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 شروع رمان 

 به گردنش زبون زدم.   میشگ یو با عشوه هم دمیبه لباس عمو کش یدست

 امشب!  خوامت؛یمن االن م- 

 هاشو تا به تا کرد و گفت:  چشم

  ؟ی به کجا برس یخوا  یهات م  یلوند نیبا ا- 

بردم، دم گوشش   شیدستمو طرف مردونگ  زیم ریو ابرو کج و کوله کردم و از ز چشم

 پچ زدم: 

 .  کنهیم وونمیبه عطر تنت که داره د ن،ی به ا- 

 رو پس زد و گفت:   دستم

 !  ستیجاش ن نجایا- 

 نباشمویم ن عرما
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 رسوندم و لبم رو با زبونم تر کردم و گفت:   شیدستم رو به مردونگ دوباره

که به   یزی... حرفم تموم نشده بود که به خاطر فشار رنگیپارک یتو نییپا- 

 کنم.  شیتا همراه دیوارد کردم، کالفه از جا بلند شد و دستم رو کش شیمردونگ

  و با آسانسور به میزد رون یبود ب یکه مهمون  یاز واحد   یو شلوغ هیتوجه به بق یب

 .  میرفت نگیپارک

در عقب رو باز کرد و هلم  دیزود دامن رو باال دادم و براش قمبل کردم ، جاو یلی. خ 

 ی صندل یداد رو

  یکه سر کش یزیوسط تنها چ نیمن برادر زادش باشم، ا اینبود اون عموم باشه  مهم

 حد و مرز من بود.  یکرد عشق ب یم

مشتاق تر باسنم   شهی و من از هم دیچیپ نیماش یباز شدن سگک کمربندش تو یصدا

 رو تکون دادم. 

 . دیپاهام کش نی ب یاز پشت بهم چسبوند و دست خودشو

   ؟یشد سیخ ینجور یا  یبرا ک- 

 . دمیخودمو بهش مال  شتریبه شمار افتاد و ب نفسم

.  دیهوش از سرم پر گهیگرمش پشت باسنم د ی! با حس مردونگدیتو، جاو یبرا - 

 گوشم اورد.  کیلزج کرد و سرشو نزد هیمن آغشته به ما یسیالتشو با خ
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  کارتم؟یمن چ- 

 : دمیکرد نال میسوراخ کونم تنظ یخودشو رو تا

 ! بکن توش آه...  یمن یعمو- 

 .  دمیکش یبلند غیخودشو واردم کرد که از ترس ج ییهویحرکت  یط

 دهنم نشست و فشار داد.   یرو دستش

 ! رون یب  رهیصدامون م سیه-   

 یخم شد رو زدیتلمبه م کهیدر حال دیندادم وبجاش باسنم رو لرزوندم، جاو  یجواب

 م چنگ زد و گفت:   نهیتنم، به س

 خوشمزه تو جر بدم، توله سگ؟   یبشه اون کلوچه  یک- 

 و گفتم:   دمیشهوت خند پر

م جدا کرد و دو  نهیعموجون! دستش رو از س شیبزن  یتون یم یکن یاالن اراده   نیهم- 

به   یمحکم یکه به سوزش افتاد و بعد با ضربه  یطور د،یطرف باسنم رو محکم کش

 هر طرفش ولش کرد. 

 ارزششو داره قربونش برم؟!   تی کون ژله ا- 

 گفتم:  زدم،ی از درد و لذت نفس نفس م کهیحال در

 ی اگه تو قربونش بش -پس که جرش بده؟ ،    
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 با شدت واردم کرد و گفت:   هویو  دیکش رون یرو از باسنم ب خودش

 چه برسه بخواد کونت بذاره!  دم،یدستش بهت بخور جرش م یکس- 

 .  دیکوب یتوجه فقط تند تند خودش رو بهم م یشده بود و ب  یوحش

 ...  واشی... ییی... آدیآخ جاو- 

  شینیسوراخ باسنم حس کردم و سنگ  یرو تو شیگذشت تا باالخرهگرم  مساعتین

 تنم افتاد.   یرو

 بکنتت!   گهیدیکی یکه هوس نکن  ایجرت دادم مح یجور- 

داد و حاال من روش نشسته   رییتغ شنشویپوز عیشدنش خندم گرفت و سر یرتیغ از

  نییال و پاخومو با تمیبرم. دستش دو طرف پهلوم نشست و من با ر یبودم تا سوار

 رفت.   یکردم که چشم هاش خمار تر شد و صورتش رو به قرمز 

گاز  شوی گوشت یبودم و دوس داشتم لب ها  دهینرس یمن هنوز به اون حس لعنت  اما

 .  رمیبگ

 بچه.   یآخ کمر برام نذاشت- 

 بگردم.   یکردم و روش خم شدم تا از گوشش گاز  یاخم

   ؟یدار  یاما من هنوز ارضا نشدم توقع چ- 
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 ارشیش یو دستش طرف بهشتم حرکت کرد و رو دیمردونش خند یگوشم با صدا در

