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فصل هفتم

(آخر)

نیما از روستا راه افتاد سمت مشهد بعد دو ساعت رانندگی 

رسید به نزدیکی شهر مشهد چیزی نمونده بود که برسه..

از اونجا به بعد هرچی که میدید براش آشنا بود مردم،تابلوها؛

خیابونا و ساختمونا...یک هفته دوری از فضای شلوغ شهر و 

حاال دوباره برگشته بود تا به زندگی تو این شهر ادامه بده..

ساعت نزدیک ۱۱ بود که رسید به ورودی شهر مشهد؛داشت 

رانندگی میکرد که گوشیش زنگ خوردو طبق معمول اینبارم 

پاییز بود..

_الو سالم نیما رسیدی!؟

+سالم پاییز،آره االن مشهدم  ۲۰ دقیقه دیگه خونه ام...

_منم خوابگاهم،میگم میای ببینمت!؟البته اگه خسته نیستی!



+اتفاقا خیلی خسته ام و میخوام ببینمت که خستگیم در بره!

_ممنونم عزیزم..پس ساعت ۵ همون کافی شاپ میبینمت!

+میگم چطوره شام بریم بیرون!؟نظرت چیه!؟

_شام!؟آره خیلی خوبه...بریم

+باشه پس ساعت ۷ آماده باش میام دنبالت!

گوشیو قطع کردو رفت خونه..

وقتی رسید خونه بعد از یه احوال پرسی گرم با پدرو مادر و 

خواهرش رفت حموم و یه دوش آب گرم حسابی گرفتو بعد 

اومد بیرون همراه خانواده نهارشو خوردو بعدم رفت تو 

اتاقشو خوابید..

ساعت ۵ بود که بیدار شد و یه دست لباس مرتب پوشید و 

رفت آرایشگاه و یه دستی به موهاش کشید و یه صفایی به 

صورتش دادو بعدم راه افتاد اما نه پیش پاییز بلکه 

همونجایی  که باید میرفت،یعنی خونه سهیال..همون دختری 

که باهاش تصادف کرده بود و باعث شده بود هر دوپاش 

بشکنه!

خونه اونا تو یکی از محله های پایین شهر بود..



نیما هر دفعه که میومد ماشینشو سرکوچه پارک میکردو پیاده 

میرفت خونه سهیال.

اونروزم دقیقا همین کارو کرد و ماشینو گذاشتو چیزایی که 

خریده بودو برداشتو راه افتاد سمت خونه سهیال..

تا وسط کوچه رفتو رسید جلوی در حیاطشون..

در زد منتظر شد تا احتماال امین و مینا برادر و خواهر 

دوقلوی  ده ساله سهیال بیان درو باز کنن!

یه پسر جوون بود که هر وقت نیما میومد اینجا تو کوچه 

پالس بود اسمش بهرام بود چند بارم به نیما گیر داده بود که 

چرا میاد و میره اما نیما بهش باج نمیداد.

اما نیما نمیدونست بهرام و یکی از دوستاش چه خوابی براش 

دیدن.

بالخره امین دروباز کردو نیما رفت داخل.

امین جلو جلو رفت و گفت،آبجی عمو نیما اومده..مینا تا اینو 

شنید سریع از جاش بلند شدو اومد توی حیاط..نیما رو دیدو 

کفشاشو با عجله سرپاش کردو دوید سمت نیما.سالم کردو 

گفت؛عمو برام چی خریدی!؟

نیما خم شدو نشست  روی زانوش و گفت؛سالم مینا خانوم 

گل..چرا عمو برات یه کادو خوشکل آوردم اما باید چشماتو 



ببندی!!

مینا چشماشو بست؛نیما از پالستیکی که تو دستش بود یه 

عروسک در آوردو گفت؛حاال چشماتو باز کن!

مینا چشماشو باز کردو عروسک دید خیلی خوشحال شدو 

عروسکو گرفت و گفت:آخ جون چه عروسک خوشگلی...

نیما خندید و گفت؛حاال بگو ببینم مامان کوچولو..اسم 

عروسکتو چی میزاری!؟

مینا یکم فکر کردو گفت؛اسمشو میزارم مهتاب!

نیما کنجکاو شدو گفت؛ چرا مهتاب!؟

مینا با زبون بچگیش گفت؛آخه اسم مامانمه..منم دلم برای 

مامانم تنگ شده..

نیما گفت؛آخی قربون اون دل کوچولوت برم عمو جون..یادت 

نره مامان و بابات همیشه پیشتن..حاال بددو برو بازی کن..

سهیال روی ویلچر نشسته بود و از پشت پنجره اتاق داشت 

نیمارو نگاه میکرد..

نیما دستی تکون دادو از جاش بلند شدو رفت سمت ورودی 

خونه.کفشاشو در آورد رفت داخل..

سهیال به استقبالش اومدو سالم کرد و بهش خوش آمد گفت..



نیما با لبخند و به گرمی جواب سالمشو داد و پالستیکی که 

دستش بودو داد به سهیال..سهیال ازش تشکر کردو گفت؛

ببخشید توروخدا همه زحمتای ما افتاده گردن شما..

نیما گفت؛ای بابا چه زحمتی..واقعا هیچی زحمتی برام نداره 

قبال هم گفتم تا روزی که سالمتیتون کامل بدست بیارین میام 

و بهتون سر میزنم هم وظیفمه؛هم خودم دوسدارم که 

بیام..اینطوری با خودم راحتتر کنار میام پس لطف کنین دیگه 

اینو نگین سهیال خانوم.

سهیال یبار دیگه ازش تشکر کردو گفت؛بفرمایین بشینین تا 

براتون چایی بیارم هوا بیرون سرده حتما چایی میچسبه االن

اما نیما تشکر کردو گفت که جایی کار داره باید زود بره فقط 

اومده یه سری بزنه و بچه هارو ببینه و یه مطلبی رو بگه و 

بره.

سهیال کنجکاو شدو گفت؛چه مطلبی!؟

نیما حرفای مهیمو به سهیال زدو گفت که حتما در موردش فکر 

کنه و جوابشو به نیما بده..

سهیال اگرچه اولش جا خورد ولی به نیما قول داد که حتما در 

مورد حرفاش فکر کنه جوابشو بده..

نیما سهیال و امینو مینا خداحافظی کردو رفت..



از حیاط خارج شدو اومد سر کوچه و نشست تو ماشینو راه 

افتاد..

بعد از یک هفته قرار بود پاییزو ببینه و باهم برن بیرون..

