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FULL PART 

 د.یدویمبکهیون با لبخند عریضی که روی صورتش بود به طرف جنگل 

 دن کهسو بودو دوست صمیمیش ، لوهان و کیونگدر فاصله ی نزدیک اون 

 برای شکار ، آهویی رو دنبال میکردن.

 "بک آروم برو "

 لوهان فریاد زد. 

 "نه من گرسنه ام "

 ت .بکهیون به آسونی با گرفتن گردن آهو اون رو به چنگ گرف

 "بزار من انجامش بدم،کمتر کثیف  کاری میشه "

 کیونگسو آهو رو گرفت و گفت. 

 "با اونه حق "
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ن تسسه تاشون نش ،بکهیون اخم هاشون درهم کشید و آهو رو به کیونگسو داد 

 .سو وسایلی  رو از کیفش خارج کرد، کیونگ

 "خب شما دوتا چطور بودین؟ "

 بکهیون پرسید. 

 "خوبب "

 .بود گرفت کرده مادهلوهان لبخند ملیحی زد و لیوانی رو که کیونگسو براش آ 

 وست داریدکه د رکجامیدونی شماها.... شماها خیلی خوش شانسید. میتونید ه "

رار قونید میت برید و هر وقت که دوست دارید باهم وقت بگذرونید شماها

ونه باشم شخص خیم مبزارین ولی من تایم خاموشی دارم و باید حتما سر یه تا

ارم، ند و، من اجازه بیرون رفتن و وقت گذروندن و قرار گذاشتن ر

  "پدرومادرم شکار کردن رو برام ممنوع کردن.

 بکهیون با شکایت گفت و مایع غلیظ قرمز رنگ رو نوشید.
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سالت شد  18تی ن وقپدرومادرت خیلی سخت گیرن.... تا حاال به جابه جا شد "

 "فکر کردی؟

 لوهان با چشماش به بکهیون خیره شد و پرسید. 

ر تخت زنجی نو بهمتما حر کردن بکنم ، اونا آره، ولی اگه من تالشی برای فرا "

 "م.میکنن. باید فکر دیگه ای برای خالص شدن از دستشون بکن

  "خب انجام بده. تو میتونی بیای با ما زندگی کنی "

 کیونگسو شونه ای باال انداخت.

 "نه ممنون، نمیخوام سربار و مزاحمتون باشم. "

 یسید.بکهیون آهی کشید و خون روی لب هاش رو ل 

 "ولی.. "

 "نه ممنونم لو "

************************ 
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و ممرد  شماشدو چشم طالیی تمام مدت گروه خونخوار رو تماشا میکرد.چ

دن آهو کی گرو مشممشکلی درحال دویدن رو دنبال میکرد.وقتی که مرد کوتاه 

 رو گرفت، پوزخندی زد. اون فوق العاده به نظر میومد.

 "م،کمتر کثیف کاری میشهبزار من انجامش بد "

 پسر چشم درشت بلند صحبت کرد و آهو رو گرفت.

 "حق با اونه  "

 مرد بلوند لبخندی زد و گفت

 د.زاون به غنچه کردن لب های پسر مو مشکی مقابلش پوزخندی 

 د. بری اون سه تا روی زمین نشستن و پسر چشم درشت گردن اهو رو

ده وم شزچشمان طالیی مرد روی خون های لب های خوناشام مو مشکی 

 بود. 

************************ 
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 "خب، من باید برم خونه "

 " !یرن باشهه، هی یادت باشه پدرومادرت فقط یکم زیادی سخت گ "

 "اره، بعدا میبینمتون بچه ها !  "

************************** 

 

 "اهات مالقات کنمنمیتونم صبر کنم تا ب "

 مرد گفت و لبهاش رو مکید. 

 

*************************** 

 بکهیون درب جلویی رو با صدای ناگهانی مادرش بست.

 "بکهیون، باید صحبت کنیم "
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شست و نادرش وی مربکهیون آه بلندی کشید و به طرف میز راه افتاد. رو به 

 با سردرگمی به اطراف نگاهی انداخت.

 خون خبری ی، ازت نکننباید شکار کنی. این یعنی تا وقتی رفتارتو درسدیگه  "

 "نیست.

اهاتون درت بنبه  کدوم رفتار !؟ ...  شماها هیچ وقت خونه نیستین و من "

 بکهیون متقابال با شکایت گفت. "صحبت میکنم

  "بکهیون!! تو باید به من گوش بدی و دیگه حرفی نمیزنی "

 مادرش با چشم غره گفت.

یدونید! رو م چیز میدونی چیه، هرچی ! شما پدرومادرم هستین و حتما همه "

  "دینام بمن مسخره شما نیستم که هر کاری دلتون خواست باهام انج

 بکهیون با عصبانیت داد زد.

 "بیون بکهیون برگرد اینجا! "
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 "فاک یو "

های  تاریبکهیون نفس عمیقی کشید و روی تختش نشست. اون از بد رف

 ....ز نهپدرومادرش خسته شده بود ولی نمیتونست ترکشون کنه. هنو

**************************** 

ردوی هاخت. اند بکهیون نشسته خمیازه ای کشید، به گذر زمان ساعت نگاهی

 پدرومادرش خواب بودن و اون دوباره گرسنه شده بود.

 "لعنت بهت مامان "

 د.زیر لب گفت و پنجره اتاقش رو باز کر 

ه اندازه ک همون . بهبکهیون از بالکن اتاقش پرید پایین و به طرف جنگل دوید

رش خر عمآتا  خون انسان رو از دست داده بود میتونست با خون حیوانات

 کنار بیاد.
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 رفش تغییربه ط رد وبکهیون با شنیدن ضربان قلبی ایستاد ، آهویی رو پیدا ک

ه دست به با ی و روو به راحتی آه مسیر داد، پوزخندی زد و دنبال آهو دوید

 چنگ انداخت.آهو با گزیده شدن گردنش تقالیی کرد.

شید نار ککقتی بکهیون خون پایین اومده از چونه و گردنش رو لیسید. و 

ش رو ب هاچشماش به رنگ قرمز در اومده بودن  سرش رو عقب داد و ل

 نه .ک زهمکید تا تمیز شن و مزه ی خون های رو لبش رو دقیق تر م

 "هیچ قت از این خسته نمیشم "

وی شاخه رید ،  کشبکهیون به باال شاخه ی درخت نگاهی انداخت و خودشو باال

 ی درخت دراز کشید .

 .یکردماهمیتی نداشت پدر و مادرش چی میگن بکهیون بازم شکار  

 

************************ 
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یستاد، نید او شریی مرد قد بلند توی جنگل میدوید  وقتی صدای تقالی آهو 

 . رفتهیکم دیگه جلو رفت و پسری رو دید که گردن آهو رو گاز گ

 ه رنگبیخت چشمان مرد قد بلند با دیدن خونی که روی گردن پسرک میر

 طالیی دراومد.

 "فاک "

رخت داالی ره بباون مکیدن لب های پسر برای تمیز شدن رو قبل از اینکه 

 دید و زیر لب زمزمه کرد .

*********************** 

 یک هفته بعد

 ه روزسبت بنبکهیون مثل همیشه روی همون درخت همیشگی نشسته بود ،  

کشه ، رو ن آهو های دیگه گرسنه تر بود ولی تصمیم داشت که بیشتر از یک

 اون نمیخواست به جمعیت آسیبی بزنه.
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ی یلید، خی کشبکهیون دراز کشیده روی شاخه  چشماش رو بست و نفس عمیق

 خسته بود ولی دلش نمیخواست تکون بخوره.

 

طراف به ا ین وچشمان بکهیون یک دفعه با حس نگاه شخصی باز شد  به پای

ا کنه یا و پیدریزی نگاهی انداخت تا بفهمه چی میتونسته باشه ولی نتونست چ

د کر کرو ف صدای قلب کسی رو بشنوه ، برای همین  دوباره چشماش بست

 ه استراحتش روی درخت ادامه داد .چیزی حس نکرده  و ب

ط میکنه ه سقودار بکهیون وقتی احساس کرد که پاهاش دارن به زمین میرسه و

میشگیش درت هقکه  فریادی زد ، سعی کرد خودشو ازاد کنه بدون اینکه بدونه

 رو نداره....!!

 "تقال کردن کافیه سوییت هارت"

 یک صدای عمیق توی گوشش غرید. 
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ادی عطور  د. بهآهستگی چشماش رو باز کرد شوک زده ترسیبکهیون وقتی به 

 د.ده بوحشتزمی بایست جسور باشه و متقابال مبارزه کنه ، ولی اون و

د و خص بوون شابویی که از اون به مشام میرسید نشون دهنده آلفا بودن 

 بکهیون  قطعا در مقابل یه آلفا خیلی ضعیف تره . 

 .ن طالیی آلفا خیره شد.بکهیون لبهاش رو گزید و به چشما

 "بز..بزار من برم "

 "چی شده؟ ترسیدی؟ "

 .کرد مرد پوزخندی زد و ترسی که از بکهیون منشا داشت رو حس 

 "ن..نه "

 بکهیون به دروغ گفت. 

 "میتونم ترست رو حس کنم پس دروغ نگو "

 مرد پوزخندی تحویل بکهیون داد.
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 "مت..متاسفم "

 د.بکهیون به سرعت عذرخواهی کر 

 "میتونم بگم تو هنوز تشنه ای ، میخوای تست کنی؟ "

 مرد غرید و مچ دستش رو جلوی دهن بکهیون قرار داد. 

 "ن..نه میخوام برم خونه "

از  نی کهت خوچشمان بکهیون با حس خون محکم باز شد . بکهیون به قطرا

رمز نگ قزدست مرد به دهنش میریخت زل زده بود، چشمای بکهیون به 

 وع بهن شرو خون های توی دهنش رو لیسید ، نیش های بکهیو دراومدن

 نمایش کردن و آلفا با دیدن این صحنه لبخندی زد.

 "چشمات خیلی قشنگن "

 اون غرید و اجازه داد بکهیون مچش رو گاز بگیره. 

 اد .دبکهیون همینطور که با گرسنگی مینوشید  به چشماش چرخی 
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  "من چانیولم "

 آلفا گفت.

 چش رواز م بکهیون رو از فکش محکم گرفت تا جلوی مکیدن خونچانیول 

 بگیره.

تو بهم ا اسمیارت حاال، باید وقتی به فاکت میدم  فقط بهت بگم سوییت ه "

 "میگی؟

 . چانیول غرید و لبهاش رو روی گونه ی  بکهیون فشار داد 

 "بک..بکهیونم "

 بکهیون نفسش گرفت. 

ول گه قبام . هت دادم من سکس میگیرخب بکهیون ، درمقابل خونی که ب "

 "نکنی ، فکرکنم تا آخر عمرت باید تشنه باقی بمونی 

 چانیول پوزخند زد. 
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 "قبوله "

 بکهیون بدون فکر گفت. 

و  و بسترماش چانیول پوزخندی زد و گردن بکهیون رو لیسید. بکهیون چش

ع میشد ساطد ز مراموهای چانیول رو کشید . بکهیون میتونست گرمایی رو که 

 وه کار میره بلفاها ی آ.) * رات معموال برارو حس کنه و فهمید چانیول توی راتشه

 (  دوره ای که نیاز جنسیشون خیلی زیاد میشه و حسابی هورنی میشن..

 امشب قراره خیلی پر اتفاق باشه.

 

!! smut !! 

 

بکهیون به چشمای چانیول که نفس نفس میزد خیره شده بود ، مارک ها 

گردنش رو پر کرده بودن و بکهیون میدونست که باید با سختی به خوبی 

 مخفیشون کنه تا کسی متوجهشون نشه.
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 "منو ببوس "

 ون بههاش چانیول پوزخندی زد و لب هاشون رو روی هم قرار داد، لب

ین اباید قع نخوبی فیت هم میشدن و بکهیون احساس غریبی داشت... دروا

 اد ولی اون داشت لذت میبرد .کار رو با کسی انجام مید

ین کار رای اون باچانیول غرشی کرد و شلوار جین تنگ بک رو پایین کشید،  

 کامال آماده بود.

 "چا..چانیول من باکره ام  "

 بکهیون زیر لب گفت. 

 "قراره از خودت لذت ببری "

 ره .گهدانبکهیون تالش کرد که صحبت کنه و نفس نفس زدن بلندش رو 

هیون رای بکبنم  ون اخطار دادن یکدفعه واردش شد و این مثل جهچانیول بد

 دردناک بود..
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 "آآآ...آه "

 فت.از گرگدرت قچانیول مچش رو جلوی دهن بکهیون قرار داد و بکهیون با 

 چانیول دست آزادشون دور کمر الغر بکهیون پیچید.

وی درد ری از له ابکهیون محکم تر از قبل گاز گرفت به طوری که چانیول نا

 کرد.

 "فاک "

 ی  داشت وی خوبخیل بکهیون با آزاد کردن مچ چانیول ناله ای کرد ... احساس

 هیچ چیز رو باهاش عوض نمیکرد.

  "تو خیلی تنگی "

 چانیول غرید و سرش رو روی شونه بک گذاشت.

 "آهه محکم تر "

 بکهیون ناله کرد. 
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 چانیول ادامه داد و چشماش به رنگ طالیی دراومد . 

نگ زد ، رو چ نیولبکهیون ناله بلندی کرد و به کمرش قوصی داد و بازوی چا

 ناخون هاش پشت چانیول رو به خون انداخته بودن.

د به شاردش وچشمای بکهیون وقتی که چانیول با سرعت و محکم دوباره  

لی واشه برنگ قرمز دراومد ، بکهیون از اون میخواست که سریع تر 

حیوانی  ه هیچدی ککنه.... اونا خیلی سریع بودن درحمیدونست تقریبا غیرمم

 نمیتونست اونا رو ببینه...

 "آآآهههه همون جا "

شد و  ب پرته عقبچانیول خیلی محکم به بکهیون کوبید طوری که سر بکهیون 

ربه به ض چنانچشماش چرخی خورد . بکهیون با شدت  اومد ولی چانیول هم

 هاش ادامه داد.

 "اوووه خدااا  "

 وقتی که چانیول اومد بکهیون ناله بلندی کرد. 
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ن کار ی همیبرا چانیول بلند شد و شلوارش رو باال کشید و به بکهیون هم

 کمک کرد.

 "بیا هر روز همو اینجا ببینیم "

 چانیول زیر لب گفت. 

 "آره "

 بکهیون نفس زنان گفت و بلند شد . 

  "قبل از اینکه بریم... "

ن رو بهاشوین لد و برای یه بوسه ی سافت و شیرچانیول صحبتش رو قطع کر

 روی هم قرار داد .

 "ردیولم که قبکخیلی وقته که من از دور تماشات میکنم خیلی خوشحالم  "

 چانیول پوزخندی زد و خودشو عقب کشید.  

 "م...من..... منو میدیدی؟؟ "
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 بکهیون با شوک پرسید. 

ی باهات  ستم کیدونهووم...اونقدرا هم ترسناک به نظر نمیاد . من فقط نم "

  "از نزدیک مالقات کنم

 چانیول با نگرانی گفت.

 "آهاا "

 بکهیون سر تکون داد . 

  "خب من برای صبحانه دیر کردم..بعدا میبینمت. "

 چانیول به سرعت گفت .

 "خدافظ چانیول  "

 رد.دن کجهت مخالف شروع به دوی بکهیون لبخند زد و چرخید و در 
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ه اینک ل ازهر دو به جهت مخالف رفتن بکهیون به اتاقش برگشت تا قب

از ون نی. ا والدینش بیدار شن وقت کافی برای حمام کردن داشته باشه

 ه.ک کنداشت که بوی آلفا رو تا قبل از صبحانه از روی بدنش پا

 

رگ ه آینه بزد ، بج شز حموم خاربکهیون با حوله ای که دور کمرش پیچیده بود ا

ه جا بنیول ه چاتوی اتاقش خیره مونده بود و با چشماش روی مارک هایی ک

روی  ی رنگی آبگذاشته بود تمرکز کرده بود ، همون موقع متوجه یه کبود

 گردنش شد .

 "اون مسخره منو مارک کرد  "

 بکهیون گفت و به چشماش چرخی داد. 

مه هی که ش طورهمیشه میمونه درست کنار گردناین همون مارکیه که برای 

 میتونن ببیننش.

  "بکهیون، من میرم سرکار  "
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 مادرش به در زد و گفت.

  "باشه ! "

اش رو ارک همرعت بک فریاد زد  و دیوانه وار میکاپش رو کامل کرد و به س

 نه رفت.شپزخاآبه  وقبل از اینکه لباس بپوشه کاور کرد و به طرف پله دوید 

  "الم به همه ! من دارم میرم دیدن لوس "

 !!(ستا !) ماست خودمون نیبکهیون تند گفت و به ظرف ماست چنگ زد 

 "ن.. "

 "خدافظ !  "

 بست. محکم ر رودبکهیون بدون اینکه توجهی به پدر و مادرش بکنه گفت و  

 د.یستاابه طرف جاده  دوید و رو به روی خونه ی کوچیک آبی رنگ 

ه وهان رو بلرد ، از کدر زدن کردن تا وقتی که لوهان در رو ب بکهیون شروع به

 داخل هل داد و وارد شد و روی مبل نشست.
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 "چه مرگته؟؟  "

 لوهان داد زد. 

 "یه چیز شگفت انگیز دیشب اتفاق افتاد  "

 بکهیون با نفس نفس گفت. 

