
رمان کرشمه

فصل اول



روزی روزگاری در کشور افغانستان ودر 

روستایی به نام جندک از توابع استان 

غور و شهر فیروزکوه دو طایفه تاجیک و 

پشتون در کنار هم به خوبی خوشی 

زندگی میکردن!!

اما درگیری بر سر یک زمین کشاورزی 

باعث شد نزاع شدیدی بین دو طایفه 

شکل بگیرد به حدی که تاجیکها که از 

جمعیت کمتری برخوردار بودند از روستا 

نقل مکان کردند و چند کیلومتر آن طرف 



تر برای خود روستای جدیدی رو احداث 

کردند و نام آنرا جندک پایین گذاشتند..

رهبر طایفه یعنی عبدا� خان قوانینی 

برای طایفه و روستای خود وضع کرد!

یکی از این قوانین این بود که هرگز هیچ 

دختر یا پسری اجازه ازدواج با فردی 

خارج از طایفه رو نداره و در صورت 

تخلف برابر با قوانین مجازات خواهد 

شد....

چهارصد سال بعد



سال ۱۳۹۹ ایران مشهد محله شهید آوینی 

مشهد

کشوری کوچک در شهر مشهد که بیشتر 

جمعیت اونو مهاجران افغان تشکیل داده 

اند..

عموما بعد ناامنیهای  به وجود آمده 

توسط طالبان خانه و کاشانه خود را رها 

کرده به ایران مشهد و به این محله 

مهاجرت کرده اند..

چیزی شبیه شهرک چینیها در کشور 

آمریکا..



مردمی کارگر و زحمت کش که در سالهای 

گذشته اکثر آنها به بنایی یا گچکاری 

مشغول بودند اما امروزه در کارهایی 

مثل تولیدی کیف و کفش هم پیشرفت 

زیادی کرده اند..

قصه ای که در ادامه خواهید خواند 

براساس واقعیت و تخیل نویسنده 

ساخته و نوشته شده است اسم برخی از 

مناطق غیر واقعی است!

#ادامه_دارد..



آقای  مرتضی کامکار یکی از ثروتمندان 

شهر به حساب میاد که اوضاع مالی 

خیلی خوبی داره یه خونه تو بهترین 

منطقه شهر و یه باغ بزرگ تو جاده 

چناران مشهد و یه شرکت معتبر در زمینه 

تولید صنایع روشنایی داره

یه پسر ۲۴ ساله به اسم امیرحسین و یه 

دختر ۱۸ ساله به اسم مینا و همسرشم 

محدثه که کارمنده بانکه..

آقای کامکار به لحاظ مالی هیچ مشکلی 

نداشت اما میخواست که امیرحسین 

روی پای خودش بایسته برای همین یکی 



از محله های شهر مشهد به اسم شهید 

آوینی یه مغازه موبایل فروشی براش باز 

کرد تا یه مدت اونجا مشغول به کار شه 

و به اصطالح چم و خم کارو یاد بگیره..

این محله یکی از محله های شلوغ مشهد 

به حساب میاد و حاال امیرحسین فرصت 

اینو داره که تو محله شلوغ کاسبی رو 

یاد بگیره..

_اوستا چقدر طول میکشه کارت تموم 

شه!؟

+چیزی نمونده نهایتا یک ساعت دیگه 

همین دوتا قفسه رو هم بزنم تمومه 



دیگه..

همونطور که گفت دو ساعت بعد کار 

قفسه ها تموم شد حاال مغازه موبایل 

فروشی در اختیار امیرحسین بود..

فقط یه جارو الزم داشت و بعدم آوردن 

موبایال و لوازم جانبی موبایل مثه گارد و 

گلس شارژرای یدکیو از اینجور چیزا..

امیرحسین خودش دست به کار شدو 

مغارو جارو زدو ویترینا رو دستمال 

کشید..

