
رمان پاییز

فصل پنجم

نویسنده کمال فرزادپور

در چشم به هم زدنی دو هفته گذشت 

روز رفتن پاییز از راه رسید،مادر پاییز 

زنگ زدو گفت دو سه روز  دیگه کاوه از 

سربازی میاد توام راه بیفت بیا..

پاییزم به مادرش گفت فردا آخرین 

امتحان این ترمو میدم پس فردا میام!



اتفاقی که مدتها منتظرش بود بالخره از 

راه رسید.اتفاقی که پاییز اصال 

دوسنداشت بیفته..

پاییز نمیدونست باید چیکار کنه،به نیما 

چی بگه!!؟چطوری بگه!!؟نیما چه حالی 

میشد وقتی ماجرارو میفهمید!

پاییز رو تختش نشسته بود و غمگین بود 

غرق شده بود تو تشویش ذهن خودش.

شکیبا و نگار وقتی تو اون حال دیدنش 

رفتن سراغشو سعی کردن باهاش حرف 

بزنن تا از اون حالت در بیاد.



شکیبا که معموال دختر شرو شیطونی بود 

با خنده گفت؛کدوم کشتیت غرق شده که 

اینجوری کز کردی اون گوشه!اما پاییز 

خیلی جدی نگرفتش!نگار که دختر 

آرومی بود و روحیه اش با پاییز 

سازگارتر بود رفت کنارش نشست و 

گفت؛پاییزجان چیزی شده!؟چرا انقد تو 

خودتی!؟

پاییز که سرشو به دیوار تکیه داده بود؛

سرشو از رو دیوار برداشتو به نگار نگاه 

کرد!تو همون لحظه بغضش شکست و 

اشکاش سرازیر شد.سرشو گذاشت رو 



شونه نگارو به گریه ادامه داد.نگارم پاییز 

و در آغوش گرفتو نوازشش میکرد.

یکم که گریه کرد نگار گفت؛میخوای 

حرف بزنی!؟شاید حالت بهتر شه!؟

پاییز سرشو از رو شونه نگار برداشت و 

با دستش اشکاشو پاک کردو گفت،پس 

فردا قراره برگردم سمنان!نمیدونم با نیما 

چیکار کنم!!

نگار بهش گفت؛مگه هنوز بهش نگفتی!!؟

پاییز گفت؛نه...نتونستم!هرکار کردم نشد 

که بگم!



نگار بهش گفت؛اشکال نداره هنوزم دیر 

نشده یا امروز یا فردا یه قرار باهاش 

بزارو بگو..

پاییز دوباره اشکاش سرازیر شد..

نگار دوباره بغلش کردو گفت؛بمیرم برات 

پاییزجان چرا گریه میکنی دوباره!!

شکیبا جلو اومدو گفت؛چون آبجیمون 

عاشق شده!!

نگار سر پاییز از رو شونه اش برداشت 

گرفت تو دوتا دستش طوری که چهره 

شون درست رو بروی هم بود.زل زد تو 



چشاشو گفت:آره پاییز تو نیما عاشق 

شدی!؟؟واقعا نیمارو دوسداری!!؟

پاییز بدون اینکه حرفی بزنه سرشو 

کشید عقبو دوباره کز کرد گوشه تخت و 

دوباره زد زیر گریه!!نگار به جوابی که 

میخواست رسید.

اما سعی کرد دلداریش بده،برای همین 

بهش گفت،پاییزجان آخه با گریه کردن 

که دردی دوا نمیشه بیا فکرامونو بریزیم 

رو هم شاید بتونیم یه کاری بکنیم آخه..

شکیبا هم رفت جلو سعی کرد پاییزو 

آروم کنه.نگار گفت اصال هیچی بهش نگو 



مگه تو بهش نگفتی تا وقتی اینجایی 

باهاشی!!خیله خب هیچی نگو برو یکم 

که بگذره خودش فراموش میکنه.

شکیبا پرید وسط حرفشو گفت؛نه 

اینکارو نکنین که آخر نامردیه!پاییز این 

پسر واقعا دوستداره اینجوری نزاری بری 

که دیوونه میشه بخدا.بعدشم اگه بی 

خبر بری بلند میشه میاد سمنان دنبالت!

