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صدای زنگ تلفن شاهین کل خونه رو گرفته بود.

شادی گوشی شاهینو برداشت و رفت تو حیاط و گفت؛داداش 

بیا گوشیت زنگ میخوره..

شاهین داشت تو حیاط به مادرش کمک میکرد و فرشارو 

میشست واسه همین گفت دستم بنده، کیه!؟

شادی گفت؛نمیدونم کیه فقط شماره اش افتاده

شاهین شلنگ آبو انداخت رفت دستاشو با پیرهن شادی خشک 

کردو گوشی گرفت!

شادی غر زدو گفت؛چیکار میکنی داداش لباسم خیس کردی!!

شاهین گفت؛هیس برو به مامان کمک کن تا ببینم کیه..

رفت داخل خونه چند دقیقه بعد لباس پوشیده و مرتب از در 

خونه اومد بیرون!!

مادرشو شادی با تعجب گفتن؛کجا شال و کاله کردی!!؟

شاهین گفت؛شرمنده مامان جان یه کار مهمی پیش اومده 

باید برم!

بعدم با عجله موتور و برداشت رفت!موتور در اصل مال سعید 

بود شاهین تا تموم شدن نقشه اش موتورو ازش گرفته بودو 

ماشین خودشو داده بود دست سعید.

اونروزم با موتور رفت!



نیم ساعت بعد خودشو رسوند به آدرسی که بهروز بهش داده 

بود!اون شماره ای که باهاش تماس گرفته بود شماره بهروز 

بود.

بهروز شماره شاهین و از افرا گرفته بود تا بهش زنگ بزنه و 

بهش پیشنهاد کار تو شرکت مهندسی خودشو بده!

شاهین االن درست جلوی شرکت ایستاده بود.

وارد یه ساختمون چند طبقه شدو خودشو رسوند به شرکت 

بهروز..

خودشو به منشی معرفی کرد و گفت که با بهروز قرار داره.

منشی شرکت با بهروز هماهنگ کردو شاهین وارد دفتر بهروز 

شد.

بهروز تو دفتر کارش پشت میز نشسته بود و با تلفن حرف 

میزد.

با دست به شاهین اشاره کرد که بشینه..

شاهین روی مبلی که حدودا نیم متر با میز بهروز فاصله 

داشت نشست و مشغول تماشای دفتر بهروز شد..

دفتر بهروز به تنهایی از کل خونه اونا بزرگتر به نظر میرسید..



قفسه های کتاب؛مجسمه های مشاهیرو افراد معروف..

مجله های متنوعی که در مورد ساخت وساز  و ساختمان های 

معروف تو شهرهای بزرگ بودن.

_خب آقا شاهین چه خبر!!؟چه زود اومدی!؟

شاهین به خودش اومدو گفت؛آها بله باموتور اومدم دیگه!

_آها میگم چقدر زود رسیدی..خب چی میخوری!؟چای یا 

قهوه!!؟

+ممنون چیزی نمیخورم!

_پس میگم دوتا چایی بیارن!!

+هرطور که خودتون راحتین!!

بهروز گوشی برداشت و به منشی گفت؛به پدرام بگو دوتا 

چایی بیاره داخل.بعد اون دیگه کسی و راه نمیدی هیچ تلفنیم 

وصل نمیکنی.هرکی زنگ زد بگو نیست!

چند لحظه بعد یه مرد حدودا چهل ساله که یه پاشم یه مقدار 

لنگ میزد با سینی چایی وارد شدو چایی رو گذاشت و رفت 

بیرون.

بهروز از پشت میز بلند شدو اومد روی مبل روبه روی شاهین 

نشست..



شاهین گفت؛خب من در خدمتم آقای مهندس!

بهروز گفت؛همون بهروز صدام کنی راحت ترم.

شاهین گفت؛باشه از این به بعد بهروز صدا میزنم؛خب من در 

خدمتم آقا بهروز!

