
بدو بدو شال و روسری فقط ۱۵۰۰۰ تومن بدو خانوم بیا اینجا شال های رنگی 
رنگی بدو بیا بدو بیا که تموم شد....

-خانوم روسری نمیخواید خیلی خوشگل هستناااا
خانوم:نه ممنون

-آقا یه شال واسه خانومت بخر 
آقا:ممنون

وااای خدااا چرا هیچکس روسری از من نمیخره پولی هم ندارم قرار بود 
برگشتم خونه واسه مامان داروهاشو بخرم...

خودمو معرفی نکردم
اسمم عاطفه هست ۱۹ سالمه یه خواهر و یه برادر به اسمای عطیه و عماد 

دارم عطیه۱۴ سالشه و عماد ۱۲ سالش پدرم رو ۱۰ سال پیش از دست دادیم 
بابام مامانمو با سه تا بچه کوچک تنها گذاشت و رفت پیش خدا

مادرم هم واسمون پدری کرد هم مادری 
وضع مالیمون تا وقتی که پدرم زنده بود متوسط بود پدرم توی یه کارخونه 

کار میکرد با مرگ پدرم خرج و مخارج خونه افتاد به دوش مادرم با مرگ 
پدرم وضعیت مالی ما خیلی اومد پایین طوریکه پولی واسه سیر کردن 

شکممونم نداشتیم اون زمان من ۹ سالم بود و عطیه ۴ ساله و عماد ۲ ساله 
بود مادرم با وجود سه تا بچه باید کار میکردو مجبور به دستفروشی شد و 

روسری میفروخت 
تنها دارایی زندگیمون یه خونه هست و اگر این خونه رو نداشتیم جایی 

واسه زندگی هم نداشتیم 
با وجود اینکه بچه بودم به مادرم کمک میکردم صبحا به مدرسه میرفتم و 

عصرها کمک مادرم دستفروشی میکردم بعد از گذشت مدتی دیگه 
نمیخواستم به مدرسه برم و میخواستم صبحا هم کمک مادرم دستفروشی 



کنم ولی مادرم این اجازه رو بهم نداد...
مامان چند سالی دست فروشی میکرد و از این طریق خرج مارو در میورد تا 
اینکه روزی با یک موتوری تصادف شدیدی کرد و دیگه نتونست راه بره دکتر 

بهمون گفت اگه عمل بشه میتونه دوباره راه بره ولی ما پولی برای عمل 
نداشتیم و مادرم خانه نشین شد و اونیم که با مادرم تصادف کرد وضع مالی 
خوبی نداشت مادرم راضی به زندان رفتنش نشد و رضایت داد که آزاد بشه 

از اون روزی که مادرم خانه نشین شد خرج و مخارج خانه به دوش من افتاد 
دبیرستانو به بدبختی گذروندم و وقتی برای کنکور دادن نداشتم چون واسه 

کنکور نیاز بود درس بخونم ولی نمیتونستم هم کار کنم هم واسه کنکور 
بخونم و تصمیم گرفتم قید کنکور و دانشگاهو بزنم و کار کنم بلکه بتونم 

هزینه داروهای مامان و غذا رو در بیاورم
عطیه و عماد هم مثل من تصمیم گرفته بودن که بخاطر مخارج به مدرسه 

نرن ولی با مخالفت مامان و من مواجه شدن....
اینم خالصه ای از زندگی عاجزانه من و خانوادم....

از صبح تا حاال حتی یه دونه روسری هم نفروختم و االن ظهره و هوا به 
شدت گرمه تصمیم گرفتم بساطمو جمع کنمو عصر دوباره برگردم...

روسری هارو جمع کردم و قصد برگشت به خونه رو کردم داشتم از خیابون 
عبور میکردم که کیسه روسری ها پاره شد و روسری و شال ها پخش زمین 
شدند ایستادم و برگشتم که ببینم میشه جمعشون کرد که یه ماشین داشت 

تند میومد توان حرکت ازم گرفته شده بود داشتم اشهد خودمو میخوندم که 
صدای کشیده شدن الستیک های ماشین به کف خیابون رو شنیدم راننده ی 

ماشین ترمز کرده بود ولی خب به موقع اینکارو نکرد چون ماشین به پام 
برخورد کرد و افتادم زمین راننده ماشین سریع از ماشینش پیاده شد و اومد 

طرفم
راننده ماشین:خانوم خانوم حالتون خوبه؟



-آره خوبم 
راننده ماشین:مطمئنید؟میخواید بریم بیمارستان؟

-نه نه نیازی نیست حالم خوبه
اینو گفتمو اومدم از روی زمین بلند بشم که درد بسیاری توی پام پیچید و 

جیغ بلندی کشیدم نمیتونستم روی پام بایستم چشمامو بستم داشتم دوباره 
میوفتادم رو زمین که دستی دور کمرم حلقه شد چشمامو باز کردم دیدم تو 

بغل پسری که باهاش تصادف کردم هستم 
پسر:حالتون خوب نیست باید بریم بیمارستان

درست میگفت حالم خوب نبود ولی نمیخواستم برم بیمارستان مادرم نگرانم 
میشد

-نه خوبم
میخواستم از بغلش بیام بیرون ولی نمیتونستم پام عجیب درد میکرد اشک 

توی چشمام جمع شده بود
پسر:نه اصال حالتون خوب نیست باید بریم بیمارستان

جای اعتراضی واسم نذاشت و به طرف ماشینش حرکت کرد و من رو روی 
صندلی گذاشت و خودش سریع اومد سوار شد اومد ماشینو روشن کنه که 

چشمم به روسری های پخش شدم افتاد 
وای خدا روسری هام اونا منبع درآمد من هستن 

-رو روسری هام چی میشن؟من به اونا نیاز دارم بزارین برم اونارو جمع کنم
پسر:نمیتونین رو پاتون واستید میخواین برین روسری جمع کنین؟االن خودم 

جمعشون میکنم میارمشون
از ماشین پیاده شد و بعد پنج دیقه که روسری هارو جمع کرده بود برگشت 

پام خیلی درد گرفته بود و نمیتونستم پامو تکون بدم
-ممنون

پسر:خواهش میکنم



بعدش ماشینو روشن کردو رفت سمت بیمارستان وقتی رسیدیم
پسر:صبر کنین برم ویلچر بگیرم نمیتونین راه برید

-باشه ممنونم
رفت و با ویلچر برگشتو من نشستم روی ویلچرو اون منو برد داخل 

بیمارستان
یک پرستار اومد طرفمون

پرستار:مشکلی پیش اومده آقا؟
پسر:آره من با این خانم تصادف کردم و ایشون االن نمیتونن راه برن
پرستار:باید از پاش عکس بگیریم برید قسمت رادیولوژی بیمارستان

با پسره که هنوز اسمشو نمیدونستم رفتیم سمت رادیولوژی 
مسئول رادیولوژی:نامبیمار؟

یه نگاهی بهم کردو گفت
پسر:اسم و فامیلتون چیه؟

-عاطفه خشنود
پسره اسم و فامیلمو گفتو اومد رو صندلی کنارم نشست تا نوبتمون بشه 
خیلی دلم میخواست اسمشو بدونم که مسئول رادیولوژی صدا زد:همراه 

خانم عاطفه خشنود
از رو صندلی بلند شد و رفت سمتش 

مسئول رادیولوژی:آقای.....
پسره:آرشام تهرانی هستم

آااااخ چه اسمش مثل خودش قشنگو با کالسه آرشااام 
مسئول:آقای تهرانی لطفا برین فیش بگیرید

آرشام:چشم االن میرم
اومد طرفمو گفت:میرم فیش بگیرم و بیام

-باشه ممنون



آرشام پسری خوشتیپ بود و طرز برخوردش خیلی خوب بود هر شخص 
دیگه ای بود به یه دختر فقیر اینقدر کمک نمیکرد ولی اون از اونموقع که 

تصادف کردم فقط دنبال کارای منه
شایدم خودشو مقصر میدونه ولی اون تقصیری نداشت این من بودم که 

احتیاط نکردم و وسط خیابون بخاطر روسری هام ایستادم 
آرشام از تیپش و ماشینش کامال معلوم بود که وضعیت مالیش عالیه.....

آرشام با فیش برگشت و فیش رو تحویل اون خانم داد و اومد نشست کنارم
-ممنون امروز شما رو هم انداختم تو زحمت

آرشام:خواهش میکنم وظیفمه این من بودم که با شما تصادف کردم پس باید 
به کاراتون رسیدگی کنم

-نه نه سوتفاهم نشه شما تقصیری نداشتین من بخاطر روسری هام وسط 
خیابون بدون توجه به تردد ماشین ها واستادم

آرشام:چی بگم اتفاقیه که افتاده انشا� پاتون چیزی نیست و حالتون خوب 
میشه

-ممنونم انشا�
دیگه حرفی باهم نزدیم و من رفته بودم تو فکر آرشام در عین اینکه معلوم 
بود خیلی پولداره ولی نسبت به وضعیت مالیش مغرور نبود و پسر خیلی 

متشخصی بود و به همه احترام میگذاشت خوشبحال خانومش.....
آرشام:عاطفه خانم عاطفه خانم

-بله بله
آرشام:صداتون زدن نوبت شماست

وااایی اینقد تو فکر رفته بودم که نفهمیده بودم اسم منو صدا زدن
-ااا حواسم نبود بریم

آرشامم منو با ویلچر برد توی اتاق رادیولوژی تا از پام عکس بگیرن پام تا 
وقتی که ثابت بود درد خفیفی داشت ولی امان از اینکه یکم تکونش میدادم 



جیغم سر به آسمون میزاشت
باید دراز میکشیدم روی تخت ولی نمیتونستم چند بار امتحان کردم ولی 

نمیشد روی پام بایستم و بخوابم رو تخت آرشامم دید من اینطوری تالش 
میکنم بدون حرفی یا اجازه ای من رو از روی ویلچر با یه حرکت بلند کرد تو 

شوک کارش بودم یهویی اینکارو کرد گذاشتم رو تختو گفت
آرشام:ببخشید ولی دیدم نمیتونین بلند شین اینکارو کردم

-ممنون
آرشام:من بیرونم عکس گرفت تموم شد صدام بزنین تا بیام کمکتون

-باشه ممنون
آرشام رفت بیرونو منم دراز کشیده رو تخت بودم دکتر رادیولوژی اومدو 
عکس رو از پام گرفت کارم تموم شده بود هرکاری کردم تا خودم از روی 

تخت بلند بشم نتونستم پام عجیب درد گرفته بود و باد کرده بود با اینکه 
 خجالت میکشیدم از آرشام کمک بخوام ولی چاره ای جز این نداشتم واسه 

همین صداش زدم
-آقای تهرانی 

با اولین آقای تهرانی گفتنم اومد تو اتاق فکر کنم پشت در منتظر بود
آرشام:بله

-عکس گرفتن تموم شد میشه لطفا کمکم کنین من هرکاری کردم نتونستم از 
روی تخت بلند بشم

آرشام:بله البته منکه خودم گفتم وقتی تموم شد صدام بزنین
-شرمنده ممنون

آرشام:دشمنتون شرمنده
آرشام منو از رو تخت بلند کردو گذاشتم رو ویلچر و بردم بیرون باید 

مینشستیم تا عکس رادیولوژیم حاضر بشه بعد گذشت ده دیقه:
مسئول رادیولوژی:عاطفه خشنود



آرشام از روی صندلی بلند شدو رفت عکسو تحویل گرفت باهم پیش دکتر 
رفتیم و بعد سالم و دیدن عکس:

دکتر:خانم خشنود پای شما هم در رفته هم شکسته باید اول جاش بندازیم و 
بعد گچش بگیریم

واااای خداااای من نه آخه چرا باید پای من بشکنه حاال به مامان چی بگم 
کاش یه کوفتگیه ساده بود حاال چطوری  با این گچ پام کار کنم 

چیزی برای گفتن نداشتم اعصابم خورد شده بود که آرشام سکوتو شکست 
آرشام:شما خودتون اینکارو انجام میدین؟

دکتر:بله لطفا کمک خانومتون کنین که روی تخت دراز بکشه تا من برم با 
پرستار بیام

واااای نه دکتر فکر کرده بود که  ما زن و شوهریم دهن جفتمون از تعجب باز 
مونده بود ولی آرشام نگفت که من زنش نیستم و فقط گفت باشه و باعث 

شد دهن من بیشتر از تعجب باز بشه
دکتر که رفت بیرون

-خیلی عذر میخوام دکتر اونطور فکر کرد
آرشام:مهم نیست چرا شما عذرخواهی میکنین حاال دکتر یه چیزی گفت مهم 

نباشه واستون
آاااااخ که چقد این پسر باشوعووره ایول به تربیت خانوادگیش

لبخندی زدمو تشکر کردم
دکتر با پرستار و وسایل الزم وارد شد میخواست پامو جا بندازه دست دکتر 

که به پام خورد از درد جیغ بلندی کشیدم آرشام اون لحظه یهو دستمو گرفت 
نمیدونستم از درد جیغ بزنم یا از کار آرشام تعجب کنم درگیر بودم که یهو 

پامو محکم جابه جا کرد جیغ بلندتری کشیدمو دیگه بعدش هیچی 
نفهمیدم....

چشمامو باز کردم رو تخت بیمارستان بودم یه سرمم تو دستم بود یه نگاه به 



پام کردم که گچ گرفته شده بود با صدای آرشام از تحلیل موقعیتم دست 
کشیدم

آرشام:حالتون خوبه؟!
-آره چی شد؟؟

آرشام:هیچی وقتی دکتر پاتونو جا انداخت از شدت درد از حال رفتین دکتر 
گفت فشارتون افتاده و به پرستار گفت که بهتون سرم بزنن و بعدشم پاتونو 

گچ کرد
-آها پام چقد باید توی گچ بمونه؟

آرشام:یک ماه
با صدای نسبتا بلندی گفتم:یکماه؟؟؟
آرشام با تعجب:آره مشکلی هست؟

-نه نه مشکلی نیست 
آرشام:آها،،راستی نمیخواین به خانوادتون اطالع بدم؟

نمیخواستم از وضعیتم اطالعی داشته باشه و بخواد نسبت بهم حس ترحم 
داشته باشه من از اینکه دیگران نسبت بهم حس ترحم داشته باشن متنفرم 

پس جوابدادم
-نه خانوادم اینجا نیستن اگه بهشون اطالع بدم فکر میکنن اتفاق خیلی بدی 

افتاده و نگرانشون میکنم
برای اولین بار توی عمرم دروغ گفتم ولی این بهترین راه بود چون هم از 

ترحم متنفرم و هم نمیخوام وضعیتمونو بگم و اون فکر کنه که م

ن اینارو بخاطر کمک گرفتن ازش بهش گفتم
آرشام:خب پس میخواین چیکار کنین؟

من تنها یک دوست صمیمی دارم که اسمش مهدیس،،مهدیه هم محله ای ما 
هستش و ما تو محلمون باهم آشنا شدیم مهدیه هم وضعیشون زیاد خوب 



نیست ولی از ما بهتره مهدیه رانندگی بلده و پیکان دارن وقتی بهش میگم 
خوش بحالت میگه این پیکان قراضه هم خوشبحالت داره که منم میگفتم 

همینشم خوبه خداروشکر کن،،، خیلی باهم خوبیم و همیشه رازای زندگیمونو 
به هم میگیم پس بهتر بود که از مهدیه کمک بخوام

-هیچی دوستم اینجاست االن بهش زنگ میزنم میگم بیاد سراغم
آرشام:آها گوشی همراهتون هست؟

-نه من گوشی ندارم میشه یه لحظه از همراه شما استفاده کنم؟
آرشام:بله حتما

گوشیشو داد دستم و گفت:من میرم بیرون شما زنگ بزنین
-نه الزم نیست

آرشام:نه من میرم بیرون که شما راحت باشین
-باشه ممنون

مامان احتماال خیلی نگرانم شده باید به مهدیه بگم بهش خبر بده و الکی بگه 
کار پیش اومده واسم 

شماره ی مهدیه رو گرفتم و بعد چند تا بوق جواب داد
مهدیه:بله

-الو مهدیه سالم
مهدیه:سالم شما؟؟

-مهدیه نشناختی؟عاطفم
مهدیه:ااا عاطفه تویی؟با گوشی کی زنگ زدی؟

-آره منم ،،جریانش مفصله برات میگم میشه بیای دنبالم؟
مهدیه:باشه کجایی حاال؟

-بیمارستان
با جیغ گفت:بیمارستان واسه چی؟؟حالت خوبه؟؟

-آره آره خوبم نگران نباش فقط پام شکسته



مهدیه:باشه باشه االن خودمو میرسونم
-مهدیه

مهدیه:بله
-میشه بری به مامانم بگی کار پیش اومده واسم؟االن حتما خیلی نگرانم شده 

اگه بفهمه چی شده از نگرانی زبونم الل سکته میکنه ،،بعد که خودم رفتم 
خونه بهش میگم چی شده

مهدیه:باشه عزیزم نگران نباش االن میرم بهش میگم
-مرسی عزیزم

مهدیه:خواهش میکنم خدافظ
-خدافظ

گوشیو قطع کردمو گذاشتم روی میز
پنج دیقه گذشته بود که آرشام تقه ای به در زد

-بفرمایین
درو باز کردو وارد اتاق شد تو دستش غذا بود گرفت سمتم 

آرشام:بفرمایین واسه شما گرفتم
-ممنونم نیازی به زحمت نبود، پس خودتون چی؟
آرشام:خواهش میکنم نوش جونتون،،من خوردم

-ممنون،،آهان
گوشیشو بهش دادمو گفتم:ممنون آقای تهرانی،،شما رو از ظهر تا حاال معطل 

کردم دوستم االن میاد سراغم شما میتونین برین،،خیلی زحمت کشیدین 
دستتون درد نکنه

آرشام:خواهش میکنم کاری نکردم،،،مشکلی نیست وایمیستم دوستتون که 
اومد میرم ممکنه به چیزی نیاز داشته باشین 
-باشه ممنون،،من امروز مرخص میشم دیگه؟

آرشام:بله دکترتون گفت سرمتون تموم شد میتونین برین



-آها
وااای من االن هزینه ترخیص از بیمارستانو از کجا بیارم خدااایاااا مجبورم از 

مهدیه قرض کنم بعد بهش برگردونم
نیم ساعتی گذشت و مهدیه با عجله وارد شد آرشام داخل اتاق بود و داشت 

مجله میخوند با اینطور وارد شدن مهدیه  دوتاییمون با تعجب به مهدیه 
خیره شدیم وقتی مهدیه چشمش به آرشام خورد یهو ایستاد

-مهدیه چرا اینطوری میای تو؟؟
مهدیه:ببخشید نگرانت بودم

-طوری نیس
مهدیه نگاهی به آرشام کردو با خشم رفت طرفش یا خدا این چرا اینطوری 

میکنه!!
مهدیه:سالم شما با دوست من تصادف کردین؟

آرشام:بله
مهدیه:شما واقعا آدم به این گندگیو وسط خیابون ندیدین؟من نمیدونم این 

آدم پولدارا به چیشون مینازن که با ماشینشون با سرعت باال رانندگی 
میکنن؟!از  جون این یتیم چی میخواستین؟!

واااای مهدیه داشت چیکار میکرد؟داره همه زندگیه منو میگه االن میفهمه 
دروغ بهش گفتم باید یکاری کنم پس داد زدم

-مهددددیه زبون به دهن بگیر چرا ندونسته داری حرف میزنی عزیز من، تو 
صبر کن ماجرارو بفهم بعد برو به آقای تهرانی گیر بده

بعدشم روبه آرشام گفتم:من واقعا عذر میخوام 
آرشام چیزی نگفت و سرشو انداخت پایین 

روبه مهدیه گفتم:امروز داشتم از خیابون رد میشدم که کیسه ی روسری ها 
پاره شد و همه روسری ها پخش زمین شدن اونموقع من عقلم کار نکرد که 
وسط خیابونم همونطوری واستادم وسط خیابون و بعدشم با آقای تهرانی 



تصادف کردم ایشون هیچ تقصیری ندارن و تقصیر خودم و بی احتیاطی های 
خودم بود

مهدیه هیچی نمیگفت کامال تو چهرش شرمندگی دیده میشد سرشو انداخت 
پایین و گفت:من واقعا معذرت میخوام شرمندم

آرشام:خواهش میکنم،،مشکلی نیست شاید اگر من هم از چیزی خبر نداشتم 
همینطور واکنش نشون میدادم ولی خانوم محترم لطفا تا از چیزی مطمئن 

نشدین کسی رو متهم نکنید در ضمن باید بگم که همه پولدارا مثل هم نیستن 
من اصال خوشم نمیاد مالم رو به رخ کسی بکشم 

-آقای تهرانی من عذر میخوام
آرشام:خواهش میکنم عاطفه خانوم سوتفاهم بود تموم شد

مهدیه:شرمنده،،از من ناراحت شدین؟
آرشام:دشمنتون شرمنده،،نه مشکلی نیست،،خب بهتره دیگه من برم عاطفه 

خانوم شماره همراهم رو این کاغذ نوشتم اگه احیانا مشکلی پیش اومد با من 
تماس بگیرین

-باشه بابت همه چیز ممنون
آرشام:خواهش میکنم،،خدا سالمتی بده،،خدانگهدار

با آرشام خدافظی کردیمو رفتش
-مهدیه آخه من چی بهت بگم چرا نرسیده یقه ی پسر مردمو چسبیدی؟

مهدیه:ولش کن عاطفه اعصابم خورد شد ،،با اینکه کلی حرف بارش کردم 
بنده خدا چیزی نگفت

-اوهوم خیلی پسر خوب و با ادبی بود،،راستی مگه من به تو نگفته بودم 
نمیخوام کسی از زندگیه من بدونه؟من بهش دروغ گفتم خانوادم اینجا 

نیستن که جنابعالی داشتی خرابش میکردی
مهدیه:تو از خانوادت خجالت میکشی؟

-مهدیه چرند نگو خانواده ی من افتخاره منه،،من از ترحم متنفرم میفهمی 



بخاطر ترحمه که نمیخوام کسی چیزی بدونه،،حتی اگه االن بهش زندگیمو 
میگفتم چون پولدار بود فکر میکرد بخاطر پولش زندگیمو گفتم که کمکم کنه 

فهمیدی؟؟
مهدیه:باشه باشه معذرت میخوام

-بیخیال
مهدیه:قهری؟

-نه
مهدیه:معلومه قهری ،،یا آشتی میکنی یا پاتو محکم میندازم پایین

مهدیه اگه یکاریو بگه انجام میدم بی شک انجام میده یادم به درد پام افتاد 
گفتم:نه نه باشه باشه آشتیم آشتی

مهدیه:ایول قربونت بشم
-خب باشه برو به پرستار بگو این سرم تموم شده بیاد درش بیاره بریم
مهدیه رفت و با پرستار اومدو پرستار سرم رو از دستم در اورد و رفت

-میگم مهدیه
مهدیه:جونم

-من هیچ پولی ندارم میشه هزینه بیمارستانو بدی بعد که پول دستم اومد 
بهت برگردونم؟

مهدیه:آره عزیزم چرا نشه
-ممنون

باهم رفتیم تا هزینه رو حساب کنیم من نشسته بودم رو صندلی
مهدیه:ببخشید خانم صورتحساب عاطفه خشنود چقد هستش؟

خانم صندوقدار:ایشون تصفیه کردن
مهدیه:کی تصفیه کرده؟

خانم صندوقدار:نمیدونم یه آقایی بود انگار فامیلش تهرانی بود
مهدیه:آها ممنون



- این چی گفت؟؟آقای تهرانی هزینه رو پرداخت کرده؟
مهدیه:اوهوم

هیچ وقت دلم نمیخواست زیر بار کسی باشم اگه کسی بخاطر من پول میداد 
یا از کسی پول قرض میگرفتم به محض پول اومدن تو دستم بدهیمو 

پرداخت میکنم باید بدهیمو به آرشام پرداخت کنم وقتی پول دستم اومد 
بهش زنگ میزنممیگم بیا پولتو بگیر

با کمک مهدیه از بیمارستان بیرون اومدیمو مهدیه منو رسوند خونمون
-ممنون مهدیه جون بیا بریم داخل
مهدیه:خواهش میکنم ،،،نه مرسی

مهدیه رفتو من لنگ لنگان به داخل خونه رفتم عطیه و عماد خواب بودن 
مامان هم روی تخت دراز کشیده بود رفتم پیشش

-سالم مامانجون حالت چطوره
مامان برگشت طرفم و وقتی پای گچ شدمو دید

مامان:عاطفه خدا مرگم بده پات چی شده؟
-ااا مامان خدانکنه ،نگران نباش چیزی نیست خوبم

مامان:مهدیه گفت کار داری دروغ گفته بود؟،،حاال چطوری پات شکست؟
-آره مامان خودم گفتم بهت چیزی نگه فقط بگه که حالم خوبه،،هیچی داشتم 

از خیابون عبور میکردم که کیسه روسری ها پاره شد و پخش زمین شدن 
وایسادم وسط خیابون یهو یه ماشین اومد و اینطوری شد

مامان:آخه عزیزمن چرا وسط خیابون ایستادی بخاطر روسری؟آخه روسری 
مگه ارزشش بیشتر از تو بود که بخاطرش تصادف کردی؟اگه یه چیزیت 

میشد من چه خاکی تو سرم میکردم؟
-ااا مامانی یه اتفاق بودتموم شد منم که حالم خوبه گچ پامم یک ماه دیگه 

باز میکنم
مامان:از دست تو باشه پاشو برو لباست عوض کن یکم استراحت کن



-باشه مامانجون
از پیش مامان بلند شدمو رفتم لباسمو عوض کردمو یکم دراز کشیدم اومدم 

بخوابم که یادم افتاد روسری ها تو ماشین آرشام جاموندن اوووف حاال 
چطوری ازش پس بگیرمشون؟؟اونقدر خسته بودم که نمیتونستم بیشتر از 

این فکرمو درگیر روسری ها کنم و بیخیال چشمامو بستم و خوابیدم....
آرشام

از بیمارستان خارج شدمو به سمت شرکتم حرکت کردم همینکه رسیدم اومدم 
پیاده بشم که چشمم به روسری های عاطفه افتاد

وااای حاال من از کجا پیداش کنم روسری هاشو بهش بدم وااای آرشام چقدر 
گیجی تووو

آها راستی با گوشیم زنگ زد به دوستش حاال زنگ میزنم به دوستش 
اینطوری عاطفه رو پیدا میکنم گوشیمو از جیبم در اوردمو به آخرین شماره 

زنگ زدم
دوست عاطفه:بله 

-الو سالم ببخشید شما دوست خانم خشنود هستین؟
دوست عاطفه:سالم بله،،شما؟

-من تهرانی هستم
دوست عاطفه:آها آها ببخشید شرمنده نشناختم امرتون؟

-خواهش میکنم ،،میگم روسری های خانم خشنود توی ماشین من جا موندن 
و من فراموش کردم بهشون بدمشون اگه میشه لطف کنین آدرس بدین تا 

روسری هارو بیارم
دوست عاطفه:آها آدرس بدم چیزه آخه نمیدونم

-بله آدرس بدین میارم مشکلی هست؟؟
دوست عاطفه:نه چیزه مشکلی نیست ولی اووم عاطفه االن خوابه ش شما 
نمیخواد زحمت بکشین فردا با عاطفه میایم همون جایی که تصادف کردین 



بعد من به شما زنگ میزنم که اگه زحمتی نیست بیاریدشون
-باشه مشکلی نداره فردا زنگ بزنین تا بیارمشون

دوست عاطفه:ممنون
-امری نیست؟

دوست عاطفه:نه ممنون خدافظ
-خدافظ

گوشیو قطع کردم،،،این چرا اینطوری کرد؟!چرا وقتی گفتم آدرس بده به تته 
پته افتاد؟!یه چیزی اینجا مشکوک میزنه!عاطفه به من گفت خانوادش اینجا 

نیستن در صورتی که دوستش گفت با این یتیم چیکار داشتی؟! باید بفهمم 
جریان چیه؟؟!

با اینکه عاطفه یه دست فروش بود ولی نمیدونم چرا دلم میخواست در مورد 
زندگیش بدونم 

عاطفه معلوم بود که تو زندگیش مشکل داره که داره دستفروشی میکنه و 
اینکه اینقدر این روسری ها واسش مهم بودن که نزدیک بود بخاطرشون 

بمیره 
همسن و سال های عاطفه االن درگیر درس و دانشگاهن ولی عاطفه......

باید هرطور شده مشکل زندگیشو بفهمم و بهش کمک کنم....

عاطفه
عماد:عاطفه عاطفه بیدارشو

-هوم عماد ولم کن خوابم میاد
عماد:بیدارشو مهدیه اومده

-باشه االن میام تو برو
عماد:باشه

عماد رفتو منم از رختخواب بلند شدم هوا تاریک شده بود چقدر خوابیده 
بودم.....



