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 الولیا سالم

 نیدک خوندن به شروع کاملی دید با تا بدم فیک ژانرای راجب توضیح یه اول دونستم الزم

 یا میشید اذیت اگر پس همیش 18+ های صحنه دارای و باشه اکشن و عاشقانه داستان یه قراره تروی اینکه اول

 (:ندید ادامه لطفا کمه سنتون

 هاشبا بیش و کم بعضیا و کامل بعضیا که امگاورسه ژانر معرفی دادم قرار رو قسمت این که دلیلی ترین مهم

 دارید آشنایی

 تو رو گونه ره باشه قرار اگر که میشن تقسیم امگا و بتا آلفا، دسته سه به جنسیت از جدای افراد امگاورس دنیای تو

 و هستند گونه ترین لیمعمو گفت میشه ها بتا هستند، جو سلطه و قوی آلفاها گفت میشه کرد توصیف جمله یه

 قطعا و باشه ینجوریا همیشه نمیشه دلیل این ولی هستند پذیر سلطه یجورایی و گونه ترین لطیف ها امگا

  .بده تغییر اینارو خودش خالقیت با میتونه ای هرنویسنده

  .دادم توضیح فیک تو که دارم رو خودم خاص توضیحات و قوانین تروی برای هم من

 هست رات و هیت بکنید برخورد باهاش زیاد ممکنه که چیزایی از یکی

 محبت هب و میشه لطیف و ندهشکن خیلی خب و باروریه برای دوره بهترین توی امگا که میشه گفته ای دوره به هیت

 دوره تا یکنهم پنهان گوشه یه دشوخو باشه نداشته الفا یا و باشه نشده مارک امگایی اگر و داره نیاز الفاش توجه و

 وننمیت خوبی به آلفاها و میرسه خودش حد بیشترین به دوره این تو ها فرومون ترشح اینکه و. شه تموم هیتش

  .کنن حس اونو

 یتونهم که چیزی میده یرینش و خوب بوی یه بهشون و میاد بیرون امگاها بدن از که ترشحاتی چیه؟ فرومون حاال

  .کنه دیوونه داشتنش برای الفاهارو

 و بیشتره توشون امگاها کردن بارور احتمال خب و میرسه جنسیش میل بیشترین به الفا که میگن ای دوره به رات

  .بگذرونن امگاشون با رو راتشون دوره میدن ترجیح اصوال
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 به لیتشک ولی باشه داشته میتونه مختلفی مدالی هرچند خب و بدونید راجبش باید که چیزاییه جز هم کردن مارک

 و میشن مه جفت اونا امگا دنب تو مایعی یه ترشح با و میکنه امگا پوست وارد نیششو دندونای آلفا که صورته این

  .میشه ایجاد بینشون وابستگی یجور

 رکمت خانم یالفاها بارداری ابلیتق ولی باشن مرد یا زن میتونن ها گونه همه که اینه بدونید الزمه که دیگه چیز یه

  .امگاهاس از

 شنب باردار میتونن مرد مه زن هم که ای گونه تنها و ندارن بارداری قابلیت نر الفاهای مثل هم نر های بتا

  .هست امگاها گونه

 

 (:عادیه چیز یه امگاورس دنیای تو مردا بارداری که بدونید پس

 هی حتما نیدبدو بیشتر یخواستیدم اگه هم باز اگه. بود امگاورس قوانین از کوچیک خیلی خیلی خالصه یه فقط اینا خب

  .بکنید نت تو سرچ

 پسارستاخیزیه ژانر بگم تروی راجب میخوام که ای بعدی موضوع

  چیه؟ ژانر این تعریف االح. بزرگ رستاخیز یه از بعد ای دوره میشه شدش ساده زبون به یا پسارستاخیزی ژانر

 بازمانده هک محدود ای عده جز به و رفته بین از انسانی جامعه که میکنه بیان رو بشریت از ای دوره پسارستاخیزی

  .نداره وجود کسی هستن

 سلیقه بقط میتونه هرکسی مینه برای و تخلیه ژانرای جز پس نداریم پسارستاخیز واقعی دنیای توی که اونجایی از

 داره وجود کلی دوحالت ولی کنه تعریف اونو اش

  !کنولوژیت هرگونه از دور به اومده؛ وجود به اولیه کامال زندگی یه و شده تموم طبیعی منابع تمام که اینه اول
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 هم قدراون زندگی کرده ادیزی پیشرفت علم که اونجایی از ولی رسیدن پایان به طبیعی منابع که اینه دوم حالت

  ولی نداره وجود دیگه... و اینترنت و شخصی ماشین و همراه تلفن گوشی اینکه وجود با و نیست قدیمی

  .داره ای ادهس خیلی شکل زندگی هم باز ولی هست حکومت اختیار در محدودی و پیشرفته های دستگاه

  ...تروی سراغ بریم حاال

 بیام که دونستم الزم ینهم برای! امگاورسه و دوم حالت پسارستاخیزی تخیلی ژانر دو مخلوط با فیک یه تروی

  .مباش داده توضیح خوب امیدوارم و نباشه فیک فضای توی ابهامی تا بدم توضیح اینارو

 بود Divergentو اینکه ایده این فیک مدتهاست توی سرمه و استارتش با دیدن فیلم

 گیرمظر میناز اون فیلم باشه ولی من خودم فضاسازی اونو در این به این معنی نیست که ایده 

  م قشنگیهفیل بهتون توصیه میکنم این فیلمو ببینید که هم با فضای فیک کنار بیاید و هم اینکه

 و خیالتون راحت باشه که با دیدنش هیچ چیزی از داستان براتون اسپویل نمیشه

 

 تروی انتخاب برای ممنون اینکه آخر حرف

 ببرید لذت خوندنش از امیدوارم
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 ناپدید اخیلی و جدا ونخانوادش از خیلیا که روزی شده؛ لعنت روز یه پاییز؛ روز اولین

  .میشن

 ساله 18 نایجوو مسخره های استاندارد سری یه طبق تمام رحمی بی با که روزی

  .میکنن گزینش رو

 ساله چندین روند یه.شه اگون برحسب هرکسی لیاقت فهمیدن برای گزینشی

  .شد یط بکهیون برای زود خیلی که روندی. میشه تکرار هرسال که قدیمی

 

 و شد یتیم چگیب تو ای کلیشه داستانهای از خیلی مثل که پسری. ساله18 بکهیون

  .کنه نگهداری کوچیکش خواهر از بود مجبور

 دست به روروستا مردم دل مستطیلی لبخندای با اول همون از که خوشگلی پسر

  .اورد

 آقای تا اشتمیذ کنار براش مغازش تازه نونای از صبح هرروز که کیم خانم از

  .داد شو مزرعه توی کار اجازه بهش که چویی

 

 آغوش تو زمستونو سرمای کردن؛ گریه و خندیدن. شدن بزرگ اونا و گذشت ها روز

  .باشن خوشحال دلیل بدون گرفتن یاد و کردن سر هم
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 یزیبا دختر یه هب بکهیون ساله پنج خواهر که زمانی سال، هفت از بعد حاال، اما

  .کنه تغییر قراره چیز همه شده تبدیل ساله12

  .بود آسون روستا اون مردم ی همه برای بینیش پیش که اتفاقی

 

*** 

 

 رو یشدنم دیده تر روشن صبحگاهی پرتوهای وجود با حاال که خواهرش موهای

 برادرش برای گذشته شب که میداد نشون چسبیدش هم به های مژه.کرد نوازش

  .کرده گریه

 

  .رفت آشپزخونه سمت به و کاشت پیشونیش روی سبکی بوسه

  .بده دست از زندگیش شخص تنها با بودن برای رو فرصت آخرین نمیخواست

  .رفت خواهرش سمت به دوباره میز چیدن از بعد

 "دختر میخوابی چقد! جیهیون هی"
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  .نباشه مشخص صداش توی بغض که کرد سعیشو تمام

 کرد نوازش وخواهرش صورت انقدر زد؛ کنار رو دخترک صورت موهای و زد لبخندی

  .دید خوشگلشو چشمای باالخره تا

 "بخیر صبحت"

 های نهشو لرزش و کشید آغوش به اونو برادرش صدای شنیدن محض به دخترک

 .نهمیک گریه داره کوچیکش خواهر بازم که فهموند بکهیون به کوچیکش

 "جی هی"

 

 کنه نگاه صورتش به تا داد فاصله خودش از دخترکو

 " میکنی؟ گریه چرا"

 کرد پاک اشکاشو برادرش لبخند دیدن با جیهیون

 "نکنم گریه دیگه میدم قول من"

 

 زد موهاش به ای بوسه و چسبوند سینش به خواهرشو سر دوباره
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 " هوم؟. برگردم زود میدم قول منم. افرین"

 

  .موند برادرش آغوش توی صدا بی بازم و خورد کوچیکی تکون جیهیون

 

*** 

 

 .مونهب خونه توی که کنه راضی خواهرشو تونست باالخره زیاد اصرار با

 شاید. نداره امروزو اتفاقات دیدن تحمل خواهرش کوچیک قلب که میدونست

  .نداشت خبر برادرش بزرگ راز از چون

 

 حضور صلیا نمیدو توی هاشون خانواده همراه به روستا ساله18 جوونای همه

  .داشتن

  .میدادن رو پاییز اومدن خبر بارون نم نم و ابری هوای

 

 .رسوند ها صف از یکی به خودشو و کشید عمیقی نفس



THROY 
 

 pg. 9 

 .بودن اضطرابش نشونه وضوح به قلبش تپش و کرده عرق دستای

 قرار که یشدم محسوب قولی اولین این و برمیگرده که بود داده قول خواهرش به

  .کنه عمل بهش نبود

 .بود شده شبودن خاص متوجه بچگی از که نبود؛کسی کاملی انسان اون چون فقط

 

 تنفس مترک جثه بزرگ آلفاهای اون با فاصلش چقدر میرفتن؛هر جلو نوبت به

  .میشد سختتر

 

 .یشنم هدایت مختلف های ماشین به که میدید رو دیگه جوونای و دوستاش

  .شد خودش نوبت باالخره

 " اسم؟"

 

 ...روش به رو آلفای ترسناک صورت به دوباره و انداخت نگاهی جلوش برگه به

  .کشید عمیقی نفس و کرد مکثی
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 " اسم؟"

 شد سوال ازش بلندتری صدای با اینبار

 "بکهیون بیون"

 قرار چیزی هک میدونست خوبی به ولی شد هدایت ماشینا اون از یکی به حرفش با

  .شه تموم راحتی همین به نیست

 

*** 

 

  .شد شروع بکهیون کابوس و طی باالخره کیلومتری چند مسیر

  .ایستادن صف به لیست طبق همشون دوباره

  .دکر سخنرانی هاماد اونهارو ماموری بلند صدای باالخره تا گذشت ای دقیقه چند

 

 یبهتر دید تا فتر سنگی باالی به ها مامور همون از دوتا همراه به بلندی قد مرد

  .باشه داشته

  .میداد بهش خاصی ابهت زخمیش بازوی همراه به صورتش روی اخم
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  .هاش صحبت شروع با شد مساوی انتقالی های جوون کامل سکوت

  .نمیداد رو حرفی هیچ اجازه صداش جدیت و بم صدای

 ارک روند با وبخ همتون. هستم آلفا گونه سردسته چانیول پارک من. اومدید خوش"

 من قوانین هب نفعتونه به و نمیاد خوشم نظمی بی و بازی لوس از.هستید آشنا

 "کنید عمل

 

  .ادد ادامه دوباره و بشه بیشتر حرفاش تاثیر تا کرد سکوت لحظه چند

 هک جایی به تون گونه شدن مشخص از بعد و میدید ازمایش میرید منظم خیلی االنم"

 " هست؟ سوالی. میشید فرستاده الزمه

 

 بیشتر میک که نداره اشکالی پس دارم اطالع خودم سرنوشت از حدودی تا من)

 (بدونم

  .میزد پرسه ذهنش توی سوالش از قبل که بود افکاری اینها
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 "من"

 

 سمت به و کرد مکث ضعیفی صدای شنیدن از بعد بود رفتن درحال که چانیول

  .برگشت جمعیت

 "دارم سوال من"

 

  .نکرد اپید نظرشو مورد شخص ولی شنید جمعیت بین از صدارو همون دوباره

  .رفت باشه نجااو از صدا میزد حدس که سمتی به و اومد پایین بزرگ سنگ اون از

 با یپسر رسید؛ ای هجث ریز پسر به تا میرفتن کنار دونه دونه جوونا شدنش نزدیک با

 .روشن پوست و ای قهوه موهای

 

 

  .شد خم بک صورت سمت به کمی

 "میشنوم"
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 و کشید حسوسینام عمیق نفس ترسیده؛ چقدر که نمیکرد فکر لحظه این از قبل تا

 کرد نگاه روش روبه آلفای چشمای تو مستقیم

 " میشه؟ چی ها فرقه بی سرنوشت"

 

 ایستاد صاف دوباره و زد پوزخندی چانیول

 " کنجکاوی؟ فقط یا قوانینی ضنق فکر تو"

 

 یه نه داشت وقوانین ضنق قصد نه اون. زد پورخند دلش توی متقابال هم بکهیون

 ها فرقه بی یشپ بدن اجازه بهش که نبود مطمئن حتی اون. بود احمق کنجکاو پسر

  .کنه زندگی

 رها نداشتن یکاف لیاقت حکومت نظر از چون که بودن ای دیگه دسته ها فرقه بی

  ...داشت رقف اون بک؛ اما نمیگرفت قرار اختیارشون در امکاناتی هیچ و شدن

 

 "کنجکاوم فقط"
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 با یدادم ادامه راهش به و بود برگردونده رو که درحالی و زد پوزخندی دوباره چانیول

 داد رو بکهیون جواب بلندی صدای

 ریافتدرو  الیقشن که چیزی اون پس هستن ارزشی بی ادمای ها فرقه بی"

 "میکنن

 

*** 

 

 اشتیاق اب بعضیا که میدید اطرافیانشو. بود منتظر بزرگی نسبتا محوطه توی ساعت چند

  .میکردن صحبت احتمالیشون فرقه راجب اضطراب با بعضیا و

 

  .تنهس قوی مبارزه تو و دارن باالیی سرعت اونا قدرتمندن؛ ها آلفا

  .ناساو نظر زیر کال اداری و پزشکی های سیستم باهوشن؛ خیلی ها بتا

 اونا بدون ن؛دنیااروم خیلی بدنشون طبیعت طبق اونا دارن؛ باروری قابلیت امگاها

  .ناقصه
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 خیلی ولی ارهد باالیی سرعت نداره؛ ها فرقه این توی سهمی هیچ اون... بکهیون

 نمیتونه لیو داره باروری قابلیت نداره؛ کافی تمرکز ولی باهوشه نیست؛ قوی

  .باشه اروم امگاها مثل

  .نداره ای فرقه هیچ هست چیز همه که درحالی بکهیون

  .باشه دور مردم از باید و خطرناکه دولت نظر از که موجودی

  .یرهمیگ ازش رو زندگی اجازه همینم و میترسن بکهیون از اونا درسته

 

 "بکهیون بیون"

 برد باال دستشو مامور صدای با

 "توئه نوبت"

 

  .رفت اتاقی به مرد اون همراه به حرفی بدون

 "باش منتظر"

 

  .نشست اتاق وسط سفید صندلی روی و گفت ای باشه
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  .آینه از شده پوشیده های دیوار با اتاقی

  .نبود اونجا چیزی پیچیده دستگاه یه و صندلی دوتا جز به

  .شد اردو سفید روپوش یه با جوون زن یه درنهایت و نشد طوالنی انتظارش

  .نبود سختی چیز لباساش طبق زن اون گونه زدن حدس

  ...باهوش بتای یه

 

 کرد باز رو ای پرونده زن

 پر رو پرونده نای تو کمک با قراره که روانپزشکی. هستم سو هه من بکهیون؛ خب"

 " حاضری؟. مکن

 

 کرد اکتفا سرش دادن تکون به هم باز بکهیون

 "سرت روی بزار کنارشو کالهک و بگیر جا صندلی اون روی کامل خب"
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  .بودن گفته بهش که کاری انجام و سکوت هم بازم

 پسر اون دقیقه دو از کمتر و کرد تزریق بکهیون بدن به رو کوچیکی امپول سو هه

  .شد بیهوش ریزجثه

 

*** 

 

  .ببینه رو سو هه نتونست دیگه اومدن هوش به از بعد

  .بود شده منتقل دیگه اتاق یه به

 خیالشو یکنار های تخت روی دیگه های جوون دیدن انداخت؛ اطراف به نگاهی

  .نیفتاده براش اتفاقی هنوز که میکرد راحت

 

  .دش منصرف سرش توی درد پیچیدن با ولی بیاد پایین تخت از کرد سعی
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  .کنه استراحت بیشتر کمی بود بهتر شاید

 

 باالی ها مورما همون از دوتا کرد؛ باز چشماشو پلکاش، پشت شدن تاریک حس با

  .بودن ایستاده سرش

 "بیای ما با باید تو بکهیون بیون"

 

  .داد تکون سری و داد قورت نامحسوسی طور به دهنشو اب

 (انداختن گیرم باالخره پس)

 

 

 شنیده اجبشر قبال. آلفاهاس به متعلق که میداد نشون وضوح به ساختمون ظاهر

  .بود

  .بود نشده اییشزیب برای تالشی حتی که سنگی دیوارای با زمینی زیر ساختمون یه

  .میکرد سناکترتر رو چیز همه کوچیک های المپ همراه به مانند تونل های راهرو

 میکرد؟ چکار اینجا که بود این داشتکه  سوالی تنها اما
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*** 

 

 

  .رسیدن راهرویی انتهای به باالخره

 معذرت خواهرش از دلش توی ورودش از قبل و کرد نگاهی روش به رو در به

  .کرد خواهی

 

 

 

 انیولچ با دوباره هک میزد حدسشو. شد وارد مامور دوتا اون با اجازه دریافت از بعد

  .بشه رو به رو

 

  .میکرد بررسی رو ای پرونده و بود ایستاده میزش پشت

 کرد خوندن به شروع بود ها برگه به نگاهش که همونطور
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 ...المس:جسمی وضعیت  :O ...خونی گروه ...18:سن ... بکهیون بیون:نام"

 :...  گونه ...سالم:روانی وضعیت

 

 داد بکهیون پریده رنگ صورت به نگاهشو باالخره

 "برید میتونید شما"

 مه گاهی تکیه هاتن.ترسید قبل از بیشتر مامور اون دست از بازوهاش شدن آزاد با

  .بود شده تنها ترسناک الفای اون با حاال و بود رفته داشت که

 

 روز اون توی مهزار بار برای. بره سمتش به که کرد اشاره بهش دستش با چانیول

  .رسوند چان به خودشو اروم قدمای با و داد قورت دهنشو اب

 

 "بخونش"

 

 پرونده به هک داد چان دستای به نگاهشو دوباره. کرد نگاهش ترسیدش چشمای با

 میکرد اشاره
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 "بخون اینجارو"

 

  داشتن زدن جا قصد زانوهاش و میلرزید وضوح به دستاش

 "بکهیون بجنب"

 

 خوند مرد اون ایبر رو قرمز رنگ با شده بولد جمله و گرفت لباسشو لبه دستاش با

  "نشده..مشخص...م... گونه...گو"

 

 شد بسته پرونده بالفاصله

 " خب؟. افرین"

 

 کرد نگاهش دوباره بکهیون

 " چی؟... خب.. خ"
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 که درحالی و نشست میزبود جلوی ی که های کاناپه از یکی رو و زد دور میزو چانیول

 کرد روشن سیگاری مینداخت هم روی پاهاشو

 "نه؟ مگه. هستی باهوشی پسر تو"

 

 گرفت نظر زیر بکهیونو دوباره و زد سیگارش به اولو پک

 "نیست انتظارت در خوبی چیز میدونی خوب پس"

  .نیفته تا گرفت میز لبه به دستشو. نداشت فشارو این طاقت دیگه

 " بکشید؟ منو... میخواید...می"

 

 " !نترس هی هی"

 

  .نداختا گیر میز و خودش بین اونو و رفت بک سمت به و کرد رها سیگارشو

  .کرد نوازش گردنشو تا گونه از و اورد باال دستشو

 "حیفی مردن برای زیادی تو"
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 شد خم بک صورت روی بیشتر و زد نیشخندی

 "کنیم معامله یه بیا"

 

 بیشتر تاثیر گرفتن تا سکوت ثانیه چند. همیشگیش شگرد بازم

 " ...ولی میکنم محافظت ازت من"

 

 کرد ازب زبون بود ترسیده حال عین در و کنجکاو حسابی حاال که بکهیون

 " چی؟ ولی"

 

 زد لبخند بود گرفته که تاثیری از خوشحال دوباره چان

 "باشی من مال که صورتی در باشی زنده میتونی"

 

 ورد خودش از انوچ زورش نهایت با بود شده آلفا اون منظور متوجه تازه که بکهیون

 افتاد بینشون فاصله سانت چند فقط که طوری کرد

 "برم باید من"
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 شد بلند چانیول خنده حرفش با

 " داری؟ ای گزینه همچین کردی فکر چرا"

 

 

 

 نبود لبخنداش از خبری دیگه. کرد نزدیک بک به خودشو دوباره

 میدونی ولی. میری فاک به حال هر در تو... کنم روشن برات رو چیزی یه بزار"

 " چیه؟ بقیه با من فرق

 

 رسوند سانت چند به صورتاشونو فاصله

 اعوضی اون دست وقتی ولی میدم قدرت بهت و میکنم مراقبت ازت من"

 "میرسه پایان به دادن سرویس بار چند از بعد زندگیت برسه بهت
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 ترسید،می بیرون دمایا از میترسید، روش به رو آلفای از بود؛ درمونده واقعا بکهیون

  ...چی همه از قانوناشون، از

 " کنم؟ اعتماد بهت باید چرا"

 

 کرد هار کاناپه روی خودشو و گرفت فاصله ازش دوباره و زد پوزخند چان

 من مال وقتی یول میخوام بدنتو که عوضیم یه منم کنی؛ اعتماد بهم نیست قرار"

 "فقط برای من میمونی نه یه هرزه بشی

 

 قطره ونا جلوی نتونست آخر لحظه در و بود شده سخت بغضش کنترل توانایی

  .بگیره اشکو مزاحم

 "میخوام وقت"

 

 برگشت سمتش به کنجکاوی با چانیول نگاه

 " بری؟ نفر چند زیر یا باشی من مال فقط بگیری تصمیم اینکه چی؟ برای وقت"
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 هر تو هاشو یبدبخت تمام که معنا تمام به عوضی یه بود؛ بدجنس روش روبه مرد

  .بخره وقت روزی چند تونسته که بود خوشحال حداقل ولی میکرد یاداوری جملش

 

*** 

 

 همه مثل و مونهب اینجا قراره آلفا یه عنوان به که بود گفته بهش خروج از قبل

 ااینج از مباز بود آلفا یه وجودش از بخشی اینکه با. بگیره یاد رو مبارزه اونجا افراد

 که ای گزینه نهات ولی نه یا میاد بر تمرینات اون پس از نمیدونست.میترسید بودن

  .بود همین داشت

 

  .بود شده پر زیادی های تخت با که رسید بزرگی سالن به

  .مداو عقب از صدایی باالخره تا شد قفل روش ها نگاه همه ورودش با

 " هستی؟ ها ورودی جز توام نکنه"

 

 به حرفی هیچ بدون بکهیون ولی انداخت خنده به رو همه صداش توی تمسخر

  .رفت باشه خودش برای میزد حدس که خالی تخت سمت
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 .کرد جلب توجهشو تخت روی تمیز لباسای

 "کنی عوضشون باید"

 

 یشدم نزدیک بهش پوزخند با پسری. برگشت منبعش سمت به صدا شنیدن با

 "مونده خاموشی تایم تا یکم چون باشی زود بهتره"

 

 برای جایی یا قاتا یه دنبال سالن دور کشیدن سر با و بود ساکت همچنان بکهیون

  .بود لباساش تعویض

 اومد حرف به بود خونده مغزشو انگار که مغرور الفای اون

 "کنی عوضشون همینجا باید"

 

 شد باز بک زبون باالخره

 " چی؟"
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 .میزدن پوزخند بهش سالن داخل افراد تمام که بخوره قسم میتونست

 

 

 

  .بود گذاشته بغضش نشکستن روی سعیشو تمام

 تخت سمت به. نمیفته خوبی اتفاق لباساش دراوردن محض به که میدونست

 کرد مکث دستاش شدن اسیر با ولی بخوابه لباسا همون با تا رفت

 "نمیتونی کثیف لباسای این با"

 

 

  .میداد کردنشو اذیت فرصت بهشون نباید میبود؛ ضعیف نباید

  .گذشت ذهنش از ای لحظه برای که بود فکرایی اینها

 دهنشو بآ نامحسوسی طور به برد، شلوارش سمت به دستشو نگاها توجه بدون

  .انداخت زمین روی شلوارشو حرکت یه با و داد قورت
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 پایینش بل روی زبونشو شرم و خجالت بدون روش به رو پسر که یدد وضوح به

  .کشید

  .پوشید تمیزو شلوار سریع و نداد کردن فکر زیاد فرصت خودش به

 "کوچولو ظریفی زیادی"

 

 .بیارهدر لباسشم تا کرد اونها به پشتشو و نکرد توجهی هم باز بکهیون

 

*** 

 

 عشرو تازه که میدونست.نبود احمق اون باشه؛ هوشیار بود کرده سعی رو شب تمام

  .چیزه همه

 

  .شد بیدار شنبا پایین دیگه ربع یه تا میداد هشدار که ارشدشون داد صدای با

  .بود خوابیده ساعت چند فقط
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*** 

 

 

 شده یدهچ هم کنار خاصی نظم با بزرگ میزهای. رفتن غذاخوری سالن سمت به

  .بودن

  .شد خوردن صبحانه مشغول و کرد انتخاب هارو صندلی از یکی رندوم

 توجهی لیو بود خودش روی دیشب گستاخ پسر تا چند اون خیره نگاهای متوجه

  .نمیداد نشون

 

  .پیوست جمعشون به چان که بود صبحانه آخرای

 صحبتای ظرمنت و ساکت همه سهونه اسمش بود شده متوجه که ارشدشون صدای با

  .شدن چان

 

 رارهق و آلفایید اشم. نمیاد خوشم چینی مقدمه از. اومدید خوش اینکه همه از اول"

 "کنید تالش سخت پس بگیریم آسون بهتون نیست قرار.کنید مبارزه
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 نشون رتاشونصو توی اضطراب. کرد نگاه هاشون چهره به و کرد سکوت ثانیه چند

  .گذاشته خودشو تاثیر که میداد

 "دیگه چیز یه و"

 شد جلب سمتش به ها نگاه دوباره

 " ...بقیه و میمونه باشه تر قوی هرکی اینجا"

  .فهموند بهشون پوزخند با حرفشو ادامه

 

*** 

 

  .شد شروع سختشون تمرینات اول روز از

 هندهد نشون زدناشون نفس صدای. میدویدن محوطه دور سهون سر پشت همه

  .بودن کرده طی که بود زیادی مسافت

 ضعیف ها فعالیت این انجام برای بدنش هنوزم اما داشت خوبی سرعت بکهیون

  .بود
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  .گرفت میومد پایین گونش از که عرقی قطره دستش پشت با

 پوست و ودب چسبیده پیشونیش به کردن عرق و زیاد فعالیت این اثر در موهاش

  .بود همیشه از تر درخشان گردنش

 

 رد کنارش از ریعس فرد اون. زد ضربه باسنش به محکم نفر یه که بود دویدن درحال

 بکهیون به بود صورتش روی که کثیفی لبخند با برگردوند عقب به سرشو وقتی و شد

  .زد چشمک

  .کنه عوض لباساشو همه جلوی کرد مجبورش که دیشب پسر همون

 

 .داد ادامه راهش به و نگفت چیزیاما  بود شده مشت عصبانیت ازدستاش 

 

*** 

 

  .شد ادهد استراحت اجازه بهشون باالخره استقامتی ورزش ساعت چند از بعد

  .بست چشماشو و انداخت سنگ تخته اولین روی خودشو بکهیون
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 همراه به ضیعو اون و کرد باز چشماشو محیط شدن تاریک حس با بعد ثانیه چند

  .شدن خیره بهش لبخند با که دید رو دوستاش از دوتا

 " بکهیون؟ چطوری"

  نبود؟ اونجا هیچکس چرا انداخت؛ نگاهی اطراف به

  بود؟ ترسناک خیلی چیز همه چرا

 شدن خیس معرضدر که چشمایی با و نکرد ترسش پوشوندن برای تالشی دیگه اینبار

  .ایستاد بودن

  .شد بزرگ دست یه اسیر آرنجش که بشه رد بینشون از خواست

 

 داد پسر اون خونسرد صورت به نگاهشو

 "کن ولم"

 

  .خندیدن شون سه هر

 کب صورت سمت یکیشون و کردن پرت سنگ همون روی بکهیونو حرفی بدون

  .شد خم
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 هب اونو کنه فکر حرفش به اینکه بدون و کرد فکر چان به کوتاه لحظه یه برای فقط

 آورد زبون

 "میکشتون زدید دست بهم بفهمه اگه چانیول"

 

 جملش شدن تموم از بعد دقیقا و کرد بیان باالیی سرعت و بسته چشمای با حرفاشو

  .کرد باز چشماشو بهت با خودش

 اون اسم شنیدن. بودن ترسیده حدی تا و گیج خودش مثل هم عوضی تا سه اون

  .مینداخت روز این به همرو لعنتی پارک

 " تو؟ میگی چی"

 

 کرده تکیه چانیول هب لحظه اون توی بکهیون ولی بود بزدالنه تاحدی و احمقانه شاید

  .بود

  .شه منظم قلبش ضربان تا کشید عمیق نفس تا چند

 "میمیرید حتما زدید دست پسرش دوست به بفهمه اگه"
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 براشون نجمپ شخص صدای شنیدن با چیز همه ولی پرید نفر سه اون چهره از رنگ

 شد هم بدتر

 "بیبی"

 

 

 

 آغوش تو ونوا و رسوند بک به خودشو زود خیلی که برگشتن چانیول سمت به همه

  .کشید

 "میپسندم پسر، دوست از بیشتر رو بیبی"

 

 

*** 
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 ) کردم؟ چکار من(

 النا تا اون بود،ن ضعیفی پسر بکهیون. پرسید خودش از لحظه اون در که سوالی تنها

 وجود ونستمیت دلیلی چه پس بود کرده محافظت خواهرش و خودش از تنهایی به

  .کنه تکیه چانیول پارک به که باشه داشته

  .بفهمه جوابشو نبود قرار وقت هیچ خودش نظر از که سوالی
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 به نگاهی د؛اور خودش به اونو بزرگی دستای نوازش اینکه تا بود افکارش غرق

  .کرد چان به بعد و عوضی تا سه اون چهره

 

 اونا رست برای خوبی دلیل کنارش الفای صورت جدیت و ترسناک اخم نظرش از

 بود

 " میکردید؟ غلطی چه"

 

 "ببخشید... ما... ما"

 

 

  .داد تکون طرف دو به سرشو و بست چشماشو چانیول

 "دارید فقط دیگه فرصت یه اشتباه، جواب"
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 بغلش ویت پسر کوچیک بدن لرزش به حواسش تمام و میگف جمالتشو اروم خیلی

 با سوالشو راینبا شد باعث همین و کرد عصبانیش قبل از بیشتر که چیزی بود،

  .کنه تکرار بلندی صدای

 " میکردید؟ غلطی چه داشتید گفتم"

 

 " ...بکهیون و شما...که نمیدونستیم ما... ما"

 

  .گذاشت نصفه حرفشو و کرد بدناشون نزدیکی به نگاهی

 "نمیکردیم اینکارو وگرنه...نمیدونستیم"

 

 کرد هدیه رئیسش لبای به پوزخندی حرفش با

 "اومد خوشم نمیکردی، اینکارو منه مال بک میدونستی اگه گفتی که جوابت از"

 

  .فشرد اغوشش توی بیشتر بکهیونو
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  .زد حرفشو مدو قسمت اینکه تا اومد بیرون شده حبس سینه توی نفسای حرفش با

 "یومدن خوشم اصال نداره قانون اینجا کردی فکر که قسمتی اون از ولی"

 

 هدایت شخود سر پشت به و رها اغوششو توی ترسیده پسر حرفش شدن تموم با

 اونی یشونیپ روی شو اشاره انگشت و شد نزدیک نفر سه اون به قدم یه و کرد

 .بود داده سوالشو جواب که گذاشت

  

 "تهساخ... نیولچا... پارک... که جهنمیه... اینجا... که کن فرو... مغزت توی"

 میکرد سعی شرو به رو پسر پیشونی به ضربه با و میکرد مکث کمی کلمه هر بین

  .کنه بیشتر کلماتشو اهمیت

 

 "داره قانون بسازه چانیول پارک که جهنمی و"

 

 پسر شینین عقب ولی کنه بغل رو بکهیون خواست و گرفت فاصله ازشون دوباره

  .شد مانعش کوچیکتر
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 اینکارشو الفیت حتما بود مطمئن ولی نشدن بک حرکت متوجه تا سه اون که هرچند

  .میاره در

 

 "میکنید گم رو گورتون فردا و جمع وسایلتونو همتون"

 

 شد شوکه هم بکهیون حتی حرفش با اینبار

 " ...ولی چی؟"

 

 

*** 

 

 احساس یشترب حاال بلکه نداد خوبی حس بک به تنها نه نفر سه اون شدن اخراج

  .میکرد ناامنی

  .میترسید اونا انتقام و برگشتن از
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 "میکردی اینکارو نباید"

 

 برگشت شسمت به و ایستاد حرفش با میکرد حرکت بلند قدمای با که چانیول

 " میکردم؟ چکار باید میگی من به داری تو االن"

 

 "فقط من... من"

 

 "بکهیون ببند دهنتو"

  .کرد قطع حرفشو بلندی صدای با

 رو الفای صورت هب کنه مخفی ناراحتیشو باهاش میکرد سعی که اخمی با کوچیکتر پسر

  .شد خیره روش به

 

 "کردم اخراج خوبمو آلفاهای از تا سه االن همین من"
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 چیز همه گلوش ضبغ طرفی از و بود شده گیج چان گنگ رفتار این از واقعا بکهیون

 میکرد تر سخت رو

 

 "میکردید من برای اینکارو نباید گفتم که من"

 

 همواج بزرگ وزخندپ یه با که ببینه رو بلند قد مرد العمل عکس تا گرفت باال سرشو

 شد

 "کردم اینکارو خودم برای"

 

 هگون روی آروم شودست پشت و کرد پر بلند قدم یه با رو بینشون فاصله بزرگتر مرد

  .کشید بک

  .میداد لذت بهش کوچولو پسر اون سکوت

 

 "بیبی... شدی ساکت االن چرا داشتی زبون خیلی عوضیا اون پیش"
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  .کرد زمزمه ،میرسوند پوست سفید پسر اون گوش به لباشو که درحالی آخرو کلمه

 

 ستید ولی بگیره لهفاص چانیول از و بیاد خودش به تونست ثانیه چند از بعد بکهیون

  .شد مانع گرفت، قرار کمرش پشت که

 "کنی فرار دستم از نمیتونی... هی هی هی"

 

 "کن ولم میکنم خواهش"

 نالید عجز با

 

 برد ینازب ترسناکو آلفای اون آرامش کم کم کوچیک پسر اون لحن و حرفا

 "کن فرو گوشات توی خوب رو بگم میخوام که چیزای"
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 دست هب صداشو کنترل همچنان ولی میکرد نگاه بک صورت به غلیظی اخم با

  .داشت

 که شده پر اج همه هم االن تا من؛ دام تو افتادی خوشگلت پاهای با خودت تو"

 "منی مال تو

 

 داد قرار ترسیده صورت اون روی به رو کامل صورتشو

 بفهمن کافیه نچو کنم ولت آشغاال اون بین که نمیخواد دلت اصال میزنم حدس و"

 "زدی پس منو که

 

 کنه باز زبون کرد سعی گلوش سنگین بغض وجود با بکهیون

 "میترسم... من"

 

 دست دنافتا از قبل ولی شد جاری صورتش از اشک قطره اولین کلماتش بین

  .کرد متوقف اونو چان بزرگ
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 توی کرد مجبورش و کشید اش چونه سمت به سرخ های گونه اون از دستشو

 بکهیون لرزون ایلب به لباشو ثانیه چند از بعد و نزد حرفی ولی کنه نگاه چشماش

  .رسوند

 

 و کنه کنترل خشمشو نمیتونست میرفت جلوتر هرچی ولی کرد شروع رو آرومی بوسه

  .نداشت خشونت این برای دلیلی هم خودش

 

  .کرد یدنمک به شروع محکم خیلی بعد و گرفت دندوناش بین رو بک پایین لب

 لب اینبار و دنکر توجهی اما کنه حس کوچیکو لبای اون لرزش میتونست راحتی به

  .کرد اسیر باالشو

 

 تونست الخرهبا تا داد ادامه شیرین لبای اون بت بازی به طوالنی ثانیه چند

  .کنه کوچیکتر پسر دهن وارد زبونشو
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 بی باز اما میکرد اش کالفه رفتن در برای خوردناش تکون و بک نکردن همکاری

  .دکر تصاحب خودش برای رو کوچولو دهن اون تمام اینا همه به توجه

 

 

 با چنانهم اما گرفت فاصله آوردن کم نفس هردوشون کرد حس اینکه از بعد

  .بود گرفته رو بک باریک کمر دستاش

 

 یچه اما میداد زدن حرف فرصت بهش و شد آروم کم کم سینش قفسه حرکت

 به یجون کم مشت تونست فقط و بگه عوضی آلفای اون به که نداشت حرفی

 بزنه سینش

 

 

*** 

 



THROY 
 

 pg. 47 

 وسکاب با باید حاال و بده نجات چانیول پارک دست از خودشو بود تونسته باالخره

  .میشد مواجه اصلیش

 

 متوقف رو اون صدایی بشه خوابگاه وارد اینکه از قبل ولی رسید آخر راهروی به

  .کرد

 " بودی؟ کجا"

 

  .شد مواجه سهون، اوه بداخالقشون، ارشد با و برگشت صدا سمت به

 

  نمیکرد؟ ولم جهنم این رئیس میگفت میگفت؟ باید چی

 

 ادد جواب سهون خود بیاد ذهنش به بیشتری سواالی اینکه از قبل ولی

 داره قانون جااین دیگه؛ هرچیز یا چانیولی پارک پسر دوست که نیست مهم برام"

 "تو برو زود مه حاال. میشی تنبیه هیچکس به توجه بدون کنی تکرار باز اگه پس
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 و تونستن ولی نیست مهم براش هیچی بگه و بزنه پوزخند اونم میخواست دلش

  .شد خوابگاه وارد سرش دادن تکون با فقط

 

 فرق ولا شب با که هایی نگاه. شد زوم روش ها نگاه ی همه ورودش محض به

  .کرد حرکت خودش تخت سمت به حرفی هیچ بدون. داشت

 در کسی از ییصدا کوچیکترین حتی ولی بود هاشون تمسخر و نیشخند شنیدن منتظر

  .نیومد

 

 ازنی یعنی این و بود نزدیک خاموشی تایم چون رسیده خوابگاه به دیر بود خوشحال

  .بگیره پایین سرشو بقیه سوال پر های نگاه زیر نبود

 

*** 

 

 و چپ متس ارشدها. بودن ایستاده موقعیتشون ترتیب به کوتاه های صف توی

  .راست سمت واردها تازه
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 میکرد حس و دبو و ایستاده صف اول کوچیکترش جثه و کوتاه قد خاطر به بکهیون

  .اونه روی ها حواس تمام

 

  .یستادا جلوشون لیستی با سهون اوه باالخره طوالنی دقیقه چند از بعد

 بارزهم اولیه اصول ها وارد تازه به موظفن ها ارشد. بشید بندی گروه قراره امروز"

 "بدن آموزش رو

  .کرد اعالم هارو بندی گروه عالوه به اون کارهای خالصه طور به

 این و میشد گروه هم کای کیم نام به شخصی با باید بکهیون ها صحبت اون طبق

 داشت شکلم جدید افرار با کردن برقرار ارتباط توی که اون مثل شخصی برای

  .میرسید نظر به سخت کمی

 

  .گرفت قرار اش شونه روی دستی باالخره تا نکشید طول خیلی

 "کای کیم"

 

 بزنه لبخند روش به رو پسر به کرد سعی
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 "بکهیون بیون"

 "میدونم"

 

 دنبالش ناچار هب هم کوچیکتر پسر و افتاد راه سمتی به و داد جواب خالصه خیلی

  .کرد حرکت

 ات چند و دویدن ترم چند با بیان قدیمی حدی تا و بزرگ انبار این به اینکه از قبل

  .بودن کرده تمریناتی همچین آماده بدنشونو حرکت

  .ودب کرده انتخاب رو قسمت ترین تاریک کای انداخت؛ اطراف به نگاهی

 رفح به و کرد جمع جراتشو باالخره ولی نه یا کنه بیان رو اش خواسته که بود مردد

 اومد

 "تره روشن که قسمتی یه بریم میشه"

 

 همون و برگشت سمتش به تعجب به بود بوکس کیسه کردن محکم مشغول که کای

  .کرد حرفش ادامه به وادار رو بک چشماش سوالی حالت

 " ...نمیشه اینجا...آخه"
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 شد نزدیک بهش قدمی و نداد حرفشو ادامه فرصت کای

 موقعیت ینا به که اس برنده اونی و میفته اتفاق شب توی ها مبارزه اکثر"

 "باشه کرده عادت

 

 ناو مشغول دشوخو دوباره و زد لبخندی جوون آلفای کوچیکتر پسر انتظار برخالف

  .کرد شده، آویزون رنگ قرمز کیسه

 

 کای رکنا بودن از بود؛ خوشحال بکهیون ولی بود نیفتاده اتفاق خاصی چیز که هرچند

  .بود راحت باهاش بلکه نمیگرفت بدی حس تنها نه

 دافرا از کدوم یچه صورت روی حال به تا که بود شیرینی لبخندی اون خاطر به شاید

  .بود ندیده اینجا
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 واقعا بهضر همه اون از بعد و بود ایستاده کیسه اون پشت ای طوالنی مدت

  .میکرد ضعف احساس

 به هم باز که هالبت و بود داده توضیح بهش رو اولیه اصول ی همه حوصله با کای

  .بود زده لبخند کوچیک آلفا نیمه پسر

 

 

 یکا با کارش تا هبد ادامه تنهایی که بود گفته بهش و بود کرده صدا رو کای سهون

  .بشه تموم

 

 

 رشدشوا حرفای از چیزی و بخورن هدف به های مشت که میکرد سعی دقت با

  .تادایس حرکت از کمرش طرف دو دست جفت یه گرمی با ولی نکنه فراموش

 

  .شد پر سکوت از سالن کل که فهمید تازه و شد شوکه ای لحظه برای

  .اومد بند نفسش گوشش زیر درست صدایی شنیدن با بعد لحظه
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 "کن شل ضربه موقع عضالتتو و صاف کمرتو"

 

 همه جلوی دستشو اگه که میدونست. بده نشون العملی عکس چه باید نمیدونست

  .رگردهب سمتس به اروم خیلی کرد سعی فقط پس نداره خوبی عاقبت بزنه پس

 

  .شد رو به رو چانیول نیشخند با هاشون صورت رویی به رو محض به

 

 

  .کنه نگاه اطرافشو میکرد سعی فقط و بگه نمیتونست چیزی

  .میکردن گاهن بهشون تعجب با ها وارد تازه چه و ها ارشد چه ها آلفا ی همه

 " میخوای؟ چی اینجا"

 

 کنه حفظ صورتشو حالت میکرد سعی همچنان چان

 پس جواب الزمه نظرت به منه؛ برای توش ادمای همراه به برای اینجا کل"

 "بدم
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  .دمیش حس خوبی به کلماتش توی اخطار ولی بود اروم لحنش که هرچند

 

 میکرد خوشحالش این و بود باهوش اون. زد لبخند دید رو کوچیکتر پسر سکوت وقتی

 "کنم رسیدگی شایعه سری یه به اومدم فقط"

 

 به ور بزرگ آلفای ایلب بگه چیزی اینکه از قبل ولی بود شده تر کنجکاو بکهیون حاال

  .گرفت قرار لباش روی روش

 

 این بودن شده قفل هم به کمرش پشت که دستایی ولی بگیره فاصله میکرد سعی

  .نمیدادن رو اجازه

 

 راث در از که ییصدا و بود افتاده گیر چان لبای بین دردناکی طور به پایینش لب

  .میکرد زدش خجالت میومد وجود به لباشون برخورد
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 ورود برای انچ اجازه و دهنش شدن باز باعث گرفت لباش از چان که محکمی گاز

  .شد زبونش

 

 خیسی بازی اکترسن رئیس اون بود، شده قرمز خجالت از جثه ریز پسر که درحالی

  .بود کرده شروع زبونش با رو

 

  .هشد زوم اونا روی ها نگاه همه همچنان که میداد نشون سالن سکوت

 یرهخ بهش نیشخند با و گرفت فاصله ازش چانیول باالخره طوالنی های ثانیه از بعد

  .شد

. داشت تدوس رو بغلش توی پسر سینه قفسه شدن پایین باال و زدن نفس نفس

  .بود کرده باهاش اون که بود کاری این

 

 "نداره وجود ای شایعه دیگه"

  .کرد ترک ارواونج باالخره و کرد زمزمه بک گوش زیر لبخندی با رو آخرش جمله
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 دارن یخاص حالت با همه بود مطمئن. نداشت سرشو اوردن باال جرات اصال

  .بود دهنده آزار براش این و میکنن نگاهش

 

 

 یه باشه الخوشح این بابت باید نمیدونست و برنگشت دیگه تمرین اخر تا کای

  .ناراحت

 خاطر نه البته کرده تموم زودتر رو روز اون تمرین سهون که بود ممنون طرفی از

 خودشون با هارو ارشد بودن مجبور و بود اومده پیش مشکلی ظاهرا. خاصی شخص

  .ببرن

 

 

*** 

 

 "بگیریم رو جلوشون نمیتونیم"
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 داد قرار مخاطب رو سهون ناامیدی با کای

 

 "که همینجوری نمیشه کنیم؟ چکار میگی"

 

 جلوشو سومی شخص حضور ولی بده سهونو جواب که کرد باز دهن دوباره کای

  .گرفت

 "پسرا نباشید احمق"

 

  .میکشید یرونب خودش برای سیگاری ریلکس خیلی که کردن نگاه چانیولی به دو هر

 "نمیشه چیزی"

 

 شد تر نزدیک چان به کمی سهون

 " چرا؟ بگی میشه و"
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 داد کای به رو ادامش و زد سیگارش به رو اول پک

 و رسیده شونبه جدید خبرای مطمئنا باهوشن، خیلی میکنن فکر بتاها اون چون"

 "کنن امتحان مارو میخوان

 

  .کرد تایید چانو حرف میزد پک سیگارش به که همونطور هم کای

 "مشکوکن همچنان مرز قضیه سر"

 

  .داد تکون سری بود شده قانع باالخره که سهون

 " کنیم؟ چکار باید حاال خب"

 "زندان ببرید رو همشون"

 

 برگشت سمتش به تعحب با کای

 " ندان؟ز برن باید چرا! خوردن گول که عادین مردم فقط اینا میگی؟ چی"
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 "میگم من چون"

 

 میدل ندهد یه آلفای اون رفتن از قبل شد مطمئن ولی نگفت چیزی دیگه کای

  .بده نشونش فینگرشو

 

 تا سه اون ابطهر ولی میشد تنبیه ممکن شکل بدترین به بود ای دیگه کس هر شاید

  .بود زیردست دوتا و رئیس یه از فراتر چیزی

 

*** 

 تعجب صالا روش به رو شخص دیدن از. گرفت باال سرشو در یهویی شدن باز با

  .تنداش رو شدن وارد اجازه بی جرات سهون اوه چون هیچکس چون نکرد

 " سرته؟ تو چی"

 " دادید؟ انجام رو گفتم که کاری"

 " سرته؟ تو چی. اره"
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 باشه اروم کرد سعی و و داد تکیه صندلیش به چان

 "نمیکنم اشتباهی کار که میدونی! هون بیخیال"

 ودتمخ. کنم کنترل ور اوضاع بتونم تا فاکیته ذهن تو چی بدونم باید اینکه خاطر به"

 "بگیرن آسون بهت نیست قرار میدونی

 

  .شد خارج اتاق از در کوبیدن از بعد و گفت بلندی صدای با

 

 

*** 

 

 دورش فرادا به نمیخواست دلش ولی میداد ازارش بازوهای و پهلو عضالت درد

  .بده تمسخرش برای ای بهونه

  .رسوند خوابگاه به خودشو و خورد میلی بی با رو شام

  .کنه عادت شرایط این به زودتر هرچه که بود امیدوار
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 پارک معشوقه که شده پخش جا همه وقتی از که بشه این منکر نمیتونست طرفی از

 خوشحال بابتش نمیدونست. نداده خودش به کردنشو اذیت جرات کسی چانیوله

  .عصبانی یا باشه

 

 

*** 

 

  .کرد باز چشماشو درگیری و دعوا شبیه صدایی شنیدن با

  .اشتنند خبر چیزی از هم اونا ظاهرا. انداخت نگاهی دورش الفاهای به

 

 حرکت اصلی رتاال سمت به و شدن حاضر همه میزد حدس که چیزی از سریعتر خیلی

  .کردن

 دیگه نفر چند اب که بده تشخیص راحتی به همه اون بین رو چانیول پارک میتونست

  .میزد حرف نبودن آلفا مسلما که
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 فقط. اشهب بداخالق رئیس اون حضور خاطر به میتونست درگیری صدای شدن قطع

 همه زا و دارن حضور اینجا باال درجه با بتا و امگا ای عده چرا که بفهمه نمیتونست

  چیه؟ عصبانیتشون دلیل مهمتر

 

 

  .رفت جلو بقیه دنبال به و نداد اهمیتی

  .کرد سح خودش روی نگاهشو اول همون ولی نباشه چان نزدیک زیاد کرد سعی

 

 ولی دادن رارق مخاطب رو چانیول پارک که میدید رو زن و مرد چند عصبانی چهره

  .بود زده زل بهشون نیشخند با فقط عوضی اون

  .کنه آروم ور جو میکرد سعی و بود مضطرب ظاهرا که دید سهونو طرفتر اون کمی

 

 ینهم برای و نداشت زدن حرف جرات چان اطراف افراد از غیر کس هیچ

  .بود برقرار ای نسبی سکوت
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 " شده؟ خبر چه"

 

 بود اومده پیش هم خودش برای که سوالی. شنیده سرش پشت رو کسی صدای

  .بشنوه رو مکالمه ادامه بتونه تا شد ساکت فقط پس

 تمام زدیرو. کنن بازخواست رو پارک رئیس تا اومدن دولت طرف از میگن"

 "زندان انداخته رو بودن اومده اعتراض برای که مردمی

 

  .عوضیه خیلی الفا اون که بود این رسید ذهنش به که چیزی تنها

 

 

 کنه تمرکز پشتش نفر دو مکالمه روی کرد سعی دوباره

 "برکناریشه برای فقط اینا که شنیدم من ولی"

 

  .شد قطع مکالمه چان خنده صدای شدن بلند با

  .شد جلب چان سمت به ها توجه همه
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 خشک باعث که کاری کرد؛ اشاره بکهیون به دستش با شد قطع خندش اینکه از بعد

  .شد کوچیکتر پسر دهن شدن

 هب خودشو کرد یسع فقط پس بگیره نادیده دستورشو نمیتونست و بود ترسیده واقعا

  .برسونه چانیول

 

 "نیست الفا بکهیون"

 

 دفاع ازش نمیخواست مگه میگفت؟ چی داشت. پرید صورتش از رنگ حرفش با

 یه طفق اون داشت؟ اصرار قضیه این روی اینقدر مدت این چرا پس کنه؟

  ...آشغاله

 

  .شنید بعدیشو جمله اینکه تا میکرد لعنت رو عوضی اون ذهنش توی

 "امگاس اون"
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  .شد همه تعجب باعث که حرفی

  .شد خیره روش به رو مرد به تعجب با و گرفت باال سرشو

 

 اومد سمتش به قدرتمنده بتای یه بود مشخص که زنی

 " باشه؟ آلفاها اردوگاه توی باید چرا امگا یه"

 

 "خواستم من چون"

 

 اومد جلو قدبلند های مرد اون از یکی اینبار

 "خودشه مخصوص اردوگاه توی امگا یه جای"

 

 

 خندید چان

 "آلفاشه پیش امگا یه جای"
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 "کنه شرکت تمرینات توی نمیتونه اون هرحال به"

 اومد حرف به دوباره بلوند مو زن اون

 

 هم نبکهیو. میکنم بخوام هرکاری و منه برای اینجا بگیره؟ منو جلوی میخواد کی و"

 "نداره دخالت حق کس هیچ و میکنه شرکت تمرینات توی بقیه مثل

 

 

 

 

*** 

 

 

 ومدا حرف به خونده چانو ذهن اولش از بود مشخص که رمردییپ اینبار
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 " چانیول؟ پارک نه مگه. نیست امگا اصال پسر اون چون شاید"

 

 بکهیونو ریفظ مچ حین همون و کرد نگاه منتظر های چهره اون تمام به اخم با

 سخنرانی اون روی همیشه که بزرگی سنگ تخته باالی به خودش همراه و گرفت

  .برد میکرد

 

 دبع لحظه و ادد بکهیون ترسیده صورت به نگاهشو دوباره و کرد افرادش به نگاهی

  .رسوند اش ترقه استخون و گردن به دندوناشو

 

 جلوی شدن جمع و شد کوچیکتر پسر ناله باعث نیشش های دندون شدن وارد

  .کشیده درد که میداد نشون بک ظریف انگشتای بین لباسش

 

 بوسه و کشید نبیرو دندوناشو کاشته گردنش روی که مارکی از شدن مطمئن از بعد

 عیتجم سمت به دوباره و گذاشت خون از شده قرمز نقطه اون روی سبکی

  .برگشت
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 "منه امگای بکهیون که شد مشخص حاال کنم فکر"

 

 

  .دنبو عصبانی ها بعضی و متعجب ها بعضی انداخت، ها چهره به نگاهی

 "برگردونید رو روتون نفعتونه به حاال"

 

 بود کرده مجبورش همینکه. کنه نگاه بکهیونش به هیچکس دیگه نمیخواست دلش

 هکرد مارک نبود امگا که رو پسری اون. بود دهنده آزار براش بشه مارک همه جلوی

  .بود

 

  .برگشت بک سمت به برگردوندن رو اونا ی همه اینکه از بعد

 مخفی چان از اونارو و ریخته اشک میداد نشون خیسش های مژه و بود پایین سرش

  .کرده

 

  .کنه نگاه چشمهاش به کرد مجبورش و گذاشت چونش زیر دستشو
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 اشکای گرفتن شدت با که آرامشی.بوسید آروم و گرفت بازی به لباشو حرفی بدون

 توی خشونت اب میکرد سعی حاال و بود رنجونده رو بکهیون اون رفت؛ بین از بک

  .میکنه حمایت ازش ابد تا که بده اطمینانو این بهش بوسه

  .بره پیش اینجوری چیزی نبود قرار

 

 کمرش ورد پاهاشو کرد مجبورش و برد باسنش زیر به بک کمر پشت از دستشو

  .کنه حلقه

 

 پسر تمیخواس دلش میتونست اگه.گذاشت سینش روی سرشو و کرد جدا لباشو

 .بوسشب فقط ابد تا و کنه مخفی همه از رو بغلش توی شده مچاله کوچیک

 بک مظلومیت .ردک ترک اونجارو سریع خیلی و انداخت عوضیا اون به نگاهی دوباره

  .داد ادامه شراه به فقط و نکرد توجهی ولی اورد درد به قلبشو ای لحظه برای
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 شدن خیس میتونست راحتی به داشت؛ نگه بغلش توی خودش اتاق تا رو بکهیون

 جورایی هی االن که بغلش توی کوچیک پسر. کنه حس بک چشمای زیر رو لباسش

 که یکار تنها و میریخت اشک آروم و بود آغوشش تو میشد محسوب امگاش

  .بود آدما اون از کردنش دور بکنه میتونست

 

 

 سینه روی هم هنوز بکهیون صورت اما بست پاهاش با رو در و شد اتاقش وارد

  .نمیکرد اطراف به توجهی و بود اش

 بتونه ات گذاشت کوچیکتر پسر سر پشت دستشو یه و رفت بزرگش تخت سمت به

  .بزاره تخت روی اونو آرومی به

 

 ستنب با و کرد جمع بغلش توی زانوهاشو تخت نرمی حس محض به بکهیون

  .کرد محروم قرمزش چشمای دیدن از چانیولو چشماش

 نوازش و ردب موهاش الی آرومی به دستشو نشست؛ کنارش و نکرد توجهی چان اما

 که با پس زدنش توسط بک کمی مکث کرد.  کرد
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 این ودشخ نظر از گرفته ولی  سخت کوچولوش پسر به خیلی کارش با میدونست

  .بود کار بهترین

  .دش شنیده بک از کمی صدای باالخره تا داد ادامه موهاش نوازش به

 "متنفرم ازت"

 

 رو کوچیکتر پسر باالخره و کرد متوقف بکهیون موهای توی انگشتاشو حرکت حرفش با

  .کنه نگاه سمتش به کرد مجبور

 

 جلوی بعدش و... الفام یه من میگی همه به... چانیول؛به پارک متنفرم ازت"

 " ...همه

 

 روش به رو بدجنس آلفای از نگاهشو دوباره و کنه ول نصفه حرفشو داد ترجیح

  .بگیره
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 نفسای که یدرحال و رسوند بک گردن به پشت از کلشو و شد خم آرنجش روی چان

  .اومد حرف به میلرزوند کوچیکترو پسر بدن گرمش

 و بگردی فاهاآل اون بین احمقا مثل بدم اجازه نیست قرار چون!... بک درسته"

 "کنی دفاع خودت از بگیری یاد باید

 

 شد خم سمتش به بیشتر و زد نیشخندی

 "بکشم دست درونت شیرین امگای از نمیتونم که البته و"

 

 دبوسی نرم رو شده قرمز مارک جای دیگه بار یه و برد جلوتر سرشو

 بهترین که رسیب نتیجه این به و کنی استفاده درونت بتای هوش از باید توام و"

 "منه با همراهی کار

 

 توی پشت از رو بکهیون و کشید دراز تخت روی کامل حرفش شدن تموم با

  .کشید بغلش

  .شد امگا نیمه پسر اون نفس شدن حبس باعث که کاری
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 "کن ولم"

 

 تنها لیو بده تشخیص بغضشو راحتی به میتونست لرزشش از و بود آروم صداش

  .بود باریکش کمر دور دستاش حلقه کردن تنگ کرد که کاری

 

 سفید بدن ناو لرزش تاثیر تحت فقط یا امگاشه به الفا یه حس این نمیدونست

 بده؛ حتوضی براش رو چیز همه میخواد دلش که میدونست فقط گرفته؛ قرار

 تهدیدی یا نیتعصبا دیگه که لحنی با همین برای مراقبشه که بده نشون میخواست

 اومد حرف به نبود توش

 

 که رو چیزی ناو و بشناس اطرافتو آدمای... بگیر یاد رو چیز یه! بک میدونی"

 "بده بهشون میخوان

 

 زد نیشخند حیهنا اون شدن جمع از و زد بک گوش زیر به ای بوسه و کرد مکث کمی

 داد ادامه حرفش به باز ولی
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 از ضعف نقطه یه تا بودن اومده اونا... میخوان اونا که بده رو چیزی اون...درسته"

 "کنن پیدا من

 

 کرده جلب رو بغلش توی پسر توجه که کنه حس راحتی به میتونست

 من اگه چیه؟ یمیدون و! باشی من ضعف نقطه قراره تو... کردن پیدا تورو اونا"

... دنمیکر پیداش خودشون نمیدادم نشون بهشون رو شکنی قانون یه خودم

 "نداری تعلق ای فرقه هیچ به تو که میفهمیدن

 

 داد ادامه همچنان چان ولی برگشت سمتش به باالخره بک

 "خطرناک جودمو یه نه آلفاشه پیش که شکنی قانون امگای یه فقط تو اینجوری"

 

 اینبار و تریخ پایین کوچیکتر پسر چشم از سرکش قطره یه جملش آخر قسمت با

  .نگرفت جلوشو چان حتی

 "بدم بهت رو اجازه این نیست قرار دیگه چون کن گریه... بک کن گریه"
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 بوسید نرم یلیخ و رسوند بک سرخ و باز نیمه لبای به لباشو حرفاش شدن تموم با

  .شد خارج اتاق از و گرفت فاصله ازش بالفاصله و

 

 

*** 

 

  .کرد میزبانی ازش صورتش چپ سمت به مشتی با سهون ورودش محض به

 به نگاهشو ردمیک پاک لبشو گوشه خون شستش انگشت با که درحالی و زد پورخندی

 داد سهون قرمز چشمای

 "صورتم تو بزنی که دادم جراتو این بهت کی نمیاد یادم"

 

 کرد رها کاناپه روی کای کنار خودشو و زد پوزخندی متقابال هم سهون

 " مهمه؟"

  .رفت کارش میز پشت و گذاشت جواب بی سوالشو
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 لماتک با که بودن خونسرد اینقدر سهون خوشبختانه و داد دوستاش به سوالیشو نگاه

  .مطلب اصل سر رفت مستقیم و کنه بازی

 

 " کیه؟ واقعا بکهیون و چی میگذره لعنتیت مغز توی بگی میخوای"

 

 لباش ینب سیگاری صندلیش پشتی به دادن تکیه با و بود آروم همچنان چان

 گذاشت

 "اینجا بیاد بگی لوهان به باید قبلش"

 

 با و شد جلب شتوجه بود بیخیال االن تا که هم کای حتی سهون تنها نه حرفش با

 بود چان حرف برای منطقی دلیل یه منتظر رفته باال ابروهای

 

 " شدی؟ دیوونه"

 شکست رو ای ثانیه چند سکوت سهون سوال
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 دود اون تپش دوستاش برای تصویرش که طوری داد بیرون سیگارشو دود چانیول

  .شد محو خاکستری

 "بیاد بگو فقط"

 

 "نداره امکان"

 برد باال صداشو دوباره سهون

 " داری؟ چکارش"

 

 پس ولی دونهن چان که نبود چیزی دلیلش و بود نگران سهون اندازه به هم کای

  .اینجا بیاد مرموز پسر اون داشت اصرار چرا

 

 

 

*** 
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  .بود فتهگر فرا رو نفرشون سه جو ای آزاردهنده سکوت میشد ای دقیقه چند

 اونم ادمی مچینه اینکه باور بود؛ کرده درگیر حسابی رو نفر دو اون چان حرفای

  .بود انگیز هیجان هم ترسناک هم داره وجود خودشون نزدیک درست

 

 ای رهذ حکومتشون قانونای و نبودن قانونی اهل شخصای کای و سهون قطعا

  .میترسوندشون کمی مورد این ولی نداشت اهمیت براشون

 

  .کرد باز زبون دوباره بود شده اروم کمی حاال که سهون

 " چکار؟ میخوای لوهانو ولی درست حرفات ی همه"

 " !هست منم سوال"

 

  .موند چان جواب منتظر و شد مکالمه وارد باالخره هم کای

 چجوریه؛ وضعیتش بفهمیم باید کنیم؛ ریسک بک زندگی رو نمیتونیم نباشید؛ احمق"

 "کردم مارک رو لعنتی اون من
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 آورد باال دستشو سهون

 " ...دوما توئه مشکل این و میکنی ریسک داری تو اوال"

 

 پرید حرفش وسط کای

 "کرد اعتماد بهش نمیشه! لوهانه لعنتی اون"

 

 کرد تایید حرفشو سرش حرکت با سهون

 " ا؟اینج بیاد باید دلیل چه به و باهوشه خیلی بتای یه لعنتی اون"

 

 زد پوزخند دوباره چان

 مخفی یدونهم خوب پس باهوشه عوضی اون. بود خودتون حرفای توی جوابا تمام"

 "...اینجا به اومدنش دلیل و بهتره بک کردن

 

 زدن پوزخند همزمان و انداخت کای به نگاهی



THROY 
 

 pg. 80 

 "نیست ختس اوردنش پس بره فاک به تو زیر که اینه عاشق لعنتی اون! سهون"

 عوضی بتای ونا از خوبی های خاطره. شد خارج اتاق از و بلند عصبانیت با سهون

  .شد چیزا خیلی تغییر باعث که ای خاطره نداشت؛

  .شد یلیاخ آسیب باعث که هایی راز؛کلیشه و دروغ و کلیشه از پر ای خاطره

  .کنه حس پوستش روی هارو شالق اون درد میتونست هم هنوز

  .پیچید خودش به و کرد ناله صبح تا دیگه خیلیای همراه که شبایی

 

 چطور د؛بو نکرده فراموش وقت هیچ رو افتاد مرز توی روز اون که اتفاقی

 دوتا اون لکهب خودش تنها نه. بود درگیرش هم هنوز وقتی کنه فراموش میتونست

  .بودن درگیر هم احمقش دوست

 

 

*** 
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 اون نتظرم حاال و یرهبگ چانو احمقانه کارهای جلوی بود نتونسته هم باز نمیشد باورش

  .بودن بلوندش موهای با عوضی بتای

 

 یه شاز نبودش میگفت بهش حسی یه ولی باشه اونجا نمیخواست دلش اصال

  .نمیخواست اینو اون و میسازه ترسو

 

 حظهل و دراومد داص به اتاق در باالخره دستیش چاقوی با درگیری دقیقه چند از بعد

  .شد وارد بزرگ لبخند یه با لوهان بعدی

 "سالم"

 

  .گرفت نگاهشو فقط هم سهون و داد تکون سری چان

  .نشست هونس روی به رو های صندلی از یکی رو لوهان چانیول، دست اشاره با

 " ردم؟ک پیدا رو قوی آلفای دوتا با همنشینی افتخار من که چیشده! خب"
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 گرفت پیشدستی ازش سهون بگه چیزی چان اینکه از قبل

 عوضی یه تو م؛باشی راست رو بیا خب؟. بدی جلوه احمقا شبیه خودتو نیست الزم"

 "داریم نیاز بهت االن هم ما و ای

 

 تراونور متر ندچ و میشد بزرگتر هرلحظه لوهان نیشخند و میگفت عصبانیت با سهون

  .ودب ای دیگه چیزای درگیر ذهنش که درحالی بود خیره دو اون به چان

 

 قیقاد نشست؛ کنارش و رفت سهون سمت به حرفاش شدن تموم از بعد لوهان

  !بهش چسبیده

 

 مجبورش و رسید چونش به بعدش و فک خط به و کشید سهون گوش کنار از دستشو

  .کنه نگاه قشنگش چشمای توی کرد

 " عزیزم؟ میخوای چی بگو"

  .بکشه عقب نداشت قصد ولی میکرد نگاهش نفرت با قدبلند پسر
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*** 

 رو بودن رفتهگ دلیل بی که هایی زندانی همه که شد قرار عجیب صبح اون از بعد

 ونا توی مردم که دبو مطمئن ولی بکنه اینکارو تا بود اونجا کای حاال و کنن آزاد

 سعی لیو هست شورش احتمال و هستن عصبانی حسابی سنگی و سیاه های اتاقک

 از نست،نتو اگه و اشنب آروم که کنه متقاعد اونارو هایی جمله کردن با آماده تا کرد

  .بشه وارد تهدید راه

 

  .اومد سمتش به مینهو بشه وارد میخواست که ای لحظه درست و

 تا شد خم و تگذاش زانوهاش روی دستاشو لحظه چند و میزد نفس نفس بیچاره پسر

  .بشه تنظیم تنفسش

  .اومد حرف به بریده بریده باالخره

 "ها فرقه بی... انبار... انبار"

 

  .بشه متوجه منظورش کای تا بود کافی کلمه دو همین

  .دوید افرادش سمت به میتونست که سرعتی بیشترین با
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 "جنوبی انبار میریم! باشید زود"

 

  .رسیدن انبار به سریع خیلی و نداشتن ها فرقه بی آشوب تا زیادی فاصله

  .بزنه کله و سر مسائل این با هرروز مجبوره نمیشد باورش

 جونشون ینکها برای نه نداره؛ برابرشون در اسلحه از استفاده حق که میدونست

 فرقه بی یدبا بودن معتقد قدرت صدر عوضیای اون بلکه باشه مهم حکومت برای

  .بکشن زجر هرروز که دارن نگه زنده هارو

 

  .رفتن سمتشون به افرادش همراه به و کشید عمیقی نفس

 

*** 

 

 هارو ندانیز هم و دور هارو فرقه بی هم شدن موفق باالخره ساعت چند از بعد

 توی بازوش روی وچاق عمیق نسبتا زخم یه و فک روی کبودی یه با حاال و کنن آزاد

  .کنه پانسمان زخماشو سهون تا بود نشسته چان اتاق
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 " کردید؟ چکار شما"

 

  .شکست رو سکوت باالخره

 .نداره توضیح به ای عالقه اصال که میداد نشون سهون منقبض فک

 

 "کنه کمک بهمون قراره"

 

 پرید باال چان حرف با کای ابروهای

 " چرا؟"

 

 "کنه سود خیلی قراره چون شاید"

  .سهون به دارش معنی نگاه با شد مساوی حرفش ادامه

 

*** 
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 ظاهرا هم نیولچا و بود بهتر حالش.میکرد شرکت تمرینات توی که میشد روزی چند

  .دبو خوبی خبر این و نمیدیدش زیاد دیگه و بود خودش کارای درگیر

 

 ضعیف و یدادم انجام بقیه همراه به رو سختی تمرینات چان خواسته طبق روز هر

  .میشد مشخص شبانش دردای توی بقیه به نسبت بودنش

 

 بده ماساژ تشوعضال بود مجبور اون میکردن استراحت راحتی به بقیه که هایی شب

  .بشه کم دردشون از کمی تا

 

 جرات یکس ولی نمیره پیش عالی تمرینات توی میدونست هم خودش که هرچند

 و بود پروا بی اون. میگرفت فاکتور رو سهون اگه البته نداشت رو بهش حرفی زدن

 اینا ولی. هبکن کارشو و نباشه عرضه بی که میگفت و میزد داد سرش راحتی به

  .کنه ناراحتش که نبود چیزایی
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  .دش مبارزه میدون وارد بقیه همراه به و کرد تنش رو رنگش سفید کت

  .نبد انجام بود قرار که سنجشی اولین درواقع و مبارزه روز اولین

 و قلبش الیبا ضربان ولی باشه نگران نباید و نیست چیزی که میگفت دلش توی

  .میگفتن رو ای دیگه چیز دستاش کف عرق

 

 اون وارد کتش دراوردن از بعد و داد بیرون باصدا نفسشو اسمش شدن صدا با

  .شد کوچیک میدون

 

 ای یدها هیچ اون و داشت بک به نسبت بزرگتری خیلی جثه روش به رو رقیب

  .اشهب داشته رقیبی همچین مبارزش اولین عنوان به باید چرا که نداشت

 

  .میکردن تماشا اونارو که بودن الفاهایی دورشون تا دور

 بود خودش نمقصدشو که لباشون روی پوزخند میکرد حس ولی بود زده توهم شاید

  .میبینه رو
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 رو تالشش میخواست حداقل ولی نبود سخت هم اینقدرها مبارزه این بینی پیش

  .بکنه

 

 به دستاشو و گذاشت جلو پاشو یه و کشید عمیقی نفس دیگه بار سهون صدای با

  .داد قرار صورتش جلوی گارد عنوان

 

  .خورد شکمش توی مشت اولین که نرسید دقیقه یک به

  .شد خم شکمش از ناحیه اون روی کمی و گرفت گاز لباشو درد از

 و بده جاخالی موقع به تونست ولی شد پرت صورتش سمت به بعدی ضربه

 به که اییپ ضربه با و نشد طوالنی خوشحالی این ولی رفت باال تشویقا صدای

  .افتاد زمین به خورد پهلوش

 

 پهلوش توی قطف بود قرار که دردی و بود افتاده شماره به نفسش هم االن همین

  .شد پخش بدنش کل توی باشه
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  .میگن یچ که بده تشخیص نمیتونست و میشد همهمه به تبدیل ها صحبت کم کم

  .بشه دبلن بکهیون بده اجازه تا رفت عقب قدم چند سهون، رقیبش حرف با

 

  .شد بلند سختی به و کرد بدنش ستون دستشو بک

  .ادد جاخالی هم باز ولی شد حمله سمتش به دوباره شدنش بلند محض به

 

  .ببینه هارو هچهر همه کالفگی میتونست کم کم و داد جاخالی هم بعدی ضربه چند

  .کرد پیدا تماس بدی صدای با و اومد صورتش سمت به بعد مشت

 

  .کنه حس دهنش توی رو خون طعم میتونست

 با ولی میشه متمو مبارزه این دیگه دقیقه چند تا بود مطمئن و میرفت گیج سرش

  .اومد خودش به چان عصبانیت از سرخ چهره دیدن
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 و داد خالیجا رقیبش لگد به بشه ترسناک آلفای اون محو کامل اینکه از قبل

 شد مساوی چانیول داد با حرکتش

 "بک بدی جاخالی میخوای کی تا"

 

  .شد پرت جدی رئیس اون سمت به ها حواس همه ای لحظه برای

 " !تو هی"

 

 تعجب اعثب که گفت رو ای جمله و کرد خطاب بلندی صدای با رو بکهیون رقیب

 شد همه

 " میزنی؟ ابیحس و درست مشت یه باالخره یا کنی مبارزه احمق یه مثل میخوای"

 

 پرت با بعدیش حرکت و نشست گنده آلفای اون لب روی نیشخندی حرفش با

  .شد مساوی زمین روی بک شدن

 

 میشد بیشتر هرلحظه چان عصبانیت
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 " بمونی؟ عرضه بی میخوای! بک یاال"

 

 شد باعث رشغرو به کردن فکر ولی نداشت مبارزه توان دیگه اینکه با بکهیون

  .بگیره گارد و بشه بلند دوباره

 

 از چیزی ینهاا ولی میکرد دفع حرکاتو ی همه هم بک و میکرد حمله دائم رقیبش

  .نکرد کم چانیول عصبانیت

 

  .بود میدون وسط چان بعدی لحظه

  .کرد پرت سمتی به رو نخور درد به آلفای اون قدرت با

 "کن حمله! بک یاال"

 

  میگفت؟ چی اون

  .گذشت بک خصوص به همه ذهن از که سوالی تنها
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  بکشش؟ میخواست نکنه کنه؟ مبارزه بک با خودش میخواست اون

 

 نداد ادامه چان داد با ولی بزنه حرفی کرد سعی سهون

 "نکنه دخالت هیچکس"

  .داد ترسیده و خسته بکهیون به نگاهشو دوباره

 "کن حمله میگم بهت"

 

 ولی یترسیدم چان با مبارزه از و نداشت ای ایده هیچ کوچیکتر پسر که هرچند

  .گرفت قرار مقابلش

 "کن حمله یاال"

 

 حس خوبی هب داخلش عصبانیت هنوزم ولی بود اومده تر پایین صداش با اینکه

  .میشد

 دست بلکه نرسید نتیجه به تنها نه چان موقع به جاخالی با ولی کرد حمله کوچیکتر پسر

  .افتاد گیر بدنش پشت چان توسط دیگش
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 اونو سریع تحرک یه با و کشید بدنش پشت ظریفشو دستای قدرت تمام با چانیول

