
وصیت نامه

فصل دوم

کمال فرزادپور

ساعت ۷ شب بود که شاهین یه تیشرت سفید پوشید و یه 

دست کت شلوار مشکی تنش کردو یه دستیم به موهاش 

کشید و سوار موتور شد و رفت سمت رستوران.



راس ساعت ۸ رسید جلوی رسید جلوی رستوران..

یه رستوران شیک و مجلل،جایی که معموال آدمای پولدار برای 

خوردن شام به اون رستوران میرفتن..

شاهین موتورشو یکم دورتر از  رستوران پارک کرد پیاده راه 

افتاد سمت رستوران..چشمش افتاد به دختر پسرای جوونی 

که اطراف رستوران قدم میزدن و تو دست اکثرشون یه دسته 

گل یا حداقل یه شاخه گل بود!!

شاهین تازه یادش اومد که گل نگرفته!!

اطرافشو نگاه کردو دید یه پسر هم سن و سال خودش که یه 

دسته گل تو  دستش بود داره باگوشی حرف میزنه و قدم 

میزنه..اون پسر یه لحظه نشست یه گوشه و بعد بلند شدو 

دوباره قدم میزد..اما دسته گلشو رو زمین جا گذاشته بود..

شاهین از فرصت استفاده کردو یه شاخه گل رز از وسطش 

کشید بیرون و سریع رفت تو رستوران.

وارد رستوران شدو نگاهی به داخل رستوران انداخت تا افرا 

رو پیدا کنه..

افرا حواسش به در بود واسه همین شاهین و دید که وارد 

رستوران شد ..دستشو بلند کرد تا شاهین متوجهش بشه..



شاهینم دیدو با یه لبخند رفت سمت میزی که افرا نشسته 

بود.

رسید به میزو سالم کردو شاخه گل و گرفت جلو 

گفت..بفرمایید این گل مال شماس!

افرا گل و گرفت و بو کردو گفت؛اوومممم چه بوی خوبی 

میده خیلی ممنون..از کجا میدونستین من گل رز دوسدارم!!

شاهینم از فرصت استفاده کردو با شوخیو خنده گفت؛از 

اونجایی که تقریبا همه گل رزو دوسدارن!!

افرا خندیدو گفت،دیوونه!!

شاهین گفت؛اجازه هست بشینم!!

افرا گفت؛اوووو بله بله خواهش میکنم!!

شاهین صندلی رو یکم داد عقب ونشست روبه روی افرا..

افرا گلو گرفته نزدیک دهان و بینیشو بو میکرد..

شاهین نگاهی به دوروبرش کردو گفت..عجب جای با 

کالسیه..خوشم اومد..

افرا با لبخند گفت؛دستت درد نکنه فکر کردین من جای بد 

میارمت!



افرا حرفشو ادامه داد و گفت؛راستی نمیدونم چرا فکر میکنم 

شمارو یه جایی دیدم!!چهرتون آشنا به نظر میرسه برام!

شاهین کش و قوسی به صورتش داد و گفت؛دیروز دیگه!!

افرا گفت؛نه بابا غیر از اون!!

شاهین گفت؛نمیدونم هرجابی ممکنه..

افرا گفت؛ یادم نمیاد کجا راستی زخمتون خوبه درد نمیکنه!؟

شاهین گفت؛خوبه ولی نمیدونم چرا از سر شبی میسوزه.

افرا گفت؛میخواین بریم دکتر!؟

شاهین لبخندی زدو جواب داد..نه بابا بسه واسه هرچیزی که 

دکتر نمیرن..خودش خوب میشه.

افرا گفت؛اوکی هر طور که راحتی..خب چه خبر!؟

شاهین ابروهاشو باال پایین کردو گفت؛واال خبرررر کهههه..از 

دیشب هرکی منو میبینه میگه چرا واسه یه دختر خودتو 

زخمی کردی!!

افرا با تعجب پرسید چطور مگه!؟

شاهین گفت؛دیروز که رفتم خونه مادرم و خواهرم منو دیدن 

و شروع کردن و هی گفتن چرا دعوا کردی چرا برای دختر 

جون خودتو به خطر انداختی!؟

افرا گفت؛ِاء...خب شما چی گفتی!؟



شاهین گفت؛اولش که اصال نمیزاشتن حرف بزنم!خوب که 

حرفاشون تموم شد گفتم بابا اصال این جوری نیس که شما 

میگین!!گفتم یه موتوری اومد کیف یه خانومیو زد منم 

همونجا بودم پریدم کیفشو گرفتم اون نامردم با چاقو زد!!

افرا پرسید؛خب مامانتو خواهرت چی گفتن!؟

شاهین گفت؛هیچی یه لحظه سکوت کردن..بعد دوتایی باهم 

گفتن آخه کیف یه دختر ارزششو داره که جون خودتو 

بخاطرش به خطر بندازی!!

افرا کنترلشو از دست داد و با صدای بلند خندیدو گفت؛خب 

شما چی گفتی اونوقت!؟

شاهین گفت؛واقعا چی میتونستم بگم!!

افرا همچنان داشت میخندید..یه مقدار خودشو کنترل کردو 

گفت؛بابات چیزی نگفت!!؟

سگرمه های شاهین رفت تو هم و گفت؛نه آخه بابام مرده!

افرا جلوی خنده شو گرفتو گفت؛ببخشید نمیدونستم..خدا 

بیامرزه ش..

