
وصیت نامه

فصل چهارم(آخر)

_چیشده بهادر این وقت روز اومدی اینجا!!!



+عماد خان این پسره شاهین؛گفتین هر چی شد بیام بهتون 

بگم!!

_خب چی شد!!؟هیچی آقا عقد کردن یه مراسم کوچیکیم 

گرفتن..

+خب به سالمتی..

_ببخشید عماد خان من متوجه نشدم قصدتون از این کار چی 

بود که بازم بهش مهلت دادین!!

+مشکل تو میدونی چیه بهادر!!؟

_نه آقا...

+مشکلت اینه که سیاست نداری!!میدونی یه عنکبوت چطوری 

طعمه شو شکار میکنه!!؟

_شرمنده آقا نه..

+عنکبوت تارشو پهن میکنه..به انتظار میشینه تا طعمه وارد 

تار بشه..وقتی طعمه تو تارعنکبوت گیر میکنه شروع میکنه 

به دستو پازدن..هرچی بیشتر دستو پا میزنه بیشتر تو تار گیر 

میفته و انقدر خسته میشه که دیگه نمیتونه دستو پا بزنه!!

اونوقته که دیگه نمیتونه فرار کنه.

و حاال وقتیه که عنکبوت وارد عمل میشه و کار طعمه رو یه 

سره میکنه!!



من یکسال صبر کردم!!حاال فرصت اینو دارم که بیشتر از 

پولی که طلب دارم ازش بگیرم!اگه چند روز پیش میرفتیم 

سراغش به سیم آخر میزدو هیچی دستمونو نمیگرفت..ولی 

حاال که ازدواج کرده کامل تو تاری که پهن کردیم گیر 

افتاده..االن وقتیه که باید بزاریم دستو پا بزنه..

_بله آقا طبق معمول مو ال درز نقشه های شما نمیره!!

شاهین و افرا به عقد هم در اومدن و تکلیف همه اموال 

مشخص شد.قرار شد یکسال تو عقد باشنو بعد مراسم بگیرن 

و برن سر خونه زندگیشون..

شاهین هم میرفت شرکت بهروز سرکار و هم تو گروه 

موسیقی ماهان کامل جا افتاده بود و فعالیت خوبی داشت و 

حتی قرار بود یک ماه دیگه توی یکی بزرگترین سالنای شهر 

کنسرت بدن..

 دو سه هفته از عقدش با افرا گذشته بود که یکی از دوستای 

قدیمیش که از ماجرای کاله برداری شریکش خبر داشت بهش 



زنگ زدو گفت که طرف و گرفتن!شاکیاش یکی یکی دارن 

طلبشون و وصول میکنن!

شاهینم پرونده شکایتش و برداشت و رفت سراغ اون کاله 

بردارو بعد از یک هفته رفتن و اومدن بالخره همه پولی که 

ازش کالهبرداری شده بودو پس گرفت!!خیلی خوشحال بود و 

که بالخره میتونه پول عمادو بده و سایه شومشو از زندگیش 

برداره..

یه روز صبح زود به عماد زنگ زدو رفت سراغشو همه پولشو 

بهش داد و گفت که دیگه باهم بی حساب شدیم..

اما عماد بهش گفت؛ارزش پولی که بهش قرض داده االن کلی 

اومده پایین و این ۱۲۰ میلیون دیگه اندازه اون ۱۲۰ میلیون 

نمی ارزه!!

عماد به شاهین گفت یا باید ۱۲۰ میلیون دیگه بهش بده یا 

شرایطی فراهم کنه تا افراد عماد بتونن بریزن خونه مادر افرا 

و همه دارو ندارشونو ببرن!

شاهین از همون شبی که تو رستوران عماد اومد سراغش 

میدونست که نقشه هایی تو سرشه اما فکر نمیکرد که تو 

همچین تنگنایی قرارش بده که نه راه پس داره نه راه پیش!