نگار گفت:برو بابا توام مگه یکی دو قدمه 

که بره دنبالش بعدشم پاییز که خود 

سمنان نیست،کجا میخواد بره دنبالش!؟



شکیبا دوباره گفت:به نظرت اون پسری 

که هنوز هیچی به هیچی نبود پاشد اومد 

جلوی خوابگاه حاال که یه دل نه صد دل 

عاشق پاییز شده نمیره تا سمنان!!!؟بخدا 

که میره بعدشم مگه فهمیدنش چقدر کار 

داره!؟یادت نره باباش تو همون دانشگاه 

عضو هیئت مدیره اس!

نگار و شکیبا داشتن باهم کل کل میکردن 

و پاییزم داشت تماشا میکرد!

نگار گفت؛ببین پاییزجان تو هر تصمیمی 

بگیری این وسط یکی دونفر قربانی 

میشن اگه نیما رو انتخاب کنی باباتو 



قربانی کردی!اگه کاوه رو انتخاب کنی 

خودتو نیمارو قربانی میکنی!ولی بالخره 

این راهیه که باید بری!

شکیبا در جوابش گفت؛به نطرمن که 

نیمارو انتخاب کن!

پاییز گفت برای چی اینو میگی!؟

شکیبا گفت؛چون اگه نیما رو انتخاب 

نکنی یه عمر حسرت میخوری میدونی 

چرا!؟چون که بابات دوستداره حتی اگه 

نیمارو انتخاب کنی ممکنه یه مدت باهات 

قهرکنن ولی بازم دخترشی مجبوره 

ببخشتت!ولی اگه کاوه رو انتخاب کنی 



هرگز نمیتونی خودتو ببخشی چون هم 

نیمارو بدبخت میکنی هم خودت دلت 

پیش نیما گیره پس نمیتونی اونطور که 

باید و شاید با کاوه زندگی کنی!!عذاب 

وجدان میگیری!!!

پاییز تو فکر فرو رفت،یکم بعد از جاش 

بلند شدو رفت کنار تخت ایستادو 

گفت،بچه ها من نیما رو خیلی دوسدارم 

میدونم همه چی تقصیر منه اما نمیتونم 

دل بابامو بشکنم!!فردا همه چیو به نیما 

میگمو میرم!



روز بعد پاییز و نیما باهم قرار گذاشتن 

که ساعت ۵ دوباره تو همون کافی شاپ 

همو ببینن..

ساعت۴:۳۰ بود که پاییز آماده شدو از 

خوابگاه اومد بیرون پیاده راه افتاد 

سمت کافی شاپ بیست دقیقه بعد 

رسیدو رفت داخل نیما هنوز نیومده 

بود.پاییز نشست سر میزو منتظر شد تا 

نیما بیاد..چند دقیقه بعد نیما بایه دسته 

گل رز اومد داخل کافی شاپ و گل و داد 

به پاییز و نشست رو صندلی...

_سالم خوبی!؟



+سالم ممنون چه گالی قشنگی...

_خواهش میکنم..دیگه بدون گل نمیشه 

رفت دیدن یار!

پاییز خندید ک گفت؛امان از دست تو..

نیما گفت؛راستی این گالرو که برات 

میارم  چیکار میکنی!!؟االن فک کنم یه 

وانت گل داری دیگه!!

پاییز از حرف نیما خنده اش گرفتو گفت؛

آره تصمیم گرفتم تو خوابگاه گل فروشی 

بزنم!!همه بفروشم به بچه ها خوابگاه!!

نیماهم باخنده جواب دادو گفت،میشه 

جلوی در خوابگاه گل فروشی بزنین!!؟



پاییز با گوشه چشمش به نیما نگاه کردو 

گفت؛چرا اونوقت!!؟

نیما گفت؛آخه به بهانه خریدن گل هی 

بیام نگات کنم!!

بعد دوتایی زد زیر خنده...اون روز 

حسابی گفتن و خندیدن..

پاییز دلش نیومد دل نیما و بشکنه برای 

همین هیچی بهش نگفت اما چاره ای 

نداشت بهش بگه که فردا میخواد بره 

سمنان پاییز نگاهی به بیرون کرد و به 

نیما گفت؛نیما نظرت چیه بریم بیرون 

قدم بزنیم..



