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فصل سوم
 

بخش اول 

(پاییز)
 

اوضاع اصال اونطور که میخواستم پیش 

نرفتو نمیره!

من از یه روستای کوچیک وارد این شهر 

بزرگ شدم



تو روستا همه همدیگر و میشناسیم اما 

اینجا نهایتا مردم همسایه های 

نزدیکشونو میشناسن نه بیشتر..
 

فکر میکردم خیلی زود با هم کالسیام 

دوست میشم و دوستای زیادی برای 

خودم پیدا میکنم اما از همون روز اول 

همه چیز برعکس پیش رفت..

از لحظه ای که استاد اسممو صدا میزنه 

همه شروع میکنن به خندیدن و پچ پچ 

کردن!

یه جورایی تبدیل شدم به سوژه خنده 

بچه های کالس..



مدام دستم می انداختنو سر به سرم 

میزاشتن..

اینا باعث شد که یواش یواش از همه 

فاصله بگیرم و معموال ساکت یه گوشه 

بشینم و با کسی رابطه نداشته باشم..
 

تو این شهر بزرگ فقط دوتا دوست دارم 

اونام نگار و شکیبا هم اتاقیامن تو 

خوابگاه..بچه های خوبین،اونام مثل 

خودم از شهرای دیگه اومدن و مشهدی 

نیستن..

نگار ۲۲ سالشه و از کرمانیه،شکیبا ۲۱ 

سالشه و اهل شهر طبسه..



نگار دختر خیلی آرومیه و خیلی از 

خودش حرف نمیزنه اما شکیبا کامال 

برعکس نگار..یه دختر شیطون و 

ناقالس!!
 

نزدیک دوماه میشه که اینجام..

به همین زودی دوماه گذشت،تو یه چشم 

به هم زدن..

آخر ماه دیگه باید برم سمنان باید برگردم 

خونه آخه کاوه قراره بیاد مرخصی..بابام 

زنگ زدو گفت همون موقع بیا که 

عقدتون کنیم..از همین االن استرس 



گرفتم...چیکار کنم حرف دلمو چطوری 

بهشون بگم...
 

سرمو گذاشتم رو بالشو چشمامو بستم،به 

امید اینکه همش فقط یه خواب باشه...
 

پاشو دختر!!!پاشو دانشگات دیر 

شد..پاشو پاییز!

چشمامو باز کردمو دیدم..نه خواب نبوده 

و همش عین واقعیته..

پتو رو زدم کنار از جام بلند شدم و شالمو 

انداختم رو سرمو از اتاق اومدم بیرون و 

رفتم سرویس خوابگاه دستو صورتمو 



شستم و برگشتم تو اتاق..لباسامو 

پوشیدمو آماده شدم که برم دانشگاه 

وقتی از اتاق خارج میشدم شکیبا تازه 

داشت بیدار میشد نگارم که زودتر از من 

رفته بود..

منم از اتاقو خوابگاه اومدم بیرون و راه 

افتادم سمت ایستگاه اتوبوس تا با 

اتوبوس برم دانشگاه.

۵ دقیقه بعد اتوبوس اومدو سوار شدمو 

ده دقیقه بعد جلوی دانشگاه پیاده 

شدم،پیاده و قدم زنان وارد دانشگاه شدم 

و از اونجایی که خود دانشگاهم واقعا 



بزرگ بود چند دقیقه پیاده رفتم تا 

رسیدم به دانشکده خودمون و یه گوشه 

رو یه نیمکت نشستم.

حیاط دانشگاه پر بود از دانشجو..

بعضی از بچه های کالس خودمون و 

میددم که باهم یه جا ایستادنو مشغول 

حرف زدن و بگو بخندن..

اما من کارم همین بود!هر روز بعد از 

ورود به دانشگاه روی همین نیمکت 

مینشستمو به محض شروع شدن کالس 

وارد کالس میشدم و بعد از تموم شدن 

کالسم دوباره میمومدم همینجا،یه 



جورایی به این وضعیت عادت کرده 

بودم.

ساعت ۸ شدو منم مثه بقیه بچه ها راهی 

کالس شدم یکم طول کشید تا رسیدم به 

کالس و وقتی رسیدم تقریبا همه بچه 

های کالس اومده بودن...