عماد تهدیدش کرد که اگه به حرفش گوش نکنه همه چیو به 

افرا میگه!میگه که همه چی از اول یه نقشه بوده و شاهین 

بخاطر پول بهش نزدیک شده!!

شاهین موندو یه دوراهی..

حاال باید چیکار میکرد دیگه هیچ راه فراری براش نمونده 

بود..یا ۱۲۰ میلیون دیگه یاتو دزدی  به عماد کمک کنه!

اینبار عماد فقط یک هفته بهش مهلت داد نه بیشتر!!

شاهین از پیش عماد مستقیم رفت شرکت بهروز سرکارش..

اونروز دیر رسید شرکت و اصال حال خوشی نداشت!همه فکر 

و ذکرش شده بود افرا..اگه افرا میفهمید چیکار میکرد..

چه حسی بهش دست میداد وقتی میفهمید همه چی از اول 

فقط یه بازی بوده..

بهروز حواسش به شاهین بود دید که اونروز اصال حال 

خوشی نداره و هم دیر اومده بود هم دستو دلش به کار 

نمیرفت..

صداش زد تو دفترش تا ببینه مشکلش چیه شاید بتونه 

کمکش کنه!

یک هفته گذشت..



شاهین بازم پولشو جور کردو بهش داد.اما عماد بهش گفت که 

یا باید ۱۰۰ میلیون دیگه بهش بده یا تو دزدی کمکشون کنه..

عماد چون میدونست شاهین نمیتونه پاپس بکشه هربار یه 

بهونه میاورد و تحت فشارش میزاشت و بازیش میداد.. 

اما شاهین بهش گفت که دیگه از پول خبری نیست تو دزدیم 

کمکش نمیکنه..

عمادم قسم خورد که میره سراغ افرا و خانواده اش!!و همه 

چیو بهشون میگه!!

شاهین خودشو برای هر اتفاقی آماده کرده بود..

اما بیشتر از همه نگران افرا بود..همش به این فکر میکرد 

وقتی افرا بفهمه چه حالی میشه..

پس خودش تصمیم گرفت که همه چیو به افرا بگه قبل از 

اینکه عماد بره سراغ افرا..

عصر یه روز پنجشنبه شاهین رفت که همه چیو بگه اما عماد 

زودتر از شاهین همه چیو به افرا گفته بود..



شاهین رسید پشت در زنگ زدو خدمتکار دروبراش باز کرد..

شاهین رفت داخل..

مادر افرا خونه نبود افرا هم تو اتاق خودش بود و روی تخت 

دراز کشیده بود.

شاهین وارد ساختمان خونه شد و از خدمتکار پرسید افرا 

کجاست!؟

خدمتکار گفت؛باالس آقا شاهین تو اتاق خودشه

شاهین تشکر کردو از پله هایی که میرفتن سمت اتاق افرا 

رفت باال.رسید پشت در..

در زدو رفت داخل.

برعکس همیشه که وقتی شاهین میومد افرا خیلی خوشحال 

میشد و میرفت استقبالش اینبار اما اصال از جاش تکون 

نخورد همونطور توی تخت موند!

شاهین یکی دوبار صداش زد و وقتی جوابی نشنید رفت روی 

تخت کنارش نشست..

انگشتش گذاشت رو گونه افرا و کشید سمت پیشونیشو 

موهاشو نوازش کرد!

افرا دستشو پس زد و با عصبانیت گفت؛به من دست نزن!!

اونجا بود که شاهین فهمید دیر رسیده..



شاهین گفت؛پس بالخره عماد کار خودشو کرد..

افرا گفت؛آره پاشو از اتاق من برو بیرون بعدم از این خونه 

برو بیرون..دیگه هم نمیخوام ببینمت!

شاهین گفت..پاشو بشین بزار بهت توضیح بدم افرا جان!

افرا از روی تخت بلند شدو نشست چشماش از بس که گریه 

کرده بود قرمز شده بود باز نمیشد!!

باهمون حال گفت؛به من نگو افراجان!اصال اسممو صدا نزن!