 "آهااا هاها  "

 لوهان بدون توجه با بیخیالی سری تکون داد. 

 "باکرگیم رو از دست دادمدیشب من  "

 بکهیون گفت و به چشماش چرخی داد. 

 "باشه من گوش میدم "

 لوهان گفت سریع کنار بک نشست. 

 "قبل از اینکه چیز دیگه ای بگم، کی خونه است؟ "

  "عامم... پدرومادر من مسافرتن پس فقط کیونگسو  "
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 "برو بیارش. "

نشیمن  اتاق و بهرنیمه بیدار لوهان با غرغر بلند شد و با سرعت کیونگسوی 

 اورد و روی پاهای خودش نشوند.

 "ه ؟ه کیخب حاال بگو اون فرد فوق العاده که باکرگیت رو گرفت "

 "اون یه گرگینه است. "

 "بکهیون !!  "

 لوهان داد زد. 

یی جورا ن یههی ، گوش بده . اون خیلی کیوته ! اون یه آلفاست و م "

 "ازش میدونم فقط اسمشه . دیشب دیدمش و تنها چیزی که

 بکهیون گفت و نگاهشو پایین انداخت. 

 ") اسمشو میگه (خب چیه؟  "

 "چانیول، و عامممم یه چیز دیگه ام هست  "
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 "لطفا نگو که حامله ای  "

 کیونگسو آهی کشید و گفت. 

 "نه ، عاممم... من جفتشم . اون منو مارک کرد  "

 "بکهیون پدر و مادرت حتما میکشنت  "

 لوهان با داد گفت. 

ونجا او از ه منککی اهمیت میده، من بزودی میرم . هی این همون چیزیه  "

 "(ش دارهومادر) منظورش اینه که حاال یه علت خوب برای ترک پدرخارج میکنه! 

 بکهیون لبخند زد. 

ول از حشی اای وهدرسته ، کجا میخوای بری؟ توی گروه اونا؟ اون دهاتی  "

 "که پاره میکنن همه  تو رو تی

 کیونگسو با اخم گفت. 

 "نه ... اگه اون از من مراقبت کنه "
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  "بکهیون "

 لوهان آهی کشید.

 "دش؟بینیبزارین من خوش حال باشم باشه ! ولی شماها میخواین ب "

  "نه "

 کیونگسو به جای لوهان حرف زد.

  "ولی بیب.. "

 "ارم نه لوهان . من به اون دهاتی های وحشی اعتماد ند "

 کیونگسو با اخم جواب لوهان رو داد. 

 "یست ها ن گینهاوه یه وحشی دهاتی نیست ..  اون اصال  شبیه بقیه گر "

 بکهیون گفت و بلند شد . 

 "همه اونا مثل همن  "
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ون ونا ای ا فقط به خاطر  یه تجربه ی بد به این معنی نیست که همه"

 "جوری با خوناشام ها رفتار کنن 

 بکهیون با اخم های درهم کشیده گفت. 

 "بکهیون ! "

 لوهان با فریاد گفت. 

پس  سته ؟ن دربابت اینی که گفتم متاسفم ، ولی حداقل شما خوش حالی "

 "بزارین برای یکبارم که شده منم خوش حال باشم 

 بکهیون نفسی کشید و عقب رفت و از اونجا خارج شد. 

 .بود  صبانیخیره شد ، اون به شدت عکیونگسو همون جا نشست و به در 

 لوهان کیونگسو رو به طرف خودش کشید .

رفا ون حهی بیب ، من متاسفم خودت میدونی بکهیون منظوری از ا "

 "نداشت 
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 .لوهان به آرومی گفت و گونه های کیونگسو رو نوازش کرد 

 "حق با اونه. "

و رامون هایه اینو میتونی بعدش بهش بگی ، ولی چطوره االن یکم همس "

 لوهان با پوزخند گفت. "اذیت کنیم ؟

  "بیا انجامش بدیم  "

 کیونگسو لبخند زد .

ر هید ، ل دوبکهیون به سرعت از خونه ی دوستاش دور شد و به طرف جنگ

اشت د و ده بوچیزی که کیونگسو گفته بود ذهنش رو سخت مشغول خودش کرد

 به چانیول فکر میکرد.

 "بوووو!  "

 "فااک "

 بکهیون با ترس داد زد.  
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 رسید:پومی چانیول بلند خندید و بکهیون رو توی بغلش کشید و به آر

 "خب امروز چیکار کنیم؟ "

زی ه تنها چیینه کاورم من فکر کردم که بهتره یکم بیشتر همو بشناسیم....منظ "

 دقت که من ازت میدونم اسمته و راستش دیشب درست به چهره ات

 "نکردم 

ول دستش چانی فت وطور که چانیول اون رو توی بغل گرفته بود گبکهیون همین

 رو روی کمر بک محکم کرد.

 "پس بچرخ "

اعث برد و م خوهبکهیون توی آغوش چانیول چرخید طوری که بینی هاشون به 

 غلغلت بکهیون شد و خنده اش گرفت. 

کرد اه میود نگتش بچانیول به چشمای بکهیون که به سرعت در حال آنالیز صور

 و بعد از چند لحظه پرسید:
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 "خب ، چه جوری ام؟ "

  "خیلی خوش قیافه "

 بکهیون سرخ شد.

 "باعث افتخارمه که از چهره ام خوشت اومده "

 "هی چانیول.... "

 "بله؟ "

چون  خوایخب اونجور که من متوجه شدم تو منو فقط برای سکس نمی "

 "مارکم کردی درسته ؟ 

 پایین انداخت.بکهیون گفت و نگاهش رو 

 ین معاملهمین اای همن عامم.... من واقعا میترسیدم که تو منو رد کنی بر "

 "رو برنامه ریزی کرد

 "ولی من جفتتم ، و کسی به خوش قیافه ای تو رو نمیتونم از دست بدم "



 
MY       LITTLE        BLOOD     SUCKER 

pg. 31  @Magical_fiction 

 بکهیون لبخند زیبایی زد.

 چانیول لبخد عریضی زد و در جواب بک گفت:

 "امخوش حالم که خوش قیافه  "

رخت دراز نار دین کچانیول بغلش رو باز کرد و بکهیون رو رها کرد و روی زم

ن م باز کردهو از اش رکشید، بکهیون با گیجی به چانیول خیره شد و چانیول پاه

 به فضای بین پاهاش اشاره کرد :

 "بیا بشین "

 .ش کردنه ابکهیون یک دفعه نشست و احساس مومور خفیفی توی قفسه سی

 "ن ما کاپلیم؟خب اال "

 .بکهیون با خجالت گفت و با برگهای روی زمین بازی کرد  

 "درسته  "

  "خوبه-خ "
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 "خب ... من میتونم پدر و مادرت رو مالقات کنم؟  "

 چانیول پرسید. 

 "نه! خدایا نه ! اونا قاتل جفتمون میشن  "

 بکهیون با خشم جواب چانیول رو داد. 

القات ما تو بدارن مادر من درجه یکن ومشکلی ناوه... در هر صورت پدر و  "

 "کنن و حتما خوش حال میشن

 "واقعا؟؟ "

نا ، او بگم البته ، ولی برای اعضای گروهمون نمیتونم مثل این رو "

 "اونقدرها ذهنشون باز نیست 

 "آهاا.. پس تو یه جورایی شاهزاده ای ؟ "

 "نه "

  "هرچی "
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 بکهیون آهی کشید.

یول ه چانکیکرد ساکت نشستن و بکهیون با برگها بازی مهر دو برای مدتی 

 گرسنگی بکهیون رو احساس کرد و به آرومی گفت:

 "تو گرسنه ای ، بیا بنوش "

 بکهیون چرخید و مچ چانیول رو گرفت.

 "نه ، گردنم "

 چانیول به چشمای بکهیون خیره شد.

ردن گو  فتود ربکهیون با تردید به طرف چانیول که سرش رو عقب داده  ب

ز ار که ینطوچانیول رو گاز گرفت و باعث دردش شد ، چشمای بکهیون هم

 گردن چانیول خون میکشید به رنگ قرمز روشن در اومدن.

و رنیول ن چابکهیون خودش رو روی رون های چانیول کشید و با لذت گرد

 میمکید.
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 "بکهیون بس کن "

 چانیول با اخطار گفت. 

انیول چطرف  ش ازود و متوجه دوباره صدا زدنبکهیون توی افکارش گم شده ب

 نشد.

 "بکهیون بس کن! بسههه! "

 سید:د پربکهیون به سرعت عقب کشید و لب هاش رو لیسید و با تردی

 "ن متاسفم چانیول! حالت خوبه؟م-من "

 چانیول با آه گفت:

 وننزدیک بود م دی .بکهیون.... نباید با من اینجوری کنترلت رو از دست ب "

 "ی بکش

  "من متاسفم  "

 بکهیون گفت و با غم سرش رو پایین انداخت .
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 یک هفته بعد

نا یکرد . اوگاه م، ن بکهیون والدینش رو همینطور که وسایلشون رو جمع میکردن

عنا بود ماین  ک بهقرار بود  برای یک هفته کامل به سفر برن و این برای ب

 .باشه شتهای خودش داکه میتونست چانیول رو برای یک هفته  کامل بر

ز کرد و کم باو محبکهیون وقتی که از رفتن پدرومادرش مطمئن شد ، پنجره ر

و ببینه. رنیول ر چاتپایین پرید و به سرعت به طرف جنگل دوید تا هرچه سریع 

ه شه وقتی کند مین بلوقتی که نزدیک شد ، چانیول رو دید که داره از روی زمی

 د .فشر ن رو توی بغلش گرفت و محکمبه چانیول رسید ، چانیول او

ده ی ت خنبک  به خاطر بوسه ی سافتی که چانیول روی لب هاش گذاش 

 بلندی کرد و باعث خنده ی چانیول هم شد.

 ".اریم دامل چانییی،خونه ی من رو برای یک هفته کامل در اختیار ک "

 بکهیون لبخندی زد. 
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 ت :د گفو با پوزخنچانیول لبخند عریضی زد و باسن بک رو چنگ زد 

 "میدونی این یعنی چی؟  "

  "تمام خونه ی من، هرجا دلمون بخواد...  "

 بکهیون چشمک زد.

 فت :گ د و چانیول بازوهاش رو دور بک محکم کرد و اون رو باال کشی

 "پس بزن بریم  "

 "اون طرفی "

 بکهیون اشاره کرد. 

 باال پرید و شد ، توقفدید مچانیول راه افتاد و وقتی که یه خونه  با یه باکن 

انیول  د و چز کربکهیون رو روی زمین گذاشت و بکهیون پنجره اتاقش رو با

 وارد شد.

 "خب باید شروع کنیم ؟ "
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 چانیول با پوزخند گفت و روی تخت نشست. 

 بکهیون به طرف چانیول رفت روی رون هاش نشست و گفت:

 "بله لطفا  "

بلند  ایینیب  پفل شده بود که صدای درلب هاشون به خاطر بوسه توی هم ق

زوی و با د شدشد ، بکهیون  پرید و به سرعت از روی پاهای چانیول بلن

وم رب حمدستن بچانیول رو محکم گرفت و اون رو توی حموم فرستاد و بعد 

 تمام بدن خودش رو تخت رو عطر پاشی کرد. 

 "بکیییییی !!! "

 لوهان فریاد کشید. 

 "بخوابیم  ما اومدیم اینجا "

 لوهان فریاد زد و وارد اتاق شد. 

 موند . خیره انیهبکهیون ایستاد و نفس سنگینی کشید و لوهان  برای چند ث
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 "دوست پسرت توی حمومه ، میتونم بوش رو حس کنم "

 لوهان به درب حموم اشاره کرد . 

 "هییی لو من فکر کردم تو پدر و مادرمی  "

 "ون حمله کرده نوپ، ولی کیونگسو به یخچالت "

 لوهان لبخند زد. 

 د.ون داو نشبکهیون درب حموم رو باز کرد و چانیول گیج و شوک زده ر

 بکهیون نخودی خندید و به لوهان گفت :

  "تو خوبی ، اون بهت آسیبی نمیزنه  "

 "خوبه..... "

 "لو بس کن  "

 بکهیون به لوهان چشم غره ای رفت و حرفش رو قطع کرد . 

  "ره که..لعنتی چطو "



 
MY       LITTLE        BLOOD     SUCKER 

pg. 39  @Magical_fiction 

 .کرد بکهیون فورا دستش رو روی دهن چانیول گذاشت و اونو خفه

 "ی ..یول چچان به هر حال ... من میخوام که شماها اینجا بمونین ولی "

 بکهیون لبشو گزید. 

 "مشکل چیه ؟  "

 چانیول پرسید ولی توجهی دریافت نکرد. 

 "خوبه  وداره لی نمشککیونگ خوبه . ماها با هم صحبت کردیم و اون کامال  "

 لوهان لبخند زد. 

 "منم میخوام بدونم  "

 چانیول اخم کرد . 

  "خب بیاین بریم پایین  "

 بکهیون سر تکون داد .
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یول ی چانش روسه تایی پایین اومدن و کیونگسو سرشو برگردوند  ، چشما

 قفل شده بود و چانیول سرش رو کج کرد.

 "صبر کن ، من تو رو میشناسم  "

 نیول به پایین پرید و لوهان و بک رو پشت سر گذاشت.چا 

  کیونگسو لبخند کوچیکی زد و چانیول رو بغل کرد و گفت :

  "مدت زمان زیادی گذشته "

اسی میشن منو صبرکن ، من چیزی رو فراموش کردم ؟؟ چرا تو دوست پسر "

 "؟ 

 .کرد  سودیبکهیون پرسید و به بغلی که اون دوتا بهم داده بودن ح 

  "اون یکی از دوستای جونگینه  "

 کیونگسو آهی کشید. 

 "اوه  "
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 "هی ، حداقل تو االن خوش حالی نه ؟  "

 چانیول لبخند زد. 

  "چانیول !  "

 بکهیون زوزه کشید.

 د.مله شی ح همه توجه شون رو به بکهیون دادن وقتی که بکهیون آماده

 "بیب من عاشقتم بس کن  "

 چانیول خندید.  

ه بودن ه رفتو تازتوی تخت تاالپ شد و آهی کشید . لوهان و کیونگسبکهیون 

 و اون خیلی خسته بود .

 چانیول روی بکهیون خزید و لبخند بزرگی زد و غرید :

 "باید فعالیت های صبحمون رو تموم کنیم ؟ "

 "اوومممم..  من خسته ام  "
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 بکهیون ناله کنان گفت. 

برد و  اس بکر لبید و دستاش رو  زیچانیول به آرومی گردن بکهیون رو بوس

 روی بدنش کشید. 

 رد.نمیک ومتیبکهیون وقتی که چانیول دستش رو روی بدنش میکشید ، مقا

  "ظاهرا اونقدرام خسته نیستی  "

 چانیول پوزخند زد با زبونش گوش بک رو لیسید .

 . بکهیون وقتی که چانیول کنارش دراز کشید به خودش لرزید

 " نه امچیزی رو که میخوای بهت میدم، ولی من تشباشه من اون  "

 بکهیون لبشو مکید و خودشو روی پاهای چانیول کشید. 

  "هر چی که بخوای  "

 چانیول لبخند.

Smut +18 
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اشون لوارهکمه شدبکهیون تیشرت چانیول رو در اورد و شروع به باز کردن  

و  نکرد جهیوکرد ، وقتی حضور یه نفر روی توی خونه احساس کرد بهش ت

 زانوهاش رو دو طرف چانیول گذاشت .

ود نگاه رده بقه کچانیول با خوشحالی بکهیون رو که دهنش رو دور دیکش حل 

د و رو برفهنش دمیکرد :/ . بکهیون به راحتی تمام طول  چانیول رو توی 

 همون لحظه درب اتاق خواب باز شد.

 "بک من فراموش کردم ...اوه شعتتتت  "

 سرعت چرخید.لوهان به  

الی که حدر   داد بکهیون بدون توجه به لوهان متوقف نشد و به کارش ادامه

 چانیول داشت خفه میشد تا جلوی ناله هاشو بگیره .

ست و تاق برب الوهان سعی کرد تصویری رو که دیده از ذهنش پاک کنه و د

 بلند گفت : 

 "ایششش ،چندشای هورنی  بعدش میام  "
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 یستاد ، وانیول ی چاه برای چانیول بلوجاب زد و بعد  جلوبکهیون یه دور دیگ

ل های چانیووی پاراره بعد از اینکه چانیول شلوارش رو از پاهاش خارج کرد دوب

 نشست .

 "میدونی که دوستت رو ترسوندی؟؟  "

 چانیول پوزخند زد. 

 "اهمیتی نمیدم  "

 بکهیون وقتی که چانیول زیرش تنظیم شد لبش رو گزید. 

 کرد هلبه آرومی نا ون وقتی چانیول که به طور کامل درونش قرار گرفت ،بکهی

 ولذت  شدت و شروع به باال و پایین رفتن روی عضو چانیول کرد و از

د و ه بوشهوتی که درونش بوجود اومده بود سرش رو به عقب فرستاد

 ی کرد .بلند له یچشماش رو بسته بود  وقتی که چانیول باسن رو چنگ زد نا

 "آآآهههه "
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 "اوومم بیب منو گاز بگیر  "

 چانیول نالید. 

 ت.ز گرفو گابکهیون روی چانیول دراز کشید و با قدرت گردن چانیول ر

رار دنش قی گرچانیول ناله ی بلندی کرد اون عاشق طوری که دهن بک رو 

 میگرفت بود.

