
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 آغاز یک عشق تاریک 

 ❤مقدمه❤: دخترگل[ ۲۰:۳۱ ،۸/۱۱]

 

 رسدآخرش یک نفر از راه می

 هاستکه بودنش جبراِن تماِم نبودن

 

 …ها ها و شکستنجبراِن تماِم بی انصافی

کند یکی که با جادوِی حضورش دنیاِی تو را متحول می

… 

 …بیند که هیچ کس ندیده جوری تو را می

 …شنود که هیچ کس نِشنیده وری تو را میج

 کندتو را از عشق و محبتاشباع می و جوری روحِ خسته

 

 ماند براِی نرسیدنکه با وجود او دیگر نه آرزویی می

 

 …و نه حسرت و اندوهی برای خوردن 

 دستش را که گرفتی در چشمانش که نگاه کردی بگو:



 تو مثل باران هستی

 بارانی از گل

 ز مهربارانی ا

 بارانی از لبخند

 بارانی که به زندگی کویری من جان بخشید

با تو بودن را دوست دارم، چرا که تو را دوستت دارم 

 آرام جانم

 مانمتا همیشه پای تو می

 

 حواست باشد!

 اند انگارها خوِد معجزهبعضی آدم

 خوشبختی را بچشی اند تا تو مزهآمده

 لبخنِد تو باشنداند تا دلیِل آرامش و آمده

 اند که زندگی کنیآمده

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ 

 دخترگل: بنامخدا[ ۲۰:۳۲ ،۸/۱۱]

 رمان:اغازیک عشق تاریک



 نویسنده:زرینه ق ی

 ژانر:عاشقانه وانتقامی طنز

خالصه:داستان ازجایی شروع میشه که پدربزرگ ارام 

 جون قصدداره نوه های بزرگش باهم ازدواج کنن 

ق ارش پسرعموشه ولی ارش هیچ ارام که خودش عاش

 حسی بهش نداره ولی میثاق عاشق ارام 

ارام به خواست پدربزرگش باارش عروسی میکنه ولی 

ارش انتقام بدی ازپدربزرگ وارام میگیره این وسط 

میثاق بهترین شخصیت که مردونگی نشون میده وابروی 

 ریخته شده ی عشقشوباجون دل میخره!!!!

part1 

طبق معمول همیشه همه ی خانواده بازم جمعه بودو

 کنارپدربزگ جمع میشدیم!

 پدربزرگوخیلی زیاددوست داشتم!

 ــ ارام خانم کجاموندی؟

 ارام:بله بازم اقامیثاق پریدوسط فکروخیالم!

 ولی بدون شوخی پسرماهی بودقربونش بشم!



ــ زن عموبااجازه میرم باالبایدباکتک این ارام 

 خانموببرم!

میادجای دفاع ازمن قربون صدقه ی ارام:صدای مامان 

 پسربرادرشوهرش میره!

 هی دنیامردمم مادردارن منم مادردارم!

 باصدای دراتاقم باچشمای خندون به میثاق خیره میشم!

 میثاق:کجایی بابایه ساعته منتظرتم؟

 ارام:قربونت بشم االن میام 

 میثاق :من اینجامنتظرمیمونم به تواعتمادی نیست!

 ارام:میخندم!

 خوب میام 

 شایدخواستم لباس عوض کنم  بابا!

 میثاق:نه بابا

 ارام:بالبخندرولبم به چشمای شیطونش خیره میشم!

 میثاق:من وتوکه نداریم هرکاری میکنی بکن

 ارام:بلندشوبروبیرون بچه پروهی روبهت میدم!

 میثاق:باشه باباهی گیرمیدی



سرم نمیشه لختم باشی وایی به حالت دیرکنی نیومدی 

 میام تواتاقت کولت میکنم میبرمت!

 ارام:میزنم زیرخنده!

 خیلی بی ادب شدی 

 بروکه نمیخوام ببینمت

 میثاق:ازماگفتن بود

ارام:بابیرون رفتن میثاق باعجله لباس میپوشم نگاهی به 

 خودم توایینه میندازم!

 به که چه خوشگل بودم من!

یین  بادیدن میثاق طبق ازپله ها باحرکت اهسته میام پا

 معمول نیشم تابناگوش بازمیشم!

 میثاق:نخند

 سایت اوای خیس

 part2دخترگل: [ ۲۰:۳۳ ،۸/۱۱]

 دندونات میریزه!

 ارام:نگران نباش محکم، محکم هستن



چپ چپ بااون چشمای مشکی مهربون ودوستداشتنیش 

 نگام میکنه!

ون ارام:بلندشوبریم اگه دیربرسیم بازم بابابزرگ تنبهم

 میکنه!

میثاق:باشه بیاکلیدماشینوبگیربروتوماشین تامنم اززن 

 عموخداحافظی کنم

 ارام:باشه

باعجله ازخونه میزنم بیرون درماشینشوبازمیکنم میشینم 

 تو که میثاقم میاد حرکت میکنه

دستامومیزارم روزانوهام صورتمومیزارم رودستام زل 

 میزنم به میثاق

 میثاق:خوبی؟

 ارام:اره

 ین اروم بودن بهت نمیادمیثاق:ا

 ارام:اهوم

 میثاق:پس یه چی شده!؟

 ارام:نه



 دارم توروبررسی میکنم؟

 میزنه زیرخنده!

 نفسمواه مانندمیدم بیرون که شدت خندش بیشترمیشه!

 میثاق:یه جوری اه میکشی انگارسالیانه ساله منوندیدی!

 ارام:اهوم

زدی بهم توی من چی میثاق:االن که اینجوری زل 

 میبینی؟

 ارام:خوب

 یه پسرخوشتیپ !

 چشمای مشکی خوشگل لبای صورتی 

 پوست سفید ناخون سیاه وا واوا

 میثاق:هم قلقلی هم فلفلی بپاکه چشمش نزنی

 ارام:همزمان جفتمون میزنیم زیرخنده!

 میثاق:هی میگم بیازنم شونمیایی!

چندتابچه میدیم بیرون جفتمون دیوونه ایم وخوشگل 

 تاپدربزرگم به ارزوش برسه

 ارام:خیلی بی ادبی تو



 میثاق:واچرا؟

 ارام:زدی توذوقم نذاشتی درست وحسابی دیدت بزنم!؟

میثاق :دختره ی چشم سفیدیکم حیاداشته باش 

 پسرمردموچرادیدمیزنی!

 ارام:بروبابادوست دارم دیدت بزنم

 اینقدردوست دارم پسرای خوشگلودیدبزنم!

میثاق:چشمم روشن اگه ازین به بعدگذاشتم تنهاجایی 

 بری؟

 ارام:میخندم!

 چه بهتربعدبیشترمیتونم دیدت بزنم!

 میثاق:چه بیحیا

 ارام:باتوقف ماشین میپرم پایین 

 که میثاقم میادپایین 

 وایمیستم اونم بیاد

 میثاقوخیلی دوستش داشتم !

 مهربون بود ودوست داشتنی !

 دعوام نمیکرد بهترین داداش دنیابودکه داشتم



ارام:بادیدن پدربزرگ ودوتاعموی گلم باعجله به 

 سمتشون حرکت میکنم!

 ارام:به به

 جمعتون 

 سایت اوای خیس

 part3دخترگل: [ ۲۰:۳۳ ،۸/۱۱]

 جمه گلتون کمه!

 ــ به دخترخانم گل باباجان

 ارام:سالم بابایی خوبی؟

 دلم واستون تنگ شده بود!

 ـ هی دختره ی ورپریده دیراومدی تنبیه میشی؟ـ

 ارام:نه توروخدا

 میثاق:سالم پدربزرگ

 ــ سالم باباجان

 پس بامیثاق اومدی؟

 ارام:بله دیگه 

 ــ بله دیگه که جفتتونم تنبیه میشین



 ارام:همراه میثاق میزنم زیرخنده!

 میثاق:هی بابابزرگ شماهم شیطون شدین؟

 طونن منم شیطون میشم !ــ اره دیگه وقتی نوه هام شی

 عموپیمان:زلزله خانم پیش من نمیایی؟

 ارام:قربونت بشم عموجان 

 دستاتوبازکن که اومدم 

 عمو:بیااینم دستای باز

 ارام:بالبخندفرومیرم بغل عمو

 بعدازعموپیمان میرم بغل عموپژمان

ــ خوب امشب شمادوتا تنبیه میشین اینجاروتاصبح 

 میمونین تمیزمیکنین!!

 ام:وایی بابابزرگ من درس دارمار

 میثاق:منم کاردارم

 ــ نه ازکارونه ازدرس خبریه امشب اینجایین؟

 ارام:کم کم خونه ی پدربزرگ شلوغ شد

همه اومدن ولی نگاه من زوم شده بودبه مغرورترین 

 پسرعموی دنیا 



 خوب صبرکنیدیکم ازخانوادم بگم!

ازفضولی ونمیدونم چندتافحش میدونم که خودتونوکشتین 

 بارم کردین؟

 خوب پدربزرگ گلم سه تاپسرداشت

یکی بابامن که پسربزرگ خانواده بود باباپدرام دوست 

 داشتنی!

بعدازباباجونم عموپیمان پسردوم خیلی عموی گلی 

بودعاشقش بودم دوتابچه داشت ارش که من عاشقش 

 بودم وکسی نمیدونست جزشماخخ!؟

 ش دخترعموی گل بندهوالنازجونم خواهر

 عموی کوچیکم که عشق من بود عموپژمان

خانم گلش مهتاب زن وشوهرعشق بودن خیلیم دوستشون 

 داشتم!

 اقامیثاق گل گالب پسرشون وداداش بنده

 ومینا جونم دخترعموی عزیزم

زن دایی پیمانم خوب بودکال همه ی اعضای خانوادم 

 خوب بودن بیست بودن!

 بون بود ودوست داشتنی!مامان بزرگمم خیلی مهر



 خوب االن رسیدبه خانواده ی مامان خانمم 

مامانم سحرخانم گل ومهربون یه دایی داشتم سه تاپسرگل 

 وخوشگل داشت!؟

 کالپسرای خانوادمون 

 ��سایت اوای خیس

 part4دخترگل: [ ۲۰:۳۴ ،۸/۱۱]

 خوشگل بودن ازونایی که میشه دیدشون زد!

بعدازشام مثل همیشه ارام:فردا تولدپدربزرگ بود و

 ماجووناتوحیاط بزرگ بابابزرگ دورهم جمع بودیم!

 الناز:ارام جان بازکه شماتنبیه شدین؟

 ارام:اره منو میثاق 

 بخداکه دیرنیومدیم 

 میثاق:بابابزرگ بهمون نامردی میکنه!

 نوید:دختردایی میخوایی من وایستم کمکت؟ 

 ارام:نه باباپدربزرگونمیشناسی مگه؟

 ارام: کم کم همه عزم رفتن کردن 



نگاهم لحظه ای ازروی ارش برنگشت ولی اون 

مغرورترازاین حرفابود که بخوادکوچیکترین نگاهی بهم 

 بندازه!؟

 نمیدونم خودمم چراعاشقش شدم !

خوش اخالق نبود  جاش بداخالق بودهمیشه باهام لج بود 

 گاهی هم با زبونش اشکمم میریخت!

 ن بهتون خوش بگذره؟الناز: کارای فراوو

 ارام:کوفت

 مینا:خسته نباشی دالورا!

 ارام:میثاق همینورفتی ی کتکی بزن

 همه میخندن!

 فقط من میمونم وبابابزرگ ومامان بزرگ ومیثاق

 ــ خوب کارتونوشروع کنین

 ارام:ایی بابابزرگ چه سخت گیرین شما بخدانامردیه!؟

 نگاه چقدرخونتون بزرگه!

شما پیرزن وپیرمردوخونه به این میثاق:اره راست میگه 

 بزرگی چی میخواد!



 ــ بروپدرصلواتی به کارت برس

 میثاق:باشه

ارام:نگاهی به بابابزرگ که باقدم های ارومش به 

 عصای چوبیش به سمت صندلی حرکت میکنم میدوزم!

 میثاق:چاره ای نداریم پس بیابه کارمون برسیم

 ارام:باشه

 هست شالمودربیارم؟بابابزرگ اجازه  

میثاق:صددرصدکه اره من ازسمت بابابزرگ بهت اجازه 

 میدم!

 ارام:بابابزرگ لبخندی میزنه

 شالمودرمیارم شروع میکنم به مرتب کردن سالن بزرگ 

 میثاق:براتون میخوام بخونم باباجون

 ــ فقط کرنکنی منوبچه؟

 ارام :میزنم زیرخنده!

 میثاق:نه نمیکنم صدام خیلیم قشنگه

 ارام:میثاق ازتوی حیاط شروع میکنه به خوندن 

 من سالن واشپزخونه روتمیزمیکنم



 بااومدن میثاق تواشپزخونه لبخندی میزنم! 

 خسته نباشی

 میثاق:توهم

 اومدم ظرفاروبشورم باهات

 ارام:فداتشم 

 ��سایت اوای خیس

 part5دخترگل: [ ۲۰:۳۵ ،۸/۱۱]

 تموم شد

 ارام:کارامون باالخره تموم شد

 خوب جووناخسته نباشیدمن میرم بخوابم ــ

 میثاق:مابریم خونه؟

 ــ نه ساعت دوشبه کجامیخوایین برین بگیرین بخوابین

 میثاق:چشم

ارام:بابابزرگوخیلی دوست داشتم هرچندتنبیهمون میکرد 

 بارهابودکه منو میثاقوتنبیه کرده بود!

میثاق:نظرت چیه مثل دوران بچگی توسالن یه 

 اریم بخوابیم!؟پتوودوتابالش بی



 ارام:باهم؟

 میثاق:اره ازمن میترسی؟

 ارام:نه بابااین چه حرفیه مگه ادم ازداداشش میترسه؟

نمیدونم چراباگفتن کلمه ی داداش یامن اینجوری حس 

 میکنم یاواقعا اخم میکنه!

 ولی سریع خودشوجموجورمیکنه!

 میثاق:باشه من پتووبالش میارم 

 لباس که نداریم خودمونوبشوریم

ارام:میثاق همیشه داداشم بود بااعتمادکامل کنارش بودم 

!! 

صبح ارش اومدخونه پدربزرگوبردبیرون وماهم 

 سالنوتزیین کردیم!

 بااومدن بابابزرگ

 وهمه اهنگ میزارم بادختراشروع میکنیم به رقصیدن!

ارام:به به عموجون بلندشودیگه میدونی که من نمیزارم 

 بشینی!

 عموپیمان:برودختره ی چشم سفید



 ارام:بلندشین دیگ عموجونم نمیزارم که بشینین

 همه بایدبلندبشن

 هرجوری بودعموپیمانوبلندکردم بعدم عموپژمان بعدبابا

 ارام:بابابزرگ مثل اینکه تولدتونه باید برقصن که!

ــ برودختره ی ورپریده همینم مونده منه پیرمردوبیاری 

 وسط

 پیره هنوزاول جوونیتونه بلندشینارام :واکجاتون 

میرم سمت باباجون بالبخندلبامومیزارم رودست بزرگش 

 بوسه میزارم وبلندش میکنم !

 تنهامیمونه میثاق وارش که بااخم نگام میکنه

 میثاق:من خودم بلندمیشم !

 من دلی دارم واسه رقصیدن

 ارام:میزنم زیرخنده!

 ارام:پسرعموتوهم بلندشو

 ارش :من حوصله جلف بازی ندارم

 ارام:هیچی نمیگم 

 توسکوت به سمت میثاق حرکت میکنم !



 سعی میکنم ناراحتیمونشون ندم توبغل میثاق میرقصم

 ارام:شب خیلی خوبی بود برگشتیم خونه

 سرمومیزارم روبالش

 نمیدوستم چراعاشق ارش شدم !

 ��سایت اوای خیس

 part6دخترگل: [ ۲۰:۳۵ ،۸/۱۱]

 دخترم ارام:

 ارام جان بلندنمیشی؟

 میثاق اومده دنبالت زن عموت گفته بری اونجا

 ارام:چشمامو بازمیکنم میشینم روتخت

 چرااالن اماده میشم میام 

 ــ بلندشوبیا که میثاق خودش میادحسابتومیرسه

 ارام:میخندم !

 باشه االن میام

ازبین لباسام یه مانتوابی ارام:دست وصورتمومیشورم 

 تیره باشلوارجین مشکی برمیدارم میپوشم!

 یه شال مشکی هم میزارم سرم



 نگاهی به خودم توایینه میندازم

 میثاق:خوشگل شدی

 ارام:باظاهرشدن یهوییش جیغ میزنم

 میزنه زیرخنده!

ارام:کوفت نخندم مثل جن اومدی زهرم ترکیداالن 

 میخندی!

 حال ترسیدی!میثاق :خوب چیکارکنم با

 ارام:میزنمت نخند!

 میثاق:باشه نمیخندم؟

 ارام:ولی هنوزچشماش میخندید!

 ارام:لباسم چطوره؟

 میثاق:قشنگ شدی 

بدوبیامامان مهمونی گرفته گفت بیام دنبالت میناخانمم 

 گفت سریع بیام ببرمت!!

 ارام:به به که همه منومیخوان؟

 به سمت خونه ی عموحرکت میکنیم 

 لیدبازمیکنه میریم تودرومیثاق باک



 سالم زن عمو 

ــ دختره ی چشم سفیدصددفعست بهت میگم مهتاب جون 

 صدام کن 

 ارام:باشه چرامیزنی زن عمو

 ــ میخوایی کتک بخوری؟

 ارام:نه باشه

 باشه مهتاب جون

 ــ بروباالپیش دختراخوشگل کن که کم کم مهمانامیان

بازم مهمانی راه انداخته ارام:طبق معمول زن عمومهتاب 

 بود

هرچندوقت زن عمومهمونی میگیرفت بقول من مهمونیه 

 زن وشوهریابی

 فقط جوونابودن 

ولی خانواده ی ما بابا وعموها وزن عموها وپدربزرگ 

 ومامان بزرگم بودن وبقیه همه جوونابودن.

 



دراتاق مینارومیزنم میرم توبادیدن وضعیت ارایشاشون 

 میخندم!

 چخبره اینجا؟

 مینا:به به

 ارام خانم

 الناز:خبری خوشی وشوهریابی

 بیابه خودت برس

 مینا:چرابرسه مگه نمیدونی بابابزرگ چی گفته؟

 ارام:چراپدربزرگ چی گفته؟

 مینا:ولش کن خودت میفهمی

 ارام:دیگه چیزی نمیگم

 من اهل ارایش کردن نبودم 

 همونجاکنارشون میشینم که بااومدن زن عمو 

 چپ نگام چپ 

 ��سایت اوای خیس

 part7دخترگل: [ ۲۰:۳۶ ،۸/۱۱]

 میکنه



ــ بلندشوببینم یه لباس مجلسی واست خریدم بپوش ارایشم 

 میکنی میایی

 ارام:وایی مهتاب جون بی خیال من شو

 ــ بلندشوتاکتکت نزدم

 ارام:میخندم

 دیگه چاره ای نبودمیدونستم زن عموول کن نیست 

 یروزه ای میندازم!نگاهی به لباس مجلسی ف

 چه خوشگل بود!

 لباسوباکمک مینامیپوشم یکمم ارایش میکنم 

 خجالت میکشیدم اینجوری برم پایین!؟

 اخه من هیچ وقت اینجوری به خودم نرسیده بودم!

 الناز:بلندشوبریم پایین عزیزم

 ارام:باشه

 همقدم بادختراازپله هامیرم پایین 

 استرس میگیرم!

بادیدن بابابزرگ وعموها واسه دررفتن ازدست زن عمو 

 میرم سمتشون



 سالم باباجون

 ــ به دخترنازم خوبی باباجان

 امشب چقدرخانم شدی؟

 ارام:میخندم!

 وایی بابابزرگ مگه من قبل این خانم نبودم؟

 ــ االن خانمتروبرازنده ترشدی

 ارام:بالبخنده فرومیرم بغل دوتاعموها

 وپیمان وعموپژمانوبعدمیشینم وسط عم

 عموپژمان:چرانمیری پیش جوونا؟

ارام:وایی عموازدست خانمت دررفتن االن هی 

 میخواست به این واون معرفیم کنه منم دوست ندارم!

نگام لحظه ای به زن عمومیوفته که باچشماش تهدیدم 

 میکنه !

 خندم میگیره

 بااومدن پسراچشمام زوم میشه رو یکی 

 سراخمو روچقدردوستش داشتم این پ

 بازم عصبی بود!



 بااومدن میثاق سمتم نگامومیدوزم بهش

 میثاق:به چه خوشگل شدی!

 اینجاچیکارمیکنی بیابریم اونور؟

 ارام:دستمومیزارم تودستش باهم سمت بقیه میریم

 ارام:سالم

 همه جواب سالممومیدن

 نوید:چه خوشگل شدی دختردایی جان

 ارام:ممنونم

 زیرچشمی نگاهی به پوزخندگوشه ی لب ارش میندازم!

 نمیدونم چراباهام بدبود!

 ــ سالم بچه ها!

 نوید:سالم زن دایی

خداخیرت بده مگه شمابه فکرماباشین که واسمون زن 

 وشوهرپیداکنین این پدرومادراکه به فکرمانیستن!

 ــ فدات بشم پسرم

 توچطوری ارش جان

 ارش:خوبم زن دایی



 ره پدربزرگ ارش ومیثاق میرن سمتش ارام:بااشا 

 نمیدونم بهشون چی میگه که

 ��سایت اوای خیس

 part8دخترگل: [ ۲۰:۳۶ ،۸/۱۱]

اخمای ارش میره توهم ولی میثاق مثل همیشه 

 لبخندرولبشه

 کم کم مهمونی شلوغ میشه

 بالبخندبه سمت زن عموومامان ومامان بزرگ میرم

 ــ چه خوشگل شدی دخترم چشم نخوری؟

 رام:ممنونم زن عموجانا

 مامان ومامان بزرگ باتحسین نگام میکنن

باکم نورشدن فضا خندم میگیره این زن عموهم چه  

 خفنی شده بودحتما قصدداشت جوونابرقصن

 نوید:دختردایی افتخاررقص میدی؟

 ارام:تامیام بگم اره چراکه نه

 میثاق دستمومیکشه!

 میثاق:نه چون افتخارشوبه من داده



شمای گشادشده به میثاق نگاه میکنم که بی خیال ارام:باچ

 لبخندخوشگلی میزنه!

 چرااینجوری کردی؟

 میثاق:ناراحت شدی؟

 ارام:نه بابا گفتم نویدناراحت نشه!

 میثاق :بابابزرگ گفت

 ارام:چرا؟

 میثاق:نمیدونم

 ارام:به چشمای مهربونش زل میزنم

 میثاق:امشب خیلی خوشگل شدی!!

 ارام:هی نگام نکن خجالت میکشم!؟

 میزنه زیرخنده!

 میثاق:سرتوبزارروسینم

 ارام:ازخداخواسته سرمومیزارم روسینش

 چه تندمیزدقلب مهربونش!!

 دستای اونم دورم سفت میشه.

 حس یه برادربزرگتریه حامیه قوی!!



بااتمام اهنگ بااینکه دلم نمیخواست ازبغلش بیام بیرون 

 ولی اومدم

مان ونیما دوتاپسردایی دیگم دستی تکون میدم بادیدن نری

 میرم سمتشون

 نریمان:به به دختردایی چیشدماباالخره شمارودیدیم؟

 ارام:وایی من که همیشه هستم ؟

نیما:هستی ها ولی اروم وقرارنداری یه جابشینی 

 ماببینیمت

 ارام:میخندم!

 االن حالتون خوبه؟

 نریمان:اره توخوبی؟

 ارام:اهوم

وقتی مهمونی تموم شد زن عمومهتاب یکم ناراحت 

 بودنمیدونم چرا؟

منم چون خیلی دوستش داشتم واصرارای مینانشستم 

 خونه ی عمو النازم موند

من که کال دخترپرویی بودم خونه ی خودمون که 

 اصالنبودم هی اینورواونورم!!



دخترارفته بودن باال میخواستم برم پیش زن عموتاببینم 

 ه ولی باصدای عمو برمیگردم سمتشچراناراحت

 ــ دخترعموکجامیری؟

 ارام:هیچ میخواستم برم پیش زن عمو

 ــ بیا

 ��سایت اوای خیس

 part9دخترگل: [ ۲۰:۳۷ ،۸/۱۱]

بریم بامن یکم حرفای عمووبرادرزاده ای بزنیم 

 سنگامونوواکنیم!

 ارام:میخندم!

 قربونت بشم عموجون چشم بریم

 میکنیم!باعموبه سمت حیاط حرکت 

 ــ خوب چخبرادخترم؟

 ارام:هیچی عموجونم

 بایدخبری باشه؟

ــ اره این دخترای این دوروزمونه خیلی شیطون شدن 

 هی کارای بد،بدمیکنن؟!



 ارام:واعمومن که دخترخوبیم!؟

 ــاره

 ارام:کلی دردودل کردیم برگشتم باال

 صبح زودبودکه این النازومینادیوونم کردن!!

 الناز:بلندشودیگه 

 مثل خرس میخوابی 

 مینا:بلندشوکه میریم بیرون

ارام:باعصبانیت میشینم روتخت که جفتشون میزنن 

 زیرخنده!

 دردبی درمون بگیرین شما

 هی دیوونم کردین؟

 چه مرگتونه ؟

 اخه صبح به این زودی کی میره بیرون

 الناز:یه نفس بکش خفه نشی

 ارام:خفه

 مینا:بلندشومیخوایم بریم سرقرار

 ارام:چی؟



 جفتشون میزنن زیرخنده!

 کوفت هی میخندن رواعصابا!

 الناز:سرقرارباعشقامون

 ارام:به چشمم روشن

 بابابزرگ خبرداره؟

 مینا:بلندشوگمشودیرشدبعدابهت همه چیومیگم!

ارام:سری به نشونه ی تاسف تکون میدم دست 

 وصورتمومیشورم بعدازخوردن صبحانه راه میوفتیم

 

 چیه؟ارام:خوب االن بگین قضیه 

 الناز:فضول

مینا:باباهیچی من والی پسرداییهامونودوست داریم 

 وپدربزرگ اجازه نمیده یه اظهارنظرکنیم!

 ارام:چشمم روشن ازکی؟

 مینا:ازوقت گل نی!

 ارام:بی ادب



الناز:بابابزرگ میگه فقط ازدواج پسرعمودخترعمو 

 باباجان خوب من نریمانمودوست دارم!

 ده بودن!!ارام:چشام گشادمیشه چه پروش

الناز:خدایی ارام فکرمیکنی پدربزرگ خودش تودوران 

 جوونیش دوست دخترنداشته؟

 ارام:بی ادب توبه بابابزرگ چی کارداری؟؟

 مینا:راست میگه خوب 

 بااون خوشگلی که االن داره جوونیش که هلوبوده 

 ارام:خفه دخترای چشم سفید!

دیگه چیزی نمیگم به حرفای دخترعموهای شیطونم 

 ش میدم.گو

 که باصدای مینامیرم توفکر؟

 مینا:الی ارش هنوزم میخوادبره؟

 ارام:انگاربااومدن اسمشم 

 ��سایت اوای خیس

 part10دخترگل: [ ۲۰:۳۸ ،۸/۱۱]

 ضربان قلبم میزدباال



 الناز:اره پاشوکرده تویه کفش که بایدبرم

 مینا:کاش من پسرعموتونم میبودم

 ارام:چرا؟

جونمومیگرفتم یه چندوقتی عشق  مینا:بخداخودم اول ارام

 وحال بعدالی جون

 ارام:میزنم زیرخنده!

 الناز:وا خدانیاره صدسال سیاه نمیگرفتمت

ارام:توخیلی خوشت نمیاداول یه دخترعموبعداون یکی 

 دیگه؟

 مینا:خوب چیه این داداشای ما که نازمیکنن !

 ارام:ازدست تو

 ندمیکنیمبادیدن ماشین اشنایی که توچندقدمیمون بود پات

 که همزمان سه تاداداش ازماشین میان بیرون

 نریمان:سالم خانما

 نوید:سالم

 ارام:سالم

 هممون سالم علیک میکنیم وبعدمیشینیم توماشین



 هوایکم تاریک شده بودکه برگشتیم خونه ی بابابزرگ 

همه اونجابودن ومیثاق وارش توحیاط داشتن حرف 

 میزدن

پسردایی هااومدن  اول مارفتیم داخل بعدازیه ساعت

 تاکسی نفهمه باهم اومدیم

 مثل همیشه جووناکنارهم نشستیم بزرگتراتوهال بودن

 نوید:بچه هایه بازی کنیم ؟

 میثاق:چه بازی ؟

 الناز:قایم موشک چطوره؟

 ارش:مگه بچه ایم

 میثاق:بابایه باربچه بشیم 

 من که خودم کودک درونم خیلی فعاله

 ارام:همه میخندن!

 مارش:من نیست

 نریمان:باباچیزی نمیشه یکم بازی کنیم بیادیگه 

 ارام:باالخره همه قبول میکنن

 نوید:کی چشم میزاره؟



 میثاق:چون تعدادمون زیاده دونفری چشم بزاریم

 ارام:همه موافقت میکنن

اول ازهمه نریمان میخوادچشم بزاره که النازخانم 

 شیطونم میگه منم بانریمان چشم میزارم!!

 چه شیطون وناقالیی بود؟

 میشماریم بریدقایم بشین ۱۰نریمان:خوب چشم گذاشتیم تا

ارام:واقعا خنده داربود بااون هیکالمون مثل  بچه 

 هامیدویدیم تاقایم بشیم!

 همه قایم شده بودن جزمن که نمیدونستم کجابرم؟

 ۵،۶،۷الناز: 

ارام:به سمت درخت بزرگ باعجله میدووم که یهوبازوم 

 میشه ودستی رودهنم قرارمیگیره!کشیده 

باچشمای گشادشده به چشمای مهربون وشیطونش که 

 ازشیطنت برق میزنه خیره میشم!

 ��سایت اوای خیس

 part11دخترگل: [ ۲۰:۴۲ ،۸/۱۱]

 میثاق:ساکت باش تادستمووردارم



 ارام:سری به نشونه ی باشه تکون میدم 

 باکناررفتن دستش میتوپم بهش!؟

 

 یکارت نکنه سکتم دادی؟ارام:خدابگم چ

 بی صدامیخنده!

 میثاق:چیه خوب بیاوخوبی کن

 ارام:این خوبیت بود داشتی زهرترکم میکردی؟

 میثاق:زهرترک نشدی که؟!

 ارام:پرو

 میثاق:ساکت باش االن پیدامون میکنن

 ارام:یکم فاصله ی اسالمی وحفظ کن

 میثاق:چرافاصلمون خوبه که!

 ارام:کجاش خوبه چسبیدم بهت

 میثاق:مشکلش چیه؟

 ارام:بامشت میزنم روسینش

 مشکلش اینه که بدرواعصابمی

 میثاق:اعصابم داشتیومن نمیدونستم؟



 ارام:چپکی به چشمای خندونش خیره میشم!

 میثاق:یه چیزی بگم؟

 ارام:بگو

 میثاق:یه بوس میدی؟

 ارام:خیلی بی ادبی

 اصال برواونور

وع بوسی میثاق:واچرابی ادبم تومنحرفی فکرکردی چه ن

 میخوام!

 ارام:اخه چرااینقدربی ادبی؟

 میزنه زیرخنده!

 ارام:بهت میگم نخند میزنمت!

 میثاق:باشه ،باشه

 ایناش نمیخندم!

 ارام:ازدست تو

 میثاق:خوب همزمان بامن میدووی دستتومیگیرم باهم 

 ارام:باشه

 ۱،۲،۳میثاق:



 ارام:باهم شروع میکنیم به دوییدن 

 باسوک سوک گفتن میثاق مثل بچه هامیزنم زیرخنده!

 قرارشدواسه باردوم نوید ونیما چشم بزارن

این دفعه واسه اینکه گیرمیثاق دیوونه نیوفتم 

 تالجمودرنیاره رفتم پشت اخرین درختای حیاط

 که باقرارگرفتن توبغل یه نفر چشمام گشادمیشه

کون یجوری سفت ازپشت بغلم گرفته بودکه نمیتونستم ت

 بخورم!

 حدس زدم شایدبازم میثاق؟!

 ارام:میثاق دیوونه میکشمت توهی زهرترکم کن

 ــ من میثاق جونت نیستم!

 ارام:ولم میکنه 

 باچشمای گشادشده بهش خیره میشم!

 ــ خیلی دوست داری به میثاق اویزون باشی نه؟

 ارام:منظورت چیه؟

 دوتااشغال چسبیدین بهم!ــ خودتونزن به نفهمی هی مثل 



ارام:هرچی دوستش داشتم ولی حق نداشت بی احترامی 

 کنه!

 اصال میدونی چی میگی؟

 میثاق مثل برادرمه

 ــ مطمعنی اونم مثل خواهرنگات میکنه؟

 ��سایت اوای خیس

 Part12دخترگل: [ ۲۰:۴۶ ،۸/۱۱]

 ارام:بهترحرف دهنتوبفهمی فهمیدی

 حق نداری به رابطمون توهین کنی؟

 پوزخندی میزنه!

 ــ تواصالواسم ارزش نداری که بخوام بهت توهین کنم

ارام:توسکوت به عقب گرد کردنش وبه قدم هایی که 

 دورمیشه به سمت درحیاط خیره میشم!

وقتی بخودم میام که به درخالی خیره شدم وصورتم 

 خیس ازاشکه

دیگه حال وحوصله ی بازی کردن نداشتم 

 ن حرکت میکنمصورتمومیشورم به سمت سال



 بادیدن پدربزرگ لبخندمیشینه رولبام

 اشاره میکنه برم پیشش

 باگام های سریع میرم طرف بابابزرگ کنارش میشینم

 که بقیه بچه هام میان تو

 ــ ارش کجاست باباجان؟ 

 میثاق:نمیدونم تاچندساعت پیش که توحیاط بود

 ارام:رفت بیرون باباجون

 رش مربوط به ارشــ میخواست یه مطلب بگم که بیشت

 عموپیمان:بفرماییدباباجان

ــ همه میدونیدکه ارام جان ازکودکی شیرینی خورده ی 

 ارش

 ارام:چی من 

 چشمام گشادمیشه!

 چرامن خبرنداشتم؟

ــ وچون بچه هابزرگ ترشدن االن میخوام که کم کم 

 سروسامون بگیرن

 عموپیمان: هرچی شمابگین 



 عروسیشونوبگیریم!ــ پس به همین زودی هامیخوام 

 ارام:وایی خدااینجاچخبربود؟

 ازمن کسی نظرنمیخواست ؟

بابا:بله پدرجان حرف شمامتینه شمابزرگ خانواده هستین 

 وخیروصالح بچه هارومیخوایین

میثاق:بابابزرگ شما اصالازجووناپرسیدین همومیخوان 

 یان؟

 ــ عقدپسرعمودخترعموتواسمونابستست

 میثاق:ولی پدربزرگ من ارامو

ارام:نگام خیره میشه به میثاقی که میخواست یه چیزی 

 بگه!

 ولی بابامانعش میشه

 ارام:برگشتیم خونه

 روتخت وقتی درازکشیدم یه حس خوبی داشتم !

 یعنی داشتم به ارزوم میرسیدم بعدازاین همه مدت؟

 وایی خدا

 فکرمیکردم خوشبخت ترین دخترروزمینم؟



 اش نبودم چون بدبخترینشون شدم؟!ولی ای ک

 )ارش(

 چی؟ 

 اخه چطوری امکان داره؟

 پدربزرگ ازکجااورده من کی شیرینی خورده ی نوشم

 بابامن زن نمیخوام!

 اصالنمیخوام بااون دختره 

 ��سایت اوای خیس

 part13دخترگل: [ ۲۰:۴۹ ،۸/۱۱]

 ازدواج کنم!

 بابا:چرامگه ارام جان دختربدیه؟

 ارش:نه ولی درحدمن نیست من نمیخوامش!

من میخوام واسه ادامه تحصیل وکارم برم خارج 

 ازکشور

 من نمیگیرمش بهتره خودتون پدربزرگو متقاعدکنین!

بابا:پدربزرگت صالحتونومیخوادوبعدش شمادوتانوه های 

 بزرگشین 



 ارش:به من ربطی نداره

 من نمیخوامش

 )میثاق(

 اعصابم بدخراب بود!

 زی بودکه اصالنخوابیده بودم!دوسه رو

 اخه چراپدربزرگ چراارش 

من میدونستم ارش هیچ حسی به ارام نداشت 

 چرامیخواست بدبختشون کنه!

 پس من چی؟

من ازبچگی تاهمین االنشم عاشقش بودم تموم کودکی 

 وجوونیم ورویاهام توش ارام بودوبس

 بایدمیرفتم با،بابابزرگ حرف میزدم.

نمیدونم چجوری رانندگی میکنم  ازخونه میزنم بیرون 

وقتی میرسم خونه ی بابابزرگ باناراحتی ازحیاط 

 ردمیشم به سمت سالن حرکت میکنم 

بابابزرگو میبینم مثل همیشه روصندلی نشسته 

 بودومشغول مطالعه کردن



 میثاق:سالم 

 بابابزرگ

 کتابشومیبنده میزاره رومیز

 ــ سالم پسرم خوبی باباجان

 باباجونمیثاق:خوب نیستم 

 ــ چراچیشده ؟

میثاق:بابابزرگ من ارامودوست دارم اخه چرامیدینش به 

 ارشی که هیچ حسی بهش نداره

من ازبچگی تااالنشم عاشقشم  نمیتونم بی اون زندگی 

 کنم!

ــ پسرم میدونی که بچه هاشیرین خورده ی هم هستن 

 ومن خیروصالحتونومیخوام 

 میثاق:این خیروصالح نیست

 اجازه ندین تاارام باارش ازدواج کنه

 ــ همه ی مردم میدونن که شیرین خورده ی هم هستن 

ارام:انگاری همه چی اروم شده بودیامن بیخبرازهمه چی 

 بودم ؟



نه خبری ازمخالفتای ارش داشتم ونه خبری ازاصرارای 

 میثاق!

 من بودم وعشق کورکورانم!!

اومده بودخاستگاری ومن امشب دایی جان واسه پسراش 

 چه قدرخوشحال بودم!

 مراسم خاستگاری خونه ی بابابزرگ بود؟

بالبخندوارداتاق باالیی خونه ی بابابزرگ میشم بادیدن 

 دوتاعروس خانم لبخندم پررنگترمیشه!

 سالم 

 سالم

 به به چه عروسایی!؟

 ��سایت اوای خیس
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 وبی؟الناز:سالم عزیزم خ

 مینا:سالم

 انشاهللا مراسم خودت

 الناز:خداکنه بابابزرگ قبول کنه!؟



 ــ وادخترنازم تواینجاچیکارمیکنی ؟

 بلندشوبیابامن این دختراروبزارتاادب بشن!

 ارام:میرنم زیرخنده! 

 مگه چیکارکردن؟

 ــ هیچی میدونم میخوان ازت بیگاری بکشن

 مینا:وامامان تومادرمنی یاارام؟

 تتونــ مادرجف

 ارام:مهتاب جون نمیزاره اونجابمونم بازورمیارتم پایین

 همه بودن .

بادیدن صورت غمگین میثاق دلم میگیره ولی صورت 

 اخموی ارش یه جوریم میکنه

جای خالی بجزهمون مبلی که میثاق وارش نشسته بودن 

 نبود به ناچاروسطشون میشینم.!

 میثاق:خوبی؟

 ارام:اره توخوبی؟

 چراناراحتی؟

 میثاق:نه نیستم



 ارام:ولی بودخیلیم زیادناراحت بود 

بااومدن خانواده ی دایی طبق معمول بازم روبوسی 

 وسالم واحوال پرسی شروع میشه!

بعدازدقایقی میرسیم به موقع حساس یعنی موقع چایی 

 اوردن عروسا وبحث خاستگاری روپیش کشیدن

 نگاهی به نریمان ونیما میندازم!

 ی بودن وبه النازومینامیومدن!!پسرای خوب وخوشتیپ

دایی: اول ازهمه من خیلی کوچیکترازینام که بخوام 

 وقتی بزرگ خانواده هست حرفی بزنم؟

 ــ این چه حرفیه

دایی:امشب اینجاخدمت رسیدیم تادودخترگلموواسه 

 نیماونریمان خاستگاری کنم

 ــ چه کسی ازشمابهتر 

وم کرده ارام:دوتادخترای چشم سفیدچایی اوردن ومن ز

 بودم روشون!

 چایی تعارف میکنن میشینن رومبل

بابابزرگ وقتی همه چیوکه تعیین میکنه به جوونااجازه 

 میده باهم حرف بزنن!



 

ارام:مراسم خاستگاری به خوبی گذشت پدربزرگ قبول 

 کرد ولی باشرایط جالب وخنده دار!

اینکه نه عقدکنن وصیغه بشن ونه بیان هموببینن 

بری نیست فقط بایدجوونا هروقت ازنامزدبازی خ

 امادگیشوداشتن عروسیشونوبگیرن!

 )ارش()

 پدربزرگ ول کن ماجرانبودومنم نوه ی خودش بودم  !

 هیچی زوری نمیشد!

 باصدای زنگ گوشیم نگاهی به شمارش میندازم

 الو

 ــ کجایی بابا؟

 ��سایت اوای خیس
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میخواست یکی بهم  گیربده تابه اعصاب نداشتم فقط دلم 

 بادکتک بگیرمش!

 ارش:بیرونم



 ــ بروخونه ی پدربزرگ کارت داشت

ارش:بدون گفتن چیزی گوشیوپرت میکنم روداشپورت 

باسرعت به طرف خونه ی بابابزرگ میرونم 

 بایدتکلیفموامروزروشن میکردم!

 باقدم های محمکم میرم تو

 دروبازمیکنم

تاحرف نامربوطی به  سعی میکنم خودموکنترل کنم

 پدربزرگ نگم!؟

 ارش:سالم

 ــ سالم پسرم خوبی؟

 ارش:نه اصالخوب نیستم 

باباچرادست ازسرم ورنمیدارین من نمیخوام باارام 

 ازدواج کنم.!