 .  دیدست کش

 کرد.   یاریباهاش کل باغچه رو اب شهیکه م سهیانقدر خ  یول- 

 بوسه کاشتم.  نشیعضالت س یزدم و رو سیل گردنشو

 شم؟   سیکه من خ یکنیم پیانقدر خوش ت  یمهمون یایم یخودته، چرا وقت ریتقص- 

 :  دینال  زدیکه آهسته تلمبه م همونطور 

 بزنم.   پیگفته ت ره،یخواد برام زن بگ یمامانبزرگت م- 

 شدم.  خیبستم و همونجا م خیرگ هام  یحرفش خون تو از

 شد.  ریتعلل از گوشه چشمم سراز یب یاشک  قطه

   ؟یر یعروس بگ یخوایم ؟یچ- 

 .  دیناراحت شدم، موهامو پشت گوشم فرستاد و باالخره لبامو بوس  دیکه فهم نیا از

  شیمردونگ یو از رو دیکه زد حس و حالم کامال پر یزده؟ با حرف یحرف نیهمچ یک- 

و سرش رو  یصندل  یهلم داد رو دیبلند شدم، خواستم شورتم رو باال بکشم که جاو

 م زبون زد.  پام برد و به واژن نیب

به موهاش چنگ    رمیناله هام رو بگ یجلو  تونستمیکه ازش ناراحت بودم اما نم نیا با

 زدم و سرش رو بخودم فشار دادم.  
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 بغلش ولو شدم.   یحال تو یو ب د یپاش رون یخورد تا آبم با فشار ب یا  قهیدق پنج

 کرد کنار گوشم گفت:  یکه موهام رو نوازش م یدر حال دیجاو

حال لش   یب  ینجوریبراش تاا کنمیم  یسیکه من کص ل یتنها کس-! فندوق عمو ،  

و چند  دمیش کش نهیغرق لذت از حرفش سرم رو به س یبغلم فقط خودت یکنه تو

 . م یبرگشت  یخودم رو مرتب کردم و با لبخند به مهمون دیکمک جاو هیبعد  قهیدق

 کردم.   دایپ  یدلم بابت حرفش پر بود و حس بد هنوز

  نیهوس کرد که برم وسط ا بیبودن و دلم عج دن یهمه مشغول رقص  میدیرس تا

 رو از خودم دور کنم.   یمنف  یانرژ

نداشت،   دیجاو با یچندان یکه پسر عمه بزرگ ترم بود و تفاوت سن ایتوسط برد دستم

 شد.   ریاس

   ؟یبرقص یخوا  یتنها تنها م- 

زدم و شروع  ایبود و ناچار دل به در شی انداختم که سرش بند گوش دیبه جاو ینگاه

 . ایکردم حرکت دادن بدنم همراه برد

به  نهیس ه،یبق  شیپ دن یفاصله گرفتم و به محض رس تیتموم شدن آهنگ از جمع با

 شدم.  دیجاو نهیس

  ؟ید یرقص یم زی همه چ یبا اون پسره ب یداشت- 
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 کرد تعجب کردم و جواب دادم:   یم نیکه به خواهر زاده خودش توه نیا از

 کردم؟  یم یمگه کار بد- 

 هم تاب داد و بازومو محکم فشار داد.  یتو اخماشو

 کنم.  ی دستشو قلم م د،یبدنتو دست کش یهمه جا- 

 دونستم با چه سازش برقصم.   یکرد و نم یرفتار هاش داشت کالفم م نیا گهید

 .  دمیکوب نیزم یرو یعصب پاهامو  

 خان!   دیمغزتو شست و شو بده جاو کمی- 

 دادم و ازش فاصله گرفتم.   نیاخم نگاهم کرد که صورتمو چ با

 یصندل  ینشست و موقع برگشت به خونه هم رو یتاآخر مهمون دیگوشه دور از جاو هی

 عقب جا خوش کردم. 

