
  

 

 

اول فصل -  سنگین خالف  

 

 مالی موقعیت او خانواده. شد متولد مازندران  استان در ایران شمال_  شمسی ھجری)_1311( سال ماه مھر در کاسپین مھران

 او.پردازد می کشاورزی بھ و آمده بیرون ژاندارمری نظام از خدمت سال 13 از بعد البتھ کھ نظامی پدر یک آن داشتن معمولی

 تفاوت سال دو یا یک فقط برادراش دو مھرشاد و مھرداد" نام بھ داشت ھم خودش از بزرگتر برادر دو و داشت دار خانھ مادری

 نیمھ  دور شھری در  را تحصیل مھرشاد و مھرداد برادرانش. داشت سنی تفاوت ھا آن با دھھ یک حدود مھران اما داشتن سنی

 آلمعمو مادر و پدر و بود خانواده کوچک فرزند بخاطر ھم آن کردن می حسادت او بھ موارد بیشتر برادرانش. کردن  رھا کاره

 این اما رسدب آسیبی او بھ نداشتن دوست وقت ھیچ مھران برادران حال این با البتھ دارند  خانواده کوچک فرزند بھ خاصتی عالقھ

 مثل ھخان در ھم او رفتار البتھ کھ کرد می خدمت نظام در خانواده پدر گفتم کھ طوری ھمان نبود خانواده مشکالت اصلی دلیل

 رفتار اب. مھرداد یعنی ارشد برادر خصوص بھ آمد نمی خوششان اصآل نظامی رفتار این از بزرگتر برادارن کھ بود نظامی یک

 می شد می خانھ در بحثی و جر یا دعوا وقت ھر  نداشت بیشتر سال 6 یا 5 کھ مھران. ریخت می بھم خانھ مھرداد خاشگرانھ پر

 در نداشت دوستی وقت ھیچ و بود حرفی کم و گیری گوشھ بچھ مھران. لرزید می اش بدن و شد می پنھان ای گوشھ در رفت

 مابین در کردن می مسخره را آن ھا بچھ" ھا رفتار ھمین بخاطر و کرد نمی بازی خودش سن ھم ھای بچھ با گروھی ھای بازی

 جنگ نمیدا بھ بیشتر را خانھ کھ میداد رخ اش مادر و پدر بین شدیدی ھای بحث و جر" پدر با بزرگتر برادر ھا درگیری این

 رادرب و بود بیرون ھمیشھ بود بوکس ورزش عاشق کھ مھرشاد. باشن فراری خانھ از ھمھ کھ شد می باعث این کرد می تبدیل

 طوری بھ شان ھمھ. کرد می داری خانھ  ھم خانھ مادر و پرداخت می کشاورزی بھ ھمھ پدر"ماند می خانھ در مھرداد بزرگتر

 یسپار خاک مراسم از انگار شدن می جمع ھم دور ھمھ وقتی شد می شام وقت کھ شب. بودن حوصلھ بی و پرخاشگر" ناراحت



 می را اش کوچک دستان باال استرس از مھران اما رفت می خانھ از ای گوشھ بھ و گرفت می را خودش غذای ھرکسی.آمدن

 شھگو ھم مکتب در او. باشد آرام خانھ کھ داشت آرزو آمد می مکتب از وقت ھر  و نشود بحثی و جر کھ کرد می دعا و فشارید

 میشھھ چون بود وحشی خیلی مرتضی. شد آشنا احمد و مرتضی نام بھ دوست دو با تازه او بود ضعیف ھم درس در و بود گیر

 ھمیشھ کھ بود ای عقده و حسود بچھ یک و بود پدر بی احمد. بودن ناراضی او از ھا ھمسایھ و رفت می باال مردم دیوار از

 لدب درس کسی امروز اگر کھ گفت:پرسید درس ھا بچھ از  مکتب معلم روزکھ یک.)) کرد می اذیت شوخی نام بھ را مھران

 ھم اھ بچھ از تن چند و مھران شد پرسیده درس. طور ھمین ھم دیگر ھای بچھ البتھ ترسید شدت بھ مھران"شود می فلک نباشد