لنگ لنگان از اتاق بیرون اومدمو رفتم پیش مهدیه
مهدیه:سالم چطوری پات خوبه؟
-سالم مرسی تو خوبی آره خوبه

مهدیه:ممنون،،عاطفه یک ساعت بعد اینکه تو رو رسوندم آقای تهرانی زنگ زد
-خب چی گفت؟؟

مهدیه:گفت که روسری ها تو ماشینش جاموندن آدرس بدم که روسری هارو 
بده

با هول گفتم
-مهدیه آدرس که ندادی؟؟؟

مهدیه:نه نگران نباش آدرس ندادم گفتم فردا باهم میریم همونجا که تصادف 
کردین بعد بهتون زنگ میزنم روسریهارو بیارین

-آها خب خوبه
مهدیه:تا وقتی پات تو گچه من میبرمتو میارمت
-نه نیازی نیست فقط فردا بخاطر روسری ها بیا

مهدیه:واای عاطفه خیلی لجباز و یه دنده ای نه خیر همینکه گفتم خودم 
میبرم و میارمت

-باشه عزیزم تسلیم ،،ناراحت نشو آخه نمیخوام تو زحمت بندازمنت
مهدیه:هیچ زحمتی واسه من نداری فهمیدی؟

-اوهوم
مهدیه:خب دیگه من باید برم

-کجا؟بمون حاال
مهدیه:نه مرسی باید برم خونه 

-باشه
مهدیه:فردا کی بیام سراغت؟

-ساعت ۹



مهدیه:باشه عزیزم فردا میبینمت خدافظ
-خدافظ

مهدیه رو بدرقه کردمو برگشتم داخل خیلی گرسنم شده بود رفتم سر 
یخچال فقط نون و ماست داشتیم خدایااا ناشکری نمیکنم ولی روزی میرسه 

که ما از این وضعیت دربیایم؟؟؟
ناچارا نون و ماست رو از یخچال در اوردمو سفره رو پهن کردمو شام نون و 

ماست خوردیم....
اعصابم بهم ریخته بود آخه چقدر دیگه باید سختی بکشیم یعنی خانواده ی 
من نمیتونن خوشبختیو تجربه کنن؟؟با بغض رفتم تو اتاق میتونستم با گچ 

پام راه برم...
دراز کشیدمو اینقدر گریه کردم که نفهمیدم کی خوابم برده

صبح از خواب بیدار شدمو حاضر شدم و منتظر مهدیه بودم تا بیاد....
صدای زنگ خونه اومد

-مامانجون من رفتم مهدیه اومد دنبالم
مامان:باشه عزیزم برو خدا به همراهت مواظب خودت باش

-چشم عزیزم خدافظ
مامان:خدافظ عزیزم

درو باز کردمو رفتم سوار ماشین شدم
-سالم صبح بخیر

مهدیه:سالم صبح توام بخیر
مهدیه حرکت کردو رفتیم به محل همیشگی که بساطو پهن میکردم

-مهدیه زنگ بزن به آقای تهرانی
مهدیه گوشیو گرفت سمتم و گفت:خودت زنگ بزن

باشه ای گفتمو شماره آرشام رو گرفتم بعد چند تا بوق
آرشام:بله



-سالم آقای تهرانی خشنود هستم
آرشام:سالم بله شناخمتمتون حالتون خوبه؟

-ممنون شکرخوبم،،،ببخشید میشه روسری هارو بیارین؟
آرشام:شکر،،بله خانم خشنود تا نیم ساعت دیگه اونجام

-باشه دستتون دردنکنه ،،خدافظ
آرشام:خواهش میکنم ،خدافظ

گوشیو قطع کردمو به مهدیه تحویلش دادم دوتایی تو ماشین نشستیم تا 
آرشام بیاد....

آرشام
عاطفه بهم زنگ زدو گفت روسری هاشو ببرم امروز باید از زندگیش اطالع 

پیدا کنم تا بتونم کمکش کنم...
باید تا وقتی که عاطفه برمیگشت اونجا میموندم و این یعنی امروز از کار 

خبری نیست
داخل شرکت بودم منشیمو صدا زدم

-خانم محمدی
خانم محمدی وارد اتاق شد

خانم محمدی:بفرمایین آقای تهرانی
-خانم محمدی من واسم کار پیش اومده باید برم هرکسی زنگ زد بگو امروز 

نیستم ،،امروز که جلسه ای نداشتم؟
خانم محمدی:چشم،،خیر جلسه ای نداشتین

-خب خوبه میتونین برین
خانم محمدی از اتاق خارج شد و منم از شرکت اومدم بیرونو رفتم سمت 

خیابونی که عاطفه منتظرم بود وقتی رسیدم عاطفه رو ندیدم پس به شماره 
دوستش زنگ زدم

عاطفه:بله



-سالم خانم خشنود من اومدم شما کجایین؟
عاطفه:سالم تو ماشین نشستیم االن پیاده میشم

-باشه
گوشیو قطع کردمو از ماشین پیاده شدم دیدم یکم جلوتر عاطفه با اون پاش 
از ماشین پیاده شد برای اینکه نخواد با پای شکستش راه بره رفتم سمتش و 

روسری هارو بردم
-سالم بفرمایین

عاطفه:سالم ممنون دستتون درد نکنه
-خواهش میکنم کاری ندارین؟

عاطفه:نه ممنون
-پس من برم خدافظ

عاطفه:خدافظ
اومدم سمت ماشینو سوار شدم و حرکت کردم و جایی ایستادم که تو دید 

عاطفه نباشم
عاطفه با دوستش بساطو چیدن و دوستش رفت 

عاطفه داد میزد:بدو بدو روسری و شال دارم فقط ۱۵۰۰۰ تومن،بدو بیا که 
تموم شد

هیچکس ازش روسری نمیخرید چند نفری وایمیستادن و نگاه میکردن ولی 
روسری نمیخریدن...

دوساعت گذاشته بود و عاطفه یدونه دشتم نداشت و کالفگی و ناراحتی 
کامال تو چهرش نمایان بود اگه خودم میرفتم ازش روسری بخرم اون 

میفهمید که من از صبح اینجام باید یه کاری میکردم اعصابم خورد شده بود 
این همه با این پا داره کار میکنه ولی یه روسری هم ازش نخریدن

از ماشین پیاده شدم چشمم خورد به یه دختر ۱۲ ساله جلوشو گرفتم دختره 
ترسید



-سالم نترسین نترسین کاریتون ندارم فقط میشه یه کاری انجام بدین؟
با ترس جواب داد:چه چ کاری؟

-من پول بدم بری از اون روسری فروش دوتا روسری بخری؟
دختره سری تکون دادو گفت:باشه

دست کردم جیبمو ۳۰۰۰۰تومن دادم دختره
دختر:همینجا باشین میخرم میام بهتون میدمشون

-نه نیازی نیست واسه خودتون بخرین
دختر:ولی نمیشه که این پول شماست!

-مشکلی نیست این رو

بزارین به حساب اینکه کمکم کردین
دختر:باشه

-ممنون
دختره رفتو من برگشتم تو ماشین دختره دوتا روسری خریدو رفت و نگاه 

من کرد منم ازش با اشاره تشکر کردم
نگاهم افتاد به عاطفه لبخندو تو چهرش باالخره دیدم همینطور خوشحال 

بود که یک مشتری دیگم اومدو یکی دیگه از روسری هاشو فروخت 
خوشحالیو تو صورتش میدیدم

بعد اون سه تا روسری عاطفه یک روسری دیگم فروخته بود درآمد امروزش 
۶۰۰۰۰تومن شده بود عاطفه خیلی خوشحال بود هنوزم هستن آدمایی که با 

درآمد ۶۰۰۰۰تومن اینقدر خوشحال میشن...
باید زودتر از مشکل عاطفه سر در بیارم تا کمکش کنم....

عاطفه تا ساعت ۱۳ بساطش پهن بود که دیدم دوستش اومدو باهم روسری 
هارو جمع کردنو سوار ماشین شدن االن وقتش بود که بفهمم عاطفه کجا 

میره 



یواش طوریکه نفهمن پشت سرشونم،،پشت سرشون حرکت کردم ماشین دم 
یک داروخانه ایستاد و عاطفه با پای شکستش پیاده شدو آروم آروم رفت 

سمت داروخونه بعد اینکه داروشو خرید رفت سوار شدو ماشین حرکت کرد 
پشت سرشون رفتم دیدم دوباره ماشین دم یک سوپری متوقف کردو عاطفه 
با چند تا تخم مرغ برگشت و سوار شد دیگه توقف نکردن و پشت سرشون 

بودم تا اینکه دیدم دوست عاطفه دم یک خونه ای که خیلی قدیمی بود 
توقف کرد عاطفه از ماشین پیاده شدو گفت

عاطفه:مهدیه جون دستت درد نکنه عصر ساعت ۴ بیا دنبالم،،به مامانت سالم 
برسون 

بعدشم مهدیه رفتو عاطفه درب خونه رو باز کردو وارد خونه شد 
پس حدسم درست بود عاطفه بهم دروغ گفته بود خانوادش اینجا نیستن 

ولی آخه چرا؟
آخر دلیل دروغ گفتنشو میفهمم...

ماشینو حرکت دادمو به سمت خونه برگشتم میخواستم عصرم برم و عاطفه 
رو از دور ببینم.....

عاطفه
امروز درآمدم خوب بود ۶۰۰۰۰تومن پول دراورده بودم و میتونستم داروهای 

مامانو بخرم با مهدیه به دم داروخونه رفتیمو داروهای مامانو خریدم بعدشم 
دم یک سوپری پنج تا تخم مرغ خریدم خیلی خوشحال شده بودم دیروز 

اصال روسری نفروخته بودم ولی امروز خداروشکر خوب بود عصرم کار 
میکردم و بدهیمو به آرشام میدادم...

وارد خونه شدم
-مامان جونم عزیزدلم

مامان:جونم عزیزم اومدی؟
-آره مامانی سالم عزیزم



مامان:سالم دخترکم خسته نباشی
-مرسی مامانی،،،داروهاتو خریدم

مامان:چرا اونارو خریدی؟برای خوردن چیزی نداریم اون وقت دارو خریدی؟
بغض کردم مامان به فکر خودش نبود و فقط دغدغش سیر کردن شکمای ما 

بود
-مامانم داروهاتو باید بخوری بعدشم تخم مرغم خریدم نگران نباش خدا 

روزی رسونه
داشتم به مامان امیدواری میدادم ولی حال خودم بهم ریخته بود آخه من 
چجوری با چهارتا روسری خرج خونه رو در بیارم خدایا خودت کمکم کن

مامان:باشه عزیزم دستت درد نکنه
-مامان من برم دستمو بشورمو تخم مرغا رو درست کنم

مامان:باشه عزیزم
-عماد و عطیه کجان؟
مامان:تو اتاقن عزیزم

-باشه عزیزم
رفتم تو اتاق دیدم هردوشون خواب بودن الههی من بمیرم با شکم گشنه 

خوابیدن
رفتمو تخم مرغارو درست کردمو عماد و عطیه هم بیدار کردم با دیدن تخم 
مرغ داخل سفره اینقدر خوشحال شدن که انگار چلوکباب تو سفره بود البته 
آره برای ما که خوراک شبانه روزمون نون و ماسته تخم مرغ حکم چلوکبابو 

داره....
 بعد اینکه ناهارو خوردیم ظرفشو شستمو رفتم یکم درازکشیدم تا ساعت ۴ 

با مهدیه برم روسری بفروشم عادت کرده بودم با گچ پام راه برم.....
ساعت ۴ شدو مهدیه اومد سراغم باهم رفتیم و بساطو پهن کردیم.....

آرشام



ساعت ۴:۳۰ رسیدم دیدم عاطفه بساطشو پهن کرده و انگار هنوز کسی ازش 
روسری نخریده بود تصمیم گرفتم کار صبحمو دوباره تکرار کنم و به چند نفر 

پول بدم تا برن ازش روسری بخرن
جلوی ۴ نفرو گرفتم و به هرکدوم ۳۰ تومن دادم تا برنو از عاطفه روسری 

بخرن 
عاطفه رو زیز نظر داشتم هر مشتری که ازش خرید میکرد لبخند عاطفه 

عمیق تر میشد از کاری که کردم احساس رضایت داشتم.....
عاطفه

امروز انگار شانس بهم رو کرده بود ۱۲۰۰۰۰ تومن پول دراورده بودم میتونستم 
بدهیمو به آرشام بدم....

دوتا مشتری دیگم اومدن و ۳۰۰۰۰تومن دیگه دراوردم خیلی خوشحال شده 
بودم درآمد کل امروزم ۲۱۰۰۰۰تومن بود

خدایاااا امروز چه روز خوبی بود االن که مهدیه اومد میگم زنگ بزنه آرشام 
بیاد هم بدهیمو به آرشام میدم و هم میتونم بعد دو سال برای اولین بار مرغ 

بخرم
وقت رفتن رسیده بود مهدیه اومد وقتی دید من خوشحالم اوهم از 

خوشحالی من خوشحال شد
مهدیه:باالخره بعد یه مدت خندتو دیدم

-آره واال خودمم دیگه خندیدنو فراموش کرده بودم
مهدیه:انشا� همیشه بخندی

-مرسی عزیزم میگم میشه گوشیتو یه لحظه بدی به آقای تهرانی زنگ بزنم 
بیاد پولشو بگیره؟

مهدیه:آره عزیزم بیا
گوشیو گرفتمو زنگ زدم به آرشام.....

آرشام



عاطفه و دوستش سوار ماشین شدن ولی ماشین هنوز حرکت نکرده بود
گوشیم زنگ خورد نگاه صفحه کردم شماره دوست عاطفه بود واااای نکنه 

منو دیدن آرشام خاک تو سرت نمیتونی یه کارم انجام بدی
هول شده بودم گوشی یهو از دستم افتاد کف ماشین خم شدم گوشیو بردارم 

سرم محکم خورد به فرمون ماشین
آاااایی آاااااخ آرشام دست و پا چلفتی وااایی سرم 

باالخره این گوشی در به در شدمو از کف ماشین برداشتمو در حالی که سرمو 
ماساژ میدادم جواب دادم

-بله
عاطفه:سالم آقای تهرانی

-سالم خانم خشنود حالتون خوبه
عاطفه:ممنونم،،میگم آقای تهرانی

-جو....
ای خاک توسرت بکنن جونمم چیه دیگه

عاطفه:بله؟!
-هیچی میگم بفرمایید

عاطفه:آها،،میگم میشه تشریف بیارین جایی که صبح اومدین؟
آخیش خب نفهمیده بود من اونجام

-اومدنی که میام ولی مشکلی پیش اومده؟
عاطفه:نه نه مشکلی پیش نیومده فقط اگه میشه بیاین

-باشه پس تا نیم ساعت دیگه میام
عاطفه:باشه فعال

-فعال
گوشیو قطع کردم برای اینکه ضایع نشه باید نیم ساعت تو ماشین بشینم....

نیم ساعت گذشتو ماشینو روشن کردمو رفتم پیششون و از ماشین پیاده 



شدم عاطفه وقتی منو دید از ماشین پیاده شد
-سالم حالتون خوبه

عاطفه:سالم ممنون شما خوبی
-ممنون،،بفرمایین چیکارم داشتین؟

دست کرد تو کیفشو ۶۰۰۰۰تومان دراوردو گرفت سمتم
-چیکارش کنم؟
عاطفه:بگیرینش

-واسه چی؟!
عاطفه:واسه هزینه بیمارستان
-خانم خشنود این چه کاریه؟؟

عاطفه:خب بدهیم به شماس لطفا بگیرینش دوست ندارم به کسی بدهی 
داشته باشم

-لطفا بزارینش تو کیفتون باشه شما دوست ندارین به کسی بدهی داشته 
باشین ولی شما به من هیچ بدهی ندارین پرداخت کردن هزینه بیمارستان 
وظیفه ی من بود چون من با شما تصادف کردم و باید هزینه رو پرداخت 
میکردم پس خواهش میکنم اون پولو بزارین تو کیفتون و بیشتر از این 

ناراحتم نکنین
عاطفه:آخه....

-آخه نداریم لطفا خواهش میکنم تمومش کنین
عاطفه:باشه ممنون

-خواهش میکنم بهتره دیگه من برم 
عاطفه:آقای تهرانی

-بفرمایین
عاطفه:من قصدم ناراحت کردن شما نبود معذرت میخوام

-مشکلی نیست ناراحت نشدم خدافظ



عاطفه:خدافظ
اومدم سوار ماشین شدمو حرکت کردم عاطفه میخواست پول بیمارستانو 

بهم برگردونه و این معلوم شد که عاطفه یه دختر مغروریه که نمیخواد زیر 
بار کسی بره و این کار منو برای کمک کردن بهش سخت تر میکنه....

عاطفه
آرشام سوار ماشینش شد و رفت پولو ازم نگرفت و از کارم خیلی ناراحت شد 
ولی خب من باید اون کارو میکردم نمیخواستم کسی بخاطر من پولی بده و 

من پولشو بهش برنگردونم
رفتم سوار ماشین شدم

مهدیه:چی شد؟
-هیچی پولو نگرفت ازمم ناراحت شد

مهدیه:وا چرا؟
-گفت وظیفم بود که من هزینه بیمارستانو پرداخت کنم چون من با شما 

تصادف کردم و حاال هم اون پولو بزارین تو کیفتون تا بیشتر از این ناراحت 
نشدم

مهدیه:خب راست میگه
-باشه مهدیه تمومش کن اعصاب خودمم خورد شد

مهدیه:بیخیال ببرمت خونه؟
-نه ببرم مغازه مرغ فروشی میخوام مرغ بخرم بعدم برو دم نونوایی میخوام 

نون بخرم
مهدیه:باشه

مهدیه ماشینو روشن کردو دم یه هایپر ایستاد پیاده شدم امشب پول داشتم 
پس تصمیم گرفتم عالوه بر مرغ یه رب گوجه و روغن هم بخرم مرغو رب و 

روغن رو خریدم و سوار ماشین شدم رفتم نونوایی بیست تا نونم خریدم 
از ۱۵۰۰۰۰تومن پولی که داشتم ۵۰۰۰۰ تومنش موند امروز روز خیلی خوبی بود 



میتونم این ۵۰۰۰۰ تومنو پس انداز کنم خداایاااا کاااش بقیه روزا هم 
همینطوری باشه رسیدیم دم خونه و مهدیه من و رسوندو رفت

درو باز کردم و وارد شدم حالم خیلی خوب بود 
-عماد عطیه بیاین اینارو از دستم بگیرین

عماد:سالم آبجی چیو؟
-سالم عزیزم اینارو

عطیه:سالم وای آجی اینارو از کجا اوردی؟
-سالم خب خریدم دیگه حاال بجای سوال کردن اینارو بگیرین

عماد و عطیه پالستیکارو گرفتن و رفتن داخل خوشحالیو میشد تو 
صورتشون دید

خدایا وضعیت زندگیمونو ببین واسه یه مرغ چقدر خوشحال میشیم خدایا 
ناشکری نمیکنم ولی مارو از این وضعیت نجات بده....

رفتم داخل پیش مامان
-سالم مامانی

مامان:سالم عزیزم خسته نباشی
-سالمت باشی عزیزم

مامان:امروز چطور بود؟
-عااالی مامانی عاااالی عصر ۱۵۰۰۰۰تومن پول دراوردم ۱۰۰۰۰۰تومنشو مرغ و 

رب و روغنو نون خریدم ۵۰۰۰۰تومنشم موند که اونو پس انداز کردم
مامان:قربونت بشم من

-ااا مامان خدانکنه ،،خب من برم دستم بشورمو مرغ رو درست کنم
مامان:باشه عزیزم

رفتم دستشویی و بعد شستن دستم به سمت آشپزخونه رفتم تا مرغ رو تمیز 
کنم و سرخش کنم...

بعد یک ساعتی غذا حاضر شدو عطیه و عماد سفره رو پهن کردنو با 



خوشحالی غذامونو خوردیم
باالخره بعد چند ماه خنده مهمون خونمون شد امشب با کلی خنده و بازی 

گذشت کاااش همیشه وضعیت زندگیمون همینطور میبیود اگه اسم من 
عاطفس همه چیزو درست میکنم و اجازه نمیدم حسرت چیزی رو دل 

خانوادم بمونه.....
آرشام 

دو هفته از اون روز میگذره و من هر روز مخفیانه دوساعتی میرم و عاطفه 
رو نگاه میکنمو به چند نفر پول میدم که برن از عاطفه روسری بخرن و لبخند 

رضایتو توی چهره ی عاطفه میبینم 
از رفتار اونشب عاطفه خوب فهمیدم که مغروره پس تنها راه کمک کردن 

بهش همین بود....
چند باری توی محلشون رفتم و فهمیدم عاطفه دوتا خواهر و برادر کوچک تر 

از خودش داره مامانشم تو خونس و مریضه و باباشم فوت کرده چرا 
اونروزیکه تو بیمارستان بهش گفتم به خانوادت بگم بهم دروغ گفتو ازم 

مخفی کرد یعنی عاطفه از خانوادش خجالت میکشه؟!
باالخره جواب همه ی این سواالی تو ذهنمو میفهمم....

عاطفه
تو این دوهفته وضعیت خیلی خوب پیش میرفت و من هرروز بیشتر از روز 

قبل پول درمیوردمو شبا با کلی خوراکی برمیگشتم خونه و کمی هم پول 
پس انداز میکردم خوشحالی به خونمون برگشته بود از اون روزیکه با آرشام 

تصادف کردم وضعیت کار منم بهتر شد انگار آرشام واسم خوش شانسی 
داشت کاش زودتر باهاش تصادف میکردم....

توی افکار خودم بودم که یه صدا منو به خودم اورد
صدا:خاله خاله

برگشتم دیدم یه دخترحدودا ۷ساله بود



-جانم
دختر:خاله میشه یه روسری بهم بدی؟

-معلومه که میدم حاال بگو ببینم واسه کی میخوای واسه خودت یا مامانت؟
دختر:خاله واسه اون آقاهه میخوام

-وا خاله مگه آقاها هم روسری میپوشن حاال واسه کدوم آقا؟چرا خودش 
نیومد؟

دختر بچه برگشتو به اون طرف خیابون به یه ماشین اشاره کرد ماشین 
آرشام بود

دختر:اون آقاهه   بهم پول داد گفت بیام از تو روسری بخرم
واااای آرشام داشت چیکار میکرد یعنی تموم این دوهفته تموم درآمدم کار 

آرشام بود؟؟؟!
سعی کردم خشم خودمو کنترل کنم و دل بچه رو نشکونم

-خب خاله از کدوم روسری خوشت اومد؟
دختر:اووم از این

-خب برشدار
دختر:باشه پولش چقده؟

-پول نمیخواد عزیزم 
دختر:آخه اون آقاهه گفت پولو بهت بدم

-نمیخواد عزیزم واسه خودت
دختر:باشه خاله مرسی
-خواهش میکنم گل من

دختر بچه رفت االن وقتش بود که برم سراغ آرشام پوالی امروزو برداشتم و 
رفتم سمت ماشینش

وقتی دید من دارم میرم سمتش از ماشینش پیاده شد عصبانی بودم از 
طرفی هم بخاطر ساده بودنم بغض کرده بودم من چطور نفهمیده بودم تموم 



این تغییرات بخاطر آرشامه دقیقا وضعیتمون از وقتی که با آرشام تصادف 
کرده بودم تغییر کرده بود

رسیدم بهش و با خشم شروع به حرف زدن کردم
-آقای تهرانی چرا اینکارو کردین اون روزیکه میخواستم بدهیمو بدم بهتون 

خوب فهمیدین که من خوشم نمیاد زیر بار کسی باشم چرا اینکارو با من 
کردین چراااا؟؟؟!!

آرشام:چون نتونستم تحمل کنم که شما تو این وضعیت هستین
-آخه وضعیت من به شما چه ربطی داشت؟؟!

آرشام:خب دلم میخواست کمکتون کنم
-من نیازی به کمک کسی ندارم فهمیدین نیازی ندارم من از ترحم متنفرم 

فهمیدین متنفررررررم
آرشام:چرا وقتی تو بیمارستان ازت پرسیدم به خانوادت بگم بهم دروغ 
گفتی؟من از وضعیتت کامال خبر دارم،تو از خانوادت خجالت میکشی؟؟

-شما اینارو از کجا میدونین؟؟
آرشام:باالخره گشتم تا خونتونو پیدا کردم

-واقعا متاسفم شما منو تعقیب کردین؟آقای تهرانی از هرکسی این انتظارو 
داشتم ولی از شما نه ،شما چیکار کردین فکر نکردین این کارتون اشتباس؟؟
میخواستی چیو بدونین هان چیو؟؟اینکه یه مامان مریض دارم؟اینکه بابام 

مرده؟ اینکه دوتا خواهر برادر دارم؟یا نه اینکه شبانه روزمونو تخم مرغ و 
ماست میخوریم؟؟کدومشو میخواستی بدونی؟بدبختی و فالکت مارو 

میخواستی بدونی آره ؟حاال فهمیدی خیالت راحت شد؟بیا اینم پوالت اونام 
که جمع کردمو بهت برمیگردونم پوالی خرج شده هم کار میکنمو بهت میدم 

فقط دیگه نمیخوام ببینمتون هیچ وقت هیچ وقت جلو چشمم نیاین در ضمن 
باید بگم خانواده ی من افتخار من هست اینکه به شما دروغ گفتم فقط 

بخاطر این بود که شما فکر نکنین من میخوام از شما سواستفاده کنم تا بهم 



کمک کنین آقای تهرانی من از ترحم متنفرم
آرشام:ولی خانم خشنود من قصد بدی نداشتم

-شاید قصد بدی نداشتین و قصدتون کمک بود ولی بازم میگم من به کمک 
کسی نیاز ندارم ن د ا رم

حاال هم برین و دیگه هیچ وقت جلوی چشمم نیاین خدافظتون
برگشتمو بغضم ترکید گریه میکردم دیگه موندن جایز نبود از یه خانم 

گوشیشو گرفتم و به مهدیه زنگ زدم تا بیاد دنبالم روسری هارو جمع کردمو 
نشستم رو زمینو به حال خودم گریه میکردم....

مهدیه سریع اومدو بعد اینکه ماجرارو واسش تعریف کردم منو رسوند 
خونمون دیگه نمیخواستم برگردم به اونجای قبلی و باید جای دیگه ای رو 

برای پهن کردن بساطم پیدا میکردم.....

آرشام
آخه چرا من اینقدر خنگ بازی دراوردم؟!چرا از یه دختر بچه ی ۷ ساله کمک 

خواستم؟!رسما همه چیزو خراب کرد 
دل عاطفه رو شکستم حاال باید چیکار کنم اون حتی نمیخواد دیگه منو ببینه 
مطمئنم دیگه واسه دست فروشی به اینجا نمیاد باید باهاش حرف بزنم باید 
بهش بگم که قصد بدی نداشتم باید ازش عذرخواهی کنم اما چطوری وقتی 

ازم متنفر شده باهاش حرف بزنم....؟!
دوباره چاره ای جز تعقیبش ندارم باید برم دم خونشون طوریکه پیدا نباشم 

واستم تا بیاد و به جای جدیدی که میخواد بساطشو پهن کنه بره و من 
اینطوری بفهمم کجا میره...؟!

عاطفه
امروز قرار شد با مهدیه بریم دنبال یه جای جدید بگردیم به مامان چیزی 



نگفتم نمیخواستم اونو ناراحت کنم و وقتی دلیل زودبرگشتن به خونه رو ازم 
پرسید بهش گفتم که یکم پام درد میکرد....

با مهدیه به بازار دست فروشان رفتیم و منم یه گوشه ای بساطم رو پهن 
کردم خداروشکر خبری از آرشام نبود وقتی یادم به کارش میوفته عصبانی 

میشم منی که هیچ وقت به کسی اجازه نداده بودم کمکم کنه حاال بدون 
اینکه خودم خبر داشته باشم آرشام بهم کمک کرده بود و من نمیتونم این رو 

قبول کنم و کم کم پول جمع میکنم و تموم پولشو برمیگردونم.....
بیخیال فکر کردن آرشام شدم االن وقت کار بود پس شروع کردم به داد زدن

روسری شال در رنگ های مختلف بدو بیا ،بدو بیا که تموم شد 
مشتری:خانم این روسری چند؟
-۱۵۰۰۰تومن همشون ۱۵۰۰۰تومن
بدو بیا روسری شال فقط ۱۵۰۰۰

مشتری:خانم من این سه تا رو میخوام
-باشه مبارکتون باشه

روسری هارو توی پالستیک گذاشتم و ۴۰۰۰۰ تومن بهم داد منم چیزی نگفتم و 
قبول کردم

اول شک کردم که نکنه دوباره کار آرشام باشه ولی با چونه زدنش خیالم 
راحت شد آخه تموم اون مشتری ها که آرشام فرستاده بود یه هزاری هم 

چونه نمیزدن
تا ظهر کال ۵۵۰۰۰ تومن درآمد کسب کردم مهدیه اومد دنبالمو رفتم مغازه 

سوپری برای ناهار دوتا تن ماهی و ده عدد نون گرفتم و برگشتم خونه عصر 
باید دوباره میرفتم...

