشون با هم خوب شده بود

 ، چانیول هنوز مطمئن نبود حسی که داره عشقه یا نه

تر دیگه اهمیت میداد و بیش بیشتر به شیطان  اما خیلی 

 .  درکش میکرد

ه های ، چانیول بدون فکر گون وقتی بکهیون گریه میکرد

 .  نم دارش رو میبوسید تا اون لبخند بزنه

چانیول  ، افکارش خیره میشد خیالی تو  وقتی به یه روح  

 .  روم فشار میدادآدستش رو میگرفت و 

 ده ای راه خودش رو میرفتوقتی بکهیون با حالت غم ز 

  . دنبالش میگشت جمعیت بین ، چانیول با استرس
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م به ، اون از دست دادن عشقی که تازه پیداش کرده بود

، بیشتر از کشته شدنش توسط سرگروه  هر نحوی

 . عزیزی که دنبال خائن ها بود میترسوندش

، موقع  چانیول نمیتونست تصور کنه که سهون

ای خودش چه حسی ه تو دستایستادن قلب لوهان 

 .  ممکن بود داشته باشه

ت دادن بکهیون غیر قابل از دس ، فکر   برای چانیول

مطمئن نبود که عاشق همن ، در صورتی که  تحمل بود

  ؟!  یا نه

سهون بدون هیچ شکی عاشق و دل باخته ی اسرافیل 

 .  بود

 اون اشک و زمان رو وارد رابطه ی ممنوعشون کرده بود 

اخواسته اسرافیل رو مادر جانشین خودش کرده حتی ن ؛

 .  بود

  ..عاشق نمیشد. سهون دیگه 

چانیول میدونست که  ، چانیول این ها رو میدونست

ل چانیو  ، دیگه لذتی از بدن دیگری نمیگیره حتی

اونقدری سهون رو میشناخت که بدونه با از دست 

 .  دادن جفتش حتی بی رحم تر میشه
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ده بود که هیچ کس توقعش رو رومش کر آلوهان جوری 

اما با رفتن لوهان همه چی تلخ شد و دوباره  ، نداشت

 .  به تاریکی برگشته بود

ب شکر خالی  آ ن  جوهر رو داخل لیوا که  درست انگار 

 .  کرده باشن

لخی ت ، ب چقدر شیرین بودهآهیچ اهمیتی نداشت که 

طعمش رو ب پخش میشد و آمثل جوهر همه جای 

 . د مثل زهر مار میکردروی زبون افرا

.  دتند بو  ، فقط یه تاریکی   حاال که لوهان مرده بود

سهون مثل سیاه چاله میشد و همه چیز رو سمت 

خودش میکشید تا همون قدر حس بدبختی رو داشته 

 .  باشن

اون میخواست تا همه رو تو اون مایع ناپاکی که با 

  غرق ای خودش از گلوش پایین فرستاده بود ه دست

 . هکن

  ..چانیول سرزنشش نمیکرد. 

اگه این اتفاق برای اون هم میوفتاد اونم همین کار رو 

 .  میکرد
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مشکل اینجا بود که این اتفاق نیوفتاده بود و از نظر 

 .  ا بوده تکنیکی اون تو جبهه ی دشمن

اون باید وظیفش رو انجام میداد و جون بکهیون رو به 

 .  خاطر شاهزادش میگرفت

.  تاما نمیتونس ، د از بکهیون عصبی میبود حداقل بای

اون تقریبا مطمئن بود که اون فشفشه رو دوست داره و 

 .  نقشه ای برای انکارش نداشت

 .  تر بود دیدن حس گناه بکهیون بودچیزی که از همه بد

  ..سهون نمیدید. 

 . ..هیچکس نمیدید

 ..فقط چانیول. 

بود  هاون همه چیز رو تو این پنج هفته ای که گذشت

 . دیده بود

کمی جا به جا شده بودن   ، هفته ی اول اونقدر بد نبود 

و با بهم ریختگی که پشتشون جا گذاشته بودن کسی 

اما انگار هنوز کسی دنبالشون نیومده  ، نمیکرد پیداشون 

 . بود
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هر دو تاشون تو سکوت به این فکر کردن که شاید 

ه هنوز  ک  شاید برای اینه ؛ ییشینگ لوهان رو برگردونده

 .  کسی دنبالشون نیومده

های سخت بینشون رد و بدل حرف خاصی تو اون روز 

 .  نشد

ه کم پیش میومد که ب  ، بکهیون خسته به نظر میومد 

 .  شکار بره یا بخوابه

ما ا ، چانیول وظیفه خودش دونست که مجبورش کنه

طانی که به هرزگی عادت اون شی ، فایده ای نداشت

؛ حتی هیچ  حتی خسته شده بوداز نارا داشت حاال 

ه در ک  ، شی برای داشتن سکس با چانیول نمیکرد تال 

اد  به چانیول نشون میدواقع یه شوک خیلی بزرگ بود و 

  . که از حس پوچی داره زجر میکشه

 .  هفته ی دوم گریه ها شروع شد

.  سوزیبیشتر وحشتناک و زننده بود و بخشیش دل

 .  افتضاحی داشت س  ح ، بکهیون چانیول با این حال  

 بلند بود که مرحله ی بعدی صدای گریه هاش به قدری

 . چانیول بود درد های بی پایان  ، سر  رو آغاز کرد و اون
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،  ابهبازیگوش رو اعص اگه فکر میکرد که صدای بکهیون  

 و  هیونی که ناراحت بود مرگ آور بود پس صدای بک

 تکنترل قدرت از دستش در میرف  و ناراحت میشد حتی 

 . 

 در هم میشکست و لحظه ی بعد نور رو حتی از چشم

 .   ای چانیول گرفته بوده

اید اتش ب بکهیون به قدری ناراحت میشد که شیطان  

 .  صبر میکرد تا دوباره دیدش رو بدست بیاره

ا چند ثانیه طول میکشید و گاهی ساعت ه بعضی وقت

 .  ها

ه  ی تنها نقطه ی مثبتش این بود که چان تو این مدت  

 . هفته ای یاد گرفته بود که صبور باشه

هفته ی سوم وقتی بود که همه چی برای شیطانی که 

 .  حس هاش دست نخورده بود عجیب تر شد

 .  ولی لبخند هم نمیزد ، بکهیون گریه نمیکرد 

 .  بیشتر اوقات بی حواس به نقطه ای خیره میشد

و ر میتونست تعداد دفعاتی که با بکهیون حرف زده بود 

 .  دستش بشماره ایه با انگشت
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ی میپرید و به خاطر چیز های بی با دیدن هر سایه ا

 .  خواهی میکردمعنی ای عذر 

  که  ی، خانم میوه ایستاده بودن بار وقتی تو صف  یک

 و  بسته ی توی دستش رو انداخت کنارشون بود 

از اون معذرت  بکهیون کمکش کرد و پشت سر هم ،

 .  خواهی کرد

 .  حتی تقصیر بکهیون هم نبود اون اتفاق

 .  اون خانم تقریبا یک متری باهاشون فاصله داشت

 چانیول مجبور شده بود اون رو به خاطر ناراحتی  

تل  .  برگردونه زیادش به م 

 "این دیگه چی بود؟"

 "تو هم دیدیش؟"

 "شنیدی تو هم؟"

 ...و 

 

هیچ گریزی برای فرشته ی سقوط  قسمت سی و دوم : 

 کرده نیست
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  ...لطفا بسه...درد داره+

 . لوهان ناله کرد

لول شایدم س ؛ و تاریک بود سرد  یه سلول   مثل  ی جاییه 

 .  زمین یا حتی اتاق خواب باشهمیتونست یه زیر ، نبود 

 ... اما

 ...دش اومدیا

 دروازه های قبل بهشت رو... 

قوانین هدایت رو و همینطور هم ضربه های مهیب 

برای گناهان خاصی که  عدالت که به عنوان تنبیه

اسرافیل ها و فرشته های دیگه که به بهشت برگردونده 

 .  شده بودند زده میشد

ای ه اون جوری که بیناییش رو از دست داده بود و بال

ابریشمیش به دیوار میخ شده بود و از دست به زنجیر 

های در حال تکون خوردن آویزون شده بود نشون 

زیاد  تنبیهش با اینکه میداد که به بهشت برگشته و 

.. . باز هم برای یه اسرافیل زیاد بود ولی  ، سخت نبود 

سرافیل ها رو بین ا لوهان به اینکه باورنکردنی ترین بال
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 معروف بود ، البته همه ی اسرافیل ها بال شتها دا

به هم بافته شده  هایی نازک و از جنس پر و ابریشم  

 سوسوزن هم ی رهها از طال و نق دارن که انگار بین اون

اما رنگ نقره ای لوهان انقدر درخشان  ، استفاده شده

بود که وقتی برق میزد به رنگ های رنگین کمان در می 

 .  اومد

ولی اونطوری که به صورت  ، هاش خیلی زیبا بودن بال

غیر طبیعی توسط زنجیر های زندان به عقب کشیده 

 . میشدن داشتن آسیب میدیدن

 . شنیدصدای ضعیف و نرمی 

 ...من متاسفم=

اما حالت کمرنگی از  ، ولی آروم بود  ، صدا عمیق

 عصبانیت رو داشت . 

حتی بدون به یاد آوردن کل حافظش لوهان میتونست 

 ...به راحتی تشخیص بده که این صدا ، صدای برادرشه

اورفیل بود که به سادگی به لوهان میگفت اونجاست 

  . برای حسابرسی

واقعا ...بهت آسیب بزنم آریلدلم نمیخواد من =

پدر نمیتونه ..گم کردی. ولی تو راهت رو  ..نمیخوام. 
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حال  .اما در عین..کنه که تو رو انقدر داغون ببینه  تحمل

هم نمیتونه ریسک کنه و بذاره تو دوباره به دنیای زیرین  

 ...کمک کنی

 با دقت توضیح داد . 

 . آهی کشید و با پشیمونی ادامه داد

شدن باید نزدیک پدر باقی  ی که گمراهاسرافیل های=

فرشته هایی که سقوط کردن نیاز به پرواز کردن ..بمونن. 

 ...ندارن

 هان همچین دردی رو با درد زمزمه کرد که باید به لو 

 .  بده

کافی   ی با این که عمل فیزیکی قطع کردن بال به اندازه

 ر ولی باز هم به طرز عجیبی د ، اتفاق وحشتناکی بود 

 قه یکی از الاز دست دادن قسمت مورد عمقابل 

 . بدنش به دست خودش خیلی ناچیز بود اعضای

ترین  لوهان با فهمیدن این موضوع که داشت خاص

عضو بدنش رو از دست میداد وقتی که تیغه به درون 

هاش رو قطع کرد  پوست و استخوانش فرو رفت و بال

 . رو حس کردزیادی درد 
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الی  اولین ب ی صدای خفهوزنی که از پشتش کم شد با 

  . طالیی خورد خودش رو نشون داد که به زمین  

حتی زمانی که روی زمین مریض شد  ؛ هیچوقتلوهان 

و یا حتی کشته شد به اندازه زمانی که فهمید زیباییش 

  .رو از دست داده ناله نکرده بود

خوب اگه به  فرشته بدون بهشت هیچی نیست و

 ه بهشون داده میشهبهشت خیانت کنن هر نعمتی ک

ازشون گرفته میشه و همین طور هم یه زندگی پر از 

ت ها هیچ وق برای اینکه اون ، پشیمونی پیش رو دارن

 وزنی که از پشتشون کم شده رو فراموش نمیکنن . 

آینه ها هم هیچ وقت فراموش نمیکنن که اعضای از 

ها  و اون هشون یاد آوری کنندست رفته شون رو ب

بعد از این که توسط اهالی بهشت  دیگه هیچوقت

و خوب لوهان به خاطر  بخشیده میشن سقوط نمیکنن

داشتن دو تا زخم ناهموار روی کمرش جایی که منبع 

 غرورش روزی بهش متصل بود نابود شده بود . 

اون به طور غمناکی توی بازوان قوی اورفیل هق هق 

های موسمی در زمین باعث به وجود اومد باد میکرد که
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زیرش شد و اون رعد و برق های درخشان غیر قابل 

  ...تحمل بودن

لوهان به رنگ و طرح آرامش بخش زمین انسان ها 

عادت کرده بود و اون آفتاب متوالی که به صورتش 

اما این درد  ، اش رو به درد آورده بود ه چشم و  میخورد 

در مقابل درد قلبش یا درد کمرش یا درد رحمش هیچی 

 نبود . 

 ز عجیبی لوهان دیگه از بهشت لذت نمیبرد . به طر 

 ...شاد براش نبود ی اونجا دیگه یه خونه

__________________________________ 

های آشنا و  آسمون ، اش رو باز کرد ه وقتی که چشم

  . آشنا رو دید یی و شیشه ای  ال ط ی دکور های شاهانه

 .  ورداقضاوت و مجازات شدنش رو بیاد نی اولش

که به خاطر خوابیدن توی یه تخت   یس خوببا ح

راحتتر نسبت به آخرین بازی که توی تخت لم داده بود 

 .  ، بود بیدار شد

 داشت از نرمی زیرش لذت میبرد . 
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آواز خیلی قشنگی بود و  صدای جیک جیک پرنده ها 

 تر و تازه تر بود نسبت به چیزی که طی سالهوا تمیز 

  .های پیش تجربه کرده بود

 ا لحظات اول به نظر میومد که توی بهشته . واقع

 نی کهال و داشت که انگار بعد از مدتی طو این حس ر 

  .پیداش کرده و برگشته ال ش رو گم کرده بود حااخونه 

تا زمانی که ناآگاهانه بازو هاش رو دور شکم خودش 

 ، اش گذشته پیچید و زندگی انسانیش از پشت چشم

 ...تشهمین طور هم درد آتشینی از پش

تیر کشیدن پشتش خبر از دو زخم خیلی بزرگ روی   

کمرش میداد و بهش یاد آوری میکرد چقد بدنش بدون 

 ...داشتن مهمترین عضوش لخت به نظر میرسه

جزئیات زندگی قبل از مرگش تو یه لحظه یادش  ی همه

  ..اومد. 

  ...به دنیا نیومدش همراهش نبود ی بچه

  ...هیچ روحی درونش یا کنارش نبود

هیچ روحی نبود که شروع کرده باشه به وجود داشتن و 

 به روح خودش متصل باشه و رشد پیدا کنه . 
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ن شروع کرده بود به وابسته شدن به الاون از همین ا

 . مهمترین روحی که تو زندگیش وجود داشت

زمانی که بیدار شد و فهمید که بچه ای در کار نیست 

اش بریده شده بودن ه دقیقا به اندازه زمانی که بال

 . دردناک بود

 بچم... +

 . ناله کرد

  بچم کجاست... +

گه که اون بهش اهمیت میداد به یسریعا تنها شخص د

 . ذهنش اومد

  سهون...من به سهون احتیاج دارم+

بچش  میکرد کهبدون هیچ خجالتی گریه میکرد التماس 

و به مدتی که به نظر چند ساعت یا حتی چند  رو ببینه

 میومد گریه کرد... روز 

اونقدر شدید که اسرافیل های دیگه دورش جمع شدن 

 .و برای آروم کردنش به گونه هاش بوسه زدن

 .  نمیدونستن با لوهان چیکار کنن
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معمولی نبود که به زمین رفته باشه  ی اون یه فرشته

برای انجام وظیفه و شکست خورده باشه و سقوط  

 . کرده باشه

 دخودش گریه نکرده بو  ت واقعی  هیچ فرشته ای تو حال

 . 

 حقیقت اینه که اسرافیل ها احساسات شدیدی 

 .  نداشتن

 یا راضی بودن و یا ناراضی .  ال ها معمو  اون

رضایت رو به  ها عشق و حس های مختلف   اون

صورت خیلی مبهم حس میکردن و خیلی به ندرت یک 

این یکی از خاصیت  اسرافیل ناراحتی رو حس میکرد و 

جایی که همه رو از شر نگرانی ، بهشت بود  های

و بهشت باید اینطوری باشه اگه  هاشون راحت میکرد

 ...قراره بهشت باشه

فکر لوهان خیلی به زندگی انسانیش وصل بود که اون 

سرافیل بودنش رو تحمل میکرد و داشت طبیعت ا

ای  دیگه ی راحتی ای رو حس میکرد که هیچ فرشتهنا

اما مشکل بزرگ این بود که  ،بود قبل اون حس نکرده 

  . و قطع کنهر  نمیتونست گریش
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 زیادی که حس با غم   ، بدون انجام هیچ کاری تو تختش

ره با خاال تا زمانی که پدرش ب ؛ میکرد دراز کشیده بود 

 اخم به سراغش رفت . 

کسی بود    ؛ نامحدود که لوهان رو ساخته بود  اون روح  

 ی خیلی دور بردشکه دستش رو گرفت و به سمت جای

 .... به مکان مقدس

فقط تعداد کمی از اسرافیل ها این امتیاز رو داشتن که 

جایی که به عنوان مرکز جهان  ، به این مکان برده بشن

 .  شناخته میشد

 ...سیاه بود پرتگاه  بیفراست درون 

لی که پ ،پلی که بین بهشت و زمین بود  بیفراست )

 در دنیا بودند وصل بهشت رو به همه ی چیزهایی که

 .( میکرد

وقتی پاشیده شدن ورقه های سوسوزن مثل شیشه رو  

که به سمت کهکشان که شامل زمین هم میشد دید 

 هاش ناپدید شد .  اشک

  ...از دیدن این منظره ترسیده بود
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موج های جادو به سمت ستاره  زن مثل  نور های سوسو 

 . ها و سیاره ها حرکت میکردن

  ...آریل_

  پدرش
 
می  آواز مانندی که فقط از یک خدا بر ن  با ت

 اومد زمزمه کرد . 

  ؟ میدونی برای چی اوردمت اینجا_

 . پرسید

چند لحظه طول کشید تا به یاد بیاره که آریل اسم 

واقعیشه و به محض اینکه یادش اومد سرش رو تکون 

 . داد

ن م ، تو توی زمین کور بودی و این اشتباه من بود _

نمیخواستم که ...ها رو دادم واست انسانبهت میل و خ

ا انسان بودنت مداخله ایجاد  حالت فرشته بودنت ب

  ..کنه. 

 .  با همون لحن مهربونش ادامه داد

ها  ولی بعضی وقت ، مهربون بود  ال پدرش معمو 

 . دادفیزیکی ترجیح می می رو به مهربونی  ال مهربونی ک
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ه به ینکنه به خاطر ا ؛ من بهت یه شانس دوباره دادم_

و همینطور هم بهت  خاطر گناهانت مجازات شدی

 چون سادگی انسانیتت روی ، اجازه برگشت دادم

فر  بر خالف لوسی...وفاداریت به بهشت تاثیر گذاشت

 خواست خودش سقوط کرد تو قادر نبودی که بهبه که 

ات تفکر .من ..عنوان جنگجوی بهشت واضح فکر کنی

 ...تو رو اشتباه قضاوت کردم

همون طور که از یک خدا ؛  آرومی توضیح داد به 

 . انتظار میرفت

لوهان میخواست بحث کنه همون لحظه که مقصر 

 .  شناخته شد

 انسان بودن از نظرش نقص به شمار نمیومد . 

 و ساخت . ر  ن عاشق شدنش بود که کارشیا

حتی زمانی که به دستش   ؛ لوهان عاشق سهون بود 

ت انسانیش خودش کشته شد و اون عشق فقط تو حال

 ...رو نشون نداده بود

اما جرات امتحان   ، میخواست که با پدرش بحث کنه

همه  چون پدرش قادر به انجام ، کردنش رو نداشت

 . ترسناک بود ال ماک  این و  بود  چیز 
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س دیگه میدم که خودت رو رها  من دارم بهت یه شان_

مل  نه عال که تمام حواست رو داری لطفا عاقن  اال...کنی

این طور که به نظر میاد انسانیت هنوز کامل ...کن

ا اوردمت تا خودت بی رحمی ها من اینج ، ترکت نکرده

 ..اوت های دنیای زیرین رو ببینی. ضو ق

 . به آرومی موضوع رو برای لوهان روشن کرد

شاید اون موقع متوجه بشی که  ؛ خودت با دقت ببین_

ی که تو اناینجا جاییه که تو بهش تعلق داری و اون شیط

.تا ..توعه پاک   رو فریب داده صرفا یک لکه روی روح  

ی همه چیز رو فهمیدی همینجا وقتی که حس نکرد

 ..بقیه منتظر میمونن. ...بمون

 . کرد  آروم روی صورتش حس ی بوسه هلوهان یبعد و 

و اینطور که پیدا یک خالق آروم بود  ی اون به اندازه

 .ت زیادی داشاعتماد  مبود به لوهان ه

ترکش کرد تا خود لوهان  ، بعد از اون پدرش ناپدید شد 

 تو اون پل مثل شیشه بگرده و سرکشی کنه . 

 .  از روی پل میشد کل جهان رو دید
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اگه کسی با دقت کافی ازش به جهان نگاه میکرد هیچ 

 چیز نبود که نتونه ببینه . 

خوشبختانه گذر زمان اونجا متفاوت بود و خیلی از 

 . ده بود نمیگذشتزمانی که مر 

 . خالقش هرگز گفته نشده بودن انگار کلمات  

صورت خیلی پر رنگی توی ذهنش  سهون هنوز هم به

 اون به سرعت بدون هیچ فکری بر ضد سهون ، ، بود 

  .به دنبالش گشت

خود  سهون به حدی بدون اون ناراحت بود که حتی

 ...لوهان هم نمیتونست باور کنه

اشک بود که میل به زندگی   اونقدر پشیمون و غرق  

 .  کردن رو هم از دست داده بود

لوهان خیلی بد میخواست بهش بگه که دوستش داره و 

 بخشیدتش . 

 ، لوهان میخواست به سهون بگه که خوب زندگی کنه

 ولی نمیتونست هیچکدوم رو بهش بگه . 

دیگه خودش رو  ی اون فقط میتونست وایسه و نیمه

 زه خودش اذیت میشه ! ببینه که داره به اندا
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.  هر جفتشون همه چیزشون رو از دست داده بودن

 بود .  نهال خیلی ناعاد 

ولی حداقل سهون حیات  ، حالشون عالی نبود 

انسانیش نسبت به چیزی که بقیه ممکن بود فکر کنن 

 بیشتر شده بود . 

واقعا پدرش نمیدید که شیطان چقدر بالغ شده ؟ 

 . اد گرفته بودسهون حس کردن عشق و غم رو ی

اون داشت آروم آروم رشد میکرد و لوهان به خاطر 

  .همین دوستش داشت

لوهان جوری اونجا مونده بود که انگار یک درامای 

 !  تلویزیونی درحال پخشه

اش بند نمیومد و لوهان نمیتونست خودش رو ه اشک

 . از اون پل جدا کنه

رای ی بتا وقتی اونجا موند که مطمئن شه کار احمقانه ا

لحظه بعد خودش رو  د ولی چن، برگشت انجام نمیده 

لتماس ا در حالی پیدا کرد که به پای پدرش افتاده بود و

 . میکرد
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 یاگه لوسیفر کارش رو بسازه چ...لطفا منو برگردونین+

 ؟

با اینکه میدونست چقدر این کار از  ، درخواست کرد 

 . نظر پدرش احمقانست

ل ر مقابکافی د  ی ه اندازهب...این ربطی به من نداره_

ی که برگشتی و نمیتون  ال حا ، پدرش ازش محافظت کردم

دل بکنی محافظت های من دیگه مال اون 

نمیتونه این کار رو برای پسر  تخدای بهش...نیست

 ..جهنم بکنه

ونم  مید...برگردون ! من میتونم خوبش کنم لطفا منو +

و ر  ششال داره ت...میتونم کاری کنم بهتر عمل کنه که

 ...میکنه

 . اسرافیل با خلوص اصرار کرد

یا ..رو از دست دادی.  انسانیت تو شانس  ...قطعا نه_

این موضوع رو رها میکنی و به وظایفت به عنوان یک 

میکنی یا مثل لوسیفر سقوط اسرافیل عمل 

این که نجات پیدا کنی یا لعنت بشی به خودت ..میکنی. 

 ...آریل نمیتونی این بین باشی...بستگی داره

 حرف باعث شد اسرافیل سکوت کنه .  این
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اما  ، اون میخواست بگه "پس بذارین من لعنت بشم "

میدونست این حرف نیاز به فکر و اهمیت داره . 

تصمیم گرفت به بیفراست برگرده و به خانوادش نگاه  

 کنه . 

 میدونست که مکان مقدس توسط هیچکس نگاه نمیشه 

کر کرد که از اونجا به دنیای پس به این ف ، حتی پدرش؛ 

 زیرین نگاه کنه . 

 ولی شاید هنوز میتونست ، نمیتونست کنارشون باشه

  . یه جوری ازشون محافظت کنه

  هاش ، همه قدرت خره اون توی فرم اصلیش بودال با

کامل بودن و اون میتونست ازشون استفاده کنه تا 

حداقل کمی از خانوادش محافظت کنه و این از هیچی 

 بهتر بود... 

 اون نمیتونست با سهون صحبت کنه... 

همونطور که نگاه میکرد سعی میکرد راهی رو برای  

کنترل کردن اوضاع به شیوه ی درست پیدا کنه تا بتونه 

  .بهشون کمک کنه
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سهون دستور داده بود که بکهیونی رو که ظاهرا بعد از 

فهمیدن وفاداری لوهان به شاهزاده و حاملگیش با 

 ول فرار کرده بود رو پیدا کنن . چانی

به نظر میومد که خودشون دارن همه چیز رو کنترل 

 میکنن با اینکه لوهان بیشترین کمک رو کرده بود . 

از  پس لوهان ، ها میرسید  کای تقریبا داشت به اون

قدرتش استفاده کرد و مولکول های در حال تلپورت  

م فقط ه و بکهیون ای رو به جای دیگه ای منتقل کرد ک

در حال کور کردن شیاطین بود هر وقت که بهش 

 . نزدیک میشدن

گاه جدیدش ن ی فرشته همینطور که به اعضای خانواده

 میکرد همینطور هم دعا میکرد پدرش متوجه نشه ! 

گاه و بیگاه میشنید که سهون برای بچشون گریه میکنه 

ای لوهان هم اشکی شن ه و این باعث میشد که چشم

... 

 خالیش درد خیلی زیادی داشت... رحم 

 ...انگار که داشت از داخل پاره پاره میشد
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چیزی که باعث میشد کمتر به فرزند از دست  تنها 

ود که ب یتمرکز کردن روی خانوادهای ، رفتش فکر کنه

 اون پایین داشتن زندگی میکردن . 

کرد یمفقط وقتی که سهون برای لوهان و بچشون گریه 

تسلیم شه و باهاش گریه کنه .  لوهان هم میخواست

اون موقع بود که لوهان بی هیچ ترسی به بهشت 

 برگشت . 

ها آروم میشد و این  متوجه شد که سهون بعضی وقت

  . لوهان به بکهیون میافتاد زمانی بود که نگاه  

لوهان هیچ حس بدی نسبت به نفر دیگه ای که در 

 جریان کشته شدنش گناهکار بود نداشت . 

یچ وقت متوجه نشده بود که بکهیون چه حسی اون ه

 داشت با این حال دیدنش باعث شکه شدن لوهان 

 شد . 

تمام این مدت بکهیون داشت سعی میکرد که اتفاق 

 احساسی رو با چان برای خودش رقم بزنه . 

کسی که بهش   ، لوهان رو داشت ، حداقل سهون

اهمیت میداد و درکش میکرد و سهون میتونست به 
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ورد و  او با این حال باز هم طاقت نی ان تکیه کنهلوه

 گلوی یکی رو پاره کرد و احساساتش به اون غلبه کردن . 

  ...بکهیون تمام این مدت تنها بود

 تو بدبختی... 

و مجبور بود تا لوهان و سهون رو تماشا کنه که از 

 .  هرکسی که میشناخت شادتر زندگی میکردن

خت ن برای بکهیون ساسرافیل هیچ شکی نداشت که ای

   ...بوده

هیچ شکی نداشت که این موضوع باعث غبطه خوردن 

 . بکهیون شده

حتی  ؛ی بخشیدن بکهیون هیچ درنگی نکرد اسرافیل برا

ت و بدبختی های بکیهون ال قبل از اینکه از این مشک

 خبر داشته باشه . 

حتی میخواست  ؛ بعد از این که این موضوع رو فهمید 

 ون محافظت کنه . کامل از بکهی

قدرت خودش رو به سهون و  ی میخواست همه

 بکهیون اختصاص بده . 
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 د ،کمک میکر   خاص فقط به بکهیونی این لحظه تو 

 چون اون داشت بیشتر از همه عذاب میکشید . 

ولی اون قوی  ، سهون هم قطعا داشت عذاب میکشید 

بود و تصمیم داشت فقط تا زمانی که کسی رو که 

 .  بکشه زندگی کنهمقصر بود 

و با این سرعت قطعا  بکهیون داشت از بین میرفت

 .  نابود میشد

ت به لوهان به دقتو بیفراست ، بعد از گذشت هفته ها 

 .  بکهیون نگاه کرد

اون به جایی رسیده بود که بدون اهمیت به موضوعی 

 فقط میخواست از لوهان عذرخواهی کنه . 

انجام  یونهرتباط با بکبرقراری ا شش رو برایال فرشته ت

ولی به نظر میومد فقط بکهیون رو بیشتر به عمق  ، داد 

 فرو میبره . 

لوهان دیگه نتونست  ، بعد از هفته ها اذیت شدن

بهش  تحمل کنه و ببینه که یکی از افرادی که خیلی

بنابراین پیش پدرش  ؛ اهمیت میداد داره نابود میشه

 رفت . 
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لی و ، رای نجات بکهیون فقط ب ، امیدوار بود برگرده

همونطور که انتظار میرفت حرفی در این باره به پدرش 

 .  نزد

نه تا وقتی که متوجه شد سهون تصمیم گیری رو پای 

 لوهان گذاشته . 

ا تیکه ت وقتی که بکهیون فقط به چند تا زمان زیادی 

ن خورد شده تبدیل میشد نمونده بود و استخو 

کل دنیا عذاب خواهند    میدونست اگه زودتر اقدام نکنه

 . کشید

 ...بلکه خیلی های دیگه ؛ نه فقط بکهیون

زیر زبونش باشه بیخیال  ، خون ی سهون تا وقتی مزه

 . نمیشه

  ...من تنها کسیم که میتونه متوقفش کنه پدر+

بعد از سومین باری که  ، پرخاش گفت لوهان با حالت  

 پیش اون مرد برگشت . 

تکراری  یگه از اون بحث  خوشحال نبود و د ال خدا اص

 خسته شده بود . 
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من نمیتونم بهت اجازه بدم بعد از اینکه پیش اون _

نی اگه تو شیطان رو انتخاب ک ، رفتی به اینجا بر گردی

 ..ها خواهی شد آریل.  تو هم یکی مثل اون

 .  با اوقات تلخی توضیح داد

تت پیمان شکنی و خیان اگه به زمین برگردی به خاطر _

 ...یشیلعنت م

 . با خشم فریاد زد

 ی هدیگ ی اون نیمه، چه نباشه  ، چه شیطان باشه+

 ...اون جاییه که من بهش تعلق دارم؟  نیست پدر ؛ منه

  ...جا نباشم اون به مردم آسیب میزنهاگه من اون

 . لوهان اصرار کرد

من میتونم سهون رو ...من میتونم اینو متوقف کنم+

که یک شیطان میتونه به اندازه ای   ، متوقف کنم

 بشه... متوقف 

رفتن تو به این معنیه که تو طرف خودت رو تو این _

 ...جنگ انتخاب کردی

 .  سردی بود که داده شد تنها جواب  

 خواهش میکنم...  ، پدر +
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 .  لوهان التماس کرد

نت عاین که بهشت رو ترک کنه به این معنی بود که ل

رافیل اس ه روح  جایی ک، شده و به جهنم فرستاده میشه 

 .  پاره پاره خواهد شد

ه نوبت توئه ک ال آریل من تصمیم خودم رو گرفتم حا_

  ...تصمیم بگیری

 .  پدرش گفت

 .  لوهان برای مدت کوتاهی فکر کرد

تمام مردم و اون میدونست که بکهیون درد میکشه 

ه سرپا ازشون برای دوبار  عصبانی قرار   بیگناهی که پرنس  

 . کنهشدنش استفاده ب

ه سهون ب ی زمانی که چهره ، تصمیم گیری راحت بود 

 . ذهنش اومد

 ...من اونو انتخاب میکنم+

 .  با اضطراب نفس کشید

ولی  ، شما رو دوست دارم و متاسفم ی من همه+

لی من و  ، با این که دیوونگیه..نمیتونم بدون اون باشم. 

 ...بهش وصلم...متاسفم
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ونیش بود با اشک هایی که نشون دهنده پشیم

 . عذرخواهی کرد

! دنیای زیرین رو  خیلی خوب...این درخواست توئه_

تو یه فرشته ...انتخاب کردی...خداحافظی نمیکنم

 ..ای و نباید با مهربونی باهات برخورد کرد.  سقوط کرده

 .  خالق با آهی توام با ناامیدی بیان کرد

دفعه بعدی که همدیگه رو میبینیم روز حسابرسی _

  ..بود. خواهد 

 .  لوهان با ناراحتی سرش رو تکون داد

 .  این انتخاب براش خیلی بزرگ بود

 .  رو برای همیشه ترک میکرد اون داشت بهشت

های زیبا و  ها و شیشهالاون دیگه هیچوقت اون ط

تی اما وق ، زیباش رو دوباره نمیدید  ی اسرافیل   خانواده

 داتدوباره بهش فکر کرد یادش اومد که همون موجو 

' از دست  شاید  ؛ هاش رو از پشتش بریدن زیبا بال

 . دادن ' بزرگی نبود وقتی با دقت بهش فکر میشد

 ؟ میشه برای آخرین بار ازتون درخواستی بکنم ، پدر +

 . سکوت بهش قدرت داد تا ادامه بده
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کشته   ه همون بدنی کهب منو به بدن قبلیم برگردونین_

ل تمام کارهایی که این تمام چیزیه که در مقاب..شد. 

 ..انجام دادم میخوام. 

  ؟  چرا این رو از من میخوای_

 . با احتیاط پرسید

 من...بچم پدر... +

 . لوهان با افتخار اقرار کرد

نستم روحش رو به زندگی من نتو ...مرده ی بچه+

 ..خون شیطان تو رگ هاش بود. ..برگردونم. 

رده ش کال ه پدرش حتی برای برگردوندن بچش تاین ک

 .  بود برای لوهان خوشحال کننده بود

زنده درون خودش  با این حال لوهان یه روح  

 نمیخواست . 

 . حداقل این چیزی بود که فکر میکرد

...مهم نیست که مرده باشه تا ر مسئله این نیست پد+

وقتی که داخل رحم اون بدن باشه تا من بتونم حسش  

 ؟ اون هنوزم داخل اون بدنه پدر...کنم



647 | P a g e 

 

میخواست اون بدن رو هرجایی  انگار  ، کت موند سا خدا 

 . که هست حس کنه

ت سجنین هنوز دست نخوردست...ولی زنده نی ، بله_

این آخرین آرزوته ؟ این رو به جای بخشش از ...آریل

 " ؟ من میخوای

خودتون جواب این سوال به عنوان یک پدر فکر کنم +

  ...رو میدونین

 لوهان لبخند زد . 

من به بخشش نیاز ...د پیش بچش باشهیه مادر بای+

  ...من فقط نیاز دارم که برم خونه..ندارم. 

 .  به آرومی توضیح داد

ی راهی که میخوا ، سقوط کرده ی خیلی خوب فرشته_

  ..بری رو برو. 

اشاره و وسطش رو  در حالی که انگشت   ؛ خالق گفت

 .  میبرد ال لوهان با ی سینه به سمت  

اما انسان  ، واهی داشتتو بدن انسانیت رو خ_

ک ! تو ی انسانیت تو نمیتونه احیا شه...نخواهی بود

لطفا از قدرتت ...هم در روح و هم در قدرت ، اسرافیلی
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 حتی با این تصمیمت؛  برای خوبی کردن استفاده کن

من هنوزم مثل یک پدر بهت اعتماد دارم و میدونم که 

تارش   ه وبه جای اینکه تیر  ، تو دنیا رو نورانی میکنی

 ...زمین خداحافظ لوهان  کنی... 

 ...دوستتون دارم، همین کار رو میکنم پدر +

  .گانه ای گفت لوهان با حالت بچه

ی پیدا کرد که چند ثانیه بعد لوهان خودش رو در حال

فرو  اما این بیشتر باعث ، میکرد  ال برای نفس کشیدن تق

 .  رفتن مقدار بیشتری آب به داخل ریه هاش شد

کرد و با درد باهاشون جنگید تا توی عمق آب سرفه   اون

 .  خره به خشکی رسیداال ب

خاک برخورد کردن خوشحالیش زیاد  بهوقتی زانوهاش 

 .  شد

ولی  ، گلوش ، سرش و دلش به شدت درد میکرد 

چون اون دوباره به ، اهمیتی نداشت  ؛ اهمیتی نداشت

 خونه برگشته بود . 

 ا سهون باشه . اون برگشته بود و میتونست ب
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لوهان تونست که عشق رو  ، به خاطر رحم خداوند 

 انتخاب کنه . 

توی  اتفاق مهمتری به همون اندازه که هیجان انگیز بود 

 و اون نجات بکهیون بود .  ذهنش شکل گرفت

ه ها ب شیطانش رو حتی با این که اون اون باید برادر  

 .  تازگی به هم نزدیک شده بودن نجات میداد

زمانی که لوهان  ، ها به خوبی مخفی نشده بودند  اون

از بیفراست جدا شده بود میدونست که سهون داشت 

ن الدیک میشد و هیچ شکی نبود که تا اها نز  به اون

 دیگه بهشون رسیده . 

ن سرعت فواصل رو طی نکرده هیچوقت لوهان به ای

ن خیلی از اینکه بدن انسانیش رو به همراه االبود و 

 داره متشکر بود . قدرت هاش 

وقتی به سئول رسید بویی مثل یک گلوله به مشامش 

 . خورد

 . بو بهش میگفت که دقیقا کجا بره

 . ..بوی خون بود

 ...خون خیلی زیاد
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میدونست که سهون بازی رو شروع کرده و به سرعت 

به سمت ساختمون در حال سوختن که هنوز کسی 

ونجا هق داخلش زنده بود و به صورت رقت انگیزی ا

 .  رفت کرد میهق 

اش ه حامله ای بود که لوهان با استفاده از قدرت دختر  

 !  قویترش کرد و بهش گفت که فرار کنه

لوهان بوی دیگه ای رو  ، وقتی که اون دختر آزاد شد 

 .  حس کرد

 سعی میکرد ازش محافظت کنهلوهان بوی شیطانی که 

 ؛ بکهیون . 

ع خیلی سری     وقتی که متوجه بوی خون بکهیون شد

 . شروع به حرکت کرد

زمانیکه لوهان به جفت جذاب و برادر در خطرش رسید 

  . خیلی دیر شده بود

صدای فریاد ها و فحش هایی که باعث شده بود رنگ 

بکهیون بپره و صداهای زوزه مانندی از خودش دربیاره 

و درخواست میکرد که سهون درکش کنه به گوش 

 میرسید . 
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دیده بود قتل عام بود و لوهان قبلی که  ی صحنه

مطمئن نبود که برای نجات دادن بکهیون هنوز وقت 

 هست یا نه . 

 صداش رو میشنید . لواهن 

بکهیون با صدای بلند فریاد میزد که این وحشی گری رو 

 . تموم کنه

اگه منو دوست داری میذاری که ...بزار بره سهون+

  ...بره

صدا ندیده بود . لوهان هیچ وقت سهون رو اینطور بی

ی که فکر میکرد دیگه هرگز بعد از شنیدن صدای

 نمیشنوه... 

 

 توت فرنگی و خامهقسمت سی و سوم : 

 

، بازی ای نیست که کسی بخواد  درواقع غایب موشک

 . با اوه سهون شروعش کنه

 . سهون یه شکارچی درنده است



652 | P a g e 

 

تی که ، متوقف نمیشه تا وق وقتی که شروع کنه به شکار

ه و تکه تکه اش کنهطعمه ا رِّ
 
د  . ش رو ب 

 ..ها وقت ببره.  حتی اگه سال

 نتیجه ای... هفته رو گشت بدون هیچ  سهون تمام

بعضی از توانایی هاش رو برای حس کردن خیانتکارایی  

 که دنبالشون بود از دست داده بود . 

سری    ع فهمید که باید پدرش باشه یا کسی با قدرتی 

ال اص چون ،ک میکنه که به اون ها کم  مشابه پدرش

یون نه بکه نه چانیول و؛  ها رو حس کنه نمیتوست اون

 ، هیچکدومشون قدرتی به اندازه ی سهون نداشتن، 

پس واضح بود که یه نفر یا یه چیز دیگه ای نقش 

 . داشت

 نچو  ، بدون هیچ پایانی ؛ اون بی نتیجه مونده بود 

نمیتونست از شیطان درون خودش درمورد این قضیه  

 . مک بگیرهک

 اسرافیل درهم امیخته پاک   کامال واضح بود که با خون  

 کسی که عاشقش شده بود .  ، شده
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این رفتار درخور شاهزاده ها نبود و این چیزی نبود که 

 سهون بخواد پدرش حاال ازش باخبر شه . 

درش پ تا زمانی که ، ترجیح میداد که این راز رو نگه داره

 . فتهو یبمیره و سرش جلوی پاهاش ب

که به اندازه کافی زنده بمونه و انتقام   سهون میخواست

 . لوهان رو بگیره

 میداد اگه پدرش همه چیز رو بفهمهبعد از اون اهمیتی ن

ا زمانی  اهمیتی نداره ت ، اگه پایانش اینه پس بزار باشه، 

 . مثل خودش و لوهان، تا خائن هم بمیرن  که اون دو

د از خاک کردن لوهان سهون بع وری ،آبه طرز شگفت 

بی پروا نبود ، پرنس دو هفته ی اول رو به شکل غیر 

 .  عادی ای خوب گذروند

 حداکثر تالشش رو میکرد که به لوهان و بچه فکر نکنه

. 

اما سهون میدونست این چیزیه   ، واقعا غیر ممکن بود 

 .  که لوهان میخواد

 مثل یک انسان رقت، پشیمون بود و مدام باال میاورد 

 . انگیز گریه میکرد
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ازم ولی ب ، میدونست که هنوزم این کارها رو انجام میده

 تالش میکرد . 

میدونست که اگه کارهایی که انجام میده اذیتش میکنن 

 ، بشه تا احساساتش رو از بین ببره باید دوباره شیطان

قتل عام میکرد تا بدون  باید خودش رو نابود میکرد ،

 . تش ناامید بشهتردید از عشق از دست رف

پس برای دوهفته دنبال کسی گشت تا اون رو مقصر 

 . بدونه

به جز ساکت موندن تو اتاقش اون هیچکاری انجام 

 نمیداد . 

این تصوری از زندگی سلطنتی نیست ، اما الاقل اینجا 

 . میتونست هنوزم بوی عشقش رو احساس کنه

 ..توت فرنگی و خامه. 

 ش میکرد . اون رو میبویید و مزه اهرروز 

حاال من تنها با طعم و مزه ی احساسات پوسیده باقی _

دلم برای ...، همه جا موندم و خون تو رو بو میکنم

حاال فهمیدم ...برای عطر تنت تنگ شده چشیدنت ،

.. . یکردماون بوی شیطان رو که از بچه امون احساس م
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باعث میشه بخوام کاری کنم که دیگه هیچ بویی رو 

عالمه از این احساسات شیطانی لعنتی  یه ..حس نکنم. 

که بهم دست میده )منظورش اینه که چرا هیچکدومش 

به کارش نیومدن و نتونست وجود بچه اش رو تشخیص 

ساس کنم که تو بچه ی منو حتی نتونستم اح..بده(. 

قدرت های بی ارزشی که  ؟ بی ارزشن نه...بارداری

 ...هناالیق هستن تا ازشون استفاده کمستحق همسری ن

که   انگار  سهون ادامه داد به حرف زدن با خودش ،

 . لوهان اونجا باشه

 درحالی که تو اتاق ؛ با عصبانیت با لوهان حرف میزد 

جایی که چیزهایی از اسرافیل باقی  تنها نشسته بود ،

 . مونده بود

 رو پیدا میکرد و زود  هیوناون فقط باید میرفت و بک

 اکت بشینه . برمیگشت به اینجا تا دوباره س

 . میکرد که شاید لوهان جایی هست و میشنوه ر فک

 ...بعضی موقع ها احساس میکرد که اون هست

 ...بطور ترسناکی احساس تنهایی میکردبعضی اوقاتم 

ه البته بخاطر خشمی ک؛ هفته سوم وضعش بهتر بود 

 .  داشت موفق تر بود
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ش رو متقاعد کردن خودش بی فایده بود و خود

اخرین کار رو برای  کرد که حتی نمیتونهسرزنش می

 . لوهان انجام بده

توفان از خونه بیرون زد و به خودش قول داد  به سرعت  

 .  تا وقتی که بکهیون رو نکشته برنگرده

 با تکه تکه کردن هرچیزی بیرحمانه سهون اون هفته رو 

 . سپری کرد

 . تنها چیزی که نابود نکرد زندگی مردم شهر بود

داشت که از جون مردم فقط بخاطر لوهان اون قصد 

 . چشم پوشی کنه

 تغییر کرد .  ز تو هفته ی چهارم همه چی

 ..خیلی.  ، غمگین بود

 پیدا کردنشون بی نتیجه بود . 

فکر میکرد که اون دوتا رو خیلی نزدیک به خودش 

اما وقتی به اون مکان میرفت مطمئن  ، احساس میکنه

هیچ چیزی اونجا ها جایی هستند که  میشد که اون

 .  نیست

 کمی براش مونده بود و هنوز هیچی پیدا نکرده   زمان  



657 | P a g e 

 

  بود . 

 تا هیچ جا نبود .  هیچ نشانه ای از اون دو

 ..براش کافی بود. 

 ستگیه  این دلشک ذهنش دیگه نمیتونست بیشتر از این ،

 . همیشگی رو تحمل کنه

 ..عصبی بود. 

رو  دم هاشر قدم میزد و قبه سمت نزدیک ترین دنس با

 .میشمرد 

نوای الالیی چینی که با سوت میزد رو تو هوا پخش 

 میکرد . 

اون صدای خوندن لوهان رو که برای اولین بار وقتی که 

 . مریض بود شنیده بود

یک دقیقه تمام سوت زد قبل از اینکه وسط اون 

 . شلوغی متوقف بشه و لبخند بزنه

س ابطور استثنایی ای نسبت به تغییر خودش احس

 . خوبی داشت

 ..احساس خوبی که اجازه میداد رها بشه. 
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به اندازه کافی خوب که با اون الالیی بخونه و ذهنش 

 . مسموم بشه

زه ماه میدرخشه ،_ رگ های درخت از ب ، باد اروم می و 

 پنجره میان تو... 

 .  در سکوت از باد استفاده کرد تا پنجره ها رو ببنده

م ها رو محک یکرد تا اونمخفیانه از قدرتش استفاده م

 . ببنده

 ، بخواب ، ، سریعتر بخواب عشق کوچولوی من_

 های شیرین ببین...  خواب

 . رومی سالن رو گشتآبه 

از چیزهایی که بیشتر از همه میخواست تا نابودشون  

 . یادداشت برداشتتو ذهنش کنه 

زه ، ماه میدرخشه_ گهواره به نرمی  ، باد اروم می و 

 .تکون میخوره.. 

از قدرتش استفاده کرد تا در رو محکم بهم بکوبه  در اخر 

 . شیشه ای که تو سالن بود شکست و هر چیز  
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صرف نظر از جیغ هایی  ؛  سکوت همه جا رو فراگرفت

اون حذفشون کرده بود و خورده شیشه هایی که  که

 . روی زمین پخش شده بودن و میدرخشیدن

 ، بخواب هات رو ببند ، چشم ، کوچولوی من_

 ن ببین... های شیری خواب ، بخواب

ها روی اون بود و اون خیره به زمین .  همه ی چشم

 . صداش کمی بلند تر شد

و ها ر  نگاه خیره اش رو باال اورد تا نگاه متعجب اون

 . روی خودش ببینه

 ...بخواب...بخواب ، ، بخواب هات رو ببند چشم_

 .با سکوت حرفش رو تموم کرد 

  . احساس حزن انگیزی داشتلحن صداش در اخر 

 بازوهاش رو باز کرد و هر ذره ای از خشمش رو ازاد 

  . کرد

چرا باید نگران هرزه هایی میبود که از درد گریه میکردن 

و مرد هایی که از قبل زخمی شده بودن یا داشتن به 

 ؟ دوست دختر هاشون کمک میکردن

 . این بیشتر عصبیش میکرد
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پس چرا کسی  ، مک کنهاون نمیتونست به لوهان ک

 ؟ ها کمک کنه میتونست به اون

ها رو اّره کرد و اونجا رو ترکوند و دست ها ون لحظه ادر 

 . و پاهاشون رو با قدرت تند بادش از هم جدا کرد

از صدای داد های ترسیده اشون و پاره کردن گوشت 

 . تنشون لذت میبرد

  قشاید میتونست با غر ؛  واقعا خودش رو گم کرده بود 

کردن خودش تو این صداهای دوست داشتنی لوهان 

 . رو فراموش کنه

س  پ فهمید که  به اندازه کافی هرج و مرج ایجاد نکرده ،

 . ش اضافه کردیتآکمی هم 

 بوی گوشت سوخته کمی حالش رو بهتر کرد . 

 به تکه پاره کردن مردم توی بار ادامه داد . 

 .  نزدیک به هزار نفر اونجا بودن

ش قتل  زیاد روح دت طوالنی ای که گذشته بودبعد از م

 . رو شاد کرده بود

این شادی تا وقتی ادامه داشت که صدای ناله ای از زیر 

 . میزی شنید که انداخته بودتش
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تو اون نقطه کسی زنده نمونده بود و میخواست اونجا 

 . رو ترک کنه

ت که صدای ناله ای رو داشت به سمت بیرون میرف

 . میز شنید یکدوباره از نزد

هم  میز به سرش رو برگردوند و دو پایی رو دید که زیر  

 . چسبیده اس

و اون دختر رو بیرون  نیشخندی زد و اطرافش پرسه زد 

 . کشید

 . افکارش رو میدید ، چیزهایی که سری    ع تغییر میکردن 

اون در حالی که گریه میکرد با خودش حرف میزد و 

 شکمش رو نگه داشته بود . 

 . ز اعضای شکمش ریخته بود بیرونکمی ا

 ..سهون درمانش کرد

شما هم به همین اندازه که ...، بچه ی عزیزم لوهان"

 "؟ اون االن ترسیده ترسیده بودید

سهون درحالی که خیره به دختر بود دستش رو باال اورد 

 .  تا گلوش رو بگیره
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برای یک دقیقه دختر رو اونجا نگه داشت قبل از اینکه 

 . ه روی زمینپرتش کن

  ...باید سریعتر تو رو بسوزونم_

به بیرون حمله کرد و دختر رو داخل زبانه های اتش  

 پشت سرش ترک کرد . 

 ..دروغ بود. 

 . همسرش به ذهنش اومد دختر ، به محض دیدن اون

  ...سخت نبود که یه ادم غمزده رو رها کنه

 اما  ، خیلی بیرحم بود تا جون دختر رو واقعا نجات بده

 . نمیتونست مردنش رو هم تماشا کنه

  . مادر بچه اش مینداخت اون خیلی سهون رو یاد  

 . مادر و بچه اش کشته شده بودن

 اون نمیتونست دوباره احساس کنه که لوهان رو 

 . میکشه

در عوض ،از اونجا سریعتر از چیزی که ممکن بود 

 . بیرون رفت و دوید به سمت کناره ی کوچه
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سهون امید داشت که اون دختر بتونه  ، قلبش عمق تو 

 . بیاد بیرون قبل از اینکه به خاکستر تبدیل بشه

 . ..کورایامی اونجا بود

اش ه روی سطل زباله اون بیرون نشسته بود و انگشت

 . رو توی موهاش میچرخوند

.اتفاق کمیابیه که تو رو این روز ..پرنس اسمودایسالم =

  ...ه با خونپوشیده شد ها اینطرفا پیدا کنم ،

 تعجب کرده بود . 

 حیف...  شنیدم که اسباب بازیت مرده ،=

 هاش رو از نزدیک دقیق ، پرید پایین تا چشم اغراق کرد

 . ببینه

 ...دارم شکار میکنم،  برو_

سهون خرناس کشید و اون رو هل داد به کناری و 

 . توفانی ایجاد کرد

 ؟ یه شخص فراریبرای یه فرشته یا =

ختش ، به خاطر همینم سهون برگشت زن دست اندا

 .  طرفش و با خشم نگاهش کرد
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 . خندید

 ...نمیگم تبه ددی نگران نباش ،=

 ؟ اهمیتی نمیدم که درمورد کی حرف میزنی_

 . زیر لب گفت

بهت  ائلی کهاما باید بیشتر دقت کنی که درمورد مس_

 ...مربوط نمیشه چی میگی

پوستش نشانه های روی  ، شیطان بهش هشدار داد

 دوباره دراومدن بخاطر عصبانیتش و میلش برای 

 . کشتن

حاال که اون حیوون ...ضوع شامل منم میشهاما این مو =

ما میتونیم اقدام کنیم برای  خونگیت مرده ،

 ...جفتگیری

 زن اهی کشید . 

من فکر میکردم که باید تا تموم شدن  ، صادق باش=

اید ب سته کننداس کهچقدر خ..زندگی اون صبر کنم. 

 ...اینجوری باشه

 . بعدش شروع کرد به خندیدن
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 . خنده ی لعنتی اون زن

وی اون پسر رو پاره کردی واقعا خوبه تو گل ، ممنونم=

  ...اسمودای

 . اشتباه کرد با تعریف ازش

 ...لوهان حیوون خونگی من نبود_

 .با صدای خشداری گفت 

 . هاش دو طرف بدنش مشت شدن دست

.اون جانشین من رو باردار ..اون همسر من بود_

 ن توله تو رحمش بود وقتی من... او ..بود. 

رار  چون گفتنش برابر بود با دوباره تک ، نمیتونست بگه

 . کردنش

ظورت من...یه چیز غریب )عجیب(...اشتباه یه هیبرید  =

 ! نه یه توله اینه ،

 . زن بریده بریده با یه حالت انزجار گفت

 و به زندگی مرد زد . زن اخرین ضربه ی ناراضیش ر 

هیچ وقت یه فاحشه از جهنم حق نداشت جانشین اون 

 .  رو اینطوری صدا بزنه



666 | P a g e 

 

هیچ وقت یه شیطان انقدر بی شرم نبود که فحش 

 عنوان یه اشتباه طعنه دادن به همسر و بچه اش رو به

نه تا وقتی که بخاطر دوست داشتنشون ه ؛ امیز ببخش

 . نستها رو شایسته ی محافظت میدو  نو ا

 ...من متاسفم کورایامی_

سهون با یه پوزخند فریبنده که توی صورتش پخش 

 . شده بود گفت

 صرفنظر از اینکه من..در واقع ، اصال متاسف نیستم. _

، هرگز همسر  هم  .ما..باید تو رو با یه چیزی پر کنم

تا قبل از این تو برام نامرئی بودی ، اما از االن ..نمیشیم. 

ردیبه بعد دیگه بر   ...ام م 

دست هاش رو به هم گره زد تا  با خونسردی گفت ،

 . اکسیژن رو از ریه های زن بگیره

اون زن هیچی نبود جز یه الشه  چند دقیقه بعد ،

اون رو روی زمین مثل یه تیکه اشغال پرت   ، خاکستر

 )منظورش . دقیقا طوری که تااالن اون رو میدید ، کرد

 ز یه تیکه اشغال بوده(اینه که تا االن براش کمتر ا

 و سامون  تا ذهنش رو سرسهون نفس عمیقی کشید 
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 . بده

 . داده شدش که نعمت خوبی به این زمانی  

 . بخت و اقبالش در حال تغییر بود سرانجام ،

  . بوی بکهیون رو احساس کرد

یک مرتبه رایحه ی تعفن زن از بین  ، بدون هیچ شکی

ساس قویتر اح بوی بکهیون توی بینیش رفته بود و

 میشد . 

 . برعکس قبال سهون زمانی رو هدر نداد

 نو پرید باالی سقف و در مسیری که به نظر میرسید ا

 کرد . حرکت  ها در حال حرکت هستند 

ا رو ه سهون به اندازه ی کافی خوش شانس بود که اون

 . ها یهو متوقف شدن نو مالقات کنه تا وقتی که ا

  دیگران رو  بکهیون ها داشتن سر این موضوع که نو ا

پس اون هرزه کوچولو  ، کور میکرد بحث میکردن

 .  ترسیده بود که اون ممکن است پیداش کنه

از دست دادن کنترل اختیاراتش به همان اندازه تحقیر 

 امیز بود . 
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ها ظاهر میشد بصورت  نو چشم ا درحالی که جلوی

اب  ع چانیول رو پرتسری     شیطانی ای پرتو ای ایجاد کرد ،

به چهره ی بکهیون که رضایت و  سمت دیوار  کرد 

 . خالص بود نگاه کرد

 ؟ واقعا فکر کردی نمیتونم پیدات کنم_

گفت و بکهیون دوید و تالش کرد تا همسرش رو دور  

 . کنه

شنید که چانیول به دیگران دستور میداد تا سهون  می

 . فرار کنن

 . انگار که فایده ای داره

   "چقدر خنده دار"

 . کرد  سهون فکر 

 . همیشه یه شکار کوچولو سرگرم کننده اس

وقتی که بکهیون میدوید ، سهون بهش کمی فرصت داد 

 . تا جلو بیافته

 چون اون ، یه چیز ناتوان باید وحشت زده شده باشه

 توش حرکتچراغ های خیابونی رو که بکهیون  داشت
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 که   یمکان خودش رو به بکهیون میکرد رو خراب میکرد و 

 میکرد . هدایت چیزی نبود ی جز تاریک

 . فاصله ی زیادی نبود تا سهون بهش برسه

اید البته نب ؛ هون خندید و گردن بکهیون رو گرفتس

این بهش کمک میکرد تا  ، پسر جوون تر رو میکشت

دراز کش بشه و مرگش به اندازه ی کافی طوالنی بشه تا 

خودش رو روی زمین به عقب بکشه و بره به جایی که 

 ل سنجاق شده بود . چانیو 

پرنس شروع کرد به سوت زدن یه اهنگ دیوانه وار  دیگه 

 همونطور که تاریکی رو وسعت میداد بین ساختمان ها

هوش بکهیون بین خودش و چانیول اجازه داد بدن بی. 

 . دراز کش بشه

 . سر بزرگتر که اشفته بود نگاه کردبه پ

مق حبکهیون ممکنه که خیلی ا..هیونگ. نگران نباش _

ن کارو تونم ایاما من می ، باشه تا بیناییت رو برگردونه

 ...برات انجام بدم

 . با لبخندی گفت که فقط چانیول میتونست ببینتش
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من میخوام   ها ، بعد از همه ی این ، منظورم اینه که_

 مون اندازه درد که تو همسر مرده ات رو ببینه و به ه

  ...بکشی که من کشیدم

اما به   ، تش سری    ع غمگین شد برای یه لحظه صور 

 . ن سرعت بازم نگاه دیوانه وارش برگشتو هم

 . ..دروغه _

  . سرش رو کج کرد به طرفی تا بکهیون رو ببینه

 ه... دردناک تر _برای بکهیون 

 بکهیون رو به طرف دیوار کنارشون پرتاب کرد . 

 پس اکسیژنی رو که، فورا از فریاد های چان خسته شد 

 رفت کم کرد . به ریه هاش می

 اون صدای سرفه و خشدار شدن رو ترجیح میداد . 

 .ه به نظر میرسید لذت بخش

دوست نداری بازی  ..بیا بازی کنیم شیطان کوچولو. _

مثل بازی های فکری که با من  ، ؟ میدونی کنیم

یه  ؟ میکردی تا چیزی رو که میخواستی بدست بیاری

 ..ها.  چیزی مثل اون
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 رو با هم به حرکت در اورد و  هاش پوزخند زد و ناخن

کمی از ترقوه اش رو نشون   لباس بکهیون رو کنار زد و 

 داد . 

من اسمش رو میزارم ...بته این بازی یکم فرق دارهال_

اهت تو به پادش..روش هایی برای کشتن یه خیانتکار. 

 به ملکه ی اینده ات خیانت کردی ، خیانت کردی ،

اره قر  ه کسیپس من الف میزنم که تو میدونستی چ

 ...نقش خیانتکار رو بازی کنه

 اش رو پایین اورد تا دنده های بک وه رومی دستآبه 

 چنگ انداخت به استخوان هاش . 

یین اتنها یه صدای ناله دریافت کرد تا اینکه دنده ی پ

اک که بهش یه درد وحشتن،  بکهیون رو از بقیه جدا کرد 

 داد . 

 که ایجاد شد رو دوست داشت .   یصدای

 . دنیایی که زیبایی لوهان در اون پیدا نمیشد ،زیبا بود 

 متاسفم که..یه چیزی درمورد این بازی هست.  ولی ،_

من  یکیه وقتی که اما برنده همیشه ،اینو بهت میگم 

و بزار بهت بگم...اون یه خیانت کار نیست   بازی میکنم

 ...که میبره
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ا تسهون از دست دیگش استفاده کرد  با این توضیح ،

 . بازوی بک رو بشکنه

 . هق هقی که میشنید تنها دلیل ادامه کارش بود

هردو  ، اون داشت از وسط دنده هاش رو میشکوند

اش و یکی از ه دو پاش ، یکی از دست مچش ، هر

 .زانوهاش 

 ...خون کافی نیست_

زیر لب زمزمه کرد قبل از اینکه دستش حرکت کنه 

 . سمت دهن بک و فکش رو بشکنه

 . های طعمه فوران کرد از لبزیادی خون 

صادقانه برای جبران خیانت راضی   ، دیدن این صحنه

 .  کننده بود

غرق خون همسرش رو با این تقریبا میتونست تصویر 

امال اگرچه ک ؛ ین کنهز جدید جایگ تصویر جنایت امیز  

 ..نه. 

 ...تو اونو ازم گرفتی_

 . سهون شروع کرد زیر لب بطور نامربوطی حرف زدن
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ت  من بندرت میتونم به حرف، اینکه  تو منو میشناختی_

 ...گوش ندم

 .   سهون بخاطر دل شکستگیش متهمش کرد

پر اشتیاق ادامه داد به در هم  و  با قدرت شیطان

 شکستن قفسه ی سینه ی بک. 

ی  میقعبور کنه و نفس ع از صورتش اجازه داد تا خون

 . کنه کشید تا رایحه اش رو احساس

حیوون ..شدی که من به اون خیانت کنم. تو باعث _

لوهان من...مادر  ، پرنسسم ، انسان من ، خونگیم

که من بچه ی لعنتی خودم رو  گفتم   ، فرزندم...اره

.  ، خانواده ام کشتم؟ مه ه..رفتن و اینا همه بخاطر تو 

 ..ی اینا تقصیر تو بود. 

