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وایخدایمنامشبُمرَدمازخستگی.

مامان...مامانجان.	 

بله.	 

منمیرمبخوابمفرداکلسدارم.	 

باشهعزيزمبرو.	 

رفتمتواتاقموافتادمرویتختوازخستگیبیهوششدم.

صبحباصدایکیارشازخواببیدارشدماينقدرازدستشعصبانیشدمکهنگو

ونپرس،پسرهخنگ.

وااااایکیارشبازتويیبزارمنبدبختچنددقیقهبخوابم.	 

ديوونهپاشويکخبرخوبدارمبراتمژدهبدهتابگمبرات.	 

وااااایبگوديوونهامکردیمیخوامبخوابم.	 

بعدفريادزدوگفت:
بابامغازهخريدهاونمچیمغازهای؟مغازهاشوپرکردهازانواعاقسام
مبلمانهایشیکوباکلسخیلیقشنگنکیمیايادمباشهبهبابابگم

يکیشرابراتنگهداره.

واااایپاشوبروآنقدرچرتوپرتنگو.	 
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يکدفعهایمامانباصدایبلندوارداتاقشدوگفت:

بازشماچرابهجونهمافتادين.	 

کیارشسريعوبدونتٌاملگفت:

مامانجونبابامغازشوامروزافتتاحکرد.	 

پاشو	  زودتر چی هر کیمیا هم تو نداره افتادن هم جون به که اين خوب

کلستديرمیشهبعدبیاپايینيکچیزیبخور.

باشهمامانجانشمابرومنممیام.	 

ساعت9:1۵بوديعنی4۵دقیقهبیشتروقتنداشتمچونبايدساعتدهسرجلسه

باشمباعجلهرفتمسمتکمدلباسمومانتوسرمهايمراباشلوارمشکیکهخیلی

سمت رفتم و پوشیدم را ام مقنعه سريع و کردم تنم و میاد مانتوم به رنگش

آشپزخونهگفتم:

مامانيکلقمهبرامبگیرکهحسابیديرمشده.	 

رفتمبیرونداشتمبندهایکفشمومیبستمکهمامانلقمهرابرامآمادهکردوداد

بهممامانوبوسیدموراهیمدرسهشدم.

بعدازاتمامکلسرفتمشیرينیفروشیوشیرينیموردعلقهبابامکهشیرينی

خشکبودخريدموراهیمغازهباباشدمديدمباباحسابیسرششلوغههمینکه

واردمغازهشدمبابابانگاهیمتعجبگفت:

سلمدخترمخستهنباشیاينموقعروزاينجاچیکارمیکنی.	 
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اومدمافتتاحیهمغازهرابهباباجونمتبريکبگم.	 

بابابالحنیمهربونگفت:

ممنوندخترم.	 

خوبديگهباباجونکارینداریبايدبرمخونهماماننگرانمیشه.	 

باباگفت:

دخترمصبرکنباهممیريممنممیخواهممغازهراببندم.	 

بابامغازهرابستوباهمراهیخانهشديممامانغذاراآمادهکردهبودوخسته

نباشیدیبهمنوباباگفتوبعداشارهایبهمیزکردوکهبیايندنهارآمادهاست.

داشتممیرفتمکهلباسموعوضکنمکهمامانگفت:

کیمیاگوشیتوتواتاقجاگذاشتیسپیدهچندبارزنگزدگفتهروقتکه	 

اومدیبهتبگمحتماًبهشزنگبزنی.

باشهمامانجونممنونکهگفتی.	 

کیمیاباباجون.	 

بله.	 

گوشیتدارهزنگمیخوره.	 

النمیرمبرمیدارم.	 

باسرعترفتمسمتاتاقمديدمسپیدهاستگوشیوجوابدادم

بلهبفرمايید.	 
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سلمکیمیاخانماگهبدونیچندباربهتزنگزدمولیشماخانومخونهنبودی.	 

