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 هیون بک

 

 شه می پیدات تو ذارم می دست دختری هر رو اینکه از خوره می بهم حالم"
... 

 ؟ فهمی می مریضی 

 انداختی لشتو تنه باز تو دندونو سیم فهمی می داشت ندوند سیم آخری این 
  .. جلو

 باهاشون من که ای معمولی دخترای سراغ میای که نیست کننده تحقیر برات
 .. میذارم؟ قرار

 ؟!من کردن تحقیر بخشه لذت برات 

 من سراغ میاد بخواد رو تو دلش کی هر اینکه و منه حرف کالج تمام تو اینکه 
 .. ؟!!

 .. !بخشه؟ لذت برات ااین 

 .. نیست اینا فقط تازه 

 .. کنی می اذیتم ساله یه از بیشتر 

 .. ماشینم دزدیدن 

@romane_sahnedar
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 .. بود وسط تو پای دونم نمی نکن فک

  .. خوردنم کتک بار چن 

  .. شدنم مست

  .. لعنتی اوووف م بورسیه دزدیدن

  " منی؟ دنبال همیشه الشخور یه مثه کفتار یه مثه لذتبخشه برات

  بودن زده بیرون عصبانیت از چشمام یادمه

 .. کوبیدم می ش سینه روی ای جمله هر با و میومد بیرون سختی به نفسم

  .. زد قر ازم که دخترایی اون تمام از بیشتر

 .. بشم دور پدر از شد می باعث که بورسیه اون از بیشتر

 شد می باعث و داد می عذابم آخر ماههای این تو که دفعاتی اون از بیشتر 
 .. بخورم کتک

  شد می تموم گرون برام کرد می باهام اینکارو "اون" اینکه 

 .. کرد می تحقیرم و چی یعنی برام دوستیش دونست می اینکه

 .. بندی شرط یه یا براش بود مسابقه یه مثه

 دست ، بذاری دست روش تو چی هر رو من ِبک ببین " که نگفته شرط یه مثه 
 " قاپمش می تاز و ذارم می
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 و شد می بزرگتر روز هر خشم این کالجم ی دوره ماه چند و سال یه تموم تو 
 سیاهش چشمای از سردش های شعله اون با که عصبانی و سرد نگاه این االن

  رفت می فرو تنم تو تلخش سرمای با کارد یه مثه بود خیره من به

 که سیاهش شمایچ تلخ سرمای ..؟ بود دردناکتر کدومش دونم نمی هنوز
 کارو این " اون " اینکه رحمیه بی یا دادن می نشون ازمو تنفرش تالشی هیچ بی

 کرد می باهام

 حرفاشو انگار باهاشون که ش کننده تحقیر و مغرور ژست اون با زد پوزخند
 اون روی که کلمه هر با طوریکه کشدار و آروم خیلی صورتم توی کرد می تف

 مغز تا بکوبونه ابد تا رو کلمه اون تاثیر داشت خیال میومد لعنتیش لبای
 گفت استخونم

 بهت رو اینا تا دم می اهمیت بهت چرا دونم نمی حتی که کوچیکی اونقدر " 
 ؟!! بگم

 زیر رو کنه می شاد رو تو که چی هر میخوام حاالم منه مال بخوام هرچیو من 
 "؟!!فهمی می.. کنم له پاهام

 مدتش تمام تو چشمام کردم حس تازه دش تموم طوالنیش ی جمله وقتی
  .. ست بسته

  گه می اینو داره " اون " ببینه خواست نمی چون شاید
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  ... بود " اون " براش هنوز چون شاید

 .. شد نمی باورش چون شایدم

  .. کردم نگاه مشکیش چشمای به مستقیم کردمو باز سختی به چشمامو

 برام چشماشو که هربار و میشد دیدناپ و دوید می عصبانی نفر یه عمقشون تو
 . زد می زل بهم رحم بی سرمای یه فقط میذاشت باقی خالی

 و رحم بی و خطرناک اومدن بد یه .. میاد بدش ازم شه باورم بود قرار انگار 
 بیگاهمون و گاه تالقی همون تو بود فراری ازم چشماش توی که اونی

 .. زد می فریاد ازمو عصبانیتش

 اینطوری " اون " اینکه تحمل فقط شایدم .. ترسیدم شاید ودمنب مرد شاید
 .. بود سخت بود شده

 بهش و نلرزید و کرد مهربونی باهام صدام اما شد تسلیم درموندگی با قلبم
  گفتم

 " کن بازی قمارو این میخواد دلت جور هر . چانیول کشم می عقب من "

 . بود اون به پیشم سال 5 حرفهای آخرین اینا

 شهرستان به برگشتم و رفتم سئول از و گرفتم انتقالی کالج از اون عدهب 
  . کردم تموم درسمو همونجا و خودمون
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 . نبود سخت اونقدرام

 من شد می خوشحال و بود سئول مافیای های خانواده از یکی من ی خانواده 
 . نباشم چشم جلوی

 همین خاطر به اشتمند پروازی بلند اما بود خوب موسیقیم استعداد اینکه با 
 . کردم شروع کارمو موسیقی مربی عنوان به دبیرستان یه تو دانشکده بعده

  . بود بخش لذت 

  . نبود خبری " اون " خاطر به قلبم توی همیشگی سرد جنگ اون از دیگه

 . بودم گذاشته کنار اونو بابت نگرانیم

 بود چی به دونم نمی که امیدو از نامرئی ی رشته یه نگاهش آخرین با اون 
 . شکست دوستیمون و کرد پاره وجودم توی

 چون فقط شایدم .. نبودم پرواز بلند چون شایدم بودم ترسو چون شاید
  .. نیست امیدی دونستم می وجودم ته همیشه

 شهرستانیم زندگی تو ، بردن برای بجنگه نیست الزم دیگه که ترسو یه مثله
  شدم غرق

 توی پوشالیم خوشحالیه اون تمام و کشید ولط سال 5 فقط شادی این اما
 سوخت آتیش
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 !! ایستاده روم به رو اون حاال

  . بهش میزنم زل اراده  بی 

  . درخشن می سیاهش و درشت چشمای

 نور زیر کوهستانی ی دریاچه یه که دارن رو سیاهی برق همون چشماش هنوز
 . داره مهتاب

 شد باعث که رحمی بی اون ی ههم و  گرفتن شکل لباش روی متعجبی لبخند 
  آوردن هجوم من قلب به برم و بگذرم ازش

 لبامون روی اومد شوکه حالت همون با اسممون

 " هیونی بک "

 "چانیول"

 نگاه اگه که کوچیک اونقد کشیدن عقب ذره یه کوچولو تردید یه با قدمهاش
  شدم نمی متوجه شاید نبود روش م خیره

 دستمو بدم لبخندشو جواب اینکه بدون آورد در شوک از منو همون بعد و
 ببینمش خوام نمی . کردم فرار و چرخیدم پام پاشنه روی صورتم جلوی گرفتم

. 
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  . االن نه 

  . م شکسته هیوالی یه  شبیه وقتی نه

  خنده می بهم داره دونم می

  . خوشحاله و کنه می تحقیرم داره و داده کش سرد لبخند یه با لباشو

 ؟ نه مگه ، نداشته شک وقت هیچ . ست برنده همیشه ونستد می خودشم

 آپارتمان یه توش که ساختمونی محوطه وارد زنم می نفس نفس حالیکه در
 هاشو دکمه ی همه دنبالمه که حس این با و شم می آسانسور وارد بعد و دارم

 بیفته راه و کنه حرکت فقط تا کوبم می

 خستگی با . نیومده جا نفسم وزمهن شم می خم زانوم روی شد بسته که درا
 . نیست عادالنه این . کنم می بغض

 روی کشم می دستمو . کنم می نگاه صورتم به آینه تو و وایمیستم صاف 
 نشه خوب وقت هیچ شایدم و شه خوب کامال وقتی تا هنوز صورتم خراشای

  . مونده باقی زیادی زمان

 دارمو دوسش که زنی یستمن وسط چانیول پای وقتی حتی نیست عادالنه این
 اینطوری من باشه داده تکون انگشتاشو اینکه بی حتی و بدم دست از اینطوری

 . باشم داغون و والش آش
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 چانیول 

 

 توی ملوس پیشیه و بود مونده وا تعجب شدت از صورتیش باریکو لبای
 جر چشماش ی گوشه که االنه کردم می حس که بود شوکه اونقد چشماش

 نبخورد

 از که اسممو قلبم توی ریخت نداشتنش سال 5 این دلتنگیه لحظه یه برای
 جلوی نتونستم خواست دوریمون ی اندازه محکم بغل یه دلم شنیدم زبونش

 سینه روی خودشو و خواست می دستاشو قلبم بگیرم چشمامو شاد درخشیدن
 .. م

  .. ؟!!م سینه روی 

  .. کشیدم عقب که بود سنگین اونقد شوکش

 .. دومون هر

  .. قلبم هم خودم هم 

 .. چرا دونستیم می دومون هر و

 دستشو که دیدم بعد و لرزیدن لحظه یه برای خوشگلش و سیاه چشمای
 .. صورتش جلوی گرفت
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  .. آخ 

 رفت و دوید سرعت به و طرفی برگشت چشمام جلوی

  .. بودمش شکسته باز

 

 هیون بک

 

  بمبخوا نتونستم بودمو بیدار دیشب تمام

 همه از عصبانی . بود خالی تقریبا کردم باز یخچالو در کالفگی با وقتی صبح
 و دیده داغونو صورت این اون اینکه .. داغونم صورت .. اون دیدن .. چیز

 از عصبانی و دادم دست از چیمو همه من که رسیده وقتی اون اینکه همه بدتره
 شکمم از عصبانی عصبانیه و خرید بیرون برم باید یعنی که خالی یخچال این
 انداخته صداشو االن و نخورده هیچی حاال تا دیده چانیولو که ظهر دیروز از که
 .. بهم کوبیدم محکم یخچالو در سرش رو

 لعنتی لعنتی لعنتی اه 

 می پامو جلوی فقط که اونقدری کشیدم پایین بینیم باالی تا سوئیشرتمو کاله
  کنم خرید کم یه بیرون رفتم و دیدم
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 کم خیلی م خونه تو جراحیم و صورت زخم خاطر به که ماهی چند این تو 
 . میام بیرون

 انسان خیلی مردم به هیوالست نیمه یه شبیه که صورت این دادن نشون 
 !نیست دوستانه

  پرسه می آوری تهوع لبخند با که میاد فروشنده صدای 

 "؟ بهترین بیون آقای"

 به کنه می عصبانیم باز اما نیست من فکر طرز ترسناکیه به نیتش دونم می
 خودم دنبال رو دستی چرخ یه و میارم تر پایین سوئیشرتمو کاله همین خاطر

  میگم شنومش می زحمت به خودمم حتی که صدایی با و کشم می

 "مرسی بله "

 نیمه کرده سرخ زمینی سیب و نودل بسته چن غذایی مواد ردیفهای بین از
  دارم برمی شیر و نون و مرغ بال و سوسیس و توفو و گوشت و آماده

 اون با داره خیال باز .. درمیاد م ناله .. میشه بلند دوباره فروشنده صدای
 بغلم مادرانه همونطوری کنه می سعی ای بهانه هر به که ش مادرانه لبخند

 قبل اما .. کنه بهتر حالمو قراره خودش خیال به که بگه بهم چیزی یه !!کنه
  میگه شم تر عصبانی اینکه

 "؟ خواین نمی . خوردن آف سبزیا و ها میوه "
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  . سراغم میاد وجدان عذاب ذره یه

 . کنم می شک همه به دارم

  . بشم قراره انگار اینم از تر انگیز نفرت 

  . سمت همون رم می و دم می تکون سرمو

  . وایساده بهم پشت بلند قد جوونه مرد یه

 و خرید چرخ تو کنم می پرت تقربا و دارم برمی میخوام که هاییو میوه
 برمیگردم

 

  چانیول

 

 می پرت نودلو های بسته رنگش قرمز سوئیشرت کاله زیر از آویزون لبای با
 . خرید چرخ توی کنه

 ی گربه یه مثه ست آماده معلومه که طلبکارن و کرده بق جوری یه لباش 
  . شه نزدیکش که کی هر روی بپره وحشی

 . میاره درد به لبموق دیدنش
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 سبدم تو منم داره برمی که چی هر از و کنم می حرکت نزدیکش مدت تمام 
 نگاه سرشو پشت گرده برنمی و کنه نمی بلند سرشو حتی اون اما ندازم می
  . کنه

 میز چیز ازش اون که ای قفسه هر تو رن می دستام حواسپرتی با که همونطور
  .. تنش روی دوه می نگام داره برمی

  .. شده الغر معلومه گشادم سوئیشرت اون زیر از حتی

 خمیده و نحیف کمی االن کمرش گیر نفس قوس و بدنش قشنگ انحنای
  .. ست

  .. قهره انگار ره می راه جوری یه

 انگار شه می کشیده کجا تا پهلوهاش رو سوییشرت کنه می دراز که دستاشو
  . کنه لمس بدنشو وقت هیچ نیست قرار

 میشکنه دلم شدنش الغر ینهمها از

  .. شم عصبانی ازش شد باعث که اجباری اون ی همه به لعنت

 همه از قهر با اینجوری ملوسم پیشی تا کنم رهاش اینطوری تونستم چطوری
  .. کنه مخفی ازم کالهش زیر صورتشو چیز

  .. بک آهه صدای و میاد فروشنده صدای
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  .. لبم رو میاد لبخند ناخودآگاه

 به چیزی وقتی بودو کالفه و نداشتو حوصله که وقتایی اون همه ی اطرهخ و
  .. درمیومد ش ناله نبود دلخواهش

 یه برای رسه می وقتی .. ها میوه سمت رم می اون قبل زنمو می دور ردیفو یه
 منو دونم می .. بینم می گذره می کنارم از که خریدشو چرخ حرکت لحظه
 .. کیم ببینه کنه نمی بلند سرشو حتی اما دیده

 .. !!زشت اخمالوی 

 شدن له همش ندارم شک که سبد تو کنه می پرت طوری تمشکو های بسته 

  .. وایمیسته دنیا برداره فرنگی تره و کرفس تا میشه خم وقتی

 . بهش زنم می زل بخوام اینکه بی

  .. !! خواد نمی دلمم .. تونم نمی اما .. !!بردار روش از چشماتو بیشعور آدم

 اتفاقای داره دوباره .. بدنمو شدن گرم و ..کنم می حس صورتمو شدن گرم
  .. !پایین اون میفته بد

  .. پیچه می تنم تمام تو بدی حرص قبل سال 5 ساله دو اون تمام مثه

  ... کنم می اخم

 .. نمیشه طوالنی خیلی اخمم اما
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 .. اتفاقم این تسلیم دیگه االن 

  .. میفته اتفاق باز بگیرم جلوشو وامبخ که قدرم هر دونم می 

 رو کرفسا که دستاش حرکت با همزمان و وایمسته صاف که بدنش با همزمان
 منم قلبم تو ، ندارن خوبی اوضاع حاالشم همین که تمشکایی رو کنه می پرت

  .. دوه می آرامش و تسلیم موج یه

 اصلن که استاینج عجیب اما ندارم تسلیم جز ای چاره منم تمشکا همون مثه
 !!نیستم شاکی بابتش

 می اجازه دلتنگی با و .. صندوق سمت ره می که کنم می دنبالش چشمام با
 به بعد و شه دور چشمام جلوی از قرمز سوئیشرت اون تو پوشیده تن اون دم

  .. میفتم راه دنبالش آرومی

 

 

  مانلی :  نویسنده

@chanbaekworld 

@Purple8Iris 
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  هیون بک

 

 . درگیره و ریخته بهم حسابی ذهنم

 خریدو های کیسه و کنم می حساب رو خریدا پول ریختگی بهم همون با 
 . میام بیرون و گیرم می دستم

 جلوی مسیر بینم می که چیزی تنها که افتاده پایین اونقد سوئیشرتم کاله 
 . پامه

 روی کنم می ول توجهی بی با رو خریدا شم می خونه وارد و کنم می باز درو
  .. بشورم دستامو رم می و اپن

 .. صورتم به میفته آینه توی نگاهم

 دستام روی و بزرگه ترک یه آینه روی میام خودم به وقتی نیست خودم دست 
  .. خون پره

  .. جوشه می چشمام توی اشک

 .. عمیقه خیلی بیچارگیم احساس

 می دست خونی انگشتای همون با و درموندگی با پایین ریزه می اشکام وقتی 
 .. چشمام زیر کشم
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 .. کردم نمی گریه وقته خیلی 

  .. ؟ مرگمه چه امروز لعنتی 

 ..  افتاده سوزش به دستم زخمیه پوست

  ... لرزه می دستم 

 های کمک آرم با سفید ی جعبه یه حموم تو ی قفسه تو خراب حال همون با
  . کشم می بیرون رو اولیه

  . کنم می باز الکلو بطری در

  . ریزم می دستم روی الکل کم یه

 . جاش سره میاره حواسمو و هوش دردش و سوزش

 ... کردم عادت الکل درد به ماه چند این تو 

 .. کردم عادت خودم کردن زخمی به 

 

  بندم می دستمو زحمت به

 کشم می جارو رو ریزا کنمو می جم رو آینه درشت های تیکه

 .. ریخته خون های قطره زمین روی
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 .. کشم می اه درموندگی با

  آرومم االن کم دست اما اعصابمه رو

 

 چانیول

  

  نشستم آپارتمانش ی پنجره روی روبه ماشین توی

  .. بیداره هنوز پس روشنن چراغا

  ؟ بخوابه نداره خیال گذشته شب نیمه از

  .. برم بیرون خواد می دلم

  . بشنوم صداشو و بزنم واحدشو زنگ درو جلوی برم

 !نداره مهمون ی حوصله .. قدیماست مثله هنوز یدشا

 .. لبم روی میاد لبخند

  شده تنگ براش دلم

 کنم می نگاه گرفتمش مشتم تو که چیزی به

  ؟ بگم بهش باید چطوری
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 ؟ شه می آسون اون برای تحملش بود سخت خودمم برای هضمش

 چیزی یه زیر اون از قراره انگار صندلی پشتی به کوبم می بار چن سرمو کالفه
 .. کنم پیدا براش راهی شاید سرم تو بره و بیاد

 پنجره سمت گردونم می بر نگاهمو دوباره گیرمو می دندونام بین پایینمو لب
 .. واحدش ی

 .. پرده روی بیفته ش سایه کم دست یا پنجره پشت بیاد میخواد دلم ته

 .. کنم اعتراف بهش نخواد دلم خودمم اگه حتی دلتنگشه دلم

  .. تصادفش خبر نیدنش

 .. کردنش پیدا برای پیگیری

 بهوش که ای هفته یک اون تمام تو اتاقش در پشت صبح تا موندن بیدار  
  نمیومد

 بود بهانه فقط خودم و اون پدر آمیز تایید نگاه تحمل و

 کنم کارو این دارن توقع بقیه که نیست این خاطر به اینا دونستم می دلم ته

 بیارم بدست شونودل بخواد دلم یا

 .. بود خودم دل خاطر به همش

 .. قلبم توی بود ریخته نبودنش که وحشتی اون ی همه خاطر به
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 درد اما ببینمش نخوام دیگه که نکنم قبولش تا بودم جنگیده بابتش سال 7
 ... نذاشت نبودنش

 می فقط حاال باشه زننده یا عجیب چقد قراره کنارم بودنش شکل نبود مهم
 .. باشه خواستم

  .. ها پرده روی افتاد سایه یه

 تاریک با بعد اما کرد خیز و جست به شروع ها بچه مثله قلبم لحظه یه برای
 .. گرفت دردش و زمین خورد انگار پرده کامل شدن

  .. بخوابه رفته

  ؟ بخوابه تونه می

 !؟ شه نمی حساب شب سره این بینه می سال 5 بعده منو اینکه برا

 ؟!!بخوابه رفتهن زود زیادی

 !!نامرد
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   هیون بک

 

 .. دیگه بیداریه شب یه

  نخوابیدم راحت

  زدم می غلت شبو تمام

  . رفتم بیرون خونه از دهنمو تو انداختم مسکن تا دو عصر

  شده وحشتناک موندن خونه تحمل

  بیرون بزنم خونه از خواد می دلم فقط

 کنم فرار جهنم اون از

 چپ سمت بعدیو پیچ .. مستقیم . راست سمت .. پارک سمت رم می 
 .. یهو که پیچیدم

 "هیون بک "

  . کردم نگاه سرم پشت به برگردوندمو رومو تردید با

 شیومینه

  دبیراست از یکی جزو کارم محل دبیرستان تو
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 و شم می خیالش بی نمیاد شم سایه حتی وقتی اما بزنم لبخند کنم می سعی
 پرسم می

 "؟ چرا اینجایی"

 زد می موج نگرانی باریکش مایچش تو

 "... داشتی بدی خیلی تصادف گفتن بهم ... بک بینمت می خوشحالم "

 جلوی گیرم می صورتمو چپ سمت زخمای برمو می باالتر سوئیشرتمو کاله
 ..چشماش

 "اینه؟ منظورت " پرسم می

  بیفته پایین باز تا کنم می ول کالهو و بینم ی چشماش تو حسرتو و دلسوزی

 ست دهنده آزار دلداریا این اما بده دلداریم بقیه مثه کنه می سعی

 تو که کاریه مهم نیست زیبایی که چیز همه ببین .. شدم نگرانت خیلی "
 " کنم  می برات کاری هر من کردی

  برم می باال صدامو عصبانیت با

 !! بود حماقت کردم من که کاری "

 از خودمو دبیرستان جلوی های بچه و من طرف میومد ماشین اون وقتی باید 
 .. عقب کردم می پرت جلوش
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 .. جهنم به رفتن می باید ها بچه اون 

 !چه؟ من به اصلن 

 " ..  جوونشون دبیر دنبال بودن افتاده میومد تا دو اون سره بال این بود بهتر

 میاره زبون به شوک و ناباوری با اسممو که شنوم می بریده صداشو

  شم ساکت خواد مین دلم انگار من اما

  زنم می داد بلندتر

 !نیار اسممو "

 !کنی نگاه صورت به خواد نمی دلت حتی تو 

 !کنی؟ کمکم میخوای 

 .. برگردون صورتمو 

  .. شم اولم مثله دوباره شن می باعث لعنتی حراحیهای این بده اطمینان بهم 

 نیست؟ مهم قیافه میگی

 !رفت کرد ولم همین خاطر به نامزدم 

  ؟ دارم گندی احساس چه من االن فهمی می اصلن تو 

 .. نکنن نگات صورت همین خاطر به فهمی می
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  .. کنن ولت 

 " ... چی؟ یعنی

 . گیره می دهنمو جلوی پشت از دست یه یهو

 نشون العملی عکس نتونم که لرزیدم می و عصبیم اونقد اما کردم داغ حسابی
  بدم

 یا خودم .. وایساد اول دوممونک دونم نمی  ، پیچید که آشناش صدای
 ...؟!!قلبم

 !!ان کی برای دستا این دونم می حاال

 "نندازین؟ راه دعوا خیابون وسط میشه "

 به رو و کشه می خودش دنبال منو دهنم رو از دستش برداشتن بدون بعدم
 گه می کنه می نگام دلخور کمی و درمونده که شیومین

 " بگیرم قرض بکو باید اما ببخشید "

 دلم پرسه نمی ازم حتی بره می کشون کشون خودش با و داشته نگهم محکم
 ؟!نه یا برم باهاش خواد می

 نمی حرفی اما زدم زل نگاهمه زیره درست که دستش به تخس و اخالق بد
 زنم
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 شده عوض حسابی دیدمش که باری آخرین از

 زنه می که عطری حتی هیکلش دستاش

 ویالهای که شم می مسکونی بخش یه وارد و گذرم می کوچه تا چن از باهاش
 داره طرفش دو قشنگی و مدرن

 جواب اخمالو که کنه می بهم کوتاهی نگاه وایمیسته ویالها از یکی جلوی
 دم می نگاهشو

 می کوچولو و نرم هل یه با و  کنه می باز کلید با درو و مونه نمی منتظر
 شه می وارد دنبالم و خونه توی فرستتم

 .. اینجا آورده منو چی برای هممف نمی اصال

 دستمو انگشتای از تا سه آدماش که چانیوله همون این ترسیدم کم یه دلم ته
  بودن شکسته

 کشم می عقب ذره یه نباشه معلوم کنم می سعی که ترسی با

 گه می که شنوم می صداشو فقط کنه نمی توجهی واکنشم به

 کم یه . بمونی منتظرم راییپذی تو تونی می . میام کنم می عوض لباسمو "
 " جلوتره

 ره می باال ها پله از خودش بعد
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 بچه مثله اما بیرون کنم فرار خونه دره از و ها پله به کنم پشتمو خواد می دلم
 کاناپه رو دودلی کم یه بعده و تو رم می نبودم وقته خیلی که شنویی حرف ی
 . میشینم پنجره کنار طوسیه و نرم ی

  .. م کرده بق و اخمالو هنوز

 صورتمو روی بیرون ریخته چشمام از شیومین پیش قبل کم یه که اشکایی رد
 .. میشستم صورتمو منم میخواد دلم کرده چسبناک

 تازه انگار یهو بعد میاد بدم ببینه شکلی این منو چانیول اینکه از جورایی یه 
 .. میشن مشت دستام باشم کرده هضم

 .. اینجاست اون

 .. اونم ویالیی خونه تو االن من

 شن می سفید انگشتام بند طوریکه دم می فشار تر محکم مشتامو خودآگاه نا
.. 

 .. ندارم کنارشو بودن تحمله

 .. شده سخت برام کشیدن نفس کنم می حس

 سعی ناامیدانه کنمو می بازش ته تا وایمیستمو پنجره کنار و میشم بلند جام از
 بکشم نفس کم یه کنم می
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 " بیرون نیفتی باش مراقب "

  . سمتش گردم برمی و خورم می جا صداش شنیدن از

 یه با تنشه تنگ و سیاه آستین حلقه تیشرت یه و وایساده در چهارچوب تو
 .. گشاد شلوارک

  .. شده تر ای عضله بدنش 

 کاملن سیاه تیشرت اون زیر از ش سینه سفتیه بازوهاشو ی پیچیده های عضله
 معلومه

  .. کنم می خما ناخودآگاه 

 ؟!باشه؟؟ شده بهتر من از میبینمش که بار هر و ابد تا قراره اون

 .. کنم می نگاه چشماش به و گردم برمی و کنه می جمع حواسمو صداش

 !!بهم لعنت

  .. !رقصه می تفریح با داره انگار سیاهیشون تو

 اون نداره خیال هم جوره هیچ و کردم تحسین دلم توی بدنشو دونه می کاملن
 !کنه جم لباش روی و چشما توی از خودراضیو از لبخنده

 پرسه می

 "هست هم میوه آب ؟ قهوه یا مشروب "
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 دم می جواب ترشرو و میشه تر غلیظ اخمم

 "آب لیوان یه"

 ره می و گه نمی چیزی اما چشماش تو شینه می اخم یه ی سایه لحظه یه برای
 ست آشپزخونه احتمالن که جایی سمت

 

 

  چانیول

 

 بیرون کنم می فوت نفسمو حرص با

 جا همین هفته یه تا که بزنمش اونقد بگیرم شقو کله فسقلیه اون خواد می دلم
 !باشه نشین خونه

 باهام خواد نمی هنوز چرا خوبه رفتارم که االن اما بودم بدی پسر دونم می
 باشه؟ تر مهربون

 که بیسکوییتی همون از جعبه یه کابینت تو از و لیوان تو ریزم می آب لیوان یه
 میارم بیرون داشت دوست قبلنا

 !بپیچمش جعبه همین تو تا خورم نمی بگه خواد می دلم فقط
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 !لبم رو یاد می لبخند ناخودآگاه ظرف تو چینم می رو بیسکوییتا وقتی

 باعث نشسته قدمیم چند تو کوچولو سرتق اون که همین نیست خودم دست 
 بمونه وا نیشم شه می

  بیرون رم می آب و کوییتبیس با 

  .. کنارشه سوئیشرتش و کاناپه رو نشسته

 تنشه گشاد و روشن  سبک بافتنیه یه

 گیره می چشمامو گردنش سفیدیه و پایین کرده خم سرشو

  کنم لمسش میخواد دلم

 ! منه مال او

 که زنم می شیطونی و گشاد لبخند سرم توی میاد لحظه یه برای که فکری از
  کنه می ندبل سرشو یهو

 !باشه نگرفته لبخندمو مچ امیدوارم دم می فشار هم روی محکم لبامو

 به رو بعد و جلوش ذارم می آبو و بیسکوییت طرف و شم می می خم سریع
  میشینم روش

  نکنم نگاهش تونم نمی
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 لطیف تراش یه به دادن جاشونو سالگیش هفده ی کودکانه و پر های گونه
  !مردونه درااونق نه البته تر مردونه

  توشونه آبنات انگار که همونطوریه هنوز لپاش

 آخرین که اخمی اون از تر عمیق خیلی .. چشماش بین نشسته عمیق اخم یه
  بود صورتش توی بار

 هنوز میاد سفیدش گردن روی تا که صورتش ی گوشه زشت زخم اون با حتی
 دیدمش که باریه آخرین قشنگیه همون به

 تقریبا و ده می نشون پنجوالشو چون کرده عصبیش دجوریب خیرم نگاه انگار
 زنه می داد

 " چته؟ "

  پرسم می زخمشو به  رسم می دمو می حرکت صورتش روی آروم نگاهمو

 "؟ افتاد اتفاق این چطوری "

 می تکرار آروم و گیره می عصبانیتشو اون جای ساکت بهت یه ثانیه چن برای
  کنه

 " ؟ اتفاق "

  میشم عصبی خودمم نیست خودم دست کنه می مناراحت آشفتگیش
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 کوچیک ی اشاره یه زنم می حرف معمولی چیز یه از دارم انگار که طوری بعد
  کنم می صورتش به دستم با

 .. صورتت واسه اتفاق این و تصادف "

 " نگفتن بهم زیادی چیز بیمارستان تو

 فحش دادم لو شپیش بیمارستان به رفتن بابت خودمو اینکه از لحظه یه برای
 !کنم می بارون

 عجیب گیریای نتیجه اون با همیشه مثه اون اما کنه ناجور فکرای خوام نمی 
 زنه می داد و کنه می غافلگیرم غریبش

 "بخندی؟ بدبختیم به اومدی ؟ چی که بیمارستان اومدی "

 !بود نمک و خوشگلی صف تو اون کردن می تقسیم شعور وقتی

 صدام منم و مبل ی دسته روی کوبمش می و شه یم گره عصبانیت با مشتم
  زنم می داد و میشه بلند

 ! بودم نگرانت شعور بی "

 !خودته تقصیر شدی هیوال مثه زخم اون با کنی می فک تو اینکه

 نداری قبلنت با فرقی تو من برای

 "؟ ای عصبانی بابتش چرا بود شجاعانه کردی که کاری
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  هگیر می ازم عصبیشو و کالفه نگاه

 که گرده می کلماتی دنبال بهم دادن جواب برای انگار کشه می نفس سنگین
  میکشه چی داره بفهمونه بهم باهاشون بتونه شاید

  . ست درمونده و تسلیم زنه می حرف وقتی

 سخته براش گه می " من " به رو اینا داره اینکه دونم می

 عصبانی؟"

  کشم؟ می چی من بفهمی باید چطوری تو

 ؟ فهمی می زنم می رجاد دارم

 !فهمی نمی که معلومه

 ؟ چی یعنی بست بن به رسیدن راهی هر از بفهمی تا نیستی من مثه که تو

 ؟ چی یعنی آدما ترین نزدیک و اتفاقا بهترین از خوردن ضربه همیشه

  کمه خیلی بده جواب جراحی اینکه شانس رفته بین از صورتم نصف

 ردوننگ برمی روشونو بینن می منو مردم

  بزنم ساز تونم نمی دیگه

 " رفته کرده ولم نامزدم
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  شن می مشت دستاش

 نکنه گریه کنه می سعی داره سختی به و شدن تر غلیظ اخماش

  ده می ادامه تر عصبانی

 ؟ کردم می کارو این احمق دخترای اون خاطر به باید چرا "

 میومدن دنبالم جا همه ترم طول تمام

 " .. ندارشتن ارزششو

  گه می انرژیش ی ذره آخرین با و کنه می فوت فسشون

 "  مردم می کاش اصال"

 بفهممش کامل تونم نمی اما کنم می سعی

 داره؟ رو گرفته وجودشو ی همه االن که ناامیدی این ارزش اینا ی همه خب

 !ابله فسقلیه  

  دارم نیش کلماتم تو که نیست خودم دست

 کنه می اروک این خودش با داره ببینم تونم نمی

  زنم می داد خودش مثل

 ؟ بک کنی تموم رفتاراتو این نداری خیال "
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 بزنی؟ درجا شه باعث چیزی یه بذاری همیشه خوای می

 زخم؟ این حاالم بودم من قبلنا

  بزنم زانو جلوت من کنی می کاری سالگیت 25 از قبل بودی گفته بهم

 بریدی؟

 ؟ شد تموم

 ؟ بود همین

 ؟ بود هیچی برای سالت 5 این تو تالش اینهمه

 زنی می بهم حالمو واقعن آره اگه

 !!شدی مفلوکی چه ببین

  !!مردی می تصادف اون تو کاش آره

 " !!هستی االن که بودی بدبختی این از بهتر حداقل

  کنه می نگام و کنه می بلند سرشو

 دلخورن چشماش

  .. عصبانی و دلخور

 !؟ خودش زا یا منه از بیشتر دلخوری این دونم نمی
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  هیون بک

 

  کنم می نگاه سیاهش و سرد چشمای به میارمو باال سرمو

 چشماشه توی گوشه یه کنه می پرتم کنم حس میشه باعث که نفرتی همون

 ؟ من از ؟ میاد بدش اینقد چی از

 بگه بهم رو چرتا و چرت این نداره حق اون

  شم می دبلن و ذارم می میز روی شده خشک دستم توی که آبیو لیوان

 ندارم کاری دیگه اینجا کنم می حس

 " ... رم می دیگه من "

 شرورانه لبخند یه و چشماش روی میفته تیره ی سایه یه بعد و کنه می نگام
 لباش روی میاد

 راضیم . شه نمی باز کد بدون در . داری الزم کد اینجا از رفتن بیرون برای "
 " !بدم بهت کدو تا کن

  زنم می داد جاماین به رسه می دیگه

 "؟!! ها "
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  چانیول

 

 می ! نهایتشه تو کتری اومدن جوش مثه درست صورتشه توی که حرصی
 بترکه که االنه دونم

 کرده تحریکم زیادی دیگه نیست خودم دست اما !

 می بر میزو روی لیوان و میشه خم عصبانی اون و میشه تر شرورانه لبخندم
 طرفم کنه می پرت و داره

 !کوچولوئه پیشی یه دستای بین از کاموایی ی گلوله یه پرتاب هشبی کارش

 دیوار به خوره می و شه می رد کنارم از لیوان و کنم می کج سرمو کم یه فقط 

 پنجره سمت ره می نشده خالی هنوز انگار اون اما پیچه می شکستنش صدای
 می عقب خودشو ارتفاع دیدن با اما بره بیرون جا همون از داره خیال انگار
 کشه

 ترسیده

 بینم می دستاشو لرزیدن

  پرسه می کالفه

 " برم بذار ؟ چانیول کنی می غلطی چه داری "
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 پایین بپره پنجره از واقعن بخواد ترسیدم می شده راحت خیالم دلم ته

  دم می جواب داغونش اعصاب رو ره می دونم می که آرومی صدای با

 بک اون ارزش بی موجود این . هبد نشونم قبلیو هیون بک گفتم که بهت "
 " نیست میشناسم که هیونی

 !! فحشه مثه بهم نگاهش

 ها پله سمت کشمش می گیرمو می دستشو . دارم نگه خودمو تونم نمی دیگه

  ترسیده

 نداره فایده اما بیرون بکشه دستشو کنه می تقال

 بیشتره کوچولو پیشیه این از زورم جسمیمم وضعیت ترین معمولی تو حتی

 میشه کشیده دنبالم بینم می

 بره بذارم کنه می التماس ترس با بینم می

  کنم نمی توجهی اما 

    تخت روی کنم می پرتش کنمو می باز درو اتاقم سمت برمش می 

 و نرم پفکای اون ذارمو می لباش روی لبامو محکم و روش کشم می خودمو
 بوسم می رنگو صورتی
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 تا گیرم می دستام با دستشو و چونه ممحک کنم می حس خودم زیر تقالشو
  نکنه اذیت اینقد

 و دوه می تنش تو داره ازم قدیمیش تنفر و ترس اون دونم می و لرزه می زیرم
 !کنه می  ترمم تحریک شم تر عصبانی میشه باعث که همونقد کارش این

 ! بک باشی مهربونتر باهام بگیری یاد باید 
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 3 پارت

 

 نهیو بک

 

 دونم نمی و گرفته دستاش توی محکم صورتمو و دستا اما دمآور کم نفس
  بفهمونم اینو بهش چطوری

  شم بیهوش که االنه

 باشه کرده حس شدنمو سست انگار کشه می عقب خودش یهو

  کنه می ترم عصبانی این شدن خیس دونم می کنم می باز چشمامو

 کنم می تف صورتش تو و کنم می نگاش تنفر و اخم با

 داره می برم ترس یهو کنه می پاک صورتشو تنمو پایین روی شینه می

  .. آشناست حالتش این

 .... .. کالج اول ی هفته

  بندم می چشمامو محکم

 مشتاشو خواد می نشسته روم اینطوری وقتی روز همون مثه کنم می حس
 صورتم توی بکوبه
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  شینه نمی صورتم روی مشتی هیچ انتظارم برخالف اما

 بهم که بینم می بزرگشو صورت و کنم می وا چشمامو موهام نرم لمس با
 بوسه می پوستمو روی زخمای و میشه نزدیک

  گه می کنه نگام دوباره اینکه بی و شه می بلند بعد

 " برو زودتر . کنم می وا درو "

  خشنه کم یه صداش

  کنه می مخفی ازم خودشو داره یکی کنن نمی نگام که چشمایی نی نی تو

 میشم بلند عجله با و کنم نمی صبر همیدنشف برا 

 دوم می بیرون ش خونه از کنم نگاش دوباره اینکه بی بعدم میفتم راه دنبالش

 ! منحرفه یه اون

 ! بوسید منو اون

  گرفتم گر عصبانیت از

 چانیول بهت لعنت

 متنفرم ازت

 سرد سوز نه خشمه اشک سوزونه می چشممو پوست اینکه دونم می خودمم
 بهار اول وزایر نسیم
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 چانیول

 

 میشم پشیمون میشه بسته سرش پشت در همینکه

 چی؟ از دونم نمی درست خودمم

 !بره گذاشتم اینکه یا بوسیدمش اینکه

  سوزه می چیه از دونم می خودم که تبی تو تنم ی همه

  میشه سخت برام وزنم تحمل

  زمین روی میشینم و خوره می لق بدنم زیر پاهام

 دویده طوالنیو راه یه که مردیه ی اراده بی خوردنه زمین شبیه تربیش نشستنم 

 می نگاه مونده باقی انگشتم روی که خیسی رد به لبامو روی کشم می دستمو
 کنم

  ... اونه طعم ی باقیمونده

 بکشم خجالت خاطرش به خودم از باید

 ، !مهمونم بوسیدن خاطر به باید

 ، !مرد یه بوسیدن
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 بکشم خجالت بک بوسیدن همه بدتره و

  .... اما 

  چشمش می دوباره دهنمو توی برم می فرو خیسمو انگشت

 زنم می لبخند 

  اونه با م بوسه اولین اما نیست م بوسه اولین 

  ! شیرین و نرم

  کرد صورتم توی که تفی اون و میفتم زیرم تقالهاش یاد

 ! وحشی پیشیه

  کردم عصبانیش

  بود زشت کارم

 ! شه می بزرگتر لبامه رو که لبخندی و
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 هیون بک

 

 کنم می قفلش بندمو می محکم درو شمو می خونه وارد

 میاد بیرون بریده بریده نفسم دویدن تند و قلبمه تو که حرصی از

  شه نمی باورم

  کوره یه به شده تبدیل تنم ی همه کنم می حس

 داغم داغه

 ناامید و داغ

 دلم ، باشه داشته ذهنمو از رفتن یرونب خیال اصلن اگه البته ، میفتم که یادش
 بمیرم میخواد

  کنه؟ کارو این باهام تونه می چطوری

 ؟ بده آزارم کنه ناامیدم خودش از قبل از بیشتر دفعه هر تونه می چطور

 کنم می پاک خشونت با اشکامو دستم پشت با

 ریزن می پایین و جوشن می بیشتر اما

 صورتم جلوی میگیرم شدمو مشت ایدست زمینو رو شینم می دیوار به پشت
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 سالمه 16 کنم حس دوباره شده باعث و دیدمش روزه دو فقط

 زنم می هق

 میاد بدم خودم ضعف از

 ؟ کنه باهام کاری همچین بخواد که کردم چیکار

 ؟ بده بازیم ... کنه؟ م مسخره .. بده؟ عذابم اینقد تونه می چطوری

 رفته اما کنم پاکش پوستم روی از میخوام لبام روی کشم می شورمو مشِت 
  گوشتم توی

 ... کشتمش می کارش خاطر به جا همون باید

  .. اما

  صورتم روی ذارم می دستامو کف نبودم مرد یه مثه که خودم از عصبانی

 ؟ نگفتم بهش هیچی چرا

 ؟ کردم فرار فقط چرا

 .. ضعیفم زیادی روزا این چون شاید .. نبودم مرد واقعا چون شاید

 ! ... بود چانیول کرد می کارو این که اونی چون فقط مشاید

 .. کارش توجیه برای بهانه دنبال بگرده ذهنم باید اون برای
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 .. داره دلیلی یه حتمن اون برای

  خوام می فرصت هنوز من اون برای

 . دادنمه عذاب تازه شکل کارش این دونم می اینکه با حتی

  زدم می هق دوباره

  نیستن خودم دست میان پایین که اشکایی

  کنن می م کالفه لبام روی خورن می سر که اشکایی گرمیه

  لبامه روی هنوز لباش کنم حس شن می باعث

 لبام روی زنم می حرص با

 ؟ میارین یادم مدام که ست بوسه اولین ی خاطره این مگه بهتون لعنت

  حموم سمت رم می میشمو بلند

 کثیفم خیلی

 داغم زیادی

 وایمیستم ذارمو می صورتم طرف یه رو محافظو سبد تو کنم می پرت لباسامو 
 کنم می وا آخرش تا سردو آب و دوش زیر

 ! گرمه لبم روی آب سرد های باریکه حرکت حتی
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  آینه به رو گردم برمی

  کنن می لمس دردناکمو کمی و کرده پف لبای انگشتام 

 ؟ داشتین دوسش انگار کنین می رفتار طوری چرا

 ؟ بود خوب بوسه اون کنم فک شین می اعثب چرا

 .. شیشه به چسبونم می برمو می جلو صورتمو

 ! َمرد َمردم من

 ! َمرده یه اونم 

  نیستم گی من

  بودم دوست پوم با من

  خوابیدم باهاش

  بود خوب خیلی مون رابطه

  کردیم می عروسی هم با کرد نمی ولم اون نبودو تصادف خاطر به اگه

 داشتم ازشو بچه تا دو داشتن ویایر همیشه من 

  ..  گلوم تو پیچه می دیگه آروم هق یه

 ... برگرده بهش عقل شاید آینه به زنم می با چن سرمو
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 گذشته ماه چهار تصادف از که اینه خاطر به فقط اینا

  نبودم هیچکی با ماه چهار این تو من

  .. همینه فقط

 می نشون واکنش سگم یه های وسهب به شرایط این تو قرار از ظرفیتم بی بدن
 !! مرد یه به برسه چه ده

 !!باشه چانیول مرد اون اگه حتی

 .. داشتین دوست شو بوسه که نیست این خاطر به

 ..  بیرون بیایم فکرش از باید

  خنده می بهمون داره االن 

 ..  تازشه بازیه این

 ! ... چشماش اما

 زیر از و تازه خیالیه گرداب یه تو نندازتم دوباره تا دم می تکون محکم سرمو
 ... میام بیرون دوش
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 دیدمن جلوی که کابینتا روی آبی های طرح به زدم زل و کشیدم دراز

 ؟ نرفتم بیرون خونه از وقته چن

 ؟ روز سه

  باشه بیشتر شایدم

  الکل و گرفته سیگار بوی خونه

 خوردم مشروب و کشیدم سیگار .. کردم کارو همین روز چند این تمام

  ..بره یادم اینکه واسه فقط

 .. هنوز اما

 توی گرده برمی همش گوشه یه به میشم خیره و کشم می دراز وقتی هنوزم
  سرم

  میفته اتفاق داره دوباره همش انگار که واضح اونقد

  ده می عذابم

  بیرون ریزن می سرم از کنم کارو این اگه انگار زنم می غلت پهلوهام رو

 خاطره یه چرخش هر با بار هر ، بازی یه توی ، تصادفی توپهای حرکت مثه اما
 ذهنم تو میاد تر کننده کالفه و تر تازه ی

 چانیول با دعواهام
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 شکست و داشتم دوستیش به که اعتمادی

  بودم دلتنگش دلم ته که سالی 5 اون ی همه

 کردم تحمل تنهایی که سختیایی اون ی همه 

 م نوادهخا سرد اعتنایی بی اون ی همه

 روح که انتخابی تنها و مدرسه در جلوی پیچید آباد کجا نا از که ماشین اون
 شدن پرت بعد و ماشین جلوی از بود دخترا اون دادن هل داشت انسانیم

 جلوش های شیشه توی خودم

 و ببینتم بیمارستان نیومد حتی داره بهم گفت می که عشقی ی همه با که پوم
 فرستاد پس که ای حلقه

 .. مردم اهنگ

 .. چانیول نگاه

 .. بود آخری این انگار تر سخت همه از

 .. نه

 .. بود آخرش ی بوسه همه از تر سخت

 ... نکرده پاک لباشو گرمیه مشروبم و سوجو های بطری حتی

 



 

51 
 

  طرفش گرده برمی حوصله بی چشمام در صدای با

  بره و هش خسته تا بکوبه روش اونقد دره پشت که اونی بذارم شم می وسوسه

  شم می بلند کاناپه رو از میلی بی با کنه نمی تمومش وقتی اما

 دارمو برمی آشپزخونه اپن روی افتاده که گردنو شال یه در سمت مسیرم توی
 کنم می باز درو صورتمو جلوی گیرم می

 فوریه العملم عکس

 در الی ذاره می زانوشو و ندازه می چنگ بهش محکم اما ببندم درو خوام می

 " بزنیم حرف باید "

 و بگیره دردش شاید دم می فشار دره الی که زانوش روی درو رحمی بی با
 زنم می داد و ببندم درو بذاره

 " گمشو برو بزنم ندارم حرفی من "

  زنه می داد من صدای از تر بلند و ده می هل بیشتر درو و داره برنمی دست

 " مرده پوم نامزدت . ردنمیگ دنبالت دارن همه .خاموشه تلفنت دیوونه "

  میفتن کنارم زده بهت و میشن شل دستام

 مونم می خیره بهش

 ؟ گفت چی اون
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 کوبیده و میشه باز ته تا در ، در به اون همزمان فشار و دستام شدن شل با
  دیوار به میشه

 بینم می بغلش تو خودمو بعد و خورم می محکم تکون یه کنم می حس

 ش سینه ی قفسه روی گیره می سرمو و ده یم فشار خودش به منو سفت

 میشنوم زنه می بیرون ش سینه از آسودگی سره از که آهیو صدای

 "؟ خاموشه گوشیت چرا شدم نگرانت "

  گه می نه یا بپرسه دله دو انگار بعد و

 " ؟ منه تقصیر "

  گرفته بغضم

 ! توئه تقصیر همش اینا عوضی آره

  عقب بدم لشه کنم می سعی آلودی بغض پرخاش با

 " کن ولم "

 نمی درمیاری بازی دیوونه اینطوری وقتی تا . ذاری نمی خودت . تونم نمی "
 " ذاری

 تر محکم اما زنم می مشت بهش تنمه تو لحظه اون تو که قدرتی ی همه با
  کنه می بغلم
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 " نیست چیزی . باش آروم "

 باشم؟ آروم چطوری

 ؟ نیست چیزی چطور

  مرده پوم

 

 

  چانیول

 

 دم می فشار خودم به سبکش و بهاری بافتنیه اون روی از استخونیشو تن

 !! شعور بی احمق

 کنی؟ می کارو این خودت با چرا

 بود بوسه یه فقط تازه اون

 ؟ خودت برای کنی می سخت چیزو همه چرا

 .... کنی؟ می سختش من برای چرا

 کشم می نفس و کنم می فرو گردنش توی صورتمو
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  خواد رو بو این دلم هنوز اما !ده می مرده گربه بوی

  کنه می گریه داره

 نباشم عصبانی تونم نمی

 عصبانیتمو و کنه می گریه دیگه یکی برای داره که نکنم فکر این به تونم نمی
 بدم قورت

 دم می فشارش خودم به بیشتر

 !بک ببخش

 ! باشم پشیمون چیزی از تونم نمی که ببخش

 

 

  هیون بک

 

 

 ریزن می پایین توقف بی اشکام

 بگیرم کردنمو گریه جلوی تونم نمی
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 خودمه برای ها گریه این کنم نمی گریه پوم برای

 ! شه می خراب من روی جا یه بال همه این چطوری اینکه برای

 ! خودم بدبختیای واسه

 بشینم کنه می کمک  کاناپه سمت برتم می چانیول

 کنم نمی تقال ازش اومدن بیرون برای دیگه اما کرده بغلم سفت هنوز

  چانیوله اون

 داشتمش زمانی یه که دوستی بهترین

 یادشه خوب اینو بدنم

 دیگه بار این و ببره خوابم کم کم میشن باعث خودم خستگیه و گرمش بغل
 بینم نمی رو بوسه اون کابوس
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  کنم می باز چشم خودم تخت روی

  بیاد یادم چیز همه تا کشه می طول

 کنم می نگاه اطرافم به و شینم یم مالمو می چشمامو

 ست بسته در و شده کشیده ها پرده

 میاد صدا سرو بیرون از

 سروصداهاش این ببینم تا میشم بلند آروم نیست خودم دست کنجکاویم
 چیه برای

 رم می بیرون و کنم می بازش کامل بعد و کشم می سرک در الی از

  ست آشپزخونه توی

  پیچیده خونه تو غذا عطر

 نیست خبری گندش بوی سیگارو فیلترای و سوجو های شیشه از

 ؟ کرده تمیز همشو اون

 ؟ کنه می آشپزی داره که اونه حاالم

 ؟ واقعن

  دارم برمی قدم چند تعجب از گرد چشمای با



 

56 
 

 قدرتمند خیلی همیشه مثله هستم خودمم که جایی بودنش از ناشی اضطراب
 تنم تو پیچیده

  شهچ می غذاش از داره بهم پشت

  میگه باشه داشته چشم سرشم پس انگار بعدم

 ؟ بچینم میزو . بولگوگی با کردم درس نرم توفوی خورشت ! بخیر ظهر "
 " ؟ گشنته

  کنه می نگام باالخره ش جمله آخرین با بعد

  نیست خاصی حس چشماش تو

 باشه کرده کارو این برام روز هر انگار جوریه یه

  دم می تکون سر خودآگاه نا

  بچینم باهاش میزو تا رم می جلو دبع

  کنم می نگاش چشمی زیر گاهی

 دارم عجیبی حس

  مبهمه برام چیز همه االن شد وارد بهم صبح که شوکی بعده

  ریخته بهم سرم تو چیز همه .اینطوریم گیجم چون فقط شایدم
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 داره ساکتش چشمای اون پشت االن چانی دونم نمی که اینه همشون بدتره و
 کنه می کف چی به

 شینم می و کشم می عقب رو صندلی

  میز روی میذارم سرمو

  پوووف

 ؟ کنم چیکار باید

 کنم می بلند سرمو کنمو می حس صورتم نزدیک رو توفو خورشت حرارت

 می قورت که دهنی آب با همراه لبام اما باشم اینطوری خوام نمی اینکه با حتی
 دهنم تو شن می کشیده لحظه یه برا دم

 نخوردم غذا گفت بشه بهش که چیزی زهرو چن

 خوردن به کنم می شروع ولع با

 از و بهش داده تکیه شو چونه و دستش بشقابو بین گرفته عمودی قاشقو یه
  و سیاه برق با درشتش چشمای اونا باالی

 درخشه می منتظری

  پرسه می

 " ؟ چطوره "
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 !! ست خوشمزه

 ! بگیره حرصم ازش بیشتر میشه باعث فقط این 

 بگم بهش اینو خواد نمی دلم ای شرورانه بدجنسیه با

 خجالت زنم می بعدش که حرفی خاطر به باید که پره اونقد دهنم حالیکه در
  گم می دمو می تکون سر فقط اما بکشم

 " خورم می م زنده ملخ االن گشنمه "

  کنم می نگاش زیرچشمی

  شده ناامید

 ! شه می خنک دلم

 !آیشششش

 باز کندن جون اینهمه با من اونوقت بهترینه زنه می کاری هر به دست لعنتی
 میارم بد

 دستپخت به دوباره و دهنم تو ذارم می رو غذا از بزرگ تیکه یه پررویی با
 !! فرستم می لعنت خوبش

 گه می عجیبی لحن با کنم می حس نگاهشو سنگینیه هنوز

 ".. خونه بری امروز حتما بگم بهت خواست ازم مامانت "
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  ده می ادامه ناچار بعد و کنه می مکث لحظه هی

 " خاکسپاری مراسم برای "

 باقیه کنه می تالقی مونده خیره بهم که اون نگاه با نگاهم و باال میارم چشمامو
 نظر زیر صورتمو حالتای تمام زنده موجود یه مثه چشماش حالیکه در حرفشو

  گه می دارن

 " !بکنی آشناییتون سال یه برای تونی می که کاریه حداقل این بگم بهت گفت "

 !میاره زبون به خاموش عصبانیت یه با آشناییو سال یک

 !کنه می گوشزد نفهم ی بچه یه به بدو کار یه زشتی داره انگار

 نیست مهم برام معنیش بی دلخوریه

 !؟ برم باید چطوری که اینه کرده درگیر فکرمو االن که چیزی تنها

 مشروب و قمار پای همشو تقریبا بیرون رفتم که باری نآخری ! کشیده ته پولم
 دادم

  . گیرم می گاز لبمو ی گوشه حرص با

 صرفه باید و مونده خیلی ماهم اول تا بگیرم پول پدرم از دوباره خواد نمی دلم
 !باشم جو
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 شه نمی پیدا گیرم توش که افتضاحی برای حلی راه هیچ توش که سکوتم
 شه می طوالنی

 "! بک کردی قمار رفتی دونم می "

 تو خون جوشیدن کنمو می نگاه بهش واموندن زده بهت که لبایی و چشما با
  کنم می حس تنمو همه

  . شدم قرمز عصبانیت و خجالت شدت از

 زنم می داد

 "؟ کنی می تعقیبم"

 باال میاره سردشو نگاه و کشه می پوفی

 "؟ مهمه این االن " 

 نمز می داد هنوز و دارم حرص هنوز

 "کنی؟ می دنبالم چی واسه میخوای؟ چی زندگیم از ... مهمه که معلومه "

  . کنه می داغ داره اروم آروم ده می فشار هم روی پلکاشو

  نیست مهم برام

 کشم می فریاد سرش

 " خودمه کوفتیه زندگیه این "
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  آورده جوش .کنه می باز چشماشو

 میخواد دلم . کنی میخوای که غلطی هر کوفتیت زندگیه این با نداری حق تو "
 با خوای می !خورده می بهم ها بازنده از حالم که دونی می اما بدم حق بهت

 خودم سراغ میومدی باید بودی عصبانی من از اگه ؟ برسی چی به کارات این
!! " 

  میز روی کوبم می مشتمو حرص با

 " مفلوکم چقد بندازی یادم نیست الزم دونم می خودم "

  رزهل می لبم

  بگیره م گریه ترسم می

 پرخاشگرش صدای اما کنه می نگام نگران لحظه یه برای چشماش توی نفر یه
 بلنده روم هنوز

 برای ببینی خوای نمی خودت . بشینه روت فالکت این میخواد دلت خودت"
 "مهمی بقیه

  کشم می جیغ میبندمو حرفش روی چشمامو

 " خوره می بهم محبته میگی که ترحمی اون از حالم "

 میاد میز روی دستاش کوبیدن صدای
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 " شو خفه فقط بک شو خفه "

 عصبانی چشماش سیاهه ی دریاچه . زنیم می نفس نفس بهمو موندیم خیره
 کنم قبول خوام نمی اما اونه با حق دونم می منصفانه اینکه با حتی . جوشه می

 که اونه تدرنهای . دارم می نگه چشماش توی تندی خودسری با نگاهمو و
  کشه می عقب

 با میز روی میذارتش وقتی بعد و خورده می قلپ یه داره برمی آب لیوان یه
 میگه گرفته خش که آرومی صدای

 "بخور غذاتو . کنیم تمومش بیا خب خیله "

  بزنم داد میخواد دلم

 " ؟ شدی راحت ! رفت شد کوفت !خوام نمی "

  خوردن به کنم می شروع دوباره گمو نمی هیچی اما

  شدم آروم عجیبی جور یه اما چرا دونم نمی

 راضیم بوده بهم حواسش که این از احمق یه مثه

 

 

  میام بیرون حموم از و کمرم دور پیچم می حوله یه
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 بدخلق دوباره و بهم زده زل صاف مبل روی نشسته که بهش میفته نگاهم
  میشم

 ؟ بره خواد نمی ؟ نشسته هنوز

 دستام با خودآگاه نا میشه باعث که کنه می هاشار تنم به چشماش با
  بپوشونمش

  گه می خوابمو اتاق سمت ده می نگاهشو اما لبش روی میاد شیطون لبخند یه

 " برمت می خودم شو آماده زود "

  دم می جواب بداخالق

 " ... خودم نیست الزم "

 گه می و پره می حرفم وسط

 " شو آماده زود و نشو بچه پس یکیه مسیرمون . پدرم پیش رم می دارم "

  ده می ادامه بره نمی لذت کنه وانمود اینکه بی بعدم

 "!!شه می باز داره ت حوله "

 !! وحشی منحرفه
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 قبل  از بیشتر لحظه هر که مردونگی اون ی باقیمونده با بهشو کنم می پشتمو
 اتاقم سمت گیرم می محکم رو حوله ی گوشه شه می دود چانیول جلوی داره
 رم می

 ! عوضی ! عوضی ! عوضی

 میاد در م ناله .. کشه می طول روزی چن موندنم احتماال

  کنم می خشک موهامو

 می کوچیک ساک یه کنم می تنم افقی مشکیه و سفید راههای راه با بلوز یه
  در سمت رم می بندمو

 خودراضیه از اون با شدن رو روبه برای اما م آماده کوچولو مسافرت یه برای
 اصال نشسته منتطرم پذیرایی تو که فیمنحر
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  4 پارت

  چانیول

 

 روی از عرقو های قطره اراده بی شه می بسته سرش پشت اتاق در وقتی
 کنم می پاک پیشونیم

 های قطره ی اغواکننده حرکت تونم می نیست روم روبه اینکه با حتی هنوز
 و نرم های سینه روی بعد سفیدشو گردن روی خیسش موهای بین از که آبیو

  ببینم ریخت می پایین کوچیکش

  پوووف

 سکسی پیشیه

  شدم اما باشم ظرفیت بی اینقد نباید

 تو کم یه خودم دست بدم کار اینکه از قبل تا میشم بلند درنمیاد خوب نفسم
 برم راه خونه

 شیکه اما نیست بزرگ خیلی

 پوم با ممکنه که ییکارا اون ی همه فکر از شم می رد نفرت با کاناپه کنار از
  گیره می حرصم باشه کرده کاناپه این روی
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 ردیف زیرش که عکسی قاب تا سه دو به و وایمیستم تلویزیون میز جلوی
  کنم می نگاه کرده

 البد که ای مردسه های بچه با جمعی دسته دونه یه خودشه از تکی عکس یه
  !مپو با تایی دو عکس یه و داده می درس بهشون شهرستان تو

 ؟!!پوم با

  میشه تر غلیظ اخمم

  کنم می نگاش نزدیک از و دارم برمی عکسو شمو می خم

 !بک عکس این تو خوشگلت و خندون ی قیافه اون به لعنت

 کنم می باز کابینتو در و آشپزخونه سمت رم می .. کنم می نگاه اطراف به

 می توش کب که ایو تیکه . کنم می ش پاره وسط از درمیارم قابش از عکسو
 دره آشغالو سطل تو رن می عکس قاب و پوم پولمو کیف تو ذارم می خنده

 بندم می کابینتو

 !!!نگیره بو خونه در دِم  بذارم رو آشغاال این رفتن قبل باید
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  هیون بک

 

  میگه و میاره باال کوچولو یه سرشو پوشه می کفش داره و ایستاده در کنار

 " ؟ دی می آب لیوان یه "

 بطری یه یخچال تو از رفتن بیرون قبل و ریزم می براش آب لیوان یه الواخم
 دارم برمی راهمون تو برای کیک کم یه و آبمیوه

  . ریم می پایین ها پله از هم با

 تونم می و بینه نمی کسی پایین بدم هلش االن اگه کنم می نگاش زیرچشمی
  !!.. باال برگردم

 !! شعور بی

 ؟ چیه فکرا این 

 پایین ره می ها پله از مطمئن و  سبک قدمای با داره که اون به وقتی بازم اما
 !!بگیرم دادنشو هل ی وسوسه جلوی تونم نمی کنم می نگا

 دم می فشار هم روی محکم لبامو

  سخته برام کنارش رفتن راه

  بود برام که چیزایی اون ی همه خاطر به
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  کرد باهام که کارایی اون ی همه خاطر به

  دارم االنش رفتارای به که بدی اعتمادی بی حس این خاطر هب و

 .. کنه می اذیتم کنارم برانگیزش سوال حضور این االن همشون خاطر به

  .. هنوز اما شدم تر قوی کنم فک شد می باعث سال 5 گذشتن

 

 

 شم می رنگش سیاه بوگاتیه سوار خودش قبل پارکینگ توی

 زیر ماشینو و بگیرم خودمو جلوی  تونم مین .. پیچیده ماشین تو مالیمی عطر
 نکنم نگاه چشمی

 یه منم االن بکشم کنار باشمو داشته خودمو زندگیه گرفتم نمی تصمیم اگه
 . داشتم باالیی مدل ماشین همچین

 ؟ داشت ارزششو

 بازنده یه انسانیم آرمانهای ی همه با من و ست برنده که اونه هنوز تهش

  شم می خیره روم روبه به کنمو جم نگاهمو کنم می سعی شه می سوار وقتی

  کشم می عقب اراده بی کنمو می حس خودم سمت حرکتشو لحظه یه برای
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 کالفه پوف کنه می نگام سنگین و مونه می هوا رو خشک لحظه چن دستاش
 یه عقب صندلیه روی از و ده می ادامه دستاشو مسیر بعد و کشه می ای

  پام روی میندازه بدخلقی با و داره برمی چیزی

 بی همون با ندارمو اطمینان بهش باز اما کشم می خجالت تندم واکنش از
 کنم می نگاه پامو روی برمیگردم ترسیده و اعتمادی

 ! سوئیشرتمه

 " !بودی گذاشته جا م خونه "

  میشه خشک روش دستم

 توی اون و زنیم نمی حرفی کدوم هیچ اما میشه آزاردهنده سریع خیلی فضا
  کنیم می حرکت و کنه می روشن ماشینو سکوت ونهم

  بود مونده جا چی برای یادمونه خوب دومون هر
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  شده م گرسنه ره می ضعف دلم 

 هنوز و افتادیم راه ساعته چهار دارم برمی داشبورد رو از گوشیمو و میشم خم
 رومونه پیش راه کلی

 چیزی یه انگار تهنشس ابروهاش بین غلیط اخم یه کنم می نگاش چشمی زیر
 کرده مشغول فکرشو بدجوری

  پرسم می زنمو می لیس لبمو تردید با

 "؟ وایسی جا یه تونی می "

  پرسه می کوتاه و کنه می نگام لحظه یه واسه

 "؟!داری جیش ؟ چرا "

 !!شم می قرمز موهام ی ریشه تا

 ؟!شعور بی سوالیه چه این خب

  پرسه یم و کنه می نگام دوباره دم نمی که جواب

 "شدی؟ چی "

  گم می ترشرو

 " نه "

 "؟ چی پس خب "
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 دم می جواب قهر و کرده بق

 " ریزه می ماشین تو بخورم چیزی یه خوام می گشنمه "

 !کنم؟ می لوس خودمو دارم

 ! آویزونمه لبای نگاهش جهت بار این کنه می نگام دوباره

 کنم می اخم بهش و تو کشم می لبمو ناخودآگاه

  میگه و پنجره سمت گردونه برمی روشو بعد و خنده می

 " بریزه نباش نگران بخور "

 کردم لج

 "نگهدار جا یه . خوام نمی "

  ده می تکون سر . خنده می هنوز

 می دیگه دقیقه 5 . هست راهی بین خدمات مرکز یه جلوتر کم یه باشه "
 " رسیم

 مرکز یه تو بریم تا داره نگه جا یه جاده های کناره همین خواد می دلم بیشتر
  باشم مردم بین و راهی بین

 زنم نمی حرفی دیگه اما

  رسیم می بعد کم یه
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  پرسه می و کنه می پارک خلوت جای یه ماشینو 

 " نداری؟ الزم چیزی "

  دم می جواب و گیرم می باال آوردم همرام که پاکتیو میشمو خم

 " آوردم میوه آب و کیک نه "

 بیرون زیرانداز یه عقبو صندوق سمت ره می یشهم پیاده و ده می تکون سر
 زنه می داد راه تو رستورانو سمت ره می بعدم دستم ده می و میاره

 " میارم گیرم می قهوه "

 بهار آفتابی هوای

  قشنگه آفتابش اما داره سوز کم یه

 از سوئیشرتمو کاله همین خاطر به دوریم اطرافش آدمای و رستوران از خیلی
 پایین دازمن می سرم رو

 تا مونم می منتظرش روشونو ذارم می سرمو مو سینه توی کنم می جم زانوهامو
 برگرده

  فهمم نمی خودمو کنم می کارو این چرا دونم نمی

  بوده کنارم قدیم چانیه همون شبیه کم یه که ساعتیه چن این خاطر به شاید

  کرده درست برام که ناهاریه خاطر به شایدمم
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 های خاطره ، بخشید میشه رو ها ُمرده که اینه خاطر به فقط شایدم
  .. هم ُمردنو که رو ارزشمندی

 

 برگشته شم نمی متوجه شینه می کنارم وقتی تا

  ! موهام الی بره می فرو دستشو

 !خورم می جا

 دم می تکون سرمو میادو بدم

 !!نیستم دختر که من

  گه می و خنده می پیله شیله بی و بیرون کشه می دستشو

 " ن زنده انگار آفتاب نور زیره "

 فرو پیشونیم روی موهای از انگشتاشو کنم اعتراض اینکه قبل دیگه بار یه و
 ریزدشون می بهم تندی و کشه می سرم وسط سیب تا توشونو بره می

  شه می تر عمیق ش خنده که کنم می اخم

  سرحاله

 "!!من کیوت آیگوو " گه می خندون و کشه می گیره می لپمو 

  بزنمش میخواد دلم
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 ! عوضی منحرف

 بوده که قلدری اون از سال 5 این تو ..کنه نمی قلدری دیگه نیست مهم
 !شده تر خطرناک

  گه می طرفمو گیره می رو قهوه لیوان بداخالقیم به توجه بی

 "داری دوست که همونطوری .. شیر با "

 شه می خشک شده دراز طرفم که ای قهوه سمت دستم خورمو می جا

  پرسه می تردید با

 " ؟ شده عوض ت سلیقه نداری؟ دوست ؟ چیه "

 شکر کوچیک بسته یه و بره می فرو همراهشه که پاکتی تو دستشو سریع بعدم
  میگه و درمیاره

 " گرفتما شکرم "

  بهش م زده زل فقط اما من

 ؟ مونده یادش چطوری

 کنه می اشاره درشتش چشمای با و ده می کوچولو تکون یه رو قهوه لیوان
 بگیرمش ازش زودتر
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 خودش که توت شاه فرنگیو توت پره مصرف بار یه ظرف یه کیکو ظرف
  پرسه می و کشه می جلو خریده

 " ؟ کردی درس خودت کیکو "

 " نه " دم می جواب کوتاه

  گه می و خنده می

 "!!نداشتی هنرا این از تو نبود حواسم آره "

  کنم می اخم

  کنه می بارم کمتل داره کنم می حس

  کرده حس دلخوریمو انگار میشه ساکت دم نمی جواب وقتی

 طرفم گرده برمی دوباره بعد و کنه می بازی بازی ظرف توی شاتوتای با کم یه

  پرسه می تردید با

 " ؟ قبلنا خاطر به ؟ میاد بدت ازم "

  گم می و رم می طفره

 "  نه "

  میگه و چشمام زیره درست جلو میاره صورتشو
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 نکن فک . باشی کنارم لحظه یه میاد بدت حتی ؟ کنی نمی نگام چرا پس "
 "فهمم نمی

 کنم نگاش کنه وادارم کنه می سعی و م چونه زیر گیره می انگشتشو

 کرده فرق االن اما .بود خریت کردم اذیتت خیلی دونم می . بک بودم بچه "
 اومدم کنار خودم با و چیزا خیلی با .

 " کنم رفتار باهات لش تنه یه مثه خوام نمی باشم ونطوریا خوام نمی دیگه

  رم می طفره ِبِهَمن نزدیک اونقد که درشتش چشمای به کردن نگاه از هنوز

  کنم می حس م چونه روی انگشتشو حرکت

 بشه باز پایینم لب شه می باعث و پایین سمت کشه می پوستشو

  کنم یم حس نزدیکیش تو نفسشو حرارت و لبم روی نگاهشو 

  پرسه می منو چشمای توی باال ده می چشماشو دوباره

 "کنی؟ تمومش نداری خیال "

  گم می و  زنم می پس م چونه رو از دستشو

 " نده ادامه کنم می خواهش "

  دم می فشار هم روی محکم دندونامو

  مرگمه چه دونم نمی
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 سخته برام جدید چانیول این فهمیدن

 ترسم می کرده شروع که ای تازه بازیه از 

 

 

  چانیول

 

 اومدیم می هواپیما با باید مونده راه ساعتی چن هنوز شه می تاریک داره هوا 
 .نذاشته ساعت چن برای کنارم بودنش ی وسوسه اما

  کنم می نگاش چشمی زیر

  کنه می نگاه بیرونو و نشسته ساکت

 هبیدار معلومه شیشه روی انداختن چشماش که ای سایه از نخوابیده

 داره اخم بازم

 وا اخماشو بداخالقو و ترش ابروهای اون وسط بذارم انگشتمو خواد می دلم
  کنم

  بیرون دم می نفسمو کالفه رسیم می که دیگه ساعت چن فکر از

  شه می تر سخت براش دونم می
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 بشن تر غلیظ اخما این قراره دونم می

  بیاد کش امشب شد می کاش

 باشم مراقبش تونستم می شد می کاش

 نخوان اینو ازش شد می کاش

 ؟!!نخوان

  هم تو ره می خودمم اخمای

  پرسم می منصفانه خودم روی روبه وایسادم خودم اینکه مثه درست

 !؟ خوای نمی واقعن

  سمتش گردونم برمی نگاهمو

 ابرهای و سفید پیشونیه تا پیشونیش روی ریخته که صافش و نرم موهای از
 بعد و خوردنیش و گرد ی چونه اون تا پفکیش بایل و کوچیکو بینیه و ظریف

 قایمش گشاد لباس یه تو تموم سلیقگیه بی با که بدنش تا نرمش گردن از ..
  پوووف .... تنگه زیادی و نرم زیادی که لعنتیش جین شلوار اون بعد و کرده

 ! خوام می من خب

 بهم ریزم می دارم شم می جا جابه صندلیم تو کم یه

  جاده سمت گردونم یم بر نگاهمو
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 پشت .. وایسم دن می عالمت که بینم می رو پلیسایی مسیر تو آروم آروم
 وایمیستن جاده کنار من با همراه م دیگه ماشین تا چن سرم

  نگرانه کم یه .. طرفم گرده برمی بک

 پرسه می

 "باهاته؟ چیزی "

 بندازم بهش تندی نگاه میشه باعث توشیم که وضعی از عجیبش گیریه نتیجه

 " !خودت؟ پیش کردی فک چی ! نه "

 بهمون که پلیسی به بعد و اطراف به نگرانی با نشده راحت خیالش معلومه اما
 کنه می نگاه شه می نزدیک

 می سعی که سوال زیر رفته پیشش نفسم عزت اونقد اما نگرانم کم یه خودمم
 طرفمون میاد که شم مردی منتظر خونسرد کنم

 

 از رو خاکا و سنگ باید . ست بسته مسیر زمین رانش اطرخ به گن می بهمون
 به . شه می شروع شه روشن هوا که صبح از اونم خب که کنن تمیز جاده
 گذشتیم ازش مسیر تو که شهری اولین تو شبو و برگردیم باید همین خاطر

 . صبح تا بمونیم
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 یرز و کنم می مخفی ازش میاد بیرون دهنم از آسودگی سره از که نفسیو
 کنم می نگاه شده راحت خیالش که بهش چشمی

 برخورده بهم

 ؟!!م درباره کرده فک چی 

  گم می خلق کج گه نمی چیزی و نمیاره خودش روی به وقتی

 "؟!!کنم می جا جابه قاچاق جنس تو ی بهانه به دارم کردی فک یااااا "

  ده می تکون سرشو

 " نه "

 !!کرده فکرو همین یقادق معلومه دزده می ازم که چشماش از اما

 !!رو و چشم بی پیشیه

 وقتی اینکارو دادم می ترجیح چند هر کنم دفاع خودم از باید کنم می حس
 !! بکنم درمیام بهم اعتمادیش بی این خجالت از دارم و دیوار به کوبیدمش

 ! حقشه واقعن کتک گاهی

  پوووف

  شده عوض چیزا خیلی دونه نمی نبوده سال 5 اون خب اما

 



 

81 
 

 هیون بک

 

 به گیره می ماشینو جلوی پلیس وقتی کردم عادت که نیست من تقصیر این
 !کنم فک چیزا ترین محتمل

 کرد می نگرانم پلیس دیدن همیشه بودمم دور سئول از که سالی 5 تو حتی

  نیست کمی نگرانیه مافیایی ی خانواده یه پسر عنوان به زندگی

 دادن توضیح به کنه می شروع ماشین ی دوباره حرکت با

  نیست مهم برام اما برخورده بهش دونم می

 الویت االن شده عوض کارام شکل ها حانواده صلح خاطر به ساله چن االن "
 "تجارت سراغ رفتیم کلن .. صادراته و پاپ کی و سینما و صنایع ما

  نزنم پوزخند تونم نمی

 " ؟!!قانونی تجارت البد "

  میگه و کنه می نگام نفهم آمیب یه مثه

 خب ؟!!کنن تجارت شرافتمندانه ما های خانواده داری توقع واقعا هیونا بک "
 " هست وسط این قانونی غیر تجارت کلی معلومه

 ا" شویی پول مثه "



 

82 
 

 " کوچیکشه بخش یه این تازه و !پولشویی مث !بعله "

  سرده بهش نگام

 " ؟ باهاشونی هم تو "

 چیه فهمم نمی خودمم که هست م دیگه حس یه صدامه تو که سرزنشی ته
 خواد می دلم بهش م کننده قضاوت و رحم بی نگاه این پشت جورایی یه اما

  " !!نه " بگه

 با چشممو های دونه رنگ شیار به شیار لحظه یه برای بهم ده می نگاهشو
  میده جواب بعد باشه چیزی دنبال انگار کنه می رو و زیر نگاهش

 " !!کنن نمی آلوده منو دستای کاریا خورده این با اونا بعدیم جانشین من"

 ؟!!کاری خرده

  زنم نمی حرفی دیگه

 فهمی می بیشتر بپرسی وقتی

  دردناکه فهمیدن

  بزنم پا و دست خودم ی حقیرانه بدبختیای الی دم می ترجیح

 بندم می چشمامو و صندلی پشتیه به دم می تکیه سرمو
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 با نداشتی جرات ! رفتی و سیدیتر تو ! بک کنی قضاوت منو نداری حق "
 موندنم خاطر به منو نداری حق ! رفتی و شی رو روبه ت خانواده حقیقت
 اجتماعیت مثبت تفکرات و خیرخواهی اون اون پشت خودتو و کنی قضاوت

 " بودم پدرم برای خوبی پسر رفتی که تو ی اندازه منم .. !کنی مخفی

  دم می گوش ساکت

  .. گیره می ریشه کوتمس تو داره خاموش بهت یه

 !.. شعور بی

  .. ؟ رفتم چیزی همچین خاطر به من کردی فک چطور

 

 

 

 چانیول

 

 

  !بگیرم اتاق سه درجه هتل یه تو کنه می مجبورم دندگی یه با
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 ببری منو داری خیال که گیره می حقوق چقد موسیقی دبیر یه کنی می فک "
 " ؟ ستاره 5 هتل یه تو

 " ؟ هستی چی نگران .. منه پای خرجش ی همه ! منی مهمون تو خب "

  چشمامو تو زد زل صاف تیزش نگاه اون با

 "!بمونم بدهکار بهت من نکن فکرشم حتی "

 !!بک آخ

 بودی زنم تو دوره همون تو بعد و بود قدیم چوسان دوره خواست می دلم

 شق کله اینقد و بدی گوش حرف ذره یه چطوری کردم می حالیت اونوقت
 !!نباشی

 که جمعیتی ازدحام خاطر به شهر 3 درجه هتل تنها میشه معلوم بعدش اما
 !!پره کاملن کنن حرکت صبح و بمونن شهر تو شبو تا برگشتن

 ! خواد می دلم نه کنم جم تونم می نه میادو لبم رو که لبخندیو

  ! توهینه پره بهم سیاهش نگاه

 !باشم هآورد پیش وضعو این عمدن خودم من که این مثه درست

 کردم رزور اتاق برگشت راه تو که هتلی همون سمت رم می زنم می دور

 !!دونفره تخت یه با بزرگ اتاق یه
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 !!میشه گشادتر لبمه رو قبل از که لبخندی

 نگاه نفره دو تخت به بدخلقی با و وایساده بهم پشت که کنم می نگاه بهش
 کنه می

  کشه می عمیق نفس یه

  میاد پایین نگران و ره می باال شنفس حرکت با روش نگاهم

  باشه آسون نیست قرار هیچی اون با دونم می

 ساکشو و کاناپه سمت ره می تختو به کنه می پشتشو بگه چیزی اینکه بدون
  گه می روشو کنه می پرت

 " بخواب تخت رو تو " 

  !دونستم می اووف

 میگم و گیرم می دستشو سریع

 چیه کارا این . سی نمی من به کنی دراز دستتم حتی . خب نفرست دو تخت "
 " ؟

  ده می جواب و کنه می نگام تهدید با

 " !!بخوابم تخت یه روی تو با من نکن فکرشم حتی "

 ؟!کنم "فکرشم " نباید کجاهاشو تا من تو با
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  مونیم می خیره بهم لحظه چن برای

  بهم موندن خیره لجباز و سرد سیاهش چشمای

  بکشه عقب نیست قرار

 بعد و کنم پیدا براش حل راه یه تا دون می سرعت به هوشیاریم عصبهای تمام
.. 

  گم می تختو رو کنم می پرت دارمو می بر ساکشو

 کاناپه رو ذارم می نکن فک منی مهمون تو . بخواب تخت رو تو پس باشه "
 " بخوابی

  !بینم می سیاهشو مردمکای ی کالفه حرکت

 !خودشه

 ! گرفته وجدان عذاب

  . مهربونش ذات روی ذارم می انگشت دارم

 داره قلبیو ترین مهربون اون اما نیست مهم براش دیگه کنه وانمود اگه حتی
 شناسم می برم و دور آدمای بین که

 بشه داغون اینطوری صورتش نصف شده باعث که مهربون اونقد
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 تک اما کاناپه سمت رم می مظلوم چشمای با لبامو روی ریزم می نمک کم یه
  .. منتظرن اونو سمت گرفتن نگاهشونو عصبهام تک

  شه می بلند تردید با صداش

 " .. نیست الزم "

 !!اسا

 و لبا سراغ میاد داره کنان لی لی که اونیو ی شادمانه دویدن جلوی زحمت به
 گم می بگیرم بیشترو بحث جلوی اینکه برای و گیرم می چشممامو

 " !خوابی نمی اونجا تو . کاناپه روی من ای خوابیم می تخت رو دومون هر یا "

  کنه می نگاه کاناپه به اخم با

 با بعدش ندارم عادت چیزی همچین رو خوابیدن به من دونه می خودشم
  ده می تکون سر و میشه تسلیم درموندگی

 ! میاد بیرون صدا با نفسم

 بودم کرده حبس نفسمو باشه حواسم اینکه بی

 دو سایز کینگ تخت یه روی باهاش ساده ابیدنخو یه واسه شه نمی باورم
 !!باشه داده عذابم اینهمه نفره

 وایساده کاناپه و تخت بین مردد هنوز
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 پرسم می و کنم می نگاهش نگران 

 " ؟ مونده حرفی هنوز "

  گه می آویزون لبای با کشه می پوفی

 " بخوریم شام بریم فقط فعلن .. هیچی "

 ! بشه معجزه یه شام نخورد ی فاصله تو منتظره شاید

 خبیث پیشیه

 بگیرم بیادو پیش بیرون اون ممکنه که هاایو معجزه تمام جلوی اینکه واسه
 بخوریم تواتاق شامو دم می پشنهاد

 باشه جمع تو نداره دوست صورتش االن وضعیت با دونم می

 ! ... کنه می قبول اونم و
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  5 پارت

 

 

  هیون بک

 

  . گرفتم ضرب زمین روی پاهام با و نشستم تخت ی لبه

 افتضاح اون از و باشم اتاق یه تو باهاش که اینجا به کشیده کار شه نمی باورم
  . بخوابم کنارش صبح تا اینکه تر

 کارو این " چانیوله " اون همینکه ، عوضیه منحرف یه داده نشون اینکه از غیر
  . کنه می سخت برام

  ؟ کنه چیکار قراره فهمم نمی و دونم نمی

 بهم قبلن اون باشه ساده خوابه یه قراره فقط این کنم قبول تونم نمی اصلن
 ..   کنه دردناک چقد تونه می خوابو یه داده نشون

 و خورده صورتم تو که مشتایی درد از کنه کاری تونه می چطوری داده نشون 
 نبره خوابم صبح تا زده بهم "چانی" رو مشتا اون اینکه درده
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 باال چشماش وسط تا که هاایو خنده اون شادیه چطوری ونهت می داده نشون
 باعث و " !!هیونااااا بک " کشید می جیغ و کرد می جمعشون لوس بعد میاوردو

 و شرورانه شوخیای اون ی همه یا ، بدم انجام براش بخواد که کاریو هر تا
 گفتنای هیونا بک وارشو پاپی درشت چشمای اون پِس  از که ش کودکانه

 ها خنده این تا شه بدجنس بیشتر و بخندم بیشتر اینکه واسه فقط ش انهخبیث
 حاال که هایی ستاره رو بکشه دستاشو رومو بیاد زانو چهار بعد شنو تر عمیق
 شبانه تو ها ستاره این بده اجازه ... مردنو دیگه حاال و ... درخشن نمی دیگه

 سرد سرمای یه به نهک تبدیل رحمی بی با کننو پیدا انعکاس چشماش سیاه ی
 هوای اون به برگشت راه وقت هیچ که مهی تو بذاره منو و تاریک و ساکت و

  .. نکنم پیدا رو قدیمی چانیه اون شاِد  و روشن

 ؟ شده تاریک ، خندید می من برای فقط که چشمایی چرا نفهمم وقت هیچ و
.. 

 یخا این طرِ ق دونم نمی وایسادمو زده یخ ی دریاچه یه روی من امشب اون با
  .. باشه نازک تونه می چقد

 با دستشو توی گرفته بادبادک یه ساله چهار کوچولوی پسر یه دلم تهای ته اما 
  .. خنده می دوری و محو شادیه
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 روم روبه که چانیولی کنار بودن از بیشتر منو قلبم سمت شادش دویدن 
 روم چشمیشو یرز نگاه سنگینی اما خودشه کاره مشغول اینکه با و وایساده

  .. ترسونه می ، کنم می حس

 روش مو سینه روی دورِ  و کوچک ی نقطه همون روی ذارم می دستمو آروم
  دم می فشار

 ! ... باش آروم هی

  ... ؟ رفته یادت ، میاد بدش ازمون اون

  .. دم می بیرون نفسمو بندمو می چشمامو

  م کالفه م افتاده گیر توش که وضعیتی از

 ساکت یهو چون بلنده زیادی کشم می که پوووفی انگار اما ستنی حواسم
  میشه

 از لحظه چن واسه اطرافشم هوای های ذره انگار یهو اما زده می حرفی اینکه نه
  .. دن می شکل بینمون سنگینو سکوت یه میفتنو حرکت

 یه تو نگاهمون شنو می بلند سمتش اراده بی چشمام که سنگین و ساکت اونقد
  .. هم به میفته خاموش تالقیه

  .. داره اخم
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 که ایه کالفیه پووف همون خاطر به اخما این دونم می بفهمم دلیلشو اینکه بی
   کنم می تقصیر احساس ناخودآگاه کشیدمو

 .. ؟! داشته توقعی چه ازم فهمم نمی فقط کنم می حس دلخوریشو

  . کنه نمی ماذیت جا یه باهاش بودن کنه فک تونه می چطوری عوضیه یه اون

 شروع خودش از که نفرتی و ست طرفه دو که حسی مورد در تونه می چطوری
  ؟ باشه داشته شاکیو نگاهِ  این حاال ، شده

 برام چشماش سیاهیه توی که کوتاهی های ثانیه این تو که همونطور دوباره و
 شاد و خیز و جست به کنه می شروع ساله چهار ی بچه پسر اون میان کش

  چشمام توی بشینه تند اخم یه حرکتش شوک از شه می باعث و هخند می

 بینم می دهنش توی کشه می عصبانی که چانیو لبای آروم حرکت

   ش سینه توی کشه می که نفسیو و

  گرفته خودش به اخممو

 با آروم و داره برمی کتشو تخت روی از شه می خم و گردونه برمی ازم روشو 
  پرسه می معنیش بی دلخوریه همون

 "؟ بخوری خواد می دلت چی شام برای"

  دارم می بر روش از ُترشمو نگاه
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 " نداره فرقی "

  ؟ کنه می غلطی چه داره کنه می بازش درو سمت ره می

 " ؟ کجا "

 ده می جواب سرسری

 " بگیرم شام " 

  رسم می میز روی تلفن به چرخونمو می اتاق دور نگاهمو

 " رنبیا بزن زنگ جا همین از خب "

  که میاد بنده می سرش پشت درو وقتی صداش

 "  بزنم زنگ جایی چن یه باید بیرون دارم کار "

 و بهم کوبه می درو کنه نمی کارو این جا همین چرا خب بپرسم اینکه قبل و
  ره می
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  چانیول

 

 توی خودم کنار دیواری چهار یه توی حبسش از که کوچیکی شادیه اون تموم
 .. شده ناپدید چشماش توی تلِخ  اخمای اون با حاال ودب شده جمع قلبم

  کنم آروم رو پیچه می تنم توی که حرصی کنم می سعی درو به دم می مو تکیه

 ، خودمه تقصیر دونم می

 ، خودمم باعثش دونم می

  ... هنوز اما

 از بیشتر بک برای خواد می قلبم توی که پرتوقعیو حسه این تونم نمی هنوز
  کنم خفه ، ببخشدمو االن نتونه که شمبا بوده این

   !عوضی پیشیه

  ؟ سخته اینقد برات یعنی 

 ؟ کنی فراموش سال 5 بعده تونی نمی که سخت اینقد

 ! گذشته سال 5 عوضی

 ! میشن عاشق دوباره ماه 5 توی مردم 

 ره؟ نمی یادت چرا تو
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 ؟ کنم غلطی چه قراره من بعدش پس خب

 

 

 هیون بک

 

 

 حموم سمت رم می و تخت روی ندازم می گوشیمو

 گذشته سخت خیلی و بوده طوالنی زیادی برام امروز

  کرده م خسته ذهنمه و قلب تو که کالفگی این و

 زنم می سوت هیجان با و اراده بی کنم می باز که درو

  نبودم ستاره 5 هتل یه حموم مرمریه وان تو وقته خیلی

 خستگی با و کنم می شامپو و رمعط روغن و گرم آب پره وانو زنمو می لبخند
 کشم می دراز توش

 نکنم فک چانی به دیگه کنم می سعی و بندم می چشمامو داره خوبی احساس

  کنه می نوازش پوستمو یکی لطیف انگشتای کنم می حس میگذره که کم یه
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  کنم می ناله

 " میاد خوابم !پوم نکن "

 !دربیارم سرش شوتالفی تا کنم می باز چشمامو داره برنمی دست وقتی

 ... اما

  نیست هیچیکی

 !اون از بدتر شوکی و

 !!مرده پوم

 حرکت فقط شایدم .. بیداری و خواب تو بوده خاطره یه یادآوریه فقط شاید
 تنم پوست روی بوده کف

  کنم فک بهش دوباره شده باعث اما

 باشه مرده شه نمی باورم

 که سفیدی شلوارک اون و رنگش آبی گلدار تاپ اون با اونو تونم می هنوز
 بیارم خاطر به بود تنش دیدمش ساحل تو بار اولین برای وقتی قبل تابستون

 ریخت می قلبم توی ش خورده آفتاب پوست که گرمی شادیه اون ی همه و

 انگیز غم سوگواریه یه به داده جاشو حاال بود شده باعث رفتنش که تلخی تنفر

  هم پومو .. بخشید زندگی تو نرحمیشو بی خاطر به شه می رو ها مرده
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 نتونم و بمیره تا موندم می متنفر ازش و بود زنده دادم می ترجیح چند هر
 نبخشمش

  .. پووووف

 بیرون کنم می فوت عمیق نفس یه با بغضمو

 نمی دلم اما خودمه بد حال خاطر به کردنمم بغض این دونم می اینکه با حتی
 مکن گریه کنم می فک اون به وقتی خواد

 "بخششمه " ببخشم پوم به تونم می که چیزی تنها

 .. نداره منو ی گریه لیاقت اون

 اون ی همه و شیطونش کوچولوی بادومیه چشمای اون به اینهمه که حاال نه
 دارم احتیاج داد می بهم که دلگرمی

  گذشته چقد دونم نمی شده سرد کم یه آب میام که خودم به

  کمرم دور پیچم می لهحو یه گیرمو می دوش میشم بلند

 اتاقم یه تو منحرف اون با میاد یادم بعد اما بیام بیرون همونطوری خوام می
 پوشم می لباسی حوله یه جاش و کنم می باز رو حوله همین واسه

  ؟ شده اینطوری لعنتی اون ِکی از

  ؟ کنه اذیتم میاد خوشش اینطوری فقط یا شده اینطوری
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  ؟ این ست تازه راه یه

 ؟ .. !تنمه روی بار این که جدید بندی شرط یه

 

 

  برنگشته هنوز چانیول

  گرسنمه فقط کنه می چیکار داره نیست مهم برام

 رفته ساعته نیم بیشتره گوشیم ساعت رو از

 تراس سمت رم می ندازمو می اطراف به نگاه یه رفته سر م حوصله

 !! 13 ی طبقه تو شه می باز دریا به رو که تراس یه

 ؟ نیست حسن 13

 !میاد طبقه این به قتل و خودکشی

  ؟ مونه چی ازم پایین بندازم اینجا از خودمو اگه

  شه می له کاملن زمین خورم می باهاش که سمتی اون احتمالن

  ؟ دردناکه مردن

 ؟ سریعه



 

99 
 

 کنم می باز تراسو در و کشه می پایین رو دستگیره ارادی غیر کاملن دستم

 سرد طعم از شن می پر نمدارم موهای صورتمو به رهخو می دریا شِب  سرد باد
  دریا شوره و

  ذارم می تراس دور بلند تقریبا ی نرده رو دستمو و جلو رم می قدم چن

  کنم می نگاه پایینو شمو می دوال کم یه

 چراغا نور زیر درختش و گل پر سازیه حیاط با هتل بیرونیه ی محوطه پام زیر
 معلومه

 ... و شم می خم بیشتر

  " ؟ کنی می غلطی چه داری بک "

 کشه می منو و پیچه می بازوم دور دستاش خورمو می سریع و نرم تکون یه 
  عقب

 میام خودم به

  کنم می غر غر

 " ؟ خبرته چه ، کن ول دستمو هی هی "

  عصبانیه صداش
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 ؟ کردی می غلطی چه ها نرده اون روی دوال بگی بهم که کنم می ولت وقتی "
"  

  کنه نمی نگرانیش کردن مخفی برای تالشی هیچ

 بهم موندن خیره اضطراب و ناباوری با چشماش . ترسیده

 ؟ پایین بندازم خودمو دارم خیال کرده می فک واقعن

  .. ؟ شعورم بی حد این تا کنه می فک 

  صورتش توی بکوبم میخواد دلم

 !عوضی ِِ  آشغال

 ؟ بینی می ضعیف اینقد منو

  گم می و دم می نشون اطرافو زادمآ دست با وقتی اما

 " کردم می نگاه بیرونو "

  لعنتیشه صورت ی پریده رنگ اون کلماتمه پشت که دلیلی تنها

 کنه می ترم خلق کج این و 

  نکرده باور

 دیگه اما ببینم صورتم روی چشماش نامطمئن و تند دویدن از تونم می اینو
 ده نمی ادامه بحثو
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  میگه اعتراضم به توجه بی واتاق سمت کشه می دستمو 

 " باش زود . خوری می سرما کردی حموم . سرده . تو بریم "

 دور اونجا از منو خواد می فقط معلومه قشنگ که کنه می کارو این سریع اونقد
 ! کنه

 شه می بسته سرش پشت که تراس در اما بکنه کارشو ذارم می بدخلقی با
  میکشم بیرون دستش از شدت به دستمو

 " کن تمومش کاراتو این ؟ فهمی می نیستم بچه من "

 می دستمو مچ کشیدم بیرون دستش از دستمو من که شدتی همون با دوباره
 خودش طرف کشه می و گیره

  گیره می قرار صورتش روی روبه درست صورتم

  گه می شمرده شمرده

 " کن متمو منو کردن نگران و کن رفتار بالغ پسر یه مثه پس نیستی بچه اگه "

  گرفته درد و پیچیده دستم مچ

  هم تو رفته اخمام

 گم می چشماشو توی زنم می زل حرص با

 " باشی نگران الکی خواد می دلت عوضی توی که نیست من تقصیر این خب "
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  ده می فشار بیشتردستمو

 " نبود من جواب این "

  هم تو پیچه می درد از صورتم

 " میاد دردم کثافت کن ولم "

 می ولم بعد صورتمو توی خوره می عصبانیش و داغ نفسای لحظه چن برای
  تخت روی بیفتم شه می باعث و کنه

 

 

 چانیول

 

 !بهش لعنت ! بهش لعنت

 بکشمش کارش این خاطر به االن همین تونم می که ترسیدم اونقد

  بهم مونده خیره چشماش تو تیزه اخمای اون با

 !سر خیره ی گربه

 !سر خیره مهنفه شعوره بی ی گربه
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 بودم من شده می سروته تراس رو که اونی انگار کنه می نگام جوری یه

 تو که مچیه روی گاهش تکیه ی همه .. کنم می ولش یهو خبر بی و حرص با
 خوره می بهم تعادلش گاهش تکیه بدون بعدش و شده پیچونده من دست
 میشه پرت عقب

 میفته امنی جای روی وقتی اما رن می دنبالش نگرانی با چشمام ثانیه یه واسه
 گرده برمی دوباره بدخلقیم

 می داغ مغزم تخت روی وضعیتش دیدن با که بدم ادامه سرزنشامو خوام می
 کنه

 !نیست تنش هیچی زیر اون و شده باز حوله

  تنش به م زده زل فقط و ندارم العملیو عکس هیچ قدرت

  .. !دارم برنمی ممبتون اما .. !وردار روش از چشماتو چان نباش عوضی

 که رو چیزی نزدیکترین و جلو کشه می رو حوله سریع میادو خودش به
 طرفم کنه می پرت میاد دستش

 "زدی؟ زل چی به یاااا "

 میام خودم به

 زنم می پلک
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 به رسه می و کنه می حرکت بدنش رو چشمام بعد و دم می قورت دهنمو آب
  صورتش

 !صورتم رو بکشه و دربیاره پنجوالشو ست آماده

 !!شی تنبیه کم یه وقتشه بک خب

 !!باشی آدم ذره یه رو و چشم بی پشییه این جای بگیری یاد کم یه وقتشه

  بلوزم های دکمه کردن باز کنم می شروع آروم

 کنده العملش عکس

  کنه هضم تونه نمی انگار کنه می نگام گیج

 موندن خیره و وش دریچه لب دویدن چشماش سیاه و کوچولو آدمای اون تمام 
 بهم

 ره می عقب کم یه میادو خودش به درمیارم بلوزمو وقتی

 " کنی؟ می داری غلطی چه یااا "

 زمین ندازم می بلوزمو زنمو می نیشخند

 "!درمیارم بلوزمو فقط"

 نگاه و کرده حس اینو خودشم نیستو نیتی حسن هیچ نیشخندم توی اما
 داره نمی ور روم از ناباورشو و ترسیده
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 شلوارم کمربند سمت برم می ستامود

  کنه مخفی تونه نمی صداشو لرزش

 " بیار درش اونور برو خب !یا !یا "

 دم نمی جوابشو زنمو می لبخند بهش شرورانه

 بعد و کنم می امتحان انعطافشو استحکامو دستام توی کنمو می باز کمربندمو
 بهشون داری معنی نگاه دستاشو سمت برم می روشه مدت تمام که نگاهمو

 کنم می

 کشه می تر عقب خودشو و کنه می جم بغلش تو دستاشو زده وحشت

 نیشخند همون با و کنم می باز شلوارمو ی دکمه ساعدمو رو میذارم کمربندو
 !میارم درش کشمو می پایین

 وایسادم جلوش زیر لباس یه با فقط حاال

  بهم مونده خیره همینطوری که ترسیده اونقد 

 !رم می جلو قدم یه

 از باهاشون بتونه که چیزی دنبال برشو و دور زده وحشت میادو خودش به
 گرده می کنه دفاع خودش

 ست مونده در پشت پیشیه یه شبیه ترسیدش نگاه
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  تخت رو ذارم می زانومو

 " بسه شوخی چانیول ! یاااا "

 !کرده بغض

 می تر وعقب کنه می جم بیشتر خودشو میشم تر نزدیک بهش که قدم هر با
  ره

 رسه می تخت انتهایی ی لبه به آروم آروم داره 

 با که رفته عقب اونقد بندازم چنگ ش شونه به تا کنم می دراز دستمو وقتی
 زمین رو میفته و شه می سروته تخت ی لبه از آخرش حرکت

 میاد دارش بغض ی ناله صدای

 "!ی ی ی آی"

 کشم می سرک سمتش تخت روی از نگران رمو می جلو سریع

  ندیده صدمه اما بسته درد از چشماشو

  کشم می ای آسوده پووف

 دویده شدنش سروته شکل خاطر به که ایو خنده کنم می سعی فشار با بعد
 !بدم قورت صورتمو توی
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 تن اون خاطر به قلبم که اینه همه بدتره و بشه کم روش تاثیرم خوام نمی
  بخندم بتونم که وبهک می اون از تر محکم رومه جلو که لختی تقریبا

 کنه می حس خودش نزدیک حضورمو

  کنه می باز چشماشو دوباره ترس با 

 کنم می دراز سمتش دستامو دم می فشار هم رو لبامو

 فقط چرا امشب نیست معلوم اصال که رو کوفتی ی حوله اون ی یقه طرف دو
 یجلو درست و باال کشمش می میگیرمو رو !نباشه بک تن رو داره برنامه

 دارم می نگه صورتم

 !مهمونمی اینکه حساب رو بذار امشبو"

 بگیرم دیگه لعنتتیه جای هر یا تراس روی وضعیتی همچین تو مچتو باز اگه اما
 "!!َمردی بره یادت کامل که رسم می خدمتت جوری یه

  نخوره زمین محکم هست حواسم بار این اما عقب دم می هلش دوباره بعد

  پوشونه می دستاش با صورتشو

 پامو میام پایین تخت رو از و بمونم اعتنا بی کنم می سعی اما میشکنه دلم
 سمت رم می شمو می رد کنارش از و زمین رو ذارم می تنش کنار درست
  بندم می سرم پشت درو و حموم



 

118 
 

 یه حتی نخواد دلم میشه باعث پایین اون روز و حال به سرسری نگاه یه فقط
 تنش دور ی مسخره ی حوله اون با حیا بی پیشیه اون بر و دور دیگه لحظه
 !باشم

 

 

 هیون بک

 

 

  میاد حموم در شدن بسته صدای

 شم می بلند سرعت به بعد و دم می گوش بهش سکوت تو لحظه چن

 بسمه دیگه

 دستم گوشیمو ساکو توی چپونم می بودو همراهم که کمی وسایل و لباسا
  کشم می پایین ور دستگیره درو سمت رم می باعجله میگیرمو

 !لعنت

 !شه نمی باز

  نداره کلیدی جای هیچ
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 کرد باز درو چطوری چانیول نبود حواسم حتی میومدیم وقتی

 کارتیه کنم می وارسیش کم یه

  کنم پیدا کارت شبیه چیزی تا اطرافم دم می نگران و سریع نگاهمو

  افتاده زمین رو چانی لباس و شلوار

 ستنی هیچی اما میگردم جیباشو 

  کنم گریه میخواد دلم ناامیدی شدت از

 سمت رم می کنم نمی پیداش جا هیچ وقتی کنن می کار تند تند چشمام و مغز
 میگم و گیرم می اتاقو خدمات ی شماره کنارش های شماره لیست رو از تلفنو

 کارت خدمت پیش تا بمونم منتظر گن بهم و کنم نمی پیدا اتاقمو کارت که
 بیاره برام یدکی

  در کنار رم می جاشو سر ذارم می تلفنو

 .. بزنم بیرون و شه کشیده در رو کارت منتظرم فقط

 دور در از قدمم یه ی اندازه کارت کشیدن ی فاصله تو خواد نمی دلم حتی
 باشم

  گذرن می کند ها ثانیه

 سوزه می که جوم می لبامو عصبی اونقد
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 !ردا پاشنه کفشای با زن یه قدمای صدای یهو بعد و

 برمیگردم و بودمشون بسته نشدم متوجه حتی .. شن می باز ذوق با چشمام
 قدماش آخرین منتظر صبری بی با و دستگیره روی میگیرم دستمو درو سمت

 شم می

 !نباشه؟ خدمت پیش نکنه

 بعدم و میشه کشیده در روی کارت دربیاد م گریه ناامید رو از اینکه از قبل اما
 !میاد بیرون چانی و شه می باز حمومم در شانسیم خوش اوج تو یهو

 سمت سوالیشو نگاه و میشنوه درو صدای کنه می خشک موهاشو که حالی در
 گردونه برمی در و من

 دم خدمت پیش دستمو توی ساک منو تا کشه می طول ثانیه یه فقط براش
  !!کنارمه بلند قدم تا چن با بعد و کنه هضم درو

 از ذره یه که اون اما برم بیرون بزنمو کنار توخدم پیش کنم می سعی عجله با
 راهمو و شده خشک جاش سره سمتم گرفته که کارتی با خورده جا م عجله
  ... بعد و گرفته

 !عالم اقبالیای خوش ی همه یا

 شه می اسیر چانی دست توی دوباره مچم
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 یرو به اما دره پشت چرا زن اون فهمیده کامل انگار کنه نمی نگاهم بهم حتی
 نمیاره خودش

 بدن و لخت ی سینه همون یعنی وضعیتش خاطر به شیرین خیلی لبخند یه با
  پرسه ومی کنه می عذرخواهی کمرش دور ی حوله خیسو

 "شده؟ چیزی "

 ده می جواب چشماش با چانیول هیکل کل لیسیدن حال در خدمت پیش

 " کنن نمی پیدا اتاقو کارت گفتن و گرفتن تماس اتاق این از "

 چانی سمت گیره می یدکیو کارت عدمب

 از دستش توی دستم مچ اما نمیشه رنگ کم م ذره یه حتی چانی لبخند
 میشه له میده بهش که فشاری

 حالیکه در و گیره می شیرینشو لبخند اون جای متاسفی لبخند و میگیره کارتو
  گه می خدمت پیش به کشه می خودش دنبال منو

 " اختتوناند زحمت به واقعا همسفرم "

 و داره برمی یکیشون زیر از اتاقو کارت و میزن روی که پاکتایی سمت ره می
 میده ادامه و میگیره خدمت پیش سمت

 "!!سوشی پاکتای این زیر بوده مونده "
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 !نیست خودم دست میاد بیرون گلوم از که آهی

 اتاق هوای کل کنم حس میشه باعث که میندازه بهم سیاه نگاه نیم یه چانی
 شده طوفانی هوی

  کنه می عذرخواهی دوباره ای دلجویانه لبخند با زنو همون به کنه می رو بعد

 رو یدکی کلید و کنه می صداش دوباره بره برمیگرده خدمت پیش وقتی
 سمتش میگیره

 "نداریم احتیاج بهش اینجا "

 هیچی انتظارم برخالف اما ببینم ترسناکشو واکنش منتظرم بنده می که درو
 گه نمی

 روی چیدنشون کنه می شروع و پاکتا سمت ره می و کنه می ول دستمو مچ 
 میز

 نشده چیزی اصال انگار

  کنم دفاع خودم از کنم می سعی

 " بود خودت تقصیر "

 مشغول دوباره بعد اما مونه می هوا تو سوشی ظرف با دستش لحظه یه برای
 شه می کارش
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  کنم می پیدا جرات کم یه

 " کن باز رود برم خوام می "

  اعتناشه بی سکوته جوابم بازم

 " هستی که باشم جایی خوام نمی منحرفی یه تو"

 می نگام و وایمیسته صاف یهو و خوره برمی بهش ذره یه انگار حرف این خب
  کنه

 اونقد داشته نگه خفه خودش تو فشار با که عصبانیتی اون ی همه و نگاهش
 عقب رم می قدم یه که ترسناکه

  کنه می پاک دستمال یه با دستاشو میشه خم دوباره بعد و کشه یم پوفی

 " بخوریم شام بیا "

  شم می خیره بهش ترشرو

 !خونده کور شم می سفره هم باهاش کرده فک اگه

 این به بخورم کنه می مجبورم میزو سمت کشه می منو که بعد لحظه چن اما
 بخورم شمو خفه بهتره که رسم می نتیجه

 ! ملج سره هنوز

 زنم می غر و کنم می نگاه نشسته روم روبه لخت نیمه که بهش
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 "کنی؟ تنت چیزی خوای نمی "

  دهنش ذاره می ُتن ماهی تیکه یه و کنه نمی نگامم حتی

  کنم نمی ول

 ".....توا با ! یااا "

 !خودمه دهن تو تن ماهیه تیکه یه شه تموم حرفم اینکه از قبل

 فقط فعال پس داره برات عاقبتایی چه زبونت اون دادم نشونت قبال کنم فک "
 "بخور

 

 

  چانیول

 

 

 !آویزونن هنوز لباش

 !بچینم رو لبا اون فرصت اولین تو باید

 باشه بهش حواسم ی همه باید همیشه
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 !اعصاب رو پیشیه

 جوئه می دهنشو تو ماهیه اخم و ترشرویی با 

  بانمکه شوخیه یه شبیه روم روبه تصویر

 !دهنش تو ماهی با پیشی یه

  شن می وا اخماش آروم آروم

 داره دوست سوشی چقد مونده یادم

 صدای از سکوت تو و نریزه بهم حساسش اعصاب تا دارم می نگه پایین سرمو
  برم می لذت اشتهاش پر خوردن

 ! داره ادامه خواب وقته تا فقط سکوت تو لذته این اما

  کاناپه روی ذاره می ساکشو شام شدن تموم محض به

 می بعدم و بخوابه من با تخت روی نداره خیال بگه اینکه واسه سرد اعالم یه
 کنه مسواک ره

 موهام تو کشم می حرص با دستامو

 شه تموم نیست قرار انگار امشب

 !بک آخ

 کن صب فقط
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 !کنم می حساب پات بازیاتو سرتق این ی همه

 میاد یادم چیزی یه یهو بعد

 !!کمربندم سمت مر می و زنم می ای شرورانه لبخند

 

 

 و کشیدم دراز تخت روی که بهم واضح محلیه بی یه با و میاد بیرون حموم از
 .کاناپه سمت ره می میکنم نگاش

  نکنم نگاش تونم نمی

 و آبی راهای راه با بلوز او و باسنش ُپرِ  خِط  روی سفید بلند ی پیژامه اون تو
 بیرون انداخته زیرش زا شو کودکانه و ملوس شکم اون از ذره یه که سفیدش
 شده خوردنی

 دومون هر و شه می متوقف کاناپه قدمیه دو تو و کنه می حرکت باهاش نگام
 ! روشه که کمربندی به مونیم می خیره

 !شن می مشت حرص با که دستاش و میاد عصبانیش نفس صدای
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 سرشو حتی اینکه بی و تخت سمته برمیگرده و چرخه می حالت همون تو بعدم
 می بهم پشت و پتو زیر ره می ازم فاصله ترین دور تو کنه نگام و کنه بلند

 !!خوابه

  6 پارت

 

  هیون بک

 

 

  شه می پایین باال و خوره می آروم تکون یه تخت

 چشمام از حواسم ی همه که حالی در کنمو می باز چشمامو اضطراب با
  روم هروب به شم می خیره زنگ به گوش ، اونن روی سرم َپِس  از گذشتنو

 چرخونمو می ش حدقه تو چشمامو آروم نمیفته اتفاقی و گذره می که کم یه
 عقب دم می نگاهمو

  ببینم سرم باالی اونو منتظرم لحظه هر 

 !کجا؟ به کشیده کارم

 ؟ ترسیدم اینطوری دخترم من مگه
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 میز روی کنترل گذاشتن صدای و .. شه می خاموش اتاق چراغ بعد لحظه چن
   میاد تخت کنار

 !پوووف

  کنه خاموش رو چراغا خواسته می فقط

 برمی دوباره دفاعیم حالت شه می جا جابه داره کنم می حس وقتی باز اما
  گرده

  میاد کشیدنش نفس صدای

  .. شه نمی جا جابه دیگه اما ناآرومه

 !بیاره سرم بالیی نداره خیال انگار

 .. نی؟ک می فک چی به داری شدی؟ خل ؟!سرت به زده بک اوووف

  شه نمی راحت خیالم باز اما

 که منحرفه اونقد خوابیده تخت طرف اون که دیوونه اون چیه من تقصیر خب
 !عوضی یاکوزای یه اتاق تو دخترم یه کنم حس شده باعث

  بخوابم تونم نمی

 سایه به شم می خیره کالفه دندونامو بین گیرم می شصتمو انگشت اول بند
 .رومن هروب تاریکیه توی که هایی
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 "!کنم تجاوز بهت تختخواب تو نیست قرار !ِبک بخواب "

  شن می گشاد شوکه صداش شنیدن از چشمام

 "!کنی می م کالفه داری .. نکش نفس عصبی اینقدم بخواب بگیر" 

  زنه می حرف آروم

 به میشه باعث که صداشه توی آروم خشونت یه اما لرزه می صداش ذره یه
 !!بشه راحت خیالم کنه حمله بهم نیست قرار نکهای فکر از آوری شرم شکل

 !ِبک خودت به ریدی !خدایا

  دم نمی جوابشو بندمو می حرص با چشمامو

 میاد حرف به دوباره و کشه می عمیق نفس یه

 صداش ته خفه لرزش همون  با

 " ؟ گذشته چقد خوابیدیم هم کنار اینطوری که باری آخرین از "

  بوده قبل ماه چند همین بارمون خرینآ انگار پرسه می اینو طوری

 ... خواب قبِل  زدنای گپ بین دوستانه یادآوریه یه شبیه

  شن می باز تلخ و اراده بی چشمام

  ؟ بار آخرین
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 .. کالج ی دوره برای خوابگاه رفتیم می باید فرداش که بود شبی بار آخرین

 ! سالگی 15

 !سال 7

  .. بودی برنگشته پدرت پیش بودی رفته که عصر از

  بیای بودم مونده بیدار تختو روی بودم نشسته شب نصفه تا

  بودم شده کنارم بودنت عادته بد

  .. بودی کرده عادتم بد

  .. برد نمی خوابم نبودی وقتی

 هم دیگه گرفتیو فاصله ازم کالج تو که ماهی چن و سال یک اون تمام مثه
 نبرد خوابم نموندیو اتاقیم

 پس گلوم توی شینه می آروم داره که رو بغضی تا مکش می ای خفه پوووف
 بزنم

 تخت گوشه رفت بهمو کرد پشتشو برگشتو وقتی شب همون مثه بعد و
  دم می جواب تنفر با ، .... "بودی؟ کجا" کردم گله بهش وقتی خوابیدو

 "!شی خفه بهتره "

  میاد حرف به دوباره بعد اما شه می خفه واقعن انگار لحظه چند واسه
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 وووفپ

 لرزه می کم یه هنوز و آرومه هنوز صداش

 .. کنه می ترم کالفه کم یه و

  .. بهم ریزدم می بیشتر کم یه و

 " شه می تنگ وقتامون اون برای دلم .. کنم می فک بهش گاهی "

  هم توی ره می تنفر با اخمام

 .. شه تنگ دلت نداری لیاقتشو تو

  " ؟ کنی ینم فک بهش ؟ شه نمی تنگ دلت ؟ بک چی تو "

  !!همیشه

 دم می جواب حرص با و بندم می چشمامو اما

  " وقت هیچ "

 " ؟ لحظه یه حتی نشده !نه؟ گاهیم حتی "

 !! لحظه هر

 " نیستن مهم برام دیگه .. لحظه یه حتی "

  ست خفه امیدیه نا یه صداش ی زننده تمسخر توی
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 "!!شدی بزرگ واقعن انگار خب "

  دم نمی جوابشو

  .. نداره داشتنشو لیاقت دیگه که کنم سهیم حسی توی اونو خواد نمی دلم

 ی همه و کردم زندگی باهاش من که سالی چند اون ی همه برای شدن دلتنگ
 .. نیست اون سهم دیگه داشتیم هم کنار که هایی خاطره اون

 نداره حقو این دیگه هم بگیره پسشون خودش برای دوباره بخواد اگه حتی
  کنه ادآوریشونی من با بخواد

 .. بندم می چشمامو

 خاطره و ها حس از طوفان یه مرکز تو کنم می حس اما بخوابم خواد می دلم
 افتادم گیر کنم فک بهشون خواد نمی دلم که هایی

 ساله چهار پسر اون های خنده شاد انعکاس دوباره ، م سینه توی بدی درد با و
  مشنو می ، قلبم های طاقی توی پیچه می که رو

  .. زدن حرف به کنه می شروع باز

  کنم می باز ناامیدی با چشمامو

 ، نزدیکه بهم اینقد اینکه از
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 قدیمی دوست یه ی خاطره شبیه شبانه و کم نور این توی اینطوری که این از 
 ، شه می

 ... بهم ریزم می 

  صورتم توی خوره می سیلی یه مثه پرسه می که سوالی بعد اما

 " بودی؟ باهاش چی واسه نبود خوشگل زیاد ؟پوم چرا حاال "

 .. کنه می م مسخره داره صداش

 ... و توهینه پره که ازخودراضی ریشخند یه 

  ؟ چیه فهمم نمی که دیگه چیز یه

  کنم می اخم

  !چه؟ تو به خب

 زنم می نیش

  " !خواست؟ می یکیم این دلت "

 می پوزخندش یصدا بعد و بینمون هوای توی میاد ای لحظه یه سکوت یه
  پیچه

  ده می ادامه نشنیده نیشمو اصلن انگار که طوری بعدم
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 خوده تا داغ !!هات .. !سکسی ؟!!آره ، بود خوب رختخواب تو کارش شایدم "
 " !آره؟ .. !!صبح

 !شده حسود صداش کردم می فک شاید نبود چانی اون اگه

  کشمو می پوفی

 " اعصابم رو ری می داری چانیول شو خفه "

  شماره می پومو عیبای خشن کم یه و تحقیر همون با و کنه نمی اعتنایی

 نشو خر !بود دیالق و دراز که پاهاشم !!!بود صاف صافه ! نداشت که هیکلی "
  "؟!!ِبک بود چی رازش !بزن حرف

 .. میندازه دستم داره

  .. بندم می چشمامو حرص با

  و زنه می دیگه پوزخند یه

 " ؟؟!!آره ، خرابه یلیخ خودت اوضاع شایدم"

  کنم می داغ

  زنم می داد سرش شمو می خیز نیم
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 دقیقن زمانی یه هم تو فرم روی اومدی ذره یه که نکن نگاه االنتو عوضی "
 بذارن عکساتونو کافیه فقط !دیالق و دراز پوم عین درست !بودی شکلی همین

 " !هم کنار

 تو تیزی اخم با ازموبند دست دیالقشو پاهای که میومد بدش چقد یادمه
 منتظر کنه سوراخ چانیو حاال همین تونست می داشت جون اگه که چشمام

  مونم می تالفیش

  ! زنه نمی حرفی اما

  کنه نمی کاریم هیچ

 بهم مونه می خیره فقط 

 نگام غریبی سنگینیه با ساکت و زنده جانور یه مثه کم نور اون توی چشماش
 کنن می

  چانی؟ شد چت

  ُمردی؟

  فهمم می یهو بعد و

  شه می تکرار مغزم توی دوباره دادم بهش که جوابی

  لعنتی
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  .. شم می خفه زدمش فریاد که حقیقتی ُبهت تو خودمم

 .. ؟!بود چانی شبیه پوم

 ؟ ... !!!!چانی شبیه

  .. ؟ ده می عذابم بیشتر داره کدومش دونم نمی که سنگینه اونقد شوکش

 صورت توی قلبم خیانت که این یا زدم فریاد چانیول صورت تو اینو اینکه
  ... ؟ شده فریاد خودم

  کنم پیدا صدامو کنم می سعی

  بمونه توهم این توی اون بذارم خوام نمی

 ! ... دروغه

  نمیاد در صدام اما

 بیاد بیرون ازشون صدایی اینکه بی شنو می باز کوتاه ی لحظه یه برای لبام 
 شن می بسته خائنانه

 می و میان کش ها ثانیه باشه حواسم اینکه بی و دوه می صورتش روی نگام
 .. گذرن

 .. کنم هضمش تا خوام می فرصت

  .. شه نمی باورم
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  .. ست پسرونه و صاف زیادی یا نیست خوشگل پوم نکردم فک وقت هیچ

 برام ش کشیده و بلند پاهای اون و فرم خوش بینی و گوشتی لبای اون با
 .. بود دنیا دختر ترین قشنگ

  .. بود این از بیشتر خیلی برام اون نبود اینا فقط اما

 و خندید می خیلی اما نبود درشت خیلی که چشم جفت یه با سرزنده و شوخ
  .. خندوندم می خیلی

  ... !؟ بود چانی شبیه

 و رومه جلو خوشگل و لعنتی ی تپه تا سه مثه که چانی درشت و گوشتی لبای
 !! فرمش خوش بینیه

 .. !!خندوند می منو که چشمایی و 

 ! خدایا

 . کنم جور و جم دویده صورتم تو که رو بهتی کنم می سعی زور به

 پیش اینکه از بیشتر دستم کنم می حس ای مسخره جور یه اما چرا دونم نمی
 !شده رو خودم پیش باشه شده رو اون
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 این تمام وت باشم فهمیده تازه و باشم خورده دست رو خودم از انگار جوری یه
 شبیه درست که دختری رو گذاشتم دست باشه حواسم اینکه بی سال یه

 ! چانیه

  شه می بلند صداش دوباره

 داره شاد لرزش یه صداش بداخالقیه

  میاره درم بهت از صداش

  "!!بندازی دست درازم پاهای خاطر به منو نداری حق !یااا"

  نکنم رها آسودگی با رو شه می آزاد باالخره که رو حبسی نفس تونم نمی

  نفهمیده اون

 نفهمیده شعور بی عوضیه اوون

 ! .. نفهمیده که برخورده بهم کنم می حس یهو

  !ِبک آخ

 !! گذشته خوابت وقت از کنم فک واقعن

  نیست عصبانی صداش دیگه عجیبی شکل به اما نیومده کوتاه

 " ! توام با یاااا "

 .. دم نمی جوابشو
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 و بخوره حرص بذار خب کنه می پرت حواسشو و هد می حرصش این اگه
 شه پرت حواسش

 !!دیالقه درازه یه هنوزم اون حال هر به 

  ست خنده یه های رگه زنه می غر بهم دوباره که صداش توی

 " !ترم تیپ خوش پومت از من "

  رم می تشر بهش بندمو می چشمامو

 " چانی خفه "

  شیم یم ساکت دومون هر کوتاه ی دقیقه چن برای

  .. شدم خیره سقف به و بازن تاریکی توی چشمام

  قلبم روی کشم می دستمو

 !.. کردی خیانت بهم تو

  .. پیچه می بچه پسر اون های خنده شاد صدای انعکاس باز اما

  .. !نیست پشیمون بهم خیانتش از

  پووووووف

  .. بسمه واقعن دیگه امشب برای
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 .. کشم نمی دیگه

 ! .. نیستم ناراحت عجیبی جور یه اما

  .. م خسته فقط شاید

 .. بوده بد خوابه یه فقط این ببینم و شه صبح تا بخوابم خوام می فقط شاید

  جادوئه شبیه که شدم هایی لحظه این تسلیم فقط شایدم

 .. میفته اتفاق شب تاریکیه توی فقط که جادویی

  گرفته آروم قلبم ضربان

  .. شن می گرم دارن نفسام

 چهار پسر اون اما عقب کشیدم ازش فاصله دورترین تو خودمو هنوز نکهای با
 اما چطوری بفهمیم اینکه بی دومون هر تنمو روی نشسته آروم و اومده ساله
  ...  نیستیم نگرانش دیگه و گرفتیم آروم

 نیست مهم کدوممون هیچ برای خودمم از خوردن دست رو این دیگه حتی و
... 