بعدم به پدرش زنگ زدو با هم به یه مرکز 

پخش لوازم جانبی موبایل که تو خیابان 



مدرس بود رفتن..

هرچی که الزم داشتو خرید و آقای 

کامکار همونجا نقدا همشو حساب کرد!

بعدم به چنتا نمایندگی فروش موبایل 

رفتنو یه تعداد موبایل خریدنو از اوجام 

رفتن دنبال میناو مامانشو همه باهم 

رفتن موبایل فروشی امیر حسین..

موبایل و چیدن توی ویترین و لوازم 

جانبیو گذاشتن تو ویترینای داخلو قفسه 

ها..

حدودا دویا سه ساعت کارشون طول 

کشیدو بعد از تموم شدن کار امیر حسین 



در مغازه رو قفل کرد و کرکره رو داد 

پایین و همه گی رفتن خونه..

اونشب گذشت و در اصل کار امیرحسین 

از فرداش شروع شد..

حاال دیگه وقت این رسیده بود که 

امیرحسین نشون بده میتونه روی پای 

خودش بایسته و کار کنه پول در بیاره!

صبح زود از خواب بلند شدو بعد شستن 

دستو صورتش و صبحانه خوردن..آماده 

شدو با ماشین خودش خونه رو به مقصد 

محله شهید آوینی و موبایل فروشی 

خودش ترک کرد..



ماشینشو جلوی مغازه پارک کردو بسم 

اللهی گفتی کرکره رو داد باال..قفالی درم 

باز کردو گفت..الهی به امید خودت..

وارد مغازه شد برق و روشن کرد کیفشو 

یه گوشه گذاشتو منتظر شد تا مشتریا 

بیان..

قرار بود یه تعمیرکار موبایلم بیاد به 

عنوان تعمیر کار موبایل فروشی کار کنه..

اسمش علیرضا بود و از طریق یکی از 

آشناها به امیرحسین معرفی شده بود..

یکی دوتا مشتری اومدنو رفتن یکی گارد 

خریدو یکی رابط otg یکی دو ساعت 



بعدم بالخره سروکله علیرضا پیدا شد!

سالم احوال پرسی کردنو در مورد کار و 

مغازه باهم حرف زدنو قرار شد علیرضا 

بره و از همون روز عصر مشغول به کار 

شه..

علیرضا رفت امیرحسین سرگرم کار 

خودشو مغازه شد..

علیرضا طبق قولی که داده بود عصر 

اومد و نشست پشت میز خودشو کارشو 

شروع کرد

به نظر میومد آدم خوبی باشه فقط یه 

مقدار بد دهن بود و شوخیای بدی میکرد 



اما کارشو واقعا خوب بلد بود..

 و حتی یه سری چیزارو به امیرحسینم 

یاد میداد..

روزای اول امیرحسین اطالعات خیلی 

زیادی از گوشی موبایل امکانات و 

کارکردشون نداشت..

اما رفته رفته  و با کمک 

علیرضا،امیرحسین خیلی خوب کارو یاد 

گرفتو میشه گفت فروشنده خوبی شده 

بود..

حدودا دوماه گذشت و همه چیز داشت 

خیلی خوب پیش میرفت..



فقط یه چیز بود که امیرحسینو آزار 

میداد..

اونم رفتار و طرز برخورد نه چندان 

مناسب علیرضا با بعضی از مشتریا بود!

اونجا منطقه ای بود که تعدادی یا میشه 

گفت بیشتر مشتریای اونا اصالتا افغان یا 

افغانستانی بودن و علیرضا رفتار نسبتا 

بدی با اونا داشت و حرفای بدی رو به 

اونا نسبت میداد!!

برعکس امیرحسین که رفتار خوب و 

یکسانی با همه مشتریاشون داشت و 



ایرانی و افغان براش واقعا فرقی 

نداشت..