 از ھرانم کھ بشود مھران فلک نوبت کھ بود نمانده چیزی بود نفر آخرین مھران"کردن می گریھ و ترسیدن می ھا آن نبودن بلد

 قرمز رتصو وقتی مکتب معلم  حال این در نداشت کشیدن نفس فرست کھ طوری بھ کرد می  شدید سکسکھ بھ زیاد استرس

 چند میرفت بیرون بھ مھران وقتی.(( بزن خودت صورت سر بھ آبی بیرون برو پسر تو: گفت دید را شدید سکسکھ آن با مھران

 نزبا بھ کھ اش نرم چوب با مکتب معلم کھ خنیدن می مھران بھ بود راحت شان خیال و بودن بلد درس کھ ھایی بچھ از تن

 سال 4  ھخاالص. رفتن ھایشان خانھ بھ وھمھ شد زده زنگ بعد کمی و زد خنیدن کھ ھای بچھ پشت بھ را گویند می شوش گیلکی

 با جنگ حال در مند قدرت ھای کشور 1320 سال در میدانید کھ طور ھمان. رسید_ شمسی ھجری_ 1320 سال بھ و گذشت

 می خوب " دانستن می داشتن آمد و رفت مداران سیایت و قصر ھا درباری مندان قدرت با کھ تاجران مثل کسانی بودن یکدیگر

 مداران استسی با و بود بزرگی تاجر کھ کاسپین خانواده ھای فامیل از یکی.  شد خواھد کشیده ھم ایران بھ جنگ این کھ دانستن

 ھم ماش کھ گفت ھم کاسپین خانواده بھ و بفروشد را داشت کشور شمال در کھ ھای زمین تا بود آمده تھران از داشت آمد رفتھ

 و رندخ می را مھرشاد و مھرداد سربازی فروشند می را شان ھای زمین از نیمی کاسپین خانواده و بکنید را کار این است بھتر

روند می تھران بھ  1320 ماه تیر در . 

 

 بود راحتینا و افسرده آدم یک  گفتم کھ طور ھمان مھرداد. برگشتن شمال بھ جنگ بعد. جنگ پایان تا مانند می تھران در آنھا بلھ

 این ات. بود مخالف مھرشاد ولی است شده جنی مھرداد کردن می فکر کاسپین خانواده ھای فامیل زمان آن. خاشگر پر خانھ در و

 بیماری انمد نمی من: میگوید باکوی دکتر" باکوی دکتر. برن می آن پیش را مھرداد"بود برگشت فرنگ از تازه دکتری یک کھ

 ردکت ھای گفتھ. شود می تر ناک خطر و تر شدید زمان طول در باشد  درمان بدون بیماری کھ دانم می را این اما چیست اش

 ببرن را مھرداد کھ داد پیشنھاد باکوی دکتر اما.پرخاشگرتر مھرداد و شد می بدتر روز بھ روز مھرداد بیماری بود درست باکوی

 میرسیاسی دکتر ھای حرف بھ مھرداد اما کنن می را کار ھمین کاسپین خانواده و}} میرسیاسی عبدالحسین{{ متخصص دکتر پیش

 جنی دمھردا مثآل کھ" خودشان گفتھ بھ و کردن می ای توجھ بی دکتر ھای حرف بھ پدری فامیل. کرد نمی عمل و داد نمی گوش

 ھای فامیل. شد معتاد و خورد رامی آن آورد روی مخدر مواد بھ داشت کھ ضعیفی عصاب خاطر بھ مھرداد خالصھ. است شده

 نباید سپ است افسرده او اینکھ از توجھ بی ولی کند ترک آن تا بگذارد کنار را عتیاد آن تا زدن می کوف سر او بھ پدر سمت

 و انداخت می خط اش دست ساعد روی چاقو با مھرداد. کرد می زنی خود اون. شد می بدتر مھرداد وضع اما بشنود سرکوف

 موضوع این"شنید می را دست روی چاقو کشیدن صدای و بود دیده را مھرداد زنی خود ھای صحنھ این مھران"آمد می خون