 ــ یعنی چی توشیرینی خوردشی؟

ارش:اره من نمیخوامش اصالچرانمیدیش به میثاق باهم 

 خیلیم جورن؟

ناموستوبه پسرعموت ــ اینقدری بی غیرت شدی که 

 پیشکش میکنی؟



 ارش:اره من بی ناموسم

 اصالبی غیرتم غیرتموازته بریدم؟

 من کاراموجورکردم میخوام برم خارج ازکشور

 )ارش(

بعدازیه هفته که پدربزرگ پشیمون نشدکه هیچ مجبورم 

 کردبیام خاستگاری!

 پوزخندی میزنم !

کنم شماکه ولم نمیکنیدمنم ابروتونومیبرم یه کاری می

 بانوت که خودتونم توروش نگاه نکنین؟

ارام:وایی خداامشب قراربودخانواده ی عموبیان 

 خاستگاری 

 بهترین لباسمومیپوشم ارایشم میکنم

 اینقدری خوشحال بودم که نگو

 میثاق:حالم اصالخوب نبود 

 میگن مردگریه نمیکنه ولی چراگریه میکنه!

 رواولین اهنگو پلی میکنم 

 وبایلمم میفهمیدم چه مرگمه!انگاری اهنگای م



 حالم بده❤

 خونه شدبیتوماتمکده

 به جای خالیت ماتم زده

 بارفتنت منوعذابم نده

 هرکی میرسه میگه خدابدنده

میثاق:باورش سخت بودنداشتن عشق که تموم زندگی 

 بود!

 چجوری میخواستم بانبودنش سرکنم؟

 به شیشه بارون زده❤

 دوباره حالم بده

 نروبارفتنت به من غم نده 

 خدایه کاری کن نره

 خدابدنده

 میثاق:اشکای صورتموباپشت دست پاک میکنم!

 اصالحال وحوصله هیچ کسیونداشتم!

 حالم بده❤

 تنهایی رویادم نده



 به این جدایی عادتم نده

 برات میمیرم این کارمم بده

 هی بد

 ��سایت اوای خیس
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 میارم این روزاخداتوبدنده

 قبول من ادم بده

 توکوچه نم زده

 دره این خونه رودوباره غم زده

 چشماموببین انگاربارون به صورتم زده

 خدابدنده

 خدابدنده

 )اهنگ زیبای مهدی احمدوند حالم بده(

 ارام

 نگاهمو بهش میدوزم !

ــ بهتره بری پایین وبه پدربزرگ بگی تومخالف این 

 ازدواجی؟!



 ارام:باچشمای گشادشده بهش خیره میشم!

 پوزخندی میزنه

 ــ نمیتونی نه؟

 میدونستم عرضشونداری

 ارام:بابلندشدن یهوویش تقریبا میچسبم به دراتاق

 ــ میدونی میخوام باهات چیکارکنم؟

 نوچ نمیدونی؟

 نمیگم بهت میخوام کل خانوادتو سوپرایزکنم!

 ارام:مگه من چیکارت کردم؟

ستی کاری بامن کنی ولی من میتونم ــ تودرحدی نی

 هرکاری دلم خواست باهات بکنم؟

 شایدبتونم ازمرزایی ردشم که فکرشم نکنی

ارام:بخدامن نمیدونستم تومخالفتی وااِل نمیزاشتم 

 تااینجاهاپیش بریم

 ــ نه بابایعنی توولم میکردی؟

من ازصدفرسخیت میخونم که عاشق منی ومنم یه کاری 

 میکنم کارستون



 م:اخه چرا؟ارا

اونقدری بهم نزدیک میشه که نفسای عصبیش برمیخوره 

 به صورتم!

ــ میخوام یه جوری ازچشم همه بندازمت که هیچ کس 

 باورت نکنه

 ارام:نفسم بنداومده بود نمیتونستم حتی درست نفس بکشم!

 بروکنار

 ــ  ازین به بعدبیشترازینم بهت نزدیک میشم؟!

اصله ی چندسانتیرم ارام:دستشومیندازه دورم اون ف

 کمترمیکنه!

باخشونت دستامومیزارم روسینش تاهولش بدم ولی بی 

 فایده بود؟

 بروکنارولم کن داری اذیتم میکنی؟

 ــ منم میخوام اذیتت کنم!

 ارام:ولم کن بهت میگم

 ــ اگه نکنم چی؟

 ارام:باعصبانیت به چشماش خیره میشم!



بودم ولی االن نمیدونم چشمایی که یه روزی عاشقشون 

 هنوزم هستم نمیدونم چرانمیتونستم ازش متنفربشم؟

 ــ دیگه نمیخوام دوروبرهیچ کدوم ازپسراببینمت

ارام:بارهاشدنم باپاهای بی جون میوفتم روزمین دره 

 اتاقم کوبیده میشه !

 ومن میمونم وسواالتی که بی جواب بودن؟

 )ارام(

 ��سایت اوای خیس
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چندروزی گذشته بود وهمه چی اون شب جوری پیش 

رفت که قبالارزوشوداشتم رسیدن به ارشی که نمیدونستم 

 میخوادچیکارکنه؟

 ــ دخترم

 ارام جان

 ارام:جانم مادر

ــ بلندشواماده شوزن عموت دعوتت کرده بایدبری 

 خونشون



 ارام:.کدوم زن عمو؟

 ــ مادرشوهرت

 !ارام:پوزخندی میزنم

 کدوم شوهر ،پسری که نمیخواست منوببینه ؟

کسی که هربارمنودید یاتهدیدم کرد ویاناراحت یااتهام 

 زد؟

 ــ مادرشنیدی؟

 ارام:بله شنیدم چشم

 دوش میگیرم ولباس میپوشم

برای اولین باری بودکه میخواستم برای این 

 پسرمغرورارایش کنم!

 خداروچه دیدی شایدمثل رماناعاشقم شد!

 لی بودنه؟خیالی باط

 نگاهی به خودم میندازم !

خوشگل بودم من چشمای عسلی پوست سفیدلبای 

 صورتی موهام خرمایی.

 ازخونه میزنم بیرون توسکوت به زندگیم فکرمیکنم!



 میترسیدم ازانتخابم ؟!

 باتوقف اژانس کرایشوحساب میکنم میام پایین

بایه دنیای بزرگ ازهرنوع درحیاط عموکه بازمیشه ادم 

 گلی برخوردمیکنه!

 یعنی ادم کیف میکردتواین حیاط

 نفس عمیقی میکشم.

 ارام:ایول عموجون که بهشت حیاطت

 باصدای خنده ی عموبه عقب برمیگردم!

 ــ ایول به من ؟

 ارام:سالم عموجون

 اره ایول به شماکه حیاطتون بوی بهشته باگالش

 نی هات شروع شد؟ــ بیاتوشیطون بازنیومدی شیطو

 ارام:نه باباهنوزکه توراهم

 همراه عموبه سمت هال بزرگ قدم برمیدارم.

خونه ی عمویه هال بزرگ داشت باچنددست مبل قهوه 

 ای شیک 



یه تی وی بزرگم یه گوشش بود پله ها روبه روی درهال 

 بودن میخوردبه باال واتاقای هرکدوم

 ــ سالم دخترقشنگم خوبی؟

 نم!ارام:لبخندی میز

 سالم زن عموجون

 ممنونم شماخوبی؟

 ــ ممنونم دخترم بیابشین سرپانمون

ارام:باصدای قدم های تندشخصی ازپله هاباتعجب 

 برمیگردم سمت پله ها!

 الناز:به به

 ببین کی اینجاست؟

 زن داداش خوشگلم ودخترعموی گلم

 ارام:میخندم!

 سالم

 الناز:دردسالم توچراهی گم وگوری مثل اینکه من 

 ��سایت اوای خیس
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 خواهرشوهرت نبایدبیایی واسه دست بوسی؟

 ارام:میزنم زیرخنده!

 چه پرو

الناز:چشمم روشن خواهرشوهرتومیگی باشه ازین به 

 بعدمیشم یه خواهرشوهرخیلی بد

 ارام:نشوخوب بمون!

 الناز:باشه االن که داری به دست وپام میوفت باشه

 ن کی به دست وپات افتادم؟ارام:وام

 ــ وایی عروس وخواهرشوهرسرموخوردین!

 ارام:باصدای زن عمومیزنیم زیرخنده کنارهم میشینیم!

 الناز:حالت خوبه عروسم؟

 ارام:فداتشم اره خواهرشوهرتوخوبی؟

 الناز:دست رودلم نزارکه خونه

ارام:زن عموچایی وشیرینی میزاره میره سمت 

 اشپزخونه

 ایی زن عمو؟ارام:کمک نمیخو

 ــ نه عزیزم ممنونم



 الناز:اه اه چه خودشیرین

 ارام:خفه بابا

 الناز:دیدی بابابزرگ چه سخت گرفت!

 ارام:خوب دیگه خوبه همین روزاعروسیتونه

الناز:دردبی درمونه خوبه توکیفت کوکه هردم ودقه پیش 

 ارش جونتی ولی من چی؟

 ارام:واکجا؟

ره که لبخندم بااومدن زن عمو النازچشم غره ای می

 پررنگترمیشه

 ــ خوبی دخترم مامان ایناخوب بودن؟

 ارام:ممنونم زن عموجون مامان سالم رسوند

 ــ سالمت باشن

 ارام:بعدازخودن غذای ظهربلندشدم تابرم خونه که

 الناز:کجامیری؟

 ارام:خونه

 الناز:چراارش اینجاست!

 ارام:نمیدونستم 



 الناز:پس منم نمیزارم بری 

 بروباالپیشش بخواب 

 ارام:چی؟

 میزنه زیرخنده!

 الناز:کوفت چی خوب مگه چیه

 عشقته !

 ارام:خوب باشه

ــ ولش کن این دختره ی سفیدچشمومادر بروباال یه 

 سرپیش ارش بعداگه خواستی بمون واگرم نه 

 ارام:چشم

 ازپله هامیرم باال میترسیدم بازم دعواکنه !

 بازم ناراحتم کنه

برای اولین باری بودکه میخواستم برم تواتاقش ولی اتاق 

 میثاقوهمه جاشوازحفظ بودم!

 دراتاقشومیزنم

 ــ بیاتوچه باادب شدی توباز

 ارام:خندم گرفته بودفکرمیکردالناز



 النازکال عادتش بودهرجایی بدون درزدن واردبشه!

 ارام:دستام ازشدن استرس یخ زدن

 ومیکشم پایینبسم هللا میگم دستگیره دراتاقش

 دروبازمیکنم 

 ��سایت اوای خیس

 part19دخترگل: [ ۲۰:۵۲ ،۸/۱۱]

باقدم های اروم انگاری دوتاوزنه ی صدتنی روشونه 

 وارداتاقش میشم.

 ارام:نشسته بودپشت لبتاپش 

 باصدای لرزونی که سعی میکنم صافش سالم میکنم!

 سالم

 برمیگرده سمتم

 ــ کی گفت بیایی اتاقم؟

 ارام:سالمم جواب نداشت؟

 ــ نه نداشت !

 کی بهت اجازه داده بیایی اینجا هان؟

 ارام:عصبیم کرده بود انگاری من کلفتشم!



ارام:مامانت گفت بیام منم اونقدری کشته مردت نیستم که 

 بیام پیشت!

 ارام:یعنی خودمم توشوک حرفم بودم ؟

 منواین حرفابعیدبود؟!

 نم ترسمونشون ندمبابلندشدنش ازروصندلی سعی میک

 ــ که کشته مردم نیستی پس

 ارام:اره

دره اتاقشوبازمیکنم تابرم بیرون که باکشیده شدن بازوم 

 میکشتم تواتاقش

 ــ االن که اومدی کجاپس؟

 ارام:میخوام برم 

 ــ تامن نخواستم که نمیتونی بری؟

 تامن نخوام توحتی نمیتونی نفس بکشی؟

دن دراتاقش خیره میشم ارام:باچشمای گشادشده به بسته ش

! 

 کم کم فاصله ی بینمونوبه صفرمیرسونه

 ارام:بروعقب بهت میگم



 ــ گفتی کشته مردم نیستی ؟

 ارام:نه نیستم

 ــ میثاق چی؟

 ارام:حق نداری میثاقوبکشی وسط

 ــ پس کشته مردشی 

ارام:توچرا همیشه بین حرفات میثاق هست هان 

 اصالبتوربط نداره که اون

مدن دست سنگینش توصورتم چشمای خیس ارام:بافرواو

 میشه

ــ خفه شودختره ی عوضی میدونی تاسرمرگ ازت 

 متنفرم !

فقط میخوام انتقامموازتون بگیرم وبرم پس الکی 

 دوربرندار!

 ارام:.اولین قطره اشکم میچکه روصورتم

 ــ گمشوازاتاقم بیرون

 ارام:باعجله دروبازمیکنم میرم بیرون

 بغضم میترکه میزنم زیرگریه



 )ارام(

یه هفته بعدازاون شب مراسم عروسیه دخترعموهای گلم 

 بود

نگاهی به لباسی که باانتخاب النازومیناخریده بودم 

 میندازم!

 خوشگل بود ابی پررنگ مثل لباسای عروسکا

 ــ دخترم اومدی؟

 ارام:اومدم مامان

لی ارش میناوالنازاصرارداشتن باهاشون برم ارایشگاه و

 نذاشت کال قصدش همین بودتاناراحتم کنه!

 میثاق:نگاهی به

 ��سایت اوای خی

 part20دخترگل: [ ۲۰:۵۳ ،۸/۱۱]

 به خودم توایینه میندازم !

 باورم نمیشداین میثاق چندهفته پیش بود؟

 بایدهرچی زودترمیرفتم تحملم دیگ ته کشیده بود؟

 نمیتونستم یه ثانیه هم بدون ارام زندگی کنم!



 تصمیم داشتم بعدازمراسم عروسی مینابرم برای همیشه؟

 نمیتونستم اراموکنارهیچ مردی ببینم؟

 )ارام(

وقتی همراه مامان واردتاالرشدم بادیدن بابابزرگ 

 باخوشحالی میرم سمتش

 سالم باباجون

 ــ سالم دخترباباخوبی عزیزم؟

 ارام:خوبم شماخوبین

 ــ سالم مادرجان

 ارام:سالم مامانجون خوبین؟

 ــ اره عزیزمادرتوخوبی

 زیبابودی امشب به زیباییت اضافترم شده!

 ارام:میخندم!

 همه هستن باخوشحالی سمت خانواده ی عموپژمان میرم

 ــ به دخترعمو خوبی؟

 ارام:سالم عموجون

 سالم مهتاب جونم



 ــ سالم دخترماهم چه زیباشدی

 قدرالغرشده بود؟!ارام:نگاهی به میثاق میندازم چ

 میثاق:خوبی؟

 ارام:خوبم ولی تو 

 دلم واست تنگ شده بود!

 میثاق:منم

 نمیشه اینجابغلت کنم !؟

 ارام:چرانشه 

 بالبخندفرومیرم توبغلش

 دستای بزرگش دورم حلقه میشه 

 ارام:دلم واسش تنگ شده بود سرمومیزارم روسینش

 میثاق:بعدازعروسی میخوام برم!

لش میام بیرون دستاشوازدورم ارام :باعجله از بغ

 بازنمیکنه فقط یکم فاصله میگیره ازم؟

 کجامیخوایی بری ؟

 میثاق:نمیتونم اینجابمونم!

 ارام:چیشده؟



 میثاق: االن وقتش نیست

 ارام:ازبغلش بادلخوری میام بیرون

 که نگاه غمگینم به اخمای درهم ارش میوفته!

 وایی خدافاتحم خوندست!؟

 بااشاره های بابابزرگ میرم سمتش

 جانم

 باباجون؟ 

 ــ دخترم بروپیش خانواده ی شوهرت

 ارام:چشم

 )ارش(

 پوزخندی به لبخندای پدربزرگ میزنم!

دوستش داشتم خیلی زیادولی نمیخواستم زندگیم 

 وایندمواینجوری خراب کنه!

 پیرمردبیچاره نمیدونست میخوام چیکارکنم؟

هم ازچشم خودش وخانوادش  یه کاری میکردم که نوه ش

 وفامیلش وکل دنیا بیوفته!

 ارش:بادیدن ارام توبغل میثاق عصبی میشم



 دختره ی عوضی مثل

 ��سایت اوای خیس

 part21دخترگل: [ ۲۰:۵۳ ،۸/۱۱]

 مثل اینکه بهش هشداردادم!

عوضی ترازاین حرفابودکه بخوادتوجه کنه وسط همه 

 اینجوری رفته بودبغل اون

 ردم!بایدادبش میک

 بایدهمه جوره خوردش میکردم!؟

 )ارام(

بعدازبغل کردن عمووزن عمو باچشمایی که سعی میکنم 

 نترسم به چشمای اخموی ارش خیره میشم 

 دستموتودستش قفل میکنه فشارمیده !

اونقدری فشارمیده که میخواستم همون وسط جیغ بزنم 

ولی خودموکنترل میکنم چشمای خیسموازشدت 

 دردمیبندم!

 :دستم شکستارام

 ارش:منم میخوام بشکنه دختره ی عوضی



 ارام:اخ 

 دستم ول کن شکست!

بدون گفتن حرفی منومیکشه همراه خودش به سمت حیاط 

 تاالر 

وقتی تقریبا دورمیشیم ازتاالر هولم میده که باشدت 

 برخوردمیکنم به درخت پشت سرم.

 نفسم بندمیاد!؟

نزدیک نشی بعدخانم ارش:بهت هشداردادم به میثاق 

 وسط همه ولوشده بغلش!

 ارام:مگه چیکارکردم؟

 اون برادرمه اینومیفهمی؟

ارش:خفه شوامروزفقط خفه شوبخوایی حرف بزنی 

 همینجاخونتومیریزم

 ارام:اشکام سرمیخوره روگونم

 نگاه خیسمو به چشمای عصبیش میدوزم که

 )میثاق(



نی یه نمیدونم چراوقتی ارام رفت پیش اون پسره ی روا

 جوری بودانگاراذیت میشد !

 دلم میخواست پیش من میبودمال من !

 برای خودم نگهش میداشتم .

وقتی اونجوری ازتاالربردش بیرون باعجله به سمت 

پنجره های تاالررفتم که باصحنه ای که هولش دادبه 

 درخت باعصبانیم برگشتم برم حسابشوبرسم!

 ــ کجاپسرم؟

 ه ارامواذیت میکنه!میثاق:ببین این عوضی رودار

 ــ میخوایی بری چیکارکنی تو؟

میثاق:میخوام برم یه دل سیرکتک بزنمش اون عوضی 

 حق نداره ارامواذیت کنه!

ــ قربونت بشم وقتی پدرربزرگت بریدودوخت وتموم 

 کرد میخوایی چیکارکنی؟

 میثاق:مامان مگه نمیدونی من چقدردوستش دارم؟

 دردمیکنه؟نمیدونی ازنداشتنش چقدرقلبم 

ــ میدونم پسرم ولی اون االن داره زن ارش میشه پس 

 دخالت نکن



 میثاق:میخواستم برم تیکه تیکش کنم

 دیگه نمیتونستم اون 

 ��سایت اوای خیس

 part22دخترگل: [ ۲۰:۵۴ ،۸/۱۱]

 فضاروتحمل کنم ازتاالرمیزنم بیرون 

 میشینم توماشین به سمت بیرون شهرحرکت میکنم.

 وهیچ کی برام مهم نبود؟دیگه هیچ چیز

 )ارام(

 باقرارگرفتن لباش رولبام یخ میزنم! 

انگاری کال کل وجودم یخ زده بودحتی نمیتونستم 

 مخالفت کنم!

 مغزم اصالکار نمیکرد بخوام کاری انجام بدم؟

باقرارگرفتن دندوناش رولبام دردبدی روشون میزاره 

 میکشه عقب

 ارش:اینم تنبیه سرپیچی کردنت

 ارام:عقب گردمیکنه میره سمت تاالر



فرومیریزم پای درخت اشکای روونی که شدت 

 ریزششون بیشترمیشه؟

 وطعم خونی که تنبیه کسی بودکه عاشقش بودم؟

 )میثاق(

میزنم روترمز درماشینوبازمیکنم وصدای  اهنگی که 

 ازوقتی که راه افتادم تااالن روبیشتر میکنم!

 ازقلب پریشونم❤

 شیبی واهمه ردمی

 من خوبه تومیمونم

 بااین همه بدمیشی 

 این قلب ترک خورده

 دلواپس فرداته

 میثاق:وقتی به خودم میام گونم خیس ازاشک!

پوزخندی میزنم این روزاچقدرچشمام به خیس شدن 

 عادت کرده بود!!

 باهرقدم که میری❤

 محتاج نفساته



 شایدنمیدونی

 بی عشق تومیمیرم

 من ازتوورفتارت ازفاصله دلگیرم

 تقدیرمن همین شد

 بازنده ی این بازی

 تواول خوشبختی ایندتومیسازی

 )ارام(

اون شب بعدازاون اتفاق نه دیگه ازمراسم چیزی فهمیدم 

ونه بهم خوش گذشت بیشترازهمه نبودن میثاق اذیتم 

 کرد؟

 بیخبرازهمه رفته بود .

 بایدیه کاری میکردم؟

کنم وقتی که اون ازم من نمیتونستم باارش زندگی 

متنفربودچجوری میخواستم باهاش زیریه سقف زندگی 

 کنم؟

 اتاقم به قصدحرف زدن بامامان ترک میکنم

 دراتاقومیزنم



 ــ بیاوتودخترم

 ارام:دروبازمیکنم میرم تو

 میشه باهم حرف بزنیم؟

 ــ اره عزیزم بیاتو

تخت مامان وباباحرکت ارام:باقدم های اروم به سمت 

 میکنم میشینم روتخت

 ــ چیزی شده عزیزم؟

 ارام:اره 

 من یه تصمیم گرفتم!؟

 ــ چه تصمیمی؟

ارام:من نمیخوام باارش ازدواج کنم میخوام شما 

 باپدربزرگ خرف بزنین

 ــ این حرفو

 ��سایت اوای خیس

 part23دخترگل: [ ۲۰:۵۵ ،۸/۱۱]

 که زدی همینجاچالش کن 

 چی میگی دختر؟ اصالمیدونی



 ارام:اره ارش دوستم نداره

 ــ خوب این که دلیلی نمیشه ؟

 عشق ودوست داشتن بعدازازدواج بوجودمیاد

 ارام:بازم حرفای همیشگی 

من واقعااین سوالم بودجدی عشق وعالقه بعدازازدواج به 

 وجودمیادیانه ؟

 به نظرمن که بوجودنمیاداین یه حرف بود!

ون اصالمنونمیبینه ارام:مامان اصالنمیشه ا

 اصالمنودرحدخودش نمیدونه

 ــ دخترم دیگه راجب این موضوع حرف نزن

میخوایی زن عموهات ودخترعموهات بگن حتما یه 

کاری کردی یاعیب وایرادی داشتی که ازدواجت 

 باارشوبهم زدی

ارام:وقتی دیدم مامان واسه هرچیزی جواب اوردخسته 

 شدم ازاتاقش میام بیرون

 )ارش(

 همین هفته قراره عروسیمون بود.



 پوزخندی میزنم عروسیومیخواستم به عزاتبدیل کنم

 )ارام(

عروسیم بود دوتاحس باهم داشتم هم خوشحال بودم 

 بااینکه میدونستم ارش ازم متنفره!

 وهم استرس داشتم ازاینکه نمیدونستم میخوادچیکارکنه؟

 چیکارکه همه باهام بدبشن!؟

 مینا والنازدیگه پیداش نشد!میثاق بعدازشب عروسیه 

 نمیدونم کجارفته بودودلم واسش تنگشده بود!

 باصدای الناز نگامومیدوزم بهش

 الناز:خانم ارایشگرارایشموغلیظ کنی ها

 مینا:مال منم

 ــ عروس خانم شماسفارش ندارین؟

 ارام:لبخندی میزنم

 الناز:بیاخانمی خودم بهت میگم اون  چه سفارشی داره

 به النازخیره میشم!ارام:بالبخند

الناز:اره عزیزم این عروس خانم گلم ازون بچه مثبتای 

 بی ارایشه



 مینا:ارایششوغلیظ کن

 ارام:نه نمیخوام

 الناز:چراارش جونت نمیخواد

 ارام:نه خودم نمیخوام

 الناز:شوهرجون من که گفته ارایش غلیظ

ارام:کارارایشم تموم شده بود مال النازومیناهم تموم شده 

 بود

 اومده بودن کنارم نشسته بودن!

 مینا:هی دخترعمو

 ارام:جونم

مینا:انشاهللا که میدونی که امشب چه اتفاقات هیجانی 

 میوفته؟

 ارام:بی ادب

الناز:چیه خوب میخوایم بهت نصیحت مادرانه 

 وخواهرانه بکنیم!؟

 سایت اوای خیس

 part24دخترگل: [ ۲۰:۵۶ ،۸/۱۱]



 ارام:غلط کردی دختره ی سفیدچشم

الناز:ازخداتم باشه خواهرشووربه این خوبی داره یادت 

 میده امشب چیکارکنی؟

 مینا:واال بیاوخوبی کن

 ارام:یه کلمه دیگه بخوایی حرف بزنین میکشمتون

 الناز:پس سرمون ازجهتت باال باشه اره؟

 ارام:ازدست تو

ارام:باالخره ارش اومد ولی چه اومدنی نه مثل 

 هنگ بخونه؟رمانااومد تونه اومدواسم ا

 ونه اومدتاباذوق به عروسش نگاه کنه ؟

 چه زندگی ساختم من واسه خودم !

درماشینوواسم النازبازکرد ارش حتی به خودش زحمت 

 ندادبیادکمکم !

 توسکوت به سمت تاالرحرکت میکنیم.

کاش میثاق امشب کنارم میبود تایه دل سرتوبغلش گریه 

 میکردم!

 پایین باتوقف ماشین دروبازمیکنم میام



میدونستم تافردام وایستم ارش مغرورترازین 

 حرفابودبیاددرسمتموبازکنه

 ازماشین میاد پایین

 ارش:صبرکن

 ارام:صبرمیکنم میادکنارم بدون اینکه حتی دستموبگیره

 ارش:بریم

ارام:تعجب میکنم حتی نمیخواست پیش بقیه تظاهرکنه که 

 عاشقمه !؟

 چه پرتوقع بودم من !

دای دست زدن واهنگ میپیچه وبوی واردتاالرمیشیم ص

 اسفند پدربزرگم هست همه هستن!

 بجزیه نفر که نبودنش ناراحتم میکنه؟

وقتی میشینم توجایگاه عروس وداماد کم کم همه  

 میادواسه تبریک گفتن.

 نمیدونستم امشب چجوری باشم خوشحال باشم یانه؟

ته قلبم خوشحال بود ارشوباوجودبدی هاش دوست داشتم 

! 



اونقدری درگیرفکرکردن به امشب وبه اینکه ایامن 

خوشبخت میشم هستم که وقتی به خودم میادکه عاقدبرای 

 بارسوم میپرسه وکیله یان؟

 ــ دخترم بارسوم عاقدمیپرسه ؟

ارام:نگاه گیجمو به پدربزرگ ومادربزرگ که نگران 

نگام میکنن وبعدبه بقیه میدوزم وبعدبه ارشی که 

 لبشهپوزخندی روگوشه ی 

 ــ وکیلم؟

 ارام:بااجازه پدربزرگ عزیزم وخانوادم بله

 همه چی تموم میشه انگار

 کم کم جمعیت پراکنده میشه  وارش بهم نزدیک میشه

 ارش:بابله گفتنت همه چیوتموم کردی ؟

 امشب همه چیوازت میگیرم

 

 ��سایت اوای خیس

 part25دخترگل: [ ۲۰:۵۶ ،۸/۱۱]

 )میثاق(



 امشب شب عروسیه عشقم نفسم بود.

خیلی سخت بودکه میرفتم واونوکنارارش تولباس عروس 

 میدیدم!

وقتی فهمیدم امشب بایدبرای همیشه باهاش خداحافظی 

 کنم 

 قلبت ازشدت نداشتنش دردمیکرد!

 )ارش(

 همه چی تموم شد

 میدونم ارام مقصرانتقامم نبود!

 !ولی من نمیخواستم اون معیارهای منونداشت 

 ومقصرپدربزرگ بود مقصرهمه چی اون بود.

 میخواستم انتقامموبگیرم .

انتقام سختی میخواستم بگیزم ولی مهم نبودمهم من بودم  

 وزندگیم !

 وقتی گفتم نمیخوامش بایدقبول میکردن 

 )ارام(

 باالخره همه چی تموم شد 



 واالن بایدرسمای مسخره وخجالت اوره به جامیاوردم ؟

ارش:انگشتای یخ زدشوبین انگشتام میگیرم فشارمیدم 

 وبه سمت اتاقی که برای امشبمون اماده کردن میبرمش!

 اول ازهمه بایداین یه ایل زن بیکاررودورمیکردم 

 ارام

 ــ مراقب خودت باش عزیزم 

 ماپشت درمنتظریم!

 ارام:متنفربودم ازین رسمای مسخره 

 ارش

 ــ مادرجان مااینجامنتظریم

 چه ادمای بیکاری بودنارش:

 بایداول اینارومیفرستادم ردکارشون تانقشمواجرامیکردم؟

 میبرمش تواتاق کتمومیزارم روتخت ازاتاق میرم بیرون

 ــ چیشده چیزی الزم داری مادر؟

 پوزخندی میزنم ازین رسمای همیشگی !

نه فقط میخواستم ازتون خواهش کنم برین پایین تابازنم 

 تنهاباشم



 بودنه اون دختره بشه زن من!؟ارش:مسخره 

 ــ باشه مادرمامیریم پایین تاشماراحت باشین

 ارش:برمیگردم سمت اتاق دروبازمیکنممیرم تو

ازدیدن دخترروبه روم بالباس عروس عذاب وجدان 

 نمیگیرم !

 نه اصال اون درحدمن نبودهرگزنبود؟

 من واون ازاسمون تازمین باهم فرق داشتیم!

 سمتش  باقدم های اروم میرم

 ارام:باچشمایی پرازترس به نزدیک شدنش خیره میشم!

 کل وجودم ازترس یخ زده بود!

 بانشستن دستاش رولباسم خیره میشم بهش

ارش:بالبخندی که رولبمه برای نقشم لباس 

 عروسشوازبدن لرزونش درمیارم.

 لرزش بدنشومیتونستم زیردستامم حس کنم

 ��سایت اوای خیس

 part26دخترگل: [ ۲۰:۵۷ ،۸/۱۱]

 ارش:طفلک نمیدونست میخوام چیکارکنم باهاش؟



 هولش میدم روتخت روبدن لرزونش میخوابم 

ارام: ازاینکه اینجوری بی لباس پیشش بودم ازترس همه 

 ی بدنم میلرزید 

 وقتی روبدنم خیمه زد وحشتم بیشترشد

 دستای داغش رو،روبدنم میکشید!

ارش:پوزخندی به چشمای بستش میزنم لبامومیزارم 

 کنارگوشش

میدونی توحتی برام اونقدی ارزش نداری که بخوام یه 

 شب باهات بخوابم!

 ازروش بلندمیشم پیرهنمومیپوشم میزنم بیرون

 ارام:اشکام سرمیخوره روگونم !

 چراهمیشه تحقیرم میکرداونم این دفعه اینجوری؟

 م اصالنمیدونستم چیشد؟ماتم زده روتخت نشسته بود

 چراهمچین کردباهام !

هنوزتوشوک کارش بودم که باسروصداازپایین نمیدونم  

 چجوری لباس میپوشم پله هارومیام پایین

 ارام:چیشده بودنمیدونستم؟



 باقدم های بی جون میرم جلو

 چیشده؟

 بانشستن دست مامان توصورتم میوفتم روزمین

 تونمیدونی چیشده؟ مامان:چیشده دختره ی بی ابرو اره

 ــ چیکارکردی بامادختره ی بی حیا

ارام:اونقدری شوک بهم واردشده بودکه اشکام دیگ 

 نمیریخت!!

 ارام:مگه چیشده؟

 ــ شرمم میادبگم تونوه ی منی!

 دختره ی بی ابرو

 ارام:دربازمیشه باباو پدربزرگ وعمومیان تو

 ــ کجاست این بی ابرو؟

 ی اشغالوبابا:خودم میکشمش این دختره 

 ارام:خودمم نمیدونستم من چیکارکردم!؟

 تابه خودم اومدم عمووباباافتادن به جونم

 تنها چیزی که حسش کردم دردبود 

 ــ بسه بایدببینم این دختره اشغال چیکارکرده؟



 ارام: نگاه اشکیمومیدوزم بهشون !

 بابا:بگو باکی بودی ؟

 باکی؟

وعموت ومنی که ــ خجالت نکشیدی ازروی پدرت 

 پدربزرگت بودم هان؟

ارام:شدت گریم بیشترمیشه اخه من نمیدونستم 

 چیکارکردم؟

ــ دختره ی بی شرم یه عمرهمه روگول زد ازمحبت 

 همه سواستفاده کرده!؟

 ارام:باالخره بایدازخودم دفاع میکردم مگه نه؟

 باصدایی که ازشدت درد میلرزیدمیگم:

 مگه من چیکارکنم که 

 گ:بی حیایی ومامانبزر

 ��سایت اوای خیس

 part27دخترگل: [ ۲۰:۵۷ ،۸/۱۱]

 بی شرمی روازحدگذروندی!



ارام:باصدای ارش وحرفی که میزنه کل وجودم یخ 

 میکنه!!

ارش:میخوایی بدونی چیکارکردی عوضی خودم بهت 

 میگم؟!

 باکی قبل من خوابیدی هان ؟

 باکی قبل ازمن بودی که همه چیتودادی بهش!

 ارام:چی؟

 باورم نمیشد باورش غیرممکن بود؟

 اون 

 اون چطورهمچین دروغی زده بود؟

 مامان بزرگ:شرم برتوی بی حیا 

ارام:میزن زیرگریه واسه خودم واسه ارشی که دوستش 

داشتمواینجوری ابروموبردوواسه خانواده ای که 

 اینجوری باورکردن؟

اشغال فقط یه اسم بده باکی عمو:ابغوره نگیر دختره ی 

 بودی؟

 بابا:باکدوم عوضی؟



 ارام:باهیچ عوضی ای نبودم جزارش

 بافرواومدن دست باباتوصورتم سرم گیج میره !

 انگاردنیاداشت دورسرم میچرخید؟

 ارام:من باکسی نبودم !

 چراباورنمیکنین؟

 ــ بی حیاهمین جابایدچالت کرد

 بابا:بگو باکی بودی؟

 ارام:بخدامن 

 ــ دهنتوببنداسم خداروبه زبون کثیفت نیار

پسرجان ببراین دختربی حیاروتوانباری بزارتاکه اسم 

 اون ادموبگه

 ارام:باورکنین من باکسی نبودم !

 ــ دهنتوببندنمیخوام صدای نحستوبشنوم

 ارام:بابسته شدن درانباری ازته دل میزنم زیرگریه !

 هرچی اصرارمیکنم کسی باورنمیکنه !

 ه چطورتونستی ؟ارش  اخ



ارش:وقتی اومدم پایین اونقدری عصبی بودم که انگاری 

 واقعا ارام بایکی بوده 

 ــ چیشده پسرم چرااینقدرعصبی هستی؟

 ارش:پوزخندی میزنم!

 چراعصبیم ؟

 اصالمیدونین نوه تون چیکارکرده؟

 زن عمو:دخترم چیکارکرده؟

 ارش:دخترت پوزخندی میزنم!

علوم نیست قبل من باکی دخترت اصال دخترنبود اصالم

 خوابیده بی ابرو

 ــ چی؟

 ارش:باافتادن مامان بزرگ شوکه میشم!

 زن عمو:مامان جان مامان جان چیشده؟

 یاحسین

 ارش:مامان بزرگ

 ــ خوبم مادر ابرومون رفت !

 دختره ی بی حیا



ارش:باسروصداهاشون ارامم میاددلم میسوخت واسش 

 همیچین تهمتی زدم بهش!

یعنی دشمن ادم همچین کاری نمیکردکه منی که 

 پسرعموش بودم

 ��سایت اوای خیس

 part28دخترگل: [ ۲۱:۰۰ ،۸/۱۱]

 کردم

 )ارام(

نمیدونم چندروزه یاچندهفتست اینجام دیگه خسته شده 

 بودم بس که گفتم باکسی نبودم !؟

 دیگه نمیخواستم اصرارکنم وقتی باورشون شده بود اره

 )میناوالناز(

روزعروسی ارام جون رفتیم خونشون تاببینیم  صبح

 درچه حالیه درخونه ی بابابزرگو بازمیکنم میریم تو

 اینقدرساکت واروم بود که هیچ وقت سابقه نداشت!؟

باگام های بلندمیریم تو بادیدن وضعیت پایین باچشمام 

 گشادشده به الناززل میزنم!



 چخبربوداینجا؟

 چرااینقدربهم ریخته بود؟

باعجله به سمت اشپزخونه همراه النازحرکت میکنیم  

 بادیدن زن عمو ومامان ارام ومامان بزرگ 

 مینا:ارام جون کجاست اینجاچخبره!؟

 زن عمو:ارام جونتون یه بی ابروی تموم عیاره

 مینا:باتعجب به زن عموخیره میشم

 الناز:چیشده مامان مگه ارام چیکارکرده؟

 من ــ اسم اون بی حیارونیارجلوی

مینا:زن عمودست جفتمونومیگیره میبره بیرون وشروع 

میکنه به حرف زدن باهرجمله چشمای جفتمون درشت 

 ترمیشه!

 مینا:غیرممکن بوداره؟

 ارام همچین دختری نبوداون پاک ترازین حرفابود!

 الناز:مامان چی داری میگی ؟

 این غیرممکنه ارام همچین دختری نیست

 مینا:االن کجاست؟



 ــ پدربزرگت زندونیش کرده توانباری 

 مینا:چه بی رحم شده بودن اینا

 ارام اون پاک بودمثل گل بایدیه کاری میکردم

باعجله برمیگردم خونه ی باباکه مامان بادیدن رنگه 

 پریدم دلواپس میادسمتم!

 ــ خدامرگم بده چیشده مادر؟

 مینا:مامان شماازارام خبرداری؟

 ؟ــ ارام جان مگه چش شده

مینا:همه چیوبرای مامان میگم مامانم چشماش درشت 

 میشه!

 ــ نه این امکان نداره !

مینا:به سمت خونمون حرکت میکنم وشماره ی 

 میثاقومیگیرم

 میثاق:الو

 مینا:الو

 سالم داداش خوبی؟

 میثاق:چی بگم ،بگم خوبمم میدونی که نیستم!



مینا:این چندوقت فهمیده بودم کل الغرشدنا بداخالقی 

 هاورفتنش واسه ارام بود!

 میثاق توارامودوست داری؟

 میثاق:االن چه فایده ای

 ��سایت اوای خیس

 part29دخترگل: [ ۲۱:۰۰ ،۸/۱۱]

 داره جواب بدم؟

 مینا:توبگو دوستش داری؟

 میثاق:اره اونقدری  که حاضرم براش بمیرم

 مینا:یه چیزی شده بایدبدونی

 شروع میکنم به تعریف کردن ماجرا

 م()ارا

 درانباری بازمیشه

اونقدری این چندهفته گریه کرده بودم وبی غذا مونده 

 بودم که جونی نمونده بود که بخوام زنده بمونم

اصالنمیدونم کی میادتو کی بازومومیکشه میبره توهال 

 وپرتم میکنه روزمین



 ــ هنوزم نمیخوایی بگی باکی بودی؟

 ی ننگو اینجاچالش کنم!بابا:پدراجازه بدین این مایه 

 بابا:بگو بی حیا یه عمره باکی به ریشمون خندیدی؟

 باکی بهم خندیدی؟

 ــ نمیخوایی حرف بزنی؟

 ارام:باکسی نبودم !

 بابامیوفته به جونم 

 دیگه مگه جونیم برام مونده بود! 

ــ بی حیا واقعا شرم برتو شرم برمن که همچین نوه ای 

 دارم!

بابا:میدونی عوضی پسرعموت مردونگی کردوازت 

 شکایت نکرد فقط طالق گرفت رفت 

 ارام:پوزخندی میزنم که زخم گوشه ی لبم دردش میاد!

 مردونگی اون اصالمردبود ؟

 بابا:بهت میگم بگو باکی بودی؟

 ــ بامن بوده!

 ارام:گوشام برای لحظه ای سوت میکشه !



 دنیاانگارمتوقف میشه !

 قلبم گرفته بود!میثاق:انگار

 میسوخت دردش گرفته بود!

 این عشق من بودمیون این همه نامرد!

 میرم جلوباگام هی مصمم

 میثاق:اره بامن بوده

 ازاولشم برای من بوده !

 بافروداومدن دست عموتوصورتم پوزخندی میزنم!

 ــ پسره ی بی وجود توچجوری همچین کاری کردی؟

 گفتم مال منهمیثاق:بهت گفت پدربزرگ من میخوامش 

 اون مال من بودنه برای ارش

 اون همه چیش برای من بود نفس من بود

 اره بامن بوده

 ارام:باورم نمیشدچرامیثاق همچین کاری کرد؟

 اون که کاری نکرده بود!

بابدبختی ازروزمین بلندمیشم باقدم های بی جون میرم 

 سمتش



 ارام:به چشمای مهربونش خیره میشم!

 میثاق تو ،توکه کاری

 میثاق:من همه کارامال من بود!

مقصرهمه چی من بودم که گذاشتمت بین یه ایل نامردکه 

 بویی ازمردونگی نبردن

 بابا:

 ��سایت اوای خیس

 part30دخترگل: [ ۲۱:۰۱ ،۸/۱۱]

 دهنتوببند

 ــ توچجوری تونستی بادخترعموت بخوابی؟

سره ی بابا:توبااجازه ی کی به دخترم دست زدی پ

 عوضی؟

میثاق:چون دوستش دارم هروقت دیگه هم بخوام هم 

 بهش دست میزنم

ارام:باحمله ورشدن بابابه میثاق تمام جونموجمع میکنم 

میدووم سمت بابا که داشت میثاقومیزدباعجله 

 خودمومیندازم جلوی میثاق!



