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مثل یه سرباز شکسته خورده که تموم 

تنش پر از زخمه و از جنگ بر میگرده بلند 

شدو از کافی شاپ اومد بیرون خیلی 

حالش بد بود!ناراحتیش از اون سیلی 



نبود بیشتر از این ناراحت بود که حتی 

پاییز  اجازه نداد حرفشو کامل بزنه!نیما 

دنبال این بود که با پاییز حرف بزنه تا 

پاییز متقاعد کنه که یه فرصت بهش بده 

تا گذشته رو جبران کنه!اما پاییز 

نمیتونست باور کنه پسری که تا یکی 

دوهفته پیش باعث آزارو اذیت روح و 

روانش بود حاال بهش ابراز عالقه کنه!

پیش خودش فکر میکرد احتماال اینم یه 

بازیه جدیده!حتما بازم میخوان اینطوری 

دست بندازنش!
 



نیما با یه حال گرفته رفت خونه و 

مستقیم رفت تو اتاق خودشو انداخت تو 

تخت..
 

پاییزم با همین حسو حال رفت خوابگاه 

و تا شب تو خودش بودو با هیچکس 

حرف نمیزد هرچی نگارو شکیبا ازش 

میپرسیدن که چرا انقد حالش گرفته 

اس!؟پاییز جوابشون و نمیداد و میگفت 

چیزی خاصی نیست.
 

اون شب هرطور که بود گذشت..



صبح روز بعد نیما به امید اینکه دوباره 

پاییزو ببینه و یه راهی پیدا کنه تا یبار 

دیگه بتونه باهاش حرف بزنه رفت 

دانشگاه!اما اونروز پاییز اصال نیومد 

دانشگاه!نیما هرچی منتظر موند اما بی 

فایده بود!نیما دیگه نمیدونست باید 

چیکار کنه از اینور اونور نشونی 

خوابگاهی که پاییز اونجا بود و گرفتو 

رفت جلوی در خوابگاه.

یکم صبر کرد دخترای زیادی وارد 

خوابگاه میشدو بعضیام میومدن بیرون. 

یکی از دخترایی که از کنار ماشینش رد 



میشدن و صدا زد تا ازش در مورد پاییز 

سوال کنه وقتی داشت با اون دختر 

حرف میزد شکیبا داشت از کنارشون رد 

میشدو یه چیزایی شنید برای همین 

کنجکاو شدو یکم اونطرفتر ایستاد تا 

بشنوه اونا دارن چی میگن!اما در همین 

لحظه یه ماشین گشت نیروی انتظامی 

که داشت از اونجا رد میشد  نیما رو دید 

که داره با اون دختر حرف میزنه!برای 

همین نگه داشت و یه مامور از ماشین 

پیاده شدو اومد جلو از  نیما خواست که 



زودتر اونجا رو ترک کنه!برای همین نیما 

رفت.
 

شکیبا خیلی متوجه موضوع نشد بخاطر 

همین  وارد خوابگاه شدو خودشو به اتاق 

رسوند وقتی رسید پاییز روی تخت 

نشسته بود و زانوهاشو بغل کرده بودو 

حسابی تو فکر بود  شکیبا کیفشو 

گذاشت کنارو به پاییز گفت،پاییز تو 

امروز دانشگاه نرفتی!؟

پاییز کنجکاو شدو گفت؛نه چطور مگه!؟

شکیبا گفت؛آخه یه پسره اومده بود 

جلوی در خوابگاهو آمارتو از بچه ها 



میگرفت!

تا اینو گفت پاییز مثه آتیشی که یهو گر 

میگیره از جاش بلند شدو گفت؛چی!؟کی 

بود چی میگفت!؟

شکیبا گفت نمیدونم کی بود فقط شنیدم 

اسمو فامیلتو به یکی از دخترا گفت منم 

ایستادم که بشنوم چی میگه اما همون 

موقع ماشین گشت اومدو اون پسره 

رفت،منم اومدم خوابگاه!