نیما از خدا خواسته گفت:آره 

موافقم..پاشو بریم..

نیما پول قهوه رو حساب کردو دوتایی 

رفتن بیرون..

اون روز آخرین روز ماه آذر و آخرین روز 

از فصل پاییز بود..

کنار خیابون راهروی باریکی با برگهای 

زردو نارنجی پوشیده شده بود و صدای 

خش خش برگهای پاییزی آهنگ عاشقانه 

ی قدم زدن روی برگها رو مینواخت.

پاییز قدم گذاشت تو اون راهرو نیما هم 

شونه به شونه اش قدم میزد..



نیما نفس عمیقی کشیدو گفت..

چه حسی خوبی داره قدم زدن کنارت 

اونم رو این برگا..چقدر این لحظه رو 

دوسدارم و چقدر منتظر همچین لحظه 

ای بودم..

پاییز نگاش کردو گفت:پس چرا 

هیچوقت ازم نخواستی!!؟

نیما گفت؛چیو نخواستم!؟

_اینکه بیایم باهم قدم بزنیم!!؟

+چون تو گفتی فقط توی کافی شاپو 

منم نخواستم ناراحتت کنم!

_یعنی انقدر برای حرفم ارزش قاعلی!!؟



+بیشتر از انقدر!!خیلی بیشتر!من از روز 

اول با خودم عهد کردم کاری نکنم که 

ناراحت بشی!

پاییز صورتشو برگردوند و نگاه کرد تو 

چشمای نیما..نیماهم لبخند زدو بعد 

سرشو انداخت پایین..

پاییز دستشو آروم برد سمت دست نیما 

و  به آرومی دست نیمارو گرفت!

نیما شوکه شد برگشت پاییزو نگاه 

کرد..پاییز خیره شد تو چشماشو دست 

نیما رو محکمتر گرفت و با لبخندش 

بهش فهموند که مشکلی نیس!



دست تو دست هم روی برگای درختا قدم 

میزدن و دوش به دوش هم قدم میزدن..

اون لحظه بهترین و عاشقانه ترین لحظه 

زندگی هر دوتاشون بود..

رسیدن به یه نیمکت که میانه های راهرو 

بود..پاییر گفت نیماجان بشینیم اینجا..

نیما هم گفت چرا که نه..

نیما نشست رو نیمکت و پاییزم نشست 

کنارش..

پاییز نفس عمیقی کشید و خودشو آماده 

کرد که حرف آخرو بزنه..

_نیما جان!!؟



+جانم!؟

_راستش میخواستم یه چیزو بهت بگم!

+بگو عزیزم!؟

_باشه ولی قبلش باید بگم واس همه چی 

ممنون؛ممنون که باعث شدی عشق و 

تجربه کنم ممنون که باعث شدی بهترین 

روزای زندگیم رقم بخورن و میخوام بگم 

که....دوست دارم!

+نیما زل زد چشمای پاییز و گفت؛بالخره 

گفتی!!پاییز منم دوستدارم بیشتر از 

هرچیزی تو این دنیا تو باعث شدی نگاه 

من به زندگی عوض بشه تو باعث شدی 



من یه آدم دیگه بشم  تو باعث شدی من 

وارد یه دنیای دیگه بشم.

پاییز اشک تو چشماش جمع شده بود 

مونده بود بین دوراهی گفتن و نگفتن!اما 

باید میگفت..

چشماشو بستو قطرهای اشک از گوشه 

چشمش سرازیر شدن رو گونه 

هاش..لباش داشت میلرزید و قدرت  

حرف زدنو ازش گرفته بود..اما هر طور 

که بود گفت..

_نیما امروز آخرین روزیه که همو 

میبینیم!من فردا دارم میرم سمنان ممکنه 



دیگه بر نگردم.جدا شدن از تو برام 

سخته ولی چاره ای ندارم..

+میدونم پاییز جان..از روز اولی که قرار 

شد باهم باشیم به این لحظه فکر میکردم 

هرچند سعی میکردم به روی خودم 

نیارم،نمیدونی دوری از تو چقدر برام 

سخته ولی تو گفتی تا وقتی که اینجایی 

منم قبول کردم هرچند دلم میخواد بهت 

بگم نرو اما پای حرفم هستم ..امیدوارم 

به سالمتی بری پیش خانواده ات..