مثالی روزای اول آشناییشون استرس داشت و تپش قلبش 

رفته بود باال..انگار بار اوله که میخواد پاییزو ببینه!

راس ساعت ۷ خودشو رسوند جلوی خوابگاه و به پاییز زنگ 

زد و گفت که پایین منتظره..

پاییزم حاضرو آماده سریع خودشو رسوند پایینو نشست تو 

ماشین و راه افتادن..

نیما در حالی که رانندگی میکرد هی بر میگشتو پاییزو نگاه 

میکرد..

پاییزم میخندید و زل میزد تو چشماش..

نیماهم کیف میکرد از این اتفاق..

پاییز گفت؛چرا انقد نگام میکنی!!؟نکنه شاخ در آوردم خبر 

ندارم!!

نیما لبخند زدو گفت؛نه شاخ در نیاوردی..ماه شدی!

پاییز اشوه ای اومدو گفت؛مگه تا حاال نبودم!!؟

نیما کم نیاورد و گفت؛چرا اما امشب ماه کاملی!!



اونشب نیما محو تماشای پاییز بود چه تو ماشین چه وفتی تو 

رستوران سر میز نشسته بودن!اما نیما نمی دونست که از 

لحظه ای که از خونه ی سهیال اومد بیرون چهارتا چشم هرجا 

که میرفت سایه به سایه دنبالش بودن!بهرام و دوستش 

داوود!همه چی زیر سر داوود بود هم محله ای و دوست 

صمیمی بهرام!واقعیت این بود که بهرام به سهیال عالقه 

داشتو نمیدونست چرا نیما به خونه ی سهیال رفتو آمد میکنه 

و در واقع اونو به چشم رقیب میدید..

اما داوود نقشه های دیگه ای داشت!!داوود از وضع ظاهر نیما 

فهمیده بود که باید اوضاع مالیه خیلی خوبی داشته باشه 

برای همین از حسادت بهرام به نیما استفاده کرد تا بتونه 

تعقیبش کنه و یه جایی مچشو بگیره و بتونه پول خوبی به 

جیب بزنه!!و اتفاقات داشتن همونطوری پیش میرفتن که 

داوود میخواست..نیما و پاییز گرم صحبت کردن باهم بودنو 

حواسشون به اطراف نبود؛چند متر اونطرفتر داوود و بهرام 

نشسته بودنو زیر نظرشون داشتن!

بهرام گفت؛ای بابا اینکه با یکی دیگه اس پس چرا میاد خونه 

سهیال!!؟



داوود گفت؛هنوز زوده باید یکم صبر کنیم ببینیم  چه خبره 

بهرام عجله نکن!

پاییز نگاهی به لباس پوشیدن اون شب نیما کردو گفت؛میگم 

امشب تو این کت و شلوار خیلی خوشتیپ تر شدی...چقدر 

بهت میاد!

نیما دستی به لبه های کتش کشیدو گفت؛به مناسبت اولین 

شام دونفره مون پوشیدمشون..

پاییز گفت:راس میگیا این اولین باریه که اومدیم باهم شام 

بخوریم!

نیما حرفشو تایید کردو گفت؛ولی قطعا آخرینش نیست!

پاییز با لبخند گفت؛اهوووم البته میخوای هرشب شام بیایم 

بیرون!

نیما با طعنه گفت؛جدی!!؟نهارو صبحونه چی!!؟

بعد دوتایی زدن زیر خنده..

نیما گفت؛نظرت چیه بعد شام دوتایی بریم بیرون قدم بزنیم!!

پاییز گفت؛عالیه فقط هوا یه خورده سرد نیست!!؟

نیما گفت؛ای بابا کیفش به همینه دیگه..

پاییزم لبخند زدو گفت چشششم هرچی آقامون بگه!!



یهویی نیما بغض کرد!!

پاییز متوجه شدو گفت؛نیما جان!!؟چیشد عزیزم!؟حرف بدی 

زدم!؟

نیما آهی کشیدو گفت؛نه اتفاقا خیلیم حرف خوبی زدی!

پاییز گفت؛پس چیشد یهو چرا ناراحت شدی!؟

نیما نگاهشو دوخت به چشمای پاییز وگفت؛ناراحت نشدم 

فقط وقتی گفتی آقامون!یه جوری شدم!

پاییز تا ته حرفشو خوند..دستاشو برد جلو گذاشت روی 

دستای نیما که روی میز بود!تو چشمای نیما خیره شدو گفت؛

نیما جان ...تو همیشه برای من مرد زندگیم میمونی!

نیما لبخند زدو گفت؛میدونم عشقم...

بعد از خوردن شام از رستوران اومدن بیرون و تو هوای نسبتا 

سرد اون شب زمستونی کنار خیابون قدم میزدن..

دست تو دست هم زیر نور ماه..

باهم حرف میزدن و قدم میزدن و اون لحظه زندگی 

میکردن..لحظه ی باهم بودنو..کنارهم بودنو..



یک ساعتی گذشتو بالخره وقت رفتن شد،نیما پاییز رسوند 

جلوی در خوابگاه در حالی که بهرام و داوودم با موتور 

دنبالشون بودن!

پاییز پیاده شدو رفت داخل خوابگاه و نیما هم رفت!

بهرام موتور و روشن کردو راه افتاد دنبال نیما؛یکم که رفتن  

گفت؛تکلیف من که معلوم شد!

داوود پرسید کدوم تکلیف!؟

بهرام گفت؛سهیال دیگه!مگه ندیدی چطوری دست همو گرفته 

بودن!بابا اینا عاشق همدیگه ان!!

داوود گفت؛واقعا که خنگی بهرام!

بهرام گفت؛چرا چی گفتم مگه!؟

داوود گفت؛سر در اون ساختمونی که دختره رفت داخل و 

خوندی  چی نوشته بود!؟

بهرام گفت:نه چطور مگه!؟

داوود گفت؛خوابگاه دانشجویی دخترانه پردیسان!

بهرام گفت؛خب!؟

داوود گفت!خب خنگول معموال اونایی میان خوابگاه 

دانشجویی که اهل اون شهر نیستن!

بهرام گفت؛خب که چی!؟



داوود با دست زد پس کله بهرام گفت؛یکم به مغرت فشار بیار 

بهرام!!این یعنی اینکه دختره مشهدی نیست!یعنی هر لحظه 

ممکنه بزاره بره!یعنی اینکه احتماال نیما دختره رو فقط واسه 

دوستی میخواد!!حاال فهمیدی!!

بهرام تازه متوجه حرفای داوود شدو گفت؛ای آدم دودره باز!!