آرشام
از صبح عاطفه رو تعقیب کردمو دیدم عاطفه بساطش رو در بازار دست 

فروشان پهن کرد اون کار اشتباهم رو دیگه تکرار نکردم و فقط یک ساعتی 



عاطفه رو زیر نظر داشتم امروز یه جلسه ی خیلی مهم تو شرکت داشتم و 
باید برمیگشتم شرکت کاش میشد عاطفه رو بیارمش تو شرکت خودم و 

اونجا زیر نظر داشته باشمش...
چرا عاطفه و زندگیش اینقدر واسه من مهم شده؟!چرا دوست دارم کمکش 

کنم؟!چرا اگه یه روز نبینمش خال و پوچی رو حس میکنم؟!
برگشتم شرکت ولی خب فکرم عجیب درگیر عاطفه شده بود و نتونستم 

جلسه رو به نحو احسنت پیش ببرم باید زودتر یکاری میکردم...
شب میرم سراغ عاطفه و باهاش حرف میزنم....

عاطفه
شب شده بود از عصر تا حاال دوتا روسری فروخته بودم بازار خلوت شده بود 
و تقریبا همه رفته بودن منتظر مهدیه بودم تا بیاد سراغم یکم ترسیده بودم

*آهاااای خانوم کوچولو چرا تنها نشستی؟
وااای خدایااا حاال من چیکار کنم 

برگشتم دیدم دوتا پسر بدهیکل و هیز دارن با پوزخند نگام میکنن خدایااا 
حاال من چیکار کنم من میترسم

-آقایون لطفا مزاحم نشین
*خانومی مزاحم کجا بود ما مراحمیم

یکیشون اینا گفتو دوتایی زدن زیر خنده و نزدیکم شدن یکیشون دست 
راستمو گرفت یکیشونم دست چپمو  خدااایاااا کمکم کن بدبخت شدم اینا 

دارن منو میدزدن نجاتم بده 
داد زدم

-ولم کنین عوضیاااا ولم کنین از جونم چی میخواااین کمک کمک
*خفه شو احمق

یکی زد زیر گوشم که برق از سرم پرید همینطوری گریه میکردم و جیغ میزدم 
دیگه ناامید شده بودم که یه صدایی اومد برگشتم دیدم آرشام برزخی 



ایستاده بود و گفت
آرشام:عوضیا چیکار میکنین؟زورتون به یه دختر ضعیف میرسه لندهورااا؟؟
اون دوتا منو ول کردنو رفتن سراغ آرشام شروع به زدن هم دیگه کردن اونا 
دوتا بودن ولی آرشام تنها بود و من نمیتونستم کاری بکنم فقط جیغ میزدم 

ولش کنین عوضیاااا 
باالخره آرشام موفق شدو دوتاشونو پخش زمین کرد سر و صورتش پر خون 

شده بود سریع زنگ زد به پلیس و تا اومدن پلیسا با طنابی که اورده بودن 
منو ببندن بستشون بهم تا نتونن کاری کنن و بعدش با دو اومد سمت من

آرشام:حالتون خوبه؟
با گریه جواب دادم

-آره آره یکم ترسیدم ولی خوبم اما شما شما صورتتون پر خونه
چیزی نگفتو خیلی غیر منتظره منو تو آغوشش کشید نتونستم مقاومت کنم 
و اونموقع خیلی به آرامش نیاز داشتم پس چیزی نگفتمو محکم بغلش کردمو 

از ته دل گریه کردم حالم بهتر شده بود از بغلش اومدم بیرون از تو جیبم 
چند تا دستمال اوردمو خون صورتشو پاک کردم...

پلیسا اومدن و بعد سوال کردن از من اون دوتا عوضیو بردن 
مهدیه هم اومد 

مهدیه:خاک عالم تو سرم عاطفه چی شده؟
اونقدر تو شوک بودم که نمیتونستم حرف بزنم و آرشام جای من جواب داد
آرشام:دوتا لندهور اومده بودن سراغش اگه نرسیده بودم دزدیده بودنش

مهدیه 

از ترس هینی کشید و گفت:عاطفه حاال حالت خوبه؟؟
سرمو تکون دادم که یعنی خوبم

آرشام شروع کرد به  حرف زدن:آخه خانم خشنود یه لجبازی ارزششو داشت 
که این بال سرتون بیاد چرا نرفتین همون جای قبلیتون؟چرا اینقدر مغرورین 



شما؟بخدا به جان مادرم که از همه عزیزتره واسم من قصدم تحقیر کردن 
شما نبود فقط میخواستم بهتون کمک کنم

هیچ حرفی واسه گفتن نداشتم نمیتونستم سرش داد بزنم چون اون منو 
نجات داده بود و اگر نبود نمیدونم چه بالیی به سرم میومد ولی یه سوالی 

آرشام از کجا میدونست من اینجام؟!
-من حرفمو به شما زدم اما یه سوال از کجا فهمیدین من اینجام؟!دوباره 

تعقیبم کردین؟
چیزی نگفتو سرشو انداخت پایین

-آقای تهرانی لطفا خواهش میکنم اینکارو با من نکنین آره درسته شاید قصد 
شما تحقیر کردن من نباشه و میخواستین بهم کمک کنین ولی من نمیتونم زیر 
بار کمک کسی برم دست خودم نیست ذاتم اینه و اینکه بخاطر کمک امشبتون 

خیلی ممنونم 
رو به مهدیه گفتم 

-مهدیه میتونیم بریم
هنوز ترس توی وجودم بود خدایا من از این به بعد چطوری کار کنم؟!

زیر لب خدافظی گفتمو با مهدیه سوار ماشین شدیمو رفتیم

خیلی ترسیده بودم ترس سرتاسر وجودمو گرفته بود نمیخواستم به مامان 
چیزی بگم و نگرانش کنم وقتی برگشتم و حال منو دید بهش گفتم خستمو 

میخوام بخوابم 
از شب تا صبح از ترس نتونستم بخوابم دم صبح یکم خوابیدم که کابوس 

وحشتناکی دیدمو از خواب پریدم باال اونقدر ترسیده بودم که تصمیم گرفتم 
چند روزی از خونه نرم بیرون و از مهدیه بخوام چند روزی کمکم کنه و مواد 

غذایی واسمون بخره و بعد اینکه حالم مساعد شد پولشو بهش بدم
دو روز گذشته بود ولی من حتی میترسیدم از جام تکون بخورم الکی به 

مامان گفته بودم سرماخوردم به مهدیه هم واقعیتو گفتم و ازش خواستم که 



چند روزی کمکم بکنه.....
آرشام

از اون شب لعنتی دیگه عاطفه رو ندیده بودم به بازار دست فروشان دیگه 
نیومد تصمیم گرفتم برم دم خونشون که دیدم دوست عاطفه دوتا پالستیک 

دستش بود و پالستیک ها رو داد به خواهر عاطفه و رفت
پس عاطفه کجاست؟!نکنه اتفاقی واسش افتاده؟؟!

از فکر اینکه اتفاقی واسه عاطفه افتاده باشه بهم ریختم باید یکاری میکردم 
باید از دوست عاطفه میپرسیدم گوشیمو برداشتمو شمارشو گرفتم 

مهدیه:بله؟!
-الو سالم مهدیه خانوم،تهرانی هستم

مهدیه:سالم بله شناختم امرتون؟
-ببخشید میخواستم بدونم حال خانم خشنود چطوره از اونشب که اون 

اتفاق افتاد نگرانشونم
مهدیه:چی بگم واال

وااای نکنه اتفاقی افتاده
-چی شده مهدیه خانم؟!اتفاقی افتاده؟

مهدیه:آقای تهرانی چند روزی هست که عاطفه میترسه از خونه بیاد بیرون و 
از من کمک خواسته که واسشون مواد غذایی بخرم 

-اوووف حاال حالشون خوبه؟
مهدیه:آره بد نیست

-آها خب باشه ممنون ببخشید مزاحم شدم خدافظ
مهدیه:خواهش میکنم خدافظ

گوشیو قطع کردمو رفتم توی فکر باید یکاری میکردم شاید االن بهترین موقع 
بود برای قانع کردن عاطفه واسه اومدن به شرکت....

تصمیم گرفتم برم گل و شیرینی بخرم و به خونه عاطفه برم...



ای خدااا لعنت کنه اون دوتارو که عاطفه رو به این حال و روز انداختن....

گل و شیرینی خریدمو رفتم دم خونه عاطفه و زنگو زدم بعد چند دقیقه یه 
پسر درو باز کرد کامال مشخص بود داداش عاطفس

-سالم
داداش عاطفه:سالم بفرمایین؟!

-ببخشید منزل آقای خشنود؟
داداش عاطفه:بله امرتون؟

-مادرتون هستن؟
داداش عاطفه:بله
-میشه ببینمشون؟

داداش عاطفه:شما کی هستین؟!
-توضیح میدم میشه مادرتونو ببینم؟

داداش عاطفه:چند لحظه صبر کنین به مادرم بگم
رفت داخلو بعد دو دقیقه اومد

داداش عاطفه:بفرمایین
وارد خونه شدم و رفتم پیش مامانش ،،مامانش روی تخت دراز کشیده بود

-سالم خانم خشنود
مامانش وقتی منو دید در همون حالت دراز کش گفت:سالم بفرمایین؟!

ببخشید من نمیتونم بشینم
-خواهش میکنم راحت باشین،،راستش اومدم باهاتون حرب بزنم

مامان عاطفه:بفرمایین گوش میدم
-خانم خشنود من همونیم که با دختر شما تصادف کرد من نمیخواستم 

اینطور بشه و معذرت میخوام
مامان عاطفه:خواهش میکنم پسرم ،،عاطفه جریانو واسم گفت تقصیر شما 

نبوده که ،دخترم بی احتیاطی کرده خداروشکر به خیر گذشت



-بله خداروشکر،،راسیاتش من اومدم اینجا که در مورد یه موضوعی با شما 
صحبت کنم

م ع:بفرمایین
-خانم خشنود من وقتی با دخترتون تصادف کردم بعدش تصمیم گرفتم 

کمکش کنم اما فهمیدم که دخترتون مغروره و نمیخواد که کسی کمکش کنه 
پس تصمیم گرفتم غیر مستقیم کمکش کنم ولی متاسفانه فهمید و ازم 
خواست اینکارو نکنم و حتی مکان کارشو عوض کرد وجای دیگه رفت 

بساطشو پهن کرد  اونشب دوتا پسر اومدنو میخواستن بدزدنش اگه نرسیده 
بودم خدا میدونه ممکن بود چه بالیی سرش بیاد

مامان عاطفه با شوک داشت به حرفام گوش میکردو اشک میریخت
م ع: آره عاطفه مغروره و دوست نداره کسی کمکش کنه  ،،پس واسه این بود 

که چند روزه میترسه از خونه بیاد بیرون
-آره خانم خشنود متاسفانه دلیلش همینه ،،االن اومدن اینجا که یه پیشنهادی 

بهتون بدم
مامانش اشکاشو پاک کردو گفت:چه پیشنهادی؟!

-خانم خشنود من رئیس شرکت تهرانی که کارش معماری هست، هستم من 
اومدم که پیشنهاد بدم دخترتون بیاد و توی شرکت من کار کنه هم شما 

خیالتون راحته که محل کارش امنه هم اینکه دیگه از این مشکالت پیش 
نمیاد

م ع:چی بگم پسرم من حرفی ندارم ولی عاطفه قبول نمیکنه اگه عاطفه 
قبول کنه من راضیم اینطوری به قول شما خیال من هم راحت میشه بهتره به 

خود عاطفه بگین صبر کنین صداش بزنم بیاد
-باشه

م ع:عماد عماد پسرم
عماد:بله مامان



م ع:عماد به عاطفه بگو بیاد تو اتاق من
عماد:باشه

بعد چند دقیقه عاطفه اومد تو اتاق از دیدن من جا خورد بهم سالم کردو رو 
به مادرش گفت:جونم مامان

م ع:دخترم چرا نگفتی که نزدیک بود بدزدنت؟!
عاطفه نگاهی از رو عصبانیت به من کردو سرشو انداخت پایین
عاطفه:مامان معذرت میخوام ولی نمیخواستم تو رو نگران کنم

م ع:عاطفه در مورد این موضوع بعدا صحبت میکنیم االن گفتم بیای اینجا 
که ببینم نظرت در مورد پیشنهاد آقای تهرانی چیه

عاطفه:کدوم پیشنهاد؟!
-بیاین توی شرکت من کار کنین

عاطفه:مامان خودت خوب میدونی که من نیازی به کمک دیگرا

ن ندارم پس نه آقای تهرانی نظرم منفیه نمیام 
اینو گفتو از اتاق رفت بیرون

م ع:میدونستم عاطفه قبول نمیکنه نمیدونم چرا این دختر اینقدر غرور داره 
من عذر میخوام بابت پیشنهادتونم خیلی ممنونم

-خانم خشنود عاطفه فکر میکنه آدما از روی ترحم میخوان بهش کمک 
کنن،،نیازی به عذر خواهی نیست ،این شماره ی منه اگه باهاش حرف زدین و 

قبول کرد با من تماس بگیرین
م ع:باشه پسرم خیلی ممنونم

-خواهش میکنم خب دیگه من رفع زحمت کنم
مامان عاطفه با شرمندگی:شرمنده پسرم نتونستیم ازت پذیرایی کنیم

-این چه حرفیه خانم خشنود دشمنتون شرمنده،،خدانگهدار
م ع:خدافظ



از خونه عاطفه خارج شدمو سوار ماشین شدمو راه افتادم امیدم به مادر 
عاطفه هست و حس میکنم اون میتونه عاطفه رو بخاطر کار در شرکت 

راضی کنه
هنوز نفهمیدم چرا اینقدر عاطفه واسه من مهم شده؟!نکنه عاشقش شدم!!!نه 

نه دارم چرت میگم من فقط میخوام به عاطفه کمک کنم....
عاطفه

آخه چرا آرشام اومد و با مامان حرف زد چرا همه چیزو به مامان گفت حاال 
من به چه رویی تو روی مامانم نگاه کنم؟!

مامان:عاطفه بیا ببینم
وواااایی االن دعوام میکنه

رفتم تو اتاق 
-جونم مامان

مامان:چرا بهم نگفتی چی شده؟
-خب مامان نمیخواستم نگرانت کنم

مامان:عاطفه من از اون روزیکه خونه نشین شدم بهت گفتم هیچ چیزو از من 
مخفی نمیکنی یادته؟

چیزی نگفتم
مامان:عاطفه با توام یادته یا نه؟

-آره آره یادمه یادمه
مامان:پس این چکاری بود؟من باید از آقای تهرانی بفهمم چه بالیی سر تو 

اومده؟؟
-مامان معذرت میخوام

مامان:چرا به پیشنهاد آقای تهرانی جواب رد دادی؟تا کی دیگه میخوای 
روسری بفروشی؟تا کی از صبح تا شب میخوای تو خیابونا باشی که ایا ازتو 
روسری بخرن یا نه؟اصن همین اتفاق اگه میدزدیدنت من چه خاکی تو سرم 



میکردم هان؟از کجا پیدات میکردم؟عاطفه یک ماه دیگه مدارس باز میشن 
من شرمندم ولی خودت وضعیت منو خوب میدونی من چطوری خرجی 

مدرسه خواهر برادرتو بدم؟!
چیزی نمیگفتم حق با مادرم بود من داشتم بخاطر غرور خودم خانوادمو 
اذیت میکردم االن تنها راهم این بود که بر خالف میلم پیشنهاد آرشام رو 

قبول کنم و برم تو شرکتش کار کنم
-قبول میکنم
مامان:چی؟!

-میگم قبول میکنم که برم تو شرکت آقای تهرانی کار کنم
مامان خوشحال شد

مامان:دخترم من هرچی میگم بخاطر خودت میگم خوشحالم که تصمیمتو 
عوض کردی

-میدونم مامانی،،بازم بخاطر مخفی کاریم عذر میخوام
مامان:گذشت دیگه تموم شدحاالم برو تلفنو بیار میخوام زنگ بزنم آقای 

تهرانی
-باشه مامان

تلفنو برداشتم و بردم سیمشو زدم تو پریز تلفنی که توی اتاق مامان بود 
مامان تلفنو برداشتو شماره آرشاموگرفت....

آرشام 
یک ساعتی از اومدن از خونه عاطفه گذشته بود برگشته بودم خونه و یکم 
دراز کشیدم داشت خوابم میبرد که گوشیم زنگ خورد شماره ناشناس بود 

جواب دادم
-بله

م ع:الو سالم آقای تهرانی خشنود هستم 
آاااخ جووون فکر کنم عاطفه راضی شده



-سالم بله بله شناختمتون حالتون خوبه
م ع:خیلی ممنونم قرض از مزاحمت این بود که من با دخترم صحبت کردم و 

راضی شد که بیاد و داخل شرکت شما کار کنه
-چه خبر خوبی خیلی خوشحال شدم

م ع:ممنون حاال کی باید کارش رو شروع کنه؟
-عاطفه خانم پاشون تو گچه وقتی که گچ پاشون رو باز کردن میتونن از روز 

بعدش کارشونو شروع کنن شما یکاری بکنین وقتی دخترتون گچ پاشو باز 
کرد با من تماس بگیرین تا با شما هماهنگ کنم

م ع:باشه خیلی ممنونم پسرم
-خواهش میکنم خانم خشنود

م ع:خب مزاحمتون نشم دیگه خدافظ
-مراحمید،،خدافظ

گوشیو قطع کردم خیلی خوشحال بودم باالخره به هدفم رسیدم و عاطفه رو 
اوردم زیر نظر خودم

عاطفه
دو روز از روزیکه مامان به آرشام زنگ زده بود گذشته و امروز باید برم و گچ 

پامو باز کنم با مهدیه اومدیم بیمارستان نشستم تو نوبت تا صدام بزنن
مهدیه:خب عاطفه از فردا باید بری تو شرکت آقای تهرانی؟

-اوهووم 
مهدیه:چرا ناراحتی؟

-خب دوست ندارم برم تو شرکتش کار کنم
مهدیه:عاطفه خیلی خری از خدات باشه که از دست فروشی خالص شدی

-بیخیال مهدیه
مهدیه:میگما تو مشکلت با آقای تهرانی چیه بد کرده میخواست کمکت کنه؟!

-نمیخوام مهدیه نمیخوام من نیازی به کمک دیگران ندارم االنم که دارم میرم 



تو شرکتش کار کنم فقط و فقط بخاطر مامانمه
مهدیه:اووو باشه بابا آمپر نچسبون

منشی:عاطفه خشنود
از رو صندلی بلند شدمو با مهدیه رفتیم داخل و دکتر گچ پامو باز کرد چون 

عادت کرده بودم یک ماه با گچ پام راه برم بعد باز کردنش راه رفتن خودم 
یادم رفته بود دقیقا مثل ضرب المثل کالغه میخواست راه رفتن کبک را یاد 
بگیره راه رفتن خودش رو یادش رفت شده بودم راه رفتن با گچ رو داشتم 

یاد میگرفتم که االن راه رفتن خودمو یادم رفته
-آااای مهدیه نمیشه راه برم دستمو بگیر

مهدیه دستمو گرفتو گفت
مهدیه:عاطفه چالق شده بودی االن بجا اینکه خوب بشی چالق تر شدی؟!

-آره انگار راه رفتنمو یادم رفته
با مهدیه سوار ماشین شدیمو رسوندم خونه یواش یواش وارد خونه شدم 

پام تو گچ بودتند تر راه میرفتم
رفتم داخل خونه

-سالم مامانجون من اومدم
مامان:سالم عزیزم گچ پاتو باز کردی؟

-اوهوم باز کردم ولی االن انگار راه رفتنمو یاد رفته
مامان:طوری نیست دخترم چون پات یک ماه تو گچ بوده اینطوریه برو 

حموم یکم پاتو زیر آب داغ ماساژ بده
-باشه مامانی

از اتاق اومدم بیرونو  رفتم که دوش بگیرم....
آرشام

دو روز گذشته بود و خبری از عاطفه نبود امروز میشد یک ماه که پاش تو 
گچه احتماال امروز گچ پاشو باید بره باز کنه و فکر کنم امروز مادرش زنگ 



میزنه....
توی شرکت بودم قرار بود عاطفه رو منشی خودم کنم و منشی خودم رو بعد 

اومدن عاطفه به بخش دیگه ی  شرکت انتقال میدم...
درگیر یه پروژه بودم که گوشیم زنگ خورد شماره خونه عاطفه بود لبخند 

اومد رو لبم و تماسو متصل کردم
-بله 

م ع:سالم آقای تهرانی خوبین؟
-سالم ممنون به لطف شما،،شما خوبین؟

م ع:ممنون پسرم خوبم ،،میگم که دخترم امروز گچ پاشو باز کرد از کی بیاد 
سر کار؟

-از فردا شروع کنن فقط خانم خشنود عاطفه خانم آدرس شرکت رو نمیدونن 
اگه از نظر شما ایرادی نداره من فردا بیام دنبال عاطفه خانوم

م ع:ممنون پسرم نه مشکلی نیست خیلی ممنون
-خواهش میکنم لطفا به عاطفه خانم بگین ساعت ۸ حاضر باشن

م ع:باشه بهش میگم،،خب پسرم مزاحم نشم خدافظ
-مراحمید خدافظ

گوشیو قطع کردم خیلی خوشحال بودم فردا عاطفه میومد و منشی من 
میشد از اتاق خارج شدمو به خانم محمدی گفتم که از فردا بره یه قسمت 

دیگه کار کنه برگشتم داخل اتاقم یادم افتاد عاطفه گوشی نداره و برای اینکه 
در مورد کار باهاش در ارتباط باشم احتیاج به گوشی بود اینکه خودم بخوام 

گوشی بخرم و بهش بدم مطمئنم قبول نمیکنه باید گوشیو واسش بخرم و 
بگم از حقوقش کم میکنم آره فکر خوبیه اینطوری عاطفه قبول میکنه

داخل شرکت کاری نداشتم از شرکت خارج شدمو رفتم و واسه عاطفه یه 
گوشی لمسی خریدم اگه میخواستم از حقوقش کامل کم کنم چیزی واسش 

نمیموند واسه همین تصمیم گرفتم از حقوق هر ماهش مقداری بردارم اگه 



دست خودم بود هرگز اینکارو نمیکردم ولی میدونم عاطفه قبول نمیکنه....

عاطفه
ساعت ۷از خواب بیدار شدم تا حاضر بشم آرشام به مامان گفته بود ساعت ۸ 
میاد دنبالم دلم راضی به رفتن به شرکت آرشام نبود ولی خب بقول مامان تا 

کی روسری میفروختم تا بتونم خرج روزانمونو در بیارم 
ساعت هشت ربع کم بود آرشام تا یک ربع دیگه میرسید رفتم تو اتاق مامان 

و ازش خدافظی کردم کفشامو پوشیدمو رفتم دم در منتظر واستادم تا آرشام 
بیاد

یکم گذشتو آرشام وارد کوچه شد و ایستاد در عقبو بازکردمو سوار ماشین 
شدم

-سالم خوبین
آرشام:سالم ممنون شما خوبین

-ممنون
آرشام:خانم خشنود قبل اینکه حرکت کنم میخوام یه چیزی بهتون بگم

-بفرمایین
آرشام:خانم خشنود شما داخل شرکت منشی من هستید بخاطر اینکه کارای 

شرکتو کنترل کنم باید با شما در ارتباط باشم و میدونم که شما گوشی 
ندارین من رفتم واستون گوشی و سیمکارت خریدم و گوشیو راه انداختمش

-آقای تهرا....
جلوی حرف زدنمو گرفت

آرشام:میدونم میخواین بگین نیازی نبودو خودم میخریدمو من این گوشیو 
قبول نمیکنم ولی باید بگم قرار نیست که این گوشی هدیه به شما باشه من 

هرماه از حقوقتون برمیدارم تا پول گوشی تصفیه بشه
خوشم اومد باالخره آرشام فهمید که من نمیخوام زیر بار کسی باشم پس 

پول گوشیو از حقوقم برمیداشت و  بنظرم دیگه مشکلی نبود 



-باشه مشکلی نیست ممنون
آرشام لبخندی بهم زدو گوشیو بهم داد گوشی لمسی بود و مدلش باال بود 

دقیقا از همون گوشیا که همیشه آرزوشو داشتم ولی من کار باهاشو بلد 
نیستم باید یاد بگیرم....

آرشام ماشینو روشن کردو به سمت شرکتش رفت به شرکت که رسیدیم سر 
درش بزرگ نوشته بود شرکت معماری تهرانی

از ماشین پیاده شدمو پشت سرش حرکت کردم و وارد سالنی شدیم که اتاق 
آرشام اونجا بود وارد اتاق که شدیم دیدم بیشتر خدمش تو اتاق بودن اینا 

چرا اینجا بودن؟نکنه میخواست منو معرفی کنه؟!نه بابا عاطفه حاال انگار چه 
شخص مهمی هستی که بخواد معرفیت کنه تو فکر بودم که با حرف آرشام 

فکم به زمین چسبید
آرشام:بهتون گفتم بیاین که منشی جدیدمو معرفی کنم ایشون سرکار خانم 

عاطفه خشنود هستن
اوهااا این همه رو جمع کرده که منو معرفی کنه؟!چه جالب نمردیم و موندیم 

یکیم مارو معرفی کرد
سری تکون دادمو گفتم:خوشبختم

اونا هم مثل ایناکه گروه سرود تمرین کردن یکصدا گفتن:ماهم خوشبختیم
یهو همه باهم زدیم زیر خنده 

آرشام:خب دیگه بسه خانوما و آقایون میتونین برین سرکارتون
همه از اتاق خارج شدنو رفتن سرکارشون 
آرشام از اتاق خارج شدو گفت:با من بیاین

همراه آرشام رفتم و وارد اتاق کناری اتاق آرشام شدم اتاقه کامال یه طرفش 
شیشه بود و میشد اتاق آرشام رو دید اونموقع که وارد اتاق آرشام شدم اصال 

حواسم نبود البته پرده ها پایین بودن و چیزی معلوم نبود
داخل اتاق یه میز و کامپیوتر بود و یه تلفن که با آرشام در ارتباط باشم



آرشام:خانم خشنود این اتاق منشیه و شما باید اینجا باشین.....
-آها

آرشام:خب من برم سر کارم لطفا پرده ها رو کنار بزنین انشا� موفق باشین 
و اولین روز کاریتون تو شرکت بنده مبارک باشه

-خیلی ممنونم آقای تهرانی
آرشام لبخندی زدو از اتاق خارج شد و من پرده هارو کنار زدمو نشستم پشت 

میز....

یک ساعتی بیکار نشسته بودم و سرم گرم به گوشی جدیدم بود زیاد بلد 
نبودم باهاش کار کنم توی این یک ساعت چند بار با آرشام چشم تو چشم 

شدیم هربار من نگامو از آرشام برمیداشتم ولی سنگینی نگاه های آرشام رو 
حس میکردم...

گوشیو کنار گذاشتم که دیدم تلفن زنگ خورد یه نگاه به آرشام کردم دیدم 
گوشی تلفن دستش بود پس شخص پشت گوشی آرشام بود جواب دادم

-بفرمایین آقای تهرانی
آرشام:خانم خشنود تا پنج دقیقه مدیر شرکت میخواد کنفرانس تلفنی برقرار 
کنه لطفا کارهای الزم رو انجام بدین و تماس هارو به مدیر شرکت وصل کنین 

ممنون
تا اومدم به خودم بیام گوشیو قطع کرد

وااای حاال من چیکار کنم من که بلد نیستم اینکارو انجام بدم بهتره برم از 
خودش کمک بخوام نه عمرا من نیازی به کمک بقیه ندارم عاطفه چیزی 

نیست که چهارتا دکمس اینارو بزنی تمومه آره آره همینه 
تلفنو برداشتم و چهارتا دکمه زدم و به خیال خودم االن کارم رو درست انجام 

دادم 
ده دقیقه گذشته بودو آرشام هر چند لحظه یکبار منتظر نگاهم میکرد این 

چرا اینطوری میکنه منکه کارمو انجام دادم؟!



دوباره نگاهم کرد با دست راستش ساعتش که توی دست چپش بودو بهم 
نشون داد واا این انگار قاطی کرده میخواد بگه من ساعت دارم!!!با تعجب 
نگاهش کردم که اشاره به تلفن کرد منظورشو نفهمیدم پوفی کشید و تلفنو 

برداشت تلفن اتاقم زنگ خورد
-بله

آرشام:خانم خشنود معلومه چیکار میکنین ۱۰ دقیقه گذشته ولی تماسو برقرار 
نکردین

-کی من؟!منکه کارمو انجام دادم
آرشام:اگه انجام دادین پس کو؟!

این آرشام چرا اینطوری میکنه آخه مگه من چند بار منشی بودم که اینکارارو 
بلد باشم یعنی خودش نفهمید که باید به من نحوه کار با تلفنو یاد بده؟!

