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میون جیغ و داد جمعیِت مست خودشو تکون میداد و از شادی جیغ می کشید..حس 

..بکھیون میخواست ب..آزادی از قید و بند خانواده شخوبی داشت..خیلی خو
و گریھ ھمھ چیزو امتحان کنھ..عاشق بشھ.. بزرگ شھ..ھرچھ زودتر..میخواست

کنھ..میخواست حاال کھ پدرو مادرش تنھاش گذاشتن ھرکاری کھ قبال اجازه شو 
انجام بده..از بزرگ شدن تو اون خونھ ی دلگیر کھ ھیچ خانواده ی نداشتھ 

خستھ شده بود..شاید بھ ھمین دلیل بود کھ یواشکی ھمراه تنھا  مھربونی توش نبود
اومده.. تولد یکی از سال باالیی ھای دانشگاه دوست دانشگاھش ،کای..بھ پارتی  

 
بھ سمت بار رفت و رو یکی از صندلی ھای خالی نشست..ھنوز بھ شراب لب 

طری ھای نزده بود و میترسید از اینکھ امتحانش کنھ..نگاه  پر حسترتش رو ب
 کوچیک و بزرگ توجھ پسری کھ کنارش نشستھ بود رو جلب کرد..

 
کھ بھ پسر قدبلند بطری تو دستشو سمت بکھیون ھل داد..صورت متعجب بک 

پسری کھ از اول پارتی زیباشو آنالیز کنھ.. سمتش برگشت تازه تونست چھره ی
 جنب و جوش داشت و یھ لحظھ از رقصیدن و شیطنت دست بر نمیداشت

 
 بکھیون نگاھی بھ چشم ھای درشت و نافذش انداخت و بعد بطری رو برداشت..

 
 _ممنون..

 
چانیول باالخره صداشو شنید..صدای کھ برخالف شخصیت شیطونش آروم و 

 لطیف  بود..
 

چند لحظھ مکث کرد..بعد از این کھ متوجھ شد بکھیون قصد نداره شرابو بخوره 
کھ احتماال بار اولشھ حدس زد   

 
ط میبندم بار اولتھ کھ ھمچین جاھایی میای.._شر  



 
متنفر نگاه کرد.. شت شده از تعجب و عصبانیت بھ پسربکھیون با چشم ھای در

دستاشو مشت کرد و لباشو گزید تا حرف بود از اینکھ بقیھ فک کنن بچھ مثبتھ..
بدی نزنھ..نمیدونست تو این شرایط چطور باید از خودش دفاع کنھ..تنھا کاری کھ 

ن بود کھ ثابت کنھ اینطور نیستیتونست انجام بده ایم  
 

 _بار اولم نیست..
 

 بطری شرابو یکسره سر کشید..گلوش بھ شدت سوخت و بکھیون حس کرد کسی
چاقو رو گلوش گذاشتھ و تا معده ش کشیده..بطری خالی رو رو کانتر کوبید یھ  

 و بھ پسر کنارش کھ مشتاقانھ براندازش میکرد پوزخند زد..
 

چانیول بی توجھ بھ پوزخند بکھیون لبخندی بھش زد..اون میدونست کھ شراب 
قوی ای کھ خورده تا چند دقیقھ ی دیگھ اثر میکنھ و بی صبرانھ منتظر اون لحظھ 

 بود..
 

دروغ بود اگھ می گفت چشمش بکھیونو نگرفتھ..تو این مھمونی کوفتِی حوصلھ 
 سربر باالخره یھ سرگرمی پیدا کرده بود

 
ی طول نکشید تا چانیول بھ چیزی کھ منتظرش بود رسید..سر بکھیون رو خیل

 کانتر بود و زیر لب چیزی زمزمھ میکرد..
 