بهروز خندیدو گفت؛اینطوری بهتر شد!بعد چایی رو گذاشت 

رو میز کوچیکی که بین خودشو شاهین بود و گفت:راستش 

شاهین جان من اون شب از صداقتت خوشم اومد.من اینجا 

آدمای زیادیو دارم که برام کار میکنن!حسابدار،منشی؛نقشه 

کش؛و و و و...

اما هر کدومشون میخوان یه جور برام زرنگ بازی در بیارن!

من از آدمای زرنگ خوشم میاد اما از اونایی که زرنگ بازی در 

میارن و فکر میکنن بقیه نمیفهمن متنفرم!

دورو برم پره از آدمایی که اهل زرنگ بازین!من بهشون اعتماد 

ندارم.اما اونشب از اینکه صادق بودی پشت یه نقاب پنهان 

نشدی خوشم اومد..ساده تر بگم از اینکه خودت بودی خوشم 

اومد.حاال برات یه پیشنهاد دارم!پیشنهاد کار تو شرکت خودم!

نظرت چیه!؟

شاهین لبخندی زدو گفت؛من واقعا از لطفتون ممنونم ولی 

خب من اصال از ساختمون سازی این چیزا سر در نمیارم!



نمیدونم باید چیکار کنم.

بهروز گفت؛من وقتی تورو گفتم بیای یعنی فکر همه جاشو 

کردم!اینجا خودمون همه چیو بهت یاد میدیم!ما همه کارامون 

با نرم افزار،میشینی پشت کامپیوتر یکی از بچه ها رو میگم 

بشینه تمام وقت یادت بده!اما این همه کاری نیست که 

میخوام انجام بدی!

شاهین گفت؛درست متوجه نشدم باید چیکار کنم پس!!؟

بهروز گفت به وقتش میفهمی!!بهت قول میدم روزای خوبی 

در انتظارته!میخوام پاداش صداقتت و بهت بدم!

خب حاال چی میگی!!؟هستی یا نه!!؟

شاهین گفت؛از کی باید بیام!!؟

بهروز خندیدو گفت؛آهااااا این درسته پسر!االن پاشو برو فردا 

صبح ساعت ۸ اینجا باش.

شاهین خوشحال و خندان از شرکت خارج شدو نشست رو 

موتور و راه افتاد یه جعبه شیرینی گرفت،بعد به افرا زنگ زدو 

گفت کجایی!؟

افرا بهش گفت دانشگاهم یک ساعت دیگه تموم میشه!

شاهین گفت اوکی میام دنبالت..



ساعت ۱۲ و نیم شاهین با موتور یکم جلوتر از ورودی دانشگاه 

ایستاده بود..اما اینبار خبری از کابین بغل موتور نبود...

افرا از دوستاش خداحافظی کردو اومد پیش شاهین.

سالم کردو گفت؛خوبی این جعبه شیرینی واس چیه!!؟

شاهین گفت؛اینجا که نمیشه بگم بزار موتور و قفل کنم بریم 

یه جا بشینیم.بعد..

افرا خندیدو دستشو گذاشت رو شونه شاهین و نشست روی 

موتور!!سرشو آورد نزدیک گوش شاهین و گفت؛ حاال 

نشستیم!!بگو..

شاهین خندید و جعبه شیرینی و داد به افرا و گفت؛حاال میگم 

بهت..

موتور روشن کردو راه افتاد..

شاهین تو خیابون بین ماشین الیی میکشید و از بین ماشینا با 

سرعت رد میشد..

افرا از پت شاهین و بغل کرده بود سرشو گذاشته بود رو 

شونه شاهین..باد به موهاش میزد و موهاش تو باد موج 

میزد..

بعد از یک ساعت گشت زدن با موتور جلوی یه کافی شاپ نگه 

داشتن و رفتن تو کافی شاپ و شاهین ماجرای پیشنهاد بهروز 



و به افرا گفت.

افراهم خوشحال شدو به شاهین گفت؛منم یه خبر خوب برات 

دارم!!؟

شاهین کنجکاو شدو پرسید خبر خوب!!؟چیه!!؟

افرا گفت؛با یکی از دوستام که عضو یه گروه موسیقیه حرف 

زدم قرار شده با مسعول گروه در موردت حرف بزنه!