  .انداخت زمین روی

 

 داره وانیر اون چرا نمیدونست.بود گرفته رو اش تنه باال نقاط تک تک درد

  .میکنه رفتار باهاش اینجوری

  .یستادا سرش باالی چان بالفاصله چون نداشت کردن فکر برای زیادی فرصت

 "هباش دیگت دست به حواست میکنی حمله یه دست با اول،وقتی قانون"

 

  .کرد بلندش و گرفت رو بکهیون یقه حرفش شدن تموم با

 ندهنمو کوچیکتر رپس برای توانی دیگه که هرچند.گرفتن قرار هم روی به رو دوباره

  .بود فتادها شماره به نفساش و رفته هم توی درد از چهرش االن همین و بود

 

 "کن حمله. کنم تکرار بار دو حرفو یه ندارم دوست! بک یاال"

 



THROY 
 

 pg. 94 

 آلفای به کنه کم سرگیجش از کمی تا بود گوشش کنار دستش یه که درحالی بکهیون

  .شد خیره روش به رو

  .رفت جلو قدم یه فقط همین برای و نمیشد حرفاش متوجه اصال

 

 و عصبیه و کالفه میداد نشون دستش زده بیرون رگای و چان ابروهای بین چین

  .کنه حمله بک سمت به خودش شد باعث حسا این تمام

 

  .کرد پرت بک سمت به رو اول مشت

 

 فکر که نیزما درست ولی گرفت گارد حرکتش، شدن متوجه محض به کوچیکتر پسر

  .خورد شکمش به مشتی کرده، عمل سریع میکرد

 

. میشکنه داره ندرو از میکرد حس واقعا و بود رقیبش از تر قوی خیلی چان مشتای

  .شد اسیر چان دستای بین سقوط از قبل ولی شد خم دلش روی دوباره
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  .بود اآلف اون سینه روی به رو سرش و آغوشش بود توی کامال دیگه حاال

  .کنه نگاه چشماش توی تا گرفت باال سرشو

 جاهای به حواست میکنی دفاع بدنت دیگه جای یا صورت از وقتی دوم، قانون"

 "باشه هم دیگه

 ونستت سختی به کوچیکتر پسر و داد هول عقب به بکو حرفش شدن تموم با

  .نیفته زمین روی که داره نگه تعادلشو

 "دوباره"

  .کنه حمله خودش کرد سعی اینبار بکهیون

 

 اون تلفمخ نواحی به سرعت با رو مشت تا چند و رسوند بهش سریع رو خودش

 اون از زودتر خیلی درنهایت و نداد نتیجه کدومشون هیچ ولی کرد پرت بزرگ بدن

  .ادافت زمین ،روی زانوش پشت به چان ضربه با میکرد فکرشو که چیزی

 

  .نمیشنید همهمه جز چیزی هیچ و شد بسته چشماش

  .بودن اونجا همه هنوز که اومد یادش تازه
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 درست اجازه بود شده ایجاد سینش قفسه توی که سوزشی و میکرد درد بدنش تمام

  .نمیداد بهش رو کشیدن نفس

 

 ایستاده رشس باالی چان دوباره اینکه زدن حدس و افتاد صورتش روی ای سایه

  .نبود سخت

 "باش سریع و فرز سوم، قانون"

 

 برده سمتی هب داره و شده بلند بزرگی دستای روی اینکه جز نفهمید چیزی دیگه

  .میشه

  !چرا ارزده ولی نبود عصبانی

 

 براش بده نشون همه جلوی اینو اینکه ولی عرضس بی مبارزه توی که میدونست

  .بود سخت
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 یول ببینه لفاروآ اون درهم چهره دوباره تونست و کرد باز چشماشو ای لحظه برای

  .بود خیره جلوش به اون

  میرفتن؟ کجا داشتن بود؟ کرده بغلش چرا اصال

 

 ای خفه هنال تونست فقط و نداد اجازه بهش لبش سوزش ولی بزنه حرف خواست

  .بکنه گلوش ته از

 "بکهیون باشی ضعیف اینقدر نباید"

 

 

. نبود صداش توی حسی هیچ گفت میشد حتی نبود؛ صداش توی عصبانیتی دیگه

  .ستب چشماشو دوباره و کنه فکر چیزی به نمیذاشت لحظه اون درد ولی

 

 وزشس که زمانی حتی بگه؛ چیزی نتونست کرد حس رو تخت نرمی وقتی حتی

   !کرد حس پوستش روی رو آمپول سوزن
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*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رفح لوهان با سریعتر هرچه باید.میکرد حس رو مختلف حس چند همزمان

 کهیونب جون روی کردن ریسک ولی نداشت اعتماد بهش هم هنوز هرچند.میزد

  .بده انجام بخواد که نبود چیزی

 

  .دافتا راه تاقشا سمت به و سپرد درمانگاه دکتر به رو کوچیکتر پسر اون باالخره
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  .کنه صحبت لوهان با بک اومدن هوش به از قبل تا میخواست

  .اتاقش بیارن لوهانو سریعتر گفت افرادش از تا چند به

 

 

 با سهون و بزرگ لبخند با لوهان و شد باز زدن در بدون اتاقش در بعد دقیقه چند

  .شدن وارد غلیظی اخم

 اون با امخصوص نبود سخت اورده سهون سر کوچولو شیطون اون که بالیی حدس

  .لباش روی ورم و کوچیک زخم

 

  .نبوده میل بی زیاد هم دوستش برسه نتیجه این به میتونست حداقل

  .بشینن که کرد اشاره سرش با

 استنمیخو. بده یحتوض رو بکهیون شرایط چینی مقدمه با کرد سعی طوالنی دقیقه چند

 هم هنوز قاتفا اون وجود با ولی بزنه دست رو بهشون بازم باهوش بتای اون

  .بود اونجا بتای ترین اعتماد مورد
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 ای دیگه سک هر مثل اون. رفت فکر توی عمیقا چان حرفای شدن تموم با لوهان

  .شد متعجب شنید رو خبر این وقتی

 

  .بود خاص واقعا مورد یه اون

 " !خطرناکه خیلی ولی"

 

  .کرد جلب خودش به الفارو دو اون توجه و اومد حرف به باالخره لوهان

 " ؟چیه منظورت"

 شد خم چان میز سمت به کمی بتا اون

 " !ردیک مارک اونو تو و نیستیم آشنا بدنیش شرایط با ما اینکه یعنی"

 میشد نزدیک کنجکاوی به کم کم چان کالفه چهره

 " بزنه؟ آسیب بهش ممکنه"

 

  .رهب دستش از مگاا نیمه اون بده اجازه نبود قرار ولی نبود خوبی چیز لوهان سکوت
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*** 

 

 دبای قبلش ولی نبد انجام مخفی آزمایش سری یه شد قرار باالخره حرف کلی از بعد

  .بود الزم زیادی تمرینای و میشدن مطمئن چیزا سری یه از

 

 نداره وجود بک بدن از ها فرومون شدن ازاد احتمال بود گفته بتا اون که هرچند

  .کنه امتحانش میخواست بازم ولی

 چون نیاد در درست بلوند موی با پسر اون حرف بود امیدوار وجودش تمام با

  .میشد تر سخت چیز همه اونوقت

*** 

 مجبورش چان تاقا به اومدن از قبل نمیشد باورش میکرد؛ نگاه لوهان به نفرت با

  .داشت یعوض بتای اون به هنوز که ای غریزه به لعنت و ببوسه اونو کرده

 

  .رفتگ قرار جلوش لوهان دوباره جنوبی خلوت راهروی به رسیدن محض به
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  .میکشید سهون سینه روی دستشو و میزد مرموزی لبخند

 "من سکسی مرد رفتنه وقت دیگه"

 

 خندید تمسخر روی از سهون

 " توام؟ به متعلق من که بکنی فکرو این شده باعث چی"

 "یکرد درست گردنم روی پیش ساعت چند که قرمزی رد شاید! نمیدونم"

 

  .بخوره سنگی یوارد به باهوش بتای اون کمر تا رفت جلو اینقدر و زد نیشخند سهون

 "بشه تو مال اون نمیشه دلیل بری نفر یه زیر اینکه"

 " ؟کنه تکرار دوباره اشتباهو یه میتونه انسان یه میدونستی! اوه"

 

 رفت هم توی سهون اخمای دوباره حرفش با

 " کنی؟ تکرار کارو اون دوباره میخوای یعنی"
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  .نبود جثه ریز پسر اون شوخ لحن و لبخند از خبری دیگه

 "بکنم اونکارو بودم مجبور گفتم بهت من"

 "برو فقط. ام خسته تکراری بحث این از"

 

 به رو سرپ سنگی قلب نیست قرار میدونست. میشد خیس زیبا چشمای اون کم کم

  .میکرد مجازاتش داشت اون. بیاد رحم به روش

 و رسوند جذاب یالفا اون لبای به لباشو دوباره کنه ترک اونجارو اینکه از قبل

  .شد دور اونجا از سریع خیلی بعد و زد سبکی بوسه

 

*** 

 

 که دید نارشک چانو کرد باز چشماشو وقتی ولی بوده بیهوش ساعت چند نمیدونست

  .بود زده زل چهرش به

 "شدی بلند باالخره"
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  .شد مانعش پیچید سرش توی که دردی ولی بشه بلند تا شد خیز نیم

 "دادی دست از رو مسابقه و زدی گند هرحال به تو! بکش دراز... هی هی"

 

 برگشت سمتش به ناباوری با بکهیون

 " بدم؟ شکست تورو که نداشتی توقع میگی؟ چی"

 

 زد نیشخندی کنه عصبانی رو کوچیک پسر اون بود تونسته که چان

 "شاید"

 

 پیشونیش روی یا طوالنی بوسه و شد خم بده بهش جوابی اجازه اینکه از قبل ولی

  .گذاشت

  .کشید باال رو پتو بعد و داد هولش عقب به اروم دستش با

 "کن استراحت"
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  .رفته خواب به دوباره نمیشد باورش

 لیو ببینه اونو ستنتون ظهر از بعد تا حتی. نبود چان از خبری شد بیدار وقتی صبح

 چند از بعد االح و ندن بهش خروج اجازه که بود داده اخطار پرستارا اون همه به

 چان تاقا به میخواست ازش چانیوله طرف از بود مدعی که کسی تنهایی ساعت

  .بره

 

 و بود شده بخو کامال سرش درد. بره راه راحتی به میتونست و بود بهتر حالش

  .شده تزریق بهش ای قوی داروهای بود مشخص

 

 

*** 

 

 بکنه؛ نمیتونست مخالفتی هیچ ولی میگذره آلفا اون ذهن تو چی اینبار نمیدونست

 از کمتر میبینه بودن کنارش از که هایی آسیب بود فهمیده زمان این توی حداقل

  .برن کجا قراره ببینه و کنه اعتماد بهش میخواست فقط پس ازشه بودن دور
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 به و بود کبود بدنش و میکرد درد هم هنوز کتفش و بازو نگرفته شکل عضالت

  .بره چانیول دنبال و بده نشون قوی خودشو کرد سعی سختی

 سفیدی در به سنگی تاریک های راهرو توی رفتن راه دقیقه چند از بعد باالخره

  .رسیدن

 

  .شد اردوگاه بقیه با اونجا عجیب تناقض متوجه ورودشون محض به

 سفید اتاق یه وجود ولی باشه عادی ها بتا اردوگاه توی چیزی همچین بودن شاید

 رزمی وسایل و سیاه های سنگ به شباهتی هیچ که پیشرفته سیستم سری یه با رنگ

  .بود عجیب آلفاها مقر توی نداره، اتاق از بیرون قدیمی

 

 ببینه رو مه به چسبیده ها لوله تونست و افتاد سقف به نگاهش لحظه یک برای

  .نداشت کاربردشون برای ای ایده هیچ ولی
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  .شد مواجه شلخت ی تنه باال با که بپرسه سوال آلفا اون از که برگردوند رو

  .زد نیشخند دید، اونو ترسیده شاید و متعجب حالت که چان

 " بیبی؟ چیشده"

 

 درنهایت و دنش خارج گلوش از صدایی هیچ ولی کرد بسته و باز دهنشو بار چند

  .شد چیز مهه متوجه خودش چان که بود شانس خوش و داد سقف به نگاهشو دوباره

 "دما تنظیم برای پیشرفته سیستم یه"

 

 فرم خوش های عضله اون گرفتن نظر در بدون اینبار و شد جلب بک توجه باالخره

  .برگشت سمتش به سفت و

 " چی؟ برای دما تنظیم"

 

 برد. بین از امگا نیمه اون با شو فاصله بلند قدمی با

 "دربیار لباستو فقط االن میفهمی؛ زودی به"
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 نشینی عقب با ولی برد پسرک کت سمت به دستشو جملش شدن تموم با

  .کرد مکث بکهیون

 "نیست الزم"

 

 میرفت اتاق هگوش های کیبورد از یکی سمت به که درحالی و زد نیشخندی دوباره

 کرد باز زبون

 "میشی پشیمون"

 

 

 سکوت ولی بهجوا یه منتظر بک میدونست هرچند و کشید طول کارش لحظه چند فقط

  .گرفت گارد و ایستاد رویش به رو و کرد

  .بود چیز همه گویای میداد انجام مبارزه موقع که پاهاش پرشی و ریز حرکت
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 قراره نمیشد باورش. میکرد نگاه مغرورش رئیس به درشت چشمای با کوچیکتر پسر

  .میکرد ضعف درد از هنوز که وقتی اونم کنن مبارزه دوباره

 

 .گرفت گارد متقابال هم اون و نداد مخالفت اجازه غرورش ولی کرد اخمی

 

 تکون خوشگلتو بدن اون حاال پس دادم توضیح کافی اندازه به قبل سری کنم فکر"

 "کن حمله و بده

 

  .نمیزد حرفی و داشت ابروهاش بین ظریفی اخم همچنان بک

 

 از قبل و شد حرکتش متوجه سریع خیلی و کرد حمله مغرور آلفای اون سمت به

 باعث که تیحرک رو کشید؛ اون بشه گرفته چان توسط دستش پیش سری مثل اینکه

 .شد چان لبخند

  .گرفته یاد خوب درساشو کوچولو آلفای نیمه اون شد معلوم
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  .ودب شده عوض جاهاشون اینبار ولی گرفتن قرار هم روی به رو دوباره

 حمله سمتش هب دوباره و شد متوجه خوبی به اینو بک و نداشت حمله قصد چانیول

  .کرد

 

 قبل سری چان که حرکتی مثل درست ولی کرد پرت چان صورت سمت به مشتی

  .رسید ذهنش به ای ایده لحظه یه برای و نرسوند مقصد به دستشو بود داده انجام

 ولی رحمانه بی دهرچن و شد رد آلفا اون دست زیر از ریزش جثه خاطر به بالفاصله

  .زد چان کمر به لگدی

 

  .برگشت سمتش به بزرگی لبخند با چان ولی بود ترسناکش خشم منتظر

  .نداشت ذوقش پنهان توی قصدی و بود گرفته قرار تاثیر تحت

 "بگیرم آسون بهت اینقدر نباید کنم فکر! بیبی خوبه"

 

 

  .کرد جدیدی حمله لبخند با بود گرفته نفس به اعتماد کمی حاال که بکهیون
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 بین باریکش رکم ثانیه چند از کمتر ولی رفت جلو به فقط و نداشت جدیدی نقشه

  .افتاد زمین پشت با و شد اسیر چان بزرگ بازوهای

 

  رفت عقب قدم چند چان

 "کن استفاده هوشت از! بک یاال"

 

 گرمای متوجه هتاز.کشید عمیقی نفس و شد بلند دوباره مکث کمی با کوچیکتر پسر

  .نداد اهمیتی ولی شد اتاق اندازه از بیش

 

 انچ که جوری ختاندا اتاق گوشه میز به نگاهی.ببازه دوباره نمیخواست دلش اصال

 .نشه نگاهش متوجه

 

 یزم به خودشو بیشتر میکرد سعی هربار و برد هجوم سمتش به دوباره

  .میکرد همکاری باهاش هم چان برسونه؛خوشبختانه
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 ظههرلح هرچند ردمیک اماده جدید حمله برای خودشو داشت و بودن میز کنار اینبار

  .میشد تر سخت براش کشیدن نفس

 

 رخاط به که یشرتیت با فقط حاال و دراورد کتشو بود، زده اول که حرفی به توجه بی

  .بود ایستاده چان جلوی بود چسبیده بدنش به کمی کردن عرق

 

  .دکر حمله بارهدو بکهیون و نشد طوالنی زیاد ولی آلفا نشست لبای روی نیشخندی

 

 هاینک بدون باراین چانیول؛ دستای زیر از رفتن در و تکراری حرکت همون دوباره

 بهش شتپ از سمتش، به آلفا اون برگشت از قبل و رفت میز روی بزنه لگدی

  .کرده زمین نقش رو بزرگ هیکل اون چطور نفهمید خودش حتی و پرید

 

 روی بدنش موازات به کامال هم بکهیون و بود افتاده زمین روی پشت به چان

  .بود بزرگ هیکل اون
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  .میشد ترکیب هم با داغشون نفسای و ها سینه سریع حرکت

  .میکرد نگاه نیشخند با خودش نزدیک شده قرمز صورت اون به چان

 

  .اومد حرف به مقدمه بی بک که بزنه حرفی خواست

 "گرمه"

 

  .میگرفت رو شدن بلند فرصت ازش اتاق باالی دمای و نامنظم تنفس

 بودن عذبم حس خودش بدن با چانیول کرده عرق و لخت پوست حس از اینکه با

  .بود نمونده براش توانی ولی میکرد

 

  .کرد ای خنده حرفش و نگاه حالت از چان

 "خیلی... گرمه! درسته"

 

  .درسون بکهیون پهلوهای به لباس زیر از دستاشو حرفش شدن تموم با
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 اون روی زا خودشو و شد متعجب پهلوش روی بزرگی دستای حس با کوچیکتر پسر

  .شد رئیسش دوباره پوزخند باعث کارش و کرد پرت پایین به آلفا

 

 زمین ویر ارومی به سرشو نداره لمسشو قصد دوباره چان که شد مطمئن وقتی

  .داد سقف به نگاهشو دوباره و گذاشت

 

 های لوله اون رخاط به زیاد دمای اون. بشه چیز همه متوجه کم کم میتونست حاال

  .بود قرمز شده

 

  .برگشت چان سمت به دوباره شده درشت کمی چشمای با

 " کردی؟ اینکارو چرا"

 

 داد جوابشو بود ایستاده تقریبا دیگه حاال که بزرگتر پسر

 "کنی عادت سخت شرایط به باید"
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 یا باشه الخوشح چان رفتارای این از نمیدونست بپرسه؛ سوال نمیخواست دیگه

  .میگذره سرش تو چی و چیه هدفش نمیگفت حتی لعنتی اون. ناراحت

 

  .داد امانج کارشو سریع خیلی اول سری مثل و رفت کیبورد سمت به دوباره

 

 "پاشو"

 بلند سریع دبو کرده تعجب ناگهانی تغییر این از که بک و گفت خشک و دستوری

  .شد

 

 "شنا...سریع تا50"

 

  .شد ازب تعجب از پسرکوچیکتر چشمای دقیقه چند اون توی چندم بار برای

 

 " میدادیم؟ انجام مبارزه از قبل نباید اینکارو"
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 اطاعت توراتمودس باید فقط تو اینکه و دوم بدم انجام من نیست قرار که اوال"

 "کنی

 

 اینقدر وقتهیچ. میداد بدی حس کوچولو پسر اون به داشت کم کم چان خشک لحن

  .بود ناخوشایند براش این و بود نکرده برخورد باهاش خشک

 

  .کرد رفتن شنا به شروع و نشست زمین روی دوباره حرفی بدون

 عیفض خودشو نمیخواست ولی نداشت رو تعداد این تحمل ضعیفش بازوهای

  .بده نشون

 

  .میداد انجام ثانیه چند زمانی فاصله با رو آخر شنای تا10

  .بود افتاده شماره به نفسش و رفته هم توی کامل صورتش

  .کرد تپر زمین روی خودشو خشن الفای اون زبون از50 عدد شنیدن محض به

 

 



THROY 
 

 pg. 117 

 رو اتاق ایدم شدن کم میتونست. اورد لبش روی لبخند بدنش ای لحظه استراحت

  .کنه حس

 کم اتاق ماید بود مطمئن ولی میکرد عرق و بود گرمش شدت به هنوزم اینکه با

  .شده

 

 به و ردک گیر چان قوی دستای توی بازوش که میگرفت خوبی حس داشت کم کم

  .شد کشیده باال

 

 "درست و قوی... بزن مشت باش؛ زود"

 

 اون شتایم ضربات دفع برای که چان دستای و صورت به نگاهی ناامیدی با بک

  .کرد بود، شده گرفته جلوش

 

 به شروع ودب گفته بهش اول دفعه کای که چیزایی طبق فقط پس نداشت ای چاره

  .کرد ضربه



THROY 
 

 pg. 118 

 

  .شد متوقف چان غرش با اینکه تا زد مشت تا چند

 "تر محکم...باش قوی یکم"

 

  .بود شده فتچ هم توی تر قوی انگشتاش حتی حاال فشرد؛ هم روی حرص با لباشو

  .کرد زدن مشت به شروع قدرت تمام با

 "بیبی بهتره"

 

 عوض مود ریعس اینقدر میتونست چطور. داد عوضی اون به نگاهشو دوباره اخم با

  .کنه

 

  .اورد پایین دستاشو و زد نیشخندی بک اخمای از

 "شنا تا60 حاال آفرین؛"
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  .بود ممکن غیر دیگه این

 " شدی؟ دیوونه"

 

 

 شد خم سمتش به بزرگتر پسر

 " داری؟ مشکلی"

 

  .نشست و فشرد هم روی حرص با لباشو دوباره

 استخوناش دکر حس کم کم ولی داد انجام مشکل بدون نسبتا رو اول شنای تا10

  .گرفتن عجیبی درد

 

  .ردنمیک عرق حتی دیگه. کنه حس رو اتاق شدن سرد میتونست حتی حاال

 باز لب بود لحا همون توی که درحالی و رفت هم دیگه شنای تا پنج و نزد حرفی

 کرد
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 " ...سرده"

 

  .بود شده سیخ بدنش مانند کرک موهای و میلرزید وضوح به لباش

  .بشکنه درون از بدنش و بکنه حرکتی میترسید

  .دکشی باال سمت به اونو خودش دوباره بود شده حالش متوجه که چان

 میلرزید و بود پریده کمی کوچیکتر پسر رنگ

 "کنیم گرمت میتونیم"

 

 لبای ویر لباشو موقعیت، درک برای بک به دادن اجازه بدون و زد نیشخندی

 .گذاشت امگا نیمه اون لرزون

 

 روی چیکوکو بدن اون سنگینی وقتی و کشید پریده رنگ لبای اون روی زبونی

  .زد پایینش لب به عمیقی مک کرد حس بازوهاش
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  .رهبیا درش کرد سعی و برد بک عرق از خیس لباس داخل پشت از دستشو

 

 غلیظ اخم با یول بکشه عقب خودشو کرد سعی و شد موقعیت متوجه باالخره بکهیون

  .شد مواجه چان

 "بمون جات سر"

 

 ناو به زورش نامطمئ ولی کرد تالش دوباره و نداد اهمیتی کوچیکتر پسر اون ولی

  .میکرد بدتر چیزو همه هم زیاد سرمای و نمیرسید قوی دستای

 

 فشرد خودش به رو بکهیون ظریف بدن قدرت با

 " من؟ شیرین امگای...اینجایی شرایطی چه تحت که نرفته یادت"

 

 همیتیا ولی نیست خوشحال حقیقت از که میداد نشون بغلش توی پسر سکوت

  .فشرد خودش دندونای بین انگیزشو وسوسه لبای دوباره و نداد
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  .میزد تلنگر ترکوچیک پسر به میگرفت که ارومی های گاز با و میمکید و میبوسید

 هیچ مچنانه اون که هرچند نمیبینه امگاش سمت از مقاومتی دیگه بود خوشحال

  .نمیکرد ای همکاری

 

 

 

  تمرین و مبارزه خستگی و میشد بیشتر هرلحظه اتاق سرمای

 وزنش زا بخشی هم االن همین که هرچند میگرفت ازش ایستادنو توان کم کم

  .بود قوی بازوهای اون روی

 

 .کرد حس کمرش پشت چانو دستای دوباره

 

 

 باال به و میکشید امگاش کمر فرم خوش قوس روی آرومی طرز به بزرگشو انگشتای

  .میومد
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 .زد لبخندی محکم های استخون اون حس با و رسید کتفش به باالخره

 

 "بگیر باال دستاتو"

  .برد باال شودستا مطیع امگای یه مثل نداشت همراهی جز راهی دیگه که بکهیون

 

 کب سفید تن از کامل لباسو ارومی حرکت با زد و لبخندی دوباره بزرگ الفای اون

  .کشید بیرون

 

 دشوجو از جلوه این.بود کرده تعجب خودش مطیع رفتار این از کامال کوچیکتر پسر

  .میکرد ضعف چان لمسای برابر در داشت کم کم و بود عجیب براش

  .میفتاد تپش به قلبش و میبرد لذت

 

  .بود خوشحال بود اورده وجود به که تغییری از چان

 اتاق اون امگاش شیرین بوی .نیومدن در درست لوهان حرفای که بود خوشحال

  .بود کرده پر سردو
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 اشودست هنوز پسر ناو اینکه از. رسوند کوچیکتر پسر اون گردن به لب از هاشو بوسه

 بلوریش ستپو به بیشتری دسترسی اینجوری. بود خوشحال بود داشته نگه باال

  .داشت

 

 

 

  .خورد بک ترقوه روی قرمز مارک به چشمش

 هب کامل لباشو داوم بکهیون بیرون گلو ته از که ای ناله با و کشید روش زبونشو

  .مکید و زد بوسه عمیق و رسوند نقطه اون

 

  .شد خودش سمت به بدن اون پسر ظریف تمایل متوجه

  .زد و برش گردوند نیشخندی

 

  .زد بوسه و گرفت سفیدش کتف از گازی
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 ایینپ مهرش ستون های استخون روی از و کشید سفیدش گردن زبونشو روی

  .اومد

 

  .کرد لرزی میومد پایین بدنش روی که چان خیس زبون حس با بک

 خیسی و ها بوسه با اینو و میبرد رو لذت بیشترین  کمرش رفتگی فرو از الفا اون

  .میداد نشون زبونش

 

 کافی لفاا اون کردن مست برای همین و میشد بیشتر اتاق شیرین بوی هرلحظه

  .بود

  .کشید پایین شلوارشو و زد بکهیون کمر انحنای به رو بوسه آخرین

 

 قرار شمشچ جلوی که بود چیزی اولین امگا نیمه اون باسن و ها رون سفیدی

 گرفت

 "بیبی میکنی دیوونم داری"
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 و زد بک سفید پاهای به ای بوسه بود نشسته زانو روی بک پشت که همونظور

 دوباره ونستت و بزنه اونجا به محکمی مک کرد وادارش بدنش شیرین بوی پیچیدن

  .بشنوه امگاشو ناله صدای

 

  .ایستاد کوچولوش پسر روی به رو دوباره و شد بلند

 " میخوای؟ چی بیبی؟ میگه چی شیرین بوی این"

 

 کافی اندازه به بود مشخص بک باز نیمه دهن و چشما خمار حالت از زد؛ نیشخند

 .شده تحریک

 تگرف الفاشو ویق دستای ولی میکنه چکار داره نفهمید هم خودش حتی کوچیکتر پسر

 گذاشت پهلوش روی و

 "کن لمسم"

 

 توی اتقریب اون میدونست. میکرد دیوونش داشت بکهیون خواستن عطش این

  .بایسته عقب نبود قرار ولی نیست خودش حال
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  .زد سفید بدن اون به محکمی چنگ

  .شد خوشگل بدن اون لرزش و پوست سردی متوجه تازه

 تیوق ولی کنه متنظی دمارو تا برگشت سریع.کنه خاموش رو دستگاه بود رفته یادش

  .کرد پیدا زمین روی رو انگیز وسوسه جسم اون برگشت

 

 کردن عرق به شروع بودن سرد وجود با بدنش و بود شدن بیهوش درحال بکهیون

  .میزد سفیدی به همیشه از بیشتر رنگش و میلرزید. کرد

 

  .بود یکاف چان کردن دیوونه برای این و میشد کمتر هرلحظه شیرینش بوی

  چی؟ بود لوهان با حق اگه

 

  .کنه حس ترسو میتونست زندگیش توی بار اولین برای

 اون امگاش؟ به الفا یه حس یا بود وارد تازه پسر اون برای فقط جدید حس این

  باشه؟ داشته میتونست دلیلی چه قوی وابستگی و ترس حس
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 تو حتی. داختان تنش روی کتشو و کرد پاش رو بکهیون شلوار چجوری نفهمید حتی

  .کنه تقسیم کسی با رو زیبایی اون نبود حاضر هم شرایط این

 

. کنن خبر تردک گفت نفر چند به توی راه و افتاد راه اتاقش سمت به سرعت به

 .بزاره درمانگاه تخت روی رو پسر اون دوباره نمیخواست

 

 

 

 و باشه یتونهم امگاش بودن ضعیف فقط بیهوشی این دلیل که بود گفته بهش دکتر

 راحت عموضو این بابت میتونست خیالش حدودی تا هرچند و نیست خاصی چیز

 خطرناک ونهمیت ضعف این دلیل و نیست امگا یه بکهیون که میدونست ولی باشه

 اتاق به یکا سریع هجوم با و نداشت کردن فکر برای زیادی وقت هرچند باشه

  .نیفتاده خوبی اتفاق شد متوجه شخصیش
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 یشدم استفاده بیهتن برای زمانی یه که جایی. رسیدن متروکه سیاهچاله به سرعت به

  .نبود اضافی مکان یه جز چیزی حاال ولی

 

 ینا چون بشن اخبرب افتاده که اتفاقی از بودن نتونسته زیادی افراد سهون لطف به

 حضور از که یافراد وجود و شکنی قانون همه اون از بعد بود؛مخصوصا فاجعه یه

  .بودن متنفر چانیول پارک

 

 

  .نشده مشخص چیزی هنوز فهموند بهش سهون، درهم چهره به نگاهی

 

 .مداو بیرون اهچالسی از جدید های ورودی از یکی جنازه باالخره دقیقه چند از بعد

 

 بود خونی مینز با شدیدش برخورد خاطر به پسر اون چهره هرچند و رفت جلو چان

  .بده تشخیص صورتشو سریع تونست ولی

  .بزنه دست بکهیونش به میخواست که ای عوضی همون
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  .میکرد پیدا معنا چیز همه کم کم.رفت هم توی اخماش سرعت به

 

 رو پسر ناو مرگ همین و نداشت وجود صورتش زخم جز زخمی یا دعوا جای هیچ

  .میکرد مشکوک

  .اومد متشونس به زخمی صورت با عوضیا اون از دیگه یکی که بود فکر توی هنوز

 

  .میشد مشخص قرمزش چشمای از این و بود عصبانی

 "کشتیش تو! عوضی"

 

 

 شد تر غلیظ ابروهاش بین اخم

 "کنم خسته خودمو که نبود مهم برام اونقدری"

 

 شد گرفته نچا افراد توسط طرف دو از ولی کنه حمله چانیول سمت به کرد سعی
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 "عوضی امگای اون خاطر به کشتیش تو"

 

 اونجا از سهون دستور به بیاد صورتش روی اردوگاه رئیس مشت اینکه از قبل

  .بردنش

 

 "اس توطئه"

 

  .برگشت سمتش به کای صدای با

 "ولی زدیش تو میگفت... صورتش روی زخمای"

 

 

 انداخت سهون به نگاهی

 "بودی بکهیون با تو"
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 به ادشونافر از یکی بگه چیزی اینکه از قبل ولی داد تکون سرشو هم سهون

  .دویید سمتشون

  .بدن تشخیص ترسشو میتونستن هم باز اطراف تاریک فضای وجود با

 

  .کنه تنظیم تنفسشو عمیق نفس چندتا با کرد سعی

  .کنه تلف وقتشو نمیتونست

 "اینجان اونا... اونا"

 

 صدر یایعوض اون! بزنن کنار چانو میخواستن همیشه! کی بپرسن نبود الزم

  ...قدرت

 

 .زد جرقه ذهنش توی بکهیون اسم دوباره

 "لعنت"

 کرد جلب خودش سمت به هارو توجه و زد فریاد
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 گرفت بازوشو و رفت جلو کای

 " چیشده؟"

 

  .بزاره هم کنار رو چیز همه تا کرد سکوت

 "کشتن رو پسر این خودشون عوضیا اون"

 

  .بود توطئه یه این بود؛ کای با حق. کشید موهاش تو دستی

 

 " چی؟ برای"

 

 کرد نگاه سهون به

 " ..حاال و رسیدم موقع به من ولی کنن تجاوز بک به میخواستن آشغاال اون"
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 "تویی مضنون تنها و کشتن رو پسر این"

  .شد بریده کای حرف با حرفش

 

 اومد خودش به تازه

 "فاک"

 

 بگه رو یزیچ میکردن مجبورش و میرفتن بک سراغ حتما اونا. دوید می سرعت به

  .میخواستن خودشون که

 

 "میفته دردسر تو حتما نمیدونه چیزی بک! لعنت"

  .داد ادامه دویدن به و زد فریاد دوستاش سمت به بلند

 چان اتاق به طهنق ترین دور توی قتلو و بودن کرده اینجاشم فکر حتی عوضیا اون

  .بودن داده انجام

  .بودن رسیده حتما حاال
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*** 

 

 و میکرد درد شدت به سرش. کرد باز چشماشو سرش باالی نفر چند پچ پچ صدای با

  .نمیدونست رو شدنش بیهوش دلیل حتی

 

  نبود؟ چان چرا. بشینه کرد سعی سختی به

  بودن؟ کی اینا

 فرادا اینا درسته. دبو شده مارک که روزی همون میاورد؛ یاد به رو نفرشون چند چهره

  .بودن حکومت

 

  .بشینه تونست تا کرد تالشی دوباره

 بود ناچ اتاق حتما. ..پس. نبود درمانگاه و خوابگاه شبیه. انداخت اطرافش به نگاهی

  !چی؟ خودش ولی
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  .نداشت سواالشو بیان توانایی حتی

  .شکست رسمی لباس با زن یه صدای با باالخره طوالنی نسبتا سکوت

 " درسته؟ بودی بکهیون... خب"

 داد تکون سرشو

 " !بپرسیم ازت سوال تا چند باید"

 

*** 

 

 که نمیدونست .بیاد باال نفسش تا کرد مکث کمی. رسید آخر راهروی به باالخره

  .کننب خبری بی به تظاهر میخوان یا کنن ای اشاره قتل قضیه به قراره

 

 برعلیه عداب که بود تله یه فقط اون. نبود قتل اون امشبشون دلیل بود مشخص

  .کنن استفاده اش
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 بیرون اونا کنه باز رو در میخواست که زمانی درست و رفت اتاق سمت به

  .اومدن

 

 انداخت باال ابرویی

 "اومدید دادن خبر من به دیر میرفتید؟ داشتید"

 "میپرسیدیم بکهیون از باید که بود سواالتی"

 

 زد پوزخندی

 " سواالیی؟ چه بپرسم میتونم و"

 

 زدن پوزخند متقابال هم مقابلش افراد

 باالخره ه؟ن یا هست راضی میشدیم مطمئن باید! اینجا شرایط راجب سواالتی"

 "خطرناکه اون مثل زیبایی امگای برای اینجا که میدونی خودت
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 سواالتی چه نمیدونست.ببره هم توی چانو اخمای تونست باالخره عوضی مرد اون

  .بود بکهیون جوابای از اصلیش ترس ولی پرسیدن

 

  .بشنون رو دلخواهشون جواب تا پرسیدن جوری سواالتو قطعا

  .برد فرو هم توی مشتاشو

 " صحبتاتون؟ نتیجه و"

  .زدن پوزخند دوباره

 "بپرس خودش از"

 

 تا رگردهب نمیخواست حتی. شدن رد چانیول کنار از ای دیگه حرف هیچ بدون

  .کنه نگاهشون

 

 

  .کنن آروم اطرافو اون بودن مجبور جونگین و سهون
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 جمع گندو این یا اضافه چیز هر از قبل باید و بود شده پخش جا همه تقریبا خبر

  .میکردن

 

 گناهی بی ابتث و بود شده ریزی برنامه دقیق خیلی توطئه این بودن؛ چان نگران

 .بود ناممکنی چیز عمال بکهیون حتی یا چان

 

 غدرو چندتا دنبو مجبور هرچند. کنن آروم رو افرادشون بین جو تونستن باالخره

  .بگن

 

 صدای اب ورود از قبل ولی افتادن راه چان اتاق سمت به دوشادوش جفتشون

  .شدن متوقف لوهان

 "کنید صبر"

 

 " میکنی؟ کار چه اینجا تو"
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  .برد جومه سمتش به اومده کجا از دوباره نمیدونست که عصبانیتی با سهون

  .داد جواب سبکی بوسه با شو حمله و زد لبخندی لوهان

 "کمک برای فقط"

 

  .داد هول عقب به باهوشو بتای اون خشونت با

 اآق این چون دشای... آها اینجایی؟ تو میشه زده گندی یه هروقت چرا نمیدونم"

 "بزنه دور رو بقیه داره دوست همیشه کوچیکه

 

 لحن با اینبار که بره چان اتاق سمت به میخواست دوباره و کرد تمسخری پر خنده

 کرد مکث لوهان جدی

 "خوابن نرید؛ گفتم"

 

 شدنشون کاوکنج متوجه که لوهان برگشت؛ سمتش به درشت چشمای با کای اینبار

  .کرد کامل جملشو بود شده

 " !شد چی میگم بهتون بیاید"
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*** 

 

 اجزای بهتر تمیتونس میفتاد، بکهیون صورت روی بیرون از که کمی نور وجود با

  .چشماش زیبای فرم و ها لب تاج ؛ببینه رو رنگ شیری صورت اون

 

 و بمونه یدارب زیاد بود نتونسته همین برای بود خونش توی داروها اثر هنوزم

 .بود رفته خواب به دوباره

 

 کمی میتونست هنوزم رسوند؛ کوچیکتر پسر به پشت از خودشو و کشید دراز کنارش

 بهش بود فهمیده قبل ساعت چند از که بویی کنه؛ حس رو شیرین بوی اون از

  .میده آرامش
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 هم به رو ونبک،بدناش کمر دور بزرگش دستای کردن حلقه با و شد نزدیک بیشتر

  .کرد چفت

 

 رو سرپ این رفتن تحمل اون باشه، راست رو خودش با میتونست حاال دیگه

  !میخواست همیشه برای رو بکهیون نداشت؛اون

 

 

 تا بود الزم ثانیه چند از کمتر و کرد باز چشماشو گردنش روی ای خنکی حس با

  .کنه آنالیز رو موقعیت

  .میذاشت گردنش روی سبکی های بوسه لباش با و بود کرده بغلش چان

 

  .بود فایده بی ولی بشه جدا ازش تا بخوره تکونی کرد سعی

 "کن ولم"

  .شد تر تنگ چان دستای حلقه بلکه نرسید خواستش به تنها نه اما

 " شدی؟ من مال که کنی قبول نمیتونی هنوزم چرا"
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 نداشت یفرار راه دیگه اون بود، اون با گرفت؛حق گلوشو راه بغض دوباره

  !آدما اون پیش قبلش ساعت چند حرفای از بعد مخصوصا

 

 

*** 

 

 بعد که دهرچن میرفتن؛ راه نامشخصی مقصد سمت به لوهان سر پشت دوشون هر

  .رسیدن سهون اتاق به تاریک راهروهای توی روی پیاده یکم از

 

 بدونه یخواستم فقط فعال نگفت؛ چیزی ولی بود گرفته خندش لوهان کارای از کای

  !داشت ارچک اینجا بتا اون و بود افتاده اتفاقی چه کوفتی اتاق اون توی

 

 "دیگه بجنب"

  .زد بخندیل اخمو، صورت اون به همیشه مثل و گرفت باال سرشو سهون غرش با
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 "نداد خبر من به بشه چی قراره که بدن خبر شما به اینکه از قبل"

 

 و نداختا هم روی پاهاشو و گفت خونسردی با مینشست تخت ی لبه که درحالی

  .کرد کامل خودشو راحتی دستاش به دادن تکیه با

 

 " !رسه؟ب بتا یه به باید آلفاها اردوگاه خبرای ای کوفتی دلیل چه به"

  .بود مشخص وضوح به عصبانیتش ولی  آروم لحنش هرچند

 

  .میکرد نگاه آلفا دوتا اون به خونسردی با همچنان لوهان

 از شما از قبل من مثال نمیدونید؛ شما که میدونم هم دیگه چیزای خیلی من"

 " !تمداش خبر بکهیون به نزدیکی از قصدشون و آلفا تا سه اون ماجرای

 رو سهون مینه و میزد حرفاشو لباش روی لبخند یه همراه و آرومی به بتا اون

 چی موذی سرکپ اون. بود شده عصبی هم کای حتی حاال میکرد؛ تر عصبانی هرلحظه

  بود؟ سرش تو
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 من اگه چون نممیدو اینارو که کنید تشکر ازم باید االن باشید؛ آروم! هی هی"

 " ...نبودم

 

 جذاب آلفای ونا افتاد؛ راه به سهون شرابای سمت به اینبار و کرد مکث دوباره

  .میداشت نگه خودش برای چندتایی همیشه

 

 " بکنم؟ من باید هم اینکار یا میکنی باز خوشگلتو دهن اون"

  .کردن ایجاد بتا اون حال توی تغییری این ولی غرید دندوناش بین از

 

 ای نقشه چه نهممک که میدونستم همچنین و بک سراغ میان اونا که میدونستم من"

 "باهوشن ها بتا و بتام یه من هرحال به خب بکشن،

 زد پوزخند و برگردونید رو
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 اتاق توی یامگا نیمه اون اینکه از قبل و رسوندم زود رو خودم همین برای"

 "دادم توضیح براش رو چیز همه بگه چیزی چانیول

 

*** 

 

 یرسیدگ دیشب ئلمسا به زد؛باید بیرون بشه بیدار خواب از بکهیون اینکه از قبل

 هم هنوز چندهر داده نجاتشون و رسیده موقع به لوهان که بود خوشحال. میکرد

  .بود داده نجاتشون اینبار حداقل ولی کنه اعتماد بهش نیمتونست

 

 حرفای.شنبا حاضر صبحانه برای همه که داد دستور اتاقش به رسیدن محض به

  !داشت مهمی

 

*** 

 

 



THROY 
 

 pg. 147 

 خوب هنوزم عاوضا که میدونست ولی بود خسته حسابی قبل شب خاطر به که هرچند

 .بشه بلند باید و نیست

 

 ؛نمیتونست ازمب اما بزنه کنار چشماش جلوی از لوهانو چهره میکرد تالش هرچقدر

  .بشه عوضی بتای اون های بوسه و لبخند خام بازم میترسید

  .بودش بوسیده زور به رفتن قبل هم دیشب حتی

 

  .بیاد بیرون فکرش از بتونه تا داد تکون طرف دو به سرشو

  .رفت در سمت به و کرد تن به مشکیشو تماما لباسای سریع

 

*** 

 

  .بودن شده جمع بکهیون جمله از همه اش خواسته طبق

 خودش مخصوص جایگاه روی معمول طبق بعد و بخورن صبحانه همه تا داد اجازه اول

 .رفت سنگا روی
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 " !دارید خبر افتاد، اتفاق دیشب که قتلی از همتون میدونم... کنید گوش خوب"

 

 اضطراب و ستر انتظارش طبق و ببینه العملشو عکس تا کرد بک چهره به نگاهی

  .داد تشخیص رو

 

 " ...نیست مشخص قتل این دلیل که درسته"

 

  .کنه بدتر ور اوضاع گفتنش با نمیخواست ولی بود روشن چیز همه میگفت؛ دروغ

 

 چون جدید های ورودی... میشه مشخص چیز همه زودی به که باشید مطمئن ولی"

 زا خواستید مکیک اگه. باشن مراقب بیشتر بهتره نگرفتن یاد خوب رو مبارزه هنوز

 "بگیرید کمک تمرینتون ارشدای
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  .تهنمیف بدی اتفاق که بده اطمینامو این محکمش صدای با میکرد سعی

 

 "میشه برگزار جشن گذشته سالهای مثل هم امسال! بعدی مسئله و"

 

  .شد لندب هیاهویی و زدن لبخند جدید های ورودی جز به همه حرفش این با

  !میزدن؟ حرف جشنی چه از. بود شده کنجکاو کامال هم بکهیون

 

 کرد چان گوش نزدیک لبشو حرف این شنیدن با سهون

 " الزمه؟ جشن شرایط این توی نظرت به"

 

 داد بشوجوا میزد پوزخند بک، متعجب صورت به نگاه با که درحالی چانیول

 " !جزوشونه هم بکهیون و جدیده های ورودی برای جشن این"

 

  .تبرگش سهون سمت به بعد و کرد نگاه امگاش چهره به اخر بار برای
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 "میگیرم جشن امگام برای قطعا من و"

 

  .زد پوزخند هم سهون حرفش با

 "نیست امگا یه اون میدونی خودتم! چان بیخیال"

 

 رفت هم توی چان اخمای

 " میکنی؟ فکرو این چرا و"

 "بیار یاد به رو لوهان حرفای"

 

 

*** 
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 ولی کنه تراحتاس هم هنوز بود گفته بهش کای هرچند داشت؛ تمرین دوباره امروز

  .بده نشون ضعیف خودشو کار این با نمیخواست

 

 بود گرفته یاد که چیزایی طبق و ایستاد کیسه روی به رو بدنش کردن گرم از بعد

  .کرد زدن مشت به شروع

 

 یاد به رو تشگذش خاطرات از بخشی میزد رنگ مشکی کیسه اون به که مشتی هر با

  .میاورد

 

 تا نهک کار کلی ودب مجبور که روزایی میکرد، زندگی خواهرش با روستا تو که روزایی

  .کرد شمارک چان که روزی حتی و اومد اینجا به که روزی بیاره، در پول

 

 ولی خوادب دلش که نبود چیزی اصال اجباری مالکیت و سرنوشت این میدونست

  .بود دیر خیلی شدن منصرف برای دیگه حاال

  .کنه عمل داده خواهرش به که قولی به میتونست اینجوری حداقل
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 زا که هم هرچقدر.نداره براش خوبی چیز چانیول پارک با مخالفت بود فهمیده دیگه

 .کنه انکار رو اون به گرایشش نمیتونست ولی بود متنفر آلفا اون

 

 خودش به کای تلنگر با اینکه تا گذشت چقدر نفهمید حتی و بود زدن مشت درحال

 اومد

 "بسه میکنی؟ چکار! هی"

 

  .گرفت کای از رو آب بطری و زد معذبی لبخند

 "تر سبک تمرین یه برو کافیه، امروز برای"

 "خوبم من"

 

 نفر چند هک جایی کرد، اشاره سالن گوشه به دستش با و نکرد بهش توجهی کای

  .بودن کششی تمرینات درحال
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 ای نرژیا هم و نداشت مخالفت حق هم کنه؛ مخالفت نمیتونست این از بیشتر

 و چان ضورح متوجه حتی و رفت گوشه اون به حرفی بدون پس بود نمونده براش

  .نشد ها دیوار پشت لوهان

 

 

 " خطرناکه؟ میکنی فکر هنوزم"

  .پرسید سوال لوهان از بگیره بک از نگاهشو اینکه بدون چان

 

 "اینجام همین برای"

 

  .کرد جلب الفارو توجه باالخره حرفش

 

 "بگیریم آزمایش ازش امروز باید"
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 " آزمایشی؟ چه"

 

 برگشت سمتش به هم لوهان

 حرفی زا میخوام فقط. مضخرف دستگاهای اون توی ببرمش نیست قرار نترس،"

 "بشم مطمئن زدی که

 

 "شد بیهوش پیش دفعه اون ولی"

 

 انداخت باال ابرویی لوهان

 چقدر تا نیمیز حرف ازش که ای رایحه ببینم میخوام فقط داری؟ بهتری ایده"

 "قویه

 

 دووم وهانل آزمایشای برای میتونه کی تا بک بدن نمیدونست بود؛ نگران چان

  .بیاره
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 یدبا روز یه خرهباال و نمیشه ختم ساده آزمایش همین به لوهان کارای بود مطمئن

  .بیارن رو ها دستگاه اون به

 

 

 

 از رانیشونگ نمیتونست ولی نبود کوچیک پسر اون به آسیب قصدشون که هرچند

  .ببره بین

 

*** 

 

 کپار امگای ینکها اعالم از بعد که بود این کنه خوشحالش میتونست که چیزی تنها

  .هبش لخت همه یجلو نبود نیاز و کنه استفاده خصوصی حمام از میتونست چانیوله،

 

 هارچوبچ توی چان هیکل و شد باز حمام در که بود موهاش کردن خشک درحال

  .شد ظاهر
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 برای اهراظ ولی بپوشونه بدنشو مهم های قسمت کوچیک حوله همون با کرد سعی

  .اومد جلو حرفی بدون چون نداشت اهمیتی چان

 

  .شد هم بدتر لوهان حضور با چیز همه

 "باتم بتای یه! بتام یه من بکشی، خجالت من از نیست الزم"

  .رفت ای گوشه به و گفت شیطنت با

 "چان کن شروع خب"

 

 این. بود صبانیع طرفی از و بود ترسیده. میکرد نگاه نفر دو اون به گیج بکهیون

  .بود زیادی دیگه رفتاد

 

 " میکنید؟ چکار اینجا"

  .اورد زبون به سوالشو باالخره
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 دید بودنشو ممصم وقتی و انداخت لعنتی بتای اون به مرددشو نگاه دوباره چان

  .بکنه کارشو گرفت تصمیم

 

  .کنه نگاه بهش تا کرد قاب دستاش بین رو بکهیون صورتو

 هنگا الفا اون چشمای به بود گرفته خودش جلوی رو حوله هنوز که درحالی بکهیون

  .کرد

 

 "بیاد سرت بالیی نیست قرار که شیم مطمئن میخوایم! خودته برای فقط اینا"

 

  .بشه تموم چان حرفای شد منتظر و کرد پوفی لوهان

 

 " میزنی؟ حرف چی راجب"

 شد مشخص لرزونش صدای با گلوش بغض
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 "کردی آزاد خودتو رایحه تو...اتاق اون توی روز اون"

 

 میلرزید شدت به صداش و میشد خیس داشت چشماش کم کم

 " بگی؟ میخوای چی"

 

  .بده اطمینان بهش آرومش لحن با میکرد سعی چانیول

 

 "کن اعتماد بهم فقط بود؛ چی رایحه اون که بدونیم میخوایم"

 بگیره اشکاشو جلوی نتونست دیگه

 "میگید چی... هست معلوم.. شما.. ش"
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 اشکاشو مروزا مثل کرد؛درست مارک همه جلوی بکهیونشو که افتاد روزی یاد چان

  .بود دراورده

 زد موهاش به ای بوسه و کشید آغوشش توی کوچیکو پسر و نیاورد طاقت

 "نمیشه پاک توام اشکای با حتی که کثیفه اینقدر دنیا این"

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .کنه نگاه چان چشمای به و بیاد خودش به کوچیکتر پسر تا کشید طول ثانیه چند
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 سواالشو گهدی بار یه کرد سعی ولی میلرزیدن لباش و بودن خیس چشماش هنوزم

 بپرسه

 " میخواید؟ ازم چی... چی"

 

 هب کنه حس رو نبکهیو ناراحتی رایحه خوبی به میتونست هم االن همین که چانیول

  .برگشت لوهان سمت

 "کنم حسش یتونمم االنم. نیست کار اون به نیاز کن؛ روشن کوفتیتو دستگاه اون"

 

 لوهان و گرفت آروم کمی بکنن خاصی کار نیست قرار دیگه ظاهرا شد متوجه که بک

 فقط و کرد نروش رو بود ها فرومون تشخیص برای که کوچیکی دستگاه لحظه همون

  .بشینه لباش روی بزرگی لبخند تا بود کافی چندثانیه

 

 "امگاس یه مال رایحه این! توئه با حق"
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 سینش به رو ونبکهی سر دیگه بار نمیکرد بتا اون حرفای به توجهی دیگه که چان

  .کشید آغوش تو اونو و فشرد

 

 قبل ولی شد بلند سریع پس نیست حرفاش بقیه برای خوبی تایم شد متوجه لوهان

  .برگشت اونا سمت به دوباره شدن خارج از

 

 وارد احتماال پس شده سالش18 تازه بکهیون. کنیم صحبت راجبش بعدا باید حتما"

 "رات شایدم... بشه هیت

 

 دیگه بتا اون و بود شده دیر ولی برگشت لوهان سمت به درشت چشمای با چان

  .بود رفته

  .بشه سخت بغلش توی پسر راجب اینقدر چیز همه نمیکرد فکر هیچوقت

  .میشه رو وبهر کوچولو این از چیزایی چه با آینده در بزنه حدس نمیتونست حتی
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 " خوبی؟"

  .ردک جلب توجهشو دوباره و داد قرارش مخاطب مقدمه بی

  .خوبه که فهمید سینش روی امگاش سر کوچیک حرکت با

 

 کننده وشحالخ براش این و میرفت بین از داشت ناراحتی تلخ رایحه اون کم کم

  .بود

 

 " میخوای؟ ازم چی دیگه"

 کرد زمزمه ارومی خیلی صدای با

 

 "کن استراحت"

 

  .کنه عوض بحثو کرد سعی و گذاشت جواب بی رو بکهیون سوال
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 فاصله ینشونب کمی بعد و بمونه بغلش توی پسر اون دیگه ثانیه چند داد اجازه

  .انداخت

 

  .میلرزید کمی و بود قرمز صورتش هنوزم

  .کنه نگاه بهش کرد مجبورش و گذاشت امگاش چونه زیر دستشو

 "من اعتماد بهم فقط"

 

 ازب زبون کنه الفتمخ بخواد که چیزیه از فراتر چیز همه دیگه میکرد حس که بکهیون

  .کرد

 "ندارم ای دیگه راه"

 

 ای وسهب ناراحت، یا بشه خوشحال بک خشک جواب از باید نمیدونست که چان

 نهایتدر ولی باشه آروم کرد سعی هرچقدر و گذاشت بازش نیمه لبای روی

  .زد مک و بوسید شدت با امگاشو سرخ لبای و بگیره رو عطشش جلوی نتونست
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 میخواد رکاریه وحشی آلفای اون داد اجازه و نکرد مخالفت هم بکهیون حتی دیگه

  .ودب ایستاده حموم وسط تنها دوباره بعد ثانیه چند که هرچند بکنه

 

*** 

 

 

 ای دیگه دهع و بودن جشن تدارکات مشغول ها ارشد از ای عده سهون دستور به

  .جدید آلفاهای به آموزش درحال

 

  .بزنه حرف باهاش و ببینه رو لوهان روز هر محبوره نمیشد باورش

 "چانیول بهت لعنت"

  .کرد لعنت احمقانش تصمیمای خاطر به رو چان دوباره
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  .میومد سمتش هب که ببینه دور از رو بتا اون الغر و ریز جثه میتونست دوباره

 "سهون سالم"

 

  .نشده چیزی که میکرد تظاهر و میزد لبخند همیشه مثل

 اچر تو نمیگه لعنتیتون سازمان یا اردوگاه اون میخوای؟ چی اینجا روز هر تو"

 تو مخصوصا نافرادشو نمیاد خوششون میدونم من که اونجایی تا نیستی؟ هیچوقت

 "شه پیدات اینجاها

 

 اون رفتن نبی از باعث اینا از کدوم هیچ ولی میزد حرفاشو مکث بدون و تند

  .نشد لعنتی لبخند

 " شد؟ تموم"
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 ابلق خیلی دیگه وردها ما سر رو بال اون بار یه تو مثل کسی چون شایدم... اها! نه"

 " ن؟لوها نمیگم درست بکنی؛ کارو اون بازم دارن امید و اعتمادشونه

 

  .برنجونه رو روش به رو پسر دیگه بار برای تا شد موفق اینبار

 و بود صبانیع. میشه مرور خاطراتش لعنتی بتای اون دیدن هربار با میکرد حس

  .بده نشون کافی اندازه به حسشو این بود نتونسته هیچوقت

 

 " بکنی؟ باز رو گذشته بحث میکنی سعی همش چرا"

 

  .شد سهون پوزخند باعث حرفش

 اشوزخم از قدیمی مزقر خط چند بتونه تا داد باال کمی اونو و برد لباسش لبه دستشو

  .بده نشون

 

 ناای اگه. میشه ارتکر داره روز هر من برای ارزشه بی گذشته یه تو برای که چیزی"

 "بدم نشون بهت شم بقیه بریم بیا نیست کافی
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 روشو به رو پسر حرفش هر با بود خوشحال و میکرد بیان حرص با کلماتشو تمام

  .میرنجونه بیشتر

 

  .شد خم کمی و اومد نزدیکتر بلکه نشد دور تنها نه بتا اون انتظارش برخالف

 اون کمش روی سرش که همونطور و گذاشت سهون زخمای روی آرومی های بوسه

  .کرد باز زبون بود، آلفا

 

 " ...هم اگر ولی اشتباهه حرفات که میکنم ثابت بهت باالخره"

 

  ادد قرار سهون صورت روی به رو کامال رو صورتش اینبار و شد بلند

 "مبکن مفید کار یه همتون برای اینبار میکنم سعی نبود، کافی برات هم اگر ولی"

 



THROY 
 

 pg. 168 

 یدچش رو لبا اون مطع اجازه بدون دیگه بار یه و بده بهش جوابی سهون تا نکرد صبر

 و خودش تاثیر حتت رو عصبانی آلفای اون دوباره که نفهمید و شد خارج اتاق از و

  .داده قرار هاش بوسه

 

*** 

 

 دوست رچنده و بخوابه خودش اتاق توی بود کرده مجبورش چان هم باز قبل شب

 با سرد خوابگاه اون از تر راحت و تر گرم خیلی اتاق این ولی کنه اعتراف نداشت

  .بود قدیمی گرمایشی های سیستم

 

 

 بود شده داربی رفتنش از بعد و رفته خواب به چانیول اومدن از قبل طرفی از

 ولی بودش دهبوسی کلی و کشیده بغلش توی اونو دیشب که بود شده متوجه هرچند

 لو باعث دشش فعال تازه های فرومون بود امیدوار و زده خواب به خودشو اون

  .باشن نشده رفتنش
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 سمت ههاش ب لباس تعویض از بعد و داد تکون باالخره رو شدش کرخت بدن

 نیازی دیگه مینه برای و بشه برگزار جشن اون بود قرار امروز. رفت اصلی محوطه

  .نبود روزانه های تمرین به

 

  .کنه حس رو هیجان و هیاهو میتونست خوبی به

 ها وراهر و بود نگیس تماما اونجا های دیوار که هرچند و بود کاری یه مشغول هرکسی

 قشنگتر کمی واونار رنگی های پارچه با میکردن سعی ای عده ولی بودن غار مثل

  .کنن

 باال به ونجاا از وقتی و میشد حساب قسمت ترین پایین جورایی یه اصلی محوطه

  .میدیدی رو سنگی های دیوار زیادی خیلی ارتفاع تا میکردی نگاه

 

 بود قرار الحا و میشد حساب غذاخوری سالن و ها سخنرانی مخصوص که ای محوطه

  .بشه برگزار داخلش بزرگی جشن

 

 اون به نیازی ظاهرا ولی کنه کمک کاری توی بتونه بلکه تا زد قدم اطراف کمی

  .نبود
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 ارتکر خودش با هک هرچند بود؛ کسی دنبال انگار و میچرخوند اطراف به سرشو مدام

 میکرد وشزدگ بهش ناخوداگاهش ته از حسی یه ولی نیست چانیول فرد اون میکرد

  .میکنه اشتباه داره که

 

 وسایل یدنچ با خودشو تونست درنهایت تا چرخید اطراف اون نامشخصی مدت یه

  .کنه سرگرم میز روی شام

 

 توهین اتجر کسی دیگه کرد مارکش همه جلوی و گرفت دستشو چان که روزی از

  .نداره رو بهش نزدیکی حتی یا

 

 حملت رو تنهایی این نمیتونست ولی بود خوشحال نمیکنه اذیتش کسی دیگه اینکه از

 کسی ولی شهبا خوب براش میتونه دوست یه وجود که میکرد فکر خودش پیش. کنه

  .نمیشد پیداش اطراف این هیچوقت هم اون و نبود کای جز
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 اهمیتی ولی ینهبب رو کای و سهون حتی یا چان نتونست هم باز و خوردن رو ناهار

 داره هوا دیگه که شد متوجه شدنش تموم از بعد و شد کارش مشغول دوباره و نداد

  .میشه تاریک

 

 شونه روی یدست اینکه تا بود تنها هنوزم اون و میشد شروع داشت جشن کم کم

  .نشست اش

 

 اجازه اما شد لخوشحا ای لحظه برای. شد رو به رو چان لبخند با برگشتن محض به

  .نداد لباشو روی لبخند نشستن

 " ؟ای اماده"

 مخصوص اهجایگ سمت به کشوندنش و بکهیون دستای گرفتن با شد مساوی سوالش

  .خودش

 

 هنگا الفاها الخوشح جمعیت به بزنن حرفی اینکه بدون و بود نشسته چانیول کنار

  .میکردن
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  .کنه شروع نارشک الفای با رو بحثی میتونست نه و بپیونده اونا به میتونست نه

 

 همین و شد حلقه کمرش دور چان دست اینکه تا بود غرق خودش افکار توی

  .بشینه تر صاف که شد باعث

 

 دستش زیر دافرا جلوی اونم چان زدن پس مسلما چون کنه چکار باید نمیدونست

  .نداشت خوبی عاقبت

 

 " ؟شده چیزی"

 پرسید سوالشو آرامش با خیلی چان

 "نه"

  .شد برقرار سکوت شام زمان تا بینشون درباره

  .برگشت جمعیت به هیجان و شور دوباره کم کم و کردن جمع میزهارو
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 راههم کنی خفیم لبخندشو اینکه بدون اینبار.بازیه اتیش موقع االن که میدونست

 گیر چان یدستا بین دستش راه وسط ولی افتاد راه تمرین زمین سمت به بقیه

  .افتاد

 " کجا؟"

 

 "جشن ادامه برای بریم میخوایم. میشه شروع داره بازی آتیش"

 

 کرد مهزمز جدیش لحن با و کشید مخالف سمت به دستشو و نکرد توجهی چان

 "میگیری جشن من با ادامشو"

 

 خوشحال ساعت چند برای حداقل تا نمیکرد ولش چرا.بود شده گیج هم باز بکهیون

  .باشه

 

  .بود فایده بی ولی کنه آزاد دستشو کرد سعی بار چند

 " میریم؟ داریم کجا... کن ولم"
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 چان اتاق به مسیرشون شد متوجه بعد دقیقه چند و موند جواب بی سوالش هم باز

  .میشه ختم

 

 "برم بزار میکنی؟ چکار"

 " نمیخواست؟ جشن دلت مگه"

 

  .برگشت سمتش به و ایستاد ای دفعه یه

 "بیا دنبالم فقط و نزن حرف"

 

 دیگه لیو دید چشماش توی که صداقتی یا بود جدیش لحن خاطر به نمیدونست

  .کرد همراهیش و نکرد مخالفتی
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 محض به و دندا فرصت بهش ای لحظه حتی چان ولی شد اتاق وارد چان از جلوتر

  .کرد خیسی بازی وارد لباشونو و اومد سمتش به ورودش

 

  .بود کرده یراس دندوناش با پایینشو لب و بود گرفته رو بکهیون صورت طرف دو

 وارد ونشوزب مکثی هیچ بدون چان که شد باعث همین و بود شده شوکه بکهیون

  .کنه کوچولوش دهن

 

 حرکتی هیچ کترکوچی پسر هرچند و میکرد مزه زبونش با رو بک دهن نقطه به نقطه

  .میکشید بکهیون زبون روی زبونشو چان ولی نمیکرد

 

 مخلوط بازیه اتیش برای بود معلوم که انفجارهایی صدای با خیسشون بوسه صدای

  .بود شده
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 و کرد باالش لب مکیدن به شروع اینبار و کشید بیرون بک دهن از زبونشو باالخره

 از اونو تحرک یه توی و برد بک رنگ سیاه لباس سمت به دستشو حال همین در

  .کرد خارج بدنش

 

 کنه دور چانو کرد سعی و اومد خودش به تازه کوچیکتر پسر

 " میکنی؟... چکار"

 

 الفای و نشد طوالنی زیاد خوشحالیش ولی شد دور ازش چان انتظارش برخالف

  .برگشت سمتش به قرمز شراب شیشه یه با بزرگ

 

 "دربیای چنگم از نمیتونی دیگه اینبار"

 

 به شیدک عقب به کلشو نیاد دردش که جوری و برد بک موهای پشت به دستشو

  .گرفت قرار دیدش جلوی کامال سفیدش گردن که طوری
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 حتی یگهد و بود شده سست روش به رو آلفای های فرومون تاثیر تحت بکهیون

 .بزنی حرفی نمیخواست

 

 خنکی با که هکن حس خودش روی هارو فرومون اثر میکرد سعی و بود بسته چشماشو

  .کشید هیسی چیزی

 

 سرخ مایع اون های رده اینکه از قبل و ریخت بکهیون چونه زیر از رو شراب چان

  .کرد جمع اونارو زبونش با برسه بک شکم به

 

 هاش ینهس روی دقیقا اونم چان زبون خیسی و شراب خنکی تاثیر تحت بکهیون

  .شد چان نیشخند باعث و کرد ای ناخواسته ناله

 

 طعم وشخ مایع اون اینبار و نداشت بینشون سکوت شکستن توی قصدی چانیول

  .برد دهنش خلدا اونو زبونش با دوباره و ریخت امگاش های ترقوه گودی توی رو
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  .کرد وسوسش عمیق بوسه یه برای همین و افتاد مارک جای به چشمش

 هک هرچند رنیادد ازش صدایی دوباره تا بود گرفته دندون به لباشو کوچیکتر پسر

  .موند نتیجه بی شدش سخت نیپالی از چان گرفتن گاز با کارش

 

 دوباره بود دهکر شروع بک صورتی نیپالی با رو دردناکی بازی که همونطور آلفا

 شخو چونه به اشولب میاورد جلو به سرشو که همونطور و رسوند بک موهای به دستشو

  .رسوند بک فرم

 

 از تر مست میکرد حس اون و میداد شراب بوی امگاش سفید بدن دیگه حاال

  .اس همیشه

 

 و داد هول قبع به اونو اروم و داد قرار بکهیون کوچیک های سینه روی دستاشو

 پسر اهایپ ساق پشت باالخره تا برداشتن قدم صورت همین به هم با قدم چند

  .رسید چان تخت لبه به کوچیکتر
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 تخت روی تا ادد هول عقب به شتاب به رو امگاش مالیمتی هیچ بدون الفا اینبار

 و بیاره در ودشمخ مزاحم لباس تا انداخت فاصله کارش بین لحظه چند فقط و بیفته

  .بزنه خیمه بک روی

 برد بکهیون دهن سمت دستشو

 "بیرون بیار زبونتو"

 

 کل حاال لیو نمیگیره کوچیکتر پسر از مثبتی جواب عادی حالت تو که میدونست

  .دمیکر تر راحت براش کارو این و بود شده پر شیرینش عطر با اتاق

 

 و شد ونشدر امگای خواسته تسلیم درنهایت ولی کرد مکث ثانیه چند بکهیون

  .اورد بیرون زبونشو

 

 اونو و کرد کج کمی باال از شرابو بود شده خوشحال کوچیک موفقیت این از که چان

 پسر صورت کل شدن خیس باعث اینکارش که هرچند ریخت بک زبون روی

 جلو صورتشو گذاشت کنار شرابو شیشه اینکه از بعد و نداد اهمیتی ولی شد کوچیکتر

  .زد بکهیون لبای به ای بوسه دوباره و برد
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  .بمکه مامشوت بتونه تا بیاره بیرون زبونشو که کرد مجبور رو بکهیون دوباره

 

 قعمی و رسوند کب شیرین گونه به هاشو بوسه اینبار و شد زبونش بیخیال باالخره

  .مکید

 

 رنگ خسر مایع اون زا اثری هیچ بشه مطمئن تا کرد تکرار اینکارو طوالنی دقیقه چند

  .رسوند بکهیون فک به خط شو بوسه نهایت در و نیست

 

 شدن جمع از و میلرزید و میخورد تکون خودش بزرگ بدن زیر مدام بک کوچیک بدن

 لذت مگاشا به داره که بفهمه راحتی به میتونست کوچیکش دستای توی مالفه

  .میده

 

 اورد باال سرشو دوباره و زد پوزخندی
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 "ندار نگهش گلوت توی. بشنوم صداتو میخوام"

 

 دوباره پس نهک گوش حرفش به کوچولو اون نیست قرار اینبار میدونست که هرچند

 بار یه و ودب امیز موفقیت کارش و کنه بازی شدش سخت نیپالی با گرفت تصمیم

 چون بده ادامه ادزی کارشو نتونست هرچند شنید امگاشو شیرین های ناله صدای دیگه

  .کنه نگاه بهش کرد مجبورش و گرفت صورتشو طرف دو بکهیون

 

 " میکنی؟ چکار... نده ادامه که بگم بهت اگه... اگه"

 

 لباش روی اصلهف همون با و زد بک لبای به سبکی بوسه ولی خورد جا کمی چانیول

 کرد زمزمه

 "نمیدم ادامه دیگه اونوقت"

 

 

 اورد باال و گرفت دستاش بین رو چان صورت دوباره
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 نوم بدن فقط مگه نکردی؟ خودت مال منو زور به اولش همون از مگه"

 " نمیخواستی؟

 

 چرا ولی دبو اون با حق. نداره جوابی هیچ کرد حس بار اولین برای چانیول

  بده؟ جوابشو نمیتونست

  بود؟ شده گیج سوالش از چرا

 

 کرد راحت دادن جواب از اونو حرفش ادامه با بکهیون که هرچند

 "بده ادامه"

 

 ودب ها فرومون تاثیر تحت فقط شنیده؛شاید بکهیون از حرفو این که نمیشد باورش

 خوشحال نداشت،اون اهمیتی چان برای ولی میخواست رو این درونش امگای و

  .بود
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 شلوار سمت هب دستشو بین همین در و کرد شروع هاشو بوسه دوباره و زد لبخندی

 روما که همونطور و برد پایین کلشو زیپش و ها دکمه کردن باز از بعد و برد بکهیون

 پاهاش شده تلخ تازه های نقطه روی هایی بوسه میزد کنار رو رنگ مشکی پارچه

  .میکاشت

 

 بک راست پای ودب شده خم که درحالی اینبار و شد خالص لباساشون شر از باالخره

 داخلی متقس به لباش تا کنه کج سرشو بود کافی فقط و گذاشت شونش روی رو

  .کنه برخورد امگاش رون

 

 اتاقو کوتس کوچیکتر پسر پرلذت ناله دوباره و فشرد لباش بین لطیفشو پوست

  .شکوند

  .مکید میکنه کبود پوستشو بشه مطمئن که جایی تا بعدش و زد زبون

 و بود هاش ونهش روی امگاش دوپای هر حاال و کرد هم بکهیون چپ پای با اینکارو

  .ببینه خوبی به دارشو نبض ورردی میتونست
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 واه بیشتر نداختنا گیر برای سرخش لبای که جوری کرد؛ کوچیکتر پسر چهره به نگاهی

  .بود بخش لذت براش میشد پایین باال سینش قفسه و میکردن تالش

 

 حالت به ارهدوب و گرفت بک پایین لب از گازی دوباره و شد خم حال همون توی

  .برگشت قبل

 برای نبود نجااو چیزی ولی بیاد دردش ممکنه و بارشه اولین امگاش که میدونست

  .ببره بک دهن به دستاشو شد مجبور همین

 

 کوچولو اون .شد الفا لبخند باعث همین و میکرد نگاهش تعجب با کوچیکتر پسر

  .بود تجربه بی اندازه از بیش

 "کن خیسشون فقط. بیاد فشار بهت نمیخوام"

 

 انگشتای ردنک خیس به شروع میکرد کنترل خودشو سختی به هم حاال همین که بک

 لچانیو سر بالیی چه میکنه ایجاد که صدایی و کارش با که نشد متوجه ولی کرد چان

  .میاره
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 روی و کرد خارج دهنش از انگشتاشو بود رسیده صبرش نهایت به دیگه که الفا

  .گذاشت بک دار نبض و قرمز ورودی

 

 فشار توجهم اون بر عالوه و میکرد حس امگاشو بدن شدن جمع و موها شدن سیخ

  .بود هاش شونه روی بک سفید پاهای

 "تره سخت خودت برای اینجوری.. کن شل خودتو"

 

 التشوعض چان نگشتایا ورود محض به دوباره ولی داد انجام اینکارو بکهیون که هرچند

  .شد خارج گلوش از بلندی ناله و کرد منقبض

 "نشده چیزی که هنوز... کوچولو هی"

 

  .شنید بک از بلندتری ناله اینبار و کرد وارد دیگشو انگشت یه و زد پوزخندی

 

  .کرد شروع انگشتاشو حرکات و نداد کردن عادت فرصت بهش
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  .بود کرده صبر زیادی االنم همین تا

 انگشتاشو ردهک عادت بهش کوچیکتر پسر باالخره شد مطمئن که دقیقه چند از بعد

  .کرد وارد نیمه تا عضوشو بالفاصله و آورد بیرون

 

 بیرون خودش زا بلندی صدای تنش پایین توی برابری چند درد پیچیدن با بکهیون

  کوبید تخت به محکم دستاشو و داد

 " ..عاااح.. عا"

 

 دوباره گاشام کردن اروم برای بوده عجوالنه یکم حرکت این میدونست که چان

  .ردک بکهیون کمر نوازش به شروع دستاش با و گرفت سر از هاشو بوسه

 

  .میکرد ارومی های ناله و میکشید نفس تند تند کوچیکتر پسر

 "کنی صدا اسممو دارم دوست"

 

  کنه پرت درد از رو کوچیکتر پسر حواس کرد سعی و گفت مقدمه بی چان
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 زد زل چشماش به و شد خم صورتش روی دوباره

 "من شیرین امگای بودم لحظه این منتظر دیدمت که روزی از"

 

  .زد زل چشماش به دوباره و گذاشت بک بینی روی ای بوسه

 کمتر ردشود و بزنه حرف باهاش میخواست فقط. نداشت بکهیون از جوابی توقع

  .کنه

 

 "بشی مهم برام اینقدر قراره نمیدونستم"

 

  .میکشید نفس تند تند و میکرد نگاه بهش باز نیمه دهن با بکهیون

  .کرد شروع اروم حرکاتشو بین همین در
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 میکرد عیس دستاش توی مالفه کردن مچاله با و بود شده خیس بکهیون چشمای

  .کنه کم دردشو

 

  .گذاشت امگاش صورت به ای بوسه دوباره

 " ندارم؟ رو بهت اسیب قصد وقت هیچ که میدونی"

 

 شد بسته بکهیون چشمای باز و کرد تر تند ضرباتشو

 "من جنگجوی کنم مراقبت ازت و باشی پیشم همیشه برای میخوام"

 

  .بودن اولیه درد از خبری دیگه ولی میگرفت تندی ریتم کم کم ضرباتش

  .کنه تجربه رو لذت میتونست کم کم حاال

 