شاهین لبخند زدو گفت اشکالی نداره..خدا رفتگان شما روهم 

بیامرزه!



افراهم مکثی کوتاهی کردو گفت:آره خدا بابای منم 

بیامرزه..منم پدرمو از دست دادم..یک سالی میشه!!

شاهینم بهش تسلیت گفت و بعد با لبخند گفت؛پس دوتا بچه 

یتیم باهم نشستن سر یه میز!

افرا خندید و گفت؛آره..میگم حتما انقد شیطونی کردی که 

همه بهت اونطوری گفتن!!

شاهین نگاه کرد به صورت افرا و گفت؛میگن خاک زیباترین 

باغچه ها رو هم که زیرو رو کنی دو سه تا کرم توش پیدا 

میشه!!

افرا سری تکون دادو گفت:بله همینطوره!

شاهین گفت؛من ادعای پاک بودن نمیکنم اما خب راستشو 

بخوای خیلی وقت برای اینکارا نداشتم.از بچگی عاشق 

موسیقی و گیتارو خوانندگی بودم.

بچه که بودم پدرم ویزتور لباس بود.گاهی وقتا لباسارو میبرد 

و تو خیابون بساط میکرد من و خواهرمم باهاش 

میرفتیم.یکم که گذشت من ازش چنتا تیکه لباس میگرفتم و 

یکم اونطرفتر خودم بساط میکردم.

شب که میرفتیم خونه پول لباساشو میدادم و سود خودمو 

برمیداشتم.



۱۲ سالم که بود سه ماه تابستونو که همه بازی میکردن رفتم 

سرکار و یه گیتار واسه خودم خریدم.با بقیه پولمم کالس 

گیتار ثبت نام کردم.اما بابام راضی نبود میگفت پولتو هدر 

نده فکر آینده باش!

منم نتونستم برم کالس!

اما سال بعدش هرطور که بود ثبت نام کردم و یه دوره کاملو 

گذروندم..

۱۷ سالم که بود تقریبا گیتارو کامل یاد گرفته بودم.تازه عضو 

یه گروه شده بودم که بابام تصادف کردو فوت کرد.

من موندم خواهر و مادرم..مجبور شدم گیتارو موسیقی بزارم 

کنارو برم دنبال کار..فروشنده لباس شدم و چهارسال برای 

طرف کار کردم.بعد چهار سال کار بهم پیشنهاد شراکت 

داد..اما خب یه اتفاقاتی افتاد ادامه پیدا نکرد و به بن بست 

خورد..از اون به بعدم رفتم تو پیک موتوری!!

االنم تقریبا دوسالی میشه که تو همین پیک کار میکنم!!

افرا گفت؛عجب...زندگی دیگه..ایشا� درست میشه.میگم 

پس حتما صدای خوبی داری..



شاهین گفت؛اگه خودم بگم که میشه تعریف از خود..ولی 

صدام خوبه بد نیست..

افرا گفت؛خوبه یادم باشه یبار برام بخونی!

شاهینم خندید و گفت؛ایشا� فرصت بشه حتما..

افرا گفت؛خیله خب شاممون و بخوریم که یخ کرد!

بعد از خوردن شام دوتایی بلند شدن و اومدن سمت صندوق 

که پول شام و حساب کنن و برن.

افرا دست کرد تو کیفش تا پول برداره!

شاهین گفت؛داری چیکار میکنی!؟

افرا گفت؛پول شام و حساب کنم دیگه!؟

شاهین گفت؛نه خودم حساب میکنم بزار سرجاش!!؟

افرا اخم کردو گفت؛ولی قرار شد من...

شاهین گفت؛میگم بزار سرجاش خودم حساب میکنم.

شاهین شام و حساب کردو رفتن بیرون..

افرا گفت؛این چه کاری بود کردی!؟گفتم من مهمونت کردم که 

یکم لطفتو جبران کنم!

شاهین گفت؛همین که االن اینجایی یعنی جبران کردی!!من 

نظرم اینه تا وقتی مرد هست اگه زن دست تو جیبش کنه یه 



جور بی احترامی به مرِد!!

افرا گفت؛امووون از دست تو....

شاهین گفت،یه چیزی!!؟دو ساعت باهمیم داریم حرف میزنیم 

هنوز اسم همو نمیدونیم!!!جالب نیست!!

افرا خندیدو گفت؛آره راس میگی..خب من َافرام!!

شاهینم گفت..چه اسم قشنگی..منم شاهینم!!

افرا گفت..ممنون پس خوشبختم آقا شاهین!!

شاهین با خنده گفت؛بله و همچنین من افرا خانوم!خیله خب 

حاال بریم سوپرایز امشب من..

افرا گفت؛چیه مگه!!؟

شاهین به سمت موتورش اشاره کردو گفت؛اونجاس..اون 

سوپرایز منه!

افرا چشمش افتاد به موتور شاهین که کابین بغل(ساید کار) 

بهش وصل کرده بود!!

با شوق رفت جلووو گفت..وااای جدی میخوایم با این بریم!!؟

شاهینم گفت؛آره گفتم که سوپرایزه!!

افرا گفت،آخ جوووون موتور سوارررری!!بعدم سریع رفت و 

نشست تو کابین..گفت بریم دیگه!!



شاهین نزدیک موتور شد..وقتی میخواست سوار حس کرد 

سوزش زخمش بیشتر شده!اما به روی خودش نیاورد و 

نشست روی موتورو راه افتاد.

افرا داشت کیف میکرد..دستاشو باز کرده بود  بلند بلند 

میخندید و لذت میبرد..

