
رمان پاییز

فصل ششم

نویسنده کمال فرزادپور

روستایی که مرتضی میگفت محصور 

شده بود بین چنتا کوه و یه دره عمیق!

دره ای که قبال یه رودخونه از وسطش 

رد میشدو آب آشامیدنی  و کشاورزی 

مردم  اون روستا و روستاهایی که در 



مسیر رودخونه بودن و تامین میکرد اما 

بحران کم آبی و نباریدن بارون و خشک 

شدن تدریجی رود خونه آروم آروم مردم 

اطراف رودخونه روستاهاشونو ترک کرده 

بودن و به شهرهای دیگه پناه برده بودن!

جمعیت اون روستاهم روز به روز کم 

میشدو مردم دیگه دلیلی برای موندن 

اونجا نداشتن!بخاطر شرایطی که روستا 

داشت کسی به اون روستا نمیومد تا به 

بچه ها درس بده برای همین بچه ها 

مجبور بودن چند کیلومترو طی کنن تا به 

نزدیک ترین مدرسه برسن!اونجا نه 



پزشک داشت نه خانه بهداشت درست و 

حسابی  و اگه کسی مریض میشد باید 

کیلومترها مسیرو طی میکرد تا بتونه 

خودشو به یه پزشک برسونه!شرایط 

زندگی تو اون روستا هی سخت و سخت 

تر میشد.

مرتضی و دوستاش اما قصد داشتن به 

مردم اون روستا کمک کنن تا وضعشون 

بهتر بشه!قرار بود یه خط لوله  آب 

آشامیدنی به اون منطقه بیاد تا اون 

روستا و بقیه روستاهای اطرافو از مشکل 

بی آبی نجات بده!اما برای این کار باید 



چندیدن کیلومتر زمینو حفر میکردن تا 

لوله ها رو توی اون قرار بدن و برسونن 

به روستا!برای همین اومده بودن تا توی 

حفر خط لوله کمکشون کنن!عالوه بر اون 

قصد داشتن یه مرکز بهداشت و یه 

مدرسه چند کالسه هم براشون 

بسازن.جز اینا به خونه بعضی از مردم 

روستا میرفتن و خونشون و رنگ میزدن 

و  کارایی از این قبیل.

هوا تاریک شده بود که رسیدن به 

روستا.بچه های بسیج سازندگی تو مدتی 

که اینجا بودنو تو مسجد زندگی میکردن 



روزا کار میکردنو شبا تو مسجد 

میخوابیدن.

مرتضی با چند نفر از اونا دوست صمیمی 

بود و خیلیاشونو نمیشناخت.

وارد روستا شدنو مستقیم رفتن جلوی 

مسجد روستا.نیما ماشینو پارک کردو 

مرتضی از ماشین پیاده شد.

دوستاش دیدنشو اومدن پیششو سالم 

احوال پرسی کردن.

نیما از ماشین پیاده شدو بهشون سالم 

کرد.مرتضی گفت؛بچه ها این نیماست 

اومده بهمون کمک کنه دوستاشم یکی 



یکی به نیما سالم کردن؛مرتضی به نیما 

نگاه کردو گفت!نیما جان این که میبنی 

قدش از بقیه بلند تره امیره!اینکه تپل 

تره مسعوده البته ما بهش میگیم حاج 

مسعود!اینم که از بقیه قدش کوتاه تره 

آقا کریمه!بعدم اشاره کرد به جوونی که 

وضع ظاهرش بیشتر نیما شبیه بود تا 

بچه های بسیجی؛گفت اینم بهزاده از اون 

بچه های بامرام روزگاره!نیما رو کرد به 

همشون و گفت خوشبختم!دوستای 

مرتضی هم جواب دادن بعد همگی رفتن 

سمت مسجد.رفتن داخل مسجد نیما 



چشمش افتاد به عده ی زیادی جوون قد 

ونیم قد که تو مسجد بود!هر طرف و 

نگاه میکرد چندتا جوون هم سنو سال 

خودشو میدید!یکی داشت نماز میخوند 

یکی قرآن یکی زیارت عاشورا..بعضیام 

دراز کشیده بودنو استراحت میکردن.