اولسلمچهقدربداخلقیسپیده.	 

خوبچیکارکنماولرفتمکلسبعدباباممغازهزدهرفتمبهشتبريکبگم.	 

اِمبارکباشهعزيزم.	 

مرسیچهعجبمهربونشدیراستیچراامروزنیومدیکلس.	 

آخهاصًلحالمخوبنبودبرایهمیننتونستمبیام.	 

بازچیشدهسپیدهمندوستخودمونشناسم.	 

هم	  با کم يک خوام می چون ببینمت خوام می فقط نیست خاصی چیز

صحبتکنیم.

باشه.	 

راستیکیمیاکلسچهطوربود.	 

امروزهممثلهمیشهمهمونکتهداربوددرضمنيکاستادجديدبرامون	 

اومدهآقایصحابیرفتهجاشآقایمحجوبیاومدهخیلیخوبدرسمیده

کامًلمعلومچیزیبلده.

صدایمامانوشنیدمکهداشتصداممیکردوبهسپیدهگفتم:

سپیدهچندلحظهگوشیدستتمامانصداممیزنه.	 

باشه.	 

گوشیوازدرگوشمکنارگذاشتموجوابمامانودادم.
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بلهمامان.	 

نهارسردشد،ها،يکساعتباليیچیکارمیکنی.؟	 

هیچیدارمباسپیدهصحبتمیکنم.	 

خوبديگهبسستهبیانهار.	 

باشهمامانجانالنمیام.	 

دوبارهگوشیوگرفتمدمگوشم.

الوسپیدهجانمعذرتمیخوامبايدبرمماماندارهصداممیزنه.	 

باشهعزيزمفقطاگهمیتونیامروزساعت4بیابريمپارکللهيککمقدم	 

بزنیمخیلیدلمگرفته.

الهیبمیرمنبینمدوستمدلشگرفتهباشهفقطکیوکجاقراربزاريم.	 

خوبکیمیامنساعت4میامدنبالتبريمباشه.	 

پسکارینداریسپیدهجان.	 

فداتبشم.	 

قربانتخدانگهدار.	 

خدانگهدار.	 

خوبلباساموکهعوضکردمديگهبايدبرمپايیننهارکهالنسروصدایمامان

بلندمیشهرفتمتوآشپزخونهوپشتمیزنشستمديدمکیارشمهست.

سلمکیارشامروزکاروکاسبیچهطوربود.؟	 



10    -----------------------------------------------------  کیمیا

خداروشکرامروزخوببودتو،کلستچهجوریبود؟.	 

عالیبودتازهاوناستادیکهگفتهبودمبداخلقبوداونوعوضکردنبه	 

جاشيکیديگهراآوردنخیلیمهربونوواقعاًاستادفهمیدهاست.

مامانگفت:

خوبکیمیاسپیدهچیکارتداشتآنقدربهتزنگمیزد.؟	 

هیچیمامانجانامروزکمیبیحوصلهبودنتونستهبودبیادکلسمیخواستبدونه	 

کلسچهجوریبودبعدهمگفتخیلیدلشگرفتهقرارگذاشتیمبعدازظهرباهم

بريمپارکللهيککمقدمبزنیم.

کیارشگفت:

نهخیرمکیمیاخانملزمنیستشمامیشینیتوخونهدرسترومیخونیفکر	 

کنمامسالکنکورداریهاااااااا.؟

مرسیازاينهمهنگرانیشمانمیخواهدنگرانمنباشیآقاکیارشخودم	 

بهاندازهیکافیبهفکردرسوآيندهامهستم.

ديگهمننمیدونمهمینکهگفتم.	 

ماماننگاشکن.	 

خوبراستمیگهديگهبايدبهفکرکنکورتباشی.	 