پاییز دستشو گذاشت رو سرشو گفت،ای 

وااای چرا اومده اینجا!!؟



شکیبا گفت؛پاییز چرا مثه بچه آدم 

نمیگی جریان چیه!خب بگو شاید بتونیم 

کمکت کنیم خب!

پاییز گفت شکیبا تو اون دخترو 

میشناسی!؟

شکیبا گفت خیلی نه ولی از بچه های 

خوابگاه دیگه پیدا کردنش کار سختی 

نیس!

پاییز گفت؛شکیبا اول باید اون دخترو 

پیدا کنیم ببینیم چی گفته!بعد همه چیو 

بهت میگم!
 



شکیبا گفت غمت نباشه خودم االن میرم 

پیداش میکنم جلو دهنشم میگیرم که 

چیزی به کسی نگه!!صبر کن تا بیام.
 

شکیبا رفت و بیست دقیقه بعد 

برگشت،به پاییز گفت که چیز خاصی 

نبوده فقط پرسیده تو اینجا زندگی 

میکنی یا نه میخواسته بفهمه چرا نرفتی 

دانشگاه که مامور سر رسیده!

پاییز خیلی از این مسعله ناراحت بود 

چون میترسید این ماجرا تو خوابگاه 

بپیچه و براش دردسر درست کنه!

نیماهم با اعصاب خورد رفت خونه.



 
صبح روز بعد نیما بیخبر از اتفاقات که تو 

خوابگاه افتاده بود رفت دانشگاه،برعکس 

دیروز که پاییز اصال نیومده بود اما 

امروز خیلی زود اومده بود و روی همون 

نیمکت همیشگی نشسته بود.

نیما از فرصت استفاده کردو رفت سراغ 

پاییز.

نیما به پاییز سالم کردو میخواست حرف 

بزنه پاییز با عصبانیت گفت؛نمیخوام 

بشنوم آقای فراهانی!واقعا چی پیش 

خودتون فکر کردین که اومدین جلوی 

خوابگاه!!یه درصد باخودتون فکر نکردین 



بعدش ممکنه در موردم چه حرفایی 

بزنن!لطفا دیگه مزاحمم نشین!
 

انگار پاییز اونجا نشسته بود تا فقط اون 

حرفارو به نیما بزنه بعدم بلند شدو رفت 

سمت کالس.

نیما حالش گرفته بود،گرفته تر شد؛

امیدوار بود که بتونه دل پاییز و بدست 

بیاره اما خیلی بدتر شد!نا امید شدو کال 

بیخیال رفتن سر کالس شدو برگشت 

خونه؛رسید جلوی در خونه از ماشین 

پیاده شد تا در حیاطو باز کنه،در همون 

لحظه سید مرتضی داشت با ماشین 



پایگاه از تو کوچه رد میشد که نیما رو 

دید،براش بوق زدو اومد نزدیک ماشینش 

نگه داشت؛با صدای نسبتا بلندی و همون 

لبخند همیشگیش گفت؛چطوری عاشق 

دل خسته!!؟

نیما که اصال حال حوصله نداشت بی 

حال و گرفته جواب داد؛چی بگم سید!!!

مرتضی گفت،نیازی نیست چیزی بگی که 

رنگ رخساره خبر میدهد از سّر درون!

بعدم به نیما گفت بیا سوار شو تعریف 

کن ببینم چیکار کردی!



نیما با همون حال گرفته رفت و نشست 

تو ماشین پایگاه!

مرتضی گفت؛خب بگو جریان چیه!؟

نیما هم اتفاقات این یکی دو روزه رو 

براش تعریف کردو گفت که مجبور شده 

بره جلوی خوابگاه و پاییز از این بابت 

خیلی ناراحت شده!

مرتضی وقتی حرفای نیما رو شنید سری 

تکون دادو گفت؛آقا نیما یادته در مورد باز 

شدن قفالی روی در چی بهت گفتم!!؟

بهت گفتم هر قفلی باز میشه اما از راه 

درستش!خب معلومه رفتن جلوی 



خوابگاه کار اشتباهی بوده وقتی هنوز 

حسی بینتون نیست!این کارت باعث 

میشه اون دختر از جانب تو احساس 

خطر کنه!در حالی که تو باید کاری کنی 

که بهش احساس امنیت و آرامش بدی!