وقتی امیرحسین به علیرضا میگفت چرا 

انقد باهاشون بدی علیرضا در جوابش به 

افغانها توهین میکردو میگفت..تو این 

افغانیارو نمیشناسی!!من با اینا بزرگ 

شدم یک آدمای نچسبین که نگو..

هربارم امیرحسین ازش میخواست که 

درست برخورد کنه اما علیرضا گوشش 

بده کار نبود!

اما این مسعله بدتر هم شد!

  یه روز امیرحسین تو مغازه بود..



یه دختر جوون بود که معموال هر چند 

روز یبار میومد و از پشت ویترین به 

گوشیا نگاه میکرد و میرفت..

امیرحسین انقد اون دخترو دیده بود که 

چهره اش کامال یادش مونده بود..

امیر حسین پشت ویترین بود همون 

دختر همراه یه زن دیگه که احتماال 

مادرش بود وارد مغازه شدن..

سالم کردن..

امیرحسین سالم کردو لبخندی زدو 

گفت..بالخره اومدین بخرینش!!



دخترو مادرش تعجب کردن دختر با 

تعجب گفت..باما بودین!؟؟

امیرحسین دوباره لبخندی زدو گفت..مگه 

شما همونی نیستین که هرچند روز یبار 

میاین گوشیارو از پشت ویترین نگاه 

میکنین و میرین!!

دختر فهمید که امیرحسین هر دفعه 

حواسش بهش بوده!!

واسه همین خندیدو گفت..چرا خودمم!!

امیر با همون خنده خوشرویی خاص 

خودش گفت..میخوای بگم کدوم گوشیو 

میخوای!!



دخترم با خنده جواب داد..کدوم 

گوشیو!؟؟

امیرحسین یه گوشی سامسونگ A31 از 

تو ویترین درآوردو گذاشت روی ویترینی 

که بین خودشو اونا بودو 

گفت..بفرمایین!!خودش هست یا نه!!؟

دختر خندیدو گفت آره خودشه ولی فکر 

نکنم پولم واسه خرید این گوشی کافی 

باشه!!

مادر اون دختر با همون لهجه ی که 

مخصوص مردم افغانستان بود 

گفت..مگر این گوشی چند قیمت است!!؟



امیرحسین گفت..این گوشی مادر االن ۵ 

میلیون تومن قیمتشه!!

دوتاییشون به هم نگاه کردنو خندیدن!

مادره گفت..نه بابا خیلی گران است!

امیرحسین نگاهی به دختر کردو گفت..در 

چه حد میخواین!؟

دختر گفت..نهایتا ۲/۵میلیون!

امیرحسین نگاهی به ویترین کردو 

 y5 گفت..دو سه تا مدل داریم..هوآوی

lite دو تومن y5  2019 دو سیصد 

یه ساسونگ a01 هست که دو چهارصد!

گوشی خوبیم هست!



مادر و دختر یکم با خودشون حرف زدن 

و با خودشون دودوتا چهارتا میکردن..

در همین لحظه علیرضا وارد مغازه شدو 

گفت..

مرتیکه افغانی ماشینشو گذاشته سر راه 

حرفم حالیش نمیشه!!

مادر و دختر نگاهی به علیرضا کردنو 

اخماشون رفت ت هم!!

امیرحسین این صحنه رو دیدو نگاهی به 

علیرضا کردو از اون مادر دختر معذرت 

خواهی کرد!



علیرضا هنوز نیومده بود دوباره برگشتو 

رفت بیرون!

مادره گفت..آدم چقدر بی تربیت میتانه 

باشه مگر ما چه بدی به او کردیم که 

اینطور میگَه!!

امیرحسین دوباره معذرت خواهی کردو 

گفت..ببخشید مادر بعضیا شعورشو در 

همین حد..البته همه اینطوری نیستن..