فریاد کشید درحالی که با زور کل دستش رو وارد شکمش 

 میکرد . 

اون دردی رو که بکهیون احساس میکرد دوست داشت 

پس روده هاش رو با مشتش برای چند دقیقه قبل از  ،

 . اینکه تصمیم بگیره که کافیه نوازش کرد

 بکهیون باید میمرد . 
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 بکهیون باید ناپدید میشد . 

االن و سهون هیچ وقت  اون بیش از حد داشته تا

 فراموش نخواهد کرد . 

 ...من بود اون دنیای لعنتی_

 . اسمودای در اخر زجه زد

.اون همه چیز ..اون تنها دارایی خوب من بود_

ن او همه چیز بود و توله ی من حتی از اون ..بود. 

 قبل از اینکه بزارم..و انجام دادی. ر  کار  .تو اون..بیشتر

من نیاز دارم تا اخرین قتل رو انجام  ، پدر منو بکشه

م بخاطر چیزی که تو .اخرین قتل برای انجام عهد..بدم

تو تنها چیزی رو که دوست داشتم ازم  ! ازم دزدیدی

حاال چانیول میتونه تماشا کنه که من شما رو ..دزدیدی. 

بهت هشدار میدم ، این بدترین  ..از هم جدا میکنم. 

.مرگ ..چیزیه که تو میتونی احساسش کنی

.  گ.مر ..نیست فهمیدم که چرا ..جدایی هم. ..بی معنی 

باقی موندن پشت سر کسی  ..از مرگ میترسن. انسان ها 

که دوستش داشتی...تنهایی ترک کردن کسی که 

دوستش داشتی...تو هیچ ایده ای نداری که من االن چه 

 ...چقدر خالی از احساسات لعنتی ام..احساسی دارم. 
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رده پبه اندازه ی کافی صداش بلند و وحشتناک بود تا 

 . بک رو پاره کنه ی گوش

ت بود که به سختی توان کنترل قدرت چنان ناراح

 . خودش رو داشت

از بکهیون متنفر بود بخاطر هر چیزی که احساس 

 میکرد . 

 ..متنفر بود که لوهان تنهاش گذاشته. 

ازش دورن وقتی که  اش متنفر بود که لوهان و بچه

 . بهشون خیلی نیاز داشت

کشم رو ب باید تو ..من باید تو رو بخاطر لوهان بکشم. _

ما باید تاوان کاری رو که انجام  عدش خودم رو ! و ب

اون همه ی ما رو دوست داشت و ما  ! دادیم پس بدیم

 ! بهش خیانت کردیم

 . ناگهان فهمید که فقط بکهیون قربانی نیست

 ، دو تو مرگ لوهان دست داشتن و بنابراین ها هر نو ا

ها باید جواب پس  نو دوی ا های سهون هر در چشم

 . میدادن
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د بع، بطور مساوی ، باید خودش رو شکنجه میداد اون 

از اینکه بکهیون بخش خودش رو تو این جرم پرداخت  

 کرد . 

سهون پنجه هاش رو باال اورد و روی گردن بک گذاشت 

 همونطوری که چند هفته قبل با لوهان کرد . 

 ، میخواست تا عذرخواهی کنه نفس عمیقی کشید ،

 کنه و گردنش رو اش رو نزدیک  ه قبل از اینکه دست

 . بشکنه

 ..نمیتونست انجامش بده. 

 ..نمیتونست حرکت کنه. 

اما چیزی اونجا  ، بار ها و بارها  ؛ سهون بازم تالش کرد 

 نبود . 

درحالی که ثانیه ها متوقف شده بود متوجه شد که 

 . هیچ چیزی حرکت نمیکنه

 بدنش کامال ثابت شده بود . 

 . انگار به سنگ تبدیل شده باشه

 ؟ ...چرا نمیتونم حرکت کنمچرا _
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 . اب دهنش رو با ازردگی قورت داد 

تالش کرد تا خودش رو از این نیروی نامرئی که اونجا 

 . قفلش کرده بود ازاد کنه

 عخشمش از این اوضا  ، شروع کرد به خرناس کشیدن

 حتی نمیتونست؛  درهم و برهم برانگیخته شده بود 

 ه و منبع اینسرش رو بچرخونه تا اطراف رو نگاه کن

 . مشکل رو پیدا کنه

هیچ شیطانی چنین قدرتی نداشت تا اون رو اینجوری 

 . نگه داره

 اگر پدرش بود مدت ها پیش این کار را میکرد . 

اون فکر میکرد که این یه نوعی از حرکت اجسام بوسیله 

 . ی ارواح باشه

 ...یه نیروی خارجی بود

 ..کنه. اصال نمیتونست انرژی شیطانی رو احساس  

سهون مطمئن بود که هیچ شیطانی رو نمیشناسه که 

چنین قدرتی داشته باشه تا اون رو تو یه مکان متوقف  

 .  کنه

 ..که اون میشناخت نبود  یایهفریده آ کدوم از  هیچ
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 . سهون درست فکر میکرد

نجا یه و اما ا ، شتهیچ شیطانی چنین توانایی ندا

 . مش بدهافریده ی دیگه ای بود که میتونست انجا

پرنس به ارومی شروع کرد به فهمیدن اینکه یه شیطان 

 نمیتونه اون رو اینجا نگه داره . 

 ...این اصال کار یه شیطان نبود

 ...این کامال یه چیز دیگه بود

 ..چیزی که بوی اشنای دردناک لعنتی ای داشت. 

 ..توت فرنگی ها و خامه. 

 

 ههمه چیز تغییر میکنقسمت سی و چهارم :  

 

 . هون احساس عجیبی داشتس

روانی  سایشآپنج هفته طول کشید تا باالخره به این 

 . برسه

 وقتی که اون کارهای ناگهانی و وحشیانه رو انجام داد ،

منطقی بود که فکر کنه همه ی مردم مجبور به رنج  
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واضح بود که بکهیون در اخرین ؛  کشیدن هستند 

  .نه لحظات عمرش هیچ رحمی دریافت نک

فقط خشم و اندوه فراوانی میگرفت ، در صورتی  اون 

ون ا هخود  خشم با یه علت خاصی متوقف بش اگه که

ر در بره ص   . میتونست ق 

 !!!! بود ؟ لوهانحاال اون علت 

یعنی سهون اخرش به پست ترین سطح رسیده بود که 

 ؟!  توهم بزنه

یا اینکه لوهان واقعا با یه نیروی غیر انسانی تو کوچه 

 ؟  ه پرسه میزدپس کوچ

هرکدومش که باشه نتیجه اش به هرحال یکسانه . 

 سهون زیادی شیفته و عاشق شده بود . 

 ...سکوت مقاومت ناپذیر بود

داشت گردن بکهیون رو  ،سهون بطور واضحی میلرزید 

اما اگر لوهان ازش میپرسید چرا ، اون باید  ، رها میکرد 

 ؟  میگفت که حالش دست خودش نبود
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فت زده بود بخاطر اینکه میدید سهون حتی لوهان شگ

های لرزونش هم قدرت داشت که  با وجود دست

 طعمه ی خودش رو تو جای خودش نگه داره . 

 شوک باعث شده بود که تمام خونش با سرعت دو

 برابری تو رگ هاش پمپ بشه . 

هاش بشدت میلرزیدن طوری که لوهان  انگشت

ست بده و دمیخواست بره پیشش و تو بغلش فشارش 

 بزرگ و چنگالش رو با ظرافت بیشتری به خودش 

 بکشه . 

 ، بعد از اینکه بهش گفت کارش رو تموم کنه

نمیدونست که چه چیز دیگه ای میخواد به پرنس بگه . 

 ؛ اون میتونست سست شدن شیطان رو احساس کنه

درست مثل یک حیوان رام شده بخاطر قدرتی که برای 

که   پس لوهان قدرتی ،ه بود نگه داشتنش استفاده کرد

باعث متوقف شدن بقیه شده بود رو رها کرد و دیگران 

 رو ازاد کرد . 

سهون هنوز هم کاری نمیکرد ، حرفی نمیزد ، روش رو 

برنمیگردوند به اطراف تا چشم بدوزه به علت  این 

 شیفتگیش . 
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 بکهیون روی زمین افتاد و بیهوش شد . 

ر  داغونش ایجاد و صدای زیادی بوسیله ی همس سر

 میشد . 

 . ها یک زوج سلطنتیه خالص بودن نو ا

باالخره تونست عشقش رو ببینه و به سمتش  چانیول

، اون  بوسه ی داغی به لب های خونی بک زد بره ،

 . دوتا رسما همسر هم شده بودن

ا در ام میخواست چیزی بگه ، بعد از چند دقیقه سهون

 . یزدحقیقت داشت با خودش زیر لب حرف م

 ؟ بهم بگو...باالخره عقلم رو از دست دادم_

خیلی سری    ع بود برای اینکه گوش های  نجوا کرد ،

 اون رو بشنوه .  یانسان

حرکتی نمیکرد و صداش مرده و خشک تر از این بود که 

 لوهان اون صدا رو بشنوه . 

معموال حتی وقتی که عصبانی بود هم مثل یک پرنس 

 واقعی حرف میزد . 

ش همیشه مسلم و کامل بود و مقداری اثر گزافه  کلمات

 گویی تو کلماتش بود . 
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ن  صداش جذب شده بود و کم کم  بعد از مرگ لوهان ،
 
ت

مثل مردی بدون اعتماد به نفس و بی  ، محو میشد 

 مفهوم . 

 ...نه عزیزم عقلت رو از دست ندادی+

قدرتی که اطرافش بود به سهون یه  لوهان خرخرکرد ،

مثل اینکه سر انگشت هایی پشتش  ، داد احساسی می

 رو میخراشیدن . 

  .سهون میلرزید 

 . غرش خشمگینی از سر ناامیدی غرید ،

اومدی تا من و  ؟ تو بخاطر من برگشتی بهم بگو ،_

  ؟ و بچه امون رو ببری خودت

 خونسردیش رو از دست داده بود . 

با وجود اینکه فکر میکرد کثیفه و هرقدر که به عمق  

دگی  بعد از مرگش نزدیک میشد میخواست که زن

خونش رو بخاطر اشتباهاتش تو لحظات  اخر  زندگیش 

 بریزه . 

 ؟ با من میای+

 صدای فرشته برگشت . 
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 لوهان مطمئن نبود که منظور سهون چیه . 

نجا کنار هم بودن . و ها ا نو ؟ ا کجا میخواست ببرتش

 ؟  برن هنیاز داشتن به جای دیگچرا 

 ؟  ر داشت کجا ببرتشسهون انتظا

 ؟ اسمودای ، کجا باید ببرمت  +

؟ باالخره تو قراره پایان  یعنی دعا هام مستجاب شدن_

ه بودم که با همسر و پسرم ؟ من ارزو کرد من باشی

 ؟ یعنی تو منو با خودت میبری...باشم

شنیدن صدای جدی  شیطان برای لوهان دردناک بود . 

د  و لوهان سری    ع فهمی زمان کوتاهی نبود که ناامید بود 

 که سهون برای مرگ خودش دعا میکرد . 

.  بمیرهزیادی تو قلبش داشت و میخواست سهون درد 

مثل گناه و بخشش رو  ، بخش انسانیش احساساتی

 بهش داده بودن که اون تو خودش خفه اشون میکرد . 

پرنس رو  لوهان فهمید که همین لحظه ،تو درست 

 دوست داره .  بیشتر از هرچیزی که ممکنه
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شقش رو برای زمان کوتاهی ، احساس کرد حتی اگر ع

  برای عمقی که عشقش داشتبه نامتناهی برسونن بازم 

 کم بود . 

اذیت کردن خودت ...بسه...درد کشیدن بسه سهون+

 ...رو بس کن

 درست مثل یک ؛ با صدایی رسا و استوار  لوهان گفت ،

 اسرافیل . 

من سعی  ...و کشتممیتونم...من هردوتاتون ر من ن_

اما حقیقت رو  ، کردم بکهیون رو مقصر کنم

اره  ی که دوستش داشتم رو پمن گلوی تنها کس...فهمیدم

 از روی شیطانی  من رو دیدهتنها کسی که فراتر ...کردم

بهم  سانیتنها کسی که سعی میکرد تا قدرت ان...بود

لوهان من هنوزم انجامش  من ازش تشکر نکردم ،...بده

من اینجام تا بهت التماس کنم و ازت بخوام که ...ندادم

 ..ی. منو با خودت ببر ی... منو ببخش...کنیبهم رحم  

اما غرورش کم نشده  صدای سهون هنوزم ضعیف بود ،

 بود . 

 ...نمیتونم تورو به اونجا ببرم سهونمن +
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لوهان به نرمی گفت و سهون سرش رو با ناامیدی خم  

 کرد . 

رازیر کردن خودشون تا زیر هاش شروع کردن به س اشک

هایی صورتش رو  طوریکه مثل چنگال، لب هاش 

 میخراشیدن و روی سنگ ریزه ها متوقف میشدن . 

  ...میکردم که تو نتونی شو فکر _اره... 

 ه کشید . آ

لوهان ارامشی رو که سهون تو اهنگ صداش داشت 

 دوست نداشت . 

 میدونست که سهون فکر میکنه اون تو خیاالتشه . 

یدونست که لوهان واقعی به نظر میرسید حتی قبل از م

این و این رو هم میدونست که همه ی اینا جزئی از 

 تنبیه همیشگیشه . 

تسلیم شده بود و دیوونگی یا مرگش رو  هسادخیلی 

 پذیرفته بود . 

 برای سهون فرقی نمیکرد چه چیزی به اون داده بشه . 

 رد  از دست دادنین معنی بود که دها به ا نو هرکدام از ا

 باالخره متوقف میشد .  عشقش
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 ...داری اشتباه میکنی+

، به مرد شکست خورده نزدیک تر توپید لوهان بهش 

 شد . 

منظورم اینه که من نمیتونم تورو به اونجا  عشق من ،+

 ...کنار تو،  چون من باید اینجا بمونم  ، ببرم

صداش نجیب و شیرین بود و  لوهان با اهنگ گفت ،

 . عسل گرممثل 

 سکوت... 

 سهون از تایید کردن حرفش امتناع میکرد . 

 د اگر امیدوار میش ، پس امیدوار میشد اگر قبول میکرد ،

 پس خطر دلشکستیگی هم بود .  ،

وقتی واقعیت برمال میشد ، یاس و ناامیدی قطعا اون 

شت ،
ُ
نمیخواست که اون کلمات  فریبنده رو  پس رو میک

 بپذیره . 

ک تر  و یه حس عجیب دیگه مثل وزش یک قدم نزدی

 نسیم سبک باد . 
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هاش رو بست ، سعی کرد تا از لمس  شیطان چشم

های گرم و نوازش شدن سینه اش  شدن توسط دست

 از پشت چشم پوشی کنه . 

چون جایی که ، من نمیتونم تو رو به اونجا ببرم +

 ...میتونم برم دور نیست

 ف جلو . لوهان گفت ، با برداشتن یه قدم به طر 

ودن با ببودن با تو یعنی اینکه من تو رو اینجا دارم و  +

 ...تو تنها داراییه قلب منه

 اسرافیل با صدای بلند نفس کشید . 

 ...من نمیتونم تو رو به اونجا ببرم پس ، نه رئیس ،+

ن یک کلمه سهون وجود اتشین لوهان را در درون و با هم

 . به یاد اورد شسینه ی سنگین خود

تو رئیس منی ..این یه جوکه. ..و رئیس صدا نکن. من_

نه منو اروم میک...من به تو به هر کار من حاکمه عشق...

من نمیتونم این ...در عین حال منو وحشی هم میکنه و 

من فقط ...اسات رو بیشتر از این تحمل کنماحس

دن تنهایی خوابی...ام تا تو رو دوباره داشته باشممیخو 

فس  ، ن گی کردن ، خوردنزند ...شه نیستمثل همی
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تو منو ضعیف ...کشیدن  تنها مثل همیشه نیست

عیف کننده چیزیه که منو ضاین عصبانیت کور ...نمیکنی

تو دون ب...ون تو من نمیتونم درست فکر کنمبد...میکنه

رد چیزی درمو تو هر ...اینجا بودن فقط عصبیم میکنه

 ...نیتو رئیس  خونه ی م...من رو کنترل میکنی

 رناس کشید ، حتی تلخ خندید . سهون خ

 ...، پرنس من پس برگرد و بهم نگاه کن+

 لوهان دستور داد . 

 البته که اون این کار رو میکرد .  ؛سهون بی توجهی کرد 

خودش اجازه میداد تا به یه  چرا سهون  بزرگ باید به

 بزرگ تر تبدیل بشه ؟!  احمق

 ..برنمیگردم_

 ...برگرد+

کرد به مجبور کردن سهون با   لوهان دستور داد و شروع

 خواست خودش . 

سهون اجازه داد و قبل از اینکه برگرده به سمتش 

 خرناس کشید . 
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هاش از  اون از هر احساسی که داشت گذشت ، چشم

 دیدن تصویر غیر قابل باور روبروش گشاد شدن . 

 ...این لوهان بود

 ؟ امکان داشتچطور 

سهون یادش ی که لوهان حتی درخشان تر از اون چیز 

 حتی فرشته تر و حتی زیبا تر .  ؛میومد بود 

 اون میتابید .  برخالف منظره ی تیره ی اطراف

موهای عسلی رنگ  صافش موج های اشفته ای داشت 

 و روشن تر از شکل انسانیش بودن . 

تماما سفید پوشیده بود و پوستش رنگ پریده به نظر 

ی رو ن سختمیرسید و تمیز ، طوریکه سهون تقریبا زما

داشت ، درست در جایی که لباس های پایانیش رو 

 .  بود ، با اون پوست  سفید  همیشگیپوشیده 

ر و سرخ بودن مثل گل سرخ گونه ها  چشم ،ش تو پ 

اما درخشش  نقره ای  ، هاش به رنگ  فندقی  تیره بود 

 رنگی داشتن . 

ر طراوتی داشتن .  لب  هاش رنگ  صورتی  پ 
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سهون همه ی زخم هایی که  ها ، ینبهتر از همه ی ا

فقط چیز های خوب  ؛بهش داده بود محو شده بودن 

 باقی مونده بودند . 

 ...تو...تو نمیتونی واقعی باشی_

ا فاصله ام ، به جلو تلو تلو خورد  سهون با لکنت گفت ،

 ی خودش رو حفظ کرد . 

 ...امکان نداره این_

 زیر لب اروم گفت . 

 ...تو واقعی نیستی_

 ...واقعی...هنوزم اینجاماال که میبینی +ح

 لوهان بی ریا لبخند زد . 

لبخندی که تقریبا همه ی درد های قلب  سرد  سهون رو 

ست . 
 
 ش

ن هیچ کسی بیشتر از اینمیخواست که به  دیگهیهو 

حتی از همه ی اسیب هایی که باعثشون  ؛اسیب بزنه 

 شده بود پشیمون شد . 

 نده مونده باشه . اونجا ز  امید داشت که کسی



691 | P a g e 

 

وارد بود که لوهان اون زن  بارداری رو که به تلخی امید

 در حصار شعله ها رها کرده بود رو نجات داده باشه . 

شروع کرد به پشیمونی بخاطر بکهیونی که داغون شده 

 بود و تقریبا داشت میمرد . 

 ...یکنم واقعی باشخواهش م_

  و تالششیطان با صدایی که گوش رو می ازرد گفت 

 کرد که فکر کنه این یه وهم نیست . 

ازه نده این یه کابوس جهنمی خواهش میکنم که اج_

.ذهن من ...خواهش میکنم اینجا کنار من باش..باشه

 نه شوخی  دیگه ای رو تحمل کنه... نمیتو 

 سهون هشدار داد . 

ها به اندازه ی کافی جدا از هم  لوهان فهمید که اون

ره ی  ذهنی رو بازی کردن . موندن و این بازی  مسخ

 نمیخواست که سهون به اونجا بودنش شک کنه . 

ه ی رد به تعجب کردن که یعنی این فقطشروع ک سهون

 شکنجه تو تخیالت خودش بوده ؟ 

و تاریکی شب  هشداگر اون تو بهشت از خواب بیدار 

 چی ؟ همریض باش های قبل فقط یک خواب
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 ند . مو مطمئنا از تپش قلبش زنده نمی

 ...با من بیا+

 لوهان اغواگرایانه گفت . 

 تردید سهون واضح بود . 

چشم های حیووانیش فرشته رو با شک و تردید اسکن 

 میکردن . 

 ..وارم که نشم. امید....من ناپدید نمیشم..نترس

لوهان دست های ظریف دخترونه ی خودش رو بلند  

کرد به طرف عشق  شکاکش تا دست هاش رو بگیره . 

بول  قباالخره نگاه کرد و فقط بغض کرد ، سهون بهش 

 کرد . 

 شیطان چشم هاش رو بست و اه کشید . 

 متشکر بود بخاطر اینکه اون ثابت و واقعی بود . 

سوزناک گریه میکرد و تلو تلو میخورد ، جلوی پای 

 فرشته اش سقوط کرد روی زانوهاش . 

واهش میکنم بهم این اما خ ، الیق داشتنت نیستم_

 ....حتی برای یک دقیقه..مال من باشی بده اجازه رو 
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ناله کرد و بازوهاش رو محکم دور ران های لوهان 

 پیچید و صورتش رو به شکم لوهان چسبوند . 

چکیدن اشک هاش رو از روی صورتش تالش نمیکرد تا 

 . پنهان کنه

 تا وقتی که سهون بوی متفاوتی رو از لوهان احساس 

 کرد . 

 ای وجود نداشت . اصال رایحه ی انسانی 

بیشتر که درموردش فکر کرد متوجه شد که این فقط 

 میتونه بوی اسرافیل باشه .  

 فرض کرد که این اسرافیله . 

 رایحه شیرین و غیر انسانی بود .  

اما  ،ونست به هیچ وجه بوی شیطان باشه مطمئنا نمیت

 .  بر اساس اخرین رویاروییشون ، اون بوی شیطان بود

 .  شیطان بود هی لوهان شکم داخلاونجا 

ان  به شکم لوهان شیط وقتی که دوباره سرش رو فشرد 

 فورا پر از ترس شد .  پدر 

 ؟ رو بو کنم ونچرا نمیتونم بچه ام"
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 "؟ ایا اون هم فرشته است

 ؟ لوهان_

 کرد .   شسهون کنار شکم لوهان صدا

ندن انگشت و وهان به حالت متشنج  سهون با لغز ل

 . لمس های با دقت پاسخ داد هاش میون موهاش و 

 ؟ کجاست...بچه امون کجاست_

احمق نبود .  ،واقعا از پرسیدن ترسیده بود  سهون

سکوت سنگین بهش تمام اون چیزی رو که نیاز داشت 

 بدونه گفت . 

 ....لطفا اینی که فکر میکنم نباشه..نباشه"

 ...هیچکاری نمیتونم انجام بدم"

 "برگردونمازه بده تا همه چیز رو بهم اج"

پرنس اسمودای اهمیت نمیداد که جلوی چشم عمومه 

 و مثل یه احمق هق هق میکرد . 

 اجازه میداد تا سیلی از اشک های غمبارش از چشم

 ش فرار کنن . ها

 به پشت پیراهن لوهان محکم چند انداخت . 
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خیلی محکم ، طوری که ناخن هاش راحت به داخل 

 .  لباس سفیدش نفوذ کرد

بی ای کشید ، یه چیزی تو گلوش باد کرده بود فریاد عص

و حاال اون بیرونش فرستاد تا هرکسی که صداش رو 

 فته . و شنوه به لرزه بیمی

لوهان سرش رو طرفش گرفت و فقط لبخند غمگینی زد 

هاش روی گونه  و جلوی سهون زانو زد ، کف دست

های خیس شیطان جا گرفت و بوسه ای به پلک های 

 خیسش زد . 

 ...احتیاجی نیست که گریه کنی..ش. هیش+

 لوهان گفت ، درست مثل یه الالیی شل کننده . 

 اسفم... خیلی مت..متاسفم. _

 سهون به سردی تکرار کرد . 

اما احساسات غمگینش هنوز  ، هق هقش کم شده بود 

 تموم نشده بودند . 

بطور کامل پوشونده بود . و درد  غیر قابل تحملی اون ر 

د که یعنی میتونه برای همیشه هنوزم شگفت زده بو 

 ؟  افسوس خوردن رو کنار بزاره
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نه تا راهی پیدا کفکر نمیکرد که بتونه هیچ وقت یه 

ساتش از کشتن جانشینش تنبیه  احسا خودش رو درمورد 

 .کنه 

 . ..کشتن لوهان و بچه اشون

رشته فکمی که فکر کرد فهمید که همسرش حتما یکی از 

 های بهشته . های مهم 

با تربیت متولد شده بود و نجات پیدا کرده بود . اون 

 میتونست راه حلی برای هرچیزی داشته باشه . 

مادر وقتی که یه پتانسیلی از جنس نقره تو وجودش  هی

وجود داشت تا بچه اش رو نجات بده هیچ وقت 

 . متوقف نمیشد

ه دارم تا ددی من یه نقش...عشق من ، نگران نباش+

 ..بازم خوشحال باشه. 

اش میون ه لوهان با غرور گفت درحالی که انگشت

 موهای سهون حرکت میکرد . 

ت ستون فقرا حیوون  خونگی باعث یه لرز دلپذیر تو

 سهون شد . 
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پدر  خوبی نبود ، اما غریزه ی پدرانه اش بین شیطان 

 بود .  شده باقی قدرت هاش قدرتمند تر 

 ...یه نقشه برای تغییر همه چیز دارهمامی +

 گفت .   یطونبا یه خنده ی ش لوهان

 این لحظه ، اون با سهون صحبت نمیکرد . تو 

 اون با یکی دیگه صحبت میکرد . 

اون با بچه ی خودش صحبت میکرد ، تو برزخ 

 منتظرش بود تا بیاد . 

 ...، بیا تا همه چیز رو تغییر بدیم پس_

 سهون گفت ، لحنش سرد بود مثل حالت همیشگیش . 

 سهون از همیشه قدرتمند تر بود .  ،با لوهان درکنارش 

 

 باز شدن قفل عشققسمت سی و پنجم : 

 

ا کلمات ج  نمیتونست حسش رو تو  یچ وقتچانیول ه

 .بده 
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که سهون بکهیون رو نگه داشته بود و اون نقش  وقتی  

هاشون با  لحظه ای که بدن،  یه بازنده رو داشت

 ، نوسان تالش میکرد تا تعادل خودشون رو بدست بیاره

 . مسابقه میدادبا مرگ قلبش 

میتونست ، ولی  هاست مطمئن نبود که یکی از اون

بیشتر از چیزی که ممکن بود جون سالم به در ببره از 

 . دست شیطان ها

 این یه نعمت  لعنت شده بود . 

اما  ، چانیول از دیدن لوهان و همه خوشحال شده بود 

 . حتی به مسیری که اسرافیل بود نگاه هم نمیکرد

شرط میبست که بعد از حس کردن بوی خون بکهیون 

 . دیگه هیچ بویی رو حس نمیکرد

 . کنه  شچک نیاز داشت تا 

 ، خودش رو یه جوری کنار عشق خون الودش رسوند

 . هاش رو میخراشن هاش چشم حس میکرد که اشک

یه  هاش برای اشک برای اولین بار تو وجود شیطانیش ،

 .گرفته بودن   لاتفاق سیاه شک
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 . هیچ وقت انتظار نداشت که مثل یه احمق گریه کنه

اما اونطور که باید اهمیت  ، احساس خستگی میکرد 

 . نمیداد

میتونست ضعیف بودن رو بهانه کنه همونطور که 

 . بکهیون میتونست قوی باشه

سعی میکرد از صحنه ی تجدید دیدار رمانتیک و پر 

 قدرت کاپل کنارش چشم پوشی کنه . 

تمام چیزی که اهمیت داشت بکهیون  ن بار ،برای اولی

 . بود

 ؟...  بک ؟ بک ؟ بکهیونا=

  طوری ، صداش یه دلخراشی  دردناکی داشت ، فریاد زد

 . که صورت های دیگران رو خراشید

دست از تکون دادن سر بک به عقب و مجبور کردنش 

های خون الودش  برنمیداشت تا اینکه باز شدن چشم

 . رو دید

خدا تورو  ، ...خیلی ضعیف به نظر میرسیبکهیونااا =

 بیدار شو... 
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 ست  رومی پو آاش به ه انگشت ، خواهش کرد چانیول

قبل از اینکه چیزی  ، رو رصد میکردن هیونفک بک

 . هاش رو ازاد کرد بفهمه و نگرانی

ه ب...بیدارشو..بچه.  ، .بیدارشو..من متاسفم شت ،=

 ..من اینجام...جات امنه.  ! من نگاه کن

ایی بودن که تونست قبل اینکه ها تنها چیز ه این

 . بکهیون دوباره بیهوش بشه بهش بگه

ناخوداگاه بدون حرفی سرش به عقب لیز خورد و 

 . بیهوش شد

همسرش رو تو بغلش   ، چانیول فقط رو زانوهاش موند

گرفت و صورتش رو به خودش تکیه داد و رشته ای از 

 . موهای خونیش رو از روی صورتش برداشت

 ...احساساتی لعنتی   ، لعنتی پاشو=

 ناله کرد . 

 بک گذاشت و  ی دستش رو زیر شونه برای یه لحظه ،

 . سرش رو بلند کرد و به لوهان نگاه کرد

 . هیچ شکی نداشت که اون پسر اسرافیله
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د که چطور قبال متوجهش نشده چانیول متعجب بو 

 ؟!!  بودن

 . داون خالص ترین چیزی بود که تا بحال دیده بو 

وهان ل اگه رنگ میتونست نماینده ی یه انسان باشد ،

 . باید سفید میبود

یاهش نگاه کرد بدون داوری و اسرافیل به چشم های س

 . خنده ی واقعی ، یه خنده

فراری رو  ها .من دردچانیول..  همه چیز درست میشه+

 ...میدم

 گفت . لوهان  

از محدوده ی شنوایی  صدایی فراترچانیول یهو با  

ها فریاد کشید و بخاطر همه ی بدرفتاری هایی   نسانا

 . که قبال باهاش کرده بودن حالش از خودش بهم خورد

 . و کنار شیطان زانو زدلوهان دستش رو باال اورد 

قط علتش ف،  یه چیزی تو قلب چانیول پیچ خورده بود 

یز بلکه یه چ ؛ خوب بودن بیش از اندازه ی لوهان نبود 

 . دیگه بود
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رو داشت که باید لوهان رو از روی زانوهاش  این حس

بهش بطور با شکوهی احترام  بلند میکرد و قبل اون

 . میذاشت

  ..اون همسر پرنس بود. 

 ..ی بود. اسمودآانتخاب  ، اون وارث جهنم بود

 ...بلکه اون یه موجود از دنیای باال بود؛  نه تنها اون

 ...از ستایش تو قلبش تنیده بودحس یه 

لوهان رو که درحال چک کردن   ، با ترس  کاملچانیول 

 . بود نگاه میکردبکهیون گونه های 

 ...پاشو کوچولو+

پسر بلوند به کارش ادامه داد تا اینکه شیطان زخمی 

 . تکونی خورد

 ...داری گوش میدی ، ه خوبهر ا+

بکهیون چشم های خونیش رو باز کرد تا فرشته ای رو  

 . ببینه که محکوم به مرگ کرده بود زنده

اما  ، پسر مجروح دلخور از خودش روش رو برگردوند

 . لوهان نذاشت
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 لبخند میزد . مدت تمام لوهان 

 ...این کارو نکن بسه ،+

 . با صدای از ته چاه گفت

.اینجا نیومدم که ازت ..نمیخوام بهت اسیب بزنم+

.اینجام تا کمکت  ..انتقام بگیرم یا چیزی مثل این

 ...ت...تا سهون ببخشتتنجام تا ببخشمای..کنم. 

 ای شفا بخشش رو ه انگشت ، فرشته با اهنگ گفت

 .  روی زخم های پسر جوون تر کشید

 ؟ منو ببخشی...م*

 . شیطان با شوک پرسید

ست نبه سختی میتو ،  به سختی میتونست باور کنه

تی حاین خواسته اش برسه ؛  فکر کنه که یه روزی به

 میرسید که های سهون به نظر ن االن هم از چشم

 . بخشیدتش

واقعا فکر میکردی که من نمیتونم گریه ..اره احمق. +

 ؟ های جهنمیت رو تو سکوت بهشت بشنوم

 . لوهان صری    ح گفت
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 .نمیگم اما... دور میشدم.. به سختی از کنارت+

 . بهش نزدیک تر شد و زمزمه کرد

من بیشتر از پرنسم با تو بودم...چرا اون نمیتونست +

 !؟ میتونست حواسش رو پرت کنه کی ؟ پیدات کنه

 . بازیگوشانه خندید

چشم های لوهان با گیجی به بکهیون گره خورد وقتی  

 . که  صورت بکهیون با انزجار بهم ریخت

 ...من سزاوار هیچی نیستم*

ا م دست از دیوونه کردن خودت با سرزنش کردن بردار+

 ..من میبخشمت. ..یه خانواده ایم. 

ن صدایی  
 
ز اکه برخالف انتظار محکم بود اسرافیل با ت

 . گفتهای رنگ پریده اش   الی اون لب

به اندازه ی کافی شوکه  اون کلمات هردو شیطان رو 

 . کرده بود

تا وقتی که لوهان صورت الغر بینشون سکوت شد 

اش گرفت و پیشونیش رو ه رو میون دست هیونبک

 . بوسید

 . زمان کوتاهی به همون حالت موند
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و نقره ای رنگی ر  سم بخوره که غبارچان میتونست ق

 . دید که پوست بکهیون رو ترمیم کرد

هاش باز شده بود و  چند دقیقه بعد بکهیون چشم

 لوهان رو مثل خودش محکم در اغوش گرفته بود . 

 ، برای اولین بار چانیول به یکی دیگه حسودی کرده بود

 ، حاال همشون شروع کردن به نگاه کردن به همدیگه

 ..نبودن که باید چی بگن. مطمئن 

 ؟ از کجا باید شروع کنن

ای ه یه اسرافیلی که میخواست تو یه خونه با شیطان

و اون شیطان ها هم میخواستن این  نجیب زاده باشه

 ..اجازه رو بدن. 

 ؟ بقیه چی میتونستن بگن

 ..این لوهان بود که سر صحبت رو باز کرد. باالخره ؛ 

اما من تو این بدن  ، اسیب های درونیش درمان شده+

 ...یستمزیاد قوی ن

 . لوهان گفت

من میتونم  ، اون نمیتونه خوب احساس کنه+

  ...بفهممش
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 ...تو خیلی قوی تر از من بنظر میرسی=

چانیول درحالی که به دوست پسر درحال بهتر شدنش 

 . نگاه میکرد اظهار نظر کرد

روی بدنش چند تا خون مردگی باقی مونده بود و به 

ی خوب گاما اینا اثرات کوفت ، واضحی خسته طور 

 شدن بود . 

.من ..یه مقدار اسیب بیرونی و ذهنیش خوب شده+

اید تو ب..مو روی زخمای وخیمش گذاشتم. تمرکز بیشتر 

 ...خیلی خوب ازش مراقبت کنی

 گفت . اسرافیل  

زمانش که برسه چانیول به اندازه ی کافی میتونه ببینه  

 .  هکه ملکه اشون چقدر مهربون

 =حتما... 

کاری بود که باید هرجوری هم که شده   ، چانیول گفت

 . میداد شانجام

احساساتش رو در برابر همسرش  نمیخواست که دوباره

 اتفاق هایی که افتاده بعد از همه ی، اونم مخفی کنه 

 .بود 
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 ...بکهیون+

 . لوهان به نرمی صداش زد

یا  نه جایی که تاحاال توش بودی..برو خونه. +

 تو حتی..بقیه نگرانتن. ..منظورم خونه اس. ..هنم. ج

 ..ن. همین اال....برو خونه..مینسوک رو به گریه انداختی

 چشم هاش حالت ، فوری به سهون نگاه کرد هیونبک

 . تهاجمی ای داشت

 . مطمئنا پرنس نمیخواست که بهش اجازه بده

 ...اون اهمیتی نمیده..اوکیه. +

زم تو بغلش وحشت اما بک هنو  ، لوهان مطمئنش کرد 

 . زده بهش چسبیده بود

به سمتشون قدم برداشت و دستش رو باالخره سهون 

 . روی شونه ی دوست قدیمیش قرار داد

من ..خیانتت از ذهنم پاک شده. ..برو خونه بکهیون. _

چون جراتش رو نداشتم که خودم ، سرزنشت میکردم 

که   ممکنه..بکهیون.  ، من اونو کشتم..رو سرزنش کنم. 

اما من نباید ازش ، چاقو رو به من داده باشی  تو 

 ...ماستفاده میکرد
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 . ش کشیدخودسهون شیطان کوچکتر رو به سمت 

، میدونی این چه معنی ای میده  لوهان همسر منه_

 ؟ واسه تو

بکهیون به خودش پیچید قبل از اینکه با صدای نازکش 

 . چیزی بگه

 ....بزرگ ما..اینده...ا...ملکه ی*

 . جواب دادبکهیون 

اما طوری بود که سهون میخواست  ، کامال درست نبود 

 . ها با لوهان رفتار کنن اون

سهون مطمئن نبود ممکن باشه   ، حقیقت این بود که

  ، وارد جهنم بشه و حتی اگر اون انجامش بده لوهانکه 

ا ج های اون میخواست مطمئن بشه که همه ی شیطان

 . قرار گرفتن بخوانتاج درخشان رو برای روی سر اون 

ا رو ه که اون  بود  امابه اندازه ای قوی سهون قوی بود ،

 ؟ توی جهنم نگه داره

  . حتی پدرش؛ هیچ کس به این اندازه قوی نبود 

که شاید یه جوری اون و   فکر میکرد سهون داشت 

 . ها بمونن لوهان بتونن فقط روی زمین انسان
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است که میخو  هنوزم اسمودای یه اشراف زاده بود و

 . بقیه هم با همسرش به همون اندازه رفتار کنن

وهان ل مخصوصا با درنظر گرفتن اینکه برای سهون ،

 . بودچیز فراتر از همه 

،  های سهون بود  لوهان درحال حاضر یه خدا تو چشم

کسی که سزاوار بود تا باهاش مثل یه ملکه رفتار تنها  

 . بشه

ن چیزی که من درست مثل او  اون رئیس  تو  ،..بله. _

زی میگه که انجام بدی بهش  .وقتی بهت چی..هستم

 ...گوش کن

لوهان اروم به شونه اش ضربه و وقتی که سهون گفت 

 .نگاهش کرد  زد 

ها  من برتر از هیچکدوم از اون..احمق نباش. +

 اونا نباید... ..نیستم. 

 . اما بی فایده بود تالش کرد تا از حرفش دفاع کنه ،

 ...انجامش بدناره اونا باید _

 . سهون با افتخار خرناس کشید
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رتبه برای شیطان مهم بود و اون باید با احترام اجرا 

 میشد . 

 تعظیم کرد و به لوهان لبخند زد .  هیونبک

نمیتونم چطور بهت بگم که ..ممنونم. ..ما میریم خونه. *

..متاسفم...من خیلی متاسفم من چقدر...فقط ممنونم. 

 ...بخاطر

ه کرد قبل اینکه چان تو بغلش بگیرتشو ببکهیون شروع  

 . خودش نزدیکش کنه

 ...ونهبریم خ..لوهان گفت گریه دیگه کافیه. ..بسه. =

بکهیون باالخره گوش داد و دست چانیول رو گرفت و  

 . کشیدش

اما همیشه لوهان یه راهی داشت   ، هنوزم پشیمون بود 

 . که قلبش رو سبک کنه

تونست باالخره با این تفاوت که االن بکهیون می

 . جنگیدن رو متوقف کنه

اون میتونست باالخره به خودش اجازه بده که شادی رو 

 . تجربه کنه

________________________________ 
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 . غروب رو توی تخت گذروندنتمام زوج شیطان 

 . برگشتشون خسته کننده بود

بک و چان نفهمیده بودن که چطور این جرات رو پیدا  

 . دن بدون اینکه از سهون بترسنکردن تا برگر 

اخر هم متوجه شده بودن که لوهان مدت زیادی بود  

 . که نمرده بود

وی اون که ت ها باید یکبار برای همیشه اتفاقاتی رو نو ا

د با اینکه ممکن بو  ،روزها افتاده بود توضیح میدادن 

 . جون خودشون رو ازدست بدن

ر ز همه چیز بهتاما باالخره خونه بودن ا واقعا بد بود ،

 بود . 

چانیول تمام شب رو درحال چک کردن زخم های بک 

 بود . 

اما چانیول چیزی  ، بکهیون اصرار میکرد که خوبه

 . نمیشنید و از دارو برای بریدگی هاش استفاده میکرد

شتناک وح ، وقتی که رفته بود به یه حمام داغ اون حتی

 . برای بکهیون تو حمام گریه کرده بود
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ساکت بودن و فقط همدیگر رو تو اغوش گرفته هردو 

 .بودن 

م کنه و همدیگر رو به نرمی قبل اینکه چان سرش رو خ

اش رو به ارامی از کناره ی بلوز پسر  ه دست،  ببوسن

  .و بدنش رو لمس کرد  کوچیک تر باال اورد 

ه دکمه بتون چانیولاش رو قبل از اینکه ه بکهیون دست

 هاش رو باز کنه گرفت . 

 ...هردومون رو داشتم به کشتن میدادمن تقریبا م+

 . اما بکهیون ادامه داد چانیول یه ابروش رو باال داد ،

ت تقریبا داش این کارم من مثل یه بچه رفتار کردم و +

کنم دست از مراقب  خواهش می..تورو به کشتن میداد. 

 ر... من بودن بردا

  هاما چانیول محکم ب ، سعی کرد تا روش رو برگردونه

 . کمرش چنگ انداخت

ال .تو م..هیچ وقت دست از مراقب  تو بودن برنمیدارم_

 ...همیشه..برای محافظت و دوست داشتن. ..منی. 

 گفت و خم شد و بکهیون رو نرم بوسید . 
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.از این میترسیدم که نتونم هیچ وقت ..ت دارمتدوس_

 ...داشته باشم تواقعی دوست

گونه هاش رو پوست مخملی  اش رو باال اورد تا ه دست

 . لمس کنه

وقتی میدیدم سهون بهت اسیب میزنه ، نمیتونستم _

حرکتی کنم و اونجا بود که فهمیدم هیچ چیز تا این حد 

تونم به ب رام ترسناک تر از این نبود که منتو زندگیم ب

دیدن اسیب دیدنت وحشتناک بود و ...یاد بیارم

دادم یم.من باید هرکاری انجام ..نمیتونستم نجاتت بدم

ی .اهمیتی نمیدادم اگه بالی..تا به جای تو زجر میکشیدم

برام مهم نبود اگه سهون بدنم رو تکه تکه ..سرم میومد. 

هون فقط از س..تا وقتی که اون کس تو نبودی.  میکرد ،

خواهش میکردم که بس کنه و به جاش من رو 

 ...خوشحال میشدم اگه بجای تو میمردم..بکشه. 

 نه ای زار میزد . شیطان با حالت مجرما

 ...چانی من+

 ...بیبی من هنوز حرفامو تموم نکردم..هیشش. _
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دکمه های جین بک رو  درحالی که حرفش رو قطع کرد ،

باز میکرد و بزور اون رو از تنش در میاورد و روی زمین 

 کرد . میپرتابش 

  بکهیون رو لخت ، هاشون هم رو لمس کردنچایین تنه 

 کرد . 

اون رو به  از تخت بلند شد ، بغلش کرد و  چانیول

 نشستن . وان بزرگ  حمام برد و توی سمت

ش  تکیه داده بود نواز سینه اش سرش رو که خسته به 

 کرد . 

 ها رو به سمت  اش رو صابونی کرد و اونه دست

 سینه ی بکهیون اورد و تا پشتش کشید . 

 شیرینی به شونه و باالی گردن پسر کوچکتر زد بوسه ی

 اما نه بخاطر سرمای حمام .  ، بک لرزید ،

یم رو با دوست داشتن تو من تمام روزهای زندگ_

.فکر نکنم بتونم به چیزی که قبال بودم ..میگذرونم

.فکر نکنم هرگز این احساس رو از دست ..برگردم

من میدونم که تو فکر میکنی لوهان این کارو برای ..بدم. 

 ...اما اشتباه میکنی ، همه ی ما انجام داد 
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هیون گردنش رو چرخوند و سعی کرد تا چانیول رو بک

اما چان نگاهش رو به سمت جایی که قبال بود  ، ببینه

 برگردوند . 

جالت زده بود و به خاطر اعترافی که داشت میکرد خ

که اون چشم های قهوه ای عمیق روش   نمیخواست

 . باشه

عشق من بودی از وقتی که این ماموریت شروع شد  تو _

اما  ، اید قلب تو و سهون رو باز کرده باشهلوهان ش...

لوهان هیچ نقشی تو احساس من به تو ..نه برای من رو. 

وقتی که من ...تو منو عاشق تمام خودت کردی..نداره. 

، لوهان اونجا نبود  تو رو دور از اینجا نگهت میداشتم

.تو ..حال من هر روز بیشتر عاشقت میشدمبا این...

با تمام وجود ادعا میکردی ،  .تو ..صاحب قلب منی بچه

 ..یه روزی ادعا میکردی و میگفتی که منو دوست داری. 

 حاال ...برگردونم بهت قط میخوام که عشقت رو من ف

ونقدر زیاد که ا...ت دارمت.دوس..من میدونم که میتونم

 ...درد داره

 . بکهیون نمیدونست که باید تو این وضعیت چیکار کنه

 ؟ دوست داشت تش واقعا اون رو آشیطان  
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 . این بیشتر از اون چیزی بود که همیشه تصور میکرد

 ..تمام چیزی بود که از اول میخواست. 

 ؛ نه تنها چانیول باالخره به عشقش جواب داده بود 

 ؟ بلکه بخاطر لوهان هم نبود

 ؟ نبود فرشتهتاثیرات این یه نوعی از 

 این عشق واقعی بود... 

 ه ،سر بک رو باال بیار چانیول دستش رو دورش پیچید تا 

 . میتونست به لب های زیباش برسه

بکهیون یه ناله ی شیرین رو بخاطر بوسه ی چانیول رها  

 . هاش گیر افتاد کرد و میون چنگال

بوسه زیاد طول نکشید تا اینکه بک روی زانوهاش قرار  

وان تکیه داد و تحت کنترل چان بود  یگرفت ، به لبه 

 . داشتطوری که هیچ اراده ای ن

اش رو از کنار بدن خیسش پایین اورد ه چانیول دست

 . کیوت باسنش رو تو چنگاالش فشرد دو لوپ و

 زیباش غوطه ور سوراخ اش به ارومی تو ه انگشت

 . شدن
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نمیتونست  دمدمی مزاجی بود ، بکهیون شیطان  

چان به پشت  مقاومت کنه درمقابل حس خواستنش ،

عضوش رو  ز کرد و فشارش داد و پاهاش رو از هم با

 . تنظیم کردحفره ی داغش  روبروی

 ؛ جنون اون رو به جاهای عجیب و غریبی برده بود 

ش رو سری    ع به داخل فشار داد و طوری که خود

 . کوبید  اخلشد

 بیشتر...  ، خواهش میکنم+

یطان ، بین تاریکی دنبال ش به نرمی التماس کردبکهیون 

 . گشتمیش یات

 ؟م عشق گمچطوری میتونم بهت نه ب_

 . جوابش رو با خنده داد

یه  اما بجاش با  ایستاد و پسرک رو از اب بیرون کشید ،

 . شوکه اش کرد پوزخند 

 ...درست همین جا با من میخوام که تو بیای ،_

 . برگشتهم خنده ی بکهیون 

 ؟ یکم سخته فکر نمیکنی...اوه+

 ی بکهیون  ترقوههای خشکش رو به  چانیول لب
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 . رسوند

تورو از نزدیک تر تو بغلم  بهانه ای میشه تا این +

 ...بگیرم

 . پسر کوچک تر به نرمی مخمل گفت

تا کاری کنه که اون احساس رها میخواست چانیول 

 . شدن بکنه

 . میتونست شعله ور شدن گونه هاش رو حس کنه

 به داخل اب قدم برداشت ،دوباره عرقش رو پاک کرد و 

 ش رو بوسید . بینی بکهیون رو کشید تو بغلش و

ما هیچ وقت به بهانه احتیاج نداریم تا بهم نزدیک تر _

 ...تو بودن جاییه که من میخوام باشمنزدیک ..بشیم. 

 . صدای کلفتش یه لرز رو تو عمق وجود بک فرستاد

ناخن هاش رو روی سینه ی شیطان به سمت  هیونبک

هایی که اون   هاش رو به لب پایین حرکت داد و لب

 . ارج میشدن چسبوندکلمات ازش خ

خواهش میکنم...خیلی وقته...خواهش میکنم لمسم  +

 ..کن. 

 . نیازش رو اعتراف کرد
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اش رو به عضو سخت شده و دردناکش ه یکی از دست

 . رسوند

 ؟ نمیتونی االن بهم چاقو بزنی+

چانیول خسته شده بود و پسر خیره کننده ی روبروش 

 بشدت بازیگوش . 

های انسانی انجام  با روش میدونی که میتونیم اینو _

 ؟ بدیم دیگه نه

 ؟ ...درد ندارهکه  منظورت اینه+

 . بکیهون با کنجکاوی پرسید

میبندم که حس خیلی خوبی هم  اممم حتی شرط_

 ...داره

 !!! ذهنش بین پاهاش بود ، چانیول ناله کرد

 های انسانی انجام ندادم...  من هیچ وقت اینو با روش+

 . بکهیون به نرمی گفت

 ؛ ی سکسیش همیشه کثیف و دردناک بود تجربه ها

 ! چیزی بود که معموال دوست داشتاونجوری 

 ...منم_
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 .جنتلمنانه بوسید چان گفت و بکهیون رو 

نظرت راجع به این چیه که ما به روش خودمون +

 ...انجامش بدیم

لبخند زد و خودش رو به نرمی به چانیول مالید  هیونبک

ه بل اینکحظه متوقف شد قچانیول فقط برای یه ل .

 . و به سختی واردش بشهبک رو غرق کنه تو بغلش 

 تنگی بی اندازه ی اطراف عضوش ناله کرد .  از حس  

لپ باسن بک برگردوند و محکم  اش رو به دوه دست

 .  نگهشون داشت تا راحت تر بتونه توش حرکت کنه

 اروم ازش خارج شد و دوباره محکم درونش کوبید . 

ان عمیق ترین ضربه ی ممکن رو به نقطه تو همون زم

 ی حساسش زد . 

 ، بعد از چند دقیقه کوبیدن تو دوست پسر شیطونش

اش رو ه یه ناله ی خرناس مانندی رو ازاد کرد و دست

 کوچیک بک پیچوند .   محکم دور الت

شروع کرد به پمپ کردنش که باعث شد بک بی پروا 

 امیکاش رو دو طرف چان به سر ه زوزه بکشه و دست

 . ها بچسبونه
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بک پیشانیش رو به چان تکیه داد و باسنش رو بیشتر به 

 . عضو بزرگ چان فشرد تا بیشتر حسش کنه

هاش رو بست و سعی کرد تا  چشم ، بلند ناله کرد

 . شیطان درونش رو نگه داره

 . پیشانیش رو تکیه داده به چان نگه داشت

نه که یدا کهاش رو باز کرد تا چانیولی رو پ چشمباالخره 

 . با تحسین خیره اش بود

هردوشون سعی کردن با کشیدن خودشون توی اب داغ 

 . سرخ شدنشون رو مخفی کنن

بکهیون زیر نگاه هایی که چان بهش میکرد درحال ذوب 

 . شدن بود

 ...پر از شور و عشق

 ..دو چیزی که قبل از این هرگز حسشون نکرده بود. 

 
 
حسی که حاال  ت برداشت که اینسری    ع تو ذهنش ن

داشت بی اندازه بهتر از سکس های خونی و کثیفی بود  

 . که قبال تجربه کرده بود

این سکس بهترین چیزی بود که تابحال داشته و این 

 .  غافلگیرش کرده بود
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 به لرزه دربیاد ، چشم زیر عشقش طولی نکشید که

 . اش از نرسیدن به ارگاسم طوالنیش سیاهی میرفته

 . برای بک سکسی بوداین بار خیلی 

 من نمیتونم بیشتر ...!من فاک !! خیلی خوبه چانیول+

  ...فاک ! درد داره...از این صبرکنم

ناله میکرد درحالی که تالش میکرد تا قبل از چانیول به 

 . بخاطر عادت چانیول،  اوج نرسه

 . خوشبختانه امروز چانیول تو اون مود ارگاسم نبود

 ...فاک.بیبی..  ی ددی بیابرا ، برای من بیا بیبی_

به خودش  یه خرناس حیوونی کشید طوری که بک

 .رسید به اوج و  پیچید 

وقتی که به اوج رسید یه شوکی از سینه اش رد شد و 

 .شروع کرد به پایین رفتن داخل اب 

بکهیون خودش رو به چان فشرد و برگشت و بوسه ای 

به لبش زد و چان هم بعد ضربه ی محکمی داخل 

 . ش پسر جوون تر رو با مایع خودش پر کردباسن

اعث ب بکهیون کسی بود که یه حرکت کوچیک کرد و 

 . رو تو اب ریخت کامش  شد چان ازش خارج شه و 
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چانیول یه دستش رو پشت بک گذاشت و دستش دیگه 

اش رو به گردنش و سرش رو تکیه داد به سینه اش تا 

 . استراحت کنه

 شیطان اتش سرش رو بوسید . 

اش رو روی ستون فقراتش کشید و ه م انگشتارو 

 . نوازشش کرد

این سکس انسانی هم مطمئنا چیزی بود که میتونست 

 . ازش استفاده کنه یا روش خاص خودشون

نوع منحصر به فرد عشقشون چیزی بود که کامال 

 . معتادش شده بود

 . اون معتاد عاشق  بکهیون بودن شده بود

ت معتاد خود بکهیون تمام این مد ، در حقیقت؛  نه

 شده بود . 

 . قفل احساسات شیطان اتش باالخره باز شده بود

 

 راز هاقسمت سی و ششم : 
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وره هاش رو پاره پ برای لوهان زیاد طول نکشید تا لباس

ا  یطان  کامال تغییر کرده پیدهای وحشی ش شده با دست

 . کنه

و لباسش ر  مثل چند تیکه گوشت همسر با شکوهش

 . کردپاره پاره  

 دوست داشتن  هم بعد از  ، حس عجیبی داشت

 ها .  مدت

ل مخلوطی از حس مث ، عجیب اما شگفت انگیز ،

 .  زمان هسرما و گرما تو ی

ه طور ب اماهنوزم ، یه تضادی تو برگشتشون به هم بود

ا هم ب ه بدن هاشون هم رو مالقات کردند وقتی ک زیبایی

 . مخلوط شدن

 ..های. و سهون تو زمان حال بود 

چشم هاش سرما و تاریکی شب های بی ماه رو به یاد 

 می اورد . 

لب هاش دندون های تیزی رو که پوست خوشمزه ی 

 .  اسرافیل رو مارک میکردن میپوشوند



725 | P a g e 

 

لوهان رو با شهوت و چیزی بیشتر از اون  میخواست

 . بخوره

سهون ارزو میکرد که بکهیون و چانیول  در حقیقت ،

ه ن و اونجا رو ترک کنن که اون بتونسریعتر به جهنم بر 

ن چو  ، لوهان رو تصاحب کنه و به ویرانی بکشونه

 لوهان همش حواسش به اونا بود . 

 ، هیچی اتفاق نیوفتاده بود  بعد از گذشت چند هفته

  . هردو رو داشت اما این هفته ها بدبختی و اشتیاق ،

تو اون لحظه ای که فهمید لوهان واقعا برگشته مثل یه  

 گرگ گرسنه بود . 

روی غریزه اش کار کرده بود تا بوی توت فرنگی ای رو  

 .  پیچید رو حس کنهمیکه توی دماغش 

 توانایی فکر کردنش رو از دست داده بود . 

 توانایی نفس کشیدنش رو از دست داده بود . 

فقط به امواج غرایز شیطانیش عکس العمل نشون 

 .  میداد

این  ، ت کرده بودبدنش از همسر  کسی بودن وحش

دی برای امنیت فرض میکرد
 
ن  .  زمان رو باید س 
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اگر لوهان برگشته سهون باید مطمئن میشد که اون  

 .  کامال برای خودشه

حتی برای ؛  شانس دوم به راحتی به دست نمیومد 

 . پرنس شیطان ها

سهون حتی جرات نکرد زمان رو برای برگشت به خونه 

 .  هدر بده

نی بود و اون نمیتونست برای این فاصله خیلی طوال 

 فاصله صبر کنه. 

فقط فرشته اش رو به سمت نزدیک ترین ساختمون  

بدون نگرانی با حالت رمانتیک و احساسات  کشید ،

  . ی معمولغیر 

س پ احساسات انسانیش بهش میگفت که رها شده ،

 و پس ر  فهمیده بود که باالخره یه کمی حسابش

 . داده

انبار  بنظر میرسید که تو یهنگاه کرد وقتی به اطرافش 

نمیتونست و لوهان  قدیمی با انواعی از وسایلن

  . رو استدالل کنه شونموقعیت

 .  میخواست روی گرد و غبار و زمین خاکی بشینه
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سهون لوهان رو کشید و روی اولین سطح تمیزی که 

توی اون درهم و برهمی از چوب و  میتونست پیدا کنه

 . هن گذاشتشآ

سهون اون رو روی   بل اینکه لوهان چیزی بفهمه ،ق

 .  کانتر قدیمی گذاشتش

اسرافیل میتونست حدس بزنه که چه چیزی داره اتفاق 

 .  میوفته

ون  و پاره کنه یه خرناس لرز ر ش شیطان قبل اینکه لباس

به معنای واقعی کلمه لباسش رو پاره کرد و به ، کشید 

 .  کرد  ونسمت زمین سیمانی پرتابش

لوهان شوکه شده بود که قراره توی  ای یه لحظه ،بر 

اره دوب های سهون اما وقتی که لب ، خونه چی بپوشه

 کرد  و فراموشر  راحتی فکرشه به سمتش سقوط کرد ب

. 

حس نکرده بود که سهون اون رو با هیچ وقت 

 .  احساسات خام لمس میکنه

 شیطان  شکارچی نمیتونست از گوشت لوهان سیر بشه

روی بوم شیری رنگ پوستش  شی زنگ زدها . دست
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میرقصیدن و با چنگی روی گونه ی لوهان تمام میشد 

 . تر میشد  داغ هر لحظه درحالی که بوسه اشون

همون دستش سری    ع راهش رو به پهلوی فرشته پیدا کرد 

 اولین لرزش رو با عقب رفتن بند شلوارش رفت و ،

 ای دست دیگه ی سهون بی پروا نوک نیپله انگشت

 های صورتیش رو پیدا کرد و لمسش کرد . 

های سهون بلعیده  هر نفس لرزون لوهان توسط لب

 میشد . 

وری  ط ، پرنس حتی به سختی میگزیدش گاه و بیگاه ،

ن هاشون از خون پر که با خون نقاشی میکشید و ده

 شده بود . 

های طمعکارشون فتح  نو ها همه جا رو با زب نو ا

 .  میکردن

دو موجود فرازمینی  و هر بود نشو خون خط زندگی

ون زشگاهانه اآ هاشون افزایش پیدا کرده بود و  قدرت

 .  میکردناستفاده 

اسرافیل ها اون چیزی که  ، برخالف انتظار اسمودای

 .  خدا افریده بود نبودن
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ه خاطراتشون رو ب ، ها خیلی شبیه شیطان ها بودن نو ا

 .  یاد میاوردن و ذخیره اشون میکردن

 !  هم دنیا رو با طمع و غرور ویران میکردن ها  نو ا

ها هم بطور غیر قابل انکاری شکار کردن رو حس  نو ا

 .  میکردن

یوانی بی احساس ح ، وقتی که تحت تاثیر قرار میگرفتن

 ها رو ساخته بود  اوناسمونی طوری که مرد  ، نبودند 

 .  ها هم احساسات حیوانی داشتن نو ا،

وقتی رو که عدالت رو  ها هم میتونستن حس کنن اون

 .  ازشون میگرفتن

فقط شیطان  خودش رو  شبیه یه هیوال نبود ، لوهان

 .  دوست داشت

  ونبه سه شاید این همون دلیلی بود که نمیتونست

 .  اما دوسش داشت ، کمک کنه

ی و دیوانگ نظر  لذت بخش ترین ترکیب جهان از  ها  اون

 . نعقل بود

 . غرق بشهش که تو میخواست  سهون 

 ...تو خیلی خوبی...فاک_
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اش رو به شکل ناهماهنگ روی بدن ه سهون دست

پسر کوچیک تر حرکت داد تا مکان مورد نظر خودش رو 

بشدت اون رو به سمت  ، روی باسن لوهان پیدا کنه

 خودش کشید . 

 .  عضوش رو به بدن لخت لوهان فشار داد

 تا لحظه ای که فرشته و واردش کرد  فشار داد و چرخوند 

 .  یه ناله ی غیر انسانی ازاد کرد

اش ه هاش ناخن سهون بین حرکاتش تو در اوردن لباس

 . رو به پشت لوهان برد و چنگی ازش گرفت

هر منحنی و حاشیه ی تیزش  ، بدن سهون ایستاده بود

 .  مثل یه اثر هنری بود

یهو با غرور متوقف شد و سخت از لوهان بیرون کشید 

 . و گازش گرفت

شکل او مانندی گرفت که سهون اعتقاد  وهانی لها لب

 .  یه شاهکاره که این حرکت  داشت

که چقدر سهونش زیبا و   داشت فراموش میکرد لوهانم 

  ! بزرگ بود
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ها اونقدر اروم پیش میرفتن که لوهان یه انگشتش  اون

سیاه رنگ روی بدنش تا پایین   های رو روی رد نقاشی

 . کشید و دنبالش کرد

ای سفید و سیاهی که میدرخشیدن رو اسرافیل خط ه

با ناخنش دنبال کرد تا جایی که سهون خم شد و کف 

 . دست کوچکش رو گرفت

لوهان حس کرد که میخواد پرواز کنه وقتی که دید 

 . و میلیسه  همسرش با شهوت کف دستش رو میگزه

و لوهان میتونست یه چیز رو  شسهون نگاهی کرد به

 .  فقط تو نگاهش ببینه

 . تو اعماق درخشش تاریکی میسوخت داشت

 ..گرسنگی. 