 عضو تمام میتونست حاال و کرد کمتر فاصلشونو اینکار با و زد چان بازوهای به چنگی

  .کنه حس خودش توی الفارو
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  .کنه کنترل خودشو میکرد سعی عمیق نفسای با ولی میومد کم نفسش

 

  .ردمیک صدا الفاشو اسم ازادنه و نمیترسید صداش شدن ازاد از دیگه

 

*** 

 

 

 

 

 حضور ماا کنه بغل رو سفید و کوچیک بدن اون بیشتری تایم که داشت دوست

  .بود گرفته ازش اجازرو این لوهان مزاحم

 

  .کاشت بک پیشونی به ای بوسه اتاقش از خروج از قبل
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 "کن استراحت و نشو بلند برمیگردم وقتی تا"

 

 زیاد خستگی زا دوباره و داد تکون سرشو چان حرفای روی درکی بدون حتی بکهیون

  .رفت خواب به

 

 

 

 "بدم خبر بهت بود چیزی اگه شد قرار میای؟ هرروز چرا"

 

 نتوهی به زدن خندنیش بتا اون های ویژگی از ولی غرید لوهان به ای کالفه لحن با

  .کرد رها ودشوخ چان کار اتاق صندلی روی چیزی به توجه بدون پس بود بقیه های

 

 "رو چیزایی یه بدونه باید. کنم صحبت جفتتون با اومدم"
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  .داد تکون سری داشت خبر لوهان اهداف از حدی تا که چانیول

 "خوابه فعال"

 

 انداخت باال ابروهاشو بتا

 "...دیشب که نگو"

 

 "اره"

 

  .خندوند لوهانو و داد جواب خشک خیلی چان

 "بزنی اسیب بهش بود ممکن. پارک جناب عجولی خیلی"

 

 "بود حواسم"
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 لوهان متس به بک حرفای اوردن یاد به با و داد جواب خشک دوباره چانیول

 برگشت

 "نمیدونستم جوابشونو که میپرسید سواالیی. میزد عجیب حرفای"

 

 

 زد لبخند حرفاش درک از بعد ولی شد شوکه چان یهویی اعتراف این از لوهان

 "میداده نشون بهت درونشو بتای داشته اون"

 

 داد باهوش بتای اون به نگاهشو دوباره چان

 " چی؟"

 

 زد لبخند دوباره میرفت در سمت به که درحالی لوهان

 "چانیول پارک بشی رو به رو درونش الفای با که روزیم منتظر"

*** 
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 باعث مینه و کاره بهترین چیزی چه نمیدونست بار اولین برای و بود کالفه

  .میشد شدنش عصبی

 

 به و شد ارجخ کارش اتاق از لوهان از بعد بالفاصله و کشید موهاش توی دستی

 .افتاد راه شخصیش اتاق سمت

 

 اون. رفت هم توی اخماش همین برای و ببینه رو بکهیون تونست در کردن باز با

 رس میکرد سعی ختیس به بک حاال و نخوره تکون برمیگرده که زمانی تا بود گفته بهش

  .بایسته پا

 

 داد قرارش مخاطب بود تر بم همیشه از که صدایی با

 "نخور تکون نگفتم مگه"

 

 خودش دور شتربی تختو مالفه کرد سعی و نکرد توجهی حرفش به بکهیون که هرچند

  .نیفتاده بینشون اتفاقی هیچ قبل شب کنه تظاهر و بپیچه
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 گرفتن رایب بیشتری اصرار بدون میکرد کالفگی احساس شدت به هنوزم که چان

 این و کرد ندشبل بازوش زیر گرفتن با و افتاد راه کوچیکتر پسر سمت به جواب،

  .کنه بلند رو امگاش دردناک ناله که بود یهویی اینقدر حرکتش

 

 نگاه بک صبیع چشمای به میکرد سعی که درحالی و فرستاد لعنت خودش حماقت به

 .کشید خودش سمت به اونو تر آروم اینبار نکنه

 " میکنی؟ چکار"

 

 دور دیگه یکی و زانوهاش زیر آلفا دست یه که کرد زمزمه درحالی امگا نیمه پسر

  .گرفت قرار هاش شونه

 

  .شد ردهب حموم به قدرتمندی دستای روی بعد لحظه و موند جواب بی سوالش
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 همین و یشدم معذب بودن برهنه از هنوزم ولی داشت یاد به رو دیشب خوبی به

  .بگیره دندون به پایینشو لب و ببره بزرگتر پسر گردن تو سرشو شد باعث

 

  .نمیکنه اعتراض چرا نمیدونست حتی و میکرد درد تنش پایین

 

 وارد هک فهموند بهش پوستش با اتاق هوای به نسبت سردتری هوای برخورد

 .شدن پارک فرمانده شخصی حموم

 

  .شده سردش که فهمید دستاش روی کوچیک بدن خفیف لرزش از چانیول

 

 زا بعد و کرد خم بک گردن توی سرشو هم اون بزاره پایین رو بکهیون اینکه از قبل

 کارش به رانقد. بوسید آروم و عمیق رو نقطه اون امگاش، تن عطر کشیدن بو

  .بشه تر قوی بینیش زیر بو خوش رایحه تا داد ادامه

 



THROY 
 

 pg. 196 

 رو آب دوش اصلهبالف و گذاشت زمین روی رو، آلفا نیمه پسر باالخره و زد لبخند

  .کرد باز

  .برگشت شسمت به بک توسط بازوش زدن چنگ با که بود آب دمای تنظیم درحال

 

  .سخته براش ایستادن سرپا بود معلوم و بود رفته هم توی چهرش

 

بازی  با بازم درنهایت و بزنه نیشخندی دیشبش کار نتیجه به میخواست دلش

 دنکر حلقه داد امانج که کاری تنها ولی کیه مال که بفهمونه کنارش پسر به کلمات

  .بود بک باریک کمر دور دستش یه

 

 بازوهای ویر وزنش رو بیشتر تا داشت نگهش جوری و کرد نزدیک خودش به اونو

  .کنه حس خودش

 

 ههم شد مطمئن کهاین از بعد و شد آب تنظیم مشغول دوباره و بوسید امگاشو موهای

  .بود ردهنک رها رو بک کمر هنوزم که هرچند کشید دوش زیر اونو خوبه چیز
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 .بود آب زیر تربزرگ پسر بدن نصف فقط که هرچند بودن هم روی به رو کامال حاال

 

 حین مینه در و کرد نوازش اشو گونه و رسوند بکهیون صورت به آزادشو دست

  .رسوند امگاش باز نیمه و خیس لبای به لباشو

 

 و بکشه ودشخ دهن داخل پایینشو لب تمام چان داد اجازه و نکرد مخالفتی بک

  .بمکه عمیق

 

 اشامگ کمر نوازش با میکرد سعی فقط اینبار و کشید عقب طوالنی ثانیه چند از بعد

  .کنه کم دردش از

 

 " ؟بزنی حرفی نمیخوای"

 

 اورد بیرون فکر از اونو چان زمزمه
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 "داشتم سوال فقط"

 

 کرد کارش معج حواسشو دوباره ولی کرد متوقف دستاشو حرکت ای لحظه برای چان

 

 " نمیپرسی؟ چرا پس"

 

 زد کوچیکی خندلب اردوگاه این توی حضورش از بعد بار اولین برای شاید بکهیون

 "دادی جوابشونو دیشب چون"

 

 بارهدو کرده گیج آلفارو اون فهمید که کوچیکتر پسر و انداخت باال ابروهاشو چان

 .داد ادامه خودش

 

 "مهمم برات گفتی"

 گذاشت چان بزرگ بازوهای و شونه روی دستاشو و کرد نزدیکتر خودشو کمی
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 "بزنی آسیب بهم نیست قرار وقت هیچ گفتی"

 شد خیره الفا حس بی چهره به و زد لبخندی دوباره

 "مراقبمی گفتی"

 

 چیزی یچه و میکرد نگاه کوچیکتر پسر لب حرکات به حس بی همچنان چانیول

  .میداد ادامه جرات بک به این و نمیگفت

 

 " ...من چون... پیشمی همیشه گفتی"

 

  .بود مردد کمی میکرد نگاه چان ابروهای بین اخمای به که حاال

 " تو؟ چون"

 

  .شد یرهخ امگاش به بود صورتش توی هنوزم که اخمی و سوالی چهره با آلفا
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 اهسی چشمای به سیتر بدون اینبار بود داده پایین به نگاهشو ای لحظه برای که بک

  .کرد نگاه فرماندش

 "توام جنگجوی من چون"

  .بشن خیسی بازی وارد لباشون دوباره تا بود کافی جمله یه همین

 

 ناله راومدند باعث همین و کرد برخورد پشتش خیس دیوار به کوچیکتر پسر بدن

 .شد اش

 

  .کردن جدا نولباشو اتصال افتادن، تقال به کشیدن نفس برای هردوشون که وقتی

 "هستم حرفام تمام پای من"

 

  .لرزوند رو چیکترکو پسر بدن دیگه بار یه و کرد زمزمه گوشش زیر جدی لحن با چان
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  .رسوند لفاآ گوش زیر لباشو خودش مثل و شد بلند پاهاش پنجه روی هم بکهیون

 

 "کردی برخورد باهام عوضی یه مثل بار اولین یادته"

 

 داد باال ابروهاشو روز اون توی دوم بار برای چان

 

 دکر حلقه خودش لخت کمر دور محکمتر و گرفت الفاشو دستای بکهیون

 "میدی قدرت ممن به که اینه فرقت تنها و بیرونی عوضیای اون مثل توام گفتی"

 

  .کنه پیدا اشحرف از رو بکهیون هدف نمیتونست ولی میکرد تالش هم هرچقدر چان

  !دادمی نشون خودشو داشت بکهیون درون بتای بود؛ لوهان با حق ظاهرا

 

  .داد ادامه خودش دوباره بود نگرفته جوابی که کوچیکتر پسر

 "کنم استفاده ازش میخوام حاال و دادی من به رو قدرت اون تو"
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 نگرد پوست از کهاین بدون لباشو و کرد آرومی بوسه آلفاشو گوش زیر و زد لبخندی

 ولی بزنه رفیح آلفاش اینبار داد اجازه و گذاشت حرکت بی همونجا کنه جدا چان

  .بپرسه ازش رو چان خود سوال گرفت تصمیم پس  نشنید چیزی هیچ حدسش طبق

 

 " بزنی؟ حرفی نمیخوای"

 

 جز داشت رو زیهرچی توقع و ببینه رو صورتش تا گرفت فاصله بزرگتر پسر از کمی

  !رو ترسناک فرمانده اون لبخند

 

 حاال و دمش تو مال من! خوردم دست رو ولی باشی من مال تو بود قرار نه،"

 "بکنی کارهایی چه قراره ببینم میخوام

 

  .ودب بوسه کننده شروع خودش بار اولین برای و زد لبخند هم بکهیون
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*** 

 

 اتفاق بر وهعال چون نشه حاضر هاش تمرین سر امروز بود داده اجازه بهش چان

  .بود بارونی و سرد شدت به هوا قبل، شب

 

 متسلی چان دیتج برابر در درنهایت ولی بود کرده مخالفت خیلی بکهیون که هرچند

  .بود شده

 

  .نداشت روشون درکی ولی میکرد مرور خودش با حموم توی حرفاشو

 

 نمیخواست. ودنب ناراحت هرچند باشه بوده خودش پروا بی پسر اون نمیشد باورش

 .بود داده نشون اینو حرکتش این با و باشه ضعیف

 

  .رفت کتش سمت به و فرستاد بیرون فشار با نفسشو
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 ولی نبود بیرون دیدن برای راهی هیچ مانند غار اتاقای اون توی که هرچند

  .بشنوه رو بارون شدید صدای راحتی به میتونست

 

 

 سردش لباس ناو با قطعا. کرد دستاش توی کت به نگاهی دوباره و کرد فکر یکم

  .میشد

 

 مال از زرگترب کت یه دیدن با و رفت چان کمد سمت به و انداخت باال ای شونه

  .زد لبخندی تر، ضخیم البته و خودش

 

  .ادایست اتاق کوچیک آینه جلوی و کرد تنش اونو چیزی به توجه بدون

 

  .بزرگ کاله با رنگ مشکی سایز اور کت یه

 میشد باعث کت بلندی و میومد بیرون لباس آستین از سختی به ظریفش انگشتای

  .بشه پوشیده باسنش زیر تا
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 هب باالخره و ردک برطرف رو مشکلش سادگی به همین و کرد تا آستیناشو و کرد اخمی

  .افتاد راه بیرون سمت

 

 

 هیچ به توجه بدون ولی میکرد جذب خودش روی رو، زیادی های نگاه مطمئنا

 .میداد ادامه راهش به فقط کدومشون

 

 به ها وراهر همه هایانت که بود جوری اردوگاه نقشه رسید؛ راهرو انتهای به باالخره

  .میرسید داخلی محوطه

  .بود سنگی کوه یه بین بزرگ چاله یه مثل اصلی محوطه درواقع

  .اشتد قرار ای دیگه هراتاق و خوابگاه و کار های اتاق بینش که کوهی

 

 از یکی. بود دهش اب از پر زیاد بارون اثر در که میکرد نگاه پایین به باال از

 .بود خاصش مدل همین ساختمون این مشکالت
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  .باشن آب نکرد خارج برای تکاپو تو همه بود شده باعث محوطه روی سقف نبود

 

 چاله توی اشوپاه کرد سعی رسید پایین به وقتی و رفت پایین سنگی های پله از

  .نذاره آب های

 

 از بگیره دیدهنا رو تنش پایین و کمر درد نمیتونست بود؛ مردد کردن کمک برای

  .نبود خوشایند براش کنه نگاه و بشینه فقط اینکه  طرفی

 

 تا کنه جا به جا لشووسای از بعضی میتونست حداقل. زد باالتر آستیناشو و کشید پوفی

  .نشه وارد خسارتی این از بیشتر

 

 به اونو کردن یسع دیگه نفر چند کمک با و گرفت رو غذاخوری میزهای از یکی لبه

  .کرد حس کمرش توی رو عجیبی سوزش حرکت محض به ولی ببرن داخل
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 سریعتر ههرچ داد ترجیح همین برای میشن خیس چشماش زود خیلی که میدونست

  .برسن میز گذاشتن برای خوب جای یه به

 

  میکرد؟ ارچک داشت احمق پسرک اون. شد بکهیون متوجه ورودش محض به چانیول

 ارهد نمیفهمید گها بود احمق. ببینه لبشو گرفتن گاز و چشمها شدن کوچیک میتونست

  .میکشه درد

 .رسوند اونا به خودشو هم تو اخمای با و کرد مشت دستاشو

 

  .گرفت رو زمی لبه دستش، کنار نمیتونه،دستی دیگه کرد حس که ای لحظه درست

  .شد رو به رو چان عصبی چهره با و کرد بلند سرشو

 

  .دهدی آلفاش از هک بود حالتایی ترسناکترین از یکی اخم اون بخوره قسم بود حاضر
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 جای افرادش زا یکی چان دست اشاره با بشه بدل و رد بینشون حرفی اینکه بدون

 و دبو افتاده گیر الفا بزرگ دستای بین بک بازوهای بعد لحظه و کرد پر رو بکهیون

  .میشد کشیده سمتی به

 

  .شد بلند چانیول صدای رسیدن خلوتی جای به که همین

 " بمونی؟ کوفتی اتاق اون توی نگفتم بهت مگه"

 

 جوابی صالا. نداشت هم زدن حرف توانایی ولی بود نترسیده بکهیون که درسته

  .بگه که نداشت

  .میزد آسیب بدنش به کاراش این با داشت بلکه بود اومده بیرون تنها نه اون

 

  .شد خم صورنش سمت به کمی بزرگتر پسر

 ادنمی دلم که سیمیر نظر به کوچولو اینقدر و پوشیدی لباسو این که آوردی شانس"

 "یشدیم تنبیه سرپیچیت خاطر به بدجوری وگرنه باشم داشته باهات کاری
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 هاش ونهگ شدن سرخ باعث بترسونش اینکه از بیشتر روش به رو الفای حرفای

  .میشد

  .پوشیده چانو لباس که اومد یادش تازه

 

 فرصت. یشدنم دیده توش عصبانیت از خبری دیگه که داد چان چهره به نگاهشو

 .ودب گرفته بازی به دوباره لباشو چانیول چون نکرد پیدا حرفی هیچ

 

 و میشد مکیده شلبا تیکه به تیکه بعد و میشد کشیده لباش روی چانیول گرم زبون

  .میکرد تموم کارشو نرم و کوچیک های بوسه با آخر در

  .کنه ینیب پیش رو چان حرکت هر میتونست دیگه شدن بوسیده بار چند از بعد

 

  .کشید البا خودشو کمی و کرد حلقه آلفاش گردن دور دستاشو پروا بی خیلی

 

  .داشت رارق هم روی به رو کامال صورتاشون شدن جدا هم از باالخره که وقتی

 "برگرد دیگه"
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  .ددا تکیه لفاشا پیشونی به پیشونیشو و کرد کوچیکتر دستاشو حلقه کوچیکتر پسر

 "برنمیگردم"

 

 کی از کهیونب خودسر و جدید جلوه این نمیفهمید. بود شده شوکه جوابش از چان

  .شده پیداش

 " کنم؟ تنبیهت داری دوست"

 

 زد پوزخندی امگا نیمه پسر

 " !نمیکنی تنبیه منو تو"

 " مطمئنی؟ اینقدر چرا"

 

 شد بک پوزخند شدن تر پررنگ باعث سوالش

 " دادی؟ قدرت من به تو رفته یادت مگه"
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 کرد بک پوزخند و چشمها به نگاهی چان

 میل کمال اب منم و ضعفم نقطه شدی تو. منه ضعف داده، قدرت تو به که چیزی"

 "توئه با حق کنم فکر پس... کردم قبولش

 

  .شد جدا سریع خیلی اینبار ولی زد بک لبای روی ای بوسه دوباره

 "نمون بارون زیر زیاد و نکن بلند چیزی"

 

  .شد دور ازش و گفت اروم

  .زد گیکمرن لبخند و گذاشت چان، بوسه جای روی لباش، روی دستی بکهیون

  .بود کرده تسلیم بک به خودشو زود خیلی مرد این

 

*** 
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 به نتونست بازم ولی کنه گوش چان حرف به کرد سعی بود اونجا که مدتی تمام

  .کرد ها لیصند جایی جابه مشغول خودشو درنهایت و کنه توجهی بی چیزا بعضی

 

 بهش فشاری و سبکن خیلی ها صندلی اون که کنه توجیه اینجوری چانو میتونست

  .نشده وارد

 

 اطرخ به امگاها یمسکون مناطق از یکی رسید خبر اینکه تا بود نگذشته زیادی زمان

 جلوگیری اجعهف این از نمیتونستن الفاها جز کسی و میشه خراب داره بارون شدت

  .کنن

 

 صف توی بودن کرده عادت بهش همه مدت این تو که هایی گروهبندی طبق

  .دنش سوار هم ونخودش گذاشتن ماشینها توی الزمو وسایل اینکه از بعد و ایستادن
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 العمل عکس زا بلکه میترسید میرن که جایی از اینکه خاطر به نه داشت؛ استرس

  .چان

 ماشین سوار هبد خبر بهش اینکه بدون بکهیون حاال و بود داده هشدار بهش اون

  .یدادم گوش نقشه به داشت بود نشسته آلفاها بین که درحالی و بود شده

 

 مه جانی تلفات نامکا حتی میرسیدن دیر اگه و نبود خوب زیاد اونجا اوضاع ظاهرا

  .داشت وجود

 

 

  .دنرسی دقیقه ده از بعد تقریبا چون نبود دور زیاد که بود خوشحال

 

  .دنمیدوی شده ویران های خونه سمت به داشتن که نقشی طبق سریع همه

 

  .میکرد مشکلتر رو دید بارون زیاد شدت و بودن همیشه از تر سیاه ابرها
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 لیخی سرما خاطر به بیچاره امگاهای اون میداد نشون بود شده بلند که زیادی دود

  .دبو کرده نابود مه رو گرما منبع اون تمام رحمی بی با بارون حاال و میشدن اذیت

 

 هاالفا شرایط لیو میکردن استفاده گرما برای آتیش از هنوز هم خودشون که درسته

  .بودن قوی اونا. داشت فرق

 

 از ستفادها سزاوار خودشونو هوششون خاطر به عوضی بتاهای اون دیگه طرف از

  .میدونستن پیشرفته دستگاهای

 

 یلباسا و وسایل تا میدوئه اطراف به داره زیادی زمان شد متوجه و اومد خودش به

  .نداشت اهمیت هم کمرش درد حتی دیگه. برسونه مردم به رو گرم

 

*** 

 

  .گذشته خیر به که بگه میتونست حاال و بود گذشته ساعتی چند
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 و بودن اونجا وزهن بعضیا که ،هرچندبودن  کرده منتقل امن جای به رو مردم اکثر

  .میکردن گریه شدشون خراب های خونه برای

 

 همیشه مثل.دبو نیومده قدرتمند های سیاستمدار اون از یکی حتی مدت این توی

 دیا ازشون حشیو ادمای عنوان به همیشه که هرچند بودن اونجا نجات برای الفاها

  .میشد

 

  .داد تکیه بود سالم هنوز که سرش پشت دیوار به و بست چشماشو

  .پیچید بینیش زیر عجیبی رایحه اینکه تا بود گذشته دقیقه چند

 

  .نبود اطراف اون کسی. کرد باز چشماشو

 

  .شد موفق قریبات و کنه پیدا رو عجیب و شیرین بوی اون منبع کرد سعی و شد بلند

 

  .میشد بیشتر بو شدت میرفت جلوتر هرچی
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 شده! ویران خونه یه. شد خیره روش به رو به و ایستاد باالخره

 

  .نبود اونجا کسی ولی کرد نگاه اطرافو

 

  .شد سقف بدون خونه اون وارد و نداد اهمیتی ولی بود خطرناکی کار هرچند

 

 کنه حس رو بو اون میتونست بیشتر حتی حاال

 

 البا سرشو شتناکیوح صدای شنیدن با ولی دوید جلو به مانندی ناله صدای شنیدن با

 دستش شد رشس با سنگا اون برخورد منتظر و بست چشماشو که ای درلحظه و کرد

  .شد کشیده

 

 هچهر هنوز که یا غریبه بغل توی خودشو و بود بسته چشماشو طوالنی ثانیه چند تا

  .کرد پنهان بود ندیده رو اش
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 گیر خیس چوب و سنگ کلی بین حاال و بود ریخته دوباره ها دیوار از زیادی بخش

  .بودن افتاده

 

 و ودب زده زل بهش که دید رو چان چهره ناباوری درکمال و کرد باز چشماشو باالخره

  .نمیگفت چیزی

 " چان؟.. چ"

 

 موند نصفه چانیول داد با حرفش

 "بک شو خفه"

 

 حرف به چان دخو درنهایت و بشه آروم تا موند آلفاش بغل توی دیگه دقیقه چند

  اومد

 " بمیری بود ممکن احمقی؟ میکنی؟ فکر خودت پیش چی"
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  .بکشه داد سرش اینجوری آلفاش نداشت توقع و بود کرده بغض

 " ...فقط من... من"

 

 ولی بود بیعص دستش از درسته. شد بک تلخ رایحه و بغض متوجه کامال چانیول

  .بگیره سخت بهش اینجوری نمیتونست

 

  .گذاشت سرش روی ای بوسه و فشرد سینش توی امگاشو سر

 "شد تموم....هیس"

 

 صدای همون با و ردفش بزرگتر پسر به خودشو بیشتر بکشه خجالتی اینکه بدون بکهیون

  .کرد زدن حرف به شروع لرزون

 

 "بود اینجا از  اون... کردم حس خاص بوی یه من... من"
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 رو کهیونب صورت طرف دو شدت با و کرد درشت چشماشو. بود شده شکه چانیول

  .کنه نگاه بهش که گرفت

 " کردی؟ حسش تو"

 

  .داد نتکو سری فقط بود ترسیده چان العمل عکس این از که کوچیکتر پسر

 " ...تو بک"

 

. بود زیادی براش یکی این ولی میشه رو به رو چیزا این با زودی به میدونست

  .میترسوندش آینده از این. کنه قبولش نمیخواست

 

 کرد باز زبون بود شده کنجکاو حسابی که بکهیون

 " ؟چیشده"
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  .زد لز بک به دوباره بود داده رو به رو به نگاهشو بود مدتی که چان

 "ارهد رو قابلیت این آلفا یه فقط... کردی حس رو امگا یه رایحه تو"

 

*** 

 

 

 

  "ارهد رو قابلیت این آلفا یه فقط... کردی حس رو امگا یه رایحه تو"

 

. بود شده شخصم براش حقیقت تازه انگار. بزنه حرفی چه نمیدونست لحظه اون در

 توقعشو هک نبود چیزی وضعیت این ولی نداره مشخص گونه یه که میدونست اون

  .کنه درک رو لوهان حد از بیش نگرانی میتونست حاال.باشه داشته

 

 " میشه؟ چی حاال"

  .بگیره جوابی تا شد خیره الفاش لبای به خیسش چشمای با و گرفت باال سرشو
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 " ...من چی؟ یعنی این... این"

 

  .شد بریده خونه اون سقف از ای دیگه تیکه افتادن با حرفش ادامه

 

 بزرگ بدن با بدنشو و کشید خودش زیر کامل اونو بک از محافظ برای چانیول

  .کرد کاور خودش

 

 خوردن ونتک اجازه همین و بود افتاده کمرش روی سقف چوب و سنگ از قسمتی

  .میگرفت ازش رو

 

 روی کامال رکوچیکت پسر صورت و بود افتاده گیر بک انگشتای بین لباسش جلوی

  .میکرد لمس چانو پوست داغش نفسای و بود سینش

 

  .ببینه امگاشو صورت بتونه تا آورد پایین سرشو سختی به

 " خوبی؟"
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 موهای دنش کشیده باعث کارش همین و داد جوابشو سرش دادن تکون با بکهیون

  .بود کافی چان کردن قرار بی برای این و میشد چان گردن زیر

 

  .رسهن بک به آسیبی تا بندازه دستاش روی وزنشو کرد سعی و کشید پوفی

 

 و زد ریادف قدرت تمام با همین برای و شنید افرادشو صدای که نکشید طولی

  .شدن دهکشی بیرون مخروبه مکان اون از زود خیلی و نشد طوالنی انتظارش

 

 الانتق درمانگاه به رو بودن شده زخمی کمی که کسایی و بودن سالم همه خوشبختانه

  .بودن داده

 

 و بود وندهم جواب بی گرم مکان و لباس تهیه برای بتاها از کمکشون درخواست

  .میشد چان بیشتر عصبانیت باعث همین
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 لفاروا یه رفتار ارهقر احتماال امگاش اینکه کنه؛ فکر چی به نمیدونست و بود کالفه

 به امیدشون تنها و بودن مونده بارون زیر خونه بدون امگا کلی اینکه یا بده نشون

  !چانه

 

 زد فریاد سهون به رو و کشید موهاش بین دستی

 گرم غذای براشون و کنید خالی هارو خوابگاه از تا اردوگاه؛چند ببرید رو همشون"

 "کنید تهیه

 

 .اشتند ای دیگه چاره ولی بشه تموم بد براش ممکنه کار این میدونست

 خودش توی ای گوشه که رفت بکهیون سمت به ای اضافه چیز به کردن فکر بدون

  .بود افکارش غرق و بود شده جمع

 

  .کرد لبج توجهشو کوچیکش، صورت دور دستاش کردن قاب با و زد زانو جلوش
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 قتیو نمیخوام وگاه؛ارد برگرد و نیار در بازی شق کله. برم دارم،باید کاری یه من"

 " فهمیدی؟. کنم پیدات اتاقم جز جایی برمیگردم

 

 ماشینها تسم به تا شد بلند جاش از چان کمک با و گفت لبی زیر "باشه" بک

  .بره

 

*** 

 

  .میشد کمتر اعصابش روی تسلطش میرفت جلو بیشتر هرچی

 یا خالصه یشرفتهپ های دستگاه و سفید تماما ساختمونای و شده بازسازی های جاده

  .بود بتاها اردوگاه وضعیت از

 

 .میومد شجو و خونش و میکرد مقایسه امگاها های خرابه با اینجارو وضعیت

 

  .رسید اصلی ورودی جلوی
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 " بله؟"

 

  .پرسید ازش ارومی لحن با پوش آبی نگهبان

 "کنم صحبت رئیستون با میخوام"

 "هستید کی شما"

 

 رفت جلوتر و زد پوزخند نگهبان کمرنگ اخم به

 "چانیول پارک"

  .کنن باز براش رو در حرفی بدون دیگه تا بود کافی کلمه دو همین

  .بگیره رو پارک فرمانده جلوی نداشت حق هیچکس

 

 التح برعکس و خورد صورتش به ساختمون به ورودش با مطلوبی گرم هوای

  .برد هم توی اخماشو عادی

  .نیست خوب امگاها برای خودشون اردوگاه وضعیت بود مطمئن
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  .بود دیدج های ورودی اموزش و تحقیقات مرکز داشت قرار توش که ساختمونی

  .میشد انجام سفید ساختمون این اتاقای توی مهمی آزمایش هر

 

 دیوار و فسق و زمین حتی.بود رنگ بی و سفید ای مسخره طرز به همشون لباس

  .ها

  !بر سر حوصله و خشک محیط یه. بود رنگی هر از خالی اونجا

 

  .الفاس هی اون که بزنه حدس میتونست هرکسی بزرگش جثه و ظاهر به توجه با

  .رفت داره قرار آخر طبقه یعنی سوم طبقه بود گرفته یاد دیگه که اتاقی به

 

  .زد صداش پشت از صدایی اینکه تا بود گذشته ورودش از دقیقه چند
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 روی دستاشو چان برگشتن محض به دویده رو مسافتی بود مشخص که لوهان

  .بشه منظم نفسش تا شد خم کمی و گذاشت زانوهاش

 

 " میخوای؟ چی اینجا... سالم"

  .داد قرار مخاطب رو الفا ثانیه چند از بعد

 

 "ندارم کاری تو با"

 

 باال ای هشون بود کرده عادت چان خشن و خشک رفتار این با دیگه که لوهان

  .انداخت

 یه الحا تو، پیش مبیا مجبورم من باشی داشته کار منو اگه متاسفانه چون! میدونم"

 " میخوای؟ چی اینجا میپرسم، دیگه بار

 

 انداخت باال ابرویی چان

 " زیادیه؟ یکم من برابر در عادی بتای یه عنوان به رفتارت این نمیکنی حس"
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 افتاد راه چان از جلوتر و زد پوزخندی لوهان

. میدی نوم سواالی جواب داری وقته خیلی توام و نیستم عادی بتای یه من"

 " نیست؟ اینطور

 

  .آلفا چشمای به شدن خیره و برگشتش با شد مساوی اخرش جمله

 

  .اومد حرف به خودظ دوباره همین برای نداشت جواب برای انتظاری

 " چطوره؟ بک"

 

 گذشت کنارش زا بود شده کالفه لوهان پرحرفی دست از هم حاال همین که چانیول

  .داد جوابشو مختصر و

 "بزنیم حرف راجبش بعدا باید"
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 رئیسش فترد سمت به رو چان رفتن جثه ریز بتای و نزدن حرفی کدوم هیچ دیگه

  .کرد نگاه

 

  .باشه نیفتاده پسر اون برای بدی اتفاق بود امیدوار

 

*** 

 

 بود منتظر و بود تهنشس کیم آقای دفتر رنگ سفید کاناپه روی که میشد ای دقیقه چند

  .برگرده آزمایشگاه از مرد پیر اون تا

 

 ندپوزخ و نداختا دیوار روی "نامه تقدیر" مشترک عنوان با تابلوهایی به نگاهی

 یا رنبرت بتاها فتمیگ که قوانینی کشف خاطر به شاید چیه؛ برای اینا نمیفهمید.زد

  !ندارن عاطفه الفاها اینکه نداره،شایدم ریاست حق امگا یه مثال

 سفید روپوش اب پیرمرد اون باالخره تا شد غرق افکارش بین هم دیگه دقیقه چند

  .شد وارد آزمایشگاهی
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 "جوان پارک اومدی خوش"

 

  .اومد حرف به کنه تلف وقتی اینکه بدون و داد تکون سری

 " نکردید؟ توجهی کمکمون تقاضای به چرا"

 

 با همزمان و انداخت باال ابروهاشو بود شده متعجب چان عجله این از که کیم

  .بشینه که کرد اشاره چان به دستش با میزش پشت نشستن

 

 " ...خواستید که چیزی"

 

  .داد ادامه ودشخ و برید حرفشو بخونه عوضیو اون ذهن راحتی به میتونست که چان

 دونمب میخوام حاال و نکردید توجهی شما ولی میرسید دستم به باید خواستم که چیزی"

 " حقی؟ چه به
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 عمل ونسردخ کرد سعی شده آلفا عصبانیت باعث حسابی بود متوجه که کیم اقای

  .کنه

 

 " ...و دارن عادت شرایط این به امگاها. نیفتاده خاصی اتفاق که حاال"

 

 حنل از خبری و ودب قرمز کامال صورتش اینبار ولی پرید حرفش بین چان دیگه بار یه

  .نبود قبلش دقیقه چند آروم نسبتا

 

 هنشونذ توی اینو شما ندارن عادت زندگی این به اونا دارن؟ عادت چون"

 اختس برای الزم تامکانا تمام آینده هفته تا. کنن زندگی اینجوری باید که کردید

 "میکنی قداما جاها بقیه بازسازی برای بعدش از و میفرستی رو جدید های خونه

 

 عقب تنیس قرار میداد نشون ابروهاش بین ترسناک اخم و بود محکم لحنش

  .بشینه
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 " !کنی کار این به مجبور منو نمیتونی تو"

 

  .شد چانیول دار صدا پوزخند باعث حرفش

 که بکنم رو کاری نکن محبورم پس دارم؟ مقامی چه که نکردی فراموش میتونم؛"

 "بود هشدارم آخرین این. میترسید ازش ساله چندین

 

 خاص جایگاه یه عنتیل اون بود؛ چان با حق. کنه مخالفتی نبود قرار دیگه کیم مسلما

 مانیز هر میتونست ماا بود نکرده استفاده جایگاه اون از حال به تا اینکه با و داشت

  .کنه نابود همشونو بخواد که

 

 

 

 

 آلفای اون الیخ جای به حاال و شد بریده اتاقش در شدن کوبیده با افکارش رشته

  .بود خیره عصبانی
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*** 

 

  .میفهمید زمین اب هاش قطره برخورد صدای از اینو و بود شده شروع دوباره بارون

 

 رمستق اردوگاه یتو امگاها ی همه چان دستور طبق و بودن برگشته میشد ساعتی چند

  .بودن شده

 

 مگه اصال نه؛ک چکار باید نمیدونست و بود نامعلومش اینده درگیر شدت به ذهنش

  کنه؟ اعتماد چان به فقط نبود قرار مگه میکرد؟ کاری باید

 

 

  .کنه منظم افکارشو کرد سعی و کشید صورتش به دستی
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 لباساشو و تاداف راه سمتش به مکث ای لحظه بدون حموم در به نگاهش افتادن با

  .کرد رها اتاق کف همونجا

 

  .بست چشماشو و سپرد اب گرم قطرات اغوش به خودشو

 تکون باعث ولی شد شکسته اتاق در شدن بسته و باز صدای با نسبی سکوت

  .نشد بک خوردن

 

  .شد پر چان بدن با حموم خالی فضای بعد ثانیه چند

 

  .کشیدش بیرون سمت به و گرفت بازوشو زیر بزرگتر پسر

 

 لبه اونو و دبر تخت سمت به و کشید حوله بین امگاشو کلمه یه حتی گفتن بدون

  .شد موهاش کردن خشک مشغول و نشوند تخت

 

  .نمیکردن سکوت شکستن توی تالشی کدومشون هیچ
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 بعد نیهثا چند و رفت لباساش سمت به امگاش موهای کردن خشک از بعد چان

  .بود اونا پوشیدن توی بهش کردن کمک مشغول

 

 "بیاد گفتم لوهان به"

 

 اورد باال سرعت به نگاهشو چان حرف با

 " شده؟ چی مگه... بیاد؟ گفتی چرا... چرا"

 

 کنه حس خشتل رایحه و لرزون صدای از رو بکهیون ترس میتونست وضوح به چان

 نداختا بک ظریف های شونه دور دستاشو از یکی و نشست کنارش همین برای

 

 "کنیم ریسک نمیتونیم ولی نشده چیزی"

 

  .بگه چیزی نتونست ولی داد الفاش به نگاهشو دوباره بک
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 توی سرشو و دفشر خودش به رو بک و نیاورد طاقت مظلوم نگاه اون دیدن با چان

  .کرد پنهان گردنش

 "نمیشه هیچی"

 

*** 

 

 کش همکاراش پیچوندن برای مسخرش دالیل به داشت هم خودش دیگه حتی

  .میکرد

 

 لیخی شک باعث مه االن همین بود مطمئن و میومد آلفاها اردوگاه به زیادی جدیدا

  .کنه کمک بچه اون به میخواد چرا نمیدونست که بود این اون از بدتر و شده ها

 

 شیدمیک قتلشو قشهن میفهمید اگه چان مطمئنا و بود عجیب یکم بود گرفته که تصمیمی

  .بود روش بهترین کار این نظرش از ولی
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 مجبور شاید. رفت سهون اتاق سمت به بده انجام رو شجاعانش کار اینکه از قبل

  .نبینه اونو مدتی تا میشد

  .دش رو به رو قدیمش عشق حس بی چهره با و شد وارد زدن در از بعد

 ولی ودب زیادی بود بینشون گذشته در که حسی روی عشق اسم گذاشتن شاید

  .کنه نگاه هوس یه عنوان به بهش نمیخواست

 

 دست به اتخاطر اون تمام هرچند داشتن هم با رو خوبی زمان اونا هرحال به

  .شدن نابود خودش

 

 سهون لبای روی ای اجازه بی بوسه هم باز و رفت جلو و زد لبخند همیشه مثل

  .گذاشت
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 نکنه بینی شپی حرکاتشو که نیست احمق اینقدر روش به رو یخ کوه که میدونست

 عقل و قلب یگهد اگه حتی بود مطمئن. میکرد تر عمیق شو بوسه هربار همین برای

 لمسش هر با نمیدونست ولی. کنه هدایت بدنشو میتونه ولی باشه نداشته سهونو

  .میاره سهون شکسته قلب سر بالیی چه

 

 هربار میشد اعثب همین و میکشید تیر گذشته اوردن خاطر به با هم هنوز که قلبی

  .بشه متنفر لوهان از قبل از بیشتر

 

 " میخوای؟ چی باز"

 پرسید کالفه

 

 پاهای ویر و کرد بیشتر شجاعتشو باشن دور زمانی قراره میدونست که لوهان

 قرار با یول بزنه کنار اونو کرد سعی خشونت با سهون که هرچند نشست سهون

  .کرد مکث دستاش روی لوهان ظریف دستای گرفتن

 



THROY 
 

 pg. 239 

 شاید و دید رو اهویی چشمای اون شدن خیس لحظه یه برای بخوره قسم بود حاظر

  .بمونه حرکت بی شد باعث همین

 

  .هکن تحمل ایطوشر این دقیقه چند فقط میتونست شاید.کرد رها بدنش کنار دستاشو

 

  .ردک تکرار سوالشو دوباره و داد لوهان سورت مخالف سمت به نگاهشو

 " میخوای؟ چی اینجا"

 

 و تگرف سهونو صورت طرف دو بشینه؛ عقب نداشت قصد لوهان ظاهرا اما

  .کنه نگاه چشماش تو کرد مجبورش

 

  .داشت کامل تناقض بودن ریختن درحال که اشکایی با که زد لبخندی

 "بدم بهت خبر یه اومدم"
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 بیاد حرف به و کنه نظر صرف لوهان اروم لمسای از کرد سعی سهون

 "باشه خوبی خبر امیدوارم"

 

 کردن خیس لوهانو خندون همیشه صورت اشک جدید های قطره

 " بد؟ یا خوبیه خبر این... نباشم مدت یه ممکنه"

 وبوندک لوهان صورت توی جوابشو رحمی بی با و زد پوزخندی بزرگتر پسر

 "خوبیه خیلی خبر"

 

*** 

 

  .کرد پاک اشکاشو دستاش پشت با و بست سرش پشت رو در اروم

 

 چانو حداقل ودب امیدوار. کرد حرکت چان اتاق سمت به و کشید عمیق نفس تا چند

  .نبینه اونجا
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*** 

 

 

 

  .انداخت بک عصبی البته و ترسیده و خسته صورت به نگاهی

 که تمیگف بهش اخماش اون با داشت پسر اون. گرفت خندش ای لحظه برای

  .خواممی الفامو که میزد داد اش ترسیده چشمای اون با و الفام یه من

 

  .کنه اش خفه بخواد حتی یا بزنه داد سرش که میداد حق بهش

  .بودن ستهنش لوهان اختصاصی خونه توی جفتشون حاال و بود زده گولش لوهان

 

 "خودته برای همش اینا که گفتم بهت! بک هی"
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 کمی میگفت هاگ نبود دروغ. نگرفت روش به رو پسر از جوابی دوباره که هرچند

 بربرا هزار انچ قطعا داشت، رو برخورد این بکهیون وقتی. میکرد پشیمونی احساس

  .میکرد برخورد باهاش بدتر

 

 ممیدون و وردمتآ اینجا به چانیول اجازه بدون و زدم گولت میدونم... بک ببین"

 " ...باشه احمقانه ممکنه کارم

  .شده شحرفا ادامه کنجکاو بود مشخص که کرد نگاه بکهیون به حرفاش وسط

  .داد ادامه و زد لبخندی خودش هوش به دلش توی

 

 تبه میخوام راچ بپرسی شاید. بودم مجبور ولی کردم نگران رو همه االن میدونم"

 "دمدا انجام بالق که کارایی جبران برای فقط شاید. نمیدونم خودمم ولی کنم؛ کمک

 

 " ؟کردی چکار"
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 دندا جواب که ندهرچ بیاره حرف به رو عصبی الفای نیمه اون بود تونسته باالخره

  .بود سخت سوالش به

 یکس ولی بودم، هشد مجبور هم زمان اون و دادم انجام آلفاها حق در اشتباهی یه"

 "کنم جبرانش اینجوری میخوام منم و نکرد باورم

 

 

 که یکردم تشویقش همین و گذاشته تاثیر بکهیون روی کمی حرفاش بود مشخص

 بده ادامه

 چون خاصیه زچی بود مشخص افتاد؟ برات اتفاقی چه امروز بگی بهم میشه حاال"

 "بیام که بود گفته بهم چانیول

 

 کرد زمزمه لب زیر و انداخت پایین سرشو روش به رو پسر

 "کردم حس امگارو یه رایحه من"

 

 " افتاده؟ بدی اتفاق که میکرد رفتار جوری چان چرا پس"
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  .پرسید متعجبی لحن و شده درشت چشمای با لوهان

 

 " ...و شدم مارک من خب...خب"

 " چی؟ و"

  .پرسید متعجبی لحن با دوباره لوهان

 

 گرفت دستاشو ،کنارش نشستن با و رفت سمتش به دید رو بکهیون سکوت وقتی

 رو هگون سه هر ییتوانا تو میدونستیم هم قبل از ما ولی نگرانید جفتتون میدونم"

 "ترسیده اینقدر چان چرا نمیدونم. داری

 

 "نیستم کامل من نشده باورش هنوز چون شاید"

 روی وهانل دستای فشار شدن بیشتر باعث همین و کرد زمزمه غمگینی لحن با

 شد دستاش
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 "بده دستت از اینجوری میترسه و عاشقته زیادی چون هم شاید"

 

  .کرد نگاه لوهان بخش اطمینان لبخند به و گرفت باال سرشو بکهیون حرفش با

 

*** 

 

 

 

 شدن دیکنز جرات سهون حتی هیشکی و بود حالتش ترین وحشتناک توی چانیول

  .نداشت رو بهش

 

  .هافتاد اتفاق ینا چطور و کی نمیدونست حتی اون و بودن دزدیده امگاشو راحتی به

 

 ای موقع هر از بیشتر حاال که دستش رگای و قرمز صورت و نشسته خون به چشمای

  .عصبیه حسابی میداد نشون بودن زده بیرون
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 سمت به و کرد عجم جراتشو باالخره و کشید آهی بود کرده سکوت االن تا که سهون

  .افتاد راه اتاقش

 بخش یناناطم یکم میتونست این و کنه همراهیش میخواست هم کای خوشبختانه

  .باشه

 

  .شدن رو به رو فریادش با چان اتاق به ورودشون محض به

 " بودید؟ گوری کدوم شما میبردن رو بکهیون داشتن که موقع اون"

 

  .رفت جلو و کشید آهی دوباره سهون

 "برده اونو لوهان"

 

  .نبود ذهن از دور براش چان شدن عصبی بیشتر

 " کردی؟ سکوت االن تا و میدونستی لعنتی توی"
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 لحن با و فتر جلو داره وجود سهون به چان حمله امکان لحظه هر میدید که کای

  .کرد زدن حرف به شروع آرومی

 "بود ااینج امروز لوهان چون میزنه حدس فقط اون باش؛ آروم... هی هی"

 

 دور وستاشد از کرد سعی نداره رفتارش روی کنترلی میدونست دیگه که چانیول

  .میاورد رو بکهیونش و میرفت باید. بشه

 

  .کرد باز زبون دوباره چان بعدی حرکت زدن حدس با سهون

 "بری نمیتونی"

  .برگشت سمتش به دوباره عصبی پسر

 "لعنتی میگی چی"
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 داد بیرون صدا با نفسشو و رفت جلو سهون

 رهندا خبر کسی امطمئن. بسته رو دستمون جا همه از که باهوشه اینقدر عوضی اون"

 همه هت و میشن بردارخ همه بری تو اگه و برده بتاها اردوگاه به امگارو یه لوهان که

 "متفاوته همه با بکهیون که میرسه این به اینا

 

  .میشد نفساش شدن تر سنگین باعث سهون کلمه هر

 

  .یارهب لوهانو دخل و بره یا میدونه رو چیز همه که بکشه سهونو باید االن نمیدونست

 

*** 

 

 اهنگ بدون و بود نشسته صندلی روی باالخره چیز تا چند شکوندن و بحث کلی از بعد

  .بود گرفته ضرب زمین روی پاهاش با کای و سهون به کردن
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 بدون شاتاق در که بگیره درست تصمیم یه داشت وسعی بود فکر توی عمیقا

  .شدن وارد نفر دو و شد باز ای اجازه

 

 ریدهپ رنگ از و ودب داده تکیه لوهان به بود شده بیهوش تقریبا که درحالی بکهیون

 .بده حالش فهمید میشد اش

 

 بود ایک این درنهایت و بزنه حرفی نمیتونست حتی ترس و عصبانیت شدت از

 پرسید سوالشو که

 " شده؟ چی"

 

*** 
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  .کشید آغوش هب رو اون و کرد حرکت امگاش سمت به چطور که نفهمید اصال

 روی یدست و داد جا تخت روی رو بکهیونش دار تب و داغ جسم سریع خیلی

  !شده چی که فهمید تازه حدش از بیش داغی حس با و کشید پیشونیش

 

 و ردک حمله لوهان سمت به بود شده مشت که دستایی و هم توی اخمای با

 خودش سهون ودبرده ب باال بتا اون صورت به کوبیدن برای مشتشو که وقتی درست

 انداخت لو و چان بین رو

 "باش آروم! چان هی"

 

 کای نبارای همین برای و شد چانیول عصبانیت شدن بیشتر باعث حرفش هرچند

  .بگیره پشت از رو اش فرمانده و دوست کرد سعی و اومد جلو هم

 "کای کن ولم"

 

 ومشتش دوباره و دغری بود شده خشدار و بم ای دیگه هرموقع از بیشتر که صدایی با

 برد باال
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 "چان"

 

 تقال از ستد همه ای لحظه برای شد شنیده اتاق انتهای از که آرومی صدای با

 برداشتن

 "چان"

 

 همین و زد داص آلفاشو میشد شنیده سختی به که ضعیفی صدای با دوباره بکهیون

  .بود کافی لوهان از چانیول کردن دور برای

 

 

 گرفت جا بکهیون کنار و رسوند تخت به خودشو سریع

 " داری؟ درد...اومدی هوش به خوبی؟"

 

 گذاشت ودب تبش گرفتن درحال که اش فرمانده بزرگ دستای روی دستشو بکهیون

 "نبود اون تقصیر"
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 جدی یلیخ لحن با و برداشت بک بدن کردن چک از دست حرفش با بزرگتر پسر

 داد جوابشو ای

 "عوضیه اون تقصیر همش"

 

 با هدوبار سریع لیخی ولی پیچاره بتای به ترسناکش نگاه با شد مساوی حرفش انتهای

  .گرفت لوهان از نگاهشو امگاش داغ دستای لمس

 "گفتم بهش خودم. نیست اون تقصیر میگم دارم"

 

. میزدن حرفی هیچ و بود شده مخفی سهون پشت که انداخت لوهان به نگاهی

  .نداره جوابی و ترسیده بود مشخص

 

 "کنه کارو اون که گفتم بهش خودم"

 

 میشد چان ابروهای بیشتر رفتن هم تو باعث هرجملش
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 " کردید؟ چکار شما چیه؟ منظورت"

 

 رو مرد کرد سعی و داد قورت بغضشو داشت درد حسابی هم حاال همین که بکهیون

 کنه قانع رو روش به

 "نه االن ولی میگم بهت... میگم"

 

  .بده ادامه و نکنه توجهی داشت که دردی خاطر به بغضش شدن سنگین به کرد سعی

 " کنی؟ بغلم فقط االن میشه"

 

 کم برای همین و رفتن بیرون همه شد مشخص در شدن بسته صدای با بعد لحظه

  .بود کافی بک استرس کردن

 

 روی مگاشوا سر و کشید آغوشش توی اونو و کشید دراز بک کنار آروم چانیول

  .بوسید نرمشو موهای و گذاشت سینش
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 یولچان کمر دور ودستش داره نیاز نزدیکی این به واقعا میکرد حس که کوچیکتر پسر

  .بده اج آلفاش پاهای بین پاهاشو تونست خوردن تکون کمی با و کرد حلقه

 

 آلفاش به دشوخو بیشتر و کرد بینیش وارد رو چان خنک و فرومونهای و تلخ عطر

  .چسبوند

 

 ولی میترسید ودب کرده بک با لوهان که کاری از طرفی از و بود شده گیج چانیول

  .بگیره رو امگاش حالت این برای لبخندش جلوی نمیتونست

 همین برای ودب گرفته ازش رو حرکتی هر اجازه که بود چسبیده بهش جوری بکهیون

  .بده انجام داره دوست هرکاری امگاش تا بمونه حرکت بی کرد سعی

 

 "برم باید"

 میک شوک با تونست فقط چان و شد شکسته بک صدای با بخش آرامش سکوت

 بده فاصله خودش از رو بک

 " چی؟"
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 رهبگی قرار چان صورت مقابل کامل صورتش تا کشید باال خودشو کمی امگا نیمه پسر

 "برگردم لوهان با فردا بزار"

 " چی؟"

  .کرد تکرار تر بلند اینبار ولی سوالشو دوباره چان

 

 داد بکهیون به عصبیشو نگاه و نشست جاش توی سریع

 " ؟ میگی تو چی"

 

 هم توی درد از چهرش هرچند نشست جاش توی دستش کمک با کوچیکتر پسر

 رفت

 "کوتاه مدت یه فقط"

 

 چیه حرفا نای از منظورش و میگه چی روش به رو پسر نمیفهمید واقعا چانیول
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 " کرده؟ چکار باهات عوضی لوهان اون بگو درست"

 

 چان بزرگ تایدس و شد نزدیکتر کمی بود آلفاش های فرومون متوجه کامال که بک

  .کرد زدن رفح به شروع کنه نگاه چشماش به اینکه بدون و گرفت دستاش بین رو

 " ...و اینجا بیاد زیاد نمیتونه دیگه... شدن مشکوک لوهان به"

 

 " و؟"

 

 و دکر نگاه بود دهش قرمز ترسناکی طرز به که آلفا چشمای به ای لحظه برای بکهیون

 داد دستاشون به نگاهشو دوباره

 "...خب و کرد کوچیک آزمایش یه امشب"

 

 دوباره چان توسط دستاش شدن فشرده با نهایت در ولی کرد سکوت لحظه چند

  .کرد زدن حرف به شروع
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 امگا یه من.. .که میدونی... رات یا میرم هیت توی من بفهمیم بود قرار خب و"

 "نیستم کامل آلفای یا

 

 یشترب لرزشش و تر ضعیف صداش میشد نزدیک جملش انتهای به بیشتر هرچی

 روی رو وچیکترک پسر چون نبود مهم چان برای ظاهرا اینا کدوم از هیچ ولی میشد

 پرسید سوالشو میزد خیمه روش که درحالی و انداخت تخت

 

 " دادید؟ انجام چجوری رو کوفتی آزمایش اون بگو بهم فقط"

  .عصبانیه خیلی که بفهمه میتونست الفاش منقبض فک از

 

 "کرد یقتزر بهم ضعیف داروی یه فقط... نیست میکنی فکر تو که اونجوری"

 

 کمی میشد تیح و شد کمتر کوچیکتر پسر بدن روی چان دستای فشار حرف همین با

  .کرد حس صورتش توی رو پشیمونی حس
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 " بعدش؟ خب"

 " ...چون کرد انتخاب رو هیت بدنم کنم فکر خب"

 

 عقب نیولچا ولی کشیده خجالت که میداد نشون بستش چشمای و سرخ های گونه

 داد ادامه و نکشید

 " بکهیون؟ چی چون"

 

 شدن فمنصر قصد الفاش بود مشخص ولی کرد سکوت ثانیه چند کوچیکتر پسر

  .نداره

 "میخواستم رو تو فقط لحظه اون من چون"

 

 . بود کافی لباشون اتصال برای جمله یه همین

  .یگرفتم بازی به لباشو و میکرد لمس رو کوچیکتر پسر بدن مالکانه چان

 

*** 
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  .میشد کشیده سرش پشت و بود شده اسیر سهون انگشتای بین دستش مچ

 

 کوبیده صدای عدب لحظه و شد پرت داخل به قدرت با بدنش آلفا اتاق به رسیدن با

  .شکست رو سکوت که بود اتاق در شدن

 " کردی؟ فکر خودت پیش چی"

 

 میزد داد قدرتش تمام با سهون

 اردوگاه یبرد برداشتی پسررو اون میکشت؟ چانیول که نکردی فکر خودت پیش"

 " میگردونی؟ برش بیهوشه که درحالی بعدش بتاها

 

 سهون که ظهلح اون نمیتونست ولی بود ترسیده درسته. نمیزد حرفی هیچ لوهان

  .بگیره دهنادی رو نگرانشه میداد نشون که حاال و بود انداخته جلو خودشو

 

 " بزنی؟ حرفی نمیخوای"
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  .اومد خودش به سهون دوباره داد با

 

 "نداشتم... رو بهش زدن آسیب قصد من... من...من"

 بده نشون نواو میتونست که راهی تنها و بود گرفته رو بدنش تمام ضعف احساس

 بود اشکش پراکنده های قطره

 

 یه که میداد لاحتما چون رفت اتاقش انتهای به و شد دور بتا اون از کمی سهون

  .بیاره لعنتی اون سر بالیی

 " ...آسیبی بشم مطمئن میخواستم... فقط من"

 "لوهان بسه"

 

 رفت باال سهون صدای دوباره

 "ببینمت نمیخوام برو؛ فقط"
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 غرورشو ینکها از قبل ولی بود کافی کوچیکتر پسر اشکای شدن بیشتر برای حرفش

 ااونج از خودشو عسری قدمای با و شد خارج اتاق از بشکنه رحم بی آلفای اون جلوی

  .کرد دور

 

 این ولی نبخشتش و باشه عصبی ازش که میداد حق سهون به هرلحظه که هرچند

  .بود رحمی بی رفتار

 

 دبو گفته خودش هب ای لحظه برای که وقتی نه حداقل کنه اذیتش اینقدر نبود الزم

 برای زچی همه نمیگرفت رو چان جلوی اگه شاید. داشته دوسش هنوزم سهون

  .بود تر راحت لوهان

 

  .شد متوقف بازوش شدن اسیر با که بود رسیده راهرو انتهای به

  .فتادا گیر آلفا لبای بین لباش بعد لحظه و شد کشیده عقب به شتاب با
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 شد باز ای هنال برای دهنش وقتی درست و کرد برخورد پشتش دیوار به قدرت با

  .شد دهنش وارد سهون زبون

 

 باشه داشته تدوس این از قبل تا که نبود چیزی دردناک و خشن بوسه این هرچند

  .میکنه تجربه عمرشو بوسه بهترین داره میکرد حس حاال ولی

 

  .میگرفت گاز و میمکید لباشو خشونت با سهون

 

 کم نفسش ردک حس وقتی نهایت در و داد ادامه بازی این به طوالنی ثانیه چند

  .شد جدا بتا از اومده

 "میشه چی ببینت دوباره چان وقتی نیستم مطمئن برو؛ اینجا از"

 

 "نمیتونم"

  .کرد درشت چشماشو لوهان آروم زمزمه با

 " نه؟ مگه شدی دیوونه"
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 زد چنگ رو سهون کت کنار و انداخت پایین سرشو دوباره کوچیکتر پسر

 "ببرم خودم با رو بکهیون باید"

 

*** 

 

 

 لفتمخا خیلی رچنده. بود سخت براش بره لوهان با بکهیونش داده اجازه اینکه باور

 مقاومت امگاش مظلوم لحن و چشما برابر در بود نتونسته درنهایت ولی بود کرده

  .کنه

 

  .رفتن کارش اتاق سمت به هم با و گذاشت بک کمر پشت دستشو

 

 نمطمئ هنوز ونچ بمونه سهون نزدیک میکرد سعی و بود انداخته پایین سرشو لوهان

  .نمیزنه آسیب بهش چان که نبود
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 " فهمیدی؟. کنم نابود زندگیتو تا بیاری سرش بال یه کافیه"

 

 "کنی اعتماد بهم کافیه فقط"

  .زد پوزخند سهون و کرد زمزمه آرومی لحن با لوهان

 

 "برمیگردونی سالم رو بکهیون بعدش! هفته یه فقط"

 

 خودش بالدن و گرفت رو بکهیون دست سریع خیلی بعد و داد تکون سری لوهان

  .کشید

 

*** 
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 و نبود ناردوگاهشو پشتی قسمت کسی ساعت این بود گفته لوهان که همونطور

  .بشن اتاقش وارد دردسر بدون میتونستن

 

 اینقدر چرا نمیدونست هم خودش حتی اینکه با و بود سخت خیلی چان کردن راضی

 اعتماد لو به که نبود اینطور ولی میکرد ترس احساس کمی حاال ولی کرده اصرار

  .باشه نداشته

 

 بود گفته هشب لوهان. بودن اونجا هم قبل شب که رسیدن اتاقی به مشکلی بدون

 همین رایب اردوگاهه استادای از یکی جز زیادش هوش و ویژه شرایط خاطر به

  .دادن ویژه اتاق یه بهش

 

 برم من مونب تو هست؛ کمد توی هم تمیز حوله. کنی استفاده حمام از میتونی"

 "بیارم وسیله و غذا یکم

 

  .کرد لبی زیر تشکر و داد تکون سری بک
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*** 

 

 " کنید؟ درست رو اوضاع اینجوری قراره اید؛ عرضه بی همتون"

 

 رو شده یرانو های خونه بازسازی قصد که آلفاهایی سر بلندی صدای با چانیول

  .زد داد داشتن

 

 توی امگاها حضور و طوفان خسارات رو عصبانیتش دلیل داشت قصد هرچند

 دوری خاطر به فقط اینا که میدونست خوبی به ولی بده نشون خودشون اردوگاه

  .امگاشه

 

  .بکشه رو همه میخواست اون و بود نگذشته هم روز یک هنوز

 

 "بدی انجام درست رو کار یه نمیتونی هنوز! تو هی"
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 کرد پرخاش ه،کن جا جابه هارو چوب و سنگ مونده باقی داشت سعی که آلفایی به

  .گرفت دستشو کای بگه ای دیگه جمله اینکه از قبل ولی

 

 "بدی نجاما باید که هست تری مهم کارای. اردوگاه برگردی بهتره! رفیق هی"

 

 ای باشه ایک مصمم چهره برابر در درنهایت ولی کرد دوستش به ترسناکی نگاه

  .گفت

 

 "عصبیه خیلی"

  .برگشت سهون سمت به گوشش نزدیک صدایی با

 

 " زوده؟ فعال یا بگیم بهش قضیه اون راجب میتونیم نظرت به"

  .بود مشخص لحنش از راحتی به کای نگرانی
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 "کنیم صبر بعد هفته تا نمیتونیم"

 

  .کرد تایید سهونو حرف حرکت سر با کای

 " داری؟ ای ایده"

 "...که هست راه یه فقط... نه"

 

 پرید حرفش بین بگه چیزی سهون اینکه از قبل کای

 "نمیکنه قبواش که میدونی نکن؛ فکر بهش"

 

 دیگه هنکن کاری وناا از قبل اگه و بیارنش پایین دوباره میخوان اونا مجبوره، ولی"

 "بشه موفق نمیتونه

 

*** 
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  .شد پاره در شدن باز با افکارش رشته

  .نشست کنارش و اومد سمتش به غذا ظرف یه با لوهان

 "بمونی قوی باید بخور؛ کامل غذاتو"

 "ممنون"

 

 و کرد کثم خودش روی لوهان خیره نگاه حس با ولی کرد خوردن غذا به شروع

 آورد باال نگاهشو

 " شده؟ چیزی"

 

  .داد تکون طرف دو به سرشو مهربونی چهره و لبخند با لوهان

 "بکهیون بشی قوی خیلی باید اینکه فقط... نه"

 

 گرفت خودش دستای بین روشو به رو پسر دستای و اومد جلوتر
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 باید تو... ولهچانی با حق باشی؛ قوی باید پس میشه چی آینده در نمیدونه کسی"

 یبتون باشه یشتپ نتونست چان روز یه اگه که قوی اینقدر کنی، قوی درونتو آلفای

 " میگم؟ چی میفهمی. کنی دفاع خودت از

 

 رو بیچاره پسر بود مشخص.بیاره بیرون فکر از رو بک کرد سعی آخرش جمله با

 زد لبخند دوباره همین برای ترسونده

 زود... نرو جایی اه؛آزمایشگ میرم من. کنی اعتماد ما به کافیه فقط... بخور غذاتو"

 "برمیگردم

 

  .زد لبخند سختی به و داد تکون سری آلفا نیمه پسر

 نقدرای بتا اون راچ ولی میشد قوی باید که درسته نمیفهمید؛ رو لوهان حرفای معنی

  بود؟ شده چیزی. بود نگران

 

*** 
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 بدون اتاقش رد که بود اخیر های گزارش به مربوط برگه سری یه زدن ورق درحال

 هرکسی شتنک قابلیت و میگذشت بکهیون رفتن از روز دو خب و شد باز زدن در

 و سرش ردنآو باال محض به ولی شده وارد اجازه بی که کسی مخصوصا داشت رو

  .شد بسته دهنش رنگ سفید لباسای تو آشنا کوچولو جسم اون دیدن

 

 به نزده وهمت شد مطمئن وقتی و دوخت بهش اشو خیره نگاه مکث بدون ثانیه چند

  .کشید آغوش تو اونو حرفی بدون و رفت سمتش
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 آرومی بوسه زا بعد و کرد هاش ریه وارد امگاشو شیرین بوی و کشید عمیقی نفس

 پریده رنگ صورت که درحالی و گرفت فاصله ازش کمی ابریشمیش موهای روی

  .اومد حرف به میاورد باال و میکرد قاب دستاش با رو اش

 

 " !برگشتی باالخره تو"

 پسر که اشهب جوری نگاهش طرز کرد سعی و پرسید سوال و تعجب حالت با حرفشو

 بده بهش جوابی کوچیکتر

 که فتگ همین برای بذاره تنهام نمیتونست. اومد پیش لوهان برای کاری"

 "برگردم

 

 چیزی که دبو داده اطمینانو این آرومش صورت و عادی لحن با بکهیون هرچند

  .داد ادامه سواالش به هم باز چانیول ولی نیست

 

 "کجاست؟ عوضیش خود پس"
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 نکنه نگران این از بیشتر رو آلفاش و بزنه لبخندی کرد سعی بک

 "داشت کار که، گفتم"

 

 اومد حرف به دوباره و برد هم توی اخماشو چانیول

 " ...ممکن نکرد فکر کرده؛ ول رو تو احمق اون"

 پرید چان حرفای بین بشنوه بیشتری چیز اینکه از قبل بک

 " نگیم؟ چیزی فعال میشه خستم،"

 پس بود دشافتا های شونه و سرخ چشمای از بک خستگی متوجه خوبی به چانیول

 مآرو بوسه یه زا بعد و گذاشت کوچیکتر پسر لبای روی لباشو اول مخالفتی، بدون

 هدایتش رد سمت به بود امگا نیمه پسر ظریف های شونه دور دستش که درحالی

  .کرد

 

 

 فرصت یه الحا و بود رفته خواب به بغلش توی بکهیون که میشد ای دقیقه چند

  .کنه فکر کمی تا بود اومده پیش
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 ارهد میکرد حس راچ برگردونه؟ تنها رو بک لوهان که باشه مهم اینقدر میتونست چی

 !هستن باخبر ازش خودش جز همه و میفته اتفاقی

 

 گردن گودی توی سرشو و کرد تر تنگ بک بدن دور دستاشو حلقه و نداد اهمیتی

  .ببره لذت خوبش بوی از تا برد سفیدش

 

*** 

 

 لیلد میدادن حتمالا همین برای و برگشته بک که بودن شنیده نگهبانها از چندتا از

  .باشه بوده این امروز، تمرین توی چان نکردن پیدا حضور

 

 "بگیم بهش باید دیگه نظرم به"

 

 داد تکون کای حرف از تایید به سرشو سهون

 "کنیم راضیش تمرینات جدید دوره شروع از قبل باید همینطوره،"
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  .افتادن راه انیولچ کار اتاق سمت به دو هر بعد و داد تکون سرشو متقابال هم کای

 

 

 هک حرفایی و ودنب نشسته چان سرد و تاریک نسبتا اتاق توی که میشد ای دقیقه چند

 بزرگ جثه و شد باز یآروم به اتاق در اینکه تا میکردن تمرین و مرور رو میزدن باید

  .شد معلوم چان

 

 " چیشده؟"

 "بزنیم حرف باید"

 

 دچن مرد اون االح و نیفتاد جالبی اتفاق شدن مواجه چان سکوت با که باری آخرین

  .بود شده خیره روش به رو به سکوت در که بود ای دقیقه

 



THROY 
 

 pg. 276 

 زشا خودم که هقدرتی از استفاده موندنمون سرپا راه تنها بگید میخواید یعنی"

 " گذشتم؟

 

 داره شک دشخو مثل هم دوستش فهمید وقتی و کرد نگاه سهون به تردید با کای

 نظر به ومآر هم هنوز چان انتظارشون برخالف ولی گفت لب زیر ارومی "آره"

  .میرسید

 

 " کنن؟ باز رو قضیه این میخوان دوباره مدت این از بعد چرا"

 وزر اون دوباره تکرار از میخوان و میکنی شکنی قانون داری باز تو معتقدن چون"

 "کنن جلوگیری

  .داد صندلیش به اشو تکیه و کرد تکخندی سهون حرف با چان

 

 شکنجه زیر اه مدت تا و داد دست از عزیزاشو که اونی کنن قبول نمیخوان حتی"

 سپ تقاص اشتباه اون جبران برای سالها تا که اونی بودیم، ما کرد خم کمر هاشون

 "بودیم ما افتاد تله تو که اونی بودیم، ما داد
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 تاسف با ولی شهب ختم کجا به قراره حرفا این همه ته نمیدونستن حتی کای و سهون

  .دادن تکون سر

 

 "ممیدی انجامش پس راهه تنها این اگه بدیم، انجامش بیاید باشه،"

  .نزد لبخند و شدن خیره هم به بعد و اشون فرمانده به اول شوک با کوچیکتر پسر دو

 

*** 

 

 یه که مانیز تا میدونست خوب اینو ولی نه یا گرفته درستی تصمیم نمیدونست

  .باشه عوضیا اون حمله منتظر مدام باید نکنه بزرگ حرکت

 

 لبخندش پشت هاشو نگرانی کرد سعی و زد کنار رو افکارش اتاقش، به رسیدن با

  .شد اتاق وارد بعد و کنه پنهان
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 ضورح متوجه حتی و دبو خیره ای نقطه به بود کشیده دراز هم هنوز که درحالی بکهیون

  .نشد چانیول

 

 " میکنی؟ فکر چی به"

 

  .داد آلفاش به دیوار از نگاهشو رد فقط و نگفت چیزی

 کوچیکتر سرپ نشینی عقب با ولی برد بک گردن سمت به نوازش برای دستشو چان

  .شد شوکه

 

 منتقل رو یخوب حس بود ابروهاش بین که ظریفی اخم و داشت فرق بک نگاه طرز

  .نمیکرد

 

 " شده؟ چیزی"
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 و آورد بیرون ود،ب افتاده گیر توش که ای خلصه از رو کوچیکتر پسر انگار حرفش با

  .ببینه ابروهاشو بین چین اون رفتن بین از تونست

 

 "نشده چیزی... نه... ن"

 و بذاره فاشآل پاهای رو سرشو تا خورد تکون جاش تو کمی و کرد زمزمه آرومی

  .برد پسر موهای بین دستاشو و کرد استفاده فرصت این از هم چان

 

 فتارر عجیب بود هبرگشت که زمانی از بکهیون ولی باشه الکی نگرانیش بود امیدوار

  .میکرد

 

 " خوبی؟"

  .شد جواب عنوان به بک سر حرکت متوجه و پرسید مقدمه بی

 

 " بگی؟ نمیخوای چیزی"

  .داد تکون منفی جواب عنوان به سرشو کوچیکتر پسر اینبار
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 اونو کنارش دنکشی دراز از بعد و کرد بلند امگاشو سر آروم و کشید عمیقی نفس

  .کشید آغوشش توی رو بک بدن کامل و گذاشت بازوهاش روی

 

 "کنم ایجاد تغییراتی یه قراره"

 

 جوابی هم باز ولی کنه جلب رو بغلش توی پسر توجه حرفش با تونست باالخره

  .داد ادامه خودش همین برای نشنید

 

 محل به هک دادن خبر بهم بودم شده اردوگاه رئیس تازه وقتی پیش سال چند"

 یه زندگی محل از تصورم اولش... کنم بررسی رو اونجا و برم ها فرقه بی زندگی

 "شتنندا خونه اصال اونا چون بودم احمق ولی بود داغون و کثیف محله

 

 داد ادامه دوباره و زد پوزخندی
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. بود بدتر مه ها زندانی از حتی ظاهرشون بودن؛ نشسته ها خرابه بین همشون"

 میخواستم ولشا. شده سیاه صورتای و بود چسبیده آشغال بینشون که کثیفی موهای

 "وبر جلو گفت بهم حسی یه ولی بودم داده انجام کارمو چون برگردم

 

 آلفاش لبای تحرک به خیره چشماش و بود داده چان به توجهشو کامال اینبار بک

  .بود

... کوچولو هبچ دختر یه نفر، یه جز به رفتن عقب و ترسیدن حضورم با همشون"

 شد خیره بهم شمظلوم چشمای با پایین از و ایستاد روم به رو ترس بدون که کسی

 اونو و رسید مادرش چون بده وجدان عذاب بهم نگاهش با نتونست زیاد ولی

 صبر خواستم ازشون... اومدم خودم به تازه لحظه همون من و کشید خودش دنبال

 "بگیرن دستور تا شدن آفریده اونا انگار چیه؟ میدونی و...کنن

 

 " شد؟ چی بعدش"

 پرسید چان ای ثانیه چند سکوت از بعد بک
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 ؛نداره جایی ونبراش دنیا چون گفتن هم اونا و شدن اینجوری چرا پرسیدم ازشون"

 زرو اون به تدرنهای و بیان کنار مسخره قوانین با بودن نتونسته هیچکدومشون

 "بودن افتاده

 

 شیدک باال کمی خودشو بود شده کالفه چان زدن حرف گنگ این از که بک

 " شد؟ چی بعدش خب"

 

 داد ادامه دوباره و زد لبخندی بک کنجکاوی به چان

 وناا نمیده، هم فرار اجازه بهشون حتی که کثیفه ما حکومت اینقدر فهمیدم بعدش"

 هنوز من لیو ندادن؛ انجام که بدن رو کاری تقاص عمرشون اخر تا بودن مجبور

 میکردم حس... ودب شده خیره بهم ای گوشه از که بودم ای بچه دختر تاثیر تحت هم

 اولین تدرنهای و کردم فکر کلی رو روز اون... هست امید رنگ نگاهش توی

 "گرفتم رو زندگیم خوب تصمیم

 

 بوسید پیشونیشو و انداخت بکهیون به نگاهی
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 "بودی تو دومیش"

 

  .کرد شروع دوباره خودش بزنه حرفی بک اینکه از قبل

 حفاظت. سوندمر مرز به دوستام از دیگه تا چند و کای سهون، کمک با رو همشون"

 "ولی نبود سختی کار دادنشون فراری پس بود ما عهده به مرز

 

 دلش یول میاورد درد به قلبشو هم هنوز خاطرات مرور کشید؛ عمیقی نفس

  .کنه مرور رو همشون دیگه بار یه برای میخواست

 

 امون قشهن نابودی برای هرچیزی از و بودن ما از تر زرنگ عوضیا اون ولی"

 "کردن استفاده

 " کیا؟"

 پرسید کنجکاوی با بک
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 هر زا اونها نستن؛میدو همه رو این و بود سهون معشوقه لوهان زمان اون... بتاها"

 اونا...زد ضربه هممون به عشق همین ولی بودن تر عاشق بکنی فکرشو که زوجی

 " ...بگه رو چیز همه ما نقشه راجب کردن مجبورش و گرفتن رو لوهان

 

 "میاد بدتون لوهان از اینقدر همین برای پس"

 

 زد غمگینی لبخند چان

 "شهمی بدی خاطرات مرور باعث دیدنش ولی نمیاد بدمون لوهان از ما"

 

 " شد؟ چی بعدش مگه"

 

 اون ولی کردن یردستگ دوباره هارو فرقه بی همه و خورد هم به ما نقشه روز اون"

 کردن سعی و کردن شورش ها فرقه بی از بعضی... افتاد هم دیگه اتفاق یه روز

 رو بعضیاشون جون میتونستم شاید بودم تر شجاع یکم زمان اون اگه و کنن فرار

 "بدم نجات



THROY 
 

 pg. 285 

 

  .بگه سریع و خالصه خیلی رو گذشته از بخش این کرد سعی چان

 " شد؟ چی بچه دختر اون و"

 

 نباید هک میداد نشون سکوتش و الفاش دستای لرزش ولی پرسید آروم سوالشو

 میپرسیده رو سوال این

 "متاسفم"

 "نیست مشکلی"

 

 

 که کرد راموشف درنهایت و کرد کوچیک بک دور دستاشو حلقه دوباره و گفت اروم

 پیدا وقت راشب بعدا حتما ولی بگه رو بده قراره که تغییری و حرفاش مهم قسمت

  !میکرد
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*** 

 