 اما داشت قوی عصاب او و کرد ازدواج ھم مھرشاد زمان این در.کند پیدا روانی و روحی حساسیت خون بھ مھران کھ شد باعث

 بی و ھا فامیل سمت از خوردن سرکوف از کھ مھرداد  اما. شد شویی زنا زندگی درگیر جوری بد نداشت شغلی کھ بخاطره

 خبر ھا فامیل. کرد آویز حلق را خود شب تاریکی در انباری توی بود شده خستھ زندگی این از" او ھای حرف  بھ پدر ای توجھ

 با و ددی را نزدیک ھای فامیل از تن چند و شد بیدار شنید را پدر گریھ وقتی اما بود خواب مھران. آمدن نشده صبح و شدن دار

 شده مانندی منگ جور یک و بود شده درشت تعجب از اش چشمان شد متوجھ وقتی مھران. شد متوجھ بود چشمانش در کھ اشکی

. نرفت سپاری خاک برای ظھر از بعد و شدن جمع نزدیک دور ھای فامیل ھمھ صبح. نداشت را چیزی ھمچین انتظار چون بود

 تجویز او برای بخش آرام داروھای و بردن درمانگاه بھ را آن بود شده ھوش بی مھران مادر و کرد می گریھ شدیدآ مھران پدر

 .کردن

 

 خود و دکتر ھای حرف بھ ای توجھ بی دلیل بھ کھ وجدانی عذاب و مھرداد دادن دست از بخاطر مھران پدر. گذشت سال یک

 ماند باقی کھ شمال ھای زمین از کمی و بفروشن را تھران در خانھ خواستن می کاسپین خانواده. بود شده افسرده داشت مھرداد

 لیمح ھم با سال چند از بعد اتفاقی بفروشد را بود تھران در کھ ای خانھ خواست می تھران در کھ مھران پدر. طور ھمین ھم را

 درپ ناراحت روحیھ فرج حاج. شد رو روبھ بود کرده مکان نقل شمال از پیش سال خیلی کھ}} دیلتی فرج حاج{{ اش قدیمی

 او"بکند کمکی خواست و)) شد نارحت خیلی فرج حاج. گفت را مھرداد جریان مھران پدر و کرد سوال او از و دید را مھران

 اما داریم لشما در خانھ ھنوز ما:گفت مھران پدر. میشھ باز دلتون بزرگ صفا با حیاط توی کنید زندگی من پیش بیاید: گفت



 من پیش بیاید بفروشید را تا ھردو شما خوب: گفت فرج حاج. داریم شمال در خانھ از ھم و تھران در خانھ این از ھم بد خاطره

 تعارف گممی جدی: گفت فرج حاج. تان محبت از ممنونم: گفت و میکند تعارف دارد فرج حاج کرد فکر مھران پدر. کنید زندگی

: گفت بتعج با مھران پدر. کنید زندگی جای یک خواین می باالخره خوب بفروشین رو خونھ دو ھر خواین می کھ شما" کنم نمی

 اونجا ھک آشنایی یک یکی و کنم می زندگی توش من یکی: خونھ تا سھ حیاطم توی من: میگھ فرج حاج! دارین؟ سراغ خونھ شما

 کھ گممی این واس نھ میگم خودم جیب واس کنی فکر اینکھ نھ"بخرین رو اونجا بیان شما میگم من"خالی ھم یکی و خریده رو

 کوچک حوزه یک با جور و جمع حیاط یک.(( کرد قبول مھران پدر. باشم داشتھ تونورو ھوای من اینکھ بعد بشھ باز تون روحی

 یفروش فرش مغازه یک فرج حاج. داشت را شان ھوا خیلی ھم فرج حاج و بود خوب شلوغی کاسپین خانواده روحی برای و

 مھ" ھم اون کھ سھراب نام بھ دیگر بچھ پسر یک طرف آن از بود مھران سال سن ھم کھ داشت رضا نام بھ پسر  یک و داشت

 ابستانت اما. داد دست از پیش سال سھ را پدراش سھراب کھ بودن بازی ھم مھران با و بود ھمسایھ پسر البتھ بود مھران سال سن

 مھرشاد عروسی اما. بود شده ضعیف خیلی اش  عصاب زناشویی مشکل بخاطر کھ مھرشاد. مھرشاد عروسی و بود نزدیک

 بھ ممیرسی باالخره اما و گذشت سال چند. کنن زندگی آنجا تا شد داده ھمسراش و مھرشاد بھ شمال خانھ و شمال در شد گرفتھ

خوانید می آینده ھای قسمت در کھ دھد می رخ کاسپین مھران زندگی در مھمی ھای اتفاق سال این در کھ 1339 سال . 