-من تلفنو برداشتم و چند تا دکمه رو زدم و وصل کردم دیگه
آرشام با عصبانیت:نه خانم خشنود نه اشتباه کردین مگه تماس وصل کردن 

چهارتا دکمس؟!
چیزی نگفتم اعصابم خورد شده بود اون حق این رفتارو با من نداشت 

گوشیو گذاشتم و بدون در زدن رفتم تو اتاقش
-آقای تهرانی من نخواستم که به این شرکت بیام و کار کنم این خودتون 

بودین که اومدین خونمون و خواستین من بیام اینجا کار کنم و کاری کردین 
که مادرمو راضی کنین االنم اگه اینجا اومدم فقط بخاطر مادرم بود و االن در 

مورد کارتون که گفتین و من نتونستم انجام بدم آقای تهرانی من تو عمرم 
مگه چند بار منشی بودم که از اینکارا سر در بیارم که االن واسه من جبهه 

گرفتین آقا مشکل از من نبود مشکل از شما بود که نحوه کار کردنو به من یاد 
ندادین االنم اومدم اینجا که بگم من دارم میرم و نمیخوام کار کنم و اینم از 

گوشیتون
مثل مسلسل داشتم حرف میزدم آرشام چند بار دهنشو باز کرد تا چیزی بگه 



اما حرف زدن های من اجازه نمیداد و دهنشو میبست و با تعجب نگام میکرد 
آخرش که گفتم میخوام از اینجا برم پکر و ناراحت شد بدون اینکه اجازه بدم 

حرفی بزنه درو محکم بستم و از شرکت خارج شدم بغض راه گلومو بسته 
بود اجازه دادم بشکنه و شروع به گریه کردن کردم....

آرشام
از شوک اومدم بیرون عاطفه درو محکم بستو رفت آخه این چه کاری بود که 
من کردم چرا ازش عصبانی شدم عاطفه راست میگفت همش تقصیر من بود 

اشتباه از من بود که نحوه درست کار کردنو یادش ندادم حاال چیکار کنم 
عاطفه به زور مادرش راضی شد به شرکت بیاد چرا آخه همه چیزو خراب 

کردم 
باید میرفتم سراغش سریع از شرکت خارج شدم عاطفه زیاد از شرکت دور 
نشده بود داشت یواش یواش راه میرفت با دو رفتم سراغش و نفس نفس 

زنان صداش کردم
-خا....نم....خش....نود....خا....نم....خش.....نود

دست از حرکت نکشید و به راه خودش ادامه داد میدونستم واینمیسته واسه 
همین ازش جلو زدم و ایستادم جلوش عاطفه داشت گریه میکرد با دیدن 

چشمای گریونش دلم تکه تکه شد همش تقصیر من بود لعنت به من ،،بخاطر 
دویدن نفسم باال نمیومد یه نفس عمیق کشیدمو دستمو کالفه کشیدم تو 

موهام عاطفه بعد چند لحظه سکوت با صدای خش دار کا بخاطر گریه بود 
گفت

عاطفه:چیه چی میخواین ازم؟!
-من معذرت میخوام ببخشید اشتباه کردم لطفا برگردین شرکت

عاطفه:نه آقای تهرانی من دیگه به اون شرکت برنمیگردم شرکتای به این 
بزرگی کجا و منه دست فروش کجا لطفا از سر راهم برین کنار میخوام برم
-تو رو خدا این حرف رو نزنین منکه قبول کردم اشتباه از من بود خواهش 



میکنم برگردین
عاطفه:من برنمیگردم خدافظتون آقای تهرانی

اینو گفتو از کنارم عبور کرد عاطفه چرا اینقدر مغرور بود چراااا؟!
االن وقت فکر کردن به غرور عاطفه نبود اگه دیر بجنبم دیگه نمیتونم کاری 

کنم سریع برگشتم شرکتو سوار ماشین شدمو گاز دادم تا به عاطفه برسم 
وقتی رسیدم ترمز کردم و شیشه رو دادم پایین

-خانم خشنود سوار شین
عاطفه:لطفا برین نمیخوام سوار بشم

-خواهش میکنم
عاطفه:گفتم که نه نمیام ن م ی ا م

پشت سرم ترافیک شده بودو ماشینا بوق میزدن یکیشون سرشو از پنجره 
کرد بیرونو داد زد:آهای برو دیگه لعنتی کار دارم

عاطفه:لطفا برین ببینین ترافیک راه انداختین من برنمیگردم پس برید
-خانم خشنود تا سوار نشین من از 

اینجا تکون نمیخورم فهمیدین؟!
عاطفه که معلوم بود کالفه شده پوفی کشیدو با عصبانیت اومد در عقبو باز 

کنه بشینه عقب که من گفتم 
-بیاین بشینین جلو

عاطفه:خیلی روتون زیاد شدهااا نمیام جلو یا عقب یا میرم
اوووف دختره ی لجباز یه دنده اصن حقته بگم برو به درک ولی حیف که 

حس درونم اجازه نمیده
-اووف باشه بشینین عقب

عاطفه در عقبو باز کردو نشست عقبو درو محکم بست یه نگاهی بهش کردمو 
حرکت کردم....



عاطفه
اااه پسره ی رواانی ثبات عصابی نداره همه عصبانیتشو که خالی میکنه تازه 

میفهمه چه اشتباهی کرده دیونه 
اخمامو کیشده بودم تو هم و خیابونارو نگاه میکردم صبر کن ببینم من حاال 

سوار ماشین این شدم این میخواد منو کجا بره؟!
-منو کجا میبرین

جوابمو نداد بیشوعور انگار کره نمیشنوه 
-آقای تهرانی با شماما میشنوین؟نکنه گوشتون نیاز به سمعک داره؟!

برگشت از تو آینه نگاهم کرد خشمگین داشت نگاهم میکرد تو این چند باری 
که دیده بودمش تا حاال این شکلی ندیده بودمش  البته چرا اونشب تو بازار 
دستفروشان ولی خب منظورم اینکه اینطوری نگاه من نمیکرد معلومه خیلی 
عصبانیش کرده بودم اصن حقشه پسره ی زورگو منو باش فکر میکردم چقد 

متشخصه هه...
 یا خدااا نزنه بکشتم از قیافش ترسیدم رومو برگردوندم سمت پنجره و به 

خیابون زل زدم ترجیح دادم سکوت کنم  که اتفاقی نیفته اونم جوابمو 
نداد....

یکم گذشتو ماشینو نگه داشت یه نگاه به اطرافم کردم دم یه کافی شاپ 
ایستاده بود برگشتو یه نگاه بهم کردو گفت

آرشام:باید بگم که گوش من نیازی به سمعک نداره خانم خشنود اونوقت 
عصبانی بودم اگه حرفی میزدم باعث میشد شما بیشتر از من دلخور بشین 

االنم لطفا پیاده شین بریم کافی شاپ
اییییش حاال برام شد آقای متشخص هه،،اخمامو بیشتر کشیدم توهم گفتم

-من نمیام کافی شاپ میخوام برم خونمون
آرشام با حالت کالفگی:وااای خانم خشنود بس کنین یه اشتباه کردم خودمم 

قبولش کردم معذرتم خواستم چرا کشش میدین دیگه



حوصله کل کل باهاشو نداشتم بدون حرفی از ماشین پیاده شدم اونم پیاده 
شدو در ماشینو قفل کردو باهم وارد کافی شاپ شدیم

گارسون اومد که سفارشاتو بگیره یه نگاهی به منو کردم بیشترشو 
نمیدونستم چی هستن من تا حاال کافی شاپ نیومده بودم ما شکممونو زور 

سیر میکردیم کافی شاپ رفتنمون کجا بود با صدای آرشام نگامو از روی منو 
برداشتم

آرشام:چی میخورین؟
یکم فکر کردم نمیدونستم ایناییکه تو منو نوشتن چی هستن از طرفی هم 

این غرور لعنتی اجازه نمیداد ازش بپرسم اصن همش تقصیر این غرورمه اگه 
امروز رفته بودم ازش سوال میکردم اینطوری نمیشد ولی خب من هرگز از 

غرورم نمیگذرم پس گفتم
-من چیزی نمیخورم

آرشام پوفی کشیدو رو به گارسون گفت:دوتا بستنی اسکوپ لطفا
گارسون چشمی گفتو رفت
این جای منم سفارش داد 

-چرا اینکارو کردین من چیزی نمیخواستم
آرشام:من شمارو مهمون کردم پس دلم خواست واسه شماهم سفارش بدم

زیرلب گفتم:پسره ی زورگو
آرشام:خانم خشنود شنیدم چی گفتین 

-من چیزی نگفتم
آرشام:آها پس پسره ی زورگورو روحتون گفت؟!
اوهاااا این چه گوشایی داره من که یواش گفتم

چشمام گرد شده بود 
آرشام:دیدین درست شنیدم

و بعدش یه پوزخند زدو گفت:و اینکه گوشام نیازی به سمعک ندارن



اینو گفتو در آخرش یه چشمک بهم زد از شنیدن حرفم که چشمام گرد شده 
بود با این چشمکش فکر کنم چشمام اندازه ی نلبکی شده بودن فکر کنم 

قیافم خنده دار شده بود چون یهو آرشام زد زیر خنده 
-ببخشید به چی میخندین؟!

آرشام خندشو نگه داشت و طوریکه سعی داشت نخنده گفت
آرشام:هی...چی...هی...چی

بعدشم جلو دهنشو گرف صدای خندش نمیومد ولی از تکون خوردن شونه 
هاش فهمیدم هنوز داره میخنده منم اخم کردمو سرمو انداختم پایین و تا 

زمانیکه سفارشارو بیارن سکوت بینمون حاکم بود...
گارسون اومدو سفارشاتو اورد و رفت هردومون شروع به خوردن کردیم 

هنوز بینمون سکوت بود که
آرشام:خانم خشنود لطفا عذر خواهی منو بپذیرید حق با شما بود و من 

اشتباه کردم و نباید اونطور رفتار میکردم میشه لطفا تمومش کنین و 
برگردین سرکارتون؟

از عصبانیتم کم شده بود درسته اون اشتباه کرده بود ولی خب رئیس من بود 
و شاید حق داشت که عصبانی بشه 

-آخه من بلد نیستم کارهای شما رو انجام بدم و دیگه نمیخوام مشکلی براتون 
پیش بیاد

آرشام:خانم خشنود امروز یه اتفاقی افتاد که گذشت حاال چون امروز بلد 
نبودین که دلیلی بر این نیست که شما نتونین کاری انجام بدین االن 

برمیگردیم شرکت و من به خانم محمدی میگم که بیاد به شما آموزش بده
-باشه ممنون

آرشام لبخندی رو لبش اومد و گفت:پس عذرخواهی من رو پذیرفتین؟!
سرمو انداختم پایین و گفتم:بله
آرشام گوشیمو از جیبش دراورد



آرشام:اینم از گوشیتون خواهشا اگه از این به بعد خدایی نکرده در مورد کار 
بحثی بینمون پیش اومد گوشیو ندین به من و خواهش میکنم از شرکت 

بیرون نرین چون کارمندای دیگم اگه اینکارو بکن بودن و نبودنشون برای من 
فرقی نداره و شاید از کار اخراجشون کنم ولی شما با اونا فرق دارین 
وااا ینی چی که من واسه اون فرق دارم؟!من با بقیه چه فرقی دارم؟!

-ببخشید آقای تهرانی من با بقیه چه فرقی دارم؟!
داشت بستنی میخورد وقتی این سوالو ازش پرسیدم بستنی پرید گلوش و 

سرفه میکرد
-آقای تهرانی حالتون خوبه؟!

وااای از سرفه داشت دیگه میمرد مثل لبو سرخ شده بود پریدم و از گارسون 
یه لیوان آب گرفتمو بردم دادم بهش وقتی آبو خورد و حالش جا اومد

آرشام:وااای خانم خشنود ممنون داشتم خفه میشدم عزرائیل داشت میومد 
منو

ببره هااا
-ااا آقای تهرانی خدااانکنه،،خب جواب منو ندادینااا

به تته پته افتاد و گفت
آرشام:خب شما چیزه اووم خب بخاطر چیز 

وااا این چرا چیز چیز میکنه؟!یه بستنی پرید گلوش فکر کنم بس سرفه کرد 
نیم کره های مغزش جابه جا شدن

-چیه آقای تهرانی؟!
آرشام:خب آها آها مادرتون مادرتون من اومدم به مادرتون پیشنهاد دادم شما 

بیاین تو شرکت من کار کنین نمیخوام اتفاقی بیفته و من شرمنده بشم
آهانی گفتم ولی من حرفشو باور نکردم چون برای جواب دادن به سوالم 

خیلی ِمن ِمن کرد و آخر مامانمو بهونه کرد اما آخه چرا؟!چرا من واسش با 
بقیه تفاوت دارم؟!



با حرف آرشام از فکر بیرون اومدم
آرشام:جواب منو ندادین 

-جواب چیو؟!
آرشام:اینکه اگه بحثی پیش اومد ول نکنین برین

-آها چشم ولی خب اگه خیلی اذیت بشم سر قولم نمیمونم
آرشام:چشمتون بی بال،،،نه نه خیالتون راحت باشه دیگه مشکلی پیش نمیاد 

،،خب برگردیم شرکت؟!
-انشا�،،،آره برگردیم

با آرشام از سرمیز بلند شدیمو بعد حساب کردن از کافی شاپ اومدیم بیرون 
و رفتیم سمت ماشین اومدم عقب بشینم که

آرشام:خانم خشنود بشینین جلو لطفا
اینو گفتو با التماس نگام کرد

وااا این چه نوع نگاه کردنه نگاش مثل پسر بچه ای بود که با التماس از 
مامانش میخواست یه چیزو واسش بخره دلم واسش سوخت اون این همه 

امروز دنبالم راه افتاده بود و التماسم کرده بود واسه همین قبول کردمو رفتم 
جلو نشستم اونم لبخندی از روی رضایت زدو سوار ماشین شدو حرکت 

کرد.....

آرشام
تو کافی شاپ که بودیم نزدیک بود همه چیزو خراب کنم اما واقعا چرا 

عاطفه با بقیه واسه من فرق داره؟!
عاطفه باالخره با خواهش من اومد نشست جلو...

برگشتم نگاه عاطفه کردم عاطفه در عین اینکه غرور داره دختر با متانت و 
خانومیه

وقتی نگاهش میکنم نمیتونم چشم ازش بردارم،،ریتم قلبم نامنظم میشه یه 
طورایی حس میکنم من از عاطفه خوشم اومده...



من توی ۲۴ سال زندگیم هیچ وقت قلبم اینقدر بی تابی نکرده بود ولی آخه 
دلیلش چیه؟!دلیلش عشقه؟!یعنی عشق اینطوره؟!ضربان قلب میره باال؟!

اگه دلیل باال رفتن ضربان قلبم عشق باشه پس یعنی من عاشق عاطفه شده 
بودم؟!

باز هم باید از حسم به عاطفه مطمئن بشم البته قبلش باید اعتماد عاطفه رو 
نسبت به خودم بیشتر کنم نمیخوام عاطفه فکر کنه میخوام ازش سواستفاده 

کنم....
من تو فکر بودم و عاطفه هم چیزی نمیگفت برگشتم شرکتو ماشینو پارک 

کردمو با عاطفه برگشتیم داخل شرکت...
-خانم خشنود لطفا همراه من بیاین تو اتاقم

عاطفه:چشم
وارد اتاقم شدیمو با تلفن اتاقم شماره خانم محمدی رو گرفتم

-الو سالم خانم محمدی میشه لطفا بیاین اتاق من؟
خانم محمدی:سالم آقای تهرانی چشم االن میام

-ممنون
گوشیو قطع کردم

-خانم خشنود بفرمایین بشینین تا خانم محمدی بیان
عاطفه:ممنون

بعد چند دقیقه صدای تقه به در اومد
-بفرمایین تو

خانم محمدی:بفرمایین آقای تهرانی 
-خانم محمدی میخوام که نحوه وصل کردن تلفن به اتاق من ،،به کنفرانس 
های تلفنی و هر چیز دیگه که از وظایف قبلی شما برای من بود رو به خانم 
خشنود یاد بدین،،در ضمن کنفرانس تلفنی امروزکه کنسل شد لطفا به مدیر 

شرکت بگین که فردا کنفرانس رو برگزار کنن



خانم محمدی:چشم آقای تهرانی
-خانم خشنود همراه با خانم محمدی برین داخل اتاقتون و هرچیزی که بلد 

نیستین رو از خانم محمدی بپرسین
عاطفه:باشه ممنون آقای تهرانی

عاطفه و خانم محمدی از اتاق بیرون رفتنو منم نشستم سر پروژم.....
عاطفه

االن دو ساعته که خانم محمدی داره بهم آموزش میده که چه دکمه ای مال 
چیه منم برای اینکه فراموش نکنم همه رو یادداشت کردم واقعا دیگه کالفه و 

خسته شده بودم 
خانم محمدی:تموم شد

-واااای آخیش خسته شدمااا ،،شما چطوری اینارو یاد گرفتین و قاطی 
نکردین؟!

خانم محمدی با لبخند:منم اون اوایل یکم سختم بود ولی بعدش واسم عادی 
شد توام نگران نباش یاد میگیری اگه به مشکلی برخوردی بهم بگو تا بیام 

کمکت
-باشه خیلی ممنونم

خانم محمدی:خواهش میکنم
خانم محمدی از اتاق رفت بیرون ساعت ۱۳:۳۰ بود و تا نیم ساعت دیگه 

ساعت کاری تموم میشد 
نگاهی به آرشام کردم سرش گرم به یه سری کاغذ بود بهش خیره شده بودم 

آرشام خیلی خوشتیپ و خوش هیکل بود مطمئنم هر دختری با اولین نگاه 
جذبش میشد

 تو فکر تیپ و هیکل آرشام بودم که یهو سرش رو از روی کاغذا باال اورد و 
باهم چشم تو چشم شدیم 

وااای عاطفه خاک تو سر چشم چرونت چشماتو ببند خجالت نمیکشی زل 



زدی به پسر مردم
سریع نگامو ازش گرفتم هول شده بودم دستم خورد به تقویم روی میز و 
تقویم افتاد رو زمین خم شدم تا تقویمو بردارم که سرم با شدت محکمی 

خورد به میز و همونجا روی زمین نشستم
اووووخ آاااای عاااطفه ی چلفتی

داشتم سرمو ماساژ میدادم که یهو در با شدت زیادی باز شد اومدم ببینم کیه 
حواسم نبود که زیر میزم اومدم از جام بلند بشم که باز سرم با ضرب خورد 

به میز
-آاااایی آااااخ خداااا سرم 

آرشام:عاطف....چیزه خانم خشنود حالتون خوبه؟!
با صدای آرشام فهمیدم اونیکه اومد تو اتاق آرشام بوده

-آاای آره آره خوبم 
از روی زمین در حالی که سرمو ماساژ میدادم بلند شدم

-بفرمایین آقای تهرانی کاری داشتین؟!
آرشام:نه نه از تو اتاق دیدم سرتون خورد به میز و بعد نشستین رو زمین 

ترسیدم چیزیتون شده باشه اومدم ببینم حالتون خوبه؟!
-آها آره خوبم خوبم ممنون

آرشام:خب خداروشکر،،راستی نیم ساعت دیگه که تایم کاری تموم شد نرین 
وایسین تا خودم ببرمتون

-نه ممنون نیازی نیست خودم میرم
آرشام:همینکه گفتم من خودم شما رو میبرم اگه شما لجبازین من از شما 

لجباز ترم
عجب گیری کردمااا اوووف ،البته خوبه چون اینقدر خستم که حال ندارم تا 

خونه پیاده برم 
-باشه ممنون



آرشام لبخندی زدو از اتاق خارج شد

ساعت دو ظهر شد و این یعنی پایان ساعت کاری آرشام از اتاقش خارج شد 
منم بعد اینکه پرده هارو پایین کشیدم از اتاق خارج شدمو از شرکت خارج 

شدم آرشام داخل ماشین منتظرم بود در عقبو باز کردمو اومدم بشینم عقب 
که دوباره با نگاه التماسانه ی آرشام مواجه شدم واااا آخه این چرا اینطوری 

میکنه امروز؟!ناچارا در عقبو بستم و رفتم جلو نشستم 
آرشام:فردا هم خودم میام دنبالتون

وااا انگار راننده شخصیمه که صبحا منو بیاره ظهرا هم برگردونه 
-نه آقای تهرانی نیازی نیست خودم میام

آرشام:نه گفتم که میام دنبالتون
-آقای تهرانی مگه یه روز دو روزه؟!شما هرروز میخواین منو ببرینو بیارین؟!

آرشام:آره مشکلیه؟!
-بله مشکله مگه شما راننده شخصی من هستین که هرروز منو ببرینو بیارین؟!
از این گذشته اگه ما هرروز باهم بریم و بیایم کارکنان شرکت نمیگن چرا من 

با شما هرروز میام و میرم؟؟
آرشام فکری کردو گفت

آرشام:خب باشه اجازه بدین فردا بیام دنبالتون بعد واسه روزای بعد واستون 
سرویس میگیرم از حقوق خودتونم کم میکنم خوبه؟

راست میگفت من نیاز به ماشین داشتم چون فاصله شرکت تا خونه خیلی 
زیاد بود

-باشه قبول فردا بیاین دنبالم،،خوبه ممنون
آرشام:خواهش میکنم

دیگه حرفی بینمون زده نشد و آرشام منو رسوند خونه و رفت
-سالم مامان من اومدم

مامان:سالم عزیزم خسته نباشی،اولین روز کاری چطور بود؟



-مرسی مامانی ،خوب بود 
مامان:خداروشکر

از اتاق مامان اومدم بیرون خیلی گرسنم بود رفتم سر یخچال به غیر از 
چهارتا تخم مرغ و چهارتا نون چیزی توش نبود باید با اولین حقوقم 

وضعیت خونه رو سر و سامون بدم و تا اون روز فعال باید از اون پس انداز 
ها واسه غذا استفاده کنم

ناچارا تخم مرغ هارو از تو یخچال دراوردمو نیمرو درست کردمو ناهار 
خوردیم....

خیلی خسته بودم ظرفارو شستم و بعدش رفتم خوابیدم....

دوماه بعد
عاطفه

دوماه از سرکار رفتنم گذشته رابطم با آرشام خیلی خیلی خوب شده آرشام 
واسم سرویس گرفتو با سرویس میرم و میام البته بعضی اوقات هم خود 

آرشام منو میاره
حقوق ماهیانه من دو میلیونه آرشام حقوق ماه اولمو که داد از حقوقم 

بخاطر گوشی کم نکرد و گفت چون حقوق اولمه نمیخواد ازش چیزی کم کنه 
و قرار شد از ماه های بعدش ماهی دویست تومان از حقوقم کم کنه و ماهی 
۵۰ تومان هم هزینه سرویسم باشه و از ماه دوم یک میلیونو هفتصد و پنجاه 
بهم پول داد البته خودش نمیخواست این دویست و پنجاه رو از حقوقم کم 

کنه ولی من اجازه ندادم 
در مورد کار کردنم هم خداروشکر دیگه یاد گرفتم که چیکار کنم و 

خوشبختانه مثل روز اول دیگه مشکلی پیش نیومد....
در مورد مخارج خونه هم باید بگم که به محض اینکه اولین حقوقو گرفتم به 

فروشگاه رفتم و شاید بگم اندازه یک میلیون و پونصد مواد غذایی گرفتم 
اونقدر مواد غذایی خریدم که تا دوماه دیگه نیاز به هیچی نداریم



خداروشکر مامان با دیدن این وضعیت خیلی حالش بهتر شده
مخارج مدرسه عماد و عطیه هم دادم 

از حقوق اولم هیچی واسه خودم نموند ولی خیلی خوشحال بودم که 
تونستم پاره ای از مشکالت زندگیو حل کنم 

البته این من نبودم که از پس مشکالت به تنهایی براومدم بلکه خدا بود که 
آرشام رو سر راهم قرار داد تا کمکم کنه مطمئنم اگه با آرشام تصادف 

نمیکردم هنوزم داشتم روسری میفروختم 
آرشام تو این مدت خیلی کمکم کرده و یه طورایی حامی من شده بعضی 

اوقات میگم خداروشکر که من با آرشام تصادف کردم
در مورد غرورم باید بگم که بله هنوز ازش کم نشده ولی یه تغییر کوچک 

توش بوجود اومده و اونم اینکه فقط واسه آرشامه که غرورم کم شده 
یه تغییر دیگه که توی رابطم با آرشام پیش اومده اینکه بجای اینکه فامیلی 

هم رو صدا بزنیم اسم هم رو صدا میزنیم البته اگه کسی نباشه اینطوره 
وگرنه اگه کسی باشه با فامیل همو صدا میزنیم یه بار حواسم نبود تو جلسه 

آرشام رو با اسمش صدا زدم همه با تعجب برگشتن سمتم منم یه طورایی 
ماست مالیش کردم از اون روز هم من مواظبم اشتباه نکنم هم آرشام..

یک ماهه وقتی ظهرا از سر کار برمیگردم خونه و از آرشام جدا میشم دلم 
میگیره و دعا میکنم زودتر صبح بشه و من برم شرکت نمیدونم این حس 

لعنتی چیه که وقتی آرشام رو میبینم قلبم انگار داره از سینم میزنه بیرون...
دیروز آرشام اومد اتاقمو حقوق ماه دوممو داد دلم میخواد با حقوق این 

ماهم واسه خودم و مامان و عطیه و عماد لباس بخرم امروز عصر میخوام 
برم بیرون لباس بخرم اما با کی برم؟!مهدیه امروز عصر سر کاره و نمیتونه 
باهام بیاد عماد و عطیه هم که فردا امتحان دارن اوووف مجبورم تنها برم 

هعی خدا کاش یکی با من میومد خرید....
تو فکر خرید بودم که آرشام وارد اتاق شد



آرشام:عاطفه خانوم
-بفرمایین آقا آرشام

آرشام:میگم شما عصر جایی کار دارین؟!
-بله میخوام برم خرید

یهو گل از گلش شکفت وااا چرا اینطوری کرد؟!
سوالی نگاهش کردم که گفت

آرشام:راستش امشب تولد دوستمه و من میخواستم هم واسه دوستم هدیه 
بخرم هم واسه خودم لباس بگیرم اومدم از شما بپرسم که اگه عصر کاری 

ندارین و مشکلی نیست باهم بریم خرید
آاااخ جووون پس یکی پیدا شد که باهاش برم خرید خدایا کاش یه چیز 

دیگه ازت خواسته بودم
اینبار گل از گل من شکفت و از دید آرشام هم پنهون نموند

آرشام:پس میاین دیگه
-اوهووم

آرشام:ممنون کی بیام سراغتون؟۴ خوبه؟
-آره خوبه

لبخندی زدو بعدش که میخواست از اتاق بره بیرون یه چشمک زد و رفت
چشمک زدن آرشام همانا و باال رفتن ضربان قلب من همانا اییییش قلب منم 

چقد بی جنبه شدهااا.....
ظهر شد برگشتم خونه بعد اینکه ناهار خوردیم و یکم استراحت کردم حاضر 

شدم و االن منتظر آرشامم تا بیاد و باهم بریم خرید....
همینطور توی حیاط قدم میزدم که صدای بوق ماشینشو شنیدم درو باز 

کردمو رفتم سوار شدم
-سالم خوبین

آرشام:سالم ممنون شما خوبین



-مرسی خوبم
آرشام ماشینو روشن کردو باهم رفتیم سمت یه پاساژ از ماشین پیاده شدیمو 

وارد پاساژ شدیم یه چند تا مغازه رفتیم و متاسفانه اجناسشون نه مورد 
پسند من بود و نه مورد پسند آرشام...

باالخره بعد کلی از این مغازه به اون مغازه رفتن چشمم به یه پیرهن مردونه 
که مناسب عماد بود خورد آرشام حواسش نبود که من پشت شیشه اون 

مغازه وایسادم داشت راه میرفت پس صداش زدم
-آقا آرشام

آرشام برگشت پشت سرشو منو دید و اومد طرفم
آرشام:جوو....چیزه بله

باز این میخواست بگه جونم؟!چند بار دیگه ام اینطوری شده بود اون اوایل 
اهمیت نمیدادم ولی یه مدته وقتی میخواد بگه جونم قلبم یه طوری میشه!!!

بیخیال فکر کردن شدمو گفتم
-میخوام این پیرهنو واسه داداشم بخرم قشنگه نه؟!