میخوای چیو توضیح بدی ها!!!؟

توکه به هدفت رسیدی!!برای پول با من بازی کردی!!بیا اینم 

چک بردار برو فردا هم ببر بانک پولش کن!

شاهین سعی کرد آرومش کنه؛بهش گفت؛افرا جان بزار توضیح 

بدم مسعله اونطوری نیست که تو فکر میکنی!!

اما افرا آروم نمیشد..وقتی تمام اتفاقاتی که بینشون افتاده 

بود و تصور میکرد و حاال فهمیده بود که همش یه نقشه بوده 

از درون میخواست آتیش بگیره!!

هرچی شاهین اصرار کرد به افرا توضیح بده فایده نداشت..

شاهین چک و از روی زمین برداشت گذاشت رو تخت و بلند 

شد و رفت..



روز بعد از راه رسید..

اونروز همون روزی بود که شاهین از بچگی آرزوشو داشت..

خواننده شدن و کنسرت دادن تو بهترین سالن شهر..

اما شاهین اصال حالش خوب نبود و آمادگی حضور روی سن 

و نداشت..

قرار بود کنسرت ساعت ۷ برگزار بشه..

اما شاهین نمیتونست پا توی اون سالن بزاره نه تاوقتی که 

حرف دلشو به افرا نزده..

قبل رفتن به سالن ماشین یکی از بچه ها رو گرفتو از گروه 

جدا شدو رفت خونه مادر افرا..

زنگ زد اما کسی درو براش باز نمیکرد!انقدر زنگ زد تا اینکه 

بالخره درو براش باز کردن..

اسماعیل احمد محمد رضا..همه اونجا بودن..

اونا از ماجرا باخبر شده بودنو اومده بودن تا از حال افرا 

باخبر بشن..

شاهین میخواست وارد خونه بشه تا بتونه با افرا حرف بزنه 

اما احمد و محمدرضا جلوشو میگرفتن!ولی شاهین قصد 

بیخیال شدن نداشت و گفت تا باافرا حرف نزنه هیچ جا 



نمیره..کار یواش یواش داشت به در گیری میکشید که افرا 

خودش از اتاقش اومد بیرون و از پله ها اومد پایین و اومد 

جلوی درب ورودی خونه..

شاهین افرا رو دیدو گفت:افرا خواهش میکنم فقط چند 

دقیقه به من فرصت بده تا حرفمو بگم..بعدش میرم قول 

میدم ولی تا وقتی که حرفمو نگم نمیرم..افرا بالخره راضی 

شد تا با شاهین حرف بزنه..

دوتایی رفتن توی حیاط و رفتن کنار یکی از باغچه هایی که 

گوشه حیاط بود..

افرا روی نیمکت چوبی نشست و گفت خیله خب حرفتو بزن 

و برو..

شاهین گفت؛میدونم االن چه حالی داری...

میدونم که اشتباه کردم..

اما همه چی اونطوری نیست که تو فکر میکنی..

آره اولش فقط یه نقشه بود..اولش به تو به چشم یه راه فرار 

نگاه میکردم..راه فرار از دست اون عماد نامرد!!

افرا من دزد نیستم اما دیگه برام چاره ای نمونده بود عماد 

منو تحت فشار گذاشته بود منم هرکاری کردم اونیکه پولمو 

دزدیدو پیدا نکردم..برای همین اومدم سمت تو..



اما باور کن بعد از همون روز اول توی بیمارستان همه چی 

برای من تغییر کرد..میدونم که دیگه حرفامو باور نداری اما 

اینو باور کن دوستداشتم..افرا من نمیخواستم اینطوری 

بشه..من پول اون نامردو دادم!بالخره کسیو که پولمو باال 

کشید پیدا کردمو پولمو ازش گرفتم و همشو دادم به عماد تا 

دست از سرم برداره اما اون نامرد بهم گفت باید ۱۲۰ میلیون 

دیگه هم بهش بدم یا کمکش کنم از خونتون دزدی کنه!!اما من 

بازم اون پولو جور کردم بهش دادم که نیاد سراغ تو..که 

مجبور نشم از تو پول بگیرم!اما اون نامرد بازم گفت که باید 

۱۰۰ میلیون دیگه بهش بدم تا نیاد سراغت!