بابایمهربونمگفت:

ایبابااينقدرايندختراذيتنکنینيکروزکههزارروزنمیشهچونبه	 
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دوستتقولدادیبرووبعدجبرانکنچوناينقدرداریزحمتمیکشی

زحمتهدرنده.

الهیقربونبابایگلمبشمکهآنقدربهفکردخترشه.	 

اووووهيکیبیادايناروجمعکنه.	 

چیهآقاکیارشحسوديتمیشه.	 

کی؟منبهتو.؟	 

خوبديگهبچههابهجایکلکلکردنپاشینمیزوجمعکنید.	 

بعدازجمعکردنمیزسريعرفتمبالکهمامانصدامزد.

کیمیاخانمحداقلاگهظرفهارانمیشوریمیتونیجابهجاکنی.	 

الهیقربونتبرمخودتمیدونیکهامروزقراردارم.	 

خیلیخوبنمیخواهدآنقدرمقدمهچینیبکنیبروخودمجمعمیکنم.	 

بازمشرمندهمامان.	 

خوبحالبايدفکرکنمچیتنمکنمفهمیدماينمانتوراخیلیوقتهنپوشیدم

اينخوبمانتوفیروزهایکوتاهشلواردمپاآبیتیرهباشالآبیآسمانیآرهخیلی

قشنگهرنگاشهمبههممیخوره.

صدایزنگخونهبودمطمئنبودمکهسپیدهمامانرفتآيفونوبرداشتديدم

دارهتعارفمیکنهبیادتوولیشنیدمکهسپیدهگفت:

مرسیهمینجامنتظرکیمیاجانمیمونم.	 
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باشهعزيزمهرجورراحتیمنمالنکیمیاراصدامیزنمکهبیادپايین.	 

بعدصدامکرد.

کیمیاکیمیاجان....	 

بلهمامان.	 

سپیدهمنتظرتهسريعبیاپايین.	 

باشهالنمیام	 

ایوایيادمرفتکولهامکجاستازمامانپرسیدم

مامان.	 

بلهبازچیشده.	 

اونکولهمشکیامونديدی.؟	 

چراگذاشتمشتویکمدت.	 

رفتمدرکمدوبازکردموديدمش.

ديديش.؟	 

آرهآرهديدمش.	 

کولموبرداشتمودروبستمورفتمپايینمامانازقبلشربتدرستکردهبودگفت:

اينوبخوربعدبرو.	 

چونهواخیلیگرمبودشربتوازمامانگرفتمويکنفسخوردمبعدکفشای

اسپرتمشکیموپامکردموگفتمسپیدهراصدازدم
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چهعجبکیمیاخانمبالخرهآمادهشدی.	 

سلمعزيزمخوبی.	 

مرسی.	 

خوبسپیدهتوتااينشربتوبخوریمنهمکفشاموپاممیکنمبريم.	 

نهنمیخوام.	 

ديوونههواگرمهبخوربعدبريمچونتویاينهواشربتواقعاًبهآدمحال	 

میده.

بعدازاينکهشربتمونوخورديمبامامانخداحافظیکرديموداشتیممیرفتیم

کهمامانصدامزد.

کیمیاهواتاريکنشدهبرگرد.	 

باشه.	 

سپیدهباعصبانیتدستموگرفتورفتیم.

تویراهباسپیدهصحبتمیکرديمکهگفت:

کیمیاتندتندراهبیاکارتدارم.	 

منمازفضولیياکنجکاویداشتمسکتهمیکردمگفتم:

سپیدهبگوديگه.	 

گفت:

وقتیرسیديمبراتتعريفمیکنم.	 
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رسیديمبهپارکوبهسپیدهگفتم:

خوبحالکهرسیديمديگهبگو.	 

خوببريمروینیمکتبشینیمبراتتعريفمیکنم.	 

رفتیمنشستیمروینیمکتکهزيردرختتنومندیبودکههمجاسايهانداخته

بودروشنسیممليمیهممیوزيدکهتویاونهوایگرمخیلیمیچسبید

کنجکاوروبهسپیدهگفتم:

خوبحالتعريفکنکهفضولیمگلکرده.	 

