
پاییز

فصل دوم

(نیما)

از وقتی چشم باز کردم..

تو نازو نعمت بودم همیشه هرچی 

خواستم در سریعترین زمان ممکن برام 

مهیا شده و هیچوقت تو زندگیم کمو 

کسری نداشتم..

همیشه همه چی خوب بوده..

خونه خوب تو بهترین منطقه مشهد..



پدری که استاد همون دانشگاهیه که 

خودم اونجا دانشجوام..

ماشین گرون قیمت..

خیلیا حسرت اینارو دارن.. من همه 

اینارو دارم اما این روزا...

_امشب میخوایم بریم خونه عمه سعیده

+ولی من امشب میخوام با دوستام برم 

بیرون مامان

_نیما!!!!+



+بله!؟

_دوباره شروع نکن میدونی که بابات 

ناراحت میشه!!

+تقصیر من چیه که بابام واسه هرچیزی 

ناراحت میشه!!بابا چرا منو درک 

نمیکنین..من نمیتونم بیام مثه شما یه 

گوشه بشینم..من مهمونیای این مدلی رو 

دوسندارم!!امشبم با دوستام قرار دارم..

_چی بگم..من حریف تو نمیشم!!خودت 

میدونی بابات!!

+باشه خودم جوابشو میدم!!



از پله ها رقتم پاال رفتم تو اتاقو لباسمو 

عوض کردم یه شلوار لی آبی به قول 

مامانم پاره پوره پام کردمو یه تیشرت 

سفید..موهامم سشوار کشیدمو از اتاق 

اومدم بیرون و با عجله پله ها رو اومدم 

پایین و از مامان و ندا خواهرم 

خداخافظی کردمو زدم بیرون..

هرچیم مامانم صدام زد توجه نکردم از 

خونه اومدم بیرون..

ساعت نزدیک یک شب بود که برگشتم 

خونه..ماشینو و تو حیاط پارک کردم یه 



چرخی دورش زدمو یه دستمال بهش 

کشیدمو رفتم سمت در ورودی 

خونه..درو خیلی آروم باز کردم که کسی 

بیدار نشه..

آروم رفتم سمت پله ها که برم طبقه باال 

تو اتاق خودم..

هنوز پامو رو پله اول نزاشته بودم که..

المپ روشن شد!!سرجام ایستادم..در 

واقع همونجا خشکم زد..

بابام گفت..تا االن کجا بودی نیما!!؟

آروم برگشتم سمتشو یه نیش خند زدمو 

گفتم..اع شما هنوز بیدارین!!؟



بابام همون جدیت دوباره پرسید!؟گفتم 

تا االن کجا بودی!؟

_بابا االن حوصله ندارم!باشه واس 

صبح!!

+حوصله ندارم یعنی چی!!؟ساعت یک 

شبه!!؟معلوم هست کجایی!!؟

_کجا بودم!!با دوستام بودم..

+چرا خونه عمه ات نیومدی!!؟

_االن مشکل شما بیرون بودنمه یا اینکه 

نیومدم خونه عمه ام!؟؟

+هردوش!!همه بودن جز تو..

_بابا من که گفتم نمیام..



+عمه ات ده بار سراغتو گرفت..

_باشه بابا ببخشید خوبه!!؟؟

+معلوم هست داری چیکار میکنی نیما!!؟

تو اینجوری نبودی!!؟همه استادای 

دانشگاه دارن ازت گله میکنن!!میگن اصال 

حواست به درسو دانشگات نیس..

_بابا تو رو خدا دوباره شروع نکن..

+چرا شروع نکنم نیما..داری با خودت 

چیکار میکنی..به خودت بیا..دست بردار 

از این رفیق بازیا..

_کار خاصی نمیکنم بابا شما همش گیر 

میدین!!



+چند بار گفتم بیا سر سامونت بدم..تو 

دیگه بچه نیستی۲۲ سالته!!

_آها اینا همه رو گفتی که تهش برسی به 

اینجا!!اگه منظورت سحر دختر عمه 

سیماس که من صدبار گفتم باهاش 

ازدواج نمیکنم!!

+ازدواج نکن اونم منتظر تو 

ننشسته..عروس شد رفت..هفته دیگه 

هم عقد کنونشه..

_خب خدارو شکر..ایشا� که خوشبخت 

شه..شمام دست از سر من بردارین..بابا 



من االن آمادگی ازدواج ندارم!!من هنوز 

بچه ام!!

+واقعا که هنوز بچه ای..یکم به خودت 

بیا پسر..این رفیق بازیا تهش هیچی 

نیست!!اینا فقط بخاطر پولو ماشینت 

باهاتن. ..