پاییز سرشو گذاشت رو شونه نیما و 

بهش تکیه کرد.



نیما گفت پاییز اگه تو بخوای من همین 

امشب با پدرو مادرم حرف میزنمو میام 

خواستگاریت!میام سمنان!

پاییز نفسشو تو سینه حبس کرد و بعد 

گفت؛خدا میدونه که چیزی غیر از این 

نمیخوام ولی نمیشه نیما..میدونم که 

نمیشه!

نیما قبول کرد چیزی نگفت..

چند دقیقه بعد پاییز گفت نیما جان دیگه 

بریم من دیرم میشه.

نیما گفت باشه عزیزم بریم.



دوتایی برگشتن سمت کافی شاپو سوار 

ماشین نیما شدنو راه افتادن سمت 

خوابگاه،چند دقیقه بعد رسیدن جلوی 

خوابگاه..

پاییز گفت ممنونم واسه همه چیز نیما.

نیما لبخند زدو گفت من از تو ممنونم 

پاییز.

پاییز از توی کیفش یه چیزی برداشتو به 

نیما گفت سرتو بیار جلو..

نیما سرشو آروم آورد جلو پاییز گردنبندی 

که یه برگ زرد رنگ فلزی  ازش آویزون 

بود و انداخت گردن نیما و گفت؛این 



گردنبندو  میدم به تو تا همیشه یادم 

باشی..

نیما گردنبندو گرفت تو دستشو 

بوسیدشو گفت همیشه به یادتم.

پاییز درو باز کردو میخواست از ماشین 

پیاده بشه که نیما دستشو گرفت..پاییز 

برگشتو نگاش کرد.نیما دست پاییز و 

گرفت تو دستشو گفت

..دوستدارم پاییز..

پاییز خیلی آروم دستشو کشید عقب و 

گفت؛منم دوستدارم  نیما..مواظب خودت 

باش.



نیماهم نگاهی به چهره ی پاییز انداخت و 

گفت..توام مواظب خودت باش..

پاییز رفت سمت ورودی خوابگاه قبل از 

وارد شدن به خوابگاه برای آخرین بار 

برگشت و نگاهی به نیما کردو رفت 

داخل.

نیما هم بعد از رفتن پاییز ماشین و 

روشن کرد راه افتاد سمت خونه.

پاییز رسید به جلوی در اتاق نگار کنار 

تخت ایستاده بود تا چشمش افتاد به 

نگار خودشو انداخت تو بغلشو یبار دیگه 

اشکاش سرازیر شد.



اون شب برای نیما و پاییز طوالنی ترین 

شب یلدای عمرشون بود اما به هرحال 

شب یلدا هم میگذره و فصل پاییز جاشو 

به زمستون میده و این تغییر فصل به 

معنی اینه که زندگی ادامه داره.

صبح روز بعد پاییز شروع کرد به جمع 

کردن چمدونش و تقریبا همه لوازمشو 

جمع کردو چمدونشو بستو گذاشت 

کنار.برای ساعت ۲ بلیط داشت و باید 

مشهدو به مقصد سمنان ترک 

میکرد.ساعت ۱۱صبح بود که توی اتاق با 



شکیبا و نگار نشسته بود و داشت حرف 

میزد.

یکی دوساعتی گذاشتو پاییز آروم آروم 

دیگه باید آماده میشد برای رفتن.یبار 

دیگه همه چیو چک کرد که چیزی جا 

نزاشته باشه.

نگار با تعجب گفت چرا همه چیو میبری 

پاییز!؟

پاییز نگاهی بهش کردو گفت؛چون ممکنه 

دیگه بر نگردم!