 برای چان قیدهع برخالف هم اینبار و نمیکرد گوش حرفاش به اصال بکهیون جدیدا

  .بود رسونده تمرین زمین به رو خودش و بود پوشیده لباساشو استراحت،

 

 مشکی کیسه ناو به زدن مشت برای تالششو تمام چطور که بود خیره بهش دور از

  .برده کار به رنگ

 و بشه زخم اشدست تمرین از بعد نیست قرار دیگه و شده تر قوی که بود خوشحال

  .بکشه درد خواب توی

 

 توشون بود رارق چان میل برخالف بک هم باز و میشد شروع مبارزات دیگه روز چند

  .کنه شرکت

 

 اعصابش عیفهض آلفاها با مقابله برای هنوز بک که حقیقت این به کردن فکر با

  .کوبید دیوار به رو اش شده مشت دستای و شد خورد
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 با بکهیون انمطمئ ولی میکرد؟ انتخاب براش ضعیف حریف یه عمد از باید یعنی

  .نمیداد نشون خوبی واکنش این فهمیدن

 

 صدر در و داشت کار کلی. شد دور اونجا از و کشید موهاش بین دستی کالفه

 رونبی اردوگاه زا رو اونا سریعتر باید. بود امگاها زندگی محل به رسیدگی همشون

  .بود شده وارد بهشون خسارت کلی هم همینجوریش چون میکرد

 

 

 زندگیش های صحنه ترین عجیب از یکی با ولی رفت جلو و پرید پایین ماشین از

  .شد رو به رو

  .نهک برابر چند وهار کار سرعت میتونست که تجهیزاتی با اونم بودن؛ اونجا بتاها

 

 رفت جلوتر و زد نیشخندی

 " !کردید غافلگیرم... واو"
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 خیس و آلود گل زمینای با مکان اون توی حضور از اصال بود مشخص که بتا مرد

  .گذاشت چان به کوچیکی احترام نیست راضی اصال

 "رئیسه دستور"

 

 زد نیشخند دوباره چان

 "!رئیس"

 

 ذهنش به که یفکر با ولی کرد پشت عوضیا اون به و کرد بیان دار منظور حرفشو

  .انداخت گیر رو مرد کنجکاو نگاه و برگشت رسید

 

 ورحض با... رداف داره؛ رو مهم جلسه یه درخواست چانیول پارک بگید رئیستون به"

 سورپرایز یه گوب بهش آلفا، چه و امگا چه بتا چه میشناسه که مهمی اشخاص تمام

 "دارم براشون
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 زنیا اش چهره لتحا تغییر برای ثانیه چند فقط ولی شد دور دوباره و زد نیشخندی

  .داشت

 

 خودشو داشتن دوست اصال که درصورتی بده نشون خوشحال خودشو بود مجبور اون

  .بود کای و سهون با حق ولی کنه چیزی همچین درگیر

 

 

 یازود همین به وزر یه میترسید که بود زیاد قدری به فکریش های مشغله روزها این

  .کنه خراب رو چیز همه و دربیاد پا از

  ...شد اینجوری دفعه یه چرا نمیدونست حتی

 

 

*** 
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 لیو میکرد درد شکمش حتی و دست روی بزرگ های سرنگ اون جای هرچند

  .داد ادامه زدن مشت به و نکرد توجهی

 

  ودش؟خ از نفرت نفرت؟ یا ترس درد،. داره حسی چه نمیدونست و بود گیج

 

 یخیس نفهمید بعد به جایی یه از و کرد بیشتر هاشو ضربه سرعت و زد کنار افکارشو

  !میکنه گرم صورتشو که هاشکاش یا عرق

 بین شوسر و نشست زمین روی بدنش تو دردی پیچیدن با و زد رو آخر ضربه

  .کرد مخفی دستاش

 

 " خوبی؟! هی"

 

  .دهب جوابی نتونست اش خیره نگاه جز ولی اومد خودش به کای صدای با

 حرف باهاش ات بود اینجا لوهان کاش. شد خارج زمین از حرفی بدون و شد بلند

  .بزنه
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 حاال کرد؛ رتپ حمام داخل خودشو و دراورد لباساشو بالفاصله و شد اتاق وارد

  .بده شدن جاری اجازه اشکاش به رفتن لو از ترس بدون میتونست

 

 نابودش هدار درون از چیزی یه میکرد حس و بود شده تنگ خواهرش برای دلش

  .میکنه

 

 حسش به راجع مه هنوز حتی اون برسه؛ نتیجه به تا باشه تنها مدت یه داشت نیاز

  .نبود مطمئن چان به نسبت

 

 در که رفتگ شدت اشکاش دوباره احتمالیش و نامعلوم آینده به کردن فکر با

  .گرفت قرار مقابلش ترسیده صورت با چانیول و شد باز یهویی

 

 " چیشده؟"
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 تمام لیلد که وقتی اینا از هیچکدوم ولی بود مشخص حرکاتش تک تک از ترس

  .نداشت اهمیت بود، مرد این خود اینا

 

 " باشم؟ تنها میشه"

 کرد تر محکم لحنشو دید رو چان میلی بی وقتی و نالید عجز با

 "باشم تنها میخوام"

 

 

 کرد باز زبون دوباره بک ولی برداشت جلو به قدمی چان

 "لطفا"

 

 آروم رو در و دش خارج حمام از ناامیدی با نداشت ای چاره دیگه که بزرگتر پسر

  .بست
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*** 

 

 

  .میکرد رانشنگ این و کرده حبس اونجا خودشو بک که است دقیقه چند نمیدونست

 همین و بود نیفتاده خاصی اتفاق ظاهرا ولی بود پرسیده سوال هم کای از حتی

  .میکرد نگرانش بیشتر

 

 

 و چپ به استر از اینبار و راست به چپ از میزد؛ قدم رو اتاق سانت به سانت

  .راست به چپ از دوباره

 

 اب بک و رسید رس انتظارش باالخره که بود بک رفتار برای دلیل یه دنبال عمیقا

  .اومد بیرون بدنش دور ای حوله
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 ظاهر ونا ولی بدونه آب خاطر به امگاشو چشمای قرمزی دلیل میخواست دلش

  .نمیداد بهش رو اجازه این ناراحت و خسته

 

 شد؛ مواجه بک نشینی عقب با دیروز مثل هم باز ولی کنه بغل رو بک تا رفت جلو

  .افتاده بدی اتفاق که نداشت شک حتی دیگه

 

 " شده؟ چیزی"

 داد تکون طرف دو به سرشو حالی بی با بک

 

 " ..عوضی لوهان اون حتما... چیه عجیب رفتارای این دلیل پس"

 "نکرده کاری اون"

 با هاش لباس مشترک کمد سمت به دادن ادامه بدون و پرید چان حرفای بین

  .بایسته سرجاش کرد مجبورش و گرفت بازوشو چانیول ولی رفت چان،
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 نیست، رفح برای خوبی وقت میدونست که اونجایی از و رسوند بک جلوی خودشو

 دقیقه یک زهنو ولی کرد امگاش موهای کردن خشک به شروع ای کلمه گفتن بدون

 که تاجایی و انداخت بغلش تو خودشو گریون صورت با بکهیون که بود نگذشته هم

  .نرسه اشآلف گوش به هقاش هق صدای تا فشرد چان سینه به صورتشو میتونست

 

 

 

 

 

 آغوش امشآر از کردن سعی فقط و بودن گذرونده سکوت با رو گذشته شب تمام

  .بود مختلفی چیزای درگیر جفتشون ذهن که هرچند ببرن لذت هم

 

 رفتارای لیلد درگیر ذهنش که چانیولی و بود تصمیم بهترین دنبال که بکهیونی

  .بود بک عجیب

 



THROY 
 

 pg. 296 

  .نستمیدو چیزی یه قطعا لعنتی اون. میدید رو لوهان باید حتما فردا

 

 

*** 

 

 

 

 

 و بود زده ابخو به خودشو اون ولی بزنه حرف بک با بود کرده سعی هرچقدر صبح

  .ادافت راه بتاها اردوگاه سمت به خداحافظی بدون ناچار به هم چان

 

 تا بودن شده عجم ها گونه همه از امروز بود، داده درخواست دیروز که همونطور

  .بشنون تو پارک فرمانده مهم حرفای

 



THROY 
 

 pg. 297 

 ولی میزدن ندلبخ چان، کردن راضی از خوشحال و میرفتن راه جلوتر کای و سهون

  .بود بک پیش چان فکر تمام

  .کنه تمرکز جلسه توی امروز بتونه نبود مطمئن حتی

 

 " بگی؟ باید چی که میدونی"

 .آورد بیرون فکر از رو چان و پرسید مقدمه بی سهون

 "نممیک استفاده داده بهم مرد اون که چیزی از و تو اون میرم فقط"

 

  .افتاد راه کای شونه به شونه دوباره و داد تکون سری سهون

 

 بی و سفید ایه صندلی و میز همون دوباره. دهنده آزار سفید فضای همون دوباره

  .مضخرف حس همون دوباره روح؛

 

  .انداخت اشون ترسیده های چهره به نیشخندی چان و شدن بلند همه احترامشون به
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 وشپاپ براش رواییپ بی با و بودن کرده فراموش رو جایگاهشون که افتاد زمانی یاد

  .میدوختن

 

 به نگاهش القیت اینکه تا انداخت ها چهره به گذرایی نگاه و ایستاد میزد پشت

  .خورد گره لوهان ترسیده چشمای

 

 

 

 چه بدونید هک باشید باهوش اینقدری کنم فکر مطلب؛ اصل سر میرم مقدمه بدون"

 "دارم تصمیمی

 

*** 

 

 لوهان متس بود، شده تموم بحث کلی با که ای جلسه از اومدن بیرون محض به

  .رفت



THROY 
 

 pg. 299 

 

 " کردی؟ چکار بک با"

 

 از قبل ولی شد کای و سهون خصوص به همه تعجب باعث و پرسید عصبانیت با

 حتی روزی ینهمچ توی نباید. کرد متفرق رو همه کای بزنه ای دیگه حرف اینکه

  .میدادن عوضیا اون به ضعفی نقطه کوچیکترین

 

 

 " چیه؟ منظورت"

  .پرسید آرومی لحن با شده شوکه بود مشخص که لوهان

 

 " نیست؟ تو کارای هاش گریه و نگرانی دلیل بگی میخوای یعنی"

 برد باال صداشو دوباره چان

 



THROY 
 

 pg. 300 

 " نگفته؟ بهت"

 پرسید نگرانی لحن با بتا

 

 " ؟چیه منظورت"

 پرسید ربطی بی سوال میشد چیزایی متوجه داشت کم کم که لوهان

 " کجاست؟ االن"

 

 

 داد جواب تردید با و برد هم توی اخماشو چان

 "تمرین سر احتماال"

 

 .بود کافی لوهان امید نابودی برای جمله یه همین و

 "بجنبید"
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 فرو هتب توی سرشو پشت آلفای سه و کرد تند بیرون سمت به قدماشو و گفت

 برد

 

*** 

 

 

 چان و گذشت بود، گفته عمیقش نفسای بین لوهان که حرفایی به مسیر طول تمام

 !باشن اشتهد واقعیت اونا اینکه به برسه چه کنه فکر اونا به نمیخواست حتی

 

 اینقدر الکی شباهو بتای اون میرسید نتیجه این به میکرد فکر بیشتر هرچی ولی

 دندوناش کمک به انگشتاش کنار پوست کندن مشغول که حاال مخصوصا نمیشه نگران

  .میکشید عمیقی نفس بار کی ثانیه هرچند و بود

 

 طور به ماشین اینکه از قبل چان و شد طی اردوگاه تا طوالنی نسبتا مسیر باالخره

 بکهیون میزد حدس که جایی تمرین، زمین به خودشو و شد خارج ازش بایسته کامل

  .رسوند باشه اونجا



THROY 
 

 pg. 302 

 

 اپید مبارزه ینزم وسط امگاشو کوچیک جسم تونست و رسید اصلی محوطه به باالخره

  .کنه

 

 

 و افتاده های هشون از اما ببینه صورتشو نمیتونست چان و بود ایستاده بهش پشت

  .تنیس خوب حالش که بفهمه میتونست هم فاصله این از حتی کمش لرزش

 

 ولی رفت حریفش سمت به هم بکهیون زمین، سمت به چان دوباره حرکت با

 تازه چان و افتاد زمین روی حریفش صورت به ضعیفش مشت برخورد از قبل

  .وندرس امگاش به خودشو به سرعت و افتاد لوهان حرفای یاد موقع اون

 

 

*** 
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 لوهان کار تا بودن منتظر اتاق در پشت همه و شده چی نمیدونست کس هیچ

 بیان بود مشونه ذهن تو که ای لعنتی خبر اون هیچوقت بودن امیدوار و شه تموم

  !نشه

 

 بیرون بود ایینپ ممکن حد تا که صورتی با لوهان درنهایت و نشد طوالنی معاینه

 بره سمتش به شد مجبور چان و اومد

 

 " شد؟ چی"

 

 رانینگ با که یدیدم رو منتظری چشمای. شد خیره آلفا به و آورد باال نگاهشو لوهان

 الحا که لبایی و میلرزیدن بخوره قسم بود حاضر که دستایی بود؛ آمیزی شده رنگ

  .میرسیدن نظر به تر پریده رنگ
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 ملکا طور به حتی هنوز که ای بچه ولی متاسفم بگه آلفا این به میتونست چطور اون

  !مرده نشده تشکیلم

 

 و هباردار چانو ولهت بک که بود داده توضیح چان به برسن اردوگاه به اینکه از قبل

 فقط و بوده هنیومد پیش لوهان برای کاری اصال و برگرده گفته بهش همین برای

 چهب دیگه بگه ستمیتون چطور حاال ولی کرده کنسل هارو ازمایش بک سالمت خاطر به

  !نیست درکار ای

 " دیگه؟ بگو"

 کمی میترسید لفاآ اون واکنش از که لوهان و غرید تری بلند صدای با اینبار چان

  .کرد باز لباشو و شد دور ازش

 

 "نیست دیگه بچه.... بچه... متاسفم"

 کننن پیچش سوال یگهد بود امیدوار و کرد بیان ساده خیلی بتا یه عنوان به جمالتشو

  .نداشت رو بیشتری توضیح توان چون
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 رگای اش شده چفت مشتای و داد رنگ تغییر ثانیه چند عرض در چان صورت

  .میداد نشون ای دیگه زمان هر از بیشتر دستشو

 

 تساع چند تازه هک اش بچه عزاداری به! کنه کار چه باید االن نمیدونست حتی اون

  .باشه عصبی امگاش از یا بشینه بود باخبر ازش میشد

 

 

 لوهان دبع و کای و سهون و برداشت اتاق سمت به باالخره سنگینشو قدمای

 اهاشتب زرگترینب االن چان با بک گذاشتن تنها که میدونستن. افتادن راه دنبالش

  .میشد دیده زخمی گرگ یه مثل االن چان چون ممکنه

 

 

  .شد خیره اشکیش صورت به حسی بی با و ایستاد بک سر باالی

  میگفت؟ باید چی
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 به شروع آرومی نلح با نهایت در و باشه آروم کرد سعی و گازگرفت درون از لباشو

  .کرد زدن حرف

 

 " کردی؟ اینکارو چرا"

 ادامه به رو چان همین و بود خیره روش به رو به همچنان و نگفت چیزی بک ولی

  .میکرد ترغیب سواالش

 

 "کنی؟ زهمبار داشتی اصرار بازم بارداری بود گفته بهت لوهان وقتی چرا"

 ایجاد انیولچ آروم لحن تو تغییری هیچ ولی حس بی نگاه و سکوت همون دوباره

 نشد

 

 " نگفتی؟ من به چیزی چرا"

 

 اومد زبون به سختی به بک اینبار ولی داشتن سکوت توقع همه که هرچند
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 "ترسیدم"

 

  .بشه نفجرم ممکنه هرلحظه بود مشخص و میشد بسته تر سفت هرلحظه چان مشتای

 

 " ترسیدی؟ چی از... چی از"

 سخت درونش گرگ غریزه طبق عصبانیتش کنترل و بود شده سنگین هاش نفس

  .میشد تر

 

 

 شد بلند فریادش نشنید تخت روی امگای از جوابی دوباره وقتی

 "کنم؟می مراقبت ازت نگفتم بهت من مگه چی؟ از لعنتی؟ ترسیدی چی از"

 

 نزدیک هشب سهون و کای میرفت باالتر چانیول های فریاد صدای که حین همین

  .بکنه ای منطقی غیر کار مبادا تا شدن
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  .اومد حرف به آرومی لحن با و گرفت دوستشو دست سهون

 "باشید داشته بچه میتونید هم اینده در شما...چان بیخیال"

 

 صدای اب و برگشت دوستش سمت به و داد دست از کنترلشو دیگه بار یه چان

  .کرد شروع بلندی

 کردم، لشبغ ترسید هربار که اینه من لعنتی مشکل نیست بچه اون من مشکل"

 درحال فقط شههمی که با دستایی کردم، پاکشون خودم دستای با ریخت اشک هربار

 که دادم یناناطم بهش و کردم بغلش اس شکننده کردم حس که هربار بود؛ مبارزه

 تا ترسممی بگه بهم مدنیو فقط چرا... دارم مشکل اینا با لعنتی من   مراقبشم؛ ابد تا

 "بکنم براش هرکاری

 کمی که نبود بکهیونی متوجه و میکرد خارج دهنش از مکثی هیچ بدون هاشو جمله

  .میریزه اشک داره تر اونور

 

 که درحالی و کشید بیرون کای و سهون دستای بین از دستاشو و کشید عمیقی نفس

  .برگشت بک سمت به بود بسته چشماش
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 ترسیده اون. بود کافی امگاش رایحه کردن حس برای همین و کنه تمرکز کرد سعی

 در میتونست که کاری تنها و کنه آرومش بتونه که نبود حالی تو چان ولی بود

  .بود خودش کنترل بده انجام برابرش

 

  .کرد باز مشتاشو و کشید دیگه عمیق نفس یه

 مهم برام کوفتیت دلیل دیگه... هرچی یا هستی قوی که بدی نشون میخواستی"

 دوست منو امتو میکردم حس اواخر این که کنم فکر این به نمیخوام حتی نیست؛

 " !نباشی من امگای که کردی انتخاب خودت داری،

 

  .میکرد نگاه نچا به ترس با و میکرد صورتش مهمون رو بیشتری اشکای هرلحظه بک

 عمد از اون. دبو زیادی براش میزد چان که حرفایی ولی بود کرده اشتباه درسته

  .بود رست داشت، لحظه اون که حسی تنها اون بود؛ نشده اش بچه مردن باعث
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 ترساش زا یکی هم چان دادن دست از باشه صادق خودش با میخواست اگه حتی

  میکرد؟ رهاش راحتی به داشت آلفا اون حاال و بود

  .داد ادامه و گرفت جلوشو چان که بگه چیزی خواست

 

 کنم فکر و ردمک مارک رو لعنتی توی من ولی باشی من امگای نمیخوای تو درسته"

 من شد مسلط وتر که آلفایی تنها بیاری یاد به که باشه کافی برات ابد تا این

 "کنممی برات کارواین خودم پس باشی؟ آلفا خواستی بری؛ جایی نمیذارم االنم بودم

 

  .شد خارج اقات از بک، به نگاهی ترین کوچیک بدون و کرد بیان حس بی حرفاشو

 

 دیگه تا کرد نپنها تخت های مالفه بین صورتشو فقط و بگه چیزی نتونست بکهیون

  .نبینه اشکاشو کسی

 انچ! درسته بده؛ چان اشتباه با تقاصشو بود مجبور حاال و بود کرده اشتباه خودش

  !نداشت مشکلی باشه امگا اینکه با بک چون میکرد اشتباه داشت
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 موقعیت میدنفه وقتی و کردن هم به نگرانی و متاسف نگاه لوهان و سهون کای،

  .نبکن وضع این حال به فکری تا شدن خارج نیست زدن حرف برای خوبی

 این به بود ارقر که بود بدشانس چقدر بک و میداد نشون رو عصبانیتش حتما چان

  .پس بده تقاص صورت

 

  .میترسیدن امگا نیمه پسر اون با چان آینده رفتار از همشون

 جفتشون برای میتونست این و بکشه بیرون رو بک درون آلفای میخواست چان

  !باشه خطرناک

 

*** 

 

 ولی بگیره تیدرس تصمیم بتونه تا باشه دور بک از بود کرده سعی رو روز تمام

  .شکسته دلش که میشد ختم این به چیز همه ته درنهایت
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 برای فقط اونو بود گفته بهش احمقانه چقدر افتاد؛ دید رو بک که اولی روز یاد

  .میکنه ردد پسر اون رفتار خاطر به قلبش میکرد حس حاال ولی میخواد بدنش

 

 دلش چرا پس ولی باشه شده بک عاشق زودی این به که میومد مسخره نظرش از

  باشه؟ کابوس یه فقط چیز همه داشت دوست چرا بود؟ شده تنگ براش

 

  .بود یرد زیادی چیز همه برای ظاهرا برگشت؛ اتاقش سمت به و زد پوزخندی

 

 

 

 

  .اورد باال سرش رو بک اتاق به شدن وارد محض به

 خودشو نمیتونست دیگه ولی کرده گریه میداد نشون سرخش بینی و خیس چشمای

 و بکشه آغوشش توی ظریفشو بدن و ببوسه پلکاشو پشت و بره جلو که کنه راضی
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 شیرینش بوی با صبح تا بعدم و شده تموم چیز همه که کنه زمزمه گوشش زیر

  .بگیره آرامش

 

 حتما ه؛کن حس خودش روی رو بک خیره نگاه میتونست ولی رفت کمدش سمت به

  .میکرد براش اینکارو چان پس بود حرفی منتظر

 

 دارم؛از نگهت خودم کنار که اینه بدم بهت میتونم که عذابی بیشترین کنم فکر"

 "بشی متنفر بیشتر میزارم پس نه؟ مگه داری نفرت من

 

  .رفت تخت سمت به و کرد عوض لباساشو باالخره

 

 هدار بود مشخص و بود شده جمع مالفه دور ظریفش انگشتای و میلرزید امگاش چونه

  .نریزه اشک تا میکنه کنترل خودشو

  .کشید دراز بک به پشت و رفت تخت دیگه سمت
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 اون تا بشی؛ آماده مبارزات برای باید میشه؛ شروع تمرینات دیگه روز دو از"

 شکمت ویت بچه نبود به بدنت احتماال کنی، استراحت میدم اجازه بهت موقع

 "بشه بد حالت ممکنه گفت لوهان. بده واکنش

 

  .بست چشماشو بعد لحظه و زد پوزخندی دوباره

 " ...نمیخواستم من... من"

 "بشه بد هتب نسبت این از بیشتر حسم نذار. نکن توجیح رو چیزی بک؛ کن بس"

 

 از به لحظه ناو که میکرد ثابت باید چطور. ریخت اشک صدا بی و نگفت چیزی بک

  نکرده؟ هم فکر حتی اش بچه دادن دست

  !کنه ولش ردهک محتاج تنش عطر و خودش به رو بک حسابی که حاال نمیتونست چان

 

*** 

 

  .گذشت ممکن شکل بدترین به کرد اشاره بهش چان که روزی دو
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 اتاق از کب شدن بیدار از قبل میکرد سعی و نمیکرد بهش توجهی هیچ چانیول

  .برگرده دیر هم شب و بره بیرون

 

 اون از عدب دوم شب ولی کنه توجه بهش بخواد اولش که نبود چیزی بدنش درد

  .دش بیدار درد از شب نصف که طوری میکشید تیر شکمش بدجوری اتفاق

 

 بشه بلند کرد یسع اولش. میکشید نفس سختی به و بود گرفته بدنشو تمام سرد عرق

  .کنه بیدار رو چان شد مجبور درنهایت ولی

 

 قبل شب دو_بک فلش

 

 بده کونت رو چان داشت سعی اش دیگه دست با و میفشرد رو دلش دستش یه با

  .شد بیدار سریع خیلی چانیول چون بود هم موفق و بشه بیدار تا
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 " شده؟ چی"

 اون ه؛بزن گول خودشو نمیتونست ولی باشه حس بی لحنش میکرد سعی هرچند

  .بود شده امگاش نگران

 

 بود انداخته یینپا سرشو درد از که درحالی نداره زدن حرف توان بود مشخص که بک

 نیست قرار که میکرد شکر خدارو و بده حالش بفهمونه بهش تا زد چنگ چانو لباس

 و انداخت ظریفش بدن زیر دستشو سریع خیلی آلفاش چون بشه رها حال این تو

  .برد اردوگاه درمانگاه سمت به اونو

 

مسکن  راث بود مشخص و نداشت دردی دیگه ولی رفته خواب به کی نمیدونست

 برده خوابش یک نشد متوجه حتی بکهیون چون بوده زیاد کردن تزریق بهش که هایی

  !برگشته اتاقش به کی و

 

 دقیق کنه؛ بغلش یکی میخواست دلش. کرد بغض بازم چانیول خالی جای دیدن با

  ...کنه بغلش چان میخواست دلش اینکه تر
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 لوهان هک روزی به و گذاشت بود شده کمتر دردش حاال که شکمش روی دستشو

  .کرد فکر بارداره بود گفته بهش

 

که  بود استهنخو دلش هیچوقت ولی میخواسته رو بچه اون اول از بگه نمیتونست

 ای بره چان به شونا توله ممکنه که بود کرده فکر خودش پیش حتی ببره بین از اونو

 چجوری چان زرگب بازوهای بین کوچیک بچه یه تصویر که بود کرده فکر این به نه؟

 صورتش روی و میگیره شو بچه کوچیک دستای آلفا اون که تصویری باشه؟ میتونه

  .میبوسه کوچیکشو بینی آروم و میذاره

 

 بین صورتشو دوباره و کرد ای معنی بی خنده اشکاش بین تصوراتش اوری یاد با

  .کرد مخفی بالشت

 

 حق شاید ؛باشه ضعیف نمیخواست هم هنوز طرفی از ولی داشت حقیقت اینا همه

  .میکرد زنده درونشو آلفای باید واقعا اون و بود چان با

 

 بک فلش پایان
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 ودب ایستاده در لوج تمرینش های لباس با بکهیون و بود شده تموم روز دو اون حاال

  .کنه شروع رو جدید روند یه تا

 

  .افتاد راه تمرین زمین سمت به و کشید عمیقی نفس

 از و همیدنف چیزی باشه مشخص که قدری اون نه حداقل نبود؛ خاص ها نگاه طرز

  .بود ممنون واقعا بابت این

 

 زودیا این به نیست قرار که میداد نشون ابری آسمون و بود آلود گل هنوز زمین

  .بشن خالص موقعیت این شر از

 

  .ببینه رو چیز همه بهتر میتونست حاال و رفت جلوتر

  .بودن بحث لمشغو عمیقا و بودن ایستاده سهون همراه به همیشگیش اخم با چان

 

  .هکن پیدا رو کای تونست باالخره و چرخوند اطراف به بازم نگاهشو
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 ناسبیم تعریف دوست کلمه شاید هرچند میومد؛ حساب به دوستش تنها کای

  .میکرد صحبت بک با که بود کسی تنها اون حداقل ولی نبود براشون

 

  .رفت جلوتر و زد لبخند دیدنش با کای

 " بهتری؟! بک هی"

 

 سرپ که بود نوعیمص حرکتش این اینقدری مطمئنا ولی بزنه لبخند کرد سعی سختی به

  .بفهمه هم روش به رو

 "بهترم ممنونم؛"

 

 کرد هدایتش ای گوشه به و گذاشت بک کتف پشت دستشو کای

 بخواد هک عاشقته یناا از بیشتر دیوونه اون هرچند باشه نکرده اذیتت چان امیدوارم"

 "بزنه بهت ای صدمه
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 دو به سرشو و زد تلخی لبخند بود شده نابود خودش نظر از که عشقی تصور با بک

 داد تکون طرف

 هی باشم داشته درد وقتی فقط نداره باهام کاری هیچ درواقع نمیکنه؛ اذیتم نه"

 "نشنوه هامو ناله صدای که اینه برای احتماال که میده بهم مسکن

 

 کرد کوچیکی اخم بک فکر طرز این با کای

 "بده وقت بهش فقط عاشقته هنوزم اون نیست؛ اینطوری"

 

 تمرین نزمی نسبی سکوت سهون کنه،صدای پیدا حرفی فرصت بک اینکه از قبل

  .شکست رو

 "میدوئید زمین دور بار10بایستید؛ قبلی ترتیب طبق همگی"

 

 ویدند به شروع سهون دست حرکت با و ایستادن هم سر پشت سرعت به همه

 حتی اون ولی دبو چان سمت از کوچیک توجه یه دنبال به بکهیون بین این و کردن

 شد. خارج زمین از و نکرد هم نگاه بهش
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 براش توانی هدیگ چهارم دور از هرچند نمیتونه؛ کرد حس دیگه که بود ششم دور

 کل تو شکمش ددر میکرد حس حاال ولی بود داده ادامه سختی به ولی بود نمونده

  .شده پخش بدنش

 

 میشد پایین باال هوا از بیشتری حجم انداختن گیر برای سینش قفسه که درحالی

 نزمی روی آمیز رتحقی های نگاه گرفتن نظر در بدون و رسوند زمین گوشه به خودشو

  .نشست

 

  .سوندر بک به خودشو نکنن توقف تا بود بقیه به حواسش که درحالی سهون

 " چیشده؟"

 

 اون صورت این البته میدونست مقصر رو بک که بود ای دسته جز هم سهون خب

  بود امگا نیمه پسر
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 "هیچی"

 و نشست اش شونه روی سهون دست که شه بلند کرد سعی و کرد زمزمه لب زیر

 بمونه سرجاش کرد مجبورش

 "شو ملحق بقیه به دوباره بعدی تمرین برای نیست؛ نیازی"

  .رفت افرادش بقیه سمت دوباره و کرد زمزمه خشکی به

 

 پشتش ردیوا به سرشو و بست چشماشو بود اومده خوشش فرصت این از که بک

  .شد شکمش دادن ماساژ مشغول دستش یه با و داد تکیه

 

 

 توی همگی بارهدو و شد شروع بعدی تمرین میکرد فکرشو که چیزی از سریعتر خیلی

  .ایستادن هم کنار نفره ده های صف

 

 "دکنی کار روش حسابی پس پاهاتونه؛ عضالت تقویت برای تمرین این"
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 بک حواس متما ولی میگفت رو الزم های توصیه بود و دادن توضیح مشغول کای

  .میچرخید ازیب چشمای و قوی بازوهای و بزرگ گوشای با بلندی قد آلفای حول

  .زدمی حرفارو این یکا جای به و بود اینجا االن اگه بود خوب چقدر میکرد فکر داشت

 مجبور باراین که تفاوت این با کردن دویدن به شروع همه کای دست صدای با

  .نبش رد بکنن برخورد بهشون اینکه بدون کوچیک موانع بین از بودن

 

 

 هم شاید یا قصد از ولی بدن انجام رو تمرین میخواستن همه که بود آخری دور

  .افتاد زمین روی جلو از کوچیکتر پسر و پرید بک جلوی ها الفا از یکی تصادف

 

 جاشسر کای کمک با و داشت نگه خودشو ولی اومد هاش پلک پشت تا اشک

  .ایستاد

 

 " بک؟ خوبی"

  .کرد اکتفا رها معنی به سرش دادن تکون به فقط بکهیون و پرسید نگرانی با کای
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 تا بردش ناریک به و گرفت بازوشو زیر کای ولی بود نیفتاده خاصی اتفاق هرچند

  .داد دستش آبی بطری و بشینه

 "کن استراحت یکم"

 

 ضربه ونا میدونست. شد خیره جلوش زمین به کای رفتن از بعد و کرد تشکری

  .بیفته براش ااتفاق این از زیاد قراره بود معلوم که اینطور و نبوده اتفاقی

 

 هنوزم چان گها حتما. نوشید اب از کمی و کرد تلخندی خنده شرایطش یاداوری با

  .میاورد رو عوضیا اون همه دخل بود قبل مثل

 

 برگردوند جشوآرن وقتی و شد پوستش روی ای گرمی متوجه تازه لحظه چند از بعد

  .شد سفیدش پوست روی خون قرمزی متوجه
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 ور تمرین ادامه چیزی همچین خاطر به نبود قرار هرحال به. شد بلند و کشید هوفی

  .بده دست از

 

*** 

 

  .بود شده بیشتر دستش سوزش و بودن شده خیس شدید بارون زیر کامال لباساش

 

  .زد کنار خیسشو موهای و شد چان با مشترکش اتاق وارد

  .نداشت اطرافش به توجهی هیچ که بود مختلف افکار درگیر اینقدری

 

 به و کرد ازب لباسشو های دکمه بود ایستاده چان که سرش پشت به نگاهی بدون

  .دراورد خیسشو لباسای سختی

 

 زخمش آستینش اوردن در حین که بودن چسبیده بدنش به جوری لباساش پارچه

  .شد آرومش ناله باعث همین و کرد خونریزی به شروع دوباره
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  .کنه رها تخت روی رو خودش همینجوری داشت دوست و بود شده کالفه

 

 نهت باال باشه جهمتو اینکه بدون و انداخت زمین روی و دراورد رو لباسش باالخره

  .داد قرار چان دید مقابل رو انگیزش وسوسه و سفید

 

 رد پاهاش چم از تا شد خم و کشید پایین زانوهاش روی تا سختی با هم شلوارش

  .شد در شدن بسته صدای متوجه که کنه

 حس با ولی زده توهم کرد فکر اولش. شد رو به رو خالی اتاق با و برگشت ترس با

 و بوده قاتا توی الفا اون مدت این تمام که فهمید چان های فرومون کردن

  .نگفته چیزی

 

 نفسای و گرفت باال سرشو ولی زد حلقه چشماش توی اشک بار چندمین برای

  .نیفته گریه به ضعیف ادمای مثل دوباره تا کشید عمیق
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*** 

 

 براش چان عاقط که وسایلی دیدن با اومدن بیرون از بعد و بود گرفته دوش یه

 سالن تسم به لباسهاش پوشیدن از بعد و کرد پانسمان دستشو بود گذاشته

  .رفت غذاخوری

 

 خوشحال یکینزد این بابت باید نمیدونست و بود الفاش کنار صندلیش هم هنوز

  .ناراحت یا باشه

 

 نشون پر نسبتا های ظرف هرچند بودن خوردن درحال و نشسته سرجاهاشون همه

  .نکرده دیر خیلی میداد

 

 چان همیشه قبال. شد خیره غذاش خالی ظرف به و گرفت جا چان کنار حرفی بدون

  .میکرد براش اینکارو
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 دستشو نجشآر سوزش با غذا به رسیدن از قبل ولی کرد دراز دستشو آرومی به

  .کشید عقب

 اش درمونده هنگا اون درنهایت ولی بود خیره چان دستای به ثانیه چند نفهمید

 .کشید غذا براش و برداشت ظرفشو چان چون کرد کارشو
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 اتاق به رهباالخ اینکه تا میرفت دنبالش به حرفی بدون هم چان و جلوتر بک

  .رسیدن مشترکشون

 

 "بدونی رو چیزی یه باید"

 تفاوتی یب با میداد نشون هاش لباس تعویض مشغول خودشو که درحالی چانیول

  کرد جلب رو بکهیون توجه و زد لب

 

 "بدونی باید هم تو و گرفتم تصمیمی یه من"

 بود شده کنجکاوتر حاال کوچیکتر پسر

 

 رگشتب بک سمت به و برداشت هاش لباس کردن عوض از دست باالخره آلفا

  .کرد زدن حرف به شروع کنه نگاه صورتش به اینکه بدون و
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 "میکنه اداره رو چیز همه که آدمیه همون من پدر"

 

 بفهمه آلفاشو منظور میکرد سعی و بود خیره چان به گیجی با بک

 بندی قسیمت این تمام و میکنه تایید پدرم قبلش میشه گرفته که تصمیمی هر"

 اصلی تصمیم. ممیکشی یدک هارو فرقه رهبران اسم فقط ما چرته؛ میبینی که هایی

 "پدرمه شخص اون و میشه گرفته دیگه یکی توسط قبل از

 

 حرف نباهاشو شخصی همچین وجود راجب کسی هیچوقت کرد؛ درشت چشماشو بک

 باخبر تفاقاتا پرده پشت از که بودن عادی مردم اونا چون خب درسته. بود نزده

  .نبودن

 

 " شده؟ چی االن"

  .کرد باز بونز هم باز ولی نه یا درسته پرسیدن سوال نبود مطمئن اینکه با بک
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 جانشین من بود قرار افتاد اتفاق اون که زمانی از قبل درست پیش سال چند"

 اون از بعد ولی بودم مرد اون پسر و مسلط آلفای یه من هرحال در بشم؛ پدرم

 "افتادم زندان به مدت یه من و شد خراب چیز همه اتفاق

 

 که درحالی روش به رو مرد چون سخته آلفاش برای حرفا این گفتن میدونست بک

 شدن ومار در سعی میکرد مشت دستاشو و میگرفت گاز دهنش داخل از لباشو

 .داشت

 

 ای ثانیه چند خلصه از رو آلفا همین و گذاشت چان بازوی روی دستشو و رفت جلو

 تموم بک نزد پس با و نشد طوالنی کوچیک لمس اون همین برای و کشید بیرون

  .شد

 

 به کرد عیس و رفت عقب قدم یه بود شده ناراحت شدنش زده پس از که بکهیون

 بده گوش چان حرفای ادامه

 

 " شد؟ چی بعدش"
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 و من شدن آزاد زمان تا و برسه من جز کسی به جایگاه این نمیخواست پدرم"

 قبول مبرگرد گفت بهم وقتی بعدش ولی داد ادامه ریاست به خودش افرادم

 امتم که کسی نه مبمون باقی عادی رهبر یه عنوان به میدم ترجیح که گفتم و نکردم

 "میگیره رو تصمیمات

 

 شد خیره بک سوالی چهره به و آورد باال نگاهشو باالخره

 دائم عوضیا اون چون جفتمونه نفع به ریاست قبول که کردم فکر روز اون ولی"

 "هستن من نابودی برای کشیدن نقشه درحال

 

 پسر گونه روی تشودس پشت آروم و برد بین از بک با بینشو فاصله و زد تلخی لبخند

 گذاشت کوچیکتر

 "ببینی آسیب من خاطر به نکنه که بودم نگران من و"
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 پسر از هدوبار اما سخت هرچند و رفت بین از هم تلخ لبخند همون سرعت به

 گرفت فاصله امگا نیمه

 

 دنیا به بچه مردن خبر با برگردم و کنم قبول رو ریاست وقتی نمیدونستم ولی"

 "میشم رو به رو ام نیومده

 

 

 

 قلب که چندهر جفتشون برای بود خطری زنگ این و میشد تر غلیظ هرلحظه اخمش

 مینه برای نداشت رو خوشگل چشمای اون خیسی دیدن طاقت هم هنوز چان

  .رفت تختش سمت ای دیگه حرف هیچ بدون

 

 

*** 
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 عادت شرایط ینا به روزی اگه که میکرد فکر این به روز هر و میگذشت روزی چند

 عادی براش توجهی بی این و کنه عادت چان سرد نگاهای به اگه میشه؟ چی کنه

  میاد؟ سرش به چی بشه

 

 دوری ینا که میدونست ولی کنه درک چان به نسبت حسشو نمیتونست هم هنوز

  .میده عذابش

 

 متوجه گاهی که هرچند نمیکشید درد اول مثل دیگه و بود شده بهتر ها تمرین توی

 از شدنش جدا هشایع حاال که مخصوصا میشد آلفاها عمد روی از های اذیت و آزار

  .بود شده پخش چان

 میتونستن رچطو. بودن شده کنارشه بک وقتی چان تفاوتی بی متوجه همه ظاهرا

 حتی چان و دخور کتک مرگ حد تا مبارزه زمین وسط بک پیش روز دو وقتی نفهمن

  .نشد هم نزدیک
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. دمیکر عادت داشت بک میترسوندش؛ این و نمیریخت هم اشک حتی دیگه

 توجیح وناروا احساساتش و کارا روی برچسب این با که سالهایی تمام مثل درست

  .کرد

 هک اشکایی و یشدم وارد کوچیکش دستای به زیاد کار خاطر به شب که دردایی توجیح

  .نشدن ریخته شرایط اون برای هیچوقت

 

 زیادی تیسخ بچگی از ای کلیشه داستانهای بیچاره های شخصیت مثل درست بک

 با هارو نزما بهترین و نکرد گله هیچوقت اون که تفاوت این با بود کشیده

  گذروند و شاد بود. خواهرش

 

 شکننده و ضعیف اینقدر چرا مدت این کرد فکر خودش با و انداخت گذشته به نگاهی

  کنه؟ لوسش که هست یکی داشت اطمینان چون فقط بوده؟

 

 بلند بود ردنک فکر مشغول و بود نشسته روش مدتی که سنگی تخته روی از خواست

 آزارش باعث همه از بیشتر مدت این که شد آلفاهایی اون از یکی متوجه که شه

 .میشد
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 پسر اون لویج و شد بلند پس بیافته اتفاقی چه قراره نفهمه که نبود احمق خب

  .ایستاد

 

 "اینجاست کی ببین اوه"

  .رفت تر نزدیک هم اون بک مثل و زد پوزخندی

 

 " میخوای؟ چی"

 

 یه قطف شاید همین و داشت لبش روی ای مسخره و کج پوزخند همچنان پسر

 میداد قلقلک رو بک درون الفای کوچولو

 

 " !انداخت دورت بعدش بود؛ بار یه اندازه به ارزشت"
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 پیچیده بازوش دور که انگشتهایی ولی بشه رد کنارش از خواست و نکرد توجهی بک

  .شد مانع شد،

 

 "نشده تموم کارمون هنوز"

  .گرفت قرار آلفا نیمه پسر روی به رو و گفت واری تهدید حالت با

 

 "زنی هم به حال امگای یه فقط تو مهمی؟ چانیول پارک برای کردی فکر"

 

 مبارزه روعش برای همین و کشید بیرون پسر دستای بین از قدرت با بازوشو بک

  .بود کافی ای ناخواسته

 

 گارد و ادایست پسر به رو بهت با خورده؛ مشت دلیل بی که نمیشد باورش بک

  .گرفت
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 یاد چیزا یلیخ بهش داشت سعی و میکرد مبارزه باهاش چان که افتاد روزایی یاد

  .بده

 خوبی یشرفتپ این و میزد مشت دوتا میومد سمتش به که مشتی پنج هر ازای در

 ته حسی یه هم باز ولی بده شکستش میتونست میکرد دقت بیشتر یکم اگه و بود

  .بیاد نجاتش برای چان هم اینبار که داشت دوست قلبش

 

*** 

 

 میتونست هبگ خودش وصف تو کلمه یه میخواست اگه و بود شده پاره لبش گوشه

  .کنه انتخاب رو "داغون"

 

 با حاال ولی دبیا نجاتش فرشته مثل چان تا بود منتظر هم ضربات آخرین تا حتی

  .ودب ایستاده چان کار اتاق در پشت خونی و کبود صورت و داغون بدنی

 

  .کرد اخم و انداخت نگاهی نداشت خودش از بهتری حال که کنارش پسر به
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 ور عوضی پسر ونا موهای تمام قطعا االن نمیرسیدن موقع به نگهبان دوتا اون اگه

  .بود کنده

 پسر اون صورت ناخناش با و بود انداخته آلفا اون روی خودشو که ای لحظه درست

 شبازوها گرفتن با و بودن رسیده نگهبان دوتا میکشید موهاشو و مینداخت چنگ رو

  .بودن داده نجات دستش از رو لعنتی اون

 

 و ودب کرده خالی احمق اون چشمای و صورت روی رو مدتش این حرص تمام

  .میکنه سنگینی دلش روی چیزی یه نکنه کامل کارشو اگه میکرد حس

 

 اجدید که بود هفهمید ولی بود افتاده وضع این به چطور لحظه اون توی نمیدونست

  .نداره رفتارش روی تعادلی

 

 درونش آلفای االن تا ایستادن؛ چان کار اتاق در جلوی االن افتاد یادش تازه

  .بکشه بیرون درونشو امگای یکم بود حقش پس بود کرده کار حسابی

 



THROY 
 

 pg. 340 

 بهش رو جازها این بکهیون کنه؛ توجهی بی بهش نداشت حق اینبار چانیول پارک

  .میگرفت کمک درونش باهوش بتای از بود الزم اگه حتی. نمیداد

 

 یا واقعیه ضبغ این نمیدونست حتی بک و گرفت گلوشو راه بغضی زدن در از قبل

 اجازه از بعد و نداد اهمیتی ولی بیاره رحم به رو چان دل بتونه تا بتاشه ذهن ساخته

  .شدن وارد نفر چهار هر و شد باز در چانیول،

 

 از رو انینگر و ترس میتونست و بود رفته پیش خوب قدم اولین عنوان به خب

  .بخونه آلفاش چهره

 

 همین و ردک پرواز سمتشون به تقریبا و شد بلند میزش پشت از سرعت به چان

 رو رانینگ و مالکیت حس این اون. بود کافی بک بغض کردن تر سنگین برای

  .میخواست بیشتر

 

 کرد گره هم توی رو اش شده زخم انگشتای و انداخت پایین سرشو
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 " چیشده؟"

 

 در زیباش کهیونب ببینه؛ امگاشو بدن میکرد سعی و بود ایستاده روش به رو آلفا

 به رگاشو توی خون میتونست این و بود اومده در وضع این به ساعت چند عرض

  .بیاره جوش

 

 " شده؟ چی بگید؛ چیزی یه"

 

 کرد دادن توضیح به شروع و رفت جلوتر ها نگهبان از یکی

 "میکردن دعوا داشتن. کردیم پیداشون پشتی محوطه"

 

 داد پسر ناو و بک سمت به نگهبان از نگاهشو رد و پرید باال چان ابروهای

 " میکردید؟ دعوا داشتید چرا"
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 بی های لهنا و بود اش دیده آسیب چشم روی دستش درد از هنوز که آلفا اون

 حرف رایب رو بک جرات همین و شد خیره جلوش به سکوت در فقط میکرد جونی

  .برد باال زدن

 

 حمله بهم شبعد و ندارم ارزشی پس کرده ولم چانیول پارک که حاال گفت بهم"

 "کرد

 

 بالها این که دنبو بک حق. نمیگیره آروم نده وجدان عذاب چان به اگه میکرد حس

  !بیاد سرش

 

 چونه زیر ستید گذاشتن با و عوضی ایستاد اون پسر جلوی آروم های قدم با چان

 اش رماندهف ترسناک چشمای تو سالمش یه چشم همون با تا آورد باال سرشو اش

  .بزنه زل

 

 " بکنی؟ فکری همچین شد باعث چی"
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 بود ترسناک ولی آروم لحنش

 

 ینا به منو ونا ولی... ولی... ترسوندمش فقط من... قربان میگه دروغ...دروغ"

 "انداخت روز

 

 چان شد وشنر آلفا اون دل تو امید های جرقه وقتی و زد پسر به لبخندی چان

 داد غلیظ اخم یه به جاشو و خورد لبخندشو

 

 " بترسونیش؟ میخواستی که"

 

  .نشد بکهیون پوزخند متوجه و داد قورت دهنشو آب صدا با پسر

 

 یدبا همیشه چرا ؛کنه بیشتر داغشو پیاز یکم نباشه بد شاید کرد فکر خودش پیش بک

  میکردن؟ اذیت امگاهارو
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 "ندازیمی دورم آشغال یه مثل تو و ارزشم بی امگای یه من که گفت اون"

 

 حرف یبرا فرصتی از قبل ولی برگشت بک سمت به شده گشاد چشمای با پسر

  .شد برده بیرون ها نگهبان توسط چان اشاره با زدن

 "بیام سراغش خودم تا زندان بندازیدش"

 

 به ای ترسیده حالت دوباره و زد ای دیگه پوزخند بهش پسر خروج از قبل بکهیون

  .گرفت خودش

 یکم قعاوا بگه اگه دنبو دروغ حتی ندیده باشه؛ آسیب یا و نترسیده که نبود اینجوری

  .کرده بغض

 

 نداشته ارزشی دیگه چان برای و باشه واقعیت پسر اون حرفای نداشت دوست

  .باشه
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 زا ولی ظالمانه دهرچن و شد خیره چان نگران چشمای تو و گرفت باال سرشو باالخره

  .میبرد لذت چان حس این

 "میکنن اذیتم"

 

  .کرد شروع بارهدو کنه جور و جمع افکارشو شد موفق وقتی و کرد سکوت ثانیه چند

 

 "میزنن آسیب بهم و میدن آزارم ها تمرین توی همیشه افردات"

 

 سعی چون پرهمیس درونش بتای دست به رو بازی بعد به اینجا از بود مطمئن بک

 و خودشه به ربوطم اینا تمام که بفهمونه چان به "ت" ضمیر چسبوندن با بود کرده

 این به بک ردنمیک توجهی بی بهش بقیه جلوی اون اگه. بگیره وجدان عذاب باید

  .بود روش به رو الفای بک حال اول جایگاه مقصر پس نمیفتاد روز

 

 موندن سالم برای فاآل همه اون بین نبودم مجبور نمیکردی اینکارارو باهام تو اگه"

 "بکنم جون
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 بغض ارهد دیگ، حسای هم شاید یا عصبانیت و حرص خاطر به کم کم میکرد حس

  .میکنه

 

 

 "میای خودت هم اینبار میکردم فکر"

 بک چشم به هرزمانی از بیشتر رگاش که طوری شد مشت چان دستای دیگه بار

  .اومدن

 

 بار و ختاندا زخمیش صورت و ها دست و بک افتاده های شونه به نگاهی چان

  .میده فشار رو قلبش کسی کرد حس دیگه

 

 به و نره ظریف بدن اون سمت به تا بود داشته نگه ثابت سختی به رو دستاش

  .بکشش آغوش
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 لبای ونا بوسیدن مشغول و بده دست از رو کنترلش ممکنه هرلحظه میکرد حس

  .میکرد رو کار این نباید ولی بشه لرزون

 

 فرصت بهش باید و داره شک احساساتش توی بک میکرد حس خوبی به چانیول

 باعث بودن قرار چیزی و بود عصبانی دستش از هنوزم اون، از جدای و میداد

  .بشه اتفاق اون کردن فراموش

 

 

 " افتاده؟ اتفاق که هستم چیزایی تمام مقصر من یعنی"

 

 بشه در بک کنار از میخواست که زمانی درست و گفت محکمی و سرد لحن با

  .دراومد بک کوچیک دستای اسارت به دستش

 

 چونه لرزش و دافتا اشکش قطره اولین بود پایین سرش که درحالی امگا نیمه پسر

  .نزنه هق تا کنه کنترل خودشو میکنه سعی چقدر میداد نشون اش
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 "متاسفم"

 

 بک انچ رفتن بیرون و در شدن بسته با بعدش و گذشت سکوت توی لحظه چند

  .بشینه زمین روی و کنه رها صداشو تونست

 

  .میریخت شکا آروم بود کرده بغل زانوهاشو که درحالی و داد تیکه دیوار به

 

  .میکرد ذیتشا چان رفتار این ولی نباشه شرمنده کارش بابت که نبود اینجوری

  نمیکرد؟ درکش هیچکس چرا ولی بود هم خودش بچه بچه، اون

 وکار اون بکن اروک این بودن گفته بهش بود گذاشته اینجا رو پاش که اولی روز از

  ...و برو اینجا نکن؛

 

 اآلفاه کنار ایدب ولی امگاس میگفتن بهش. بود شده مارک و رابطه یه وارد زور به

  .نکنه جونشو قصد عوضیا اون از یکی تا باشه مراقب و کنه تمرین
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 پارک نظرش از بده؛ ادامه روند این به نبود قرار و نداشت دوست رو این بک

 ینا بک ناخواسته اشتباه یه خاطر به فقط نمیتونست و بود چیزا خیلی مقصر چانیول

  .باشه داشته رفتارو

 

 

*** 

 

 

 

 با و رهبگی دستشو شام موقع شب نداشت توقع زد چان به حرفارو اون وقتی

 اگه بخ و نداره رو کردنش اذیت حق کسی که بگه افرادش به رو عصبانیت

 رفته ینب از کوچیک حرکت همین با حتی بدش حسای تمام باشه صادق میخواست

  .بودن

  .بشه سختی تنبیه بود قرار هم عوضی آلفای اون
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 اجازه که شدهن ارزش بی آلفاش برای اینقدری هنوز که بود این چیز مهمترین و

 سح رو آغوش ونا گرمای بتونه دوباره تا میکرد صبر باید شاید.ببینه آسیب بده

  .کنه

 

  .رفت بیرون کتش برداشتن از بعد و زد کوچیکی لبخند

 غییراتیت چه چان استری از بعد ببینه؛نمیدونست رو چان پدر باالخره بود قرار امروز

  .نیاد پیش بدی چیزایی بود امیدوار حداقل ولی میشه ایجاد زندگیش توی

 

 

 

 توقع صالا بک و کردن طی رو چان پدر اقامت محل تا اردوگاه طوالنی مسیر

  .بشه رو به رو چیزی همچین با نداشت

 

  .بود قشنگتر و بزرگتر هم بتاها اردوگاه از حتی میدید که چیزی
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 هرچند بود شتدا راه زیرزمین به که هایی جاده با بزرگ خیلی مجتمع یه اونجا

  .میکرد خودنمایی ای گوشه هم بزرگی ساختمون

 

 رنگ سفید ونساختم همون سمت به و شدن رد ها جاده اون کنار از میلش برخالف

  .کردن حرکت بزرگ

 

 شاید خب و ودنب چان همراه بکهیون خود و آلفاها از دیگه نفر چند و سهون کای،

 یحترج چان اتفاق ناو از بعد ولی بود امگا نیمه پسر نداشت خاصی کار که کسی تنها

 همراه هم یکا و سهون که حاال مخصوصا نذاره تنهاش افرادش بین خیلی میداد

  .بودن خودش

 

  .نشست لباش روی لبخندی دوباره چان مخفی های توجه این فکر با

 

 با ایگزینیشج و سفید رنگ رفتن بین از با شد مساوی ساختمون اون به ورودشون

  .گرم فضای یه
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 چیزای نوزه ظاهرا ولی باشه داشته وجود چیزی همچین نمیکرد فکر هیچوقت بک

  .داشت وجود کردنش متعجب برای زیادی

 

  !رگ؟بز خونه یه نه کاریه ساختمون یه هم اینجا میکرد فکر چرا اصال

 

 خونه از تیسم به هارو توجه شفاف و سنگی زمین با چیزی برخورد تق تق صدای

 با مرد ونا هویت چان لبای روی لبخندی نشستن با بعد ثانیه چند و کرد جلب

 شد مشخص مرتب لباسهای و سفید موهای

 

 

  .کشید درآغوش رو مرد و رفت جلو میزد لبخند که درحالی چان

 "بود شده تنگ برات دلم یوال پسرم؛ اومدی خوش"

 

  .زد پسرش های کتف بین آروم ضربه چند و کرد زمزمه لبخند با مسن مرد
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 "پدر بودم دلتنگ منم"

 

 توقع بود؛ شده خیره روش به رو صحنه به باز لبای و شده درشت چشمای با بک

  .نداشت رو برخوردی همچین

 

 پدر این شاید میکرد فکر کرده رد رو پدرش درخواست که بود گفته بهش چان وقتی

  .بود رشانتظا برخالف چیز همه ظاهرا ولی باشن داشته مشکل هم با پسر و

 

  .خودشه معج شده شوکه فرد تنها شد متوجه و کرد افراد بقیه چهره به نگاهی

 

 رو به و گرفت ونسه و کای خونسرد چهره از نگاهشو و اومد خودش به چان تلنگر با

  .شد رو به ور داشت چان لبخندای با عجیبی شباهت که لبخندی با و داد روش به

 

 "بکهیونی تو پس"

  .کرد باز بک کشیدن آغوش به برای دستاشو و زد لب لبخند و مهربونی با مرد
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 بغل توی ودشوخ گرفت ازش که تاییدی با بعد و کرد چان به نگاهی کوچیکتر پسر

  .انداخت مرد اون

 

  !چانه شبیه چقدر

  .اومد ذهنش به رفت مرد بغل وقتی که بود فکری تنها این

 

*** 

 

 و صحبت مشغول اونا که زمانی تا اومد بیرون خونه از چان افراد از یکی همراه

 شدل قطعا اون! هکن فکر زیاد نبود الزم خب و ببینه اطرافو بتونه بک هستن جلسه

  .میشه داری نگه زمین زیر چیزی چه بدونه میخواست

 

 انتها به تا نمیکرد طی رو ای طوالنی مسافت ظاهرا که خمی و پیچ پر های جاده

  .برسن
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 ای گونه هچ از بده تشخص نمیتونست بک که افرادی و بود روشن کامال جا همه

  .بودن آمد و رفت درحال دائم هستن

 

  .بود جدید یدنیا یه تو زدن قدم درحال حاال و رسید راه انتهای به باالخره

 

  .یکردم بیشتر ابهتشو سفید رنگ وجود و بود بزرگ خیلی پایین اون فضای

 

  .کرد لبج توجهشو داشت تفاوت دیگری با هرکدومشون که ای شیشه های اتاقک

 

 " ...اونا"

 نشسته ها تاقکا داخل بسته چشمای و آرامش با که کرد اشاره آدمایی به دستش با

  بودن
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 " میکنن؟ کار چه دارن اونا"

 داد قرار مخاطب رو بود اومده همراهش که کسی همون

 

 "بوده عجیب همیشه آزمایشگاه این کارای نمیدونم؛ منم"

 

 جلوتر که میک و داد ادامه مسیرش به نداره فایده پرسیدن سوال فهمید که بک

 رزمی تمرین درحال که شد پوش سفید ادمای همون از ای دسته متوجه رفت

  .بودن

 

 بقیه رخالفب که دید رو اتاقی اینکه تا رفت جلوتر اونا به توجه بی دوباره

 فضای اون ویت حسابی قرمز رنگ با ممنوع ورود کلمه و نبود ای شیشه دیوارهاش

  .میکرد خودنمایی رنگ بی

 

 اسمش دنش زده صدا با ولی اونجاست چی که بپرسه نفر یه از حداقل خواست

  .شد متوقف
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 "برمیگردیم داریم"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدمای و بعجی اتاقای اون درگیر ذهنش از ای گوشه هم هنوز روز یه از بعد

  .رسهبپ چانیول از کوچیک سوال یه حتی بود نتونسته ولی بود داخلشون

 

 یاد شد رو به رو پدرش با چان رابطه با و رفت خونه اون به وقتی دیگه طرف از

  !خواهرش. افتاد خودش کوچیک خانواده
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 کمکش روستا افراد یعنی بربیاد؟ خودش پس از تونسته یعنی بود؛ دلتنگش چقدر

  ببینتش؟ بره میده اجازه چانیول یعنی کردن؟

 

 اش واستهخ برابر در نمیتونست بک و میزد چشمک ذهنش توی مدام آخرش سوال

  .کنه مقاومت

 

 رو زرگترب پسر توجه نتونست هرچند و نشست تخت، روی چان، کنار آرومی به

  .برنگشت تصمیمش از اما کنه جلب

 

 

  .شد انگشتاش با بازی مشغول منفی افکار از حواسش کردن پرت برای

 "شده تنگ خواهرم برای دلم"

 

  .داد بکهیون هب نگاهشو و برداشت بود گذاشته چشماش روی که دستی باالخره چان
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 " ببینمش؟ و برم روز یه میشه"

 

 ظاهرا ت؛گف آرومی باشه،میذاشت قبلی جای رو دستش که درحالی دوباره چان

 میخواد چان و قوانینه خالف چیزی همچین بشه متوجه هیچوقت نبود قرار بکهیون

  !کنه شکنی قانون امگاش برای

 

 

*** 

 

 گبزر ماشین از بود، اومده همراهش چان دستور به که آلفاهایی از یکی همراه به

  .کرد حرکت خودشون خونه سمت به مستقیم و اومد پایین اردوگاه

 

  !برگشته بکهیون برگشتم؛ من که بزنه فریاد داشت دوست
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  .کرد هاش ریه وارد رو روستا تازه هوای و کشید عمیقی نفس

 شده حساساتیا زیادی یا صورتشه سمت به باد وحشیانه حمله خاطر به نمیدونست

  .کرد حس چشمش کنار رو اشکی کوچیک قطره خیسی ولی

 

 ور میکرد تولید یزیاد صداهای بودنش قدیمی خاطر به که رو حیاط کوتاه و چوبی در

 پنجره پشت از یزرشک لباسای اون با کوچیکش خواهر تا بود کافی همین و کرد باز

  .بشه رو به رو برادرش با و بده بیرون به نگاهشو آشپزخونه

 

 در از سرعت اب بعد ثانیه و شد محو  پنجره پشت از پوش زرشکی دختر بعد لحظه

  .دوید بکهیون سمت به و پرید بیرون ورودی

 ظریفش ایه انگشت لطافت با و بود کرده بغل رو خواهرش فقط طوالنی دقایق

  .میکشید دخترک دار حالت و باز موهای بین رو

 

 که خوشحالن حاال و بوده سخت هردوشون برای دوری این چقدر بودن گفته هم به

  .همن پیش بازم



THROY 
 

 pg. 361 

 

 "بود شده تنگ برات دلم"

 آبریزش زا کیوتی صدای با و گفت دلتنگیش و شوق روی از اشکای بین جیهیون

  .کرد جلوگیری بینیش

 

 "میشدم دلتنگ بیشتر میفرستادی لباس و غذا برام هروقت"

 

 حرف ها باسل و غذا کدوم به راجع شد؛ خشک خواهرش موهای بین بکهیون دستای

  میزد؟

 

 شد خیره خیسش چشمای به و آورد باال خواهرشو صورت

 " میزنی؟ حرف چی به راجع"

 گذاشت برادرش شونه رو سرشو دوباره و خندید جیهیون

 "داداشی میفرستادی اونارو که بودی تو میدونم"
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  .چانیوله سر زیر کارا این نفهمه که نبود احمق بک خب

 

 اصال تفاقا اون از قبل. زد چنگ قلبشو کسی انگار دوباره اسمش یاداوری با

 نظر به یدبع خیلی داشت؟ حسو همین هم االن یعنی نداشت؛ رو بک دوری طاقت

  .میرسید

 

 

*** 

 

 از دست بود رقرا ک ی. بودن برگشته خودش مضخرف حسای بکهیون رفتن با دوباره

 خودش پس از یتنهای چان از قبل بکهیون کنه قبول نمیتونست چرا بکشه؟ نگرانی

  برمیومده؟

 

 میزد سر بهش باید پیش وقت خیلی که جایی سمت به و زد موهاش به چنگی

  .کرد حرکت
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  !بود تغییر یه دنبال چان کنه؛ فراموش هدفشو نمیتونست

 

 

*** 

 

 تونسته الخرهبا که رسید بزرگی زیرزمینی به فاضالب و گذشت ها خرابه بین از

  .نمیشد حس بد بوی اون دیگه و کنن اش تخلیه بودن

 

 برای ونجاروا میخواست چجوری نمیکرد موافقت باهاش پدرش اگه میکرد فکر گاهی

  .کنه درست ها فرقه بی

 

 اگه یدونستم که هرچند نکشید دست ها فرقه بی به کمک از هیچوقت چان! درسته

 کهاین از قبل باید پس نداره پدرش جانشینی برای فرصتی بشه دستگیر اینبار هم

 .میکرد بشه،کارشو دیر دوباره
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 ای عده که هببین رو آتیش سوی کم نور تونست باالخره و گذشت تاریک تونل از

 .شدن جمع دورش

 

 لباشون روی دلبخن چشماشون،میتونه توی ترس دیدن جای به دیگه که بود خوشحال

 !بودن کرده اعتماد چان به اونا.ببینه

 

 "شماس نوبت باالخره"

 .بزنه لبخند و بیاره پایین گاردشو نمیتونست ولی بود خوشحال دلش توی هرچند

  .بودن شده شکسته نفر یه برای فقط دورش یخی های دیوار اون

 

 

 زمانی درست و کنه اردوگاه های ماشین وارد مخفیانه رو همه تونست کای کمک با

  .کرد جلب جهشوتو دور از شخصی مانند ناله صدای بشه خارج تونل از میخواست که
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 "اردوگاه برمیگردم منم میدونی؛ خودت که جایی برو باهاشون تو"

 

 به بده پرسیدن لسوا برای کای به فرصتی اینکه از قبل و داد قرار مخاطب رو کای

  .دوید تونل انتهای سمت

 

 

 صدا میشد نزدیکتر انتها به هرچی و ببینه اطراف بتونه که نداشت وجود آتیشی دیگه

  .میشد بیشتر

 

  !نبود امگا یا آلفا شخص اون یعنی این و نمیکرد حس فرومونی

 

 باید یشنید؛نم صدایی دیگه ولی رسید سیاهچال به که جایی تا رفت جلوتر کمی

  برمیگشت؟

 

 " اونجاست؟ کسی"
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  .نگرفت جوابی هیچ ولی زد صدا رو غریبه شخص

 

 لسیاهچا به کمی تنگرف جوابی هم باز وقتی و داد ادامه زدن صدا به دیگه بار چند

  باشه؟ افتاده اونجا کسی بود ممکن شد؛ تر نزدیک

 

 شدن خالی بعد لحظه و خورد سرش پشت به ای ضربه کنه پیدا جوابی اینکه از قبل

  !سقوط و پاهاش زیر

 

 

*** 

 

 

 وقت عنیی این و میشد آسمون توی آبی جایگزین صورتی و نارنجی رنگ کم کم

  .بود رسیده رفتن
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 یولچان اینبار قلحدا نبود؛ مطمئن ازشون که بود داده قولهایی خواهرش به هم باز

 هشب میتونست پس باشه همراهش آخرش تا بود داده قول اون. داشت رو

  .کنه اعتماد

 

 اههمر به روستا اهالی از تشکر از بعد و بوسید خواهرشو پیشونی بار آخرین برای

  .شد ماشین سوار آلفا همون

 

  ود؟ب شده تنگ دلش یعنی بود؟ منتظرش اتاقشون توی چانیول االن یعنی

 کار یگهد داد قول خودش به و زد لبخندی هاش سوال جواب به کردن فکر با

  .نکنه اشتباهی

  !نیست حس بی بهش نسبت که میگفت بهش حتی شاید

 

 

 همتوج اول رخوردب همون توی و شد اردوگاه وارد بود لبش روی که کوچیکی لبخند با

  .شد جو بودن متشنج
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  .نشد موفق ولی کنه پیدا رو سهون حداقل یا کای تا انداخت اطراف به نگاهی

 

 

 اردوگاه ونبیر به حرکت درحال سرعت با که آلفاهایی از یکی دست و رفت جلو

  .گرفت رو بود

 " چیشده؟! هی"

 

 انداخت بهش متعجبی و نگران نگاه پسر

 "افتاده سیاهچال توی فرمانده نمیدونی؟ مگه"

 

  .کرد رها نگران همونطور رو بک و چرا و سیاهچال کدوم نگفت حتی
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*** 

 

 

 

 

  .بیارن رو چان تا برن پایین بود قرار شخصا خودشون سهون و کای

 مرشونک روی سردی عرق بشن رو به رو باهاش بود ممکن که چیزی تصور از

  .مینشست

 

 لوممع که سیاهچال یه داخل وحشیانه اینقدر رو چان باید نفر یه چرا خدا رضای محض

  .کنه پرت باشه چی تهش نیست

 

 افرادشون هب هارو طناب دیگه سر و بستن کمراشون دور هارو طناب آلفا هردو

 غچرا وجود با الحا که شدن سیاهچالی اون از رفتن پایین مشغول آرومی به و دادن

  .بود شده تر روشن هاشون قوه
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 "باشه نیفتاده بدی اتفاق امیدوارم"

  .رفتگ گاز درون از لباشو هم سهون و زد لب نگرانی با و لب زیر کای

 

 

  .رسیدن جهنم اون انتهای به باالخره دقیقه چند از بعد

 شنیده دهنده آزار سکوت اون بین خوبی به مزاحم های موش و حشرات صدای

  .میشد

 

 چرخش یه اب و دراوردن رو بودن کرده نصب پیشونیشون روی که هایی قوه چراغ

  .کردن پیدا رو چانیول خونی و حرکت بی جسم ساده

 

 

*** 
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 که هایی قدم دقیق تعداد میتونست که بود کرده طی رو اتاق عرض و طول اینقدر

  .بگه رو بزنه اتاقشون انتهاد به ابتدا از باید

 

 پیش رو ونا نبود حاضر کسی همینطور و چیشده نمیگفت کس هیچ چون بود عصبی

  .ببره چان

  .عصبانیت و نگرانی بین چیزی نبود؛ وصف قابل داشت که حسی

  .خودش از عصبانیت و بود وابسته بهش که کسی برای نگرانی

 

  .میزد لفاشآ به باید که حرفایی تمام سنگینی به. بود گلوش توی سنگینی بغض

 

. رفت بیرون کتش برداشتن از بعد و کوبید میز روی رو اش شده مشت دست

  .کنه خودخوری دور از همینجوری نمیتونست

 

  .رفت بود، اومده روستا به باهاش روز کل که ای راننده سمت
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 "چان پیش ببر منو"

 

 وحشی گرگ یبرا جرقه یه همین و نداد جوابی و انداخت بهش سردشو نگاه الفا

 شد بک درون

 دستور یچیسرپ از ات فرمانده نمیکنم فکر چانیول؛ پیش ببر منو گفتم بهت"

 "بشه خوشحال امگاش

 

 کب یهویی دستور و عصبانیت با حاال بود خونسرد خیلی پیش لحظه چند تا که الفایی

 رو امگا اون ردستو حتی یا بده جوابی بتونه اینکه از قبل ولی شد درشت چشماش

 .شدن وارد اردوگاه های ماشین کنه، اطاعت

 

 خونیش و یهوشب جسم دیدن با میکرد قراری بی آلفاش برای که بکهیونی بعد لحظه

  .کرد سکوت و برداشت حرکت از دست
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 فرمانده که ایک و سهون شدن نزدیک با بعد و کرد حس رو قلبش ایستادن ای لحظه

 .اومد بیرون شوک از بودن، داشته نگه رو شون

 

 

*** 

 

 به ای دیج صدمه خوشبختانه اومدن؛ بیرون اتاق از دکتر همراه سهون و کای

 زخمای یشدم اگه هرچند میکرد استراحت باید فقط و بود نشده وارد دوستشون

  .گرفت بود رو فاکتور سیاهچال ته های شیشه خورده خاطر به که عمیقشو

 " میان؟ پیگیری برای نظرت به"

 داد قرار مخاطب رو سهون نگرانی با کای

 

 "رفته ها فرقه بی مقر به چانیول چرا که نشن کنجکاو امیدوارم نمیدونم؛"
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 رو ونا چان، رسیدن قدرت به از قبل اینکه نگران بودن؛ نگران هردوشون

  .بدن شکست

  .برده کجا هارو فرقه بی اون چانیول میفهمیدن نباید

  !میگرفتن کمک پارک آقای از دیگه بار یه باید شاید

 

 

*** 

 

 

 

  .بود آروم ای دیگه هر زمان از بیشتر که کرد آلفاش به نگاهی

  .ببینه بخواد بک که نبود چیزی زخمیش صورت و بسته پلکای

 

 شده پیچی باند دست کنه، فکر اینکه بدون و رسوند چان به خودشو و رفت نزدیک

  .گرفت دستاش توی آلفاشو ی
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  کنه؟ بغض که بود طبیعی

  .یادم درد به چان اینجوری دیدن از قبلش میدونست ولی نداشت ای ایده

 

 بدنش، ماید کردن چک از بعد و کشید باال چان ای عضله سینه روی تا رو پتو

  .کشید دراز کنارش داشت، دستاش توی رو چانیول دستای هنوزم که درحالی

 

 

 

 افتاد کهیونیب به نگاهش و شد بیدار خواب از اش سینه روی چیزی سنگینی حس با

 حلقه چان مشک دور کوچیکش دستای که درحالی و گذاشته اش سینه روی سرشو که

  .رفته خواب به شده،
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 شافراد از یکی ههمرا رو بکهیون صبح اون برسه؛ نتیجه به تا کرد فکر دقیقه چند

 و کنه منتقل هارو فرقه بی تا بود رفته خودش بعد و بود فرستاده خواهرش پیش

  ...بعدش

 

 نشون تداش وجود عضالتش توی که دردی ولی نمیومد یادش به ای دیگه چیز

  .نیفتاد براش جالبی اتفاق میداد

 

 بهش یشترب آلود خواب امگای اون ولی کنه دور خودش از کمی رو بک کرد سعی

  .چسبید

 

 وقت چند تخاطرا یادآوری با بعد لحظه ولی زد امگاش کیوت حالت به لبخندی

  .رفت بین از سریع اخیرشون

 

 

  بگه؟ نه غرورش به رو امشب فقط میتونست
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  .بود داده ور جوابش قبل از که درحالی میپرسید سوال خودش از احمقانه چقدر

 از تنها نه وقتی بکشه دست امگاش از میتونست چطور چان میتونست؛ که معلومه

  .بود شده هم بیشتر بلکه بود نشده کم اش عالقه

 

 اهمیتی چه ود،ب کنارش باهوش امگای یه که زمانی تا ولی بود احمق خودش نظر از

  داشت؟

  !بشه جهان آلفای ترین احمق بک داشتن برای میتونست اون

 

 سرش زیر نشه، بیدار بک که طوری رو بود شده پوشیده سفید باندهای با که دستی

 حتی.شیدک بغلش توی رو امگا نیمه پسر ظریف تن اش دیگه دست با و گذاشت

 .بشه بدتر فردا تا ممکنه و دیده آسیب دستش که نداد اهمیت

  !ودب دلتنگ تنش بوی برای چقدر کشید؛ بو و برد بک موهای توی سرشو

*** 

  .بشه بیدار دبای یعنی این و کرده طلوع آفتاب شد متوجه اتاق شدن گرم حس با
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 رنگ دندی محض به ولی زد لبخند و انداخت چان خواب غرق صورت به نگاهی

 و رفت مه توی اخماش کرده خونریزی باز آلفاش بازوی میداد نشون که قرمز

  .ترسید کمی

 

  .کردمی تعویض رو پانسمانش باید بود، گفته بهش دکتر که چیزایی طبق

  میکرد؟ بیدارش باید

 

 بازوش به کیکوچی تکون دستش با و داد قرار چان صورت جلوی صورتشو تردید با

  .داد

 "چانیول"

 

 انگار. گرفت قرار دیدش مقابل سیاه چشم جفت یه اسمش، کردن صدا محض به

  !نبوده خواب هم اولش از که

  .رفت عقب و شد معذب کمی

 " خوبی؟... اوه"
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 و بود رقغ خودش دنیای توی چان ولی بود مشخص شکلش پاپی چشمای از نگرانی

  .قشنگه چقدر بکهیون زبون از اسمش شدن صدا میکرد فکر این به

 

 کمک جعبه متس ناامیدی با بود گذاشته چان دلخوری پای رو نگرفتن جواب که بک

 هم تو صورت و اومده جلو لبای و افتاده های شونه همون با و رفت اولیه های

  .برگشت تخت سمت رفته

 

 که بگه و کنه نگاه رنگ مشکی های تیله اون توی نمیتونست بود؛ پایین سرش

  .نگرانشه خیلی

 

  .گذاشت پاهاش روی رو چان دیده آسیب دست آروم

 "ترسیدم خیلی"
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 ولی زد لب ود،ب کرده شروع چان دست با رو جذابی بازی انگشتهاش با که درحالی