میدونستم با ورودم به کالس صدای 

همهمه و پچ پچ شروع میشه!نفس 

عمیقی کشیدمو وارد کالس شدم..دقیقا 

مطابق انتظارم پیش رفت چون با ورودم 

به کالس شنیدم که یکی گفت..پاییز شد!



اون یکی گفت نه دیگه نزدیک زمستونیم!

یکی دو نفرم با صدای بلند خندیدن..

منم سعی کردم اعتنا نکنم و از جلوشون 

رد شد شدمو اومدم سرجام نشستم..

صدای پچ و پچ تمسخر بعضیا هنوز ادامه 

داشت اما با اومدن یکی از بچه های شر 

و شیطون کالس شدت بیشتر گرفت!

یکی از پسرای کالس که معموال همه رو 

دس مینداخت وارد کالس شدو چشمش 

افتاد به من!منم همون ردیف جلو نزدیک 

پنجره مینشستم!



 قهقه ای زدو با صدای بلند 

گفت..پاییزه!!؟

بعد یکی دیگه از پسرا که ته کالس 

نشسته بود از جاش بلند شدو با همون 

صدای بلند گفت..برگا میریزه!!

همه کالس زدن زیر خنده و سعی کردم 

خودمو کنترل کنم و اعتنا نکنم واسه 

همین هیچ واکنشی نشون ندادم سرمو به 

کیفم گرم کردم..

بچه ها هنوز داشتن میخندیدن که..

یکی از بچه ها بلند شدو شروع کرد به 

دفاع کردن از من!برگشتمو نگاش کردم!



باورم نمیشد!!خودش بود نیما ..واقعا 

باورش برام سخت بود نیما  این حرفارو 

میزد نیمایی که نه تنها برای من بلکه 

معموال برای هیچکس ارزش قاعل نبود!

همه چیو به مسخره و شوخی میگرفت 

االن وسط کالس ایستاده بود و داشت 

بقیه رو سرزنش میکرد که چرا منو 

مسخره میکنن!حرفاش تموم شدو استاد 

اومد!برای همین نشست رو صندلیشو 

استاد کالسو با حضور غیاب شروع کرد..

تموم مدت کالس حس میکردم دوتا 

چشم دائم خیره شدن به من!سنگینی 



نگاهشو حس میکردم اما جرات نمیکردم 

برگردم و نگاه کنم!ولی آخه چرا..چرا 

داره منو نگاه میکنه!هرطور که بود تا 

آخر کالس خودمو نگه داشتمو نگاش 

نکردم.کالسم که تموم شد خیلی سریع 

وسایلمو برداشتمو تو شلوغی از کالس 

زدم بیرون رفتم سمت خروجی سالن 

دانشگاه.پشت سرمم نگاه نکردم!اونروز 

دیگه کالس نداشتم و مستقیم رفتم 

خوابگاه..

رفتم اما نمیتونستم به اتفاقی که افتاده 

فکر نکنم.سعی میکردم ذهنم مشغول کنم 



اما بازم میومد سراغمو کل ذهنمو درگیر 

خودش میکرد.

هر طور که بود اونروزو شب کردمو 

گرفتم خوابیدم به امید اینکه فرداش که 

از خواب پا میشم همه چیو فراموش 

کرده باشم.

صبح روز بعد طبق معمول روزای قبل 

رفتم دانشگاه.رفتم سر کالس و سرجام 

نشستم!انگار اتفاق دیروز و حرفای نیما 

روی همه تاثیر گذاشته بود چون دیگه 

کسی مسخره ام نکرد.هرکی سرش به کار 

خودش بود.برگشتمو نگاه کردم دیدم 



نیما سرجاش نیست.صندلیش خالی 

بود.کالس اول تموم شد و نیومد.ساعت 

دومم گذشت و نیومد...کالس سومم 

همینطور..

اونروز اصال نیومد دانشگاه و منم بعد از 

تموم شدن دانشگاه رفتم خوابگاه.

روز بعد تو کالس رو صندلی نشسته 

بودم.چیزی به اومدن استاد نیومده بود 

اما نیما هنوز نیومده بود.نمیدونم چرا 

انقد به بودن و نبودنش توجه میکردم.در 

حالی که قبال اینطور نبودم.داشتم به 

صندلیش نگاه میکردم که یه وارد کالس 



شد.سریع سرمو برگردوندم اما متوجه 

شد که داشتم به صندلیش نگاه میکردم!