نگار پرسید چرا!؟



پاییز جواب داد آخه من آخرشم نتونستم 

واقعیتو به نیما بگم 

نگار دوباره پرسید پس چی کفتی بهش!؟

پاییز سرشو تکون دادو آهی کشیدو 

گفت،بهش گفتم خانواده ام راضی نیستن 

شهر دور درس بخونم!ولی خب دروغ 

گفتم چون االن که برم قراره با کاوه فقط 

عقد کنیم بعدش کاوه باید سربازیش 

تموم شه منم دانشگام،کاوه هم مشکلی با 

درس خوندنم نداره ولی خب اگه برگردم 

نمیشه که هم عقد کاوه باشم و هم با 



نیما!پس یا باید قید درس خوندن و بزنم 

یا انتقالی بگیرم.

نگار گفت؛پس پزشکی چی میشه!!این 

همه زحمت کشیدی رسیدی به اینجا حاال 

هیچی!؟من بیشتر از همه میدونم چقدر 

دوسداری  درستو تموم کنی!

پاییز در حالی دریای از غم تو نگاهش 

موج میزد گفت؛دیگه چاره ای نیست این 

کاریه که خودم کردمو حاال دارم تاوانشو 

میبینم!

نگار و شکیبا پاییز و بغل کردن از 

همدیگه خداحافظی کردنو پاییز 



چمدونشو برداشت از اتاق رفت بیرون 

راهرویی که انتهاش پله ها بود و طی 

کردو رسید به پله هایی که به سمت 

پایین و سالن خوابگاه میرفتن،از پله ها 

اومد پایین وارد حیاط شد و آروم آروم 

رفت سمت در خروجی خوابگاه.یه 

ماشین آژانس اومده بود و منتظر پاییز 

بود.

پاییز از خوابگاه اومد بیرون  و رسید به 

ماشین، راننده ماشین پیاده شد و 

چمدون پاییزو گذاشت تو صندوق عقب 



ماشین پاییزم در عقب و باز کردو نشست 

رو صندلی عقب.

راننده هم نشست پشت فرمونو 

گفت:ترمینال دیگه..درسته خانوم!؟

پاییز با بغض گفت؛بله آقا ممنون..

راننده ماشینو روشن کردو راه افتاد..

نگار و شکیبا داشتن از پنجره داشتن نگاه 

میکردن،ماشین یکم راه افتاد شکیبا رفت 

و نشست رو تختش و زیر لب داشت غر 

میزد!اما نگار همچنان داشت تماشا 

میکرد!



شکیبا با طعنه گفت؛چیو داری تماشا 

میکنی!؟رفت دیگه بیا بشین!اما نگار 

گفت؛صبر کن ببینم چرا ایستاده!!؟شکیبا 

گفت چی!؟چی میگی!؟نگار ادامه دادو 

گفت؛چرا داره پیاده میشه!؟شکیبا سریع 

از جاش بلند شدو اومد پشت پنجره!

نگار راست میگفت پاییز از ماشین پیاده 

شده بودو  راننده داشت چمدونشم از 

صندوق عقب برمیداشت!

نگار و شکیبا تعجب کرده بودن که 

چیشده که پاییز اینکارو کرد..



پاییز چمدونشو پس گرفت و یه مقدار 

پول به راننده دادو ماشین رفت..پاییز با 

چمدونش جلوی در خوابگاه ایستاده بود 

داشت به خوابگاه نگاه میکرد!

نگار و شکیبا دیگه نتونستن خودشونو 

نگه دارن!در سریع ترین زمان ممکن یه 

چیزی پوشیدن که بتونن تا اونجا برن!

شکیبا که با بلوز و شلوار بود و فقط یه 

شال انداخته بود روسرش!نگارم با عجله 

مانتوشو تنش کردو ردسریشو برداشت و 

تو راهرو سرش کردو با عجله از پله رفتن 



پایین وقتی رسیدن پایین پاییز تازه 

رسیده بود وسط حیاط خوابگاه!

نگار دویدو پاییز و بغل کردو گفت؛چیشد 

پاییز چرا نرفتی پس!؟؟شکیباهم نفس 

نفس زنان رسید بهشو حرف نگارو تکرار 

کرد..پاییز در حالی داشت میخندید گفت؛

باشه حاال وقت زیاده بریم باال تا بگم!!

نگار چمدونو برداشتو گفت یاال بریم که 

میخوام بدونم چی شد یهو!بعد هرسه به 

سمت اتاق راه افتادن.