آرشام:آره عاالیه 
لبخندی زدم و گفتم:پس بریم بخریمش شما هم ببین چیزی واسه خودتون 

پیدا نمیکنین
آرشام:باشه بریم

باهم وارد شدیمو من اون پیرهنو از فروشنده خواستم که واسم بزاره داخل 
نایلون و تا آرشام سرش گرم دیدن لباسا بود پول پیرهنو پرداخت کردمو 

نایلونو گرفتم دستمو رفتم ببینم آرشام از چیزی خوشش اومده یا نه خودمم 
داشتم لباسارو نگاه میکردم که چشمم خورد به کت و شلوار طوسی که داخل 

رگال بود خیلی قشنگ بود و با پیرهن سفید عالی میشد صداش زدم
-آقا آرشام
آرشام:بله



-یه لحظه بیاین
آرشام اومد طرفم 

-میگم نظرتون در مورد این کت و شلوار چیه؟
آرشام نگاهی بهش کردو گفت

آرشام:خیلی عالیه
-بنظر منم خیلی شیکه و با پیرهن سفید شیک تر میشه نظرتون چیه پروش 

کنین؟
آرشام:آره خیلی قشنگ میشه،،آره االن بهشون میگم سایزمو بدن

فروشنده کت و شلوارو داد دست آرشام و آرشام رفت تا پروش کنه 
همینطوری داشتم تو مغازه میگشتم که آرشام صدام زد رفتم سمت اتاق 

پروی که آرشام داخلش بود آرشام کت و شلوارو تنش کرده بود اگه بگم با 
دیدنش قلبم جا به جا نشد دروغ گفتم 

کت و شلوار خیلی بهش میومد اصن انگار واسه آرشام دوخته بودنش محشر 
شده بود

آرشام:چطوره؟
-عااالیه عااالی

آرشام:پس همینو بخرم؟
-از نظر من خیلی قشنگ بهتون اومده و بخرینش اما اگه دوستش ندارین که 

هیچی
آرشام:نه نه اتفاقا خودمم خوشم اومد میخوام همینو بخرم

لبخندی زدمو گفتم:پس مبارکتون باشه
آرشام:ممنون

آرشام لباسشو عوض کردو از اتاق پرو اومد بیرون بعدشم که میخواست 
حساب کنه گفت

آرشام:خب کت شلوارم با اون پیرهن باهم چقد شدن؟



فروشنده:کت و شلوار که یک میلیون بود پیرهنم ۷۰ تومان باهم یک میلیون 
و هفتاد

آرشام:پس یک میلیون و هفتاد کارت بکشین
-آقا آرشام من پول پیرهنو پرداخت کردم

آرشام:وا ِکی؟
-همونموقع که شما داشتین لباسارو نگاه میکردین 
آرشام:آها زودتر حساب کردین که من پولشو ندم؟؟

سرمو انداختم پایین و چیزی نگفتم
آرشام:امون از دست شما خانوما

آرشام اینو گفتو سرشو تکون دادو به فروشنده گفت یک میلیون کارت بکشه 
پولو پرداخت کردو از مغازه اومدیم بیرون آرشام یکم از من دلخور شده بود 

ولی خب تصمیم گرفتم خودمو بزنم به اون در که یعنی اتفاقی نیفتاده...
واسه مامان یه بلوز که روش با سنگ کار شده بود و واسه عطیه یه مانتو 

خریدم پول لباس مامان و عطیه رو آرشام میخواست بده ولی اجازه ندادمو 
خودم پرداخت کردم یه طورایی آرشام از کارم کالفه شده بود....

هنوز چیزی که مورد پسندم باشه پیدا نکرده بودم و همینطوری داشتیم توی 
پاساژ قدم میزدیم آرشام هم در سکوت بود و چیزی نمیگفت و یه طورایی از 
من دلخور بود دلم میخواست باهام حرف بزنه ولی خب اون محلم نمیزاشت 

منم دنبال یه بهونه واسه حرف زدن بودم که یادم افتاد آرشام واسه تولد 
دوستش چیزی نخریده پس گفتم

-آقا آرشام
بدون اینکه نگاهم کنه کنه جواب داد

آرشام:بله
چرا اینطوری میکنه؟!خب خودم میخواستم واسه خانوادم لباس بخرم 

عجباااا



-میگم که شما واسه تولد دوستتون چیزی نخریدین که
آرشام:میدونم ولی هنوز چیزی پیدا نکردم

آهانی گفتم که چشمم خورد به یه ست کیف پولی و کمربند که شیک بود پس 
دوباره صداش زدم

-آقا آرشام
آرشام:هوووم

هوووم و درد و زهرمار قشنگ بگو بله 
اخمامو کشیدم تو هم 

-میخواستم بگم اون ست کیف پولی و کمربند قشنگه اگه خوشتون اومد 
برین واسه دوستتون بخرینش

آرشام یه نگاهی به اخمای منو یه نگاهی به اون ست کرد و باز برگشت نگاه 
من کرد 

آرشام:چیزی شده اخم کردین؟
خدااایااا من میگم این پسره دیونس دعوام نکن آخه یعنی خودش نمیفهمه 

براچی اخم کردم؟!صداش میزنم انگار زورش میاره جواب بده اصلن به اون 
چه من دلم خواسته خودم پول چیزایی که میخرمو بدم اوووف 

حوصله ی کل کل باهاشو نداشتم
-نه چیزی نشده اگه خوشتون اومد برین بخرینش و بیاین اگه هم نه که بریم 

آرشام:نه نه خوبه االن میرم میخرمش شما نمیاین تو؟
-نه من همینجا منتظرم شما برین و بیاین 

آرشام رفتو منم همینطوری پشت شیشه مغازه هارو نگاه میکردم که چشمم 
خورد به یه مانتوی مشکی که مدلش ساده بود اما شیک بود 

از وقتی رفته بودم سرکار همش یه مانتوی مشکی تنم بود که اونم از بس 
شسته بودمش دیگه رنگش رفته....

تو فکر این بودم که مانتوهه رو واسه کارم بخرم که یهو یکی از پشت سرم 



یواش گفت خوشکله
با ترس از جام پریدم قلبم تند تند میزد برگشتم پشت سرم دیدم آرشامه 

با همون اخم گفتم:آقا آرشام این چه طرز اومدنه سکته کردم
آرشام:معذرت میخوام ولی قصدم ترسوندن شما نبود حتی صداتونم زدم 

ولی شما اینقدر غرق این مانتو بودین که صدامو نشنیدین و بعدش که گفتم 
خوشکله اینطوری شد

اوهااا یعنی اینقدر حواسم پرت مانتو شده بود که صداشو نشنیدم؟!
-آها ببخشید

آرشام:طوری نیست،،حاال بریم داخل شما این مانتو رو پرو کنید
-قشنگه؟!

آرشام:آره خوبه
باهم وارد شدیم فروشنده یه آقای مسن بود

آرشام:سالم ببخشین میشه اون مانتو رو بدین
فروشنده:سالم بله فقط سایز خانومتون چنده؟!

واااای خدااای من دوباره فکر کردن من و آرشام زن و شوهریم دقیقا مثل اون 
دکتره ،یعنی من و آرشام اینقدر بهم میایم که فکر میکنن زن و شوهریم؟!

دوباره دهن من و آرشام از تعجب باز موند و دوباره با حرفی که آرشام زد 
دهن من شد غار علی صدر 

آرشام:اوووم سایز خانومم ۴۲ هستش
اوهااا خانومم درست شنیدم آره؟!آرشام گفت خانومم؟!آرشام سایز منو از 

کجا میدونست؟!
از یه طرفی از کار آرشام تعجب کرده بودم از طرف دیگه قلبم با شنیدن 

خانومم از زبون آرشام بی قرار شده بود و تند تند میزد همونطوری وسط 
مغازه ایستاده بودم که آرشام صدام زد

آرشام:عاطفه عاطفه حالت خوبه؟!



اوووخ چقد قشنگ اسممو صدا میزنه وایسو ببینم پس خانومش کو؟!وااای 
خدااایاااا من امروز سکته نزنم خیلیه
سعی کردم از حالت مجسمه در بیام 

-چی هان آره آره خوبم خوبم چیزه مانتو کو پس؟!
آرشام:بیا ایناها برو بپوشش

مانتو رو از آرشام گرفتمو سریع پریدم تو اتاق پرو....
آرشام

با عاطفه وقتی داخل مغازه شدیم و از فروشنده خواستم مانتو رو بیاره اونم 
مثل دکتر فکر کرد ما زن و شوهریم 

اولین بار وقتی دکتر این فکرو کرد فقط متعجب شده بودم ولی امروز وقتی 
فروشنده این حرفو زد تپش قلبم زیاد شد و حس خوبی بهم دست داد نگاهی 
به عاطفه کردم که اونم مثل من از تعجب دهنش باز مونده بود لبخندی زدمو 

گفتم سایز خانومم ۴۲ هستش با این حرفم عاطفه بیشتر هنگ کرده بود 
وقتی دوباره نگاهش کردم دلم واسش ضعف رفت اینبار دیگه مطمئن شدم 

عاشق عاطفه شدم...
دیدم فروشنده با تعجب زل زده به عاطفه اخمام رفت توهم رفتم سمت 

عاطفه و صداش زدم اینقدر جو در هم شده بود که فراموش کردم عاطفه 
خانوم صداش میزدم و  صداش زدم عاطفه

قیافه عاطفه دیدنی بود خیلی خواستنی شده بود اگه زنم بود هیمینجا 
محکم بغلش میکردم 

عاطفه از شوک در اومدو با عجله مانتو رو ازم گرفتو رفت داخل اتاق پرو
راستش من سایز عاطفه رو از ژاکتش فهمیدم یه بار تو شرکت بودیم با 

عاطفه کار داشتم رفتم تو اتاقش دیدم عاطفه نیست و ژاکتش افتاده زمین 
ژاکتشو از روی زمین برداشتم که چشمم خورد به اون شماره که ۴۲ بود و من 

فهمیدم سایزش ۴۲ هستش....



عاطفه هنوز داخل اتاق پرو بود منم همینطوری داشتم مانتوهارو نگاه 
میکردم که یهو دلم خواست چندتا مانتو واسه عاطفه بخرم پس تصمیم 

گرفتم چندتا مانتو با رنگای مختلف انتخاب کنمو بدم عاطفه پرو کنه 
یکم تو مغازه گشتمو چندتا مانتو با رنگ های آبی،،سبز،،زرشکی،،بادمجونی با 
مدل های مختلف انتخاب کردمو رفتم سمت اتاق پرو ده دقیقه گذشته بود و 

هنوز عاطفه درو باز نکرده بود فکر کنم اینقدر شوک شده که نتونسته سریع 
مانتو رو بپوشه منم دیدم خیلی طول کشید تقه ای به در زدم و گفتم

-عاطفه خانم مانتو رو پوشیدین؟!
عاطفه:آره آره االن درو باز میکنم

عاطفه درو باز کردو من مانتو مشکی رو تنش دیدم به تنش نشسته بود و 
خیلی بهش میومد

-عااالیه
عاطفه:ممنون

-خب اینارم بگیر پرو کن ببینم
عاطفه:واسه چی؟؟

-همینطوری دوست دارم ببینم چه شکلین
عاطفه گنگ نگام کردو سری تکون دادو مانتو هارو از دستم گرفت و درو 

بست...
نیم ساعت گذشته بود و عاطفه آخرین مانتو رو پرو کرد همشون خیلی بهش 

میومدن و هربار که درو میبست و باز میکرد و من مانتو رو تووی تنش 
میدیدم چشمام بیشتر برق میزد عاطفه فوق العاده بود و هرچی میپوشید به 

تنش مینشست انگار واسه عاطفه دوخته شده بودن
عاطفه داخل اتاق پرو بود تا مانتوشو عوض کنه و بیاد بیرون میدونستم اگه 

عاطفه بیاد بیرون اجازه نمیده پول مانتوهارو حساب کنم پس از فرصت 
استفاده کردم و تا عاطفه داخل بود رفتم سمت فروشنده



-ببخشین آقا پول اون پنج تا مانتو که خانمم پوشید چقدر میشه؟!
فروشنده:۶۲۵هزار تومن

مانتو ها بخاطر اینکه مارک بودن گرون بودن نباید بزارم عاطفه چیزی بفهمه 
چون مطمئنم قبول نمیکنه...

کارتمو از جیبم دراوردمو دادم به فروشنده تا کارت بکشه   
-بفرمایین کارت بکشین

فروشنده کارتو گرفتو کارت کشید عاطفه با مانتوها اومد بیرون و اون 
چهارتا مانتو رو جدا داد دست فروشنده و مانتو مشکیه رو جدا گذاشت روی 

میز
عاطفه:آقا اون چهارتا رو نمیخوام فقط این مشکیو میخوام

وا چرا یعنی خوشش نیومده و من عجله  کردم؟"
-چی شده؟!دوستشون ندارین؟!

عاطفه:چرا قشنگ بودن ولی نیازی نیست
فهمیدم عاطفه از مانتوها خوششون اومده ولی بخاطر پولش نمیخوادشون 

اومدم چیزی بگم که فروشنده گفت
فروشنده:خانم همسرتون پول مانتوها رو پرداخت کردن

دوباره وقتی فروشنده گفت همسرتون چشمای عاطفه گرد شدن و وقتی 
فهمید من حساب کردم چشماش شدن اندازه نلبکی 

الهههی من فداای چشماش بشم...
عاطفه:هان چی؟!آقا آرشام شما حساب کردین

-بله
اومد چیزی بگه که اجازه ندادم فروشنده مانتوهارو گذاشت داخل نایلون و 

باهم از مغازه خارج شدیم عاطفه هنوز قیافش متعجب بود
عاطفه:آقا آرشام آخه چرا اینکارو کردین؟!
-دوست داشتم ،تو رو خدا ناراحتم نکنین



عاطفه:آخه نمیخواستم شما رو بندازم تو زحمت
-هیچ زحمتی نبود ،مبارکتون باشه

عاطفه:خیلی ممنونم
-خواهش میکنم

عاطفه
آرشام واسم مانتوهارو خرید چرا دروغ بگم ،از کارش خوشحال شدم چون 

واقعا از مانتوها خوشم اومده بود ولی خب اگه همشو میخریدم دیگه پولی 
واسم نمیموند ولی آرشام تا من تو اتاق پرو بودم پول مانتوهارو حساب کرده 

بود البته از یه طرفم ناراحت شدم آخه پول پنج تارو حساب کرد وقتیم که 
بهش گفتم گفت حرفشو نزن و بیشتر ناراحتم نکن منم بیخیال شدمو چیزی 

نگفتم
قصد داشتم یه شلوارم بخرم با آرشام وارد مغازه شدیم از یه شلوار مشکی 

خوشم اومد و چون فیری سایز و جنسش کشی بود پروش نکردم و به 
فروشنده گفتم که شلوارو بزاره تو نایلون 

-ببخشین گفتین قیمتش چند بود؟!
فروشنده:۱۰۰تومان

دست کردم تو کیفمو صد تومان دراوردم اومدم پولو بدم به فروشنده که یهو 
آرشام دستمو گرفت اتصال دستش به دست من همانا و تند شدن ضربان قلب 

من همانا و گر گرفتن تموم تن من همانا 
با حیرت خیره توی چشمای مشکیش نگاه کردم چند لحظه هردومون تو 

چشمای هم خیره شدیم که 
فروشنده:ِاهم ِاهم خانم چیزه شلوارو گذاشتم تو نایلون

من و آرشام یهو هردومون برگشتیم سمت فروشنده آرشام در گوشم گفت
آرشام:خواهش میکنم اجازه بدین پولشو من حساب بکنم و پولو بزارین تو 

کیفتون زشت نیست یه مرد همراهتونه و شما بخواین پول بدین؟!



منم چون هنگ بودم سری تکون دادم 
آرشام با لبخند دستمو رها کردو کارتو داد به فروشنده و بعد پرداخت پول از 

مغازه اومدیم بیرون 
دست جفتمون پر از پالستیک بود

-امروز شرمندم کردین پول مانتو ها و شلوارمو شما دادین
آرشام:دشمنتون شرمنده من خودم خواستم که پولشونو پرداخت کنم بعدشم 

قابل شما رو نداره و ارزش شما بیش از ایناس مبارکتون باشه
وااای این پسر چقدر قشنگ حرف میزنه خوشبحال زنش اصلن کاش خودم 

زنش میشدم...
اوووف عاطفه خستگی زده به سرتااا چی میگی...

بیخیال افکارم شدم و جواب دادم
-خیلی ممنونم شما لطف دارین

خسته شده بودم نگاهی به ساعت گوشیم کردم ساعت ۷ شب بود ۳ ساعت از 
اومدنمون گذشته بود و من اصال متوجه گذر زمان نشده بودم

دلم میخواست یه چیز بخورم تا خستگیم رفع شه رو به آرشام گفتم
-شما ساعت چند میرین تولد؟

آرشام:ساعت۹
-خب دوساعت دیگه وقت هست میشه بریم کافی شاپ دیگه خرید بسه

آرشام چشماش برق زدو گفت
آرشام:البته با کمال میل

باهم دیگه از پاساژ خارج شدیم و رفتیم به کافی شاپ بغل پاساژ بعد اینکه 
نشستیم گارسون اومد و سفارشاتو گرفت هردومون کیک شکالتی و چایی 

سفارش دادیم در فاصله اینکه گارسون سفارشاتو بیاره آرشام سکوت بینمونو 
شکست

آرشام:چی شد که درسو ول کردین و شروع به فروختن روسری کردین؟البته 



قصد فوضولی ندارم اگه دلتون نمیخواد بگین مشکلی نیست
نمیدونم چرا یه حس نزدیکی با آرشام جدیدا داشتم و دلم میخواست بیشتر 

درموردم بدونه پس گفتم
-نه این چه حرفیه میگم واستون

راستش من پدرمو وقتی ۹ ساله بودم از دست دادم و خرج خونه افتاد گردن 
مادرم و مادرم مجبور به دست فروشی شد خواهر و برادرم هم کودک بودند 
و خب مسلما قادر به کار کردن نبودند تنها من بودم که میتونستم خیلی کم 
کمک مادرم کنم صبحا به مدرسه میرفتم و عصرها کمک مادرم دستفروشی 

میکردم حتی تصمیم گرفتم دیگه به مدرسه نرم ولی مادرم این اجازه رو نداد 
چند سالی گذشت یه روز صبح که من به مدرسه رفته بودم و مادرم رفته بود 

روسری بفروشه با یه موتوری تصادف کرد و اون تصادف باعث شد مادرم 
دیگه نتونه راه بره.....

(دوستان داستان زندگی عاطفه رو میدونین پس بهتره که رمانو تکراری 
نکنم)

خالصه تموم جریان زندگیمو واسه آرشام تعریف کردم و در زمان تعریفم 
آرشام حرفی نمیزد و فقط گوش میکرد در بین حرف زدنم گارسون سفارشاتو 

اورد و رفت 
بعد اینکه حرف زدنم تموم شد آرشام گفت
آرشام:پس زندگی خیلی سختی داشتین

-آره تا دوماه پیش زندگی خیلی سخت بود ولی با ورود شما به زندگیم 
اوضاع یکم بهتر شد مطمئنم خدا شما رو سر راه من قرار داد، اگه اون اتفاق 

نمیفتاد من هنوزم داشتم روسری میفروختم 
خنده ای کردمو ادامه دادم

-عجیب نیست منی که وقتی فهمیدم شما کمکم کردین چقدر عصبانی شدم 
ولی االن از کمکتون خیلی خوشحالم واقعا اگه شما نبودین هنوزم من زیر بار 



فشار زندگی له شده بودم لطفا منو ببخشین بخاطر اون رفتارم
آرشام مهربون لبخند زد و گفت:خواهش میکنم نیازی به بخشش نیست این 
وظیفه ی من بود و اینکه طبیعیه هر آدمی دلش نمیخواد زیر بار کسی باشه 

من شمارو درک میکنم
بهش لبخند زدمو ازش تشکر کردم

آرشام:خب راستی مگه مادرتون با عمل دوباره سر پا نمیشه؟
-آره ولی خب پولشو از کجا بیارم؟عمل مامانم ۱۲ میلیونه

آرشام:خب وام بگیرین
-نمیشه خب چجوری اقساطشو پرداخت کنم؟اگه وام بگیرم باید تموم 

حقوقمو بدم واسه اقساطم
آرشام:اگه من بهتون وام بدم چی؟

-شما؟چجوری؟
آرشام:مثل اینکه من رئیس شرکتما خب از شرکت بهتون وام میدم

-خب بعد اقساطش چی؟من هنوز اقساط موبایلو تموم نکردم
آرشام:میشه فعال پرداخت اقساط موبایلو بیخیال بشین؟فعال عمل مادرتون 

واجب تره من به شما وام ۲۰ میلیون میدم
-۲۰میلیون؟!واسه

چی؟!من فقط به ۱۲میلیون نیاز دارم
آرشام:میدونم میخوام با ۱۲ میلیونش پول عمل مادرتونو بدین و با ۸ میلیون 

باقی ماندش به دانشگاه آزاد برین و اگه به رشته معماری عالقه دارین 
مهندسی معماری بخونین و بشین عضو مهندسای شرکتم

از خوشحالی اشک تو چشمام جمع شده بود باورم نمیشد واقعیته خداااایااا 
من و این همه خوشحالی محاله با صدایی خش دار که بخاطر بغض بود گفتم

-عاالیه ولی آخه من چطوری اقساط وامو پرداخت کنم
آرشام یه لحظه ناراحت شد و گفت



آرشام:چرا گریه میکنین
اشکامو پاک کردمو لبخند زدمو گفتم:چیزی نیست از خوشحالیه

آرشام اخماش باز شدو لبخند زدو گفت
آرشام:خیلی خوشحالم که تونستم کاری واستون بکنم،،در مورد اقساط وام 

هم اصال نگران نباشین فعال پرداخت پول گوشیو بیخیال بشین و من هرماه 
۲۰۰تومان جای اقساط وام از حقوقتون کم میکنم

-ولی آخه میدونین چقدر طول میکشه تا همه پول پرداخت بشه؟
آرشام:مهم نیست مگه شما میخواین از شرکت من برین که نگرانشین کار 

میکنین و من هرماه از حقوقتون کم میکنم
خیلی خوشحال شده بودم یهو کنترلمو از دستم دادمو از پشت میز بلند 
شدمو رفتم سمت آرشام ،،آرشام هم از پشت میز بلند شدو روبروی من 

ایستاد من هم بدون هیچ فکری پریدم بغل آرشامو محکم بغلش کردم آرشام 
اول شوکه شد ولی بعد چند لحظه محکم منو بغل کرد چند دقیقه گذشت و 

هم چنان توی بغل آرشام بودم که یهو صدای تپش قلب نامنظم آرشام رو 
شنیدم آرشام هربار دستشو بیشتر دور کمرم حلقه میکرد طوری که گفتم االنه 
که دنده هام بشکنه ولی اونقدر بغلش خوب بود که آرامش خاصی بهم میداد 

چند دقیقه همونطوری سپری شد که یهو به خودم اومدم
عاطفه تو چیکار کردی؟!پریدی تو بغل آرشام؟!واااای خاک تو سر بی ادبت 

کنن اوووف 
سعی کردم از بغلش بیام بیرون ولی آرشام حلقه ی دستشو شل نمیکرد پس 

گفتم
-آاااای آرشااااام آاااای له شدم

با کلمه ی آرشام دوباره محکم تر منو بغل کرد صبر کن ببینم گفتم آرشام؟!
واااای عاطفه نفر اول تو سوتی تو هستی
-آقااا آرشااام لطفا میشه ولم کنین له شدم



یهو آرشام به خودش اومدو ولم کرد 
آرشام:ب ببخشید

-نه نه چیزه من اشتباه کردم شما ببخشین
برای جلوگیری از ادامه ی ببخشید ببخشید بحثو عوض کردم

-میگم چیزه بهتر نیست بریم دیگه
آرشامم معلوم بود مثل من حالش یه طوری شده پس گفت

آرشام:آره آره بریم من برم حساب کنم
اومد بره حساب کنه که یهو دستشو گرفتم

دوباره خیره شد تو چشمام
اوووف عاطفه از دست تو و کارات

دستشو ول کردمو گفتم:لطفا اجازه بدین من حساب کنم 
آرشام معلوم بود قدرت حرف زدن ازش گرفته شده پس سری به نشانه تایید 

تکان داد
رفتم حساب کردمو دوتایی از کافی شاپ خارج شدیم 

منکه با بغل کردن آرشام از یه طرف خجالت میکشیدم از یه طرفم رو هوا 
بودم آرشامم دست کمی از من نداشت و از نفس های عمیقش معلوم بود بهم 

ریخته....
باهم سوار ماشین شدیم و آرشام حرکت کرد در راه هیچکدوممون هیچ 

حرفی نمیزدیم وقتی رسیدیم دم خونه
-بابت همه چیز ممنون خیلی زحمت کشیدین

آرشام:خواهش میکنم کاری نکردم
لبخندی زدمو خواستم پیاده بشم و خدافظی کنم که

آرشام:راستی
-بله؟!

آرشام:فردا خودم میام دنبالتون



-چرا؟!
آرشام:باهم بریم دانشگاه آزاد واسه ثبت نام

لبخندی زدمو گفتم
-باشه ممنون ساعت چند حاضر باشم؟!

آرشام:همون ۸میام دنبالتون
-باشه،،بفرمایین تو

آرشام:ممنون انشا� یه موقع دیگه خدمت میرسم ،باید برگردم خونه و 
حاضر بشم برم تولد

-باشه هرموقع اومدین قدمتون روی چشم،،آها خوش بگذره
آرشام:ممنونم،خب برو یعنی برین خونه هوا سرده سردتون میشه 

سرمامیخورین خدایی نکرده
از حرفش قند تو دلم آب شد نگرانم شده که یه موقع سرما نخورم

-باشه پس من برم ،،بابت همه چیز ممنونم خدافظ
آرشام:خواهش میکنم،،خدافظ

نایلونارو برداشتمو از ماشین پیاده شدم آرشام وایساده بود تا درو باز کنم 
برم تو بعد بره وقتی درو بازکردمو رفتم داخل آرشام واسم بوق زدو رفت 

منم دستی تکون دادم و در خونه رو بستم
خیلی خوشحال بودم از خوشحالی تو پوست خودم نمیگنجیدم پرش زنان 

رفتم داخل خونه و داد زدم
-مامانجونی،،عطیه ،،عماد ببینین کی اومده عاطفه خانوووم اومده

مامان با خنده:بیا تو اتاق
-به سالم به مامانجون گلم و خواهر برادر خلم

مامان:سالم عزیزم،،ااا دلت میاد؟
-اوهوووم

مامان:چی شده؟کیفت کوکه



-بعله که کیفم کوکه مامان امروز روز من بود
مامان:خداروشکر عزیزدلم حاال چی شده؟

-بزارین اولین هدیه هاتونو بدم تا بعد بگم چی شده
هدیه های مامان و عطیه و عماد رو دادم خیلی خوشحال شدن آخرین باری 

که لباس جدید خریدیم یادم نمیاد ِکی بود...
مانتوهای خودمم نشون دادم و همه رو پوشیدم 

مامان:خیلی بهت میاد عزیزکم مبارکت باشه بابت لباساهم ممنونم
-مرسی مامانی،،خواهش میکنم عزیزم

عماد:خب حاال بگو ببینم چی شده؟!
-مامان قراره عمل بشه و دوباره سرپا بشه

عطیه و عماد باهم:عمل بشه؟؟؟
-اوهوم

مامان: چطوری؟ما که پول نداریم!
-آقا آرشام قراره ۲۰میلیون بهم وام بده گفت با ۱۲ میلیونش هزینه عمل 

مادرتو بده و با ۸میلیونش برو دانشگاه
عطیه و عماد ایولی گفتنو رفتن مامانو بغل کردن

مامان:بعد عاطفه تو چطوری میخوای اقساطشو بدی میدونی چقد اقساط ۲۰ 
میلیون سنگینه؟؟

رفتم مامانو بغل کردمو گفتم:نگران اونش نباش مامانی قراره هر ماه 
۲۰۰تومان جای اقساط از حقوقم بردارن 

وقتی مامان خیالش راحت شد که مشکلی نیست لبخند عمیقی روی لبش 
نشست 

مامان:خیلی ممنونم عزیزکم اگه تو نبودی نمیدونستم باید چطوری خرج 
خونه رو در میوردم

-مامانجون منکه کاری نکردم این آقا آرشام بود که کمکمون کرد



مامان:آره راست میگی خیلی کمکمون کرد الهی خیر از جونیش ببینه
-اوهووم

مامان:پس قراره بری دانشگاه؟
با خوشحالی:آره مامانی بهم گفت اگه به معماری عالقه دارم معماری بخونم و 

بشم یکی از مهندسای شرکتش
عطیه:پس یعنی آبجیه ما قراره بشه خانم مهندس؟

-اوهووم اگه خدا بخواد
مامان:انشا� عزیزم

خالصه بگم امروز خیلی عاالی گذشت االنم دراز کشیدم تا بخوابم ولی 
نمیتونم بخوابم فکرم درگیر آرشام و کمکاشه،،درگیر بغل گرم و پر از 

امنیتشه 
نمیدونم ولی یه حسایی بهم میگه من عاشق آرشام شدم...

آخر اینقدر به آرشام فکر کردم که نمیدونم ِکی خواب مهمون چشمام شده 
بود....

صبح با آالرم گوشی چشمامو باز کردم
اااه لعنتی خواابم میاد هوووف

اینقدر خوابم میومد که دلم میخواست گوشی که هنوز کامل پولشو پرداخت 
نکردمو به دیار باقی بفرستمش...