امیر مرتضی و نیما رو راهنمایی کرد یه 

سمت مسجدو  به شوخی گفت؛خب 

بفرمایین این قسمت مسجدو ما تصرف 

کردیم!اینجا قلمرو ماس!

مرتضی گفت فقط همین!!؟ماشا� 

چهارتا جوون سرحال!فقط یه فرشو 



تصرف کردین!!تازه بهش میگی 

قلمروووو!!؟

همگی زدن زیر خنده..کریم گفت؛خیله 

خب تا شما یه استراحتی بکنین یه چیزی 

براتون میارم بخورین!بعدم روکرد به 

بهزاد و مسعود و امیر و گفت؛بچه ها 

بریم تا استراحت کنن!مسعود گفت؛آره 

بریم که کار داریم!

بچه ها رفتن مرتضی و نیما تنها شدن!

مرتضی گفت؛نیماجان تو استراحت کن 

من برم وضو بگیرم بیام نمازمو بخونم!



اون شب گذشت صبح روز بعد همه برای 

نماز صبح بیدار میشدن اما نیما بازم بلند 

نشد که نماز بخونه!ساعت ۷ صبح بعد از 

خوردن یه صبحانه مختصر همه رفتن 

سر کار!هرکی رفت قسمت خودش!یه 

عده ساخت مدرسه!یه گروه ساخت مرکز 

بهداشت،یه دسته هم حفر خط لوله 

آب..بعضیام میرفتن تو روستا و به 

مشکالت مردم رسیدگی میکردن!

دوستای مرتضی تو قسمت ساخت 

مدرسه بودن..مرتضی و نیما هم 

باهاشون رفتن تا کمک کنن..



امیر یه فرغون داد به نیما و گفت از 

بیرون آجرارو بیاره بریزه داخل و بریزه 

دم دست بچه های که دیوار چینی 

میکردن!

نیما فرغون و گرفتو همون کاریو کرد که 

امیر گفت؛از چند متر اونطرفتر که 

فرغون فرغون آجرارو میاورد خالی 

میکرد و دوباره میرفت فرغون بعدی..

نیما با همه اونا فرق داشت هم به لحاظ 

ظاهر هم اعتقادات دینی..دوستای 

مرتضی موقع کار سورهای قرآن و قرایت 

میکرد یا سرودای انقالبی و امامی 



میخوندن در حالی که نیما هندزفری 

گذاشته بودو موزیک گوش میداد و 

کارشم میکرد..

ظهر شدو همه دست از کار کشیدن تا به 

مسجد برن و نماز بخوننو نهار بخوردن 

دوباره برگردن سرکار.

بچه ها یکی یکی وضو میگرفتن و 

میرفتن داخل مسجد اما نیما یه گوشه 

نشسته بودو قصد نماز خوندن نداشت؛

مسعود به نیما گفت؛نمیای بریم نماز!؟نیما 

خجالت کشیدو گفت؛شما برین من 

همینجا میشینم!



مسعود سری تکون داد و رفت سمت 

سرویس بهداشتی.وارد که شد دید امیر 

و کریمم اونجان.چند لحظه بعد بهزادو 

مرتضی هم از راه رسیدن.

امیر با صدای بلند گفت؛برادرا آب تانکر 

داره تموم میشه کمتر آب مصرف کنین 

که آب کمه!

مرتضی آستینشو باال کشید و مشغول 

گرفتن وضو شد.مسعود با کنایه گفت؛این 

رفیق جدیدتو از کجا پیدا کردی!!؟بازم 

ازین رفیقا داری!!؟



کریمم یا خنده ادامه داد راس میگه 

سید..شما کجا این پسره کجا!اصال نماز 

خوندن نیست!