_فکر میکنی من نمیدونم بابا!؟اتفاقا من 

بهتر از شما میدونم!!همه به چشم بچه 

پولدار دانشگاه نگام میکنن!!شما بگو من 

از کجا دوتا رفیق پیدا کنم واسه پول و 

ماشینم باهام رفیق نباشن..من همینم که 

هستم بابا..من میرم بخوام..شب بخیر..



شب بخیر گفتمو از پله ها اومدم باال..

صدای بابام داشت میومد که میگفت..تو 

خودتو عوض کن رفیق خوب میاد 

سمتت!یه روز به حرفم میرسی فقط 

امیدوارم دیگه دیر نشده باشه..

 وارد اتاق شدمو درو محکم بستم!!

خودمو انداختم رو تخت و چشمامو 

بستم!!!

صبح روز بعد طبق معمول روزای دیگه 

بلند شدمو رفتم دانشگاه..

ماشین و پارک کردم و وارد دانشگاه 

شدم..



سیاوشو وحیدو دیدم که گوشه ی حیاط 

دانشگاه ایستاده بودن..

رفتم پیششونو سالم کردم اونام جواب 

سالمم و دادن..

وحید گفت...دیشب چیشد بالخره بابات 

فهمید!!؟

_نه خداروشکر..ولی خب من میترسم 

بچه ها!

سیاوش گفت..واسه چی میترسی!؟

کسیکه اونجا نبود!!

_از کجا معلوم!؟ما انقد ترسیده بودیم که 

طرف و جلوی در بیمارستان ول کردیم و 



رفتیم!!

وحید گفت..نگران نباش بابا هیشکی 

ندیده!

_میگم تگه چیزی بشه شما هوامو دارین 

دیگه!!

هردوشون نگاهی به هم کردن..بعد 

سیاوش گفت..بماچه!!ماشین مال تویه!!

تو راننده بودی!!

عصبانی شدمو گفتم؛میفهمی چی میگی!!

متشین مال من بود من راننده بودم ولی 

کی بود هی زنگ میزد که بیا بریم بیرون 



کی بود اون زهرماری رو آورده بود و هی 

میگفت بخوریم حال میده!!

وحید گفت..داغ نکن نیما جان مگه 

مجبور بودی بیای!!؟مگه ما مجبورت 

کردیم بخوری!؟

ماتو مبهوت مونده بودم!!من بخاطر اینا 

تو روی پدرو مادرم می ایستادم حاال به 

همین راحتی پشتمو خالی میکنن!!

نگاشون کردمو گفتم..دمتون گرم..به 

شمام میگن رفیق!!؟بابا شماها دیگه کی 

هستین!!



وحید گفت..شرمنده داداش ما باید بریم 

کالس داره شروع میشه..

منم بلند شدمو رفتم سرکالس..

اصال حال حوصله کالسو نداشتم اون از 

اتفاق دیشب!اون از حرفای بابام اینم از 

بی معرفتی کسایی که باعث همه 

بدبختیام شده بودن!!

نشستم رو صندلیو ساکت و بی 

سروصدا..

اصال حواسم به هیاهوی کالس نبود..

میشنیدم که میگفتن..پاییزه!!؟یکی 

میگفت..نه بابا چله تابستونه!!اونیکی 



میخندیدو میگفت..ای بابا االن وسط 

بهاریم!!

این حرفا یعنی اینکه یکی از همکالسیام 

وارد کالس شده!

خیلی نمشناختمش!اسمش پاییز بود 

واسه همین بچه های کالس سر به سرش 

میزاشتن..

یه دختر ساکت و گوشه گیر معموال 

باکسی حرف نمیزد..مگر اینکه استاد 

ارش سوال بپرسه!

خود منم بیشتر اوقات مسخره اش 

میکردم!!اما اون روز کال حالم گرفته 



بود!!

پاییز رو صندلیش نشسته بود و سرش به 

کار خودش بود..

یکی از پسرای شر کالس وارد شدو 

چشمش افتاد به پاییز برای همین بلند 

گفت..پاییزه!!؟

بعد یکی دیگه از بچه ها از ته کالس بلند 

شدو باصدای بلند گفت..برگا میزه..

بعد کل کالس زدن زیر خنده و پاییزو 

مسخره کردن!!

نمیدونم چی شد ولی یه لحظه خودم و 

گذاشتم جاش و حس کردم چقدر سخته 



این همه آدم هر روز سر به سرت بزارن و 

بدتر از اون اینه که منم جزو همین آدما 

بودم!

یه لحظه نفهمیدم چیشد..از جام بلند 

شدمو با صدای بلند گفتم..خجالت 

بکشین!خوبه یکی خودتونو مسخره 

کنه!!؟بس نیست واقعا هی هر روز سر به 

سر این دختر میزارین!!وااال بخدا زشته!!