  .. شیم می تسلیم داریم خسته و ساکت اعتراف یه مثه

  ... شه می تر تاریک داره آرومی به شب و

 " ؟ بک خوابی "
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 شن می بسته و باز سنگین بیداری خواب بین پلکام

  .. کنم می ناله

  بدم جواب خوام نمی

  .. خواد نمی دلم

  .. میاد خوابم

  ... و دیگه سنگین و آلود خواب پلک یه

 که روزایی تمام چانی که ست شده تراشیده چوبی اسب یه زمین رو روم روبه
 میزو تمام واسه و کنه می سواری روش بیرون بره نداره اجازه و باره می بارون

  .. کشه می شمشیر !من و تخت و صندلیا

 ی سایه یه و تابه می اتاق توی باغ درختای بین از مالیم نور یه پنجره از
 چانی پرستار که جادوگرین همون شبیه که برگاش و شاخ از غریب و عجیب
 .. افتاده زمین رو خونده خواب قبل شو قصه برامون

 سفید بالش کنار درست که رنگی آبی و نرم بالش توی برم می فرو صورتمو
  .. ده می اونو موهای مالیم عطر االن و بوده اون سر زیر دیشب و چانیه رنگ

  یشهم بلند دوباره بخوابه نداره خیال که شادش صدای

 " ؟ بک خوابی "
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  .. کنه می پیدا آرومی پژواک سرم تو و

  میاد خوابم بالش توی برم می فرو لبامو

  پیچه می صداش دوباره

 ؟ بترسونیم رو ها گربه شیروونی تو بریم نخواب بره نمی خوابم من هیونی "
  " دیگه نخواب یااا

 .. میاد خوابم خوام نمی

  .. تر کلفت و شه می تر مالیم بار این صداش

 " ؟ گرفته خوابت "

  کنم می اخم

 ... اوهوم

  میاد خوابم من دونه می کلفتش صدای با چانی که خوبه

  شه می بلند چانی غرغرای صدای دوباره

  " دیگه نخواب هیونی یاااا "

  کنم می ناله و برمو می فرو بالشم تو بیشتر صورتمو

  " میاد خوابم "
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  تنم دور پیچه می کوچیکشو ایدست طرفم میاد زنه می غلت

 " پیشی کنم بغلت بذا "

 رن می دارن آروم آروم چشمام

  بگم بهش مونده یادم 

  " چانی بخیر شب "

 ! شه می ساکت اتاق ی همه یهو

  .. چرا ببینم تا زنم می دیگه سنگین پلک یه که اونقد

 شدن ومح چانی چوبی اسب و روم روبه پارکت رو افتادن که درختایی ی سایه
..  

  دارم می نگه باز نیمه چشمامو آرومی فشار با

  .. ؟ رفتن کجا

 میفتن هم روی پلکام اما .. میزنم پلک

  .. میاد خوابم

  ... منتظرم هنوز فقط ... نیست مهم خیلیم

  ده می جواب آروم تر کلفت صدای همون دوباره و
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  " بک بخوابی خوب "

 لبام روی شینه می شیرین لبخند یه

  ... چانی دادی طول دچق

....  

 

 

  چانیول

 

 

 " ؟ بک خوابی "

  .. کنه می آلودی خواب ی ناله

 .. طرفش گردونم برمی سرمو

 می خودشو کوچولو پیشیه یه مثه و بالشش توی برده فرو صورتشو بهم پشت
  .. بهش ماله

 ره می ضعف براش قلبم
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  پرسم می دوباره احتیاط با و آروم

 " ؟ گرفته خوابت "

 زیره بالش او توی سرش حرکت و شدن آرومتر نفساش اما ده نمی جوابی 
  تر لوس سرش

 .. لبم روی میاد آرومی لبخند

 .. تنش دور بندازم دستمو و جلو برم خواد می دلم

 ... حیف

 .. گذشته بود خوابیده نزدیکم اینطوری که باری آخرین از چقد

  بود شده تنگ براش دلم

 بالشی روی تا کرد می عوض خودش بالش با بالشمو که شبی هر برای دلم
  شده تنگ بودم خوابیده قبل شب من که بخوابه

  .. شده تنگ کنارم بالشای الی آلودش خواب سرِ  لوس حرکت اون برای دلم

 بکشه اونو تنشو دور بندازه دستشو تونست می که داره رو حقی حسرت دلم 
  ببره خوابش مو سینه به بماله یشیپ یه مثه و کنه جم خودشو اونم بغلمو توی

..  

  ! شدن خیس چشمام
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 .. شه نمی باورم

 که ایو خفه بغض صدای یهو اما کنم می پاکشون سریع روشو کشم می دستمو 
  .. شکنه می آروم خیلی صدای یه بدم قورت خوام می

  " چانی بخیر شب "

 .. بهش مونم می خیره زده بهت لحظه چن واسه

  .. ؟ بود من با

 بهش موندم خیره فقط شوکه هنوز من اما قلبم توی دوه می داره مالیم موج یه
.. 

  .. میارتم خودم به و آلودش خواب ملوِس  تِن  اون به ده می دیگه حرکت یه

  دم می جوابشو وقتی

  " بخوابی خوب"

  کشه می آروم و بلند نفس یه

  شن می منظم نفساش و ره می فرو بالشش توی کاملن بعد و 

 بعد بدمو جوابشو من بوده منتظر که بگیرم باوریو خوش این جلوی تونم نمی
  !بخوابه

 محاله دونم می
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 .... اما 

  ... کنم باورش خواد می دلم هنوز

 من ملوس پیشیه

  کنه پر قلبمو بیادو دم می اجازه آرامش گرِم  موج اون به باالخره بعد و

   منه ِبِک  هنوز اون

 می بغلمو توی کرد می مچاله کوچولو ی گربه بچه یه مثه خودشو که همون
  خوابید

  بود گلوم زیره همیشه سالگیش 15 تا سالگی 4 از موهاش نرمیه

 بود من تن کوچولوی پیچک اون

 بهار اون تو هم کنار که بود وقتایی ی همه خوب عادت تنم دور پیچیدنش
 خوابیدیم می باغ ته ویالیی خونه باالی بزرگ خواب

 ، قلبش تو کوچولو پیشیه اون رفت گذاشتو که سالی 5 اون تموم دهبع هنوز
  ست زنده من برای

 ندونه خودش اگه حتی

  .. باشه دالنه ساده باوریه خوش یه فقط این اگه حتی

 شه می منظم و آروم کشیدنش نفس صدای
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 !برده خوابش

   کنم می تماشاش اتاق کم نور توی بالشو توی کنم می فرو سرمو آروم

 برجان پا چقد قدیمی عادتای دونم مین

 سنگینه قبلنا مثله خوابش نیستم مطمئن 

 تو بگیرمش پشت از جلوترو برم میگه که ای وسوسه این به اگه شایدم یا 
 کنه لمس گلومو زیر دلتنگشم حاال که عادتی مثه موهاش باز بذارم بغلمو
  شه بیدار ، بدم گوش

 !ُکشتم می بار این

  بخوابه بهم پشت همونطوری صبح تا نخواد کنم می عاد و کنم می نگاش

 ؟ رن می ، رن نمی بین از که عادتا این زد می غلت زیاد قبلنا

  خوابه می تر محترمانه شده جوون مرد یه که حاال شاید

  !نیود اینطوری که قبلنا اما

 رو تا بود کوچولوش و ملوس تن پادشاهیه قلمرو تخت تموم تاصبح قبلنا
  .. باشه بدخواب و بزنه غلت همش
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 کننده بیخواب غلتای اون از دست باالخره وقتی خوابید کنارم که باری اولین
 شکمش روی که بود شده کوچولو کرم یه مثه درست برد خوابش برداشتو ش

  .. کرده جم شکمش تو پاهاشو و باال داده کوچولوشو تپلیو باسن و خوابیده

 کنم پرتش تخت تو از خواست می دلم که اونقد بود کرده م کالفه صبح تا
 .. پایین

  .. حالت این توی دیدنش بعد اما

  .. صورتش جلوی بردم صورتمو شدمو خم و رفتم جلو

 بود ریخته سیاهش موهای .. بود کرده کجشون لباشو زیر بود مونده دستش
  .. خوابش غرق چشمای بین بود نشسته زده خواب اخم یه صورتشو توی

 لبامو روی نشست لبخند یه ، قلبم توی اومده ش خاطره که حاال مثه بعد و
  .. قلبم توی رفت ِبک باهاش همراه

 

 

 این شادیه تو که چشمام روی پیش بعد و شه می جا جابه جاش سره آروم
 طرفم گرده برمی و زنه می غلت ، درخشه می حرکتش

 کنم تماشاش سیرتر تا کنم می جا جابه دستم کف صورتمو
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 !بشن کج لباش شده باعث و صورتش زیر رفته تشدس یه

  لبم روی میاد لبخند دوباره

  .. شن نمی عوض عادتا ی همه انگار

  چشمام بین شینه می اخم یه با و گیره می حسرت یه لبخندمو جای آروم آروم

 ؟ داشت ارزششو

 داشت ارزششو ، نبود اون تقصیر که رحمی بی اون ی همه خودمو از روندنش
  ؟

 می کنمو می آرزو شو لحظه یه قلبم ی همه با االن که چیزی با الکی گیدنجن
  ؟ داشت ارزششو ، بخواد اونم که خوام

 توی که تنفری اون ی همه و منه قلب توی االن که دلتنگی این ی همه
 .. ؟ داشت ارزششو ، اون چشمای

 کشم می جلوتر خودمو کم یه سمتشو کنم می دراز دستمو

 کرد می نگام بداخالقی با روز تمام که چشماش ای گربه و لخوشگ های گوشه
  آرومه االن

  کنم می لمسشون دلتنگی با

  بکشم پس سریع دستمو شه می باعث و خوره می کوچولو تکون یه
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 و شدیده خیلی واکنشش چون باشه شده بیدار ترسم می لحظه یه برای
  صورتش روی کشه می دستشو

  بندم می چشمامو سریع

 ؟ شده  سبک اینقد خوابش یعنی اخدای

 همون بعد و کنم می باز چشممو کوچولو یه بعد مونمو می آروم لحظه چن
 !شه می گشاد کامال روم روبه ی صحنه دیدن با کوچولو

 وسط شدن ولو گشاد گشاد پاهاش و دستا و خوابیده باز تاق کمرش روی
  رفته باال هاش دنده نزدیک تا کاملن بلوزش و تخت

 ، رفته باال بلوز اون زیر از رنگش مهتابی پوست دیدن با حالم و حس ی ههم و
 !پره می

 حیا بی پیششیه

  تر عقب کشم می کم یه دمو می قورت دهنمو آب 

 !؟ باشه ، ! کافیه اومدی که جا همین تا ِبک

 ! باشم گفته !ظرفیتما بی من
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 کردن شروع مآرو چشمام و روشو مونده خیره همینطور نگام وقتی بعد کم یه
 از بدتر شه نمی این از بدتر کنم می فک دارم و شکمش نرم پوست مکیدن به

 !شه می اینم

 که نزدیکه اونقد باهام صورتش ی فاصله اینبار و خوره می دیگه غلت یه
 کنم می حس پوستم روی مالیمشو گرمو نفسای

  کنم می حس قلبمو ضربان افتادن حرکت از

 می نشون باهاش نزدیکی این به داره بدنم که رو !تندی واکنش اون ی همه و
 ده

 که هستش قدرتمند اونقد ِبِهمه نزدیکه اینهمه اون که حس این هنوز اما
  تنم توی بپیچه دلنشین گرمای یه شه می باعث

 برآورده صورتم سانتیمتریه چند تو حاال که کریسمسه شب توی آرزو یه مثه
  شده

  خودش تو کشیده منو که رویا یه مثه

  .. اخم بی و آروم

  ... کنارمه سال هفت بعده دوباره

  لباش سمت ره می شن نمی سیر تماشاش از که صورتش روی نگام
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 که طعمی مثه شیرین و صورتی ، شدن تر دار پف خواب توی که نرمش لبای
 .. لبامن روی روبه درست ، یادمه ازش

  .. خوادشون می دلم

 ... !!!رمبب جلو صورتمو کم یه فقط اگه

  .. نرم خیلی .. کوچولو یه فقط اگه

 !؟ میشه شه نمی که بیدار

  کشم می پس لباشو به چسبونم می لبامو پروانه یه بال نوازش مثه آروم

 .. ده می حرکت آروم لباشو

  .. صورتش روی شینه می لبخند یه بعد و چشه می کم یه

 .. باال دم می آروم چشمامو

  .. خوابه هنوز

  .. بوسم می لباشو دیگه بار یه و کنم می داپی جرات

  .. تر عمیق کم یه تر طوالنی کم یه

  .. کشه می آرومی هوووم

  .. بخواد بیشتر دلم شه می باعث و
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 ..اما

  .. تنم توی پیچه می داره بد ترِس  یه 

 کنم مجبورش زور به اینکه به رسم می تهش یا بخوام بیشتر اگه دونم می
  بخوابه باهام

 !سوزونه می وحشیانه تنمو حسیه فیوزای تمام فکرشم حتی که

 !! .. بکشم درد صبح تا اینکه یا

 پوووووف

 .. بکنم دل ازش باید اما سخته

  عقب دم می هلش ذره یه آروم

 اما عقب گردونه برمی کوچولو یه سرشو اون .. شم می موفقم لحظه یه واسه
 طرفم چرخه می دوباره یهو بعد

 صاف هست همیشه که رویی و چشم بی پیشیه همون رحمی بی با بار این اما
 .. !!کمرم دور ندازه می پاهاشو مو سینه روی کشه می خودشو بغلمو توی میاد

 آرزوی فقط قبل کم یه که جایی همون گردنم کنار درست ماله می لباشو و
 !داشت موهاشو

 !!مرگ خوده یا
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 ! آورده جوش !نکرده داغ مغزم

 .!!کنم می رشد کجاست دونه می مرد یه فقط که ای نقطه هس کِل  تو دارم و

 ! بهله

 !قدیمیه پیشیه همون هنوز

 !تنم دور پیچید می که کوچولویی پیچِک  همون

 !نشده تر محترم م ذره یه

  بندم می چشمامو بیچارگی با

  ... ! بشه صبح دردناک خیلی قراره امشب

 

 6 پارت پایان

  مانلی نویسنده

Purple8Iris@ 
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  7 پارت

 هیون بک

 

 

 بینیم توی پیچیده شکالت مالیم عطر شبیه عطر یه

 دارم دوسش

 کشم می نفس آلود خواب

  ... بینیمه زیره درست جایی یه

 مالم می بهش توشو برم می فرو بینیمو و کنم می تر نزدیک بهش صورتمو

  ! خوبه عطرش چقد اوووم

 دم می بیرون ضیرا ُخر ُخر یه زنمو می لبخند بیداری خواب بین

 میاد خوابشون هنوز چشمام

 مالم می بهش خودمو باز توشو برم می فرو مو گونه

 .. خوبه چقد

   هوووم
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   .. گرمه 

 ! .. لخته

 شده تر عمیق ذره یه هوشیاریم بار این

 .. آدمه پوست

  !!.. آدمه یه لخت پوست

 لبام روی میاد بازیگوش لبخند یه

  ! پوووم

 به رسم می کشمو می تنش لخت پوست روی بیداری و خواب بین دستامو
 کنم می نوازشش نرمی هوووم با پهلوهاشو

 نزدیک جایی یه و کنه می حرکت صافش های سینه گرم پوست روی صورتم
 .. زنم می آرومی و خیس مک روشو کشم می کنمو می باز ذره یه لبامو گلوش

 !.. کنم می حس نفسو نامنظم ریتم شدن حبس بیدار نیمه هنوز و

 !! اوووم

 !! داشت دوسش

 ... و !گیرم می آرومی گاز مکیدمو که جایی همون از بعد و

 "!! ِبک دندونات اون به کوفت ! خ خ خ خ آخ "



 

148 
 

  ! باشن شده این از تر گشاد محاله چشمام

 روی شده خشن اینقد یهو پوم چطوری بدم تشخیص اینکه این قبل حتی و
 !!  هوام

 می بغلم سفت خودشو سمت کشه می منو که ای ردونهم بازوهای بین بعد و
 ! میام پایین تخت ی دیگه طرف کنه

 ! ... کابوسه یه این

 

  چانیول

 

  چشمام به نیومد خواب گفت بهش بشه که چیزی شب نصف تا

 .. بهم چسبوند خودشو حیا بی پیشیه اون شب نصف تا

  .. بهم مالید

 دور موند حلقه متجاوزش سفیدو کوچیکو های پنجه اون شب نصف تا و
 ! .. گردنم

 !! بود بهشت مثه

  !!بود سالش 4 فقط هنوز اگه البته
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 .. ! خواستمش نمی بد اینطوری من اگه و

 راحت گرفتو بغل !بود جهنم برام که بهشتی اون توی منو شب نصف تا اون و
 !.. خوابید

 کرد م وسوسه ُمسری و گرم تِب  مثه خواب توی بدنش گرمای مدت تموم و
 ... شدنش مبتال به

 تر گرم ترو راحت پامو الی ببره تا داد حرکت لعنتیشو پاهای اون وقتی بعد اما
 !!شدم تسلیم بخوابه

 !!کشیدم نمی دیگه

  بود بسم دیگه  

  عقب دادم هلش حرص با

 نه یا شه بیدار نبود مهم برام دیگه

 تِن  اون به برسه زبا تا داد می حرکت تندی هوا تو که دستاشو اینکه قبِل  و 
 بغلش روشو شدم خم ، بهش بود چسبیده رحم بی بارناکِل  یه مثه که گرمی
  کردم

 کاری از خجالت ، دورم شدن حلقه باز کردنو پیدا جاشونو دوباره که دستاش
 ! بردن یادم از کنمو باهاش داشتم خیال که
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 شدم بلند تخت روی از

 .. نبود سخت خیلی

 .. بود  بکس گربه بچه یه مثه وزنش

 که همونجایی از تراسو روی ببرمش همینطوری خواست می دلم اینکه با
 روی گذاشتمش دوباره فقط اما پایین کنم پرتش بود کرده آویزون خودشو

 !!کاناپه

 زدم می حرفی نباید بخوابه جا همین خواست می بازی سرتق با وقتی دیشب
..  

 .. !!سبده یه نیست م کاناپه حتی عوضی پیشیه این لیاقت

  !!بزن غلت خواد می دلت قدر هر حاال

 .. زمین رو شدی پرت بچرخی که دور یه نیست مهم برام حتی

 توی برگشتم !کمرم روی بودم گرفته که دستی با کردمو بهش پشتمو بعدم
  بخوابم طوالنی خیلی شب یه بعده تا تخت

 با تا بودم دهکر تنم ِبکی خاطر به شب سره که شلواری با هم وجدانمو عذاب
 تخت پایین کردم پرتش آوردمو در پام از بخوابه تخت رو بیاد کمتری نگرانیه
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 می اینجا تابوتم با خودمم بشه تجاوز بهش قراره که اونی دونستم می اگه
 ... خوابیدم

 خواب از زمین روی افتادنش آلودشو خواب ی ناله صدای وقتی بعد کم یه اما
  کردم باز چشمامو ناامیدی با پروندم

 .. پیشی در پشت بذارمت باید

  .. بخوابم بذاری نداری خیال امشب

  طرفش چرخوندم چشمامو

  .. بود خواب هنوز

  زمین بود افتاده بودو زده غلت

 !بود خواب غرق زمینو رو بود افتاده که همونجایی درست شده مچاله هنوز اما

 !ِبک آخ

 .. بستم لحظه یه واسه چشمامو حرص با

  .. !!رفت پوم چرا فهمم می حاال

 می قبولم راحت اینقد زدم می قر ازش زمانی یه که دخترایی اون ی همه چرا و
  !!کردن

 !!سوخت خودم برای دلم بعد و
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 شدم بلند تخت روی از کالفه

  .. برد نمی خوابم اینطوری

 .. کردم بلندش روشو شدم خم طرفشو رفتم

 به داد تکیه دوباره سرشو ابشخو هنوز چشمای روی ساکت دلخوری یه با
 ... م سینه

 .. ؟ پیشی کنم چیکار باهات باید

 پووووف

 .. نداره فایده دونستم می

  .. بخوابه کاناپه روی بذارمش تونستم نمی

 براش نگرانی نبودو صورتش ی نصفه روی که محافظی اون خاطر به اگه شاید
.. 

 ، ! بود حقش عوضی پیشیه اون اینکه واسه فقط شایدم

 غلت خواد می که جا هر تا و بخوابه صبح تا زمین روی جا همین ذاشتمش می
  بخوره

  .. فقط بعد اما
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 بالشم تا چن زمینو روی گذاشتمش وسطش جایی یه تختو سمت بردمش
  .. کاناپه سمت برگشتم خودم برشو و دور گذاشتم

 حتی نتونی صبح تا که رسم می خدمتت جوری بخوابی کنارم که بعد ی دفعه
 !! بخوری تکون جات از

 

 

  .. کردم باز درد با چشمامو اتاق توی تابید که نور های باریکه اولین

  .. بود شده خشک کمرم

 خوابای خوش روی من شده ساخته راحت چقد کوفتی ی کاناپه این نبود مهم
 .. شدم بزرگ دالری هزار صد چند

  .. تخت یرو بعدم اطرافو به دادم نگاهمو نشستمو شدمو بلند

 وسوسه باسن و بودم گذاشته کنارش که متکاهایی روی بود خوابیده شکم روی
  .. بود من سمت انگیزش

 .. کردم نگاش لذت با لحظه چن واسه و پشتی به دادم مو تکیه

 خواب خوابه هنوز بود ساخته برام که بدبختی پره شلوغو شب اون ی همه با
 ! .. بود
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 اوووف

  .. کردم می تر عمیق رو بوسه بوسیدمت می وقتی دیشب همون باید

  کردم راضی خودمو سبک ایه پروانه تا چن با فقط که پشیمونم

 !شدی نمی بیدار کردمم می اگه سنگینتو خواب این با عوضی توی

  .. هنوز بودم خسته

  خوردنیش باسن رو زدم آروم دونه یه سمتشو رفتم شدمو بلند 

 کامل اومدن باال تا که ساعتیو دو یکی این تا تخت روی کشیدم خودمو بعدم 
 بخوابم داشتم وقت خورشید

  باشم دور متجاوزش پنجوالی اون از بود حواسمم

 !!نکنم بیخود آرزوی م دیگه

 

 

 !...  بعدشه ساعت دو دقیقن االن و

 زیادی و نرم پاهای و دستا رومو خوابیده فسقلی ِِ  بختک یه عین درست
  آویزنه طرفم دو از سفیدش

 !.. نافم زیرِ  نفِس  خط روی چسبیده دقیقن پاهاش وسط درست نرم چیز یه و 
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 پاهای اون با عوضی پیشیه این جلوی خودمو امشب من که ای اندازه ژوزفم
 .. نداشته نگه ، داشتم نگه شکمم روی بازش

 ! حیا بی پیشیه

 یریبگ فاصله بیادو بدت ازم کوچولو یه بیداری وقتی مثه خوابتم توی شه نمی
 .. ؟

 ؟ .. عوضی فهمی می کردی م دیوونه 

 تیره روی کشم می آروم دستمو .. کرده جهنم برام که شبی تمام با .. هنوز اما
  .. کمرش پشت ی

 .. آرومن دستام زیر که َتنش و راضیه که ُخرُخری صدای و

 توی عوضی ی گربه این داشتن خاطر به پیر احمِق  یه مثه میشه باعث و
  .. بزنم لبخند بغلش

 

  .. میفتن ریتم از دارن نفساش صدای آروم آروم

  .. شه می بیدار داره

  .. کشم می پس دستمو سریع

  کنم می حس م سینه روی دوباره آرومشو حرکت
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 و خوشگل بینیه بعد و کنه می بلند سرشو کوچولو یه کور ی گربه بچه یه مثه 
  .. بهم ماله می لعنتیشو

  ؟ کنه می غلطی چه داره

  ... کشه؟ می بو

  ! کنم گریه خواد می دلم

 کارات این فهمی نمی نری پیشیه یه اما ای عوضی پیشیه یه فقط تو درسته
 !؟ میاره سرم بالیی چه داره

  کشه می نرم و عمیق نفس یه مو سینه وسط ماله می صورتشو

  خندم می حرص با

 ؟!!میخوای شیر ازم االن نکنه پیشی خب

  .. کنه می ُخرُخر باریکش و کوفتی لبای اون روی ملوس لبخند یه با

  .. نکنم نگاش تونم نمی

  .. م سینه روی بدنش ی کننده قرار بی حرکت روی نمونم خیره و

  .. کنه می باز لباشو آروم

 .. کنن می دنبال لباشو حرکت شنو می گشاد نگرانی با چشمام

 .. پوستم روی کشدشون می !خیس خیلی اولش
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 می باال عمیق خیلی حرکتش با نفسم کنم می حس من انگیزو وسهوس و نرم 
  میشه حبس و ره

 ! ح ح ح ح عااااااا

  .... که نشده مزه مزه تنم توی لذت این شوک هنوز و

 کشم می جیغ و !  خ خ خ خ حاااااااااآآآآآخ

 "!! ِبک دندونات اون به لعنت "

 دندونای اون تا زنم می چنگ پهلوهاشو طرف دو سریع و ناخودآگاه و 
 .. بیرون بکشم تنم از کوفتیشو

 ! اینجام به رسیده

 به چسبونمش می سفت غلتمو می چپم پهلوی رو و کنم می بغلش محکم
  .. !! خودم

 !!! عوضی متجاوزه ی گربه کوچولوئه تالفیه یه وقته دیگه حاال
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  هیون بک

 

 ! شن نمی این از تر گشاد چشمام

  .. ده می فشار بغلش تو منو داره مردونه و لخت ی هسین یه روم روبه درست

 قبرستونی کدوم و کیه مال بدن این بشم لود کاملن کشه نمی طول خیلی
  !کرده دفنم خودش تو اینطوری

 !! عوضی منحرف بهت لعنت

 .. بزنم فریاد سرش رومو ترشیه ی همه بخوام اینکه قبِل  اما

 پووووف

 !!!خدایا

 !.. باشه کابوس یه فقط این محاله عالمم دعاهای تمام با

 ! بهش مالیدم خودمو من

 !... لیسیدمش من

 !!.. گرفتم گازش من .. خدایاااا

  بندم می چشمامو سریع
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  .. کردم خواب تو همشو کنم وانمود باید

 !.. خوابگردی یه عین

 !! تر افتضاح ذره یه بار این فقط

  نمک می بازشون بستمشون که سرعتی همون به بعد اما

 ؟ بود .. نبود من تقصیر اینکه

 اونه پومه اون کنم فک شده باعث و کرده بغل منو منحرف یه عین که اونی
 .. من نه

 می حال داره لختشو ی سینه به چسبونده منو سفت اینطوری که اونی حاالم
 .. من نه اونه کنه

 عوضی آشغاِل 

 هم تو ره می حرص با اخمام

  ؟ کردی می غلطی چه باهام

 " !!منحرف !یااا "

 ده نمی جواب اما

 کنن نمی حرکت پلکاشم حتی

  !خودشون الی برن می منو پاهای که کنم می حس پاهاشو آروم حرکت اما
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  ...  بهش چسبم می !ناجور خیلی جای یه از و

  کنم می حس نفسمو کشیدن باال

  سوزی آتیش یه اعالم مثه جنسیمو عصبای سریع جنبیدن و

  .. تنمو شدن داغ و

  کشم می داد عصبانیت از قرمز

 " ؟ کنی می غلطی چه داری !عوضی هی "

 می خفه غرغر یه آلود خواب بعد و میاره جلوتر ذره یه زانوشو یه بهم توجه بی
  کنه

 ! .. باشه خواب که انگار

 .. !خواب توی خوابگردیه یه همش که انگار

 !خوابه خواِب  کنه می وانمود و

 بیرونو دم می عصبانی وتف یه با حرصمو پر نفس

  "  ..  !لعنتی بیداری دونم می وردار اونجا از کوفتیتو پای اون چانیول هی "

 شن می تر تنگ دورم دستاش فقط اما

 کنم باز تنم دور از دستاشو فشار با تا عقب کشم می خودمو
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 " کن باز دورم از رو اینا !عوضی !چانیول "

  دم می هلش وش سینه رو کشم می کالفگی با دستامو

 ؟ زیاده زورت اینقد چرا لعنتی

 " .. کن باز لعنتیتو دستای این !روانی هی "

  زنه می غر 

 " !ِبک نزن وول "

  چسبونه می خودش به بیشتر هامو شونه و

  زنم می داد و کوبم می بهش صورتمو

 " کن تمومش بازیو مسخره این زود ! کثافت بمیر برو "

 روم از بغلشو شاید طرف هر کشم می خودمو حرص با و افتادم نفس نفس به
  کنه وا

  " لعنتی گم می کن باز "

  ... و کنه می نزدیکتر بهم خودشو فقط اما

 !.. گردنم توی بره می فرو لباشو بعد

 .. نیست خودم دست سریعم واکنش



 

162 
 

  ....  و خورم می شدید تکون یه و شه می جم گردنم

 "!... ه ه ه ه ه آااااه"

  نیست خودم دست صدام روی میفته که وبدی لرز

  .. بزنم داد تونم نمی حتی دیگه

 ؟ " کنی می غلطی چه چانی .. کوفتیو اون دار .. ور .. یاااا "

 و گرم نفس یه گردنمو توی بره فرو تری عمیق هوووم با شه می باعث فقط اما
  .. بکشه تو اون داغ

 .. دار ورش کشمت می شم خالص چانیی .. وردار ااه..یاآ ..نی.ااان..چ..چ "
"  

  .. ماله می بهم بیشتر فقط اما

  .. بهم ریزم می دارم

 .. شدن خمار چشمام

 .. رم می هوش از دارم

  " ...دار ورشون لش  آاااه .. تنه کثافطه .. ی..چان "

  .. کنم می حس تنمو توی خون جوشیدن

 .. نباید که جایی سمت رو شده تحریک موج یه نرم حرکت و
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 " ... دار ورش لعنتی "

  .. کنم می حس گردنم روی گرمشو زبون خیس حرکت بعد و خنده می نرم

  .. قلبم توی میاد بد ترس یه

 " ری..اونطور نکن ن عاااح..نک .. نکش نی..چا..ه آآاااا. بهت ت..لعن "

  کشه می گلوم تا گردن از اغواگر و طوالنی حرکت یه با زبونشو

 ح ح عاااااح .. دس با .. ُکشمت .. ه ه آآآه ... ُکشم..می .. ه ه ه ه ... آآآآآآآ"
 دستای با ح ح ح عااااح .. کشمت می خودم .. ه آه.. اوووف .. خوو تای .

 " .. کشمت می خودم

  بگیرم نفس اینکه قبِل  دوباره بعد و

  .. کنه می شروع رو تازه حرکت یه زبونش

 به برسه تا ده می ش ادامه رحمی بی با ورهمونط بعد و چونه زیرِ  تا گلو بار این
  .. م گونه

 .. نیست خودم دست هام ناله صدای

  !!شن می شنیده سکسی فحشامم حتی که شدم تحریک اونقد
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 تا بره می آروم مکای با مو گونه پوست روی میاره و کنه می باز نیمه لباشو بعد
 از گرفتم ازش دمخو که گازی همون مثه درست کوچولو گاز یه بعد و م چونه
 !!گیره می م چونه

  .. فهمم می یهو بعد و

 ! .. تالفیه یه این

  کنه می تالفی داره .. بهش لعنت

 مک یه با مو چونه ی همه بدم فحشش کنمو پیدا صدامو دوباره اینکه قبل و
  .. دهنش توی کشه می عمیق

  " شمت .. عااااح کش .. می ی..چان .. ح ح ح ح عااا "

  ! عوضی بهت لعنت

  چشه می زبونش طوالنیه لیس یه با دوباره رو مکیده که رو جایی

 عااح فهمیدم... نمی  ه ه ه آآآآآآه بودم ب ...خوا عااااح ت...لعن آآااااااه "
  کنم می ر آاااااه چیکا دارم اوووح فهمیدم .. نمی آآآآه .. نکن .. ن .. نی ..چا

...  

 " آااااه ااحعاا .. نبود که  .. ه ه ه ه عمدی

  .. کنه نمی تمومش اما
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  .. افتادم التماس به دیگه

 ح عاح من  ... ه ه ه ه ه آآآآآه رف.. هوووه.. منح هااااااه عااااح طه ...کثاف "
 رفتم  آآآه .. پیش ت هاااه...لعن  ه ه ه ه ه آآآآآه ... پیش اینجاها تا کی ح

 " .. آآاااااه لعنت عاااح ش...ه ؟خواآآآآآح

 کنن می تر عمیق فقط مکیدناشو و زبون حرکت انگار هام لهنا

 "عاااااااح.. که بُکنیم  ت آآآآآه..حن ح ح ح لح ری می  آآآآح ... داری "

  .. بندم می چشمامو درد با لبام به رسه می زبونش نرم لیس وقتی

 " ... نه اونجا هاااه اونجا.. آآاااه اونج .. چانی نه "

 .. گیره می آروم لحظه یه لعنتیش زبون

 ! .. خدایا آه

  شده تموم کنم فک اینکه قبِل  بعد و 

 .. بگیره م گریه ناامیدانه تصورش از اینکه وقبل 

 این بی بعد و کشه می لبم پایینیه خط زیر درست عمیق و نرم لیس یه زبونش
  .. عقب کشه می آروم خودشو بیاد رولبم که

 به چسبونه می منو کامل بار این شنو می تر محکم دورم دستاشو دوباره و
  گردنش توی رم می فرو سرمو روی ذاره می شو چونه و خودش
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 "؟!نخور تکون گم نمی مگه "

  .. زنه می غر تحکم با آلودش خواب صدای 

 .. باشه کرده میو زیادی دستاش الی گربه بچه یه فقط اینکه مثه درست

 .. باشه نشده هیچی اینکه مثه درست و

 ... خوابه می دوباره و کنه می جا جابه سرم روی آروم شو چونه ایج بعد و 

  .. میان بیرون سخت و سنگین هنوز نفسام

 .. و ش سینه به دادم تکیه ضعف با پیشمونیمو

  لرزن می هنوز موندن اسیر هامون سینه بین که دستام

 می طوری کردن ضعیفم اینطوری برمو ذارن نمی که دستاش بین غرورم .. و 
  ُبُکشمش تونم می که شکسته

 رسه می دستم که جاییو اولین پوستشو روی کشم می سختی به انگشتامو
 گیرم می نیشگون محکم

 !.. ضعیف دخترِ  یه تقالی آخرین مثه درست

 "!!! خ خ خ خ آخ "
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 ی سینه نوک به سریع نگاه یه و طرفی یه ده می هلم و پره می جاش از یهو
 می داد سرم مالدش می محکم درحالیکه وبعد ندازه می دردناکش و قرمز
 کشه

 "؟!کردی چیکار وحشی "

 ور متکارو ترین نزدیک شمو می بلند سریع شدم پرت روش که ای گوشه از
 زنم می داد منم سرشو تو کوبم می دارمو می

 " !!عوضی منحرف خودتی وحشی "

 که درمیاد ش ناله و تخت روی میفته پشت از

 " ! گرفت دردم وحشی !کبِ  پنجوالت به لعنت "

  " .. لعنتی بمیر برو "

 بهش رسیدنم قبل که داره تیزی ذهن اونقد هنوز اون اما بهش کنم می حمله
  .. بگیردم هوا تو
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  چانیول

 

 .. شده قرمز عصبانیت فشار از صورتش

 !کرده داغ پیشیم

 خواد می دلم که رو وسوسه این جلوی داشتمو نگهش باال اون زحمت به
  .. بگیرم بغلمو توی بیفته دوباره بذارم کنمو شل امودست

 ازم ناامیدی با قلبم و دندونامه بین کردم حساب پاش که تبیهی طعم هنوز
  .. خواد می بیشتر

 .. خوام می بیشتر خودمم

  ... نشدم سیر ازش

  .. شم نمی سیر ازش

  .. منه مال اون

 جری اون شه می باعث وچشمام توی ریزه می شرورانه شادیه یه فکرشم حتی
 شه تر

 بهم رسیدن دستامو توی از کشیدن بیرون برای کوچولوش پنجوالی تقالی و
  .. بیشتر
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 !خودم وحشیه ی گربه

 .. خندم می آروم

 "!!نبودی وحشی اینقد دیشب "

  بعد و چشمک یه

 " .. !!میومدی راه آسون باهام "

 وسطشون تیرو آخرین کنم می تماشا چشماشو سیاه حرکت که همونطور بعدم
 .. کنم می شلیک

 " !!کردی می ناله برام فقط "

 مونن می وا شوکه نرمش صورتیو لبای

  .. کنه درک گم می بهش که کلماتیو تونه نمی

 و زنمو می حرف باهاش فهمدش نمی که زبونی یه به دارم اینکه مثه درست
  بفهمدش خواد می فرصت اون

  کنمو می کج کم یه سرمو شیطنت با

 " سکسی های ناله با کوچولو ِِ  هات یه "

  دهنمو توی کشم می آروم لبامو بعدم

  "  !!فرنگی توت کوچولوی کیک کاپ یه عین خوشمزه خیلیم "
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 ! گیرن می آتیش حسیم عصبای تصورش با حتی و

  .. !!لعنتی

 

 

 هیون بک

 

 ".. !!نبودی وحشی اینقد دیشب "

  چندشو چشمک یه

 " .. !!دیاوم راه آسون باهام"

  .. سمتم چرخونه می سرشو

  .. ست هوسبازانه ریشخند یه نگاهش توی

  " !!کردی می ناله برام فقط  "

   کنه می کج کم یه سرشو

 " سکسی های ناله با کوچولو ِِ  هات یه "
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 براش که ای جرعه آخرین چشیدن بعده مست مرد یه مثه آروم لباشو بعدم
 .. دهنش توی کشه می.. آور تهوع همونقد .. الشی همونقد ،  مونده

 " ! فرنگی توت کوچولوی کیک کاپ یه عین خوشمزه خیلیم "

  ... کنم نگاش زده بهت تونم می فقط

 .. نیست یادم هیچی دیشب از

 خانوادگِی  باِغ  ته ویالی خواب بهار تو اتاقمون و بچگیام خواب یادمه فقط
  .. دیدم رو چانی

  .. هیچی دیگه بعدش

  .. مزن می پلک

  زنه می کوچولو چشمک یه و کنه می نگام

 " ! شی می سکسی خیلی خوای می بیشتر و کنی می ناله وقتی "

  .. مونن می وا همونطوری اما بزنم حرف که شن می وا لبام

 چشمک یه و گیره می هوس پر گاز یه لباشو و زنه می شیطنت پر لبخند یه
 بهم ذارنو می سرم سربه رندا بدجنسی با که چشماش گوشه دیگه کوچولوی

  .. درخشه می خندن می

 !.. خدایا آه
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  کنم می پیدا صدامو باالخره

  " !گی می مزخرف داری "

  .. خنده می

 دوباره بعد و بره باهاش نگام شه می باعث لباشو روی کشه می آروم زبونشو
  چشماش سمت گردونه برم صداش

 !! " .. دهنمه توی هنوز طعمت "

  بیاد دردم شه می باعث تصورش حتی

  .. بگیرم مو تنه پایین سمت ره می که نگاهمو جلوی تونم نمی

  صورتشو توی کشم می اخمامو

 "!چانی زنی می مفت حرف "

 .. نیست مطمئن اصلن صدام اما

  شنوه می رو صدامه تو که لرزشی

  کنم می باور دارم دونه می

  .. خوره برمی بهش داره گاران نگاهش توی یکی کوتاه ی لحظه یه برای فقط و

 می که شیطونیه مختصرو ی اشاره اون خاطر به فقط شاید که کوتاهه اونقد اما
 خنده می شرورانه دوباره کنه می کج ذره یه سرشو چشماشو توی ده



 

173 
 

 بیدار کردَیم می ناله وقتی حتی .. ؟!!نه مگه ، بک خوابی می سنگین هنوز "
 "!!شدی نمی

  .. شن می بسته ارهدوب شنو می باز لبام

 تحیل باشه کرده کاری اینکه ُبهت توی عصبانیتم اون ی همه و انرژیم همه
  .. رفته

  بندم می چشمامو آروم

   گم می خسته و سرد 

  " کن ولم "

 .. نیست صدام توی خواهشی هیچ

 .. نیستم عصبانیم دیگه حتی

 .. کنه ولم خوام می فقط

  .. برداره سرم از تدس زندگیم تمام برای خوام می فقط

 .. کنم می نگاش کنمو می باز دوباره چشمامو

  .. خنده می هنوز

 پرت هوا بی توپشو که گلدون این دونه نمی که ای پسربچه مثه شیطنت با
 باشه گرون تونه می چقد سمتش کرده
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  .. و ده نمی ادامه دیگه اما

 .. عقب ده می هلم آروم و کنه می ول دستامو

  میام ایینپ تخت روی از

  بره همینطوری بذارم تونم نمی 

  سمتش گردم برمی بندمو می چشمامو حرص با

  طرفش گیرم می و باال میارم فاکمو انگشت

  .. درخشن می شادی ی قهقهه با روَمن هنوز که چشماش

 !!اومده خوشش کارم از لعنتی

  .. ببینم خوام نمی دیگه اما

  .. حموم سمت رم می نلرزو و آروم گردونمو برمی ازش رومو

  .. باختم خودمو نبینه خوام می

  گه می دروغ داره

 .. نیست سنگین اینقدرام خوابم

  شه می بسته سرم پشت حموم در که همین اما

 زمین رو کنم می پرت درمیارمو لباسامو تند 
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 !آینه جلوی تنمو تمام بعدم کنمو می وارسی زیرمو لباس

 خیالم و کنم نمی پیدا تنم روی کبودی وگردنم روی مارک الو جای وقتی
 چیزی زیرمم لباس تو و کنه نمی درد و سوزه نمی پایین اون شه می راحت

 ! میام خودم به تازه نریخته

  .. دستام بین گیرم می سرمو زمینو روی شینم می

  .. نکرده کاری

 .. بهش لعنت اما

 .. بودم کرده باورش که عوضیه اونقد که بهش لعنت

 عوض بودم کرده فک بیداری و خواب بین کوتاه ی لحظه چن واسه دیشب
  .. شده

 ده می بازیم بخواد دلش جوری هر که عوضیه عوضیه عوضیه یه فقط اون اما
..   

  در روی زنه می آروم بعد و میاد قدماش صدای

 " ؟!!!ِبک کردی وارسی خوب "

  خنده می بعدم
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 کنم می پرتش دارمو می ور نمک می پیدا دستم کنار که چیزیو نزدیکترین
  حموم در سمت

  میشه تر بلند ش خنده صدای

 

 

  چانیول

 

  میاد حموم در به خوردنش بعد چیزیو یه پرتاب صدای

  نخندم تونم نمی

 !! شده وحشی پیشیم

  ... کردم روی زیاده دونم می

 .. هنوز اما

  .. خندم می دوباره

 !!پیشی بود حقت

  !رفتم پیش کجاها تا ببینه کرده وارسی تنشو تمام مومح تو رفته وقتی دونم می
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  .. برخورده بهم اما خندم می اینکه با حتی

 ! رو و چشم بی روت تو

 ؟ .. باشم کرده کاری باهات کنی باور کنی می جرات چطوری

  .. بیرون میاد م سینه از آروم نفس یه بعد اما

  .. لبم روی کشم می انگشتمو

  .. خوبین ایرازدار لبا که خوبه

  .. دارن می نگه خودشون تو راز یه مثه رو یواشکی های بوسه

 ! ... خودم شیرین راز

  میاد شدنش بلند صدای

  شم می منتظر نگران لحظه یه واسه

 کبود دردناکم ی سینه نوک روی داره که ردی روی رن می ناخودآگاه دستام و
  شه می

  .. میاد آب شیرای شدن باز صدای فقط بعد اما

  کشم می آروم نفس یه

  .. شه می باز خسته ی خمیازه یه با دهنم
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 .. میاد خوابم

  .. خوابیدن جز کردم کاری همه دیشب متجاوز پیشیه اون خاطر به

 

 

 هیون بک

 

 کشم می سرک حموم در الی از آروم

  .. خوابیده

 کنم می عوضشون حموم تو گردم برمی دارمو برمی لباسامو بیرونو میام

  قفله در اما بیرون برم اتاق از خواد می مدل

 ! عوضی

 اما نباشم نزدیکش بشینمو اونجا شه می بیدار وقتی تا تراس سمت گردم برمی
 ! قفله اونم

 حس چشمام وسط تا تنمو توی خون و روان و اعصاب ی ذره ذره کشیدن باال
 سرمه تو االن که کفری این بانی و باعث سمت گردم برمی و کنم می

 !چانیول کشمت می
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 چانیول

 

  ... میاد تراس در دستگیره کشیدن پایین صدای

 ! .. زنم می لبخند بدجنسی با و کنم می باز کوچولو یه چشمامو

 خودشه تقصیر اما شده خل کاملن االن دونم می

  بکشه دراز دوباره و برگرده ، بره بیرون تونه نمی که حاال امیدوارم

  .. کنه پیداش اتاق توی که سبدی هر یا کاناپه همون روی بخواد اگه حتی

 پیش گردونم برش سالم اما کنم زندانیش منه با وقتی تا دم می ترجیح 
 .. خانوادش

 سنگین چیز یه محکم شدن پرت با بعد ثانیه یه اما بندم می دوباره چشمامو
 لختم کمر  خبره چه بفهمم اینکه از قبل میشمو بیدار زده وحشت کمرم روی

   ... درشتشه و ریز مشتای بارون رزی

 !بودم نکرده وحشیشو ذات حساب

 ! لعنتی پیشیه

 ! عوضی گرفت دردم
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 رم می سریع تخت روی میفته بهمو خوره می تعادلش سمتش گردم برمی
 میگیرم محکم دستاشو روشو

 ترسیده چشماش اما کنه آزاد دستاشو کنه می تقال و عصبانیه صورتش

 ؟ روم کشی می پنجول مدام چی واسه ترسی می نقدای که تو پیشی اوووف

 زنه می داد و عقب بده هلم کنه می سعی زورش ی همه با

 " لعنتی برم کن ولمممم "

 کنم آرومش خوام می

  ست بهانه فقط تراس در بودن بسته دونم می

 شدیمه بیدار وقتی بدم شوخیه خاطر به که حرصیه فقط کشیدنا پنجول این
 ... مونده تنش توی

 هربار و ده می فحش و کنمو ولش کنه می فریاد و داد فقط و ده نمی گوش اما
 زنتم می کنه می پیدا فرصت

 کنه می م خسته داره

 منم کنه آزاد خودشو تا کنه می که تقالهایی بین برمو می سرش باالی دستاشو
 زنم می داد

 " بزنم؟ حرف بذاری میشه بگیری آروم لحظه یه میشه "
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 چشمام توی کوبه می سیلی یه مثه کفریشو و نیعصبا چشمای

 "!باز پسر عوضیه منحرفه کن ولم . دم نمی گوش کوفتی هیچ به من  "

  !! بود زیادی دیگه آخری این خوب

 حرص با و ده می تکون مدام که دستاش دور از زحمت به دستامو از یکی
 و داد اون ی همه رو ذارم می کنمو می باز بزنتم باهاشون کنه می سعی

  زنم می داد صورتش توی فریاداشو

 نذاشتی صبح تا .. کردی بغلم اومدی زدی غلت خودت .. اومدی خودت "
 " همین بذارم سرت سربه ذره یه خواستم فقط .. بخوابم

 ی همه کردم تحمل سرش زدن فریاد و کردن آروم برای که فشاری شدت از
 ... کردم عرق و شده قرمز صورتم

 .. تادماف نفس نفس به

 ! عوضی

 .. !وحشی پیشیه

  شدن کم تقالهاش شدت از

 شه می شبگردی هیوالی چه رختخواب تو شبا اومده یادش باالخره شاید

  پرسم می آروم 
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   " کنی؟ می تمومش حاال "

  ن خیره بهم صورتم سانتی چن تو درست بدی اخم با هنوز چشماش

  .. کشمو می باالتر خودمو کم یه

  " ؟ خب "

  .. برمیگردونه ازم نگاهشو و کنه می کج تشوصور

  .. چشمم جلوی میاد صورتش زخم

 .. سمتش برمیگردم دوباره موننو می روش لحظه یه برای چشمام

  .. ده می تکون سرشو

 دارم برمی دهنش روی از دستمو آروم

  داشتم نگه سرش زیر بالِش  به چسبونده سرش باالی دستاشو هنوز اما

  طرفم گردونه برمی عصبانیشو نگاه

 " کن ولم "

 روم بکشه پنجوالشو باز ترسم می ندارم اعتماد بهش

 "قبوله؟ .. زنیم نمی دوباره .. کنی می تمومش جا همین اما باشه "

  تنده اخم یه هنوز سیاهش چشمای توی
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 "  دیگه کن تمومش باشه خب خیله"

 " بهم نکنی حمله دوباره بده قول"

 رن می هم روی حرص اب باریکش و کوفتی لبای

 " بیرون برم بذاری باید هم تو "

 کنم راضیش باشمو آروم کنم می سعی هنوز اما کرده تنگ خلقمو

 خودمه تقصیر همش اینا که اینه تهش

  کردم شروع بدو شوخیه اون خودم

 صبحونه ریم می هم با بعد بگیرم دوش یه منم کنی صب باید اما قبوله باشه "
 " خوریم می

 فحشه یه مثه آمیزش وهینت نگاه

 " بشینم میز یه پشت تو با خوام نمی "

 کشم می پوفی

 " بک نکن شروع دوباره "

 گه می حرص با و کنه می اخم

 " نکن رفتار بچه یه مثه باهام "
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 " ؟ قبول .. نباش بچه یه مثه هم تو پس "

 شده تر آروم اما ُترشه هنوز نگاهش

  " عوضی شدم له زیر این دیگه کن ولم ! خب خیله"

 شم می بلند روش از تردید با

 ریخته بهم تنش تو که لباساشو کنه می سعی بدخلقی با و میشه بلند آروم
 کنه مرتب

 کنم می هضم بودم توش باهاش که وضعیتیو تازه

 خدایا اوه

 ره می باال سرعت به ُشغال صبِح  این تو بار هزارمین برای قلبم ضربان و

 ره می آروم و میشه بلند تخت رو از توش اختتماند که جهنمی از خبر بی
 کاناپه سمت

 ده می فحشم خلقی کج با که شنوم می صداشو

 "منحرف آشغاله "

 پووووف

   ... نشده تموم هنوزم تازه و بود زندگیم ی همه ساعت 24 ترین طوالنی این
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 کنه می نگاه ساحل به تراسو در کنار وایساده میام بیرون که حموم از

  ! ... آبه عاشق که دنیاست پیشیه تنها

 و اتاق تو کردنش حبس خاطر به و میاره رحم به دلمو ملوسش نیمرخ دیدن
 شم می پشیمون قبلم کم یه شربازیه اون بدتره

 " ؟ بخوریم صبحونه آالچیقا اون از یکی تو ساحل بریم داری دوست "

 .. ترسوندتش صدام ..خوره می کوچولویی تکون

  میشه بلند تخس صداش و کنه نمی نگامم حتی

  " نمیام جهنمی هیچ تو با من "

 شیرین ذوق یه چشماش اما بدزده نگاهشو کنه می سعی اینکه با حتی اما 
 دارن

  .. خواد می دلش دونم می

 !هیون بک کردم بزرگت من

  کنم نمی توجهی اخمالودش کشیدن عقب به وایمیستمو کنارش آروم

 " .. بودم اینجا قبلنم "

 ساحل سمت دم می نگاهمو و
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 خوردم که بود چیزی بهترین .. !بخوری میگو شاه اونجا تونی می موقعها این "
" 

 .. میندازمو بهش نگاه نیم یه بعدم

 .. افسوسو روی از خفه آهه یه و

 " !!بیارن صبحونه پایین از زنم می زنگ االن "

 !شنوم می نفسشو شدن حبس صدای

 !خودم پیشیه

  .. تلفن سمت رم می سرمو رو شمک می رو حوله

 کباب میگو شاه مثه رو ها ثانیه موهام کردن خشک ی بهانه به دارن دستام اما
 غذای به عشقش بین ساکتش جنگ اونو سمت حواسم ی همه کننو می

 .. !منه از آلودش قهر تنفر و دریایی

 .. تلفن روی ذارم می دستمو

  !تیر آخرین

  ست زمزمه یه از بلندتر ذره یه که مرددش صدای باالخره و

 " !!بریم خب خیله "

 . بردارم تلفن روی از دستمو ببینه خوام نمی که لبخندی با
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 .. نشنیدم کنم می وانمود اما

 !.. پیشی بخوری میگو شاه راحتی همین به قراره نکن فک

  سمتش برمیگردم

  " ؟ چی "

  بنده می بدخلق چشماشو

 گربه یه سیبیالی کندن دردناکیه به پیشی این واسه م جمله یه همون گفتن
 !!کنم تکرارش دوباره خوام می ازش حاال !بود

  .. آرومی همون به دوباره

 " .. ساحل بریم"

  .. !!دوباره نشنیدمو انگار که طوری پایین میارم رو حوله عمدن

 .. " ؟!گفتی چی بود سرم رو این اما ببخشید "

   کشه می داد یهو انفجار ی آستانه تو بخار دیگ یه داغ سوت عین درست

 "!! بازیته اینم دونستم می اولشم از !کر عوضیه بمیر برو "

  خندم می فقط من اما

 ؟!!شم می معتاد کردنش اذیت به دارم
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 " کنم عوض لباسمو کن صب "

  اومدم حال سره یهو

 کنم می باز کمرم دور از مو حوله همونجا 

 میشه بلند دوباره دادش صدای

 "؟ کنی می غلطی چه داری باز عوضی آشغال !یاااا "

  سرم روی کشم می بلوزمو خندمو می فقط هنوز من اما

 

 

 

 هیون بک

 

  شینیم می آالچیقا از یکی تو

 صبح اوایل رمق کم آفتاب

 "؟ نیست سردت "

 دم می سرتکون کنم نگاش اینکه بدون
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 " نه "

 " ؟ بزنیم ورید یه بریم صبحونه بعده داری دوست .. خب خیله "

 گم می میادو ذهنم به که چیزی اولین

 "؟!بدی ترتیبمو خلوت جای یه ببریم خوای می "

 سرم توی خوره می محکم چیزی یه

 بشین .. کنم؟ اینکارو جا همین تونم نمی بخوام کنی می فک .. !عوضی "
 " بیام بگیرم صبحونه

 کنه می تهدید طرفمو برمیگرده دوباره بعد اما شه می دور کم یه

 " باشی جا همین بهتره اومدم "

 می فحشش بداخالقی با طرفشو میندازم رومو بود کرده پرتش که رو عینکی
 زنه می غر شنوم می و دریا سمت گردونم برمی رومو دمو

 "!! رو و چشم بی "
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 کنم می نگاه خلوت ساحل به سکوت تو

 می رد جلوم از ندوید حال در جوون زوج یه بعد کم یه و ورزشکار گروه یه
 شن

   .. ره می جوون زوج اون با نگاهم

 .. ست پسره روی مسیر تمام تو دختره نگاه .. همه دست توی دستاشون
  عاشقان شبیه .. خنده می دختره و میگه چیزی یه پسره

 .. دارم برمی روشون از نگاهمو همو تو ره می اخمام و میشه حسودیم

 توی ، خیابون تو ، ساحل کنار .. بود اشقانهع مون رابطه زمانی یه پومم و من
 ساده چیزای ی همه از و گرفت می منو دست قرارامون تک تک توی ، پارک

 گفت می همشون ته زدو می حرف بودن جالب براش که ای

 " اوپا ، بودی اونجا هم تو خواست می دلم "

  داد می تحویلم قشنگ لبخند یه و

 پووف

 .. بودم احمق چقد 

 ؟ داشت وستمد واقعن
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 بخواد روزی یه که بود عاشقم اونقد ، بسوزونن بدنشو فردا نبود قرار اگه حتی
 ؟ برگرده دوباره

 ؟ بود داشتن دوست این گشت برمی اگه

 می نگاه اطرافو به شدنش پخش و زنم می ساحل شنای به آروم لگد یه پا با
 کنم

  ... منه ی پاشیده احساس شبیه

  .. کنه قبل مثه رو ها پاشیده این ستنی قرار دوباره چیز هیچ

  بندم می چشمامو سرمو زیر ذارم می دستامو کشمو می دراز آروم

 آویزونه آالچیق ی لبه از هنوز پاهام

 تابه می بهم که آفتابیو جلوی رومو بیفته یکی ی سایه تا کشه نمی طول خیلی
 بگیره

 کنم می باز چشمامو حوصله بی

 کنه می نگام نوهاموزا روی روبه وایساده درست

 تونم می و کنن می حرکت تنم روی زنده موجود یه مثه درست آروم چشماش
 کنم حس ذاره می جا تنم روی قدماشون که رو داغی گرمای

 چشمام به رسن می بعد دارنو آزاردهنده مکث یه لبام روی
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 خوره می گره هم به نگاهمون

  نیست دستپاچه چشمام توی شدنش غافلگیر از

  نوازشگره و مهربون و قوی روم شنگاه

 زنه می لبخند آروم

 " ؟ شدی بزرگ خیلی دونی می "

 زنم می طعنه کشیدم دراز که همونطور

 "! گفتی دیشبم "

 کنه می اخم بهم باشم ریخته حسشو تمام انگار جوری یه

 " ! شدی شعورتر بی همونقدم خب "

 کوچولو تکون یه ستشود تو مصرف بار یه سینی دربیاد صدام اینکه از قبل و
 ده می

 !میگوووو شاه

 سینه روی روبه درست شمو می بلند ذوق دموبا می زانوم به کوچیک فشار یه
 سینی توی کشم می سرک ش

 آناناس درشت های تیکه با که تند سس توی خوابیده کبابی میگوهای شاه
  چوبی سیخای روی کشیدنشون
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  شده سوخاری میگوهای شاه و

 .. میگو هشا های سوشی و

 ! منه محبوب غذاهای اینا ی همه ببینم نیست سخت

 ؟.... مونده یادش همشو هنوز

  ساکت بهت یه دوباره و

 بهم کوبه می شادی ی خنده با دستاشو ساله چهار کوچولوی پسر اون دوباره و
..  

 .. کنه می م کالفه این بشنوم خندیدنشو صدای خوام نمی

 توی پیچه می که هایی خنده صدای کردن خفه واسه فقط و باال دم می نگاهمو
 زنم می غر سرم

 " ؟ نداشت قهوه "

 آالچیق حصیریه کف روی ذاره می رو سینی و شه می خم روم از

 " .. !؟ میگو شاه با قهوه "

 می بدخلقی با خودمو میاد بدم کوفتی ی بهانه هر به حاال روم شدنش خم از
  صبحونه سراغ رم می عقبو کشم

 ! منحرف
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 میگه شینه می داره وقتی و باال میاد دنبالم

 این دور یه رفتن قبل خوای می . شه می باز ظهر تا جاده گفتن بهم راه تو "
 "؟ بزنیم اطراف

 تو پاشه می همش کنم بازش اگه که پره اونقد دهنم " آره " دم می سرتکون
 چانیول صورت

 !! شه نمی بدم چند هر

  خوره می کم

  . تس کالفه و ناراحت

  شده سرد جورایی یه

  ندارم دوست رو اطرافمه که سردی جو اما نیست مهم خیلی برام

 پرسم می کالفه باالخره

 " ؟ شده چیزی "
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 چانیول

 

 دم می جواب کوتاه

 " نه "

 کنم نگرانش حاال از باید چرا

 خودمو که بود زننده کافی ی اندازه به تلفن خط پشت از اون پدرِ  حرفای
 ؟ بگم اینارو اونم به تونم می چطوری کنه زده خجالت

  نکنم فک بهشون تونم نمی نیست خودم دست اما

 خودم اما میگوها سمت شن می دراز مدام نگام زیر الغرش خوشگلو دستای
 ندارم اشتها دیگه

 " ؟ شدی اینطوری کی از "

 طرفش کنم می بلند سرمو که ایه یهو اونقد سوالش

 " ؟ چطوری "

 کنه می نگام صاف داره برمی دستشه که سیخی روی از چشماشو

 " !منحرف "

 پرسم می گیج ؟ ده می فحشم باز داره چرا فهمم نمی
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 " چی؟ "

 ست شرورانه کنجکاویه یه پره بهم نگاهش

 " پسرا؟ سراغ رفتی کی از پرسم می دارم .. !باز پسر "

 نشدم لود هنوز که کردم تعجب اونقد

 " ؟ چی "

 شده تحریک حموم رفتی می وقتی صبح اما تازته بازیه فقط کردم فک اولش "
  ! بودی

  " !ذارن؟ می اثر روت پسرا و شدی اینطوری کی از

  قرمز فلفل تو کردن فرو صورتمو تمام یهو کنم می حس

  .. دلم توی پیچه می بد خجالت یه

 میشم عصبی

 تباها که صبحی گذروندمو کنارت که شبی اون با داری توقع عوضی ی گربه
 ؟ باشم داشته وضعی چه دارم بهت که کوفتی حِس  این همه بدتره داشتمو

 نیومده کوتاه هنوز

 ده می ادامه طعنه با
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 می قرار همزمان دختر تا سه با رسید می بهم خبرات که آخر های هفته قبلنا "
 " ذاشتی

 کردم داغ

 کنم می تالفی بدی پوزخند با

 همون صبحه شونم دیگه یکی !بود دوست باهات موقعها همون یکیشون "
 بگه بهت خواست می و بود کرده درست کیک برات خوابید باهام که شبی

 " !.. بود خوشمزه کیکش نباش نگران .. !داره دوستت

 بهم مونه می خیره لحظه چن برای

  ... بعد  و

 آروم چشماش توی بود ریخته ساحل میومد باهام وقتی که روشنی اون ی همه
 شن می تاریک

 میام خودم به

 میشم پشیمون لبام رو ریختن کلمات که سرعتی همون به و

 ِبکی ببخش !خدایا

 بودم عوضی چقد بیاد یادت دوباره خواستم نمی

 بود بچگانه تالفیه یه فقط
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  بودی کرده م زده خجالت

 اگه حتی کردم می اینکارو عقب برگردونم دقیقه دو فقط زمانو شد می اگه
 بود مزندگی از روز یه قیمتش

 مونه می روش نگرانی با نگام

 ده می فشار دندوناشو بین گیره می لباشو

 َتر و شکنه می چشمام جلوی آروم آروم یکی روم مونده خیره که نگاهش تو و
 میشه

 از سردی تنفر با سینیو توی کنه می پرت دستشو توی میگوی شاه چوبیه سیخ
 شه می بلند جاش

 گیرم می دستشو سریع

 " بک کردی شروع خودت اول "

 سمتم گردونه برمی سردشو نگاه

 " چانیول جهنم به برو "

 دربیارم دلش از کنم می سعی

 " نبود که اولمون بار نشو بچه هی "

 ره می بیرون و زنه نمی حرفی
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 رم می دنبالش کنمو می ول همونجا رو خورده نصفه میگوهای شاه

  .. کرده مشت دستاشو و داره برمی قدم عصبانی

 به چشماشو روی ذاره می و درمیاره عینکشو شیم می نزدیک که هتل به
 .. شه می آسانسور وارد سرعت

 . گذاشته جا آالچیق تو سوئیشرتشو

 

 

 کنه نمی نگاهمم حتی نزده حرف م کلمه یه باهام

 ما قبِل  که نفرین چن بیرون نکنه پرتم آسانسور تو از شده باعث که چیزی تنها
 معلوم خیلی صورتش تا داره نگه پایین سرشو تونه می فقط اون بودنو توش
  .. نباشه

 برسم تا کنه می پا اون و پا این در کنار و ره می بیرون آسانسور از من از جلوتر

 اتاق تو ره می من از قبل کشم می در روی کارتو وقتی

 سره قرارمون نیستو عصبانی اونقدرام شم مطمئن اینکه واسه فقط در کنار از
 دم می پیشنهاد امطمئنن جاشه

 " هتل برگردیم نشیم مجبور دوباره زدیم دورمونو که کن جم چیزو همه "
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 خیلیم براش یکی این که بودم بد اونقد براش دیشب دیروزو تمام من خب
 نه؟ ، نباشه سنگین

 جلو کشه می ساکشو و ده می تکون سر آروم

  ! آشتیه پس اوووف

 شه بک پنجول برام حسابی راه توی قراره که ایه گربه شبیه ش قیافه چند هر

 میشه تر راحت کم یه خیالم اما

 کارت . بگیرم تحویل پارکینگ از ماشینو کنمو حساب تصویه پایین رم می "
 " بمون منتظر البی بیا شد تموم

 که شنیده خب اما ده نمی جوابمو

 پایین گردم برمی میندازمو روش دیگه مردد نگاه یه

 

 یکی تا مونم می منتظر دوباره بعدم و دارن می نگهم منتظر خیلی شلوغه البی
 بیاره ماشینمو و کنه پیدا فرصت پارکینگ مسئوالی از

 که آالچیقی از بکیو سوئیشرت ساحلو سمت دوم می بیاد ماشین که فرصتی تو
 دارم برمی بودیم توش

 کنم نمی پیداش بک دنبال البی تو گردم برمی وقتی
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 کرده دیر

 نیست پیداش هنوز بک اما کشیده طول دقیقه 30 اتقریب کارم

 گردم برمی و کشه می طول چقد کوچیک ساک یه بستن مگه کنم می غرغر
 اتاق تو

 نیست

 گیرم می بکیو سراغ ازش کنه می عوض تختو های مالفه داره پیشخدمت یه
 بوده خالی اومده اون وقتی و شده داده تحویل اتاق میگه اما

 یندازهم جا تپششو یه قلبم

 لعنتی

 آسانسور سمت گردم برمی میامو بیرون سریع

 منتظرته البی تو نشسته االن اون مرد نترس

 بیاد باال تا آسانسور ی دکمه روی کوبه می محکم و مدام انگشتام اما

 نیست جا اونج بک دید راحت میشه که اونقدر شده تر خلوت البی

 پذیرش سمت رم می ای احمقانه امید با

 نکرده پیدام بوده شلوغ چون فقط شاید
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 نگرفته چانیولو پارک سراغ و نیومده اینجا کسی . کنم نمی پیدا همراهمو من "
 " ؟

 و کنه می نگام لبخند با پذیرش مسئول

  " سپردن پذیرش به شما برای یادداشتو این جوون مرد یه بله !پارک آقای اه "

 طرفم گرفته که ای شده تا ورق سمت شه می دراز اراده بی دستم

 رو از قدیمی قطار یه لوکوموتیو دودکش مثه کنم می حس بعد کنمو می وا تاشو
 بیرون زنه می دود سرم

  ! بک کشمت می خودم دستای با خودم

 نوشته توش جمله یه فقط که کاغذو ی برگه و

 " ! چانی بمیر برو "

  . عوضیه ی گربه اون گردن انگار که کنم می مچاله دستام توی طوری

 

  مانلی :  نویسنده

@chanbaekworld 

@Purple8Iris 
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 8 پارت 

 هیون بک

 

 ندارن تمومی که پیاماشو حتی دم نمی جواب اما خوره می زنگ مدام گوشیم
 خونم نمی

 دمو می فشار دستم توی گوشیمو پامو زیر پارکت به زدم زل عصبانی و خسته
 اتوبوسم حرکت منتظر

  کردم یم کارو همین باید اولشم از

 نخوام که داشت برنمی خرج اونقدری باشه ای جاده سفر یه بود قرار وقتی
 برم تنها خودم

 کار این .. بگیرم پول بابا از تونستم می حتی باشه سخت اینهمه بود قرار وقتی
 .. بود عوضی اون با سفر از آسونتر خیلی

  .. دستام بین گیرم می صورتمو دارمو می بر عینکمو کالفه

 شه می ذوب داره ریختمه بهم افکارِ  توی که فشاری از صورتم کنم می حس
..  
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 کوچیک ساختمون روی روبه ماشین یه عجول تایرای تند حرکت صدای با
 شه می بلند کم یه اراده بی سرم ترمینال

  .. ؟ ایه عوضی چه دیگه این

 سمت دن می شونو کننده سرزنش و متعجب نگاه همه که بلنده اونقد صداش
 ساختمون در

 روشه که نگاهایی ی همه به توجه بی جوون مرد یه و شه می باز شدت به در 
 بلیط فروش ی باجه سمت دوه می

 !چانیه

 !کرد پیدام

  .. سریعه م ترسیده و تند واکنش

 نوشته روش که بزرگ تبلیغاتیه تابلوی یه پشت کشم می آروم و سریع خودمو
  "جیجو ی جزیره "

  .. سمتش دم یم حواسمو ی همه و

 های اشاره روی از تونم می اما شنوم نمی خوب جمعیت شلوغیه بین صداشو
  بده منو های نشونی کنه می سعی داره که ببینم دستش

  ست کالفه و کرده عرق
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  بهم ریخته مرتبش همیشه ظاهر 

 تر پایین باشدش کشیده حرص روی از انگار شده شل کراواتشم حتی

 مدام دستاش با و ده می جوابشو سرسری و وصلهح بی بلیط فروش مسئول
 کنار بره بقیه راه سر از کنه می اشاره

 کنه می ترش کالفه این

  زنه می داد و شه می بلند صداش یهو

 " بده جوابمو درست پرسم می سوال ازت دارم شعور بی آدم "

 همون با بعد و سمتش گردونه برمی مشغولشو و خسته نگاه باجه پشت مرد
 نیروی تا دو سمت گردونه برمی روشو داده جوابشو مدت تمام که وجهیت بی

 کنن دورش کنه می اشاره و چانیه روی نگاهشون که امنیتی

 کنه می تهدید و ده می فحش هنوز چانیول

 دور دوئونه می بیرون برنش می زور به که مردی تا دو دستای بین از نگاهشو
  سالن

 .. گرده می دنبالم

 ندازه می جا ای زده وحشت انتظار تو تپشاشو قلبم
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 کنم می حلقه هم توی انگشتمو تا ده تمام مو سینه توی شینم می ترسیده
 .. بره بیرون و نکنه پیدام

 !ره می بیرون

 میاد ماشینش تند حرکت صدای دوباره بعد و  

  رفته

 پا سره تونن نمی دیگه که پاهایی روی دمو می بیرون مو شده حبس نفس
  زمین روی ریزم می وایسن

  " عوضی "

  سرم پشت تابلوی به کوبم می آروم سرمو

 " ! عوضی ! عوضی "

  شه می محو و تار رومه روبه که ای پنجره طرح آروم آروم و

 شکل از که لبامو یا کنم پاک ریزن می پایین که اشکاییو کنم نمی سعی حتی
  ببرم دستم پشت افتادن

  .. ببینتم ضعو این تو کسی نیست مهم برام حتی

 جنبش به م سینه توی چیزیو و تپیدن به کرده شروع دردناکی تپش با قلبم
 .. داشتمش تو اون زمانی یه بود رفته یادم که درآورده
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 ..بود نشده پاره نامرئی ی رشته اون هنوز که اینه خاطر به شاید

 .. بودم برنداشته براش جنگیدن از دست هنوز که اینه خاطر به شاید

  .. بودم منتظر سال 5 این تمام چون فقط دمشای

 اینهمه برام مونده باقی قبل سال 5 چانیه همون هنوز اون اینکه دیدن حاال که
  .. دردناکه

  صورتم جلوی گیرم می اراده بی دستامو میاد بیرون م سینه از که هقی اولین با

 با که ای گذشته اون ی همه ، چشمام توی گرِم  های قطره اون همراه بعد و
  ریزن می پایین و خورن می ُسر انگشتام بین از داشتم چانی

 .. برنش می بین از دارن موجا که ای ماسه ی قلعه یه مثه درست

  .. شه نمی فوت سیگار دود پشت دیگه که مردی بغض مثه درست

  .. شده رها بارون توی که ضعیف ی گربه یه مثه درست

 .. برونم عقببزنمو پس رو اشکها این تونم نمی

 خشک ، ریزن می بیرون تنم تموم از دارن انگار که اشکهاییو این تونم نمی
  .. کنم

 نمی کردمو می زندگی باهاشون سال 5 این تموم انگار ریزن می پایین طوری
  .. ُپرم گریه این از چقد فهمیدم
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  ، ..  تلخ و وقفه بی

  .. ، دلشکسته آرومو نا

 .. ریزن می پایین و ریزن می پایین

  .. گیره نمی آروم هیچی با دیگه افتاده قلبم روی که سنگینی این

 روی شیشه که خراشایی از تر عمیق زخمی گذشتن روش از که پاهایی این رِد 
 ، گذاشته صورتم

  .. گذاشتن باقی قلبم روی 

 

 روی عینکمو دوباره کنن می صدا مسافرشمو منم که اتوبوسی مسافرای وقتی
 رمذا می صورتم

 دلشکسته و زنه می هق هنوز که رو ای ساله چهار ی بچه پسر اون دستای 
  .. برمش می خودم با گیرمو می میادو دنبالم

  من قلب هاته گریه آخرین این

  .. کوچولو پسر هاته گریه آخرین این

  .... رسه نمی بهت اون دستای دیگه

  .. کنه لمست ذارم نمی دیگه
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  .. خاطره کم و قدیمی .. بزرگ ... ست ههمیش مثل دور از خونه

 .. نکردم زندگی خونه این تو رو زیادی سالهای

 ی خانواده بزرگ باغ خونه تو کرد پیدا معنی ذهنم توی ساختن خاطره وقتی از
  . شدن ساخته اونجا هام خاطره همه و کردم زندگی جزیره طرف اون چانیول

  کنم صبح بغلش تو داده ازهاج گاهی که ایه غریبه زن مثه برام اینجا

  .. تعطیالت فصل تو خانوادگی ویالی یه مثه

 .. بود پاک عید تعطیالت بودم اینجا که باری آخرین

  .. تصادفم قبِل  هفته یه

 .. کنن قبول عروسمو بخوام و شدیم نامزد بگم بهشون تا بودم آورده پومو

 .. پووووف

 

  .. شم می یادهپ فرستاده دنبالم بابا که ماشینی از آروم

 .. بود منتظرم شدم پیدا کشتی از وقتی اسکله توی

  .. بود بابا شخصیه ی راننده
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  یادمه که لبخندی همون با و بود گرفته دستم از ساکمو بودو اومده جلو آروم

  " !هیونی اومدی خوش خونه به "

  کردم می ترش زدمو می غر بود ای دیگه وقت هر اگه

  .. حاال اما

 .. بود شکسته دلم زیادی قطف شاید

 .. نیستم تنها که بود دلگرمی این فقط شاید

 جلوی اینهمه تا میخواد سرش پشت رو کسی دلم کردم می حس فقط شایدم
  نباشه پناه بی چانی

 ..  توش نشستم آروم کرد باز برام ماشنو درِ  وقتی که

 .. خونه بودم برگشته

 ... بودن مراقبم اینجا

 

  تلفن سراغ ره می که بینم می کابینش سمت انونگهب تند دویدن

  ایستادن باغ اطراف که محافظاییو حترام با همراه ی اشاره و

  .. خونه برگشته بیون ی خانواده نااهل و کوچیک پسر



 

211 
 

 می شدن خیس اشکاش با که لبخندی با مامان و شه می باز خونه ورودی در
  طرفم دوه

 " هیونیییی "

  .. کنم می باز براش بغلمو پایینو میذارم ساکو

 می حلقه دورم دستاشو هست همیشه که مسنی و شیرین دختر همون شبیه
 .. کنه

  شده الغر

  شدن دارتر چین و نرم هاش گونه بوسمش می وقتی

  ؟ منه تقصیر

  ... ؟ کردم پیرترش من

  بندم می چشمامو پیشونیشو به چسبونم می پیشونیمو

 " بود شده تنگ دلم "

 جلوی میگیره صورتمو پایینو میاره پیشونیمو صورتم طرف دو میگیره دستاشو
 . صورتش

 بوسه یه سالممو ی گونه روی ده می حرکت آروم لباشو .. بوسه می چشمامو
 آروم سرش .. صورتم ی دیده آسیب سمت گردونه برمی نگاهشو .. دیگه ی
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 روی که ای پشته سنگین سمت که پیری شکن هیزم شبیه .. . شه می کج
 کرده خمش هاشه شونه

  .. ریزن می پایین چشمام از آروم اشک های قطره و 

  گیرم می دستاشو مچ برمو می باال دستامو

  " .. نکن .. مامان "

 می صورتم روی عمیق های آسیب روی لباشو بعد و زنه می خیس لبخند یه
  .. ذاره

  .. طوالنی و عمیق

  .. شه ینم بلند سرش اما کشه می عقب آروم بعد

 .. م سینه به ده می ش تکیه

  .. کنم گریه نباید"

  .. کنم افتخار بهت کردی که کاری خاطر به باید دونم می

  ... ست بیرحمانه مادره که قلبی قانوِن  اما

 ".. هیونی نکن کارو این خودت با وقت هیچ دیگه

 عقب کشمش می هاشو شونه روی ذارم می دستامو
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 پیدا چشماشو دزده می ازم که صورتی بین از کنم می سعی طرفشو شم می خم
 .. کنم

 .. خندم می آروم

  " !مامان پشیمونم خودمم "

 .. خنده می کنه می پاکشون تند که هایی گریه بین و میاره باال سرشو

  .. کنم می شوخی کنه می فک

  .. نکنه گریه دیگه اون خوام می فقط کنه می فک

  خنده می و

 

 .. خونه سمت ریم می بازومو دور کنه می حلقه دستاشو

 درس سیرابی خوراک برات میای داری شنید وقتی آجوما .. ؟ خوردی ناهار "
 " ؟ بیارن برات بگم .. کرده

 .. ندارم اشتها

 .. بخورم چیزی تونم نمی

  میگم شه راحت خیالش اینکه واسه فقط اما

  " .. خوردم کشتی تو "



 

214 
 

 پوم کنه می تعریف و کنه می شروع دشخو شیم می خونه وارد آروم وقتی
 .. کرده تصادف

 .. !عجیبی تصادف چه

 صبح دیروز .. بود کما تو روز سه .. کما تو رفت و شد مغزی ی ضربه "
 "شد تایید مرگش

  دم می گوش فقط سکوت تو

  پدر اتاق سمت برتم می و گیره می دستمو مامان

 .. شد باعثش خودش که بود سرنوشتی .. ؟ باشه ، نکن فک بهش هیونی "
 بود نامزدت زمانی یه اون باشی داشته درستی رفتار مراسم تو کن سعی فقط

 ".. همین

 پوم مورد در مامان اعتقاد به که تقدیری این به حتی کنم نمی فک هیچی به
 کرده تالفی

  .. خالیه م سینه

  .. برنگشته و گذاشته باز رو درا تو اون یکی

  .. مرده و تنها خالیه یه
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  شیم می پدر اتاق وارد

  .. جلو رم می آروم

 کنه مخفیش دیدنم از تونه نمی که نرمی ی خنده با بازوهام طرف دو دستاشو
  کنه می پایین و باال تندی حرکت با و گیره می

  ".. خونه برگشته پسرم هه هه .. خونه برگشته پسرم "

 .. بغلش توی کشه می منو و

 می گاهی که سبکی سیگار دلنشین عطر و هد می برنج شراب بوی نفسش
 .. کشه

 .. بوده نگران

 سیگار و خورده شراب روز موقع این که بوده کرده نگرانش اونقد چیزی یه
 .. کشیده

 ... کنه می بغلم سفت که جوری و

 رو بوده من خاطر به نگرانی این که فکرو این آروم حرکت جلوی تونم نمی
 .. بگیرم

  بگم اینو هالزم انگار که طوری

  " بابا خوبم من "
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 .. سالمم ی گونه روی کشه می دستشو و کنه می جدام خودش از

   " .. خوبی که معلومه "

  .. صورتم روی زنه می آروم ی ضریه تا چن و

 مامانو سمت گردونه برمی نگاهشو

  " کنین آماده براش حمومو "

  ده می ادامه من به رو بعد و

 خورشید غروب وقت وصیتش طبق شه می جامان امروز غروب مراسم "
 " دریا تو ریزن می خاکسترشو و شه می سوزونده

  پرسم می نباشه معلوم کالفگیم که طوری آروم

 "؟ باشم منم حتمن بود الزم "

  بازوهام روی کوبه می کننده دلگرم دستاشو و کنه می نگام

 به توش شرکت و سممرا تمام انجام گرفتن عهده به .. باشی باید که معلومه "
 " باشه ما عروس بود قرار پوم .. ست خانواده خوب ی وجهه حفظ خاطر

 .. ست عامرانه لحنش اما خنده می نگاهش

 .. برم در زیرش از بتونم نیست قرار

  .. باشم اونجا بااید
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 خانواده به خودم که عروسی خاکسپاریه مراسم به رفتن زیر از تونم نمی
 .. کنم فرار کردم معرفی

  .. گفته چانی به مامان که همونطوری درست

 .. بدم انجام آشناییمون سال یه برای تونم می که کاریه تنها این

  .. نخواد دلم اگه حتی

 رم می بیرون اتاق از مامان دنبال فقط و ست فایده بی .. کنم نمی بحث دیگه
.. 

 

 

 تخت روی کنم می پرت میارمو در لباسمو حرص با

 اتاقم حموم سمت رم می تنمو دور پیچم می حوله

 میاد بیرون ازش کنه می خشک دستاشو حالیکه در مامان

  " کنه می آروم تو خسته بدن ریختم بنفشه روغن توش برات "

 دم می تکون سر

 بوسه می موهامو رو خودشو سمت کشدتم می آروم شه می رد کنارم از وقتی 
.. 
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  زنه می لبخند

  تخت سمت ره می 

    کنه می جم تخت روی از لباسامو داره بینم می بندم می که درحمومو 

 .. حموم ی بسته در پشت دم می تکیه کالفه

 بودم کرده فک بهش که چیزی تنها کودکیم ی خونه به طوالنیم راه تمام تو
  بود رسیدن

 که گردبادی اونقد و بهم بود ریخته سرم توی چیز همه اونقد مسیر تمام تو
 برای فرصتی که بود قوی بود ساخته ، احساساتم بین ، فماطرا چانی حضور

  .. نداشتم کردن فک

  اینجام چی برای کنم می درک که حاالست تازه رسیدم که حاال اما

  .. بگیرم معنیه بی خیلی ش همه که فکرو این جلوی تونم نمی و

 .. ؟ برم باید چرا

  .. آشنایی؟ سال یه

 بی آشنایی یه شبیه فقط آشنایی سال یه زا کمتر این رفت گذاشتو فقط وقتی
  ؟ شه نمی معنی

  .. ؟ خانواده ی وجهه
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 پس شو حلقه که دختری خاکسپاریه مراسم به رفتن خاطر به خانواده ی وجهه
 ؟ شه نمی خراب فرستاده

  .. نبود هم خانواده عروس هنوز حتی پوم

 پوم با امخو می گفتم بهشون و خونه این به آوردمش وقتی که چیزی تنها
 نگاه یه و بود بابا طرف از ناراضی و آروم دادن تکون سر یه ، کنم عروسی

  .. مامان طرف از نگران

  نبودن راضی اما زدن می لبخند اونا

 ..  .. رفتم که سالی 5 اون ی همه مثه درست

  میشه بلند مامان صدای

  " کن عجله کم یه .. ؟ کنی می چیکار هیونی "

 وان سمت مر می شم می بلند

  .. سقف به شم می خیره اخم با دوباره و کفا بین کشم می دراز 

  .. ست ناامیدانه عصبانیت یه پره قلبم

 .. گیرم می بهانه دارم دونم می

 .. دادم دست از منطقمو اما 
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 کنم می نگاه ریزن می پایین روش از که کفایی رد به میارمو باال پاهامو از یکی
..  

  .. کنه مشغولم چیزی یه خوام می فقط

  .. شه پرت حواسم خوام می فقط

  .. میارم باال رو دیگه پای یه دوباره کفاشو توی گردونم برمی پامو

 .. سمتش برمیگردونم نگاهمو حموم در پشت از مامان صدای با

 " خوره می زنگ تلفت هیونی "

  دم می جواب بلند

 "مامان بده جواب خودت "

  شن می دور قدماش صدای

 فرو گوشام تا سرمو بعد کنم خالی ذهنمو کنم می سعی بندم می چشمامو آروم
 آب توی برم می

  ده می جواب همیشه کار این

 خلع یه تو کنی می حس و دریا آِب  زیر گیری می سرتو که که ای لحظه مثه
 اون دنیای چیز همه ، انتها بی عمیِق  این تمام و تو از غیر و ای زنده انتها بی

  .. واقعیه غیر بیرون
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 آب صدای تو کلمات اما زنه می حرف تلفن با داره که میاد مامان دورِ  صدای
  دادن دست از مفهومشونو گوشام توی پیچیده که کفی و

 گرمشو لذت دوباره تا کشم می بیرون آب از کوتاه ی لحظه یه برای وقتی
  کنه می صدام باز ، کنم امتحان

 بپوشیم باید که لباسایی . پایین بیا شو آماده شد تموم کارت پایینم من هیونی "
 " تخت روی گذاشتم

  زنم می داد کفا زیر برم دوباره اینکه از قبل

 " باشه "

 

  شده سرد آب

 .. بود برده خوابم

 .. پووووف

 موهام رو که حوله یه با فقط کنمو می خشک تنمو گیرمو می دوش میشم بلند
 .. بیرون میام کشم می

  .. مردونه عریانی لذت

 ... نمیاد باال دیگه مامان که حال هر به
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  .. تخت سمت رم می صورتمو بعدم کنمو می خشک گوشامو

 ی مردونه پیراهن و عزا بازوبند یه با مشکیه کراوات و شلوار و کت دست یه
 .. سفید

 .. کنم می بلندشون لحظه یه برای شمو می خم سمتشون

 .. بپوشم پوم راسمم برای رو اینا قراره سخته باورش

 پوووف

 .. تراس در سمت رم می تختو روی بیفتن تا کنم می ولشون دوباره

  .. جلویی حیاط از قشنگ نمای با خاکستری مرمر از بزرگ بالکن 

 چشمای جلوی وقتا خیلی چانی و من که بزرگه استخر یه پایین اون درست
   .. توش زدیم می شیرجه باال همین از آجوما ی زده وحشت

  .. !! چانی بازم اوووف

 می پایین ازش ترس بی زمانی یه که ارتفاعیو تا شم می خم ش نرده روی آروم
 ..  کنم تماشا پریدمو

 اون تک تک پایین کنی پرت خودتو طوری همین بخوای اگه بندم می شرط "
  "!! آب توی زنن می شیرجه جونت نجاتت واسه محافظا
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 وایمستمو صاف سرعت همون به بعد و مونم می خیره و میفته حرکت از نگام
 .. عقب گردم برمی

 ! چانیه

  .. اتاقه تو که ای کاناپه روی نشسته

  هم روی انداخته پاهاشو

  بهشون داده تکیه دستاشو

 .. !!کنه می تماشام لذت با لبشو نزدیک گرفته انگشتشو و

 کنه فیشمخ اینکه بدون و زنه می لبخند آروم سمتش گرده برمی که نگاهم
  .. ده می حرکت وایساده جلوش لخت حماقت با که بدنی تمام رو نگاهشو

 .. زنه می آرومی سوت چشمام به رسه می وقتی

 !! برده گردش این از که لذتی برای هدیه چشمک یه و

  " !!ِبک ای معرکه "

  .. م ترسیده

  .. بپوشونمش ازش ندارم جرات حتی که لختی بافتای بند بند با

  .. کنه می حرکت ای ترسیده هیجان با گلوم زیر سیب

  .. بینه می دونم می
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  .. م ترسیده دونه می دونم می

 سرپوشه یه فقط داشته نگه صورتش نگاهو تو که لبخند این دونم می دونه می
 بده نشونم لحظه هر تونه می که ترسناکی عصبانیِت  روی

  نمک می پیدا م هنجره توی از آروم صدای یه زحمت به

  " ؟ کنی می چیکار اینجا "

  میگه آرومی لبخند با و سمتم گیره می هستشو لبش روی که انگشتی

  " .. برم می لذت لختت تن تماشای از دارم "

  .. داره ترسناک آرامش یه صداش

  .. منتظره سردی سکوت تو یکی آرومش لبخند توی حتی

  .. کنم صدا رو محافظا برگردمو باید

  بدن نجاتم بیان بگم بهشون باید

  .. صورتش به موندم خیره فقط اما

  .. جنبن می آروم لبام

 ... شدن؟ خشک اینهمه کی

  " بری اینجا از بهتره کنم می فک "
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  ... شه می بلند آروم

  " دارم اینجا زیادی کارای هنوز من کنم می فک "

 .. عقب رم می قدم یه اراده بی

 .. جیبش توی ذاره می دستاشو

  .. بدنمه رو تفریح با نگاهش وزهن

  زنه می لبخند هنوزم

 " ..  !!بدم پول براش حاضرم "

 .. شم عصبانی باید

 .. گوشش توی بزنم توهینش خاطر به باید

 و سیاه جگوار یه مثه سردش و نرم قدمای اون با تا جام سره ایستادم فقط اما
 .. وایسه روم روبه و بیاد بیرحم

 .. کشم می نفس خوره می در به که ای ضربه صدای با

  ؟ .. بود شده حبس

  " ؟ کیه .. ک "

  شه می بلند صداش ته نشسته که لبخندی با مامان صدای
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 " ؟ تو بیام تونم می .. منم هیونی "

 .. ده نمی فرمان مغزم

  .. نیست تنم لباس من نه بگم باید

  .. کشه می منو عوضی این کمک مامان بزنم فریاد باید شایدم

 .. میفتن هم رو فایده بی تکون یه بعده لبام اما

 کج کم یه سرشو . کنه می تماشا تفریح با صورتمه تو که ساکتیو تقالی چانی
  برداره روم از نگاهشو اینکه بدون و کنه می

  " بیون خانوم تو بیاید "

  .. میاد در صدای

  .. تو میاد و کنه می باز بود صداش توی که لبخندی همون با درو که مامان و

  .. کنم حرکت تونم نمی

  .. بپوشونه بدنمو سپرانسانی یه مثه چانی بدن بذارم مجبورم

  .. بده لباس بهم بگم بهش تونمم نمی

  ؟ چرا دونم نمی

 ؟ .. ترسوندم می بیشتر کدومش دونم نمی
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 ساکت تهدید یه با منو چشمای مغتاطیس یه مثه و چانیه نگاه تو که لبخندی
 اگه حتی مرد یه با بالکن توی لخت اینکه توضیح یا .. داشته نگه شخود تو

 "؟! .. کنم می چیکار باشه چانیول مرد اون

  کنه می صدام تردید با مامان

  " ... ؟ هیونی "

  ده می جواب من جای چشمام توی آورش عذاب خیرگیه همون با چانی

  " !! .. بیاد جلو تا ستنی مناسبی شرایط تو االن بک اما بیون خانوم متاسفم "

  درخشه می برام زشت همدستیه یه مثه شرور چشمک یه چشماش توی و

  .. مامان سمت گرده برمی نگرانی با زده که حرفی شوک از نگام

 دستپاچگی همون با و !.. شه می دستپاچه و زنه می لبخند فقط مامان اما
  میذاره میز ترین نزدیک رو دستشه توی که رو ای سینی

 ".. کیک کم یه آوردمو سیب لیکور براتون .. پسرا باشه خب خیله "

  فرسته می برام صدا بی بوس یه سمتم گردونه برمی نگاهشو

 " کنین صدا رو آجوما خواستید چیزی .. پایینم من "

  .. کنه می نگاهش منتظر و مامان سمت گرده برمی آروم چانی سرگرم نگاه

  .. ؟!بیرون بره خواد می ازش داره
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  .... !یاااااا

  در سمت گرده برمی دستپاچگی همون با و زنه می دیگه لبخند یه مامان

  .. " !باشین راحت .. رم می خب "

   ره می بیرون اتاق از و

  ... شن می گشاد آروم چشمام

 ؟ !.. بره بیرون اینطوری که کرد فک چی خودش با

 باشه اومده پسرش ستدو با دخترش داغ ی بوسه وسط که اینه مثه درست
  !! باشه اون کشیده خجالت که واونی

 گرم لمس که شد بسته مامان سر پشت که دری روی م خیره شوک با هنوز
 میارتم خودم به شوکه لرز یه با گردنم نزدیک چانی نفسای

  میگه شم می اذیت حتمن ببینه که طوری آروم

 " !!داریم نشده تموم صبحت یه هنوز ما خب "

 .. طرفش رمیگردهب نگام

  رفت می و بست می سرش پشت درو وقتی مامان صورت دستپاچگیه

 اینکه مثه درست مامان پیش جانبش به حق لبخند اون و داشت که رفتاری
  ! اونه باشه اتاق این تو داره حق که اونی
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  لرزه می بدنمه تو که ای عصبی بهت ی همه اندازه صدام

 " ؟ کردی جرات چطوری چ "

  رن می باال کوچولو حرکت یه با اشابروه

  لبام روی تا بره می ش دهنده عذاب واریه تفریح همون با نگاهشو

 " ؟ بک چیو "

  طرفش گردم برمی کامل

  باشه ترسناک چقد تونه می اون نیست مهم برام دیگه

 گفتن لختی وقتی که نیست مهم و نیست تنم هیچی نیست مهم برام دیگه
 .. باشه دار خنده تونه می چقد مخش سره از جدی حرفای

 " ؟ کنی رفتار اونطوری مامانم پیش کردی جرات چطور "

  گیرم می لباسشو ی یقه

 کرد فک اون ... ؟ بکشم خجالت که کنی رفتار طوری کردی جرات چطوری "
 " .. کرد فک ..

  بگم چی خوام می دونه می

 بهم لذت با که بیوعذا اینهمه بتونه محاله که درشتن اونقد لعنتیش چشمای
 .. داره نگه مخفی خودش تو ده می
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  " .. ؟!!کرد فک چی به مگه "

  .. کنم می نگاش

  .. کنم پیدا کلماتو تونم نمی

  .. شن می بسته شنو می باز لبام

 بگم اون به اینو تونم می چطوری م شوکه عجیبم گیریه نتیجه از خودمم حتی
...  

  زنم می داد فقط دوباره

 ..شی گم بریو تا کنم حالیت باید چطوری دیگه .. برو ؟ اینجایی چی برای "
 " باشی؟ برم دورو خوام نمی فهمی نمی

  . میاره در جیبش توی از دستشو

  .. توشه مچاله کاغذ یه

 !! .. "خوای نمی شدم متوجه خوب آره "
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  چانیول

 

  .. زمین روی کنم می پرت لعنتیشو یادداشت

 سرعت به کرده میومیو کوچولوش فریاد تا چن اون توی که شجاعتیو تمام
 .. ره می عقب قدم یه ترس با شنو می ناپدید

 .. باشه آروم صدام کنم می سعی هنوز

 و نرم ی سینه زیر ش ترسیده قلب اون تپش ندم نشونش کنم می سعی هنوز
  میندازه کار از حسیمو عصبهای تمام داره چطوری سفیدش

  کردم تحمل خاطرش به اینجا تا که ترسیه ونهمرد کشش این از تر قوی

 و کشیده رگ اون با گردن اون توی لبام بودن فرو به نیاز این از تر قوی
  .. کنن پیداش من از قبل تونستن می آدماییه از وحشت ش مردونه

 اگه کنم غربال خاطرش به رو جنوبی ی کره خاک تمام تونستم می دونم می
  ..  کرد می لمسش کسی دستای من از قبل فقط

 و کنه می نگام هست که سری خیره پیشیه همون چشمای با فقط اون حاال اما
 نفهمه کسی کردم دعا دستم انگشتای تمام با چطوری اینجا تا من دونه نمی
  .. نیست من با اون
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  .. سر خیره پیشیه

 "؟ بری بیرون شده خراب اون از بگی بهم اینکه قبِل  تونستی چطور "

  جلوتر رم می مقد یه

  .. کنم حس قدمیم یه تو پوستشو خنکیه تونم می

  .. گرفته اطرافشو که سردی گرمای اون ی همه و

 می نفس پوستش ی کودکانه منافذ بین از که ایو مردونه و قوی عطر اون و 
 کشه

  !نیست عصبانیت و خشم از همش صدام روی افتاده که خشی

 می یادشون .. ؟ دی می یاد هات بچه به همینارو لعنتی ی مدرسه اون توی "
 "؟ کنن نگرانشون الکی رو بقیه باشنو عقل بی همینقد دی

 .. شن می باز قهرآلودی و ترسیده اخم با کوفتیش لبای

 "  !بزنی حرف اینطوری باهام نداری حق.. ح "

 موهاش .. پوشونده صورتشو نصف از کمتر کم یه سرشو روی مونده حوله
 کنار از میگیرنو راه خیسش موهای بین از هنوز آب های قطره .. خیسن هنوز

 بلند تنش موهای وزه می که سردی نسیم خاطر به .. ریزن می پایین گردنش
  ..رنگه کبود کم یه صورتش رنگ و شدن
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 .. سردشه

 ش شونه روی بندازم دربیارم کتمو باید

  .. بیارم براش تخت روی از رو پتو اون یا

  .. کنه تنش لباس بره بذارم باید

 می که کاری تنها ، رسه می کمرش تا فقط که بالکنی ی نرده به چسبیده اما
   .. صدام توی میاد داره آروم که پرخاشی و همه توی اخمام کشیدن کنم

  " .. ؟ رفتی گذاشتی اونطوری که کردی فک چی خودت با "

  ده می جواب چشماش توی خودسرِ  اخم همون با

  " بدم توضیح رو چیزی لعنتی توی برای نیستم مجبور"

  .. روم تو کشه می کوفتیشو کوچیکو پنجوالی اون هم ترسیده وقتی حتی

 .. عوضی سرتقیت به لعنت

  " .. بودی مجبور بودی من با وقتی تا "

 براش تونست می که اتفاقی هر تصور از که عصبانیتی آروم نفوذ مانع تونم نمی
 .. بشم ،  بیفته

 داد باالخره و .. صورتش ی دیده آسیب سمت رن می خودآگاهنا چشمام
  میزنم
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 " ؟ فهمی می بیفته برات اتفاقی هر بود ممکنه "

  میشه توهین پره چشماش سیاه نگاه

 خودت کنار درست نبود امن که اونجایی !!میفتاد برام خودت کنار فقط اتفاق "
  " بود

  ده می ادامه آمیزتر توهین و باال بره می صداشو

 انجام درست کارتو باید کم دست باشی من سیتر بیبی خواست می دلت اگه"
 !!دادی می

 " ! کنی لختم چشمات با اینطوری االن مثه اینکه نه

  .. کنم می نگاش

 .. و برخورده بهم بازم

  .. باز

  ! بک گیره می دردت این پس خب

 .. !ِبک؟ آوره درد برات کنم نگات من اینکه

 .. ؟ !نداری دوس تنت روی نگاهمو 

 !.. بود؟ بهانه آالچیق توی من از عصبانیتت

 !؟ آره
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 ، داشت درد کردم می بغلت یا کردم می نگات که این

 !! .. ؟ آره

  .. شم می خم روش و نرده روی طرفش دو ذارم می دستامو

 خودشو و کنن می دنبال دستامو حرکت ای ترسیده و تند تکونای با نگاهش
 تر عقب کشه می

  دم می جواب کنه ترش عصبانی که لذتی با

  "!!بکی لختی حاالشم همین تو "

 زبون اون هنوز اما کنه مخفیش ازم تونه نمی لرزه می لعنتیش صدای
  ده می جواب نگاش تو تندی اخم با و گیره نمی آروم کوچولوش

  " یو فور گود پس .. !جدی؟ !اوه "

 ی شاخه یه مثه دارن چشماش چیککو و سیاه آدمکای .. باال میاره صورتشو
 صاف هست که پیشی همون سرتقی با خودش اما لرزن می نسیم توی ضعیف

  چشمام توی زنه می زل

 " ؟!!تخت روی برم برات خوای می "

  .. کنن می دنبال لباشو و ابرها کج حرکت عصبی چشمام لحظه یه برای

  .. تره قوی کدومش دونم نمی
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 کردنش پیدا برای حاال تا صبح از که ترسی اون ی ههم تالفیه برای عصبانیتم
  .. !کنه برام کارو این خوام می که میل این یا کردم تحمل

 "میری؟ برام بخوام "

  .. لبام روی میاد کثیفه خودمم دید از حتی که لبخندی و

 هنوز اما باشه زننده میتونه چقد بهش جوابم دونست می شاید اینکه با حتی
 .. کنن می قبول سختی به زدمو بهش که حرفی چشماش

  .. زنه می پلک آروم

  .. کنه می نگام

 نگاهش تو ملوسه پیشیه اون باشن برخورده بهش حرفام اینکه از بیشتر
  مبهوته

 غریبی سنگینیه با چشممو های رنگدونه شیار به شیار و کنه می نگام طوالنی
 .. گرده می چشماش توی

 می کج نگاهشو باشه کرده پیداش باالخره انگار یا باشه جوابی دنبال انگار بعد
  ... کنه

  .. صورتم روی ذاره می و باال میاره دستشو تردید با
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 مثه حاالشم همین که پوستم روی سردش دست نزدیک تماس حس از
  .. خورم می کوچیکی تکون پذیره تحریک تار یه سیمای کشش

  .. کنه می تعجب واکنشم از خودشم

 .. داره می نگه صورتم رو ساکت بهت یه با نگاهشو

  .. کنه می امتحان تحملمو حد داره انگار ده می حرکت آرومتر دستاشو

  پرسه می کنه مخفیش تونه نمی که بهتی همون با سرد و آروم

 " !؟ چانی خوای می منو اینقد "

 قدرتمند موتورهای پشت گرفتن قرار که داره تاثیریو همون روم ش ساده سوال
 .. روشن جت یه

 عقب کنه می پرتم محکم یکی کنم می حس

 .. بدم جوابشو تونم نمی حتی

 خط تو و لبهام روی تا میاردشون و کنن می حرکت آروم سردش انگشتای
  .. داره می نگهشون بینش فاصل

 سمت بافتهاشو تک تک هجوم تونم می و تپن می انگشتاش تماس از لبام
  .. کنم حس بلعیدنشون و بوسیدن برای بینشون گرفته که انگشتایی
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 ای گربه خط بعد و بینمون داغ برخورد این روی داره می نگه طوالنی نگاهشو
  کنه می نگاه چشمام توی و گرده برمی چشماش

  .. " ؟ باشن لبام اینا جای خواد می دلت "

 بخوام اینکه قبِل  اما دیگه حسه یه و بهته فقط نیست خشمی هیچ نگاهش تو
  .. لبام سمت گردونه برمی رو ایا گربه اون دوباره یهچ بفهمم

 .. میاد جلو آروم بعد و داره برمی انگشتشو

 می حس سوزه می کوره یه مثه که بدنم نزدیک سردشو های سینه گرم تماس
  .. کنم

 .. میارن بازوهام روی دستاش که آرومیو فشار و 

  .. کنه می نزدیک بهم لباشو و جلو میاره صورتشو آروم

 داره می نگه لبام به نزدیک اونقد ای فاصله تو صورتیشو پفدارو لبای گرمای
  کنم حس پوستم روی شونو عاطفه بی لمس تونم می که

  .. شن پاره رگاش ترسم می که کرده تپیدن به شروع قوی اونقد قلبم

  کنم می نگاش زده بهت فقط اما

  .. کنه می چیکار داره فهمم نمی
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 حس لبام روی لباشو منتظرم قراری بی با چشمام توی ساکتی حماقت با اما
 !کنم

 می نفس رو میشه بلند صورتم پوست از که حرارتیو و بنده می آروم چشماشو
  کشه

 اونقد که صورتی فاصل حد تو ها ثانیه ، ابدیت یه طوالنیه به مدت یه برای
 بغلمو ویت بکشمش مردن قبِل  یا بمیرم خوام می که داشته نگه بهم نزدیک
  .. میان کش ، بیفتن خون به که ببوسمش طوری

 اعتنا بی و ده می بیرون صورتم توی هاشو ریه توی فرستاده که رو نفسی آروم
 فریاد خاموش و گرفته آتیش صورتم توی که بینوایی عصبهای اون ی همه به

 .. باال میاره آروم چشماشو کشن می

  " ؟ چانیول بدی ش ادامه قراره کجا تا "

  زنم می پلک

 .. گه می چی داره فهمم نمی

 .. ؟ کنه می دعوتم داره

  ؟ .. پیشی کنی می باهام غلطی چه داری

 ..روش کشه می لباشو لبمو روی میده نگاهشو دوباره
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   .. شه می حبس بیچارگی با دوباره نفسم

 .. " کنی؟ می تمومش کنم ترش عمیق اگه "

  دادن دست از مفهومشونو کلمات

  .. میگه چی فهمم نمی که داغم اونقد فقط دشای

 .. کنه می نزدیکم بیشتر خودش به سرمو پشت بره می دستاشو

  .. هم روی رن می لبامون

 تو حساسو صورتیو بافت اون که رو عصبهایی تک تک شدن تجزیه من و
  .. کنم می حس لبهاش نرم تماس زیر ساختنو صورتم

 .. شن می ستهب آروم چشمام زیر درست ایاش گربه

  .. بوسیدنم کنه می شروع آروم

 شنوم می باهاشو متقابل ی بوسه یه شروع برای حسیمو عصبهای تمام التماس
 یه کردن شروع مالکانه بعد صورتشو کشیدن پس برای که میلی اون ی همه و

  باشه شده شروع خودم از که بوسه

  ... اما

  .. نداره گرمایی هیچ ش بوسه

  .. تلخه خیلی بوسه این اما کنه می کارو این چرا فهمم نمی
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 .. عقب کشمش می سرشو طرف دو ذارم می و باال میارم زحمت به دستامو

 چرا فهمم نمی .. . شه می تر داره آروم یکی چشماش توی .. کنه می نگام
  .. کنه می هردومون با کارو این داره

 و کنه بازشون تا دستامومیگیره مچ

  " .. ؟ دارین دوسش ؟ شد چی "

 .. لرزه می صداش

  .. سرماست از فقط شاید

  .. شه می خیس داره چشماش توی نشسته آلود قهر که پیشی اون اما

  .. دارم می نگهش راه بین اما بینم می جلو میاره دوباره که صورتشو حرکت

  .. کنم تحملش دوباره تونم نمی

 می تصاحبش فقط شه نمی ممه دلیلش برام دیگه کنه تکرارش باز اگه بار این
  .. کنم

 .. خوامش نمی اینطوری من

 می کج ذره یه شده حبس دستام بین صورتم از کمی ی فاصله تو که صورتشو
  .. کنه

 " .. خوایش؟ نمی ..؟ چرا "
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 .. داره بغض صداش

 .. شن می خیس دارن آروم چشماش

  " ؟ بک کنی می کارو این چرا "

  .. اشهب قوی کنه نمی سعی دیگه حتی

  " خوای؟ نمی همینو مگه "

  .. تسلیمه اما .. شکسته خیلی و .. تلخه نگاهش

 " .. باشی؟ داشته اینو قراره بار این .. ؟ .. آره ، تنمه بار این "

 .. طرف دو به کنه می بازشون و داره برمی مچم روی از دستاشو

 .. بهشت به کنه می دعوتم باهاش که آغوشی مثه

 " .. باشیش تهداش تونی می "

 .. لبام روی میاد اراده بی اسمش

  " بک "

 زده پسش مدام که بغضی بین از زدن حرف برای که فشاری با اشک قطره یه
  پایین خوره می قل

  " .. کنی تمومش شه می باعث اگه "
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 .. دیگه ی قطره یه

  " کنی تمومش دلیلتو بی و ابدی آزار این شه می باعث اگه "

 فوت صورتم توی ده می بیرون که نفسی فشار با رو ده می رتقو که رو بغضی
  کنه می

  " باشیش داشته تونی می "

 پرتش بلندی از که سیاهی ی آینه مثه درست .. شکسته کامال خیسش نگاه
  .. سنگ روی باشن کرده

 تونی می تنمه نباشم خوشحال باهاش دیگه تا خوای می که چیزی بار این اگه "
 " .. باشیش داشته

  .. بهم وزه می زمستون تو که سردی باد مثه و

 " .. بری همیشه برای باید بعدش اما "

  .. ن بریده بریده حرفاش و شدن کج گریه از لباش

 چقد تو نبودمو البی تو من وقتی داشتی مزخرفی احساس چه نیست مهم برام "
 " ای دیگه کوفت هر یا شدی نگران !کوچولو پسر این کردن پیدا برای

 تو جیغ یه مثه بعد و تونه نمی اما بزنه حرف بتونه باز تا زنه می پس بغضشو
  کشه می فریاد صورتم
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 "؟ .. ببینمت خوام نمی بفهمی تونستی نمی .. بودم رفته من"

 .. کنم می نگاهش فقط

 سرد خیلی و .. دردناکه خیلی .. سنگینه خیلی خورن می سیلی بهم که کلماتی
.. 

 ؟ " بری و بکشی همیشه مثه راهتو قطف تونستی نمی "

  .. شدن قرمز فریاداش و گریه از صورتش

 بودن نگران این خوام می .. ؟ فهمی می بیرون بری زندگیم از خوام می "
 مهمم برام کنیو می وانمود بهش چی برای فهمم نمی که لعنتیتو مزخرفو

  " .. کنی تمومش نیستو

  زنه می داد و کنه کنترل صداشو کنه نمی سعی حتی دیگه

 از بهتره اما بمونی باقی هستی که عوضی آدم این کجا تا قراره دونم نمی "
  " ؟ فهمی می ، بمونی دور من زندگیه

  کنه می باز دوباره دستاشو

 کنی حس شه می باعث و تنمه رفتنت همیشه برای اینا ی همه قیمت اگه "
 " .. باشیش شتهدا تونی می باشه خب خیله ،.. بردی هم شرطو این
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 می لیز بیرون بشه شل شدن باعث حرفاش شوِک  که دستایی بین از لباش و 
 .. شینن می لبام روی دوباره خورنو

  .. نداره حسی دیگه اما کنم می حس لمسشونو

 کدوم کشمش می عقب میگیرمو دستام بین دوباره صورتشو وقتی دونم نمی
 ... ؟ ترن قوی حسا این از یکی

 که هیوالیی یا بینه می کثیف اینهمه دارمو بهش که حسی اون که یناامید این
  ... ؟ داره ذهنش توی من از

 ی گونه روی محکمی سیلیه با کشمو می پس دستمو وقتی دونم نمی و
 و محکمتر ناامیدی این شدن باعث حسا این کدومه کوبم می سالمش

  .. بشه سیلی صورتش روی دردناکتر

 سمتم گردونم برمی شو شده کج صورت زدم سیلی روش که شدتی همون با
.. 

 دستامو چکه می بیرون که خون اون لبشو ی پاره ی گوشه لحظه یه برای فقط 
 .. کنن می شل

 بشینه خون به که ببوسمش محکم اونقد خواستم می که بود لبایی همون اینا
..! 
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 همون تو اونه صورت روی سیلیه از تر عمیق خودم دستای توی که دردی با
  زنم می فریاد زدم سیلی بهش که صورت

 با هنوز که عوضی اون .. هیون بک توئی مریضه روانیه منحرِف  یه که اونی "
 هر با رو و چشم بی ی گربه یه مثه دلواپسیامو و نگرانیا ی همه کینه این

 " هیون بک توئی ، ده می نتیجه خواد می دلش خودش که ای کوفتی برداشت
.. 

  دمو می فشار محکم سرشو طرف دو

  زنم می فریاد هنوز

  .. لعنتی گذشته سال 5 "

  " .. سال 5

 بگیرم دویده تنم توی که خشمیو جلوی تونم نمی.. دم می تکون محکم سرشو
..  

 بگیرمو وایسادمو عمیق نفرت یه کجای براش که ناامیدی این جلوی تونم نمی
..  