کم کم بک از جاش بلند شد و با خنده ی مستانھ ای شروع بھ رقصیدن با ریتم تند 
 اھنگ کرد

 
با بی دقتی دور خودش میچرخید و بھ این و اون میخورد..چان از دیدن این 

روحش از شادی لبریز میشد..قھقھھ ای بھ حرکات گیج پسر کوچولو زد و  صحنھ
 بھ نگاه عجیب ادمای اطرافش بی محلی کرد..

 



...ھمونطور لبخند بھ لب داشت تماشاش میکرد کھ   
 یانگسو رو دید کھ بھ طرف بک رفت و دستاشو دور کمرش حلقھ کرد

 
لحظھ ی پیش داشت با  تا چند ستاش مشت شد ..اون عوضی ھوسبازناخوداگاه د

  جیمین الس میزد..
جام شرابشو رھا کرد و با قدم ھای بلند خودشو بھ اون دو رسوند..بکھیون ھنوز 

ھم میخندید و این بیشتر کفر چانیول رو در می آورد..از اینکھ مجبورش کرد 
 شرابو بخوره پشیمون شد..دستای یانگسو رو کشید و پشت بدنش نگھ داشت

 
دزیر گوشش غری  

..یک بار دیگھ دست کثیفت بھش بخوره از یانگ _طرف این یکی افتابی نشو
 زنده بودنت پشیمون میشی

 
یانگسو نیاز نداشت برگرده تا صاحب اون صدای بم رو بشنوه..بھ شانس 

مزخرفش لعنت فرستاد..چرا باید پارک چانیول ھمھ ی چیزای خوبو برای خودش 
 نگھ میداشت؟

 
اونجا دور شد و دوباره خودشو با جیمین سرگرم کرداز با چھره ی درھم   

 
چانیول کھ دید یانگسو رفتھ اخمی کرد و دست بکھیون رو گرفت تا از اونجا 

ببرتش بیرون..ولی با کشیده شدن پیراھنش ایستاد و بھ پسر کوچیکتر نگاه کرد کھ 
 بھش نزدیک میشد

 
بکھیون نگاه کرد کھ  دستای بک دور گردن چانیول حلقھ شدن ..چانیول  ھنگ بھ

 خودشو بھش چسبونده بود
 

چانیول نمیخواست تو مستی از یھ پسر بچھ سواستفاده کنھ..ولی با لمس بدن 
بکھیون تحمل کردن براش سخت تر میشد..پس سعی کرد دستای بکو از دور 
گردنش باز کنھ و ازش فاصلھ بگیره..ولی بک تقال کرد و بھش اجازه فاصلھ 



یول صدای وسوسھ کننده ی بکھیون رو شنیدگرفتن نداد..چان  
 

؟میدونم کھ توھم منو میخوای..تو کھ واقعا نمیخوای بری ..ھوم_  
 

بی خیال وجدانش شد میدونست بک از رو مستی این حرفا رو میزنھ ولی چانیول 
 و بازی ای کھ کھ پسر بانمک تو آغوشش شروع کرده بود رو ادامھ داد

 
ت بیبی..اما تو...خیلی کوچولویی..یھ  جنایتکار _از ھمون لحظھ اول کھ دیدم

 میشم اگھ بخوام تو مستی با یھ پسر زیر سن قانونی بخوابم...
 

د..ذھنش کامل ارور داده بود و ھر چی از ذھنش کرد و خندی بکھیون سکسھ ای
رو بھ زبون می آورد میگذشت   

 
بخواب..بزرگترین جنایتکار با من سالمھ..بھ سن قانونی ھم رسیدم .. 19من _

 سئول شو..ولی این کارو ..بکن..
چانیول میدونست کھ نمیتونھ بھ راحتی مھمونی تولد خودشو بپیچونھ ولی..تو اون 

بکھیونی کھ سرشو بھ بکھیون نمیخواست..لحظھ ھیچ چیزی جز فرار کردن با 
ت لب سینھ ش چسبونده بود و با ھر کلمھ ای کھ میگفت چانیول میتونست حرک

 ھاشو رو سینھ ش حس کنھ..
 

