
وصیت نامه

نویسنده کمال فرزادپور

اونشب همه اونجا جمع شده بودن تا بالخره وکیل خانواده 

یعنی آقای هدایتی وصیت نامه رو باز کنه و برای همه بخونه..



همه منتظر بودن ببینن بالخره آقای سعادتمند تو وصیت نامه 

اش چی نوشته!!

آقای ابراهیم سعادتمند مرد ثروتمندی بود که یک سال پیش 

در سن ۶۷ سالگی بر اثر ایست قلبی فوت کرد.

وصیت کرده بود که در شب اولین سالگرد فوتش وصیت نامه 

اش توسط وکیلش در حضور ۳ پسر و تنها دخترش باز بشه!

اموال زیادی ازش به جا مونده بود که باید بین ۴ فرزند و 

همسرش تقسیم میشد..

یه کارخونه چندین هکتار زمین و حساب بانکیش و البته 

خونه مجللش که تو یکی از بهترین مناطق شهر بود..

پسر بزرگش اسماعیل که بعد از مرگش مسعولیت اداره اموال 

و کارخونه رو به عهده داره؛یه پسر ۲۱ساله و یه دختر ۱۷ ساله 

داره ساسان و سمیرا همسرشم زهرا خانوم.

پسر دوم احمد؛۴۱ساله و کارمند بانک و دوتا دختر ۱۴ و ۱۱ 

ساله داره.فاطمه و ریحانه همسرشم مهتاب که همکارش تو 

بانکم هست.

پسر بعدی محمدرضا که ۳۵ سالشه و پزشک عمومیه و فقط 

یه پسر ۸ سال داره همسرشم ناهید خانوم که معلمه..



اما آخرین فرزند خانواده..(افرا) که ۲۲ سالشه هنوز مجرد و 

در واقع درس میخونه و رشته تحطیلیش حسابداریه..

 آقای سعادتمند و همسرش محبوبه خانوم کلی انتظار کشیدن 

تا اینکه بالخره خدا بهشون یه دختر داد..

حاال بعد از گذشت یک سال از فوتش همه گی جمع شدن تا 

ببینن وصیت پدرشون چیه..

آقای هدایتی همه بچه ها و همسر اون مرحومو جمع کرد تو 

یه اتاق و تا وصیت نامه رو براشون بازکنه..

اسماعیل؛احمد؛محمدرضا؛افرا و محبوبه خانوم..

آقای هدایتی گفت ببخشید میشه یه دستگاه پخش سی دی 

برام  بیارین!؟یه چیزی هست که باید نشونتون بدم.خواست 

خود اون خدا بیامرزه.

افرا بلند شدو از اتاق رفت بیرون دستگاه پخش سی دی که 

مدتها بود ازش استفاده نمیکردن از توی اتاقی که بیشتر نقش 

انباری داشتو برداشت و آورد تو همون اتاقی که نشسته 

بودن.محمد رضا دستگاه سی دی و گرفتو وصل کرد به 

تلویزیون..



تلویزیون روشن کردو گفت بفرمایین آماده اس..

آقای هدایتی یه دیسک و از توی کیفش در آورد و گذاشت 

توی دستگاه..

چند لحظه بعد..

همه منتظر بودن ببینن آقای هدایتی چی میخواد نشونشون 

بده که..تصویر آقای سعادتمند اومد..

فیلمی بود که قبال ضبط شده بود تا امروز براشون پخش 

بشه..

_سالم فرزندان عزیزم..امیدوارم که حالتون خوب باشه؛شاید 

کارم یه مقدار عجیب به نظر برسه میدونم..

االن که دارین این فیلمو میبینین یک سال از مرگ من گذشته 

و همه شما جمع شدین تا بدونین توی اون تکه کاغذ چی 

نوشته..

خب راستشو بخواین من به این وسیله میخواستم باهاتون رو 

در رو حرف بزنم..

قبل از اینکه بخوام حرفی بزنم میخوام بدونین که همتونو 

دوسدارمو به وجودتون افتخار میکنم..

همسر عزیزم..ازت ممنونم که تو تموم این سالها همواره کنارم 

بودی..



پسر بزرگم اسماعیل عزیز..بعد از مرگم تو باید مراقب 

خانواده باشی..مخصوصا مادر وخواهرت..مبادا بزاری آب تو 

دلشون تکون بخوره.

 اما احمد و محمدرضای عزیز  شماهم باید کمک و پشت 

اسماعیل باشین..