شاهین ولی هر لحظه حالش بدتر میشد. سوزش زخمش به 

حدی رسید بود که دیگه نمیتونست تحملش کنه.

افرا متوجه شدو گفت؛شاهین حالت خوبه!؟؟

شاهین گفت؛ آره آره خوبم چیزی نیست!!!

افرا گفت،نه مشخصه حالت بده برو یه درمانگاه زخمتو نشون 

بدیم!!

نیم ساعت بعد...

افرا توی راهرو درمانگاه نشسته بود!

یه پزشک از توی اتاق اومد بیرون!

افرا بلند شدو گفت؛آقای دکتر حالش چطوره!!؟

دکتر گفت؛نگران نباشین حال شوهرتون خوبه یه آرامبخش 

زدم بهش احتماال دو سه ساعتی میخوابه.بعدش میتونین 

ببرینش!



افرا مکثی کوتاهی کردو بعد گفت؛مشکل چیه آقای دکتر!؟

دکتر جواب داد؛مشکل خاصی نداشت احتماال چاقویی که 

پهلوشو پاره کرده آلوده بوده.همکار ما قبل بخیه و پانسمان 

باید محل زخمو خوب شستشو میدادن که ندادن.زخمش یه 

مقدار عفونت کرده.یه مقدار دارو براش نوشتم بدین بخوره تا 

زود خوب شه.

افرا گوشیشو برداشتو زنگ زد خونه و به مادرش گفت که 

دیرتر میاد خونه نگرانش نباشن!

ساعت نزدیک ۱۲ بود که بالخره شاهین بهوش اومد و دید افرا 

باالی سرش نشسته!

افرا تا دید شاهین بهوش اومد گفت؛پاشو دیگه بابا چقد 

میخوابی!!خسته شدم!

شاهین لبخند زدو گفت؛نزدیک بود جان به جهان آفرین تقسیم 

کنم!!داشتم حوریارو میدیدم!!

افرا خندیدو گفت؛اوال تقسیم نیستو تسلیمه!دوما چه اعتماد 

به نفسیم داری!!مستقیم داشتی میرفتی بهشت!!؟

شاهین گفت؛ای بابا نمیدونم کی بود وسط راه دستمو گرفت 

نزاشت برم تو بهشت!!



افرا گفت؛بسه بابا پاشو تا اسممنو ننوشتن تو شناسامه هم!

شاهین گفت؛چیشده مگه!؟

افرا گفت؛هیچی بابا از دکتر حالتو پرسیدم میگه نگران 

نباشین حال شوهرتون خوبه!!میخواستم بگم بابا شوهرم 

نیسکه...

افرا حرفشو قطع کردو دیگه ادامه نداد!

شاهین به روی خودش نیاورد و گفت؛کی میاد من و خالص 

کنه بریم از اینجا!؟

افرا گفت یکم دیگه از سرومت مونده االن میرم صداش 

میکنم.

چند دقیقه بعد یه پرستار اومد و سرومو آزاد کردو گفت 

میتونین برین.

شاهین به آرومی از روی تخت بلند شدو رفت سمت خروجی 

اتاق.از افرا یکم جلوتر قدم میزدو شاهین پشت سرش میومد.

افرا گفت تا تو بیای من برم حساب کنم.

شاهین گفت؛نه بیا کارتمو میدم برو پرداخت کن.

اما اینبار افرا قبول نکردو خودش رفت صندوق و پول و 

پرداخت کرد و بعد با شاهین از درمانگاه اومدن بیرون.



افرا گفت میگم اگه حالت خوب نیست من خودم یه تاکسی 

میگیرم میرم خونه.

شاهین گفت؛نه بابا این وقت شب نمیزارم تنها بری.من حالم 

خوبه خودم میرسونمت.

افرا نشست تو کابین بغلو شاهینم سوار موتور شد.

موتورو روشن کردو راه افتاد اما اینبار سعی میکرد آروم بره..

افرا گفت،میگم شاهین؛امشب که نشد من اونطور که باید و 

شاید لطف اونروزتو جبران کنم!!چند روز دیگه تولد 

دوستمه..نظرت چیه باهم بریم!!

شاهین شیطنت کردو گفت؛ای بابا چرا همش پای جبرانو 

میکشی وسط!!بگو ازت خوشم اومده میخوام باهات 

برم مهمونی!!

افرا گوشه چشمش نگاش کردو بعد گفت؛آها...ازت خوشم 

اومده میخوام باهام بیای مهمونی!!!خوب شد!!حاالی میای!!؟

شاهین بلند خندیدو گفت؛آفرین حاال شد..معلومه که باهات 

میام..فقط مختلطه!!؟نگیرنمون!!

افرا گفت؛نه بابا نگران نباش گفتم که تولد دوستمه ازون 

مهمونیا نیس که فکر میکنی..



شاهین گفت..باشه حاال که اصرار میکنی میام!!!افرا خندیدو 

گفت؛خداییش خیلی بچه پررویی!!

چند دقیقه بعد رسیدن جلوی در خونه افرا..

شاهین طوری رفتار کرد که انگار بار اوله اومده تو این کوچه..

به افرا گفت؛ خونتون کدومه!!کجا نگه دارم!؟

افرا با دستش در حیاطشون و نشون داد و گفت اونجا جلوی 

اون در سفید بزرگ..

شاهین موتور و نگه داشت...