دست نرم بکو تو دستاش گرفت و ھمونطور کھ سعی میکرد از بغلش بیرون نیاد 
بھ سمت خروجی حرکت کرد..بکھیون اذیت میکرد و ھی خودشو شل میکرد..و 

 راه نمیومد..
سراخر چانیول مجبور شد تو بغلش بلندش کنھ..بک با خنده یھ دستشو دور گردن 

ا از افتادنش جلو گیری کنھ..با دست دیگھ گونھ ی چان رو نوازش چان گذاشت ت
 کرد..انگشت سبابھ شو رو گونھ ش کشید و سمت چشماش برد..

 
 _من حتی اسمتم نمیدونم..

 



 بکھیون اروم نالید و پلک چانیول رو لمس کرد..چشمای چان بستھ شد
 بھ پارکینگ رسیده بودن و کسی اون اطراف نبود ..

 
برد و از نزدیک بھ چشمای براق بک خیره شد..فقط برای چند  سرشو جلوتر

لحظھ..و بعد ھمونطور کھ جواب بکھیون رو میداد فاصلھ بین لب ھاشونو از بین 
 برد

 
 _پارک چان یئول

  
 

بوسھ ی نرمی کھ با مالیمت شروع شد..چانیول میتونست نبض لب ھای بک رو 
لدانھ تکون میداد و سعی میکرد حس کنھ..وقتی لب ھای کوچولو و نازکش رو ناب

 متقابال چانیول رو ببوسھ..چانیول حس میکرد تو شکمش پروانھ ھا پرواز میکنن..
 گاز ارومی از لب باالیی بک گرفت و اروم ازش جداشد..

 
بکھیون رو آروم رو صندلی کنار راننده نشوند و کمربندشو براش بست..نگاه 

وقتی آدرس خونھ ی بک میکرد.. خیره ی بک رو تمام مدت رو خودش احساس
رو پرسید ..بکھیون بعد از کمی مکث جوابشو داد و تو خودش مچالھ شد..ھنوز 

ھم مست بود ولی نھ بھ شدت قبل..و نھ بھ اندازه ای کھ نفھمھ چھ اتفاقی داره 
 میافتھ..بک نمیخواست جلوشو بگیره..حاال کھ داره بھ چیزای کھ میخواد برسھ..

نھ با کسی درد و دل کنھ..کی بھتر از پسری کھ کنارش نشستھ دلش میخواست بتو
 بود و دو تا گوش بزرگ برای شنیدن داشت؟!

 
 م..نمیدونم چرا..  فقط بھم گوش کن.._راستش..دلم میخواد باھات حرف بزن

 میخوام با یکی حرف بزنم..
 

 سکوت چانیول بھش فھموند کھ میتونھ ادامھ بده..آھی کشید..
 



ت بپرسی چرا دارم این کارو میکنم؟! چرا با یھ غریبھ کھ تو پارتی _شاید از خود
ش..حق با تو بود..من بار اولمھ کھ بھ یھ پارتی باھاش آشنا شدم میرم خونھ...راست

ھ  کھ مست میکنم..ھمش مجبورم میکنن کارھایی ..و لعنت..حتی بار اولماومدم
رو مادرم گفت کھ ممکنھ انجام بدم کھ نمیخوام..وقتی پزشک خانوادگیمون بھ پد

درآینده بھ پسرا تمایل داشتھ باشم اونھا از ترس آبروشون منو از ھمھ دور نگھ 
داشتن..حتی تو بعضی مصاحبھ ھا و مقالھ ھا اسمی از دوست دختر خیالیم 

..بیرون ..ولی اونا ..منو تو اتاقم زندانی اونآوردن..من..ھمیشھ میخواستم برم 
ادیگارد ھای زن برام استخدام کردن ..واقعا خجالت میکردن..و حتی یھ مدت ب

اینجام..تو ماشین اال..من آوره..اونھا کلی برای تغییر تمایالت من تالش کردن و ح
تو پارک چانیول..و میخوام بذارم توھرکاری باھام بکنی..میخوام بھ اندازه ی تمام 

رو تجربھ  م عاشق بشم..شکستستمیخوااین ھشت سال ..امشب خودم باشم..من..
  کنم..ولی بازھم بلند شم و عاشق بمونم ..ولی ..انگار..ھیچوقت..