 .  فرشته با اینکارا اوکی بود

بخورتش هرجوری که اون دوست سهون میتونست 

 . رو کنار گذاشت  شیطان مقدمه چینی ، البته ؛ داشت

 ارهدوب خیلی طول نکشید تا اینکه باالخره خودش رو 

و فقط اینکار  ، این چند وقته بعد مدت ها  واردش کرد ،

با دستش انجام میداد و نمیتونست با خودش صادق 
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تحمل کنه و این کیک خوش مزه رو  ایا میتونه باشه که

  یا نه ؟!  تو یه وعده درسته قورتش نده

یتونست برای کس  دیگه ای چطور م ، بی حیایی بود

اون نیاز داشت تا دیواره های تنگ لوهان رو که  بیاد !؟

نیاز  مطلقا بهش؛  اد بیدیکش رو میبلعیدن حس کنه تا 

 .  داشت

از یه دستش استفاده کرد تا باسن لوهان رو حل بده 

، به  طرف خودش و همزمان خودش رو درونش بکوبه

حرکت پایین تنه هاشون که به هم وصل شده بودن 

 . خیره شد

 .  خیلی سری    ع و دور از انتظار اومد

 .  اماده نبود و درد داشت

اما از اومدن  ، لوهان هر گزشش رو دوست داشت

 .  ناگهانیش و حس پاره پاره شدنش ناله ی بلندی کرد

منتظر  نمیتونستاما  ، سهون احساس گناه میکرد 

 .  بمونه

به این ورود عمیق و پر کردن پسر با  ، به این نیاز داشت

 .  مایع خودش نیاز داشت
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توی غریزه ی  ، هارش فرو رفته بود  شهوت   تو 

 .  حیوونیش فرورفته بود

 ، لحظه ای که ران های لوهان دور کمرش قفل شده بود

هشدار دهنده از سینه ی مرد   ای از عالئمیه زنجیره 

 .  گذشت

وقتی که بی رحمانه اومد خودش رو داخل لوهان نگه 

 .  داشت و توش خالی شد

.  دکر   ش فوالدی میز زیرشون رو پارهپنجه هاش پوش

   .دندونش توی گوشت لوهان غرق شد

زرگش به زور پوست لوهان رو مجبور میکرد تا سایز ب

 . دورش بپیچه و با هر حرکتش صاف بمونه

 رو حس  جایی بین رانش بی احساسی و احساسات

  میکرد . 

 ... اونجا گناه وجود داشت

 .  تو منظره ی اغشته به خون  نزدیک لوهان

این ایده اومد تو سرش که لعنت به این  ، برای اولین بار

  . سکس خونی

 . تالش کرد تا ازش خارج شه 
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  . به شیطانش غلبه کرد ، لوهان هم برای اولین بار

 اش بهشه مرد رو تو جاش گیر انداخت و با چشم

 .  داد هشدار 

اما لوهان گونه هاش رو  ، سهون نگاهش رو برداشت

مستقیما باهاش ارتباط چشمی برقرار کرد  ، قاب گرفت

 . ازش شدتا اینکه اونم بیخیال فرار کردن 

 ...همیشه من علت دردتم_

 . اما متوقف نشد ، اروم نوازشش کرد  پرنس گفت ،

 ...مشکلی نیست+

 لوهان گفت و به ناله کردنش برای دور بعدی ادامه 

 .  داد

زیاد ون تشسرعدوباره  فقط با یه تشویق از طرف لوهان

 . شد

 اوه...سخت تر! ...عاشق اینم وقتی صدمه میبینم من+

 ...رم...بهت نیاز دارمهت نیاز داخیلی بد ب

ناله کرد و باعث شد که سهون اخرین احساساتش رو از 

 .  دست بده و عقل از سرش بپره
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 . اش رو کوبید به کانتر و مثل یه حیوون غریده دست

 تنگ تر از دفعه ی اولتی...فاک...  تو..فاک بیبی. _

به ناله هاش ادامه داد وقتی که گردن لوهان رو با 

اش مارک میکرد و پایین تنه اش عمیق ترین ه دندون

 .  پارت بدن پسر رو کبود میکرد

  که  اشه دستبود ، اما وحشی ون چه سکسش اگر

نه  نه پست بودن ه بودنگونه های لوهان رو قاب گرفت

 . وجه به هیچ ، خشن

از من به این نی..نمیتونی دوباره ترکم کنی بامبی. _

 کنی...   تو هیچ وقت نمیتونی ترکم..دارم. 

 .  صدایی که ناامید بود، با  شیطان ناله کرد 

 .  لوهان میدونست که اون راجب سکس حرف نمیزنه

اون به لوهان  ، اون داشت راجب خودشون حرف میزد 

 . شابه نیمه ی دیگه  ؛ نیاز داشت

مشکی سهون نگاه   و  ای بزرگه وقتی لوهان به چشم

 کرد فقط میتونست به اینکه چقدر شیطان سکسیه

 .  فکر کنه
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بزرگ ترین گناهش باید  اگر شیطان گناهی داشت ،

 .  زیباییش میبود

 رش که درستهیچ وقت تابحال چیزی به جذابی همس

 . اصل و خام؛  روبروش بود ندیده بود 

  ..همه ی حیوان ها بود. ترکیبی از اسمودای 

 و  هاش مشکی بود و موهاش ترکیبی از سیاه چشم

 . رهم بلوند اشفته و درهم و ب

بنوس روی پوست سفید آلکه های شاخه های درخت 

 .  و از جنس چینیش نقش بسته بود

بهتر از همه ی اینا این بود که خون و بزاقش با هم 

ای گوشتالوش سرازیر شده ه قاطی شده بود و از لب

. لوهان فقط با یه نگاه به این تصویر میتونست  بود

 ور:/(. )منم همینط خودش رو لبه ی تیغ ببره

که   وقتی دست سهون داشت به سختی پمپش میکرد و

به شروع کرد  ناله ی نزدیک شدن لوهان رو شنید

 .  سخت تر حرکت کردن

تا زمانی که لرزش لوهان شروع  ادامه دادکارش سهون به  

 .  شد و تو خواب الودگی و گیجی غرق شد
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های لوهان  شیطان انگشت خیس از کامش رو بین لب

 اسرافیل اجازه داد که با هرزگی ساکش  فرو کرد و به

 .  بزنه

صداهای کثیف همراه با حرارت نرمی که به انگشتش 

 میداد از دهنش خارج میشد . 

 انگشت ، لوهان نگاهش رو باال اورد و بهش چشمک زد

پوشیده شده از بزاقش رو با خستگی از دهنش بیرون  

 ضربه ی اخرین ،رد دوباره پرش کسهون  ، کشید

 .  کش رو به سختی داخل عشق الغرش زددردنا 

لوهان ناله کرد و ضعفش رو درمقابل سهون نشون داد 

تا زمانی که حرارت بینشون باالخره با رابطه ی اخر سرد 

 .  شد

ها بار اون رو به اوج و  پرنس صادقانه میتونست ده

های سیاهش به حالت  وقتی چشم اما ویرانی برسونه ،

کر  ف درمور دیکش ت عاقالنه، میتونس عادی برمیگشتن

 کنه!! 

حس رمانتیکش دوباره  ، وقتی احساساتش برگشت

 . اولویت پیدا کرد و با لذت فکر کرد
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 .  سکس به اندازه ی طوالنی الزم نبود

 .  یاد گرفته بود که عشق رو بطلبه سهون

با بوسه هاش  صورت فرشته رو قاب گرفت و

 .  پوشوندش

وی هر اینچ از بوسه های خیس رو ر  ، خاص بود

 . پوستش که دلش براش تنگ شده بود میکاشت

ت دارم...اهمیت نمی_ دم که عشق منو ضعیف دوس 

 ه اگر نتونم هیچ وقتاهمیتی نمیدم ک..میکنه یا نه. 

تونم بخوبی قوانین رو انجام اگر ن...برگردم خونه

دیگه هیچ اهمیتی ..ما میتونیم اینجا بمونیم. ..بدم. 

بخوای چیزیه که ما انجامش هرچی که تو ..نداره. 

 ...فقط هیچ وقت دوباره ترکم نکن...میدیم

 . دستور داد

و بهت دستور میدم که  من مال توام..هیچ وقت نرو. _

ت دارم لوهان..نجاتم بدی.  ری که یه اونقد...دوس 

 ...شیطان میتونه عاشق باشه

 . شوکه کننده و یه خورده سری    ع بود
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ه بوسه های ریزی ب هاش استفاده کرد و  فرشته از لب

 صورتش زد و به همسرش لبخند زد . 

دیگه نمیشه خوب ..چقدر تغییر کردی. ...اوه+

 تت... شناخ

 .  با خنده گفت

دستش روی صورت سهون باال اومد و تصاویری کشید 

 و شیطان اجازه داد تا هر لمسش تو حافظش ثبت 

 . بشه

نخواستم ترکت   من هیچ وقت قبل این با میل خودم+

ن م ؟ نیومدم ، و حتی االنم من برگشتم پیشتکنم 

ه یتو همسر منی و ما ...نمیتونم ترکت کنم اسمودای

  ...بچه داریم تا ازش مراقبت کنیم

 اما سهون شوکه بود . چشم ، همه چیز خیلی ساده بود 

ش به  های شیطان شده بود و هاش به سیاهی چشم فک 

 وضوح سفت شده بود . 

 ف شد . برای لحظه ای قلبش متوق

هنوزم بعد کاری که   ؟ تو...لوهان تو دوباره حامله ای_

 ؟  کردم بچه ام رو داری
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 .  پرنس پرسید

هاش رو چرخوند و بازیگوشانه بهش نگاه   لوهان چشم

 .  کرد

جدی  بطور عجیبی ، سهون هنوزم به پایین نگاه میکرد

 .  بود

 .  ذهنش گیج شده بود

اما اون  ، د درسته که عشق لوهان رو لمس کرده بو 

 داشت یه چیز دیگه رو هم احساس میکرد . 

یه چیزی که به یاد نمیاورد هرگز قبل از این احساسش  

 . کرده باشه

 ..خوشبختی. 

این خالص ترین چیزی از خوشبختی بود که تا حاال 

 . احساس کرده بود

 یه چیزی... +

 . لوهان زمزمه کرد

 زی ندارم که دوباره باردار شم... من نیا+

 . ن به پایین جایی که همسرش بود نگاه کردسهو 
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اما...همونطور که ، اون زنده نیست ..بچه مونده. +

 ما سیاه و سفید و ...همونطور که من هستم ، توهستی

 ..یم. مابهتر از اون..دگی و مرگ رو به مبارزه طلبیدیم. زن

من فکر ..ه نبودن و مردن تفاوت وجود داره. بین زند

اون  من فکر میکنم که بتونم..ه. نمیکنم که اون مرده باش

 ...من میدونم که میتونم..برگردونم. رو 

ط درحالیکه عشقش فق ؛ لوهان با اعتماد به نفس گفت

 . میتونست با تعجب بهش نگاه کنه

ی بهش گفت که حت ، همسرش دوباره جون گرفته بود

تا از ادمایی که از همه بیشتر دوستشون داشته  اگر دو

 ؟  میشه بازم نجات داد هردو رو  ، رو کشته

  . این فراتر از چیزی بود که بشه گفت حقیقته

 ؛ ود نداشت که ثابت کنه این واقعیههیچ راهی وج

 . حتی میتونست یه کابوس باشه

 ..خیلی وحشتناک و غم انگیز.  یه چیز

 ؟ چجوری_

های عشقش رو محکم   دست شیطان با سادگی گفت ،

 . گرفت
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...میتونی بهم اعتماد کنی تا من یه ایده هایی دارم اما +

یاز دارم تا با ییشینگ من ن ؟ این رو تنها انجامش بدم

اری که میخوام انجام اون بیشتر درمورد ک..حرف بزنم. 

هنوز  گره هااما   ، من یه نقشه دارم..بدم میدونه. 

 ...نیاز دارم تا باهاش حرف بزنم ..مشخص نیستن. 

 . ت کردازش درخواس با حالت معصومانه ایلوهان 

 ؟ چرا فقط ییشینگ ؟ چرا نمیتونی بهم بگی_

 .  درمورد این موضوع مشکوک بود

 ا ی تردید داشت که بهتره بزاره اونا تنهایی انجامش بدن

 .نه 

بدم  منمیتونم این کار رو درست انجا ..بهم اعتماد کن. +

 ..وقتی که بدونم تو نگرانمی. 

 ، بهش حس خوبی سهون این راه رو دوست نداشت

حتی میتونست قسم بخوره که میشنوه لوهان  ؛ نمیداد 

 .  تو این لحظه به چی فکر میکنه

 "میخوای متوقفم کنی " اگه بدونی

 .  با این حال سهون ازش پیروی کرد

 .  این اخرین کاری بود که میتونست انجام بده
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انتخاب دیگه ای هم بعد کارای که کرده بود  ، به جهنم

 ؟ داشت

 ...م ییشینگ رو پیدا کنیمشه بیا بریبا_

 ، درحالی که فکر  سهون با اضطراب شونه باال انداخت

میکرد در هر صورت غیر ممکنه تفکرات لوهان رو 

 .  بشنوه

  راجبش کار  حتما  که اونبا این فکر خودش رو گول زد  

 همه چیز رو تصور کرده .  کرده و

 . فقط در حد افکار لوهان باشه نمیتونست

 که لوهان بهش نگفته بود . یه چیزایی بود  

 هرچند اهمیتی نداشت... 

 "من باید انجامش بدم"

 

 در جستجوی جواب هاقسمت سی و هفتم : 

 

مک  کواسه   اولین بار رفت پیش لیبرای وقتی لوهان 

 . گرفتن ازش اون قبول نکرد
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قشش یه چیزی فراتر از خنده دار بود و هیلر قصد ن

،  هرو به کشتن بداون یا خودش نداشت که با این کار 

ای هیچ راهی بر ؛  بچه مرده بود  ییشینگ نگران بود ،

به  یکی دیگه رو باید ها فقط  اون،  نبود  شبرگردوندن

 .میاوردن دنیا 

 . اما لوهان اصرار میکرد، هیبرید نمیخواست کمک کنه 

وج نه تنها برای ز  کار   اسرافیل قسم خورده بود که این

 . ان خوبهبلکه برای همه ی جه ؛ سلطنتی

 ..برای هر سه دنیاست. مهم  ه حرکتاین ی

  . حیاتیه همجهنم محافظت از حتی برای 

 ..جهنم بهتر.  هی

یه جهنم که یه روزی اون هم میتونست عضوی ازش 

 ..باشه. 

و نمیخواست  رو فهمیده بود  ات قبلیشاشتباه

 با نقشه یاخر کار ییشینگ تکرارشون کنه ، پس 

 . کرد  احمقانه ی فرشته موافقت

ی شفا بهترین راهکار هارفت تا عالم مردگان به ییشینگ 

 .رو پیدا کنه بخشی هیلرها 
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علم م ون کسی که میخواست بره پیششخوشبختانه ا

 . درست مثل خودش ؛ یه هیبرید ،  ارشدش بود

هایی که اون دنبالشون میگشت  جواب به دست اوردن

مخصوصا با درنظر گرفتن اینکه ؛  خیلی سخت بود 

کامال   هم ، وال هایی که قرار بود بپرسه هم زیاد بودنس

 . مبهم

هم ازش  ولی هیلر که رد داده باشه ، لوهان ممکنه  

 . تبعیت میکرد

میتونه بچه رو به زندگی لوهان کامال مطمئن بود که 

اون گفته که هنوز همه چیز رو کامل نمیدونه ،  برگردونه

 . ایی که میدونه براش کافیهه اما چیز ، 

ر از اما پ ، توضیحاتش به سختی کمک میکرد بهشون

 .  حاکمیت بود و کامال ازشون مطمئن بود

 لوهان دلیلی بود که در حقیقت اعتماد به نفس و شور  

 . نمیتونست انکارشون کنه

واقعی ای  وصا که کمک کردن به لوهان لذتمخص

 . بهش میداد
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 " افکار و خاطرات ییشینگ "

تی من وق..و توضیح بدم. ر  یزیییشینگ من نمیتونم چ+

ب در واقع من همه چیز رو هنوز بیدار شدم...خ

و  جام دادم رو میدونماما بیشتر کارهایی که ان ، نمیدونم

حتی درمورد بهشت و کارهایی که ؛ دیگه  خیلی چیزای  

فکر میکنم که پدر یه جوری بهم ..تو بهشت انجام دادم. 

ه پازل رو تکه هایی از  یاون به من ، لطف کرده 

من فکر میکنم که اون از قبل برنامه اش رو ..داده. 

  ...چیده

 .گفت التماس   با  اسرافیل

نقشه چید که پسرش رو از ارتشش بیرون بندازه و =

 ؟ شیطانیش رو متولد کنه فرزند فوق العاده نیرومند

 ...رمشک دا

 . ییشینگ گفت

  ...اینم به کنار که تو هنوز زنده ای=

همشون بهش شانسی بود که  اون ماممطمئنا این ت

 .احتیاج داشتن 

 ...به سختی+
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 .هان به خودش لرزید لو 

من فکر میکنم که اون ازم میخواد تا بچه رو +

م .از ..میدونم چجوری..میدونم که میتونم. ..برگردونم. 

 ..اما میتونم.  ، نپرس چجوری

 . پا فشاری کرد

 همیدونست ک اما  ، اصال متقاعد نشده بود  شینگیی

 به اندازه کافی جدیه تا بشه بهش اعتماد کرد . لوهان 

چجوری میتونی یه چنین کاریو بدون توانایی های من =

 ؟ انجام بدی

ون چ ، بیشتر میشد  مدام نگرانیش،  ییشینگ گفت

خودش میخواست کاری رو انجام  لوهان فراتر از حد 

 . درواقع اونم داشت اشتباهش رو تکرار میکرد؛  بده

 ! فقط میدونم که زندگیم به توضیحش بدم نمیتونم+

اون نیاز داره که دوباره به زندگی من ..وابسته اس. بچه 

اون به انرژی من یا یه چیزی شبیه به این ..وصل بشه. 

این  ! مطمئن نیستم که چجوری ممکنه..نیاز داره. 

ت  ! حتما یه راهی هس دلیلیه که من به کمکت نیاز دارم

گیری و به اون منتقل  که انرژی زندگی من رو ب

اید تو ب باشه ؛ من درست فکر  اگه..بهش بده. ..کنی. 
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ل .مث..خون منو بگیری یا هر چیز دیگه ای که الزمه

با انرژی من اونو تقویت کن و ..قویت کردن میمونه. ت

نه به .میدونم که احمقا..تونه برگردهمیاینجوریه که اون 

،  تمسهیچ راه تکنیکی دیگه ای بلد نی ! نظر میرسه

 ، حاال به هر  فقط میدونم که اون به روح من نیاز داره

 ! روشی که شده

ناامید و پرتردید  ، با حس مادرانه ی خودش حرف میزد

 . اما مشخص، 

بعدش  ؟ تو بمیری باعث بشه کار   و چی میشه اگه این=

 ؟  چی میشه

 ییشینگ پرسید . 

ه هست ک درمورد اینکه این نوع از جادو اونقدر قدرتمند

 میتونه از کنترل خارج بشه یا کنترلشون از دست بره

 .بهش هشدار داد 

لوهان از چنین جزئیات مهمی بی  اون انتظار داشت

 خبر باشه . 

 هونس اگه بالیی سر لوهان بیاد میدونست که بدبختانه

 . زنده نمیمونه
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 ...این ارزش زندگیش رو داره+

  پسر با روشنفکری گفت درحالی که لبخند به لب

 . داشت

! میدونم که دارم درست فکر  خواهش میکنم ییشینگ=

 ! میکنم

 " پایان افکار ییشینگ "

 یوقتی فکراش تموم شد اونم قدم زدن توی بخش ها

 .درمانی جهنم رو تموم کرده بود 

ما ا ، یه ساعت گذشته بود ، دنبال ریووک میگشت  

باالخره اون رو تو اتاق های زیر شیروانی بخش ها 

 . ل نوشتن چیزهایی پیدا کرددرحا

مثل  ، ن اندازه عجیب غریب بود و اون هنوزم به هم

ها  نو اما این دقیقا همون دلیلی بود که ا ، همیشه

ش داشتن .   دوست 

 منم ییشینگ...  ؟ ریووک تویی=

 .  امیدوار بود که توجهش رو به خودش جلب کرده باشه

 . بود هیهویی سورپرایز شد از این مالقات   به وضوحمرد 
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ا  چی به شماهدر زدن .راجع به ..منو ترسوندی بچهاوه _

 ؟ گفته بودم

بعد از این همه سال تو هنوزم یه پیرمرد سختی  حتی=

 ...هیونگ

 ییشینگ با خنده گفت . 

ژن های شیطانی وقت پیری ، واقعا درست میگفت 

 . واقعا نعمت بودن

 .به دنیای پایین چی ..من یه نفر رو حس میکنم_

 شنیده بودم که با پرنس رفته بودی تا  ؟ اوردی

اوضاع چجوری پیش فرستاده ی خدا رو پیدا کنید... 

 ؟ میره

ن م..االن اینجام یخاطر همین درواقع..اره رفته بودم. =

 ؟ میتونم...از کمکت استفاده کنم

 . ریووک یه ابروش رو باال داد

 ؟ چجوری اونوقت...اوه_

یش  ها پ ی که سالاول از همه تو باید بهم بگی...چیز =

گفته بودی رو...چیزی که درمورد آرزوت گفته بودی  

نکه چیزی که گفته بودی درمورد ای..که جهنم تغییر کنه. 
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یه راهی وجود داشت تا انسانیت به جهنم راه  کاشای  

 ؟ یه نوع انقالب...هنوزم اون ارزو رو داری..پیدا کنه. 

ظه حگفت و چند لاز همه چیز  ییشینگ با احتیاط قبل 

 .  متفکرانه منتظر موند

ا جهنم رو از این وضعیت خوب باشه ت یه روح   هاگ_

رو بهش تعظیم میکنم و  ...روزای باقی موندمنجات بده

 ...در خدمتشم

حرفش صادقانه بود و نیشخندی به صورت پسر جوان 

 . تر زد

ییشینگ سریعا شروع کرد به توضیح دادن چیزایی که 

 . ودروی زمین اتفاق افتاده ب

ه گفت ک،   یح داد که سهون عاشق اسرافیل شدهتوض

 ، ها رو هم اسرافیل سهون رو تغییر داده و بقیه اون

احساسات عمیق خودش رو بهشون نشون داد تا اینکه 

 باالخره عشقش تو وجودشون نفوذ کرد . 

هیلر قضیه بارداری که به دنبالش مرگ لوهان و بچه 

 اتفاق افتاد رو هم تعریف کرد . 
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یووک از داستانی که شنیده بود کامال تو بهت رفته بود ر 

. 

ر خوبیه ه هم برابکسی ک..یه تعادل. ..ترکیب نهایی. یه _

 هم برابر شر... 

 . می گفتو ر آبه 

و قانع اما خودش ر  ، بنظر میرسید که داره اشتباه میکنه

 . میکرد

 ؟ ؟...درمورد چی حرف میزنی ؟...تعادل برابری=

 سید درحالی که مغزش تو یهییشینگ با شگفتی پر 

 . شوک رفته بود

"یه افسانه ی ترسناک بین لژیون ها وجود داره 

 ، این داستان از همه ی انجیل ها حذف شده..پسرم. 

ن بودم نبوت اتفاق افتاده و اما وقتی من جو 

ط این دلیلی که فق..شیطان ازش خیلی میترسه. ..بود. 

متن ..شه. مثل یه زمزمه ازش حرف زده می بین سرباز ها 

 ؛ اون رسالت نامه درحقیقت اینه

  ...هنگامی که تاریکی اعماق

 ..به رشد جهان باال را مالقات کند رو نور  
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 ..، جهان مردگان را تحت الشعاع قرار میدهد.  صلح

 

 ...ها توسط خالق همه ی چیزها ساخته شده اند نآزیرا 

های غیرقابل تصوری تعادل رو به دست  ها به روش نآ

 ..رند. می او 

 ...خون پدر  

 ...تقوا مادر  

 ..به دنیا میاورند که اسطوره است.  ا با هم فرزندی ر 

 ...پایین می اورد ا دی که بهشت ر فرزن

 ...باال می اورد ا فرزندی که جهنم ر 

 ...کسی که به اندازه ی پاکی اش شر است

 ..هیبریدی که تعادل دائمی به همراه خواهد داشت.  کی

 ..است باید در زیر هم باشد. همانطور که در باال 

ع اخرین جنگ داره شرو  ؟ نه ییشینگ ! شگفت انگیزه

 ..میشه. 

 . ی این چیز ها رو میدونستن تر معنو پسر جو 

 . اغلب درمورد اخرین جنگ حرف میزدنهیبرید ها 
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 . این یه جنگ داخلی پیش بینی شده تو جهنم بود

ابود ونر  بزرگ شورشی شیطان   هیبه عنوان کسی که 

 .یکرد م

قبل از اینکه جهنم بتونه امادگی کسب   ، اخرین جنگ

 . کنه

فقط اجازه داشتن تا سرزمین های قابل زندگی داشته 

هایی که از طبیعت و دنیا  اونم فقط برای روح ، باشن

 . متنفرن

 های گذشته رنج مثل قرن ، یا ناامیدها  ها  گمشده

 .نمیبرن 

 . دیگه بیشتر از این زندگی نمیکنن ها  ناو 

؟ اصال خوب نیست...هیچ راهی  واقعا راست میگی=

منظورم اینه که یه بچه میتونه چقدر قوی ..نیست. 

اید اون ش ؟و بعد زنده شه  باشه که تو وهله اول بمیره

 ؟ شکست ناپذیر یا یه چیزی مثل این خلق نشده باشه

این قضیه نمیتونست این حس رو بهش بده که چجوری 

  . میتونه خاص باشه یه چیزی که خیلی ضعیفه

 ...واقعا خیلی مسخره بود
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 ی با تعجب به این فکر میکرد که خدا چجوری اینده

نقدر همه گونه ها ای ی پسرک رو رقم زده وقتی که اینده

 !! یهباور نکردن

کرشو اون قوی تر از چیزیه که تو ف ، ییشینگ_

اون ..بچه نمرده برخالف چیزی که فکر میکنی. ...بکنی

ه یا تو ت خوابیداون میتونه تو حال...رده باشهنمیتونه م

ه .بچه بنمیمیره..  اما هیچ وقت ه ،حالت تعلیق بمون

  ..زندگی برمیگرده. 

.  های ییشینگ نزدیک بود که از حدقه دراد چشم

 داشت فکر میکرد که این غیر ممکنه . 

 رو تو وجود اسرافیل احساس  ای اون هیچ زندگی

  نمیکرد . 

اگه ..سهون و لوهان زنده مونده. اون فقط بخاطر _

پس بچه اشون هم  ، سهون و لوهان بمیرن

نده ز خاطر ببچه  ، فقط لوهان مرده بود چون..میمیره. 

.اون ممکنه از خودش حیات ..بودن سهون زنده مونده

یه .....اوناما هیبرید مطمئنا زنده ست.  ، نشون نده

چون ارتباط بین ..، از نوع خاص و شدیدش.  هیبرید  

یازه  ن بخاطر مرگ لوهان از بین رفته ، وهان و پسرشل
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هم ها ب که این ارتباط دوباره برقرار شه و دوباره اون

ش شه ، اونوقته که زندگیمیبچه بیدار  ، پیوند بخورن

اون همیشه هردوتاشون  ، اساسا...بیشتر از مرگ میشه

 ..نیم شیطان و نیم اسرافیل. ..بوده. 

 .  جود داشتبرای فهمیدن چیزهای زیادی و 

ییشینگ نمیتونست صبر کنه برای برگشتن پیش لوهان 

و اخباری رو که تو ذهنش جمع شده بود و داشت 

 . مغزش رو میپوکوند بهش بگه

تنها مشکل این بود که اون نمیدونست چجوری باید 

 . دوباره پیوندشون رو برقرار کنه

ریووک وقتی که دید تو ذهن ییشینگ چی میگذره 

 . ساکت موند

 اما جادویی از روزهای قدیم  ، این یه چیز بدیهی بود 

 .وجود داشت 

بهت نشون میدم که چجوری ارتباط دو زندگی رو _

نم جه نمیتونم رو اینده ی..برقرار کنی بچه ی احمق. 

 ..ریسک کنم. 



757 | P a g e 

 

 ریووک شیوه های قدیمی رو به ییشینگ اموزش داد . 

 مثل ، این اطالعات چیزهایی بودن که یه هیبرید 

ی مثل یکسر ؛  ییشینگ هیچ وقت اموزش نمیدیدشون

استعداد هایی بودن که زیاد برای اموزش دادن به 

 . هیبرید ها توصیه نمیشد

خوشبختانه ریووک خیلی خوب این چیزهای قدیمی رو 

 میدونست . 

 داد . نشون اون با صبوری راه رو به ییشینگ 

 بعد از اون ییشینگ رو سری    ع به خونه فرستاد . 

 اگه پیش بینی ها درست بوده اس گفته های اون ،براس

که دقیقا از لحظه ای ؛   باشه ساعت شروع رسیده بود 

 . شروع شده که پرنس همسرش رو مالقات کرده

این  در ،بچه نیاز داره تا احیا بشه  ! باید سریعتر بری_

 ! صورته که انقالب شروع میشه

 ریاو یکهیجانی که اون داشت کافی بود تا ییشینگ ر 

بشه و بدون هیچ تاخیری کارایی که گفت رو انجام بده 

 . تصمیم گرفت تا از میانبرهای قلعه بره . و بره
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لق به متع اون از معدود کسایی بود که به اتاق هایی که

و میتونست از راه های سهون بود دسترسی داشت 

 . سهون استفاده کنه شخصی   خروجی  

 میدونستو هیلر  طوالنی تری داشتن مسیر   ، داالن ها 

  . که وقت اضافی نداره تا هدرش بده

تنها زمانی متوقف میشد که  به تونل ها هجوم برد ،

 اسم لوهان رو میشنید . 

ایی از ج؛ له و با حالت انزجاری گفته میشد با صدای نا

 
 
صدای معمولی که پرستش مانند گفته میشد  ن  دور با ت

 و تو دو بخش شنیده میشد . 

 ...رو خراب کرده چیز  همه *یه چیزی

 . صدا خسته بنظر میرسید

من میدونم که یه چیزی مانع دید کامل من نسبت به *

، .نمیدونم چجوری ..خسته کننده اس..ها شده.  نو ا

نا .بغیر از همه ی ایایه..  الکیه ولی همه ی اینا تصاویر  

 هاگ. ..من احساس میکنم که فرستاده ی خدا پیدا شده

 با یه موجود  س مطمئنا سهونپ ، رسالت درست باشه

ز من تو این مورد استفاده .شیطان ها ا..زشت زنا کرده

 ، .طلسم رو پیدا کن...حتی از پسر من..نمیکنن
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در این صورته که من میتونم ...رو از بین ببرتوهمات 

سرم ل پاسرافی هدرست باشه...اگ هاگ..خودم رو ببینم. 

 ..رو خراب کرده باشه. 

 . تو سینه اش در میومد قلب ییشینگ داشت از 

 شیطان بزرگ انگار یه چیزایی فهمیده بود . 

اون فهمیده بود که یه نیروی باالتری یه بازی ذهنی رو 

 .  باهاش شروع کرده

 . زمان داشت از دست میرفت؛  درسته

اما  ، ییشینگ میدونست که باید بره به خونه

 . نمیتونست از جاش جم بخوره

ها رو خراب کرده  نو اسرافیل ذهن های ا هاگ*

ما ..ها رو از بین ببریم.  نو باشه...ما میتونیم همه ی ا

.فرستاده ی خدا رو باید ..باید قوی شروع کنیم

باید اون رو به داخل اتاق ها و داالن های ..برگردونیم. 

 .باید بهش اجازه بدیم تا تله ها رو از بین..پایین بیاریم

 ...کشهنج بببره و ر 

نگید تا پاهاش رو از شوک ازاد کنه ییشینگ با خودش ج

 و به سمت اتاق سهون دوید . 
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ه نمیتونست دیگ،  نمیتونست بیشتر از این بشنوه

تصویر زجر کشیدن لوهان رو تو قول و زنجیر ببینه که 

 . خون ازش میره

اون ،  د سراسر سرزمینشون به این کار شناخته شده بو 

 . باید میرفت خونه

 نهان  پ کشه تا پادشاه راز  نمیدونست که چقدر طول می

اما در مقایسه با مشکالت موجود ، ها رو بفهمه  نو ا

 اون نمیتونست به "امید" اعتماد کنه . 

چه اون میخواست  ؛ شروع جنگ بهشون نزدیک بود 

 ..چه نه. 

 

 تپش های قلب منقسمت سی و هشتم : 

 

 عزیزم گشنه ات نیست؟_

لع ل مطاین صدایی بود که بکهیون رو از حضور چانیو 

 یه راه بدون پشیمونی واسه بیدار شدن. ؛ میکرد 

 ...من خوابم. ..خفه شو+
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بکهیون پوزخند زد و در جواب اون صدای عمیق گفت 

 و تکونی به خودش داد. 

چانیول اولش ، کف حمام خوابشون برده بود ،  قبلتر 

میخواست گنجینه ی کوچولوشو حمام کنه اما بعد  

؛ اسه اینکار و  یلی دیر بوداتفاقی که بینشون افتاده بود خ

 البته بکهیونم هیچی یادش نمیومد. 

ن اونقدر که او  باعث میشد که حس بدی داشته باشه،

 .بکهیون نمیداد بهش اهمیت میداد 

ها  نو احتمالی این بود که ا ی تنها مسئلهبا این شرایط، 

 هیچ وقت تمیز نمیموندن! 

همیشه باهم سکس میکردن و تو همون حموم دست از 

درحالی که تنشون از کام و عرق لزج ، هم برمیداشتن سر 

 شده بود. 

 پاشو پاشو...  اوووو_

 و بکهیون ناله صداهای مزحک در آورد  شیطونی با  چان

 هاش خارج شد.  ای از بین لب

تو گرمایی پیچیده شده بود که میتونست حس کنه برای 

 .  بدن شیطان 
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 د هنوزم خواب الود بود اما صورتش رو تو سینه ی مر 

 فرو کرد و بازوهای الغرش رو دور کمرش پیچید. 

 ...عشقم...میدونم بیداری_

 بازم تالش کرد. 

یکم تکون خورد و سعی کرد بخاطر لجبازی چانیول 

 الکیش اذیتش کنه. 

حتی برای خودشم پذیرشش سخت بود، پسری با بدن 

 .بودزار ناعادالنه آبرهنه که کنارش وول میزد یه 

ت دارم... _  دوس 

 کرد.   زمزمه

 ،هنوزم براش خجالت اور بود که اینجور چیزا رو بگه

 .معذبی بیانش میکرد اغلب با حالت

هاش روی پوست بک نقشه میکشید تا کشفش   لب

 کنه. 

قبل از اینکه شیطان جوون تر بتونه به این فکر کنه که 

 تانگش چجوری درمقابل تاکتیک هاش مقابله کنه،

ا یین رفتن و بای چان از ستون فقراتش به سمت پاه

 حالت اغوا کننده ای بین پاهاش حرکت کردن. 
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ی فقط به اندازه ا اش رو زیاد نزدیک نمیکرد،ه انگشت

 .بیوفته لمسش میکرد که بدنش به لرزه

 ،ناله ی کوتاهی کامال ناخواسته از دهنش خارج شد 

 نمیتونست کمکی در این مورد به خودش بکنه. 

 یچ صبحانه ای.پس ه..خیلی بده که هنوزم خوابی؟_

 ...نداری

 چان یهو جدی شد و دستش رو برداشت. 

بکهیون اینبار واقعا خواب از سرش پرید و بهش التماس  

 اش رو برگردونه و بیشتر نوازشش کنه. ه کرد تا انگشت

 چجوری میتونی این کارو با من بکنی؟+

بکهیون باالخره بعد از اینکه حس کرد تمام اون خونی  

  ده بود داره برمیگرده اعتراضمکه به سطح پوستش او 

 .کرد

 هیچ جنگی با شهوتش نمیکرد. 

ای  ه باالخره به باال نگاه کرد و چان رو دید که با چشم

 دش. شد داشت میبلعیگرسنه ی شیطانیش که سیر نمی

انی یا عشق انس..دقیقا همین کاریه که تو با من میکنی. _

 ..یه گوهی مثل این. 
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دای ازار دهنده ای چان پوزخند زد و بک در جوابش ص

 رو از خودش تولید کرد. 

  ..مثل پرنس و اسرافیل شدیم. خیلی بده که ما +

 بک شکایت کرد. 

میتونست به  ها مراقبت کرده بود، نو دوی ا اون از هر

 این اعتراف کنه اما مثل اونا شدن... 

 ...عوق

همه به حالت عادی برگشتن و  ؟_خوب نیست

ازش لذت  همه چیز خوبه پس بزار ..خوشحالن. 

.این چیزیه که موجودات نرمال انجامش ..ببریم

 ...مثل هم ؛.انسان یا غیر انسان..میدن

 چان گفت و بک باید موافقت میکرد. 

ها طبیعتا دنبال داشتن افکار منفی تو کارهایی   شیطان

 که انجام میدادن بود. 

 ؛از لذت بردن ناراحت نمیشدنهیچ وقت ها  نو ا

 به دیگران.  مخصوصا از طریق اسیب زدن
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ا رو ه نو اوضاع به اندازه کافی براشون خوب بود و این ا

وادار میکرد که در مورد انسان های بدبخت و 

 زندگیشون براشون سوال پیش بیاد. 

بکهیون نمیتونست باور کنه که چطور ؛ حقیقت در

همه چیز انقدر خوب پیش میره با فقط ساده زندگی  

 کردن. 

که لوهان از همیشه   این واقعیت کامال مشهود بود 

هون س و  که یاداوریش هم حتی ترسناکهشده،  ورتر شر 

چیزی که خیلی معلوم ، مشتاق تر از همیشه شده بود 

 بود. 

چانیول اصرار داشت که از همسر خودش محافظت  

کنه تا مشکالتی که خودش باعثشون شده بود رو جبران  

 کنه. 

اون غرق اشتباهاتش شده  بکهیون سرزنشش نمیکرد،

 ود و تاوانشم داده بود. ب

 ..نه اشتباهی.  ،ه اینه صدم

 همه چیز هم گفته و هم انجام شده بود. ؛ حقیقت در
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ان نستعداد بیشتری ا ،همه بنظر حالشون خوب بود 

 ها شیطان بودن.  نو اما ا میمردن و جنون از بین میرفت

ش، برای ا ن 
 
 نو چیزی که انسان ها ممکنه قتل عام بدون

 ت. دوشنبه اس ها شام  

 ، اون خالص بود، اون همیشهلوهان تنها استثناشون بود 

 بخشیده میشد. 

 حقیقت میگفت که بکهیون از هیوال بودن لذت میبرد. 

نوزم  اما ه نستن بدترین کارها رو انجام بدنها میتو  نو ا

 میخواستن تا یه جوری با هم دیگه زندگی کنن. 

 ...یه خانواده ی عالی

واقعا ؛ خب، باشه صادق یاگه بخواد درمورد چیز 

 میخواست تا خانواده اشون بزرگ تر بشه... 

 ..بیا خوش بگذرونیم. ..راست میگی. +

سرش رو کج کرد تا بتونه چان رو  بکهیون لبخند زد،

 ببوسه. 

میدونست که بک ، چان هم سری    ع ازش استقبال کرد 

 هرچی خشن تر بهتر. ؛ خشن دوست داره
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لند شد بک بواردش کرد و باعث  بی هوا  دو انگشتش رو 

 ناله کنه. 

لب  ،های بک بود  هاش روی لب عاشق حرکت لب

 .ردک  باالخره دهنش رو باز تا وقتی که لیسید پایینش رو 

شیطان جوون تر اینو ، اون خوشمزه و سکسی بود 

 دوست داشت. 

بکهیون اینکارو دوست داشت طوری که میخواست تو 

 چان غرق بشه. 

 ...بیا بیشتر انجامش بدیم+

 هم با ناله ای خواسته اش رو گفت.  درنهایت

 چان بهش چسبید و به نرمی بوسیدش. 

پسر کوچیک تر رو به پشت خوابوند و بوسه هاش رو 

به گردنش منتقل کرد تا وقتی که باالخره تونست 

 خودش رو کنترل کنه. 

 ..که تو بخوای میتونیم باشیم بیبی. هرجوری  _

ا لحن ب کنهاینکه آرزوی بکهیون رو براورده   از  چان قبل

 .سکسی گفت

__________________________________ 
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 ...زندگیش هیچ وقت اسون نبود

ن ااز همون اول کیونگ سو هر جایی که میرفت به عنو 

 .یه موجود ناشناخته محکوم میشد

دیگران طبیعتا با حضورش ، رو زمین اون یه هیوال بود 

 احساس راحتی نمیکردن. 

ون یه دیو  پس بی که چاینم کمکی بهش نمیکرد  

بیه ، اصال شم باید شبیه یه شیطان باشهه شاحساسی

 .هیچی نبود

لمن اون یه جنت، ای پایین همه چیز متفاوت بود تو دنی

 .با ادب و یه ذره مهربون، بود 

باکره  یه وقتی اون رو به زندان بردند تا شکسته بشه

 بود. 

 ا بهش مراحل خاموش شدنه این کاری بود که اون

 .انسانی یه هیبرید میگفتنوجهه ی 

یطانی ش یااینکه وظیفه  از  ها باید قبلهمه ی هیبرید

 .به عهده میگرفتن شکسته میشدن

بستن یا ازدواج  قرار داد نمی ها خریده نمیشدن، نو ا

 نمیکردن تا شکسته نشن. 
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 به بدترین شکل شکنجه میشدن. درواقع 

ن ییها پا نو ا حتی اگه هیبرید ها قوی و باهوش باشن،

 تر از بقیه ان چون ژن انسانی دارن. 

 .بنمناس ها برای سواستفاده های شیطان ها  نو ا

 .تنشها برای مسائل سکشوالیتی ارجحیت نداهیبرید

و  د ها استفاده میش زندان تو ها برای کار  نو بیشتر از ا

 هایی با مقام های باالتر.  فقط برای خدمت به شیطان

عا خوشبخت کیونگ واق هاست،این واقعیت هیبرید

بود که کای رو داشت به عنوان کسی که مسئول 

 شکنجه اش بود. 

ت سرنوش، ست چجوری این اتفاق براش افتادهنمیدون

 و شانس یه جوری بهش رو کرده بودن. 

حتما نیرویی که بهش کمک کرده همون نیرویی بود که 

 تصمیم گرفت کای رو براش بفرسته. 

 ده. م شکیونگ سو معتقد بود که بیشتر بهش ترح

نحال با ای؛ مراحل شکسته شدن زجر کشیده بود  تو اون 

 ها گفته بودن که با ژنرال بره.  نو ا
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کای دستورات رو    که  وقتی انسانیشحس های اخرین 

 نابود شدن.  کامل انجام داد 

ی که وقتهاش  هیبرید میتونست کشمکش رو تو چشم

 ببینه. داشت شکنجه اش میکرد 

اون  بینشون بود،بخاطر دالیل ناشناخته ای که 

ال میتونست کام، خواست که اون کارها رو انجام بدهنمی

 این حس رو احساس کنه. 

 اینکار باعث میشد تا اونجایی که ممکنه درد بکشه. 

همه چیز دقیقا  چیزهای حیوان صفتانه میگفت اما 

 برعکس بود. 

ها یه جوری به هم وصل شده  نو ا ،ا همه ی این اخر  

 بودن. 

رکدوم میفهمیدن که طرف مقابلشون ه بطور ساده ای،

 دقیقا چه احساسی داره. 

با سکوتشون تصمیم گرفته بودن که چیزی نگن تا  

 گوشی احساساتشون رو نشنوه. 
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ها هیچ وقت راجب رابطشون حرف نمیزدن و برای  نو ا

 مستر و  بقیه هم رابطشون مثل یه رابطه ی نرمال  

 هیبرید بود. 

 ...ها میدونستن نو ا

 ..ود. همین کافی ب

 لوهان و بچه اش اتفاقبعد از همه ی چیزهایی که بین 

کیونگ سو معتقد بود که سکوت بیشتر از  ،افتاده بود 

 این براش کافی نیست و راضیش نمیکنه. 

احساساتش بطور غیرقابل کنترلی از لب های کبودش 

 معلوم بود. 

نتونسته بود با سهون درست  لوهان مرده بود چون

 ارتباط برقرار کنه. 

سهون بی روح شده بود بخاطر اتفاقی که برای لوهان و 

 بارداریش افتاده بود. 

 و تا درمورد حقیقت باهاش حرف بزنه لوهان میترسید 

 واقعی بود.  این یه بهم ریختگی  

 نل هم یه اشتباه یکسان کرده بودحتی بکهیون و چانیو 

 و بهم ریختگی رو درهم و برهم تر کرده بودن. 
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 ی اجازه نمیداد که این اتفاق برایکیونگ سو با سرسخت

 خودش و کای هم بیوفته. 

 ارزشی بود که کای براش داشت. این 

اون خیلی ها رو از بدبختی نجات داده بود و خیلی ها 

تحسینش میکردن و درعوض میخواستن که ازش 

 محافظت کنن. 

کیونگ سو ساعت ها حرف ها و  تو اشپزخونه بودن و  

 د. کلمات یکسان رو تکرار میکر 

احساس خوبی و  کای داشت برای لوهان غذا میپخت

و  دبو  به درخواست پرنسچون  به این قضیه نداشت

 هرچی سعی کرد نتونست آشپزی کنه. 

ل داد و بهش خیره شد. 
 
 کای رو به طرف کانتر ه

 هیچ وقت بهم نگفتی که دوسم داری؟چرا +

 کیونگ سو با گریه گفت.   

 .انهت و ملتمسیه چیزی بین عصبانی؛ صداش قوی بود 

 چ...چی؟_

شوکه و تقریبا با حس اینکه بهش  کای اروم گفت،

 توهین شده. 
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تو هیچ وقت ..ما هیچ وقت درموردش حرف نزدیم. +

 نگفتی که چیزی که بینمونه عشقه!  بهم

 کیونگ سو میتونست تیزی نگاهش رو حس کنه. 

و کای ر طوری که    ،قطاری از احساسات تو نگاهش بود 

 ر کرد. سکوت غافلگیبا 

چرا یهو بخاطر  چو...چونکه من...چونکه من شیطانم! _

 عصبانی شدی؟این موضوع ازم 

اون بعد از جاری شدن اشک رو صورت کیونگ فریاد 

 زد. 

 یمیکردم که تو بتونی اینو بهم بگمن هیچ وقت فکر ن+

حتی چانیولم باالخره به ..اما...سهون پنهانش نکرد. 

ضوع این مو ...هستنیون گفت که اونا برای هم چی بکه

و  ها دل نو .ا..اما االن اذیتم میکنه قبال اذیتم نمیکرد

ش! جرئتش ر  ن 
َ
گ  و داشتن که ب 

 کیونگ سو به حقیقت اجازه داد که بدون فکر از لب

 هاش خارج بشه. 

 حس تازگی و زنده بودن میکرد. 
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زه  جرئت؟_ رب  تو فکر میکنی قضیه مربوط به دل و ج 

 راجب چی حرف میزنی! نمیدونی داری تو  داشتنه؟

 از عصبانیت قرمز شده بود.  ژنرال عصبی گفت،

 اش داغ کرده بودن. ه عصب

چرا تو نمیخوای عاشقم  پس قضیه راجب چیه؟+

 باشی؟

کیونگ سو گفت با چشم هایی درشت و پر از امید و 

 ناامیدی. 

 تو دیوانه ای؟ نمیخوام عاشقت باشم؟_

رین خره تانگار که کیونگ سو مس، کای مسخره اش کرد 

 فردیه که تا بحال باهاش حرف زده. 

قدر دوست دارم که نمیتونم بخاطر اینه که اون _

  ...بگمش

نزدیک تر اومد و دستش رو باال  کشید،  یعمیق نفس  

 اورد تا موهای کیونگ سو رو نوازش کنه. 

رو  من نمیخوام شیطان بزرگ تو..ها احمقن.  نو ا_

بون .به ز ..یرهبخاطر سه تا کلمه ی احمقانه از من بگ

 اتفاقا برعکسه! ...معنی نمیدهاوردنش 
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 .نرماش از روی عصبانیت بود اما لمس کردنش ه حرف

ش+ م 
و 
 
  ....این عذابه..میخوام بشن

 کیونگ بهم ریخته بود. 

ا عدش رو زمین بترجیح میدم کنارم تو عذاب باشی و ب_

 ..ارامش زندگی کنی. 

رم ش ،ه اشبرای یه انسان، اینجوری گفتن  خودخواهان

این دقیقا شیوه ی درست بیان  برای یه شیطان،اما اوره 

 عشقه. 

 اوه... +

حرف هاش برای چند لحظه باعث شد هیبرید ساکت 

 بشه و فقط بتونه یه صدا از خودش خارج کنه. 

اما درمورد همه چیز نگران بود. اصال بی عالقه نبود 

 .عشق میوه ی ممنوعه تو جهنم بود

ت البته که کای نمیخواس؛ میشد  غیر قابل قبول تلقی

 جهان زیرین هیچ وقت از ارتباط واقعیشون باخبر بشه. 

 من فکر نمیکنم که... .من.. _
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ردی ترین فتو حسابگر ..البته که تو انجامش نمیدی. +

به  ونی به تنهاییچجوری میت هستی که من میشناسم،

 حقیقت نپیوندی؟

 تبرای کیونگ هم سخ ،اون هم عصبانی و ناامید بود 

 بود که بگه، به امید پیروزی سکوت کرد . 

 من فقط... _

 سکوت کرد. 

 ..نمیدونم چرا اینجوری رفتار کردم. ..متاسفم. _

کای در کمال ارامش برخورد کرد و لبش رو به فک  

 کیونگ رسوند. 

ه اینجوری احمقانه رفتار بخاطر عشقه ک_

یه ..ها رفتار کنیم.  باعث میشه مثل انسان..میکنیم. 

 ..قلب من برای تو میتپه. ..اگه بخوایمش. ضعفه حتی 

کای همیشه میدونست که چجوری میتونه کیونگ سو 

ی اگه حت؛ دستش نگهش داره و روش اثر بزاره رو تو کف

کای میتونست طوری  وسط اشپزخونه اشون بودن،

ذوبش کنه که فراموش کنه کجا هستن و داشتن درمورد 

 چی حرف میزدن. 
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بوسه هایی بود که  ،تنها کلماتی که میدونست

درحالی که به سمت اتاق  ،حواسشون رو پرت میکرد 

 خواب کشیده میشدن. 

، این بود که تمام حرکات خشن کای تنها حقیقت

 همشون کیونگ سو رو به یاد کلمات بهشتی مینداختن. 

بهشت با رایحه ی عرق و گزش های کای گره خورده 

 بود. 

ارش و روی تخت قرار گرفتن و جونگین بی معطلی شل

 رو پایین کشید و کیونگ سو رو هم لخت کرد . 

روش خیمه زد و عضو باد کرده اش رو روبروی سوراخ 

بسته و نبض دار پسرک قرار داد، یکم فشارش داد و به 

 حرف اومد. 

نم  اما التماست میک فقط یه لحظه بهت صدمه میزنه_

 ی... که تحملش کن

 کای گفت قبل اینکه از لذت ناله های شلخته اش

خودش رو با زور به سوراخ کیونگ فشار  شروع بشه و 

 .بده
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ین رو  و جونگ کیونگ سو بعد از اینکه لرزشش کمتر شد 

و یه حس  بدنش شل شد  ،کامل داخل خودش حس کرد 

ر ش شکل گرفت
 
 .مادرانه د

ت دارم. +  ..دوس 

های نگهبانش  تو چشم هایی که با چشم ،زمزمه کرد 

 .جستجو میکرد

 ...سگای منو تحمل کنی ارم که تولهامیدو _

 .و محکم تر حرکت کرد گفتحرصی   نبا لحجونگین 

تو  پس ها زندگی طوالنی دارن نو ا..ما یه نژاد برتریم. _

 ..زندگی طوالنی و خوبی داشته باشی. هم باید 

ب للب هاش رو به  دستور داد،زیر گوش پسر به نرمی 

 رسوند. های کیونگ 

 ..بهت دستور میدم. _

 .سری    ع تر کردگفت حرکاتش رو 

 ..کنارم بمون تا زمانی که اخرم برسه. _

+،  ..نم. من اطاعت میک تا زمانی که این دستور تو 

 .هیبرید با ناله گفت
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 ..پیشم بمون. _

 کای باالخره نفسش رو با صدا بیرون داد. 

خواهم  ت.من دوست..من ازت محافظت میکنم_

 ..داشت. 

 وعده هاش باعث لرزیدن کیونگ سو میشد. 

 بود...  مثل همیشهتش احساسا

 ..قلب من برای تو میتپه. +

 

 قسمت سی و نهم : صدای قلب

 

پرنس اسمودای انسان نبود و احساساتش درمورد عشق 

 از قوانینی پیروی میکردن. 

ق خودش رو به لوهان میفهمید که سهون چطوری عش

 وقتی حسادت میکرد یا بی تاب بود  ؛دیگران ابراز میکنه

 به خشونت برسه، خرشا باعث میشد که عشقش

 .های سهون همیشه از محبت گرم بود چشم
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با ادامه ی گرمایی که بینشون بود  زوج کنار هم بودن،

بازم به نفس کشیدن ادامه میدادن و هیچ چیز 

 نمیتونست رابطه ی بینشون رو خراب کنه. 

پوست روی دندون هاش بوسه های شیطانی ای رو 

 درخشنده ی لوهان به جا میگذاشتن. 

میک های  ؛ ین چیزی بود که اون بهشون میگفتا

 کوچیکی که سهون دوست داشت رو بدنش بزاره. 

ید ای نیشش میکشه پوستش رو به سختی بین دندون

 حتی یه بوسه ی واقعی هم نبود.  و میک میزد،

 بچه امون رو به مرگ محکوم نکردم؟واقعا _

 .پرنس به نرمی پرسید

 ..باید. ..اون به زندگی برمیگرده. ..نه. +

مهربونی چشم هاش رو روی هم  لوهان گفت و با 

 .گذاشت

 .کم لوهان کنجکاو نوازشش کردش سهون با حرکت  

فهمید که سهون می ، لوهانمعموال وقتی ساکت بود 

کرد  تصور می مراجب بچه فکر میکنه، درست بعد از اون
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تخت رو برای  و  روزی تاج یه که بچه اشون میتونه

 خودش کنه. 

 کنه که یه شیطان قدرتمند بشه؟ میرشد  طورییعنی 

؟ یا کال یه چیز دیگه ای میشد؟ خاصیا یه فرشته ی 

 ها حتی نمیتونستن بهش فکر کنن؟ نو چیزی که ا

 کلیدی بین بهشت و جهنم میشد؟

ین بود که ، ارین چیزی که شیطان بهش فکر میکرد بیشت

ده. که بشریت تجربه کر   هساده بودن بزرگترین شادی

ندگی ز  هن یه خانواده بدون هیچ نگرانی ای، یبزرگ کرد

نظر سهون خیلی از  ساده روزمره با نگرانی های

 . خوشایند بود

میدونست که لوهان بهش این اجازه رو نمیده که اون 

حتی  ؛کمتر از یه حدی دوست داشته باشه  رو بیشتر یا 

 !!مطمئن نبود که بتونه

 .لوهان رو بوسید شکم   پوست  

ی ، ولبه این قضیه اعتراف نمیکرد  چ وقتلوهان هی

 اندازه ی یه تولهمیدونست که سهون میتونست به 

 .سگ مهربون باشه



782 | P a g e 

 

لب هاش رو حرکت داد  ،سهون به بوسیدنش ادامه داد 

 و وقتی به شکمش رسید متوقف شد. 

 عزیزم؟_

 ..من خوبم. +

 . اروم گفت فرشته

حس کرد یه چیزی از داخل یهو  ؛در حقیقت خوب نبود 

 گد زد! بهش ل

و استفراغ میکرد باال اورد و وقتی اون ماده ی سیاه ر 

 !!بچه بهش لگد زد

 خوبی؟_

  .سعی کرد به صورتش نگاه کنهترسیده سهون 

 . وهان با پشت دست دهنش رو پاک کردل

 خسته بود. ، حالش خوب نبود 

 ..لوهان بهم جواب بده. _

 .اسش کردسهون با زاری التم

 ه؟چه کوفتی داره اتفاق میوفت_
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ت ولو شد بلند صدای شیطان وقتی دید لوهان رو تخ

 . تر از حد معمول شد

اقعا من و  یزش کنه؟فکر میکنی خدمتکار بتونه تم+

 ...خستم

خمیازه ای کشید و مثل یه   ،لوهان با خستگی لب زد 

 گربه روی تخت غلت زد. 

ز کردن یرو برای تم سهون قبل اینکه بره بیرون و کسی

وپ برای لوهان صدا کنه سرش اتاق و درست کردن س

رو کج کرد و به صحنه ی گیج کننده ی روبروش نگاهی  

 کرد. 

انجام نمیداد  برای لوهان اون هیچکار مفیدی؛ در واقع

 .و این عصبیش میکرد

 بعد از خوابیدن تمام لوهان نگران  نگرانی های مرد بود،

 .غذا امتناع کردروز رو از خوردن 

هر  ؛لوهان خودش رو ازار بده اجازه داد اجبار سهون با 

چند این باعث میشد حس کنه داره تکه تکه میشه. 

ن وهااین خوب بود چون واقعیتش ل ،هیچی نمیگفت

 . هیچ انرژی نداشت تا بحث کنه
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نکشید تا وقتی که دوید سمت  طولزیاد این سکوت 

 حمام تا بازم باال بیاره. 

  وحشت زده بود. ، سهون فقط جلوی در حمام ایستاد 

 ،وهان چیزهای وحشتناک به ذهنش میرسید با دیدن ل

کرد   شبلندسری    ع  قتی لوهان از دستشویی لومد بیرونو 

 . و تا تخت بردش

ش ازویی که دور گردن، بلوهان مثل یه بچه ناله میکرد 

 . بود رو بوسید

سهون اون رو روی تخت گذاشت و با صدای محکم و 

 ه. جدی ای بهش هشدار داد که از جاش جم نخور 

 . نکشید که لوهان دوباره خوابش بردطولی 

ه  ی، با امید اینکه هون مجبور بود بره دنبال برادراشس

 .کدومشون بدونه باید چیکار کرد

__________________________________ 

شاید هنوز هورمون های بارداری تو بدنش باشه و =

حالش بد شه یا یه چیزی مثل باعث شده که سر صبح 

 ...این
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،کسی که بیشترین اطالعات پزشکی یونگ سو گفتک

 رو بینشون داشت. 

 ...االن که صبح نیست_

 . سهون با تخسی گفت

 کیونگ به سرش ضربه زد و به خودش لعنت فرستاد. 

الحه  اصطیه جور ...فقط صبح ها که اینجوری نمیشه=

 ولی هر موقع میتونه اتفاق که میگن ناخوشی دم صبح

 بیوفته... 

 ی سهون بهش گوش نمیداد. توضیح داد ول

فکر میکنی بخاطر جنین باشه که مریض شده، چون =

 باید از بدنش خارجش کنیم؟ مرده؟

 سهون پرسید و همه سکوت کردن. 

 منظورت چیه؟*

ل اون قب ،خرش بکهیون سکوت رو شکست و پرسید ا

این پیشنهادی نداده بود و حتی وارد بحثشون هم نشده 

 ه ی تلویزیونی که تماشا برناما گفتگوشون از بود ام

 بخاطر همینم وارد بحث شد.  ؛میکرد جالب تر بود 
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تو  .فکر کن یه جنازه..خب، بچه ممکنه پوسیده باشه_

ه ک ...جسد یه شیطان تو بدن یه فرشتهبدنت باشه

 ..همین طورم هست. 

 فهمیدن واقعیت برای سهون وحشتناک بود. 

 و درمورد بزرگ کردن بچه  بک و کیونگهمونطور که 

اتفاقات رومنسش باهم مخالفت میکردن سهون با 

وسواس به این فکر میکرد که بخاطر خودش یا بچه ای  

اشته لوهان ممکنه واقعا مریض بشه. که اون تو بدنش ک

 .ی شدبیشتر عصبان ،بیشتر که تو تفکراتش غرق شد 

 قش اسیباجازه نمیداد که هیچ چیزی دوباره به عش

 . بزنه

 اب رفت. برگشت و سمت اتاق خو 

و من نیاز دارم تا متوقفش   ممکنه لوهان رو بکشه_

 ...کنم

سهون غرید اما بکهیون جلوش رو گرفت و با عصبانیت 

 به لباسش چنگ انداخت. 

یچی اونجا این فکر بدیه! شاید اصال ه...اسمودای*

و ر که به لوهان صدمه میزنه   نباشه! باید نقش کسی
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جله  که با ع  یاون میخواد که تو کسی باش...تموم کنی

 کاری رو انجام میده؟

ش خیره اه بکهیون ازش پرسید درحالی که تنها تو چشم

 .موند

  دوباره؟*

 _برو کنار... 

 پرنس فریاد زد. 

 ..شرایط مثل قبال نیست. _

 واقعا مشکلت چیه لعنتی؟*

 بکهیون گفت و کیونگ سو هم حرف مشابهی زد. 

 د شد چرا بچه خوبه و خوب خواه اگر لوهان گفته=

 م باشی؟و فقط نمیتونی ار 

 ..از سر راه من برین کنار.  کنار،_

اده  ای کنار زدنشون استفسهون قبل اینکه از قدرتش بر 

 کنه گفت. 

خودش پا  هدف حل این مشکل به سمت اتاق خواب   ا ب

 . تند کرد
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تصمیم گرفت که باید این کارو  مطمئن نبود چجوری اما

 انجام بده. 

نست اما میدونست که هیچی درمورد بارداری نمیدو 

 لوهان اصال نباید مریض بشه. 

وقتی که نگاهش به  ،به سمت لوهان قدم برداشت

 . نقشه هاش به کلی تغییر کرد ،لوهان افتاد 

یه نگاه به فرشته کافی بود تا از امید و حقیقت پر بشه. 

اد  یداین معنی رو م ،و اینمیخواست لوهان رو شاد کنه 

 حتی اگه کلی ریسک؛ دهکه میخواست بچه رو نجات ب

 پشتش باشه. 

ت و کنترل رو روش داشت از اینکه لوهان این قدر 

  .قدرتی که اون رو خیلی عالی میکرد ،متنفر بود 

از شکمش بکشه جگر اون بچه رو  میخواست با خون  

 . بیرون اما نمیتونست

هیچ وقت نمیتونست دوباره به لوهان و بچه اش اسیب 

 بزنه. 

اما تمام این فکرها رو کنار زد و حمقه احساس میکرد یه ا

 . فت و کنار همسر بیمارش دراز کشیدر 
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کنارش  ،ون پسر خوابیده رو تو آغوشش کشید سه

هاش رو به فرق سرش چسبوند.  ارامش گرفت و لب

 .موهای عسلی رنگ  نرمش رو بوسید

 پدر... +

 . ه شدسهون دیوون

 هصدایی رو واضح میشنید اما کسی اون اطراف نبود ک

ش.  ت 
َ
 بگ

یه صدای دیگه موند تا بشنوتش.  منتظر  ساکت موند، 

مید که فه ،کلمات دوباره به ذهنش نفوذ کردن  وقتی اون

 اینا همه فقط تو ذهن خودشه. 