خلوت زل زدم تا باالخره  یها ابون یبه خ شهی دادم و از پشت ش هیرو به در تک آرنجم

 . میدیمادر جون رس یبه خونه 

 شدم.   رهیروشن خ یوارد خونه شدم و با تعجب به چراغ ها دلخور

 بره برقو خاموش کنه.    دشایرفتن  رون یقبل از ب ینداشت کس سابقه

همزمان   یدختر یرفت که صدا  ییرای پشت سرم اومد و با لبخند سمت پذ مادرجون 

 بلند شد. 
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 ثابت موند.   دایآ یجلو تر رفتم و نگاهم رو کمینداشتم  دید چون 

 متوجه حضورم شد با لبخند به طرفم اومد.   تا

 ماشاهلل!   یجون، چقدر بزرگ شد  ایمح- 

 جوابش رو دادم:   یزورک

 . یتر شد ایشما هم زب- 

 کرد.   ینیعقب نش کمیبهش برخورد که  انگار

 دیکش یبلند غیج دایاز پشت سرم اومد و همزمان آ دیپاشنه کفش مردونه جاو یصدا

 سمتش.  دییو دو

که پسرش و دختر خواهرش   نیو حاال چه بهتر از ا شناختیکه سر از پا نم مادرجون 

 رو بغل کردند.   گهیهم د ینجور یا

جدا   دن یهمو مال یکه حساب نیحلقه کرد و بعد از ا دایدستش رو دور کمر آ دیجاو

 شدن. 

مبل نشستم که مادر جون دوباره شروع کرد به قربون صدقه رفتن خواهر   یرو کالفه

 زادش. 

 برات تنگ شده بود.  هم دلمون  دیمن و جاو دا،یآ یاومد یخوب کرد- 

 بود.     ینگاه کردمکه هنوز از دستم عصب دیبه جاو  یچشم ریدهنم رو قورت دادم ز آب
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داشت.   ییعجب رو ه؟یاون وقت از من عصب  دتشیدختره رو بغلش کرده و مال خودش

 یبلند شدم و طرف اتاقم راه افتادم، مهمون راه دور اومده بود اما واقعا تو نشون یاز ب

 خسته بودم که توان نشستن نداشتم.   یبه قدر  یمهمون

 راست طرف حموم رفتم.  کیاتاق شدم و  وارد

 فکر کردم.   می با هم داشت نگیپارک یکه تو یدوش نشستم و به رابطه ا  ریز

 ه.  تونست حس منو درککن یاون م کاش

 که عاشق عموش شده.   یزاده ا برادر

 کنم.  یمادرجون روگرفتم و اومدم کنارش زندگ یضیکه به خاطر اون، بهونه مر یمن  

 اومدم.   رون یو از حموم ب دمیچیآب رو بستم و حوله رو دورم پ ریش

 . دن یکه باالخره خواب  نیا ین ی نی اومد و ا ینم  ییسر و صدا گهید رون یب از

که   یاوردم. با جرقه ا یاز دلش در م یجور هی دیبود و با یهنوز از دستم عصب دیجاو

رو تور  شترشیرو که ست هم بودن و قسمت ب میزرشک ریذهنم زد، لباس ز یتو

از  یکیتار یرو تنم کردم. تو رمیو روش لباس خواب حر دمیداد، پوش یم لیتشک

 دیوارد اتاق جاو شهیکنم مثل هم رستکه سر و صدا د  نیاومدم و بدون ا رون یاتاقم ب

 که برقش روشن بود شدم.  

 چشمش گذاشته بود.   یبرهنه دست رو مهیبود و ن دهیتخت دراز کش یرو
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 تکون نخورد.  نیهم  یمنم برا دونستیبود و م داریب

 پشت گوش فرستادم.   سمویخ یتختش رفتم و موها یرو آهسته

 شدم و در گوشش لب زدم: خم  روش

   ؟یباهام قهر ؟ییعمو- 

 شد.  رهیچشمش برداشت و بهم خ ینبض گردنش زدم که دستشو از رو  یرو  یسیل

 کام گرفتن ازش تنگ شد.   ینگاه کردم و دلم برا شیگوشت یلب ها به

 لبش گذاشتم.   یلبم رو ادیکه به خودش ب نیشکمش رفتم و قبل از ا یتعلل رو بدون 

 نکرد.   می تموم وجودم ازش کام گرفتم اما اون همراه  با

پهلوم گذاشت و سرد   یشدم که دستش رو رو رشیرو باال اوردم و متعجب خ سرم

 گفت:  

 حوصله ندارم!  ایبلند شو مح- 

روش   شنیپوز نیا  یدوست داشت من تو شهیحرف دلش نبود، خودش هم نیا نه

 باشم. 