آروم و ساکت نشست رو صندلیش.
 

اونروز کال روز عجیبی بود.نیما سعی 

میکرد تو بحثای کالس شرکت کنه بر 

خالف گذشته که معموال فقط رو 

صندلیش مینشست و با گوشیش بازی 

میکرد!بخاطر نفوذی که باباش داشت 

کسی جرات نداشت چیزی بهش بگه!اما 

اونروز همه حواسش جمع کالس بود در 

مورد درس اظهار نظر میکرد!اصال انگار 



یه آدم دیگه شده بود!زمین تا آسمون با 

آدمی که قبل بود فرق کرده بود!

تنها من نبودم که تعجب کرده بودم همه 

کالس از رفتار نیما تعجب کرده بودن 

اینو میشد از چهره همشون فهمید.کالس 

تموم شد و بلند شدمو وسایلمو برداشتمو 

رفتم بیرون.داخل حیاط دانشگاه روی 

همون نیمکت نشسته بودم و داشتم 

کتابم و میخوندم  که دیدم داره میاد 

سمت من!دستو پام گم کردم با عجله 

کتابمو گذاشتم تو کیفمو  شروع کردم به 



جمع و جور کردن وسایلم،از جام بلند 

شدمو میخواستم برم که رسیدو گفت..

ببخشید خانوم زنگنه میشه چند لحظه 

صبر کنید!؟

برگشتمو درست رو به روش 

ایستادم،گفتم بله بفرمایین!؟

نگاهم کردو گفت:گفت اگه میشه 

بشینین!؟

گفتم اگه میشه بزارین واسه بعد..

بهم گفت؛خیلی وقتتونو 

نمیگیرم..خواهش میکنم!

قبول کردمو نشستم رو نیمکت..



نیماهم با فاصله نشست رو نیمکت.منم 

نگاهی به اطراف کردم میترسیدم یه 

وقت یکی مارو ببینه و حرف در بیاد.

نیما سر حرف و باز کردو گفت؛راستش 

خانوم زنگنه من یه عذر خواهی به شما 

بده کارم!

منم گفتم؛عذرخواهی!؟بابت چی!؟

_بابت رفتار بدی که این مدت داشتم!

بابت شوخیای بدموقع و مسخره کردنای 

بیجا!امیدوارم منو ببخشین!
 

تو اون لحظه نمیدونم چه اتفاقی افتاد!

انقدر دلم این مدت از دست همه شکسته 



بود که حد نداشت،مثه یه بمب بودم که 

لحظه ممکن بود منفجر شه.انگار داشتم 

گر میگرفتم اخمامو کردم تو همو زل زدم 

تو چشماشو گفتم؛ببخشم!!؟چیو ببخشم 

آقای فراهانی!!؟دوماهه از روز اول شما 

دوستاتون هرچی دلتون خواسته به من 

گفتین!بارها و بارها منو مسخره کردین!

بارها دلم شکست!حاال توقع دارین 

ببخشم!!به همین راحتی!!؟نه متاسفم 

ولی من هرگز نمیبخشم نه شمارو نه بقیه 

اونایی که بی دلیل منو مسخره کردن!

حرفای شماها باعث میشد من از خودم 



بدم بیاد!از اسمم!از پدرم که این اسمو رو 

من گذاشته!االن نمیتونم راحت ازش 

بگذرم!درسته سکوت میکنم اما به این 

معنی نیست که ناراحت نمیشم!

حرفامو مثل گلوله شلیک کردم به 

سمتشو تا اومد حرف بزنه از جام بلند 

شدمو رفتم سمت خروجی دانشگاه!!کال 

بیخیال کالس رفتن شدم!خودمم 

نفهمیدم چرا اون حرفارو زدم!!ولی 

بدجوری رو دلم سنگینی کرده بود!من 

تمام عصبانیتو دلخوریمو سر نیما خالی 

کردم!نمیدونم شاید نباید انقدر تند 



برخورد میکردم اما تو اون لحظه کنترلمو 

از دست دادمو نفهمیدم چیشد!

