
پاییز..فصل عاشقانه های دونفره  ..

با صدای موسیقی خش خش برگهایی که 

با #قدمهای تو نواخته میشود..

قدمهایی به وسعت عشقی بیکران..

قدمهایی به معنی از خودگذشتن برای 

دیگری..
 
 



#کمال_فرزادپور
 
 
 

رمان پاییز
 

فصل اول(پاییز)
 
 

پاییز دخترم!؟

_بله بابا!!؟

+یه لحظه بیا اینجا کارت دارم..

_چشم بابا االن میام
 



کتابمو گذاشتم رو زمینو ازجام بلند 

شدمو از اتاق رفتم بیرون،پدرم تازه از 

سر  زمینای کشاورزی برگشته بود و 

گوشه ی خونه نشسته بودو مادرم براش 

چایی آورده بود،بابامم مشغول نوشیدن 

چای بود..
 

سالم کردمو رفتم کنارش نشستم به 

پشتی تکیه کردم..

_خسته نباشی بابا

+ممنون دخترم

_بامن کاری داشتین..



+آره بابا جان..کاوه داره میره 

سربازی..برای همین امشب میخوان 

امشب میخوان بیان خونمون..

تو کاوه از بچگی باهم بزرگ شدین..

همون طور که میدونی عموت تورو از 

بچگی برای کاوه نشون کرده..امشب 

میخوان بیان اگه بشه شما دوتارو به عقد 

هم در بیاریم!

_امشب!؟

+آره بابا تو مشکلی داری!؟

_نه ولی آخه باباجان قرار شد من درسمو 

بخونم بعد..من ماه دیگه کنکور 



دارم..میخوام برم دانشگاه
 

+باشه بابا منم که گفتم اگه قبول شدی 

برو..فور نمیکنم کاوه هم مشکلی داشته 

باشه!امشب فقط یه صیغه محرمیت 

میخونیم تا کاوه بره و آموزشیشو تموم 

کنه و برگرده بعد رسمیش میکنیم!االنم 

پاشو برو حاضر شو
 

از کنارش بلند شدمو رفتم تو اتاقم

روبه روی پنجره ایستادم..چشمام خیره 

به منظره حیاط بود اما فکرم...



(من کاوه رو دوستدارم اما نه به عنوان 

همسر آینده ام..کاوه پسر خوبیه ولی من 

دوسش ندارم کاوه برام همیشه پسر 

عموم میمونه..من نمیتونم به عنوان 

شوهر بهش نگاه کنم)

آخه چجوری این حرفارو به بابام 

بگم..خدایا حاال چیکار کنم!!چجوری به 

بابام بگم دوسندارم با کاوه ازدواج کنم!!
 

از تو کمد لباسام یه پیراهن با زمینه 

سفیدو گالی صورتی برداشتمو پوشیدم..

یه. دامن مشکی بلندم پوشیدمو یه 

آرایش خیلی معمولی..



اصال حسو حالشو نداشتم ولی چاره ای 

نبود..چون نمیتونستم حرف دلمو به 

پدرم بگم!
 

یک ساعتی گذشتو خانواده عمو اومدن..

من و مامان و بابامو داداش بزرگم  بهرام 

تو خونه نشسته بودیم..

عمو کاظم و زن عمو کاوه و  گالره 

دخترعموم که ۵ سال از من کوچیکتر بود 

اومده بودن..

ابتدای مهونی که با حرفای معمول 

آقایون شروع شد ..



حرف از کارو کشاورزی و قیمت اجناس و 

گرونیو یارانه و.....

بعد نوبت خانوما رسید که در مورد 

خواهر فالنی و مادرشوهر دختر عباس 

اقا ....صحبت کنن..
 

بعد کاظم گفت..خب دیگه..نوبتیم باشه 

نوبت این دوتا جوونه..همونطور که 

میدونین کاوه جان دیکه وقت سربازی 

رفتنشه...ایشا� آخر هفته دیگه عازمه..

امشبم اینجا جمع شدیم که دست این 

دوتا جوونو تو دست هم بزاریم و دوتا 

حرومو به هم حالل کنیم..



 
اگه شما حرفی ندارین زنگ بزنم حاج آقا 

کریمخانی بیاد و خطبه رو جاری کنه..

یه چیزی تو دلم میگفت..دیگه چیزی 

نمونده هاااا پاشو حرف دلتو بگووو...اما 

سرمو انداخته بودم پایینو جیک نمیزدم!!

جراتشو نداشتم!!
 

بابام گفت..حرفی که نه داداش شما 

خودت صاحب اختیاری..اما پاییز جان 

ماه دیگه کنکور داره..از شما چه پنهون 

من بهش قول دادم بزارم درسشو ادامه 



بده..برای همین گفتم که ایشا� کاوه هم 

مشکلی نداشته باسه با این قضیه..

عمو کاظم گفت..یعنی برای ادامه 

تحصیل باید بره شهر!!؟

بابام گفت..بستگی داره کجا قبول شه 

داداش..

دوباره عمو گفت بالخره باید بره شهر 

دیگه!بعدم روکرد به منو گفت..حاال چه 

اجباریه عمو جان..درس برا دختر واجب 

نیست که..تا همینجام که خوندی کافیه 

دیگه..

نمیدونستم چی بگم..



کاوه پرید وسط عمو کاظمو گفت..من 

مشکلی ندارم بابا..من که دارم میرم 

سربازی بزارین پاییزم درسشو بخونه..
 