شاهین گفت؛جدی میگی!؟یعنی میتونم عضو گروهشون 

بشم!؟

افرا گفت؛بیشتر حتی میتونی براشون بخونی!فقط یکم صبر 

کن تا خبرشو بهم بده!

شاهین افرا رو رسوند خونشون و خودش برگشت خونه.

اونروز خیلی خوشحال بود اما از طرفی خیلی ناراحت بود.

خوشحال بود برای اینکه افرا وارد زندگیش شده بود برای کار 

خوبی که تو شرکت بهروز براش پیش اومده بود و حاال به 

واسطه افرا این شانس داشت که عضو یه گروه موسیقی بشه 

و فرصت داشت تا تالش کنه و به آرزوش برسه.

اما واقعا ناراحت بود چون به افرا عالقه خاصی پیدا کرده 

بود داشت بهش دروغ میگفت تا به خواسته خودش برسه!از 

کاری که میکرد سخت پشیمون بود اما نمیدونست باید با عماد 



چیکار کنه!از اونیم که کاله سرش گذاشته بود هیچ خبری 

نبود.

عذاب وجدان داشت اما حس میکرد چاره ای نداره..باید 

میرفت جلو!

روز بعد راس ساعت ۸ صبح جلوی شرکت بهروز حاضر 

شد.بهروز اومدو باهم رفتن داخل شرکت.همون طور که بهروز 

گفته بود شاهین و نشوند پشت یه کامپیوتر و یکی نفرو 

مامور کرد تا کار با نرم افزار و بهش یاد بده.

دو سه روزی گذشت و اوضاع به همین شکل پیش رفت؛بهروز 

کامال از شاهین راضی بود و شاهین هر روز پیشرفت بیشتری 

میکرد.

مهلتی که عماد به شاهین داده بود از نصفه هم رد شده بود و 

حاال دیگه شاهین فقط ۱۵ روز فرصت داشت تا یه طوری ۱۲۰ 

میلیون پولو از افرا بگیره!حاال به هر روشی که شده!

یه روز که شاهین داشت از شرکت بهروز برمیگشت خونه افرا 

بهش زنگ زدو گفت که میخواد شاهینو ببینه.

شاهینم یه جا باهاش قرار گذاشت و رفت سر قرار.

افرا کنار خیابون تو ایستگاه اتوبوس نشسته بود که شاهین 

رسید.



افرا بلند شدو سوار موتور شدو شاهین راه افتاد..شاهین گفت 

خب کجا برم!؟

افرا یه آدرس بهش دادو گفت؛برو به این آدرس؛شاهین افرا رو 

به آدرسی که میخواست برد.جلوی یه استودیو موسیقی نگه 

داشت و گفت بفرمایین رسیدیم!تو اینجا چیکار داری!؟

افرا زد رو شونه شو گفت؛من نه آقااااااا شما اینجا کار داری!

شاهین دوباره استودیو نگاه کرد!!تازه فهمید که چرا اونجان!!

افرا از موتور اومد پایین و گفت؛درست فکر کردی!!دوستم با 

مسعول گروه حرف زده!

االنم برای همین اینجاییم!پیاده شو بریم آقای خواننده!

شاهین گفت؛نمیدونم چطوری ازت تشکر کنم افرا!!

افرا با خنده گفت؛تشکر الزم نیست حاال بیا بریم تو ببینیم 

چی میشه بعد وقت داری تشکر کنی!

شاهین از موتور پیاده شد و همراه افرا وارد استودیو شدن.

یه راهرو اونجا بود که دو طرفش دوتا در بود انتهای راهرو 

هم میرفت به یه اتاق دیگه..

یه پسر جوون تو راهرو بود و باگوشی حرف میزد!

افرا بهش گفت؛ ببخشید آقا؛ما از طرف کیانا اومدیم میخوایم 

آقای ماهان کریمی و ببینیم.



اون پسر افرا و شاهین و برد تو یکی از اتاقا و گفت؛چند 

دقیقه اینجا بشینید تا بیاد خدمتتون.