پیاده راه افتادم سمت خونه بی اختیار 

گریه ام گرفت..اصال دست خودم نبود و 

اشکام میریخت..تا خود خوابگاه اشک 

ریختمو رفتم.خیلی حالم بد بود مدتها 

بود دلم میخواست بشینم با یکی درددل 

کنمو حرف بزنم اما کسی نبود.نگارو 

شکیبام معموال همه چیو به شوخی 

میگرفتن و نمیتونستم باهاشون حرف 

بزنم!رسیدم خوابگاهو رفتم تو اتاقو 



خودم انداختم رو تخت و همینجور گریه 

میکردم!
 
 

بخش دوم(نیما)
 

اصال انتظار همچین برخوردی و نداشتم 

هرچند که مستحقش بودم من بارها و 

بارها این دخترو مسخره کردم حق 

داشت بدتر ازین جواب منو بده..

 روز بعدم رفتم دانشگاه و مرتب ومنظم 

سرجام نشستم و سعی کردم رفتارم با 

همه خوب باشه.یه جورایی خودمو 



داشتم خودمو واسه کالس بعد آماده 

میکردم کالسی که پاییزم بود.

کالس که شروع شد زودتر از بقیه اومدم 

و نشستم رو صندلی بچه ها یکی یکی از 

جلوم رد میشدن معموال پاییز جز آخرین 

نفرا بود که میومد...

چشمم به در بود که یه دفعه وارد کالس 

شد..

یه دفعه انگار همه چی دست از حرکت 

برداشت و وجود هیچ چیزو حس 

نمیکردم و فقط پاییز و میدیدم چرا تا 



حاال این دخترو اینطوری ندیده بودم 

چقدر به چشمم زیبا میومد اینبار..

رد شدو رفت و نشست سرجاش..منم 

داشتم من هنوز محو چهره اش بودم و 

تو ذهنم اونو مرور میکردم.ابروهای 

مشکی دخترونه اش سایه انداخته بود 

رو چشمای درشت قهوه ای رنگش بینی 

قلمی خوش فرمش عمود شد بود به لبای 

غنچه و جمع و جورش  پاییز کنار پنجره 

نشسته بودو آفتاب میفتاد به موهای 

خرمایی رنگش انعکاس رنگ موهاش 



باعث میشد بیشتر آدم یاد غروبای 

عاشقانه روزهای پاییزی بیفته!

با هر بار تکرار تماشای چهره اش تو ذهنم 

افسوس میخوردم چرا زودتر متوجه 

حضورش نشدم!نزدیک سه ماه گذشته و 

من االن این دخترو میبینم!انگار اصال از 

اول نبوده!
 

انگار داشت یه اتفاقایی توی قلبم میفتاد 

چون حسی که بهش داشتم با روزای 

دیگه واقعا متفاوت بود!اصال دست 

خودم نبود همه حواسم جمع پاییز بود 

نمیتونستم یه لحظه از فکرش بیام 



بیرون!!همش به خودم میگفتم من چرا 

اینطوری شدم!!نکنه دارم عاشق میشم!!

اصال مگه عاشقی این شکلیه!؟ولی من 

که تا حاال عشق و تجربه نکرده بودم پس 

از کجا بدونم این چیه!؟

یکی دو روز همین طور گذشتو حسم 

نسبت بهش شدید تر شد!یه جورایی 

میدونستم این اسمش عشقه اما باورش 

برام سخت بود دلم میخواست یکی که 

قبال عشق تجربه کرده بهم اطمینان بده!

اما کسی نبود که بتونم باهاش حرف 

بزنم جز یه نفر!اونم سید مرتضی بود!



سید مرتضی فرمانده پایگاه بسیج 

محلمون بود!یک سال پیش عاشق یکی 

دختر یکی از همسایه هامون شده بود!

دختر آقای زندیان!آقای زندیان اصال از 

مرتضی خوشش نمیومد چون مرتضی 

بسیجی بود و اونا اصال میونه ای با این 

چیزا نداشتن!همه تو محل مرتضی رو 

مسخره میکردن!اما مرتضی انقد رفتو 

اومد تا بالخره با دختر آقای زندیان 

ازدواج کرد!البته خود منم رابطه خیلی 

خوبی سید مرتضی نداشتم!آخرین بار 

بدجوری سر قضیه ازدواجش با دختر 



آقای زندیان کلی مسخره اش کردمو از 

خجالتش در اومدم!