 
 قطره اشکی از چشماش پایین اومد..

 
چانیول صبورانھ بھ حرفاش گوش میداد..میتونست درک کنھ بخاطر الکل تو 

ھ سال 19از طرفی از سختی ھایی کھ این پسر خونش زیادی احساساتی شده..
کرد..تحمل کرده بود تعجب می  

 
کم کم بک اروم شد و مدتی بعد چان رفتار ھای بک ھر لحظھ عجیب تر میشد..

آرومی رو شنید با بھت بھ  فکر کرد کھ بک خوابیده..وقتی چان صدای نالھ ی
بکھیون نگاه کرد کھ سرشو از پشت بھ صندلی فشار میداد ..نگاھش تا دستھای 

 ظریف بک پایین اومد کھ بھ پایین تنھ ش فشرده میشد..
 

 طوری زد رو ترمز کھ اگھ کمربند بک بستھ نبود ضربھ مغزی شدنش حتمی بود
 

بھش زل زده بوداه کرد کھ با اخم بکھیون ترسیده بھ چانیول نگ  
 

 ی باشپسر خوب..؟بھ چیزی کھ برای منھ دست بزنی بیون بکھیون با چھ جراتی_



بیبیتا وقتی کھ برسیم..  
 

 بک نالھ ای از رو نارضایتی کرد..دستشو دوباره بین پاھاش برد
 

(مکث کرد)..ددی_ولی بکی کوچولو داره التماس میکنھ لمسش کنم..  
 

اشت خودشو می مالوند گرفت و ازش دور کردچانیول دست بک رو کھ دوباره د  
 

بکھین بھ دستای زمخت و بزرگ چان نگاه کرد کھ دست ظریفشو محکم گرفتھ 
 بود..

 
 _با این دستا چھ کارھایی میشھ کرد..!

 
ناخوداگاه فکرشو کمی بلند گفت ..چانیول بعد از شنیدن این حرف نیشخندی رو 

 صورتش نشست..
 

پنبھ ای بک کشیددستاشو اروم رو رون ھای   
 

 _خیلی کارھا بیبی..ولی باید تا وقتی برسیم خونھ ی من صبرکنی..
 

 بکھیون خودشو بھ دستای چان نزدیک تر کرد تا پاھاش بیشتر لمس بشھ..
 

.بادیگارد ھا رو قراره تا ھفتھ ی بعد برنگردن. _پدرو مادرم خونھ نیستن ددی..
.بریم خونھ ی منھم مرخص کردم.  

 
نفس گفت..تحریک شده بود و ھر حرکتی براش دردناک بودبک با نفس   

 
چانیول بھ یاد اخبار دیشب افتاد کھ خبر از مسافرت چند روزه ی وزیر بیون بھ 

امریکا داده بود..پس دلیل اومدن بک بھ پارتی ھمین بود..چانیول از خیلی قبل تر 



رو تو از مھمونی تولدش بک رو میشناخت..از ھمون روزی کھ پسر کوچولو 
 سلف سرویس دیده بود کھ بادیگارد ھاش قدم بھ قدم دنبالش میکردن..

وقتی فھمید کھ پسر وزیر بیونھ..تصمیم گرفت بیخیالش بشھ چون چان از ھمون 
روز اول جذب بکھیون و چھره ی مظلومش شده بود..البتھ بدن ظریف و کشیده 

-.-ش ھم کم موثر نبود..  
شده دوباره بیدار  مام اون احساسات سرکوبپارتی دید تولی وقتی بک رو تو 

شدن و عطش بدست آوردن این میوه ی ممنوعھ دوباره وجود چانیول رو بھ آتیش 
 کشید

 
 چانیول در جواب بک فقط سرتکون داد و راھشو بھ سمت عمارت بیون کج کرد

 
چان با عجلھ بک رو بھ آغوش کشید و بعد  یک ربع بعد مقابل عمارت بودن ...