ده دقیقه بعد یه پسر جوون حدودا ۳۰ ساله که اندام ورزیده 

داشت و موهاشم پشت سرش بسته بود وارد اون اتاق شدو 

سالم کرد..

افرا و شاهین از جاشون بلند شدن و سالم کردن و دوباره 

نشستن روی مبل.

ماهانم نشست روی مبل و گفت..خب من در خدمتم.

افرا گفت؛من دوست کیانا هستم ایشونم آقا شاهین هستن که 

قرار بود کیانا در موردش باهاتون حرف بزنن!

ماهان گفت؛بله بله خیلی خوشبختم..کیانا در مورد شاهین 

بامن صحبت کرده.

افرا گفت؛خب ماهم برای همین خدمت رسیدیم چون کیانا 

جون گفت که شما گفتین باید از نزدیک شاهین و ببینینو 

صداشو تست کنین.

ماهان گفت؛البته..خب شاهین جان خودت بگو ببینم آشناییت 

از موسیقی چقدره چقدر عالقه داری که ادامه بدی!!؟



شاهین گفت؛خب من چند سالی کالس گیتار رفتم و صدامم 

خوبه البته اگر تعریف از خود نباشه!ولی خب یه سری 

مشکالت داشتم که نتونستم ادامه بدم.ولی واقعا دوسدارم که 

ادامه بدم چون از بچگی عاشق موسیقی،به خصوص گیتار 

بودم.االنم میتونم بگم گیتار زدن نه در حد خیلی حرفه ای 

ولی بلدم..

ماهان گفت؛اوکی پس یه تست نوازندگی و یه تست صدا ازت 

میگیرم.تو که مشکلی نداری!؟

شاهین گفت؛نه به هیچ عنوان.

ماهان گفت؛من خودم هم گروه موسیقی دارم هم آهنگسازم 

هم تنظیم کننده ام این استودیوهم مال خودمه ایشا� اگه 

تست اوکی بود خودم همه جوره هواتو دارم!

ماهان گفت؛خیله خب پس پاشو بریم.

ماهان،شاهین و برد تو اتاقک صدا و میکروفون تنظیم کردو 

خودش رفت تو اتاق ضبط و مانیتورینگ.یه موزیک معروف و 

شاهین متنشو حفظ بود به صورت بی کالم پخش کرد تا 

شاهین همراهش بخونه و صداشو تست کنن.

ماهان موزیک و پلی کردو شاهینم روی موزیک بی کالم آواز 

خوند..



وقتی شاهین داشت میخوند ماهان از صداش خوشش اومده 

بود به همکارش و افرا میگفت؛صدای خوبی داره..

موزیک تموم شدو ماهان به شاهین اشاره کرد که بیاد بیرون.

شاهین اومد بیرون ماهان و افرا رفتن پیشش..

ماهان گفت؛بهت تبریک میگم شاهین واقعا صدای خوبی داری 

و مشخصه که توانایی و استعدادشو داری!اما به لحاظ تکنیک 

خوانندگی و اون زیر و بم صدا..هنوز جای کار داری!جای 

پیشرفت داری..اما خب از نظر من مشکلی نداری..من میتونم 

تورو عضو گروه موسیقی خودم کنم تا یه مدت باهم 

کارکنیم..

افرا و شاهین خوشحال شدن و قبول کردن.

حاال دیگه شاهین داشت به آرزوی کودکیش میرسید و فقط 

چند قدم دیگه فاصله داشت..

چند روز دیگه هم گذشت و شاهین فقط ۵ روز فرصت داشت 

که پول عمادو جور کنه!اما هنوز هیچکاری نکرده بود جز 

اینکه هر روز که میگذشت بیشتر به افرا وابسته میشدو این 

وابستگی دستو پاش و بسته بود..

از طرفی شاهین واقعا دزد نبود و یه جورایی مجبور بود وارد 

این بازی بشه..ولی حاال راه برگشتی نداشت..



اما چاره ای نداشت و باید یه کاری میکرد تا دوباره عماد رو 

سرش آوار نشه..