بالخره تصمیمشو گرفتن و گوشی a01 و 

انتخاب کردن امیرحسینم یه گلس 

براشون انداخت رو گوشیو تحویلشو داد 

گفت..مبارکتون باشه فقط یه شماره 



موبایل بگین و یه کارت شناسایی بدین تا 

رجیسترشو براتون بزنم خالص!

دختره یه سیمکارت از تو کیفش درآوردو 

گفت..راستش من تا حاال گوشی نداشتم 

این سیم کارتم تازه همین االن خریدم 

هنوز فعال نشده بعدم (گرین کارتشو) داد 

به امیرحسین و گفت..ما اتباعیم کارت 

شناسایم همینه!

امیرحسین رو کارتو خوند..

کرشمه سپهری

کارای رجیستر گوشیم انجام دادو سیم 

کارت اون دخترم گذاشت پشت گوشیو 



گفت..سیمکارتتون که فعال شد یه کد 

براتون میاد با شماره من تماس بگیرین یا 

اون کدو حتما برای من بفرستین که 

رجیسترشو به نام خودتون فعال کنم!!

مادرودختر تشکر کردنو اون دختر با 

شوق خریدن اولین موبایل رفت!

بعد چند دقیقه علیرضا دوباره برگشت تو 

مغازه..

امیرحسین بهش گفت..علیرضا داداش 

چندبار بگم با مشتری درست برخورد کن!

اهمینجوری سرتو میندازی میای نگاه 



نمیکنی کسی هست نیست هر چی 

دوسداری میگی!!

علیرضام بهش برخورد و گفت تو داری 

طرف دوتا افغانی رو میگیری!!؟بخاطر 

دوتا افغانی باهام اینجوری حرف 

میزنی!!!

امیرحسینم سری تکون دادو گفت..من 

طرف کسیو نمیگیرم میگم احترام نگه 

دار حاال هرکی میخواد باشه ایرانی باشه 

افغان باشه هرکی هستن واسه 

خودشونن!

یکم جرو بحث کردنو بعد ساکت شدن..



خالصه اونشب گذشتو  فرداش 

امیرحسین یکم دیرتر اومد 

مغازه..علیرضا خودش کلید داشت صبح 

زودتر از امیرحسین اومدو در مغازه رو 

باز کرد..

یکم بعد وقتی امیرحسین رسید دید 

علیرضا داره تو مغازه با خودش حرف 

میزنه انگار داشت دنبال چیزی میگشت..

امیرحسین سالم کردو گفت..چیزی شده 

علیرضا!؟چیزی گم کردی!؟

علیرضا گفت نمدنوم کیف ابزارومه کجا 

گذاشتوم اصال با خودوم آوردوم تو 



نیاوردوم تو..

یکم فکر کردو گفت..صبح کیفومه جلوی 

در گذاشتوم رو زمین و کرکره رو دادوم 

باال درره باز کردوم آمدوم تو فک کنم 

اصال نیاوردم تو!!

حتما کار یکی از افغانیاس!!!(اشاره به 

کارگرایی که کمی اونطرفتر و سرگذر 

مینشستن)

امیرحسین گفت..چرا تهمت میزنی!؟تو 

دیدی!!؟

علیرضا گفت نه ولی کار خودشانه 

یکیشان هر روز که رد مشه بدبد به مغازه 



نگاه مکنه!

بعدم با عجله از مغازه خارج شدو رفت 

سمت کارگرایی که سرگذر نشسته بودن 

منتظر بودن که یه کاری گیرشون بیاد 

برن سرکار!

علیرضا تا رسید یقه یکیشون گرفتو 

گفت..

بیا اینجه یره افغانی کیف موره بر 

مدری!!االن نشونت مدوم!!

اون بیچاره هم بی خبر از همه جا همش 

میگفت..

کیف کدوم کیف مگر من برداشتم!!



خالصه بعد سروصدا و بکش بکش 

بالخره علیرضا رو جدا کردنو آوردن تو 

مغازه!!