پريروزخالمازکربلبرگشتهبودمارفتیمديدنخالمبرادرشوهرخالماونجا	 

بودخیلیباهمحرفزديمحتیازتویگوشیمواسشنرمافزارريختم،بعد

ازاينکهاومديمخونمونفرداشخالهزنگزدگفتسمیراخواهرشوهرم

گفتهواسهکامرانمیخواهیمبیايمخواستگاریسپیدهبعدمامانمگفتمن

نیاينواسه بگیم نداری اگرمدوست بیان بگم تومیخوای اگه نمیدونم

همینگیجشدمبهنظرتوچیکارکنم.

اوهاوهپسيکعروسیدرراهداريمآرهعروسخانم.	 

کیمیاخودتولوسنکن.	 

اونمازت	  بلهديگهمعلومهوقتیخوشتیبمیکنی خوبمگهدروغمیگم

خوششاومدهآخهکیايندخترهبهاينخوشگلیمیبینهوخوششنیادکه

اوندومیشباشه.
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آنقدرمسخرهبازینکنبگوچیکارکنم.	 

خوبدرسمیخونهيانه.؟	 

ديپلمگرفتهديگهدرسوادامهندادهالنهممغازهلوازمخانگیدارهمغازه	 

مالخودشهيکماشینمداره.

خوبماشینشچیه.؟	 

206داره.	 

خوبديوونهببیناگهخوبهبیادخوببگوخوشگلهيازشته.؟	 

بعدشم	  سبز چشای زاق مشکی موهاش بلنده قدش نه، ُمنگول خوب

ورزشگارباشگاهمیرهتیپورزشیداره.

واقعاًاينشخصیتهايیکهتومیگیکمپیدامیشهحالخارجازشوخیمن	 

اگهجایتوبودممیگفتمبیاديکجلسهباهمآشنابشیناصًلشايدديدی

اخلقاتونبهمنمیخورهيابرعکسشايدمازهمخوشتوناومداونوقتديگه

تويکعروسیافتاديم.

کیمیاواقعاًخیلیخلی.	 

هم	  داری که تری خل شما ولی لطفتونه نظر عزيزم کنم می خواهش

چینسوژهیوازدستمیدی.

خوبحالمیگیمنچیکارکنم.	 

مناگهجایتوبودممیگفتمهمینفردابیان.	 
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خوبفرداتولدممیخوامجشنبگیرمهمهروهمدعوتکردم.	 

يواشگفتم:

وایخدایمنچرايادمنبود.	 

چیزیگفتیکیمیا.؟	 

نهعزيزم.	 

راستیچیدوستبیمعرفتیيادشنبودفرداتولدبهتريندوستشه.	 

نخیرممنيادمبودنمیخواستمبهتبگمکهسوپرايزتکنم.	 

واقعاً.؟	 

بببببببله.	 

خداروشکروگرنهداشتمخرابکاریمیکردمبازاينجوریسپیدهازدستمناراحت

میشدآخیش.

برایچیزيرلبیصحبتمیکنیکیمیا.	 

نهداشتمبهاينفکرمیکردمکهتوازدواجکنیچیمیشه.	 

کیمیاگوشیتدارهزنگمیخوره.	 

آرهچندلحظهصبرکنتلفنموجواببدم.	 

حتماًمامانته.	 

آرهفکرکنم.	 

گوشیوازتوکیفمبرداشتمديدمکیارشدکمهاتصالوفشردم.
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الو.	 

سلم.	 

مامانشمايین.؟	 

آرهمامانجانبیاخونهديگه.	 

مامانمگهکیارشنرفتهمغازه.	 

بیاخونهمن	  زود کیمیا ببرهخوب يادششده بود شارژ زير چراگوشیش

تنهام.