هم با این هم با اون!!نه داداش از این خبرا نیس!جون تو 

حالشو میگیرم!

داوود گفت؛فعال به اعصابت مسلط باش تا گمش نکنی!!

نیما مستقیم رفت خونه و بهرام و داوودم دنبالش رفتنو 

خونشونم پیدا کردن و بعدم رفتن محله خودشون.

صبح روز بعد دانشگاه باز شدو نیما بلند شد نماز صبحشو 

خوند صبحونه رو همراه پدر و مادرش خوردو بعد رفت 

دانشگاه بعد از دانشگاه با پاییز رفتن کافی شاپ و قدم زدن و 

بعدم پاییز و رسوند خوابگاه و بعد رفت خونه..

یه هفته همینطوری گذشت همه چی داشت خوب پیش 

میرفت تا اینکه یه روز عصر مادر پاییز زنگ زدو گفت فردا راه 

بیفت بیا خونه،گفت کاوه اومده مرخصیو عمو کاظم گفته 

حتما بیا..



پاییز هرکاری کرد که نره اما اصرار مادرش چاره ای براش 

نزاشت..

دوباره غم و اندوه اومد سراغشو نمیدونست با نیما باید 

چیکار کنه..اما تصمیم گرفت اینبار دیگه هرطور شده همه 

چیو به نیما بگه..هر چی میخواد بشه بشه؛گوشیو برداشت و 

زنگ زد به نیما و گفت میخواد ببینش!اما نیما ازش عذر 

خواهی کرد و گفت امشب نمیتونه بیاد فردا ساعت ۱۲میاد 

کافی شاپ.. 

نیما نمیتونست بره چون با ماشین جلوی در خونه سهیال 

ایستاده بود..منتظر سهیال بود تا باهم برن بیرون!سهیال کم 

کم دیگه میتونست با عصا راه بره برای همینم آروم آروم از 

خونه اومد بیرون و به مینا و تمین گفت مواظب خودشو 

باشن تا برگرده!

نیما از ماشین پیاده شدو درو براش باز کردو سهیال به آرومی 

نشست تو ماشین؛نیماهم از امینو مینا خداحافظی کردو قول 

دادو دفعه بعد که بیاد برای هردوشون کادوهای خوشگل 

میاره..بعدم نشست تو ماشینو راه افتاد..

نیم ساعت بعد رسیدن جلوی یه کافی شاپو پیاده شدن باهم 

وارد کافی شاپ شدن!



انگار داشت اتفاقاتی میفتاد و همه این اتفاقاتو بهرام و 

داوودم داشتن میدیدن!

چند لحظه بعد نیما و سهیال رسیدن سر یه میزو گفت؛

بفرمایین سهیال خانوم اینم آقا بهزادی که خدمتتون تعریفشو 

کرده بودم!!!در واقع نیما سهیال و بهزادو به هم معرفی کرده 

بود تا یه قرار باهم بزارن و باهم حرف بزنن؛و اگه باهم به 

توافق برسن قرار مدار ازدواج بزارن!

نیما چند دقیقه ای کنارشون نشستو بعد گفت:خیله خب دیگه 

من تنهاتون میزارم هر وقت تموم شد بگین بیام برسونمتون 

سهیال خانوم بعدم رفت بیرون نشست تو ماشینش!

اونجا بود که داوود و بهرام فهمیدن ماجرا چیه!!بهرام یه 

جورایی بیخیال ماجرا و کال بی خیال سهیال شد!اما داوود 

میخواست آخرین تیرشو رها کنه تا شاید به هدف بخوره و یه 

چیزی گیرش بیاد..

داوود فقط از جوری عکسو فیلم گرفته بود که فقط سهیال و 

نیما تو کادر باشن!!

بعد از اینکه صحبتای بهزادو سهیال تموم شد نیما سهیال رو 

رسوند خونه و میخواست بره خونه که داوود جلوشو گرفت؛



یه گوشه از فیلمو بهش نشون دادو تهدیدش کرد که ۱۰ میلیون 

پول بهش نده همه جا فیلمو پخش میکنه!

نیما هم که خیالش از بابت خودش راحت بود خیلی راحت 

گفت برو هر کاری که دلت میخواد بکن!

روز بعد پاییز اصال دانشگاه نیومد نیما ساعت ۱۲ رفت کافی 

شاپ منتظر پاییز بود اما هرچی نشست پاییز نیومد!نه تنها 

نیومد بلکه گوشیشم جواب نمیداد!نیما هر چی زنگ زد بی 

فایده بود..تا شب که گوشیشو جواب نمیداد از شبم که کال 

گوشیش خاموش شد..

صبح روز بعد نیما رفت دانشگاه اما وقتی دید بازم پاییز 

نیومده کالفه شدو رفت جلوی در خوابگاه تا شاید بتونه یه 

خبری از پاییز بگیره..

نیم ساعتی جلوی خوابگاه تو ماشینش نشست اما خبری نشد

شکیبا داشت از پنجره بیرونو نگاه میکرد که متوجه ماشین 

نیما شد

 نیما کم کم میخواست بره که یه دفعه یکی زد رو  شیشه 

ماشین،شیشه رو داد پایین وگفت؛کاری داشتین!؟

شکیبا گفت؛من شکیبام دوست و هم اتاقی پاییز!!



نیما خوشحال شدو گفت؛سالم خوبین!؟پاییز کجاست چرا 

گوشیش خاموشه!؟

شکیبا گفت؛چرا از خودتون نمیپرسین!؟

نیما گفت؛از خودم!!چیکار کردم مگه!؟

شکیبا با طعنه گفت؛چیکار کردین!!؟اون فیلم چی بود!!؟اون 

دختر کی بود!!!؟

نیما تازه فهمید از کجا خورده!!لبخند تلخی زدو گفت؛ای بابا 

واس این دو روزه جواب منو نمیده!!؟

شکیبا گفت؛بله فک کردی کم کاری کردی!!

نیما گفت؛بابا سو تفاهم شده!بعدم کل ماجرای اونشبو به 

شکیبا توضیح داد..

شکیبا وقتی فهمید ماجرا چی بوده آروم شد..

نیما گفت؛توروخدا برین بگین پاییز بیاد پایین تا خودم باهاش 

حرف بزنم اصال میبرمش پیش اون دختر تا خودش همه چیو 

ببینه!

شکیبا گفت؛شرمندم نمیشه بیاد پایین!

نیما با تعجب پرسید چرا نمیشه!؟

شکیبا گفت؛آخه رفته سمنان!میخواست ازتون خداحافظی 

کنه اما وقتی فیلمو دید خیلی ناراحت شد و گذاشت رفت!