 "فاکک بک  "

 چانیول ناله ای از روی لذت کرد. 

 "اوه چانیول  "

ردن گرد و دی کبکهیون  وقتی که چانیول کمرش رو حرکت داد ناله ی بلن 

 چانیول رو رها کرد .
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روع یول شچان بکهیون دستاش رو دو طرف گردن چانیول گذاشت و همراه با

ورد عضو ا برخبد و به حرکت کرد و خودشو روی عضو چانیول  باال و پایین کر

 مد .دت اوشل با روی شکم چانیوچانیول به نقطه حساسش ناله بلندی کرد و 

با شدت  انیولعد چبکهیون به باال و پایین شدنش ادامه  داد و چند لحظه ب

 درونش خالی شد .

و رهیون ل بکبکهیون نفس نفس زنان از روی چانیول بلند شد ..  چانیو

 خوابوند و توی بغلش کشید.

  "فاک بک خیلی دوست دارم  "

  "منم همینطور  "

 مدن.م اوبخند جواب داد و از شدت خستگی چشماش روی هبکهیون با ل
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ه بیدار شد زیاد شنگیبکهیون خمیازه ای کشید و چشماش رو باز کرد، به خاطر ت

 نگی زیادشطر تشه خابود . اون دیروز به اندازه کافی ننوشیده بود و االن ب

 صبح خیلی زود بیدار شده بود.

وی تخت رل که انیوچندی کشید ، به بکهیون به آرومی بلند شد و خمیازه ی بل

صدای  و به ردنشگخوابیده بود نگاه کرد ، به رگ های بیرون زده ی دست و 

 تپش گرم کننده ی قلبش..

ل در انیوچدهن بکهیون با حس فشار پمپاژ خون هایی که توی رگ های 

بکهیون به  دن ،زجریان بود آب افتاد و دندون های نیشش به آرومی بیرون 

ه کسیبی کر آفست چانیول رو تکون داد تا بیدارش کنه ، اون با سرعت د

ردن کیدار برای ممکن بود به چانیول بزنه بشدت ترسید و بیشتر از قبل ب

 چانیول تالش کرد.

 "بکهیون چیشده؟ مشکل چیه ؟  "

 چانیول با صورتی که نگرانی ازش میبارید روی تخت نشست و پرسید. 
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 "قط از خودم میترسم ....م و ف.. من تشنه ا.من -م "

و ستش ردمچ  چانیول بکهیون رو توی بغلش نشوند و آروم نوازشش کرد و

 جلوی دهن بکهیون قرار داد و با مهربونی گفت:

 "بنوش ، بهت میگم کی متوقف شی  "

ول میومد چانی بدن بکهیون به آرومی دست چانیول رو گاز گرفت و خونی که از

 رو با لذت نوشید .

 به آرومی سر بک رو نوازش کرد و توی گوشش گفت :چانیول 

 "دیگه کافیه بیب  "

 بکهیون عقب کشید و لبخند شیرینی زد و گفت :

 "ممنونم "

 چانیول بغلش رو محکم تر کرد و گفت :

 "قابلت رو نداشت بیبی  "
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 صبح روز بعد

از تخت  ست ،بکهیون با شنیدن صدای فریاد بلندی بیدار شد و سریع نش

نیول  و اد چافری پایین پرید و شلوارش رو پاش کرد ، میتونست صدای داد و

فرد و  ت اونتونسیکی دیگه رو بشنوه ولی نمیدونست اون یه نفر کیه و نمی

 تشخیص بده . 

که با  گه رو دیدند دیبل مرد قد بکهیون به طبقه پایین دوید و اونجا چانیول و یه

 عصیانیت بهم خیره شدن..

 "چانییی ؟  "

 "اوه اینجا رو ببین...  هه  خونخوار عوضی بیدار شده  "

 د .ن غریکهیوبمرد قد بلند ناشناس به طرف بک برگشت و با عصبانیت به 

 "سهون خفه شووو ! بک لطفا این پایین نیا  "
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یی گ طاله رنهون نگاه کرد و چشماش بچانیول به بک اخطار داد و به س

 دراومد.

نه ، ت میکحرک بکهیون چند قدم عقب رفت و دید مرد غریبه داره به طرفش

راومده و رگش دگالت قبل از این که به پله ها برسه چانیول رو دیدن که به ح

 برای محافظت جلوش ایستاد.

  "بهش دست نزن  "

 چانیول غرید .

د و ن خورزمی ا گیر کردن پاش به پله به پشتبکهیون عقب عقب رفتن و ب

 پوزخند تمسخر آمیز مرد رو دید. 

 "شه چانیول میدونی که اون میتونه یه طعمه ی خیلی خوب با "

 میکنمنرنگ دسهون اگه به جفت من دست بزنی ، یک لحظه برای کشتنت  "

"  

 چانیول با عصبانیت غرید .
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  "اوه پس روش نشانه گذاری کردی؟  "

 د .یره شخیون غرید و با چشمانی که از عصبانیت می درخشید به بکه مرد

  "آره االن برو خونه یا من به مادر میگم  "

  "میترسم  چانیول من-چا "

 بکهیون آروم زیر لب گفت و نگاهشون پایین انداخت.

 "بیبی برو توی اتاق  "

  "چانیول تو به مادر بگو تا من جفتتون رو بکشم  "

 ره ای رفت .سهون چشم غ

 "ر بزا پس برو ، برو خونه..  االن...  و دوست پسرم رو تنها "

و ه ، سرش رمیکن غذیهباشه، ولی اگه بفهمم اون خونخوار لعنتی از خون تو ت "

 "از تنش جدا میکنم 
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شا و تمارتنش سهون نفس عمیقی کشید و عقب گرد کرد و چانیول بیرون رف

 خواب رفت .کرد و بعد به سرعت به طرف اتاق 

  "چانیی ؟؟ -چا "

 بکهیون فن فنی کرد و به چشمای گرگ خیره شد. 

 چانیول روی تخت پرید و پوزه اش رو به پای بک مالید .

 "آره بیبی منم  "

 ت:بکهیون اشکاش رو روی سر چانیول  رها کرد و با گریه گف

  "اون کی بود ؟-اون "

  "برادر کوچیک احمق من  "

 "هنفراون از من مت-او "

 بکهیون با لکنت گفت. 

 "اون فقط نمیتونه با خوناشام ها کنار بیاد  "
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 "ولی -و "

  "ششش مشکلی نیست اون فقط یه احمقه  "

 

 یک هفته بعد 

 

ن لحظه ممک رش هرماد وبکهیون کنار پنجره در آغوش چانیول ایستاده بود ، پدر 

 کشه.بدست  نیولبود برسن!!!  ولی بکهیون نمیتونست به این زودیا از چا

 چانیول با لبخند دلنشینی گفت :

 "کم کم برو بیب... توی دردسر میوفتی..  "

 "عاشقتم  "

 "منم عاشقتم بک  "
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د و تا وض کراس عبکهیون باال پرید و از پنجره وارد اتاقش شد ، سریع لب

یرون اقش بز اتاوقتی صدای درب رو شنید ، همه جا رو اسپری پاشی کرد.. 

 پله ها پایین رفت. اومد و از

  "سالم مامان  "

 "سالم عزیزم ، این هفته ات چطور بود ؟  "

 مادرش لبخند زد .

  "خوب ولی حوصله سر بر  "

 مادرش کیفش رو زمین گذاشت و گفت :

 "یم رگشتمتاسفم که تو نتونستی باهامون بیای ولی دیگه االن ب "

 بکهیون لبخند زد :

  " آره ... هی من میرم باال یه چرتی بزنم خیلی خسته ام "

 "باشه منم میرم یه چیزی برای شام میذارم  "
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 "باشه  "

 زنه. بچرت  کمی بکهیون به اتاقش رفت و به پهلو روی تختش دراز کشید تا

 

 یک ساعت بعد 

 

رده و کامله حرو  بکهیون به سختی نفس میکشید، خواب دیده بود چانیول اون

 این تقریبا بدترین چیزی بود که میتونست خواب ببینه .

 "بکهیوننن شام آماده است  "

 بکهیون سر تکون داد ، بلند شد و به آشپرخونه رفت .

 "مطمئنی که میتونی اینقدر زیاد بخوری؟ "

 "آره من گرسنه ام  "
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ت ، اون یز نشوی مبکهیون با دهن پر گفت و چنگالش رو دوباره پر کرد  و ر

ون از خ ز حدالی وقت بود که غذای این جوری نخورده بود و یکم بیش خی

 چانیول تغذیه کرده بود .

که  ونطور بودیز هممه چذهن بکهیون دوباره یاد آور  خوابی شد که دیده بود ، ه

 توی خوابش دیده بود . 

  "من تموم کردم و سیر شد  "

ا بود و بته نشس بکهیون گفت و به سرع از پله ها باال رفت ، روی تخت

ندگی زنبع منگرانی دست هاش رو روی شکمش میکشید ، اون میتونست یه 

 رو توی شکمش  حس کنه ...

 "وای نه  "
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 همان شب

 

وول  و هی بود بکهیون با حس بد و حال ناخوشایندی روی تخت دراز کشیده

 نای لیبرای همین خ میخورد، نیاز داشت هرچه سریع تر با چانیول صحبت کنه ،

ید ، به ین پرپای آروم بود.. از روی تختش بلند شد و به طرف پنجره رفت و

درامد  ز تنشدش اطرف جنگل دوید، همینطور که با سرعت میدوید پیژامه گشا

 . داد و روی زمین افتاد ولی بکهیون بدون توقف به راهش ادامه

 بشعقیت اشت همینطور که به سرعت میدوید متوجه فردغریبه ای شد که د

 میکرد. 

  "اوه اینجا رو ببین چی گیر اوردیم !!  "

 مرد غریبه کنار گوش بکهیون هیس کشید.
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 رد ازموست پبکهیون چرخید و پشت سرش یه جفت چشم مشکی تاریک دید ، 

مد و م میوه چشسفیدی برف هم سفیدتر بود و روی صورتش چندتا جای زخم ب

 یه مار بنفش سفید دور گردنش پیچیده بود .

 "تنهام بزار  "

  "اوه بیب ببینش ببینش آخ آخخ "

 روی درخت ری ازند تمرد لبهاش رو مکید و به بکهیون اشاره کرد ، مرد قد بل

 ت .ک گرفرف بپایین پرید و پشت بکهیون قرار گرفت و چاقوویی رو به ط

 "اوه شیرینن چه بویه خوبی میدی  "

 مرد قد بلند پوزخند کثیفی زد. 

 "میخوام اول تستش کنم بیب من  "

 "طفا فقط منو تنها بزارین ، ولم کنید ل-لط "

 بکهیون التماس کرد. 
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 "عاشق وقتی ام که التماس میکنن تائو!!   "

  "خب انتخابم خوب بوده نه ؟  "

 مرد سفید با خوشحالی پرسید.

 "البته "

 ن .هر سه صدای فریاد بلندی شنیدن و توسط افرادی احاطه شد

 "یب فرار کنلعنتی ب "

 مرد قد بلند فریاد زد . 

ا رو که ن اونکهیوباون دو نفر فرار کردن و سه گرگ نزدیک بکهیون اومدن ، 

دو  ت ازشراقبدنبال اون دو نفر رفتن  تماشا کرد ، دو گرگ هم برای م

 طرفش ایستادن .

  "سوییت هارت حالت خوبه؟  "

 گرگ ماده به آرومی و مهربونی پرسید .
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 "بله -ب "

 سرتکون داد. 

  "این وقت شب اینجا چیکار داشتی؟ "

  "ومدم کسی رو ببینم امن -م"

گفت  بهم خب تو همون خوناشام کوچولویی هستی که سهون راجب بهش "

 "؟ 

 زن پرسید. 

 "چی ؟ -چ "

بهم گفت  ده ،من مادر سهونم ، اون بهم گفت راز چانیول رو پیدا کر "

ه رخورد کردبد ب اهاشبدنبال کرده و چانیول  چانیول رو تا خونه ی یه خوناشام

کاری  مخفی تن وو سعی داشته تو رو مخفی کنه ... پسرای من توی دروغ گف

  "خیلی افتضاحن 
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 زن گفت و  با دهن بسته خندید .

ع از دارم کقعا نیز دیدنتون خوشبختم ولی االن واخانم  خیلی ا-من ... خ-م "

  "با چانیول صحبت کنم

 نگرانی گفت و با استرس پاشوجلو عقب کرد.بکهیون با 

 "مشکلی پیش اومده؟ "

 "نه-ن "

یچ وقت یگه هفر دباشه عزیزم دنبالم بیا ، همسرم مطمئن میشه اون دو ن "

 "اطراف تو پیداشون نشه 

 رد.الش کدنب زن لبخند دلنشینی زد و راه افتاد و بکهیون هم به سرعت

تا  ون رویول اگذاشت ، مادر چانبکهیون به آرومی قدم به خونه ی بزرگ 

ات ه رو مالقوابیدخیول جلوی اتاقی راهنمایی کرد و بکهیون با باز کردن در چان

 کرد .
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ا تونی اینجی ،میش کناون واقعا عصبانی نمیشه و اهمیتی نمیده ؛ اگه بیدار "

گوش  ماها چون درباره ی هر چیزی صحبت کنی اون دیوارا رو ضد صدا کرده

 از اونجا ک دادبحویل مادر چانیول بعد از لبخندی که ت "ی داریم های خیلی قو

 دور شد .

ست و به ریع بو س بکهیون لبخند سافتی زد و به اتاق قدم گذاشت ، در اتاق

 طرف تخت دوید 

 یک دفعه روی چانیول خزید و شروع به بیدار کردنش کرد .

  "بک ؟  "

  "چانیی  "

 بکهیون فین فین کرد .

 "بیب ؟  مشکل چیه "

 د.کشی چانیول پرسید و چونه ی بکهیون رو گرفت و به طرف خودش 
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 "ما باید حتما صحبت کنیم  "

 "درباره چی ؟ بهم بگو ؟  "

 چانیول به آرومی پرسید . 

 "ن .. من حامله ام چانیول و من خیلی میترسم م-م "

 بکهیون ناله کنان گفت . 

  "بکهیون تو مطمئنی ؟؟؟ "

 وار پرسید .چانیول دیوانه 

یون ل بکهانیوبکهیون سر تکون داد اشکاش صورتش رو خیس کرده بودن ، چ

 . رو دراز کش کرد و توی بغلش گرفت و موهاش رو نوازش کرد

 "ن نمی دونم باید چیکار کنم م-م "

  "چانیول ، سوییت هارت .. خورشید باال اومده  "

 مادر چانیول وارد اتاق شد و با لبخند گفت.
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 "امان م-ما "

 چانیول اشک ریخت و بکهیون رو محکم تر در آغوش کشید. 

 "مشکلی پیش اومده ؟  "

 مادر چانیول پرسید و درب اتاق رو بست . 

 "نه چانیول نه -ن "

 بکهیون با گریه گفت. 

 "مشکلی نیست..... ما باید بهش بگیم  "

 چانیول بکهیون رو نوازش کرد. 

 "ولی. "

ارد یبی ون آسبه فرزندان عزیزم و عزیزانشو سوییت هارت من نمیتونم "

 "کنه ان مینگر کنم ، به نظر میاد شماها مشکلی داشته باشین و این منو

 "مامان من قراره پدر بشم  "
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 چانیول با لبخند بزرگی در حالی که اشک میریخت گفت. 

 "وای خدای من !!  "

 "ما باید چیکار کنیم  "

 بکهیون بلند گریه کرد . 

 "ونه ری خبون پدرومادرت به زودی بیدار میشن تو باید االن بکهی "

 چانیول به ناراحتی گفت . 

 "نه من نمیتونم برم خونه  "

 "مجبوری  "

 مادر چانیول به آرومی گفت . 

 "اونا وقتی که بفهمن حتما منو میکشن  "

 بکهیون سرشو تکون داد و روی تخت نشست .

  "خب بیا با ما زندگی کن  "
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 چانیول گفت و دست بکهیون رو گرفت و نوازش کرد. 

  "دوستام....  "

  "اونا میان تو رو مالقات میکنن  "

 بکهیون سر تکون داد و به آرومی بلند شد .

 رد .کنبال دتاق چانیول هم بلند شد و بکهیون و مادرش رو تا خارج از ا 

 "همو طبق معمول همیشه ببینیم ؟  "

 "منتظرت میمونم  "

 

ی ه چیزلی ککهیون پا داخل خونه شون گذاشت و نشانی از مادرش درحاب

 مینوشید در  آشپزخونه دید .

 "کجا بودی ؟  "

 "با دوست پسرم -ب "
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 "دوست پسر هاه؟ یه آلفا بیون بکهیون ؟  "

دیل ر تیکه تبه هزابوان مادرش فریاد کشید و لیوان رو محکم به زمین کوبید . لی

 شید .رنگ داخلش به همه جا پخش شد و پاشد و مایع خونی قرمز 

ت ان دسنگشتچشمان مادر بکهیون به رنگ بنفش قرمز در اومده بود و ا

 هاش نمایان شده بود.

 "من عاشقشم  "

 بکهیون زوزه کنان گفت. 