یکی دوشب دیگه هم گذشتو و فقط دو روز دیگه فرصت 

داشت..

برای همین با افرا قرار گذاشت تا شام باهم برن بیرون و یه 

جوری قضیه رو به افرا بگه تصمیم داشت به افرا بگه ناجرا 

چیه و ۱۲۰ میلیون پول ازش بگیره!یا اینکه کال قید همه چیو 

بزنه و برای همیشه فرار کنه و از دست عماد پنهان بشه!

ساعت ۹ شب بود.

افرا توی رستورانی که با شاهین قرار داشت نشسته بود تا 

شاهین برسه.

شاهین رسید جلوی  رستورانو موتورشو پارک کرد و رفت 

داخل رستوران و افرا رو دیدو رفت پیشش.سالم کردو 

نشست .

افرا هم با لبخند جواب دادو گفت؛سالم به به آقای خواننده ما 

در چه حاله!!خوش میگذره آقای سوپر استار!!



شاهین لبخند بی حالی زدو گفت؛ حاال کوووو تا من سوپر 

استار بشم!اصال بشم نشم!

افرا گفت؛چرا انقد نا امیدو بی رمقی!!؟

شاهین گفت؛آره امشب حالم خوش نیست اومدم یه حرف 

مهمیو بهت بگم!

افرا گفت؛چه جالب اتفاقا منم اومدم یه حرف مهمیو بهت بگم 

شاهین!اول تو بگو بعد من..

شاهین گفت...راستش..

یه دفعه یکی از کنار میزشون رد شدو دستش خورد به لیوان 

آبی که روی میز بود!لیوان چپه شدو همه ش ریخت روی 

لباس افرا!!

شاهین بلند شدو که باطرف دعوا کنه که چرا اینکارو کرده!!

اما افرا نزاشت و گفت اشکال نداره االن میرم سرویس 

بهداشتی خشکش میکنم!

افرا رفتو شاهین با اعصاب خورد نشست رو صندلی..

چند ثانیه بعد یکی نشست روی صندلی که افرا نشسته بود!

تا شاهین اومد حرفی بزنه دید عماد نشسته رو به روش!!



شاهین جا خوردوآب دهنشو قورت دادو گفت؛ِاء آقا عماد 

شمایین!

عماد گفت؛از قیافه ات معلومه که اومدی همه چیو خراب 

کنی!!!

شاهین آهی کشید و گفت؛آره همه چیو میگم!!یا خرابه 

خراب!!یا آباده آباد!!

عماد گفت؛اشتباه نکن جوون!!من اومدم بهت بگم اشکالی 

نداره اگه مهلت چهل روزت شد دوماه یا شد سه ماه!من که 

یکسال صبر کردم این یکی دوماهم روش!!

شاهین شوکه شد و گفت؛جدی میگی عماد خان!!؟

عماد از جاش بلند شدو گفت؛فقط از دستش نده..بعدم راه 

افتاد که بره..

یکی دو قدم که رفت شاهین گفت؛چیشد که این تصمیم و 

گرفتی عماد خان!!؟

عماد برگشت و فقط یه لبخند زدو بعد رفت..لبخند معنا داری 

بدی دردسر میداد!!

شاهین چشمش افتاد به افرا که داشت از روبه رو میومد..افرا 

از کنار عماد رد شدو اومد نشست سرجاش!

افرا لبخند زدو گفت؛خب بگو چی میخواستی بگی!!؟



شاهین گفت؛راستش راستش میخواستم بگم...

افرا گفت خب بگو دیگه...

شاهین گفت؛من بهت عالقه دارم افراااا..میدونم به هم 

نمیخوریم ولی واقعا دوستدارم!!

افرا نگاه عاشقانه ای به چهره ی شاهین کرد و گفت؛کی گفته 

به هم نمیخوریم!!

شاهین دستاشو گذاشته بود روی میز..

افرا دستشو گذاشت روی میز..دستشو ُسر دادو زد به دست 

شاهین!!بعد با خنده گفت..دیدی به هم خوردیم!!