امیرحسینم جلوی در ایستاده بودو 

داشت بیرونو نگاه میکرد!!

یه دفعه چشمش افتاد به دوربین مدار 

بسته ای که چند متر اونطرف تر رو دیوار 

یه فروشگاه لوازم خانگی نصب شده بود!

علیرضا رو صدا زدو در مغازه رو بستن 

باهم رفتن همون فروشگاه..

از صاحب فروشگاه خواهش کردن اونم 

گذاشت دوربینارو چک کنن!!



تو دوربین دقیقا نشون داد که چه اتفاقی 

افتاده!!

علیرضا صبح زود میاد و کیفشو میزاره 

رو زمینو کرکره و میده باال..اما یادش 

میاد که یه چیزیو تو ماشینش جا 

گذاشته بی اعتنا به کیفش برمیگرده و 

میره چندمتر اونطرف تر میشینه تو 

ماشینش!

یه عابر که اتفاقا افغانستانی هم بوده 

کیفو میبینه بر میداره و از اونجایی که 

صبح زود بوده و هنوز خیلی از مغازه ها 



بسته بودن میره چندتا مغازه اونطرف تر 

میده به صاحب یه مغازه و میره!!!

امیرحسین و علیرضا هردوشون این 

صحنه رو دیدن!!

امیرحسین سری تکون دادو گفت..حاال 

دیدی!!اول صبح آبروی اون کارگر 

بدبختو جلوی اون همه آدم بردی!!

پاشو برو کیفتو بگیر بعدم بیا از دل اون 

بیچاره در بیار!!

علیرضا علیرغم میل باطنیش این کارو 

کرد..از دل اون کارگر بیچاره در آوردو 



ازش معذرت خواهی کرد!!

دو سه روزی گذشت..

یه روز نزدیک ظهر طبق معمول روزای 

قبل امیر حسین تو مغازه بود 

اونروز علیرضا دیر اومد و گفت..داماد 

شده!!گفت ممکنه چند روزی نیاد مغازه..

امیرحسین بهش تبریک گفت و حاال که 

میخوای بری یکی از دوستاتو واسه 

تعمیرات بفرست بیاد مغازه که مشتریا 

معطل نشن..

علیرضام گفت..اتفاقا یکی از بچه ها رو 

سپردم قرار شده بعد از ظهرها بیاد..



امیر حشین گفت..باشه اشکالی نداره 

علیرضا گفت راستی داری یه مقدار پول 

بهم قرض بدی!!؟جیبم خالی نباشه جلو 

نامزدم!

امیرحسینم کارتشو دادو گفت بیاد 

داداش سه تومن داخلشه!

علیرضا کارتو گرفتو رفت..چند ساعتی 

گذشت..عصر شدو رفیق علیرضا نیومد..

مشتریام یکی یکی میومدن میرفتن!!

امیرحسینم یکی دوبار به علیرضا زنگ زد 

یا جواب نداد یا در دسترس نبود..



ساعت ۸ شب بود که یکی از همسایه ها 

اومد در مغازه سالم و احوال پرسی کردو 

دید علیرضا نیست..

به امیرحسین گفت...علیرضا رفت 

دیگه!!؟

امیرحسین گفت..آره رفته مسافرت هفته 

دیگه میاد!!

طرف گفت..مسافرت!؟؟

امیرحسین گفت..آره چطور مگه!!؟

مرد همسایه گفت..آخه یه هفته اس 

میگه کال میخواد بره!!

امیرحسین گفت..جدی میگی!!؟کجا!؟



اونم گفت..آره بابا میگفت میخواد بره 

تهران سرکار!!دیشبم میگفت امروز میره 

دیگه!!

امیرحسین تازه فهمید جریان چیه..گفت 

ای ناکس نامرد!!