د کردن اثر انگشت بک وارد شد..از وار  
 

..نگاه سرسری بھ اطراف انداخت  
..از بھ سمت کاناپھ ی شیری کھ روبروی تراس بود رفت و بک رو روش گذاشت

 اونجا کل شھر دیده میشد..
 

لباسشو در می آورد..با بکھیون با چشم ھای براقش بھ چان نگاه کرد کھ داشت 
شو مکید..چشم ھای خمار بک بستھ شدن و باالتنھ ی لخت رو بک خیمھ زد و لبھا

ان رو تو چنگش ان حلقھ کرد..بین بوسھ موھای چدست ھاش رو دور گردن چ
میگرفت و میکشید..چانیول ھیچوقت از اینکھ بقیھ باھاش اینکارو بکنن خوشش 

 نمیومد ولی عجیب بود کھ از حرکت دستای بک بین موھاش غرق لذت شد
 

تا شکمش کشید و نوازشش کرد..پایین تر رفت و  دستشو رو پھلوی بک گذاشت و
لبھ ی تی شرتشو گرفت..بوسھ رو قطع کرد و تی شرت بک رو از تنش بیرون 
کشید..با دیدن تن سفید بک لباشو گاز گرفت تا خودشو کنترل کنھ..برای اولین 

و نباید ردی رو تنش میذاشت..رابطھ ی بک باید مالیم برخورد میکرد..  
 



..تو مال منی...فقط خودم...باالخره بدستت آوردم_بیبی بوی من  
 

 ھمونطور کھ از گردن تا شکم بک رو میبوسید تیکھ تیکھ حرف میزد
 

 بکھیون از حس لب ھای چان رو نقطھ بھ نقطھ ی بدنش دیوونھ شده بود..
 بھ موھای چان چنگ زد و سرشو باال کشید ..لبھاشو بھ لبھای چان رسوند

 
منو مال خودت کن_من مال تو ام ددی..  

 
دست ھای چانیول رو رو پایین تنھ ش احساس کرد    
 

 _آھھ ددی..زودتر..
 

چانیول کمی بک رو لمس کرد و بعد جین تنگشو بھ سختی از پاھاش بیرون 
 کشید..

 
 خواست زیپ شلوار خودش رو ھم باز کنھ کھ دستای بک مانعش شدن

 
ددی.. _بذار من برات انجامش بدم  

 
و شلوارشو تا زانو پایین کشید.. زیپو باز کرد  

 با دیدن عضو چان از زیر شورتش چشماش گرد شد
 

 _امم ددی..من با این چیکار کنم؟!
 

 چان از ساده بودن بک لبخندی زد کھ بیشتر شبیھ نیشخند بود..
 

(babe) ھرکاری دوست داری بب_  
  



 
بک آروم و با تردید لباس زیر چان رو ھم پایین کشید..عضوشو تو دستاش 

 گرفت 
 

 چان با حس دستای ظریف و داغ بک دور بدنش ھیسی کرد..
 

 بک کھ از نرمیش خوشش اومده بود بیشتر باھاش بازی کرد
یھو یاد فیلمی کھ خیلی وقت پیش ھا دیده بود افتاد..فیلمی کھ برای تحریک کردن  

سبت بھ دختر ھا بھش نشون داده بودن..حس بک ن  
 

انجام داده بود رو برای چان انجام بده..تو فیلم سعی کرد تمام کارھایی کھ دختر   
 

وقتی نالھ ی بلند چانیول رو  عضو چانیول رو وارد دھنش کرد..سرشو خم کرد و
 شنید فھمید کار درستی کرده..