  .. نکشم فریاد صورتش تو تمامشو و

 5 .. گذشته بودم بد برات که سالی دو اون از سال 5 "
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 " گذشته کنم چیکار باید دونستم نمی بودمو بچه یه وقتی از سال 

 توی که تلخی نفرت این شاید تا بدم تکون اونقد سرو اون خواد می دلم
  بیرون بریزه ِبِهمه نگاهش

  زنن می آتیشم دارن چشماش

 می فشار سرش طرف دو روی هک دستایی از جلوتر کم یه نیست حواسم حتی
  شه می درمان داره هنوز که عمیقیه زخمای زنم می داد و دم

 منو که چشمایی دیدن از ست ناامیدانه خشم یه کنم می حس که چیزی تنها
  .. شناسن می اینطوری

 " ؟ ببخشیم نتونستی ؟ کنی فراموشش نتونستی سال پنج اون تو "

  .. زنم می داد و

  "؟ نههههههه "

 .. میاد اسلحه ضامن شدن آزاد صدای یهو

 .. صدا سمت گردن برمی سرعت به حساسم و دیده تعلیم گوشای

 اسلحه و بالکن زیر اومدن آروم تاشون چن و شدن هشیار باغ محافظای
  .. سمتم گرفتن هاشونو

 ... نیستن مهم برام
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 بی ویر و چشم بی پیشیه این باشم متمرکز روش تونم می االن که چیزی تنها
  .. رحمه

  کنه می پاک بدی حرص با لبشو روی خون دستش پشت با

  .. زنه می پوزخند و کنه می نگاه خون های لکه به

  " ؟ گذشته سال 5 "

  .. سمتم گردونه برمی نگاهشو

 توی که غریبی دلخوریه اون نگاهشو توی شینه می داره که تلخی اخم توی
  .. نیست من ملوس پیشیه از یا نشونه هیچ دیگه کنه می رسوب چشماش
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  هیون بک

 

  باال برم می دستامو

  .. گرفته دردم

  .. لعنتی داره درد لعنتی حِس  این

 .. کنم می جداش سرم از پرخاش با میگیرمو دستاشو مچ

 می فریاد سرش هنوز اما میاد بیرون سختی به صدام که کردم گریه اونقد
  کشم

 " .. گذشته سال دو اون از لعنتی سال 5 نگو مبه .. گذشته سال 5 نگو بهم "

  .. کشم می داد دوباره و نفرت با خودمو سمت گیرم می انگشتمو

 چیکار دونستم نمی که سالی 5 این ی همه ی اضافه به سال 2 من برای "
  .... گذشته مستحقشم که کردم

 با روزشو هر که گذشته سالی 5 این ی همه ی اضافه به سال دو من برای
 " .. شدنت عوض این واسه گشتم می دلیل یه دنبال خودم تو ناامیدی

  .. فهمی؟ اینونمی تو چرا

  عقب دم می هلش هاشو سینه روی کوبم می
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   .. دونسته نمی که کسی شبیه درست .. صورتم توی مونده خیره

 یه تو شب هر که گذشته سالی 5 این ی همه ی اضافه به سال دو من واسه "
 رو تصویری هجوم جلوی شاید تا صورتم روی ذاشتم می دستمو خالی تخت
 " شد می تنگ براش دلم که بگیره

  .. دلتنگیه این ی همه برای پشیمونی پره بهش نگام

 روی کوبم می دیگه بار یه دستامو کف با لبمو رو میاد که رو تلخی پوزخند
 ش سینه

 نداری دوسم دیگه اچر دونستم نمی که گذشته سالی 5 این ی همه و سال دو "
 دیگه که کشیدم می درد .. نداری دوسم دیگه چرا کشیدم می عذاب ؟

 رنجونده خودم از رو تو اینکه بابت خودمو مچاله شب هر نیستیو کنارم
  .. کردم می شکنجه

  " نداری دوستم دیگه چرا که کردم می گناه احساس لعنتی آره

  .. شه می سخت داره حرفام گفتن شنو می کج مدام لبام

 جلوی دوباره تا بزنم پسش کنم می سعی صورتم همه با و گرفته بغضم دوباره
  کشم می فریاد دوباره و  .. نگیره م گریه اون

 نمی گرمم هیچکی دیگه که گذشته سالی پنج این ی همه با سال دو من برای "
  .. کرد
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 پیشتو برگردم تونستم نمی دیگه که گذشته سالی 5 این ی همه با سال دو
 " .. متنفری ازم هنوز ببینم

 می پایین خورنو می هق درشت های قطره با هام کلمه آخرین با اشکام دوباره و
 .. ریزن

  .. خورم می شکست شده حبس قلبم توی که حسی ی همه خودمو از دارم

  بزنه پس هامو گریه تا دم می فشار چشمام روی محکم دستامو کف

  .. نبینه صورتمو کنم می اعتراف هشب وقتی خوام می فقط شایدم

 مردو یه دستای دلت اما بخوابی زن یه بغل تو میشه چطوری بفهمی تونی می "
 " ؟ .. بخواد کردنت بغل برای

  " ... ؟ لعنتی آره "

  .. و زنم می هق

 دلت و کنی حس گردنت روی زنو یه موهای شه می چطوری بفهمی تونی می "
 ؟ بود دیگه مرد یه گلوی زیر خودت موهای که هباش شبایی اون ی همه تنگه
.. "  

  ... کنم نمی نگاش

  ... تونم نمی هنوز
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 .. تر عقب دم می هلش و هاش سینه روی کوبم می دوباره فقط و

 .. لعنتی گذشته سال 5 نگو من به دیگه "

  .. نگذشته سال 5

  .. داشته ادامه سال 5 این ی همه با سال 2

 کنم فراموش سالو 2 اون اینکه برای بار یه حتی سال 5 نای تمام توی تو چون
 " .. نیومدی جلو

 .. بدم ادامه دیگه نباید

 .. بگم بهش اینارو خوام نمی

 .. بزنم فریاد تونم می فقط بگیرم خودمو جلوی بتونم اینکه بدون اما

  .. نباشه راحت برات اینقد .. بهت لعنت " 

 " .. ؟ گذشته سال 5

  .. و دیگه هق یه

  .. کردم تنبیه خودمو روز هر سال 5 بهت لعنت "

 .. شدم تر عصبانی خودم از روز هر

  .. نکرد آرومم هیچی روز هر
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 .. نیست حقم کردم می فک چون فقط

  .. منه تقصیر کردم می فک

 .. بهت لعنت

  ؟ فهمی می شوخیه مثه

 تو بیهش کنه گرم قلبمو دوباره تونست سال چند بعده که دختری تنها حتی
  .. بود

  " ؟ بفهمی اینارو تونی می

 که عمیقه اونقد دلشکستگیم زنه می فریاد سرش تو رو حرفا این که صدایی تو
  بمیرم خواد می دلم

  .. کنم می نگاش باالخره کنمو می سرموبلند

  .. خیسه صورتش تمام و کنه می نگام ساکت بهت یه با

 .. نیست مهم برام دیگه

  .. زنم می فریاد براش اینارو دارم خودم که حاال نه

  .. اومده بند نفسم

  .. درومدم پا از

  .. گذشته سال 5 نگو بهم دیگه " 
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  " ... داشته ادامه سال 5 این تمام تو غم و تنفر و عصبانیت این

  .. شکنه می درد با صدام .. تازه اشکای گرم موج و دیگه هق یه

 توی که چیزی تنها بودم پرت هوا ویر وقتی خوردو بهم ماشین اون وقتی "
  که بود این شکست قلبم

  .. توئه تنبیه این هیون بک حقته "

  ؟ چی بابت تنبیه بهت لعنت

  " .. ؟ بودم کرده کار چی

 خودش تو سال هفت که درد یه مندیه گله با هام گریه سمتشو میگیرم دستامو
  میریزن پایین کرده حبس

 نزدی حرف باهام کالج تا تو نشستیمو ماشین شتپ وقتی لعنتی صبح اون از "
  ؟ .. کردی کارو این باهام که کردم چیکار دونم نمی هنوز

  .. گذشته سال 5 نگو بهم بهت لعنت

 و شکسته مرد این تو گذشته که سالی 5 این ی همه با دوسال اون تمام توی
  " .. ساختی رو روته روبه که رو داغونی

  هقا هق این بین م خسته صدای و ... هقه هق .. نیست هق یه فقط دیگه

  .. کن تماشام "
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  .. کنم می گریه برات دارم

 " .. کنم می گریه نداره دوسش دیگه که مردی برای دختر یه مثه دارم

  " ... بک"

  .. نیست مهم برام دیگه اما.. داره درد صداش توی

  .. بشنومش خوام نمی دیگه

 این تو بار هزارمین برای سرش بودمو من ستهشک اول که اونی که حاال نه
  زنم می داد سردش خیلی آفتاب اون با بعداظهر

 کنی صدا کوچیکم اسم با منو لحن این با نداری حق دیگه تو .. نیار منو اسم "
..  

 .. نداری روم حقی هیچ دیگه تو

 " .. دوستم نه برادرمی نه دیگه

 شونه روی گیره می دستاشو و میاد جلو و کنه می پر بینمونو ی فاصله آروم
  کنه می التماس بهم صداش هامو

  " بکی نکن اینطوری خودت با "

  .. تنم دور پیچدشون می بعد

 .. نمونده برام قدرتی دیگه
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  .. کنم می هق هق فقط

  .. ده می فشار خودش به محکمتر منو که اون دستای و

  .. کنه لمسم ناو ذارم نمی دیگه بودم گفته رفته یادم انگار و

  " .. متنفرم ازت "

  ده می جواب گلوش زیرِ  موندن که موهایی روی آروم

  " دونم می "

  .. و دیگه هق یه

  " جهنم به بری خوام می "

  .. " توشم حاالشم همین "

  " بخشمت نمی وقت هیچ "

  مونه می ساکت کشه می طول ابدیت یه ی اندازه که کوتاه مدت یه برای

 زمزمه همونا بین آروم بعد و کشه می نفس موهامو توی بره می روف صورتشو
  کنه می

  " دونم می "

  شکنه می صداشه تو که بغضی شکستگیه از خودمم قلب حتی طوریکه
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  .. ! اینی برام که متنفرم ازت

 

 ... متنفرم ازت

 

  مانلی :  نویسنده

@purple8Iris 

@chanbaekworld 
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 9 پارت

 چانیول

 

  .. کنه می هق بغلم تو مآرو

 .. گه نمی هیچی دیگه رفته صداش

     .. روم روبه به م مونده خیره موهاشو توی بردم فرو ساکت مو چونه

  .. خودم دست روی موندم

 ؟ .. کنم چیکار دونم نمی م سینه توی کردم کز

  .. ؟ پیشی کردم باهات غلطی چه

 ؟ .. کردم باهامون غلطی چه

 یه وسط که مردی مزاحم ی سرفه مثه درست در روی رومآ ی تقه یه صدای
  .. بخوره کوچیک تکون یه میشه باعث باشه رسیده گفتگو

 .. کشه می آرومی نفس

  .. شه می تر عمیق م سینه روی کوتاه ی لحظه چن برای پیشونیش ی تکیه و

 جلو رویی کم با زننو می بیرون م سینه توی از آروم کوچیک دست میلیونها
  .. بگیرن بینشون عزیزشو پیشونیه تا نمیا
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 تماس این بیانو گردنش پشت تا دم می حرکت هاش شونه روی از دستامو
 .. کنن تر عمیق نرمو

  .. کشه می پس یهو و کنه می حس حرکتشونو

 می بریده تلخی التماس با بودن کرده بغلش م سینه از که دستایی اون تمام و
 .. شن

 عقب خودشو و کنه می پاک اشکاشو ی باقیمونده و میاره باال سردشو دستای
  .. کشه می

  " کن ولم "

 بره بذارم خوام نمی

 .. بره بذارم تونم نمی

  .. تحملمه حد از فراتر برام این

 فقط گرفتن آروم هاش گریه دیگه حاال که این و رفته وقته خیلی اون دونم می
 یه از تر قدیمی براش ظهر زا بعد این قبِل  تا که پسریه از خالی ی پوسته یه

 .. بودم برادر

 وا روش دستامو ذاره نمی دادمش دست از دونم می که وحشت این هنوز اما
 .. کنم
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 ... زوده هنوز

 .. ندارن قدرتشو پاهام هنوز

 .. بری ریزم می هنوز

 باقی برام هیچکی بغلمه توی که سردی و برهنه بدن این توی دیگه اگه حتی
 .. باشه نمونده

 .. بودی اومده قدماشو آخرین تا تو اما .. طوالنیه راه یه سال فته

  .. نباشی منتظرم اینجا دیگه محاله

 .. باشم رسیده بهت دیر راهو همه این من محاله

  .. جلو کشمش می دوباره

 حاالشم همین که سردی یخ به چسبیده که دستایی تقالی آخرین مثه درست
  .. شده آب

  .. غرقم حاالشم همین

 " بمون جا همین "

 همون خواد می هنوز کنم می حس لحظه یه برای ست خسته چون فقط شاید
 بمونه باقی ، رسیده دیر براش که آغوشی همون بین جایی یه ، هست که جایی

..  
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 .. پدرش صدای بار این و در ی تقه صدای دوباره بعد اما

 .. " ؟؟ هیون بک "

  ... زنه می پس دستامو و کنه می بلند سرشو

 " ... منتظرمن کن ولم "

 .. نیست گرمایی هیچ دیگه تره بلند زمزمه یه از کم یه فقط که صداش تو

 .. زنه نمی حرف هست که روییم و چشم بی پیشیه سرتقیه با حتی دیگه

  .. نیست کسی تو اون واقعن انگار اما داره درد

 .. شن می باز آروم سردش تصور از دستام

  .. وایمیسته جاش سر کوتاه ی لحظه یه برای

 ؟ شده پشیمون

 ؟ .. بمونه خواد می

 برمیگردونه روشو اون اما کنن بغلش تا برمیگردن دوباره اراده بی دستام
  ... در سمت

 .. وایمسته دوباره و ره می قدم دو

  .. میدارم بر جلو دیگه قدم یه نامطمئنش قدمای دنبال دوباره من و
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  .. کنه یم نگاه اطراف به سردرگم

  .. ره می باهاش نگام

  ... نیست تنش لباس اما کنه باز درو بره خواد می

 " .. بپوش لباس تو کنم می باز من "

 .. کنه نمی نگاهمم حتی

 حموم سمت ره می و داره برمی لباسارو روش از تختو سمت ره می

 درو شه می بسته نامطمئنش قدمای پشت حموم در وقتی و مونم می منتظر
  .. کنم می زبا

 

 

 

 توی که احترامی مثه درست سرده بیونه آقای چشمای توی که لبخندی
 اونه به نسبت من صورت

 " ؟ کجاست هیون بک "

 .. کنم نمی باز کامل درو کنمو می سرم پشت کوتاه ی اشاره یه

  " پوشه می لباس "
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 .. سردش صورت بین شینه می اخم یه

  " داشتین صدا سرو خیلی "

 .. چیه منظورش فهمم می

 .. شدن شاکی همه حاالشم همین

 دعوای و باشه ها خانواده بزرگترای یا سهامدارا طرف از محافظا از یکی کافیه
 .. باشه شنیده بکیو و من

 .. " آقا متاسفم "

 .. ده می تکون سرشو

 .. باشید اتاقه تو که سروصداهایی مراقب بازه بالکن درای وقتی بعد ی دفعه "
 " باشه جمع بیشتر حواستون بازه بالکن درای وقتی اما صوتین یقعا اتاقا

  ده می ادامه نگرانه چقد فهمم می دونه می که نگاهی با و

  " کافیه برام جاش همین تا حادثه تا دو "

  ندم حق بهش تونم نمی

 .. " آقا بله "

  .. در سمت گردونه برمی نگاهشو

  "؟ عصبانیه هنوز "
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 پرت سنگین آسانسور یه سیمای ناگهانی کشیدن پایین همث درون از منو یکی
 .. پایین کنه می

 .. آرومه هنوز صدام اما

 " .. بله "

 .. ست کالفه

  .. خودشه پسر نوبت حاال و کنم قبولش من تا کشیده طول سال چند

  "دونی؟ می کردی سختش که بود خودت تقصیر "

 می تکون سر و دونه مین اینو خودم از بهتر کس هیچ کشم می آرومی پووف
  دم

  کنه می نگام کم یه

  " منتظرتونه .. هیون بک بزرگ پدر پیش برید باید فردا "

  پیشونیش روی کشه می دستشو

 " .. بشه تموم جایی یه باید عقلی بی این "

 پرسم می ازش کنم می نگاش تردید با

 " ..... دیگه زنید می حرف باهاش اون از قبل "

 ... کنن راضیش خوام می که وقیحم اینهمه هنوز چطوری دونم نمی خودمم
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 .... دادم دستش از همیشه برای که بیام کنار ناامیدی این با تونم نمی هنوز

 تنها عوضیه یه تهش تا براش قراره که کابوسه یه این کنم باور خوام نمی هنوز
  .. بمونم باقی

 نیست راضی اصلن کنه اروک این قراره اینکه از ش قیافه اما ده می تکون سرشو
.. 

 " .. کنه نمی قبول "

  طرفم گرده برمی عصبانیت با نگاهش

 تجربه کافی ی اندازه به هممون برای تو .. دونم؟ نمی خودم کنی می فک "
 " بودی

 همون تونست می داشت شو اجازه اگه ده می نشون که گه می طوری اینو و
 .. بکشه منو بودم شده یاغی که موقع

 .. عقب شه می کشیده دستام بین از خبر بی اقات در

  .. سمتش گردم برمی شوکه

 ..  هیونه بک

 ... ره می ور باهاش دستشو توی گرفته کرواتشو گره و ست پریده هنوز رنگش

 ".. شه نمی بسته این"
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 ..  ببنده تونست نمی وقت هیچ که کفشایی بند همون مثه درست

 اون اما ببندمش براش کفشا بند همون مثل تا سمتش رن می اراده بی دستام
 وایمیسته پدرش جلوی و ره می رفتن باال سمتش که دستایی جلوی از درست

..  

  .. داره اخم .. سرده نگاهش

  .. من سمت گرده برمی آروم پدرش نگاه

 ! خندن می بهم دارن چشماش

 ! .. میندازه دستم داره

 ره می که رضایتیو این ویجل تونه نمی اما کنه می ش کالفه بک واکنشای
  !بگیره قلبش توی

 .. !!درمیاره براش منو گریای یاغی تالفیه داره پسرش

  .. کنم می نگاهش فقط من اما

 و کت یه توی طوالنی زمان یه بعده کوچولوشو پیشیه که پیر احمق یه مثه
 .. بینه می رسمی شلور

  .. ببنده براش رو گره پدرش تا گرفته باال کم یه سرشو

  .. چترین هنوز موهاش



 

267 
 

 یه شبیه ش کودکانه گردن لطیف خط روی گردنش پایین کوچیک خال و
 . شده پوشیده مردونه شلوار و کت یه تو که بدنیه کنار نمک با شوخیه

  .. کنه می محکمش و باال کشه می رو شده بسته ی گره پدرش

 شون شونه طرف یه به انگشتاش با و موهاش توی بره می فرو دستاشو بعدم
  .. کنه می

 " .. کن مرتبشون نیا اینطوری "

 یه لباش ی گوشه کوچیک آبنباتای و ده می سرش به کوچولو تکون یه بک
 .. خورن می محو تکون

 ره می و کنه می حرکت صورتش روی آبنباتا اون حرکت با دومون هر نگاه
  .. لباش سمت

 داره آروم لبش ی شهگو اما نیست قرمز دیگه زدم صورتش رو که سیلی جای
  .. شه می کبود

  .. کنه می لمس انگشتاش با بکیو لب ی گوشه  پدرش دستای

 .. شن می سرد و تاریک آروم چشماش

 .. گه می دستپاچه و دهنش تو کشه می لباشو سریع بک
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 کردیم شیطونی کم یه رقص موقع دختر یه با هتل بار تو .. دیشبه خاطر به "
.. " 

  پرسه می سردی به و کنه می لمس انگشتاش با خموز جای هنوز پدرش

 " .. بار؟ توی دیشب اونم .. ؟ .. دختره یه ی بوسه جای گی می داری یعنی "

  .. ده می تکون سر سرعت به بک

  پرسه می بک از دوباره منو سمت برمیگرده کوتاه ی لحظه یه برای پدرش نگاه

  " ؟ ست بوسه یه جای پس "

 .. لرزه می هنوز ده می جواب وقتی بک صدای

  " بودم مست کم یه .. کردم روی زیاده .. بله "

  زخمو جای روی کشه می شستشو پدرش

 " .. ! نبود خونه میومدی وقتی زخم جای این خب "

  .. میندازه جا کلماتو لحظه یه برای بک

 " .. متاسفم من .. م "

  من سمت میگرده بر پدرش نگاه

 "؟ چانیول ست بوسه جای "
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 . .. من لبای روی ده می حرکت آروم نگاهشو و

  .. نبود تنش لباس بود من با وقتی بکی گفته بهش بک مادر شاید

 تا دو آمیزه شیطنت ی بوسه خاطر به بک لبای رو زخم این کنه می فک حاال و
  ! .. پسره

 ده می جواب صداش توی رنگی کم وحشت با بک دوباره

 " .. منه ی بوسه ... ؟ پرسید می اون از چرا چ "

 .. طرفش برمیگرده نگام

 تو اونم بیون آقای پسر صورت تو سیلی کوبیدن مجازات نیست مهم برام
 .. دستامه بریدن ، باشن کرده کارو این من دستای اگه حتی خودش ی خونه

  .. بخشه نمی رو حرمتی بی این اون نیست مهم

  .. سیدمبو پسرشو من کنه می فک پدرش که نیست مهمم حتی 

 .. اونه مهم

  .... و دونه نمی اون

  ؟ پیشی کنی می دفاع ازم داری

  .. کرده شروع رو گرمی تپش نامطمئن و آروم دوباره قلبم

 .. سمتم برگرده بار یه فقط کنم می دعا روشو داشتم نگه نگامو
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  ... باشه امیدی برام هنوز شاید

  .. پدرشه روی نگرانی با فقط اون چشمای اما

 آروم حرکت .. خندیدن به کنه می شروع نرمی به باالخره بیون آقای قتیو
  .. بینم می بیرون ده می نفسشو که لباشو

  .. ؟ پیشی منه برای این

 " .. باشه رویات زیاده به حواست بعد ی دفعه "

 رو اینطوری که ای بوسه بابت داره انگار گه می طوری و بکیه روی نگاهش
  .. گه می من به داره اینو دونم می اما کنه می سرزنشش مونده لباش

  .. کنه درستش برات اینو بگو مادرت به"

 !!  نامزدش خاکسپاریه مراسم تو ببرم بوسه یه زخم جای با پسرمو تونم نمی
.." 

  ده می تکون سرشو آروم

 " .. مامان پیش رم می "

  .. راهرو ی دیگه سمت ره می و

  .. کنه نمی نگام

 .. داره اخم و کنه می فرار چشمام از مدت تمام
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 ؟ نه مگه ... قلبم توی محوی شادیه با و .. کرده دفاع ازم االن همین اون اما
..  

 .. کنم دنبالش بگمو بیون آقای به کوچیک "ببخشید" یه تونم می فقط

 

 

  هیون بک

 

 کنه می اذیتم روم نگاهش سنگینی

 .. روم ست زنده موجود یه شبیه نگاهش

 .. کنه می اقتمط کم

  .. بودم داشته نگهشون چشمام توی که چشمایین اینا

  ... نریختن بیرون چشمام از هامم گریه با حتی چشمایین اینا

 !... ندارن دوست منو که چشمایین اینا اما

     ... باشم نداشته دوستشون دیگه میخوام که چشمایین اینا

  .. کنم می سبکی و خلع احساس سرم تو
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 .. شدم خالی خودم از فقط ها گریه اون ریختن پایین با که ینها مثه

 وزش جهت تو بادکنک یه مثه شن می باعث مدام که آزاردهنده سبکی یه
 .. اون سمت کشدم می دردناکی شکل به هنوز که باشم بادی

 می پیدا بعدی قدم برداشتن برای قدمهامو حتی قدمامو جهت سختی به مغزم
 ..... کنه

  .. بدم تکیه دیوار به خوام می

  .. سخته رفتن راه .. شده سخت وایسادن

  .. طوالنیه زیادی راه این

 کنه می نگام داره دونم می و وایساده سرم پشت اون اما .. 

  .. بسمه دیگه امروزم برای

 .. بره تا کنم صب کافیه فقط

 .. بره و بذاره تونه می .. ! امنه جام راحته خیالش دیگه که حاال

   .. بره بذاره تونه می داده آزارم اینطوری دوباره که االح

 .... که دارم فرصت اونوقت

  .. عقب شن می کشیده دستام

  .. خودم باهاشون و
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  .. شن می بریده افکارم و

 .. وایساده روم روبه

 " .. بزنیم حرف باید .. کن صب بکی "

 .. کنم می نگاش

  " .. نداری روم حقی دیگه بودم گفته بهت "

 .. کشم می بیرون دستاش بین از دستامو و

 " .. دادی دستش از اما متاسفم "

  .. زنم می طعنه

 " .. بخوابم باهات خواد نمی دلم دیگه شدم پشیمون "

 .. نکرده باور مو طعنه نگاهش

 ".. اونجا نبودم مهم برات اگه .. ؟ کنی می وانمود داری چرا "

 کنجکاوی با و برگشته حاال و وایساده بابا که جاییو سرمون پشت دستاش با و
 .. ده می نشون کنه می نگامون

 " ... ازم اونجا تو "

 " .. اون آهان "
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 !... بیشعور احمق

  .. کنم می نگاش دوباره

 می دستاتو اون ... !!اجتماعیم مثبت تفکرات خیرخواهیو همون پای بذارش"
 " نیستم عوضی یه شماها مثه که من .. شکست

 

  نیولچا

 

  .. خوره می زمین دوباره قلبم و

  .. ره نمی اما کشه می بیرون دستم از دستاشو

 .. میاد جلو آروم بعد صورتمو روی داره می نگه ساکتی و تند نگاه با چشماشو

 چرا .. ؟ کردی کارو این باهام چرا بگی بهم دم می دیگه فرصت یه بهت"
 " .. ؟ کنی می کارو این باهام

  .. مکن می نگاش

 نیستن خالی برام دیگه کوتاهی های لحظه برای اما .. سردن سیاهش چشمای
.. 

  .. کنه می نگام منتظر هاشو دریچه پشت اومده نفر یه
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  .. دارم نگهش زنم می پا و دست

  بمونه برام میخوام

  شن می باز لبام

  .. اما

 .. بندمشون می کالفه دوباره

  ؟ ... شبگم بهش چطوری ست مسخره خیلی این

  .. سرم پشت گرده برمی ناامیدی با نگام

 .. کنه می نگامون و ایستاده پدرش

  .. شده دیر ده می نشون و کنه می نگاه ساعتشو فقط اون اما

  .. بک سمت گرده برمی دوباره ناامیدم نگاه

  .. کنه می نگام

 و دناامی همونقدر اونم نگاه حاال و کرده دنبال پدرشو سمت م کالفه حرکت
  .. ست کالفه

 و مونن می صورتم روی کوتاه ی لحظه چند برای منتظری سکوِت  تو چشماش
  .. شن می خاموش بعد
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 به قلبمو التماس مادرش اتاق سمت برگرده تا برمیگردونه ازم روشو وقتی
 .. بشنوم تونم می رو کشه می فریاد که خودم

  .. بزنم حرفی تونم نمی هنوز اما

  ؟ .. بگم بهت چطوری .. ست زننده خیلی .. تس مسخره خیلی این

  .. دستام بین گیرم می سرمو زمینو روی شینم می آروم

  .. شنوم می شنو می نزدیک بهم که پدرشو قدمای صدای

  کنم می نگاش دستام بین از گیرمو می باال سرمو آروم

  .. شینه می زمین روی روم روبه

  .. آرومه صداش

 باز خیلی زحمت بهشون حتی که لبایی بین از پرتاسف و سرد ی زمزمه یه مثه
 ... ده نمی کردنشونم

 باشی زنده تو اینکه به حیف .. دارم احتیاج کنم راضیش اینکه به حیف "
 کردی درست سال چند این تو که افتضاحی این بابت وگرنه .. دارم احتیاج
 تو نیاد یادش حتی کی هیچ که کردم می ساکتت همیشه برای صدا بی طوری
 " .. داشتی وجود
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 ایستاده پدرم اتاق تو و کالج رفتیم می باید که شبیه همون سردیه به نگاهش
  .. بود

  .. شه می سردم شب همون مثل و

  .. سالمه پانزده فقط دوباره کنم می حس و

  .. برمیگرده دوباره ناامیدیم و

  .. قلبمه توی نرفته وقت هیچ انگار که عصبانیتی اون تمام دوباره و

  .. و کنه می نگاه ساعتش به .. شه می پا سره

 " .. باشی اینجا باید برگرد شب برای .. خونه بری شی بلند بهتره "

  .. شده واردش قبل کم یه بک که اتاقی سمت ره می و

  .. شه می دور که کنم می نگاش دیوارو به دم می تکیه آروم سرمو

 که پسری این که کنی روشن شمع ساتمقد تمام پای به بری باید هم تو "
 " .. دارم دوست پسرتو نیست سالش پانزده دیگه
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 هیون بک

  

  .. داشتم انتظار که چیزیه از تر ساده مراسم

 یه فقط که ای اندازه کوچیک در یه پشت دادن انتقال رومون جلوی جسدو
 که دستایی و افتاده پایین سر یه با من که مدتی تو و شه رد ازش بتونه تابوت

 توی که مرگی برای و بودم ایستاده اطرافم به توجه بی بودمو کرده قفل هم تو
 .. سوزوندنش ، . کردم می سوگواری بود افتاده اتفاق قلبم

 کردن برگزارش جسد سوزوندن بعده که کوچیکی مهمونیه تو اینجا حاال اما
 .. داره فرق

 ... بگیرمش ندیده تونم نمی که زیاد و واضح اونقد .. ست زمزمه از پر اطرافم

  .. دشمنیه پره و سرد سالن هوای

  .. منه کوچیک ی خانواده روی دشمنی این نگاه و

 بقیه سردیه همون به بهم نگاهش بگم تسلیت پوم پدر به تا رم می جلو وقتی
  ..  ست

 آسیب صورت به رسه می و گردونه می م کرده پف چشمای روی نگاهشو
  .. بپوشونمش مراسم تو ستمتون نمی که دیدم
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 پوزخند یه با فقط باالخره اما درگیره عصبانیت و تاسف بین چشماش توی
  .. شه می دور بده بهم درستی جواب اینکه بی و برگردونه ازم روشو ساکت

 .. شن تر بدخواهانه رومه که نگاههایی و ها زمزمه شه می باعث و

 . ...؟ نمم کرده ولش که اونی کنید می فک .. یااا 

 .. سوگوارم خودم ی اندازه منم

  .. ؟ کشتمش من انگار که این عصبانی ازم طوری چرا

 

 شم ماشین سوار تا گردم برمی دریا توی جسد خاکستر ریختن بعده وقتی
 .. شنوم می کوتاه ی لحظه یه برای شو راننده و بابا حرفای صدای

 " عصبانین "

 " نباشید نگرانش .. قربان ست فایده بی عصبانیت یه "

 " .. بیفته براش اتفاقی دوباره خوام نمی .. باشید هیون بک مراقب "

  .. مصلحتیش های سرفه و دیده منو پدر بده جوابشو راننده اینکه قبله اما

 .. نشم نگران تونم نمی

 ... پرسم نمی چیزی اما

  م خسته خیلی فقط چون شاید
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  .. کردم تحمل زیادی دیگه امروز برای شاید

  ... بدونم کمتر دم می ترجیح همیشه مثه فقط شایدم

 .. میفته راه ماشین شینمو می عقب صندلیه روی مامان کنار آروم

 

  .. شده پشتی حیاط ی شده ریزی سنگ ی جاده وارد آروم ماشن

 بد و آشفته خواب یه بعده و بشنوم روشون تایراشو حرکت صدای تونم می
 .. شم می بیدار

 .. مامانه های شونه روی مسر ی تکیه

 مثه خواب توی خودم شایدم ش شونه روی باشدش گذاشته خودش شاید 
 .. باشم رفته هاش شونه سمت ست بچه یه تن تو فقط که ربایی آهن

  سمتش دم می نگاهمو

 " .. گرفت دردت "

 .. بردارم سرمو خواد نمی دلم مالمو می بهش بیشتر اما

  .. صورتم یرو ذاره می دستشو و خنده می

 " بود شده تنگ باشی لوسم کوچولوی پسر اینکه برای دلم "

  زنم می نق
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  " مامان شدم مرد من "

 .. خنده می

 .. " !!منی کوچولوی مرد "

 بهشو دم می مو تکیه شمو می جا جابه ش شونه روی .. کنم می آرومی غرغر
  .. ماشین ی پنجره سمت گردم برمی

  .. شیم می زدیکن ورودی های پله به داریم

 منتظره و ها پله روی وایساده خونه خدمتکارای از یکی شاید مرد یه

  .. میان چراغا نور توی صورتش ها پله به ماشین شدن نزدیک با آروم آروم

 .. میشه روشن صورتش ره می صورتم روی از که لبخندی با و

  .. چانیوله

  گه می باشه حرفاش فطر خاصی کِس  اینکه بی و خنده می دیدنش با مامان

 " .. تیپه خوش خیلی چانیول "

  من سمت گردونه برمی روشو بعد و

  " ؟ هیونی کنی نمی فک اینطوری تو "

  دم می جواب ترش و کنم می اخم
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 ".. نه "

  و خنده می مامان

 "!!.. ببینش فقط .. !! هیون نباش حسود "

 .. بینمش می دارم

  .. بگیرم قلبم توی میاد که رو بدی حس هجوم جلوی تونم نمی و

 .. خنده می قهرآلودم اخمای به مامان

 " .. !! حسود منی منلیه هم تو خب "

  .. بخندم تونم نمی من اما

  .. کنه بازش بابا برای تا در سمت ره می و شه می پیاده راننده

 منو سمت در اما کنه باز مامانو سمت درِ  تا دوه می جلو دیگه خدمتکار یه
 .. کنه می باز چانیول

 .. کنارشم درست وایمیستم و شم می پیاده وقتی

   باال کشم می کامل کراواتمو ِِ  شل گره و کنمو می پا به پا لحظه یه

 .. " باشی رفته کردم می فک "
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  چانیول

 

 .. رومه وایمیسته ماشین که مدتی تمام تو نگاهش

  .. غریبه نگاهه یه

  .. شمنیهد پره برام که ساکت و سرد نگاه یه

 هیچی چشماش توی برام که اینه از بهتر .. نباشم راضی بهش تونم نمی
  .. باشه نداشته

 حفظ خاطر به دونم می قلبم ی همه با کنم باز براش درو تا جلو رم می وقتی
 .. . رومه که نیست چشمهایی ی همه جلوی ظاهر

  .. نیست رومونم پدرش ی زننده نگاه خاطر به

 .. خودمه قلب رخاط به فقط این

  .. خواد می اینو اون

 کنه می شروع ناامید تپش یه با کنارم وایمیسته و میاد بیرون اون وقتی قلبم و
  وخیز جست به

  .. ره نمی

  .. شه نمی رد ازم
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 داشتو که وقتایی ی همه عادت مثه پیراهنش .. بهم ریختن کاملن موهاش
  افتاده بیرون ارششلو کمربند از کرد می کارو این مهمونی بعده

 باعث که شلوار و کت اون توی ش گرفته و اعتنا بی سردو ظاهر با پسر اون  
 همون باز حاال و رفته گوشه یه به بزنم زل و بشینم عصرو تمام من شد می

  .. ست شلخته پیشیه

 پایین حاالشم همین که کراواتیو گره تا وایمسته کنارم درست اون اونوقت 
  !کنه محکم دوباره رو کنه اینکارو باید چطوری دونه ینم حتی و افتاده

  صورتش سمت گرده برمی نگرانی با نگام

 .. " !!باشی رفته کردم می فک "

  .. خوره می زمین سختی به قلبم و

  .. طرفم گردونه برمی نگاهشو

 .. نیست چشماش توی دعوتی هیچ

   .. باشم اینجا خواد نمی

  کنه می صدامون بیون خانوم

 " . پسرا تو بیاید "

  زنه می لبخند بهم هیون بک پدر سمت بره تا شه می رد که کنارمون از
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  "چانیول برگشتی شام برای که ممنون "

  بک سمت ده می نگاهشو و

 " .. تو بیارش زود .. ؟ کنی می چیکار هیونی "

  .. سمتش میگردم بر

  .. سخته بازیه یه این بکی خب

 همراهی باهام کم یه بار این بهتره کردم بازی برات ههمیش کنی می فک تو اگه
 .. کنی

  .. نیست من مال فقط کابوس این

  ،.. خوایش می اگه

  ... بخوایش که مجبوری ! نه

 گیرم می دستام توی محکم دستشو بدم کردن فکر فرصت بهش اینکه بی و
.. 

  .. شم سست شن می باعث دستاش نرم تماس هم باز و

  .. باشه سخت قراره چقد اشهنب مهم برام و

 .. کنم مراقبت بگیرن سخت بهش قراره اینکه بابت ازش خوام می هنوز

  .. ِبک منی آشیل ی پاشنه تو
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 دستم از تا کشی می اینطوری که نرمت و کودکانه دستای همین با تونی می
 دستام توی دستاتو خوام می هنوز من اما بدی کشتن به منو بیاریشون بیرون

  .. ارمد نگه

 و پدر لبای روی که لبخندی به کنم می سعی برمشو می خودم دنبال زور به
  ... بدم جواب مادرشه

 

 

  

 منتظره و کنه می مزه مزه سوپشو و نشسته میز پشت همه از قبل بیون آقای
 .. ماست رسیدن

  گرده می بکی دنبال ژاپنیشون سبک خوریه ناهار توی نگام

 برمی چشمام و شنوم می کنارمو هوای بین ساشنف خورد بر آروم صدای که
  .. سمتش گردن

  .. داره لطیف نم یه صورتش اطراف و کرده عوض لباساشو

 اطراف هوای تا میشه تر عمیق اونه نزدیک وقتی که رو نفسی جلوی تونم نمی
  .. بگیرم بکشمو هام ریه توی اونو
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  .. میز روی دونهگر می چشماشو تفاوت بی اما بینه می خودش روی نگاهمو

 " مامان چیدین اینطوری چرا رو اینا "

  رن می باهاش چشمام

  "؟ بشینی چانیول کنار نداری دوست "

 .. کنه می لوس خودشو و خنده می

 ره می و داره می بر چیدنو براش که ظرفایی از یکی میزو سمت ره می سریع
 ، باشه نم کنار بود قرار که جایی طرف اون درست میزو ی دیگه سمت

 .. کشه می بیرون مادرشو کنار صندلیه

  " بشینم تو پیش خوام می "

 .. کنم می حس روم لحظه یه برای مادرشو سردرگم و نگران نگاه

  بک سمت گرده برمی لبخند یه با بعد اما

 سمتش گیره می ظرفشو و جلو ده می آویزون لباشو بک و

  " .. !!خوام می .. "

 لبای اون برای تونه می فقط من مثل درست و دنیا مردم تموم مثه مادرش و
 .. بده بهش خوادو می چی هر و بخنده لوس و آویزون
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 سرعت به پیشخدمت بودو شده چیده میز روی من کنار بک برای که ظرفایی
 .. بره می میز ی دیگه طرف و کنه می جمع

 خودم دستای با اتاقش توی امروز که محبتی اون های ذره آخرین  مثه درست
 .. ریختم بیرون کردمو جمع ش سینه از

 چیده من برای تر طرف این کمی که ظرفایی ردیف به توجه بی و اراده بی
 .. شینم می خالی میز یه روی روبه و کشم می بیرون بکیو جلوی صندلی شدن

  دوتاست ما روی نگرانی سردرگمیه با دوباره بک مادر نگاه

 یه منم ظرفای و ایستاده میز کنار که تیخدم پیش سمت گرده برمی بعد اما
 .. شن می جا به جا طرفتر این کم

 کاملن چشماش و زنه می ناخنک ازشون لذت با و روغذاها داشته نگه نگاهشو
  .. گیرنم می ندیده

 .. نیستم اونجا من کنه می وانمود داره

   .. کنه اخم بهم که اینه از تر سخت برام این

 ! ... کن امنگ دوباره پیشی هیییی

  .... بگیری ازم رو چشما اون همیشه برای نباشه قرار

  .. نبخشی منو اینطوری که اینه از تر محکم تو و من لعنتیه پیوند
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 کنن شلیک بهت بده دستور امروز بود ممکن گفت بادیگاردا سرپرست یونهو "
  " ! چانیول

 .. خنده می و

  .. بیون آقای سمت گرده برمی بیون خانوم و من نگاه

  ..  غذاهاست روی هنوز بک نگاه

 داره انگار که طوری و روشه روبه که ظرفی تو کنه می فرو کوچیکشو انگشت
 ..  زنه می حرف غذا همون مورد در

 .. کرد می شلیک خودش اول همون باید .. دن نمی انجام درست کارشونو "
  " ؟ بود چی معطل

 یه ظرف همون از تا داره می بر اشوچاپستیک برداره نگاهشو اینکه بی بعد و
 تکون سرشو اومده خوشش خیلی انگار که طوری دهنشو تو بذاره گوشتو تیکه

 .. ده می

  .. خندیدن به کنن می شروع دو هر مادرش و پدر

 کنه می شوخی داره بک کرده فک واقعن میز این روی نفرمون چن دونم نمی
  .. ؟!

 گفت .. ! .. بدی انجام کارشونو نتونن شدی باعث خودت تو گفت یونهو اما "
 " ! .. کردی کور دیدشونو گفت .. اتاق تو دادی هل چانیولو
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 برای سس توی خوابیده گوشتای سمت رن می دوباره که اعتناش بی دستای
  ... لرزن می لحظه یه

  .. من نگاه باهاش همراه و

 صدای که این لحظه به گردن می بر سرعت به مغزم هشیاری عصبهای تمام
 .. شنیدم رو ها اسلحه ضامن شدن کشیده

 .. ؟ نه مگه .. شناسن می رو صدا این اونم گوشای

 .. میخواد دلم

 .. کنم می آرزو 

  .. کنم می دعا م سینه روی انگشتم تا ده هر با براش 

  .. کرده نمی مرگ آرزوی برام اتاق تو داده می هلم وقتی

  .. با قلبم دوباره اما

 " ! ... کنن شلیک بهش من ی سینه بین از بعد ی دفعه بگید بهشون "

  ... میاد دردش و خوره می زمین

  .. پیچه می دیگه بار یه خنده صدای

  .. " گی می جدی داری کنه می فک چانیول .. نگو اینطوری هیونی"

  .. درازن گوشتا سمت دستش هنوز
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 " .. گیره نمی جدی منو حرفای وقت هیچ اون مامان نباش نگران "

 " .. بترسه شی می باعث داری .. کن نگاش آخه خب "

 .. کنم می بلند کنارمه که گیالسیو بعد بخندمو آروم کنم می سعی

 .. کنه می شوخی هنوز که مامانش ی خنده صدای و

 بخوابه پیشت امشب کنه نمی جرات دیگه اینطوری خب .. ترسیده ببینش "
!!" 

 بک دهن تو که گوشتایی اون تمام و منه دهن توی که قرمزی شراب تمام
  .. شن می پرت بیرون ای شوکه پوف با هیونن

  زنه می داد بک من قبِل  و

  " ؟ چی "

 بکیو صورت خودشم و کنن پاک جلومونو سریع کنه می اشاره بیون خانوم
  .. کشه می دستمال

 "  .. کردین چیکار ببینین یااا "

 مدام که دستمالی بین از و داده دست از واعتناییش بی و خودداری ی همه بک
  زنه می داد باالخره کنن می کج کردن پاک برای لباشو

 " !.. خوابم نمی اتاق یه تو اون با من "
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  کنه می نگاش اخم با و کشه می عقب مامانش

 "!کنی می تمومش رفتارتو این زود هیون بک بیون !یاا "

  خنده می دلجویانه و کنه می نگام بعد و

 " .. نکن توجه بهش شده لوس "

 بلند و میز روی کنه می پرتش حرص با و داره برمی پاش روی از دستمالو بک
  .. بره میشه

 به سوپش توی برده فرو قاشقشو که حالی در بیون آقای بره اینکه از قبل اما
  کنه می صداش عامرانه و سردی

 نشستم شتشپ من که میزی روی هیچکی .. هیون بک جات سره بشین "
 " .. شه نمی بلند من قبِل 

  ببینم ده می فشار که مشتی توی بکهیونو انگشتای بند شدن سفید تونم می

 .. میز پشت شینه می دوباره بعد و

  .. داده دست از اشتهاشو

 .. کنم می نگاش

  .. باشه دیشب از تر سخت قراره امشب

 .. خوردن به کنم می شروع آروم اما
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  .. شده باز اشتهام

 می شادمانه ش نشسته خون به زخمهای روی کنارش خوابیدن هیجان تو قلبم
 .. رقصه

 

  هیون بک

 

 برای میزو روی بذاره چاپستیکاشو باالخره بابا تا مونم می منتظر سختی به
  شه بلند میز پشت از شامش از بعد سیگار کشیدن

 بلندتر کم یه " خشیدبب " یه با بیاد بیرون میز پشت از اینکه از قبل حتی بعد و
  .. دم می اتاقم تا رو ها پله تمام بعد و رم می بیرون عجله با زمزمه یه از

  .. زمین روی شینم می کالفه شه می بسته سرم پشت که در

  مونم می باقی جا همون دستام بین گرفتم که سری با طوالنی مدت یه برای

  .. کنم می غلطی چه اینجا من

 ؟ ... هجهنمی چه دیگه این

  ؟ .. شه نمی تموم چرا

  ؟ ... ترسوندتم می داره همه از بیشتر چی دونم نمی
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 تو چانی با دوباره قراره اینکه یا .. بخوابم؟ اتاق یه تو چانی با قراره دوباره اینکه
  .. !!!!؟ بخوابم اتاق یه

  .. کنم تحمل بهشو بودن نزدیک اینطوری دوباره تونم نمی

 متنفر ازش دوباره باشمو کنارش نزدیک اونقد ای فاصله وت دوباره تونم نمی
  .. بمونم باقی

  .. باشمش داشته قبل مثل دوباره تونم نمی که من برای

  ، شه نمی خودم قدیمیه چانیه دیگه اون که من برای

  .. دارم احتیاج ازش تنفرم این به من

 همونطوری نم اون برای اولشم همون از که بدم دلداری خودم به تونم می
  .. . بود برام اون که نبودم

 .. بود طرفه یه دوستی این که کنم زندگی دلداری این با تونم می

  .. همش برای اما

  .. کنم زندگی باز بتونم اینکه برای

 بیرونش قلبم از خودش مثل اونو منم که بدم فرصتو این خودم به اینکه برای
  ، .. نباشه برادریه از تر قوی بهش برام که حسی این دیگه کنمو

  .. باشم داشته دوسش نباید دیگه که من برای
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  .. تنفرمه مونه می باقی که چیزی تنها

 خوب چقد زمانی یه اون بیاد یادم باز اگه ، ... بخوابه کنارم دوباره امشب اگه
  ، .. بوده

  .. ده می آزارم اون دوباره و شه می کمرنگ دیشب مثله تنفر این دوباره

  .. ندارم ظرفیتی براش یگهد

  .. دم می فشار دستام بین محکم سرمو

 بیاره هجوم سمتم بود دستاش بین سرم که وقتی خاطره شم می باعث فقط و
..  

 شم می بلند طاقتی کم با

  .. بخورم هوا کم یه بالکن سمت رم می 

 .. و ها نرده روی کنم می خم سرمو

 استخر دور آفتاب مخصوص های تخت روی پایین اون

  .. نشسته

  .. باشه کرده صداش که خاموشی آوای مثله و

  .. کنه می نگام و باال سمت گرده برمی
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  چانیول

 

   ... استخر روی افتاده ازش که ای سایه روی گردونم می بر ازش نگاهمو

 .. اینجام دونه می

  استخر کنار نشستم دونه می

  .. اینجام که اونه خاطر به بدونه شاید و

  " بشینم تونم می "

  بکیه مامان .. سمتش گردم برمی صداش با

  .. کشه می دراز تختا از یکی رو خودشم و مونه نمی منتظر خیلی

 "؟ .. کشی می سیگار"

 ی همه فوت برای گذرا ی وسوسه یه ... روش مونه می نگام لحظه یه برای
  .. ره نمی بیرون سرم از که نگرانی این

  .. دم می تکون رس فقط بعد اما

 شو زنونه َسُبک سیگار باریک نخ کنارشو ذاره می سیگارشو ی بسته و فندک
  .. هاش ریه تو ده می ازش عمیق کام یه و گیره می لباش بین

 .. استخره توی که ای سایه روی دم می نگاهمو دوباره
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 " .. شده حسودیم بهت همیشه دونی می "

  .. سمتش میگردونه برم دوباره صداش 

  "... ؟ من به "

  .. کنه می نگاه سایه همون به داره

 می فک گاهی .. نداشت منو داشت دوست رو تو که اونطوری وقت هیچ "
 می صدا اینطوری رو تو کنه صدام " مامان " بودم نداده یاد بهش اگه کردم

 " .. کرد

 .. خنده می

 " .. شد می حسودیم "

 ..  زنه می دیگه پک یه

 اونقدرا دیگه من .. بود تو با سالگیش چهار از که بود این اطرخ به شاید "
 اون ی همه بودو اومده نداشت توش منو دیگه که دنیایی تو .. نبودم کنارش
  " .. کرد می پیدا تو توی نداشت من از دیگه که رو محبتی

  .. خنده می نرم دوباره

  .. دادم می دلداری خودم به اینطوری همیشه دونی می "
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 خاطر به .. دنیاشه ی همه چانیول که نیست این خاطر به گفتم می خودم هب
 .. نیستم اونجا من که اینه

 " .. نداره منو اون که اینه خاطره به

  .. بیرونو ده می فوتشو

 " ... ! میومد بدمم ازت "

  .. کنم می نگاش

  .. گیره می کام لباشو روی ذاره می سیگارو دوباره

  .. و غمگینه بزنه حرف آروم کنه می سعی وقتی صداش ته

 .. " ! .. دزدید ازم بکیو سالگیش چهار از که موندی َمردی برام همیشه "

  .. و سمتم گردونه برمی نگاشو

  ... رفت گذاشتو وقتی یا بود پیشت کرد نمی فرقی "

 " ... بود وسط تو پای همیشه

 ... و ده می بیرون کنه فوتش که آهی مثه سیگارو دود

  .. موندی باقی مردی همچین برام همیشه "

 "دزدیش ازم تو  .. اما نبود تو تقصیر نیست مهم
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 آبو توی ی سایه سمت گیره می محوی ی اشاره با دستاشو و خنده می آروم
 .. ده می ادامه آروم همونطور

  .. کن نگاش "

 توی داشتم نگه بکیو م سینه توی هنوز احمق زن یه مثه من اما سالشه 22
 تماشای برای کافی فرصت وقت هیچ چون کنم می لوسش سالگیشو چهار
 "... نداشتم شدنش بزرگ

  .. بخنده کنه می سعی هنوز که صدایی توی شینه می حسرت از رگه یه و

 کوچولوش و لوس لبای اون وسط جایی یه بکارم هامو بوسه نداشتم فرصت"

  " ... دهببن کفشاشو بند بدم یادش نداشتم فرصتشو وقت هیچ 

  .. قرمزش لبای روی کوبه می آروم سیگارشو پایین

  .. ست کالفه و خسته اما باشه آروم هنوز کنه می سعی

 و بیندش نمی اصلن انگار ندازه می بهش ماتی نگاه و باال گیره می سیگارو
  .. ده می ادامه تلخ لبهاش روی مونده که گسی طعم مثه بار این و دوباره

 اینقد و اینطوری مرد یه بدم یادش نکردم پیدا فرصت وقت هیچ دونی می "
 " .. کنه نمی گریه ، کنه می گریه اون که زیاد

 ..بعد و دیگه عمیق کام یه
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 " .... کرد می گریه تو برای اتاق تو امروز که اونطوری "

  .. خنده نمی دیگه سمتم گرده برمی وقتی نگاهش و

 می گوش زدو می فریاد سرت اهاشب که صداییو و جا همین بودم ایستاده"
 .. کردم می فک مدت تمام دادمو

 تو مثه ای عوضی که باشه این از تر قوی بدم یادش نداشتم فرصت حتی من
 " ... نده آزارش اینطوری

 به حاالشم همین که جاییو و م سینه توی بره می فرو دستاشو آروم داره یکی
  .. ده می فشار دستاش بین تپه می داره سختی

  .. هنوز اون و

 " .. دزدیدی ازم رو اینا ی همه تو "

 لباش سمت بره می سیگارشو دوباره و .. دخترونه و نرم ... خنده می دوباره
.. 

 "  .. بیاد بدم ازت هنوز شی می باعث "

 .. شه می سخت داره تحملش

  ... اومدن من سراغ اینطوری همه که نیست عادالنه این

  دستام نبی گیرم می آروم سرمو
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  .. کنه می نگام

  .. کنم حس خودم روی شو سنگینی تونم می

  ... دلسوزیه پره ذره یه فقط میاد حرف به دوباره وقتی صداش

 .. ست مادرانه و رحم بی حسودش صدای هنوز

  .. بخنده و باشه نرم کنه می سعی هنوز اینکه با حتی

 تقصیر اما .. بود سخت برات دونم می .. بود برادرت مثله برات دونم می "
  " .. ؟ بود ، نبود اونم

  .. دم می تکونش گرفتم دستام بین سرمو که همونطوری

  .. " نه "

  بعد و سکوت یه

  ... " ؟ داری دوسش "

 تهش اما میان کش گردم می کلمات دنبال بینشون که ای فاصله تو ها ثانیه
  ... شه نمی پیدا کلمه یه اون باز

  .. زنم نمی حرفی ونموم می ساکت فقط و

  .. شنوم می و نیست همراه سیگارش دود با بار این که عمیقی نفس صدای

  " ... چانیول توئه مجازات این "
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 کنمو می بلند دستام روی از سرمو که ست رحمانه بی اونقد صداش سردی
 .. صداش سمت گردم برمی

  .. خنده می نرم دوباره میفته بهم که نگاهش

  و سایه سمت گیره می انگشتشو

  " ... باهاش داری سختی شب "

 اون با هیوال اون کنار خوابیدن  " مجازات " از منظورش نیستم مطمئن هنوز
 .... یا بدشه وعادتای سنگین خواب

  .. ؟ ... م ناامیدانه داشتن دوست این یا

  ... خنده می آروم منو بدخواب پیشیه سایه روی داشته نگه نگاهشو اون اما

 .. " ؟ خوابید کنارت چطوری .. ؟ بود چطوری دیشب "

 ست مادرانه ی ساده شادیه یه فقط سمتم گردونه برمی نگاهشو وقتی بعد و
  ... توش

  دم می تکون سرمو آروم

 " .. بد "

  .. کنه می کج کمی نگاهشو

  ... آشناست حالتش این چقد
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  .. کنم تعریف منتظره و خنده می آروم دوباره و

 می شروع آروم گرفته خودشون به چشماش که آشنایی حالت تسلیم من و
  .. کنم

 " ..  زد غلت شب تمام بود خواب بد  "

 .. خندن می کوچیکی شادیه با چشماش

 .. مشترک ی خاطره یه یادآوریه مثه درست

  " .. بود همینطوری بچگیاشم یادمه "

 .. استخر توی کنه می پرت سیگارشو آروم و

  .. دم می نشون مو سینه روی انگشتام با

 اینجا برمیگشت دوباره دادم می هلش که جایی هر از .. بود اینجا شب تمام "
.. " 

  ..خنده می دوباره

 نصب حفاظ تختش دور که بود افتاده پایین تخت روی از همینطوری اونقد "
  " ... بودیم کرده

 .. کنه مخفی شادمو هیجان جلوی تونه نمی قلبم .. خندم می باهاش

 " .. خوابه می سنگین خیلی "
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 .. خوره می نرمی تکون ش دخترونه و گرم نگاه

 " .. ؟ واقعن "

  .. داره ترسناکی خواب چه کوچولوش پسر که دونه نمی اینوهم شاید

  ... گه می صداش توی محوی حیرت با چون

 حتی .. نخوابیده خوب زنه می غر اینجاست وقتی همیشه .. دونستم نمی "
 می خوابیدو نمی تخت روی کنارش ساعت دو یکی از بیشتر گفت می وممپ

 می قرص با گاهی حتی .. داره شکایت خوابیاش بی از همیشه .. بیرون رفت
 " ...  خوابه

  خندم می

 " .. بود خوابیده صب تا سنگ یه مثه دیشب که اون خب "

 می نگاه باشه هداشت خوابی بی هیوال اون نشده باورشون خیلی که هام خنده به
  کنه

  کنه می دراز سیگارش پاکت سمت دستشو آروم

  ... شن می حسود دوباره نگاهش چرا فهمم نمی و
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  .. منتظرم دودلی با اتاقش در پشت

  باشم ش خونه توی خواد نمی حتی اون دونم می

  ایستادم اتاقش در پشت من حاال بعد

 " !!تو بری کنیو باز درو فقط بهتره کنم فک "

  .. سمتش میگردم بر شوکه میارتمو خودم به بیون آقای سرد صدای

  !تاسف پره بهم نگاهش

 کنی تموم برنیومدی پسش از دیشب که کاریو امشبم همین بهتره کنم فک "
  " .. کنه می پیدا کش زیادی داره دیگه ..

  .. ست کننده شوکه حرفش ی زننده شکل هنوز

  .. ده می تکون رس برام تاسفش پر نگاه همون با 

 " .. کنی تمومش کنیو فک همین به فقط کافیه .. جذابیه پسره اون "

  .. بدم گوش بیون آقای حرفای به وایسمو تونم نمی دیگه

 نزدیک دیگه فقط تا تو رم می کنمو می باز اتاقو در آروم بزنم در اینکه بدون
  .. نباشم اون
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 عوض رو ها مالفه داره دمتخ پیش یه و تخت کنار ایستاده بهم پشت بک
  .. کنه می

  .. هست م اضافه پتوهای و بالشا

 رم می جلو آروم

  .. کنه نمی نگام

  پرسه می که میاد صداش شه می بسته سرم پشت در وقتی اما

 " .. ؟ بگیری دوش خواب قبل خوای می "

 دم می جواب آروم

 " .. کردم کارو این خودمون ی خونه نه "

  .. گه نمی چیزی دیگه

  کنه می پیشخدمت به رو

 " ..بری تونی می همینطوری دیگه خوبه "

 یکی یه .. تخت سمت ره می آروم شه می بسته خدمت پیش سر پشت که در
 .. داره می بر بالش یه با هستشو تر کلفت که رو پتوها از

  کنن می دنبال حرکاتشو نگرانی با چشمام

  ... وایمیستم کاناپه و تخت بین ی لهفاص تو ناخودآگاه و شد شروع باز خدایا
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 بینمون که رو ای فاصله بتونم اینکه قبل و م زده بهت چشمای جلوی اون اما
 ذاره می باقی کرده قفلش که دری پشت منو حمومو تو ره می کنم پر هستشو

.. !! 

 

  

  مانلی :  نویسنده

purple8Iris@ 

@chanbaekworld 

 

 

 

 

 

 

 



 

318 
 

  10 پارت

  مانلی " نویسنده

 

  کوبم می مشت کالفه کرده قفلش روم رسیدمو دیر بهش که دری یرو

 ؟ .. شده آدم لعنتی پیشیه اون بودم کرده فک چطوری

  " ؟ کنی غلطی چه تو اون رفتی بک بهت لعنت "

  زنه می داد فقط اون اما

 " ! عوضی کارت پی برو "

 ..  وایساده پشت همون هنوز .. میاد در پشت از درست صداش

  .. صورتشه کنم می حس که همونجایی درست کوبم می حرص اب مشتمو

 !! بود روم جلوی االن صورت اون کاش

 عوضی ی گربه

 کن تمومش بازیو بچه این .. لعنتی خوابم می کاناپه رو رم می من بیرون بیا "
.. " 

  زنه می داد آمیز توهین هنوز اما ترسیده درم پشت از حتی سرتقش صدای
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 ؟" !!کنی خودتو " !بازی بچه " امشب تو تا بیرون میام کنی می فک "

  .. بک پوووف

 ... ؟ .. تونستم نمی خواستمت می اینطوری اگه کنی می فک

 خواد می دلم من کنی می فک .. خوابم می کاناپه رو رم می من گم می بهت "
 " .. ؟ بخوابم جا یه باهات

  .. و شه می ضمری تو اون عوضی اون اما گم می دروغ دارم سگ یه مثه

  "  .. خوابم می تراس رو رم می اصلن بیرون بیا فقط تو"

  میاد حموم کف رو دمپاییاش شدن کشیده صدای

   و کنه می خودشو کاره داره عوضی سرتق

 فقط نیست مهم برام چانی بخوابی خوای می که قبرستونی هر بری تونی می "
 " .. خوابم می تو مثه عوضی منحرف یه کنار میام باز نکن فکرشم

  در به کوبم می سرمو کالفه

 .. ضعیفه هنوزم تنت .. شی می مریض شعور بی داره نم اونجا االغ نکن لج "
 "  عوضی ندارم آرزوتو اینقدریم من

 می حرص روی از محکم لگد یه بعدم میادو در طرف سریعش قدمای صدای
  .. زنه می داد دوباره بهشو کوبه
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 دم می ترجیح ! ... باال زنی می که وقتایی واسه دار نگه وکوفتیت نگرانیه اون "
 " .. باشم مریض توی نزدیک اینکه تا شم مریض

  پووووف

 " ؟ چی بشاشم برم بخوام من عوضی خب "

 زنه می داد صداش تو بدی پوزخند با

 " .. ! دهنت سمت بگیریش تونی می "

 .. در روی بکوبم دیگه مشت یه میشه باعث و

  نتیلع ی گربه

  ... بندم می چشمامو حمومو قفل در به دم می تکیه لحظه چن برای پیشونیمو

  .. عوضی شق کله  نبریدم زبونتو داشتم فرصتشو وقتی چرا

 که دری همون پشت تونم می فقط بعد و درو به کوبم می سرمو بار چن کالفه
  .. زمین رو بشینم کنه نمی باز روم دونم می

   میاد زمین روی پتو کشیدن صدای بعدم

 .. بخوابه تو اون واقعن خواد می

  ... میشی مریض تو اون عوضی

  .. بندم می چشمامو درو به دم می تکیه سرمو
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 .. کنه فعال دوباره خاموشو آتشفشان یه تونه می سرمه توی که فشاری

 عوضی پیرمرد اون که ای کوفتی وقت هر یا صبح تا کنم صب تونم نمی
  ... بگه بکی به خودش بگیره تصمیم

 فشارش شماره دومین روی و میارم در مبایلمو جیبمو توی کنم می فرو دستمو
 .. دم می

  .. آلوده خواب کم یه پدر صدای خط پشت

  زنم می داد کالفه و مونم نمی منتظر

 به گفتین من به قبال که همونجوری چیزو وهمه اینجا میاید امشب همین "
 "  شه تموم چی همه امشب نهمی خوام می .گید می اونم

  .. بعد کوتاهو سکوت یه لحظه یه برای

 " .. ؟ تویی .. چانیول "

  ... عصبانیه و بلند هنوز صدام

  .. شنوه می داره بک دونم می

 .. بشنوه "اون" که خوام می

 این از من. بیون آقای ی خونه بیاد حاال همین خوام می لعنتیمم خوده بله "
 " .. کنید تمومش خوام می شدم خسته گیرم توش که وضعی
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  کوتاهو سکوت یه دوباره

 " .. ؟ چنده ساعت االن دونی می چانیول "

 دیر من کوفتیه زندگیه برای که اونقدری هنوز .. دیره چقد نیست مهم برام "
  " .. نیست دیر امشب برای شده

  میاد خط اونطرف از ای کالفه پووف

 خودش بک بزرگ پدر برید صبح بود قرار .. ؟ کنی صب صب تا تونی نمی "
 " .. نگفته؟ بهت سومان .. بگه بهش چیزو همه

  .. بندم می چشمامو حرص با

 همه خودش بکی بزرگ پدر پیش بریم اینکه قبل بود گفته بهم عوضی مردک
  .. میگه بهش چیزو

  .. بگیرم رو اومده جوش به سرم توی که کفری جلوی تونم نمی دیگه

 کره از امشب همین من یا .. گید می چیزو همه بهش و میاید حاال همین یا "
 "! .. خانواده بوگندوی بزرگای و سهامدارا بمونیدو شما بعد رم می

 و ده می جوابشو پدر  ؟ .. "چانیوله" پرسه می یکی میاد آروم پچ پچ یه صدای
  .. بعد
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 رفتارت به ستحوا فاصله این تو بهتره هم تو اونجام دیگه ی دقیقه 20 من "
 " .. نکردی خرابترش چیو همه تا بگیری دهنتو جلوی و باشه

  زنم می فریاد کرده داغ

 " .. ؟ نندازین من گردن افتضاحو این شمام میشه "

  .. داره اخم پدر صدای

 " .. بیام تا باش آروم کنو تمومش خب خیله "

   کنه می تهدید کنه قطع اینکه قبِل  دوباره بعد و

 "!! .. شیا می خفه چانیول "

  .. شه می قطع ارتباطمون بگم چیزی دوباره بخوام اینکه قبله و

  گوشیم به مونم می خیره لحظه چن برای

  .. همتون به لعنت

 .. شدم من بده آدم توش که افتضاحی اوضاع این به لعنت

  نزنم داد تونم نمی و

  " .. بخوابی راحت دیگه شب یه تونستی می .. بک بهت لعنت "

  ... روم روبه دیوار توی کنم می پرتش محکم گوشیو بعدم 
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 از و شمو می غافلگیر شه می باز خبر بی حموم در وقتی که م کالفه اونقد
 . میام پایین سرمن پشت که پاهایی ی پنجه روی میفتمو پشت

  .. کنه می نگام سرمو باالی وایساده

  .. نگرانن منتظرش چشمای

 که ای فاصله تو و پاهاش لخت های پنجه روی زمان مذار می لحظه چن برای
 .. بیاد کش کنیم می نگاه هم چشمای به

  کنه می تهدید چشماش توی میشینه که تیز اخم یه با

 " .. نباشه تازه بازیه یه کارتم این بهتره "

  کشم می ای کالفه پووووف

 دلم همه زا بیشتر االن کنی می فک بک نخوابیدم خوب ساعته 40 از بیشتر "
 عوضی یه واسه ریختن برنامه نه .. !!تختخواب توی.. ؟!باشم کجا خواد می
 " .. تو مثه

  .. میشن تر عمیق اخماش 

 .. نگاهشم

  پرسه می تردید با بعدم

 " ؟ بگی بهم خودت فقط تونی نمی.. ؟ چانی شده چی "
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  نزنم پوزخند وضع این به تونم نمی کنمو می نگاش

 می تری قشنگ ریزیه برنامه ذره یه بگم بهت خودم بود ارقر خودم اگه خب "
 "!!خواست

 .. زمین رو بیفته سرم شه می باعث و عقب کشه می خودشو حرص با

 " .. عوضی گرفت دردم "

  کنه می نگام حرص با

 ".. ؟ فهمی می ننداز دستم "

  دم نمی جوابشو

 .. کنم می نگاش شدم پهن روش که پایین همون از

  ... داره اخم

  .. داره دیوار روی کوچولو پیشیه یه که داره حسیو همون روم نگاهش

 .. ترسیده و نامطمئن نگاه یه

  .. باشه بلند تونه می چقد بپره پایین ازش قراره که دیوار این دونه نمی و

 .. من بغل توی بپری جا همون از کافیه پیشی هی

 .. گیرمت می
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 .. دم می قول بهت

 

 اما باشه طوالنی چقد رارهق امشب دونم نمی

  .. گیرم می پاشو ساق عقبمو برم می دستمو

  .. کنم لمسش خوام می فقط نیست سخت برام شدن بلند

 .. بعد و میشه تر عمیق کوتاه ی لحظه یه برای پاش روی دستام فشار

 " .. کنم صدا پدرتو رم می من .. پایین بیا بعد بمون منتظر کم یه "

 " ؟ ... چانی هی "

  .. کنم می نگاش

 " ؟ هوم "

 " ؟ ارزید می "

  " ؟ چی به "

  .. بندتش می فقط بعد اما بگه چیزی تا شن می باز لباش

  ... دارم می نگه روش طوالنیتر کم یه نگامو

  " ارزید نمی .. بک نه "
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 .. من چشمای توی گیردش می صدا بی تالقیه یه تو نگاهشو

 .. دارم بهش که مرنگیهک امید روی از فقط شاید دونم نمی

 برای اما ذارن می سرم سربه فقط باهاش چشمام که شوخیه یه فقط شایدم
 سیاهش های دریچه روی برام پیشیم از سایه یه دوباره کوتاهی های لحظه
  .. .. کشه می سرک

 می بلندم و گیره می شمو بلند کنم می تقال که دستمو و شه می خم آروم بعد
 .. کنه

 

 

 

  هیون بک

 

 ها پله پایین بحثوشونو و داد صدای تونم می بندم می سرم پشت که درو
 .. بشنوم

  کشم می سرک ها نرده باالی از

 .. بابان و چانی
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 .. کشن می داد هم سره دو هر

 .. کنم می نگاه بحثشون به و وایمیستم آروم

 می دتهدی اونم و ده نمی اهمیتی چانی اما سمتش گرفته تهدید با انگشتشو بابا
  کنه

 " کنید تمومش امشب همین خوام می ... رسیده اینجام به دیگه من "

 وادار رو چانی زنه می که حرفی اما بشنونم خوب تونم نمی آرومه بابا صدای
  بزنه داد دوباره کنه می

 " .. کنم تمومش من باشه قرار که نکردم شروع من رو بازی مسخره این "

  .. نکشه فریاد عصبانی تونه نمی که چانی عدب و بابا آروم صدای دوباره و

 تونم می چطوری .. شماست پسر اون .. ؟ بزنید حرفو این تونید می چطوری "
 " ....!؟ .. فاحشه یه مثل

 شه می باعث چانی پدر پرسروصدای ورود و خونه اصلیه در شدن باز صدای
 .. شن ساکت سریع خیلی دوشون هر

 رم می داشتم نگه روشون کنجکاوی ترِس  با که نگاهی با آروم منم اومدنش با
  .. ها پله سمت

   کنه می بلند تندی پرخاش با صداشو بار این و ره می جلو تند بابا
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 من برای باید اون .. ؟ بگیری پسرتو گندکاریای جلوی تونی نمی چطور "
 ".. ؟!!کنه مشخص کار دستور

  زنه می داد دشتن پرخاشگریه همون با اونم و نیومده کوتاه چانی

 تموم مسخره بازیه این خوام می فقط من !! بیون آقای نیست کار دستور این "
 امشب همین خوام می .. بهم ریزه می زندگیمو داره افتضاح این .. شه

 .."کنین تمومش

 هم رو که دندونایی بین از سردی عصبانیِت  با طرفشو گرده برمی کامل بابا
  .. غره می ده می فشارشون

 اینقد !بازی مسخره این شده باعث و چی همه به زده گند که اونی االن خب "
 ساده خیلی تونست می چیز همه .. !تویی ، چانیول نیستیم ماها بشه ُگنده
 نکنی کاری باشی مراقبش بدیو گوش حرف اینکه جای یهو تو اگه شه تموم
  " بره کنه فرار اونم

  .. و داره می بر روش از ردهک ترش عصبانی که تاسفی با نگاهشو بعدم

 " بدی انجام رو ساده کار یه تونی نمی االنم "

 بعدم صورتشو سمت چانیولو حسیه عصبهای تک تک کشیدن باال تونم می
  ببینم زنه می بیرون سرش از عصبانیت ازشدت که سوتیو

 " ... ساده؟ کار یه بگید تونید می چجوری "
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 .. کرده گم کلماتو که عصبانیه اونقد

 " ... زنه می بهم آدمو حال این ای"

 سینه روی کوبه می محکم دستش با بار این روشو گرده برمی تهدید با بابا نگاه
  .. و ش

 داری اجازه توئی بعدی جانشین چون نکن فک ! چانیول بده گوش خوب "
 بک خاطر به که عنوانی اون الیق حتی رو تو من !!بزنی داد من سر اینطوری

 " ..!دونم نمی داریم برام هیون

 می فریاد دوباره چانی پدر هشدارای به توجه بی و زنه می ای کالفه پوزخند
 کشه

 بهانه همین با که اونایی ی همه و لعنتی سهامدارای اون .. !؟ .. زنه بهم حال "
  " .. کنن می پوست زنده بکهیونو و تو داشتیم نگهشون ساکت سال چن این تو

 .. بکشه چانیو تونه می که هعصبانی اونقد نگاهش

 18 این تو که کوفتی صلح یه و سرمایه میلیارد چندین پای .. !!زن بهم حال "
 توی اونوقت وسطه داشتیم نگهش محکم خانواده تا دو این بین زور به سال

 ".. ؟!!زنه بهم حال گی می بهم داری لعنتی

 کنه بلند روش شوصدا دوباره چانی اینکه قبل و ده می بیرون حرص با نفسشو
  ده می ادامه پرخاش همون با
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 پاشون که آدم همه این جون کوفتیو منافع اون خاطر به اگه .. !!!زن بهم حال "
 بهم داری االن ببوسی منو هیون بک ی سایه تونستی نمی حتی تو نبود وسطه

 " ؟!! زنه بهم حال گی می

 .. لغزم می شرو بینمو نمی رو بعدی ی پله میفتنو حس از پاهام یهو

 با و ها پله سمت برگرده چانی پدر میشه باعث اما نیست بلند خیلی صداش
  صداش توی تیزی اخطار

  " هیون بک سالم "

 ... من طرف برگرده هم به دیگه تای دو اون درنده نگاه شه می باعث و

 رو خونه اون توی من بودن معلومه که شه می آشفته همزمان طوری نگاهشون
 .. بودن کرده اموشفر کاملن

  .. که بشنوم پارکو آقای غرغر صدای تونم می

 خوبه .. ؟ کنید دعوا اینجا که باشید احتیاط بی اینقد تونید می چطوری "
 "  .. چانیول باشی رفتارت مراقب رسم می وقتی تا بودم گفته بهت

 ...  کتابخونه سمت ره می عصبانیت باهمون و کنه می ترش رو عصبی پدر

  .. منه روی هنوز چانیول نگران نگاه اما
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  چانیول

 

 .. پایین میاد داره ها پله از آروم 

 آرومیه به اون و .. تان بیست از بیشتر ها پله اون و طوالنیه خیلی باال راهروی
  .. میداره بر قدم پیشی یه

 ... شنیده حرفامونو کجای تا که بگیرم نگرانیمو این جلوی تونم نمی

 ... همشو شاید .. قلبم توی بدی ترس با و

  .. روشه نگرانی با نگام هنوز بده دست پدر با تا میاد جلو وقتی

 سمت کشه می دستاشو پدر بعد و کنه می دراز کوچیکشو سفیدو دستای
  .. کنه می بغلش خودشو

 .. لرزه می حسودانه کوچیکی تکون با من قلب نگرانی این ی همه ته و

 

 سمت بردش می من از جلوتر و کنه می حلقه بک های هشون دور دستاشو پدر
 .. کتابخونه

 ... بشنوم احوالپرسیشو صدای تونم می

  .. گیجه و کالفه ، باشن گرم کنه می سعی اینکه با بک جوابای
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 سر تاسف با منو سمت برمیگرده بعد و کنه می نگاش نگران هم پدر حتی
  .. ده می تکون

 سیگار و نشسته کتابخونه تو ی تیره مبالی از یکی روی ما از جلوتر بک پدر
  .. کرده روشن

  .. عوضی بوگندوی

 روی کرده حرکت باهاش همراه بکهیونه روی که من نگاه و روشه ِبک نگاه
  .. پدرش

 .. من سمت گرده برمی آروم بک بعد و

 .. خالین دوباره چشماش

 رو ها دریچه اون که دلگیره و عصبانی دوباره کنم می حس اما چرا دونم نمی
  .. گذاشته باقی خالی اینطوری برام

  .. پوووووف

 " .. بشینین "

  بیونه آقای صدای

  .. لعنتیش ی طعنه و

 " ! بشه طوالنی امشبم بحث کنم فک داریم گذشته از که ای تجربه با "
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 برمی رفت می فرو چشمام توی مستقیم بود زنده اگه که اخمی با نگاهشو و
 .. ! نم سمت گردونه

 .. خونده کور سالمه 15 هنوز من کرده فک اگه پیر بوگندوی اون خب

 .. رم می فرو مبل توی هیون بک کنار کنمو می نگاش سردی همون به

  .. ساختن برامون که باتالقیه این عین درست

  هیون بک سمت گرده برمی نگرانم نگاهِ  فکرش از حتی

 یه شبیه تا سه ما بین سردرگمش اهنگ اون سفیدو بلوز کوتاهو شلوارک اون با
 ... شکاری بولداگ تا سه بین کوچولوئه پیشیه

  سمتم میگرده بر نگام سنگینی حِس  با

  .. دلگیره اون اما نشده شروع هیچی هنوز

  .. ؟ چیه خاطر به بفهمم تونم نمی

  .. میاد پدرش صدای دوباره

  " .. شروع من بهتره خب "

  باشه ساکت خواد می ازش دست ی اشاره اب و بره می حرفشو پدر اما

 یه آینده سال 5 برای خوام نمی.. بزنم حرف من بار این بهتره کنم فک نه "
 "!!.. بیارم عقل سرِ  رو دیگه چانیول
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 برمی بره لباش رو از نداره خیال امشب که پوزخندی همون با بیون آقای نگاه
 .. من سمت گرده

 تصادف از که ماهی چهار این تو که حرفایی ارتکر از تسلیم و حوصله بی من اما
  مبل به دم می مو تکیه فقط شنیدم گذشته بک

 خفه پوزخنداش با خودشو کره تا دو بعدیه اتحاد تا تونه می پیرم سگ اون
 .. !کنه

 بند و نشسته من از طرفتر اون کم یه که دلگیره و نگران پیشیه اون االن مهم
 .. شده سفید وردهآ بهشون که فشاری از انگشتاش

  ... اما بگیرمش کنمو دراز دستمو خوام می

  .. ذاره نمی دلگیرش و خالی نگاه

  ...  میشه بلند آروم و کنه می خاموش سیگارشو بیون آقای

 " باشه خوب شروع برای مشروب کم یه قبلش کنم فک "

  .. ش کتابخونه ی گوشه کوچیک بار سمت ره می و

  ... ست کالفه ظاهرش برخالف اونم پس شده بلند خودش

  .. خودشه میلیاردیه چند سهام خاطر به شاید

  .. روشه که تهدیدیه خاطر به شاید
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 بک پدر هنوز پیر سگ اون اینها تمام از بعد که اینه خاطر به فقط شایدم
   .. پسرشه نگران و هیونه

 بر پدر شینهمی جاش سرِ  و برمیگرده کریستال بطریه یه و لیوان تا چهار با وقتی
  .. بک سمت گرده می

 می حس قلبمو مضطرب افتادن تپش به دوباره و افتادن تپش از آروم من و
  .. کنم

 بهش زنم می حرف برات که همونطور بعد باشه؟ بدی گوش خب خوام می "
 .. نداری ازش رویی در راه هیچ انتهاش چون کنی فکر

 که اینه برای فقط دم می توضیح برات اول همون از اینکه بدونی خوام می
 قبلن تصمیما .. بگیری تصمیمی براش باشه قرار اینکه نه کنی درک شرایطو
 " .. شدن گرفته

 پرسه می و ده می تکون سرشو آروم بعد و

 ؟" هیونا بک شدی متوجه "

 من سمت گردونه برمی لحظه یه برای شو درمونده نگاه بک

 .. بوده قهر برده یادش از انگار چشماشه توی که ای دلشوره

  .. ده می تکون سر آروم بعد 
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 می رو شده تعارف بهش که مشروبی از جرعه یه و کشه می آرومی نفس پدر
 .. بعد و خوره

 دونی می .. نبود ثبات با اینقد ها خانواده شرایط قبلن که دونی می خب "
 شده هکنند خسته .. ربایی آدم .. تجاوز.. درگیری .. قتل.. ؟ که چیه منظورم

 هنوز ما های خانواده اما بود شده تموم خیابونی گنگسرای ی دوره .. بود
 می دادیم می گسترش تجارتمونو باید .. داشت خودشو احمقانه های درگیری

 نمی .. کنیم صلح داشتیم احتیاج .. کنیم عوض کاملن شکلشو خواستیم
 مقابل طرف از یمندار انتظارشو که جایی از بار هر تا بمونیم منتظر تونستیم

  .. بخوریم ضربه

 و شدیم جمع من ی خونه باغ تو خانواده تا دو قبل سال 18 همین خاطر به
  .. کردیم صلح

 .. داشت ارزش دالر میلیاردها برامون صلح این

 مین کیم دادستان و کانگ وزیر حتی و ها خانواده بزرگای و و سهامدارا ی همه
  .. بودن اومده بودنم ما های پیاله مه از که سئولم ارشد دادستان سوک

  " ؟ هیون بک بفهمی تونی می

 خودشو به ربطش فهمید شد می نگاهش کالفگیه از اما فهمید می بک نگاه
 .. فهمه نمی
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 کردن امضا رو خانواده تا دو بین صلح ی نامه توافق تو بزرگ پدر و من پدر "
 محکم چیزی یه خانواده تا ود بزرگای .. نبود کافی ساده ی نامه توافق یه اما
 " .. خواستن می کرد ش پاره شد می که کاغذ یه از تر

  ... و ده می تکون دستشو افتضاح این از کسل بک پدر

 ... خواستن می "خون" توافق اونا "

 توافقو خانواده تا دو از یکی جایی یه از بودیمو کرده توافق بار چن اونم قبِل  تا
 " .. بود رفته بین از سرمایه بودو شده کشته آدم کلی بودو گذاشته زیرپاش

  حرفشو بین رم می حرص با

 " .. بودن عوضی مافیایی مشت یه اونا "

  صورتم توی بره فرو تیز چاقوی یه مثل نگاهش شم می باعث و

  " !!هستیم هنوزم بودیمو عوضی مافیایی مشت یه هممون آره "

 کفری فریادامون بین پدر صدای اام میشه باز دیگه ی طعنه یه برای زبونم
  شه می بلند

 از دوتونو هر بدید ش ادامه ؟ شید خفه مدت یه برای دوتون هر شه می "
 " ؟ فهمید می .. کنم می بیرون اینجا

  .. شیم می ساکت دومون هر و
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 " .. ؟ داره  من به ربطی چه اینا االن خب "

  .. بکیه صدای

  دیواره روی که پیشی همون نگران و نامطمئن صدای

 ..  طرفش برگردم دوباره شه می باعث و

 می پایین و باال نامفهومی ترس با که ببینم گلوشو سیب آروم حرکت تونم می
  .. ره

  .. کشن می ای کالفه پوووف همو سمت گردن برمی پدر تا دو هر

 .. میاد حرف به همه از زودتر بیون آقای باالخره و

 وصلت هم با هامون بچه تا خواستن ازمون سهامدارا و خانواده دوتا بزرگای "
 " .. کنن اعتماد دیگه بهم تونن می اینطوری فقط گفتن .. کنن

  کنه توجیهش بخواد انگار که طوری بعد و 

 " .. هیون بک داره خودشو قوانین مافیا .. سئولن مافیای اونا "

  .. منو سمت گرده برمی تردید با فقط بک اما

  ... " ؟ .. ها بچه زا یکی کدوم "
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  هیون بک

 

 

 .. نیست مهم برام مافیایی های خانواده ی ابلهانه قوانین

  .. االن فقط

 برگردونم تنم توی میاد داره آروم پیچه دل یه مثل که بدی نگرانیه با نگاهمو
  چانی سمت

 " ؟ ... ها بچه از یکی کدوم "

 .. ساله 20 برادرش و چانی بین ی فاصله

  .. بود کرده ازدواج بیقته راه چانی اینکه قبل یحت اون 

 !!.. چانیول .... و من خواهرای موند می فقط پس

  .. زنه می نیش قلبم به چیه از فهمم نمی که دلواپسی یه یهو

 ... اما .. ؟ کرده عروسی هیون ته یا سوهیون با چانیول که اینه منظورتون م "
" 

 .. ؟ دادم دست از منطقمو

 ؟...  شده بد حالم اینهمه یهو چرا
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  ..سمتشونو گردم برمی دلواپسی همون با

 " .. که تا دو اون اما .. ا "

  .. چانی سمت برمیگردم دوباره

  ... ؟ .. میارم باال دارم کنم می حس چرا

  .. جوشه می و شده جم مغزم توی تنم توی خون تمام

  .. پرسم یم خودمه به سمتش چرا فهمم نمی که شلیک یه مثه بعد و

 " ؟! چانی خواهرمی شوهر تو ت االن یعنی ی "

  .. کردم سقوط یهو کنم می حس و

 .. میکنه نگام فقط چانی

 می حرکت چشمامن توی که ای معنی بی نگرانیه با همراه درشتش چشمای
  ... کنن

 .. سمتش گردونه می برم بابا صدای

 .. کنه می نگام داره مشروبش گیالس باالی از

 " !.. هیون بک "خون" توافق مگفت "

  ؟ .. کنید می طوالنیش اینقد چرا
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  همتون به لعنت

  .. صدام روی افتاده که لرزی این به لعنت

  " ؟ نیست هیون ته یا سوهیون شوهر چانی چ یعنی این خب خ "

 ؟ شده مهم ذهنم توی اینهمه این یهو چرا دونم نمی

  ...؟ مرگمه چه فهمم نمی

 " خون " دختر اینجا .. ست کره اینجا .. خواستن می تر قوی وافقت یه اونا نه "
 " هیون بک شه نمی حساب

 .. شدم کودن واقعن امشب من یا دادن دست از مفهومشونو کلمات یا

 " ؟ چی یعنی این خب خ "

  بعد و میکشه سر گیالسشو ی همه بابا

 " .. بودین چانیول و تو "

  کنم می حس خوردنشونو جر که میشن گشاد طوری آروم آروم چشمام

  .. قلبم توی ره می صاف که وایسادم گرم سیِل  یه جلوی کنم می حس یهو

  .. !گیره می آروم معنی بی خیلی قلبم و

 ... بدم بیرون آروم خوام می که نفسیو اینکه قبِل  بعد اما
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  .. بشم گرم سیل این غرق اینکه از قبل و

 کنن می پیدا فهومم م رفته خواب منطق توی کلمات یهو

 " ؟ چی چانی چ منو م "

  ... !!! ؟ چانی و من

 خاموش دارن ذهنیم فیوزای تمام حرفشونه پشت که منظوری تصور از حتی
 .. شن می

   .. افتاده کار از کاملن فکرم

  ده می جواب پارک آقای بار این

 تا دو اب فقط " خون " توافق ! کنین عروسی هم با چانیول و تو خواستن اونا "
 پسرامونو کنن اطمینان بهمون اینکه برای اونا  ..  داشت معنی براشون پسر
 " خواستن می

  .. کنم حس دهنمو معنی بی شدن بسته بازو تونم می خودمم

 نگاه با نفر دو اون و شن می بسته فایده بی و دوباره بعد و شن می باز لبام
 .. کنن می تماشا منو تقالی ساکتی

  چانی متس گردم برمی

  ... منتظره و خسته روم نگاهش
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  گم می بهش میادو زبونم روی باالخره که چیزی تنها

  " ؟ بخندین بهم بابتش حسابی بعدش قراره .. ؟ تازته بازیه "

 می داد بدی حرص با بعد و ایسته می مبهوت لحظه یه برای روم نگرانش نگاه
  .. زنه

 همشون ته میشه ؟ بک کنی ومشتم تو مسخره گیریای نتیجه این شه می "
 "؟!! جلوته که هیوالیی این به نرسی

 و دیگه نفر دو سمت گردونه می بر تندی پرخاش با عصبانیشو نگاه اون بعدم
.. 

 " ؟! بخندن تو به که شدن جمع شب موقع این نفر دو این کنی می فک "

 کنم می نگاش

  .. معنیه بی این

  .. " چانیه " اون

  .. قلبم توی کوبه می گرم تپش یه بعد اما

  زنم می داد بلند وقتی

  .. " چانیه اون اما "

  .. ؟ زنم می داد دارم کی سر دونم نمی
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  .. خودم سرِ  یا احمقا اون سره

 " .. برادرمی تو "

  چانی چشمای توی شینه می ناامید شادیه یه از رگه یه

  " ... هنوز؟ "

  .. روشه هنوز نگام

 " .. ؟ هنوز "

  .. دونم نمی

  ... اما ..  نه یا دونم می برادرم عوضیو اون هنوز دونم نمی دیگه

 .. معنیه بی این

  .. هزیونه مثه

 از برگایی داره که تندی باد روی روبه ایستادم من و شده باز در یه که اینه مثل
 گرده برمی چیز همه هامو سرشاخه روی گردونه برمی بودو برده که درختمو
 ... خودش سرجای

 هم کنار هم با همشونو بتونه منطقم که اونه از شدیدتر خیلی برام هجوم این و 
 ... بچینه

  ... گردن می بر که برگایی اون تمام بین بعد و
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 (؟ بگم بهت اینو چطوری مزخرفه خیلی این )

 (.. معنیه بی این .. )

 ( .. زنه بهم حال این)

  .. گیرن می شکل ذهنم توی پازل یه ناقص های تیکه شبیه

  .. نشدنیه درک خودمم برای صورتم توی شینه می که اخمی

 که ای مسخره چیز این .. همینه؟ میگی مدام که زنی بهم حال مزخرف "
 "؟؟ منه با ازدواجت زنه می بهم حالتو

 !!!؟ من با ازدواجت

  ... ؟ بیارم زبون به چانی صورت تو راحت اینقد اینو میتونم چطوری

 ؟ نیست دیوونگی این

 .. واقعین خیلی که کابوسامم از یکی تو فقط شاید

  .. شینه می صاف یهو نگران

 " ... فک که اونطوری بک نه "

  .. مونم نمی جوابش منتظر اما

  .. گرفته دردش قلبم کنم می حس چرا بفهمم اینکه منتظر یا
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  .. بابا سمت گردم برمی و

 انداختن دست این قراره یا .. ؟ یهواقع لعنتی مزخرف این ... ؟ واقعیه این "
  "؟ .. باشه داشته ادامه صبح تا من

 سرشو آروم بعد و منه صورت توی االن که ایه آشفتگی ی همه روی نگاهش
  ده می تکون

  " هیونا بک واقعیه "

 .. کنم می نگاش عصبی

  .. شوخیه یه این

 " .. بود چهارسالمون چ موقع اون ما م ..  پیش سال 18 گفتین اما ا "

  ده می جواب بابا جای دوباره پارک آقا

 " .. بخوابید هم با موقع همون که نبود قرار ..نبود مهم "

  .. بگیرم داده که جوابی خاطر به دهنمو موندن باز جلوی تونم نمی

  .. " ؟ چی چ "

  ده می جواب کالفه پدر

 عروسی دکنی می فک .. کردید عروسی تا دو شما گم می دارم هیون بک "
 .. " ؟ چطوریه کردن
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  ... بگیرم سرمو توی میاد که تصویری جلوی ذهنم ی همه با کنم می سعی

  ... رو ( زنه بهم حال این) تکرار جلوی و

 .. شه می تموم صبرم باالخره و

 نمی قبول اینو قانونی هیچ بود چهارسالمون ما .. ؟ کنین می شوخی دارین "
 " .. کنه

 بدونی خودت کنم می فک .. بودن ما ی جلسه تو کل دستاندا یه و وزیر یه "
 " .. قانون یعنی خودش این

  " .. جرمه این .. پسریم تا دو ما اما "

  .. کنن می نگام فقط دوشون هر

  ..  بگیرم لبامو لرزش جلوی تونم نمی

  .. قلبمو لرزیدن جلوی و

 .. گردبادم یه وسط کنم می حس

  .. دور یلیخ رفته پرسم می وقتی صدام

  ... پله اولین به برگشتم

  .. داده دست از رنگشو چیز همه و
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 اونجا من همین خاطر به .. ؟ پارک ی خونه فرستادید منو همین خاطر به "
 " ؟ کردم می زندگی

 .. کابوسه یه مثه زندگیم پازل

  .. شه می شدیدتر داره باد اون وزش و

  " ... ؟ دونست می اینو مامان "

 .. چانیول سمت گردم برمی باشه اومده یادم مهمتری چیز انگار یهو بعد و

 " ؟ دونستی می اینو تو ت "

 .. رومه هنوز نگاهش

 بر روم از نگاهشو هم دونسته می بده نشون تا ده می تکون سرشو وقتی حتی
  .. داره نمی

 یا هیون سو شوهر ممکنه اون کردم می فک اینکه از تر عمیق دلواپسی یه آروم
 می حرکت داده اجازه و دونسته می مامانم که دلواپسی این یا باشه هیون ته

  .. قلبم سمت کنه

  " ؟ کی از ا "

 باشه شده دراز سمتم آروم که دستیه مثله درست نگاهش ده می جواب وقتی
..  
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  " کالج بریم خواستیم می وقتی "

 .. بعد و روش مونه می چشمام

 ... " ؟ کی از گفتی گ "

  .. " کالج رفتیم فرداش که شبی "

 می پسش و کنم حس صورتم روی نگاهشو ملتمس لمس تونم می بار این و
  ... زنم

 درهم یهو که یخی از دریاچه یه مثِل  درست قلبم توی دلواپسی اون آروم بعد و
  .. کنه می غرق خودش توی منو بشکنه

  !!... ؟ کالج رفتیم فرداش که شبی از

  .. ؟!!! ... بودی عصبانی ازم که ماهی چند و سال یه اون تموم و

  .. بعد و پیچه می کرده پر قلبمو یهو که خلعی تو ساکت موج یه و

 ( زنه بهم حال این)

  .. پیچه می گوشم توی غمگین صدای یه کنم می حس

 خودش تو داره که قلبی ی شکسته هم در تپیدن صدای مثِل  درست صدا یه
  ..... شه می غرق
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  چانیول

 

 .. داشتم نگه روش نگامو

  ... شکنن می دارن آروم توشون ساکتی بهت با سیاهش مردمکای

  .. بک آخ

  .. ؟ پشیمونم چطوری همش خاطر به من کنی باور تو تا کنم چیکار برات

 ، .. بزنم زانو جلوت وجودمه تو االن که بدی پشیمونیه این ی همه با اگه حتی
  .. . ؟ .. ببخشی بابتش منو ممکنه

  .. میشه بلند دوباره منحوسش ُتن اون با بیون آقای صدای

 " ... !! گفتیم زودتر *این* به آره خب "

 که فحش یه کردن پیدا برای ذهنشو تمام انگار میاره زبون به طوری و*این* و
 .. کنه پیداش نتونسته و گشته باشه الیقم که باشه بد اونقد

  !.. باشید اراتونرفت مراقب کالج توی خواستیم می "

 اون به تو از قبل همین خاطر به بودیم چانیول نگران اما بودی تر معصوم تو
 " .. باشه هم تو مراقب تا گفتیم

  .. منه روی هنوز بک نگاه
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 قیر آروم ذوب مثل درست روم سیاهش مردمکای ی آشفته و مبهوت تکون
 .. سوزونتم می داره داغ

 می کوتاه نفس یه برای چشماشو آروم بعد و هدار می نگه روم طوالنی نگاهشو
   .. شدن خالی دوباره کنه می بازشون وقتی و بنده

 ازدواجو این تونم می قانونی کاملن .. سالمه 22 من .. ؟ چی نخوام من اگه "
  " .. بزنم بهم

  .. بگیرم رو میفته اتفاق چشمام و م سینه توی که رو تکونی جلوی تونم نمی

  .. کنه می نگام هدار هنوز اون

 .. خالی

 .. سرد

 می کنم عروسی پسر یه با من نداده اجازه جنوبی ی کره توی قانونی هیچ "
  " .. بزنم بهمش راحت تونم

 .. شه می کالفه داره اما آرومه هنوز بیون آقای صدای

 .. میشناسم آرومشو حالت تغییر این من

  " ؟ باشه .. هیون بک نکن سختش "

  طرفش گرده برمی بک
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 زندگیم !!شوهر ی خونه فرستادینم چهارسالگیم از .. .؟ کنم می سختش من "
 این میشینم من نکنید فکرشم کنم؟ می سختش من بعد .. کوفته به

  "!  کنم می قبول !زنو بهم حال مزخرفات

  میگه بهش آرومی غرغر با پدر

 تصمیم این .. بخوایم نظرتو که نیست این برای حرفا این بودم گفته که بهت "
 امضا توافقو دوتا شما بزرگای پدر .. نیست هم سومان و من دست توی حتی

 در نباشه اونم اگه حتی . نیست مهمم و ست زنده هنوزم تو بزرگ پدر و کردن
 این ..  چطوریه شرایط بدونی تو خوایم می فقط ما .. جاشه سر توافق حال هر

 " .. شده ثبت قبلن ازدواج

  .. زنه می داد و ره می و باال بک صدای

 عوضیو این با کوفتی عروسیه این من کنم نمی قبولش من نیست مهم برام "
  " کنم نمی قبولش

  .. میزو روی بکوبه محکم لیوانشو بیون آقای شه می باعث و

 رو تا دو شما باشه الزم اگه حتی .. هیون بک کنم روشن برات حاال از بذار "
 ببرم رو تو باشه الزم اگه حتی یا .. کنید زندگی اروپا تو یا ژاپن تو بفرستم
 ازدواج این تا کنم می کارو این کنم عوض ظاهرت تو فقط جنسیتتو و آمریکا

 " .. بمونه باقی جاش سره
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  .. زنه می داد هنوز اما لرزه می لحظه یه برای بک صدای

  " کنید مجبورم تونید نمی .. کنید کارو این باهام تونید نمی "

 مشروب خودش برای دوباره تا داره برمی روش از سردشو نگاه بیون آقای
  .. بریزه

  ".. کنن می مجبورت .. هیون بک مجبوری "

  .. ست کالفه

  .. معلومه هم ده می لیوانش به که آرومی چرخش تو حتی این

 یه دست تو اما کنیم رسمیش کاملن چانیول سالگیه 21 تولد تو بود قرار "
  " !کردی نامزد گفتی و خونه آوردی و رفتیگ دخترو

 .. میشن تنگ نگران کشیده جلو که ای تازه بحث از بک چشمای

 ... " ؟ خب "

 کالفگیه با و عقب به ده می شو تکیه بعد و نوشه می جرعه یه بیون آقای
  .. ده می جواب سردی

 هانداخت دستشون که بود این مثه درست .. کرد عصبانی رو بقیه کارت "
  " ... بعدم .. نبود جدی هیچکی برای عروسی این انگار .. باشیم

  .. پرسه می تردید با
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  " ؟ .. بعد "

  " دادن اخطار بهمون تو با اونا "

  " ؟ من با "

  .. مونه می باقی صورتش روی بعد و کنه می حرکت بک روی بیون آقای نگاه

 به بهت  با ایستاده حرکت از که جایی و کنه می دنبال چشماشو حرکت بک
  .. شه می خیره پدرش

  " ؟ زنین می حرف ح تصادف از دارین دا "

  .. پرسه می بهت همون با و ره می باال آروم دستش

  " ... ؟ بود عمدی "

  .. راضیه پیرمرد اون سرد نگاه

  .. رسه می خواد می که چیزی به داره آروم

  .. متنفرم نگاهش این از

 تو گفتیم بهش .. بزنیم حرف پوم با گرفتیم تصمیم ما کردی تصادف وقتی "
 " .. داشت دوِست اون اما کنه تمومش باهات بهتره و کردی عروسی قبلن

  .. زنه می پوزخند دوباره



 

346 
 

 آروم جیبشه توی که دستمالی با که چرکین شبیه عواطف ی همه اون برای 
  .. کنه می پاکشون

  .. پیر شیطان

 باال میاره نگاهشو

  .. خنده می نرمی تحقیر چشماش یتو

 کرده پیشنهاد بهش که پولی یا بود تهدید خاطر به دونم نمی بعدش خب "
 " .. بفرسته پس رو حلقه کرد قبول اما بودیم

  .. لرزن می آرومی پلک با بک چشمای

 .. اینجا اومد دوباره پوم قبل ی هفته اینکه تا بود شده آروم کم یه چیز همه "
 ".. چانیوله پارک تو همسر بود گفته بهش یک دونم نمی

  و کشه می ای کالفه پوووف

 بوده موسیقی دبیر یه قیمت گرفته که پولی گفت .. خواست می بیشتر اون " 
  " ... خواد می بیشتر گفت .. *بیون-پارک* کمپانیه بعدیه جانشین نه

  ده می ادامه زنه می بک به صداش توی که بدی نیش با و

 " .. بزنیم حرفشو نداره ارزششو حتی تردخ اون "

  .. ببینم بکیو نگاه شکستن تونم می
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  .. میرن می آروم چشماش توی که کوچیکیو آدمای اون ی همه و

  .. کنه می باز لب آروم

 " .. ؟ دادین بهش .. ؟ شد چی بعدش "

  .. کنه می تالقی هم تو کوتاه ی لحظه یه برای بیون آقای و پدر نگاه

 اون درموندگیه تماشای از تونم نمی اما کنم می خرابترش دارم فقط مدون می
  .. نبرم لذت دوتا

 ... و بک سمت برمیگردم صدام توی بدی ی طعنه با

  " !! اون سراغ فرستادن دیگه ماشین یه .. ندادن کوفتی هیچ بهش بک نه "

 یه گلومو زیر میگیرم شصتمو انگشت من سمت گرده برمی نگاهش وقتی و
  .. کشم می انتهاش تا خط

 احمق تا دو اون سمت گرده می بر و کنه می حرکت روم از ناباوری با بک نگاه
  .. پیر

 " ... کشتینش؟ ک "

  .. نوشه می ، مرگ سالمتیه به نرمی ی اشاره با میاره باال گیالسشو بک پدر
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  هیون بک

 

 

  .. باشه آروم کنه می سعی یا آرومه پدرچانی لحن

  " .. تو سراغ میومدن دوباره سهامدارا داد می ش ادامه اگه "

  .. سرشه پشت که مبلی به ده می شو تکیه تصنعیش آرامش همون با و

  .. بوده کافی براشون دلیل همین انگار که اینه مثه درست

 .. جوشه می داره مغزم

  .. طوفانه یه سرم توی

  .. ده نمی بهم یوفکر هیچ فرصت که وزه می داره شدید اونقد باد اون

 توی که ترسناکی ی زلزله این ی همه مثل درست زنم می حرف وقتی صدام
  .. لرزه می تنمه

  " ... قتله این اما "

 با هنوز باشه افتضاح این ی همه باعث اون انگار که جوری یه بابا نگاه
  .. چانیوله روی عصبانیت

 .. سمتمو برمیگرده حرفم این با



 

349 
 

 " .. هیون بک کنی می م خسته "

  .... بریزه مشروب خودش برای باز تا شه می خم حوصله بی بعد و

  کنم می نگاش زده بهت

  ؟ خوری می مشروب امشب اینهمه چرا پس کنم می ت خسته فقط اگه

  .. ترسیدی هم تو

  .. حماقته این

  .. ؟ کنی می وانمود بهش چرا

  ... یهو و

 "؟ بود بانیعص مراسم تو پوم پدر همین خاطر به "

  .. و خوره می جرعه یه

  " کنه کاری نداره قدرتشو نباش اون عصبانیت نگران "

  .. لرزه می تنم ی همه

  .. جنونه این

 نکنید فکرشم کشتین دخترشو شما .. ؟ اینه من نگرانیه کنید می فک االن "
  " .. وایمیستم ساکت من
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  .. کنه می نگام سرد و آروم پدر

  .. عقب شم خم آروم میشه باعث نگاهشه توی که سرمایی

 دراز مست اون تصادف موقع .. ؟!هیون بک زنی می حرف داری چی از "
 .. کرد می ناله دیگه مرد یه زیر داشت ماشینشو پشت صندلیه رو بود کشیده

"  

  .. ده می ادامه ست همه صدای توی انگار امشب که بدی ی طعنه با

  " ؟ کنی بحث باهام خاطرش به داره ارزششو اون کنی می فک واقعن "

  .. اومدن درد به تصورش از تنم تمام

 .. هنوز اما تره عمیق غرورم توی درد این و

 شما شه نمی باعث کرده می چیکار مون رابطه زدن بهم بعده اون که این "
 " .. بمونم ساکت من بکشیدشو داشتید اجازه کنید فک

 .. پدر لبای روی میاد سرد لبخند یه

 ترمزش داده هشدار و زده بوق بار چن کوبیده بهشون رو روبه از که ماشینی "
 ماشین تا دو هر سیاه جعبه تو و خیابونن اون تو که دوربینایی تمام تو .. بریده
 " .. شده ضبط

  .. خنده می سردی همون به و
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 رفتار اجتماعی عفت خالف که اونی تازه و .. !!بود بدشانسی یه فقط این "
 " !!بوده خودت سابق و لعنتی نامزد ردهک

  اوناست روی کرده پر مو سینه تمام که خشمی و ناامیدی با نگام

  ... نیست بارشون اولین این

  چانی سمت میگردم بر فقط بعد اما

 " .. ؟ وسطه هم تو پای "

  .. بعد و کنه می نگام بهت با طوالنی ی لحظه یه برای 

 بزنه سیلی بهم باهاشون تونه می که شه می شگرپرخا و عصبانی اونقد نگاهش
..  

 با لعنتیشونو کمپانیه بعدی کوفتیه وارث دستای اونا بودم گفته بهت قبلن "
 " .. کنن نمی کثیف چیزا این

  ده می جواب کالفه مونه می باقی تر طوالنی روش نگام وقتی بعد اما

 " .. نداشتم خبر من نه .. لعنتی نه "

  طرفمو گرده برمی وییر ترش با بابا

  .. نیست شوخی هیچکس برای و اصلن موضوع این باشی فهمیده کنم فک  "

 " .. بهم بود ریخته چیزو همه چانیول اما گفتیم می بهت زودتر باید
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 .. چانی سمت ده می سردشو نگاه و

 .. برمیگردونه ازش روشو ای کالفه پوف با و میداره بر روش از نگاهشو چانی

  " نزنم حرفی دم می ترجیح که معنیه بی مزخرفات این ی همه اونقد "

 .. کنم می نگاش

  .. ؟ معنیه بی

  ... ؟ معنیه بی مزخرف یه فقط برات

 .. میندازه تیکه بهش قبلش سردیه همون به بابا

 " .. ! شی خفه شم می ممنونت واقعن "

 .. من سمت گرده برمی دوباره بعد و

  " .. !! اومد قلع سره چانی تصادفت بعده "

  ده می ادامه چانی سمت نگاهش تو بدی تشر با و

 کدوم هیچ برای موضوع این .. باشی عاقل و بدی گوش هم تو خوام می حاال "
 االن که گذارایی سرمایگه اون یا بزرگت پدر اینجاییمو که نفری دو ما از

 معنی بی هن .. مسخره نه .. مزخرفه نه کنیم تمومش رو قضیه این تا منتظرن
..  
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 روی کردیمو ادغام هم با که کمپانی تا دو ی سرمایه دالر میلیارد چندین ماها
 " .. کردیم ضمانت هم با پسرامون از تا دو ازدواج

 ..  و گیره می صورتم سمت محوی ی اشاره با دستشو

 خوان می اونا .. هیون بک مافیایین مشت یه اونا .. ندارن شوخی اصلن اونا "
 " باشه جاش سره وسیعر این

 بلند ببره در کوره از رو بابا امشب اینکه به وحشیش میل اون با چانی صدای
  زنه می طعنه و شه می

 به توهین ذره یه گفتنتون عروسی این .. ؟!!!دامادی بگید نیست بهتر "
 ".. ؟!!!نیست تا دو ما مردونگیه
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  چانیول

 

 .. من طرف گردونه می بر تاریکشو نگاه بک پدر

 اونوقت !ُبرم می مردونگیتو خودم بدی ادامه همینطوری بخوای اگه چانیول "
 ؟ باشه ، شی خفه بهتره پس .. بخوابه تر راحت رو شبا تا داره بهانه هیون بک

" 

  .. گم می آرومی خب خیله و میارم باال آروم دستامو

 .. نیست عوضی اون خاطر به اومدنم کوتاه دلیل اما

 .. بسته کالفگی با چشماشو نشسته نزدیکم که ایه ترسیده پیشیه خاطر به

  .. پریده کاملن صورتش رنگ

  ... زیادن خیلی اون برای اینا ی همه

  ... بگیرم دستاشو تا جلو برم می دستمو آروم

 لمس از تونم می که دلگرمیو این خودم سمتش کنم می درازش وقتی چند هر
  .. خوام می بیشتر کنمو حس دستاش

  .. زنه می داد هوا بی و خوره می بدی تکون نزدیکش دستم حس اب

 " !! عوضی عقب بکش دستتو "
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 .. داشت درد اوووف

 .. داشت درد لرزوند چشمامو دوتا هر تنمو تموم که بدی تکون

 .. کشم می پس دستمو

 .. ببیندش که ای اشاره با و بیون آقای سمت میگردم بر و

 " .. کنم لمسش خواد نمی حتی "

 .. زنه می داد کالفگی همون با بک

 این از نه من . کنید؟ تمومش هزیونو این شه می .. ؟ کنید تمومش شه می "
 طمع اون ی همه و پوم ..  خوام می حاال نه و خواستم حاال تا کوفتیتون پول

 قاطی خوام نمی من نکنید حساب من روی .. جهنم به بره داشت که کثیفیم
 " باشم جنونتون این

  .. بره که شه می بلند یهو و

  .. دارن می نگهش شنو می دراز سمتش اراده بی دستام

  .. بره خوام نمی

  .. بری خوام نمی

  .. بره بذارم تونم نمی اما بکشه بیرون دستاشو خواد می سمتم گرده می بر
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 اونا و جدیه زیادی مسخره شوخیه این که نیست مهم برام اصلن دونم می
 یه ی اندازه براشون من پیشیه زندگیه که پیرن عوضیه مافیاییه مشت یه فقط
  .. نیست مهم ولگردم ی گربه

 .. ره می بین از که کوفتی سرمایه اون ی همه یا

  .. خودم زندگیه حتی یا

 .. خوامش می من

  .. خودمه قلب خاطر به فقط این

 از نتهاشا و جنگیده خودش با سال هفت این تمام که دیوونه عوضیه یه مثل
  .. خورده شکست خودش

  .. باختم خودم به من

 بده دستش از تونه نمی که حس این خودمو به حاال کردمو بازی تمامشو
  .. باختم

  .. نمونده باقی برام هیچی دیگه

  .. خوامش می من

  .. منه مال اون

  .. بره بذارم تونم نمی کشیده طول اینجاش تا که حاال
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  و کنه می نگام فحشه پره برام توش که نگاهش با بک

 مثِل  برام تو .. نیستی مرد یه فقط تو عوضی برم بذار .. شدین دیوونه همتون "
 ..." 