افرا خیلی آروم از کابین اومد پایین و کنار موتور ایستاد و 

گفت..وای عجب شب پرماجرایی!!خداروشکر که به خیر 

گذشت..

شاهین گفت..ممنون واسه همه چی..شب خوبی بود..حاال برو 

که مادرت دلواپست نشه..

افرا گفت؛باشه میرم فقط شمارتو بهم نمیدی!!؟

شاهین گفت؛یادداشت کن هرچند من به هرکی هرکی شماره 

نمیدم!!

افرا اخم کردو گفت؛نمیخوام اصال خدافظ!!

یکی دوقدم برداشت و رفت سمت در..



شاهین گفت؛ای بابا شوخی بود شوخی بود..بیا یادداشت کن 

...۰۹

افرا سریع برگشت و گفت..بسه بسه همه رو خبردار کردی 

دیوونه!!

آروم بگو بزنم تو گوشیم!!

شاهین شمارشو به افرا دادو بعد موتورو روشن کردو 

رفت..افرا هم رفت تو حیاط و دربست..
 

سه روز از اون شب میگذشت و تو این سه روز افرا و شاهین 

تلفنی باهم در ارتباط بودن..افرا واقعا از شاهین خوشش 

اومده بود باوجود اینکه هنوز شناخت کاملی ازش نداشت.. 

شب تولد رعنا از راه رسید و افرا یه جا با شاهین قرار گذاشت 

تا باهم برن ویالی بابای رعنا.

شاهین مثل همیشه بود سعی نکرد چون حاال که قراره بره 

مهمونیه آدمای پولدار خیلی خودشو عوض کنه ..یه پیراهن 

زرشکی پوشیدو کت و شلوار مشکیشم پوشید.موهاشم 

سشوار کشیدو مرتب کردو رفت سر قرار.



وقتی رسید دید افرا زودتر ازش رسیده و کنار خیابون 

ایستاده..

شاهین سالم کردو گفت؛میخواستم با موتور بیام ولی گفتم 

شاید مناسب مهمونی امشب نباشه واسه همین دیگه با تاکسی 

اومدم.

افرا لبخند زدو گفت؛خوب کاری کردی چون من با ماشین 

اومدم.

شاهین خندیدو گفت؛جدی!؟مگه گواهی نامه داری!؟

افرا گفت؛ آره ولی خیلی عالقه به رانندگی ندارم..از ترافیک و 

بوغ و شلوغی خوشم نمیاد.

شاهین گفت؛آره خب حق داری..حاال ماشینت کجاست!؟

افرا به یه شاسی بلند مشکی اشاره کردو گفت،ایناهاش..البته 

ماشین شرکته..زنگ زدم به داداشم و گفتم امشب الزمش 

دارم.راننده شرکت ماشین و آوردو خودش رفت..

شاهین نگاهی به ماشین کردو گفت؛ایول بابا عجب 

ماشینیه..خب بریم دیگه..

افرا گفت؛شاهین!!؟

شاهین نگاش کردو دید افرا سوییچ ماشین و گرفته 

سمتش!!؟



پرسید ابن چیه!!؟

افرا گفت؛وقتی یه مرد همراهته این یه توهینه که زن بشینه 

پشت فرمون!!یادته که!!؟

شاهین خندید سوییچ و گرفتو گفت البته!!

در ماشین و باز کردو نشست پشت فرمون..افرا هم دور زدو 

نشست رو صندلی بغل..

شاهین سعی میکرد خودشو کنترل کنه اما ناخواسته رفتارش 

نشون میداد که چقدر ازینکه نشسته پشت فرمون این ماشین 

خوشحاله!!

سوییچ و گذاشت و روشن کردو راه افتاد...

نیم ساعت بعد رسیدن لواسون و رسیدن جلوی ویال..

دوتا نگهبان جلوی در ایستاده بودن و اجازه نمیدادن کسی 

وارد بشه..فقط اونایی که کارت دعوت داشتن..

شاهین گفت؛ببخشید مگه دعوت نیستیم!!

افرا خندیدو گفت؛راستش من اصال به مهمونیای بچه ها 

نمیرم..اینبارم یهویی شد واسه همین کارت ندارم..نگران 

نباش االن درستش میکنم..

تلفنشو برداشت زنگ زد به گوشی یکی از دخترایی که 

میدونست تو مهمونیه!بهش گفت به رعنا بگو افرا اومده پشت 



در ویال گیر کرده..نگهبان اجازه نمیده بیاد داخل!!

چند لحظه بعد نگهبان ازشون معذرت خواهی کردو درو 

براشون باز کرد و شاهین با ماشین وارد ویال شد..

ویالی خیلی بزرگی بود..

هر گوشه شو نگاه میکردی یکی دوتا ماشین مدل باال و گرون 

قیمت پارک بود و شاهین خیلی زود فهمید که به درد اون 

مهمونی نمیخوره..اما دیگه چاره ای نداشت..

یه جایی کنار بقیه ماشینا پارک کردو از ماشین پیاده شدن..

برای رفتن به داخل ساختمان ویال باید از چندتا پله باال 

میرفتن و بعد میرسیدن به ورودی ساختمان..

هنوز پله ها رو کامل نرفته بودن باال که رعنا با اون لباس 

مجلسی شیکش خودشو رسوند جلوی در..

شاهین یه لحظه جا خورد..

انتظار نداشت رعنارو اونطوری ببینه..