و اما تو دختر گلم..افرای من..نمیدونی چه حس فوق العاده 

داشت تولد تو..بعد از سالها انتظار خدا تورو به من و ماددت 

هدیه داد..من مطمعنم که تو موفق میشی..به حرف برادرات 

گوش کن و تامن ازت راضی باشم.البته اونام نباید به تو زور 

بگن.. 

و حاال نوبت وصیت نامه اس ..

از وکیل عزیزم  آقای هدایتی که مسعولیت بزرگیو به دوشش 

گذاشتم خواهش میکنم اون برگه ها رو بیاره بده بهتون تا 

شما امضا کنید..

آقای هدایتی پنج برگه از تو کیفش برداشت و به هر نفر یکی 

داد.فیلم و نگه داشتو گفت..این برگه ها رو بخونین و امضا 

کنین.

اسماعیل گفت؛این چیه!؟



آقای هدایتی گفت:باید امضا بدین که هرچی که پدرتون 

وصیت کنه بهش عمل کنین!!

محمدرضا گفت؛یعنی چی!؟یعنی اگه گفت کل اموالمو 

ببخشین باید عمل کنیم بهش!!؟

آقای هدایتی با خنده گفت؛نگران نباش اینطوریام 

نیست..خیالتون راحت باشه که پدرتون همه چیو با رعایت 

انصافو عدالت تقسیم کردن ولی به هر حال این خواست 

خودشونه..

اسماعیل اولین نفر برگه رو امضا کردو داد..نفر بعد عطیه بود 

پشت سرش احمد و محبوبه خانوم..آخرشم محمدرضا بود که 

یه مقدار دودل بود..

آقای هدایتی برگه ها رو جمع کردو گذاشت تو کیفشو فیلم 

دوباره پخش کرد همه مشغول تماشا شدن..

آقای سعادتمند گفت؛ممنونم که برگه هارو امضا کردین البته 

غیر ازینم انتظار نمیرفت..

آقای سعادتمند همه اموالشو بین اعضای خانواده تقسیم کرد و 

همه دونستن سهمشون از اموال پدر چیه!



البته فقط خونه رو نگه داشت تا بعد از فوت مادرشون تقسیم 

بشه...

یه مسعله وجود داشت اونم این بود که تقسیم اموال وقتی 

امکان پذیره که افرا ازدواج کنه وگرنه کسی نمیتونه از 

سهمش استفاده کنه!

بعد از مشخص شدن وصیت نامه همه از اتاق خارج شدن همه 

خانواده تو سالن پذیرای جمع شده بودن؛عروسا و نوه ها..

و منتظر بودن ببینن بالخره داستان این وصیت نامه به کجا 

رسید..

همسر اسماعیل پرسید؛خب چیشد آقا اسماعیل وصیت نامه 

رو باز کردین!؟

همه منتظر شنیدن جواب سوال زهرا خانوم بودن..

قبل از اسماعیل محمدرضا با خنده معنی داری گفت..وصیت 

نامه رو دیدیم اما شرط اجراش ازدواج افراس!!

صدای همهمه و پچ پچ بلند شد!!

ناهید همسر محمدرضا گفت؛یعنی چی شرط اجراش ازدواج 

افراس!!؟



اسماعیل گفت:یعنی تا افرا ازدواج نکنه هیچکس نمیتونه از 

سهمش استفاده کنه!

زهرا خانوم با خنده گفت؛خب اومدیم افراجون حاال حاال ها 

قصد ازدواج نداشت!تکلیف چیه!؟

اسماعیل گفت؛تکلیف همونیه که گفتم..تا افرا ازدواج نکنه 

کسی نمیتونه سهمش و برداره..چه یک ماه چه یک سال چه 

ده سال..

همه نگاه ها به افرا بود..افراهم هم سکوت کرده بودو یه 

گوشه نشسته بود..

پسر اساعیل یعنی ساسان  که آخر سالن روی مبل نشسته بود 

بلند شدو گفت؛پس منتظر چی هستین!!؟بعد رو کرد به یکی 

از بچه ها گفت..بدو برو نمکی سر کوچه بگو بیاد!!

همه کنجکاو شدن ببینن چی میخواد بگه!!

اسماعیل گفت واسه چی ساسان!؟

ساسان با خنده گفت؛عمه افرا رو عقدش کنیم تموم شه بره 

پی کارش دیگه!!!