  زنه می داد و شه می بلند روش عصبانیش و کالفه حرفای بین پدر صدای

 می فقط بودم گفته که بهت .کن تموم رفتارتم این! هیون بک بشینی بهتره "
 " .. نیست خودت با گیریش تصمیم .بیای کنار اهاشب و بدی گوش تونی

  .. عصبانیه هنوز سمتش گرده برمی وقتی بک نگاه

 .. کنه تا مهربونتر کم یه بیادو کوتاه کنه می سعی دیدنش با

 " ..هیونااا بک کنی می ترش سخت خودت برای فقط "

  بکیو صورت ی دیده آسیب سمت بره می نگاهشو

 " ... تر دردناک و "

 .. کنه می نگاه چشماش به دوباه و

 بک نکنی سختش کدوممون هیچ برای و بیای کنار باهاش و باشی آروم کافیه "
 بود ممکن و بودی کما تو که ای هفته یه اون خاطر به حاالشم همین .. هیونا

 و ببر لذت ازش فقط پس ... کردم تحمل سهام ارزش افت من بمیری
  " ؟ باشه ... کن تمومش
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 یه افتادن مثل درست کنارم یهوایشو نشستن بعدم دستاشو شدن شل
  .. بینم می زمینو روی کنی رهاش که ای پارچه عروسک

  .. شکنم می باهاش آروم و

  .. داره زشت رضایت یه رنگ پدر صدای

 برات خواد نمی دلش هیچکی باشی شنو حرف همینطوری امیدوارم .. خوبه "
  " .. نکنی سختش برامون هم تو که خوبه کنه سختش

   و ده می بیرون ای آسوده پووف بیون آقای

 کاملن هوا وقتی .. صبحه حاالشم همین چند هر .. صبح فردا پس خوبه "
 چیزو همه براتون اون . هیون بک بزرگ پدر پیش رید می هم با شد روشن
  " ..  کرده آماده

 بیرون وشهت که اتفاقی شوک از هنوز که ای افتاده نفس از صدای با بک
  پرسه می نیومده

  " ؟ چرا دیگه اونجا "

  ده می جواب بیون آقای جای پدر

  .. گیره می صحبتاش از بهتری ی نتیجه اون که اینه مثل جورایی یه
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 .. کنیم رسمی ازدواجتونو شد سالش 21 چانیول وقتی بود قرار که گفتم "
 بزرگتو پدر پیش یدر می تا دو شما حاال انداخت عقبش تو موقع بی نامزدیه

 و بقیه عصبانیت اینطوری .. شه واقعی ازدواجتون کنه می کمکتون اون
 " ... و شه می برطرف شوخیه یه فقط ما برای ازدواجتون اینکه به َشکشون

  .. پرسه می حرفش وسط تردید با و آروم بک

 " ؟ چیه دیگه این پس شده ثبت ازدواجمون گید نمی مگه "

  .. کنه پیدا رو در راه یه خودش برا خواد می که نهای مثه درست لحنش

  ... طفلکی پیشیه

  .. ده می جواب پدر از قبل بیون آقای و بک سمت گرده برمی دوشون هر نگاه

 کنه می واقعی شده ثبت کاغذ روی فقط که ازدواجیو یه چی کنی می فک "
 .. " !!؟ هیون بک

 می وا زده بهت جوابشه پشت که منظوری شوک از ِبک کوفتیه و نرم لبای و
  ... مونه

 

  مانلی :  نویسنده

purple8Iris@ 
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 بکهیون

 

 

 می کتابخونه از حجته اتمام یه شبیه بیشتر که بخیری شب با پارک آقای و بابا
  ..  بیرون رن

 صبح و بمونه خونه همین تو صبحو به مونده ساعته چن این قراره پارک آقای
 !.. ریم می اینجا از هم با چانی و من هش مطمئن

 و دستگیره همون به ده می شو تکیه اما بنده می سرشون پشت درو چانی
   .. طرفم گرده برنمی

 .. کنم می نگاش

  .. ؟ چیم منتظر دونم نمی

  ... و برگرده اون که این منتظرِ  فقط شاید

  .. دونم نمی

 تکیه بهش درو روی داشته نگه صورتشو اون که هایی لحظه تو زمان وقتی اما
 دارم می نگهش گذاشتمو سر پشت امشب که چیزیو تمام ،.. میاد کش داده

 .. سد یه پشت
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 اتفاق تونه می گردباد یه بعده فقط که آشوبی این تمام به کردن فک برای
 ...خوام می فرصت هنوز من بیفته

  .. ندارم فرصتی براش دیگه .. حاال

 می برش و طرفش رم می تندی قدمای با و برگرده مونم نمی منتظر دیگه
  ... خودمو سمت گردونم

 "  برم کره از االن همین کنی کمکم خوام می"

  لباش روی میاد آروم اسمم نداشته انتظارشو که واکنشی از گیج

 " بک "

 هیجانی اون ی همه و داره لباش روی اسمم ی زمزمه که تاثیری به خوام نمی
 .. کنم فک کنه می ترم عصبانی که

 توی بکوبم محکم مشتمو خواد می دلم که کننده خفه میل این به یا
 ...صورتشو

 .. خوام نمی

 .. کنم فک هیچی به هنوز خوام نمی

 .. ندارم فرصتشو

  زنم می تشر بهش شده دیرش حاالشم همین که صدایی با
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 من اما پولشو هم داری قدرتشو توهم  باشه؟ برم کن کمکم فقط شو خفه "
 اعتماد شه می کی به یا کیان رابطا دونم نمی .. نبودم هیچی تو وقته خیلی
  .. برم کره از امشب همین حاال همین کن کمکم ؟ باشه کن کمکم کرد

   " هووم؟

 زنه می پس دستامو تندی اخم با خوام می چی ازش باشه فهمیده تازه که انگار
  و

 با حاالشم همین کنی فرار جا هیچ تونی نمی بک؟ گی می داری چی معلومه "
  "کردن الخروجت ممنوع رابطاشون

 .. بگیرم صدامو توی دوه می داره که رو عصبانیتی جلوی تونم نمی

  ؟ کنن کارو این زندگیم با کنن می جرات چطوری

  زنم می داد سرش حرص با

 قانونی که خوام نمی برم کن کمک فقط لعنتی نیار منو اسم گم می بهت "
 تا من ژاپن یا چین بفرستیم کافیه فقط . کن کارو این رابطات با برم مبفرستی

 ".. شم می ناپدید ابد

 .. بینم می خورنو می چشماش که تکونیو

  .. شه می نرم داره شاید

 .. ؟ نه مگه خواست نمی ازدواجو این وقت هیچ عوضیم اون حال هر به
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 تو قدیمی کلیسای هی تو ناقوس یه محزون صدای مثل درست دیگه تپش یه و
  ... بدمو گوش بهش خوام نمی هنوز که پیچه می قلبی طاقی

 آروم ناگزیره التماسه یه پره که ای درمونده صدای با و گیرمو می هاشو شونه
   دم می تکونش

 " .. ؟ فهمی می ، چانی بدهکاری بهم اینو تو "

 کنم می سعی شوگیرم می تر محکم اما بزنه پسم دوباره تا باال میاره دستاشو
 .. کنم قانعش

 کنم می فراموش حتی .. کنم می فراموش چیو همه من برم کنی کمک اگه  "
 کپه یه به کردی تبدیل زندگیمو کنم می فراموش کردی چیکار زندگیم با

 " ؟ چانی هووم ..  بندازم دورش تونم نمی حتی که آشغال

 باهاش همراه نموز می پس صدامو توی دوه می فکرش از حتی که بدیو حرص
  .. قلبمه توی امشب تمام که معنی بی ناامیدیه این

 می فراموشش طوری برم کنی کمکم اگه .. ؟ چانی کنی می کارو این برام "
 ساختی برام که سالی هفت این تمام انتقام واسه بعدیمم زندگیه توی که کنم

 " .. برم کنی کمکم فقط اگه نیام دنیا به دیگه تونم می حتی .. نیام سراغت

 .. عصبیه و کالفه صورتم روی سیاهش مردمکای تند حرکت

  .. نیست مهم برام
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  زنم می زانو جلوش باشه الزم اگه حتی دونم می

  .. برم کنه کمکم تونه می دونم می

 " .. کنی؟ می کمکم .. ؟ چانی گی می چی "

  عقبو ده می هلم پرخاش با فقط اون اما

 این میشه نداری شانسی هیچ .. کنن پیدات وناا .. ؟ بک شدی دیوونه "
 " ؟ کنی تمومش پرتاتو و چرت

 .. شم تسلیمش تونم نمی

 .. نداره ای فایده ببینم وایسمو تونم نمی

  .. کنه می م خفه داره ناامیدی این

  کشم می داد سرش

 نمی کنی می فک عوضی داری رابط کلی تو تونی می دونم می نگو مزخرف "
 محاله زدن کتک بیونو پسر برات حتی کنن می کاری همه برات اونا . دونم
 " ببرن بیرون کره از منو نتونن

 ... شده قبل از تر قوی حتی که عصبانیتی با و

  " .. ؟ نه مگه خوای نمی ازدواجو این من ی اندازه هم تو"
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 درمونده عصبهای به که نیشی کنمو می حس چشمامو معنیه بی شدن خیس
 .. ننز می چشمام ی

  .. ؟ مرگمه چه من خدایا

  .. ؟ داره درد اینقد چرا

 .. زدی کتکم خاطرش به ..؟ نه مگه شدی عصبانی گفتن بهت وقتی هم تو "
 برم کنی کمکم فقط اگه اما منه تقصیر که انگار نزدی حرف باهام خاطرش به

 " .. کنم می فراموش همشو

  .. چشماش توی شینه می تیره اخم یه خورنو می تندی تکون چشماش

 .. شیم می خالص دومون هر اینطوری.. بکن کارو این برام یول بهت لعنت "
 تونی می .. دونه نمی مقصر رو تو کسیم رمو می من ؟ خوای نمی همینو مگه

 " .. خودت برای برداری تنهایی همشو

 .. شده تر عمیق صورتشه توی که اخمی

  .. زنه می پس محکم و داره برمی ش ها شونه از دستامو

 می بهت دارم ؟.. سادگیه همین به مگه بک گی می چی داری فهمی می هیچ "
 کره خاک از پاهات ذارن نمی حتی اونا کنن می پیدات بری جایی هر گم

 " .. کننو می پیدات .. بره بیرون

  زنم می داد خودش از تر بلند رمو می صداش بین
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 اینو بهم تو لعنتی کنی کمکم تو اگه تونن نمی .. کنن نمی پیدام نیار بهانه " 
 " برم کنی کمکم باید بدهکاری

 .. ست کالفه صداش

  .. بدهکاره بهم دونه می

  .. کنه برام کارو این باید

 .. فقط اون اما

 من کنی می فک .کن باور نداره ای فایده نکن اینطوری بک کنم می خواهش "
 " .. کننو می پیدات جوری یه رهباالخ اونا !نکردم؟ امتحان رو راهها این تمام

  .. شه می خالی فهممش نمی که انتهایی تا عمیق ی حفره یه قلبم توی یهو

  .. کردی؟ امتحانش

  .. بری؟ خواستی می هم تو

  کشم می فریاد قبل از ناامیدتر و

 امشب خودت ببریم بیرون کره از تونی می دونم می لعنتی میگی دروغ "
 " . کردی می تهدید باهاش باباتو تلفن پشت

  خورن می ای دستپاچه تکون سیاهش و درشت مردمکای

  .. تونه می دونم می بهش لعنت
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  .. کنه می وانمود بهش که اونه از بیشتر خیلی داره که قدرتی دونم می

 .. برم من بذاره خواد نمی فقط

  ... ؟ بشه چی که بمونم خواد می ازم بهش لعنت

 .. !.. خواد نمی خودش وقتی

  .. کنم می پرخاش بهش سرمه توی که اعترافی از تر گیج یهو وبعد

 با منو . بکنن خوان می غلطی هر که مونم نمی اینجا من بهت لعنت"
 از کنن پیدامم اگه حتی بیرون ببرم کره از میشناسی که آدمی قاچاقچیای

 تونستمو می که بخورم حسرتشو بعدش خوام نمی ترسم نمی بکشنم اینکه
 " .. عوضی بفهم اینو منرفت

 ده می هلم شده تیره عصبانیت از که صورتی با و کنه می اخم فقط اون اما
 .. عقبو

 خواد می دلت اینقد که قبرستونی هر رو لعنتی توی بود خودم دست اگه "
 ".. میفرستادم بری بهش

  .. زنه می داد بلندتر بگیره جلوشو تونه نمی که پرخاشی با و

 "، ..کنن پیدات عوضیا اون اگه اما "

  ... کنه مخفیش تونه نمی که ای درموندگی با
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 اونا ..  بری راه نتونی دیگه که شکنن می طوری پاهاتو اونا .. کشنت نمی اونا" 
 باشی جا همین و باشی زنده که همین بشی چطوری تو نیست مهم براشون
 " .. کافیه براشون

  و کنه می نرم صداشو بیاره ستشبد و کنه نرم دلمو بخواد که انگار بعد و

  "بفهمی؟ اینو تونی می .. هیونی بک مافیایین اونا "

  .. میاره بدستش و شه می نرم داره دلم کنم می حس بدخلقی با و

 دارن که ایه زیرزمینی فعالیتای اون تمام روی ظاهر یه فقط کمپانی این تمام "
 همیشه ؟ کنن می اعتماد هم هب دارن که ای سابقه تمام با اونا کنی می فک ..

 " فهمی؟ می ، همن مراقب

  .. واقعیه نگرانیه یه شبیه صداش

  بیاره تپشهاش بین دوباره گرمو کوبش اون قلبم میشه باعث و

 و بشم گیج کم یه دوباره و

 ... بریزم بهم بیشتر دوباره و

 خونه همین تو حتی اونا . کنن می پیدات اونا ؟ بکهیون بری بفرستمت کجا "
 تمام تو حتی . مراقبمونن کردیم توافق وقتی از اونا . دارن خودشونو آدمای هم
 کردیم می زندگی راحت خودت برا کوفتی شهرستان اون تو که سالی 5 این

 " بودن مراقبت
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 شده تر نرم صداش

  .. بینه می چشمام توی حرفاشو تاثیر داره شاید

 و گرم دستای قویه لمس من و ذاره می م شونه روی جلو میاره دستشو آروم
  کنم می حس شو مردونه

  .. قلبم توی ره می ازش که رو کننده گیج گرمیه اون ی همه و

 اینو ، باشم کی مراقب رم می بیرون اتاق این از وقتی دونم نمی حتی من "
 تونی نمی کنه می رفتار احتیاط با خودش ی خونه تو پدرتم حتی ؟ میفهمی

 فکرشو خودمم پدر حتی و لعنتیا اون چون برم خودم تونم می کنی؟ درک اینو
 "بکشم دست کوفتی کمپانیه این جانشینیه از بخوام من کنه نمی

  هوا تو محوی ای اشاره با و 

 به کردی پشت حاالشم همین تا تو داری فرق تو اما .. ؟ کشه می دست کی "
 اونا یشتپ برگشتم من وقتی از فقط . نخواستی هیچی و اونا چیز همه

 پدر برم بیرون تنها خونه این از صبح من . برداشتن تو رو از حساسیتشونو
 " فهمی؟ می اینو .. بگردن دنبالت فرسته می که کسیه اولین خودت

  .. فهمم می

  چی همه به لعنت اما

 ؟ بشه چی قراره بعدش
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 می اونا که کنیم کاریو همون بمونمو خوای می چانی؟ کنم چیکار خوای می "
 " خوان؟

  .. لرزه می حرفمه پشت که چیزی بهت از هنوز صدام

 " ؟ چیه تهش فهمی می "

  .. بعد و مونه می روم کوتاه ثانیه چن برای نگاهش

 " بک کنم نمی کاری هیچ من نخوای تو وقتی تا "

  .. ندازه می جا تپشاشو شن می گشاد دارن آروم چشمام که ای فاصله تو قلبم

  " !چی؟ چ "

 

 

  نیولچا

 

 توی ملوس پیشیه و موندن وا دادم بهش که جوابی شوک از نرمش لبای
 جر چشماش ی گوشه که االنه کنم می حس که ست شوکه اونقد چشماش

 بخورن

  ؟ بک بگم چی بهت باید
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  .. ؟ خوامت نمی بگم

  خوامت می من لعنتی خب

 نامهبر داری اینکه فکر از حتی که خوامت می غمگین عوضِی  یه مثل طوری
 وایسم پاهام روی تونم نمی بری و کنی فرار ریزی می

 .. ست احمقانه چقد اینا ی همه نیست مهم برام

 این ی همه برای من ده می داشتنتو دوست فرصت بهم اینا ی همه اگه
  .. م آماده حماقت

  .. ارزه می همش به من برای باشی من نیلوفر تو مرداب این تمام بین اگه

  .. بترسی خوام نمی هنوز اما

 .. کنم می صب برات من

 .. کنمو می تر عمیق کم یه ش شونه روی دستمو فشار

 " کنم نمی کاری هیچ نخوای تو وقتی تا گفتم که بهت نکن نگام اونطوری "

 .. کنن می نگام ناباوری با چشماش توی کوچیک آدمای

 چشماش شده باعث که بهتی اون همه خیاِل  بی عوضی یه مثل من اما
 ؟!.. داره طعمی چه چشما اون بوسیدن کنم می فک بشن گشاد اونطوری
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 می پس گذاشتمو ش شونه روی که دستی با چشماشو توی دویده که ترسی
  ده می جواب تندی پرخاش با و زنه

  " نکنی کاری هیچ باید همیشه تا پس خب "

 گیرنب درد وزه می جهتش تو که سردی باد از روَشن که چشمام میشه باعث و
..  

 تنگ براش دلم و شده غریبه یه انگار شه نمی وقتی که سرتقی همون با بعد و
 چشمامو توی زنه می زل صاف شه می

 " .. باهات .. با .. باهات من نکن فکرشم حتی "

  .. مونه می زدن حرف از کرده گمشون که کلماتی بین بعد و

 و خوره می زمین آرومی کوبش با باشه کرده عادت بهش که انگار قلبم و
  .. گیره می دردش

 ؟.. پیشی سخته برات اینقد

  .. ؟ نمیان لبات روی حتی

 ؟.. هستی تپشم هر توی من برای چرا پس

  ... ؟ ببینی تونی نمی اینو
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 کنه می فک که لجنی این از خالصی واسه سیاهشو مردمکای ی کالفه حرکت
 .. هنوز بینمو می توشه

  .. میاد دردم

  ... مادرته با حق شاید

  .. منه مجازات این

  ... ؟ پیشی مجازاتمه این

  .. ؟ سنگینیه این به تاوانش تو قلب زدن پس

  .. گفتم می بهت موقع همون باید شاید

 بمونی متنفر ازم بشی عصبانی ازم داشتی فرصت سال 7 ی اندازه هم تو شاید
  ... نخوایم نتونی و بخوری شکست داری بهم قلبت توی که حسی از بعد و

 ضربان مثل درست افکارم تمام شه می باعث صورتم نزدیک نفسش گرمای
 .. و بریزه بهم نزدیکش قلبم

 .. برم کره از کن کمکم دونی می اینو خودتم .. چانی نیست شدنی این "
 " هوم؟

  .. نزدیکه زیادی چون شاید
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 کافیه فقط که منه مال اونقد اون که فکر این فشار بهمو پوستش گرمای
 .. باشم داشته شده زورم به تا کنم دراز انگشتامو

 اما بمیره حاضره که خواد نمی منو اونقد اون که اینه ی کننده فلج درد شایدم
  .. بره

 نتونه دیگه که بشکنم طوری پاهاشو تونم می بره بخواد وقتی که ترس این و
 .. نباشه مهم برام جوریشم چه و بمونه کنارم و بره راه

  .. کنم اعتراف بهش قلبمه تو که چیزیو خوام می ساده خیلی فقط دمشای

  .. باشه راه بهترین صداقت هنوز اینا تمام از بعد شاید

  .. میشه بلند روش پرخاش با دوباره صدام که 

 من به اصلن ؟ کنم چیکار باید من بری وقتی کردی فک این به بهت لعنت "
  "؟ میاد من سر بالیی چه نیست مهم برات ؟ کردی فک

  بیام خودم به یهو شه می باعث صورتم روی ایاش گربه مبهوت حرکت

 بخوام اینکه بی کشیدمو خجالت کردم رو براش که دستی از اما عجیبه
  .. دزدم می ازش چشمامو
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  هیون بک

 

 تپشهای آروم ضربان حتی .. ایستاده تپیدن از چیز همه کنم می حس یهو
 از این ی همه گردش  ... لوله می کتابخونه چوبیه ارایدیو بین که بیدی قلب
 ... کنم می حس دورمون رو ها افتاده تپش

 که نگاهش اونو روی که منه نگاه فقط و ایستاده حرکت از زمان انگار که طوریه
  .. کنه می حرکت هنوز دزده می ازم

  .. شه می شروع سرم توی دوباره گرفته آروم کردم می فک که وزشی و

 (!! اومده عقل سرِ  چانی تصادفت بعده از )

  .. که میاد یادم انگار بعد و

 ( نگفتن بهم زیادی چیز بیمارستان تو .. صورتت واسه اتفاق این و تصادف)

 .. بیمارستان بود اومده حتی اون

   .. نداره خبر چیزی از کرد می وانمود که طوری و

  اینکه از حتی این

  ... تره نگینس هم ( زنه بهم حال این)
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 فرصت و نکنه سرریز تا ذهنم جلوی بودم داشتم نگه که رو سدی تمام بعد و
 فراموششون اصلن یا کنم فک بهشون بعد تا کنم فرار همش از باشم داشته

  .. شکنه می تنم تمام توی آرومی تکون با ، کنم

 هم در این توی که چیزی تنها کنه می گیجم هنوز که تلخی بهت تو و
 شه می پژواک گیشکست

  .. "!!خواد نمی منو اون "

 به خوره می مدام نیستو هیچی به حواسش امشب که قلبی ی اندازه به صدام
  .. ست شکسته ، شکنه می چیزو همه

 " .. ؟ نه مگه نیست من خاطر به این "

  .. سمتم گردونه می بر نگران دزدید می ازم که نگاهشو

 .. کشن می خجالت دارن چشماش اما داره خنده

 .. ؟ یوال چی از

  .. ؟ هستی عوضی اینهمه اینکه از

  .. ؟ میشناسی هم حسو این تو

  .. آرومه سختی به دیگه صدام
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 نشم خفه خودم که دارم نگه باال نفسمو تونم می فقط شکستگی درهم این بین
.. 

  .. شده تلخ عصبانیم هنوز صدای

 بمونم خوای می.. ترسیدی خودت برای تو .. ؟ نه مگه خودته خاطر به این "
 برای فقط تو . کردن من با که کنن کاریو همین ممکنه هم تو با برم اگه چون

 " ؟؟ "!!من " میگی مدام چرا ؟ نیستی روراست چرا ترسی می خودت

  .. قلبم منطقیه بی توی عجیب ی دلهره یه و

 .. ؟ نه مگه برنگشتی من خاطر به تو

  .. ترسیدی چون برگشتی

 مدام و سخت اینقد میادو قلبم توی که معنی بی شادی این تا خودته پای وبگ
 ... نکنم حس

 اما شی خالص ازم تا بودی رفته رو راهها ی همه .. بودی کرده تقالتو همه "
 " ؟ نه مگه نشد

  .. گیجه و کالفه روم سیاهش مردمکای تند حرکت

  .. ستهنش صورتش روی کجا از نفهمیده هنوز که ای سیلی شبیه

  صورتمو سمت گیرم می انگشتمو
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 چون برگشتی .کنن کارو همین هم تو با ترسیدی .. ؟ نه مگه نذاشت این "
 " ؟ نه مگه نیست شوخی کس هیچ برا این فهمیدی

  .. بودی شده من نگران چون برنگشتی

 ...  ترسیدی خودت برای چون برگشتی

 چیزی به گردوند برت گرفتو گوشاتو زور به اینکه سال چن این تمام بعده حتی
  .. بود ترست ، نبودم من کردی می فرار ازش که

  .. شده سخت برام کشیدن نفس کنم می حس

  .. کوبه می دردناکی باناامیدیه قلبم و

 .. کنم می حس پاهامو شدن شل و ره می بیرون تنم از که روحیو حرکت

 ؟ .. داره درد اینهمه چرا

 .. عصبانیه روم نگاهش

 می تغییر توشه که بهتی از آروم که ببینم صورتشو عصبیه واکنش تونم می
  شه می بلند کشه می سرم که فریادی با و کنه

  نیست مهم برام اما

  زنه می داد بشنوم تونم می



 

379 
 

 اون به نه اما ترسیدم معلومه رسیدی؟ مزخرفی ی نتیجه همچین به چطوری "
 " کنی می فک تو که کوفتی دلیل

  .. راهه ته دیگه رامب این اما 

  .. بسته بن به رم می که مسیری هر از رو جاده این

 ... اما بینم می شه می مچاله دستاش توی که تیشرتمو ی یقه خوردن تکون

 .. بود ترسیده چون برگشته این خاطر به فقط اون

  .. بود اومده عقل سر چون برگشته

 براش اگه امشب هک عقلی بی ی بچه پسر اون خاطر به ذهنشم ته حتی
  ... برنگشته .. کنه کاری همه براش تونست می هنوز بود امیدی

 .. شنوم می خودش تو کشه می منو که ناامیدی اندوه تمام از بلندتر صداشو

 ترسه می پارکم ی خانواده !بودن خودتون از کردن کارو این باهات که اونایی "
 خواد؟ می ثباتی بی هستیم ما که عالی شرایط این تو االن کی ترسه؟ نمی کی.

 خودم خاطر به باید چرا .. کنه نمی کارو این خودی با پارک ی خانواده اما ..
 " شدن نگران توافق خوردن بهم از که بودن خودت خانواده  .. ؟ بترسم

  زنه می داد تر بلند و
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 نگران من نبینی ابد تا قراره ؟ ترسیدم من بگی کنی می جرات چطور "
 " خودتم؟

 .. شه می دور داره آروم صداش

  .. بشنومش شده منطق بی اینطوری که قلبم معنی بی تپش تو تونم نمی

 .. وایسم تونم نمی دیگه

  .. زمین روی شینم می آروم

  ..  پایین کشمش می خودم با و

 

 

  چانیول

 

 تونم می فقط که زمین رو شینه می و کنه می خالی پاهامو زیر یهو هوا بی اونقد
  .. برم پایین اهاشب

 نزدیکش صورتم شدن باعث دارنو خودشون توی تیشرتشو ی یقه هنوز دستام
  ..  بکشم نفس صورتم پوست رو نفساشو نزدیک لمس و بمونه

   کنم می صداش نگران دمو می جرات خودم به
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 ".؟. خوبه؟ حالت ؟ یهو شدی چی هیونی ِهی "

  .. خوره می آرومی تکون

  .. کنه می نگام طوالنی و باال میاره صورتشو

 بینم می صورتم روی نگاهشو حرکت

 .. بینتم نمی دیگه انگار که طوریه اما

 از منو از آورتر عذاب و تر کننده خسته چیزی و شده رد ازم انگار که طوریه
  .. بینه می سمتش گرفتم که صورتی پِس 

 سرشه پشت که دیواری به ده می شو تکیه و کشه می عقب کمی یه آروم بعد
..  

  .. بیفتن بیرون شدم شل دستای از لباسش ی یقه میشه باعث و

 حس که اونقد میاد نزدیکتر روم تکونش و شه می تر زنده کمی روم نگاهش
 به دارن باالخره من نزدیک جایی یه برگشتنو گذشته ازم که دوری از کنم می

  .. کنن می نگاه خودم

 .. پاهاش بین گیره می تاشودس و کنه می دراز پاهاشو خستگی با

 و ست ،خسته ساخته خودش از که ای خسته ی منظره این تمام شبیه صداش
  .. کالفه
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 ... کنه می سرزنشم خستگی همون با

 چیز همه من کنیو باز درو اون بود کافی فقط .. برم بذاری تونستی می فقط "
 ".. رفت می یادم

 .. اتاقو توی ده می حرکت درموندگی با نگاهشو

 بار چن یه یا .. کردم می مست باری چن یه اگه شاید بعد برم بود کافی "
 ".. بیشتر

  کنه می نگاشون و میاره باال دستاشو

 اینجاستو که دردی شه باعث دردش تا کردم می زخمی چیزی یه با دستامو "
.. " 

  .. قلبشو روی ذاره می آروم دستشو کف

 " .. رفت می یادم "

  زمینو روی میندازه دستشو

 معنیه بی کابوس یه فقط که معنی بی همونقد ... بیداریه توی کابوس شبیه "
.. " 

  .. طرفمو گردونه برمی نگاهشو

 " .. برم بذاری خواستم می فقط "
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 .. کنه می نگاش و میاره باال دستشو دوباره

 .. آرومه

    .. آرومه فهمه می خودش تنها دردشو حجم که ای دیوونه مثل درست

 گرفته خودآزاری سادیسم یه مثه  .. شیشه تو کوبیدم می رو دستا این من "
 "..  که برادری برای دلتنگی فکر تو سالو 7 این تمام من.. بودم

  .. لرزه می آروم صداش

  .. خنده می آروم

  .. شده که آرومی ی دیوونه همون مثل درست

 "... چرا فهمم نمی  ؟!.. ادنمی لبام رو کلمه این دیگه چرا دونم نمی دونی می "

 .. لباشو روی گیره می آرومی ضرب با انگشتشو

 کنم صدا باهاش رو تو خوام می وقتی چرا فهمم نمی که اینجاست چیزی یه "
 " .. یول کردم گم رو برامی که چیزی .. ؟ .. کنم نمی پیداش

  .. خنده می آروم دوباره و

 " .. ؟ فهمی می "

 .. شو سینه روی تا ده می حرکت آروم انگشتشو

 ".. رسن می بعد میانو اینجا از کلمات "
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  لبش روی تا برمیگرده دوباره انگشتش حرکت

 " ... فهممشون نمی دیگه من اما اینجا تا "

 .. و باال میاره نگاهشو

 " و باال میای اینجا از هنوز تو "

 و ش سینه روی ذاره می انگشتشو

 "شی می محو اینجا "

 .. لبش روی ره می انگشتش و

 زنه می پوزخند

 .. شده ها لحظه این تو که آرومی ی دیوونه همون شبیه آروم پوزخند یه

 " .. توئی برم بیرون ازش ذاری نمی که کابوسی این آخره و اول هنوز "

  چشماش توی شینه می شه می خیس آرومی به داره که اخمی و

 " .. ؟ تویی هنوز همشون ته چرا .. ؟ چرا "

  .. سمتش رم می طاقتی مک با

  .. کرد می دیروز که کنه می کاریو همون خودش با داره دوباره

 " هیونی "
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  و میشه تر غلیظ کم یه خیسش اخم

 " .. ؟ کنی می صدام اینطوری میاد بدم دونی می "

 ... .بکشم عقب جام سر میشه باعث و

   بعد و گردونه می اتاق دور نگاهشو

 کردم می فک که رو چیزی اون تمام وقتی نوزد می حرف وقتی امشب "
 "دور کردن می پرتش دستاشون توی از چرک دستمال یه مثل زندگیمه

   .. و شه می سخت براش که نفسی بین از آروم فشار یه

 میگیرنش ازم اینطوری که هویتی این از تنم استخونای کردم می حس وقتی "  
 پا از نمونده تنش توی ستخونیا دیگه که تن نرم یه مثل وقتی شه می خورد

 "، .. درمیومدم

 .. منو روی میاره دوباره نگاهشو

 ".. کردم می فک تو به هنوز من "

  .. و کشه می آرومی پوووف

 برام که چیزایی اون ی همه .. دارم مزخرف خیلی حس یه االن دونی می "
 ".. اما بهم ریختن سرم توی بودن باارزش

  .. شه یم کج روم خستگی با نگاهش
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 می .. نکنم فک بهش خواستم می .. کنم می فک تو به دارم هنوزم من "
 ".. در اون دم وقتی حتی اما برم خواستم

 واقعن در اون اینکه از انگار کنه می نگاش طوری بعد درو به ده می نگاهشو
  و شده گیج اونجاست

 " ... تو برمم بیرون در از خواستم می وقتی حتی "

 .. ذاره می قلبش روی و میاره باال بارهدو دستشو کف

 " .. بودی اینجا "

  منو سمت برمیگرده دوباره نگاهش

 " .. ؟ کردی می فک بهم ... ؟ یول چی تو "

 پایین چشماش از اشک قطره یه آروم باشه داشته بغضی یا بزنه هق اینکه بی
  .. ریزه می

 باهاش قلبم که چیزی تنها کردن چیکار زندگیم با گفتن بهم وقتی دونی می "
 " ... کنیم می درستش چانی با نداره ایرادی که بود این تپید می

  .. بعد و دیگه ی قطره یه

 فک ؟ بگی بهم بیای خودت کردی فک بهش وقت هیچ .. ؟ چانی چی تو "
 " .. ؟؟ کنیم می درستش بک با نداره ایرادی اینکه به کردی
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 .. خنده می زنری می پایین صدا بی که هایی قطره بین

 "!! .. کردم می کارو این خاطرت به من دونی می "

  قلبشو روی گیره می آروم انگشتشو

 24 تمام حتی کرد می کاری همه "تو " برای که داشت دوستت اینقد اینجا "
 سک باهات بست می چشماشو خاطرت به فقط زندگیشو روز هر ساعت

 " .. کرد می سکس..

 هنوز که آرومی ی دیوونه صدای همون با بعد و نهک می کج لباشو که نفس یه
  .. هست

 و نفرت و ترس که حسایی تمام از تر قوی ، کردن چیکار گفتن بهم وقتی "
 " .. کنه می کارو این برات دونست می من قلب ، بود همراهشون انزجار

 .. و دیگه صدای بی ی قطره یه

 " .. یول بودی این من برای تو "

  .. و زنه می پوزخند

 کاری همه برات من .. شد سالت 21 تو وقتی یا بود سالگیمون 15 نبود مهم "
 " .. کردم می
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 صدایی تو تشر یه مثل و داره برمی روم از نگاهشو هم توی کشه می اخماشو
  کنه می نگاش مبهوت که ای خالی فضای به رو آرومه و خسته هنوز که

 " .. سخته خودمم برای فهمیدنش "

  من سمت برمیگرده نگاش دوباره و

 " .. کردم می کاری همه برات من "

  .. بگیرم قلبمو سمت غمگین شادیه یه آروم حرکت جلوی تونم نمی

 اون هم کنه پر قلبمو بدم اجازه بزنمو لبخند بهش خوام می وقتی حتی اما
 .. روندم می عقب تلخ ُهِل  یه مثل ده می حرفاش ی "گذشته " به که فعلی

 .. کنم می گریه نفهمیدم خودمم حتی شه می بلند هقم صدای وقتی

 " ترسیدم .. بودم بچه .. بود سالم 15 فقط من بک "

 و کنه می حرکت هست که انگیزی غم آرومیه همون به هام گریه روی نگاهش
  .. کنه می دنبال هامو گریه رد

 .. شکسته زنه می حرف وقتی صداش

 نیست دلشکستگی روی از اما

  ... عصبانیه

 ".. کن پاکشون "
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 .. و ده می تکیه تر سرشوعقب

 وقتی ره می حرفام من .. کنی می گریه تو که نشده تموم سرزنشام هنوز من "
 " .. کنی می گریه لعنتی توی

 .. کنم گریه خوام می هنوز من اما

  ... بره حرفاش اون خوام می

  .. کنم می پاکشون محکم دستام پشت با فقط بعد اما

  .. بدهکارم بهش واین من

 شاید کردن می تهدیدم زدن می حرف باهام وقتی.. بود سالم پونزده فقط"
 اونا . شه نمی حالیش حرف که خره کله یه اون .. چانیوله این کردن می فک
 تا .. ؟ بفهمی تونی می .. چون .. چون پیشمی این برای تو گفتن بهم.. بهم

 می فک و رفتم می راه بودن هاکجا نیست یادم حتی که خیابونایی تو شب
 تمام کردم می فک اما دونم می ست احمقانه .. * هیونی بک * تو کردم

 " .. تو .. تو ... دروغه برادریمون محکم ی رابطه تمام دوستیمون

  .. نمیان لبام روی کلمات

 باهاش که نفس یه برای نگاهمو و زنم می پس هستشو گلوم روی که بغضی
  کنم می نگاش دوباره وقتی بعد سقفو سمت مگیر می برن اشکام

 " .. ؟ هم به چسبوندیم بریدیمو انگشتامونو یادته "



 

391 
 

  خنده می یادآوریش با وقتی

 میاد یادم که شه می ملوسی پاپی همون شبیه دوباره وقتی

 .. خندمو می اراده بی

 " .. برادریم بودیم خورده قسم "

  .. نش می پر چشمام دوباره اما چرا فهمم نمی

  .. برن تا زنم می پلک

 ببینمشون تار و محو خوام نمی شده ستاره پره هاش کناره و چشماش روی اون
..  

  .. شده تنگ براشون دلم

 " .. بودی هیون بک تو .. بودی برادرم تو"

 .. پشیمونیم ی همه همراه صدامو توی دوه می دوباره که عصبانیتی با

 بهم لعنت .. کردم شک همشون به رفتمو هرا ازظهر بعد تا عصر اون تمام "
 ".. بود سالم پونزده فقط من بک

  زنم می داد خودم از تر عصبانی

 چیز همه گفتن بهم وقتی .. بودم عوضی خر کله یه من بود اونا با حق شاید "
 بودی اونجا تو .. چیزم همه کجای تو با دونستم نمی حتی دیگه .. ریخت بهم
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 ی همه بود؟ دروغ دوستیمون؟ شد؟ می چی ریمونبراد پس .... که.. که
 بی برام چیز همه .. بعدم .. بعدم ؟ بود دروغ بود بینمون که چیزی اون

 تو .. بود شکسته برام چیز همه .. مون رابطه .. دوستیمون .. بود شده معنی
 توی برگشتم وقتی  .. بود دروغ کاراتم این ی همه که بودی بزرگ دروغ یه

 یادم سال هفت این تمام بعده هنوز که روشنت گشادو لباس اون با تو اتاقو
 " ..  .. بودی نشسته منتظرم میادشون

  .. مونم می زدن حرف از یهو

  .. منتظره و کنه می نگام آروم هنوز

 .. روش مونه می حرکت بی نگام اما

 .. اما چرا فهمم نمی

  ... که بگم بهش تونم نمی 

 ازش که قلبی توی کلمات دمو می حرکت ش گرفته نم چشمای روی نگامو
  .. شن می گم مونه می مخفی

 ؟ .. بگم بهش تونم می چطوری

 .. من

  .. بک خواستمت می هم موقع همون حتی من
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  .. اما برام بود بزرگ شوک یه مثل

 داشتم دوستت همیشه بفهمم شد می باعث که بود تلنگر یه فقط بهم گفتنش
..  

  .. دکر می ترم عصبانی این

  ... بود خیانت این

  ... بود تو و من بین که بود چیزی ی همه به خیانت

  .. بودی برام بزرگت دروغ و تو که بودم کثافطی همون به منم اینطوری

 نمی که چیزی ادامه از حواسشو اینکه واسه فقط دارمو می بر روش نگامواز
  .. کنم پرت بگم بهش خوام

 " .. بودم عصبانی .. بودم سیدهتر .. بک بود سالم پونزده "

 "؟ .. من از "

  .. سنگینه خودمم برای حتی دیگه این

 و اومدی که بودی تو .. بودی تو بود شکسته برام چیزو همه که اونی "
 که بود وقتی من برای شکسته چیز همه االن تو برای .. بود دروغ برادریت

 " .. بود سالم پونزده فقط

  کنه می کج آروم سرشو
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  .. کنه می نگام داره هنوز

 .. ست خیره بهم نامطمئن نگاهش توی چشماشو بین برگشته پیشی

  .. نباشن کافی بک برای اینا نگرانه اونم شاید

 " مشتای .. داشت درد .. نبرد خوابم صبح تا زدیم که باری اولین دونی می "
 " بودم مونده بیدار شب تمام .. داشت درد " تو

  طرفش برمیگردونم رومآ پشیمونمو نگاه

 رو کنه می نگاش داره و ایستاده من توی که مردی پشیمون شکستن تونم می
 .. ببینم هست که سیاهی های شیشه مثل درست

  لبشو روی میاد خالی لبخند یه

  .. باشم خوابیده راحت قبل شبای اینکه نه "

  .. گذشته که سالی 7 این شبای تمام حتی یا

 .. نیست منتظرم اونجا هچیکی که شده خالی ی خونه هی شبیه برام شب هر

 " .. برم بهش خوام نمی که سرده ی خونه یه مثه برام خواب

 .. و کشه می آرومی پووف

 " .. نمونه زخماش تا کردم تمیزش تند خوابگاه برگشتم وقتی اونشب "

  .. و میره کمرنگی پوزخند با آروم لبخندش
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 " نمونه کبودیاش خواستم می .. نفهمه بابا خواستم می "

  .. کنه می لمس شو دیده آسیب ی گونه پایین و باال بره می آروم دستاشو

 " .. صورتم به زنی می فقط همیشه تو آخه "

  .. خورن آرومی تکون چشماش

 " .. فهمم می حاال "

  .. دارن برمی نرم موج یه چشماش آروم تکون

 " .. نداری دوسش "

  کشم می داد سرش زنه می بهم هک اتهامی از کرده داغ

  " گیری می نتیجه همینطوری همیشه "

  .. نیست لباش روی خالیم لبخند اون حتی دیگه

 " ... یول بگیرم نتیجه چطوری بگو بهم تو خب "

  .. زنم می چنگ مونده برام که چیزی تنها به

 .. " بودم بچه گم می بهت دارم "

 .. روم شه می بلند هوا بی و یهو صداش
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 .. نبودم؟ من کنی می فک .. ؟ بودی بچه نگی اینقد شه می بهت لعنت "
  بود سالم 15 منم

 " .. سال؟ دو ؟ سال یه .. ؟ بیای کنار باهاش که خواستی می فرصت چقد

  کشه می فریاد و

 " .. سال؟ 7 "

 می حرف باهاش که اندوهی اون از دیگه کشه می فریاد سرم که صداش تو
 .. نمونده باقی چیزی زدم

  .. صورتم توی کوبه می سیلی یه مثه حرفاشو باهاش که خشمیه تمامش

 وقت چقد .. ؟ نیست من تقصیر که کنی قبول تا خواستی می فرصت چقد"
 سازی می ازم کوفتیت فرار این با روز هر که چیزی به برگردیو تا داشتی الزم

 " .. کنی؟ نگا

  .. تره عصبانی خودش از انگار خودش سمت میگیره طوری دستاشو

 کاراتو ی همه کوفتی کالج اون تو که ماهیو چن و سال یه اون روز هر من"
 دو این تمام رفتمو جیجو و سئول از که سالو 5 این تمام کردمو می تحمل

 دادم می گوش نفر دو اون هزیونای به بودمو ایستاده اتاق این تو که رو ساعتی
 " .. بودم منتظرت ،

  .. و کنه می نگام کنه مخفیش تونه نمی که تنفری با بعد



 

396 
 

 " ... خاطر به فقط حاالشم حتی لعنتی توی "

  .. کنه نمی تموم حرفشو رومو داره می نگه نگاهشو

  .. کنه تمومش نداره ارزششو حتی که اینه مثه

  .. و کشه می پوووفی صداش توی شینه می داره که تحقیری با حوصله بی بعد

 تونم می که چیزی تنها حاال اما .. منه تقصیر کردم می فک همیشه دونی می "
 ... کنم فک بهش

  "..چانی؟ بود همین

  .. گرونه برام تحقیرش

  ؟ .. بوده " همین " فقط کنه فک تونه می چطوری

 خاطر به کردم می فک .. رفتی که منه خاطره به دونستم نمی رفتی وقتی "
 برگشتی تو گفت بهم مادرت .. بود کرده باز دادستانی که پدرته ی پرونده

 " .. رفتی کردیو جم چیو همه بعدم و کردی دعوا پدرت با و خونه

 .. کنه می نگام

  من حماقت این ی همه به تیزه اخم یه فقط چشماش توی

  کنی تحمل پدرتو نیستی مجبور دیگه بهتره برات اینطوری کردم فک منم "
.... " 
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  .. گم می دروغ

  .. رفتم لشدنبا اونجا تا

  رفتم دنبالش رفته کرده ولم اینکه از عصبانی

 شاید کردم فک شدم پیاده باشه توش بود قرار که خوابگاهی جلوی وقتی اما
  .. باشه بهتر این

  .. شه تموم نبینمش اگه شاید

 .. سئول برگشتم شدمو سوار ببینمش اینکه بدون دوباره

 

  .. شده فحش پره بهم نگاهش

 .. بده گوش ینمیستهوا دیگه حتی

  .. کنارو ده می هلم

  " یول کنار برو رام سر از "

  میگیرمو دستشو زده وحشت

 " ؟ بک کنی غلطی چه خوای می "

  .. و رسه نمی زورش اما بکشه پس دستشو کنه می سعی
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 " .. ؟ بکنم تونم می غلطی چه کنی می فک "

  کنم می تهدیدش نگران

 " ؟ نه مگه کنی حماقت خوای نمی که تو "

 بکنی تونی می کارا خیلی دونم می دردسری پر پیشیه یه تو

  ده می جواب تندی حرص با و کشه می عقب دستشو دوباره

 می کن ولم .. ؟ بکنم تونم می غلطی چه کنی کمکم نخوای لعنتی توی وقتی "
 " .. بخوابم برم خوام

  ندارم اعتماد بهش هنوز من اما

 " ... بک "

  صورتم توی وجل میاد آروم

  .. سرتقن و سرد چشماش

 " بخوابم برم بذاری و عقب بکشی دستتو بهتره .. عوضی کن گوش "

  میندازه دستم که چشماش توی بدی پوزخند با و

 " ؟!!باشم بدخلق شب فردا که خوای نمی "

  عوضیش صورت توی بکوبم خواد می دلم که میاردش زبون به طوری
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 .. میاد دردم که طوری

  .. نکرده تمومش هنوز اون اما

  کنه می پچ پچ گوشی درِ  یه مثه گردنم کنار و جلو میاره صورتشو

 " .. !!کردی می تری قشنگ ریزیه برنامه برام بود خودت دست اگه گفتی "

 پوستمو لباش از که گرمی نفس نزدیک تماس زیر گردنم نبض میشه باعث و
 .. بیفته تپش به سوزونه می

  .. و داره می نگه گردنم دیکنز لباشو گرمای

 "؟!!باشه چانی کن قشنگش"

 توی کوچولویی چشمک و وایمیسته صورتم از کم ی فاصله یه تو آروم بعد
  .. رقصه می چشماش

 .. تپه می گذاشتن باقی روش نفساش که ردی از هنوز گردنم

 " بک بهت لعنت "

  و برمیگرده دوباره عقبو به خورده تلو تلو که قدمیو دو

 مگه خواستی می همینو .. خوای؟ نمی همینو مگه .. ؟ برمیخوره بهت چیه "
 "..!؟ نه



 

411 
 

 دستم دوباره کنه می عقب به کوفتیش ایای گربه اون توی محو ی اشاره یه
   میندازه

 " ؟!!نه مگه کنی تمومش خواستی می اولم روز همون حتی "

 .. باریکش و نرم لبای روی میاد که تحقیری با بعد

 با تو و من بفهمن همه تا میگیرن فیلم ازمون ؟ باشه چطوری قراره تیراس "
 " .. ؟!همیم

 می لباشو ش دهنده آزار پچ پچ همون با گردنمو توی بره می صورتشو دوباره و
  .. پوستمو روی کشه

 قراره هوم؟ .. !!کنی ضبط براشون صدام از قراره کنم می ناله زیرت وقتی یا "
 " .. ؟ باشه چطوری

  .. ده می آزارم صداشه توی که تحقیری پوستم روی لباش حرکت از یشترب

 " نگو اینطوری بک بهت لعنت "

  .. کشه می نفس گردنم روی داره هنوز اون اما

 " ؟!!کنه می تحریکت حرفشم حتی ! ؟ چیه "

  ..  پایین ده می حرکتش م سینه روی میاره آروم دستشو
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 ی کننده قرار بی حرکت تنمه که رتیتیش زیر از حتی پوستم عصبای تمام
 .. کنن می دنبال دستشو

 بعد کننو می تماشا رو تپه می دستش زیر که نبضی لذت با شرورش ایای گربه
 .. شلوارم توی بره می فرو هوا بی دستاشو

  .. نیست خودم دست دم می بهش که ُهلی خورمو می که بدیو تکون

  .. " ؟ کنی می غلطی چه عوضی "

  .. خنده می فقط ناو اما

 ".. !!هات چقد اوووه "

 دستم و کنه می مظلوم داشته نگه توشون که شرارتی همون با چشماشو
  .. میندازه

 "!!باشه مرد یه با بارم اولین قراره !یوال نگیر سخت بهم "

  عقب زنم می پسش محکم

 منم کنی می فک نکن رفتار باهام عوضی یه مثل ! هیون بک شو خفه "
 "!خوامت؟ می ریاینطو

  شن می تنگ رحم بی و آروم سیاهش مردمکای

 " ؟!!میخوای منو پس "



 

412 
 

  میاد جلو دوباره و زنه می پوزخند

  بگیرم رفتنمو عقب جلوی تونم نمی

  .. عوضیه ی گربه یه اون

 " !چانی؟ میخوایم چطوری "

 می نفس اطرافش که ایو کننده قرار بی هوای اون تموم ی دوباره شدن نزدیک
 رو همینجا تصاحبش کردنشو بغل برای عصبهام تمام شن می باعث کشنو
 .. کنم می حس کننو التماس وحشیانه پارکتا همین

  لعنتی کن تمومش

  .. نده بازیم اینطوری

  .. بگیرم ش یقه به زدن چنگ برای عصبیمو واکنش جلوی تونم نمی

 بهت حتی نخوای خودت وقتی تا نیستم آدمی همچین من عوضی کن گوش "
 " زنم نمی دست

 اینطوری که کوفتیم غرور واسه فقط و اراده بی عصبی واکنش همون مثه بعد و
  داده بازیش

 مسخره وضعیت همچین تو باهات االن نبود اونا خاطر به اگه کنی می فک "
 " ؟ بودم ای
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 .. بهش لعنت و

 .. کنم نمی تمومش سیاهشم مردمکای باختن رنگ دیدن با حتی

  و جلو شکشم می

 داری که آسونه اینقد دارم بهت که حسی منو دادن بازی کنی می فک "
 "؟ ندازی می دستم باهاش

  و زنه می پوزخند فقط اون اما

 "!شم؟ می نرم اینطوری گفتن بهت ؟!!احساس "

 کنار کوتاه ی ثانیه چن برای و باال میاره دستشو آروم و کنه می کج نگاهشو
  .. داره می نگه صورتم

  .. کنن می دنبال دستشو حرکت نگرانی با نگام

  .. صورتشو سمت برمیگردم ده نمی حرکتشون وقتی بعد اما

 .. نیست جاش سر دیگه چیزی یه کنم می حس میفته هم به نگاهمون وقتی

 خودشو ها دریچه اون توی برگردن صورتش روی چشمام اینکه قبل چیزی یه
  .. کرده مخفی

  .. زنه می نیش بهم هنوز اما

 " ؟ بشه تموم تا بری پیش اینطوری قراره "
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  .. منه دست دیگه بازی این اما صورتم به چسبونه دستشومی بعد و

  گیرمو می دستم بین محکم سفیدشو کوچیکو دست

 روش نگاهمو آروم بعد و باریکش و نرم لبای کج حرکت روی مونه می نگام
  .. دم می حرکت

  .. زنم می آرومی نیشخند

 ".. نشه تموم اینطوری شایدم "

 آروم تپیدن ذارمو می سالمش ی گونه روی برمو می باالتر آروم آزادمو دست
  کنم می حس پوستم نزدیک عصبهاشو

  .. میاره جلوتر صورتشو و میندازه دستم چشماش با هنوز اون

  .. ده می بازی کامواییو ی گلوله یه که هوایی سربه پیشیه مثل درست

 ایو آشفتگی دم می روشون که خیسی حرکت تو لبمو روی کشم می مآرو زبونمو
 .. کنم می تماشا لذت با سیاهشو مردمکای بین شینه می که

  "؟ کنی نمی امتحان ازشو کم یه باهام چرا بیاد خوشت تو شاید"

 کشمو می دهنم توی لباشو بکشه عقب کنه فرصت اینکه قبل حتی بعد و 
  .. برم می فرو شیرینش دهن گرم ی حفره تو زبونمو
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 تمام و کنم می حس رو چسبه می دستمو مچ میادو باال که دستشو تند حرکت
 .. ده می صورتش به که تکونیو

  .. پیشی نکن اذیتم

 .. ببری لذت خوام می

  .. کنی م تجربه خوام می

 .. پاهاشو بین دم می حرکت پامو

 دارم می نگه نگاهمو چسبه می بازومو طاقتی کم با دستش و ره می که نفسش
   .. کنم می تر عمیق مو بوسه و دم می حرکت دهنش تو زبونمو صورتشو روی

  .. کنم تماشاش بوسمش می وقتی خوام می

  .. ببینم رو ره می خواب به چشماش توی که ایو گربه خوام می

 گلوش ته زبونم حرکت با که شن می تندی نبض مغلوب که تیزشو اخمای و
   ... و تپه می

 .. گیره می آروم دستم توی ش چونه حرکت

 زنم می لیس لباشو میکشمو بیرون زبونمو وقتی اما ده نمی مو بوسه جواب
   .. بندتشون نمی

  .. کنه هم کارو این تونه می دونه نمی که ست شوکه اونقد شاید
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 ! .. شایدم

 تر عمیق میارن پایینش لب روی دندونام که فشاریو میشه باعث فکرشم حتی
  .. شه

 .. میشم شیرینش گرمای وارد دوباره بعد خیسشو نرمیه روی عمیق مک یه

 تا میاره پایین و بره می باال لرزن می هنوز که دستاشو کشم می عقب وقتی
 بینمونه که ای فاصله تو میگیرمشو دستم توی راه بین اما صوررتم روی بکوبه
  .. کنم می قفلش

  .. زنه می نفس نفس هنوز

  .. گرفتن رنگ و شدن خیس لباش

 .. همونا روی زنمو می لیس روشونه هنوز که طعمیو برمو می جلو آروم لبامو

 " ..سادگیه همین به برام .. !هیون بک بینی می "

 ... اون اما

 .. کشه می پس بدی تکون با خودشو

 .. میگیره دردم

   .. گیره می دردم خواد نمی منو چشیدنمم بعده حتی اینکه
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 میگیرمو گردنشو پشت م دیگه دست با لعنتیمه قلب روی که دردی مونه با
  .. میارمش جلو

  .. شه اذیت که طوری آروم

  بده حرکت روشون لبامو که آرومی نجوای با لباش روی

 " . بزنی پسم و نخوای تونی نمی حتی ..  آسونی همینقد برام بخوام "

 رو میده بیرون نفسش نفس زا که حرارتیو مونمو می لباش روی تر طوالنی و
 کشم می نفس

 تو وقتی تا گم می بهت وقتی پس.. کنم می تمومش حاال همین حتی بخوام "
 .. " بده گوش بهم کنم نمی کاری من نخوای

 که سرمایی روی دوباره قلبم ذارم می میارمو لباش روی آروم فشار یه بعد و
  .. بگیره آروم خواد نمی منو

 با همرا میامو پایین ش چونه از پوستشو روی دم می حرکت لباش روی از لبامو
  .. کنم می حس نفسشو شدن سنگین حرکتشون

  ... شه می اذیت داره

  .. کنم تمومش خوام نمی هنوز اما دونم می
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 که طوری آروم بعد کشمو می پایین بهش لبام رسیدن قبل تیشرتشو ی یقیه
 ش سینه گرم پوست ویر ، کنم می حس بازوهام روی دستاشو شدن چنگ
 می محکمی و تند تپش با لبام زیر که قلبی ضربان روی آروم میارمشونو پایین
  .. کنم می تمومش کوبه

  .. کوبه می تپشش همراهه لبام نبض

 مک لبامو بین کشم می کالفه و تند ضربان این روی کشیده که رو پوستی
 .. چشم می شو آشفته تپش زنمو می بهش تندی

 " !م؟ آزاردهنده فقط برات واقعن !بک؟ نداری حسی بهم واقعن "

 . دم می گوش تپشش به

 "!!کوبه؟ می محکم و تند اینهمه چرا این م دهنده آزار فقط اگه "

 

  مانلی :  نویسنده

purple8Iris@ 

@chanbaekworld 
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  12 پارت

  چانیول

 

  کشه می نفس سنگین هنوز

  .. کنم حس بغلمه تو که وستیپ زیر تنشو عصبای قراریه بی تونم می

 می بیشتر بازومه روی که دستی و بینمونه هنوز که دستی توی دستاشو فشار
  .. میاره پایین گوشم کنار تا سرشو بعد و کنه

  .. کنه می تحقیرم هنوز صداش

 می دلت که تویی !عوضی نیست داشتن دوست روی از تپیدنا تند ی همه "
 "!بشنویش اینطوری خواد

  .. لبامه زیر هنوز که رو ای سینه گرمیه باهاش عقبو کشه می تشوصور 

 اون دونی نمی حتی تو !ببر کن جم احساس گذاشتی اسمشو که چیزیو این "
 .. برسی نظر به عوضی هستی که اینی از بیشتر نذار .برم کن ولم حاالم چیه؟

" 
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 دیگه اما لرزه می هنوز اون شن می شل قلبمه توی که ضعفی از دستام وقتی
 ره می بیرون کتابخونه از عقبو ده می هلم فقط کنه نگام دوباره کنه نمی صب

.. 

 توی برم می فرو کالفه دستامو زمینو روی شینم می ایستادم که همونجایی
  .. موهام

 .. چانیول بهت لعنت

  ... حماقته بکنی تونی می که کاری تنها سال هفت بعده هنوز

 

 

 هوا میام بیرون کتابخونه اون داغونمو و ریخته بهم هنذ الی از باالخره وقتی
  .. شه می روشن داره و میشه و گرگ

 .. وایمیستم مردد ها پله کنار

 من بهش لعنت و اونجاست آوردم خودم با که چیزی ی همه اتاقش برم باید
  .. باشم اونجا االن باید

 ، .. باهاشو دوباره شدن رو روبه از اما
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 نیتای ی همه از جلوتر قدم یه همیشه که حساسش تیزو ذهن دنبال دویدن از
 ،... و بدمه و خوب

 . م خسته ، ... ندارن تمومی که حماقتام پای زیر جاموندن از

 خودشون دنبال رو ها پله که هاییه نرده روی که سنگی شاخ تک روی دستامو
 .. شن می سفید بنداش که دم می فشار سفت اونقد دوم ی طبقه تا کشن می

  ... ؟ اینجا به رسوندم چیو همه چطوری

 لحظه چن برای اتاقش در پشت رمو می باال رمق بی مسِت  یه مثه رو ها پله
  .. وایمیستم مردد

 .. نشم رو روبه باهاش که اینه مردونه

 .. کشمو می پایین درو ی دستگیره فقط بعد اما

 .. بعد و ره می باشه کرده قفل درو شاید اینکه بابت لحظه یه برای نفسم

 .. شه می باز در

 ..  تو رم می کامل بعد کشمو می سرک آروم

  !؟ زدم می در نباید

  پوووف
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 کردم خراب اونقد جاشم همین تا .. زدم امشب که گندایی ی همه روی اینم
  .. فهمه نمی حتی یکیو این که

 زکنا های پرده سرد نسیم یه و تاریکه نیمه صبح میش و گرگ تو هنوز اتاق
 .. اتاق توی میاره و ده می تاب بالکنو

 ... و

 ! .. ساکته خیلی

 بیادم تختش سمت از باید که هم ایو رفته خواب به کشیدِن  نفس صدای حتی
  .. شه نمی شنیده

  م سینه توی پیچه می یهو عجیب نگرانیه یه

  .. تخت سمت برمیگردم

 .. تخت سمت دوئم می کرده شلشون ترس که قدمایی با

  .. یهخال

  .. نخورده دست حتی هاش مالفه .. نیست اونجا هیچیکی

  .. !مرگ یا

 " ؟ کجایی لعنتی .. هیون؟ بک  "

 . کنم فک هیچی به خوام نمی هنوز
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 .. حموم سمت دوئم می

  .. نیست اونجام

 .. نیست تراسم توی

 .. نیست لعنتی اتاق این جای هیچ

 .. شنوم می سرم توی قلبمو تپشای

  .. رفته

  .. رفته بهش لعنت

 ... شلوارم جیب توی کنم می فرو مبایلم دنبال دستامو

 .. نیست اما

 .. ؟ گذاشتمش کجا

  .. و ره می جا همه دنبالش نگام

  .. دیوار توی کردم پرتش دیشب میاد یادم

 باطریش زمین روی افتاده همونجا هنوز کنم می نگاه کردمو پرتش که سمتیو
  .. درومده

 .. لعنتی
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 قلبم .. پووووف ... شه می روشن دوباره وقتی میندازمو جا باطریشو تیوق
  .. کنه می تپیدن به شروع دوباره

 .. دوئم می بیرون دستمو گیرمش می

 .. کنم پیداش رفته اون بفهمه کسی اینکه قبل باید

 اما نفهمن محافظام حتی که بره بیرون ازش چطوری دونه می خونشه اینجا
  .. باشدش دیده باشه مراقبش اشتمگذ که اونی شاید

  خوره می زنگ گوشیم برم پایین یکی تا چن رو ها پله اینکه قبل اما

 ... مونه می جا م سینه توی شده رد ازش که ای سکته مثه تپش یه و

  .. کردن پیداش

  .. کردن پیداش من قبِل 

  .. نلرزیده اینطوری وقت هیچ گوشیم ی صفحه روی ره می نگام وقتی دستام

  .. بیونه خانوم اما

 " !خوری می زمین چانیول ندو ها پله روی اونطوری "

 .. اطرافه به م ترسیده نگاه واکنشم اولین

  .. گلوم سیب حرکت و

 " منه پیش هیون بک "
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 .. ها پله روی شینم می اراده بی

  .. خدایا آه

  .. نرفته اون

  .. امنه جاش

 "؟ بیون خانوم کجایین شما ش "

 " بخواب همونجا اتاقشو برگرد نباش نگران خوابیده من پیش بک اتاقمم وت "

  .. نیست مهربون باهام صداش

  .. زده حرف باهاش حتمن پس پیششه بک

 .. میاد بدش من از حاالشم همین زن این بهش لعنت

 " .. بک اتاق تو برگرد و نکن سروصدا .فهمه نمی کسی چانیول مراقبشم من "

  .. " اما "

  .. کنه می قطع و شه تموم حرفام مونه نمی نتظرم

 روم رو خونه امنیتیه دوربینای حرکت بعد اطرافمو کنه می حرکت سریع نگام
  بینم می
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  ..  کافیه همین فعلن نرفته جایی بک

 بعده دوباره اون که همین بیفته براش اتفاقی هر بود ممکن اینکه از تر قوی
  .. کافیه برام ، .. مونده خونه همین تو زهنو ساختم براش که امشبی تمام

  .. بره نکرده ولم اون 

 توی اون فهمیدم اینکه بعده مسیرو این تمام وقتی کنم می حس تازه انگار
 کرده ولم اون .. که کردم می فک همین به فقط دوئیدم می نیستو تختش

  .. رفته

  .. ترسیده فقط اونم شاید

  .. کنن پیداش دونسته می شاید

 اون االن که همین اما نبوده من خاطر به اصلن مونده می وقتی شایدم
  .. کافیه اینجاست

  .. بک اتاق برمیگردم میشمو بلند آروم

 .. دیده منو بیون خانوم

  .. ره می اونم تاپ لپ یا گوشی رو خونه امنیتیه دوربینای فیلم احتمالن

  ... اما احتماله یه فقط شاید
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 می نگا باشنو گذاشته کار دوربین تونن می که جاهاییو متما تو رم می وقتی
 .. کنم

  .. تابلوها

 ... کتابا

 که چراغاییو میزو یه روی وایمیستم حتی و دیواره روی که بزرگی دیه ای ال
  .. بینم می هم سقفنو روی

 .. اتاقه توی که کوچیکی آهنی آدم روی مونه می نگام بعد و

 روشه که دوربینی حسگر سنسورای با یکشکوچ سر اتاق توی من حرکت با
  .. کنن می حرکت

 .. لعنتی

  .. ذارن نمی تنهامون اتاقشم توی حتی اونا

 می باال سرمه توی که حرصی ی همه با دارمو می برش کنمو می دراز دستمو
  .. که زمین روی بکوبمش تا برمش

 "!!نیست تو بازِی  واسه عروسک اون .. چانیول جاش سر بذارش "

 .. بیونه خانوم صدای

 .. کنم نمی تعجب حتی دیگه
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 می فریاد میاد ازش صدا کنم می فک که سمتی و دیوارا روی گرده می نگام
 .. کشم

  " پسرته اون "

  خنده می نرم

  شم می حساس هاش خنده به دارم

 " .. ! منه پسر که معلوم "

  شدن مشت کشم می فریاد دوباره وقتی دستام

 " ؟ کنی می باهاش روکا این چرا پس "

  اعصابم سفید خطای روی ره می فرو مستقیم شیکش و صاف صدای ُتن

  " چانیول کنه می مادر یه که کنم می کاریو همون "

 مادرانه بود قرار ! بیفته اتفاقی هر اتاق این تو بود ممکن منه همسر اون "
 "کنی؟ تماشا همشونو

 ؟ .. شن بلند روش تندتری لرزش با صدام شن می باعث کدومش دونم نمی

 ؟ .. همسرمه " اون " کردم قبول بار اولین برای ... اینکه یا کارش

  .. میندازه دستم صداش صاف تن با و خنده می دوباره
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 هستی چشمایی نگران که رفت می پیش اونجاها تا باهات !همسرت مطمئنی "
 " !!؟ ببیننتون بود ممکن که

 بیرون دیوارا اون کجاآباد نا از که صدایی ویر چشمام اما ریزم می خودم توی
  .. فحشه پره خودم رو بکهیون چشمای که وقتاییه شبیه دقیقن میاد

 من شی بیدار وقتی تا !میای نظر به افتضاح چانیول بخوابی کم یه بهتره "
 "!!همسرتم مراقب خودم

 قاتا سمت دوئم می شو قفسه روی میذارم دوباره عروسکو واینمیستم دیگه
 .. بیون خانوم

 پیش گردونم برش باید فقط ست غریبه یه بغل تو مادرشم کنار حتی اون اگه
  .. خودم

  .. اونجا رم می دارم دیده دونم می مونم نمی منتظر زدن در برای حتی

  .. تو رم می کنمو می باز تندی ضرِب  با درو

  کشه می سیگار خوابشو اتاق تراس کنار  ایستاده بیون خانوم

  .. کنه نمی تعجب حتی تو رم می قتیو

  .. نیست مهم برام اما

  .. تخته گرده می دنبالش نگام که جاییو تنها



 

421 
 

  .. اونجاست

  .. شینم می قلبم توی

 .. جلو رم می شنو می تر آروم قدمام

 .. خوابیده پهلوش رو

 ش گونه پایین تا خیس رد یه همو به چسبیدن مرطوبش و تیره های مژه
 .. هشد کشیده

  .. منه تقصیر

  .. منه تقصیر اینا ی همه هنوز

 منم ریخته پایین چشمات از اشکارو این که اونی کردن چیکارا بقیه نیست مهم
...  

 " .. منه پیش گفتم که بهت "

  .. دم نمی گوش میان جلو که قدماش صدای به یا خودش به اما

  .. زیرش گیرم می دستمو تختو روی ذارم می زانومو

  .. زنه می پس دستمو بیون نومخا

 " بمونه جا همین بذاریش که باشی داشته وجدان اونقد باید "
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 با هنوز که کوچولوش و نرم لبای قهر و آویزون شکل و بکهیونه روی هنوز نگام
  .. دهنش توی برمیگردن شنو می جم گلوش توی مونده که بدی بغض

 ساختین براش که جهنمی این توی اونه از مراقبت مونده برام که وجدانی تنها "
" 

  .. زنه می پوزخند بهم بک وقتی که آشنایی شکل همون با زنه می پوزخند بهم

 خوابیده اینجا آرامبخش با من پسر االن شده باعث که مراقبه وجدان این "
 " !!؟ باشه

  لرزه می گیرمشون می زیرش دوباره وقتی دستام

 " .. دشخو اتاق گردونم برش خوام می فقط "

 زیر برم می مو دیگه دست استخونیشو های شونه زیر ذارم می دستمو یه
  کنم می بلندش زانوهاشو

 سرشو و کنه می جم دستاشو خوابش غرق چشمای روی ساکت دلخوری یه با 
 .. م سینه به ده می تکیه

 میاردش درد به و کنه می گرمش که ای عاشقانه دلمشغولیه با حرکتشو نگام
  .. کنن می دنبال

  .. بارون زیر مونده زیادی پیشیم
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  .. دره که سمتی گردم برمی میارمشو باالتر کم یه

  .. رام سر وایساده هنوز بیون خانوم

  .. دیواره روی دیه ای ال روی ِبکهیون خواب اتاق تصویر سرش پشت

  .. دمو می بیرون توش دویده که بدی حرص با نفسمو

 از تونید می شمام ساختینو براش که ای هشیش قفس همون تو برمش می "
 "  باشه بیون آقای اتاق تو اینام از دونه یه شاید تازه کنید تماشاش جا همین

  وایسادنو رام سر هنوز که اخمایی جلوی تا برم می صورتمو بعدم

 "!بیون خانوم ده نمی انجام مادری هر رو کارا این "

 رو که انگشتری رد و بیاره پایین مصورت تا ذارم می باال بره می که دستاشو
 .. بده خراش صورتمو انگشتشه

 پارک نکرده بزرگش کردم بزرگ پسرمو من که اینطوری پسرشو مادری هر "
 " ؟ ذارم می تنها باهات پسرمو کردی دیروز که کاری با کنی می فک !چانیول

  .. سمتشو برمیگردونم دوباره شده کج سیلیش ی ضربه از که صورتمو

 " !بیون خانوم گذاشتیدش تنها من با بود سالش چهار فقط اون وقتی شما "

  .. ندارم دوست چشماشو توی میاد داره که نگاهیو

  .. ؟ بوده مردونه کی امشب اما نیست مردونه کارم دونم می
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 دیگه .هستید کنید می وانمود که مادری همون مثه . بیرون برم بذارید حاالم"
 که بذارم جایی اونو کنمو ریسک نشده تموم افتضاح نای وقتی تا تونم نمی

 " نیستم کنارش

 بودم من باشی داشته تونستی می که دوستی تنها لعنتی افتضاح این تو "
 " چانیول

  .. سرده صداش

  .. شن می نرم بک خواب غرق صورت روی بره می نگاهشو وقتی اخماش اما

 " .. اما دارم دوست بیشترم حتی و داری دوسش تو که ای اندازه اونو منم "

  .. باال میاره نگاهشو

 از حاالشم همین بدونم تا بده ادامشم نیست الزم اما کنه نمی تموم شو جمله
  .. نفرته از پر ی طرفه یه راه یه من تا بکهیون مادر ی سینه

  کنار ره می آروم

 " ... داری نگهش خیلی ذارم نمی باش مطمئن اما ببریش تونی می "

  .. رم می بیرون زنمو می پس رو شده باعث حرفش که که ایو شورهدل

 

  .. زیرش مونه می دستم تخت روی ذارمش می پهلوش رو وقتی اتاق تو
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 رد روش از مو دیگه دست بغلمو توی جلو کشمش می کشمو می دراز کنارش 
  .. کنم می شون حلقه هم توی تخت روی موندن که دستاش کنار کنمو می

 بغلمو تو کشه می بیشتر خودشو پشتشه که تنی گرمیه حس با بدنش
  .. انگشتام بین ده می حرکت انگشتاشو

  .. خوابه اون که اینه خاطر به فقط این دونم می

 تکون با قلبم هنوز اما .. ره می یادش انگار چیز همه خواب توی اون دونم می
  .. تپه می حسودی

 .. ؟ بک هستی همینطوری همه برای

  .. ؟ خودش توی بکشه رو تو که بغلی هر برای

  .. ؟ منه برای فقط این .. یا ؟ ری می فرو همینطوری همه بغل تو

 

 صدا سمت برگردن شنو هوشیار گوشام شه می باعث در شدن باز نرم صدای
.. 

 ؟ .. کوفتیه چه دیگه این اوووف

  .. اما شم بیدار کنم می سعی

  .. کنم باز چشمامو تونم نمی حتی بهش لعنت
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  " خوابیدن هنوز "

 " ؟ کنم بیدارش .. خورده آرامبخش خواب از قبل بک "

 ! ... بک

 خواب قبِل  میاد یادم که بدنی سمت گردن می طبیعی واکنش یه تو دستام
  .. بغلم توی بودمش کشیده

  .. همونجاست هنوز

  .. بودم داشته نگهش که جاییه همون هنوز گرمش تن

 اما کردن می م پاره تیکه عروسی ی قضیه خاطر به دیشب تمام !کن نگاشون "
 عصر تونن می .. هست وقت هنوز نکن بیدارشون فعلن .. !ببینشون حاال

 " .. باشن اونجا

  .. بیداریم و خواب بین بیرون ده می کالفه که نفسیو صدای بعدم

 "!!اومدن کنار هم با خودشون عصر تا شاید "

 " ؟ .. باشن اونجا شاهد وانعن به قراره کیا شده مشخص "

 " هست حتمن وون دونگ دونم می اما نیستم مطمئن "

 " ؟ وونه دونگ کانگ منظورت وون؟ دونگ "

  .. ؟!وون دوونگ
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 میاد محو تکون یه فقط تونمو نمی اما کنم باز چشمامو کنم می سعی دوباره
 .. صورتم روی

 می بوسان البراتوار که ییگردانا روان خاطر به قبل ماه !رذل مردک همون آره "
 " کنه تالفی ست بهانه دنبال االنم خورد بدی ضرر ساخت

 " .. خواهرشه پسر چانیول اما "

 پسرش نباشه چانیول ؟ مهمه جنده مادر اون برای کنی می فک واقعن "
 " بعدیه جانشین برای انتخابا از یکی جونگین

  .. بعد کوتاهو سکوتو یه

 " ؟ ره می داره کی نبیو ی خانواده طرف از "

 به حضورش . نباشه بهش احترامی بی تا ره نمی ای دیگه َکِس  . هستش پدر "
 " کافیه خانواده تمام ی اندازه

 " ؟ یوبو "

  " ؟ بله "

 " ؟ برم باهاشون تونم می منم "

 " .. ره می داره پدر گفتم که بهت "
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 کنارش خوام می رم می هیونی مادر عنوان به فقط رم نمی شاهد عنوان به "
 " بترسه کمتر باشم

 " بری باهاش تونی می کنه می خوشحالت این اگه باشه "

 چشمام کردن باز برای تالشم آخرین تو و شه می دور دوباره قدماشون صدای
 می خوابم دوباره بعد بینمو می رنو می بیرون که و مرد و زن یه محو ی سایه

  ... بره

 

 

  هیون بک

 

  .. بینیم توی پیچیده شکالت گرم مومالی عطر دوباره

  .. نزدیک خیلی از دوباره

  .. کنارمه

 ... برمو می جلو صورتمو فقط که اونقد

 روی هنوز که خوابی توی حتی رم می فرو رومه روبه که گرمی ی سینه تو وقتی
  .. کیه مال شکالتی گرم بدن این دونم می هم چشمامه
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 چیزی تمام وایمیستمو بینشم که ای لحظه توی قلبمو توی برم می فرو پاهامو
 نگهم خودش تو که قلبی بیرون مونن می گذشته امروز تا دیروز از بینمون که

   ... کنه بغلش فقط و نباشه عاقل خواد می و داشته

  .. خوابه اون

  ... که کنه نمی نگام اون

  ... تا بینمش نمی منم

  .. کشم می نفس طرشوع مونمو می جا همون طوالنی ی دقیقه چن برای

 ..  هنوز اما کرده فرق خوابیدم می کنارش که وقتی با عطرش

 بدن این .. کنمو می بیشتر کم یه کمرشو روی مونده خواب تو که دستیو فشار
 .. منه چانیه

  .. عمیقو نفس یه

  .. تنم توی بره تنش گرمای ذارم می

 بین از آرومی بانضر با که ش رفته خواب بدن کنار طوالنی خیلی زمان و
  .. بیاد کش تپه می و بره می پایین و باال شو سینه که نفسایی
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 یه بعدم پیچم می کمرم دور میدارمو بر حوله یه میام بیرون که دوش زیر از
 موهامو دیواری ی آینه روی روبه برمیدارمو موهام کردن خشک برای حوله

  .. کنم می خشک

  .. بعد مو سینه روی میکشمش بعدم نموگرد تا میارمشو پایین همینطوری

 ..  مونه می حرکت از توشه که ای حوله با دستم

  .. کنم می لمسش برمو می سمتش دستمو

 .. شده رنگ کبود چپم ی سینه روی گذاشته که مارکی رد

 که مارکیه از این کنم می حس انگشتم زیر محوشو سوزش وقتی دونم نمی
 ... ؟ قلبمه توی که سوزشیه یا پوستمه روی

 .. زنم می پلک آروم

  .. افتادن بیرون قلبم توی از پاهام

  .. شن می خیس دارن چشمام

  پووووف

 کنمو می باز پیچیدم کمرم دور که ایو حوله رم می بیرون حموم از وقتی
  .. زمین روی میندازمش

  ؟!!میکنی صب نخوام وقتی تا
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  .. ؟ زنی می گول کیو داری

  ... عوضی کردی مارک خودت برای ومن حاالشم همین تو

 

 

  چانیول

 

 

 .. خالین دستام

  .. خالیه بغلم

  .. شده گم توشون از چیزی یه

  .. نیست .. کشمو می تخت روی دنبالش دستامو

 جای همه نگامو و شه می باز تندی فشار با چشمام که زیاده اونقد ترسش
  .. گردونم می تخت

  .. نیست تخت تو بک

 تخت از خوام می و شینم می صاف سریع تنمه تو که بدی رست همون با
 ..که بیام بیرون
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 .. بوده همینطوری صبحم میاد یادم 

  .. شده بیدار من قبل فقط شاید

 .. تخت روی شینم می فقط بعد اما نشده کم خیلی براش دلواپسیم

 .. بره تونه نمی جایی

  .. لعنتیه ی خونه همین تو جایی یه

 .. دستام بین میگیرم کردم تحمل که اضطرابی ارفش از صورتمو

 .. پووووف

  .. کنم می نگاه اطرافمو دوباره

  .. اینجاییم هنوز ما و گذشته خیلی صبح از

  .. ؟ بریم صبح نبود قرار

  .. شده عوض کوفتیشون برنامه او شاید جهنم به

  ... تختو روی میندازم پشت از خودمو

 دوش باید .. حموم سمت رم می میامو پایین شاز شو لبه تا میزنم غلت بعد
 .. بگیرم

 .. !رومه روبه اون کنم می باز که درو
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  .. !نیست تنش هیچی باز و سرشه روی حوله یه

 !.. لعنت

 .. حمومه توی کشیدنش واکنشم اولین

  کشه می داد سرم درنیومده ازش که بهتی با

 " کنی؟ می غلطی چه عوضی یاااا "

  ! پیشی بهت لعنت

  زنم می داد

  "!!لختی تو "

 ..  و کنه باز دورش از دستامو که می سعی

 !ببینی بیشترم قراره تازه !دیدی چیو همه تو که حال هر به مهمه مگه خب "
 "!گرفت دردم عوضی کن ولم

 بزرگ اونقد که گردم می کوفتی های قفسه اون تو حوله یه دنبال فقط من اما
  نهبپوشو پاهاشو ی پنجه تا باشه

 "!کردی؟ داغ دیدیم لخت کنی؟ می غلطی چه یااا "

 .. میکشم داد سرش حرص با

 "نمیومدی بیرون لخت اینطوری میومد بدت اگه تو ! هیون بک شو خفه  "
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  دمو می نشونش ندارنو تمومی که هاییو حوله ردیف بعد

 " ؟ بزرگتره همه از کدومش اینا "

  کنه فرار کنه می سعی و زنه می وول پام و دست الی فقط اون اما

 بهت لعنت کنی؟ تمومش جا همین قراره چیکار؟ خوای می بزرگ چی؟ چ "
 " .. ولم گم می بهت دارم ... عوضی کن ولم .. نخوام تا گفتی .. کن ولم

 دم نمی عذاب کوفتیش گیریای نتیجه به دادن جواب واسه خودمو حتی دیگه
  پایین میندازم رو ها ولهح ی همه بعد دهنشو جلوی میگیرم دستمو فقط

 .. تنش دور پیچم می همونو و بزرگتره همه از یکیشون سایز

 که ای آینه تو از چشماش اما بزنه حرف تونه نمی دهنش دور دستام خاطر به
  .. روم مونده بهت با رومونه روبه

  گوشش کنار میارم سرمو برمیدارمو دستمو آروم

 ، نیست من ی خونه که دیگه کوفتیه ی خونه هر یا خونه این تو وقتی تا "
 " !نگرد لخت اینطوری ، هستی

  زنه می طعنه آینه همون تو از اخم با دورشو پیچه می رو حوله محکم

 "؟!!!داری غیرت روم دی می نشون داری االن "

  پووووف
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  ؟ کنی فک پیشی یه مغز از بیشتر شده بارم یه واسه شه می بک

 " گذاشتن دوربین اتاقت تو عوضی نه "

 عقب چشماش توی میشینه که بهتی با اومدن لبش پشت تا که فحشاییو تمام
  .. رن می

 " ؟ چی چ "

 با بعد اما پشتشه که م سینه روی میفته ش تکیه و ره می پس لحظه یه برای
  .. و کنه می نگاه اطرافشو گرده می بر بهت و نگرانی همون

 " چی؟ اینجا "

 .. ترسیده ، .. منه روی لختش تن ی هتکی نیست حواسش حتی وقتی

 بره خوام می که امنیتیو حس اما نکنه حس خودش که اونقدری دستامو فشار
 کنمو می تر تنگ ، تنش تو

 " گشتم نیست چیزی اینجا نه "

  من طرف برمیگرده بهت همون با

 " ؟ گشتی "

 " نباش نگران گشتم آره "

  کننو می حرکت روم نگرانش ایای گربه
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 " ؟ دوربینه اتاقم تو دونی می کی از "

 " بخوابم اینجا برگشتم کتابخونه از وقتی صبح از "

  شنو می تنگ چشماش توی میاد که آشنایی حالت همون با ایاش گربه

  پووووف

 باشه راحت خیالت خواستی می اینجا؟ آوردیم مامان اتاق از همین خاطر به "
 " ؟ کنارتم اتاق دوربینای تو که

 خواستم می فقط من نگیر نتیجه تند تند باز بهت لعنت !عوضی نه ! بک نه "
 " خودمی کنار تو باشه راحت خیالم

 .. نمیادو کوتاه اون اما

 " خطر توی بیفته لشیت تِن  زندگیه کنمو فرار ترسیدی می چون چرا "

 بگیره تونه نمی که مشتیه شدیدش واکنش این دلیل تنها بفهمم تونم می
  .. من سمت گرفته حاال رشوماد و پدر سمت

  .. کنم تا نرم باهاش کنم می سعی

 ؟ شدم می باید چی نگران بری تونستی نمی م خونه این حیاط دم تا حتی تو "
" 
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 جلوی میگیرم دستمو دوباره بزنن جلو ازم گیریاش نتیجه اونو اینکه قبِل  بعد و
 .. خودمو سمت برمیگردونم صورتشو دهنشو

 .. امانی در کنارم شم مطمئن خواستم می بخوابی بغلم وت خواستم می فقط "
 " همین

  چشماشو توی دارم می نگه نگاهمو

 "؟ بخوابی تنها بذارم گرفته دورتو که کوفتی همچین با تونستم می چطوری "

 فرستمش می بغلم از آرومی هل با برمیدارمو دهنش رو از دستمو آروم بعد
 . . بیرون

 " بگیرم دوش وامخ می بیرون برو حاالم "

 " محاله "

 " ؟ میگی داری چی "

  .. و کنه می نگام سرتق

 " شه تموم کارت تو تا مونم می جا همین من .. شنیدی که همین "

  " بیرون برو شم لخت قراره بگیرم دوش خوام می "

 نمی بیرون اون تنها من اما نیست مهم برام بزنی روم جلو جا همین تونی می "
 " .. رم
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  زمینو رو میشینه بعدم

 " کنم نمی نگات بکن کارتو "

  .. ترسیده

 رو روبه بیاد سراغش ممکنه کجا از دونه نمی که چی هر با بیرونو بره اینکه از
  .. ترسیده شه

  .. من کوچولوی پیشیه

 " ؟ مطمئنی "

  بهمو زنه می زل صاف سیاهش ایای گربه اون با

 " مطمئنم آره "

  .. نکنم شیطنت تونم نمی

 ..  شده کوفتی چه نسبتمون ره می یادم گاهی

 برام اون  .. دارم منظور عالمه یه پشتشون که حرفایی بین حتی .. هنوز گاهی
  .. قدیمیه بکهیونیه همون

  " !اومد خوشت شاید ببینیش قراره که تو حال هر در باشه خب "

  طرفم کنه می پرت دستشه دم که ایو حوله ترین نزدیک

 " چانی ربمی برو "
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  .. زنم می چشمک بهش و خندم می فقط اما

  "!!کنی تماشام دارم نفسشو به اعتماد من وگرنه خودتم نگران من دونی می "

 !! فاکشه انگشت آوردن باال کنه می که کاری تنها

  .. اما بلوزم ی لبه میگیرم دستمو لبامه روی که بازیگوشی لبخند همون با

 .. شه می داغ اطرافم هوای آروم

 .. گرمه کنم می حس

  پوووف

 گر شه می باعث دربیارم هم لباسمو هست اون که جایی قراره که همین حتی
  .. بگیرم

 می خجالت دربیارم بلوزمو خوام می وقتی اما کنه نمی نگام اینکه با حتی
  ... برمیگردونم ازش رومو کشمو
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  هیون بک

 

 .. بلوزشو ی لبه گیره می دستاشو

 .. حموم کف سرامیکای به زنم می زل رومو جلوی دارم می نگه نگامو

 و ببینم رو باال بکشه بلوزشو خواد می وقتی دستشو حرکت تونم می هنوز اما
  .. ره می باال گرمی کوبش با قلبم ضربان باهاش همراه

 .. امشبه خاطر به فقط شاید

  .. داشتم بغلش تو ازش که ایه تجربه خاطر به شایدم

  .. فهمم نمی .. دونم نمی .. شایدم

 .. کنارمه که دیواری سمت برمیگردونم رومو کالفه

 .. ! گرفته حمومو طرف یه تمام که بزرگه ی آینه یه دیوار اون اما

  .. ست آینه توی اون و

 .. نیست تنش بلوزش و وایساده بهم پشت

 .. روشو مونه می طوالنی خیلی نگام

  .. عمیق سکوت یه
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 .. شنوم می قلبمو ضربان یصدا بینش از بعد

  .. قلبم از فقط نه کوبه می تنم تمام از انگار که طوریه صداش

 اون و من بین ی رابطه آشفتگیه این که حسی هر از تر قوی باهاش همراه و
  .. میاد باال عمیق ناامیدیه یه تپه می توش

 حموم از شمو می بلند آروم دربیاره پاشه که شلوارکیو تا بره می دستشو وقتی 
  .. رم می بیرون

 

 

  چانیول

 

 

 .. کنم می نگاه رفتنشو بیرون شلوارکم کمر روی موندن که دستایی با

   .. بگیرم تنمو توی میاد که ایو ناامیدی جلوی تونم نمی 

 یه از دونه می که اتاقیه تو بودن از تر ترسناک حتی براش اینجا من با موندن
 .. کن می نگاش دارن جایی
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 خواسته می دلم چقد کنم می حس تازه میشه بسته سرش پشت در وقتی
  .. بمونه جا همین

 کارو این تازه اگه حتی بکشه دراز وان توی کنارم یا بگیره دوش باهام بخواد یا
  .. باشه کرده

 .. و خواسته می سفیدش تن رو کفو پر لیفه کشیدن دلم

   .. رفته و کرده پشت همش به اون

  .. شدم خالی کنم می حس

 .. شده خالی خوادش نمی که ای سینه توی و حموم توی اون جای

 

  .. بدم فرصت خودم اونو به خوام می فقط شاید کنم می حموم طوالنی

  .. نداده بهمون کسی که چیزیه این

  .. شم رو روبه خالیش چشمای با دوباره ندارم جراتشو فقط شایدم

 ؟ چی حاال .. داشت دوسم که بود این خاطر به میومدم بدش ازم وقتی حتی
..  

  .. کرده عوض لباساشو و نشسته تخت روی میام بیرون وقتی

  نیستن خودم دست شن می اخم همو توی رن می که ابروهام حرکت
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 " ؟ کردی عوض لباس کجا "

  کشه می داد سرم چشماش توی تیز اخم یه با فقط اون اما 

  " دارهن ای کوفتی ربط هیچ بهت چانی شو خفه "

 .. میگیرم دستشو مچ رمو می جلو

 و خوشگ لبای حرکت میشه باعث که ای طعنه با و میاره جلو صورتشو
   بشن کج کم یه کوفتیش

 " یول کنن می نگامون دارن "

 " .. دونیو می اینو خوبه "

  پوووف

 "؟ بک کردی عوض کجا لباساتو "

  گه می فقط بعد و داره می نگه روم نگاشو

  " امانمم اتاق "

 .. خدایا

  .. شم می خل دارم

  تراس سمت گردم برمی کالفه کنمو می ول دستشو
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 همیشه ؟ باشن مراقبمون باید همیشه ؟ یول باشه اینطوری زندگیمون قراره "
  " ؟ کنیم زندگی باید خالفکار تا دو عین

 .. طرفش گردم برمی 

  روم داشته نگه که نگاهیه همون نگرانیه به صداش

 چی بودم شهرستان وقتی ؟ دوربینه منم ی خونه تو ؟ بود همینطوری لنمقب "
 " .. ؟

  چشماش توی بدی ترسی با و

 " .... ازش .. بودم پوم با من "

 .. بعد اما صورتش توی بزنم باید آخری این برای

 می .. باشه خوب حالت اینکه واسه فقطم دور از اما بودن مراقبت بک نه "
 " .. بمونه همینطوری نیست قرار بعدم منیتیا تو بدونن خواستن

  .. چشماشو توی دم می حرکت احتیاط با چشمامو

 " .. من ی خونه ریم می بگذره که امشب" 

 .. لرزه می صداش

  .. نیست واقعی براش هنوز

 " .. ؟ تو ی خونه خ "
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  دارمو نگه خودم با نگاهشو کنم می سعی 

  " ؟ که فهمی می .. کنیم زندگی هم با قراره .. اوهوم "

  .. نده جوابمو شه می باعث در صدای

 نمی جوابمو اون نبود درم صدای اگه حتی شاید که شوکه توی طوری صورتش
  داد

  ؟ کیه بپرسه باید نیست حواسش حتی

  .. دارمو برمی روش از نگاهمو

 " ؟ کیه "

  میشه بلند آجوما صدای

  " دنبالتون اومدم ست آماده ناهار "

  کنم می نگاش

  " خوری؟ می ناهار "

  ده می تکون سر آروم توش بردتش فرو بهتش که دوری همون از

  " نه "

  کنم می بلند صدامو
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 " پایین میایم االن بگید بهشون "

  کنه می بلند اخم با سرشو

  " خورم نمی گفتم یااا "

 .. الغرش های شونه روی کوبم می آرومی ضرب با انگشتمو

 " ؟ خورم نمی گی می باز میری می داری عوضی نمونده تنت تو جون " 

  رومو داره می نگه لحظه یه برای داشته نگه توشون که اخمی همون با نگاهشو

 " ؟!!نداری دوست الغر "

  هیون بک بهت لعنت

 .. تخت روی میفته پشت از عقبو دم می هلش صورتشو روی ذارم می دستمو

  ندارم کشش هاش طعنه برای دیگه

  سمتش میگیرم دستمو شمو می ندبل

 "بمونی؟ تنها دوربینا با جا همین خوای می "

  و کنه می نگام حرص با

 " ؟ فهمی می نیست خوبی شوخیه اصلن چانی زهرمار "

  دارمو می نگه دراز سمتش دستمو فقط دم نمی جوابشو
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 " ؟ نه یا میای "

 .. داره اخم

  بعد و کنه می نگاه اطرافو زیرچشمی اخم همون با

 " !کنار بکش دستتو اون اما خب خیله "

  " کنن می نگامون دارن "

 " خب خیله پوووف ...کی به "

 !دستم توی ذاره می و میاره فاکشو انگشت اما کنه می دراز دستشو بعد

 !بهش لعنت

 بیرون خودم دنبال کنارشنو که ایو دیگه انگشت تا سه بعدم میگیرمو انگشتو
  .. برمش می

 .. گذاشتم باقی سردو دستای همین خودم یبرا ازش

 

 

 از که بک پدر شه می تموم خوریمش می که میلی بی سکوِت  تو ناهار وقتی
   میاد در دم بود رفته بیرون بود شده بهش که تلفنی خاطر به ناهار وسط

 "شمان منتظر اومدن همه بیفتین راه باید شید آماده کم کم بهتره "
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  .. شه می بلند حرفش بعد که صداییه تنها بک چاپستیکای افتادن صدای

 چاپستیکاشو که دستیو تا شه می دراز دستم طرفشو گرده برمی نگرانی با نگام
 .. توشون بگیره رو انداخته

   .. بیونه خانوم دست تو دستاش اما

  " میاد باهاتون هیونم بک مادر "

 "؟ بیون خانوم "

  .. نبود خواب پس

  ده می ابجو منتظر و حوصله بی

 " باشه هیون بک پیش تا میاد آره "

 و صداش تو بدی تشر با 

  " منتظریم باشید زود "

 

  مانلی :  نویسنده

purple8Iris@ 

@chanbaekworld 
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  13 پارت

  چانیول

 

  عقب صندلیه رو شینه می بیون خانوم

 .. آوردن خونه سرداب از براش که مشروبه بطریه یه دستش توی

 .. ساز ستد مشروبای

 این از تا 12 ایتالیا تو انسان قاچاق معامالت تو بیون آقای مافیاییه طرف
 فرستاده بیون آقای برای هدیه عنوان به اومد دنیا به بک وقتی رو ها بطری

 .. بود

 بگذرونه من با قراره که شبی اولین برای رو اونا از یکی داره بیون خانوم حاالم
 .. !میاره خودش با

  .. نزنم پوزخند متون نمی

 ..  !دردناکه و قشنگ زیادی زشت شوخیه این

 با نگام و بشینه عقب صندلیه روی مادرش کنار تا میاد سرش پشت بک
 بیون آقای مصلحتیه ی سرفه اما میاد در کنار تا باهاش ای کودکانه دلخوریه

 .. جلو بیاد و بکوبه بهم درو بک شه می باعث تشر یه مثه درست
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 مونه می روش شینه می کنارم صندلی رو وقتی و کنه می حرکت شباها نگام
.. 

 .. پریده رنگش

 .. کنه نمی نگام

 .. کنه نمی نگاه هیچکی به

 .. بیاره باال ممکنه لحظه هر که طوریه حالش

 پرسم می نگران

 " هست ماشین تو ؟ برندی کم یه یا ؟ خوری می آب " 

 .. پنجره سمت برمیگرده و ده می فشار هم رو بیشتر لباشو فقط اون اما

 .. کنه می تر خراب حالشو صدامم حتی

 .. نباشم نگرانش تونم نمی

  .. بدم اطمینان بهش بگیرمو دستشو خواد می دلم

  .. بغلم توی بپره دیوار روی از بخوادو اون تا منتظرم هنوز من

  شدن سفید میارم بهشون پام روی که طاقتی کم فشار از انگشتام بند

  .. گرده برنمی و داره می نگه پنجره روی نگاهشو اون اما
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 " چانیول بیفتی را بهتره "

 بیون خانوم طرف برمیگرده آینه توی از نگام

 .. نداره برام ای دوستی هیچ سردش چشمای توی

 " توسکانا هتل ریم می "

 سمت برمیگردونه روشو بعد و زنه می حرف ش راننده با که میگه اینو طوری
 ..  رفته وا کاملن مادرش صدای با که بک

 هیچ کمپانیه هتالی جزو که توسکانا هتل تا بیون ی خانواده ی خونه مسیر تو
 .. زنیم نمی حرفی کدوم

  .. موندن حبس لبامون پشت کلمات توش که پرتنشه سکوت یه پره فضا

 " ؟ نیست خوب حالت هیونی "

 سمت گرده برمی بار نهزارمی برای نگام خورمو می کوچیکی تکون صداش با
 .. بک

 .. پریده کاملن رنگش و کرده عرق

 می نگه خیابون کنار ماشینو تندی ترمز با تنم توی پیچه می که بدی ترس با
 .. . دارم

 " ؟ بک خوبی "
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 ی لبه تا میشه خم و دوه می بیرون و کنه می باز درو سریع فقط اون اما
 .. ارهبی باال ، دریا تا پایین ره می که پرتگاهی

 .. دوم می بیرون کنمو می باز چطوری لعنتیو در اون فهمم نمی حتی

 که پرتگاهی سمت شه می خم تر خطرناک خیلی بار هر و زنه می عق اون
 .. پاشه پایین

 .. لرزن می بیارمش تر عقب تا میگیرنش وقتی دستام

  .. لعنتی نکن اینطوری

 .. بهم لعنت

 .. مالمش می تشوپش ی تیره روی کشم می محکم دستمو

 .. منه تقصیر این

  .. منه تقصیر همش نیستمم من مقصرش اینکه با حتی

  .. خودمو اما بیارم باال منم خوام می

  .. همینه برمیاد ازم که کاری تنها من و میره می داره اون

  .. زنم می داد چیز همه از عصبانی خودم از عصبانی

 "؟ ونهخ برگردیم میخوای بک همشون به لعنت "

  .. عقب شن می پرت بک کمر رو از هوا بی دستام خورمو می بد تکون یه
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 " کنار بکش من پسر رو از دستتو "

  عقب میرم قدم چن که کنه می کارو این هوا بی و یهو اونقد

 روم بدی تشر با بیون خانوم صدای که بک سمت گردم برمی دوباره بعد اما
  شه می بلند

 برای بردارو دستتو بینی؟ نمی کشیش می داری ؟کنی تمومش خوای نمی "
 " بذار تنهامون دقیقه چن

 .. ؟ کشمش می دارم

  .. صورتم تو سیلیه یه مثه

 نمونده ش معده تو چیزی دیگه و زنه می عق هنوز که بک روی مونه می نگام
  بیاره باال که

 .. میاد بیرون ش سینه از درد با که نفسی و

  .. شن می شل دستام

 تر دور منتظره که بیون خانوم نگاه زیر کشمو می عقب کنمو می ول شودست
 شم می سوار رمو می ماشین تا شم

 .. سمتشون برمیگرده دوباره نگام اما

 .. کنه می تمیز بکیو صورت دستشه که آبی بطریه با شده خم بیون خانوم
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  ... نامطمئنه و نگران بک روی نگاهش

  .. زنه می فحر باهاش داره نگرانی همون با

 هنوز زانوهاشو رو شده خم که همونطور بک اما بشنوم صداشونو تونم نمی
  .. ده می سرتکون گاهی و ده می گوش بهش زنه می عق گاهی

  .. بیون خانوم باهاش همراه و وایمیسته صاف یهو بعد

  ... نشدن تموم حرفاش هنوز اما

 می حرف باهاش مادرش که مدتی تموم طرفمو گرده برمی تردید با بک نگاه
 .. مونه می روم طوالنی ، زنه

  .. ده می تکون سر تسلیم آرومو مادرش سمت برمیگرده وقتی بعد

 شه می باعث شده تر آروم همینکه اما باشم داشته حسی چه باید دونم نمی
   .. بشینه م سینه توی آرومتری تپش با قلبم

 میاردش دوباره تنشو نشیری گودی دور کنه می حلقه دستشو بیون خانوم
  .. ماشین سمت

 .. شینه می اون و کنه می باز بک برای درو میادو جلو محافظا از یکی

  .. روم مونه می لحظه یه برای شینه می وقتی نگاهش

 .. کنه می فرار ازم داره چشماش توی
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 .. بفهممش تا مونم نمی منتظر اما

 کنم می دراز سمتش آبمیوه قوطی یه با دستمو

 " بخورش اینو شدی؟ بهتر "

  نگرانیه و تقصیر احساس پره صدام

 " بیای سرحال باید بخورش هیونی "

 .. شن می بسته حرص با صداشه تو که زشتی تاکید شنیدن از حتی چشمام

 بیاد؟ سرحال

  ؟ بیاد کوفتی چه سرحاله

 .. کنم نگاه بک به دوباره شه می باعث قوطی روی میاد که تکونی بعد اما

  ... و گیره می رو یقوط

 .. پنجره سمت گردونه برمی صورتشو دوباره اما

  .. ست پریده رنگش و تپه می کرده تحمل که فشاری از هنوز گردنش رگ

 .. اما بیفتم راه بعد کنه تمومش بمونم منتظر خوام می

 " شده دیرمون بیفت راه چانیول هستی چی منتظر "
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   کنه می سفارش سردی تاکید با یمش می که هتل به منتهی فرعیه نزدیک

 بگیرید هم همو دست .. تو بیاید هم کنار و بمونید هم منتظر شدیم که پیاده "
 " کنید حفظ ظاهرتونو اما ببوسید همو جمع جلوی نداره توقع کسی

 .. بک سمت گرده برمی نگام

 .. ساکته و زنه نمی حرفی

 .. دستاش تا ره می و کنه می حرکت ساکتش ی چهره روی نگام

 ! ... دستاش گرفتن

  .. اختیاره بی لبخند یه صورتم روی شه می نزدیک هتل به ماشین وقتی

  .. بتپه ها بچه پسر مثه من قلب شده باعث دستاش گرفتن حتی

 .. ایستاده آشنا ی چهره یه ورودی کنار

 .. جونگینه

  .. منتظرمونه لباش روی کج لبخند یه با

  .. کرده حفظ عیاششو ژست تنشه که یمشلوار و کت اون توی حتی

 .. ژاپنی جذاب یاکوزای یه مثه تیره و بلند
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 .. هم توی بره اخمام شه می باعث و

  ؟ باشه اونم زشت تفریح این تو قراره ؟ کنه می غلطی چه اینجا او

  که خودمه صدای بلند وویس مثه درست بیون خانوم صدای

 "شدن جمع کفتارام بینم می " 

  ..  بدی زخندپو با و

 می پسرش ! بود پشیمون دختره اینکه از اومدم دنیا به وقتی حتی مادرش "
  "!!میومد دنیا به پسر اونم اگه باشه بعدی جانشین تونست

  بگیرمو خودمو جلوی تونم نمی

 " !شدید می خوشحالتر شمام کنم فک "

  نمیاد کوتاه

   ... و خنده می طینتی بد با و کنه می نگام آینه تو از

 "؟!!چانیول نه مگه !! شدی می تر خوشحال هم تو "

 .. بک سمت برمیگرده اراده بی و تند نگاهم حرفش از قلبم توی بدی حس با

  .. رومه نگاهش

 .. کنن می نگام اعتمادی بی با سیاهش چشمای توی کوچیک آدمای
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  ده می فشارشون پاش روی همو توی برده فرو انگشتاشو

  .. پنجره سمت برمیگرده و میگیره ازم روشو سمتش گردم برمی وقتی

  شه می بلند دوباره روم داشته نگه هنوز که نگاهش با بیون خانوم صدای

 با بود قرار که اونی دادم می ترجیح منم !!داره "دوست" رو پسرا جونگین "
 " باشه داشته دوسش باشه بکهیون

  ترسونه می منو کلمات روی تاکیدش

 .. هش خفه خوام می

  من نه میگه بک به اینارو داره که اینه مثه

 و ماشین توی کشه می سرک آروم که کای سمت برمیگرده بهم توجه بی بعدم
 .. کنه باز بیون خانوم برای درو تا میاد جلو بعد

  کنن لمس درو دستاش اینکه قبِل  اما

 " کنم می بازش من کای کنار برو "

 .. ووئه جونگ دایی صدای

 .. راضیه اما ست شوکه کم یه صداش

 " عزیزم خیلی جین هه افتخاری چه "
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 " عزیزش جین هه " دیدن از ببینمش اینجا نداشته توقع که من مثه اونم
 کرده تعجب

 بکیه روی بدی ی دلشوره با نگام اما بشنوم صداهاشونو تونم می

  شدن سفید ده می بهشون که فشاری از انگشتاش بند

 ذارم می دستش روی دستمو دمو می جرات خودم به

 " .. ؟ بک هی "

 اما دستش روی برمیگردونه نگاشو و خوره می آرومی تکون دستم لمس از
 .. کشه نمی پس دستشو

  شمو می تر شجاع کم یه

 " ؟ باشه نده اهمیتی گفت مامانت که چیزایی به "

 .. ده می تکون سر آروم فقط

  .. عجیبه کم یه

  عجیبه ننداختنش تیکه و بودن آروم این من پیشیه از

  پرسم می نگران کنمو می بیشتر دستش روی دستمو فشار

 "؟ خوبی "

  کشه می بیرون دستشو بعد دستمو روی داره می نگه طوالنی نگاهشو
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 " نه "

 بیرون و کنه می باز درو کنه باز براش درو تا اومده جلو که محافظی قبل بعدم
  .. ره می

  شه می سنگین قلبم

  .. تپه می سنگین

  روش مونه می نگام

 شه می خم و برمیگرده بعد و وایمیسته بهم پشت کوتاه ی لحظه یه برای
 .. تو میاره سرشو ماشینو ی پنجره سمت

  نداره گرمایی هیچ لبش روی میاره که لبخندی

 "؟ چانی شی نمی پیاده "

 .. منتظرمه کنه می تظاهر کنن می نگاش که آدمایی جلوی داره فقط

 کنم می اشنگ

  .. تپه می شادی تکون با من قلب اما نیست واقعی این دونم می

 .. منه مال لبخند این کنم می تظاهر

 ... و منتظرمه اون کنم می تظاهر

  زنمو می کوچولو چشمک یه بهش نیست توش تظاهری هیچ که لبخندی با
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 " من عشق کنم باز برات درو خودم موندی می منتظر باید "

 شیرین و قرمز فرنگی توت یه به زدن گاز شبیه طعمی لبام روی " نم عشق " و
 .. گیره می

 .. خنده می اون

 .. نداره گرمایی هیچ ش خنده

 " !کنم برات کارو این من بذار خب "

 و اونه برای این کنه می تظاهر قلبمه توی که شادی تکون همون با من نگاه اما
  .. مونه می منتظر کنه باز رامب درو بیادو تا زنه می دور ماشینو وقتی

 .. گیره می نفس روشو ذاره می شه می رد جلو سپر کنار از وقتی دستاشو

  .. ره می وا داره

  .. جهنمه توی سوختن مثه براش این

  .. کنم می حس قلبمو پوشالیه شادیه خوردن ترک

 ؟ .. کنم تظاهر و باشم دلخوش بهش هنوز تونم می چطوری

 .. و کنه می باز برام درو

 ؟"!!منم تاپ کاپل کنن فک شه نمی باعث این "

  پریده دوباره رنگش اما زنه می نیش
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 در پشت که پیشیه یه شبیه هم باشه بدجنس خواد می وقتی حتی عوضی اون
 .. مونده

 " !عاشقمی زیادی عوضی توی کنن فک اونا شه می باعث فقط این نه "

 پیچمو می بازوش دور محکم تمودس بگه چیزی بخواد باز اینکه قبل بعدم
  .. گیرم می انگشتام توی انگشتاشو

 " ری می هوش از داری من به بده تو تکیه "

 .. م شونه روی میاد ش تکیه چون ره می هوش از داره  واقعن انگار

 "چانی شدیم کوفتی عاشق زوج یه شبیه اینطوری کنم فک هوووم "

 سرشو دوباره ، چشمش روی میذاره عینکشو و کشه می باال ماسکشو وقتی اما
 کنه تظاهر و بخنده دوباره قلبم شه می باعث کوفتیشو زوج ی شونه رو میذاره

   .. اونه برای این

 .. شیم می هتل وارد بقیه سر پشت سکوت تو

 هتل اصلیه مالک ورود خاطر به که هتل کارکنای از طوالنی ردیف یه جلوی از
 .. پی آی وی آسانسور متس ریم می شیمو می رد شدن صف به

 .. هیونه بک روی بیشترشون نگاه
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 یه با تنشه روشن جین یه اون تنمونه تیره شلوارای و کت که هممون کنار
 روی آفتابی بزرگ عینک یه سرشو روی کشیده کالهشو که مشکی سوئیشرت

 .. صورتش روی تیره ماسک یه و چشماشه

 ظاهر دونه نمی اما شه دهدی صورتش خواد نمی که سلبریتی یه مثه درست
  .. کنن نگاش بیشتر بیادو نظر به تر جذاب چقد میشه باعث مرموزش

 جلوی تا شیم می راهرو وارد وقتی حتی و ره می باال سکوت تو آسانسور 
  .. زنه نمی حرفی کسی بگذرونیم اونجا شبو باید که سوئیتی

 کرده طوبشمر که عرقی از شیم می نزدیکتر که قدمی هر با بک دستای
 .. شن می تر خیس

 قلب اما بدم قلب قوت بهش خوام می کنم می بیشتر روش دستمو فشار
 .. کوبه می خودمم

  ترسیدم

  .. شه می خشک داره دهنم

 رو روبه چی با قراره دونم نمی اما نکنم کاری نخواد وقتی تا دادم قول بهش
 .. شم

  .. و

 .. کنه می تراشی بهانه داره قلبم.. خودم تو بدتری ترس با
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 ! ترسناکن اونا

 !مجبوری

 .. تا شم اجبار این تسلیم خواد می دلم پیچه می قلبم توی که بدی حس با و
 .. باشمش داشته

  .. دارم دوسش که مردم یه منم بهش لعنت

 عصبای تمام شه می باعث باشمم باهاش امشب تونم می اینکه فکر حتی
 .. شن داغ وحشیانه حسیم

 ... هنوز اما

  میاد فریاد صدای سوئیت تو از

  .. نیست مفهوم دیوارا نوع خاطر به اما

 .. زنه می در روی احتیاط با محافظا از یکی

 کنن می باز برامون درو و شه می قطع سرعت به فریادا صدای

  پوووووف

  .. داره ادامه هم تو اون حتی سیرک این

 می نزدیکترش خودم به وبکی ی شونه دور شه می حلقه تو ریم می وقتی دستم
 .. کنم
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  .. لرزه می داره

  کنم می زمزمه گوشش دم دمو می فشار اروم شو شونه

 " پیشتم من نباش نگران" 

 .. نداره اطمینانی بهم دیگه .. ده نمی تکون سرشو حتی کنه نمی نگام

 .. ست آشفته هستن تو اون که آدمایی وضعیت

 و غریبه مرد یه کنار ایستاده ای کره سنتی لباس یه تو هیون بک پدربزرگ
 قبل دقیقه یه همین تا که پرخاشیو های نشونه صورتش توی شه می هنوز

 .. دید بودو روش

 فقط بینمون و ده نمی اهمیتی اون اما شیم می خم کم یه احترامش به هممون
 نوه تنها برای دستاشو کنه می پیدا من کنار اونو وقتی و گرده می نفر یه دنبال

 .. کنه می باز سریشپ ی

  کشه می بیرون بغلم از خودشو بعد و وایمیسته در دم لحظه یه برای بک

 از ماسکشو بعد و داره برمی عینکشو .. عقب ده می سوئیشرتشو کاله
 .. گیره می باال سرشو و زنه می کنار روصورتش

 .. صورتش روی مونه می سکوت تو همه نگاه

  کای از غیر همه
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  .. " رفتن پیش اینجا تا دونستم نمی واااااو "

 .. بزرگش پدر سمت برمیگرده و کنه می حرکت باهاش نگام

  .. هم توی میفته دوشون هر نگاه

  .. کرده کارو این چرا بک ندونه که نیست احمق بزرگ بیون

 کرده شروعش پیش سال 18 که حماقتی روی کوتاه ی لحظه یه برای نگاهشو
 .. بوده مجبور که رسه می نتیجه همین به فقط اونم شاید بعد اما داره می نگه

  !.. کوچیکیه قربانی داشته که بزرگتری هدف برای این

 و ندیده بکهیونو صورت اصلن انگار که طوری زنه می لبخند فقط بعدم
  .. نفهمیده منظورشو

 "؟ هیون بک کنی بغلم بیای خوای نمی "

 و جلو ره می آروم بک و ده می ش مونده باز دستای به که محوی تکون و
 .. کنه می بغلش

 گرده برمی بدی تشر با نگاهش بیاد بیرون بغلش توی از بک اینکه قبل حتی
  بیون خانوم سمت

 " !کردین دیر . هشته نزدیک "

  و خنده می بیون خانوم
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 منتظرتون متاسفم .. . شدن بیدار دیر تا دو این اما پدر ببخشید باید "
 " گذاشتیم

 بده خواد می که رو ای معنی بهش کنه می سعی که نرمش ی خنده نهمو با و
  .. ده می نشون رو ماها

  گوشم کنار تا میاد صداشه توی که پوزخندی با کای صورت

 "گذاشته؟ برات جونی امشب برای !!ست باکره هنوز اون کردم می فک "

 دمبرگر شه می باعث که میاره زبون به رو " گذاشته برات " که طوری و
  طرفش

 یه با بینه می روش نگاهمو سنگینیه وقتی و کنه می نگاه بک پشت به داره
  خنده می شرور چشمک

 "!!جوووون !!سکسی بوی ماما یه !جذابه مامانش ی اندازه "

 .. تو کشم می حرص با نفسمو

  بود پاره پاره جونگین االن بکشه آدم تونست می یکی چشمای اگه

 دلم توشم که وضعی این خاطر به حاالشم همین من ؟ باشه جونگین شو خفه "
 "باشی تو نفر یه اون نذار بکشم یکیو خواد می

  نکرده جم زبونشو هنوز اون اما
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 "؟!!داری جونشو "

 بیون خانوم بدم حقشه که جوری جوابشو اینکه قبل اما شن می مشت دستام
 .. منتظرشم مدت تمام که پرسه می چیزیو

 "؟ شهبا چطوری قراره خب "

  وونه جونگ دایی سمت نگاهش

  .. برن بیرون محافظا تا کنه می اشاره بزنه حرفی اینکه قبِل  اون اما

 موندنو باقی که کساییو تونم می نیستن سوئیت توی اضافه ادمای که حاال
  .. ببینم

  وون جونگ دایی

 ما از دور و پنجره کنار مبل یه رو مدت تمام که سهون پسرش دوست و کای 
 .. ست عمده سهامدارای از یکی سوم پسر و کنه می نگامون و نشسته

  هیون بک بزرگ پدر

 .. نمیشنامش که مرد یه 

 کاناپه یه روی سالن ی گوشه که اونو محافظا رفتن بیرون قبِل  تا که یونا کیم و
 بودم ندیده بود کشیده دراز
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 وایه کنم حس شه می باعث اما ماهاست ی همه روی تفریح با نگاهش
  .. شده سرد خیلی اطرافم

 اینکه با و زنه اینکه با و کنه می اداره رو زیرزمینی فعالیتای بخش تمام اون
 .. سالنه این توی آدم ترین ترسناک اما جوونه هنوز

 .. همینان سوئیتن توی که کسایی تنها تا سه ما از غیر

 .. همین

 ؟ همین

 بپرسم خوام می من که میاره زبون به چیزیو بیون خانوم دوباره

 "؟ باشن قراره بیشتری آدمای کردم می فک "

 اون جای هیون بک بزرگ پدر اما وونه جونگ دایی صحبتش طرف هنوز
  ده می جواب

 " .. ننداختیم راه که سیرک .نبود الزم "

 و کنه می نگاهمون عبوسش و ساکت نگاه با که ایو غریبه مرد دستش با بعدم
  ده می نشونمون کردو می بحث جرو باهاش سوئیت به اومدنمون قبل

 " .. اومدن سهامدارا از نمایندگی به آقا این "

  کنه می خم بیون خانوم احترام به سرشو غریبه مرد
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 " بیون خانوم هستم تائه جی یو دکتر "

  احترامه بی و سرد دکتر به بک بزرگ پدر نگاه

 هیونو بک ره می صبح فردا اینجان سهامدارا طرف از یو دکتر .. درسته "
 " شه می تموم بعد و کنه می معاینه

   میارم باال دارم حرفشه پشت که زشتی منظور از کنم می حس

 .. بک سمت برمیگردونم نگاهمو

  .. گرفته پایین شو پریده رنگ صورت پدربزرگشو کنار نشسته

  کنه نگام برگرده خوام می

 جلوی تونم می اینکه به مینانماط از که چیزی ی باقیمونده با هنوز خوام می
  بدم دلگرمی بهش بگیرم اتفاقو این

  .. ایستاده مادرش که سمتی میگره بر هم کنه می بلند سرشو وقتی حتی اما

  .. میشکنم خودم توی کنم می حس

  .. کنه تکیه بهم خواد نمی حتی اما اونم مرد من

  زنه می دفریا کنه مخفیش تونه نمی که عصبانیتی با بک بزرگ پدر

 بی کردم امضا پاشو من که توافقیو کنن فک کردن جرات مصرفا بی اون "
 "   .. اونا. بدن ادامه کارشون این با احترامیو بی این خوان می اونا . ارزشه
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  میان حرف به هم با وو جونگ دایی و یو دکتر

 " بیون آقای نیست اینطور "

 " دارن سهامدارا که ایه نگرانی کردن آروم برای فقط این نکنید فک اینطوری"

   کشه می فریاد دوباره سمتشونو برمیگرده سردی تهدید با پیرمرد نگاه اما

 کنم می فراموش احترامیو بی این من نکنید فک شما هم و سهامدارا اون هم"
.. " 

  شن می ساکت دوشون هر

 .. داره براشون خطرناکی عواقب بزرگ بیون تهدید دونن می اونا

  پرسه می دوباره بینشونه که جوی به توجه بی بیون مخانو

 "؟ باشه فیلمبرداریم قراره "

  باروته انبار یه زیر کبریت یه کردن روشن مثه درست حرفش

  کشه می فریاد هوا بی بکهیون بزرگ پدر

 " .. بگیرن فیلم من ی نوه از کنن می جرات چطور "

  ده می جواب آروم و سرد وون جوونگ دایی

 ".. یعنی .. شه نمی فیلمبرداری .. جین هه هن "
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  کشه می فریاد دوباره تندی پرخاش با بزرگ بیون

 همین تا کنن کاری همچین خواستن می اگه بریدم می ته تا تکشونو تک من "
 " کردم تحمل رو احترامی بی این تمام من جاشم

 نگهش آروم زحمت به هنوز اما شده صبر بی که صدایی با وون جونگ دایی
  سمتشو گرده برمی داشته

 شمایید کرده عمل ضعیف توافق پای که اونی اما بیون آقای احترام نهایت با "
 مام باشید مطمئن .. ماییم موضوع این طرف یه که اینه اون از مهمتر و ما نه

 نمی دلمون کدوممون هیچ .. شه تموم سروصدا بی موضوع این خوایم می
 ".. بکشونیم رسوایی به رو کمپانی بعدیه رییس تباراع مسخره فیلم یه با خواد

 .. بکیو سمت برمیگردونه نگاهشو

 با مستقیمش مسئولیت اما متاسفیم افتاده تون نوه برای که اتفاقی بابت"
 اتفاق این تا کنه همراهی کمی بیون ی خانواده کافیه فقط .. بیونه ی خانواده

 " شه تموم ای دیگه عواقب بدون

  و کنه می تر تنگ ریزشو چشای بزرگ بیون

 "وون؟ جونگ کانگ کنی می تهدید منو داری "

 نمی اون زنه می لبخند اما سرد چند هر .. زنه می لبخند وون جونگ دایی
  .. داره نگه عصبانی پیرمردو این خواد
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 بخواد تهدیدم که نیست من با افتاده تون نوه برای که اتفاقی مسئولیت "
 بهتره .. مم خانواده ی نماینده فقط من بینید می که نطورهمو . کنه نگرانتون

 " ندیم ادامه دوباره بحثو این

 سبکی قدمای صدای اما کنه می باز دیگه پرخاش یه برای دهنشو بزرگ بیون
 کنه می حرکت همراهش که سردی هوای اون ی همه و پیچیه می سالن تو که

 .. یونا کیم سمت برگردن همه میشه باعث ،

  " !بائه کنی می شلوغش لیخی "

 .. شینه می قرمزش و ُپر لبای روی آرومی لبخند و

 "؟ کنی می بحث الکی که کنه نمی ت خسته این "

  .. شده ساکت پیرم بیون حتی اما زنه می لبخند هنوز

 می پیرمرد پای روی روشه که چشمایی تمام به توجه بی میادو جلو یونا کیم
  شینه

 تو رن می تام دو اون.. !دخترا ! مشروب .. امشب یمکن می تفریح کم یه "
 می کوچولو ی معاینه یه و ره می تائه جی صبح گذروننو می خوش ذره یه اتاقو
 ".. . شه می راحت همه خیال و کنه

 پیرمردو قلب روی ذاره می آروم دستشو

 " ضعیفه قلبت نکش فریاد اینطوری کوچیکی چیز همچین یه برای "
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  نیست محبتی هیچ لباشه روی که لبخندی توی

  .. میاره پیرمرد ی سینه روی که دستی فشار همینطور

 "!خطرناکن برات فریادا این سن این تو !وایسه قلبت ممکنه "

  .. آرومه ترسناکو مار یه هیس مثه صداشه توی که تهدیدی

  بک سمت گرده برمی آروم بعدم

  .. سمتش رم می قدم چن قلبم توی بدی ترس با

  .. پریده قبل از بیشتر حتی نگشر

 آسیب ی گونه روی کشه می ظریفشو باریکو انگشتای یونا کیم وقتی چشماش
  .. لرزه می ای زده وحشت تکون با ش دیده

 " !!شن می تر جذاب فقط صورتشون رو عمیق زخمای این با جوون مردای "

  .. ایستادم روش روبه تقریبا که من روی تا میاره نگاهشو بعدم

  " ؟!!چانیول نیست اینطور "

 و زنه می آرومی چشمک و

 "!برداری روش از نگاهتو تونی نمی حتی ؟!!نه مگه شده هات خیلی "

 !داره حقیقت که گه می چیزیو داره
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 .. شینه می پشتم ی تیره روی داره سرد عرق یه کنم می حس اما

  .. کنه می تهدیدم آروم خیلی داره یونا کیم

  .. کنه می دیدمته بک با داره

 .. خنده می

 .. شیرینه خیلی نشناسیش وقتی ش خنده صدای

 این توی که مردایی تمام قلب اما بیفته تپش به قلبت شه باعث تونه می
  .. میفته تپش از داره وحشت از کندی های ضربه با سالنن

 " .. همینه تهش کردنو ازدواج حال هر به که اونا !کنید می سختش خیلی "

 .. و ده می دستش به ای حوصله بی تکون

 " !!بودن هم با که دیشبم "

  میندازه دست هیونو بک مادر باهاش داره که ناباوریه پره صداش

 " !باشن ما کنار هم رو دیگه شب یه "

  پیرمردو ی سینه روی ذاره می آروم سرشو

 زبون اونا !بائه باشم نفهم زبون آدم مشت یه جوابگوی باید من که دونی می "
 "!فهمن نمی آدم

  کشه می پیرمرد ی سینه روی گرمی هوووم و
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 " ؟!نه مگه بائه منطقن بی چقد اونا دونی می که تو "

  و بقیه سمت چرخونه می سرشو باشه شده متوجه تازه انگار که طوری بعد

 " بشینید کنه می م خسته نکنید بحث مدام و پا سره اینطور "

 شینن می باشه کرده ولشون یهو که بازیش شب خیمه عروسکای مثه همه و
 ..  مبال روی

  کشه می پیرمرد ی سینه روی خودشو و زنه می لبخند هنوز

  " !بشین ملوس پسر این کنار بیا !نه اونجا.. چانیول بشین هم تو "

 با و ده می حرکت باهام ماله می بهش که ای سینه همون روی از نگاهشو
 .. خنده می شیرینی رضایت

 مثه ای دیوونه خر کله حتی اما شدن مشت سینمه توی که حرصی با امدست
 افتاد در یونا کیم با نباید دونه می منم

 ".. !هات سکسیه یه تو و هاته کیوته یه اون ! میاین هم به هووووم "

  ده می ادامه ش خنده توی زشتی حسرت با و

 !!زنین می آتیش تختو اون دوتا شما .. !بگیرن فیلم کردم می مجبورشون باید "
" 

  شه می بلند شده باعثش شیرینش و ظریف صدای که سکوتی تو آروم بعدم
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 این سالمتیه به بهتره کنید نمی فک شده حل چیز همه کنم فک خب "
 "!بنوشیم؟ تفاهممون

  ش چونه زیر ذاره می باریکشو انگشتای بکیو جلوی شه می خم آروم بعدم

 سرویس هتلت مدیر بگی بهتره !متوا مهمون کنم فک کیوتی هی "
 "بیاره سوئیت این برای اختصاصیشو

 .. اما لرزه می کم یه ده می جوابشو وقتی بک صدای

 چشماش توی اومده دوباره وجودشه تو که شقی کله پیشیه

 ..  داغه چقد آتیش این دونه نمی اینکه مثه درست 

 اونی بود هنوزم اگه حتی ! یوناشی گذشته سال 5 بود من هتل اینجا وقتی از "
 " کنم پذیرایی بخوام که نیستم من انداخته راه احترامیو بی این که

  خنده می فقط یونا کیم

 "؟!!نه مگه نیست آسون اصلن اون با چانیول اوووه "

  !نیست نه

  .. هم باشه خطرناک تونه می چقد یونا کیم دونه نمی اون اینکه با حتی اما

  .. منه پیشیه اون

  .. بگیرم لبمو روی میاد که مغروریو لبخند جلوی ونمت نمی
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 " بدم سفارش من بهتره کنم فک "

  .. وونه جونگ دایی

 .. راضیه صداش

 اون شده باعث که افتضاحیو این تمام تونه می اینجاستو یونا کیم اینکه از
  .. راضیه یونا کیم دوش روی بذاره رو باشه تالفی دنبال و کنه ترش رو پیرمرد

  ره می بین از کارش این با بوده فضا توی که نشیت

  .. نباشم عصبانی ازش تونم نمی

 .. نباشم عصبانی خودمم از تونم نمی حتی

 تراشید می بهانه قلبم برای سوئیت این توی اومدیم وقتی از که میلی اون تمام
  .. شمو اجبار این تسلیم بخوام تا

  .. شب یه برای

  .. رفته اشمشب داشته زور به شده حتی

  .. باشم لعنتی کفتارای این شبیه تونم نمی

 کنم می حلقه آروم دستمو بیارن شراب تا مونیم می منتظر که ای فاصله تو
 .. کنم می نزدیکترش خودم به بکیو های شونه دور

  .. داره منو بدونه خوام می
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  اما کنم می حس دستام زیر شو شونه ی کالفه تکون

  .. کنن می نگامون ندار همه چون شاید

  .. ده می تکیه بهم مو شونه کنار تا میاد بعد و مونه می حرکت بی کم یه

 .. شده لوس امشب قلبم .. اما نیست واقعی اینم دونم می اینکه با حتی

  .. گوشش به چسبونم می لبامو

 .. کشه نمی عقب خودشو اما کشه می آرومی هیس بهش لبام گرم برخورد از

 .. کنن می نگامون دارن مهه چون شاید

 " کنم می پیدا راهی یه براش اتاق اون تو بریم !هیونی نباش نگران "

 .. کنم می حس نفسشو شدن حبس کوتاه ی لحظه یه برای

 .. طرفم برمیگرده بعد

  .. بشه کشیده ش گونه تا گوشش روی از لبام شه می باعث کارش

 .. میخوان لعنتیا اون که همونطوری عاشقانه ی منظره یه

 .. !خواد می من قلب که همونطوری

 .. زدم حرف باهاش من که آرومیه همون به صداش
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 تا منه کردن چطوری سرت تو میاد اتاق اون تو که فکری تنها !چانی بمیر برو "
 "!نداری رو در راه دونی می خودتم !کنه خالصت افتضاح این از

 ! عوضیه قاتل یه اون

 بکشه آدم و بگیره نشونه قلبتو تونه می بده تکون وانگشتاش اینکه بدون حتی
..  