باشهمامانجانکاریندارینیمساعتديگهخونم.	 

نهعزيزممراقبخودتباش.	 

خداحافظ.	 

خداحافظمامانجون.	 

گوشیوگذاشتمتوکیفموسپیدهگفت:

کیمیاپاشوبريمکهالنمامانمنمنگرانمیشهآخهبهشگفتمکهسريع	 

برمیگردم.

باشهچندلحظهصبرکنموسايلموجمعکنم.	 

حواسمبهجمعکردنوسايلمشدکهسپیدهباناراحتیگفت:

وايییییکیمیااونوسطنگاهکنخیلیمیترسمسريعترپاشوديگه.	 

خوبچهخبرتهاينقدرسروصدامیکنی.؟	 



18    -----------------------------------------------------  کیمیا

خوبکیمیاپشتسرتونگاهکن.	 

پشتسرموديدم،ديدميکمردبالباسهایژولیدهانگارمعتادبوديکسیگارهم

لیانگشتاشبودکهمحکمبهشپکمیزدوباچشمهایقرمزبهمازلزدهبود.

وايیییچهقدر،ترسناکهسپیدهپاشوبريم.	 

دوتادخترتنهاتواينپارکخطرناکبايدسريعتربريم.	 

منکهيکساعتهدارممیگمبريم.	 

خوبديگهشلوغشنکنبريم.	 

واااایسپیدهپشتسرتونگاهکندارهمیاددنبالمونسپیدههستیتاخونه	 

بادوبريم.

آرهفقطبدو.	 

رسیديم خودمون ی کوچه به که شد راحت خیالم کوچه سر رسیديم وقتی

احساسامنیتمیکردم.

آخیرسیديمسپیدهپشتسرمونونگاهکنببین،رفتهيانه.	 

آرهکیمیامثلاينکهازشرشراحتشديم.	 

خوبعزيزمکارینداریحسابیديرمشده.	 

نهولیاگهمیخواهیباهاتبیام.	 

نهديوونهازخونهماتاخونهشمايکمیلنکهبیشترنیستتاتوبریتو	 

خونهمنمرسیدم.
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باشه.	 

پسسريعبرورسیدیحتماًيکزنگبزن.	 

چشم.	 

فعًلبای.	 

بای.	 

منمسريعرفتمزنگخونهرازدممامانکهدروبازکردباچهرهایمتعجبگفت:

چراانقدرنفسنفسمیزنی.	 

هیچیمامانازجايیکهراهافتاديميکمردبالباسژولیدهوپایبرهنه	 

افتادهبوددنبالمونمنوسپیدهامترسیديموتامسیرخونهرابادوطیکرديم

واااینمیدونیچهقدرترسیديممامان.

خوببازخداروشکراتفاقینیوفتادبراتونولیبايدبیشترمواظبخودتون	 

باشیدخوبديگهبرولباسهاتوعوضکنمیخوامشامغذایموردعلقه

کیارشودرستکنمبچهامهوسکرده.

رفتمباللباسموعوضکردمتارفتمتوآشپزخونهديدممامانرفتهتویاتاقش

ودارهباتلفنصحبتمیکنهگوشاموتیزکردمببینمچیمیگهفهمیدمداره

بامهنازخانمصحبتمیکنهاونوقتمتوجهشدمدارهقضیهخواستگاریرو

تعريفمیکنهبعدمامانموصدازدمتازودترقطعکنهبفهمچیدارنبهممیگن

گفتم:غذاتدارهمیسوزهمامان.
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ومامانبهمهنازخانمگفت:

معذرتمیخواهممهنازجانغذاروگازهبايدبرممیترسمبسوزه.	 

برومهریجانکارتوبکنمزاحمتشدمازکاروزندگیتمانداختمت.	 

اينچیحرفیهتومراحمیکارچیزینداری؟.	 

نهقربانتخدانگهدار.	 