مرد همسایه گفت..چیشده!؟

امیرحسین آهی کشیدو گفت..این نامرد 

صبح اومد گفت من داماد شدم میخوام 

چند روزی برم مسافرت..منم بیخبر از 

همه جا کارتمو دادم بهش!!

_جدی!!؟چقدر پول توش بود!؟؟



امیر حسین گفت..سه میلیون پول توش 

بود!!تو مطمعنی رفته واس همیشه!؟؟

_آره بابا حساباش باهمه تسویه کرده!

امیرحسین سری تکون دادو گفت..اون 

سه تومن برامن هیچ ارزشی نداره انقد 

دارم که توش گمه داداش!!فقط از این 

میسوزم که عالمو آدمو دزد میخوند!به 

همه توهین میکرد..آخرش اینطوری!!

دمش گرم بابا!!

همونطور که مرد همسایه گفت..علیرضا 

رفت و دیگه ام برنگشت!!



امیرحسینم گشت و یه تعمیرکار دیگه 

واس مغازه پیدا کرد..

کمیل..یه پسر جوون خوش برخورد که 

اخالقاش خیلی بهتر از علیرضا 

بود..کاریم به کار مشتریا نداشتو کار 

خودشو میکرد..

همه چی به حالت عادی برگشته بود 

امیرحسین سرگرم مغازه اش بود و یه 

روز از همین روزا کرشمه همون دختری 

که گوشی سامسونک a01خریده بود 

دوباره اومد تو مغازه..



سالم کردو گوشیشو داد به امیرحسین و 

گفت ببخشید من یه سیم کارت دیگه 

خریدم..خودم بلد نیستم میخواستم اگه 

بشه شما اینترنت گوشیمو بزارین رو این 

سیم کارت جدیده!!اگه میشه برام یه 

تلگرام با همین شماره وصل کنین!!

امیرحسینم موبه مو خواسته هاشو 

انجام دادو کرشمه رفت..

فردای اون روز امیرحسین و کمیل تو 

مغازه بودن که دوباره کرشمه اومد اما 

این دفعه یه مرد حدودا ۵۰ ساله باهاش 

بود..



دوسه تا مشتریم تو مغازه بودن دوسه 

تاهم پشت ویترین بیرون مغازه!

کرشمه همراه اون مرد وارد مغازه شدن..

امیرحسین تا کرشمه رو دید شناخت و 

سالم کرد..

چهره کرشمه طوری بود که امیرحسین 

خیلی زود فهمید که از یه چیزی 

ناراحت..

اون مرد که پدر کرشمه بود خیلی 

سرسنگین جواب امیرحسین و داد و 

گفت..یک سوالی از خدمتی شما داشتم!



امیرحسین گفت..بفرمایین پدرجان!!؟.در 

خدمتم!

مرد ادامه داد..شما برایی این دختر 

تیلیگرام وصیل کردن!؟؟

امیرحسین یه مقدار جا خوردو گفت..بله 

حاج آقا چطور مگه!!؟

مرد گفت..خب شما بیخود کردین!!شما 

به چی حقی برایی ای تیلیگرام وصل 

کردن!!؟

همه اونایی که تو مغازه بودن داشتن با 

تعجب نگاه میکردن!!کمیل از جاش بلند 

شدو با عصبانیت گفت..حاجی بزرگی 



احترامت واجبه ولی حواست باشه چی 

میگی..اینجا موبایل فروشیه..مهدکودک 

که نیست روزی صدنفر آدم میان ما اینجا 

براشون تلگرامو اینستاگرامو دهتا کوفت 

و زهرمار دیگه وصل میکنیم..ماشغلمون 

اینه نمیتونیم که از هه رضایت نامه 

والدین بگیریم!!

کرشمه زد زیر گریه و از مغازه رفت 

بیرون!!

اون مردم انگار عصبانی شده بود..

مشتریاهم داشتن نگاه میکردن..



امیرحسین که دید کار داره باال میگیره 

گفت..آقا کمیل آروم باش شما جواب 

مشتری خودتو بده..