شاهین گفت..من شوخی نمیکنم افرا..

افرا دست شاهین و گرفتو کشید تا وسط میز..دستاشو 

گذاشت تو دست شاهین...

بعد گفت؛من زودتر از اینا منتظر پیشنهادت بودم انقدر نگفتی 

که امشب اومده بودم خودم بهت بگم!!

شاهین فقط منو توییم که مهمیم!برای من همینکه دوستدارم 

و دوسم داشته باشی کافیه!!من چیز دیگه ای ازت نمیخوام!

شاهین گفت؛ولی خانواده ات!!؟

افرا گفت؛غصه اونارو نخور..

شاهین گفت؛نمیدونم چی بگم دیگه..



افرا گفت؛اما یه چیزی هست که باید بدونی شاهین!!

شاهین گفت؛چی!؟

افرا گفت؛میدونی که پدر من فوت کرده!پدر من مرد فوق 

العاده ثروتمندی بود..و حاال همه مال و اموالش مونده برای 

منو مادرمو سه تا داداشم!اما یه مسعله ای هست!!؟

شاهین گفت چه مسعله ای!؟

افرا گفت؛خب راستش بابام قبل از مرگش وصیت کرده که تا 

وقتی من ازدواج نکنم کسی حق تقسیم ملک و امالک و 

اموالشو نداره!!

شاهین گفت؛جدی!!این چه جور شرطیه!!چرا خب!!؟

افرا گفت؛علتشو نمیدونم ولی به هرحال شرطیه که باید اجرا 

بشه شاهین تا من و بقیه به سهممون از ارث برسیم!اما 

میخوام اینو بدونی..هرچند که میدونی با شرایطی که من و 

خانواده ام داریم خیلی کار سختی نیست که بخوام ازدواج 

کنم!باور کن از وقتی این قضیه پیش اومده تا حاال باالی 

صدنفر پیشنهاد ازدواج دادن به داداشام به زنداداشام!!

شاهین گفت؛آره درک میکنم..

افرا گفت؛ولی من نمیخوام فقط بخاطر تقسیم ارثو میراث 

پدرم ازدواج کنم..من میخوام باکسی که دوسشدارم ازدواج 



کنم..من تو این مدت شناخت خوبی از تو پیدا کردم شاهین و 

مشکلی با ازدواج باتو ندارم.فقط میمونه تشریفات و رسم 

رسومات!

شاهین گفت؛مطمعنی افرا!!؟

افرا گفت؛آره کامال...فقط من تصمیم دارم یه شب دعوتت کنم 

خونمون تا با خانواده ما بهتر آشنا بشی اوناهم تورو 

بشناسن.توکه مشکلی نداری!!؟

شاهین گفت؛نه اصال..هر وقت بگی میام.

افرا گفت؛امشب دوشنبه اش..آخر هفته قرار همشون بیان 

خونمون.توهم بیا..

سه روز گذشتو پنجشنبه از راه رسید..

روز سرنوشت ساز شاهین و افرا...

همه اونشب تو خونه پدری افرا جمع بودن.

اسماعیل و خانواده اش

احمد و خانواده اش 

محمدرضا و زنو بچه اش.

افرا در مورد خودش و شاهین؛عالقه ای که بینشون بود و 

تصمیمی که گرفته بودن به مادرش گفته بود و ازش خواسته 



بود تا در موردش با برادراش حرف بزنه و بگه که قرار آخر 

هفته برای مهمونی و شام بیاد خونشون.

آخرین روزای فصل پاییز بود و هوا سرد شده بود.

بزرگترا یعنی اسماعیل و احمد و محمد رضا نزدیک شومینه 

نشسته بودنو در مورد مساعل مختلف از جمله کارخانه حرف 

میزدن.

خانوما توی پذیرایی نشسته بودن آروم آروم در مورد ماجرای 

افرا و کسی که قرار بود بیاد تبادل نظر میکردن!

بچه هاهم یا مشغول بازی باهم بودن یا سرشون تو 

گوشیاشون بود.