نیما باورش نمیشد پاییز همینطوری گذاشته رفته!!به شکیبا 

گفت؛حاال من چیکار کنم آخه!یه شماره تلفنی زنگی چیزی!!

آخه اینطوری که نمیشه!بخاطر یه فیلم!!

شکیبا گفت؛آقا نیما باید بری سمنان!!

نیما گفت؛چرا!!؟

شکیبا سرشو انداخت پایینو گفت؛بیشتر از این چیزی نمیتونم 

بگم فقط میگم باید بری!اگه واقعا دوسش داری برو..برو تا 

دیر نشده..

نیما گفت؛کجا برم کدوم روستا آخه!؟

شکیبا آدرس دقیق روستا رو داد به نیما رفت تو خوابگاه..

نیما دیگه نمیدونست چیکار کنه..مغزش دیگه جواب 

نمیداد..تصمیم گرفت از همونجا راه بیفته سمت سمنان!!

ساعت ۹  از مشهد راه افتاد و بدون توقف تا خود سمنان 

رفت؛فقط وسطای راه جلوی یه رستوران نگه داشتو نهار 

خوردو نمازشو خوند..ساعت نزدیک ۸ شب بود که رسید 

سمنان،از یکی دونفر آدرس روستایی که پاییز اونجا زندگی 

میکردو پرسید،شانس آورد چون خورد به پست پیرمردی که 

اهل همون روستا بودو میخواست از سمنان برگرده 

روستا.نیما سوارش کرد و باخودش برد سمت روستا.



تو راه از اون پیرمرد  سوال کردو گفت؛حاج آقا شما تو روستا 

زنگنه میشناسی!!؟

پیرمرد گفت؛آره کدومشونو میگی!!؟

نیما نمیدونست دقیقا چی جواب بده چون اسم پدر پاییزو 

نمیدونست!

پیرمرد گفت؛چندتا زنگنه داریم علی زنگنه،حاج کاظم زنگنه 

که اسم  پسرش کاوه است!

نیما گفت؛راستش من فقط میدونم کشاورزه و اسم دخترش 

دانشجویه تو مشهد درس میخونه!

پیرمرد گفت؛آها عباس آقا  داداش حاج کاظم دیگه آره 

میشناسمش!چیه نکنه خواستگاری!؟

نیما گفت؛واال اگه خدا قسمت کنه میخوام بیام خواستگاری 

دخترش..

پیرمرد گفت؛خواستگاری دخترش پاییز!!؟

نیما گفت آره حاجی..

پیرمرد گفت؛مطمعنی!؟آخه تا اونجایی که من میدونم 

شیرینی خورده پسر عموشه!!فرداشبم قرار عقدشون کنن!

منتظر بودن کاوه از سربازی بیاد!!

نیما؛پرسید؛نه حاجی اشتباه میکنی!!



پیرمرد گفت؛نه عمو روستای ما جمعیتش خیلی کمه همه 

همدیگرو خوب میشناسیم!االن چند وقته میخوان عقد کنن 

اما کاوه سربازی بود؛دو هفته پیش قرار بود عقد کنن اما کاوه 

نیومده بود مرخصی!ولی دیروز دیگه اومد روستا!فرداشب 

مراسم دارن!!

نیما تازه فهمید چرا پاییز اصرار داشت که نمیتونه باهاش 

ازدواج کنه!دنیا داشت روسرش آوار میشد..دلش میخواست 

همه اینا فقط یه خواب بود..داشت دیونه میشد اما کاری 

نمیتونست بکنه فقط خداخدا میکرد همه چی دروغ باشه.دو 

ساعتی طول کشید تا رسیدن روستا؛اون مرد نیما رو تا جلوی 

خونه پدر پاییز برد.ساعت نزدیک ۱۱ شب بود و روستا کامال 

خلوت بود.نیما کنار دیوار روی به روی در خونه پدر پاییز تو 

ماشین نشسته بود..یه مرد جوون به همراه یه زن اومدنو 

رفتن خونه پدر پاییز.نیما حدس میزد که باید برادرشو 

عروسشون باشن..پاییز توی خونه نشسته بود ناراحت بود 

هرچند که سعی میکرد جلوی خانواده بروز نده!ناراحت بود 

چون هنوز نیما رو دوستداشت هرچند که فکر میکرد نیما از 

اول فقط داشته بازیش میداده و بی دلیل پاییزو به خودش 

وابسته کرده بود.بالخره بعد از دو روز گوشیشو برداشتو 



روشن کرد در همین لحظه داداششو زنداداشش وارد خونه 

شدن و بعد از سالم و احوال پرسی هرکدوم یه گوشه 

نشستن..گوشی پاییز روشن شدو بالفاصله چندتا پیام براش 

اومد که همگی مال نیما بود که دیروز فرستاده بود و تو 

همشون نوشته بود کجایی چرا جواب نمیدی..

نیما در کمال نا امیدی گوشیشو برداشت و شماره پاییزو 

گرفت  تا شاید این بار روشن باشه..و اتفاقا روشن بود!!

گوشی پاییز داشت زنگ میخوردو نمیتونست جلوی برادرش 

جواب بده!واسه همین بلند شدو رفت تو اتاق!دو دل بود که 

جواب بده یا نه!!اما بالخره تصمیم گرفت جواب بده..

_الو نیما...

+چه عجب جواب دادی گوشیتو!

_چاره ای نداشتم!خودت خواستی!

+چرا مگه چیکار کردم!؟

_جالبه!تازه میپرسی چیکار کردم!

+آره بگو چیکار کردم!!

_اون دختره کی بود کنارت نشسته بود تو رستوران ها!؟

+تو چی فکر میکنی!!؟



_دوسدختر جدیدت!!!یا عشقت!!؟تو منو بازی دادی نیما!!

+میدونی از چی میسوزم پاییز!!؟از اینکه انقدر برام ارزش 

قاعل نشدی که گوشیتو جواب بدی و بگی مشکلت چیه تا من 

همه چیو بهت توضیح بدم!

_دیگه چیو میخوای توضیح بدی!!خودم همه چیو دیدم!

+اگه میگی همه چیو دیدی پس باید اون پسرو دیده باشی که 

سر میز نشسته بود!

_پسر!!؟کدوم پسر!؟تو فیلم فقط تو بودی با اون دختر!