 
عضوشو می مکید اشت چانیول نگاھی بھ چھره ی معصوم بک انداخت کھ د  

 
 _اگھ تو بھ این کارت ادامھ بدی من میام بیبی..

 
بک ازش جدا شد و زیر شکم چان رو بوسید..بوسھ ھای نرمش رو باال آورد و 

 در آخر چانیول بود کھ محکم لباشو بوسید..لباس زیر بک رو ھم دراورد
 

گذاشت..بک پای بکھیونو رو کاناپھ دراز کشوند و پای راستشو رو شونھ ش 
 دیگھ شو دور کمر چان حلقھ کرد و با اضطراب کمر چان رو چنگ زد

 
چان خودشو کمی جابجا کرد ..بک میتونست عضو چان رو روی پوستش حس 

 کنھ ..ضربان قلبش تند و تند تر میشد
 

 وقتی چان رو رو ورودیش احساس کرد چشماشو بست



 
 _اوه ..این واقعا داره اتفاق میافتھ..

 
لب ھای بک رو بوسید و یھ دستشو کنار صورت بک ستون بدنش کرد.. چان  

 
پایین تر اومد و بک تونست درونش حسش کنھ..   
 

 عضلھ ھای بدنش از ترس منقبض بودن و این کار رو برای چان سخت میکرد
 

 چانیول شروع بھ بوسیدن گردن و سینھ ی بک کرد
 

 _خودتو شل کن بیبی..دردت کمتر میشھ..
 

پشت سر ھم نفس عمیق میکشید..خودشو شل تر گرفت و چان کامل  بکھیون
خیس کرد واشکش صورتش دش شد..جیغی از درد کشید و وار  

 
چانیول صبر کرد تا بدنش عادت کنھ..شروع بھ حرکت کرد..ضربھ ھای اروم اما 

عمیقش بک رو غرق لذت میکرد..بکھیون کھ کم کم دردو فراموش کرده بود 
چان حلقھ کرد و نزدیک ترش کرد.. پاشو محکم تر دور  

 چان بھ نقطھ حساسش ضربھ میزد و باعث میشد بک با جیغ اسمشو داد بزنھ
 

 _ددی...ھمونجاااا...اوه گاد...
 

چان با چند ضربھ ی محکم بعدی بھ کام رسید و بک با حس داغی درون بدنش 
ھ رو بک بی حال خودشو رو کاناپھ رھا کرد..چان بدون این کھ ازش بیرون بکش

 افتاد و سرشو تو گردنش فرو کرد و عطر خوشبوی موھاشو بلعید..
 

 بوسھ ھای ریز و پشت سرھم رو لب ھای ظریف بک کاشت
 



ی بیبی بوی..باالخره مال من شدی_تو فوق العاده ا  
 

د..آروم آروم..درست مثل بک لبخند ارومی زد..چانیول داشت بھ قلبش نفوذ میکر
از وجودش میشد ..ذره ذرهتزریق یھ دارو  

 
بک نمیدونست این حس خوبھ یا نھ..تصمیم گرفت بعدا کھ مستی از سرش پرید 

 بھش فکر کنھ..االن فقط میخواست از حس خوبی کھ داشت لذت ببره
 

 دستاشو بین موھای چان برد
 

میخوام برای ھمیشھ مال تو بمونم ددی.. _  
 

نشنید چشم ھاش از خستگی روھم افتاد و زمزمھ ی آخر چان رو  
 

 _عاشقتم بکھیونیی من..
 
 

صبح با صدای جیغ بلندی از خواب پرید..گیج و مبھم بھ اتاق خودش نگاه 
کرد..رو تختش بود و جسم گرمی ھم زیر سرش بود..سرشو باال برد و با دیدن 

کی اومده بودن سینھ ی لخت چانیول تمام اتفاقات شب گذشتھ براش مرور شدن..
وقتی دوباره صدای جیغ و داد شنید سرشو یولھ"..رو تخت؟.."حتما کار چان

برگردوند و با چھره ی وحشت زده و سرخ مادرش روبرو شد..ھنوز مغزش 
 نمیتونست درک کنھ چھ اتفاقی در حال افتادنھ..