با کلی غر از سر جام بلند شدم و عطیه و عمادم بیدار کردم باید میرفتن 
مدرسه 

بعد خوردن صبحونه عطیه و عماد به مدرسه رفتنو  منم مدارک الزم واسه 
ثبت نامو برداشتمو حاضر شدم مانتو مشکی جدیدمو با شلوار مشکی جدیدم 

پوشیدم برای اینکه سرتا پا سیاه نشم شال زرشکی سر کردم...
حاضر وسط حیاط ایستاده بودم تا آرشام بیاد باالخره بعد پنج دقیقه تو 
حیاط باال پایین کردن آرشام اومد و بوق زد با مامان خدافظی کردمو از 



خونه خارج شدمو رفتم سوار ماشین شدم 
دیگه عقب نمیشینم و بدون هیچ تعارفی درجا میرم جلو کنار آرشام 

میشینم...

-سالم صبح بخیر
آرشام:سالم ممنون صبح شما هم بخیر خاااانوم

آااااخ من به فدااای این لحن خاااانوم گفتنت
لبخندی بهش زدمو سرمو انداختم پایین

آرشام حرکت کردو در حین رانندگی
آرشام:من کارای وامتونو انجام دادم و پول حاضره فقط اینکه االن باید بریم 

بانک تا حساب باز کنینو کارت بانکی بگیرین بعدشم میریم دانشگاه واسه 
ثبت نام و بعدشم میریم با دکتر مادرتون حرف میزنیم

اوهااا عجب پسریه این خداایااا خوشبحال زنش میگما اوسا کریم حاال که 
بوسیله آرشام این همه کمکمون کردی میشه یکاریم کنی بیاد منو بگیره؟

عاااطفه بااااز داری چی میگی تو؟؟؟!!سیمای مغزت فکر کنم جابه جا شدن!!
سری تکون دادم تا از افکارم بیام بیرون

راستی حاال امروز قراره این همه جا بریم پس کی بریم شرکت؟!
اجازه ندادم سوالم بی جواب بمونه و ازش پرسیدم

-میگم چیزه اونوقت کی میریم شرکت؟اگه بخوایم همه ی اینکارارو انجام 
بدیم که تا ظهر طول میکشه!!!

آرشام:آره میدونم امروز از شرکت خبری نیست
-وااا آخه امروز یه جلسه ی مهم داشتینااا

آرشام:میدونم کنسلش کردم گذاشتمش واسه فردا
-آخه چرا؟بخدا من راضی نیستم بخاطر من شما کارتون بهم بریزه

آرشام:بهم نریخته نگران نباشین،،خودم امروز حوصله ی شرکتو نداشتم 
-آها خب باشه



دیگه چیزی نگفتم و با آرشام به بانک رفتیم بانک هم شلوغ بود و تا یک 
ساعت دیگه بایدتوی نوبت مینشستیم

باالخره بعد یک ساعت نوبتمون شدو آرشام کارای باز کردن حسابو انجام 
دادو منم چندتا کاغذو امضا کردم و در آخر هم کارت بانکی گرفتم

آرشام همونجا ۲۰ میلیون ریخت به کارتم و بعدش باهم از بانک خارج شدیمو 
سوار ماشین شدیم

بعد نیم ساعتی وارد محوطه دانشگاه شدیم با آرشام سمت مدیریت دانشگاه 
رفتیم

آرشام تقه ای به در زدو بعد اجازه ی مدیر دانشگاه وارد اتاق شدیم
-سالم

مدیر:سالم دخترم خوش اومدین
-ممنونم

آرشام:سالم حالتون چطوره
مدیر:به سالم آرشام جان چطوری پسرم پدرت خوبه 
آرشام:ممنون خوبم،،خوبن سالم رسوندن خدمتتون

مدیر:خداروشکر،،سالمت باشه،،بی معرفت خودش که دیگه محلمون نمیزاره 
نمیگه اینجا یه دوست قدیمی هم داره

آرشام:نه بابا اختیار دارین،پدرم درگیر کارای کارخونش شده واسه همینم 
نتونسته بیاد پیشتون،،اتفاقا دیشب که در موردتون ازش سوال پرسیدم گفت 

که خیلی وقتکه همو ندیدین و دلش واستون خیلی تنگ شده و در اولین 
فرصت میاد بهتون سر میزنه

مدیر:پس مهدی خودشو درگیر کارخونه کرده؟،،منم دلم واسش تنگ شده
آرشام:بله

اینطور که از مکالمه ی آرشام و آقای مدیر فهمیدم بابای آرشام و آقای مدیر 
دوستای صمیمی هستن



اوهااا بابای آرشام کارخونه داره خودشم که شرکت داره پس وضع 
مالیشووون عااالیه

آرشام:آقای احمدی قرض از مزاحمت و اینکه ما اومدیم خدمت شما اینکه من 
میخوام منشیمو توی دانشگاه شما برای رشته ی معماری ثبت نام کنم و اگر 

امکانش هست شما اینکارو انجام بدین 
مدیر که فهمیدم فامیلش احمدی هستش:

آقای احمدی:مراحمین آرشام جان،بله که امکانش هست پسرم
و رو به من

آقای احمدی:دخترم میشه مدارکتو بدی ببینم؟
-بله حتما

مدارکو دادم دست آقای احمدی و مشغول دیدن مدارکم شد
آقای احمدی:معلومه دانش آموز ممتازی بودین تموم معدالتون عالی هستن 

پس در این صورت بدون شک یکی از دانشجویان برتر این دانشگاه هم 
خواهید شد

لبخندی زدمو گفتم
-ممنونم لطف دارین،،انشا�

آرشام:پس ثبت نامش میکنین دیگه؟
آقای احمدی:بله صد درصد

آرشام لبخندی زدو تشکر کرد
آقای احمدی کارای ثبت ناممو انجام دادو من شهریه ثابت رو واریز کردم

-ببخشین کالسا از کی شروع میشن؟
 آقای احمدی:دخترم کالسا شروع شدن شما هم با کمک آرشام جان واحدایی 
که میخواینو زودتر انتخاب کنینو داخل سایت ثبت کنین تاریخ کالس ها و 

زمانشونم داخل سایت زده شده بابت اینکه از چیزی عقب بمونین اصال نگران 
نباشین من خودم با استادا صحبت میکنم



-خیلی ممنونم 
با اینکه آقای احمدی رو اولین بار بود میدیدم ولی از رفتارش کامال مشخص 

بود که مرد خیلی خوبیه.....
خالصه با کمک آرشام واحدامو انتخاب کردم و اولین کالسم هم دو هفته 

دیگه شروع میشه 
سعی کردم واحدامو طوری انتخاب کنم که جلسه ی زیادی از شروعشون 

نگذشته باشه...
بعد اینکه از آقای احمدی تشکر کردیم از دانشگاه خارج شدیم و سوار ماشین 

شدیم....
-آقا آرشام یه سوالی

آرشام:بفرمایین؟!
-میگم که خب حاال که من میرم دانشگاه پس کارای شرکت چی میشه؟!

آرشام:نگران نباشین من کارارو طوری تنظیم میکنم که با برنامه کالسی شما 
تداخل نداشته باشه
لبخندی زدمو گفتم

-خیلی ممنونم شما چقدر خوبین 
آرشام:خواهش میکنم،،خوبی از خودتونه،،فقط درستونو خوب بخونین و زود 

تمومش کنین که هرچه زودتر میخوام مهندس شرکتم بشینااا
-باشه چشم،،انشا�

آرشام:چشمتون بی بال،،،خب میگم بریم بیمارستان؟!
-نمیدونم خود مادرم باشه بهتر نیست؟باالخره دکتر اونو میخواد عمل کنه 

پس باید مامانمو معاینه کنه
آرشام:آره راست میگین خب پس میریم دم خونتون مامانتونو میبریم دکتر

-باشه ،،شرمنده ماهم واسه شما زحمت شدیمااا
آرشام زیر لب گفت:خدایااا آخه مگه انجام کارای  عشق آدمم زحمته؟!



واااای خدااایااای من درست شنیدم؟!گفت عشق؟!یعنی آرشام عاشق منه؟!
نه عاطفه نه اشتباه شنیدی 

آرشام خیلی یواش این جمله رو گفت واسه همین از چیزی که شنیدم چندان 
مطمئن نبودم پس گفتم

-بله؟!چیزی گفتین؟!
آرشام هول شدو گفت

آرشام:نه نه من چیزی نگفتم!ِکی چیزی گفتم؟!آها آها گفتم دشمنتون شرمنده 
آره همینو گفتم

-آها
وااا این چرااا اینطوری حرف زد؟!نکنه درست شنیدم؟!نه عاطفه نه به دلت 

صابون نزن آرشام عاشق تو نیست...
دیگه تا رسیدن به خونه حرفی نزدیم وقتی رسیدیم از ماشین پیاده شدم تا 

برم مامانو حاضر کنم
-بفرمایین داخل تا من مامانمو حاضر کنم

آرشام:نه ممنونم همینجا خوبه
-آخه معطل میشین

آرشام:طوری نیست فقط اگه نیاز به کمک داشتین صدام بزنین
-باشه ممنون

رفتم داخل پیش مامان
-سالم مامان

مامان:سالم عزیزم،،پس چرا االن اومدی خونه تازه ساعت ۱۱ هست!نکنه 
باتری ساعت خوابیده؟!

-نه مامان ساعت درسته اومدم دنبال تو
مامان:دنبال من؟!

- اوهوم میخوایم بریم پیش دکتر آقا آرشام دم در منتظره



مامان:وااا دختر چه عجله ای بود؟
-تازه دیرم شده مامان خیلی وقت پیش باید خوب میشدی

مامان:ناراحت نباش دخترم گذشته دیگه،،حاال اون بنده خدا دم دره؟چرا 
نگفتی بیاد تو؟

-هی چی بگم مامان،،،آره مامانی ،،گفتم خودش نیومد گفت اگه کمک 
خواستم صداش کنم

مامان:آها پس زودتر کمکم کن آماده بشم دم در معطل نمونه زشته
- باشه

کمک مامان کردمو سریع آمادش کردم و کمک کردم بشینه رو ویلچر
از خونه خارج شدیمو درو بستم آرشام وقتی مارو دید از ماشین پیاده شد

آرشام:سالم خانم خشنود حالتون خوبه
مامان:سالم پسرم ممنون خوبم،،بخدا شرمندم زحمتای ما هم افتاده گردن 

شما
آرشام:خداروشکر،،،،این چه حرفیه اختیار دارین دشمنتون شرمنده،،وظیفمه

مامان:ممنون پسرم،،الهی خدا هرچی آرزوشو داری بهت بده
آرشام:ممنون

بعد احوالپرسی باید مامانو سوار ماشین میکردم و چون ماشین آرشام شاسی 
بلند بود نمیتونستم و زورم نمیرسید آرشام یه نگاهی به من و مامان کردو 

گفت
آرشام:خانم خشنود شما جای مادر من هستین اگه مشکلی ندارین تا من شما 

رو سوار ماشین کنم
مامان:میدونم پسرم ،،مشکلی ندارم ولی خب کمر شما درد میگیره

آرشام:نه نگران نباشین
مامان لبخندی زدو تشکر کرد

آرشامم مامان رو از رو ولیچر بلند کردو سوار ماشینش کرد و ویلچرو 



گذاشت عقب ماشین 
-ممنون

آرشام: خواهش میکنم
خالصه با مامان و آرشام رفتیم بیمارستان پیش دکتر و دکتر بعد معاینه 

کردن مامان تاریخ عملشو گذاشت واسه یک هفته ی دیگه 
وقتی برگشتیم خونه آرشام بعد اینکه مامانو پیاده کر

د میخواست بره که
مامان:آرشام پسرم نمیزارم بری امروز صبح تا حاال دنبال کارای ما بودی باید 

واسه ناهار بیای داخل و جواب نه هم قبول نمیکنم
آرشام یه نگاهی به من و مامان کرد

آرشام:باشه مزاحمتون میشم شما برین داخل تا منم ماشینو پارک کنم و بیام
-مراحمین،،باشه آقا آرشام

آرشام ماشینشو پارک کردو اومد داخل خونه
منم رفتم داخل آشپزخونه مرغ رو گذاشتم داخل آب تا یخش باز بشه و برنج 
هم خیس کردم و بعدش خیار و گوجه و پیاز برداشتمو نشستم ساالد شیرازی 

درست کردم
نیم ساعتی گذشته بود و مرغا نرم شده بودن مرغارو از داخل آب دراوردمو 

سرخشون کردم و بعدش گذاشتم تا بپزن برنج هم پختمو گذاشتم تا دم 
بکشه کارم داخل آشپزخونه تموم شده بود چند تا چایی ریختمو رفتم 

بیرون...
-بفرمایین

آرشام:ممنون
بعد اینکه چایی رو جلوی آرشام گرفتم سینیو گذاشتم روی میز کنار تخت 

مامان و کنار مامان نشستم ساعت ۱۴:۳۰ بود االناس که عطیه و عمادم 



برگردن خونه
وقتی اومدن خونه با کمکمشون سفره رو پهن کردمو ناهار خوردیم

آرشام:دستتون درد نکنه خیلی خوشمزه بود
-نوش جونتون

خالصه عصر شدو آرشامم رفت خونشون منم که از صبح اینطرف و اونطرف 
رفته بودم اینقدر خسته بودم که به محض اینکه سرم به بالشت متصل شد به 

عالم خواب فرو رفتم.....
چهارماه بعد

مامان یک هفته بعد اینکه بردیمش دکتر عمل شد و خداروشکر عملش با 
موفقیت انجام شد و مامان بعد یک ماه تونست روی پاش بایسته و االن 

خداروشکر میتونه راه بره و حتی کارهای خونه رو میتونه انجام بده 
با خوب شدن دوباره مامان صفا و صمیمیت دوباره به خونمون برگشت...

من هم در کنار کار، دانشگاهو رفتمو امتحانات ترم یکو دادم و تموم واحدامو 
با نمرات عالی پاس کردم... 

از لحاظ مالی درسته هنوز کمبودهایی وجود داره ولی وضعیتمون نسبت به 
اون اوایل خیلی عاالی شده 

رفتم توی فکر اینکه خونه رو بفروشیمو یه خونه ی دیگه بخریم چند بار هم 
به مامان پیشنهادشو دادم ولی هربار میگه صبر کنم تا اقساط وامم تصفیه 

بشه....
االن توی شرکتم و فعال تا شروع ترم بعدی از دانشگاه خبری نیست...

ساعت ۱۰ صبحه و آرشام هنوز نیومده شرکت هیچ وقت آرشام اینقدر دیر 
نمیومد یا اگه هم دیر میومد و کار داشت به من اطالع میداد ولی امروز هیچ 

خبری نبود نگرانش شده بودم پس تصمیم گرفتم که بهش زنگ بزنم 
گوشیمو برداشتمو شمارشو گرفتم چندتا بوق خورد ولی جواب نداد

سه بار دیگه هم زنگ زدم ولی جواب نداد دیگه کامال نگرانش شده بودم با 



نگرانی دوباره شمارشو گرفتم که تماسو وصل کرد
-الو الو آقا آرشام

آرشام:.......
-الو آقا آرشام حالتون خوبه؟؟

آرشام با صدای گرفته که بزور میتونست حرف بزنه گفت
آرشام:آره خوبم

-چی خوبین چرا صداتون اینطوریه؟؟
آرشام:چیزی نیست سرماخوردم

-االن کجایین؟!
آرشام:خونم ببخشید نتونستم اطالع بدم کسی هم خونه نبود که بهشون بگم 

اطالع بدن
-شما تنهایین؟

آرشام:آره خانوادم رفتن اصفهان
-آها،  ،خب باشه بیشتر از این مزاحمتون نمیشم برین استراحت کنین انشا� 

بهتر بشین،،خدافظ
آرشام:ممنون،،خدافظ

آرشام سرماخورده بود و کسی پیشش نبود از حرف زدنش کامال معلوم بود 
که حالش مساعد نیست و حاال که تنهاس خیلی نگرانم که اتفاقی واسش 

بیفته 
خونه ی آقای تهرانی رو بلد بودم یکبار که آرشام اومد دنبالم فراموش کرده 
بود نقشه ای رو از خونشون برداره و باز برگشت که نقشه رو برداره و من از 

اون روز آدرس خونشونو یاد گرفتم...
بدون اتالف وقت سریع از شرکت خارج شدمو با گرفتن دربست خودمو به 
خونه ی آقای تهرانی رسوندم هرچی آیفون رو میزدم آرشام درو باز نمیکرد 

خیلی نگران بودم که حالش بد شده باشه اینقدر آیفون رو زدم که آخر در باز 



شد سریع پریدم داخل خونه و دیدم که آرشام کنار در نشسته و به دیوار تکیه 
زده و رنگش همرنگ دیواری شده بود که بهش تکیه زده سریع رفتم کنارش

-آرشام آرشام حالت خوبه؟
آرشام سری به معنای نه تکون داد

دست گذاشتم روی پیشونیش خیلی داغ بود و یه طورایی داشت توی تب 
میسوخت آرشام فورا نیاز به دکتر داشت و من نمیتونستم سریع آرشامو به 

بیمارستان برسونم 
باید یکاری میکردم آهاا دکتر خانوادگی مطمئنن آرشام اینا دکتر خانوادگی 

دارن اما من چطوری بدونم دکترشون کیه باید از آرشام بپرسم خداکنه بتونه 
جواب بده

-آرشام آرشام
آرشام با صدای گرفته:بله
-دکتر خانوادگی دارین؟

آرشام:آره واسه چی
-زنگ بزنم بیاد 

آرشام:نمیخواد خودم خوب میشم
-چیو خودت خوب میشی داری تو تب میسوزی ،شماره دکتر چنده

آرشام:نمیدونم تو گوشیمه
-گوشیت کجاست؟

آرشام:روی میز
گوشی رو از  روی میز برداشتم صفحشو روشن کردم اوووف رمز داشت

-آرشااام رمز گوشیت چیه؟؟
آرشام جوابمو نداد
-آرشام با تواماااا

آرشام:رمزشAtiAr هست



باشنیدن رمزش ضربان قلبم رفت باال رمزش ترکیبی از اسم من و خودش 
بود توی دلم قند آب شده ولی االن وقت عاشقی نیست آرشام داره توی تب 

میسوزه 
سریع رمزو زدمو شماره دکتر رو پیدا کردم و سریع زنگ زدم بهش

-الو سالم آقای دکتر خشنود هستم منشی آقای تهرانی میشه لطفا سریع 
خودتونو برسونین؟آقا آرشام حالشون خوب نیست

دکتر:سالم دخترم،،آرشام چش شده؟
-سرماخورده و تبش باالس 

دکتر:باشه دخترم سریع خودمو میرسونم
-ممنون فقط تا اومدنتون پاشورش کنم که مشکلی نداره؟

دکتر:نه خوبه
-باشه ممنون خدافظ

دکتر:خدافظ
گوشیو سریع قطع کردمو رفتم طرف آرشام کمکش کردم که از روی زمین 

بلند بشه و بردمش داخل اتاقی که درش باز بودو معلوم بود که اتاق خودشه 
و روی تخت خوابوندمش سریع از اتاقش اومدم بیرون باید لگن آب یخ 

میبردم واسش اولین بار بود میومدم خونشون و نمیدونستم باید چیکار کنم 
خونشون بزرگ بود 

باالخره حمومشونو پیدا کردم و لگن آب یخو بردم تو اتاق و باز از اتاق 
بیرون اومدمو رفتم از آشپزخونه کاسه آب یخ و یه دستمال تمیز برداشتم

برگشتم پیش آرشام ،،آرشام چشماش بسته بود ،لگن آبو گذاشتم روی تختش 
و پاشو گذاشتم داخل لگن 

دستمو گذاشتم روی پیشونیش داغ بود و داشت داغ ترم میشد سریع 
دستمالو داخل کاسه قرار دادمو بعد گرفتن آبش گذاشتم رو  پیشونیش...

اینقدر تب داشت که دیگه داشت هذیون میگفت....



چندباری دستمالو گذاشتم رو پیشونیش، اومدم از کنارش بلند بشم که
آرشام:عاطفه نرو تو رو خداا نرو من عاااشقتم دوست دااارم

یهو برگشتم نگاه آرشام کردم خواب بود ولی توی خواب داشت از من التماس 
میکرد که نرم تازه از این مهم تر ،،چیزی که گفت باعث شد قلبم از جا کنده 
بشه صدای آرشام توی گوشم اکو شد:عاشقتم دوست دارم عاشفتم دوست 

دارم
همینطوری غرق حرف آرشام بودم یعنی آرشام عاشق منه؟!یعنی حسمون بهم 

دو طرفس؟!پس چرا چیزی بهم نمیگه؟!
توی افکارم غرق بودم که یهو آرشام داد زد

آرشام:عاااااطفه نروووو
الهههی من بمیرم تو رو تو این حال نبینم ،چقد تب داره که توی خواب داره 

هذیدون میگه 
سریع پریدم کنارش سعی کردم بیدارش کنم آرشام توی خواب داشت سعی 
میکرد نزاره من برم چون فقط میگفت عاطفه نرو ،،بغض گلومو گرفته بود 

دیدن آرشام تو این وضعیت حالمو دگرگون کرده بود دیگه هیچی جز 
سالمتی آرشام واسم مهم نبود با گریه سعی کردم بیدارش کنم

-آرشام آرشام قربونت بشم بیدار شو داری کابوس میبینی من همینجام 
چشماتو باز کن ببین من کنارتم آرشام 

آرشام یهو چشماشو باز کردو منو دید یهو پرید بغلم با اینکه سرماخورده بود 
و ممکن بود منم مریض کنه اجازه دادم بغلم کنه...

آرشام:عاطفه عاطفه تو اینجایی داشتی کجا میرفتی چرا میخواستی منو 
تنها بزاری

-آرشام تو رو خدا آروم باش عزیزم به خدا من هیچ جا نرفتم تب داری 
خوابیده بودی کابوس میدیدی و هذیون میگفتی من همینجام

آرشام یهو به خودش اومد و وقتی فهمید همه چیز آرومه ولم کردو افتاد رو 



تخت
بیدار بود دستی به موهاش کشید 

اومدم از پیشش بلند شم که دستمو گرفت
آرشام با صدای گرفته

آرشام:میشه نری میخوام باهات حرف بزنم
-االن تو این وضعیت؟!

آرشام:آره تو این وضعیت درسته وقت مناسبی واسه حرف زدن نیست ولی 
با این کابوسی که دیدم دیگه نمیخوام وقتمو بیشتر از این تلف کنم 

-مگه چه کابوسی دیدی؟؟
آرشام:دیدم تو جلوی من دست یه پ

سرو گرفتی و رفتی و من هرچی التماست کردم برنگشتی پیشم
چرا آرشام با این خواب باید اینقدر بهم بریزه؟یعنی آرشام منو دوست داره 

که با این خواب حالش بدتر شد؟!
آرشام:عاطفه من دوست دارم 

از حرف آرشام شوکه شدم صداش دوباره تو سرم اکو شد عاطفه من دوست 
دارم عاطفه من دوست دارم

بدون هیچ جوابی یه قطره اشک از چشمم چکید آرشام اشک چشممو که دید 
حالش بدتر شد دستشو از دستم کشید بیرون و غمگین گفت

آرشام:این اشکت یعنی دوست داشتن من یه طرفست و تو منو دوست 
نداری!

آرشام غمگین نگاهم کردو روشو برگردوند و گفت
آرشام:عاطفه حرفمو نشنیده بگیرو از اینجا برو 

اومدم حرف بزنم که اجازه ندادو ازم خواست از اتاق برم بیرون با گریه از 
اتاق پریدم بیرون چرا آرشام بهم اجازه نداد حرف بزنم چرا؟؟؟چرا نزاشت 

منم بگم دوسش دارم؟! البته ازش به دل نگرفتم چون حال آرشام اصال خوب 



نبود تصمیم گرفتم بعد که دکتر اومد و حال آرشام بهتر شد برم و باهاش 
حرف بزنم

تا اومدن دکتر وارد اتاقش نشدم ولی از الی در که نگاهش کردم دیدم 
چشمای آرشام قرمزن و هربار آهی از ته دل میکشه 

یعنی همه ی این آه ها بخاطر منه؟آخه آرشام چرا نراشتی حرف بزنم چراااا
اومدم نشستم رو مبلو دوباره اجازه دادم بغضم بشکنه یکم گریه کردم اومدم 
برم دوباره ی سر به آرشام بزنم که صدای آیفون اومد دکتر بود درو باز کردم

-سالم 
دکتر:سالم دخترم ببخشید دیر شد سعی کردم خودمو زود برسونم اما 

ترافیک بود 
-مشکلی نیست آقا آرشام تو اتاقشه 

دکتر رفتو آرشامو معاینه کرد منم از پشت در داشتم داخل اتاقو نگاه میکردم 
بعد اینکه دکتر آرشامو معاینه کرد بهش یه سرم زد و داخل سرم یک آمپول 

تزریق کرد و بعد که کارش تموم شد از اتاق اومد بیرون
-حالش چطوره؟

دکتر:نگران نباشین یه سرماخورگیه سادس ولی یکم شدتش باالس بهش 
سرم زدم وقتی تموم شد از دستش درش بیارین ،مایعات زیاد بهش بدین 

،،گلوشم عفوتت کرده اگه میشه واسش سوپ درست کنین،،در ضمن 
داروهاییم که باید مصرف کنه رو گذاشتم روی میز بغل تختش

-چشم حتما ممنون که اومدین
دکتر:خواهش میکنم وظیفم بود،،خدانگهدار

-خدافظ
دکتر رفتو منم درو بستم از الی در نگاهی به آرشام کردم خوابیده بود منم 

رفتم تو آشپزخونه تا واسش سوپ درست کنم بعد کلی زیرو رو کردن 
فریزرشون یه بسته سبزی پیدا کردمو گذاشتم داخل قابلمه و آب ریختم 



داخل قابلمه و گذاشتمش سر گاز....
یک ساعتی گذشته بود و سوپم حاضر شده بود سوپ رو ریختم داخل 

بشقاب و گذاشتمش توی سینی و آبلیمو هم از یخچال در اوردمو گذاشتم 
کنارش به سمت اتاق آرشام  حرکت کردم هرچی نزدیک تر میشدم ضربان 

قلب منم تند تر میشد....

در اتاقو باز کردم آرشام چشماش بسته بود وقتی صدای درو شنید چشماشو 
باز کرد و با من چشم تو چشم شد مثل بچه های دوساله قهر کرده بودو 

سرشو برگردوند
آرشام:پس چرا هنوز نرفتین شما؟منکه گفتم برید

-تا باهات حرف نزنم از اینجا نمیرم ،،اگه هر زمان دیگه ای بود میرفتم و 
پشت سرمم نگاه نمیکردم ولی امروز فرق داره و این رفتارتو میزارم پای 

مریضیت
آرشام:خب زودتر حرفتو بگو

-صبر کن این سرمو اول از دستت در بیارم بعدش حرف میزنم
پنبه رو الکی کردمو سرمو آروم از دستش دراوردم

آرشام:خب منتظرم
-اول سوپتو بخور

آرشام:نمیخوام حرفتو بزن
-اوووف خیلی لجباز و یه دنده ای

آرشام:مثل تو
-آرشام هی هیچی نمیگم هی سواستفاده نکناااا 

آرشام:حرفتو بگو و زود برو
-اونموقعی که اعتراف کردی دوستم داری اگه اجازه میدادی منم حرفمو بزنم 

اینطوری نمیشد اصلن اجازه دادی من دهن باز کنم حرف بزنم؟!
آرشام:حاال که اجازه دادم حرفتو بزن هرچند جوابتو میدونم 



-از کجا میدونی هان از کجا میدونی؟
آرشام:از اشکت از ناراحتیت

-چرا وقتی از چیزی مطمئن نیستی حرف میزنی؟؟تو چی میدونی که تو دل 
من چی میگذره؟!اگه واسم مهم نبودی االن من اینجا بودم؟! نمیدونی وقتی 

فهمیدم حالت بده چطوری خودمو  رسوندم اینجا
آرشام:االن میخوای سرم منت بزاری؟میخواستی نیای مگه من گفتم بیا؟

-آرشام تو نمیفهمی داری چی میگی و منظور منو نمیفهمی منم االن حرفمو 
میزنم و میرم 

آقا آرشام همونطوری که تو منو دوست داری منم تو رو دوست دارم میفهمی 
دوست دارم ولی انگار از نظر شما اینطور نبوده ،،اگه من گریه کردم فقط 

بخاطر این بود که شوکه شدم و فهمیدم حس بینمون دو طرفس حاال هم که 
دیگه همه چیزو خراب کردین بهتره من برم انشا� خدا بهتون سالمتی بده
اینارو گفتم و از اتاقش با گریه اومدم بیرون و کیفمو برداشتم و رفتم تو 

حیاطو درو باز کردم برم بیرون که
آرشام:عاطفه معذرت میخوام تو رو خدا نرو

برگشتم نگاهی به آرشام کردم رنگش زرد شده بود و لرز کرده بود دندوناش 
بهم میخوردن و دیدم یهو نشست رو زمین

سریع درو بستمو برگشتم داخل آرشام کنار در ورودی خونه نشسته بود سریع 
 رفتم سراغشو کمکش کردم بلند بشه و دستشو انداختم دور گردنمو تکیه 

گاهش شدم 
بردمش داخل اتاقشو کمکش کردم که بخوابه رو تختش 

خیلی سردش شده بود و لرز کرده بود پتوشو تا گردنش کشیده بود رو تنش 
ولی باز هم کامال معلوم بود سردشه به سمت کمد دیواری اتاقش رفتمو دوتا 

پتو دیگه دراوردمو انداختم روی آرشام
-آرشام گرم شدی؟!