چند کیلومتر این طرف تر نیما توی 

ماشینش نشسته بود یه آهنگ غمگین 



گذاشته بود وبا تموم وجودش باهاش 

زمزمه میکرد.بی خبر همه اتفاقی افتاده 

بود داشت خودشو برای ندیدن پاییز 

آماده میکرد.حوصله اش سر رفته بود 

ماشینو روشن کردو از حیاط اومد بیرون 

که بره یه چرخی تو خیابونای شهر 

بزنه..شایدم میخواست بره به همون 

کافی شاپ!

رسید سر کوچه و مرتضی رو دید که کنار 

خیابون ایستاده بود و انگار منتظر 

تاکسی بود.



ماشینو براش نگه داشت و شیشه رو داد 

پایین و مرتضی رو صدا زد و گفت؛سالم 

آقا مرتضی...جایی میرین برسونمتون.

مرتضی نیما رو دید و با خنده جواب 

سالمشو داد و دروباز کردو نشست تو 

ماشین.

نیما راه افتاد بعد از احوال پرسی گفت؛

کجا میرین آقا مرتضی!؟

مرتضی گفت؛یه چند روزی مرخصی 

گرفتم میخوام برم مسافرت اگه بشه

نیما گفت؛ایول بابا بالخره یه استراحتی 

به خودت دادی..



مرتضی خندیدو گفت؛آره دیگه همش که 

نباید کار کرد.خب بگو ببینم بی معرفت 

تو کجایی کم پیدا شدی!!از وقتی به مراد 

دلت رسیدی دیگه به ما سر نمیزنی!!

نیما آهی کشیدو گفت ای آقا مرتضی 

دست رو دلم نزار که پیشونی نوشت ما 

از اول بدبیاری بوده!

مرتضی گفت؛چیشده باز آقا نیمااااا چرا 

سگرمه هات رفت تو هم!!؟

نیما گفت دوهفته بیشتر طعم خوشی و 

نچشیدم مرتضی

مرتضی گفت؛چطور مگه!؟



نیما گفت؛چون رفت آقا مرتضی..رفت 

شهرشون احتماال بر نمیگرده..میگه 

خانواده ش راضی نیستن تو شهر دور 

درس بخونه.

مرتضی دستی به شونه نیما زدو گفت؛

زندگی همینه نیما..مهم اینه که تو سعیتو 

کردی و شرمنده دلت نیستی.

نیماهم گفت؛گفتنش آسونه آقا مرتضی 

هنوز نرفته دلم براش تنگ شده.

نیما مرتضی رو رسوند جلوی در 

خونشون مرتضی گفت چند لحظه صبر 

کن االن برمیگردم کارت دارم.



مرتضی رفتو نیما نشسته بود تو ماشین 

که گوشیش زنگ خورد.نیما نگاه کرد به 

صفحه گوشیشو دید پاییز داره بهش زنگ 

میزنه.

گوشیو جواب داد پاییز با نیما حرف زدو 

ماجرای نرفتنشو بهش توضیح 

داد،مشغول حرف زدن بودن که مرتضی 

با یه ساک مشکی رنگ کوچیک برگشت و 

نشست تو ماشین.

نیما پکر به نظر میومد واسه همین 

مرتضی گفت چیشده نیما اتفاقی 

افتاده!؟



نیما گفت؛چی بگم واال آقا مرتضی االن 

نمیدونم خوشحال باشم یا ناراحت.

مرتضی گفت منکه متوجه نشدم چی 

گفتی

نیما گفت نمیدونم خوشحال باشم که 

نرفته یا ناراحت باشم که باز چند روز 

دیگه ممکنه بره!

مرتضی گفت؛راستش بازم نفهمیدم!!

دختری که دوسشداری نرفته!؟واس 

چی!؟

نیما گفت؛االن بهم زنگ زدو گفت پدر و 

مادرش دارن میان مشهد قرار چند روزی 



مشهد باشن برای همین فعال مشهد 

میمونه نمیدونم چرا حس میکنم داره یه 

چیزیو ازم  پنهون  میکنه آقا مرتضی!

مرتضی پرسید چطور مگه!؟یعنی بهت 

دروغ میگه!؟

نیما جواب داد نمیگم دروغ میگه اما یه 

چیزایی رو ازم مخفی میکنه البته 

مطمعن نیستم ولی حسم بهم میگه.