صدای خنده بلند شد..همه داشتن به حرف ساسان میخندیدن!

افرا از خجالت قرمز شده بود..از جاش بلند شدو با ناراحتی 

سالن ترک کردو رفت توی اتاقش..



صبح روز بعد..

افرا از خواب بیدار شدو همراه مادرش صبحونه خوردو حاضر 

شد بعد رفت دانشگاه..

ظهر شدو دانشگاهش تموم شدو داشت همراه یکی از 

دوستاش برمیگشت خونه.

کنار خیابون ایستاده بودن  دست بلند کردن و یه ماشین 

براشون نگه داشت..یه پراید سفید رنگ که یه راننده جوون 

پشت فرمونش بود..

سوار ماشین شدنو راه افتاد..

راننده یه آهنگ از شادمهر گذاشته بود و به آرومی باهاش 

زمزمه میکرد..

افرا و دوستش رو صندلی عقب نشسته بودنو باهم حرف 

میزدن..

دوستش گفت؛ راستی افرا از صبحه میخوام یه چیزی ازت 

بپرسم هی یادم میره!

افرا  گفت؛خب االن بپرس عزیزم..

دوستش گفت؛بالخره این داستان وصیت نامه بابات به کجا 

رسید!؟



افرا گفت؛دس رو دلم نزار که دلم خونه رعنا جون.

رعنا گفت؛چرا عزیزم چیشده مگه!؟

افرا ماجرای شب گذشته رو تعریف کردو گفت که شرط اجرای 

وصیت نامه باباش ازدواج افراس!!

رعنا با تعجب پرسید؛حاال میخوای چیکار کنی!؟حتما االن همه 

منتظر ازدواج تو هستن!!

افرا آهی از ته دل کشیدو گفت:آره دیگه بدجوری تحت 

فشارم،ولی خب دلم نمیخواد فقط بخاطر وصیت نامه بابام 

ازدواج کنم.

رعنا به شوخی گفت؛آره کاشکی خودم پسر بودم االن میومدم 

باهات ازدواج میکردم!

افرا خندیدو گفت؛برو بابا مسخره!

رعنا دوباره گفت؛راستی دادشمم هستاااا البته یه ده سالی 

ازت کوچیکتره ولی خب اونجوری که دلت میخواد بزرگش 

میکنی!!چیکار کنیم بیایم خواستگاری!!!؟

دوتایی میخندیدنو باهم شوخی میکردن..

بعد رعنا به راننده گفت؛ببخشید آقا من پیاده میشم!رعنا 

رسید به مقصدشو پیاده شدو رفت..



افرا موندو راننده...افرا  بعد شوخیای رعنا به فکر فرو رفت 

که باید چیکار کنه واقعا..ادامه زندگیش به یه تصمیم بزرگو 

حیاتی بستگی داشت..تصمیمی که قطعا سخت هم بود..

افرا 

 رسید جلوی در خونه وکرایه رو حساب کرد، پیاده شدو 

رفت..

راننده تاکسیم راه افتاد که بره..

اما گوشیش زنگ خورد..

الو تاکی میخوای خودتو قایم کنی!!بالخره که پیدات میکنم!

_سالم آقا عماد کی خودشو قایم کرده بابا 

+تو..ببینم تو بالخره نمیخوای پول من بدی!؟

_میدم آقا عماد بخدا در به در دنبال اون کاله بردار نامرد 

میگردم اما نامرد آب شده رفته تو زمین!

+این حرفا به من ربطی نداره،من تورو میشناسم شاهین!!

_باشه عماد خان توکه صبر کردی یکم دیگه ام صبر کن 

تاپیداش کنم!

+نه مثل اینکه زبون خوش حالیت نمیشه!یک ساله داری منو 

بازی میدی!!مثل اینکه باید یه جور دیگه پولمو بگیرم!



الو عماد خان..الو...الوووو..ای بابا چرا قطع کرد...

شاهین گوشیو گذاشت وکنارو با خودش گفت؛ای خدااا منو از 

این بدبختی خالص کن..بخدا راضیم بمیرم..خسته شدم دیگه 

بسمه..

چند ساعت گذشتو هوا تاریک شد..

شاهین خسته شدو تصمیم گرفت برگرده خونه تا استراحت 

کنه..

ساعت ۸ شب بود که برگشت خونه..خونه شون تو یکی از 

محله ها پایین شهر بود..

وارد کوچه شدو رسید جلوی در خونه..ماشین و پارک کرد.