 

 می سوئیت وارد میارن شراب برامون که خدمتی پیش تا چن همراه هتل مدیر
 .. ریزه می همه برای خودش و شه

 لیوانو تونه نمی که اونقد لرزن می گیره می خودشو گیالس وقتی بک دستای
 .. میفته پایین دستش از و داره نگه دستش توی

  .. کنه می پر گیالسشو دوباره میادو جلو یونا کیم

 " !!نشدنیه تکرار که شبی سالمتیه به !بنوشیدش شات الو "

  ندازه می دستمون و کنه می تفریح داره هنوز دونم می

 .. نیست مهم برام

  .. منه مال که شبیه سالمتیه به این کنم وانمود تونم می

  .. اون کنار من مال
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  .. خودم سمت گردونم برمی پیچمو می ساعدش دور برمو می جلو دستمو

 چشمای توی شراب رفتن پایین قبِل  حتی نگام کشم می سر لیوانو تمام وقتی
 ..  شدن مست اون

 توی گردونه برمی همشو بعدم و میفته سرفه به و خوره می کم یه فقط بک
  .. گیالسش

  گیرم می ازش لیوانو نگرانی با

 ؟"هیون خوبی"

 با خورده که هم کمیو یه همون ی باقیمونده و کنه می سرفه هنوز اون اام
 .. کنه می پاک دهنش از دستمال

  .. خوره برمی بهم

 .. ؟ بیرون کنی می تف همشو داری

 که دستمالی همون با بک اما کنه پر لیوانمو باز تا میاره جلو بطریو جونگین
  روشو ذاره می دستشو گرفته دهنش جلوی

 " بخوره نباید این از بیشتر هکافی "

  خندن می سالن توی همه

  زنه می نیشخند بدجنسی با جونگین
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 "!!شه؟ می خشن خیلی چرا؟ "

 .. برمیگردونه صورتشو فقط بک اما

 .. بخورم دوباره خواد می دلم

  ست تشنه قلبم کنم می حس

  .. زنم می پس جونگین دست همراهه بطریو فقط بعد اما

  .. بترسونم بکیو خوام نمی

 .. مبلو به دم می مو تکیه

  " ..  کافیه همینقد امشب برای "

 در کثیفشو شوخیای اون از یکی باز تا اومده که جونگینو صورت دستم کف با و
  .. دم می هل عقب کنه گوشم

 

  .. شن می تار دارن چشمام

 ویر که رو یونا کیم ی خنده صدای و بشنوم رو بقیه ی خنده صدای تونم می
 .. زنه می قهه قه پیرمرد ی سینه

  ؟.. خنده می بلند اینقد چرا اوووف

 .. گرممه
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  .. گیرم می گر دارم کنم می حس .. کنم می شل کراواتمو برمو می دستمو

 بیشتر خیلی ظرفیتم من بود قرمز شراب لیوان یه فقط این شدم اینطوری چرا
  .. اینه از

 .. بک سمت برمیگردم

 اوووف

  .. ؟ استت سه چرا

 .. میگیره م خنده

  .. سمتش میگیرم انگشتمو

  .. منه هیون بک که اونی صورت روی بذارمش خوام می

 .. اما کنم تمرکز کنم می سعی

 ...؟ گرمه اینقد چرا پوووف
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  هیون بک

 

 .. روشه نگرانی با نگام

  .. شه می قرمز داره صورتش و کرده عرق

  .. روم بیفته شه می باعث میگیرمو رو وجل میاره سمتو میگیره که انگشتشو

 .. بهش ماله می مو سینه توی بره می فرو صورتشو

  .. کنم می حس میادو پایین و کنه می حرکت هام شقیقه روی که عرقیو حرکت

 .. مامان سمت گردم برمی

  ... میاد جلو و خوره می تلو تلو

 

 *  بک فلش *

 

 " ؟ نیست خوب حالت هیونی " 

  .. میارم باال خودمو دارم کنم می حس .. تمنیس خوب نه

  میشنوم رو چانی نگران صدای و وایمیسته تندی ترمز با ماشین



 

484 
 

 "؟ بک خوبی "

 سریع درو دستگیره دنبال میگردن دستام بدم جوابشو وایسمو تونم نمی اما
 کرده پارک نزدیکش ماشین که پرتگاهی ی لبه دومو می بیرون کنمو می بازش
  .. میارم باال رو قلبمه توی که دلواپسی این تمام کوفتیو اهارن اون تمام

 اما کنم می حس کشه می تر عقب منو که بغلشو شنومو می دویدنشو صدای
 .. کنه می بدتر حالمو فقط این

  .. شکسته بوده تنم تو که مقاومتی تمام

  .. ترسم می منتظرمه که چیزی با شدن رو روبه از

  .. دیدمش دوباره که نیست روزم دو حتی من نیست عادالنه این

  .. ؟ کجام اون با دونم نمی حتی من

 ؟ خوان می اینو ازم چطوری

  ... و .. کنم می حس پشتم روی دستاشو نگران و تند حرکت

   .. اما کنه می کارو این اون

  .. ترسه می فقط اون

  ... و بنده می چشماشو اون ای دیگه پسر هر یا باشم من کنه نمی فرقی براش

 ( .. برنگشته من خاطر به اون .. خواد نمی منو اون)
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  .. زنم می عق دوباره

 رو قلبمه تو که آشفتگی این و شده جمع م سینه توی  که رو ای معنی بی اندوه
 ... بیارم باال تونم می فقط

 .. دردناکه باشه جا همون خوام می که ای اندازه کمرم روی دستش حرکت
  بزنم پسش خوام می

  .. زنم می عق فقط اما

  .. که میاد نگرانش صدای

  .. "؟ خونه برگردیم خوای می بک همشون به لعنت "

 .. کنم گریه خواد می دلم

  .. آره بگم خواد می دلم

  بده حالم اما

  .. رن می کنار روم از که چانی دستای شنومو می بحثشونو جرو صدای

 .. برگرده خوام می

  بعد اما .. کنه بغلم دوباره خوام می

 .. باشه کنارت خواد نمی اون

  و .. مجبوره فقط
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 .. نمونده م معده تو چیزی

 کرده گیر وجودم ته جایی یه بیارم باال قراره که اونی انگار زنم می عق هنوز اما
 تمام با ... کردم گمش که ای کلمه مثه .. فهممش نمی که حسی مثه و

   .. نمیاد االب .. دم می گلوم روی که فشاری

  دیگه مشت یه و دیگه مشت یه .. صورتم توی شه می پاشیده آب مشت یه

  .. خودم به گردم برمی آروم

 " شدی؟ بهتر هیونی "

  .. دم می تکون سرمو آروم

  .. صورتم روی کشه می دستاشو

  .. شن می پیرتر دارن چشماش

 "امشب؟ خاطر به یا چانیوله خاطر به "

 می قلبمو واضح اینطوری و پرسه می ازم مستقیم طوری ینا وقتی تونم نمی
  .. بگم دروغ بهش بینه

 " .. چانیوله خاطر به "

 .. و .. کنه می پاکش آروم لبمو ی گوشه تا میاره دستشو

 "؟ کنم کمکت خوای می "
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 گردونم برمی ازش که صورتی با قلبمه توی که ایو کالفه حرص و بغض تمام
 .. زمینو روی کنم می تف

 کنه نمی کاری نخوام تا گفته بهم لعنتی اون اونجا ریم می داریم ؟ چطوری "
 ".. اما

 .. قلبم روی ره می دستم

  .. کرده مهرش که همونجایی

  .. قلبمه روی که دستی روی میذاره و جلو میاره دستاشو

  .. ؟" هیون بک چی اما "

  .. داره یبرم قلبم روی از دستمو انگشتامو الی بره می انگشتاشو

 بزرگت پدر به خوان می .. خوان می امشبو فقط اونا . کنم می کمکت بخوای "
 کنی می زندگی چانیول با ری می بعدش .. اوناست با قدرت هنوز بدن نشون

 "؟ نه مگه .. کردی زندگی باهاش قبلنم تو اما

 بیرون تردید با سینمه روی هنوز که ای آشفته اندوه همون از کالفه صدام
  میاد

 " .. اما "

 "؟ چی اما "
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  .. چی اما دونم نمی خودمم

 م کننده خسته کالفگیه این خودمو از رومو .. کنم نمی پیدا جواشو
  .. کنم می نگاش برمیگردونمو

 "کنی؟ کمکم خوای می چطوری "

  .. نجات ی تخته آخرین واسه غریقه یه مثه صدام

 " شدن ساخته بوسان نیهزیرزمی آزماشگاه تو که گردانایی روان با "

  "؟ چیا با "

 ضرب با انگشتشو و زنه می صورتم روی آشفتگیه ی همه به شیرین لبخند یه
  .. لبم روی کوبه می آرومی

 "!!فرشته های بوسه با "

 

 .. کرد می تولید بوسان آزمایشگاه تو رو  گردانا روان این چانیول دایِی "
 من به و خونه آوردش بار یه اون .. بود عالی جنسی ی غریضه روی تاثیرشون
 "کردم امتحانش من دادو نشونش

  خنده می آروم

 " !بودم وحشی پورن فیلمای ی هرزه یه مثه من گفت پدرت شد صبح وقتی"
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 تفریحش باعث که رو ای خاطره باهاش و ده می ابرهاش با محوی ی اشاره
  .. و زنه می پس شده

 قبِل  بعدش اما ببریم ازش خوبی یلیخ سود تونستیم می بود عالی قرصاش " 
 " .. اومد پیش بدشانسی یه شن انبوه تولید قرصا اینکه

  .. مو گونه روی کشه می صورتم روی تا میاره که نگاهی با دستشو

 ترکیب که بود بیوشیمیستی همون برادر کرد کارو این باهات که ای راننده "
 منفجر شون خونه تو هم اب دوشونو هر پدرت و بود ساخته قرصشو شیمیاییه

 قاتل یه برادر اون بود نکرده حسابشو کسی بود افتضاح بدشانسیه یه .. کرد
 زیر واقعیشونو صورت عوضیا اون بین تونی نمی وقت هیچ .. باشه ای حرفه

 " .. بشناسی ماسکاشون

 .. و ده می بیرون کالفشو نفس

 رمز نبودن چیکمکو ی جعبه یه ی اندازه حتی موندن باقی که قرصایی " 
 کسی وون جونگ پدرتو از غیر ... نشده باز حاال تا دکترم اون نویسای دست

 می خودش برای رو قرصا این وون جونگ .. دارن وجود قرصا این دونه نمی
 انفجار اون توی شون سازنده که شد رو پدرت برای وقتی گندش خواستو

 عوضیه یه اون . هضعفش طمعش اما خطرناکه خیلی وون جونگ .. شد کشته
  " .. طماعه
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   .. ؟ چی یعنی اینا فهمم نمی هنوز کنم می نگاش

 " .. بود داده ازشون بهت اما "

  .. ده می سرتکون و خنده می

  پرسم می آرومی بهت با

 "؟ داره دوستت اون "

 .. لباشو روی میاد کسلی پوزخند

 .. فقط اون .. نداره وجود داشتن دوست بگی بهش بشه که چیزی هیونی "
 برای .. چیزی همچین یه .. کردم؟ گیر گلوش تو من .. گن می چی بهش

 دادن نشون خودی .. جالبه سومان بیون همسر بر و دور بودن عوضی اون
 "  .. کوله خیلی کنه حس شه می باعث جین هه بیون پیش

  .. روشه هنوز نگام

  .. ساخته ازش لجن این تو زندگی که چیزی اون ی همه روی

  .. برسیم کجا به لجن این از قراره دونم نمی هنوز

 "؟ بیاریشون کجا از میخوای شن نمی تولید دیگه قرصا وقتی "

  خنده می دوباره روم نگاهش 
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 برای هدیه یه مثه .. بود آورده منم برای قرصا این از اون گفتم که بهت "
 ".. کریسمس

  .. کنه می تحقیرش داره اما خنده می نگاهش

  قلبم توی میاد چیه به دونم نمی که کمرنگی میدا

 "داری؟ قرصاش از گی می داری "

 هتل رن می دارن ساله 70 شراب بطری تا 3 تو حاال همین .. دارم ازشون آره "
 بردشون می داره هتل ی آشپزخونه مطمئِن  خدمتای پیش از یکی .. توسکانا

 راه تا دو شما برای که ای احمقانه مهمونیه تو امشب برای قراره و اونجا
  " بشه سرو انداختن

  .. کنم تعجب چیزی از تونم می هنوز چرا دونم نمی .. کنم می نگاش مبهوت

 " ؟ مامان ریختی شو برنامه قبل از "

 .. مو گونه روی تا میاره دستشو

 نداره اجازه هیچکی . هیونی کنه کارو این من پسر با نداره اجازه هیچکی "
 گریه تو شه باعث کشیدی می فریاد من اتاق تو صبح امروز وت که اونطوری

 "  .. کنی

 .. دستشو روی میذارم دستمو
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  .. کوبه می نگرانی هیجان با قلبم

 " .. فهمن می اونا اما "

  .. ست بدخواهانه شیطنت یه آرومش خنده توی

 دن می ترجیح همشون که افتضاحیه چنان لعنتی سوئیت اون توی صبح فردا "
 " ..  بمونن کتسا

  .. ببینه سوئیتو اون صبح فردا تونه می حاالشم همین انگار میگه اینو طوری

 تو کافیه و بوده همرام بطری یه فقط من بده شهادت تونه می توسکانا تمام "
 "  .. بخوابی توش چانیول با قراره که اتاقی ببری بطریو اون

 می کنن می ترشون شیرین فقط که شروری لبخند با ش دخترونه چشمای
 .. و خنده

 نخور ازش خودت اما ؟ باشه .. نباش نگرانش پس بخورم ازش قراره خودمم "
.. " 

  .. موهامو تو بره می دستاشو

 "... و باشه خطرناک برات ممکنه شدی ضعیف خیلی "

  و زنه می شیطونی چشمک کنه کمتر نگرانیمو بخواد اینکه برای فقط شاید بعد

  "!!بشی خطرناک چانیول برای شایدم "



 

493 
 

 !چانیول

 یادم که بوده زیاد اونقد بردش می پیش داره مامان که ای نقشه برای نگرانیم
 .. بخوره ازش قراره اونم رفته

 " بکشیشون ممکنه دن می نشون واکنش اونا نیست خطرناک این "

   بینن می قلبمو عمق تا دوباره کننو می نگام چشماش

 "؟ چانیول ننگرا یا اونایی نگران"

  .. بگم دروغ چیه ش فایده

 ".. اما جهنم به برن تونن می اونا ی همه .. چانیولم نگران که معلومه"

  .. قلبمه توی هنوز نگاش

  ؟"هیونا بک داری دوسش"

  دارم دوسش که معلومه

  ... چانیوله اون

 " .. خوان می بقیه که اونطوری نه اما .. آره"

  .. کوبه می قلبم توی ناامید تپش اون باز اما

 .. و میاره پایین م گونه تا اروم دستشو
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 " .. نکنه روی زیاده باش مراقب .. نخوره زیاد چانیول کافیه.. نباش نگران "

  و کنه می تر عمیق م گونه روی دستشو فشار بعد

 بزنمو زنگ حاال همین تونم می نخوای اگه ؟ کنم کمکت خوای می بک خب"
 برای تونم نمی .. فاضالب تو برن ظرفشوییو توی شن یخال بطری تا سه هر
 با زوری خوابیدن امشبو از تونی می اما ندارم قدرتشو کنم کاری ازدواج این

 " .. بعدم کنیو فرار چانیول

 شه می سرد ی کینه یه پره چانیوله که سمتی نگاهش اما منه توهم فقط شاید
..  

 " ؟!نه مگه کنهن کاری نخوای تو وقتی تا داده قول بهت "

 .. و درخشه می برام چشماش توی آرومی چشمک

 "!!داری نگهش منتظر زندگیت آخر تا تونی می "

  .. صورتم روی مونه می نگاهش بعد اما

  .. بعد و ده می حرکتشون چشمام روی

 "!هیونی بخوایش خودت که وقتی هر یا "

 می قلبمو روی دبو داشته نگه لباشو چانیول که وقتیه مثه درست صداش لحن
  پرسید
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 (!!کوبه؟ می محکم و تند اینهمه چرا این م دهنده آزار فقط اگه )

  .. دونم نمی

 

 .. چانیول سمت برمیگردم

  .. کنه می نگام نگران

 .. ابروهاش بین نشسته عمیق اخم خط یه

  .. بگیره باال ناامیدی ضربان با قلبمه توی که کوبشی شه می باعث و

  .. خواد نمی اینو اونم

 .. زنه بهم حال این اونم برای

 "؟ نیفته براش اتفاقی دی می قول بهم "

 " بک کشه نمی آدم ای فرشته هیچ ی بوسه "

 

 *   بک فلش پایان*

 

 .. کنه می نگاه چانیول عرق خیس صورت به و شه می خم مامان
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 .. کرده حفظ شو مستانه ژست هنوز

  .. ده می هشدار آروم

  " کنی می چیکار باش مراقب هیونی باشه وربیند سالن تو ممکنه "

  کشم می ای کالفه پوووف

 " کنی؟ بلندش روم از شه می سنگینه خیلی اون کنم تونم نمی کاری بخوامم "

  .. خنده می و کنه می پاک پیشونیم روی نشسته که وعرقیو میاره باال دستشو

 چانیولم مال از صورتت ؟!!نخوردی چیزی شراب اون از تو مطمئنی هیونی "
 "!اتاق تو بفرستم باهات چانیولو ترسم می!تره افتضاح

 .. ست کالفه و ترش روش نگام

 !تره خراب سالنن این تو که هایی دیوونه اون ی همه از من زیر این حاِل  آره

  .. زنم می غر فقط اما

 "شدم له مامان کنم بلندش کن کمک "

  .. خودش سمت شدشک می مامان عقبو دم می هلش چانیولو بعدم

  .. روشنه آتیش پوستش زیر و داره تب انگار قرمزه طوری چانیول صورت

 "مامان؟ اینطوریه چرا "
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 تو االن که ای نگرانی ی همه به بعد گردنشو نبض روی ذاره می انگشتاشو
  زنه می مستی لبخند منه صورت

 ".. و گرفته گر فقط خوبه حالش اون نباش نگران "

  .. کرده ورم ذره یه حاالشم همین که چانیول شلوار روی ده می نگاهشو

 " شه می تحریک داره "

 کنه نگاه چانیول تن خصوصی قسمت اون به مامان اینکه از اما چرا دونم نمی
 .. هم تو ره می اخمام نمیادو خوشم

 ..  زنه می لبخند اروم سمتمو برمیگرده مامان نگاه

 ببند دستاشم اتاقو تو ببرش .. شه ینم چیزیش قرصه عوارض نباش نگران "
 کنه اذیتت نیست خودش حال تو وقتی ممکنه اما قویه چقد بدنش دونم نمی

 از ممکنه بیاد خودش به وقتی چون بهتره خودشم برای که؟ فهمی می ..
 "!شه پشیمون چیزا خیلی

 .. بقیه سمت گرده می بر محوی ی اشاره با بعدم

 نشسته روش سالن ی گوشه که مبلی همون رو داره سهونو سراغ رفته جونگین
 می وحشیانه و کره حلقه گردنش دور دستاشو سهونم و کنه می لختش بود

 .. بوسدش
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 داره بزرگو پدر زانوهای طرف دو انداخته پاهاشو بار ی فاحشه یه مثه یونا کیم
 .. سمتشون ره می خوران تلو تلو تائه دکتر و کنه می باز هاشو دکمه

 های تیکه بینه می که لختی و نامرئی زنای به و خنده می مستانه وونم جوونگ
  .. میندازه ناجور

 .. بگیرم باال سمت رن می که ابروهامو مبهوت حرکت جلوی تونم نمی

 " وحشتناکه "

 .. صورتمو روی میاره دستشو مامان

 اون . باشه دوربین سالن تو شاید باش صورتت العمالی عکس مراقب هیونی "
 که بهت  .. کن ولش اوووف ...اونا کشنت نمی کنن شک بهت اگه عوضیا

 "! کنن فراموش امشبو دن می ترجیح فقط صبح فردا اونا گفتم

  دستش روی میذارم دستمو

  کنه می حرکت چشمام توی نگرانیه روی نگاهش

 "؟ ترسی می "

 .. دم می سرتکون آروم

 بار تو که شرابی همه ینا با اونم خواسته مشروب که اونی .. نباش نگران "
 مدام که اونیم !وونه جونگ داده سفارش که اونیم !یوناست کیم بوده سوئیت
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 پسر به هیچکی نترس .. !!پدربزرگته بوده شاکی احترامی بی این خاطر به
 " کنه نمی شک سومان بیون پای و دست بی کوچولوی

  بره نمی نگرانیمو این اما

 "؟.. خودت پس "

  و بوسه می لبمو و لوج میاره لباشو

 " .. نکنه شک بهم کسی کنم می کاری هیونی نباش نگران "

  .. نیستو خودش دست العملش انگارعکس که طوری چانیول روی شه می خم

 " شه می دیر داره اتاق تو ببریمش باید "

  .. کنم بلندش کنه کمکم کنه می سعی

 "هیون؟ ببریش تونی می تنها "

  .. سخته کردنش بلند اما ش نهشو زیر میگیرم دستمو

  ... تره قوی من از عادیشم شرایط تو حتی اون

  .. م سینه روی میفته سنگین چانیول کنه می ول دستشو مامان همینکه اما

  میشه خالی داره پاهام زیر

 سنگینیشو نصف و میگیره دستشو مامان زمین روی بیفتیم هم با اینکه قبل اما
  خودش ی شونه رو کشه می
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 " میارمش باهات "

 .. اتاق تو بیاد باهامون خواد می و مزاحممونه انگار کنه می کارو این طوری

 ..  خنده می گیج

  .. تخت روی میذاریمش و اتاقا از یکی تو بریمش می خوران تلو تلو دوتایی

 .. تخت روی بندازیمش که اینه مثه بیشتر

  .. سنگینه واقعن چانی

 سنگینیه خاطر به بودم سالن توی که دوربینی لویج مون مسخره نمایش حتی
 .. واقعیه خوردن تلو تلو یه مستی بعده اون

  خنده می اما زنه می نفس نفس مامان

 " ... واقعن اون ! بدیم نمایش خیلی نبود الزم حتی اوووف "

 شم مردونه بلوز زیر از حتی که چانی ی سینه های عضله روی ده می نگاهشو
  معلومه پهن و برجسته

 "؟!!باشی هیکل این زیر خواست نمی دلت مطمئنی "

 زده فریاد اون رو نیومده بیرون من گلوی از که صدایی که اینه مثه درست
  .. !باشه

  زنم می غر خلق کج دومون هر سر
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 " .. مامان "

 یولو پاهای و دستا ها مالفه با کنه می کمک بعد و خنده می فقط اون اما
 .. تخت به ببندیم

 " بک کن لختش خودت "

 اخمامو کالفه شه می باعث دوباره چانیو تن روی ره می دوباره نگاهش بعدم
 .. هم توی بکشم

 " !! شه راحت کنی کمکش بهتره "

 مغزیم اتصاالت تمام شه می باعث فکرشم حتی اما چیه منظورش دونم می
  کنن داغ وحشیانه

 " !زامبین تا چن شبیه یروننب اون که اونایی کن قفل سرم پشت درو هیونی "

 .. شم می خودش نگران یهو

  لعنتی

 .. گرفته بیهوش نیمه عوضیه این ذهنمو تمام

 "مامان؟ چی خودت "

  خنده می
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 تو رم می منم نباش نگران !بگذره خوش بهم قراره امشب نباش من نگران "
 " .. کن قفل حتمن درو تو اما .. اتاقا از یکی

 .. بره بیرون اینکه قبل بعدم

 "!!بیرون کردی پرتم اتاق از تو کنم وانمود باید کنم فک "

  .. بیرون ره می رن نمی لباش روی از امشب که ای خنده همون با و

 و کنم می باز کمربندشو و چانی شلوار های دکمه کنم قفل درو برم اینکه قبل
 .. کشمش می پایین

 پوووف

 ! .. کنم می حس کشیدنشو نفس خودمم حتی

 .. بیرون کشم می سرک کنم قفل درو اینکه لقب

 بودن نشسته قبلن که بزرگی مبل همون روی  بزرگ پدر و تائه دکتر و یونا کیم
  .. ن زنده ی نفره سه پورن یه لولنو می هم توی

 وحشیه صدای فقط شدنو ناپدید سالن انتهای مبالی پشت سهونم و کای
  .. میاد زناشون نفس نفس

 .. مامان دنبال ردهگ می نگران نگام

 .. خوابا اتاق از دیگه یکی تو کشه می تقریبا وونو جونگ داره
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  بینه می که منو

 .. تو برم زودتر کنه می محوی ی اشاره دستاش با

  .. خنده می صورتش

  ست مستانه

  .. خنده می اما

 .. بره می لذت انداخته راه که آشوبی این از

 " .. کنم یم جمع رو اینا من هیونی تو برو "

 تا سه اون روی گرده برمی دوباره نگام شه می بسته مامان سر پشت در وقتی
..  

 ... چندش چاقو کرم تا سه

 "!!ببرید لذت بسازید من برای بود قرار که شبی از "

  .. پیچه می خودش به تخت روی ناآروم چانی اتاق تو برمیگردم

 .. بغلم توی مگیر می زانوهامو شینمو می زمین روی تخت پایین

 " چانی؟ کنم چیکار باهات باید "
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  مانلی :  نویسنده

purple8Iris@ 

@chanbaekworld 

 

 

 .. رم می جلو تختو روی ذارم می زانومو

  .. بکشه درد اینطوری بذارم تونم نمی

 .. بجوشه صورتم توی خون شه می باعث بکنم باید که کاری فکر هنوز

 .. رن نمی جلو پاهام

 تو برداشتن قدم مثه درست لرزه می تخت روی کشمشون می که یقدم هر تو
  .. مردابه یه

 .. سرم پشت دم می نگاهمو بیاد هوا از که حل راه یه امید به

 .. بندم می چشمامو

  .. گیرم می نفس

 با که سردیو عرق اون ی همه کنمو می حس م سینه توی نفسمو کند حرکت
  .. تنم روی شینه می داره داغ حرارت یه
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 .. نیست درست این همشون به لعنت

 .. شه می بلند دوباره قرارش بی ی ناله صدای

 .. داره درد

 .. برسه کمکی هیچ نیست قرار کنم دل دل نداره فایده

  .. بدم انجامش خودم باید

 رو تره عمیق اونه تن توی که دردی از خودم قلب توی که رو دردی این اما
  .. کنه نمی کمتر

 .. کنارش رم می پا و دست چهار

  .. کشه می نفس سنگین و عرقه خیِس  ش برافروخته و گرم صورت

 .. روش ذارم می دستممو نگرانی با

 "؟ خوبی چانی هی "

  .. ست ناله با همراه پوستش روی دستم تماس به واکنشش

  .. ماله می بهش دستمو به چسبونه می شو گونه

  .. شن می باز آروم چشماش

 .. خیسه و زقرم رنگشون
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 .. بینتم نمی درست انگار کنه می نگام طوری

  .. نمیشناسه منو اصلن انگار

  .. گیجه و هشیار نیمه شده باعثش دارو که توهمی تو کاملن

  .. آروم مسِت  یه مثه

  .. شه می کج کم یه تلخ لبخند یه با روش نگام

 .. کنم می حس خلعو توی قطره یه افتادن قلبم توی

 .. شم مست بخورمو مشروب باهاش نداشتم رصتشوف وقت هیچ

 شبیه دارو این اثر اگه اما شه می چطوری شه می مست وقتی دونم نمی حتی
  .. . آرومیه مست اون ، .. باشه مستی

 .. زنه می آرومی لبخند

 .. اغواگر ی غریبه یه لبخند

 زبون و کنه می بازشون آروم و گونشه روی که دستی کف روی تا میاره لباشو
 .. دستم کف روی کشه می خیسشو

  .. کنم می حس رو ره می تنم ی همه تا زبونش از که گرماییو

  .. کوبه گوشام توی و ره می باال قلبم ضربان

 .. اما کنم می نگاش
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 چپ سمت که وزنی سنگین کوچولوی موجود .. قلبمه تند تپش پرته حواسم
 .. دو به گذاشته پا جا در م سینه

 گوشت بعد روشونو کشه می لباشو رنو می دستم کنار های رمهن تا زبونش
  گیره می آرومی گاز دندوناشو بین گیره می نرمشو

 مک با بعد کنمو می حس دندوناشو بین مونده که گوشتی روی زبونشو حرکت
 کف تا کشه می خیسشو لبای دوباره دتشو می بیرون و تو کشدش می خیسی
  .. دستم

   .. لباشه روی مستش اغواگرو لبخنِد  هنوز چشممو تو داشته نگه چشماشو

 .. بکشم عقب دستمو تونم نمی

 گازای و کنه می بیشتر دستم کف رو دندوناشو فشار وقتی اما چرا فهمم نمی
 تحریک دندونای و لبا بین دستمو هنوز من ره می باال انگشتام روی تا ریزش

  ... داشتم نگه ش شده

  .. شه تر آروم کم یه تا داره احتیاج چیزی یه به اون دونم می چون شاید

 .. چون شایدم

 ... دونم نمی .... فقط شایدم

 و اراده بی هیس گیره می شصتم باالی ی نرمه از که رحمی بی کوچیکو گاز از
 .. کشم می تیزی
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  .. شه می تر عمیق چشماشه توی که اغواگری لبخند

 توی بردش می فرو بعد تموشص دور کشه می و میاره بیرون دوباره زبونشو
 .. خوردش می دهنشو

  ..  رومه هنوز خودشون توی دارن می نگه منو که لبخندی همون با چشماش

  .. کنن می دعوتم ای مستانه تنبلیه با لبخندش

 خودش به مرموزی رنگ که مرداب یه مثه آروم چشماش سیاه ی دریاچه
  .. خونه می خودش به منو باشه گرفته

  .. دارن نگه خودشون تو منو ذارم می ای طوالنی های لحظه برای

  .. ترسم نمی شم غرق توشون اینکه از ای طوالنی های لحظه برای

 ایستادن برای مکث یه مثه قلبم سرعت پر تپیدن بین گرم کوبش یه دوباره و
 فهممش نمی که کنه می عبور ازم سرعت به طوری که چیزی به کردن نگاه و
  .. تپه یم م سینه توی ،

  .. شه می گرمم داره که .. داروئم اون اغواگر گرمای زیر منم شایدم

  ..  کنم می نگاه دهنش توی شصتم حرکت به

  .. نباشم چشماش توی دوباره خوام می فقط شاید

  .. بعد اما خوام نمی



 

519 
 

  .. کردم فرار ازش گرفتمو بهانه حاال تا که سمتی گردم برمی

 عصبیه تکون تنش پایین رو برم تا کشم می رونبی دهنش از شصتمو وقتی
 .. خوره می تندی

 خودشو بتونه شاید یا .. گردونه برم بازم تا کشه می قراری بی با پاهاشو دستو
 .. کنه باز

 .. آلوده تب هزیون یه مثه هاش ناله

  .. شینم می پاهاش بین

 ودون می صورتم توی گرفته آتیش که خونیمو عصبای تک تک تند حرکت
  .. کنم می حس

 تازه میفته لختش رون روی و ریزه می پایین صورتم روی از عرق قطره یه وقتی
  .. عرقم خیس خودمم فهمم می

 پووف

  .. کابوسه یه این

  .. بندم می چشمامو

  ... برسونه بهم و کنه باز خودشو تا خوره می تکون قراری بی با هنوز اون
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 سر فریاد این دونم نمی کشم می دفریا سرش کنمو می باز چشمامو وقتی
  .. بلندتره کدومشون

  ... خودم قلب یا اون

 " لعنتی بگیر آروم و شو خفه "

  .. سوزه می کوره مثه تنم

 پایین کنم می پرتش کشمشو می بیرون سوئیشرتمو ی لبه گیرم می دستمو
  .. تخت

  .. هر نمی بیرون گرما این هم تنمه که نازکی تیشرت با حتی هنوز اما

 کنمو می پاک روش نشسته روش که عرقی پیشونیمو روی کشم می دستمو
  .. روناش روی میذارمش بعد

 هم خودمو که اونقد تنده خیلی دستام لمس به ش شده تحریک بدن واکنش
  .. ترسونه می

 "  شم ُخل نذار باش آروم چانی بهت لعنت "

  .. برم می جلو کم یه صورتمو

  .. کنم می حس لبام پشت قلبمو تپش

  .. ریزه می بیرون قلبم کنم باز لبامو بخوام اگه که اینه مثه
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 " .. ندادم انجام هیچکی برای کارو این حاال تا من عوضی "

 از لبامو بعد دادو می انجام برام چطوری کارو این پوم بیاد یادم کنم می سعی
  .. روش کشم می رنگش تیره زیر لباس روی

 ریزه می لبام زیر گرمش لمس اولین با اون نفسای همث درست قلبم ضربان
  .. بهم

 .. خیسه حاالشم همین لباسش

 .. دم می حرکت روش عمیقی و آروم مکای با لبامو

 اصلی ورودیه از داره که ماشینی دنبال شمو می بلند دوباره اما خورم می زمین)
  .. دوئم می ره می بیرون

 .. ومشن می میادو دنبالم که قدماشو صدای

 " .. وایسا رفتن .. نرو .. هیونی وایسا "

 .. وایسم تونم نمی

  .. کنارمه اون که بود تولدی کوتاهترین این .. ره می داره مامان

  .. ره می داره دوباره

 ( .. بره بذارم تونم نمی



 

512 
 

 گاز و کلفته و پر لباسشم زیر از حتی که آلتش بلند طول رو کشم می لبامو
  .. گیرم می آرومی

  کنه می ناله بلند

 .. روناشو روی ذارم می محکمتر دستامو

 .. عقب دم می هلش محکم)

 .. زمین روی میفته محو و تار خیسم چشمای جلوی

 .. کردن خیس صورتمو تمام هام گریه

  .. خونه سمت دوئم می واینمیستمو

 .. اما کنم می پاک صورتمو دستام پشت با

 ( .. زمین خورم می دوباره

 می براش روشو دمو می حرکت دوقلوهاش زیر از دستامو لبام حرکت همراه
 .. مالم

  .. خیسش طول روی کشم می طوالنی و عمیق پایینمو لب

  پامو جلوی شه می خم)

 " .. پیشی پشتم روی بشین بیا "

 (.. عقبو دم می هلش
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 می کارو این وقتی مراقبم کشمو می پایین گیرمو می زیرشو لباس های گوشه
  .. نگیره دردش و نخوره شده تحریک که بهش دستم کنم

  .. کنم می گریه تختو زیر رفتم)

 .. بدم جواب خواد نمی دلم .. اما گرده می دنبالم

  .. دارم هق

  .. تخت زیر شه می خم یهو و شنوه می شاید

  .. کرده پر خیس دلواپسیه یه سیاهشو و درشت چشمای

 بغلش توی گیره می خیسمو صورت و کشه می دراز روم به رو تختو زیر میاد
... 

 بغلش توی برده فرو که صورتی روی کوچیکش قلب ضربان اما گه نمی چیزی
 (.. بلدن آرومی حرفای

  .. ش نره سره روی کشم می زبونمو آلتشو دور گیرم می دستمو

 .. کنم می حس زبونم زیر شورشو پریکام خیس حرکت

 .. صورتم طرف دو گیره می دستاشو)

 .. چشمام زیر کشه می شصتشو

 " .. نکن گریه پیشی هی "
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 .. تونم نمی اما

  .. نیست خودم دست هام گریه ریختن پایین

 (.. خوردشون می اشکامو روی کشه می شورمو صورت روی تا میاره لباشو

  .. دهنم تو برمش می فرم آلتشو طرف دو کنم می حلقه دستامو

  .. کنم می حس گلوم ته تا رسه می وقتی تندشو نبض

 .. زنم می عق

  .. پشتمو روی کشه می تند دستشو)

 "؟ خونه برگردیم خوای می هیونی همشون به لعنت "

 .. همشون به لعنت

 (.. ؟ ... خونه کدوم

 .. آلتش روی میفته و ریزه می پایین قطره یه دوباره

  .. کنم می حس شورشو طعم طولش روی کشم می زبونمو وقتی

 می پایین ازش که پریکامی یا پوشونده صورتمو که عرقیه شوره مطع از تر تلخ
  .. ریزه

  .. زنم می هق
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 ... صورتم روی کشم می دستمو

 .. خیسه

 .. اشک و عرق خیسه

  .. دورش کنم می حلقه دوباره شورمو دست

  .. شدن تر قوی هاش ناله صدای

 .. باال میارم آروم چشمامو

 .. بینمش می تار هکرد خیس چشمامو که اشکی پشت از

 و ره می پایین و باال قراری بی و تند های ناله با من تحریکای زیر ش سینه
 .. شده تر خیس صورتش

 .. کشمشو می بیرون دهنم از کوتاه نفس یه برای

 "چانی؟ باشه ، بره یادمون دومون هر شد که صبح "

  .. دهنم توی برمش می دوباره دندونامو روی کشم می لبامو

 

 .. سرشو روی میاد که رو نبضی کنمو می حس روش تندو فشار یه

  ... شورش طعم از شه می پر دهنم تموم
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 .. وایسم تونم نمی دیگه

  .. بیرون کنم می تف میارمو باال همشو حمومو سمت دوئم می

  .. عرق و اشک از .. خیسه خیس صورتم

 .. شده شور وجودم ی همه کنم می حس

 .. دهنم

  .. چشمام

 .. تمصور

  .. روحم

 .. قلبم ی همه ... و

 

 .. رن می شل پاهام

  .. م سینه روی افتاده سنگین ی وزنه یه

 .. پاشم می درون از دارم

  .. دستام بین میگیرم صورتمو زمینو روی شینم می همونجا

 .. نیستن خودم دست میان بیرون م سینه از که هقایی هق
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 .. نداره یدهفا اما کنم می پاکشون خشونت با بار چن

  .. نمیان بند

  .. فراموشه خوام می

  .. کردم چیکار بره یادم میخوام

 ورزشی باشگاه یه حموم تو مسابقه یه بعِد  شوخی یه مثه بهش خوام می
 .. اما کنم نگاه پسرونه

  .. بدیه شوخیه این

  .. چانیه اون

  .. شم می بلند دوباره کنم می فک که بهش

  .. بیرون برم باید

  .. نیست خوب حالش ونا

 .. کنه خیس همشو ذارم می سردو آب شیر زیر گیرم می سرمو

  .. داغه گردنم روی سرد آب های باریکه حرکت

 

 .. رم می بیرون همونطوری کنمو نمی خشک موهامو
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  .. شده تر آروم اما قراره بی هنوز

 .. کنه نمی تقال دیگه و افتاده قبل از تر سست کم یه

 .. کنه می داغ دوباره و شه نمی طوالنی خیلی این دونم می

 فقط ممکنه غیر اما چقدره تا بدنش روی دارو اون تاثیر دونم نمی اینکه با حتی
  .. باشه بوده همین

 .. بدم انجامش دوباره بتونم محاله کنه داغ دوباره بخواد اگه

  .. توانمه از بیشتر خیلی این

 زیرو لباس کنمو می تمیز تنشو وردمآ خودم با که دستمالی با رمو می جلو
  .. کشم می باال شلوارشو

 .. خوره می تکون دوباره

 .. حساسشه آلت روی زیرش لباس حرکت از بیشتر خیلی خوره می که تکونی

  .. سمتش برمیگردم نگران

 .. جلو رم می

 .. گردنش رگ روی ذارم می انگشتامو از تا دو

  .. قویه اما کوبه می نامنظم

  .. دم می بیرون نفسمو



 

519 
 

  هوووف

 .. عوضی شدم نگرانت

 .. گیره می محکم دستمو مچ یهو که بکشم عقب دستمو خوام می

 .. کنده العملم عکس

 ؟ شد چی بفهمم تونم نمی

 !.. بود بسته دستاش اونکه

  .. ترسیده م پریده رنگ صورت ی اندازه سمتش برمیگرده وقتی نگام

  .. ومهر خیسش قرمزو برق همون با چشماش

 " کنی فرار دم می فرصت بهت دقیقه یه فقط بک "

  ... برداشته خش صداش

  .. نیست غریبه یه اغواگر نگاه دیگه روم نگاش اما

  .. چانیه نگاهه

 " .. کنم اذیتت خوام نمی بری داری فرصت دقیقه یه "

 که ای دیگه سمت برمیگرده بعد و شه می کم مچم روی از دستش فشار
  .. کنه بازشون شه می خم و پیچیده دستش دور مالفه
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  .. چانیه اون بودم نکرده حسابشو چرا بهم لعنت

  .. برم و دور گرده برمی نگرانی با نگام

 تا شه خم اینکه قبل و تراسه کنم فرار بهش تونم می که جایی نزدیکترین
 .. کنمو می قفل چفتشو تراسو سمت دوئم می کنه باز هم پاهاشو

 !ست شیشه از تمامش شم می متوجه میاد هم رو تشچف وقتی فقط

 .. بشکندش تونه می اون احمق

  .. رم می عقب زده وحشت کنمو می نگاه تراس سمت میاد داره که بهش

  .. زنه می لبخند و کنه می نگاه ها شیشه به

  .. ست غریبه دوباره روم نگاهش

  .. کنم می نگاه پایینو ترس با

  .. ستو طبقه چهار زمین تا ش فاصله

  .. پرید توش ازش بشه که نیست پایین اون کوفتیم هی و استخری هیچ

  .. سمتش برمیگرده دوباره م ترسیده نگاه

 طرف میاد داره دستشو توی گرفته تختو پایین ی چارپایه اتاقو توی برگشته
  .. تراس ایه شیشه درای

 .. صورتمو متس رن می اراده بی دستام کنه می بلند رو چهارپایه وقتی
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 .. میاد شیشه به برخوردش محکم صدای

 .. اما کنم حس صورتم توی هاشو خورده پاشیدن شم می منتظر زده وحشت

  .. شه نمی هیچی

 .. نمیاد اطرافم به شیشه پاشیدن صدای حتی

 .. اما بردارم دستمو ندارم جرات

  .. میارم پایین آروم صورتمو جلوی گرفتم که گاردی

  .. هاست شیشه روی تعجب با وندوم هر نگاه

  !نشکنن هاش شیشه

 .. بود رفته یادم چرا

  .. بود خودم هتل زمانی یه کوفتی این

  .. بگیرم صورتم سمت میاد که شادیو حرکت جلوی تونم نمی

  .. زمین روی میفتم شل کننو تحمل وزنمو تونن نمی دیگه پاهام

 چانی دستای توی بدی حرص با که رو دستگیره شدن پایین و باال صدای
  .. میشنوم رو خوره می تکون

 .. نیست مهم دیگه اما
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  .. بیاد بیرون تونه نمی اون ، نکنم باز چفتشو من وقتی تا دونم می

  .. اما ها شیشه به کوبه می مشت با

 .. پاهام روی ذارم می سرمو کنمو می بغل زانوهامو

  .. صوتین عایق کوفتی اتاقای اون

 .. بینمش نمی کنمن نگاش وقتی

  .. بینم نمی ساختنو داروها اون که ایو نداشتنی دوست هیوالی

  .. بخوابم کنم می سعی بندمو می چشمامو

 

  ... بیدارم هنوز کنم تر جم خودمو میشه باعث دم سپیده سرمای وقتی اما

  .. کنم می بلند سرمو ها شیشه اون پشت چیزی هر دیدن تصور با نگران

  .. نیست اونجا چانی

 .. م سینه توی میاد تر عمیق نگرانیه یه یهو

  .. باشه رفته بیرون نکنه

 می تراس درای سمت رم می شمو می بلند ترس با وقتی م زده وحشت پاهای
 .. لرزن
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 .. کنم می پیداش تخت روی بعد اما

  .. برده خوابش و کشیده دراز شکم روی اروم

  .. نیست رقرا بی دیگه اما باشم مطمئن تونم نمی

 ..باشه رفته داروها اثر شاید

 باشن داشته طوالنی اثر روش مخدرا این که باشه اون از تر قوی بدنش شاید
.. 

  .. تو برم خوام می

 .. سردمه

  .. نگرانشم

  .. کنم بازش ندارم جراتشو اما موندن در چفت روی دستام

  .. بشه تر روشن هوا بمونم منتظر باشه بهتر شاید

 شینمو می تراسن تو که صندلیایی از یکی روی بار این اما برمیگردم دوباره
  .. پاهام دور میگیرم دستامو

 .. بهش لعنت

 .. سرده خیلی
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  چانیول

 

 .. تشنمه

 .. شده خشک دهنم

 .. بندمش می سرعت به اما کنم می باز چشمامو دهنم خشکیه از کالفه

 .. چشمام توی باشن کرد فرو دریاییو عروس یه دم که اینکه مثه درست

  .. ست کشنده پیچه می سرم و چشما توی که دردی سوزشو

 .. بالش زیر برم می فرو سرمو

  هووووف

  ؟ .. مرگمه چه من

 .. نکنم فک هیچی به کنم می سعی دارمو می نگه بالش زیر سرمو

 برای فکر یه چرخش یا باشه دردناکم ی حدقه تو چشمام چرخش نیست مهم
 خماری اینطوری االن که کردم می غلطی چه دیشب من اینکه دنآور یاد به

 .. دردناکه همش ، ... کشم می

  .. رفته فرو سرم وسط چاقو یه کنم می حس
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 اون بدم فحش وحشتناکی خماریه همچین بابت تونم می که کسی تنها به
  .. عوضیه جونگین

 همیشه ردموک می غلطی چه قبلو شب نمیاد یادم حتی که نیست اولم ی دفعه
  .. وسطه عوضی اون پای

 .. تنم روی کشم می دستمو سریع

  ... تنمه لباس پووووف

 .. جونگین بهت لعنت

  .. داره درد اخ

  .. تخت روی کشم می دستمو کورمال نگرانو

 .. نیست تخت روی باشه عوضی اون برای که نحسی کوفتیو هیکل هیچ

 .. خوشحالم بابتش هم سرمه تو که دردی با حتی

 با وقتی و دونه می اینو عوضی اون و لباسامه ی همه درآوردن مستیم بد عادت
 .. !بزنه دست بهم میاد خوشش همیم

  .. !باشه نیاورده سرم بالیی خواب توی نیستم مطمئن حتی

  .. بود اینجا دیشب اونم میاد یادم محو و گنگ خیلی

  .. هست م دیگه چیز یه
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  ... تر مهم خیلی چیز یه

  .. نمیاد یادم چرا بهش نتلع

 .. لباسم جیب تو کنم می فرو دستمو کورمال همونطوری

  .. خوابیدم شلوار و کت با که کردم می غلطی چه نیست معلوم پوووف

  .. کنم می روشنش میارمو در گوشیمو

  .. لعنت

 صفحه به کنمو می روشنش شن نمی باز درد فشار از که بازم نیمه چشمای با
  .. کنم می نگاه ش

  .. هشته نزدیک

  هووووف

  .. شد دیرم

  .... رفتم می باید

 داره برم قبرستونی کدوم بود قرار اینکه آوردن یاد به برای که فشاری از سرم
  .. ترکه می

  .. خیالش بی

  که بخوابم طرفیو کنم پرت گوشیمو بالشو زیر ببرم فرو سرمو دوباره خوام می
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  .. شه می بلند زنگش صدای

  میاد در م ناله

  ... خمارمه سر تحمل حد از فراتر خیلی صداش

 .. که کنم خفش دوباره خوام می

  .. هیونه بک مادر

 ! ... بک

  ... اما کشم می فریاد درد از شینم می صاف یهو وقتی

 " .. ؟ حرومزاده دی نمی جواب که کنی می غلطی چه داری هست معلوم "

  .. دم می فاصله گوشم از سریع شیوگو که بلنده اونقد فریادش صدای

  کشه می فریاد هنوز اون اما

 " عوضی خر کره کن باز درو این "

  .. کنم می پیدا درو اتاقو دور ره می نگام

  .. ؟ دره پشت

  ... ؟!من اتاق در پشت

 " کن باز درو این بده تکون کوفتیتو هیکل اون سریع ه.د.ن.ج مادر چانیول "
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  .. ده می فحش داره

 .. بده فحش اون شه نمی باورم

  .. اطرافم دوئه می نگامم در سمت دوئم می وقتی

 ؟ .. نمیاد یادم اتاقو این چرا

 ... نیست من اتاق این

  میاد فریادش صدای هنوز

 " .. عوضی ببینم کن باز .. ؟ خوبه هیونم "

 فتیکو اتاق اون در پشت اون ببینم واینمیستم دیگه حتی کنم می باز درو وقتی
  اینکه یا کنه می غلطی چه

  ... تنده اینقد چرا اتاقه تو که نوری این و ترکه می داره چطوری سرم

  .. اتاق تو میگردم بر سریع و دوباره فقط

 "هیونی؟ بک "

 دردناک چاقوی یه مثه چطوری نیست مهم برام اصلن زنمو می فریاد اسمشو
  .. سرم توی ره می فرو

  .. بود اینجا دیشب اون

 .. بود کوفتی شب اون دیشب
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 .. ؟ بود رفته یادم چطوری

  .. ؟ بودم کرده مست شبی همچین تو چطوری

  .. کنم گریه ناامیدی شدت از خواد می دلم زنم می فریاد اسمشو عصبی وقتی

  ؟؟؟ " هیون بک "

  .. کنم می باز شدت به ببینم ممکنه که چیزی بدترین تصور با حمومو در

 سرش بالیی چه ممکنه نبودم خودم حال تو وقتی کنم فک خوام نمی حتی
  .. باشم آورده

 می کجاستو پسرش زنه می فریاد میادو سرم پشت که مادرشو قدمای صدای
 .. اما شنوم

  .. وان سمت دوئم می کناریو دم می هلش فقط

 ... ندازه می جا تپشاشو مدام دارم می بر که تندی قدمای تو قلبم

  هوووف

  ... نیست تو ناو هیچکی

 .. دوم می بیرون دوباره اما کنم می حس هیکلم زیر پاهامو شدن شل

  .. ذارنم می جا مدام بکوبه سنگین قلبم شن می باعث که ای نگرانی تو پاهام

 . " ؟ کجایی ؟ بک .. هیونی؟ بک "



 

531 
 

 با رو باشه افتاده حال نیمه تونه می که جاییو هر اتاقنو تو که مبالییو پشت
  گردم می تپه می گلوم توی که قلبی

  .. نیست

 ... اتاقو وسط وایمیستم

 .. افتاده کار از فکرم

  ؟ .. باشه تونه می کجا

  .. آوردی؟ سرش بالیی چه چانیول بهت لعنت

 کشید می منو وحشتناکی عصبانیت با مدت تموم که مادرش دستای یهو
 .. فتنمی پایین آورده پسرش سر بالیی چه بگم بهش تا خودش سمت

  .. کنم نگاش بهت با شه می باعث که یهوایه اونقد کارش

  .. تراس سمت دوئه می بعد و داره می بر لرزون قدم یه فقط اولش

 .. کنم می دنبال نگاهشو

  .. بینمش می

  ... بیرونه اون

 خوابش صندلیو روی شده مچاله بهاریش سبک جین روی نازک تیشرت یه با
  .. برده
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 از حتی و کبوده کاملن پوستش روشن رنگ .. کنه نمی کم یمونگران این اما
  .. کشه می نفس سنگین چقد دید شه می ها شیشه این پشت

 .. کنم می حس م سینه تو آلودو بغض نگرانیه یه شکستن

  ... ؟ کنی می چیکار بیرون اون بک بهت لعنت

 یه ثهم درست شه می بلند سرم ها شیشه روی مادرش مشتای بین که فریادی
  شه می تکرار سرم توی تاب باز

 ... لعنتی؟ بیرونه اون کی از ؟ چانیول بیرونه اون که کردی چیکار باهاش "
 " ... ؟ بک .. ؟ بک

  .. بخورم تکون تونم نمی اما

  ... بیرونه اون چرا میاد یادم

 دوئید می که ببینمش تونم می قلبم توی بدی درد با اما چرا بفهمم تونم نمی
 .. تراس در سمت

  .. بشکنم هاشو شیشه خواستم می میاد یادم

  .. میاد یادم بهم لعنت

 بهش رسید می بهش دستم اگه میاد یادم زمینو روی ریزم می م سینه توی
 .. کردم می تجاوز
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  ... شه نمی باز اما کنم باز درو کنم می سعی عقبو دم می هلش

 .. مونم نمی منتظر

  ... دوم می بیرون

  ... نیست خوب اصلن کشه می اتتظارمو اتاق بیرون که سالنی ی منظره

  .. نیست کافی اصلن براش " نیست خوب "

  .. افتضاحه بیرون اون

  .. وایمستم مبهوت لحظه یه برای که اونقد

 فقط که داره خراش اونقد لختش تن روی و افتاده تائه دکتر بغل تو یونا کیم
  .. کرد درستشون جراحی با شه می

 که برده خوابش هرزه و لخت طوری میزو روی افتاده کمر روی بک بزرگ پدر
  .. کنه خراب خوابمو سال صد تا تونه می چندشش ی خاطره

 . میاد بیرون اتاق از لخت وون جونگ دایی میادو در یه شدن باز صدای

  .. زمین نیفته که در به گرفته دستاشو و ست پاره لبش ی گوشه

  .. ناکه درد سمتم خهچر می وقتی نگاهش

  .. " ؟ چانیول خبر چه اینجا "

  .. دم نمی جوابشو
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 سوئیت اصلیه در سمت دوئم می دوباره دربیامو بهت از شده باعث صداش
..  

  شن می باش اماده سمتشون رم می وقتی در پشت محافظای

 نباید اینکه به توجه بی کنمو می پیدا بینشون رو یونهو کنمو می نگاشون
  سوئیت سمت کشمش می باشم داشته رفتاری ینهمچ

  " مرد بجنب بهت لعنت .. بیا تو یونهو .. باشین جا همین تون بقیه "

 مبهوت چشمای که کنه می پیدا بهتیو همون توسوئیت ریم می وقتی اونم نگاه
  .. داشتن من

  بمونه منتظر ذارم نمی

 درو بودمو توش کب با که اتاقی سمت برمش می بندمو می سرمون پشت درو
 می شو اسلحه کنه چیکار باید بفهمه اینکه قبل حتی بندمو می سرمون پشت
  ... کنم می شلیک چفتش به و تراس در سمت دم می بیرونو کشم

 

  مانلی :  نویسنده 

purple8Iris@ 
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 15 پارت

  چانیول

 

 

 که ای ثانیه هزارم تو دمو می هل تراسو رد زمینو رو کنم می پرت رو اسلحه
 می حس چشمام توی قلبمو ی زده وحشت و محکم تپشای شه باز در منتظرم

 .. کنم

  .. هاااااه .. شه می باز

  .. زنه می داد که شنوم می مادرشو صدای بیرونو دوئم می بک مادر قبِل 

  ... " !؟ ونیهی .. پروندش گلوله صدای .. خورد تکون دیدم .. خورد تکون "

  .. کنم گریه خواد می دلم بهش لعنت

 " .. هیونی؟ بک .. هیون؟ "

  .. دم می تکونش هاشو شونه رو ذارم می دستشو زنمو می زانو کنارش

  .. م سینه روی میفته و شه می کج آروم سرش

  .. کنم می حس م سینه توی ملوسشو سر از تر سنگین خیلی چیز یه افتادن
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 شونه روی گذاشته دستشو و رسیده بهمون که مادرش خورمو یم تند تکون یه
  .. بک گردن رگای رو ذاره می انگشتشو دوتا و شه می خم کنارمون م

  .. کرده پر شادی نایاب ی رگه یه نگرانشو صدای

 " زنه می اما آرومه .. زنه می "

  .. صورتش روی میذارم دستمو

 " ؟ پیشی  .. ؟ بکی .. ؟ بک "

  کنه می باز چشماشو لرزنو می مآرو پلکاش

 از که حسی تنها کنه می بازشون روم و ده می حرکت برام رو ایا گربه اون وقتی
 .. که اینه گذره می قلبم

  .. بک بمیرم برات وقتا گاهی نیست بد

 .. خندم می قلبم توی

 گربه اون کردن باز برای فقط اگه حتی کنم کارو این براش تونم می دونم می
  .. باشه ملوسش ایای

  .. کنه می پر ساکت ترس یه داره بهمو زدش بهت نگاه

 .. میاد یادش اون بهش لعنت

  کنم می حس قلبمو سراغ میاد داره که ایو کننده فلج پشیمونیه



 

536 
 

  .. کافیه برام نشسته تو اون پیشیم که همین اما

  .. کنم می بلندش زانوهاشو و ها شونه زیر ذارم می دستامو مونمو نمی منتظر

  .. م سینه به چسبیده صورتش اما شن می آوریزون طرف دو از دستاش

  .. سوزونه می مو سینه ش زده یخ های گونه سرد حرارِت 

 تختو سمت دوئه می جلوتر بعد اما میاد همراهمون اتاق نزدیک تا مادرش
  عقب کشه می روشو لحاف

 " چانیول اینجا بذارش "

  کنم می نگاش بهت با

 " نیست خوب حالش اون بیمارستان ببریمش دبای "

 یونهو سمت گرده برمی

 اگه .. باشه داشته دکتر باید اینجا .بگیر تماس شده خراب این مدیر اون با "
 " باال بیاد بگو هست

  پرسم می کالفه کنم می کنترلش زحمت به که پرخاشی با

 و درمانی اژماس جز باشه داشته تونه می تخصصی چه کوفتی هتل این دکتر "
 "... می خودم من نمیاید شما اگه .. !کالژن؟ تزریق

  حرفمو بین میاد صداش تو بدی تحکم با مادرش اما
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 " تخت تو اینجا بیارش بگیر ازش هیونو بک یونهو "

  من طرف میاد بعد اما مونه می بینمون تردید با کوتاه ی لحظه یه برای یونهو

 هیونو بک داره ارجحیت برام بیون خانوم ردستو اما پارک آقای ببخشید منو "
 " من به بدید

  کشم می داد عصبانی بیونو خانوم طرف گردم برمی

 " بیمارستان بره باید اون کنید می چیکار دارید هست معلوم "

  خودشه حرف روی هنوز اون سرد نگاه اما

 تخت رو بذارش و جا همین بیارش دیدی؟ بیرونو اون . چانیول اینجا بیارش "
 " مونه می جا همین بک نشده مشخص بیرون اون وضعیت وقتی تا

  کشه می داد بلندتر و

 بک نبره بیرون جهنم این از خودش با هیونو بک و من نیادو پدرش وقتی تا "
  " موووونه میییی اینجااا

 .. ! روشه روبه که بشه نفهمی زبون حالیه که کشه می طوری آخرشو کلمات و

 بدمو قورت اومده لبم پشت تا که تندیو جواب شه می ثباع یونهو صدای
  .. سمتش برگردم
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 عایقای ضخامت . تو بیاد خواد می اجازه سوئیته در پشت هتل مدیر قربان "
 ترس و نگرانی باعث صداش . پوشونه نمی رو گلوله صدای اینجا صوتی

 من دستور اگه باشن آماده درم پشت بادیگاردای حتی . شده هتل مهمونای
 " . تو میومدن نبود

   و یونهو سمت گرده برمی صداشه تو هنوز که فریادی همون با بک مادر

 لعنتیا اون پس !احمق؟ تو بیان نذاشتی تو باشنو آماده در پشت بادیگاردا "
 "!اینجان؟ چی برای

 کشه می فریاد دوباره بیون خانوم اما در سمت کنه می حرکت عجله با یونهو

 ذاری می تنها هیونو بک داری ؟ شدی خنگ اینقد امروز راچ یونهو؟ کجا "
 " بری؟ ای شده خراب کدوم

 نزده حرفای بین میاد کالفه بیون خانوم که بده توضیح کنه می باز لب یونهو
  .. شو

 مدیر اون با سراغشون بیرون رم می خودم االن کردی می کارو این باید قبلن "
 نخور تکون بمونو بک کنار جا نهمی تو زنم می حرف خودم کفایتم بی

 " فهمیدی؟

  من سمت برمیگردونه سردی عصبانیت با نگاهشو بعدم

 " لعنتی تخت این روی بیار بکیو هم تو "
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  بدم گوش خوام نمی هنوز

 شه منفجر تقریبا اون شه می باعث همین

 این تو هنوز تو که دلیلی تنها .ندارم فرصت شب تا من چانیول بخور تکون "
 بیرون نکردم حماقت آروممو هنوز تا پس بغلته تو که همونیه موندی اتاق

 " تخت این روی بیار پسرمو بندازمت

 .. اونه با حق دونم می اما خوام نمی اینکه با حتی

  تخت روی میذارم بکیو رمو می جلو خوان نمی که قدمایی با

   .. بلنده روم هنوز امیزش تحکم صدای

 نه بخوابی تخت تو قراره دربیار لعنتیتم شلوار و کت اون بکش دراز کنارش "
 " تنته اون هنوز که تابوت تو

 کمدای سمت ره می تخت روی گذاشتم بکیو که شه می راحت خیالش وقتی
 .. میاره بیرون ربدوشامبر یه یکیشون توی از و کنه می بازشون اتاقو تو

  " دربیار هیونم لباسای .. بپوش اینو دربیارو لباساتو "

  .. شن می خشک دستام توی بک روی کشیدم که لحافیو

 .. زنه می داد کالفه بینه می گیجمو و خالی نگاه وقتی
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 اینقد یهو چرا !!خوابیدی اون با دیشب مثلن لعنتی توی چانیول بیار درشون "
 "شدی؟ کودن

  .. کنه چیکار خواد می فهمم می تازه بهش لعنت

 " .. خوان می اونا اما ا "

  کنیمو بلند کم یه بکیو کنه می کمک میادو جلو کالفگی ونهم با

 "؟!!!!کدومشون ؟!!کنن ش معاینه بیان خوان می خوان؟ می چیو "

  و زنه می پوزخند

 خودشم دماغ سوراخ تو کنه انگشتشو بخواد اگه حتی االن اون ؟!!!تائه دکتر "
 " !شه می گم راه بین انگشتش

 .. کنه می ای کالفه تقالی بک

 .. بکشه عقب خودشو ترس با شه می باعث همونقدشم اما هشیاره نیمه نوزه

 .. میشن مشت روشون میفتن که هایی مالفه روی دستام

 .. بهم لعنت

 سعی و گیره می دستاش بین سردشو صورت و شه می خم جلوش بیون خانوم
  .. کنه پیدا بکیو هشیارش نیمه چشمای بین کنه می
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 .نترس ؟ باشه نباش نگران. عزیزدلم دربیارم لباساتو باید منم هیونی نترس "
 " کنه نمی اذیتت کسی مراقبته اتاق تو یونهو

 بک به دوباره سمتمو گردونه برمی لحظه یه برای بدی عصبانیت با نگاهشو
  .. کنه می نگاه

 " فهمی؟ می بودی چانیول کنار کنیم وانمود باید "

  .. ده می گوش ساکت لحظه یه برای بک

 سرشو بعد و بده جوابی نیست قرار انگار که طوری میاد کش لحظه یه ونا
 .. ده می تکون آروم و گیره می پایین

 و گیره می کمرشو بیون خانوم

 " چانیول بیرون بکش تیشرتشو "

  نکنم اعتراض کالفه و عصبی تونم نمی

 " سردشه حاالشم همین اون دیوونگیه این "

 .. اعتناست بی سکوت یه اضماعتر به بیون خانوم جواب اما

 .. جینش شلوار ی دکمه سمت بره می دستشو و خوابونه می بکیو سریع بعدم
 می عقب دستشو بعد اما کنن می حرکت دستاش با عصبی و حسودانه نگام
  کشه
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  " هتل مدیر سراغ رم می من دربیاره اینو یکیتون "

 .. دم می نبیرو بود شده حبس م سینه توی لحظه یه برای که نفسیو

  پوووف

 مادرش دستای نگران حتی که شده قوی اینقد بهش نسبت مالکیتم احساس
 ؟ .. تنشم رو

 و ره می پایین تخت رو از گذاشته باقی برام که جهنمی به توجه بی بیون خانوم
  .. کنه می تکرار لعنتیشو سفارشای دوباره شه می رد یونهو کنار از وقتی

 بهش کرد تهدیدش کسی یا چیز هرررر داری برنمی بک از چشم یونهو "
 "فهمیدی؟ دی نمی فرصت

 بکیو که کسیه هر منظورش واقعن اینکه با حتی کنه نمی نگام اینکه با حتی
 می تهدید اون خودمو قلبم توی بدی گناه احساس با اما داره حق و کنه تهدید

 .. بینم

  .. هیونه بک روی هنوز نگام

  نیست کسی روی شنگاه اما بازن نیمه چشماش

  کنن می حرکت تخت روی انگشتام

  بزنم کنار پیشونیش رو از کنمو لمس موهاشو میخواد دلم
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 .. کنم لمسش خواد می دلم

 ، نزدم گند چیز همه به خیلیم که دلگرمی این به هنوز من خرابی اینهمه وسط
  .. دارم احتیاج

 تا تخت پایین میرم روشو کشم می لحافو کنمو می دراز دستمو فقط بعد اما
  .. دربیارم شلوارشو

 " لنگید می دارید ؟ خوبید بیون خانوم "

  بک مادر سمت برگردم شه می باعث نگرانش صدای

 شناسه نمی وقت که کوفتیم قلب این خودمو برای تا ست بهانه یه فقط شایدم
 .. بخرم زمان

 .. لنگه می داره  واقعن

 .. بودم نشده متوجه که بودم بک نگران اونقد

 گردنشو بکشه فریاد یونهو سر دوباره تا برمیگرده وقتی ریختنو بهم لباساش
 .. ناجوره خراِش  تا چن ش چونه روی و کبوده .. بینم می

  شده حمله بهش انگار که طوریه

 " بودم شده خراب همین تو دیشب منم خوبم؟ کنی می فک "

  کشه می فریاد بلندتر و
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 "؟.. بمونم وبخ تونستم می کنی می فک "

  پرسه می و ره می جلو احتیاط با و پاچه دست کمی یونهو

 " کنم کمکتون رفتن راه تو بدید اجازه "

  شن می بسته حرص با بیون خانوم چشمای

 جواب داشته نگهش آروم زور به که صدایی با بعد و کشه می عمیق نفس یه
  ده می

 "! باش هیون بک مراقب گفتم بهت"

 تخت سمت ده می هلش خشونت با یونهوو های شونه رو هذار می دستاشو
  .. بک

 زودی به خوری نمی تکون جات از بزنم حرف هتل مدیر با بیرون رم می "
 ".کنم می خبر خودم هم رو محافظا. هتل رسن می چانیول پدر و بیون آقای

  .. کنه می غرغر مالیمتری سرزنش با بار این درو سمت گرده برمی

 خفه راحت میشه شاهدو یه ؟!تو اومدی تنها که کردی فک چی خودت با"
 " !سختیه کار شاهد تا 27 کردن خفه اما کرد

 .. گرفتن محبت و نگرانی رنگ گه می آخرو های جمله وقتی صداش

  .. بیفته یونهو برای اتفاقی شده نگران واقعن انگار



 

545 
 

 اینکه قبل درو سمت ره می تونن می دردناکش قدمای اون که سرعتی با بعدم
 .. بک سمت گرده برمی نگرانش نگاه بره بیرون

 تخت پایین کنم می پرتش درمیارمو کتمو شه می بسته سرش پشت در وقتی

  دربیارم شلوارشو باید

  ..  درنمیاری بازی ظرفیت بی چانی هی

 ! ... تکمیله ظرفیتم حاالشم همین اما

  .. نبینه صورتمو تا دم می باال لحافو تخت پایین از

 می لختشم دارم ببینه کردم باهاش که کاری بعده نیست مردونه دونم می
  .. کنم

  شه می آروم بعد اما کنه می ناله و ده می تکون بیقراری با پاهاشو

  .. میارم پاش روی دوباره رو پتو کشمو می پایین شلوارشو

 کارمو نم تا داشته نگه بکو دستای که بینم می رو یونهو میاد پایین پتو وقتی
  .. کنم

 " کنی می اذیتش داری یونو بردار دستاتو "

  .. نیست خودم دست ابروهام رفتن هم توی
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 خودم دست صورتم توی میاره دیگه یکی دستای با تنش لمس که اخمیو
  .. نیست

 خودخواهانه حس این از تونم نمی کنمم باهاش بود ممکن که کاری بعده حتی
  .. بکشم دست م

 رم می پیرمردا ی مسخره ربدوشامبر اون با بعد لباسامو ی بقیه سراغ رم می 
 کنم گرمش میاد کوفتی دکتر اون وقتی تا کنم می بغلش پتو زیر

 .. کشه می عقب ترس با دوباره خوره می بهش دستم وقتی

 .. میشکنم خودم تو

 .. منه تقصیر این

 .. ترسوندمش بهم لعنت

 .. ببینم واضح سرم تو تراسو سمت دوئید می که وقتیو تونم می هنوز

  سمتش رم می دوباره گناه احساس همون با

 " شی گرم باید کنم اذیتت خوام نمی بک باش خوبی پسر "

 و قلبمه توی که عشقی تموم و تنمه توی که گناهی احساس تموم با بعدم
 .. کنم می بغلش توسینمه که گرمایی تموم

 .. در شدن باز ایصد بعدم میادو در سمت یونهو قدمای صدای
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 .. فرستادتشون بیون خانوم که بادیگاردایی از شه می پر اتاق بعد لحظه چن

 

 

 .. کنه می معاینه بکیو داره سوهو دکتر

 سرش باالی "!!ماساژی دکتر یه فقط تو " زنه می داد که نگاهی با نگران
 .. دستم توی گرفتم بکیو دست ایستادمو

  .. شدن گرمتر کم یه دستاش

  .. شده بهتر تنش رتحرا

 .. کنه نمی نگام هنوز

 نمی فقط بیداره و شده هشیارتر معلومه پلکاش زیر تکون از اما بسته چشماشو
  .. ببینتم خواد

 دنبال تنش روی دکترو دست حرکات سینمه توی که گناهی سنگین احساس با
  کنم می

  "؟ دکتر خوبه بک "

 ضعف کم یه و شده ضعیف شبدن خوبه حالش پارک آقای نباشید نگران "
 ".. نویسم می دارو براش داره
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  کنم اعتماد بهش تونم نمی

 .. بیاد نظر به تجربه با که اونه از جوونتر اون

 .. هتل این آوردنش خوشگله و کیوت خیلی چون فقط شاید

  کاری ی تجربه نه تفریحه محض صرفن هتل یه دکتر

 .. جزیره تو کمپانی بیمارستان بردمش می باید

 .. روانیه زن اون

  شدن مشت حرص از دستام

 شِب  سرمای تو دیشبو تمام بک بگم تونم نمی ماساژ دکتر این به حتی من
 وارث که شه پخش خبر این ممکنه چون مونده بالکن تو جیجو بهار اوایل

 فکرای حتی یا !انداخته بیرون اتاقش از بیونو ی خانواده وارث پارک ی خانواده
 .. کنن بدتری

 ممکنه چیکار برسه سهامدارا گوش به خبر این اگه کنم فک خوام نمی حتی
  .. کنن

 .. کوفتیه جهنم یه این

 .. بیمارستان بردمش می باید

 .. کنم می نگا کنه می وصل سرم یه بک به داره که بهش
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  پوووف

  .. ؟ سرم یه فقط

 !.. نمیشه سرش هیچی اون دونستم می

 شن می مشت بیشتر مزخرف شرایط این تو ودنب از ناتوانی حرص با دستام
 .. کنم حس انگشتامو مفاصالی روی شدنشون پاره تونم می که طوری

 .. میاد در صدای

  میادو جلو گوششه روی که دستی با یونهو

 خواد می اجازه دره پشت جیجو تو بیمارستانمون از سو گی مین دکتر قربان "
 " تو بیاد

  هوووف

 .. کشم می نفس

 پشت که محافظی تا دو به درو سمتو گرده برمی صورتم دیدن با فقط ویونه
  کنن باز درو کنه می اشاره وایسادن بهش

 .. تو میاد پزشکی تجهیزات برانکاردو یه پرستارو تا دو با مین دکتر

 تو کمپانی به وابسته که بیمارستانیه تو بیون ی خانواده ارشد پزشک اون
 .. جیجوئه
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  .. بدم دست باهاش تا کنه می دراز وساعدش میادو جلو

 .. !وسواسی دکتر

 ... زنم می بهش بزرگ لبخند یه و گیرم می ساعدشو

  .. تفاوتیه بی پره داره کنه می خم برام که سری حرکت تو بهم که احترامی

 " .. اینجا بیایم دادن اطالع بهمون بیون خانوم "

  .. ده می ادامه تر محتاطانه کم یه و ندازه می سوهو دکتر به ای سرسری نگاه

 الزم شده چی دونم می نباشید نگران دادن توضیح تلفن پشت از چیزو همه "
 "بدید زحمت خودتون به توضیحش برای نیست

 زنه می کنار رو سوهو دکتر نرمی چندان نه هل با بکیو سمت گرده برمی بعدم
 .. 

 " بسپارید ما به شو بقیه بهتره کنم فک "

 .. ره می کنار ناراضی سوهو دکتر

 ش شونه رو از مریض این مسئولیت آورده شانس چقد دونه نمی حتی
 کرد می آویزونش پا از که اونی میفتاد اتفاقی بک برای اگه چون شده برداشته

 !!بودم منم نبود، بک پدر فقط
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 درو سمت یونهو تند قدمای صدای که کنن می دنبال مینو دکتر دستای نگام
 .. شنوم می

  در سمت گردم برمی نگران

  .. نگرفته شو اجازه ازم کوفتی در اون کردن باز برای یونهو که کیه

 آقای و پدر و شه می داده هل اتاق داخل به شدت به کرده باز یونهو که دری
  .. شن می اتاق وارد بیون

 .. باهاشونه بکیم مادر

  .. دورشه بیون آقای دستای و کنه می گریه

  " .. دیشب عوضیا اون .. دادن بازیمون عوضیا اون "

 .. زنه می هق

 می هنوز که تندی قدمای با و زنه می کنار ش شونه دور از بیونو آقای دستای
  .. تخت سمت میاد لرزن می و لنگن

 تونستن چطوری .. ترسیده پسرم .. اون اتاق تو اومدم وقتی ... هیونیم بک "
 "؟ کنن کاری همچین باهاش

  عقب ده می هلم هوا بی یادوم جلو بعدم
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 اینجا هنوز داری جرات چطور کنی؟ می غلطی چه من پسر اتاق تو اینجا تو "
 اون .. ترسید هیونیم .. بودی کرده مست هم تو بودی اونا با هم تو ؟ باشی
 " .. اون .. شبو تمام

 .. برم عقب شه می باعث داده بهم که هلی شوک حرفاشو شوک

 .. اما کنم اعتراض خوام می

 .. ؟ نه مگه بودم مست منم

 .. ؟ .. تونستم چطور

 که اونه از تر سنگین قلبمه تو که گناهی احساس اما کنم اعتراض خوام می
  .. بگم چیزی بخوام

  هاشو شونه دور ذاره می دستاشو میادو جلو پدر

 .. داره وجود منطقی توضیح یه اینا ی همه برای .. جین هه باشی آروم بهتره "
" 

  زنه می فریاد و کشه می بیرون شدت به خودشو بیون خانوم

 به خواسته می پسرت اینکه ؟ چی منطقیه توضیح ؟ چی برای منطقی توضیح "
 " .. من پسر
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 دوشون هر سر همسرش فریاد صدای از بلندتر خیلی بیون آقای فریاد صدای
  شه می بلند

 " جین هه زنی می حرف کجا داری باشه حواست بهتره کنم فک "

  اطراف به ده می نگاهشو بعدم

 می می نگاه اونا به برگشنتو  هیونه بک به حواسش تمام که مین دکتر جز همه
  کنن

 با همشون از .. داره عادت پارک و بیون خانواده کثافتکاریای تمام به مرد اون
 تو بوده ممکن پارک ی خانواده پسر اینکه فکر که دیده ازشون اونقد و خبره
 ترین افتاده پا پیش کرده تجاوز یا کنه تجاوز بیون ی خانواده پسر به یمست

 " .. دیده ازشون سالها این تو که اتفاقیه

 .. مونه می سوهو دکتر روی بعد و اطرافشه به هنوز بیون آقای نگاه

 زنه می ای احمقانه گشادو لبخند بینه می خودش رو اونو نگاه وقتی سوهو دکتر
 .. بشه تر کیوت ونتروجو شه می باعث که

 .. زنه می لبخند اینطوری که طرفه کی با دونه نمی حتی احمق اون

 سمت گرده می بر سوهو دکتر گشاد لبخند روی از حرص با بیون آقای نگاه
 یونهو

  "؟ کنه می چیکار اینجا اون "
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 که ست پرخاشگرانه خیلی ی " کنه می اینجا غلطی چه این " یه صداش تو
  بیفته لکنت به سوهو دکتر زبون شه می باعث

 حا .. فرستادنم اینجا پسرتون ی معاینه برای قربان هستم سوهو دکتر د "
 " .. حالش

 این وسط سوئیتو این به غریبه یه آوردن تو دقتی بی این از بیون آقای چشمای
 .. شه می بسته حرص با افتضاح

  گیره می رو سوهو دکتر دستای و ره می جلو سریع یونهو

 " دکتر درمانگاهتون به برگردید بهتره کنم فک "

 .. ده می نجاتش آتیش از داره انگار کشه می بیرون رو سوهو دکتر طوری و

 "دید؟ چقد اومد وقتی "

  آمیزه تهدید پدر لحن

 پدره سوال طرف و اتاقه تو پارک خانواده طرف از که ارشدی محافظ کریس
  ده می جواب

 بود شده تمیز چیز همه قبلش قربان بودیم ذاشتهن براش دیدن واسه چیزی "
" 

  شه می آرومتر کم یه پدر
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 " کنه حرفی پر ره می بیرون وقتی خوام نمی باشید مراقبش "

 بر تنها خودش بعد و ره می بیرون محافظا از یکی با و ده می تکون سر کریس
 .. اتاق تو میگرده

  میادو جلو بیون آقای

 "؟ مین دکتر چطوره حالش "

 !اینجاست پسرت اومد یادت باالخره پوووف

 می تزریق وریدی آمپول یه بک به داره که پرستاری رو از نگاهشو مین دکتر
  بک گونه رو زنه می آروم دستش پشت با و داره برمی کنه

 !لوسه زیادی پسر این نباشید نگران .. اما باشه تر جدی بودم نگران .. خوبه "
" 

  .. شه می گرم چشماش توی محو خیلی بخندل یه با بکی روی نگاهش

  " .. شده ضعیف خیلی و "

 .. ش خانواده سمت گیره می ای کالفه پووف با نگاهشو

  .. اطرافشه آدمای رو هنوز محتاطش نگاه

 " ... اون نیارید فشار بهش باشید مراقبش بیشتر باید "

  بکیو سمت گرده برمی دوباره
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 "! رنجه می زود لوسیه پسر "

 میاریم فشار بک به زیادی داریم بده هشدار بهمون تونه نمی این از تر اضحو
..  

 اونجا امشب بهتره بیمارستان بریمش می شد تر ثبات با که کم یه وضعیتش "
 " .. برمیگردیم همون با هست بیمارستان کوپتر هلی باهامون بمونه

  شه می بلند بیون خانوم نگران صدای

 " ترسوندم حسابی بود بد خیلی حالش دهش بیهوش کردم می فک "

 سرمازده باشه شده باعث که نیست سرد اونقدری هوا اینکه با مونده سرما تو "
 که بوده شرایطی تو بدنش ..  دونم نمی .. یا شده ضعیف خیلی اون یا اما بشه

 که شه خفیفی رفتگیه خواب دچار و کنه نفوذ بهش راحت سرما شده باعث
 هنوز اما کنه می باز چشماشو گاهی خوبه فعلن .. شه می باعثش سرمازدگی

 می ولرز تب بعدن احتمالن میشه بهتر نباشید نگرانش.. نیست هوشیار خیلی
 " بیون خانوم مراقبشیم ما اما کنه

  اتاق تو گرده برمی دوبار یونهو

 "منتظرتونن سونگ دکتر قربان "

  و کشه می ای عصبی پووف بک پدر
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 االن من پسر که بوده خبر چه اینجا دیشب ببینم خوام می رونبی بریم بهتره "
 تو چانیول .. باال بیاد هتلم ی عرضه بی مدیر اون بزن زنگ یونهو .. تخته رو

 " بیرون میای باهامون هم

  گیرمش می محکم کننو می پیدا بکیو دست دستام

 " مونم می جا همین من "

  کشه می دستمو میادو جلو پدر

 " .. بیرون بریم بدیو گوش حرف فقط بهتره"

 نگاه پریدش رنگ صورت به عقبو گرده برمی هنوز رم می بیرون وقتی نگام
 .. کنه  می

 

  نیست صبح آشفتگیه به دیگه بیرون وضعیت

 .. شده تمیز چیز همه

 به هفته یه تا و بیاری باال بخوای شد می باعث که افتضاحیم بوی اون حتی
  .. شده کمتر هم نکنی فک سکس

 سالن میادو تو ضخیمشون های پارچه پشت از کمی نور کشیدنو رو ها پرده
  .. تاریکه نیمه
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 روش دیشب که مبلی همون روی نشسته گرفته پایین که سری با بزرگ بیون
 .. داده هم با رو تائه دکتر شاید و یونا کیم ترتیب

  .. نداره بهتری وضعیت هم تائه دکتر

 نگه باز زحمت به چشماشو و ده می ماساژ کمرشو و کرده بغل سهونو جونگین
  .. داشته

  کشه می فریاد شه بیرون پذیراییه وارد درست که این قبل حتی بیون آقای

 !تخت رو افتاده اتاق اون توی من پسر ؟ بوده خبر چه اینجا بگید بهم شه می "
 "اینطوریه؟ االن اون که کردین می غلطی چه دیشب شماها

  شه می بلند همه ی کالفه غر غر صدای

  کنه می التماس تقریبا وون جونگ دایی

 شدن رد روم از لودر با انگار ترکه می داره سرم همینجوریشم سومان نزن داد "
" 

  کشه می نعره قبل از بلندتر طرفشو گرده برمی بیون آقای تاریک نگاه

 زشا نکنید فک ؟ کنین مست دیشب کردین جرات چطور !؟.. نزنم داد "
 ".. که کنید مست طوری که نبود شماها تفریح برای دیشب . رید می در قسر

  و گردونه می سالن دور متنفرشو بیزارو نگاه
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 " .. کنم فک بهش خوام نمی حتی "

  و مونه می بزرگ بیون روی سردی تاسف با نگاهش

  .. " پدر؟ باشه داشته باید بیون ی خانواده بزرگ که رفتاریه این "

 .. زنه نمی حرفی بزرگ بیون

  .. تونه نمی که ست زده خجالت اونقد شاید

  .. خبره چه دورش فهمه نمی اصلن که خماره انقد هنوز شایدم

  "؟ افتاده اتفاقی چه اتاق اون تو "

  .. یوناست کیم صدای

 پرستار یه و ایستاده اتاقا از یکی در کنار پریده رنگ و پیچیده دورش مالفه یه
 .. هگرفت دستشو

  کنه می نگاه بک پدر به دوباره بعد منو سمت ده می نگاهشو

 "؟ خوبه حالش هیون بک "

 خطر به بیونو پسر زندگیه بدونی سخته اما بزنه حرف محکم کنه می سعی
 .. بمونی محکم هنوز و انداختی

  کشه می فریاد عصبی بک مادر

 "؟!چطوره پرسی می ازم داری بمیره بود ممکن پسرم ؟ چطوره "
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 برام حرفش هم نقششه و کنه می روی زیاده داره دونم می اینکه با حتی
 .. سنگینه

 .. بیفته براش بدتری اتفاق بود ممکن اما بمیره نبود ممکن شاید پسرش

 .. بشینم گوشه یه خواد می دلم

  .. سنگینم خودم روی

 یونا کیم روی همسرشه صدای تو که تندی پرخاش همون با بیون آقای صدای
 .. و شه می بلند

 " عزیز خانوم بودید اینجا دیشب ای دیگه کار برای شما کنم می فک "

 آتیش رو یونا کیم تونست می بود زنده اگه که خشمگینه و تاریک اونقد نگاش
 .. بزنه

 به اینطوری .. باشید من پسر ازدواج لعنتیه شاهد بود قرار کنم می فک "
 کفایتیه بی این مورد در خانواده بدونم خواد می دلم کنید؟ می عمل وظایفتون

 "!؟ کنه می فک چی شما

  .. همه توی درد از یونا کیم صورت

  .. پریده داده دست از که خونی از بیشتر خیلی رنگش و ست کالفه

  .. کرده چیکار دونه می خودشم



 

561 
 

 .. ترسیده و باخته خودشو

  کنه حفظ کوفتیشو اقتدار اون و باشه محکم کنه می سعی هنوز اما

 " بیون آقای نکنید تهدید منو "

 حد اخرین روی بخار دیگ ترکیدن مثه درست بیون آقای فریاد صدای
  .. ممکنشه

 پسرم هوشیاریه کافیه فقط ؟ نکنم تهدیدت میگی بهم داری نکنم؟ تهدیدت"
 به فرستمت می خودم دستای با من باشه افتاده براش اتفاقی یا برنگرده
 بخواد دلت قدر هر تا کنی تصورشو تونی می که ای هخون فاحشه بدترین

 " .. بکننت میخوایشون اینقد که پیرمردایی

 کشه می سرک سونگ دکتر و شه می باز یوناست کیم سر پشت که اتاقی در
 .. بیرون

 بیون خانوم بهتره کنم فک اما ببخشید میام صحبتاتون بین که این بابت منو "
 .. بدم انجام روشون معاینه و آزمایش سری یه ایدب اتاق تو بیان جوون پارک و
" 

 و فرسته می جلو نرمی هل با بیونو خانوم خشمگینش نگاه همون با بیون اقای
 می افتاده راه سرشون پشت که پدر دنبال صدا بی منم ره می دنبالش خودش

  .. اتاق سمت رم



 

562 
 

 .. کنه می تهدید هنوز بک پدر

 دیشب اتفاقای تک تک برای بیام بیرون یوقت شده تموم حرفام نکیند فک "
 "خوام می توضیح

 دست اگه و ده می دست از تعادلشو که شه می رد یونا کیم کنار از طوری
  .. زنه نمی حرفی اما خورد می زمین شاید نبود پرستار

  کنم می نگاه اطراف به تردید با و بندم می سرمون پشت اتاقو در

   .. خوره می بهم تلخی ی دلشوره تو م سینه

  پرسه می بلند منه ی سینه تو که رو ای نگرانی بیون آقای

 "؟ سونگ دکتر باشه آزمایشی جور چه قراره "

 بشینه بیون خانوم کنه می اشاره و ذاره می میز روی سرنگ تا دو سونگ دکتر
  روشو به رو

 " .. نباشه الکل زیادیه مصرف فقط موضوع نگرانم من خب "

  کنه می نگاه وایسادن روش روبه که مردی تا دو به و االب ده می نگاهشو

 ست کهنه خیلی شرابش درسته ..  بود بطری تا سه فقط پذیرایی تو میزِ  روی"
 نباید دارن عادت ای قوی شراب همچین خوردن به که آدمایی رو تاثیرش اما
 " .. باشه دیشب اتفاق افتضاحیه به
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  .. رم می جلو قدم یه

  .. کوبه می دهنم توی قلبم

  پرسه می تردید با پدر

 "؟ کردن مسمومشون ؟ بوده خرابکاری گید می دارید "

  و ده می باال ابروهاشو سونگ دکتر

 " بود مثبت مخدر مصرف برای همشون ادرار تست "

  گه می بلندی آخ بیون خانوم

  .. شده دستش وارد سرنگ سوزِن 

  پرسه می صداش تو ای تازه نگرانیه با بیون آقای

  " .. نیستن احمق اینقد اونا "

 .. پدر سمت گرده می بر تردید با بعد

 .. پریده وضوح به رنگش

 ادرار تست نوار یه و کشه می بیرون بیون خانوم دست از سوزنو سونگ دکتر
  ده می دستش

 " ..  منتظرتونه اونجا پرستار یه حموم تو برید این با لطفا "
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  رسهپ می و زنه می آرومی لبخند

 " بلدید؟ که کارشو طرز "

 گرفتن دستش از االن که خونیه خاطر به شاید ست پریده رنگ بیون خانوم
  .. آرومه اما

  حموم سمت ره می و گیره می نوارو

 .. من سمت گرده برمی سونگ دکتر نگاه

 "  پارک آقای اینجا بیاید "

  زنمو می باال تنمه که ربدوشامبریو آستین

 " ؟ شدیم مسموم ؟ دکتر مطمئنید "

  دستمو توی بره می فرو سوزنشو

 دونم نمی نوعشو هنوز فقط مطمئنم مخدره بقیه ادارا تست تو اینکه مورد در "
 اماده سریع جوابش بیمارستان آزمایشگاه فرستیم می مین دکتر با رو خونا این
 " شه می

  کنم می حس قلبم تو آرومو موج یه حرکت

  بوده رابکاریخ یه این نیست مهم برام

 .. باشه تونه می چی کوفتیش عواقب نیست مهم برام
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 نکرده مست عمدن من که اینه شم اروم شه می باعث االن که چیزی تنها
 .. بودم

 مست اونقد من بیفته اتفاقی هر بک با توش بود ممکن که ای لعنتی شب تو
 کنم حمله بهش بخوام که نبودم

 شه می باعث نبوده عمدی اینکه اما سرجاشه بهش م حمله اینکه با حتی
  .. کنه پر قلبمو گرم موج اون بذارم

  .. لبم روی تا میاد محو لبخند یه

  هوووف

  .. کنم نگاه چشماش توی دارم حقشو هنوز

 خودش بعد دستم ده می ادرارم تست یه و کشه می بیرون دستم از سوزنو
  .. دستشویی تو میاد همرام

 

  .. مثبته منم تست

 .. منتظرن و رومونه تا سه اون نگاه میایم بیرون یوقت

  گه می سونگ دکتر وقتی

  ، " شده مسموم چانیولم "
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 .. ست خورده زخم کرگدن یه مثه بیون آقای فریاد صدای

 "؟ تفریحه من پسر زندگیه ؟ پارتیه اینجا ؟ کردن فک چی لعنتیا اون "

 طرفش گرده برمی غلیظی اخم با بیون خانوم

 بود مشکوک چیز همه گفتم بهت که من کنی؟ قبول خوای نمی هنوز ؟پارتی "
 "...باشم؟ کرده مست من بود ممکن چطور ..

  کردم پیدا جراتمو باالخره کنم می حس

 ".. میاد یادم لیوانشو یه فقط منم "

   کنمو می بیشتر جراتمو سمتم گرده برمی نگاهشون وقتی

 بیون خانوم با منم .. اما رفته یادم ش بقیه شدم مست چون کردم می فک "
 فقط عادیشم شرایط تو من ؟ کنم مست دیشب من بود ممکن مگه موافقم

 " کنم می کارو این جونگینم با یا م خونه تو وقتی

  در سمت ره می عصبانیت با بیون آقای

 ".. لعنتیا اون .. اوناست از یکی کار "

  کشه می دستشو راه بین پدر اما

 اون بری خوای می بگیر تصمیم بعد کن فک کم یه مانسو ری می کجا "
 " کنی؟ متهم کیو بیرون
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 .. بندتش می فقط بعد اما کنه می باز دهنشو لحظه یه برای بیون آقای

  .. باالست سر ُتف این دونه می خودشم

 دکتر سمت گرده می بر بگه چیزی اینکه قبل اما کنه می تر آروم لحنشو پدر
  سونگ

 "؟ بذارید تنهامون دقیقه چن برای کنم هشخوا تونم می "

 گوش وسط از شو دستپاچه صورت و زنه می عجول لبخند یه سونگ دکتر
 .. و کنه می جم نفر سه اون حرفای به وایسادن

 " نشده تموم اونجا کارم هنوز من حموم تو برگردم بهتره کنم فک "

 .. و ده می ادامه حرفاش به پدر شه می بسته سرش پشت در وقتی

 !خواهرم شوهر و منه همسر برادر لعنتی اون اما باشه وون جونگ کاره ممکنه "
 به مستقیمه تیر یه مثه کردنش متهم .. بهم داره طرفه دو کوفتیه وابستگیه

 امشب مراسم خوردن بهم دونه می عوضیم اون حتی اما !پارک ی خانواده
 به این شنو عصبانی قدیمیان از بیشترشون که عمده سهامدارای شه می باعث

  زمینی زیر ی معامله کلی اون که مخصوصن نیست وونم جوونگ جیب نفع
 " .. کنه عصبانی رو اونا خواد نمی و داره خودش برا

  و کشه می ای کالفه پوووف

 ".. !خودته پدر بعدیش "
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  میادو حرفش بین تند بیون خانوم

 سهامدارا طرف از که ریدکت با برسیمم ما اینکه قبِل  حتی دیشب اون درسته "
 می تهدید و اونه قول و امضا به توهین این گفت می . کرد می دعوا بود اومده

 " کنه می تالفی کرد

  پدر سمت گرده برمی همسرش صورت روی از سردرگمی با بیون اقای نگاه

 " .. اما یونا کیم مونه می فقط "

 بیونه آقای فکرِ  توی اما این بعِد  که هرچی با و اونه صورت روی پدر نگاه
  موافقه

 " !بره می یونا کیم دیشب خوردن بهم از نفعو کمترین "

 و خوابونه می شو دونه یه گه می که ای جمله هر با و باال گیره می انگشتاشو
  شمره می

 زیر ره می کنه کنترل دیشبو نتونسته اینکه خاطر به خودش اعتبار ، یک "
 !سوال

 باشه سرجاش عروسی این خواد می همه ی اندازه نماو اما کنه می تهدید ، دو
 ! زیرزمینیه کارای برای خوب پوشش یه کمپانی چون

 زهر یه مثه براشون بوده مافیاییمون بخش سهامدارای اصرار به دیشب ، سه
 !کنن خرابش بخوان محاله بود ازمون چشم
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 باهاش ندقیق بشه رو اگه چون کنه کارو این بخواد نداره دلیلی هیچ ، چهار
 " کردی تهدیدش باهاش بیرون که کنن می کاریو همون

  و ده می باال ابروهاشو

 مثه کنیم رو گندو این بیرونو بریم بخوایم !وسط این گناهترینه بی یونا کیم "
 "!خودمون پیشونیه سمت باشیم گرفته تفنگو که اینه

 .. مبال از یکی روی شینه می کالفه بیون آقای

 کارو این من پسر با ببینم تونم نمی شه تموم اینطوری ماجرا ینا بذارم محاله "
 " .. کن نگاه جین هه صورت به . باشن کرده

  زمین روی شینه می روش روبه پدر

 " !.. خوبه جینم هه !خوبه حالش هیون بک "

 سرسری نگاه یه کنم می نگاشون اخم با که من به و باال ده می نگاهشو
  و میندازه

 " گذشته کنه پشیمونمون که بدی اتفاق بدون دیشب و وبهخ منم پسر "

  جلوترو بره می صورتشو

 "؟!!سومان نگیریم ماهی ازش چرا "

  کنه می نگاش و کنه می بلند سرشو بیون آقای
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  بره می باال ای شرورانه لبخند با ابروهاشو پدر

 " .. و خوردن زیادی !کردن مست دیشب اونا گیم می"

  حرفشون بین ره می دوباره و شه می خم سمتشون کم یه بیون خانوم

 شراب چانیول کرد اصرار که بود اون حتی ! خواست شراب که بود یونا کیم "
 " !بخوره

  زنه می لبخند سمتش گرده برمی مرد دوتا هر نگاه وقتی

 " بودن شاهد همه "

 می خودش کنار و میگیره همسرشو دست و کنه می دراز دستشو بیون آقای
  هشون

  ده می ادامه پدر

 نمی بهم که هم هاییو تیکه !بدیم مانور شدنشون مست همین رو کافیه فقط "
 " !!کنیم می درست شاهد براش خودمون خوره

  و شه می نگران لحظه یه برای نگاهش

 "جین هه نه یا بود دوربین سوئیت تو بگو بهم فقط "

 سالنو جای همه دستگاه با نبودن خودشون حال تو هنوز وقتی صبح نبود نه "
 " نبود چیزی کردیم چک
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  .. مونه می بیون خانوم روی نگام

 سرد خیلی فقط بعد اما طرفم گرده برمی و کنه می حس نگاهمو سنگینیه
  .. پدر سمت برمیگردونه ازم روشو

   .. شه می تر امیدوارنه پدر صدای

  !!یمدربیار ازش تونیم می که ای قصه خودمونیمو فقط پس !خوبه "

 وقتی صبح و شده بیهوش و خورده کتک بقیه مستیه خاطر به بیون خانوم
 !شده رو روبه اتاق اون افتضاح با اومده بهوش

 " .. !کرده پاره هیونو بک و کرده روی زیاده چانیولم 

  شه نمی تر عمیق این از صورتمه توی که اخمی

  .. عوضین پیرو کفتار تا سه نفر سه اون

  کشم یم فریاد کالفه

 " بگید م درباره مزخرفی همچین تونید نمی "

  دن نمی گوش بهم حتی اونا اما

 و شده هیجانزده کم یه دیشب کنن می باور همه سالشه 22 فقط چانیول "
 خوان می فقط کننو می باور چیزو همه که ن آشفته اونقد االن کرده روی زیاده

 عصبانی برای یشبد مهمونیه تو جین هه خوردن کتک فقط .. شن خالص
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 خودشونو ترس از حاالشم همین اونا !کافیه دستشون از فامیل بزرگای شدن
 " کردن خیس

  میاد حال سر باالخره بیون آقای

  و خنده می پدر

 دماغ موی کمتر تا داری نگه دور وقت چن یه تا پدرتو بهانه این به تونی می "
 مدت یه برا پسرش سهوا کوفتیشو طمع اون وونو جونگ تونم می منم باشه

 " ... و باشه دستم افسارش کنمو خفه طوالنی

  میگیره پدرو حرف ی ادامه بیون آقای

 .. بده انجام رو ها معامله ما میل به تا کنیم مجبور هم رو یونا کیم تونیم می "
 "!!بزرگه ماهیه یه اون !!

  و زنه می زشتی ی همدستانه لبخند پدر

 دیشبشونو اونا بگیم بگیریمو ندیده هم چانیولو تدس از بک فرار تونیم می "
 دکتر اون ؟!!نداشتن کنه ثابت قراره کی تازه .. !!شده خشن زیادی اما داشتن

 "؟!!لعنتی خمار

  و کشه می پووفی بیون آقای
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 یه مثه منو پسر بود قرار اینکه فکر حتی بود قسمتش بهترین قسمتش این "
 تمام بخواد دلم شد می باعث نه یا هنوز ست باکره ببینه تا کنه معاینه دختر

 " هوا بفرستم شن می جمع هم دور که ای جلسه اولین تو هم با رو سهامدارا

 .. اما ست زننده لحنش

  .. بود کالفه دیشب بابت اونم پس

  .. نداشت دوست زشتو مهمونیه این اونم

 .. بکیه پدرِ  پیر کفتار اون اینا ی همه بعِد  هنوز

  .. خنده می بیون خانوم

 شن می جمع کم یه دردناکش ی خنده با که زخمیش و پاره لبای روی نگام
  کنه می حرکت

 !!نداره احتیاجی خونا اون به دیگه سونگ دکتر کنم فک "

 از بیش مصرف بنویسه همشون زیر بگم بهش کنمو باز براش درو برم باید
 "!الکل حد

 .. و درمیاره گوشیشو بیون آقای

 " بزنم حرف مین دکتر با باید من کن صب قبلش "

  بیونو آقای گوشیه روی میذاره دستشو پدر
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 "!کنیم سونگ دکتر داشتن نگه راضی برای فکریم یه بابد "

 .. حمومو در دستیگره روی ذاره می دستشو بیون خانوم

 بره تونه می داریم خالی پست یه سئول تو بیمارستانمون تو نباشید نگران "
 "!!برنگرده م دیگه و اونجا

 

 

 می سیفونو و کنه می خالی توالت تو خونارو سونگ دکتر که مدتی تمام تو پدر
 .. وایمیسته سرش باالی کشه

 برم بیرون جهنم این از زودتر میخواد دلم

  باشم بک کنار خوام می

 "؟ بک پیش برم تونم می ؟ باشم اینجا هنوز من الزمه "

  شدم جسورتر کم یه

 تونم می کنه خرابکاری خواسته یکی و نیست وسط کردن تمس پای که حاال
  .. باشم پیشیم کنار که بدم خودم به حقو این

 .. کوبه می پاهام کف تو قلبم

  زنه نمی حرفی اما داره اخم بیون خانوم نگاه
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 و کنه می نگاه پدر به بیون آقای

 وراینط داره بهتری ی وجهه باشه هیون بک پیش نیست مهم خیلی بودنش "
 "کنی؟ نمی فک

 حساب راضی هم پدرو میشه موافقه پدرش وقتی مونم نمی پدر جواب منتظر
  کرد

  شه می باز همزمان بکیم اتاق در که برم بیرون کنم می باز درو

 .. میارن بیرون ازش برانکارد رو بکیهونو که اتاقی سمت گرده برمی همه نگاه

 .. ایم افتاده پا پیش اتفاق یه مثه براشون ما

  .. تخته رو پیشیه اون مهم

 باز اتاق اون در فقط بوده منتظر انگار شه می بلند سرعت به بک بزرگ پدر
 .. شه

 "؟ افتاده براش اتفاقی چه ؟ سو گی چطوره حالش "

  سو گی مین دکتر دهن سمت کنه می حرکت بزرگ بیون سر با همه نگاه

 مونه می من روی بعد و هکن می نگاه اطرافشو بده جواب اینکه قبل مین دکتر
..  

  .. واقعیه تاسف یه چشماش توی
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  گه می وقتی

 بهش االن شده اذیت هیون بک و بوده خشن زیادی دیشب چانیول "
 "بخوابه و بشه کمتر دردش تا شده تزریق آرامبخش

  .. متاسفه چی بابت فهمم می تازه

 بیون خانوم سمت گرده برمی بعد و داره می نگه روم تر طوالنی کم یه نگاهشو

 " بیمارستان ریم می ؟ نمیاید باهامون شما "

 می جواب همسرش جای توش داشته نگه عصبانیتشو که نگاهی با بیون آقای
  ده

 ببرید خودتون با هم چانیولو تونید می شما اما میان دیرتر کم یه بیون خانوم "
 "!داره احتیاج بهش شه بیدار وقتی باشه هیون بک پیش بهتره

  متاسفه لبخند یه پره طرفم گرده برمی وقتی بیون خانوم گاهن

  عالیه بازیگر یه زن این هووف

 " هیونیه بک نگرانه چانیولم مطمئنم خوبیه فکر "

 کنم می خم سالن تو عوضیای اون ی همه برای نیمه نصفه تعظیم یه با سرمو
.. 

 .. گردم می دستش دنبال برانکاردو سمت رم می تند قدمای با
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 .. بک هووف

 .. عوضیا اون جلوی نمایش نه بازیه نه برام این

 .. دارم دوستت ... بفهمن تا کنن نگاه بهم کافیه اونا

  "؟ چانیول بری همینطوری خوای می "

 ؟ مگه چطوریم

 .. کنم می نگاه خودم به

 نیست مهم برام اما پوشیدم تنمه که زیری لباس رو کوفتی ربدوشامبر یه فقط
 .. شم دور ازش هم لحظه یه امخو نمی حتی

 " پوشم می اونجا رسیدم بیمارستان بفرستن لباس برام بگید "

 پشت بعد و میشه بلند بیون اقای فریاد صدای دوباره ریم می بیرون وقتی
  .. میگیره خون خفه شه می بسته لعنتی سوئیت اون رو که دری

 

 

 .. میفته جلو هتل مدیر

 .. هتل بوم پشت هر می که اسانسوری سمت ریم می

  .. منتظرمونه اونجا بیمارستان آرم با کوبتر هلی یه
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 "؟!چانیول "

  مین دکتر سمت برمیگردم تعجب با

  کنه می صدا کوچیکم اسم با منو باره اولین

 "؟ مین دکتر بله"

  برم کنارش تا صداش شنیدن برای مجبورم زنه می حرف آروم

 یه عنوان به نه .. متاسفم گفتم ت درباره سوئیت اون تو که حرفی بابت "
 "متاسفم بابتش مرد تا دو عنوان به کارفرماش به دکتر

  .. بکشم نفس تونم می کنم می حس شغال صبِح  این تو بار اولین برای

  بزنم لبخند کنم می سعی

  کمرشو روی کشم می دستمو

 " ... نباشید متاسف دکتر کنید فراموشش "

  کنم می نجوا ست زمزمه یه از بلندتر کم یه که صدایی با بعد اما

 " ... .. کنم کارو این واقعن بود ممکن حال هر به چون "
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  کنم می نگاه ساعتم به

  گذشته 2 از

  بینه می دستمو حرکت کنه می چک بکیو دست نبض که مین دکتر

  پرسه می کنه نگام اینکه بی

 کمک کشیدن گیگرسن این ؟ پارک آقای بخورید چیزی خواید نمی هنوز "
 "!که دونید می کنه نمی زیادی

  شده رسمی باهام دوباره

  پوووف

  پرسم می دمو می تکون سر کالفه

 "؟ باقیه روش کی تا دارو اثر .. ؟ شه بیدار کشه می طول چقد "

  و کنه می نگاه ساعتش به بده جوابمو اینکه قبِل 

 تا اما داره بدنشم تمقاوم به بستگی .. شه می بیدار دیگه ساعت سه دو تا "
 " بیداره غروب قبِل 

 بار هر که لبخندی با و میاره باال ش سینه روی تا رو پتو بکیو روی شه می خم
  میگه بهم لباشه روی کنه می نگاه بک به
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 آوردی شانس تو .. سنگا زغال بین الماسه یه مثه خانواده این توی اون "
 "داریش

 اینکه یا کنم مزه مزه گفته بهم که حرفیو طعم کنم فرصت اینکه قبل بعدم
 کنه می خم کم یه سرشو نیست روشن تکلیفش باهام زدن حرف تو چرا بفهمم

  در سمت ره می و

 میام دوباره دیگه ساعت یه خودمم اینجا میان دیگه کم یه بیون خانوم "
 " پیشش

   .. ره می بیرون بعدم

 .. کشم می پووفی دمو می بیرون نفسمو

 .. کنم می نگاه دستمه توی هنوز هک بک دست به

  .. بینشون گرفتن دستمو انگشتای از تا چهار خواب توی ش سفیده انگشتای

 .. دستش پشت پوست روی کشم می آروم شصتمو

 خوش این !دارم خالی ی پوسته یه فقط تو از من ؟ بک شانسم خوش "
 "؟ شانسیه

  میارم باال دستشو

  .. خوابی که تو
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  !متجاوزم فمنحر یه که منم

 ؟ هوووم .. !!نشه حروم بوسه این بذار پس

 می لبام بین شصتشو پایین ی نرمه چرخونمو می آروم میارمو باال دستشو
  .. بوسم می گیرمو

  .. ناپذیره سیری من توی میل این هنوز

 .. ناپذیره سیری برام خواستنش

 میل این یرمگ می گازش آروم برمو می دندونام بین شصتشو زیر ی نرمه وقتی
  .. تپه می ای وحشیانه اشتیاق با لبام پشت درست ناپذیر سیری

 لبام بین از لیس با میکشمو دندونام زیر پوستشو بندمو می آروم چشمامو
  .. گرمش شصت به دم می تکیه مو گونه کنمو می تمومش روش

 

  .. م گونه روی ذاره می که کنم می حس دستاشو

  .. داغم خیلی و غرق خیس .. خیسم

 یخه تیکه یه خنکیه به منه پوست زیر که سوزانی گرمای کنار گرمش دستای
..  