خدانگهدارعزيزم.	 

ازاتاقاومدبیرونوروبهمنگفت:

راستی	  بسوزه غذام بود ممکن وگرنه کیمیا زدی صدام موقع به خدا ای

فهمیدیباکیحرفمیزدم.؟

آرهبامهنازخانمبودی.	 

آرهمیدونیبرایسپیدهخواستگاراومده.	 

آرهمامانامروزبرامتعريفکرد.	 

پسخبرازودبهگوشترسیده.	 

بلهپسچیفکرکردیمهریجونولیمامانمناگهجایسپیدهبودممی	 

گفتمبیانيککمبااخلقهایهمآشنابشنببیننبهدردهممیخورند

يانه.

منمبهمهنازخانمهمینوگفتمحالقرارهبهآقامهدیهمبگنببینناون	 

چیمیگه.
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تازهمامانسنشهممناسبهواسهازدواجتازهمیگههمکارازخودشهم	 

ماشینداره.

آخهکیمیاخانمهمهچیزپولوثروتنمیشهبايدببینناخلقهاشونبههم	 

میخورهيانهاصًلمیتوننزيريکسقفباهمزندگیکنندايناقرارهيک

عمرباهمزندگیکننچونازدواجچیزینیستکهبخوایبازيشبگیری

بايدتویانتخابتدقتکنیتايکزندگیموفقداشتهباشی.

مامانجانمناگهجایتوبودممیرفتمروانشناسمیشدم.	 

خوبديگهتونمیخوادجایکسیباشیفقطسعیکنکهخودتباشی	 

خوبديگهساعت7پاشودستتوبشورخمیرپیراشکیوهمآمادهکنتامن

همموادشوبیارمباهمسرخکنیم.

باشهمامانجان.	 

بعدازاينکهغذاروآمادهکرديمماماندوتاچايیريختگذاشترویمیزنشست

وگفت:

حالامروزخوشگذشت.	 

خیلیترسیديموگرنهخیلیخوش	  ازهمونمردِ بودفقط آرهمامانعالی

گذشتراستیمامانفرداتولدسپیدهاستچیبراشبخرم.

آرهامروزمامانشگفتتوروهمدعوتکردهبعدشهمگفتجشنمخصوص	 

شماجوونایبعدشهممهنازخانممیاداينجا.
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پسچیبهترشماهمتنهانیستیخوببگوحالچیبخرمبراشمامانبگو	 

کیارشدارهمیاديکادکلنخوشبودخترونهبیاره.

آرهاونتویادکلنخريدنسلیقهشحرفنداره.	 

ادکلن	  بگميک تابهش بگیر مغازهشو مامانسريعشماره اگهمیشه پس

خوشبوبرامبیاره.

*****

خوبمحمدجانتاشماانتخابکنیمنتلفنوبردارمالنقطعمیشه.	 

باشه.	 

رفتمسمتتلفنوبرداشتمش.

بلهبفرمايید.	 

الوکیارشجان.	 

کیمیاتويی.	 

آرهداداش.	 

کارداشتیزنگزدی.	 

بايک	  ادکلنخوشبودخترونه تولدسپیدهاستمیخواستميک فردا آره

جعبهنازولوسبرامبیاری.

باشهکیمیاجانشبکهاومدمخونهبراتمیارم.	 

باشهداداشجونکارینداری.	 
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نهقربانتخداحافظ.	 

خداحافظ.	 

کیبودکیارش.	 

هیچیخواهرمبودفرداتولددوستشهبايدبراشادکلنببرمايندخترهاهم	 

بیخودخرجمیتراشندکارديگهایبلدنیستن.

واااااابخداتوچهقدرمهربونیبازکهواسشمیبری.	 

خوبمحمدجانهمینيکخواهروکهبیشترندارم.	 

راستمیگیاينمهست.خوبکیارشجانهمینوحسابکنکهديرمشده	 

بايدبرم.