 حس کنم.   شویکه نشستم، بزرگ شدن مردونگ یحالت  یتونستم تو یاالن م یحت

اما اون باز هم   دمیبغلش خز یو تو دمیاز روش بلند شدم و کنارش دراز کش لیم یب

 بغلم نکرد.  
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 گوشش پچ زدم:   یبرهنش کاشتم و تو نهیس یرو یآروم بوس

باهام  ای! جون محشمیاون پسر نم کینزد  گهیبه خدا مند د،یغلط کردم جاو- 

 .  نمیمهر و محبت بب یب یا  هیتونم تورو ثان ینم یسرد نباش من حت ینجور یا

  یزد و دست رو یشدم که لبخند  رهیاشکم بهش خ یرو باال اوردم و با چشم ها سرم

 . دیاشکام کش

 بخشمت.    ینم یراحت نیمن به هم- 

اتاقو خامش   یچراغ ها  عیکردم و سر یخنده ا  نی هم یبرا هیدردش چ دونستمیم  

 کردم و طرف تختش رفتم.  

 . دمیگلوش بوس ریلبش شروع کردم و تا ز از

کردم و آهسته بند شلوار   یشکمش همراه ریو بوس تا ز سیستبرش رو با ل نهیس

 اسلشش رو باز کردم. 

 .  دمیرس یبودم پس انقدر طولش دادم که باالخره به نقطه اصل یبرنده باز شهیهم من

سرش زدم که آه از گلوش به  یکه به احترامم بلند شده بود، بوس شیمردونگ دن ید با

 . دیگوشم رس
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  ی. صدا دمشیآبنبات خوشمزه بلع هیزدم و مثل  شیبه کالهک مردونگ یسی لبخند ل با

 یبلند  یکه آه ها دیملچ و ملوچم، حال خودم رو هم خراب کرده بود چه برسه به جاو

 . فشرد یپاش م نیو با لذت سرم رو به ب  دیکشیم

به   ی.  نگاهدیشد به وضوح د یپلک هاش رو از لذت م دن یهاش بسته بود و پر چشم

درآوردم و ،  پر تف، آلتش رو از دهانم  س یل هیانداختم و با  دیغرق لذت جاو یچهره 

 گفتم:  یطانیش میتصم یدر ط

 ی اوممم... عمو جون تو که با من قهر-،   ؟یهم ندار  یانگار قصد آشت  

هام رو فشار دادم و   نهیس ن،یسوت یچشم باز کرد و خمار بهم زل زده بود، از رو دیجاو

 گفتم: 

 ! یاتاقم تا تو راحت استراحت کن رمی پس من، م- 

 نییتخت پا یحرکت از رو  هیفرستادم و با دست به سر آلتش چسبوندم، با  یبوس

 گفتم:   لرزوندمیم  دیباسنم رو، به سمت جاو کهیو در حال دمیپر

 عموجونم!   ریشب بخ- 

 فتم: گ لرزوندمیو بدنم رو م رفتمیپا، مثل گربه با ناز راه م  یکه با سر پنجه  یحال در

 ... میخوش بگذرون ی حساب می تونستیوگرنه م یشد که قهر  فیح- 
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به باسنم   یخودش رو بهم رسوند و چنگ  دیرو برنداشته بودم که جاو یقدم بعد  هنوز

 زد. 

 ساالر عمو رو بخوابونه؟  یک یکجا فندوق خانم؟ تو بر- 

 و گفتم:  دمیش مال  نهیسرم رو به س یواریشیلحن مظلوم و پ  با

 عمو که با من قهره...  - 

زبونم رو   یتموم نشده بود که لبهام طعمه ش شدن و با لذت وصف ناشدن حرفم

 . دیمک

 آلتش کرد.  دن یگلوش خفه شد و دست هام شروع به مال  یپر لذتم تو آه

 تنم پاره ش کرد و گفت:  یحرکت تو هیشورتم نشست و با  یرو دیجاو دست

 مزاحما رو نپوش!  نیا گهید یمن شیهر وقت پ-    

 تکون دادم و گفتم:   یخنده سر با

 آماده به خدمته!   شهیدستم دادم( هم  یبه آلتش تو ی) فشار شون ی که ا ینجوریا- 

واژنم به سوراخ پشتم   یسیکه از خ یخمم کرد، در حال یبغلش چرخوندم و کم یتو

 گفت:   دیمالیم

 کنم دختر!  یسکته م اتیدلبر نیآخرش من از دست ا- 

 و گفتم:  دمیکش یخفه ا غیبه سمت چپ باسنم زد، از درد و لذت ج  یمحکم ی ضربه
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 آخ عمو، دردم اومد.  - 