نیما گفت؛من گیج شدم سید!تو بگو 

چیکار کنم!؟

مرتضی گفت؛در حال حاضر اون دختر در 

مقابل تو یه سپر دفاعی گرفته!!فعال باید 

یه مقدار بهش زمان بدی!دوسه روزی 

کاری به کارش نداشته راه خودتو برو و 



بیا!سعی کن با نگاهت بهش بفهمونی که 

قصد آسیب زدن بهشو نداری!

مرحله دوم شناخت طرف مقابله!سعی 

کن از رفتارش بفهمی چه شخصیتی 

داره!از حرکاتش نوع و لحن حرف زدنش!

مرحله سوم،این طور که تو میگی اون 

دختر دوسنداره جلوی جمع بهش نزدیک 

بشی!سعی کن یه جایی که کسی اونو 

نمیشناسه بری و ازش محترمانه بخوای 

باهات یه قرار بزاره!!یادت باشه هیچیو 

بهش تحمیل نکنی!بزار اون تصمیم بگیره 

چه ساعتی و کجا!!اگه دیدی باهات 



مخالفت میکنه اصرار نکن!این یعنی 

زمانی که بهش دادی کافی نبوده پس 

باید بازم بهش زمان بدی!و مرحله چهارم 

اگه موفق شدی و باهاش قرار گذاشتی 

دست خالی نرو سر قرار!یه شاخه گل رز 

قرمز رنگ براش ببر!و یادت باشه قبل از 

شروع صحبتاتون گلو بهش بدی!این کار 

باعث میشه نرم بشه و نیت خوبتو بهتر 

درک کنه!
 

نیما بعد از شنیدن حرفای سید به وجد 

اومد و دوباره جون گرفت!ولی تعجب 

کرده بود که سید اینارو از کجا میدونه!



کنجکاو شدو از سید پرسید؛آقا مرتضی 

یه سوال بپرسم ناراحت نمیشی!!؟

مرتضی خندید و گفت ناراحت نمیشم 

ولی میدونم چی میخوای بپرسی!!و 

جوابتم اینه که بزار یه چیزایی ناگفته 

بمونه!!

نیما خندیدو گفت؛طبق معمول حق با 

شماس!!

از ماشین سید پیاده شدو سوار ماشین 

خودش شدو رفت تو حیاط.

اون شب نیما حرفای سیدو توی ذهنش 

مثل سرمشق یادداشت کردو بارها بارها 



مرورشون کرد،به خودش میگفت این 

دفعه دیگه موفق میشم!

از صبح روز بعد همونطور که سید گفته 

بود تو دانشگاه وقتی پاییز میدید سعی 

میکرد عادی رفتار کنه و همونطور که 

سید گفت بیشتر سعی میکرد با نگاهش 

خواسته شو به پاییز بفهمونه.

سه طبق نقشه پیش رفت و ظهر روز 

چهارم بعد از تموم شدن دانشگاه منتظر 

موند تا پاییز اومدو رفت تو ایستگاه 

اتوبوس،سوار اتوبوس شدو اتوبوس راه 

افتاد؛چند ایستگاه  اونطرفتر وقتی پاییز 



از اتوبوس پیاده شد صبر کرد یکم که از 

ایستگاه دور شد از ماشین پیاده  رفت 

دنبالش.

پاییز آروم داشت قدم میزد که نیما از 

پشت سر صداش زد.

پاییز برگشتو نگاه کرد نیما رو دید که تو 

دو قدمیش ایستاده بود..

_سالم خانوم زنگنه

+سالم بازم شما!؟

_بله بازم من...میبخشین میشه چند 

لحظه به حرفام گوش کنین!؟

+شرمندم من باید برم!



_خواهش میکنم فقط چند دقیقه..