از ماشین پیاده شدو در وبست..کلیددر حیاط و از جیبش در 

آورد تا در حیاطو باز کنه..

یه دفعه یکی از پشت گرفتشو یه چاقو رو گذاشت زیر 

گلوش!!

شاهین گفت..آخ  آخ آخ داری چیکار میکنی کشتی منووو..

عماد از تو تاریکی اومد بیرون و گفت..بزار بکشمت تا همه 

مون راحت شیم توکه آخرشم پول منو نمیدی!!پس بزار 

بکشمت دلم خنک شه..



دوتا از نوچه های عماد شاهین و گرفته بودنو کشوندش سمت 

ماشین..

با این سرو صدا خواهر شاهین دروباز کردو شاهین و تو اون 

وضعیت دید تا خواست فریاد بزنه و همسایه ها رو خبر کنه 

شاهین با دست اشاره کرد که دست نگه دار چیزی نیس..

اما خواهرش داشت با استرس نگاشون میکرد..

عماد گفت..میبنی شاهین خان اگه پولمو داده بودی کارمون 

به اینجا نکشیده بود!

شاهین گفت پولتو میدم عماد یه فرصت بهم بده!!

عماد گفت یه ساله پولمو ندادی بازی در نیار..

شاهین گفت ایندفعه فرق میکنه!!

عماد گفت چطوری میخوای بدی!؟؟

شاهین گفت اینطوری نمیشه توضیح بدم توروخدا دارم خفه 

میشم..بگو ولم کنن!!

عماد گفت..ولش کنین!!

اون دونفر شاهینو ول کردن و شاهین بعد از خالص شدن از 

دست اون دوتا گفت؛بشین تو ماشین تا بهت توضیح بدم..

شاهین و عماد نشستن تو ماشین شاهین و ده دقیقه بعد پیاده 

شدن!!



عماد بعد از پیاده شدن از ماشین گفت؛پس فقط ۴۰ روز!!اگه 

پولمو ندی شب چهل و یکم میام همینجا اما این دفعه دیگه 

بخششی در کار نیست شاهین!!

شاهینم گفت باشه آقا عماد!!میدم پولتو....

عماد و نوچه هاش رفتن..

شاهین داشت با دستش گردنشو ماساژ میداد..خواهرش گفت 

چیشده میخوای چیکار کنی!!؟

شاهین گفت حاال یکاریش میکنم شادی جان..فعال برو تو که 

خیلی خستم..

اونشب شاهین حسابی تو فکر بود بارها بارها به کاری که 

مبخواست بکنه فکر کرد و آخرش به این نتیجه رسید که 

چاره دیگه ای نداره..

صبح روز بعد با دوتا از دوستای صمیمیش قرار گذاشت..

سعید و محسن..سعید و محسن و شاهین از بچگی باهم بزرگ 

شده بودنو از دوران مدرسه راهنمایی باهم بودن..



شاهین نقشه ای که تو ذهنش بودو برای محسن و سعید 

تعریف کردو سه تایی باهم رفتن جلوی در دانشگاه..

هرسه تاشون نشسته بودن تو ماشین شاهین..

چند لحظه بعد افرا و رعنا درست راس همون ساعت دیروز از 

دانشگاه خارج شدن..

شاهین افرا و با دست نشون دادو گفت..ایناهاش خودشه بچه 

ها..

محسن گفت..ای جااان چه خوشکلم هستن!حاال کدومشون 

هست!!

شاهین نگاهی بهش کردو گفت؛خاک برسرت کنن!اونی که 

مانتو طوسی تنشه با مقنعه مشکی!

سعید گفت..نه خدایی خوش سلیقه ای داداش!!

شاهین گفت،بچه ها مسخره بازی بسه..نمیخوام که باهاش 

ازدواج کنم!فقط میخوام یه جوری بهش نزدیک شم بتونم یه 

پولی ازش بککنم!

محسن گفت خب حاال میخوای چیکار کنی!!؟

شاهین گفت نمیدونم نظرتون چیه شماها بیاین مزاحمش 

بشین منم بیام باهاتون دعوا کنم!!



سعید گفت:نه داداش این فیلم هندیا قدیمی شده..

شاهین گفت؛پس میگی چیکار کنیم!؟

سعید گفت؛یه نقشه دارم که مو ال درزش نمیره..

سعید نقشه شو برای شاهین توضیح داد و قرار شد که یکی 

دو روز دیگه وارد عمل بشن..