امیر گفت همشم هندزفری تو گوششه و 

آهنگ گوش میده!

مرتضی هیچی نمیگفت و فقط گوش 

میکرد!وضو گرفتو رفت بیرون از در 

سرویس بهداشتی که رفت بیرون دید 

نیما پشت دیوار ایستادو سرشو انداخته 

پایین!

مرتضی فهمید که همه حرفا رو شنیده!

افسوسی خوردو رفت!



 امیر با طعنه گفت؛دیدین سید جواب 

نداد!کریم گفت خب معلومه جوابی 

نداشت که بده!

بهزاد گفت؛نخواست جوابتون بده!

جوابتونو نداد تا به اشتباه خودتون پی 

ببرید!

مسعود گفت کدوم اشتباه!!؟

بهزاد گفت؛قضاوت عجوالنه و اشتباه!!

بعد وضو همه رفتن مسجدو نماز خوندن 

و بعدم رفتن نهار..

مرتضی هرچی نگاه کرد نیمارو 

ندید..نهارشو نصفه نیمه رها کردو بلند 



شد رفت که نیما رو پیدا کنه.نیما بیرون 

روستا روی یه تخته سنگ بزرگ که باالی 

دره بود نشسته بود و دره رو نگاه میکرد!

مرتضی رفت پیششو گفت،تو اینجایی 

نیم ساعته دنبالت میگردم!!چرا نیومدی 

نهارتو بخوری!؟

نیما یه نگاهی بهش کردو گفت..میل 

ندارم سید خودت چرا نخوردی!!

مرتضی گفت اندازه ای که الزم بود 

خوردمو..خداروشکر کردم!

مرتضی از تخته سنگ باال رفتو نشست 

کنار نیما..



نیما گفت؛شرمنده سید جلو دوستات 

سرافکنده ات کردم!!

مرتضی خندیدو گفت؛ای بابا سرت جلوی 

خدا باال باشه..بعدشم اگه کسی بخواد 

شرمنده باشه اون منم!آوردمت اینجا که 

بسیجیای واقعیو نشونت بدم اما همین 

اول کار فهمیدم اشتباه میکردم!

نیما گفت؛دشمنت شرمنده باشه سید این 

چه حرفیه!!

مرتضی گفت؛غصه نخور نیما درست 

میشه وقتی بفهمن تو چه قلب بزرگی 

داری خودشون میان ازت معذرت خواهی 



میکنن!االنم پاشو بریم یه چیزی بخور و 

بعد بریم سرکار..

نیما گفت؛سید یادم میدی!!؟

مرتضی گفت چیو!!؟

نیما گفت؛نماز خوندنو دیگه!!آخه یادم 

نمیاد آخرین باری که نماز خوندم کی 

بود!!یادم رفته همش!!

مرتضی گفت باشه حتما..چراکه نه..

دوتایی بلند شدنو رفتن یه مقدار نهار 

خوردن و بعدم رفتن سرکار..

بعد از تموم شدن کار رفتن تو مسجد و 

یکم استراحت کردن بعد مرتضی نیما رو 



برد یه جای خلوت و که نماز خوندن 

یادش بده!!

دمدمای اذان بود،مرتضی رفت واسه 

وضو و نماز اما نیما گفت فعال خجالت 

میکشه!میترسه اشتباه کنه..برای همین 

نرفت..

یکی دو روزی همینطوری گذشت..

نیما هر روز بعد از تموم شدن کار میرفت 

رو همون تخت سنگ مینشیتو آسمونو 

کوه و  دره رو نگاه میکرد..اونروزم طبق 

معمول نشسته بود هندزفری زده بود و 

موزیک گوش میداد..



بهزاد آروم از تخته سنگ باال رفتو نشست 

کنارشو گفت؛خوب جایی برای خودت 

پیدا کردیا...

نیما گفت؛آره آرامش خوبی داره..

بهزاد گفت؛بده ببینم چی گوش میدی!!