+باشه بفرمایین 

_خیلی ممنون ببینید من واسه تمام 

اتفاقای گذشته معذرت میخوام ببخشین 

من نباید میومدم جلوی خوابگاه اما دلیل 

اومدنم فقط این بود که نگرانتون شده 

بودم!

+نگران برای چی!؟واسه اینکه یه روز 

نیومدم دانشگاه!

_دیگه من فک کردم از دست من ناراحت 

شدین که نیومدین!



+باشه خیلی ممنون اگه حرفتون تموم 

شده من برم!؟

_نه صبر کنین هنوز حرف اصلیم مونده

+خب پس بگین دیگه..

_ببیند خانوم زنگنه من امروز اومدم در 

مورد آینده باهاتون حرف بزنم ولی خب 

اینجا جای مناسبی نیست!من میخواستم 

اگه بشه یه قراری بزاریم اونجا حرف 

بزنیم،البته اگه شما قبول کنین..

+چه حرفی آخه من شما چه حرفی 

داریم بزنیم؟



_شما شاید نداشته باشین ولی من حرف 

دارم،خواهش میکنم یبار این فرصت و به 

من بدین،بخدا قصد مزاحمت ندارم.

+نمیدونم چی بگم آقای فراهانی!

_قبول کنین دیگه هر ساعت و هرجایی 

که شما بگین..لطفا قبول کنین!

+باشه ساعت ۵ همین امروز !همون کافی 

شاپ اون روز ولی فقط همین یبار آقای 

فراهانی!

نیما خیلی خوشحال شدو از پاییز تشکر 

کردو باعجله رفت.
 



قرارشون ساعت ۵ بود اما نیما از ساعت 

۳ حاضرو آماده نشسته بود تا ساعت ۵ از 

راه برسه!

ساعت ۴ بود که از خونه راه افتاد سمت 

کافی شاپ ساعت ۴:۳۰ بود که رسید 

جلوی کافی شاپ.تا نزدیک ۵ نشست تو 

ماشین،چیزی به ۵ نمونده بود که رفت 

داخل شاخه گلی که خریده بود داد به 

فروشنده کافی شاپو گفت وقتی بهتون 

گفتم بهم بدینش بعدم رفتو سر همون 

میزی نشست که اونروز نشسته بودن.
 



استرس داشت همه حرفاشو بارها بارها 

تو ذهنش مرور کرده بود اما هرچی به 

زمان میگذشت حس میکرد بیشترشو 

یادش رفته و دوباره با خودش مرور 

میکرد.دل تو دلش نبود.
 

راس ساعت ۵ شدو پاییز وارد کافی 

شاپ شد.

استرس نیما چند برابر شد ضربان قلبش 

تند شده بود دستپاچه شده بود دستش 

داشت میلرزید دست دیگشو گذاشت رو 

دستش و محکم فشار داد تا جلوی 

لرزشش و بگیره.



پاییز رسید به میزو نشست روبه روی 

نیما.

_سالم آقای فراهانی

+سالم ممنون که اومدین چی میل 

دارین!؟

_نه ممنون لطفا حرفتونو بگین که بریم

+آخه اینطوری که نمیشه من قبل اینکه 

شما بیاین قهوه سفارش دادم! بزارین 

قهوه هارو  بیارم بعد باهم حرف میزنیم.

نیما بلند شد سینی قهوه رو از فروشنده 

گرفت یواشکی بهش گفت همون امانتی 

من و بزار رو سینی  بعد سینی رو 



گذاشت رو میزو خودشم نشست رو 

صندلی!

پاییز چشمش افتاد به شاخه گل رز!هم 

جا خورد هم خوشش اومد اما خجالت 

میکشید بهش دست بزنه و فقط بهش 

نگاه میکرد یه لبخند کوچیکم نشست رو 

لباش!

نیماهم تو فرصت کوتاه داشت پاییز از 

فاصله نزدیک نگاه میکرد.یه روسری 

مشکی با گالی سفید مانتوی طوسی 

رنگش.یه چادر مشکیم سرش کرده بود.