اما اون بیچاره هیچی بهم نگفت! 

اما چاره ای ندارم تنها کسی که میتونم 

بهش اعتماد کنم مرتضاس!
 

بالخره دلو به دریا زدم و بعد از دانشگاه 

رفتم پایگاه بسیج محله و رفتم 

داخل.چندتا جوون بسیجی داخل حیاط 

داشتن والیبال بازی میکردن!به یکیشون 

گفتم با سید کار دادم!اکن جوون 

راهنماییم کرد تو یه اتاقو گفت؛همینجا 



بشینین تا سید نمازش تموم شه خودش 

میاد خدمتتون!

تو فرصتی که منتظر سید بودم یه نگاهی 

به درودیوار اتاقش انداختم..

همه جا نوشته های مذهبی و عکسای 

رزمنده های جنگ و عکس امام خمینی و 

آیت ا� خامنه ای!

مشغول تماشای اتاق بودم که در باز شدو 

یه جوون قد بلند با موهای کم پشت و 

ریش خط گرفته  و یونیفرم بسیجی 

اومد داخل.قبل اینکه چیزی بگم،با لهن 

دلنشینی سالم کردو بهم دست دادو گفت 



خیلی خوش اومدین ببخشین معطل 

شدین..بعدم رفتو نشست پشت میز 

صندلیش!

یه لحظه به خودم راهو درست اومدم!

چون با اتفاقاتی که بین ما افتاده بود 

انتظار برخورد به مراتب سرد تریو داشتم 

اما اصال به روی خودش نیاورد!

سالم کردمو گفتم؛ببخشید آقا مرتضی 

اگه اشکالی نداره اومدم  چند لحظه ای 

وقتتونو بگیرم فقط قبلش باید به چیزی 

بگم!

_بفرمایین آقا نیما در خدمتم..



+راستش نمیدونم چجوری بگم ازتون 

خجالت میکشم من سر قضیه ازدواج با 

دختر آقای زندیان رفتار خوبی باهاتون 

نداشتم ولی شما نه اون موقع چیزی 

گفتی االنم که..

حرفمو قطع کردو گفت؛فدای سرت آقا 

نیما گذشته ها دیگه گذشته..

گفتم برام جالبه که شما مثل بقیه 

بسیجیا نیستین!!

خندید و گفت مگه بقیه بسیجیا 

چجورین!؟



گفتم یه جورین  همش دوسدارن به همه 

گیر میدن!

بازم خندیدو گفت میدونی مشکل چیه 

نیما جان!؟

_مشکل چیه سید!!؟

از جاش بلند شد و اومد رو به روی من 

یه صندلی گذاشتو نشست رو به 

روم..لبخندی زدو گفت؛متاسفانه یه عده 

فکر میکنن این لباسو پوشیدن که فقط 

به چهارتا دختر و پسر جوون که تو 

خیابونن گیر بدن!اما به نظرم ما باید 

طوری رفتار کنیم که جوونا جذبمون 



بشن نه اینکه ازمون فرار کنن!البته تو هر 

لباسی ممکنه افرادی باشن که از 

قدرتشون سوء استفاوه کنن شمام نباید 

همه رو مثل هم قضاوت کنین چون اگه 

بخوای میتونم ببرمت یه جایی تا 

بسیجیای واقعی رو ببینی!!یه مشت 

جوون بی ادعا که بدون هیچ چشم 

داشتی میرن تو نقاط محرومو سخت کار 

میکنن تا چنتا مشکل و از رو دوش یه 

عده بردارن.البته باید اینم درک کنیم که 

ما تو یه کشور اسالمی زندگی میکنیم و 

بالخره اعتقادات و قوانین خودمون 



داریم!بگذریم نیماجان این مسعله مفصل 

تر ازاین حرفاس..خب بگو با من چیکار 

داری!؟

منم حرفشو تایید کردمو گفتم بله حق با 

شماس بعدم گفتم راستش یه مسعله ای 

برام پیش اومده منم برای همین 

مزاحمتون شدم که باهاتون حرف بزنم

با همون لبخندی که از لبش نمی افتاد 

گفت:خب بگو در مورد چی میخوای 

حرف بزنی!؟

یه لحظه سکوت کردمو و بعد زل زدم تو 

چشماشو گفتم؛در مورد عشق!