 جون ع و ! عم ِ مو...    ِ-. دیباسنم کش نی رو بهم چسبوند و آلتش رو به چاک ب خودش

که   یبهش چسبوندم طور  شتریلذت شدم و خودم رو بعمر از قربون صدقه ش غرق  

 التش وارد پشتم شد و از درد ناله کردم.  دیفشار از طرف جاو کمیبا 

 !  یهنوزم تنگ نیتوله رو بب- 

  یکه آهم تو دیکش رون یاز پشتم ب شوی حرکت مردونگ کی یتخت کشوندم و ط طرف

 گلو خفه شد. 

 !  ایشو مح یداگ- 

 و کمرمو گرفت.   ستادیتخت ا  نییزانو زدم که پا یبه باسنم دادم و داگ یتاب

 دویدلش جاو شتریپاهام ب  نیب یکرد و لزج یم وونمیآلت داغش پشتم داشت د حس

 خواست.   یم

   ؟یو داغ شد سیخ یواسه ک ینجوریا- 

 :  دمیتو بالشت کردم و نال سرمو

 تو عمو جون! - 

 داخلم کرد.  شویخم شد و دوباره مردونگ روم
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کردم که   یخجالت آه و ناله م یب گهیو لذت تمام وجودم رو پر کرده بود و د درد

 بهشتم نشست.   یدستش از پشت رو

 زدم.  غیدوبرابر شد و ناخودآگاه ج لذتم

 بغله.   نی هم ی! اتاق مامانرون یب رهیصدات م سس،یه- 

  شتریو سرعتشو ب دیچوچولم لغز یانگشتش رودهنم گذاشتم که   یدست رو ناچار

 کرد. 

 رون یکه ارضا بشم کارشو متوقف کرد و ازم ب  نیو قبل از ا ارمینتونستم طاقت ب گهید

 . دیکش

 ضد حال خودم و به طرفش برگشتم.   یحساب

   ؟یکن یم ینجور یچرا ا- 

 تخت.   یبه کمرش گرفت و اومد کنارم رو یدست  

 .  میکن کشیرمانت کمی مونه،یکمر برام نم شنیپوز  نیا یتو- 

 و به پهلوم کرد.  دیدمر شدم که کنارم دراز کش خوشحال

 دور کمرم حلقه شد...  دستش

 ضربه رو زد و دوباره دستش سمت بهشتم رفت.   نیاول متیبار بدون مال نیا
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سقوط کردم و به خودم   یانگار از پرتگاه  هیچند ثان یشد و ط اریاخت یو نالهم ب  آخ

 . دمیلرز

 جوجه کوچولو من ارضا شد؟ - 

 حس و حال و خسته گفتم:   یب

 !  یرسون یفقط تو منو به اوج م  یآخ اره، لعنت- 

 یخودشو توم خال  شیزد که باالخره با آخ ناله مردونه و سک.س گهیتا تلمبه د چند

 کرد. 

 !  شهیمحسوب م ییخدا آرومم کنه نعمت ینجوریکه شب تو بغل من ا یتوله ا- 

 .  دمیطرفش چرخ دمیخند

اتاق به چشم هاش نگاه کردم که لبم رو  یکیتار یپاهاش انداختم و تو  یرو پاهامو

 شکار کرد.  

 ! دیآخ لبم جاو- 

 گوشم پچ زد:  یو تو دیبه لپ باسنم کوب یا  ضربه

 که.  یس یهنوز خ- 

 .  دیتمام حس و حالم پر شیهام برق زد اما به حرف بعد چشم
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هفته   کی! کمر برام نمونده ستیدر کار ن یا  گهیبه دلت صابون نزن، راند د  یول- 