  .نگرفت جوابی هم باز

 بازم زخم عمق دیدن با و شد شده، کثیف پانسمان کردن باز مشغول آرومی به

  .بود فشرده قلبش

 

 از آثاری تا کرد نگاه آلفاش صورت توی همین برای بدزده نگاهشو نتونست دیگه

  .نبینه رو درد

 " داری؟ درد خیلی"

 

  .بود خیره بهش حرف بدون بکهیون رفتار از مست همچنان چان ولی

 

 رو پانسمان یچجور نفهمید حتی و گرفت نگاهشو ناامیدانه هم باز کوچیکتر پسر

  .کرد عوض

 

 " ؟چرا"
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 شد تعجبش باعث آلفا سوال

 " چی؟"

 

 " شدی؟ نگرانم چرا"

 

  .کشید عمیقی نفس و خورد تکون جاش توی کمی بک

 "منی آلفای تو خب... خب"

 " کردم؟ مارکت زور به چون فقط"

 

  .داد جلو لباشو باز بود شده دلخور کمی چان برداشت از که بک

  .چان.. بود دهکر قهر که اونی ولی بود خودش شده بود مارک زور به که کسی اون

 

 "آره"



THROY 
 

 pg. 382 

 و رفت لباسهاشون کمد سمت به و شد بلند جاش از و گفت عصبانیت کمی با

  .برگشت تمیزی های لباس با بعد لحظه

 

 " کنم؟ کمکت میخوای"

 و کرد زمزمه هبود،بکن نشسته جاش توی حاال که چان، به نگاهی حتی اینکه بدون

 باال رو سرش شدت با که بود عجیب براش قدری به گرفت آلفاش از که جوابی

  .آورد

 

  ...یعنی این باشه؟ بود گفته بهش چان االن

 پسر لباس لبه سمت دستاشو و کرد فراموش رو پیش ثانیه چند دلخوری هم باز

  .برد بزرگتر

 

 باال میآرو به داشت که شکمش و پهلو پوست روی بک های انگشت حس با چان

  .موند دور بک نگاه از که زد لبخندی  میومد
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 که حرفهاس این از تر کوتاه قدش که فهمید کوچیک کتاب حساب یه با کوچیکتر پسر

 و رفت جلو ردیدت با همین برای کنه رد چان سر از رو لباس فاصله این از بتونه

  .دربیاره رو مزاحم پارچه اون تونست باالخره

 

 اون جذابیت و زیبایی از چیزی هرچند بود برداشته زیادی های زخم آلفاش بدن

 .نمیکرد کم سفت های عضله

 حرکات همون ات شد نزدیک دوباره و انداخت بود آورده که گشادی لباس به نگاهی

  .بده انجام برعکس رو

 

 کارشو بتونه کهاین از قبل و کشید باال چان چشمای باالی تا رو لباس یقه گردی

  .شد پرت تتخ روی بعد ثانیه و دراومد چان دستای اسارت به کمرش کنه تموم

 صورت حاال و دکر رد بکهیون سر از رو بره خودش تن بود قرار که لباسی چانیول

 تنفس همین و بود افتاده گیر چان لباس بین حدی از بیش نزدیکی توی جفتشون

ن ر برای بوسیدتصمیم پسر بزرگت از بعد چیز همه ولی میکرد تر سخت براشون رو

 بک سخت تر شد.
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 خود که مخصوصا ودنب آسون چشیده آلفاشو لبای طعم پیش چندثانیه همین اینکه باور

  .بود کوتاهی و سطحی بوسه هرچند شده قدم پیش چانیول

 

 قدرچ دارن قرار وشت که موقعیتی فهمید باالخره بود شوک توی که ثانیه چند از بعد

  یکرد؟نم شدن دور برای تالشی کدومشون هیچ چرا پس ولی است کننده خفه

 

 "بود شده تنگ لبات برای دلم"

 

 ونبیر چان لباس زا سرشو کرد کمک بکهیون به بعد لحظه و کرد زمزمه لبخند با آلفا

 چان دستای تهدای زیر ربات یه مثل هم کوچیکتر پسر و بشینه جاش توی و بکشه

 حرکت با ینکها تا نداشت پیش ثانیه چند اتفاق از درکی هنوز ولی کرد کارارو

  .اومد خودش به صورتش جلوی چانیول دست

 

 " منو؟ بخشیدی"
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 دو دستاشو و دز لبخندی میکرد تن به لباسشو داشت خودش اینبار که بزرگتر پسر

  .کرد قاب امگاش صورت طرف

 

 "همیش خوب داره اونم که شکست دلم یکم فقط بخشیدمت اول همون من"

 

 

 

 

 

 درد و بک حالت به توجه بدون بعد لحظه و کاشت بک پیشونی روی ای بوسه

  .دمیکر رسیدگی اومده پیش مسائل به باید.رفت بیرون اتاق از خودش

 

 

*** 
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 میشگیشه جایگاه سمت به کای نگرانی و سهون های غره چشم به توجه بدون

  .بزنه حرفارو سری یه صبحانه موقع تا رفت

 

 نشون دستشو تهبرجس رگای و زخما و بود زده باال آستیناشو که رنگی مشکی لباس

 همیشه از شتربی ابهتشو همش توی اخمای و ریخته هم به موهای همراه به میداد

  !هبرگشت جنگ از که بود شده ای وحشی گرگ مثل دقیقا و میداد نشون

 

 شون ماندهفر دیدن محض به بودن صبحانه مشغول که تعلیم تحت الفاهای تمام

 اون اینکه و بودن گذرونده رو سختی شب هرحال به. شدن خوشحال حدی تا و شوکه

  .میرسید نظر به خوب براشون سالمه آلفا

 تا میدونستن بیخو به ولی باشن داشته نفرت چانیول از که بودن کسایی که البته

 مرگش به نشبود پس درنیومدن بتاها سلطه تحت که قدرتشه و چان لطف به االن

  .میارزید

 

 سهون خشک یشههم و سرد صدای با شد ایجاد زخمی فرمانده ورود با که ای همهمه

  .رفت بین از
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 "باشید آروم همگی"

 

 سخنرانی برای همیشگیش جایگاه به صورتش توی تغییری کوچیکترین بدون چان

  .کرد زدن حرف به شروع همه به گذرایی نگاه از بعد و رفت

 

 "کنید فرو گوشتون توی حرفامو خوب پس کنم چینی مقدمه نمیخوام"

 

 حرفاش یرتاث شدن بیشتر و ای ثانیه چند سکوت توی قدیمیش عادت هم باز و

 شما از سری هی ظاهرا و بگیرن ازم منو قدرت میخوان بزدل عده یه میشه مدتی"

 "زده سرتون به نافرمانی هوای

 اب همین برای هالزم اینبار میکرد حس ولی نمیکرد استفاده روش این از وقت هیچ

 زنگ عنیی این و بشن پخش هوا توی هاش فرومون داد اجازه زخمیش بدن وجود

  !میکنن حس اونو که کسایی برای خطر
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 که باشه تونمیشه؛حواس برابر چند ها گیری سخت یعنی این و نزدیکه مبارزات"

 "میشن بیرون فرقه از مصرف بی عده یه همیشه مثل هم امسال

 

 کرد مکث لحظه چند دوباره

 " فهمیدید؟"

 

 سکوی اون بعد لحظه و "فرمانده بله" کردن تکرار بلندی صدای با جوابش در همه

  .بود چانیول پارک حضور از خالی سنگی

 

 

*** 

 و بود خیره آلفاش کمر پشت به سنگی و شده سیاه های دیوار پشت از مدت تمام

  .برده لذت جدیتش از میگفت اگه نبود دروغ

 ونا با دوباره رهقرا حاال و کنه ضعیف رو الفا اون نمیتونه چیزی که بود خوشحال

  .بشه رو به رو جدیش و خشن روی
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  .رگردهب هم چان تا ندمو منتظر و رسوند اتاق به خودشو سریعتر سخنرانی پایان از بعد

 

 

 سیاهش یچشما توی حرفی بدون و شد بلند جاش از اش فرمانده ورود محض به

  .شد خیره

 

 "؟شده چیزی"

 

 طرف از رسیدمیت و داشت تردید حرفش برای شد؛ جا به جا پاهاش دوتا روی کمی

  .بشه رد الفاش

 " حموم؟ بری میخوای... میخوای... عامم"

 میشه چی ردک فکر دلش توی و بود امگاش صورتی لبای حرکات محو لحظه چند چان

 تا که ببوسه وریج رو صورتی گوشت تیکه دو اون دوباره و جلو بره حاال همین اگه

  .بمونه مالکیتش رد روز چند
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 "کنم حموم وضع این با نمیتونم من"

  .کنهن خراب نقششو بک درون بتای بود امیدوار و بود گفته دروغ قطعا

 

 تایب تحلیالی زیهتج توی درنهایت و کنه درک الفاشو رفتار نمیتونست کوچیکتر پسر

  !تهمتفاو پیشنهادای دادن راه بهترین که رسید نتیجه این به درونش

 

 " کنم؟ کمکت میخوای"

 

 حرکت اب و زد پوزخند دلش توی بود اومده خوشش بک سوال این از که چان

  .داد رو بک جواب سرش

 توی رو چان برهنه بدن که شد شروع زمانی بکهیون برای ماجرا اصلی قسمت

 نکنه اومدن بیرون هوس درونش امگای که میکرد دعا خودش پیش و دید حموم

 جوری داشت برنزه پوست و سفت عضالت اون با چانیول خدا رضای محض چون

 بدنش پایین از سوزش حس یه بخوره قسم میتونست بک که میکرد نگاه بهش
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 سرخ و صورت به رسیدن از قبل بود امیدوار فقط میاد باال به داره و شده شروع

  .بشه تموم مزاحم حس این هاش گونه شدن

 

 " کنی؟ کمکم لباس با میخوای"

 داد رارشق مخاطب بود قفل کوچیکتر پسر روی نگاهش هم هنوز که درحالی چان

 

 " ها؟"

  .دز لب آگاه خود نا بود اومده بیرون شیرینش خلصه از تازه که بک

 

 "بیار درشون نظرم به"

 ینهم برای کنه وشگ حرفش به نبود قرار بک ولی میزد نیشخند وضوح به الفا اینبار

  .بست سرش پشت رو در و شد وارد ارومی به

 

 تگذاش دوش زیر رو بود گذاشته حموم توی قبل از که کوچیکی صندلی

 "اینجا بشین"
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 میتونست بعد هلحظ و داد انجام بود خواسته ازش بک که رو کاری حرفی بدون چان

 و کنه حس اش دیده آسیب بدن و پوست روی رو آب قطرات گرمای حس

 یه نای خب و ببنده چشماشو و بکشه آرامش روی از هینی شد باعث همین

 خودش روی رو چان نگاه نبود الزم دیگه حداقل. بود بکهیون برای نسبی موفقیت

  .کنه تحمل

 

 مشغول آرومی به و ریخت چان خیس نیمه موهای روی شامپو کمی حرفی بدون

  .شد الفاش موهای روی شدنش پخش

 

 

 به باسل که حقیقت این و میکردن خیس لباساشو رحمی بی با گرم آب قطرات

  .میشد بیشتر کم کم شده مشخص بدنش و چسبیده بدنش

 

 دلش و بود موهاش توی امگاش انگشتهای سر حس از لذت غرق بزرگتر پسر

  .بشه تموم لحظه اون وقت هیچ نمیخواست
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  .ببینه خیس ایه پارچه زیر از رو ظریف بدن اون تونست کرد باز چشماشو باالخره

 بود مشخص هم پیرهنش زیر از حتی حاال که بک رنگ صورتی های نیپل دیدن با

  .نموند پنهون کوچیکتر پسر نگاه از که داد قورت دهنشو اب

 

 میکرد فکر نای به داشت چان که زمانی و موندن خیره هم چشمای توی لحظه چند

  .کنه فرار قعیتمو این از چطور میکرد فکر این به بک برسه اش خواسته به چجوری

 "بدنته نوبت. شد تمیز موهات"

 

 پسر داد جازها و داد تکون سری بود نیومده خوشش بک حرف از که جوون فرمانده

 شبه درونش گرگ هک بود نگذشته هم دقیقه چند حتی ولی کنه تمیز بدنشو امگا نیمه

 اون رحمی نبدو و کشوند پاهاش روی رو بک ظریف بدن حرکت یه به و کرد غلبه

  .کرد اسیر دندوناش بین رو لعنتی لبای

 

 شد حالش این نتیجه و کنه تمرکز بوسه روی نمیتونست حتی که داشت عجله اینقدر

  .بکهیون صورت جای جای روی شلخته های بوسه
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 بک خیس سلبا زیر دستشو میشد مطمئن امگا صورت کردن سرخ از که حین همین

  .کرد خارج بک بلورین تنش از رو مزاحم پارچه اون سختی با و برد

 

 انگیزی سهوسو صداهای همین و بود شده پوشیده گرم اب با بدناشون بین مرز

  !میکرد ایجاد

 

 که رحالید و کرد قطع لباشونو اتصال دارن تنفس به نیاز کرد حس که وقتی

  .داد تکیه مگاشا پیشونی به پیشونیشو بود گرفته بازی به رو بک پهلوهای دستاش

 "نشده خوب حالت هنوز تو"

 

 " کنی؟ ردم میخوای بازم"

 کرد حس وشت رو عصبانیت و دلخوری های رده میشد ولی بود اروم لحنش هرچند

 کنه جبورشم و بذاره الفاش سر پشت دستشو که کرد مجبور رو بکهیون همین و

  .بشه خیره چشماش توی
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 آسیب خوامنمی ولی میخوامت چقدر گفتن بهت هام فرومون االنم تا کنم فکر"

 "ببینی

 

 بلند کرد بورشمج و کرد بیشتر بک پهلوهای روی دستاشو فشار و زد پوزخندی چان

  .بشه

 "میتونم خودم شو بقیه"

 

 کوچیک دست جفت یه بعد لحظه ولی ایستاد دوش زیر بکهیون به پشت و شد بلند

  .شد حلقه کمرش دور پشت از

 

 "دیدی آسیب تو.نکن اینطوری باهام"

 

 ایدست بعد و یرهبگ گارد امگاش برابر در نمیتونه که فرستاد خودش به لعنتی چان

  .بوسید و آورد باال و کرد جدا کمرش از رو بکهیون

 "شی مریض نمیخوام کن خشک بدتو میام من تا. بگی تو هرچی باشه"
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  .بیرون بره بک که نداشت این جز ای معنی هیچ جمله این و

 

 

*** 

 

 کنه برداشت دب حرفش از چان نمیخواست ولی نبود پشیمون بود کرده که کاری از

  .دربیاره دلش از چجوری که بود این نگران واقعا حاال و

 

 و کرده ورکا چشمهاش روی دستشو ساق عادتش طبق که انداخت آلفاش که نگاهی

  .خوابیده پشت به

 

  کنه فکر تصمیمش جوانب به کرد سعی و کشید عمیقی نفس
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 بهت اهنگ به توجه بدون و برداشت چشماش روی از الفاشو دست و رفت جلو

 و داد جا شا فرمانده بغل توی خودشو کامل و گذاشت سرش زیر رو اون چان زده

 کنارش مرد ایچشم به کردن نگاه بدون و کشید باال هاشون سینه روی تا رو پتو

 تمام و نده نشون بدی اکشن ری چان میکرد دعا لب زیر فقط و بست چشماشو

  .شد تموم چان توسط سرش شدن بوسیده با اضطراب اون

 

  !برن خواب به دغدغه بدون هم آغوش توی راحت میتونستن حاال

 

*** 

 

 

 از یکی دومک مسابقات طی که میکرد فکر این به داشت و بود نشسته اتاقش توی

 ایدب چرا خدا ایرض محض چون کنه فروکش عصبانیتش تا کنه تنبیه بیشتر زیردستاشو

 مربوط اونا هب پدرش و چان کارای کی از اصال میکرد؟ دعوت اتاقش به رو لوهان

  میشد؟

  !گیرهب کمک لوهان از میکردن مجبورش نباید ولی میشد مربوط که البته
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 به اتاقش رد کنه خورد رو چیزی یه اینکه از قبل و گرفت خودش به زاری حالت

 دراومد صدا

 "تو بیا"

 

 به رو سهون ردنک دیوونه توی تالشی بدون و شد وارد زیباش لبخند اون با لوهان

  داختان باال ابروهاشو دید روشو به رو الفای سکوت وقتی و نشست روش

 

 " ؟خب"

 

 احوال به نیاز اونا که بود معلوم. کرد زدن حرف به شروع و فرستاد لعنتی سهون

  !اشیهح تو مسائل نه چیزهاس مهمترین دنبال قطعا بتا یه و ندارن پرسی

 

 "هاس فرقه بی قضیه"
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  .میکرد کرشوف که بود چیزی از تر جذاب قضیه پس. انداخت باال ابروشو یه بتا

 

 

 "شدن تکمیل مخصوص های اتاقک"

 

 پرید سهون حرفای بین و پرید جاش توی کمی زده بهت لوهان

 " ..اتاقکای همون منظورت بودید؟ نشده بیخیال مگه"

 "همونا اره"

 

 زرگترینب از یکی کار این. رفت فرو فکر به و نشست جاش سر دوباره لوهان

  ...یکم کردنمی رو کار اون داشتن دوباره اینکه و بود پدرش و چانیول اهداف

 

 " نیست؟ عجیب یکم"

  .شد خیره لو به سوالی حالت با سهون و اورد زبون به افکارشو
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 " نیست؟ عجیب یکم...هم با اتاقکا این و بکهیون حضور"

 

 "نمیزنه صدمه بک به چانیول"

 

 

*** 

 

 

 بود اومده وگاهارد به بار اولین برای پدرش اینکه ولی داشت درد بدنش هم هنوز

  .بود بزرگی اتفاق

 

 .دمیکر مبارزه وجودش تمام با که میکردن نگاه بکهیونی به دور از

 

 "بده وفق خودشو تونسته انگار"

  .زد لبخند جوابش در هم چان و گفت خوشحالی صدای با پیر مرد
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 "میشه بهتر روز هر"

 " موضوع؟ اون به راجع مطمئنی"

 

 داد پدرش به و گرفت بک از نگاهشو باالخره فرمانده

 "کنم قاطی اونو نمیخوام"

 

 کشید هومی و کشید اش چونه به دستی بزرگتر مرد

 "شهمی سریعتر ارک روند چقدر بگیریم میتونیم ازش که آزمایشایی با میدونی ولی"

 

 و گذاشت رشپد شونه روی دستشو بود شده خسته تکراری بحث این از که چانیول

 فشرد کمی

 یول بود فاقیات ما برخورد.کنم ریسک زندگیش رو نمیخوام میدونی خودتم! پدر"

 "بدم دستش از اتفاق یه با نمیشه دلیل
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 داد تکون سری و زد لبخند پدرش

 "تره جذاب برام جدید چانیول این"

 

*** 

 

 

 زهمبار جثه ریز رپس اون ناباوری کمال در و بود شده تموم بک اول تمرینی مبارزه

  .بود خوشایند یلیخ میخواست رو این اولش از که چانیولی برای این و بود برده رو

 

 

 " !ودنب امگا یه رفتار شبیه دادی انجام مبارزه توی امروز که کاری"

 

 رو روش به رو پسر میکرد، القا رو تعجب و عصبانیت حس که صورتی با چانیول

 قورت ایصد و بک گلوی سیبک شدن پایین باال برا همین و داد قرار مخاطب

  .بود کافی دهنش اب دادن
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 "!بک کردی داغون منو افراد از یکی تو"

  .ارهبذ بهتر خودشو تاثیر تا کرد بیان بیشتری غلظت با رو آخر کلمه

 

 یه میتونم یرونب اون و کنم رفتار امگا یه شبیه تو پیش فقط گفتی بهم تو ولی"

 "بشم وحشی آلفای

 جلو قدم یه که لیدرحا و زد پوزخندی دلخواهش جواب شنیدن با باالخره بزرگتر پسر

 دهن ردوا اونو ضرب یه با و کشید بک پایین لب روی شستشو انگشت میرفت

  .کرد بک

 

 لحظه و دخور تکون جاش توی کمی زبونش روی چان انگشت حس با کوچیکتر پسر

 شدنش داده هول و بک بزاق همراه به چانیول انگشت شدن کشیده بیرون با بعد

  .کرد لبی زیر ناله ، سنگی دیوار سمت به

 

 اسارت به لباش و شده چفت چان گرم بدن و سرد دیوار زبری بین بدنش

  .بود دراومده وحشیش آلفای دندونای
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 میشد، تر بلند امگا هنیم پسر های ناله که هرچقدر و میبوسید رو بک لبای بزرگتر پسر

  .میشد بیشتر داشتنش برای هم چان عطش

 

 داغ حفره اردو زبونشو کشیدنش، پایین و بغلش توی پسر پایین لب انداختن گیر 

 .شد امگاش زبون با خیسی بازی مشغول و کرد دهنش

 لهفاص هم از ومد،ا باال چان کردن جدا و تقال برای بک زخمی دستای باالخره وقتی

  .گرفتن

 

 ریه داخل یهوا رفته دست از حجم کرد سعی سرش آوردن پایین با کوچیکتر پسر

 خیره الفاش ایچشم به گرفت قرار اش چونه زیر که دستی با ولی کنه جبران هاشو

  .شد

 

  "بشه؟ وحشی آلفای یه میخواد دلش من امگای پس"
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 دندوناش ادند قرار با و برد جلو سرشو بک جواب شنیدن از قبل و زد پوزخندی

 پسر ناله عثبا بود گذاشته جا به بک های ترقوه روی خودش که مارکی جای روی

  .شد

 

 بود، بک شیری پوست روی رنگ سرخ مارک اون مکیدن مشغول هنوزم که درحالی

 اینکه از شدن ئنمطم با بعد ثانیه چند و کرد متمایل پشت به کمی رو بکهیون بدن

 سمت به کامل اونو بمونه امگاش بدن روی قراره ها مدت تا هاش مارک کیس

  .برگردوند دیوار

 

 گوش زیر داغش های نفس و برد فرو بک گردن گودی توی پشت از سرشو اینبار

  .بود کافی تحریکش برای امگا نیمه پسر

 

  .کنه سح غار سرد محیط توی امگاشو شیرین های فرومون میتونست خوبی به

 

 "بدم؟ اخطار افرادم به باید"
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 "چرا؟"

 کرد زمزمه کوچیکی پوزخند و ارومی به بک

 

 مثل و باهوش تاب یه مثل قوی، آلفا یه مثل که بشن رو به رو کسی با قراره چون"

 " احساسیه؟ امگا یه

 

 زد لبخندی بک

 "هدار آلفاش عنوان به تورو که امگا یه بگی میدم ترجیح احساسی؟"

 پس شده کتحری حد چه تا که میفهمید بغلش توی پسر حرفای از خوبی به چان

 از رو اش دهش کثیف و پاره لباس حرکت یه با و نکنه اذیتش دیگه گرفت تصمیم

 فیدشس و تراش خوش بدن روی از هم شلوارش بالفاصله و کشید بیرون سرش

  .انداخت زمین روی و زد کنار

 

 بی با و داشت ارقر روش به رو ظریفش بدن اون با و برهنه کامال بکهیونش حاال و

  .میداد آلفاش نشون دارشو نبض و خیس حفره پروایی
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 روی دستشو و دندا اهمیتی ولی اس خسته داشته که ای مبارزه از بک که میدونست

  .کشید امگاش بدنش کوچیک های زخم

 

 تموم صاحبشت برای رو چان صبر که میکرد ایجاد زیبایی تضاد پوستش روی خون

 رو بک باسن و دمیش ایجاد کمرش روی دقیقا زخم یه باید چرا! بهش لعنت و میکرد

  .میکرد قرمز

 

 حس این و کنه حس رو چان شدید های فرومون میتونست هم بک حتی حاال

  .بود خوشایند براش خواستن

 

  !بودن هم برای اونا بگیره؛ ازش رو چان نداشت حق کسی

 

 دستش با ای فهاضا حرکت بدون اس، اماده کافی اندازه به بک شد متوجه که آلفا

 .دکر تنظیم ورودیش روی عضوشو کالهک و داد فاصله رو بک باسن بین
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 کامل اینکه از قبل و کرد چفت سنگی دیوار روی سرش باالی و گرفت بکو دستای

  .کاشت گوشش زیر ای بوسه بشه واردش

 

  .رفتگ قوس جلو به شد وارد بهش که دردی و چان یهویی ورود از بک کمر

 

  .بود بک ودیور نبض متوجه میشد وارد عضوش به که فشاری از راحتی به چانیول

 

 "...تو بک... لعنتی ااح.. عا"

 

  .کنه وعشر تنگ ورودی اون داخل رو ضرباتش کرد سعی و گذاشت نصفه حرفشو

 

 های چاله یرو غار سقف از که ابی های قطره با بک های ناله و ها نفس ریتم

  .میشکست رو سکوت میفتاد اب
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 رو موقعیت میک گرفت تصمیم شدن تحریک بیشتر و زدن ضربه بار چند از بعد چان

 سنگ روی و گرفت رو بک زانوهای از یکی زیر پس کنه تر راحت خودشون برای

  .گذاشت کنارش کوچیک

 

 .میشد بیشتر بک های ناله با الفا های ضربه شدت و قدرت حاال

 

 

*** 

 

 بک فلش

 

 چیزارو سری یه قبلش میخواست و بود شدن شروع درحال امگاش اصلی مبارزه

 کنه یاداوری بهش

 " ؟نگرانی"

 توی عمیقا که بکهیونی و پرسید امگاش مضطرب حالت و دستا لرزش به توجه با

 پرید جاش توی چان صدای شنیدن با بود فکر
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 "یکم"

 

 جلب جهشوتو بک صورت کردن قاب با و رفت جلوتر و زد بخشی اطمینان لبخند

 کرد

 "آلفایی یه تو که نره یادت"

 

 رفت هم توی کمی بک اخمای

 " نمیخوای؟ منو امگای دیگه یعنی"

 

 چال که زد ندیلبخ شنیده که چیزی از شدن مطمئن از بعد و زد پلک بار چند چان

  شد مشخص لپش روی

 " همیدی؟ف الفایی؛ یه بیرون اون و داری بودن امگا حق من جلوی فقط تو"

 

 بک فلش پایان
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 کرد یسع چشمهاش بستن با و کشید دراز غار مرطوب تقریبا های سنگ روی

 فصل دنش شروع نشونه مهاجرتشون که بذاره هایی پرنده صدای روی تمرکزشو

  .بود سرما

 

 که ودب چانیولی! دنبو خودش فقط دیگه حاال میکرد؛ نگرانش کمی جدید دوره تمرینات

  .بود شده ممکن غیر ازش دوری

 تمبارزا هم النا تا هرچند بشه اخراج اردوگاه از بدنیش ضعف خاطر به نمیخواست

  .بود برده رو زیادی

 

 همه که کنه فکر این به و بزنه دور رو منفی افکار کرد سعی عمیقی نفس کشیدن با

  .میره پیش خوب داره چیز

 

 تن به که چانیول پشمی لباس های الیه از سرما کرد حس که دقیقه چند از بعد

 اونجا از جدیدش پاتوق به نگاهی از بعد و شد بلند جاش از میکنه، عبور بود، خودش

  .شد خارج
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 اتفاقی افتاد؛ براش جالبی اتفاق بود اومده اینجا به چانیول همراه وقتی بار اولین

  .جذابه الفای اون به متعلق بیاد یادش دیگه بار یه شد باعث که

 

 الفاها های ومونفر حضور به داره کم کم بدنش کرد حس. رسید که راه های نیمه به

  .برسونه اتاقش به رو خودش که بود خطری زنگ همین و میده واکنش

 

 بدنش عالئم هک میفهمید ولی نمیدونست زیادی چیز بدنیش شرایط خاطر به هرچند

  !میفته ردسرد تو نرسه اتاقش به زودتر یکم اگه و هیته دوره شروع به مربوط

 

 باال عثبا همین و نشست هاش شونه روی پشت از دستی که بود دویدن درحال

  .کشید یقیعم نفس لوهان دیدن با بالفاصله ولی بود بدنش ارادی غیر پریدن

 "منو ترسوندی"
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 کنار شونیشپی روی از رو بک پریشون موهای دستش با و زد لبخندی جوون بتای

  .زد

 "نشنیدی زدم صدات"

 

 به وبارهد و گرفت رو لوهان دست بود بدنش های واکنش درگیر هنوزم که بک

  .افتاد راه اتاقش سمت

 "بمونم آلفاها بین زیاد نمیتونم شده شروع هیتم"

 

 سلبا و ریخت آب خودش برای چان با مشترکش اتاق به رسیدن محض به

 احساسات و سوال از پر ذهنی با لوهان تر طرف اون کمی و درآورد رو پشمیش

  .بود تر ذیرپ آسیب و تر شکننده خیلی زمانی یه که بود خیره پسری به مختلف

 

 " اینجا؟ اومدی که شده چیزی راستی! اوه"
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 دز لبخند و اومد بیرون فکر از باالخره لو کوچیکتر، پسر حرف با

 "نیستش ولی داشتم کار سهون با"

 

  .داد جا بود، نشسته تخت لبه پیش ثانیه چند که لوهانی کنار رو خودش بک

 "رفت چانیول همراه"

 

 تا حنشول و نده نشون صورتش های حالت توی رو چیزی کردی سعی باهوش بتای

 داره نگه آروم ممکن حد

 " رفتن؟ کجا میدونی"

 

 کنه داعتما لوهان به گرفت تصمیم درنتیجه و کرد فکر خودش با کمی بک

 "پارک آقای عمارت رفتن"

 



THROY 
 

 pg. 415 

 

  .داد تکون سری میدونست رو سوالش جواب هم اول از که بزرگتر پسر

 "بریم هم ما بیا پس"

 

 بود کافی بک ابروهای پریدن باال برای حرفش

 " چرا؟"

 سریع سپ شده تنگ چان برای دلت حتما توام و دارم کار سهون با من چون"

 "بیا دنبالم و کن تزریق رو دادم بهت که شاتایی از یکی

 

 زمانی چه از نستنمیدو. شد خارج اتاق از و نداد رو بک به دادن جواب اجازه حتی

 همه خواستمی دلش و بود بزرگتر برادر یه مثل داشت بکهیون به که حسی ولی

 چی که رفتمیگ تصمیم بعد و میدونست رو چیز همه باید اون. کنه کمکش جوره

  !غلط چی و درسته

 

*** 
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 سپری لوهان کننده گیج حرفای با پارک اقای عمارت تا اردوگاه طوالنی مسافت

 چیز همه که میدونست ولی بود چی حرفهاش از بتا اون منظور نمیدونست شد؛

  !جدیده واقعیت یه برای ای مقدمه

 

 داشت اینبار که حسی ولی میفتاد اتفاق یه کنارشه که میگفت بهش لوهان هروقت

  !یدد ها اتاقک اون در روی که قرمزی رنگ همون مثل حسی. بود متفاوت

 

 بک و افتادن راه ورودی سمت به و شدن خارج اردوگاه مخصوص ماشین از باالخره

  .بدن ودور اجازه خودش و لوهان به باید چرا که نداشت ای ایده هیچ حتی

 

 تاقکا اون از هم لوهان یعنی میشناختن؟ بتارو اون باید ها نگهبان اون چرا اصال

  بپرسه؟ بهشون راجع میتونست پس داشت؟ خبر ها
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 " دادن؟ ورود اجازه بهمون چرا"

 "میفهمی زودی به"

 

*** 

 

  !داده رخ اشتباهی همچین نمیشد باورش

 اگه که ستمیدون بشه؛ باخبر اوضاع از تا رفت مجموعه پزشکای سمت سرعت به

  .ببخشه رو خودش نمیتونه هیچوقت بیاد ها فرقه بی سر بالیی

 

 "چان باش آروم"

 بود خیره بهش نگرانی با که برگشت سمتش به کای صدای با

 

 " چطورن؟ بقیشون"
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 جوابشو اش ندهفرما به نگاه بدون بود ها اتاقک داخل کشیدن سرک مشغول که کای

 داد

 زهنو میبردن؛ البا حد این تا رو ها اتاقک فشار نباید خوبه؛ حالشون گفت دکتر"

 "کار این برای نیستن آماده

 

 با بره اه پله سمت به میخواست که زمانی درست و کشید ای کالفه پوف چان

 شد رو به رو آشنایی شخص

 " بک؟"

 

*** 

 

 تر وغشل سفید ایه راهرو اون تمام اینبار کنه؛ آنالیز اطرافشو موقعیت نمیتونست

  .بگیره محیطش از خوبی حس نمیتونست همین برای و میرسیدن نظر به

  .نبود وبخ اصال این و ببینه ها چهره تک تک توی رو نگرانی رنگ میتونست
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 "خبره چه اینجا"

 قرار اطبمخ رو نگران های پوش سفید اون از یکی که لوهان صدای شنیدن با

  .برگشت سمتش به میداد

 

 "دیدن آسیب بعضیا بردن؛ باال زیادی هارو اتاقک فشار"

 

 و کنه دویدن به شروع پایین طبقه سمت به عجله با لوهان تا بود کافی جمله همین

  .افتاد راه دنبالش به اون از تقلید به هم بکهیون

 

 " بک؟"

 سمتش عتسر به همین برای بود خوشایند براش آشنا و گرم صدای اون شنیدن

  .رفت

 

 " ؟..کار چه اینجا شما"
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 برید رفشوح اش جمله شدن تموم از قبل و شد خیره چان به نگرانی به لوهان

 " دیدن؟ آسیب خیلیا خبره؟ چه"

 

 وهاشم بین دستی ودب افتاده اومده پیش اتفاق یاد دوباره انگار که بلند قد الفای

  .کشید

 "ندارن خوبی وضعیت بودن باردار که اونایی بوده؛ باال فشار"

 

 قرمز نوشته نانهمچ که شد اتاقی وارد زدن در بدون و نپرسید سوالی دیگه لوهان

  .میکرد خودنمایی روش رنگ

 نگران هرهچ به نفر دو اون عجیب های صحبت و رفتار از گیج همچنان بکهیون

  .بود خیره آلفاش

 

 "شده؟ چی بگی میخوای"

 

*** 
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 که میکرد فکر این به و بود شده خیره روش به رو به حسی هر از خالی صورتی با

  .کنه اعتماد چان به قبل مثل میتونه چطور

 عمارت داخل سمت به و گرفت دستشو چان وقتی پیش ساعت یک حدود

 شات ثرا کم کم طرفی از بشنوه چیزایی همچین قراره نمیکرد فکر کشوندش

 منطق بدون بدنش وضعیت خاطر به نمیخواست بک و میرفت بین از تزریقیش

  .بگیره تصمیم

 

 میخواستن دلش ولی کنه حس سرش پشت از حتی رو الفاش خیره نگاه میتونست

 .کنه سخت رو شرایط و برگرده سمتش به

 های قابلیت یکنهم کمک بهشون و اینجا میاره هارو فرقه بی که بود گفته بهش اون

  !بکهیون مثل درست کنن؛ کسب جدید

 

 داخت؛مین خش بک گرفته جون تازه احساس و قلب روی که بود چیزی این و

 که هرچند درشهپ و چان کارای برای ازمایشی مورد یه فقط که کنه قبول نمیخواست

  .دهنکر بهش راجع فکری همچین هیچوقت که بود گفته بهش سرش پشت مرد
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 " کنم؟ باورت میتونم چطور"

 

 رو درست و رفت سمتش به بود شنیده بک سمت از حرفی باالخره که بزرگتر پسر

 میل مخالف ندهرچ و شد خیره حس بی چهره اون به باال از و گرفت قرار روش به

  .کرد قاب امگاش صورت طرف دو دستاشو ولی بک

 "بودم هداد انجامش االن تا بدم انجام ازمایشی روت بود قرار اگه چون"

 

 .کرد سکوت دوباره و کشید بیرون چان دستای بین از صورتشو بک

 

 دش زدن حرف هب مجبور بزرگتر پسر باالخره تا شد طوالنی اینقدری بینشون سکوت

 "بری؟ میخوای"

 

 شد خیره چان چشمای تو و گرفت باال نگاهشو دوباره بک
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 کردی جبورمم تو که کنم می تظاهر منم! بمونم؟ که نمیکنی کاری یه فقط چرا"

 مونی؛ب نخواستی تو !بک هی ، بگم لعنتیم خود به بتونم بعدا حداقل تا...باشم پیشت

 "!شی وردخ نذاشتم دیدی نباختی، دیدی بگم غرورم به بتونم.بری نذاشت اون

 

 رفتن فرو با تنهای در و زد پلک بار چند روش به رو پسر حرفای از گیج چانیول

 بک ظریف نبد دور دستاشو حلقه و اومد خودش به بغلش توی امگاش کوچیک جسم

  .کرد بک ابریشمی موهای بوسیدن به شروع و کرد محکم

 "ی؟من برای ابد تا تو چون بری جا هیچ نداری حق بگم میتونم یعنی"

 

  .کرد اکتفا سرش دادن تکون به فقط و نگفت چیزی اینبار بکهیون

 

*** 

 

  .بمونن همینجا رو شب گرفتن تصمیم بود افتاده که اتفاقی و هیتش دوره خاطر به
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 ذاشتهگ تنها رو بک و بود رفته زیرزمینی ساختمون اون به دوباره که میشد مدتی چان

  .بود

 این که راییکا با رو میداد دست بهش چان حرفای به راجع که ای منفی فکر هر

  .میکرد رد بود داده انجام مدت

 

 بود؛ ناراحت اشون نیومده دنیا به بچه برای چطور چان که بود یادش هنوزم بک

 رچطو و بره ایشآزم برای لوهان همراه نمیداد اجازه بهش چان که بود یادش هنوز

 چان چرا. یکردم اذیتش چیزی هم باز ها این همه وجود با ولی بود مراقبش همیشه

 بود؟ آورده اینجا به اونو

 

 هبفهم بود ونستهنت چطور لعنتی اون. کنه آروم خودشو کرد سعی و کشید عمیقی نفس

  هیتشه؟ دوره تو بک

 

 برای کنه متمقاو این از بیشتر نمیتونست و میشد بیشتر دردش و عطش لحظه هر

 خبر رو چان هک گفت برخورد که کسی اولین به و شد خارج اتاق از سختی به همین

  .اتاق داخل برگشت دوباره و کنن
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 کب سمت به قریبات و شد اتاق وارد نگرانی با باالخره چان و نشد طوالنی انتظارش

  .کرد پرواز

 

 "اوه... اینقدر چرا چیشده؟ بک؟"

  .برید بک، شدید فرومونهاش کردن حس با رو حرفش

 

 " ...تو... بک"

 

 پسر و داختان چان دستای روی وزنشو سنگینی و نکرد تحمل دیگه کوچیکتر پسر

  .برد تخت سمت و کرد بلند دستاش روی رو بک ظریف بدن آرامش با هم بزرگتر

 

 " نیست؟ زود یکم االن ولی"
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 رسوندن اب و انداخت خودش روی رو اون چان یقه گرفتن با و بست چشماشو بک

  .شد چان تعجب باعث الفاش گردن به لباش

 

 " افتاده؟ اتفاق همون باز بگی میخوای یعنی"

 بشه بلند کب روی از کرد مجبورش همین و شد قبل از گشادتر حتی چان چشمهای

 

 " کردی؟ شک چیزی به تو"

 

 بست چشمهاشو و زد جونی بی لبخند کوچیکتر پسر

 "باشم باردار نمیکنم فکر. کنم اذیتت خواستم فقط نه"

 

 مشغول فرصتی دادن دست از بدون و زد خیمه بک روی خودش اینبار چانیول

  .شد بک کرده عرق و سفید گردن بوسیدن

 "داریم رو داشتنش فرصت االن ولی"
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 "کنم شرکت آزمایشا تو میخوام من"

  .شد تموم بک حرف با چان نشده شروع بحث

 " چیه؟ منظورت"

 

 جون بود زدیکن کارتون با که هم امروز داریم؟ رو بچه داشتن فرصت نمیگی مگه"

 "بگیرید رو نیومده دنیا به های بچه اون از خیلی

 

 به گرانین و عصبانیت از مخلوط حسی با و نشست تخت روی کامل اینبار چان

 شد خیره امگاش

 "نمیفهمم منظورتو"

 

  .نشست اش فرمانده روی به رو و شد بلند متقابال هم بک
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 این آزمایش اب میخوایید شما و نیستن من مثل پایین اون افراد از کدوم هیچ"

 گها پس کاملم ونهنم یه من ولی. افتاد اتفاق اون امروز همین برای و بکنید کارو

 "نده رخ اشتباهات این دیگه شاید باشم اونجا

 

 رفت هم توی دوباره چان اخمای

 "نمیدم ای اجازه همچین"

 

 دستهاش کردن حلقه با و کشید چان پاهای روی خودشو و زد لبخندی کوچیکتر پسر

 برد بین از هم کم فاصله همون گردنش دور

 

 بین کوچولو گرگ توله یه میکنی؛ پیدا خودتو گرگ توله داشتن فرصت اینجوری"

 "! من وجود از یکی ،دستات

 

 

*** 
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 " آوردی؟ خودت همراه رو بکهیون عمد از"

 

  .زد لب شتدا نظر زیر رو لوهان و بود داد تکیه دیوار به که درحالی سهون

 

 "کنی؟ ثابت رو چی میخواستی"

 

 بی تک کت وضعیت کردن چک مشغول و زد بیخیالی به رو خودش همچنان لوهان

  .شد درمانگاه های تخت روی های فرقه

 

 " هستی؟ همه فکر به همیشه و هستی خوبی آدم خیلی بگی میخواستی"

 

 خودش زا حتی شرایط این تو نمیخواست ولی میکرد زخم روحشو سهون حرفهای

  .کنه دفاع
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 " نبودی؟ من فکر به هیچوقت چرا پس"

 

 بود کافی لو کردن متوقف برای کوتاه جمله همین

 به میدادم جون شالق ضربه زیر سنگی و سرد های زندان اون توی وقتی چرا"

 نبودی؟ فکرم به بیام حرف به تا میزدن الکتریکی شوک بهم وقتی چرا نبودی؟ فکرم

" 

 

 مدت ناو تمام که دمیز لوهانی به حرفارو این نباید میزد؛ حرفارو این نباید سهون

  .میزد میداد، عذاب خودشو میاد سهون سر که بالهایی فکر با

 

 "کن بس"

 

 افتاده پایین صورت سماجت با و رسوند لوهان به خودشو و نکرد توجهی سهون ولی

  .بشه خیره سرخش چشمهای توی دقیق تا گرفت باال بتارو
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 سهون پس یدینپرس چرا نگرفتی؟ ازم خبری من، جز به شدن آزاد همه وقتی چرا"

 " کجاست؟

 

 بی با نانهمچ سهون و میومدن پایین لوهان آهویی چشمهای از اشک های قطره

  .میداد ادامه حرفاش به رحمی

 

 "دادی بهم که دردایی. کشیدم که دردایی همه بدونی؛ رو چیز همه باید"

 

 جز کاری و ودب گرفته درد میشد وارد آلفا سمت از که فشاری خاطر به دستش مچ

  .بکنه نمیتونست لب زیر خفه های ناله

 

 " بریم؟ کجا میخوایم"

 سرعت شدن شتربی شد اش نتیجه تنها و داد قرار مخاطب رو سهون چندم بار برای

  .سهون دنبال به شدنش کشیده و آلفا های قدم
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 جز کسی هک رسیدن مخصوصی های ماشین به اصلی ساختمون از شدن خارج از بعد

  .نداشت رو ازشون استفاده حق آلفاها

 

 "شو سوار"

 و داد وله ماشین در سمت و کشید جلو رو لوهان سبک بدن رحمی بی با سهون

 نشستن محض به و شد رنگ سیاه بزرگ ماشین اون سوار حرفی بدون کوچیکتر پسر

  .شد دردناکش دست مچ دادن ماساژ مشغول ماشین، صندلی نرمی روی

 

 کسی هر بوسکا زمانی که رسیدن جایی به باالخره اینکه تا نگذشت زیادی مدت

  !سیاه زندان میشد؛ حساب

 

  .نشد ای زندانی هیچ پذیرای دیگه اتفاق اون از بعد که جایی

 

 مه باز و نداختا متروکه ساختمون گرفته دود و سیاه های دیوار به نگاهی لوهان

  .کرد تصور ها دیوار اون بین سهونشو سفید بدن مدت اون تمام مثل
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  !خون به شد؛آلوده آلوده کثیفی همه اون بین که ای سفیدی

 

 هب اما نمیکرد ییار کدومشون هیچ پاهای هرچند و شدن پیاده ماشین از حرفی بدون

  .شدن زیرزمینی زندان وارد سختی

 

 در سعی سهون دست گرفتن با و کرد جمع جراتشو باالخره لوهان قدم چند از بعد

  .داد امهاد راهش به لو تقالی به توجه بدون آلفا اما کرد کردنش، منصرف

 کرد جبورم رو سهون همین و شد تموم افتاب، نور شدن محو با سنگی های پله

  .کنه روشن رو دیوار کنار مشعل اولین

 

 دو اون بین سنگین سکوت شکستن عامالی تنها مشعل داخل ذرات سوختن صدای

  .نداشتن تغییرش در سعی کدوم هیچ که چیزی بود؛ نفر
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 درنهایت و کردمی روشن اونو دیوار روی متصل مشعل هر به رسیدن با بزرگتر پسر

  .دید رو اطراف میشد تقریبا سنگی راهروی رسیدن اتمام به از بعد

 

 " بگی؟ چیزی نمیخوای"

 "کن صبر دیگه یکم"

 

 سکوتی ارهدوب و داد رو جوابش آرومی به هم سهون و پرسید آرومی به لوهان

  .رسیدن زندان سلول آخرین به باالخره اینکه تا گرفت شکل بینشون

 وارد تردید با سرپ دو و شد باز زدگی زنگ خاطر به بدی صدای با سلول ای میله در

  .شدن

 بزرگتر پسر به رو خوبی خاطرات اتاق گوشه صندلی و سقف از آویزون های قالب

 که بغضی با ینهم برای ندونه چیزی که نبود احمق هم لوهان و نمیکردن یاداوری

 روی دستشو و رفت فلزی صندلی سمت به میکرد سنگینی گلوش روی شدت به

  .کشید روش مونده باقی های لکه
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 " ...اینا"

 "خونه رد"

 

 صندلی روی رو خودش و کرد کامل رو اون لو جمله شدن تموم از قبل سهون

  .انداخت

 

 رفح به تا یزدنم کتکم شالق با اینقدر بعد و مینشوندنم همینجا همینجا؛ درست"

 "بیام

 

  شد خیره لوهان خیس چشمای برق به تاریکی توی و زد پوزخند

 "منم صلیا عامل میکردن فکر اونا و شدم دستگیر که بودم نفری آخرین من"

 

 محو اتاق خاک و گرد بین و افتاد پایین لوهان چشم از اشک قطره اولین باالخره

  .شد
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 بزرگتر کار یه حتما پس داده لو رو چیز همه خودت معشوقه وقتی میگفتن بهم"

 " چیه؟ میدونی ولی دارم ای دیگه نقشه شاید گفتن... کردم

 

  .شد بلند و زد پوزخندی دوباره

 تصمیم ننک پیدا چیزی نتونستن هم باز وقتی شوک و شکنجه همه اون از بعد"

 "تو سراغ بیان گرفتن

 

 چشمهاش توی کرد مجبورش و کشید لوهان گونه روی آرومی به دستشو پشت اینبار

  .کنه نگاه

 تو تا کردم داف رو خودم من و باشه نقشه از بخشی من دادن لو شاید کردن فکر"

 "برسی نقشه ادامه به تنهایی

 

 رسوند حداقل به رو بینشون فاصله و زد لبخندی

 " نه؟ مگه. نیومدن سراغت وقت هیچ ولی"
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 پسر اینکه تا یدنکش طولی و شد خیره روش به رو الفای به گیجی با اینبار لوهان

  .برگردوند رو هم خودش و داد هول عقب به رو لو کنی بزرگتر

 

 لعنتی توی طرخا به. نداشت وجود اصال که کردم قبول رو چیزی لعنتی من  چون"

 برای زیرزمینی راه که گفتم بهشون. بودم نداده انجام اصال که گرفتم گردن رو جرمی

 "ساختم فرار

 

  .میشد تر بلند هم صداش میشد نزدیک اش جمله انتهای به هرچی

  .بود اش ساله چند بغض از ناشی که صدای

 

 " شد؟ چی بعدش.. بعدش"

  .موند روش به رو پسر جواب منتظر و پرسید ای گرفته صدای با بتا

 

 ساخت مینیز زیر راه یه سریع هم اون و دادن بهش خبرارو پارک آقای افراد"

 "نشد کامل هیچوقت هرچند
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 " ...یعنی... یعنی"

 

 شد خیره بهش قرمز چشمای با و برگشت لو سمت به دوباره سهون

 از بعد هک بود همین برای. شم شکنجه خودم کردم قبول تو نجات برای یعنی"

 "بودم جهنم این توی هنوزم من بقیه و چان آزادی

 

 خشپ صورتش روی پروا بی و میکردن سرکشی هم سهون اشکای حتی اینبار

  .میشدن

 " میدونی؟ هم دلیلش. فهمیدی رو چیز همه که حاال"

 

  .شتشپ دیوار به لوهان چسبوندن و دادن هول با شد مساوی حرفش پایان

 

 کرد زمزمه بتا لبای روی و برد نزدیک رو صورتش
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 "داشتم دوست چون"

 

 و گرفت هفاصل ازش بشه وسوسه پسر اون بوسیدن برای هم باز اینکه از قبل

  .شد خیره بهش

 " بود؟ کی بود عاشق بیشتر که اونی بگو؛ بهم حاال"

 

 و دهب قدیمیش عشق به که نداشت صورتش روی اشکای جز جوابی هیچ لوهان

  .میکرد بیشتر ادامه برای رو سهون جرات همین

 

 " داری؟ دوستم"

 

  .موند لو جواب منتظر ثانیه چند و پرسید سهون

 "اره"
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  .شد نیشخندش باعث لو جواب

 "کافیه کشیدنت عذاب برای همین پس خوبه؛"

 

  .شد خارج اریکت سلول اون از سرعت به بعد و کرد زمزمه بتا گوش زیر آرومی به

 

*** 

 بعد هفته سه

 

 به و بود هکرد جمع شکمش توی پاهاشو و بود نشسته خورده تراش های سنگ لبه

  .بوده خوب حد چه تا تصمیمش که میکرد فکر این

 

 هرچند ادمید بهش خوبی حس بودن خودش شبیه حدی تا که افرادی کنار موندن

  !متفاوته اون که نمیدونستن ها محقق و ها دکتر از چندتا جز کسی هم هنوز
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 چان دوری اگه و میداد انجام رو فرقه سه هر به مربوط مختلف های تمرین روز هر

  .بود خوب چیز همه میگرفت فاکتور رو

 

 ها شب و مونهب اردوگاه توی بود مجبور و بود نشده پدرش جانشین هم هنوز چان

  .بود شده مستقر بک که جایی پدریش؛ خونه برمیگشت

 به و شد لندب جاش از غذا، زمان اعالم درنهایت و ها بلندگو دراومدن صدا با

  .افتاد راه غذاخوری سمت

 

 و مبارزات از بریخ دیگه و بود تمیز و سفید چیز همه بود؛ متفاوت اینجا چیز همه

  .نبود سخت تمرینهای

 برای بک دنب هرچند کنن مبارزه فعال نبود قرار و میرفت پیش آروم چیز همه

  .بود شده آماده کارهایی همچین

 

 و نبود سخت دلیلش فهمیدن ولی میزد سر بهش کمتر هم لوهان حتی که بود مدتی

  .کنه سرزنشش نمیتونست همین برای
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 "آرومی خیلی امروز"

  .دش لبخندش باعث همین و کرد جلب رو توجهش کنارش از آشنایی صدای

 

 " بود؟ چطور آزمون"

  .داد قرار مخاطب ییشینگ،رو جدیدش، دوست بک

 

 "بشه نکنم فکر"

 دستشو مینه برای بود واضح بک برای صداش توی غم ولی میزد لبخند که هرچند

  .کرد حلقه دوستش شونه دور

 

 "نشو ناامید"

 روی زا بک دست برداشتن با و گرفت رو قبلش سرحال حالت دوباره ییشینگ

  .دکشی غذاخوری سالن سمت به و گذاشت خودش دست توی اونو هاش شونه
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 "داره عالقمو مورد غذای امروز تنبل؛ باش زود"

 

 بود شده خراجا اش فرقه از عالقش عدم خاطر به که بود غالب آلفای یه ییشینگ

 امگا بخش تو رکتش اجازه بهش اش گونه بودن غالب خاطر به ولی بود اینجا حاال و

  .نمیدادن رو

 

 رد اش ونهگ بهونه با هربار ولی باشه پرستار یه داشت دوست همیشه ییشینگ

 انامتح شانسشو دوباره تا میکرد شرکت مسخره آزمونهای اون توی هربار اما میشد

  .کنه

 رو ینگییش عالقه مورد غذای آرومی به و بودن نشسته براق های میز پشت

  .دکر جلب رو توجهشون میز به چیزی برخورد صدای اینکه تا میخوردن

 

 

 " شده؟ چی بزنید حدس"



THROY 
 

 pg. 444 

 اون چون. میشد محسوب نتایج بهترین با ها کننده شرکت اولین از یکی سوهو

 های ازمایش از بعد حتی حاال و داشت خوبی بدن که بود باهوش بتای یه لعنتی

  .داشت واهدخ هم بودن امگا قابلیت آینده در احتماال که بگه میتونست زیاد

 

 شد یرهخ سوهو به داشت وجود جذابش چهره توی همیشه که ذوقی با ییشینگ

 " چیشده؟"

 

 "رسیدن جدید های اتاقک"

 

 پرید باال بک ابروهای

 " بود؟ نشده کنسل مگه"

 

 انداخت باال ای شونه سوهو

 "رسیدن االن هرحال به"
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 چیزی ظرشن از چون برد فرو هم توی رو اخماش کمی دو، اون برخالف بکهیون

  .نمیومد در درست وسط این

 

*** 

 

  .برگرده امگاش پیش میتونست کننده خسته روز یه از بعد باالخره

 که دادن خبر بهش حتی و بود رفته پیش خوب چیز همه همیشه، برخالف امروز

 یعنی اینا و بشه پدرش جانشین میتونه دیگه حتی و اس آماده جدید های اتاقک

  .باشه داشته تری راحت خیال بک شرایط بابت کمی میتونه

 

 " میری؟ داری"

 دیگه و بود دهش تر حرف کم حتی روز اون از بعد. کرد زمزمه آرومی لحن با سهون

  .نمیگرفت سخت خیلی افرادشون به حتی

 

 "اتاقت برگرد توام اره؛"



THROY 
 

 pg. 446 

 

 گفتن رایب حرف کلی دوستش سکوت اینبار اما نداشت جوابی انتظار که هرچند

 مشخص هاش انگشت کردن بازی و سرش بودن پایین از وضوح به این و داشت

  .بود

 

 " شده؟ چیزی"

 

 " ببخشمش؟ چجوری"

 بود پایین سرش همچنان

 

 شارف و گذاشت دوستش گردن روی دستشو و کرد کم رو بینشون فاصله چان

  .اورد بهش بخشی اطمینان

 

 "بیای کنا خودت با نمیتونی فقط بخشیدیش هم االن همین تو"
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 که ای حظهل درست و میشم وسوسه داشتنش برای هم باز میکنم نگاه بهش وقتی"

 "میشه یاداوری دردام تمام برم سمتش به میخوام

 

 " میخوای؟ ی؛کن تکرار عشقتون برای دوباره رو لوهان اشتباه نمیخوای که تو"

 

 طرف دو به شوکل نه معنای به بود پایین سرش هم هنوز که درحالی کوچیکتر پسر

  .داد تکون

 

 "کن گوش قلبت حرف به بده؛ فرصت بهش پس"

 

*** 

 

 تا هم ازب بک میداد نشون میومد بیرون اتاقش بزرگ در از که نوری باریکه

  .کرده صبر برگشتش
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  .شد اتاق وارد دلتنگی با و زد لبخندی

 و برگشت متشس به و شد گرفته اتاقش باز پنجره از بکهیون نگاه ورودش محض به

  .ودب کافی لبخندش برای جذب مشکی های لباس اون توی آلفاش دیدن فقط

 

 روی لباشو چیزیهر از قبل و رسید تخت به چان باالخره تا شد منتظر حرکتی بدون

 بینشون فاصله میشد تر عمیق بینشون بوسه هرچی و گذاشت امگاش سرخ لبای

 دست بوسه از بودن افتاده تخت روی هم بغل توی که درحالی درنهایت و کمتر

  .کشیدن

 

 مارک ردنگ سمت به کم کم و کردن جدا بک لبای از راهشونو چان سرکش لبای

  .رسیدن اش شده

 پایین هاش شونه تا و زد کنار رو بک گشاد و سفید لباس یقه دستش با بزرگتر پسر

  .داد شونن امگاش شیری پوست تیکه به تیکه بوسیدن با رو دلتنگیش و کشید

 

 " بودی؟ چطور امروز"
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  .کشید وششآغ توی رو اون قبل از تر محکم و کشید بوسیدنش از دست باالخره

 

 "کنیم شروع ازمایشارو باید آینده هفته از"

 

 رد بک افتب لباس زیر از رو دستهاش از یکی و انداخت بهش نگرانی نگاه چان

  .گذاشت شکمش روی و کرد

 " مطمئنی؟"

 

  .گذاشت آلفاش دست روی درست دستشو و زد لبخندی امگا نیمه پسر

 "بهتره تامون سه برای این"

 

*** 
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 از دبع بده طمینانا که بود ای سخنرانی درحال و بود ایستاده همیشگیش جایگاه توی

  .داوم سمتش به هعجل با کای که خودشه عهده به اردوگاه کارهای هم هنوز جانشینی

 

  .نمیکرد بازتاب رو خوبی چیزهای صورتش روی عرق و نگران حالت

 

 " ...بک"

 

 داد تکونش و گرفت رو کای بازوی

 " چی؟ بک"

 

  .دوید سمتشون به سهون بگیره کای از جوابی اینکه از قبل

 "ها فرقه بی. بودن خراب ها اتاقک"

 

 " بوده؟ اونجا هم بک"
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  .دادن تکون سری و انداختن نگاهی هم به کای و سهون

 " !نیست بک"

 

*** 

 

 از دبع بده طمینانا که بود ای سخنرانی درحال و بود ایستاده همیشگیش جایگاه توی

  .داوم سمتش به هعجل با کای که خودشه عهده به اردوگاه کارهای هم هنوز جانشینی

 

  .نمیکرد بازتاب رو خوبی چیزهای صورتش روی عرق و نگران حالت

 

 " ...بک"

 

 داد تکونش و گرفت رو کای بازوی
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 " چی؟ بک"

 

  .دوید سمتشون به سهون بگیره کای از جوابی اینکه از قبل

 "ها فرقه بی. بودن خراب ها اتاقک"

 

 " بوده؟ اونجا هم بک"

 

  .دادن تکون سری و انداختن نگاهی هم به کای و سهون

 " !نیست بک"

 

 ها فرقه بی اردوگاه_بک فلش

 

 حدی ات و هیجان خودش نوبه به هرکسی و بود ها اتاقک تست اولین امروز

  .داشت استرس
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 میگرفت تحقیق رنگ داشت حاال بود شده تزریق روحشون به ها مدت که امیدی

  .بود ها فرقه بی تصور ورای چیزی این و

 لیخوشحا با که دیدمی رو زنایی و ها مرد بود لبش روی که کوچیکی لبخند با بکهیون

 به راحت جیبیع طرز به که میکشن رو چیزی انتظار و ایستادن کوتاه های صف توی

  .میرسید نظر

 سیاهی ددی که چیزی اولین و برگردوند رو سرش پشت هایی قدم صدای حس با

  .بود الفا تا چند لباسهای

 

 فکر و تنشس لبش روی لبخندی دوباره ذهنش توی ها الفا اسم زدن چشمک با

  .نذاره تنها روز این توی رو بک تا اومده چانیول حتما پس کرد

 

 " بکهیون؟"

  .داد قرارش مخاطب تفاوتی بی لحن با الفا
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 "بیای ما با باید"

 تیناراح با پیش مدتی تا که کرد یاداوری براش رو کوچیکی خاطره کوتاه جمله این

 پارک فرمانده دست اش پرونده روز اون که بود خوشحال حاال ولی میکرد یاد ازش

  .باشه کنارش همیشه تا کرد مجبورش و افتاد

 

 یادش حتی که دبو خوشحال مخفیانشون خاطره و چان حضور بابت قدری به لحظه اون

 هب ورود اجازه یکس بود شده اشنا باهاشون دیگه که الفایی چندتا از غیر به رفت

  .نداره رو ارودگاه

 سعی نحوی به و گذاشت شکمش روی بود کرده پیدا تازگی به که عادتی طبق دستشو

 این ابتب رو چانیول هم بار این نمیخواست کرد؛ گرگش توله از محافظت در

  .کنه ناامید موضوع

 و خودش قاتا سمت به رو راهش زمینی زیر ساختمون از اومدن بیرون از بعد

 و تبرگش عقب سمت به نشست اش شونه روی که دستی با ولی کرد کج چان

  !مطلق شیخامو بعد و بود گردنش توی سوزنی رفتن فرو فهمید که چیزی تنها

 

 بک فلش پایان
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*** 

 

 خاکی های دهجا از سرعت با و بودن کرده همراه خودشون با رو زیادی نیروهای

 به نتهیم صاف های جاده به نهایت در تا میگذشتن خودشون اردوگاه اطراف

  .برسن پدرش عمارت

 

 از خودشون دافرا از ماشینی که بود رسیده مقصدشون به ای طوالنی مسیر هنوز

  .اومد سمتشون به مخالف سمت

 

 مضطرب و نداغو حالت دلیل تا شدن متوقف ای لحظه هم اونها ماشین توقف با

  .بفهمن رو زخمی صورت با الفا اون

 پایین ماشین از چان باالخره وقتی و دوید اش فرمانده سمت دو با جوون الفای

  .کنه باز زبون تونست اومد
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 "نکرد نابود ور چیز همه اونا... اونا... کردن تصرف رو اردوگاه... اردوگاه"

 

 و نداره خوبی لحا میداد نشون پسر زدن حرف بریده و سینه قفسه شدن پایین باال

  .بود اردوگاه توی اشوب از بازتابی اینا همه

 

  .کنه نگاه بهش کرد مجبورش و گرفت روشو به رو پسر بازوهای طرف دو چانیول

 " شده؟ پا به جهنمی چه اونجا بگو کامل و درست"

 

 که رچیزیه کرد سعی پس بگذره ازش بتونه پسر که نبود چیزی چان نگاه ابهت

  .بگه کامل رو کنه بیان میتونه

 

 تصرف اونجارو ناال و اونجا ریختن قانون طبق بتاها و رفته لو ها پروژه تمام"

 " ...طرفی از دیدن صدمه خیلیا و خرابه ها دستگاه شدیم متوجه قبلش ولی کردن

 



THROY 
 

 pg. 457 

 شقیقه کنار هاش دست با بود اومده مغزش به زیادی اطالعات که جوون فرمانده

 کرد کامل رو پسر جمله و مالید هاشو

 "نیست بکهیون طرفی از"

 

 ماشین دنهب با چان مشت برخورد صدای درنهایت و گذشت سکوت توی ثانیه چند

 شکست رو سکوت

 "لعنتی"

 

 فرمانده و دوست برای تصمیم بزرگترین درحال کای و سهون تر طرف اون کمی

 موافقت باهاش نیست قرار میدونستن داشتن ازش که شناختی با و بودن شون

  .بشه

 

 " کنیم؟ چکار باید"

 داد تکون طرف دو به سری فقط سکوت با هم سهون و پرسید ارومی لحن با کای

 "نمیدونم"
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 ختم بتاها هب موضوع این پشت دسیسه قطعا بره؛ اونجا بدیم اجازه نمیتونیم"

 "نمیشه

 

 کرد تایید رو کای حرف سرش دادن تکون با هم باز سهون

 "کنیم بازی خودمون شیوه به بار یه بیا پس"

 

*** 

 

 "لعنتیا کنید ولم"

 شدید های وردنخ تکون با و زد عربده افرادش سر روز اون توی بار چندمین برای

  کنه باز رو اش شده بسته های دست کرد سعی

 مگه میشد؟ بدتر زچی همه اونجا بری میذاشتیم اگه میدونی! چانیول خدا رضای محض"

 " نیستی؟ بکهیون فکر به
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  .باشه ومار میخواست ازش و میزد فریاد دوستش سر سالها بعد باالخره کای

 

 افراد وضع هب برم من ندادید اجازه االن میشه؟ درست چیز همه کردن فرار با"

 " میشه؟ درست چیز همه کنم رسیدگی خودم

 

 برگشت چان سمت و زد موهاش به چنگی دوباره کای

 بهشون ارند دیدن صدمه ها فرقه بی دیدن چون و کردن تصرف اونجارو بتاها"

 اگه لعنتی ویت حرفاس؛ این از تر پیچیده قضیه میدونی هم خودت. میکنن رسیدگی

 هیونبک نمیتونی گهدی و زندان توی میندازنت بلکه نمیکنی کمکی تنها نه اونجا بری

 قول. نمیاد ااون سر بالیی هیچ. هست هم پدرت. اونجا رفت سهون. کنی پیدا رو

 "میدم

 

  .میکرد تر اروم رو صداش میشد نزدیک حرفش انتهای به هرچی

  .پیشه سال چند فاجعه تکرار از ترس میکنه اذیت رو دوستش که چیزی میدونست

*** 
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 از یکم تعداد همراه موهاش توی کشیدن دست از بعد و کشید عمیقی نفس

 سمتشون به بتا تعدادی اول همون انتظارش طبق و شد ارودگاه وارد افرادشون

 وردآ باال رو دستش موقع به سهون اما بندازن گیرشون تا کردن حمله

 

 "میایم همراهتون خودمون نیست؛ نیازی"

 

 رو اعتماد سهنمیر آلفاها به زورشون هرحال در میدونستن که پوش سفید مردهای

 سمت هب خواستن افرادش و سهون از دست اشاره با و کردن کارشون زمینه

  .برن زیرزمینی ساختمون

 

 که ببینه رکپا آقای کنار بسته های دست با رو لوهان تونست ورودشون محض به

 بود فاطرا های نگاه فشار زیر هم هنوز ولی داشت مناسبی وضعیت هرچند

 

 " کجاست؟ فرماندتون"
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 سهون سحوا تمام ولی کرد مطرح رو سوالش سهون دیدن محض به بتا پیرمرد

 داشت چیزی گفتن در سعی نگاهش با که بود لوهانی روی

 

 " کجاست؟ چانیول پارک گفتم"

 

 شد داده پیرمرد به و گرفته لو از سهون نگاه باالخره

 "نیست که میبینی"

 

 شد پیشقدم سهون سمت به و کرد تکخندی بتا

 " کجاست؟ پرسیدم منم"

 

 به خاصی حس اب هم هنوز که درحالی و کرد لوهان به نگاهی دوباره بلند قد پسر

 کرد زدن حرف به شروع بود خیره قدیمیش معشوق چهره

 "بدونید بهتر باید شما نمیدونم؛"

 شد خیره بتا چشمهای توی اینبار
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 " نکردید؟ دستگیر هم با رو جفتشون شما مگه"

 

 ندارن ربطی هم به چانیول نبود و بکهیون شدن ناپدید میدونست سهون که قطعا

  .کنه پرت شون نقشه از رو عوضیا اون حواس میتونست اینجوری شاید ولی

 

 " چیه؟ منظورت"

 موند جواب منتظر و پرسید سوال دوباره پیرمرد

 

 " خبره؟ چه اینجا که داد خبر شما به شدن؛کی ناپدید شما اومدن از قبل"

 

*** 

 

 ودشخ اطراف رو صداهایی میتونست کم کم پیچید صورتش توی که دردی با

  .بشنوه
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 شمهاشچ شدن باز باعث باالخره خورد صورتش مخالف سمت به که دومی ضربه

  .شد

 روی به رو رو الفا همون جثه درنهایت تا زد پلک چندبار و اورد باال سرشو سختی به

  .دید خودش

 و شد منصرف فکش توی بدی درد و خون طعم چشیدن با اما کنه باز دهن کرد سعی

  .شد خیره روش به رو به همچنان

 

 "حرومزاده"

  .کرد حرکت تاریک اتاقک اون انتهای به و گفت تکخندی با مرد

 

 خوبی جای هک میداد نشون نور نبود و زیرزمینی موشهای صدای و زدگی زنگ بوی

 .نیستن

 " هستید؟ کی.. ک شما... شما"

 

 "میفهمی اش موقع به"
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 و شنید دنشگر توی سوزن دومین رفتن فرو از قبل که بود ای جمله آخرین این

  .گرفت فرا مطلق تاریکی جارو همه دوباره

 

*** 

 

 چان پدر کار اقات توی افرادشون از چندتا و پارک آقای و لوهان همراه به سهون

 شده بهشون ارکپ اقای مقام خاطر به که بود لطفی آخرین این خب و بودن زندانی

  .ودب قضیه امیدبخش بخش بودن نبسته رو پاشون و دست که همین و بود

 

 اماده زیبا تایب اون با رویی به رو برای رو خودش کشید که عمیقی نفس با سهون

  .ایستاد کنارش اروم خیلی و کرد

 

 " چیشده؟ میدونی تو"

 "نه"

  .داد جواب تمام سردی به کنارش پسر به نگاهی بدون لوهان
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 " میشه؟ خوب ها فرقه بی وضعیت"

 "نمیدونم"

 

 اون لو دست نگرفت با بعد ثانیه و کشید موهاش بین دستی دیگه بار برای سهون

 اطرافش نجکاوک نگاهای به توجهی کوچیکترین و کشید اتاق توی حمام سمت به رو

  .نکرد

  .حمام سرد ردیوا و سهون بدن بین لو افتادن گیر با شد مساوی حمام در بستن

 "هستم حرفم سر هم هنوز و میدی پس تقاص گفتم"

 

 شد خیره بود عاشقش هم هنوز که پسری به حسی بی چهره با لو

 "نکردم مخالفی منم"

 "اینجا بودنت میشه دادنت تقاص چون! خوبه"
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 کشیدنش آغوش به شد مساوی حرفش ادامه

 "من اغوش توی درست"

 

*** 

 

 گردنش ویت رو بدی درد ولی بیهوشه حالت این تو که میشه مدت چه نمیدونست

  .میگرفت شاز رو دادن ماساژ اجازه دستهاش بودن بسته طرفی از و میکرد حس

 

 کسی بلق سری برخالف و بود تاریک اتاق اون توی و صندلی همون روی هنوز

  .نبود اطراف اون

 قمطل تاریکی جز چیز ولی کنه بررسی رو اطراف محیط تا چرخوند سرشو کمی سختی به

  .نداشت وجود

 

 این و میکردن تداعی براش رو زندان یه جز چیزی دورش های طناب و زنجیر وجود

  !اس ساده ترسوندن و تالفی یه از بزرگتر قضیه یعنی
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 اون از خراشی گوش صدای اومدن وجود به باعث همین و داد خودش به تکونی

  .شد قدیمی صندلی

 

 بی و سرد هچهر و اومدن سمتش به قد بلند های آلفا همون از دوتا بعد لحظه

  .ندارن بیداد و داد حوصله اصال میداد نشون حسشون

 

 " اینجام؟ چی برای من بگه یکی"

 بک درون ایآلف بیشتر همین و نمیگفتن چیزی دو این قبلی الفای اون برخالف

  .میکرد تحریک رو

 

 " هستید؟ کی لعنتیا شما میگم"

 زا دستاش شدن ازب شد ایجاد موقعیتش توی که تغییری تنها و نشنید جوابی هم باز

  .شد مرد دو اون دستای بین شدنشون اسیر و ها طناب اون بین
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 حتی و میشد کشیده راحتی به الفا دو اون بازوهای بین بکهیون سبک جسم

  .نمیشد کوچیکتر پسر های اعتراض به توجهی کوچیکترین

 

 نای و میشد ضافها ها مشعل نور به و کمتر ها دیوار سیاهی از میرفتن جلوتر هرچی

 چیز میشه محسوب ها ازمایش بین عذاب و درد معنی به سفیدی که دنیایی توی

  .نبود خوبی

 هرچند که رسیدن کیکوچی آزمایشگاه به باالخره میکشید درونش بتای که انتظاری طبق

 بیخو به رو حس ناو ولی نبود براق سفید های دیوار با بیرون های ازمایشگاه مثل

  .میکرد منتقل

 

 چیزی یه یادداشت مشغول که شد خیره پوشی سفید مرد به و کشید عمیقی نفس

  .بود

 

 "بارداره"

 اون برگشتن برای همین و داد قرار مخاطب رو دکتر قد بلند آلفای دو اون از یکی

  .بود کافی مرد
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 " نگفتید؟ بهم قبال اینو چرا"

 " !نداشتیم خبر ما"

  .اومد جلو دمیق چند و رفت هم توی باشه بتا میداد احتمال بک که مردی ابروهای

 

 " بارداری؟ وقته چند"

 شد خیره روش به رو به بده جوابی اینکه بدون کوچیکتر پسر

 

 " بارداری؟ وقته چند میگم"

 رفتگ دستهاش بین رو بک یقه و زد عربده بلندی صدای با مرد بار این

 

 موجودی کردن پیدا برای سال همه این من. نمیاد دنیا به شکمت توی توله اون"

 شکمت توی حرومزاده اون خاطر به میدم اجازه نکن فکر پس کردم صبر تو مثل

 "بشه خراب چیز همه
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 دستش ریزهغ طبق دوباره و شد بک قلب توی عجیبی درد پیچیدن باعث مرد حرف

 گذاشت شکمش روی رو

 

 " میخواید؟ جونم از چی"

 

 دوباره داد الح تغییر خوشحال و عادی حالت به عصبی حالت از سریع خیلی که مرد

  .شد هخیر بک به داشت لباش روی ای مسخره لبخند که درحالی و رفت عقب

 

 اهموندلخو نتایج هب اینکه از بعد احتماال و بدیم انجام آزمایش چندتا قراره فقط"

 "میکنیم ولت رسیدیم

 

 انداخت اتاق توی الفای دو به نگاهی و خندید حرفش شدن تموم با

 "اشنب داشته کار باهات الفامون دوستای ممکنه میکنم؛ ولت من البته"
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 تخت روی رزو با حین همین در و بود خیره روانی اون به بهت با همچنان بک

 هارچ به پاهاش و تزیاد،دس تقالهای وجود با بعد ثانیه چند و شد گذاشته اتاق وسط

  .شد بسته تخت گوشه

 

 " ...ولم میگم...نمیرسید میخواید که چیزی به روانیا، کنید ولم"

 

 "ببندید دهنشو"

 با کب دهن بعد انیهث و کرد بیان خونسردی با میکرد اماده سرنگهاشو که درحالی بتا

  .شد بسته سفیدی پارچه

 

 رسید نتیجه ینا به شکمش توی دردی حس با ولی میکرد تقال همچنان کوچیکتر پسر

  .بگیره آروم اش بچه خاطر به بهتره که

 

 خیس برای نهمی و میفتاد اغوشش و چانیول یاد به بیشتر میگذشت بیشتر هرچی

  .بود کافی چشمهاش گوشه شدن
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 دمیکر تزریق ازوشب به رو چیزی رحمی بی با که شد خیره دکتری به ناراحتش نگاه با

  .نمیکرد بک تقالهای به توجهی و

 