 "عاشق یه سگ چندش آور؟؟؟ ، دقیقا مثل اونی...  "

 ود.رده بغ کادبکهیون ساکت موند ولی بدنش از شدت عصبانیت میلرزید و 

  "تو هیچ وقت دیگه ایی حق نداری  اون رو ببینی  "

 خانم بیون توی صورت بکهیون با فریاد گفت .
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یاد تش فرصور چشمای بکهیون به رنگ قرمز در اومدن وقتی که مادرش توی

فت و درش رف ماکشید و اونو به عقب حل داد ، بکهیون با عصبانیت به طر

 زد و چنگ و با دستاش صورت مادرش رو اونو به طرف زمین پرتاب کرد

 گرفت و با خشم غرید :

 "جرئت نکن پدر بچه ی منو بکشی  "

 "خشید ؟! پدر بچه ات ؟؟؟ ب-ب "

 خانم بیون خنده ی تمسخر آمیزی کرد و گفت :

 "تو.... تو یه احمقی درست مثل مادر واقعیت...  "

 ه داد :ادام د وز خانم بیون وقتی قیافه ی متعجب بکهیون رو دید پوزخندی

ها... یادم نبود تو خبر نداشتی !! .... درسته من مادر واقعیت نیستم ...مادر  "

واقعیت درست مثل خودت یه احمق بود یه احمق که اصرار داشت با پک 

گرگینه ها دوست و متحد بشیم ، داشت موفق هم میشد ولی من اجازه ندادم 
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ی چشماش اونم با تو فرار کرد ... پدر با من بهش خیانت کرد درست جلو

میخواست بره توی پک گرگینه ها ولی من ... من اجازه ندادم ... بدون اینکه 

کسی متوجه بشه خیلی راحت کشتمش و قتلشو گردن اون پک چندش آور 

انداختم و تو رو به عنوان بازمانده برگردوندم اینجا و بعدشو فکر کنم خودت 

 "بتونی حدس بزنی ... نه ؟؟ 

 ر به زمینند باچحکم کهیون با چشمان اشکی و با عصبانیت سر خانو بیون رو مب

 ریاد میزدلند فبیشد مکوبید به طوری که خانم بیون از روی دردی که بهش وارد 

 وریخت ک می، بکهیون همینطور که خون روی صورت و بدنش پخش میشد اش

 فریاد میزد....

وی صله تالفابون های نیشش و بکهیون گردن خانم بیون رو چنگ زد و دند

 گردن خانم بیون فرو کرد و گاز گرفت.

 "بکهیون.... -ب "



 
MY       LITTLE        BLOOD     SUCKER 

pg. 70  @Magical_fiction 

اموش شد خانیه ند ثخانم بیون به ته مانده ی انرژیش فریاد زد و بعد از چ 

 چشماش بسته شدن و دست بی جونش روی زمین افتاد ...

س و ا ترچشمای بکهیون به حالت عادی قهوه ایش برگشت و بکهیون ب

 .  شمای لرزون به خونی که دستاش رو پوشونده بود خیره شدچ

وانه وار ه  دیج بشبکهیون سریع بلند شد و عقب از اینکه از اون مکان  خار

 اطرافش رو نگاه کرد .

****************************** 

ون موقع ود،همده بچانیول با صبوری  همون جای همیشگی منتظر بکهیون ایستا

نید رو ش زدن و قدم هایی که به سرعت نزدیکش میشدنصدای نفس نفس 

. 

چانیول به رو به روش نگاه کرد و بکهیون رو با حالی داغون درحالی که به 

طرفش میدوید دید ، وقتی بکهیون توی بغلش قرار گرفت صدای گریه اش 

بلند شد و اشک هاش صورتش رو پوشوند و لباس چانیول رو خیس کرد . 
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ستای خونالود بکهیون رو دید با ترس ، دیوانه وار بدن چانیول وقتی که د

 بکهیون رو نگاه میکرد تا ببینه آسیبی دیده یا نه .

 "چه اتفاقی افتاده ؟ "

 بکهیون با گریه جواب داد :

 "رده م-اون م-او "

 "کی مرده ؟ چه اتفاقی افتاده ؟ "

م و شدهوش وهین کرد و من... من عصبانی شدم بعد بیمانم به تو ت-ما "

 "دیگه نمیدونم چه اتفاقی افتاده 

 "بکهیون..... وای خدای من  "

طرف  و به کرد چانیول با صدای آرومی و به نرمی گفت و بکهیون رو بغل 

ترس به  و با یکردپک و خونه ی خودش حرکت کرد .... بکهیون همچنان گریه م

 دستای خونالودش نگاه میکرد.



 
MY       LITTLE        BLOOD     SUCKER 

pg. 72  @Magical_fiction 

،  یشستون های روی دستاش رو مبکهیون همینطور با کمک چانیول خ

با  کهیونبورت میلرزید. لباس های هردوشون با خون پوشیده شده بود و ص

 اشک هایی که میریخت خیس خیس بود.

 "ایناجا چه اتفاقی افتاده؟  "

 سهون پرسید و پا داخل حمام گذاشت. 

  "هولی شعتت  "

ش رو فسن سهون وقتی که خون های رو لباس و دست های اون دوتا دید

 بیرون داد .

 ) همون هین کشیدن ( 

و  ک کشتپار سهون بیرون دوید و همه جای خونه رو دنبال مادرش، خانم

ودش خنبال دمام حبعد از پیدا کردنش باالی پله ها اون رو بدون حرفی تا 

 کشید.
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 "خدای من چه اتفاقی افتاده؟ "

 خانم پارک پرسید و وارد حمام شد. 

 کم تر گرفت و در جواب مادرش گفت :چانیول بکهیون رو مح

 "مادرش مرده ... کمک نیاز دارم تا آرومش کنم . "

 سهون زیر لب با کنجکاوی پرسید :

  "چه اتفاقی براش افتاده؟ ) مادر بک (  "

 "بکهیون از کنترل خارج شده  "

 چانیول نگاهی به دور و برش انداخت. 

ب بشورید و خو نیدکون رو تمیز ببرش توی وان ، شما دوتا نیاز دارین خودت "

" 

 رد .ده کخانم پارک به آرومی گفت و وسایل مورد نیازشون رو آما 

  "من -م "
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 بکهیون نتونست جمله اش رو کامل کنه .

  "آهه بک ، بیا باهم تمیزت کنیم باشه...  "

 د.چانیول به مهربونی گفت و با دستش صورت بک رو نوازش کر

ب ه خوته باش .. این برای خودت و بچسوییت هارت استرس نداش "

  "نیست 

 مادر چانیول گفت و دمای آب رو تنظیم کرد.

 "بچه ؟  "

 سهون ابرویی باال انداخت . 

 "درسته  "

 چانیول گفت و تیشرت خونی بکهیون رو دراورد . 

 سهون با تمسخر گفت :
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لی و خا یزدیاول از پیشگری مطمئن میشدی بعد میکردی توش ، ضربه م "

 "میشدی 

 "االن وقتش نیست سهون .. فقط برو  "

 چانیول با عصبانیت چشم غره ای رفت. 

چانیول  مادر ست وسهون با بیخیالی شونه ای باال انداخت و درب حمام رو ب

 ایستاد تا چیزی بیاره.

 "بک،هی حالت خوبه ؟ صدامو میشنوی؟  "

  "چانیی -چا "

 بکهیون زیر لب گفت و به مردش خیره شد.

 "من متاسفم  "

ریم م و بکنی هی ، نیاز نیست متاسف باشی .. باشه ؟ فقط بیا تمیزت "

 "بخوابیم 
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ر یاره ، زیو دربوارشبکهیون بدون حرفی سر تکون داد و به چانیول کمک کرد شل

 دوش ایستاد و یکم بدنش رو ریلکس کرد.

 ودشه؟ زم بامن میرم لباسامو عوض کنم و برات یکم دیگه لباس بیار "

 "برمیگردم

 چانیول با مهربونی گفت. 

شد و  بلند نیولبکهیون سری تکون داد و مشغول تمیز کردن صورتش شد . چا

 همراه مادرش  خارج شد و به طرف اتاق رفت.

 "چانیول خانواده اش حتما به زودی سرغش میان  "

 خانم پارک گفت. 

 ع دوستنوه چو من هرکاری برای محافظت ازش میکنم . اگه نتونم پس  "

 شت.چانیول پرسید و لباس هاس بکهیون رو بردا "پسری هستم ؟

 "تو تنها نخواهی بود  "
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 مادر چانیول گفت و دستش رو گرفت . 

  "ممنون مامان  "

 چانیول گفت و پیش بک رفت.

************************** 

ن رف زدحدای بکهیون به آهستگی راهشو به طرف پایین پله ها کشید و ص

توجه ی  اگهاننت و دی رو در نزدیکیش شنید ، به داخل اتاق نگاهی انداخبلن

شد و به  بلند میز چانیول رو جلب کرد... چانیول لبخند عریضی زد و از پشت

 طرف بکهیون رفت.

 "حالت چطوره ؟  "

 "من خوبم -م "

اب بودی نه خوصوماخوبه ، ما برای صبحانه اومدیم پایین و چون تو خیلی مع

 "نمیومد بیدارت کنمدلم 
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 چانیول لبخندی زد و بکهیون رو پشت میز نشوند .

 دلی کناریوی صنول ربکهیون به اطراف و میز پر از مخلفات نگاهی کرد ، چانی

ذاشت گهاش بکهیون نشست و بکهیون رو دراز کش کرد و سرش رو روی پا

ندی که خه لببگاه نو  با دستاش موهای بکهیون رو نوازش کرد... بکهیون با 

 ت وتتتچانیول بهش میزد لبخند خجلی زد  و سرخ شد . * چقدر کی

  ". خجالت نکش بقیه دیگه باید به این جور رفتارهای ما عادت کنن .. "

 چانیول با خنده گفت.

،  ردوندبرگ بکهیون به آرومی سری تکون داد و سرشو به طرف شخص ساکت

 ود .پدر چانیول با تحیر به اون دوتا خیره شده ب

  "چیزی هست که من باید بدونم ؟  "

 پدر چانیول پرسید .

 و گفت: ر کردپودش مادر چانیول وارد آشپزخونه شد و یه لیوان قهوه برای خ
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ییت ین سوسم اعزیزم ، اون خوناشام و چانیول باهم قرار میزارن و ا "

  "هارت بکیهونه ! اوه و اون بارداره

 ش نشست.خانم پارک لبخندی زد و روی صندلی

وقع ممون هچشمای آقای پارک با تعجب گرد شد لبخند ذوق زده ای زد 

ع به شرو سهون وارد شد و بعد از نشستن چابستیک هاش رو برداشت و

 خوردن کرد.

 "پس من دیشب درست شنیدم !  "

  "بله درسته  "

و  رداشترغ بمچانیول گفت و زبونی برای سهون در اورد و چندتایی تخم 

 ون گذاشت .برای بکهی

 "چقدر لوس  "

 سهون با تمسخر گفت. 
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 "نباید اینو به جونگین بگی ؟...  "

 چانیول به چشماش چرخی داد..  

 "جونگین ؟  "

 بکهیون به آرومی پرسید. 

 "تو میشناسیش ؟  "

 سهون یکدفعه پرسید. 

  "اون و س...  "

  "نه بک  "

 چانیول به آرومی متوقفش کرد .

رد و موم کشو ت گزید و سر تکون داد و به سرعت صبحانهبکهیون لبهاش رو 

 چانیول رو مجبور کرد سریع تر صبحانه شو تموم کنه..

 "این عجله برای چیه ؟ "
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 خانم پارک پرسید. 

  "من... من خسته ام  "

 بکهیون به دروغ گفت.

  "خسته؟  "

 چانیول پرسید و ابروهاش رو سوالی باال انداخت .

 ت .ت داشر دسدسر تکون داد و هنوز دست چانیول رو  بکهیون با عصبانیت

 "باشه، باشه من تموم کردم  "

 چانیول خندید و بلند شد. 

 . ل دادحها  بکهیون چانیول رو به بیرون از آشپزخونه و تا باال پله

 "تو واقعا خسته نیستی مشکل چیه ؟  "

 چانیول پرسید. 
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 مه... و لطفا ب.دم مند بیدار شمن صبح خیلی زود بخاطر یه خواب خیلی نیاز "

خم کرد . یون ابکه "نخند باشه ؟ من یه سری کارایی کردم و باید مخفیش کنم 

 متوجه شدین دیگه ؟؟ :(

 "تو خیلی کیوتی  "

 چانیول نیشخندی زد. 

د .... ار دام قرهچانیول بکهیون رو روی تخت خوابوند و لب هاشون رو روی 

ول رو چانی لباس بوسه شون کرد و با دستاشبکهیون به آرومی ناله ای بین 

 ا کمکش دربن رو کهیوبدراورد ، چانیول هم دستشو تکیگاه بدنش کرد و با لباس 

 اورد و پایین تخت انداخت 

 .ردن هر دو با حرارت و پرشور همدیگر رو میبوسیدن و لمس میک

روی و  ض کردل عوبکهیون با شکستن بوسه ایستاد و به سرعت جاشو با چانیو

 چانیول قرار گرفت .
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مین زروی  رد وبکهیون اول تمام لباس های خودش و بعد چانیول رو در او

 انداخت و به چانیول خیره شد و لبشو گزید..

 "انیول... اینکه االن تو رو میخوام دیوونگیه؟ چ-چ "

  "البته که دیوونگیه بیب و منم عاشق این دیوونگیم  "

از د و گیبوسیگردن بکهیون قرار داد... مچانیول گفت و لبهاش رو روی 

 میگرفت ...

میکشید  انیولده چشبکهیون بلند بلند ناله میکرد و باسنش رو روی دیک سخت 

.... 

 "آهههه... بک اذیت نکن ... "

 اد ..درار چانیول ناله ای کرد و دستاش رو روی پهلو های بکهیون ق

بدست  ول روانیچبود دیک  بکهیون همینطور که توی چشمای چانیول خیره شده

 گرفت و اروم وارد خودش کرد ...
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ده شسخت  دیک بکهیون  با آرومی باال پایین میشد و با هر بار ضربه ی

 چانیول به نقطه ی حساسش ناله ی بلندی میکرد...

ز اینکه اتر ازیب چانیول هیچ وقت توی عمرش  صحنه ای رو شهوت انگیز تر و

 وستاد پایین میشد و سرش رو عقب میفربکهیون روی عضوش باال و 

بکهیون  ی هاتن روچشماش رو میبست و ناله میکرد ندیده بود... با دیدن ای

ی کنه... ق بازن عشبیشتر از قبل سخت میشد و دلش میخواست تا ابد با بکهیو

رنی بی هوحسا خوناشام کوچولوی کیوتش خیلی سکسی بود و موقع عشق بازی

 میشد ..

ن بکهیون ت دروا شدار باال پایین شد و ضربه ی دیگه چانیول ببعد از چند ب

ول خالی چانی شکم خالی شد و بالفاصله بعد از چانیول بکهیون هم بشدت روی

 شد و آه بلندی کشید.. 

رو  ی رنگارمه چانیول بکهیون رو روی تخت کنار خودش خوابوند و پتوی س

 روی جفتشون کشید ..



 
MY       LITTLE        BLOOD     SUCKER 

pg. 85  @Magical_fiction 

 چرت میزد لی کهانیواشت غروب میکرد بکهیون به چپنجره باز بود و خورشید د 

 ز.امروز یکی ا.لبخند میزد و با دستش خطوطی روی بدن برهنه اش میکشید 

 اره؟؟دداره بر نبهترین روزهای زندگیش بود ... ولی ... کسی از آینده خ

 

  "بکهیون تو باید همین االن بری پایین !  "

 فت .گاق رو باز کرد و مادر چانیول با نگرانی به سرعت در ات

 د .ند شبکهیون که نگرانی مادر چانیول رو دید با گیجی سریع بل

 "هان؟ "

  "اونا اینجان  "

 . ن گفتبود خانم پارک با چشمایی که با نگرانی به بکهیون خیره شدن

ه از کنطور همی وچشمای بکهیون با ترس لرزید و سریع به طرف چانیول رفت 

 وع به تکون دادنش کرد ..چشماش اشک میریخت، شر
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 "چی شده ؟  "

 چانیول با خستگی پرسید. 

  "اونا اینجان  "

 بکهیون فین فین کرد .

 چانیول سریع بلند شد و مادر نگرانش رو دید .

 "سریع لباس بپوشین هر اتفاقی ممکنه بیوفته  "

 خانم پارک گفت و بیرون رفت. 

 الت گرگیشبا ح که با چانیول بکهیون سریع شلوار و لباسش رو پوشید و همراه

بیرون  رش روی پددراومده بود پایین رفت و گروهی از خوناشام ها به رهبر

 از خونه مشاهده کرد .

 "تو چطور جرئت کردی  "

 آقای بیون با دیدن بکهیون کنار چانیول فریاد کشید. 
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 "ون میخواست منو چانیول رو بکشه ا-او "

 اد بکهیون گفت و به چانیول تکیه د 

 . دید بکهیون کیونگسو و لوهان رو توی جمعیت ، آماده به حمله

 "سوو...  "

 بکهیون با ناامیدی نالید. 

مله حرمان هش فکیونگسو جوابشو نداد و آقای بیون به خوناشام های همرا

هش وارد بنیول ه چاکداد... آقای بیون به طرف بکهیون اومد اما با ضربه ای 

 کرد پخش زمین شد ..