شاهین گفت ترسم از اینه که منو بشناسه!!

محسن گفت؛واسه اونم یه فکری میکنیم!!اون با من!!

سه روز بعد   درست همون ساعتی افرا از دانشگاه میومد 

بیرون رفتن جلوی در دانشگاه!

قرار بود محسن و سعید با موتور بیان کیف افرا رو بدزدن و 

شاهین مثل یه قهرمان از راه برسه و با اون دوتا در گیر بشه 

و کیفشو پس بگیره..

شاهین یکم جلوتر از دانشگاه کنار خیابون ایستاده بودو ادای 

پیک موتوری رو درمیاورد که اومده جنسو تحویل بده..

محسن زنگ زدو گفت آماده ای شاهین!!؟شاهینم گفت آره!!!

افرا کنار خیابون ایستاده بود..



محسن میخواست راه بیفته که یه دفعه یه موتور سیکلت 

دیگه از کنارشون رد شدو کیف افرا رو زد!!شاهین که فکر 

میکرد دوستای خودشن،خودشو انداخت جلو دستشو دراز 

کردو هرطور بود کیفو گرفت!!موتوریه تعادلشو از دست دادو 

خورد زمین!شاهین رفت جلو که کیفو بردار اما یکی از اونا 

محکم کیفو گرفته بود..اون یکیم موتور بلند کردو روشن کرد 

سارقی که کیفو گرفته بود وقتی دید شاهین قصد بیخیال 

شدن نداره باهاش درگیر شد..

محسن و سعید داشتن تماشا میکردن!

محسن گفت چیشد اینا کین!!

سعید گفت فقط میدونم ما نیستیم!!محسن گفت چیکار کنیم 

بریم جلو!!؟اما سعید گفت نه دیگه اگه االن بریم همه چی لو 

میره!محسن گفت؛نزنن ناکارش کنن!سعید گفت دعا کن نزنن!

اما فقط محسن و سعید نبودن که داشتن تماشا میکردن!!

عماد بعد از اون شب شاهین زیر نظر گرفته بود و حاال یکم 

اونطرفتر شاهد ماجرا بود!!خندید و به یکی از افرادش 

گفت،نه خوشم اومد...از االن هرجا رفت هرکاری کرد 

حواستون بهش باشه!



شاهین بی خبر از همه جا با سارقی که کاله سرش بود و 

چهره ش دیده نمیشد درگیر شده بود!چندتا مشتم خورده بود 

اما بیخیال نشد!!فقط داشت باخودش فکر میکرد چرا انقد 

محکم میزنه نامرد!!

یه دفعه تیزی چاقو رو تو پهلوش حس کرد!!پهلوش پر خون 

شد!!سارقم بی خیال شدو سوار موتور شدو در رفتن!

شاهین با پهلوی پر از خون و کیف افرا افتاد رو زمین!!

افرا جیغ کشید و خودشو رسوند باال سرش..چند نفر دیگه هم 

اومدنو شاهین و بلند کردن که بزارن تو یه ماشین و ببرن 

درمانکاه!!شاهین فقط ناله میکردو میگفت..موتورم موتورم 

کسی نبره!!

یه نفر گفت نگران نباش من میزارمش جلوی مغازم حالت 

خوب شد بیا ببرش!

هرطور که بود شاهین و گذاشتن تو یه ماشین و رسوندن به 

یه بیمارستان که همون نزدیکیا بود..

سریع شاهین و بردن قسمت اورژانس تا جلوی خونریزیو 

بگیرنو زخمشو بخیه کنن..



یک ساعتی گذشتو آوردنش تو بخش..

افرا همونجا مونده بود تا حال شاهین خوب شه..

شاهین روی تخت دراز کشیده بود کم کم داشت حال 

میومد.افرا رفت کنار تختش ایستاد..

یه دکتر اومد تا بهش سر بزنه.افرا پرسید حالشون چطوره 

آقای دکتر!!؟

دکتر گفت؛خدارو شکر خطر رفع شده ما ترسمون ازین بود که 

یه وقت چاقو به اندامهای داخلی آسیب رسونده باشه که 

خداروشکر تو عکس  نشون داد چنین چیزی اتفاق نیفتاده..

گفتم یه پرستار بیاد زخمشون بخیه کنه بعدم باید پانسمان 

بشه تا چند روزم باید احتیاط کنن..