مرتضی گفت؛مثال چیو پنهون میکنه!؟

نیما گفت خودمم نمیدونم اما برام سواله 

که هم بهم میگه دوسم داره دلش میخواد 



باهام ازدواج کنه هم وقتی بهش گفتم  

میام سمنان خواستگاریت گفت نمیشه!

مرتضی گفت؛دلیلش چیه آخه!؟

نیما گفت؛توضیح خاصی بهم نداد منم 

پاپیچش نشدم!

مرتضی پرسید؛چرا ازش توضیح 

نخواستی!؟

نیما جواب داد چون از روز اولی که قبول 

کرد باهم باشیم گفت که فقط تاوقتی که 

اینجاست بامنه بعدش باید بره شهر 

خودشون!منم قبول کردم!



مرتضی گفت:یعنی فکر میکنی پای کس 

دیگه وسطه!؟

نیما سرشو تکونی دادو گفت؛راستش این 

آخرین چیزیه که بهش فکر کردم!بعید 

میدونم آخه با شناختی که من ازش دارم 

فکر نمیکنم اگه پای کس دیگه ای وسط 

بود از اول قبول میکرد که با من باشه!

حتم دارم همون اول بهم  میگفت!

مرتضی گفت؛ایشا� که خیره نیما!!

چیکار میکنی با دانشگاه!؟

نیما جواب داد واال فعال که یه هفته ای 

تعطیل ولی خب بعدش باز شروع میشه!



مرتضی ازش پرسید یعنی فعال وقتت 

آزاده!؟

نیما گفت؛آره چطور مگه!؟

مرتضی به نیما گفت؛میگم میخوای 

ببرمت اونجایی که بهت گفتم میشه 

بسیجیای واقعی رو ببینی!!؟

نیما نگاش کردو جواب داد؛بدم نمیاد 

بیام!آره چرا که نه..

مرتضی گفت:خب پس بریم!!

نیما با تعجب گفت؛االن!!؟مگه شما نگفتی 

میخوای بری مرخصی!؟شما که 

میخواستی بری مسافرت!!؟



مرتضی گفت؛آره همین االن مرخصی و 

مسافرتم همین بود دیگه!!دو یه ساعتی 

تا اونجا راهه!حاال میای یا نه؟

نیما گفت؛آره میام فقط قبلش یه سر 

بریم خونه من لباس بردارم یه کار 

کوچیکم دارم انجام بدمو بریم.

مرتضی گفت؛باشه اشکالی نداره.

نیما جلوی یه سوپر مارکت نگه داشت و 

از سوپر مارکت چندتا چیپس و پفک و 

یکی دو بسته ماکارونی و یکی دوتا 

نوشابه و یه قوطی رب و یه یک کیلو 

تخم مرغ خریدو گذاشت تو ماشین بعد 



رفت داخل یه اسباب بازی فروشی و یه 

عروسک و یه ماشین اسباب بازیی خرید 

و اونارم گذاشت رو صندلی عقب!بعدشم 

خودش سوار شدو ماشینو روشن کردو 

راه افتاد.مرتضی با تعجب پرسید چه 

خبره بابا مگه واسه چند روز میخوایم 

بریم بعدشم اونجا همه چی هست!نیما 

گفت مفصله بعدا توضیح میدم!

نیما مرتضی  رو برد تو یکی از محله های 

پایین شهر ماشین و سر یه کوچه پارک 

کرد و به مرتضی گفت چند لحظه صبر 

کن آقا مرتضی زود بر میگردم!از ماشین 



پیاده شدو در عقب و باز کردو هرچی که 

خریده بودو برداشتو با خودش 

برد.مرتضی داشت نگاش میکرد،نیما رفت 

داخل کوچه و تا وسطای کوچه رفت و 

جلوی یه در ایستاد در  زد چند لحظه بعد 

در باز شدو رفت داخل.ده دقیقه بعد از 

حیاط اومد بیرون و در بست!دوتا پسر 

جوون تو کوچه بودن یکیشون جلوشو 

گرفتو یه چیزایی بهش گفت!انگار مکالمه 

شون خیلی دوستانه نبود اما به هر حال 

نیما از اون پسر جدا شدو اومد سمت 



ماشین و در و باز کردو نشست پشت 

فرمونو راه افتاد.