اگه تو اون باال هنوزم داری تماشام میکنی...لطفا پدر... +

ون چیزی که تو فکر میکنی ا..سهون هم نگاه کن. به 

 نیست... 

 . یمه واضح بنظر میرسیدا شکسته و نصد

ر هاش فک حتما لوهان تو خوابش داشت درمورد نگرانی

 میکرد. 

انه و وحشی لوهان تو سرش سهون جذب صدای بچه گ

 . شده بود
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 که خوابه و درمورد ایناولش متعجب بود و فکر میکرد  

 اتفاق داره خواب میبینه. 

 باور داشت که داره خواب میبینه تا اینکه لوهان دوباره

 به حرف اومد. 

 پدر اگه هر اتفاقی افتاد اگه هر چیزی اتفاق افتاد... +

 ی... هش میکنم بخاطر من بهش نگاه کنازت خوا

 .کردلوهان ادامه داد و سهون یخ  

، ازت من جونم رو برای بچه قربانی کردم هاگ+

 ..م. میخوا

های اون کلمات رو کنار هم سهون سعی میکرد تا تیکه 

 دیوونه و عصبی نشه.  سعی میکرد تا  ،بچینه

یا و منو فرستادی اینجا مگه نه پدر؟این دلیلی بود که ت+

 ..این تنبیهی برای منه؟من چیزی نمیدونم. 

سهون میخواست لوهان رو تکونش بده تا بیدار شه اما 

 اون هنوز اطالعات کافی بدست نیاورده بود. 

 ایی رو میگه. نمیدونست که چرا لوهان یه چنین چیز 

 ...ران کنندهچیزهای نگ
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فقط میترسم که دلم براش ...من از مردن نمیترسم+

 ..تنگ بشه. 

هون لوهان رو با تکونی بیدار کرد. س چند دقیقه بعد،

احساس وقتی اینکارو کرد  ،اون به ارومی بیدار شد 

 بهتری داشت. 

 چیکار میکنی؟ سهون؟+

  .کی که از سهون احساس کرد لرزی زدبا حس ترسنا 

 . ..اون خشمگین بود

 های ناخوشایندی رو گفته بود؟ چرا لوهان چنین حرف

رشید و رنگین کمون میدیدی طلوع خو  خواب  _

 پرنسس؟

 . هایی که روی هم میفشردشون گفت با دندون

 .لوهان فقط سکوت کرده بود

درمورد کاری که میخوای بکنی خواب  نه؟ شاید _

نقشه ای که  نقشه ات؟ چی بهش میگی،؛ میدیدی

  ...بگی همه چیز تحت کنترله؟قراره بهم 
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که چه فهمید  لوهان که حواسش سرجاش نبود نمی

دش یعنی افکار درونی خو  ؛فتهو اتفاقی داره بینشون می

 رو بلند گفته بود؟

 ..بهم بگو که هیچ وقت بهم خیانت نمیکنی. _

 که واقعا خیانت کرده  لوهان میخواست به سهون بگه

 جبور کنه کهم اما نمیتونست تو اون لحظه خودش رو 

 .بازم بهش دروغ بگه

 من نمیتونم چیزی بهت بگم... +

 به ارومی زمزمه کرد. 

 . سهون فقط لب خودش رو گزید

 انتظار داشت واکنشچیزی که لوهان ن خیلی بهتر از او 

 .نشون داده بود

 ..این چیزیه که من میخوام. +

ین االن ا بهم قول بده که همین...ه بدمز نمیتونم اجا_

 تمومش میکنی!  حماقت رو 

ن 
 
 های قهوه ایش دستور داد، چشمبلندی اسمودای با ت

 .تاریک تر میشدداشت 

 ..نمیتونم این کارو بکنم. +
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ون ا طولی نکشید تا چشم های سهون کامال تیره بشه و 

 .عالمت ها روی بدنش روشن بشن

 اجازه نمیدم! _

 .تهدید کرد

 منو میکشی؟ چیکار میکنی؟+

  .لوهان با ناامیدی گفت

 چرا سهون فقط نمیتونست درکش کنه؟ 

 چرا حتی تالشش رو نمیکرد؟ 

 ..من میخوام این کارو انجامش بدم. +

برام مهمه که تو زنده  ،تو چی میخوای اهمیتی نمیدم_

 ...بمونی

به گردن خودش رسوند و  اش رو ه ای دسته انگشت

 .ادامه داد

 ن.اگه اون زمان برسه ای..نمیخوام تورو بکشم...نه...و_

 ...ای تو  که با خون من آغشته شدهدست
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لوهان میخواست بپرسه که منظور سهون چیه اما با 

 ، سهون داشتتصویری که میدید حرفش رو قطع کرد 

 .ه هاش رو تو گردن خودش فرو میکردپنج

 کن! داری چیکار میکنی؟! بس کن!   بس+

ست دیگه اش اونو دور نگهش سهون با د؛ گریه میکرد 

 .میداشت

 میکنم بس کن!  خواهش+

ی  قتاشک های لوهان اجتناب ناپذیر ریخته میشدن و 

 . که خون از زخم سهون بیرون زد

 اسمودای! +

 بده!  بهم قول_

تنها یه حرکت اروم  سر از لوهان   سهون خسته گفت،

 گرفت به عنوان قبول کردن. 

 .های سهون بیشتر فرو رفت انگشت

 ..عمیق تر. 

 قول بده! _
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الی که ناخن هاش بیشتر فرو دوباره دستور داد درح

 میرفت. 

 ..دروغه اگه بگمش. +

 .لوهان با گریه گفت

 ...وارد شدن عمیق تر ناخن هاش 

 نه! +

 ..من کسی باشم که تو رو میکشه.  از خودم متنفرم اگه_

 . سهون اینو با ارامش کامل گفت

ول دادی که دوباره ترکم تو بهم ق...ازت متنفرم_

 ...نمیکنی

نگشت های دستش اشت تا اینکه اادامه دفشار هاش 

 . به عمق گوشتش رسید

دست و بازوش از خون خودش خیس و چسبناک شده 

 بود. 

ه لوهان باالخر  ،بعد از اینکه استخون سهون معلوم شد 

 .فریاد زد

 خواهش میکنم!  ،فقط تمومش کن قول میدم! +
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 . ن ناخن هاش رو از گردنش خارج کردشیطا

ش ، بخشاشت بوسید ش رو با تمام ضعفی که دهمسر 

 اون میتونست تو ناامیدی نجاتش بده. 

ت ، از دس هیچ چیز نمیتونه از..ار. هیچ وقت تنهام نز _

 ..دادنت برام بدتر باشه. 

 فقط دست  خونی ،لوهان نمیتونست بهش جوابی بده

 .سهون رو میبوسید و زار میزد

 ..یه راهی پیدا میکنیم. _

 . پرنس گفت

سهون ادعای که میکرد   دعا  ،لوهان تو خودش جمع شد 

 .باشهواقعی 

 ..نه تو نمیتونی. =

اومد و هر دو تو جاشون یکه یهو از کنارشون صدایی 

 . خوردن

ده یشخصی به در ضربه زد و نگاه هردو به سمتش کش

 . شد و اون کسی نبود جز ییشینگ

 . هردو هنوزم گیج بودن
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 اشتباه میکردن؟ هیچ امیدی نبود؟

و  تروبروی میز مطالعه نشسییشینگ وارد اتاق شد و 

 .صندلیش رو به سمت تخت چرخوند

 ی میتونید تونید چون من میدونم که چطور شما نمی=

درواقع، این چیزیه که الزم ...پسرتون رو نجات بدید

 ...نیست شما انجامش بدین

 !چی میگی؟_

 .سهون پرسید

  ..من دارم میگم که اون نمرده.  ب،خ=

 

 چهارده دلیلقسمت چهلم : 

 

 ...اون نمرده=

 .ییشینگ شروع کرد

از داره که احیا بشه، اما نی..فقط هنوز زنده نیست. =

 ت.وق..من باید سریعتر انجامش بدمو  معنیش اینه
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.ما باید زود تر ..ندارم که همه چیز رو توضیح بدم

 ..یم چون باید زمان رو متوقف کنیم. انجامش بد

ه ی، مث میگفت اخرین کلمات رو رسما به رهبرشون

 هشدار. 

سهون قبل از اینکه چیزی بگه سعی کرد تا وضعیت رو 

 .ارزیابی کنه

 چه کوفتی داری میگی؟ هیبرید،_

هیلر قبل از اینکه شروع کنه به تعریف اتفاقاتی که زیر 

  .اتفاق افتاده بود نفس عمیقی کشیدزمین براش 

 .اون دو نفر هنوز هم متحیر بودن

دوره ی عدم اون توی ..اون نمرده.  ،در حقیقت=

.من نیاز دارم تا انرژی های شما رو بهش وصل  ..ارتباطه

.نیازه که عجله کنیم ..حاال انجامش بدمکنم و باید 

قتی فته، و و چیزهای دیگه ای هم داره اتفاق مییه  چون

 ..پایین بودم متوجهش شدم. 

 قیافه اش جدی تر شد و به شیطان خیره شد. 

  من تونستم به ذهن پدرت نفوذ  ،سهون=

 ....خب...نه کامال. .کنم
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 حاال این سهون بود که جدی شده بود. 

رد اینکه چه چیزی قراره اتفاق چهره اش از نگرانی درمو 

 .فته خالی شدو بی

...سهون اون فهمیده که شنیدم که داشت حرف میزد =

یه چیزی جلوی دیدش رو گرفته و نمیزاره تا واقعیت رو 

یه چیز  ،نهمیبی اون داره یه تصویر آینه ای رو ..ببینه. 

 و منعجیب شده ما  میگفت که زندگی  ...غیر واقعی

 گرفتار   با یه نیرویی جورییه حدس میزنم که اون 

مطمئن نیستم که از چه چیز  مخفی ای حرف ..شده. 

میزد اما تحت تاثیرش قرار نگرفته بود، انگار براش اماده 

اون داره تالش میکنه با جادو ببینه که ما  ،سهون..بود. 

 .قصد داره..اون نزدیکه..کنیم. جا چیکار میداریم این

.قصد داره تا همسرت رو که یه ..لوهان رو پیدا کنه

 ..رو میکشه.  ما ی .اون همه..فرشته اس ببینه 

گیر افتاده بودن رو که توش    اوضاعی خامتسهون و 

 .درک کرده بود

کامال فهمیده بود که تا زمانی که همه چیز گفته و انجام 

ی  اما بعنوان شخص شون بجنگنید با تمام وجودبشه با
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 ا بود ه که مسئول همه ی اینا بود و پادشاه آینده ی اون

 بدون هیچ پشیمونی ای.  ،باید محکم میموند 

خیلی اشتباه میکنی اگه فکر کردی که به پدرم اجازه _

 ..م تا خانواده امون رو نابود کنه. مید

اون  رد و ییشینگ نگاه ک و  نگرانش گفت و به همسر  

هان و بچه به لو  فهمید که با گفتن کلمه ی خانواده فقط

 .اش اشاره نکرده

خونه ی همه ی اون کسایی بودن که تو  منظورش

 .سلطنتی پرنس زندگی میکردن

 دیگه هم شاملش میشدن.  ده شیطان  

ما االن ...به هیچ کدوم از ما اسیبی بزنهپدرم نمیتونه _

 ...ممیدفه من یه چیزایی...قوی تریم

 . ایستاد و به سمت در قدم برداشت

 . نهاش سیاه و خشمگین بود چشم

 اینپدرم نمیخواد که فرستاده ی خدا بمیره چون _

ه کسی که باید نابود ش...ممکنه باعث نابودی منم بشه

بمیره چون اون میخواد که فرستاده ی خدا ...خودشه

به من یه دلیل خوب داده تا ...ممکنه منو تغییر بده
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پادشاهی فاسدش رو تغییر  بگیرم و ت پادشاهی رو خت

فرستاده ی خدا به من این دلیل رو داده تا همه ...بدم

اون فراموش ...حتی میراثش رو ؛چیز رو تموم کنم

 ..میشه. 

رش شت سسهون در رو باز کرد و لوهان دنبالش کرد و پ

 . با صدای ارومی اعتراض کرد

 وایسا، اینجوری نباش... +

ن ه تا وقتی که تو بچمو ن ؛اونو نمیکشم، نگران نباش_

میرم سراغ مخالف های پدرم و خودمون رو ...رو داری

اهش میکنم به بچه امون  خو  .ییشینگ،..اماده میکنیم

 ...کمک کن

، چهره اش نرم شده بود و فقط به لوهان نگاه کرد 

  .بفهمه که پر از حس گناهکار بودنهلوهان میتونست 

 ..ارم. دوتاتون رو دوست د هر_

  .اکنشی نموند و در رو به هم کوبیدپرنس منتظر هیچ و 

 . ست که چرا داره اینکارا رو میکنهلوهان میدون

اگه به لوهان اجازه میداد چیزی بگه یا لمسش کنه 

 . اونوقت ترک کردنش کار اسونی نبود
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تحریک شده ولی اونقدرا هم احمق ...خوب میشه=

 ...کشتن بده  خودش رو بهکاری نمیکنه که ..نیست. 

 در هان و لو ییشینگ با ارامش کنارش قرار گرفت و گفت 

 . سکوت فقط سر تکون داد

نکه ای از  یه مدت طوالنی رو بی سرو صدا نشستن قبل

 . ییشینگ یهو خنده اش بگیره

 به سختی میشه با ...اسمودای واقعا داره بزرگ میشه=

دیدمش اون کسی که اولین بار وقتی اومدم اینجا 

 هممون فکر میکردیم دیوونه اس،...ه اش کنممقایس

 میدونی چی میگم؟

 . ییشینگ جنتلمنانه لبخند زد

سر اینکه باهاش حرف بزنه و تو ما همیشه با پدرش =

و یکی اون با ت...کارا متقاعدش کنه بحث میکردیم  سریی

 ...وقت فکر نمیکردیم اینجوری بشههیچ ...شده

 بود؟واقعا اینجوری +

 . چیزی راجب پرنس اشتیاق داشت ن هر برای شنید

من بهش ایمان ...تو اولین و اخرین عشقش هستی=

ما شیطان ها زیاد درمورد عشق حرف نمیزنیم اما ...دارم
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 تو ...تو بزرگ شدیم هممون خیلی تو دوست داشتن  

هممون بدون هیچ پشیمونی  ...مایی ی جزئی از خانواده

یت ستیم و ازتون حمایا کنار زوج سلطنتی وایمی

 ...میکنیم

 خاطر جمعش کرد. با این حرف 

 . داشتلوهان حس ارامش 

جله  ع..انجام ندادیم. کوچولو  هیچ کاری برای برگشت  =

 ...کن

ته ه به پسر هیبرید اون وابسآیندلوهان کمی فکر کرد؛ 

  !!بود

__________________________________ 

 ...ای  که میتونم بهش فکر کنماین بهترین نقشه =

ش رو به کانتر اشپزخونه ای با زحمت گفت و بازوهاک

 .تکیه داد

اینطوری نیست که تو هر چقدر خواستی بهم زمان =

 ایبدی و بخوای من برات نقشه بکشم و اخرش بخو 

 ...نقشه ام رو ارزیابی هم کنی

 ...هیچ امنیتی نداره...اعتماد ندارمبهش _
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 سهون با یه لحن استرسی مشغول بحث کردن بود. 

ر و نه به همسهامون میتو  ستفاده از همه ی تواناییا_

 ...بچه ام اسیب بزنه

ل یه ، کسی که مثقویهسهون، همسر تو یه فرشته ی *

ز زندگی یه شیطان رو ازش هر رو میتونه سپاه بزرگ  و 

چه بقاتله و یه بار هم از مرگ برگشته... اون یه ه... گیر ب

یشه م ، کسی که گفتهیه هیبرید چندگانه اسی تو هم 

ته چه گف اگر...اگه هم تو هم لوهان بمیرین میمیره،

که من هنوز ه که االن تو دوران عدم ارتباطه  شد

ندگی  یتونه نه ز پس نم ؛اما به هرحال نفهمیدم یعنی چی

تو بیش از حد  ه یخانوادتمام ...کنه و نه بمیره

، یهای کم ما باش نگران قدرت یقدرتمنده که بخوا

 اینطور فکرنمیکنی؟

بکهیون بهش یاد اوری کرد تا پرنس نظر نهایی خودش 

 رو تصویب کنه. 

 همسر و بچه یتو خیلی ضعیف تر از  درست میگی،_

 ...منی

 گفت و باعث شد بقیه شیطان ها بهش غر بزنن. 

 تو شکم لوهانم ضعیف ترین...  جنیناز حتی _
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 مسخره اشون کرد و ادامه داد. 

نن ای الهی میتو ب این یکی از راه هاییه که قدرت هخ#

 ..مثل اثری که صلیب روی ما داره. انجام بدن 

 .سخر به بقیه ی افراد تو اتاق گفتچن با تم

من به قدرت ضعیف خودم اعتماد دارم چون با اون +

، نگه دارمم هر کسی رو که اینجاست زنده میتون

گ رو بدون کمک های من انجام میخواین این جن

 ؟ بدین

 .تاعو هم بازیگوشانه گفت

 . هاش رو تو حدقه چرخوند سهون چشم

 . تاعو همیشه فریبنده و مغرور بود

اتوجه به ه بالبت؛ اینجایی تو قویترین شیطان   ،اره تاعو _

 .انتظارات خودم

ین تا تو ا سهون اینطوری از اون هیبرید درخواست کرد 

 . راه باهاش باشه

باید همه چیز برامون روشن ؟ اخرش نقشه چیه ،خب=

  ...بشه

 . گفت  کای مثل یه حرفه ای
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ی حت محافظت کنه، این وظیفه اش بود که از سهون

 . حاال

ها  نو این جنگ رو باهاش شروع کنه و ا میخواست

 . نداشتن که احمقانه هدرش بدنزمان زیادی هم 

و د این جنگ ر اون یه ژنرال بود با میل به اینکه بخوا

 .  م کنهو شروع نشده تم

ده که همه جا رو قدرت رو می، بکهیون به ما این خب_

اگر کسی اینجا باشه یا حتی پدر از م... از نور خالی کنی

پایین نگاهمون کنه اون ممکنه برامون زمان بخره تا 

 ...تونیم مدتی رو تو تعلیق بمونیمب

 سهون براشون توضیح داد. 

دی انجامش ب مونتو میتونی این کار رو با حفظ امنیت=

ه ن کار رو بدون اسیب زدن ببک؟ مطمئنی که میتونی ای

 خودت انجام بدی؟

ن ون با اعتماد به نفس سر تکو کای ازش پرسید و بکهی

 . داد
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 ما میتونیم هم...دردناکه...شاید سخت هم باشه...اره*

لش  نم تحمسری    ع تر هم بهتر حرکت کنیم اما من میتو 

 ....بخاطر لوهان من تحملش میکنم..کنم

ه ندگیشو مدیون بیدونست که ز بکهیون خیلی خوب م

 . اونه

بحث  ن با گفتن نقشهکای به تایید سر تکون داد و سهو 

 .رو ادامه داد

مطمئن نیستم که این ...تاعو زمان رو نگه میداره_

فتار یا باید قبل گر ...یا نهبعنوان حرکت اول خوب باشه 

و ید بتونه هردشاشدنمون زمان رو نگه داره یا بعدش... 

رداری ن باید تا تمام شدن با.او ..مورد رو انجام بده

یی  ی چیزاتو میتونی همه ...لوهان اینکار رو انجام بده

 که گفتم رو انجام بدی؟

 . سهون ازش میخواست خیلی زیاد بود چیزی که

 کره ناپدید ها از   اون باید زمان رو نگه میداشت تا اون

اید ب استراحت کنه اما میتونست یکم قبلش ، بشن

نگه  لوهان طول بارداری برمیگشت و زمان رو در 

 . میداشت
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مطمئن نبودن که این نوع بارداری چقدر طول میکشه 

از داره تا شدیدا ازش مراقبت اما میدونستن که لوهان نی

 . بشه

هان ، لو اشتن زمان تو این نقشه و حرکتشونبا نگه د

وقف تقبل از اینکه شیطان حتی متوجه بشه که زمان م

 . شده بود میتونست زایمان کنه

رهه تو سه زمان  ه چیزی نبود ک ؛متفاوت عمل میکرد ب 

 . بشه توضیحش داد

میتونست از لوهان  ،اگه تاعو زمان زمین رو نگه داره

 . تر از هر کسه دیگه ای محافظت کنهبه

 ...جامش بدممن میتونم ان#

 یاز هیبرید سوال هم هیچ کسو  تاعو به راحتی گفت

 . نپرسید

ه هیبریدها چقدر میتونن ک  دونستنها می همه ی اون

 . قوی باشن

 . بود خاص خیلی تاعو 

 . حت قبول کردن و با نقشه پیش رفتنهمه را
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وقتی بک و تاعو ...تو باید ما رو ببری چین ،کای_

 کسی، تو باید اون  ظیفه ی خودشون رو انجام میدنو 

سوهو یه خونه تو جنوب ...باشی که ما رو میبره اونجا

 هل پیش خریده بودیم بدون اینکسا ما اونو چند...داره

اون همیشه یه ...م چقدر به دردمون میخورهیبدون

 نمیدونم پدر ...گاه امن میخواست یکی مثل اونجاپناه

رو خوب  شسوهو مسیرها...راجب بهش میدونه یا نه

 ...مخفی کرده

رو تکون داد و یه کوچولو درمورد چیزایی  سوهو سرش 

 . که سهون میگفت توضیح داد

وقتی که  ره تا سعی کرده بود تا اینو مثل راز نگه داخیلی 

 . بهش نیاز پیدا کنن

که باید بریم و نمیتونیم با ماشین یا   هاونجا جایی-

 
َ
مون زمان میگیره استفاده  هواپیما یا هر چیزی که ا
 
ز

نیاز داریم که ظرف یک دقیقه از اینجا بریم ...کنیم

 ری که بکتنها کا...مشکل ما زمان و تاریکیه..اونجا. 

میتونه انجام بده اینه که کامال دیدشون رو کور کنه و 

هان  حتی از ما هم پن...مه چیز رو تو تاریکی پنهان کنهه

امواج اهسته و زمان  به مونبرای هدایت حرکات...کنه
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واقعی کلمه دید همه رو کور  باید به معنی م... نیاز داری

 .اش رو تموم کرده سهون حرف یم... کن

از برادرهاش زیاد سوال میپرسید اما از  بحث  تو ادامه ی

 کای بیشتر میپرسید. 

 حرکت کردن تو حالتی که همه چیز از جلوی چشم

ات مخفی شده بود به اندازه ی کافی سخت بود اما ه

 تلپورت کردن سخت تر. 

 ...من میتونم انجامش بدم=

ه ر این براش یه ماموریت مسخ ،کای بدون تردید گفت

 .فتن نجات سلطنتبود که بهش میگ

درموردش خوب فکر  ...کای این یه مسئولیت بزرگه-

 کن! 

 . کیونگ سو گفت

از داشت و اون این نقشه خیلی به تمرین و مهارت نی

 . بی تجربه بودتقریبا تو این مورد 

کای به همسرش یه لبخند اطمینان بخش زد ولی باعث 

 . ط یه ذره کیونگ احساس ارامش بکنهشد فق

 موردش حرف بزنیم! در اول  بیا -
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ونگ رو تو دست  کای بهش نزدیک شد و دست کی

 . گرفت و محکم فشردش

هیجان زده و نگران میتونست صدای ضربان قلب 

 . عشقش رو بشنوه

وایم درموردش فکر یا حرف چیزی نیست که بخ=

ما میدونیم که به هر حال ...میدونی دتتو خو ...بزنیم

 نه؟ ،باید بجنگیم

ه کزون کیونگ سو  ای لر ه انگشت کای یاداوری کرد و 

 . ن گرفتترسش رو نشون میداد

 این زمان بیشتری رو از دست ندیم! بی پس ،بخ_

. اس همه رو دوباره به بحث جمع کرد سهون حو 

. چک کنه هاش رو با کایبرنامه  میخواست تا

میخواست از اتاق خارج شه که بازوش تو چنگ 

ب  و تعج های همه از هیجان چشم ،بکهیون گیر افتاد 

 .ده بودگشاد ش

  چیه؟_

 شما نشنیدینش؟*

 .گاه جستوجوگرش رو به کای بده گفتاینکه ن از  قبل
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اینجا جنگجو شنیده بودم...  چهارده *قبال درمورد 

ا االن تو از ما هستن و یکی که متولد نشده دوازده نفر 

 ...شدیم سیزده تا

ه ها درست مثل دیوان همه به بکهیون نگاه میکردن که

ار میکرد اما داشت معمایی رو دومینو وار حل رفت

 . میکرد

 ؟! چهارده-

 .چانیول طعنه امیز گفت

 مگه اینکه... *

 ..ممنون بابت کمکت. ..بکهیون.  =حق با تو  

 . گفتمعذب  ژنرال 

چون همه از لحن   برای یه لحظه تو اتاق سکوت شد 

حواس الغر  صدای پسرک   کای گیج شده بودن اما

 . لب کردهمشون رو به خودش ج

 بخاطر  خاص ایستاده بود با یه درخشش اونجا  لوهان

 میگفت که این کار رو  باردار بودنش و داشت به سهون

 . انجام داده

 . چه اش رو به زندگی برگردونده بودیشینگ ب
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اون لحظه چقدر لوهان درخشنده  تو سهون از اینکه 

  و تقریبا فراموش کرده بود کهداشت دیوونه میشد بود 

 . کجاست

 .حرف زدن کرد یه لحظه لرزید وقتی لوهان شروع به

 ...اینجا چهاده نفر از ما هستیم+حاال 

 . برازنده به نظر میرسید، لوهان به نرمی گفت

اشت و به طرف کای و کیونگ به نرمی  یه روح قدم برد

 . سو رفت

د ر اش رو به شکم تخت کیونگ سو نزدیک که انگشت

 . و لبخندش پهن تر شد

 ...ه نفر از ما اینجانچهارد+

یه رو اینکه کسی بتونه این قض از  قبل ،دوباره تکرار کرد 

متولد نشده ی دیگه هم حاال  درک کنه که یه هیبرید  

 .شون هست که باید ازش محافظت کننبین

 ،که کای باید ازشون محافظت میکرد   چهارده نفر 

 جدی پیش روشون رو  برای اون که جنگ   چهارده دلیل

 .بگیره

 ...خانواده فتنروح و جان که بهش میگارده چه
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 فداکار  تنهاقسمت چهل و یکم: 

 

ها   پوست صاف و شیرین، لب های ابریشمی، این

چیزهایی بودن که اوه سهون دوست داشت روزش رو 

  اون هیچ وقت از ریلکس که  البته ؛باهاشون بگذرونه

کردن توی تخت درحالی که عشقش رو بغل کرده 

 نمیگذشت. 

 ید بچه ی کیونگ سو یه دختر کوچولو باشه، اونشا+

ها میتونن مثل بچه ی آدما تو خونه با هم بازی کنن و 

حتی باهم برن سر قرار و بعضی روزا هم یکم شیطونی  

کنن و به هم خیانت کنن و در نهایت با هم ازدواج کنن 

 و بعدش... 

فرشته در حالی که روی همسرش دراز کشیده بود با 

 چشمک زد. شیطونی بهش 

روی کاناپه ی توی اتاق  خوابشون دراز کشیده بودن و 

 لوهان گونه اش رو روی سینه ی سهون تکیه داده بود. 
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درست بعد زدن حرفش به سهون نگاه کرد و سهون با 

خودش فکر کرد که بیشتر و عمیق تر عاشقش شده. 

چشم های پاکش که با تغییر احساساتش سری    ع تغییر 

ترین نقطه ضعفش بودن و رنگ میدادن بزرگ 

 نمیتونست ازشون فرار کنه.  

زیبایی لوهان خاص بود، سهون میتونست بعنوان کسی  

که قلمرو ها و کشورهای زیادی از زمین رو دیده اینو با 

 اطمینان بگه که لوهان زیبا ترینه. 

 .هاش رو بست و گفت چشم

فکر نکن، باید استراحت کنی...و  ها  انقدر درمورد بچه_

رفتار   ها  نکه اون دوتا کوچولو نمیخوان که مثل انسانای

به سبک اون آدمای احمق خیاالت کنن، دست از 

ها شاید فقط  ها توله های شیطانن، انسان بردار، اون

خانواده ی من فراتر از برتر ، در حد ناهارمون باشن

 ...هستن

 ها  سهون با غرور گفت، هنوز هم نسبت به انسان

 ن رو برتر میدونست. بدبین بود و خودشو 
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هاش رو دور کمر  چشم هاش رو باز نکرد اما دست

 
 
االن بهش خیره  لوهان محکم تر کرد، لوهان مطمئنا

 بود، خوب اینو میدونست. 

و ما تو خیانت کردن خیلی بهتریم، وقتی که همسرمون _

 رو نمیکشیم و اجازه میدیم که زندگی کنه، خیلی

 راحت... 

 رو تایید کرد. بازیگوشانه حرف  خودش 

ت ر پرنس تالش میکرد تا لوهان رو متقاعد کنه یکم چ  

 بزنن، واسه یه ساعت حداقل. 

با تظاهر به خواب کردن امیدوار بود که بتونه، لوهان 

 هم شاید ازش پیروی میکرد و میخوابید. 

اینطور نبود که نخواد لوهان خوشحال باشه ولی زمانی  

 د که بخوابه. که داشتن خیلی سخت بود و نیاز بو 

البته  ؛باردار بودن خودش به اندازه ی کافی پرفشار بود 

 بدون در نظر گرفتن عوارضش. 

منظورت از توله چیه؟ نباید بهشون گفت +

یه چیز دیگه بگو...مثال حاصل تخم  ...نمیدونمتوله

 ریزی شیطان؟
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 سهون سرش رو تکون داد و مسخره اش کرد. 

رد، این بچه واقعا باالخره چشم های سیاهش رو باز ک

 یه احمق کیوت بود، معلوم بود که زیادی فیلم دیده. 

تخم ریزی؟ چرا فکر کردی ما بچه هامون رو تخم _

 ریزی میکنیم؟

 سهون با یه نگاه گنگ ازش پرسید. 

 ..مسخره اس. _

 لوهان کودکانه اعتراض کرد. 

 دیده بودم...  اینو تو یه فیلم+

 همونطور که انتظار میرفت. 

ستم، خب، اینجا به بچه ها بعنوان توله نگاه میدون_

هیبرید ها معموال با اصطالحاتی مثل اشتباه  ...میشه

بخاطر همین ...بزرگ و موجودات  پست صدا میشن

بهشون حق  امتیاز  خانواده نمیدیم چون بطور کامل از 

نوع شیطان ها نیستن، فکر کنم هنوز هیچ کلمه ای 

 ...و صدا کنیمشه باهاش بچه امون ر نیست که ب

رم، توله صدا شدنش رو ، من باهاش مشکل نداباشه+

 ...دوست دارم، کیوته
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 .گفت و سهون دوباره مسخره اش کرد  لوهان با خنده

ده این رهبر دنیای زیرزمین در ، اوناون کیوت نیست_

 اس! 

 . از کلکل کردن خسته شده بود

 ...قیب  بدنام ترین شیطان ها میشهاون ر _

 ه کیوت باشه! هنوزم میتون+

 ش رو که تویو نوک انگشت گفت  لوهان برای خودش

ود ، مثل یه بچه گربه ی کیوت بدهنش بود بیرون کشید 

 و بچه اشون حتما نصفش مثل اون میشد. 

 میخوای حرفامون رو تکرار کنیم؟ دوباره_

 . سهون با خنده گفت

 بخواب! _

   .ند روی صورتش به لوهان دستور دادو با یه پوزخ

 نه! +

 .ند زد و گفتفرشته هم پوزخ

 .  با صدای لوهان غافلگیر شده بود
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ن صدای شیطانیب
 
 گفته بود، لوهان باهوش ترین  ای ا ت

 .بود

ر کنا  ،به همون اندازه که تو این چند وقت بالغ شده بود 

 .   لوهان همیشه تو وجودش غرق میشد

 دوباره مریض شده ! درستش کن!  ینییشینگ! ا_

 . زد داد پرنس با شوخی 

وگ و یه دیال ن سینه اش رو بازیگوشانه صاف کرد لوها

 . مصنوعی رو گفت

 ...بس کن!دلبندم+

 رفت و با تنبلی پیشونیش رو ش رو قاب گصورتسهون 

 . بوسید

 ...م بخاطر همینه که عاشق من شدیدلبند_

 .سهون با غرور گفت

 ...عد باید بیشتر از اینکارا بکنماز این به ب_

 ...ر شکست ناپذیریت عاشقت شدمخاطمن ب ،نخیرم+

که هر دو درحال زمانی به خودشون اومده بودن  

 .خجالت کشیدن بودن
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ته بی ور فرشاین یه حقیقت بود که شیطان بخاطر حض

احمقانه به نظر  اندازه بالغ شده بود، برای سهون

میرسید به این فکر کنه که عشق چجوری میتونه یه 

 .هتغییر بد چیز رو به بهترین وجهش

ه شخص نه یعشق میتو  هعجیب بود که به این فکر کن

 .رو بطور کلی تغییر بده

سهون هنوزم از چیز های انسانی متنفر بود اما اون 

تی حبزرگ شده بود تا فرشته ی خودش رو تا جایی که 

 .خجالتم بکشه دوست داشته باشه

توجیه  میتونست خودش رو هرجوری که دلش بخواد 

قدرتی بود که باید  ابقه یاین اخرین مس کنه چون

 .انجامش میداد

 ، به توجیه هیچ کسی احتیاج نداشتدرواقع اون اصال 

هیچ وقت بخاطر این موضوع خجالت نمیکشید و 

 . ترین ارزش رو برای عشقش قائل بودبیش

 ...دارم تدوست_

 . سهون با لحن خشنی گفت
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لی خی ،فقط پوزخند میزد پسری که روش لم داده بود 

چیزی که انتظارش رو داشت به حالت  اونزودتر از 

بعدی دوباره مثل قبل اولش برگشت و تو لحظه ی 

 .رفتار کرد

 ..بخواب. _

کرد    د اما تظاهر لوهان هنوزم پیگیر بحث قبلیشون بو 

 .که بهش گوش داده

 . انرژیش رو تا حدی زیاد کرده بود هیجانش

ضربه ای از طرف اون هیوالی توی شکمش بهش خورد 

 .خت و یه نشانه جدید روش شکل گرفتسو  و پوستش

لوهان مثل نشانه های سهون  نشانه های روی بدن

 یطان تنها تو دو حالتنشانه های روی بدن ش ،نبود 

 . زمان سکسو  زمان کشتن؛ روشن میشدن

لوهان از وقتی این نشانه ها روی بدنش ظاهر شده بود 

 . میپوشونددائما خودش رو 

خت انگور ر که هایی شبیه به د، لوقتی بچه بیدار میشد 

 .روی پوستش شکل میگرفتن
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ه گالبته ا  ؛شت شروع میکرد به دوست داشتنشوندا

 .دردی که داشت رو فراموش میکرد

یه حس پوسیدگی توی شکمش داشت که اما همیشه 

 . نمیکرددرکش 

. همیتونست بیشتر مواقع اینا رو از سهون مخفی کن

  .هاش رو بست مبازوهاش رو دور شیطان پیچید و چش

  م نمیاد ، هیچ وقت یادحتی توی خاطراتم از بهشت+

 ...که چنین احساسی داشتم

 داشت اعتراف میکرد. 

گذاشت و با ارامش سهون  سرش رو اروم روی سینه 

حساسی که داشت خودش نفس عمیقی کشید و از این ا

 . رو لبریز کرد

قتی  و سهون به هر نفس نرمی که میکشید خیره موند تا 

 .خودش هم احساس خستگی کرد که

شب بخیر پسرم، ددی  ،شب بخیر ملکه ی من_

 ..هردوتون رو دوست داره. 

 .ها بپیونده و بخوابه گفت قبل از اینکه به اون

__________________________________ 
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 سالم...اسمودای؟=

 اسمودای؟=

د خوابش رو براش زهرمار  تصاویر تاری از آتش که میدی

 .کرده بود

 هون؟س=

 ...، سر انگشتان خونیهای شکسته بال

 سهون؟!سهون! بلند شو ! =

 .صدای تیز تاعو توی گوشش ناله کرد

ی که میدید شروع به محو شدن  تصاویر ناامید کننده ا

 .کردن

تصاویر واقعی و غیر واقعی با هم ترکیب شده بودن و 

 داشت از حالت خواب آلودگی بیدار میشد. 

 ...نه_

 . محکم بسته بودتشون غریدهایی که  با چشم

اش رو دور همسر باردارش پیچوند و اونو به ه دست

 خودش نزدیکتر کرد و دوبار غرید. 

 ..مال منه. _
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 .و خودش رو به لوهان گره زد

 اسمودای! به خودت بیا ! =

محکم تکونش داد ولی حواسش بود لوهان رو تاعو 

 بیدار نکنه . 

 .باالخره حواسش برگشت

 . ، چه دوستش داشت چه نهد زمانش رسیده بو 

ه ، وقتی کباید اینکارو االن انجام بدیم...ما آماده ایم=

  ..هممون حواسمون هست و قدرت داریم. 

 االن؟_

مش نشست و به عشق  آرا ،سهون با ناامیدی گفت

 . بخشش که خوابیده بود نگاه کرد

 ، اما شب های قبل توی عجله بهترین کار بود 

سلما دلش برای این بود و م خونه اشون همه چیز عالی

 . روزا تنگ میشد

بر  تونیم بیشتر از این ص، نمیسهون یه هفته گذشته=

 ...کنیم
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و به معنی اینکه فهمیده تکون داد. شیطان سرش ر 

  سکریمیتونستن زمان بیشتری رو ، نراست میگفت

ته بود و این اصال چیز ، پدرش قدم بزرگی برداشکنن

 . خوبی نبود

 ...و، باید بیدار شیم عزیزمهان، بلند شلو _

ی که پسر  خوابالو رو تکون سهون محکم گفت درحال

 .میداد

 .لوهان بهش نگاه کرد

به شیطانش با امید نگاه میکرد و هنوزم خستگی رو توی 

 .هاش میدید چشم

ید ، شکمش به هم پیچوقتی لوهان به آرومی بغلش کرد 

 و دلش یه جوری شد. 

 ...دا بمونتوروخ+ 

 . زمزمه کرد خواب آلود 

 همه چیز اماده اس؟ مطمئنی؟_

 . از تاعو پرسید

 .هیچی تموم بشه و اینجارو ترک کنهدلش نمیخواست 
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اگه به لوهان وقت میداد تا خودش رو با شرایط وقف 

  .ت راحت تر با این قضیه کنار بیادبده میتونس

 ...همه چیز اماده اس، باید بریم=

ی  گره خوردهای  ه سهون سرش رو تکون داد و دست

 .لوهان رو از دور خودش باز کرد

ان اش و لوهه بلند شد و شروع کرد به پوشیدن لباس

 .که نشسته بود با بهت نگاهش میکرددرحالی  

فقط  ،کرد که بتونه یکم دیگه هم بمونهشیطان ارزو می

 .لوهان و خودش، نه کس  دیگه ای

کیتیش و موهای شاخته اش، نوازش  بلوز اورسایز  هلو  

 .  ردنش روی تخت، فقط همینا رو میخواستک

طان ها ی شی ، جایی که بقیهبه سمت آشپزخونه رفتن

، جایی که استرس توش موج اونجا منتظرشون بودن

 . و سهون میتونست به راحتی حسش کنهمیزد 

 چطور باید انجامش بدیم؟=

 .  تاعو با کریس و کای بحث میکرد

 *ببین... 

 .کای قاطع گفت
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ان رو متوقف کنی و من باید تلپورت کنم اما تو باید زم*

ا همه به دیم تما میتونیم این کارا رو دونه به دونه انجام ب

کمتر برامون مشکل پیش   اینجوری...اونجا منتقل بشن

 ...میاد

 .و گفتکای چرخید سمت زوج سلطنتی 

، ش کیونگ، شما عالیجناب و بعدشما باید اول برین*

ز اون یه هیلره، بهش نیااگه بخوای، بعدش ییشینگ، 

 ...داریم

ه شیطان پدر که چشم انتظار بود و به پیشنهادش رو ب

 .بقیه داد

 ..ت بیشتری رو نباید از دست بدیم. پس دیگه وق_

 سهون با این حرفش باهاش موافقت کرد. 

  جور شما هم بقیه ی نشونه ها رو جمع و  تاعو  ،بک_

رشون بچند دقیقه دوباره ، واسه کنید و بعدش بیاین

رو لمس کنین تا باهاش  ، شما سری    ع سهونمیگردونم

 ، اینکارو ادامه میدیم تا اخرش به کریس،جابجا شین

ها رو هم تلپورت   مینسوک و چن برسیم و اون ،سوهو 

 ...کنیم
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 اوکی، کی اوله؟=

تا  د زبونش باهاش همکاری نمکیر  ،تاعو با لکنت گفت

 . حرفی رو که میخواد بگه بزنه

میخواست بزنه رو بخاطر گیجی به کلی از هر حرفی که 

 .اد برد ولی سری    ع به خودش مسلط شدی

 .جلو رفت و چرخی زد

 چیشده؟مشکل چیه؟! -

  یکریس ترسیده گفت، معموال همه از احساسات نگران

 .که به تاعو دست میداد میترسیدن

 مان رو دستکاری کردنباید انرژیش رو تنظیم کنه...ز *

 ..آسون نیست. 

 بهش خیره موند.  کای گفت و 

 و آسیب میزنه؟میتونی متوقفش کنی؟اینکار به تاع-

 ..میتونم. =

تاعو رو حرفش پافشاری کرد، داشت تمام تالشش رو 

 . میکرد

 ...تو نمیتونی اینکارو بکنی، بسه-
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 .کریس قاطعانه بهش دستور داد

 ..کنه خودت رو بکشی. مم-

شد و  ساکت...من باید اینکارو بکنم، هممون باید بریم=

 انگار که تو یه حالت خالء ای گیر افتاده باشه. 

  من باید... =

 دارم بهت میگم کافیه! -

که باعث شد همه به لرزش   کریس سرش داد زد طوری

 . در بیان

 ...هاینکارو بکن اعو نمیزارم تمن -

 .ه کای گفتب رو  مستقیما 

که با تاسف نگاهش میکردن خیره به چهار شیطان  بعد 

 .شد

رو بکشه ولی منو حاضرم اون خودش  ولی منو ببخش_

ون فقط به اون و کای تغییر مکانم...به اونجا ببره

 ..بستگی داره. 

 سهون گفت. 



831 | P a g e 

 

نن چی کردن تا ببیباقی شیطان ها با تردید به هم نگاه  

 . برای گفتن دارن

نبود که بخواد از کسی محافظت  کریس هرگز مردی 

 . کنه

  .ین رو ببیننبرادرهاش میتونستن ا ،این عشق بود 

ه ، جایی کمن نمیخوام روی امنیتت ریسک کنم-

 ، ما اینجا میمونیم تا اونمیخوان برن به ما احتیاج ندارن

 ...ها برگردن

  رو به تاعو گفت.  قاطعانه

شک  های کریس صورتش پر از ا تاعو بخاطر حرف

 .شده بود

 .من اینجا میمونم-

 . با یه مکث نامطمئن گفت

، توی سهببو دستش رو د تا جلوی تاعو زانو ز 

 . احساساتش غرق شده بود

 ،چشمک زد و با خواهش بهش نگاه کرد کریس به کای 

 .نظر میرسید که اون درک کرده باشهب

 .بدون توجه به هیبرید نزدیکتر شد دومی
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هاش رو نزدیکتر برد و از گرمای لب های  کریس چشم

برای چند لحظه ی طوالنی لذت  دلربا و طعمدار تاعو 

 .برد

، تاعو هنوزم اشک میریخت و در بعدش عقب کشید  

ه تا کریس رو از تصمیمش تالش بود یه چیزی بگ

 . برگردونه

 میتونی زمان رو برای مدت کوتاهی نگه داری -

 ، من میدونم میتونی بدونعشقم؟ فقط برای یه دقیقه

 ...ه خودت فشار بیاری انجامش بدیاینکه ب

 .تاعو مشتاقانه سر تکون داد

د و ، باید اینکار رو میکر به اندازه ی کافی قوی شده بود 

  .یس رو هم قانع کنه که باهاش بیادمیتونست کر 

ون ه تا وقتی که کریس ااما ن اون مطمئن بود که میتونه

 .حرف رو زد

 ..ت دارم. تاعو...دوست-

 تاعو از هیجان داشت اتیش میگرفت. 

باوجود فشاری که جنگ بهش وارد میکرد کریس 

 . ونست یه چنین تاثیری روش بزارهیتم
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وقتی که کای آروم به پشتش دست کشید تاعو خوب 

 فهمیده بود وقت چیه. 

، اون و پسر  برنزه رفته بودن و وقتی زمان متوقف شد  

د  اپارتمانشون تنها  چهار شیطان رو توی هوای سر 

 . گذاشته بودن

 . ها خونه صداش میزدن اپارتمانی که اون

باید فداکاری میکردن، چه بخوان  ،جنگبرای بردن توی 

   ...و چه نخوان

 

کسی نوآ اییکسی  قسمت چهل دوم:   نا ا 

 

خاصی از ترس و وحشت وجود داره که بخاطر  یه نوع  

داشتن یه نفر که خیلی دوستش داری تو لحظه های 

 حساس به جونت میوفته. 

ممکنه یه ترس بعد از اتفاق افتادن یه سانحه ی غم 

 باشه. انگیز هم 

 بزار برگردم! = 
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تاعو با صدای شکسته ای فریاد زد، ساعت ها فریاد زده 

بود، صداش مثل سمباده کشیدن روی شیشه شده بود 

و سهون سعی میکرد با قدرتش اون رو مجبور به 

 سکوت کنه. 

شیطان مجبور بود اینکار رو بکنه چون تاعو اونقدر 

 ناراحت بود که میخواست ازشون جدا بشه و راه

 خودش رو بره. 

با خون خودش پوشیده شده بود، استخوان  حساسترین 

 ناحیه های بدنش از زیر گوشت  تازه معلوم بود. 

 به اندازه ی کافی ناتوان بود و از سرما میلرزید و

 نمیتونست تکون بخوره. 

 خواهش میکنم... =

التماس هاش توی سکوت خونه غوغایی به پا میکرد و 

 وی خونه بودن زجر میداد. همه ی کسایی رو که ت

هنوز نتونسته بودن کاری انجام بدن، تاعو خیلی 

 ضعیف و غیرقابل کنترل شده بود. 

میتونستن تاعو رو مجبور کنن که زمان رو متوقف کنه  

 اما این یه کار خودخواهانه بود. 
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سهون دستور داده بود که اینکار رو نکنن، تاعو باید به 

، همشون باید به خونه ی موقع زمان رو متوقف میکرد 

 اول برمیگشتن. 

مثل یه همسر و مثل یه پدر،  مثل یه وارث تاج و تخت، 

 راهی نداشتن. 

بهترین کاری که میتونست برای کمک به تاعو بکنه این 

نستن ها میتو  بود که بهش درد بده، کاری که همه ی اون

 انجام بدن. 

اینکارشون هیچی از وحشت تاعو کم نمیکرد و خوب  

 ازش آگاه بودن. 

به عبارت دیگه تاعو اونقدر ناراحت بود که نتونه چیزی 

 رو درک کنه. 

اون عضو یه خانواده ی بی احساس و سرد بود، کسایی  

 ها باهاشون زندگی کرده بود.  که سال

تمام عمرش رو مثل یه زیردست  مطیع زندگی کرده بود 

 و همیشه وابسته به حضور سهون بود. 

 که اون به داشتن احساساتی شبیه بهبل ؛نه تنها این 

بارها اعتراف کرده بود اما االن فقط شیطان ها 
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میخواست که لحظه های بعدی زودتر بگذرن، 

 غافلگیرکننده بود. 

فقط میخواست که یکم بیشتر زنده بمونه تا به خودش 

 اعتراف کنه. 

 من مال که خودم رو تقدیمت کنم،م  لحظه ای=منتظر 

 ...توام

 خودش زمزمه کرد. زیر لب با 

------------------------------------------------------- 

"ناکسی نوالداریکسی" میگن، یعنی  ،توی جهنم به ماه

 .هخورشیدی که اشک مینوش

ها کارهاشون رو زیر نور مهتاب انجام میدادن چون  اون

 ها فکر میکردند که ماه قدرت کمتری دارد.  شیطان

تش اینه که ماه همیشه تنها، حس غم اون فکر میکرد عل

رو القاء میکنه، درمورد قدرتش نمیدونست اما تاعو یاد  

گرفته بود که ماه مثل یه انسان یا یه فرشته ضعیف 

 نیست.  
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بعد از سه روز زیر نور مهتاب بودن، تاعو به اندازه ی  

خودش رو کسب کرده  سالمتیکافی آروم شده بود و 

 .بود

ها باهاش کرده  بقیه ی شیطانبخاطر کارهایی که 

سعی کرد تا آرامشش رو حفظ کنه، واقعا ، بودن

انجامش داده بود، بقیه هم با روش های مختلف خیلی 

 تالش کردن تا بهش کمک کنن. 

 تاعو؟*

کیونگ وقتی وارد تراس خونه جدیدشون شد خیلی 

 آروم صداش زد. 

تاعو روی پاهای خم شده اش نشسته بود و تعادلش رو 

 نرده حفظ میکرد.  روی

همه جا ساکت بود، شبی بدون احساس و تو زمانی که  

 باید باشه. 

همه اشون میخواستن اوضاع رو برگردونن به حالت 

ش چون میدونستن همه چیز تا زمانی که تاعو یحقیق

.  نهمیمو زمان رو به الگوی درستش برنگردونه عجیب 

با  ه)تاعو وقتی زمان رو نگه داشته بخاطر درگیریه ک

 سر تنها گذاشتن کریس، خودش و بچه ها پیدا کرده
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دیگه برنگردوندش به حالت عادی، بخاطر همینم 

سهون کتکش زده و زندانیش کرده تا به خودش بیاد...(، 

انگار همه چیز بی فایده بوده اما همزمان آرامش هم 

 حکم فرما بود. 

این احساس وجود داشت که انگار همه جا امن  و همه 

 رست، الاقل همشون سالم بودن. چیز د

 بله؟=

جوابش رو داد، نیاز نبود که برگرده و بهشون نگاه کنه تا 

 بفهمه لوهان و بک هم اونجان. 

 .میومدن سراغش این سه نفر اغلب با هم

 باردار کال باهم بودن و بک هم بیشتر برای دو همسر  

 حفاظت از لوهان باهاشون بود. 

، میخوایم ینجاییما فقط برای فهمیدن حالت ام*

که برات   مطمئن شیم که حالت خوبه...من میدونم

 ..سخت گذشته. 

 .اش رو زده پسر بزرگتر راحت حرف

 واقعا اینطوریه؟=

 .تاعو به سختی خندید
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ا ه دارن تمام تالششون رو میکنن اما اونمیدونست که 

نمیدونستن که ترک کردن شخصی که دوستش داری 

اینو در  البته اگه ؛ابود کنهر میتونه یه شیطان رو نچطو 

 .بوده شدکه تاعو االنش هم خیلی ضعیف   نظر نگیریم

 ه هنوزم زمان رو نگهچه اتفاقی میوفته اگه وقتی ک

 ؟داشته بمیره

 شاید هرگز نتونه کریس رو دوباره ببینه. 

 کریس هیچ وقت اعتراف به عشقش رو نمیشنوه. 

 ...فکر میکنم که ما درکت نمیکنیم من ،نه+

 ، جلوتر اومد و تو وهان با آرامش گفتل

فاصله ی چند سانتیش نشست و پاهاش رو از نرده 

 آویزون کرد. 

 ...زایی درمورد درد کشیدن میدونیماما هممون یه چی+

ه چیزی بگه چون همسر  خود  تاعو نمیتونست دیگ

رده بود، هم یه بار اونو کشته هم بهش تجاوز ک ،لوهان

 . بود

یم که چقدر خوب میدون فک کنم هردوتامون+

 ...درموردش میدونم
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 ...میدونم=

اهی کشید و دستش رو به قفسه ی سینه ی دردناکش 

 رسوند و سینه اش رو ماساژ داد. 

 ..خیلی درد داره. =

من یه چیزایی میدونم که شاید بتونه کمکت کنه...چرا -

ک چجوری انقدر به هم نزدیبه ما نمیگی که تو و کریس 

 شدین؟ 

عاتی که شنیده بود در واقع بخاطر شای، بک گفت

 .و میخواست از کارشون سر در بیاره هیجان زده بود 

اینکه پیش ما بیای ما هیچ وقت داستان تو رو قبل -

 ..نشنیده بودیم. 

 ...در موردش میدونم بیشتر از شما ب منخ*

 . کیونگ سو هم وارد بحث شد

 هم یهمه چیز رو درمورد زندگ، هیبرید ها اره میدونیم-

 ..میدونن. 

بکهیون با تخسی گفت و چشم هاش رو تو حدقه 

 چرخوند. 
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ونا رو ااونایی که هیبرید نیستن و کد های مربوط به - 

 ..بلد نیستن میخوان بدونن. 

 .یافه های مشتاق اطرافش نگاهی کردتاعو به ق

 .جمع کردبه نرمی خندید و قیافه اش رو 

فقط   ،ود وقت داستانش رو به کسی نگفته باون هیچ 

دونستن که چی به سرشون کیونگ سو و ییشینگ می

 .اومده بود

 . ت کل داستان رو به کسی نگفته بودهیچ وق

ود  ت رو پیدا کرده بممنون بود که باالخره یکی این جرا

 . که ازش بپرسه

نم تموم اسم شکستاینکه مر  از  قضیه برمیگرده به بعد =

 ..شده بود. 

ط به  و ایی که مرب، هر تصویر و صدنفس عمیقی کشید 

گذشته بودن رو به یاد اورد، خاطراتی که اصال 

 . خوشایند نبودن

__________________________________ 

 )داستان تاعو(

 ...این به بعد از شکستنم برمیگرده
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ا منو ه ، وقتی بچه بودم اونراستش خیلی ازش نمیگذره

چ ، میشه گفت که من هیادرم گرفتنبه زور از م

ه  ، باید هرچیزی رو بوی دنیای زیرین نداشتمآسایشی ت

 ...که ازم مقام بزرگتری داشت میدادمکسی  

، درحالی که پدرم یا مادرم جزو زن های مذهبی شده بود 

ه بود یا وسوسه یا هرچیز دیگه ای، هیچی ضعیف شد

 ...نمیدونم

یلی و خ، مادر عزیزم ر نم اینه که اونتمام چیزی که میدو 

ت کرد ، از ما محافظت داشتدوست داشت، منم دوس

 ...تا زمانی که من بزرگتر شدم

ست ونما رو با هر هدیه ای شگفت زده میکرد و تا میت

 . ..برای راحتیمون هرکاری میکرد

 . ..ها رو به کشتن داد کنجکاوی من بود که اون

حدوده ی خودمون اون همیشه بهم میگفت که تو م

 ...البته منم باید گوش میدادم ؛بمونم

 ...فهمم که باید به حرفش گوش میکردماال میح

 . ..قلمرو خیلی زیبا شده بود ،اون روز 
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شه درخشان تر بود و من فقط خیلی همه جا از همی

 ...و گوشی به اب بزنم روم رفتم بیرون تا یه سرآ

  هنوزم نمیدونم چه اتفاقی افتاد، خیلی دور نشده بودم

 ون اولهم، اون که گیر یه شیطان وحشتناک افتادم

، من خیلی ساده بودم که فهمید که من یه هیبریدم

 ..بدون توجه برگشتم طرفش و به حرفاش گوش دادم. 

دنیای بیرون خیلی خطرناکه  ، ببین اینجا چی داریم_

 ...بزار تا خونه همراهیت کنم ،کوچولو 

  هپدرم حتما خیلی عصبانی میش ممنونم!  اقا!  نه اوه! =

 م! که ببینه من خونه رو ترک کرد

که یه گرگ رو بردم به   من اونقدر مجذوب شده بودم

  ..، همیشه مثل یه بچه ی احمق بودم. خونه امون

چیز دیگه ای که یادم میاد اینه که منو از آغوش مادر 

دن و تو یه سلول پوسیده مرده ام بیرون کشی

 . ..انداختنم

 ی که برگشتم چقدر حالم داغونحتی نمیتونم بگم وقت

 ...بود
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 . ..ها تغییرم داده بودن ، اونییر کرده بودممن تغ 

شکنجه و خون و کثافت، بخش انسانی هیبرید ها رو 

 ...میکشه

ن تر و لب هیبرید هایی که اونجا بودن جو من از اغ

  ...بودم

بخاطر همینم پدرم سعی  ،ها واقعا وحشی بودن اون

 .ون دارهمیکرد مخفی نگهم

و منو به  م رو میکشنها مادر  اون میدونست که اون 

 ...اونجا میبرن

بخاطر محافظت از ما خطر کرد ولی همه ی تالش 

 . ..هاش بخاطر بچگی کردن من نابود شد

 . ..یاد طول نکشید تا من رو هم شکستنز 

 ...وش شانس بودم که بهم تجاوز نکردنخیلی خ

 نمیذاشتن جای دوری برم، مجبور بودمهیچ وقت 

هرچند که  ،بدمهرکاری که میخوان رو براشون انجام 

 ...اخرش بازم شکنجه میشدم، پشیمونم

 ...رو به یه ماشین تبدیل کرده بودن خیلی راحت من

 کارهایی که میکردم یا مجبور بودم انجامشون بدم...   
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 در  با خوی هیوالیی شده بودم، موجودیتبدیل به 

تو وجودم مونده بود  حقیقت مقدار حس انسانی که

 . ..خیلی کم بود

مدت طوالنی رو تحت ه کریس رو ببینم قبل اینک

 ...بودم آموزش

. ..ییشینگ رو خیلی قبلتر دیده بودم کیونگ سو و 

  ...هممون توی پادگان های آموزشی زندگی میکردیم

اتاق های پایین برای هیبریدها طراحی شده بود و کمک 

 ،اغلب کارشون رو خوب انجام میدادنبه کسایی که 

ها بود و اتاق رئیس هم یطان اتاق های باال هم برای ش

د های سازمانی و ، جایی که مخصوص عملکر اونجا بود 

نظامی  رئسا بود، ژنرال ها و ستوان هایی مثل کای، 

سوهو و خیلی های دیگه و همچنین شامل  ،چانیول

ه و جیبوم و بقی بابی، مینو، مقامات بدنامی مثل زیکو،

  ...و یی فان که همه کریس صداش میزدنهمچنین و 

ای ه میشد و کدرحالی که چان با قدرت آتیشش شناخت

 دیگه ای با شکنجه های عجیبش، کریس به دالیل

 ...شناخته شده بود
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به  رحم بود و تو کارایی که انجام میداد بی اون سرد بود، 

 .هیچی اهمیت نمیداد

ها کمی احتیاط میکردن تو کارهاشون،  همه ی شیطان

 به شکل خاصی کریساین بخشی از هر گونه بود اما  

 . خالی از هر حسی بود

دن ه موقع آموزش دیاون تنها چیز زیبایی برای من بود ک

 .میکردم..  روش تمرکز 

باید روی صورت مجسمه ایش تمرکز میکردم و بیشتر  

 ...درحضورش یه نژاد بی فایده نباشم کار میکردم تا 

 ، در مورد دم که چرا دارم اینکارا رو میکنممطمئن نبو 

، خانواده ام یت های جنسی چیزی نمیدونستمجذاب

درمورد خوی شیطانیم   هیچ وقت اجازه نمیدادن که

 . ..کنجکاوی کنم

رام چیز جدید و کشف نشده ای جذابیت های جنسی ب

 ...بودن

تنها چیزی که میدونستم این بود که هر موقع به کریس 

 فکر میکردم دلم میپیچید و اون ناخواسته وارد حریم

 ...ده بودخصوصیم ش
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ه در حال آموزش بودم بی نظیر بود، چندسالی ک

م ن، بعضی اوقات میتو همیشه کنار کریس میموندم

 . ..میزد مقسم بخورم که اون گول

ین چالش رو به طورکامل اگه سخت تر کار کنی و ا_

 ...انجام بدی بهت جایزه میدم تاعو

 .اون میگفت

 ..جایزه ندادید.  چشم رئیس...اما شما به بقیه=

فقط گیج بودم و  من به هیچی فکر نمیکردم،

میخواد بزنه، خیلی میخواستم بدونم چه حقه ای 

 ...خوش شانس بودم

ین  من بخوام تو رو بهتر ه تو جوون ترینی و ضعیف، اگ_

 ...یزه ی مناسب رو برات ایجاد کنمکنم باید انگ

 اوه... =

 تو  ، من ضعیف بودم یا اینکهاش درست بود ه حرف

 . ..اینجوری فکر میکردماون زمان 

بعد از اون من هر کاری که ازم میخواست رو براش 

  ...اش ارزش قائل بودمه انجام میداد و برای حرف
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تایش  ، ستونه انگیزه ی خوبی برای تو باشهدرد نمی_

ط یکم فقا این ،ردنت نمیتونه انگیزه ی خوبی باشهک

و بعنوان یه طعمه  نمید تتحت تاثیرت قرار 

واسته های ما نیست...تو به خوبی پاسخگوی خ

درمورد هدیه های زیاد  ماموریتت رو انجام دادی،

 نظرت چیه؟

ون ، اپرسید میازم هربار که ماموریتی رو انجام میدادم 

 ...هاش نزدیک صورتم تکون میخورد بزرگ بود و لب

 چیزهای زیبایی رو بهت هدیه بدم؟ میخوای من_

هیجان تو خودم درحالی به خودم اومده بودم که از 

، پدرم همیشه از دم، عاشق هدیه بودمجمع شده بو 

 . ..سفرهاش برام چیزای زیادی میاورد

ه از چیزایی بودن ک ،اغلب چیزایی که کریس برام میاورد 

 ...ها پیدا میکرد قلمرو انسان

یه نداشتم اون بازم بهم هد حتی وقتی که لیاقتشون رو  

 . ..میداد

تم اون تی توی تمریناتم نداشحتی وقتایی که هیچ پیشرف

 ...اش رو بهم میداده بهترین
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 ،ادامه داشت که من به زمین اومدم این قضیه تا زمانی 

 ...های زیادی اونجان جایی که فهمیدم الماس

، شال های های چرمی، پارچه های رنگارنگ لباس

ابریشمی که باعث میشد من حتی از اون چیزی که توی 

ساسات زیباتری بهم دست هم اح جهنم فکر میکردم

 . ..بده

هایی برای خوندن و چیزهایی برای بازی  اونجا کتاب

 . ..پادگان که همیشه خسته کننده بود بود برخالف

وان  اد بعنکریس حتی یه استخون حکاکی شده بهم د

، اسم خودش رو روی اون کلید برای عبور و مرور 

ش ودخ حکاکی کرده بود و دستور داده بود که زیر اسم

 ...عنی هوانگ زی تاعوی ،اسم کارآموزش رو هم بنویسن

ه ک  اون میگفت که این نشانه مانع غریبه ها میشه

 ...داشته های زیبای منو لمس کنن

ها زندگی میکردم و میدونستم که اغلب  من با شیطان

ن رو توی ها احتماال نوع خاصی از حسودی کرد اون

 ...رفتارهاشون نشون میدادن

نمیکردم که خاصم یا مورد عالقه ی   هیچ وقت فکر 

 ، کیونگسو همیشه ازم میخواست که چشمکسی باشم
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 ام رو باز کنم و درست فکر کنم و متوجه اطرافم باشمه

 . ..اما من نمیتوستم بفهمم قضیه چیه

از تمایالتش بی خبر بودم تا روزی که ازم خواست که 

 ...باشمبا سهون مراهش برای ماموریت ه

که   ، فهمیده بودمکه از عشقش باخبر شدم  ونموقع بود ا

تمایالتش فقط تمایالت جنسی نیست، احساساتش 

بهش  نزدیک بودن بیشتر از اینا بود اما اونموقع تنها راه  

 ...مان بودن این بود که کنارش بمونما و در

  تاعوزی؟_

الی که کنار در اتاق با صدای جذابش صدام کرد درح

 . ..ایستاده بود

 اسم های مخصوصی که باهاشون منو صدا  با  بار  هر 

 . میکرد صورتم سرخ میشد

ته ، پیامتون رو گرفببخشید، من داشتم میومدم رئیس! =

تم داشمیخواستین همین االن منو ببینین،  بودم که

 شما اینجا نبودید و ...و خوب...  میومدم ولی

 از راهروها ترسیده بودی؟_
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، ودمافتضاح بمن یه دورگه ی  ی مثل اونشیطان تو نظر

ودم تو جام خجالت زده جمع از ضعیف بودن خ

 ...شدم

 ...مشکلی نیست، خوش اومدی_

درحالی که به طرف صندلیش میرفت تا روش بشینه  

گفت، منم روی یه مبل نزدیک به میزش نشستم و 

 .ام رو با استرس به هم پیچیدمه ای دسته انگشت

 .هنیومد که بدون دلیل خاصی صدام کبه ندرت پیش م

و بهت بگم تاعو، یه درخواست  نیازه تا یه چیزی ر _

 ...کوچولو ازت دارم

 .بدون هیچ احساسی گفت

 ترسیده بودم که شاید اون بخواد سرزنشم کنه. 