آرشام با لرز
آرشام:منو بیخیال تو منو بخشیدی؟

اوووف عاطفه آخه االن چه وقت ناز کردن بود تو که میدونستی حالش بده
-فکرشو نکن بعدا حرف میزنیم فعال استراحت کن باشه؟

آرشام:باشه
-خوبه

دست گذاشتم رو پیشونیش آرشام هنوزم تب داشت باید دستمال نمناک 
میزاشتم رو پیشونیش اومدم برم تو آشپزخونه که

آرشام:کجا میری؟میخوای از پیشم بری؟
-آرشام حس میکنم بجای تو پیش یه بچه ی پنج سالم ،بابا هیچ جا نمیخوام 

برم همینجام میخوام برم این دستمالو بشورمش و دوباره بیارم بزارم رو 
پیشونیت

آرشام بدون هیچ حرفی مظلوم نگاهم کرد دلم سوخت واسش اون حالش 
خوب نبودو منم باهاش بد شده بودم

-معذرت میخوام عزیزم االن میام
آرشام لبخندی زدو به معنای تایید سرشو تکون داد

منم کاسه و دستمال رو از روی میز برداشتمو از اتاقش رفتم بیرون بعد 
شستن دستمال و آب کردن کاسه به اتاق آرشام برگشتم و نشستم کنار آرشام
دستمال رو از داخل کاسه برداشتمو بعد گرفتن آبش روی پیشونیش گذاشتم

آرشام چشماشو باز کرد
-آرشام دیگه سردت نیست؟

آرشام:نه خوبم گرم شدم
-خب خوبه

نگاهم به بشقاب سوپ آرشام افتاد که دست نخورده کنار تخت آرشام بود
-ااا آرشام تو که سوپتو نخوردی



اووف راستی همونموقع که واسه آرشام سوپ اوردم باهم بحثمون شد و من 
اومدم بیرون آرشامم اومد سراغم

آرشام نگاهی به من کردو چیزی نگفت
برا اینکه دوباره فکر نکنه میخوام برم گفتم

-آرشام میرم سوپتو دوباره گرم کنم و بیارم واست
آرشام:باشه ممنون

سینی سوپ رو برداشتمو آبلیمو رو گذاشتم روی میزو و رفتم داخل 
آشپزخونه و بعد گرم کردن سوپ وریختنش داخل بشقاب برگشتم پیش 

آرشام 
آرشام چشماشو بسته بود و خوابیده بود سوپو دوبار گرم کرده بودم پس 

برای اینکه سوپو بخوره بیدارش کردم
-آرشام آرشام عزیزم

آرشام از خواب پرید باال
آرشام:هوم

-هیچی عزیزم پاشو سوپتو بخور
آرشام:باشه

آرشام یه قاشق سوپو خوردو قاشقو گذاشت توی بشقاب
-بد مزس؟دوست نداشتی؟

آرشام:نه نه اتفاقا خیلی خوشمزه بود ولی...
-ولی چی؟!

آرشام:اگه عشقم بهم سوپ بده خوشمزه تره
-وااای آرشام خیلی لووسی 

آرشام:بله لوسم ،،حاال بگو ببینم خانومم منو بخشید
-اوهووم ولی دیگه تکرار نشه

آرشام:چشم



-چشمت بی بال
آرشام:عاطفه

-جونم
آرشام:دوست دارم مرسی که وارد زندگیم شدی

-منم دوست دارم 
لبخندی بهش زدم

آرشام اومد بغلم کنه که یهو یادش افتاد سرماخورده
آرشام:وای ببخشید حواسم نبود سرماخوردم

-طوری نیس بغلم کردی اگه قراره ازت بگیرم گرفتم
آرشام:بغلت کردم؟!ِکی؟!

-یادت نیست اونموقع که کابوس میدیدی و هذیون میگفتی از خواب پریدی 
باال یهو محکم بغلم کردی؟!

آرشام یکم فکر کرد و یهو یادش اومد
آرشام:آره آره یادم اومد ببخشید دست خودم نبود

-طوری نیست میدونم
آرشام:خب حاال که حواسم سر جاشه بهتره بغلت نکنم و بعد که خوب شدم 

تالفیشو در میارم
اینو گفتو چشمکی زد
منم خندیدم و گفتم

-باشه آقای لوس حاال سوپتو بخور سرد شد
آرشام:خب تو بهم سوپ بده بخورم

-باشه عزیزم 
قاشقو برداشتمو سوپو گذاشتم دهنش و تا آخرشو بهش دادم خورد

آرشام:مرسی عزیزم خیلی خوش مزه بود
-نوش جونت



آرشام نگاهی به ساعت کرد دو ظهر بود
آرشام:عاطفه چیزی خوردی؟

-نه میرم خونه االن
آرشام:میشه نری؟!

-آخه مامانم خبر نداره!
آرشام:زنگ بزن بهش بگو بعدش شب خودم میبرمت خونه

-باشه بهش میگم ولی تو شب با این حالت میخوای منو ببری خونه؟
آرشام:آره منکه خوبم

-خیلییی،،االن زیر پتویی گرمی از زیر پتو که بیای بیرون لرز میکنی
آرشام:خب باشه شب بابام اینا از اصفهان میان به آرزو میگم برسونتت خونه

-آرزو؟!
آرشام:اوهوم خواهرمه

-آها باشه مرسی
آرشام:خواهش میکنم،،برو زنگ بزن بعدشم گوشیمو بیار تا زنگ بزنم بگم 

واست غذا بیارن
-نه آرشام نمیخواد بازم سوپ مونده منم سوپ میخورم

آرشام:اما....
-اما نداریم حاال هم استراحت کن

آرشام:باشه
-آفرین پسر خوب

از اتاق آرشام اومدم بیرونو زنگ زدم به مامان بعد چند تا بوق
مامان:بله؟

-الو سالم مامانی خوبی
مامان:سالم قشنگم مرسی خوبم کجایی انگار هنوز نیومدی خونه؟!

-اتفاقا واسه همین زنگ زدم آقا آرشام سرماخورده بود حالش خیلی بد بود 



خانوادشم رفتن اصفهان منم اومدم سراغش
مامان:االن حالش چطوره؟

-بهتره دکتر اومد معاینش کرد بهش سرم زد یکم بهتره ولی هنور یکم تب و 
لرز داره

مامان:میخواستی واسش سوپ درست کنی
-درست کردم مامانی

مامان:خوبه دخترم بهش مایعاتم بده بخوره 
-باشه مامان

مامان:خوب کاری کردی رفتی سراغش آرشام خیلی تو این مدت کمکمون 
کرده

-اوهووم،،خب مامانی من برم دیگه ،،شب با خواهر آقا آرشام 
برمیگردم،،خدافظ

مامان:باشه عزیزم،،خدافظ
گوشیو قطع کردمو رفتم تو آشپزخونه واسه خودم سوپ ریختم و خودم و 
بعد اینکه ظرفشو شستم رفتم سر یخچال تااگه پرتقال هست واسه آرشام 

پرتقال آب بگیرم ولی متاسفانه پرتقال نداشتن 
وقتی داشتم میومدم خونشون دیدم که سر کوچشون میوه فروشی هست 

پس تصمیم گرفتم که برم پرتقال بخرم 
ژاکتمو تنم کردم و رفتم به آرشام بگم میرم واسش پرتقال بخرم که دیدم 
آرشام خوابه دلم نیومد بیدارش کنم و بدون بیدار کردنش در اتاقو بستم 

اومدم برم بیرون که یادم افتاد من کلید خونشونو ندارم برگشتم نگاهی به 
اطراف خونه کردم که چشمم به جا کلیدی که یه دسته کلید بهش آویزون بود 

خورد کلیدو برداشتمو امتحانش کردم درست بود کلید خونه بود کلیدو 
برداشتمو از خونه زدم بیرونو درو بستم...

به میوه فروشی رفتمو پرتقالو لیموشیرین و شلغم خریدمو برگشتم خونه 



آرشام..
درو باز کردمو وارد شدم پالستیکارو گذاشتم داخل آشپزخونه و رفتم یه سر 
به آرشام بزنم آرشام خوابیده بود و نفهمیده بود که من رفتم بیرونو برگشتم 

،در اتاقو بستمو رفتم تو آشپزخونه و تو کابینت ها دنبال آبمیوه گیریشون 
گشتم و پیداش کردمو از کابینت برداشتمشو گذاشتم روی اپن...

البته آبمیوه گیری برقیم داشتن ولی خب برای چندتا پرتقال نیاز به آبمیوه 
گیری برقی نبود...

پرتقال و لیموشیرین رو شستمو آبشونو گرفتمو ریختم داخل لیوان ،،یه 
بشقاب برداشتمو گذاشتم زیر لیوانو رفتم داخل اتاق آرشام ساعت ۴ بود و 

وقت داروهای آرشام رسیده بود
از روی میز پارچ آبو برداشتمو یکم آب ریختم داخل لیوان و آرشام رو بیدار 

کردم
-آرشام عزیزم آرشام

آرشام چشماشو بار کرد
آرشام:جونم

-پاشو داروهاتو بخور
آرشام بلند شدو نشست قرصاشو لیوان آبو بهش دادم

-قرصاتو با آب کم بخور واست آب پرتقال گرفتم قرصاتو بخور و بعدش آب 
پرتقالو بخور

آرشام:آب پرتقال؟!
-آره تعجب داره؟!

آرشام:آخه پرتقال نداشتیم!
-آره میدونم رفتم خریدم شلغمم گذاشتم بپزه

آرشام:واای عاطفه مرسی عزیزدلم کااش همش من مریض بودم تو 
پرستاریمو میکردی



-ااا آرشام خدااانکنه ،،خب قرصاتو بخور زودپاش این لیموشیرین قاطیشه 
تلخ میشه

آرشام:باشه.....
آرشام دارو و آبمیوشو خورد و دراز کشید 

آرشام:عاطفه
-جونم

آرشام:خانمی نمیخواد دست منو بگیره؟!
-آرشام مریض میشی اینقد لوس میشی؟!

آرشام:لوس بودم رو نمیکردم
-آره کامال مشخصه

دست آرشامو گرفتم و اونم لبخندی بهم زدو دستمو محکم گرفت من لبه ی 
تخت آرشام نشسته بودم یهو آرشام بلند شد

-وااا کجا؟!
آرشام:هیچ جا میخوام سرمو بزارم روی پای خانومیم

قند  تو دلم آب شد لبخندی بهش زدم آرشام سرشو گذاشت روی پام منم با 
دستم موهای آرشامو نوازش کردم

آرشام:فدای دستای کوچولوت بشم من
-خدانکنه،،آرشام

آرشام:جونم
-تو ِکی فهمیدی عاشق من شدی؟!

آرشام:از همون روز اول که تصادف کردیم
-روز اول؟؟؟!

آرشام:اوهوم البته روزای اول یه حسای مبهمی بهت داشتم همیشه دلم 
میخواست به یه بهونه ای ببینمت میخواستم تو رو بیارم تو شرکت که 

همیشه ببینمت ولی خب تو قبول نمیکردی منم تصمیم گرفتم بیام به مادرت 



بگم تا تو رو راضی کنه از وقتیم که وارد شرکت شدی هرروز بیشتر از روز 
قبل عاشقت میشدم ولی میترسیدم بیام به تو بگم و تو واکنش بدی نشون 

بدی
-اووو پس آرشام خان در نگاه اول عاشق من شده

آرشام:اوهووم،،خب حاال تو  چطوری فهمیدی منو دوست داری؟!
-من اون اوایل عاشقت نشده بودم حتی وقتی کمکم کردی ببخشید اما ازت 
متنفر شده بودم تا اینکه اومدم شرکتتو بعد گذشت یه مدتی فهمیدم که یه 
حسایی بهت دارم هربار که از سرکار برمیگشتم خونه دلم میگرفت و لحظه 

شماری میکردم زودتر صبح بشه و من بیام شرکت پیشت
آرشام:آره خیلی مغرور بودی نمیزاشتی کمکت کنم 

 -اوهوم نمیخواستم کسی بخاطر وضع زندگیم دلش بسوزه واسم
آرشام:خب گذشته ها گذشته حال رو دریاب که قراره عاطفه خانم بشه 

خانومم
-وااا آرشام یکم صبر کن چقدر هولی تووو

آرشام:ااا نمیخوام صبر بسه
-باشه ولی یکم صبر کن تا من چند ترم از دانشگامو برم بشم مهندس بعد 

اونموقع بیا خواستگاری
آرشام:اوووف باشه قبول خانوم مهندس خودم

لبخندی بهش زدمو دیگه چیزی نگفتیم من همینطور سر آرشام رو نوازش 
میکردم 
-آرشام

دیدم جوابمو نداد نگاهش کردم دیدم خوابش برده داروها اثر کرده بودن و 
آرشام رو بی حال کرده بودن 

تبشو چک کردم خداروشکر تبش کم شده بود 
آرشام مثل یه کودک معصوم که روی پای مامانش خوابیده روی پام به عالم 



خواب فرو رفته بود
دلم واسش ضعف رفته بود خم شدمو آروم پیشونی آرشام رو بوسیدم که 

یهو چشماشو باز کرد منم سریع عقب کشیدم ولی خب دیر شده بود و آرشام 
فهمیده بود

آرشام:آخیش دلم حال اومدا ولی اگه خانومی لبمو میبوسید خوب خوب 
میشدم

ازخجالت عرقم زده بود
-ااااا آرشام خیلی لوووسی خجالت بکش

آرشام:واای فدای خجالتت بشم شوخی کردم عزیزم
-خدانکنه

-آرشام میگما بوی سوختگی حس نمیکنی؟!
آرشام:اوهوم

یکم فکر کردم یادم به شلغما افتاد 
-واااای آرشام خاک تو سرم شلغما سوختن...

آرشام:طوری نیس فدای سرت
-چی فدای سرم ،سرتو از رو پام بردار االن خونه آتیش میگیره

آرشام سرشو از روی پام برداشت سریع از روی تخت بلند شدم ولی پام 
خواب رفته بود به محض اینکه پام با زمین برخورد کرد انگار یه کلی 

کاکتوس رفت تو پام 
غیر منتظره بود باعث شد تعادلمو از دست بدم داشتم میوفتم زمین که 
آرشام دستشو دور کمرم حلقه کرد اگه زمان مناسبی بود هندی بازی در 

میوردیم یک ساعت تو چشمای هم خیره میشدیم ولی وقتش نبود و ممکن 
بود خونه آتش بگیره
آرشام:چیکار میکنی؟

-آااایی آرشام پام خواب رفته نمیتونم راه برم بدو برو زیر گازو خاموش کن



آرشام:باشه
از بغل آرشام اومدم بیرون آرشام سریع رفت گازو خاموش کرد و منم لنگ 

لنگ کنان رفتم پیشش 
یکم که ایستادم خون توی پام جریان پیدا کرد و خوب شد....

رفتم در قابلمه رو باز کردم انگار جای شغلم ذغال گذاشته بودم بپزه 
-اوووف آرشام نگاه کن چیکار کردی؟!

آرشام:ااا به من چه؟
-خب دیگه اگه نمیخوابیدی رو پام منم حواسم پرت نمیشد و شلغمارو 

فراموش نمیکردم
آرشام:اووو خانومم حواسش پرت آقااییش شده بوده

-اوووف توام هرچی میگم لوس میشی
آرشام:آخ آخ عاطفه عصبانی میشود ،،عصبانیتم دوست داریم خانومی

-آرشااااااام
آرشام:باشه تسلیم

قابلمه رو گذاشتم توی سینک و آب رو باز کردم توش
یکم دیگه شلغم مونده بود اونارو گذاشتم بپزه و وایسادم سر ظرفشویی 

قابلمه رو شروع به سابیدن کردم
دستام داشتن  دیگه از تنم جدا میشدن ولی باالخره تمیز شد شلغم ها هم 

پخته بودن و بردم واسه آرشام.....
چند ساعتی گذشته بود آرشام حالش نسبت به صبح خیلی بهتر شده

 آرشام توی اتاقش دراز کشیده منم اومدم تو آشپزخونه واسه آرشام آش 
شیر درست کنم....

آرشام:عاطفه امروز خیلی خسته شدی
-وااای آرشام کی اومدی ترسیدم
آرشام:همین االن عزیزم،،ببخشید



-طوری نیست،،من کارم تموم شده بریم بیرون
آرشام:باشه عزیزم

با آرشام از آشپزخونه اومدیم بیرون 
-آرشام برو اتاقت دراز بکش

آرشام:وای نه عاطفه امروزه از بس دراز کشیدم خسته شدم دیگه
-خب چیکار کنیم؟

آرشام:بریم تلوزیون ببینیم
-باشه صبر کن ببینم تب نداری دیگه؟

دستمو گذاشتم روی پیشونیش و خداروشکر دمای بدنش متعادل شده بود
-نه خداروشکر تب نداری ،،سرمات نیست؟

آرشام:نه خانوم دکترم
-لوووس،،خب برو بشین جلو تلوزیون تا من برم از اتاقت واست پتو بیارم

آرشام:باشه قشنگم مرسی
رفتم از اتاق پتو اوردمو برگشتم پیش آرشام

آرشام نشسته بود روی مبل جلوی تلوزیون اومدم بشینم روی مبل تکی 
کنارش که

آرشام:اونجا نه بیا اینجا
با دست به کنار خودش اشاره کرد

رفتم نشستم کنار آرشام و پتو رو کشیدم روی پاهاش،،آرشام دستشو دور 
کمرم حلقه کرد منم سرمو گذاشتم روی سینه آرشام 

آرشام یه فیلم عاشقانه احساسی گذاشته بود وسطای فیلم  پسره تصادف 
کردو رفت تو کما 

منم احساسی، داشتم بدون صدا اشک میریختم...
یهو آرشام متوجه اشک ریختن من شد منو از خودش جدا کرد

آرشام:چیه عزیزم چرا داری گریه میکنی؟!



-هیچی هیچی چیزی نیست این پسره گناه داشت
آرشام:الهی قربونت بشم که اینقدر احساساتی هستی

چیزی نگفتم مسخ چشمای سیاهش شده بودم اونم همینطور فقط داشت 
نگاه من میکرد یه نگاه به چشمام و یه نگاه به لبام میکرد حس میکردم 

فاصله سر آرشام از سر من خیلی کم شده خدایااا آرشام داره چیکار میکنه 
میخواد منو ببوسه؟!توان حرکت نداشتم انگار با یه طناب ثابت بسته 

بودنم...
لبای آرشام کم کم داشت به لبای من نزدیک میشد که یهو صدای آیفون اومد

من و آرشام یهو به خودمون اومدیم 
آرشام میخواست بحثو عوض کنه 
آرشام:چیزه صدای آیفون اومد نه؟

-آره آره بزار ببینم کیه
آرشام:نه نه بزار من میرم ببینم کیه

-باشه باشه

آرشام سریع از پیشم بلند شد و منم یه نفس عمیق کشیدم...
آرشام:عاطفه

-جونم
آرشام:مامانم اینا اومدن

-باشه
سریع از روی مبل بلند شدمو پتو رو جمع کردمو تلوزیونو خاموش کردم

مانتومو از تنم در اورده بودم یه بلوز آستین بلند تنم بود ولی روسری سرم 
بود سریع رفتمو مانتومو تنم کردم و روسریمو درست کردمو رفتم دم در کنار 

آرشام
اول مامانش وارد شد 
آرشام:سالم مامانجون



م آ:سالم عزیزم خدا مرگم بده چرا صدات گرفته؟
آرشام:ااا خداانکنه مامانجون،،چیزی نیست یکم سرماخوردم
همینطور که آرشام داشت حرف میزد یهو مادرش منو دید

-سالم خانم تهرانی
مادرش گنگ نگاه من کردو جوابمو دادو رو به آرشام گفت

م آ:پسرم ایشون کی هستن؟!!
آرشام:ببخشید مامان فراموش کردم معرفی کنم ایشون عاطفه خانم منشی 
من هستند اینقد حالم بد بود که نرفتم سر کار و اطالع هم ندادم که نمیام 

عاطفه خانم نگرانم شدو سریع خودشو رسوند اینجا و به دکترم زنگ زد اومد 
معاینم کرد از صبح تا حاال هم فقط داره پرستاریمو میکنه  میخواست بعد 

اومدن دکتر بره من اجازه ندادم بره گفتم بمونه اونم بخاطر حال من موند که 
حالم بدتر نشه

این بار نگاه مادرش مهربون شدو اومد سمتم
م آ:خیلی ممنونم دختر عزیزم اگه تو نبودی ممکن بود حال آرشام تا االن 

خیلی بدتر بشه
-خواهش میکنم خانم تهرانی وظیفمه

پدر و خواهر آرشامم وارد خونه شدن و بعد سالم و احوالپرسی دقیقا اوناهم 
مثل مامانش از بودن من توی خونشون تعجب کرده بودن که آرشام دوباره 

موضوعو توضیح دادو خیلی ازم تشکر کردن
آرشام هم شبیه مادرش و هم شبیه پدرش بود ولی خیلی بیشتر شبیه به 

پدرش بود....
همه باهم رفتیم داخل سالن نشستیم

پ آ:آرشام از صبح تا حاالخیلی بهت زحمت داده دخترم خیلی ممنون
-خواهش میکنم آقای تهرانی کاری نکردم

آرزو:میگم مامان بوی آش شیر نمیاد؟!



آرشام:آره عاطفه چیزه یعنی عاطفه خانم درست کرده واسه من
م آ:خیلی ممنون دخترم

-خواهش میکنم
م آ:خب پس برم زیرشو خاموش کنم و بریم سر میز بخوریمش

-ممنون بهتره من برم دیگه
پ آ:کجا دخترم از صبح تا حاال زحمت کشیدی االنم نمیزاریم بری باید بمونی 

بعد شام آرزو جان شما رو میبره
-آخه مزاحمتون میشم

پ آ:چه مزاحمتی دخترم مراحمی 
-ممنون

آرزو و مامانش رفتن که میزو حاضر کنن منم رفتم کمکشون و بعد خوردن 
آش شیر و تشکرشون از من دیگه وقت رفتن بود

-خب دیگه من رفع زحمت کنم 
م آ:زحمتی نبود دخترم تو امروز خیلی زحمت کشیدی

-من کاری نکردم،،انشا� آقا آرشام حالشون کامل خوب بشه
م آ:خیلی ممنون

پ آ:آرزو دخترم حاضر شو عاطفه خانم رو برسون
آرزو:باشه بابایی

آرزو حاضر شدو بعد خدافظی باهم سوار ماشین شدیمو آرزو حرکت کرد و 
منو رسوند خونه...

ساعت۱۱ شب بود برقا خاموش بود و این یعنی مامان اینا خوابیده بودن
بدون صدا وارد خونه شدم که

مامان:عاطفه تویی مادر
قلبم از ترس اومد تو حلقم

-وووویی مامان تویی ترسیدم،،اینجا چیکار میکنی؟



مامان:هیچی تشنم بود اومدم آب بخورم
-آها

مامان:آرشام خوب بود؟با کی اومدی؟
-آره بهتر شده بود،،با خواهرش
مامان:آها خب دیگه برو بخواب

-باشه شبت بخیر
مامان:شب بخیر

وارد اتاق مشترکمون شدمو برقو روشن کردم
عطیه:عاااطفه نمیبینی خوابیم؟اون المپو خاموش کن
عماد:عاااطفه کاش ازت بزرگ تر بودم و کلی میزدمت

-واااای حاال اینگا چیکار کردم االن المپو خاموش میکنم یکم صبر کنین
سریع لباسمو عوض کردمو رختخوابمو پهن کردمو المپو خاموش کردم

توی فکر آرشام بودم نیم ساعت نبود از پیشش اومده بودم ولی دلم واسش 
تنگ شده بود منم گوشیمو برداشتمو شروع کردم به نوشتن

-آرشام حالت خوبه؟تب که نداری؟!
آرشام بعد چند دقیقه جوابمو داد

آرشام:آره عزیزم خوبم نه ندارم،،عاطفه تو که همین االن از پیشم رفتی
-خب آره ولی یهو نگرانت شدم

آرشام:قربون تو بشم من مهربونم
-ااا خدانکنه،،،میگم آرشام صبح اگه حالت خوب نبود نیا شرکت به من خبر 

بده من کارارو انجام میدم
آرشام:چشم خانوومم،،بابت امروزم یه دنیا ممنون خیلی زحمت کشیدی

-بی بال،، به قول خودت کار کردنم مگه واسه عشق آدمم زحمته؟!
آرشام:نگو که حرفمو چند ماه پیش تو ماشین شنیدی؟!

-چرا آقا شنیدم خوبم شنیدم ولی اونموقع چون نمیدونستم دوستم داری فکر 



کردم اشتباه شنیدم ولی االن فهمیدم درست شنیدم
آرشام:گوش تیز کی بودی تووو؟!

-آرشام جونم ،،خب دیگه زیادی حرف زدیم برو بخواب شبت بخیر
آرشام:مرسی عزیزم شب توام بخیر خاانوم

دیگه پیام ندادمو گوشیمو گذاشتم رو زنگو خاموشش کردم فکر کردن به 
آرشام خواب رو ازم گرفته بود آخرش اینقدر توی رختخوابم اینطرف 

اونطرف شدم که نمیدونم کی خوابم برد.....

سه سال بعد
عاطفه

سه ساله که گذشته تو این سه سال وضعیت من خیلی تغییر کرده و از نظر 
مالی وضعم عالی شده البته به پای وضعیت مالی آرشام نمیرسه...

دانشگاهو تموم کردمو کارشناسی مهندسی معماریو گرفتم و االن تعریف از 
خود نباشه یکی از مهندسای برتر شرکت آرشامم

خونه قبلیمونو فروختیمو یه آپارتمان خریدیم پول خرید آپارتمان با پول 
فروش خونه یکی شد درسته خونمون قدیمی بود ولی از نظر مکان داخل 

محله ی خوبی بود واسه همینم خونه رو با قیمت باال خریدن....
تموم وسایل خونه رو از نو خریدم و خونمون انگار  خونه ی تازه عروسا شده
خونه سه خوابس اتاق عماد و عطیه مشترکه و اتاق من و مامان جدا هرروز 

عماد دعا میکنه که من زودتر ازدواج کنم برم تا اتاق من بشه واسه عماد
راستی پارسال گواهی نامه گرفتمو واسه خودم یه پراید خریدم....

در مورد رابطم با آرشام هم باید بگم که هنوز رابطمون رسمی نشده یعنی 
آرشام سه ساله میخواد رسمیش کنه ولی من هربار که پیشنهادشو میداد رد 

میکردم چون میخواستم درسمو تموم کنم و به زندگیم یه سر و سامونی 
بدم..

آخرین باری که آرشام بحث ازدواجو کشید وسط بهش گفتم که هر موقع 



وقتش شد خودم بهش میگم اونم قبول کردو دیگه حرفشو نزد...
آرشام داخل شرکت یه اتاق شخصی بهم داده...

دوباره خانم محمدی برگشت سر کار قبلیش و منشی آرشام شده...
آرشام تو این چندسال خیلی کمکم کرده و در سخت ترین روزهای زندگیم 

تنها همراه و همدمم بود...روزی هزار بار خدارو بخاطر اینکه آرشام رو وارد 
زندگیم کرد شکرمیکنم...

االن ساعت ۹ صبحه و من تو شرکت داخل اتاقمم امروز میخوام برم با آرشام 
حرف بزنم و بگم میتونه بیاد خواستگاری...

از اتاقم خارج شدمو به سمت اتاق آرشام حرکت کردم بدون در زدن درو باز 
کردمو گفتم

-آرشام عزی.....
 چیزی رو که دیدم باور نکردم چندبار پلک زدم و چشمامو باز و بسته کردم 

ولی درست دیده بودم
حاالچی دیدم

درو که باز کردم دیدم خانم محمدی تو بغل آرشامه
وارد اتاق شدم و دست زدم

-به به میبینم که آقا آرشام و خانم محمدی تو بغل همن
و بعدش داد زدم

-آرشاااام اینجا چه خبره؟؟!!!
آرشام:عاطفه من....

اشک میهمان چشمام شده بود 
اجازه حرف زدن به آرشام ندادم و بلند تر از دفعه ی قبل داد زدم

-عاطفه چی هان عاطفه چی؟این چه وضعشه؟این بود دوست داشتنت؟
اینطوری میخواستی باهام ازدواج کنی؟من میدیدم یه مدته بحث ازدواجو 

نمیوردی وسط نگو آقا عاشق منشیشون شدن



خانم محمدی:خانم مهندس بخد....
-حرف نزن تو یکی حرف نزن چرا اینکارو با من کردی مگه من چیکار کرده 
بودم باهات؟ماکه باهم دوست شده بودیم و بهت گفته بودم قراره با آرشام 

ازدواج کنم این بود دوستیت؟؟که بری آرشامو عاشق خودت بکنی و از پشت 
به من خنجر بزنی؟!