مرتضی گفت؛نیما اون  پسره چی 

میگفت!!؟

نیما گفت؛چرت و پرت!

مرتضی کالفه شدو گفت؛نیما میگی اینجا 

چه خبره!؟اونا چی بود خریدی بردی تو 

اون خونه!؟اینجا کجاست اومدیم!!؟

نیما گفت:اینجاااا پایین شهره!!

مرتضی گفت:خودم میدونم اینجا پایین 

شهره!خودم تو همین کوچه پس کوچه ها 

بزرگ شدم!بگو ببینم ماجرا چیه!؟



نیما آه عمیقی کشیدی و گفت؛راستش آقا 

مرتضی جریانش مفصله!قضیه مربوط به 

یک ماه پیشه!یه شب با دوتا از دوستام 

رفته بودیم بیرون!اون موقع من آدم  

االن نبودم!یه آدم دیگه بودم!رفتیم یه 

گوشه و مشروب خوردیم!!مست شدیمو 

زدیم تو کوچه خیابونا!تو حالت مستی 

نفهمیدم چی شد یه چیزی اومد جلومو با 

ماشین زدم بهش! نمی فهمیدیم داریم  

چیکار میکنیم!دوستام پیاده شدنو 

گذاشتنش تو ماشین رسوندیمش جلوی 

در یه بیمارستانو ولش کردیمو رفتیم!



رفتم یه جایی یکی دو ساعتی خودمون 

و گم و گور کردیم!ترسیده بودیم 

نمیدونستیم طرف زنده اس،مرده..آخر 

شب بود که رفتم خونه به کسی چیزی 

نگفتم البته اوکشب بابام کلی بخاطر 

رفیق بازیام نصیحتم کردو دعوام 

کرد..فرداش رفتم دانشگاه فکر میکردم 

دوستام پشتمن !اما خیلی راحت پشتمو 

خالی کردنو همه چیو انداختن گردن من!

اونجا بود که فهمیدم حق با پدرمه!در 

واقع همه چی از اون روز شروع 

شد..رفتم اون بیمازستانو پیدا کردمو 



هرطور که بود پیداش کردم!اونجا بود که 

فهمیدم اونی که بهش زدم یه دختر 

جوون بیست ساله اس!که واسه کار 

میرفته تو خونه مردمو نظافت میکرده!

فهمیدم که پدر و مادر نداره!فهمیدم که 

اونشب که من بهش زدم خواهر و برادر 

کم سن سالش تا صبح تو خونه تنها 

بودن!اون دختر هر دوپاش شکسته بود و 

دکتر گفته بود در بهترین حالت حداقل 

یک سال طول میکشه تا حالش کامال 

خوب بشه!قبول کردم همه خرجو مخارج 

بیمارستان و پرداخت کنم یه پولیم 



بهشون بدم اما کار به شکایت و پلیس و 

مامور نرسه!

اونام قبول کردن!ماشینمو فروختمو اینو 

خریدم!بقیه پولشم دادم بهشون تا بزران 

به حسابو هرماه یه پولی بیاد به 

حسابشون!به بابام به دروغ گفتم یه جا 

سرمایه گذاری کردم!!

از اون موقع به بعد هر چند روز یبار 

میامو یه سری بهشون میزنم!چیزی الزم 

داشته باشن براشون میخرمو میارم!

این کل ماجرا بود آقا مرتضی!



مرتضی بعد از شنیدن حرفای نیما گفت؛

عجب!پس که اینطور!!سرم داره سوت 

میکشه مرتضی از دست کارای شما 

جوونا!حتما باید خودتون و بندازین تو 

درد سر تا به خودتون بیاین!بازم 

خداروشکر بدتر نشد..اما دمت گرم که 

هواشونو داری!
 

نیما و مرتضی باهم رفتن و برای نیما 

یکی دو دست لباس برداشتنو بعدم رفتن 

سمت اون روستایی که مرتضی میگفت!



پایان فصل پنجم

این داستان ادامه دارد..

کانال تلگرام
hezaroyek_daastan