 
خواست از روی چان بلند شھ کھ دستای چانیول دور کمرش حلقھ شدن و محکم 

 تر بغلش کرد
 

 کم کم داشت متوجھ میشد ..
ن چی کار کردم؟..م  



با یھ پسر؟باھاش خوابیدم؟..  
 

 وای خدای من ..مادرم اینجاست....!!!
 

بک خودشو با سرعت از رو چان کشید کھ باعث شد پتو از رو بدنش کنار بره  و 
 کمر لختش مشخص شھ

 
 مادرش کھ موضوع رو فھمیده بود بعد از گفتن

 
 _بیرون حرف میزنیم..

 
 از اتاق بیرون رفت..

 
تو وضعیت افتضاحی بود ..بک   

 
 ھم درد داشت و ھم مادرش ھمھ چیزو فھمیده بود..

 اول از ھمھ چان رو بیدار کرد و با عجز و گریھ بھش گفت کھ چھ گندی زده..
 

..نجاتم بده ..اونا منو میکشن..دوباره تو اتاقم حبس میشم _چانی  
 

 چانیول بک رو تو آغوشش کشید و موھاش بوسید
 

من نمیذارم اذیت شی..حاال لباس بپوشیم و بریم با مادرت نباش.._نگران ھیچی 
 حرف بزنیم

 
 چان بعد از پوشیدن لباس ھاش بھ بک نگاه کرد کھ اروم شلوار میپوشید

 
 _درد داری بک؟

 



 بکھیون با بغض سر تکون داد
 چانیول بغلش کرد و کمرشو ماساژ داد

 
بک..باید خودت باشی..نقش بازی _قوی باش بیبی من..خودت واقعیت رو میخوام 

 کردن کافیھ..!
 

 بکھیون بغضش رو قورت داد 
 

..اما اگھ اون تھدیدت کرد_باشھ..  
 

 _من تو رو با ھیچ چیزی عوض نمیکنم 
 
 
 

 بکھیون با سر افتاده و چانیول محکم روبروی خانم بیون ایستاده بودن..
نقصی پیدا نکرد  مادرش سرتا پای چانیول رو بررسی کرد و از این کھ ھیچ

با دستش بھ چان اشاره کردبیشتر حرصش گرفت..  
 

 _این پسر کیھ بک؟چرا باھاش تو تخت بودی؟؟
 

..باید اعتراف بکھیون سرشو بلند کرد و با خجالت بھ چشم ھای مادرش نگاه کرد
 میکرد

 
 _اون..خب..اون دوست پسرمھ..

 
عصبی شده بود با تمسخر خندید مادر بک کھ   

 
.تو واقعا منتظر این بودی کھ ما تنھات بذاریم و کثافت کایاتو شروع _اوه بک .

دوست پسر؟ ھمین کھ ما رفتیم با یھ پسر پریدی تو تخت؟کنی؟  



 
با اخم گفت بھ بکھیون زده بود عصبانی شد...از حرفی کھ  چان   

 
 _اون ھیچ کار بدی انجام نداده..من مجبورش کردم

 
..چانیول رد کھ با اطمینان دستاشو گرفتھ بودبکھیون با تعجب بھ چانیول نگاه ک

داشت فداکاری میکرد..میخواست بک رو نجات بده ..ولی بکھیون دیگھ 
 نمیخواست ھیچ چیزو مخفی کنھ..