سرش کامال لخت بود لباسی که پوشیده بودم تموم بدنشو 

کامل نپوشونده بود..گردن و شونه و دست راستش کامال 

لخت بود و دیده میشد..پایین لباسم تا بالی زانوهاش 

بودن..لباسشم به قدر تنگ و جذب بود که....

شاهین سعی کرد نگاش نکنه..



رعنا رسید به افرا و محکم بغلش کرد و گفت؛نمیدونی چقدر 

خوشحالم کردی که اومدی!!خیلی دوستدارم افراااای خوشکل 

من..

افرا گفت،میدونی که من اهل مهمونی رفتن نیستم..ولی 

امشب تولد خواهریمه!!!نمیشد نیام!

در ضمن ایشونم آقا شاهین هستن..امشب باهم اومدیم..

رعنا و نگاهی به شاهین کردو سالم کردو دستشو آورد جلو که 

دست بده..

اما شاهین سالم کردو دستشو گذاشت رو سینشو معذرت 

خواهی کردو باهاش دست نداد!!

رعنا لبخندی زدو دستشو آروم کشید عقب..به افرا گفت؛

عزیزم من برم که مهمونا منتظرن..داخل میبینمت

افرا و شاهین به سمت سالن پذیرایی راه افتادن،افرا گفت 

چرا باهاش دست ندادی!؟

شاهین گفت؛ببین من آدم مذهبی نیستم ولی خب اولش یکم 

جا خوردم بعدم کال دوسندارم به هر زنی دس بدم..البته 

ببخشید دوستته ولی خب من اینجوریم..

افرا گفت؛میفهمم..یعنی االن اگه من با مردای دیگه دس بدم 

تو ناراحت میشی!؟



شاهین لبخند زدو گفت؛خب این بستگی به این داره که من 

چه جایگاهی برای تو داشته باشم!چقدر حرفم خریدار داشته 

باشه..

افرا سری تکون داد و گفت..اومممم اوکی..

وارد یه سالن بزرگ شدن..دو طرفش دوتا سرویس پله بود که 

به سمت باال میرفت..

انتهای سالن یه گروه موسیقی بود مشغول نواختن موزیک 

بودن..

وسط و اطراف سالنم چندتا میز بود دور هر میز چندتا دخترو 

پسر جوون ایستاده بودن..

از سر وضعشون مشخص بود که همشون پولدارو ثروتمندن..

افرا ولی با همشون فرق داشت چه از لحاظ ظاهر و از نظر 

اجتماعی و طرز تفکر..با اینکه خیلی وضع مالی خوبی داشت 

ولی واقعا غرور کاذب نداشت..

با وجود اینکه زاتن چهره خوبی داشت ولی اصال اهل آرایش 

غلیظ یا پوشیدن لباسای عجیب و غریب نبود؛اونشبم برعکس 

همه دخترای اونجا که لباسای چسب و ناجوری پوشیده بودن؛

یه مانتو دامن مشکی پوشیده بودو یه روسری سفید سرش 

کرده بود..



شاهین و افرا رفتن و سر میزی که کسی اطرافش نبود 

نشستن.

رعنا بین جمعیت بودو باهاشون میگفتو میخندید.

چند لحظه ای گذشت و یه دختر جوون و با یه مرد که اونم 

جوون بود و خیلی شیک لباس پوشیده بود اومدن پیششون!

اون دختر دوست افرا بود نزدیک شدو سالم کردو گفت؛به به 

چه عجب..چیشده شما سر از مهمونی در آوردی افرا خانوم!!؟

افرا از جاش بلند شدو خیلی مودبانه جواب سالمشو داد و 

باهاش دست دادو گفت؛دیگه خودت میدونی که من اهل 

مهمونی رفتن نیستم امشبم بخاطر رعنا اومدم بیتا جون!

بیتا گفت؛خوب کاری کردی راستی معرفی میکنم ایشون آقای 

مهندس  بهروز شریفیان هستن امشب افتخار دادن با من به 

این مهمونی اومدن.

بهروز سالم کردو دستشو آورد جلو که دست بده..اما افرا 

باهاش دست ندادو فقط با لبخند جواب سالمشو داد..

بهروز برای اینکه ضایع نشه دستشو برد سمت شاهین و گفت؛

و این مرد خوشبخت کی هستن!؟

شاهین باهاش دست دادو گفت من شاهینم و از آشناییتون 

خوشبختم..



یکمی باهم حرف زدنو بعد بهروز به شاهین گفت؛خب آقا 

شاهین نظرت چیه خانوما رو تنها بزاریم یکم قدم بزنیم..

شاهین نگاهی به افرا کردو بعد گفت..مشکلی نداره آقای 

مهندس..بریم..

بهروزو شاهین از افزا و بیتا فاصله گرفتن  و رفتن یه گوشه 

پیش چندتا مرد دیگه..

بیتا گفت،این کیه با خودت آوردی!!؟از لباس پوشیدن و قیافه 

اش معلومه که از ماها نیست!!

افرا گفت؛از ما!!؟مگه چه شکلی هستیم!!؟شاخ داریم یا دم!!؟

بیتا با کنایه گفت؛خودت میدونی منظورم چی بود..

افرا گفت؛زود قضاوت نکن چند لحظه دیگه ممکنه نظرت 

عوض بشه..بعد از بیتا دور شدو خودشو به رعنا رسوند بین 

چندتا دختر دیگه ایستاده بود..یه چیزی در گوشش گفت و 

دوباره برگشت پیش بیتا..

رعنا رفت سمت گروه موسیقی و میکروفون خواننده گرفت..