 نه ،نبایدمیثاقومیزد اون مردبود نه؟

 بهترین مردروکره ی زمین بود!

 ستم بخاطره من اسیبی ببینهنمیخوا

 ارام:نه بابامیثاقونمیزارم بزنی!

بابا:گمشودختره ی گیس بریده پس خودتم موافق بودی 

 که این پسره ی عوضی بهت دست زده!؟

ارام: حرف نمیزنم فقط خیره میشم به صورت خونیه 

 میثاق که لبخندمیزنه بهم!

 چقدرخوب بودمیثاق!

 چقدرمردونگی خرجم کرد؟

 رم باال تاخونای صورتشوپاک کنمشالمومیا

دلم نمیومدخونش بریزه اون خیلی خوب بود باقرارگرفتن 

 لبای داغش رودستم باعجله دستمومیکشم عقب

ــ اینجاجای کثافت کاریاتون نیست گمشین ازینجابیرون 

 دیگه هرگزنمیخوام باهاتون چشم توچشم بشم!

 دیگه نوه هایی به اسمتون ندارم!

 ارام:ولی پدربزرگ!



 ــ خفه شودختره ی هرزه بروبیرون

 ارام:صورتم خیس میشه 

 میثاق:دلم نمیومدبیشترازاین اذیت بشه !؟

 بلندمیشم دستمومیگیرم سمتش 

 بلندشوبریم

 ارام:نگاه خیسموبه دست درازشده ی میثاق میدوزم!؟

 بایدچیکارمیکردم؟

 بایدمیرفتم نه اگه جای من بودین نمیرفتین؟

بی جونموتودستای بزرگ وگرمش میزارم که بلندم دست 

 میکنه

همراهش ازخونه میزنم بیرون توسکوت بدون اینکه به 

 عقب حتی برگردم میشینم توماشینش

میثاق:ماشینوروشن میکنم که باپیچیدن اهنگی که همدم 

این روزای غمگینم شده بود دستمومیبرم ردش کنم که 

 ارام مانع میشه!

 دارمارام:ردنکن دوستش 

 میثاق:لبخندی میزنم!



 خیلی غمگینه؟!

 ارام:اره

 میثاق:حرکت میکنم

 این اهنگ تونبودت همدم من بود

یادش بخیریه روزتورودوست داشتمودل تویه جای ❤

 دیگه

 ��سایت اوای خیس

 part31دخترگل: [ ۲۱:۰۱ ،۸/۱۱]

 بود

 هرکاری کردم که باتوباشم اما عشق مایه طرفه بود❤

 دامیدونه که باورنکردی هنوزاینقدرمیخواستمت خ

 باورکن ای دل ساده که رفته به پاش

 نشیندونسوخت

 چشمای من خیره به درمیمونه تابرگردی

 نفهمیدی بارفتنت قلبموپرپرکردی

میثاق:ضبطوخاموش میکنم ارام برمیگرده سمتم ولی 

 چیزی نمیگه توسکوت رانندگی میکنم



 ارام:باتوقف ماشین نگاهی به میثاق میندازم!

 میثاق:بیاعزیزم پایین

 ارام:اینجاکجاست؟

 میثاق :بهم اعتمادداری؟

 ارام:بهش اعتمادداشتم اره قدچشمام بهش اعتمادداشتم!!

 اره اعتماددارم

 لبخندخوشگلی با صورت خونیش میزنه!

 میثاق:پس هرجامیرم بامن بیا

 ارام:لبخندی میزنم که اخم درمیاد

 میثاق:چیشدقربونت بشم!؟

 ارام:هیچی

ق:بیابریم توکه جفتمون به یه معاینه ی اساسی میثا

 نیازداریم

ارام:همراه میثاق واردخونه میشم سکوت ارامشبخشی 

 کل اونجاروفراگرفته

باخستگی رومبل نارنجی رنگ میشینم که میثاقم کنارم 

 میشینه.



 ارام:میثاق

 میثاق:جانم

 ارام:چرااینکاروکردی توکه هیچ کاری نکرده بودی ؟

 چرااومدی؟

 چرابخاطره من خودتوزخمی کردی؟

 میثاق:چون خاطرتومیخوام 

 چون برام عزیزی مثل نفسمی!

 ارام:االن بایدچیکارکنم؟

 میثاق:هیچی بامن زندگی کن 

 ارام:یعنی چی؟

 میثاق:میخوام بامن ازدواج کنی!؟

 ارام:توبهت بهش خیره میشم!

که باقرارگرفتن لباش روزخم گوشه ی لبم ازبهت میام 

 عجله میزنم روسینش بیرون با

 میثاق:میزنم زیرخنده!

 چیه خوب بوسیدمت بفهمی باهات شوخی ندارم!

 ارام:بازکه پروشدی؟



 میثاق:بودم توخبرنداشتی؟

ارام:بانشستن دستای بزرگش رولباسام جیغ میزنم که بی 

 پروامیخنده!

میثاق:چراجیغ جیغ میکنی خوب کاریت ندارم دارم 

 معاینت میکنم!

 ارام:دستتوبکش بی ادب

 ازکی تودکترشدی؟

میثاق:بودم االنم دستتوبکش عقب ببینم سرخانمم این 

 نامرداچی اوردن

ارام:تقالهای من بی فایده بودچون میثاق شیطون ترازین 

 حرفابود!!

 ��سایت اوای خیس

 part32دخترگل: [ ۲۱:۰۲ ،۸/۱۱]

میثاق:باچشمای گشادشده به کبودی های بدنش خیره 

 !میشم

 اخمام میره توهم کسی حق نداشت اونواذیت کنه



ارام:وقتی دستای داغش میشینه روکبودی های بدنم  داغ 

 میشم!

 میثاق:ببخش منونفسم که بین این نامرداتنهات گذاشتم !

 بمیرم واست!

 ارام:خدانکنه

میثاق:دیگه حتی خودتم بری نمیزارم شده باشه زندونیت 

 میکنم!

 ارام:نمیرم

 بوسه ای روپیشونیم میزاره لبخندی میزنه

میثاق:فعالهیچیونمیخوام توضیع بدی این  روزافقط 

 استراحت کنی

 ارام:میشه برم حموم ؟

 میثاق:اره عزیزدلم صبرکن لباسم برات بیارم

 ارام:مگه لباس دارم من؟

 میثاق:نه لباسای منوتنت کن

 ارام:وایی نه اونابزرگن واسم

 وتوتنت ببینم میثاق:اشکال نداره دوست دارم لباسم



 ارام:میخندم!

 دیوونه

 میثاق:بدوبروحموم تانیومدم خودم بشورمت

 ارام:وایی نه االن میرم

 میزنه زیرخنده!

 میثاق:پس بدوبرو

 ارام:وقتی واردحموم میشم میزنم زیرگریه؟

 ازبیچارگیم ازنامردی وباورنکردن خانوادم !

 ازانتقام بده عشقم !

 ازحمایت این مرد که کوه بود ؟

نمیدونم چقدرتوحموم گریه میکنم برای خودم دوش 

 میگیرم ازحموم میام بیرون

 همه ی بدنم پربودازجای کبودی؟

 پوزخندی میزنم اخه مثل اینکه من عروس بودم !

 چه عروسی بابدنی پرازکبودی!

 بی خیال بابانگاهی به لباسای میثاق میندازم!



 میدونستم تولباسش گم میشم ولی چاره ای نبودلباس

 نداشتم؟!

شلوارک مشکیشومیپوشم گشادبود واسم بعدم تیشرت 

 مشکی

خندم میگیره ازوضعیت خودم بابازشدن یهویی درجیغ 

 میزنم که میثاقم باعجله دستشوروچشاش میزاره!

 میزنم زیرخنده!

 چشماموبازمیکنه.

 میثاق:دردترسوندیم

 ارام:تاچشمش بهم میوفته چشاش خندون میشه!

 ها!وایی به حالت بخندی 

 میثاق:جووون چه اق پسری جلورومه

 ارام:میزنمت ها حالموبهم زدی؟

 میثاق:بدوبیابغل 

 ارام:بیایی جلوکشتمت

 میثاق:واچرا؟

 ارام:میزنم زیرخنده!



 برای اولین باربودبعدازاون همه 

 ��سایت اوای خیس

 part33دخترگل: [ ۲۱:۰۲ ،۸/۱۱]

 درد اون همه گریه وروزای بد باالخره خندیدم!

 ارام:ببین لباستواالن ازتنم میوفته

 میثاق:کجاخوبه که 

 ارام:نگاهوشیطونش به دستام روشلوارکش میوفته!

میثاق:اهان پس بگو جرانمیزاری بهت نزدیک بشم 

 صبرکن االن میام واست درست میکنم!

 ارام:بابیرون رفتنش کنجکاو میمونم ببینم چیکارمیکنه ؟

 قیچی به دست میادتو

 که درست کنممیثاق:خوب بیا

 ارام:حتمامیخوایی خودت درست کنی؟

 میثاق:اره دیگه 

ارام:باچشمای گشادشده به نزدیک شدنش به خودم خیره 

 میشم!

 میثاق:خوب االن واست درست میکنم.



 ارام:دست زدی به لباسم میکشمت

 میزنه زیرخنده!

 میثاق:دست که میزنم ولی تونمیتونی منوبکشی 

 روشلوارک ارام:دستای بزرگش میشینه 

 بلندشودیوونه هی بهت هیچی نمیگم !

 میثاق:بابانگات نمیکنم که !؟

 ارام:نه بابابیانگاه کن

 میثاق:باشه 

 پس بیاتادرش بیارم

 ارام:باعصبانیت میزنم به بازوش 

 بی ادب

 میزنه زیرخنده!

 صبرکن درش بیارم خودم تنگ میکنم

 میثاق:خوب منتظرم

 ارام:بروبیرون پسره ی پرو

 میثاق:واچرا دوست دارم نگات کنم؟!

 ارام:اسمشوباجیغ صدامیزنم که شدت خندش بیشترمیشه!



میثاق:باشه بابامیرم ولی زودی بیامنم غذادرست کردم 

 میچینم بیابخوریم

 ارام:باخنده بهش نگاه میکنم ازاتاق میره بیرون

 چقدرخوب بود!

 کاش ازاول عاشق میثاق میشدم !؟

 ولی خیلی دوستش داشتم!بااینکه لجمودرمیاورد 

سختم بودبخوام باهاش ازدواج کنم اونوبرادرانه دوست 

 داشتم!

ارام:بعدازتنگ کردن شلوارک ازاتاق خوابی که حدس 

 میزنم مال میثاق میام بیرون

 ازهال کوچولوبه سمت اشپزخونه حرکت میکنم!

 میثاق:اومدی عزیزم ؟

 ارام:نگاهی به شلوارک میندازه وبعدبه چشمام

 اق:خوب میزاشتی من درست کنم مگه چی میشد؟میث

 ارام:بازکه شروع کردی؟

 میثاق:شوخی کردم بیاغذابخورکه شدی یه دختراستخونی

 ارام:واقعا؟



 میثاق:اره

 ارام:لبخندغمگینی میزنم میشینم کنارش روصندلی 

 ��سایت اوای خیس

 part34دخترگل: [ ۲۱:۰۳ ،۸/۱۱]

 ارام:ایناروخودت درست کردی؟

 اره شوهرتودست کم گرفتی؟میثاق:

 ارام:میخندم!

 توکی شوهرم شدی؟

 میثاق:خبرنداری؟

 ارام:چیو؟

 میثاق:اینکه شوهرت بودم وهستم وخواهم بود

 ارام:دیوونه

 مشغول غذاخوردن میشم !

 بعدازدوسه هفته بی غذا

 میثاق:چطورشده؟

 ارام:چی؟

 میثاق:شوهرت



 ارام:میخندم!

 دیوونه

 میثاق:غذارویگم دیگع!

 ارام:خوشمزه شده!

 میثاق:مثل من خوشمزه شده؟

 ارام:اره

 میثاق:من خوشمزه ترم یاغذام

 ارام:میزنمت ها دیوونم کردی!؟

 میثاق:بیابزن بیاامادم

 ارام:ازدست تو ادمودیوونه میکنی

 میثاق:بس که خوشگل وخوشیپ وباهالم دیوونه میشی؟

 ارام:میزنم زیرخنده!

بعدازغذابه سمت اتاقش نمیدونم چجوری غذامومیخورم 

 حرکت میکنیم

 میثاق:بیابخوابیم

 ارام

 ارام:جانم



 میثاق:هنوزم مثل قبل بهم اعتمادداری؟

 ارام:اره من همیشه بهت اعتماددارم

 لبخندخوشگلی میزنه!

 میثاق:بیابغلم بخوابیم

 میدونی تواین چندوقت ازنداشتنت چقدرزجرکشیدم؟

 ارام:چرا؟

 میثاق:بیااینجابهت میگم!

 ارام:بغلش درازمیکشم دستای گرمشودورم حلقه میکنه!

 سرمومیزارم روسینش

میثاق:میدونی ارام من ازاول یعنی ازبچگیمون دوستت 

 داشتم خیلی زیاد!

 اونقدری که این روزوقتی نداشتمت حس میکردم مردم

 ارام:اه خدانکنه

میثاق:عاشقت شدم به بابابزرگ گفتم ولی گفت توبه اسم 

 ده بودم !ارشی دیوونه ش

 مامان میدونست میدیدچقدردردمیکشم!

 ارم:چشمام خیس میشه 



میثاق:مامانم خیلی دوستت داشت وقتی فهمیدبابابزرگ 

چنین تصمیمی داره رفت با،بابابزرگ حرف زدولی اون 

 قبول نکرد!؟

 ارام:چرابهم نگفتی؟

میثاق:میگفتمم فایده نداشت توبهم به چشم برادرنگاه 

ی بخوایی به چشم باباتم نگام کنی میکردی ولی االن حت

 ولت نمیکنم!

 ارام:تواوج گریه هام میزنم زیرخنده!

 میثاق:میخوایی بغلم فشارت بدم؟

 ارام:نه دیوونه دردم میاد

 میثاق:ولی من میخوام ،میخوام باورم بشه پیشمی!

 ارام:خوب 

 ��سایت اوای خیس

 part35دخترگل: [ ۲۱:۰۳ ،۸/۱۱]

 بشهویشگونت میگیرم باورت 

 میزنه زیرخنده!

 میثاق:نه خوب اونجوری منم دردم میادکبودمیشه جاش



 خوب یه کاره دیگه؟

 ارام:چه کاری؟

 میثاق:ببوسمت 

 اونجوری دردت نمیاد

 ارام:اصالولم کن اصال بهت اعتمادی نیست

 میثاق:مگه دست توا 

 هروقتی بخوایی باشی توبغلم هروقتم نه بری؟

 ارام:اره پس دست کیه؟

 میثاق:دست همین اقاخوشتیپه که توبغلشی

 ارام:خیلی پروشدی

میثاق:کجا باباهمه که بهم میگم چقدرتوکم رویی 

 اصالنیمرویی

 ارام:دیوونه

 میثاق:خوب اول سفت بغلت میکنم و

 میزنه باد توی موهات دلم میخواد ❤

 صبح تا شب فقط نگات کنم

 یه جا خودم و تو دلمو برد



 اون چشات آخه چیکار کنم

 فکر نمیکردم برا من شی

 آخه نداری تو کم و کسری

 ارام:باچشمای خندون به صورت مهربونش خیره میشم!

 باقرارگرفتن لباش روگوشم داغ میکنم

 یه چی بهت میگم در گوشی ❤

 یواش خیلی کردم تالش که برا من شی

 صبح تا شب پیشت باشم قلبم برات پر میزنه

 همه میدونی که عاشق شدم وابستتم من این

 اگه بمونی پا حرفت میدم قلبمو من بهت❤

 

 ارام:میزنم روسینش چون قلقلکم میومد!

 )میثاق(

بذار موهات منو نازش کنم بذارم گلم دست توی  ❤

 دستت

 )اهنگ زیبای میثم ابراهیمی میزنه باد(



ارام:باقرارگرفتن دستای بزرگش روبدنم هدفشومیدونم 

 باعجله تامیام بلندبشم

که هولم میده دوباره روتخت خودشم میادروم شروع 

 میکنه به قلقلک دادنم

 ارام:توروخدانکن

 وایی نه 

 میدونی که من قلقلکیم

 من میخندم والتماسش میکنم ولی اون قلقلکم میده!

 میثاق توروخدا

 میثاق:باشه دیگه کافیه

 ارام:نفسموباخنده میدم بیرون

 میثاق:خوشت اومد؟

 دونی قلقلکیم ارام:دیوونه هی می

 میثاق:اره 

 واسه همین قلقلکت دادم

ارام:بانشستن انگشتای دستش توصورتم با تعجب به 

 چشمای مهربونش خیره میشم!



قطره ی اشکام که ازشدت خنده سرخورده 

 روصورتموباسرانگشتش پاک میکنه!

 میثاق:میدونی دوست دارم همیشه

 ��سایت اوای خیس

 part36دخترگل: [ ۲۱:۰۴ ،۸/۱۱]

 اشکات ازشدت خنده بریزه

 ارام:لبخندی میزنم!

 چقدراین پسرخوب بود!

 مثل اسمون خوشگل ومهربون بود!

 میثاق:خوشگله!؟

 ارام:باتعجب بهش خیره میشم!

 میثاق:اینجوری نگام نکن بعدمیدونی چی میشه؟

 ارام:نه

 به چشمای براقش خیره میشم!

المصب تاهمین االنشم میثاق:بعدش دلم طاقت نمیاره 

 بدتحمل کرده!

 ارام:چرامگه چیشده؟



 میخنده!

 میثاق:قربون عشق پاکم بشم 

 ارام:وایی خدانکنه

 لبخندش خوشگل ترمیشه!

میثاق:امشب داری بددلمومیبری ها دلم طاقتش تموم بشه 

 بعدمیدونی چی میشه؟

 ارام:نه

میثاق:بعدش دنیامونوباهم یکی میکنم وتورومال خودم 

 میکنم

ارام:باخجالت سرمومیندازم پایین که لباش میشینه 

 روموهام

میثاق:بخواب میدونم تواین چندوقت نه خوابیدی نه 

 استراحت کردی

 ارام:سرمومیزارم روسینش چشمام گرم میشه

 میثاق:صبح اون روزبهترین صبحی بودکه داشتم!

 هیچ صبحی انگاربه قشنگیه امروزم نبود؟

 ینکه ارامواوردم ؟پشیمون نبودم هرگزنبودم ازا



ازداشتنش اونم االن که بغلم خوابیده بود خیلی خوشحال 

 بودم !

 دلم میخواست ساعتها کنارش روتخت بمونم ونگاش کنم!

 هنوزم باورم نمیشددارمش؟

نگاه عاشقموبه صورت قشنگش که الغرترازقبل شده 

 بودمیدوزم!

 بوسه ای روپیشونیش میزارم ازاتاق میرم بیرون

 وبازمیکنمارام:چشمام

خسته بودم وبعدازاون همه روزای بد وسختی که 

 گذروندم االن نمیدونستم بایدچجوری باشم!؟

 من نمیتونستم میثاقوبه چشم همسرم ببینم! 

 اون همیشه واسم برادربود ؟

باسروصداهای بیرون ازاتاق میرم بیرون به سمت  

اشپزخونه حرکت میکنم بادیدن میثاق که باشلوارک 

 دن لبخندمیشینم رولبم!درحال خون

 میثاق

 میخوام وقتی میایی بچینم ❤



 همه شمعارودوروبرت

 دروواکنی وبریزم یه بغل گل رزروسرت❤

 میرم تودل هرکسی که

ارام:بااومدن یهوییش سمتم بالبخندبه چشمای مهربونش 

 خیره میشم

 دستمومیکشه میچسبونتم به سینه ی برهنش شروع میکنه 

 ��سایت اوای خیس

 part37دخترگل: [ ۲۱:۰۴ ،۸/۱۱]

 به رقصیدن

 میثاق

 بخوادچشماتوتربکنه

 اینقدری اسمتو دادمیزنم  

 گوش دنیاروکربکنه

ارام:دستای قویش میشینه روپهلوهام بالبخندبه چشمای 

 براقش خیره میشم !

 دستامومیزارم روسینش بهش خیره میشم!

 میثاق



 میشه دست بکشی رو پرم❤

 میشه وصله بشی به تنم

 نمیشه که کبوتر جلدتوباشم ازبغل توبپرم

 دورخیلیاروخط کشیدم

 من کنارتوقدکشیدم

 شدم عاشق ماه وبه چشمک ریز ستاره دل نمیدم

 )اهنگ ناصرزینلی میشه بهم بتابی(

ارام:باقلقلک دادن پهلوهام دستامومیزارم روسینش تاازم 

 جدابشه

 ارام:نکن دیوونه

 میثاق:چرا دوست دارم قلقلکت بدم

 ارام:نکن توروخدا

اونقدری قلقلکم میده که ولو میشم روزمین خودشم روبه 

 روم میشینه

 ارام:باچشمای خیس ازخنده بهش نگاه میکنم!

 اگه یه باردیگه قلقلکم دادی من میدونم وتو

 ارام:رفته بودم توحس صدات ها



 میزنه زیرخنده!

صدام مغزم داشت وول میثاق:اره دیدم بدرفتی توحس 

 میخوردتاببوسمت ولی جاش قلقلکت دادم!

ارام:توسکوت به چشمای براقش که درحال جست وجوی 

 توصورتمه خیره میشم!

 اینجوری نگام نکن

 میثاق:چجوری مگه نگات میکنم؟

 ارام:مثل ادمای هیز

 میثاق:خوب منم هیزم

 ارام:میزنمت هابهت میگم نگام نکن

 ال ذوب شدن بودم !ازنگاه های شیطونش درح

سرمومیندازم پایین که باجلواومدنش تامیام بلندبشم 

 لیزمیخورم میوفتم روش 

 میثاق:میخواستی دربری؟

 ارام:ولم کن دیوونه دردم میاد

 میثاق:چراجات مگه بده؟

 ارام:میزنمتا چرااینقدربی ادب شدی بزاربرم



 میزنه زیرخنده!

نداشت میثاق:چرا خوب میخواستی دربری چوب خداصدا

 انداختت بغل من

 ارام:ازدستش خودمم خندم گرفته بود!

وضعیتم اصالجالب نبود اون پهن شده بودروزمین منم 

ولوبودم توبغلش بادستاشم یه جوری سفت بغلم کرده 

 بودانگارمیخواستم دربرم!

میثاق:ببین اوله صبحی چه صحنه ی رمانتیکی ساختیم 

 من پایین توروی من !

 توپروشدی بزارارام:ازدست توچقدر

 ��سایت اوای خیس

 part38دخترگل: [ ۲۱:۰۵ ،۸/۱۱]

 برم

 میثاق:اصالفکرشم نکن

 ارام:گرسنمه خوب

 میثاق:خوب منم گرسنمه یه چی بده سیربشم؟

 ارام:چی؟



 میثاق:بوس از

 ارام:ازکجا؟

 وایی به حالت میثاق بخوایی اذیتم کنی

 میثاق:وایی ازکجافهمیدی میخوام اذیتت کنم

 ارام:چپ چپ به لبخندرولبش خیره میشم!

 میثاق:خوب چیه بوس میخوام ازلبات

 ارام:بلندشوبهت میگم ولم کن

 میثاق:چرانمیدی اخه ؟

 ارام:بهت میگم ولم کن چه پروشدی اخه ؟

 میثاق:چرانشدم که 

 ارام:باباگرسنمه بزاربرم

 میثاق:باشه این دفعه میزارم بری

خیره میشم ازروش ارام:باشک به چشمای شیطونش 

 بلندمیشم.

ارام:دست وصورتمومیشورم میشینم روصندلی 

 و،زیرنگاهای شیطون  میثاق صبحانه میخورم



بعدازخوردن صبحانه ظرفارومیشورم باهم سمت 

 دریاحرکت میکنیم

 ارام:چقدراینجاخوشگل بود!

 دریای ابی وصدای ارامش بخش اب وسکوت 

وهام خیره میشم میشینم روزمین دستاموتکیه میدم به زان

 به دریا

 واقعااین من بودم ؟

 منی که اینقدرخانوادمودوست داشتم!

 اینقدرپدربزرگو دوست داشتم !

 ارشوچی اونوچی؟

 چراهمچین کاری کردباهام ؟

باحلقه شدن دستای قوی میثاق باشوک برمیگردم به پشت 

 سرم که اون نشسته خیره میشم!

 میثاق:حالت خوبه عزیزم؟

 ارام:خوبم

 ته بودپشتم تقریبا ازپشت توبغلش بودم بین پاهاشنشس

 میثاق:به چی فکرمیکردی؟



 ارام:خیلی بهش چسبیده بودم!

 یه جوری بودم نمیدونم چرا؟

تامیام یکم ازش فاصله بگیرم ولی اون حلقه ی 

 دستاشوسفت ترمیکنه بیشترمیچسبم به سینش

 میثاق:ازم میترسی؟

 ارام:نه

 میثاق:پس ازم فاصله نگیر

 ارام:اخه

میثاق:اخه نداره میدونی که من عاشقتم وبهت اسیب 

 نمیزنم!

 اگه بشه ازخودمم کم میکنم تاواسه تواضافه بشه!

 ارام:میدونم

 نمیتونستم صوتشوببینم 

میخواستم براش همه چیوبگم انگاراونم منتظربودچون 

 حرفی نمیزد میخواست من شروع کنم!

تم هیچ صدایی جزصدای موجای دریاوصدای ری

 نفسامون نبود



 میثاق

 میثاق:جانم

 ��سایت اوای خیس

 part39دخترگل: [ ۲۱:۰۶ ،۸/۱۱]

 ارام:میخوام باهات حرف بزنم

 میثاق:حرف بزن گوش میدم

 ارام:لبخندی میزنم

خوب نمیدونم ازکجاشروع کنم ازهمون اولش من ارش 

نامردودوست داشتم من هیچ خبری ازحست به خودم 

 نداشتم 

 خودمم نمیدونم عاشق چیش شدم؟ من عاشقش بودم

وقتی پدربزرگ خواست باهم ازدواج کنیم اون 

 روزاتوابرابودم 

 ولی همه چی خراب شد؟

بخدانمیدونستم ارش دوستم نداره فکرکردم ازروغرورش 

 اینجوری میکنه !



میدونی منه خوش خیال فکرمیکردم شایدبتونم مثل 

 رماناعاشقش کنم ولی اون بدانتقامی ازم گرفت؟.

ازهمون اول توهیناش شروع شد توهین به اضافه ی 

 زدنم

 ارام:مشت شدن دستاشوروشکمم میبینم!

میدونی میثاق بهش گفتم من نمیدونستم دوستم نداره 

 میگفت پس میثاق چی؟

 اول واخرحرفش بتوختم میشدنمیدونم چرا؟

 شب عروسیمون میدونی چیکارکرد؟

 قطره اشکم سرمیخوره روگونم!

 اون بدترین کاروباهام کرد ؟

گفته بودیه جوری ابروتومیبرم که دیگه هیچ کس قبولت 

 نکنه!

 شب عروسیمون اون هیچ کاری باهم نکرد فقط میدونی

 نمیدونستم چجوری بگم؟

 اون تواتاق بهم میدونی چی گفت ؟



گفت اینقدربرام بی ارزشی که نمیخوام واسه شبم ازت 

 به همه گفت من که من استفاده کنم وبعدشم رفت بیرون

 میثاق:کافیه عزیزم خودتواذیت نکن

 ارام:میزنم زیرگریه!

 میثاق:گریه نکن عزیزدلم برگرد سمتم

ارام:باصورت خیس همونجوری که بغلشم برمیگردم 

 سمتش میکشونتم بغلش 

 میثاق:خودم تاتهش پشتتم نمیخوام غصه بخوری

 ارام:سرمومیزارم روسینش

 نم؟میثاق:میخوایی برات بخو

 ارام:اره

 میثاق:باشه

 بازنری توحس صدام ها

 ارام:چرا؟

میثاق:چون اینجوری که چسبیدی به بدنم داغ میشم 

 بعدکنترلم دست خودم نیستا



ارام:سرموباعجله ازروسینش جدامیکنم که میزنه 

 زیرخنده!

 ارام:اصالولم کن بهت اعتمادی نیست

 میثاق:بشین باباسرجات نمیزارمت بری

 رمودوباره میزارم روسینشارام:بالبخندس

 کال چسبیده بودم بهش

 بین 

 ��سایت اوای خیس

 part40دخترگل: [ ۲۱:۰۶ ،۸/۱۱]

بین پاهاش بودم سرمم روسینش دستای بزرگشم دورم 

 بود باپاهاشم قفلم کرده بود

 میثاق:بخونم؟

 ارام:اره

 میثاق

 یه جاده ی صاف مثل دل تو❤

 االن الزممه باتوباشم بده قول

 ابری شه هوا❤



 بارون روی شونت

 یه افتاب بزنه روگل روی گونت❤

 اخ که چقدرباتوپشتم پره 

 راستی نگفتم چهموهات خوشرنگ شده

 نمیدونی که چقدردوست دارم تورو❤

 تونمیدونی که اومدی چخبری شدو

 ۲یه حال عجیبی باتومیپیچه توتنم❤

 ۲توواسه منی حرف بزن بام دست بکش روسرم

 ۲اونی که واقعی عاشقته❤

 ۲منم منم منم

ارام:چشمامومیبندم صدای میثاق خیلی قشنگ بودیامن 

 اینجوری فکرمیکردم؟!

 میثاق:اینجاروواسه خودمون میخونم!

 میثاق

 فهمیدن باتوام همه❤

 تکلیفم باتوروشنه



 عشقم صدات بزنم یانفسم

 کدومش قشنگتره

 یه حالی عجیبی باتومیپیچه توتنم 

 حرف بزن بام دست بکش روسرمتوواسه منی 

 اونی که واقعی عاشقته 

 منم منم منم

 )اهنگ زیبای مجیدرضوی منم(

 

 ارام:میثاق

 میثاق:جونم

 ارام:میشه یکم ازم فاصله بگیری؟

 میثاق:نه نمیشه گفتم که دوست دارم بچسبی به تنم

 ارام:ببین وضعیتمون بدناجوره ها!

 نگاهی بهمون میندازه 

 میثاق:کجاش خیلیم وضعیتمون عالیه !

 ببین همه ی بدنت دردسترسمه

 ارام:میزنم روسینه  اصالولم کن بزاربرم بی ادب شدی 



 میثاق:نمیخوام

 ارام:ولم کن تاچنگت نزدم 

 میثاق:بزن خوب

ارام:نگاهی بهش میندازم بااون تیشرت سفیدش که 

بازوهاشو داده بودبیرون وشلوارمشکیش وموهای مشکیه 

وشرنگش وصورت خوشگلش بد تودل میرفت اما جای خ

 یه داداش خوشگل وخوشتیپ

 میثاق:چیه خوردی منو

 ارام:بی ادب

 میزنه زیرخنده!

میثاق:بیابامن ازدواج کن من نمیزارم جواب منفی بدی 

 ها

 ارام:نمیتونم

 میثاق:چرااخه؟

ارام:توهمیشه واسم برادری االن نمیتونم توروبا یه چشم 

 الیه جوری میشم!دیگه ببینم اص

 میثاق:ولی من میخوامت نمیزارم بری



 ارام:یه هفته گذشته بود

 این هفته بهترین ه

 ��سایت اوای خیس

 part41دخترگل: [ ۲۱:۴۰ ،۸/۱۱]

هفته ی عمرم بودبااینکه میثاق خیلی شیطون بودخیلی 

 اذیتم میکردولی بهترین بود!

دادهم ابروموخریدوهم همه اون اینقدری مردبودکه نجاتم 

 چیو

نشسته بودم توهال داشتم تلویزیون میدیدم  که باصدای 

 موبایل میثاق توجهم سمتش جلب میشه

 )میثاق(

 میثاق:باصدای موبایلم نگاهی به شمارش میندازم 

 الو

 ــ سالم پسرم خوبی؟

 میثاق:سالم بابا ممنون شماخوبین؟

 ــ خوبم پسرم 

 ارام جان پیشته؟



 میثاق:نگاهی به ارام میندازم مشغول دیدن تی وی

 بله باباپیشمه

 ــ باشه بیایین خونه پدربزرگ کارتون داره

میثاق:بازچیکارداره اینبارمن هیچ کسونمیزارم به ارام 

 اسیب بزنه

 ــ کسی بهش اسیب نمیزنه این دفعه بخوادم من نمیزارم

 میثاق:لبخندمیشینه رولبم االن میایم

  گوشیومیزارم

 ارام:چیشده؟

 میثاق:بلندشوبریم

 ارام:کجا؟

 میثاق:خونه ی پدرم

 ارام:دیگه سوال نمیکنم فقط دنبالش میرم 

خداروشکرمانتوشلوارموکه ازخونه ی پدربزرگ اومده 

 بودمو شستم 

ارام:توماشین توسکوت به میثاق نگاه میکنم که 

 بالبخندبرمیگرده سمتم برام چشمک میزنه!



میکنم میثاق میادسمتم باتعجب بهش باتوقف ماشین دروباز

 نگاه میکنم دستموتودستش میگیره باهم حرکت میکنیم

ارام:چقدردلم واسه اینجاواسه خانواده ی عموتنگ شده 

 بود!

 میثاق

 میثاق:جونم

 ارام:عمووزن عموناراحت نشن واسه خاطره من

 بین راه متوقف میشه برمیگردم سمتش

 خوشحالن خانوادمنمیثاق:میدونی تنهاکسایی که 

ارام:توسکوت به چشمای مهربونش خیره میشم 

دستمومیکشه به سمت خونه ی عموراه میوفتیم 

 دربازمیشه میریم تو

 کل وجودم ازشدت استرس شروع میکنه به لرزیدن!

 میثاق:عزیزدلم من پشتتم نترس

ارام:وقتی واردمیشیم بادیدن باباوبابابزرگ عمو وزن  

 بیشترمیشه عمو مامان ومینا ترسم

 همونجوری که دستم تودست میثاق کنارش رومبل میشینم



 میثاق:سالم

 ارام:منم اروم سالم میکنم 

 هیچ کس جزعمووزن عموومیناجواب 

 ��سایت اوای خیس

 part42دخترگل: [ ۲۱:۴۰ ،۸/۱۱]

 نمیده

 برای اولین باری بودکه میثاقوبااخم میدیدم!

نه باصدای زنگ خونه ی عمو نگام خیره میمو

 رودربااومدن حاج اقایی که میادچشمام گشادمیشه!

 بابابزرگ:خواستم بیایین که یه عقدبینتون بخونم .

میدونم به شماکه باشه میخوایی تااخرعمربابی حیایی 

 وگناه باهم باشین

 ارام:توشوک حرفای بابابزرگ میمونم

میثاق:چه فرقی به حال شمامیکنه ارام چه عقدکنه چه نه 

 زنمه



گ:به حال من فرق نداره فقط دیگه نمیخوام بابابزر

شمادوتاروببینم اصالعضوی ازخانوادم نیستین فقط 

 میخوام عقدکنین تابیشترازاین ابروم توفامیل نرفته!

 میثاق:چه بهتر باشه 

 ارام:این وسط من بودم که توشوکم 

 حاج اقاشروع میکنه به خوندن

 وقتی به خودم میام که رسیده بودبه بارسوم

 ــ وکیلم؟

ارام:نمیدونستم بایدچیکارکنم نگاهی به اخمای درهم 

 باباوپدربزرگ میندازم!

 ولبخندلبای عموومیناوزن عمو ونگاه نگران میثاق؟

بایدچیکارمیکردم اگه میگفتم نه ابروم بازم میرفت هم 

 من هم میثاق

زنش ولی اون برادرم ارام:اگه میگفتم اره میشدم 

 بودچجوری میخواستم باهاش زندگی کنم؟

 بابا:چیه نکنه ازینم دلسردشدی ؟

ارام:اشکام جلوی دیدمومیگیره پس هنوزم به چشمشون 

 من گناه کاربودم!!



 ارام:خدایاکمکم کن کم نیارم

همه ی توانموجمع میکنم اولین قطره ی اشکم سرمیخوره 

 روگونم!

 بااجازه ی 

 ی میخواستم بگم؟بااجازه ی ک

 پوزخندی میزنم!

 فقط خداومیثاقوداشتم!

 بااجازه ی اون باالیی بله

ارام:پوزخندگوشه ی لبای بابارومیبینم اخه چرابابامن 

 دخترتم ؟

میثاقم بله میگم به همین سادگی عقدمیکنیم میشم زنش 

 وتموم

بارفتن بابابزرگ وحاج واقا وبابا میزنم زیرگریه که زن 

 دسمتمعموباعجله میا

 ــ دخترم چراگریه میکنی بسه دخترقشنگم!

 ارام:نگاه خیسمومیدوزم به زن عمو

 عمو:گریه نکن ازین به بعدتوعضوخانوادمونی



 ــ بلندشومادربروباالاستراحت کن

 ارام:بخدامن کاری نکردم شما

 ��سایت اوای خیس

 part43دخترگل: [ ۲۱:۴۰ ،۸/۱۱]

 باورم میکنین؟

 ترازین حرفایی  عمو:میدونم دخترم توپاک

 ــ اره دخترم بلندشوبروباالگریه نکن

 ارام:باکمک میناازپله هامیرم باال

 مینا:بیاتوعزیزدلم 

 ارام:میشینم روتخت

 مینا:حالت خوبه؟

 ارام:اگه بشه به این حال گفت خوب میگم خوبم!

 مینا:عزیزدلم چرااینقدرالغرشدی ؟

 خواهرشوهربازی درمیارمازین به بعدخودم میام واست 

 میثاق:بااجازه ی کی؟

 مینا:به به فالگوش واستادی؟

 شایدمیخواستیم حرفای دخترونه بزنیم!



 میثاق:من وشمانداریم منم ازخودتونم

 ارام:جای اشک لبخندمیشینه رولبم

 میثاق:خوب میخوایی خواهرشوهربازی دربیاری اره؟

 تپلش کنممینا:اره ببین عروسم چه الغرشده میخوام یکم 

 میثاق:نمیخوادمن دوست دارم همینجوری باشه

 مینا:مگه دست توا؟

میثاق:پس دسته کیه من دوست دارم زنم همینجوری 

 الغروباربی باشه 

مینا:فعال ارام جان خستست بزاراستراحت کنه من که 

 حاالحاالها هستم بازمیام به حسابتون میرسم!

 ارام:بارفتن مینا ،میثاق میادتودرومیبنده

 میثاق:خوش اومدی به اتاقم

 ارام:ممنونم

میثاق:راحت باش عزیزم من میرم برات ازلباسای 

 مینابیارم بعدبریم پایین یه چیزی بخوریم

 ارام:پیش خانوادت؟

 میثاق:اره



 ارام:اخه ناراحت نشن یوقت

 میثاق:نمیشن اونابیشترازمن دوست دارن

 ارام:بارفتن میثاق میرم توفکر

 ته یان؟نمیدونستم کارم درس

چجوری میخواستم بامیثاق زندگی کنم اونم  به عنوان 

 زنش!

 اون روابط چی اوناروچجوری میخواستم

 وایی خدافکراینارونکرده بودم

 میثاق:بیاعزیزم

ارام:باچشمای گشادشده به میثاق که روبه رومه خیره 

 میشم!

 میثاق:چیزی شده؟

 ارام:نه ،نه

 میخوام توشون ببینمت میثاق:پس بلندشواینابپوش 

 لباس نوع هستن دوست دارم توشون ببینمت

 ارام:لبخندی میشینه رولبم!

 خوب باشه خوب میری بیرون؟



 میثاق:نه 

 ارام:باچشمای گشادشده به چشمای شیطونش خیره میشم!

 چرا؟

 میثاق:خوب میخوام کمکت کنم

 ارام:

 ��سایت اوای خیس

 part44دخترگل: [ ۲۱:۴۰ ،۸/۱۱]

 دخودم میتونمنمیخوا

 میثاق:منم میدونم میتونی ولی منم میتونم

 ارام:میخندم!

 ازدست تومیخوایی دیوونم کنی؟

 میثاق:افرین ادم زرنگ ازکجافهمیدی؟

 ارام:دیوونه

 بروبیرون

 میثاق:نه فکرشم نکن

 ارام:اه اذیتم نکن خوب 

 میثاق:تواذیتم نکن خوب دربیارلباستو تانیومدم!



 یست خوب میشناختمش !ارام:میدونستم ول کن ن

ازتخت میام پایین بادستای لرزون دکمه های 

 مانتوموبازمیکنم

بانشستن دستای بزرگ وداغش رودستام باچشمای 

 پرازتعجب بهش خیره میشم!

میثاق:ازمن نترس تاتونخوایی من هیچ وقت هیچ وقت 

بهت دست نمیزنم واذیتت نمیکنم فقط سربه سرت 

 میزارم!

 بیااینجا؟

 ارام:بالبخندفرومیرم توبغل گرمش

 میثاق:من خیلی دوست دارم حتی بیشترازخودم

ارام:بابیرون رفتن میثاق لباسومیپوشم ازاتاق میام بیرون 

بادیدن خانواده ی دورمیز اشپزخونه خجالت میکشم برم 

 جلو که باصدای عمو نیروموجمع میکنم میرم جلو

 اجانعمو:به به عروس گلمم که اومد بیااینجاباب

ارام:باخجالت میرم جلو صندلی که واسم میثاق میکشه 

 عقب میشینم روش

 ــ خوبی عزیزم؟



 ارام:ممنون خوبم 

ــ اینقدررسمی بامن حرف نزن یادت رفته مهتاب جون 

 بودم؟

 ارام:لبخندی میزنم!

 نه یادم هست 

 ــ خوبه 

 مینا:بیاغذابخورمیدونی مامان من اومدم عروستوتپل کنم

 عمو:مگه توازخودت خونه زندگی نداری؟

 مینا:چرادارم خوبشم دارم شوهردارم به اون خوبی!