نیما هندزفریو داد به بهزاد؛بهزاد گذاشت 

تو گوششو یکم گوش کرد و گفت..قشنگ 

میخونه!!یکی دوتا آهنگ دیگه ازش 

گوش دادم!!

نیما گفت؛آره صدای خوبی داره..

بهزاد هندزفریو درآوردو داد به خود نیما 

و گفت؛عاشقی!!؟؟



نیما نیش خندی زدو گفت؛سید چیزی 

گفته بهت!!

بهزاد گفت؛نه مشتی سید همچین آدمی 

نیس که راز کسیو پیش کس دیگه ببره!!

این آهنگه میگه عاشقی!

نیما آهی کشیدو گفت ای بابا!!به قول 

سید زندگی همینه..میگذره!

بهزادم گفت؛آره میگذره اما حاصل این 

گذشتن غمهاییه که کنج دلت خونه 

میکنن!سفیدی موهاته..

نیما نگاه معنی داری به بهزاد کردو 

گفت:مثله اینکه توام بدجوری دلت 



شکسته ها!

آه سوزناکی از ته اعماق وجود بهزاد بلند 

و شد و گفت؛آره داداش یه وقتی عاشق 

یه دختری بودم..

نیما گفت؛یه جوری گفتی یه وقتی؛انگار 

۵۰ سالته!

بهزاد لبخندی زدو گفت؛نه ۲۸ سالمه اما 

ماجرا مال وقتیه که سرباز بودم..تو تبریز 

عاشق یه دختر تبریزی شدم..دو سال 

اونجا بودم چند بار رفتم خواستگاریش 

اما بهم ندادنش!آخرشم وقتی میخواستن 

به یه غریبه شوهرش بدن خودشو 



کشت!!بعدش دو سه سال مثه دیوونه ها 

زندگی میکردم بارها فکر خودکشی به 

سرم زدو یبارم تا مرز مردن رفتم!رگ 

دستمو زدم چیزی نمونده بود که 

بمیرم..اما باور کن وقتی رگم زدم باور 

کن گرمای آتیش جهنمو حس میکردم!!

اونروز دوباره به زندگی برگشتمو تصمیم 

گرفتم جور دیگه زندگی کنم..این شد که 

عضو گروه بسیج سازندگی شدمو هر از 

گاهی باهاشون میرمو بهشون کمک 

میکنم!



نیما گفت؛ای بابا چه دلی داشتی بهزاد!

حتما خیلی سخت بوده برات!

بهزاد گفت؛آه بابا خیلی سخت بود برام!

نیما گفت؛شغلت چیه بهزاد!؟

بهزاد جواب داد آرایشگاه مردانه دارم!

راستی تو قصه عشق و عاشقیتو نگفتیا..

نیما ماجرای عالقه اش به پاییزو برای 

بهزاد تعریف کرد و بعد بهزاد رفت که 

آماده بشه و بره مسجد که نماز بخونه..

نیما هم تصمیم داشت که امروز بره 

مسجدو با بقیه نماز بخونه..میخواست از 

جاش بلند شه که گوشیش زنگ خورد..



پاییز بود که بهش زنگ میزد؛نیما گوشی 

و جواب داد...

_الو سالم 

+سالم خوبی نیما!؟

_ممنونم تو خوبی!؟

+آره خوبم..میگم چیشده خبر نمیگیری 

باز بی معرفت!

_عزیزم تا جایی که من یادمه خودت 

گفتی تا وقتی مامان و بابام اینجا زنگ 

نزن؛منم نزدم که یه وقت بد نشه!

+میدونم عزیزم شوخی کردم ولی خب 

فکر نمیکردم بتونی تحمل کنی!



_چاره ای نداشتم پاییز وگرنه خودتم 

میدونی دوری از تو برام آسون نیس!

+بله میدونم و همچنین دوری از تو برای 

من!حاال کجا هستی چیکار میکنی!!؟

_یه جایی!!خیلی دور خیلی نزدیک!