برگشت سمت جمعیت و گفت؛دوستان گوش کنید..

همه ساکت شدنو حواسشون رفت سمت  رعنا..

_از همتون ممنونم که امشب به من افتخار دادین تو این 

مهمونی شرکت کردین..واقعا ممنونم..



اما امشب برای من یه شب ویژه اس..چون بهترین دوستم که 

برام مثل یه خواهر میمونه قدم رو چشم من گذاشته و به 

مهمونی من اومد..لطفا یه دست به افتخار افرا جون بزنین!!

همه برگشتنو افرا رو نگاه کردنو براش دست زدن!!

رعنا حرفشو ادامه داد و گفت؛از این نظر میگم ویژه که این 

افرا خانوم گل ما اصال اهل مهمونی رفتن نیست..واین نشون 

میده چقدر واسم ارزش قاعل شده..اما قضیه به همینجا ختم 

نمیشه..چون امشب یه مهمون ویژه دیگه هم داریم که به من 

گفتن صدای فوق العاده ای داره!! ومن ازش خواهشش میکنم 

با صدای گرمش مهمونمون کنه..آقا شاهین لطفا بیاین و با 

صدای گرمتون مهمونی امشبمون و گرمتر کنین!!

شاهین شوکه شد!!رعنا داشت بهش اشاره میکرد و همه 

داشتن نگاش میکردن!!شاهین از همونجا نگاهی به افرا 

انداخت!!افرا لبخند زد و گفت..برو..

هرچند شاهین از اون فاصله صداشو نشنید ولی اون لبخند و 

لب خوانی اون کلمه کار سختی نبود!!

چاره ای نداشت و با استرس قدمهای اولو لرزون برداشت و 

یواش یواش خودشو رسوند به رعنا و میکروفون وازش 

گرفت..یه نگاهی به گروه موسیقی انداخت..رفت سمت 



گیتاریستشون و گفت..ببخشید گیتارتو بهم قرض میدی!اون 

طرفم گیتارشو داد به شاهین..

شاهین رو به روی جمعیت ایستاده بود..استرس داشت اما 

نمیخواست افرا رو ناامید کنه..

میکروفون و گرفت جلوی دهانشو گفت؛اگه بگم جا نخوردم 

دروغ گفتم..راستش چند سالی میشه که دست به گیتار نزدم 

اما امیدوارم بتونم راضیتون کنم..

یه صندلی گذاشتو نشست رو صندلی میکروفون و گذاشت رو 

پایه گیتارشو تنظیم کرد..

شروع کرد به گیتار زدن اما ریتم از دستش در رفت..

دوباره زد اما بازم نتونست..

خیس عرق شده و استرس همه وجودشو گرفته بود..سنگینی 

نگاهو پچ پچ جمعیت حس میکرد..

یه لحظه سرشو باال گرفتو تو جمعیت افرا رو دید..

افرا بهش لبخند زد و گفت..تو میتونی!

شاهین از حرکت لبای افرا فهمید چی میگه..آرامش عجیبی 

وجودشو گرفت..

نفسشو داد تووو با فشار داد بیرون گفت..من میتونم..

چشماشو بست و حس گرفت..شروع کرد به نواختن گیتار..



اینبار به بهترین شکل ممکن موزیک و اجرا کرد با موزیک 

شروع کرد به خوندن..

آرامش من،آینده من.....در دست توست!

پروانه من قلبم رو ببین...سر مست توست!

آینده ای روشن،من باتو بسازم

دنیامو بغل کن ای محرم رازم زیبا گل مهتابم!

هرگز هرگز هرگز که از تو دست بردارم من..

قلبم وابسته شد به آن چشمانت باز..

دنیا دنیا دنیا دوستتدارم.. 

موزیکو تا انتها اجرا کرد  و چشماشو باز کرد..

صدای دست و سوتو جیغ بلند شد..

همه تشویقش میکردنو براش دست میزدن..

شاهین از روی صندلی بلند شدو براشون دست بلند کرد..

صدای دوباره  دوباره بلند شد..

پ

شاهین نشست رو صندلی که  یه موزیک دیگرو که ریتمو متن 

آهنگشو کامل از حفظ بود براشون اجرا کنه..



بهروز پیش افرا  و بیتا برگشت و گفت؛به به..واقعا عجب 

صدایی داره...من که واقعا لذت بردم!!

افرا نگاه معنی داری به بیتا کردو گفت؛آره واقعا صدای خوبی 

داره به نظرم حتی استعدادشو داره که یه خواننده خوب و 

معروف بشه..

بهروز گفت؛بله البته..میگم نظرتون در مورد یه شام چهار نفره 

چیه!؟منو بیتا و شما و شاهین..

افرا گفت؛خب نمیدونم چی بگم باید اول به شاهین بگم!

شاهین یه آهنگ دیگه خوندو با تشویق مهمونا اومد پیش 

افرا..

مهمونی تموم شدو شاهین و افرا از ویال خارج شدنو راه 

افتادن سمت خونه..

افرا خیلی خوشحال بود و تو پوست خودش نمیگنجید..

شاهین گفت؛خب افرا خونم بگو ببینم خوش گذشت!؟

افرا گقت؛از حالت چهره ام معلوم نیس!!؟

شاهین لبخند زدو جواب داد:از حالت چهره ات معلومه که 

خیلی خیلی بهت خوش گذشته!