 میثاق:اه شوهرزلیل بدبخت

 مینا:باباببینش چی میگه؟

 ارام:همه میخندن!

مینا:چیه دورورداشتین عروس اوردین این پنبه 

 روازگوشتون دربیارین من دیگه نیام

 عمو:دخترم چه زبونی داری!

 خدابه دادشوهرت برسهمیثاق:اره 

 مینا:توحرف نزن بدازت شاکیم



 میثاق:مگه دست توا؟

 مینا:پس دست کیه؟

 میثاق:دست من 

عمو:وایی سرموخوردین بسه دیگه بس نکنین 

 میندازمتون بیرون

 میثاق:باشه باباخشونت الزم نیست

 ارام:یه دوسه روزی گذشته بود خانواده ی عمومثل

 ��سایت اوای خیس

 part45دخترگل: [ ۲۱:۴۰ ،۸/۱۱]

 قبل خوب بودن اصالعالی بودن

 ارام:میثاق

 میثاق:جونم 

ارام:نگاهی بهش میندازم سرش روپاهام بود وزل زده 

 بودبهم

 مگه نمیگم اینجوری نگام نکن

 میثاق:دوست دارم مال خودمی

 بلندشوببرمت یه جایی!



 ارام:کجا؟

 میثاق:توبلندشو

 یشم به سمت حیاط عمو میریم ارام:باشه باهاش همراه م

 کجامیریم؟

 میثاق

 بامن بیا❤

 دخترشاه پریا

 ازمن دورنشیا 

 به کسی نزدیک نشیا

 ارام:دیوونه

 میثاق:اینجارویادته؟

 ارام:وایی خدااینجا هنوزم هست؟

میثاق:اره من هرجایی که تو،توش بودی رومثل اولش 

 نگهداشتم

 ارام:قربونت بشم

 میثاق:بیابریم باال

 ارام:نیوفتیم یوقت اون موقع هاکوچیک بودیم!



 میثاق:نه بابااینجامحکمه

 بپربریم باال

 ارام:وایی خداباورم نمیشه اینجاهنوزم مثل قبله

 میثاق:بدوبریم باال

 ارام:باکمک میثاق پله های چوبیومیرم باال

یادش بخیربچه که بودیم عمواینجارویه خونه ی درختی 

 واسمون ساخت 

 مال من ومیثاق والنازومیناوارش بود

 وقتی واردخونه ی کوچولومیشم لبخندمیشینه رولبم!

 وایی هنوزمثل قبل بود

 ایناروببین نقاشی های بچگیمون هنوزهست

میثاق:اره من بعدازاینکه بزرگ ترشدیم هیچ کسونذاشتم 

 اینجابیاد

 ارام:وایی خداباهیجان همه ی اونجارونگاه میکنم.

چوبی چندتابالش باپوش مخمل قرمز یه  یه تخت کوچیک

 قالیچه ی قرمزکه زیرش انداخته بودیم 

 ونقاشی هامون که کل درودیوارشوپرکرده بود



نگاهی به میثاق که وسط خونه ی درختی روبالش 

 درازکشیده میندازم!

 میثاق:بیااینجا

ارام:بالبخندبه سمتش حرکت میکنم باالی سرش وایمیستم 

 تم روشکه دستمومیکشه  میوف

 ارام:دیوونه چراهمچین میکنی؟

 میثاق:خیلی خوشحالم که پیشمی

 ارام:میثاق یه چیزی بپرسم؟

 میثاق:دوتاچیز بپرس

ارام:یادته چندسال قبل اومده بودیم اینجا بچه هابهانه 

 اوردن رفتن پایین من وتوموندیم

 میثاق: خوب

 ارام:یادت نیست؟

 میثاق:چیو؟

 ارام:نزن خودتوبه اون راه

 اق:میث

 ��سایت اوای خیس



 part46دخترگل: [ ۲۱:۴۰ ،۸/۱۱]

 کدوم راه؟

 ارام:میزنمت ها

 میثاق:خوب داشتی میگفتی

 ارام:میخواستی یه کاری کنی یادته

 میثاق:اره واسه همون ازدستم یه هفته هی درمیرفتی!

 ارام:بگو ببینم چیکارمیخواستی کنی؟

 میثاق:بگم بهت!؟

 ارام:اره

 میثاق:مطمعنی میخوایی بدونی؟

 ارام:اره

 باکاری که انجام میده چشمام هشتاددرجه بازمیشه

مغزم انگاری ازکارمیوفته تااینکه ازم جدامیشه شروع 

 میکنم به زدنش

 ارام:میکشمت میدونی 

 توخیلی بی ادبی

 اصالبااجازه ی کی همچین کاری کردی؟



 اون فقط میخنده!

 میثاق:خوب چیه گفتی مطمعنی

ارام:خیلی بی ادب شدی میزنم روبازوهاش باپرت شدنم 

روقالیچه واحاطه شدن بدنم توسط میثاق باچشمای 

 گشادشده بهش خیره میشم!

 میثاق:خوب چطوربودبوسمون؟

 ارام:خیلی بی ادبی ولم کن دارم له میشم

 میثاق:نمیشی حواسم هست

 خوب نگفتی بوسمون چطوربود؟

 ارام:نمیگم!

 ت دارم بدونممیثاق:بگو دیگه دوس

 ارام:دوست ندارم بگم!

 میثاق:منم دوست دارم بگی

 ارام:میثاق میکشمت 

میثاق:اگه میتونی اززیربدنم بلندشوبعدهرکاری میخوایی 

 بکن



ارام:اخه چجوری اززیرت بلندشم ببین چه غولی هستی 

 تو!

 میثاق:بی ادب زیرم چیه؟

 ارام:ببخشیدبخداحواسم نبود

 میثاق:نمیبخشم حرف بدی زدی!

 ارام:ببخش بخداحواسم نبود 

 ببخش خوب

 میثاق:شوخی کردم میبخشم

 خوب بگو بوسمون چه طعمی داشت؟

 ارام:اصالچشمامومیبندم وزبونمم میبندم جوابتو نمیدم!

 میثاق:چه بهتر بعدمیتونم دوباره ببوسمت

 ارام:چی؟

 میزنه زیرخنده!

 میثاق:مگه چی داره خوب زنمی  

 ارام:سکوت میکنم راست میگفت من زنش بودم نه؟

 میثاق:چیشداروم گرفتی شیطون میخوایی ببوسمت!

 ارام:میخندم!



 ازدست تو،تواخرش دیوونم میکنی

میثاق:خوب االن که دیوونه شدی بزاریه باردیگه 

 ببوسمت

 ارام:باشه

 فقط من چشامومیبندم

 میثاق:واچرا؟

 نگاه کنم ارام:خوب به اون چشای شیطونت نمیتونم

 میثاق:اصالراه نداره من میخوام به چشات زل

 ��سایت اوای خیس

 part47دخترگل: [ ۲۱:۴۰ ،۸/۱۱]

 بزنم وببوسمت وتوهم بایدزل بزنی بهم 

 ارام:چیکارکنم باهات باشه

 میثاق:افرین

ارام:بانزدیک شدن صورت خوشگلش چشم میدوزم به 

 چشمای شیطون وبراقش 

 هرلحظه نزدیک ترمیشه!



نقدری که فاصلمون به صفرمیرسه باقرارگرفتن لبای او

داغش رولبام نفسم حبس میشه وچشمام بسته میبوسمش 

 ازکارم پشیمون نیستم نه!

نمیدونم چقدرطول میکشه که میره عقب نفسای 

تندشوحس میکنم ازروم بلندمیشه دستمومیکشه تامنم 

 بلندشم!

 میثاق:حالت خوبه؟

 ارام:لبخندی میزنم!

 میثاق:خوشت اومد؟

 ارام:میزنمت ها

 میزنه زیرخنده!

 میثاق:بیابریم یه جایی ببرمت

 ارام:باشه 

 میثاق:نمیپرسی کجا؟

 ارام:نه هرجابری باهات میام

 لبخندخوشگلی رولباش جاخوش میکنه!



وقتی میشینیم توماشین ضبط وروشن میکنه خودشم 

 شروع میکنه به خوندن!

 باخنده بهش خیره میشم!

 میثاق

 زیباصنم اوارترین عاشق دنیا منم❤

 که درقفس چشم توپرمیزنم

 شالق نگاهت نزنی برتنم 

 توباشوببین ازهمه دل میکنم

 ارام:باشروع کردن رقصیدنش شدت خندم بیشترمیشه!

 میثاق

 زلزله میکنی درقلب ارام من❤

 اینهمه سعی نکن افتادی دردام من

 ازتپش می ایستد دل تا نگاهم میکنی  ❤

 م پس بگو کی رو به راهم میکنیمن خراب

 ارام:دیوونه نکن االن تصادف میکنیم؟!

 میثاق:نوچ نمیکنیم

 دلدار من لذت نبر از این همه آزار من❤



 به بد کسی افتاده سر و کار من ❤

 تا روی دل عاشق بیمار من❤

 از خود نرهان قلب گرفتار من❤

 ♬♪♩زلزله میکنی در قلب آرام من ❤

 این همه سعی نکن افتاده ای در دام من❤

 ♬♪♩از تپش می ایستد دل تا نگاهم میکنی ❤

 من خرابم پس بگو کی رو به راهم میکنی❤

 میثاق:خوب بگو کی روبه راهم میکنی تو؟

ارام:توخودت اینقدرروبه راهی نیازی نیست من روبه 

 راهت کنم

 باتوقف ماشین اشکای صورتمو پاک میکنم!

 میثاق:بپرپایین

 ارام:نگاهی به طالفروشی میندازم

 میثاق:بیا

 ارام:بالبخنددستموتودستش میزارم باهم وارد

 ��سایت اوای خیس



 part48دخترگل: [ ۲۱:۴۰ ،۸/۱۱]

 طالفروشی میشیم

 میثاق:سالم

 فروشنده:سالم خیلی خوش اومدین!

 میثاق:ممنون

 چندنمونه ازحلقه هاتونومیخواستم

 فروشنده:االن میارم خدمتون

ارام:بارفتن فروشنده نگاهی به صورت میثاق میندازم که 

برمیگرده سمتم چشمک میزنه میادنزدیکم باچشمای 

 گشادشده بهش خیره میشم!

 چیکارمیکنی؟

 میثاق:

 دیوانه ودیوانه ودیوانه ومستم 

 غیرازتو وغیرازتوکسی رانمیپرسم 

 دل دست توومست توو بسته به جانم ازعشقت حیرانم

 شمارام:قربونت ب

 میثاق:اگه کسی نمیبوداالن دلم میخواست ببوسمت



 ارام:میزنم به بازوش پروشدی بازکه

 فروشنده:بفرماییداینم حلقه هامون

 میثاق:کدومودوست داری عشقم؟

 هرکدومومیپسندی واسه منم مثل همونوبردار

 ارام:خوب توهم ببین

 میثاق:باشه

 این چطوره؟

 ارام:خوشگله 

 میثاق:نه به خوشگلی تو

ارام:باخجالت به فروشنده که باخنده بهمون خیره شده 

 نگاه میکنم!

 میثاق:همینودوست داری نفسم؟

 ارام:اره توهم دوست داری؟

 میثاق:توکه دوست داشته باشی منم دوست دارم

 ارام:باشه همینوبرداریم

 میثاق:همین دوتاحلقه رومیپسندیم!



م فروشنده:مبارکتون باشه امیدوارم هزاران سال کناره

 خوشبخت وخوشحال باشین!

 میثاق:ممنون

 بدوبریم

 ارام:کجا؟

میثاق:میخوام یه سلفی بندازم باحلقه هامون بزارم 

 پروفایلم

 ارام:دیوونه

 میثاق:بدوبیااینجا

 ارام:کنارش وایمیستم دستشوورم حلقه میکنه 

 میثاق:دست چپتوبیارباال 

 ارام:دستمومیارم باال 

 یگیره!باقرارگرفتن لباش روگونم عکس م

 میثاق همینومیخوایی بزاری؟

 میثاق:اره بده مگه 

 ارام:اخه یکی حرفی نزنه

 میثاق:غلط میکنه اصالچطوره ازون بوسای دیگه بدی



 ارام :میزنمتا

 میزنه زیرخنده!

 میثاق:بیابریم یکم برای خانمم خریدکنم 

 ارام:چی میخری؟

 میثاق:لباس وشال ولوازم ارایشی ولباس شیطونی

 ارام:دلت کتک میخواد!؟

میثاق:نه خوب بایدازون لباسام بخرم برات واسم بپوشی 

! 

 ارام:ازدست تو،اخرش دیوونم

 ��سایت اوای خیس

 part49دخترگل: [ ۲۱:۴۰ ،۸/۱۱]

 میکنی!

 میثاق:نمیکنم 

ارام:ازطالفروشی به سمت مانتوشلوارفروشی وبقول 

 میثاق لباسای شیطونی حرکت کردیم.

 میثاق:بیابریم اینورازون لباساداره ببینیم!

 ارام:خجالت نمیکشی؟



میثاق:چرابکشم خوب برای خانمم میرم لباس خواب 

 بگیرم تاواسم شوهرش بپوشه!

 ارام:شوهرش خیلی پرونشده؟

میثاق:نه کجا پروییم این بودبهت میگفتم االن بگیربپوش 

 توتنت ببینم بعدبخریم

 ارام:میزنمت ها

 و میثاق:نزن من

 عه فقط منومیزنی ببین اینجارو

ارام:باچشمای گشادشده به تیشرتش که میزنه باال به بدن 

 برهنش خیره میشم!

 میثاق:ببین همش کبوده

 ارام:میزنم زیرخنده!

کجاش کبوده بااون هیکل درشتت خجالت نمیکشی اینجا 

 لخت شدی؟

تیشرتمودادم باال لخت اینکه پیرهن میثاق:کجالخت شدم 

 وشلوارولباس زیروپرت کنم یه گوشه

 ــ خیلی خوش اومدین



 ارام:ممنون

 ــ ازچیزی خوشتون اومده؟

 ارام:میثاق نمیزاره من حرفی بزنم!

 من فقط باخنده بهش خیره میشم!

 میثاق:بله این واون واین اینارومیخوام

 نم زیرخنده!ارام:دیگه نمیتونستم خودموکنترل کنم میز

 میثاق:جوون خوشت اومدازسلیقم ؟

ارام: نه دیوونه یه جوری انتخاب کردی حس کردم 

 خودت میخوایی بپوشی

 میثاق:خوب مشکلش چیه یکی من میپوشم یکیم تو

 ارام:میزنم زیرخنده!

 فکرکن توبااین هیکل ایناروبپوشی

 میثاق:چه هلویی میشم!

 زنی!ارام:میزنمتا وایی به حالت بهشون دست ب

میثاق:دست که میزنم فعالبیابریم خونه که 

 مادرشوهرجونت واست غذای موردعالقتودرست کرده!



میبینی چه تحویلت میگیره ازوقتی تواومدی منوفراموش 

 کرده!

 ارام:نمیکنه توپسرشی قربونت بشم!

 میثاق:میدونم عزیزدلم

ارام:برگشتیم خونه زن عموواسم قورمه سبری که غذای 

من ومیثاق بودرودرست کرده بود موردعالقه ی 

 ممنونش بودم!

 کالممنون این خانواده ی مهربون بودم

فرداقراربود بقول میثاق بریم ماه عسل وهم خانواده ی 

 عمورویکی ازدوستاشون دعوت کرده

 ��سایت اوای خیس

 part50دخترگل: [ ۲۱:۴۰ ،۸/۱۱]

بودواسه مراسم فارغ اتحصیلی دخترشون 

 باهم بریم.رامسرقراربودهممون 

 میثاق:بدوبیااینجا

 ارام:باشه مسواک بزنم میام

 ارام:بعدازمسواک روتخت بغل میثاق میخوابم!



به این بغالش ومهربونی هاش وبودناش عادت کرده 

 بودم!

 میثاق:میدونی دارم به چی فکرمیکنم؟

 ارام:نه به چی؟

لباس خوشگالتصورمیکنم میثاق:دارم توروتویکی ازون 

 بااون بدن خوشگل وسفیدت

 ارام:شروع میکنم به کتک زدنش

 اون فقط میخنده!

 میثاق:چرامیزنی خوب چی گفتم مگه ؟

 ارام:تواصالبدون فکرای منحرف نمیشی نه؟

 میثاق:ایناکه فکرای خیلی خوبین!

ارام:اصالولم کن نمیخوام بغلت بخوابم معلوم نیست 

 دیگه به چیافکرمیکنی؟ تٔوبغلت وقتایی هستم

 میثاق:هی شیطون میدونی به چیافکرمیکنم!

 ارام:بی ادب 

 بی ادب



میثاق:بیابخوابیم باشه ازین به بعدواقعی همون 

 کاراروانجام میدم باهات خوبه تاتصورنکنم!

 ارام:بخواب

 میثاق:باشه خوابیدم

 ارام:باسفت شدن حلقه ی دستاش دورم چشمامومیبندم 

دکه همه اماده ی رفتن شدیم من صبح ساعت شیش بو

 ومیثاق وعمووزن عمو مینا وشوهرش

ارام:باکشیده شدن دستم توسط میثاق باچشمای پرازتعجب 

 بهث خیره میشم!

 میثاق:بدوبریم 

 ارام:مامان وبابات چی ؟

 میثاق:اونام باهامون میان

میثاق:خوب ،خوب باباجونم رانندگی کردن دست 

 شمارومیبوسه

 ارام:عمومیخنده!

 عمو:ازکی تاحاالرانندگی من خوب شده؟

 میثاق:ازهمین االن دست فرمون شماروعشقست



عمو:بیابروتوماشین پدرصلواتی معلوم نیست چه نقشه 

 ای برام کشیدی!

 میثاق:من اخه به من میادپسربه این خوبی !

 هی خداخوبی به شمانیومده پدرمن؟

 عمو:چه خوبی؟

دوتاکفترعاشق بشین جلو میثاق:گفتم شماومامان مثل 

 ازدوران عاشقیتون بحرفین

من وزنمم پشت میشینیم مثل دوتابچه کفترعاشق باهم یه 

 کارایی کنیم!

 عمو:اهان پس بگو به فکرخودتی تو

 میثاق:یه جورایی اره

 فقط نکنی   ۱۸عمو:بیابشین پدرسوخته کارای مثبت 

 ��سایت اوای خیس

 part51دخترگل: [ ۲۲:۰۹ ،۸/۱۱]

 ۱۸ق:پدرمن شماکجای کاری کارای من ازمثبت میثا

  ۲۰۰۰گذشته رسیده به مثبت 

 عمو:پس خدابه دخترم رحم کنه؟



 ارام:همه میخندن!

به خواسته ی میثاق عمووزن عمومیشینن جلو من 

 ومیثاق عقب ومینا ونیماباماشین خودشون میان

 ارام:پیس پیس

 باصدای پیس پیس میثاق نگامومیدوزم بهش!

 زدیک تربهم!میثاق:بیان

 ارام:چرا؟

 میثاق:کارت دارم بیانزدیکم

 ارام:ازدست تو

بهش نزدیک ترمیشم که دستشوازپشتم ردمیکنه 

 میچسبونتم به خودش

 عمو:هی پسرحواسم بهت هستا دست ازپاخطانکن

ارام:ازخجالت سرمومیندازم پایین ولی زن عمومیزنه 

 زیرخنده!

چیکارداری توحواست به میثاق:واپدرمن شمابه من 

رانندگیت باشه نه به ما شایدمن یه چیزی اززنم خواستم 

 بعددلت میسوزه!؟



 زن عمو:وایی خدا شرم وحیاداشته باش بچه

 میثاق:چرا شرم وحیامستقیم بگم چی میخواستم ؟

 خواستم بیادنزدیکم که 

زن عمو:اقاپژمان بزن بغل این پسروبفرست که داری 

 بدجوربی حیامیشه!

 ثاق:کجابفرسته منو؟می

 گفته باشم من زنمم میبرم!

 عمو:ازدست توپسر

ارام:من که مردم ازخجالت یه ریزسرم پایین بودباتوقف 

ماشین باچشمای گشادشده به عمو نگاه میکنم 

 واقعامیخواست ماروبفرسته؟

 عمو:بدویین پایین شماجوونا بایدباهم باشین

 میثاق:ازاول همین کارومیکردی باباجون

 عمو:صبرکن یه اشی واست بپزم

 ارام:خندم گرفته بودازدست عموومیثاق

 نیما میادپایین بغل ماشین عمو

 نیما:چیشده باباجان چراواستادین؟



عمو:هیچی پسرم این پسره بدجورزده به سرش 

میخواستم بیادباشما فقط ببرش جلوباخودت بشینه ارام 

 جانوبزارعقب کنارمینا

میثاق که بادهن بازبه  ارام:باصورتی پرازخنده به

 عمونگاه میکردخیره میشم!

 میثاق:چه نامردی بابااخه این چه کاریه؟

 عمو:بروبچه پایین اعصابموخراب کردی!؟

ارام:باالخره هرچی میثاق اصرارکرد عمو منوگذاشت 

 پیش مینا عقب ماشین میثاقم پیش نیما

 خندم گرفته بود!

 ماشینونیما 

 ��سایت اوای خیس

 part52دخترگل: [ ۲۲:۰۹ ،۸/۱۱]

 روشن میکنه

 مینا:ارام جون

 ارام:جانم

 مینا:میثاق بازچیکارکرده؟



 میثاق:میخوایی بدونی چیکارکردم؟

ارام:باخنده به میثاق که صورتشوازبین دوتاصندلی میاره 

 سمتمون عقب نگاه میکنم!

میثاق:کاری خاصی نکردم که فقط میخواستم کارای 

ودیش شدچون رانندگی انجام بدم بعدباباحس ۱۸مثبت 

 میکردبعدپرتم کرداینجا!

 ارام:همزمان سه تامون میزنیم زیرخنده!

 میثاق:دردبی درمون میخندین !

 چیه هان االن جای زنم هوس کردم نیماروببوسم

 مینا:اه چندش

 نیما:حالموبهم زدی!

 ارام:من فقط میخندم!

وباباشماست چیکارکنم دست من میثاق:مقصرپدرزن شما 

 نیست خوب دلم میخوادکه

 نزن ۱۸مینا:بسه بابا حرفای مثبت 

 نیما:بلندشوپسرخودتوجموجورکن ببین چه ولوشدی

 ارام:راست میگفت نیما اینقدر ولوشده بودروصندلی 



میثاق:بابایه اهنگ بزارواسم فقط شادباشه غمگین نباشه 

 بازم حالم بدشه

 االن برات میزارم نیما:باشه داداش گل 

 ارام:اهنگوپلی میکنه 

 عشقت ارامش ازمن ربوده❤

 احساسم ازعمق وجوده ❤

 تااخرش کاشکی بمونی❤

 هرچندواسه این قصه هازوده❤

 یه شب ازعشق تودل نشه غافل❤

 دریاودلتنگیه ساحل  ❤

 دل کندم ازشهروخونه

 زیبای من چه هاکردی توبادل❤

به رقصدن ومن ونیما فقط ارام:مینا ومیثاق شروع میکنن 

 میخندیم!

 برادروخواهرجفتشون شیطون بودن

 من وتومثل شمع وپروانه ❤



 عاشقونه مستانه ❤

 کاری کنم اسمامون بره توی افسانه❤

 دل من میرقصه بزنی به هرسازت❤

 مال منی خوب میگم توکه رازی من رازی❤

میثاق:وای بزن کف قشنگه روبه افتخارمون ارام:باالخره 

 م هواتاریک شده بود که رسیدیم .رسیدی

 ازماشین میایم پایین 

 میثاق:ارام بیااینجا

ارام:بالبخندمیرم سمتش بازمعلوم نبودمیخواست 

 چیکارکنه!؟

 جانم

 میثاق:بوس بده

 ارام:میزنمتا خجالت بکش

 میثاق:خجالت چرابکشم خوب بوس بده

 ــ خدامرگم بده توچرااینقدربی حیایی بچه؟

 میثاق:مادرمن توماشین که 



 ��سایت اوای خیس

 part53دخترگل: [ ۲۲:۰۹ ،۸/۱۱]

 نذاشتین بعدمیخواستم نیماروببوسم

 مینا:اه چندش حالموبهم زدی ؟!

بابایکم دیگه صبرکن بروتواتاق خواب هرکاری دوست 

 داری بازنت بکن

 ــ خدامرگم بده برادروخواهربی حیاشدن!

 ن فقط قرمزشده بودم!ارام:من که این وسط ازدستشو

 ــ دخترم بیابریم مادربزارمت وسط این خواهربرادر

ارام:ازخداخواسته همراه زن عمومیرم توویال ی دوست 

 عمو

میثاق:یه فکراومده بودبه سرم بایداینجوری این ارام 

 خانمواذیت میکردم؟

 بایدمیفهمیدم اصالحسی بهم داره یانه؟

لی چاره ای ازاین دختره ی میمون که چندشم میشدو

 نبودبایدمیفهمیدم تودل این ارام چی میگذره!



میثاق:بالبخندچمدونی که لباسامون توشه روبرمیدارم به 

 سمت ویال حرکت میکنم .

به میبینمش میمون خانمو نگاهی به ارام خانم میندازم 

 صبرکن ببین باهات چیکارمیکنم؟

 ــ وایی میثاق جونم

 میثاق:میپره مثل میمون توبغلم !

 بایدحرصشودرمیاوردم !

 دستامودورش حلقه میکنم 

 ــ دلم واست تنگ شده بود 

 میثاق:منم

 زیرچشمی به اخماش خیره میشم!

 به به پس داشت اثرمیکرد

 ــ سالم پسر

میثاق:باصدای میکاییل ملیکاازبغل میادبیرون ولی 

 ازخودم جداش نمیکنم دستمودورکمرباریکش حلقه میکنم!

 میکاییل:دلم واست تنگ شده بود چندسال هموندیدیم

 میثاق:مردونه بغلش میکنم !



 منم

 میکاییل:خیلی خوشتیپ شدی پسر

 میثاق:لبخندی میزنم!

 لطف داری؟

 ــ سالم پسرم خوش اومدین بفرماییدبشینید

 میثاق:رومبل کنارارام میشینم

 بدخندم گرفته بوددختره ی شیطون پس حسی داری بهم !

 رکرده بودنگامم نمیکرد!انگارقه

 ــ سالم خوش اومدین

میثاق:به احترام عموفروخ همراه باباومامان ومیناوبقیه 

 بلندمیشم

 عموفروخ:بفرماییدبشینید

 خوشحال شدم تشریف اوردین!

بابا:ممنون منم خوشحال شدم هم ازاینکه بازم شمارودیدم 

هم بچه هاروملیکاجون دخترقشنگم اینقدرزودبزرگ شده 

 سوداره تموم میکنهکه در

 ارام: عصبی بودم بدجوری خودمم



 ��سایت اوای خیس

 part54دخترگل: [ ۲۲:۰۹ ،۸/۱۱]

 خودمم نمیدونستم چرا؟

ازوقتی دیدن اون دختره رومیثاق بغل کردمیخواستم 

 میثاقوتاجاداشت بزنم!

 دختره ی زشت بدترکیب یه جوری چسبیده بودبهش !

 م !اصالحال وحوصله نداشتم اینجابمون

 فقط میخواستم برم باال

 ملیکا:میثاق جونم توچطوری؟

 ازون موقع هاکه اومدی خیلی خوشگل ترشدی ها!

 میثاق:ممنونم عزیزم چشای خوشگلت منوخوب میبینه!

 ملیکا:اینقدرباهات حرف دارم که نگو

میدونم که راه خستتون ــ ببخشیدکه من تعارف نکردم 

 کرده اگه دوست داشته باشین بفرماییداستراحت کنین.

 میکاییل:میناجان این خانم زیبارومعرفی نکردین؟

 ارام:به من گفت ؟

 مینا:ارام جان دخترعموی گل بنده وهمسرمیثاق جان



 ملیکا:چی میثاق ازدواج کرده؟

 ارام:دلم خنک شدایول بتومیناخانم دختره ی چندش!

ری اخماش رفت توهم انگارزن میثاق بوده من یه جو

 هووشم

 ــ وایی خدا باورم نمیشه میثاق جان کی ازدواج کرده ؟

 چه بی خبر

عموفروخ:هی پژمان مثال برادرمی ها پس 

 چراماروواسه مراسم میثاق جان خبرنکردی؟

عمو:دیگه یهوویی شدانشاهلل که بیایین تهران ازدلتون 

 درمیارم

 میکاییل:خوشبختم ارام جان بودی؟

 ارام:خودموجموجورمیکنم لبخندی میزنم 

 بله منم خوشحال شدم ازدیدنتون

 میکاییل:بزنم به تخته همسرتم مثل خودت خوشگله!

 میثاق:ممنون عزیزم

ارام:دخترچندشه که یه جوری بدنگاه میکردانگاردشمن 

 خونیشم



االن ــ پس چون مابیخبرازازدواج میثاق جان بودیم 

 واسشون اتاق اماده میکنیم!

 میثاق:نه زن عموالزم نیست

ــ چراالزمه ارام جان مثل دخترمه ماشاهلل 

اینقدرزیباهستن که مثل ماه میمونن وتازه عروس ومنم 

 دوست دارم برای دخترگلم بهترین اتاقواماده کنم!

 ارام:به چه خانم مهربونی بود!

 خیلی لطف دارین شما خاله جون

 میکنم دخترقشنگم ــ خواهش

پروین جون یه اتاق مخصوص عروس ودامادعزیزمون 

 اماده کن

 پروین:چشم خانم

 میثاق:چه حالی میکردم این خانمم حسودیش 

 ��سایت اوای خیس

 part55دخترگل: [ ۲۲:۰۹ ،۸/۱۱]

 شده بود!



انگشتموفرومیکنم توپهلوش که میپره هوا میزنم 

 زیرخنده!

 باباچشم غره میادسمتمهمه ی نگاهابرمیگرده سمتم 

 ارام:ازارداری؟

 دستتوبهم نزن!

 میثاق:اره ازاردارم !

 چرادست نزنم بهت؟

 ارام:نمیخوام باهات حرف بزنم

 میثاق:چرامگه چیکارکردم؟

 ارام:کاری نکردی؟

 میثاق:نه چیکارکردم ؟

 ارام:باهم حرف نزن 

 میثاق:باشه بعداباهات میحرفم

 ارام:چپ چپ بهش نگاه میکنم!

 ق:جونم چیزی میخوایی؟میثا

ارام:باصدای پروین خانم همراه میثاق ازرومبل 

 بلندمیشیم که کم کم همه بلندمیشن



ــ خوب پسرم اول اینکه برات ارزوی خوشبختی میکنم 

 کنارارام جان ومیخوام هم سالیان سال خوش باشین!

 میثاق:ممنون زن عمو

 ارام:ممنون

 نهــ بفرماییدپروین خانم راهنماییتون میک

میثاق:چمدون به دست همونجوری که دست دیگموازلج 

ارام دورم حلقه میکنم ازپله ها پشت سرپروین خانم راه 

 میوفتیم

 ارام:مگه بهت نمیگم دست بهم نزن

 میثاق:مگه منم نگفتم چرابهت دست نزنم

 پروین خانم:بفرماییداینم اتاقتون

 میثاق:ممنون

 باهم وارداتاق میشیم درومیبندم 

ارام:درومیبنده میادنزدیکم میچسبه بهم باخشونت شروع 

 میکنم به زدنش!

 مگه بهت نمیگم دستم نزن!

 میثاق:چرا مگه چیشده؟



 ارام:چرا اون دختره روبغل کردی؟

 میثاق:لبخندمیشینه رولبام باالخره اعتراف کرد!

 مگه اشکال داره؟

 ارام:اره خوبه منم یه پسروبغل کنم

میثاق:لبامومیزارم رولباش باخشونت میبوسمش 

 بعدازدقایقی باقرارگرفتن دستاش روسینم ازش جدامیشم!

میثاق:هیچ وقت حق نداری جزمن بغل کس دیگه ای 

 بری

 ارام:ازت بدم میاد چرامنوبوسیدی هان!

 پس توچرابه اون میمون چسبیدی بگوزود!؟

 میثاق:خندم گرفته بود!

 چراحسودیت شد؟

 اون میمون زشت ! ارام:واسه

 نه نشد

 میثاق:پس چراداغ کردی؟

 ارام:نمیخوام به کسی دست بزنی

 میثاق:چرا مگه منودوست داری؟



 ارام:اونونمیدونستم ؟

 دوستش داشتم اره

 میثاق:نگفتی ؟

 ��سایت اوای خیس

 part56دخترگل: [ ۲۲:۰۹ ،۸/۱۱]

میثاق:تونفسمی برامنی هیچ ادمی حق نداره نگاه چپ 

 تااینکه بخوادبهت دست بزنه!بهت بکنه 

 ارام:پس توچی 

میثاق:منم براتوام من به هیچ کس اجازه نمیدم جای 

 توروتوقلبم بگیره بخوادم نمیتونه!

 توتنهاکسی هستی که جاش توقلبمه

 ارام:پس چرااونوبغل کردی؟

 میثاق:میخواستم ببینم حسی بهم داری؟

 ارام:خیلی بدی

 میثاق:میدونم بیابغلم 

 ارام:فرومیرم توبغلش

 بابازشدن یهوویی درجفتمون توشوک میمونیم!



 مینا:به به مهمون نمیخوایین؟

 جوون چه صحنه ی رمانتیکی

 میثاق:چیه خانم حسودیت شد؟

 ارام:میناباخنده میادتومیشینه روتخت 

مینا:نه باباراحت باشین خودم نیماجونمودارم االن میرم 

 روتخت فیس توفیس میشم باهاش

 م:وایی خداازدست میناارا

میثاق:پس لطفا زودتررفع زحمت کن که کلی کارداریم 

 ما

 مینا:راحت باشین منم هستم درخدمتون

 میثاق:غلط کردی بفرمابیرون

 ارام:مینا همونجوری که میخنده ازاتاق میره بیرون

مینا:فقط دروقفل کنیدشایدمن اومدم شایدم میمون خانم 

 اومد

 ارام:میزنم زیرخنده!

 اق:چشم ممنون ازراهنماییتمیث

 ارام:بارفتن مینا میثاق دروقفل میکنه!



 واقعا قفلش کردی؟

 میثاق:اره مگه نمبینی؟

 خوب امشب میخوام یکم امادت کنم!

 ارام:اماده واسه چی؟

بانشستن دستاش روتیشرتش باچشمای گشادشده بهش 

 خیره میشم!

وباتموم دقت میثاق:بشین راحت روتخت 

 شوهرخوشتیپتوتماشاکن

 ارام:اصالمعلومه چیکارمیکنی؟

 میثاق:معلوم نیست خوب دارم لباسمودرمیارم!

 ارام:وایی خدا،نه!

تیشرتو پرت میکنه یه گوشه دستاشومیزاره روشلوارش 

بایه حرکت میکشتش پایین باعجله دستامومیزارم 

 روچشمام!

 میثاق:میزنم زیرخنده!

 چراچشاتوبستی ؟

 مثل اینکه گفتم باتموم دقت نگام کن



 ارام:وایی خدانمیخوام خجالت بکش

 میثاق:چراخجالت بکشم زنمی خوب

 دستاتووردار

 ارام:نمیخوام اصال.

 میثاق:باشه پس خودم میام

 اومدم

 ارام:وایی نه

 توروخدا

 میثاق:باخنده بهش 

 سایت اوای خیس

 part57دخترگل: [ ۲۲:۰۹ ،۸/۱۱]

 نزدیک میشم!

ی توخودش روتخت جمع شده بودانگارمیخواستم یه جور

 چیکارش کنم!

 ارام:میثاق نکن توروخدا

 میثاق:چرامیخوام لباستودربیارم تاراحت باشیم

 ارام:من راحتم



 میثاق:ولی من ناراحتم !

 من بالباس شبابخوابم نفسم بندمیاد ؟

 مگه نمیدونی عادتموشبابی لباس میخوابم؟

 خوابیدم؟ ارام:نه ازکجابدونم مگه باهات

 میثاق:ازین به بعدکه قراره باهام بخوابی

 ارام:ولم کن بی ادب ولم کن

 میثاق:کجام بی ادب پسربه این باادبی

 مانتوشوبه زوردرمیارم میندازم پایین

میدونستم اجازه نمیده دستی به بقیه ی لباسش بکشم واسه 

 همین همونجوری بغلش میگیرم!

 لخت بغلم کردی؟ارام:خجالت نمیکشی اینجوری 

 میثاق:کجام لخته هنوزلباس زیرم مونده

 ارام:دستمومیزارم رولباش 

دیگه نمیخوام حرف بزنی چون هرلحظه بی ادب 

 ترمیشی

میثاق:بوسه میرارم رودستش که باعجله دستشومیکشه 

 عقب میزنم زیرخنده!



 چیشده چرادستتوکشیدی عقب؟

 ارام:هیچی

 اخه چجوری من بغلت بخوابم؟

 را؟میثاق:چ

ارام:اخه اینجوری لختی  خوب هرباربهت برخوردکنم 

 که

 میثاق:چی میشه؟

 ارام:خجالت میکشم

 میثاق:نکش فداتشم ببین منوخجالت نمیکشم 

 چشاتوببند سرتوبزارروقلبم بخواب

ارام: حرفاشوگوش میدم چشمامومیبندم سرمومیزارم 

 روقلبش چه نامنظم میزد !

 یه جوری شده بودم نمیدونم چرا؟

 تاحاال این حسوتجربه نکرده بودم ؟

ضربان تندقلبش بدن داغش  ونفساش داشتم 

 کنترلموازدست میدادم!

 بایدمیخوابم نمیخواستم اتفاقی بیوفته ؟



 چرانمیخواستم مگه اون شوهرم نبود ؟

 میثاق:نفسم حالت خوبه؟

 ارام:چشماموبازمیکنم به چشمای مهربونش زل میزنم!؟

 میثاق:خوبی؟

 ارام:نه 

 ثاق:چیشده عشقم؟می

 ارام:نمیخواستم بهش بگم میترسیدم ازاین حس جدیدم!

 میشه برم دوش بگیرم حالم خوب نیست!

 میثاق:باشه برو

ارام:باعجله ازبغلش میام بیرون به سمت حموم تواتاق 

 راه میوفتم دروکه میبندم تازه راه نفسم 

 ��سایت اوای خیس

 part58دخترگل: [ ۲۲:۰۹ ،۸/۱۱]

 بازمیشه

میرم زیردوش اب سردمیخواستم داغیه بدنم ازبین بره 

 نمیدونم چقدرتوحموم میمونم میام بیرون

 نگاهی به میثاق میندازم چشماش بسته بود!



باخیال راحت باحوله به سمت چمدون حرکت میکنم 

 لباس برمیدارم میپوشم

 نگام که به بدن برهنش میوفته یه جوری میشم !

 نم؟چه مرگم شده بودامروزنمیدو

پتورومیزنم کنارروتخت درازمیکشم نمیدونم کی خوابم 

 میبره!

ارام:امروزقراربودبعدازصبحانه خوردن بریم واسه 

 خریدلباس واسه مراسم این دختره ی میمون

 خندم میگیره چه اسمی براش گذاشتم!؟

 میثاق:چه لباسی میخری؟

 ارام:هنوزفکرنکردم

 میثاق:میخوایی منم باهات بیام؟

 میایی؟ ارام:واقعا

 میثاق:اره اگه بخوایی میام

 ارام:وایی اره چرانخوام

 میثاق:باشه پس بریم همه منتظرمونن



ارام:نگاه اخرموتوایینه به خودم میندازم نمیخواستم کم 

 داشته باشم میخواستم خوشگل باشم!

 میثاق:خوشگلی نفسم 

ارام:بالبخندبرمیگردم سمت میثاق به چشمای قشنگش 

 خیره میشم !

 ممنونم که هستیارام:

میثاق: باجملش لبخندم پررنگ میشه چقدردوستش داشتم 

 بیشترازقبل دوستش داشتم!

بهش نزدیک میشم دستمودورش حلقه میکنم به سینم 

 میچسبونمش لبامومیزارم روپیشونیش میبوسمش!

 ارام:چقدردوستش داشتم میثاقو این پسرمهربونو!

 یین دستمومیزارم تودستش باهم ازپله هامیریم پا

وایی که چقدرخندم گرفته بودوقتی میمون خانمومیدیدم 

 داشت میمرد!

ازلج بیشتربه میثاق نزدیک میشم اونم انگاری میدونه 

 چون بادستش منوبیشتربه خودش میچسبونه!

 مینا:به به باالخره لیلی ومجنون دل کندن اومدن

 میثاق:چراحسودیت میشه؟



 مینا:من کی؟

 میثاق:همین االن

 نیما:وایی بازکه بحثتون شروع شدبیابریم پسر

 میثاق :کجا؟

 نیما:مگه نمیخواستی بریم بیرون؟!

 میثاق:اهان چراولی االن میخوام باخانمم برم

 میکاییل:پس هممون باهم بریم

 ارام:همه قبول میکنن 

 جای خوشگلی بود رامسر چون ملیکا و

 ��سایت اوای خیس

 part59دخترگل: [ ۲۲:۰۹ ،۸/۱۱]

 میکاییل اشناداشتن همه قبول کردیم بااوناواسه خریدبریم

 وقتی رسیدیم لباس فروشی میثاق دستموکشیدبردتم تو

ارام:اولین لباس چشم جفتمونوگرفت یه لباس کوتاه 

خوشگل خاکستری باالش باپارچه ی گیپوردوخته شده 

 بودودامنش توری

 خیلی خوشگل بود



 میثاق:این چطوره؟

 تش دارمارام:عالیه منم دوس

 میثاق:بخریم؟

 ارام:اره 

 میثاق:فقط بپوش ببین اندازت هست

 ارام:باشه

 میرم جلو 

 سالم 

 ــ سالم عزیزم خوش اومدین

 ارام:ممنون

 میشه اون لباس خاکستری کوتاه روبیارین

 ــ البته 

 ارام:بعدازدقایقی لباس بدست میاد

 ــ بفرمایید

 ارام:ممنون

 میثاق:بروخوشگلم ببین اندازته

 ارام:به سمت اتاقک حرکت میکنم میثاقم پشت سرم میاد



 میرم تودرومیبندم 

نگاهی به خودم توایینه ی اتاقک میندازم به فیت تنم 

 بودفقط پاهام لخت بودش لباس تاباالی زانوهام بودش!