بستگی داره چجوری حساب کنی!با 

احساسو قلبت!یا با مترو منطق!

+اووو عجب جمله شاعرانه ای...خب من 

رشته ام پزشکیه با متر که سرو کار ندارم 

ترجیح میدم با احساسم اندازه گیری 

کنم!!

_پس در اون صورت خیلی دور نیستم!



+آره همینجایی تو قلبم!!

_پس خیلی خوشبختم!

+حاال جدی کجایی!!؟

_راستش این یه هفته ای که دانشگاه 

تعطیل بود با مرتضی اومدیم تو یه 

روستا و به مردم کمک میکنیم!

+باریکلله!چه کارای خوبی!!

_بله تو در چه حالی!؟کجاهستی!؟

+من تو مسافر خونه نزدیک حرم !مامان 

و بابا و داداشم رفتن حرم زن داداشمم 

تو اتاق خوابیده منم از فرصت استفاده 

کردمو به تو زنگ زدم!



_کار خوبی کردی!خوشحال شدم واقعا..

+منم خوشحال شدم صداتو شنیدم!

مواظب خودت باش..من دیگه برم!

_توام همینطور..دلم واست تنگ شده 

پاییز..فعال.

+منم دلم برات تنگ شده عزیزم فعال.

پاییز گوشیو قطع کردو رفت سمت اتاق 

خواب و درو آروم  باز کرد بره داخل!

نمیخواست زن داداشش بیدار بشه!اما 

وقتی درو کامل باز کرد دید زنداداشش 

رو تخت نشسته و بیداره!



پاییز جا خورد ولی سعی کرد عادی رفتار 

کنه،با خنده گفت؛زنداداش تو که بیداری!!

زنداداشش گفت؛آره تازه بیدار شدم!باکی 

حرف میزدی!؟

پاییز به روی خودش نیاوردو گفت؛با 

یکی از دوستام اسمش مهتابه تو 

نمیشناسیش!

بعدم روی تخت کناریش دراز کشید و 

چشماشو بست که بخوابه!

نیما بعد از تموم شدن تلفنش از روی 

تخته سنگ بلند شدو رفت وضو گرفتو 

رفت سمت مسجد،در وباز کردو وارد 



مسجد شدو یه مهر برداشت و رفت کنار 

بهزاد توی صف نشست تا نماز مغرب و 

عشاء رو بخونه..

امیر،مسعود،کریم و خیلیای دیگه داشتن 

نگاش میکردن...

نیما کنار بقیه نماز خوندو از مسجد اومد 

بیرون..

مرتضی دنبالش اومدو گفت؛بالخره 

تصمیم گرفتی که بیای..

دو روز دیگه گذشت نیما صبح همراه 

نمازشو میخوندو بقیه میرفت سرکارو 

ظهر نمازو استراحت بعد دوباره میرفت 



سرکارو عصرا هم با بهزاد میرفت روی 

همون تخت سنگ مینسشتن و باهم حرف 

میزدن..

روز آخر رسید..

آب کافی برای بنایی نبود بخاطر همین 

همه منتظر بودن تا تانکرای آب از راه 

برسن برن سرکارشون.نیما از فرصت 

استفاده کرد و رفت یه چرخی  تو روستا 

بزنه..

اونروز هوا نسبتا سرد بود  بارون نم نم 

میومد..



کوچه ها گلی بود نمیشد راحت قدم زد  

خیلی جاها رو آب گرفته بودو مردم به 

سختی رفت و آمد میکردن..

چشمش افتاد به بچه هایی که جلوی یه 

در ایستاده بودنو با یه دختر جوون 

میگفتنو میخندیدن..

نیما رفت جلو سالم کردو گفت؛ببخشید 

شمام از بچه های بسیج هستین!!؟

اون دختر گفت:بله من چندنفر دیگه به 

بچه ها قرآن خوندن یاد میدیم تو 

درساشون کمکشون میکنیم.شمام برای 

کمک اومدین!؟



نیما گفت:آره داریم مدرسه رو میسازیم!