 .... دستشو کف روی کشم می لبامو کنمو می کج صورتمو
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 در روی هاش ضربه بعد و درو پشت پارکت روی ای زنونه های پاشنه صدای
  .. کنم باز چشمامو شمو بیدار توشم که توهمی از شه می باعث

  .. پتو زیر ذارم یم دستشو

  .. هستن توهمم تو حتی شم می معتاد پیشیم پنجوالی به دارم

 

  .. نشستم روش که ای صندلی به دم می آروم مو تکیه شه می باز در وقتی

  .. . بودم منتظرش

  بعد و ایسته می تردید با لحظه یه برای هاش پاشنه صدای

 "؟ چانیول تویی "

 .. سمتش گردم برنمی

 .. بیاد جلو خودش مونم یم منتظر

  .. دارن دردناک لنگش یه رفتن راه موقع هنوز هاش پاشنه

  کنم می نگاش ایسته می روم روبه بک تخت طرف اون میاد وقتی

 "؟ بیون خانوم زد کتکتون کی "

 .. لباشه رو سردش لبخند هنوز اما خورن می آرومی تکون سیاهش چشمای 
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 "؟ چانیول باشه مونده یادم داری انتظار "

  دمو می حرکت روش نگامو

 تا چن دیشب از هممون .. باشه اومده یادتون شاید .. بیون خانوم دونم نمی "
 " مونده ذهنمون تو پاره تیکه

  .. ش گونه روی ذاره می آروم دستشو بکیو سمت برمیگرده بهم توجه بی

 "؟ نه مگه بیون خانوم بودید شما "

  .. بک موهای تو بردش می فرو بعد وش گونه روی ده می حرکت دستشو

  .. گیره می ندیده سوالمو عمدن

  پرسم می دوباره کنمو می نگاش همو روی ذارم می پاهامو

 "؟ نه مگه بیون خانوم بود شما کار شراب تو مخدر ریختن "

  .. میذاره اثر روش انگار این خب

  .. کنه می نگام و گیره می باال سرشو

 دستی یه دنبال هامو رنگدونه شیار به شیار و داره می گهن چشمام توی نگاهشو
 ... گرده می بزنم بهش بخوام شاید کنه می فک که ای

  .. کنه کارشو ذارم می

 .. نیست مهم
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 یه زن اون بگیرم جوابمو تا بزنم بهش بخوام که نیست دستی یه یه برام این
  .. خوره نمی دستی

 کدوم هیچ - بزرگ بیون - حشری پیرمرد اون یا وون جونگ دایی یا یونا کیم "
 " ؟ بیون خانوم نه مگه نداشتن دخالت موضوع این تو

  کنمو می اشاره بهش ابروهام با

 " .. !بودید شما "

   تاییدش نه کنه می انکارش نه گه نمی چیزی و کنه می نگام ساکت

 " بود مهم برام راستش .. کردم فک بهش خیلی "

  کنم می نگاه بک ی بسته چشمای به موبرمیدار روش از نگاهمو

  کنم می حس میادو گلوم زیر تا که ترسیو شوراب

 کدوممون هیچ خودم نه اون نه که کنم کاری باهاش بود ممکن دیشب "
 " ببخشیم منو نتونیم

 .. صورتش سمت گردونم برمی دوباره نگامو

 کردو می لهنا خواب تو گاهی اون بودمو نشسته کنارش اینجا که مدتی تمام "
 رسیدم می فقط همش از کردمو می فک امروز و دیشب به من خورد می تکون

 " بیون خانوم شما به
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  .. نمیگه هیچی هنوز

 خودشون حال تو که بود آدمایی پره اطرافتون شدینو بیدار خورده کتک "
 کردین سعی اتاقمونو در پشت اومدین شدینو پسرتون نگران .. نبودن

 " ... اینکه جز بود منطقی چیز همه .. بعدم کنینو بیدارمون

 .. کشم می ای کالفه پووف

  .. بهش خورم می سر با برم طور هر که سنگیه دیوار یه تهش جاده این

 تو مخدر که این از نفعی هیچ جمع اون لعنتیای از کدوم هیچ پدره با حق "
  .. برن نمی بریزن شرابمون

 شده حیثیت بی اونقد صب امروز بودن سوئیت اون تو که آدمایی تک تک
 " ! ارزید نمی بک با من خوابیدن شب یه به که بودن

  .. بک کنار صندلیه روی شینه می آروم

  .. و کنه می حرکت باهاش نگام

 " !وون جوونگ دایی مخصوصا !تکشون تک "

  .. دم می حرکت زخماش روی صورتشو روی برم می نگاهمو

 " ... و زده کتک بیونو همسر اون "

  رمو می پایین دامنش تا صورتش روی از
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 " .. !!کرده تجاوز بهش "

  .. کنم می نگاه چشماش به

 من که سریع اونقد نه اما شه می مخفی و دوئه می توش سرعت به نفر یه
  .. نبینمش منتظرشم وقتی

  !بهش بود دستی یه این خب

  اما باشه دایی دیشب لیست تو تجاوزم نبودم مطمئن

 !!فپوووو

  "؟ بیون خانوم ارزید می "

  و کنه می باز لباشو

  پوووف

  باالخره

 " ... ! ارزید می کنم فک "

 برام جوابش هنوز اما بده بهم جوابی همچین ممکنه دونستم می اینکه با حتی
  .. سیلیه یه مثه

  دارمو می نگه گردنش روی نگامو

 " ؟ بیون خانوم کردید نگاه آینه تو خودتون به "
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  .. خالیه داشته نگه روم که چشمایی مثه درست ده می جوابمو وقتی خندشلب

 " بار چند "

  .. ست دیگه سیلیه یه مثه

 این منم بود ممکن کردین می فک اینم به کردین می نگاه خودتون به وقتی "
 می کردین فک هیچ ! باکره پسر یه !ست باکره هنوز اون ؟!بیارم سربک رو بال

 " .. ؟ بسازم جهنمی چه براش تونستم

 این با امروز تمام که ایه سینه بین از میان بیرون لبام از که کلماتی تک تک
  .. سوزه می و سوخت می کنم غلطی چه بود ممکن که فکر

  شه می سرد لباشه روی که لبخندی اما لرزن می آروم چشماش

 از منم به بودین مجبور که کنم درک کنم می سعی .. کنم درک تونم می "
 .. هنوز اما .. اما شد می تست منم خون صبح چون بدین مشروب همون

 " ؟ بذارین تنها اتاق یه تو بک با و من تونستین چطوری

   .. گه نمی چیزی و کنه می کج آروم سرشو

  .. لرزه می سینمه تو که عصبانیتی از صدام

  " .. موندم می پاش من باشم نداشته کاریش بودم داده قول من "

  .. کنه می جم تحقیر با صورتشو لباشو روی تا میاد پوزخند یه
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 تو دیشب رو ادما اون .. !!هوم؟ !؟ چانیول بمونی پاش خواستی می چطوری "
 فک که چیزی تنها به اتاق اون توی رفتی می وقتی تو .. !ندیدی؟ سوئیت اون
 دش می ای دیگه کار .. !بود افتضاح این از خودت کردن خالص کردی می

 "کنی؟

  بکیو سمت ده می محو ی اشاره یه

 !فهمی؟ می اینو چانیول خوادت نمی اون .. باشه باهات خواست نمی اون "
 " ؟ ببینم کشیدنشو عذاب تونستم می چطوری

 ؟ نکوبونی من صورت تو اینقد اینو شه می بهت لعنت

  .. برمو می باال صدامو کرده ترش خشن ناامیدیم که پرخاشی با

 تمام !بود صبح 8 زدی کوفتیو اتاق اون در اومدی وقتی ؟!فهمی یم شما "
 ، دیدنش اومدی کم گذاشتیشو من پیش که ساالیی اون تمام مثه اون شب
 یه همین که کنم کاری باهاش حماقتام با دوباره من بود ممکن بودو من پیش

 " .. فهمی؟ می ، ببرم بین از شدنو بخشیده به امیدمم ذره

  کشم می دفریا تر بلند

 برا که خوامش می اونقد بخوابمم باهاش شدم می مجبور دیشب اگه حتی "
 می نبودم خودم کوفتیه حال تو وقتی اما دادم می لذت بهش ش لحظه لحظه
 "فهمی؟ می .. ؟!! کنم چیکار باهاش بود ممکن بفهمی تونی
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 .. کنه می نگام

  .. سرش تپش صندلیه به ده می شو تکیه و زنه می آروم لبخند یه

 "!! چانیول فهمم می که معلومه "

 .. شم می ساکت یهو

  نفسام حتی

 .. اطرافمه که هوایی حتی

 .. کنم هضم گفته که رو چیزی تا شه می ساکت همش

 زده که حرفی از هولناکی و سرد درک با و نمیفتن جا لبام روی که کلماتی با
  پرسم می زده بهت

 " .. کنم باهاش کارو این من خواستی می .. !؟ نه مگه خواستی می همینو تو "

  .. شه می تر عمیق آرومش لبخند

  " .. !!بودم کرده فک احتمالش به "

 ..  و روشه روبه که ای مالفه سمت گیره می محوی ی اشاره با دستشو

 " .. ؟!! دارن نگه رو تو تونن می چقد اینا مگه "

 .. بک سمت ده می نگاهشو بعد دامنشو روی کشه می دستاشو



 

591 
 

 یادت حتی تو اتاقو تو اومدم وقتی صبح .. نیفته اتفاقی کردم می دعا واقعن "
 " .. اما .. ترسیدم کجاست اون نبود

 لبای روی داشته نگه که لبخندی همون با سمتمو گردونه برمی نگاهشو
  و میاره جلوتر کم یه سردی تحقیر با صورتشو لعنتیش

 خوابیدیو می بره یه مثه صبح تا تو اگه !! چانیول بود طرفه دو برد یه من برای "
 باشه داشته باهات بود قرار که شبی برای هیون بک نگرانیه و کردی نمی کاری
 حال هر در کردی می نباید که کاریو و شدی می بدی پسر یا شد می تموم

 "!!بود من مال بردش

 "!کنید؟ فک اینطوری تونید می چطور چ "

  کنه می آرومی ی ناله رشوکم پشت کشه می دستشو

 نمی که بکیو اما دردناکه باشی داشته رابطه بارم هزار صد اگه حتی تجاوز "
 " !!کشت

 .. شو سینه روی تا میاره انگشتشو

 " .. کشت می اینجاش مهمتریو چیز یه اما "

 تالشی هیچ سیاهش چشمای که نفرتیه پره سمتم گرده برمی وقتی نگاهش
  .. کنن مین کردنشون مخفی برای
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 می پسش قلبم توی از بردمو می بیرون اتاقش از بکیو وقتی که ایو دلشوره
 .. کنم می حس م سینه توی دوباره زدمو

 استخونش مغز تا. دارم دوست هیونتو بک من. بیون خانوم دارم دوسش من "
  " .. ؟ کنید می کارو این چرا .. منه مال خوامشو می

 .. لبام روی میان اتکلم این که باریه اولین این

  .. ترسیدم واقعن شاید

  .. خنده می بهم فقط مادرش اما

 این از وقتی ؟!باشه نزن گول خودتو چانیول ست طرفه یه خواستن یه این "
 بی خواستن اون درِ  .. کنه زندگی باهات بیاد باید بره بیرون لعنتی بیمارستان

 اون ! نده عذابش این از یشترب و کن زندگی برادر یه مثه باهاش بگیرو معنیتو
 ته این پس خوای می تو که اونطوری نه اما داره دوستت گفت بهم خودش

 !!نده دستش از بگیرو محکم رو مونده برات ازش که داشتنیو دوست ی مونده
" 

 تا دردناکشو و تلخ تاثیر خواد می انگار میاره زبون به طوری کلماتشو تک تک
 غمگین و خودخواه عوضیه یه مثه که استخونایی همون مغزِ  تا بکوبونه ابد

   .. بخواد پسرشو کرده جرات

 .. کشیدم ته
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  ... نشستم روش که ای صندلی پشتیه رو میفته اراده بی م تکیه

  ... کنم می نگاه خوابیده و کشیده دراز بینمون ساکت که بک به

  .. بره خواست می اولشم از اون

 طفره ازش امروز تمام که سوالیو میاد بیرون زحمت به که صدایی با آروم بعد
 . . پرسم می ازش خودم سمت اسلحه یه سر گرفتن مثه رفتمو

 " .. داشت؟ خبر تون برنامه از اونم "

  و زنه می پوزخند

 " !چانیول داد پیشنهاد اینو خودش اون "

  .. شه می شلیک سرم توی مستقیم ش گلوله

  .. لنگن می بیاد یادشون عقبو هب برگردن میخوان وقتی حواسم قدمای

 .. نخورد شرابشو بک

  .. آورد باال همشو گرفتو ش سرفه

  .. ؟ پیشی ُشدته ضعیف ی معده خاطر به کردم می فک که بودم احمق

  .. ؟ .. بمونی که موندی تو کردم می فک که بودم احمق

  .. داشتی خبر ازش هم تو



 

593 
 

 که امیدی ی مونده ته به دشوگر ی چونه نرم تراش رو دم می حرکت نگامو
  زنم می چنگ مونده برام

 " بخورم بیشتر نذاشت اون بخورم ازش خواست نمی اون اما "

  .. دم می خودم به امیدو آخرین این دارم که اینه مثه بیشتر

  .. و کنه می تر عمیق پوزخندشو فقط اون اما

 می بیشتر قدر هر بخوری بیشتر خواست نمی که معلومه چانیول نباش بچه "
 " .. تو نه بود خودش نگران اون شد می تر سخت کردنت کنترل خوردی

 .. شه می بلند آروم بعد

 " !نریزه بهم چیزی باشم مراقب خونه برگردم باید من بمون کنارش "

  .. !؟ نریزه بهم

 .. شم می بلند بدی ترس با یهو

 .. ؟ بود رفته یادم چرا

 کنم می فک خودم قلب به فقط کوفتی شرایط این تو که احمقم اونقد چطوری
  ؟ ...

  .. بودم نکرده فک بهش چطوری

  .. بهت لعنت
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 " ؟ .. بیون خانوم بفهمن ممکنه اونا کردین فک این به "

  .. و لبشه روی هنوز لعنتیش پوزخند

 به همسرت مادر شی باعث خوای می ؟!!تو بگه؟ بهشون خواد می کی "
 "؟!!بره کشتن

  صورتم جلوی میاره صورتشو و شه می خم 

 احمقانه اینقد رو تو دیگه اون شه باعث اینم اگه حتی چانیول دونی می "
 اینهمه تو بگیرمو پسش تونم می اینطوری !ارزه می برام باشه نداشته دوست

 "ندی عذابش

 .. زنم می داد سرش رمو می جلو گیرم می جلوشو زحمت به که عصبانیتی با

 پای لعنتی توی عوضی؟ مهمی براش تو کی لعنتی؟ میده اهمیت تو به کی "
 " فهمن می اونا.. وسط کشیدی بکیو

  .. کشم می فریاد بلندتر و

  " .. ؟ فهمی می اینو "

 بعد لرزنو می باد توی برگ حرکت مثه کشم می که فریادی جلوی چشماش
  و خنده می آروم



 

595 
 

 قلب وسط پات تو ؟!بگی بهشون خوای می تو !بفهمن؟ خوان می چطوری "
 به بره لو اگه خودش اون !بگه؟ خواد می وون جونگ !گیره من هیونه بک

 شوهرمم برای !اسید توی میندازنش زنده زنده کرده تجاوز سومان بیون همسر
 بگه خواد می جونگین ! ای دیگه چیز هر یا بوده مست اون نیست مهم اصلن

 خواد می یونا کیم !!سخته همینطوریشم تا دو اون ی رابطه توضیح !سهون؟ یا
 " ؟!!حشری مرد پیر اون یا بگه

  گیره می فاصله شده خفه بهتم تو که عصبانتی و من از و ره می تر عقب آروم

 که بهم ریختم چیو همه اونقد ساختمو شاهد اونقد دیشب امروزو برای من "
 "! بگیرن بیرون به افتضاحو این کردن درز جلوی باید فقط سال چند تا اونا

  .. کنم می نگاش

 " ؟!نخوابم بک با من اینکه برای فقط اینا ی همه "

 .. ؟ .. همین برای افتضاح این ی همه

  و گرده برمی عقب رفته که قدمیو

 کسایی دادن عذاب برای بود تفریح یه مثه برام اینا ی همه .. !؟ اینا ی همه "
 پسر کنم بازی ختس مجبورم . کنن می بازی اینطوری من پسر زندگیه با که

 ".. نیست آسون کثافت این چون جون

 .. و وایمیسته روم روبه
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 بچسب سفت مونده ته این به .. داره دوستت اون که امانی در وقتی تا "
 " !چانیول

  ... ره می بیرون و برمیگردونه رو ازم لبخندش همون سردیه به بعدم

 

 

  مانلی :  نویسنده
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 16 پارت

 هیون بک

 

  .. بود طوالنی چقد هوووف

 نگاه روم روبه به خستگی با زانوهامو روی میذارم دستامو شمو می خم کم یه
  .. کنم می

 .. دریا به رو صخره یه

  .. خنکه وزه می که دزدی نسیِم  اما تابه می تند گرمش آفتاب

 روی کتشحر با که موزیانشو خنکیه و کنم می حس پوستم روی وزششو
  ..  ذاره می روش ای سوخته رد با رو دریا داغ نفس پوستم

 ازش که راهی به گردمو برمی و کنم می پاک پیشونیم روی نشسته که عرقیو
  .. کنم می نگاه اومدم

 .. رسیدم ازش که ای طوالنی راه

 به بعد اطرافمو به شینمو می صخره ی لبه و جلوتر رم می وایمیستمو صاف
  .. کنم می نگا کردم آویزون ازش پاهامو که ارتفاعی و صخره پایین

 .. میارن در لباساشونو دارن مرد و زن یه پایین اون
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 .. سریعه العملم عکس

  ! کشم می عقب ببینم بعدش ممکنه که چیزی از صورتمو

 فک که کنن کاریو همون نیست قرار شاید خندم می گیریم نتیجه به بعد اما
  .. !! کنم می

  .. کنن شنا برن خوان می فقط شاید

 زیر میذارم دستامو روشو کشم می دراز پشت به آویزونه صخره از که پاهایی با
  .. سرم

 .. چشمم توی زنه می تندش آفتاب

 .. میاوردم عینک باید

 .. بندمشون می کنمو می چشمام سایبون دستامو از یکی

 .. میاد پایین اون ساحل روی موج حرکت صدای

  .. شنا برم شم بیدار یوقت شاید

 .. شاید

  .. هوووم

  .. میاد خوابم

  .. بود طوالنی زیادی راهش
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 " .. کنم کارو این باهاش من خواستی می .. ؟ نه مگه خواستی می همینو تو "

  .. لرزن می پلکام

 .. چشمام بین شینه می اخم یه

 " .. بودم کرده فک احتمالش به "

  .. شه می تر عمیق اخمام

 ؟ .. جهنمیه چه دیگه این

 .. . "!!؟ دارن نگه رو تو تونن می چقد اینا مگه "

 .. ؟ خبره چه پوووف

  .. ؟ کنید دعوا تر اونطرف برید شه می

 اون که مردین و زن اون شاید .. م زده خواب چشمای بین از محوی تصور با
  .. بودن پایین

  .. ؟ ناومد باال این تا ببینم کنمو باز چشمامو کنم می سعی

  .. تنده آفتابش اما

  .. سخته چشمام ی دوباره کردن باز

  .. م خسته
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  .. هم روی رن می دوباره چشمام

  .. شه می نجوا به تبدیل گوشم توی صداهاشون

 .. رن می فرو مرداب توی قدمام

 .. سخته توشون برداشتن قدم اما عمقه کم

  .. گرفته اطرافمو مه

 مغز تا . دارم دوست هیونتو بک من .. نبیو خانوم دارم دوسش من "
 " ؟ کنید می کارو این چرا .. منه مال خوامشو می استخونام

 .. کنم می نگاه اطرافمو

  .. گرده می بر بهم دوباره و شه می گم مه توی صداش

  .. م سینه توی میاد بدی ی دلهره

  .. کنم می تندتر قدمامو

 .. کنم پیداش خوام می گردم می دنبالش

 "؟ کجایی بهت لعنت ... ترسم می .. ؟ کجایی "

  .. شه می شدیدتر اطرافم مه حرکت

  داره بغض کنم می صداش دوباره وقتی صدام
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  .. " .. ترسم می من عوضی کجایی "

  .. ریزه می پایین چشمام از اشک از باریک رد یه

 .. گردم می دنبالش دوباره و کنم می پاکشون دست پشت با

  .. میاد فریاد صدای

  .. مه توی من ی ترسیده صدای از تر زده وحشت فریاد یه

 .. شکار یه ی ضجه مثه

 ... کنم می دنبال رو صدا

  .. دوئم می دنبالش

  .. شه می پاره داره روحم انگار میاردم درد به طوری صداش

 

           

  چانیول

 

 .. شن می تر نامنظم نفساش صدای

 .. کنه می باز چشماشو لرزنو می پلکاش
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 .... زنه می پلک

 .. بندتشون می دوباره و داره نگهشون باز که اونن از تر سنگین هنوز چشماش

  .. رحمش بی ایای گربه رو .. چشماش ملوس حرکت روی داشتم نگه نگامو

 .. کنه می کارو این که باریه چندمین این دقیقه 30 این تو

 منتظرش سرد و خالی ی ونهخ اون تو هیچکی .. بره نمی خوابش بود گفته
 .. بره بهش بخواد که نیست

  .. ؟ پیشی شی بیدار خوای نمی حاال

  .. . ؟ سرده خالیه اون از تر ترسناک برات بیرون این منتظر خالیه

 ( !!چانیول ست طرفه یه خواستن یه این !!خواد نمی رو تو اون )

 دم می بیرون رو سوزونه می مو سینه عبورش با که نفسیو

 .. ؟ منتظرم من اینجا

  .. ؟ .. بگیرم خواستنو این درِ  باید

 ش پریده رنگ و سفید پیشونیه روی که سیاهشو موهای شمو می خم روش
 .. زنم می کنار نترسه که طوری رو انداخته سایه

 .. پیشی هی

 .. عوضی رحم بی
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  " ؟ شی بیدار خوای نمی "

 .. خورن می تکون آروم سنگینش پلکای

 بندتشون می دوباره و سنگین پلک یه و کنن می دنبال رو صدا تجه چشماش
..  

 " هیونی؟ "

 .. کنه می باز روم چشماشو و زنه می پلک دوباره

 .. کنه می نگام

  .. ؟ پیشی بینی می منو اصلن

 ، مونده برات ازم که ای گرفته خاک و کهنه های خاطره بین منو قلب اصلن
  ... ؟ میاد یادت

  .. عوضی میرم می ، شن می باز دارن که چشمات همین برای من

 .. کنم می صداش آروم شمو می خم روش بیشتر

  ...  " هیونی؟ بک "

 .. سنگینن همو روی رن می خواب از پلکاش و نداره تمرکز روم نگاهش

  .. کشم می پایین سالمش ی گونه تا موهاش روی از دستمو پشت

 " .. شیپی خوابیدی زیادی دیگه .. پاشو هی "
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 .. لبام روی بیارم لبخند یه بعدش کنم می سعی

 .. نمیاد اما

 ، .. بیاد باال و شه احساساتی بذارم اگه که کرده گیر گلوم ته چیزی یه

  .. لبام روی بشینه بذارم اگه

  پووووووف

 " هیونی؟ "

 ی همه با من و کنه می نگام آروم و داره می نگه روم آلودشو خواب نگاه
 رحمو بی ی گربه اون نرمو جلو تا دارم می نگه خودمو سینمه توی که دستایی
  .. نکنم بغلش

 ی خفه حرکت و بینم می شنو می گشاد آروم که سیاهشو مردمکای حرکت
  .. گلوم ته کرده گیر که ای دالشوبه همون تو خوره می موج که نفسیو

  .. کیه روشه روبه که اونی کنه می لود داره

 .. عوضی پیشیه

 توی که ترسی به صدام توی دویده سرتق ی بچه یه مثه که پوزخندی اب
  زنمو می نیش نگاهشه

  ؟!!! عوضی بدم فاکت به نیست قرار رفته مخدرا اثر بک نترس "
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  .. مونه می روم ش ترسیده و نامطمئن نگاه

  .. کنده هنوز ش زده خواب ذهن

 .. آروم بعد

  .. ماشچش توی میاد ناباور و زده وحشت هول یه

  .. دونم می فهمیده

 باشم فهمیده ازش که کوفتی راه هر به حاال شراب توی مخدرای از دونه می
 .. دارم خبر

 و کنه می نگاه خودش به بعد اطرافو به دوئونه می شو زده وحشت و هول نگاه
  .. من سمت گرده برمی دوباره و دستشه توی که سرمی

 پرسیدن برای منو فقط کوفتی شرایط نای توی اینکه برای چشماش چارگیه بی
 .. بگیردش سفت مو یقه روی بیاره که دسِت  یه مثه ، داره

  .. ده می آزارم دیدنش

 ... بیاد باال خوام نمی که ای دالشوبه همون تو کشه می پنجه

 و بکشه بیرون ازش نداره خیال لبامو روی مونده که سرتقی پوزخند همون با
 چارگی بی این ی همه روی از نگامو داشتم نگهش آروم زحمت به که صدایی
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 بیشتر نبینمشو تا گردونم می بر من جز بیاره رو کسی هر به ده می ترجیح که
  .. بهم نریزدم این از

 خوردی جر دادمتو فاک به دیشب من که بهانه این با ! عوضی بیمارستانی "
 "!!اینجا آوردنت

  .. طرفش برمیگردم دوباره بعد اما

  .. شه بیدار شیدهک طول

 خوام می شده تنگ رحمش بی و سرتق ایای گربه برای دلم سادگی همین به
 .. کنم نگاش بیشتر

 باهاش انگار که بهتی با صورتم روی چشماش ی زده وحشت و تند حرکت
 .. چشمام توی میفته بخوره زمین

 " ؟ ..چی چی "

 توی کرده رگی ی دالشوبه توی ره می فرو چشماشه توی که ترسی دستای
  .. بهم ریزدش می گلومو

  .. تراس سمت دوئه می داره که بینمش می

 .. هووووف .. شکنه نمی ... و ها شیشه به خوره می که ایو چارپایه
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 در پشت کالفه درندگیو با گرسنه شکارچی یه مثه که خودمو تونم می هنوز
   .. ببینم رو بره بیرون تا کوبید می چفتش به تراس اون

  .. کنم می شنگا

  .. بدم آزارش خودمو پیشیه تا بود ساخته ازم اون حیوونو این

  ... شه می تر عمیق لبامه روی که پوزخندی

 همون با کنمو می نگا روش و چشم بی ایای گربه اون توی شمو می خم روش
 و نشسته قلبم توی سرد عصرِ  این به مونده ساعِت  چن این که سردی وحشت

  .. هووووف ... اونه خاطر به اینا تموم که دردناکی تبه اون ی همه با

 کنم درازت بود ممکن که همونطوری خواد می دلم چقد االن شه نمی باورت "
 ملق تا چن خودت برا که زدمت می طوری کردنت جای کردمو می درازت !!

 "! لعنتی باشی گیر زمین جا همین هفته یه و بزنی

  .. جنبن می ترسیده لباش

 دوباره بیاره زبون به نداره جراتشو که کلماتی با اما کنه بازشون کنه یم سعی
  .. بندتشون می فقط

 می فریاد ساکت و دریچه دم دویدن چشماش ی ترسیده و سیاه آدمکای تمام
 .. شده چی بگم بهش کشن

 .. روش دارم می نگه نگامو
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  .. لعنتی خوبه برات عذاب ذره یه

 الزمه برات باشه جهنمی چه کوفتیت کار بتعاق بود ممکن ببینی ذره یه
  .. عوضی

 بینم می رو لرزه می ای ترسیده هیجان با که گلوشو زیر ظریف سیب حرکت
... 

 ی هنجره توی از زور به که صدایی با و ده می قورت زحمت به دهنشو آب
  کنه می میو میو کرده پیدا کوفتش

 " ؟ کجاست مانم .. ما .. ؟ خوبه مامانم .. ما "

 اون با و کنه می فک بهش که چیزی تنها االن اون دونستم می اینکه با حتی
 تو مامانش و رفته لو دیشب که اینه رسه می بهش کوفتیش گیریه نتیجه

  .. هنوز اما افتاده دردسر

 .. عوضی بهت لعنت

  .. !!! خوبی؟ خودت بپرسی ازم دارم توقع هنوز چرا

 م بیچاره داشتی لعنتیت پنجوالی این با یوکرد باهام که کاری بعده هنوز چرا
  .. !؟ باشی شده خودمم نگران دارم توقع هنوز من کردی می

  .. نیست خودم دست صدام توی میاد داره که پرخاشی
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  "!! باشه جهنم تو االن همین امیدوارم "

  .. شه می خیز نیم نگران

  .. شده تر پریده صورتش ی پریده رنگ

  .. نشسته ضبغ یه خش صداش روی

 " ؟ شده چیزی ..چی .. ؟ خوبه مامانم ؟ چانیول جهنمی چه "

  زنه می فریاد بلندتر بعد

  " ؟ خوبه مامانم لعنتی بزن حرف "

 .. صورتش توی بکوبم محکم مشت تا چن جلو برم خواد می دلم

  .. ! منم بده که اونی عوضی

  زنم می فریاد خودش از بلندتر فقط بعد اما

 غلطی چه دیشب دونی می خودت ؟ شده مهم برات االن ؟!!رانشینگ االن "
 برنامه برات گفتی بهش وقتی .. !؟ شد چی تهش پرسی می االن !؟ کردین
 " ... و بچینه

  پووووف

 یه های دریچه شکستن مثه گلوم توی بود کرده گیر که آشوبی ریختن بیرون
 .. سیله
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 .. روم مونده زده بهت و شوکه نگاهش

  ده می جر چشمشو های گوشه داره چشماشه توی که ناکیهول ترس

 .. شده درست چیز همه بگم بهش باید

 چیز همه خوبی تو عوضی بگم بهش دورشو بگیرم دستامو و جلو برم فقط باید
  .. بیرون کنم پرتت پنجره این از خودم الیقشی که این با حتی شده حل

  .. ذاره نمی کردم تحمل براش صبح از که ترسی و نگرانی اما

 می عوضی ی گربه اون برای توش قلبم هنوز که تندیو نگرانیه جلوی تونم نمی
  .. ریزه می بیرون که سیلیو این جلوی و بگیرم رو تپه

 خشن خواستی اون بدتره یا بدی کشتن به خودتو خواستی که بعد ی دفعه "
 ! گیرم مین آسون تخت تو اصلن من کن باور ! بک بگو خودم به بری فاک به

  .. بگو بهم اما بهت لعنت .. درمیارم اشکتو

 لعنتی فهمی می سوزونه می رو تو که جهنمی تو نده هلم پشت از بعد ی دفعه
 .. . " ....؟

 سمت گرده برمی ترس با یهو کنه نگام شوکه شدن باعث که فریادایی وسط    
  .. میاد ایینپ تخت از عجله با و کشه می بیرون وصله بهش که سرمیو دستشو

  .. گم می چی شنوه نمی اصلن انگار
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 خفه دستاش به مونده خیره که فریادایی بین کوتاه ی لحظه یه برای نگام
 .. بعد و مونه می روش ، شدن

 .. بهم لعنت

  " ؟ بک کنی می غلطی چه داری "

  زنه می فریاد تندی تشر با و کنه نمی نگام حتی

 خودتو برام ؟ فهمی می بگی بهم خواد می تدل چی هر تو اینجا واینمیستم "
 یا خوبه مامانم بدونم خوام می فقط االن !نیستین مهم کوفتیت احساس اون

  " ؟ نه

 این تو من خاطر به اون بهم لعنت " که خودش به رو تندی پرخاش با بعدم
 .. در سمت بدوئه تا کنار ده می هلم ، " لجنه

 کردم عادت بهشون ساعت چن این تو که قدمایی تند صدای و شه می درباز
  .. شن می نزدیک تخت به

 " ... می بیدار داره "

 زده بهت نگاه اتاقو تو میاد مین دکتر ماسه می لباش روی که سوالی با همراه و
 طرفش ره می عجله با در و تخت بین ی فاصله تو که بک روی مونه می ش
..  

  ؟ " هیون بک کجا "
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  .. گیجه و آشفته کرده گشاد چشماشو که بهتی ی اندازه صداش

 بغضشو و نگرانی کنه می سعی که لحنی با برسه بهش اینکه قبِل  حتی بک
  پرسه می دارن عجله لباش روی دویدن برای که کلماتی با نده نشون توش

 " ؟ ندارین خبر ازش ؟ بیمارستان نیومده مامانم "

  بکیو بازوهای طرف دو ذاره می دستاشو من سمت کوتاهی نگاه با مین دکتر

 چیزی رفت زود و بمونه تونست نمی اما بود اینجا 2 حوالیه . رفته تازه اون "
 " ؟ هیون بک شده

 حرکتش زمینو روی شینه می و ره می وا مین دکتر دستای توی تقریبن بک
  .. کشه می پایین خودش با هم مینو دکتر که یهوییه اونقد

 " ؟ وبهخ حالش اون پس .. خدا هوووف "

  .. بشنوم ره می بیرون ش سینه از که نفسیو صدای تونم می

  .. مونن می حرکت از قدمیش دو تو پشیمونم پاهای

  .. چانیول آوردن بار توش رو تو که جهنمی به لعنت

 ؟ .. کنم کارو این باهاش تونم می هنوز چطوری

  بعد منو روی میاد تردید با دوباره مین دکتر نگاه

 " .. داری؟ ضعف .. خوبی؟ شدی؟ چی خودت. هیون بک خوبه معلومه "
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 کنه می سعی که کلماتی با و داشته نگه ِبک ی پریده رنگ روی که نگاهی با و
  پرسه می کنه انتخابشون دقت با

 " ... نیفتاده بدی اتفاق هیچ . خوبه مامانت دیشبی؟ نگران "

 بین حبس تامون سه ره و دوشون هر روی من نگاه و مینه دکتر روی بک نگاه
 نگرانیه و خودمون نگرانیه از تا بیاریم زبون به تونیم نمی که هستیم کلماتی

 که اونی به شه می کجا تا دونیم نمی چون کنیم کم رومونه روبه که کسی
  .. نفروشدمون تا کرد اعتماد نگرانیه غرق و وایساده جلومون

  منو سمت گردونه یبرم شدن خم بک روی که نگرانشو چشمای مین دکتر

  " .. تخت روی ببریمش کنید کمکش "

  عصبانیه صورتش

  .. شده چی بپرسه تونه نمی

 .. کنه دخالت عوضیش کارفرماهای زندگی تو نداره حقشو

 .. نباشه عصبانیم تونه نمی .. اما داره گرونی قیمت براش زیادی دونستن

 با اون اما شه بلند کنم کمکش گیرم می بکیو بازوی زیر رمو می جلو سریع
  .. زنه می پسم مونده براش که قدرتی ی همه

  " برم تونم می خودم کنار بکش "
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 بیام کوتاه جلوش بخوام که اونه از تر قوی پرخاشم هنوز اما پشیمونم و نگران
.. 

 کنم می بلندش طوری دستام روی زنمو می کنار رو زده پسم باهاش که دستیو
 زمزمه بشنوه خودش فقط که طوری سینمو روی بیاد صورتش سالم سمت که
  کنم می

 عصبانی ازش باید که اونی !!بود خودتون کوچولوی تفریح این بک شو خفه "
 می که شده همونطوری چیز همه باش خوشحال حاالم !خودتی باشی

 "!خواستین

 

 

  هیون بک

 

  .. کنه می پر عمیق پشیمونیه یه داره رو چشمامه توی که تیزیو و کالفه اخم

  ... گرونه خیلی قیمت این

  .. کنه می نگام باال اون از داره
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 ی سینه توی که ترسی از تر عمیق خیلی عمیق دلخوریه یه درشتشو چشمای
  .. کرده پر منه

 برای و چیز همه برای نگرانیم از م سینه روی دلخوری این بارِ  عجیبی جور یه و
 ! .. باشم خوشحال یچیز بابت ذاره نمی و تره سنگین مامانم

  .. کنم می مخفی توش چشمامو شو سینه سمت گردونم برمی صورتمو

  .. نه .. ببینه پشیمونیمو و ترس خوام نمی که نیست این فقط

 ! .. خودشه به کردن نگاه سخت

  .. . کردم چیکار دیشب میاد یادم وقتی .. و .. وقتی

  .. هووووف

   .. کنم فک بهش خوام نمی

  ... داره درد اینهمه چرا چشماش توی دلخوریه این کنم فک امخو نمی و

 پیچه می .. دزد نسیِم  یه مثه .. مه سرِد  نفوذ مثه تنش شکالتیه و گرم عطر
 ریه توی دم می عمیق نفس یه ازش چرا؟ بفهمم اینکه قبل حتی بینیمو توی
  .. هامو

 خاطر به مپشیمونی و ترس کنه می پر مو سینه عطرش وقتی چرا فهمم نمی
  .. کنم می بغض و میشه تر عمیق گذشته که ای دقیقه چن این تمام و دیشب
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  ... ! ... ره می یادم سختیش حتی و

  کنه می مرتب تنم توی لباسامو کنه نگام اینکه بی تختو روی ذاردم می چانی

 می ای کننده گیج سماجت با کننو می دنبال تنم روی دستاشو حرکت چشمام
 ؟!!نه یا کنه نگام برمیگرده ببینن تا چشماش دنبال گردن

 از اما وایمیسته صاف کنه نگام که این بی بعد رنو نمی اون دلخور اخمای اما
  .. گیره نمی فاصله تخت

  .. ده می گوش قلبم ضربان به و بینه می چشمامو نبضو مین دکتر

 ".. ریدا تب گفت شه نمی اما هست باال کم یه تنت حرارت .. خوبه حالت "

  قلبمو روی داره می نگه گوشیشو

 باش نداشته اضطراب. هیون بک باشی آروم کن سعی .! باالئه قلبت ضربان "
 ".. گیرم می قلب نوار یه ازت موند باال همینطور اگه ؟ فهمی می

  .. چانی سمت گرده برمی کوتاه ی لحظه یه برای نگاهش

 می مقصر اونو باال بانضر این بابت .. ست کننده قضاوت و عصبی نگاهش
 .. دونه

 می دنبال اراده بی چانی سمت حرکتشونو چشماش روی موندن که چشمام
  .. کنن
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 .. ن بهانه دنبال شایدم

  .. دونم نمی هوووف

 روی روبه درست صورتش با یهو چانیو صورت تا میرم مین دکتر نگاه با
 ! .. شم می رو روبه خودم صورت

  .. روم شه می خم آروم

  .. داره اخم نوزه

  .. قهره و دلخور هنوز

  .. روش کشه می دستشو پشت مو گونه روی تا میاره دستشو

 " .. گرمی؟ اینقد چرا .. گرمی زیادی "

  .. !نوازشه یه مثه صداش

 " .. ؟ .. مین دکتر نیست تب این "

 روی خوره می نفسش شکالتیه و گرم دلواپسیه و نگرانش صدای توی نجوای
  .. بره باال قلبم توی گرم کوبش میشه باعث صورتمو

 .. کنم می حس م سینه روی دکترو گوشیه حرکت

 گرده برمی دلواپسی همون با کنه می باز براش داره قلبم که مچی از نگام 
 .. سمتش
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  .. کنن می غافلگیر چشمامو ساکت تالقیه یه تو مین دکتر نگاه

  .. ساکتن چشماش

 به داره همش از بفهمم ذاره نمی و داشته نگهشون ساکت اما .. نگرانن کم یه
  .. رسه می چی

  .. ؟ دارن ، ندارن فرقی هم با که گوشی پشت از قلب های ضربه

  .. و رفته در کوک از یکیش فهمی می که خودتی فقط

  .. ؟ نه مگه .. گرمه زیادی یکیش

  مین دکتر معنین بی اینا

  .. دیشب من ..م

  .. هوووف

 روی گذاشته چانی که دستی با همراه ذهنمو توی میاد داره هک تصویریو
  .. زنم می پس صورتم

  .. کنن می داغم و آشفته زیادی دوتاش هر

 " ؟ مین دکتر خونه برم تونم می کی نباشید نگران خوبم من "

  .. مامانم پیش برم خوام می
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 می مآرو گردنش دور ذاردش می و کنه می دل م سینه از مین دکتر گوشیه
  خنده

 " .. تبه مثه جورایی یه اینم هرچند نداره تب نیست تب نه "

 داره گیجی اخم با چانیم اماخوده ده می چانیو جواب داره که اینه مثه بیشتر
 نتیجه یه همش از کنه می سعی بعد و فهمه نمی منظورشو و کنه می نگاش
  .. بگیره خوب

  " ؟ خوبه حالش ؟ دیگه نباشم نگرانش یعنی پس "

 باشی عوضی خوای می که همونقد تونی می خوبمو االن نباش نگران عوضی نه
 ! .. بربیام پسش از من و

 .. گیرم می بهانه دارم

  ... فهمه نمی که عوضی چانیه اون نفهممو قلِب  خودمو به رو تشره یه این

  .. و ره می باال محوی کالفگیه با دکتر ابرهای

 می زنگ مدام که آدمایی نگرانیه اما بمونه اینجا امشبم بهتره براش .. خوبه "
 " !! بیشتره خیلی بیمارستان این تو من محدود قدرت از زنن

 چانی ابروهای بین شینه می سرد اخم یه
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 اون دیم می ترجیح هممون دکتر دارن حق کاملن نگرانیشون برای اونا خب "
 "!! خونه برگرده و شه بلند تخت این روی از زودتر

  فپووو

  .. نفهمی عوضیه یه فقط تو دونستم می

 .. !بیشعور خودخواه

  ... منافعتی خودتو نگران فقط

 

 

  چانیول

 

 

  .. و ره می باال محوی کالفگیه با دکتر ابرهای

 می زنگ مدام که آدمایی نگرانیه اما بمونه اینجا امشبم بهتره براش .. خوبه "
 " !! بیشتره یلیخ بیمارستان این تو من محدود قدرت از زنن

  .. داره پوزخند صداش توی

 ..  چیه منظورش دونم می
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  .. خونه برگرده زودتر بک دن می ترجیح دوشون هر بک پدر خودمو پدر

 بودن سوئیت تو دیشب که لعنتیایی اون ی بقیه و یونا کیم از جاشم همین تا
 و گرفتن مزهرچش کافی ی اندازه به شده بیمارستان راهیه بک که این خاطر به

 گوش به و کنه درز زیادی خبرش خواد نمی کی هیچ اما بردن استفاده
  .. برسه سهامدارام

 به دیشب که گندی تا باشه خونه بک دن می ترجیح عوضیام اون حتی االن
  .. شه دفن و بمونه سوئیت همون تو زدن چیز همه

 طرف یه قتیو اما جهنم به بره تونه می همشون لعنتیه زندگی و کوفتی سهام
 !! ... باشم سهامشون افت نگران اونا از بیشتر باید منه پیشیه تضمینش

 که بزنه حرف چیزی مورد در بدم اجازه معمولی دکتر یه به نیست قرار حاالم
 . .. باشه جهنمی تونه می کجا تا دونه نمی حتی

  ابروهامو بین شینه می سرد اخم یه

 اون دیم می ترجیح هممون دکتر دارن حق کاملن نگرانیشون برای اونا خب "
 "!! خونه برگرده و شه بلند تخت این روی از زودتر

  .. داره نگه خودشو حد بهتره ولی خوبیه دکتر اون

  .. کشه می عقب و ره می باال محوی ی اشاره با ابروهاش

  .. گیره می صدامه تو که تذکریو
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 .. کنم می نگاه بک به دارمو برمی روش از نگاهمو

 کنن می نگام تیز چاقوی یه مثه تندی اخم با که ایا گربه اون دیدن خب
 ! .. نیست تازه خیلیم

  .. و زنه می پلک سنگین و آروم

 مین دکتر سمت گرده برمی بعد و داره می نگه روم تر طوالنی کم یه نگاهشو
..  

 کب ی گونه روی ذاره می دستش همراه و داره برمی روم از نگاهشو مین دکتر 
..  

 .. کنه می بازشون بکیو لبای روی میاد کندی لبخند

 حدی بودنش عوضی برای وقت هیچ !؟ مین دکتر نه مگه عوضیه یه اون "
 " .. نداره

 خش یه کنه می شوخی باهاش داره کنه وانمود کنه می سعی که صدایی روی
  .. دیده آزار نیش یه و داره عصبی

  .. عقب داده هل محکم منو خودم تو یکی کنم می حس

   بخنده شوخیش به باهاش همراه کنه می سعی مین دکتر
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 با نگاش نیست دوستانه خیلی جو این کنه وانمود بخواد که نیست احمق اما
 خودشه کار سرگرم کنه می وانمود و نده نشونش کنه می سعی که تردیدی

  .. دومونه هر روی

 پایین بعد و کنه می شتیاددا چیزایی یه بکیه تخت پایین که ای برگه توی
  .. شو لبه به ده می شو تکیه و وایمیسته تخت همون

 " .. و نشی عصبی باشی مراقب بهتره اما هیون بک بهتره خیلی حالت "

 انگار کشه می ای کالفه پوووف بعد منو روی میاد لحظه یه برای نگاش
  ..  و باشه گرفته تصمیمشو باالخره

 که اونایی به بعد بزنین حرف هم با و باشین نهات دم می فرصت کم یه بهتون "
 " .. رفته دارو اثر و شدی بیدار تو دم می اطالع بیرونن اون

  و کنه می نگاه بک به تر طوالنی کم یه

  " دارین احتیاج بهش دوتون هر کنم فک "

 برمیگرده داشته نگهش آروم زحمت به که تندی اخطار با دوباره نگاهش
  من سمت

 " ؟!!خب باشید هم مراقب "

 این بهم رو باهاش که لحنیه برای ترجمه ترین نزدیک نکنید پاره تیکه همو
 ! .. ده می اخطار رو جمله
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 و کنه می خم سرشو کوچیکی احترام با بمونه جوابم منتظر اینکه بی بعدم
  .. ره می بیرون

 

 

 .. شه می بسته مین دکتر سر پشت در

 لبمو ی گوشه بعد درو ی بسته روی مونه می کوتاه ی لحظه چن برای نگام
 .. طرفش گردم برمی دهنمو توی کشم می

  .. هم توی میفته نگامون

 .. من مال توی ش کالفه ناامیدو یه و اونه چشمای توی تیز اخم یه

  و کنه می باز سرد قهرآلودو نرمشو و کوچولو لبای

 بذار بیرون برو شه می اگه بگم بهت بخوام ندارم حرفی هیچ من چانی ببین "
 می سخت برام کشیدنم نفس حتی اینطوری باشم تنها دنبالمون میان وقتی تا

 " کنی

  هم توی رن می ابروهام

 .. کونیه در تا چن الیق فقط عوضی سرتق اون
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 االن خودم کنی می فک . لعنتی کنم کارو این خواد می دلم خودمم کن باور "
 " .. ؟ کشم می نفس راحت اینجا دارم

 .. لعنتیش ملوس ایای گربه اون بین .. چشماش بین شینه می تلخ اخم هی

   کنم می پرخاش بهش اخما همون توی

 " بره بیرون در این از م الشه منتظرن بیرون اون کفتارا اون اما "

 .. کشه می کالفه پوووف یه

  .. شن می تر غلیظ اخماش لبشو روی میاد آشنا پوزخند یه

 مگه ، برات بزرگین نگرانیه واقعن بیرون اون لعنتیه کفتارای ناو ؟!!!اونا بازم "
 " ؟!!نه ، بستن حسابی پاتو و دست ؟!! نه

 .. گرونه برام ش طعنه

 کوفتیه برداشتای با داره باز خودش برای منو نگرانیای تموم چیو همه اینکه
  .. سنگینه برام ده می نتیجه خودش

  .. عوضی ی گربه

 جوشه می توش مغزم که حرارتی تو داره خاموش شانف آتش یه کنم می حس
  .. شه می فعال
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 دونن نمی که نفهمی های پسربچه برای مخصوصا بزرگین نگرانیه لعنتی آره "
 شعورشو !! فهمن نمی !! آتیشه اسمش کنن می بازی باهاش دارن که این

 باشم کوفتیشون پنجوالی اون نگران جاشون باید !آتیش سراغ برن نباید ندارن
 بستگیو پا و دست و نگرانی فرق هنوز که نفهمی های پسربچه !!نسوزوننشون

 "!! فهمن نمی

  .. ست بسته پام و دست بهت لعنت آره

  !.. تویی بسته قلبم وسط پامو دستو که اونی اما

  تخت توی شینه می حرص با

 ایای گربه اون توی میاد ناامیده اینهمه چرا فهمم نمی که تیز خودسرو اخم یه
  کشه می داد سرم سرتقشو

 بهانه منو اینقد بهتره . عوضی خودتی نگران فقط تو !!شو خفه !! چانی شو خفه "
  " !!خودت کوفتیه هیکل اون واسه نگرانیات برای نکنی

  ؟!! خودمم نگران

  .. !؟.. نفهم عوضیه

  زنم می فریاد خودش از بلندتر
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 یه با !همسرم وقتی چرا ؟!!باشم خودم ننگرا نباید چرا ؟!! نه که چرا آره خب "
 تا اونو نیست حواسم کنه حس وقت هر تا سرم پشت وایساده بزرگ کارد

 " ؟!!نباشم خودم نگران کمرم توی کنه فرو دسته

 .. لرزن می چشماش 

 زنم می نیش بهش باهاشون که کلماتی از تر سرد ترو سخت خیلی چیزی یه
  .. رفتن فرو چشماش توی

 که کوچیکی های ثانیه برای اون کنه می فک که احمقمه قلب توهم فقط شاید
  .. کرده نگام نگران ، قلبم توی ریزن می چشماش که مخدری توهم تو

 !!شده خودم نگران

  .. واقعیه نگرانیه یه خوردن حرفام بعده چشماش که تکونی اون و 

 فقط سته که رویی و چشم بی و خودسر پیشیه همون لبای با اون بعد اما
  زنه می داد سرم

 نکن تکرارش من روی تو اینقد زنو بهم حال این !!همسرم نگو بهم اینقد "
 "!!لعنتی

 خم صورتش توی رمو می جلو جوشه می قلبم توی که سردی حرص همون با
 شم می

 " ؟!!بگم چی بهت باید پس "
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 زنم می پوزخند

 "؟!!برادر"

 ؟ .. خوردی اتش الو باهام بود مخدر پره که شرابیو وقتی

  " ؟!!!قدیمی دوست" 

 ؟ .. کردی پشت بهم وقتی

 " ؟!!برام هستی هنوز کدومشون هیچ"

 بود رحم بی زیادی بازی این اینکه با حتی ، نبود تو تقصیر همش اینکه با حتی
  ... ؟ .. گذاشتی تنها اونا با منو اما ،

 تکرار براش فرینون این شمرده شمرده استخوناش مغز تا بره که سردی تاکید با
  کنم می

 که واقعی چیز تنها !! واقعیه لعنتی زن بهم حال این !! هیون بک واقعیه این "
 " !!منی همسر تو !! همینه مونده باقی تو منو کوفتیه ی رابطه تو هنوز

 بی ی گربه اون اینکه فکر از حتی قلبم سرمه توی که کفری این ی همه وسط 
  .. خنده می نفهم زبون ی بچه یه مثه منه مال رحم

 وزه می صورتش روی نفسم از که سردی باد جلوی سیاهشو مردمکای لرزیدن
  .. بینم می
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 همون توی رمو می جلوتر رحم بی ی گربه این قلبمو خودمو به اخم یه با
  سیاهش مردمکای

 شانسی خوش همون به درست !!چین امپراطور عین !!منی عوضیه همسر تو "
 " !!!!شم کشته شرابم توی ریزی می تو که زهری همون با قراره !!بود اون که

 

 

  هیون بک

 

 

  کنم می حس م سینه توی سردو خیلی باد یه وزش

 .. سرد برِف  یه وسط بره می قلبمو صداشه توی که قهرآلودی نیش و حرفاش

  .. یخ از دریاچه یه تو افتاده قلبم کنم می حس

 .. شه می سردم

 کنمو بغلش کنمو دراز دستامو خواد می دلم سرما این وسط عجیبی جور یه و
  .. بینه نمی ترسناکی این به منو اون شم مطمئن

  .. ش سینه روی تا برم می میارمو پایین صورتش روی از چشمامو
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  .. سردمه

 .. دورم بگیره دستاشو اون و سینه اون روی بذارم سرمو خواد می دلم

  .. نگفته دلش ته از بگه بهم خوام می

  .. نکردم تا بدی همین به باهاش بگه بهم خوام می

 ... اما

  .. زنم می داد تندش پرخاش با دارمو می بر ش سینه روی از نگامو

 همسر من ! کثافت نگو من روی تو لعنتیو این اینقد گفتم بهت چانی شو خفه "
 " !!نزن بهم منو حال اینقد !!نیستم تو کوفتیه

 می حرص با بعد و شه می دور ازم لباش روی ارهمی که پوزخندی با صداش
  .. خنده

 این چرا !!بمونی برادرم قراره !!باشی همسرم نیست قرار خیلیم !!آره خب "
 " ؟!! ره می یادم من کوفتیو

  کشه می فریاد هوا بی یهو سمتمو گرده برمی حرص همون با دوباره

 که قدیمیم چانیه نهمو برات هنوز ؟!!هستی برادرمم هنوز بگو بهم فقط "
  .. "!؟ شه می ادعات اینقد

  .. نیشن یه مثه درست کلماتش
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  .. .. سردم چشمای توی رن می فرو نیشاش و

 .. شه می تر سنگین اطرافمه که برفی و

  .. شم می تر سرد

 دور چرک یه مثه زندگیتو وقتی گفتی . کنی درستش باهام خواستی می گفتی "
 " کنی درستش باهام خواستی می کردیو می فک من به تو انداختن

  کشه می فریاد بلندتر تندی پرخاش با و زنه می پوزخند

 می درستش باهام گفتی می خودت به دیشبم کردی؟ می فک بهم دیشبم "
 " ؟ لعنتی آره ؟ کنی

  .. سیلیه مثه حرفاش

  .. برف توی رن می فرو پاهام

 .. پاشم تونم نمی

 توش که سردی حقیقت وسط از هنوز اون و کنم دراز سمتش دستمو تونم نمی
 .. کشه می فریاد ایستاده

 منو ، کنی درستش باهام داشتی فرصتشو وقتی ، وسط اومد پاش وقتی چرا "
  .. " ؟ دور انداختی بدا آدم قاطی هم
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 مشت دستام میشه باعث .. زخمیه کرگدن یه ناله مثه صداشه توی که دردی
 .. شن

 با بفهمی تونی می ؟ کشیدم چی حاال تا صب امروز از من بفهمی تونی می "
 نبودم که خودم حال تو کردم می فک چون گشتم می دنبالت ای شکنجه چه

 " .. بعد .. بعد .. !؟ کردم تجاوز بهت

 جا لباش روی که کلماتیو باهاش و ناباور بهت یه از شه می پر ش ناله صدای
   .. صورتم توی کنه می پرت فریاداش با انگار نمیفتنو

 اجازه "تو" !! خواستی خودتم !! لعنتی توی !!تو .. !!بودی تو گن می بهم بعد "
 " دادی شو

 جوشه می سیاهش و درشت چشمای توی که عصبانیتی اون همه کلماتشو
 تو کنه می پرتشو که کلماتی همون با که واقعیه اونقد همش و ترسناکن اونقد

  .. م سینه ی گوشه شم می پرت صورتم

  .. کنم باور خوام نمی

 .. کنم باور تونم نمی

  .. نبود گه می اون که بدی این به کارم

 .. گرفته بغضم
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 پیدا لبمو روی نمیان و کنن می فرار که کلماتیو م هنجره توی از کنم می سعی
 .. کنم

  .. کنم دفاع خودم از کنم می سعی

 .. بینی نمی صدمه تو کردم می فک چون کنم کارو این کردم قبول فقط من

  .. نمیفته برات اتفاقی کردم می فک

  ؟.. نکردم خراب چیزو همه مگه . . ؟ چی که تهش اما

 ؟!!نیست "اتفاق " این .. !کن نگاه صورتش به

 گناهکار و ساکت لبام شه می باعث صورتشه توی که تلخی اتفاق همون و
  .. شن بسته

  کشه می داد هنوز اون

 دره خواد می دلم !!کنی نگا جام منیو کنی فک لحظه یه برای خواد می دلم "
 کنمو چیکار باهات تونستم می ببینی خوام می !!ببینی وایسادمو باالش که ای
 " !!لعنتی کشه می منو چطوری داره این

  .. صورتم جلوی گیرم می دستمو

  .. تحملمه از بیشتر خیلی دیگه این

 .. نبوده من تقصیر گه می اون که کثافطی این ی همه
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  .. نکردم خراب اینجاها تا من

  .. میارم باال دارم کنم می حس

 .. میاد تخت نزدیک تا قدماش صدای

  .. کنم می حس دستام مچ روی دستاشو

  .. چانیو دستای ی مردونه گرمای

  .. کنم می گریه کنه حلقه دورم رو اونا بخواد اگه دونم می

  .. !! کنم گریه خواد می دلم چقد و

 می پرخاش و ناامیدی با درشتشو چشمای پایینو میاره دستامو فقط اون اما
 پرسه می ن کالفه چشماش ناامیدیه ی اندازه که صدایی با چشمامو توی گیره

.. 

 االن که چجوریه ؟ اینجاییم االن که شد جوری چه واقعن بگو بهم فقط "
 کنیو می خالی شتموپ اینطوری تو که چجوریه ؟ هم روی تو وایسادیم اینطوری

 اعتماد طرفت بگیره دستاشو بیادو بیرون تاریکی از که کی هر به ازم فرار برای
 " ؟ کنه خالصت ازم تا کنی می

  .. زیادیه خیلی دیگه این چون فقط شاید
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 اینطوری داره اون که نبوده من تقصیر چیز همه وسط این چون فقط شاید
 باشه داشته حقیقت االنش مندیای گله ی همه اگه حتی روم شکنه می همشو

.. 

  .. !!نکرده بغلم چون فقط شایدم

  .. کشم می داد سرش برمو می باال صدامو هوا بی

  .. بندازه یادش تا خودمه منطق بی قلِب  سر روی فقط داد این شایدم

 اینجا به رسیدیم چجوری پرسی می من از پرسی؟ می من از داری اینو"
 به فقط هنوزم که عوضی اون .. بودی تو دکر شروعش که اونی عوضی؟

 می چیکار باید کنی می فک .. تویی اینجاست که خودشه نگرانیای خاطر
 " ؟ هوم ، کردم

  کشم می فریاد بلندتر و

 طوری هر بخواین که نیستم تون فاحشه من !! نیستم شماها ی فاحشه من "
 فهمی می نیستم یلعنت توی ی فاحشه من !!کنین رفتار باهام خواد می دلتون

 "!؟

 بعد لرزنو می سرد خیلی روش ره می صدام از که تندی باد توی چشماش
  کشه می داد بد خیلی طعم یه ُتِف  مثه درست

 " ؟ فاحشه "
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  .. باشه زنده اگه بکشه آدم تونه می چشماشه توی که حرصی

  و ده می فشار دستاش توی محکم دستامو مچ

 " ؟!!می حشهفا فقط برام گی می بهم داری "

 .. جلوتر میاره صورتشو

 داشته نگه توشون فشار با که سیاهی عصبانیت اون ی همه سیاهشو چشمای
  .. نکشم تر عقب صورتمو تونم نمی که ترسناکه اونقد صورتم توی نکوبه تا

  .. میاره جلوترم و گیره می مچم از منو اون اما

  .. ست خفه عصبانیت زور از صداش

 یه !!! هیون بک زنه می ساک برات دهنش با مجبوره وقتی فقط فاحشه یه"
 دستاش با کارو این نیستی خودت حال تو کنه فک و نباشه مجبور اگه فاحشه

 " !! عوضی زنه نمی ساک دهنش با نباشه مجبور فاحشه یه !!!! کنه می

 .. زنم می پلک

 .. روش مونه می نگام

  .. محاله

  .. دم می قورت سختی به دهنمو آب
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 بود ممکن نبودمو خودم حال تو وقتی من ی فاحشه چرا بگی بهم میخوای "
 احمقی اونقد نگو بهمم ؟!!!!! بک کرده برام کارو این دهنش با نیاد یادم اصلن

 "!!بکنی تونستی می دستاتم با کارو این ندونی که

 قرمزه موهاش ی ریشه تا که صورتی روی کرده آزادش باالخره که صدایی با و
  کشه می یادفر

 م مزه دهنت با خواست می دلت چرا داری حسو همین میو فاحشه فقط اگه" 
 ؟!!!هان !لعنتی؟ کنی

 شن می گشاد ترسناکی بهت تو چشمام

  .. ؟ کنه می فلج عصبامو تر قوی داره کدومشون دونم نمی

  .. !!میاد یادش اون که این

  !!ردمک کارو این دهنم با من که این ی کننده فلج درد یا

  !! .. دهنم با کشم می فریاد خودم به رو سرم تو

 ! .. بکنی دستاتم با شه می کارو این دونم می سالگیم 15 از اینکه با حتی

  .. خدا اوه ... با کارو این دیشب چرا پس 

 شه باورش خواد نمی که بهتی با و میفتن جا لبام روی زحمت به که کلماتی با
  که همین به چسبم می فقط
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 بقیه از اون کنم می دعا انگشتام تمام با و " ؟ میاد یادت یا دیشبو تو .. ت "
  .. !! بگذره ش

  .. ! ... دونم نمی خودمم وقتی چرا؟ بگم بهش تونم می چطوری

  کشه می فریاد عصبانی

 تو فهمیدم وقتی امروز .. میاد یادم آره .. لعنتی آره .. ؟ مهمه این االن "
 این و تو خواست می دلم بودمو نشسته اینجا شوکه و کردی چیکار دیشب

 " اومد یادم بیرون کنم پرت پنجره این از هم با همشو خودمو تختو

  جوشه می هولناکی عصبانیت با چشماش سیاه ی دریاچه

  بسوزوننم تونن می که داغن اونقد میان لباش روی وقتی کلمات

 جهنم و بهشت یه بین جایی یه .. !! بک افتضاحم خیلی راهی دو یه تو االن "
 ". . کوفتی

 می که میاد جلو اونقد صورتش دستاشو توی گیره می محکمتر دستامو مچ
  .. بکشم نفس ، باید که هوایی جای نفسشو شکالتیه عطر تونم

 اون با بقیه قاطی هم منو ریزی می هم رو مادرت با ؟ لعنتی کجاشم بگو بهم "
 بخوام که بگیرم جنون اونقد میشی باعث کنیو می مسمومم کوفتی شرابای

 " !! زنی می ساک برام !!دهنت با بعد !! کنم حمله بهت
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 ازشون تونم نمی که نزدیکه انقد چشمامو توی ده می حرکت عصبانی چشماشو
  .. م دستپاچه نبینه کنمو فرار

 " لعنتی؟ فرستیم می کجا داری ؟ بک برات کدومشم تو "

 همون با و همه برای میشه رو مدام ساعت یه این تو دستی از کالفه نگرانو
  زنم می داد صورتش تو "!!دونم نمی خودمم " که دستپاچگی

 غلطی چه نندازی یادم اینقد شیو خفه بهتره عوضی جهنمی الیق فقط تو "
 " ؟ سخته برام ازش زدن حرف فهمی نمی .. کردم

  میاد میکنم آرزو براش که جهنمی همون وسط از پوزخندش

 "؟!!هیون بک جهنمم ته برات واقعن ؟ واقعن "

  میندازه دستم

 "؟!!!!!! سخته برات ازشم زدن حرف حتی "

 رو سیاه ی دریچه یه تونم می فقط دنیا ی همه از که میاد جلو اونقد صورتش
  .. ببینم چشماش سیاه و سرد تاریکیه به

 توی بدی هلم پشت از خواستی باز که بعد ی دفعه بمونه یادت پس خب" 
 باشم داشته خودمو برداشتای من بعدش که نکنی رفتار جوری یه جهنم همین

 توهماتت توی که تو برخالف !! شم می گیج زود من عوضی دونی می چون.!!!
 " !!بینم می واقعن که چیزی به رم می صاف من گیری
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 ببینن چیزیو تونن نمی اون جز که چشمایی همون توی شمرده شمرده بعد
  کنه می تکرار

 عاشِق  یه نه کنه می رفتار فاحشه یه مثه فاحشه یه باشه حواست بعد ی دفعه"
 " !! عوضی

 از تا عقب ده می هلم و کنه می ولشون بعد و میاره باال کوچولو یه دستامو مچ
  تخت روی بیفتم پشت

 .. باال میاد تخت از زمینو روی کنه می پرتش و درمیاره کتشو

 وقتی که خودش تو گرفته منو حرفاش ُبهت و گیجه و دکن العملم عکس اونقد
 .. شده دیر خیلی ازش فرار برای باال میاد تخت از

 دستشو توی گیره می دستامو تند رومو شه می خم تنمو پایین روی شینه می
 .. داره می نگهشون سرم باالی

 داغشو نفسای لمس تونم می که اونقد صورتم نزدیک تا پایین میاره صورتشو 
 صورتم ی زده وحشت بافتای روی کردم آرزو براش که جهنمی همون وسط از

  کنم حس

 می محکم مو چونه دستش با اون اما شم دور ازش کنم می کج صوتمو ترسیده
 .. داره نگهم و گیره
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 که جوری هر رو فاحشه یه .. !!هیون بک کنن می رفتار اینطوری فاحشه یه با "
 " !کنن می تصاحب بخوان

  .. میاره زبون به تلخی حرص با حرفاشو کت تک

 روش که بشه نفهمی زبون حالیه که طوری کالفه و درمونده عصبانیت یه با
  .. نشسته

 تونم می بخوام که جوری هر !! کنم تصاحبت تونم می بخوام که جوری هر "
 " .. هیچکی باشمت داشته

  کنه می تکرار بلندتری پرخاش با

 " .. !!هیچکی "

  بیرونو به کنه می اشاره تشصور با

 اونا !!بگیره جلومو تونه می نه خواد می نه بیرونم اون کفتارای از کدوم هیچ "
 دیشب که کاری مثه گندکاریام ی همه برای که غرقن طمعشون تو اونقد

 " .. میارن بیرونم سازنو می بهانه یه کنم باهات بود ممکن

  صورتم یتو کوبه می سیلی یه مثه دوباره عصبانیتش

 " .. !! حده همین تو که ست فاحشه یه !! کنن می کارو این فاحشه یه با "

  کشه می فریاد صورتم توی تر محکم سیلیه یه با و
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 نمی .. نیستی فاحشه براااام تو .. ؟ فهمی می نیستی فاحشه برام لعنتی توی "
  .. ؟ بگم بهت باید بار چن فهمی؟

 " .. اینی برام تو

 بوسه می شدتی همون با دهنشو توی بره می لبمو تمام رومو شهمی خم بعد و
 بینه می آب اومده بیرون جهنم وسط از وقتی تشنه یه که

 

  مانلی :  نویسنده

@purple8Iris 

@chanbaekworld 
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  17 پارت

 هیون بک

 

 .. دادن دست از مفهومشونو کلمات

  .. افتاده معنی از چیز همه

 حرکت از هاش بوسه لبامو روی داغش لبای حریص حرکت حِس  تو چیز همه
 .. افتاده

 .. بوسه می

 .. گیره می گاز

  .. من و خوره می لبامو .. خوره می دهنشو تو کشه می دوباره و مکه می

 نگاش شدنو گشاد چشمام حماقت همون با تلویزیونی ی احمقانه سریاالی مثه
  . کنم می

 ، .. صورتم وستپ روی گرمشو های گونه داغ و تند لمس

 ، .. گیره می ازشون که گازیو لبمو توی خیس های نرمه روی لباشو حرکت

 بوسه ازش ذارم می وامونده گشادو که حماقتی خیسیه روی داغشو حرکت
 ، .. رو برداره
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  .. کنم می حس

 .. اما

  . کنم حسش تا مونده ساکت خودم توی چیز همه

  .. کنم حس قلبم با رو زده که حرفیو معنیه

 .. " اینی برام "

  .. ؟ نه مگه گفته که نیست همونی معنیش

  .. ؟ نه مگه ...  غریبمه و عجیب گیریای نتیجه از دیگه یکی اینم

  .. بزنم پسش کنم می سعی

  .. عقب بکشمش کنم می سعی

  .. بزنه حرف خوام می

 ها هرعش این بذاره و کنه تموم هاشو بوسه شده که م لحظه یه برای خوام می
 درک رو گفته که چیزیو و بره بین از افتاده ، تنم توی ، تنم روی تکوناش با که

  .. کنم

  .. بگو بهم

  . ؟ چانی چیم برات بگو بهم

  .. بزن حرف کن تمومش
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  .. تونم نمی اما

  .. رسه نمی هاشه بوسه توی که خشنی اشتیاق به زورم

 .. بزنم پسش خوام می کنه می فک

  .. داره می گهمن عصبی و محکم

  .. میاره باال مو چونه سرمو زیر کشه می دستاشو

 شن می تر عمیق و تر داغ هاش بوسه توشو بره می زبونشو و کنه می باز دهنمو
..  

  .. تپه می فشارشون از گلوم نبض

  .. کوبه می داغ و محکم قلبم

 تپه یم م سینه توی طوری قدرتمندو ضربان یه به شده تبدیل گرم کوبش اون
  .. شن پاره رگاش ترسم می که

  .. ترسونه می منو هاش بوسه به بدنم تند واکنش

 توی خزیده ، خودش توی بره می چشمامو که خوابی توی عجیب حس یه و
 تموم با رو ها بوسه این ی کننده ویران حس بذارم ببندمو چشمامو که قلبم
  ... کنم حس قلبم

  .. پاشه می هم از داره چیز همه
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  .. شه می پاره تیکه ، چانی های بوسه تو داره چیز همه

 .. دلخوریم .. عصبانتیم .. سال هفت این تمام .. بوده بینمون که ای فاصله
 ... چیز همه .. قلبم .. لبام

  .. ؟ اینطوریه چرا

 .. کنه می حمله بهم عوضی اون که نیست باری اولین این

  .. اما

  .. گیره می آروم باهاش قلبم توی چیزی یه کنم می حس که باریه اولین این

  .. " چانیوله اون " کشه می فریاد شه می خفه داره که منطقی وسط از صدا یه

  .. ست خفه قلبم محکم های ضربه توی صداش اما

  .. دوره خیلی

 ! .... منه یوالی اون ! آره خب

 شه می هکشید توش داشتم نگه مو سینه که سکوتی خلِع  تو عمیق نفس یه و
  .. شم می آروم دارم ده نمی معنی که ای مسخره جور یه و .. هااااه ..

  .. ترسونه می منو این

 شن می خفه هاش بوسه توی میادو بیرون گلوم از که هایی ناله ضعیف صدای
  .. ترسونه می منو
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 .. بیارم بیرون دستامو کنم می سعی

  .. بگو اول از عقبو بکش نفس یه ی اندازه فقط

  .. واقعیه این بگو بهم فقط

 ؟ .. اینجایی من برای تو

  .. منه برای این بگو فقط

  .. شن می تر خشن هاش بوسه و کنه می ش کالفه تکونام

  .. زنم می پسش دارم کنه می فک هنوز

  .. هااااخ ... هنوز

  .. شه می پاره ش بوسه فشار زیر لبم

  .. ُبره می نفسش نفس صدای

  .. میاره باال صورتشو بعد لبامو روی مونن می لباش

 می که سوزن می طوری برمیدارنو تاب گرم حرارت یه تو سیاهش مردمکای
  .. ببینم رو شه می بلند ازشون که حرارتیو تونم

 دهنش توی و زنه می لیس رو روشونه که خونیو لباشو روی کشه می زبونشو
  .. بره می

 .. روش دارم می نگه نگامو
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  .. پرسم می نفسام نفس بین از زحمت به

  .. " ؟ چی یعنی .. گفتی .. که .. لعنتی این "

  .. قرمزن ریزه می پایین که خونی از حرفام

 .. زنه می نفس نفس

  .. ره می پایین و باال گرفته که هایی بوسه فشار از ش سینه

  .. سنگینن روم چشماش نگاهِ 

  .. خوان می جواب ازش ودقهرآل و شاکی هنوز که لباییه روی سنگینیشون

 .. کنه می اخم

 حسش فقط و شو خفه شده که بارم یه واسه ؟ عوضی بگم بهت باید هنوز "
  " کن

  .. صورتمو روی تا پایین میاره دوباره صورتشو

  .. بار این

 چشمام قلبمو توی خزه می خواب اون رن می لبام روی لباش دوباره وقتی
 ! .. شن می بسته براش

 .. کنم می حس لبم پارگیه روی ونشوزب حرکت

  .. چشمام بین شینه می دردناک تکون یه
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 توی خون حرکت من و زنه می عمیق مک یه و گیره می لباش بین زخمشو
 حس لباشو بین دویدن برای تپن می وحشی یه مثه که شریانهایی بین از تنمو
  .. کنم می

 .. معنیه بی این

  .. چانیه اون

 دوباره انگشتاش اینکه قبِل  حتی لبام بین خط روی کشه می زبونشو وقتی اما
 باز براش لبامو ، کنن باز براش دهنمو بکشنو پایین لبمو تا کنن لمس مو چونه

 ! .. شه دهنم وارد دم می اجازه زبونش به کنمو می

  .. گیره می آروم لحظه یه برای نفسش تند حرکت

 .. مونن می لبام روی لباش

  . بهم میفته مبهوتی تالقیه تو نگامون و میاره االب دوباره چشماشو

  .. شنوم می حسیمو عصبای تمام جیغ صدای

  .. باشم کرده براش کارو این من شه نمی باورم

  .. کردم باز زبونش شو بوسه برای دهنمو من

  .. صورتش روی دون می تند چشمام

  .. چشماش توی
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  .. اونه برگ آخرین این

  .. مقلب روی انداختتش

  .. ترسونه می منو قلبمه توی که ضربان این

  .. ترسونه می منو گرفته ازم تنم رو که اختیاری این

 داره بغض میاد بیرون شاکی وقتی صدام

 " .. یول آدمم من .. عوضی نده بازیم "

 می داد صورتم تو گیره می باهاشون صورتمو طرف دو و کنه می ول دستامو
  .. کشه

 " ؟!!بازیه گی می هنوز کردم رو برات دستمو ی مهه .. ؟!!بازی "

  .. میان بیرون افتاده خشنی نفِس  نفس به که نفسی بین از کلماتش

  . بیان باال لبام شه می باعث و ده می فشار صورتمو

 قبول خوای نمی چرا ! دارن دوسشون لعنتیا این !خوان می منو های بوسه اینا "
 " !خوای؟ می منو هم تو کنی

 می مجبورش و دارم می نگهش دستام تا دو با راه بین اما شه می خم بارهدو
  .. کنه نگام کنم

  " بگو بهم "
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 .. بوسدش می دستمو کف روی تا میاره لباشو و کنه می کج صورتشو

 " تر؟ واضح این از "

 مثه دستام و داره شالیزارو توی خورشید گرمیه دستم کف روی لباش حرکت
  .. ترسونه می منو این کنه می طلب بیشتر بیشترو اشوگرم شالیزار همون

 .. دارم می نگه چشماش توی چشمامو

  .. کنم پیدا دروغشونو خوام می

  .. کنم پیدا کرده شروع که بدیو بازیه نتونم محاله که درشتن اونقد لعنتیا اون

 خیلی کنی تموم بوسه یه با همشو اینکه برای تو ! بزن حرف !چانی بگو بهم "
  " رسیدی دیر

  ... قلبم پشت تا وایساده اومده یکی

 .. چشمام تو وایساده اومده یکی

 .. بزنه حرف چانیول تا منتظره ترسونه می منو که طوری و
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  چانیول

  .. گیرم می دستاشو مچ برمو می باال دارمو برمی صورتش روی از دستامو

 " .. بک میام دارم که ساله هفت راهو این من "

 بفهمه حرفمو کنه می سعی شنو می کج کم یه روم شکاکش مردمکای حرکت
..  

 فقط چشما اون پشت سرشو توی اون که کنم فک این به هنوز کنم می سعی
  .. داره مغز پیشی یه ی اندازه

 ... منه زندگیه شیرین و تلخ ی فاجعه این که

  .. اما

  .. ساختم ذره ذره شکاکو چشمای این خودم من

  .. چیدم هم روی خودم دستای با رو سیاهی این رآج به آجر

  .. بوسمشون می روشونو شم می خم

  .. رن می خواب هام بوسه با ایاش گربه

 یخو گالی نفهمیه بفهمی عطر یا زمستونی باد بوی که اغواگر عطر یه ازشون
  .. مونن می جا لبام روی ده می

  کنم می اعتراف لوسشم ایای گربه اون توی لبام روی سرِد  عطر همون با
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  ".. بک دارم دوستت "

  .. مونن می روم کننو می نگام آروم شکاکش ایای گربه

  .. سیاهیشون توی شینه می ساکت بهت یه

 چنگ ش شعله به من سیاهیو اون ته کنه می روشن شعله یه یکی انگار بعد
  سمتش دارم می بر دیگه قدم یه زنمو می

  " .. بودم عاشقت گفتن بهم وقتی از .. داشتم دوست دیدمت وقتی از "

 پایین قطره یه که شن می ذوب روشنه که ای شعله این توی انگار سیاهیاش
  .. چکه می

 اذیتت شمو عصبانی حس این و تو از نبود مهم .. داشتم دوستت همیشه "
 خواستم می که اونقد بودم عاشقت رفتی وقتی حتی داشتم دوستت من کنم

 می منو بودن عاشقت . ترسیدم داشتنم دوست این از اما گردونم برت
 " .. نمونم عاشقت نشد باعث همینم حتی اما . بک ترسوند

 می شو شده ذوب چشمای طعم رنو می طاقت بی لبام و دیگه ی قطره یه
 شمع این و نخوره تکون ش شعله که طوری آروم ایا گربه همون کنار چشنو

  کنم می نجوا نشه خاموش

 " .. بک دارم دوستت "
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 دربیان نداشتنش خشکسالیه از م ریه بافتای ذارم می کشمو می نفس عطرشو
..  

  .. بوسم می لباشو دوباره

  .. شن می ذوب آروم آروم کننو می دنبال حرکتمو صدا بی چشماش

 به حاال تا من اینو من ! بک دارم دوِست ! وضوح همین با ! سادگی همین به "
  " نگفتم هیچکی

  و دیگه ی وسهب یه

  .. " بگم که کنم فک هیچکی به نذاشتی تو "

 خط شدن بسته بوسمشو می باز چشمای با لباشو روی ذارم می دوباره لبامو
  .. کنم می تماشا چشماشو ایه گربه

 معنیشو هنوز که جوابیه تنها عشق ، .. سال هفت از بعد .. بک دارم دوستت "
 " .. کرده حفظ

 

 

 

 



 

655 
 

  هیون بک

 

  .. اینجاست من یبرا اون

  .. برگشته من خاطر به اون

 .. شه می باورم داره .. اما عوضیه یه اون .. کنم باور خوام نمی

 که منه خاطر به اون .. خندم می دارم قلبم وسط .. ریزن می پایین هام گریه
  .. اینجاست

  .. داره دوسم گه می که شنوم می

 .. کنم می حس لبام روی هاشو بوسه

  .. اما

  ... برگشته من برای اون ، .. داره مفهوم که چیزی تنها

 

 چانیول

 

 کف .. تپه می قلبم که جایی .. م سینه روی ذاره می و میاره باال دستشو
  .. روش ذاره می دستشو
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  .. کنم می دنبال چشمام با دستشو حرکت

 .. دستش روی ذارم می دستمو کف بعد گیرمو می دستش مچ از

 " .. بخوایش اگه توئه مال من عشق .. تپه می تو برای .. کب واقعیه این "

  ... نخوایش اگه حتی

 برای دستامون زیر که قراری بی و محکم ضرباِن  روی داره می نگه نگاهشو
 .. تپه می اون

  ... طوالنی

  .. ریزن می پایین شنو می ذوب چشماش تمامش تو و

 .. و زنه می پلک

  .. دیگه درشت ذوب یه

  .. داره می نگهش روشون چشمامو روی تا باال میاره چشماشو

  .. کنه می زمزمه آروم

 " .. اما "

 .. شده قایم و رفته هاش دریچه کنار از چشماش توی پیشیه

  .. کشیده خجالت کرده نجوا اعترافم ی همه ته که امایی این از
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  .. باشم قوی کنم سعی تونم نمی

 .. بزنم گول خودمو یا

  .. شدم سرخورده

 برای خواسته می که قویه اونقد توم پرتوقع حِس  این سالها این تمام بعِد  هنوز
  .. کنه تردید که باشم اون از بیشتر بک

  ، .. کشیده طول سال 7 خودم تردید اگه حتی

 این روز 7 توی باشم داشته توقع ازش تونم می ، باشه بک آدم اون اگه ، هنوز
  .. داره دوستم میخوادو منو گهب تردید بدون و کنه برام کارو

  .. چیدم خودم دیوارو این اما

  .. دارم می بر آجرو اولین دمو می فشار کوچولو یه دستش روی دستمو

 آسون قبولش خودم برای کنی می فک .. هیونی بگی چی خوای می دونم می "
 راحت برام کنی می فک.. کنم قبولش تا کشید طول سال 7 منم برای ؟ بود
  .. " !؟ کنم فک اینطوری بهت بود

  .. ره می بدنمون روی و کنه می دنبال چشمامو حرکت نگاش

  .. تنش پایین روی نشستم

  .. مونده بدنش طرف دو پاهام
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 تونم می و داره فاصله خودم ی سینه ی کالفه تپشای با کم یه فقط ش سینه
 تو ور تپه می نرمش های سینه روی محکمش ضربان با که تندیو گرمای
 .. بسوزوندم که کنم حس خودم به نزدیک اونقد ای فاصله

  کنم می نگا بهش و باال برم می دوباره چشمامو

 "؟ .. کنم نگاه برادر یه از بیشتر بهت بود آسون خودم برای کنی می فک "

  لبامو روی میاد تلخ پوزخند یه

  ؟ .. مخواست می رو تو من که خواد می خودش زیر اینطوری برادرشو کی "

 لبای اون وقتی زنیو می غر وقتی و زنی می حرف وقتی بود آسون کنی می فک
 " ... اینطوری نخوام شی سرتق باز تا کنی می باز کوفتیتو

  ... لبام بین گیرم می پایینیشو نرم لب برمو می پایین صورتمو

 "؟ ... ببوسمت"
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  هیون بک

 

 .. شن می بسته ش بوسه روی دوباره چشمام

 ، بیاد باال دلت زیر شادی از که غنجی مثه درست باشه نباید که حس هی و
  !!میاد باال دلم زیر

 .. ! دهنم توی بیاد باالییش لب ببیندمو دهنمو کافیه فقط

  .. کنم می باز چشمامو یهو که قویه اونقد شوکش

  .. کنه می حسش

  .. کنه می نگام و باال میاره چشماشو

  کنه می زمزمه لبم روی لبمو روی از برمیداره لباشو

 بفهمی وقتی توئه چشمای توی االن که ترسی این .. !! ترسوند می منو همین "
 " !!ترسوند می منو ، خوامت می چقد

 که هواییو آروم بعد چونه روی تا ده می حرکت لباشو و بره می پایین چشماشو
  .. کشه می نفس میاد گردنم از

  " .. کنه می قرارم بی تنت بوی حتی که متخوا می اونقد حاالشم همین "

  .. شه می مچاله قلبم
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 .. میاد درد به

  .. بغلش توی بگیردش و داره نگهش تا دوه می دنبالش

  .. لعنتیم جهنم یه وسط شن می باز لبام وقتی

  .. سوزونه می هم خودمو حتی کلمه این

 

 

  چانیول

 

  .. " اما "

 !! .. کلمه اون دوباره

  .. بوسمش می عمیق گردشو ی چونه روی ذارم یم لبامو

 حاالشم کردم صب سال هفت .. کنم می صب برات من گفتم که بهت "
 باید هم خدا حتی که اونقد !زیاد چقد دونی نمی خوامت می .. کنم می صب

 " .. کنم می صبر برات نخوای وقتی تا اما .. !زیاد چقد باشه شنیده

  .. بوسم می قلبشه که جاییو شو هسین روی تا دم می حرکت لبامو
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 منتظرت که بدهکارم بهت اینو بک گرفتم ازت خیلی حاالشم همین من "
 " .. بمونم

  .. دم می گوش تپن می لبم زیر که هاش ضربه به

  میارمو باال صورتمو آروم

 به خودتو باید ؟!داری قلب تپش ! هیونی کوبه می محکم خیلی اینجا هنوز اما "
 " .. ! بدی نشون دکتر

 .. م گونه روی ذاره می و باال میاره دستاشو

 که زیاد اونقد .. خیلی .. دارم دوستت میدونی خودتم لعنتی ننداز دستم "
 " .. خوای می تو که اینطوری نه اما .. شنیده خدا حتمن هم منو برای

  .. داره بغض گناهکارش صدای

  " نیست قعش این .. چانی نیست درست این .. مردم یه من "

  .. ریزه می پایین زنه می سر ازش که گناهی توی ساکت و آروم قطره یه

  " چانی برنمیاد ازم .. بدم بهت خوای می که چیزیو تونم نمی "

  .. چشمام روی ذاره می و میاره دستاشو و دیگه ی قطره یه

 مفهمید توسکانا بردنمون می وقتی اما باشی *تو* اگه تونم می کردم می فک "
 " .. باشم اینطوری تو با برنمیاد ازم .. تونم نمی *تویی* چون
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 .. چشمام روی داشته نگه که دستایی پشت از میاد هقش هق صدای بعد

  .. سخته

  .. میاد دردم

  .. نبینه دردمو تا بسته چشمامو خوبه

 .. قلبشه روی هنوز دستم

  .. شنوم می شو آشفته و تند ضربان

  .. دم می گوش بهشون

  .. بک کنه می پیدا تپشها این از اومدن بیرون برای راهی یه باالخره عشق

 

 هیون بک

 

 .. بعد و میاد در کوبیدن صدای

 و کنه می بازش درو سمت ره می که میشنوم قدماشو تند و محکم صدای
  .. ره می بیرون

 دوستم چانی " شنوم می ازش که چیزی تنها و کوبه می تندی ضربان با قلبم
  ... ست "!هدار
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  .. بعد درو ی دوباره شدن باز صدای

  " خوبی؟ هیونی "

  .. مامانه صدای

  .. شن می باز سریع چشمام

 .. تخت سمت میاد داره

 دوئیم می ریمو می پایین هم با قلبم خودمو تختو به برسه مونم نمی منتظر
  .. سمتش

 وایساده در کنار که بینم می چانیو ببرم فرو گردنش توی صورتمو که این قبل
 .. داشته نگه درو ی دستگیره و

  .. داره اخم صورتش توی

  .. دلخور و خفه و محو عصبانیت یه

 گناهکارانه چشمام ره می بیرون و بنده می سرش پشت درو که اون با همزمان
  .. شن می مخفی مامانم بغل توی

  کنم می زمزمه بغلش تو آروم

  " ؟ خوبی "

 .. پرسم می خودم قلب از اینو دارم کنم می حس و
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  .. گرفته دردش

  .. میگه آرومی اوهوم موهامو توی رن می فرو مامان دستای

  و زنه می کنار دورش از موهامو و کشه می بیرون صورتمو بعد

 "... ؟ هیونی خوبی خودت "

 لبام به رسن می دستاش با کننو می حرکت نگران و تند صورتم روی چشماش
..  

  " ؟ شده چی لبات "

  .. کنم می حس هامو گونه به خون ی زده خجالت دویدن

  .. کنم می ُهل شوکه که یهووایه اونقد

  .. !!شدم قرمز لبامه روی که ای بوسه رد از

  .. پوشونم می لبامو دستام با و

 .. داره برمی لبام روی از دستمو و میاره جلو دستاشو

  .. عصبانیه سردش صدای

 " ؟ .. کرده اذیتت چانیول.. بزن حرف هیونی "

 . . کنم می گناه احساس
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 دیشبو تا کرده تالش اینهمه اون .. گناهکارم یه مامان جلوی کنم می حس
 !.. بگذره هم دیگه شب یه نمونده منتظر حتی پسرش بعد بزنه بهم

  .. دم می تکون تند سرمو

  .. کنم دفاع چانیول از کنم می سعی

 " .. زدیم حرف فقط "

 درد از کوچیکی تکون با صورتم شه می باعث زخمو روی کشه می شتشوانگ
  .. بره هم توی

 یه تونم نمی من کنی می فک !هیونی ست بوسه جای این ؟!!زدین حرف فقط "
 برا دیشب تو خواستیش خودتم نگو بهمم !؟ بدم تشخیص خشنو ی بوسه

 " ! بکنی کاری همه بودی حاضر باهاش نبودن

  .. شه می تر ینسنگ گناهم احساس

 تکرارش دیگه کنم کمکت تونم می کرده اذیتت اگه بگو بهم هیونی نترس "
  " نکنه

  .. ست زمزمه یه مثه عصبانیتش ی خفه صدای

 "!؟؟ ش خونه بری نمونده منتظر حتی "
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 باشه دیده چشمامو توی قرمز رد تازه انگار بعد صورتمو روی میاره دستاشو
  پرسه می عصبی و کالفه

 اذیتت اون . کنم کمکت تونم می .. بگو مامان به نترس ؟ کردی گریه " 
 " ؟ کرده

  باشم گناهکار کمتر ذره یه کنم می سعی دستاشو روی تا باال میبرم دستامو

 نباش نگران بحث به کشید کارمون همیشه مثه بعدم زدیمو حرف فقط نه "
 " .. کنه نمی اذیتم اون

  مد می ادامه تردید یکم با بعدم

  " بوده شما و من کار دیشب ی برنامه فهمیده اون راستش "

  نکرده باور مامان چشمای

 دیگه اما ببینم صورتم روی چشماش نامطمئن و تند دویدن از تونم می اینو
  .. و ده نمی ادامه رو بوسه بحِث 

 بعدیه جانشین شده تربیت. باهوشه اون اما نفهمه چیزی بودم امیدوار واقعن "
 می هم خودمو حتی . باالئه خیلی چیز همه تحلیل تو تواناییاش .باشه یکمپان

 دیگه سال ده . جوونه ببر یه اون گرفت کم دست شه نمی چانیولو . ترسونه
 نباش نگرانش اما دیده خودش به کره که شه می مردایی بزرگترین از یکی اون
 " .. زنه نمی حرفی اون
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  لبمو ویر کشه می دوباره و میاره دستشو بعد

  " مراقبته مامان هیونی نباش نگران "

 جلو صورتشو و ده نمی فرصت اون اما نباشه نگرانم دیگه بگم بهش خوام می
  لبمو روی ذاره می کوچولو بوس یه و میاره

 تماس مین دکتر با دوساعته از بیشتر .. شی حاضر زود باید .. نداریم وقت "
 " خوابی هنوز تو کرد می تکرار مدام اون اما گیریم می

  شن می تنگ نگرانی با چشمام

 " شم حاضر چی برای باید "

   .. شده تجربه پره روز چن این توی نگرانیم ظرِف 

 دستشه که شلواریو و کت تازه من میادو باال لباس کاوره یه با مامان دستای
  .. بینم می

 "؟ چیه برای لباسا این "

 سمت ره می و ذاره می اتاق ی گوشه ی کاناپه روی کاورش با شلوارو و کت
  .. کنه می بازش درو

  " تو بیاید "

 سمتمو گرده برمی بعد



 

668 
 

 هیات و اصلی سهامدارای . شام مهمونیه یه .. ست مدیره هیات مهمونیه "
 از رو تو خوان می .. دادن ترتیب چانی و تو برای فامیل بزرگای و مدیره

 باهاشون کوچیک نشست یه .. میان خبرنگارام شام بعد .. ببینن نزدیک
 .. " میشی معرفی بیون ی خانواده وارث عنوان به بعد داریو

  .. هم توی رن می اخمام

 .. زنم می غر خلق کج

 معرفیم عنوانش با باید چرا باشم لجن این وارث بخوام من نیست قرار وقتی "
 " .. کنن

  .. زنم می داد خلقی کج همون با و

 " .. بینن می صورتمو همه خبرا توی نر می عکسام اینجوری "

 صورتت خوای نمی کلن یا ببینن صورت این با رو تو که اینه نگرانیت االن "
 " ؟!!! شه دیده

  .. چانیه صدای

 .. کنم می نگاش بهت با

  .. ؟ کنی می گیجم لعنتیت دوپهلوی سواالی این با همیشه چرا

  و هکن می چانی به صورتش با محو ی اشاره یه مامان
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 " ... و چانیول "

 باعث نزدیک از خوردنیت صورت این دیدنت !!شی بکهیون وااااو واااو "
 "!!بکهیونی افتخارمه

 ای زده بهت خیرگیه با شه می باعث میاد مامان حرفای بین که صداش و
 میاد داره صاف باز دستای با که ای ساله 40 تقریبن کچِل  مرد سمت برگردم
 بهم دستاش که این قبل درست اما برم عقب قدم چن شه می باعث طرفمو
  که شه می بلند چانی ُترش صدای شمو می کشیده عقب کنن بغلم برسنو

 "!! باشی داشته منم پسرِ  با رفتارتو این نیست قرار !بیبی منه پسرِ  اون "

 دستاشو * !!بیبی* این شن می باعث چشماش اما داره لبخند صورتش روی
 لباش روی بیاره لوس لبخند یه صورتشو جلوی بگیره

 " ؟!!کردی قایمش ازم حاال تا چطوری ! چان خوردنیه خیلی اون "

  و شه می تر محکم م شونه دور چانی دستای

  " !بیب توئه چشمای توی االن که نگاهی همین واسه دقیقن "

  صداش توی تیزی اخطار با و

  "!!کنی می نگاه ناجور اینطوری کی به داری باشه حواست بهتره "

 .. شه می محو سرعت به !بیبی لبای روی لوِس  لبخند
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  .. میاد جلو ای کالفه هوووف با مامان

 پسرِ  روی مرد تا دو ی مسخره بحث تماشای ؟ لطفن کنید تمومش شه می "
 " ببینم خواد می دلم که چیزیه آخرین خودم

  سمتمو گرده برمی بعد و

 " .. چان سوک هوک آقای و چانیول "

 عکس چانی که این قبِل  و کنه می دراز دستاشو سرعت به روم روبه کچِل  یبیب
  ده می تکون محکم دستشو توی گیره می دستمو بده نشون العمل

 " !!کیوتی ، سوکی بگو بهم فقط "

  .. خوریم می تکون دستاش توی دستم خودمو

  .. عقب کشدم می کالفه چانی

 !! سوکیه روی هنوز نگام

  .. زدن حرف

  .. رفتارش

 ! .. گیه یه اون ندونم که نیستم احمق اونقد

 چانی بغل از خودمو شه می باعثش وضعیت این تو دیدنش که بدی حِس  با
 .. کشم می بیرون
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 خودم دست اما کنم می حس کشم می کنار ازش وقتی دستاشو دلخوریه
 .. نیست

  .. ببینم مرد این توی خودمو تونم نمی

  .. ده می  ادامه عصبی انداخته راه که بیآشو به توجه بی مامان

  "... کنی حموم کنیو اصالح صورتتو کنن می کمکت !سوکی و چانیول "

  صورتمو توی میاد گشاد لخند یه با مامان حرفای وسط سوکی

  " کنم می جیگرت حسابی "

  .. کنم می نگا مامان به التماس با کشمو می عقب دستپاچه

 ".. ؟ کنم کارو ینا خودم بذارید شه نمی "

  .. و مونه می روم لحظه یه برای نگاش

 دید از حتی اما کردم می کارو این حتمن کنم اعتماد بهت تونستم می اگه "
 افتضاحی خیلی موهات کردن درس پوشیدنو لباس توی تو منم ی مادرانه
 " باشی داشته خوبی ظاهر باید مهمه خیلی مهمونی این !بکهیون

 .. کنم می بق

  .. ؟ چشه پوشیدنم لباس همگ

 .. چانیول سمت گردم برمی بعد
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 یهو اون اما کنه دفاع ازم خوام می دلم ته بدی جورای یه اما چرا دونم نمی
 ! .. نمیاره خودش روی به و داره برمی زمین روی افتاده که کتشو شه می خم

 سمت گردونم برمی بدخلقی همون با نگاهمو بعد کنمو می نگاش بدخلقی با
  سوکی

 "سوکی درنمیاریا کیوت مامانیه یه ازم ! باشه مردونه استایل "

 اما کنن درست عوضیا اون برای بوی ماما یه ازم نیست قرار جدیه اخطارم
  .. نیست بخش اطمینان خیلیم سوکی لبخند

  و ندازه می ساعتش به نگاه یه مامان

  " . نباش نگران هیون بک عالیه کارش اون "

  .. بوسدم می میادو جلو

 " باشم توسکانا تو شما از قبل باید .. برم باید من "

  و بقیه سمت گردونه برمی سردشو نگاه

 " کنید عجله باشید هتل دارید فرصت ساعت یه "

  .. ره می بیرون بعدم

  .. وایمیسته گوشه یه اتاقو توی میاد یونهو جاش به و
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  چانیول

 

 .. طرفم گرده برمی و خوره می جا یهو که بگیرم دستشو برم می جلو دستمو

 "  حموم برمت می فقط ؟ ترسی می چی از "

  .. ندازه می بقیه روی بعد منو روی تندشو نگاه و کنه می اخم

  " برم تونم می خودم "

  کشم می ای کالفه پوووف

 کنیو حموم کنم می کمکت فقط کنی می ُترش که کنیم کاری نیست قرار "
  " روته هنوز دارو تاثیر شدی بیدار تازه .کنی حاصال صورتتو بعدم

 .. روم داشته نگه تندشو نگاه هنوز اون اما

 " ! حموم بیام باهات نکن فکرشم !چانی کن فراموشش "

  .. کنه می دلخورم کارش

 ؟ اینطوریه چر پس ندارم کاریش گفتم بهش که من

 " ؟ هستی چی نگران ندارم کاریت گم می بهت !؟ باز کنی می لج چرا "

 دختر یه عین دقیقن من االن کنید فک منم به ذره یه !اینجاما منم !هی هی "
 "!شده حسودیم
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 .. سرمون پشت برمیگرده کالفه بک نگاه

 .. کنم می دنبال نگاهشو

 .. کنه می نگاه سوکی به داره

  .. اینطوریه چرا فهمم می تازه

 بیون خانوم رحمیه بی نهایت گی استایلیست یه آوردن مزخرف شرایط این تو
  بود

  .. پوووف

 زیرتم لباس تونی می شه تموم حمومت تو تا کناری یه وایمیستم فقط ببین "
  " کنم می اصالح صورتتو برات خودم بعد بیا بگیرو سریع دوش یه . درنیاری

  .. شه می بلند دوباره لوسش ُتن اون با سوکی صدای

  "!!کنید فک منم قلب به اوووه "

  " عصبیه بینی نمی شی خفه لحظه یه واسه شه می بیب وفهو "

  و خنده می فقط سوکی

 " کن بوسش !بخر نازشو خب ؟!کرده قهر "

  .. و زنه می چشمک یه

 "!!کردی پوره پاره لباشو !وحشی بلدی که تو "
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  .. شن می مشت عصبی بک دستای

 میام گیرم می دوش من بمونید بیرون و شید خفه دوتون هر بهتره کنم فک "
.. " 

  طرفمو گرده برمی چشماش توی تیزی اخم با اما سمتش رم می قدم یه

 برام صوتمو بیای کنم می صدات شد تموم کارم وقتی ذارم می باز درو "
 " کنی اصالح

 .. حموم سمت ره می

  ده می اخطار سمتمونو گرده برمی حرص با در دم

 " گم می جدی دارم ینوا . شین نمی نزدیک در این به کدومتون هیچ "

 و یونهو سمت ده می نگاهشو

 " بیرون کن پرتش پنجره از شد نزدیک در این به کدومشون هر "

  تو ره می بعدم

  .. سوکی سمت گردم برمی کالفه همو توی رن می اخمام

  ده می باال ابروهاشو فقط اون اما

 "!!کیوتی این داشت پنجول چقد! اوف اوف "

 .. کنه می عصبی بکیو کاراش این با داره بگم بهش تونم نمی
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 من پیشیه که نیست اون از مشکل خب و حساسه زیادی اون گی یه عنوان به
  .. خوردنیه زیادی

 ! .. اینجاست بیون خانوم طرف از اون که اینه همه بدتره و

  .. منه پیشیه پی حواسش خاصش جنسیت حساسیت همون با هنوز اون

 " !؟ شه می خوب صورتش !شی چانیول هی "

  و کنه رجوعش و رفع کنه می سعی تند تند بعدم

 روی زخمای اون با کنه می اخم وقتی  .. ها باشه شده زشت االن اینکه نه "
 " .. اما شه می هااات خیلیم صورتش

  کنم می نگاش کالفه و مبل پشتی به دم می تکیه سرمو

  " کنی می عصبیم نزن حرف ازش اینطوری گفتم بهت "

  .. کنه می لوس خودشو و خنده می فقط اون اما

  .. حموم باز در سمت گردونم می بر کالفمو نگاه

  .. !نشه خوب وقت هیچ صورتش دم می ترجیح باشه من با تصمیمش اگه

 همه به وحشی شوهر یه مثه شه می باعث داره صورتش نصف با فقط اون
  .. کنم حسادت بدمو نشون دندون
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  .. کرده اصالح صورتشو میاد بیرون وقتی

  .. هم توی رن می اخمام

  " کردی می صدام باید "

 سوکی سمت ره می و کنه می نگام ترش خودسرو فقط اون اما

 " ؟ بشینم باید کجا "

 گرده برمی و میداره بر یونهو تن های عضله با رفتن ور از دست باالخره سوکی
  .. بک سمت

 " !تو نازی چقد !کیوتی هووواااه "

 ! دارم کچلشو سر روی بزرگ چکش یه کوبیدن حس دقیقن االن خب

 

 بک سر پشت میادو یونهو کنه می درست بکیو موهای داره سوکی که مدتی تو
  .. وایمیسته

 .. نیست غیرطبیعی خیلی سوکی برای

  .. جیجوئه ی جزیره تو کمپانی استایلیست اون

 .. ببینه مشتریاش بر و دور رو محافظا داره عادت
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 اومده صورتش توی ها عضله اون به بودن نزدیک خاطر به که لبخندی با و
  .. نمیاد بدش اصلنم معلومه

 "؟!بپرسم سوالی یه تونم می سوکی "

 روی از نگامو شه می باعث که ست معصومانه اونقد پرسیدن موقع صداش
  .. کنم نگاش بردارمو بک صورت

  ده می جواب سرسری و حواسپرتی با سوکی

 عضله اون خاطر به !یونو بپرس تو اما طوفانه یه شروع همیشه سوال این "
 "!بندازی راه طوفان یه دم می حق بهت هات

  .. و کنه می پا اون و پا این کم یه یونهو

 "؟!سوکی تاپی هات رابطه تو"

 .. سکوت تو بره اتاق جو یهو شه می باعث یهوییش سوال

  و خنده می دستپاچه یونهو

 . کنه می درگیر فکرمو همیشه جالبه برام خب اما بود روی زیاده ببخشید "
 " ندی جواب تونی می نخوای

  کنه جمش دیگه ی خنده یه با کنه می سعی بعدم

  ..  ! برنخورده سوکی به اونقدرام سوال این انگار اما
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 توی بده فشار صورتشو این داره جراتشو کسی کنی می فک !تاپم که معلومه "
 " ؟!بالش

  .. بک سمت گردم می بر بدی خیلی حس با

  .. کشه می هم روی ناخوناشو همو توی گرفته دستاشو روشو روبه به زده زل

 .. کنه می حس خودش رو نگامو سنگینیه

 برشون سریع بعد اما میان باال تا من سمت چشماش کوتاه ی لحظه یه برای
  .. زمین سمت گردونه می

 شوخیه به کردن درست بک و من بین که یبد جو به توجه بی تا دو اون
 .. خندن می زشتشون

  .. بکشم داد جفتشون سر خواد می دلم

  .. بودن زمین روی شده تیکه تیکه دوشون هر االن تونستم می اگه

 می جم کوتاه ی سرفه تا چن با هاشون خنده بینن می نفرو دو ما سکوت وقتی
  .. یرهد خیلی گفتن که چیزی کردن جم برای اما شه

 

 

  .. شیم می هتل بیرونیه ی محوطه وارد سکوت تو
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 خاطره خیلی اینجا دوباره بودن بودیم اینجا قبل ساعت 24 از کمتر چیزی یه
  شه نمی حساب انگیز

   همه توی هنوز بک اخمای

 باهاش بخوام که نیومده پیش فرصتی دیگه یونهو ی مسخره سوال بعده از
  .. بزنم حرف ش درباره

 تو بود مهمون توسکانا توی که این خاطر به هم سوکی و محافظ عنوان به ویونه
 تمام و ما دنبال بیمارستان بود اومده کمپانی طرف از که بودن ماشینی همون
  .. بودن نشسته رومون روبه ازمون کمی ی فاصله تو مسیر طول

 پیاده هم ما تا مونن می منتظر بیرون شنو می پیاده تا دو اون که فرصتی تو
  بک طرف شم می خم شیم

  " بریزه ِبَهمت پرتاشون و چرت نذار . بک نده اهمیت حرفاشون به "

 .. و زنه می پوزخند فقط اون اما

 و !!باشی رابطه دخترِ  قراره که نیست عوضی توی نگرانیه این آره خب "
 "!!بالش توی بدن فشار صورتتو

 بدی حِس  این خاطر به حقشه و زیاده خیلی صورتش عصبانیت که این با حتی
 بیونو خانوم امشب همین بیاد وجود به بکهیون تو شده باعث بیون خانوم که

 از شهری قطارای تموم هقته یه برای بذارم و مترو کف ریالی به ببندمش
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 رابطه باهام روزی یه که این به اون که این از احمقم دِل  ته اما ، شن رد روش
  .. !!!!ندمخ می ، کرده فک باشه داشته

 

  هیون بک

 

  .. ست کننده کسل شام مهمونیه

 به بودن اومده که خبرنگارایی حضور تو هتل کنفرانس سالن تو قبل کم یه
  .. شدم معرفی بیون ی خانواده وارث عنوان

 .. بودن پوشونده پزشکی محافظ یه با صورتمو ی دیده آسیب سمت

 گفت بود مشت تا چن الیق طفق که کلماتی با کمپانی عمومیه روابط مسئول
 در چون و ببینه آسیب صورتم شده باعث که داشتم ناخوشایند تصادف یه من

  .. . !! بدم نشون صورتمو کامل بهبودیه از قبل تا ندارم عالقه درمانم حال

 عروسکو یه حِس  بزنم حرف عوضیا اون برای تا وایسادم تریبون پشت وقتی
 می موهاشو ، کنن می چشمشو ، میاددر پاش ، شکنه می سرش که داشتم
 " گه می اون دن می فشار دلشو وقتی باز ندازنو می خط صورتش رو ، کشن

  .. " دارم دوستت

  .. عروسکه اون که ناگزیری همون به
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  . وایساد کنارم اومدو باال چانی من بعده کم یه

 علنیش هش نمی نیستو قانونی ما ازدواج جنوبی کره قانون طبق که اونجایی از
 بهم بیون – پارک کمپانی توی من ارشد شریک عنوان به فقط چانی کرد

  .. !کرد سالمتی آرزوی برام و گفت خوشامد

 .. کرد بغلم اومدو جلو بعدم

 شد خم بود کرده بغلم که همونطوری اون اما بده دست باهام بود کافی فقط
  بودنو جلوش که میکروفونایی سمت

 و !نزدیکتره برادر یه از برام اون نیست من ریهکا شریک فقط هیون بک "
 کاملن برادر تا دو عنوان به هم کنار نفر دو ما وجود با کمپانی مطمئنم

 " .... درخشید خواهد رشدش به رو روند همین با و خانوادگی

 بهشون قشنگش کلمات با تونه می اون فقط که زشت و سیاه ی پوسته یه
  .. ! کنه ترامشاح قابل و بپوشونه مبدل لباس

 

 

 تو شد نمی باورم اصلن کردن معرفیت وقتی شدی بزرگ واقعن هیون بک "
  "  دیدمت می چانیول با تو که باشی کوچولویی پسر همون

 .. جدیه دموکراتیک جزب وزیر سوگ ایل کیم صدای
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 .. نشسته روم روبه

 مرد این با دوستیش و اون خاطر به باباش که چانیوله مامان دوستای از یکی
 خودشو نفع به سیاسیش پست منافع از االن و کنه کمک بهش کرد قبول

  .. کنه می استفاده کمپانی

  .. بخندم کنم می سعی

  .. نداشتم دوست مردو این وقت هیچ

  .. بدنامه یه اون گن می ها شایعه

 باور ش درباره رو ها شایعه این بهش نسبت بچگیم از قلبم توی بدی حس با
  .. دارم

 باهام پاهاشو روی بنشونه منو داشت عادت پارک خونه به میومد که گاهی اون
  .. کنه بازی و بزنه حرف

 می پاهاش روی طوری منو که بود این کرد می ش آزاردهنده که چیزی اما
  .. !پاش روی بمونه پام وسط که نشوند

  .. کرد می عصبیم همیشه کارش این

  .. بود آزاردهنده کارش .. اما بود بونمهر زیادی فقط اون بقیه دید از
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 ش کودکانه تندی با کردو می نگاه کارش این به تیز اخم یه با همیشه چانیول
  .. برد می خودش با پایینو بذاره منو کرد می مجبورش

  پوووف

  !! چانیول بازم

  .. سمتش گردم برمی

  .. !! من اخالق گند ی شوالیه

  .. !! اونه به ختم نم زندگیه توی چیز همه انتهای

 که زنه می حرف !دیشبه از حالتر سرِ  خیلی که وونش جونگ دایی با داره
  .. نشسته کیم وزیر کنار درست

  .. من دست روی گذاشته میز روی از دستشو

  .. من چانیه دست گرمای

 کنه می بیشتر دستشو فشار و کنه می نگام لبخند با سمتش گردم می بر وقتی
..  

  .. بود تر آسون نمایشه یه فقط این کردم می فک که قبلن

 اونی اما .. موندم دفاع بی کنم می حس ریخته و شکسته  دیوار اون که االن
 .. خودمه قلب کنه می حمله بهم داره که
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 .. زنه می حرف مامان و من با که بشنوم کیمو وزیر صدای تونم می هنوز

  .. نندار مفهومی سرم توی گه می که کلماتی اما

 .. شم نمی متوجهشون حتی

  .. بزنه حرف جام مامان ذارم می زنمو می لبخند فقط

  ..  کردنه فک برای بزرگتری نگرانیه من قلب توی

 

  .. شه می تموم کردم می فکرشو که چیزی از زودتر شام مهمونیه

 .. کافیه براشون اینجام االن من که همین راضین اونا

  .. دم می دست رن می که مهمونایی با مووایساد چانی و بابا کنار

 .. میاد جلو مهمون آخرین ی بدرقه از بعد هتل مدیر

 دید می اجازه قربان کردیم آماده امشب برای اختصاصیمونو سوئیت"
  ؟ " کنیم پذیرایی ازتون امشب برای باشیم داشته افتخارشو

  گه می چانی پدر به رو و کنه می نگاه ساعتش به حوصله بی بابا

 " ؟ مونید می شما  خونه برگردیم باید بیون خانوم و من "

 باشمو خونه باید گرفته ازم زیادی وقت روز دو این خونه برگردم باید منم نه "
 " سئول برم صبح فردا
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  چانی منو سمت گردونه برمی نگاهشو بعد

  " باشن جا همین بهتره پسرا کنم فک اما "

  و زنه می آرومی لبخند

 " !!کنین کار نکردین تمومش دیشب که کاری رو هبهتر "

  ! چشماش روی میشینه بازیگوش چشمک یه و

 پریدن کنمو می حس بدنمه تو که خونیو قند های حبه تک تک افتادن پایین
  صورتمو رنگ

  رومه چانی نگاه سنگینیه

  .. زنه می آرومی لبخند و میاره دستاشه توی که دستم روی کوچولو فشار یه

  .. اما بده اطمینان بهم کنه می سعی

 این به بخوام االن که نبودن آروم داشتم هفته این تو که شبایی از کدوم هیچ
  .. کنم اطمینان دستم روی کوچیک فشار و لبخند

 

 .. شیم می پی آی وی آسانسور وارد سکوت تو

  .. ساعدش روی میذاره و درمیاره کتشو خستگی با چانی

  .. نر می خواب از چشماش



 

687 
 

 .. کنه تمرکز کنه می نگاه بهم وقتی کنه می سعی و زنه می پلک

  بعد صورتمو روی دوونه می نگاهشو

  " ؟ نیستی خسته خوبی؟ "

  دمو می تکون سرمو فقط بعد اما میاد لبم پشت تا تند حرف یه

  " خوبم نه "

  دستشه توی که کتی روی ره می دوباره چشمام

 برمی دستش روی از کتو کنمو می دراز دستمو شه می باز آسانسور در وقتی
  .. دارم

  .. صورتم روی تا میاردش بعد و کنه می دنبال حرکتمو شوکه نگاهش

  زنم می غر دستپاچه

 خواستم که میای نظر به افتضاح و خسته اونقد فقط نیار روش تفسیری هیچ "
  " !!همین کنم کمکت

  میفتم جلو بعدم

  .. کنه می صدام ونشیط که میاد دنبالم صداش

 گرفتی که کتمو میفتم دارم بری؟ تر آروم کم یه میشه اما مرسی باشه "
 " !!خب بگیر دستمم
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  کنم می تندتر قدمامو

 بعد دفه برا نذار !نکن ازش ای کوفتی برداشت هیچ گفتم چانی خفه " 
  " بمونم پشیمون

  .. میاد دنبالم و خنده می فقط اون اما

  .. شم می سوئیت وارد

 پارک از رویایی و قشنگ ویوی یه که داره شیشه تمام دیوار یه سوئیت این
  کنارش جنگلیه

  .. ها شیشه سمت رم می ذارمو می مبل ترین نزدیک روی چانیو کت

  .. ساخته قشنگ و موهوم ی منظره یه تابه می هتل از که چراغایی نور اما شبه

  .. وایمیسته کنارم میاد چانی

 منصرف بعد اما کنم می حس رو بذاره کمرم روی تا میاره که دستشو حرکت
 .. خودش پهلوی روی گیره دستشومی و شه می

 " ر بک و معصوم و رازآلود .. خوشگله "

  طرفش گردم برمی

  .. کنه می نگاه من به داره

  زنم می غر خلق کج و داشته تاثیر روم حرفش کنم قبول خوام نمی



 

689 
 

 "؟!!دننش های کلیشه کارا این "

  .. خنده می

  و خنده می هنوز اما رنجیدن کم یه چشماش

 یه فقط وقتی !عوضی باشی کرده امتحانش خیلیا برای که اونیه ای کلیشه "
 ای کلیشه کنن امتحان بارو یه اون تونن می همه ، نفر یه واسه فقط و باره

 " نمیشه

  .. گردونم برمی ازش خلقمو کج هنوز نگاه

 توی دوه می کنان لی لی داره احمق یه عین نفر یه نبینه که این واسه فقط
  .. بزنم لبخند شه می باعث لبمو روی و چشما

 " !هیونی شبه االن " 

  .. . م سینه توی میاد بد ترس یه

  !خب؟

  " !!ایه شیشه دیوارا این "

  .. روم روبه دیوار سمت گرده برمی نگام

 ای شیشه دیوار یه سمت برنگرد کم دست کنی مخفی ازم لبخندتو خوای می "
  " !!شب توی
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  .. داره شاد و آروم پوزخند یه صداش توی

  .. کنم می نگا دیوارا توی خودم تصویر انعکاس به خلق کج

 انعکاسشون که ها شیشه این توی آوردنو لبم روی حرفاش که لبخندیو من
  .. !! کردم مخفی ازش ، ست آینده مثه شب توی

  .. شه می تر نزدیک بهم ها شیشه توی شخود تصویر بعد و

  .. میاد گردنم نزدیک تا صورتش

  عقب کشم می ازش ارادی غیر واکنش یه تو

  .. و مونه می راه بین

 پرت حواسشو گوشیش زنگ اما بگه چیزی یه شن می باز ها شیشه توی لباش
  کنه می

  .. میاره بیرون جیبش از گوشیشو

  طرفم گرده برمی بعد  کنه می نگاه ش صفحه به

  " بدم جواب این به باید من "

  میانو گوشم کنار تا لباش شه دور ازم که این قبل بعد

 " !! بک باش روراست خودت با ذره یه "

  هم توی رن می اخمام



 

691 
 

  زنم می غر خلق کج

 " !خوای می خودت که چیزی به برسی فقط خوای می همش از چانی شو خفه "

  .. شه می دور ازم ش ندهخ صدای بعد و خنده می

   .. خودمم درگیر امشب اما بشنوم تلفن با زدنشو حرف صدای تونم می

  .. ندارن مفهوم گه می که حرفایی میشنومو صداشو فقط

  .. پرم می عقب هوا بی م شونه روی دستاش لمس با

 تا بمونی تنها تونی می بیرون برم ساعت یه برای مجبورم ! ندارم کاریت هی "
 " ؟ امبی

  دم می تکون سرمو آروم

  بدم جوابشو مونه نمی منتظر

  داره می برش گذاشتمو روش کتشو که مبلی سمت ره می

 " پیشت باال بیاد گم می یونهو به نباش چیزی نگران ! بخواب بگیر دوش "

  .. ره می بیرون و بنده می سرش پشت درو

  پووووف

 ! .. داشتم احتیاج فرصت این به کنم می حس
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 !! هوام تو اینقد حاال تا دیشب از که خوردم دارو اون از منم شاید

 میزو ترین نزدیک روی کنم می پرت درمیارم کتمو پایینو کشم می کراواتمو
 .. حموم سمت رم می کنم می باز بلوزمو های دکمه که حالی در

  .. کنه خنک سرد آب تونه می فقط حرارتو این

  کنم زبا حمومو در که این قبِل  اما

  .. زنن می سوئیتو در

  پوووف

 .. در سمت رم می

  .. یونهوئه احتمالن

 .. بودم دور زیادی فقط شاید

 .. شهرستانم تو کنم می فک هنوز شاید

 ، دره پشت یونهو شم مطمئن که این قبِل  که رفته یادم بازیو این قوانین شایدم
 .. !! کنم می باز درو

  مانلی :  نویسنده

@purple8Iris 
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  18 پارت

 

  چانیول

 

  .. کنم می نگا ساعتم به

  پووووف

 ... الکی وقت اتالف یه

  .. برم نبود الزم حتی

 .. برگشتم راه بین از و بوده ضروری غیر تلفن یه گفتن بهم رفتم

  .. بیاد پایین تا آسانسور ی دکمه رو ذارم می دستمو کالفه

 .. اقتمط کم بک پیش برگشتن واسه

  .. باشه نخوابیده امیدوارم

 ! ست خوابه یه سوئیت اون

 تخت یه روی باهام امشب اون که این فکر از شرور ی بچه یه مثه لبخند یه
  .. لبم روی شینه می ، خوابه می
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 !!بدیه پسر تخت توی بدخواب پیشیه اون اما باشم خوبی پسر باید که درسته
  .. !! خودمه بغل تو صب تا دوباره ..