 میثاق:عزیزم پوشیدی ؟

 ارام:اره

 میثاق:دروبازکن ببینمت

کنم صدای  ارام:دروبازمیکنم خجالت میکشیدم بهش نگاه

 قدمهاشومیشنوم میادتو درومیبنده!

 میثاق:ببخشیدخانم زنم پس کو؟

 ارام:همونجورکه سرم پایینه میخندم!

 میثاق:مگه باهات شوخی دارم خانم زنم کو؟

 ارام:دیوونه

 میثاق:خانمی سرتوبیارباالببینمت

 ارام:سرمومیارم باال 

 خوبه؟

 میثاق:عالیه خیلی خوشگل شدی نفسم

 ارام:ممنون



 میثاق:دوست داری همینو؟

 ارام:اره

میثاق:باعجله میرم بیرون میدونستم یه لحظه دیگه 

 میموندم وبااون لباس میدیدمش یه کاری دستش میدادم!

همه خریدکردیم وبرگشتیم خونه بعدازشام توحیاط  

بزرگ عموفروخ کنارهم جمع شدیم واتیشم روشن 

 کردیم!

 باصدای ملیکا نگاهمومیدوزم بهش! 

 ملیکا:بامیثاق جون چندوقته ازدواج کردی؟

 ارام: نزدیک به یه ماهه

ملیکا:عزیزم ناراحت نشی هاولی من موندم تورومیثاق 

 واسه چیت گرفته!؟

 ارام:دختره ی کثافت ؟

میخواستم یکی بزنم توصورت ارایش شدش میمون 

 خانمو

 ارام:چراناراحت عزیزم 

 ��سایت اوای خیس



 part60دخترگل: [ ۲۲:۰۹ ،۸/۱۱]

 میدونی میثاق جونم چرامنومیخواد؟

 چون من باتموم دخترافرق دارم !

و همچنین مثل بعضیا مثل میمون به این واون اویزون 

 نمیشم!

 ارام:مینا باپایان جملم میزنه زیرخنده!

 ملیکا:منومیگی دختره ی عفریته اره؟

 ارام:بالبخندی که پشتش خندس میگم؛

 نه عزیزم مگه تومیمونی

 :دختره ی اململیکا

 ارام:ازکنارم بلندمیشه میره

 بابلندشدنش همراه مینامیزنم زیرخنده!

مینا:باریکال االن فهمیدم زن داداش خودمی خوب زدی 

 توذوقش!

 ارام:ممنون مثل اینکه دست پروده ی خودتم.

مینا:یعنی من دلم میخواست یکی پیدابشه این دختره ی 

 بیست بود! نچسبوکنف کنه که زن داداش خودم بیسته



 ارام:عه اینقدرتعریف نکن ازم چشمم میزنی!

 مینا:نمیزنم عزیزدوردونه ی داداشمی

میثاق:به به چه بحث داغی راه انداختین عروس 

 وخواهرشوهر

 مینا:بیاببین چه دلی ازم بردزنت

میثاق:چی دلتوزنم برد وایی به حالت نگاه چپ بندازی 

 به زنم؟

 زنم فقط مال منه!

 ا خواهرمنهمینا:باشه باب

 میثاق:افرین

 میکاییل:بچه هابیایین یه بازی راه بندازیم

 نیما:چه بازی؟

 ملیکا:جرعت یاحقیقت چطوره؟

 مینا:قدیمی نشده ؟

 نیما:خوبه بیایین بازی کنیم

 ارام:همه موافقت میکنیم

 یه حلقه کنارهم درست میکنیم 



 ملیکا:اول من بطریومیچرخونم 

همه کنجکاون ببین روکی ارام:بطری میچرخه  

 وایمیسته!

 وایمیسته سرش سمت نیماوتهش سمت میکاییل

 نیما:خوب ،خوب 

 بگو ببینم جرعت یاحقیقت

 میکاییل:حقیقت

 نیما:ایول همینومیخواستم بگی؟

 خوب بگو ببینم بادختری تورابطه هستی یان؟

 ارام:چه سوال بدی پرسیداخه بتوچه ؟

 همه ی نگاهاسمتش بودطفلک میکاییل

 میکاییل:نمیشه سوالتوعوض کنی؟

 نیما:نوچ

 میثاق:بگودیگه

 میکاییل:اره دوسال با یه دخترتورابطم

 نیما:جوون چه رابطه ای؟

 میکاییل:اینش دیگه بهت مربوط نیست



 ارام:همه میزنن زیرخنده!

بطری دوباره میچرخه سرش میخوره به نیما وتهش به 

 میثاق

 وایی خدا

 ��سایت اوای خیس

 part61دخترگل: [ ۲۲:۳۲ ،۸/۱۱]

 بازم نیما

 نیما:به چه امشب همش واسه من میوفته!

 خوب بگو ببینم داداش گلم کدومش جرعت یاحقیقت

 میثاق:جرعت

 نیما:جوون بلندشوواستا

 میثاق:چرا؟

 نیما:توبلندشو

 ارام:معلوم نبودبازچه نقشه ای واسه میثاق طفلک داشت 

 میثاق:بفرمابلندشدم

 اکی اهنگ عربی دارهنیما:دختر

 ارام:همه میزنن زیرخنده!



 نیما:خوب بایدبرقصی

 میثاق:باعربی

 نیما:اره

میثاق:باشه حرفی نیست میخوام یکم واسه عشقم 

 هنرنمایی کنم

 نیما:بزن کف قشنگه روبه افتخارزوج عاشقمون

 ارام:بالبخندبه میثاق خیره میشم 

باپخش شدن اهنگ عربی همه ی نگاه هازوم میشه 

 میثاق!رو

من که دهنم بازمیمونه بس که قشنگ شروع میکنه به 

 رقصیدن

 پسراهم سوت میزنن دخترادست!

 اونقدری قشنگ داره میرقصه که من نمیتونم

 نیما:بسه باباابروی هرچی مرده بردی بارقص خوشگلت!

 میثاق:خوب توگفتی!

 ارام:میثاق برمیگرده کنارم 

 میثاق:چطوربودخوب رقصیدم؟



 صیدی چرا نگفتی اینجوری میرقصی؟ارام:عالی رق

 میثاق:هنوزتوخیلی چیزاراجبم نمیدونی

ارام:بطری دوباره میچرخه فقط خدا،خدامیکردم به من 

 وملیکانیوفته بعدیه کاری میکردتاابروموببره!

باتوقف بطری نگام ثابت میمونه رومینا که چشمک 

 میزنه بهم

 مینا:خوب عروس نازم بگو ببینم جرعت یاحقیقت

 ملیکا:ببینیم ارامم مثل میثاق جون دل وجرعت داره یانه؟

ارام:جرعتوکه هرگزنمیگفتم نمیخواستم وسط این 

میکاییل یا نیماکاری انجام بدم اگه تنهامیثاق میبودانجام 

 میدادم!

 حقیقت

 مینا:خوب افرین همینومیخواستم بشنوم!

 خوب بگوچقدرمیثاقودوست داری عاشقشی؟

 اق روم داشت ذوبم میکردارام:نگاه خیره ی میث

 میثاق:واقعاابجیه خودمی میناجونم زدی توهدف!

 میخواستم بدونم ارام چی میگه ؟ 



 ارام:میثاقوخیلی دوست دارم 

اونقدری دوستش دارم که نمیتونم به چیزی دوست 

 داشتنمو تشبیه کنم

 واینکه گفتی عاشقشم ؟

 این چندوقت حس میکنم دارم عاشقش میشم!

 ��سایت اوای خیس

 part62دخترگل: [ ۲۲:۳۲ ،۸/۱۱]

 نیما:بزن کف قشنگه رو به افتخارش

 مینا:بابابطریوبچرخون که اشکم دراومد

 ارام:همه میخندن!

بطری میچرخه باواستادنش باشوک به میثاق وملیکا 

 خیره میشم!

 ملیکا:خوب،خوب افتادبه من 

 جرعت یاحقیقت میثاق جونم!؟

 میثاق:جرعت

 ملیکا :بلندشوبخون

 یثاق:باشه چراکه نهم



خوب به عشق خانمم وخواهرعزیزم این اهنگوواسشون 

 میخونم

 ۲دست من نیست ❤

 ۲توعزیزجونمی

 ۲خودت که میدونی همه بودونبودمی

 ۲دست من نیست ای عشق ستودنی

 هرکاری بخوایی میکنم بیایی سمتم تو

 نمیدونم چیکارکردم شدی سهمم تو

 تومثل هوای خوب بعدبارونی

 توبیایی میکنم شهروچراغونی

 ۲دست من نیست توعزیزجونمی

 ۲خودت که میدونی همه بودونبودکی 

 ۲دست من نیست ای عشق ستودنی❤

ارام:ساعت یازده شب بودمیثاق ونیمازودترازهمه رفتن 

باال بااشاره های مینامنم بلندشدم همراهش به سمت 

 ویالحرکت کردم



ه ی وقتی واردویالمیشیم باصدایی که ازطبق

 باالمیادباچشمای گشادشده به میناخیره میشم!

 مینا:وایی خدااین میثاق نیست؟

 عمو:اره زده به سرش

ارام:خندم گرفته بودیه جوری داشت اهنگ 

 میخوندانگارداشت کنسرت اجرامیکرد؟!

عمو:دخترم بروباالبهش بگو اروم بشه ابروواسمون 

 نذاشت!

 ارام:چشم االن میرم

باال پشت دراتاق لحظه ای باعجله پله هارومیرم 

 نفسموتازه میکنم دروبازمیکنم میرم تو!

 میثاق

 هم نفسم باش❤

 همه کسم باش❤

 دنیارومیخوام همراه باتو❤

ارام:میزنم زیرخنده یه جوری دادمیزدازتوحموم کنسرت 

 اجرامیکرد!



 باعجله سمت دره حموم میرم درمیزنم

 میثاق 

 میثاق 

 دروبازمیکنه

 میثاق:جونم 

 منو نگاه کن ❤

 عشقوصداکن❤

 ازبنددنیامنورها کن❤

 ارام:چیکارمیکنی؟

 شروع میکنه به دادزدن وخوندن

 میثاق

 هم نفسم شو❤

 همه کسم شو

 ارام:دستمومیزارم رودهنش

 دیوونه شدی عموگفت بهت بگم ابروموبردی

 باکشیده شدن دستم هرچی جیغ میزنم میبرتم تو



 نه شدیارام:ولم کن داری چیکارمیکنی تو دیوو

 ��سایت اوای خیس

 part63دخترگل: [ ۲۲:۳۲ ،۸/۱۱]

 میثاق:نگاهمومیدوزم به چشمای عصبیش!

 چقدرخوشمزه میشدوقتایی که عصبی نگام میکرد؟

میچسبونمش به دیوارحموم بین دیواروبازوهام قفلش 

 میکنم!

 ارام: بزاربرم دیوونه شدی؟

 میثاق:

 دیوونت شدمو ❤

 نمیشناسم خودمو❤

 خواستم توییاون که می❤

 اون که میخوامش تویی❤

 ارام:میزنم زیرخنده!

 زده حسابی به سرت 

 تامیام ازدستش دربرم بیشترقفل میشم 



 میثاق:کجامیخوایی دربری؟

 ارام:نکن دیگه بزاربرم

 میثاق:کجامیخوایی بری ازپیش من؟

 ارام:خودمم نمیدونستم کجامیخواستم برم ؟

 دوست نداشتمهیچ جایی روجزکنارمیثاق بودن 

 میثاق:میبینی خودتم دوست نداری بری

 ارام:اصالنم اینجوری نیست!

 میثاق:پس چجوریه؟

ارام:نگاه سرگردون وگیجم بین صورتش وچشماش 

شیطون وبراقش ولباش موهای خیسش وبدن برهنش 

 درحال چرخش بود!

 باکشیده شدن یهوییم باشدت برخوردمیکنم به سینش

 م!باگیجی به چشماش خیره میش

 فاصلمونوپرمیکنه لباش میزاره رولبام 

 اتیشم میزنه !

 میبوستم

 انگاری داشتم اتیش میگرفتم نمیدونم چم شده بود؟



لباش کم کم میادپایین تر نفسام به شمارمیوفته حس 

 میکردم االناست که پخش بشم توحموم بیوفتم !

 لبای داغش گردن والله ی گوشمولمس میکنه

 میثاق:لباموکنارگوشش متوقف میکنم!

اونقدری گیج شده بودکه اصالنمیتونست روپاهاش واسته 

! 

این من بودم که هم خودموکنترل میکردم که ازهیجان 

 زیادنیوفتم هم اونوکه ازشوک نیوفته !

 وضعیت خنده داری داشتیم!

ارام:بادوست دارمش نفسم بندمیاد دیگه هیچی واسم مهم 

 نبودم اصالمغزم کارنمیکرد؟ نبود توحال خودم

بارهاکردن یهوییم تازه مغزم زنگ خطرمیزنه باعجله 

خودموجموجورمیکنم برای لحظه ای به چشماش که 

 پرازخواستن بودخیره میشم!

 باعجله ازحموم میام بیرون

 )ارام(

 چه خوشگل شده بودم من



امشب قراربودواسه فارغ تحصیلی میمون خانم مراسم 

 بگیرن!

 وحاضربودن. منم اماده

 هنوزم وقتی یاداتفاقات دیشب

 ��سایت اوای خیس

 part64دخترگل: [ ۲۲:۳۲ ،۸/۱۱]

 میوفتم گیج میشم!

 داغ میشم!

 میثاق:نفسم اماده ای؟

 ارام:اره بیا تو

 دروبازمیکنه میادتو

نگام خیره میمونه بهش باکت وشلواراسپرت خاکستریش 

 چقدرجذاب شده بود!

 زیباییش! میثاق:ماتم میبره ازدیدن

 باورم نمیشداین دخترزن منه نفسمه!

 نمیدونم چرادیشب نذاشتم اون اتفاق بینمون بیوفته !؟



به خودم گفتم شایدارام نخوادناراحت بشه من نمیخواستم 

 بخاطره من ناراحت بشه اذیت بشه!

 ارام:میثاق خوبی؟

 میثاق:باصدای ارام به خودم میام لبخندی میزنم!

 خوبم خانمم 

 پیشم جم نمیخوریامشب از

 ارام:میخندم !

 باشه 

 توهم همینطور نمیخوام به اون میمون خانم نزدیک بشی

 میثاق:میزنم زیرخنده !

 ملیکارومیگی؟

 ارام:اره

 میثاق:چه جالب منم اسمشوگذاشتم میمون خانم

 ارام:میزن زیرخنده!

 واقعا؟

 میثاق:اهوم

 بیابریم خوشگله



 میریم پایین  ارام:دستمودوربازوش حلقه میکنم باهم

 شلوغ شده بود 

 مینارومیبینم بالبخند میادسمتمون

 مینا:چه خوشگل شدین چشم نخورین

 ارام:فداتشم لطف داری!

 خودت کم خوشگل نیستی

بااومدن ملیکا نگام خیره میمونه به لباسای لختش 

 وضعیتش افتضاع بود!!

 ملیکا:واچرانشستین بلندشین بیایین وسط

 ارام:دختره ی چندش

 میثاق:به کی میگی؟

 ارام:به همین میمون خانم میگم

 میثاق:میخندم!

 نظرت چیه ازلج این میمون خانم باهم برقصیم

 ارام:واقعا؟

 میثاق:اره

 ارام:باذوق دستاموتودستاش میزارم باهم میریم وسط 



دستاشودورم حلقه میکنه منم دستامو روشونه های پهنش 

 قصیدنمیزارم باصدای اهنگ شروع میکنیم به ر

 جانم باش❤

 نوش داروبعدمرگ فایده نداره ❤

 جانم باش❤

 رخ نمایان کن این ماه شب تابانم باش❤

 جانم باش❤

 دادازعشق❤

 ارام:خیره میشم به چشمای مهربونش

 اونم خیرست بهم زمزمه هاش بااهنگ دیوونم میکنه

 بی قرارت شدم ای فریادازعشق❤

 صبرمن رفته دگربربادازعشق

 جانم باش ❤

 م باشجان❤

 دیوانه ودیوانه ودیوانه ومستم ❤

 غیرازتو



 ��سایت اوای خیس

 part65دخترگل: [ ۲۲:۳۲ ،۸/۱۱]

 غیرازتوکسی رانپرستم❤

 دل دست توومست تووبسته به جانت❤

 ازعشقت حیرانم❤

 ارام:میثاق

 میثاق:جونم

 ارام:یه چیزی بگم !؟

 میثاق:دوتاچیزبگو

 ارام:میخندم!

 میخواستم امشب اعتراف کنم به دوست داشتنش!

 سرمومیزارم روشونش 

 میثاق من خیلی دوستت دارم!

 میثاق:لبخندم پررنگ میشه!

میثاق:این نوع دوست داشتنت ازچه مدله ازنوع عشق 

 همسربودنته یابرادربودنم؟

 ارام:میزنم به بازوش



 اخه ادم اجازه میده برادرش ببوستش؟

 میثاق:نوچ

 ارام:پس عشقم بهت برادرانه نیست 

 عشق یه زن به یه مرده

 میثاق:فدای عشقت

ارام:باارامش سرمومیزارم روشونش بازم اونه بازمزمه 

 هاش ارومم میکنه

 میثاق

 توساغرعشقی❤

 بال وپره عشقی❤

 یک گوشه ی پیدانشده توی بهشتی❤

 رسوای زمانم ،افتاده به جانم❤

 عشق توی عاشق کش شیرین زبانم❤

 دلتنگ توام یاردرچنگ توام یار❤

 مجنون قسم خورده ی دلتنگ توام یار❤

 توروح وروانی ارامش جانی❤



 عاشقترازانم که بگویم وکه بدانی❤

 )اهنگ زیبای ارون افشار جانم باش(

 میثاق:نفسم

 ارام:اهوم

 میثاق:نمیتونم دیگه دوریتوتحمل کنم 

 ارام:مگه دوریم ازهم؟

 میثاق:میزنم زیرخنده!

 ده وبی االیش بودعشقم منظورمونگرفت!چه سا

 میثاق:نه پیش همیم ودوریم ازهم

 ارام:اهوم

همون موقع میمون خانم میادوسط میزنه توحس وحال 

 عاشقیمون

ملیکا: عه چنددقه شوهرتوبه هم قرض بده 

 بخدانمیدوزدمش

 ارام:بعدشم میزنه زیرخنده!

 دختره ی چندش!

 ش گرفته بود!چپ چپ به میثاق نگاه میکنم انگاری خند



میثاق:من که میخوام خودموبهت قرض بدم ولی خانمم 

 اجازه نمیده

 ملیکا:چی ؟

 مگه میخوام بخورمت؟

ارام:خودموقصدا میچسبونم به سینش سرموفرومیکنم 

 توگودی گردنش

 میثاق:ببین خانمم بیشتربهم نیازداره

 ملیکا:اه بروباباادمای حال بهم زن

 رخندهارام:بارفتنش همزمان میزنیم زی

میثاق:هی خانمی حواست هست داری باقلبم 

 چیکارمیکنی؟

 ارام:نه چیکارکردم مگه؟

 میثاق:

 ��سایت اوای خیس

 part66دخترگل: [ ۲۲:۳۲ ،۸/۱۱]

 قلبمودست کاری کردی؟

 ارام:میخندم!



 میثاق:بیابریم باالتواتاقمون

 ارام:وایی االن که مهمونیه!

 این میمون خانم باشی؟میثاق:تودوست داری تومهمونیه 

 ارام:نه

 میثاق:منم نمیخوام بریم باال باهم روتخت

 ارام:لبخندی میزنم!

 فقط بعدکسی دنبالمون نگرده؟

 میثاق:نمیگرده من جورش میکنم توبروباال

 ارام:باشه

ازمیثاق جدامیشم پله هارومیرم باال دراتاقوبازمیکنم میرم 

 تو بعدازدقایقی اونم میاد

 ؟ارام:چیکارکردی

میثاق:هیچی به مامان گفتم میریم باال میخوابیم گفت 

 زشته گفتم نه خیلیم خوشگله!

 ارام:دیوونه

 باقدم های محکم میادطرفم که بالبخندم میرم عقب

 میثاق:بیاببینم



 میکشمش بغلم به چشمای خوشگلش خیره میشم!

دوست داشتم ساعتها خیره بشم بهش سیرنمیشدم 

 ازدیدنش!

 نکن ارام:اینجوری نگام

 میثاق:دوست دارم اینجوری نگات کنم

 ارام:قلبم داشت تندمیزد !

 بازم بانزدیک شدنش به خودم یه جوری شدم!

 داغ میشم مغزم ازکارمیوفته

 میثاق:نفسم دوست دارم!

 ارام:منم دوست دارم

دستاش برای لحظه ای هم ازنوازش کردنم دست 

 نمیکشن!

لمس میشدم ارام:کنترل روحرکاتم نداشتم ازاینکه 

 توسطش داشتم دیوونه میشدم!

دستای لرزونمو روکت اسپرش میزارم دکمه هاشویکی، 

 یکی بازمیکنم!

 انگارچشماش ولمس دستاش جادوم کرده بود!



کتشودرمیارم دستمومیزارم رودکمه های پیرهن سفیدش 

 بازشون میکنم!

 میثاق: این دخترچی داشت ،داشت کم کم دیوونم میکرد

ونه روپاهاش واسته میشینم روتخت میدونستم نمیت

 مینشونمش روپام مشغول تماشای کردن حرکاتش میشم!

چقدردوست داشتنی بودوقتی باچشمای خوشگل خمارش 

 دکمه های لباسموبازمیکرد!

 پیرهنمم باکمک خودم درمیاره

میثاق:االن نوبت اون بود میخواستم امشب طلسم همه 

 چیوبشکنم!

 اره

 لباسش  دستامومیزارم روزیپ پشت

 به چشماش خیره میشم!

 میثاق:اجازه هست؟

 سرشومیزاره روسینم لبخندم پررنگترمیشه

 باارامش زیپ لباسشو

 ��سایت اوای خیس



 part67دخترگل: [ ۲۲:۳۲ ،۸/۱۱]

 میکشم پایین

 دستای داغمو رو گودی کمرش میکشم!

همونجوری که نصف لباسش تنش بودبه تنش دست 

 میکشم!

 میزارمش روتخت بااحتیاط لباسشودرمیارم!

 باهیجان به بدن خوشگلش خیره میشم!

 ارام:میثاق

 میثاق:جان میثاق

 ارام:بیاپیشم

 میثاق:دورت بگردم

 میرم روتخت روبدن خوشگلش خیمه میزنم

 ارام:دوست دارم

 میثاق:عاشقتم نفسم

 لبامومیزارم رولباش شروع میکنم به بوسیدنش 

 کم کم میرم پایینتر رونقطه به نقطه ازبدنش لبامومیکشم!

 صدای ناله هاش داشت دیوونم میکرد!



 فداتشم  

 بعدازاون همه بوسه میخواستم طلسم امشبوبشکنم 

 نگاه پرازخواهش ونیازموبه چشمای خوشگلش میدوزم!

 اجازه هست؟

 ارام:اجازه نگیروقتی مال توام

شونیش میزارم  میثاق:باپایان جملش بوسه ای روپی

وطلسم عشقمونومیشکنم باجیغ خفیفش نفسای تندم کم کم 

 اروم میشه!

ضربان قلبم میادپایین میکشمش سمت خودم میدونستم 

 دردداشت

 میثاق:حالت خوبه ؟

 ببخش اذیتت کردم!

ارام:دردبدی داشتم ولی همه ی ایناباوجود عشق ومحبت 

 اتفاقات امشب کنارمیثاق می ارزید!

 ارام:خوبم

 یثاق:دردداری؟م

 ارام:یکم



 میثاق:میخوایی برات قرص مسکن بیارم؟

 ارام:نه فقط خودت بمون

 میثاق:دورت بگردم باشه 

 سفت بغلم میگیرمش بادستام بدنشونوازش میکنم 

 )ارش(

 حدودا یک ونیم ماهی میشداومده بودم المان

 هنوزم وقتایی که یادکارم میوفتم پشیمون نیستم نه!

 بگم ؟میخواستم حقایقو 

 زده به سرم خوب !

 موبایلموبرمیدارم شماره ی  خونه ی پدربزرگومیگیرم

 بوق میخوره

 )میثاق(

صبح اون روزاولین چیزی که باهاش چشم توچشم میشد 

 چشمای زیبای عشقم بود داشت بهم نگاه میکرد!

 میثاق:صبح بخیرنفسم

 ارام:صبح توام

 میثاق:حالت خوبه؟



 ارام:اره

 میثاق:لبخندی میزنم !

 بهش نزدیک میشم که صورتشوتوسینم قایم میکنه!

 یادیه اهنگ افتاده بودم وقتی باهاش چشم توچشم شدم؟

 لبامومیزارم کنارگردن وگوشش 

 ارام:میثاق نکن 

 ��سایت اوای خیس
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 نکن قلقلکم میاد

 میثاق:عه دوست دارم خوب

 دم دم صبح ❤

 خورشیدمنولمس کرد

 چشات منوحبس کرد

 تاچشم توچشم شدم باهات همه چیززود فرق کرد

 ارام:خودموبیشترتوبغل گرمش فرومیکنم 

 میثاق

 بااون نگات❤



 ببین❤

 توببین چیکارباهام کردی❤

 که من دلم لرزید❤

 چشات کارشوبلده اینودلم فهمید❤

 تاکه دست میکشی روسرم ❤

 جون میگیره  کل تنم❤

 میثاق:بلندمیشم ازروتخت ارامم بغل میگیرم میرم  

 ارام:بزارتم زمین

 میثاق

 باتوخیلی خوبه خاطره بازی❤

 گرگ ومیش دریا❤

 ترم ❤ تو پیشمی اما به بودنت از همیشه تشن

 

 ارام:چرامنومیبری توحموم دیوونه ولم کن 

 میثاق:نه

 بروتوحس اهنگم



 ارام:میخندم!

ش واسته دستمودوربدن میثاق:میزارمش روزمین روپاها

 خوشگلش حلقه میکنم !

 دوش اب گرموبازمیکنم جفتمون خیس میشیم!

 لبامومیزارم کنارگوشش 

 بشه شب بشه صبح بشه هر چی ❤

 میمونم من کنار تو تا آخرش خودم

 

 میتونی به من تکیه کنی

 اصال آب تو دلت تکون نخوره تو گلم

 ارام:دستامودورکمرپهنش حلقه میکنم 

 ارمدوست د

 میثاق:لبخندمیشینه رولبام

 تا که دست میکشی رو سرم جون میگیره کل تنم ❤

 با تو خیلی خوبه خاطره بازی گرگ و میش دریا

 تو پیشمی اما به بودنت از همیشه تشنه ترم

 )اهنگ زیبای مجیدرضوی گرگ ومیش(



 ارام:دوهفته ای ازون شب زیباگذشته بود 

 میثاق خیره میشم!بابازشدن یهویی دراتاق به 

 میثاق:عزیزدلم زودباش جمع کن بریم تهران

 ارام:چیشده؟

 میثاق:پدربزرگ سکته کرده

 ارام:وایی خداچطوری کی؟

میثاق:نمیدونم فقط گفتن ازوقتی بهوش اومده اسم 

 توروصدامیکنه!

 ارام:من 

 میثاق:اره

 ارام:باعجله به سمت تهران حرکت میکنیم

میریم بیمارستان بادیدن  بدون اینکه بریم خونه ازراه

 باباومامان وخانواده ی عمو باترس بهشون خیره میشم!

 بابا،بادیدنم بااخم نگام میکنه؟!

 بابا:بازچیکارکردی که پدربزرگت بخاطرتوسکته کرده؟

 ارام:من کاری نکردم

 ��سایت اوای خیس
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دم به زنم میثاق:عمو بزرگ منین درست ولی اجازه نمی

 توهین کنین!

 دیگه هیچ احدوناسی حق نداره انگشتشوسمت زنم بگیره؟

زن عمو:معلوم نیست باپسراچیکارمیکنه که اینجوری 

 پشتش درمیان؟

میثاق:زن عمواحترام خودتونگه دارارام همه کسمه 

 اصالنفسمه !

 کسی حق نداره ناراحتش کنه

 ارام:بابیرون اومدن دکتر نگاهمومیدوزم بهش

 سالمــ 

 بابا:چیشداقای دکترحال پدرم چطوره؟

ــ خداروشکرخطررفع شداما ایشون خواستن شخصی به 

 اسم ارام روببینن

 بابا:چی ؟

 ارام:منو چرا؟

 عموپژمام:بیابرودخترم 



 ارام:نگاهی به میثاق میندازم لبخندی میزنه!

باهمین لبخندش دلگرم میشم ازبودنش باقدم های اروم 

 میرم تواتاق

بادیدن پدربزرگ زیراون همه دستگاه چشمام خیس 

 میشه!؟

 ــ اومدی ارام جان پدربزرگ ؟

 اومدی باباجان

 ارام:میرم جلو نزدیک ،نزدیک

 سالم باباجون

 ــ خوبی بابا بیاجلو که ببینمت!

روم سیاست خجالت زدم ازروی توازرفتاری که باهات 

 کردیم!

ستم ارام:اشکام گونموخیس میکنه دستای پیرشوتود

 میگیرم بوسه میزنم!

 این حرفاچیه باباجان

نگاه خیسم به قطره اشک ازچشمای بابابزرگ خیره 

 میمونه؟



 ــ ببخش ماروباباجان ببخش که بی گناه قصاصت کردیم

ارام:من نیازی نیست ببخشم شمابزرگین باباجون من 

 ناراحت نیستم ازتون شماخانوادمین

 میثاق:کنجکاوبودم بفهمم چیشده ؟

بیرون زیرنگاهای پدرارش وپدرارام جزپوزخندی 

 چیزی نداشتم بگم؟

 واقعا !

بابیرون اومدن ارام وچشمای قرمزش حدس میزدم گریه 

 کرده!

 بابا:خوبی دخترم؟

 ارام:بله خوبم

 میرم سمت میثاق

 ارام:باباجون میخوادببینتت

 میثاق:باشه 

 بروتوماشین بشین نمیخوام کسی اذیتت کنه

 زنم ازاین همه توجهش!ارام:لبخندی می

 باشه



 میثاق:برو

ارام:به سمت بیرون بیمارستان راه میوفتم میناهم دنبالم 

 میاد

 )ارام(

 یه هفته ای ازون روزگذشته بودهمه فهمیده بودن!

 فهمیده بودن ومن ومیثاق هیچ کاری نکردیم 

 ��سایت اوای خیس
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 مقصرنیستیم!

 فهمیدن پشت تموم این قصه هاارش

بابابزرگ دعوتمون کرده بودخونش ولی میثاق اجازه 

 ندادبرم!

 ناراحت نبودم ازش هرگز؟

 اون همه کسم بود!

 توبدترین شرایط مثل فرشته ی نجات اومدپشتم ؟

داشتم تواتاقمون به بارونا ازپنجره نگاه میکردم وشکالت 

 داغ میخوردم!



ذشته ها به خودمون به زندگی فکرم کشیده شده بودبه گ

 االنم کنارمیثاق به عشقش!

 به دوست داشتنش!

 به دوست داشتنم !

 باحلقه شدت دستای داغش دورم ازترس میپرم

 میزنه زیرخنده!

 ترسوندیم!

 میثاق:به چی داشتی اینقدرعمیق فکرمیکردی ؟

 ارام:به همه چی؟

 میثاق:مثال!

 ارام:به گذشته 

دوست داشته شدنم توسط تو به به زندگی االنم به عشق و

 عشق ودوست داشتن خودم بتو!

 میثاق:چقدرزیاد

 ارام:اهوم

 توهم شکالت داغ میخوری برات بیارم؟

 میثاق:اره 



 بعدبیا برامون فیلم بزارم

 ارام:باشه

ازاتاق میرم پایین یه فنجون شکالت داغ باشیرمیدونستم 

 میثاق اینجوری دوست داره درست میکنم میرم باال

 میثاق:اومدی عزیزدلم؟

 ارام:اره بفرمایید

 شکالت داغ به اضافه ی شیر

 میثاق:لبخندی میزنم!

 پس هنوزیادت ازگذشته هامونده من چیادوست دارم؟

 ارام:اره

میثاق:بروروتخت جامونومرتب کن تامنم لباسمودربیارم 

 فیلم بزارم اینارم بخورم بیام

 ارام:باشه

میکنم روتخت لباس خودموباتاپ وشلوارک عوض 

 درازمیکشم وچشم میدوزم به میثاق

 میثاق:اخیش راحت شدم؟



ارام:میثاق تودوران مجردیتم همینجوری بی لباس 

 میخوابیدی؟

میثاق:اره بابامن نفسم بندمیادشب بالباس بخوابم اون 

 چندشبم مراعات توروکردم

 ارام:اگه نصف شبی یکی بیادتواتاقت چی؟

 میثاق:میزنم زیرخنده!

 ؟مثالکی

مامانم وابجیم که محرمن ومیدونن این مدلی راحتم کس 

دیگه ایم نیست توام که بودی شباتواتاقم نصف شب اگه 

 میمومدی که نمیزاشتم بری

 ارام:پرو

 میثاق:خوب بزارفیلمم بزارم

 بابااونجوریم که توبدتعریف میکنی لخت نیستم یه 

 ��سایت اوای خیس
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 زیرتنمهلباس 

 ارام:زحمت میکشی اونم دربیار



 میثاق:باشه االن

 ارام:میزنمتا

 میثاق:ادم بایدتواتاقش راحت باشه

 ارام:نه مثل تو

 میثاق:میام میزنمتا

 ارام:دلت میاد؟

 میثاق:بعدکه اومدم زدم کبودت کردم میفهمی

 ارام:باشه 

 میادسمت تخت پتورومیزنه کناردرازمیکشه

 میثاق:بیاببینم اینجاخیلی داری حرف میزنی!

 ارام:خوب مگه چی گفتم؟

 میثاق:هیچی نگفتی!؟

 ارام:افرین

میثاق:اینجوری شیرین زبونی میکنی اخرشومیدونی چی 

 میشه؟

 ارام:میخندم!

 میثاق:پس میفهمی!



 ارام:بابافیلمتوبزار

 میثاق:باشه دیگه چی؟

 روسینتارام:دیگه خوب خودتم درازبکش تاسرموبزارم 

 میثاق:دورت بگردم باشه بیا

 ارام:خدانکنه

سرمومیزارم روسینش دستای اونم دستای بزرگشو دورم 

 میپیچه!

 ارام:چه فیلمی گذاشتی؟

 میثاق:عاشقونه

 ارام:خوبه

 میثاق:خوبه پس نه؟

 هستا! ۱۸فیلم حاویه صحنه های مثبت 

 ارام:خوب نزارش

 میثاق:چرابده میخوام یه چیزی یادبگیرم؟

 ارام:اصالمن نگاه نمیکنم 

 ۱۸میثاق:بیاببینم دختره ی مثبت 

 ارام:میخندم!



 خودتوبایدبگی بتوبیشترمیاد

  ۱۰۰۰میثاق:من مثبت 

 ارام:اره

 میثاق:یادم رفت تخمه بیارم واسمون

 ارام:من بیارم برات؟

 میثاق:نه عزیزدلم بشین فیلم شروع شد

 ارام:بالبخندچشم میدوزم به تی وی

خداروشکراتاق میثاق اونقدری بزرگ بودقددوتااتاق که 

 راحت توش تی وی همه چی بود!

 نگاموبه صفحه ی تی وی میدوزم 

 میثاق:بروتوعمق فیلم 

 باتموم اعماقت ببین

 ارام:باشه 

 دیوونه



ارام:فیلم جالبی بودازجایی شروع شدکه دخترمسلمون 

داستان دانشگاه کره قبول شده بود وخانوادش سخت 

یربودن وبعدازکلی اصراروباقوانین سخت گذاشتن بره گ

واسه دانشگاه اونجابایکی ازدانشجوهابه اسم اریک که 

امریکایی دوست میشه وکم کم عاشق هم میشن وبدون 

اجازه ازخانوادش اون چندوقت که کره درس میخونه 

باهم رابطه دارن )خوانندگان عزیزاینوازخودم درستش 

 کردم نرید

 ��سسایت اوای خی
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یه ساعت نچرخین بگردین دنبال فیلم نه باباایناازخیاالت 

 (��منه خخ

دراخردختره باردارمیشه ماه های اول بارداریش 

 میادایران خانوادش بهش مشکوک میشن !

دختره بعدازماه دوم حاملگیش کم کم حالش بدمیشه 

 وحالت تهوع داره ازاون ورخانوادش واسش

 خاستگارمناسب پیدامیکنن!



اریک چون دلتنگ سولمازمیشه میادایران وبعدازاومدنش  

 به موبایلش زنگ میزنه 

 سولمازباهاش قرارمیزاره همومیبینن

اریک که خیلی خوشحاله دستشومیزارم روشکمش 

 تالمسش کنه همون زمان رادرسولمازسرمیرسه

 ارام:بقیشودیگه نمیگم چون خوابم بردندیدم!

 ()میثاق

 نگاه بی خیالموبه ارام میدوزم!

 مامان:چراپسرم اینجوری میکنی تواخه؟

 میثاق:گفتم نه مادرمن

 بابا:عموته جای پدرتوداره!

 میثاق:به چه پدری وقتی به دخترش اعتمادنداره!

من ازین به بعدنمیزارم ارام بااین خانواده هادرارتباط 

 باشه ؟

بهشون احترام میزارم ولی نه چرااینجوری بیان خونمون 

 خودم خونشون میرم ونه ارام

 مینا:خوب شایدارام دلش واسه خانوادش تنگ شده باشه!



میثاق:خانوادش وهمه ی کس وکارش منم اگه میخوادبره 

 سمت اونا بایدبرای همیشه ازروم ردبشه بره!؟

ارام:عموجون منم نمیخوام برگردم 

 شمابیخودخودتونوناراحت نکنین

 و:اگه خانوادت بگن چرانیومدی چی بگم مادر؟زن عم

 میثاق:هیچی بگو شوهرش نذاشت !

 اجازه ی هرزنی دست شوهرشه؟

 ارام:باالخره عمووزن عموموافقت کردن بدون مابرن

 میثاق:عشقم

 ارام:جانم

 میثاق:توواقعاناراحت نمیشی یابخاطره من نمیری؟

دنیامهمتری بخاطره ارام:اول ازهمه توواسم ازهمه 

 توحاضرم هرکاری کنم!

وبعدنه خودمم وقتی اونقدربهم توهین کردن عالقه ندارم 

 برم.

 میثاق:لبخندی میزنم گونشومیکشم

 ارام:نکن دردم اومد



 میثاق:بیابوس کنم خوب بشه!

 ارام:دیوونه

 میثاق:بیادیگه

ارام:گونمومیبرم سمتش لبای داغشومیزاره روش 

 میبوستم میکشه کنار

 میثاق:چه خوشمزه بود !

 االن 

 ��سایت اوای خیس
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 یه بوس ازاینجابده

 ارام:کجا

 میثاق:بیاجلوبهت بگم

 ارام:بالبخندبه چشمای براق شیطونش نزدیک میشم !

 باقرارگرفتن لباش رولبام بامشت میزنم روبازوش

جوری که نمیتونم جم ولی اون دستشودورم سفت میکنه 

 بخورم!

 بعدازبوسه ی طوالنیش میکشه کنار



 میثاق:این خوشمزه تربود

 ارام:خیلی دوست دارم

 دستامودورش حلقه میکنم اونم سفت بغلم میگیره!

 میثاق:نفسم بریم بیرون نظرت چیه؟

 ارام:باشه 

 میثاق:برولباس بپوش بیا

 ارام:االن میام

 دوسال بعد

نوه نمیخوایین به پدربزرگ ــ چیکارمیکنیدشمادوتا

 پیرتونو نوه دارم کنین؟

 میثاق:وایی نه پدرجون نوه دارچیه؟

 ماخودمون هنوزبچه ایم

 مامان بزرگ:کجاتون بچست

 میثاق:همه جامون 

اصالماخودمون مثل دوتابچه باهم همیشه ی خدادرگیریم 

 بچه چیکارکنیم این وسط؟

 میکنه اصالمیدونی چیه بابابزرگ نوه ت همیشه اذیتم 



 ارام:کی من بخدااذیتش نمیکنم!

 بابابزرگ اونه که همیشه اذیتم میکنه

میثاق:کی گفته میدونی چیه بابابزرگ نوه ت دست بزن 

 داره

 ببین اینجارو

ارام:باچشمای گشادشده به تیشرتش که میزنه باالخیره 

 میشم!

 میثاق:وایی یادم رفت کبودنیست

 ارام:همه میزنن زیرخنده!

 خندین خدایی این ارام خانم منومیزنه!میثاق:چرامی

 ارام:اخه کی زدمت

میثاق:ببینش مامان بزرگ به این صورت خوشگل 

 ومهربونش نگاه نکن ها اینقدرخشنه

 ارام:من ؟

 میثاق:اره خوِد،تو

 ــ بسه سرموبه درداوردین شمادوتا

 خدابه دادبچه ی شمابرسه بااین پدرومادرشون!



اینقدرپدرومادرخوشگل وهلویی میثاق:کجابابابزرگ 

 هستیم اونم که مابین ماست  یه هلوی کوچولو وخوردنی!

 مامان بزرگ:بسه چشم سفید

 میثاق:چشم 

 ارام:ازشدت خنده همه چشماشون خیس ازاشکه

 بعدازدوسال بازم همه ی خانوادم کنارهم جمع شدن .

خوشحال بودم خیلیم خوشحال بودم ! خانواده ی عمو ها 

اومامان وپدربزرگ مادربزرگ  الناز ونریمان ودایی باب

 ونوید مینا ونیما 

 ��سایت اوای خیس
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همه هستن دیگه چی میخواستم ازخدابه جزسالمتیه این 

 خانواده ولی انگارخداخوشحالی روواسم نمیخواست !