+حاال دیدی که هیچی ندیدی!!!اون دختر اسمش سهیالس!من 

دوماه پیش باهاش تصادف کردمو باعث شدم هردوپاش 

بشکنه!من در مورد سهیال با یکی از دوستام به اسم  بهزاد 

حرف زدم!اون شب من اون دوتا بردم اونجا که همو ببینن و 

در مورد ازدواج باهم حرف بزنن!من نمیدونم تو چی دیدی 

ولی اونی که اون فیلم بهت نشون داد یه آدم االفه که قبلش 

اومد سروقت منو با اون فیلم میخواست از من باج بگیره اما 

من بهش گفتم برام مهم نیست!چون بین منو اون دختر 

هیچی نبوده!اگه فکر میکنی دروغ میگم زنگ بزن از شکیبا 

دوستت بپرس!من همه چیو بهش تمام کمال توضیح دادم!!



حرفای نیما مثل آب سردی بود که روی سر پاییز ریخت!!

زبونش بند اومده بودو نمیدونست چی بگه!!

نیما گفت؛چیشد چرا حرف نمیزنی!!؟

صدای گریه پاییز از پشت تلفن میومد..نیما گفت؛اون دختر به 

کمک من احتیاج داشت چون یه خواهر و برادر کم سن و سال 

داشت و چون پدر ومادر نداشت،چون من بودم که باعث شدم 

زمین گیر بشه پاییز؛من در موردش فقط به یه نفر گفته بودم 

اونم مرتضی بود!حتی پدرو مادرم خبرنداشتن!

نیما حرف میزدو صدای گریه پاییز بلند تر میشد..

نیما گفت؛راستی منو واسه مراسم عقدکنونت دعوت 

میکنی!!؟

پاییز جا خوردو دیگه حتی صدای گریه اش نمیومد!!

نیما گفت؛از روز اول میدونستم یه چیزیو پنهان میکنی اما 

فکر نمیکردم یه نفر دیگه رو دوسداشته باشی!!توکه قرار مدار 

ازدواجتم گذاشته بودی چرا قبول کردی که بامن باشی!!چرا 

گذاشتی عاشقت بشم!!حاال بگو کی کیو بازی داده پاییز!!!

پاییز گریه میکرد و میگفت،نیما بسه!!اما حرفای نیما تمومی 

نداشت!!



نیما گفت؛امیدوارم کاوه خوشبختت کنه فقط بدون کار خوبی 

نکردی!!

پاییز فقط گریه میکرد و حرف نمیزد..

نیما گفت؛چه جای خوبی زندگی میکنین!!همینجا میخواین 

مراسم بگیرین!!؟

پاییز ساکت شدو گفت؛نیما تو االن کجایی!!!؟؟

نیما گفت؛جلوی در خونتون!!

پاییز گفت؛جلوی در خونه ما!!!؟

یه دفعه یه صدایی از توی خونه بلند شد!!

صدای داداشش بود که پشت در ایستاده بودو تموم حرفای 

پاییزو شنیده بود!!داداش پاییز با صدای بلند میگفت؛

میکشمش !!پاییز در اتاق و باز کردو دید داداشش با یه چوب 

داره میره سمت در حیاط!مادر و زنداداششم پشتش دارن 

میرن که جلوشو بگیرن!

نیما هنوز پشت خط بود!پاییز گفت؛نیما توروخدا برووو 

داداششم صدامو شنیده داره میاد تورو خدا برو!!

یهویی یه صدایی از تو کوچه بلند شد بدو بیراه و فحش و 

ناسزا!!صدای شکستن شیشه..یکم بعدم صدای ماشین نیما 

اومد که راه افتاد و رفت!!پاییز دویید سمت در حیاط مادرشو 



و زنداداشش جلوی در بودن!!پاییز اومد جلوی در بعضی از 

همسایه اومده بودن تو کوچه اما خبری از نیما و ماشینش و 

داداشش پاییز نبود!!

پاییز گفت؛محمد کجاست!!؟

زنداداشش گفت؛اون پسره رو سوار ماشین کردو باهم رفتن!

مادر پاییز گفت؛این پسره کیه پاییز!؟اینجا چیکار میکنه!!؟

برای چی اومده!!؟تو چیکار کردی دختر!!!؟پاییز اشک تو 

چشاش حلقه زدو بدون اینکه چیزی بگه برگشت تو کوچه رو 

نگاه کرد..خورده شیشه های ماشین نیما ریخته بود تو کوچه 

و  اما اثری از نیما نبود...

۸ سال بعد...

....خانوم دکتر زنگنه به اطالعات!!

....خانوم دکتر زنگنه به اطالعات!!

پاییز صدارو شنیدو به یکی از پرستارا گفت؛من همه چیو چک 

کردم حال مریض رو به بهبوده!فقط حواستون باشه 



داروهاشو سر وقت بهش بدین!خودم باز میام بهش سر 

میزنم..خسته ام نباشین..

پاییز از بخش خارج شدو رفت اطالعات بیمارستان و گفت؛

منو پیج کردین..

مسعول اطالعات گفت؛بله آقای دکتر پیراسته گفتن برین دفتر 

مدیریت.

پاییز تشکر کردو رفت دفتر مدیریت؛در زدو وارد دفتر شد..

آقای دکتر پیراسته رییس بیمارستان پشت میزش نشسته بود.

پاییز سالم کردو گفت؛با من کاری داشتین آقای دکتر!؟

دکتر پیراسته گفت؛بله چند لحظه بشینین بهتون توضیح  

میدم.

پاییز نشست رو صندلی جلوی میز دکتر پیراسته..

دکتر پیراسته گفت؛میخواستم یه خبری رو بهتون بدم ما 

تصمیم گرفتیم فردا شما اولین عمل جراحیتونو انجام بدین!

پاییز خوشحال شد اما با تعجب گفت؛چرا من آقای دکتر!!؟

افراد دیگه ای هم هستن..مثل دکتر بهورز یا خانوم دکتر 

ساجدی!!



دکتر پیراسته گفت؛بله ولی خود بیمار شمارو انتخاب 

کرده..االنم پاشین برین خونه فردا ساعت ده صبح باید برین 

اتاق عمل.

پاییز از دکتر خداحافظی کردو رفت بیرون..مستقیم رفت تو 

رختکن و لباسشو عوض کردو رفت خونه.

صبح روز بعد اومد بیمارستان و رفت بخش جراحی مغزو 

اعصاب...

رفت تو رختکن لباسشو پوشیدو برگشت تو بخش.

به همکاراش سالم کردو رفت قسمت ایستگاه پرستاری 

اونجاهم چندتا پرستارو پزشکای بخش که پاییز 

میشناختشون جمع شده بودن.