بعد از پشت میز یه لیوان آب برای اون 

مرد ریخت و داد بهش گفت..شما این 

لیوان آب بخور حاج آقا االن عصبانی 

هستی بعد حرف میزنیم..

اون مرد لیوان آبو خورد و یه مقدار آروم 

شد..

امیرحسین گفت..االن مشکلت چیه 

حاجی!!؟



مرد گفت..من این گوشیو به ای شرط 

برایی ای دختر خرید کردم که تویی ای 

تیلیگرام و ای چیا نره!حاال آمدوم 

میبینوم پنهان از ما رفته برایی خودش 

تیلیگرام وصیل کرده!!

امیرحسین گفت...یه چی بگم حاجی 

ناراحت نمیشی!!؟

روزی که گوشیو براش خریدی باید این 

فکرو میکردی!!دخترت جوونه همه 

دوستاش تلگرام دارن حاال اونم رفته 

نصب کرده..چیشده مگه..نمیخوام 

دخالت کنم ولی واقعا ارزششو داشت بیا 



جلو این همه آدم غرور دخترتو بشکنی!!

دیدی با اشک رفت!!شما پدرشی به 

گردنش حق داری قبول ولی نسل جوون 

همینه حاج آقا..میبخشی ولی جای اینکه 

دعواش میکنی سعی کن مراقبش باشی!!

پدر کرشمه با شنیدن حرفای امیرحسین 

انقد نرم شد که ازش معذرت خواهی 

کردو صورت امیر حسینو بوسیدو رفت!!

وقتی پدر کرشمه رفت..

امیرحسین به کمیل گفت ..دیگه هیچوقت 

با مشتری اینجوری حرف نزن!!ما اینجا 

کاسبیم کافی بود سروصدامون بلند شه!!



اونوقت هر کی یه فکر میکرد واس 

خودش!!فکر میکردن ما به دخترش 

چیزی گفتیم!!اونوقت همین چهارتا 

مشتریم  که داریم دیگه نمیان!

دو روز گذشت و دوباره کرشمه اومد 

اینبار تنها..

سالم کردو گفت..واسه اون روز 

ببخشین..بابام باهاتون بدحرف زد!!

امیرحسین خودشو زد به اون راه با یه 

لبخند گفت..کدوم روز!!

کرشمه سرشو انداخت پایین خودتونو 

نزنین به اون راه!!



امیرحسین گفت..اوال سرتون بگیرین 

باال!!دوما فکر کردن به گذشته کار 

درستی نیس چون تموم شده و رفته..در 

واقع همون شب تموم شد!!

کرشمه سرشو گرفت باال نگاهی به 

امیرحسین کردو گفت..شما بابام حرف 

زدین که گذاشت تلگرام وصل کنم!!

امیرحسین خندیدو گفت..خدایا این 

تلگرام انقد مهمه واقعا!!؟

کرشمه گفت..برین از بابام بپرسین..بخدا 

من کاری نمیکنم اصال بلد نیستم 



باهاشون کارکنم فقط کنجکاو بودم ببینم 

چیه..همین!!ا

امیرحسین طبق معمول با همون لبخند 

روی لبش گفت..امان از دست شماها!

کرشمه گفت..راستی ببخشین اگه بخوام 

گوشیمو بفروشم شما میخرین!؟چند 

برمیدارین!!؟

امیرحسین با تعجب گفت..به همین 

زودی!؟دلتونو زد!!ولی شما که خیلی 

دوسداشتین

_االنم دوسدارم..ولی خب بابام یه مدته 

بیکاره میخوام کمکش کنم چند روز دیگه 



هم مدرسه ها شروع میشه اینجام برای 

ثبت نام اتباع پول میگیرن!

+اممم چی بگم واال ولی خیلی ضرر 

میکنینا!!

_چاره ای ندارم!!