 )ارش(

بعدازدوسال تصمیم به رفتن گرفتم به سرزمینم به 

 کشورم!

 نگاه پرغرورموبه خودم توایینه میندازم !



بزرگ تروپخته تروخوشتیپ ترازاون موقع هاکه اومدم 

 شده بودم !

 بعدازدوسال کنجکاوبودم اونوببینم !

مسخره بود که چرابین اون همه ادم چرامیخواستم کسی 

 که ولش کردم ابروشوبردموببینم!؟

 ــ اقاماشین امادست

 میام بیرونارش:باصدای رانندم ازگذشته 

 ممنون چمدونموگذاشتی؟

 ــ بله اقا

ارش:نگاه اخرموبه ویالی بزرگ تنهایی هام میدوزم وبه 

 سمت ماشین حرکت میکنم

 میشینم توماشین باحرکت ماشین بازم میرم به گذشته !

 به خانوادم به میثاق پسرخوبی بودمثل من نبود!

 شنیده بودم باارام ازدواج کرده ؟

 اون ازاولشم حس کرده بودم عاشقشه!

 پوزخندی میزنم

 )ارام(



 همراه میثاق اومده بودیم یه سرپیش بابابزرگ 

وقتی میریم توباصدای عصبی بابابزرگ باتعجب به 

 میثاق خیره میشم!

 ــ چی کی گفته اون پسره ی بی صفت بیاد؟

 نه بهش بگو هرگزسمت خونم نبینمت

 نه خونم ونه اعضای خانوادم!

ام:وقتی دیگه صدای بابابزرگ قطع میشه باعجله ار

 همراه میثاق میریم سمتی که بابابزرگه 

 میثاق:چیشده باباجون؟

 ارام:وایی خداچرارنگتون پریده!

 ــ خوبم باباجان

 چیشده شمادوتانوه ی گلم اومدن پیشم؟

میثاق:حرفونپیچون باباجون کی بوداینقدرعصبی شدین 

 شما؟

 ــ مهم نیست پسرم 

 وب باشین کافیه!شماخ

 ارام:بالبخندبه باباجون نگاه میکنم!



 ــ بیایین بریم توسالن به مادربزرگتونم بگم بیاد

 )ارش(

 نفس عمیقی میکشم 

 چقدردلم برای اینجاتنگ شده بود!

 خونه ای که کنارخانوادم بودم 

بی خبراومدم تامامان وباباروسوپرایز کنم زنگ میزنم 

 بعدازدقایقی بازمیشه!

 ی میشینه رولبام چمدونمومیگیرم تودستم میرم تولبخند

 نفس میکشم بوی خانوادم بوی زندگی 

 ��سایت اوای خیس

 part75دخترگل: [ ۲۳:۱۵ ،۸/۱۱]

 بوی کشورم جایی که باهیچ جایی نمیشدعوضش کرد!

ازسروصدای ظرفای تواشپزخونه میتونم حدس بزنم 

 مامان تواشپزخونست

 اشپزخونه قدم برمیدارمچمدونمومیزارم به طرف 

تکیه میدم به دراشپزخونه چقدردلم برای صورت 

 مهربونش تنگ شده بود!



 سالم

 ــ وایی خدا

 تو 

 پسرم وایی خدا

 ارش:میخندم

 خوبی ؟

 ــ وایی پسرم الهی مادردورت بگرده توکی اومدی؟

 ارش:بالبخندمیرم سمتش بغلش میکنم!

 ــ قربون قدوباالت بشه مادر

 بر؟چرااینقدربی خ

 ارش:حالتون خوبه؟

 ــ من خوبم مادر،تو

 ارش:عه چراگریه میکنین من که نمردم

 ــ خدانکنه دورازجون مادرت بمیره

 ارش:گریه نکن عزیزم

 ــ خوبی مادرنمیدونی چقدردلتنگت بودم!

 ارش:میدونم منم دلتنگتون بودم



 ــ کی اومدی؟

 ارش:ازبغلم جداش میکنم!

 االن 

 گاهــ چرانگفتی بیاییم فرود

 ارش: نمیخواستم نگران بشی

 )ارش(

 چقدردلتنگ این خانواده بودم!

 پدرومادرم والنازونریمان 

 )ارش(

 چندروزی ازاومدنم گذشته بود !

 تواین چندروزهیچ کسوجزمامان وبابا ایناندیده بودم ؟

 باصدای دراتاقم نگاموازپنجره به سمت درمیدوزم!

 الناز:اجازه هست؟

 ارش:لبخندی میزنم!

 ازکی تاحاال توبااجازه میایی تو؟

 شوهرکردن روت تاثیرگذاشته باادب شدی؟

 الناز:من باادب بودم 



 خوبی؟

 ارش:اره عزیزم توخوبی 

 اززندگیت راضی هستی؟

 الناز:میخندم !

 ارش:چرامیخنده؟

 الناز:اخه مثل باباها حرف میزنی

 ارش:دیوونه

 الناز:میشینم روتخت نگامومیدوزم به ارش

 ارش 

 ارش:جانم

 الناز:اززندگیت راضی هستی؟

 ارش:اره

 الناز:ازاینکه باارام اون کاروکردی پشیمونی یان؟

 ارش:برمیگردم سمت الناز

 اومدی اینو بپرسی ؟

 الناز:بگو دیگه

 ارش:نه پشیمون نیستم 



 اصالمیدونی ارام درحدمن نبود

 الناز:هنوزم همون ادم مغرورگذشته ای!

 شده ارش:اره هنوزغرورم بیشترم

 

 )الناز(

 یه مهونی ترتیب داده بودم به خاطره ارش

 میدونستم اگه به میثاق یاارام بگم ارش هست 
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 هرگزپاشونم نمیزاشتن خونم 

 خیلی دوست داشتم مثل قبال هممون پیش هم باشیم

 واسه همین بهشون نگفتم فقط دعوتشون کردم

 )ارام(

میثاق:کی بودخانمی؟ارام:النازواسه فرداشب خونشون 

 دعوتمون کرد

 میثاق:به چه مناسبتی؟



ارام:نمیدونم دیوونه مگه مهمان دعوت کردن مناسبت 

 میخواد؟

 میثاق:اره

 ارام:ازدست تو

 )ارش(

 نگاهی به خودم میندازم!

 خوشتیپ شدم !

 تصمیم گرفته بودم اخرازهمه برم خونه ی الناز!

اری النازنمیکردولی یه جوراییم دوست کاش همچین ک

 داشتم اراموببینم !

 )ارام(

 میثاق 

 میثاق:جونم

 ارام:ببین چطورشدم؟

 میثاق:بیااینجا

 ارام:باقدم های اروم میرم سمتش 

 چطورشدم؟



 بلندمیشه وایمیسته درست روبه روم

 یواشکی میخندم!

 یه دورمیچرخه دورم

 ارام:داری چیکارمیکنی تودیوونه؟

 میثاق:دارم ازهمه لحاظ دیدت میزنم

 ارام:بروپسره ی پروخودم شوهردارم بروزنتودیدبزن

 میثاق:جوون چشم اونم دیدمیزنم!

 ارام:میزنمتا

 میثاق:خوب نتیجه میگیرم که عالی وبی نقصی

 ارام:دیوونه

 میثاق:صبرکن ببینم این همه خوشگل براکی کردی ؟

 ارام:وا نمیدونی؟

 میثاق:نه

ارام:واسه یه اقاخوشتیپه وخوشگله ونازه خیلیم شیطون 

 هی اذیتم میکنه!

 میثاق:میشه بدونم کیه؟

 ارام:نه نمیخوام بشناسیش



 دستشودورم میپیچه میچسبونتم به خودش

 میثاق:بگودیگه میخوام بشناسمش؟

ارام:بادکمه های لباسش بازی میکنم وچشم میدوزم به 

 چشمای شیطونش!

 بعدازم میگیریش

 ثاق:اگه قول بدم نگیرمش چی؟می

 ارام:اگه قول بدی میگم چون خیلی زیاددوستش دارم!

 میثاق:باشه قول

 ارام:خوب اول اسمش م واخرش ق

 میثاق:من که نیستم؟

 ارام:میخندم !

 خودتی خوب

 میثاق:دورت بگردم!

تموم میشه بعد میبرمت بیابریم که کم کم طاقتم داره 

 روتختمون باهم یه شب رویایی بسازیم.

 ارام:باشه



بعدازخداحافظی ازعمووزن عمومیشینم توماشین که 

 میثاقم میادوماشینوروشن میکنه.

 میثاق:ارام

 ارام:جانم
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 میثاق:میدونی یه حس بدبه این مهمونی دارم!؟

 اقعا؟ارام:و

 میثاق:اهوم

 ارام:منم اصالدوست نداشتم برم نمیدونم چرا؟

 میثاق:کاش میشدنریم

 ارام:النازناراحت میشه 

 بریم انشاهلل که طوری نمیشه

مسیرخونه ی النازوپیش میگیریم این اولین باری بودکه 

 جفتمون ناراحت وساکت بودیم !

 شایدم من اینجوری حس میکردم نمیدونم!؟



 میثاق باهم میریم توباتوقف ماشین 

 النازمیادپیشواز

 الناز:سالم دخترعمووپسرعمو 

 ماشاهللا هرروزجفتتون خوشگل ترمیشین!

 میثاق:هی خودشیرین

 الناز:تویکی ساکت بهت خوبی نیومده ازت تعریف کنم!؟

 میثاق:کی گفت توتعریف کن

نریمان:بازنرسیده دعواهای 

 شمادخترعموپسرعموهاشروع شد؟

 م همه ی کارامال میثاقالناز:ببین عشق

ارام:همراه بامیثاق میریم توبادیدن نویدلبخندمیشینه 

 رولبام!

 مدت زیادی بودندیده بودمش

 نوید:سالم دختردایی خوبی؟

 ارام:سالم پسردایی

 ممنون توخوبی؟

 نوید:اره دلم واست تنگ شده بود خیلی وقته ندیدمت!



 ارام:منم

 مینا:سالم عزیزم خوبی؟

 ارام:سالم قربونت بشم توخوبی؟

کم کم بحث سالم وایناجمع میشه کنارهم میشینیم 

 اززندگی هامون حرف میزنیم 

باصدای درخونه ی النازشون استرس میگیزم نمیدونم 

 چرا؟

 مینا:کس دیگه ای هم دعوته؟

 الناز:اره عزیزم خواستم مثل قبل همه باهم باشیم

 ارام:بادیدنش ماتم میبره !؟

 چسبم به مبل !انگارمی

 کل وجودم یخ میکنه !

نگاه یخ زدموبه اخمای میثاق ودستای مشت شدش 

 میدوزم؟

 انگارقفل شده بودم من؟

 همه انگارشوکه شده بودن مثل ما!



نمیتونستم اون فضاروتحمل کنم وقتی یاداون شب اون 

 همه دردمیوفتم ؟

 حالم خوب نبود!

 باصدازدنای مینا فقط باگیجی بهش خیره میشم!

 وبعدمیثاق که میادسمتم

وقتی چشماموبازمیکنم خودموتوبغل گرم بهترین ادم 

 میبینم

 میثاق:بهوش اومدی عزیزدلم؟

 ارام:نگاهموبه چشماش میدوزم!

 خوبم 

 ببخش نگرانت کردم

 میثاق:این حرفاچیه؟

 ارام:ما
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 کجاییم؟

 باصدای خندش باتعجب بهش خیره میشم!



 میثاق:توماشین

 ارام:دیوونه چرامیخندی؟

 میثاق:اخه کارای من وتوهم مثل ادمیزادنیستا

االن رمان میبوددختره میگفت من کجام پسرداستان 

میگفت ازحال رفتی اومدیم بیمارستان ولی من میگم 

 ازحال رفتی اوردمت توماشین

 ارام:ازدست تو

 دیکاره خوبی کر

بلندمیشم میشینم کنارش خودموبهش نزدیک میکنم 

 سرمومیزارم روشونش

 ارام:چرانرفتیم خونه؟

 عمووزن عموهم نبودن؟!

 میثاق:میخواستم یه کاری باهات کنم؟

 ارام:سرموازروشونش برمیدارم به چشماش خیره میشم!

 نکنه میخوایی توماشین کاری کنی؟

 میثاق:هی شیطون ازکجافهمیدی ؟

 متاارام:میزن



میثاق:شوخی کردم امشب میخواستم واست یه شب 

 زیبابسازم ولی النازخانم گندزدبه حالم !

میدونی بعدازاینکه ازحال رفتی بااون عوضی 

 گالویزشدم !

اینقدربی چشم ورو،وعوضیه میگه من نیومدم برای 

 اینکه زندگیتونوبهم بریزم!

 تادلم خواست زدمش!

 بازالنازکردم!بعدم هرچی دلم خواست 

ارام:چراالنازاون طفلک که مقصرنبودفقط میخواست 

 پیش هم باشیم.

 میثاق:میدونم اون موقع عصبی بودم هیچی حالیم نبود!

 من هیچ کسونمیزارم اذیتت کنه هیچ کس

 ارام:ممنون که هستی!

 میثاق:بیابریم بیرون

 ارام:باشه 

فضای بیرون بادهن باز ازماشین میام بیرون بادیدن 

 وچشمای خیس به میثاق خیره میشم!



 )میثاق(

امشب تولد اروم جونم بود میخواستم براش یه شب 

رویایی بسازم ولی بااومدن اون عوضی همه چی خراب 

 شد؟

 ولی نمیزاشتم بهمون بدبگذره 

باکمک دوستم اومدیم بام تهران اینجاروواسه عشقم تزیین 

 کردیم!

 میثاق

 خند فقط چقدرتوخوش اب وِگلیتوبرام ب❤

 من خوشم میادازت مثل خودم اهل دلی❤

 مثل پروانه میشم میگردم هی دورسرت❤

 توی هرجاده بری خودم میشم همسفرت❤

ارام:قطره های اشکم سرمیخورن روگونم دست خودم 

 نبود ازداشتن این مرد خودبه خوداشکام میریخت!

 باقدم های ارومش میاد
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 سمتم بادستای بزرگش صورتموقاب میگیره 

 میثاق

 ۲چه روبه راهم باتومن/تاته دنیاباتوام❤

 ۲توی هرجمعی بودم / بدتوگفتن پاشدم❤

 دوست دارم هرشبتوبچینی عشقم باخودم❤

ارام:باشصتش قطره های اشکموپاک میکنه لبامومیزارم 

 رودستاش میبوسمشون

جام میده شدت اشکام کمترکه نمیشه بیشترم باکاری که ان

 میشه؟

 زانومیزنه جلوی پام

 میثاق

 دل من برای تویه هدیه ی ناقابل❤

 زندگی بیتوواسم زندگیه ناکامله❤

 گلم عطرتوا عطرگالی اطلسی❤

 تویه عشق ساده نه توواسه من همه کسی❤



جلوش زانومیزنم ارام:اشکاموپاک میکنم منم 

دستامومیزارم تودستای گرمش این بارمنم که براش 

 میخونم!

 ارام

 ۲چه روبه راهم باتومن /تاته دنیاباتوام❤

 ۲توی هرجمعی بودم بدتوگفتن پاشدم❤

 دوست دارم هرشبتوبچینی عشقم باخودم

 )اهنگ زیبای ناصرزینلی باتوام(

 ارام:واقعا ممنون 

 هدیم بود !نمیدونم چی بگم این بهترین 

 میثاق:این هدیه ی کوچیکی بودکه الیق تونیست

 ارام:خیلی خیلی ممنونم

 میثاق:کاری نکردم نفسم!

 بیابریم بشینیم شمع هاتوفوت کن

 ارام:میخندم!

 کالفراموش کرده بودم تولدمه؟

 میثاق:من که فراموشت نمیکنم!



 )ارش(

 چه شبی بود!

 رگ میثاق خیلی زده بود باال !

 وداونچه زیباشده ب

 دلم تازه داشت بادیدنش یه حس وحال جدیدی پیدامیکرد!

 تازه میخواستم داشته باشمش!

 نمیدونم چه مرگم شده بود؟

 چرااینجوری شدم ولی میخواستمش !؟

 بااینکه االن مال من نبود بااینکه شوهرداشت!

 )ارام(

 اون شب بهترین شبی بودکه میثاق جون واسم ساخت!

جموجورش کنم حال وحوصله قراربودکارای دانشگامو

خوندن نداشتم ولی بااصرارای میثاق دیگه قانع شدم 

 بخونم .

طفلی الناز چندروزپیش اومد خونه ی عموواسه 

 عذرخواهی ؟!

 ارام:داشتم واسه میثاق کیک شکالتی درست میکردم!



 نگاهی به دستورپختش میندازم!

 خوب اینم ازشکالتش

 میثاق:به به خانمم چیکارمیکنه؟

 ارام:دارم واست کیک درست
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 میکنم

 میثاق:چه کیکی؟

 ارام:شکالتی

 میثاق:خوبه دوستش دارم!

 هی شیطون خوب میدونی چیادوست دارم!؟

 ارام:اره دیگه منودست کم نگیری ها!

 میثاق:نمیگیرم 

 کیکتوبزار بدوبریم باال

 ارام:واسه چی؟

 خوام یه غذا تازه یادگرفتم واسمون بپزم!میثاق:.می

 ارام:خوب بیاتواشپزخونه بایداینجادرستش کنی ؟!



 میثاق:نه باباغذای من متفاوته 

 ارام:ازدست توهمه ی کارات عجیبه!

 کیکومیزارم تومایکروفرهمراه بامیثاق میرم باال

 باقفل کردن دراتاق نگاه پرازتعجبموبهش میدوزم!

 میثاق:خوب،خوب غذاباطعم ارام ومیثاق درست میکنم

 ارام:یعنی چی؟

 میثاق:یعنی اینکه اول تیشرتمودرمیارم 

 ارام:باخنده بهش خیره میشم!

 بازم زده بودبه سرش!؟

 میثاق:بعدشلوار

 بعدمیام سمت مواداصلی غذا

 ارام:میزنم زیرخنده!

 من مواداصلیه غذاتم ؟

 میثاق:اره

 خوب بعدمیام سمت موادم پوستاشومیکنیم

 ارام:مگه من بادمجون یاپیازم بی ادب پوستمومیکنی؟

 میخنده!



 میثاق:خوب موادمون اماده شد

 ارام:باشدت پرتم میکنه روتخت

 دیوونه  درداومد

 میثاق:خوب االن موادمونوباهم مخلوط میکنیم

 ارام:میزنمت میثاق حالموبهم زدی!؟

 خم میشه روم

را حالت بهم بخوره مگه من وتوباهم مخلوط میثاق:چ

 نمیشیم

 ارام:بلندشوبرواونورپروشدی بازکه!

 میثاق:نه باباچرابلندشدم هنوزپخته نشدیم 

 ارام:کیکم میسوزه!

 میثاق:نمیسوزه دیدم درجشوچندزدی بهونه نیار

 ارام:باقرارگرفتن لبای داغش روپوستم دیوونم میکنه 

اس نوازش میکرد خیلی دوستش داشتم همیشه بااحس

 دست میزدبهم !

 میثاق:خیلی دوست دارم عشقم!

 ارام:منم



 بااخرین کارش لباشومیزاره رولبام میبوستم میکشه کنار

 میثاق:ممنونم عشقم 

 نروبیرون بیابغلم بخواب

 ارام:کیکم پس چی؟

 میثاق:اهان راست میگی

 بروببینش بیابغلم بخواب استراحت کن

 ارام:باشه

 لباسمومیپوشم میرم تواشپزخونه کیکودرمیارم

 پخته بود میزارم سردبشه 

 همه جارومرتب میکنم

 ��سایت اوای خیس

 part81دخترگل: [ ۰:۳۸ ،۸/۱۲]

 میرم باال

 دروبازمیکنم بادیدن چشمای نسبتا بازمیثاق میخندم!

میثاق:کوفت نخندبیابغلم داشتم ازشدت خواب میمردم ولی 

 بغلم بخوابیم منتظرت موندم بیایی

 ارام:قربونت بشم



 میثاق:خودشیرینی نکن بایدگازت بگیرم چون دیرکردی!

 ارام:نه توروخداگاز،نه

 میثاق:گازیواش بدوبیااینجا

 ارام:پتورومیزنم کنارمیرم بغلش

لباشومیزاره روگونم فکرمیکنم میخوادگازم بگیره ولی 

 جاش یه بوسه میزاره چشماشومیبنده!

 لبخندی میزنم !

 لبامومیزارم روسینش چشمامومیبندم!

 )ارش(

بایداونومال خودم میکردم مهم نبودچجوری ولی بایدمال 

 خودم میشد؟

 کاره شباروزم شده بودتعقیب کردن ارام!

 چه مرگم شده بودرونمیدونم ؟

خودم بودم نخواستمش ولش کردم االن نمیدونم چی 

 میخواستم؟

 ولی میدونستم قلبم دست بردارازون نیست؟

 به سمت خونه ی بابابزرگ میرونم !



دم درخونه ی بابابزرگ میزنم روترمز باقدم های 

 بلندمیرم سمت در،دربازمیشه میشه میرم تو

ازحیاط ردمیشم یاداون شبی میوفتم  که بانامردیه تموم 

ولش کردم واز روش ردشدموحتی پشت سرمم نگاه 

 نکردم !

 االن چم شده بودکه میخواستمش؟

 درهالوبازمیکنم بادیدن پدربزرگ میرم سمتش

 ارش:سالم

 اخمای بابابزرگ میره توهم

 ــ کی بهت اجازه داده بیایی اینجا بروگمشوازینجا

 ارش:اومدم باهاتون حرف بزنم!

 ــ حرف تواخه حرفیم باقی گذاشتی!

اونقدری بی چشم وروشدی که بااون کاری کردی بازم 

 اومدی اینجا؟

خوام اینجانه دوروبرمیثاق وارام بروگمشوبیرون نمی

 ببینمت

 ارش:اگه حرفم راجب ارام باشه چی؟



ــ دهن کثیفتوببند حق نداری اسم نوه ی منوبه دهنت 

 بیاری!؟

 ارش:من عاشقش شدم 

 ــ بروبیرون بهت میگم

 ارش:ازتون میخوام طالقشوبگیرین

من دست بردارنیستم هرکاری میکنم تابازم مال خودم 

 باشه.

 میزنم بیرون به سمت خونه میرونمارش:ازدر

 )میثاق(

 خوب اقانویدچشماتوببند

 نوید:واچرامن؟

 مظلوم گیراوردین؟!

 میثاق:تو

 ��سایت اوای خیس

 part82دخترگل: [ ۰:۳۸ ،۸/۱۲]

اخه مظلومی اقا بچه ها یه پارچه بدین این نویدجونمون 

 چشماشو ببنده!



 نوید:خیلی سخته بابا

 ون بازی میکنیم.میثاق:ببنددیگه نوبتی همم

ارام:بادخترعموها وپسردایی هااومده بودیم بیرون النازم 

 بودطفلک ولی میثاق باهاش یه کلمه هم حرف نمیزد!؟

 نوید:ارام جون بیاچشماموببند

 میثاق:تواززن من چرامایه میزاری؟

 نوید:بتوچه اخه زن توا  خواهرمنه؟

 ارام:میخندم میرم سمتش چشماشوباپارچه میبندم

 میثاقم میادروبه روش 

 میثاق:خوب ایناچندتاست؟

 نوید:بخدانمیبینم

 میثاق:باشه

 ارام:همه پخش میشیم دورش

ارام:بازیمو دوتادوربیشترطول نکشیدبعدش دعوای 

 پسراشروع شدوجمعش کردیم!

 تصمیم گرفته بودیم دسته جمعی سمت دریابریم

 نوید:بابا اول هممون دستامونوبگیریم بعدبریم تواب



ارام:همه دست به دست میشیم وباهم مثل دیوونه 

هامیدوویم سمت دریا یعنی فضای جالبی بود همه خیس 

 ازاب مثل موش اب کشیده!

 مینا:نوید میکشمت مثل اینکه طرف من بودی تو؟

 نوید:من توشیطونی کردن طرف هیچ کس نیستم

 هممون بقول میثاق حین بزمیلرزیدیم 

 نیما:باباخیلی سرده هوا 

 از:بهترنیست بریم خونه؟الن

 نریمان :چرابریم بابااتیش روشن میکنیم گرم میشیم 

ارام:مادخترابهم چسبیدیم بس هواسردبودپسراهم مشغول 

 جمع کردن چوب واسه درست کردن اتیش بودن

باالخره اتیش روشن کردنو هممون مثل غارنشینادورش 

 جمع شدیم

 نیما:بچه ها یه نظرسنجی؟

 میثاق:چی؟

نظرشماکی ازماسه نفری که ازدواج کردیم نیما:به 

 زودتربچه دارمیشه؟



 ارام:همزمان هممون میزنیم زیرخنده!

نوید:باباشماکجای کارین خداروچه دیدی من ازهمتون 

 زودتربچه دادم بیرون

 نیما:توغلط میکنی!

 نوید:باباچیه مگه بچه دارشدنم دست شماست؟

 نریمان:پس دست کیه؟

 نوید:پناه برخدا

میثاق:بابامن که میگم مااخرین نفرین که بچه دارمیشیم 

 ارام که داره میره دانشگاه منم ترم اخردانشگامم 

 نوید:خودم بچه دار

 ��سایت اوای خیس

 part83دخترگل: [ ۰:۳۸ ،۸/۱۲]

 میشم وروتونوکم میکنم!

 )ارام(

امروزاولین روز دانشگام بودخیلی ذوق زده بودم مثل 

 م دبیرستان!روزای اولی که میری

 ازپله هامیرم پایین سمت اشپزخونه



 ارام:سالم صبح بخیر

 عمو:سالم دخترم صبح توام بخیر

ــ سالم عزیزم صبحت بخیربیاصبحانه بخورروزاول 

 دانشگاه بی صبحانه نری

 ارام:چشم 

 کنار عمووزن عمومیشینم که بعدازدقایقی میثاقم میادتو

 میثاق:سالم صبح بخیر

 ن؟هی ارام خانم شیطو

 ارام:بالبخندبهش نگاه میکنم!

 چرا؟

 میثاق:نه به نرفتنش ونه به این همه سحرخیزشدنش

 عمو:واپسرتوچرابه دخترم حسودی میکنی؟

 میثاق:هی بابای نامردطرف عروستومیگیری؟

 ــ پس اینجوریه !

 بیااینجاپسرم خودم پشتتم هواتودارم

 ارام:بالبخندبه خانواده ی مهربونم نگاه میکنم!

 یم توماشین میثاق ماشینوروشن میکنه.میشین



میثاق:خوب خانمی رفتی دانشگاه باپسراگرم نمیگیری ها 

! 

 منوفراموش نمیکنی ها؟

 ارام:باشه من هیچ وقت فراموشت نمیکنم حتی اگه بمیرم

 میثاق:میزنمتا

ارام:خودت چی اقامیثاق بادخترا گرم نمیگیری حلقت 

 درنمیاری ها؟

این خوشگلی دارم بقیه به  میثاق:باشه تاوقتی زنی به

 چشم نمیان

 ارام:بالبخندمیرم سمتش

 میثاق:داری چیکارمیکنی دخترشیطون؟

 مثل اینکه درحال رانندگیم ؟!

 ارام:اره

 میخوام بوست کنم!

میثاق:ازون بوساکه اگه میخوایی صبرکن یه جابزنم 

 کنارکه طوالنی میشه؟.

 ارام:میزنم به بازوش



 وسمنه بی ادب لپتومیخواستم بب

 میثاق:اهان پس بیا

 ارام:لبامومیزارم روگونش بوسه میزارم میزم عقب

 باتوقف ماشین  خداحافظی میکنم!

 میثاق:اینجوری میخوایی بری؟

 ارام:چجوری؟!

 میثاق:بغلت نکردم 

 ارام:میخندم !

 بیا

فرومیرم توبغلش دلم واست خیلی تنگ میشه زودمیام 

 خونه

 نبالتمیثاق:خودم دانشگام تموم شدمیام د

 ارام:نه مگه بچه دبستانیم خودم میام

 میثاق:باشه عزیزم دلم مراقب خودت باش

 ارام:خوب دیگه مراقب خودت ودل مهربونت باش

 ��سایت اوای خیس

 part84دخترگل: [ ۰:۳۸ ،۸/۱۲]



 میثاق:توهم مراقب خانم خوشگلم باش

ارام:توهم مراقب بهترین پسردنیا وخوشتیپ ترین 

 !شوهردنیاباشی ها؟

 میثاق:هستم بروتابوست نکردم؟!

ارام:یعنی مثل یه بچه دبستانی باذوق داشتم محوطه ی 

 دانشگاهونگاه میکردم!

 ــ سالم خوبی؟

ارام:برمیگردم به پسرقدبلند وخوشتیپ پشت سرم نگاه 

 میکنم!

 سالم ممنون

 ــ سال اولی هستی؟

 ارام:بله

 ــ خوشبختم منم سال اولم 

 فرهاد باقری هستم وشما؟

 من ارام رسولیم

 نگاش لحظه ای روحلقم خیره میمونه!

 ــ شماازدواج کردین؟



 ارام:لبخندی میزنم!

 بله اشکال داره؟

 ــ نه اخه خیلی بچه هستین!

 ارام:واقعا؟

 ــ بله

 ارام:بریم توروزاولیمون دیرنشه

مهربون وباادب اگه ارام :فرهادخیلی پسرخوبی بود 

میثاق دیوونه میدونست روزاولی یه پسراومددورم 

 بازغیرتی میشد!

ارام:روزاول دانشگاه خیلی خوب بود یکم خسته بودم 

 وسایلموجمع میکنم ازکالس میام بیرون

 ــ خانم رسولی میشه برسونمت؟

 ارام:لبخندی میزنم!

 نه ممنونم ازلطفتون میخوام پیاده برم

 دانگهدارتافرداهمکالسیــ اهان باشه خ

 ارام :همچنین

 باقدم های اروم ازدانشگاه خارج میشم!



که لحظه ای میثاق ومهربونیشاش شیطونیاش وفداکاریش 

وجمع کردن ابروم میادیادم لبخندی خودبه خودمیشینه 

 رولبم!

 چقدردوستش داشتم !

 چقدرجاش توقلبم سفت شده بود!

نبودوقتی به خودم میام اصالحواسم به خیابون 

 خودموتویه کوچه ی خلوت میبینم!

اون قدری خلوت بودکه پرنده هم پرنمیزد. اول 

میخواست برگردم ولی بعدپشیمون میشم راه میوفتم 

وسطای کوچه بودکه باماشینی که میادروبه روم 

 اشهدومیخونم ؟

 رانندش شیشه ی ماشینومیده پایین !

 دونین ازکجابایدبرم؟ــ ببخشیدخانم شمااین ادرسومی

 ارام:وقتی میبینم کاریم نداره یکم خیالم راحت ترمیشه!

 میرم سمت ماشین

 ارام:ادرس چی؟

 ــ بفرماییداین کاغذ



ارام:تادستموواسه گرفتن برگه میارم جلو بادستمالی که 

 رودهن وبینیم 

 ��سایت اوای خیس

 part85دخترگل: [ ۰:۳۸ ،۸/۱۲]

 مطلق رومیبینم! قرارمیگیره جلوچشمام سیاهی

ارام:چشماموباخستگی بازمیکنم بادیدن تختی که روشم 

 باعجله نگاهی به خودم میندازم!

 خداروشکرلباسای بیرونم که رفتم دانشگاه تنم بود!؟

باعجله ازتخت میام پایین به طرف دراتاق میرم 

 دستگیرشومیکشم که باتعجب بازمیشه!

دکت دروبازمیکنم نگاهم مات میمونه روچندتامر

 وشلوارمشکی که ایستاده بودن!

 اینجاکجابود؟

 ایناکی بودم؟

 وایی خدای من!

 ارام:کی منواورده اینجاهان؟

 ــ اقاطبقه ی باالست بفرماییدبریداونجا



 ارام:اقاتون کدوم خره 

 صبرکن برم ببینم این اقا کیه ؟

باعجله پله هارومیرم باال میرسم به یه سالن تاریک 

برمیدارم میرم جلو بادیدن یه وبزرگ قدم هامومحکم 

 مرد رومبل باترس میرم طرفش

 ارام:توکی هستی چرامنواوردی اینجا؟

 برمیگرده سمتم یه لحظه میخوام فروبریزم روزمین اون 

 امکان نداشت!

 قفل میکنم ازترس ؟

ازرومبل بلندمیشه میادسمتم که باعجله قدم هاموبه عقب 

 برمیدارم!

 تو این امکان نداره؟

 چرامنودزدیدی هان !

 میخوام برم پس بهتره جلومونگیری!

 ارش:اگه تونستی ازپیش اون نگهبانابری برو

ارام:بدون توجه بهش ازپله هامیرم پایین روبه روی اون 

 مرداوایمیستم!



 بروکنار بایدبرم پیش شوهرم

 ارش:توحاال، حاالها مهمان قلبمی!

 ارام:باعصبانیت برمیگردم سمت صداش

 مهمان قلب تو؟

 پوزخندی میزنم تواخه قلبم داری؟

 گذاشتی بهتره بزاری برم من جای قلب یه سنگ

باقرارگرفتن دستش رودستم باشدت میام دستشوپس بزنم 

 که فشارمحکمی میده اهم درمیاد!

 ولم کن بهت میگم !

 ولم کن عوضی توبااجازه ی کی دستموگرفتی!؟

 بهت میگم ولم کن

 تقالهام به سمت باالحرکت میکنم  ارام:بدون توجه به

 ارش:اروم بگیرفهمیدی؟

 ارام:نه نمیفهمم واقعانمیفهمم توبامن چیکارداری؟

 ولم کن میگم ولم کن کثافت

 میرسیم کنارمبال پرتم میکنه روشون

 ارش:بتمرگ اینجاخفه شو



 ارام:توخفه شوتوی حیوون 

 ��سایت اوای خیس

 part86دخترگل: [ ۰:۳۸ ،۸/۱۲]

 وردی اینجاهان؟چرامنوا

بزاربرم پیش میثاق نمیخوام حتی برای یه ثانیم پیشم 

 باشم!

 ارش:منم ازت اجازه نگرفتم

 ارام:ازجونم چی میخوایی؟

 ارش:میخوایی بدونی باشه بهت میگم!

 ازجونت خودتومیخوام من دوست دارم

 ارام:مثل دیوونه هامیزنم زیرخنده!

 تو دوست دارم!

میداشتی سه سال پیش اونجوری شعرنگوباباتواگه دوستم 

 ابرومونمیبردی !

ارش:میدونم اون موقع ها حسی بهت نداشتم ولی االن 

 عاشقت شدم!

 ارام:این عشقتوواسه خودت نگهدارنه من



اون موقع که بایدمیبودی نبودی میدونی اون موقع هاکی 

 بود؟

 نه نمیدونی !؟

 یه مردبودنه کوه قوی بود مردترازهمتون بود اره!

همه باورت کردن وقتی بهم اتهام زدن وقتی  وقتی

 قصاصم کردن اون بوداومدجلوابروموجمع کرد !

همون ابرویی که میگن بریزه نمیشه جمعش کردولی اون 

اومدباکوه بودنش بامردبودنش بادوست داشتن وعشقش 

همه چیوجمع کرد وخودشو دیواری کردتامن اسیب نبینم 

 تااذیت نشم تاگریه نکنم!

 عشقی رومیپرستم !من همچین 

ارش:ازت میخوام ازمیثاق جدابشی من پشیمونم ازکارم 

 میخوام برات جبران کنم کل نامردیمو؟

 ارام:دیوونه ای یازدی خودتوبه دیوونگی هان!

 من میثاقومیپرسم مثل خدا میدونی اینو

ارش:منم دل نمیکنم ازت تومال منی باوجود عاشق 

 بودنت باوجودشوهرداشتنت!



بودم بدجوری عصبی بودم نگاهی به اطرف ارام:عصبی 

 میندازم نگاهم خیره روگلدون کوچیک رومیزمیوفته !

 ازرومیزبرمیدارم پرت میکنم سمتش

 ازت متنفرم تاسرحدمرگ ازت متنفرم !

 جاخالی میده

 ارش:زده به سرت دختره ی وحشی؟

 ارام:اره زده به سرم میخوام بکشمت 

 ارش:میخندم !

 تومیخوایی منوبکشی؟

 ویی که ازارت به یه مورچه نمیرسهت

ارام:بزاربرم میخوام برگردم پیش شوهرم تااالن نگرانم 

 شده

 اراش:اه چه شوهرم ،شوهرم راه انداختی.

ارام:باخشم وتعجب به چاقویی که ازلباسش میکشه 

 بیرون خیره میشم!

 ارام:چه غلطی میکنی؟

 با



 ��سایت اواخی خیس
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کشیده شدنش رودستش باوحشت به قطرات خونی که 

 ازدستش میچکه خیره میشم!

 ارام:دیوونه شدی؟

باعجله خودموجموجورمیکنم میرم سمتش دستشومیگیرم 

 مینشونمش رومبل

 ارش:چیه نگرانم شدی؟

 ارام:هرگزبمیرمم نگرانت نمیشم!

 فقط مثل تونیستم !

 بی رحم نیستم

شوببندم موهام میریزه تیکه ای ازشالمومیکنم تامیام دست

 توصورتم باباالاومدن دستش خودمومیکشم عقب

 بهم دست نزن!

 ارش:دوست داشتم لمسش کنم !

 اون موهای خوشگل مشکیشو 

 بدن ظرفیشو! 



وقتی یاداون روزی که بی لباس باهام تواتاق بودمیوفتم 

 حسرت میخورم چراولش کردم!؟

نارپشت دستمودوباره میارم باالموهای مشکیشو میزنم ک

 گوشش

 ارام:دستشومیبندم!

 لطفابزاربرم

 ارش:نمیتونم 

 اصال فکراینکه بزاری بری روازسرت بیرون کن

ارام:چرانمیخوایی بفهمی نمیخوام پیشت باشم میخوام برم 

 پیش میثاق

ارش:ازرومبل بلندمیشم بی خیال به اصراراش به سمت 

 اتاقم راه میوفتم  دروبازمیکنم میرم تو

تخت موبایلموبرمیدارم یکم استراحت کنم ارش:میشینم رو

 بعدبرم ببینم بقیه درچه حالن؟

 درازمیکشم!

 ازبین اهنگای موبایلم اولیوپلی میکنم!



موندگارت میکنم به مهربونی های بی منت همش ❤

 پیش دلم

 من چیکاردارم  گذشتمون چیه توبامنی❤

 پس عاشقت میشه دلم❤

ازاالن دارم به این فکرمیکنم که باتودوتایی توی یه ❤

 خونم

حال خوبی که کنارت دارم باچی عوض کنم مگه ❤

 دیوونم

 میثاق��

 یکم راه نریم❤

 یه دریانریم

 یه ساحل نریم دوتایی  عشقم❤

 یه اتیش خوب❤

 با کبریت وچوب❤

 میام دنبالت کجایی عشقم❤

 



 میثاق:دوروزی گذشته بودکه بدپریشون بودم !

 حالم خوب نبود؟

 قلبم دردمیکرد؟

 نمیدونستم عشقم کجاست ؟

 توهمین دوروزانگاراندازه ی دوسال پیرشدم!

 کل تهرانوزیروروکردم ولی خبری ازش نبود!

اونقدری شکسته بودم که حتی نمیتونستم روپای خودم 

 واستم ؟!

 مینا:میثاق جان عزیزدل ابجی قربونت بشم پیدامیشه!

 میثاق:دیگه 

 ��ای خیسسایت او
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 نمیتونم دوریشوتحمل کنم !

 ببین منومیبینی انگاری من مردم مثل روح سرگردونم!

 نه میدونم کجاست باکیه ؟

 نه میدونم حالش چطوره؟

 مینا:میدونم داداشم ولی خودتوازبین بردی؟!



 همه دارن دنبالش میگردن عزیزم !

 بلندشوبریم بیرون

میثاق:اصالحال وحوصله ی هیچیوندارم که بخوام برم 

 بیرون

 بارفتن مینا

 قطره ای اشکم فرومیریزه!

 بارون پاییز و میبینم دلم میخواد دوباره چشاتو ❤

 آخ نمیدونی تو این پاییز چقدر کرده دلم باز هواتو❤

 من مراقب بودم از وقتی که رفتی هیشکی نگیره جاتو❤

 ی همین خونه شنیدم صداتوهیچ میدونی چند دفعه تو❤

میثاق:صورتموپاک میکنم تاکی میخواست اینجوری پیش 

 بره ازم دورباشه!؟

 آخه بارون و پنجره یاد تو میندازه قلب منو ❤

 بیا پره خاطره کن با صدات کل شهر منو❤

 خودم تک و تنها دوست دارم از حاال جای همه❤

 نپرس چرا عاشقم عشق تو بهترین عادتمه❤



 یشه غم عالم میشینه تو این دل بیچارهشب که م❤

من نمیخواستم بری چون هیشکی این اندازه دوست ❤

 نداره

 قلبی که پای تو مونده بعد از این که رفتی تنها ترینه❤

 اومدم دریا حاال که نیستی بی تابیمو دریا ببینه❤

 آخه بارون و پنجره یاد تو میندازه قلب منو❤

 شهر منوبیا پره خاطره کن با صدات کل ❤

 خودم تک و تنها دوست دارم از حاال جای همه❤

 نپرس چرا عاشقم عشق تو بهترین عادتمه❤

 )اهنگ زیبای علی منتظری بیتابی(

 )ارام(

 خستم کرده بودارش!

نمیخواستم اینجاباشم االن یه هفته بودکه ازمیثاقم 

 دوربودم!

 ازروزمین بلندمیشم به سمت اتاقش راه میوفتم میرم تو

 چشماش بسته بود ولی میدونستم بیداره؟



 ارام:بزاربرم!

 تاکی میخوایی منونگهداری هان؟

 دلم واسه زندگیم شوهرم تنگ شده 

 چشماموبازمیکنه میشینه روتخت

ارش:تازمانی که طالقتونگیری ونیایی بامن زندگی نکنی 

 نمیزارم بری بعدم که بیایی بامن زندگی کنی!