تا پاییز و دیدن با خنده گفتن سالم خانوم دکتر!!آماده این 

برین اتاق عمل!!

پاییزم با خنده گفت بس کنید خودم به اندازه کافی استرس 

دارم!

یکی از دوستاش بلند شدو گفت،طرف خارجیه پاییز 

میدونستی!!؟

پاییز گفت نه چطور مگه!!؟

اون پزشک گفت اسمش الیزابته!!االیزابت اندرسون..



پاییز گفت؛جدی!!؟نمیدونستم حاال مشکلش چیه!؟

همکارش گفت؛نمیدونم پرونده شو ندیدم.پاییز گفت؛ 

دوسدارم ببینمش!

همکارش گفت؛تو اتاق ۱۰۷ تخت ۵ بستریه!برو ببینش!

همه یکی یکی رفتنو پاییز تنها شد...

پاییزم میخواست بلند شه بره پیش دکتر پیراسته رییس 

بیمارستان که یادش اومد گوششیو تو رختکن جا گذاشته 

برای همین بلند شدو رفت گوشیشو ازتو کمد لباساش برداشت 

و برگشت.وقتی داشت از جلوی ایستگاه پرستاری رد میشد 

یه پرستار بهش گفت؛ببخشید خانوم دکتر یه آقایی اومده بود 

باهاتون کار داشت!

پاییز گفت؛با من!؟چیکار داشت!؟

پرستار گفت نمیدونم ولی اصرار داشت که شمارو ببینه!

پاییز گفت؛خیله خب االن کجاست!؟

پرستار گفت؛فرستادمشون تو اتاق استراحت آقایون..

پاییز ازش تشکر کردو راه افتاد سمت اتاق استراحت..در زدو 

وارد..یه مرد روی مبل نشسته بود پشتش به پاییز بود..

پاییز گفت؛سالم ببخشید شما میخواستین منو ببینین!؟

اون مرد از جاش بلند شدو برگشت سمت پاییز..



پاییز تا دیدش خشکش زد..به تته پته افتادو گفت..نی نی 

نیما!!خودتی!!؟

نیما لبخندی زدو گفت؛سالم آره خودمم خانوم دکتر!؟؟

پاییز همچنان تو شوک بود..از نیما پرسید توووو اینجا چیکار 

میکنی!؟

نیما گفت؛داستانش مفصله بیا بشین تا بگم بهت..

پاییز به آرومی قدم برداشتو به سمت نیما حرکت کرد در 

حالی که نمیتونست چشم ازش برداره..

تو همین چند ثانیه تموم خاطرات ده سال پیش تو ذهنش 

مرور کرد..همه اون اتفاقات..رسید به یک قدمی نیما..

روبه روش ایستاد زل زد و تو چشماش..نمیتونست چشم 

ازش برداره..بعد چند لحظه نشست روی مبل رو به روی نیما.

نیما هم نشستو گفت..

_۸ سال گذشت هنوزم مثه همون  موقعهایی هیچ فرقی 

نکردی!

+آره ۸ سال...انگار همین دیروز بود..

_اون موقع دوتا دانشجو بودیم حااااال خانوم دکتر شدی واس 

خودت..



+آره اونم چه خانوم دکتری..تو چیکار میکنی نیما!؟کجا بودی 

این مدت!؟

_حرف برای گفتن زیاده..خیلی زیاد..شاید یه وقتی دوباره 

مثه اون قدیما نشیتیم و بازم حرف زدیم

+آره مثه اون روزا تو کافی شاپ...

_آره ولی یه سری چیزا فرق کرده پاییز!

+چی فرق کرده!؟

_خب راستش من ازدواج کردم!!

بغض گلوی پاییزو گرفت اما سعی کرد خودشو کنترل کنه..به 

آرومی و با لبخند مصنوعی گفت؛جدی!؟خب مبارک 

باشه..حتما باید خیلی خوشکل باشه..

نیما گفت هیچوقت تظاهر کننده خوبی نبودی!

پاییز سرشو انداخت پایینو گفت؛زندگیه دیگه...

نیما گفت؛آره..

پاییز با چشمای پر از اشک گفت؛پس چرا االن اینجایی!؟

نیما گفت؛خانومم تو همین بیمارستان بستریه!!قرار تو عملش 

کنی!!

پاییز گفت؛یعنی اون خانوم...



نیما وسط حرفش اومدو گفت؛الیزابت...

پاییز گیج شده بود؛برای همین گفت،من نمیدونم اینجا چه 

خبره!!

نیما گفت؛این خواست خود الیزابته.

پاییز گفت؛من هنوز ندیدمش نمیدونم مشکلش چیه راستشو 

بخوای پرونده شم نخوندم..آخه این اولین عمل جراحیمه انقد 

هول بودم که کال همه چی یادم رفت..

نیما گفت؛الیزابت یه جور بیماری نادر داره!یه جور سرطان اما 

پیشرفته تر..

پاییز گفت؛پس چرا آوردینش اینجا عملش کنین!!؟اونم من که 

بار اولمه!!!

نیما لبخندی زدو گفت؛گفتم که خواست خود الیزابته!

پاییز به فکر فرو رفت و بعد چند لحظه گفت؛ولی من نمیتونم 

این کار من نیست من واقعا استرس دارم ممکن جونشو از 

دست بده..

نیما قبل اینکه بیاریم اینجا پزشکای زیادی دیدنش.بیماری به 

بافتای عصبیش آسیب زده!اونطوری که بهمون گفتن در 

صورتی که عمل با موفیتم انجام بشه به احتمال زیاد دیگه 

هیچی یادش نمیاد!



پاییز پرسید چقدر احتمال هست این اتفاق بیفته!!

نیما گفت؛۹۹ درصد!

پاییز از جاش بلند شدو گفت؛نیما من واقعا نمیتونم اینکارو 

بکنم..کار من نیست..

نیما گفت؛ولی من نمیتونم به الیزابت اینو بگم خودت اگه 

میتونی برو بهش بگو.

پاییز رفت سمت درو بعد به نیما گفت،نمیدونم  چی بگم 

نیما..باید فکر کنم.از اتاق خارج شد وتوی راهرو بیمارستان به 

سمت بخش راه افتاد.

رسید به اتاق ۱۰۷!به سرش زد که الیزابتو از نزدیک ببینه.

وارد اتاق شدو مستقیم رفت سمت تخت ۵.

الیزابت روی تخت دراز کشیده بود و پتو انداخته بود روشو  

چشماش بسته بود..

موهای بور ابروهای باریک و بور پوست سفید و بینی قلمی و 

لبای کوچیکو جمع و جور و صورت گرد..