  ..واید رو براتون انجام میدم رئیس. هر چیزی که بخ=

ا یه ی ساده بخیل اصال واکنشی به موافقتم نشون نداد،

 . صورت خشک ادامه داد

ن ئ، مطمها  برم به سرزمین انسان ماموریت ید برایبا_

 ...نیستم چقدر قراره اونجا باشم
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فورا از حس ترس پر شده بودم، نگهبانم داشت از کنارم 

 .میرفت

هامون رو انتخاب کردن برای  ، بهترینماموریت دارم_

ا ، اون داره میره ترفتن، باید از پرنس محافظت کنیم

 ه و ...زمانش داره میرسفرستاده ی خدا رو پیدا کنه

 ..بهترین کار برای من اینه که برم. 

ا ون چیزی رو که واقعبرام توضیح داد، هرچند کلماتش ا

 ...بیان نمیکردن ،باید میگفتن

 ...باید موضع خودم رو انتخاب کنم_

 ..نوز هم قصدش رو نفهمیده بودم. حتی ه

برای کامل کردن من اجازه دارم تا یه هیبریدی رو _

 اونجا به یت با خودم ببرم اگه احساس کنم کهمامور 

 ...تواناییش نیاز داریم

ن داره درمورد بردن من فکر هنوزم فکر نمیکردم که او 

 . ..میکنه

درمورد سخت تالش کردن تو اغراق نمیکنم و نمیخوام _

بیاد اما من تا بحال یه باعث شم مشکلی برات پیش 

ی های توانای ت و مثل تو ندیدم با چنین تمایال هیبریدی 
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شیطانی، تو بدون هیچ سوالی اطاعت میکنی، بدون 

شی
ُ
مان ، توانایی کنترل ز هیچ پشیمونی با فرمان، میک

 ،توانایی های قابل تحسین جنگیدنت غیر طبیعیت و 

نوزم یه انسانی با عملکرد تو به طرز حیرت آوری ه

ها دالیلی هستن که باعث میشه بهت  ، اینشیطانی

وریت خطرناک بخوام و این ماماطمینان کنم و ت

 ...همراهیم کنی

 ..کریس گفت و بدون هیچ تکونی بهم خیره موند. 

  ؟موااگه کسی ازت بخباهام باشی این سفر  تو  میتونی_

 زی تاعو؟ تاعو؟_

 میخوای که من اون همراهت باشم؟! داری ازم =

ه من تو اون لحظ هیچ کلمه ای نمیتونه نشون بده که

ه  ه بود با خیره نگااون منو الل کرد، چه احساسی داشتم

 ...کردن و جوابش

ت ، من از مت باشمفا بهم اجازه بده که همراه، لط=اره

ا از جام میدم تمحافظت میکنم و هرکار دیگه ای برات ان

، اجازه نمیدم اتفاقی برات یراحتیت مطمئن بش

  ...افتهبی
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ریس ، کتا انجامش بدمگفتم  نامفهومکلمات با عجله و  

ژست کسایی رو گرفته بود که خونسرده ولی یکم  برام

بعدتر هردومون درگیر سکوت معذب کننده ای شده 

 بودیم. 

من بودن وظایف دیگه ای هم برات  کنارتاعوزی،  _

 ..ها بی خبری.  داره که از اون

با کنجکاوی بهش خیره موندم و اون تصمیم گرفت که 

 ا برید تو قانون شیطان هدرمورد وظایف جنسی یه هی

 ...برام بگه

ر ، یه هیبرید از نظچیزهای شهوتناکی رو ازم میخواست

قانونی مجبور بود که هر چیزی رو که اون میخواست 

یه  مثل ،براش انجام بده ولی داشت برام توضیح میداد 

  ...موجود عاقل

ن ، متونست وحشت رو تو چشم هام ببینهکریس می

 ...اطالعاتی از چیزهای جنسی نداشتم هیچ

این معنی نبود که من نمیخواستم اونو خوشحالش   به 

ورد اون شبیه احساسات احساسات من درم ؛کنم، نه

اما ذهن من نابالغ و نامطمئن  انسانی بود، مثل عشق

 . ..فتهبود از اینکه چه چیزی قراره اتفاق بیو 
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نمیدونستم چجوری باید خوشحالش کنم و مطمئنا اون 

رخ ریده ام که حاال سمیتونست اینو از گونه های رنگ پ

 شده بودن بفهمه. 

  ترسیدی؟_

 .به سردی پرسید

 ..باید ترسیده باشی. _

 سرم رو به دو طرف تکون دادم. 

دم که نتونم باعث ، از این ترسیمن ازت نترسیدم=

 ..خوشحالیت بشم

چشم هاش احساسات پیچیده ای داشت اما تالش 

 میکرد تا هیچ احساسی رو توی کلماتش نشون نده. 

 یخوای امتحانش کنی؟م_

، انگار چیز مهمی نبود که با حالت جذابی اینو پرسید 

 داشتیم درمورد بکارتم حرف میزدیم. 

، همیشه اون چیزی  جوابی ندادم اما جوابم مثبت بود 

 که کریس میخواست رو بهش میدادم. 

  ..بیا اینجا. _
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گفت و منم بدون حرفی سمتش رفتم، مثل رباتی 

 ...همیشه در خدمتش بودم

 ..بشین اینجا. _

 .به پاهای خودش اشاره کرد

، ا کاری که میخواست رو انجام دادمشک داشتم ام

فضای تنگی که صندلیش پاهام رو دو طرفش تو اون 

 . داشت گذاشتم

 ..وزشته. این آخرین آم_

 .به نرمی گفت

وقتی از اینجا بریم، انتظار یه هیوالی عالی رو دارم، _

ای که آموزش ه  اید بدونه، هرکسی بمیخوام کامل باشی

ا راه هها میتونن بدونن که تن ، اونمن به تو خاص بوده

 ...ایجاد انگیزه توی زی تاعو، گرم کردن احساساتشه

 . اش درست بوده حرف

بود که منو مایل آموزش های دوست داشتنی اون 

 .میکرد به هرکاری

یخوای بعدش قوی تر باشی یا ، ماگه بهت آسیبی زدم_

  ضعیف؟
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 ،اش موقعیت رو بهتر کنهه ش میکرد تا با حرفتال 

 .داره برای کی اینهمه تالش میکنه شوکه بودم که اون

 ، قلبم میشکنه وقتی که شما با من بد ضعیف ارباب=

 ..ا هیچ وقت اینکارو انجام نمیدید. ، شمرفتار کنید 

  ..همون طور که فکر میکردم. _

 . شیطان با یه لبخند گفت

 سیدی تاعو زی؟تا حاال کسی رو بو _

خیلی استرس  ،اون پرسید و من سرم رو تکون دادم

 .داشتم

 . هاش رو به لب های من فشرد جلوتر اومد و لب

  ..باید اینجوری انجامش بدی. _

ل اینکه زبونش رو وارد دهنم و لب پایینم رو گزید قب

 ...بکنه، خیلی گرم و خیس بود

خیلی حس عالی داشت طوری که فکر میکردم بدنم 

 درحال آتیش گرفتنه. 

 و بعدش باید اینکارو بکنی، فهمیدی؟_
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یرفت و هیچ چیزی رو ، سرم گیج متو خودم جمع شدم

 .متوجه نمیشدم

د و بدنم در معرض دیدش قرار  کریس پیراهنم رو باز کر 

گرفت، خیلی استرس داشتم، اون میتونست تمام من 

 همه کاری که کردم داشت نتیجه ، باالخره اونرو ببینه

 سرنوشت داشتمیداد و با این تجربه شگفت انگیز 

 . پاداشم رو بهم میداد

 دستش رو زیر بلوزم لغزوند و اون رو کامل از تنم درآورد. 

بعد از اینکه گردن و ترقوه ام رو میک های عمیق زد 

نم   ت و جینم رو همراه با لباس زیرم تو رفت سراغ شلوارم 

اس معرض تمکمی پایین کشید و عضو تحریک شدم در 

 .ردگرفت و التماس لمس شدن رو میکبا هوا قرار  

 ...از اون چیزیه که انتظار داشتم بزرگ تر _

ه  لمسم کنه با خند قبل اینکه دستش رو جلو بیاره و 

 .گفت

و فشاری رو  ، نمیتونستم این حس خوب ناله ای کردم

 .که بهم دست داده بود کنترل کنم
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دت قتی که بشرد و یه جریان لذت بخش رو از بدنم رد ک

 .و محکم عضوم رو فشرد

 دوسش داری؟ جاب،هندبه این میگن _

 ...مممممم=

 .اله هام از کنترلم خارج شده بودنن

رد درحالی که نیپل هام رو سری    ع دیکم رو پمپ میک

 .میمکید

باکره  ه اون بدننمیتونستم ناله هام رو نگه دارم وقتی ک

فکر میکردم اون چیزی که ، این از ام رو لمس میکرد 

 . بهتر بود

اش رو زیر کمرم برد ه یهو لمس هاش قطع شد و دست

ور  د، بازوهام رو بلندم کرد و منو به سمت تختش برد و 

زی  او با زبونم گوشش رو به بگردنش حلقه کرده بودم 

 ، با حس این لمس نالهگرفتم مثل کاری که اون میکرد 

 .کرد و چشم هاش رو تو حدقه چرخوندای  

روم شلوارم رو کامال از پاهام آ بوند روی تخت و منو خوا

گزم هام رو ب خارج کرد و من فقط میتونستم بلرزم و لب

 .شدم رو کنترل کنم تند  تا ضربان قلب  
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و هم با یه حرکت از تنش خارج  شلوار و پیرهن خودش ر 

، دوباره برگشت طرفم و حاال صورتش بین پاهام کرد 

ه ک  نی اون چیزیبود و من میتونستم حتی با پیش بی

 .قرار بود اتفاق بیافته بمیرم

اون منو کامل تو دهنش کرده بود و تمام کاری که من 

بزنم  ه ها چنگمیتونستم انجام بدم این بود که به مالف

 .و به کمرم قوس بدم

 خیلی...خوبه...خیلی...خوبه... =

 .زوزه میکشیدم

 .ز سرو صدای من خنده اش گرفته بودا

و از احساس گیج کننده ای که گرما چشم هام رو بستم 

عضو خصوصیم بهم میداد و خیسی دهنش با بوسیدن 

 .لذت میبردم

وسه بود که اون بهم یاد ساک زدن یه نوع خاصی از ب

 .داده بود

 ،همزمان شروع کردن به پیچ خوردن زیر شکم و دیکم

 .بل اینکه اتفاقی بیافته عقب کشیدق

  ...ودم اصال واسه بلوجاب آماده نببیبی_
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 .کریس با خنده گفت

ه از ولی تصمیم گرفتم ک نمیدونستم بلوجاب چیه اصال 

 .دوستش داشته باشم روسری های گوچیم بیشتر 

کریس صبر کرد تا پیچش های شکمم تموم بشه و بوسه 

 . هاش رو به جای دیگه ای منتقل کرد

 ...اغلب جاهای خصوصی بدنم

، این  ین میرفتیم میلغزید و باال و پایکنار ورودزبونش  

اینکه زبونش وارد فضای  کار رو چند بار انجام داد قبل

 .تنگم بشه

تا از  موهای بهم ریخته اش رو بکشممجبور شدم 

 .وحشی تر شدنش جلوگیری کنم

ش رو به جای اه سری    ع عقب کشید و اینبار انگشت

 . زبونش داخلم فرو کرد

عنوان یه هیبرید خیلی خوشمزه ای، خوشمزه ی  به_

 ...نتیلع

 حرف هاش حتی از لمس هاش هم هات تر بود. 

 اش تا میتونست بازی داد و ه سوراخ تنگم رو با انگشت

اش رو توم تکون داد  ه با حالت قیچی مانندی انگشت
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دی رو برای اولین بار احساس  که همزمان فشار و در 

 .کردم

اینجوری باید امادت کنم تاعو میدونم درد داری ولی _

 ..زی. 

تم که کارای جدید و ازش میخواس میپیچیدمبه خودم 

 .برام انجام بده

انتظار نداشتم که کار بعدی که قراره بکنه حتی دردش 

لی د بیشتر باشه و اش باهام میکر ه از کاری که انگشت

 . اون انجامش داد

ع کرد به تکون دادن خودش رو داخلم فرو کرد و شرو 

 .شمتیس اینو داشتم که انگاری تو آ، حخودش تو بدنم

 درد داره... =

 ناله کردم. 

، این خرس کوچولو اولین بار همیشه درد داره بیب_

نی که آماده نباشی تکون حاال مال منه، تا زما

 ..نمیخورم. 

قتی  نداد تا و  بدون حرکتی داخلم موند و لگنش رو تکون

 .که خودم ازش بخوام
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روع کرد سخت توم میکوبید و سری    ع نقطه ی وقتی ش

این حس  ، فقط میتونستم از کرد   حساسم رو پیدا 

 ،جدیدی که داشتم گریه کنم، خیلی حس خوبی داشت

  ام ببینم وقتیه باعث میشد ستاره ها رو جلوی چشم

  ، با ناخن هاماونطور سری    ع و محکم توم میکوبید  که

رنگ  کمرش رو چنگ انداختم و مالفه ها از خونش 

 .گرفتن اما اون شکایتی نمیکرد

 فاک!... _

د و من لبم رو گزیدم، بدن آتشینش رو خرناس کشی

، پوستش از نشانه های شیطانی که تحسین میکردم

 صوص شکارچی ها بود نقاشی شده بود. مخ

 و خیلی طول نکشید که دوباره اون حس بهم دست داد 

 .زیر دلم شروع کرد به پیچ خوردن

 این چه حسیه؟=

فقط منتظر باش تا  ،این به ارگاسم رسیدن  بیب_

 ..بیای. 

 نمیخوام صبر کنم! اوه اوه... =
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همزمان ناله ی بلندی کردیم و خودش رو محکم بهم  

 .بید که باعث شد اومدنش رو حس کنمکو 

ین طور که من درحال به کارش ادامه داد هماربابم 

و ان الکتریسیته ر تا وقتی که اون جری ارگاسمم بودم

، ازم خارج شد و مشغول پمپ کردن دوباره حس کردم

الی شه و حسی مثل من رو پیدا  تا کامل خخودش شد 

 .کنه

 ایع منی! و به اینم میگن م_

 .گفت و کنارم روی تخت افتاد

 ..دوستداشتنی من. _

ن مون جا بیبرای شب به اتاق های پایینی نرفتم و ه

ش از ، به عنوان اخرین بخبازوهای کریس خوابیدم

 .ی مخصوص آموزشم که بهش میگفت جایزه

 ..ن فهمیدم عشق یعنی چی. اون شبی بود که م

  حسبلکه من اون رو با قلبم  ؛جنسی نه فقط عشق  

 .کردم

رو که دوستش داری کنارت  عشق اینه که بدونی کسی

 ...ای کنار کسی دیگه ای باشی جز اوننخو باشه و 
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 ...تاعو عاشق شده بود

-------------------------------------------------------   

 ن حال(  )برگشت به زما

مدیم اینجا هیچی تغییر نکرده بود، اون وقتی که ما او =

 ...یه چیز کوچیک شده اغلب برام کادو میگرفت، حتی

 تاعو با یه لبخند غمگین گفت. 

 ،اون همیشه ازت مراقبت میکرد  ،شبیه یه افسانه اس-

ت کننده ی باهوش و قوی و یه چهره ی تربی زیر ماسک  

 ...مغرور

هیچ وقت ، نه اظهار نظر کرد کهیون اندیشمنداب

که تاعو یه گذشته ی عمیقی رو پشت سر    نمیدونست

 .هگذاشت

اعث شده  کارا ب اره و حاال من میدونم که همه ی اون=

 ...که این عشق شکل بگیره

 .ی با گفتن این کلمه هم محکم میزدقلبش حت

 ..که واقعا اون کارها باعثش شدن.   من فکر میکنم+

و تاعو هم جوابش رو با لبخند لوهان با لبخند گفت 

 .داد
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اصله  ی یکم ازم فقبل اینکه تو بیا..من واقعا عاشقشم. =

فکر میکردم که اون از با من بودن عصبانیه  گرفته بود،

یا اینکه به سهون حسودی میکنه که یه پارتنر زیبایی 

م که علت هاش بیشتر از اینا مثل تو داره...حاال میدون

ل درست مث ؛خودش درگیر بوده، اون با احساسات بوده

 ،ود ده بسهون که با وارد شدن تو به زندگیش گیج ش

 ون با همه چیز خودش درگیر بود... ا

 چشم های تاعو از اشک های پشیمونی پر شده بود. 

  کنم و از تغییر کردنش حمایت  تشویقش نمیتونستم=

 ، چیستکنم، بهش نگفتم که عاشقشم، اون تنها

هش بیافته و من هیچ وقت اینو بمیشه اگه اتفاقی براش 

اره ا نمیکنم که دوبرو پید یهیچ فرصتاون وقت نگم؟ 

 ...باهاش باشم

 این فرصت رو داری! -

 .بکهیون گفت

 ...اون کنارته، نباید نگران باشی-

که کیونگ معذب تو   کم کم جو داشت سنگین میشد 

 .جاش تکون خورد
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 ای!! کای اومده! ک*

و  ر باردارش ایستاده بود یه ثانیه بعد کای جلوی همس 

 .ه نظر نمیرسیدخوب ب

چی میخوای برات بیارم؟ میرم برات غذا و هر چیزی  _

که بخوای رو بیارم...همون کوکی هایی که عاشقشونی 

فه ارو برات میپزم و به خدا قسم که بویی که این اطر 

 بی اعصاب اونقدر بد نیست که باعث شده اینجوری

  بشی! 

ه د و کیونگ زیر نگاه هایی کگفت و نفس عمیقی کشی

روش بود فوری قرمز شد، در واقع اون بیشتر از چیزی  

 .فکر میکردن روی کای تاثیر میذاشتکه بقیه 

 یزی که تو فکر میکنی نیست خنگه! بخاطر چ*

روم به آدندون های به هم فشرده اش گفت و از الی 

 زد.  سر کای ضربه

، اونو برگردون پیش کریس بخاطر *   ...تاعو 

 چی؟! _

 همه یهو باهم داد زدن. 
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حتی یه محبت خشک و توی این موقعیت بهش  ،تو *

میدونه اونا چند وقته از هم ، کی خالی هم نکردی

 ..جدان! برشگردون. 

شد که  با چشم هاش از کای درخواست کرد و باعث

 .اون گیج چند بار پلک بزنه

 ...سهون کله امو میکنه_

 ..م. بزار من به این مورد رسیدگی کن+

، بعد از چند دقیقه وارد بحث کرد  لوهان خودش رو 

بحث کردن کای برخالف خواست خودش کاری که اونا 

 میخواستن رو انجام داد. 

حاال اینجا بودن، تو همون اتاقی که کریس رو تنها  

 گذاشته بودن. 

 وسط اتاق خشک شده نشسته بود و حتی پلک نمیزد. 

 نمیکرد. تاثیر توقف زمان بود و اون چیزی حس 

 .بیرون منتظر میمونم.. _

 .رفت بیروناتاق جدید کای با ناله گفت و از   

ود خیره بنشسته  تاعو با استرس به کسی که روبروش

 . پیچیداش رو مدام به هم میه شد و انگشت
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  کریس... =

طوری زمزمه کرد که هر صدای اروم تر از اون 

 .میتونست باعث بشه صداش شنیده نشه

 من... =

 ، منتظر یه عکس العمل موند. اف مغزش رو زد  دکمه ی

 خیلی متاسفم! =

 ، جلو رفتساسات وحشتناکی بهش دست داده بود اح

و مثل یه بچه گربه صورتش رو به لپ های همسر 

 .منجمدش فشرد

 متاسفم...دوست دارم... =

ق و هیبرید اکای وقتی دیگه صدایی نشنید برگشت به ات

 .رو خوابیده پیدا کرد

 و صورتش رو پیش کریس جمع کرده بود تاعو خودش 

، گونه هاش از اشک خیس رو به صورت کریس میفشرد 

بودن اما سینه اش باال و پایین میشد و اروم خوابیده 

 بود. 

 یطانش این زیبا ترین و صلح آمیز ترین چیزی بود که یه

 ببینه.  زندگیشمیتونست توی 
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 اونقدر خودش رو جمع کرده بود تا تو بغلش جا بشه. 

 . ..تا تنها نباشی...من برمیگردم با همسرت_

 

 قسمت چهل و سوم : خیلی گرسنمه

 

ینی  نچه که سهون پیش باو بارداری با سرعتی بیشتر از 

 رفت. میکرده بود، پیش 

 اما چیزی که شتواقعا مطمئن نبود که چه انتظاری دا

انتظار داشت مطمئنا چیزی نبود که داشت اتفاق 

 میوفتاد. 

بار دچار تغییرات هورمونی میشد و  دو لوهان در هفته

 به یه هیوالی بی ثبات تبدیل میشد. 

سهون گیج میشد که تو رابطه اشون کدومشون واقعا 

شیطانه، هیچ ویژگی فرشته ای رو نمیتونست تو 

 صورت شکننده ی اسرافیل پیدا کنه. 

 سهونا! +
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لوهان با شیرین ترین حالت ممکن سهون  خوابیده رو 

 که تو ورودی اتاق بود.   صدا زد درحالی

تمام شب بیدار بود و لوهان رو ماساژ داد و اشک  

هاش رو پاک کرد.  ریختناش بخاطر تغییر هورمون

خوابش برده بود و حتی با وجود شنیدن صدای لوهان 

 تصمیم گرفت که برای چند دقیقه نادیده اش بگیره. 

وقتی به خودش اومد که لپش با شدت بین دندون های 

 فشرده میشد. لوهان 

 لوهان تو مجبور کردن شیطان خیلی خوب بود. 

 یااا! چه غلطی میکنی لو؟ _

 داد زد. 

لوهان هم بدون هیچ ترسی خندید، از روزای قبل خیلی 

 بیشتر شبیه به یه شیطان شده بود. 

گشنمه، کیک  شکالتی باید خیلی خوب باشه واسه +

 ..خوردن. 

 چه. بپیبه سادگی گفت و باعث شد سهون به خودش 
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 ...لوهان، نباید برای امروز دوباره کیک بخوری+

بیهوده اس ولی حرف خودش رو  شمیدونست که تالش

 زد. 

نمیخواست بگه که نخور چون تا زمان به دنیا اومدن 

 بچه اونقدر چاق میشی که شبیه نهنگ میشی. 

شیطان درموردش فکر کرد و تو ذهنش داشت از خنده 

این  نی دو برابر االنش کهمیترکید، تصویر پسری با وز 

 اطراف میچرخید داشت اونو به مرز ترکیدن میبرد. 

تصورش چندان بد نبود، فکر کردن درموردش حتی 

 باعث میشد پرنس احساس گرما کنه. 

 باشه! نمیخوام چاق بشم، لعنت بهت! +

لوهان شروع به گریه کرد و با لجبازی فنجونی رو که  

 رو هل داد. بود  ون روی میز کنار تختکنارش

 متوجه فکرهایی که سهون کرده بود شده بود. 

سهون یادش رفته بود که باید همه ی فکر هاش رو از 

 اون مخفی نگه داره. 
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فرشته کوچولوش همون طور که گریه میکرد به سمت 

حمام رفت و در رو قفل کرد، خیلی طول نکشید که 

 سهون از بهت خارج شد و اروم زد زیر خنده. 

فرشته ها اینجوری ان؟! این چیزیه که  یعنی همه ی+

آینده ی ترسناک ترین ارباب دنیای پایین رو کنترل 

 میکنه؟ کیک و گریه ی بی فایده ی اسرافیل؟

گفت و سمت در رفت، اروم در زد و سعی کرد 

موقعیت فوق دراماتیکی که توش هست رو نادیده 

 بگیره. 

 ..لوهان باز کن. _

 نه! +

 لوهان! گفتم بازش کن! _

 پرنس خسته گفت. 

 فاک یو! +

سهون این ورژن داغون لوهان رو اصال دوست نداشت، 

 پارتنر بیگناه خودش بهتر بود. 

 از نافرمانی لوهان یه خرناس اروم کشید. 

 لوهان! زود این در لعنتی رو باز کن! _
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 چرا سرم داد میزنی! +

 با گریه گفت، لحن تند همسرش اونو اذیت میکرد. 

 اقم! واقعا که! بعد از تقصیر من نیست که چ+

همه ی این اتفاقا تو دیگه دوستم نداری چون پر از بچه 

 و کیکم ! 

 با حالت مسخره ای زار زد. 

سهون اروم سرش رو به در تکیه داد و یه لبخند کوچیک 

 زد. 

حتی اگه مثل یه بشکه چاق بشی بازم طوری  بیبی،_

اری زیبا ترین موجود تو بهت خیره میشم که انگ

 ...دنیایی

 چجوری میتونی؟+

ا بهت نشون بدم ، در رو باز کن تاه لوهان، کافیه_

 ، واقعا فکر میکنی اگه تغییر کنی من از چقدر نگرانتم

 نگاه کردن بهت هیجان زده نمیشم؟

لوهان یهو ساکت شد و سهون بخاطر ارتباطی که 

ونست امواج خواستن رو ازش حس  بینشون بود میت

 . کنه
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 ، طوریو از احساساتم پر کنممیخوام تو ر هر لحظه _

خوان های ضعیفه فرشته وارت بغلت کنم که است

 و بهم پس در رو باز کن بشکنه اما نمیتونم اینکارو بکنم

اجازه بده به همسر و بچه ام یه بوسه ی صبح بخیر 

  ..بدم. 

 ،ه سرباز حلقه به گوش تبدیل میکرد لوهان اون رو به ی

 چه اتفاقی داشت میافتاد؟ 

 ؟لحظه دقیقا داشت به چی فکر میکرد  تو اون

 واقعا دوسم داری؟+

 صدای نرمش رو شنید و سهون میدونست که اون

ش  ، میتونست تصور منتظره جوابشه تا در رو باز کنه

 .های الغرش رو به در تکیه داده کنه که چطور دست

ه ، من یمعلومه دوستت دارم بیبی، تو همه چیز منی_

 ،بچه اش رو بکشهود ب که حتی ممکن  بودم شیطانی

 دی من اینجوری تغییر کنم، بیا بیرونتویی که باعث ش

 ...و بزار ببوسمت

و کردن همسرش ر از اینکه کلمه ی کلیدی برای راضی  

 .میدونست لبخندی زد
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هش به چشم های در صدای تقی داد و باز شد و نگا

 .زیبای همسرش افتاد

 ؟! میتونیم کیک بخوریم+

  کیک؟_

رد ، واباز شه د و در رو هل داد تا بیشتر سهون بلند خندی

، زیر زانوهاش رو  شد و لوهان رو به سینک چسبوند 

 .و بلندش کرد و نشوندش روی کانتر گرفت

  ممیتونی به کیکت برسی اما من دارم به این فکر میکن_

 ...که اول صبحانه ی خودمو بخورم

ر لوهان رو با یه دست پایین  نیشخندی زد و باکس

دیگه اش گونه ی پسر کوچیک تر رو ، دست کشید 

خن های تیزش پوستش رو کمی قاب گرفت و نا

 .خراشید

  بعدش میتونیم کیک بخوریم؟+

این  ، دلش میخواستچشم هاش رو تو حدقه چرخوند 

 . اوه لوهان پرحرف رو خفه کنه

ت از شیری که صبح خوردی پر نباشه، یس اگه شکم_

  ...بیبی، میتونی کیک بخوری
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رید و بالفاصله شلوار جین خودش رو پایین  داغ شده غ

کشید و عضوش رو وارد اون فضای تنگ کرد که به 

یه تیکه ی کوچیک از معنای واقعی کلمه براش حکم 

 .بهشت رو داشت

-------------------------------------------------------- 

حتی  ،وم و چهارم فقط شکنجه ی مطلق بود هفته ی س

 .می هم کاری براشون نکرده بودجهن آموزش های

همش وضعشون اشک و به دردشون نمیخورد چون 

 .اوقات تلخی بود

 ناکی رو شکنجه بود چون لوهان داشت شرایط وحشت

 .میگذروند و مریض شده بود

فرشته بود تا اتفاقی براش سهون از نزدیک مراقب 

 .نیوفته

 ،یتونست مدیریتش کنه کمک کردن بود تنها کاری که م

ای بر  ین موقعیت که کاری از دستش برنمیومد تا از ا

 .لوهان انجام بده متنفر بود

ن ده تا لوهان جو سعی میکرد بهترین  خودش رو انجام ب

، از هر راهی برای مراقبت ازش استفاده سالم به در ببره
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ی رو بیارن  یزایمیکرد و حتی بقیه رو میفرستاد تا براش چ

 .که اون خوشش میاد

 د برایهان از تخت پایین اومده بو این هفته که لو 

 .سهون از بهترین روزها بود

نزار ماما دوباره مریض بشه بیبی، اون خیلی   لطفا _

، مطمئن نیستم که بتونه تا کوچولو و بی عرضه اس

 مل کنه اگه بخوایآخر بارداریش این مریض شدنا رو تح

 ..بهش ادامه بدی. 

 خواب مه کرد درحالی که لوهانشیطان برای بچه زمز 

 .بود

د  ش اروم بوسه ای به شکم برآمده ی لوهان زد که باعث

 . کوچولوش شاد بشه و لگدی بزنه

ی  خسته این بود که سهون با دیدن چشم هایحقیقت 

 . فرشته اش صدمه میدید

همه چیز واسه ، میخوام لطفا پسر خوبی باش_

 ...دوتاتون آسون بشه
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که سرش این یه بار دیگه به شکم لوهان بوسه ای زد قبل

 فرو روی سینه ی لوهان بزاره و با صدای الالیی ظری

 . ضربان قلب دوتاشون به خواب بره

--------------------------------------------------------  

، مریضی و حالت هفته پنجم ساکت و بی نظیر بود 

، شیطان هم تهوع  صبح های لوهان خوب شده بود 

و برای طوفانی که در راه میدونست که باید خودش ر 

، مطمئنا تا زمان به دنیا اومدن هیبرید  نهبود آماده ک

 .یزی قرار نبود براشون آسون بگذرههیچ چ

هفته ششم واقعا وحشتناک بود چون لوهان فکر میکرد 

این   پر از خون  شیطانی شده و هدف زندگیش رو 

 .گذاشت تا سهون رو نابود کنه

 خب سهون! حاال چی میشه! +

 یا وهان تو ورودی آشپزخونه بود که با حالت وحشیل

جوری از بدن ، تازه داشت یاد میگرفت که چغرید 

، چیزی که سهون از خدا شیطانیش استفاده کنه

ن واقعا روبرو میخواست برای لوهان موقت باشه چو 

 .شدن باهاش سخت بود
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ای تیزش هر موقع که ه اش و دندونه اون از ناخون

 .ایین میشدن استفاده میکردباال پ اشه هورمون

تو این لحظه هایی که صاف می ایستاد و انگاری یه 

صالح دستشه و میخواد با ناخن هاش پوستت رو 

و همزمان چشم هاش به سفیدی  سوراخ سوراخ کنه

نشون میداد اون میخواد ، این مطمئنا رنگی بود که میزد 

 .یکیو بکشه

د  ر میکر اش میترسید و فکه سهون واقعا از این حالت

مه ی شیطان ها قوی ا اون از هه که اگه تو این حالت

 از همه فرشته ها هم قوی تر  هست که تره پس امکانش

 .باشه، این یه ترکیب اسفباره

  ...االن باید آشپزی کنیم عزیزم_

ه ک  با یه لحن تهدید آمیز گفت تا همسرش رو از کاری

 .میخواست انجام بده منصرف کنه

 میخوام! ! من یه چیزی خونی بزار خام بخورمش+

رو  ه تاثیری، نمیدونم گوشت خام ممکنه چنه نمیشه_

  ...بدن انسانیت بزاره
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لوهان فقط مثل وحشی  قاطعانه گفت که در جوابش

 .ها جیغ کشید

 لوهان! _

 .اونم سرش داد کشید

ای جدیدی که توش  ه جور موقعیت نمیدونست تو این

 .رکز کنهد باید چجوری ذهنش رو متمگیر میوفتا

ه تو رو میکشم و بجای غذا بهم غذا بده یا اینک+

  میخورم! 

منظورش رو درست متوجه شده  سهون مطمئن نبود که

 .یا نه

 مه... خیلی گرسن+

 ...برو بابا_

و به وسایل روی حرکت کرد سهون مسخره اش کرد و 

 .میز نگاهی انداخت

وباره دبرای یه مدت کوتاه سکوت شد قبل اینکه فرشته 

 .حرف بیاد به



881 | P a g e 

 

اصال میدونی چیه؟ بهت وقت میدم، نظرم رو عوض  +

، دلم یه چیز سرخ شده میخواد پس ازت خواهش کردم

 ...زاری و برام یه چیزی درست کنیمیکنم بیشتر وقت ب

و سمت هال رفت و از دیدش فرشته به شیرینی گفت 

 .خارج شد

سهون حس میکرد اون عجیب غریب شده اما این 

ای مودی لوهان سورپرایز ه خاطر حالتا کمتر به هروز 

 .میشد

  جواب، لوهان جدید برای یه چیزای کمی فهمیده بود 

گرفتن به چیزی احتیاج نداشت، اون گوشت تازه 

، خون  تازه میخواست و رفته بود تا یه جایی میخواست

 پیداش کنه .  

پنج دقیقه بعد سهون یواشکی از هال گذشت و وارد 

ه ر ، نسیمی که از پنجی پر از غذا قشون شد با یه سیناتا

 . ی باز وارد میشد به صورتش خورد

واد که بخمطمئن نبود که لوهان اونقدر عصبی هست  

  ، بخاطر همینم قبل اینکهبه کسی آسیب بزنه یا نه

اول خودش خواست یه نگاهی  کسی رو درگیر کنه

 . بندازه
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ر از تر و روشن ت به جاهایی از شهر میرفت که چراغونی

وهان چراغ های رنگی رو دوست ، لهای دیگه بود جا

 .داشت

بعد از پنج دقیقه گشتن باالخره یه سری نشانه ها از 

 .  نواده اش حس کرد و به طرفشون رفتطرف خا

ی که بعد رسیدنش به اونجا حس کرد، حس  اولین چیز 

ی ف، نسبت به اینکه به اندازه ی کاگناهکار بودن بود 

 .مراقب لوهان نبوده

ه سیار تو پایین شهر پیدا کرد اش رو تو یه بار   فرشته

د شد و لوهان رو پشت اون بار دید، گیج و ، وار بود 

 .ترسیده، درست مثل یه بچه

 با چشم های وقتی سهون رفت و کنارش ایستاد پسر 

 . درشت شده خیره اش شد

اشک هاش صورت غرق خونش رو شسته بود اما لب 

، سهون مز بود ونه هاش هنوزم چسبناک و قر ها و گ

د جودش ایجانمیتونست اون حس خواستنی رو که تو و 

 ، اینکه دلش میخواست با دیکششده بود نادیده بگیره

محکم توش بکوبه اما میدونست که لوهان احتماال 
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س حواس خودش رو به لوهان شوکه و ترسیده اس پ

 .جمع کرد

مشکالت روابط هیبریدی یه چنین چیزایی بودن که یهو 

 . کنترل خودشون رو از دست میدادن  یاینجور 

 ،درحال گریه به سمت باال دراز شدن بازو های پسر  

که میخواست خانواده اش بغلش    درست مثل بچه ای

 . کنن، هیچی نمیگفت چون نیازی نبود

خم شد و به فرشته اش اجازه داد تا بازوها و پاهاش رو 

 .لقه کنه و بهش بچسبهدورش ح

که از   حس کنه داشت میتونستبا ارتباطی که با بچه 

همیشه خوشحال تره ولی لوهان وحشت زده و غمگین 

 . بود

 چیشده؟_

 به نرمی پرسید. 

کنار داد و بینی کوچیکش موهای لوهان رو از صورتش  

 .رو بوسید

 م...من...ف...فقط...خ...خیلی...گرسنه...بو...بودم! +
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نمیخواستم به کسی صدمه...بزنم! اون فقط خیلی بو 

  د...و...منم...خیلی گرسنه بودم! میدا

ز پشیمونی صورتش با هق هق میگفت درحالی که ا

 . چروکیده شده بود

حتما موقعی که هورمون هاش تغییر میکنن مثل یه 

هیوالی خشمگین میشد اما هنوزم یه فرشته بود و 

باید این بود که ناخرین چیزی که تو ذهن مهربونش بود 

 . بزنهبه کسی آسیب 

.گریه نکن...اشکالی نداره، بچه گشنش بود هیشش.. _

 ، یادت رفته؟ اونلو، بچه ی ما هم یه شیطانه بیبی

ن بهت اجازه میدم بخوری گشنش بیشتر از چیزی که م

بود، تقصیر منه، معذرت میخوام عزیزم، تو مقصر 

  ...نیستی

 .خرخری کرد و آروم تر شدگفت و لوهان 

ه دیگه بکنیم ک کاری  ؟ نمیتونیم یهواقعا راست میگی+

  اینجوری نشه؟

دی ، دنه بود و تو باید بهش غذا میدادی، اون گرسنه_

ئن ، مطمال به بعد بیشتر حواسش بهتون هستاز حا

میشم که از این به بعد بهت یه عالمه گوشت تازه و 
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ول ، باشه؟ قهی کشته بشبدون اینکه کس ،خون بدم

  ...میدم

 بدون کشتن؟ +

م ون اینکه کسی کشته بشه، بریذا میدم بداره، بهت غ_

ت قتی بیدار شدیم میبرم، و خونه تا یکم استراحت کنی

 ...یه جایی

میتونست بیشتر از این با صداقت گفت و لوهان ن

 .مقاومت کنه

کاری که سهون گفته بود رو انجام دادن و وقتی سهون 

اون رو برد تا به نگرانی هاش جواب بده لوهان با 

 میخواست انجام بده چشمفهمیدن کاری که سهون 

 .هاش برق زد

 ؟! کلینیک اهدای خون

که اونجا هزاران بسته از انواع متفاوت خون بود  

، لحظه ای که چشم هرکدوم مزه های متفاوتی داشتن

روع کرد به های لوهان تو اتاق چرخ خورد شکمش ش

 . قاروقور کردن
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وی میکردم خحدس میزنم بیبیم اونقدری که من فکر _

 ...رو نداره فرشته ها 

فهمیدنش خیلی هم  ، درواقع از با شوخی گفت

 .خوشحال شده بود

به اندازه ی خون تازه  ،اینا خیلی خوبن ولی خب_

، میتونم گوشت تازه ی حیوونا رو  هم خوب نیستن

یست ولی میتونه جاش بهت بدم، اینم چندان خوب ن

  ...حالتو جا بیاره

لوهان  کنهقبل اینکه کامل نفسش رو به بیرون فوت  

ش که انگار دوست نداشت پرید بغلشو طوری بوسید

 .تمومش کنه

  ممنونم! ...ممنونم+

رینشون تقبل اینکه بدوه سمت اونا تا تستشون کنه و به

 . رو پیدا کنه تند تند گفت

 ، باعث میشد سکس رو تو دهنش حس کنه.  o نوع

تو خون و  سکس چیزی بود که لوهان دوست داشت 

 .و بخورهگوشت پیداش کنه 
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ت بجاش دهنش با دیک سهون پر یهو دلش خواس 

نفهمید چیشد ولی حاال  تشنه ی اینکار بود و  ،بشه

، تنها چیزی که خوب از دوران اونجا بود، جلوی سهون

 .این بود بارداریش یادش میومد 

 ..سکس. 

 . ..اونم به دفعات زیاد

 

 ملکه ی من، پرنس منقسمت چهل و چهارم : 

 

 ...سکس

زی که لوهان  زیبا از همسر  شیطانش میخواست تنها چی

 سکس بود. 

سکس و چیزهای شیرین رو دوست داشت، بعضی 

اوقات هر دو رو همزمان میخواست، مثال همزمان که 

داشت بستنی  نعنایی میخورد دوست داشت سهون رو 

 هم بلیسه. 

شیطان هم سکس رو دوست داشت، این تو خونش بود  

سکس پر کنه و خودش رو که لحظات پر گناهش رو با 
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آروم کنه اما آزار دهنده بود که خودش رو با هیبرید 

 هورنیش همگام کنه، لوهان واقعا زیادی میخواست. 

بعضی روزها لوهان خیلی ساده فقط ازش میخواست  

که دهنش رو پرکنه، بقیه زمان ها هم میخواست که 

 اون براش این کار رو بکنه. 

لب هم ازش سکس  وقتی که حس خواستنش میومد اغ

هارد و کثیف میخواست، بدون در نظر گرفتن  اینکه  

 کجان. 

 موقع حمام کردن، تو آشپزخونه، تو اتاق ها. 

ها رو روی تخت بقیه ی  چیز عجیبی نبود اگه اون

 شیطان ها میدیدن، کامال یه چیز عادی شده بود. 

 تو بالکن، تو جاهای مختلف شهر. 

ود و همین هم بهانه فاصله ی هر رابطه اشون زیاد نب

ای بود که بیشتر وقتشون رو لخت باشن، کال همه چیز 

 درهم و برهم شده بود. 

سهون هیچ وقت تا این حد احساس سر زندگی نمیکرد، 

وقتی که پوست  گرم  لوهان به بدن  سردش فشرده 

 میشد.  
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باوجود موقعیت االنشون، زندگی خوب بود، گرسنگی  

ی جنسیش به راحتی پرنس، کسالت و خواسته ها

برآورده میشد، فقط گرسنگی و بارداری لوهان بود که 

 نمیتونست کنترلش کنه. 

لوهان مشخصا یه بخش بزرگ از دوره ی بارداریش رو  

 گذرونده بود. 

از درد شکمش خیلی ناله میکرد، خیلی بیشتر از اونی که 

 انتظارش رو داشتن. 

سرش مشکمش جلوتر اومده بود و همینم کافی بود تا ه

 رو دیوونه تر کنه. 

با فکر به اینکه شکم فرشته اش پر شده بود از آشغالی  

 که اون باعث بوجود اومدنش شده بود دیوونه میشد. 

اسمودای با اینکه شیطان بود و دلش میخواست 

جانشین داشته باشه اما تنها چیزی که االن میخواست 

 این بود که از لوهان مراقبت کنه. 

 ...تشدلش میخواست بکن

 خوشمزه اس! +

 ای خونیش با ناله گفت. ه لوهان بعد لیس زدن انگشت
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ردش به بیمارستان واسه خوردن سهون باید زیاد میاو 

بسته ی ، حاال اینجا بودن و اون روی یه توده خون

، درست روبروی سهونی  خالی شده ی خون نشسته بود 

که داشت تماشاش میکرد نشسته بود و به بسته های 

 . دنی که روشون مونده بود دست میز خالی و خو 

 لی که لب های خیس، درحاشیطان خیره نگاهش میکرد 

 .خودش رو میمکید

ه فرشته ی بی گناهش رو دوست به همون اندازه ک

 . هیبرید وحشیش هم بشدت جذبش میکرد، داشت

بخاطر احساساتی که بهش میداد حس میکرد 

اما  دیگه اون قدرها هم بی گناه نیستعشقشون 

 . نر تو این عشق خاممیتونست حس کنه که چقد

بارداری لوهان این فکراش جدید نبودن اما در طول 

 .        نمایی اغراق آمیز پیدا کرده بودن

لوهان با اون چشم های نیمه سفیدش و نیشخند 

 .ند شیطانی زد و چهار دست و پا شدترسناکش یه لبخ

ای ه بدون تلف کردن وقت راهش رو از توده ی بسته

 .دخالی پاک کر 
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ی که  ، با نگاهنه تا زیر پاهای مرد بزرگ تر رفتاغوا گرا

 . میداد چی میخواد به سهون خیره شدکامال نشون 

یخوام...من برای این  اما خون نم من هنوزم گرسنه امه+

  ...گرسنه امه

ریک شده ی سهون گفت و دستش رو به عضو تح

 . رسوند و لمسش کرد

یینش رو بین دندانش و لب پا سهون تو جاش سیخ شد 

 . پرس کرد

کافی بود تا ناامیدانه ناله کنه،   حتی یه لمس اروم هم

بر ن ص، کسی که بدو اون بخاطر لوهان شق کرده بود 

 . دکمه هاش رو پاره کرده بود

 ، اون لبی که عضوش در معرض دید قرار گرفتوقت

 .هاش رو با هیجان چسبوند به دیکش

 جوشید خون سیاهش می ،د و سهون کامال سخت شده ب

 .و تو تمام رگ هاش پخش میشد

تا بدون مرز اون یکم که گذشت خودش رو آزاد کرد 

 ، نشانه هاش حتی روی انگشتفرشته رو حس کنه

 . ست و پاش هم درحال شکل گیری بودنای ده
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مال این دنیاس رو  بدنت هنوز هم لذت هایی که+

  دوست نداره نه؟

برد تا خودش رو لمس  جلو گفت و سهون دستش رو 

، انگشت های سرد لوهان مجبورش کردن تا سرش کنه

 .رگردونه عقب و به دیوار تکیه بدهرو ب

با حس کردن حرکت زبون لوهان که دور و اطراف دیک 

 . اش رو لیس میزد ناله ی آرومی کرده و تخم

  .ه لوهان اون رو مشتاقانه میبلعیدبعد چند ثانی

تر  بیشتر و سختد و حتی کارش رو متوقف نمیکر پسر  

 . عضوش رو ساک میزد

کار   ه انگار برای همین، ساک زدنت طوریه کفاک بیبی_

 متولد شدی، فاک! 

 . سهون هیس میکشید و ناله میکرد

ای بزرگش رو روی سر لوهان گذاشته بود تا تو ه دست

جای درست نگهش داره و کینگ سایزش رو تو دهنش 

 .فتهو وهان به سرفه بیباعث میشد ل نگه داره و همینم

ه وقتی اینطوری بهش میدونست که لوهان دوست دار 

 .حس خفگی میده
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ری    ع و با رضایت ضربه زدن تو سهون شروع کرد س

 .دهنش

 ببینه که لوهان آبش رو مشتاق بود تا سری    ع تر اینو 

 .قورت میده

پسر لب هاش رو دور عضو مرد قفل کرد و کامال تو 

جایی از دهنش خالی  که دیگه  دهنش جاش داد طوری

 . نبود

ونی با این تواناییت انجام کارای زیادی هست که میت_

 ..بدی

سهون گفت و عشقش رو بلند کرد و محکم کوبیدش به 

 . دیوار اتاق لرزید و طوری که در ،دیوار 

دردی که بهش وارد شد گیج لوهان از حرکت یهوییش و 

ی بود که سهون هوسشون رو ، هنوزم چیزایشده بود 

 .بکنه

س های لوهان تا وقتی که شروع کرد به دریدن لبا

ته بود روی که روی لباسش ریخلختش کرد، خونی  

 . بدنش هم لکه کرده بود
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بهتره  ؟...یا خیلی سکسی ای، هنوزم مال منی_

 اینجوری بگم...تو لوهانی؟

 ..البته که نه. +

 .ه جوابش رو دادلوهان با یه نیشخند بازیگوشان

اش تغییر رنگ داد و بیشترش سفید به یکباره چشم ه

 .کامال واضح یه تغییراتی ایجاد شدشد و  

صی که جلوش بود لوهان عزیزش نبود، بود اون شخ

  ،گرسنگی لوهان بود حالت  این درواقع  ،ولی نه واقعا 

 .مالکشه نه ی خالص که بهش نشون میداد اونگرس

به این دلخوش بود که کنار وجه ی تاریک همسرش 

 .وجه ی بی گناهش ارتباط داره م با هنوز ه

 من االن شبیه شیطان هام، دوست نداری؟+

 .داشت، خیلی دوست داشت

 ...دوست دارم_

 .ر دادو از کنار لوهان به پایین س  اش ر ه دست

  ..اه. +
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اره...هیچ وقت حس خوبی نداشتم از اینکه لوهانم رو _

میتونم یه شیطان رو بکنم، اونم سخت بکنم اما 

  ...یچ عذاب وجدانیسخت، بدون ه

، وقتی قرار بود مثل یه در حقیقت یه هشدار بود 

  .ش کنه یعنی هیچ رحمی در کار نبودشیطان شروع

میخواست مثل شیطان رفتار کنه، سهون  هاناگر لو  

 . میتونست خوب تربیتش کنه

 و شیطان مثل شخصیت های تازه کار رفتار میکرد 

 . میدونست که همسرش هم همینجوریه

ن خیلی خام رشد کرده بود، بیش از حد خشن و لوها

 .خام، طوری که پرنس دوست داشت

کل رین ش، فرشته میتونست به بهتدرد لذت داشت 

 . نقش شیطانیش رو بازی کنه

اش رو به ه لوهان رو برگردوند سمت دیوار و دست

دیوار تکیه داد و عضوش رو واردش کرد و محکم و 

 ، با حس کردننشسری    ع شروع کرد به حرکت دادن لگ

ت گرم لوهان که دور عضوش میپیچید ناله ای  پوس

 .کرد
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. بهشت این بود، حس گرما و خیسی دور دیکش

خون رو حس کنه و این بیشتر از   میتونست بوی اهنی  

 . رل خارجش میکردکنت

  محکم تر! حرکت کن! _

 .لوهان دستور داد

انجام  ه بود رو اینکه کاری که ازش خواست از  شیطان قبل

 . بده یه نیشخند زد

، درست مثل وحشی ها بدون هیچ حس انسانی ای

 . شروع کرد

د و ر خودش رو درست مثل یه شیطان و یه حیوون رها ک

 . درون فرشته ی زیباش میکوبید

، لوهان با ناخن برگردوند و دوباره واردش شد لوهان رو 

تو ماهیچه هاش کمر شیطان رو زخم میکرد و اون ها رو 

 . ن فرو میکردو گوشت سهو 

ا سعی کرد تا روی از اینکارش عصبی شد ام سهون

 .لذتش تمرکز کنه

ر بود که اون تو رابطه زخمی میشد، فرشته ی اولین با

 . الغر رو روی زمین انداخت
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دست و پا  رو زانو هاش خمش کرد و کاری کرد چهار 

 بشه و دوباره واردش شد. 

عضو شیطان تکون  روی سنش رو لوهان سری    ع با

ن کنترل بقیه ماجرا رو دست ، اجازه داد تا لوهامیداد 

 .بگیره

طول سهون کامال پرش میکرد و همین بود که باعث 

 .کمرش قوس بده و از لذت گریه کنه  میشد به

شیطان وجودت دوستش داره یا دوستش داری بیبی؟ _

  خودت؟

 .سهون غرق لذت، بین ضرباتش داخل لوهان میپرسید

شیطانی رو درک کنه اما لوهان  اون میتونست تغییرات

تا قبل اینکه خون  شیطان به داخل رگ هاش پمپ بشه  

 فهمید. ود و چیزی از این حس ها نمیگیج ب

ی، میدونم که دوسش بهم بگو خودت دوسش دار _

 ...داری

 اوه فاک! +

  .د حرف های سهون ناله ی بلندی کردلوهان برای تایی
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عنی ی ،قدرتش خطرناک بود اما متوقف نشد 

 . نمیتونست

، میتونست ببینه  اگه لوهان سکس  سخت میخواست

میتونه سخت باشه و  که یه شیطان واقعی تا چه حد 

 . اونو بهش بده

   ..نم!من سخت تر میخوام، محکم تر. خواهش میک+

  لعنت، تو حتی فکرم نمیکنی! _

 . ا دندون های قفل شده از خشم غریدسهون ب

ی و یه ناله ی سکس کرد   دندونش رو تو گردن لوهان فرو 

 . از لوهان گرفت

 .گرفتن گردن و شونه اش ادامه داد  به گاز 

خون  لوهان همیشه اب دهنش رو راه مینداخت اما تا 

د خودش رو به الکل عادت داده وقتی که اون با بچه بو 

 .بود

 ..پس بزار نظرت رو عوض کنم. +

ه دست لوهان ناله کرد و از جاش بلند شد درحالی ک

، کف دست هاش رو روی لرزونش رو باال میاورد های 

سینه ی ماهیچه ای و محکم سهون گذاشت و با 
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، رد کنیشخندی بزور سهون رو به دیوار پشتش پرس  

ناخن هاش رو روی نشونه های سفید و مشکی روی 

ای قرمز رنگی رو سینه اش لغزوند و خراشید و نقش ه

 .بهشون اضافه کرد

 ای بیبی... تو یه شیطان واقعی  مممم،_

 . سهون با رضایت ناله کرد

های سهون رو مزه   لوهان لب هاش رو جلو برد تا لب

به  شروع کردنکنه و برای برنده شدن تو بوسیدن هم 

 .باهم جنگیدن

ش کنه به دیوا س  ر  اری ر و هرکسهون بهش اجازه داد تا پ 

  یدرست مثل یه گربه ی وحش ،دوست داره انجام بده

 .عمش بازی کنهکه دوست داشت با ط

، که لوهان روش داشت رو دوست داشت  کنترلی

سهون هیچ وقت کنترل رو از دست نمیداد اما اینبار 

 .دادبهش اجازه 

، اون یه قلب سلطنتی داشت که همه چیز به کنار 

 . ست هرچیزی که دوست داره رو ببخشهمیتون
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فرشته لب های ضخیم شیطان رو میلیسید و میک 

 .ن های اون رو روی کمرش حس کنهناخمیزد قبل اینکه 

بهت بدمش، وقتمو هدر پس بزار  اگه قدرت میخوای_

  ...نده فرشته

ری که سهون میگفت رو انجام لوهان راضی فقط کا

 .میداد

اش پشیمون شد وقتی که ه سهون فوری از حرف

لیسیدن  لوهان به طرز اغراق آمیزی شروع کرد به

 .دیکش و باال پایین کردنش

ش و هر لحظه سرعت حشه سهون رو میلیسید مثل یه فا

، سرش رو عقب جلو میکرد و صداهای  رو بیشتر میکرد 

اعث میشد دنیا دور سر کیوتی از خودش در میاورد که ب

 .سهون بچرخه

  ...فاک، اروم تر بیبی، ممکنه خودت رو زخمی کنی_

 .با صدای هاسکیش ناله کرد

کش ا شد و حاال خودش رو روی دیلوهان سری    ع جابج

 .یم کرد و به سرعت روش نشستظتن
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ره خودش رو با کینگ سایزش مطمئن بود که قصد دا

 .جر بده

 ...م این بال سرم بیاددوست دار +

اره به  بگه و دوب لوهان برای یه لحظه متوقف شد تا اینو 

 . کارش ادامه داد

ون کشیطان با دیدن باسن بی رحم لوهان که جلوش ت

 .همیخورد فقط میتونست ناله کن

شت بهش التماس میکرد که حرکت  لوهان درواقع دا

 . کنه

 لب های کوچولوی اویزونش و چشم های نیمه

 . حیوونیش مست  شهوت بودن

خودش رو روی دیک سفت و گرم سهون باال و پایین 

هاشون صدای بلندی ایجاد  میکرد و از برخورد بدن

 . میشد

 اه! خدایا، درد داره! +

 .ا ناامیدیناله کرد اما نه ب هانلو 

 ،بود به بی وقفه ضربه زدن داخلش سهون شروع کرده

دستش رو سمت عضو لوهان برد و تند پمپش کرد که 
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، آبش اروم عث شد خیلی زود روی شکمش خالی شهبا

د و رون های صافش رو هم کثیف  به سمت پایین غلتی

 .کرد

  فاک بیبی...خیلی... _

د و بو  لوهان بخاطر اومدن سریعش حالی به حالی شده

 .نمیتونست درست بدنش رو کنترل کنه

  خیلی خوب بود! _

 .تپرنس با ناله ی بلندی گف

یرین و گربه ای لوهان باعث شد با سرخوشی صدای ش

 .بیاد

لوهان هم داخل و خارج شدن رو بیشتر میخواست اما 

داده بود و جونی نمونده حاال دیگه تمامش رو انجام 

 . ون داخلش بوددر حالی که هنوزم سه، بود براش

تو اینجور موقعیت ها واقعا دوست داشت لوهان مثل 

، وجهه ی شیطانی لوهان واقعا هشیطان ها باش

میتونست حالش رو خوب کنه اما به همون اندازه که 

رشته ی بی گناهش واسه سهون خوب بود واسه ف

 .طوالنی و بد بود
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 سهون؟+

و این نشون میداد که لوهان با صدای نرمش گفت 

 .شقش برگشتهع

به پسر زیبایی که سرش رو روی سینه اش گذاشته بود 

 ،مطمئن شد که لوهان  خودش برگشته نگاه کرد و 

ای بزرگ  قوی  روشنش نگاهش میکرد.  داشت با چشم ه

 جونم پسر کوچولوم؟_

رق روی پیشونیش رو به گفت و موهای خیس از ع

 
 
 . ل دادعقب ه

  ...لو شدیماخیلی خواب+

سهون  ،ستگی نفسش رو به بیرون فوت کرد خ لوهان با 

ن ، پیشونی لوهانداشت برای رفتن به خونه عجله ای

  .اش رو حمایت گرانه دورش پیچیده رو بوسید و دست

 ...استراحت کن ملکه ی من_

داد که پلک هاش رو  سهون زمزمه کرد و به لوهان اجازه

 .روی هم بزاره

 ...ملکه ی من و پسرم_

 . حرفش رو اصالح کرد
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 ن و کام پر شده بود ولی جالب بود با اینکه روزها با خو 

اما سهون نمیتونست بیشتر از این چیزی رو که به 

 . ر بود اتفاق بیافته نادیده بگیرهزودی قرا

 جهان پایین رو توی چنگالشپسرش باید متولد میشد و 

 . میگرفت

 ملکه ی من... "

 "پرنس کوچولوم... 