  .. شه می گشادتر لبامه روی که لبخندی

  .. شه می باز آسانسور در

 قابل بزرگو سبد یه و آسانسورن تو هتل خدمتای پیش لباس با مرد یه و زن یه
 .. کنارشونه ها مالفه تعویض برای حمل

 .. شن دستپاچه شه می باعث در پشت من دیدن

  .. ندارن آسانسورو این از استفاده ی اجازه اونا

 .. بیان بیرون تا رم می کنار آروم

 عجله با کشنو می خودشون دنبال سبدو شده خم بهم احترام برای که سرایی با
  .. شن می رد کنارم از

  .. بزرگه ی طویله یه هتل این پوووف

  .. میان کش وایسه پی آی وی ی طبقه تو آسانسور وقتی تا ها ثانیه

  ... منتظرمه شاااید بک هک سوئیتی سمت رم می تند قدمای با

 زیادی که صدایی و .. شه می باز آرومی کیلیک با در قفلو روی کشم می کارتو
 ... میاد استقبالم به ساکته
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  .. بندم می سرم پشت درو اطرافمو به دم می تردید با نگامو

 .. اما بخوابه رفته شاید یا حمومه تو هنوز احتمالن بک

 " ؟ کجایی یونو هی "

 .. حموم در سمت رم می مبلو نزدیکترین روی ذارمش می میارمو رد کتمو

  .. کنم بازش دارم تردید ذره یه

  .. کشه می منو باشه تو اون اگه وحشی پیشیه اون

 "ها تو میام دارم ؟ تویی اون ؟ بک "

 .. کشم می سرک آروم کنمو می باز درو

 .. ! کنه می تپر سمتم که چیزی ترین نزدیک بیادو فریادش صدای منتظرم

  .. نیست کسی اما

  .. خالیه وان و حموم

  " .. ؟ کجایین ؟ یونهو.. بکی؟ "

  .. خواب اتاق سمت رم می درمیارمو گوشیمو

  .. خالیه اونجام

  .. دم می فشار شماره اولین روی
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 بلند سالن توی جایی یه از زنگش صدای بعد ... صفحه روی میاد بک اسم
  .. شه می

  .. کنم می الدنب رو صدا

  .. مبله روی بکهیون کت .. مبالست از یکی روی از

 .. نیست باهاش اونجاست گوشیش .. جیبش توی برم می دستمو

 .. پوووف

  .. بزنم پس م سینه توی میاد که ایو دلشوره کنم می سعی

  .. همن با احتمالن .. زنم می زنگ یونهو به

 سمت برگرده سریع و وکهش نگام شه می باعث گوشیش ی خفه زنگ صدای
 .. بیاد ازش صدا ممکنه که جایی

  چی؟ یعنی

  .. ؟ اینجاست اونم

 ؟ .. ده نمی جواب چرا پس

 .. قلبم توی کرده باز راهشو دلشوره

  .. میاد خواب اتاق از صدا

 .. اتاق سمت رم می تند قدمای با
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  .. کنم می دنبال رو صدا

  .. کمداست از یکی تو از

 توی میفته باهاش که قلبی با همراه بیهوش یا مرده یونهو و کنم می باز درشو
  .. میفته بیرون ازش کفشام

 

 

  هیون بک

 

 .. کنم باز چشمامو کنم می سعی

 .. سنگینه کم یه سرم

 .. زنم می پلک آروم

  .. تنده زیادی اتاق نور

  شه می بلند زنم می دوباره که پلکی روی غریبه مرد یه کلفت صدای

 " قربان مونه نمی طوالنی خیلی دارو اثر که گفتم میاد بهوش کم کم هدار "

 .. زنم می پلک دوباره
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  .. کیه غریبه صدای این

  .. بیاد یادم کنم می سعی

  .. زدن در

  .. بودن اومده ها مالفه کردن عوض برای بودن خدمت پیش تا دو در پشت

 می هلم ، تمیزن هک ها مالفه بگم که سوئیت سمت گردم برمی مردد وقتی
  .. صورتم روی میذارن که دستمالیه یادمه که چیزی تنها بعد و تو دن

  .. لرزن می ، سینه توی قلبم مثه درست پلکام

 " .. ؟ کجام .. من "

  .. کشه می باال و گیره می موهام از منو میادو جلو دست یه

  کنه می ریشخند صدا یه

 " !! بیونه پسر اون باش مراقب "

 خبرچینی باباش به نخواد بعدش که دیم می یادش جوری یه امشب بخ "
 " !!کنه

 .. ترسناکه صداشه توی که پوزخندی

 .. داره می نگه خودش سمت و گیره می باال صورتمو

 .. تاره کم یه هنوز صورتش
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 .. زنم می پلک

  مونن می وا ای ترسیده بهت با لبام

  .. هر می پایین و باال زده وحشت گلوم زیر سیب

 .. چانیه ووِن  جونگ دایی اون

  .. روَمن سردش چشمای

 .. ست کینه ُپرِ  و عصبانی و سرد روم توشون نگاه

  .. قلبم توی میاد بد حس یه و

 توی میاد داره اینا ی همه از که نحسیو تعبیر حرکت جلوی کنم می سعی
  .. بگیرم ذهنمو

  کشه می فریاد سرم توی چانی صدای اما

 آتیشه کنن می بازی باهاش دارن که این دونن نمی که نفهمی ایه پسربچه )
.. ) 

  .. سرمه روی االن آتیش اون دستای کنم می حس
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  چانیول

 

 .. گردنش نبض روی ذارم می دستمو

  .. زنه می

 گیرم می هستشو بکهیون مراقبه که کسیو ی شماره راه بین و بیرون دوئم می
..  

 محافظش . لعنتی نیست سوئیت تو نیست جااین اون بده گوش نزن حرف "
 " ...کجاست دونی می بگو بهم فقط . بیهوشه

  پرسه می زده بهت که میاد خط طرف اون از صداش

 " .. اتا توی هنوز ردیابش اما نیست؟ اونجا "

 .. شه می بریده زمین روی ریختن که لباسایی دیدن با حرفاش

 .. بود کرده تنش امشب ِبک که لباسایین

 .. سمتشون رم می باعجله

  .. همشونن

  .. افتاده اینجا زیرشم لباس حتی

  .. اینجاست همش .. کفشاش ساعتشو همینطور
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 بردنش لخت . اینجاست گوشیشم .. درآوردن همشو نیست تنش هیچی اون"
 برام فقط چجوری نیست مهم کن پیداش برام.. نیست روش ردیابی هیچ

 " عوضی کن پیداش

 .. شم می بلند سریع

  .. بعد اطرافو به دم می نگامو

 رو روشه بزرگ گلدوِن  توی که گالییو و کنارمه که میزی روی شم می خم
 کنم می خالی توشه که آبیو ی همه اتاقو توی برم می گلدونو میارمو بیرون

 .. یونهو صورت روی

  .. شن می باز یهو چشماش ای زده وحشت هوووف با

 که ای ضربه محکمترین با و باال برم می دستمو گیرمو می ش یقه از بلوزشو
  .. زنم می فریاد کوبمو می صورتش روی تونم می

 " ؟ کجاست هیون بک بگو بهم حاال !جاش؟ سرِ  اومده حواست "
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  هیون بک

 

 .. باال میاد داره خوردگی بهم حال یه مثه سینمه توی که بدی ترس

  .. دم می قورت زحمت به دهنمو آب

  .. شده جم دستاش توی موهام شدن کشیده درِد  زا صورتم

 ؟" .. آوردین کجا منو ؟ کنین می کارو این چرا میاد دردم کنین تمومش "

 .. ببینم اطرافمو برگردمو کنم می سعی

  خودش سمت گردونه برمی صورتمو و کشه می محکمتر موهامو اما

 باید چی واسه که میندازم یادت من خب .. ؟!هوم اینجایی چرا دونی نمی "
 "! زاده حروم ی پسره باشی اینجا

  .. عقب ده می هلم محکم

  .. زمین روی میفتم پشت به

 ... تنم پوست به ماله می فرش روی پرزای

 می داده هلم که همونجایی زده بهت لحظه یه برای که سنگینه اونقد شوکش
 .. زمین روی مونم

  .. ! لختم
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  .. نیست تنم لباسم..ن بسته دستام

 .. سریعه واکنشم

 ... برم و دور دم می عصبیو تندو نگاه کنمو می جم پاهامو

  .. بزرگه اتاق یه

 .. آویزونن دیوارا و سقف از توش که عجیبی چیزای با

  .. کنن می نگام وایسادنو ازم مختلف های فاصله تو مرد تا چن دورم

 .. صورتم توی میاد عصبی خجالت یه

  .. زنم می فریاد قرمزه خجالت و شمخ از که تندی پرخاش با

 کجا؟ آوردین منو ؟ نیست تنم لباس چرا ؟ کنین می نگا چی به بهتون لعنت "
 " ؟ کنین می غلطی چه دارین

 می تر بلند پرخاشم صدای که کیم واقعن میاد یادم انگار بار اولین برای بعد
  شه

 اینطوری االن من که کردین فک آمیزتون توهین کار این عواقب به هیچ "
 " ؟ اینجام

  .. پوزخنداشونه صدای فقط تندم پرخاش ی همه جواب
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 جلو بلند قدم یه با داره باهام که کمیو ی فاصله و شه می بلند وون جونگ
 .. میاد

  .. روش میذاره بدی فشار با شکممو روی تا میاره کفششو تو پوشیده پاهای

 .. شه می جم دردش از صورتم

 توهینو واقعیه معنیه عمرت آخر تا که کنم می کاری یه اهات؟ب!آمیز توهین "
 زبونت با کفشامو عمرت ی بقیه برا که کنم می کاری یه !ده.ن.ج مادر بفهمی

 ".. !!بزنی لیس

 می دارم زحمت به که پاهام بین تا بره می پایینو کشه می شکمم روی از پاشو
 .. پوشونمش

  و زنه می زشت ریشخند یه

  " ای ُابنه بزنی لیس مم دیگه جاهای شی رمجبو شایدم "

  و ده می فشار محکم رو گذاشته پاشو که جاییو بعد

 که !جون پسر هیونی بک بیون بره یادت زندگیت باقیه برا کنم می کاری یه "
 " !نکنی تهدیدم پدرت اسم با مغرور اینطوری دیگه

  .. بریده درد از نفسم

  .. شده قرمز فشارش از صورتم
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  .. برداره پاشو خوام می فقط

  .. نکشم فریاد که هم روی دم می فشار لبامو

 ". ترکونیش می داری میخوام سالمشو من وون جونگ کنی تمومش بهتره "

 و داره بر پاشو وون جونگ شه می باعث هست که کی هر لعنتیش صدای
 .. شه بک عقب

  .. شینم می درد زور از

  .. ست بسته پشت از اما پاهام بین بگیرم دستامو خوام می

  گرفته بغضم

  .. بینن اشکامو لعنتیا اون بندم می فشار با چشمامو

 و بره می دستشو و شینه می روم روبه بار این و شه می خم دوباره وون جونگ
  .. میاره باال مو چونه

 چن این که کنی داد و جیغ جوری قراره امشب پسرجون نگیر تو گریه جلوی "
  " نباشه هیچی شکنار قطره تا

  .. کنم می حس رنگمو پریدن

  .. باشه چی تهش قراره که کنم فک این به ندارم جراتشو حتی

  گوشمو کنار تا میاره منحوسش ُتن اون با صداشو
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 " ؟!!نه مگه ای باکره هنوز "

 .. شن می فلج حرفشه پشت که منظوری از صورتم عصبای

  و کنه تماشا من صورِت  توی رو کننده فلج ترس این تا میاره جلو صورتشو

  باقی چانیول که باشه ای تازه زخمای چه !.. نداره فرقی خیلیم چند هر "
 !!باشی باکره هنوز و باشه دروغ دیشبتون کارای باقیه مثه اینم یا !گذاشته
 یادت عمرت باقیه برای تا دم می یادت حسابی درست درس تا چن امشب
 "!!بده بازی خودش بازیه اسباب با نووو جونگ کسی نیست قرار بمونه

 .. شده خبردار شراب توی مخدرای از اون باشم نفهمیده که نیستم احمق

 .. تپه می ناامید کرده فلج تنمو ی همه که ترسی توی قلبم

 کلماتو بیان بیرون گلوم از خوام نمی که ای خفه های ناله بین از کنم می سعی
 .. کنم پیدا

 " .. ک .. تمومش ت . . زنین می حرف ح دارین چی از.. از دونم نمی .ن "

 توی کوبه می سیلی مثه که عصبانیه اونقد صداش حرفمو بین میاد پرخاش با
  .. صورتم

 می حرف چی از دارم دونی می خوب خودت !پسرجون نکن توهین شعورم به "
 قبلن تاثیراشو کنی می فک ساختن من البراتووار تو رو گردانا روان اون . زنم

 تونن می اونا بودم ندیده قبلن کنی می فک !بودم؟ نکرده امتحان خودم روی
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 اومدن که آدمایی تمام روی کامل شب یه اونو من ؟!!باشن داشته تاثری چه
 ی فرشته کنی می فک بردم لذت ازش کردمو امتحان بوسان توی م کاباره به

 "!!!؟ هیون بک شناسم نمی خودمو کوچولوی

  ..  کشدشون می فشار با گوشامو روی صورتم طرف دو همیذار دستاشو

 حماقتم با خودم داشتو خبر ازشون سوئیت اون توی دیشب که کسی تنها "
 " !!بود جاییت هر مادر اون بودم داده بهش ازشون

  .. بیرون زنن می دارن داشته نگه توشون که خشمی شدت از چشماش

  کنم می پیدا زحمت به صدامو

 " .. عوضی نکن توهین نم مادر به "

   .. حرفمو بین میاد پوزخند با دوباره اون اما

 قانون که جذابه ی زنده شیطان یه ! خوشگله زیادی !جاییت هر مادر اون "
 که ای لحظه از !کنه بازداشتش قشنگیش اینهمه برای سراغشو بره باید

 " .. . خواستمش دیدمش

  .. م گونه روی کشه می صورتمو روی تا میاره انگشتشو

 امشب اما نشدن فریبکار اون ی اندازه چشمات هنوز .. شبیهشی زیادی تو "
 کاریو بهای امشب ! شه له توشونه که معصومیتی این کنم می کاری باهاشون

 جا یه شدمو انداخته که دستی بهای کردینو باهام دیشب مادرت و خودت که
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 برای چطوری لعنتی جین هه اون کنم می تماشا کنمو می حساب خودت با
 " ... کنه می گریه شه می پسرش به که تجاوزی دیدن ی لحظه لحظه

 

 

  چانیول

 

 

  .. سمتم گردونه برمی شو شوکه چشمای یونهو

 " ؟ کجاست بک ! یونو بزن حرف "

  .. لرزه می سینمه توی که اضطرابی ی اندازه صدام

  .. پیشونیش روی ذاره می دستشو یونهو

  .. ریخته پایین گردنش کنار تا خون رد یه سرش پشت از

 سمت گردونه می برم صداش بعد روشو کنه می حرکت نگرانی با نگام
  .. صورتش

 سبد تو گذاشتنش .. نیست وقت خیلی. بردنش .. هیون بک خدایا اوه "
  " .. شدن معطل من خاطر به رسیدم من  .. بردنش و ها مالفه
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 .. کنم می نگاش گنگ

  .. ؟ ها مالفه سبد

  .. رفتن بیرون آسانسور از که مردی و زن

  .. خورن می لق بیرون دوئن می یونهو دنبال وقتی پاهام

  .. میاره در گوشیشو بعد و وایمیسته راه بین هوا بی یونهو

 از که دیدمشون خودم من بریم ؟ یهو وایسادی چرا ؟ کنی می غلطی چه "
 " باشن شده دور زیاد نباید رفتن بیرون آسانسور

  و گیره می شماره بهم توجه بی یونهو

 " قربان زنم می زنگ بیون آقای به" 

  .. زنه می بیرون فریاد با و کشه می سوت سرم مغز از صبرم

  " دنبالش بریم کن عجله کنه چیکار خواد می اون بهت لعنت خب "

  گوششو کنار بره می گوشیو خونسردی با اون اما

 که ردیابی کنید اعتراف بینین؟ نمی لباساشو ؟ دیمبگر دنبالش قراره کجا "
  " زمین روی افتاده همینا قاطیه گذاشتید روش

 .. کرده کور منطقمو دلهره و عصبانیت

  کشم می فریاد
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 اصلن ؟ کنه پیداش ردیاب بدون تونه می لعنتی بیون اون االن خب "
  " .. دارم خودمو آدمای منم.. دنبالش رم می خودم من کن فراموشش

  داره می نگهم یهو ش مکالمه وسط یونهو

 " .. ریم می هم با بمونید منتظر کم یه پارک آقای نباشید احمق "

  .. بمونم منتظر تونم نمی اما اونه با حق دونم می

  .. اما بزنمش کنار کنم می سعی

 پوووف

 ؟ .. دن می تمرین چطوری رو بادیگاردا این بهش لعنت 

  .. شم رد ازش تونم نمی

  شن می کم دستاش فشار یهو

  .. سمتم گیره می گوشیو

 " .. بزنن حرف شما با خوان می "

 .. گیرم می گوشیو عصبی و کالفه

  .. خطه پشت پیر شیطان اون

 دفنت زنده داشتم فرصت !!باشی من پسر مراقب نتونستی ساعت یه برای "
  " .. بده گوش فقط االن اما چانیول کردم می
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  .. ندم دست از شو کلمه یه که کشم نمی نفس حتی

  .. داره راهی یه حتمن شیطان اون

 توی بیمارستان تو تصادفش از بعد . ردیابه یه هیون بک آسیاب دندون روی "
 " .. . کردن روکش روشو گذاشتیمو کار دندونش

  .. هوووف

  .. خدایا

  " ؟ کجاست دونید می گید می دارید "

  .. هش می بلند روم ُترشش صدای

 سیگنالش  ؟ . ذارم می تنها قبرستون این توی پسرمو کنی می فک احمق آره "
 " .نبردنش بیرون هتله تو هنوز . میاد هتل تو از

  .. برمیدارم سرم پشت دیوار از مو تکیه

 " دنبالش برم بگید ؟ کجاست هتل؟ کجای "

  .. ده می جواب شمرده و نگران

 پیش برید یونهو با قبلش . برسم من تا نکن عجله ؟ باشه ! آروم اما باشه "
 . اونجاست از سیگنال .. 3 زمین زیر ببردتون بگید بهش و عوضی مدیر اون
 " .. بخر وقت برام ..
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  ده می اخطار بعدم

 و خاص مهمونای برای زیرزمین اون ؟ فهمی می . نکن سروصدا چانیول "
 " .. دارن دوس خشن سکس که شده طراحی هتل منحرِف 

 .. کنم می حس گلوم زیر تا شورابو رکتح

  .. دلم توی میفته ناجور بِد  به

  .. مونم نمی منتظر دیگه

  .. بیرون دوئم می زنمو می کنار یونهو ی شده شل دستای

 " .. مدیر دفتر ریم می یونو بجنب "

 

 

  هیون بک

 

 " ؟!!وون جونگ شد تموم سربرت حوصله سخنرانیه خب "

  .. شنوم می اتاق این توی رو صدا این هک باریه چندمین این

  .. کرده فلجم ترس اما
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 .. خاموشن مغزم فیوزای تمام

 روم به رو میاد که این تا شنیدم کجا رو صدا این بدم تشخیص تونم نمی
 .. وایمسته

  .. شه گشاد بهت با فقط قراره امشب انگار چشمام

  .. سوگه ایل کیم

 ! .. جدید دموکرات حذب وزیر

  .. تنمه روی فقط .. نیست صورتم روی حتی هشنگا

 ... میندازه طنین م سینه توی شوم ناقوس یه باهاش و

  .. !! بدنامه یه اون

  .. کشم می تر عقب خودمو مچاله

 .. کنم کنترل تونم نمی لبمه روی که لرزیو

  .. شینه می کنارم میادو جلوتر اون اما

 دستش زیر از پوستمو بافتای تک تک فرار من تنمو روی کشه می دستشو
  .. کنم می حس

 !شی تر خوردنی قراره فقط انگار بینمت می بار هر !هیون بک خوشگلی خیلی "
 ".. هنریه چه نفهمیدن عوضیا اون که صورت این حیف
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  .. و کنه می نوازش زشتی لذت با مو گونه

 " !!سازم می نو از دوباره برات امشبت مثه هم اینو نباش نگران "

 .. صورتم طرف دو بره می دستاشو

 .. میاد پایین صورتش

 .. ببوسدم نگرانم بدی ترس با

  .. ببوسه بوسیده چانی که جاییو اون خوام نمی بدی ترس با

 .. بکشم عقب خودمو کنم می سعی

  .. پوستم روی ماله می بینیشو و جلو میاره صورتشو اون اما

 .. "  هووووم "

  .. بیارم باال خوام می کنم حس تونم نمی حتی که ترسیدم اونقد

  .. زجراوره نیست چندش حتی کشه می که بویی بینیشو حرکت

  .. کشه می عقب خودشو یهو بعد

 زودتر کنه می دیوونه منو بچه این عطر کنم تحمل تونم نمی دیگه "
 " .. کنید شروع فیلمبرداریو

 .. نمیفتن جا لبام روی کلمات
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  .. کنم وحشت بیشتر ترسم مکدو برای باید دونم نمی

  کابوسه این

 " .. ؟ فیلمبرداری .. فی "

 شه می خم گوشم کنار وونو جونگ صورت روی میاد دوباره لعنتیش پوزخند
.. 

 عمرت آخر تا قراره !پسرجون بدی باج بهم بابتش عمرت آخر تا قراره "
 مثه رتماد و تو !قبرو توی بره چانیول امشب بعده قراره !شی شکنجه بابتش

 اون کنیدو حمایت چانیول االن جایگاهِ  برای جونگین از خوب همدست تا دو
  !!بشی من پسر همسرخوب هم تو و باشه کمپانی بعدی جانشین

 می باقی شیرینش معشوق بخوادت کیم وزیر وقتی تا خوب پسر یه مثه بعدم
 " ! مونی

 .. چشماشو توی میاد زشت همدستیه یه مثه شرور چشمک یه

 " !!!!گم نمی چیزی جونگین به من نباش راننگ"

 من فقط که طوری آروم ی زمزمه یه مثه ترو پایین میاره سرشو آروم بعد
  کنه می پچ پچ بشنوم

 " !!زنم نمی حرفی ازش کیمم وزیر به من !!باش مهربون خودم با گاهیم "
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  .. م مرده کنم می حس

 .. بدم نشون تونم نمی واکنشی هیچ

 .. شدن فلج عصبام ی همه

  " .. کنیم شروع دستبندا اون با "

  .. لعنتیه کیم اون صدای

  .. میاد جلو دوباره خودش بعد

 شکم روی گردونه برم کنه می سعی و زنه می کنار روم از وونو جونگ دستای
..  

  .. . لعنتی

 " کنین ولم .. عوضیا کنین ولم ؟ کنین چیکارم خواین می "

 برن می کننو می بلندم گیرنو می محکم دستامو زننو یم زانو کنارم مرد تا دو
  .. آویزونه سقف از اتاق از گوشه یه که دستبندایی و چرمی های تسمه سمت

 " .. خوره می تکون خیلی دارین نگهش محکم "

 ... بندنم می محکم دستبندا و ها تسمه با گیرنو می تر محکم دستامو

 کشیده زیرشون پوست شه می ثباع کمرم و ها شونه روی ها تسمه فشار
  .. کنم می حس زیرشون خونو شدن جم حاال از و شه ودردناک
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 شدن بسته سقف سمت دستام

 پاهام رون به چرمی های تسمه با بازنو طرف دو به شدنو خم زانو از پاهام
  .. شدن بسته

  .. آویزونم سقف از بهشون رو وا کاملن

  .. وحشتناکیه ی منظره

  .. تونم نمی اما کنم جم دموخو کنم می سعی

  .. تفاوته بی زشت ی منظره این به اتاقن توی که مردایی نگاه

  .. باشن داشته عادت کیم وزیر کار این به انگار

  زنه می آرومی سوت میادو جلو کیم وزیر

 .. کشه می پایین تا م سینه از و میاره جلو دستشو " !!خوشگلی ی منظره چه "

 " .. !! ارزید می اشبر کردن صبر به "

 جم کنه می که کاری تصور از وصورتم میاره آلتم روی آروم فشار یه دستش با
  .. شه می

 سر پشت باغ توی تپلت کوچولوی باسن اون با وقتی از . دیدمت وقتی از "
 " !!باشی من مال خواست می دلم بودی پسربچه یه فقط دوئیدیو می چانیول

  .. تر پایین رن می دستاش
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  .. شکنن می آروم چشمام

  .. شه می حبس نفسم

 .. تو بره می فرو هوا بی انگشتشو

  .. کشم می فریاد دردش فشار از

  .. وحشتناکه دردش

 " !!ای باکره هنوز بندم می شرط ! معصومه واکنشاتم .. !تنگی هوووف "

 گیره می پامو رون میادو جلو وون جونگ اما بکشم عقب خودمو کنم می سعی
  .. میداره گهمن و

  .. میاد بیرون و ره می فرو من توی که دستیه حرکت روی لذت با نگاهش

  .. شده سنگین نفسم

  .. دمش می بیرون درد با

 " .. کن تمومش ... تیا ... ت .. لعنت .. کنین تمومش ..ت "

 روی که دردناکیه تقالی ی همه روی نگاهش و کنه می ریشخند فقط اون اما
  .. منه صورت

  وونو جونگ سمت گرده برمی کوچیک ی اشاره یه اندازه فقط

 " بیارش برام برو "
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 فرو بعدیشم انگشت کنن چیکار دوباره قراره کنم فک که این قبِل  حتی بعد
  خنده می لذت با فریادام ی همه روی و کنه می

  " کنم صبر برات تونم نمی دیگه واقعن !تنگی زیادی تو هیون بک هوووف "

 توی گرده می بر باالخره که نفسی با بعد و شن می نزدیک که قدمایی صدای
  .. کشه می بیرون دستشو کیم وزیر م سینه

 " .. دارین نگهش "

  .. خنده می خیسم چشمای توی کثیف نیشخند یه با پایینو میاره صورتمو

 کاری هیچ هنوز انگار اون اما اما !!داده یادت قبلن چانیول کردم می فک "
 " ؟!!ست دیوونه احمقه یه اون !!نکرده اتباه

 سعی میکنمو حس ورودیم کنار دستشو لمس و شه می نزدیکتر بهم صورتش
  .. ذارن نمی ها تسمه اما کنم می جم خودمو میکنم

 یه کنه تماشا لذت با واکنشامو تا داشته نگه صورتم روی هنوز که نگاهی با اون
  ... کنه می واردم کپسولو شبیه چیزی

 امتحانش دخترام با حتی ؟!!کنی می امتحان چیزیو همچین بارته اولین "
  "؟!!چانیولی همسر واقعن ؟!نکردی

 .. و زنه می پوزخند
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 حس شه می باعث !!ست فرشته یه از کوچولو ی بوسه یه فقط این نترس "
 "!!بخوای بیشتر بیشترو کنه می مجبورت !!باشی داشته خوبی خیلی

  .. کنه می نگاه صورتم توی میاد که ترسی به کثیفش لذت همون با بعد و

 " !!شناسه می خوب تو فرشته ی بوسه کوچولو این وون جونگ هوووف "

 زدنم دید از شه می باعث میاد وون جونگ صورت تو که ای عصبی اخم
  .. بکشدش عقب موهامو توی بندازه چنگ حرص با و برداره دست

 !!بگیر درنظر شیطان ی بوسه یکیو این ؟!!کوچولو یادته رو فرشته ی بوسه " 
 "!!بیفتی التماس به خاطرش به که کنه می شهوتیت اونقد

  .. ترسم می

  .. چشمامه جلوی واضح بودن سوئیت اون تو دیشب که آدمایی تصویر

  .. ترسم می

  .. و کنه می ای کالفه غرغر کیم وزیر

 می داریم که قراریو قید یکن اذیتش اینطوری دیگه بار یه فقط اگه ! هو هو "
 " !وون جونگ زنم

 های دکمه کردن باز به کنه می شروع و ده می هل عقب وونو جونگ بعد
  ... کتش



 

721 
 

  .. ترسم می

 .. ترسم می !لعنتی !چانیول

  .. ترسم می

 

 

  چانیول

 

  .. کنه می غرغر مدام و افتاده جلو هتل مدیر

  .. هناراضی معلومه کاملن اما مجبوره اینکه با

 " .. . کرده اجاره نفوذ با خیلی آدم یه رو اونجا امشب برای قربان "

  .. پره می رنگم

  .. شن می تندتر قدمام

  .. جلو دم می هل هتلو مدیر تقریبن

  .. کنه منصرفمون کنه می سعی هنوز اون اما

 " ... قفله بخوان خودشون که صبح تا اتاق "
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  .. قفله بازیه اتاق یه تو من پیشیه

  .. شه می تموم داره صبرم

 .. سریعتر .. بکشم داد خوام می

 خاطر به و بازیه اتاق یه تو چرا بک که کنم فک این به باید هنوز تونم نمی اما
 .. نگیرم نتیجه زود شده خودشم امنیت

  .. باشن گرفته ازش سیگارشو که پیرمرده یه مثه درست صداش

 خفه اون اون اما شه خفه تا دهنش یتو کنم فرو شو جعبه یه خواد می دلم
  .. و گیره نمی خون

 از قبل اتاق در که بپیچه شایعه این کافیه زمینیه زیر اتاقای قوانین خالف این"
 " .. نمیاد اینجا کسی دیگه !هتل مدیر دستای با اونم ! شده باز صبح

 تا داره نگهم آروم کنه می سعی میاره دستم مچ به که فشاری با مرتب یونهو
 .. بیشعورش سر توی نکنم خالی گلوله یه

 این پیچیدن .. ؟ .. دادن دستوری همچین چرا بیون آقای دونم نمی واقعن"
 " ... از قبل اتاق در کردن باز .. هتله برای بزرگی ضرر خبر

  .. شن می خفه غرغراش یهو بعد و

  کشه می داد سرشو روی گرفته اسلحه یه یکی
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 اون در پشت ببری منو سریعتر بدیو تکون تو گنده کون اون شیو خفه بهتره "
  " سرت توی نکردم خالی رو گلوله این تا اتاق

 شده دراز من سمت از دست اون فهمم می که شه می تر قوی وقتی شوکش و
 ! .. منه گلوی از صدا اون و

  .. بازین اتاق اتاقا اون

  .. بهشون لعنت

  .. وایمیسته داره قلبم

 

 

  ده می هشدار نهویو در پشت

  " بمونین منتظر گفتن بیون آقای "

 کشم می فریاد کرده ترش خشن اضطراب فشار که تندی پرخاش با

 دیگه کلمه یه فقط !احمق کنم چالت جا همین تا بگو دیگه ی کلمه یه فقط "
 "!بزن حرف

  ..  ش پریده رنگ مدیرو سمت گردم برمی بعد

  .. " کن بازش "
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  زنلر می هنوز دستاش

  .. کنه کارو این باید چی خاطر به فهمه نمی

 " .. خودتونه با با مسئولیتش .. م "

  .. شه می باز آرومی کلیک با در

  .. گیره می گارد و داره می نگه صورتش کنار آماده شو اسلحه یونهو

  .. شم می واردش کنمو می بازش کامل دمو می هل محکم درو

 ! .. شم می رو روبه پیشونیم روی رفته نشونه درست که ای اسلحه با و

 

  .. شه می اتاق وارد کنارم و گوشه یه کنه می پرت شو اسلحه یونهو

 .. بازیه اتاق یه واقعن اونجا

  .. شکنجه و وحشی سکِس  زشت میزای چیز پره

 انگشتای تمام با کنمو پیدا پیشیمو تا دوئن می اتاق توی سرعت به چشمام
  .. نباشه بازیا اون از یکی ویر اون کنم می دعا دستم

  .. مونن می سالن ی گوشه چشمام

  .. اونجاست
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  .. نیست تنش لباس

  .. آویزنه دیرک یه از و بستن چرمی های تسمه با عزیزشو و سفید تن

  .. درمیاره لباساشو داره و وایساده روش روبه مرد یه و منه به پشتش

 .. نیست خودم دست سریعم واکنش

 یه با برسم بهش اینکه قبِل  اما سمتش دوئم می دمو می هل نارمهک که کسیو
 رو اسلحه دوباره زمینو روی میفتم شکمم تو بعد و صورت توی محکم ضربه

  .. سرم روی گیرن می

  .. شم بلند کنم می تقال هنوز

 .. میاد اسلحه ضامن شدن کشیده صدای

  .. کنه شلیک ست آماده

  زنه می فریاد یکی

 " دار نگه دست "

 .. ندارم اعتماد شنیدن گوشام که صدایی به

  وونه جونگ دایی

  .. میاره باال سرمو کنارمو شه می خم

  کشم می فریاد
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 " ؟ خبره چه اینجا هست معلوم ؟ کنین می غلطی چه دارین "

  .. خبره چه اینجا دونم می مم زده وحشت ذهن ته حتی اما

  .. فهمیدن اونا

  .. تالفیه یه این

  .. سنگین تالفیه یه

 غلطی چه داره جلوش عوضی اون بستینش؟ چی برای ؟ منه بکهیونه اون "
 " ؟ کنه می

  کنه می نگام نیشخند با وون جونگ دایی

 "؟!!خبره چه کنی می فک خودت "

 صورتم روی گردونه می تفریح با نگاهشو و میاره تر پایین کم یه صورتشو بعد
..  

 ؟!!اومدی کوچولو بادیگارد یه با فقط ؟!هستی تنهام !!اینجایی هم تو خوبه چه "
 "!!جراتی و دل چه

  .. گرفتنم محکم که مردایی سمت گرده برمی بعد

 "!! کنه تماشا نزدیک از خودشم خوام می جلو اون بیارینش " 

  .. گنجه نمی ذهنم توی گه می که چیزی ُشک
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  .. کشم می عربده فقط کنن می بلندم وقتی

 .. شنوم می زمین روی چیزیو یه نافتاد صدای

 .. عقب گردم برمی

  .. یونهوئه

  .. زمین روی افتاده بیهوش اون سرشو توی کوبیده اسلحه با یکی

 زنده نفرتونو به نفر نیست بازی که این .. کنین تمومش .. بهتون لعنت "
 " ؟ طرفین کی با دونین می خودتون کنین تمومش . اسید توی میندازن

 .. زنه می غر کالفه فقط وون جونگ دایی اما

 " چانیول زنی می حرف زیادی "

  کنه می اشاره وایسادن سرم پشت که مردایی به رو بعدم

  .. بیفتم پایین روشون شه می باعث و کوبه می زانوم پشت محکم یکی

 صدای دهنمو توی چپونه می محکم گگو یه یکیشون گیرنو می محکم دستامو
  شه می خفه فریادام

 " ... چانییی "

  .. منه پیشیه ی شکسته و آروم صدای

 .. باال گردن برمی وحشت با چشمام
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  کنم نمی باور رومه جلوی که چیزیو

 .. محاله این

  .. کنن تجاوز چشمام جلوی من بک به خوان می اونا

 .. شده خیس گریه از صورتش

  .. ریزن می پایین سنگین و درشت اشک های قطره

  زنه می هق

  " .. نکن نگام "

 کنار ذاره می و کشه می بیرون رو محافظا از یکی ی اسلحه وون جونگ دایی
  .. پیشیم ملوس صورت

 یه بیاری پایین سرتو که بار هر .. ببین آخرشو تا !کن نگاش چانی چرا اوه "
 ".. . کنم می سوراخ گلوله با جاییشو

  خنده می تمسخر با بعد

 تونم می بعدم کنمو می کارمو !! بلدم خوب وبازی این منم که دونی می "
 با که کاری مثه درست !!زیرزمینی مصرفای بی اون از یکی گردن بندازمش
 " !! کن نگاش نکنو عصبانیم پس !!کردم صورتش

  .. ریزه می پایین پیشیم صورت از اشک های قطره



 

729 
 

  .. نکنم نگاش تا ده می تکون هنوز سرشو

  .. زمین روی شینم می مومیفت پس پاهام روی درمونده

  .. روشه هنوز نگام

  .. تونم نمی اما .. ست شکنجه این .. تونم نمی

 " !!!ببینی قراره مردنت قبِل  که چیزیه آخرین این چانی کن نگاش خوب"

  .. بلنده هنوز تمسخرش صدای

 هرزه این زندگِی  همیشگیه اتفاِق  این قراره چون نباش آروم مرگتم بعده حتی "
 " ! باشه ضیعو ی

  .. شنوم می صداشو

  .. کوبه می سنگین قلبم روی

  .. بکیه روی فقط چشمام اما

 .. شه می تارومحو آروم شیرینش تصویر

  .. ریزن می پایین آروم اشک های قطره

 .. دارم دوستت

  .. دارم دوستت
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  .. دارم دوستت

 

 کارشو تا میاره باالتر کم یه پیشیمو پاهای و کنه می دراز دستاشو کیم وزیر
  .. کنه شروع

  .. شه می بسته آروم چشمام

  .. شن می قفل هم توی سینم توی دستام

  .. گلوله شکلیک بعد درو کوبیدن صدای

 .. رسیده باالخره بک پدر

  .. بوده گرون زیادی خریدم براش که زمان این

 می خودم من میومدی دیرتر لحظه یه فقط اگه عوضی بیون بهت لعنت
  .. کردمت می داشتی جون تا و ها تسمه این به تبستم

 می ولم سرعت به اربابشون از مراقبت برای گرفتن  محکم دستامو که مردایی
  .. کنن محافظت کیم وزیر از تا رن می کننو

 وارد بک پدر با که محافظایی و من بین وون جونگ دایی ی زده وحشت نگاه
  بک صورت به کوبه می تر ممحک اسلحه بعد و کنه می حرکت شدن اتاق

 " .. کنم نمی تردید بهش شلیک تو باشید مراقب بهتره "
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 می شلیک سرش توی پشت از یونهو ی گلوله شه تموم حرفش اینکه قبِل  اما
  .. شه

 همه خودشو بعد روشو روبه به ست خیره نگاه یه بکنه تونه می که کاری تنها
  .. زمین روی میفتن طمعش ی

 " .. ربیارد کتتو سریع "

  بک کمر دور پیچم می کتشو

  " مراقبتم شد تموم اینجام من نترس "

  .. نبیننش وضعیت این تو بیشتری آدمای تا کنم می بغلش بعد

  .. تره ترسناک وسطشیم خودمون که وضعیتی اما

  .. ما سمت گیرن می هاشونو اسلحه سر کیم وزیر افراد از تا چن

 .. میزنه فریاد کیم وزیر

 تردید کشتنشون تو من اینجان پسرا تا دو هر سومان باشه حواست بهتره "
  " برم بیرون در این از بذاری باشیو عاقل کافیه فقط کنم نمی

  .. آرومه و نرم ده می جوابشو وقتی بیون آقای صدای

  ... پیره شیطان یه اون
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 با بعد ونبیر بیان بذار .. مهمن برام که تان دو همون فقط دونی می خودتم " 
 محاله اون بدون دونی می خودتم مرده وون جونگ . کنیم می معامله هم

 مخصوصن دی می دست از رو همه حمایت . کنی جم افتضاحو این بتونی
 من بعد بیرون بیان سالم من پسرای بذاری کافیه فقط . پارکو خانوم حمایت
 می چیز همه با تجارتم مرد من که دونی می .. معامله پای شینم می باهات

 می دفن جا همین چیزم همه !!خودم پسر به تجاوزگر با حتی کنم تجارت تونم
  "!شه

 دستمو ماله می بهش آروم و کنه می حرکت م سینه روی بک گرم صورت
 بوسمش می موهاشو بین کشم می سرشو پشت میذارم

  کنم می زمزمه آروم بوسه همون روی 

 " نترس اینجام من نیست چیزی باش آروم .. پیشی هیس "

  .. شه می بلند تریدی با کیم وزیر صدای

 برام برگی هیچ دیگه بعد !بیرون برن بذارم کافیه هست؟ برام تضمینی چه "
 " .. . مونه نمی

  اومده کوتاه

  .. نداره شانسی دونه می خودشم

  .. نشه خفه تا داره نگه باال صورتشو کنه می سعی هنوز اما
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 می من بعد و ره می یکیشون .. خودت با انتخابش .. نبر تک تک ذارم می "
 " .. رم

  .. پیر بیون صدای تو میاد آروم پوزخند یه

 پارکا بخوام اول خودمو پسر اگه !کنم انتخابی هیچ تونم نمی دونی می خودت "
 یا پس !کشه می منو خودم همسر بخوام اول چانیولو هم اگه کشن می منو

 توی بار یه تو االن همین اون !باشی خودت پسر گرانن باید یا هم با هردوشون
 توی نداره اجازه حتی سالشه 16 فقط اون ! کنه می مصرف مخدر داره سئول

 سالم من پسرای ذاری می تو ! کنه مصرف مواد اینکه به برسه چه باشه بار یه
 " ! کنم می جمع دوتونو هر گند منم بیان بیرون

  برمیاد اون از فقط که آرومی تاکید با بعد

 تو ؟!بمونی باقی پست همین توی بعدم ی دوره برای خوای نمی ! باش عاقل "
 بیرون بیان بذار !کشم نمی طالمو تخم مرِغ  من طالیی تخمای با مرغ یه برام
 دولتی قراردادای تو من با کم یه کافیه فقط تو و زنیم می حرف شینیم می بعد

 "! باش مطمئن ! خشمب می امشبو من اونوقت باشی مهربونتر

  .. شه می تر کالفه م سینه روی بک صورت حرکت

  .. " چانی دارم درد "

  .. ست بسته باال اون هنوز دستاش
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  .. شده کشیده کاملن بغلش زیر های عضله

  .. شن می کبود دارن تنش روی ها تسمه رد

  گیرمو می ش شونه دور دستمو

 " .. کنم می بازت شه می تموم ناال کن صب دیگه کم یه عزیزم دونم می "

 " .. دارم د ..در" 

 .. رفته باالتر م سینه روی قلبش ضربان

  .. تبه یه مثه بدنش حرارت

 .. میارم باال صورتشو روشو شم می خم

  .. ن برافروخته هاش گونه

  .. تبدارن و خیس چشماش

 " .. دیگه کم یه نیست چیزی .. ؟ خوبی هی "

  .. بره می حرفمو صداش توی نرمی راراص با بیون آقای صدای

 فک شده گم پسرش دونه می بیون خانوم نداریم زیادی وقت کیم بجنب "
 باشیو عاقل بهتره ؟ چانیول پدر سراغ بره نخواد تا کنه می تحمل چقد کنی می

  "ندی لفتش

  .. کنم می نگاه کیم وزیر به نگران و شن می تر محکم بک دور دستام ی حلقه
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 که ای فاصله تو بعد و ماها سمت گرده برمی دلواپسی جهنم یه ینب صورتش
  .. . بیارن پایین رو ها اسلحه کنه می اشاره باالخره کشه می طول ابد یه انگار

 .. کشم می نفس

  .. شده حبس دونستم نمی حتی

 " .. یونهو کن بازش "

 میگیره رو اسلحه بعد کنیمو باز بک دور از رو ها تسمه کنه می کمک یونهو
  کنه می شلیک بهش بکیو دستبندای بین زنجیرِ  سمت

 .. بغلم توی میفته کامل بک

  .. بک تن دور پیچه می رو مالفه یه میادو جلو عجله با بیون محافظای از یکی

  .. ریم می بیرون یونهو با کنمو می بغل محکم تنش دور ی مالفه با بکیو

  .. میشیم رد که بیون آقای کنار از

 خودتون ی خونه ببرش نمون هتل تو چانیول بیرون ببرش شده خراب این زا "
" 

 بیون ی خانواده ی خونه یا دارم نگهش توسکانا بازم ندارم خیالشو خودمم
  .. ببرمش

 " ؟ چی خودتون "
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  زنه می آروم پوزخند یه

 این با معامله پای شاااید بود اون !نیستم عاقل پدرت مثل من که دونی می "
 بخواد کرده جرات که مردیو نه شاهدیو نه !نیستم اون من اما نشست می مرد

 " !!کنه تجاوز من پسر به

 

  .. شه می بسته سرمون پشت در

  " بک خونه ریم می "

  .. م سینه توی کرده جم دستاشو

  .. پیداست کم یه فقط صورتش از

 به ساده برخورد یه یا تصادف یه مثه بهش کنم می سعی اینکه با حتی .. و
 از لباشو گرمیه اما کنم نگا سینمه روی صورتش کردمو بغلش اینکه خاطر
 محوی توهم با  .. کنم حس تنم پوست به چسبیده تنمه که نازکی پیراهن روی
  .. ! بوسدم می داره انگار

  میاد کنارم تند قدمای با یونهو

  " کنم کمکتون بذارید قربان کنیم عجله بهتره" 
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 کنه بغل بکیو اگه و ست عضله پره دومتریه غول یه عوضی اون اینکه با حتی
  بدم بهش لخته وقتی پیشیمو تونم نمی اما ریم می بیرون جهنم این از زودتر

  " هاااخ "

  جلو میاد ترس با یونهو

 " ؟ شد چی "

  !گرفت گازم بک بگم بهش تونم نمی

 شه می تهبس سرمون پشت در وقتی فقط شیمو می آسانسور وارد عجله با
  .. دم می بیرون نفسمو

 " ؟ بک خوبی "

  کنه می حرکت روش نگرانی با نگام

  " خوبه؟ حالت "

 فقط بعد مو سینه توی بره می فرو دوباره صورتشو و دزده می ازم نگاهشو
  .. ده می تکون سرشو

  .. نیست خوب حالش

 .. ترسیده

  .. کشه می خجالت فقط شایدم
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  .. . دیدمش بدی حالت تو من

 " عزیزدلم نبود تو تقصیر بک نیست چیزی "

  .. کنم می بغلش محکمتر بعد

  شه می بلند تردید با یونهو صدای

 "؟ قربان "

   .. بزنه حرفشو دم می سرتکون کنم نگاش که این بی

 .. دادن دارو بهش مطمئنم تقریبن .. نیست ترسش خاطر به فقط کنم فک "
" 

  .. میارم باال سرمو بهت با

 " چی؟ "

  .. و خنده می دستپاچه

 " نکردید؟ امتحانش شما کنم می استفاده ازشون مرخصیم تو وقتی گاهی "

  زنه می کنار ذره یه رو مالفه میادو جلوتر

 " .. طوالنیه و کند تاثیرشون که اوناست از نظر به "

  .. بک روی مونه می نگام
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  .. " ؟ بک دادن دارو بهت "

  .. م سینه توی رهب می فرو بیشتر سرشو

  .. ده می تکون سر تسلیم و آروم بعد

  .. آره

 

 مانلی نویسنده

@chanbaekworld 
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 19 پارت

 چانیول

 

 ایسته می پی آی وی ی طبقه تو آسانسور

 .. منتظرمونه در بیرون هتل مدیر

 صورتشو مالفه با و منه بغل توی که کسی روی میاد تردید با نگرانش نگاه
 پوشوندم

 " هتل بیرون کنم راهنماییتون برگشتین وقتی گفتن بیون آقای "

 برم دنبالش تا دم می سرتکون

 گیره می دستمو یونهو

 " .. من به بدینش "

 .. عقب رم می قدم یه اراده بی

 .. تونم نمی

 .. هم توی رن می اخمام

 " .. نه "



 

741 
 

 حرفمو بین میاد

 عجیب براش کنید نمی فک ، ببینه رو ما تصادفی نفر هی کنید تصور فقط "
 " .. بیارمش من بذارید !؟ کرده بغل اینطوری کیو چانیول پارک باشه

 ... بدم بهش بکیو تونم نمی اما کنم فک احتمالش به تونم می

 طرفمون گرده برمی کالفه هتل مدیر

 " .. نداریم فرصت کنید عجله "

 و جلو میاد یونهو

 " .. کوچیکمه برادر مثل اون پارک آقای نباشید زیچی نگران "

 .. اما کنم می نگاش

 .. کنم می حس م سینه روی بکیو صورت گرمای

 گرماست همین موضوع بدیه شرایط تو االن بک که نیست این فقط موضوع
.. 

 .. بدم کسی به رو گرما این تونم نمی

 .. بسپارم ای دیگه کِس  آغوِش  به اونو تونم نمی

 میاد یونهو ی کالفه پووف صدای

 " .. کنید صب لحظه یه فقط باشه خب خیله "
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 هتلو مدیر سمت ره می عجله با

 " .. من بدین کتتونو کیم آقای "

 بیرون کتشو یونهو لباسش سمت بره هتل مدیر دستای که این قبِل  حتی بعدم
 تونم می فقط که میاردش پایین اونقد منو سر روی ذارتش می و کشه می
 .. ببینم پامو یجلو

 " .. بریم تونیم می حاال خب خیله "

 فرستتم می جلو نرم هل یه با پشتمو روی ذاره می دستشو

 میفته راه عجله با هتل مدیر

 . بینن نمی رو شما هتل مهمونای اینطوری پایین ریم می خدمه آسانسور با "
 عادت رن می پایین اونا آسانسور با گاهی که زیرزمین مهمونای به هم خدمه
 " .. دارن

 تنمو پوست به زنن می چنگ که انگشتاشو فشار و کنه می ناله بغلم توی بک
 کنم می حس

 " .. نیست خوب حالش من همراه کن عجله فقط باشه خب خیله "

 شیم می آسانسور وارد

 وایمیسته من جلوی میادو احتیاط با یونهو
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 هآسانسور توی ی بسته مدار دوربین سمت محتاطش نگاه

 هتلو مدیر سمت گرده برمی بعد

 باشه اومد باال زمین زیر از که آسانسوری ی بسته مدار دوربینای به حواست "
" 

 ده می تکون سر هتل مدیر

 تمام . جداست هتل امنیتیه سیستم از اونجا امنیتیه سیستم نباشید نگران "
 جااون اصلن انگار کنم می پاکتون طوری خودم دست میاد مستقیم فیلماش
 "نبودید

 می صدامو سرمای زیر برم می بدمو نشونش خوام نمی که بدیو ی دلهره
 پرسم

 " ؟ چی بازی اتاقای "

 بین اتاق اون فیلمای شدن دست به دست خوام می که چیزی آخرین
 .. بوده وضعیت اون توی بک که وقتی اونم دستمه زیر کارمندای

 .. ست برخورده کم یه ده می جوابمو وقتی صداش

 هم بازی اتاقای از که هتله بدنامیه باعث این ؟ پارک آقای چیه منظورتون "
 " بگیریم فیلم
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 مجبور تا دارم می نگه چشمام توی نگاهشو اما زنم نمی حرفی کنمو می نگاش
 .. بزنه حرف شه

 .. ؟ چیه منظورم دونه می خودش

 شه می تسلیم درنهایت و زنه می کوتاه پلک یه

 یادش سرش روی بودم گرفته که ای اسلحه ی اطرهخ دوباره فقط شایدم
 .. . !میاد

 مشتریاست خوده درخواست به معمولن فیلما این اما !گیریم می فیلم درسته "
 بسته درشون وقتی اتاقا اون شه نمی گرفته فیلمی هیچ نخوان که وقتی تا ..
 اب آدمای اونا اکثر .. شه می دفن باهاشون توشونه که چیزی تمام شه می

 خودمونو بعد تا داریم فیلم بازیشون از شه متوجه یکیشون کافیه فقط نفوذین
 " !!بازیا همون از یکی روی ببندن

 .. جاشه سرِ  نگرانیم هنوز ده نمی ای تسلی هیچ حرفاش

 " ؟ بگیرید فیلم بود خواسته امشب مهمون چی؟ 3 زیرزمین "

 .. شه می تصاصیاخ پارکینگ وارد آسانسور بده جواب اینکه ِِ  قبل اما

 .. میایم بیرون ازش عجله با

 .. بره می رنگ سیاه دیه.او.آ یه سمت رو ما هتل مدیر
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 رانندگی برای اگه اما نکردم خبر راننده احتیاط برای . ماشین سوئیچ این "
 " کنم خبر کار این برای مطمئن آدم تونم می دارید مشکل

 .. گیره می سوئیچو یونهو

 " هستم من نه "

 کنه می باز برام درو بعد

 " ؟ بشینید تونید می خودتون "

 دلخوره و سرد کم یه صداش

 کنه درک ش درباره منو حِس  تونه نمی و پسره یه فقط اون برای بک

 بکیو بخواد و باال برگردیم دوباره اگه هنوزم حتی اما بدم حق بهش تونم می
 !! بک نه حقه دم می بهش که چیزی تنها ، بیاره کنه بغل

 .. نبینه صورتشو هتل مدیر مراقبم و صندلی روی ذارم می بکیو

 فقط اما نباشه سخت براش هیونه بک اون که این حدس احتمالن چند هر
 .. زنه نمی حرفی و کنه می نگاه ساکت

 .. آوردیم بیرون 3 زیرزمین از کیو ندونه بهتره اون برای

 .. دونه نمی بده وننش ده می ترجیح باشه باشه وانمود فقط اگه حتی اونم

 .. پام روی ذارم می دوباره بکیو سر شینمو می
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 .. کنه می ناله آروم

 .. داغه و خیس عرق و گرما از صورتش

 .. تبه شبیه

 .. کنم می نوازش موهاشو روشو شم می خم نگران

 " ؟ باشه ، پیشی کن تحمل دیگه کم یه فقط خونه ریم می االن "

 ده می تکون سرشو

 .. کشه می جلو بیشتر خودشو کمرمو دور شن می حلقه دستاش

 " .. یول دادم می گوش حرفت به باید "

 .. بلندتره زمزمه یه از کم یه فقط ش خفه صدای

 اینجام من کنی خرابکاری بخوای که هرقدر تونی می .. نگو اینطوری .. هییی "
 " .. کنم خالصت همش از وایسمو همش پای که

 .. زنه یم غر خفه ی ناله همون با

 .. " بده خیلی حالم درنیار مهربون ادای اینقد شو خفه "

 دم نمی جوابشو

 .. موهاش بین کنن می حرکت دوباره دستام
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 .. ره می فرو شکمم توی بیشتر و بکشه عقب ازش خودشو کنه می سعی

 ذارم می هاش شونه روی تر پایین کم یه دارمو می بر موهاش روی از دستامو
.. 

 اما لرزه می خورنو می آروم تکون یه دستام تماس از وستشپ زیر عصبای
 .. گه نمی چیزی

 .. روش مونه می نگام

 کشیده دراز مچاله ، باشه درد و ناتوانی رو از اگه حتی ، کوچولو پیشیه یه مثه
 موج این حرکت جلوی تونم نمی شاد و احمق پیرمرد یه مثه من پاهامو روی

 .. اینجاست النا اون که بگیرم رو یافته تسلی

 .. نیفتاده براش اتفاقی

 .. نرسیدم دیر من

 کنم می سقوط عمیق چاه یه باالی از کنم می حس قلبم توی تصورش از حتی
 .. چاه کف ریزه می قلبم پایینو

 شینه می فرمون پشت میاد یونهو

 پرسه می آینه تو از

 "بیفتم؟ راه "
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 " کن صب نه "

 هتل مدیر سمت گردم برمی

 " ؟ نه یا بود داده فیلمبرداری ی اجازه امشب 3 زیرزمین فتینگ بهم "

 گرده برمی بعد بکیو روی مونه می کوتاه مکث یه با ش ترسیده و محتاط نگاه
 .. من طرف

 بودن خاموش امنیتی دوربینای نشده ای فیلمبرداری هیچ بیرون از قربان نه "
 " بود سیاسی رتمندِ قد آدم یه بود کرده اجاره امشب برای اتاقو که طرفی .

 .. بک سمت ندازه می کوتاه نگاه یه دوباره

 لحن .. میداره بر چین باشه افتاده توش ممکنه که دردسری بوی از بینیش
 و شه می تر دلجویانه کم یه صداش

 . کنم می تمیز رفتنتون بعده چیزو همه من قربان نباشید چیزی نگران "
 " بسپارید بیون وآقای  من به چیزو مهه . بودید اونجا شما فهمه نمی هیچیکی

 .. بعد دارمو می نگه روش تر طوالنی کم یه نگامو

 " بریم بیفت راه یونو خب خیله "

 .. شیم می هتل جلویی حیاط وارد از آروم و کنه می روشن ماشینو یونهو
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 امشب اتاق تو امنیتیه دوربینای شو مطمئن خودت بعد . ندارم اعتماد بهش "
 و بازیا همون از یکی به ببند خودشو گه می دروغ شد معلوم اگه نبود خاموش

 "بسازه کارشو عوضی پیرمردای اون از یکی بده

 و ده می سرتکون آینه تو از یونهو

 می درست اتاق تو امشب بیون آقای که وضعی با نباشید نگران اما .باشه "
 "!بمونه ساکت و کنه پاک چیزو همه مجبوره اون کنن

 پایینو میاد آینه تو از کوتاه یخیل نگاش

 " ؟ خوبه حالش"

 می حس کمرمو توی رن می فرو کالفه و درد روی از که بکیو انگشتای فشار
 .. کنم

 !نیست خوب خودمم حال

 ! .. نیست درموندگی و عصبانیت روی از فقط صدام روی افتاده که خشی

 می که سرعتی تنهای با رفتی بیرون که هتل از . نیست خوب که معلومه نه "
 " باشیم اونجا دیگه ی دقیقه 10 از کمتر خوام می . ما ی خونه سمت برو تونی

 

 .. شه می جلویی حیاط وارد ماشین
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 .. میاد جلو پدر

 .. عصبانیه و نگران صورتش

 .. " دونه می "

 کنه می نگام آینه توی از آروم یونهو

 " باشه گفته بهش بیون آقای باشیم امیدوار بهتره "

 .. زنم می پوزخند

 !!باشه مرده زیرزمین درگیریه توی پیر شیطان اون شایدم

 و خوبه حالش بیون آقای مطمئنم تقریبن نشده زیاد باغ محافظای تعداد "
 شما ی خونه االن بود شده چیزیش اون اگه گرفته تماس پدرتون با خودش

 " بود ای دیگه طور وضعیتش

 .. اونه با حق احتمالن

 وایمیسته پدر پاهای کنزدی ماشین

 و کنه می باز درو عجله با

 " ؟ خوبه هیون بک ؟ خوبه حالتون خدایا هووف "

 دستاش بین گیره می صورتمو ماشینو توی شه می خم کامل بعد

 " ؟ چانیول خوبی ندیدی؟ صدمه خودت "
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 وارسی و چرخونه می دستاش توی صورتمو باشه صدمه یا زخم دنبال انگار بعد
 .. کنه می

 گیرم می دستشو مچ ببره ونگرانیشو باشه نرم کنم می سعی که لبخندی با

 " رسید موقع به بیون آقای . خوبیم هممون نباشید نگران "

 بکهیون روی شه می خم پدر نگاه

 سرِ  اونم ؟! کیم وزیر با بود؟معامله کرده فک چی به لعنتی وون جوونگ اون "
 پسرش اونو از تا دو شما بعده یک ! بود احمق یه لعنتی اون !؟ هیون بک

 "!کرد؟ می حمایت

 .. گیرم می دستشو که بزنه کنار بک روی از رو مالفه کنه می سعی

 و کنه می ول رو مالفه آروم بعد همو توی مونه می لحظه یه برای نگامون
 زنه می لبخند دلجویانه

 " .. خوبه ببینم خواستم می فقط "

 !حسودی شوهر یه تو چانیول هوووف

 " برده خوابش االن فقط خوبه "

 .. باشه رفته حال از که اینه مثه بیشتر نخوابیده

 پرسم می شه پرت کم یه پدر حواس که این برای فقط بعد
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 " ؟ داد خبر بهتون کی "

 " کرد تلفن سومان "

 پرسه می حال همون تو و شه پیاده تا کنه می باز درو یونهو

 " ؟ خوبه حالشون پس "

 خنده یم کالفه پدر

 کرد آب زیر شه نمی راحتی همین به پیرو شیطان اون سرِ  .. خوبه که معلومه "
 "!!باشید ساکت باشه حواستون کرده کاری تمیز حسابی اما

 خونه سمت گرده برمی نگرانی با نگام

 " ؟ اینجان عمه و کای "

 میندازه چین دلواپس تکون یه پدرو نگاه

 " . اینجان اونا آره"

 در نزدیک میاد و شه می پیاده یونهو

 " خونه توی ببریم بکهیونو کنم کمک بذارید "

 .. کنم می بغلش و باال کشم می بکیو

 میام بیرون ماشین از آروم بعد
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 " باغ ته خواب بهار ریم می . برمش نمی خونه تو "

 شم پیاده تا کنار میاد پدر

 به درمیارمو ازش عاشقانه داستان یه منم خواب بهار ببرش . بهتره اینطوری "
 " گم می ت عمه و مادرت

 خواب بهار سمت رم می کنمو می بلند دستام روی بکیو

 گه می یونهو به که شنوم می پدرو صدای شم می دور وقتی

 شوهرِ  همسرو برادرِ  . بیون ی خونه برگردی بهتره کنم فک اما یونهو متاسفم "
 کنه می درز کجا تا چیز ههم دونم نمی . شده کشته م زاده خواهر پدرِ  خواهرو

 " باشی امنی جای تو بهتره اما

 

 

 .. خواب بهار سمت رم می تند قدمای با

 سال هفت اینجا اومدم باهاش که باری آخرین از کنم فک ندارم فرصت
 .. گذشته
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 براش ، بودم اینجا باهاش که شبی آخرین کنم فک این به ندارم فرصت
 نداشتم بر قدم کردنش درست واسه وقت هیچ ساختمو زندگیشو شب بدترین

.. 

 .. برسه چی به تهش قراره تند قدمای این کنم فک این به خوام نمی حتی

 لرزه می بغلم توی داره

 .. شدن مشت م سینه روی دستاش

 .. کشیده طول زیادی حاالشم همین

 رمز کنمو می بغلش محکمتر باالترو کشمش می کم یه خواب بهار در کنار
 .. تو برمش یم زنمو می درو

 گرفته کهنگی و نم بوی

 تو اینجام که وقتایی هنوزم اینکه با حتی و کنن می تمیزش مدام اینکه با حتی
 .. گرفته نا بوی اون بدون اما خوابم می خواب بهار همین

 .. برگردوندم بهش روشنیشو که اینه مثه

 تخت سمت برمش می

 .. داشتم نگه سفید و آبی هاشو مالفه هنوز

 .. دلتنگش سفیدِ  و آبی روی خوابونمش می آروم
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 .. زیرشه های مالفه سرد لمس خاطر به فقط شاید

 .. من بغل از شدنش خالی شایدم

 .. برم ذاره نمی گردنمو دور پیچه می دستاشو میادو خودش به یهو اما

 لرزه می هنوز

 کنم حس م سینه روی تپه می ای ترسیده هیجان با که قلبشو ضربان تونم می
.. 

 تنهات دوباره ..نباش نگران دیگه برم جایی نیست قرار نترس .. پیشی آروم "
 " ذارم نمی

 کنه نمی باز دورم از دستاشو ی حلقه اما

 .. پشتش ی تیره روی کشم می مالفه روی از دستمو

 خواب بهار آوردمت ببین کن باز چشماتو .. ایم خونه امنه جات دیگه نترس "
 " .. خودمون

 .. تندش زدنای نفس نفس توی میاد رومآ مکث یه

 شن می تر شل کم یه دستاش ی حلقه

 کشه می سرک م شونه روی از و ده می حرکت آروم گردنم توی از صورتشو

 .. شن می تر آروم نفساش
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 .. داره می نگهشون محکم بازوهامو روی تا میاره دستاشو

 .. لرزه می هنوز

 .. پاست سر زحمت به

 .. و گیره می نفس یه

 " .. بزرگه "

 .. موهاش توی تا برم می و باال کشم می دستامو

 " خواب؟ بهار ؟ بک بزرگه چی "

 و دیگه عمیق نفس یه

 " .. براش دلتنگیم ی اندازه .. نه "

 .. داره بغض دلتنگیش اندازه ش خفه و آروم صدای

 .. داشته نگه خفه ش سینه توی که آرومی های ناله مثه درست

 .. شه می خیس آروم م شونه بعدم و

 .. چکیده پایین صورتش روی عرق های قطره فقط شاید

 .. شایدم

 .. طرفش گردم می بر
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 که جریانیو تند حرکت من بهمو شن ساییده هامون گونه شه می باعث کارم اما
 ... کنم می حس رو شه می رد صورتش داغ و خیس پوست از الکتریسیته مثه

 .. دارم می گهشن اما عقب کشه می خودشو کالفه

 دستامو بین گیرم می صورتشو

 " بده خیلی حالت دونم می .. خوبی کنی وانمود نیستی مجبور "

 زنه می غر بدخلق

 " ؟ شی خفه شه می "

 سرشه زیر که بالشی روی میفته سنگین و کنه باز دستاشو کنه می سعی

 .. روش شم می خم

 .. خیسه و قرمز داشته نگه خودش تو که چیزی فشار از صورتش

 .. صورتش روی تا برم می دستم با نگرانمو نگاه

 وقتی کننو می دنبال دستمو حرکت تبداری درخشش با سیاهش چشمای
 تا بنده می چشماشو و خوره می تندی تکون کنن می لمس صورتشو پوست
 بکشه کنار ازم دوباره

 " نیست خوبی وقت چانی نکن "

 .. مونه می هوا تو دستم
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 .. و گردونه می بر ازم روشو

 نگهش آروم کنه می سعی که تندی نفس نفس بین از هنوز ش خفه صدای
 .. میاد بیرون داره

 " ؟ بیرون بری میشه "

 کنم می پاک روشه که عرقیو شو گونه روی تا میارم رو مونده هوا تو که دستیو
.. 

 " تونم نمی دونی می "

 .. گیره می دستمو مچ طرفمو برمیگرده عصبی و کالفه

 " ! تونم نمی دونی می هم تو "

 .. داره می نگه چشمام توی و میاره تبداری تکون با خیسشو مردمکای

 از اونجا خودمو من بیرون بری و حموم تا ببریم کافیه فقط !نکن کارو این"
 " شم می خالص شرش

 کنن می حرکت سیاهیاش تو درموندگی با نگام

 کنم می نوازش زیرشو نرم پوست چشماشو تا میارم شصتمو انگشت

 تو بشینی صبح تا تونی نمی . بک شه نمی تموم اینطوری دونی می خودتم "
 " کنی خالص خودتو حموم
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 ش تنه پایین سمت گرده برمی نگام

 معلومه هم مالفه روی از حتی شده تحریک

 کجا تا قراره و چجوریه تاثیرش دونم نمی . وایسی پاهات روی تونی نمی حتی "
 " بک کرده داغونت مینجوریشمه اما باشه

 از خواب بهار مالیم نور تو که ملوسش صورت سمت گرده برمی دوباره نگام
 برداشته چین درد

 دختر یه برم وایسمو پاش االن اینه شم مردونه . دادم قول بهت دونم می "
 " .. برنمیاد ازم اما بیارم برات

 .. گردش ی چونه روی تا پایین میارم انگشتمو

 این خودت داری یا ای دیگه یکی با ببینم وایسمو در این بیرون تونم نمی "
 " ؟ هوم ، کنم کمکت بذار پس .. تونم نمی .. کنی می کارو

 اومده پایین ش سینه تا و روشه که ای مالفه به زنن می چنگ کالفه دستاش
.. 

 .. شدن سفید ده می بهشون که فشاری از دستاش بند

 .. اما داره نگه خودشو کنه می سعی هنوز

 .. ذارم می آروم ایه پروانه یه سفیدش بند روی شمو می خم
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 عقب م بوسه زیر از دستشو که داره احتیاج بهش شایدم درده روی از شاید
 .. کشه نمی

 قلبشو ی کالفه و تند تپشای ندم نشون باشمو خوبی پسر کنم می سعی هنوز
 میندازه کار از عصبامو متمو داره چطوری تنشه گرمای اطراف که تندی عطر

.. 

 کنه می چیکار خودم با داره شرایط این توی بودنش نبینه کنم می سعی هنوز

 تنش گرمای دوباره چشیدن گردنشو توی لبام بردن فرو به نیاز این از تر قوی
 .. بود خودم سرتق ی گربه هنوز نبود توش اگه که بدیه حاِل  ،

 .. بزنم پسش خوام می که ایه ینامرد حِس  مردونه کشش این از تر قوی

 اما باشمش داشته اینطوری نیست آسون خودمم برای

 وقت هیچ کنمو می فراموشش بیاد که صبحم بک نکنم اذیتت دم می قول "
 " نمیارمش روت به

 سرشو روی تا کشه می رو مالفه کالفگی با

 " گی؟ می چی داری دونی می خودت چانی شو خفه "

 هذیونه دونم می خودمم

 .. باشم باهاش اینطوری بودم نریخته برنامه خودمم
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 . . شه می فلج درد از صبح تا کوچولو عوضی اون اما

 کشم می عقب صورتش روی از رو مالفه برمو می جلو دستمو

 و میفته پایین مالفه و کنه مقاومت بخواد که نیست تنش توی زور اونقد
 خورده به گره تبدارش و خیس ایای گربه به چشمام

 رو از برات خوام نمی بیرون رم می بعدم حمومو برمت می االن همین بخوای "
 فایده اینطوری دونی می خودتم اما .. نیستم عوضیا اون مثه من باشه اجبار
 " نداره

 ذارم می بینیش نوک رو دیگه ی بوسه یه رمو می جلو آروم

 دم می قول شی نمی اذیت "

 .. کنی فک دیدیش خیابون تو اتفاقی که کیی یا بار توی مرد یه مثه بهم کافیه
" 

 ازم کنه می سعی باهاش هنوز که ایو شکسته مقاومت بهشو مالم می بینیمو
 کنم می حس نمیادو کوتاه و بکشه کنار

 کردیو روی زیاده پارتی یه تو کن فک کیمو کن فراموش امشب یه برای "
 " خوابیدی داده پا بهت که نفری اولین با بعدش

 کنم می نگاش منتظر بوسمو می بینیشو دوباره
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 " ؟ هوم "

 می پایین ازشون کالفه ی قطره یه بعد صورتمو روی داره می نگه چشماشو
 ریزه

 " بیرون بری کنم می التماس بهت چانی کشه نمی منو که این "

 پایین ازشون که شوریو طعم بوسمو می ایاشو گربه ی گوشه برمو می لبامو
 .. چشم می غلتیده

 " ذارم نمی تنهات دونی می "

 میارم پایین چشماش از هامو بوسه

 " کشی می درد ببینم تونم نمی "

 نرم حرکت زیر نفسشو شدن حبس شو گونه داغ پوست روی کشم می لبمو
 کنم می حس لبام

 شده کبود اینجا به اومدنمون مسیر تو دندونات فشار از شکمم و سینه تمام "
 گاز درد از بالشتو بعدش تا رم می بیرون و اج همین ذارمت می کنی می فک

 " .. بگیری؟

 ! .. شه می حسودیم بالشم همون به من
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 لباش روی تا میارمش دمو می حرکت فکش خوشگل و ظریف خط روی لبامو
.. 

 .. بره می نفسش

 کنه می زمزمه بریده

 " کنه می تحریکم نکن "

 بوسمو می لبشو ی گوشه

 تسلیم و بیای کوتاه تو خوام می فقط من بک شدی تحریک حاالشم همین تو "
 " ندی عذاب خودتو اینطوری شیو

 .. لباش روی ذارم می آروم لبمو چشماشو توی دارم می نگه چشمامو

 

 

 هیون بک

 

 بی بافتای شدن خاکستری من سوزنو می روشون لباش فشار زیر دارن لبام
 کنم می حس کننو می التماس بهم لباش بلعیدن و بوسیدن برای که نواشونو

.. 
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 .. میداره بر لباشو ببوسدم که این بدون اون اما

 کنه می تماشا لباشو شدن دور ناامیدی با نگام

 به لبام روی شون دوباره فشار برگشتنشونو دوباره برای تونم می کنم می حس
 .. کنم التماس بیفتمو زانو

 .. شه می مچاله داره تحقیر این فشار از قلبم

 .. بگیرم اشکامو ریختن پایین ویجل تونم نمی

 کنم می کج صورتمو پایین میان دوباره لباش وقتی

 " .. بخوابم باهات اونا خاطر به نیست قرار .. چانی نیست درست این "

 گرمای و خودش طرف برمیگردونن صورتمو مو چونه روی تا میان دستاش
 .. لبم روی میاد دوباره لباش

 " هستم پاش باشی تو تهش وقتی تا .. بک دم می تن قراری هر به من "

 .. شم می متالشی دارم کنم می حس

 .. خوام می رو لبا این من

 محو گذاشته روش دارو تاثیر که داغی بخار تو داره که منطقی به رو سرم توی
 کشم می داد شه می

 دارم درد
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 .. خوامش می

 شه واردم بذارم بشمو دوال براش حاال همین تونم می که خوامش می طوری
.. 

 .. کنم .. کارو این چانی با تونم نمی هنوز اما

 خواب منطِق  صدای بیشتر کنم می پیدا خفه صدای یه گلوم توی از وقتی
 .. ده می جواب داره خودم به رو که رفتمه

 " ؟ کوفتیه داروی این خاطر به فقط نیست مهم برات "

 .. میاردش باال کم یا صورتمو طرف دو ذاره می دستشو

 .. بره می نفسم

 واکنش لمسی هر به وحشیانه بافتام تمام کنه لمسم چطوری نیست مهم
 .. کنم ناله شه می باعث و ده می نشون

 .. ره می بیرون لبام از که ای خفه ی ناله روی داره می نگه نگاشو

 بوسه می رو ناله این روی پایینو میاره لباشو

 ده می جواب کنم حس لبام روی لباشو گرم لمس که طوری آروم همونا روی
.. 
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 مجبور که این نه بخوای خودتم بارمونو اولین خواستم می . مهمه که معلومه "
 ".. میام کنار باهاش باشه وسط تو پای وقتی تا راستش .. اما باشی

 بوسدمو می دوباره

 "؟ دارم دوستت چقد بگم باید ؟ میخوامت چقد بگم بهت دوباره باید "

 .. بوسه می تر عمیق بار این و کنه می شتربی لباشو فشار

 .. رم می حال از دارم

 .. دارم نگه خودمو تا شن می چنگ بازوهاش روی دستام

 نفسم .. بکشمو نفس پوستش ی مردونه منافذ بین از تنشو عطر تونم می
 .. شه می عمیق

 .. بلعم می نفسام توی اونو دارم

 .. شم می تسلیم آروم عدب و کنه می حرکت تنش گرم پوست روی دستام
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 چانیول

 

 .. بده هامو بوسه جواب کنه می شروع داره اما محوه خیلی

 .. شم خل ممکنه کنم می حس که شدیده اونقد هیجانش

 .. پشتش تا کشم می گردنشو کنار تا ذارم می دستامو

 .. شه می خفه هام بوسه توی آرومش ی ناله

 احمق .. داروئه خاطر به فقط دشای ... بعد و کنه می کج کم یه صورتشو
 .. شن می تر عمیق هاش بوسه .. ! چان نباش

 بر لباش روی از لبامو اما باال رم می تخت روی از کنمو می پیدا جرات کم یه
 .. بشه قطع هامون بوسه ذارم نمی دارمو نمی

 .. ش سینه نرم پوست روی کشم می دستمو زنمو می کنار کم یه رو مالفه

 .. خورن می سر لبام بین از لباش و باال کشه می خودشو و کنه می ناله

 .. بوسمش می دوباره

 .. گیرم می گازش دندونامو بین گیرم می پایینشو لب

 .. گردنم دور تا میاره دستاشو و داره برمی تنم زیر تند قوس یه

 .. بوسدم می اشتیاق با و تند پایینو کشه می صورتمو
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 هجوم این ذارم می اما میفتم عقب ازش که دهزیا اونقد ش بوسه تند هیجان
 .. سپارم می بهش لبامو و ببره خودش با منو وحشی

 هاش بوسه بین شن می باعث کننو می حرکت گردنش کنار مدام و تند دستام
 .. برسم بهش بذاره و کنه ناله

 .. کوبه می تند و قوی قلبم

 هاش بوسه خشن و تند فشار زیر لبمو بافتای تک تک شدن تجزیه تونم می
 .. کنم حس

 .. کشم نمی عقب هم کنه می پاره لبامو وقتی حتی

 .. ِبکین لبای اونا

 .. زشته چقد ها بوسه این برای شون بهانه نیست مهم

 یه تو که کسی اولین یا بار یه تو م غریبه مرد یه شبیه براش من نیست مهم
 داده پا بهش پارتی

 .. شه خالی باهام خواد می فقط نیست مهم

 ِبکین لبای اونا

 شم می هیجان این غرِق  بسته چشمای با
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 دهن توی کشیم می زبونمون با طعمشو و لغزه می هم روی خون توی لبامون
 .. هم

 .. وحشیه ی گربه یه اون

 .. بوسه می وحشیانه

 همون با دهنشو تو بکشه و ببلعه زبونمو ذارم می کنمو می باز براش دهنمو
 .. شه خفه گلوش تو م ناله و یرهبگ گازم وحشیش شورِ 

 نفس بین که بوسیم می همو عمیق اونقد خودش از داغ من دارو از داغ اون
 .. منه ناامید قلب تپیدن صدای شه نمی شنیده که صدایی تنها نفسامون

 

 .. رن می پایین تند و دورانی نوازشای با کننو می حرکت تنش روی دستام

 .. خوامش می وحشیانه منم ، بیشتر شایدم خودش ی اندازه

 خاموش بوسدم می داره و زیرمه االن اون که این تصور از تنم عصبای تمام
 .. شدن

 بزنم کنار رو مالفه کنم می سعی عقبو دم می هلش آروم ها بوسه بین

 گرفتن ازم لباساشم آوردن در فرصت لذِت  حتی لعنتیا اون

 .. پاهاش وسط تا رسن می دستام نوازشای
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 .. شه خالص کنم کمکش دترزو باید

 .. کنم می لمسش آروم روشو برم می دستمو

 .. کنه می جم پاهاشو و کشه می عقب صورشو یهو بوسه وسط

 تن و وضعیه چه تو پایین اون ره می یادش که سریعه اونقد العملش عکس
 .. پاهاش بین مونه می دردناکشه

 توی باشن کرده فرو دوکار که زخمیه مرِد  یه ی ناله مثه بلندش فریاد صدای
 .. شکمش

 شده قرمز درد فشار از صورتش

 کنه می ناله ش سینه توی اومده دوباره که نفسی نفس بین از بریده بریده

 کنم پیدا لباشو دوباره کنم می سعی

 .. ذارم می بوسه روشون آروم

 " نترس بیا راه باهام شی راحت کنم کمکت باید .. بک باش آروم هیس "

 بریده نفسای بین از صورتشو روی ذاره می دستاشو عقبو ده می لمه اون اما
 .. کشه می فریاد ش

 " چانی بیرون برو "

 !خوردی؟ دارو واقعن تو بک هووف
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 ؟!!کوچولوئه این گذاشته اثر روش که جایی تنها چرا پس

 ؟!!..سرجاشه سرتقت و وحشی ذات اون هنوز چرا

 بوسم می لباشو دوباره شمو می خم آروم

 بوسم می هم رو اونجا پاشو ساق روی ذارم می ستمود

 لحظه چند مثه. کنم کمکت بذار نباش شق کله .. حاال نه .. بک تونم نمی "
 "؟ هوم .. ببر لذت ازش و شو تسلیمش قبل

 عقب کشه می پاشو فقط اون اما

 .. داره بغض

 .. شایدم کنه می تحمل که دردیه فشار از شاید

 " .. مثه .. مثه نیست قرار . چانی کنم کارو این باهات نیست قرار "

 .. لبام رو تا میاد آروم لبخند یه

 .. سفیدش و نرم پوست روی ذارم می لبامو گیرمو می پاشو دوباره

 تونی می کنی سرزنش خودتو بابتش خواد نمی .. هیونی نکن فک بهش "
 " .. نداره ایرادی کنی رفتار هرزه یه مثه باهام

 بوسم می پاهاشو



 

772 
 

 کن باور .. باشه اینطوریم اگه حتی .. کن باور بک برم می لذت ازش من "
 ".. خوامت می بخوای منو شده باعث دارو فشار که قد همین منم

 .. بوسم می زانوشو شمو می خم روش

 .. شه می تر آروم زدناش نفس نفس

 خواست دلت قدر هر تونی می داروئه این تقصیر همش .. نیست تو تقصیر "
 " باشی وحشی بدو بامش

 میارم پایین زانوش از مو بوسه کنمو می باز پاهاشو آروم

 .. بینشون میاد کالفه تب یه شنو می بلند و عمیق لبام حرکت همراهه نفساش

 " بک نداره زندگیت غلطای و درست به ربطی هیچ داروئه تقصیر "

 دمو می حرکت تپه می پاش رون روی که تندی ضربان روی لبامو

 توشی که وضعیتی از داره که ای عوضی عالِم  رسوای تقصیر و داروئه قصیرت "
 همش بابت تونی می صبح بک نیست تو تقصیر .. کنه می استفاده سوء

 ".. بزنی منو حسابی

 .. بوسم می پاهاشو بین پایینو برم می صورتمو

 دم می قول ببر لذت ازش ببندو چشماتو بعدم کنمو راحتت بذار االن فقط "
 " نشی ذیتا
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 .. کنه می ناله آروم و خوره می تند تکون یه

 .. کشه نمی عقب خودشو دیگه اما چشماشن روی دستاش هنوز

 

 18 مثبت

 

 کنه نمی نگام و داشته نگه دستاش زیر صورتشو خورمش می که مدتی تمام
 کنه می ناله بلند و عمیق و خوره می تکون تندی واکنشای با بدنش اما

 ذهنم توی میاد کوچولو شیطنت یه شه می دار نبض دهنم توی حرکتش وقتی
 .. بشه ارضا ندم فرصت بهش بیارمشو بیرون که

 .. زوده هنوز

 .. خوامش می هنوز

 نیست بهتر خودمم حال

 ، کنه می ناله جذابش و لطیف صدای با اون که اینطوری زیرم دختری هیچ
 .. نکرده ناله

 .. شدم تحریک کاملن

 .. شم نمی جا شلوارم توی دیگه
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 .. کنم اذیتش این از بیشتر تونم نمی اما

 میاد که بدیو ناامیدیه جلوی تونم می زحمت به شه می خالی دهنم تو وقتی
 .. بگیرم مو سینه توی

 ؟ زود اینقد

 .. بدم دلداری خودم به کنم می سعی

 .. نیست مهم

 .. بعد ی دفعه بمونه گیرم می آسون بهش بار این

 به اما باشم داشته باهاش ممکنه بعدیم ی دفعه دونم نمی که این با حتی
 .. زنم می چنگ کمرنگ امید همین

 مثه ، شکمشو روی کنم می خالی دهنمه تو که چیزیو تمام شمو می خم روش
 .. مکم می داغ و محکم لیسمشو می خامه پرِ  وانیلِی  کیِک  یه

 .. دنیاست ایه خامه پیشیه ترین خوشمزه اون

 می باال و کنن می حرکت تنش پوست ذره ذره چشیدن برای راریق بی با لبام
 .. رن

 روی که ردایی مثه درسته کبود و عمیق رد یه شه می تموم کارشون وقتی
 .. مونه می باقی هاش سینه روی ، شکمشن
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 .. شه می کشیده ها مالفه روی تندی تکونای با بدنش و زنه می نفس نفس

 .. کنه نمی نگام و بسته چشماشو لجبازی با .. اما

 که این به وحشیم میِل  جلوی تونم نمی اما بیام راه باهاش کنم می سعی هنوز
 .. بگیرم رو کنه همراهی باهام ذره یه کنم وادارش

 ایاش گربه توی اینو بره می لذت وقتی یا برام کنه می ناله وقتی خوام می
 بگیره شده خراب امبر که شبی مثه ازم رو مردونه لذت این تونه نمی .. ببینم

.. 

 .. و .. ره می حال از چشماش توی چطوری ملوس پیشیه اون ببینم خوام می

 .. خواد می خودش تو منو کنه اعتراف و نباشه شق کله اینقد خوام می

 ! .. کنه نمی پیدا کیکش توی ای سکه هیچ ساکته وقتی تا

 .. نیست مهربون اونقدرام نوئل بابا این

 .. بوسم می گردنشو عمیق و خیس مکای با برمو می باال ش سینه از لبامو

 .. گردونم می برش کنمو می بلندش کم یه

 .. کنه باز چشماشو شه می باعث حرکتم شوک

 .. بکشه آرومی " هییییین " و

 !!برسه خواد می که چیزی به قراره کنه می فک شاید
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 که ای نهسی روی ذارم می کنمو می رد بغلش زیر از دستامو فقط من اما
 .. تپه می زیرش قلبش تند ضربان

 وقتی خوام می و .. تره حساس دستم نوازشای به ش سینه این شیرینی جور یه
 .. کنم حس انگشتامه زیر که ضربانیو افتادن ریتم از کنم می لمسش

 وایساده پا سرِ  باز که وحشیو کوچولوی اون پایینو ره می دوباره م دیگه دست
 .. شخود تو گیره می رو

 .. کشه می کالفه پووف یه

 ! .. شده بور

 .. !بگیرم لبخندمو جلوی تونم نمی

 .. ! پیشی بیاریش زبون به خودت باید

 .. ببرمت من آخرشو تا نیست قرار

 . .. عروسکه یه با سکس مثه تنهایی

 روی کشم می شده شیرین لبمه روی هنوز که لبخندی طعم از که زبونمو
 .. وشاشگ روی تا برم می گرنشو

 .. کنه می ناله درد با گیرم می گازش وقتی لبامو بین گیرم می پایینشو ی نرمه

 .. نیست خودم دست رویام زیاده
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 .. کردم صب خیلی ها لحظه این برای

 .. ست تجربه بی و جوون واکنشاش کنترل برای بکیم با وقتی هنوز تنم

 کم کنارش و کنه عادت شیرینش و تند طعم به تا خواد می وقت خیلی هنوز
 .. نباشه طاقت

 .. ره می باالتر قلبش ی کالفه ضرباِن 

 .. شده تر سخت براش هاش ناله کنترل

 .. عقب کشم می یهو بینشون

 .. میاد بیرون صبر بی و کالفه ناامیدش ی ناله

 .. کنم بازشون تا لباسم های دکمه سمت برم می دستمو

 می دنبال ها دکمه روی دستامو !ی حوصله پر و آروم حرکت تبدارش مردمکای
 ! .. جلو کشه می خودشو طاقتی کم با باالخره بعد کننو

 لباش روی تا خودش سمت کشه می منو و کنه می حلقه گردنم دور دستاشو
.. 

 .. شدن صبر بی میذاره لبام روی که عمیقی های بوسه

 .. شناسم می رو بوسه طرز این من

 ؟!پیشی دی می رشوه بهم داری
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 بوسه می خوب اون شم می همراه شیرینش و تند های وسهب توی

 .. رم می طفره خواد می که چیزی دادن از اما

 ! .. بگیره بوسه فقط صبح تا تونه می نیاره زبون به خودش وقتی تا نگه وقتی تا

 .. میاره کم نفس

 .. عقب کشه می

 .. کنن می نگام منتظر سیاهش مردمکای

 .. خوان می چی دونم می

 ! .. زنم می لبخند آروم

 شن می جم تیزی اخم با چشماش بعد لبخندو این روی ده می حرکت نگاهشو
.. 

 .. روم میاد خودش عقبو ده می هلم حرص با

 "!!بمونی باقی هستی که عوضی همین ابد تا قراره چانیول بهت لعنت "

 .. کنن می باز بلوزمو های دکمه عجله با دستاش بعدم

 .. شه می گشادتر لبامه روی که لخندی

 .. !وحشی ی گربه
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 کنه کارو این خودش ذارم می اما لرزن می هام دکمه کردن باز موقع دستاش

 .. بده دست از لذتو این اونم خوام نمی

 .. بدم دست از لذتو این خودمم خوام نمی

 کمربند سراغ ره می بعد دتشونو می عقب کم یه فقط شن می باز که ها دکمه
 .. شلوارم

 .. ! کنه صب تونه نمی دیگه

 .. کنم می دنبال کمربندم روی دستاشو حرکت تنم توی تندی گرمای حس با

 جعبه این از فیل بچه اون افتادن بیرون منتظر اون عین منم اینه مثه درست
 .. ! جادوییم ی

 .. میاره پایین هم با شلواریمو زیر و شلوار بعد و کشه می پایین زیپشو

 یادم در م ناله دردش از

 ! .. عاطفه بی ی گربه

 تا شه می خیز نیم اون شه باز کرده تحمل که دردی از صورتم که این قبِل  اما
 !.. روم بشینه بیادو

 .. ! ره می یادم دردم
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 جات از نتونی صبح نیست قرار ؟!کنی می چیکار داری کن صب ! هی هی "
 "!!بخوری تکون

 می فحش و خوره می نتکو قراری بی با پاش و دست عقب کشمش می وقتی
 .. ده

 پا و دست باشنشو گرفته کامواییش ی گلوله از که ایه گربه بچه مثه درست
 !.. بزنه

 .. تخت روی خوابونمش می پشت به

 "؟!!بگی خوای می که چیزیو باشیو سرتق کمتر ذره یه فقط گاهی شه می "

 دم می اخطار آروم خندمو می چشماش بین میاد که تیزی اخمای توی

 " بیام تا نخور تکون "

 .. کنن می دنبالم کالفه چشماش

 .. میارم در رو کننده روان تختی پا کشوی تو از رمو می جلو تخت روی کم یه

 آشنا ی رگه یه و کنه می نگام داره تیز اخم همون با سمتش برمیگردم وقتی
 .. چشماش تِب  توی دویده

 "!!اینجا میاری رو خیلیا معلومه !!داری چیز همه "

 .. شینم می ش پاها بین رمو می جلو
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 " ؟!!کنی می حسودی داری االن "

 .. شن می تر عمیق اخماش

 .. کنه می جم خودشو و شه می سرتق دوباره برم می جلو انگشتمو وقتی

 "!!ها داره درد خشک . بک کن وا "

 عقبو ده می هلم پاهاش با فقط اون اما

 " !!بگی بهم هات تجربه از خوام نمی چانی شو خفه "

 .. کنم می نگاش طاقتی کم با

 .. کرده لج دوباره

 داد می فحش بهم بابتش قبل دقیقه یه همین که ای گربه اون شبیه اصلن
 .. نیست

 می پاشو ساق رمو می جلو آروم فقط اما لج سرِ  بیفتم باهاش صبح تا تونم می
 .. بوسم

 . گذاشتم اینجا تو برای هم رو اینا . عوضی نیاوردم اینجا رو تو جز هیچکی "
 باهات هتل همون تو تونستم ؟می آوردمت اینجا تا چی برای کنی می فک

 باشم اینجا باهاتو بارم اولین خواستم می اما شیم اذیت کمتر دومون هر باشمو
.. " 
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 گه نمی هیچی

 کشه نمی عقب خودشو بوسمش می دوباره کنمو می باز آروم پاهاشو وقتی اما
.. 

 .. خودم به دم می شو تکیه

 بغل پشتشو تبدار و گرم پوست شنو می دراز َمن سینه روی که دستایی تمام
 .. کنن می

 .. جلوش گرفتم که انگشتایی به داده حواسشو ی همه اون اما

 " بیاد دردت خیلی ذارم نمی بک نترس "

 .. کنم می ولش آروم گاز یه با گیرمو می دندونام بین بوسمو می شو سرشونه

 .. روش کشم می خیس زبونمو گردنشو روی تا دم می حرکت لبامو

 .. تنده واکنشش

 کنه می ناله آروم مو سینه روی تا میاد صورتش ی تکیه و کنه می جم گردنشو
.. 

 ده می جوابمو داره وقتی بوسمو می دهنشو و ها ناله این روی میذارم لبامو
 .. کنم می واردش انگشتمو اولین

 .. شه می خفه مدهن توی تندش هااااخ
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 .. خورمشون می دندونامو بین گیرم می کنمو نمی ول لباشو

 شده جمع درد از صورتش

 .. زنه می چنگ تنمو روی ذاره می عقب میاره دستاشو

 .. کنم می تر تند هامو بوسه فقط اما بکشم بیرون ازش خواد می

 پایینه اون که دردیو تا گیرم می گازش آروم تو ببرم دومیشو خوام می وقتی
 .. تنگه زیادی اون اما کنه حس کمتر

 .. کنم حس انگشتام روی ورودیشو های ماهیچه اخمالود فشار تونم می

 صورتش مو سینه روی ده می هل خودشو طاقتی کم با شم می واردش وقتی
 .. شه می قرمز

 می و باال میاره دستشو باکالفگی و تونه نمی اما بزنه پسم کنه می سعی هنوز
 میگیره صورتمو بعد و ده می هلم عقب گیرمو می لباش از که گازی روی ذاره
 می گازشون خودم از محکمتر دهنشو تو بره می لبامو خودشو سمت کشه می

 .. گیره

 .. شه می پاره دوباره تیزش ی بوسه فشار زیر پایینم لب

 بیشتر دندوناشو و ها بوسه فشار اون میدن تنش توی انگشتام که حرکتی هر با
 .. کنه می
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 .. بخشیه لذت ِِ  وحشی اون اما هم توی رفتن درد از اخمام

 .. دارم دوسش که ایه منصفانه تالفیه این

 .. کشه می بلندی عااااح

 .. و کنه می ول لبامو

 .. پیچه می خودش به بغلم توی

 می لمس رو کنه ناله اینطوری شدن باعث که ایو نقطه همون دوباره انگشتام
 .. کنن

 " داری؟ دوسش ؟ خوبه "

 کنم می تندتر دستمو حرکت

 طاقتی کم با نقطه همون به خورن می دوباره انگشتام وقتی اما گه نمی چیزی
 .. کشه می جلو خودشو

 .. دارم می نگهش بغلم تو گیرمو می کمرشو

 " طاقتی کم چقد !باش آروم"

 .. بمونه آروم تونه نمی اما

 .. بره می که لذتیه غرِق  صورتش
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 سمت کشه می دوباره صورتمو و پیچه می گردنم دور و میاره باال دستشو
 .. خودش

 .. شن می باز براشون لبام اما ن عاطفه بی و تند هنوز هاش بوسه

 که لذتی بابت تشکر برای داره خیال سرتق پیشیه اون که راهیه تنها این اگه
 .. !ازنب هاش بوسه ی دونه دونه برای من دهِن  ، کنه استفاده دم می بهش

 

 

 

 .. زمین روی خوابونمش می پشت به آروم

 .. پایین کشه می خودش با گردنمو روی داره می نگه دستاشو

 .. کشم می نفس صورتشو پوست هوسناِک  عطر شمو می خم روش

 .. کنن می نوازش همو نرم خیلی هامون بینی

 و کنه می باز برام کوچولوشو لبای ، ببوسمش تا برم می جلو لبامو وقتی
 .. ده می مو بوسه جواب عمیق ی بوسه یه با و میاره باال صورتشو

 .. کوتاهه اما عمیق هامون بوسه
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 می دوباره آروم مکث یه بعده کنمو می مزه طعمشو شمو می جدا ازش بار هر
 .. لباش روی رم

 .. ده می داشتنی دوست هارمونیه یه تو هامو بوسه جواب

 .. شدن ساخته هم برای لبامون اینه مثه

 .. بکشوندم جنون به یا کنه آرومم چطوری دونه می اون بار هر

 .. بلده خوب کارشو که لعنتیه عاشق یه عوضی ی گربه اون

 زبونشو و کنه می باز دهنشو دوباره کنه می حس ورودیش نزدیک منو وقتی
 زیر برم می شیرینشو نرمیه قلبمه رو که گناهی احساس با آروم بیرونو میاره

 امدندون

 .. شم می واردش آهسته و

 .. شه می خفه دهنم توی بلندش هاااااح

 هم توی ره می ازدرد صورتش

 .. صورتش توی میاد کالفه بهت یه

 ! کالهبرداریه یه مثه صورتش روی درد این ی تجربه

 .. باشه دردناک اینقد تونه می نگفته بهش کسی

 .. کمرم روی شن می کشیده ناخناش
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 شو چونه روی تا میارم دارم برمی لباش روی از لبامو

 " .. بگیری گازم تونی می بخوای ! .. شه می تموم االن ! آروم ! هیییش "

 بوسمش می آروم دارمو می نگه ش چونه نزدیک لبمو

 .. کنه عادت خودش تو بهم تا مونم می منتظر روشو مونه می نگرانی با نگام

 .. کشه می عمیق نفس یه

 .. ختهس بهش عادت براش هنوز

 دستام بین گیرم می صورتشو

 " شه می تموم االن من عشق باش آروم هییش "

 موهاش بین برم می دمو می حرکت صورتش روی نگام همراه دستمو

 " باش آروم "

 .. کنن می نگام ش کالفه مردمکای اون با چشماش

 می دادم بهش که دردی این بابت نبخشیدنم یا بخشیدن بین برزخ یه تو
 .. میاره باال لباشو عدب موننو

 .. بوسمش می طوالنی و عمیق خواسته برام که بهشتی تو روشو شم می خم

 .. کنم می حرکت توش آروم انگشتامو بین گیرم می دستشو انگشتای
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 .. شن می گم هام بوسه توی ش خفه های ناله

 .. داره درد هنوز

 .. داره رمیب قوس بلند زیرم تنش و کنه می تحمل حرکتامو طاقتی کم با

 .. گردنش روی تا پایین میارم هامو بوسه

 .. بوسمش می گلوشو روی کشم می لبامو حرکتی هر با

 .. سنگینن و تند نفساش

  .. آرومم اینقد بارمه اولین این

  ست کننده دیوونه گرفته دورمو که گرمایی

  کنم حرکت توش ها دیوونه مثه بخوام شه می باعث

 .. کنه تعاد پیشیم ذارم می اما

 .. باشه داشته دوسش خوام می

 .. ببره لذت ش لحظه هر از خوام می

 می کج کم یه آروم و ره می پایین و باال سنگین ، دیگه حرکت یه با صورتش
 .. شه

 .. لبام کنار تا میاد گوشش
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 .. کنم می نجوا آروم همونا تو بوسمشو می شمو می خم روش

 .. " بک عاشقتم "

 

 

 18 مثبت پارت پایان

 

 .. زنم می لبخند کنم باز چشمامو که این قبِل  حتی

 عطره حِس  مثه درست افتاده خوب اتفاق یه بدونی که این مثه خوب حِس  یه
 خواب توی پیچیده میاردت حال سرِ  که زمستونی صبح یه تو گرم ی قهوه

 .. ذهنم آلودگیه

 .. خوابیده باهام دیشب اون

 .. زندگیم شب بهترین

 .. کنه گرم تنمو همه حس این ذارم می بالشو توی برم می فرو صورتمو

 .. ! آسمونه از باالتر متر سه بودن مثه چیزی یه حس این

 .. کنم می دراز تخت روی دستمو کشمو می آروم نفس یه
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 توی ملوسشو گرمو تن شم می بیدار وقتی اگه باشه بهتر خیلی تونست می
 .. کنم حس بغلم

 .. خالیه لمبغ که ست کننده بور ذره یه

 .. بکیه اون خب اما

 .. منه سرتق و عوضی پیشیه اون

 کنمو پیداش تا تخت روی کشم می دستمو خوابن گرم هنوز که چشمایی با
 .. بغلم توی بکشمش

 تحمل هفته تمام برای بازیاشو سرتق تمام تونم می داده بهم که شبی خاطر به
 ! .. کنم

 .. رسن نمی هیچی به دستام

 .. ؟ باز زده غلت

 .. دلم توی تا میاد ناجور بدِ  یه اما

 .. گردن می تخت توی و شن می باز تندی فشار با چشمام

 .. نیست تخت تو بک

 .. بینم می اتاقو اطراف میشینمو میشمو بلند سریع
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 سمت رم می زنمو می کنار رو افتاده کمرم روی که ایو مالفه .. نیست جا هیچ
 .. کنم می باز درشو حمومو

 حموم اما .. !! ببندم درو کشه می داد سرم که بشنوم ُترششو صدای رممنتظ
 .. خالیه

 .. ست کننده نگران سکوت یه توشه که چیزی تنها

 که چروکن اونقد .. دارم برمی اطرافش از لباسامو تختو سمت گردم برمی تند
 .. پوشیدشون شه نمی که

 .. لباسا کمد سمت برمیگردم عجله با

 .. ریخته بیرون ازش لباس تیکه تا چن و باز نیمه درش

 .. رفته بیرون و پوشیده لباس اونم

 .. ندازه می جا تپششو یه قلبم

 .. باغ توی رفته فقط احتمالن مرد نترس

 خشک نگرانی از دهنم کشم می بیرون تیشرتو یه جینو شلوارک یه وقتی اما
 .. شده

 .. رم می بیرون پوشمشو می سریع

 .. تونم نمی نکنم پیداش وقتی تا اما بگیرم دوش باید
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 کنم نگاه اطرافم به شوکه شه می باعث هوا رنگ کنم می باز که خوابو بهار درِ 
.. 

 ... ؟ شه می غروب داره یا صبحه میشه و گرگ

 آروم اون وقتی بودیمو هم با چندبار کشیدو طول صبح تا بک با دیشبم یادمه
 .. بود شده روشن خواب بهار ، رفت حال از تقریبن شدو

 .. کنم می نگاه بهش کنمو می روشن گوشیمو ی صفحه

 .. عصره 6 پوووف

 .. ؟ خوابیدیم اینهمه

 .. زنم می لبخند اراده بی و بخوام اینکه بی بعد

 دورای برای کرد اذیتم !بازیاش خوب با اولشو دور فقط وحشی ی گربه اون
 .. گرفت انرژیمو تمام بعدی

 بزنم لبخند شه می باعث یادآوریش قلبمه توی که تندی نگرانیه وجود با حتی
! .. 

 .. .کنم می صداش باغو سمت رم می

 .. گردم می باشه ممکنه که جاهاییو تمام

 .. نیست اما
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 .. خونه سمت رم می ای احمقانه امید با

 .. و شده بیدار من از زودتر شاید

 ... شاید و باشه کنارم نخواسته و کشیده خجالت فقط شایدم

 .. کنم می تر تند ماموقد

 .. شلوغه خونه اطراف

 .. شم می رو به رو کای با در جلوی و رم می باال ها پله از سرعت به

 " ؟ خبره چه ؟ شده چی "

 .. کنم فراموش کاملن چیزو همه شده باعث بک خاطر به نگرانیم

 تفریحی کشتیه یه تو محافظاشو کیمو وزیر جسد .. برنگشته دیشب از بابا "
 می سعی داریم بود باهاشون دیشب بابا داشتن درگیری معلومه .. کردن داپی

 که داریم نگه مخفی کیمو وزیر با بودنش مجبوریم . کنیم پیداش کنیم
 " نشه دردسر

 ؟ بود رفته یادم دیشبو چطوری

 .. گذشته قرن یه ازش انگار

 تا مگذاشتی سر پشت که تلخی دیشِب  ی همه بین بکهیون گرم آغوِش  قرن یه
 .. افتاده فاصله شده من مال اون که شیرینی امروزِ 
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 خودش نزدیک تا گردونه می برم رفتم بهش که دوری از کای صدای

 " مونید می هتل تو کردم می فک ؟ خونه اومدین دیشب "

 .. لبام روی تا میاد دلواپس لبخند یه

 .. باشم آروم کنم می سعی

 گذشته یاد به خواستیم می خودمون نهوگر بمونیم هتل تو که بود پدر اصرار "
 "!! خونه اومدیم یواشکی هم ما برگشتن اونا وقتی باشیمو خواب بهار تو

 زنمو می آروم چشمک یه

 کای لبای روی تا میاد بازیگوش لبخند یه

 "؟!!آره گذشته یاد به "

 .. ندارم فرصت براش من و ! نیست خوبی خبر زیاد لبخند اون خب

 دیشب پدرش نیاد یادم کنمو نگاه م عمه پسر صورت تو وایسمو تونم نمی
 .. شده کشته چشمام جلوی

 تو برم شمو رد کنارش از کنم می سعی کنمو می زمزمه آرومی ِِ  " خیالش بی "
 .. بک دنبال خونه

 می وارسیش شیطنت با دستاشو بین میگیره صورتمو برمو ذاره نمی اون اما
 کنه
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 "؟!!چانیول کردی می چیکار دیشب "

 برم طفره دستاش شیطنت شرورشو چشمای سوالشو زیر از کنم می سعی

 " کنم پیدا بکیو تونم نمی ندارم وقت جونگین کن ولم "

 کنه نمی ول اون اما

 اصلن اون از ، !مونده این تو از اگه االن !کنی پیداش تونی نمی نیست عجیبم"
 "؟!!مونده باقی چیزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

796 
 

 20 پارت

 

 " ؟ بره شه بلند بخواد که بره راه تونست می اصلن "

  کنه می نگا پام تا سر به عقبو گیره می صورتمو

 اون بعد پایی سر زور به داری اسبو یه ی بنیه دونم می شناسمو می که رو تو "
 " !؟ رفته پاشده

  خنده می شیطنت همون با و زنه می چشمک یه

 مطمئنم خواب بهار برگرد ! یستن اونجا خونه تو نرو قیافه این با خود بی "
 " !! کردی فلجش که ده می فحش بهت داره همونجاستو هنوز

  روش مونه می نگام

 ! .. شدم کودن اینقد امروز که رفته ازم زیادی دیشب احتمالن

 چطوری ، پا یه روی الغره مترسکه یه مثه روزا این جوریشم همین پیشی اون
 ؟ بره بییرون پاشه که داشته شو نا مداشت باهاش که دیشبی بعده کردم فک
..  

 .. بشه کمتر نگرانیم شه نمی باعث بهش کردن فک اما

  ؟ کجاست پس
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 .. شه می تنگ شرور و کنه می حرکت صورتم روی تفریح با کای صورت

 هتل تو پریشب بعِد  !! ها چیزیه یه خودش برای هم کوچولو هیون بک اون "
 هم پشِت  شب دو تا دو شما بعد ! ش خونه برم حتی نذاشت دیشب سهون

 "!؟ داد پا بهت هیونم بک !؟ کردین پاره تیکه همو

  و خنده می شرورش چشمای باشه اومده یادش تازه انگار بعد

 " !! بودین هم با قبلشم شب تا دو شما گفت می مامانش که هتلم تو "

  .. پایینو ره می تحسین و بهت با نگاهش

 " !! خدایی !! فیلی !! نیستی آدم تو چانیول "

 می هلش ببردش خواد می که جایی از زور به صورتشو جلوی گیرم می دستمو
  عقب دم

 خواد می که جایی بره تا راهین دنبال دستاش و خنده می هنوز عوضی اون اما
!! ..  

 در دستم از گذاشتم جوری چه !! َهننیم کردی می امتحان من با بارم یه باید "
 " ؟!!بری

  کشم می داد کالفه

 " کنن می نگامون دارن همه کای بکش دستتو "
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 خنده از رگه یه پره ، داشتم که دیشبی ذوق روی از شاید م کالفه صدای اما
  .. ست

 .. و شه تر وا کای نیش شه می باعث

 که سهونم ، شده گم که هیونم بک !ره نمی که دوری راه چانیول نشو خر "
 "!! من مهمون دورم یه خواب بهار بریم بیا نیست

 .. دم نمی گوش بهش دیگه اما

 خاطر به که ای لحظه کوچولوی شادیه بین شده باعث بک اسم تکرار
 .. کنم نمی پیداش اونو بیاد یادم دوباره ، بخندونتم کای شیطنتای داشتنش

  .. خونه تو برم تا کشم می خودم دنبال کایو تقریبن

 " ؟ خبره چه اینجا هست معلوم "

 .. پدره صدای

  .. کنیم می جم هامونو خنده خودمونو شیمو می جدا هم از سرعت به دو هر

 گرفته توبیخ با کنه می مرتبش که آستینی ی دکمه باالی از نگاهشو پدر
  سمتمون

 خوابتونو اتاقای تو ببرید تونو پسرونه شوخیای دادم تذکر قبلن کنم فک "
  " دستا زیر و محافظا جلوی نیارید
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 مونه می من صورت روی بعد و کنه می حرکت دومون هر روی اخم با نگاهشو
..  

  .. شه می تر دقیق کم یه روم نگاهش عقبو ده می صورتشو

  !! بک بهت لعنت

 تمام جای نورو جلوی باشنم گرفته انگار یهو اما بپوشونم لبامو کنم می سعی
 جا صورتم های کناره و گردن روی وحشی ی گربه اون که گازایی و مارکا الو

  .. روشنی توی میاد گذاشته

  .. عقب رم می قدم یه خجالت با

 لبش پشت تا که کلماتیو انگار بعد و بینه می کشیدنمو عقب این پدر چشمای
  .. زنه می کنار جونگین سمت برمیگردونه که نگاهی با بودنو اومده

 " ؟ نگرفته تماس هنوز پدرت "

  کای سمت برمیگردن چشمام

  زنه می لبخند معصوم و الخی بی

 .. ست دلجویانه ده می جواب وقتی لحنش

  بپوشونه پدرشو اشتباه بخواد انگار

 " ! زنه می غیبش یهو گاهی دایی که شناسیدش می "
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  و خنده می شیطون

 " !!کنه می خیانت مامان به جایی یه داره مطمئنم "

  ده می تکون سر پدر بعد دارنو هم با کوتاه تالقی یه پدر و من چشمای

 نکرده کیم وزیر کارای درگیر خودشو دیشب امیدوارم شده که خودشم برای "
 گرم کیم وزیر مرگ از غییییر ای دیگه ی برنامه هر یا زن یه با سرش و باشه
  " باشه

 از اما کنه حفظ گوشتیش لبای روی لبخندشو کنه می سعی هنوز کای
  .. مونده باقی ش بسته لبای بین باریک خط یه فقط لبخندش

 می انجام مواد و چاقاق کار کمپانی چشم از دور پدرش دونه می خودشم اون
  .. ده

 معامله همون از یکی قاطیه دوباره پدرش کنه می فک حاالشم همین شاید
 .. کثیفشه های

 دیدن اما نیست هیچی الیق دیشبش کار با وون جونگ دایی که این با حتی
 بهانه خودش پدر برای من پدر جلوی کنه می یسع که کای ی کالفه صورت

 ست کننده ناراحت ، داره نگه دور پدرش کاریای کثیف از ذهنشو و کنه جور
.. 

 " شه می پیداش نباش نگران خیال بی هی "
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  .. شم می شوکه لبم روی میاد راحت اینقد دروغ این که این از خودمم

  .. من سمت برمیگرده پدر نگاه

 .. هتاسف  نگاهش تو

  .. منه خونیه خویشاوند تنها کای ، دخترش برادرمو از غیر

 ! .. پسرداییم هم عممه پسر هم اون

  .. هم روی تو بذاره اونو و من تونه می شدنش کشته و کرده پدرش که کاری

  .. لبم روی تا میاد کالفه پووف یه بخوام که این بی حتی

 حتی ، برگشته اون وقتی خواد مین دلم اصلن حاال روندمو خودم از بکیو سال 7
  .. بدم دست از کایو ، باشه رسیده در پشت تا فقط هنوز اگه

 .. پدر چشمای تو مونه می نگام

 .. بهد صورتمو توی داره می نگه نگاهشو کوتاهی های لحظه برای

 مادرت پیش تو بری بهتره کنم فک حاالم . نباش نگران چانیوله با حق "
 " نگرانه اما نده نشون ممکنه

 ! زنه می شیطون چشمک یه و کنه می نگام چشمی زیر جونگین

  ...  ! سیاهه نخود یه فقط دنبالش فرستادن که این دونه می خودش

  .. رن می دنبالش چشمام
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 می شصتشو انگشت بعد طرفمو گرده می بر صدا بی شه می رد که پدر کنار از
  !!کشه می انتهاش تا خط یه زیرگلوشو گیره

  .. !نتیلع

 خونه اصلیه ورودیه سمت رن می که ستونایی پشت بعد و دیگه چشمک یه
  .. شه می دور

 عمارت جلوی پاره و کبود لبای و صورت این با بگی بهم میشه چانیول خب "
 " ؟ کنی می چیکار اصلی

  و صداش سرزنش تو شینه می کوچیک اخم یه

  " نگرفتی دوشم حتی انگار "

  کنه می حرکت روم صداش تو داشته نگه که آرومی نشسرز همون با نگاهش

 نفس باید که هوایی از حتی کمپانی بعدیه رییس ی وجهه بندازم یادت الزمه "
 " ؟ اومدی بیرون اینطوری که رفته یادت ؟ مهمتره هم بکشه

  .. اما اونه با حق دونم می

 تخت تو رمکنا شدم بیدار وقتی . بودم هیون بک نگران اما متاسفم بابتش "
 " ...  نبود

  ... شم می ساکت یهو بعد
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  .. سخته کم یه پدر برای بک و من بین ی رابطه توضیح

 " .. !! نگیر سخت بهش !! ببیننش اینطوری نیست بد خیلیم "

 .. نیست خودم دست صورتم تو میاره صداش شنیدن که بهتی

 !! بیونه آقای

  !!ست زنده واقعن

 برای تالشی هیچ و !! من صورت روی داشته نگه لبخند یه با راضیشو نگاه
  .. کنه نمی رضایت این کردن مخفی

 .. لعنتی

 می باز لب ای پدرانه غرور با صورتشه تو که رضایتی بعد و وایمیسته روم روبه
  .. کنه

 " ! خودمه پسر "

  .. درآورده براش منو یاغیگریای تمام تالفیه بک انگار گه می جوری اینو و

  کنه می آرومی غرغر پدر

 " نداره افتخاری هیچ این سومان کن تمومش خب خیله "

  ده می ادامه بکیه پدره لبای رو که لبخندی شبیه لبخند یه با خودش بعد اما

 " !! وایسه پاش رو تونست نمی بردن می وقتی هم خودتو پسر "
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 .. ندازه می جا تپششو یه قلبم

 .. پرسم می زنمو می پس نگرانی تشر با صداشون توی اومده که پیرزنیو

 "  ؟ بردنش دست رو چی یعنی ؟ زنین می حرف من بِک  از دارید "

 که کوره اونقد صدامه تو که حسادتی " ؟ بردش کی " پرسم می وقتی بعد و
  .. ببرم خودم دستای با کرده لمس بکیمو تن که اونیو دستای تونم می

  پدرو سمت گرده برمی بیون آقای

 " ؟ نگفتی هشب هنوز "

  زنم می داد تقریبن

 " دیگه بزنید حرف ؟ گفتن می بهم باید چیو "

  ده می جواب صورتمه توی که نگرانی تقالی همه به توجه بی پدر

 وون جونگ و تو دیشب که گندیم کردن جم درگیر صبح از بگم نشد فرصت "
 " زدین

  .. آرومتره زمزمه یه از صداش میاره وونو جوونگ اسم وقتی

  ده می  جواب آروم همونطور و خنده می بیون آقای

 " !!ریختم خاک روش فقط من بود وون جونگ زد گند که اونی باش منصف "
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 برمیگرده تیزی هشدار با نگاهش و شه می تر دقیق کم یه روش پدر نگاه
  پرسه می وار زمزمه و اطرافمون

 " ؟ کرد پیداش شه می ؟ کردی خاکش پس "

  برمو می باال دوباره صدامو کالفه شن باز بیون آقای لبای که این از قبل

 "؟ بردید کجا بکیو بگید بهم قبلش شه می "

  .. داره آروم تشر یه روم پدر نگاه

 داره بودن نگران و زدن حرف واسه تری مهم چیزای وقتی صبریم بی اون برای
 .. ست مسخره خیلی جورایی یه ،

  .. و ده می جوابمو بعد اما

  " بود خودش با هیونو بک اومد قبل ساعت 2 بیون خانوم "

  .. !! ؟ بیون خانوم

 .. بهم ریزدم می میاد بد شورِ  یه

 .. !!کنم زندگی برادرم مثه بک با کرد می تهدید بشنوم صداشو تونم می هنوز

 شد روشن خواب بهار وقتی تا صب امروز دو نیم و یک حدودای از من خب
  .. !! نبودم برادر بک با اونقدرام
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 میاد ، نچسبیدم بهش که داشتنی دوست ی مونده ته برای دلواپسی یهو بعد
  پرسم می خفه گلومو زیر تا

 " !چی؟ برای !بیون؟ خانوم "

  رنو می باال ده می بیرون که ای کالفه پوف با بیون آقای ابروهای

 " .. خب بعدم بود سختی شب براش دیشب "

 .. اطراف ده می دوباره نگاشو

  .. بشنون زیادی که گوشاییه نگراِن 

  و کنه می دنبال نگاهشو پدر

 بره چانیولم . بزنیم حرف راه تو . خواب بهار سمت بریم بهتره کنم فک "
  " بگیره دوش

 دارمو برمی نگرانیمو فقط بعد اما کنه تموم حرفشو اون بمونمو خوام می هنوز
  پایین رم می ها پله از دنبالشون

  پرسم می اصرار با دوباره بعد شیمو دور کم هی منتظرم

 " ؟ کجاست بک االن "

  کنه می صب دادن جواب برای هنوز بیون آقای

 .. شدیم دور کافی ی اندازه به کنه می حس باالخره وقتی
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 سخت بهش عوضی اون با دیشب .. بردش اومدو بیون خانوم گفتم که بهت"
 نخوابیده باهات رضایت با مخیلی اون دونیم می هممون خب بعدم گذشته
 " ؟!! نه مگه ، چانیول

  .. کنه می ریشخندم پوزخندش

  .. م مردونه غرور تو ره می فرو تیز چیز یه

  بده دلداریم کنه می سعی پدر

  " نیست بد بدی فرصت بهش چانیول کن درکش کم یه "

  .. آسونه اونا برای گفتنش

 .. بیشتر حتی شایدم .. رسیدن خوان می که چیزی به اونا

 از !کبود و عالی نمایش یه گشتم می دنبالش وقتی قبل دقیقه چند همین من
  !!گذرونده همسرش با دیشبو که ساختم پسری

  .. !! کنن خبرچینی گذارا سرمایه برا برن تونن می شاهد کلی

  .. باختم انگار خودم اما

 ی قطره نآخری تا آسم آخرین با وسطو ریختم خودمو ی همه کنم می حس
  .. باختم هستیمو
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 که دیشبی همون خاطر به شایدم .. داشتم باهاش که دیشبی بعده حتی
  .. رفته و کرده ولم  ، .. داشتم باهاش

  .. پووووف

 ؟ .. کرده کارو این باهام چطوری

 .. هم توی رن می م درمونده اخمام

  .. گرفتم دل به ازش بخوام که این بی

 تغییر حرفاشونو مسیر شدم قانع که فکر این با نفر ود اون شم می ساکت وقتی
  .. دن می

 .. پرسه می دوباره پدر

 " ؟ کردی چیکار وون جونگ با "

 زحمت به که میاره زبون به وونو جوونگ اسم طوری بیشتر احتیاط برای هنوز
  بلندتره زمزمه یه از

  .. میده جوابشو آرومی همون به بکیم پدر

 !! اونجاست االن ، سازن می جدید هتل یه دارن توسکانا یکیلومتر سه دو تو "
 از یکی تو کردیم دفنش ، بود شده شروع ساختموناش پی ریزیه بتون دیروز از

 بتون زودتر کم یه شد راضی سرکارگرا از یکی پول کم یه با بعدم و ساختمونا
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 کنی چیکار قراره تو ببینم منتظرم فقط االن .. !! کنه شروع ساختونو اون ریزیه
 " شه نمی پیدا وقت هیچ جسدش اینطوری ؟ نه یا بریزن بتن روش ؟

 اجازه نمیاد بدش انگار پدر صورت روی میاد لبخند یه کوتاه ی لحظه یه برای
  بعد اما کنن خالی جسدش روی رو بتنا بده

 عمرشونو تمام نیست قرار . کنم کارو این خواهرم و همسرم با تونم نمی "
 بگو بعد و بمونه روز چند بذار . بمونن عوضی لش تنه اون ظرمنت و نگران
 و سوگواریه کم یه نهایتش .. شه پیدا بذاره و کنه رو جسدو کارگر سر همون

 تو .. ! کنه پیدا تازه مرد یه خواهرم کننو زندگی دوباره تونن می تا دو اون بعد
 عسل ماه یه ی بهانه به هیونو بک و چانیول شه می پیدا جسد که اینم فاصله

 ".. نباشن اینجا که ژاپن فرستیم می

 .. !!عسل ماه

 لبم روی تا بیاد و بکشه راشو لعنتی احمِق  لبخندِ  یه شه می باعث فکرش حتی
..  