 وایی بفهمی؟ارام:من دوست ندارم چرانمیخ

 ��سایت اوای خیس
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ارش:میثاقم یه روزی دوست نداشتی درحالی که اون 

 برات پرمیزدپس منم میتونی دوست داشته باشی!

 ارام:خودتوبااون یکی نکن اون مردبودولی تویه نامردی

 امروزازاین جهنم میرم بیرون

 اقاوپنجره ها ارام:شروع میکنم به بازکردم تک تک ات

اونقدری بودکه خستم میکنه ولی بی فایده بودهیچ کدوم 

 بازنمیشدن!

 ازپله هامیرم پایین سمت اون مردا



 بروکنار بهت میگم 

 ــ تازمانی که اقاامرنکنن نمیرم!.

 ارام:بروکنارولم کنین حیوونا خستم کردین

 باکشیده شدن بازوم باعصبانیت به سمت ارش برمیگردم!

 چیه هان؟

 لم کن بزاربرمو

 ارش:بایدباتویکی به روش خودم حرف بزنم

ارام:بدون توجه به تقالهام منومیکشونه باال به سمت 

 اتاقش 

 ولم کن بزاربرم

 ارش:خفه شو

 ارام:پرتم میکنه روتخت

 چیه فکرکردی مثل گذشته ازت میترسم نه بابا

 ارش:پس نمیترسی نه؟

شدنش بهم ازترس زیادهول ارام:خم میشه سمتم بانزدیک 

 میکنم میوفتم کالروتخت

 ارش:میخوام برای اولین بارطعم لباتوحس کنم!



ارام:باپایان جملش به خودم میام دستای لرزونمو میزارم 

 روسینش تاهولش بدم

 ارام:توحق نداری همچین کاری کنی!؟

 بهت میگم بروکنار

 ازت متنفرم میفهمی!

 برواونور

 صورتش میادنزدیک 

 ک ونزدیکتر هرم نفسهاش حالموبدمیکنه! نزدی

 ارام:بروکنارعوضی 

 بخدابهم دست بزنی یاتورومیکشم یاخودمو

 لحظه ای توچندقدمی صورتم متوقف میشه!

 ارش:نگاه ماتم به چشمای پرازترسش خیره میمونه!

 باورم نمیشدتااین حدازم متنفرشده بود ؟

روزی واسه داشتنم میدونستم این همون دختری بودکه یه 

هرکاری میکنی االن واسه اینکه نبوسمش حرف ازکشتن 

 خودش میزد!!

 دلم نمیخواست بکشم کنارنه!؟



 میخواستم لبامورولباش احساس کنم!

هیچی واسم مهم نبود نه گناهی که گریبانمومیگرفت ونه 

 هیچی؟

ارام:نمیخواستم بهش التماس کنم ولی چاره ای نبود 

 بهم دست بزنه هرگزنمیخواستم!! نمیخواستم

 من تماماً مال میثاق 

 ��سایت اوای خیس
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 بودم 

 ارام:بهت التماس میکنم بزاربرم توروخدا ولم کن!

 ارش:بهت گفتم نمیتونم!

 دلموازدست دادم اینومیدونی؟

ارام:میدونم ولی من دوست ندارم خواهش میکنم باهام 

 این کارونکن

ارش:باوجوداینکه نمیخواستم بلندبشم ولی التماساش 

 حالموبدکرد ازروبدن لرزونش بلندمیشم

 بروبیرون



ارام:ازخداخواسته باعجله ازروتختش بلندمیشم میرم 

 بیرون

 ارام:دوروزی ازاون روزبدگذشته بود !

 دلتنگ بودم برای میثاقم 

وخودش وصورت مهربون خیلی دلم واسه شیطونیاش 

 خوشگلش تنگ شده بود!؟

 قدری دلتنگش بودم که قلبم تیرمیکشید!؟

 نگاهی به حیاط بزرگ روبه روم میندازم!

 ارام:بایدفرارمیکردم اره بهترین فرصت بود؟

نگاهی به اطراف میندازم خداروشکرخبری از نگهبانا 

 نبود 

 اززیردرخت بلندمیشم 

 میکنم به دویدن! شروع ۱،۲،۳نفسموحبس میکنم وبا

خداییش مثل جت میدوویدم بارسیدنم به درباعجله بازش 

 میکنم

 دربازشدداشتم ازخوشحالی ذوق مرگ میشدم !

 میپرم بیرون باصدای ارش که میگه:



 بگیرینش سرعتموبیشترمیکنم!

فقط میدووم ونفس میکشم نه به عقب نگاه میکنم فقط 

 حواسم به جلواِ 

 میدوویدم خخ!یعنی داشتم ازاسبم سرعت تر

 همه چی تویه دقیقه اتفاق افتاد !

تنها چیزی که دیدم ماشینی بودکه باشدت بهم خورد 

وچهره ی پرازتعجب وپریشون میثاق توماشین 

 بودوبعدازون هیچی نفهمیدم!!

میثاق:باچشمای گشادشده به جسم بی جون نفسم خیره 

 میشم!

 مات مونده بودم !

 تامردمیبینم وقتی به خودم میام که ارشوباچند

نمیدونم چجوری میام پایین وباارش گالویزمیشم 

 تاحدمرگ همومیزنیم!

 نامردعوضیو

برای لحظه ای تازه یادهمه ی وجودم میوفتم که بدن بی 

جونش روزمین افتاده بودباعجله خودموازبین اون مرد 

 رهامیکنم به سمت ارام راه میوفتم !



 بغلش میکنم میبرمش سمت ماشین باعجله سمت

 بیمارستان میروونم 

 )ارام(

 چشماموباخستگی بازمیکنم 

 نگاه گیجموبه اطراف میندازم!

 ��سایت اوای خیس
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 بیمارستان بودم نکنه بازم ارش پیدام کرده باشه !

بابازشدن درانگاربادیدن مردی که میادتونفس 

 کشیدنموحتی ازیادمیبرم!.

 ــ بهوش اومدی نفسم؟

 ارام:اشکام سرمیخوره روصورتم

 میثاق:چراگریه میکنی دورت بگردم !؟

 ارام:دلم واست خیلی تنگ شده بود!

 لبخندی خوشگلی روصورت زخمیش جاخوش میکنه!

 صورتت چیشده؟

 باقدمهای محکمش میادسمتم کنارم روتخت میشینه



 میثاق:چیزه مهمی نیست

ارام:.باقرارگرفتن دستای بزرگش توصورتم لبخندی 

 میزنم!

 میثاق:اشکای خوشگلشوباسرانگشتام پاک میکنم!

 گریه نکن میثاق فدات بشه.

 ارام:خدانکنه اینونگو

با،بازشدن دستاش فرومیرم توبغلش که همون موقع 

 دراتاق بازمیشه!

 ــ به به باالخره دیدی عشقتو؟

ارام:باعجله ازبغل میثاق میام بیرون نگاه پرازخجالتم 

 یدتنش بودمیمونه!رومردمسنی که روپوش سف

 میثاق:سالم اقای دکتر

 ــ سالم پسرم حالت خوبه انشاهلل

 میثاق:میخندم!

 اره االن که همسرم بهوش اومدخوبم!

ــ پس خداروشکربزارخانمتوببینم اونم بادیدن همچین 

 شوهرعاشقی حالش خوب شده یانه!؟



ارام:خداروشکرهمه چی خوب بود فکرمیکردم پاهام 

اشین خوردشکستن ولی خوب بااون ضربه ای که م

 بودن!

بابیرون رفتن دکتر نگاه عاشقموبه مردروبه روم که 

 خیلی الغرشده بودتواین یک ونصفی ازهفته میدوزم!

میثاق:اینجوری خیره نشوبهم مریضم هستی یه کاری 

 میدم دستت

 ارام:میخندم!

 اشکال نداره

مهربونی ها وشیطونی هات تنگ میدونی دلم واسه همین 

 شده بود!

 میثاق:منم ببین چه الغرشدم

 ارام:قربونت بشم !

 کسی که نفهمیده نگران بشه؟

میثاق:نه به هیچ کس نگفتم فقط گفتم پیدات کردم واون 

 عوضی روهم دادم دست پلیس

 )ارام(



بعدازاون همه روزای بدبرگشته بودم به روزای خوبم 

 کنارمیثاق!

 میثاق

 :جونممیثاق

 ارام:یه پیشنهاددارم

 میثاق:دوتاپیشنهادبده

 ارام:میخندم!

 میگم

 میثاق:بگو منتظرم

 ارام:خوب نمیزاری

 میثاق:کجاگذاشتم
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 ارام:دیوونه

 میخوام بری خواننده بشی

 میزنه زیرخنده!

 میثاق:من برم 



خواننده شم اخه کی میادگوش من بااین صدای فالشم برم 

 میده؟

 ارام:بخداکه خیلیم صدات خوشگله!

میثاق:باباتوزنمی ازم تعریف میکنه برم خواننده بشم همه 

صدتافحشمم میدم میگن کی خرت کرده بری خواننده 

 شی؟

ارام:نمیگن من بهت قول میدم که همه صداتودوست 

 دارن برودیگه یه اهنگ بخون توروخدا

 میثاق:باشه خانم خوشگلم که میگه باشه

 ارام:وایی خداواقعا میری ؟

 میثاق:اره

ارام:یه ماه گذشته بود میثاق همونجوری که گفت رفت 

دنبال کارای خوانندگی خیلی دوست داشتم بعدازپخش 

 اولین موزیک ویدیوش طرفدارپیدامیکنه یان؟

ولی مطمعن بودم که موفق میشه صداش خیلی قشنگ 

 خیلی صداشودوست داشتم نمیدونم ! بودیامن

 امروزقراربود اولین موزیک ویدیوش بره بیرون !

 دل تودل جفتمون نبود 



 نگاهمون به سایتای اینترنتی وموبایل وتلویزیون بود!

 نگاهم به صفحه ی لبتاپ خیره میمونه!

مجری:خوب االن میخوام دعوتتون کنم به موزیک 

ن که همه ی نگاه ویدیوی زیبای سال باخواننده ی جوا

 هاروسمت خودش جلب کرده!

خواننده ای که معتقدبودکه باپیشنهادهمسرش اومده 

 وخودش هیچ وقت فکرنمیکرده پیشرفت کنه!؟

 دیگه منتطرتون نمیزارم 

این شماواینم خواننده ی جوان کشورمیثاق رسولی)این 

 ��خواننده ذهن منه ها نرین سرچش نکنین(

 شوهرم خواننده شده بود!ارام:داشتم ازذوق میمردم 

 تو مث دریایی که موجاش مث موهاته ❤

 رنگین کمون با همه رنگاش توی چشماته❤

 

 تو مث خورشید داری میتابی رو قلبم❤

 که گل عشقمون کنار هم شکوفا شه❤

 



 انقده میگم دیوونتم بد عادت شی❤

 من میمیرم اگه یه ذره باهام بد شی❤

 

 رآخ چقد خون دال خوردم که آخر س❤

 تو با پاهای خودت خواستی مال من شی❤

 ارام:باخنده به میثاق نگاه میکنم شروع میکنه به خوندن!

 میثاق

 چقد آرومم باهات تو خیابون و شب❤

 چه میچسب  ❤

 ه��سایت اوای خیس  

 Part93دخترگل: [ ۲:۱۴ ،۸/۱۲]

 باهات زیر بارون و چتر❤

 هر کی دوست داره عشقشو یه تنه❤

 حق میدم بخواد از همه بگذره❤

 من حال دلم با تو خوبه فقط❤



 چقد آرومم باهات تو خیابون و شب❤

 چه میچسبه باهات زیر بارون و چتر❤

 هر کی دوست داره عشقشو یه تنه❤

 حق میدم بخواد از همه بگذره❤

 من حال دلم با تو خوبه فقط❤

میناکه بارقص میادتو میزنم ارام:بابازشدن دراتاقمون به 

 زیرخنده!

 مینا:به به

 به به 

 داداشمون خواننده شده ای خداکه دورش بگردم!

 وایی منوبگیرکه دارم ذوق مرگ میشم!

 میثاق:قربونت بشم !

 مینا:خدانکنه 

 پس شیرینیت کو ؟

 میثاق:میخرم واست!

 مینا:پس شماگفتی خانمی خواننده بشه اره؟



 ارام:اهوم

 ینم دیگه چی میخونه خان داداش گلممینا:بزاربب

 ارام:بالبخندکنارمینامیشینم به بقیه اهنگ گوش میدم!.

 میرسه روزی که اون بدجوری عاشقت بشه ❤

 واسه داشتن تو از همه بخواد دست بکشه❤

 

 انقدر پارو بزن میرسی آخرش بهش❤

 راهی جز این نداره سوار قایقت بشه❤

 

 چقد آرومم باهات تو خیابون و شب❤

 چه میچسبه باهات زیر بارون و چتر❤

 

 هر کی دوست داره عشقشو یه تنه❤

 حق میدم بخواد از همه بگذره❤

 

 من حال دلم با تو خوبه فقط❤



 چقد آرومم باهات تو خیابون و شب❤

 

 چه میچسبه باهات زیر بارون و چتر❤

 هر کی دوست داره عشقشو یه تنه❤

 

 حق میدم بخواد از همه بگذره❤

 م با تو خوبه فقطمن حال دل❤

 )اهنگ زیبای هوروش بندتومثل دریایی(

میثاق:بااصرارای مینا رفتیم خونه ی بابابزرگ اخه 

 دعوتمون کرده بوداون به خاطره خواننده شدن من!

 چه تحویلی میگرفتن منو؟

 ارام بلندشوبریم!

 ارام:کجا؟

میثاق:خوب میخوام شیرینی بخرم بابابه سالمتی خواننده 

 شدم

 نریمان:بزن کف قشنگه روبه افتخارش



 میثاق:بادست زدنشون میخندم!

 نیما:یه شیرینی هم من میدم!

 الناز:چرا؟

 نیما:خانمم بارداره

 ارام:وایی مینای شیطون بارداره

 اون شب دیگه باموافقت همه پیتزاوشیرینی وبستنی

 ��سایت اوای خیس

 part94دخترگل: [ ۲:۱۴ ،۸/۱۲]

 خریدیم!

 خیلی خوشحال بودم 

الناز:ارام خانم االن که خوشحالی هاولی بایدچهارچشمی 

 حواست به شوهرت باشه!

 ارام:چرا؟

 الناز:چون دخترا هی دوربرش نپلکن

 ارام:نه باباحواست جمع چشاشونودرمیارم

 مینا:جووون ثابت کردی عروس خشن خودمی

 ارام:باخنده بلندمیشم تعظیم میکنم سمتش 



 چاکرشما

:همه چی خوب بودارش بااصرارای عمووزن ارام

 عموازادشدورفت المان 

 منم میرفتم دانشگاه میثاقم دانشگاه ودنبال خوانندگی !

 امشب خونه ی بابابزرگ دعوت بودیم .

 نگاهی به خودم توایینه میندازم برمیگردم سمت میثاق

 نظرت چیه؟

 میثاق:راجب چی خودت وهیکلت ویاارایشت وووو

گشادشده به چشمای شیطون براقش نگاه ارام:باچشمای 

 میکنم!

میثاق:خوب اگه بخوام ازنظرارایشت بگم که عالیه 

 بعدهیکلت بایدبلندشم

 ارام:باتعجب به بلندشدنش ازروتخت خیره میشم!

 میثاق:بعدازبلندشدنم بببینم زیراون لباساچیاهست؟

 ارام:بی ادب

 میثاق:چیه خوب!؟

 ارام:خیلی بی ادبی



 رخنده!میثاق:میزنم زی

 خوب بزارببینم اون زیراچخبره؟

 ارام:دست بهم بزنی میزنمتا

 میثاق:عه بازکه منومیزنی تو!

 مظلوم گیراوردی هی منه بیچاره روکتک میزنی!؟

 ارام:تواخه مظلومی؟

 میثاق:اره ببین منو

 ببین کل بدنموتیره وکبودکردی !

 ارام:اخه بهم میاد؟

 هی منومیزنی!؟میثاق:چراکه نیاداینقدرخشنی 

 ارام:کجازدمت توهی اذیتم میکنی!؟

 میثاق:من

 من پسربه این خوبی و گلی ومهربونی کجااذیتت میکنم!

 ارام:فداتشم 

 بریم دیگه

 میثاق:باشه

 ارام:دستموتودستش میزارم باهم میریم بیرون



 عمووزن عمورفته بودن

 میشینم توماشین میثاقم میادراه میوفتیم

 بعدازدقایقی میرسیم 

 ــ خوش اومدین نوه های گلم 

 میثاق:ممنون باباجونم

 ارام:حالتون خوبه ؟

 ــ خوبم باباجان

امشب خواستم بیایین اینجابرای اینکه بامشکالتی که پیش 

اومدکه نشدواسه نوه های عزیزم عروسی بگیرم پس 

 االن میخوام جبران کنم!

 میثاق:نه 

 ��سایت اوای خیس
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 باباجون الزم نیست 

 چراخودتونواذیت میکنین!

ارام:بله باباجون الزم نیست همین که به فکرماییدخودش 

 یه دنیاست!



ــ نه دل من راضی نمیشه میخوام عروسی واستون 

 بگیرم بعدم بفرستمتون ماه عسل

 میثاق:چشم پدرجون هرجوری شمادوست دارین

سال االن مراسم عروسیمون ارام:جالب بودبعدازاین همه 

! 

 میثاق دیوونه که هی میخندید!

 اونقدری زودبابابزرگ مراسم راه انداخت که نفهمیدیم!

همراه النازومینادوتادخترعموی گلم رفتیم واسه انتخاب 

 لباس عروس 

نمیخواستم لباس عروس بگیرم ولی مهتاب جون یاهمون 

 زن عمو اصرارکرد منم دیگه متقاعدشدم!

 که پسرابزوربردن!میثاقم 

یعنی این روزا سرتیتراخبارواینترنت عروسی خواننده 

 جوان بود!

 همه کنجکاوبودن!

همه چی زودتراونی که فکرشومیکردم زودتراتفاق افتاد 

االن تولباس عروسم  باارایش خوشگلی که خوشگلترم 

 کرده بودمنتطراقای دامادبودم!



چندتابچه  خندم میگرفت مثل اروپایی ها اونابعدازاینکه

بدنیامیارن تازه بعدازدواج میکنن ومراسم میگیرن 

منومیثاق بعدازچندسال زندگی مشترک تازه میخواستیم 

 مراسم عروسی بگیریم

 

 الناز:بلندشوکه اقادومادت اومد

 میثاق :واالکه خندم میگیره!

مینا:بروگمشومگه چیه خوب دارین اروپایی زندگی 

 میکنین

 ه سمت درارایشگاه راه میوفتیمارام:بالبخندباکمک دختراب

 بادیدن میثاق لبخندم پررنگترمیشه!

 میثاق:سالم عروس خانمم

 ارام:سالم اقاداماد

 میثاق:بدوبریم که میخوام بدزدمت

 ارام:باشه بریم

 میثاق:نمیترسی بدزدمت ؟

 ارام:نه چرابترسم؟



 میثاق:پس بریم

ارام:دستموتودستش میزارم باهم میریم سمت ماشین 

 بازمیکنی دروواسم

 میثاق:بشین بریم بسوی ادم ربایی!

 ارام:میخندم!

 میشینم توماشین که میثاقم میادماشینوروشن میکنه!

 میثاق:خیلی خوشگل شدی!

 میخوام بدزدمت

ارام:توهم خوشتیپ شدی منم حاضرم باهمچین اقای 

 خوشتیپی برم منوبدزده

 میثاق:فدای شما

 ارام:میخندم

 ��سایت اوای خیس
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 باتوقف ماشین باهم میری تو

بابابزرگ خونه ی خودش واسمون مراسم گرفته 

 بودخونشم کم ازیه قصربزرگ نبود



اولین چیزی که دیدیم اسفندی بودکه دودمیشدوگوسفندی 

 که سربریده شد!

 دستم بین دستای محکم میثاق بودباهم میریم تو 

گ بابابزرگ پرازالمپ بود چه قشنگ شده بودحیاط بزر

المپای رنگارنگ بابابزرگ واسمون به سبک قدیم 

 عروسی گرفته بود

 همه بودن دست میزدن وخوشحال بودن!

بعدازروبوسی وسالم دادن کنارهم توجایگاه عروس 

 ودامادمیشینیم

 بابلندشدن میثاق نگاهم به بابابزرگ خیره میمونه !

 !لبخندش صورت مهربون پیرشوزیباترکرده

 باصدای میثاق نگاه همه روش ثابت میمونه!

 میثاق:خیلی خوش امدمیگم به همه ی دوستا واقوام 

 من خیلی خوشحالم که همه کنارم هستین

امشب میخوام یه اهنگ زنده بخونم وتقدیمش کنم به همه 

 ی شمانازنینا وخاص به همسرزیبام

ارام:باجمله ی همسرزیبام سروصدای های نیماونریمان 

 والنازومینابلندمیشهونوید



 ــ به چه رمانتیک!؟

 میثاق

 عطرتوبوی بهاره❤

 چشماتم جاذبه داره❤

 فکرکردی تازه رسیدم❤

 من یه قرنو باتودیدم❤

 خوشبحالم تورودارم❤

 وسط این همه ادم شدی یارم❤

 من که تنهاکسیم که تورویه ثانیه تنهانمیزارم❤

 ارام:بازم داشت چشمام خیس میشد!

 قربون عشق این مردبشم !

 چقدردوستش داشتم!

 میثاق

 ۲ارامش اینده ی من❤

 ۲گریه وخنده ی من❤

 ۲تاج سرقلب منی❤



 ۲عشق برازنده ی من❤

ای  ۲بزن❤ حاالکه خوشبختی باهام واسه خدادست❤

 ۲جان ای جانم

 )اهنگ زیبای ارون افشارعطربهار(

 ارام:اهنگ دوم میثاق بین مردم مثل بمب ترکید 

امروزروزدومی بودکه اومده بودیم شمال ماه عسل که 

 همه ی اهنگشودادبیرون وسروصدای همه بلندشده بود!

 میثاق:خانمم کجایی تو؟

 ارام:تواشپزخونم

 میثاق:اونجاچیکارمیکنی شیطون؟

 ارام:میخندم !

 چیکارمیکنم دارم رمانمونومینویسم

 میثاق:چی؟

 اه میکنمارام:به اومدنش اونم باسرعتی که میادتونگ

 سایت اوای خیس
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 میثاق:رمان زندگیمونو؟



 ارام:اره

 میثاق:وایی خدابده بخونم

 ارام:نه 

 میثاق:چراخوب بده ببینم راجب شوهرجونت چی نوشتی؟

 ارام:میخندم!

مگه توفضولی شوهرخودمه هرچی دوست داشته باشم 

 راجبش مینویسم!

 میثاق:بده دیگه دارم میمیرم ازفضولی!؟

 ارام:میزنم زیرخنده!

 صبرکن تمومش کن بعد

 میثاق:دلم طاقت نمیاره

 ارام:بگوطاقت بیاره

 میثاق:باشه بلندشوبریم توهال

 ارام:چرا؟

میثاق:میخوام یه سلفی بگیرم ازخودموعشقم بزارم 

توایستا توپیجم دخترادست ازسرم وردارن بس خوشگل 

 ارن میمیرنوخوشتیپم د



 ارام:چشاتودرمیارم ها

 میثاق:واچه خشنی تو !

 من که پسره خوبیم میخوام عکسمونوبزارم تاولم کنن!

 ارام:اهان باشه

 همراه باهاش میرم توهال

 میشینم رومبل

 میثاق:صبرکن

 ارام:بالبخندبهش خیره میشم!

 موهاموازپشت جمع میکنه دم اسبی میبنده!

 میریزه! بعدشم چتری هامویه سمت صورتم

 میثاق:به خانمم چه زیباشد!

 ارام:دیوونه

 میثاق:صبرکن االن سلفی بگیرم

 ارام:نه صبرکن

 اول شال مشکی میزارم روسرم

جوری که چتری هام بیرون باشن بعدم زیرنگاهای 

 شیطون میثاق رژ قرمز خوشگلی میمالم رولبام



 میثاق:به چه خوشگل!

 میخوایی دخترارودق بدی؟

 ارام:اره دیگه

 نگاهی به لباسام میندازم 

یه شلوارجین کوتاه که پاهای خوشتراشموخوب تونمایش 

گذاشته بودتاساق پام بود وبلیزتنگی که چندتادکمه ی 

 سفیدداشت وتاارنج دستام لخت بود!

 ارام:میثاق

 میثاق:جونم

 ارام:لباسم مناسبه گیرندن؟

 میثاق:نه باباخوبه

اونم یه تیشرت مشکی ارام:نگاهی به میثاق میندازم 

 باشلوارجین مشکی پوشیده بود

 میثاق:خوب اماده ای؟

 ارام:صبرکن

سرمومیزارم روشونش جوری که صورتم پیدابشه اونم 

 دستشودورم حلقه میکنه سلفیشومیگیره



 میثاق:چه عالی شد

 ببین

 ارام:راست میگفت خیلی خوشگل افتاده بودیم

 میثاق:بلندشوبیااینجا

 ه؟ارام:همینجاخوبه ک

 میثاق:ولی من میگم اینجابهتره!

 ارام:

 ��سایت اوای خیس
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 دیوونه

 ازرومبل بلندمیشیم روپاهاش میشینم

 دستاشوروشکمم نوازش وارمیچرخونه!

 میثاق:قراره اینجاچه اتفاقاتی بیوفته؟

 ارام:نمیدونم چه اتفاقاتی دوست داری بیوفته؟

میثاق:دوست دارم یه غنچه ی گل بکارم توش دوست 

 داری؟

 ارام:تودوست داشته باشی منم دوست دارم!



 میثاق:االن که نه 

االن که من کارای فارغ تحصیلیمو انجام میدم 

وخوانندگیموتوهم که دانشگاهتومیخونی 

 ونویسندگیتومیکنی پس واسه بچه داری وقت نداریم!

 ارام:اره

 اشکال نداره هروقت توبچه بخوایی

 میثاق:فداتشم

 بخوابیم

 ارام:خوابت داره؟

 میثاق:اهوم

 ارام:باشه

 میثاق:همینجابخوابیم؟

 ارام:رومبل 

 نیوفتیم!

 میثاق:نه حواسم هست

 ارام:باشه



جفتمون رومبل میخوابیم فرومیرم توبغلش چشمام گرم 

 میشه

 ارام: امروزحسابی اینجاشلوغ بود !

قراربود میثاق اهنگ  فکرنکنیدمردم هجوم اوردن هانه

سومشوبده بیرون واسه تنظیم اهنگشووفیلمبرداری اینا 

 شلوغ بود!

 قراربود موزیک ویدیوی جدیدشواینجابسازن!

روصندلی کناریکی ازدوستای میثاق نشسته بودمو داشتم 

 به بقیه گروهشون نگاه میکردم!

قربونش برم اینقدربااون پیرهن چهارخونه ای ابی رنگ 

 شکیش خیلی خوشگل وخوشتیپ شده بود!وشلوارجین م

 یعنی مثل ندیده هازوم کرده بودم فقط رومیثاق!

باصدای بفرمایید علی اصغردوست میثاق نگامومیدوزم 

 بهش

 ــ بفرماییدابجی تخمه

 ارام:ممنون

 ازداخل ظرف یکم تخمه برمیدارم

 ــ مثل اینکه داریم فوتبال میبینیم؟!



 ارام:لبخندی میزنم !

ارام:تاتاریکیه هوا مشغول بودن تااینکه بقیش واسه 

 فرداموند

خسته بودم ازاین همه نشستن ازروصندلی بلندمیشم که 

 میثاقم باحوله ای که روسرش میادکنارم

 میثاق:کجا؟

 ارام:میخواستم برم تو

میثاق:همینجابمون پیتزاسفارش دادم وبعدم ارام:به 

 چشمای شیطونش خیره میشم!

 بعدش چی؟

 اق:اول غذامونوبخوریم بهت میگممیث

 ارام:کنجکاوم کردی ها!

 میثاق:نمیگم بهت!؟

 ��سایت اوای خیس

 part99دخترگل: [ ۲:۱۷ ،۸/۱۲]

 ارام:لبخندی میزنم!

 باشه



 پیتزاروزیرنگاهای شیطونش میخورم!م

 معلوم نبودبازچه نقشه ای واسم کشیده بود!

 میثاق:چقدراینجاارومه نه؟

 ریاستارام:اره فقط صدای د

 میثاق:مخصوص ادمای عاشق

 ارام:اهوم

 

بعدازخوردن پیتزا میرم سمت اشپزخونه 

دستوصورتمومیشورم باچایی وتخمه میام کناردریا 

 بادیدن میثاق لبخندمیشینه رولبم!

 میثاق:خوب اماده ای میخوام واست اهنگ ترکی بخونم!

 ارام:واقعا؟

 میثاق:اره

 خوب صبرکن!

رم میزکناردریا خودمم ارام:چایی وتخمه هارومیزا

 میشینم روصندلی

 



 یه تکه ای از بهشته ❤

Nasıl güvenmez insan 

 چطوری ادم اعتماد نکنه 

Pelerin gibi örtsen beni 

 اگه مثل شنل منو بپوشونی

Hiç de bi' şeyden korkmam 

 از هیچ چیزی نمیترسم 

Çal, çal, çal 

 بکوب بکوب بکوب 

 بودکه میپیچیدتواون فضاارام:صدای قشنگش تنهاصدایی 

وقتی باقدم های ارومش وخوندن ورقصش میادسمتم 

 باخنده بهش نگاه میکنم

Yavaş yavaş ısınsana, alış bana 

 یواش یواش با من گرم شو به من عادت کن 

Serin serin, derin derin karış bana 

 سرد سرد ،عمیق عمیق با من قاطی شو 

 



بامن رقصیدن ومن ارام:دستمومیکشه شروع میکنه 

 ازدست دیوونه با

Rüzgârı avla, dümenini 

 rüzgâra bağla 

 باد رو شکار کن ،سکانت رو ببند به باد

Oyununu oyna, yenilmem asla 

 بازیتو بکن ،اصال شکست نمیخورم 

Kor gibi kumlar, bilemem kim kimi sollar 

 شن های مثل اتش ،نمیدونم کی از کی سبقت میگیره 

 

Çağırır beni yollar (yollar) 

 جاده ها منو صدا میزنن

 ارام:به طرف دریا میره وشروع میکنه به چرخیدن!

Harbi güzel (gel) 

 واقعا خوشگله )بیا(

Su güzel de (üfle) 

 اب زیبا رو )فوت کن (



Yüreğimde sönmeyen alev 

 اتشی که تو دلم خاموش نمیشه

Deryada denizde (bi' bak) 

 تو دریا )یه نگاهی بکن(

Bedenin de (hisset) 

 تو بدنت )حس کن (

ötesinde 

 اونورترش 

 

 سایت اوای خیس

 part100دخترگل: [ ۲:۱۸ ،۸/۱۲]

Çıldırtan yanı arkadaş harbi güzel 

 دیوانه کننده ،ینی ای دوست واقعا خوشگله

Harbi güzel 

 واقعا خوشگله 

دم روصندلی که بازم ارام:بارهاشدن دستم دوباره برمیگر

 دیوونه شروع میکنه به رقصیدن خوندن!



 که دوباره دستمومیکشه میچسبونتم به خودش!

میثاق:مثل اینکه یادرفت تواهنگ داشتم میگفتم باهام 

 قاطی شوبازکه اومدی نشستی!؟

 ارام:امشب دیوونه شدی؟

 میثاق:اره دیوونه تو

❤ Serin serin, derin derin karış bana 

 د،عمیق عمیق ،به من قاطی شوسرد سر

 

Rüzgârı avla, dümenini rüzgâra bağla 

 بادرو شکار کن ،سکانت رو ببند به باد 

Oyununu oyna, yenilmem asla 

 بازیتو بکن ،اصال شکست نمیخورم 

Kor gibi kumlar, bilemem kim kimi sollar 

 شن های مثل اتش ،نمیدونم کی از کی سبقت میگیره 

Çağırır beni yollar (yollar) 

 جاده ها منو صدا میزنن

Harbi güzel (gel) 



 واقعا خوشگله 

Su güzel de (üfle) 

 اب زیبا رو )فوت کن (

Yüreğimde sönmeyen alev  

 اتشی که تو دلم خاموش نمیشه

 

Deryada denizde (bi' bak) 

 تو دریا )یه نگاهی بکن (

Bedenin de (hisset) ötesinde 

 کن ( اونور بدنتو )حس

 )اهنگ زیبای ترکی مورات بوزبه نام هاربی گوزل(

ارام:باتموم شدن اهنگ میثاق میشینه روزمین منم میکشه 

 که کنارش میشینم!

 ارام:توخیلی شیطونی ها چیاکه بلدنیستی؟

 میثاق:همه چی بلدم من!

 ارام:اگه یکی ازمون فیلم گرفته باشه چی؟

 بزاربگیره خو!میثاق:اول که کسی نیست جزما دوما 



ارام:روزای زندگیم کنارمیثاق بهترین روزای عمرم 

 بودن

 دوست نداشتم حتی یه نیم ثانیه هم ازش دورباشم!

 برگشته بودیم خونه 

من دانشگاهمومیرفتم اونم بامیثاق دیگه ترسیدم تنها برم 

 ورمانموکامل میکردم میثاقم که خوانندگیشودنبال میکرد

راستی مینا بارداریش رفته بودتوچهارماهگی 

 وکوچولوشونم پسربود!

 امروزقراربودبرم خونه ی بابابعدازاین همه  

 ��سایت اوای خیس
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 مدت باالخره میثاق بهم اجازه دادبرم 

یه مانتوپاییزی خوشگل ویه شلوارجین میپوشم یکم 

 ارایشم میکنم میرم پایین

 نمیایین بریم مهتاب جون؟شما

 ــ نه عزیزم توبروخوش بگذره ومراقب خودتم باش

 ارام:چشم 



 ممنون

 ــ سالم برسون

 ارام:چشم

بااژانس میرم سمت خونه ی بابااینا باتوقف ماشین 

 کرایشوحساب میرم میرم سمت خونه ی بابا

 زنگوفشارمیدم 

 چقدردلتنگ این خونه بودم من!

 لبخندی میشینه رولبام!دربازمیشه بادیدن نوید 

 عه تواینجاچیکارمیکنی؟

 نوید:بتوچه خونه ی خودمه!

 ارام:بی ادب مگه من گفتم خونت نیست!

 نوید:بیاتو

 ارام:خوبی؟

 نوید:ممنون عزیزم توخوبی؟

 ارام:ممنون عزیزم

 صدای مامان میادکه ازنویدمیپرسه کی بود:

 نوید:ارام زن دایی



 ارام:یکم نمیشدسوپرایزش کنی؟

 د:نوچ من ازین جنگولک بازیابلدنیستم!نوی

 ارام:بی احساس

 نوید:خودتی

 ارام:میخندم!

 بااومدن مامان فرومیرم توبغلش که صورتمومیبوسه

 ــ خوبی مادرمیدونی که چقدردلتنگت بودم!؟

 ارام:قربونتون بشم منم دلتنگ شمابودم

 ــ بیاتوخوش اومدی

 نوید:زن دایی من کم کم رفع زحمت میکنم!

 ــ کجامیری پسرم بشین واسه شب

نوید:نه دیگه شماحرفای مادرودختری دارین منم مزاحم 

 نمیشم!

ارام:بیابشین پسرجون چندوقته چشممودوردیدی 

 بازپروشدی!

 نوید:بروبابادختره ی زبون دراز

 ارام:بمون دیگه منم یکی دوساعت دیگه میرم باهم بریم



 نوید:باشه االن که کلی اصرارمیکنی میمونم

 ارام:برمیگردم سمت مامان بالبخندبهم نگاه میکنی

 ــ ماشاهلل واست خودت بزرگ وخانم شدی؟

نوید:میدونی چیه زن دایی این خانم شدنش کاردست 

 میثاقه ها

 ارام:چی یعنی من قبل ازازدواجم بامیثاق بچه بودم!؟

 نوید:صددرصدکه اره

 ارام:مامان میخنده!

 میام میزنمتا؟

 یرسرمیثاقهنوید:کتک کاریشم ز

 ارام:این دفعه خودمم میخندم!

 بعدازدوساعتی همراه بانویدبلندمیشیم راه میوفتیم.

 میشینم توماشین که نویدم 

 ��سایت اوای خیس
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 سوارمیشه وماشینوروشن میکنه

 نوید:ارام



 ارام:جانم

 نوید:اززندگیت راضی هستی؟

 ارام:اره چطور؟

 نوید:بایددلیل داشته باشه 

 من داداشتم بایدبدونم خواهرم زندگیش خوبه یانه؟

 ارام:قربون توداداش خوشتیپم بشم!

 نوید:میدونی اگه خوشبخت نمیبودی چیکارمیکردم؟

 ارام:نه چیکار؟

درمیزدم تودروبازمیکردی نوید:میومدم دم خونتون 

بعدش میدزدیدمت باخودم میبردمت یه جای خیلی 

 دورباهم زندگی میکردیم!

 میومدی باهام؟

 ارام:دیوونه

 نوید:بگو دیگه!

 ارام:اگه اصال اصالراضی نبودم اره

نوید:خیلی خوب خوش اومدی االنم بپرپایین شرتو،کم کن 

 نبینمت



 ارام:میخندم!

 ازماشینش میام پایین

 نکه خیلی بی ادبی بیابریم باال خونه ی عموباای

 نوید:نه دیگه مزاحم نمیشم

 ارام:بیابهت میگم پایین هی هیچی نمیگم پروشدی تو!

 نوید:باشه باباچرامیزنی!

هی میگم مثل شوهرت اهل کتک کاری شدی میگی نه 

 اونم یه جوری باهام رفتارمیکنه انگاربابامه!

 ارام:خوب هست

 می؟نوید:نکنه توهم مادر

 ارام:صددرصدکه اره

 نوید:بیابریم دختره ی چشم سفید

 ارام:میخندم باهاش همراه میشم!

میریم تو تانویدمیره سالم واحوال پرسی کنه منم 

 لباسموعوض میکنم میا پایین

 زن عموکنارنویدنشسته باهم حرف میزنن

 ارام:غذاخوردی؟



 نوید:اره زن دایی بهم غذاداد!

 ارام:باشه

 خوب قهوه یاشکالت داغ

 نوید:اه اینقدرازشکالت داغ بدم میاداسمشواصالنیار

 ارام:همراه زن عمومیخندیم!

 فکرکردم توهم مثل میثاق دوست داری؟

 نوید:پس میثاق دوست داره اره

 ای شوهرزلیل بدبخت

 ارام:میزنم زیرخنده!

 نوید:همون قهوتوبیار

ن قهوه ارام:همونجوری که میخندم اززن عمومیپرسم او

 میخواد

 به سمت اشپزخونه مشغول درست کردن قهوه میشم 

 میثاق:هرچی درست میکنه واسه منم درست کن

 ارام:بالبخندبرمیگردم سمت میثاق

 سالم خوبی کی اومدی؟

 میثاق:ممنونم خوشگلم توخوبی؟



 االن اومدم

 ارام:خوش اومدی

 قهوه درست

 ��سایت اوای خیس
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 میکنم میخوری ؟

 میثاق:نه واسه من همون همیشگیمودرست کن

 ارام:باشه

بارفتن میثاق واسه خودم اون شکالت داغ باشیردرست 

 میکنم واسه زن عموونویدقهوه میبرم توهال

 بفرمایید

 نوید:ممنون

 میثاقم میادکنارمون

 نوید:میگم پسردایی

 میثاق:جانم

 زنتم یاددادی؟نوید:اخالق بدکتک کاریتوبه 

 میثاق:لبخندی میزنم!



 چرامگه خانمم چیکارکرده؟

 نوید:اخه هی تهدیدمیکنه میزنمت

 ارام:کجا؟

نوید:میدونی پسردایی همین االن پایین بودیم گفت 

 بیاتانیومدم توماشین لهت نکردم

 ارام:میثاق میزنه زیرخنده!

 ارام:وایی کجاگفتم

 نوید:گفتااالن میخوادتونفهمی

 من بین شمادوتانمی ایستم میثاق:واال

 نوید:میدونی ارام خانم معنیه این جمله ی شوهرت چیه؟

 یعنی اینکه اختیارش باتوبزن ادبش کن

 ارام:سه تاییمون میزنیم زیرخنده!

 میثاق: خوب کی میخوایی زن بگیری پسر؟

 نوید:مگه بیکارم بابا

 میثاق:مثل اینکه من بودم میگفتم که بچه دارمیشم ها!

 باشوخی کردم شماروجو بگیره بریدبچه داربشین!نوید:با



میثاق:صبرکن کارای دانشگام تموم بشه خودم میام 

 واست استین میزنم باال

 نوید:هی جوون خیر ببینی

 ارام:همراه میثاق میخندیم!

 نوید:خوب دیگه بای، بای برم خونه

 مامانم خانمم منتظره ببرمش خرید

 ی!زن عمو:کاشکی واسه شب پیشمون میموند

 نوید:ممنونم زن دایی جون 

ارام:بارفتن نوید میرم تواشپزخونه به زن عموکمک 

 میکنم.

 یه هفته ای گذشته بود!

 اومده بودیم شمال

 من ومیثاق نویدونریمان ونیما والنازومینا

هواخوب بود فقط من والنازبیداربودیم اومده بودیم 

 کناردریا

 الناز:ارام جون

 ارام:جانم



 الناز:ارشوبخشیدی؟

 ارام:واسه چی؟

 الناز:واسه اون همه بالیی که سرت اورد!

 ارام:اره عزیزم من ازهمون اولش بخشیدمش

الناز:خوشحال شدم میدونستم تواینقدردلت مهربونه که 

 همه رومیبخشی

 ارام:ممنونم عزیزم

 ــ سالم ارام جان

 ارام:بالبخندبه سمت صدابرمیگردم!

 ��سایت اوای خیس
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 وایی فرهاداینجاچیکارمیکرد؟

 الناز:میشناسیش؟!