  "اصال سریع نیستی  "

ر ترک دیوا ی کهآقای بیون غرید و چانیول رو محکم توی دیوار کوبید طور

ریون گهیون ه بکببرداشت .چانیول فریاد بلندی از روی درد کشید و نگاهش 

 افتاد ... 
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بهش  سهون ی کهخوناشامی که داشت به طرف بکهیون حمله میکرد با ضربه ا

 .وارد کرد به اون طرف پرت شد

ه بنیول ه چاچشمای بکهیون با عصبانیت به قرمز رنگ شد و برای کمک ب

همون  د ..طرفش دوید ولی با ضربه ای که بهش خورد روی زمین پرت ش

که  فردی اون موقع کیونگسو و لوهان برای کمک به طرفش دویدن و رو به

 به بکهیون ضربه زده بود با عصبانیت غریدن:

 "نبه دوست صمیمی ما دست نز "

وناشام ا و خنه هبکهیون سریع از روی زمین بلند شد و از وسط جمعیت گرگی

 سیاه های ها به طرف چانیول میرفت که بازوش توی چنگ فردی با بال

 رنگ و چشمان بنفش گیر کرد.

 بکهیون با دیدن فرد با ترس زمزمه کرد :

 * شیطان "یمن... -د "

 ستای مردی قد بلند گیر کرد.قبل از اینکه بتونه تکونی بخوره توی چنگ د
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 "بینگو "

ا وتا و ماهما د ه بهباباجونت به ما قول داد که اگه کمکش کنیم تو رو مید "

 "اجازه داریم هر کاری که دلمون میخواد باهات بکنیم 

 تائو پوزخندی زد. 

 "چانیول تورو میکشه  "

 بکهیون تقالیی کرد. 

من که  ونه ؟ن بت؟ مطمئنی او اوه منظورت اون سگه که پرت شد تو دیوار "

 تائو با تمسخر گفت و به چشماش چرخی داد. "فکر نمیکنم 

ون دست ه بهممیکناگه بخوایم بچه تون رو بکشیم اون گرگینه حتی جرئت ن "

 "بزنه 

 فت.شیطان قد بلند گفت و چاقویی رو به طرف شکم بکهیون گر 
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ن ... لش کنن وشیطا بکهیون بلند گریه میکرد و التماس میکرد که اون دو

روع به ریع شو س چانیول با شنیدن صدای گریه بلند بکهیون به طرفش چرخید

 دویدن کرد ...

هیون دن بکا دیگرگ مشکی رنگ با تمام سرعتش به طرف بکهیون میدوید و ب

و  بانیتا عصبین دو شیطان در حالی که چاقویی روی شکمش بود چشماش ب

درتش مام قتبا  وت روی مرد قد بلند پرید ترس  لرزید ... چانیول به سرع

لندی بریاد فلند دندونهاش رو توی گوشت گردن مرد فرو کرد... شیطان قد ب

 "ییفان  "کشید و چانیول رو محکم روی زمین پرتاب کرد 

 تائو فریاد کشید . 

بکهیون خسته و زخمی به طرف چانیول میرفت که چاقوی نقره ای به طرف 

بکهیون فقط به چانیول خیره شد و چشماش رو بست ...  بکهیون پرتاب شد و

همون لحظه نوری همه جا رو فرا گرفت و حلقه ی محافظتی دور بکهیون 
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تشکیل شد .. همه به جز چانیول متوقف شده بودن و توانایی تکون خوردن 

 نداشتن .

ن یرد روی زمدا با ام ههمینطور که نور بیشتر و بیشتر میشد گرگینه ها و خوناش

 افتادن و به خودشون میپیچیدن .

 "اینجا چه کوفتی داره اتفاق میوفته ؟؟  "

 یه صدای بلند داد زد و به طرف جمعیت رفت. 

 د تی دیجمالتبکهیون نگاهی به صاحب صدا کرد و دو مرد با ردای بلند 

 "ادشاه جونمیون ...!! پ-پا "

 رد ام کمرد نگاهی به بکهیون کرد و بکهیون سریع بهش ادای احتر

 "بیون بکهیون بهم بگو اینجا چه خبره؟؟  "

من بچه ی یه آلفا رو باردارم قربان... مادر من میخواست همونطور که -م "

..من کشتمش .... میدونم مادر واقعی منو کشت منو آلفام رو بکشه و من 
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این خالف قانون بوده ولی من فقط از خودم محافظت کردم! اون حتما منو 

میکشت و وقتی پدرم متوجه این قضایا شد این حادثه ای که االن میبینید 

  "اتفاق افتاد

 بکهیون گفت و بلند گریه کرد..

 چانیول به طرف بکهیون تقالیی کرد.

  ".میکنمناتت هیچ اتفاقی برای تو نمیوفته... من به خاطر این مجاز "

 "جونگده پارک ها رو آزاد کن  "

 جونمیون گفت و به یکی از مرد ها نگاهی کرد. 

  "بله پدر  "

نار رد کم "حواست باشه کاری که پدرت گفت و بدرستی انجام بدی  "

 جونمیون رو به جونگده غرید.

  "بله حواسم هست  "



 
MY       LITTLE        BLOOD     SUCKER 

pg. 93  @Magical_fiction 

 "باید بیشتر باشه  "

 .مرد اخطار داد 

 چانیول بعد از آزاد شدن به طرف بکهیون دوید.. 

غوش آم به محک بکهیون با دیدن چانیول روی زانو هاش نشست و چانیول رو

 گرفت.

  "ن متاسفم ... من باعث این همه اتفاق بد شدم م-م "

 بکهیون گریه کنان گفت و سرش رو پایین انداخت.

 "ز من عذرخواهی نکن نه نه ا "

 " شیم ؟ه بامیخواین راجب به این اتفاق و قرار پک من صحبتی داشت "

 مادر چانیول روبه جونمیون با نگرانی پرسید . 
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باشید .. ران نس نگپبله لطفا.. من میدونم چه کسانی رو باید مجازات کنم  "

 ود وئو لوهان . شین ..تعداد زیادی از خوناشام ها برای مجازات باما باید بیا

 "کیونگسو کجان؟

 پادشاه جونمیون گفت و به اطراف نگاهی انداخت . 

  "جونگده آزادشون کن و بزار حرکت کنن  "

شما ها  دین ،مه بشما دو نفر میتونید مثل قبل همینجا به زندگیتون ادا "

حکوم شده انت مه خیبکهیون رو نجات دادین و بهترین دوستتون رو با اینکه ب

  "متخار میکنون افبهت به خانواده و ملت خودتون ترجیح دادین ، من خیلی بود ،

ن یار خشمگینن بسرا کتائو و ییفان که نتونسته بودن نقشه شون رو به خوبی اج

 انیولرف چطو عصبانی شدن به همین دلیل تائو مار سیاه رنگی رو به 

یش زد رو ن نیولهدایت کرد و مار سمی بدون اینکه کسی متوجه بشه پای چا

 شید کادی ... یکی از همراهان جونمیون با دیدن مار سیاه رنگ فری

 "حالت خوبه ؟؟  "
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 بکهیون با نگرانی از چانیول پرسید ... 

ه بود به اومد وجودیشینگ همسر جونمیون با دیدن زخمی که روی پای چانیول ب

 سرعت به طرف رفت و رو به بکهیون پریشان گفت:

  "نگران نباش من میتونم کمکش کنم . "

 رد .یدا کپبود یشینگ دستش رو روی زخم چانیول گذاشت و زخم به سرعت به

  "من کمک نیاز دارم تا چانیول رو به داخل ببرم  "

 . کرد بکهیون گفت و بدن برهنه ی چانیول رو با بدن خودش کاور

رد و رتب کمراش رو ببکهیون با کمک بقیه چانیول رو به اتاقش برد و تخت 

ود و بهوش  ر بیچانیول رو روی تخت خوابوند ، چانیول هنوز بخاطر سم ما

 این بشدت بکهیون رو نگران میکرد ..

  "بکهیون آروم باش  "

 لوهان به آرومی گفت و شونه بکهیون رو لمس کرد.
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  "نمیتونم اگه اصال بیدار نشه چی؟؟؟  "

 بکهیون فین فینی کرد.

 ا من عصبین و بنگرا میشه... ییشینگم اینو گفت ... چرا اینقدراون بیدار  "

 "هستی ؟!! 

 لوهان با ناراحتی گفت. 

 "هر دوتون بس کنید  "

 کیونگ گفت و به داخل اتاق قدم گذاشت.. 

دست  و دررلوهان به آرومی نشست و بکهیون با ناراحتی دست چانیول 

 گرفت و نوازشش کرد .

ا بود زسترس و ا لی اتفاق افتاد و خیلی بر تنشمن متوجهم که امروز خی "

  ". هوومم؟؟ م ..ولی به این معنی نیست که ما نمیتونیم از پسشون بربیای

 کیونگسو گفت و نفس عمیقی کشید.
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***************** 

  "پادشاه جونمیون ما واقعا بابت این اتفاقات متاسفیم  "

 مادر چانیول عذرخواهی کرد.

ه به کنفر  ه یکبد.. شما یه خانواده پر محبت هستید و عذر خواهی نکنی "

  "کمکتون نیاز داشت کمک کردین 

هون سکردن ت میوقتی که پدر و مادر سهون داشتن با پادشاه و همسرش صحب

 ود .ده بشبه یکی از شاهزاده ها که خیلی خوب اونو میشناخت خیره 

 "من میرم به اتاقم  "

 سهون گفت . 

صدای  فت ،ه پا گذاشت و مستقیم به طرف پله ها رسهون به داخل خون

م اتاقش دفت و ال ربسته شدن در خونه رو شنید ولی بدون توجه از پله ها با

 منتظر موند .
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  "من خیلی متاسفم سهون که این چند وقت پیشت نبودم  "

  "تو االن اینجایی "

 ید. د چرخه بوسهون گفت و به طرف جونگین و تازه از پله ها باال اومد

 جونگین پوزخندی زد و سهون رو به در اتاق چسبوند .

  "ما باید ساکت باشین  "

 سهون اخطار داد.

  "اهمیتی نمیدم  "

 رد .کغاز جونگین به چشماش چرخی داد و بوسه ی سختی رو با سهون آ

ا ب ه روز که یود ، گه بگینه از بین سه شاهزاده ی دیجونگین تنها شاهزاده ی گر

قات کرد و مالون رپدر و مادرش برای دیدن پدر و مادر سهون اومده بود، سه

 و با هم یکم زیاد از حد مجاز خوش گذروندن.
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ت قب رفیع عجونگین وقتی صدای افتادن شیشه ای رو روی زمین شنید سر

ستش دن از لیوا وجونگین خیره بود ، سهون و جونگین به کیونگسویی که به 

 روی زمین اتفاده بود نگاه کردن .

 "م...من متاسفم -م"

 کیونگسو با لکنت گفت . 

  "نه ما متاسفیم ، باید میرفتیم توی اتاق  "

 سهون گفت و به طزف اتاقش چرخید .

ونده اقی مره بسهون داخل اتاقش رفت ولی جونگین همچنان به کیونگسو خی

 بود.

 "گین ؟ زود باش جون "

 سهون گفت . 

  "باشه  "
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میز کنه تبود  وردهکیونگسو سریع روی زانوش نشست تا آشفتگی رو که بوجود ا

 ، خورده شیشه های شکسته همه جا پخش شده بودن .

  "سو ؟ بیب  "

 لوهان با نگرانی واضحی کیونگسو رو صدا زد.

  "متاسفم ...  چی ؟ من-چ "

 با لوهان خیره شد . کیونگسو عذر خواهی کرد و

  "چانیول بیدار شده .... و تو داری خونریزی میکنی "

 لوهان به دست خونی کیونگسو اشاره کرد .

 سید : می پرآرو کیونگسو با نگاه به دستش متوجه زخم و خونریزی شد و به

  "میشه برام ببندیش ؟  "

 لوهان لبخندی زد و گفت :

  "بیا بریم  "



 
MY       LITTLE        BLOOD     SUCKER 

pg. 101  @Magical_fiction 

و به  نشست ندلیصمراه با لوهان به حمام رفت ، روی کیونگسو بلند شد و ه

ند ا کردن باا پیدبهان لوهانی که کابیت ها رو زیر و رو میکرد خیره شد ... لو

و در رگسو لبخندی زد و  روی زانوش جلوی کیونگسو نشست ، دست کیون

 دست گرفت و شروع به بستن زخمش کرد.

ونگین با جد که ی بودرگیر بوسه اکیونگسو به لوهان خیره بود ولی ذهنش هنوز 

رده موش کفرا سهون داشت ، اون همه ی خاطراتی که با جونگین  داشت رو

 .بوده نودش خبود ولی میتونست به درستی بگه که احساسات جونگین مثل 

**************** 

 "من خیلی نگران و وحشت زده بودم  "

 د .وش کشیبکهیون با گریه گفت و به آرومی چانیول رو در آغ 

  "من خوبم بیب.. "

چانیول لبخند زد و بکهیون رو از بغلش بیرون اورد و اشک هاش رو با سر 

 انگشتاش پاک کرد.
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  "هی آروم باش  "

وی ره ای بوس چانیول همینطور که اشک های بکهیون رو پاک میکرد گفت و

 سرش گذاشت.

 "هی ، من شنیدم چانیول بیدار شده !!  "

 و به داخل اتاق پا گذاشت. مادر چانیول گفت

 "آره بیدار شدم و حالم کامال خوبه  "

 چانیول لبخند زد . 

 "من تشنه ام  "

 بکهیون به آرومی زیر لب گفت . 

رای باین  له ومن برای جفتتون یکم سوپ اوردم ، این برای زخم چانیو "

  "توعه بکهیون ... حتما بخورش که برای بچه خیلی نیازه 

 ت و ظرف های رو روی میز گذاشت.خانم پارک گف



 
MY       LITTLE        BLOOD     SUCKER 

pg. 103  @Magical_fiction 

 "ممنون-مم "

 . هی انداختل نگاانیوخانم پارک لبخندی زد و از اتاق خارج شد و بکهیون به چ

 "ن نمیخوام االن از خون تو بنوشم م-م "

  "مشکلی نیست، من اهمیتی نمیدم  "

  چانیول لبخند مهربونی زد و صورت بکهیون رو نوازش کرد.

 

 همان شب 

پزخانه رف آشبه ط از اتاق مهمانی که با لوهان بود بیرون اومد وکیونگسو 

 رفت

 "کیونگسو  "

 یه صدا به آرومی گفت. 

 کیونگسو ایستاد و به طرف مرد چرخید 
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  ".. .یخوام مباهات صحبت کنم ولی خیلی وقته که اینو  من نمیتونستم-م "

 ی.. من اون کستو نمیتونی اونجوری که دلت میخواد با من حرف بزنی . "

  "نبودم که رابطه مون رو تموم کرد .. 

 کیونگسو بدون حس خاصی گفت و به جونگین نگاه کرد.

 تص.. تو حتی فرکیونگسو تو نفهمیدی چرا من رابطه مون رو تموم کردم. "

 "توضیح دادنم بهم ندادی ...!!! 

ون خسته بطه مز راامیتی نمیدم ... میتونم بگم که تو به راستی خب من اه "

 "! !ی.. و نا امید  شده بودی .... به نظر میاد خیلی عاشق سهون

 "لطفا فقط بهم گوش بده ... بزار برات توضیح بدم . "

 جونگین با التماس گفت . 

  "نه  "

 کیونگسو چرخید و به طرف اتاقش رفت.
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 ونگسو رو چسبید.جونگین سریع مچ دست کی

  "لطفا کیونگسو !  "

 به آرومی وکرد  د یخکیونگسو بخاطر گرمای آشنایی که دور مچ دستش پیچیده بو

 گفت :

  "دقیقه وقت داری  20فقط  "

  "نیم من توی اتاق پایینی میخوابم ، اونجا میتونیم صحبت ک "

ه اتاق ب یدند رسکیونگسو جونگین رو تا توی اتاقش دنبال کرد و هر دو بع

 ساکت مونده بودن.

 ست.کیونگسو روی لبه ی تخت نشست و جونگین هم رو به روش نش

نو م ت. پدر و مادردم..من اون کار رو برای اینکه تو در امان باشی انجام دا "

د بخاطر ن بایو م تحدید کردن ، اونا گفتن تو رو به یه جای دیگه میفرستن

 "خودت ترکت میکردم. 



 
MY       LITTLE        BLOOD     SUCKER 

pg. 106  @Magical_fiction 

 می گفت.جونگین به آرو 

ردی و کترک  منو بعد تصمیم گرفتی با سهون قرار بزاری ؟ بعد از اینکه "

کی دیگه یه با باش شکستی تو فقط خیلی راحت بدون اینکه برات اهمیتی داشته

 "قرار گذاشتی ؟! 

 "م... "

اشق ردی عکالش تهیچ بهانه ای نیار جونگین ، تو منو روندی و در عوض  "

 " عد میگی بخاطر خودم ترکم کردی؟؟یه نفر دیگه بشی ... ب

یونگسو کرد ، مل کعکیونگسو بلند شد و به طرف در حرکت کرد ، جونگین سریع 

 رو بغل کرد و روی تخت انداخت و روش خیمه زد .