بیماری باعث شده بود ضعیف بشه اما هنوزم چهره ی زیبایی 

داشت..

پاییز عالئم شو چک کردو از پرستار خواست تا فرمی که 

مربوط به اطالعات بیماری الیزابت بودو  براش بیاره.



پاییز روی صندلی کنار تخت الیزابت نشست و تاپرستار 

بیاد..تو این فاصله داشت به چهره ی الیزابت نگاه میکرد..

الیزابت تکونی خورد و چشماشو باز کرد!

پاییز بدون اینکه حرفی بزنه فقط نگاش میکرد..

الیزابت لبخندی زدو گفت بالخره اومدی!

پاییزهم لبخند  زدو  با تعجب گفت؛میتونی فارسی حرف 

بزنی!؟

الیزابت خندیدو گفت؛آره میتونم..تو از چیزی که فکر میکردم 

زیباتری پاییز!و حاال نیمارو بهتر میفهمم!

پاییز دست الیزابتو گرفت تو دستشو گفت،تو منو میشناسی!؟

الیزابت گفت؛همیشه میشناختمت..برای همین خواستم بیام 

اینجا..خواستم اینجا بمیرم!

پاییز با ناراحتی گفت؛این چه حرفیه ایشا� عمل میشی 

حالتم خوب میشه بعدم برمیگردی پیش شوهرت..

الیزابت گفت؛نه پاییز من امشب میمیرم!من برای زنده موندن 

نیومدم اینجا!اومدم که تورو ببینم..

پاییز گفت؛چرا این حرفو میزنی!!؟نا امید نباش!

الیزابت گفت؛من ناامید نیستم!مدت زیادی بود که به مسلمان 

شدن فکر میکردم اما خانواده ام به سختی باهام مخالفت 



میکردن..ولی من بالخره کاریو که دوسداشتم انجام دادم و 

هفته پیش اسالمو پذیرفتم..اما اونشب خواب عجیبی دیدم!

وسط یه گندم زار وسیع قدم میزدم نور آفتاب به گندم زار 

میتابیدو باعث میشد طالیی تر از همیشه به نظر برسه!جای 

عجیبی بود درخت تنومدی تو گندمزار بود که سایه اش 

چندمتر اونطرف تر و گرفته بود..

خودمو به اون درخت رسوندم احساس گرسنگی شدید همه 

وجودمو گرفته بود..چشمم افتاد به سیبهای قرمز رنگی که از 

شاخه های درخت آویزون بودن.دستمو دراز کردمو از درخت 

یه سیب چیدم..همینکه خواستم سیب و گاز بزنمو بخورم 

زنی که به درستی نمیتونتم چهرشو ببینم جلومو گرفتو 

نزاشت که از اون سیب بخورم..اما من اصرار کردم ولی بازم 

جلومو گرفت..دستمو گرفتو هردو به راه افتادیم..هر قدمی 

که میرفتم  گرسنگی بیشتر بهم فشار میاورد..

ناگهان نور سفید رنگی همه جارو گرفت طوری که حتی یک 

قدمیو نمیدیدم..همراه اون زن وارد اون نور شدیمو ازش 

عبور کردیم..وارد یه سرزمین سرسبز شدیم همجا پر بود از 

درختهای میوه اونجا پر از آدمایی بود که به همدیگه لبخند 

میزدن..اما دیگه اون زنو ندیدم!



از فردای اون روز دیگه هیچ دردیو حس نمیکنم..میدونم 

اونجا بهشت بود..

پاییز در حالی که لبخند روی لبش داشت گفت؛نمیدونم چی 

بگم عزیزم من کاریو که میخوای برات انجام میدم و امیدوارم 

صحیحو سالم برگردی پیش شوهرتو به زندگی ادامه بدی!

الیزابت دستای پاییزو گرفتو گفت..میخوام یه قولی بهم 

بدی!!

پاییز کنجکاو شدو گفت؛چه قولی!؟

الیزابت در حالی که دستای پاییز تو دستاش بود ازش قول 

گرفت تا کاریو که میخواد براش انجام بده..

پرستارا اومدن و الیزابتو بردن اتاق عمل تا برای عمل جراحی 

آماده اش کنن..

چند ساعت بعد نیما توی حیاط بیمارستان روی یه نیمکت  

نشسته بود..

پاییز رفت پیششو نشست روی نیمکت..

نیما گفت؛هنوز بهش نیومده!؟

پاییز گفت؛نه متاسفانه!وضعیتش ثابته؛عملش موفق بوداما 

خیلی ضعیف شده بود.



نیما آهی کشیدو گفت؛هیچ وقت شکایت نکرد!

پاییز گفت از الیزابت برام بگو..چیشد که باهاش ازدواج 

کردی!!؟

نیما گفت داستانش مفصله..اونشب بعد ازینکه با برادرت از 

جلوی در خونتون رفتیم برادرت منو بزور برد باالی یه تپه و 

کلی کتکم زد..بعدم گفت که من دارم با آبروی دوتا خانواده 

بازی میکنم برادرت گفت تو میخوای باهاش ازدواج کنی!

هرطوری که بود خودمو رسوندم سمنان تا صبح تو یه 

بیمارستان بستری بودم..صبح راه افتادم برگشتم مشهد..شب 

که رسیدم مشهد حالم اصال خوش نبود..چندباری بود که بابام  

میگفت میتونم توسط یکی از دوستاش تو دانشگاههای 

انگلیس بورسیه بگیرم!!دیگه نمیخواستم ایران بمونم چون 

میدونستم اگه بمونم نمیتونم جلوی خودمو بگیرم باز میام 

سراغ تو زندگیت!پس رفتم انگلیسو مشغول درس خوندن 

شدم!سعی میکردم ذهنمو از خاطراتت پاک کنم اما نمیتونستم 

هر روز حالم بدتر میشد دو سال این وضعو تحمل کردم تنها 

جایی که یه مقدار آرامش داشتم مسجدی بود که تو حومه 

شهر لندن بود.



تقریبا هر روز عصر میرفتم اونجا تو حیاط مسجد مینشستمو 

با خودم و خدا دردودل میکردم.

اونجا بود که الیزابت و دیدم..

الیزابت دانشجوی رشته جامعه شناسی بود و عالقه زیادی به 

آشنایی با دین های مختلف بود.عالقه ی خیلی زیادیم به 

یادگیری زبان فارسی داشت..چندباری اومد و بامن در مورد 

ایران و دین اسالم حرف زد منم در حدی که میدونستم بهش 

جواب میدادم..