همه کالس ساکت شدن!!همه تعجب کرده 

بودن که چرا منی که هیچ وقت برای 

هیچکس ارزش قاعل نمیشدم دارم این 

حرفارو میزنم!



در همین لحظه استاد وارد کالس شدو 

منو دید..بهم گفت چیزی شده آقای 

فراهانی!!؟

نگاهی به اطراف کردمو گفتم؛نه 

استاد..بعدم نشستم سر جام!

استاد درس میدادو من تو یه عالم دیگه 

بودم..

همه حواسم به اون دختر بود!!از جایی 

که من نشسته بودم تا حدودی میتونستم 

نیم رخ چهره شو ببینم..

اما هیچوقت نشده بود که بهش نگاه کنم 

و چهره شو واضح و کامل ببینم..



سر کالس هرچی سعی کردم چهره شو 

ببینم نشد که نشد همش منتظر بودم که 

حداقل یبار سرشو برگردونه و نگام کنه!!

اما نگاه نکرد و کالس تموم شد..

بچه ها یکی یکی از کالس خارج شدنو 

تو شلوغی نفهمیدم کی رفت بیرون..

منم بلند شدمو از کالس اومدم 

بیرون..فقط از پشت سر اونم از فاصله 

زیاد دیدمش که دیدمش داخل راهرو 

دانشگاه داشت میرفت بیرون..

پاییز رفتو دیگه نتونستم ببینمش..



دانشگاه تموم شدو برگشتم خونه بدون 

اینکه با کسی حرفی بزنم رفتم تو اتاق 

خودم و دراز کشیدم 

به رفتار خودم فکر میکردم تو این چند 

وقت اخیر

..خیلی پشیمون بودم...حالم گرفته بود 

از کارای خودم..

بیشتر از همه برای اونیکه اونشب باهاش 

تصادف کردمو بردمش جلوی بیمارستان 

ولش کردم ناراحت بودم!!یعنی االن 

کجاس!؟چیشد!؟چه بالیی سرش اومد!!؟

زنده اس مرده!!



به سرم زد که برمو ببینم چه اتفاقی 

براش افتاده!!

بلند شدمو از اتاق اومدم بیرون کسی تو 

خونه نبود منم سریع رفتم بیرون و 

ماشینم و سوار شدم و راه افتادم سمت 

همون بیمارستان..

اونشب خیلی حال خوشی نداشتیم انقد 

مست بودیم که خیلی نمیفهمیدیم چیکار 

میکنیم..وسط همین مستی یه چیزی 

اومد جلو ماشینو منم زدم بهش..انقد 

ترسیده بودیم که همینطوری گذاشتیمش 

تو ماشین و بردیم یه بیمارستان همون 



نزدیکیا جلوی در بیمارستان گذاشتیمشو 

فرار کردیم!

خدا کنه اتفاق بدی براش نیفتاده باشه..

جلوی در بیمارستان از ماشین پیاده 

شدمو رفتم داخل..

رفتم جلوی پذیرشو از خانومی که اونجا 

بود سالم کردمو پرسیدم..

ببخشید خانوم من دنبال یه نفر میگردم 

که دیشب آخرشب آوردنش این 

بیمارستان..کجا میتونم پیداش کنم!؟

جواب سالممو دادو گفت..اسم و 

فامیلشون!؟کدوم بخش بردنش!؟



گفتم واال ایناشو نمیدونم فقط میدونم 

آخر شب آوردنشو جلوی در بیمارستان 

گذاشتنشو رفتن!!

تا اینو گفتم؛گفت..آها اون خانومیو 

میگی که جلوی در باماشین زده بودن 

بهش!!

شوکه شدم!!!به خودم گفتم یعنی اونی 

که من بهش زدم یه زن بوده!!

یه دفعه با صدای اون خانوم به خودم 

اومدم..

آقا باشمام!!؟



بله بله بفرمایین!!!؟

طبقه باال اتاق ۱۳۵...

خیلی ممنون..

پاهام سست شده بودو نمیتونستم 

درست راه برم شدیدا احساس ضعف 

میکردم..انقد حالمون بد بوده که 

نفهمیدیم زن بوده یا مرددد!

آروم آروم از پله ها رفتم باال..وارد یه 

راهروی دیگه شدم..

استرس داشتم..ترسیده 

بودم..میخواستم برگردم اما تا اونجا 



اومده بودم بقیه شم باید میرفتم..

رسیدم جلوی اتاق ۱۳۵..

داخل اتاقو نگاه کردم چهارتا تخت تو 

اتاق بود..

یکیش که خالی بود..

سه تای دیگه هم هرسه شون زن بودن!!

یعنی کدومشونه!!

یه پیرزن بود که که جای شکستگی و باند 

پیچی نداشت..پس قطعا اون نمیتونست 

باشه!