یه لحظه جا خورد کرد..انگار نمیدونست 

چی بگه!با تعجب گفت در مورد عشق!!؟

گفتم آره آقا مرتضی راستش نمیخوام 

توهین کنم ولی شما سر قضیه 

ازدواجتون...چجوری بگم!

مرتضی گفت؛بگو راحت باش!

گفتم؛راستش آقا مرتضی من یه چند 

روزیه یه قضیه ای برام پیش اومده 

دنبال کسی میگشتم که واقعا عشق و 

تجربه کرده باشه!از طرفی نمیتونستم به 

هرکسی اعتماد کنم برای همین اومدم 

پیش شما آخه فکر میکنم شما سر قضیه 



ازدواج بادختر آقای زندیان عشق و 

تجربه کردین.

مرتضی یکم حرفامو تو ذهنش مرور 

کردو بعد گفت؛تا اونجایی که من از 

حرفات متوجه شدم تو میخوای بدونی 

عشق چه شکلیه که بدونی عاشق شدی 

یانه!!درسته!؟

منم بهش گفتم دقیقا!!

سید مرتضی از روی صندلی بلند شد و 

چرخی توی اتاقش زدو دوباره رفت روی 

صندلی پشت میزش نشست..



نفس عمیقی کشیدو گفت،خب راستش 

نیماجان من همینقدر میدونم عشق شکل 

خاصی نداره برای هرکسی ممکنه یه 

شکلی باشه،به نظرم عشق و هوس 

شباهت خیلی زیادی دارن؛اگه بتونی 

حستو کنترل کنی میشه عشق اما اگه 

کنترلش از دستت در بره قطعا تبدیل 

میشه به یه هوس ابصار گسیخته!و 

معموال اینطور ظاهر میشه..که یه نفر 

برات مهم میشه و رو همه چیت تاثیر 

میزاره!رو خوابت رو بیداریت!رو خوردو 

خوراکت!رفت و آمدتو با رفت آمدش 



تنظیم میکنی!جوری حرف میزنی که اون 

دوسداره جوری لباس میپوشی که اون 

دوسداره،توی یه جمعی و جسمت ثابته 

اما ذهنت و رها میکنی تا به پرواز دربیاد!

میخوای بدونی االن کجاس داره چیکار 

میکنه!حالش خوبه!اونم به من فکر 

میکنه اصال اونم اندازه من دوسمداره یا 

به خودت میگی اصال دوسم داره یا نه!

وقتی میبنیش ضربان قلبت تند میشه!

دستپاچه میشی..

کافیه یا بازم بگم!!؟
 



گفتم نه کافیه جوابمو گرفتم آقا 

مرتضی!!

از پرسید خب حاال بگو عاشق شدی یا 

نه!؟

منم جواب دادم االن دیگه مطمعنم خود 

عشقه..اما نمیدونم چیکار کنم!میدونی 

مسعله اینجاس که من قبال مسخره اش 

میکردم االن میترسم حرفی از عالقه ام 

بهش بگم!!

در جواب حرفم گفت:یه مثال هست که 

شاید شنیده باشی شایدم نه..اما گاهی 

وقتی حتی تکرار بعضی حرفها هم به آدم 



امید میده..اونم اینه اگه به یه در بسته 

خوردی که روش چنتا قفل بود،هرگز نا 

امید نشو...چون اگه قرار بود باز نشه 

جاش یه دیوار میزاشتن!پس اینو بدون 

هر دری باز میشه..اما راه درستشو پیدا 

کن!به نظرم برو صادقانه حرفتو بهش 

بگو..
 

بهش گفتم حق با شماس آقا مرتضی 

چشم حتما همین کارو میکنم..
 

از مرتضی خداحافظی کردمو رفتم 

خونه.اونروز جز سخت ترین روزای 



زندگیم بود چون بی صبرانه منتظر 

رسیدن فردا بودم اما انگار یکی جلوی 

عقربه های ساعت و گرفته بود که حرکت 

نکنن!حس میکردم هر ساعت اندازه یک 

سال میگذره!دائم چشمم به ساعت 

بود..هر طوری که بود اون روز طوالنیو 

گذروندم و به فردا رسیدم!