 

 بھ مھران با ھم و سھراب. عصاب و مغز شاخھ و پزشکی رشتھ در کرد می تحصیل دانشگاه در و بود شده سالھ 27 مھران

 ھرانم کھ وقتی. بود پدراش فروشی فرش در اون" کرد نمی تحصیل رضا. بود پزشکی دندان آن شاخھ اما رفت می دانشگاه

 زا مھرشاد. دادن مھرشاد بھ را قبلی خانھ چون ساختن خانھ یک و رفتن الشم بھ مھران اسرار بھ مھران مادر و پدر"شد دانشجو

 اب مھران اما.(( کنھ زندگی}} پدر و مادر{{ شما بدون تونھ نمی مھران: گفت می او چون)) بود مخالف پدر و مادر تصمیم این

 ھای المیھاع کردن پخش عاشق سھراب و رضا. داشت اون ھوای خیلی ھم فرج حاج البتھ کند زندگی تنھایی توانست سختی تمام

 اما ادند نھاد پیش مھران بھ سھراب و رضا"داشتن چیزی چین ھم یک یا انقالبی جنبش یک بھ عشق جورای یک و حکومتی زد

 ھای ھبچ از یکی. افتن می گیر سھراب و رضا شب یک باالخره. نداشت را ھا چیز این حوصلھ یا و نبود دردسر دنبال مھران

 پریده رنگ چھره و در دم رفت فرج حاج زد در و در دم آمد و بود کرده فرار معموران دست از بود رضا و ھرابس با کھ

 چطور"آره:تگف فرج حاج. ھستید؟ دیلتی فرج حاج شما: گفت پسرک. پریده؟ رنگت ؟چرا پسر شده چی: گفت و)) دید را پسرک

 ھای ارک از فرج حاج چون. پرید اش چھره از رنگ فرج حاج گفت را این وقتی. ((گرفتن سھراب و رضا: گفت پسرک!. مگھ؟

 مھران. شھربانی بھ میره و گیره می پول یکم  خالصھ. بود کرده بحث رضا با ھم بار چند کرد می دوری و ترسید می سیاسی

!. ن؟ھستی نگرانین دراینق شده؟چرا چی:میگھ تعجب با)) بینھ می را سھراب مادر و رضا مادر آشفتھ حال و  حیاط توی  میاد

 حاج: میگھ خانم سمیھ سھراب مادر. کجان؟ االن: میگھ مھران. گرفتن را وسھراب رضا مھران آقا: میگھ خانم لیال  رضا مادر

 آمدن رسمت می حاال نکرد گوش ولی گفت بھش بار چند حاجی: گفت و گریھ زیر زد خانم لیال. شون دنبال شھربانی رفت فرج

 را شھای لباس میره مھران. {{ باشھ خیر انشاهللا:گفت مھران. بشھ دعوا نزار خدا بھ را تو" جان مھران" بگیرن ھم با دعوا خانھ

 سمیھ و لیال ھنوز دید و حیاط توی آمد مھران. نبود ھا بچھ و فرج حاج از خبری ولی بود گذشتھ ساعتی سھ یا دو کنھ می عوض

: گفت خانم ھسمی. نمیره پاین من گلوی از شام:  گفت خانوم لیال. خورین؟ نمی شام شما: گفت آنھا بھ و رفت.}} ھستن منتظر خانم

 یم من از اش پدری فامیل و فک" بیافتھ سھراب برای اتفاقی ھر ھم حاال و سپرده من بھ را سھراب"مرد سھراب پدر وقتی