یکی دیگه به نظر میومد یه دختر جوونه 

که سرش شکسته بود..یه مالفه سفید 



رنگم رو بدنش انداخته بودن و باعث 

میشد دیده نشه و من متوجه نشم که 

شکستگی دیگه ای داره یا نه!

فقط موند یکی اونم رو تخت کنار پنجره 

بود و یه دست و یه پاش انگار تو گچ 

بود!!

همینجوری داشتم نگاه میکردم که یه 

پرستار سر رسیدو گفت..آقا شما اینجا 

چیکار میکنین!!اینجا بخش خانوماس!!

گفتم ببخشید ولی من دنبال خانومی 

میگردم که دیشب آوردنش 

اینجا..تصادف کرده!



بهم گفت االن که نیست بردنش ازش 

عکس بگیرن برین نیم ساعت دیگه  

ساعت مالقاته اون موقع بیاین!

فهمیدم بین اونا نیستو همون تختی بود 

که خالی بود..

رفتم بیرون و سر همون نیم ساعت 

برگشتم..

یه دختر جوون روی همون تختی که نیم 

ساعت پیش خالی بود دراز کشیده بود..

یه مالفه سفید رنگ روش انداخته بودنو 

انگار خواب بود..



رفتم جلو کنار تختش ایستادم داشتم 

نگاش میکردم که یه زن جوون وارد اتاق 

شدو اومد کنار تختشو داشت براش 

آبمیوه باز میکرد..

متوجه من شدو گفت..شما با کی کار 

دارین!؟

سالم کردمو گفتم..ببخشید ایشون همون 

خانومیه که دیشب جلوی در بیمارستان 

رهاش کردنو رفتن!؟

کنجکاو شدو گفت..بله چطور مگه!؟

تا اومدم حرف بزنم بغضش شکست و 

شروع کرد به حرف زدنو گفت..نامردا 



زدن دختر بیچاره رو ناکار کردن و در 

رفتن..

دوباره گفت..راستی نگفتین چیکار 

دارین...

سرمو انداختم پایینو گفتم..من بودم!!

دقیق متوجه حرفم نشدو گفت...

_چی!؟چی شما بودین!؟

+.....اونیکه باهاش تصادف کرده..منم!!!

آبمیوه رو گذاشت رو کنارو گفت..پس تو 

اون نامردی که این دخترو به این روز در 

آوردی!!حاال اومدی چیو ببینی!!؟



مالفه رو کشید کنار و گفت...ببین چه 

بالیی سرش آوردی!!!

هر دوتا پاش تا زانو تو گچ بودن!!

گفتم شرمندم!!نمیخواستم اینطوری 

شه..االنم اومدم جبران کنم!

اومد جلو گفت..جبران کنی!؟چیو جبران 

کنی!!!؟؟

دوتا پای شکسته شو!!؟میتونی دوتا پای 

سالم بهش بدی!!؟

اونشب اومدی ولش کردی و رفتی..

میدونی این دختر پدرومادر نداره!



میدونی اون خواهر و برادر کوچیکترش 

تا خود صبح تو خونه تنها بودن!!

میدونی این دختر خرج یه خونواده رو 

میداد و با کاری که تو کردی تا مدتها 

نمیتونه بره سرکار!!

من فقط سرمو انداخته بودم پایین!!

با سرو صدای اون زن همه جمع شده 

بودنو نگاه میکردن..

حتی پرستارا جرات نداشتن بیان جلو..

یه مرد وارد اتاق شدو گفت..چیشده 

زهره چرا انقد سرو صدا میکنی!؟

اون زن گفت...از این نامرد بپرس!!



سرمو گرفتم باال و تو چهره اون مرد نگاه 

کردم..

مرد پرسید مگه این آقا چیکار کرده چرا 

اینطوری حرف میزنی!!؟

زن گفت..این آقااااا همونی که این بال رو 

سر سهیال آورده حاال اومده جبران کنه!

اون مرد تا اینو شنید انگار میخواست 

منفجر شه!

بایه سرعتی اومد سمتمو یقمو گرفتو 

شروع کرد به کتک زدنم..

منو کشون کشون برد تو راهرو محکم 

کوبیدم به دیوار..منم خوردم زمین و 



افتادم کف راهرو..

اومد جلو که دوباره منو بزنه اما چند 

نفری که اون اطراف بودن گرفتنش اونم 

فقط بدو بیراه میگفت..

منم همونجا که افتاده بودم نشستمو 

هیچی نمیگفتم..

یه جورایی حقم بود..بدتر از اینام حقم 

بود..شاید خیلی وقت پیش الزم بود 

یکی اینطوری کتکم بزنه تا امروز یه 

همچین اتفاقی نیفته....

پایان فصل دوم



این داستان ادامه دارد..

نویسنده کمال فرزادپور

hezaroyek_daastan کانال تلگرام