 ارام:اره هم دانشگاهی وهم کالسیم

 ارام:سالم عزیزم خوبی؟

 فرهاد:ممنونم توخوبی اینجاچیکارمیکنی؟



ارام:هیچی باهمسرم ووپسردایی ودخترعموهام اومدیم 

 اینجا

 فرهاد:اهان 

 ایشونم خواهرم هستن فرنازجانمنم همراه خانوادم اومدم 

 فرناز:پس ارام خانم شمایی؟

 ارام:سالم عزیزم خوبی؟

 فرناز:ممنونم توخوبی 

 خیلی دوست داشتم ببینمت!

 ارام:ممنونم عزیزم

 بااومدن پسرا ومینا فرهادنزدیک میشه بهم 

 فرهاد:کدومش همسرته؟

 ارام:خندم گرفته بودکنجکاوبودتاهمسرموببینه!

 ارام:اونه که لباس پیراهن چهارخونه ای قرمزداره!

 فرناز:وایی فرهاداین میثاق رسولی نیست؟

 وایی خدادارم خواب میبینم!

 فرهاد:نکنه همسرت میثاق؟

 ارام:اره



بارسیدبچه ها وسالم واحوال پرسی 

 پسراازفرهادوفرنازمیخوان که کنارمون بمونن!

 فرناز:اقامیثاق میشه یه سلفی بندازیم؟

 ثاق:چراکه نه!می

 کنارهم میشینیم

 فرناز:میشه کنارتون بشینم؟

 ارام:اره عزیزم

فرناز:میدونی ارام جون من قبالکه داداشم که ازت 

تعریف میکردخیلی حسودیم میشدولی االن که فهمیدم 

 همسرمیثاقی بیشترحسودیم میشه!

 ارام:لبخندی میزنم!

عزیزم من قبل ازاینکه همسرم باشه میثاق جان 

 مومهپسرع

 فرناز:واقعاشمادخترعموپسرعمویید؟

 ارام:اره عزیزم

 فرناز:چه خوب

 ارام:لبخندی میزنم



 شام روکنارهم میخوریم

 که نویدپیشنهدمیده فیلم ترسناک ببینیم!

 الناز:وایی نه من نگاه نمیکنم میترسم

 مینا:منم که شرایطم حساسه

 نوید:توچی ارام خانم؟

 ارام:نه من نگاه میکنم

 میثاق:جووون پس خانمم سلطانه

میناوالنازمیرن طبقه ی باال منم بین میثاق ونویدمیشینم 

 رومبل روبه روی تی وی

 نیماونریمانم روزمین میشینن پتومیندازن روشون!

 میثاق:بیاخانمم چیپس

 ارام:ممنونم

 خیره میشم به صفحه ی تی وی

وسطای فیلم بودکه داشتم بادقت به اونجایی که روحه 

 ای دختروکشیدپاه

 ��سایت اوای خیس

 part105دخترگل: [ ۳:۱۶ ،۸/۱۲]



 نگاه میکردم

جالب بودوترسناک بااتمام فیلم تی ویوخاموش کردیمو 

 خودموجموجورکردم 

 میثاق:شب بخیر

 نریمان:باباهمینجابخوابیم

 میثاق:توهال بروتواتاق پسر

 نیما:من که رفتم وضعیت خانمم خطریه

 بخوادیکی دیگه روبترسونه! میثاق:وایی به حال کسی

 نوید:باباغلط بکنیم من خودم توشوک فیلم موندم!

 تونترسیدی ارام؟

 ارام:میخندم!

 نه بابامگه نمیدونستی کارگردانیشوخودم کردم

 میثاق میخنده! 

 نوید:اه دختره ی شیطون

 ارام:یه هفته ای گذشته بود.

 کناربچه هاومیثاق خیلی خوب میگذشت!

 نازبودخیره میشم!به پیامی که ازال



 الناز:سالم ارام جون یه لحظه بیااتاقم

ارام:شالمومیپوشم ازاتاقمون میام بیرون به سمت اتاق 

 النازشون

 درومیزنم میرم تو

 بادیدن النازکه روتخت نشسته باتعجب بهش خیره میشم!

 ارام:سالم چیشده؟

 الناز:میدونی ارام جون 

ماهانم قطع شده بود یه چندوقتی بودکه عادت 

 بعدامروزتست گرفتم جواب داد؟

 ارام:تعجبم جاشوبه لبخندمیده!

 لبخندی میزنم!

 وایی یعنی توحامله ای؟

 الناز:اره وایی میدونی چقدرخوشحالم !

 ارام:وایی عزیزم خیلی خوشحالم کردی به نریمان گفتی؟

 الناز:نه اول یه ازمایش بدم ببینم واقعی حاملم بعد

 هلل که هستی ولی خیلی خوشحالمارام:ایشا



الناز:منم چون میدونستم خوشحال میشی جزتوبه هیچ کی 

 نگفتم!

 ارام:قربونت شم

 الناز:راستی عزیزم توومیثاق ازمایش خون نگرفتین نه؟

 ارام:نه چطور؟

الناز:برین ازمایش بگیرین بعدبچه داربشین اخه 

 اینقدرهمه چی عجله ای واستون شدکه ازمایش نگرفتین

 ارام:باشه عزیزدلم حتما

 )ارام(

ازهمون روز النازگفت ومن ومیثاقم وقتی برگشتیم خونه 

 بااصرارای زن عموومامان بزرگ ومامان ازمایش دادیم

 ارام:نمیدونم چرااینقدراسترس داشتم من ؟

 میثاق:حالت خوبه؟

 ارام:دستاموتودستاش میگیره!

 میثاق:چرااینقدریخ کردی

 ــ اقای رسولی

 روصندلی بلندمیشم جواب ازمایشومیثاق:از



 ��سایت اوای خیس

 part106دخترگل: [ ۳:۱۷ ،۸/۱۲]

 میگیرم

ــ باتوجه به ازمایشون بایدهرچی سریعتربه متخصص 

 زنان خودتون وخانمتون مراجعه کنین!

 میثاق:ازمایش مگه ازمایش جوابش خوب نیومده!؟

 ــ بله یه سری مشکالت جدی هست

 میثاق:مشکالت جدی 

 نگام لحظه ای روارام ثابت میمونه!

 نه نبایدبهش میگفتم نمیخواستم اذیت بشه

سعی میکنم خودموجموجورکنم لبخندی میزنم میرم 

 طرفش!

 ارام:چیشدجوابش اومده؟

 میثاق: اره

 ارام:خوب

 میثاق:اول بلندشویه چی بدم بخوری مثل مرده هاشدی

 ارام:دیوونه



 )ارام(

روم وبعدبه میثاق خیره باچشمای گشادشده به دکترروبه 

 میشم!

 حرفای دکتر بارهامیپیچه توسرم؟!

ــ باتوجه به نوع خون زوج شما بدلیل اینکه خونتون بهم 

نمیخوره احتمال صددرصداین هست که اگه 

 شمابارداربشین اون جنین ناقص یاتاالسمی بدنیابیاد!

 پس نتیجه میگیریم که بهتره دست به این کارنزنین!

 کودک اذیت میشین!؟ چون هم شماوهم

ارام:تمام راهوتوسکوت بودیم نه من حرفی زدم ونه 

 میثاق!

 باتوقف ماشین نگامومیدوزم به اطراف

 میثاق:خوبی؟

 ارام:نه

 میثاق:نمیخوام این موضوع ناراحتت کنه!

میدونی که واسه من توزندگیم بچه مهم نیست ازهمه ی 

 دنیاتوواسم مهمتری!



دوست دارن مابچه ارام:ولی عمووزن عموچی اونا

 داربشیم!

میثاق:میدونم فعالنمیخوام راجب این موضوع باکسی 

 حرف بزنی یاخودتوواسه این موضوع ناراحت کنی!

 ارام:اخه

 میثاق:اخه ندارم من شوهرتم مگه نه

 ارام:خوب اره

 میثاق:وقتی من بچه نخوام کی حرفی میادمیزنه؟

مامان اینامیگم ومیخوام من خودم سرفرصت همه چیوبه 

 که فعال دراین موردبحثی نکنن!

 ارام:دیگه حرفی نداشتم بگم

 ناراحت بودم خیلیم زیاد!

یعنی تااخرش اگه بچه دارمیشدیم بچه هامون مریض 

 بودن!

میدونستم میثاق بچه دوست داره ولی بخاطره من این 

 حرفازد!

 )ارام(



نبودم  دوسه هفته ای گذشته بود ومن اون ارام قدیمی

 میدونستم میثاقم نیست ولی تظاهرمیکردخوبه!

 وقتی 

 ��سایت اوای خیس
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 وقتی زن عمو موضوع روفهمید!

 ازون روز زندگیه من بدبودبدترم شد!؟

 حق میدادم به زن عمو ومینااره!

 هرکسی دوست داره پسرش بچه داربشه !

 این روزاهمه چی بهم ریخته بود !

کنایه های گاه وبی گاه زن عموومینا وفامیل نبودن میثاق 

 داشت منوازپادرمیاورد!

 خسته بودم تصمیم گرفتم چندوقتی برم خونه ی مامان!

 )میثاق(

بزرگترین اشتباه ادم اینکه بزاره بقیه توزندگیش سرک 

 بکشن!؟



مامان گفتم اونم که من مقصربودم که همه چیوبه 

 میدونستم گاها ارامواذیت میکرد!

 خسته شده بودم ازجمله های تکراریه مامان!

 فقط همین چندتاجملش اِکوشده بودتومغزم!!

 میخوایی چیکارکنی؟

من نمیزارم کل عمرتوبااین دختره بمونی بایدزن 

 بگیری!؟

 زن 

من هزارسالم اگه بچه دارنمیشدم بازم اراموول نمیکردم 

 ن همه چیم بود همه چیم!او

اومده بودم خونه ی علی وحال وحوصله ی هیچیونداشتم 

! 

نه درسودانشگام ونه خوانندگی ونه خانوادم فقط دلتنگ 

 اون چشمای مهربون بودم!

 علی:چه مرگته تو؟

 اصالمعلومه چه غلطی میکنی؟

 صددفعست مدیربرنامت یازنگ میزنه یاپیام میده!؟



 میکنی؟داری چه غلطی بازندگیت 

 میثاق:علی جان حال ندارم لطفانپرس ازم!

 علی:بایدبدونم چه مرگته تو؟

 اون زن طفلکت کو ؟

میدونی که چقدرنگرانته همین بودعشق ودوست داشتنت 

 اره!

 میثاق:مگه زنم بهت زنگ زده؟

 علی:نه من همون یه باردیدم عشقوتوچشماش خوندم !

 )ارام(

 مودیگه گرفتم!نه دانشگاهمومیخوندم ونه دنبال رمان

 خسته بودم !

بیشترازهمه رفت وامدای فرهادخونه ی بابام اذیتم 

میکردوبازم مامانم بودکه این وسط به فکرجورکردن 

زندگیم بامیثاق نبودبه فکرساخت یه زندگیه دیگه 

 بافرهادبود!

 خسته بودم خسته !

 کاش یه جایی میبودمیرفتم وهرگزنمیومدم!؟



ثاق خبری داشتم ونه ازخانواده یه ماه گذشته بود ونه ازمی

 عمو

 نه اومدن دنبالم ونه زنگی واسم زدن!

 کارم شب وروزشده بودگریه کردن!

 ��سایت اوای خیس
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 )میثاق(

 بعدازیه هفته برگشتم خونه اونم چه برگشتنی؟

تاپاموگذاشتم خونه مامان هرروزشوساخته بودبااوردن یه 

 اسه من!دختر اونم و

اخه کدوم دخترمیخواست واسم جای اراموبگیره هیچ 

 کدوم!

 هیچ ادمی حتی فرشته ی اسمونم جاشونمیگرفت!

اونقدرمامان دختربردواوردکه خودمم خسته شدم ازخونه 

 زدم بیرون .

 بیشترازهمه نبودن ارام تواون چهاردیواری اذیتم میکرد!

 قلبم دردمیکرد ازنبودنش ازندیدنش!



سه هفته ای بودکه خودموتوخونه ی علی حبس کرده 

بودم نه به زنگ زدنای مدیربرنامم میرسیدم ونه به کسی 

 توجه میکردم !

 هیچی واسم مهم نبود هیچی

 )ارام(

امروز باالخره بعدازاون همه مدت بااینکه میثاقموندیدم 

 ولی صدای زیباش روشنیدم!

 اونم اهنگی که انگارواسه خودمون میخوند!

ونقدرغمگین که حس لرزش روتوصدای خوشگلش حس ا

 میکردم

 خوش باشی هر جا که هستی تویه این گردشه تقویم ❤

 ما یه جاهایی حریفه جبر زندگی نمیشیم❤

 

 دوِر هم میگشتیم اما تو جهانای موازی❤

 نرسیدن منطقی بود ته این دیوونه بازی❤

 

 خوش باشی هر جا که هستی یادتم هر جا که هستم❤



 من به رومم نمیارم که چقد بی تو شکستم❤

 

 جنگل از بیرون قشنگه از تو که چنتا درخته❤

 اینکه محکم باشی اما از درون بخشکی سخته❤

 ارام:اشکام سرمیخوره روگونم.

 من چجوری بدونت خوش باشم

اونقدری این روزاگریه کرده بودم که زیرچشام گودافتاده 

 بود!

 ه مشت اما و اى كاشبا تو تقدیرم گره خورد به ی ❤

 بعِد من مراقِب اون خنده هاى لعنتیت باش❤

 

 بعِد من فكر خودت باش غصه رسمه روزگاره❤

 ما چه باشیم چه نباشیم زندگى ادامه داره❤

 )میثاق(

 هرلحظه ممکن بودتواوج اجرای اهنگم اشکام بریزه!

 میثاق



 واسه ما گذشتن از هم یه مسیره ناگزیره ❤

 اما هیشکی جای ما رو تو دله هم نمیگیره❤

 

 آدما به مهربونی خیلی زود وابسته میشن❤

 آدماِی تنها زودتر ساده تر شکسته میشن❤

 با تو تقدیرم گره

 ��سایت اوای خیس
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 با تو تقدیرم گره خورد به یه مشت اما و اى كاش❤

 تیت باشبعِد من مراقِب اون خنده هاى لعن❤

 

 بعِد من فكر خودت باش غصه رسمه روزگاره❤

 ما چه باشیم چه نباشیم زندگى ادامه داره❤

 

 با تو تقدیرم گره خورد به یه مشت اما و اى كاش❤



 بعِد من مراقِب اون خنده هاى لعنتیت باش❤

 

 بعِد من فكر خودت باش غصه رسمه روزگاره❤

 ما چه باشیم چه نباشیم زندگى ادامه داره❤

 لی:این میثاق ادم بشونبود!ع

 نه صداشوجمع میکردنه خودشو بایدیه کاری میکردم 

 شماره ی نویدومیگیرم که

 )نوید(

درخونه ی دایی رومیزنم که بعدازدقایقی بازمیشه میرم 

 تو

 ــ سالم مادرخوبی؟

 نوید:ممنونم شماخوبین؟

 ــ خوبم مادر

 نوید:میشه اراموببینم؟!

 ــ اره پسرم تواتاقشه

 نوید:بااجازه

 به طرف اتاقش راه میوفتم درشومیزنم



 ارام:بیاتومامان

 نوید:دروبازمیکنم

 لبخندی میزنم !

 اجازه هست دخترم؟

 ارام:وایی نویدتویی

 بیاتودیوونه

نوید:اره جزمن که دیوونم کسی دیگه ای هم دیوونه میشه 

 بتودیوونه سربزنه؟

 ارام:نه

 ایی!نوید:بلندشواماده شومیخوام ببرمت یه ج

 ارام:کجا؟

 نوید:بتوچه !

 ارام:بی ادب

 نوید:خوب میخواستم بگم که ازاولش میگفتم!

 بلندشوخوشگلم کن !

 اصالخودتو،توایینه دیدی؟

 بلندشوخوشگل کن



 ارام:اخه

 نوید:درداخه بهت میگم بلندشو

 ارام:باشه چرادعوامیکنی

 نوید:من میرم بیرون اماده میشی میایی

وش میگیرم یکم ارایشم میکنم ارام:بابیرون رفتن نویدد

 میرم بیرون

 نوید:وایمیستادی یکی دوساعت دیگه میومدی!

 ارام:خوب دیرنکردم که هی منومیخوری!؟

 نوید:بیابریم بچه 

ارام:میشینم توماشین که نویدم ماشینوروشن میکنه راه 

 میوفتیم

 راه طوالنی وقتی که کالازشهرخارج میشیم یکم میترسم!

 کجامیریم!؟

 نوید:خودت میفهمی!

باالخره بعدازطی اون راه طوالنی جلوی ویال بزرگ 

 میزنه روترمز

 نوید:پیاده شو



 ارام:ازماشین میام پایین باهاش همقدم میشم!

 یکم میترسم

 ��سایت اوای خیس
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 اخه اینقدرخلوت بود که پرنده هم پرم نمیزد!

 علی اصغر تعجبم میکنم!واردویالمیشیم که بادیدن 

 علی:سالم ابجی جون خوبی؟

 ارام:سالم داداش جان خوبی؟

 ممنونم خوبم

 نوید:بریم پسر

 علی :االن میام صبرکن چمدونموبردارم

 ارام:کجامیری تومنوتنها میزاری؟

 نوید:تنهانیستی!

 بروباالاتاق اولی میبینی

باعجله ازپله ارام:بااومدن علی اصغرجفشون میرن  

 هامیرم باال نویدگفت اتاق اول دروباعجله بازمیکنم !



بادیدن یه فردروتخت خواب تواون اتاق تاریک 

 کنجکاومیشم ببینم کیه؟

 باقدم های اروم میرم سمت تخت

 بادیدن فردباناباوری بهش خیره میشم!

 خودش بود میثاقم!

 چشمام خیس میشه !

 دلم واسش چقدرتنگ شده بود

 چراین قدرالغرشده بود؟

 بمیرم برای صورتش!

 بابازشدن چشماش نگاهش ثابت میمونه روم

 میثاق:ارام تو

 ارام:سالم

 میثاق:باعجله ازروتخت میام پایین

 کی اوردتت اینجا؟

 ارام:نوید

میثاق:تازه االن که جلوم بودمیفهمیدم چقدردلتنگش بودم 

 من!



زدیکه باقدم های اروم میرم طرفش درست روبه روش ن

 نزدیک!

 چقدرزیراون چشمای خوشگلش کبودشده بود؟

 اونقدری بهش نزدیک بودم که صدای تندنفساشومیشنوم

 دلم میخواست سفت بغلش کنم وببوسمش!

 ارام:دلم واست تنگ شده بود!

 میثاق:همین جملش کافی بودتا بکشونمش بغلم

دستامودوربدن ظریفش سفت حلقه میکنم دستای اونم 

 ه!دورم حلقه میش

 میثاق:منم دلتنگت شده بودم.

 دلتنگ بغل کردنت وبوسیدنت ولمس کردنت!

دلم واسه خنده هات لبخندات وچشمات خیلی تنگ شده 

 بود!

 ارام:چشمام خیس میشه دستامودورش سفت ترمیکنم!

 چرااین یه ماه سراغی ازم نگرفتی تو؟

 میدونی چقدرداشتم ازنبودنت میمردم!

 قلبم میسوخت وقتی نبودی.؟



 میثاق:ببخش منونفسم ببخش

 خسته شدم ازدوریت ازنبودنت!

 ازهمه چی غیرتو

 ارام:منم

 میثاق:ازبغلم بیرونش میکنم

 بیااینجابشین

 ارام:کنارش روتخت میشینم خیره میشم به صورتش

 چرااین 

 ��سایت اوای خیس
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 الغرشدی؟

این ارایشی هم کردی میثاق:خودت چی میتونم ازپشت 

 غم وکبودی چشاتوببینم!

 ارام:دیگه تنهام نزارولم نکن ونرو!

میثاق:دیگه هیچ وقت نمیرم حتی اگه همه جلودارمون 

 باشن!

 حتی اسمون به زمین بیاد تنهانمیزارمت.



 )ارام(

زندگی بازداشت روی خوششوبهم نشون میداد دوباره 

 برگشته بودم پیش میثاقم!

کوه بودوشیطون بود ومهربون  پیش همون مرد که

 بودودوست داشتنی!

 میثاق:خانمی کجایی عزیزدلم؟

 ارام:جونم اینجام االن میام

 ازپله هامیرم پایین توهال

 میثاق:کجابودی عزیزم؟

 ارام:داشتم بقیه رمانموکامل میکردم

 میثاق:هی شیطون اخرشم ندادی بخونم

 ارام:میخندم!

ای خنده هات تنگ میثاق:قربون خنده هات دلم واسه صد

 شده بود!

 بیااینجابغلم

ارام:ازخداخواسته میشینم روپاهاش سفت منوتوبغلش 

 میگیره!



 میثاق:لبامومیزارم روموهاش بوسه ای مزنم!

 نفسم

 ارام:جانم

 میثاق:چراازخونه ی پدرم رفتی بدون اینکه بهم بگی؟

 ارام:خوب تونبودی 

 میثاق:اصالچرارفتی؟

 ارام:ولش کن االن که پیشتم

 میثاق:مامانم بهت چیزی گفت؟

 ارام:سکوت میکنم چیزی نمیگم!

میثاق:میدونم میدونی وقتی تورفتی منم رفتم یه هفته رفتم 

خونه مامان خانم رفته بودهرچی دختربوداورده که 

 ازبینشون زن انتخاب کنم!

 ارام:واقعا؟

 میثاق:اهوم

 برنگشتمزدم بیرون ازخونه تااالن دیگه 

 ارام:مامان من چی اون واسه من شوهرپیداکرد؟

 باپایان جملم میزنه زیرخنده!



میثاق:چه مامانایی داریم ماجای اینکه خودمونودرمون 

 کنن واسمون زن وشوهرپیدامیکنن!

 ارام:لبخندی میزنم

 میثاق:نفسم

 ارام:جانم

 میثاق:یه چی بگم؟

 ارام:اره بگو

 میثاق:یه چیزی بایدبهم بدی!

 م:چی؟ارا

 میثاق:یه بوس

 ازون بوسا

 ارام:میخندم!

 باشه دیوونه

 میثاق:خوب بده

ارام:سرموازروسینش برمیدارم خیره میشم به چشمای 

 شیطونش

 کم کم بهم نزدیک میشه!



 خیلی نزدیک جوری که داغ میشم مثل روزای اول!

 باقرارگرفتن 

 ��سایت اوای خیس

 part112دخترگل: [ ۱۲:۴۹ ،۸/۱۲]

 لباش رولبام شروع میکنیم به بوسیدن هم

 کم کم میخوابونتم رومبل خودشم روم خم میشه!

 لباشوازم جدامیکنه؟

میثاق:دلم واسه اینکه باهم شیطونی کنیم خیلی تنگ شده 

 بود!

 ارام:منم

 میثاق:جووون پس دل توهم تنگ شده؟

 ارام:اره دیگه

 میثاق:باشه پس 

ندبه چشمای شیطونش ارام:بانشستن دستاش رولباسم بالبخ

 خیره میشم!

 ارام:این روزابهترین روزای زندگیم بود!

 کنارمیثاق مگه میشدبدم باشه؟



نوید دیروزاومد یه ادرس یه دکتردادبهمون تابریم اونجا 

وخواست اگه نخواستیم برای ادامه ی زندگیمون بریم یه 

 جایه دیگه!

د میثاق:تواتاق روتخت نشسته بودم داشتم به حرفای نوی

 فکرمیکردم!

نوید:ببین پسراین دکترازبهتریناست بروباارام پیشش ومن 

 ازت میخوام به عنوان یه برادر

دست زنتوبگیربروحتی پشت سرتم نگاه نکن 

 کیاروجاگذاشتی!؟

بروزندگیتو ازنوع باارام بسازمن جات میبودم ازاولشم 

 همین کارومیکردپسر!

 !تاکی میخوایین هی ازهم جدابشیم دردبکشین ؟

برواگه بخوایی من به هیچ احدوناسی حتی نمیگم 

 شمارودیدم!

 میثاق:ارام کجایی عزیزم؟

 ارام:االن میام

 جانم

 میثاق:بیاینجابشین میخوام باهات حرف بزنم



 ارام:باکنجکاوی کنارش میشینم !

 میثاق:اگه بگم برای همیشه باهام بیا بریم 

 میایی؟

 ارام:کجابریم؟

 میثاق:خودمم نمیدونم هرجایی رفتم بامن میایی؟

ارام:چی میخواستم من جزاینکه کناراین مردکسی که 

 همه ی زندگیم باشم!

 ارام:هرجابری حتی ناکجاابادم باشه باهات میام

 میثاق:لبخندی میزنم!

باشه پس اماده شوبریم اول ادرس دکتری که 

 شیرازبعدازاون میریم واسه زندگیمون

 ارام:باشه

 لباسای خودم ومیثاقوجمع میکنم میزارم توچمدان 

 میثاق:بریم عزیزم

 ارام:بریم

 چمدونومیزاره توماشین

 میثاق:راستی یه شیرینی بهت بدهکارم!



 ارام:چرا؟

 میثاق:بشین توماشین بهت میگم!

 ارام:بالبخندمیشینم توماشین که میثاقم میادمیشینه

 راه میوفتیم!

 ارام:خوب

 ��سایت اوای خیس

 part113دخترگل: [ ۱۲:۴۹ ،۸/۱۲]

 واسه چی بدهکاری؟

میثاق:اول اینکه اهنگ جدیدمودادم بیرون دوم اینکه 

 ماشین خریدم

 ارام:واقعا اهنگتوداری بزاری!؟

 میثاق:اره

 ارام:نکنه این ماشینوخریدی؟

 میثاق:اره

 ارام:خیلی خیلی مبارکت باشه!

 خیلی خوشحالم خیلی زیاد!

 جفتمون میثاق:قربونت بشم مبارک



 ارام:اهنگتوبزارزودکنجکاوم بشنوم

 میثاق:صبرکن االن میزارم

ارام:باصدای پیچیده شدن موزیک اروم میگیرم گوش 

 میدم بازعشقم چی خونده!؟

 دل من ثانیه وار فکرته بی اختیار ❤

 من خود آزارم ولی پای عاشقی بذار ❤

 گوشه ای از قلبمو تا ابد دادم به تو❤

 دل بریدم از همه تا بشم پابند تو ای وای ❤

 باید از عشق نگاه تو شهرو بهم بریزم یه تنه❤

 باید به آسمونا بگم چشمای تو فقط مال منه❤

 اینو به کل دنیا میگم عشق تو سهم منه❤

 میخوام غزل بسازم ازت هرجایی ورد زبونا بشه❤

 میخوام که عشق تو دلمون قصه ی مردم دنیا بشه❤

 از عالقه ی ما بدجوری غوغا بشهباید که ❤

 ارام:خیلی قشنگه ها!

 اصالعالیه بیسته!



 میثاق:واقعا؟

 ارام:اره حرف نداره!

 میثاق:میخندم!

 پس گوش کن

 

 چه قشنگه دیدنت حقمی میگیرمت❤

 عشقو باور میکنم هر دفعه میبینمت ❤

 خود نفسی برام با تو روشنه شبام❤

 شقممن وفادارم به تو هر دقیقه هر زمان ع❤

 باید از عشق نگاه تو شهرو بهم بریزم یه تنه❤

 باید به آسمونا بگم چشمای تو فقط مال منه❤

 اینو به کل دنیا میگم عشق تو سهم منه❤

 میخوام غزل بسازم ازت هرجایی ورد زبونا بشه❤

 میخوام که عشق تو دلمون قصه ی مردم دنیا بشه❤

 باید که از عالقه ی ما بدجوری غوغا بشه❤

 )اهنگ زیبای ارون افشارثانیه وار(



ارام :باالخره بعدازطی کردن مسیرطوالنی رسیدیم 

 شیرازبزرگ وزیبا جایگاه عارفان وعاشقان!

 اینجاخیلی خوشگله!

میثاق:اره هنوزمونده جاهای خوشگلشوببینی 

 بازاستراحت کردیم میبرمت ببینی!!

 ارام:مگه تواومدی اینجا؟

 میثاق:

 ��سایت اوای خیس

 

 ♫♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ 

 part114دخترگل: [ ۱۲:۴۹ ،۸/۱۲]

 اره خیلی سال پیش

 ارام:باکی اومدی بگوببینم چرامنونیاوردی؟

میثاق:بادوستام اومدم عزیزدلم اون موقع ها درس 

 داشتی!

 ارام:اهان



باهم میریم هتل خسته وکوفته میوفتم روتخت میثاقم 

 بدترازمن خسته میوفته روتخت

 جامیثاق:بیااین

 ارام:بهش نزدیک میشم فرومیرم توبغل گرمش

 میثاق:دوست داری اینجازندگیمونوشروع کنیم؟

 ارام:اگه واسه تومشکلی نیست چراکه نه

 کارای خوندنتوچیکارمیکنی؟

میثاق:مدیربرنامم میاداینجا هم خودش وهم بچه های 

 گروهش

 ارام:اینکه خیلی خوبه!

 میثاق :اره عزیزم

 مبگیربخواب که کلی خست

 ارام:فداتشم

وقتی چشماموبازمیکنم هواتاریک شده بودنگاهی به 

میثاق میندازم اونقدری خسته بودکه بالباسای بیرونش 

 خوابش برده بود قربونش بشم!



ازتخت میام پایین میرم سمت حموم دوش میگیرم لباس 

 میپوشم یکم ارایش میکنم.

 میرم طرف پنجره اتاق پرده رومیزنم کنار

ارامگا حافظ توچندقدمیه اتاقمون بودازتوپنجره 

 میشددیدش!

خیلی قشنگ بودهمیشه فکرمیکردم شیرازوارامگاه حافظ 

ازتوداستاناوکتابا قشنگه ولی االن واقعیتومیدیدم خیلی 

 زیبابود!

 باصدای میثاق برمیگردم سمتش

 میثاق:نفسم کی بیدارشدی؟

 ارام:یه نیم ساعتی هست!

 میثاق:گرسنته؟

 یکمارام:

 میثاق:صبرکن دوش بگیرم بریم بیرون

 ارام:باشه

 بااومدن میثاق نگاهی بهش میندازم!

 میثاق:نگام نکن چشات میوفته؟!



 ارام:میزنم زیرخنده!

 میثاق:چطورشدم؟

 ارام:عالی همیشه عالی هستی

 میثاق:قربونتشم خودت پس چی ؟

 بیابریم

 ارام:بیرون بریم کسی نشناستت؟

 میثاق:نمشناسه باباهنوزخیلی معروف نشدم که!

 ارام:کجابااهنگات داری غوغا میکنی!

 میثاق:تواینجوری فکرمیکنی؟

 ارام:اره

 میثاق:اشکال نداره فقط دوربرمون یکم شلوغ میشه

 ارام:پس بچسب بهم تا به همه بگم عشقم صاحاب داره

 میثاق:جووون خانمم غیرتیه !

 سرجون؟!ارام:اره دیگه چی فکرکردی پ

 میثاق:پس دستتودوربازوم حلقه کن

 ��سایت اوای خیس

 part115دخترگل: [ ۱۲:۴۹ ،۸/۱۲]



ارام:دستمودوربازوی بزرگ وقویش حلقه میکنم که 

 دستای بزرگش دورکمرم حلقه میشه

 باقرارگرفتن لباش روموهام یه حس ارامش پیدامیکنم!

شدتاازهتل پامونوگذاشتیم بیرون ارام:رفتنمون چه رفتنی 

 اول سه تادختردوروبرمونوگرفتن 

 ــ وایی خدامیثاق رسولی

 داریم خواب میبینیم؟

 ارام:کم کم اونقدری شلوغ شدکه من ومیثاق شوکه شدیم

میثاق که فکرشم نمیکرداین همه معروف شده باشه که 

 همه بشناسنش !

ه منم که شوکه شدم ازدست دخترای بی چشمو روکه ی

جوری خودشونوبه میثاق میچسبوندن انگاراون زنشه من 

 هوادارشم!

 واالبخدا

باالخره به هرجون کندنی بودمیثاق خودشوازبین 

 هواداراش کشیدبیرون 

 میثاق:یه نقشه دارم!

 ارام:چی؟



میثاق:ماشینوکه نیاوردیم گفتم یکم قدم بزنیم االنم که 

 مردم نمیزارن

 بیابدووییم

 دویی؟ارام:واقعامیخوایی ب

 میثاق:اره مگه بده؟

 ارام:نه مثل کارای بچه ها میشه

 میثاق:خوب هنوزخودمون بچه ایم!

 ارام:میزنم زیرخنده!

 میثاق:خوب دستتوبده بهم یه ورزشیم میکنیم 

 ارام:باشه دیوونه

 دستمومیزارم تودستش

 که گفتیم بدووییم۱،۲،۳میثاق:با

 ارام:شروع میکنیم به دویدن

 باهمم میخندیم! همونجوری که میدویم

اونقدری میدویم که نفس جفتمون بندمیادباتوقف میثاق منم 

 وایمیستم

 همزمان مثل دیوونه هامیزنیم زیرخنده!



 میثاق:دیوونه شدیم نه؟

 ارام:تازه فهمیدی دیوونه بودیم !

رستوران قدیمی هستش اون میثاق:توچندقدم دیگ یه 

موقع هامااومدیم خیلی خلوت بود خداکنه االنم خلوت 

 باشه

 ارام:بالبخدی میزنم 

 باهم راه میوفتیم 

 میثاق:همینجاست

 هنوزم مثل همون موقع هاست !

 ارام:خداروشکرخلوت بود

 میثاق:بیابریم تو

ارام:شام میخوریم بعدازخوردن شام همراه میثاق 

 یرونبلندمیشیم میریم ب

ارام:یه هفته ای اززمانی که اومده بودیم اینجامیگذشت 

میثاق واسه دانشگام انتقالی گرفت وباخیال راحت داشتم 

 درسمومیخوندم!

 میثاق خودشم 



 ��سایت اوای خیس
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 خودشم دنبال کارای اهنگش بود!

 اززندگیه جدیدم کنارمیثاق راضی بودم!

میدونید ناراحت نبودم ازاینکه اومدم اینجاتنهاکنارمیثاق 

 نه!

دیگه بقول نویدخسته شده بودم ازدردکشیدن دورشدن 

 ازمیثاق ازگریه کردن!

االن خوب بودم چون نه کسی اذیتم میکرد ونه دوری 

 میثاق اذیتم میکرد

 امروزوقت دکترداشتیم منتظربودم که میثاق بیاددنبالم.

 گوشیم نگاهی به صفحش میندازم!باصدای زنگ پیام 

 مال میثاق بود.

 میثاق:عشقم بیاپایین منتظرم

ارام:لبخندی میزنم ازاتاق میرم بیرون پله های 

 اپارتمانوطی میکنم میرسم به پایین



ازدرمیرم بیرون بادیدن ماشین میثاق میرم طرفش 

 دروبازمیکنم میشینم توش

 میثاق:سالم عزیزم خوبی؟

 زیزم توخوبیارام:سالم ممنونم ع

 میثاق:هی بدنیستم

 ارام:چرا؟

 میثاق:یکم خستم

 ارام:قربونتشم برگشتیم استراحت کن

 میثاق:باشه عزیزم

 ارام:باالخره بعدازطی شدن راه رسیدیم 

باتوجه به توضیعی هایی که نویدداد یه زن  

وشوهردکتربودن وفوق تخصص ازامریکا پس کارشون 

 جفتشونم باهم تویه اتاق بودنعالی بود  

 باصدازدن فامیلیمون همراه میثاق بلندمیشیم میریم تو

 میثاق:سالم

 ارام:سالم

 ــ سالم عزیزای دل بفرماییدتو



 ارام:بازم یخ زده بودم!

 نمیدونم چرا؟

رومبل مشکی رنگ کنارمیثاق میشینم که دستام بین 

 دستای بزرگ میثاق قفل میشه!

 ندازم!نگاهی کلی به اتاق می

اتاق خیلی بزرگی بود بایه پنجره ی بزرگ که تصویری 

 زیبایی ازگل ودرخت دیده میشد!

 ــ خوب خوش اومدین !

 میثاق:ممنون

 ــ خوب بفرماییدکه مشکل شماچیه؟

 ارام:میثاق کل ماجراروبراشون تعریف میکنه!

 خانم دکتر:که اینطور

ین من واستون یه ازمایش کلی مینویسم انجامش بدین بیار

 تاببینم مشکلتون تاچه حده!

 میثاق:جای امیدواری هست خانم دکتر؟

اقادکتر:هیچ ادمی ازخداناامیدنمیشه پسرم خدابزرگ 

 انشاهلل که اینجااومدین بدون بچه برنمیگردین!



 )ارام(

 یه هفته 

 ��سایت اوای خیس

 part117دخترگل: [ ۱۲:۴۹ ،۸/۱۲]

 اونقدری زودگذشته که نفهمیدیم 

 بازم اومده بودم دکتر

 میثاق:نفسم نترس بابااسترس نداشته باش 

 ارام:لبخندی ازمهربونیش میشینه رولبم

 باهم وارداتاق دکترمیشیم

 )ارام(

 بعدازاون همه دوندگی باورش سخت بودواسم!

 خدایا باورش سختم بودخیلیم زیاد

لبخندرولب میثاق اون لحظه بهترین هدیه ازسمت 

 خدابود!

 ی خانم دکتروحیدی یادم میادازذوق میمیرموقتی حرفا

 ــ عزیزم شما هیچ مشکلی بین خونتون نیست 



انشاهلل االن که اومدین شیراز هرزمان که واقعا خواستین 

بچه داربشین ازقبلش بامن وهمسرم هماهنگ بشین 

 وزیرنظرماانشاهلل که دوقلوباردارمیشین

 میثاق:خیلی خوشحالم 

 ارام:منم 

 ون روانداخت باالخره خدابهم

 میثاق:اره

 بیشترازهمه ممنون نویدم

 )میثاق(

زندگیم داشت روی ارامشی که فراترازارامش بودبهم 

 نشون میداد

 اونقدری خوشحال بودم که هیچی دیگه ازخدانمیخواستم!

 دوسال بعد

 ارام:میثاق میدونی جواب ازمایش چی بود؟

 وایی خدا!

 من دوقلوباردارم

 میثاق:چی؟



 شوخی میکنی؟

 ارام:نبخداجدی میگم

 باداخل شدن نوید باهیجان میرم سمتش بغلش میکنم!

 وایی نویدتوبهترینی ازت ممنونم!

 خداتوروبه عنوان یه فرشته فرستادتوزندگیمون!

 نوید:میخندم به این زن وشوهردیوونه!

 نه میگفتن چی شده ونه میزاشتن من سوال کنم؟

 تامنم بفهمم چی شده؟نوید:بابایه دقه اروم بگیرین 

 میثاق:میدونی چیشده!؟

 ارام دوقلوبارداره

 نوید:چی ؟

 نه باباشوخی میکنی؟

 ارام:نه بخدا واقعا

 نوید:وایی خداپس من دارم عمومیشم!

 واینم بودداستان زندگیمون !

زندگیه ماتواینجاشروع شداون چه شروعی 

 خداباواردشدنمون به این شهرزیبادوتا هدیه بهمون داد.



 ت ممنونم خداخیلی ممنونماز

 ساعت دوشبه اومده بودیم ارامگاه حافظ

 من ومیثاق.

 فاتحه میخونم برای این مردبزرگ ایران زمین

 ازپشت فرومیرم توبغل میثاق

 ارام:داری چیکارمیکنی االن یکی میادها؟

 میثاق:نمیادنگران

 ��سایت اوای خیس

 part118دخترگل: [ ۱۲:۴۹ ،۸/۱۲]

 هیچ کس بجزمن وتودیوونه نیست این موقع بیاداینجا

ارام:باقرارگرفتن گیتارمیثاق روپاهام باتعجب برمیگردم 

 سمتش

میثاق:چیه خوب میخوام واسه تو وکوچولوهامون حافظ 

 شیرازی اون باالیی بخونم

 ارام:واقعا اینجامیخوایی بخونی؟

 میثاق:اره

 انگشتاتوبده بهشون نیازدارم



 شتای من چیکارداری؟ارام:وابه انگ

 میثاق:میخوام باهاشون بنوازم میخوام یادت بدم

 بزارروتارهای گیتار

ارام:باخنده انگشتامومیزارم روتارهای نازک گیتار 

دستای بزرگ میثاقم رودستام قرارمیگیره شروع میکنیم 

 باهم گیتارزدن

 باپیچیده شدن صدای میثاق 

وقتی میخندی مثله رویایی کاش خودت میدیدی که  ❤

 چقدر زیبایی

موجه موهاتو قایقا میفهمن حاله دریاییتو عاشقا ❤

 میفهمن

 

عشقو تو حرفام ❤ وقتی هستی با تو شادم یادت دادم❤

 من که با تو این دنیا رو دارم چی میخوام

من یجوری عاشقم که قبِل تو زندگی کردنمو یادم ❤

 نیست



قدر نزدیکی که نبضه رو گردنمو یادم رگه من این❤

 نیست

من یه جوری عاشقم که ممکنه زیر لبخند تو نابود ❤

 بشم

 من اسیر تو بشم آزادم تو رها نکن که محدود بشم❤

 

نباشی ❤ میدونم دست خودت نیست نمیتونی این❤

 نمیتونی وقت خندت اینقدر شیرین نباشی

 هستم منو❤ تو نگاهم میکنی که غرقه دریاشم که❤

 ساختن واسه اینکه عاشقت باشم که هستم

من یجوری عاشقم که قبِل تو زندگی کردنمو یادم ❤

 نیست

رگه من اینقدر نزدیکی که نبضه رو گردنمو یادم ❤

 نیست

من یه جوری عاشقم که ممکنه زیر لبخند تو نابود ❤

 بشم



 من اسیر تو بشم آزادم تو رها نکن که محدود بشم❤

 امیری وقتی میخندی( )اهنگ زیبای احسان خواجه

امروزبعدازاین همه مدت قراربودبرم واسه کنسرت 

 میثاق

 میدونین کیااومدن ؟

میناونریمان ونوید النازونیما حتی ملیکا ومیکاییل همه 

 هستن!

واینم پایان داستان من ومیثاقی که همیشه بهترین حامیه 

 زندگیم بود !

 دوست دارم عشقم

 پایان

 1401/5/20تاریخ

 تهیه شده در سایت آوای خیس



 