  "ونگین داری چیکار میکنی؟ ج-ج "

 کیونگسو سرخ شد.
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 . منمیتون ... من.تو  من نمیتونم اینکار رو بکنم کیونگسو .... جنگ نداشتن "

  "بهت نیاز دارم

 د.جونگین به ارومی گفت و به چشم های گرد کیونگسو خیره ش

  "لی هیچ کدوم از ما ... و-و"

  یه مخدری که یی ،من اهمیتی نمیدم کیونگسو ... تو برای من مثل یه خدا "

داشتم . نسال  ی یکمعتادتم و بدون تو نمیتونم تحمل کنم.... من تو رو برا

  "پس لطفا بزار امشب داشته باشمت 

 "ولی من... -و "

  "میدونم  "

د ر گرفته بوقرام وی هجونگین بوسه سختی رو با کیونگسو شروع کرد ، لبهاشون ر

رو  خودش سو وو بدن هاشون بهم فشرده میشد.... جونگین به سرعت کیونگ

 برهنه کرد . 
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  "من همین االن میخوامت  "

 .کرد کیونگسو با حس لب های جونگین روی رون های باش ناله ای

 ه عضوبیسی لجونگین پای کیونگسو رو روی شونه اش گذاشت و با زبونش 

 ضرب عضوش رو واردش کرد... سخت شده اش زد و یه

 شت کرد مش رو ستهاکیونگسو با وارد شدن عضو جونگین ناله ی بلندی کرد و د

 "سریع تر...  "

 رد.له کبا ضربه ای که جونگین به نقطه ی حساسش زد کیونگسو نا 

و وارد یونگسکبه  جونگین سرعتش رو بیشتر کرد و تخت از شدت ضربه هایی که

 .ودب، صدای ناله هاش اتاق رو برداشته میشد جیر جیر میکرد 

****************** 

لوهان خمیازه ای کشید و با گیجی اطرافش برای پیدا کردن کیونگسو نگاهی 

انداخت ، به آرومی از پله ها پایین اومد و با شنیدن صدای ناله ی خفیفی به 
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نگاهی طرف اتاق پایینی رفت ... به آرومی از الی در باز به داخل اتاق 

انداخت و با دیدن جونگین روی کیونگسو اشکاش صورتش رو خیس کردن ، به 

نظر میرسید هر دوی اونا غرق لذتن و متوجه اش نشدن .... کیونگسو زیر 

جونگین با لذت پیچ و تاب میخورد و بلند بلند ناله میکرد ... لوهان به اتاق 

 .خودش برگشت و با گریه خودش رو روی تخت پرتاب کرد..

 

 یک ساعت بعد 

د شارد اتاق ورومی ابه  لوهان بیدار پشت به در اتاق دراز کشید بود که کیونگسو

ین داشت جونگ ه باکو با خمیازه ای روی تخت دراز کشید ، اون بخاطر حمامی 

 خیس و به خاطر فعالیتشون حسابی خسته بود...

  ر موند.بیدا صبح کیونگسو خیلی زود خوابش برد و لوهان با قلبی شکسته تا

 *صبح *
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دار رو بیب  لوهان بدون کیونگسو مستقیم به طرف حال رفت ، اون تمام شبب 

 رد.کر میکفمونده بود و به اینکه چطور با کیونگسو یا سهون صحبت کنه 

  "صبح بخیر لوهان  "

 بکهیون لبخند زد.

 "صبح توهم  "

 لوهان با آرومی جواب داد. 

 شد.  جونگین ثانیه ای نگاهی به لوهان انداخت و بعد مشغول غذاش

 لوهان با استرس به طرف سهون رفت و توی گوشش زمزمه کرد:

 "میتونم برای چند دقیقه باهات حرف بزنم؟ "

 سهون سر تکون داد و همراه لوهان خارج شد.

 "مشکل چیه؟ "

 لوهان با نگرانی گفت :
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،  و و جونگین رو درحالی کبع دیشبب بباهم سبکس میکبردن     من مچ کیونگس-م"

  "گرفتم 

 "جونگین  هیچ وقت اینکار رو نمیکنه  "

 سهون حرف لوهان رو قبول نکرد. 

یبدار  !! من تمام شب رو برای اینکه چطبور بهبت بگبم  ب    من خودم دیدم-م"

 ببود کبه  نبودم.. من دیدمشون و یک ساعت بعدش سو برگشت.هیچ کس دیگه 

 "اینکار رو انجام داده باشه 

 "منظورت چیه ؟  "

 "کیونگسو و جونگین باهمن  "

 لوهان بطور واضحی گفت  . 

  "من هیچ وقت راج به این نشنیده بودم  "

 سهون با نگاه لرزونی گفت و آهی کشید.



 
MY       LITTLE        BLOOD     SUCKER 

pg. 112  @Magical_fiction 

یبد  مبا با  این اتفاق افتاده !! ولبی سبهون ایبن مهبم نیسبت ... گبوش کبن        "

 "فهمیدیم !  بهشون بگیم که

  "تو چیو میدونی ؟  "

 کیونگسو پرسید.

 "من برمیگردم  "

 سهون زیر لب گفت و به داخل برگشت. 

 لوهان به کیونگسو نگاه کرد و گفت :

  "همه ی ما باید راجب به دیشب صحبت کنیم  "

 "منظورت چیه ؟ -م "

 "تو خیلی خوب میدونی منظورم چیه  "

 لوهان غرید. 

 "اده ؟ چه اتفاقی افت "
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 جونگین با مهربونی پرسید. 

  "باید راجب به دیشب همین االن صحبت کنیم  "

 سهون با خشم گفت.

  "هیچ اتفاقی دیشب نیوفتاد  "

 جونگین دروغ گفت.

یبدار  شبما ب  دروغ شما دوتا بدترش میکنه . من دیشب بخباطر صبدای نالبه ی   "

یرسبید  نظبر م  و ببه شدم و از شکاف در دیدم تو ، جونگین تاپ کیونگسبو ببودی   

 "شما دو نفر دارین خیلی حال میکنید 

 لوهان شروع به گریه کردن کرد. 

 "ن..... نمیخواستم اینجور.... م-م "

مبن   نوین ؟ما سکس داشتیم اوکی؟ این چیزی بود کبه شبما میخواسبتین بشب     "

  "هنوزم کیونگسو رو دوست دارم ... 
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 جونگین گفت.

 "!  رد ! تو به من خیانت کردینه این حال منو اصال  بهتر نک "

 سهون بلند داد زد.

جبام  اسبتی و ان و میخونه اینکه ما خیلی باهم رابطه ای داشتیم ! هر چیزی که ت "

 "میدادی مخفی کردن رابطه مون از پدرومادرت بود ! 

 جونگین متقابال داد زد. 

  "تو چی کیونگ ؟!؟ من ...من دوست داشتم  "

 لوهان گریه کرد.

 .... مبن عاشبق  .نمیتونم احساسی رو که دارم انکبار کبنم  ! مبن متاسبفم لبو       "

  "جونگینم و تو اینو میدونی

 کیونگسو از خودش دفاع کرد.

  "اینجا چه اتفاقی افتاده ؟؟  "
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 چانیول پرسید و وارد جمعشون شد.

 "گم شوو !  "

 همه با هم فریاد زدن. 

باره فریاد دو ته شدند و با از سر گرفچانیول به نشونه تسلیم دستاش رو باال بر

 اونا عقب نشینی کرد .

 بکهیون به سرعت بین همشون قرار گرفت و فریاد زد :

  "همه تون بس کنید ! فقط بس کنید !  "

 "بکهیون از این قضیه خارج شو  "

 لوهان با اخطار گفت.

  "کنیم  نه ، من باید بفهمم اینجا چه اتفاقی افتاده و باهم حلش "

  "تو هیچی نمیدونی خونخوار کثیف پس دخالت نکن  "

 با تمسخر و حالت چندش گفت. سهون
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  "حق نداری باهاش اینجوری صحبت کنی  "

 چانیول با عصبانیت رو به سهون غرید.

ا بقیه کردم که بزرگت نبپسرااا !! اینجا چه کوفتی اتفاق افتاده ؟! من اینجوری  "

رامبایی  دصبدا و  اینجوری صحبت کنی سهون ! همتون باید از خودتون بخاطر سرو

و یبه  تب گین ، توی خونه ی من ایجباد کبردین ، خجالبت بکشبید ! و تبو کبیم جبون       

  " ار میکنی !شاهزاده ای تو اینجوری بزرگ نشدی که اینطور رفت

 پدر چانیول فریاد زد.

نگباه   رت مبرد همه نگاهشون رو پایین انداخته بودن و جرئت نمیکردن ببه صبو  

 کنن.

 "خب حاال بهم بگید موضوع چیه ؟  "

 "کرده  خیانت کیونگسو به لوهان خیانت کرده با جونگین ، کسی که به من "

 سهون بالفاصله گفت.
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دن مبن از  رده ببو ببه زور از کیونگسبو دور کب    من کاری نمیتونستم بکنم . منبو  "

  "اول با اون قرار میزاشتم.. من عاشقشم ... میفهیم ؟ 

 جونگین به ارومی گفت.

 ببا منبه !   هم زدنبتو نباید حداقل با من بهم میزدی ! خیانت خیلی بدتر از  "

"  

 سهون با ناراحتی با داد گفت. 

  "داد زدنت رو تموم کن سهون!  "

 ی که جونگین دستشو گرفت به چشماش چرخی داد.سهون ، وقت

قم کبه  ن مبواف مب سهون ، تو نمیتونی انتخاب کنی عاشق کی باشی یا نباشی.  "

شن تو اشق هم بااقعا عاونا باید از راه دیگه ای استفاده میکردن ولی اگه اونا و

 "نمیتونی کاری انجام بدی 

 پدر سهون گفت. 
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 "ولی پدر این نم..  "

 "بیخیالش شو .سهون ،  "

 چانیول گفتی دستش رو روی شونه سهون قرار داد. 

س االن پب ببری  جونگین والدینت جلوی در منتظرتن اگه میخوای کیونگسو رو "

اطر درت بخب انجامش بده.. لوهان مبن باببت ایبن خیلبی متاسبفم  ولبی پبدروما       

.. ونی .نجبا بمب  کمک به پدر بکهیون مجازات میشن. اگه دوسبت داری میتبونی ای  

 "اینجا به اندازه کافی بزرگ هست و اتاق داره .

 آقای پارک توضیح داد. 

  "من میرم... -م"

 جونگین زیر لب گفت.

 "منم باهات میام  "

 کیونگسو بالفاصله گفت. 
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 "البته که میری  "

 لوهان ناباور و با ناراحتی سری تکون داد. 

 کیونگسو و جونگین رفتن و بقیه رو باهم تنها گذاشتن.

ه کبه  مکنه ممکنب یروز محاال ، بکهیون تو باید استراحت کنی.. بعد از اتفاقات د "

ر بب چبانیول رو ب  ،رداری آسیبی دیده باشیی و ما اینو نمیخوایم ... خصوصا که تو با

 "و برین استراحت کنید .

  "از نگرانیتون ممنونم  "

 بکهیون لبخند مهربونی زد.

به صحبت  ک شروعهمراهی کرد و آقای پار چانیول بکهیون رو تا باالی پله ها

 با سهون و لوهان کرد.

لوهان.... من واقعا برای اتفباقی کبه ببرات افتباد متاسبفم ، میبدونم تبورو         "

نمیشناسم ولی فقط اینکه تصمیم گرفتی اینجوری موضوع رو حل کنی منو ناامیبد  
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ترس کرد.. لطفا هدفت رو مشخص کن ، میدونم این برات خیلی ببد و پبر اسب   

  "بوده ولی لطفا نزار استرست روی بقیه هم تاثیر بزاره 

 "م اقای پارک من متاسف-م "

 لوهان عذرخواهی کرد و اشکشو پاک کرد. 

  " عذرخواهی نکن ، حاال میشه لطفا منو سهون رو تنها بزاری "

اد و به یرون دلوهان سری تکون داد و از اونجا خارج شد ، سهون هم نفسی ب

 داد. دیوار تکیه

و حاال تو ، مشکلت چیه ؟ منو تورو اینجوری که رفتار میکنی بزرگ نکردم! من  "

تورو تربیت کردم کبه مهرببون باشبی ولبی ... االن چبی هسبتی؟ شبروع کننبده         

دعوایی و و خوناشام ها رو خونخوار کثیف صبدا میکنبی ... کبی اینبو تبوی سبرت       

از اونبا هسبتن مثبل پبدر     کرده که خوناشاما کثیف و چنبدش اورن ؟ آره بعضبی   

بکهیون به عنوان مثال ... ولی لوهان ، بکهیون و کیونگسو پسبرهای خبوبی ان   
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.... هیچ کدوم از اونا کثیف یا چنبدش اور نیسبتن اونطبوری کبه تبو گفتبی!! چبه        

 "اتفاقی برات افتاده ؟ 

 "شما نمیفهمی و درک نمیکنی  "

 سهون آه کشید. 

 "شاید بتونم  "

سبت و هبیچ   ردن مایتونی ! تنها کاری که شما میکنید محبدود کب  نه پدر شما نم "

ی کبه  ون چیبز وقت اجازه نمیدین احساساتمون رو نشبون ببدیم .... تبا طببق ا    

سبر  په آره شما میخواین عمل کنیم.. ولی یکدفعه همه چی عوض شبد چبون او  

.. نم هستم..مید که خوبتون پارک چانیول یه دوست پسر حامله داره... شما میدون

ق شبدم  نم عاشماصال منو میبینی؟!؟ منم احساسات دارم ، منم آسیب دیدم ، 

 "؟.... 

 سهون با گریه داد زد. 
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 "سهون م... "

ه مبن  کب سی رو نه سعی نکنید از من عذر خواهی کنید ! شما هیچ وقت احسا "

 "دارم نمیفهمید!

 سهون گفت و اشکشو پاک کرد.

************** 

ق تبق  تب د و اشکاش رو پباک میکبرد کبه صبدای     سهون روی تختش نشسته بو 

 آرومی شنید و به در نگاه کرد.

 " ؟میشه صحبت کنیم -م"

 لوهان به آرومی پرسید. 

 سهون سر تکون داد و اشکاش رو پاک کرد .

 لوهان به طرف تخت رفت و لبه اش نشست .
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س ت چیه ؟..... تو آسیب دیبدی ، فکبر میکنبی هبیچ کب     من میفهمم حس-م "

دوست  م. منمنه و احساساتت رو نمیفهمه ولی ... ولی من میفهمدرکت نمیک

آسبیب   و بهبم  پسرم رو از دست دادم خودت میدونی.... این خیلی اذیتم کرد

ودن باعبث  بب ردناک دزد.... خیلی دردناک بود.... آرزو میکنم کاش میشد به جای 

ن گبی ل و رنخوش حالیم میشد .... ولبی .... زنبدگی همبش شبادی و گبل و بلبب      

چطبور   میبدونم نکمون نیست.... روزای ابری و طوفانی و ببد هبم داره.... مبن    

کیونگسو  قعا بادرستش کنم و خوش حال باشم .... من حتی مطمئن نیستم که وا

و  ردم داشتمکر میکشاد و خوشحال بودم.... از خودم نا امید شدم از عشقی که ف

 "همش از خودم میپرسم .... من شاد بودم ؟؟ 

ا بب  .. اون واقعبا سهون همونطور نشسته به لوهان بود .... حبق ببا لوهبان ببود..    

 جونگین شاد بود ؟ یا فقط ادای شاد بودن درمیوورد ؟؟؟ 

  "را با من راج به این صحبت کردی؟؟ چ-چ "

 سهون با آرومی پرسید
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 فباوت هبایی  ا هبم ت شاید چون فکر میکردم باهم ربط داریم..... همونطور که ب "

مبنم   ند بود کبه ای بل داریم .. بهم مرتبطیم... بحث و مشاجره با پدرت به اندازه

  "بشنوم..

 لوهان آهی کشید و بلند شد.

 "فکر کنم حق با توعه  "

ونی ن با مهربلوها ". اتاق من طبقه پایینه ... اگه خواستی بیای صحبت کنیم.. "

 گفت و از اتاق سهون بیرون رفت.

 " بعدا میام بهت سر میزنم.... میخوام بیشتر صحبت کنیم... "

 ن رفتلوهان سر تکون داد و بعد از بستن در اتاق از پله ها پایی

********* 
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ی زیبر  اهی آهب بکهیون روی تخت بزرگ چانیول دراز کشیده ببود و هبر از چنبدگ   

و ببه  . یکبی از دسبتاش رو روی شبکمش گذاشبت و چشبماش ر     لب میکشبید... 

 آرومی بست.

یبن حبرف   ااج ببه  بکهیون بیا راج به بچبه صبحبت کنبیم... مبا تبا حباال خیلبی ر        "

 "نزدیم

 چانیول با لبخند گفت و کنار بکهیون روی تخت دراز کشید.

  "بچه مون ... این نیست... چانیول...  " 

 بکهیون غرید.

  "ختره یا پسر ... !! خب ما نمیدونم د "

 چانیول شونه ای باال انداخت.

  "بیا برای بچه یه نیک نیم انتخاب کنیم... هوومم؟؟  "

 بکهیون لبخند زیبایی زد.
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 چانیول لبخند عریضی زد و با هیجان در جواب بکهیون پرسید:

 "مثل چی ؟ "

 "بادوم زمینی چطوره ؟؟ خیلی کیوته..!!  "

  "دوسش دارم  "

 یشونی بکهیون رو بوسید... چانیول پ

رد وببه  بباز کب   بکهیون با بوسه ی چانیول چشماش رو بست و بعد از چنبد لحظبه  

 آرومی پرسید:

 "به نظرت بادوم زمینی دختره یا پسر ؟؟  "

 "نمیدونم.... اگه دوقلو داشته باشیم چی؟؟  "

 .چانیول به شوخی پرسید 

هی همچین شوخی نکن! معموال همچین چیزایی وقتی راجب بهشون مسخره  "

  "بازی دربیاری واقعی میشن... 
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 .یول زدبکهیون نیم خیز شد و با دستش ضربه ای به قفسه ی سینه چان

ختر پسر یا د م دوتابرای من فرق نداره که دوقلو باشن یا نباشن ، ما میتونی "

 "م یا حتیی هر دوتاشو داشته باشی

 چانیول لبخند زد.  