نیما شاخه گلو برداشتو گرفت سمت 

پاییزو گفت،بفرمایین این گلو برای شما 

گرفتم قابل شمارو نداره امیدوارم که 

خوشتون بیاد

پاییز خجالت کشید و انگشتش و گذاشت 

زیر روسریشو مرتبش کرد و بعد آروم 

دستشو آورد جلو گلو گرفتو گفت،خیلی 

ممنون چه گل قشنگی.

نیما گفت،قابل شمارو نداره..

پاییز گلو برد جلوی بینیش گرفته بود و 

بو میکرد گفت؛خب چی میخوتستین 

بگین!؟



نیما نگاهی به چشمای پاییز انداخت و 

گفت،دفعه قبلم اومدم یه چیزایی بگم 

اما خب نشد،ببینید من بهتون حق میدم 

اگه بخاطر اتفاقات گذشته از من دلگیر 

باشین حتی متنفر باشین،اما واقعیت 

اینه این نیما دیگه اون نیمای سابق 

نیس،من عوض شدم،ببینید من اومدم 

صادقانه بهتون بگم بهتون عالقه 

دارم،چیزی زیادی نمیخوام فقط ازتون یه 

فرصت میخوام که یه مدت بتونیم باهم 

ارتباط باشیم تا بهتر همو بشناسیم بعد 



من قضاوت کنین اونموقع شما هر 

تصمیمی بگیرین منم قبول میکنم!

پاییز بعد از شنیدن حرفای نیما 

گفت،ببینین آقا نیما واقعیت اینه باورش 

برای من سخته آدمی که تا دو هفته پیش 

همراه بقیه هر روز منو مسخره میکرد 

حاال رو به روم نشسته و داره بهم ابراز 

عالقه میکنه به من این حق و بدین که 

هنوز حس میکنم اینم یه بازیه جدیده!

چون من هنوز شمارو خوب نمیشناسم از 

طرفی من ساکن مشهد نیستم من 

کیلومترها دورتر از اینجا تو یه روستا 



زندگی میکنم پدرمن یه کشاورز ساده ات 

و من و شما اصال به هم نمیخوریم 

مسعله بعدی اینه که خانواده من میشه 

گفت یه خانواده مدهبین و اصال ازینکه 

دارم اینجا درس میخونم راضی نیستن!

به خصوص برادرم!من خودمم نمیدونم تا 

کی اینجام،من دو هفته دیگه که ترممون 

تموم شه برمیگردم سمنان اصال معلوم 

نیست که دوباره بگردم یا نه!من یه 

دخترم و وابستگی یه دختر و خوب درک 

میکنم میفهمم که بعد از دوهفته اگر 

بهتون وابسته بشم اون موقع جدایی 



خیلی سخته!پس چرا وارد رابطه ای 

بشیم که میدونم پایان قصه اش چیزی 

جز غم جدایی برامون نداره!

نیما یه جورایی اشک تو چشماش حلقه 

زد بود.سعی کرد خودشو نگه داره و به 

پاییز گفت،حرفتونو میفهمم اما شما 

همش دارین از احتماالت حرف میزنین!

تازه شما اگه همین امروزم برای انتقالی 

اقدام کنین یک ماه طول میکشه تا 

انتقالتونو بگیرین!بعدشم اینکه میگین 

منو خوب نمیشناسین خب منم برای 

همین میگم یه مدتی بگذره تا با اخالق 



هم خوب آشنا بشیم.بعدشم خیلیا رو 

میشناسم که دورتر ازین حرفا بودن ولی 

باهم ازدواج کردن.بقیه چیزارو هم میشه 

باهاش کنار اومد مثله بقیه؛این تفاوتارو 

همه دارن..
 

پاییز گفت؛راستش بعد از این حرفا باید 

بگم باور دارم که شما دیگه اون آدم سابق 

نیستین،باور دارم که نیتتون واقعا 

خوبه.اما واقعا نمیشه من خانواده 

خودمو خوب میشناسم!این رابطه برای 

هردمون چیزی جز دردسر نداره؛من واقعا 

متاسفم ولی فک کنم اگه همه چی 



همینجا تموم شه خیلی بهتره،هم برای 

شما هم من!بابت امروزم ممنونم من 

دیگه باید برم.