عمو کاظم یه لحظه سکوت کردو بعد 

گفت..خیله خب اگه خود شاداماد 

مشکلی نداره ما چرا دخالت کنیم!

بابام خندیدو گفت..پس مبارکه!داداش 

زنگ بزن حاجی بیاد!!

زن عمو گفت..به میمنت مبارکی..یه 

صلوات بفرستین..

همه جمع صلواتی فرستادن بعد عمو 

گفت..نه دیگه داداش االن صالح نیست 



خطبه رو جاری کنیم!!

گوشام تیز شدو چشمام چهارتا شد!!خیر 

شدم به عمو کاظم که ببینم چی میخواد 

بگه..

بابام گفت..چرا داداش!؟

عمو نگاهی به منو کاوه کردو بعد 

گفت..چون کاوه میخواد بره سربازی از 

اونطرفم پاییز میخواد بره شهر پی درسو 

دانشگاش!

االن اگه خطبه رو بخونیم نه این به 

سربازیش میرسه نه اون به 

درسش..بزارین یه وقت مناسب تر..
 



بابام قبول کردو گفت..هرطور که شما 

صالح بدونین..
 

منم نفسی به راحتی کشیدم و خیالم 

راحت شد..

 نیم ساعت بعدم خانواده عموم اینا 

رفتن..

منم بعد جمع کردن ظرفا و شستنشون 

رفتم تو اتاقم و خوابیدم..

صبح روز بعد از خواب بیدار شدم و بعد 

از خوردن صبحانه اومدم تو اتاقمو...همه 

کتابامو ریختم جلوم..هرکدومو چند بار 



خونده بودم اما تصمیم گرفتم این یه ماه 

یه جوری بخونم که حتما قبول شم!!

صبح تا شب فقط تو اتاق بودمو فقط 

درس میخوندم و اصال از اتاق بیرون 

نمیومدم.

مگر واسه کارای ضروری!

یکماه به همین صورت گذشتو روز موعود 

فرا رسید!!
 

منو خانواده ساکن روستای   احمد آباد از 

توابع استان سمنان بودیم برای همین 

واسه کنکور مجبور شدم برم خود 

سمنان..



داداش بهرامم منو مادرمو برد سمنان تا 

من کنکور بدم..

آزمون برگزار شدو بعد از تموم شدن 

آزمون برگشتیم  سمنان..

بعد از اون روز هر روز استرس اینو 

داشتم تا جواب کنکور بیاد و قبول شم تا 

مجبور نباشم با کاوه ازدواج کنم..

از شانسم سربازی کاوه بود سیستان و 

بلوچستان و نمیتونست بیاد مرخصی..

یه شب تو خونه نشسته بودیم که بابام 

وارد خونه شدو گفت  عمو کاظم گفته 



آخر هفته دیگه کاظم میاد..قرار شده 

همون موقع بیان و عقد کنن..

خداخدا میکردم زودتر جواب آرمون بیاد 

تا اینکه چند روز مونده بود کاوه بیاد که 

جواب آزمون اومد..

باشوق و استرس رفتم تو سایت و نگاه 

کردم..

 باورم نمیشددد من قبول شدم..اونم نه 

دانشگاه سمنان..دانشگاه فردوسی 

مشهد..

داشتم از خوشحالی بال در میاوردم..



صبر کردم تا بابام اومد خونه و بهش 

گفتم که دانشگاه فردوسی مشهد قبول 

شدمو تا آخر هفته باید برم مشهد برای 

ثبت نام!!

اولش مادرم و بهرام راضی نبودن و 

میگفتن دوره خوب نیست دختر انقد از 

خونه دور باشه..

اما با اصرارای من بابام اجازه داد..
 

بابام به عموم زنگ زدو گفت که پاییز 

دانشگاه مشهد قبول شده و باید بره برای 

ثبت نام دانشگاه..واسه همین قرار عقدو 



بندازیم واسه دفعه بعد که کاوه از 

سربازی میاد..
 

عموم کاظمم وقتی دید چاره نداره ناچار 

قبول کرد..
 

قبل اینکه کاوه بیاد منو بابام راه افتادیم 

سمت سمنان..از اونجام  سوار اتوبوس 

شدیم تا بریم مشهد..
 

تو مسیر همش به این فکر میکردم که 

فعال از ازدواج با کاوه راحت شدم و اما 

قطعا زمان زیادی طول نمیکشه..
 



حدود ۸ ساعت طول کشید تا رسیدیم 

مشهد سرشب بود هوا تاریک شده بود

از اتوبوس پیاده شدیم و به یه مسافر 

خونه نزدیک حرم رفتیم..فاصله خیلی 

زیادی تا حرم امام رضا نداشت..

بابام گفت میخواد بخوابه منم بهش گفتم 

یه سر تا حرم میرمو زود برمیگردم..
 

از مسافرخونه اومدم بیرون.. 

مسافر خونه وسط یه کوچه فرعی بود..

کوچه رو اومدم تا رسیدم به خیابون 

اصلی..

دور تا دورم پر از آدم بود..



واقعا شلوغ بود..شلوغ تر از خیابونای 

سمنان..خیلی شلوغ تر..
 

من یه دختر روستایی ام و این فضا 

واسه من غریبه اس..

منم واس این فضا غریبه ام..

اما باید با فضا کنار بیام..
 

پایان فصل اول

ادامه دارد..
 
 
 
 



 
 
 
 
 