ا فکر ه ، بیشتر زمانشد شیطان با شگفتی بهشون خیره 

ی ، مطمئن بود که بعضمیکرد که لوهان کنارش نیست

که با این، احساسات یکسانی با بچه اشون داشتروزها 

 .نمیکرد ولی واقعا این حس رو داشتبهش اعتراف 

 ..."ملکه ی من

 ...پرنس کوچولوی من

 " ...قیمتی از جفتتون محافظت میکنم به هر 

 

 های لعنتی دندانپنجم :  قسمت چهل و 

 



915 | P a g e 

 

 کای! *

 هوم؟! چیه؟-

تیز همسرش از خواب چون با صدای  کای گیج پرسید 

 .بیدار شده بود

بهم توجه نمیکنی! بهت گفته بودم که پام درد میکنه و *

قول دادی ماساژش بدی ولی نکردی! اصال اهمیت 

و بچه ی چاق تو ر  نمیدی که پاهام فقط بخاطر اینکه

 رد میکنه؟ تو شکمم اینور اونور میبرم د

 ...ت میدم! برام مهمی عشقممن بهت اهمی-

 .د شد و کیونگ سو رو تو بغلش کشیدبلن

هیبرید سری    ع واکنش نشون داد و با خشونت به عقب 

 .بدههلش داد و اون سعی کرد بیشتر توضیح 

 خوابیدی من فکر کردم خوب شدی بیب،تو که -

معذرت میخوام، ددی خیلی خسته بود، بیخیال، برام 

 میخندی؟ن

بعد چند دقیقه کیونگ سو یه لبخند نصفه نیمه زد و  

 ریختن.  کمی اروم شد ولی اروم شروع کرد به اشک
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کای میتونست بدون دخالت هورمون های عصبانیتش  

 .بده اما تو این مسئله نظری نداشتکارهاش رو انجام 

البته که شادی ای که بخاطر بارداری همسرش داشت 

رد اه بود که باید تحملش میکفقط یه شکنجه ی اشتب

ه  همه ی این
 
 .  ها یه سودی هم بود اما به هرحال ت

ه به صورت روشن همسرش نگاه در حقیقت هر بار ک

با کوچولوی توی  ، هر بار که پسرک زیبا رو میکرد 

 . پاداشش رو میگرفت، شکمش تصور میکرد 

مئنا قبلیش مطیه خانواده بین همه ی افتخارات  داشتن  

 .ت و هدیه بودیه نعم

ه اونی ک، من تو و بچه امون رو بیشتر از گریه نکن-

  ...فکرش رو بکنی دوست دارم

همسرش دست کشید و دنبال بچه   با نرمی به شکم

 .گشت

 ...داد میزنی منو هورنی میکنی ماماوقتی -

و تنه اش ر هشدار داد و سعی کرد هجوم خون به پایین 

 .نادیده بگیره

    میرسه؟ دور بر تو به شهوت چرا همیشه همه چیز *
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و خیلی راحت دوباره برگشتن سر خونه ی اول چون  

 .کیونگ دوباره به گریه افتاده بود

 ؟چرا فقط نمیتونم دهنمو بسته نگه دارم-

 . کای تو ذهنش به خودش توپید

--------------------------------------------------------  

 ...کیک*

  نه کیک بخوری! نمیتونی واسه صبحا-

وجود اینکه همسرش با ذوق درخواست   ، باکای گفت

 . بودکرده 

شتر ، سهون لوهان رو خیلی بیکیک خورد   اما لو *

تو اصال بهم اهمیت  ،دوست داره تا تو منو بچه رو 

  ...نمیدی

ماغش رو با بغض و اش رو به هم گره کرد و ده دست

 . تخسی باال کشید

 اشتباه میکن...اخخخخ! -

سعی کرد ارومش کنه اما کیونگ سو گوش نداد و  کای

دن هر چی که دم دستش بود شروع کرد به پرت کر 

 .سمت کای
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  بسه! من دوست...اوه! -

کای تصمیم گرفت که از تلپورتش تو این موقعیت 

 . ده کنه چون مفید ترین کار بوداستفا

ته گرفدرست لحظه ای که کیونگ یه ماگ رو دستش  

ندون فش د، پوزخند متاسه دیوار بود کای قفلش کرد ب

 . های تیزش رو به رخ کشید

  بزار برم عوضی! *

کای   ،نکه زبون کای بچسبه بهش ناله کرد هیبرید قبل ای

  ،رو مکید و تمامش رو کشید تو دهنشسری    ع لبش 

ده و بخاطر بوسیده کیونگ سو اجازه داد تا ادامه ب

 . شدنش توسط کای اروم شد

ن هاش نیاز زی که هورمو ثابت شده بود که همه چی

 . داشت لمس های کای بود

که دست های    یه ناله از دهنش در رفت درست وقتی

، بعد چند لحظه بوسه هاش کای رفتن توی باکسرش

یونگ ک  ،میذاشتنپایینی رفتن و رد های خیسی به جا 

 . نشم مقاومتش رو از دست داده بودسو همین اال 

  اینو میخوای نه؟!  ، تو عشقم-
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مزمه کرد و نوک نیپلش رو پیچوند قبل اینکه کای ز 

تش فرو کنه و لمس هاش نرم تر دندون هاش رو تو گوش

 . بشه

 ،و این لحظه ها درست رفتار نمیکرد کیونگ سو ت

 .  ان اینو میدونست و دوستش هم داشتشیط

 و جای مارک دردناکش کشید  یبا زبونش چند بار رو 

 .باعث شد کیونگ ناله بلندی بکنه

آشپزخونه  یدونست که عادت سکس کردن توکای م

 های توی خونه هماشون خیلی بده اما بقیه ی شیطان 

 . اینکارو میکردن پس دست از کارش برنداشت

اه ، گرو بوسید و سرش رو محکم نگه داشتگونه هاش 

  .میشد تا پوزیشنشون رو تغییر بدن و بیگاه متوقف

ا باال ه بلب هاش رو پایین اورد و روی نیپل صورتیش ک

، همون بلوز پیدا شده بود رسوند و مکیدشدادن 

 .ی که همسرش نیاز داشتطور 

 خیلی گشنم بود عشقم... -

 . کای بین مکیدن هاش ناله کرد

 خواهش میکنم... *
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 .کیونگ با صدای نامفهومی ناله کرد

  ی، هیبرید واقعا خوشمزه بود طور کای میک محکمی زد 

ای ن داشت بر او  ،که نمیتونست خودش رو کنترل کنه

 . داشتنش التماس میکرد

سری    ع خودش رو از شر شلوار جینش راحت کرد و عضو 

 . شده اش رو تنظیم کرد و واردش شد سخت

 کیونگ از لذتی که با ورودش حس کرد سرش رو به

 . عقب پرت کرد و ناله ی بلندی کرد

 اوه فاک! *

و ی خودت ر ، کاش میتونستفاک، بیب، خیلی خوبی-

 ...چقدر زیبایی ببینی که

 .رو ستایش کرد مطلق همسرش شیطان با غرور  

 کرد به ضربه زدن به نقطهعمیق تر واردش شد و شروع  

 .ی حساسش

 اوه! محکم تر... *

 کن...بهم التماس کن تا   ، براش التماسدرسته بیبی-

 ...جرت بدم



911 | P a g e 

 

و ر  همزمان درحالی که طرف دیگه ی گردن و ترقوه اش

 .و گفت مارک میکرد خرناس کشید 

 انجامش بده! ، فقط تورخدا! یه کاری کن*

  .بودن کنترل کردن پسر نیشخندی زد کای از ساده

  .از زیر زانوی همسرش گرفت و رو دست بلندش کرد

 ...پاهاتو دورم بپیچ ماما-

دن خم ش با صدای هاسکیش دستور داد و مشتاقانه به

 و عجله اش خیره شد.  ی کیونگپاها

 .مین گذاشتکیونگ سو رو روی ز 

 ...پاهاتو باز کن-

هاش رو تا اخرین حد ش به زمین چسبیده بود و پاسر 

   .باز کرده بود، کای میتونست همه چیزش رو ببینه

ش شرده میشد و این دیوونه ادیواره ی تنگ کیونگ ف هب

 .میکرد

 . رد به تند و عمیق حرکت دادن کمرششروع ک

س پ کم تر میخواستبیبی بویش ازش سخت تر و مح

 .اونم بهش میداد
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 .من نزدیکم...اوه... اهههه.. *

نه ن بود که کل خو با گریه بلند ناله کرد و کای مطمئ

تو حالت عادی هم البته که اونا  ؛صداش رو شنیدن

 .میتونستن بشنونش

کای عضو کیونگ رو تو دست گرفت و اونقدر پمپش  

فید رنگ زمین و شکمش رو  کرد تا باالخره اون مایع س

 . ردکثیف ک

ی شقش کافحس کاور شدن دستش با کام شیری رنگ ع

 . بود تا خودشم نزدیک بشه

محکم توش ضربه زد و همزمان بیشتر کیونگ رو پمپ  

. ل خالی شه و خودش هم توش راحت شد کرد تا کام

عضوش رو از سوراخش خارج کرد و میتونست کام 

فی کثی  ، یهدش رو ببینه که ازش بیرون میریزهخو 

 .      رو زمین میریختخوشمزه که 

، پسر باردار چرخید و بعد اینکه نفس هاش منظم شد 

 . بهش نگاه کرد و یه لبخند روشن زد

ول بلندش کنه و به اتاقشون کای تصمیم گرفت ا

 . ببرتش
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 . بغلش کرد و گونه اش رو بوسید

ای بعد از سکسش دوست داشتنی همه ی لمس ه

ون به زب ت دوست داشتنش رو ، حتی اگه به ندر بودن

 . میاورد

  چیزی بود که دوست داشتی ماما؟-

ن هاش رو نشون میداد به کای با خنده ای که دندو 

 . شوخی گفت

واقعا حس خوبی بود که بدونه چیزی که عشقش نیاز 

 .تا اوقات تلخی هاش رو فراموش کنهداره اونه 

ی شت باشم پس اینجور نمیتونم به اندازه ی کافی پی-

  ...جبرانش میکنم

قلبش  د کای از اینکه کلمات ساده ای میتونستن تا این ح

 .رو به تپش بندازن گیج بود

  .از کنار هم بودن بهتر تحمل میشدنسختی ها بعد 

 ف شدنکیونگ بعضی اوقات بخاطر کیک یا کثی

 . آشپزخونه از کوره در میرفت

ا سکس کردن با کای از همه ی این مشکالت براحتی ب

 .بین میرفتن
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 .یبرید کوچولوی کینکی بودمسرش یه هظاهرا ه

------------------------------------------------------- 

 ...کای...توروخدا...توروخدا عشقم*

  ...نه-

 . شیطان با تاخیر مخالفت کرد

  توروخدا کای... *

ادامه  اشه نده ای به ناله کردنکیونگ به شکل ازار ده

 داد. 

 گریه میکنما!   من وقعا اینو دوست دارم،*

نی تا  لیل دیگه پیدا میکبه هر حال اگه اینم نباشه یه د-

  ...گریه کنی

 .کای همون طور که مشغول بود گفت

ب نکردیم...برای هنوز برای بچه امون اسم انتخا*

 ...شیطان کوچولومون

 .کای دوباره قبول نکرد

برای دختر بچمون اسم انتخاب  دوست دارم من واقعا *

 ...کنم



915 | P a g e 

 

قت  )به اینجا د !صدا کنیم یبیمیتونیم بچه رو بما ن-

 ( کنین چون بعدا اسم بچشون میشه بیبی 

 .با دلخوری شروع کرد به گریه کردنپسر بزرگتر 

 ...نمیتونیم-

م که به دردبچه ی  نمیدون دیگه ای من هیچ اسم*

 ...کیوتمون بخوره

 ، میخوای اسمهون لوهان رو بیبی لو صداش میکنهس-

اون دوتا دارن همو میکنن هر وقت که دخترمون رو 

  بشنویم؟

اما  اینو خوب میدونستکامال درست بود و کیونگ 

نمیخواست بهش اقرار کنه و میخواست کاری که 

چند که غلط بود انجام  خودش دوست داشت رو هر

 .بده

 تو دوسم نداری! *

 .سری    ع با ترشرویی اعالم کرد

رو  شچون خود اش رو تو حدقه چرخوند ه کای چشم

 . از قبل براش اماده کرده بود

  .کیونگ ساکت موند  شانس اورد که سهون وارد شد و 
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بحث خیلی جدیتون معذرت  بخاطر قطع کردن_

 ...میخوام

 .با طعنه ی واضحی گفت

 با مشاورم درمورد کاری صحبت کنم؟ممکنه _

 بله! حتما، شما اختیار دارید! -

 .کای گیج و متشکر زمزمه کرد

 .سهون بره همسر عصبیش رو بوسید با قبل اینکه 

ی االن از همیشه بیشتر ، حتدارم، من دوست کیونگی-

 و واقعیت نشون، بیشتر از اون چیزی که تدوست دارم

 میدم دوست دارم... 

 .و یه بوسه ی اروم دیگه رو لبش زدبه نرمی لبخند زد 

 ...برای بچه امون اسم انتخاب نکردیماما ما *

 .زمزمه کرد ا زاریب کیونگ بعد رفتن کای

 . کای سری    ع تا ایون دنبال سهون رفت

 . رنس خوب به نظر نمیرسیدپ

ه مسلما چهره اش از احساس یخی ای کدر شده بود ک

 . مقدمه ای برای اینده بود
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ی ه بود متوجه خستگاق شدتکای به محض اینکه وارد ا

 .سهون شده بود

. د ه ای که بهش نگاه میکرد زیبا بو اسمون  شب  یخ زد

 .    ا تو بوم دریای اسمون میدرخشیدنستاره ه

 کیه بدن سهون از حالقبل اینکه هردوشون به نرده ت

 .خسته اش گفت

 ...باید چیکار کنم...دارم خفه میشم هیونگ...نمیدونم_

 
 
 .سرد گفت صدای ن  به سختی با یه ت

 اوه؟چطور؟-

تی کمتر وق  ،لب دیوار غرورش رو پایین نمیاورد سهون اغ

 . د که بعنوان برادر سراغ کای بیادیومپیش م

لوهان نزدیکه، اون میتونه احساسش کنه، بچه اماده _

ظر منه، اون میدونه من ، منتاس، فقط منتظر ماست

میتونه حسش کنه بخاطر همین اونم میترسه،  ،ترسیدم

 اما دوره ی بارداری لوهان میترسه تا لوهان رو ترک کنه

مریضش میکنه، اون  و زمان اضافی بیشتر  تموم شده

 ...ضعیف شده

 .الصانه با یه لحن نگران حرف میزدپرنس خ
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 اسمودای...چرا میترسی؟-

 . س با چشم های لرزون بهش نگاه کرد کای پرسید و پرن

  هایی که کای هیچ وقت ندیده بودشون تا روزی چشم

 . که سهون لوهان رو برگردونده بود

ه اگه بتال ؛م سعی میکنه که هردوشون رو بکشهپدر _

ها رو نکشه...کای...من بهش  زایمان اول یکی از اون

بچه های شیطان چطوری متولد میشن،  نگفتم که

رد چه رو به دنیا او یو بچه اش شبهش نگفتم که وقتی 

 ...اتفاقی افتاد

 .شیطان زمزمه کرد

 .های کای گشاد شد چشم

دن وحشتناک بچه لوهان هیچ ایده ای درمورد متولد ش

 ؟! نداشتهای شیطان 

  .چیز ترسناکی بود

 میکرد و اماده ی متولد شدن بود  وقتی که بچه رشد 

  واقعا وحشتناک بود. 

روع ره وقتی که عذابش شچطور بهش نگفتی؟یعنی قرا-

 شد بفهمه! 
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من ترسیده بودم! فاک، من فقط برگردوندمش بعد _

 از... 

 .برای یه لحظه خفه شد

اال من ، حتمشینکه یه بار با دستای خودم کشبعد از ا_

کر ، فره بکشمشاون کسی ام که برای دومین بار قرا

ونم یه کاری کنم تا جلوشو بگیرم اما میکردم میت

ون طور که من زندگی رو پیدا کردم، م همنمیتونم، بچ

 ...پیداش میکنه...با قدرت

ونه ، باشه؟ لوهان میتخوب، با هم میریم تا بهش بگیم-

بره، اون از مرگ ز هر اتفاقی جون سالم به در با

 ...برگشته، اون قویه

 کای دلجویی کرد درحالی که دستش رو روی 

 .شونه ی سهون گذاشته بود

شه ، چی میاگه بکشتش چی؟ اون شیطان نیست کای_

بوجود اوردم اینبار واقعا اگه چیزی که من تو بدنش 

 بکشتش؟

 پسر بزرگ تر فقط میتونست با وعده های تو خالی

 .ن همه چیز بکنهتظاهر به خوب بود
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یچ ، هن رد و بدل میشد خالی بودنکلماتی که بینشو 

نان قولی بده اونم برای این وقت نمیتونست با اطمی

 . رگ تو زایمان شیطان یه حقیقت بود، ممورد 

سهون بایدم میترسید، حتی اگه میدونست لوهان 

 غیر قابل باوری رو پیش رو داشت ، اون درد نمیمیره

طان با یه شی ،رار بود به دنیا بیارهشیطان رو قچون یه 

 . ..دندون های لعنتیش

 

 قسمت چهل و ششم : تولد  زی او

 

دو هفته از وقتی که لوهان میتونست کارهای خودش 

 رو انجام بده گذشته بود. 

پرنس داشت روی بالکن سیگار میکشید که بکهیون رو 

 دید که داره با عجله میاد باال. 

 کرد تیک در مقابل پدرش فکر میاون باید به بهترین تاک

مثل همیشه ذهنش با فکر کردن به فرشته پریشون اما 

 میشد. 
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این چند روز گذشته افکارش از شهوت فاصله گرفته 

 بود. 

هنوزم وضع همون شکلی بود، گرسنگی و سکس اما 

 بده.  اونقدر نگران بود که نمیتونست انجامشون

ه چه لوهان میتونست جون سالم به در ببره اما ب

 قیمتی؟! 

سرنوشت اون رو اسیرش کرده بود و آماده بود تا وقتی  

 گاردش رو پایین آورد بالیی سرش بیاره.  

بکهیون با لگد زدن به در شیشه ای بازش کرد و با 

 استرس وارد شد. 

 لوهان! فقط جیغ میکشه، نمیدونم باید چیکار کنم! *

برای یه لحظه گوشش سوت کشید و چشم هاش گشاد 

  !!زمانش رسیده بود شد،

نمیتونست زمان طوالنی اینو از لوهان مخفی کنه که به 

 دنیا اوردن بچه چقدر دردناکه. 

 پرنس اسمودای؟! *

 شیطان  جوان داد کشید. 

 به واقعیت برگشت و سیگارش رو پرت کرد. 
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چرخید و فوری از اتاق خارج شد و همه ی راهروها و 

 نه. ت تا پیداش کراه پله ها رو با عجله پشت سر گذاش

 لوهان کجاست؟ لوهان؟_

 قبل اینکه لوهان رو تو اتاق ییشینگ پیدا کنه داد کشید. 

لوهان با خستگی روی کوهی از مالفه ها دراز کشیده 

 بود. 

 عجیب به نظر میرسید. 

 دیگه اون روشنایی خاص  همیشگی رو نداشت. 

 سهون، اروم باش! =

 ت. د گفهیلر همونطور که بدن فرشته رو چک میکر 

سهون میخواست اعتراض کنه که با نگاه هشدار دهنده 

 ی ییشینگ سری    ع ساکت شد. 

 وقت لجبازی نبود. 

 ؟بابر +ا

لوهان اروم گفت، تالش کرد تا به اطراف نگاهی بندازه 

اما اونقدر چشم هاش تار میدید که نمیتونست نشونه 

 ای از همسرش پیدا کنه. 
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 عزیزم، چرا ت... _

 بکنه.  سهون نمیتونست کمکی

شنیدن این کلمه بعد مدت ها زیادی غریب به نظر 

 میرسید. 

 ییشینگ وقتی تالشش رو دید ازش فاصله گرفت. 

=خیلی درد داره و گیجه، هذیون گفتنش بعد زایمان 

تموم میشه، تو موارد ریسکی رایجه، االن نمیدونه  

کجاست یا چرا، حالتش مثل وقتیه که زخم شدیدی 

اشفته اش محافظت   از ذهن داشته باشه، سعی داره

  ...کنه، وقتی کمتر بترسه بهتر میشه

سهون یه شمشیر رو تو سینه اش حس میکرد که 

 میخواست سینه اش رو پاره کنه. 

یعنی چقدر ترسیده بود و درد داشت که دیگه کنترلی رو 

 ذهنش نداشت؟

نمیتونست کمکی کنه اما میتونست همه ی اون صحنه 

زایمان میکردن و نفرتشون رو هایی رو که شیطان ها 

 تصور کنه. 

 خانواده ی اون هم یه نوعی از همون ها بودن. 



924 | P a g e 

 

ها باهم لحظه های منحصر به فردی رو گذرونده  اون

 بودن، پر از عشق و خنده. 

نه از اون خنده هایی که باعث بشه به خودشون بپیچن 

 ولی الاقل واقعی بودن، خنده هایی از روی شادی. 

ها هیچ وقت خوشحال نبودن اونطور   بقیه ی شیطان

 که اون بود.    

 پرنس با پاهای سنگین سمت تخت رفت. 

میتونست ببینه که لوهان احمقانه با شنیدن هر صدا به 

  .لوچ بودن شها اطراف نگاه میکنه و قرنیه ی چشم

 اش سفید ه رنگدانه هاش از بین رفته بودن و چشم

 .ی نبودو این بخاطر کوری یا گرسنگشده بودن 

چقدر درد الزم بود تا بدن چنین عکس العملی نشون 

 بده؟

داشت مالفه ها رو ، سهون دست نحیفش رو گرفت

 ه اینبار به دستچنگ میزد و با اینکارش باعث شد ک

 . خودش چنگ بندازه

 ...، من اینجامهمه چی درست میشه بامبی_
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+چه بالیی داره سرم میاد، درد داره، یه کاری کن تموم 

 !شه

 .تقریبا فریاد زد

  ...، یه کاری میکنم تموم شهدرستش میکنم_

 ر درواقع قولش این معنی رو داشت که اگه همه چیز غی

 ، اون توش دخالتمنطقی و خارج از کنترل پیش بره

 . میکنه و همه اش رو از بین میبره

 +مشکل چیه...چه اتفاقی داره میوفته؟

 .لوهان بازم با ناله تکرار کرد

ود  ، دقیقا بهش گفته ببهش هشدار داده بود  ییشینگ

 .ه چه اتفاق ظالمانه قراره بیوفتهک

حتما ترسیده بود چون براش اماده نبود، اونم با 

 .وضعیت ضعیف روحیه اش

  .ن باید از قبل یه چیزی به همسرش میگفتسهو 

وهان هیچ چیزی رو درست نادیده گرفتن  سوال های ل

 .نکرده بود

 ...حقیقت اینجا بود
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یطانیش رو از بدن زمانی که زی او میخواست بدن ش

روز  تو اولین حرکاتش شرع شده بود،  لوهان خارج کنه

 . متولد شدنش شروع شده بودن

 شیطان ها اولین باری بود که با دیدن خون مادر تو 

 .احساسات انسانیشون غرق شده بودن

تفاق وحشتناک بود اما برای شیطان های مادر این ا

 ...هویرانگر ن

ن بدتوله ی شیطان ممکن بود با چنگ زدن و جویدن 

 .مادرش راهی به خارج پیدا کنه

از دست داده بود اما   دردش زیاد بود و خون زیادی رو 

 .کشنده نبود

هیبرید لوهان اولین فرشته ای بود که داشت یه 

 .شیطانی رو به دنیا میاورد

سهون مطمئن نبود که لوهان با این بدن نحیفش 

ش میکرد ه تال حتی با وجود اینک ،ا نهه تحمل کنه یمیتون

 .تا امید داشته باشه

خم زی او اولین ز  ، تا وقتی کهایمانش هم کمکی نمیکرد 

 .رو به لوهان زد
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ست الیه ی اخر پو  پدر باید به توله اش کمک میکرد تا 

در نکه بچه ها پ، این روشی بود برای ایرو هم پاره کنه

 . خودشون رو بشناسن

 . شت رنج کشیدن عشقش رو میدیددا سهون

 ، یهلین نشونه اش رو روی مادرش گذاشتبال بچه او 

قیقا همونطور که پدرش  توله ای که نشونه هاش رو د

 . گذاشته بود، داشت میذاشت

بچه ها میتونستن احساسات و صدا و حتی مزه ی 

غذایی که مادرشون میخورد رو درک کنن و برای 

راه بود که موقع تولد ا شناخت پدرشون این تنه

 .بشناسنش

ون کمک لپاتی ا، تن قضیه برای لوهان یکم فرق میکرد ای

رابطه ی طبیعی بین خودش و بچه میکرد تا سهون تو 

هم وارد بشه اما هنوزم بچه منتظر دندون های سهون 

 بود تا از گردنش بگیرتشو از شکم مامانش بکشتش

 . بیرون و وارد دنیای عجایبش بکنه

ا رو به همسر وحشت زده هچیز میتونست این سهون ن

 .اش بگه
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فت و بهش میگاما باید یه چیزایی ر  االنم خیلی دیر بود 

 . تا ذهنش رو اروم کنه

 نمیدونی چرا ما االن اینجاییم؟_

 ستی که تو سهون اروم گفت و بوسه ای به پشت د

 . دستش نگه داشته بود زد

 ، نمیدونم... +نه مستر 

 دیگه نه؟ دارم  تمیدونی دوست_

 .لوهان ضعیف تایید کرد

دارم لوهان، تو بچه ی منو تو  تخوبه، من دوست_

  ...، تو داری اولین بچه ام رو به دنیا میاریشکمت داری

 .ه نگاهش کرداعتراف کرد و لوهان گیج شد

 ...این دلیلیه که ما براش اینجاییم_

 +یادم نمیاد... 

 ت بخاطر درنهایگیج با صدای ارومی گفت اما   ،لوهان

 . درد صداش بلند شد

و شروع به بوسه سهون محکم سر جا نگهش داشت 

 . زدن روی شکمش کرد
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رو  ش، غریزه ی شیطانینشانه ها داشتن بیشتر میشدن

، اون بخش ازش آرزو بیش از حد نادیده گرفته بود 

  .ن زودتر بچه اش رو به دنیا بیارهمیکرد که لوها

رد داری اما میدونم د ،ی منو داری ، تو بچهاره عزیزم_

 ؟بخاطر من تحمل میکنی، نه

  .ی خیسی که به شکم لوهان میزد گفتبین بوسه ها

  ...، من تحمل میکنم، من مامان خوبی میشم+باشه

تا  ی بود تا بخواد لوهان گفت و همینم واسه سهون کاف

 . اخرش تحمل کنه

 . اخرین بوسه رو روی شکمش زد

 .داشت تکمیل میشدرشد کم کم 

 . ش باعث شد لوهان لرزی از لذت برهبوسه ا

توی صدای سهون رو  ، حس  یه ناله از سر اسایش بود 

بچه هم توی شکمش اروم   ، طوری کهدرک کرده بود 

 ،نه ای بود که یعنی زی او خوب بود ، این نشو گرفته بود 

 . ها آماده بودن یعنی اون

ت حرکت میکرد به سهون نزدیک جایی که زی او داش

 .ه دادتخت تکی
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که اولین لگد زدنش رو احساس    ، تا وقتیمنتظر موند 

 . کرد

 .لین فریاد دردناک لوهان همراه شداولین حرکتش با او 

به  و فریاد تلخش باعث شد که سهون بخواد همه چیز ر 

 . قبل بارداری لوهان برگردونه

 ...خونش یخ زده بود

 !! درد دارم! یه کاری کن تموم شه+درد داره

 . سهون رو شکنجه میداد داد میزد و 

ه د و با زمزمسهون با تمام وجود گونه هاش رو میبوسی

 . ازش عذرخواهی میکرد

 ! مستر! خواهش میکنم! +من نمیتونم

اش کلوهان ناله میکرد و سهون فقط ارزو میکرد که  

از بدنش خارج کنه و راحتش   میتونست زودتر بچه رو 

کنار   ار ، اون و ییشینگ باید بیکاما نمیتونست کنه

  .تا بچه وحشیانه شکمش رو پاره کنهلوهان میموندن 

ها فقط میتونستن همون  نو ، افریاد هاش واقعی بود 

رو تحمل کنن که داشت  جا بمونن و فریادهای پسری

 .نابود میشد
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 .نشد یدن ها برای یه ساعت  تمام متوقفجیغ کش

کار رو با مکث کردن   ند  و  زی او بعد از هر فریاد فقط ر  

 . خت میکردس

اوردن و کارای دیگه باقی شیطان ها به نوبت آب می

 .انجام میدادن

ون ، بکهیو کای اصال اتاق رو ترک نمیکردن بکهیون

بهترین دوست لوهان شده بود و کای هم نمیخواست 

  .بشینه و ناامید و تنها گریه کنه بزاره سهون اونجا 

 مترل گرفته بود و ارو ییشینگ هم زایمان رو تحت کن

، درد رو بررسی میکرد تا ببینه چه زمانی پیش میبردش

  .ان کمک کنن که زی او رو خارج کنننیازه تا به لوه

گه ی، دد دیگه صدایی از لوهان در نمیومد یه ساعت بع

 . توانی برای جیغ  کشیدن نداشت

داشت بیرون میومد و سهون هم بهش کمک  بچه کم کم

مینداخت. ون با پنجه های ریزش چنگ میکرد و ا

  ...، اون تقریبا اینجاست*سهون نگاه کن

 .بکهیون با ذوق داد زد
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سهون به پایین نگاه کرد و کف دست های کوچولویی 

 و دید که پوست زخمی لوهان رو هل میدادن. ر 

، فقط بخاطر نگرانی اشک هاش بدون توقف میریختن

 .شیمونی نبود، بلکه اشک شادی هم بودو پ

با دیدن اولین بچه اش  های پدری بودن کهاشک 

 .احساس غرور میکرد

ون اه میکرد که قدرتش رو نشبا شگفتی به بچه اش نگ

 . میداد

  ...، بهت احتیاج داره که بهش کمک کنی=سهون

 . ییشینگ بهش یاداوری کرد

ه شد ر نگاهش باال اومد و با چشم های سیاه به هیلر خی

 . و بعد نگاهش روی همسرش رفت

ن لوهان رو اروم و عاشقانه رزو خم شد و لب های ل

 .بوسید

کم ، قراره یتو خیلی قوی ای بیبی، باعث افتخارمی_

 ،اجازه نمیدم اتفاقی برات بیافته دیگه درد بکشی اما 

 بهم اعتماد داری؟

 .لوهان بدون تردید جوابش رو داد
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  ...با تمام وجودم+

، میخوام ببینی که چجوری پس بخاطر من بیدار بمون_

 ولومون رو برای اولین بار بیرونچبچه ی کو 

م مهم نیست  ، برارم...ییشینگ کمکش کن بتونه ببینهمیا

م بچه ، من میتونز همه ی نیروت استفاده کنی یا نهکه ا

ش کن ، کمکن بیارم بدون استفاده از قدرت تو ام رو بیرو 

  ...ببینه

 ینگ بدون پرسیدنشیطان قاطعانه دستور داد و ییش

 . سوالی اطاعت کرد

هم ، میخوام تو ازت میخوام که دردو تحمل کنی لو _

  ...، سعی کن تحملش کنیببینی اما میدونم درد نمیذاره

پرنس مهمه که این  لوهان میدونست که چقدر برای

 لحظه رو ببینه. 

 ار لوهان بود سهون شاید یه شیطان بود اما وقتی کن

 .خیلی احساساتی میشد

ش ستایش داشت تا از طرف همسر  حتی گاهی نیاز 

 . بشه
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عنوان پدر سهون میخواست که لوهان از داشتن اون ب

دم توی پدر ، میخواست لوهان اولین قافتخار کنه

 .شدنش رو به یاد بیاره

لوهان با حس دندون های تیز شیطان روی پوستش به 

 . یشینگ فشار اوردی

 که داشت اون رو کامال نابود کرد، طوری که هیچ  دردی

حس رو نداشتن اما حس لی این کدوم از دردهای قب

 -_-. زیبایی داشت

لوهان میتونست حس کنه که سهون جفت دست ها و 

قتی که گوشت خونیش رو پاره پاهاش رو نگه داشته و 

 . میکرد

ل شکل گیری بودن. نشونه ها روی بدن لوهان درحا

ن کافی بود تا بتونه سهو چشم هاش تار میدید اما هنوزم  

 . رو ببینه

ود تا بتونه راحت رو نگه داشته ب ییشینگ سرش

 ، با اشتیاق به شکم لوهان خیره بود و همسرش رو ببینه

 .نگاری که تو یه خلسه ای رفته بودا
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دهان و گونه های شیطان پوشیده شده بود از قرمزی 

 .و نقره ای که مال پوست لوهان بودچسبناک 

 ،اعث نمیشد چنین لبخند روشنی بزنههیچ زیبایی ای ب

شون هم به اندازه ی مادرش ت که بچه امیدونس

 زیباست.  

خره صدای ، باال با خم شدن سهون لوهان مطمئن شد 

 .بلند گریه بچه رو شنیدن

لوهان فورا اشک هاش رو حس کرد که در حال سرازیر 

ترین به شدن بودن درحالی که تمام سعیش رو میکرد تا

 . خودش رو انجام بده و بیدار بمونه

و بلند کرد دید که بچه رو از  وقتی سهون سرش ر 

ی کوچولو تو گردنش با دهنش گرفته و اون پاها

 . خودشون جمع شده بودن

میخواست به سهون فحش بده که چرا بچه رو 

که اینم یه روش   اونجوری نگه داشته اما میدونست

 شیطانیه که مهمه. 

ه ، اینکسعی کرد روی هردوتاشون تمرکز کنهلوهان 

ت بچه کوچولوی کثیف رو سهون چجوری با یه دس

  .بود و با دست دیگه اب روش میریختنگه داشته 
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بعد از دیدن هر حرکت سر فرشته شل میشد ولی برای 

 . دن حرکت بعدی دوباره بلندش میکرددی

از  که هوشیاریش رو اخرین چیزایی که تونست قبل این

 . دست بده ببینه، نزدیک شدن سهون بهش بود

به  ،و لوهان نگه داشته رو بین خودش پرنس بچ

 .هان نگاه کرد تا تاییدش رو ببینهلو 

  .داشت لوهان نمیتونست درست فکر کنه، ضعف

، کلی تبا اخرین توانایی که داشت بچه رو تو بغلش گرف

حرف تو سرش داشت که بزنه، حتی تالش کرد که یه 

، نمیتونست لب هاش رو کنترل کنه یا چیزی بگه

 . میشدن رو زایی که روی زبونش جاریچی

تو  ترین چیزی کهقبل اینکه از هوش بره تونست مهم 

 .ذهنش بود رو بگه

  ...م+خانواد

ه ی ملوهان بهش افتخار میکرد و این برای یه شیطان ه

 چیزی بود که نیاز داشت. 

 .م نخوردسهون تا شب از کنارشون ج  

 .ا شب بعد هم از کنارشون جم نخوردحتی ت
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د هم از کنارشون جم های بع حتی برای تمام شب

 ...نخورد

 

 قسمت چهل و هفتم : درست مثل ددی

 

 .انسان نبود پس مثل اونا هم بزرگ نمیشدزی او 

، اون به اندازه ی یه بچه ی چند ماهه تو چند هفته

  .اه به اندازه ی یه کودک نوپا بودرشد میکرد و تو چند م

اش میخواستن اون سری    ع رشد  هر زمان که خانواده

  .میکرد

ت ، نمیتونسل کنهسهون نمیتونست پسرش رو تحم

 . منحصر به فرد بودنش رو درک کنه

 د،سانیش کامال بی گناه بنظر میرسیپسر بچه تو فرم ان

بخش و پوستی سفید مثل  چشم هایی مشکی و شفا 

 .مرمر داشت

نحصر لف و مکه زی او ویژگی های مخت  بقیه میدونستن

 . به فردی رو نشون میده
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 بال هایی با پرهای نقره ایی تیره مثل زغال و اون شاخ ه

 .ای داشت

در  شبیه سهون بود و  با نقاشی های روی بدنش بیشتر 

 .نهایت موهاش

ش یه درخشش کبودی رو منتشر میکرد. چشم ها

احساساتش درست مثل مادرش بود، یه روشنایی و 

 . درخشش خاصی داشت

های تیزش و پنجه های  خاص ترین ویژگیش دندان

 . دش بودنسفی

، همه چیز سری    ع تغییر میکرد و سهون و تو سن اون

بدیل نی کنن که قراره به چی تلوهان میتونستن پیش بی

 . بشه

-------------------------------------------------------- 

 +اون تو رو هم متحیر میکنه؟ها؟

ه شدن افکارش درمورد بچه صدای سهون باعث شکست

 .اشون شد

مالفه ها  سه ای به شونه اش زد و اروم روی سهون بو 

 . گیرش انداخت
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  ن ارومیبا صدای خرد شدنی که از آشپزخونه اومد هی

سهون نیشخندی زد و  ،گفت و تو جاش نیم خیز شد 

 .اونم بلند شد

 ...قبل صبحانه میرم دوش بگیرم_

 داشتوقتی که از تخت بلند شد رو به لوهانی که 

 .فتسری    ع از اتاق خارج میشد گ

لوهان اما بی توجه بهش با عجله سمت آشپزخونه 

 ، جایی کهگربه ای رو باالی کابینت ها دید   رفت و 

 .واست از دست پسرشون در امان باشهمیخ

 +زی او!؟

، اروم روی بخاطر ظرف های شکسته ی روی زمین

 .نوک پاهاش سمت زی او رفت تا پایین بیارتش

 . رتشیتونه بگگربه حاال بی حرکت شده بود تا زی او ن

  ...*من اونو میخوامش

 .جیغ زد

 *بوووم!! 

 .هایی که روی هم میسابیدشون غرید و با دندون
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 ها رو بکشی ! +مشکلت چیه؟ تو نباید ویسکر 

 )فک کنم منظور از ویسکر همین جونورا باشن(

ش تونست خود با زحمت در حال گفتن بود و به سختی

 .رو به بچه اش برسونه

 ...*نوم نوم

او بازم با حالت کودکانه ای غرید و با تصور اون گربه زی 

 . ادای مزه مزه کردنش رو در اورد تو دهنش

ها رو بخوری زی او ! یا +تو نمیتونی ویسکر 

  ...خدا...ایییی

ی او دون های ز بغلش کرد با فرو رفتن دن باالخره وقتی

 . تو بازوش جیغ کشید

 .بود هته بود و گوشتش رو پاره کردعمیق گازش گرف

 !ماما، ماما رو هم میخورم هم*گرسن

زی او گفت اما تا خواست کار دیگه ای بکنه سهون از  

 .ردنش گرفت و اونو کشیدش سمت خودشگ

 اشه زی او سعی کرد از بغل لوهان خارج نشه و دست

صدای مار مانندی از رو با التماس سمتش گرفت و یه 

 . خودش در اورد
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  ...به اندازه ی کافی شنیدم_

گفت و زی او سری    ع به سهون با لحن عصبی ای  

 .خودش  لرزید

 ...*اما...اما من میخوامش

 میخوایش؟_

 سهون با لحن مسخره ای گفت. 

پسر با سر تقی سر تکون داد که یهو سهون پرتش کرد تو 

ن گذاشتش و خودش هوا و دوباره گرفتش و روی زمی

 .هم جلوش زانو زد

یگه ای د یا هر کسیه به نظرت من به اون چیزی که تو _

؟ ما مثل وحشی های رده پایین تو میخواد اهمیت میدم

   ...این خونه رفتار نمیکنیم

 .سهون سرزنشش کرد

 نی که گونه، لوهاچشم هاش با خشم به لوهان افتاد 

 . هاش قرمز و مرطوب بود

 ...به ماما نگاه کن_

  .د و دوباره نگاهش روی پدرش برگشتزی او نگاهش کر 
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 ینکه تو همیشه چنینداره گریه میکنه بخاطر اماما _

؟ برای حرفایی میزنی، واقعا دوست داری ماما بمیره

 همیشه ترکمون کنه؟

بازوهاش گرفت و فشارش داد و   سهون از دوطرف

 .گفت

اروم سرش رو به معنی نه تکون زی او کمی فکر کرد و 

 .داد

 *اما... 

 .مه دادو با حالت لذت برده ای ادادماغش رو چین داد 

 *خوشمزه اس... 

ش رو راجب خوردن لوهان درک سهون حس عجیب

 .میکرد

از عطری که هیچ وقت  ها  به عنوان پادشاه شیطان

توانایی "خود کنترلی"  بود   لوهان داشت غافل نبود اما 

 .د برتر رو از نژاد پست جدا میکردکه نژا

نوک بینی پسر بچه زد و تذکر  انگشت اشاره اش رو به

 .داد
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اما اگه تو بخوای ما ماما رو بخوریم  وحشی نیستیم ا م_

  ...من فکر کنم این کاریه که باید انجام بدیم

 .سهون ایستاد و طرف لوهان برگشت

هون سلوهان میتونست ببینه که چشم های تهدیدامیز 

 .تو یه حالت بازیگوشانه بودن

، با وجود ز اموزش دادن به زی او لذت میبرد داشت ا

ه شکل ناامیدانبود همیشه خودش رو به  اینکه مجبور 

 . ای سرسخت نشون بده

ببخشید لوهان، تو خیلی خوشمزه ای، طوری که _

  ...از ماما خداحافظی کن نمیشه ازت گذشت...زی او؟

چپش رو باال اورد و شروع کرد به جمع   سهون دست  

  .به شکل یه توپ با انرژی های سیاهکردن قدرتش 

ست تا خودش رو آماده کنه  وقتی که چشم هاش رو ب

گریه ی زی او مجبورش کرد تا دوباره بازشون کنه و با 

و بین ر های کوچیکش  پسربچه ای روبرو بشه که بال

 . پدر و مادرش باز کرده بود

طی از یه شکارچی چشم هاش به سفیدی میزد و مخلو 

 .و فرشته شده بود
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 *نه! 

 .قاطعانه داد زد

 چرا؟-

 .نه غریدسهون هم خشمگینا

 *مامان منه! 

 .دوباره شروع کرد به گریه

تی زی او یهو انرژی ای رو ازاد کرد که باعث شد ح

 .سهون هم به عقب تلو تلو بخوره

  ...رهمی*ماما نمی

ش عیش برگشت و با تعجب بهسهون سری    ع به فرم طبی

 .خیره شد

، منم نمیخوام ماما از پیشمون بره، ماما همسر منه_

 او؟ میدونی همسر یعنی چی زی

 .ربچه سرش رو به معنی نه تکون دادپس

 ،خیلی مهم برای ماست، جفتمون همسر یه شخص  _

 ، قوی نباشهلوهان ددی ممکن بود ناراحت باشه بدون

 ...یا حتی وجود نداشته باشه
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 *ددی وجود نداشته باشه؟! 

 .فین فینی با تعجب تکرار کرد زی او بعد  

ود شخص ، ممکن بشم، ممکن بود من خودم نباشاید _

 ...بدی باشم

کنار لوهان پدرش برترین   ، یعنی در زی او شوکه بود 

 ؟! شخص بود 

 تای ما به ماما احتیاج داریم اوکی؟ دو هر_

 ...* بله ددی

زی او سرش رو با خجالت پایین برد اما سهون دستی به 

 .نه اش گذاشت و دوباره باال اوردشزیر چو 

موش هیچ وقت اینو فرا ،همسرمون همه چیزمونه_

 ه، ددی حتی ممکنها قبل از همه مهم ان نکن که اون

 ، فهمیدی؟پسرش رو بخاطر همسرش ماخذه کنه

 .پسر بچه سرش رو تکون داد

یهو وارد مغزش شده بود  در واقع بخاطر اطالعاتی که

 .شوکه بود
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و ، اگه گرسنه ات شد نر خوبه، برو به حرفام فکر کن_

ه ، تا وقتی کمنی، بیا پیش پیش ماما تا ازش غذا بخوا

  ...باالخره بتونم بهت اعتماد کنم مرد کوچک

 ...*بله ددی

سهون پسرک رو به بیرون آشپزخونه هل داد و نگاهش 

 .رگردوند که تمام مدت خیره اش بودرو سمت لوهانی ب

اش ه به کانتر تکیه زد و تعادل خودش رو با کف دست

 . نگه داشت و روش رو برگردوند

 . رش رو بهش نزدیک کردرفت و س سهون سمتش

نش گاه کنه تا متوجه اشک ریختالزم نبود به قیافه اش ن

 .بشه

 ...، گریه نکن فرشته ی منهی_

 . سهون زمرمه کرد

 .لوهان فقط یه ناله اروم کرد

با پشت دست پاک کرد و بعد چند ثانیه اشک هاش رو 

 .برگشت سمتش

 سهون اروم لوهان رو به سینه اش چسبوند و جاشون

 .عوض کرد و به کانتر تکیه داد رو 
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ی ونه بینیش رو به بینکمی زانوهاش رو خم کرد تا بت

 .لوهان بزنه

شه؟  +تنفر از من تو خون 

 لوهان اروم زمزمه کرد. 

بست و اونو به خودش نزدیک تر  سهون چشم هاش رو 

 .کرد

نمیدونست چجوری بهش بفهمونه که چقدر افکارش 

 مسخره اس. 

 ن منم تنفر از تو وجودحتی توی خو هیچ وقت _

  ...نداشت لوهان

 .قاطعانه گفت

 ین بود که خودم رو بزرگ جلوهرفتارهای قبلم بخاطر ا_

و م بود که نسبت به ت، بخاطر خوی شیطانیم و خونبدم

بدنم مثل مغناطیس به تو جذب  وسوسه میشدم،

میشد اما مغزم میگفت که باید درمقابلت مقاومت  

  ...کنم

 روم گونه ی لوهانمیداد انگشتش ا همزمان که توضیح

 . رو نوازش میکرد
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 +از من بدت میومد؟! 

ر تی توم بوجود میاوردی متنفمن از تغییری که تو داش_

 بخاطر تو دارم ، مدت طوالنی ای فکر میکردم کهبودم

پایین کشیده میشم، به چیز بیشتری فکر نمیکردم...زی 

از  هیچی، اون قت چنین فکرایی نمیکنهاون هیچ و او... 

ی  ، همه ی چیز و چیزایی که سر راهمونه نمیدونه جهنم

هست که بین روابط خونی که اون باید بدونه صلحی 

، من فکر باید باشه، اون از نژاد اسرافیل هم هست

نمیکنم که اون توانایی تنفر ازت رو داشته باشه پسر  

 ...خنگم

س های سهون اروم شده لوهان بخاطر حرف ها و لم

 .بود

ل اشه وقتی لوهان بهش اعتماد میکرد و براش سیگنهمی

 .میفرستاد غریزه اش بیدار میشد

سطحی با لب  خودش رو مجبور کرد که فقط یه لمس

 . های خشکش داشته باشه

  ...اون تورو حتی بیشتر از من دوست داره_

لوهان اروم خندید ولی سهون کارش رو متوقف نکرد و 

 . ن انتقال دادو به تمام صورت لوهابوسه هاش ر 
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عادت های غذایی درست رو یاد بدم،  میخوام بهش_

 ...، اون تشنه ی تو  اون فرق داره

 +مطمئنی وقتی که پیش منه نباید بهش غذا بدم؟

بچه اش  در بود و این مجبورش میکرد تا ازاون یه ما

 . مراقبت کنه

  ...چیهرم از حرفام ، تا وقتی که بفهمه منظو اممم-

------------------------------------------------------- 

ی و گرسنگ، همیشه بین  زی او هیچ وقت واقعا نفهمید 

همزمان با بلوغش  اما  جنونش یه جدایی میوفتاد

خوب   وحشیگرانش رو تو یه حد   تونست گرسنگی  

 .کنترل کنه

ن  کامل نبود )از نظر لوهان البته( و و اون هنوز یه نوجو 

حتی االنم  ،مادرش غذا بخورهیتونست کنار حاال م

لوهان از اینکه خوی فرشته اش تا چه حد میتونه 

 .  و حیوان صفت باشه سورپرایز میشد بدجنس

که   ، حتی وقتیچیزای کمی باعث میشد که عصبی شه

یتونست خونسردی خودش توسط بقیه اموزش میدید م

 .رو حفظ کنه
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 .سرزنشش میکرد با اینحال بازم کای کسی بود که

------------------------------------------------------- 

  ...=تو خوب انجامش نمیدی بچه

 .مرد بزرگتر خسته شده بود

 یخوای تا حیاط تلپورت کنی با این=چجوری م

 وضعیتت؟

 *هی! باشه بهتر انجامش میدم! 

 .ر زد و با حرص روبروی کای ایستادپسر غ

 .کای هم شروع کرد به مسخره کردنش

 ...وبه نشونم بده=خ

 ، کای؟*هی

نش درحال تمرین  ذه زی او گفت در حالی که نصف  

 . کردن  تلپورت بود

 *فکر میکنی من ترسناکم؟

را ، چ! آزار دهنده شاید ولی ترسناک نه=ترسناک؟نه

 اینو پرسیدی؟

 .ت از تمرین برداشت و یکم فکر کردزی او دس
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، ماما و ددی از *چون وقتی بخوای بهش فکر کنی

ها از  دوی اون سخت ترین موجودات هستن ولی هر

  ...من میترسن

 .گیج شده حرفش رو زد

  اونا فقط میدونن که تو یه عالمه قدرت ،=اشتباه میکنی

ر همین نسبت بهت محتاط کشف نشده داری بخاط

اک ترین ، من دیدم که مادرت از وحشتنعمل میکنن

 گمر از  چیزا جون سالم به در برد، حتی دیدم که اون

 ،رتی که من توش دیدم یه چیز بزرگه، قدبرگشت

چنین مادری تو چه قدرت هایی نمیتونم تصور کنم با 

، پدرت میخواد قدرت هات رو بدونه پس بهت  داری

 ، پدر مواجه بشیکنه تا باهاشون منطقی کمک می

  ...سهون زمانش رو برای اینکارا هدر نمیداد و نمیده

زوهاش اما هنوزم زی او شروع کرد به چرخوندن با

 .فکر بود سخت تو

 ...*پدربزرگ یه عوضیه

  ...دقیقا اون همینه_

 .سرشون اومد صدای سهون از پشت  
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 .زی او ترسیده تو جاش پرید

  ...اگرچه که نمیتونم اینو تو صورتش بگم_

 ...ببخشید ددی*

 .با لحن خجالت زده ای گفت

  ...م، من کامال با حرفت موافقاوه نه، اشتباهی نکردی_

 .خندید و ادامه داد سهون

، بکهیون میگه وقتشه جشن همه تو باغ منتظرن_

  ...بگیریم

  ...نمیدونم چه چیز بچه ی جدید خاصه*

 .زی او غر زد

لوم کوچو   مطمئنم تو هم اینو یه روز درمورد ، = زیباست

  ...میگی

 .کای پرید وسط و گفت

رفته گ، زی او خیلی زود با اون دختر کوچولو گرم  درسته

هرحال حوصله ی یکی دیگه رو بود ولی خب به 

 .نداشت

  ...ایباشه عمو ک و تی *اون هنوزم بد بو  !حتی اگه بچه 
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 وقتی راه افتاد تا پشت سرشون بره ناله کرد . 

-------------------------------------------------------- 

زی او از اینکه بکهیون همیشه شاد و شنگول بود 

 بود اما یه چیزی باعث میشد نگران باشه.  خوشحال

حرف مادرش  با رسیدن به جمع بهش فکر کرد اما با 

 .فقط کالفگی بهش برگشت

 ...+عزیزم همه جات کثیف شده

لوهان بازیگوشانه پسرش رو سرزنش کرد و همزمان که 

زی او خودش رو روی مالفه ی پهن شده روی زمین 

 . شد یکرد مشغول تکوندن لباس کثیفشپرت م

 ...*وقت چرت زدنههههه

 .د تا لوهان دست از سرش بردارهبلند اعالم کر 

 .ر رو کرد و گذاشت تا استراحت کنهلوهانم همین کا

 .عرق کرده بود و خسته بنظر میرسید

 ،ورش کنه بره حمام اما بیخیالش شد میخواست مجب

مطمئنا بخاطر محبت مادرانه و وسواسش درمورد 

 .ه انقدر بهش گیر نمیدادبود وگرن سالمتی پسرش

 .تا پسرش سرش رو روی پاهاش بزاره اروم اجازه داد 



954 | P a g e 

 

گاه کرد و همون جور مشغول نوازش موهای به بقیه ن

 . زی او شد

بقیه دست از صحبت کردن درمورد بچه کوچولوشون 

 .شته بودن و بحث رو عوض کرده بودنبردا

#فکر میکنید سخته که بهش یاد بدیم چطور با ما 

 ؟باشه

 .هوش زی او برسبکهیون بلند گفت طوری که به گ

 #برای تو سخت بود لو؟

، من هنوزم سعی دارم بهش بفهمونم  +از کیونگ بپرس

که موقعی که گشنه اش شد انگشتای خودش رو گاز 

  ...نگیره

 .لوهان گفت و موهای زی او رو کشید

زی او دادی از درد کشید و باعث شد دختر بچه ای که 

تکون  شه مشغول بازی بود ترسیده تو جایه طرف دیگ

 .بخوره

ه مادرش روی لبش زد بخاطر چند تا ضربه ی ارومی ک

 .فوری ساکت شد

  ...+صداتو بیار پایین
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لوهان فقط تونست پونزده دقیقه بهش گیر نده ولی 

نه غر زدن تا مجبورش ک بالفاصله بعدش شروع کرد به

 .غذا بخوره

ی ی بخوابی؟ یه چیز +زی او اومدی پیک نیک که بگیر 

 ...بخور بعد بخواب

 .زی او فقط یه چشمش رو باز کرد

 *مطمئنی این چیزیه که میخوای؟

 ...یه چیزی بخورو فقط خفه شو _

دیدش  درش که تهزی او ناله ای کرد و به نگاه ترسناک پ

 .کرده بود چشم دوخت

دختر بچه حاال سمتشون اومده بود و به زور خودش رو 

 .چپوند و به شکمش دست کشیدبغل بکهیون تو 

 بچه های شیطان زودی بزرگ میشن؟~

 ...#ممم خیلی سری    ع

 .بک اروم جوابش رو داد

 ...اوه~

 .خندید و ادامه داد
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 کنجکاوم بدونم پسره یا دختر... ~

  ...#چانیول گفته پسره

زاده ی رویاها دختر کوچولو مثل کسی که جذب شاه

 .شده باشه گول خورد

ه به ک  هستن بچه هاشون هدیه ایهمه میدونستن که 

 . رشون بهشون داده شدهواسطه ی همس

شاید پسر باشه و شایدم فکر کنه که من زیباترین ~

  ...پرنسس تو خانواده ی سلطنتی ام

 .دختر با ذوق گفت

زی او سیب نصفه خورده اش رو سمت پیشانیش 

 .د و صورت دخترک از درد تو هم رفتپرتاب کر 

 ...حمق کوچولو، ا*تو تنها پرنسسی

 تو چی میدونی اصال؟! ~

 .ش داد زدبلند سر 

برای نادیده گرفتن زی او محکم مشت خودش رو به 

 .دستش میزد و زی او هم عصبی غرید توپ توی

 ...*من میدونم تو یه بدبوی زشتی
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با  ،اون سری    ع تر از زی او بزرگ میشه من شرط میبندم~

  ...بال های حتی بزرگتر

 .ص زی او گفتبرای در اوردن حر 

 .جاش بلند شد با این حرفش زی او کامال عصبی از 

 .عمل و تغییر یهویی بدنش شوکه شدنهمه از عکس ال

 زی او با حرص روی زمین تف انداخت!!! 

، اگه خیلی دوسش داری چرا باهاش ازدواج *خوبه

 نمیکنی؟! 

 .هیس هیس کنان گفت

 ندهمه از حرکاتش ترسیده بودن و دور دختر بچه ایستا

 .تا مبادا زی او بالیی سرش بیاره

 شاید یه روزی اینکارو کنم!! ~

، مگه تو خوابت ببینی که یه *هاع!! برام مهم نیست

 شیطان یه توله سگ زشتی مثل تو رو بخواد! 

حالت هاش از اون پسر مودبی که بزرگ کرده بودن 

  .داد و همینم بقیه رو ترسونده بودچیزی رو نشون نمی
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، حس میکرد که دخترکشون قی کشید لوهان نفس عمی

 . راحت شده و اسیب دیدهنا

ا تخواست حرفی بزنه که سهون چنگی به شونه اش زد 

 .بهش هشدار بده که دخالتی نکنه

رم شده بود و تند تند چشم های دختر بچه قرمز و متو 

 . اشک میریخت

ده بود تا اینکه اون زی او همون جور خشک شده مون

 .به حرف اومد

 کر میکنی من یه توله ی زشتم؟تو ف~

 . اروم زمزمه کرد

 . حرفش به وضوح از کارش پشیمون شد زی او با 

لب  بال هاش رو از اون حالت تهاجمی خارج کرد و 

 .هاش برای عذرخواهی تکون خورد

 *صبر کن...نه... 

 .به تته پته افتاده بود

سهون عمدا ساکت بود و حرفی نمیزد اما لوهان دلش 

 .زی او رو ببندتش به فحش میخواست فقط
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وند و شروع کرد به دور شدن دخترک روش رو برگرد

اما این زی او بود  دو خانواده صداش زدن  ، هرازشون

 .که دنبالش رفت

 )دیگه کار از کار گذشته داداچ ... ریدی(

*نه من منظورم این نبود، من گفتم ولی...هی...تو 

و حتما ت، اوکی؟ حتی اگه بکی دختر باشه زشت نیستی

  ...ازش خوشگل تری

 .اش توجه کنهه دنبالش رفت تا باالخره به حرف

یه !  مثل احمقا بد بویی اما زشت نیستی...ه*تو هنوزم 

 چیزی بگو! 

 .یکم عصبی شده بود

  ...گریه نکن ،*من که گفتم متاسفم

-------------------------------------------------------- 

 .دکرد که تو یه حالت پیروزی بو   اهلوهان به سهونی نگ

ثیر  ر تحت تالبخندی رو لبش بود که نشون میداد چطو 

 .پسرش قرار گرفته کار  

جمع فاصله گرفته بودن هنوزم داشت بهشون که از 

 .نگاه میکرد
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----------------------------------------------------- 

تو فقط وقتایی که گریه میکنی زشت میشی  *هی! 

 ؟ بسه! اوکی

 .توپید و باعث شد یه کوچولو بخندهبهش 

 .دید یکم اروم شد وقتی صورتش رو 

 فکر میکنی من خوشگلم؟~

 )کصخله (

ل کبال ها و ناخن های زی او شروع کردن به تغییر ش

 .دادن و برگشتشون به حالت عادی

 ...*هنوزم بوی ناخالصی میدی

اروم غر زد ولی دخترک متوجهش نشد و داشت با 

 پیش پدرش برمیگشت .  شادی

-------------------------------------------------------- 

، حاال همه با اوقات حرف زدن با هم بودنمشغول 

تلخی های پرنس جوان راحت تر کنار میومدن اما 

 . فقط میتونست به همسرش نگاه کنه هانلو 
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خیره   ،ون دندون های تیز وحشیانه اش با ا پوزخند  

 .دکننده بو 

-------------------------------------------------------- 

 .با حرف سهون از تو فکر در اومد

 ...، اون خیلی شبیه منهمبهت که گفته بود_

 .سهون با غرور گفت

لوهان خنده اش گرفته بود، نمیتونست نگرانیش رو 

 .مخفی کنه

  ...، فکر کنم تو راست میگی+میدونی

دستش رو دور گردنش حلقه کرد فرشته نزدیکش شد و 

 تش رو روبرویاش ایستاد تا صور ه و روی نوک انگشت

، همون جا نفسی ازاد کرد که صورت سهون قرار بده

 .نفسش به لب های سهون برخورد کردن

 ...+اون شبیه ددیشه

شاهزاده با نگاه خواستنیش به لوهان خیره شد و از 

ن روز یخودش پرسید که یعنی میشه برای همیشه تو ا

 بمونن؟! 
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جام سرورش این کار رو ان البته تاعو میتونست به فرمان  

 .بده ولی نمیخواست اینطوری شه

 ...+شاید چندانم بد نباشه

ی نرمش رو روی لب های سهون لوهان گفت و لب ها

ت داشتنی بود ولی اصال این حرکت واقعا دوس ،فشرد 

 .سکسی نبود

همون  دش تو سهون قسم خورد که اون بخش از خو 

 .بمونه لحظه برای همیشه

هر بخش کوچیک ازش با هر کلمه یا بوسه تو همون 

ت انسانیش زمان رو حس  زمان میموند تا با احساسا

 . کنه

 حفظ اسرارقسمت چهل و هشتم : 

 

حرف میزنم ولی الزم بود که  )ببخشید اول داستان دارم

اعو ولی انگاری وقتی ت نمیدونم قبال گفتم یا نه ،بگم

، کریسی که ن دنیای خودشون رو متوقف میکنهماز 

وقف و توی همون اتاق باقی توی اون ت نبود پیششون 

، یعنی االن کریس تو همون زمان  اخر مونده و میمونه
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بقیه که با تاعو بودن تو حالت عادیشون هستن و اینکه 

فقط زمانی که شیطان ها توش زندگی میکنن متوقف 

ی دیگه ای از زمان  محدوده شده و انسان ها تو یه

پس زمان برای انسان ها متوقف نشده و اینطور   هستن

 .(مه چند سالی از توقف زمانی گذشتهکه معلو 

-------------------------------------------------------- 

حتی  ،چند سال تو این متوقف شدگی موندن

 !میتونستن تا ابد توش بمونن

رو  عشق انسانی تنسال هایی که عشاق شیطانی تونس

 . تجربه کنند

ن به اندازه ی یه سال هایی که بچه هاشون تونست

 .نوجوون رشد کنن

یون و چانیول صاحب دو تا بچه سال هایی که بکه

 .شدن

وال سال هایی که تو انجماد  زمان میگذشت و همون ر 

 .ناامید کننده ی عادی رو داشت

تو سال هایی که درواقع برای انسان های عادی که 

 .ز زمان زندگی میکردن نگذشته بودابعاد دیگه ای ا
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تخابی بجز نگه داشتن زمان خانواده ی شیطان ان

 .نداشتن

تا زمانی که تاعو تواناییش رو داشت و برای بچه ها امن 

، زمان باید ه بود تا از خطرات در امان بموننترین را

 .تعادلیمتوقف میشد بدون هیچ 

ود اما میدونست که تاعو هم مثل ییشینگ تنها ب

ه به ا با توجاولویت برای یه زندگی خوب اینه، مخصوص

 .شرایطی که اون داشت

  ، میتونستتاعو اغلب میتونست کریس رو ببینه

نوازشش کنه و کلمات عاشقانه زیر گوشش زمزمه کنه و 

 . دهدیگه اش تنگ شبهش بگه چقدر دلش برای نیمه ی 

ه ای مهم تری بود کاما چیزه یدیدنبقیه تقال هاش رو م

ل نبود  بمثل ق ،تغییرش میدادن و مراقبش میبودن باید 

 .که راحت تو مبارزات ببرن

-------------------------------------------------------- 

 ، بعضیمعذرت میخوام که باعث آسیبت شدم + ازت

اوقات میتونم زمزمه هات رو تو سرم بشنوم...کاش 

 ...نممیتونستم یه کاری بک

 .گفت و روی کاناپه کنار تاعو نشستلوهان به نرمی  
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=منم دلم میخواد اما خودت میدونی که نمیتونی، هیچ 

 ،ی نمیدونیم با پادشاه چیکار کنیم، ما حتراهی نیست

  ...حتی بعد گذشت اینهمه زمان

 .تاعو هم به ارومی در جوابش گفت

هرچند که تو دلش ارزو میکرد هرچه زودتر همه چی 

 .اشت زیر بار این سختی نابود میشدچون د هموم شت

ه یکنم که خودم برم ب+اره...بعضی اوقات به این فکر م

ستم ری بود که من میتون، کاش اون پایین کادنیای پایین

 ، میدونی منظورم چیه؟! انجام بدم

و گیج شده نگاهش رو به  لوهان به نرمی توضیح داد 

 .تاعو داد

 =نمیتونی!! 

 .ه گفتزدتاعو وحشت 

 .شهبهان هرگز نمیتونست وارد جهنم لو 

هیچ وقت نمیتونی وارد اونجا بشی، تو یه  ، تو =لوهان

قه ی اول که وارد شی شناخته ، همون دقیفرشته ای

 !!میشی، حتی قبل ورود به دروازه میمیری
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اینکارو بکنم   واقعا  +هی هی! اروم باش، من نمیخوام

 !!که

 . کنه  و سعی کرد ارومشمحکم بغلش کرد 

+به هر حال سهون قبل اینکه برسم منو بزور 

  ...برمیگردونه

، به محض اینکه یکی از محدوده ی تعیین شده =خوبه

ان با یه دنیای پر از شیط رد شه زمان برمیگرده و ما باید 

، ما نیاز داریم که با یه نقشه ی درست و بجنگیم

  ...حسابی بریم سراغشون

نقدر به خودت ی؟ اکیممون میدونیم، او ، ه+میدونم

 ...فشار نیار

، نمیخوام کریس رو از دست بدم و =اهم...سعی میکنم

 تمام این مدت رو بیهوده گذرونده باشم... 

 با حالت سر خورده ای توضیح داد و لوهان در جوابش

 . سر تکون داد و محکم تر بغلش کرد

 ...+بزودی میبینیش

به  هرگز سهون =میدونم...فقط بهم قول بده که تو و 

، بعد اینکه زمان به حالت عادی دنیای پایین نمیرین



967 | P a g e 

 

هیچ  گه و تو ، اونجا کسی به سهون خوشامد نمیبرگرده

، ارزش هر دوی شما خیلی زیاده وقت دوباره نمیبینیش

 و برامون مهمین... 

داره  که تو سرش  تاعو قاطعانه گفت تا لوهان هر فکری

 .  رو بندازه بیرون

  ...+میدونم

 . بوسه ای به گونه ی تاعو زد گفت و 

، نمیتونم رابطه ای بینشون با +این خونه و افرادش

  ...پادشاهشون پیدا کنم

لوهان ایستاد و بعد نگاهی به تاعو مسیرش رو سمت 

اتاق خوابش پیش برد تا باالخره بره و کنار همسرش 

 استراحت کنه . 