امیر حسین یکم فکر کردو بعد از جیبش 

چهارتا تراول پنجاه تومنی درآورد و 

گفت..بزارین یه کاری کنیم که هم شما 

گوشیتونو نفروشین هم ضرر نکنین هم 

فعال مشکلتون حل شه!!چطوره!؟

 کرشمه با کنجکاوی پرسید چیکار کنیم!؟



 امیر حسین پول گذاشت رو پیشخوانو 

گفت..شما این پولو بردارین هروقت 

داشتین برگردونین..زیاد نیست ولی 

حداقل میشه باهاش یک هفته ای زندگی 

رو گذروند!برای کار پدرتونم دو سه روز 

دیگه یه سر بزنین ایشا� که حل میشه!

کرشمه خجالت کشیدو گفت..نه ممنون 

من واسه پول نیومدم اینجا!!دستتون 

درد نکنه!

امیرحسین اصرار کردو گفت..میدونم 

واسه پول نیومدین..شما مشتری ما 



هستین منم وظیفم میدونم کمکتون کنم 

گفتم که هروقت داشتین بیارین!!

گوشیتونم نفروشین..حیفه گوشیتون 

نوی نوئه!!ولی به قیمت کارکرده ازتون 

میخرن..ضرر میکنین!

کرشمه بالخره راضی شد پولو از 

امیرحسین بگیره!پولو برداشت کلی تشکر 

کردو رفت!!

وقتی رفت..کمیل گفت..همینطوری پولو 

دادی بره!؟نه آدرسی نه شماره تلفنی!!

بعدشم گوشیشو میخریدی بعد 



میفروختی حداقل یه چیزی گیرت 

میومد!!

امیرحسین بازم لبخندی زدو گفت..

روزی که اومد این گوشیو خرید تو نبودی 

کمیل!!

یه شوقی تو چشماش بود که نگو!!

شماره تلفن ازش دارم آدرسم نمیخواد..

خدا بزرگه اون دویستومن همچین پولی 

نیست..

اما باعث میشه این دختر خدانکرده به 

گناه کشیده نشه!یه مرد سرافکنده نمیشه 

جلو زنو بچه اش!



راست میگی من اگه گوشیشو میخریدم 

سود میکردم اما قطعا اون پول برکت 

نمیکرد!میدونی چرا!!؟چون چشم و دل 

این دختر پشتش بود!!

کمیل گفت..چی بگم واال!!بعدشم شما با 

همه مشتریات همینطوری یا این یکی 

استثنتاس!!!

امیرحسینم خندیدو گفت..ببند دهنتو!!

اون شب امیرحسین رفت خونه و 

ماجرای پدر کرشمه و بیکاریشو واسه 

آقای کامکار تعریف کردو ازش خواست 



تو دست و بالش یه کار واسه پدر کرشمه 

جور کنه!!

آقای کامکارم گفت که اتفاقا واسه باغ 

چناران دنبال یه نگهبان میگرده که آدم 

درستی باشه!قرار شد امیرحسین آدرسو 

به کرشمه بده تا اونم به باباش بگه یه 

سر بره باغ و با بابای امیرحسین حرف 

بزنه!

صبح روز بعد امیرحسین رفت مغازه 

ساعت ده صبح به کرشمه زنگ زدو گفت 

اگه میتونین یه سربیاین مغازه!



طولی نکشید که کرشمه خودشو رسوند 

مغازه..

امیرحسینم ماجرای کارتوی باغ گفت و 

آدرشگسو شماره تلفن باباشو داد و گفت 

همین امروز حتما بره اونجا باهاش حرف 

بزنه..

کرشمه ام خوشحال خندان از امیرحسین 

تشکر کردو رفت تا به پدرش بگه که زود 

خودشو برسونه باغ!

پایان فصل اول

این داستان ادامه دارد...



نویسنده/کمال فرزادپور

آدرس کانال ما در تلگرام
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