پاییز از جاش بلند شد که بره اما گلو بر 

نداشت!

نیما گلو برداشت و گفت پاییز خانوم!؟؟

پاییز برگشت و نگاه کرد دید نیما گل و 

گرفته سمتش!

نیما گفت این گل و برای شما گرفتم یه 

هدیه اس..

پاییز گل و گرفتو از نیما تشکر کردو 

رفت..



نیما موند و یاس و ناامیدی...دلش 

نمیخواست از اونجا بره یه جورایی توان 

و جراتشو نداشت بره..رفتن از اونجا 

یعنی قبول کردن واقعیتی که براش 

اتفاق افتاده،یعنی پایان رویا پردازیاش و 

نیما نمیخواست این واقعیتو قبول 

کنه.اما چاره ای نداشت جز اینکه با این 

واقعیت کنار بیاد.

نیما بلند شدو پول قهوه رو حساب کردو 

از کافی شاپ رفت بیرون.سوار ماشینش 

شدو رفت سمت خونه رسید جلوی در 

ماشینو خاموش کرد سرشو گذاشت رو 



صندلیو چشماشو بست.هنوز براش خیلی 

زود بود که با واقعیت کنار بیاد چشماشو 

بست تا خیال کنه همه چی فقط یه 

خواب بوده شاید به این فکر میکرد که 

ای کاش از اول پاشو تو این راه 

نمیزاشت.چشماشو بسته بودو تو حال 

خودش بود که با صدای  زدن روی شیشه 

به خودش اومد!

مرتضی بود که نیمارو تو اون حالت دیده 

بود فهمیده بود که بازم گیر افتاده تو 

کارش برای همین اومده ببینه مشکلش 

چیه!



نیما شیشه رو داد پایین..

مرتضی گفت؛سالم نیما چیشده چرا انقد 

بی حالی باز!!؟

نیما سرشو گذاشت رو فرمون و گفت 

اصال حالم خوش نیس آقا مرتضی.

مرتضی گفت،چیشده مگه!؟

نیما گفت؛تموم شد آقا مرتضی همه چی 

تموم شد؛امروز باهاش قرار داشتم..گفت 

نه!

مرتضی گفت درست تعریف کن ببینم 

جریان چیه



نیما همه چی برای مرتضی تعریف کرد؛

مرتضی بعد از شنیدن حرفای نیما گفت؛

نیما حتما میدونی غرور چیه؛غرور چیزیه 

همه براشون مهمه؛هم پولدارش هم 

فقیرش!خیلیا حاضرن هرکاری بکنن که 

غرورشون نشکنه!اما گاهی وقتا یه 

چیزایی هست که ارزششو داره آدم 

غرورشو بخاطرش بشکنه!میدونی خود 

آدم باید تشخیص بده اون چیه که ارزش 

شکستن غرورو داره!اگه نظر منو بخای 

عشق اگه عشق واقعی باشه ارزششو 



داره غرورتو بشکنی!چون بعدش ممکنه 

یه عمر حسرتشو بخوری!

اونروز مرتضی دوباره حرفایی به نیما زد 

که باعث شد یبار دیگه نیما انگیزه شو 

بدست بیاره!
 

روز بعد نیما رفت دانشگاه و سعی کرد 

عادی رفتار کنه ساعت ۱۲:۳۰ بود که پاییز 

داشت از دانشگاه میرفت بیرون نیما صبر 

کرد تا پاییز از حیاط دانشگاه خارج بشه 

بعد با ماشینش اومدو از کنار پاییز رد 

شد و یه نگاه عمیق و معنادار به پاییز 

کردو رفت.رسید جلوی همون کافی شاپ 



و نگه داشت از ماشین پیاده شدو رفت 

توی کافی شاپو دوباره نشست سر همون 

میز..

بیست دقیقه بعد پاییز وارد کافی شاپ 

نیمارو دید و مستقیم رفت پیشش..