  "یااااااا  "

 بکهیون داد زد و توی سر چانیول کوبید.

 "آخخخ !!! ببخشیددد ... !!  "

 چانیول ناله کنان گفت. 

 "چانیول ، جدی باش باشه ؟؟؟ من میخوام بدونم ...  "

 "من یه پسر بچه میخوام .... عین خودت...  "

 چانیول با دهن بسته خندید. 

  "منم همینطور  "
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 بکهیون لبخند خجلی زد.

  "خدایا تو... تو خیلی عالی هستی  "

 کشید .  ف خودشچانیول لبخند زد و برای بوسیدن بکهیون ، بکهیون رو به طر

ل حلقبه  چبانیو  بکهیون بین بوسه ی سافتشون لبخندی زد و دستاش رو دور کمر

 کرد .

 "عاشقتمم  "

 .بین زیر لب بین بوسه شون گفت 

 "منم خیلی زیاد  "

 رار داد.قوی هم چانیول درجواب گفت و بعد از لبخندی دوباره لبهاشون رو ر 

بکهیبون   ".. اوه ... فراموش نکن ما عاشبق تبو ام هسبتین ببادوم زمینبی..      "

 لبخندی زد و دستاش چانیول رو روی شکمش قرار داد.
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{} شب   

ی بلندی کشید و لوهان همینطور که از اتاقش بیرون میومد خمیازه 

، اون بشدت تشنه بود ولی خب  چشمای خوابالودش رو مالش داد.

 کسی قرار نبود متوجه این بشه.

"لوهان ؟  "  

سهون از پایین پله ها صدا زد.   

لوهان سرجاش چرخید و پایین رو نگاهی انداخت و سهون رو نشسته 

پایین اومد..روی کاناپه قهوه ای رنگ دید،لبخند ملیحی زد و از پله ها   

  "این وقت شب اینجا چیکار میکنی؟  "

 لوهان با مهربونی پرسید.

"نتونستم بخوابم  "  
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سهون به دروغ گفت.   

  "آهان.... من فقط یکمی تشنه ام  "

 لوهان با انگشت هاش بازی کرد.

  "بیا  "

 سهون مچ دستش رو مقابل لب های لوهان قرار داد.

"نه..من.. -ن"  

"نوش لوهان ، فقط ب "  

سهون آهی کشید.   

لوهان با تردید مچ سهون رو در دست گرفت و جلوی دهنش قرار داد 

.. یه چیزی نسبت به سهون فرق میکرد .. اون سرد بود ولی در عین 

ت عشقی خورده بودن و ال سوییت.. هر دوی اونا روز قبل شکسح
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؟  س این حسی که لوهان داشت برای چی بودقلبشون شکسته بود ... پ

 اون خیاالتی شده بود ؟؟

لوهان مچ سهون رو به آرومی گاز گرفت و خون هایی که وارد دهنش 

 میشدن رو با لذت مکید.

"این یه جور احساس خیلی خوبه  "  

سهون با دهن بسته خندید.   

لوهان با چشمان گیج به سهون نگاهی انداخت و سهون با دهن بسته 

 به لوهان خندید و سرشو تکون داد.

"ن تموم کردم م-م "  

لوهان زیر لب گفت و لبهای قرمزشو لیس زد .   
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سهون گفت و  "خب....من میخوام برم حموم ، فردا صبح میبینمت "

 بلند شد.

"آره  "  

لوهان لبخند ملیحی بهش زد.   

سهون از پله ها باال رفت و وارد اتاقش شد، به در اتاقش تکیه داد و 

لوهان داشت غیر قابل آهی بلندی زیر لب کشید ، حسی که با 

از اینکه  درست بود... سهون مقاومت بود ... هر چیزی که اون میگفت 

خجالت زده بود اون میدونست  و ناراحتخیلی فکر میکرد عاشق جونگینه 

که جونگین جفتش نیست... حاال اون میدونست که جفت واقعیش چه 

 کسیه و این باعث گریه سهون میشد.

رت کرد و تیشرتش رو از تنش خارج کرد و سهون خودشو توی حموم پ

 برهنه شدن حمومش رو شروع کرد. 



 
MY       LITTLE        BLOOD     SUCKER 

pg. 133  @Magical_fiction 

************ 

سهون چشماش رو بسته بود و  دستشو به دیوار تکیه داده بود ، میتونست 

لوهان رو درحالی که داره روش میخزه ، تصور کنه .... لبهاشون مچ هم 

ن دستهاش رو بود و دستای لوهان گونه هاش رو پوشونده بود و سهو

 سراسر بدن بی نقص لوهان میکشید...

به دالیلی سهون احساس میکرد خیلی زودو غیر منتظرانه عاشق لوهان 

شده... اون لبهای لوهان رو روی لبهای خودش و بوسه ی عمیقی 

 ازش میخواست.

) صدای در ( *تق *تق  

چشمای سهون یک دفعه باز شد و دستش از روی دیوار به پایین سر 

 خورد .

  "من توی حمومم -م"
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 بلند داد زد.

"تی حمام متعجبم که تو اینقدر زود از خواب بیدار شدی و رف "  

مادرش از پشت در فریاد زد.   

  "فقط بهش نیاز داشتم  "

خورشید داره طلوع میکنه و اومدم بهت بگم که منو و پدرت داریم به  "

"یه سفر میریم.  

"ام بیرون بر کنید ... سریع میهنوز نرید ، فقط چند دقیقه ص "  

سهون سریع بلند شد و بعد از آب کشیدن خودش حوله رو دور بدنش  

پیچید ، خودشو خشک کرد و  قبل از اینکه بیرون بره سریع لباسهاش رو 

 پوشید.

"شماها دارین کجا میرین؟ "  
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پرسید.   

دور ، ما فقط میخوام بعد از اتفاقاتی که افتاد چند وقتی بریم یه جای  "

"جا و برنامه ی خاصی در نظر نداریم و چند ماهی ممکنه نباشیم   

"ماه ؟؟ پس بچه ی بکهیون چی ؟   "  

. سهون گفت و مادرش رو تا بیرون از اتاق همراهی کرد   

"میکشه نماه طول  9برای همیشه که نمیریم ، مسافرتمون هم  "  

خانم پارک در جواب پسر کوچیکش گفت.   

  "هووم  "

بی رمق جواب داد.اون میتونست بوی لوهان رو در نزدیکی سهون 

 حس کنه..

"مشکلی برات پیش اومده ؟  "  
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خانم پارک با نگرانی پرسید.   

"هیچی ... من خوبم  "  

سهون به دروغ گفت و به آرومی لبش رو گاز گرفت.   

  "تو یه دروغگوی افتضاحی پارک سهون  "

  "م من..من فقط هنوز برای صحبت راحت نیست "

.سهون شونه ای باال انداخت  

"مطمئنی؟؟  "  

"بله مادر  "  

سهون لبخندی به چهره ی نگران مادرش زد.   

"داحافظی کن خیل خب .. حاال بیا قبل از اینکه بریم با پدرت خ "  

.خانم پارک لبخندی زد و در ورودی رو باز کرد    
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سهون به دنبال مادرش رفت و به آرومی پدرش رو در آغوش 

 گرفت.

"مراقب باشین... دوستون دارم  "  

سهون رو به پدر و مادرش گفت.   

منم دوست دارم... راجب به اون روز .. لطفا با من بیشتر درباره ی  "

احساساتت صحبت کن ... من باید بدونم باشه ؟؟ من نمیخوام قضاوتت 

"کنم ... من اینجام تا دوست داشته باشم و ازت حمایت کنم ..  

"میدونم  میدونم "  

"برو از مادرتم خداحافظی کن  "  

  .آقای پارک لبخندی زد و دستی رو سر پسر عزیزش کشید 

 سهون به طرف مادرش رفت و گونه اش رو بوسید.
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"دوست دارم مامان... زود میبینمتون درسته ؟ "  

"براتون یکم کادو میاریم  "  

"نه کباشه برید قبل از اینکه چانیول بیدار شه و گریه  "  

 سهون خندید..

"خوش بگذره  "  

لوهان جلوی در بلند داد زد.   

"حتما میگذره... ممنون لوهان  "  

خانم پارک لبخندی زد.   

خانم وآقای پارک رفتن و سهون و لوهان توی حیاط تنها موندن.. 

 سهون نفس عمیقی کشید و به طرف خونه چرخید.

"دوباره سالم  "  
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"های ، حموم خوبی داشتی ؟ "  

"ه داشتم ، خیلی آرام بخش بود .آر "  

سهون لبخند مهربونی زد.   

خوبه ، عامم چانیول و بکهیون خیلی زود بیدار میشن میخوای با من  "

"صبحانه درست کنی؟  

 لوهان مضطرب پرسید و پاشو جلو عقب کرد.

"نمیدونم چه جوری انجامش میدن ، بلد نیستم . "  

"مشکلی نیست.. بهت یاد میدم "  

لوهان لبخند عریضی زد و دست به کار شد.   

"باشه  "  
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لوهان وارد آشپزخونه شد و سهون هم تا نزدیکش دنبالش کرد و خودشو 

در حالی دید که ناخودآگاه داشت به پسر کوتاه رو به روش لبخند میزد، 

 لبخندشو جمع کرد و پرسید :

  "میخوای چی درست کنی ؟  "

"بیا پنکیک درست کنیم !  "  

*********  

"چه افتضاح و شلوغ کاری شد  "  

سهون آهی کشید و زیر لب غرغر کرد.   

اوه خب میتونیم تمیزش کنیم ، کثیف کاری جز فان و باحاله کارمونه  "

" 

لوهان زیر لب خندید.   
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خنده ی لوهان مثل یه موسیقی آرامش بخش و قشنگ برای سهون 

وق العاده ای بود و گوش هاش رو نوازش میکرد و باعث حس گرمی ف

 توی قلبش میشد .

 

 .ردمیک پرت لوهان بلند بلند میخندید و مقداری آرد رو سمت سهون

 .. به طرفش آرد پرت کردمتقابال م با غرغر ه سهون

 ، دنه بواون دونفر همچنان درحال پرت کردن آرد به سمت همدیگ

 ش کرد .م به دنباله لوهان پشت دیوار رفت و سهون

 

 و بلند گفت : سهون پوزخندی زد

  "االن میگیرمت"

 



 
MY       LITTLE        BLOOD     SUCKER 

pg. 142  @Magical_fiction 

  ..ردنفس هاشون بهم برخورد ک ، با نزدیک شدن صورت هاشون

 .ریختلوهان سهون با بازی گوشی آرد بیشتری روی دماغ 

  "لوهان با قهقهه ی بلند گفت

 "هاهاها ... سهون بسهآ"

 ...سهون نزدیک تر رفت و باعث شد لوهان متوقف بشه

 "!س..سهون؟"

 "من...منلوهان.."

 "چی درست میکردید؟یوووو ...  "

 چانیول یک دفعه وارد شد.

 .سهون پرید و مشغول مخلوط کردن آرد ها شد

 .به سهون خیره شدعمیقی کشید و  لوهان نفس

 

 :با چشمای گشاد شده گفتچان با دیدن وضعیت آشپزخونه  
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 "یا عیسی مسیح اینجا چخبره"

 :بکهیون قهقهه ای زد

 "..هولی شت"

 "ما فقط میخواستیم یکم پنکیک درست کنیم"

 .لوهان برای تایید سرش رو تکون داد

 :بکهیون با لبخند گفت

 "اووه ... کمک میخوای؟"

 .لوهان به آرومی خندید

 

  "..آره بیا"

 سمت وبکهیون به سمت آشپزخونه دوید و مقداری آرد برداشت 

 کرد .. شوکه خیره  و اون رو چانیول پرتاب کرد

 و گفت : ابروهاشو باال انداخت چانیول
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 "یممیکنمن فکر کردم داریم آشپزی میکنیم و مواد رو حروم ن"

  "اوهه.. یو هوووو"

هیون ه بکبول ... چانی بکهیون مقدار بیشتری آرد رویه چانیول ریخت

 نزدیک شد .

 "!..دیگه این کارو نکن"

 :بکهیون لبخندی زد و گفت

 

 "کنی؟چی؟..میخوای مجازاتم وگرنه "

 .سهون چشماشو چرخوند

 "بچه های وحشی"

 یدادزش ملوهان داشت نحوه ی درست کردن پنکیک رو به سهون آمو

 ردنمیک درحالی که بکهیون و چانیول دورشون میچرخیدن و بازی

  "چی میخواستی بگی؟"
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 لوهان به آرومی زیر لب گفت. 

 :سهون با استرس گفت

 "من..من بعدا میگم"

 "ه باش" 

 

************ 

 

و  وهانل،  شتچانیول بکهیون رو رویه پاهای خودش میذاهمینطور که 

 .سهون بشقاب های پنکیک رو روی میز میذاشتن

 :بکهیون با لبخند گشادی گفت

 "اوکی ... بریم که امتحان کنیم کارتون رو"

 . برای خودش و چانیول تیکه ای برید

 "اوه.. این خیلی خوب شده"
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 .تو حدقه چرخوندسهون چشماشو 

 "ما دوتا برخالف شماها خیلی سخت تالش کردیم"

 :بکهیون با غرغر گفت

 

 "هی ماهم خیلی کمک کردیم"

 :لوهان با خنده گفت

 "پرت کردن آرد خودش یه کمکه بزرگه"

 :چانیول پرسید

 "خب مامان بابا کجان؟"

 .سهون باال رو نگاه کرد

 "اونا امروز صبح رفتن مسافرت"

 " !عجیبه صبح زود؟"

 :سهون با لبخندی گفت
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دمون ه خوواس آره میدونم ولی هی ما برای یه مدت خونه ی خالی رو"

 "داریم

 

 "وه آره حواسم به این نبود ا"

 

 *بعد صبحانه*

وش یریم دمن و لوهان متا  شما دوتا بیاین ظرف هارو بشورید "

 "بگیریم

 "...ولی"

 "ما غذا درست کردیم"

 .انداختلوهان شونه هاشو باال 

،  اون دوتا به سرعت اونجارو ترک کردن و به سمت اتاقشون رفتن

 :با استرس پرسید سهون لوهان رو به اتاق خودش کشوند و 
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 "اوم... میخوای بعدا بیای اتاق من؟"

  "حتما میخوای چیکار کنی؟.ح."

 "میتونیم براش مجازاتم بزاریم کارت بازی؟"

زی ا باتمیارم  یکم نوشیدنی و اسنکوقتی از حموم اومدم ، ب..باشه "

 "کنیم

 "باشه بعدا میبینمت"

لوهان درحالی که دستاش پر از خوراکی و نوشیدنی بود  به آرومی در 

.اتاق سهون رو زد   

  "بیا تو  "

 سهون لبخندی زد.
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لوهان وارد شد و نوشیدنی ها و اسنک ها رو روی میز کنار تخت 

 گذاشت و با لبخند پرسید:

"بازی قراره انجام بدیم ؟خب چه  "  

"بازی کنیم  *بیا سلپ جک  "  

سهون گفت و روی تختش نشست.   

"شهه ، مجازات هامون چی باشه ؟ با "  

لوهان لبخند زد و رو به روی سهون نشست.   

توی طول بازی هم میتونیم درباره شون فکر کنیم ، پس بیا شروع  "

"کنیم   

سهون سر تکون داد و کارت ها رو برداشت .   

  ^^*اسلپ جک : نوعی بازی با کارت مثل پاسور خودمون 
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"باشه بیا بازی کنیم  "  

************ 

لوهان قبل از اینکه سهون بتونه حرکتی بکنه دستش رو محکم رو کارت ها 

 گذاشت ، سهون اخمی کرد و به لوهان نگاه کرد .

ظر گرفتم اینکه میخوام بهت تی که برات درنخب  من بردم ، مجازا "

"بزنم بیا جلو ببینم  تلنگر*  

نن.*تلنگر : همون که با انگشت اشاره محکم به سر طرف مقابل ضربه میز  

لوهان لبخند زد.   

سهون موهای فرش رو از توی پیشونیش عقب زد و بعد جلوی لوهان 

به پیشونی  دراز کشید و چشماش رو بست ، لوهان با انگشتش تلنگری

 سهون زد و صدای ناله ی اعتراض آمیز و از روی دردش رو شنید.
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سهون چشماش رو باز کرد و چشمای آهو ماننده لوهان رو مالقات کرد 

 ، لبخندی زد و موهاش رو صاف کرد با پوزخند گفت :

"من این دست میبرم قسم میخورم  "  

"حتما  "  

ا رو پایین اوردن ، لوهان اونا یه راند دیگه رو شروع کردن و کارت ه

دستش رو محکم پایین اورد، بعد از زدن پوزخندی به لوهان روی کارت 

 ها کوبید.

"من برم  "  

لوهان گفت و زبونش رو برای سهون بیرون اورد.   

"مجازاتم چیه ؟  "  

سهون غرغرکنان گفت.   
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اوومم.... من یکم تشنه ام پس مجازاتت اینه که بزاری ازت خون  "

"بنوشم   

لوهان با خوشحالی لبخند زد.   

"ببخشیدد؟؟  "  

 چشمای سهون از تعجب گشاد شدن.

تو اونروز که گذاشتی از خونت بخورم در واقع گند زدی  و اشتباه  "

بزرگی کردی چون حاال مزه ی خونتو چشیدم و خیلی خوشمزه است و 

"نمیتونم خودمو در مقابل خونت کنترل کنم   

لوهان لب هاش رو مکید.   