قابلتورونداره.	 

مرسیداداشازتوبهمارسیده.	 

لطفداریمحمدجانبازمقابلتوروندارهشد4800تومن.	 

بیاکیارشجان.	 

ممنونکارینداری.	 

نهداداشخداحافظ.	 

خداحافظ.	 

خبمنممغازهرابستميکسرمبرمجایباباببینماونچیکارمیکنه.

مغازهرابستمرفتممغازهیبابااوووهچهقدرمغازهیباباشلوغهخوبسرووضعم
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کهدرستهبلهديگهبايدبرمتو.

ياالياال.	 

سلمباباجان.	 

سلمکیارشجان.	 

اينجاچیکارمیکنی.	 

هیچیمغازهرابستمگفتمبیاماينجاباهمبريمخونه.	 

آقایکیانیکهاونجابودگفت:

بهبهآقاکیارشچهقدربزرگشدیماشاالمیبینیآقایصداقتهرچی	 

ماپیرمیشیمبرعکساينهاقدمیکشنوخوشگلمیشن.

نظرلطفتونهآقایکیانی.خوبديگهباباجونشماکیمیرينخونه.	 

نیمساعتديگه.	 

آقایصداقتمنفرداباخانوادهاممیام.	 

سروقدمتونرویچشم.	 

پسرمکارینداری.	 

نهآقایکیانیحالچهعجلهایدارينتشريفمیداشتین.	 

نهپسرمديگهمزاحمتوننمیشم.	 

اينچیحرفیهآقایکیانیشمامراحمید.	 

ممنونپسرمفعًلآقایصداقتپستافرداخداحافظ.	 
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خداحافظآقایکیانی.	 

آقایکیانیکهرفتباباگفت:

پسرمبیاکمککنمغازهراببنديمباهمبريم.	 

مغازهرابستموباباباراهیخانهشديموقتیرسیديمماماندروبازکردحیاط

باباخسته و بهمن شستهشدهمامانجانتویحیاطدارهقرآنمیخونهکه

نباشیدیگفتوبهمنمگفت:

کیمیامنتظرتهبروبالواسشآوردی.	 

بلهمامانجانپسمنرفتمبالجاکیمیا.	 

برومامانجان.	 

*****

بهبهسلمخانمخونه.	 

سلممحسنآقاخستهنباشیدمعلومهکهخیلیخستهايد.	 

خستهکهچیعرضکنمخیلیولیباديدنرویماهشماخستگیازتنم	 

میرهبیرون.

خجالتممیدينمحسنآقا.	 

خوبراستمیگمديگهآدمکهنبايدازحقیقتخجالتبکشه.	 

تا	  بیارم برات دم تازه چايی يک داری دوست اگه داری لطف شما مرسی

خستگیازتنتبرهبیرون.
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آخکهبهجاگفتیپستاشماچايیمیاریمنمآبیبهدستوصورتمبزنم	 

شمااومدی.

بلهتاشماصورتتونوبشوریمنمباچايیاومدم.	 

رفتمتوآشپزخونهکهچايیبريزمديدمکیارشتنهاوناراحتنشستهگفتم:	 

کیارشچراناراحتی؟.	 

هیچینگومامانجانيکتلفنکاریمهمدارمواسههمینفرصتنکردم	 

برمآبیبهصورتمبزنم

خوببروبالپیشکیمیا.	 

آخازکیمیايادمرفتباشهباشهالنمیرمبزاراولبرمآبیبهصورتمبزنم.	 

آخیخنگشدم.کیمیاکیمیا.	 

ایوااایبازاينديوونهبرگشتخونهایخدا.

بلهکیارشآخهچرااينقدرسروصدامیکنی.	 

سلم.	 

سلمخوبی،آخهداداشیچرااينقدرسروصدامیکنی.؟	 

خوبمیخواستمببینمکجايی.	 