مادر افرا هم تو آشپزخونه با خدمتکار خونه در مورد پختن 

شام و مساعل خونه حرف میزد...

افرا و شاهین باهم بیرون بودن.ساعت ۸ بود که باهم اومدن 

و وارد حیاط شدن.شاهین اونشب موتورشو نیاورده بود با 

افرا با تاکسی اومدن..

یه حیاط بزرگ با چندتا باغچه کوچیک اطرافش..

یه زیر زمین که پارکینگ ماشیناشون بود یه سرویس پله که 

خونه رو از کف حیاط جدا میکرد..



همه تو خونه سرگرم کار خودشون بودن که  در باز شدو افرا 

و شاهین اومدن داخل..

افرا شال و پالتو شو در آورد گذاشت رو جالباسی و همراه 

شاهین وارد سالن پذیرایی شدن..

توجه همه بهشون جلب شدو از جاشون بلند شدن..

اسماعیل احمد و محمدرضا از پای شومینه بلند شدن و اومدن 

جلو.محبوبه خانوم مادر افرا هم از آشپزخونه اومد 

بیرون.همه جمع شدن کنار هم..

افرا سالم کردو گفت؛ایشون آقا شاهین هستن امشب اومدن 

اینجا که بیشتر باهم آشنا بشین.

اسماعیل گفت بله خیلی خوش اومدین مادر گفته بودن که 

شما میاین.

افرا به شاهین گفت؛ایشون برادر بزرگم آقا اسماعیل هستن و 

همسرشون زهرا خانوم و پسر و دخترش ساسان و سمیرا

شاهین سالم کردو گفت از آشناییتون خوشبختم..

بعد افرا اشاره کرد به احمد و گفت:ایشونم احمد آقا خانومش 

مهتاب خانوم دخترای گلش فاطمه و ریحانه خانوم

شاهین به احمدم دست داد و با خانواده اش احوال پرسی 

کرد..



افرا محمدرضا رو نشون دادو گفت؛و ایشونم بردار پزشکم 

محمدرضا همسر و دختر پسر گلش ناهیدجون و کسرا

شاهین به محمدرضاهم دست داد و گفت بهش سالم کرد..

و نفر آخر افرا مادرشو معرفی کرد و شاهین بهش سالم کرد..

بعد از معرفی شاهین به اعضای خانواده بچه ها دوباره رفتن 

سروقت بازیشون و بزرگترها نشستن دورهم تا صحبت کنن..

اسماعیل و احمد و محمدرضا نزدیک هم نشسته بودن بعد 

محبوبه خانوم نشسته بود و کنارش به ردیف عروساش 

نشسته بودن.

شاهین روی یه مبل تک نفره نشسته بود و افرا و همراه دختر 

و پسر اسماعیل روی یه مبل سه نفره نشسته بود.

خدمتکار برای همه چایی آورد و سینی چایی رو گردوندو همه 

نفر یه فنجون چایی برداشتن و خدمتکار رفت.

اسماعیل در حالی که فنجون چاییش تو دستش بود گفت؛خب 

آقا شاهین یکم از خودت بگو از خانواده ات..از کسب و 

کارت..



شاهین نگاهی به افرا کرد و بعد گفت؛من و مادرمو خواهرم 

باهم زندگی میکنیم؛پدرم چند سالی میشه که فوت کرده..

کارمم که در حال حاضر تو یه شرکت مهندسی کار میکنم!

احمد گفت؛مادر میگه که شما کیف افرا رو  از سارقا گرفتین!

شاهین گفت؛بله البته چیز خاصی نبود.یه اتفاق بود.

احمد گفت ولی مثل اینکه همون اتفاق باعث شده کار به اینجا 

بکشه دیگه درسته!؟

شاهین یه مقدار از حرف احمد جا خورد و گفت؛بله  ولی....

افرا پرید وسط حرفشو  گفت؛من خواستم ادامه پیدا کنه 

داداش احمد!!من برای جبران لطفشون شام دعوتش کردم  

باهم آشنا شدیم!!

احمد نیش خندی زدو گفت اینکه میگن دوره زمونه عوض 

شده راسته واقعا!!