  "خیل خب .. بیا  "

 سهون دستش رو روی تخت مقابل لوهان گذاشت.
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"گیرم و بنوشمبنه من خودم باید تصمیم بگیرم  کجای بدنت رو گاز  "  

 سهون نفسی کشید و سر تکون داد.

لوهان مضطرب روی تخت خزید و با گرفتن شونه های سهون روی 

ندون هاش زانو هاش نشست و سهون رو شوکه کرد ، لبهاشو مکید و د

 رو توی گردن سهون فرو کرد.

  "لوهان -اوممم ... ل "

 سهون نفس نفس زنان گفت.

گردن سهون یکی از حساس ترین قسمت های بدنش بود ، یه لمس 

کوچیک میتونست باعث ناله اش بشه و حاال لوهان با لبهاش کار رو 

 برای سهون سختتر میکرد..
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د ولبهاش رو مکید و لوهان بعد از لیسیدن گردن سهون عقب کشی

 پوزخندی تحویل سهون داد.

"خیلی خوشمزه بود  "  

  "دوباره  "

 سهون لبش رو گزید و به چشمای سرخ لوهان خیره شد.

لوهان خودشوجلو کشید و طرف دیگه ی گردن سهون رو گاز گرفت ، 

همینطور که چشمای لوهان بسته بود و با لذت خونهای توی دهنش رو 

ان رو روی پاهاش نشون و اون هم متقابال میخورد ، سهون لوه

چشماش رو بست ... لوهان میتونست دستای سهون رو روی باسنش 

 حس کنه و دقیق میدونست که سهون ازش چی میخواد... 
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لوهان لبهاش رو روی گردن سهون کشید و با لمس لبهای سهون اون 

و رو شک زده کرد.. سهون میتونست بین بوسه شون طعم خون خودشو ر

 حس کنه.

   "هی سهون تو لو.... وای خدای من  "

بکهیون یکدفعه وارد اتاق شد و با دیدن وضعیت اون دو نفر بلند فریاد 

 کشید.

ا پوزخند گفت :بلوهان از سهون فاصله گرفت و به بکهیون نگاه کرد و   

  "تو باید بری  "

 بکهیون سریع بیرون رفت و در اتاق رو بست.... 

دستی رو گردنش کشید .سهون با مضطرب   
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لوهان پوزخند زد  "میخوای بهم بگی که قبال چی میخواستی بهم بگی ؟  "

 و به چشمای سهون خیره شد.

"ن میخواستم بگم که تو جفت منی م-م "  

سهون غرید و لوهان رو جلو کشید .   

لوهان  "اوه واقعا ؟ من فکر میکردم تو از خوناشام ها متنفری  "

گستاخانه به چشمای سهون خیره موند.پوزخندی زد و   

"تو فرق داری... نمیتونم متنفر باشم  "  

لوهان پوزخندی زد و سهون لب هاش رو روی گردن صاف و درخشان 

 لوهان گذاشت و بوسید.

"سهون لطفا  "  

لوهان زوزه کنان گفت.   
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سهون به آرومی شلوار لوهان رو از پاهاش در اورد و از نمای روبه 

لذت برد.روش تماما   

"ست از خیره شدن بردار د-د "  

لوهان سرخ شد.   

"اون همه راحتی و گستاخیت کجا رفت ؟  "  

سهون پوزخندی زد و شلوار جینش رو دراورد.   

"من...-م"  

شیشش .. لوهان دهنت رو فقط برای ناله باز کن نه برای چیزای  "

"دیگه   

روی شونه اش سهون بدن لوهان رو جابه جا کرد و یکی از پاهاشو رو 

 قرار داد.
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اه میکرد ..لوهان با نگرانی سهون رو که به لبهاش لیس میزد، نگ  

سهون همینطور که زبونش رو وارد لوهان کرد بهش خیره شد و لوهان با 

حس خیسی زبون سهون لبهاش رو گاز گرفت و مالفه های روی تخت 

 رو چنگ زد.

"آههههه -آ"  

یکی از انگشتهاش رو هم وارد سهون به حرکات زبونش ادامه داد و 

 لوهان کرد .

"آههه خدایااا  "  

ر داد.لوهان بلند ناله کرد و دستاش رو روی کمر سهون قرا   

سهون حرکات زبونش رو پایان داد و یه انگشت دیگه اش رو وارد 

 لوهان کرد ، لبهاش رو مکید  و لوهان رو نزدیک تر کشید .
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  "بیشتر ، سهون بیشتر لطفا  "

نفس عمیقی کشید. لوهان  

"بیشتر میخوای؟ بهت بیشتر رو میدم "  

سهون توی گوش لوهان زمزمه کرد و نفس گرمش رو توی گردنش  

خالی کرد ، انگشتش رو بیرون اورد و خودشو روبه روی سوراخ لوهان 

 تنظیم کرد .

"لوهان میخوایش؟ "  

سهون غرید.   

"آره لطفا ، سهون لطفااا  "  

لوهان التماس کرد.    
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سهون یک ضرب وارد شد و ناله ی لوهان رو بلند کرد... لوهان ناله ی 

بلندی کرد و موهای سهون رو کشید... لوهان زانوشو زیر لوهان گذاشت 

 و باالتر کشیدش و عمیق تر از قبل داخلش ضربه زد

"آهههه فاکک  "  

لوهان بلند داد زد.   

  "خیلی حس خوبی بهم میدی لوهان  "

لند ناله میکرد و تند تند نفس میکشید ، سهون با لوهان فقط بلند ب

شنیدن نفس سنگین لوهان بعد ضربه ای که به نقطه زده بود ، با 

 فهمیدم پیدا کردن نقطه حساس لوهان به ضربه هاش شدت داد...

"عااااههه ....همونجاا... لطفاا  "  

لوهان فریاد زد.   
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ی هاتی رو با  سهون پوزخندی زد و محکم تر کوبید و همزمان بوسه

 لوهان شروع کرد ...

لوهان بعد از چند ضربه ی سهون کام شد و با شدت روی شکمش خالی 

شد ، سهون همچنان به ضربه هاش ادامه داد و با زبونش بدن لرزون 

 زیرش رو هدف قرار داد...

بعد از چند  ضربه سهون با شدت درون لوهان خالی شد و آه بلندی 

 کشید....

ی نفس میکشیدن..هر دو به سخت  

"فکر کنم دارم عاشقت میشم  "  

سهون به لوهان لبخند زد.   

"باید بشی  "  
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لوهان نفس نفس زد.   

"نظرت چیه یه دوش دو نفره داشته باشیم ؟ "  

سهون پوزخندی زد و با شیطنت گفت .   

*************** 

بکهیون به آرومی مچ چانیول رو چسبید و تا اتاق سهون دنبال خودش 

د.کشی  

"داری چیکار میکنی؟  "  

چانیول با گیجی پرسید.   

"سهون و لوهان دارن سکس میکنن  "  

بکهیون به در اتاق سهون اشاره کرد.   

"چی ؟!  "  
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آره ! برای همین بود که من خیلی سرع بدون لوهان برگشتم ، گوش  "

"بده !   

 بکهیون چانیول رو به طرف در کشید.

"اوه خدا ، آره سهون لطفاا  "  

چشمای چانیول با شنیدن ناله ی واضح لوهان گشاد شد و به بکهیون نگاه 

 کرد.

"بهت گفتم که  "  

"ولی...  "  

  "داره اتفاق میوفته  "

 بکهیون لبخند زد.

  "آره.... بیا از اینجا بریم ، یکم عجیبه که به صداشون گوش بدیم  "
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 چانیول خنده ای کرد و بکهیون رو با خودش کشید.

************  

لوهان بیدار شد و وارد حمام شد، خمیازه ی بلندی کشید و وان رو پر از 

آب کرد ، احساس کوفتگی و بیماری داشت... داخل وان دراز کشید و با 

حس باال اومد همه ی محتوایات شکمش دستش رو جلوی دهنش 

گذاشت و اوق زد.. با حس کردن موجود زنده ای که داخل شکمش 

نده ای کرد و بعد از آب کشیدن بدنش رو با حوله بوجود اومده بود خ

 خشک کرد و دوباره به تخت برگشت و روش دراز کشید.

************ 

لوهان به سهون که خواب بود لبخندی زد و با صدای آرومی توی 

 گوشش زمزمه کرد :

  "سهون  "
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سهون چشماش رو باز کرد و با مهربونی به لوهان خیره شد ، لبخندی زد 

همینطور که لوهان رو توی بغلش میکشید گفت :و   

  "صبح بخیر  "

"صبح بخیر  "  

لوهان به آرومی جوابشو داد و بهش نگاه کرد .   

"چقدره که بیداری؟ "  

"دقیقه شایدم بیشتر 20حدودا  "  

"آها، و فقط داشتی منو نگاه میکردی؟ "  

"اهووم  "  

"خوبه پس  "  

************** 
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"چانییی من گرسنه ام   

بکهیون ناله کنان گفت وبه پای چانیول ضربه زد.   

 بکهیون خمیازه ی آرومی کشید و چانیول رو تکون داد.

"من گرسنمه !  "  

"بزار بخوابم  "  

چانیول به چشماش چرخی داد و غرغرکنان گفت .   

بکهیون هوفی کشید و بلند شد و به طرف آشپزخونه حمله ور شد یه 

کرد و بعد به اتاق برگشت و روی تخت لیوان برداشت و پر از آبش 

 خزید.

اگه االن بلند نشی و برام یه چیزی درست نکنی که بخورم این لیوان  "

"آب رو چپه میکنم روت   
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بکهیون نفس نفس زنان گفت.   

"من خسته ام  "  

چانیول غرغرکنان گفت و یه بالشت روی صورتش گذاشت.   

زد و کل لیوان رو روش  بکهیون بالشت و گرفت و از روی چانیول کنار

 چپی کرد.

 چانیول با نفس نفس بالفاصه نشست و زیر لب گفت :

  "خدایااا لعنت  "

"من.. "  

فهمیدم گرسنه ای میرم برات یه چیزی درست کنم که بخوری تو دراز  "

  "بکش و استراحت کن .

 چانیول با دلخوری گفت و از اتاق بیرون رفت .



 
MY       LITTLE        BLOOD     SUCKER 

pg. 168  @Magical_fiction 

"من نه نگیدفعه بعد یادت باشه که به  "  

ی خیس شده کرد.بکهیون داد زد و شروع به جمع کردن مالفه ها و پتو   

م دنبالش کرد..چانیول دستی تکون داد و از پله هاپایین رفت و سهون  

رد اتاق چانیول شد.بالفاصله که هر دو از پله ها  پایین رفتن لوهان وا  

  "بک !  "

"چیشده ؟  "  

هیون نفسی کشید.کب   

"یه عالمه اتفاق افتاد و ..  اوه  دیشب "  

"آره میدونم شما دوتا سکس داشتین  "  

"خب و دیگه اینکه من مطمئنم که باردار شدم  "  

لوهان با هیجان گفت.   
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اتشون :/  () خوناشاما با گرگینه ها خیلی زود حامله میشن دقیقا روز بعد از عملی  

"چه خوب  "  

"اول صبحی چته ؟  "  

لوهان چرخی به چشماش داد و پرسید.   

"من گرسنه بودم و چانیول داشت اذیت میکرد  "  

بکهیون گفت و دراز کشید.   

ما ها هر دو بارداریم! میتونیم خیلی کارها رو  ... اوه ولی گوش کن "

  "باهم  انجام بدیم 

 لوهان لبخندی زد.

  "آره حتماا  "
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ماه بعد { 3}   

وبه روی تلویزیون نشسته بودن و باهم دیگه هر چهار پسر توی اتاق ر

فیلم تماشا میکردن ، بکهیون و لوهان کنار هم همینطور که از خوراکی 

 هاشون میخوردن از دیدن فیلم لذت میبردن.

  "اووو میبینم که همه اینجا جمع شدین  "

.خانم پارک با لبخندی دزدکی داخل اتاق نگاهی انداخت  

"مامان برگشتین  "  

با هیجان گفت.سهون    

  "لف ها اوردیم !بله برگشتیم و براتون مقداری خوراکی از قلمروی ا "

"غذا های اونا بهترینن  "  

چانیول با لبخند گفت .   
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آقای پارک  "دارم درست میبینم لوهان یه بچه تو شکمش داره ؟  "

 گفت و به شکم برآمده ی لوهان اشاره کرد.

"جورایی لوهان رو باردار کردمیه ره ... مامان من ا-اوا...آ "  

سهون مضطرب گفت و نگاهشو از والدینش گرفت.   

اول محافظت میکردی بعد  }پارک سهون !! تو حتی به برادرت گفتی  "

"؟؟ !!  اال خودت.... چرا اینقدر بی حواست، بعد ح {میزدی  

سهون غرغر  "خیلی سریع اتفاق افتاد و خب منم کاندوم نداشتم  "

سرش رو خاروند. کنان گفت و  

همینطور که خانم و آقای پارک سهون رو سرزنش میکردن ، چانیول ، 

 بکهیون و لوهان از خنده روده بر شده بودن و بلند بلند میخندیدن.

"میتونم یکم از اون غذا ها داشته باشم؟  "  
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لوهان با خنده پرسید.   

"منم میخوام ، میتونم ؟  "  

بکهیون با چشمای درخشان به غذاها خیره شد.   

"و غذا میخوای ؟تمن دارم سرزنش میشم و  "  

"میتونه بین منو و غذا قرار بگیره نهیچ چیز  "  

لوهان اخمی کرد و به صورت سهون نگاه کرد.   

"بیاین پسرا خودم بهتون غذا میدم  "  

خانم پارک لبخندی زد و از اتاق بیرون رفت.   

هان با خوشحالی غذا میخوردن ، سهون زیر لب غرغر میکرد بکهیون و لو

 و چانیول با عشق به جمع خانواده اش خیر بود.

  "بیب ، میشه به منم یکم بدی ؟  "
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 سهون خودشو لوس کرد و به لوهان خیره شد.

لوهان ب خنده مقداری غذا داخل دهن سهون گذاشت و اونو خوشحال 

 کرد.

شد و گفت :  سهون با محبت به لوهان خیره  

"مرسی بیب ، خیلی دوست دارم  "  

چانیول نگاهی به زوج روبه روش که با عشق بهم دیگه غذا میدادن کرد و 

 خودشو به بکهیون نزدیک تر کرد 

"خوناشام کوچولوی من به منم غذا میده؟  "  

بکهیون نگاهی به صورت منتظر چانیول کرد و لقمه ای رو باال اورد ولی 

چانیول بتونه لقمه رو بخوره ، لقمه رو سریع وارد دهن قبل از اینکه 

 خودش کرد و به صورت وا رفته ی چانیول خندید .
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"چیه خب بادوم زمینی دلش اون لقمه رو میخواست  "  

 که چانیول ابرو هاشو توی هم کشید و همین که میخواست بلند شه و بره

رار گرفت ، دستش توسط بکهیون کشید شد و لبهای بکهیون رو لبهاش ق

چانیول لبخندی بین بوسه شون زد و با دستاش شکم بکهیون رو کاور 

 کرد...

هر دو با حس ضربه ای که بادوم زمینی به شکم بکهیون زد ، بوسه شون 

 رو شکستن و با عشق بهم دیگه خیره شدن..
The End…… 

Start : Oct 27 ,2020 

Finish : Feb 20 ,2021 

د ساکرهم بسته شد :((((((تادااا  بالخره پرونده بال  

ماه زمان برد...  5بالد ساکر دومین فن فیک ترجمه ای رسمیم بود و ترجمه اش حدود   

چیزی که از این داستان یاد گرفتم و فهمیدم این بود که شخصیت های داستان هر کدومشون 

ای مشکالت و سختی های خودشون دست و پنجه نرم میکردن ، بکهیونی که  از سختگیری ه
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والدینش خسته شده بود و با یه ریسک خیلی بزرگ کل زندگیش عوض شد... چانیولی که درگیر 

یه عشق تقریبا ممنوعه شده بود .... رابطه ی اشتباه لوهان و کیونگ و همچنین رابطه ی کای و 

سهون که هر دو رابطه ، رابطه ی غلطی بودن و اصال نباید این رابطه رو شروع میکردن... از 

لدین پارک که اینقدر با فکر بودن تا خانم بیون که بخاطر یه عشق کورکورانه اش  مادر واقعی وا

 بک رو کشت....

شاید در ظاهر این داستان فقط یه فن فیکشن بوده که شما برای سرگرمی خوندین ولی نکات 

 ریزی هم درونش داشت و باید بهشون توجه میشد...

خیلی ممنونم از همه ی عزیزانی که این فیک رو دنبال کردن و دوسش داشتن ، چه واتپد و 

 چه خواننده های چنل ... 

*3بوس بهتون از راه دور * ^^ازتون صمیمانه تشکر میکنم   

ی میرم  استراحت :((((بزودی براتون یه چند شاتی و یه وانشات آپ میکنم و بعد چند ماه  

^^شید و فراموشم نکنید فن فیک های جذابی خدمتتون میرسم. منتظرم بابعد از استراحت با   

به با شخصیت ها توی چنل دیلیم برگزار میشه دوست داشتین حتما صاحگود بای پارتی و م

^^شرکت کنید   

  ^^نظر فراموش نشههه  دیگه همین ممنون ازتون

Smile for your life and enjoy every moments  

With love : SILVER ^^ 

                 @parkhyuns 