  .نشه اش بچه نابودی باعث دیگه بار یه بود امیدوار

 چند و ردک حس هاشو پلک سنگینی کم کم بدنش به محلول سومین تزریق از بعد

  .رفت خواب به دارو اثر با روز اون توی دوم بار برای بعد دقیقه

 

*** 

 

 یه حتما یگرفتنم فاصله ازش کای اگر و بود خیره روش به رو به بهت با چانیول

  .میکرد پیاده صورتش توی مشت

 

 " شدی؟ دیوونه"
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 برداشت رو بود راهشون جلوی که سنگی تکه چند چانیول به توجه بدون کای

 یه باید سپ میکنن دستگیرت دیگه هم برگردی اگر نداری؛ راهی هیچ دیگه تو"

 "کنی گور و گم خودتو مدت

 

  .برد هجوم دوستش سمت به و نکرد تحمل دیگه بزرگتر پسر

 ارقر که افرادی و شدن دستگیر دستیارم و پدرم شده، گم امگام میگی؟ چی میفهمی"

 از دمیخوا من از لعنتی توی بعد هستن درمانگاه تخت روی احتماال کنم کمکشون بود

 " کنم؟ فرار و بشم رد مرز

 

 دو رو دستاش و کرد لعنت بهش, کار این سپردن برای رو سهون دیگه بار یه کای

  .کرد قفل چان های شونه طرف

 

 بفهمیم که زمانی تا باید فقط کنی؛ فرار نیست قرار! میگم چی کن گوش خوب"

 ات بچه و کب بابت خیالمون وقتی و کنیم مخفی بتاها از رو تو کجاست بکهیون

 "برسیم مسائل بقیه به شد راحت
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 بود خیره کای مصمم حالت به سکوت توی بزرگتر پسر

 

 " باشه؟. کن اعتماد بهمون فقط"

 

*** 

 

 تا بودن یرهخ هم به حرفی بدون و بودن نشسته پارک آقای بزرگ اتاق توی همگی

  .شد شکسته سهون وسیله به سکوت این باالخره

 

 " بکه؟ دزدیدن قضیه پشت کسی چه که دارید ای ایده شما"

 جواب نوانع به رو پیرمرد سر حرکت جوابش در و داد قرار مخاطب رو مسن مرد

  .کرد دریافت منفی

 

 " ...خاطر به ممکنه"

 "دولتی سیستم تغییر خاطر به"
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  .کرد جلب رو الفا دو توجه و کرد کامل رو سهون حرف لوهان

 

 "دلتاهاس سر زیر چیز همه میکنم حس ولی میکنم اشتباه شاید"

 

 توجهش اسم این نشنید با بود خیره نفر سه اون به اول از که سهون افراد از یکی

  .رفت جلو قدمی و شد جلب

 " هستن؟ کی اونا"

 

 گرفت مرد سر حرکت با که تاییدی از بعد و انداخت پارک اقای به نگاهی لوهان

  .شد دادن توضیح به شروع

 

 من که چیزی بقط و دارن رو سیستم این تغییر قصد که هستن کسایی دلتاها میگن"

 ولی یارنب دست به رو قدرت بکهیون مثل افرادی طریق از میخوان میزنم حدس

 "هستن کی اونا که ندارم ای ایده هیچ
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 لوهان عاتاطال به دقت با و شدن جمع اونا دور اتاق توی افراد تمام کم کم

  .دادن گوش

 

 " داره؟ قدرتی چه بکهیون مگه"

 

*** 

 

 " بسازش؟ میخواست پدرم که تونلیه همون این"

 رومیآ به بشه رد تهساخ نیمه تونل اون بین از احتیاط با میکرد سعی که درحالی چان

  کرد زمزمه

 

 "نداره خبر ازش کسی که شده ساخته کنارش از مخفی راه اره؛یه"

 

 کرد مکث کای حرف این با بزرگتر پسر

 " پس؟ داشتی خبر ازش تو چطور"
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 زد تکخندی کوچیکتر پسر

 "ساختمش خودم چون"

 

 شد متعجب بیشتر حتی چان اینبار

 " نمیدی؟ توضیح دقیق چرا"

 "مدنیو پیش فرصتش هیچوقت ولی برم اینجا از داشتم دوست همیشه من"

 

  .شد لندب اش ناله صدای خورد شکمش توی که مشتی با اش جمله شدن تموم با

 " میکنی؟...آخ...کار چه"

 

 میکشوند دشخو دنبال رو اون دوستش های ناله به توجه بدون همچنان چان ولی

 شآخر بگو بهم الحا نکنی؛ احمقانه فکرای این از دیگه که زدم این برای رو این"

 " میرسیم؟ کجا به
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 بیرون چان یدستا بین از بازوشو اش عضله درد شدن تموم از بعد باالخره کای

  .رفت جلو خودش و کشید

 "نرسیدم انتهاش به حاال تا"

 

 شد خیره دوستش به بهت با و کرد مکث دیگه بار یه چان

 " میریم؟ کجا داریم نمیدونیم یعنی این"

 اگه که هست ونبیر به راه یه اونجا از ولی نمیرسه خاصی جای به تونل انتهای"

 طریق از ممیتونی نباشن اونجا خودمون دیدبانی نیروهای و باشیم شانس خوش

 "بریم مرز سمت اون به رودخونه

 

  .افتاد اهر ازش جلوتر عصابیت با و گرفت کای از رو مشعل بار این چانیول

 "اس مسخره همش"

 

*** 
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 چشم کردن باز از قبل ولی شد بیدار کم کم بود صورتش روی که زیادی نور حس با

 به راجع ای ایده بک که دیگه نفر چند با دکتر همون های صحبت شنیدن با هاش

  .بزنه خواب به رو خودش گرفت تصمیم نداشت هویتشون

 

 "کنم خالصش آمپول یه با االن همین میتونم هفتشه؛ چند کال شکمش توی توله"

 

  کنهن مشت دستهاشو روانی اون حرف برابر در کرد سعی سختی به بکهیون

 

 "باشه خودش مثل ممکنه هم بچه ولی"

 حرفش زا باشه صادق میخواست اگر و رسید بک گوش به جدیدی صدای بار این

  .کرد صحبت به شروع سومی شخص اینکه تا شد خوشحال
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 سمت مبیاری اونو میتونیم باشه خودش مثل بچه و باشیم شانس خوش اگه"

 کار ما برای که کسی میشه بچه اون. کنیم نابود رو پسره این بعدشم و خودمون

 "!چانیول پارک میکنه؛بچه

  .ادمید فشار رو بک قلب درون از چیزی انگار لعنتی اون جمله هر با

  .کنن نابودش ستنمیخوا عوضیا این حاال که بود کرده تصور رو قابی مدت این تمام

 

 اتیش دنش روشن  باعث بگیرن ازش گرگشو توله لعنتیا اون اینکه فکر حتی

  .میشد خشمش

 یدنشن با بعد انیهث چند و نشد ها حرومزاده اون حرفای متوجه حتی بعد به اونجا از

  .کرد باز چشمهاشو در شدن بسته صدای

 

 یدبا. باشه جاتین فرشته منتظر نبود قرار دیگه بک ولی بود بسته دستهاش هم هنوز

  .میکرد فرار اینجا از بدی هراتفاق از قبل

 

*** 
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 *پارت ویژه*

 بخونید تون مبهم بوده حتما اگه جایی از داستان برا

 به راجع که سوالی اولین از گرفتم تصمیم و ابهامه رفع برای صرفا پارت این

  .بدم و مجبورم این قسمت رو اینجا بیارم توضیح شد پرسیده تروی

 چیه؟ بکهیون گونه-1

 گفتم هابار من اینکه با بکهیونه گونه به راجع شده پرسیده اول از که سوالی بیشترین

  !گونه سه هر

 اوله پارت به مربوط قسمت این

 . تنهس قوی مبارزه تو و دارن باالیی سرعت اونا قدرتمندن؛ ها آلفا

 . ناساو نظر زیر کال اداری و پزشکی های سیستم باهوشن؛ خیلی ها بتا

 اونا بدون ن؛دنیااروم خیلی بدنشون طبیعت طبق اونا دارن؛ باروری قابلیت امگاها

 . ناقصه
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 خیلی ولی ارهد باالیی سرعت نداره؛ ها فرقه این توی سهمی هیچ اون... بکهیون

  قابلیت نداره؛ کافی تمرکز ولی باهوشه نیست؛ قوی

 . باشه اروم امگاها مثل نمیتونه ولی داره باروری

  . نداره ای فرقه هیچ هست چیز همه که درحالی بکهیون

  باشه دور مردم از باید و خطرناکه دولت نظر از که موجودی

 

 بود؟ چی بکهیون به کمک برای چانیول دلیل-2

 اه اتاقک به اجعر که حاال ولی بدم جواب نمیخواستم که بود سواالتی از یکی این

  .بدم جواب بهش میتونم دادم توضیح

 ولی بود زشا بردن لذت و بک بدن از استفاده فقط اول نگاه در چانیول دلیل

 عاشق اینها سطو هرچند بود کرده شروع پدرش با که بود ای پروژه اینا همه پشت

  !نداشت رو بک از سواستفاده قصد دیگه و شد بکهیون

 

 

 خطرناکه؟ بک برای بارداری چرا-3
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 برای بدنش و نیست کامل امگای یه بکهیون که اینه موضوع این دلیل ترین واضح

  !باشه داشته هبچ نمیتونه که نیست معنی این به ولی نیست مناسب خیلی بارداری

 شا بچه نهایت رد و داد انجامش ولی خطرناکه مبارزه میدونست اینکه با بک چرا-4

 داد؟ دست از رو

 برای نه بتهال نیست؛ منطقی و درست کامال و مطلق چیز یه اصال بک کار دلیل

  !همه

 که بود کسی داستان این توی بکیهون. ممکنه موقعیتش درک با فقط بک کار درک

 سح پس شد رابطه وارد بعدش و رابطه وارد ناخواسته و بود بقیه حرف تابع اول از

  .نبود معقول غیر براش گنگی و ترس

 شد، نزدیک شبه زور با که کسی چانیول، حس به حتی داستان اونجای تا بکهیون

 و نشد اش چهب سقط باعث عمد از که دادم توضیح هم داستان توی و نبود مطمئن

  .گرفت اشتباهی زمان در رو اشتباهی تصمیم فقط

 

 کیه؟ چانیول پدر-5
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 توضیح 12 پارت توی که همونطور و الفاس چان پدر که مشخصه همه از اول

 یه برای یناا تمام و میشه رد یا تایید اون توسط قبل از تصمیمات تمام دادم

  .مردمه از پوشیده سیاسته

 

 هستن؟ کی ها فرقه بی-6

 اینطور ولی ستنه بکهیون مثل ها فرقه بی که بودید کرده شک موضوع این به خیلیا

  !نیست

 از بک به یدراز دست خاطر به الفا تا سه باشه یادتون اگه اول پارتای توی

 بی تعریف پس. نپیوست ها فرقه بی دسته به بعد به اون از و شدن اخراج اردوگاه

 دمع خاطر به یا و شدن اخراج مختلفی دالیل به ها فرقه از که کسایی میشه ها فرقه

  .دادن انصراف خودشون توانایی

 

 هستن؟ چی ها اتاقک-7

 کسایی. شده تهساخ ها فرقه بی برای ها اتاقک مشخصه داستان از که همونطور خب

  !داشتن مشخصی فرقه قبال که
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 فرقه سه ره توی که کنن کمک ها فرقه بی به که اینه هم پدرش و چانیول هدف

  !بشن بکهیون شبیه که ساخته خود های نمونه ینی. بشن موفق

 ها مخان مثال.یارنب وجود به بعضیا برای رو بارداری قابلیت میشه که جایی تا یعنی

  !الفا

 *نمیشن باردار عادی حالت تو الفا های خانم*

  .کنن بتاها شبیه اونارو حدی تا بتونن هوشی و ذهنی های تمرین با یا

  !بدنی تمرین مشخصه؛ که هم ها الفا

 ییجورای و یکننم تنظیم استانداردی یه با هارو فعالیت این تمام ها اتاقک اون

  .هستند کننده تنظیم

 

 شد؟ دار توله دوباره کی بک-8

 یه بشه دار چهب میخواد گفت بکهیون که اولش. پرسیدید که بود عجیب برام اینو

 ها ایشازم توی بذاری باید میخوای بچه اگه گفت و گذاشت چان برای شرط

 های التح از کردم فکر خب و بعد هفته سه که نوشتم بعدش من و کنم شرکت

  !بارداره که شدید متوجه کرده شرکت ازمایشا توی اینکه و بک
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 *پایان پارت ویژه*

 

 

 

 

 

 

 کاور رو مچش اناستخو رحمی بی با که دستبندهایی به و آورد باال رو گردنش کمی

 دوباره گردنش عضالت خستگی حس با ثانیه چند از بعد و انداخت نگاهی بود کرده

  .برگشت اولش حالت به

 

 انرژی از شیبخ یعنی این و مونده لعنتی داروهای اون اثر هم هنوز بود مشخص

  .رفته تحلیل الزمش
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 دست روی فشار توی تغییری ولی داد تکون رو دستش کمی حالت همون توی

  .نشده ایجاد هاش

 

  .نکرد بکس آمیزی موفقیت اتفاق هم باز ولی داد تکون رو پاهاش بار این

 مثل ختت فلزی قطعات جیر جیر صدای باالخره تا گذشت حالت همون توی کمی

  .اومد در صدا به سرش توی هشداری زنگ

  .انداخت سفید تخت به نگاهی و آورد باال رو گردنش دوباره

 

 کشیدن به وعشر آرومی به بار این و برگشت اول حالت به دوباره و زد لبخندی

  .کرد فلزی تخت لبه به دستش

 

  .کنه پاره رو دستش دور چرمی دستبند تخت تیز لبه و نشه طوالنی کارش امیدوار

 

 با و گرفت االب رو سرش دوباره دستش سوزش با کار این تکرار دقیقه چند از بعد

  .داد هادام کارش به دوباره و بست هاشو چشم دستش روی خون قرمزی دیدن
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 کنه فرار ونهبت مضخرف دکتر اون برگشت و رفتن لو از قبل حداقل بود امیدوار

  .میشه منفی فرارش امکان صورت این غیر در چون

 صوصخ به بدنش از بیشتری نقاط توی رو درد حس میرفت پیش بیشتر هرچی

  .نمونده براش زیادی انرژی میداد نشون این و میکرد حس شکمش

 

 روی رتقد با رو راستش دست بار این و کشید هاش دندون بین پایینشو لب

  .کنه حس رو لعنتی چرم تیکه اون شدن شل تونست باالخره و کشید تخت تیز لبه

 

 از رو بدنش تونست باالخره و شد آزاد راستش دست کرد وارد که آخری فشار با

  .بده فاصله تخت

 

 روی از االخرهب پاهاش ازادی با بعد ثانیه چند و کرد باز سرعت به رو چپش دست

  .شد بلند تخت
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 هب ولی نداشت زیادی وقت هرچند و انداخت خونیش های دست به نگاهی

 دور اونو تمیز، پارچه اولین کردن پیدا با و رفت اتاق گوشه های کمد سمت

  .بست هاش دست

 

 از رد روی هاش گوش از یکی گذاشتن با و رفت در سمت آروم های قدم با

 منصرف رد کردن باز از قبل درست ولی شد مطمئن دیوار اون پست کسی نبودن

  .برگشت ها کمد سمت به دوباره و شد

 

 و برد حیجرا چاقوهای سمت رو دستش تردید با و انداخت ها قفسه به نگاهی

 و میداد نجات وگرگش توله و خودش تنهایی به باید بار این. برداشت رو دوتاشون

  .بخره جون به رو خطری هر بود حاضر کار این برای

 

 بی و ها ازمایشگاه توی رو مدتی که اونجایی از و انداخت ها قفسه به نگاهی دوباره

  .هبیار یاد به رو کاربردشون و داروها برخی اسم میتونست بود گذرونده ها فرقه

 

  .برگشت در سمت دوباره و برد دید، که هایی مسکن اولین سمت رو دستش
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 "برسید خواستتون به نمیذارم"

 انتظارش رخالفب و کشید رو در دستگیره عمیقی نفس از بعد و کرد زمزمه لب زیر

  .بود قفل

 

  .بکنه ریفک یه کرد سعی و کشید دست موهاش بین خونی، های انگشت همون با

 

  .دندی دارو و پزشکی های ابزار جز چیزی ولی چرخوند اطراف نگاهشو

 

 "بهتون لعنت"

 

 نبود مطمئن ارشک موفقیت از هرچند و زد زانو در جلوی و کرد زمزمه آروم دوباره

  .برد در سمت رو بود برداشته که ای جراحی چاقوی ولی
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 گوش صدای شدن دایجا با هربار ولی کرد وارد رو فلزی جسم اون سختی به بار چند

  .داشت نگه دست خراشی

 وقت که نستمیدو ولی میکنه تکرار رو کار اون داره اس دقیقه چند نمیدونست

 دکتر ونا صندلی برداشتن با و رفت عقب همین برای اس فایده بی کردن تلف

  .برگشت سرجاش دوباره مضخرف

 

 رو صندلی قدرت با و بالفاصله بعد و نیفته بدی اتفاق کرد دعا و بست هاشو چشم

 شد درست دیزیا خیلی صدای هرچند و آورد فرود در قفل روی درست و برد باال

  .شد باز در ولی

 

  .رفت ونبیر اتاق از سرعت به و برداشت رو جراحی چاقوی دوباره و شد خم

 

 میارن هجوم تسم این به دارن احتماال و شدن صدا متوجه همه االن تا میدونست

 خوبی حال توی لاو بار که اونجایی از ولی میشد دور اونجا از سرعت به باید پس

 ضربان دتش همین و بده تشخیص رو راه نمیتونست بود نشده اورده اینجا به

  .میکرد بیشتر قلبشو
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 رو وبیخ چیز میومدن طرفش به سرعت به که هایی قدم صدای و بود شده هول

  .نمیکرد بازتاب

 زیاد ردنک حس با و دوید راهرو اولین سمت به و نداد خودش به فرصتی دیگه

  .دش ای دیگه راهروی وارد سرعت به و برگشت رو اومده راه صدا شدن

 

 "کن فکر کن فکر کن فکر"

 

 به نگاهشو رهدوبا و زد تشر خوش به میداد ادامه راهش به سرعت با که درحالی

 کرد بجل مطلق سفیدی اون توی رو نظرش که چیزی اولین و چرخرند اطراف

  .بود شده نصب ها دیوار به که بود هایی المپ

 

 "برو تاریکی سمت به... درسته... ها المپ"
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 از تر تاریک ردمیک حس که بره سمتی به کرد سعی و کرد زمزمه خودش برای دوباره

  .هاس قسمت بقیه

 

 نداغو و تاریک قاتا یه شد منتقل بهش که اتاقی اولین که بیاره یاد به میتونست

  .سمته اون از خروج راه یعنی این و بود

 

 همه دقت اب نمیتونست و میکرد کمتر رو دیدش امکان همین و میدوید سرعت با

  .شهب رد کنارش های پله راه از یکی از شد باعث همین و ببینه جارو

 

 لحظه همین خاطر به و برگشت پله راه سمت سرعت با و فرستاد خودش به لعنتی

 سنگی های پله و شد بلند دوباره ولی خورد زمین به و داد دست از رو تعادلش ای

 از کیی جدید قسمت به قدمش اولین با درست ولی رفت پایین سرعت به رو

  .شد سبز جلوش آلفاها

 

 " ؟کوچولو میرفتی جایی"
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 خاطرات داورییا برای همین و شد نزدیک بکهیون به قدم یه و زد پوزخندی الفا

  .بود کافی بک

 

  .شد خیره وشر به رو جثه بزرگ مرد به دوباره و بست ای لحظه برای هاشو چشم

 

 "چانیوله اون اره... چانه اون کن فکر"

 

 به که بیاره ادی به رو باری اولین میکرد سعی و میکرد زمزمه خودش با ذهنش توی

  .بود کرده مبارزه باهاش و رفته دما اتاق اون به چانیول همراه

 

 چیزی ثلم درست و دوید سمتش به سرعت به الفا، برخالف و کشید عمیقی نفس

 که اقوییچ با سرعت به و کرد فرار الفا های دست زیر از داشت یاد به که

 نیتعصبا باعث همین و زد الفا پای ساق پشت به ای ضربه بود همراهش

  .شد مرد اون بیشتر
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 گرفت قرار هم روی به رو دوباره

 "رو لعنتیت بچه اون هم و خودت هم. میکشمتون"

 

 یدفاع بک بار ینا انتظارش برخالف ولی بود الفا اون کرد حمله که کسی بار این و

  .افتاد پشت به ضربه اولین با و نکرد خودش از

 توی چیکترکو پسر ولی میگرفت نظر در ضعف رو بک حرکتی بی دلیل هرکس شاید

  .بود رفته فرو اولش توله دادن دست از از، دردناکی خلسه

 

 هک میکرد نگران رو بکهیون همین و بود شده اونجوری مبارزه خاطر به هم بار اون

  .بیفته اتفاق اون هم باز مبادا

 

 "عوضی امگای چیشد"
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 بود شده زنده شذهن توی دوباره که افکاری با و اورد باال رو سرش الفا حرف با

  .ایستاده سرجاش

 

 "امگام نفر یه برای فقط من"

  .کرد مرد سمت به که ای دوباره حمله با شد مساوی اش جمله

 

 زخم چاقو با بار این و شد رد مرد های دست زیر از ریزش جثه خاطر به دوباره

 رد هاش ستد زیر از دوباره پیش سری برخالف و انداخت مرد گردن روی بزرگی

  .کرد تکرار رو کارش و شد

 

 بیرون اونجا از زودتر باید اون. بده الفا به فرصتی عنوان هیچ به نمیخواست

  .میرفت

 

  .فعاله اتاوق اکثر درونش بتای که بود خوشحال و انداخت ها پله به نگاهی
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 فرار قصد بک ردک فکر الفا که اونجایی از و دوید ها پله سمت به و زد پوزخندی

 و بپره شتپ به تونست ها پله کمک با کوچیکتر پسر اما دوید سمتش به داره

  .بیاد فرود الفا روی درست

 

 چند فقط و کرد فرو آلفا گردن توی رو چاقو حرکت یه به و بست رو هاش چشم

  .بیفته زمین روی حرکت بی همیشه برای بزرگ جسم اون تا کشید طول ثانیه

 .نبود خودش به متعلق بار این که انداخت هاش انگشت بین خون به نگاهی

 

 کرد عیس و برد اش یقه سمت رو دستش اورد هجوم بهش که نفسی تنگی حس با

  .کنه بازش بیشتر کمی

 

 اب دوباره ولی افتاده اتفاقی همچین که کنه باور نمیخواست و میلرزید هاش دست

  .کرد دویدن به شروع و اومد خودش به جدید صداهای شنیدن

 

*** 



THROY 
 

 pg. 498 

 

 در سعی زمین روی چوبی تکه کشیدن با و بود داده تکیه تونل زده نم دیوار به

  .بود کردن تمرکز

  .وندهنم زیادی راه و نزدیکن رودخونه به که میداد نشون شدید نم بوی

 

 " خوبه؟ حالشون یعنی"

  .کرد جلب خودش به رو کای حواس و کرد زمزمه آرومی و بم صدای با

 

 های طرح و بود پایین سرش هم هنوز که انداخت دوستش به نگرانی نگاه کای

  .میکشید زمین روی فرضی

 "میکنه دفاع دوشون هر از...قویه اون... خوبن"

 

  .بود اش فرمانده سر اروم حرکت فقط جوابش
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 " کیه؟ کار نظرت به"

 بود کای میپرسید سوال که کسی بار این

 

  .انداخت نگاهی دوستش به و کرد رها رو چوب تکه باالخره چان

 " ...نباشه امگاها و آلفاها بتاها، کار وقتی"

 

 "دلتاهاس کار پس"

  .داد جواب رو خودش سوال اینطوری و کرد کامل رو چانیول حرف کای

 

 " نکنی؟ ای احمقانه کار میدی قول"

  شد جلب بهش چان توجه دوباره کای ربط بی سوال با

 " ؟چیه منظورت"

  .ردک زدن حرف به شروع لب زیر و انداخت پایین رو سرش کوچیکتر پسر
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 بدی قول ایدب ولی میشم متوجه پس دلتاهاس کار اگر. ممنوعه منطقه به میرم"

 "برگردم تا بمونی همینجا

 

  .شد بلند جاش از و کرد ای عصبی تکخند کای حرف شنیدن با چانیول

 " منوعه؟م منطقه بره دوستم تا اینجا میشینم کردی فکر پسر؟ شده چت تو"

  .انداخت چان شونه دور دستاشو داشت که عادتی طبق و کشید عمیقی نفس کای

 پارک دوننمی همه ولی نشناسن رو من ممکنه. بیرون بریم نمیتونیم دوتایی"

 توی بچه و ونبکهی خاطر به اینا همه. نباش لجباز.میدازن گیرت و کیه چانیول

 "شکمشه

 

*** 

 چشم لویج از مرده الفای اون قیافه و میکرد حس رو پاهاش لرزش هم هنوز

  .نمیرفت کنار هاش

  !کنه باورش نمیتونست حاال و بود کشته رو نفر یک اون
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 درست کار که کرد قانع رو خودش گرگش توله به کردن فکر با و کشید عمیقی نفس

  .هبیفت گیر هاش نفرومو خاطر به ممکنه نکنه کنترل رو خودش اگه و داده انجام رو

 

 درسون اونجا به ور خودش ها پله زیر تاریکی نقطه دیدن با و کرد بیشتر رو سرعتش

 رو هاش مونفرو ترشح باید. کرد خودش کردن آروم در سعی هاش چشم بستن با و

  .میرسید نظر به سختی کار شکمش توی بچه وجود با کار این که هرچند میکرد کنترل

 

  .بشنوه دوباره رو لعنتیا اون پای صدای تونست کوتاه ثانیه چند از بعد

 

 "!بوده اینجا"

 "کشته رو ووجین"

 "کرده فرار"

 "طرف این از"

 "داره وجود هم هنوز هاش فرومون. نشده دور زیاد"
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 اصال این و میرفت باال قبل از بیشتر قلبش ضربان میشنید که ای جمله هر با

  .نبود خوب

 اون از یآروم به و فرستاد بیرون رو اش شده حبس نفس ها صدا شدن قطع با

 درد کرد، حس فضا شدن آزاد از بعد که چیزی اولین و اومد بیرون تنگ فضای

  .کرد رفتن راه به شروع احتیاط با و نکرد توجهی اما بود شکمش

 ردوا شدن مطمئن زا بعد و میکرد نگاه رو اطراف آرومی به جدید راهروی هر ابتدای

  .میشد جدید راهروی

 که ای تاریکی.میکرد دنبال رو تاریکی فقط و بره باید کجا نمیدونست هم هنوز

  !شه ختم خوبی جای به بود امیدوار

 

*** 

 

  .داد ادامه راهشو دوباره و انداخت پشتش به باری تاسف نگاه

 خوشایند کای برای اصال این و بودن شده برابر چند ها نگهبان و مرزبانی نیروهای

 گیر برای آلفاها خود از لعنتی بتاهای اون که بود این بدتر موضوع و نبود

  .میکردن استفاده انداختنشون
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 رو هوا حداقل و کنه اشاره بهش میتونست که بود مثبتی پوئن تنها بارونی هوای

  .دبو خوبی چیز شونرنگ مشکی های لباس کنار در اینا همه و بود کرده تو تاریک کمی

 

 بوته زیر از ونهمیت که کرد اشاره چان به دستش با و داد عقب به نگاهشو دوباره

  .بیاد بیرون شده خشک های

 .بیاره خودش همراه رو چانیول شده راضی چطور نمیدونست هم هنوز

 روت رو اه تنبیه اون تمام تالفی قراره یعنی این و هستن خودت نیروهای"

 "کنن خالی

 

 تنها و زد لبخند سختی به و کرد جو شدن عوض در سعی عصبانیتش وجود با کای

 .بود اش فرمانده تفاوت بی نگاه جوابش

 

 "میترسن ازم هنوز میدونی خودتم"
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 "شی ظاهر جلوشون کوفتی وضعیت این با نمیشه دلیل این ولی"

 

 به نگاهشو و شد ساکت سرش شدن کشیده پایین با بعد لحظه و گفت لب زیر کای

 فهموندن در یسع بینیش و دهان روی اش اشاره انگشت دادن قرار با که داد چان

 .داشت چیزی

 با جدیدی یروهاین که بود تر اونور متر چند به اشاره چان های انگشت بعدی مقصد

 .بودن اومده اردوگاه های ماشین

 

 "شدن دار خبر بکهیون گونه از نظرت به"

 به رو رشس جواب در هم چان و پرسید رو سوالش ممکن لحن ترین آروم با کای

 .داد تکون طرف در

 

 "ونبکهی تا هستن من انداختن گیر دنبال بیشتر معلومه که اینجوری"

 .داد شده افهاض های سرباز به رو نگاهش دوباره و داد تکون سری کوچیکتر پسر
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 "ممیرسی سنگ تکه اون به و میگذریم ها درخت پشت از من شمارش با"

 

 انگشتش سه ردناو باال با بعد لحظه و کرد زمزمه دوستش گوش زیر بزرگتر الفای

 یرز چوب تکه چندین هرچند و کردن حرکت به شروع سرعت با پسر دو هر

 پشت و یدنرس مقصدشون به موفقیت با ولی کرد ایجاد صدا و شد خرد پاهاشون

 .شدن مخفی بزرگی سنگ تکه

 

 سمت گاهشون میداد تکیه سنگ به رو پشتش که درحالی و کشید عمیقی نفس کای

 .برگشت سرجاش دوباره ارامششون از اطمینان با و برد سربازها

 

 "ان عرضه بی مشت یه همشون.بشن تربیت بهتر باید"

 .شد کای اروم خنده باعث و کرد زمزمه عصبانیت با چان

 

 وت کردن پیدا برای قراره احتماال که هستی نیروهایی تربیت فکر به هنوزم تو"

 "!بگیرن جایزه
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 .داد خودش های سرباز تک تک به رو نگاهش و زد پوزخندی جوون فرمانده

 "بمونه اینجوری چیز همه نیست قرار پس برمیگردم زودی به من"

 .یرمس ادامه به اش اشاره و شدن بلند با شد مساوی اش جمله انتهای

 شدن به توجهی و میگذشتن جنگل آلود گل های زمین از سرعت با پسر دو هر

 .نداشتن بارون

 .میرسوندن ممنوعه منطقه به رو خودشون شدن دیر از قبل باید

*** 

 

 حسابی سکوت ینا و بود زده قدم ها راهرو توی دردسر بدون رو ای طوالنی دقایق

  .بود کرده متعجبش

 

 الحا ولی میداد تنجا برای رو کمی خیلی احتمال بود کرده فرار به تصمیم که اولش

  .نمیشنید هم رو لعنتیا اون صدای حتی



THROY 
 

 pg. 507 

 ینب محکم رو پایینش لب و انداخت خونیش هاش دست به نگاهش دوباره

  .کرد حس زبونش زیر رو خون مزه که جایی تا فشرد هاش دندون

 و بود هرسید مطلق کیتاری به باالخره.داد ادامه راهش به و شد بیهوده افکار بیخیال

  .ببینه وز بود افتاده گیر توش ابتدا که همونی شبیه هایی زندان میتونست

 

 براش تونستمی مشعل برداشتن ولی ببینه خوبی به رو اطرافش نمیتونست هرچند

  .بود شده بیخیال پس بشه ساز مشکل

 

 برعکس راهو ای و نخوره زمین اینجوری میکرد سعی و میکشید دیوار به رو دستش

  .نره

 هعربد شبیه یزیبشنوه؛چ رو صدایی تونست مدتی از بعد باالخره و رفت جلوتر کمی

 .فریاد و

  .شد مخفی ها دیوار بین تاریکی توی و کرد حبس رو نفسش دوباره
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 چیزی این و دنبو شده دستگیر الفاها اون تمام. نمیکرد درک رو میدید که چیزی

  .باشه داشته رو دیدنش توقع بک که نبود

 

 یول انداخت جلو رو خودش و زد بزرگی لبخند اومده نجاتش برای چان اینکه فکر با

  .زد خشکش رجاشس بتاها اون از یکی فریاد با زود خیلی و نشد طوالنی خوشحالیش

 "کنید دستگیرش. اوناهاش"

 

*** 

 

 برای وشوجل داشت سعی و بود گرفته رو چان شده مشت های دست سختی به کای

 بگیره اشتباهی هرکار

 

 زیر دیگه االن قلحدا. نمیارن بک سر بالیی بتاها میدونی خودتم. چان بگیر آروم"

 "نیست دلتاها دست
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 دستگیری نهصح نمیتونست ولی بود منطقی بزرگتر پسر برای حرفاش تمام هرچند

  .بگیره آروم و ببینه امگاشو

 

 عوضی اهایبت اون بود کرده اماده بک نجات برای رو خودش که ای لحظه درست

  .بودن دهکر دستگیر هم رو بکهیون بلکه دلتاها تنها نه و بودن رسیده سر

 

 "نمیکنم ای احمقانه کار. کن ولم باشه"

  .کرد رها رو هاش دست اروم خیلی و انداخت دوستش مصمم چهره به نگاهی کای

 

 هرلحظه بود خصمش نگاهاش طرز از و میلرزید که بود زوم آشنایی فرد روی نگاهش

  .الفاشه ورود منتظر

 نچا حضور توقع حتما و افتاده اتفاقاتی چه مدت این طی که نمیدونست بک مطمئنا

  .میاورد درد به رو جوون فرمانده قلب این و داشت رو

 

  .بود شده خشک که لبایی و بود سرخ که چشمهایی زیبا، صورت اون
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 به توجه اب ولی بود شده بک لباس روی قرمز های رده متوجه اول لحظه همون

 از چیزی ینا ولی باشه دیده آسیب که نمیرسید نظر به امگا، نیمه پسر حالت

  .نمیکرد کم چان نگرانی

 

 " برن؟ قراره کجا"

 اردوگاه های نماشی خالی جای جز چیزی بعد لحظه چند و موند جواب بی کای سوال

  .بود نمونده باقی

 

 رها امگاش کشیدن آغوش به حسرت در رو چان و برده رو بکهیونش دوباره اونا

  .بودن کرده

 

*** 
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 دکتر اون و اه الفا اون کنار بک نشوندن ولی میفته اتفاقی چه داره نمیدونست

  نمیرسید نظر به خوبی ایده اصال دیوونه

 

 " کنی؟ فرار میتونی کردی فکر احمق؛"

 دلتاها بقیه پوزخند باعث و داد قرار مخاطب رو بک تکخندی با پوش سفید دکتر

  .شد

 

 چه قیقاد تو بفهمن هم بتاها بقیه باش مطمئن کردی؛ پیدا نجات نکن فکر"

 "میارن سرت رو بال همون هستی جونوری

 

 طرفی از و یکردم کار بتاها برای که بود خیره آلفایی به فقط و نمیگفت چیزی بک

 .بودش دیده اردوگاه توی بار چندین

 

 یه فقط پیش مدتی تا که کرده تکیه الفایی اون به االن که میکرد ضعف احساس

  .بود شده بک امید تمام حاال و بود غریبه
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 " کجاست؟ چانیول"

 جوابی اما دکر جلب خودش به رو همه توجه و کرد زمزمه ای گرفته صدای با بک

  .نکرد دریافت

 

 "چطوره حالش بگو بهم فقط میکنم؛ خواهش"

 هب کمی گرفت شوناز که تاییدی از بعد و انداخت دیگه الفای دوتا به نگاهی آلفا

  شد خم بک سمت

 

 هفرماند از سیک. میفتم دردسر توی وگرنه میگم بهت نیست اینجا بتایی چون فقط"

 رو ام. نیست کای و فرمانده از خبری ولی افتادن گیر بقیه و سهون. نداره خبر پارک

 "کنیم پیداشون زودتر هرچه تا کنیم همکاری باهاشون کردن مجبور

 

  .بود زدن پلک دهب انجام تونست که کاری تنها و شد خیره الفا اون به گیجی با بک

 " ختن؟اندا گیر منو فهمیدید کجا از کردید؟ پیدا منو چطور پس... پس"
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 باز ماشین بیعق درهای و شد متوقف ماشین بگیره رو سوالش جواب اینکه از قبل

  .شد

 "مرکزی زندان میشن منتقل هم بقیه بیارید؛ بیرون رو پسره"

 

 ای گهدی ماشین به و جدا دلتاها از بکهیون بعد لحظه و اورد زبون به ای دیگه آلفای

  .شد منتقل

 

*** 

 

 پارک آقای عمارت_بک فلش

 

 "!دلتاهاس کار قطعا این"

 آورد زبون به میکرد، طی رو اتاق عرض و طول مدام که درحالی نگرانی با لوهان
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 " بکنیم؟ میتونیم کار چه"

 تایب میکرد وارسی ور بیرون و بود داده تکیه پنجره کنار دیوار به که درحالی سهون

  .دبو کافی لوهان کردن مکث برای همین و داد قرار مخاطب رو باهوش

 

 "بدیم لو رو بکهیون گونه باید"

  .برگشت لو سمت شوک با و کشید کارش از دست که بود سهون بار این

 "میکشن رو بکهیون حتما اونجوری شدی؟ دیوونه"

 

 ایده و میدادن شگو نفر دو اون های صبحت به نگرانی با افراد بقیه و پارک آقای

  .نداشتن بیان برای ای

 

. چشممونه ویجل اینجوری حداقل بکنن، بک با خوبی کار نیست قرار هم دلتاها"

 "مونهب ها روانی اون دست زیر بک تا کنیم قبول رو ریسک این نمیتونیم
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 این به فقمو درنهایت و داشت سهون کردن قانع در سعی آرومش لحن با لوهان

 درحال و بود تهنشس بتاها رئیس جلوی اش معشوقه همراه بعد دقیقه چند و شد کار

 .بود چیز همه کرد تعریف

 

 بک فلش پایان

 

*** 

 

 درنهایت و کردن غلبه مقاومتش به باالخره هاش پلک سنگینی و بدنش خستگی

 شخصی شرت با نامعلومی مدت از بعد درنهایت و رفت خواب به حال همون توی

  .پرید خواب از

 

 "رسیدیم شو پیاده باش، زود"

 رو به رو پارک آقای عمارت با انتظارش طبق و شد پیاده ماشین از حرفی بدون

 آغوش به که نبود اونجا چانیولی قطعا چون باشه خوشحال نمیتونست ولی شد

  .میشه درست چیز همه بگه بهش و بکشدش
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 هنوز و ردک تند اصلی عمارت سمت رو هاش قدم بتاها هدایت با و حالی بی با

  .ترف فرو کسی بازوهای بین که بود مونده اصلی ورودی به قدمی چند

 

 هم تو ایاخم با همین برای بزنه توهم که بود نشده بد حالش اونقدر هنوز

 اخمش رفتن بین از برای همین و شد مواجه لوهان چهره با و آورد باال رو صورتش

  .بود کافی

 

 اشک به تنمیتونس حتی حاال ولی میشد بیشتر هرلحظه گلوش توی بغض سنگینی

  .بده ریختن اجازه هاش

 " خبره؟ چه... چه اینجا... لو"

 

*** 

 

 کم هم ونا و داشت دلیل یه فقط این و نبود رفت مسیر سختی به برگشت مسیر

  .بود ها نگهبان شدن
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 گیر تباب یا باشه خوشحال ها دلتا دست از امگاش نجات بابت نمیدونست

  !ناراحت بتاها دستهای بین افتادنش

 

 "چان باش زود"

  .دز تشر چان به میکرد چک رو اطراف سرش چرخوندن با که درحالی کای

 

 " داره؟ ای نتیجه چه ما موندن بیرون"

  بود افیک کای توقف برای همین و کرد بیان حسی بی لحن با جوون فرمانده

 

 " چیه؟ منظورت"

 یحت حاال و ارهند ای فایده ما شدن قایم! کافیه خودمون زدن گول اینه منظورم"

 "اوناس چنگ توی هم بکهیون
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  .برگشت دوستش سمت به کامل و کشید عمیقی نفس کای

 " چیه؟ ات نقشه"

 "عمارت برمیگردیم"

 

*** 

 

 برده ای دیگه اتاق به رو بک سهون، حتی و پارک آقای لوهان، اصرارهای برخالف

 توی که نیبکهیو برای این و نمیدادن بهش رو کسی با مالقات اجازه و بودن

  .نبود خوب اصال داشت قرار خودش ممکن حالت امگاترین

 

  .عوضیه هایدلتا اون از بهتر بتاها رفتار که باشه امیدوار میتونست حداقل

 توی قایقح شدن مشخص تا بود قرار و بودن داده تخت و تمیز لباس بهش اونا

  .بمونه شرایط این

 

  .کرد رها تخت روی پشت از رو خودش و گذاشت هم روی رو هاش پلک
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 وزهن بیرون اون میداد نشون و میومد داخل اتاق کوچیک پنجره از نور های باریکه

  .پیوستنه درحال زیادی جریانات هم

 

 بعد رو بازشلج بغض تونست باالخره ندونستن این و انتظارشه در چی نمیدونست

  .بریزه اشک صدا بی و بشکنه ها مدت

 

 و باشه بقیه کرف به میکرد موظفش همیشه شرایط این و نبوده تنها هیچوقت بکهیون

 خواهرش بر الوهع و بود شده بزرگتر دورش افراد دایره ها ماه گذشت از بعد حاال

  .میکرد فکر دیگه خیلیای و هاش دوست آلفاش، گرگش، توله به باید

 

 درگیر هارو خیلی زندگی و بود شده شروع چانیول اتاق توی حضورش با چیز همه

  .بود کرده

  .بودن اینجوری چیز هیچ میکرد پیدا رو گفتن نه جرات موقع همون اگه

  ..کرد زمزمه خودش با و زد پوزخندی اش موقع اون افکار به
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 " مرگ؟ یا تره راحت شرایط این بک؟ کردی فکر چی خودت با"

 

  .میکرد خیس رو هاش شقیقه و میفتاد پایین چشمش کنار از اشک جدید های قطره

 

 "داره فرق بار این ولی... میترسی مرگ از هم االن حتی"

 

 دستش و اورد باال رو سرش کمی و زد لبخندی صورتش روی های اشک برخالف

 کشید شکمش روی رو

 "باشم قوی میدم قول... داره فرق بار این"

 

 که ای لحظه و کرد رها تخت روی رو خودش دوباره پیچید گردنش توی که دردی با

  .شد اقات از بیرون شدیدی هیاهوی متوجه کنه استراحت بود گرفته تصمیم

  .نمیدید شلوغی جز چیزی ولی کشوند پنجره سمت رو خودش سرعت به

 در اینکه تا نداشت ماجرا این به خوبی حس اصال ولی افتاده اتفاقی چه نمیدونست

  .شد مشخص در چهارچوب توی ای جثه بزرگ الفای هیکل و شد باز اتاقش
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 "بیا من همراه"

  .برنمیومد ازش اطاعت جز کاری ولی شد خیره مرد به گیجی با بک

 

 گذشت بتاها و الفاها شلوغی بین از و شد خارج اصلی عمارت از مرد هدایت با

  .برسه شلوغی این دلیل و مرکز به تا

 

  .میشد بیشتر بدنش دمای و قلب ضربان میرفت جلو که هرقدم

  !خوب و آشنا حس یه داشت؛ آشنایی حس

  .ببینه رو بخو حس اون دلیل تونست بک و رفتن کنار هم نفرات آخرین باالخره

 

 بود افتاده رگی خودش افراد توسط سمت دو از که درحالی زخمی صورت با چانیول

 کرده برخورد شونبه که زیادی ضربات خاطر به بود مشخص و بود شده خیره پایین به

  .نیست خودش حال توی
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 که چیزی اتنه و نمیشنید صدایی هیچ و بود رفته فرو بهت توی کوچیکتر پسر

 به شدن خیره و الفاش سر اومدن باال کنه خارج ای لحظه بهت از رو اون تونست

  .بود رنگ مشکی تیله جفت یک اون

 که نداختا مردی آغوش توی رو خودش و داد تکون رو پاهاش چطور نفهمید حتی

  .بود کرده پر افکارش با رو بک تنهایی مدت این تمام

 

*** 

 

 ادند اجازه ونجا،ا افراد بقیه و پارک آقای اصرار به باالخره ولی چطور نمیدونست

  .ستمیخوا لحظه اون توی که بود چیزی تنها این و بمونه چانیول پیش

 

  .برهب بین از رو قلبش سنگینی و ببینه رو الفاش دوباره میتونست دیگه دقیقه چند

 ولی بردن نخودشو همراه رو چان دوباره چی برای عوضی بتاهای اون نمیدونست

  !میفهمید زودی به
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 شد باز در میزد دلبخن چان دیدن خوشحالی از و میریخت اشک ناراحتی از که درحالی

 به دور از تحرک بی فقط و بده حرکت پاهاش به نتونست اول دفعه برخالفه ولی

  .میشد یدهد همیشه از تر ابهت با صورتش روی های زخم با که شد خیره مردی

 هبست چانیول رس پشت در باالخره اینکه تا نمیگفتن چیزی و میزدن لبخند جفتشون

  .برداشت امگاش سمت به رو آرومش های قدم و شد

 

 و بره ششآغو به تا خواست بک از دستش کردن دراز با و رفت جلو آرومی به

  .کرد حبس بود حقش که گرمایی توی رو خودش آرومی همون به هم کوچیکتر پسر

 

 "بود شده تنگ بغلم توی وجودت برای دلم"

 تنگ بک دنب دور رو هاش دست حلقه که درحالی و کرد زمزمه آرومی به چانیول

  .کاش موهاش روی ای بوسه میکرد تر

 

 لباتو و بهم میزنی زل که وقتایی برای... نگاهت طرز و هات نفس صدای برای"

... خودت برای و میدی نشون درونتو امگای من کنار که وقتایی برای...میکنی جمع

 "بود شده تنگ تمامت برای دلم
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 توی رو نیولچا های فرومون و تن عطر قبل از بیشتر فقط و نگفت چیزی بکهیون

  .برد فرو اش سینه

 

*** 

 

 خیره بقیه به اخم با و بود نشسته خوش مخصوص صندلی روی که درحالی پارک آقای

  .زد میز به ای ضربه بود

 

 به میبینمن دلیلی اینجاست که حاال و برگرده پسرم تا کردم سکوت مدت این"

 "کنم توجه میزنید که حرفایی

 

  .دش اتاق گوشه تو لوهان و سهون پوزخند باعث و گفت رسایی صدای با

 جلسه و کنه معج رو ریخته هم به اوضاع فریادی با پارک آقای نمیکرد فکر هیچکس

  .بده تشکیل ای
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 یهرمخالفت و دنبو بیشتر میکردن پیروی پارک اقای از که افرادی تعداد هم هنوز

  .بود خودشون ضرر به بتاها سمت از

 

 از شما لیو میده داره هم تقاصش و داد انجام قوانین برخالف کاری چانیول"

 "رفتید تر فرا حدتون

 

  .میرسید گوش به میانسال مرد صدای فقط و بود رفته فرو کاملی سکوت توی اتاق

 

 الفاها به رو کار دبای و ندارید دلتاهارو با مقابله توانایی میدونید هم خودتون"

 "بسپرید

 

 ادعای دتم این توی که دلتایی پوزخند صدای با شد برابر مرد جمله انتهای

  .داشت ریاست
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 همچین ما ولی کنی استفاده خودت پسر نفع به قضیه این از میخوای فقط تو"

 " ..ای اجازه

 "نخواستم ازت ای اجازه"

  .کرد قطع رو بتا حرف بلندی صدای با پیر الفای

 

 قطف هم االن تا .میدم انجام بخوام هرکاری و منه دستای زیر لعنتی حکومت تمام"

 "بود مهم چانیول سالمت

 

 روعش گرفت، پارک ایاق از که ای اجازه با و اومد جلو میزد لبخند که درحالی لوهان

  .کرد صحبت به

 

 رفت مکشونک به که اونی شد خراب امگاها های خونه و زمین تمام که زمانی"

 "بودن الفاها

 

  .داد ادامه دوباره سهون به نگاهی از بعد و کرد مکث کمی
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 ام فرقه میخوامن بتا یه عنوان به من و متحدن هم با فرقه دو این یعنی این و"

 "بشه نابود

 

  .شد خیره لو به اخم با میشد محسوب لوهان رئیس یجورایی که مردی

 " بگی؟ میخوای چی"

 

 هاش دست ادند قرار تکیه با و اومد جلو سهون بده جواب لوهان اینکه از قبل

  .شد خم میز روی

 از و متحدن هم با قهفر دو االن که اینه منظورش... شدی پیر دیگه بتا یه عنوان به"

 اگه یعنی ینا و کنن شورش تا بیاد خبری منتظرن و چانیولن پیرو همشون طرفی

 "کن بازی ما زمین توی نیفته بدی اتفاق میخوای

 

*** 
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 فقط میداد هاجاز بهشون این و ارومه چیز همه میداد نشون بیرون محوطه سکوت

  .کنن تمرکز هم کنار بودن روی

 

 با هاشون فسن بازدم و دم تنظیم با و بودن کشیده دراز هم بغل توی تخت روی

  .میکردن تجربه رو بودن هم

 

 ولی اشینم توی کشیدنت چطور دیدم. بودم اونجا من کردن دستگیرت که وقتی"

 "بکنم نتونستم کاری

  .کاشت همونجا ای بوسه بعد و کرد زمزمه بکهیون گوش زیر ارومی به چان

 

 "اینجایی االن ولی"

 های چشم توی تا گرفت باال رو سرش کمی و کرد زمزمه ارومی به هم بکهیون

  .بشه خیره الفاش

 

 " بشه؟ چی قراره"
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 جای به کنه یتاذ رو امگاش خسته روح میتونه هرجوابی میکرد حس که بزرگتر پسر

 قرار فاال نیمه پسر سرخ های لب روی رو هاش لب و شد خم فقط دادن جواب

  .کرد نوازش و رسوند بکهیون شکم به رو هاش دست حین همین و داد

 

  .شدن خیره هم های چشم توی دوباره و شد تموم باالخره کوتاهشون بوسه

 این جلوی میتونهن چیزی و بیاد قراره گرگمون توله.بشه شروع قراره جدیدی زندگی"

 "بگیره رو اتفاق

 

*** 

 

 ور بکهیون سر میارو به و شد بیدار میداد قرارشون مخاطب بیرون از که صدایی با

 رفت در تسم به پیشونیش روی کوتاهی بوسه از بعد و برداشت بازوش روی از

 تعجب باعث که چیزی. شد رو به رو افرادش ویژه احترام با اول لحظه همون در و

  .شد هاش چشم شدن گرد و
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 " چیشده؟"

 "همینطور هم شما. بشن جمع محوطه توی همه خواستن پارک فرمانده"

 

 یرهخ بکهیونی به رد بستن از بعد و داد تکون سری الفا حرفای شنیدن از بعد چانیول

 یهوییش دنش بیدار خاطر به و بود شده بلند هاش دست روی کنجکاوی با که شد

 کیوت از کیی بخوره قسم بود حاضر چان و بود بسته هم هنوز هاش چشم از یکی

 نگاه اون اب بکهیون کرده باد صورت دیدن عمرش های صحنه ترین شیرین و ترین

  .گیجشه

 

 " شده؟ چیزی"

 گرفت که وابیج ولی پرسید بود شده دورگه کمی شدن بیدار خاطر به که صدایی با

  .بود شده عادت براشون قبل مدتی که بود ای صبحگاهی بوسه

 

 "شده خبر چه ببینیم بریم باید. کرده کارایی یه پدرم کنم فکر"
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 برمیداشتن دمق اصلی جایگاه سمت به بود زوم روشون مختلفی نگاهای که درحالی

  .کردننمی توجهی باشه ازاردهنده بود ممکن که حرفایی به ممکن تاحد و

 که ببینه اه فرقه بی شده جدا جمعیت بین رو دوستاش اول همون تونست بکهیون

 بهشون ات بزنه لبخندی کرد مجبورش همین و بودن شده خیره بهش نگرانی با

  .خوبه حالش بفهمونه

 

 

 چیزی لیو بود حس بی نگاهش هرچند و داد تکون سری دیدنشون با پارک اقای

  .میداد دلگرمی بهشون که بود هاش چشم اعماق توی

 

 که یدرحال همه و دادن انجام رو میشد انجام هرسخنرانی از قبل اصوال که مقدماتی

  .کردن سکوت بودن کنجکاو پارک آقای حرفای به راجع

 

 کنید گوش خوب پس تصمیمه یک. نیست پیشنهاد یک بزنم میخوام که حرفایی"

 راه یک فقط اومده پیش شرایط. باشه شما خواست به نیست قرار چیزی چون

 "گذاشته هممون برای
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 انجامش هم چان که چیزی. بشه بیشتر حرفاش تاثیر تا کرد سکوت حرفش از بعد

  .بود گرفته یاد پدرش از چانیول که بود درسی ظاهرا و میداد

 چیزی ها تفاوت این تاوان و میشد شمرده بد افراد توی تفاوتی هر امروز به تا"

 "نبود افراد خود خواسته به حتی که تفاوتی.نبود مرگ جز

 

  .داد بکهیون به رو نگاهش و کرد مکث دوباره

 "پسر اینجا بیا"

 

 به هم یولچان و شد خیره چان به ای ترسیده حالت با مرد حرف شنیدن با بک

 بخش یناناطم نگاه توی که چیزی و شد خیره پدرش به ترس با اون از تبعیت

  .بفرسته سکو باالی به رو بک که کنه راضیش تونست دید پدرش

 

 به رو اهشنگ دوباره و انداخت بکهیون های شونه دور رو دستش میانسال مرد

 .داد جمعیت
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 باعث االن تا که تیتفاو. داره فرق ما با بکهیون که شدید متوجه االن تا احتماال"

 " !ما از ترس. بود ترسش

 

  .کرد وارد کوچیکتر پسر های شونه به بخشی اطمینان فشار و زد لبخندی

 و ماست از یعضو بکهیون.ترسه این برداشتن شه ایجاد باید که تغییری اولین"

 "کنه زندگی میتونه بخواد که ای هرفرقه تو خودش خواسته طبق

 

 حالت و اخم به توجهی و میکرد ادا هم پشت رو هاش جمله تردید بدون مرد

  .نمیکرد بتاها از ای عده عصبی

  .کشید عمیقی نفس و برگشت چان پیش باالخره بکهیون مرد، دست هدایت با

 

 برای ای دوباره فرصت بهشون و نیستن جدید قانون از جدا هم ها فرقه بی"

 "میشه داده فرقه انتخاب

 



THROY 
 

 pg. 534 

 هاینک ولی اشتند رو بکهیون ازادی توقع همه انگار. گرفت شکل هیایویی حرفش با

  .بود عجیبی چیز برگردن جامعه به دوباره ها فرقه بی

  .دبو اعتراض شامل قسمتی در و خوشحالی شامل قسمتی در که هیاهویی

 

 برنامه دیدشونج آینده برای و بودن خیره هم به خندون های صورت با ها فرقه بی

 تصمیم این از هک داشتن قرار الفا حتی و بتا ای عده مخالف سمت در اما میریختن

  .بود نیومده خوششون

 

 "ساکت همگی"

  .کردن سکوت همه پارک اقای صدای شدن شنیده دوباره با

 

 تقاص مچنانه اونها و شدن ترد شکنی قانون خاطر به ها فرقه بی از ای عده"

 کارشون به دهش تعیین قبل از که هایی آموزش تحت دیگه عده ولی میدن کارشونو

 " ...شدیم جمع براش که ای مسئله ترین مهم ولی میدن ادامه همینجا
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 تمام کنجکاوی اب همگی حاال و خوابوند هارو اعتراض حدی تا بزرگ پارک های حرف

  .بودن خیره بلند سکوی به

 

 یرپیگ دوباره وزامر از و کردیم دستگیر رو ای عده ما.هستن دلتاها بعدی مسئله"

 همتون از سپ نشده جالبی چیز اش نتیجه و نکردیم اقدامی سال چندین. میشیم

 ممکن چیزی چنین هراظا ولی بگیرم کناره کار از بود قرار.باشید متحد هم با میخوام

 "نیست

  .زد صدا رو سهون شد مطمئن حرفاش فهموندن از وقتی و کرد سکوت روال طبق

 

 ارک از نامعلومی تمد تا چانیول پارک و میشه ها الفا فرمانده سهون لحظه این از"

 "میشه تنبیه و معلق

 

  .رفتن فرو سکوت و بهت توی ثانیه چند سهون جمله از همگی

 

 "نمیتونم من ولی"
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  .کرد دریافت اخمی درجوابش و کرد زمزمه ارومی به سهون

 

 "میدی انجام رو میگم که کاری فقط"

 " ..چانیول ولی.. پارک اقای"

 "بهتره براش اینجوری"

 

  .موند حرکت بی پارک اقای رفتن با ولی کرد اصرار در سعی دوباره سهون

  .بود شده خیره بهش لبخند با که برگشت چان سمت به

 

  .مداو سمتش به چان اینکه تا بود برقرار چشمیشون اتصال ثانیه چند

 "بکشمت جایگاهم گرفتن خاطر به نیست قرار...مرد نترس"

 اش، زده حیرت دوست به بخشی اطمینان نگاه و کرد زمزمه شوخی به بزرگتر الفای

  .کرد
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 فقط وت. باش نداشته وجدان عذاب پس نمیدم بهت اتاقمو میدونی خودتم"

 "کنی کار قبل از بیشتر قراره

 

*** 

 

  .ودب شده اروم چیز همه حاال و بود گذشته اتفاقات تمام از هفته یک

 انجام زیادی ککم هم بتاها بین این و میپرداختن هاشون فعالیت به ها فرقه بی

  .میدادن

 رو سهون بلیق کارهای هم چانیول و بود شده فرمانده پارک آقای حرف طبق سهون

  .میداد انجام

 

 تمرینات توی و بود پیوسته ها فرقه بی به خودش درخواست به کای بین این

 مثل هم کهیونب و بشن هدایت مناسبشون فرقه به سریعتر تا میکرد کمکشون بدنی

  .میداد امانج رو امگاش وجهه به مربوط چیزای خصوص به ها فعالیت تمام هم
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 گرگشون توله به اشتباهی کوچیکترین بدنش، ضعف و اخیر شرایط طبق که میدونست

  .بود گذاشته کنار رو رزمی های تمرین ممکن حد تا پس میزنه آسیب

 

 هم ها بش حتی گاهی. بود ناراحت داشت زیادی فاصله چانیول با اینکه از

  .نبود خوب اصال دلتنگی حس این و ببینه الفاشو نمیتونست

 

 کمی به نیاز میکرد حس و بود داده انجام رو محوطه دور روی پیاده چهارم دور

  .داره استراحت

. نبود حتنارا بابتش ولی میشد کمتر هم توانش و سرعت میگذشت بیشتر هرچی

  .بود اش بچه خاطر به اینا همه

 هب و زد لبخند. دنبو مبارزه درحال که شد خیره افرادی به دور از و نوشید اب کمی

  .ایستاد کای کنار رسیدن، از بعد و برداشت قدم سمتشون

 

 " چطوره؟ حالت"

 "خوبم"
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 از معمولی پرسی احوال با نمیخواست و بود انجام درحال مبارزه روی تمرکزش

  .بده دستش

 

 و بود میدون سطو هم خودش که افتاد باری اولین یاد ها فرقه بی مبارزه دیدن با

  .رفت کتک بار زیر ای تجربه هیچ بدون

 کنه فکر چیزی به اینکه بدون لحظه در و شد ارومش خنده باعث خاطراتش یاداوری

 شحرف شونه روی پشت از و گرفت هارو مبارز از یکی دست و رفت وسط

  .گذاشت

 

 "زنب زمین رو حرفت راحتی به بعد و بذار زانوش پشت پاهاتم از یکی"

 

 توصیه با پسر دبع ثانیه و داد یاد رو نظرش مورد موقعیت دستش اشاره و دقت با

  .زد زمین رو حریفش بکهیون های

  .شد خیره دیگه پسر به باال از و نشست بک بار این
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 اینکه از بعد و کنی در دشمنت پاهای زیر از پاهاتو سریع، حرکت یه با باید تو حاال"

 " فهمیدی؟. کنی برعکس جاهاتونو خورد هم به تعادلش

 

 مبارزه یه هیجان و زدن دست براش بکهیون های تکنیک و تجربه از متحیر همه

  .کردن تزریق اونجا جو به رو واقعی

 

  .دش رو به رو کای برانگیز تحسین نگاه با و برگشت عقب باالخره بک

 "ادیدد یاد بهم خودتون اینارو و الفام یه منم. نکن نگاهم اونجوری"

 

  .زد کای بازوی به ارومی مشتی و گفت خجالت با

 

 نمیکنه یتنهای حس دیگه و شده صمیمی کای با مدت این توی که بود خوشحال

 الفاش به هک هرچیزی حاضر درحال ولی بود کرده پیدا هم جدیدی دوستای هرچند

  .بود خوشایندتر ،میشد مربوط
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*** 

 

 زیاد ودنب نیاز و داشت رو خودش مخصوص اتاق هم هنوز پارک اقای لطف به

  .باشه بقیه پیش

 هک بود بدنش یراتتغی خاطر به اینا همه و میده ترجیح رو تنهایی میکرد حس جدیدا

 میکرد فکر هک حاال مثل میداد نشون ازش رو جدیدی های حالت روز درطول دائم

  .نیازه اتاقش برای رزمی وسیله تا چند داشتن

 

 میتونست میکردن کنترلش اگه و بود همیشه از بیدارتر الفاش جلوه امروز ظاهرا

  .بشه خطرناک

 ینجوریا میتونست شاید. رفت حمام سمت سرعت به و فرستاد خودش به لعنتی

  .کنه پرت چیز همه از رو حواسش
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 حس با الخرهبا تا ایستاد زیرش طوالنی دقیقه چند و کرد باز رو داغ اب دوش

  .اومد بیرون و کشید عقب پوستش سوزش و قرمزی

 

 شبیه چیزی براش پوستش روی مونده باقی اب های قطره قلقلک حس

 چون نبود وبخ اصال بارداریش وجود با این و بود بدنش روی چان های سرانگشت

 حس رو نشبد از شده ازاد فرومونهای میتونست هم حاال همین خدا رضای محض

  .کنه

 

 ملع برعکس هرتالشش ولی کنه فراموش رو اتفاقات تا بست رو هاش چشم

  .شد تمخ ایش عضله بدن با برهنه چانیول تصور به همشون نتیجه و میکرد

 

 ونبیر سرعت به هاش لباس پوشیدن از بعد و کوبید تخت روی رو مشتش

  .رفت

 ومونهاشفر حس با همه حتما ولی اس مسخره حد چه تا اش خواسته نمیدونست

  .نداره کارش برای منطقی هیچ که میفهمیدن
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  .شد شسوار و رسوند اردوگاه مخصوص ماشین به رو خودش تند های قدم به

 " الفاها؟ پایگاه برسونید منو میشه"

 

  .اومد جلوتر و داد تکون سری بود الفا هم خودش که ماشین راننده

 "شهب تموم ارگیریب تا کنی صبر دقیقه چند باید. پایگاه ببریم وسیله یکم قراره"

 

 بود ردهب دهنش توی رو هاش انگشت نوک رفتنش لو استرس از که درحالی بک

  .داد تکون سری

 "باشه"

 

*** 

 

 درست صالا الفا یه کنار موندنش کرد حس شد بیشتر بارگیری زمان که وقتی

 به ور خودش پسر اون کنار نشستن جای به گرفت تصمیم همین برای نیست

  .نشه بردارخ زیادش فرومونهای از کسی تا بده جا بارها پیش هواخوری بهونه



THROY 
 

 pg. 544 

 

 بار این و ختمیندا لرز به رو پسر تن و میکرد خشک رو خیسش موهای ازاد هوای

  .نبودن تاثیرگذار کردنش گرم برای هم فرومونهاش حتی

 هم ور چان های سرزنش جواب باید قطعا چون نشه مریض بود امیدوار فقط

  .میشنوید

 

 دنبو هموار از مسیر میرفتن جلوتر هرچه و بود پایان درحال طوالنی نسبتا مسیر

  .بود کافی ماشین شدید های تکون و بارها جایی جابه برای این و میشد خارج

 وسیله مهه اون بین شده مجبور مسخره تصورات سری یه خاطر به نمیشد باورش

  .داره وجود سرش روی سقوطشون امکان هرلحظه که بشینه ای

 

 هم بچه یه ارب این چون نرسیده بهش اسیبی مسیر انتهای تا که میکرد خداروشکر

  .میداد پس جواب خیلیا به باید قطعا میدید اسیبی اگه که بود شکمش توی
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 راه ورودی سمت پسر از سریعی تشکر از بعد و شد پیاده بالفاصله ماشین توقف با

  .افتاد

 

 خودش دور رو هاش دست که درحالی و نمیکرد خودش روی نگاهای به توجهی

  .میرفت جلو سریع های قدم با بشه گرمش تا میکشید

 

 " کجاست؟ چانیول"

 دقیق همیدنف از بعد و کرد بیان رو سوالش میشناخت که فردی اولین دیدن با

  .کرد بیشتر رو سرعتش الفاش، جای

 میدون به االخرهب تیره های راهرو اون کردن طی از بعد و گذشت سنگی های پله از

  .رسید مبارزه

 

 دست رکتح با و بود ایستاده میدون وسط جذب و خاکی تیشرت اون با الفاش

  .میکنه سرزنش یا تهدید رو افرادش داره بود مشخص کامال هاش
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 پیروی زشا هم همه و میکرد رو خودش کار اون اس؛ فرمانده کی که نبود مهم

  .میکردن

 

  .داد صورتش به و گرفت چان برجسته های رگ و بازوها از رو نگاهش

 

 "لعنتی"

 رو خودش سرعت با و کرد زمزمه الفا ابروهای بین اخم و ها لب انحنای دیدن با

 ونهش روی رو دستش پشت از چیزی به اهمیت بدون و انداخت میدون وسط

 لبای ویر رو هاش لب جذاب، فرمانده اون برگشتن محض به و گذاشت چانیول

  .گذاشت اش شده خشک

 بگیره ازوهاشب بین رو امگاش سرد جسم و دربیاد شوک از هم چان که نکشید طولی

  .بده حرکت رو هاش لب و

 بوسیدن تنها کانم و لحظه اون در بودن خیره بهشون نفر چند و هستن کجا نبود مهم

  .بود مهم میخوردن تکون لجبازی با که بکهیون سرخ های لب
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 بعد و کرد فرو انچ لبای توی رو هاش دندون الفا، انتظار برخالف بکهیون آخر لحظه

  .شد جدا از

 "چانیول پارک کردی مارکم همه جلوی که روزی تالفی به این"

 

 وهیاه به شروع ات بودن تلنگری منتظر و خیره جلوشون لجباز زوج به تعجب با همه

 کمر دور چان های دست دوباره شدن چفت با شد مساوی تلنگر این و کنن

  .امگاش

 "بکهیون پارک میکنم مارکت بخوام که هرجا و هروقت من"

 

 جلوی درست اول بار مثل دوباره و نشد کوچیکتر پسر سمت از اکشنی ری منتظر

  .رسوند آلفا نیمه پسر گردن به رو نیشش های دندون همه

 

 تا فرستاد قبع رو گردنش میکرد، ازاد فرومون حسابی هم حاال همین که بکهیون

 از همه نمیخواست اون خدا رضای محض چون بده انجام رو کارش سریعتر چان

  .بود مشخص چیز همه هم حاال همین هرچند بشن خبردار حالش
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 رو شها دندون و کشید بک های زخم جای روی رو زبونش اول بزرگتر پسر

  .نشد افرادش تشویق و دست صدای متوجه حتی و داد فشار قبلی جای درست

 

 مشخص دمیکر حس هاش فرومون از که بوی و بود شیرین حسابی بکهیون پوست

 به دستش تنگرف با و نکرد اذیتش این از بیشتر همین برای وضعیه چه تو بود

 و برد االب رو صداش بود افکارش غرق کامال که درحالی و کشوندش خروجی سمت

 .داد قرار مخاطب رو افرادش

 

 "دباشی داده انجام کامل رو تمرینات برگردم وقتی تا نفعتونه به"

 

*** 

 

 سریع رکتح یه طی و نکرد صبر حتی کوچیکتر پسر قدیمشون اتاق به رسیدن با

  .کرد رقرارب دوباره رو هاشون لب اتصال و حلقه چانیول گردن دور رو دستاش
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 به بکهیون هک ای عجله و شد تر عمیق بوسه هاشون زبون شدن درگیر با بار این

 امگاش حال هب میکرد مجبور رو چان همین و میشد بوسه شلختگی باعث میداد خرج

  .بخنده

 

 زیادش ایه فرومون با چیز همه و بود داده دست از رو عقلش کامال پسر اون

  .میشد توجیه

 شد رو به رو الفاش لبخند با و کشید عقب نفس اوردن کم با باالخره

 " میخندی؟ چی به"

 

 مجبورش و بک کمر قاب رو هاش دست میزد لبخند هم هنوز که درحالی چانیول

 زد زانو بک پای جلوی و زمین روی هم خودش و بشینه تخت روی کرد

 " بشه؟ اینجوری من الفای نیمه شده باعث چی"
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 به درست و دکر اخمی بود شده عصبی کمی روش به رو پسر مقاومت از که بکهیون

 شد خیره چان چشمهای

 لعنتیم ایه فرومون بعد و داره حسی چه کنارت بودن میکردم فکر داشتم فقط"

 "کردن ترشح به شروع

 

 بوسید رو شامگا های دست پشت و کرد ای خنده بکهیون صادقانه جواب از الفا

 "باشی من پیش میخواست دلت پس"

 

 شتنندا جوابی کدومشون هیچ ظاهرا ولی بگیره جوابی تا کرد مکث کمی

 

 " خب؟"

  زد تشر طلبکاری لحن با بکهیون

 

 " چی؟ خب"
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 " کنی؟ کاری نمیخوای"

 دهخن به رو چان این و نمیکرد بازتاب رو کالفگی و عصبانیت جز چیزی بکهیون لحن

 میرسید ظرن به کیوت هم حالت این توی پسر اون خدا رضای محض چون مینداخت

 

 "بزنم آسیبی بهتون درواقع یا بهت نمیخوام"

 های دست شدن مشت باعث و کرد زمزمه لبش روی لبخند همون حفظ با چان

 شد امگا

 

 " نمیبینی؟ منو حال.نمیزنی آسیبی هیچ"

 

  .رهبردا دست حماقتش از بک بلکه تا بکنه ای الکی اخم کرد سعی چان

 "بریم پیش اروم نمیتونیم میدونی هم خودت"

 

 بشه اروم تا کشید عمیقی نفس و بست رو هاش چشم کوچیکتر پسر
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 "میکنم خودم نکنی کاری اگه چون بری پیش اروم میتونی پس"

 

  .رفت بین از هم چان ابروهای بین کوچیک اخم همون امگا نیمه پسر حرف این با

  .میزد پسش مشتاقه بودنشون باهم برای حد این تا امگاش وقتی میتونست چطور

  .کرد شپرت تخت روی پشت از بک سینه روی دستش گذاشتن با و زد پوزخندی

 "بودمی تر اسون رفتن پیش اروم نبودی خواستنی حد این تا اگه شاید"

 

 شوخود و کرد خارج تنش از رو لباسش بود خیره بک لرزون بدن به باال از که درحالی

  .بود زده خیمه امگاش روی بعد ثانیه و کشید باال تخت روی اروم

 

 "بگو کردی حس دردی اگه"

  .گرفت ای باشه جوابش در و کرد زمزمه اروم
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 وردنا در مشغول ارامش با پس بیاره زیرش پسر به فشاری هیچ نمیخواست

  .شد پسر خیس موهای متوجه تازه حین همین و شد هاش لباس

 " خیسه؟ موهات چرا"

 "ولی گرفتم دوش بدنم کردن اروم برای"

 

 "نداشت فایده ولی"

 رپس بدن تا بود یکاف دیگه ثانیه چند فقط و کرد تکمیل رو بک حرف نیشخند با چان

  .ببینه برهنه کامال رو زیرش

 

 هم ودشخ های فرومون شدن ازاد کم کم بک خورده زخم و سفید بدن دیدن با

 خم شد ثباع تردید همین و داشت تردید کارش برای هم هنوز ولی میکرد حس

 دیگه هسین دستش با و بذاره بک های سینه از یکی روی رو هاش لب و بشه

  .بگیره بازی به رو امگاش

 نشون بک های ناله شدت ولی بود نشده زیاد بدناشون های لمس عمق هنوز

 روی زیادی تاثیر هم گرگشون توله وجود ظاهرا و داشت قرار وضعی چه تو میداد

  .داشت بک قراری بی
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 روی و اورد نپایی لباشو باالخره بک های سینه جفت شدن متورم و قرمز از بعد

  .نمیداد نشون رو خاصی چیز هم هنوز که گذاشت بک شکم

 

 ترس لیو کنه فکر کشیدن که هایی سختی به ای لحظه چنین توی نداشت دوست

 عنوان یچه به و بود کابوس یه شبیه براش گرگش توله دوباره دادن دست از

 و بود ایینپ سرش هنوز که درحالی همین برای کنه اش تجربه دوباره نمیخواست

 برد امگاش دهن سمت رو دستش میبوسید، رو بک شکم

 

 "کنی کار چه باید که میدونی خودت"

 بار چند فقط و ردک زمزمه میومد سراغش مواقع اینجور ناخوداگاه که ای جدی لحن با

  .بشن خیس کامل تا بود الزم هاش انگشت دور بکهیون زبون حرکت

 

 "بشید دور ازم ندارید حق هیچوقت دیگه"

 رو هاش انگشت از یکی بعد و کرد زمزمه بک شکم روی جدیش لحن با همچنان

 های ناله صدای ولی داد انجام ارومی به رو کارش هرچند و کرد زیرش پسر وارد
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 همه احتماال نبود سنگی راهروی انتهای اتاقشون اگه که بود باال قدری به بکهیون

  .میشدن متوجهش

 

 "هیشش"

 بدنش ویر که هایی بوسه با و کرد بک پای رون نوازش به شروع دستش یه با

 فیدس بدن اون لرزش کرد حس وقتی و داشت کردنش اروم در سعی میکاشت

 لب گزیدن اب و رفت باال بار این ولی کرد وارد هم انگشتش دومین شده کمتر

 کرد خفه دهنش توی هاشو ناله امگاش سرخ های

 

 " خبره؟ چه اینجا بفهمن همه که نمیخوای"

  کرد زمزمه متورمش و سرخ های لب روی

 

 ضعیف فیکا اندازه به بدنت چون بدم بهت رو میخوای که چیزی نیست قرار"

 "شده
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 شد امیزش اعتراض ناله و کوچیکتر پسر اخم باعث چان حرف

 " کنی؟ ولم همینجوری میخوای"

 

 گودی تو رو سرش میکرد ایجاد اخمش با تناقضی زدنش لبخند که درحالی چانیول

  .داد رو بشجوا امگا گوش الله روی زبونش کشیدن از بعد و برد فرو بک گردن

 

 "نمیکنم اینکارو که معلومه"

 " ...چ میخوای پس"

 

 بغل توی شتپ از که درحالی بعد لحظه و موند نصفه بدنش شدن کشیده با حرفش

  .شد باز هم از پاهاش بود، رفته فرو چان

 

 تا کنه صبر ادزی نبود نیاز و گرفت قرار خودش پاهای بین الفاش پاهای از یکی

  .کنه حس ورودیش روی رو چان های انگشت دوباره
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 "کن تمرکز دستام حرکت روی فقط پس بشی اذیت نمیخوام"

 