نیما لبخندی زد و گفت:بالخره اومدی!!

پاییز گفت:از کجا میدونستی میام!!!؟

نیما گفت؛نمیدونم،یه چیز حسی بود!تو 

چرا اومدی!؟

پاییزم خندیدو گفت؛نمیدونم..یه چیز 

حسی بود!!

نیما گفت؛پس چرا نمیشینی!!؟



پاییز صندلی رو داد عقبو نشست رو 

صندلی..
 

پاییز نگاهی به نیما انداختو گفت؛چرا 

اومدی اینجا!؟

نیما گفت چون حس خوبی بهم میده 

جای خوبو آرومیه در ضمن منو یاد تو 

میندازه..

پاییز دوباره خیره شد تو چشمای نیما و 

گفت؛باشه من قبول میکنم ولی هیچی 

قولی بهت نمیدم.همونطور که گفتم 

معلوم نیست تا کی اینجا باشم اما 



تاوقتی که اینجا باشم میتونیم باهم 

باشیم.

نیما در حالی که از خوشحالی دل تو 

دلش نبود گفت؛جدی میگی!؟؟

پاییز خندیدو گفت؛آره جدی میگم اما یه 

شرطی داره!

نیما گفت،هرچی باشه قبوله!!

پاییز گفت؛من تو روستا و تو یه خانواده 

تقریبا مذهبی بزرگ شدم تا االن با هیچ 

پسری رابطه نداشتم!االنم میگم دلم 

نمیخواد دست هیچ مرد غریبه ای بهم 

بخوره!در ضمن هیچ جایی نمیام فقط 



همینجا باهم قرار میزاریمو همو میبینیم!

قبوله!؟

نیما گفت:باشه قبوله اصال هرچی تو 

بگی؛نمیدونی چقدر خوشحالم.بعد از رو 

صندلی بلند شدو رفت پیش فروشنده 

کافی شاپ و گفت؛داداش هرکی تا االن 

هرچی خورده من حساب میکنم!!!

بعدم اومدو نشست روبه روی پاییز..

پاییز با تعجب گفت این چه کاری بود!!؟

نیما گفت؛خیلی خوشحالم پاییز نمیدونی 

چقدر منتظر این لحطه بودم االن دلم 

میخواد این شادیو باهمه قسمت کنم!!



پاییزم خندیدوگفت؛بس که دیوونه ای!!
 

اون روز بهترین روز زندگی نیما بود!

بالخره به چیزی که میخواست رسید 

اونم بودن با پاییز بود دوست داشت 

لحظه لحظه ی بودن کنار پاییز با تموم 

وجود زندگی کنه و از این لحظه ها لذت 

ببره.هربار که به چهره ی پاییز نگاه 

میکرد انگار دوباره متولد میشد برای 

همین دلش نمیخواست چشم از چهره 

پاییز برداره.با وجود اینکه پاییز بهش 

گفت معلوم نیس چند روز دیگه اینجا 

باشه اما نیما ترجیح میداد به آخرش فکر 



نکنه و از همین لحظه ها نهایت استفاده 

رو ببره.
 

دوهفته مثل باد گذشت و این دو هفته 

برای نیما بهترین روزای عمرش بودن 

روزایی که با شوق دیدن دوباره پاییز 

شروع میشد و کنار پاییز ادامه پیدا 

میکرد با رویای دیدن دوباره پاییز تموم 

میشد.

برای پاییز کامال برعکس بود.پاییز تو 

همین دوهفته کامال به نیما وابسته شده 

بود بهش عالقه شدیدی پیدا کرده بود اما 

هرکار کرد نتونست ماجرای پسرعموشو 



به نیما بگه!برعکس نیما که ترجیح میداد 

به آخرش فکر نکنه پاییز مدام به آخر این 

ماجرا و چجوری تموم شدنش فکر میکرد 

و دعا. میکرد آخر این قصه خوب تموم 

بشه!!
 
 

پایان فصل چهارم
 

این داستان ادامه دارد..
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