اسماعیل گفت؛آره جوونای االن با زمان ما فرق میکنن البته  

نمیشه بهشون خورده گرفت باید همراهشون شد تا یه وقت 

کج راهه نرن!

احمد دیگه چیزی نگفت..

در ادامه هم در مورد مساعل مختلف باهم حرف زدن..بعد از 

شامم همه رفتن توی حیاط و آتش روشن کردن و نشستن دور 



آتش.دختر اسماعیل به شاهین گفت؛من از عمه افرا شنیدم که 

شما هم صدای خوبی دارین هم خوب گیتار میزنین.

شاهین گفت؛عمه افرات به من لطف داره ولی خب یه کارایی 

میکنم!!

سمیرا گفت اگه برم گیتارمو بیارم میشه برامون بخونین!؟

افرا گفت؛آره شاهین بخون برامون..

سمیرا گفت قبول کنین دیگه!!

شاهینم گفت باشه..میخونم..

سمیرا رفت و گیتارشو آورد و داد به شاهین..

شاهین کوکش کردو گفت آماده این..

یکم گیتار زدو بعد..

شروع کرد به آواز خوندن..

چه بگویمم!!؟

نگفته هم پیداااااست...

غم این دل مگر یکیووو دوتااااست

به همم ریخته است..گیسووویی!

به همم ریخته است...مدتهااااست...

یا بررررگررد یا آن دل راااا برگرررردااان

یاااا بنشین یا این آتش را بنشااااان



آآآه ای جان آخر تا کی سررر گررردان

ای زیبا...ای رویا..

براشون خوندو همه از گوش دادن به صداش لذت بردنو براش 

دست زدن..

اسماعیل و احمد یکم دورتر از اونا تو حیاط ایستاده بودن و 

نگاشون میکردن..

احمد گفت؛داداش شما داستان این پسرو باور میکنین!!؟

اسماعیل گفت چطور مگه!!؟

احمد گفت؛آخه سخته که همش یه اتفاق بوده باشه کیف افرا 

رو بزنن بعد این پسر پیدا بشه کیفشو پس بگیره ..

اسماعیل گفت مشکلش کجاست!؟

احمد گفت؛به نظرم همه چی از قبل برنامه ریزی شده!!

اسماعیل گفت؛برای من و تو چه فرقی میکنه!!؟

احمد گفت متوجه منظورت نمیشم!

اسماعیل گفت؛مهم اینه که خود افرا انتخابش کرده!!و مهم تر 

اینکه هرچه زودتر تکلیف این ارث و میراث مشخص بشه!

امیدوارم متوجه منظورم شده باشی!!



احمد خندیدو گفت؛کامال!!!

افرا رفت داخل خونه و تا برای همه چایی بیاره چون 

خدمتکارشون رفته بود.

مشغول ریختن چایی تو فنجونا بود که مادرش اومد پیشش..

افرا برگشتو نگاش کرد..

مادرش بغلش کردو گفت؛مبارکت باشه مادر..پسر خوبی به 

نظر میرسه..ای کاش پدرت اینجا بود و این لحظه ها رو 

میدید!

افرا صورتشو بوسیدو گفت..بابام االنم اینجاس مامان..

بعد از مادرش جدا شدو سینی رو برداشت و رفت توی 

حیاط..

وقتی رسید توی حیاط شاهین داشت یه آهنگ دیگه رو 

میخوند!!یک لحظه حس کرد این موسیقی رو قبال یه جایی 

شنیده..یه آهنگ ازشادمهر!!اما کجااااا!!؟

با سینی چایی رفت پیش بقیه و دسته جمعی توی حیاط دور 

آتش چایی خوردنو بعد شاهین به افرا گفت که دیگه باید بره 

خونه.

افرا ماشین داداششو گرفت تا شاهین و برسونه خونه..



تو راه بهش گفت که داداش اسماعیلش گفته که یه شب قرار 

بزاریم و بیاین خواستگاری!

پایان فصل سوم

این داستان ادامه دارد..
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