 ... ایشیتو هم گشاد م میبر شیپ ینجور یا گهید

 گفتم:   یو با دلبر دمی قسمت شکمش مال یرو رو میسیخ تیرضا با

 .  شمیبه بعد هم نم نیسال نشدم، از ا کی نیا یتو- 

 که با اخم گفت:   دمیجفتمون کش یکرد و پتو رو رو یا خنده

  شهی . اما من دوست نداشتم برم، همکنهیدر اتاقو باز م ادیم یبرو اتاقت، صبح مامان- 

بزارم   نشیس یبغلش بخوابم و سرم رو رو  یاسترس تو  یشب ب کیبود  نیارزوم ا

 . م یبود چارهیهر دومون ب دیفهم یم ینبود، اگر مامان یچاره ا  یول

 تنم کردم.  رمویو لباس ز دمیحالت قهر خودمو عقب کش با

 .  دمییدو رون یلباشو خوردم و سمت ب گهیبار د کیبرم  رون یکه از اتاق ب نیاز ا قبل

 شد.   یجبران م یجور هی دی که از دست داده بودم با یحجم از انرژ  نیا    

 دیرفت و با یبه خواب داشتم اما دلم مالش م ازین دایکرد و شد یکمرم درد م نکهیا با

 کردم.   یم ریشکممو س یجور هی

  هیباز کردم و از الو خچالویدرب  رمیتوجه با لباس ها ز یآشپز خونه شدم و ب داخل

 گرفتم.   چیکه ظهر مونده بود ساندو یا

 .  دمیراه رو د یرو از تو یکس هیزدم که سا چمیاز ساندو یاوپن نشستم و گاز یرو
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چهره  هویهمونجا نشستم که  الیخ یعموعه خودم رو نپوشوندم و ب  نکهیا الیخ به

 نور ظاهر شد.   یتو یمامان

 به صورتش زد.  یآروم یلیو س دیشوکه ترس دنمید با

 موقع شب؟   نیا یشد یمادر جن ایخدا مرگم، مح- 

 اومدم.   نییکردم و از اوپن پا یا خنده

 بخورم.  یزیچ هی گشنم شد اومدم  ینه مامان- 

 .  دیابشو سر کش وان یگفت و ل یاهان

 ی گرد  ینداره تو خونه م  تیوضع خوب  نیا- ،  بهی. عموت مجرده ع 

 .  دمیبه حرف مادر جون زدم و ارومگوشه لپشو کش یدلم پوزخند  تو

 !  نهیبیاالن داره خواب هفت پادشاه م قربونت بشم عمو- 

 گرفت.   هی از الو ینشست و لقمه ا یصندل یتکونو داد و رو  سرشو

  یسن مجرد بمونه! ول نینداره پسرم تا ا تی خوب گه،یزنش بدم د دیاره بچمو با- 

 .  خوادیانگار خودش نم

 و جواب دادم:   دمیسی گوشه لبمو ل سس

   د؟یبه زور زنش بد  خوادیشما چرا م گهی نکرده مورد پسندش باشه د دایپ  ویالبد کس- 
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 گاز گرفت و با شرم گفت:   لبشو

 و با پسرا ....الاالاهلل...!  ادیوقت از دخترا کال خوشش نم هی نکنه  گمیم- 

 . دمیخند  زیر زیو اروم و ر رمیکردم جلو خندمو بگ یسع

 .  رهیقربون صدقه تن و بدن نوهش م ی خبر نداشت شاخ و شمشادش چجور یمامان

   م؟یریبراش شوهر بگ دیبا ینیوا - 

 شونم زد.   یرو یکیکرد و  یاخم مادرجون 

 ی زنیبزرگ تر از سنت م یوقت شب حرفا نیپاشو برو ا-! من مادربزرگتما ،  

 گونش کاشتم و گفتم:  یرو یبوس

 !  یدیمن گوش م یخاکبرسر یاوف من قربونت بشم که به حرفا-   

تخت دراز   یراست رو کیبه نشونه تاسف تکون داد که طرف اتاقم رفتم و  یسر

جام تکون خوردم که   یتو یشدم و چند بار رهیبه سقف خ یشگی. به عادت همدمیکش

 .  دیچیاتاق پ یدرب تو  رهیشدن دستگ نییباال پا یصدا

 شد.  دهید دیصورت جاو هوینشستم که سرجام  دهیترس

 :  دمیو مشکوک پرس دمیکش یراحت نفس

   وونه؟ید یکنیم کاریچ نجایا- 
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 اومد و درب اتاقو بست.  داخل

 توله!    دمیشن یحرفاتو با مامان- 

 تخت و کنارمنشست.   یکردم که اومد رو  یا خنده

 ازدواجکنم؟   دیبه نظرت من با- 

 چشم هام حلقه شد.  یدهنم رو قورت دادم و اشک تو آب
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