افرا از یه جایی به بعد بیشترین ترسم این بود که تورو از 

دست بدم..

افرا امشب بزرگترین شب زندگی منه و من فراموش نمیکنم 

که تو باعثش شدی..من امشب کنسرت دارم افرا..اومدم 

دنبالت که باهم بریم..چون نمیخواستم این کنسرت و بدون تو 

برگزار کنم..

شاهین گفت..نمیگم همین االن منو ببخش..اما باورکن که 

دوستدارم هیچ چیز این دنیا بدون تو ذره ای برام ارزش 

نداره..



اگه تو میخوای برم باشه میرم اما من بیرون منتظرتم تا بیایو 

باهم بریم کنسرت..

شاهین رفت سمت درو از حیاط رفت بیرون..

نشست داخل ماشین هرچقدر منتظر موند افرا نیومد!!چیزی 

به ساعت ۷ نمونده بود و ماهان همینجور پشت هم زنگ میزد 

بهش..

یا چشمای پر از اشک و بانگاهی که به در خشک شد راه افتاد 

سمت سالن..

به موقع خودشو رسوندو همراه گروه برای اجرای کنسرت 

آماده شد..

همراه گروه روی سن رفتو همه داشتن براشون دست میزدن..

ماهان برای جمعیت حرف زدو کنسرت شروع شد..

گروه شروع کردن به نواختن موزیک و یکی دوتا آهنگ با 

خواننده های دیگه گروه خوندنو نوبت به آخرین آهنگ رسید 

نوبت آواز خوندن شاهین..



صدای پیانو...

گیتار...

شاهین آهی از ته دل کشیدو شروع کرد..

چه بگویم!!!؟

نگفته هم پیدااااست!!

غم این دل مگر یکیو دوتاست..

به همم ریخته است...گیسویی!!

به هم ریخته است مدتهاست..

یا برگرد یا آن دل را برگردان

یا بنشین یا این آتش را بنشان

آه ای جان آخر تا کی سرگردان..

ای زیبا....ای رویا..

با دل شکسته میخوند..با چشم گریون..انقدر عمیق و با 

احساس که خیلیا داشتن همراش گریه میکردن..

یا برگرد یا آن دل را برگردان

یا بنشین یا این آتش را بنشان..



آه ای جان ...آخر تا کی سر گردان

ای آغاز...ای پایان!!

موزیک تموم شد همه داشتن تشویقش میکردن اما شاهین 

داشت گریه میکرد!!اصال نمیتونست خودشو کنترل کنه..

بچه های گروه یکی یکی بلند شدنو دورش جمع شدن تا 

دلداریش بدن...اما هرکاری میکردن نمیتونستن آرومش کنن!!

یه دفعه یه صدای آشنا تو اون همه صدا به گوشش رسید..

اعضای گروه یکی یکی از اطرافش رفتن کنار..

شاهین چشمش افتاد به افرا..

افرا اومده بود تا شاهینو تو بزرگترین شب زندگیش همراهی 

کنه..افرا شروع کرد به قدم زدن به سمت شاهین..

شاهینم قدم برداشت به سمت افرا..

رسیدن به هم..

درست روبه روی هم..

هر دوتاشون زل زده بودن تو چشمای همو گریه میکردن..

شاهین با صدای لرزون گفت..دوستدارم افرا

افرا هم باهمون صدای گرفته و لرزون گفت..منم دوستدارم 

شاهین..



افرا جلو رفتو خودشو انداخت تو بغل شاهین و سرشو 

گذاشت رو شونه شاهین!!

شاهینم افرا رو  محکم گرفت تو بغلشو سرشو گذاشت رو 

شونه افرا...

پایان

نویسنده کمال فرزادپور
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