ونست که پسرش یکم زیاده روی  درمورد اتفاق امروز مید

 .کرده

اره نوه که دمیتونست افکارش رو از گوشه و کنار بش

 .خودش رو سرزنش میکنه

-------------------------------------------------------- 
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زی او از نظر جسمی یه نوجوون بود ولی ذهنش تو سن 

انسانیش به اون اندازه بزرگ نشده بود و از همین نظرم 

 . ضاوت بشهق شتونست با ذهنیت انسانینمی

اجب  ر  فهمش به اندازه ی یه نابغه بود اما دونسته هاش

 .کلمات درست مثل یه بچه بود

ولی اولین باری که  کاربرد درستشون رو نمیدونست  

شون رو میدید  ت 
لی 
ُ
که بدون این باهاشون روبرو میشد ک

 .سوالی براش پیش بیاد

 ، درحالی که بخشفرشته ی وجودش باهوش و بالغ بود 

زود تحریک  یش مثل بچه ها رفتار میکرد و شیطان

 . میشد

ونه چرا زمان اصال تغییر همیشه کنجکاو بود که بد

زی چیاما ماما و ددیش بهش میگفتن که این  نمیکنه

 . نیست که بچه ها نگرانش باشن

 اینم ،اذیتش میکرد اما زیاد گیر نمیداد این موضوع 

ن گمیدونست که لوهان از یه جایی که بهش بهشت می

وده که ه باومده و همونطور که ددی گفته اون یه فرشت

 . همین االنشم مثل بهشته
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ز تی بوده که اسهون هم یه پرنس از خانواده ی سلطن

 .دنیای زیرین اومده، یه جایی که بهش میگن جهنم

ن د و وارثشم باید همو جایی که ظاهرا خیلی ترسناک بو 

 . شکلی میبود

ش میکرد که این بخاطر همینم لوهان همیشه تال 

ه  زی کحقیقت رو ثابت کنه که اون برخالف اون چی

 . گفته شده حتی ترسناکم نیست

، زی او همیشه  صرف نظر از همه ی این اطالعات

، معلق در زمان و کنجکاو بود که بدونه چرا اینجاست

اینکه چرا هیچ کدومشون سعی نمیکنن که به سرزمین 

 اذیت نکنن!! هاشون برگردن و اینقدر خودشون رو 

  .سواالت باعث میشد که کنجکاو باشههمه ی این 

 چرا مادرش اجازه نداشت با ددی به سرزمینش بره؟ 

پس  ماما یه فرشته بود، اون خوب و دلپذیر بود 

یکی میتونست با دیدنش خوشحال چجوری میشد که 

 ؟ نشه

که میشنید اصال حس خوبی   زی او از حرفایی

 . نمیگرفت
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 . واقعا ناراحت بود یزشبخاطر مادر عز 

شاید پدربزرگش لوهان رو دوست نداشت اما 

 . نهکننده ای برای این تنفر پیدا کنمیتونست دلیل قانع  

به  د و شبیبی)اسم دختر کایسو(زی او یواشکی وارد اتاق 

 . ارومی دختر بچه رو بیدار کرد

 ...هی...پاشو بچه*

 .صداش کرد تا اینکه بیدار شد

رمورد ساعت یکم تو جاش بشینه ددختر قبل اینکه 

 . غرغر کرد

ورتش کنار زد و چشم هاش موهای بهم ریختش رو از ص

 .رو مالید

کی میای تو اتاقم و بیدارم ! چرا همیشه دزد =زی او 

 !میکنی؟ اصال جالب نیست کارت

 .گفت اما سری    ع ساکت شد

 ...*هیشش...میخوام که به حرفام گوش کنی

  ده بود رو بگه، بهشایی که شنیه قبل اینکه حرف

 .گفت
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بنظرت عجیب نیست که برترین پرنس حتی نمیتونه *

؟ ددی رو به سرزمین و خونه ی خودش ببرههمسرش 

رکاری که دوست ، نباید هپرنس تمام شیطان هاست

 ؟ داره رو انجام بده

 .مشتاقانه پرسید

 *چرا پدربزرگ از ماما انقدر ناراحته؟

که دلش میخواد   رکاری، اون باید بتونه ه=هممم...اره

 !!...اوه...مگه اینکه... انجام بده

 .ختر لب هاش رو با هیجان گاز گرفتد

 ، زشت ! *چیشد؟ گازشون نگیر 

محکم روی گونه ی تیزش جا بعد حرفش یه سیلی 

 .خوش کرد

  ...=حاال که اینجوریه چیزی بهت نمیگم

وی بدی ، اگه بتو خیلی خوشگلی !!*ببخشید! ببخشید

ن حتی ممکن بود بزارم دوست دخترم نمیدادی م

 ...بشی

 .پوزخند مسخره سعی کرد درستش کنه با یه

 .پدرش بلد بود دلربایی کنهمثل اون 
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تی  نفری هس، اولین =هووففف، تو خیلی خوش شانسی

 ه، بوی تو مثل...وقتاییه ککه چنین بوی خوبی میدی

 ...عمو چان تلویزیون رو با اتیش میپوکونه

  ر بخواد حرف اصلیش رو بزنه اروم غرغ دختر قبل اینکه

 .کرد و باز شروع کرد به حرف زدن

اگه پرنس سهون میتونه هرکاری انجام بده پس فقط  =

کسی که از اونم ترسناک تره میتونه بهش بگه چیکار  

  ...کنه یا چیکار نکنه

 .و زد اما زی او متوجه منظورش نشدحرفش ر 

 ، از کی بیشتر میترسی؟=زی او 

  ...، ددومه*خوب معل

ر فکر کردن سری    ع منظورش رو گفت و با یکم بیشت

 .فهمید

د یه لبخندراومد و بعدش یه دایره لب هاش به شکل 

 . بزرگ به پهنای صورتش زد

 من میشنیدم که بهش میگفتن ؟*اونم از پدرش میترسه

ت ، ماما میگفاون پادشاه تمام دنیای زیر زمینه، سلطان

  ...اون هیچ دلیلی نداره
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 .اال کامال ذوق زده حرف میزدح

 ، پدربزرگ بخاطر این ماما رو *من باید یه کاری کنم

، ددی هم بخاطر دوست نداره چون اون یه فرشته اس

  ...این ازش میترسه چون اون پدرشه

 .جله اطالعات خودش رو بیرون میدادبا ع

 !!*من باید برگردم اما نه برای خواب

 .ودعد اتاق خالی بگفت و یه ثانیه ب

و پرنس جوون اروم و نوک پا نوک پا وارد اتاق پدر 

مادرش شد و به تختشون نزدیک شد، جایی که گاهی 

 .روش میخوابید

که بینشون تو اون جای  پدر و مادرش همیشه میزاشتن  

 .گرم بخوابه

بینشون خزید و برای خودش جا باز کرد و صبر کرد تا 

که برای ه  ت، البن دوباره بخوابنبعد یکم هوشیار شدنشو 

 .بیدار شدنشون نگران نبود

 .به چون اون حاال یه ماموریت داشتنمیتونست بخوا
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یه ماموریت که همه چیز رو درست میکرد و باعث 

شدنش پدر و مادرش بهش افتخار  میشد بعد انجام 

 . کنن

 .زی او باید ذهن پدرش رو میخوند

اون باید با قدرت از الیه های فکری پدرش عبور میکرد 

ا به چیزی که میخواد برسه و بفهمه که چرا همسرش ت

  زمه و بهشمنع شده و هر چیزی رو که برای سفرش ال

 . کمک میکنه رو هم بفهمه

ن رو بخونه چون اون خیلی قوی نمیتونست ذهن لوها

 .بود

اون میتونست به راحتی وجود هر متجاوزی تو ذهنش 

 .هرو حس کن

ار که بنه و هر اما سهون حتی نمیتونست خوب تلپاتی ک

 .انجامش میداد سردرد میگرفت

 غرش رو به سر سهون رسوند و مشغولزی او دست ال 

اون چیزی رو که میخواست پیدا  گشتن شد تا اینکه 

 .کرد، حتی بیشتر از نیازش

 . ن هیچ تردیدی تصمیم خودش رو گرفتبدو 
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 . فظت میکرداون باید از مادرش محا

د پس همه چیز خطرناک بو  اگه پادشاه برای مادرش

 !!مشخص بود

 ... پادشاه باید حذف میشد

یلی ، اگه دلبزرگ خاندان باشه یا نه، براش فرقی نداره

س پ د از روی تعصب اینکارا رو بکنهنداشته باشه و بخوا

 . بیشتر از این تو جایگاهش نمیمونه

 .ن بهتری هستنخانواده اش حتما حاکما

 یبیبه به اتاق بعد چند دقیقه از جاش بلند شد و دوبار 

 .و دختر رو تکون داد تا بیدار شه برگشت

 ،ر سعی کرد نسبت بهش بی توجه باشهالبته که دخت

ه زی او میخواست رو انجام اون هیچ وقت کارایی ک

 . نمیداد

! من نمیخوام =زی او ولم کن! انقدر نیا و بیدارم نکن

 ببینم... 

ش فحر زی او با بوسه ای که به گونه اش زد باعث شد 

 . قطع شه و تو جاش خشک شه
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و  ، گرمایی ر یکم لب هاش رو همون جا نگه داشت وقتی

 .ونه هاش میزد بیرون رو احساس کردکه از گ

دست پاچه عقب کشید و سعی کرد کار احمقانه اش رو 

 . کنهبا توضیحش توجیح  

رو  باید برم و اینکار  ، من*برای یه مدت کوتاه باید برم

یه که خانواده ام میتونن برن ، فقط اینجور انجام بدم

  ...خونه

یتش از چشم های تیره اش ، جدساده توضیح داد 

 .مشخص بود

، من باید یه کاری ها درواقع دزدیده شده نو *ازادی ا

   ...انجام بدم

 !نه بالیی سرت بیاد! ممک=اوه! خیلی خطرناکه

 ...*ممکنه

 یتونم ازت محافظت کنم پرنس م! =بزار منم بیام

 !!زی او

 .دختر با چشم های اشکی التماس کرد

کنه و   حبتخیلی کم پیش میومد که باهاش با احترام ص

 . االنم اینجوری شده بود
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ی دید که براش نگران شده شوکه وقتی دختر رو اینجور 

 . شد

اده اش همیشه در موردش حرف اون جفتی بود که خانو 

 ؟ جدی ! میزدن

س تا ک ورد اون فکر میکرد خودشم همیشه بیشتر درم

 .دیگه ای

حتی اگه اینطورم باشه و اون االن درگیر یه امتحان شده 

ت  غریزی میخواسباشه بازم به طرز شرورانه ای و بطور 

 .که ازش محافظت کنه

میزاشت اون ، حتی هزار سال دیگه ام نهیچ وقت

 جای، نمیخواست هیچ وقت اون رو هیچ همراهش بیاد 

ل کشیدن درحادیگه جز توی محدوده اش ببینه، 

 .ی های درهم و برهمش و چیدن گل هانقاش

 ...*نه

 .جدی بهش توپید

  ...*تو زشتی و این ممکنه حواسم رو پرت کنه

 .فت و باعث شد دختر بزنه زیر گریهگ

 .رو جمع کنه دوباره سعی کرد خرابکاریش
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*ببین...تو زشت نیستی، یعنی، برای اونجا بودن زیادی 

 ؟یاز دارم، اوکیخوشگلی، من به کمکت اینجا ن

دختر درحالی که فین فین میکرد سرش رو تکون داد و 

 .ر بود تا بهش بگه باید چیکار کنهمنتظ

 ،ربرابر خانواده هامون محافظت کنی*تو باید از من د

ه پس متوقف شد، زمان ون بگی که کجا رفتمنباید بهش

رطوری شده پدربزرگ رو ، باید همن باید مراقب باشم

ا ش و بعدش مگه نتونم مجبورم بکشم، ا متقاعد کنم

ی؟  .میتونی انجامش بد..میتونیم برگردیم به خونه امون

ه بهم ، قول بده ککار اسونیه!نباید بهشون چیزی بگی

  ...خیانت نمیکنی بیبی

 " قول بده که بهم خیانت نمیکنی "

 .زی او ساکت موند

ام قرار بود انج ، کاری کهدختر گیج سرش رو تکون داد 

زی او تونست اعتمادش رو جلب   اما  رناک بود بدن خط

و ا ، اون بهش اطمینان داشت و میدونست که زیکنه

 .خوب میدونه داره چیکار میکنه

ن نمیتونست باهاش بحث  زی او قوی و بزرگتر بود و او 

 . کنه
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=قول بده که زود برمیگردی...من واقعا وقتایی که تو 

  ...خواب بهم نگاه میکنی رو دوست دارم

الت گفت و باعث شد زی او شوکه یده بریده و با خجبر 

 .شه

 ...=احساس امنیت میکنم

 ؟*تو میفهمیدی

 . زی او با لحن خجالت زده ای گفت

 .ا چکش کنهاون اغلب به اتاقش میومد ت

ه اون د تا مطمئن بشه کحتی بعضی اوقات بیشتر میمون

 .حالش خوبه

 .البته همش بخاطر مراقبت ازش بود

نش دطر این نبود که بعد یه ساعت ندیاصالنشم بخا

 .دلش برای دعواهاشون تنگ میشد

ر این نبود که دلش براش تنگ ، هیچ وقت بخاطنه، نه

 میشد. 

 ، نه؟بیبیهمیشه مراقب ، زی او ه= اهم

 . دختر با خنده گفت
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، اگه *اره، حواسم هست، زود برمیگردم، قول میدم

یدم قول بدی رازم رو نگه داری منم بهت اجازه م

 دوست دخترم بشی اوکی؟

 کون داد و باعثدختر سرش رو با خوشحالی تند تند ت

 .شد زی او داغ کنه

نیستم  رم، وقتی مناینکه کسی بیدار شه ب از  *باید قبل

! اگه از این زشت تر چاق نشو، ادای رئیسا رو هم درنیار 

 !نمیدم که بچه هام رو داشته باشی بشی بهت اجازه

 .غر زدهشدار داد و دختر 

هرچند میدونست که هر چی هم که زشت باشه زی او 

 ،مادر بچه هاش باشه چون دوسش داشتمیزاره تا اون 

ته بود س، یه بار تونو فهمیده بود از خیلی وقت پیش این

 .با تلپاتی ذهنش رو بخونه

 نکه درک درستی از عشق داشته باشهبدون ای

 میدونست که این حسشون یه چیزی شبیه به 

 .عشقه

 ...نه؟ اونه که یه روزی همسرم میشه "اونه

 ...همون بویی رو میده که ددی گفته
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 اون زیباست..."

 زی او فکر کرد. 

 .کرد  زی نکرد و فقط قبولدختر دیگه بیشتر از این لجبا

، درست ها هم پرنس و پرنسس میشدن یه روزی اون

ینم دختر جوون مثل لوهان و سهون و بخاطر هم

 .هیجان زده شده بود

 ...! بجاش میخوام اینکارو بکنم=نمیخوام قول بدم

 رو بهش نزدیک کرد و گفت و بالفاصله بعدش سرش 

 . لبش رو بوسید

ر کنه، دختر هم زی او نمیدونست باید چیکا

، فقط به لمس لب های هم ادامه دادن و نمیدونست

 .ی او عقب کشید و روش رو برگردوندبعد ز 

 .رده بود اما حرفی نزدجار تو هم کقیافه اش رو با انز 

میخواست دروغ بگه که حتی ذره ای هم از رفتن 

 .ون نمیخواست دختر اینجوری ببینتشنترسیده چ

 ...*لطفا وقتی من نیستم زشت تر نشو

  .نکه تو تاریکی شب ناپدید بشه گفتای از  قبل

 !دختر میدونست منظورش چیه
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ا مون تدرحقیقت منظورش این بود که سالم و خوب ب

 .ی من نیستم نگرانت نشموقت

نمیدونست چقدر طول میکشه تا بتونه شیطان رو 

 
ُ
 .شه اما احساس بدی درموردش داشتبک

چیزی این وسط اشتباه  به زی او اعتماد داشت اما یه

 . بود

 ؟اید باید به خانواده هاشون میگفتش

 "قول بده که بهم خیانت نمیکنی"

 د کهیاما اخرش فهم با تردید زبونش رو گاز گرفت

 .نمیتونه به زی او خیانت کنه

و ر اون قول داده بود و زی او هم گفته بود اگه قولش 

 .نگه داره بعدا میتونه زنش بشه

 ،ون روز طول بکشه اما اشتباه نبود ممکنه که خیلی تا ا

 .چ وقت یکی مثل زی او رو پیدا کنهنمیتونست هی

میتونستن راز های هم رو نگه یعنی این زوج جوون 

 ؟!  ندار 

 . ..البته، امیدوار بود
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 قسمت چهل و نهم : تیک تاک

سهون با احساس  بوسه هایی که به شکمش زده میشد 

 بیدار شد. 

واقعا این بیدار شدن رو دوست داشت چون باعث 

 میشد آروم بشه. 

 ...ممممم...صبح بخیر بیبی_

 ش گفت. دسهون با یه نیشخند روی صورت خوابالو 

و از خیسی لب هایی که  چشم هاش هنوز بسته بود 

 روی بدنش حرکت میکردن لذت میبرد. 

 آروم تو جاش غلت زد. 

  ...+صبح بخیر سرورم

 لوهان با یه نیشخند شیطانی جوابش رو داد. 

سهون با حرفش سخت شد، از حسی که صداش و  

کلماتش میداد میتونست بفهمه که همسرش دوباره  

 کینکی شده. 

د تش رو پایین بر چشم هاش رو بسته نگه داشت و دس

 تا به صورت لوهان رسید. 
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 +دوست داری یه چیز هیجان انگیز بهت نشون بدم؟

 لوهان با صدای ریز و شیرینی ازش پرسید. 

 .سهون چشم هاش رو باز کرد و "هومی"  گفت

 اینبار لوهان چشم هاش بسته بود. 

 _بیبی؟! به من نگاه کن!! 

رتش و لوهان سرش رو تکون داد و لبخندی به پهنای ص

 زد. 

 _پس بهم بگو چیشده!! 

 سهون کنجکاو بود که بدونه قراره چی بهش نشون بده. 

حس میکرد چیز خوبیه چون انرژی شادی رو از لوهان 

 میگرفت. 

+رفتم تو حموم چون یه جور حس خاصی داشتم...و 

 حدس بزن که تو اینه چی دیدم؟!! 

هیجانش پنهان نشدنی بود و باعث میشد سهون هم 

 ره. استرس بگی

یه حسی داشت و انگار که میدونست چرا همسرش 

 چشم هاش رو بسته. 
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 _بیبی، بخاطر من چشم هات رو باز کن، بازشون کن!! 

 سهون به نرمی زمزمه کرد. 

لوهان باالخره چشم هاش رو باز کرد و گوی های سفید  

 ماتش رو به سهون نشون داد. 

 بارداره؟! 

 لوهان دوباره باردار شده بود؟!! 

 ......بیا اینجا ببینمعزیزم_

 .ش کشیدبدن سبک لو رو روی خود

ن رو برای اباید زم ؟! نمیتونم باور کنم، یه پاپیه دیگه_

  ...، با اینکه مخالفشمهمیشه ثابت نگه داریم

سرش رو تو گردن لوهان فرو کرد و همون جا بعد  زمزمه 

ا فرشته ب اش خندید و بعدش بوسیدش که باعث شد 

 .بزنه خجالت آروم لبخند 

، تو این سال ها سهون در موردش خیلی فکر کرده بود 

نه باره میتو خیلی بهش فکر کره بود که چطوری دو 

 لوهان رو باردار کنه؟! 

 که باردار بود خیلی سکسی شدهفرشته اش تمام مدتی  

 .بود
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ن و یه بیبی  کیوت بود که رفتارهای هورنی از خودش نش

 .میداد و خوی  وحشی ای هم داشت

 دارهدرون سهون برای لوهانی که بچه اش رو  حیوون

 .لحظه شماری میکرد

 .که دوباره این شانس بهش رو کرده  خوش حال بود 

و شنیده بود نتونست ازش آخرین باری که این خبر ر 

 .لذت ببره

 مورد اولین بچه اش شنیده بود که اون ووقتی در 

 .همسرش رو کشته بود

 ستش بره. اشت که این خوشحالی از دذاینبار نمی

که هنوزم لبخند به لب داشت رو به   سری    ع لوهانی

ش اجازه داد تا خودش تشک میخ کرد و به شیطان درون

 .رو نشون بده

 کسی بهتر از تو   ، هیچ وقتخیلی ازت ممنونم عزیزم_

رو پیدا نمیکردم، تو خیلی برامون زیادی ای، خیلی 

  ...، از داشتنت احساس غرور میکنمخوبی

درد کشیده ن تو بارداری اولش چقدر میدونست لوها

 .بود
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خم های قدیمی منتقل کرد و لب هاش رو به جای اون ز 

 .بوسیدش

  ...+سرورم

ن به هم نزدیک شد و هم رو لوهان گفت و سرهاشو 

 .بوسیدن

سهون بین لب های با طعم توت فرنگی لوهان ناله کرد 

 .الغر لوهان رو بیشتر به تخت فشردو بدن 

ودم بهم اعتماد داری...و بخاطر همینم تو بیشتر از خ_

 ...دیوونه اتم

  .بوسه هاش رو تا گردنش ادامه داد به نرمی گفت و 

زبونش رو روی پوست شیرینش لغزوند و روی نشونه 

 .که داشتن شکل میگرفتن کشیدش  یهای نقره ای رنگ

 _چه موجود قشنگی... 

 .با لحن هاسکی طورش گفت

رو زیر دست و زبونش  از اینکه داغی لوهان از خجالت

 .میکرد ذوق زده بودحس 

طان ایی که شی، اونقدر زیب_هنوزم خیلی شکستنی ای

 ...، دیوونه ام میکنیدرونم اینو نمیخواد 
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لوهان یکم تو جاش تکون خورد، عاشق اینجوری حرف 

 . زدنش بود

 .با صدای آرومی غر زد

 +ببوسم... 

از بوسیدن اینه که  سهون میدونست که منظورش

 .یشتر میخوادب

 ؟ ای اینجاتو ببوسممیخو _

 به لب هایسهون درحالی گفت که انگشت شستش 

 . پسر ریزتر فشار میاورد

 سرش رو به معنی تایید تکون میداد. البته که لوهان 

 ؟نظرت درمورد اینجا چیه_

 .سرش رو تو گردنش فرو کرد و پرسیدسهون 

 ؟اینجا _

بی ن باالخره عصبه اذیت کردنش ادامه داد تا اینکه لوها

 .رو پایین برد و عضو سهون رو فشردغر زد و دستش 

اما  ،اوه، میخوای ددی برات ساک بزنه؟ میتونم بیبی_

 ...فقط وقتی که التماسم کنی
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 .ی زد و به باسن لوهان اسپنکی زدچشمک

 .لوهان فقط میتونست ناله کنه

جور کرد شروع کرد به التماس  یکم که ذهنش رو جمع و 

 .کردن

بوسم...هرجایی که میخوای رو ببوس، خواهش لطفا ب+

 !میکنم

 .لوهان حاال به گریه افتاده بود

 انتظار میرفت سهون بعد  یکم اذیتهمون جوری که 

 .شروع کرد به مزه کردن تمام بدنش کردنش

از گونه های زیباش شروع کرد و آروم آروم بوسه هاش 

فقط  نرو به بقیه جاها منتقل کرد و باعث میشد لوها

 .ناله کنه

ت دیگه نمیتونستا وقتی کارش رو ادامه داد که لوهان 

 . خودش رو کنترل کنه

حس خیسی زبون شیطان مسخ  به طرز وحشیانه ای با 

 .شده بود

 +میخوامت... 
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 .باالخره نتونست طاقت بیاره و گفت

نگش برق میزدن و لب هاش خیس چشم های شیری ر 

 .بودن

 .سهون خندید

فکر کنم  ،نیازمندت ماه ها میگذره از این حالت  _

، نه  ؟! بارداریت یه نعمت الهی 

واست دیگه اما نمیخ اذیت کردنش رو دوست داشت

و رد اش رو پایین به پس دست بیشتر از این صبر کنه

رون های لوهان رو از هم فاصله داد و خودش رو 

 .بینشون جا داد

 .عالی بود، این یه هماهنگی عاشق تضادشون بود 

رش رو پایین کشید و عضو سخت شده اش رو شلوا

 .ی ورودی نیازمند لوهان تنظیم کردرو 

ا ب، یه ضربه ی محکم کافی بود تا اولین حرکتش رو کرد 

 .تمام طولش لوهان رو سرمست کنه

الفه چنگ کرد و ناله ی اش رو سری    ع به مه دست

 .بلندی کرد

 .بین درد و لذت گیر افتاده بود
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عشقشون با درد شروع شده  د کهخیلی خاص و قوی بو 

 .بود

 !!+اه! محکم تر

ه کرد و سهونم محکم تر بهش  لوهان بدون شرم نال

ر نگهش داشت تا بیشت ، خرناسی کشید و محکمکوبید 

 . بهش لذت بده، لذت دادن بهش راحت بود

تایمی که بچه های سهون رو باردار بود از بهترین 

 .گی فرشته بودقسمت های زند 

 ....اممم+بیبی...محکم.. 

 .شمک کیوتی ناله کرد و نیشخندی زدلوهان با چ

بعد اینکارش سهون حتی محکم تر توش میکوبید و 

 .اجازه رو داد که تمامش رو حس کنهلوهان بهش این 

با اون چشم ها زیبا شده بود و سهون این رو دوست 

 داشت... 

 سهون واقعا دوسش داشت... 

ه اد ک، ترجیح میدنمیخواست پرش کنه پرنس حتی

کی با ناپا  مارک های از بین رفته روی پوست لوهان رو 

 .خودش دوباره برگردونه
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بعد از لیسیدن تمام بدنش دوباره خودش رو باال کشید 

 دهنش کشید و تو دهنشو لب پایینش رو وحشیانه تو 

 . ناله ای کرد

شکست  لوهان هیچ وقت تو وحشی کردن سهون

 .نمیخورد

 هر کنم واسه دیدنت ک، نمیتونم صبعاشقتم بیبی_

، سر هرچیزی و هرکسی داری اینور و اونور شکار میکنی

 ...داد میزنی و هرچیزی رو که دلت بخواد میخوری

 .سهون به مسخرگی گفت و خندید

 .اون واقعا بالغ شده بود

ه همش داد و بیداد میکردم +فکر میکردم از اینک

  ...؟ گفته بودی بد دهن شده بودممتنفری

یه نیشخند شیطانی هم  نرمی گفت اما  لوهان به

 . تحویلش داد

 ...؟ اصال امکان ندارهتو؟ فرشته ی من؟ بد دهن_

ر تفس گفت و قبل اینکه روی تخت باال با نفس ن

 .بکشتش بوسه های ریزی به لبش زد
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چند تا ضربه ی محکم دیگه کافی بود تا اینکه هردوشون 

 .ص کنهرو خال 

نفس خسته ای   هان خالی کرد و خودش رو توی لو 

 . کشید

، شرط میبندم اصال خوشحال باید به زی او بگیم_

 ...نمیشه

 ؟+جدی؟ تو هم همین فکر رو میکنی

 .لوهان غرق فکر گفت

در یا خواهر دار شدنش امیدوار بود که پسرش از برا

 . خوشحال بشه

یا  حالهشخصیتش جوری نیست که نشون بده خوش_

اون االن دوست  نه، مثل منه، اونقدرا هم بد نیست،

، نمیتونیم زیاد مجبورش کنیم یا کنترلش  دختر داره

  ...کنیم

درحالی که داشت لباس سهون از جاش بلند شد و 

 . میپوشید گفت

دیشب دوباره تو اتاقش پیدا کردیش؟ پیش هم +

؟ متوجه شده بودم که تمام این هفته رو خوابیده بودن
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یدم که  قبل د ه، هفتاونجا بوده، نمیتونه ازش دور بمونه

 ،کنار تختش خوابیده، مثل یه سگ کوچولوی نگهبان

  ...نمیدونم داره به چی فکر میکنه

  ...عاشق شده_

 !ری گفت که انگاری اتفاق ساده ایهسهون یه طو 

خم شد تا لوهان رو ببوسه، لباسش رو پوشید و جلوش 

 .ایستاد

تو  ،ل باباش، تعجب نداره که، دوستت دارمدرست مث_

پاپی هایی که بهم میدی رو دوست دارم  و تموم

 ...لوهان

فت و میزد گخم شد و بین بوسه هایی که به لب لوهان 

 .لوهان فقط یه اه کشید

عشقشون بود همیشه شگفت این حس قوی ای که تو 

، حتی با زیبایی که تو بهشت بود هم قابل انگیز بود 

 . یسه نبودمقا

 ...یمگب+بعدا به زی او 

و تو بده سهون ر  ل اینکه بزاره جوابیلوهان گفت و قب

 . بوسه همراهی کرد
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  ...+نمیتونم صبر کنم

-------------------------------------------------------- 

تظار میرفت زی او توی اتاقش البته همونطور که ان

ی در رو ، وقتبیبیا مستقیما رفتن اتاق ه ، پس اوننبود 

 .باز کردن زی او اونجا هم نبود

بچه یه خرس تدی رو بغل کرده بود که زی او قبال  دختر 

  .و بغ کرده تو جاش مچاله شده بود بهش داده بود 

 ؟+عزیزم زی او کجاست

 بهش، هرچند که حسش لوهان اروم و نرم ازش پرسید 

 . میگفت که یه اتفاق بد افتاده

له صوقتی داشتن دنبال زی او میگشتن و اون رو توی فا

ش هاش شروع  ، گو شون پیدا کردنی زیادی از خود

 .کردن به بلند زنگ زدن

 ...=نمیدونم

 .دروغ گفت

ی  ا ، درست مثل ماهیمیتونست خیلی راحت دروغ بگه

 . که میتونه بیرون آب نفس بکشه

  ؟! ، داری بهم دروغ میگی+عزیزم
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 .لوهان با غصه ناله کرد

میدونست ذهنش داره متشنج کار میکنه تا یه چیزی رو 

 . ودهنوز به اندازه کافی آماده نب با اینکهداره  نگهمخفی 

 . سهون متوجه حال بد لوهان شد

ار تو انگ، و به دختر بچه داد که ترسیده بود نگاهش ر 

 .رویاهاش منتظر چیزی بود

    .برگشت کسی که از رفتنش نگران بودیه چیزی مثل 

 ؟ ، پرنس کجاست_بیبی

ای و  که ک  ، طوریهون محکم تر و بلند تر ازش پرسید س

به اتاق اومدن تا ببینن چه  کیونگ و تاعو با عجله

 . خبره

 ؟*چیشده

 .کیونگ سو با ترس پرسید

 .باال اورد و مجبورش کرد ساکت بشهسهون دستش رو 

، من میتونم ضربان قلبت رو بشنوم، میدونم یبیب_

، به خانواده باشی یا نه، جزئی از داری دروغ میگی

  رفتاری داشته باشه، پسرمزه نمیدم چنین هیچکس اجا

 ؟کجاست
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صداش بلند و تهدید امیز بود اما انگار دخترک اهمیتی 

 . نمیداد

، اگه اما من به پرنس زی او قول دادم ،=معذرت میخوام

قولم رو بشکنم دیگه نمیزاره یه روزی بچه هاش رو به 

  ...دنیا بیارم

 . دخترک با ناراحتی گفت

ضطراب خودشم است بگه تا ا، میخو میخواست بگه

 . تموم شه، اما نمیتونست

 دازه کافی خوب بود تا قول ازدواجی که داده بودن به ان

 . وحشتناک ساکت بمونه، حتی تو این شرایط  

ی سر و ته همه چیز رو شیطان ها معموال با روابط جنس

ت خاص بین ، اما تو این مورد که یه حالجمع میکردن

غریزه رو توی ها یه  اون ،شیطان ها به حساب میاد 

همسر آینده اشون تحریک میکنن و این کارشون باعث 

ه جفتی کمیشه برخالف بقیه شیطان ها هیچ وقت 

 . انتخاب کردن رو رها نکنن

اگه دخترک و زی او تو آینده خودشون رو کنار هم 

 .چیزی رو عوض کردتصور کرده باشن پس نمیشد 
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 مرگ پیش و تا زمان ردنها نهایتا با هم ازدواج میک اون

 .دنهم می مون

  .جفت ها داده میشه یه پیمان جدیه قولی که بین

 . دخالت خانواده زیاد خوشحال نمیشنتو این دوره از 

بقیه هم مثل خودش کلی سوال سهون مطمئن بود که 

 . تناما زمانی برای هدر دادن نداش دارن

 .ه بود و ستون فقراتش رو میلرزوندوحشتش شروع شد

ر دروغش فقط وقت رو ازشون بخاطسرزنش دخترک 

 . میگرفت

میخواست حقیقت رو بدونه اما همه چیز بی معنی 

 . جلوه میکرد

 .خیلی دیر شده بود

م متوقف شده بود هم در یک آن همه چیز همزمان ه

 .شروع شده بود

دردی مثل ضربه ی شالق که با یه حمله ی غافلگیرانه 

 ن و در ده بودهمراه شده بود درست جایی که ایستا

تازه  گار ، همشون شوکه بودن و انلحظه بهشون وارد شد 

 .از خواب بیدار شده بودن
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 تیک

 تاک

 تیک

 تاک

چشم های گشاد شده ی همشون به سمت عقربه های 

 .ی کشیده شد که صداش در اومده بودساعت

 ...ره به حرکت دراومده بودزمان دوبا

 ...و

 زی او گمشده بود ... 

 

 نی جنگقسمت پنجاهم : این یع

 

فقط یه ثانیه طول کشید تا بفهمن علت  برگشت  زمان 

 چیه... 

 +زی او... 

لوهان با حال نزاری ناله کرد و حس کرد دنیا داره دور سرش 

 میچرخه. 
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 با التماس به همسرش نگاه کرد. 

با  آروم و  ،شیطان وقتی ذهنش شروع کرد به پردازش  اوضاع

 حرص خرناس کشید. 

ت  کشید تا به دروازه جهنم تلپور   فقط چند ثانیه براش طول

کنه، وقتی با دروازه ی باز مواجه شد فهمید که فقط برای 

پسر  با ارزشش باز شده، پس سوالی نپرسید و دنبالش رفت 

 داخل. 

به ندرت از قدرت تلپورتش استفاده میکرد اما االن موقعیت 

 خاصی بود که میتونست بدون هیچ اشتباهی انجامش بده. 

رسید، خیلی طوالنی تر از وقتی رسید که کای  به راهروها 

میتونست بیارتش اما امیدوار بود که زمان زیادی رو از دست 

 نداده باشه. 

تو راهروها مثل گیجا میدویید، با فکر به اینکه میتونه قبل 

 اینکه پسرش به صحن اصلی برسه پیداش کنه. 

عجله و استرسی که داشت باعث میشد به در و دیوار بخوره 

 بیوفته.  مدامو 

 +چطور تونستی تنها بری؟ 

صدای ناله ها و التماس های لوهان توی سرش پخش 

 میشد. 
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حتما کای آورده بودتش اما نذاشت داخل شه و بخاطر 

 همینم لوهان با ارتباط ذهنی باهاش حرف میزد. 

 ...+میخوام باهات بیام

 برای این مسخره بازیا وقت نداریم!!  ،بزار برم لوهان_

 رید و سعی کرد لوهان رو از ذهنش بندازه بیرون. غ

+بگو که مانعم نمیشی تا باهات بیام یا اینکه ولت میکنم و 

 میرم!! 

اصال نمیشه! حرفشم نزن، تو بارداری، نمیتونی رو زندگی _

  ...خودت و بچمون ریسک کنی، نمیزارم

واقعیت این بود که لوهان از هر شیطانی قوی تر بود، به 

 تی میرفت اونجا نیاز داشت. لوهان وق

جهنم، جایی که اونجا به کل  خانواده اش نیاز داشت تا بهش  

اما ترجیح میداد خودش قبل اینکه نابودی لوهان  کمک کنن

رو ببینه بمیره چون اگه لوهان رو با خودش میبرد این اتفاق 

 میوفتاد. 

  ...+اون بچمه

 لوهان گفت. 

ونور میرفت و سعی با استرس، نزدیک  ورودی اینور و ا

 داشت سهون رو قانع کنه. 
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 خیلی کم به اونجا اومده بود... 

حسی که از بار قبل داشت تقریبا محو بود و یادش نمیومد 

قبال چه حسی داشته و االن فقط خاطرات نگران کننده ای 

 یادش میومد. 

  ...+من دارم میام

 نه! لعنت، وایسا بهت گفتم! خواهش میکنم لوهان ! _

 میتونست با ترس و نگرانی التماس کنه. فقط 

این دیگه خیلی زیادی بود، هیچ وقت انتظار نداشت که یه 

همسر خوب یا پدر خوبی باشه اما این انتظارم نداشت که 

 چنین کار  وحشتناکی باهاشون بکنه!! 

اول که همسر و بچه ی متولد نشده اش رو کشته بود، حاال 

 دوتا از بچه هاش رو  هم عالوه بر همسرش، نه یکی، بلکه

 داشت وارد حریم جهنم میکرد و به کشتنشون میداد. 

 با ناامیدی شروع کرد به گریه کردن... 

 ا رو از دست بده. ه دیگه نمیتونست جلوی چشمش اون

  ...توروخدا، بزار خودم همه چیز رو درست کنم_

 برای اخرین بار خواهش کرد. 

ل چشم های سرش رو بلند کرد و سعی کرد تو ذهنش دنبا

 معصوم لوهان بگرده. 
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 فرشته سرش رو به معنی نه تکون داد. 

  ...+وقت نداریم سهوناااا

 به نرمی گفت. 

سهون باالخره تسلیم شد، به تنها کسی که باعث میشد 

 حماقت کنه اعتماد کرد. 

اعتماد نکردن به همسرش تو گذشته باعث شده بود کلی درد 

کرار این کار رو دوباره ت و رنج بکشه و قول داده بود که هرگز 

 نکنه. 

سهون آروم سرش رو تکون داد و حس کرد که لوهان نفسش 

 .هد کردارو از 

سری    ع خودش رو با تلپورت به لوهان رسوند و محکم بغلش  

 کرد. 

 هیچ اخطاری راجب جایی که قرار بود برن بهش نداد!! 

 باالخره راه افتادن، اینبار با هم و کنار هم... 

هم راه میرفتن اما سعی میکردن کمترین صدا رو  تند تند کنار 

تولید کنن و شن های قرمز رنگی که روی زمین هست رو تو 

 هوا پخش نکنن. 
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لوهان به باالی سرشون نگاهی کرد، کلی نشانه های 

بیمارگونه از بو گرفته تا صداهای مختلف هر کدوم از حواس 

 پنج گانه اش رو هدف گرفته بودن و درگیرش میکردن. 

 حس میکرد از جو سنگینی که اطرافشه داره ضعیف میشه

 اما حس  عذابی که داشت مانع میشد. 

 خوبی؟ یکم صبر کنیم؟ _

 همسرش با نگرانی پرسید. 

لوهان سرش رو تکون داد و سهون رو به سمت خروجی هل 

 داد. 

سهون همونجور که بیشتر به ورودی نزدیک میشدن تو 

 یشد. منصرف کردن لوهان ناموفق تر م

سهون اینجا رو خوب میشناخت، این ورودی جایی بود که 

 پادشاه میفهمید چی یا کی وارد و خارج جهنم میشه. 

 نجاست. یبا اولین عبور فورا میفهمید که لوهان ا

نجا بود که میتونست باالخره شکل واقعی لوهان رو برای یا

 اولین بار ببینه. 

لوش رو سهون میخواست مانعش بشه اما نمیتونست ج

 بگیره. 
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در همین حین بود که یهو شروع کرد به تغییر شکل دادن و 

 براش عجیب بود. 

 موقع باز شدن بال هاش درد زیادی رو حس میکرد. 

میدونست که اون تنها موجودی بود که چنین بال هایی 

داشت، درست مثل پدرش، بال هایی که هزاران سال بعد از 

 مرگشون هم نابود نمیشد. 

پرنس بزرگ و قوی بودن که با قدرت و ساختار  بال های

 بدنیش هماهنگ بود. 

از نظر استخون بندی و بافت، بال هاش شبیه بال های 

خفاش بودن اما برخالفشون بزرگ و دراز بودن، طوری که 

 وقتی بسته بودن اندازه کل طول قدش میشدن. 

سری    ع تغییر شکل داد و خودش رو آروم کرد تا حواسش به 

 اشه. لوهان ب

انتظار نداشت که یهو و با اجبار تغییر شکل بده و بخاطر 

 همینم یکم ترسیده بود!! 

با توقف دوباره ی لوهان سهون جلوش زانو زد و بلندش کرد. 

 حرکات لوهان پریشون بود و مانع میشد سری    ع باشن. 

 ؛اون هیچ وقت به درستی فرشته بودنش رو حس نکرده بود 

گذشته یا همش تو کالبد   چون یا چیزی یادش نبود از 

 بود.  یشانسان
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تو جهنم تصویری که از فرشته ها بود یه تصویر کامال خالص 

و ابتدایی بود اما لوهان اصال شبیه به اون چیزی که اونا فکر 

 میکردن نبود. 

پوستش از قبلم شیری تر شده بود، چشم هاش درخشش 

 ثلم داشت با رگه های طالیی که هر لحظه ینقره ای رنگ

 . امواج دریا توش حرکت میکردن

 ل های بزرگشاون چشم ها با پرهای سفید رنگ و زیبای با

 .به خوبی مچ شده بودن

ن نحیف و الغرش واقعا بزرگ بال هاش درمقایسه با بد

 . حال سبک و ظریف بودن اما با این بودن

ر  ه استخوان هاش آرایش خاصی هاش ابریشمی بودن و بپ 

اینا ذرات نقره ای و طالیی رنگی بود   ، به غیر همه یمیدادن

دن و زیباییش رو دو که همه جای اون بال ها پخش شده بو 

 . چندان میکردن

حد زیبا، حتی تو  سهون هیچ وقت چیزی رو تا این

 ، این زیبایی حتی با زیبایی که خود لوهانتصوارتشم نمیدید 

باعث میشد سهون هوش از سرش  داشت در تضاد بود و 

 .بپره

 !!داری برق میزنیتو _

 .بود که میتونست بگه تنها چیزی
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نمیتونست درست نفس بکشه، حس میکرد دوباره عاشق 

 . شده

یعه شده ا، زیبایی اسرافیل زبون زد  همه بود و شطبیعی بود 

 .بود که هیچ رقیبی نداره

  ...+سهون

 .لوهان آروم زمزمه کرد

  ...، بگو کجا باید بریم+وقتی برامون نمونده

 . ک دراومده باشهو سهون یهو انگار که از شو گفت 

رو  عدتر تونست بوی پسرشونشروع کردن به حرکت و یکم ب

 .حس کنه، سری    ع فهمید کجاست

ودن  کنده ب  ، شیطان ها اونجا تونل هایینزدیک زندان ها بود 

 . که بهشون میگفتن سلول

ای ها بود و قسمت هبقه های پایین برای تربیت هیبریدط

و  اسیی جمع شدن فرمانده ها و جلسه های سیباالیی برا

 .همچنین برای اعدام و تنبیه

 !!ه برای خیلی ها پایان کارشون بوداونجا جایی بود ک

------------------------------------------------------------- 

 "زی او در جهان زیرین"
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او درمورد جهنم ازش خوشش نمیومد،  اولین چیزی که زی

 . دبوش بو 

 .پوسیده میداد بوی خاکستر و گوشت  

 بلکه یه گوشت   ،تازه ای که خودش میخورد  نه گوشت  

 . گندیده و کثیف

  .تونسته بود از راهروها خارج بشهبا همه ی اینا هنوز ن

گذشت   کلهای سنگی و تیز و بدشاز بین راهروهایی با دیوار 

 .و باالخره تونست وارد شه، همه جا قرمز  تیره بود

 .جای خوبیه اما نمیشد گفت نقدرا هم وحشتناک نبود او 

 خیلی خالی بود... 

 .یده بود از خاک  قرمز و سنگ ریزهزمین پوش

مون قرمز رنگ ، آسچه هایی از مواد مذاب همه جا بود دریا

 . و هوا بشدت گرم بود

 اما برای وارد شدن ونست قرار نیست زنده زنده بسوزهمید

 .هم تردید داشت

، همه جا زمینش بی حاصل قرمز و بنفش بود  نگ  سنگ ها ر 

 . از سنگ و فلز و آتیش پر شده بود بود و فقط

بارش  لین، او ه مانعی که سر راهش بود نگاه کرد ایستاد و ب

 برداشت حس کرد  ، اولین قدمی کهبود که اومده بود اینجا 
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رده ه براش برنامه ریزی ای نک، یه چیزی کیه اتفاقی افتاده

 .بود

ثل ، حسش مه هاش پیچید تو ستون فقرات و شون درد تیزی

 چیز   ، مثل اینکه یهین بود که یکی بهت ضربه زده باشها

 . بیرونی داشت بهش حمله میکرد

 .اینجوری بود چون واقعا هم همینطور بود

ه ، به که با فریاد های زجر آورش گذشتبعد از چند لحظ

 مطمئن ال عقب برگشت تا ببینه چه اتفاقی داره میوفته و کام

 .عد وارد شهبشه ب

 !!یه چیزی قطعا از درون خودش بود

 . برخالف خواست خودش دراومده بودن بال هاش یهو 

 . ذهنش خالیه خالی شده بود

 ؟یعنی ماما متوجه شده؟ یا ددی

 !!درخواست داده که اینطوری شده بودیه نفر حتما 

در اومدن و ظاهرش داره  نمیدونست چرا بال هاش یهو 

 !!یشهعوض م

 ! ؟باید حتما به شکل واقعیش برمیگشتشاید تو جهنم 

 .خیلی گیج شده بود چون خیلی تغییر کرده بود
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پوستش مثل پدرش شده بود اما همزمان درخشش سفیدی 

 !!هم داشت

م هاش مثل چشم های لوهان شده بود، یه حالت چش

 . داشت یفرشته مانند

ذهنش  با بدنش  ، حاال میتونست بگه کهبلندتر شده بود 

 .  همسن شده

باز کرد و ، سریعا بال هاش رو اولش هیجان زده شده بود 

 .حسش کرد و باهاش مچ شد

 .سنگین بودن اما خیلی ابهت داشتن

ا ، بدرعین حال زیبا هم بودن، درست مثل بال های خفاش

رنگی روی پرهای سیاهش  این تفاوت که رگه های نقره ای

 . میدرخشیدن

ه ر ن بود و متوجه نشد که یه چیزی داسرگرم تحسین کردنشو 

 . اطرافش میچرخه و گیرش میندازه

 ، دستایستاد و تعادل خودش رو حفظ کرد  روی یه پاش

 .از کرد تا خودش رو ثابت نگه دارهاش رو به

با حس کردن موجودی سری    ع حواسش برگشت و با احتیاط 

 .نبال چیزی که بهش نزدیک میشد گشتد
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ا بود  ، خیلی چیز ه چیز رو آنالیز کرد گاه کرد و همبه اطراف ن

 . که باید تو ذهنش پردازششون میکرد

شح الینش همین طور بیشتر تر از یه چیزی ترسیده بود و آدرن

 . میشد اما براش اهمیتی نداشت

ه ، امیدوار بود کدی زد و با تلپورت سری    ع جابجا شد نیشخن

 . کنهبتونه با بال های جدیدش کار  

نمیرسید که بال داشته باشن و زی او  بقیه شیطان ها بنظر 

فرض کرد که بال داشتنشون به احتمال زیاد بخاطر رابطه ی 

 هخونی ای بود که سهون داشت و این رابطه برمیگشت ب

 .رابطه ای که با فرشته ها داشتن

  ، قبل از هر چیزی یهبه هر حال فرمانروا، یعنی پدربزرگش

 !!فرشته ی اخراج شده از بهشت بود

لین تالش از بال هاش ، تونست تو همون او بختانهخوش

 .استفاده کنه

  ...؟ اومدم تا پدربزرگم رو ببینم=اربابت کجاست

 .به شیطانی که اطرافش میپلکید گفتبا صدای پر قدرتش 

ن صداش 
 
خوش حال بود که میتونه به راحتی حتی با ت

 .ان بشهباعث ترس دیگر 
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 اما قدرتش میداد اش یه پسر نوجوون رو نشون شاید چهره 

 .میکردپخش  ل انکاری رو تو محیطغیرقاب اتمسفر  

از  تو رگه هایی ،*تو وارث ارباب نیستی، تو یه دورگه ای

  ...میتونیم بوش رو از تو بشنوییم اسرافیل رو داری،

یست، ن شیطان با جسارت گفت و زی او متوجه شد که تنها 

 .چون تعداد بیشتری رو حس میکرد

سهون و فرستاده ای از بهشتم، میخوای باور  اوه  =من پسر 

بینم ب ، فقط میخوام پدربزرگم رو کنی یا نه، برام مهم نیست

، من اینکار رو با کشتنش به و همه ی مشکالت رو حل کنم

  ...سرانجام میرسونم

لذت زی او متوجه عصبانیت اون شیطان شد و با 

 .نیشخندی زد

 ؟م کجاست=حاال بهم بگو، اربابت کجاست؟ پدربزرگ

 ...#اینجا

ت تازه زی او میتونسصدای حیله گری از بین جمعیتی که 

 .ببینتشون گفت

  .راهی رو برای اربابشون باز کردن سریعا همه کنار رفتن و 

 !!وقتی زی او دیدش، دلش میخواست فقط بخنده
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جورایی خوش قیافه بود اما مثل مردی که میشه گفت یه 

 . پدرش نبود

 . کمی از فرشته رو بسختی ازش بشنوه میتونست بوی خیلی

، واقعا طرح جذابی بال های فوق العاده بزرگی داشت

از سیاهی همه داشتن و خورده ریزه های درخشانی هم 

 . جاشون پخش شده بودن

ت اما دور بودن از بهش نا قبل تر ها خیلی زیبا تر بودنمطمئ

ون ا و موندن تو چنین جایی باعث شده که فرسوده بشن و 

 .زیبایی اولیه رو از دست بدن

 !!=پدربزرگ

 .زی او آروم گفت

 .شروع کرد به آروم خندیدن

 . ال به اندازه ی پدرش ترسناک نبودپدربزرگش اص

  .ه تا قبل از این داشت از بین رفتبا دیدنش تمام ترسی ک

ن  سفید  از یه
، که با یه شکالت گولش بزنه و مرد، تو یه و 

ه سید تا این کسی کشتر میتر بخواد بدزدتش مطمئنا بی

 .میخواست بکشتش

 ؟#هیبرید کوچولو، چیز خنده داری دیدی

 !=اره! واقعا تا قبل این میترسیدم، واقعا
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 .ون خنده ی تمسخرآمیزش ادامه دادبا هم

 . درونش خودش رو نشون بده اجازه داد تا پسر بچه

 ،اهر شدن یهویی شیطان اصلی قطع شد مسخره بازیش با ظ

یر ییر کرد و مرد تغیکه چیزی بفهمه همه چیز تغقبل این

 .چهره ای داد

و من بوی پسرمو از وجودت  ؟ تو خیلی قوی ای#نمیترسی

هون ، انگاری سیرممکنه که نفهمم تو از نژاد منی، غمیشنوم

 ، میبینم که با یه فرشته کوچولویدید باال آوردهیه گند ج

  ...ضعیف ازدواج کرده

ز ، کامال مشخص بود که امیکرد  شیطان فقط به پسر نگاه

بچه دار شدنش از یه فرشته انتخاب پسرش و ازدواج و 

 . بیزاره

 .معلوم بود که اون فرستاده اس

ی که ار ، ک=مادر من زیبا و قویه، اشغال، اون از مرگ برگشته

، وقتی بکشمت برای همیشه من عمرا فرصتش رو بهت بدم

و انروایی تنابود میشی و پدرم کسیه که روی تخت فرم

  ...میشینه

 .زی او بدون ترس و با حرص گفت

 رو  ، زی او انرژی زیادیمرد آروم و بیصدا در جوابش خندید 

 .به محیط اطراف ازاد کرده بود
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 . باعث میشد تمرکزش از بین بره

نقدر کافی بود که مرد رو که آزاد کرده بود او   ای انرژی

 .بترسونه

 ؟چرا این بچه انقدر قوی بود 

به اندازه ی خودش قوی بود اما چرا این بچه انقدر  سهون

 ؟قوی بود 

ن ه تا چنیچقدر یه فرشته میتونست قدرت داشته باش

 ؟ پسری رو به دنیا بیاره

 این زحمتشو زیاد میکرد ... 

 ، بچه کوچولو... #تو 

 .وقتی تونست دوباره تمرکز کنه گفت

رد ب ، یکم زمانیی که مدام تلپورت میکرد دقت کرد به زی او

 .فهمهب سر ازش استفاده میکنه رو تا بتونه الگویی که پ

دور   اش رو ه باالخره تونست از پشت گیرش بندازه و دست

 .کمر پسر محکم حلقه کنه

اون لعنتی کمرش رو  چون د زد زی او تقال کرد و دادی از در 

ع و جور کرد تا خودش رو ، اما ذهنش رو جمزخم کرده بود 

 .آزاد کنه
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ا اینکه دی یکاری بود که میتونستی انجام باین تنها   ؟#خب

؟ فکر میکنم یکی از این شیرین کاری چیز دیگه ای هم بلدی

ه، ، همیشه یه مربی بودرو از ژنرال کای یاد گرفته باشیها 

  ...فکر میکرد درمورد قرارش با اون هیبرید  کثیف نمیدونم

 .همون جور که حرف میزد، اون رو محکم تر نگه میداشت

پس  یف مثل خودش برای کای، اون یه پاپی کثبگو بچه #بهم

 ،انداخته؟ یه موجود کثیف مثل مادرش، چقدر خجالت آور 

  ...یه موجود کثیف نسلشم کثیف و پسته

صبر زی او رو به بازی گرفته بود، دیگه  حرفایی که میزد 

 .نمیتونست تحمل کنه

 .یچ بچه ای انتخاب نمیکرد چی باشهه

 .ص کرد و باعث شد پیرمرد بخندهحر  غرش عصبی ای از 

  ...#میبینم که اون هیبرید یه زوجم به تو داده

 .با تفری    ح گفت

 ؟! بدونی چه چیزای دیگه ای هم داده ، میخوای=اره، داده

زی او تفی انداخت و قبل اینکه جوابی بگیره با تمام قدرت 

و ر دستش رو پایین برد و دست های بزرگ و قدرتمند مرد 

 .ز دور خودش باز کردچنگ زد و ا
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درمورد بچه اش چنین  ، تو نمیتونی=کیونگ سو قویه

  ...، درمورد عشق منحرفایی بزنی

 .وداما زخمی نشده ب شیطان واقعا شوکه شده بود 

 .هوشی که داره به این قدرت رسیده زی او میدونست که با 

#خب خب، اصال خوب نیست، مامانت چی؟ درمورد اونم 

 ؟ چی داده بگو، اون دختر بهت

 .شیطان با لذت پرسید

اش باعث میشد ذهن انگاری حرف زدن راجب خانواده 

 .پسرک درگیر بشه

ار  و  #یه نژاد ضعیف و بی استفاده با اون قیافه ی فرشته

ای  ه یه دختر بچه، تو شبیزشتش و ویژگی های مسخره اش

، فرشته ها هیچ وقت زیادی عضله ای با اون بال هات

  ...نیستن

 .الت رو مخی گفتبا ح

 .اصال برای زی او آزار دهنده نبودکارش 

زایی که مادرم بهم داده رو ببینی؟ بیا، =واقعا میخوای چی

 !بهت نشون میدم

 .هیس هیس کنان گفت
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ون ایه جریان قوی از انرژی رو با ذهنش سمت مرد فرستاد و 

 .رو به صخره ی پشتش سنجاق کرد

چیز خیلی قوی تری که  اما =مادرم بدن خیلی قوی ای داره

ای خیلی بیشتر از اینم انجام ، اون میتونه کار داره ذهنشه

 ی، من فقط میتونم یه چشمه از کارایی که اون توانایبده

  ، اون میتونه فقط با فکر انجامشون رو داره بهت نشون بدم

تو به نژادش ن روده ات رو از بدنت بکشه بیرون، کرد

حسادت  به اینکه داری بهشمیخندی و من 

ه مثل ی ،راه برگشتی نداریدیگه  و اشتباهی کردی ...میکنی

خاطر ب، نه مثل مادرم که بازنده از بهشت بیرون انداختنت

، بخاطر این از اونجا نه...عشقش اونجا رو ترک کرده 

.خدا مادرم رو ..انداختنت بیرون چون حسود و طماعی

ه ب ، وقتی تو بمیری اونمیبخشه، حتی اگه اینکارم نکنه

ه که با خیال راحت توش زندگی کنه، و هرحال یه خونه دار 

 د ؟ تو هیچی نخواهی داشت جز اینکه بعنوان یه موجو تو 

شیطان بودن تو رو نجس نکرده؛ بلکه ...پست ازت یاد کنن

ادرم همتون رو تنهایی شکست میده ، مفقط ضعیفت کرده

  ...، اون یه علتی داره که بخاطرش بجنگهچون ازتون متنفره

ما ا یکرد تا افکار مرد رو درگیر کنهزی او از ذهنش استفاده م

 ون پیچید وقتی که یهو صدای بلند و اشنایی توی اسم

 .ساکت شد
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ی توی اسمون شروع کرد به مایل به ارغوانی ا نور  

رد تا رد ک  ، به بقیه شیطان ها نگاهدرخشیدن. گیج شده بود 

نگاه ب ، همشون به سمت غر نگاهشون رو دنبال کنه

 .میکردن و منتظر چیزی بودن

رد اما طاقت نیاو  خودش رو نگه داشت تا چیزی نپرسهخیلی 

 .مرد سوالش رو پرسیدو از پیر 

 ؟=چه اتفاقی داره میوفته

 پیرمرد خیلی یهویی از قدرتش استفاده کرد و محکم گیرش 

 .انداخت

فقط یه لحظه طول کشید که گاردش رو پایین اورده بود و 

یدید که اون لعنتی پرتش  رو توی چاله ای م حاال خودش

یه جای کثیف و یه سوراخ کوچیک که  ، تو قعر  کرده بود 

 . ای شکنجه شده رو توش نگه میداشتنروح ه

شیطان خیلی ریلکس خنده ای کرد و هوای داغ رو با ولع به 

 . دنش کشید و از باال بهش نگاه کرددرون ب

، تونه یا نهببینیم می #گفتی مادرت میتونه شکستم بده؟ بزار 

بنظر میرسه تنها کاری که میتونه بکنه اینه که بیاد و خودش 

  ...رو قربانی کنه

 .موجود پست نیشخند عمیقی زد و گفتمثل یه 
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بل ق ، جایی که چند دقیقهزی او شوکه شده بود، به باال 

 .اونجا ایستاده بود نگاه کرد

 =مامان!! 

 .با وحشت گفت

بلکه برای مادری که فرشته ی   ،وحشت نه برای خودش

 !!ارد جایی میشد که ممکن بود بکشتشکامل بود و داشت و 

این حواس پرتی همون چیزی بود که شیطان نیاز داشت تا 

 . ه زی او رو توی غل و زنجیر ببندهبتون

 .زی که مثل زهر وارد بدنش شده بودآهن نیمه مذاب و تی

ا ، اونبچه #باالخره بازی شروع شده، ازشون خدافظی کن

 ...قراره مردنت رو ببینن

 ، هردوتاشون رو. زی او میتونست حسشون کنه

هاش درحال جوشش  قدرت باور نکردنیشون که توی رگ

 . بود رو حس میکرد

شت تمام حاالت رو در نظر میگرفت اما شیطان پیر دا

 هیچکدوم نمیتونست نجاتش بده. 

 جنگ شروع شده بود... 
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 اهی شروع شدهقسمت پنجاه و یکم : پادش

 

به یه پایه ی محکم بسته شده بود و دقیقا حس آبنبات 

 داشت.  چوبی

زی او بخاطر این احساس تحت فشار بود اما خودش رو 

جمع و جور کرد و به سر و کله زدن با طناب ها برای باز  

 کردنشون ادامه داد. 

آماده بود که مبارزه رو ادامه بده، اون کسیه که حاضره به 

بزنه تا آزاد بشه، هیچ وقت اجازه نمیده که  خودش آسیب

 درد اون رو متوقف کنه. 

 خفاش پیر مطمئنا برخالف پدرش خیلی ترسو بود. 

 *چیشده؟! فکر میکنی یه بچه نمیتونه شکستت بده؟! 

درحالی که بال های قویش رو به زنجیرها میزد تا بازشون کنه 

 به پیرمرد طعنه زد. 

رش رو بشنوه پس جلو لوهان میتونست از دور صدای پس

 افتاد و سهونم دنبالش راه افتاد. 

چند بار برای سری    ع تر پیش رفتن از بال هاش استفاده کرد و 

چند تا جهش بلند کرد و خودش رو بهش رسوند، قبل اینکه 

 بالیی سر پسرش بیاد. 
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 زمین بخاطر فرود قوی و وحشتناکش به لرزه در اومده بود. 

 نگار موجودیتی نداشت. اونقدر سری    ع و پر نیرو که ا

حمایتگرانه ایستاد، درست مثل یه شیطان  مادر  واقعی 

 خرناس کشید. 

اون از یه شیطان باردار بود و میدونست که بارداری یه چنین 

تاثیراتی روش داره، واسه همینم بخاطر نیروی زیادی که 

 داشت تعجب نمیکرد. 

ناخواسته اوج قدرتش رو نشون داد که باعث شد تمام 

 نگ های اطراف به فاصله های دور تری پرت بشن. س

شیطان پیر با حرکات آرومی از برخورد سنگ ها به خودش 

 جلوگیری کرد. 

 =خوبه، همگی نگاه کنید، یه هرزه با بچه اش... 

 قبل اینکه سهون بینشون قرار بگیره گفت. 

بین یه سگ  نگهبان که خرناس میکشید و یه مار  حیله گر که 

 د. هیس هیس میکر 

اونقدر تغییر کرده بود که بلندتر شده بود و بال هاش پهن تر 

 از حالت عادی شده بودن. 

سهون بال هاش رو باز کرده بود که مثال مانع بشه اما از نظر 

 زی او واقعا انقدرم تهاجمی بودن الزم نبود. 
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 بدنش کامال همسرش رو پنهان کرده بود. 

مینم نن، بخاطر هاینجا میتونستن از راه دور بهشون تیر بز 

حالت تدافعی  خودش رو نگه داشت و دندون های تیزش رو 

 به همه نشون داد. 

با یه حرکت، سهون بال های چرمیش رو باز کرد تا خانواده 

 اش رو از چشم پدرش پنهان کنه. 

 =به خودتون نگاه کنید... 

کلمات آروم و تهدید آمیز بیان میشدن، چون داشت 

 نیشخند میزد. 

شدار داده بودم اما بازم این ننگ رو سر اصل و =من بهت ه

نسب خانوادگیمون آوردی، فکر میکردم تو هم مثل خودم 

قوی ای ولی ببین چی شده؟! داری مثل یه انسان عاشق 

 رفتار میکنی، احساسات ضعیف برای نژاد ضعیف انسانه... 