دختر گفت؛خدا خیرتون بده این بچه ها 

یه کالس درس درستو حسابی ندارن..

نیما نگاهی به اون بچه های قدو نیم قد 

انداخت که با شوقو ذوق اون خانوم و 

صدا میزدن میگفتن فاطمه خانوم من 

امروز خوب قرآن خوندم!؟اون یکی 

میگفت نه من بهتر خوندم !هر کدومشون 

یه چیزی میگفتن و اون دختر با صبرو 

حوصله جوابشونو میداد..

نیما دید که اون بچه تو اون هوای سرد 

نه کفش درست حسابی دارن نه لباس 



گرم مناسبی تنشونه...و با همین وضع 

اومدن بیرون و هر لحظه ممکنه مریض 

بشن..

بدجوری به فکر فرو رفت و تصمیم 

گرفت قبل رفتن یه کاری براشون انجام 

بده..

برگشت سمت مسجدو سوار ماشینش 

شد و بدون اینکه به کسی چیزی بگه راه 

افتاد و از اونجا دور شد..

مرتضی مسعود کریم امیر بهزاد و داشتن 

نگاش میکردن و تعجب کرده بودن که 

چیشد که یهو گذاشت رفت!



بعد از یک ساعت رانندگی رسید به 

فروشگاههای بزرگی که تو جاده مشهد 

بودن..

داخل اون فروشگاهها همه چی پیدا 

میشد..هرچی که نیما میخواست..

وارد فروشگاه شدو تمام چیزایی که تو 

ذهنش بود و فکر میکرد اون بچه ها الزم 

دارن خرید !انقدر زیاد خرید کرد که به 

راحتی تو ماشین خودش جا نمیشد!از 

کنار جاده یه وانت گرفتو همه گذاشت 

پشت وانت و راه افتاد سمت روستا!



یک ساعت بعد رسید به روستا وارد 

روستا شدو رفت جلوی همون دری که دو 

ساعت پیش بچه ها با اون دختر ایستاده 

بودن..یکی از دختر بچه جلوی در 

ایستاده بود..صداش کردو بهش گفت؛

عمو جان فاطمه خانوم و صدا میزنی 

بیاد بیرون!!؟

دختر داخل حیاط شدو چند لحظه بعد با 

فاطمه برگشت!!

نیما جلوی در ایستاده بود..

فاطمه اومد بیرون و نیما رو دید و گفت؛

شما با من کار داشتین!!؟



نیما گفت؛کار که نه فقط یه چیزی هست 

که میخوام شمام ببینین!

نیما رفت سمت وانت و در عقبشو باز کرد 

به فاطمه گفت:بفرمایین اینجاس!

فاطمه با تعجب رفت جلو تا ببینه نیما 

چیو میخواد بهش نشون بده..رسید به 

پشت وانت چشمش افتاد به چیزایی که 

نیما آورده بود!حدس میزد چه اتفاقی 

افتاده اما ترجیح داد از خود نیما بپرسه!!

برای همین گفت؛اینا چیه!؟

نیما لبخندی زدو گفت؛کفش چکمه کاله 

لباس گرم اسباب بازی توپ فوتبال دفتر 



و قلم..همشون مال بچه هاس!زحمت 

پخش کردنش با شما!!فقط مراقب باشین 

به همه برسه!!

فاطمه داشت از خوشحالی بال در 

میاورد!!لبخندی از ته دل روی لبش 

نشستو و نمیتونست حرف بزنه!!از صمیم 

قلب از نیما تشکر کردو بعد همراه بچه ها 

همه رو از وانت پیاده کرد و برد داخل 

همون خونه تا عادالنه بین همه تقسیم 

کنه..

با کاری که نیما کرد دیگه بچه مجبور 

نبودن تو اون هوای سرد با کفشای پاره 



بیان بیرون!بدون کاله و لباس گرم!