آخهمنبهغیرازاتاقمکجام،راستیواسمادکلنآوردی؟	 

آخنهيادمرفت.	 

اَهاَهاَهکهبهتويککارسپردنواقعاًکهتوخیلیگیجیديگهدارم.....	 
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بستهبستهکیمیاچهخبرتهاينقدرسروصداراهانداختیالکیآوردمايناش	 

براتآوردم.

پسخوشتمیادکهصدایمنودربیاری.؟	 

آفرينازکجافهمیدیبهتومیگنخواهرفهمیده.	 

خوبحالادکلنوببینم.	 

بیااينمادکلنت.	 

وایچهقدرنازه.	 

اونباز با پاپیونقشنگیکهدرش بايک قلبداشت بهشکل قرمز يکجعبه

میشهخودادکلنهميکقلبقرمزجیغبايکقلبکوچولومشکیکهدرشتروشم

باصورتینوشتهبودSELFYORيعنیتولدتمبارکخیلیخوشماومدرفتمکیارش

رابوسکردمکهکیارشبیمهرگفت:

کیمیابروازاينلوسبازیهاخوشمنمیاداينقدربهمنچسببدممیاد.	 

واقعاًکهبراتمتاسفمکهاينقدربیمهریواقعاًچهقدربدبختاونیکه	 

قرارهباتوزندگیکنه.

ههههههبايدازخداشهمباشهپسربهاينقشنگیقدبلندلغرخوش	 

تیبموهایمشکیچشمایخرمايیديگهچیمیخوادبعدشممنباتواين

طوريمبازنمکهمهربونم.

چیغلطامنکلهیاونزنومیکنمکهمیخوادجایمنوتوقلبتوبگیره.	 
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باشهحالتوزيادحساسنشوچونهنوزازدواجنکردمکهبخواهیخواهر	 

شوهربازیدربیاری.

بالخرهازماگفتنبودآقاکیارش.	 

مامانازپايینصدامزد.

کیمیا،کیارش.	 

بلهمامان.	 

شامحاضرهمیزوچیدمبیاينشام.	 

باشهمامانجانالنمیام.	 

کیارشفهمیدیمامانصدازد.	 

بلهخودمفهمیدم.	 

دستموبگیرحالشوندارمبلندبشم.	 

پاشوتنبلحوصلهتوندارمواقعاًکهبرایخودممتاسفمکههمچینخواهری	 

دارم.

منمبرایخودممتاسفمکههمچینبرادریدارمخوبديگهکیارشجانبیا	 

بهجایاينقدردعواکردنبريمپايین.

رفتیمپايینباباکنارمیزنشستهبود.

سلمباباجونخستهنباشی.	 

ولیدخترمتوهمخستهدرسنباشی.	 
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ممنونباباجون.	 

کیارشگفت:

بهبهشامپیراشکیداريم.	 

بلهفقطبخاطرتودرستکردم.	 

کیارشجوناونروزگفتیهوسکردیمنمواستدرستکردمکهازبیرون	 

نخریآخهاينایبیرونمعلومنیستچیتوشمیريزند.

کیمیاخانمداشتی،مامانچیگفتفقطبهخاطرمندرستکرده.	 

مامانگفت:

خوبزيادیخوشحالنباشچونفرداقرارهقرمهسبزیغذایموردعلقه	 

کیمیارودرستکنم.

حداقلالننمیگفتیمیزاشتیغذايیکهمیخورمبهتنمبشینهچون	 

بازفرداقرارهکیمیاغذاروبالذتبخورهوکیفکنهمنماعصابمخوردمیشه

مامان.

چهقدراينپسرتحسودهمامان.	 

همهزديمزيرخندهازدستکارایکیارش.

باباگفت:

منومامانتواقعاًازدستکارهایشمامونديمچیکاربکنیم.	 

راستیباباجونالناززنگزدگفتفرداقرارهبريمکوهسنگینشستعلمی	 