 شروع میزد رفح ازش چان که چیزی تا موند منتظر و داد تکون سری کوچیکتر پسر

  .بشه

 ماا نبود قبل ومیار به بار این ولی شد واردش چانیول های انگشت از دوتا دوباره

 و ها ندندو حرکت پیش حواسش نصف که حاال مخصوصا نمیکرد حس زیادی درد

  .بود گردنش روی الفاش لبای

 

 دوباره دیگه لحظه چند تا اگه میکرد حس و بود گرفته خارش دوباره مارکش جای

 به سرش نکرد کج ولی میکنه کاری یه خودش نکنه حس روش رو چان های دندون

  .میخواد چی که فهموند پشتش پسر به راحتی

 

 هم لچانیو انگشت سومین بود گردنش زخم روی بک توجه که حین همین در

  .شد شروع انگشت سه اون حرکات با تازه چیز همه و شد واردش
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 هب صداش با داشت دوست و بود بخش لذت میشد وارد بهش که دردی حس

 لمس با ها حس این تمام ولی میره پیش خوب داره که بفهمونه اش فرمانده

  .شد بیشتر چان تویط عضوش شدن

 

 های خوردن نتکو با و بمونه اروم نمیتونست و میکرد حس رو بیشتر چیزی حاال

 چان ستد فشار شدن بیشتر باعث همین و میداد نشون رو قراریش بی مداومش

  .شد پهلوش و کمر روی

 

 مئنمط و بود مادها حسابی بکهیون اومدن از قبل تمرینات خاطر به بزرگتر پسر بدن

 طرفی از و شهمی اسیبش باعث بیاره فشار بغلش توی پسر به بیشتر کمی اگه بود

 کونت نده اجازه و کنه چفت بازوهاش بین رو سفید بدن اون داشت دوست

  .بخوره

 خوبی خبر چندهر این و میکرد حس راحتی به رو بکهیون عضو های رگ شدن برجسته

  .داره نیاز بک ورودی داخل کوبیدن به هم خودش میکرد حس حاال ولی بود
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 قدرت مینه برای کنه فکر گرگش توله به کرد سعی و فرستاد خودش به لعنتی

 چند خوشبختانه و کرد بیشتر رو بک عضو روی دستش حرکت سرعت و ضربات

  .شد خالی دستش توی بلندی ناله با امگاش بعد دقیقه

 

 به روعش و زد لبخندی خمارش های چشم با بک حال بی و کرده عرق حالت از

 بوسه حین مینه در و کنه کم رو دردش کمی تا کرد اش تنه پایین و شکم مالیدن

  .گرفت سر از هاشو

 

 " بود؟ چطور"

 دستشو و برگشت الفاش سمت سختی به بود ناراضی حالت این از تاحدی که بک

 کشید چان لخت بازوهای روی

 

 "بود سریع"

 شده خشک بایل سطحی و سریع خیلی و خندید روز اون توی بار چندمین برای چان

 بوسید رو بک
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 "گذاشته تاثیر امگام روی زیادی گرگم توله ظاهرا"

 گذاشت چان عضو روی رو دستش اروم خیلی و کرد ای ساختگی اخم بک

 

 "گذاشته تاثیر تو روی هم امگات و"

 گرفت کلش ابروهاش بین اخمی جاش به و شد محو بکهیون حرف با چان لبخند

 

 "بزنم بهتون اسیبی نمیخوام.باهات کنم کاری که نکن هم فکرش"

 

 

 کشید عقب و بوسید رو چان لبای سطحی و سریع بکهیون اینبار

 "ببرم بین از رو دردت بده اجازه ولی نکن من با کاری"

 

*** 
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 پسر اون گول شدنمی باورش هم هنوز که درحالی چان حاال و بود گذشته دقیقه چند

 و بود زده زانو پاهاش جلوی که درحالی هم بک و بود ایستاده حمام توی خورده رو

 کارش چان اییدت با تا بود منتظر بود گذاشته چانیول های رون روی رو هاش دست

 لبای اون هب باال از وقتی میتونست چطور چان خدا رضای محض و کنه شروع رو

  بده رد جواب میکنه حس رو صاحبش های فرومون و شده خیره سرخ

 

 یه برای اصال نای و بزنه دور رو هاش قانون تمام تا بود اومده امروز پسر اون

  .نبود خوب فرمانده

 

 اولین روی رو زبونش و چرخوند حدقه توی رو های چشم ندید چان از حرکتی که بک

  .شد چان کشیدن هیس باعث و کشید خورد، چشمش به که ای برجسته رگ

 

 رو الفاش دهش سخت عضو از بخشی بعد لحظه و داد انجام بار چندین رو کار این

 جسم ناو از بیشتری قسمت بعد و کرد سفت لباشو حلقه و برد دهنش داخل

  .کرد دهنش وارد رو سخت
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 تونست که یکار تنها و بود شده تحریک زیادی حد به هم و بود نگران هم چان

  .یفتهب مبادا تا بود بکهیون های بازو گرفتن بده انجام حسش دو برای

 

 ینا و شده قرار بی میداد نشون هاش دست زیر چانیول پوست شدن داغ

  .میکرد تحریکش

 کرده ازاد مونفرو حد این تا کوچیکش حرکت تا چند خاطر به الفا اون اینکه حس

  !خواستنیه چان برای حد چه تا که میفهموند بهش و بود بخش لذت

 

 رو چان وعض از بیشتری بخش هربار و کرد شروع رو سرش حرکات و زد لبخندی

 کرد مجبورش و کرد برخورد گلوش ته به شده سخت جسم اون که جایی تا میبلعید

 چانیولی فیطر از و داد ادامه کارش به و گرفت رو خودش جلوی ولی بزنه عوق

  .بود خیره بهش نگرانی با که داشت قرار

 

 "خودت به بگیری سخت نیست الزم"
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 عضو هک طوری. بود کافی بک توقف برای همین و گفت مالیمی لحن با چان

 دش الفا های چشم شدن درشت باعث و کشید بیرون دهنش از رو چانیول

 

 " نباشی؟ راننگ اینقدر و کنی تمرکز بدم بهت میخوام که لذتی روی فقط میشه"

  .گرفت سر از رو کارش دوباره و گفت امیزی تهدید لحن با

 حس درونیش حس تمام ولی بده نشون عصبی رو خودش میخواست هرچند

 توله و ودشخ از دائم که هست یکی میداد اطمینان بهش که حسی. بود خوشایندی

  .کنه محافظت گرگش

 

*** 

 

  .بودن منتظرش تمد این تمام که بود رسیده زمانی و بود گذشته ماه چهار حاال و

 خواسته و قراری بی و بیشتر چان بودن به نیازش میگذشت بیشتر که روزی هر

 مدتی برای که شد این الفاها اردوگاه به رفتن بار چندین نتیجه و میشد زیاد هاش

 برگشت پدرش عمارت به چانیول مدت این طول در و شد عوض چان و کای جای
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 برای این و برسه اردوگاه کاراهای به هم کای و بده اموزش هارو فرقه بی تا

  .بود خوشایند خیلی میگذروند رو سختی دوران که بکهیونی

 

 به چان قعمی های بوسه بین و گرم اغوش توی بود تونسته رو مدت این تمام

 بودنش هک هرزمانی و بشه بیدار لطیفش های نوازش با هم صبح و برسه خواب

  .برسه الفاش به تا بره راه متری چند بود کافی فقط داشت نیاز

 

 نای همگی نتظارا برخالف که بود درونش الفای میکرد اذیتش خیلی که مشکلی تنها

 و داشت همبارز به عالقه شدت به که طوری میداد نشون رو خودش زیادی مدت

 دوجو براشون ابیجو که بودن چیزی اینا تمام و بود رفته باال شدنش عصبی قابلیت

  .نداشت

 

 اشتباهی زمان بود ممکن چون بود شده اذیت هم چان مدت این خودش، بر عالوه

 ماجرا بدتر قسمت و بشه رو به رو بک الفای با و بپردازه امگاش کردن لوس به

 عصبانیت از حجم اون دربرابر باید فقط و کنه کاری نمیتونست که بود وقتی

 به و کنه بغلش و بره برگشته بک درون امگای که کرد حس وقتی و میکرد سکوت
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 حاال که بود چیزهایی اینا همه ولی کنه خواهی معذرت نبود مقصرش که چیزی خاطر

 اتاق به رو بکهیون که حاال مخصوصا میشد یاد ازشون شیرینی به ماه چهار از بعد

  !برسه گوش به گرگشون توله صدای بود ممکن هرلحظه و بودن برده جراحی

 

 اون پست انینگر با بک دوستای حتی و کای لوهان، سهون، پدرش، جمله از همگی

 شدن باز با که نیفته بدی اتفاق بودن امیدوار و میزدن قدم سفید های اتاقک

  .شد جلب سفیدپوش دکتر به ها حواس تمام در یهویی

 بیرون اتاق زا هم صدایی که مخصوصا نمیکرد بازتاب رو خوبی چیز نگرانش چهره

  .نمیومد

 

 

 شد خیره دکتر های چشم به و رفت جلو ترس با چان

 " چیشده؟"

 

 زد زل چان به دوباره و چرخوند حاضر افراد بین رو نگاهش دکتر
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 "داریم نیاز بهت. بیا من با"

 

  .کنه ملکا رو حرفش دکتر تا نکرد صبر حتی و شد اتاق وارد شتاب با چان

 

 رفت جلو پارک اقای بار این

 " شده؟ چیزی"

 

 دز لبخندی میشد دور ازشون که بود چانیول به نگاهش هنوز که دکتر

 "باشه پیشش هم الفاش میخود دلش گفت بکهیون فقط... نه"

 

  .شدن بسته فیدس درهای دوباره بعد ثانیه و کشیدن راحتی نفس همگی دکتر حرف با

 روی ای وسهب خوبش حال دیدن با و رسوند بکهیون تخت باالی به رو خودش چان

 گذاشت پیشونیش

 " خوبه؟ چیز همه"
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 "اره" معنی به ومار رو هاش چشم بود حال بی داروها اثر خاطر به که کوچیکتر پسر

  .کنه اش خواسته متوجه رو چان تا داد تکون کمی رو دستش و بست

 

 "بگیر دستامو"

 بین اشه انگشت شدن فشرده با بعد لحظه و کرد زمزمه ارومی خیلی لحن با

  .زد لبخندی چان های انگشت

 الفای هراظا. باشه داشته کنارش رو الفاش لحظات این تمام توی داشت دوست

 خودش خوبی هب درونش امگای حاال و بود گذاشته راحتش ساعتی چند برای درونش

 .میداد نشون رو

*** 

 

  .بود ودشخ بچه بود گرفته آروم دستاش توی که کوچولویی دختر نمیشد باورش

 با رو هاش شباهت وضوح به ولی بود نگذشته اومدنش از هم ساعت چند هنوز

 رو نگاهش لبخند با که بود الفایی تصورات اینا همه هم شاید میداد نشون بکهیون

  .میچرخوند اش بچه و امگا بین
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 لوکوچو اون بود قرار فعال و بود ضعیف هم دخترشون بکهیون، بدنی شرایط خاطر به

 های ادم تمام هک بود شده باعث اینا تمام و نبرن ویژه های اتاقک از بیرون رو

 .باشن اومده دنیا به تازه پرنسس دیدن منتظر قراری بی با در اون پشت

 

 به بخندل با که شد جلب دکتر به دخترش صورت از چانیول توجه در صدای با

  .میومد سمتش

 "ببریم مایشاز برای رو کوچولو خانوم این یکم الزمه کنم فکر فرمانده، خب"

 

 

 با لیو برد هم توی رو صورتش ازمایش اسم شنیدن با اول لحظه همون چان

  .بده اونا به رو گرگش توله شد راضی دکتر های حرف ادامه شنیدن

 "بشیم مطمئن بودنش سالم از میخوایم فقط. نیست زیادی چیز"
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 توی حال بی مه هنوز که برگرده بکهیون پیش تونست باالخره دکتر رفتن از بعد

  .بود جراحی اتاق اون

 از قبل و کرد متنظی بکهیون تخت کنار و کرد بلند رو تخت کنار رنگ سفید صندلی

  .بوسید رو بک پیشونی بشینه روش اینکه

 " بهتری؟"

 

  .شد خیره اشالف به خمار نگاه همون با و داد تکون رو سرش فقط کوچیکتر پسر

 " چطوره؟"

 

 های دست که درحالی پس نبود سخت چانیول برای بک مخاطب زدن حدس

  .زد لبخند میگرفت هاش انگشت بین رو بک ظریف

 "بردنش ازمایش سری یه برای. خوبه حالش"
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 حس ولی داشت دتردی حرفش گفتن برای هم هنوز. زد لبخند زور به امگا نیمه پسر

 اریفش سختی به نهمی برای بده ادامه نمیتونه نکنه بیان رو احساساتش اگه میکرد

  .بشه جلب توجهش تا کرد وارد چان های انگشت به

 

 " ...من.. من"

 

  .کرد مکث کمی و داد قورت رو گلوش توی بغض

 " بکهیونم؟ چی تو"

 "میترسم...موقعیت این از...من"

 

 شصورت و بشه لندب صندلی روی از کرد مجبورش و پرید باال تعجب با الفا ابروهای

  .کنه نزدیک بک صورت به رو

 " میترسی؟ چی از"

 

 چرخوند رو سرش کالفه نبود مطمئن احساساتش از هم هنوز که کوچیکتر پسر
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 ".بدم انجامش نتونم که میترسم"

 

 و یهچ حرفا این زا امگاش منظور نمیفهمید. بود شده متعجب قبل از بیشتر حاال چان

  .میکرد نگرانش همین

 

 " !داری حسی چه بگو بهم فقط"

 واقعا... چهب یه از نگهداری ولی میخوام یعنی.باشم امگا نمیخوام میکنم حس"

 "نمیدونم

 

  .زد کنار ور پیشونیش توی شده ریخته موهای دستش با و زد بک به لبخندی چان

 به راجع و همیش امگا من برای فقط که باشی الفایی همون قبل مثل قراره تو"

 " تنهایی؟ میکنی فکر چرا نگهداری
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 .بره بین از ونبکهی ترس از زیادی بخش تا بود کافی بزرگتر پسر جمله چند همین

 این وجود اب واقعیت این و داشت چان به نسبت که بود چیزی ترین مهم اعتماد

 .میشد تر پررنگ حرفا

 میتونست الحا و بود کرده عوض رو هاش لباس و تمیز رو خودش چانیول کمک با

  .ببینه بودش، ندیده حسابی و درست هنوز که رو کوچولوشون دختر

 

 نفری اخرین کب خود ظاهرا یعنی این و بود بقیه پیش دخترشون دکتر، گفته طبق

  .کنه لمس و ببینه رو کوچولو صورت اون جزئیات میتونست که میشد

 رو وزنش از بخشی خواست ازش و کرد حلقه بک کمر دور رو دستش بزرگتر پسر

  .افتادن اهر پارک اقای اتاق سمت به هم همراه بعد و بندازه چان دستای روی

 

  .نشد رو به رو جالبی صحنه با شدنش باز محض به و کردن باز رو در

 کرده لبغ رو اش نوه که درحالی خودش مخصوص بزرگ صندلی روی پارک اقای

 فرشته اون و دنبو دورش هم کای و لوهان سهون، جمله از بقیه و بود نشسته بود،

  .حالنخوش خیلی که بود مشخص هاشون چهره از و میکردن نگاه رو کوچولو
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 "چانیوله شبیه من نظر به ولی"

 کرد کج رو صورتش جوابش در هم سهون و گفت لجبازی با کای

 

 "بکهیونه شبیه مشخصه کامال"

 

 هیچ و یخندیدنم مغرور الفای دوتا اون لجبازی به لوهان و پارک اقای بین این

  .تنرف جلو باالخره اینکه تا نداشت نفر دو اون اومدن به توجهی کس

 

 تمام و اشتند اتاق توی افراد های تبریک به توجهی و نمیشنید چیزی بکهیون

 جلب چیزی ره از بیشتر سفید های لباس توی که بود کوچولویی موجود به حواسش

  .میکرد توجه

 و گرفت پارک اقای از رو کوچولوش دختر و رفت جلو ولی چطور نفهمید حتی

 ارامش گرگش توله خوب بوی از و کشید نفس عمیق و کرد نزدیکش رو صورتش

  .گرفت
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 توی جودمو از نمیخواد عنوان هیچ به میدونست فقط چیه حس این نمیدونست

  .بشه جدا بغلش

 اشتنگذ و پشت از بک کردن بغل با و شد نزدیک بهش هم چان لحظه همون

 .کرد کامل رو خانوادگیشون قاب امگاش، های دست روی هاش دست

 

*** 

 

 کرده انتخاب رو گرگشون توله اسم و بود گذشته دورهمیشون از ساعتی چند حاال

  .کنن صداش هیونا همگی بعد به این از بود قرار و بودن

 

 درنهایت یول نداشت خودش از کوچولوش هیونا کردن جدا به تمایلی بک هرچند

 راشب روزشه یه فقط بچه اون اینکه به توجه بدون و بود گرفته رو اون اصرار با کای

 .میخندوند رو اون خودش خیال به و درمیاورد ادا
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 خودش به شا شونه روی دستی نشستن با که بود رفته فرو فکر توی عمیقا چان

  .اومد

 

 "باشه بهت هدیه یه دادن وقت کنم فکر"

 

 سمت از یتونهم ای هدیه چه که کرد فکر ای لحظه برای و زد لبخند سهون حرف با

  .شد بلند شوک از پسر اون حرفای ادامه شنیدن با که بگیره بداخالقش دوست

 

 تو .همینطور منم و عزیزت کار سر برگردی میتونی تو و نمیمونم فرمانده دیگه من"

 "کنه دیوونه همرو قراره که بداخالقی ارشد همون منم و فرمانده میشی

 

  .داد رونبی صدا با رو نفسش اخر در و کرد بیان سرعت با رو جمالتش تمام

 

 نفر دو اون به رو نگاهش اخم با پارک اقای بزنه حرفی بتونه چان اینکه از قبل

  .داد
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 "کنه شقبول باید و چانیوله برای تنبیه یه این! سهون بکنی رو اینکار نمیتونی تو"

 

 رو دستش فگیکال با سهون شد باعث همین و کرد تایید رو پدرش حرف سر با چان

  .بکشه موهاش توی

 

 رو موقعیت هترینب االن عزیزتون پسر چون میکنید تنبیه منو دارید اینطوری ولی"

 "دوششه رو وظیفه کلی حداقل اونجوری. داره

 

  .کرد اخم سهون حرفای شنیدن با چان اینبار

 "بهم بدی هدیه بود قرار"

 

 داد بزرگتر پسر به رو نگاهش و خندید اتاق گوشه از کای چان حرف با

 

 "یدمم اموزش ها فرقه بی به و اینجا برمیگردم منم اینجوری اتفاقا"
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 و کرد افقتمو سهون حرف با ببینه رو شرایط میتونست وضوح به که پارک اقای

  .شد تموم میکردن رو فکرش که چیزی از تر راحت خیلی چیز همه

 

 "اردوگاه برمیگردم منم پس"

  .برگشتن سمتش همه که بود عجیب و یهویی اونقدری بک حرف

 

 " ..نمیتونی"

 

  .داد ادامه خودش بک بشه کامل لوهان جمله اینکه از قبل

 

 اونجا یمبرگرد باید هباالخر اینکه و باشم داشته مراقبت به نیازی دیگه نمیکنم فکر"

 "میدیم انجامش زودتر هرچه پس
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 " چی؟ بچه ولی"

  .وندچرخ هیونا و بک بین رو نگاهش باری چند و پرسید نگرانی با کای

 

 "میاد ما با اونم"

 

*** 

 

 بود شده فتهگ که چیزی طبق باید حاال و بود گذشته هیونا اومدن از هفته یک

  .میکردن اعالم رو چانیول مجدد فرماندهی و اردوگاه برمیگشن

 بروهاا بین اخم با پارک فرمانده بود قرار همیشه مثل دوباره و بود فراهم چیز همه

 اعالم ور برگشتش بمش صدای با و سنگ تکه اون باالی بره همیشگیش ابهت و

  .کنه

 فاشال به و بود ایستاده پایین بود گرفته اغوش توی رو هیونا که درحالی بکهیون

 اعثب همین و میرسید نظر به قوی اول روزهای مثل درست که میشد خیره

  .میشد لبخندش
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 یونبکه و میکرد داص و سر حسابی حاال بود ارومی بچه که اول های روز برخالف هیونا

  .کنهمی اذیت رو همشون بشه بزرگتر کمی فسقلی این اگه که بود مطمئن

 

 هفته این توی که چیزی طبق و چسبوند خودش به رو گرگش توله قبل از بیشتر

 کوچولو اون انتظارش طبق و برد دخترش صورت نزدیک رو صورتش بود فهمیده

  .شد اروم

 

 به بستگیوا جور یه و اس طرفه دو براشون خوب حس و کشش این که بود مشخص

 .میشه جبران نزدیکی با فقط که دارن هم

 بود هخیر همه به اخم با که داد سهون به هیونا از رو توجهش باالخره

 

 با قراره که ارشدی همون میشم دوباره من. شدید خالص دستم از نکنید فکر"

 "نزنه سرتون به تنبلی فکر اصال پس بترسید دیدنش
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  .نبزن کله و سر ونسه با هم باز بود قرار که کرد بیچاره الفاهای حال به ای خنده

  .کنه شروع ور هاش حرف که بود چانیول نوبت حاال و بود گذشته ای دقیقه چند

 

 چیزی یچه هنوز. گذروندید رو مختلفی های موقعیت همتون مدت این میدونم"

 یچیز دیگه که تتفاو این با داشت خواهند ادامه اخیر قضایای تمام و نشده تموم

 "نیست پنهان ازتون

 

 بار یه و کنه اعتراف اشتباهش به ترسی بدون میخواست. کرد مکث عادتش طبق

 بخره رو افرادش تمام اعتماد دیگه

 

 جز راهی که دمدا پیشنهادی بهش اینده به توجه بدون دیدم رو بکهیون که روزی"

 "دش ساز دردسر بشه مشخص براتون نبود قرار که رازی و نداشت قبولش

 

 

  .داد ادامه و انداخت بک به نگاهی بین این



THROY 
 

 pg. 581 

 دغدغه نهات. میزاریم سر پشت رو مشکالت داریم و شده مشخص چیز همه حاال"

 "بگذریم ازشون نیست قرار که هستن دلتاها االن اصلی

 

 یبرا کنه تحمل بتونه هیونا وجود با بکهیون که نبود چیزی چان های صحبت ادامه

 که محافظی ههمرا و کرد ترک اونجارو دخترش، دوباره گریه شدن شروع با همین

 .شد راهی اتاقش سمت بود گذاشته براش دلیل ،بیالفاش

 نگران رو بک مک کم این و داشت ادامه هم هنوز سخنرانی از بعد هیونا های گریه

  .میکرد

 

 هم چان که الحا و کنه گریه مدام ساعت چندین دخترش داره دلیلی چه نمیفهمید

  .بود تر زا استرس چیز همه بود، اردوگاه کارای درگیر

 

 با و شردف اغوشش توی بیشتر هیونارو همین برای بیاره طاقت نتونست دیگه

  .افتاد راه چانیول کار اتاق سمت عصبانیت
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*** 

 

. میسپرد طرخا به رو الزم چیزای و میداد گوش سهون های حرف به دقت با چان

  .نبود خوب این و بود کرده فراموش هارو چیز خیلی مدت این ظاهرا

 

 صورت و شد باز شدت با اتاقش در دوستش های صحبت و ذهنیش درگیری بین

 همین برای مونهب پنهان الفا دو اون دید از که نبود چیزی بکهیون نگران و عصبی

  .بست سرش پشت رو در و کرد ترک رو اتاق حرفی بدون سهون

 

 بلند برای نهمی و میشکست رو اتاق سکوت که بود صدایی تنها هیونا های گریه

  .بود کافی صندلیش روی از چان کردن

 رعتس با بک ولی نداشت توقع هرچند و برداشت قدم امگاش سمت سرعت به

  .زد زل هاش چشم به سرخ صورتی با و سپرد بهش رو بچه

 

 " نمیذاری؟ تنهام نگفتی مگه"
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 به که چان دهرچن شد هیونا گریه گرفتن شدت باعث و پرسید بلندی صدای با بک

 با بود شتهدا نگه رو دخترش دست یه با بازوهاش، و ها دست بودن بزرگ خاطر

 زینجایگ رو هاش لب بعد ثانیه و گرفت رو بک دهن جلوی اش دیگه دست

  .بوسید امگاشو لبای سطحی و اروم و کرد دستش

 

 "اینجام االن. ببخشید. باش اروم"

 

 عمل قعمو به هم باز چانیول ولی شد بک عصبانیت باعث هم باز حرفش این

  .گذاشت امگاش دهن روی رو دستش و کرد

 "کنیم اروم هیونارو اول بیا... باشه"

 

*** 
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 رو ونگرگش توله بودن تونسته تازه و بود گذشته ساعت یک نمیشد باورش

  .بخوابونن

 میگرفت ستد به اسلحه فقط قبل ماه چند تا که چانیولی پارک میشد باورش کی

 های کونت با و بکشه گرگش توله پیشونی روی رو هاش انگشت لطفات با حاال

  .بخوابونه رو بچه یه کنه سعی اروم

  .امروزه قاتفا از بیشتر چیزی دلیلش بود مشخص و بود عصبی همچنان بکهیون

 

 .بشه دبلن کرد مجبورش بازوش گرفتن با و برداشت قدم بک سمت ارومی به

 "اتاقمون برگردیم"

 

 نشسته کشونمشتر تخت روی جفتشون بعد دقیقه چند و کرد زمزمه ارومی لحن با

  .بود خوابش غرق کوچولوی دختر جای کردن تنظیم مشغول چان و بودن
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  .میکرد نگران رو جوون فرمانده این و بود شده ساکت مخی روی طرز به بک

 

 کوچیکتر سرپ های شونه روی دستش گذاشتن با و رسوند بک به پشت از رو خودش

  .بده تکیه بهش کرد مجبورش

 

 " شده؟ چیزی"

 

 تنظیم انچ های شونه روی کامل رو سرش و بست رو هاش چشم بار این بکهیون

  .کرد

 "میکردم صحبت ازش که ترسیه همون این"

 

 خیره بهش تا برگرده کرد مجبور رو بک و بیاره طاقت نتونست دیگه بزرگتر پسر

  .بشه

 " هستی؟ چی نگران دقیقا"
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 حالت رینت اروم توی حاال که داد خوشگلش دختر به رو نگاهش کوچیکتر پسر

  .بود ممکنش

 

 "ولی بشم جدا ازش نمیخوام اصال که جوری. دارم دوسش خیلی"

 

 هاش تدس به رو نگاهش و رفت تحلیل اش جمله انتهای به رسیدن با صداش

  .داد

 

 من... میده دست بهم عحیبی حسی یه میشم رد مبارزه زمین کنار از وقتی ولی"

 " ...میخوام

 

  .شد حبس الفاش بازوهای بین بشه کامل حرفش اینکه از قبل

  .میبوسید رو رشس مدام و میکشید بکهیون موهای توی دستشو ارامش با بزرگتر پسر
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 سر تمتبفرس شدنت خوب محض به میدم قول. برمیگردی مبارزه زمین به تو"

 "نباش هم هیونا نگران. ها تمرین

*** 

 کپار اقای مارتع به الفاها از چندتا همراه جدید آزمایش سری یه خاطر به امروز

  .باشن اونجا رو شب بود قرار و بودن اومده

 

 خترشد که نمیشد ورشبا حاال و بود گذشته هیونا های گریه با مسیر اول نیمه تقریبا

  .گرفته اروم الفا یه بازوهای بین چطور

 

  .شد خیره روش به رو قاب به و کرد ای عصبی خنده حیرت با

 اشتهد عالقه بچه رینگهدا به باید چانیول افراد از یکی چرا نمیفهمید اول درجه در

  !بود؟ ادهد ترجیح پدرش به رو غریبه اون چطور هیونا بعدی درجه در و باشه

 

 رچیزیه با روزها این. بشه اروم تا کشید عمیقی نفس و بست رو هاش چشم

  .نبود خوبی چیز این و میشد عصبی
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 با حاال میکرد فوذن بکهیون مغز تا هاش گریه صدای قبل دقیقه چند تا که گرگی توله

  .اس زده انهیج کامال بود مشخص و میداد تکون الفا برای پاهاشو و دست لذت

 

  .رسنب کاراشون به میتونستن باالخره و رسید پایان  به طوالنی مسیر

 لبای هب توجه بدون و کرد دراز دخترش سمت رو هاش دست سرعت به بکهیون

  .کشید بغلش توی اونو هیونا، های گریه و الفا اویزون

 

 و اشتند اعتماد کسی به هم هنوز بک میخوان؛ چی نفر دو اون نبود مهم

  .بده بهشون رو حد از بیش نزدیکی اجازه نمیتونست

 میخواد بود مشخص هاش چشم و لرزون لبای وجود با که انداخت دخترش به نگاهی

  .کشید نفش عمیق و برد گردنش توی رو صورتش همین برای کنه گریه

 "پرنسس نیست گریه وقت االن"

 



THROY 
 

 pg. 590 

 کاری تنها شا بیچاره پدر و بود کافی کوچولو اون بغض شکستن برای جمله همین

  .بود شگاهآزمای به رسیدن برای هاش قدم به بخشیدن سرعت بکنه میتونست که

 

  .شد خیره روش به رو مسیر دو به و کرد مکث کمی راه نیمه

  .بدن انجام وهار ازمایش اول یا برن پارک اقای دیدن به اول بهتره نمیدونست

 با و شد فبرطر قدمیش چند توی اونم پارک اقای شدن دیده با ذهنیش درگیری

  .برداشت قدم مسن مرد سمت لبخند

 

 اون میشدن باورش بک و کشید آغوشش توی رو عزیزش نوه خوشحالی با پیرمرد

  .میشه اروم هم پدربزرگش بغل توی حتی کوچولو شیطان

 بشه زدیکشن نداره دوست و داره مشکل پدرش با فقط اول روزای برخالف ظاهرا

 اب بهش راجع بعدا باید حتما که میشد بکهیون وجود توی بد حس یه باعث اینا همه و

  .میکرد صحبت چانیول
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 توی خودش الحا و سپرد بهش رو بچه داشت چانیول پدر به که اعتمادی خاطر به

 پرنسسش با نتیلع دکترای اون بود امیدوار و بود دادن خون درحال جدایی اتاقک

  .کنن رفتار خوب

 

 جلوگیری شکم خونریزی از تا داد فشار کمی و گذاشت سرنگ جای روی رو دستش

 تهبرداش رو کهیون،ب خون عبارتی به یا ازمایش نمونه که دکتری از حین همین و کنه

  .کرد تشکر بود

 

 جدیدی شخص و باز اتاقک در فاصله همین توی و شد خارج زودتر سفیدپوش دکتر

  .وردا بک سرخ لبای روی لبخندی پیش سری برخالف بار این که شد وارد

 

 " اینجایی؟ تو لوهان... اوه"

 

*** 
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  .بشه ومتم هیونا های ازمایش تا بودن نشسته لوهان همراه اتاقک در پشت

 " خودتون؟ اردوگاه برمیگردی یا میکنی کار اینجا دیگه"

 

  .شد وابج منتظر و پرسید ارومی به بود اتاقک در به چشمش که درحالی بک

 "نیست زمال فهمیدم بعدا ولی بمونم اینجا همیشه گرفتم تصمیم اول روزای"

 

  .شد داده بتا به و کنده در از لوهان، جواب با باالخره بک حواس

 " چیه؟ منظورت"

 

 موقع نداشت دوست درواقع. ببینه رو بک دست زخم جای تا شد خم کمی لو

  .کنه نگاه کسی چشمهای توی سوالی همچین به دادن جواب

 

 " ..ولی باشم خوشحال میتونم و شده حل دیگه چیز همه کردم فکر اولش خب"
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 نگاه بهش دکر مجبورش و کشید بیرون لو دست زیر از رو دستش امگا نیمه پسر

  .کنه

 " سهون؟ با ات رابطه چیه؟ شدن حل از منظورت"

 

  .داد تکون سری و زد تلخی لبخند بک بتای هوش خاطر به لوهان

 تا مکرد انتخاب اینجارو همین برای نیست سرد باهام دیگه میکردم فکر... درسته"

 "بخشهب منو کامل نتونسته هم هنوز فهمیدم مدتی بعد ولی ببینمش بیشتر

 

 انجام نستتو که کاری تنها و داد نفر دو این موقعیت به فحشی دلش توی بک

  .بود دوستش های شونه فشردن بده

 "میکنه حل رو چیز همه زمان"

 

 هایی چشم با اهیون درنهایت و گذشت بحث از لوهان پیچوندن با دیگه دقیقه چند

  .شد خارج دکتر همراه به بود داشته نگه باز سختی به که
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 سریع یلیخ و گرفت خندش دخترش الود خواب و بامزه حالت از الفا نیمه پسر

 بدن بوی یدنپیچ برای لحظه چند فقط و فشرد بدنش به و گرفت دکتر از رو اون

  .بره خواب به ارامش با تا بود کافی هیونا بینی توی بک

 

 فقط هم باز ولی میکرد مقاومت پدرش برابر در هم هرچقدر شیطون کوچولوی اون

  .میشد اروم اون آغوش توی

 

 اهر عمارت سمت به لوهان همراه و گذاشت دخترش سر روی ای بوسه بک

  .افتاد

  .کنن تجربه رو بودن هم با لذت و باشن هم دور رو شام بود قرار

 

*** 

 

 داده نشون دوستاش به رو کوچولوش دختر مدت این توی و بود گذشته ساعتی چند

 بتای برای اموزش سری یه جمله از مختلف چیزای به راجع لوهان با هم کلی و بود
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 دقیقه چانیول رسیدن برای میتونست دیگه حاال و بودن کرده صحبت درونش

  .کنه شماری

 

 و اومد در صدا به در هیونا نامفهوم اصوات و پارک اقای شاد صدای بین باالخره

  .شدن وارد کای همراه به چانیول بعد ثانیه

 

 شدن بسته اب ولی میگرده سهون دنبال بود مشخص و چرخوند رو سرش کمی لوهان

 لباش روی سهون دیدن امید به ثانیه چند که لبخندی و الکیه امیدش شد متوجه در

 و چان متوجه تیح که طوری میداد ازار رو بک شدت به این و شد پاک وضوح به بود

  .نشد گذاشت سرش روی که ای بوسه

 از حسابی وکوچول اون بود مشخص و گرفت پارک اقای از رو هیونا ذوق با کای

 القهع مورد شخص کای خدا، رضای محض چون شده خوشحال جذابش عموی دیدن

  .کنه عوض رو این نمیتونست چیزی هیچ و بود هیونا

 

 و نشست کنارش و رفت بک سمت باالخره هیونا سر روی ای بوسه از بعد چان

  .بود کافی کوچیکتر پسر حواس کردن پرت برای همین
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 " بود؟ چطور ها ازمایش"

 جوابش بود ول روی نگاهش هم هنوز که درحالی بک و پرسید ارومی صدای با چان

  .داد رو

 

 "میاد زودی به جوابشون. بودن خوب"

 

 

 دستش شد ورمجب همین برای بود امگاش پرتی حواس متوجه وضوح به بزرگتر پسر

  .برگرده سمتش به کنه مجبورش و بذاره اش چونه زیر رو

 " شده؟ چیزی"

 

 خودش ای صنوعیم لبخند با لوهان حین همین و پرسید نشه متوجه کسی که لحنی با

  .بشه سرگرم هیونا با تا رسوند کای کنار رو
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 " نیومد؟ سهون چرا"

 "باشه شرایط مراقب و نذاره خالی رو اردوگاه داد ترجیح"

 

  .برد هم توی اخماشو چان حرف شنیدن با بک

 "بود منتظرش لوهان ولی"

 

  .احتهنار بود مشخص !لبخندش وجود با که داد لوهان به رو نگاهش بزرگتر پسر اینبار

  .ایستهب کرد مجبورش دستش گرفتن با و رفت لو سمت ولی چطور نفهمید حتی

 "میکنی مشخص سهون با رو تکلیفت و اردوگاه میری االن"

 

  .بفهمه ور منظورش میکرد سعی و بود خیره چان عصبی چهره به تعجب با بتا

 " چیه؟ منظورت"

 

  .ددا ادامه ارومتری لحن با و کشید اش شقیقه روی رو دستش یه چان
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 "میکنی مشخص رو چیز همه و احمق اون پیش میری میگم"

 

*** 

 

 و یستادها سهون اتاق در پشت االن چانیول، حرف خاطر به فقط نمیشد باورش

  .داره تردید زدن در برای

 

 با که باشه شقی کله لوهان همون دوباره گرفت تصمیم و کشید عمیقی نفس

 به دستش که دش این افکارش، تمام نتیجه و میچسبوند سهون به رو خودش پررویی

  .شهب اتاقش وارد سهون اجازه با بعد ثانیه و کنه لمس رو در ارومی

 

  .رفت جلو و انداخت باال ابروهاشو تعجب با لوهان، دیدن با سهون

 " اینجایی؟ موقع این چرا شده؟ چیزی"

 



THROY 
 

 pg. 599 

 همین رایب میکرد حس رو روش به رو الفای چهره و صدا توی نگرانی وضوح به

 هون،س صورت دور هاش دست کردن قاب با و نذاشت منتظرش این از بیشتر

 و شد جدا ازش میکرد رو فکرش که چیزی از سریعتر و کرد متصل هم به رو لباشون

  .کرد متعجب رو سهون دقیقه چند اون توی دوم بار برای

 

 حرف به وهانل باالخره تا نمیگفتن چیزی و بودن خیره هم به حرفی بدون دو هر

  .اومد

 

 رکپا اقای نیمهمو به امشب...اردوگاه از محافظت خاطر به گفت...گفت چانیول"

 "بودم منتظرت من...خب...من و نیومدی

 

  .داد هادام دوباره نشنید جوابی وقتی و کرد بیان رو کلماتش تردید با

 "بیام گفت چانیول فقط... فقط... بیام نمیخواستم من راستش"

 

  برداشت لو سمت به قدم یه و زد پوزخندی صدا با الفا
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 " چیه؟ میدونی بتاها ایراد یه"

 

 داد تکون فطر دو به رو سرش نه معنی به داشت رو هرجوابی انتظار که لوهان

 "نمیکنن حس فرومونی هیچ اینکه"

 

  .شد خیره بهش کنجکاوی با بود شده گیج سهون حرف از وضوح به که بتا

 

 رات دوره توی لعنتی من  بلکه نبود جهنم این از محافظت من نیومدن دلیل"

 "فرستاده اینجا به رو تو عمد از و میدونست رو این عوضی چان اون و هستم

 

 شد خیره هانلو متعجب و گیج چهره به و زد پوزخند دوباره اش جمله اتمام با

 

 منطق بی رات هدور تو الفا یه که میدونی خوبی به ولی نکنی حس فرومونی شاید"

 " درسته؟ میشه
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 هب رو پسر به انیهث چند فقط و پرسید بود همیشه از تر رگه دو که صدایی با اینبار

 سنگی یوارد به رو اون دادنش، هول با بعد و داد فرصت قضیه فهم برای روش

 با بود، فتهگر سفت رو لوهان پهلوی دستش یه با که درحالی و کرد چفت اتاقش

  .نخوره تکون بوسیدنش موقع تا کرد ثابت رو صورتش اش دیگه دست

 

 پیش موقعیت با و کشید پایین به و گرفت گاز رو بتا پایین لب هاش دندون با

 برابر چند اشه فرومون خاطر به که عطشی با و کرد دهنش وارد رو زبونش اومده

  .کرد سابقش معشوقه بوسیدن به شروع بود، شده

 

*** 

 

  .زد لبخند و انداخت کوچیکش خانواده به نگاهی

 که طوری بود خوابونده شکمش روی رو هیونا و بود کشیده دراز تخت روی چانیول

 میکرد نوازش رو دخترش سر ارومی به دستش و بود اش سینه روی پرنسسش سر
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 ندارن قصد و هستن ارامش توی میداد نشون بود جفتشون لبای روی که لبخندی و

  .بشن خارج موقعیت این از

 

 کامل و تگذاش روش رو خودش سر و کرد دراز رو چان ازاد دست و رفت نزدیک

  .رفت الفاش بغل توی

 نبود سخت شبرا شرایط اصال ولی داشت اغوش توی رو نفر دو همزمان اینکه با

  .بمونن حالت همین توی عمر اخر تا بود حاضر و

 

 و چسبید بهش لقب از بیشتر بک که طوری کرد خم رو بود بکهیون سر زیر که دستی

  .کرد امگاش موهای نوازش به شروع بعد

 

 با ودشخ ولی میداد ارامش امگاش و دختر به داشت چان ظاهر در که هرچند

  .میگرفت خوب حس و میشد اروم بک های فرومون
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 تا گذشت هیونا کمر روی بک های انگشت بازی با حالت همون توی دقیقه چند

 وردخ هم به لتشونحا جاش توی کوچولوش دختر گذاشتن و چان تکون با باالخره اینکه

  .بود حبس الفاش بازوهای بین بکهیون فقط حاال و

 "زد سرم به احمقانه فکر یه امروز"

 داد قرار مخاطب رو بزرگتر پسر

 

 " فکری؟ چه"

 غلمب توی دیگه. همیکن حس اخیرمو رفتار هیونا میکردم حس ولی باشه بچگانه شاید"

 "نمیشه اروم

 

 الفاش برای رو کیوتی صحنه و کرد زمزمه اومده جلو های لب و لرزون صدای با

  .بود کافی فرمانده خندیدن برای همین و کرد ایجاد

 

 "داره عالقه جدید ادمای به فقط اون.نیست اینطوری"
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 منفی حس دیگه بار یه بخشش اطمینان نگاه با و گفت خاصی ارامش با بزرگتر پسر

  .برد بین از رو بک

 

 "ببینم خواهرمو میخوام"

 برابر در ونستت فقط و کرد جلب رو چان توجه دوباره بک توسط یهویی بحث تغییر

  .بگه ای باشه کیوتش امگای خواسته

 

 "بریم هم با که میکنم پیدا خوب زمان یه"

 

 تردید اش هخواست گفتن برای هنوز هرچند و زد لبخندی حرف این شنیدن با بک

  اورد زبون به اونو ولی داشت

 

 " میشه؟. کنه کمکمون هیونا نگهداری توی تا بیارمش میخوام"

 

 .کرد مکث رسما بار این چان
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 به و نبود یا فرقه هیچ جز هنوز خواهرش که مخصوصا بود زیادی یکم بک خواسته

  .بود نرسیده قانونی سن

 "میکنم فکر بهش"

 

*** 

 

 

 

 

 حاال لیو بود سخت میک بود اومده کوتاه امگاش خواسته برابر در باالخره اینکه باور

 فکر خودش با بود، ایستاد بک کنار و بود بغلش توی کوچولوش هیونا که درحالی

 برای هنوز خترد اون خدا رضای محض چون مناسبه جیهیون برای جایی چه که میکرد

 نمیتونست ودب بکهیون خواهر چون طرفی از و بود کوچیک خیلی الفاها بین حضور

  .بذاره عمومی خوابگاه توی اونو
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 هب ادما، اون با بکهیون پرسی احوال و ها خونه بین زدن قدم کمی از بعد باالخره

 نظر به زیبا ،قدیمیش چوبی در و سرسبز حیاط وجود با که رسیدن کوچیکی ی خونه

  .میرسید

 

 خودش یکردم رو فکرش که چیزی از سریعتر و رفت در سمت معطلی بدون بکهیون

 و کرد در به یدهچسب اهنی تیکه کوبیدن به شروع شوق با و رسوند اصلی در پشت رو

 قابش توی رنگ نارنجی های لباس و روشن پوست با دختری که نکشید طول خیلی

 فرو هم غوشآ توی برادر و خواهر اون تا بود کافی لحظه یک همون و شد مشخص

  .برن

 

 سخت ودب گذاشه برادرش شونه روی رو سرش که جیهیون اشکی های چشم دیدن

  .نبود

 

  .زنهب لبخند دل ته از میشد باعث شرایطی چنین توی اونم امگاش دیدن

 و لنشیند صدای با که جوری و بود خواهرش برای قوی مرد یه قطعا بکهیون

  .بود برانگیز تحسین میکرد، اروم رو دخترک هاش، دست نوازش
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 و میکنه قراری یب کوچولوش دختر شد متوجه و اومد خودش به هیونا وورجه ورجه با

 اون اهرظ ولی کنه حسودی سن اون با ای بچه که بود ذهن از دور زیادی خب

 یا الکی سرفه اب و بره جلو کرد مجبور رو چانیول همین و میخواست پدرشو کوچولو

 .کنه اعالم رو حضورش

 

 و کرد دراز اهیون سمت رو هاش دست لبخند با و شد جدا جیهیون از باالخره بک

  .برگشت خواهرش سمت دوباره کشیدنش آغوش به از بعد

 

 ای یدها هیچ و میکرد نگاه دستهاش توی بچه و برادرش به تعجب با دخترک

  .میفته داره اتفاقی چه که نداشت

 

 " !داری زاده برادر یه االن ج ی،تو خب"

 

*** 
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  .بود همیشه از قشنگتر حاال خانوادگیشون قاب

 حاال ولی ودب داده خواهرش به بزرگی شوک هیونا معرفی با اول لحظه که درسته

 به که رحالید و بشنوه هم کنار زندگیشو دخترای دوتا صدای هارمونی میتونست

  .بزنه لبخند داده تکیه الفاش بازوهای

 

 

 و دست نداد تکون با رو این و بود اومده خوشش اش عمه از شدت به هیونا

  .میداد نشون هوا توی پاهاش

 

 "گرفتم درستی تصمیم کنم فکر"

 شدن بیشتر ثباع و کرد زمزمه کنه، بلند چان شونه از رو سرش اینکه بدون به

 شد بدنش دور چان های دست فشار
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 "گرفتی درستی خیلی تصمیم"

 روی رو هاش لکپ ثانیه چند راحت خیال با و زد لبخند کنارش مرد حرف شنیدن با

 .کنه استراحت دغدغه بدون کمی میتونست حاال گذاشت؛ هم

 

*** 

 

 

 که االح میکرد حس. کنه استراحت کرد سعی هم برگشت راه توی حتی بکهیون

 .باشه یوناه نگران نیست نیاز دیگه میاد اردوگاه به همراهشون داره جیهیون

 

 "توئه شبیه خیلی اون اوپا"

 دلبخن متوجه و کرد بیان شوق با میکرد بررسی رو هیونا صورت که درحالی جیهیون

  .نشد چانیول بخش رضایت
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 دردانیق ازش سرش روی ای بوسه کاشتن با و زد لبخند خواهرش جواب در بک

  .کرد

 

  .بود اومده اردوگاه به که میفتاد اولی روزهای یاد میدید رو خواهرش هروقت

 

 

 

 

  .داشت یاد به رو چانیول جدی و سرد های رفتار هم هنوز

  .خوادشمی بدنش خاطر به فقط بود گفته بهش و بود کرده تهدیدش که جوری

  .نمیکرد نگاه شونکوچولو دختر به عشق با و بودن هم کنار اونا حاال... حاال ولی

 

 گذروندن با ندهرچ چون افتاد جوون فرمانده تله توی موقع همون که بود خوشحال

 رو جیهیون اوریناب کمال در حتی و بود رسیده ارامش به باالخره ولی سختی، کلی

 .داشت کنارش
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 ویاگ که بودن تادهایس اتاقی در جلوی همشون حاال و شد تموم باالخره طوالنی مسیر

  .بود کرده اماده امگاش خواهر برای چانیول

 

 محسوب انبار فقط زمانی که شد خیره اتاقی فلزی در به اخم کمی و تعجب با بک

  .میشد

 " نبود؟ بهتری جای واقعا"

 به الفاشو وجهت و کرد زمزمه چان گوش زیر نباشه عصبانی داشت سعی که لحنی با

  .کرد جلب خودش

 

 "خودمونه اتاق به اتاق ترین نزدیک اینجا"

 

 اتاق این داشت دیا به که جایی تا ولی بود شده قانع چان حرف با حدی تا بکهیون

  .نداشت خوبی شرایط اصال
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 صدای و ها نگس الی به ال شده بسته عنکبوت تارهای و سنگی و کثیف های دیوار

  .بود وندهم امگا نیمه پسر یاد به که بود چیزهایی تنها زیرزمینی های موش

 

 از خبر بی هیونجی و شد باز اتاق در بود شدن اروم برای تالش در بک که درحالی

 پشت قیدی یب با که بود چانیول بعدی نفر و شد اتاق وارد شوق با چیز، همه

 .افتاد راه سرش

 

 شد اتاق وارد بود بسته رو هاش چشم که درحالی و کشید عمیقی نفس کوچیکتر پسر

  .کرد باز رو هاش چشم خواهرش، صدای شنیدن با بعد ثانیه چند و

 "عالیه اینجا"

 

  .شد بسته تعجب از دهنش بگه چیزی بتونه اینکه از قبل بک

  .داشت انتظار که نبود چیزی شبیه اصال اتاق این

 

  .ودنب شده تزئین سفید تورهای و پارچه با و شده شسته ها دیوار تمام
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 به رو بک که بود خوشایند اینقدری کوچولو تخت یه کنارش و بزرگ تخت یه دیدن

 .کشوند خودش سمت

 

 هیونا و یهیونج برای اتاقی همچین و بوده فکر به خودش از بیشتر چانیول ظاهرا

  .بود کرده اماده کوچولوش

 

 ور بهترین میشهه فرمانده اون که معلومه. کرده شک الفاش به چرا نمیفهمید حتی

  .میکنه فراهم براشون

 

  .زد لبخند و داد اطراف به رو نگاهش دوباره

 همشون میداد نشون بودن گرفته جا اتاق گوشه به گوشه که مجهزی و رنگی رسایل

 توی اییچیزه چنین عمال چون اومدن پارک اقای عمارت از که هستن چیزایی

  .نداشت وجود اردوگاه
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 و دش مطمئن راحتیش و نرمی از روش، نشستن با و  رفت هیونا تخت سمت

  .ومدا حرف به میچرخوند اتاق زدن دید برای رو گردنش هنوز که درحالی

 

 "داشتم توقع که چیزیه از قشنگتر اینجا. ازت ممنونم"

 

 اشتد سعی و میزد ضربه هیونا کمر پشت ارومی به لحظه این تا که چان

 روی اونو دخترش خواب سنگینی از شدن مطمئن از بعد و زد لبخند بخوابونش،

 طعق دخترش پیشونی روی اش بوسه اینکه از قبل ولی گذاشت جدیدش تخت

  .دراومد بک صدای بشه،

 

 "بخوابه خودمون پیش باید هیونا"

 

  .شد خیره بهش سوالی و برگشت امگاش سمت تعجب با بزرگتر پسر

 "بیاد ازش مراقبت برای جیهیون نگفتی مگه"
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 دتایی نشونه به رو سرش میکرد بلند تختش روی از رو هیونا دوباره که درحالی بک

  .داد تکون

 "بخوابم رنسسمپ کنار میخوام شبا ولی.داریم کار ما که زمانیه برای فقط اون"

 

  .افتاد راه در سمت و کرد زمزمه ارومی به و لبخند با

 

 "کن استراحت توام"

 گونه روی یا بوسه بعد و کرد زمزمه ارومی به و برگشت خواهرش سمت اخر لحظه

 .کاشت اش

 

*** 
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 خودش ادافر خصوص به افراد تمام به زیادی سختی مدت این که اونجایی از

 خاطر به طریقی به و بگیره جشن براشون زود به زود میداد ترجیح بود شده متحمل

 .کنه تشکر اخیر های همکاری

 

 .بود داده هشب کوچولوش فرشته وجود که بود ای خوشحالی خاطر به فقط هم شاید

 

 حسوبم خاصی چیز گرفتن جشن پس بکنه هرکاری هیوناش، خاطر به میتونست

 بخواد رادشاف از و کنه معرفی رو جیهیون طریقی به میخواست طرفی از نمیشد

  .باشن مراقبش

 

 اب چون خوشحاله حسابی بود مشخص و برگرده مبارزه زمین به بک زودی به بود قرار

  .میکرد صحبت باهاشون و بود گرفته گرم چانیول افراد با لذت

 

 با که افتاد سهونی به نگاهش لحظه همون توی و چرخوند اطراف به رو نگاهش

 توی عموشو تیز چونه هیونا خدا رضای محض چون بود فرار راه دنبال درموندگی

 ببره عقب رو سرش میکرد سعی سهون که هرلحظه و میمکید ولع با و بود برده دهن
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 یقه بسا چه و گردن و چونه شدن خیس اینا همه نتیجه و میکرد گریه کوچولو هیوال اون

  .بود شده سهون

 

  .برداشت قدم سمتشون و خندید برادرش و دوست حالت به دوباره

 

 رماندهف سمت متقابال هم اون و زدن برق چان دیدن محض به سهون های چشم

 با بود زده هم به رو کوچولو پرنسس اون تمرکز که اونجایی از ولی کرد تند قدم

  .ایستاد دوباره هاش گریه صدای

 

  .رسوند بهشون ور خودش باالخره و خندید روش به رو نفر دو ترکیب به دوباره چان

 

 "میگذره خوش بهتون داره که میبینم"

 

 و کنه صحبت خوبی به نمیتونست بود هیونا لبای بین سهون فک که اونجایی از

 جدا ازش کوچولوشو مانستر باید که بفهمونه چان به هاش چشم حالت با بود مجبور
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 هم به قصد و میبرد لذت صحنه این دیدن از جوون فرمانده اون ظاهرا ولی کنه

  .نداشت رو زدنش

 

 " دربیاری؟ پرنسسمو های گریه صدای میخوای هون، بیخیال"

 

 رهدوبا بعد لحظه و گرفت خودش به ای رفته وا قیافه بیچارگی روی از دوباره سهون

  .شد تنها هیونا با

 

 هیونا هدارینگ برای چرا احمق کای اون حتی یا و خواهرش و بکهیون نمیفهمید

  .نمیشن داوطلب

 

 اینکه از قبل و داد فاصله خودش از رو هیونا زور به و اومد سر طاقتش باالخره

 گذاشت خودش بینی روی رو دستش بشنوه هاشو گریه صدای

 

 "کوچولو مانستر کن گوش من به"
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 یدادم نشون هاش مردمک و چونه لرزش ولی و بود شده ساکت دخترک هرچند

  !فاجعه یعنی این و داره وجود بغضش ترکیدن امکان هرلحظه

 

 رهبیچا چونه وبارهد مطیع انسان یه شبیه که بود این بکنه تونست که کاری تنها پس

  .بده هادام کارش به پرنسس، اصطالح به مانستر اون تا ببره جلو رو اش

 

*** 

 

 

 بود زده که یگند به و اومد بیرون شیرینش رویای از پیرش استاد داد صدای با

  .شد خیره

 

  .کرده اشتباهی همچین که رفته فرو فکر توی چقدر نمیفهمید
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 ریخته ای دیگه ظرف توی رو بود کرده کار روشون ها ساعت که ازمایشی مواد تمام

  .بود رو به رو استادش سرخ و عصبی چهره با حاال و بود

 

 

 نیم کنار همکار عنوان به االن و نیستی شاگرد یه دیگه تو لوهان؟ کجاست حواست"

 "میکنی اشتباه هنوزم ولی

 

 بهش لو، کاری دگن به اشاره با بعد و کرد زمزمه تاسفی با همراه و تند لحن با

  .کنه تمیز جارو همه زود باید که فهموند

 

 خدا رضای محض چون داشت رو ارزشش ولی بود ناشیانه خیلی کارش هرچند

  .میکرد فکر سهون با شب اون به داشت

 

 .بود داختهان تخت روی رو اون هاش لباس دراوردن با بعد و بوسیدش که جوری
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 و بود دهز خیمه بدنش روی وقتی رو الفا های نفس گرمای میتونست هم هنوز

  .کنه حس میبوسید رو گردنش

 

 

 .داد ادامه رشکا به و زد لبخندی سهون با هاتش رابطه به راجع فکر با دوباره

 

 بلند صداش رهدوبا که بود نگذشته استادش مخ روی صدای از ای دقیقه چند هنوز

  .شد

 

 "اینجا بیاید همگی"

 نهمی برای ودب انگیزی هیجان چیزای کننده بازتاب پیرمرد اون صدای توی هیجان

 پژوهشگرای ی مهه تا بود بود کافی ثانیه چند فقط و کرد تند قدم سمتش شتاب با

  .بشن جمع پیرشون استاد دور ازمایشگاه

 

 "مکردی کشف جالبی چیزای و اومده بکهیون بیون خون ازمایش نتیجه"
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 و بود دهکر جلب خودش به هارو توجه همه و میگفت حیرت و خوشحالی با مرد

 مرد های ستد توی خون نمونه به پوزخند با که مردی متوجه لوهان حتی هیچکس

 .نشدن بود، خیره

 مچینه نباید که شدمی متوجه میکرد استفاده هوشش از ای لحظه پیرمرد اون اگه شاید

  !کنه اعالم بلند رو اطالعاتی

 

 

*** 

 

 

 بود شده درک کثیفی خاطر به روش شیشه که چراغی مداوم های شدن روشن خاموش

 همم اتاق توی راداف برای اینا از هیچکدوم که هرچند میکرد تر اور خفقان رو فضا

  .نبود
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 میکرد دود رو سیگارش و بود نشسته اتاق تاریک قسمت توی ارامش با که مردی

  .بودن ایستاده جلوش خوشحالی با که بود خیره افرادش به

 

 

  !عملیات وعشر یعنی این و بودن اورده دست به خوبی اطالعات باالخره ظاهرا

 

 " چیشده؟ ببینم بگید"

 یکی حین همین و زد سیگارش به پکی دوباره و کرد زمزمه کلفتش و خشدار صدای با

  .اومد جلو نفر دو اون از

 

 تا متونست حتی. مبود دخترش و بکهیون کنار لحظات تمام گفتید که همونطور قربان"

 رو طعمه نتونستم بود شلوغ چون ولی کنم صحبت باهاشون و برم چندقدمیشون

 "بیارم

 

 داد تکون هوا توی رو دستش حوصلگی بی با مرد
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 " کردی؟ پیدا خوبی چیز چه بگو بهم. کن رها رو جزئیات"

 

  .رفتگ باال رو سرش و زد نیشخندی داشت تن به الفاهارو لباس که مردی

 "کنه مراقبت بچه اون از تا اورده رو خواهرش پسره،"

 که حینی نهمو در و بود کافی مرد خنده صدای شدن بلند برای جمله یه همین

  .بیاد جلو که کرد اشاره بود، بتا یه غالب در که پوشی سفید مرد به میخندید،

 

 " کردی؟ پیدا چی بگو بهم تو"

 

 با بعد و ردک احترام ادای اول داشت کنارش پسر به نسبت ریزتری جثه که پسری

  .کرد صحبت به شروع خوشحالی

 

 دیگه و کنن کشف بکهیون بیون خون از جالبی چیزای تونستن احمق بتاهای اون"

 "بکنیم کاری خودمون نیست الزم
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 قاتا توی افراد خیال همین و بود قبل از بلندتر مرد های خنده صدای حتی اینبار

 ای بکشه رو کسی نیست قرار احتماال و نیست عصبانی مرد امروز که میکرد راحت رو

 !بود معنا تمام به روانی یه اون خدا رضای محض چون بزنه کتک

 

 

*** 

 

 

 

  .بودن خودشون جای سر درست چیز همه حاال و بود گذشته روز دو
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 همترم و میرسید گاهاردو کارای به که چانیولی و میکرد بازی اش عمه با که هیونایی

 تمرین زمین هب تا بود بدنش کردن گرم درحال خوشحالی با که بکهیونی همه، از

  .برگرده

 

 کرده بولق همه دیگه انگار و نمیکرد نگاهش عجیب کسی اول دفعات مثل دیگه

  .داره مبارزه حق و الفاس یه هم اون که بودن

 

  .شد بهش زدن مشت مشغول و رسوند رنگ مشکی بوکس کیسه به رو خودش

 

 با میتونست و نداشت عادت بدنش بود دور کار این از وقت چند که اونجایی از

  .رهبردا دست نبود قرار ولی کنه حس هاش انگشت توی رو درد ضربه هر

 

 توی همچنان پسر اون.بود کای، نبود تفاوتش تنها و بود قبل مثل چیز همه

 بودن مجبور همه حاال و نداشت برگشت قصد فعال ظاهرا و بود پارک اقای عمارت

 با اگه و نداره تحمل اصال الفا اون خدا رضای محض و بیان کنار سهون تند اخالق با

  .میزنه خشونت به دست ندی انجام درست رو کارت تذکر بار یه
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 اون اب شب تا که دنمیخوای بکنید هم مبارزه امروز باید. کندید خیلی باشید، زود"

 "باشید درگیر مزخرف های کیسه

  .بپیچه بزرگ زمین اون کل توی صداش تا زد داد بلندی صدای با

 

 خواهرش هب طرفی از ولی میشد کوچولوش هیونا نگران ضربه هرچند بین هرچند

 نمیذاره و نزدیکه اتاقشون به چان بشه چیزی اگه میدونست و داشت اطمینان

  .بیفته براشون اتفاقی

 

 "بکهیون کن صاف کمرتو"

 که کرد وادار رو کوچیکتر پسر همین و کرد زمزمه بک پیش رسیدن با سهون

  .بذاره هاش ضربه روی رو تمرکزش

 

*** 
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 همین و هباش داشته عادت بهش جیهیون که نبود چیزی هیونا مدام های گریه

 راه چانیول رکا اتاق سمت و کنه بغل رو عزیزش برادرزاده نگرانی با شد باعث

  .بیفته

 

 گریه صدای و زد در به ضربه چند و رسوند اتاق به رو خودش احتیاط و سرعت با

 سریع همین یبرا دره پشت کی نپرسه فرمانده که بود زیاد قدری به هیونا های

  .داد ورود اجازه

 

 "دهاوم پیش شکلیم چه نمیدونم من نمیشه ساکت اصال و میکنه گریه هیونا... اوپا"

 

 رو دخترش و زد دیلبخن جیهیون دستپاچگی به بود اگاه دخترش رفتار این از که چان

  .شد پرنسسش شدن اروم باعث لحظه چند برای و کشید اغوش به
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 و بریشب چیه نظرت. شده کالفه فقط اون. نیست چیزی. جیهیون باش اروم"

 "بدی نشونش رو اردوگاه مختلف جاهای

  .داد ونتک سری و زد لبخند بود شده اروم چان حرفای شنیدن با که دخترک

 

 "کنید تماشا رو بک دور از و برید میتونید. نرید دور جای فقط"

 

  .زد برق چان پیشنهاد این شنیدن با دختر های چشم اینبار

 هم خودش ربراد حاال که مخصوصا ببینه الفاهارو مبارزات داشت دوست همیشه

 های راهرو تسم و گرفت پدرش از رو هیونا معطلی بی همین برای بود اونا جزو

 .افتاد راه به سنگی

 

 رایب که الفاهایی ناو تموم به لبخند با و اومد پایین سنگی های پله از احتیاط با

  .کرد طی رو مسیرش میدادن، تکون دست هیونا
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 تمام و تنداش دوستش همه که بود زیاد قدری به کوچولو پرنسس اون محبوبیت

 محض چون میکرده کرف اشتباه الفاها به راجع االن تا که میفهموند جیهیون به اینا

 هاتن نه میفهمید حاال ولی هستن خشن الفاها که بودن گفته بهش بچگی از خدا رضای

  .مهربونن هم خیلی اونا بلکه. نیست اینطور

 

 تا نمیخواست زمان زیاد و کرد پیدا رو مبارزه زمین راه بقیه از سوال با باالخره

  .کنه پیدا جمعیت بین رو برادرش کوچیک جسم

 

 سابیح که میداد نشون بک موهای خیسی و صورت روی عرق و درخشان پوست

  .کنه افتخار بهش خواهرش میشد باعث همین و کرده تمرین

 

  .باشه داشته میتونست که بود برادری بهترین شک بدون بکهیون

 و خودش رایب بتا بهترین دخترش، و الفا برای امگا بهترین بود تونسته اون

  .باشه اردوگاهش توی الفا بهترین
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 یرو به رو دو هب دو همه حاال چون ببینه رو بکهیون دقیقتر تا رفت جلوتر دخترک

  .کنن مبارزه تا بودن هم

 شد شروع ارزهمب سهونه، اسمش بود شده متوجه که بلندی قد الفای دست حرکت با

  .شد درگیر برادرش با ای جثه بزرگ مرد و

 

 ربیشت هم یوناه صدای و وورجه ورجه میزان میگذشت برادرش مبارزه از که هرلحظه

 شده پدرش بارزهم متوجه پرنسس اون که میبرد فرو فکر این به رو جیهیون و میشد

  !نه؟ یا

 

 درمیومد پا از داشت کم کم بود خورده شکم ناحیه توی که متوالی های مشت با بک

 مسلط هشب پشت از تونست زد، حریفش گردن به که ای ضربه با درنهایت ولی

  .بزنه زمین رو اون حرکت دو توی و بشه

 

  .بود عالی کارش شروع برای این و بود یادش چیزایی یه هم هنوز ظاهرا
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 کافی و شنوهب رو اشنایی صدای تونست میداد گوش ها تشویق صدای به که درحالی

  .ببینه خوشحال هیونای عدد یه تا بچرخونه رو سرش بود

 توی ور اون هاش، لباس کثیفی به توجه بدون و دوید دخترش سمت خنده با

  .کاشت اش گونه روی محکمی بوس و کشید اغوش

 "اوپا بودی عالی"

 

 نگاهش ارهدوب و گذاشت هم خواهرش پیشونی روی ای بوسه لبخندی همون با بک

  .داد پرنسسش به رو

 

 " پرنسس؟ اینجا اومدی چرا"

 

 به وعشر ارومی به میبرد لذت دخترش به برادرش عشق دیدن از که دخترک

  .کرد صحبت

 "بگرده کمی بیارمش که خوبه و شده کالفه گفت چانیول اوپا"
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 تکون ور سرش بگیره دخترش های دست و صورت از رو نگاهش اینکه بدون بک

 اغوش به رو اون ،دخترش تپل های دست روی بوسه اخرین کاشتن با و داد

  .برگردوند جیهیون

 

 "میکردم بغلش نباید کنی؟ عوض رو هاش لباس میشه"

 

*** 

 

  .افتاد اهر اتاقشون سمت میکرد زمزمه زیرلب هیونا برای اهنگی که درحالی

 

 نهک پیدا رو راه شخود داد ترجیح هم باز ولی میره اشتباه داره رو مسیر میکرد حس

 بیشتر هم غلشب توی کوچولوی فرشته حتی اینجوری و بشه گم نبود قرار هرحال به

  .میکرد بازی

 



THROY 
 

 pg. 634 

 رو اهیون این و شدمی بیشتر باز، فضای و کمتر سنگی های دیوار میرفتن جلوتر هرچی

  .میاورد وجد به

 

 "دورتر بریم نداریم اجازه ما هیونا، نخور تکون اینقدر"

 

 ودشخ از بیشتر ظههرلح کوچولو دختر اون ولی کرد زمزمه میشه متوجه بچه که انگار

  .میاورد رحم به رو اش عمه دل داشت کم کم و درمیاورد صدا

 

 فرقه و تادهاف برادرش برای اتفاقاتی چه مدت این میدونست جیهیون اگه شاید

 !نمیرفت سنگی دیوارهای دیگه سمت هیچوقت دارن، وجود ها دلتا نام به ای

 

*** 
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 سرباز از یکی و شد باز شدت به در بود جلوش های کاغذ بررسی مشغول که درحالی

  .شد اتاق وارد ترسیده چهره با هاش

 خوبی اتفاق اصال یعنی میشد وارد زدن در بدون و اینطور افرادش از یکی وقتی

  .نیفتاده

 "بیاید من با لطفا قربان... قربان"

 

 اتاق از بود کافی فقط و افتاد راه به سرباز دنبال ای اضافه سوال هیچ بدون

  .کنن دویدن به شروع تا بشن خارج کارش

 

 بحسا ممنوع یلیاخ برای که جایی میرن؛ ها دیوار سمت اون به دارن چرا نمیفهمید

  .میشد
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 و گریه خاطر هب که صدایی. میرسید گوشش به اشنایی صدای میشد تر نزدیک هرچقدر

  .بود شده گرفته فریاد

 

  .میزنه یادفر و میکنه ناله ،عجز با که بکهیونه اون کنه باور نمیخواست

 

 با و پرید اون از بود ریخته فرو طوفان خاطر به ازش نیمی که دیواری به رسیدن با

  .شدن جمع چیزی دور که رفت افرادش تجمع سمت سرعت

 

 درشت هاش چشم روش به رو صحنه دیدن با و زد کنار رو سربازهاش دونه دونه

  .شد

 

  .میکرد گریه بود گرفته اغوش توی رو خواهرش که درحالی بکهیون
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 مزخ برای میداد احتمال که خونیش های دست به و زد زانو امگاش کنار بزرگتر پسر

  .شد خیره باشه، جیهیون سر روی

 

 کرد خوندنش هب شروع و کشید بیرون بک دست از رو بود شده قرمز حاال که کاغذی

  .کنه پرتش رفیط به و کنه مچاله رو کاغذ حرص با که بود کافی ثانیه چند فقط و

 

 "میکشم رو همتون. عوضی های حرومزاده"

 بدن شدن چالهم متوجه و زد فریاد بترسونه رو افرادش که طوری بلندی، صدای با

  .شد برادرش بغل توی جیهیون

 

  .کنه نگاه بهش کرد مجبورش و کرد ازاد جیهیون دور از ارومی به رو بک های دست

 " !افتاد اتفاقی چه بگو بهم"

 

*** 
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 از واهرش،خ حال از شدن مطمئن از بعد گرفته صدایی و قرمز هایی چشم با بک

 قدم با بعد و هباش جیهیون به حواسش که گفت اردوگاه پزشک به و شد خارج اتاقش

  .برداشت قدم چان کار اتاق سمت مصمم هایی

 

 " بهتره؟"

 به هیونبک سر حرکت درجواب و پرسید رو دخترک حال بک، ورود محض به چان

 .کرد دریافت رو 'اره' معنی

 

 "ترسیده کامال"

 چرخوند یونیبکه و چانیول بین رو نگاهش و شکست رو اتاق سکوت سهون بار این

  .بود شده قرمز دخترشون دلتنگی و عصبانیت از دو هر چشمهای که
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 "ها حرومزاده"

 هاش دست ویر که طوری کوبید سنگی دیوار به رو مشتش و زد فریاد دوباره چان

  .افتاد خون به و شد زخم کامال

 

 "اتاقم میرم من"

 و نداد قیهب به جوابی فرصت حتی و کرد زمزمه ممکن صدای ترین پایین با بک

  .کرد ترک رو  اتاق

 

  .نبود درک قابل براش چیز هیچ

 هاتن نه حاال و دبو نگذشته خوشبخته میکرد حس که زمانی از هم کامل روز یک هنوز

  .زمینه روی موجود ترین نحس میکرد حس بلکه نداشت رو حس اون

 

  !چیز همه. بود اشتباه چیز همه

  .نمیشد اتفاقات این باعث میکشت رو خودش اول روز همون اگه
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  .داور باال رو هاش دست و خندید میومد اشک هاش چشم از که درحالی

 

 "شد اخراج اول روز که الفایی سه"

 

 اورد باال رو انگشتش یه و کرد ای خنده دوباره

 "یک"

 

  .زد پوزخند میریخت، اشک هنوز که درحالی و کشید عمیقی نفس

 "دو. ..کنه پنهان رو هویتم شد مجبور و ساختم چان برای که مشکالتی"

 

  .اورد باال رو اش دیگه انگشت یه حرفش انتهای

 

 "سه... خیلیاشون شدن اذیت و ها فرقه بی"

  .خندید دوباره و اورد باال هم رو سومش انگشت
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 "چهار... ها فرقه همه به رسوندن ضرر و دلتاها حضور"

 

 خندید قبل از بلندتر و نکرد اشکهاش به توجهی

 

 "پنج... سرنوشتش کردن نحس و گناه بی بچه یه اوردن دنیا به"

 

  .کرد نگاه دستهاش به و خندید دوباره

 "کمه دست یه... بک اوه"

 

 زد لب اوردمی باال رو ششمش انگشت که درحالی و اورد باال رو اش دیگه دست

 "بک نظیری بی تو... شش... خودم خواهر به زدن اسیب"

 

 بود حالیدر این و ریختن صورتش روی بیشتری های اشک حرفهاش شدن تموم با

  .میکرد هیستیریک های خنده که
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 دیوار از تنگرف کمک با که درحالی بعد و موند حالت همون توی ای دقیقه چند

  .کرد پاک رو هاش اشک دستش پشت با بایسته سرپا داشت سعی

 

 میخواستن زشونا حاال و بودن گرفته جی از زور به رو دخترش عوضی دلتاهای اون

  .بده نجات رو پرنسسش جون و کنه تسلیم رو خودش بک

 

 ادامه روند این به دنبو قرار دیگه ولی بود خانوادش بدبختی باعث االن تا که درسته

 .میکرد عمل ها حرومزاده اون خواسته به و میرفت اون. بده

 

*** 

 

  .انداخت میز روی پشت از رو خودش و کشید عمیقی نفس کای

 سرش توی گسن با و برسونن آسیب دختربچه اون به تونستن چطور لعنتیا اون"

 "بزنن
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 از رو وضاعا و بشه ساکت که کرد اشاره بهش چشم با کای حرف شنیدن با سهون

 و میومد چشم وت بیشتر لعنتیا اون بودن عوضی فقط اینجوری چون نکنه بدتر این

  .میشد بیشتر هم هیونا به زدن اسیب احتمال یعنی این

 

 "نبینه آسیب هیچکس که کنم کار چه باید"

 

  .کرد جلب خودش به رو دوستش دو حواس و کرد زمزمه خودش با چان

 "بیاد خودم سر بالیی اگه نیست مهم برام میکشم همشونو من"

 

  .فشرد رو بازوهاش و برداشت قدم اش فرمانده سمت به سهون

 "نیک برخورد عاقالنه باید. دارن نیاز بهت دخترت و بک. نشو احمق"
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 "سهونه با حق"

 .شدن چان اکشن ری منتطر و کرد تایید کای

 

*** 

 

 " !نداره امکان"

 و میشد رد شوناتاق سنگی های دیوار از مطمئنا که بود بلند قدری به چان صدای

  .میکرد باخبر رو همه

 

 "میکنم اینکارو من"

  .داد ادامه رومتریا لحن با بار این و شد الفاش نزدیک و زد داد مجددا هم بکهیون

 

 " ببینم؟ رو اطرافیانم کشیدن عذاب و بشینم میخوای ازم"
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 سرش الییب تا شد دور همسرش از قدم چند حدش از بیش عصبانیت خاطر به چان

  .نیاره

 

 تقصیر اینا داخ رضای محض و میکنیم حلش هم با میگم کن نگاه و بشین نمیگم نه"

 "نیست تو

 

 دوباره کب اگه و میرفت باالتر صداش میشه نزدیک اش جمله پایان به هرچی

  .میزد فریاد دوباره نمیگرفت رو دستهاش و نمیشد نزدیک بهش

 

 هن باشم خودم ایبر بار یک بذار. بگیرم تصمیم خودم اینبار بده اجازه بهم فقط"

 نوادشخا برای که شمبا الفایی میخوام. داره نیاز گاه تکیه به که امگایی نیمه اون

 "میکنه هرکار
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 کردنش بغل بربرا در نتونست بزرگتر پسر که بود اروم قدری به بک صدای و لحن

  .کرد حبس بازوهاش بین و کشید جلو رو همسرش ارومی همون به و کنه مقاومت

 