افرا گفت؛بیشتر از خیلی..بیشتر از همه حال کردم که حال 

اون بیتای مغرور گرفته شد!

شاهین کنجکاو شدو گفت؛تا اونجا که من شناختمت همچین 

آدمی نیستی که واسه گرفته شدن حال یه نفر خوشحال 

باشی!حاال مگه چیشده!؟

افرا گفت حق باتویه شاهین من آدم کینه ای نیستم ولی 

داشت در مورد تو بد حرف میزد واسه همین خوشحال شدم 

که حالش گرفته شد..

شاهین با خنده گفت..بابا غیرتی!!

افرا با جدیت تمام گفت؛ بله پس چی!!فکر کردی فقط 

خودتون غیرتی میشین!!نه آقا شاهین منم دوسندارم کسی در 

موردت بد حرف بزنی!!

شاهین برگشت خیره شد تو چشای افرا و گفت..دمت گرم با 

معرفت..کاشکی منم مثه تو بودم!

افرا گفت؛ اینارو از خودت یاد گرفتم!

شاهین گفت..از من!!؟چیارو!؟

افرا گفت؛همین که حاضر نیستی با هر زنی دست بدی!!این 

خودش معرفته دیگه!اینکه اجازه نمیدی شام و من حساب 



کنم اینا معرفته دیگه!اینکه با اون حالت اون وقت شب 

نزاشتی تنها برم خونه اینا معرفته دیگه!بازم بگم!؟

شاهین دستاشو از فرمون ول کردو گرفت باال و گفت؛من 

تسلیمم!!

افرا جیغ زدو گفت..فرمونو بگیر دیوونه االن میکشیمون..

اما شاهین گفت..نه بابا هنوز آرزو داریم..خیالت راحت!

افرا گفت، جدی!؟چه آرزویی داری!!؟

شاهین یکم فکر کردو بعد گفت؛خب اولیش اینه که یه شرایط 

خوبی و واسه خواهر ومادرم درست کنم خواهرم عروس 

شه.. دیگه آرزوی خاصی ندارم..

افرا گفت؛ فقط همین!؟برای خودت آرزویی نداری!؟

شاهین گفت؛خب یه دونه دارم ولی فکر نمیکنم بهش برسم!

افرا گفت؛ِاء ناامید نباش دیگه..مگه چیه آرزوت!؟

شاهین گفت:آرزو دارم یه روز یه کنسرت بزرگ برگزار 

کنم..محبوب بشم معروف بشم..

افرا گفت؛آفرین این خوبه!!؟

شاهین پرسید توچی افرا!؟تو چه آرزویی داری!؟

افرا گفت؛اووووم خب باورت میشه تا حاال بهش فکر 

نکردم..نمیدونم چرا!!



شاهین با طعنه گفت؛ شاید بخاطر اینه که واس شما آرزو معنا 

نداره آخه به هرچی بخواین میرسین!

افرا گفت؛ اینطور نیست..من مقصر نیستم که بابام پولدار 

بوده!بعدشم تو از کجا میدونی بابای من چقدر زحمت کشیده 

تا به اینجا رسیده!

شاهین گفت؛ببخشید منظوری نداشتم..

افرا با ناراحتی گفت؛ از این حرفت اصال خوشم نیومد 

شاهین..من همش یه طوری رفتار میکنم که بفهمی واقعا تو 

این رابطه فرقی بین منو تو نیست..اصال مالک من پولدار 

بودن منو بی پول بودن تو نیست..تو آدم خوبی هستی و برای 

من همین کافیه..

شاهین گفت؛ ببخش معذرت میخوام...

افرا گفت ولش اصال شب خوبمون خراب نشه..میگم راستی 

یه مهمونی دیگه تو راهه!

شاهین گفت:مهمونی!!؟ کجا!!؟کی!؟

افرا گفت؛آره فرداشب خونه بهروز!!

شاهین گفت؛خونه بهروز!؟به چه مناسبتی!!؟

افرا گفت؛ آره به مناسبت آشنایی بیشتر...میای دیگه!؟

شاهین گفت؛ میشه تو چیزی ازم بخوای من بگم نه!!؟



افرا گفت..ممنونم..

افرا اصرار داشت که شاهین برسونه خونشون بعد خودش با 

ماشین برگرده خونه..اما شاهین قبول نکردو یه جایی تو 

مسیر پیاده شدو افرا رفت خونه..

شب بعد..

شاهین و افرا جلوی در خونه بهروز توی ماشین نشسته 

بودن..

شاهین گفت؛ میگم افرا اگه از من سوال بپرسن که کیم و 

چیم..چی بگم!!؟

افرا گفت؛هر چی دوسداری!!؟واقعیتو..

شاهین گفت؛طرف مهندسه..تو خجالت نمیکشی!!؟

افرا لبخندی زد و گفت..هرچی که هست واسه خودشه..تو 

شاهین من باش..خودت باش شاهین!

شاهین با این حرف افرا دلش قرص شد و پشتش گرم..پس با 

اعتماد به نفس گفت..بریم تو..

زنگ زدن و در باز شدو رفتن داخل..

خونه بهروزم کم از ویالی پدر رعنا نداشت..

یه حیاط بزرگ..پر از درخت..یه استخر آب وسط حیاط دو 

طرفش دوتا راهرو بور که کنارش با گلهای مختلف پر شده بود



باالی استخر یه آالچیق بود که  یه دست میزو صندلی داخلش 

چیده بودن ..یه فضای رمانتیک و فوق العاده..