یه روز که رفته بودم مسجد دیدم روی یه نیمکت نشسته و 

خوابش برده!اما خوب که دقت کردم فهمیدم خوابش نبرده 

بلکه بیهوشه!سریع بردمش بیمارستان..اونجا بود که فهمیدم 

مریضه و خودشم نمیدونه..نه خودش نه خانواده اش..

توی بیمارستان ازش آزمایش گرفتن و مشخص شد که یه 

جور سرطان پیشرفته داره.دکترش گفت خیلی که زنده بمونه 

نهایتش یک ساله..

من نمیتونستم بهش بگم..برای همین تصمیم گرفتم کمکش 

کنم با وجود اینکه میدونستم یکسال بیشتر زنده 

نیست..تصمیم داشتم هرگز باهاش ازدواج کنم و هرگز بهش 

نگم مریضه..باهم ازدواج کردیم و یکسال گذشت اما اتفاقی 



نیفتاد تا اینکه بعد الیزابت باردار شد!و همین باردار شدن 

باعث شد مریضیش دوباره برگرده!!دکترش گفت اگه باید بچه 

رو سقط کنه وگرنه دوباره حالش بد میشه!مجبور شدم بهش 

بگم مریضه و باید بچه رو سقط کنه تا زنده بمونه!اما خطرشو 

به جون خریدو حاضر نشد بچه رو بندازه!بچه رو نگه داشتو 

به دنیا اومد..یه دختر خوشکل و سالم!!خیلی خوشحال 

بودیم!!!اما الیزابت دیگه هرگز خوب نشدو روز به روز بد تر 

شد..هرچیم دوادرمونش کردیم فایده نداشت..بقیه شم 

خودت میدونی!

پاییز درحالی که داشت گریه میکرد گفت؛الهی بمیرم براش..

نیما گفت؛از اولش همه چیو در مورد تو میدونست اما هرگز 

ندیدم حسادت کنه..برعکس تا فرصت پیش میومد 

ازم میخواست در مورد تو باهاش حرف بزنم میخواست تورو 

بشناسه!

پاییز اشکاشو پاک کردو گفت؛شخصیت عجیبی داره!با اینکه 

فقط یبار باهاش حرف زدم ولی حس کردم که انسان 

بزرگیه..مهربون و صبور..با یه احساس عمیق..



نیما گفت؛تو چیکار میکنی!؟

پاییز گفت؛اونشب بعد از اینکه از بابا داداشم رفتی 

نمیدونستم  چی به سرت اومده تا اینکه داداشم برگشت و 

گفت رفتی!

من هیچوقت کاوه رو دوس نداشتم نیما اما مونده بودم بین 

دو راهی انتخاب تو و پدرم!

روز بعد قرار بود که خانواده عموم بیانو عقدمون کنن اما 

هرگز نیومدن!پدرم زنگ زد خونه عموم تا ببینه برای چی 

نیومدن!عموم کلی معذرت خواهی کردو گفت؛کاوه نظرش 

عوض شده!چند روزی بود که همه چی بد بود!پدرم به شدت 

ناراحت بود برای اتفاقاتی که افتاده بود اما کم کم آروم 

شد.منم بعد یه مدت برگشتم دانشگاه اما اثری ازت 

نبود.خیلی منتظر موندم بارها و بارها رفتم به اون کافی شاپ 

به گوشیت زنگ زدم اما هیچی..تا اینکه رفتم پیش 

پدرت..پددت بهم گفت که رفتی خارج از کشور و تا وقتی 

درست تموم نشه برنمیگردی!درسم اونجا تموم شدو تصمیم 

گرفتم برای ادامه تحصیل برم تهران  بعد از تموم شدن درسمم 

همینجا موندم و تو همین بیمارستان مشغول به کارشدم..



نیما گفت پس هیچوقت ازدواج نکردی!!

پاییزم گفت؛نه چون مطمعن بودم یه روزی برمیگردی!

نیما گفت؛نشد دیگه..

نیما و پاییز همچنان روی نیمکت نشسته بودن و حرف میزدن 

که یه زنو مرد جوان به همراه دوتا دختر پسر دوقلوی ۱۸ ساله 

و یه دختر بچه دوساله اومدن پیششون..اون دختر بچه تا 

نیما رو دید دویدو خودشو انداخت تو بغل نیما..نیماهم بغلش 

کردو بوسیدش بلند شدو باهاشون احوال پرسی کرد!

بعد اونارو به هم معرفی کرد..

نیما رو کرد به پاییزو گفت..ایشون سهیال خانومه اینم آقا 

بهزاد این دوقلوهام امینو مینا هستن..بعدم گفت ایشونم 

پاییز 

خانوم هستن..

پاییز لبخندی زدو گفت؛این خانوم کوچولو رو معرفی 

نمیکنین!!؟

نیما دخترشو بوسیدو گفت؛این خانوم کوچولوهم پاییز 

ماس!!



پاییز خیره شد تو چشای نیما چیزی نگفت..

سهیال گفت؛ببخشید دیگه آقا نیما دختر گلتون بهونه شمارو 

میگرفت ماهم آوردیمش که یه سر شمارو ببینه و آروم شه!

نیما ازش تشکر کردو گفت،کار خوبی کردین...منم دلم براش 

تنگ شده بود..

پاییز گفت؛ببخشید من دیگه باید برگردم داخل بخش..

پاییز رفت و نیما موندو بهزادو سهیال و امینو مینا..

چهل روز بعد..

همه یکی یکی میرفتن و به نیما تسلیت میگفتن نیما تنها 

نشست سر خاک الیزابت و با سنگ قبر الیزابت دردودل میکرد 

یکم اونطرفتر سهیال و بهزاد ایستاده بودن و مراقب دختر 

نیما بودن..

پاییز دورتر از همه منتظر بود و وقتی همه رفتن،خودشو 

رسوند سر خاکو فاتحه خوند..چند دقیقه ای کنار نیما 

ایستادو بعد گفت خدا بیامرزدش..

نیما گفت،خیلی ممنون؛خدا رفتگان شمارو هم بیامرزه؛ممنون 

که اومدی..



پاییز گفت؛چیشد که اسم دخترتو گذاشتی پاییز!؟

نیما گفت؛انتخاب الیزابت بود..

پاییز گفت؛من به الیزابت یه قولی دادم..

نیما گفت؛چه قولی!؟

پاییز نگاه کرد تو چشمای نیما گفت:قول دادم از دخترش 

مواظبت کنم...!!!!

پایان

کانال تلگرام
hezaroyek_daastan

09331416305