یک ساعت دیگه هم میتونن مرخص شن..

شاهین روی تخت افتاده بود و افرا کنار تخت روی صندلی 

نشسته بود..

شاهین گفت؛ببخشین شمام افتادین تو زحمت!افرا لبخند زدو 

گفت؛این  چه حرفیه شما بخاطر من به این روز افتادین!!

وظیفمه که اینجا باشم تاوقتی حالتون کامال خوب بشه!

در همین لحظه یه پرستار اومد تا زخمشو پانسمان کنه..



وقتی شاهین و افرا رو کنار هم دید گفت؛چیشده حتما یکی 

مزاحم این خانوم شده شمام جلوشو در اومدی!وااای چه 

عاشقانه..شروع تمام داستانای عاشقانه همینطوریه!

شاهین و افرا نگاهی به هم کردن و لبخندی زدنو سری تکون 

دادن!

شاهین گفت؛فک کنم شما رمان زیاد میخونین!!

پرستار گفت؛اوااا آره از کجا فهمیدین!!

افرا گفت؛اشتباه میکنین یه موتوری اومد کیفمو دزدید ایشون 

جون خودشو به خطر انداخت و کیفمو پس گرفت!

پرستار گفت؛؛وااای چه رمانتیک!حتما بعدشم یه دل نه صد 

دل عاشق هم میشین!

شاهین سرشو تکون داد و گفت؛آخه کجای ما به هم میخوره 

که شما اینجوری میگین..

افرا گفت؛مگه شما منو میشناسی که اینجوری میگی!؟

شاهین گفت،نه ولی خب حتما وضعتون خوبه که کیفتونو 

زدن!وگرنه چرا کیف مارو نمیزنن!

افرا گفت حاال شما استراحت کن دکتر گفت زیاد تکون نخور 

که زخمت سر باز میکنه.من میخوام برم جایی زود میام..



یه ربع گذشتو افرا با یه پالستیک تو دستش برگشت.

یه پیراهنو از تو اون پالستیک درآورد داد به شاهینو 

گفت،اینو بپوشین باید بریم.مرخصین.. شاهین پیراهنو 

پوشیدو از بیمارستان مرخص شدو با افرا از بیمارستان 

اومدن بیرون.

جلوی در بیمارستان ایستاده بودن شاهین دستشون گذاشته 

بود جای زخمش!

افرا گفت؛خیلی درد میکنه!؟

شاهین گفت؛نه زیاد فقط وقتی راه میرم میسوزه..

افرا گفت؛ای کاش اصال کارشون نمیگرفتین از جونتون که 

مهم تر نیس..ای کاش بتونم جبران کنم..

شاهین گفت؛مهم نیس زود خوب میشه..بعدشم من اینکارو 

نکردم که شما جبران کنین..

افرا گفت؛آخه اینطوری که نمیشه؛عذاب وجدان میگیرم..

شاهین خندیدو گفت؛عذاب وجدان نداره که..

افرا گفت:الاقل بزارین یه شام مهمونتون کنم!!

شاهین لبخند زدو گفت؛االن که فکر میکنم در شاءن یه مرد 

متشخص نیس که پیشنهاد شام یه خانوم متشخصو رد کنه!!



افرا خندید و گفت؛پس  حاال که اینطور شد برای فرداشب یه 

قرار بزاریم!؟

شاهین گفت؛هرجا شما بگین..

افرا آدرس یه رستوران و داد و گفت؛فرداشب ساعت ۸ اونجا 

میبینمتون.

از همدیگه خداحافظی کردنو  از هم جدا شدن.

شاهین گوشیشو در آوردو که زنگ بزنه به محسن!!

محسن و سعید خودشون چند متر اونطرفتر پشت یه درخت 

پنهان شده بودن!افرا که رفت..سریع خودشونو رسوندن به 

شاهین!!

شاهین تا دیدشون گفت؛کدوم خری منو با چاقو زد!!!من گفتم 

فوقش دوتا مشت!!نزدیک بود منو بکشین!!

محسن و سعید. زدن زیر خنده!!

شاهین گفت؛زهررررر مااااار من دارم از درد میمیرم شما دوتا 

االغ میخندین!!

محسن گفت بیا بریم تا برات تعریف کنم بابا!!

هر طور که بود اون روز باهمه اتفاقاتش گذشت..



و تازه همه چی برای شاهین از فردا شروع میشد...

پایان فصل اول

این داستان ادامه دارد..
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