شاهین ماشین و داخل پارکینگی که نزدیک در ورودی بود 

پارک کردو از ماشین پیاده شدن و داخل اون راهرو پر از گل 

که طول استخرو طی میکرد و به آالچیق میرسید به راه 

افتادن..

شاهین نگاهی به اطراف انداختو گفت؛ عجب جای قشنگی..

افرا هم گفت آره واقعا زیباست..

رسیدن نزدیک آالچیق که بهروز و بیتا از تو خونه اومدن 

بیرون..

بهروز سالم کردو گفت..خیلی دلم  میخواد تعارف کنم بریم 

داخل اما حیف این هوای عالیو تو این شب پاییزی از دست 

بدیم!نظرتون چیه همینجا توی آالچیق بشینیم!

شاهین گفت..به نظر من که عالیه!

افرا هم نظر شاهین و تایید کرد..

بهروزم گفت؛پس تصویب شد..بفرمایین تا  بگم خدمتکارا 

بیان  ازتون پذیرایی کنن..



شاهین و افرا نشستن یه طرف میز بیتاهم نشست اون طرف 

چند لحظه بعد بهروز همراه دوتا خدمتکار که دوتا سینی پر از 

میوه و شیرنی و شربت تو دستشون بود اومدن پیششون..

اون دوتا خدمتکار برای همه میوه و شیرینی و شربت گذاشتن 

رو میزو رفتن..

بهروز گفت؛ خیله خب بفرمایین از خودتون پذیرایی کنین تا 

یکم حرف بزنیم و شام آماده بشه..

چند لحظه بعد همه مشغول خوردن میوه و شیرینی بودن که 

بهروز یکم از شرایط خودشو کارش گفت و بعد از شاهین 

پرسید خب شاهین جان خیلی دوسدارم بیشتر باهات آشنا 

بشم..البته تا اینجا فهمیدم که استعداد فوق العاده ای توی 

موسیقی داری!خب بیشتر از خودت بگو...

شاهین نگاهی به افرا انداخت بعد گفت؛خب البته شما لطف 

دارین آقای مهندس..ولی خب شرایط من با شما فرق داره!

راستشو بخواین یه اتفاق باعث شد که االن من با افرا آشنا 

بشم و االن اینجا بشم!و بارها باخودم فکر کردم و به این 

نتیجه رسیدم که اگه اون اتفاق نبود االن باهم سر یه میز 



ننشسته بودیم!خب در واقع من یه پیک موتوری ساده ام..و 

مثل شماها وضع مالی خوبی ندارم..

لبخند ریز معنا داری روی لب بیتا نشسته بود و سعی نمیکرد 

پنهانش کنه!و باهمون خنده گفت؛میشه بگین چیشد که با 

افراجون آشنا شدین!؟

شاهین گفت..خب من یه روز سفارش مشتری و آوردم تا 

تحویلش بدم کنار خیابون ایستاده بودم که یه موتوری اومدو 

کیف افرا رو زد..خب منم اونجا بودم وقتی میخواست از 

کنارم رد شه باهاشون درگیر شدمو آخرش نزاشتم کیفو ببره..

افرا خندیدو گفت؛ و حاصلشم یه چاقوی ناقابل بود تو 

پهلوش!!

بهروز خندیدو گفت؛عجب کار بزرگی کردی پسر..اعتراف 

میکنم که اگه من بودم احتماال اصال دخالت نمیکردم!

بیتا همچنان اون خنده تمسخر آمیز روی لبش بود و با طعنه 

گفت؛پس عجب شانسی آوردین آقا شاهین!!!

شاهین نیش خندی زدو گفت؛البته من میفهمم منظورتون چیه 

بیتا خانوم!ولی آره حق باشماس..واقعا شانس آوردم..نه 

بخاطر اینکه افرا خانواده ثروتمندی داره!!باور کنین تو همین 

یکی دوهفته ای که با افرا هستم اصال نشده در مورد پول و 



مال و اموال پدرش باهاش حرف بزنم..من شانس آوردم چون 

افرا واقعا یه دختر فوق العاده اس..از هر لحاظ که بگین..

افرا سکوت کرده بودو هیچی نمیگفت..

بهروز گفت؛ در مورد حرفات باید بگم که درسته حق با تویه 

این اختالفات طبقاتی وجود داره ولی خب فکر نکنی که فقط 

ما اینطوری هستیمو تو ایران اینجوریه!باور کن همه جا همینه 

البته من تایید نمیکنم که درسته ولی خب جامعه اینطوری 

شده دیگه..ولی خب بزرگترین دارایی تو میتونه همین 

صداقتت باشه شاهین و این کم چیزی نیست..تو هنوز 

جوونی و فرصت زیادی داری..و من مطمعنم که موفق 

میشی..

اونشب بعد یک ساعت حرف زدن توی آالچیق و زیر نور ماه 

رفتن تو خونه شام خوردنو بعدم شاهین و افرا از بهروز و بیتا 

خداحافظی کردنو رفتن..

توراه به سمت خونه که میرفتن..

افرا دست شاهین و گرفتو گفت؛شاید حق باتو باشه اگه اگه 

اونروز اون اتفاق نمی افتاد من حتی فکرشم نمیکردم که یه 

روز با یه پیک موتوری وارد رابطه بشم و سر یه میز 



بشینم..حتی فراتر..آروم آروم بهش عالقه مند بشم..اما 

میخوام یه چیزو بدونی شاهین؛دوستدارمو خوشحالم که 
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