 
خانم بیون کھ از دوطرفھ نبودن رابطھ خوشحال شده بود بھ سمت بکھیون رفت و 

 صورتشو بین دستاش گرفت
 

اھامون بکنی بک..ما بھت اعتماد داشتیم و داریم _میدونستم تو نمیتونی اینکارو ب
 پسرم

 
کاری میکرد بک عذاب وجدان ر لحظھ بد تر میشد ..مادرش داشت حال بک ھ

بگیره..ولی این بار فرق داشت..اینبار بکھیون چیز ارزشمندی برای دفاع کردن 
 ازش داشت.."چانیول"

 
ه_متاسفم مامان..من دوسش دارم..ھیچ اجباری درکار نبود  

 
خانم بیون کھ کنترلشو از دست داده بود سیلی محکمی تو گوش بک زد..قبل از 

واکنشی نشون بده دو تا از بادی گارد ھا محکم دستاشو گرفتن اینکھ چانیول بتونھ 
..از بک دورش کردن و کشون کشون  

 
ولی با شنیدن حرفی کھ مادرش زد سرجاش خشک  بک خواست بره دنبال چان

 شد
 

یا اون بک... _یا خانوادت  



از پدر و مادرت بھ خاطر یھ غریبھ بگذری؟ میخوای  
 

 بکھیون مکث کرد و بھ چھره ی نگران چانیول نگاه کرد...
 

 برگشت سمت مادرش ..
 

_درمورد کدوم خانواده حرف میزنی؟..تویی کھ ھیچوقت دست نوازش رو سرم 
سیاست نکشیدی..پدرم کھ ھمھ چیز زندگیش خالصھ شده تو سیاست..

..سیاست..لعنت بھ ھرچی پول و ثروتھ کھ بھ خاطرش یھ پدر خانواده ی خودشو 
منو اونطوری کھ بودم نخواستین و پسم زدین..مجبورم کردین از یاد ببره ..

 کارھایی کھ دوست نداشتم انجام بدم..اصال من ھیچوقت خانواده ای داشتم؟
ام احساسمو خرید..اونی کھ می بینی(با دست بھ چان اشاره کرد) تو یھ شب تم  

 ولی تو تو نوزده سالی کھ پسرت بودم..حتی یک بار ھم بغلم کردی؟
متاسفم..ولی..من اونو انتخاب میکنم..ھروقت خود واقعیمو قبول 

 کردین..برمیگردم پیشتون..وگرنھ دنبالم نگردین..
 

مادرش رو تو بھت تنھا گذاشت و با اخم بھ بادیگارد اشاره کرد دستاشو از چان 
ش کشھ..دستای چانیول رو گرفت و تو آغوشش فرو رفت..نمیخواست مادرب

ھیون واقعی رو قبول کنھ..نھ کسی کھ ھشت سال اشکشو ببینھ..باید مادرش بک
 اموزش داده بود..

 
 چانیول بھ خانم بیون تعظیم کرد و بکھیون رو با خودش برد

 
دوقتی نزدیک ماشین چان رسیدن..بک خودشو از بغلش بیرون کشی  

 
چانیول کھ میدونست مشکل بک چیھ زودتر لب ھاشو باز کرد تا حرفی بزنھ ولی 

 گفت
 

پدر و درستھ کھ بھ باشکوھی عمارتتون نیست ولی حداقل خونھ من.. _میریم



 مادری ھم نیستن کھ باھامون مشکل داشتھ باشن
 

 بکھیون ھوم ارومی گفت
 

 چان سرشو خم کرد تا صورت بک رو ببینھ
 

بک.. ودی یھ حرفی زدی_وقتی مست ب  
 

 بک متعجب سرشو بلند کرد ومنتظر بھ چانیول چشم دوخت
 

_گفتی میخوای عاشق بشی..و شکست بخوری و باز رو پاھات بلند شی و عاشق 
 بمونی...

 
 بھ چشم ھای بارونی بک نگاه کرد ..خم شد و لباھشو بھ نرمی بوسید

 
کھ تو عاشقش میشی بیبی...!_میخوام اونی باشم   

 
 بک دستاشو تو موھای چان لغزوند

 
 _ھمین حاال ھم عاشقتم ددی..!
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