صبح که شد بلند شدمو بد از شستن 

دست و صورتم موهامو سشوار کشیدمو 

یه دست لباس تمیز و مرتبم پوشیدمو 

راه سوار ماشین شدمو راه افتادم سمت 

دانشگاه!اونروز سه تا کالس داشتم که 



فقط یکیشون با پاییز بود.منتظر فرصت 

بودم که برمو یبار دیگه باهاش حرف 

بزنم اما برعکس همیشه که دورش خلوت 

بود اینبار چنتا از دخترا دوروبرش بودنو 

نشد که باهاش حرف بزنم تو کالسم که 

اصال نمیشد.ساعت ۱۲ بود که دانشگام 

تموم شد.جلوی در دانشگاه توی ماشین 

نشسته بودم که بیاد رد بشه و برم 

باهاش حرف بزنم.حدودا ده دقیقه ای 

طول کشید تا بالخره پیداش شد.داشت 

کنار خیابون قدم میزد و میرفت سمت 

ایستگاه اتوبوس!



ماشینو به حرکت درآوردمو رفتم کنارشو 

با یه سرعت خیلی کم و در حالی که 

موازی باهاش در حال حرکت بودم شیشه 

رو دادم پایین و گفتم:سالم خانوم زنگنه 

حالتون خوبه!؟

یه مقدار سنگین اما جواب دادو گفت؛

سالم ممنونم!

گفتم ببخشید میشه چند لحظه وقتتون 

بگیرم!؟کار واجب دارم!

بهم گفت:نه متاسفانه دیرم شده باید 

برم!



از خواهش کردمو گفتم:قول میدم خیلی 

طول نکشه لطفا سوار شین باید باهاتون 

حرف بزنم!

وقتی اصرارمو دید نگاهی به اطراف 

کردو گفت:ولی اینجا جلوی دانشگاهه 

آقای فراهانی فردا هزارجور حرف در 

میاد!

گفتم پس میگین چیکار کنیم!؟

بهم گفت دوتا چهار راه جلوتر یه کافی 

شاپه من بعضی وقتا با دوستام میرم 

اونجا..برید اونجا منم میام!

گفتم باشه فقط اسمش چیه!؟



پاییز گفت،کالسیک!آره کالسیکه اگه 

اشتباه نکنم!

منم گفتم باشه پس من اونجا 

منتظرتونم!
 

سرعتم زیاد کردمو ازش دور 

شدم،همونطور که گفته کافی شاپ 

کالسیک و دوتا چهارراه اونطرفتر پیدا 

کردمو رفتم داخل و یه میزو رزرو کردم 

که کس دیگه نشینه اونجا..

ده دقیقه بعد پاییز وارد کافی شاپ شدو 

اومد نشست سر میزی که من گرفته 

بودم!درست روبه روم!



گفتم چیزی میل دارین!؟

بازم سرد جواب دادو گفت،نه ممنون 

حرفتونو بگین باید برم!

گفتم باشه،بهش گفتم راستش من خیلی 

فکر کردم و چند روزه میخوام یه حرفیه 

بهتون بگم من در گذشته آدم بدی بودم 

قبول دارم!

پرید وسط حرفمو نزاشت حرفمو کامل 

کنم هردوتامون داشتیم باهم حرف 

میزدیم!من داشتم میگفتم امروز نیومدم 

که در مورد گذشته حرف بزنم!پاییزم 

داشت میگفت ببینین از نظر من هرچی 



که بوده تموم شده من دیگه بهش فکر 

نمیکنم!

یه دفعه گفتم من بهتون عالقه دارم!

پاییز شوکه شدو دست از حرف زدن 

کشید!سکوت کرد!فقط نگام میکرد!منم 

خیره شده بودم تو چشماش!

بهم گفت میشه دوباره بگین!!؟؟

گفتم من بهتون عالقه داااا...هنوز حرفم 

کامل نشده بود که...

سنگینی دستشو رو صورتم حسم کردم!

انقد محکم زد که صداش پیچید تو کافی 

شاپ!و این باعث شد همه برگردنو 



نگامون کنن!

یکم با عصبانیت نگام کردو دندوناشو رو 

هم فشار داد و بعدم رفت!!
 
 

پایان فصل سوم
 

این داستان ادامه دارد
 
 
 
 
 
 