آرشام:عاطفه بخدا اونطور که فکر میکنی نیست
-قسم خدارو نخور که گناه داره،،درو باز کردم تو بغل هم دیدمتون بعد میگی 

اونطور که فکر میکنی نیست؟؟آرشاام ازت متنفرم از تو تنها نه از جفتتون 
متنفرم گمشو از زندگیم برو بیرون،،هه ببخشید االن من تو شرکت شما هستم 

استعفا میدم و دیگه هیچ وقت منو نمیبینی
آرشام:عاطفه...

-هیچی نگو نمیخوام صداتو بشنوم انشا� خوشبخت بشین آقای تهرااانی
حالم خوب نبود با گریه پریدم تو اتاقمو بعد اینکه کیفمو از اتاقم برداشتم از 
شرکت پریدم بیرونو سوار ماشینم شدمو حرکت کردمو گاز دادم تا از شرکت 

دور بشم....
نمیدونم باید کجا برم اما باید یه مدت از اینجا دور بشم تا آرشام نتونه پیدام 

کنه...

آرشام
دوروزه دارم دنبال  عاطفه میگردم ولی پیداش نمیکنم اون روز بعد اینکه 
عاطفه از شرکت خارج شد سریع رفتم سراغش ولی فایده نداشتو عاطفه 

رفته بود سریع رفتم خونشون که مامانش گفت نیم ساعت پیش سریع اومد 
وسایلشو جمع کردو گفت واستون یه سفر کاری پیش اومده منم برای اینکه 

مامانش نگران نشه حرفشو تایید کردمو گفتم راست میگه اومده بودم 
سراغش که انگار دیر رسیدم...

اون روز من کار اشتباهی نکرده بودم داخل اتاقم بودم به خانم محمدی گفتم 



که یه سری قراردادو تنظیم کنه و بیاره اتاقم تا امضاشون کنم وقتی قرار 
دادهارو اورد میخواست بره که یهو پاش پیچ خوردو نزدیک بود محکم 

بخوره زمین منم واسه اینکه اتفاقی نیفته سریع پریدم و گرفتمش که 
همونموقع عاطفه وارد اتاق شد و اون صحنه رو دید و باعث شد که اشتباه 

برداشت کنه و فکر کنه من بهش خیانت کردمو عاشق خانم محمدی شدم 
هرچی میخواستم واسش توضیح بدم اجازه نداد چند باری هم زنگ زدم تا 
باهاش حرف بزنم که هربار رد تماس میداد و در آخر هم گوشیشو خاموش 

کرد...
بعد از چند ساعتی گوشیشو روشن کرد ولی هرچی زنگ میزنم یا جواب 

نمیده یا رد تماس میزنه....
دیگه نمیدونم باید کجارو دنبالش بگردم...

ناامید نشسته بودم تو ماشینم که یهو یادم به مهدیه دوست عاطفه افتاد 
خداروشکر شمارشو داشتم و پاکش نکرده بودم پس زنگ زدم به مهدیه:

مهدیه:بله
-الو سالم مهدیه خانم

مهدیه:سالم شما؟!
-تهرانی هستم آرشام تهرانی

مهدیه:آها ببخشید نشناختمون
-خواهش میکنم،،ببخشید شما از عاطفه خبر ندارین؟

مهدیه:نه چند روزی میشه باهم حرف نزدیم
-آها میشه یکاری بکنین؟

مهدیه:چیکار؟!
-زنگ بزنین به عاطفه و ازش بپرسین کجاست فقط  لطفا میشه نگین که من 

خواستم شما بهش زنگ بزنین؟
مهدیه:چی شده؟مشکلی پیش اومده؟!



-آره جریانش مفصله خواهش میکنم شما زنگ بزنین و ببینین کجاس 
فهمیدین کجاست به من اطالع بدین ،،جریانو واستون تعریف میکنم

مهدیه:باشه االن زنگ میزنمو بهتون اطالع میدم
-ممنون،،خدافظ
مهدیه:خدافظ

گوشیو قطع کردمو منتظر تماس مهدیه نشستم....
بعد نیم ساعتی گوشیم زنگ خورد مهدیه بود سریع تماسو وصل کردم

-الو سالم چی شد؟
مهدیه:سالم جواب داد و فهمیدم کجاست

خوشحال شدم و نفس عمیقی کشیدم
-خب کجاست؟

مهدیه:باید قبلش بهم بگین چی شده تا بگم کجاست
اوووووف اینم گیر داده هااا

-باشه
سریع تموم جریانو واسه مهدیه گفتم 

مهدیه:پس واسه یه سوتفاهم ول کرده رفته؟
-آره باید هرچی سریع تر پیداش کنم و بگم اشتباه فکر کرده و من بهش 

خیانت نکردم حاال میشه بگین کجاست؟؟
مهدیه:رفته شمال تو هتله آدرس دقیقشم االن واستون میفرستم

-باشه خیلی ممنونم بابت کمکتون،،خدافظ
مهدیه:خواهش میکنم،،خدافظ

گوشیو قطع کردمو نفس عمیقی از روی آسودگی کشیدم 
مهدیه آدرس دقیقو واسم پیامک کرد سریع ماشینو روشن کردم و گاز دادم به 
سمت خونه که زودتر برسمو وسایلمو جمع کنمو بدون اتالف وقت برم سراغ 

عاطفه...



ساعت ۱۱ صبحه و االن تو جاده هستم و تقریبا تا ساعت ۵ عصر میرسم....
بعد چند ساعت رانندگی خسته کننده باالخره رسیدم به اون هتلی که عاطفه 

بود چمدونمو برداشتمو رفتم سمت اطالعات هتل
-سالم ببخشین یه اتاق میخواستم

+سالم کارت شناسایی لطفا
کارت شناساییمو دادم و بعد پرداخت پول یه کارت بهم داد که در اتاقو باز 

کنم 
+بفرمایین شماره اتاقتونم ۲۳ هستش

-ممنونم،،ببخشید شماره اتاق خانم عاطفه خشنود چنده؟
+ما نمیتونیم در مورد مهمانانمون اطالعاتی بدیم

-ایشون نامزد من هستن اطالع ندارن که من اومدم و میخوام خوشحالشون 
کنم

اوووف دروووغ پشت دروووغ کجا نامزدمه کجا خوشحال میشه از 
دیدنم،،شک ندارم میخواد سر به تنم نباشه

+آقا مسئولیت داره واسه ما
-نگران نباشین مشکلی پیش نمیاد اگه اتفاقی افتاد من درستش میکنم

+باشه،،اتاقشون شماره ۶ هستش
-خیلی ممنونم لطف کردین

+خواهش میکنم
سریع رفتم سمت اتاقمو بعد گذاشتن وسایلم از اتاق اومدم بیرونو رفتم 

سمت اتاق عاطفه
تقه ای به در زدم که صدای عاطفه رو شنیدم

عاطفه:کیه؟!
تصمیم گرفتم جوابشو ندم چون میدونستم جواب بدم عمرا درو روم باز کنه

عاطفه درو باز کردو همزمان داشت میگفت



عاطفه:چرا جواب نمید.....
وقتی منو دید حرفشو نیمه تموم گذاشتو اخم غلیظی کردو خواست درو 

ببنده که پامو گذاشتم الی درو نزاشتم درو ببنده
عاطفه درو باز کردو گفت

عاطفه:چیه چی میخوای؟چرا دست از سرم برنمیداری؟نکنه با خانومتون 
اومدین ماه عسل و حاال اومدین ازدواجتونو به رخ من بکشین و ازم بخواین 

واستون آرزوی خوشبختی کنم؟!
-عاطفه چرا چرت و پرت میگی چرا قبل اینکه بفهمی چی شده داری تهمت 

میزنی؟!
عاطفه:چیو تهمت میزنم من با چشمای خودم دیدم اونو بغل کرده بودی اون 

وقت میگی تهمته؟؟؟

-آره تهمته آره به پیر به پیغمبر به جان مادرم اونطور که تو فکر میکنی نیست 
چرا نمیزاری واست توضیح بدم چراااا؟؟

اینقدر ناراحت بودم که صدام از ناراحتی میلرزید و عاطفه هم متوجهش شد 
چیزی نگفتو درو باز گذاشتو رفت داخل اتاق منم رفتم داخلو درو بستم

عاطفه:گوش میکنم
-ببین عاطفه من تو عمرم فقط یکبار عاشق شدم و اون شخص هم تو بودی و 
اینو خوب میدونی،،من اینقدر پست نیستم که کسیو عاشق خودم بکنم و بعد 

بهش خیانت کنم،،تو تنها کسی هستی که توی این قلبمی و تا ابدم همینجا 
باقی میمونی،،در رابطه با اون موضوع باید بگم که یه سوتفاهم بزرگ بود و 
من عاشق خانم محمدی نیستم،،اون روز اومده بود قرارداد بده بهم تا امضا 

کنم قراردادهارو اورد خواست بره بیرون که یهو پاش پیچ خوردو نزدیک بود 
بخوره زمین منم سریع پریدم گرفتمش که همونموقع تو اومدی داخل و اون 

صحنه رو دیدی همش همین بود همییین
عاطفه:از کجا باید حرفتو باور کنم؟!



-تو تا حاال چند بار از من دروغ شنیدی که این بار دومم باشه که بهت دروغ 
میگم؟!

عاطفه چیزی نگفت
-تموم واقعیت همین بود اما اگه باور نمیکنی دیگه حرفی ندارم بهتره من 

برم 
اینو گفتمو از اتاقش اومدم بیرونو درو بستم انتظار داشتم عاطفه بیاد 

سراغم ولی خب نیومد 
برگشتم داخل اتاق دیگه موندن فایده ای نداشت عاطفه اعتمادشو نسبت بهم 

از دست داده و نمیتونم کاری بکنم....
غمگین چمدونمو برداشتمو در اتاقو بستمو رفتم پایین و کارت اتاقو تحویل 
دادم و رفتم سمت ماشین چمدونو گذاشتم صندوق عقبو سوار ماشین شدم 

اومدم ماشینو روشن کنم که یهو صدای عاطفه تو گوشم پیچید که داشت 
صدام میزد دوباره گوش کردم ولی صدایی نیومد و فکر کردم خیاالتی 

شدم...
ماشینو روشن کردمو اومدم حرکت کنم که یهو در ماشین باز شد حیرت زده 

برگشتم سمت در که عاطفه رو نفس نفس زنان دیدم
عاطفه:آر....شا....م....م...گه...صدا....مو....نمی...شنوی؟

ماشینو خاموش کردم 
-چرا شنیدم ولی فکر کردم خیاالتی شدم بیا باال

عاطفه اومد سوار ماشین شدو بعد اینکه چندتا نفس عمیق کشید گفت
عاطفه:آرشام من معذرت میخوام اشتباه کردم نباید زود قضاوت میکردم 

،،آخه دست خودم نبود وقتی اونو تو بغلت دیدم ریختم بهم و اونقدر ناراحت 
شده بودم که فقط میخواستم از اونجا برمو از تو دور باشم ،،میشه منو 

ببخشی؟!
لبخند اومد روی لبم خداااروشکر بخیر گذشتو عاطفه حرفمو باور کرد



از خوشحالی یهو بغلش کردمو گفتم
-آره عزیزدلم آره قربونت بشم مگه میشه نبخشمت مگه دلم میاد عشقمو 

نبخشم
عاطفه:خدانکنه،،،نه دلت نمیاد،،،آرشام دوست دارم

-منم دوست دارم خانومم
از خودم جداش کردمو محکم پیشونیشو بوسیدم عاطفه خنده ای کرد و 

گفت 
عاطفه:آرشام به قول خودت آخیییش دلم حال اومدااا

-قربون شیرین زبون خودم بشم
عاطفه:اااا آرشام هی میگی قربونت بشم قربونت بشم ،،خداااانکنه

-خب دوست دارم قربون خانمم بشم مشکلیه؟
عاطفه:اوهووم نمیخواد قربونش بشی باید پاشی بیای خواستگاریش دیگه 

وقتشه
- عاطفه راست میگی؟ 

عاطفه:اوهوم اونروز میخواستم بگم که اومدم تو اتاقت اون صحنه رو دیدم
-وااای باورم نمیشه یعنی تو قراره بشی خانوم من؟،،،ایییش باید همون روز 

خانم محمدی چالق میشد که من بگیرمش و دو روز از خواستگاریم عقب 
بیوفته؟؟

عاطفه:اوهووم قراره بشم خانوم تووو،،،طوری نیست دیگه گذشته راستی 
باید از خانم محمدیم معذرت بخوام خیلی بد باهاش حرف زدمو ناراحتش 

کردم
-خدایااا شکرت،،،اوهوم باید ازش معذرت خواهی کنی

عاطفه:خب میگم که حاال که آشتی کردیم بیا بریم تو هتل حاال هم که ساعت 
۶ عصره بخوایم برگردیم به تاریکی میخوریم

-نه تو هتل نمیام همین االن کارت اتاقو تحویل دادم دوباره نمیام برم بگم 



اتاق میخوام،،آره تاریک میشه صبح زود حرکت میکنیم
عاطفه:خب اتاق من که هست

-من یه فکر بهتری دارم
عاطفه:چی؟!

-وسایلتو جمع کن اتاقو تحویل بده میریم لب ساحل اونجا چادر کرایه 
میکنیمو شبو کنار ساحل میگذرونیمو صبح برمیگردیم چطوره؟؟

عاطفه:عالیه
-پس سریع برو وسایلتو جمع کن بیا من تو ماشین منتظرتم

عاطفه:باشه عزیزم

عاطفه
چمدونمو جمع کردمو کارت اتاقو تحویل دادمو االن دارم میرم سوار ماشین 

بشم خداااروشکر همه چیز به خوبی تموم شدو اون سوتفاهم و قضاوت 
اشتباه من حل شد....

آرشام پیاده شدو چمدونمو گذاشت صندوق عقب دوتایی سوار ماشین 
شدیمو به سمت ساحل حرکت کردیم....

االن من نشستم روی ماسه ها و آرشام رفته چادر کرایه کنه و هنوز نیومده 
ساعت ۷:۳۰ شده و کم کم داره خورشید غروب میکنه دیدن غروب خورشیدو 
دوست دارم و داشتم نگاه به خورشید میکردم که یهو آرشام اومدو از پشت 

بغلم کرد
آرشام:خانومم داره چیکار میکنه؟

-هیچی دارم غروب خورشیدو نگاه میکنم قشنگه نه؟
آرشام:آره قشنگه ولی به قشنگیه خانوم من نیست

-اووووه بعله در اون که شکی نیست 
دیگه حرفی نزدیمو من سرمو گذاشتم روی سینه آرشام و دوتایی غروب 

آفتاب رو نگاه کردیم....



هوا تاریک شده بود آرشام چادرو باز کرد و بعدشم آتش روشن کرد که گرم 
بشیم

دوتایی کنار هم دراز کشیده بودیمو آسمان پر از ستاره رو نگاه میکردیم 
اونشب ماه وسط آسمون بود و کامل نمایان بود...

-آرشام
آرشام:جونم عزیزم

-ماهو میبینی؟
آرشام:اوهوم

-میدونستی تو ماه منی؟!
آرشام:قربونت بشم توهم میدونستی دنیای منی؟

-خدانکنه ،،دوست داارم عزیزم
آرشام:منم دوست دارم

هردومون دیگه چیزی نمیگفتیم تو چشم های هم خیره شده بودیم دوباره 
داشت فاصله ی بینمون کمتر میشد و لب آرشام به لبم نزدیک میشد که در 

ثانیه ی آخر یه توپ خورد تو سر جفتمون
یهو دوتایی بلند شدیم نشستیم سر جفتمون درد گرفته بود و داشتیم 

سرمونو ماساژ میدادیم
آرشامم همزمان با اینکه داشت سرشو ماساژ داد زیر لب گفت بر خرمگس 

معرکه لعنت
از یه طرف سرم درد گرفته بود از یه طرفم به حرف آرشام خندم گرفته بود 
تا حاال دوبار میخواسته منو ببوسه که هر دوبارش خداروشکر یه چیزی مانع 

شده...
آرشام از رو زمین بلند شدو توپو برداشت 

آرشام با عصبانیت:این توپ کی بود؟!
دوتا پسر بچه سرشونو پایین گرفته بودنو یکیشون گفت:عمو از ماست 



ببخشید حواسمون نبود
آرشام وقتی دید بچه هستن چیزی نگفتو توپو بهشون دادو برگشت کنار من

آرشام:خوبی عزیزم؟سرت درد گرفت؟
-آره خوبم،،کوچولو درد گرفت ولی االن خوبه

آرشام:خب خداروشکر، نظرت چیه بریم آب بازی؟
-موافقم

دوتایی رفتیم سمت دریا و کلی آب بازی کردیم دوتاییمون مثل مووش آب 
کشیده شده بودیم برگشتیم داخل چادرو نوبتی لباسمونو عوض کردیم وقت 

خواب بود ولی خب رختخواب نداشتیم فقط یه بالشتو یه پتو تو ماشین 
آرشام بود آرشام از تو ماشین بالشتو پتو رو اورد داخل چادر آرشام سرشو 

گذاشت روی بالشت منم سرمو گذاشتم روی سینش...
آرشام پتو رو انداخت رو جفتمون دوتایی اینقدر آب بازی کرده بودیم و 

خسته شده بودیم که سریع خوابمون برد...
صبح با صدای امواج دلنشین دریا از خواب بیدار شدم آرشام هنوز خواب بود 

و بیدار نشده بود یواش از کنارش بلند شدمو از چادر اومدم بیرون آبی به 
صورتم زدم و برگشتم داخل چادر آرشام تکون نخورده بود منم تصمیم 

گرفتم بیدارش کنم از زیر روسریم چندتا تار مومو دراوردمو بینی آرشام رو 
قلقلک دادم فکر کرد مگسه و دستشو کشید رو بینیش که حاال یعنی مگسه 
بره و دوباره خوابید منم دوباره کارمو تکرار کردم که آرشام با چشم بسته 

گفت
آرشام:اااا مگس سمج برووو اوووف

-حاال اگه اونکه داره اینکارو میکنه مگس نباشه و خانومت باشه چی؟ بازم 
بره؟!

یهو چشماشو باز کرد و منو دید لبخند عمیقی زدو گفت
آرشام:نه خانومم نره،،صبحت بخیر عزیزم



-صبح توام بخیر خوابالو پاااشو دیگه بریم گشنمه
آرشام:باشه عزیزدلم

آرشام از چادر اومد بیرونو بعد جمع کردن چادر و تحویلش سوار ماشین 
شدیم ساعت ۹ صبح بود آرشام دم یه کله پزی نگه داشت و بعد اینکه 

صبحونه خوردیم راه افتادیم چند ساعتی هست که تو جاده هستیم و تا یکم 
دیگه میرسیم تهران

آرشام:عاطفه قرار خواستگاری واسه کی باشه بنظرت؟فردا شب خوبه؟
-اوهوم خوبه

آرشام:پس من رسیدم خونه به مامانم میگم زنگ بزنه ،مامانمم منتظر منه که 
بهش بگم کی زنگ بزنه هر روز میگه پس عاطفه کی قراره عروسم بشه

-باشه عزیزم،،امروز بهش بگو فردا قراره عروست بشه
آرشام:اوهووم

آرشام منو رسوند خونه و رفت....

مادرآرشام زنگ زد خونمونو قرار خواستگاری گذاشتن فردای اون روز آرشام 
و خانوادش به خواستگاری اومدن و از اونجایی که هم مامان هم من هر دو 
راضی بودیم همون شب جواب بله رو دادم و روز بعد خواستگاری با آرشام 

رفتیم آزمایش خون دادیم و خداروشکر هیچ مشکلی برای ازدواجمون وجود 
نداشت روزیکه جواب آزمایش اومد ،نامزد و هم عقد کردیم...

 بابا مهدی(پدر آرشام)به مامان گفت که تاریخ عروسی رو بزارن واسه 
دوهفته دیگه و ما زودتر بریم سر زندگیمون تو این دوهفته خیلی عجله ای 

تموم کارامونو انجام دادیم از خریدن خونه و خریدن و چیدن جهیزیه گرفته 
تا انجام کارای عروسی....

االنم من توی آرایشگاه زیر دست خانم آرایشگر نشستم اینقدر گرفته این 
موهامو کشیده که حس میکنم دیگه مو توی سرم نمونده و آرشام قراره زن 

کچل داشته باشه....



باالخره کارم تموم شد از روی صندلی بلند شدمو رفتم لباس عروسمو 
پوشیدم مهدیه هم همراه من به آرایشگاه اومده بودو وقتی منو دید

مهدیه:وااای عاطفه چقد خوشگل شدی مثل عروسک شدی عزیزم، انشا� 
خوشبخت بشی
-مرسی عزیزدلم

هنوز خودمو تو آینه ندیده بودم رفتم سمت آینه و از دیدن اونیکه داخل آینه 
بود تعجب کردم

-میگم مهدیه
مهدیه:جونم
-این منم؟!!

مهدیه:پ ن پ منم خب معلومه که تویی عزیزم
-فکر نکنما این یکی دیگستاااا

مهدیه:عاطفه حالت خوبه؟!انگار قبل ازدواج دیونه شدی
-دیونه خودتی

همینطوری داشتم توی آینه نگاه خودم میکردم که آرایشگر گفت آرشام 
اومده 

سریع شنلمو پوشیدمو رفتم دم در و درو واسه آرشام باز کردم
-سالم عزیزم

آرشام:سالم خانومم خوبی
-اوهووم عالیم

آرشام دسته گلمو بهم دادو دستمو گرفتو طبق گفته های فیلمبردار منو سوار 
ماشین کرد 

آرشام:خب خانومم ببینمت
-برو حاال بعد میبینیم



آرشام:نه خیرم همین االن باید ببینمت اصلن تا نبینمت حرکت نمیکنم
-وااا آرشام بعضی موقع ها رفتارت میشه عینهووو بچه هااا

آرشام:میخوام خانوممو ببینم بچم؟!
-نه نه بچه نیستی بیا ببین

آرشام شنلمو زد کنار و وقتی منو دید بدون اینکه پلک بزنه بهم خیره شد 
دستمو جلوی چشمای آرشام حرکت دادم

-آرشام آرشام چی شدی؟
آرشام:هیچی هیچی،،عاطفه چقدر ناز شدی عزیزم 

-ناز بودم
آرشام:آره ولی نازتر شدی خانووومم

لبخندی به آرشام زدم 
آرشام:چی میشد من االن لباتو میبوسیدم؟

-اااا آرشام دوباره داری لووس میشیا ،روشن کن بریم نوبت آتلیه داریمااا
آرشام:باشه باشه

با آرشام به آتلیه رفتیمو کلی عکس گرفتیمو بعدش رفتیم تاالر 
فامیالی من که زیاد نبودن کال یه خاله داشتم و  یه عمه که اونا هم بچه 
هاشون کوچیک بودن،،مهدیه و خانوادش بودنو چند تا از دوستای عطیه 

ولی فامیالی آرشام زیاد بودن....
همه اومدن استقبالمونو دست تو دست هم وارد تاالر شدیم و بعد خوشامد 
گویی با آرشام کلی رقصیدیم و بعد رقص هم نوبت شامو فیلمبرداری های 

مسخره ی فیلم بردار:
عروس کباب بزاره دهن داماد حاال داماد کبابو بیاره نزدیک دهن عروس 

خانوم و تا عروس دهنشو باز میکنه کبابو نزاره دهنش بعد عروس ناز میکنه 
دامادم کبابو میزاره دهنش

یعنی با این طرز فیلمبرداری مسخرش حسابی رفته بود رو اعصابم طوری که 



دلم میخواست بلند شم اون دوربینشو محکم بکوبونم فرق سرش
-آرشام به این بگو بره من از این ادا اصوال بدم میاد اصلن من از شام 

خوردنمون فیلم نمیخوام باید کیو ببینم؟؟
آرشام:باشه عزیزم االن میگم بره

-مرسی
آرشام:خانم فیلمبردار همینقدر کافیه ممنونم

فیلمبردار:کم فیلم گرفتم بعدا نیاین بگین چقدر از شام خوردنمون کم فیلم 
گرفتینااا

-نه نه نمیگیم میتونین برین شامتونو بخورین ممنون
فیلمبردار:باشه

-آخیش رفت االن میتونم بدون هیچ ادایی راحت غذامو بخورم
آرشام:شکمووو

-خودتی
خالصه شام خوردیمو وقت رفتن از تاالر بود فامیل های دور بعداز آرزوی 

خوشبختی واسمون خدافظی کردنو رفتن
آرشام شنلمو تنم کردو با خاله و عمه  خدافظی کردم کاش بابامم زنده بودو 

عروسی دخترشو میدید...
مامانمو بغل کردمو کلی توی بغل مامان و خواهر برادرم گریه کردمو ازشون 

خدافظی کردم 
بچها هم مدام میگفتن:عروس گریه نداره این رسم روزگاره....

خالصه بعد از خدافظی با خانواده ی خودم با مامان و بابا و خواهر آرشامم 
خدافظی کردیمو دوتایی سوار ماشین شدیمو حرکت کردیم ماشین ها هم 

پشت سرمون حرکت کردنو بوق بوق میکردن نیم ساعتی تاب خوردیم دیگه 
کسی پشت سرمون نبود آرشام به سمت خونه حرکت کردو در پارکینگو با 

ریموت زد تا باز شه بعد اینکه در باز شد ماشینو گذاشت داخل پارکینگو 



دوتایی دست تو دست هم وارد خونه شدیم
آرشام نشست روی مبلو منم نشستم روی پاش سکوت بینمون حاکم بودو 

فقط به چشم های هم دیگه خیره شده بودیم آرشام سکوتو شکست و گفت
آرشام:خوش اومدی به زندگیم خانومم

اینو گفتو خیلی غیر منتظره و یهویی لبای داغشو گذاشت روی لبام و شروع 
به بوسیدنم کرد و منم همراهیش کردم...

اونشب من با آرشام صفحه ی جدیدی از زندگیمو باز کردمو وارد دنیای 
متاهلی شدم...

شش سال بعد
آرشام

۶سال از زندگیه مشترکمون میگذره من و عاطفه صاحب یه دوقلو شدیم 
یکیشون دختره و یکیشون پسر

اسم دخترمون آوینا و اسم پسرمون آرتین هستش
امروز تولد عاطفس من بهونه اوردم و امروز نرفتم شرکت ولی عاطفه صبح 

رفت شرکت
با آرتین و آوینا کلی بادکنک باد کردیمو سه تایی رفتیم کیک خریدیم و 

بعدش رفتیم ۴ تا پیتزا خریدیم و برگشتیم خونه و همه چیزو حاضر کردیمو 
االن منتظر عاطفه هستیم که برگرده خونه....

عاطفه
امروز صبج من تنها رفتم شرکت و آرشام باهام نیومد  گفت امروزو میخواد 

کنار آرتین و آوینا باشه...
کارم تموم شده بودو داشتم برمیگشتم خونه رسیدم خونه و هرچی آیفونو 
زدم کسی درو باز نکرد با کلی غر کلیدو از کیفم دراوردمو درو باز کردمو و 

همزمان صداشون زدم
-آرشااام....آرتین....آوینا خونه نیستین؟!



یهو هرسه تاییشون از پشت در بیرون اومدنو بلند گفتن سوپرایز
از ترس هینی کشیدمو دستمو گذاشتم رو قلبم

آرتین و آوینا اومدن تو بغلمو دوتایی باهم گفتن:مامان عاطفه تولدت 
مباااارک

اااا راستی امروز تولدم بودو فراموش کرده بودم
هردوشونو بوسیدم و گفتم:مرسی خوشگالاای مامان

و بعدشم آرشام اومد بغلم کردو گفت
آرشام:تولدت مبارک خانوم قشنگم

-آرشام بابت همه چیز ممنونم از وقتی وارد زندگیم شدی باعث شدی زندگیم 
از این رو به اون رو بشه و کامال عالی بشه،،خداروشکر میکنم که خدا تو و 

دوتا از فرشته هاشو به من سپرد...
آرشام بوسه ای روی پیشونیم زد بچه ها هم جیغ و هورا میکشیدن و میگفتن 

مامانی تولدت مباارک
آرشام:دوست دارم عاطفه ی من

-منم دوووست دارم همدم روزهای سخت من....

تو تمام  حس بودن
  همدم و یار منی

تو همانی تو همانی
ماه شبهای منی..

(#کیمیا_بابائی_نیا)
پایان

سخن نویسنده:
باسالم و عرض ادب خدمت دوستان گرامی بابت وقتیکه برای خواندن رمانم 
گذاشتین بسیار سپاسگذرارم امیدوارم که رمان مورد پسندتون بوده باشه و 

از خوندش لذت برده باشین...



از دوست خوبم عاطفه جون خیلی ممنونم که با دادن نظرهای خوبش من را 
در نوشتن رمان یاری نمود

انشا� که همیشه لبخند روی لباتون باشه و هیچ وقت هوای چشمانتون 
بارونی نباشه مگر برای اشک شوق... 

در پناه حق باشین یا علی
Saba_sh78#

بهار۹۹