نیما کرایه اون وانت و حساب کرد و 

برگشت مسجد تا بره و به کارش 

برسه..وقتی رسید همه سر کار بودن!

مرتضی دیدشو بهش گفت؛کجا رفتی یهو 

نیما!؟اتفافی افتاده!؟

نیما گفت؛نه یه کاری پیش اومد رفتمو 

زود برگشتم!

همراه بقیه مشغول کار شدو اونروزم 

تموم شد..

شب بعد نماز و شام به مرتضی گفت؛من 

فردا صبح باید برگردم  مشهد..از پس 



فردا دانشگام شروع میشه..

مرتضی ازش تشکر کردو گفت؛ایشا� به 

سالمتی..

صبح روز بعد بعد از نمازو صبحونه نیما 

لوازمشو جمع کردو رفت سمت خروجی 

مسجد..

همینکه از مسجد خارج شد چشمش 

افتاد به جمعیت که بیرون مسجد 

ایستاده بودن و جلوی اونا فاطمه 

ایستاده بود!!

همگی شروع کردن به دست زدن برای 

نیما!!نیما به کسی چیزی نگفته بود اما 



خبر کاری که کرده بود تو کل روستا 

پیچیده بود!مردم روستاهم جمع شده 

بودن جلوی مسجد تا ازش تشکر کنن!

اشگ تو چشمای نیما جمع شده بودو 

نمیدونست باید چیکار کنه!اول از همه 

فاطمه به همراه یکی دوتا از بچه های 

روستا اومدن سمتشو به نشانه تشکر 

براش یه قالیچه کوچیک که دستباف 

اهالی خود روستا بودو بهش هدیه دادن!

نیما قالیچه رو گرفت از همه تشکر کردو 

آروم رفت سمت ماشینش که راه بیفته 

سمت مشهد..مرتضی و بهزاد نزدیکش 



اومدن و بغلش کردن و ازش خداحافظی 

کردن!نیما به بهزاد گفت؛واسه اون قضیه 

بهت زنگ میزنم!!مرتضی با خنده گفت؛

کدوم  قضیه!!؟

نیما هم خندیدو گفت؛از خودش بپرس 

سید!!

مرتضی شصتش خبردار شدو گفت؛ای 

ناقال!!خبریه بهزاد!!؟

بهزادم لبخندی زدو گفت؛تا ببینیم خدا 

چی میخواد!

نیما دیگه میخواست سوار ماشین بشه 

که مسعود و کریم و امیر اومدن پیشش!



امیر گفت؛آقا نیما به سالمتی داری میری 

دیگه!؟

نیما گفت؛آره دیگه امیر آقا از فردا 

دانشگام شروع میشه..

کریم گفت؛آقا نیما مارو ببخش..ما 

شرمندتیم!امیرو مسعودم حرفشو تایید 

کردن!!

نیما با لبخند جواب دادو گفت؛دشمنتون 

شرمنده باشه بابا سرتونو بگیرین باال..نا 

سالمتی ما رفیقیمااا!

یکی یکی با لبخند نیما رو بغل کردنو 

صورتشو بوسیدن و ازش خداحافظی 



کردنو رفتن..

نیما در و باز کردو میخواست سوار شه 

که دوباره یکی صداش زد!برگشتو دید 

فاطمه اس!بهش گفت کاری داشتین با 

من فاطمه خانوم!؟

فاطمه گفت؛کار که نه..اما ممنون بابت 

همه چی..شما دل بچه زیادی رو شاد 

کردین..

نیما با فروتنی جواب داد..یه عمری دنبال 

این بودم که بفهمم زندگی یعنی چی!!؟تو 

این چند روز جواب سوالمو پیدا کردم!



فاطمه هم از نیما خداحافظی کرد و 

رفت..نیما هم بالخره نشست پشت 

فرمونو راه افتاد که برگرده مشهد...

پایان فصل ششم

این داستان ادامه دارد... 

کانال تلگرام
hezaroyek_daastan