 .. اما

  .. ؟ چطوری

 .. کنم نمی وا براش لبامو بندمو می روش درو

  .. !؟ چی لبخند .. رفته اون وقتی .. خواد نمی اون وقتی
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 به شده باعث پدر با دوستی سالها .. ده می تکون سر آروم یونب آقای
 .. باشه داشته اعتماد تصمیماش

 " ؟ کنی چیکار خوای می خواهرت و پارک خانوم مورد در "

  .. هم توی ره می پدر اخمای

 " بزرگیه نگرانیه این خب "

 .. بعد

 نزنن حرف کرد اعتماد بهشون شه می ؟ بودن باهات دیشب محافظ تا چن "
 " چی؟ هتلت مدیر ؟

  .. بک پدر لبای رو تا میاد حسابگر لبخند یه

 پیدا درز موضوع این داره دوست کدومشون کنی می فک شده کشته وزیر یه "
 زدن که بیونن خانواده محافظای اونا تازه .. وسط میاد همشون پای !؟ کنه
 می سر شونو دونه دونه بفهمن اگه وون جونگ خانواده ، کشتن رو پارکا از یکی
  " اما .. نباش نگران مونن می ساکت اونا !! برن

  " چی اما "

 که کنه می نگاه درختایی به احتیاط با اطرافشو برمیگرده دوباره بک پدر نگاه
 ..  باغ انتهای تا ره می که این جاده طرف دو
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  .. ده می جواب آروم بعد

 جونگ مورد در ت ادهخانو زدو حرف زیادی یکی محاالت حساب رو اگه "
 ساکتشون باهاش بدیو نشونشون تونی می که هست فیلم یه فهمیدن وون

 " کنی؟

  .. شه می باز بهت با غروب روشن تاریک تو پدر صورت

 " ؟ فیلم "

 خودش تو تونه نمی هنوز که حرصی با و کشه می ای کالفه پوووف بک پدر
  ده می جواب کنه ش خفه

 " بگیره فیلم من پسر از داشت خیال حرفمن حشریه وزیر اون آره "

  کنم می حس گلوم زیر تا شورابو حرکت

  شن می تیزتر کم یه دلواپسم گوشای

 زده حرف مخدرم با شرابا کردن مسموم مورد در فیلم تو نگرانم بد حس یه با
  .. باشن

 به بک دست خوام نمی فقط باشم بیون خانوم نگران که نیست این موضوع
  .. بشه رو بش اون خاطر
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 و افتادن تپش از من و .. ده می ادامه آروم ی زمزمه همون با بیون آقای
  .. کنم می حس قلبمو درومدن تپش به دوباره

 می تهدید منو پسر داشته وون جونگ کردن می شروع فیلمبرداریو وقتی "
 از کنن مجبور مادرشو اونو و بگیرن باج ازش فیلم این با قراره که کرده
 خواسته می گفته واضح توش .. کنن حمایت جانشینی برای تو یِن جونگ

 وون جونگ از حمایت ازای در کیمم وزیر بیادو جاش جونگین تا بکشه چانیولو
  " !!باشه داشته منو هیون بک پسرش و

 .. هووووف

  .. نزدن بوده مادرش و بک با شراب تو مخدرا ریختن که این از حرفی

  .. هم تو ره می پدر اخمای

 .. شه می ساکت ، بکشه پسرشو خواسته می وون جونگ بفهمه اگه همسرت "
 ای توطئه همچین شوهرش بفهمن فامیل بزرگترای اگه دونه می خواهرتم

 .. ش آینده پسرشو برای هم شه می تموم بد خودش برای هم ، بوده چیده
 " .. جونگین مونه می فقط .. شه می ساکت اونم پس

 کنار ها پله روی که داره رو ای نگرانی همون ده می ابجو وقتی پدر صدای
   .. داشت جونگین و من
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 همیشه چون بفهمه خوامم نمی .. خواهرمه پسر اون .. مهمه برام جونگین "
 " .. دوشمنه یه ساختن بهتراز خیلی بیشتر برادرِ  یه داشتن

 می شپدر که کاریو بخواد جونگین نیستی نگران .. نیست این فقط موضوع "
 " ؟ کنه تموم خواست

 می جواب وقتی بعد اما رنو می باال کم یه کشه می که پوووفی با پدر ابروهای
  .. مطمئنه صداش ده

 اگه حتی دونه می اون .. نیست احمق اما باشه شر کم یه شاید جونگین "
 هیون بک و چانیول اینکه با حتی دونه می اون .. هست برادرش نباشه چانیول

 ته پسر با منو ی نوه ازدواج قرارای حاال از ما اما باشن داشته بچه تونن نمی
  ... گذاشتیم تو هیوِن 

  .. برنمیاد ازش کاری هیچ باشه نداشته بزرگ خیلی حامیه یه وقتی تا اون

 کمپانیه تا کنم کمکش ده می ترجیح نداره کمپانی به ای عالقه اون بعدم
 پسر دوست خودش عوضی اون هیونم بک مورد در بندازه راه خودشو موسیقیه

 اروپا برن بذاره کنه راضی پدرشو کرد می سعی اواخر این باهاشه ساله سه داره
 " ... کنن ازدواج

 .. صداش توی میاد آروم لبخند یه بعد



 

814 
 

 فرستمشون می کنمو می پدری براش خودم نیست وون جونگ که حاال "
 مرگ و باشه سرگرم ای ترکه سرِ پ اون با ذارم می ! برگردن کننو عروسی فرانسه
 ".. بره یادش پدرش

 .. خنده می راضی آرومو بیون آقای

 راحت خیالمون اینطوری ! ست عمده سهامدارای از یکی پسر پسرش دوست "
 " .. شه می

 .. و شه می شریک ش خنده توی پدر

 وقتی تا جونگین .. سیبه تا سه سمت تیر یه پرتاب مثه اینطوری !! درسته "
 پدر !مونه می باقی من ممنون و سرگرمه سهون با شه فراموش کاملن چیز ههم

 جزو ما پسرای ازدواج چون هست پسرش و اون حماقتای به حواسش سهونم
  !! کنه نمی حمایت کسی جونگین اونو پسر ازدواج از اما بود قرارداد

 اون ! میفتاد اتفاقی چانیول برای دیشب اگه کن فک سهام ارزش افت به فقط
 "!!وسط میاد سهامش از کلی پای !خواد نمی اینو َمردم

  همو توی ره می ذهنشون توی میاد که چیزی با دوشون هر اخمای

  .. اخماش توی کشه می صداشو بیون

 قیمت .. بود کرده حساب موضوع این رو لعنتیم وون جوونگ اون احتمالن "
 " .. بخره راحت تونست می میومد پایین که سهام
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  .. میشه ترش پدرم یصدا

 بار اولین برای . بود شر ُکپه یه فقط اون کنم می فک بهش طوری هر پوووف "
 " !!سومان خوشحالم کردی کم رومون از اینطوری یکیو شر که این از واقعن

 .. مونم نمی بک پدر لبخند یا جواب منتظر

 شم می اردو سرشون پشت و تو برن تا رم می کنار کنمو می باز خوابو بهار در
..  

 از کفش و شه می باز برکه یه به رو که طارمی درِ  سمت رن می نفر دو اون
 .. داره فانتزی ی اسکله یه انتهاش که چوبیه

 برمی باهاش نگام تختو روی کنم می پرتش میارمو در رو تنمه که تیشرتی
  .. داشتم روش باهاش که شبی به گرده

  .. ست ریخته بهم هنوز تخت

 تنش روی دیشب که خنکی عطر و .. مونده جا بالشا روی ملوسش سرِ  جای
  ... خواب بهار هوای تو بود

  .. حموم سمت رم می دارمو برمی ازش نگامو کالفه

 عطر این هنوز و داره خودش رو عطرشو خواب بهار هوای از بیشتر خیلی  تنم
  .. کنه می قرارم بی



 

816 
 

  .. مونه می حموم در رو دستم

  .. روشو کشم می انگشتامو

 .. ؟ کرد حموم بردنش قبل

  .. ؟ شه آروم گرم آب تو تنش دادن اجازه

  .. داشته درد خیلی صبح حتمن

 "؟ بود خوب حالش بردینش می وقتی "

  ده می جواب پدر وایمیستنو در کنار دوشون هر

 ماشین کنار تا شد مجبور کریس که این از غیر .. ؟ هیون بک ؟ میگی کیو "
 " .. نبود ای دیگه یی کننده نگران چیز !! هکن بغلش

  .. نبینن چشمام بین اومدن که اخمایو تا برمیگردونم رومو دمو می تکون سر

  .. کنم می باز حرص با درو

 بغلش دیگه یکی ، بوده تنش روی من عطر هنوز وقتی اونو که این فکر حتی
  .. کنم پاره پاره آدمو اون بخوام شه می باعث ، کرده

 لبه به وقتی که کنم می تنظیم طوری شو درجه کنمو می باز وانو آب یرایش
  .. شه بسته آب شیر شن باعث سنسوراش رسید ش

  .. گیرم می سرد آب سریع دوش یه
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  .. کنم می خشک عجله با موهامو

 "؟ یوال اونجایی "

  .. صداش ته نشسته که لبخند یه با در پشت از مامانه صدای

 .. کمرم دور پیچم می که ای حوله ور مونه می دستم

  .. دم می جواب گیرمو می نفس یه

 "؟ خواستید می چیزی .. کنم می حموم بله "

  ده می جواب لبخند همون بین از مامان صدای

 " آوردم خوردنی برات "

  نباشه معلوم صدام تو کالفگیم و ناامیدی کنم می سعی

  " خورم یم اومدم بیرون میز رو بذارش مامان مرسی "

  درو به زنه می آروم ضربه یه

 " .. باشه "

 که آبی صدای خاطر به اما شن می تیز قدماش شدن دور شنیدن برای گوشام
  .. نیستن واضح وان توی ریزه می

 .. بعد مونمو می منتظر کم یه
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  هوووف

  .. بمونم منتظر ابد تا تونم نمی کنم ریسک باید

 .. هدستگیر روی ذارم می آروم دستمو

 .. وان سمت برمیگرده نگام

  .. نشده پر هنوز

  .. بگیرم ، شه می باعث دیدنش که ایو کالفه آه جلوی تونم نمی

  .. بودم کرده حساب بکشم دراز وان تو کنارش کنمو حموم باهاش که این رو

 .. عوضی پیشیه

 .. کشم می سرک حموم در از برمیدارمو روش از کالفمو نگاه

 .. نیست خواب بهار تو مامان

  .. میاد اسکله کنار از زدنش حرف مالیم صدای

 .. میام بیرون

 ... زنن می حرف و اسکله کنار ایستادن اونا

  .. نیست من به حواسشون

 .. شده تاریک هوا
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 ... کردن روشن باغو تو چراغای

 ... لباسا کمد سمت رم می تند و سبک قدمای با

 .. نیست ای رسمی اسلب هیچ .. راحتیه لباسای فقط اینجا

  .. کنم می تنم سریع دارمو می بر همرنگش تاپ یه و مشکی بلند شلوارک یه

 .. بندم می درشو حمومو تو کنم می پرتش دارمو می بر زمین رو از رو حوله

  .. گردن نمی دنبالم دیگه ساعت یه تا احتمالن

 .. غذاست میز روی

  .. ره می ضعف دلم دیدنش با

  ... نخوردم هیچی حاال ات دیشب شام از

  .. شه می نزدیک داره زدنشون حرف صدای

 کنمو می باز خوابو بهار در دارمو برمی میز روی از شیرین چیز تا چن عجله با
  .. دوم می بیرون

  .. ببینم بکیو باید

  .. برده اونو مادرش وقتی نه .. بدم بهش تونم نمی فرصتی هیچ
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  هیون بک

 

  شده سرد آب

 .. وفهوو

 .. کشمش می کنمو می پیدا قدیمیو وان ی تخلیه زنجیر کنمو می دراز دستمو

 .. ره می پایین تنم اطراف از که آبی ارتفاع روی مونه می خیره نگام

 .. میان بیرون آب از دارن پوستم کبودیای و خراشا

 .. ساکته بهت یه پره روشون نگام

 روی کشمش می دندوناشو و الب جای روی ذارمش می و باال میارم انگشتمو
 .. پوستم

 کنم حس تنم روی لباشو حرکت تونم می ، نبندمم چشمامو اگه حتی .. هنوز
.. 

  .. شکنه می م سینه توی آروم مکث یه بعده میادو باال کالفگی با نفسم

  .. نیست واقعی این

 به دم می مو تکیه عقبو کشم می سرمو پاهام رون به رسه می آب ارتفاع وقتی
 .. وان ی لبه
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 رونمش می عقب کالفه پوووف یه با گلوم پشت تا اومده که سرگردونیو بغض
.. 

 .. بریزمش پایین نیست قرار

  .. معنیه بی این

 می گرم قلبم توی سماجت با که دلیلش مثه درست ، .. کنه می سماجت اما
  .. کوبه

 .. چشمام روی کشم می میارمو دستمو کالفه

  .. یالعنت نریزین پایین

  .. میارم کم خودم جلوی دارم

  .. خورم می شکست خودم از توش که سردی جنگ وسط ایستادم

 سرمه توی که ای کننده کالفه مرج هرج بین ماشینو یه تایرای حرکت صدای
  .. شنوم می

  .. صورتم روی مونن می دستام

  .. ده می گوش ساکت یهو تنم ی همه

  .. ؟ چانیوله .. ، .. کنم انکارش تونم نمی دیگه که عمیق ناامیده یه وسط و
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  چانیول

 

  .. دارم می نگه بیون خانوادگیه ی خونه اصلِی  در روی روبه ماشینو

 .. کنه می دنبال ماشین روی رو خونه امنیتیه دوربین حرکت کالفگی با نگام

 .. دندونمو زیر کشم می لبمو ی گوشه منتظرم که ای فاصله تو

  هاااخ

 .. شم می پشیمون سرعتم نهمو به

 .. وحشی ی گربه

 .. روش کشم می زبونمو دهنمو تو برمش می دوباره بعد اما

 .. منه پیشِی  های بوسه جای اما داره درد و سوزه می که این با حتی

 تا نیارمش بگیرمو قلبمو تا کرده حرکت که مایوسیو لبخند جلوی تونم نمی
  .. لبام روی

 

 .. شه می باز تیزی صدای با در

 جلوی تا و شم می خونه وارد میندازمو راه عجول آف تیک یه با ماشینو
  .. رم می اصلی ساختمون
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 دن می نشون واضح خیلی چشماش که این با حتی و میاد جلو سرعت به یونهو
  پرسه می اینجام چرا دونه می

 "؟ افتاده اتفاقی "

  کنمو می باز ماشینو در

 " .. نبکهیو دنبال اومدم ! نه "

 بهتره بک * معنیش که جوابی هر برای تا م آماده همو توی کشم می اخمامو
 .. یونهو دهن تو بزنم باشه * بمونه اینجا

  و ده می تکون سر فقط اون اما

 " .. کنم خبر بیونو خانوم بهتره کنم فک "

  گیرمو می دستشو مچ خشونت با برگرده که این ِِ  قبل حتی

 " ؟ اینجاست بک !! ست کلمه یه فقط جوابم ! نهویو نیست من جواب این "

  کنه راضیم کنه می سعی هنوز اون

 " دن می جوابتونو میان بیون خانوم بمونید منتظر کم یه بهتره "

  .. کنمو می ول ش سینه روی باشم کرده پرتش که این مثه بیشتر دستشو مچ

 درست جواب یه عوضی توی منتظرم چرا دونم نمی حتی کنار برو رام سر از "
 " بدی بهم
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  .. ها پله سمت رم می شمو می رد کنارش از

 ... سمتش میگردم بر عصبانیت با بینمو می کنارم حرکتشو

 نذار بودم صبور مرد تا 7 اندازه به حاال تا دیشب از من یونهو بمون جات سر "
 " کنم خالی تو روی تمامشو

 .. شم می خونه وارد و مونه می جا سرم پشت یونهو

  .. ها پله سمت دوئم می

 .. باشه اتاقش توی عوضیم پیشِی  کنم می دعا دستم انگشتای تمام با

 .. تیغ یه ی لبه رو وایسادم باهاش دونم می

 دوستیشو داشتنو دوست های ذره آخرین حتی من یعنی رفته اون که اینطوری
  .. دادم دست از باهاش خوابیدن با

 خاموش داره ، باد سمت باشنش گرفته که عیشم مثه ، روحم ، فکرش از حتی
 .. شه می

  .. بیاره کم ناامیدی این جلوی زانوهام بذارم تونم نمی هنوز اما

 .. در ی دستگیره روی رن می دستام

  .. " چانیول بشی م خونه وارد باشم داده اجازه نکنم فک "

  دستمو بین گیرم می رو دستگیره
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 .. " بیون خانوم نبودم شما ی اجازه منتظر منم "

 . کنم می بازش دمو می هل محکم درو

 " !! نیست جا این هیون بک "

 بک که این گفتن از اون کنه می فک که گرمه توطئه ذهن توهم این فقط شاید
  !! خوشحاله نیست اینجا

 عجله با بده عذابم دروغش با خواد می فقط اون اینکه به احمقانه امید یه با
 .. شم می اتاق وارد

  .. ساکته خالیه یه .. فقط اونجا اما

 .. نمیاد استقبالم به سرتقی نگاه و اخم هیچ

 .. کنم می حس سرم پشت پوزخندشو سنگینِی 

  خوردم شکست کنم قبول سادگی همین به تونم نمی

 .. حموم سمت رم می

 .. مونه می دستم توی دستگیره کوتاه خیلی ی لحظه یه برای

  .. هم توی کنم می قفل م سینه توی موانگشتا بندمو می چشمامو

 .. باشه اونجا خدایا

 .. کنم می باز درو
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 ! .. نیست اما

  .. کنه بلندش روم که سرتقش صدای نه خودش نه

 .. شینم می خودم تو درموندگی با

  ؟!!! باشم دنبالت زندگیم تمام قراره

 نمی که سرم پشت از جایی یه ش کننده تحقیر ژست همون با سردش صدای
 .. شه می بلند ، برگردم بهش شمو رو روبه باهاش خوام

 " !!.. نیست اونجا گفتم که بهت "

 !؟ کجاست پس بهت لعنت خب

 برمیگردونم رومو خودش سردیه به بیرونو دم می حرص با مو کالفه پوووف
  .. سمتش

 " .. بیون خانوم نیست کنید مخفی ازم اونو که این برای خوبی فرصت اصلن "

 .. رم می جلو مآرو

 " ؟؟؟ کجاست من هیوِن  بک "

  کنه می نگام سرد

 .. کنن می تحقیرم کلماتش

 " !! تو هیوِن  بک "
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 .. خنده می آروم

 .. سرده عصبانیت یه ش خنده توی

 "؟!! من پسر رو بذاری مالکیتو قید این کردی شروع کی از "

  هم توی رن می اخمام

 .. صورتم نزدیک تا میاره سردشو تنفر

 گردنم و صورت روی دیشب از که چیزی تمام روی داره می نگه نگاهشو
  مونده

 روی از پوست با مارکاشو ی دونه دونه تونستن می بودن زنده اگه چشماش
 .. بکنن تنم

 صورتمو رفتن هم تو گردنمو زخمیه پوست روی کشه می و باال میاره انگشتشو
  .. کنه می تماشا

 " ؟!!!!تو بکهیونه بشه من پسرِ  دادن اجازه بهت !! اینا "

 نگران ترِس  ده می شجاعتو این بهم صورتم رو همونا داشتن شایدم !آره شایدم
  .. بزنم کنار کردم پیدا زن این از که ایو کننده

 مهرم خبریش بی تو اگه حتی ، خودش برای منو که لباییو صاحب خوام نمی
  بدم تدس از زن این ی حسودانه حماقِت  خاطر به ، کرده



 

828 
 

 . بیون خانوم بدم توضیح بهتون اونه و من بین که چیزی بابت نیست قرار "
 دیشب که کاری با تنهایی بذارم نیست قرار بردیدش؟ کجا بگید بهم فقط

 "!؟ کجاست بک بگید ، بیاد کنار کردیم

  زنم می چنگ مونده برام که چیزی آخرین به سردی ی طعنه با و

 بهانه یه با ، باشیم داشته هتل تو بود قرار که شبی مثه باز یا خواست خودش "
 " !بردیدش؟

  خنده می آروم فقط اون اما

 این با خودتو هنوز خوای می ؟!! نه باشمش برده زور به خواد می دلت خیلی "
 و شده عاشقت ساختی براش که شبی تو شاااید اون که بدی فریب ها بهانه

 " !!اومدم بینتون دوباره من

  و جلو میاره م سینه روی تا کشه می که انگشتی اب نگاهشو

 ،عاشقت ببخشی بهش خودتم تمام اگه حتی اون کنی قبول سخته برات هنوز "
 " ؟!!نه مگه شه نمی

 که حرفاییو دارن که قرمزی لبای روی بکوبم محکم ببندمو چشمامو تونم می
  .. میارن زبون به بلند صدای با سوزوننم می منو خودم ی سینه توی

 قوی کنم می سعی هنوز که نگاهی به لبخندشو توی میاد آروم پوزخند یه
  .. و خنده می نشه ناامید دارمو نگهش
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 زنگ بهم تو همراه با خودش !! نبود کار توی زوری هیچ !!نبند دل بهش !نه "
 " !!دنبالش برم خواست ازم زدو

 کنه می رتمپ ترسمو می ازش که چاهی همون ی لبه برتم می دوباره صداش
  .. پایین

 " !!چانیول کردی خرابش خودت "

  صداشو توی میاد آروم عصبانیت یه

 خودت تو اما !!باشی هیون بک با رفتارت مراقب بودم گفته بهت کنم فک "
 تو بعد !!بذار تو طرفه یه داشتن دوست این درِ  گفتم بهت !!کردی خرابش
 روی تونست نمی حتی دنبالش رفتم وقتی اون که خوابیدی باهاش طوری
  "!!وایسه پاهاش

  .. چاهم همون پایین هنوز کنم می حس

  .. هم روی میفتن ناامید داشته نگهم توش که چاهی همون ته چشمام

 .. باشه ای دیگه جور چیز همه تونست می

 کنمو بغلش خودم که وقتی .. میخواد خودشم که باشه وقتی تونست می
  .. ببوسم ایسهو روشون تونه نمی که پاهاییو

 ، گرفتن ازم زن این حماقت و لعنتیا اون طمع که چیزی تمام فشار از چشمام
  .. قرمزه
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  و زنه می لبخند راضی چشماش توی داشته نگه که عصبانتی وسط از هنوز اون

 پناه ذاری می باقی براش که کسی تنها به و برگرده تا دی می هلش خودت "
 یه بعد خودت بغل تو از تا ذاری می منو سمت دی می هلش خودت تو !! بیاره
 " !!!!ببرمش بیرون داشتی باهاش که صبحی تا شب

  .. زنه می ضربه بهش بار چن آروم مو گونه روی ذاره می دستشو

 اما بود شیرین شاید تو برای !! داره دوِست برادر مثه فقط اون گفتم بهت "
 " !!بود خودش برادر با بودن مثه اون برای

 دایی لبای رو که لبخندیه همون زشتی به لباش روی میاد دوباره که ندیلبخ
  .. بک صورت کنار بود گرفته اسلحه وقتی بود وون جونگ

 ی ذره آخرین !!چانیول گرفتی ازش که چیزیه آخرین داشت باهات که شبی "
 " !!دادی ازدستش !!داشتنش دوست

  .. گفت می وون جونگ دایی که زشتی همون به

 ( !!!ببینی قراره مردنت قبِل  که چیزیه آخرین این چانی کن نگاش بخو)

  .. هم روی میان م کالفه پلکای

 .. زنم می کنارش آروم اما سرد دارمو برمی صورتم رو از دستشو
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 حماقتاش کجای بدن نشونش مشتام تا بود می مرد باید لعنتی زن اون
 .. وایساده

 بیون خانوم بودی شما بخوابه !!رادرشب بغل تو دیشب تا داد هلش که اونی "
!! "  

 به رو انگار و کنه می باز راهشو سینمه توی دیشب از که سردی حسرت
  .. گم می که خودمه

 . کردم می کارو این بازم کردم صب سال هفت .. کردم می صب براش من"
 " .. کردم می پیدا شه عاشقم که این برای راهشو من

 خودش سردی به زنمو می پس باعثشه زن این از نفرت که تندیو پرخاش
  .. دم می ادامه

 و اونه و من ی رابطه تو که تاولی این وسط داده فشار انگشتاشو که اونی اما "
 " بیون خانوم شمایید کشیده بیرون کثافتشو

 بین رم می اما بزنه نیش بهم دیگه ی طعنه یه با دوباره تا شن می باز لباش
  .. حرفاشو

 بک از بود قرار دیشب که رو فیلمی بگید بهش خونه اومد بیون قایآ وقتی "
 اون تو اونو کسی سخته برام واقعن !!بده نشونتنون موندو نصفه بگیرنو

 ".. !!ببینیدش حتمن شما اما ببینه وضعیت
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  .. شمو می خم داشته نگهشون سرد هنوز که چشمایی روی

 شکننده ی رابطه به عجیبتون دتحسا این تونو احمقانه مهربونیه این ببینید "
 " کشید می کجا به داشت بک و من ی

  و ره می باال زدمش می عقب که تند پرخاش همون با صدام

 داراییه ارزشمندترین به ارزش بی موجود یه مثه خواستن می چطوری ببینید "
 " !! کنن تجاوز من زندگِی 

 .. بسوزه و بگیره شعله مغزم بافتای تمام شه می باعث تصورشم حتی

  میکشم داد احمقش سر روی شده داغ شعله این وسط که صدایی با

 یه ای هفته براتون !! تونم مادرانه کوفتیه محبِت  این تمام دکترِ  من کنید فک "
 چیکار من پسرِ  با تونستید می بمونه یادتون تا کنم می تجویز دیدنشو بار

 " !!کنید

  .. کشم می داد بلند و

 من بِک  بگید بهم بگیریدو تونو مادرانه ی احمقانه محبت اون درِ  شما حاال "
 همین خوام می کنم غربال رو جزیره این خاِک  تمام من شده چون ؟!!کجاست

 بغِل  توی اون باشه راحت خیالم تا خودم پیش برگردونم کنمو پیداش امشب
 " خوابه می امنیت تو من !!هوسباز
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  هیون بک

 

  حموم در روی خوره می آروم ضربه  یه

  در سمت گردونم برمی نگامو حموم در پشت مین دکتر صدای با

 "؟! خوبه حالت ! تویی اون ساعته دو دقیقن هیونا بک "

  لبام بین میاد کالفه پوف یه

  .. ! نه

 .. نیستم خوب

 " !مین دکتر خوبم "

 پرسه می تردید با

 "!؟ تو بیام شه می "

  برم زیرش از خنده با کنم می سعی

 " ! بکشم خودمو حموم تو نیست قرار نباشید نگران "

  خنده می صداش

  " .. خوبی ببینم تو بیام خوام می فقط نکردم فکری همچین منم خب "
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  بعد صداشو بین میاد آروم مکث یه

 پیشت بیام خوام می شده کننده خسته بیرون این تنها گفتم چرت خب خیله "
" 

 ! گه می چرت داره هنوز

  !!سرم به نزنه یهو تا تو بیاد خواد می فقط

  هوووف

  .. کفا روی دم می نگامو

  .. نیست معلوم زیر اون از هیچی

  .. کفا همون روی مونه می نگام

 ؟! کنم می کارو این چرا

  !؟ باشه معلوم چیزیم مهمه مگه

 .. چشمام بین شینه می کالفه اخم یه بعدم

  .. مهمه چرا دونم می

  .. اونه خاطر به

  .. ! نداره دوست اون
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 " ؟ بیام تونم می ؟ شد چی "

  .. دم می تکون سرمو پرت حواس و آروم

 " .. تو بیاید تونید می مین دکتر بله "

  شنوم می حمومو در شدن باز صدای

  گردونم برمی ازش رومو

 پایین ، گیره گلوم توی که سرگردونی بغض بین از کالفه ی قطره یه دوباره
 .. ریخته

 ..  ببینه مین دکتر خوام ینم

 من ی خونه که کوفتی ی خونه هر تو وقتی تا بودم گفته بهت کنم فک "
 اولین ی خونه داری اومدی تو بعد ، نگردی لخت خودت برا ، هستی ، نیست
 " !؟ کنی می حموم داده رات که ای غریبه

 دوار باهاش که ای شکالتی عطر سمت گرده برمی زده بهت نگام صداش با و
  .. شده حموم

  زنم می پلک آروم

 .. ریزه می پایین دیگه درشت ی قطره یه

  .. کنه می نگامون داره اون نریزین پایین بهتون لعنت
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 توی میگیره و میاره باال ریخته پایین که هوایی سربه ی قطره روی از نگاشو
 .. چشمام

 " !!! بک بدهکاری بهم حموم یه تو "

 رو تنشه که سیاهیو تاپ چیه منظورش بفهمم خوامب که این قبِل  حتی بعد و
 توی کنارم و جلو میاد و کشه می پایین شلواریشو زیر و شلوارک و میاره بیرون

 ! ... کشه می دراز وان
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 21 پارت

  هیون بک

 

 .. شه می جا جابه آروم کنارم

 .. نکشم کنار عصبی شه نمی باعث اما کنده واکنشم

  .. گیرم می ازش رومو

  .. شده سخت بهش کردن هنگا

 .. بشه قبل چانی اون برام دیگه نیست قرار

 برام ، کردم می فک که چانیولی اون وقتم هیچ انگار عجیبی و گنگ حِس  با و
 .. نبوده

 .. خوام می وقت هنوز

  .. باشه اینجا اون زوده هنوز

 .. میاد باال لبام نزدیک تا م کالفه نفس

  .. گیره می م ونهش سر از منو و جلو میاد دستش

  .. خوره می تکون گرمش انگشتای لمس زیر خیسم پوست
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  .. کنم حس روشون لباشو حرکت تونم می هنوز

 .. بیارم یاد به روشون هاشو بوسه تونم می هنوز

 از کالفه نفسو همون بعد و کنه می مکث م شونه روی کوتاه نفس یه ی اندازه
  .. ده می بیرون ش سینه

 .. شه می حبس م هسین توی نفسم

  .. ؟ عصبانیه

 .. سمتش گرده می بر چشم ی گوشه از نگام شمو می جم خودم تو

  .. ده می تکون کننده دلواپش نگرانیه یه قلبمو

 .. عقب شم می کشیده

 .. شن نمی وا اعتراض برای لبام اما

 گم کلماتو ، دربیاد ضربان به چطور رفته یادش که قلبم مثه چون فقط شاید
 .. هکرد

 .. پاهاش بین شوندم می

 .. ش مردونه ی سینه روی میفته م تکیه

 ! .. میاد پیش نرم و بد برخورد یه پایین اون جایی یه و
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 ، ش سینه روی افتاد م تکیه وقتی ، اون قبِل  حتی شایدم همونه خاطر به شاید
 .. شم دور ازش تا جلوتر کشم می خودمو اراده بی اما

 جاش سر گردونن می برم شکممو دور میان دستاش وخورم می آروم تکون یه
.. 

 .. م شونه روی شینه می خیس بوسه یه

 " جات سر بشین "

 .. شاید ساکته تنبیه یه شبیه

  .. حقمه االن دونم می که تنبیها همون از .. بلده که تنبیها همون از

 .. جام سر بشینم راحت تونم نمی اما

 ، .. میشه بلند وان از که گرمی حرارت

 تنم قرار بی پوست به چسبیده درست پشت اون جایی یه اون خیِس  و گرم تن
.. ، 

  .. گذشته باهاش که دیشبی ی همه و

 که کلماتی دنبال دوئم می ، َگلشه نزدیِک  گرگ بوی که چوپانی مثه درست
 .. پرسم می سرد بینشون از کننو می فرار ازم

 "؟ اینجایی چرا "
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  .. ده نمی گوش

 .. خودش سمت گردونه برمی صورتمو

 .. خیسن هنوز چشمام

 .. واشه براش گلومه تو که بغضی مِچ  خوام نمی

 .. برم ذاره نمی اما بگیرم ازش رومو کنم می سعی

 .. چشمام زیر کشه می و میاره باال دستشو

  .. بوسه می کشیده دست که جاییو و شه می خم 

 .. آروم بعد

 " ؟ اینجایی چرا تو "

  .. منم اینجاست اشتباه که اونی نگارا که طوری

 .. کنن می فرار چشماش از هنوز نگام

 .. دونه می شاید

 .. فهمه می شاید

  .. که .. باشه اینا ی همه کنه می سعیشو داره شایدم
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 کنن نمی سماجت بدم جوابشو یا کنم نگاش کنه مجبورم اینکه برای دستاش
..  

 .. لبام ی گوشه تا میاره و ده می حرکت خیسم پوست روی انگشتاشو 

  .. روشون کشه می انگشتشو

 .. خوره می تکون طاقت کم انگشتش لمس با م سینه توی کالفه گوشه یه

 .. کنم می حس لبام نزدیک جایی یه لباشو سنگین هوای

  .. ره می پایین و باال ، عمیق هوا این توی سنگینم نفسِم  و

 .. روشون ارهبذ لباشو بخواد نگرانم ساکتی حماقت با

 هم از ی رابطه با بوسه این ممکنه که کاریم عاقبت نگران ساکتی حماقت با
  .. کنه مون پاشیده

 .. پرسه می آرومش صدای همون با فقط اون اما

  .. " ؟ خوبی "

 .. شم کالفه بیشتر کم یه شه می باعث و

  .. بهم ریزدم می بیشتر کم یه و

 ! .. شم ناامید ، ساکتی حماقت با و

 " اینجایی؟ چرا ؟ اومدی چی برای "
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  .. ببینم صورتم روی چشماشو ناامید حرکت تونم می اما کنم نمی نگاش هنوز

 روی ناامیدش چشمای تند حرکت ی فاصله تو زمان بعد و کنه می نگام
 ..  بده جوابمو نیست قرار کنم می فک که میاد کش طوالنی اونقد صورتم

  .. شه می ساکت حموم

  .. مونه می ساکت کرده بغ و کنه می قهر ازم قلبم تلخی جور یه و

  .. آب توی ره می فرو و کنه می حرکت دستش

 .. پشتم روی کشه می آلود کف لیف یه

 روی لیف حرکت با کرده حبس خودش تو تنمو که ای کالفه سکوت تمام
  و شکنه می آروم پشتم

 " ... کنم حموم باهات "

 اینجاست بابتش که دلیلیه تنها و ترین طبیعی این انگار ده می جواب طوری
..  

  .. بشکنه میاد باال دوباره که بغضی توی تنم سکوت شه می باعث جوابش و

 این تو که دوساعتیو این تمام منم انگار ، خوام نمی که ساکتی اعتراف با و
 نشستم ُپرش تو دوباره کردمو خالی وانو که دوباریو اون تمام موندمو حموم
 .. بودم همین منتظر
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 .. !!شم می قانع و

 .. میاره باال دستمو

 .. ساعدم روی کشه می لیفو

 انگشتام بین گیره می و کنه می رد لیف روی از انگشتاشو ، دستم مچ نزدیک
.. 

  .. بوسه می آلودشو کف پوست روی و میاره باال دستمو

 .. شن می بسته آروم چشمام

  .. کشه می روشون کفو موها سینه روی ده می حرکت دستشو

  .. کنم می بغض آروم

  .. هام شونه روی کشه می میاردشو باالتر کم یه

  .. ریزه می پایین کالفه ی قطره یه

  گردنمو روی تا ده می حرکتشون

  .. زنم می هق و لرزه می آروم فکم

 .. صورتم روی تا میاره لیفو
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 صورتمو روی داره می نگه ، توشون موندن که آلودی کِف  لیف همراه دستاشو
 سمت گردونه برمی صورتمو ، نبینه که جایی ببرم اشکامو اینکه قبِل  ، هوا بی

  .. خودش

 میاردشون بعد و کنه می حرکت ریزن می پایین صورتم از که اشکایی با نگاش
  .. چشمامو توی

 " بک بزنمت تا بده بهانه بهم "

  کنه می پاک خشونت با روشه که اشکاییو باهاش مو گونه روی کشه می لیفو

 .. صورتمو طرف دو میگیره دستاشو

 " .. نکن گریه اینطوری فقط لعنتی بکن کاری یه "

 .. چشمام روی تا جلو میاره لباشو

 .. شن می بسته آروم لباش لمس زیر چشمام

 .. همونا رو بوسدشونو می

  .. " ؟ شوره چشمات طعم هنوز چرا تو "

 .. موچشما روی کشه می لباشو

 " ؟ لعنتی کنم بلند دستمو چطوری شور طعمای این روی "

 .. باال ره می تندی پرخاش با آروم صداش عقبو کشه می سرمو
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 بذاری بدیو بهم بهانه که باش مرد اونقد !! بکن کاری یه ، بده بهم بهانه یه "
 نتونی دیگه واقعن که بزنمت اونقد کردی باهام امروز که کاری بابت باهاش

 " .. بری هرا

  کشه می داد بلندتر و ده می تکون دستاش بین سرمو

  " عوضی کنی ولم اینطوری نتونی دیگه تا بزنمت طوری بده بهم بهانه یه "

 .. و کنه می بغلم هوا بی همونقد بعد

 تو امروز که مردی مثه هنوز نباشمو احمق اینقد تا بده بهم بهانه یه "
 ، .. باشمو مرد .. نباشمو عاشقت داختیان دورش تفاله یه مثه تختخوابش

 " .. بزنمت

 

 

 (قبل شب به  بک فلش)

 

  18 مثبت

 

 " بک عاشقتم "
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 ، .. کلماتش

 نفسمو که ورودیم گلوی تو بزرِگ  زیادی ی لقمه اون دردناک حرکت از تر قوی
  ، آورده بند

 پاره پاره سردی سوزش با دارن ورودیم های لبه انگار که کشنده حس این و
  ، شن می

 باعث جنسیم وحشیه میِل  که شده تحقیر ی مردونه حس این از تر قوی حتی
 .. ، کنم ناله دیگه مرد یه زیر شده

 . .. لبم روی میاره لبخند یه

 آتیش ، کنه نمی پمپاژ خونمو که داغی تپشای وسط شینه می گرم کوبش یه و
  .. زنه می

 .. گردنش پشت گیرم می دستمو

 لباشو تا کنه می حرکت فکش ی مردونه خط روی روشه که لبخندی با لبام
  .. کنم پیدا

 حرکت حِس  با بعد گلومو تا ده می حرکت لباشو دوباره اون ، رسیدنم قبِل  اما
 طاقتی کم با ُبره می ازم که نفسی با چشمام میاد باال ورودیم تو که موجی
 .. شن می بسته

 .. شه می خفه کشم یم که بلندی هااااح وسط لبامه رو که لبخندی
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  .. بزرگه زیادی اون

 .. سخته بهش کردن عادت

 می هاااحمو لبمو روی تا میاره لبخند یه با چشمام توی داشته نگه که چشماشو
 .. بوسه

  "داری؟ درد هنوز آروم !هیش "

 کنم می نگاش شن باریک چشمام شده باعث که سنگینی و کند درد وسط از
.. 

 .. صبوره خیلی اون

 .. شه می اذیت کنه می باهام که مدارا این با داره خودشم دونم می

 .. ده می عذاب هم اونو آروم و کند اینقد

  .. نیست خودم دست صورتش کنار تا دستام ی اراده بی حرکت

 .. کنم می لمس آروم شدن خیس عرق ریز های قطره با که پوستشو

  .. منه چانیه

  .. باشه مهربون اینقد تونه می چانی این دونستم نمی

  .. بوسه می دستامو کف و کنه می کج صورتشو

 .. کنه می حرکت توم دوباره و گیره می دستم کف از آروم گاز یه
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  .. شن می بسته قراری بی با چشمام

  دستمو روی ذاره می خیس ی بوسه یه

  .. " نبندشون .. بک باز برام چشماتو "

 ازش که وایساده بهم نزدیک اونقد یا فاصله تو اون شن می باز چشمام وقتی
  .. ببینم چشماش سیاه و گرم تاریکیه به رو دریچه یه بینم می فقط

 .. ذاره می چشمام روی لباشو میادو جلوتر

 " .. !! بک شوره چشمات طعم "

  .. کنه می حرکت دوباره و میخنده آروم

 .. بوسدش می گردنمو توی بره می فرو صورتشو

  .. کنن می حرکت نمگرد روی خیس لباش

 .. ره می باهاش نفسم

 .. ندازم می چنگ توشون موهاشو بین کشم می دستمو کالفه

  هنوز

  .. اما سخته بهش کردن عادت

  .. کنه می صب زیادی داره دیگه
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  .. تونم نمی دیگه

 " .. کنی تندترش .. خوام می "

 برم می ایینموپ لب دویدن بیرون ندادنو گوش که هوایی سربه کلمات از شوکه
 .. دهنم توی

  .. میاره بیرون گردنم از صورتشو

 " ؟ مطمئنی "

  .. دم می تکون سرمو آروم و میشه بیشتر لبمه روی که فشاری

 .. دهنم تو کشیدمش مونده نصفه کلمات با که لبی رو تا میاره نگاهشو

 .. لبم روی تا میاره بوسه یه با زخمیشو و درشت لبای

 .. داره محو بخندل یه ش بوسه توی

 " .. من بدش .. لعنتیو ی خوشمزه اون نگیر گاز "

 .. خوردش می دهنشو بین گیره می میفته بیرون که خیسمو لب

  .. مونده باقی روش ازم که طعمی روی کشه می زبونشو

  .. تپه می لذت پره تپشای با قلبم

  .. م بسته ذهنمه توی که صداهایی تمام روی چشمامو
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  .. هام لحظه این تسلیم

  .. کرده خوب برام زیادی رو لعنتی های لحظه این اون

  .. دم می حرکتشون لبامون تا صورتشو روی رن می قراری بی با دستام

  .. لبم روی لباش شیرین برخورد بین کشم می انگشتمو

  .. کنه می حس لمسشونو

 فشار آروم وناشودند دهنشو توی گیره می انگشتامو و برمیداره لبام رو از لباشو
  .. روشون ده می

  .. چشمام بین شینه می دردناک اخم یه

 خودمو سمت کشم می صورتشو پاینشو دندونای روی ذارم می انگشتامو
  .. لباش روی ذارم می جاشون لبامو کشمو می بیرون خیسمو انگشتای

 .. شه می تر عمیق ش بوسه

  .. ترباال کشه می کم یه خودشو اما داره برنمی لباشو

  .. کنارمو کنه می ستون دستاشو

  .. بیرون کشه می ازم انتها تا و آروم

  .. بگیرم میاد بیرون گلوم از که فریادیو جلوی تونم نمی

 ..میاره تر باال کم یه کمرمو
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 .. و بوسه می رونمو ی کشاله روی شه می خم

  .. شه می واردم دوباره 

 

 

  چانیول

 

 .. شکنه می باریک چشماش

  .. میاد بیرون لباش بین از کالفه هوووف هی

  .. کننو پیدا گردنمو دستاش تا رم می جلوتر

  .. شن می حلقه دورش

  .. کنم می تر تند حرکتامو

 .. ست کننده دیوونه دورمه که تندی گرمای

  .. نکنم روی زیاده مراقبم هنوز اما

 .. شه می تر محکم گردنم دور دستاش ی حلقه

 .. سواری دوچرخه بردنش بار اولین برای که چولوایهکو پیشیه شبیه
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  .. ببرمش بیرون ترس این از تا چسبیده بهم

 لبای حرکت وجاشو شه می آروم م شونه سر روی دندوناش تند فشار آروم اما
  .. گیره می نرمش

 ... شن می تر شل دستاش ی حلقه آروم

 .. شده تر آروم

  ..  کنم حرکت توش عترسری باشمو داشته شهامتشو شه می باعث

 تن بردشو می پایین و باال که تندی حرکت بین از لبامو و جلو میاره صورتشو
  .. بره می دندوناش بین لبمو کننو می پیدا ، کشه می ها مالفه رو ملوسشو

  .. کنه می دهنم توی بلند ی ناله یه

 .. کشدشو می و مونه می دستاش بین موهام

 بیرون صداشو که جایی همون به ناله این شنیدن برای تر محکم و دوباره
  .. زنم می ضربه کشیده

 .. بوسمش می رنو می پایین لبام

  .. گرفتن خودشون بین سرمو هنوز دستاش

  .. کنه می ناله عمیق

  .. ره می باال بلندی قوسای با بدنش
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  .. لرزه می بره می که لذتی فشار از زیرم تنش تمام

 .. کرده خوردنی لوسشوم صورت عرق های قطره

 .. روش میشم خم

 .. بکشه فریاد درد از میشه باعث کارم

 .. کردم روی زیاده دونم می

 درد از صورتش برداشتن چین .. کنه می طاقتم کم صورتش خوردنیه دیدن
  .. کنه می بیشتر طاقتیمو کم این

 بوسمو می عمیق صورتشو خوردنیه و لذت و درد روی میشمو خم بیشتر
  .. ده می صورتش روی لذت این که طعمی تمام روی کشم می نموزبو

 .. گردنش روی ببرمش تا کنم می بلند کم یه لبمو

 .. داره می نگهم راه بین

 .. لبام روی شینه می وحشیش های بوسه خودشو سمت کشدم می دوباره

 روی کشن می ناخناش رنو می پایین گردنم روی از قراری بی با دستاش
 .. تنم پوست

 .. جادوئه مثه ها لحظه این
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 هم کنار میاردشون ازم که تیکه میلیونها با دستاشو بین گرفته منو اون امشب
  .. چیندم می نو از دوباره انگار

 .. رها تولد یه مثه

  .. بار اندوه

 .. آروم نفس یه با

  .. کشیدم انتظار براش سالها که شم می شریک باهاش چیزیو 

 .. کنم می شریکش ، پیچیده حِس  این یتو ، بسته چشمای با

 .. بدم نشون رو رها دنیای یه بهش خوام می

 داشتمش نگه باز براش که قلبم سمِت  ، !باریک تنگنای این توی اون خوام می
 .. کنه پرواز

  .. بهشت سمت ببردش فقط که بدم نشونش راهیو خوام می

 .. خوامش می اون برای فقط که بهشتی

 .. کنن می امپید دوباره لباش

 .. بوسنم می

 .. بودم نکرده ش تجربه حاال تا انگار

 .. شه می شریک باهام که وحشیو های بوسه این
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 .. رو اراده بی و تند تپشای این

  .. عشق طعم از تجربمه اولین انگار

 .. داره اونو تن شیرین و تند طعم فقط عشق انگار 

 هیچ انگار که ده می نشون اییوه خاطره به کردن پیدا دست راه بهم داره اون
 .. نمیشناختمشون وقت

 چرا پشیمونم عمیقی و تلخ حسرت با که سازه می هاییو خاطره برام داره و
  .. نکردم شروع باهاشو ساختنش این از زودتر

 .. شم می خم چشماش روی

 ..  کنه می ناله دوباره

  .. بوسم می چشماش اخمالود بهشت توی صورتمو ی شکسته انعکاس

  .. منه مال فقط که بهشتیه از بازتاب یه اون

  .. تابه می تاریکم دنیای تو داره که نوری ی باریکه

 

  .. کنم می حس هاشو ماهیچه برداشتن نبض

 .. شه می تر سریع داره پریکامش ی مایه تند حرکت

  .. میاد برام داره
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  .. کنم تماشا چشماش توی لذتو این تمام خوام می کشم می عقب صورتمو

  .. اون اما

 چشماش روی میذارتشون و داره برمی گردنم دور از دستاشو یهو لذت اوج تو
.. 

  .. کنم می صداش کالفه

 " بک دار برشون "

  ده می سرتکون فقط اون اما

 .. گیرم می دستشو مچ

  .. ببینم انداختشونو شکل از لذت که ایاشو گربه خوام می

  .. ببوسم دستاشو تا برم می جلو لبامو

  گیرم می گازشون دندونامو بین گیرم می پوستشونو

  " .. بک دار برشون "

 .. بردارم دستاشو تا باال برم می دارمو برمی لگنش روی از دستامو از یکی

  .. ببینم چشماشو ذاره نمی و بنده می پلکاشو اون اما

 ..گردنم دور کنه می حلقه دستاشو و کشه می جلو خودشو
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 .. میاد بیرون درد زا ش ناله

  ؟ پیشی کنم چیکارت

 .. نمیار روت به فردا گفتم بهت

 ی همه خوای نمی هنوز که بیارم خودم روی به همیشه تا قراره دونی می شاید
  .. باشم داشته رو تو

 می رنگی چه میای وقتی چشمات ببینم که این از کوچیک سهم این حتی شده
  .. شه

 .. کنم می بغلش زنمو می پس قلبمو توی ات میاد که ساکتیو ناامیدیه

  .. بکشه درد پیشیم خوام نمی

  .. زنم می بهش بغلم تو رو ها ضربه آخرین کنمو می بغلش

 تیز و تند گازم شده باعث شدم دلخور دِل  ته ، گیرم می گاز شو شونه وقتی اما
  .. کنه ناله درد از اون و باشه

  .. اام سخته براش دونم می که این با حتی

 .. اون با بارمه اولین این

  .. دادم دست از بار اولین این برای رو چیزا خیلی حاالشم همین

 .. بگیره ازم چشماشم نیست منصفانه
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  .. کنم می حس شکمم روی پاشیدنشو دلخور

 .. کنم می اخم

  .. زنه می نفس نفس بغلم تو وقتی بعد اما

  .. شه نمی طوالنی اخمم

 .. زوده خیلی ببخشه بهم خودش ی همه از اینکه برای هنوز

  .. شم بخشیده اون با آسون که اینم از گناهکارتر من

 .. کنم می تندتر حرکتامو بوسمو می ش شونه روی گازمو جای

  .. شم خالی منم تا میاد راه باهام اما شده خسته

 .. دلم زیر تند پیچش یه حس

 .. توش شم می خالی

  .. کشم نمی بیرون ازش اما

 ..کنم می حرکت خیسی همون تو آروم دیگه بار دو یکی

 .. کشه می دراز کنارم کشدمو می پایین خودش با افتاده نفس از

 .. م سینه توی بره می فرو صورتشو

 .. کشه می نفس سنگین
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 .. تنش پوست روی ذارم می لبامو

  .. شه می چنگ هام شونه پشت دستاش

  .. عقب کشم می آروم صورتشو

 .. اما کنه می مقاومت کم یه

  .. شدن نمناک عرق های قطره با سفیدش پوست

  .. داره تب و خیس چشماش

  .. درخشه می توشون هوسناک های رگه هنوز

  .. ست خسته کم یه فقط .. نشده سیر هنوز اون

  .. شه می بیدار دوباره اون دیگه نفس یه و بوسه تا دو با

  .. ن گرسنه هنوز قشنگش ایای گربه

  .. شناسم می نگاهشو این من

  .. بوسه می لباشه نزدیک که شصتمو زیر ی نرمه و کنه می کج صورتشو

 .. ست بهانه یه فقط ش بوسه اما

 .. بدزده ازم چشماشو خواد می

 .. هنوز قرارم بی براش من که همونقد خوادم می هنوز
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 .. گرسنشم هنوز من که همونقد نشده سیر ازم هنوز

  .. بینه می چانی منو ارهدوب چشماش اما

  .. کنه کاری بهم نگاهش این با تونه نمی

 .. باال کشمش می ذارمو می لباش طرف دو انگشتامو

  .. لباش روی میفته انگیز وسوسه و نرم چروک یه

   .. بوسم می لباشو لوس چروک شمو می خم

  .. شم می بلند کنارش از کنمو می ول صورتشو

 .. میدارن نگهم نگرانی با لحظه یه برای دستاش

  .. باشم شده ناامید ترسه می شاید

  .. بوسم می دستشو انگشتای لوس نگرانیه روی شمو می خم دوباره

 " .. کن صب "

  .. میارم بیرون کراوات یه و گردن دستمال تخت پایین کشوی از شم می خم

  .. کنه می نگاه دستمه که چیزی به تردید با چشماش

 .. " ؟ چیه این "

  .. میاد لبام روی که لبخندی روی تا میاره اعتمادشو بی ایای گربه
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  .. کنه می نگام نگران

 و کنه می نگام اشتیاق با که هست سرتق بک این با غریبه یه نگاهش ته اما
  .. ببره لذت ازش قراره که ایه تازه بازی منتظر

 .. شم می خم روش

  .. بوسم می شورشو چشمای

 .. گیرم می آروم گاز یه لبامو بین برم می نمناکشو بینِی  ادومی پایین لبام

  .. موهام بین کشه می دستاشو

 .. لباش روی تا بیاردشون خواد می

  .. کشم می عقب آروم اما

  .. چشماش بین شینه می کالفه اخم یه

 .. کنم می تا دستمالو

 .. کنن می نگام تردید با چشماش

  .. شینم می ش سینه روی رم می 

  .. ده می عقب ش چونه نزدیک تا میاد که چیزی از صورتش

  .. نشسته ش سینه روی که چانیم براش هنوز اما خواد می منو هنوز اون
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 .. دهنش توی بود کشیده آبنباتو این االن اون بود غریبه مرد یه اگه شاید

 .. کنم می بلندش کم یه حسودی دلخوریه با

  خوره می تکون نگران

 " کنی؟ یم چیکار "

 .. دم نمی جوابشو

 .. ذارم می عمودی سرش زیر کشیده دراز روش که بالشیو

 انتهای بندمشو می کراوات با بالشو پشت برم می بعد بوسمو می دستشو مچ
 .. کنم می محکم پیچمو می بالش دور دور یه کراواتو

  .. بخواد اگه شاید

  .. کنه تقال کم یه اگه

  .. نیست محکم اونقدرام ها گره این

  و میکنه ُترش کالفه

 " ؟ کنی می چیکار داری چانی بهت لعنت "

  .. دم نمی جوابشو بازم بوسمو می شدشو ترش و سرتق لبای روی

  .. چشماش کنار گیرم می میارمو باال دستمالو
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  .. من سمت گرده برمی بعد دستمالو روی ره می تردید با نگاهش

 .. کنه هضم کنم خوام می که کاریو تونه نمی هنوز

  .. داره اعتماد بهم ش ترسیده نگاهِ  اما ترسیده

 .. زنم نمی آسیب بهش دونه می

 .. کرده ش کالفه قراریش بی فقط

 .. بوسم می پیشیمو طاقت کم و شور چشمای روی شمو می خم

 ، نه یا خواد می چشماش روی دستمالو این اون ببینم بخوام اینکه قبِل  بعدم
 .. بندم یم باهاش چشماشو

 .. سخته بره می ایاش گربه توی که لذتی ندیدن برام

 بندم می اما محکم خیلی نه دستمالو .. تره آسون براش اینطوری اون اگه اما
  .. چشماش روی

  .. کنه می عصبیش صورتش روی دستمال

 .. شن می کالفه و کوتاه نفساش

 .. میارم پایین آروم سالمشو گونه کنار کشم می آروم دستمو

 لرزه می و ده می نشون واکنش خودش به نزدیک دستام حرکت به صورتش
..  
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 بی با پایینش لب نرمشو لبای روی کشم می آروم شصتمو میارمو پایین دستامو
  ..  شه می باز نیمه قراری

 روی نرم و  سبک دمو نمی فرصتشو بهش اما خودش تو بگیردش خواد می
 برم می گردنش تا که دستم زیر تاشوباف ی آشفته دویدن کشمو می پوستش

 .. کنم می حس

  گوشاشو کنار تا رم می آروم

 " نخور تکون "

  .. نفساش بین میفته کوچیک آشفتگی یه

  .. خوره می تکون کالفگی با صورتش

 عصبای عقِل  و کنه حس تنش پوست روی حرکتمو لمس که اونقدری آروم
  .. شینم می تنش ایینپ رو شمو می بلند روش از بپره ش شده تحریک

 .. خنده می کنه می حس خودش کنار منو وقتی هواش سربه کوچولوی

  .. مالمش می دورشو میگیرم دستمو

  .. کنه می ناله کالفه

  .. داره برمی قوس کمرش
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 بهم بریزه پوستشو روی عصبای فقط که اونقد آروم و ای پروانه م دیگه دست
  .. میاد نپایی و کنه می حرکت صورتش کنار از

 .. میاد بیرون بریده نفسش

 .. ره می پایین و باال کالفه گلوش زیر سیب

  .. هاش سینه دور کشم می انگشتامو نوک

 .. شن می سنگین نفساش

 فرو بالش توی قراری بی با و کنه می حرکت نفساش سنگین ریتم با صورتش
  .. ره می

 .. دمیا باالتر کم یه صورتش و کنه می باز نرمشو لبای

  .. گرده می لبام دنبال

  .. نافش دور تا کشم می برمو می تر پایین انگشتامو فقط من اما

 می حرکت هاش سینه دور وقتی که ن پرحوصله و آروم قد همون انگشتام
  .. بودن کردن

 .. شدن تنظیم نافش دور انگشتام حرکت با نفساش ریتم

  .. کشن می پایین و باال هوا التماس برای هاشو ریه که اونان انگار

  .. بیشتر کم یه برای التماس
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 فرو بالشش توی طاقتی کم با که صورتش پرشو کوچیکو ناف فاصله تو نگاهمو
 .. دارم می نگه ره می

 می بگه خواد نمی هنوز که لبایی شایدم یا هوا کم یه برای کالفه لباش
  .. شن می بسته و باز خوادشون

 

 .. جاشون میذارم لبامو بعد کننو می حرکت نشبد اغواگر نرمی روی دستام

 .. میارم پایین درشت و ریز هامو بوسه

  رفتن هاش ناله بین بود دویده شدنش ارضا بعده که کمروش نفسای نفس

 .. برگشته وحشی ی گربه اون دوباره

 .. ببیندم تونه نمی که حاال

 ، .. شنوه نمی صدامو حتی که حاال

  .. داده پا بهش بار توی که شدم غریبه همون براش

 پر تراش روی شه می کج کم یه حسرت با نگام پاهاش بین رم می وقتی
 .. باسنش

  .. اما باشم باهاش پشت از خواد می دلم

 .. بالش توی ببرم فرو صورتشو باهام شبش اولین تو خوام نمی
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 .. میاد بدش که اونطوری

 

 .. بوسمش نمی زنم می ضربه توش که مدتی تمام

  .. شم نمی صورتش نزدیک یحت

  .. کنه حس هم عطرمو حتی خوام نمی

 کنه می فک که اونطوری ذارم می و کیه با بندازه یادش هیچی خوام نمی
 .. شه خالی ، شه می ارضا تر راحت

 کنه می ناله و ده می حرکت ها مالفه روی بیتابی با که ملوسشو تن حرکت
  .. مکن نمی لمسش دیگه .. اما کنم می تماشا

 وجودمه تو ناامید کالفگی یه شم می خالی توش بلند های ناله با باالخره وقتی
  .. باشه شده راضی خوام می اما

 می منو گردنمو دور تا میان دست جفت یه ببوسم پاشو تا شم می خم وقتی
 .. خودشون سمت کشن

  .. کرده باز دستاشو

  .. بازن چشماشم

  .. کردم چیکار براش دونن می شها بوسه .. بوسه می لبامو وقتی
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  .. گلوم زیر مونه می موهاش کنمو می بغل سرشو

  .. زدناش نفس نفس بین میاد آروم مکث یه

  .. کنم می حس م سینه روی انگشتاشو حرکت

 تک تک اغواگرش حرکت زیر مو سینه خط بین کشه می که َترشو زبون و
 .. زبوسش خیس لمسش زیر تنم بافتای

  .. تخت روی ده می لمه دستاش با

  .. روم میاد

 حرکت تنم پوست روی عمیق مکای با لباش مو سینه روی ذاره می دستاشو
  .. کنه می

  .. م سینه روی کشه می شیرینی لمس با زبونش

 .. گیره می گازش خوردشو می دهنشو توی بره می

  .. بوسه می عمیق

  .. چانیه بوسدش می که اونی حاال

  .. کنه می کارو این کی رایب داره دونه می

 .. داره شیرین روییه کم یه هنوز هاش بوسه اشتیاق پشت

  .. شم طاقت کم داشتنش تر عمیق برای دوباره شه می باعث
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 .. شم می بلند و جلو کشم می کنم می حرکت توش و رومه هنوز وقتی

  .. کشه می فریاد ده می بهش کارم این که دردی فشار از

 .. کنه باز برام شیرینشو و پر دهن میشه باعث

  .. شیرینش گرمای توی برم می فرو زبونمو تمام میشمو خم طاقتی کم با

 .. برم می لباش توی عمیق لمس یه

 زبونمو ده نمی فرصت و جلو کشدم می جلو بیشتر گردنمو دور میاره دستاشو
 .. بیارم بیرون

 با و کنه می حبسش موزبون روی ده می فشار دندوناشو و بنده می روش لباشو
  .. خوردش می ولع

  .. شه می خفه گلوش توی م ناله

  .. روشه قرمزوخونی رد یه ده می بیرون زبونمو وقتی

  .. زنم می ضربه بهش بوسمشو می خون همون وبا جلو کشمش می

 طاقت کم صدای یه لباش بین از گربه بچه به مثه اما عقب کشم می لبامو
 ببوسدم تا میاره جلو صورتمو دوباره و ده می بیرون دهش صبر بی میوی یه مثه

.. 

  .. خوره می صورتمو پوست عمیق مکای با کننو می حرکت لبام روی از لباش
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  .. نیست خودشم دست دیگه نفسام کنترل

  .. شم می واردش تر عمیق و عمیق

 داره بر دندوناشو که این بی .. هام گونه گوشت توی بره می فرو دندوناشو
 می تیز گاز یه بعد گوشمو تا بره می صورتمو های کناره تا کشه می گازشون

  .. گیره

  .. نداره عادت تنم طعم به اونم که که اینه برای فقط شاید

 نباشه تحمل کم و قرار بی کنارم و کنه عادت طعمش به اینکه برای اونم شاید
 .. داره احتیاج طوالنی خیییلی فرصت یه به ،

  .. ست احمقانه دلداریه یه فقط اینا ی همه شایدم

  .. دادن بهش که ایه جنسی محرک داروی تاثیر زیر هنوز اون

  .. بمونم باقی غمگین خیلی ده نمی فرصت اون اما

 رحم بی دندوناشو و ده می فشار گوشم ی نرمه روی بار این دندونشو دوباره
  .. عقب کشه می

 .. بخشه لذت درد یه
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 توش که کنم فک خوشبختی ی لحظه به فقط ببندمو چشمامو شه می باعث
 و شه ذوب گرفته دورمو که گرمایی توی تنم بافتای تمام بذارم یکیمو باهاش

 .. بریزه پایین نشسته تنم روی که عرقی تند های قطره توی

 .. کنه می حس بخشمو می بیشتر بهش باهاش برمو می که لذتی

 .. کنه می ول گوشمو

  .. پیچه می خودش به بغلم توی

 .. داره می نگهم محکم گردنمو روی تا میاره دستاشو

 .. میندازدش پا از داره لذت این

  .. بدتش بیرون فریاد با میتونه فقط

  .. کنم می حرکت توش تند و محکم ریتمای با

 ..گردنش روی تا دم می حرکت انگشتامو شو سینه روی کشم می دستشو

  .. شه می خم انگشتام روی صورتش

  کنه می تحریکم گردنش لمس به ش کالفه واکنش

 گیرم می گازش دندونام بین گیرم می گردنشو گرم پوست روشو شم می خم
..  
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 ی چونه نزدیک تا برم می درشتمو و ریز گازای با دمو می حرکت روش لبامو
 ..دهنم توی برم می تمامشو شو خوشمزه گردو

 نمونه باقی گردش ی چونه روی نامدندو فشار جای مراقبم لذتمم اوج تو حتی
 .. دهنم توی برم می عمیق مک یه با تمامشو بعدش اما

 .. کنه نمی سیرابت اون

 .. شی تشنه مدت تمام

 .. شه می کج لذت از صورتش وقتی

 .. بیرون میاد خوشگلش شاهرگ

  .. دندونام بین برم می شاهرگشو و ره می دنبالش لبام

 .. سریعه واکنشش

  .. شه خالص ازم تونه نمی اما طرفم برمیگرده و کنه یم جم خودشو

 رگاش توی که تندی شراب اون از کنمو فرو نیشمو دندونای تونستم می اگه
  .. کردم می کارو این بچشم میدوئه

 .. کنه می ناله بلند میارن گردنش روی دندونام که فشاری از

  .. روم میاد هوا بی و کشه می باال خودشو کم یه آروم

 .. شه می بلند کرده که کاری خاطر به دومون هر بلند ی ناله
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  .. گیرن می پهلوهاشو محکم میانو دستام

  .. رحم بی پیشیه

  .. زنم می ضربه بهش طاقتی کم و درد با

  .. کنم پیدا تنشو پوست تا گرده می دویاره لبام

  .. کنم فراموش شده باعث که دردی طعمش با باید

  .. خورمشون می روشو شم می خم بعد هاشو سینه روی رن می لبام

  .. داره نگه خودشو بتونه تا تخت تاج روی ده می فشار پاشو های پنجه

 .. میگیرن محکم بازومو سفیدش دستای

  .. هم توی ره می لذت و درد فشار از صورتش

  .. میان بیرون سنگین و کالفه نفساش

  .. باشه داشته انرژی خواستنم شتربی برای تا بکشه نفس تر آروم کنه می سعی

 .. دم نمی موندن آروم فرصت بهش اما

 مکای روشون لبام با گیرمو می گازش چپشو سینه روی شم می خم دوباره
  .. ذارم می عمیق

 .. میفتن ریتم از دوباره نفساش
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 .. بهم ریزن می لبام زیر قلبش ضربان

 شن می بلندتر هاش ناله

  .. جلوتر کشدم می سرمو پشت ره می دستش

  .. میخواد تر عمیق و بیشتر رو بره می که لذتی

 .. گیره می گاز شو سینه نوک که لبایی روی میاد مغرور لبخند یه

  .. بره می لذت داره پیشیم

 نفر یه به بخشیدن لذت از که بارمه اولین اما نیست بارم اولین که این با حتی
  .. مغرورم کنم می حس اینطوری دیگه

  .. دم می ش فاصله تخت تاج از کنمو می بلندش کم یه

 می بعد و گرده می بهش کردن تکیه برای جایی دنبال طاقتی کم با پاهاش
 .. کمرم دور پیچه

  .. شم می واردش تر عمیق باهاش زنمو می لبخند دوباره

  .. شن می تر محکم دورم دستاش حلقه

  .. ده می ارفش خودش به بیشتر سرمو موهامو روی میاد گلوش

  .. کمرش پشت میگیرم دستمو کف

 .. بیفته بیرون بغلم از ترسم می که لرزه می طوری لذت از
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  .. شه تموم لرزیدن این خوام نمی ای شرورانه رحمیه بی با اما

 .. دم می بهش من که لذتیه از لرزش این

  .. شه بیشتر و تر عمیق براش لذتش خوام می

 

  .. زمین روی میخوابونمش دوباره

 تو کشه می و گیره می گردنم از منو هوا بی اون گردنمو دور برم می پاهاشو
  .. خودش

  .. هاااح

 .. رفته عقب لذت فشار از صورتش

  .. سفیدش گلوی روی شم می خم

 خم روش دوباره شه نمی باعث اما مونده روش دندونام فشار و مارکا جای
  .. نچشم شیرینشو و تند طعم نشمو

 .. زنم می ضربه توش نشده بسیرا

  .. کشم می فریاد دردناک و سنگین

  .. ست کننده دیوونه گرفته دورمو که گرمایی

  هووووف
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 واردش بیشتری فشار با دستامو بین گیرم می عرقشو از خیس و سفید رونای
 .. کشم می فریاد دوباره میشمو

  .. میام دارم دونه می ش مردونه ی تجربه با

 .. کشه یم جلو خودشو

  روم میاد عقبو ده می هلم

 .. زنم می چنگ بهشون پهلوهاشو روی رن می دستام

 سریع و محکمتر آخرو های ضربه کنه می وادارم دستاشو بین گیره می گردنمو
  .. کنه می وکمکم ره می پایین و باال خودشم و بزنم بهش تر

 .. کنم می حس دلمو زیر پیچش آروم اخطا

 .. مدهنیو هنوز اون اما

 .. کشم می بیرون ازش عقب دم می هلش خودم بار این

 .. دردناکه

  .. نکشه درد که بریزه بیرون من قبِل  یا باهام بدم فرصت بهش خوام می اما

  میان سمتم قراری بی با دستاش ازم شدنش خالی حس با

 .. دستام بین گیرم می سفیدشو پاهای دوباره

 .. شم می واردش دوباره کنمو می مکث پاش رون روی بوسه یه اندازه
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  .. لباش بین میاد آسودگی روی از آه یه

 ! .. دستش توی برگشته کامواییش گلوله

 .. زنم می ضربه بهش عمیق و تند و کنم می بلندش کم یه

 ادامه هامو ضربه زمینو روی خوابونمش می طور همون کشمو نمی بیرون ازش
  .. دم می

 .. خنده می لذت روی از

 .. بوسنش می چشماشو روی تا رن می ملبا

  .. میشه خالی شکمم روی ااون ها بوسه وسط

 

 

 می پناهی بی احساس سمتم میاد پا و دست چهار و شه می بلند دوباره وقتی
  !!کنم

 .. خندم می

 " ؟!!بیداره هنوز "

 .. درمیاره برام زبونشو بعد پایینو ره می نگاهش

 "؟!!خوای نمی دیگه بگی خوای می "
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  کنمو می باز براش دستامو

 " شم نمی سیر ازت که دونی می "

 روی چشمامو زود اما کنه می حرکت باسنش روی کوتاه لحظه یه برای نگام
  .. نبیننش تیز ایای گربه اون که زود اونقد نه اما بندم می طمعم

  .. مونه می پا و دست چهار بهم پشت بهد میاد جلو اغواگرش چشمای با

 .. " چانی دتخوا می "

  .. جذابشه پرو ی خنده همون پره صداش

  .. اما دارم تردید کم یه هنوز

  .. ؟ نه مگه خواد می خودشم

  .. تر پایین کشمش می کم یه کمرشو روی ذارم می دستمو روشو شم می خم

  .. داره برمی قوس گیر نفس

 " .. بخورمت مزه مزه خوام می که میای نظر به خوشمزه اونقد بک "

 

  18 مثبت پارت پایان
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  هیون بک

 

 

  .. شکالتیه اطرافم هوای

  .. کشم می نفس تر عمیق و داره برمی چین بینیم

  دم می تکون آروم سرمو

 عادت بهش که بالشی از تر سفت کم یه چیزی یه لمس بیداری و خواب بین
 .. کنم می حس سرم زیر دارمو

  .. شن می باز آرومی فشار با چشمام

  .. خوابه بهار آشنای سقف میبینم که چیزی اولین

  .. زنم می پلک

 .. اطرافم برمیگرده نگام

 ... خوابم بهار توی

  ؟ بینم می خواب

  .. ؟ واقعیه زیادی که خوابامم از یکی بین دوباره
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 .. مونه می خوابیده کنارم که کسی روی اطراف به حرکتش توی نگام

 .. چانیه

  .. یدهخواب بهم رو پهلوش یه روی

 .. روشه سرم و کرده دراز دستشو

  .. زنم می پلک آروم

  .. شه می واقعی ، بیداری توی کابوس یه باهاش و

 کنارم و افتاده بیرون کابوسم وسط از که پسری روی دارم می نگه نگامو
 ..  خوابیده

 .. ش پاره و کبود لب روی کشم می برمو می جلو دستامو

  .. ن پاره اینطوری لبا اون چرا یادمه یداریمب و خواب بین گنگی توی حتی

 آروم بوسه یه و ده می نشون واکنش انگشتام لمس به خواب توی لباش
  .. ذاره می روشون

 .. کنم می نگاش نگران کوتاه ی لحظه یه برای

 .. ؟ شده بیدار

 .. کشه می نفس تر عمیق فقط اون اما
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 بغلم شم می متوجه تازه هکن می بیشتر  شکمم روی دستشو آروم فشار وقتی
  .. کرده

 مارکاشو و کبودیا و صورتش سمت برمیگرده دوباره آرومش بغِل  روی از نگام
  .. گردنش روی تا کنه می دنبال

   .. روشون کشم می میارمو پایین آهسته پاهاشو نوک رو انگشتمو

  .. شن می ُپر آروم چشمام

  .. اما بزنم پسشون تا کشم می کالفه هووف یه

  .. ریزن می پایین اشکام

  .. طرفش شم می خم بیشتر کم یه

 .. و

  .. شم می پشیمون سرعت همون به

  .. دریایی عروس یه بغل تو کرده پرتم یهو یکی کنم می حس

 .. شه می قرمز درد از صورتم

  .. بره می نفسام

  .. مونم می حرکت بی

  .. کنم می حس تنم زیر نرمو چیز یه لمس
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  .. بالشه یه

 .. کمرم زیر گذاشتتش

 .. کنه می حرکت تنم روی نگام

  .. شده تمیز تنم اما برده خوابم کی نیست یادم حتی

 .. کنم حس ورودیمم شدن چرب تونم می حتی

  .. کرده چربش پماد با برام

  .. پاهامه بین گرمم آب ی کیسه یه

 .. طرفش کنم می خم ، نخوره تکون پایین اون دوباره که طوری آروم سرمو

 .. صورتش روی دم می حرکت نگامو

 .. لعنتیش مهربوِن  صورِت 

 .. سرم زیر داشته نگه هنوز که دستی حرکت توی لعنتیش مهربونیه تموم

 کوتاه چیز همه پای کردو می مدارا باهام دیشب وقتی لعنتیش مهربونیه تموم
 .. میومد

 بیدار هنوز فتمگر ازش که انرژی و خستگی همه با که لعنتیش مهربونیه و
  .. شم بیدار کمتری درد با شه باعث و کنه تمیزم تا بود مونده

  .. شه می تار و محو چشمام جلوی لعنتیش مهربونیه طرِح 
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  .. پایین ریزه می ازش کالفه ی قطره یه

 گوشیشو بعد و باال سمت گیرم می برن اشکام باهاش که نفس یه برای سرمو
  .. بینم می تخت کنار میز روی

 قبل مثه تونم نمی دیگه دونم می دارم برش تا شن می دراز دستام وقتی
  ... باشم کنارش

 

 

 (  بک فلش پایان)

 

 پای با رو دنیا خاک نصف که اینه مثه برام .. بدمت دست از تونم نمی دیگه "
 بعده چطوری تو بعد .. منتظرمی توش تو که ای خونه به باشم اومده پیاده

 " عوضی؟ دور کردی ُتفم اینطوری ، داشتیم هم با که دیشبی

 .. گردنم توی بره می فرو صورتشو

  .. منه گردن کشه می نفسش که هوایی انگار که طوری کشه می نفس عمیق
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  چانیول

 

 .. کشم می نفس عمیق

 گلومه تو که ایو کالفه بغض ش عاطفه بی گردن زمستونیه هوای خوام می
  .. بزنه پس

  .. منی درمون  .. منو درد عوضی توی

 بی تونم نمی هنوز من اما بک کنی می تا باهام خواد می دلت که طوری هر تو "
  " .. کنم سر تو

  .. سردشو هوای تو دیگه عمیق نفس یه

 " .. بک بده بهانه یه بهم خودت حاال "

 " .. دارم دوستت "

. 

. 

. 

. 

. 
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. 

 .. شه می ساکت چیز همه

  .. شه می قطع شد می پخش که آهنگی

 .. ُبره می چیز همه نفس

  .. ایسته می تپیدن و حرکت از چیز همه انگار

  .. دارم می بر گردنش روی از صورتمو

  خودم سمت گردونم می برش

 .. نمیفتن جا لبم روی کلمات

 نشنیده اشتباه کنم می التماس کائنات تمام به طرفم برگرده که ای فاصله تو
  .. باشم

 " ؟ گفتی چی ..  ؟ چی "

 .. خورن می چین آروم چشماش

 .. ریزه می پایین و شه می ذوب سیاهش چشمای بین از کالفه ی قطره یه

  .. میفته ضربان از لباش حرکت با قلبم

  .. " چانی شدم عاشقت .. کنم فک "
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  مانلی :  نویسنده

@purple8Iris 

@chanbaekworld 

 

 

  هیون بک

 

 .. نمیومد لبام روی بودو برام چانی که " کلمه " اون

 باهاش خواستم می وقتی بودمو کرده گم ، قلبم توی ، اینجا که چیزی اون
 .. لبمه روی حاال ، کردم نمی پیداش کنمو صدا چانیو

 .. " دارم دوستت "

 توی که ای کالفه آشوب تمام بین میاد که سکوتیو و گردنمه پشت که نفسشو
 .. شنوم می نفساشه

 .. خودش سمت گردونه می برم

 .. انگشتاشه توی که ناباوری اشتیاق دستاشو لمس

 .. شنیده که چیزی باور برای لبام روی درشتش چشمای ملتمس حرکت
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 سر جلوی تونم نمی که قویه اونقد سرریزشون .. میانو باال لبم از کلمات
 .. بگیرم چشمامو تو از رفتنشون

 .. " چانی شدم عاشقت کنم فک "

 .. کنه می نگام

 .. میفتن هم روی فایده بی بعد شنو می باز شلبا

  .. اونه کرده گم حرفاشو که اونی حاال

 از که اشکه های قطره فقط آرومی هق با اما بگه چیزی کنه می باز دوباره لباشو
 .. ریزن می پایین چشماش

 پیدا کننو می فرار لباش روی از که کلماتیو تا میاره صورتش به آروم فشار یه
 .. دیگه هق یه و تونه نمی ازب اما کنه

 .. کنه می حرکت صورتم روی ناباوری و سنگین تکونای با نگاش

 .. صورتش روی شم می خم

 شه می نزدیک بهش داره که صورتی روی مونن می میفتنو حرکت از چشماش
.. 

 بیاد یادش شه نمی باعث بوسیدنم عادت حتی که مبهوتن اونقد چشماش
 .. ندنب می چشمارو وقتا اینطور
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 .. لباش روی ذارم می لبامو

  .. هااااح

 .. گیره می آروم میاره تنم تمام توی ش بوسه که صلحی از درونم دنیای تمام

 

  چانیول

 

 .. ساده اما عمیق ی بوسه یه

 .. معصومانه و گرم

 .. روشون داشته نگهشون آروم فشار یه با لبامو روی گذاشته لباشو فقط

 .. بدم "  داشتن دوست " ی اجازه بهش کنمو ازب براش دهنمو من منتظره

 .. کنم بازش خوام می

  .. ببلعمش ، نکنم بازش فقط اینه ش عاقالنه

 نفس برای ، خورن می هق لباش فشار زیر گلوم تو که اشکایی گرم موج
  کنن می التماس بهم شیرینش دهن هوای تو کشیدن

 سمتم و بوده بلند ندگیشز ی همه ی اندازه که قدمی یه همین برای تونم می
 .. بدم جا خودم تو اونو تموم تا کنم پاره سینمو برداشته
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 .. اونه ی بوسه اولین این

 .. گذاشته لبام روی قلبش با که ای بوسه اولین

 .. اما

 .. باشه واقعی که اونه از تر خوب این

 .. ؟ هستم ، نیستم خوشبختی همه این مستحق هنوز من

  .. اما .. دونم می ست احمقانه

 میکشید فریاد که ببینم بغلم توی اونو تونم می هنوز

 تونی می ، کنی تمومش دلیلتو بی و ابدی عذاب این شه می باعث این اگه )
 .. ( بری باید بعدش اما باشی داشته تنمو

 .. داده بهم تنشو

 .. داشتم تنشو دیشب تمام

  .. ؟ برم خواد می حاال

 که گذشته ترس این با تخت توی کنارم دیدنشن بعده   ساعت   چند این تمام
 .. دادمش دست از همیشه برای

  .. باختمش همیشه برای

   .. خوبه من ی دیده آسیب طاقت از بیشتر خیلی " دارم دوستت " این حاال
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 .. باشه رحمی بی ی گربه تونه می اون

 گوشت تیکه یه مثه پنجوالشو هست که پیشی همون مثه احتیاط بی تونه می
 .. نباشه حواسش قلبمو روی بکشه

 .. گیره می تر محکم صورتشو طرف دو دستام

 .. شنو می باز لباش زیر لبام

 " ؟ بکی دی نمی که بازیم "

 .. ره می خواب مغزم کنم حس شه می باعث لبام روی لباش حرکت

  .. بمیرم لباش روی تونم می دونم می

  عقب کشم می صورتشو

 .. خیس و آرومن چشماش

  دمو می حرکت تردید با و نگران ، آروم چشمای اون تو گاهمون

 .. شه می تار گلوم تا میاد گاهی که هقی هق پشت ملوسش صورت

 "!؟ بزنمت تا دی می بهانه بهم داری "

  .. صورتش روی کشم می شصتمو

 .. بمیرم براش تونم می دونه می شاید
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 .. " ؟ بفهمی تونی می .. کشمت می ،  بک زنمت نمی باشه بازی این اگه "

 از تونم می بده بازیم بخواد قبل مثه دوباره و باشه بازی این اگه دونم می
  .. بکشمش شکنه می قلبم توی که امیدی فشار شدت

 نفس از کی نفهمم حتی بپیچمو گلوش دور پایینو بیارم دستامو تونم می
  ... بمونه کشیدن

 یه برای حتی پس هیونی کنه می م نهدیوو داره بو این دم می رو تو بوی هنوز "
 " مونده تالفی واسه ظرفیتی برام نکن فک م لحظه

 .. چشمامه توی که خیسی تقالی تمام روی داشته نگه نگاهشو

 کنه می نزدیک بهم چشماشو آروم حرکت بده جوابمو که این بی دوباره وقتی
 .. دارم می نگهش راه بین ، شه خم روم دوباره تا

  .. اما مرگمه چه هممف نمی خودمم

 " .. رفتی و کردی ول تختم تو منو تو "

 .. و خوره می موج دیگه هق هق یه بین صدام توی ناباور ی گالیه

 " .. داشتنت دوست این "
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 هیون بک

 

 .. بازش چشمای روی مونه می نگام

 .. معصومه و ناباور نگاهش

 .. منتظره بینشو خوره می غل شور موج یه

 ..؟ کردیم رکا چی هم با

 ؟.. شه نمی باورمون ساده "داشتن دوست" این اینجاییمو االن که چطوریه

 .. شه نمی مانعم چشماش روی شم می خم وقتی

 .. شه می بسته م بوسه زیر آروم چشماش

 .. شوره اونم چشمای طعم

 .. بوسم می رو ریخته پایین ازش که اشکاییو .. میان پایین لبام

 و ده می نشون واکنش ذارم می روش که هایی بوسه زیر صورتش داغ پوست
 .. کشه می لبام به خودشو قراری بی با

 کجای لبات فهمی نمی حتی .. کشیم می داری !هیونی نکن کارو این باهام"
 " کنن می لمس دارن قلبمو
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  چانیول

 

 بغلشو توی کشدم می بعد و داره می نگه روم تر طوالنی کم یه نگاهشو
 .. هام شونه دور چهپی می دستاشو

 .. ست زمزمه یه از بلندتر کم یه فقط صداش

  .. گرفتن آروم صداش شنیدن برای مویرگام تو خوِن  حرکت حتی و

 ".. یول ترسیدم "

  .. کنه می لمس گردنمو نرمی به ش گونه

  .. گرده می دلگرمی دنبال

 ودمخ بدمو بهش خوام می که دلگرمی این بهش کشم می گردنمو آروم وقتی
  .. خوام می اون از بیشتر

 که این بعده تونستم نمی .. ترسیدم شدم رو روبه باهاش که که چیزی از "
 این ؟ تونستم می چطوری .. دارم دوستت بگم بهت بودم باهات شبو تموم

 " ... بودی این از بهتر الیق تو .. بود شرمانه بی
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 دونه می بهتری زایچی الیق منو که این شنیدن بعده درست احمق لبخند یه
 میادو خوره می فریب بستنی یه با که ای خورده کتک ی بچه پسر مثه درست

  .. شینه می لبم روی

 درش دم تا کشونه می منو حرفاش که بهشتی اون تموم از خبر بی هنوز اون
 ! .. ببخشمش دوباره بار هر تونم می هاش بهانه تک تک با من و میاره بهانه

 این مثه .. دارم دوستت بگم بهت خوابیدم باهات که این بعده نبود حقت "
 " .. بدم پولشو بخوام حاال باشمو برده لذت که بود

 .. ! احمق لبخند همون دوباره

  .. برده لذت ازم

  .. داشته دوسش

 بعده حتی دادمو می بهش که هایی بوسه شدن زده پس تحقیرِ  حس
 ، .. خواست نمی منو چشیدنشونم

 و بخشیدی بهش خودت از که چیزی تمام بعده تنت خواستنن فالکِت  حِس 
  ،.. بفهمه تونه می مرد یه فقط

  ، .. تخت توی گذاشتنت تنها شدنتو رد آور رقت حس

 .. کوچیک های بهانه همین با تمومش



 

895 
 

  .. م خورده کتک احساس دست ده می که ساده وانیلیه بستنی همین با

  .. تنم دور گرفته که نرم دستای همین با

 .. ، قلبم پشت تا بره می کلماتش که سویی کم شادیه موج همین با

  .. گیره می آروم داره

 .. کنم می حس م شونه روی نرم لمس یه

 .. اونن لبای

  .. بوسدشون می و شده خم

 

 

  هیون بک

 

 .. ش سینه توی شه می حبس نفس یه

  .. کنه می مبهوت و کوچیک حرکت یه

  .. نداره انتظارشو
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 شو شونه ی برهنه و خیس پوست روی کشم می لبامو بندمو می ماموچش
  .. بوسمش می دوباره

 بیدار باهاش صبح امروز که حسی تمام برای .. چانی خواستم می فرصت "
 " .. خواستم می فرصت شدم رو روبه باهاش شدمو

  .. بوسم می شو شونه دوباره

 دارم تنش طعم دنچشی بوسیدنو برای که شدیدیو کشش جلوی تونم نمی
 .. بگیرم

 غرق صورت بیامو جلو خواستم می فقط حسی هر از تر قوی شدم بیدار وقتی "
  " .. شی بیدار ازش تا ببوسمت اونقد دستامو بین بگیرم خوابتو

  .. شه می بیشتر دورم دستاش فشار

 " ؟ نکردی برام کارو این چرا " پرسه می آروم که کلماتی بین حبسش نفس
  ... شه می آزاد

  .. کرده پر کمرنگ شادیه یه های رگه مندشو گله صدای

 می بدهکار بهش صبحمونو اولین ی بوسه این زندگیم تموم برای دونم می
  .. مونم

 ست دلجویانه م بوسه ، ببوسمش تا ش شونه روی کشم می لبامو دوباره وقتی
..  
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 نبود دارو تاثیر قطف برام دیشبمون بعِد  به جایی یه از .. خواستم می فرصت "
 .. باشه دارو تاثیر بهت حسمم این حتی ترسیدم می اما.. خواستمت می خودم

" 

  .. بوسمش می دوباره بدم فرصت بهش که این قبل

  .. دارم دوست هام بوسه به تنشو پوست تسلیم واکنش

  .. دربیارم دلش از بزنمو حرف ده می فرصت بهم

 " ..  کجام باهات ببینم تا شم دور ازت خواستم می "

  .. شه می تر محکم دورم دستاش فشار

 " ؟ دونی می االن "

 نیست من لبای نشسته ش شونه روی که اونی انگار میاره زبون به آروم طوری
  .. بره و کنه پرواز روش از ترسه می که ست پرنده یه

 .. کشم می باال گردنش تا ش شونه روی هامواز بوسه بوسمشو می دوباره

  .. شدیده گردنش روی لبمام تماس به نششواک

 .. شن می تر شل دستاش و کنه می جم آروم خودشو

 .. کشم می باالتر کم یه خودمو
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 دارم می نگه کوتاه ی لحظه یه برای نگامو صورتشو طرف دو ذارم می دستامو
  .. دم می جواب همونا رو شیرینشو آبنباتیای روی شم می خم بعد لباشو روی

  .. " دونم می آره "

 کافی براش همین دونم می بده مو بوسه جواب تا ده می حرکت لباشو وقتی
  ... بوده

 

 

  چانیول

 

 " !؟ شی بلند تونی می "

 .. خنده می

 .. بریم بیرون و بگیره دوش کنم کمکش باید

 .. شده سرد کاملن وان توی آب

 باهاش طوالنی حموم یه ی بهانه به که حرفایی و ها بوسه حرارت تو چند هر
  .. نشیم شدنش سرد متوجه شد باعث کردین نوازش همو تن

 .. گیرم می دستشو
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 ببرمت خودم و بگیری دوش ببرمت کنمو بغلت خواد می دلم راستش "
 " !!! .. گرفتی انرژیمو تمام اما بیرون

 .. سخته براش اینطوریم شوخیای به کردن عادت هنوز

 .. ملوسش ایای گربه اون بین میاد کالفه اخم یه

 ببینم ترشش چشمای توی رو اومده لباش پشت تا که تندیو جواب تونم می
 .. برمیگردونه ازم روشو فقط بعد اما

  .. شه می تنگ تخسش صورت اون برا دلم هم کوتاه ی لحظه یه همین برای

 .. گردونم می برش شو شونه روی ذارم می دستامو

 .. خیسش ایه گونه روی نشسته مالیم قرمز رنگ یه

  !! .. کشیده خجالت من سرتق پیشِی 

 لبمو باشه شاکی خودم سمت چرخوندنش یهو از و بزنه غر که این قبل حتی
 می پخش حموم توی صداش که بوسمش می محکم اونقد لبشو روی ذارم می
  .. شه

 کنم تماشا صورتش روی مو بوسه تاثیر تا عقب کشمش می دارمو برمی لبامو
..  

 .. نبست پلکاش
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 .. گردن می لبام دنبال کور ی گربه یه مثه نرمش کوفتیو لبای

 شنو می باز آشناش و شیرین اخم همون با چشماش کنن نمی پیداشون وقتی
 میاد ساکت غرغر یه کنن می پیدا خودش از کمی ی فاصله تو منو وقتی

  .. بینشون

 ازش سریع دوباره و دیگه پرصدای ی بوسه یه شمو می خم لباش روی دوباره
 .. گیرم می فاصله

 روی تا میاد موندن باز نیمه که ش کالفه لبای تماشای از بازیگوش لبخند یه
 .. لبام

  !!خواسته می تر عمیق ی بوسه یه

 .. شن باز دوباره چشماش مونم می منتظر

 .. کنه می نگام دوباره شیرینش اخم با

 ولش شده غارت زدموبد شو بوسه سریع تا لباش روی شم می خم دوباره وقتی
 .. گیرن می صورتمو طرف دو محکم کوچولو دست جفت یه کنم

 .. لبم روی تا میاد کنان لی لی لبخند یه

 لذت تفریح بگیره ازت خواد می که چیزیو خودش که این به کردنش وادار
 !!بخشیه
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 .. !!! شم می معتاد بهش دارم

 .. بوسه می شیرین و قوی و خشن

 .. چشیدم ازش دیشب که هایی بوسه شبیه

 .. کنم می وا براش لبامو

 وارد اومدنشن مشتاق دونه می که کسی داشتنی دوست وقاحت با زبونش
 .. شه می دهنم

 .. دارمون نم موهای بین رن می فرو گاهی همو دور شن می حلقه دستامون

 ... گیره می آروم و میفته حرکت از مون بوسه توی چیز همه و

 

 

 رو پیشونیم ی تکیه با رو افتاده نفس نفس به هاش هبوس بین که نفسیو
  کنم می آروم پیشونیش

  .. داره برمی بوسه یه و شه می خم گاهی هنوز اون

 .. ببره خودش با روحمو دزدش های بوسه هیجان ذارم می بندمو می چشمامو

 .. کنم اعتماد نباشه سخت براش وایسادن که این به تونم نمی هنوز

 .. دم می حرکت روش وان آب ی تخلیه ی کمهد دنبال دستمو
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 " کنی؟ می چیکار "

 .. کنن می وارسی اطرافشو هنوز دستام

 " بخوری تکون خواد نمی تو . کنم خالی آبو خوام می "

  .. شه می تر عمیق م سینه روی ش تکیه

 .. و کشه می کالفه هوووف یه

 " !! ادد دستم کار ت مسخره مهربونی این آخرش !عوضی دونی می "

 می عمیق لبامو شده ترش باز که کردم چیکار بدونم که این قبل حتی بعد
 .. بوسه

 .. بیان کش راضی لبخند یه با ش بوسه زیر لبام شه می باعث و

 ... !!داشته دوسش اون بوده چی هر کارم

 .. آب توی ده می حرکت دستشو پشتو به شه می خم بغلم تو 

 " .. نگرد دکمه لدنبا روش قدیمیه کم یه وانش "

  .. رفتن پایین به کنه می شروع آروم وان آب

  .. هاش سینه

 .. الغرش های دنده
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 .. سفیدش و ملوس شکم

  .. منتظره شیطنت با و کنه می دنبال تنش روی آبو نرم حرکت نگام

 .. کنم می حس روم شو پاچه دست نگاه سنگینی

 .. شه می بلند تنش پوست از که گرمیو حرارت و

  .. کنم می تماشاش لذت با دارم بینه یم

 بهمو چسبونه می خودشو بغلمو توی میاد هوا بی بره تر پایین که این قبِل  اما
  ..! ببینم ترشو پایین ذاره نمی و !کنه می مخفی ازم خودشو بهانه این به

 .. نخندم تونم نمی

 .. !! من عوضیه پیشِی 

 

  بکهیون

 

 کنم می که !کوچیکی خیلی اعتراِض  خیاِل  بی و داره می نگه روم متحرکو دوش
 .. !چلوندم شستنو به کنه می شروع خودش

 .. کنیم می حموم هم با نیست بارمون اولین این

  .. کردیم می حموم هم با قبلنم اون و من
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 .. ! پروان بی همه این اون دستای حموم یه تو که باریه اولین اما 

  .. مشتاقن همه این اون لبای

 .. ده نمی فرصت تنم بافتای توی میاد که ای کالفه خجالت هب حتی

 می خودشو بین گیره می چهارچوبامو تموم دستاش و خنده می شیطنت با
  .. شکندش

 .. زنه نمی حرفی دیگه بود من توی قبلن که منی

  .. ساکته

 .. دونم نمی .. و شده حل وجودمه تو االن که َمنی تو فقط شایدم

 سر درست انگار عجیبی جورای یه زندگیم بزرگ غلِط  که نهای مثه درست فقط
 فکری چهارچوبای تمام دارن که چانی دستای بین درست .. خودشه جای

 .. خودشون بین گیرن می منو وزندگی

 بک همون شاید ازم و شه می تیکه تیکه داره چیز همه ، اون دستای توی
  ... بودم زمانی یه که سازه می رو هیونی
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  ولچانی

 

 

 ".. وایسا جا همین"

  کنم می نگاش نامطمئن

 " ؟ وایسی پاهات روی تونی می "

  زنه می غر همو توی کشه می اخماشو

 " .. نگو اینجوری یااا "

 .. بگیرم رو کشه می سرک لبمو روی تا میاد که لبخندیو جلوی تونم نمی

 .. پیشی کنی عادت بهم باید

 .. خودم به

 .. شوخیام به

 .. بدنت مورد در یایمنگران به

  .. داره تازگی برات هنوز که عجیبمون ی رابطه به

  زنه می غر هنوز
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 "! وایسم تونم می که معلومه "

 .. کنم اعتماد شقش کله ذات به تونم نمی هنوز

 کنم نمی ول بازوشو بیارم حوله یه براش تا گیرم می فاصله کم یه ازش وقتی
..  

 برمیگردم برمیدارمو کنم می پیدا قفسه تو که ایو حوله ترین نزدیک سریع
  .. سمتش

 .. پریده رنگش

 شده خسته معلومه کاملن اما بزنه لبخند کنه می سعی طرفش برمیگردم وقتی
.. 

 .. سیاهش و ُپر موهای بین کشم می سرشو روی گیرم می رو حوله

  بگیره دستم از رو حوله کنه می سعی

  " تونم می خودم "

  زنه می نق

 .. " !! نیستم دختر که من نکن ینطوریا "
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 شیرینش حواس وقتی سفیدشو نرمیه روی ذارم می لبامو گیرمو می دستشو
 می کارمو دوباره کشمو می بیرون رو حوله شه می دستش روی م بوسه پرت
 .. کنم

 قدر هر من هیونی بگیری ای کوفتی ی نتیجه چه کارام از نیست مهم برام "
 " .. باشی لوس برام تونی می بخوای قدرم هر کنمو یم لوست بخواد دلم که

  .. نکنم بازیگوشی موهاش بین حوله با نکنمو شیطنت تونم نمی

 ی پسرونه دارو زنگ صدای یهو اما شه بلند غرغراش صدای دوباره منتظرم
  کنه می غافگیرم خندیدنش

  .. میارم پایین آروم رو حوله

 .. خندیدنش به شم می خیره آروم

 در برای که چشماشو و کنه می حس رو حوله ی گرفته آروم و مبهوت تحرک
 .. کنه می باز بود بسته سرش روی حوله تند تکونای از موندن امون

 .. میاد بند خندیدنش صدای آروم

  .. شن می محو چشماش دور های ستاره

 .. هم توی مونه می نگامون

 .. شیم می خیره بهم ساکت
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 می پرت دعوت بی و آروم حوله شن می نزدیک بهم دوباره صورتامون وقتی
 .. زمین روی شه

 ... شه می محو پفکی و شیرین و نرم ابرناکیه یه تو اطرافم دنیای تموم بعد و

 

  هیون بک

 

 .. میایم بیرون حموم از کمرمون دور حوله یه با

 ! .. من کمر دور حوله رو مونده عبوسش و حسود نگاه

 " کوچیکه لیخی حوله این گفتم بهت "

 می سر خودش کمر دور ی حوله تا نگامو دارمو برمی ش شونه روی از مو تکیه
  پایین دم

 " ! نیست گشاد دامن یه خودتم برای !چانی شو خفه "

 کودکانه کل کل بین میاد سرمون پشت از جایی یه نرم ی خنده یه صدای
  مون

 .. مینه دکتر

  ش آشپزخونه کوچیک اجاق کنار ایستاده
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 .. شیم می ساکت یهو دومون ره

 ! منه کمر دور که ای حوله سمت برمیگرده دوباره چانی نگاه

  پووووف

 بینه می بینی می تو که چشمی اون با منو که کسی تنها ! چانیول کن تمومش "
 "!عوضی خودتی

 .. شه می بلند مین دکتر خندیدن نرم صدای دوباره

 .. سمتش برمیگرده بدخلق چانی

 می اجاقش رو که چیزی رو از سرشو کنه می حس خودش رو که وچانی نگاه
  خندیده می بهمون که بیاره خودش روی به که این بی و کنه می بلند پزه

 " .. بیارم شامو من تا بشینید کنید پیدا جایی یه بهتره کنم فک "

 اینجا اومدم که وقتیه شلختگیه همون به درست که سالنی دور نگاهشو بعدم
 .. نشستن جای گفت بهش بشه واقعن که جایی دنبال نهگردو می

 می بازومو چون کرده پیدا شایدم یا .. کنه می پیدا جاییو یه اون قبل چانی
 .. کنه می حملم خودش رو رو اونجا تا تقریبن و گیره

 .. شده محو پرت و خرت کوه یه زیر که کهنه مبل یه
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 ساعدشو ، باشن ارزشمند اشنوب روش ممکنه که چیزایی تمام به توجه بی چانی
 زمینو روی ریزه می رو روشه که چیزی تمام تند حرکت یه با مبلو روی ذاره می
 اما ندم نشون کنم می سعی که این با حتی . همشون جای شونه می منو

 .. شن می بسته چشمام کوتاه ی لحظه یه برای همو توی ره می درد از صورتم

 می باز درشتش چشمای عمیق سیاهیه به رو چشمام کنم می باز پلکامو وقتی
  .. شن

 " ؟ خوبی "

  .. خوبه خیلی حسش

 تو فاصله سال هفت این شه می باعث قبلو سال هفت به گردونه می برم
 .. شه ذوب رنگش آبنوسی چشمای گرم نگرانیه

 داره مهربونیش که خوبی حس برای باشمو دخترونه بیشتر کم یه اگه اشتباهه
  ؟!شن خیس چشمام

 " ؟ داری درد هنوز "

  .. کنم حس موهام ریشه تا خونو گرم هجوم شه می باعث سوالش

 .. زنم می غر کالفه کنمو می اخم کشیدم خجالت نبینه که این برای

 " ؟!!کنی تمومش پرسیدنو اینطوری میشه "



 

911 
 

  خورنو می تاب شیطون لبخند یه تو آروم نگرانش چشمای

  ." ؟!!داری درد چی برای بیاد یادت شه می باعث چون !چرا؟ "

 

 

  چانیول

 

 

 به روش نشسته که ای کالفه خجالت تند گرمای زیر ملوسش صورت
 .. خوردش درشت گاز یه با باید فقط که فرنگیه توت یه شیرینیه

 .. بکشه عقب خودشو کنه می سعی ببوسمش تا شم می خم روش وقتی

 توقع ازش تونم می طوریچ ، کرده قبول منو که نشده ساعتم یه هنوز اون
 ؟ ببوسمش جمع جلوی بده اجازه بخواد باشم داشته

 .. دارم می نگه شیرینش صورت سانتی چن ی فاصله تو صورتم

 " منی؟ مال "

 .. مونه می روم گرفت می فاصله ازم کالفه که چشماش ترش حرکت

  بعد و کنه می نگام حرص با
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 " یوال آشغالت روح خودتو به لعنت "

 داره می برشون و بوسه می ای پروانه لبامو روی ذاره می تند و نرم اشولب بعد
..  

 " منی مال "

  بردارم روش از نگامو که این بی

 "؟ شه اماده شام تا کشه می طول چقد مین دکتر "

  میاد بیرون آشپزخونه تو از صداش

 عشرو غذا پیش از تونم می این گرسنه خیلی اگه چطور؟ .. دیگه دقیقه 10 "
 " کنم

  کنمو می بلند صدامو دوباره

 " کنم تمومش خوام می شام قبِل  تا دارم کوچیک کار یه فقط نه "

  ده می جواب دوباره مین دکتر خیال بی صدای

 " خورم نمی سرد شاممو من کن عجله فقط باشه "

 خونه توی که دکتری از نباید بک خودمو کمر دور حموم ی حوله جفت یه با
  کنه نگاه رییسش چشم به بهم باشم هداشت توقع شم
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 بکیه با رفتارش خودمونیه همون به باهام رفتارش اینکه از عجیبی جورای یه و
 .. میاد خوشم

 "؟ بری جایی قراره "

 رفتار ی تازه صمیمیت تا که دوری از شه می باعث هیونی نگران کم یه صدای
 .. منرو سیاهش ایای گربه که جایی به برگردم رفتم مین دکتر

 " برمیگردم ماشینو دم تا رم می بمون منتظر کم یه "

 نمی عقب خودشو ببوسمش خوام می وقتی بار این روشو شم می خم دوباره
 ... کشه

 

 

 اونجا که چیزیو کشمو می سرک داشبوردش تو کنمو می باز ماشینو در
 .. میارم بیرون گذاشتمو

 طرفش برگردم شه می باعث ماشین یه ترمز بندم می سرم پشت درشو وقتی
.. 

 .. قدیمیه ی دهکده یه اینجا
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 یه کنه می پارک مین دکتر ی خونه روی روبه درست که دیگه ماشین یه دیدن
 .. ست کننده نگران کم

 پیاده ازش کی ببینم منتظرم دارمو می نگه ماشین روی نگامو نگرانی همون با
 .. شه می

 اون توی بیون خانوم دیدن باز اام ممکنه حدس ترین ساده اون که این با حتی
 .. هم توی شن کشیده اخمام شه می باعث بلندش پاشنه کفشای و تیره لباس

  بینه می منو اونم

 در روی مونه می نگاش کوتاه ی لحظه یه برای فقط بعد و بنده می ماشینو در
 میاد و شه می منصرف خونه طرف به رفتن برای تصمیمش از بعد و خونه

 .. من سمت

 حالت تو رن می تنم عصبهای تمام هم شه نزدیک بهم که این قبل تیح
 .. دفاعی

 .. نیست خودم دست

 باید شم می رو روبه سرتقش پسر با که وقتایی مثه درست زنم این جلوی وقتی
  .. کنم استفده انرژیم و توان تموم از

 می هیونی برای که انرژی ی ذره هر من برای که اینه بکهیون با فرقش تنها
 .. ارزه می زندگیم روز یه اندازه به ذارم
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 .. ذاره نمی نگرانیم اما باشم خونسرد جلوش خوام می که این با

 می آروم و سرد بهش رو کشمو می فریاد سرم توی که سوالیو ترین ترسناک
  پرسم

 " ؟ بیون خانوم خواید می چی اینجا "

 خواد می که باشه این معنیش و تهش که جوابیم هر منتظر بدی نگرانیه با و
 .. ببره خودش با بکیو

 هر خوشبختیم و بکی داشتن نگه واسه تونم می دونم می نگرانی همون با و
  .. ! کنم کاری

 .. کنم می نگاش سرد و ترش

 .. شه می نزدیک بهم آروم قدمای همون با سوالم به توجه بی

 .. گردونه می سرتاپام رو نگاهشو

 که ای حوله به رسیم می دومون هر وقتی بعد و کنه می حرکت باهاش نگام
 .. شه می گشاد سرعت به ، کمرمه دور

  .. وایمیستم پشتش کنمو می باز ماشینو در کنمو می دراز سریع دستمو

  خنده می آروم
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 تنت و ازخودت من ! اونی مثه برام ! منی پسر همسن تو ! چانیول کن تمومش "
 " !!دیدم اینا از بیشتر

 فکرو این جلوی تونم نمی اما کنم حفظ جلوش مو شکسته وقار نمک می سعی
  !!نیست مادرش شبیه اصلن چیزایی یه تو بکهیون خوبه گاهی که بگیرم

 .. شه می خم جلوم آروم

 .. شن می گشاد بهت با چشمام

  کنه می چیکار داره بپرسم بخوام که این قبِل  حتی اما

  گیره می سمتم برداشته زمین رو از که چیزیو

 " .. زمین رو افتاده تو دست از این کنم فک "

 برمیگردم بعد و مونه می گرفته سمتم که چیزی روی لحظه یه برای نگام
  خودم دست توی خالیش جای سمت

 !افتاد؟ کی

 " !؟ کنم می فک من که همونیه"

  .. گوشام کنار تا لباشو روی تا میاد ش دهنده آزار و نرم ی خنده همون دوباره

 کمرت دور حوله یه با هوا سربه ی پسربچه یه مثه که همینه خاطر به "
 " ؟ گیجی و دستپاچه همه این بیرونو دویدی
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 .. سرده و ترش هنوز روش نگام

 .. بدونه نیست الیقش کنم می حس که این با حتی

 بیاد بک سر بود ممکن که بالیی خاطر به اونو تونم نمی هنوز که این با حتی
 .. اما ببخشم

  .. رومه که نگاهش توی

  .. سیاهیش عمق تو

  .. منتظره یکی

 .. دشمن یه یا ایستاده مادر یه انتظار اون توی دونم نمی هنوز

 می نگام منتظر کنه می پیدا ساکتی پژواک سیاهیش توی که نرمی اصرار با اما
 .. کنه

 .. و بنده می چشماشو من توی یکی

  " داره دوست منو اونم بیون خانوم نیست طرفه یه خواستن و اصرار یه این "

 بهم کوبه می من برای متریم چن ی فاصله تو جایی یه اون قلب که این
  .. کنم طلبش وایسمو مادر حتی کسی هر جلوی تا ده می شهامتشو

 ..  ده می شجاعتشو بهم اون داشتن دوست
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 درشو مبخوا که نیست طرفه یه بهش من عشق . بیون خانوم داره دوسم اون "
 " . بگیرم

  کنم می نگاش تند واکنش یه بینیه پیش با

 .. داره می نگه روم طوالنی لبخندشو و زنه می لبخند فقط اون اما

 .. لبخندش روی مونه می نگام

 .. بهم شیم می خیره بعد

 معنیه شه می باعث که م زده بهت اونقد هنوز لبام روی میان کلمات وقتی
  بیاد نظر به عیواق غیر لبام روی کلماتش

 " !! خواستید می همینو ؟!! نه مگه دونستید می اینو اولش از شما"

  .. شه می کج کم یه آروم لبخند یه با سرش

  .. نیست آسون برام درکش هنوز

 " چیدید شما رو بازی این ی همه "

  .. میان بیرون آروم ، لبخندش بین از کلمات

 " .. شنیدم می کوچولومو پسر ادایفری صدای استخرو کنار بودم ایستاده "

 مردو یه دستای دلت اما بخوابی زن یه بغل تو میشه چطوری بفهمی تونی می)
 ( ؟ .. بخواد کردنت بغل برای
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 دلت و کنی حس گردنت روی زنو یه موهای شه می چطوری بفهمی تونی می)
 ؟ بود دیگه مرد یه گلوی زیر خودت موهای که باشه شبایی اون ی همه تنگه

) 

  .. کن تماشام)

  .. کنم می گریه برات دارم

 ( .. کنم می گریه نداره دوسش دیگه که مردی برای دختر یه مثه دارم

 خودشو داشت اون ؟!!بزنه برادرش به حرفایی همچین تونه می پسری کدوم
 اما توئه عاشق کشید می فریاد فقط حرفاش ی کلمه به کلمه تو .. زد می گول

  .. دونست نمی خودشم

 می که عشقی شدم می مطمئن فقط اگه نفهمه وقتم هیچ بذارم تونستم می
  .. بود دروغی پیشش برگردونده رو تو گفتی

 " !.. کردم تالشمو ی همه کنم ثابت خودم به رو تو که این برای

  .. کنم می نگاش بهت با

 " ؟ شدم ثابت بهتون "

 .. خنده می آروم دوباره

  .. داره مادرو یه ی خنده طنین ش دخترونه و آروم ی خنده شیرین طنین
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 " .. کافیه برام ای شده ثابته هیونی برای که همین ؟ مهمه این کنی می فک "

  .. و شه می کج آروم سرش

  .. کنم مادری براش نداشتم فرصت وقت هیچ من گفتم که بهت "

 یا ولدت کوچیک مهمونیه یه ی اندازه فقط دیدنشو بیام بود آسون کنی می فک
 .. ؟ باشم کنارش تعطیالت وسط کوتاه دیدار یه

 " ؟ .. دوئید می ماشینم دنبال اون میگشتم بر وقتی بود آسون کنی می فک

  .. شن می تر کم یه آروم نم یه با چشماش

  ؟ .. کنه نمی گریه بکهیون مادر که بودم نکرده دقت این به وقت چراهیچ

 داشته براشون گریه فرصت که بودن اون از تر بزرگ خیلی نگرانیاش شاید
  .. باشه

 کم یه چشماش توی تا میاد که ای کننده غافلگیر مهربونیه از روم نگاهش
  شه می سنگین

  .. کرد حفظش برام سالها این توی که بود چیزی تنها تو عشق "

 خواستم می فقط .. گرفتن ازش سال 7 واسه هم عشقو این حتی لعنتیا اون
 ".. گردونم شبر بهش دوباره
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 اون تموم با مبلو یه روی بک پشتش که دری سمت برمیگردونه صورتشو
 .. منه منتظره غریبش و عجیب گیریای نتیجه

  .. خودش سمت برمیگردونه در روی از نگاهمو صداش

  .. داره رو کننده غافلگیر مهربوِن  بار همون هنوز روم نگاهش

 " .. بودتت بخشیده همیشه بفهمه و عاشقته ببینه خودش خواستم می "

 .. و چشماشه توی هنوز که ای مهربونی بین میاد فقیر ی مادرانه حسادت یه

 که ای گریه مثه ، ببنده خودش ندادم یادش که کفشایی بندِ  مثه رو تو " 
 ازم که عشقی مثه ، ریزتش نمی پایین راحت اینقد مرد یه ندادم یادش

 " .. دادم پس بهش ، کردن دریغش

  .. و زنه می لبخند آروم

  .. کردم تمیز راهشو براش اما بود سخت کم یه "

  .. موندن می تهدید براش همیشه وون جونگ و کیم وزیر مثه آشغاالیی

 ".. بیاره پسرشو و بذاره کنار رو تو کرد می سعیشو همیشه وون جونگ

  .. کنه می زده بهت منو بود کشیده که ای نقشه عمق

 " ؟!! اونم حتی "

  .. خنده می
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 " !!بود من ی برنامه با اونم که معلومه "

  .. چشماشو بین میاد محو اشاره یه

 اونقد که گردانیو روان کنمو اشتباهی همچین بودم احمق اونقد کنی می فک "
 کارو این عمدن که معلومه ؟! شرابش توی بریزم رو شناسه می راحت و خوب
 !! کردم

 بودو ساخته دروغیش لبخندای پشت که یغار از و شه عصبانی خواستم می
 .. !! بکشمش بیرون بزنه صدمه من هیونیه و تو به تا بود فرصت منتظر

  .. کردم دعوت خودم هم کیمو وزیر

  .. منه بکهیون دنبال همیشه اون دونستم می

 " .. !!کنن تبانی هم با و کنن پیدا همو تا دو اون تا کردم صاف زمینو فقط

 .. هم یتو رن می اخمام

  .. ببینم لعنتی بازی اون روی هیونیمو تونم می هنوز

 .. تنده تشر یه پره روش صدام

 " ؟!! چی تجاوز "

 .. خنده می دوباره

  .. آمیزه تفریح براش پایینی سال یه تجربگیه بی که ارشدی مثه درست
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 بکهیون !!کشه نمی که آدمو اما هست دردناک تجاوز چانیول گفتم که بهت "
 ".. !! کشت نمی منم

 .. میاد جلو آروم

  .. و کوبه می روش آروم مو شونه روی ذاره می دستشو

  " .. بودم کرده حساب کنی کمکش بری تو که این روی من بعدم " 

 

  هیون بک

 

  .. کرده دیر

 .. چانیولیم منتظر دومون هر و چیده میز روی شامو مین دکتر

 شه می باعث عطرشم حتی که میز یرو کوفتیه شام اون هم ذره یه حتی برام
  .. نیست مهم بره ضعف دلم

  .. داشته نگهم منتظر دوباره که عوضیه اون  مهم

 .. چشمام بین تا میاد تند اخم یه شه می باز تیز صدای یه با در وقتی

  .. تو میاد مامان شه بلند روش شاکیم صدای که این قبِل  اما
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 ره می جلو خوشامدگویی برای و شه می بلند میز پشت از لبخند با مین دکتر
... 

 شام هنوز که شما . بخوریم شام داشتیم خیال بیون خانوم موقع به چه "
 " ؟ شید می ملحق بهمون نخوردید؟

  مینو دکتر دست ده می بهاریشو  سبک پالتوی مامان

 که چیزیه یه شام قبِل  اما بخورم شام باهاتون میشم خوشحال . نخوردم "
 " کنیم صب بیشتر کم یه بهتره بگه بکهیون به رارهق چانیول

 .. چانیول سمت برمیگرده هممون نگاه بعد و

 .. مامانه روی کالفه و بداخالق که اون نگاه و

 

  چانیول

 

 دِل  از فرشته یه فقط من برای داری دوست پسرتو چقد تو نیست مهم
 !!!جهنمی

 .. کشم می آرومی پوووف
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 بودمش نشونده که مبلی همون روی هنوز که شیمپی پاهای جلوی رمو می جلو
  .. شینم می زانوم روی نشسته ، روش

 که پیشی همون سرتقیه با و کنه می تغییر ساکت بهت یه از روم نگاهش
  زنه می داد هست

 "؟!!کنی خاستگاری ازم اینطوری نداری خیال که تو چانیول یاااا "

  بندم می کالفه چشمامو

 اما !بودم کرده تری قشنگ خیلی ریزیه برنامه لحظه این برای من بک باور "
 " .. لحظه یه واسه فقط پس .. !!بهم ریختش یکی

  .. کنم می بازش آروم میارمو باال رو جعبه

 می خم بگم چیزی که این قبِل  حتی سرتقش و عجول و تند صدای همون با
 .. گردنم دور کنه می حلقه دستاشو طرفمو شه

 !! کنم می قبولش آره آره بخوای ازم که کوفتی هر با * آره * !یوال بهت لعنت "
" 
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 .. کردم دعا براش سالها که چیزیه همون این

 .. بخشیدنم 

 . . کردم باهات که کاری کردن فراموش 

 .. کردنت بغل بار یه فقط .. ت دوباره لمس 

 .. بغلت توی بودن بار یه فقط 

  ... بکشه طول ابد تا که طوالنی اونقد 

 

  پایان

  مانلی  نویسنده

@chanbaekworld 

 

 اجازه با که بوده شده نوشته سون گات برای و جینسون کاپل با فیک این
 !شده بازگردانی چانبک کاپل به نویسنده

 

 

 

 