_این احساسات ضعیف نیستن، مبارزه با این احساسات 

میکنه، این احساسات منو قوی  چیزیه که منو ضعیف

میکنه، این لوهانه که بهم قدرت میده، میخوای بهت نشون 

 بدم؟بیا نگاه کن... 

از قدرت بادش استفاده کرد و پدرش رو از محفظه ی زندان 

 ها به فضای آزاد بیرون پرت کرد. 

 حمله اش با یه ضربه ی محکم جواب داده شد. 



1124 | P a g e 

 

ه اما به اندازه ی چند از بال هاش استفاده کرد تا مانع بش

 سانتی متر به عقب سر خورد. 

بال هاش رو باز کرد و به سمت باال اوج گرفت و از توانایی 

و  جایی که اون هست رو 
رعد و برق خودش استفاده کرد تا ج 

سنگین کنه، درست روی پدرش نشونه گرفت و نیروش رو 

 آزاد کرد. 

ه بهش بکشصاعقه قبل از اینکه شیطان پیر خودش رو باال 

 برخورد کرد و باعث شد قیافه اش از درد به هم بپیچه. 

پیرمرد تو کنترل آتیش ماهر ترین بود و ازش به نفع خودش 

 استفاده کرد. 

سهون رو قبل اینکه حتی بتونه از جادوی آب استفاده کنه 

 سوزوند، بالفاصله از نیرو های بیشتری استفاده کرد. 

...شرط میبندم که =یکم مثل خود عوضیت اذیتت میکنم

وقتی دیدیش باکره بود، آره؟.. یه فرشته ی معمولی؟...اگه 

 درست یادم باشه اونا خیلی خوب نفس میکشن... 

_خودت بهتر میدونی...دور و بر تو فقط پر از فاحشه بوده، 

عجیب نیست که انقدر راحت تونستن از اونجا بندازنت 

و بخوای اون ر بیرون...تو شرم آورتر از هر نژادی هستی که 

 قضاوت کنی... 

 سهون با خنده گفت. 
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 پیرمرد این حرفش رو اصال دوست نداشت. 

شیطان همیشه به فرشته ها حسودی میکرد و از اینکه انقدر 

 راحت کنارش گذاشتن ازشون متنفر بود. 

 سال های تلخی رو بخاطر این نفرت پشت سر گذاشته بود. 

 رو باز  بسته بود عصبی فریاد زد و زنجیرهایی که دور سهون 

 کرد. 

 =نمیخوام پسر خودم رو بکشم، امیدوارم اینو بفهمی

 _اوه...رو این موضوع حساب کرده بودم... 

با نیشخند گفت و دوباره هر دو به هم حمله کردن، درگیری  

 که یه انفجار واقعی ای رو در پی داشت. 

لوهان داشت از فاصله ی خیلی نزدیکی درگیریشون رو 

و بخاطر صداهای وحشتناکی که تولید میکردن تماشا میکرد 

ر نشه. 
َ
 از ترس گوش هاش رو گرفت تا ک

همه چیز انگار اسلوموشن شده بود، از برخورد و انفجار نیرو 

هایی که به سمت هم شلیک میکردن یه هاله ی ترسناکی 

 دورشون تشکیل شده بود. 

 فضای اطرافشون پر از شکل های عجیب شده بود. 

ج های سیاه و سفید، با خط های قرمز و سهون متوجه مو 

 آتیش همراهش بود که به سمتش پرتاب میشدن. 
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نگاه کردن به مبارزه اشون خیلی عجیب و ترسناک بود، 

اونقدر سری    ع حرکت میکردن که مثل خطوط محوی دیده 

 میشدن. 

تنها چیزی که دیده میشد این بود که معلوم بود کدومشون 

 غالب تره. 

ق میکردن نمیتونستن حرکاتشون رو دقی کسایی که نگاهشون

 ببینن. 

حتی چشم های تیز بین لوهان هم نمیتونست حرکات و 

 شلیک هاشون رو ببینه، انگار که از تلپورت استفاده میکردن. 

لوهان کنار زی او رفت، شوکه شده بود که چطوری اون 

 میتونست از راه دور به پدرش کمک کنه. 

نیای زیرین خیلی ضعیف پیوند ذهنی خودش با سهون تو د

رکتی  ح، میترسید که این بابت عصبانی بود بود و خیلی از 

 .کنه و همه چیز رو خراب کنه

سهون نمیخواست که کسی وارد درگیری بشه و نگرانی 

 .ین بود که لوهان این کار رو بکنهبزرگش ا

و حمالت با ضد حمله های وحشیانه ی خودش هر ضربه 

 .آتشین پدرش رو دفع میکرد

یلی میکرد خوقتی پیرمرد باال میرفت و از باال بهش حمله 

ه ، اگه میتونست بهش لگد بزنه و بمقابله باهاش سخت بود 
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زمین میخکوبش کنه مبارزه براش راحت تر میشد تا اینکه 

 .کات اضافی  خسته کننده انجام بدهاین همه حر 

 .این اصلی ترین کار بود

ان صبی میشد و شیطسهون با فکر کردن به اینجور چیزا ع

 .رو خوب میدونست بزرگ تر این

نست ازش به نفع خودش مطمئنا این چیزی بود که میتو 

 .استفاده کنه

اونقدر مبارزشون طوالنی و خسته کننده شده بود که سهون 

 حتی فرصت میکرد بینش خمیازه بکشه!! 

 ؟! =به این زودی خسته شدی آسمودای

 .تی سهون به زمین برگشت ازش پرسیدوق

 .ندگی به لوهان نگاه کردشاهزاده با افسوس و شرم

، مثل نامردای پست اون باال حرکت _بیا پایین باهام بجنگ

 ...نکن

 .با صدای خسته ای گفت

 .حوصله ی این حماقت رو نداشت

ا ام پدرش پایین اومد سمتش حمله کرد  به محض اینکه

محکم به یه حصار خورد و با شدت رو زمین افتاد و درست 

 .ن حصار هم تیکه تیکه شدعد برخوردش با زمین او ب
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 .حس شده بود و حس سوزن سوزن داشت تمام بدنش بی

، این بدنش رو از دست میداد و فلج میشد داشت کنترل 

 .یزی نبود که پیش بینیش کرده باشهچ

 ؟! _چیکار کردی

 .نمیتونست حرکت کنه عصبی شده بود از اینکه

 .هش ادامه دادید و به حمله کردن بپیرمرد خند

دونست تا کی قراره سهون وحشت زده شده بود و نمی

، نمیخواست این وحشت رو نشون بده اما از اینجوری بمونه

ش بود لوهان متوجه ی طریق ارتباطی که بین اون و همسر 

 .این قضیه شد

 فقط یه ثانیه طول کشید تا لوهان خودش رو بهشون

 .برسونه و به شیطان پیر حمله کنه

 .خشان خودش رو باز کرد و باال رفتبال های در  لوهان

، تصویری بود که به طرز غم انگیزی روی کتاب این تصویر 

ه دونست که باید بخندمقدس کشیده شده بود و سهون نمی

 .یا گریه کنه

 .یدن همسر قدرتمند خودش کنار بکشهفقط تونست با د

هیچ وقت تصور نمیکرد که پسر کوچیک و ضعیفش انقدر 

 ند باشه. قدرتم
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از  ؟! منمیکنی پسر و همسرم رو تهدید کنی چطور جرات+

بهشت طرد نشدم که موجودی مثل تو بیاد و همه چیز رو 

، خانواده ی من اون کسایی هستن که یه پایان نابود کنه

 ...دردناکی رو برات رقم میزنن

 .مندتری به موجود آتشین حمله کردلوهان با حرکت قدرت

شم های سفید و ماتش گشت و با چدوباره روی زمین بر 

 !!بهش نگاه کرد، مخلوط کاملی از شیطان و فرشته

برای این کار من رو انتخاب   +حاال میفهمم که چرا پدرم

اون میدونست که حتما !من انتخاب شدم چون کرده

دونست که من خیلی راحت اغوا ، میشکست میخورم

ین ای ، االن میتونم همه میشم، میدونست که عاشق میشم

 همون اول!! اینا چیزایین که از ها رو خیلی واضح ببینم

زند فر  باید شکست میخوردم تا برنامه ریزی شده بودن... 

تا  انجام میداد ، باید این کار رو شیطان رو خلع سالح میکردم

، هدف خانواده ی قدرت و ذهن نابودگر شما رو میفهمیدم

ی یا رو با زندگ من این بود که شما رو نابود کنم و من این کار 

  ...مرگ  خودم انجام میدم

 .درت تمام کلماتش رو به زبون آوردلوهان با افتخار و ق

نگ تیش سفید ر های توی بدنش به شکل شعله های آنیرو 

 .از بدنش خارج میشدن
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 ،دوست داشت که بره جلو و کمکش کنهسهون خیلی 

اما با اینحال  خواست بره جلو و مانع لوهان بشهمی

 .اسرافیل داره کار درستی رو میکنهت که میدونس

ده  اد ب، میخواست بهش یدلش نمیخواست پدرش رو بکشه

 . که بتونه چجوری عشق بورزه

  .کنه تا بتونه جهنم رو تغییر بده  اون قرار بود تغییر 

نه و د کهمیشه این بهشت بود که میخواست جهنم رو نابو 

 .همه چیزی رو از بین ببره

و غبار  قرمز و نقره ای رنگی ناپدید شد که لوهان یهو تو گرد 

 . مام زمین اطرافش به لرزه در بیادباعث شد ت

اردار بودنش چیزی ، حتی با وجود بخیلی قدرت داشت

کوتاهی که داشت براش یه مزیت بود، زمان   تغییر نمیکرد و 

 .میتونست درست ازش استفاده کنه

 .دابود بهش انرژی بیشتری میدشیطانی که تو وجودش 

ا باعث قوی تر شدن بچه اشون این درگیری ها مطمئن

 .میشد

 اون تمام این شرایط سخت رو تحمل میکرد تا به آرامش 

 . برسه
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ن رو ثیف تو رو فرستادن تا م=فکر نمیکنی که با یه هدف ک

؟! به احتمال زیاد فقط ازت استفاده کرده تا منو بکشی

ینحال با ا ،میخواد که تو مرکز توجه باشه بکشه، همیشه

د که خودش این کار رو امتحان  هیچ وقت اونقدر شجاع نبو 

، تو یه فرشته کوچولوی ساده لوحی هستی که تو دامش کنه

  ...افتادی

 .یر با حیله گری بین مبارزشون گفتشیطان  پ

، اونقدر پدرم رو میشناسم  +حیله هات روی من تاثیری نداره

 !!ونی تصور کنیکه نمیت

گ ها رو به سمتش پرتاب میکرد  که سنلوهان همون طور  

 .گفت

اهی بین درگیریشون عقب نشینی کنه، اما مجبور بود که گ

 .هربار قوی تر برمیگشت

، بال های عصبانیت ایستاد و به خودش لرزید  لوهان از 

از کرد و با افتخار سینه سپر  بزرگ و زیبا و درخشانش رو ب

 .کرد

که تا بحال طوری اطراف رو با نیروی خودش روشن کرد  

 .یاطین این نورانیت رو ندیده بودنهیچ وقت ش
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 صبانیت سرد و خشک به نظر میرسید با اینکه صورتش از ع

اما باعث میشد همه ی شیطان هایی که اونجا بودن از 

 .وها و قلب هاشون به لرزه در بیادزیباییش زان

 حتی قلبش رو هم میتونم بفهمم، +نه تنها حرف هاش بلکه

م که تو مدت هاست هایی رو انجام بدمیتونم کار 

بودنم من رو قادر میکنه که ، فرشته فراموششون کردی

 !!جوری که تونستم چنین کارایی بکنم، درست همون بتونم

لوهان دست هاش رو به سمت شیطان دراز کرد و نیروهایی 

 .نفس کشیدنش بشهرو به سمتش منتقل کرد تا مانع 

بردنش غیر ممکن بنظر بین  ، از شیطان پیر نامیرا بود 

 .میرسید

ز فشارش اونقدر از قدرت هاش استفاده کرده بود که ا

صورتش به کبودی رفته بود، دیگه نمیتونست پس متوقف 

 .شد و با درد عقب کشید

 !!لوهان-

 .سهون داد زد

 .نترلش کنهروی پاهاش ایستاد و اجازه داد خشم ک

 .شنه با پدرش این بود که با هم باتنها راه مبارز 

 .میدوار بود که آخر این جنگ نمیرنفقط ا
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ر فریاد کشید و نظوقتی تونست خودش رو جمع و جور کنه 

 .همه رو جلب کرد

م لبش بود و با خش لوهان بهش نگاه کرد که تو جاش ایستاده

، ود ون ریزی کرده ب، اونقدر محکم که لبش خرو گاز میگرفت

 .رد کنهبود دندون های خودش رو خو  از شدت فشار ممکن

ش ، چشم های سیاهخون و بزاق از چونه اش چکه میکرد 

 .فقط روی یک چیز متمرکز شده بود

 ... گلوی شیطان

 ...مال منه_

داره  نمیدونست ، حتی پدرش همتنها کلمه ای بود که گفت

 و نمیخواست به روی ، شاید میدونستچه اتفاقی میوفته

 .خودش بیاره

ب ی یه شیطان آسیبه معشوقه  هیچکس جرات نمیکرد که

 .بزنه

قی  ، عشنفرتی که بین اجدادشون وجود داشتباوجود تمام 

 . نشون بود یه عشق آتشین و قوی بودکه بی

 .د به جفت پرنس آسمودای آسیب بزنههیچکس نبای

ی ست چنین کار حتی بچه ی متولد نشده اشون هم نمیتون

 .بکنه
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 .به خودش زحمت نداد که سمتشون برهشیطان پیر 

  یکش شد و گلوی پدرش رو محکمبا تلپورت سری    ع نزدسهون 

 .گرفت

بود که قبال لوهان  ، همون نگاهیاین نگاه رو یادش میومد 

که داشت همین بال رو سرش   ، درست موقعیبهش کرده بود 

 .میاورد

 .د بکشه، یه درد خوشحال کنندهآوریش باعث میشد در یاد 

شتش بود...   تو م 

 .این یه خاطره ی سخت  دور بود

ط عشق و حمایت بهش نشون لوهان یه فرشته بود که فق

 .داده بود

رو  بود تا این کار  ، اون مدیون لوهانبه نوبه ای میشه گفت

 .با پدرش بکنه

، با اینکه این مرد از زمان تولدش تا احساس  بدی داشت

ا با اینحال ام زی جز وحشت و درد بهش نداده بود بحال چی

 .بازم ناراحت شده بود

اش به بیرون ه ور که خون سیاه از الی انگشتهمون ط

میلغزید و چشم های مشکی شیطان به خاکستری میرفت 

 .حس خوشبختی توی وجودش بیشتر میشد
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میدونست که یه شیطان نامیرا هیچ وقت نمیتونه تجربه ی 

 .گ داشته باشهمر 

 .فقط داشت صلح رو برقرار میکرد

 .خواست قدرت رو از وجود مرد بگیرهمی

ای که روبروش بود، مثل خشک شدن یه دریاچه  صحنه

 .بود

ی جون پدرش روی زمین دراز کش باالخره اجازه داد که بدن ب

 .بشه

به لوهان نگاه کرد و از اینکه میدونست اون این حالت 

 ه خیلی احساس ناراحتی کرد. وحشیش رو دید

غم   ، اونبست تا دیگه اون زیبایی رو نبینهچشم هاش رو 

 ...توی چشم هاش

 همتای آسمونی خودش... 

دندون های تراشیده و گوش های نوک تیزش به اندازه ی 

 .شاخ های یاقوتی خودش عجیب نبودن زبون مار مانند و 

شه خود ، میخواستی همی+نمیخواد خودت رو قایم کنی

 ؟! واقعیت رو از من قایم کنی

 .با صدای آروم آهنگینش گفت
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ط دست نرم ه اش توسچشم هاش رو با حس نوازش گون

 .لوهان باز کرد

 .کل بدنش میلرزید و داغ شده بود

رو از چشم های سیاه و پر قدرتش رو باز کرد و خودش 

 .زیبایی فرشته اش سیراب کرد

اگه میخواستن برای همیشه تو دنیای زیرین بمونن 

وقت به فرم واقعی لوهان نمیتونست قول بده که هیچ 

 .عادت کنه

نیای تاریک و پر از عذاب، انگار  وی این داین همه مدت و ت

 .کامال کور بود

ظت از تو یا داشتن بچه هام من الیق چشم های تو و محاف_

 ...، من الیقت نیستمنیستم

 .سهون آروم زمزمه کرد

ده تو گلوش ب
 
 .ودود و راه نفس کشیدنش رو بسته بانگار یه غ

دید و گونه ها و گوش هاش قرمز لوهان فقط با خجالت خن

 .شد

  ...، این سرنوشت ماستو شایسته ترینی+ت

ه وی فرشتتمام چیزی که سهون میخواست این بود که جل

 .خم بشه و به پاش بیوفته، اون خیلی قابل احترام بود
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 ، این کار رو باید میکرد تا به نبود  این فقط بخاطر خودش

بقیه ی شیطان ها نشون بده که باید به این موجود خاص 

 .این کار رو نکنن میمیرن رن و اگهاحترام بزا

 پیام واضح بود و غیرقابل تغییر... 

 . نگاه کرد و سهون رو جلوتر کشیدلوهان به باال 

  ...+مواظب باش

 .داد زد

ید که پدرش روی سهون ترسیده به عقب برگشت و د

 .زانوهاش بلند شده

، سهون مرگش رو با چشم های خودش دیده اون مرده بود 

 بود... 

 .ن قضیه رو کامل تمومش کنهت تا ایسمتش رف

زی او رو دید که به ظاهر اصلی خودش در دنیای زیرین 

و داره میاد سمتشون تا دخالت کنه، سعی کرد تا تبدیل شده 

 .مانعش بشه

 !!نه زی او _

 !!+زی او نه

 تونستن به موقع پسر اما ن هردو عضو خانواده اش فریاد زدن

 .رو متوقف کنن
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ا پخش توی فض د سیاه غلیظی کهانفجار بزرگی همراه با دو 

 .شد همه رو شوکه کرد

وه پسرشون بین اون ترسشون با دیدن بال های پر شک

 .سیاهی کمتر شد

 .دود سیاه رنگ خیره شدزی او آروم به زمین برگشت و به 

 !!از بدن پدربزرگش باقی نمونده بودحاال چیزی جز خاکستر 

 ن... ، فقط تماشاش میکردسهون و لوهان ساکت موندن

 !!پسرشون کرده بود فرای شجاعت بود کارهایی که

 ینکه عشقم رو ، برای ا*اینم برای شاه و ملکه ی جدیدمون

موجود کثیف صدا کرد، پدربزرگ دیگمم بهت احتیاجی 

  ...، اون بهم گفته که همه ی ما به اون وابسته هستیمنداره

ر بیرون میومد و این این کلمات از زبون یه بچه ی مغرو 

رد کار ترسناکش میک اما چیزی که بیشتر از همه سناک بود تر 

 !!بعدی اون بود

ر ، خاکستبلند کرد و با استفاده از قدرتش اش رو ه دست

شیطان رو روی هوا برد و شروع کرد به جمع کردنش به یه 

 .خاصشکل 
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نداخت که خودشون رو رسونده بودن سهون نگاهی به بقیه ا

چیز دیگه ای بغیر اون  رویهای زی او نمیذاشت که اما کار 

 .تمرکز کنه

وقتی در نهایت با چند شاخه گل صورتی رنگ مواجه شدن 

 .یشتر از این نمیتونستن متعجب بشندیگه ب

 ؟! یای اون خاکستر بوجود اومده بودناون گل ها از بقا

 به وجود آمدن... 

 فرزند اون ها قدرت خلقت داشت... 

 ...اعطای اون گرفتن زندگی و قدرت    قدرت  

 قدرتی که فقط خود خدا ازش برخوردار بود... 

سهون با وحشت تماشا میکرد، هیچ وقت چنین قدرتی 

یشد رده باعث م، دیدن اینکه پسرش این کار رو کندیده بود 

 .از غرور لبریز بشه

تش اموری، قبل اینکه مخود چند سال پیشش رو به یاد آورد 

 .شروع بشه و بیاد به زمین

، فرستاده ی خدا خیر و شر ایجاد تعادله "این راه خدا برای

رو برای جهانیان به ارمغان میاره، مرگ و زندگی، تعادل فقط 

 ، بخشایش همه ی شیاطین"اینجوری برقرار میشه

 .لوهان تمام این مدت درست میگفت
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 این تصمیم و اراده از بهشت بود که تو این زمان به جهنم

 .پایان بدن و اونجا رو تغییر بدن

 خدایی در جهنم...  تولد 

 موجودی که سبک جدیدی از زندگی رو خلق میکنه... 

 راهی برای سنجیدن روح بدون فساد و رنج ابدی... 

 ما ا شاید نتونن هیچ وقت به بهشت برنسهون و لوهان 

 .این پایین رو به بهشت تبدیل کنه زی او میتونست

همون طور که بهشت اون باال هست، این پایین هم میتونه 

 !!شهبا

با خالق زندگی جایگزین   ، پادشاه  همه ی شیاطین رو خداوند 

 .کرده بود

سهون در یک آن احساس کرد که تمامی گناهانش بخشیده 

 .همسر فرشته ای مثل لوهان رو داشتشده و حاال لیاقت 

دستی کوچیک تو دست درست وقتی این حس رو داشت که 

 .هاش قرار گرفت

دید و بعد نگاهش رو آروم اول بال های زیبا و روشنش رو 

 .تا چهره ی زیبا و خاصش رو ببینه آروم باال آورد 

 لوهان... 
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" باید میفهمیدم که هیچ انسانی نمیتونه من رو اینقدر 

 عاشق کنه "

 ...+ببین

 .لوهان با غرور زمزمه کرد، سرش رو تکون داد

 کرد بیشتر احساسوقتی سهون نگاهش رو به زی او متقل  

 .دغرور و شادی کر 

 همه به زی او احترام گذاشته بودن... 

هزاران هزار شیطان و هیبریدی که به زی او و پادشاه و ملکه 

 اشون احترام گذاشته بودن... 

 باالخره این روز رسیده بود... 

 اون پادشاه شده بود... 

، اراده ات همون طور که در بهشت _پادشاهی شروع شده

 ...جاری شده در جهنم هم جاری خواهد شد

ود بهش داده ب سهون برای تشکر از خدایی که این نعمت رو 

 .با صدای رسایی گفت

 .تنها دعایی که بلد بود، درواقع این یه دعای قدیمی بود 

 .می برداره گونه ی لوهان رو بوسیدپادشاه قبل اینکه قد
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، پس دستش رو سمت میخواست به سمت قلعه اشون برن

تش رو جمع کنه و شجاعلوهان دراز کرد تا وقتی که اون 

 .دنبالش بیاد

 ...به خونه خوش اومدی_

 

 قسمت پنجاه و دوم : پیشگویی کامل شده

 

زی او با آرامش تو باغ نشسته بود و به گل هایی که اطراف 

 بودن نگاه میکرد. 

عاشق استفاده از رنگ صورتی برای ساختن یه باغ رویایی 

 بود. 

نگ باغ رو مخصوص عشقش ساخته بود و اون عاشق ر 

 صورتی بود. 

هشت سال از زمان سلطنت خانواده اشون به جهان زیرین 

 میگذشت. 

 اوایل واقعا وحشتناک بود. 

شیطان ها مخالفت میکردن و برای کنترل این هرج و مرج به  

 کل خانواده نیاز بود. 



1143 | P a g e 

 

خانواده اش همیشه میگفتن که بدون کمک همه ی اعضا 

 هیچ وقت نمیتونستن تاج و تخت رو بگیرن. 

ادشاه احترام ویژه ای برای ژنرال های خودش، کای، چانیول پ

 و کریس قائل بود. 

اون ها همه ی شورش ها رو خودشون خوابونده بودن و 

 اوضاع رو آروم کردن. 

با اینکه خودشون هم اعتراضاتی داشتن، ولی هنوزم مورد 

 احترام بودن. 

درآخر معلوم شد که شیاطین اونقدرها هم بد و نابخشودنی 

 ودن... نب

نژادهای مختلفی وجود داشتن، هنوزم حتی بعضی روح 

های گمشده بودن که مجازات میشدن، در حقیقت این 

 هدف جهنم بود و نمیشد انکارش کرد. 

اون ها کارها رو به نحوی مدیریت میکردن تا کارامدتر باشه، 

نه اونجوری که از اول ساخته شده بود و نه فقط برای رنج  

 کشیدن. 

بار گفته بود که بهترین زندان های انسان ها هم لوهان یه 

بخاطر دلسوز بودن موفق شدن تا زندانی ها رو به زندگی 

 درست برگردونن. 
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مجازات روح ها اینه که برای غلبه به گناهانشون باید توی 

 زندان های تاریک، تنها بمونن. 

بعضی اوقات حتی خودشون رو شایسته ی آزادی میدونن و 

 کنن. براش تالش می

لوهان میتونست با استفاده از قدرتش به راحتی خلوصشون 

رو ببینه، این قدرت ها با گذشت سال ها به مرور توش قوی 

 شده بودن. 

بعد از همه ی این اتفاقا معلوم شد که به طرز عجیبی 

شیطان ها اون کارهایی که قبال انجام میدادن رو نمیخواستن 

ی انجام دادن اون کار انجام بدن و بزرگ ترین محرکشون برا

 ها فقط نگه داشتن جایگاهشون بود و اینکه سختی نکشن. 

هیبریدها هم که به دنیایی نیاز داشتن که بهشون حق برابری 

بده و اون ها رو از بردگی اجباری دور کنه حاال آروم شده 

 بودن. 

شیطان های خالص فقط به یه بهونه نیاز داشتن تا بهشون 

 گه اونجوری نبود. زور بگن ولی االن دی

جهنم به هیچ وجه یه مکان مقدس نبود و نمیشد اما از وقتی  

 که آزاد شده بود بهتر شده بود. 
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ر وبی و دسهون پادشاه خوبی بود، اعتماد و ترس رو به خ

 ف پدرش فردی شایسته و ، برخالتوازن میتونست القا کنه

 .مقبول بود

ی زندگ فریاد های جهنمی از بین رفته بود و هرروز فقط

 .جودات همه جا رواج داشتمعمولی و مکالمات ساده ی مو 

زی او چند تا موجودی که زمینی بودن و مادرش دلش 

و سهون بشدت براشون تنگ شده بود رو خلق کرده بود 

چون لوهان همیشه با ذوق درمورد  ازشون محافظت میکرد 

  .یده های پدرش خوشش میاد حرف میزداینکه چقدر از آفر 

پرنده ها تو آسمون و حیوون های دست آموزی که تو پرواز 

رفتن باعث میشد روحیه اش بهتر چمن ها اینور و اونور می

 .شه

یر خانواده ی خودش سهون هیچ وقت از موجوداتی غ

خاطر لوهان و با دالیل مسخره  ، اما فقط بمحافظت نمیکرد 

 . ش رو توجیح و غرورش رو حفظ میکردهای خودکار 

ا ش بخنده، بنست به این رفتار های پدر زی او فقط میتو 

 اما معلوم بود که پدرش هنوزم داره اینکه سال ها گذشته بود 

 از اتفاقایی که تو گذشته براش افتاده رنج میبره... 

خلق کرده بود هنوز دختر بچه اولین حیوانی رو که زی او 

 . نگه داشته بود
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 .اون یه خرگوش کوچولوی مشکی بود 

ی تیز و چشم ، دندون هاغریب بود ظاهرش یکم عجیب 

ما دختر بچه به هر حال دوسش ، اهای خاکستری داشت

 .داشت

اونو اولین بچه ی خودش میدونست و زی او هم فقط به  

ر ود که چطور انقدکارهاش نگاه میکرد و از خودش متعجب ب

 زیاد دوسش داره!! 

همیشه بخاطر این قدرت هایی که از پدربزرگش بهش به 

 .اون مرد رو ستایش میکرد بود ممنون بود و  ارث رسیده

ن کرد که باید ممنو حتی پدرش هم همیشه بهش یادآوری می

 .پدربزرگش باشه

لوهان تنها فرشته ی پاکی بود که میتونست از طرف خدا 

 براشون فرستاده بشه تا نجاتشون بده... 

وقتایی که برای دیدن پدرش به بهشت میرفت همیشه ازش 

 .قه ی پدرش بودپسر مورد عال تعریف میشنید و 

برای لوهان این یه نعمت بزرگ بود که پدرش بخشیده 

 .دتش و هنوزم میتونست به بهشت برهبو 

درسته که پسرش و همسرش نمیتونستن بخاطر نژاد 

شن و بخاطر این موضوع ناراحت شیطانشون وارد بهشت ب

 .ن قانون طبیعت بود و تغییرناپذیراما ای بود 
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ه کاری بود ک  ونست تغییر کنه و این دقیقا اما جهنم میت

 . داشتن انجام میدادن

جاش بلند شد و به  بعد کلی فکر کردن زی او باالخره از 

 .سمت قصر برگشت

ی از تتمام خانواده تو یه قصر جدید زندگی میکردن که ح

 .خونه ای که روی زمین داشتن، بزرگ تر و مجلل تر بود

نه و دیت پرواز کبدون محدو  اینجا دیگه آزاد بود و میتونست

 .خودش رو رها کنه

اما نسبت به  ،ی زیادی حاال اونجا زندگی میکردننژاد ها

 .بهشت بازم کمتر بود

زی او تازه نوزده ساله شده بود، اما نمیدونست سن بدنش 

 .چقدره

ال رشد  سبدن شیطانیش به طور عجیبی به اندازه ی چندین 

 !!کرده بود و بزرگ شده بود

ساله شدن یه اتفاق بزرگ بود پس باید براش جشن  نوزده

سرکش  یمیگرفتن )باید اینکار رو انجام میدادن تا شیطان ها

، اون رسما وارث تاج و تخت رو سر جای خودشون بنشونن(

 .ا این مراسم به همه نشونش میدادنبود و باید ب
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ن )که یه بی خاصیت هشت ساله بود ( و خواهر و  و 
ُ
هاا

ن و هیچی از وارث بودن گه اش هنوز بچه بودبرادر های دی

 .نمیدونستن

 تعیین جانشین هیچ مشکلی پیشفقط امیدوار بود که موقع 

 .نیاد

مجبور میکنه واسه قدرت همه رو به کارای دیووانه وار 

 .همین نگران بود

حداقلش این بود که خانواده اش همیشه این هشدار رو به 

 ی خانوادهمام اعضاهمشون میدادن که برای سلطنت به ت

 !!احتیاجه نه فقط یه نفر

و ر  سهون همیشه برای اینکه اینو تو ذهنشون حک کنه اونا 

 ،یاد پادشاه های قبلی مینداخت، نه برای ترسوندنشون، نه

به اون  هی رو بلکه بخاطر قولی که به خدا داده بود تا پادشا

این  فته توی، برای جان های ازدست ر جایگاه مقدس برسونه

 اه. ر 

نهایی همیشه اینو یادآور میشد که فقط خودش به ت

 .پادشاهی رو به دست نیاورده

ه رو به این سرزمین مرددر حقیقت این لوهان بود که زندگی 

 .آورده بود
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ی او به همه ی اینا فکر کرده بود، به تاج پادشاهی، به ز 

ه ، اما متوجه شد کاتاقش و تمام چیزهایی که بهش میرسید 

 ز این ها رو نمیخواد جز...اون دختر... هیچ کدوم ا

گاهی به این فکر میکرد که همون جور که پدرش بخاطر 

 .ه اونم برای بیبی خودش زندگی کنهلوهان زندگی میکن

ه ، دختری کبرای اون دختر زیبا زندگی میکرد  ، اوندرسته

 .یه عروسک زیبا و دوست داشتنی بودمثل 

 .دتر میشد بیشتر عاشقش میش هرچی بزرگ

، اتیش توی سی و شرور بودنش رو هم دوست داشتتخ

دش رو وقتی که به بقیه زور میگفت، همه چیزش رو وجو 

 .دوست داشت

اون دختر بزرگ شده بود، با ظاهری ضعیف و شکننده اما 

 .باطنی قوی و جسور

، موهای قرمز های ضخیمش درست مثل کیونگ سو بود مو 

ری که تا زیر باسنش بو  رخ اون لب های سد و رنگ و بلند و ف 

 .و وسوسه کننده اش

 اونقدر خوش شانس بود که بتونه چند باری اون لب ها رو 

 . ببوسه

، این بلوغشون صبر میکردن برای ازدواج باید تا سن

 .بود که کای و کیونگ سو کرده بودندرخواستی 
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اگه از ترس پدرش نبود هیچ وقت این درخواست رو قبول 

 .ش ازدواج میکردرد و سری    ع تر باهانمیک

ر رشد و کند ت یه هیبرید بود با زی او فرق داشتبیبی چون 

 .د که کوچیک تر از هجده سالش باشهمیکرد و بنظر میرسی

ی او فقط میخواست ازش اون کوچولو و نرم بود و ز 

 !!محافظت کنه، درست مثل بچه اش

د و زی او میدونست که بقیه هنوز هوا کامال روشن نشده بو 

 .خوابن

، اما جوری بود که اونم االن خواب باشهحالت عادیش این

بخاطر اینکه این روز براش فرق داشت و همش تو سرش پر 

 .افکار مختلف بود نمیتونست بخوابهاز 

حدودیتی برای اون دیگه رسما بزرگ شده بود و هیچ م

کسی دیگه نمیتونست ، درواقع  انتخاب همسرش نداشت

 .جلوش رو بگیره

تونست از عشقش بخواد که باهاش ازدواج کنه االن دیگه می

نم نمیدونست انجام این کار عجله داشت و مسلم و برای

 باید چجوری ازش درخواست کنه... 

کلی وقت بود که تمرین کرده بود و از مینسوک و چن کمک  

 .نهو پیدا کگرفت تا باالخره تونست پیشنهاد مناسبی ر 
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لبته با کلی ، اخرید کنهه بودنش به زمین تا کلی ها فرستاد اون

ها کلی  درگیری بین خودشون که زی او متوجه شد اون

 .انسانی دارن و از بقیه عجیب ترن احساسات

ریس ، با اینکه کهمشون کریس و تاعو نرمال تر بودناز بین 

ن و خشهنوزم احساس میکرد که باید تو چشم بقیه سرد 

  ق بازی و ولی زی او اونا رو یه بار در حال عش بنظر برسه

 .لوس به هم دید و کال نظرش عوض شدگفتن جمالت 

اما زی او اینو دوست داشت، خودش رو کنار عشقش 

 .دوست داشت

ن و دائما اونو عشقش همیشه دوچرخه سواری میکرد

 .همدیگه رو اذیت میکردن

قتی ، چون و تا بد قلقی کنه عاشق این بود که اذیتش کنه

 .تر بنظر میرسید د از همیشه شیرینعصبی و تخس میش

دن یها به هم میرس همه ی اینا به این نقطه میرسید که اون

 .و تا اخر عمر کنار هم میموندن

 "خاطرات زی او"

 ؟+چی دوست داری بهش بدی

 .مینسوک ازش پرسید

 که کنارششروع کرد به نوازش سر یه موجود کوچولویی  

 .اومده بود
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او بجای  د زیاون موجود نزدیک زایمانش بود و این باعث ش

 .اعتراف بیشتر حسودی کنه

  ...میخوام اولین چیز مهم زندگیم رو بهش بدم_

 .بزرگ موجود کوچولوی زیر دستش گفتبا اشاره به شکم 

مینسوک با تعجب بهش نگاه کرد و نفس عمیقی کشید و به 

 .داد ادامه ی حرفش گوش

میخوام یه چیز زیبا  ؟! _اما این چند سال طول میکشه که

 بدم...نه نه...یه چیز خاص و نادر مثل خودش...  بهش

، بدون توجه به مرد بزرگ با خودش شروع کرد به حرف زدن

ی استفاده میکرد تا مسخره اش  تر که همیشه از هر موقعیت

 .کنه

دا  یدو روز طول کشید تا باالخره اون چیزی رو که میخواستن پ

 .کردن البته با کلی درد و رنج

 ه داشت تو یه موزه میگشت نگاهش بهخیلی اتفاقی وقتی ک

 د که تو یه محفظه ی شیشهدرخشش سنگ های قیمتی افتا

 .ای بودن

 .ه فقط مناسب یه شاهزاده ی زیباست، سنگی کتی آرا 

وجه ، ولی متد چیزی رو از دنیای انسانی بدزدهمسلما قرار نبو 

 .برای هدیه دادن به بیبیش مناسبه شده بود که این زیادی
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خراب کنه تا عشقش رو  نبود که بخواد دنیا رو مثل پدرش 

 .داشته باشه، یکم صبورتر بود

مینسوک و چن انتخابش رو تایید کرده بودن و حتی برای 

سوهو و  ،ثابت کنه که این بهترین انتخابه اینکه به خودش

 .هم آورده بودییشینگ رو 

به بکهیون و چانیول نگفته بود، چون اون دو تا زیادی فضول 

 !!بودن

اصال  چون اون دو تا ، به تاعو و کریسم مسلما نمیتونست بگه

ون تایید  د، البته دیگه مشکلی نبود و میتونست بتو باغ نبودن

 .کسه دیگه ای بره سراغش

ش ، اگه دوسد تنها چیزی که مهم بود تایید عشق خودش بو 

پیدا کنه که اون نداشت انقدر میگشت تا چیز دیگه رو 

 .دوسش داشته باشه

 برگشت به حال () 

 .ت شد رفت تا اتاق بیبی رو چک کنهوقتی وارد عمار 

اد و چند لحظه محو باال سرش رفت و همون جا ایست

رفتن دوازده بار صورتش رو  ، قبلصورت قشنگش شد 

 .بوسید
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زد بیرون و دوباره  یادداشت ساده ای براش نوشت و از اتاق

ست ون، چون اونجا تنها جایی بود که میتبه باغ برگشت

 .ش رو آزاد کنه و حالش رو خوب کنهخود

 عشقم

 .همدیگه رو موقع تاجگذاری میبینیم هشتساعت 

 .دیر نکن

 .زشتم نباش

 -از طرف زی او-

-------------------------------------------------------------------- 

 ، جایی که دو تا صندلیاتاق پادشاهی همون سالن اصلی بود 

شون فه و ملکه بود و پنج صندلی دیگه اطرامخصوص پادشا

 .مربوط به اعضای بزرگ سلطنتی

 ، درستهفت و نیم بود که باالخره وارد سالن شد ساعت 

 .وقتی که تونست به خودش مسلط بشه

 !!ینجوری شدهنمیدونست چرا ا

گفتن که باالخره چنین روزی میرسه، از بچگی همه بهش می

 !!اما زیاد براش مهم نبود

این  همه ی، اگه نظرش بعد براش بیبیش مهم بود  بیشتر 

 ؟! سال ها تغییر میکرد چی
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گه ، ا ر بزرگ چانیول دوستای صمیمی بودناون و پس

عشقش اون پسر رو دوست داشت چی؟! امکانش بود!! و 

 .این زی او رو میترسوند

 .ا یه نفس عمیق وارد سالن بزرگ شدب

و های کوچیک تاولین چیزی که دید مادر باردارش با دوقولو 

 .ش بودن که تو بغل پدرش نشسته بودبغل

ه قش و سروکله زدن با تولنگاه کردن به عش سهون سرگرم  

 .هاش بود

دشاه و ، تو جاهای خودشون دو طرف پاکای و کیونگ سو 

و  ت، پدران در سمت راسملکه نشسته بودن، مطابق رسم

 .مادران در سمت چپ نشسته بودن

برمیداشت  ز سالن آروم قدمهمون طور که به سمت مرک

 .خودش رو جمع و جور کرد

ونگ ، کیحث راجب تاکتیک ها با چانیول بود کای در حال ب

ون و هیونجی  
ُ
سو و بکهیون هم مشغول جدا کردن هاا

ون نبوستش
ُ
 .گریون بودن تا هاا

ون چقدر 
ُ
گ میتونه صبر کنه تا بزر زی او مطمئن نبود که هاا

 .زدواج کنهشه و زودتر با دختر چانیول ا
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ون وحشت داشت و پنجاه 
ُ
تقریبا پنجاه درصد مواقع از هاا

اون توله چقدر  درصد دیگه اش هم شگفت زده بود که

 !!!میتونه شبیه پدرش، سهون شده باشه

ش میپرسید که آیا اونم مثل پدرشه؟ زی او همیشه از خود

 ؟اونم الیقه

به هرحال دست از  ولیاین افکار چندان جذاب نبودن 

 .ش برنمیداشتنسر 

 ؟_زی او؟ تمام روز کجا بودی

 .پرسید و باعث شد از فکر در بیاد سهون ازش

، بیشتر شبیه یه حالت هیجانی برای درواقع سوال نبود 

 .شروع تبریک بود

نو اغ ها میگشت و همه ایاون همیشه یا با عشقش بود یا تو ب

 .میدونستن

 +بیرون بودم کل روز رو...من...امممم... 

 .رس به اطراف نگاه کرد، همه ی نگاه ها روش بودبا است

میخواست که همه چیز عادی پیش بره و درخواستش رو 

 بده اما خیلی ترسیده و وحشت زده بود... 

 ؟*مشکل چیه عزیزم

 .اینبار لوهان حمایتگرانه گفت
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 .مادرش همه چیز رو از قبل میدونست

ه امیخوام بطور رسمی باهاتون صحبت کنم...بعنوان پادش+

 ...و ملکه جهان زیرین

 .ونطور که انتظار داشت رفتار کردنبقیه هم

 .که چیزی بگن به همدیگه نگاه کردنسهون و لوهان قبل این

وهان دو قلو ها رو پایین  سکوت تا وقتی ادامه داشت که ل

 .گذاشت و برگشت تو جاش نشست

 ...بگو_

 .سهون با صدای واضحی گفت اما حالتش اجباری نبود

احترام کمرش سرش رو تکون داد و جلو رفت و برای زی او 

 .رو خم کرد و زانو زد

 ی، امپراطور...اینجام تا از شما و ملکه اجازه خواستگار +پدر 

ام از ...میخو گ ژنرال کای و کیونگ سو رو بگیرمدختر بزر از 

 ...ها اجازه بگیرم که با دخترشون جفت بشم اون

رو  ین فرزندش که اون، اوللوهان با غرور به پسرش خیره شد 

میدید   ،ود و برای برگردوندنش جنگیده بود تا پای مرگ برده ب

 .رگ شده و این خیلی خوشحالش میکردکه اون بز 
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یش تکیه داد و پسرش رو سهون هم با افتخار به صندل

، لبخند از روی صورتش پاک نمیشد از اینکه تحسین کرد 

 .ید پسرش چقدر برازنده و زیبا شدهمید

طان قد و شی ، اما بعنوان یهکه خیلی شبیه لوهان بود درسته  

 .هیکل خیلی خوبی داشت

اش ، بال هرو با خودش خوب مقایسه کرده بود  قبال پسرش

ای خودش بزرگ و قدرتمند شده درست به اندازه ی بال ه

 .بودن

، بچه هاش رو مئن بود که اونم یه پدر خوب میشهمط

 .ت میکردداشت و از لوهان هم محافظدوست خواهد 

ا بسکوت باالخره با صدای لوهان شکسته شد و سهون 

 .لبخند به همسر زیباش نگاه کرد

 !!ه احمق*به جای خیره شدن جوابشو بد

 .لوهان کنار گوشش زمزمه کرد

 ...حتما...تو نعمت و امید این پادشاهی هستی_

 .دستش به والدین عروسش اشاره کرد به سادگی گفت و با 

  ...ازشون بخواه_

 نگاه خیره ی کای رو زی او نفس عمیقی کشید و سعی کرد 

 .نادیده بگیره
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+من عاشق دخترتون هستم و دوسش دارم و این از وقتی 

ون به هم! شد که حتی نمیدونستم عشق یعنی چیشروع 

ه همیش ، اما اندازه که خالق جان هستم، مرگ هم تو دستامه

کنار   بدین در  ، لطفا اجازهاون رو خوشبخت نگه میدارم

و ندین نمیدونم چه ، اگه این اجازه ر دخترتون حکومت کنم

 ، پس لطفا این لطف رو در حقم بکنید... اتفاقی میوفته

 کل سالن تو سکوت فرو رفته بود و این بیشتر مضطربش 

 .میکرد

 .امیدوارم بود که قبول کنن، اما هیچ تضمینی وجود نداشت

 هاش جعبه ی سیاه توی دستش رو محکم بین انگشت

 .فشرد و سعی کرد درست نفس بکشه

گفته بودی که بقیه هم ؟! به من ن#اوه...اینجا چه خبره

 !!قراره باشن

باعث شد با ترس صدای آشنایی از پشت سرش گفت و 

 .چشم هاش گشاد بشه

 ؟! ساعت هشت شده بود 

با التماس به کای و کیونگ سو نگاه کرد که در نهایت کیونگ 

 .رش رو تکون دادبخند گشادی زد و سسو ل

 ...حتما-
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 .تا به گوش های مشتاق هیبرید برسهبا صدای آرومی گفت 

 ...اجازه میدیم-

زی او نفس آسوده ای کشید و با شادی سمت دختری 

ورتی کم رنگ پشت سرش ایستاده برگشت که با لباس ص

 .بود

 فرش دو طرف مثل همیشه بدون کفش بود و موهای بلند  

 .صورتش رها شده بودن

 !!شم های بزرگش دیوونه اش میکردنچ

، حتما بخاطر خوی درت حرف زدنش رو از دست داده بود ق

 .ناتوان شده بود انسانی بود که اینجور 

ی درکش که حت  اون دختر گاهی چنان بی گناه به نظر میرسید 

 .برای زی او سخت بود

 ؟# چیشده؟ حالت خوبه؟! چرا زانو زده بودی

 .دختر با نگرانی گفت

  ...نیست+مهم 

با گیجی گفت و سمتش قدم برداشت، انگار مست شده 

 ، از زیباییش... بود 

 !اری میای زشت نباشی+فک کنم بهت گفتم وقتی د
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یدونست که منظور ، اگر چه اون دختر مبه سردی گفت

 .واقعی زی او چیه

 " تو خیلی زیاد زیبایی "

  ...#حداقلش اینه که به اندازه ی تو زشت نیستم

ه ک  ، زی او میتونست قسم بخوره که کساییدختر با جواب 

ولی سعی کرد نادیده  پشتش بودن حسابی بهش خندیدن

 .ره و از فضای عاشقانه اش دور نشهاشون بگی

+حاال هرچی...فراموشش کن...بخاطر یه چیز مهم بود که  

 ...گفتم بیای اینجا

ظه ، یه لحپشتش قایم کرده بود رو جلو آورد  جعبه ای که

واس حو به خودش گفت که باید آروم باشه و با  مکث کرد 

 .پرتی و اخم سرش رو تکون داد

وقتی که باالخره زی او جلوش زانو زد با شوک بهش نگاه کرد 

ن نباید کسی از ، چو و اونم فوری خم شد و روبروش نشست

 .اون باالتر میبود

 ؟جا رو یادته که بهت چه قولی دادم+روزی که اومدیم این

 . پرسید و دختر فقط سر تکون دادزش زی او ا

 ...+بهم بگو چی گفتم

 .شددختر نفس لرزونی کشید و به زی او نزدیک تر 



1162 | P a g e 

 

ام باه ه رازت رو نگه دارم و زشت تر نشم#قول دادی که اگ

 ازدواج میکنی و میزاری مادر بچه هات باشم... 

 .دختر آروم زمزمه کرد

ی شدی ول + اره...من اینا رو گفتم؟!...درسته که زشت تر 

، چون نگه داشتن رازم باعث شد نجات پیدا  اشکالی نداره

 شته باشم...تو از منکنم و همه ی چیزایی که االن دارم رو دا

، درست مثل من که همیشه ازت محافظت محافظت کردی

چون هر  طمئن نیستم که چجوری انجامش بدممیکنم...م

 جوری که فکرش رو میکنم هیچ چیزی وجود نداره که به

درستی شایسته ی تو باشه...اما...من این هدیه رو برات  

گرفتم و امیدوارم اینو همراه با درخواستی که ازت میکنم ازم 

 !؟همسرم بشی...با من ازدواج میکنی قبول کنی و باالخره

ه ، متواضع گفت و جعبزی او برخالف گستاخی همیشگیش

 .گرفت و بازش کرد و سرش رو خم کردرو به سمت دختر  

اما خیلی زود با افتادنش روی زمین  دختر جعبه رو گرفت

 .کرد و خیره اش شد  زی او با وحشت سرش رو بلند 

 ؟! +خوب نیست

 #ساکت شو خنگه...این...این عالیه... 

و یه دور با خوشی دور با صدای نازکی از سر ذوق گفت 

 .خودش چرخید
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ا هاون تاج زیبا با سنگ تی ارای طالیی و کرومی رنگ و نگین 

و الماس های برجسته و یاقوت سرخ رنگ رو روی سرش  

 .رخیدگذاشته بود و با شادی میچ

زی او با خنده از جاش بلند شد و بال های نقره ای و تیره ی 

خودش رو باز کرد و تو یه حرکت دختر رو بینشون گیر 

 .از دید بقیه قایمش کنه و ببوستش انداخت تا 

ولی ، و میدونسته ی گیالس میدادن و اینلب هاش مز 

 .همیشه با حسش گیج و مست میشد

ب میکشید، بوسه ی سریعی همون طور که بال هاش رو عق

ا صدای آرومی توی گوشش زمزمه  و ببه کنار گوشش زد 

 .کرد

 ؟ا حاال وارد دوره ی هیت خودت شدی+ت

دختر فوری از خجالت سرخ شد و صورتش رو تو سینه ی 

 زی او قایم کرد. 

  ...ده ساله بودم، وقتی سیز #اره

ره ادختر با خجالت ناله کرد و زی او فقط پوزخندی زد و دوب

 .لب هاش رو به گوشش نزدیک کرد

بقیه ی کسایی هم که تو اتاق بودن در کمال وقاحت به 

 ،ج جوون رد و بدل میشد گوش میدادنچیزایی که بین زو 
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اونا به هرحال شیطان بودن و اینجوری گناه کردن براشون یه 

 .ز عادی بود و عین خیالشون نبودچی

 ؟! +پس میتونم به قول خودم عمل کنم

 .و بازیگوشانه زیر گوشش زمزمه کردزی ا

 ؟! +میتونم باهات یکی بشم

 .یه فقط با سرگرمی نگاهشون میکردنبق

ه شت ک، شکی نداهون سرش رو تکون داد و نیشخندی زد س

دلیل پررو بودن پسرش خودشه، دقیقا شبیه خودش شده 

 .ودب

، از نظر دوست داشتن یکی درست ولی فارغ از همه ی اینا 

 .بیه خودش بودش

 دیگه نوه هاش هم اطرافش هیچ شکی نداشت که چند وقته

 .او از بچگی اینو تعیین کرده بود ، زیپر میشن

 سرنوشت ناامیدش نکرد... 

 

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

ر شده بود از سمت دیگه ی لوهانی که تازه از خواب بیدا

ش رو و سرزمیناتاق به سهونی که روی بالکن ایستاده بود 

 .نگاه میکرد خیره شد
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 ولی انگار همین دیروز بود که یه  مدت ها گذشته بود 

 غریبه ی زیبا رو تو اون کلوپ شبانه دیده بود... 

 ...، من اینجام_سالم بهشت کوچولو 

 .م و جذابی گفتاش شد با صدای محک سهون وقتی متوجه

نفس هاش رو  اومد طرفش و اونقدر بهش نزدیک شد که 

رف میزد و ، با صدای اغواگرش حکنار گوشش حس میکرد 

 .داشت باهاش بازی میکرد

ه بیای اگ، اما اینم بدون که _اگه بخوای میتونی باهام بیای

 ...، یعنی نمیزارم که در بریهیچ وقت نمیتونی برگردی

، حتی با کرد و لوهان لبخندی زد   ه یادآوریسهون دوبار 

بود به رسیدن چنین وجود درد و رنج هایی که تحمل کرده 

 .اینکه کنار پادشاه شیطان ها باشه، روزی می ارزید 

، انگار به بودن لوهان کنارش سهون هنوزم میپرستیدش

 عادت نکرده بود... 

ید تا  شکمش کش، دستی به لوهان همون طور که تو فکر بود 

 .و ناز کنهکوچولوش ر 

 ؟_شکمت درد میکنه

 .ز فکر در اومدبا صدای سهون ا
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، بعد چندین بار دنیا هان لبخندی زد و سرش رو تکون داد لو 

 .دردش اونقدرا غیرقابل تحمل نبود اوردن بچه دیگه

غل کرد و رو سهون روش خم شد و بدن کوچولوش رو ب

 .تخت کنارش دراز کشید

رقوه کرد به بوسیدن ت  عتو بغل هم آروم گرفتن و سهون شرو 

 .و شونه اش

؟! میدونم که هستی...مطمئنم میدونی ن زی او هستینگرا_

 ...االن دارن چیکار میکنن

 .سهون گفت و آهی کشید

+انقدر یادم ننداز...اونا همو دوست دارن...امیدوارم 

 حالشون خوب باشه... 

 .لوهان با پوزخند گفت

 کنه و   سهون میتونست احساسات وحشی پسرش رو درک

ت که سر لوهان آورده این خودش رو یاد بالهایی مینداخ

 .بود

به شکم لوهان دست کشید و با تصور اینکه لوهان مجبوره 

تحمل کنه خودش و اون بچه رو لعنت  دوباره اون درد رو 

 .کرد

 ...فک کنم قراره اینجا پر از توله بشه...زی او عین خودمه_
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 .سهون با افسوس تند تند گفت

؟! خیلی جذابه که اون موجودات کوچولو رو ش چیه+مشکل

 ...همه جا ببینیم

و دست سهون رو محکم گرفت و لوهان با لبخند گفت 

 .فشردش

گه ینجا نمیدونست که سهون همیشه بخاطر اینکه اونو ا

 .داشته احساس گناه میکنه

+هر وقت بهم نگاه میکنی...هروقت لمسم میکنی باعث 

 ..میشی از خوشحالی دق کنم. 

 ؟! _میتونم االنم لمست کنم

 .د و گفتپوزخند ز 

 .هنوزم مثل بچه ها رفتار میکرد

هات بکنم تا واقعا دوست داشتم بتونم االن کارایی با_

ولی نمیتونم چون بارداری و دلمم  حسابی حالت جا بیاد 

 هوس یه توله ی دیگه نکرده... 

 .و باعث شد لوهان به قهقهه بیوفتهگفت 

 ؟! نداری...شش تا بچه کافی نیستاشو +اصال اجازه 

 ن به همین، میدونست که سهو لوهان با مسخرگی گفت

 .چند تا بچه راضی نمیشه
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  ...دیگه برام بیاری بس کنم شاید اگه یه دختر  _

 .و فرشته رو محکم تر تو آغوش کشیدگفت 

 .ش رو تو بغل لوهان پیدا کرده بوداون آرام

ل  به گردنش منتق لب های زیباش رو بوسید و بوسه اش رو 

کرد و چند تا مارک اونجا به جا گذاشت و اروم اروم پایین تر 

رفت و با باال دادن لباسش بوسه اش رو به سینه هاش 

 .رد و شروع به مکیدن نیپل هاش کردمنتقل ک

لوهان با لذت کمرش رو قوس داد و سهون با شیفتگی 

 .گاهش کرد و بدن سفیدش رو لمس کردن

  ...یخیلی سکسی لعنت_

قرار داد و بوسه های ریزی ، رو به روی شکم لوهان سرش رو 

 .روش زد

  ...من خسته میشی +همیشه فکر میکردم از حامله شدن  

ه سهون هیچ وقت چنین ، خوشحال بود کلوهان گفت

 .فکری نمیکنه

معلومه که نمیشم...اینجوری بیشتر دوست دارم...با چیزی  _

ن ...اینکه مال منی با ایکه من تو بدنت کاشتم مال من میشی

  ...ثابت میشه

 .سهون عصبی غر زد
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 +پس مالک من باش...لمسم کن... 

 .با التماس گفت

باعث شد چشم های  خودش رو با ناله ای به سهون مالید و 

 .سهون سیاهی بره

و ناله ی با حرص از روی لباس زیر به باسنش چنگ زد 

 .همسرش رو بیشتر در آورد

 رو لمس کن...بیشتر...  +لمسم کن...همه جام

رش رو پاره کرد و لب هاش رو به عضو حرص باکسسهون با 

 کهسخت شده ی لوهان رسوند و اونقدر باهاش بازی کرد  

 .لوهان از نیاز به گریه افتاده

 +اه...نمیام تا وقتی که اربابم اجازه بده... 

 .سهون با این حرفش نفس عمیقی کشید

 کرد برتری و قدرتش رو تو زندگی عادی هیچ وقت سعی نمی

بر لوهان ثابت کنه، ولی تو تخت همه چیز فرق در برا

 .داشت

 ...+لطفا...درد دارم...بفاکم بده

لوهان درحالی که سهون محکم به رون هاش چنگ 

 .اخت گفت و کمرش رو بیشتر قوس دادمیند
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سهون سوراخش رو لیسید و پسرک رو بیشتر غرق لذت کرد 

عقب کشید و به آبی که از  و بعد  حسابی خیس کردنش

 .اخ و عضوش بیرون میریخت نگاه کردسور 

 ؟! خوش مزه تر از لوهانم وجود داشت

 ...مممم...تو خیلی خوش مزه ای_

جلوی سوراخش زمزمه کرد و اونقدر سوراخ صورتیش رو 

 .سید تا خوب برای رابطه آماده بشهلی

رو زانوهاش ایستاد و عضوش رو تو دست گرفت و همون 

 ، بهراخ لوهان میفشرد که اروم اروم خودش رو به سو   طور 

خودش تو سوراخ صورتیش خیره  فرو رفتن عضو بزرگ

 .موند

لوهان از دردی که هیچ وقت براش تکراری نمیشد و بهش 

 .صورتش انداخت و ناله ی ریزی کرد عادت نمیکرد چینی به

 حاال سهون کامل داخلش بود... 

حرکت کنه دوباره   با صدای آروم لوهان که بهش گفت

ن وحشی شروع کرد کنترلش رو از دست داد و مثل یه حیوو 

 .به کوبیدن داخلش

، لوهان...خیلی تنگی...باعث میشی هر بار دیوونه لعنت-

 بشم... 
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ناله میکرد و محکم به اوج خودش نزدیک بود و مدام 

 .داخلش میکوبید

ارش هم معلوم بود که از صدای جیغ لوهان و ناله های کشد

 .اونم نزدیکه

لوهان با لذت و چشم هایی که مدام سیاهی میرفتن به  

 .مینداخت و این دیوونه ترش میکرد کمرش چنگ

 و هردو با ناله بلندی بعد  آخرین ضربه به ارگاسم رسیدن 

سهون داخلش خالی شد و لوهان هم، شکم  خودش و سهون 

 .رو کثیف کرد

ان  اش رو بین موهای عسلی رنگ لوهه سهون انگشت

  تقریبا از خستگی خوابش، لوهان شش کرد کشید و آروم نواز 

، صورت زیباش رو ستایش کرد و چند بار گونه اش گرفته بود 

د و دراز کشی رو مهمون بوسه های خیسی کرد و بعد کنارش

 .محکم کشیدش تو بغلش

 +بهم میگی کی هستی ؟

لوهان تونست خیلی ضعیف زمزمه کنه، احساس میکرد داره 
 .هخفه میش

فقط میخواست دوباره گرمای بدن این غریبه رو احساس  
 .، بهش احتیاج داشتکنه

 ...اگه باهام بیای بهت میگم_
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 .لوهان نفس عمیقی کشید

 میخوام بدونم تو کی هستی... 

 میخوام بدونم... 

 کی هستی... 

 ...+باهات میام

 

 ...ممنونم_

 .سهون غرق در خاطراتش زمزمه کرد

 ؟! +بخاطر چی

 .آروم و خواب آلود گفت ن باز کردن چشم هاشلوهان بدو 

من  بخاطر اینکه اونشب دنبالم اومدی...اگه نمیومدی_

 ، گمشده و گیج...ممنون کههنوزم تو تاریکی سردرگم بودم

 نجاتم دادی... 

، جاش لبخندی زد و دست سهون رو لوهان چیزی نگفت

 .ش رو بوسید تا شیطان رو آروم کنهباال آورد و کف دست

نست با قدرت ذهنش از طریق تله پاتی تائو رو تو اتاق  میتو 

کناری حس کنه و صداش رو بشنوه که داشت برای بچه 

 .واز میخوند و باهاش ارتباط بگیرهاش آ
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هو ، یه نگرانی قدیمی ییاد سوالی افتاد که آزارش میداد  یهو 

نست تا صبح برای پرسیدنش صبر  اومد سراغش و نمیتو 

 .حرف زدن با تائو کرد به ذهنی، بخاطر همین شروع  کنه

 ؟... +تائو 

 *بله ؟! 

 ؟دی که با هم داشتیم رو یادت میاد +اولین برخور 

 ، با تمام جزئیات... *البته

 ؟! +واقعا اتفاق افتاده؟! این اینده امون بوده یعنی

و تو سرش شنید و بعد لوهان صدای خنده ی نرم دوستش ر 

 .حرف زدنش رو

  نسخه از آینده بهتر از اون چیزی*نه...اتفاق نیوفتاده...این 

 که باید باشه... 

قطع کرد و حواسش رو  لوهان با خیال راحت ارتباطشون رو 

 .به عشقش داد

کمر قویش از مالفه سهون راحت خوابیده بود و رون ها و  

، موهای سیاهش روی چشم هاش افتاده بود زده بود بیرون

و نفس های سنگین و گرمش به صورت لوهان برخورد 

 میکردن. 
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که تو سرش بود به تائو   هاییچیز  صرف نظر از همه ی اون

 .رحم شده بود که حاال اینجا بودن ، به همه اشونحق میداد 

 ،پوسیدگی و گناه بود تموم شده بود روزهایی که تو جهنم 

خاطر  هم بروح های بیشتری پاک شده بودن و حتی تو برزخ 

 .گناهانشون رنج نمیکشیدن

وارد  یها رو برن یا به دنیای یکردن تا راه اونروح ها یا قبول م

 .میشدن که تاریکی ابدی بود

ترین ، بلکه به بدها هدف خودشون رو پیدا کرده بودننه تن

 .شیطان ها هم هدف جدیدی داده بودن

 

 

 حرف های خود نویسنده به اختصار: 

 ، ممنونم از همگی برای حمایت کردنم... باالخره تموم شد 
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 ،انگیزه میداد  راستش رو بخواید نظر دادن شما خیلی بهم

وقتی میدیدم شما بچه ها هیجان زده شدید از ادامه دادن 

 لذت میبردم... 

 نویسنده ی شما 

SW94 XO 

 بوم هستم : 

عررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 

 

 هم خوشحالم هم ناراحت... 

 خیلی جدی تموم شد... 

!! یه سال نمیاد کی شروع کردم به ترجمه اش اصال یادم

 نخیر بیشتر شده؟! 

 ...خالصه اینکه دلم خیلی براش تنگ میشه

 همتون رو دوست دارم و ممنون که انقدر صبور بودید. 

 فایل هر مشکلی داشت بگید. 