 ای اجازه ینهمچ میدونی خودتم. بگذرم ازت میخوای ازم که رحمی بی خیلی تو"

 "نمیدم

 

 بیرحمانه یلیخ اول نگاه در تو با بودن چان؛ کنم تحمل چیزهارو این نمیتونم"

 استفاده دنمبو خاص از که جوری و بشی نزدیک بهم میکردی سعی که جوری...بود

 اریک شد، خوب اهرظ در چی همه...بود عاشقانه دوم نگاه در تو با بودن اما..کردی

 اراینب...توئه یدشمنا پیش من دختر حاال و شدیم دار دختر.کنم اعتماد بهت کردی

 ودموخ پس...کنی مآروم یا و بگیری رو رفتنم جلوی آغوشت با نمیتونی...میکنه فرق

 یگرفت آغوشت وت منو هیونای وقتی لطفا! دخترمین و تو شامل که خودم!میکنم ترک

 خوبی رپد دخترمون برای و دادی من به که بده بهش رو اعتمادی حس همون

 "باش
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 با رلحظهد و میشه فشرده قلبش بک زبون از هرکلمه شنیدن با میکرد حس چان

 اشک قطره هی خودش، مثل قوی فرمانده یه اگه داره ایرادی چه کرد فکر خودش

 رهقط داد اجازه ی،چیز نکردن پیدا و احتمالی ایراد یه جوی و جست از بعد و بریزه

 .کنه خیس امگاشو موهای اشکش،

*** 

 

 متقاعد رو شقعا فرمانده اون چانیول، تونسته چطور بک که نمیشد باورش هیچکس

 و دنبو ایستاده صلیا دروازه جلوی الفا نیمه پسر اون بدرقه برای همگی حاال و کنه

 داشت خترشد گرفتن پس برای که بودن خیره پدری به ناراحتی و تاسف با همه

  .میگذشت خودش جون از

 

 اعالم شدست دادن تکون با و برگشت بقیه سمت درخشانش لبخند همون با بک

  .خوبه حالش کرد

 

 هیچوقت مکنهم میدونم... نیست میکنیم فکر که ای راحتی به چیز همه میدونم"

 " ...پس برنگردم
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 حرف نیدنش با رفته فرو قلبش توی خنجری میکرد حس گذشته شب از که چانیول

  .باشه اروم کرد سعی و بست رو هاش چشم بک های

 

 اینکارو. نیدک مراقبت خواهرم و دخترم از نبودم اگه میخوام ازتون پس... پس"

 " نه؟ مگه میدید انجام

 

 لوهان و خودش که دردی به میکرد سعی و بود انداخته پایین رو سرش سهون

 یعنی این و ودب بدتر برابر چند شرایط این خدا رضای محض چون نکنه فکر کشیدن

  میشدن داغون داشتن نفر دو اون حتما

 

 "میدیم نجاتت میدونی خودتم بک، نگو اینجوری"

  .دید رو بک لبخند جوابش در و کرد زمزمه ناراحتی لحن با کای

 

 " ..دیگه خب"
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 اش، هچون زیر دستش گذاشتن با و گرفت قرار همسرش روی به رو بار این

  .بشه خیره بهش کرد مجبورش

 

 غمگینی هنگآ هیچ ها فیلم تو مثل نیست، بزرگی و خاص چیز خداحافظی ی لحظه"

 صحنه اون یتو بودن برای ها فیلم مثل و کنه، احساسی رو فضا که نمیشه پخش

 احساس از لیخا قلب و ترسیده جسم یه با که همونطور! نمیگیرن ازت تستی هیچ

 هب قدمام میگردم؛بر شکسته قلب و خسته جسم یه با دارم حاال شدم آورده اینجا به

 تاب یه بعنوان هنمذ بزرگه؛ خیلی آلفا یه عنوان به هدفم اما آروم امگا یه عنوان

 "داره درد خیلی همسر یه بعنوان قلبم و شده خالی خیلی

 

 "کن بس"

 ولی نشه رهخی بکهیون های چشم توی دیگه کرد سعی و گفت درهمی صورت با چان

  .بده ازارش این از بیشتر داشت قصد امگاش ظاهرا
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 بی ذشتهگ چانیول پارک همون مثل میخوام پس چیه ات وظیفه میدونی خودت"

 "بربیای چیز همه پس از بتونی تا باشی رحم

 

 اتصال شتندا رو همسرش سمت از حرفی هیچ شنیدن تحمل دیگه که بزرگتر پسر

 فشرد ناشدندو بین رو سرخ های لب اون حرص با و کرد برقرار رو هاشون لب

 .فشرد هاش انگشت بین رو چان لباس درد روی از بک که جایی تا

 

*** 

 

 اب هایی جمله. ادمید جا خودش داخل رو جمله هزاران از بیشتر که ای کلمه! سفیدی

  !بکهیون زندگی از هایی تعریف... مختلف تعریف

 

 بذاره زندگی یاهس شاید یا قرمز خط روی رو پاش تا میکرد تالش هم هرچقدر ظاهرا

  .برمیگردوند سفید تقطه همین به اونو چیز همه هم باز ولی

  !دیوار روی سفیدی نقطه
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 ور ، به و بود دهش بسته سفید تخت اون به فلزی های دستبند با که میشد روزی چند

  .بود خیره روش به

 

  .میشه کور نهک نگاه روح بی و خالی اتاق اون به دیگه یکم فقط اگه میکرد حس

  .بود شده تنگ اردوگاه سنگی و سیاه های دیوار برای دلش

 

 کم بودن خشیدهب زندگیش و روح به عشق با اطرافیانش و چانیول که رنگهایی شاید

 رشدکت که همونطور سفید، کامال موجود یه بک از و میباختن رنگ کم

  .میخواست،میساختن

 

 با رو روز ندچ این اتفاقات بارها و بارها که داشت وقت روز طول در اینقدری

  .دمیش مواجه خودش درون جدیدی چیزای با هربار و میکرد مرور خودش

 غییرت رو چیز همه هک روزی دو. بود مهم روز دو خاطر به زندگیش االن نتیجه درواقع

  .داد
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 " هیونا شدن دزدیده_اول روز_بک فلش "

 

  .افتاد اهر اتاقشون سمت میکرد زمزمه زیرلب هیونا برای اهنگی که درحالی

 

 نهک پیدا رو راه شخود داد ترجیح هم باز ولی میره اشتباه داره رو مسیر میکرد حس

 بیشتر هم غلشب توی کوچولوی فرشته حتی اینجوری و بشه گم نبود قرار هرحال به

  .میکرد بازی

 رو اهیون این و شدمی بیشتر باز، فضای و کمتر سنگی های دیوار میرفتن جلوتر هرچی

  .میاورد وجد به

 

 "دورتر بریم نداریم اجازه ما هیونا، نخور تکون اینقدر"

 

 ودشخ از بیشتر ظههرلح کوچولو دختر اون ولی کرد زمزمه میشه متوجه بچه که انگار

  .میاورد رحم به رو اش عمه دل داشت کم کم و درمیاورد صدا
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 بیرون سمت رو هاش قدم خودش کنجکاوی و هیونا وورجه ورجه خاطر به باالخره

 درست خصیش سایه سیاهی متوجه که بود اطرافش طبیعت محو اینقدری و گذاشت

 به نکهای از قبل چون نداشت کار این برای فرصتی ظاهرا و نشد سرش پشت

 که موند شبرا توان حدی تا فقط و کرد برخورد سرش به سنگی تکه بیاد خودش

  .ببینه رو شخص اون و برگرده

 

  .نشد لشبغ از هیونا رفتن بیرون متوجه و بود سرش ی ضربه شوک توی هنوز

 و شتگذا سرش روی رو دستش وقتی و شد خیره روش به رو مرد به بهت با

 بود شده یرد خیلی ولی شده چی فهمید تازه دید هاش انگشت الی رو خون قرمزی

 آخر ظهلح مرد اون که دمیکر نگاه کاغذی به و بود افتاده زمین روی حالی بی با حاال و

  .بود گذاشته براش

 

 که شنید رو شا برادرزاده های گریه صدای بیفته هم روی هاش چشم اینکه از قبل

  .میکرد قراری بی غریبه اون بغل توی

 

 " اردوگاه ترک_دوم روز_بک فلش "



THROY 
 

 pg. 654 

 

 رو چانیول اشه حرف با هرچند و بود اینجا حاال عوضی دلتاهای اون خواسته طبق

 چهی بدون پس داشت اولویت پرنسسش جون فعال ولی بود کرده ناراحت

 اخلشد به راجع ای ایده هیچ که ساختمونی سمت رو هاش قدم ای پشیمونی

  .برداشت نداشت،

 

 رو شوندستا قدرت با و اوردن هجوم سمتشون نفر چهار اول لحظه همون از

 هب نیازی و ستنه اونجا اشون خواسته طبق خودش اونا که نمیدادن اهمیتی و گرفتن

  .نیست خشونت این

 

 عوضیا اون ستد بین ظریفش بازوهای چطور که بود خیره امگاش به نگرانی با چان

  .بگه نمیتونست چیزی متاسفانه ولی میشه له داره

 

 " کجاست؟ دخترم"
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 وقتی و زد یادفر میکرد بازتاب رو نگرانی و عصبانیت وضوح به که صدایی با بک

 شرایط تا شد ساکت بدن، رو جوابش نیست قرار قبل مثل ها لعنتی این فهمید

  .نکنه بدتر این از رو

 

  .بود افکارش غرق کامال و بود کرده سکوت عجیبی طرز به چان

 کار اون شتدا دقیقا حاال ولی کنه عمل بک خواسته به نمیخواست هم اولش از

  .میداد انجام رو

 

 سالن یه هب درنهایت تا برداشتن قدم قدیمی راهروهای بین کوتاه دقیقه چند

  .رسیدن

 

 به ای عالقه دلتاها ظاهرا ولی بود متروکه و قدیمی ساختمون کلی نمای هرچند

  .بدن جلوه وبخ رو لعنتی سالن اون ممکن حد تا بودن کرده سعی و داشتن زیبایی

 

 " کجاست؟ من هیونای"
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 رو هایی دمق صدای تونست لحظه همون درست و زد فریاد دیگه بار کوچیکتر پسر

  .بشنوه سرش پشت از

 

 بهشون که هایی قدم صدای به و اومد بیرون فکر از هم چانیول حتی بار این

  .برگشت و داد نشون واکنش میشد نزدیک

 

 جوش به فتشونج رگای توی خون تا بود کافی مقابلشون صحنه دیدن ثانیه یک فقط

  .بیاد

 

 خترشوند به تا داشتن عوضیا اون دست از شدن جدا در سعی شتاب با دو هر

 دلتای دوتا ستد از بیشترش زور خاطر به که بود چانیول این درنهایت ولی برسن

 از اردیگ سریع خیلی هرچند کرد حمله مقابلش سمت به و اومد بیرون عوضی

  .شد تشکیل جلوش دلتاها

 

 "کن ول دخترمو. حرومزاده کن ولش"
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 رو هاش انگشت حرص با چان و زد فریاد میریخت اشک که درحالی اینبار بک

  .کرد مشت

  .بود دخترش خاطر به اینا همه و بود شده بیدار درونش گرگ

 

 کرده بغل رو دخترش نداشت ای ایده هیچ هویتش به راجع چان که لعنتی مرد اون

 ای صحنه همچین دیدن پدر یه برای و بود گذاشته دهنش روی رو دستش و بود

  .نبود راحت اصال

 

 اشک ظلومیتم با بود، شده آروم کمی پدرهاش دوتا دیدن با که کوچولوش پرنسس

 که وریج ولی نمیومد ازش صدایی دهنش بودن بسته خاطر به هرچند میریخت

  .قراره بی خیلی بود مشخص میزد پا و دست

 دست از ردمیک سعی و میریخت اشک دخترش پای به پا بکهیون تر طرف اون کمی

  .بگیره اغوش توی رو دخترش و بشه خارج لعنیتا اون

 

 "برگردون رو دخترم حاال همین"
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 های فرومون وجود با چیز همه ولی کرد زمزمه ممکن لحن ترین اروم با چانیول

  .میرسید نظر به ترسناک بدنش شده برجسته های رگ و شدید

 

 تیلعن اون دیگه یهثان چند تا فقط اگه و بود حمله اماده هم حاال همین درونش گرگ

 اون اهراظ ولی بکشه رو همشون میتونست نمیداد، بکهیون اغوش به رو هیونا

 دخترک سریع ینهم برای بود بچه یه کردن اذیت از بزرگتر هدفش حرومزاده دلتای

  .بدن بکهیون به اونو تا داد افرادش از یکی به رو

 یدند و کرد باز دخترش کشیدن آغوش به برای رو هاش دست سرعت به بک

  .بره اش خانواده سمت و برگرده عقب چان تا بود کافی صحنه همین

 

 راحتی به کب و برد فرو پدرش گردن توی رو صورتش داشت که عادتی طبق هیونا

  .کنه حس رو دخترش ریختن اشک میتونست گردنش شدن خیس از

 اشتد اغوشش توی رو کوچولو اون که حاال و نداشت بهتری حال هم خودش

  .باشه سخت قراره چقدر گرفته که تصمیمی بفهمه میتونست

 



THROY 
 

 pg. 659 

 پرنسسش بوی کردن حس از یعنی این و باشه دور خانوادش از بود قرار اون

 وموهاش و کشهب اغوشش توی اونو ناراحته وقتی نمیتونه دیگه یعنی. میشه محروم

  ...کنه نوازش

 لعنت خودش به باید و میشه ارزو یه براش دیگه دخترش صورت دیدن یعنی

  .داد ترجیح دخترش به رو مبارزه زمین این از قبل که بفرسته

 

 

 کافی دخترش و خودش دور چان بازوهای شدن حلقه فقط ها ناراحتی این تمام بین

  .بگیرن سرعت هاش اشک تا بود

 ریناخ برای حداقل ادد اجازه و اورد یاد به رو بود زده چان به که هایی حرف دوباره

  .کنه حس خودش پیش رو الفاش وجود تمام با بار

 

 ردنگ روی ای بوسه و برد فرو چان گردن توی رو سرش هیونا مثل درست

  .گذاشت الفاش
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 "بمونید اینطور ابد تا نیست قرار دیگه؛ بسه"

 زنگ همین و فرستاد اونا سمت رو افرادش و زد فریاد ای عصبی حالت با دلتا

 بسپره چانیول اغوش به رو دخترش بک تا بود خطری

 

 

 امنیتش از قتهرو و ببر اینجا از رو دخترم. کن عمل زدم بهت که حرفایی به "

 "یولچان پارک نکنی دیر امیدوارم. بده نجات منو و برگرد شدی مطمئن

 

  .شد خیره همسرش های چشم به و کرد اخم بزرگتر پسر

 "نمیزارم تنهات من"

 

 وسهب اول بیفته، رگی دلتاها اون دستای بین دوباره اینکه از قبل و زد لبخندی بک

 دلتاها تدس به رو خودش و گذاشت چان لبای روی بعد و هیونا گونه روی ای

  .سپرد
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 "نیدک ازاد رو دخترم و همسر باید حاال و اومدم اینجا به خودم من"

 

 ورز به کنه خالفتیم بتونه چان اینکه از قبل و داد قرار مخاطب رو دلتاها رئیس بک

  .شد خارج اونجا از

 که داشت غلشب توی کوچولو دختر یه حاال اون چون نداشت فایده مبارزه هرچند

  .ودب زده چنگ پدرش لباس به امنیت حس برای و میکرد گریه داشت هنوز

 

 " ها بک فلش پایان "

 

 ربا هی و شد بیدار بود، شده زندگیش از بخشی جدیدا که ای تکراری کابوس با دوباره

  .شد تزریق روحش به زهر مثل حقیقت دیگه

 

 دیگه روز یه هک فهموند بهش میکرد باز اتاق به رو خودش راه کم کم که افتابی

  .ساختمونه اون توی هنوز و شده شروع
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 که بکهیونی ذهن این و نبود چانیول از خبری و میگذشت شدنش جدا از هفته یک

  .میداد ازار رو میگرفت قرار ازمایش مورد شدت به

 

 چیز این و گرفتمی قرار دکترش حرفای و داروها تاثیر تحت قبل از بیشتر روز هر

  .میدونست رو این بکهیون و نبود خوبی

 

 یلیخ انتظارش طبق و بست رو هاش چشم پس نداشت کردن صبر جز ای چاره

 توی بلق شب از که سرمی سوزن و شدن اتاق وارد وحشی پرستارهای اون زود

 دور زنجیر ردنک باز از بعد و کشیدن دستش از مالیمت بدون رو بود بکهیون رگای

 راهی شگیهمی مقصد به و گذاشتن دار چرخ صندلی روی رو حالش بی بدن مچش،

  .کردن

 

 دخترش، رایب بود، تنگ دلش اون تکرار، و ازمایش همه این از بود، خسته بک

 .چانیول شاید و اش خانواده

 مجبور دیگه که بود حس بی بدنش اینقدری و شد منتقل ای دیگه اتاق به زود خیلی

  .بیاد دکتر تا کردن رهاش حالت همون توی همین برای ببندنش زنجیر به نباشن
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 با رو جاش ههم همیشه مثل ولی بود شده تکراری پسر برای هم اتاق این هرچند

 چشم میکرد ارک خوب که بدنش از قسمتی تنها مدت این چون شاید. کرد نگاه دقت

  .بود هاش

 

 دهش استفاده اونا از فقط االن تا و پوشیده مختلف داروهای با فقط اتاق از قسمتی

 میگفت یدنمیپرس بک از اول روز اگه شاید که بود بخشی مقابل سمت ولی بود

 .نداشت ترسی مه پزشکی های تیغ و چاقو اون از حتی دیگه حاال ولی میترسه ازش

 

  .شتبردا قدم بک سمت و شد وارد لبخند با همیشه مثل پوش سفید دکتر

 

 کرد جبورشم و برد فرو بک موهای داخل رو کثیفش های انگشت اول لحظه همون

  .کنه نگاه باال به

 " چطوره؟ من کن گوش حرف پسر"

 



THROY 
 

 pg. 664 

 بک حس بی هرهچ به توجه بدون بعد لحظه و کرد زمزمه لبش روی لبخند با همچنان

  .کرد رها رو اون

 

 یلیخ من و داده مثبت واکنش ها ازمایش به نسبت حسابی خوشگلت بدن"

 "بدم هدیه بهت ازاش در میتونم و خوشحالم

 

 رمامیدوا و یکردم نگاه روش به رو دیوونه مرد به حرفی بدون همچنان کوچیکتر پسر

 محض ونچ نکنه تزریق بهش حرفاش از قبل رو لعنتی داروی اون دوباره بود

  .نبود بخو اصال این و بشه توهم دچار بک میشد باعث دارو اون خدا رضای

 

 ینجاا کوچولی یوناه هیچ فهمید بعدا ولی میشه توهم دچار نمیفهمید اول روزهای حتی

 .کنه بغلش و ببوسش بک تا نبوده

 به و وردا رو نظرش مورد داروی و رفت ها قفسه سمت دکتر اون که زمانی کل

 بک روی رو روانی درمان میتونست حاال و کشید طول دقیقه چند کرد تزریق بک

 .کنه شروع
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 ادم یه به سم تزریق مثل درواقع بود گذاشته درمان رو اسمش که چیزی هرچند

  .بود

 

 "نیومد دنبالت به چانیول هم امروز دیدی"

 

 گوش ویر تا داشتن رو این توان دستاش کاش کرد ارزو دکتر حرف شنیدن با

  .نشنوه چیزی تا بگیرن قرار هاش

 

 "بعد و کرد تصاحب رو بدنت زور به اون بکهیون؟ کردی فکر بهش تاحاال"

 

  .ایستاد مگاا نیمه پسر سر پشت و شد بلند بده ادامه رو حرفش اینکه از قبل

  .کرد صحبت به شروع گوشش زیر درست و اورد پایین رو سرش

 

 " ؟چرا میدونی. جااین فرستاده رو تو اون حاال و شد زندگیتون وارد هیونا بعد و"
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  .گذاشت پسر لرزون بدن روی رو دستش و کرد ای خنده

 چی میفهمی .نیست تو به نیازی دیگه پس داره تو از کپی نسخه یه االن اون"

 " ...و دادی دختر یه اون به تو میگم؟

 

 "بسه"

  .شد دکتر خنده باعث و زد فریاد توانش اخرین با بک

 

 "میکنم اثباتش بهت همین برای بپذیری رو حقیقت نمیخوای حتی تو"

 

 " چیه؟ منظورت"

 

  .زد لز هاش چشم به و گرفت قرار بک روی به رو دوباره احمق دکتر اون
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 جشن شاردوگاه توی امروز داری قبولش الفا عنوان به که ای عوضی اون"

 " ...ولی ببینی تا میبرم اونجا به رو تو مخفیانه من و کرده برگزار

 

 .بشه جلب بهش کامل پسر توجه تا کرد مکث کمی

  

 استقبال با یگمم هرکاری باید.... گفتم بهت من که بود طوری چیز همه اگه ولی"

 "کنم مجبور رو کسی ندارم دوست من چون بدی انجام

 

  .داد تکون دتایی نشونه به رو سرش و کرد نگاه مرد به تنفر با لحظه چند بک

  .نمیکنه کاری همچین هیچوقت چان بود مطمئن هرحال به

 لعنتی ونا ولی بود اومده سراغش ای منفی حسای گذشته هفته توی که درسته

  .بود چان عاشق هم هنوز

 

*** 
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 ستاشد بعد و گذاشت گذاشت دخترش خواب غرق صورت روی ای بوسه چانیول

 به رو ونا نیستش که زمانی تا گذاشت کوچولوش دختر بدن زیر ارومی به رو

  .بسپره جیهیون

 فقط و نره یرونب تنهایی دیگه بود قرار و بود شده خوب حالش باالخره دختر اون

  .کنه مراقبت هیونا از اتاقش توی

 و مینداختن مگاشا یاد رو اون جیهیون هم و هیونا هم.بود چان برای سختی روزهای

  .میشد خودش از چان تنفر باعث این

 

 دبای اون. نشه هشکست درون از پدرش برای هیونا های گریه با که میکرد سعی خیلی

  .برمیگردوند رو بک و میموند قوی

 

 .بزنه اسیب چانیول پارک امگایی به نداشت حق هیچکس

 

  .ردک برخورد کای با راه بین و افتاد راه سهون اتاق سمت نگرانی با
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 " اوکیه؟ چیز همه"

  .ادند ادامه راهشون به دوباره کای تایید با و کرد زمزمه نگرانی با

 

  .میکرد رسیدگی کارها به و بود اتاقش توی سهون معمول طبق

 " میرن؟ پیش چطور کارا"

 

  .داور بیرون فکر از رو سهون و پرسید ورودش از بعد بالفاصله چان

 

 ابتاه اون اگه ولی میده جواب راه این ظاهرا.بود موافق و کردم صحبت پدرت با"

 "میشد بهتر چیز همه میکردن همکاری بیشتر کمی

 

 رو یونبکه جون سالمت نمیتونست هم هنوز. همسرش نگران. بود نگران چان

 پیش روز دو ادقیق ولی نکنه اقدامی االن تا بود شده باعث همین و کنه تضمین

  .بود شده تر امیدوار کمی سهون ایده طبق
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 اربرگز جشن یه یدبا اینکار برای و میشد مطمئن هیونا سالمت از باید همه از اول

  !جانشینی جشن. میکرد

 

 جانشین اقعدرو و میرسه قدرت به خودش از بعد هیونا که میگفت همه به باید

 شهبا داشته ناهیو سالمت برای هارو بتا کمک میتونست اینطوری. میشه پدربزرگش

  .بره بک دنبال به نگرانی بدون بعد و

 

 بود مجبور لیو بندازه راه جشن روحی شرایط این توی نمیخواست دلش اصال هرچند

 دختر که یکردم قانع اینطور رو خودش حداقل کنه؛ مزین رو اردوگاه ساعتی چند

  .بهتریناس الیق کوچولوش

 

*** 

 

 ونبیر میخواست حاال و بود گذرونده سفید زندان یه توی هفته یک اون.میترسید بک

  .ببینه رو اش خانواده احتماال و بره
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 استرس الح این با ولی بشه برگزار نیست قرار جشنی هیچ بود مطمئن هرچند

  .داشت

 

  .انداخت اش شده الغر بدن و کبود های دست به نگاهی

 مشخص یشههم از بیشتر دستش رنگ سبز رگای و بود افتاده گود هاش چشم زیر

  .بود

 شدل که بودن ای دیگه چیزای اش شده خشک پوست و شده سفید لبای

 رو اون شالفا و دختر نمیخواست دلش بگیم بهتره یا. ببینش کسی نمیخواست

  .ببینن حالت این توی

 

 ریجا چشمش کنار زا اشک قطره اولین و خندید خودش خیالبافی به ثانیه چند از بعد

  .شد

  .بره جلو میده اجازه بهش روانی دکتر اون بود کرده فکر چرا
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 زنجیر با رو اشه دست و بزرگ پارچه با رو بکهیون دهن که درحالی بود قرار اونا

 دکتر اون داخ رضای محض چون ببرن اردوگاه کنار تا میبندن، چرخدار صندلی به

 که بود واهدخ زیاد اینقدر اسمون توی بازی اتیش و جشن صدای بود گفته عوضی

 .بشه جشن برگزاری متوجه هم دور فاصله از بک

 

 میشد باعث بده نجاتش و ببینه رو اون چان اینکه فکر حتی و میزد تند قلبش

  .بلرزه دستاش

 .شهب عملی یکیشون بود امیدوار و بود ساخته فرضیه هزاران ذهنش توی

 کهاین از بعد و ببینشون چان افتاده گیر عوضی دلتای همه اون بین که وقتی مثال

 در و نهک واصل درک به رو همشون و کنه حمله بهشون شد بیدار درونش گرگ

 رو امگاش اشکای بزرگش های انگشت با و برداره قدم بکهیون سمت بعد مرحله

  .کنه مخفی بزرگش بازوهای بین رو اون و کنه پاک

 

 کنه سفیدش بایل بوسیدن به شروع وجودش تمام با میبینه رو امگاش وقتی مثال یا

  .زیباست هم هنوز حتی بگه بهش و
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 وانیر دکتر اون چشم از دهنش روی پارچه خاطر به که زد لبخندی اینا تمام به فکر با

  .موند دور

 

 از قبل ات چیز همه ولی کرد انکارش بشه که نبودن چیزی هاش چشم توی برق

  .بود اونجا به رسیدن

 

 میتونست و داشت اردوگاه به نسبت کاملی دید تپه، روی قرارگیری خاطر به

  .ببینه رو تجمعشون

 

 قلبش روی درک الیه یه جاش به و کمتر هاش چشم برق میگذشت بیشتر که هرلحظه

  .میشد تشکیل

 لتماسا دکترش به داشت دوست بک و میرسید گوشش به خوبی به اواز صدای

  .کنه باز رو هاش دست تا کنه

  .بگیره رو هاش گوش داشت نیاز اون
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 راهی هیچ گهدی میشد قطع چان از امیدش اگه. کنه قبول اینارو نمیتونست اون

 نمیکردن توجهی پسر های زجه و گریه به لعنتیا اون ولی نداشت موندن زنده برای

  .بودن بازی اتش شروع منتظر اشتیاق با و

 

 نورهای ستنمیتون همین برای و بودن کرده تار رو دیدش هاش اشک خوشبختانه

  .زدنمی خنجر قلبش به هم هنوز ها صدا اون ولی  ببینه رو اسمون توی

 

 "باشم اینجا نمیخوام. برگردیم لطفا... لطفا... بسه"

 

*** 

 

 بود واستهخ پدرش از که بود مست اینقدری و بود نوشیده رو شب تمام چانیول

  .بده انجام رو مراسم
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 افرادش یخواستنم دلش چان و بود دراورده پا از رو قوی الفای اون بکهیون فکر

  .ببین فرمانده عنوان به رو ضعیفی ادم همچین

 رو نشبد تمام چان میداد اجازه و میبود بازوهاش بین االن باید لعنتی بکهیون اون

  .عاشقشه چقدر بگه بهش و کنه بارون بوسه

  .داشت نیاز بکهیون به دلتنگش قلب. داشت نیاز امگاش عطر به اون

 

 حتی. بود ستهنش صندلیش روی بشه بسته زنجیر به هاش دست اینکه بدون بار این

  .کنه نگاه ها درخت روی های پرنده به پنجره از میتونست حاال

 

  .میکرد تار رو دیدش و بود شیشه روی بود باریده دیشب که بارونی های قطره اثر

 هدیگ این ولی نداشت رو تزریقات همه اون طاقت دیگه بدنش های رگ

 راحت یالخ با میتونست پس نبود منتظرش کسی دیگه اگه. نبود کننده ناراحت

  .کنه تموم رو درد این و بمیره
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 با رو اینکار لیو بود کرده ول رو بک چان که درسته و بود امن جاش کوچولوش دختر

  .نمیکرد دخترشون

 باعث همین و کرد تصور رو هیونا صورت دیگه بار یه و بست رو هاش چشم

  .شد لبخندش

 

 " میخندی؟ چی به"

 به رو نگاهش هدوبار بخوره تکونی اینکه بدون ولی شنید پشت از رو دکترش صدای

  .داد پنجره

 

 "کردم تصور رو هیونا"

 "داری زیبایی دختر"

 

 و بود بهش صشخ نزدیکترین دکتر اون االن ولی نبود منطقی. زد لبخند صدا بی

  .نهک برعکس رو چیز همه بود تونسته دارو تاثیر تحت باالخره بک ذهن

  .باشه براش یخوب دوست میتونه دکترش و عوضیه آدم یه چان میکرد حس حاال اون
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 " بزنی؟ حرفی نمیخوای"

  .دید "نه" معنی به رو سرش حرکت و داد قرار مخاصب رو بک پشت از

 

 همچین جشن ناو دیدن از بعد روز دو نمیکردم فکر. میره پیش خوب ها ازمایش"

 "میکنی همکاری داری واقعا تو. بگیریم ای نتیجه

 

 "میخواستی همینو توام"

 فرو شا زده بیرون های رگ توی نازک سوزن بعد لحظه و داد جواب خالصه

  .رفت

 

 "کنیم منتقلت باید. نیست کافی دیگه اینجا تجهیزات"

 

  .زد لبخند و دید رو بک سر حرکت دوباره
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  .بود ذاشتهگ اختیارش در رو خودش کامل و بود خورده گول حسابی کوچیکش طعمه

 شبیه چیز یچه میدونست ببینه رو جشن تا برد تپه باالی به رو بکهیون که شبی

 هم حاال و کنه ناامید همسرش از رو پسر اون میخواست فقط و نیست واقعیت

  .بود گفته دروغ تجهیزات به راجع بهش

 باید پس فتادمی زودی به اتفاق این چون بک دنبال بیاد چان میترسید فقط اون

 و کنه فراموش ور خانوادش کامال دیگه تا میکرد دور اینجا از رو بک زودتر هرچه

  .میده انجام رو دستورات که متحرکی مرده به بشه تبدیل

 

 "میریم اینجا از فردا"

 " نمیبینم؟ رو هیونا دیگه یعنی"

 همیشه برای ناو فهمید دید رو دکتر سکوت وقتی و پرسید خاصی غم با رو سوالش

  .داده دست از رو اش خانواده

 

*** 
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 ترینبه تحت هیونا حاال. بود شده انجام جانشینی رسومات تمام و بود گذشته روز دو

  .چیه وظیفشون میدونستن همه و بود ها مراقبت

 

 حاال و ودب اومده خودش به پدرش حرفای با پیش شب دو داغون و مست چانیول

 گلوش ته از فریادهای با و بود ایستاده همیشگی سکوی روی وحشی گرگ همون

  .میداد نظم رو افرادش

 

 

 جشن شب_بک فلش

 

 در سمت میخورد تلو تلو که درحالی و نوشید رو قدیمیش شراب شیشه آخرین

  .رفت

  .میداد ادامه راهش به فقط و میکنه کار چه داره نمیدونست

 شکستنش ایصد با و شد رها دستش از شراب شیشه میخندید، که هیونا دیدن با

  .شد جلب سمتش به افرادش همه توجه
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 که مست مآد یه ولی نبود جالب اصال حال این توی هم اون فرماندشون دیدن

 سکو االیب به رو خودش فکر بدون پس نداره تحلیل توانایی گرفتن رو عشقش

 ندیدمیخ دلیل بی که درحالی و رفت تر جلو دختر به ای مستانه لبخند از بعد و رسوند

  .کرد زدن حرف به شروع

 

 " افتاده؟ اقیاتف چه میده اهمیت کی.بگذرونید خوش حسابی میگذره؟ خوش بهتون"

 

 دیوار متس به رو بود دستش جلوی که ای وسیله ترین نزدیک و خندید دوباره

  .کرد پرتاب سنگی

 

 التماس امونه خواسته برای مجبوریم همیشه چرا پس وحشین ها آلفا نمیگن مگه"

 " کنیم؟
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 هکرد بغض و یدهترس پدرش های فریاد خاطر به که انداخت هیونا به نگاهی دوباره

  .بود

 لعنتی تاهایب اون کنم؟ قربانی رو چیزی یه حرفای برای الزمه همیشه من چرا"

 " ...باشن المس اونا و بشم قربانی من همیشه چرا میخوان؟ جونمون از چی دیگه

 

 خاطر به و مداو فرود صورتش توی مشتی اینکه تا بود نشده تموم هاش حرف هنوز

  .افتاد زمین روی مستیش

 

 اومده ونخ بینش از که بفهمه نبود سخت و کرد حس لبش باالی رو چیزی گرمی

  .کرده پیدا بهش زدن مشت جرات کسی چه بود این سوالش فقط

 

 " ...احمق توی"

 اون فهمید ینکها تا داد قرار مخاطب رو جلوش فرد میشد بلند سختی به که درحالی

  .پدرشه شخص
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 زمین ویر و اومد فرود صورتش توی دوم مشت تا بود نشده بلند کامل هنوز

  .افتاد

  .داشتنن هم خوردن تکون جرات حتی ترس از و بودن کرده سکوت افراد تمام

  .بشه بیدار بود کافی و بود تر خطرناک هرچیزی از پارک آقای درون پیر گرگ قطعا

 

 "خرفتمض حرفای خاطر به هم دومی و بود لیاقتیت بی خاطر به اول مشت"

 

 چشم هب مستقیم تا کرد بلندش و گرفت رو پسرش یقه و رفت جلو مسن مرد

  .بشه خیره هاش

 

 االح تا بچگی از .دادم یاد بهت اینو من چون اره میکنی؟ تالش هات خواسته برای"

 انتخاب رو ممنوعه عشق یه احمق توی اوری؟ دست به راحت رو خواسته کدوم

 "چانیول پارک میجنگی براش داری حاال و کردی
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 بیشتر نچا گردن دور هم پیرش های دست فشار میگفت بیشتر که ای کلمه هر

  .بود پسرش صورت قرمزی باعث همین و میشد

 

 احمق سرپ اون. ببینه رو روش به رو آلفای های مژه شدن دار نم میتونست

  .بود دهش دور واقعیش خود از میشد وقت خیلی ولی بود پاکش قلب با خودش

 فکش گرفتن اب بعد و بشه تر نزدیک صورتش تا کشید جلو به بیشتر رو چان یقه

  .کنه نگاه هیونا به کرد مجبورش

 

 مست بازنده هی مثل تو ولی اینجاست احمق توی خاطر به میبینی؟ رو فرشته اون"

 " میزنی؟ حرف حقت از میای و کردی

 

  .داد هولش عقب به بار این

. بده جاتن رو همسرت و بیای خودت به باید فقط. نداری حقی هیچ احمق توی"

 "کن نگاه اینا به
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  .کرد اشاره چان افراد به دستش با

 و مینوشی ریمی تو بعد کنن کمک تا هستن اینجا احمق توی برای آدم همه این"

 " بشی؟ راحت عذاب و رنج این از بکشمت االن همین میخوای میکشی؟ عربده

 

  .وهمیشن رو سنگینی حرفای میداد نشون جوون آلفای چشم توی های اشک

 

 " بکشمت؟ میخوای! چانیول پارک بزن حرف"

 دقیقه چند که اهیون های گریه صدای حتی که بود زیاد قدری به پارک آقای عربده

  .شد قطع میگذشت، شروعش از ای

 

 عوضی لتاهاید اون من. بکشم میخوام فقط االن. بمیرم نمیخوام لعنتی من نه؛"

 "میکشم رو

 

 "هستیم تو با همه ما. بیا خودت به پس"
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 اعالم رو فقتشونموا بلند صدای با الفاها همه جوابش در و گفت چان افراد به رو

  .کردن

 با شونهم حاال ولی نمیشد ناامید شون فرمانده از اونا بود ای دیگه شرایط اگه شاید

 خوند هاشون شمچ توی حس از میشد و میکردن نگاه شونفرمانده به خالصانه حس

  .هستن هرکاری انجام آماده که

 

 بار یه ترشدخ کردن آروم برای خیسش های چشم با که بود چانیولی بین این و

 به ای خسته لبخند آخر در و کشید اغوشش توی رو اون و شد بلند جاش از دیگه

  .زد پدرش

 

 بک فلش پایان

*** 

 میچسبید شعضالت به ای دیگه هروقت از بیشتر داشت تن به که ای مشکی لباس

  .قدرتمنده الفای یه اون میداد نشون و
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  .میکنه کار چه داره بفهمه میتونست و بود شده یابی سازمان ذهنش

 رو دلتاها تمونساخ به ورودی های نقشه افرادش بهترین از تا چند و کای لطف به

 غروب از قبل امروز باالخره و بود کرده تقسیم تیم چند به رو افرادش و داشت

 سزای به هارو عوضی اون تمام و میکرد حمله بکهیونش نجات برای آفتاب

  .میرسوند کارشون

 میدادن اجازه و یکردم حمله ها حرومزاده اون های گاه مخفی بقیه به هم بعد مرحله در

  .بمونه سرزمین این توی دلتایی هیچ

 

 و میگرفتن دست به رو افراد از دسته یه فرماندهی هرکدوم چانیول و کای و سهون

  .میکردن حمله ناحیه سه از

 

  .بود امن ونجاش و بودن رفته عمارت به پارک آقای و جیهیون همراه به هیونا

 

*** 

 



THROY 
 

 pg. 687 

 کشیدن آغوش هب از همیشه برای بود قرار و بود رسیده خداحافظی لحظه باالخره

  .بشه محروم دخترش

 

 اره فراموشکارش همسر دستای توی رو کوچولوش پرنسس و میرفت حاال

 دهکر رها دلتا ینب رو اون و کرده فراموش بود داده بک به که هایی قول اون.میکرد

  .بود

  .باشه هیونا ایبر خوبی پدر بود امیدوار بک ولی باشه خوبی همسر نتونسته شاید

 همیشه مامیدوار. بمونی خشن فرمانده و قوی آلفای اون همیشه امیدوارم"

 تو. باشی ویق دخترمون برای باید چون فقط عاشقتم هنوزم چون نه باشی بهترین

 ارکپ خداحافظ.کنی رها رو دخترت نمیتونی ولی کردی ول رو عشقم و من

 "چانیول

 

 جدا دخترش زا رو اون که داد هایی تپه به رو آخرش نگاه و کرد زمزمه لب زیر

  .میکرد

 همه این چرا نمیدونست. برگردوند رو نگاهش دکترش توسط دستش شدن گرفته با

  .دارن عجله
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 ماشین و ودب نکرده غروب آفتاب حتی حاال ولی کنن ترک اینجارو شب بود قرار

  .بود حرکت اماده

 

 کرده کمین هکو پشت اونجا به حمله برای همسرش که میدونست بکهیون اگه شاید

  .نمیشد ماشین اون سوار خودش خواست با

 

*** 

 

 "میکنن فرار دارن اونا فرمانده"

 فهمید چان یوقت و میزد فریاد و میدوید سمتشون سریعی حالت با جوونی الفای

  .داد حمله دستور افرادش به سریع چیه قضیه

 

 "کنن فرار بذاریم نباید. باشید سریع"
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 یدنمید که رنگی یمشک ماشین و میدویدن پایین تپه از توانشون تمام با افراد همه

  .میکردن دنبال رو

 

 چیز همه و هبرگرد کرد سعی میشد، سرشون پشت عجیبی صداهای متوجه که بکهیون

 از سریعتر و ترف فرو گردنش توی آمپولی بشه موفق اینکه از قبل ولی ببینه رو

 و یدوئهم داشتنش برای چطور چانیول که ببینه نتونست و شد بیهوش همیشه

 .میزنه فریاد رو اسمش

 .کرده کارهایی چه برگردوندنش برای همسرش که ببینه نتونست

 

*** 

 

 "لعنتی"

 سهون ارک اتاق توی چوبی صندلی شدن خورد صدای کنار در چان فریاد صدای

  .میشد هرکسی گوش ازار باعث
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 عوضیا اون و بود بغلم توی من بکهیون االن وگرنه کردیم دیر دقیقه چند فقط"

 "میدادن پس تقاص داشتن

. کنن یداپ رو جاشون میتونن حتما و رفتن دنبالشون افرادمون. باش اروم"

 "کنن فرار ابد تا نمیتونن

 

  .بود عصبی هم خودش هرچند کنه آروم رو دوستش کرد سعی سهون

  .بشن باخبر نقششون از بودن تونسته چطور عوضیا اون

 

. کنیم عیفشونض طریق این از و کنیم حمله هاشون گروهک بقیه به اول نظرم به"

 "مائه اهداف از یکی اینم هرحال به

 

 پس کنن فرار یطوالن مدت تا میتونستن قدرتشون واسطه به اونا. بود کای با حق

 هارو راه امتم طریق این از و کنن نابود رو کمکیشون نیروهای اول بود بهتر

  .ببندن براشون
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*** 

 

 رو طناب هاشون دست با که طوری میرفتن باال ها طناب از هم سر پشت

  .میرفتن باال رو دره پاهاشون با و میگرفتن

 

 بعد و رفتن باال رو سنگی دره همشون تا نکشید طول خیلی داشتن که سرعتی با

  .شد قایم سنگی تکه پشت هرکسی

 امروز و بود شده ابودن دلتاها مخفی های پایگاه از یکی االن تا و بود گذشته هفته یک

  .کنن نابود رو دومی تا بودن اومده

 

 و زدن نیشخندی منطقه امنیت بودن ضعیف و موقعیت بررسی با کای و سهون

 خواستن نافرادشو از دست، اشاره با نشن دیده تا بودن شده خم که درحالی

  .کنن دنبالشون

 

 فاز شدن انجام تا بود قرار و بودن سرجاشون هنوز ای دیگه عده همراه به چانیول

  .کنن حمله بعد و بمونن همونجا نقشه اول
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 عنیی این و کردن انتخاب حمله برای رو روز بار این پیش سری برخالف

 های باسل همگی همین برای کنن توجه جلب مشکی لباس پوشیدن با نمیتونستن

  .بود کم رفتنشون لو امکان و داشتن تن به رنگی خاکی

 

 ونا به راست سمت از افرادش همراه به کای و چپ از افرادش و سهون

 دخلشونو ردنمیک فکرشو که چیزی از سریعتر خیلی و کردن حمله لعنتی دلتاهای

  .اوردن

  .مات و کیش یعنی این و نبود مهمی پایگاه این ظاهرا

  .برن نساختمو داخل به سریع تونستن الفاها نیومد جدیدی نیروهای وقتی

 

  .برگردن شها دوست تا بود منتظر و بود خیره روش به رو به دقت با چانیول

 

 " داشتن؟ نگهش چی برای نیست، بزرگی پایگاه"

  .زد هم به روش به رو از رو چان تمرکز و پرسید کنارش آلفای
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 یازشن فعال و یشترهب شدن مخفی برای لونه یعنی باشه بیشتر ها پایگاه تعداد هرچی"

 "ارنفر درحال همگی فعال. گذاشتن اینجا کمی نیروی همین برای ندارن

 

 نگاهش اش هفرماند مثل و داد تکون سری بود راضی چان کامل جواب از که مرد

  .داد دروازه به رو

  .اومدن بیرون افرادشون و کای سهون، باالخره دقیقه چند از بعد

 

 " چیشد؟"

  .پرسید و رفت جلو چان

 

 "بودن اینجا قبال مطمئنم. نیست االن یعنی. نیست اینجا چیزی"

  .گفت بود کرده اخم آفتاب شدید نور خاطر به که درحالی سهون

 

 " مطمئنی؟ کجا از"
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 که شکیپز وسایل. داشت معنی یه فقط این و نگرفت جوابی ولی پرسید چان

  !بوده اینجا بکهیون میده نشون

 

 "میریم"

 موندن ونجاا طاقت دیگه یعنی این و گرفت درد به قلبش امگاش دوباره یاد با

  .نداشت

 

 "شیم آماده بعدیشون پایگاه برای باید اردوگاه، برمیگردیم"

 

*** 

 

 رو اردوگاه شینما و نداد اهمیتی چان ولی میکرد طلوع آفتاب دیگه ساعت دو یکی

 پیدا رو ونا شده هرطور باید و داشت نیاز انرژی به اون.برداشت معطلی بدون

  .میکرد
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 مقصدش سمت هب مستقیم دربیاره خودش از صدایی اینکه بدون و شد رد دروازه از

  .رفت

  .شدمی کمتر هم طاقتش میشد تر نزدیک هرچی و میرفت راه تاریکی توی

  .شد اتاق وارد و رسید بزرگ در اون به باالخره

 شپدر لبخند اعثب همین و بود خوابیده فرشته یه مثل. بود اونجا کوچولوش هیونا

  .میشد

 کشیدن اغوش به و دیدن. بود همین دقیقا داشت نیاز بهش چانیول که ای انرژی

  .بکهیون یادگاری آخرین

 

 خوشحال عمیقا نچا و بود خوابیده راحت در دم زیاد های نگهبان وجود با جیهیون

  .کنه محافظت بک خواهر از تونسته که بود

 

 و برد دخترش سبک بدن زیر رو اخیر های عملیات طی اش شده زخم های دست

  .کشید اغوشش توی رو اون
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 روی ولوشکوچ های انگشت لطافت و میشد گم اش سینه و بازوها بین کوچولوش

  .میکرد خودنمایی بیشتر پدرش بزرگ و برنز بازوی

 رو کهیونب بوی اون. کشید نفس عمیق و برد هیونا صورت نزدیک بینیشو چان

  !دلتنگی یعنی این و میداد

 فرز الفای مهنی دلتنگ. شیری پوست و لخت موهای با امگا نیمه پسر اون دلتنگ

  .باهوش بتای نیمه و

 

 بین هیونا مثل درست رو اون زودی به بود داده قول و بود همسرش دلتنگ اون

  .بشه دور ازش دیگه نذاره و بگیره بازوهاش

 

*** 

 

 کنن پیدا هم رو ومس پایگاه بودن تونسته حاال و بود ها دلتا فرار از پونزدهم روز

 وجود گهبانن یه متر دو هر فاصله به چون مهمه پایگاه یه این بود مشخص ولی

  .میشد محافظت ساختمون مختلف های قسمت از مدام و داشت
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 همه هدیگ امروز ودب امیدوار چان ولی بود بعید پایگاه اون توی بکهیون بودن هرچند

  .بشه تموم چیز

 

  .کرد جلب خودش به رو توجه همه و برد باال رو دستش سهون

  .کرد نگاه افرادش به و برد باال رو اولش انگشت

  .بودن ساکت ای عالی طرز به همگی

 

 در و داد انچ به رو نگاهش و کرد بلند هم دومش انگشت و کرد صبر ثانیه چند

 عملیات نجاما وقت حاال و برد باال هم سومش انگشت چانیول، تایید با نهایت

  .بود

 

 .میرفت پیش داشت که نقشی طبق هرکسی

 که بین ینهم و کردن پرت دود کردن پخش برای رو هایی بمب اونا از تعدادی

  .شدن عمل وارد کای افراد نداشت، دید رو به رو به کسی
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 تعداد با هم چان و شدن وارد کای مخالف سمت از معمول طبق افرادش و سهون

  .شد وارد پشت از افرادش از بیشتری

  .شد شروع گونه دو درگیری و بلند ها اسلحه صدای که بود نگذشته دقیقه یک هنوز

 

 مساوی مبارزه این توی اونارو همین و بود بیشتر الفاها قدرت و دلتاها تعداد

 .میکرد

 کسی آخر لحظه لیو کنه نفوذ ساختمون داخل به افرادش از تا سه با کرد سعی سهون

  .دبو کافی سهون سرگیجه برای همین و زد سرش توی اش اسلحه پشت با

 

 دزو خیلی ولی نمیکن مبارزه که میکرد نگاه همراهش آلفای دوتا به تارش دید با

  .کردن زخمی هم نفر دو اون و شدن اضافه دلتاها از ای دسته

 

 دیر ولی داوم کمکش به کای دید، خودش سر روی رو اسلحه سیاهی که ای لحظه

  .بود رفته هوش از قبلی ضربه خاطر به سهون و بود شده

 



THROY 
 

 pg. 699 

 محوطه ارجخ به خودش همراه رو سهون سرعت به میدید، بد رو موقعیت که کای

 موفق بقیه و چانیول خوشبختانه برگشت وقتی و گذاشت هاشون ماشین کنار و برد

 ولی کرد حالخوش رو برنزه پسر این و کنن پیشروی ساختمون داخل تا بودن شده

 و بدن ویت رو چیزی سردی تا بود کافی همین و شد غافل اطرافش از لحظه یک

  .کنه حس پوستش روی رو خون گرمی

 

 نفهمید دیگه و دکر برخورد اش سینه به هم دوم تیر که بود برنگشته پشت به هنوز

  .افتاد زمین روی و چیشد

 

*** 

 

 دونب و بودن ستادهای بکهیون سر باالی همکاراش از دیگه دوتا همراه به جوون دکتر

 نگاه یونبکه های رنگ توی رنگ طالیی مایع شدن وارد به بزنن حرفی اینکه

  .میکردن
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 های رگ و نبود ناتوان الغری از دیگه و بود بهتر بک وضع فهمید میشد راحتی به

  .بود نزده بیرون بدنش

 میشد وارد شبدن به زیادی تزریقات که درحالی و بود خوابیده آروم خیلی اون

  .میگرفت قدرت

 

 لعنتی های ردکت اون ظاهرا و بود پیش روز ده بود شده بیدار که باری اخرین

  .دارن نگه حالت همین توی رو اون هم هنوز داشتن تصمیم

 

 ها پایگاه بین مدام اول روز پنج و بود داده فراری رو بک که میشد روز پونزده

 وزر این به رو اامگ نیمه پسر تونستن و رسیدن پایگاه ترین امن به تا میچرخیدن

  .بندازن

 

 ونا گرمی حس با و گرفت خودش های دست بین رو بک های دست دلتا مرد

  .زد لبخندی
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 "میشه آماده داره اون"

 

  .شد هم دیگه دکتر دو لبخند باعث حرفش

 اینده اهم یک تا بایدن اونا. کنه بیشتر رو بیخودی های پایگاه تعداد بگو افرادت به"

 "برسه ما به دستشون

 

 جخار بعد و ادد قرار مخاطب بود ایستاده اتاق تاریکی توی که چهارمی شخص دکتر

  .شد

 

*** 

 

 فهمید شد ونساختم وارد چانیول وقتی و بود لعنتی تله یه فقط عملیات آخرین

 غرق بدن دیدن اب چیز همه ولی میکرد عصبانیش این و خالیه انبار یه فقط اونجا

  .شد بدتر کای خون
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 اکج سهون پس ودب اینجا کای اگه. افتاده اتفاقی چه که کنه درک درست نمیتونست

  بود؟

 و کای دشافرا کمک با سریعا چون نبود موندگار خیلی سرش توی سوال عالمت

 که ببینه رو سهون تونست همونجا و بردن ها ماشین سمت به هارو زخمی بقیه

  .بیهوشه

 

  !کنه عاد میتونست فقط کای مورد در ولی اس زنده سهون بود مطمئن حداقل

 

*** 

 

  .میکردن جا به جا هارو زخمی و میدویدن سرعت با ها بتا

 هیچ و بوده عنتیل تله یه فقط اینا همه که بود این همه از بدتر و نبود خوب وضع

  .نیاوردن دست به دستاوردی
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 و خودش ناطمینا خاطر به لوهان هرچند اومد هوش به ساعت یک از بعد سهون

  .دکر بیهوش اونو و تزریق دارو چندین اون به سهون خواسته برخالف

 شدن بیهوش رزم تا لوهان اوردن اردوگاه به حال اون توی رو سهون که اول لحظه

  .کنه جور و جمع رو خودش تونست نیست چیزی فهمید وقتی ولی ترسید

 

  .نمیگفت یتشوضع به راجع پاسخی بتایی هیچ و بود عمل اتاق توی هم هنوز کای

 

 یادز تعداد خاطر به درواقع. بود زخمی افراد از پر زیرزمینی ازمایشگاه و عمارت

 جودو خودشون وگاهارد توی مداوا امکان چون اینجا به بیان بودن شده مجبور تلفات

  .نداشت

 

 همشون دبو مشخص و میکردن کمک وجودشون تمام با هم ها بتا حتی بار این

  .بشن نابودن لعنتی دلتاهای اون سریعتر هرچه میخوان

 

*** 
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 "بندازم گیر هارو لعنتی اون چطور نمیدونم دیگه من پدر"

 

 هرچند ردک زمزمه درنیاد هاش دست بین از هیونا بود حواسش که درحالی چان

  .نداد پسرش به جوابی و بود فکر توی عمیقا پارک اقای

 

 توی رو چان انگشت بود اومده خوشش پدرش ساکن حالت این از که هیونا

 انگشتش یخیس متوجه اصال دقیقه یه تا پدرش که بود شانس خوش و برد دهنش

 و شد ضیهق متوجه کوچولو فرشته اون زدن مک صدای خاطر به نهایت در و نشد

  .بزنه کوچیکی لبخند سخت شرایط این بین تونست

  .کشید بیرون هیونا چنگ از رو دستش سختی به

 " شده؟ اش گرسنه پرنسسم"

  .سپرد جیهیون به رو اون و گفت لبخند با
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 رو دوستش اوضاع تا زیرزمین به برمیگشت باید پس بود کای پیش حواسش هنوز

  .ببینه

 

*** 

 

 میکرد حس و بود پنجم و بیست روز حاال و میگذشت سرعت به زندگیش روزشمار

  .میده دست از رو بکهیون قبل از بیشتر میگذره که روزی هر

 دیرتر کمی اگه و میرسید آخراش به داشت که بود ای شنی ساعت مثل زندگیش

  .باشه داشته ور بکهیون نمیتونست دیگه شاید و میشد رو و زیر چیز همه میجنبید

 نبود برگشته هباالخر گذشته دلتاها برای کی از پدرش نمیدونست که هایی جاسوس

  .بود زندگیش روزهای این مثبت چیز تنها این و

 

  .بود شدیده آسیب نیروهای اصلی مشکل ولی میدونست رو بکهیون جای االن

 کای بدون طرفی از و بود شده نصف جسمیشون قوای و بودن زخمی زیادی تعداد

  .بود سخت چیز همه
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 ناقص ونتیمش یعنی این و بود سهون مکمل نیروی ها عملیات تمام توی کای

 که کسی رو شدوست. داشتن رو کای االن تا نمیفتادن تله توی هیچوقت کاش.بود

 مبارزه توانش تمام با همیشه و میکرد آروم رو بقیه خودش خاص آرامش با همیشه

  .میکرد

 

 ازش عمر خرا تا کرده کارهایی چه نجاتش برای کای میدونست بکهیون اگه قطعا

 .میشد قدردان

 جدید نگشتا یه خوشحالی با که برگشت سمتش هیونا خنده صدای شدن شنیده با

 اصد و سر با یطونش بچه اون میداد اجازه و نمیزد غر بهش که یکی. بود کرده پیدا

  .بمکه رو انگشتش

 

 خیال با وت و میکنه عادت چون بکنه اینکارو نمیدم اجازه بهش من کای، هی"

 " ه؟کن خیسش تا هیونا به دادی رو دستت و کشیدی دراز تخت روی راحت
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 زا بیشتر و کرد یا خنده اش پدرانه رفتار درواقع یا چان رفتار این خاطر به کای

 فاصله رو اون شا سینه درد خاطر به بالفاصله ولی فشرد بغلش توی رو هیونا قبل

  .داد

 

 بهم هستم نگاهدرما تخت رو که هم االن دیگه، برو نداری؟ عملیات تو مگه چان"

 "بذار تنها پرنسس این با منو و برو فقط. میزنی غر

 

  .داد نلوها به رو نگاهش بود کرده اخم همه از بیشتر وسط این که سهون

 "کنه؟ مراهیه مارو عملیات توی مخ رو موجود این کرد کاری یه نمیشد واقعا"

 

 بدل و رد کای و سهون بین تعجب با رو نگاهش درشت های چشم با لوهان

  .میکرد

 "اس زنده اورده شانس حالشو؟ نمیبینی دیگه؟ میکنی شوخی داری"
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 رو اشه چشم خودش، تنهایی برای هم و بود ناراحت کای برای هم که سهون

  .شد هم انلوه شدن خارج باعث همین و شد خارج اتاق از و چرخوند حدقه توی

 این دلتنگی ات ببوسه حسابی عملیات قبل الفاشو میخواست زیبا بتای اون حتما

  .بشه جبران مدتش

 در میکرد ارشونواد همین و بودن هم با دوباره که میشد کمی مدت اونا هرحال به

  .بورزن عشق هم به موقعیتی هر

 

 "تمیکشم خودم بار این وگرنه کنی مراقبت دخترم از خوب نفعته به"

 کای لیو کرد زمزمه نیست توش جدیتی هیچ بود مشخص که ارومی لحن با چان

 از مه جوان رماندهف باالخره تا میکرد بازی هیونا با بهش، توجهی کوچیکترین بدون

  .شد خارج اتاق

 

*** 

 

 " همینجاست؟ مطمئنی"
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 معنی به پسرک و پرسید بود گذاشته دلتاها برای پارک آقای که جاسوسی از سهون

  .داد تکون سر اره

 

 "نداشتم رو جایی همچین توقع اصال"

 بیرون نکنه شک کسی اینکه برای. اس قضیه ظاهر فقط این. نیست اینطور"

 اهآزمایشگ یه یرز اون ولی داره وجود نگهبان چندتا فقط و داغونه خیلی ساختمون

 "نیست راحت اصال بهش ورود.هست نگهبان کلی با بزرگ

 

  .داد تکون سر جوابش در سهون و داد توضیح کامل پسرک

 

 " چیه؟ نقشه خب"

 ودب ساختمون به هشنگا االن تا که چان و داد قرار مخاطب رو فرمانده اینبار سهون

  .داد اونا به رو توجهش

 

 "بگو بهم رو ورود راه دیگه بار یه.بلدی خوب رو سالن داخل های راهرو گفتی"
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 همچنین و ها هرا تمامی دادن توضیح به کرد شروع دوباره چان خواسته طبق پسرک

  .خروج راه بهترین

 مبارزه لتاهاد با بقیه و داشت قرار بکهیون که میرفت اتاقی به چان نقشه طبق

  .میکردن

  .نباشه کم تعدادشون بودن امیدوار فقط

 

 شآموز های رقهف بی عالوه به داشتن مبارزه توانایی که آلفاهایی تمام بار این

  .کنن نابود دلتاهارو و بدن نجات رو بک تا بودن اینجا دیده

 

*** 

 

 ننگهبا چندتا رش از هرچند بود متفاوت چیز همه پایین این جاسوسشون، گفته طبق

  .نبود رو به رو اه نگهبان از محکمی سد با اینجا ولی شدن خالص راحتی به باالیی
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 هرچند کرد یط رو میشد ختم بک به که راهی و شد جدا تیم از اول همون چانیول

  .میکردن همراهیش پشت از نفر چند

 

 حاال یعنی این و شد بلند زودی به بود رفته سهون که جایی از شلیک و اسلحه صدای

  .بودن شده هشیار دلتاها تمام

 

  .شدن دهپوشی سفید رنگ با لعنتی های آزمایشگاه این تمام چرا نمیفهمید

 با رو اون که داشت رو این قابلیت و بود متنفر هم رنگ این از حتی روزها این

  .کنه زیباتر خون

 

 بیدار مانز دقیقا االن و اومدن سمتشون به زیادی های نگهبان انتظارش طبق

  .نبود سخت بک به کردن فکر با کار این و بود درونش گرگ شدن

 هرکاری تنشداش برای بتونه تا کنه تصور ها دیوار این پشت رو بک بود کافی

  .بکنه
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 راحتی به سرش پشت الفای چندتا همراه به رو لعنتی دلتاهای اون اول دسته

  .اومدن عوضیا اون از ای دیگه دسته زود خیلی و کرد داغون

 

 هاالفا بدنی درتق ولی میکرد بیشتر رو سرعتشون همین و بود کوچیکتر دلتاها جثه

  .گرفت کمش دست بشه که نبود چیزی

 

 بود مونده کب اتاق تا دیگه پیچ یه فقط بود گفته جاسوس پسرک که حرفایی طبق

 به اونا یعنی ینا و بودن جلوشون ها حرومزاده اون از زیادی تعداد متاسفانه ولی

  .میکردن محافظت بک اتاق از شدت

 هب اینه بکنه نستمیتو که کاری تنها بین این و شدن درگیر همه ثانیه چند عرض در

  .بده نجات رو همسرش تا کنه فرار و کنه گوش افرادش حرف

 

  .ودب ارزشمند لیخی چانیول برای این و میجنگیدن توانشون نهایت با افرادش بقیه

  .هبرسون اتاق اخرین به رو خودش و کنه فرار تونست افرادش کمک با
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 عوض در پس دنبو سخت چان برای کردنشون نابود که بودن در جلوی نگهبان دوتا

 با شد وارد قتیو و شکست رو در بعدی قدم در و داد انجام رو کار این دقیقه چند

  .داشت قرار سفید تخت یه وسطش که شد مواجه ای خالی اتاق

 

  .ذاشتگ تخت روی رو دستش و رسوند اتاق وسط رو خودش اروم های قدم با

 "بودی همینجا یعنی... گرمه"

  .کرد لهحم بهش پشت از کسی برگرده اینکه از قبل ولی کرد زمزمه لب زیر

 

 بهش پشت از جوری و میکرد فرو چان های چشم توی رو هاش انگشت لعنتی اون

 اینکه تا یکردم عصبیش این و کنه کاری نمیتونست جوون فرمانده که بود چسبیده

 کنه پرت رو به رو به و جدا خودش از خشونت با رو لعنتی اون تونست باالخره

  ...فرد اون اما کنه برخورد فلزی تخت به که جوری

 

 روش به رو پسر دوباره وقتی ولی بشه مطمئن میبینه که چیزی از تا زد پلک بار چند

 میخواد که بکهیون واقعا اون و نیست خواب چیز هیچ فهمید کرد حمله بهش

  .بکشتش
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 " ...صبر... چانیول... میکنی؟منم کار چه...بک هی"

 

 سپر ور هاش دست میتونست فقط چان که میکرد حمله بهش خشم با جوری بک

  .بزنه حرف و کنه خودش

 

  بکشه؟ رو چانیول میخواست چرا بود؟ شده چش اون

 "آلفات! منم میگم لعنتی"

 

  .اشتد فرمانده های حرف روی درکی نه و میشنید چیزی نه انگار بک ولی

 

 به رو شیشه تیکه یه بکهیون و شدن خورد اتاق توی وسایل تمام وقتی درنهایت

 های دست و مداو خودش به جوون فرمانده برد، باال چان بدن توی کردن فرو قصد

 حمله بار این و بود شده ها حرف این از تر قوی بک هرچند گرفت محکم رو امگاش

 .کرد شروع پا با رو هاش
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 "کن بس میگم بهت"

 گیر دیوار و خودش بدن بین قدرت تمام با رو بک و زد فریاد چانیول بار این

  .انداخت

  .زد لز هاش چشم توی و کرد چفت سرش باالی رو امگا نیمه پسر های دست

 

 " شده؟ چت تو"

 نجات چان ستد از تا میکرد تالش قدرت با هم هنوز و نمیزد حرفی بکهیون اما

  .کنه پیدا

 

  .بکشه رو روش به رو پسر میخواست فقط مغزش های دستور طبق اون

 " ...همس... چانیول منم. کن نگاه من به بکهیون"

 

 توی رو کنارش قفسه داخل های شیشه از یکی بک که بود نشده کامل حرفش هنوز

  .رفت در دستش زیر از و کرد خورد چان سر
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 که چیزی تنها و بسنجه رو موقعیت کرد سعی و افتاد زمین روی زخمی آلفای

  .بود کلمه یه بگه تونست

 

 "هیونا"

 

 فاال سر توی رو ناو میخواست و بود ایستاده چان سر باال فلزی تکه با که بکهیون

  .کرد مکث ای لحظه اسم این شنیدن با بزنه

 

 "گفتی؟ چی"

  .هبشنو رو همسرش صدای باالخره تونست الفا که بود ای لحظه این و

 

 "کن تکرارش دیگه بار یه"

 کرد مصمم رو چان همین و بود التماس پر و اروم خیلی رفتارش برخالف بک لحن

  .زدنه حرف بلکه نیست مبارزه اشنا، ظاهر به غریبه این با مقابله راه که
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 " یادته؟ رو کوچولومون دختر تو یادته؟... هیونا"

 " میگی؟ چی"

 

  .میکرد القا رو ترس حس بک صدای بار این

 

 " نمیاد؟ یادت. من امگای من، همسر... بکهیونی تو! تو منو دختر هیونا،"

 

 " چان؟"

  .رفت فرو فکر به و کرد زمزمه خودش با زیرلب بک

 یاشک صورت با ایتدرنه و بیاره یاد به رو چیز همه تا داشت نیاز زمان ثانیه چند

  .بشه خیره همسرش به

 

 "اومدی تو چانیول"
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  .بره لفاشا سمت و بندازه زمین روی رو آهنی میله تا بود کافی جمله همین

 باز شامگا کشیدن آغوش به برای رو هاش دست مناسب وضعیت دیدن با چان

  .فشرد خودش به رو اون و کرد

 

  .موندن بخش ارامش حالت همون توی طوالنی ثانیه چند

 دست لمس از و بود کرده مخفی الفاش سینه توی رو اشکیش صورت بکهیون

  .میبرد لذت سرش روی بزرگش های

 صورتش به ات داد فاصله خودش از کمی رو اون بود بک بدن لرزش متوجه که چان

  .بشه خیره

 برام دابع باید. دیمب نجاتت تا اینجاییم ما... اینجام من باشه؟ شد، تموم چیز همه"

 "کنیم فرار باید االن ولی افتاده اتفاقی چه که بدی توضیح

 

 راه و یختنر اتاق توی دلتا تا شش چون بودن کرده دیر هم حاال همین ظاهرا

  .بستن رو خروجشون
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 بدون سپ کیه اصلیش دشمن میدونست بود، اومده خودش به حاال که بکهیون

  .شدن همسرش برانگیز تعجب نگاه متوجه و کرد حمله دلتاها سمت معطلی

 

 که یطور بود ینششیر امگای قدرت محو بیشتر چانیول هرچند میکردن مبارزه دوتایی

  .میکرد واصل درک به راحتی به رو دلتاها اون

 

 ودناب عوضیا اون نداشتن منبعش به راجع ای ایده کدوم هیچ که توانایی و قدرت با

  .بشن خارج اتاق از تونستن اونا و شدن

 و نبود براشون مشکلی دیگه که شدن رو به رو دلتا کمی تعداد با هم مسیر ادامه

 .بشن خارج ساختمون پشت مخفی راه از تونستن درنهایت

 

 متس شتاب با رو بک دست امنه جاشون شد مطمئن اینکه محض به چانیول

 تحلیلی تفرص اینکه از قبل و شد پرت بغلش توی امگاش که طوری کشید خودش

 از که خشونتی با و رسوند بک صورتی های لب رو خودش خشک لبای بده بهش

  .شد همسرش بوسیدن مشغول بود دلتنگی شدت
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  .میکرد مسل رو همدیگه هاشون دست و میغلطید هم روی خاصی نظم با زبونشون

 

 رو زیبا گایام اون تا داشت نیاز و بود بیدار هم هنوز چان درون گرگ ظاهرا

 رنگ سفید گردن به رو لبش داشت، که ای عجله با پس کنه خودش براش دوباره

  .کرد فرو قبلی جای توی دیگه بار رو هاش دندون و رسوند بک

 پس بود مگاشا با خلوت و آروم محیط یه داشت نیاز که چیزی تنها حاضر درحال

  .برد ها ماشین سمت و گرفت رو بکهیون دست فقط

  .میشد مطمئن هم سهون اوضاع از باید

 به افراد ههم رسیدن اولشون جای به و زدن دور رو ساختمون وقتی خوشبختانه

  !دلتاها داستان پایان یعنی این و بودن اونجا سهون همراه

 

*** 

 

 خودش با ات میداد حق بهش چان و بود کرده سکوت بکهیون مسیر، طول تمام در

  .کنه فکر
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  .دبو نشده کشف چیزا خیلی هنوز قطعا و بود افتاده زیادی اتفاقات

 

 " ندارم؟ خطری هیونا برای من که مطمئنی"

  .شد جلب بهش ها توجه همه بک، یهویی سوال با

 

 " باشی؟ داشته میتونی خطری چه پدرشی تو سوالیه؟ چه این"

 

 "..اگه... اگه.. .نمیشناختم رو کسی و بودم شده درنده حیوون یه مثل دیدی خودت"

 

 ممکنش التح ترین نیازمند توی رو اون و بود بسته رو گلوش راه سنگینی بغض

  .بشینه شبغل توی کرد مجبورش و گرفت رو دستش چان همین برای میداد نشون

 

 "کن نگاه من به"

  .شد خیره بهش چان حرف با بود پایین سرش که بک
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 چیز همه و من بکهیون شدی تو شد، درست چیز همه آوردم رو هیونا اسم وقتی"

 ناسهیو برای جا ترین امن تو آغوش. نباش چیزی نگران پس اومد یادت

 " باشه؟

 

 ادامه و داد ونتک باشه نشونه به رو سرش بود شده قانع حدی تا که کوچیکتر پسر

  .موند ود،ب الفاش شونه روی سرش که درحالی چان، بغل توی همونجا رو مسیر

 

*** 

 

 صلیا حیاط توی همه همین برای بود رسیده زودتر عملیتات موفقیت خبر

  .بودن تیم برگشت منتظر عمارت

  .بودن شده پیاده ماشین از بکهیون از غیر همه
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 به چان دست یوقت ولی بود نشسته ماشین انتهای میترسید هم هنوز انگار که بک

 پیاده ینماش از و گرفت رو همسرش دست و زد ای خسته لبخند شد دراز سمتش

  .شد

 انگا نیمه سرپ گوش زیر تا رو لبش بعد و بوسید رو بک پیشونی و رفت جلو الفا

  .اورد پایین

 " اش؟بر ای آماده. داستان این اصلی قهرمان منتظر توان؛ منتظر همه"

 

 همراه و دکشی عمیقی نفس بود شده اروم الفاش بوی با هم حاال همین که بک

 مکث دوباره ونجیهی بغل توی کوچولوش هیونا دیدن محض به و شد حیاط وارد بقیه

  .کرد

 رو اون یزیچ انگار ولی بود خوشحال فرشته دوتا اون دیدن از و میریخت اشک

 برادرش سمت به و نیاورد طاقت دیگه جیهیون ظاهرا ولی بود داشته نگه سرجاش

  .داد آغوشش توی رو دخترش و اومد

 

 یرهنپ به کوچیکش های دست چون بود پدرش دلتنگ حسابی انگار هم هیونا

  .میریخت اشک اروم و میزد چنگ بکهیون
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 خانواده ونا بین عشق فقط و بودن کرده سکوت روشون به رو صحنه دیدن با همه

  .میکردن تماشا رو

 

 ریه به ور تنش عطر و کرد بارون بوسه رو دخترش های دست و صورت تمام بک

  .کرد وارد هاش

 باشم رتکنا مدت این نتونستم که ببخش رو من. شده بزرگ خیلی من پرنسس"

 " منو؟ میبخشی. پرنسسم

 

  .دفشر آغوشش توی رو دخترش دوباره و کرد زمزمه ای گرفته صدای با

 گرفت شاغو توی رو هردوشون و شد نزدیک بهشون پشت از چانیول نهایت در

  .هباش خوشحال وجودش تمام با میتونست و بود کامل خانوادش حاال و

 

*** 
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 شحالیخو با و شد پرت مشترکشون خواب تخت روی پشت از زیادی نیروی با

  .خندید

 "میکنی رفتار خشن خیلی داری چانیول پارک"

 

 خودش ثلم و زد خیمه امگاش روی بود دراورده رو لباسش حاال همین که چان

  .خندید

 میتونم سپ شده زیاد خیلی قدرتش داده نشون هفته این توی امگامه؛ تقصیر"

 "کنم رفتار خشن باهاش

 

 رو ونا و کرد حلقه چان گردن دور رو هاش دست نداشت طاقت دیگه که بک

  .کشید پایین

 "کن خودت مال منو فقط فرمانده، میزنی حرف خیلی"

 

 دندون ینب رو الفا نیمه پسر لبای چون نداشت طاقت دیگه هم چانیول ظاهرا

  .کرد هاش لباس دراوردن مشغول هاش دست با و گرفت هاش
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 و نگرد به صورت از رو هاش بوسه و میلغزید بک شیری پوست روی دستش

  .بود رسونده زیرش پسر های سینه

 

  .کنن زرگب رو دخترشون هم درکنار حاال میتونستن و بودن خوشحال هردوشون

 امتم متاسفانه و نداشت خبر بود افتاده بک برای که اتفاقی دلیل از کسی هم هنوز

 بود نیاز حاال و نبود کشته رو خودشون بیفتن گیر اینکه از قبل لعنتی دکترای اون

 حدس طبق یول افتاده اتفاقی چه دقیق بدونن تا بشه ازمایش بک روی دوباره

 و برسونن نهایت بی به رو بک قدرت میخواستن ها اون بتاها، بقیه و لوهان

 کب مغز اینکه بلق و بود نشده کامل درمانیشون دوره ولی بندازن کار از رو مغزش

 ویق الفاهای از کیی حاال بک حساب این با و رسیده حداکثر به نیروش بیفته، کار از

 هایی سختی تیجهن اینا همه و داشت قشنگی خانواده هم و بود باهوش هم که بود ای

 قدرتی. شد مومت قدرتشون خاطر به فقط که هایی سختی.کشید راه این توی که بود

 .میگرفت منشا زیباشون عشق از که
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 باشه رستد جمله این شاید و نیست چیز همه داشتن دوست و عشق میگن بعضیا

 کمی باید طفق میکنه حل رو چیز همه که اینه داشتن دوست بخش ترین مهم ولی

  !کرد صبر
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 1400 تیر

 

 آخرین سالم من به ریدرای تروی

روی رو ی که تسایکرو پا به پای من اومدن و  ممنون از همه کسایی که این داستان

 برای خوندن انتخاب کردن.

 امیدوارم از این فیک  لذت برده باشید

اطر خلی به ه وتروی دومین فیک کامل و بلند منه و قرار بود فقط سه پارت باش

 لطف شما و عشقی که به داستان دادید،ادامه اش دادم.

مکان ا حد ان تاستان به چشمتون خورده.مخب قطعا اشتباهات تایپی زیادی توی د

وام ذر میخن عسعی کردم برطرفشون کنم ولی بازم بابت چیزای باقی مونده ازتو

 همینطور بابت هر کم و کاستی که حس کردید.

 حرف آخرم اینکه الو یو آل

 

 