 صبانیع خیلی کھ فرج حاج سراش شتپ و شد وارد عصبانی و زخمی کمی چھری با رضا و شد باز حیاط در دفع یک.(( بینن

 را اش وسایل و خانھ داخل آمد رضا. بود کرده بحث و جر رضا با راه در فرج حاج. آمدن زخمی چھری با ھم سھراب و بود

 دشوخو خواد می" سراش بھ زده پسره این: گفت می خانم لیال بھ)) عصبانیت با  حیاط در فرج حاج طرف آن از. کرد می جمع

 بھ یکردم حملھ داشت فرج حاج. میکنم باھاش بخوام ھم کاری ھر خودم جون: میگھ و میزنھ فریاد عصبانیت با رضا. کنھ بدبخت

 بھش زیچی یک مامان:وگفت زد فریاد رضا. کنی می غلط تو: گفت عصبانیت با فرج حاج اما اش گرفت مھران کھ رضا سمت

 نم حاجی: میگھ فرج حاج جلوی میاد خانم لیال و داشت نگھ را اون مھران اما رضا طرف میره عصبانیت با فرج حاج. ھا بگو

 ھا چیز ینھم سر کھ رفت یادت بغال رشید پسر مگھ تو خانم؟ چیھ بچھ: میگھ فرج حاج. کرده غلطی یک بچھ این"برم قربونت

 حاجی: میگھ خانم لیال .میشھ اش سال30 داره چی؟ پسره این ولی شد نمی ھم سال20 اون حاال" آب زیر کردن سراش پارسال

 این دنبال چرا پس نیست اون سال سن ھم مھران ھمین مگھ" بچھ چی چی بابا ای: میگھ عصبانیت با فرج حاج. بچھ ھنوز این

 خانم لیال بھ مھران و. نکنین نارحت را خودتان و بشینین شما: میگھ فرج حاج بھ مھران.  مشق درس توی سرش نمیره ھا کار

 کنار را فرج حاج مھران"کنھ درست قند آب میره خانم لیال تا. {{ کنین درست  قند آب لیوان یک برین شما مخان لیال: میگھ

: یگھم و میاد آب لیوان یک با خانم لیال. برم باید من: میگھ و}} میاد بیرون خانھ از ساک با رضا دفع یک و نشاند می حوض

 یم را رضا ساک مھران. بره خواد می قبرستانی ھر بزار: میگھ فرج حاج .بزارن احترام من بھ کھ جای ھر: میگھ رضا. کجا؟

 و ھمیش عصبانی دفع یک مھران. برم میخوام من" مھران کن ولش: میگھ آرامی بھ رضا. برگرد رضا: میگھ آرامی بھ و گیره

 یبش چیزی یک تو ھاگ" باش پدرت و مادر فکر بھ خورده یک حداقل"پسر دیگھ کن بس: میگھ و میزنھ فریاد رضا سر



 اغوند پدرت و مادر ھم فقط"میری یاد از ھمیشھ برای ھم بعد گرد سال یک و ختم کنن؟یک می کار چی برات مردم فکرکردی

 ینا چطوری عاقلی و سردی خون آن از دفع یک مھران کھ بودن کرده تعجب ھمھ و رضا. ((پسر باش منطقی خورده یک"میشن

 مھران کرد می خانھ در مھرداد برادراش کھ ھای دعوا بخاطر چون دارد او کودکی در شھری ھم اش شد؟علت عصبانی جوری

 سھراب اما. خوابید آنجا  شب  رضا و اش خانھ در میاورد را رضا مھران خالصھ. بود کرده پیدا حساسیت بحث جر و دعوا بھ

 آقا: گفت مھران بھ و آمد خانم لیال.)) بود شده هخیر گوشی یک بھ و بود زده شوک اما بود حیاط در ھا بحث و جر این تمام در

 دستم از یکار ھر من" باشھ: گفت مھران. باشن قھر ھم با کھ نداره خوبیت"کنن آشتی پسر و پدر این فردا کن کاری یک" مھران

 نھ و زد لب چیزی بھ ھن آمد وقتی از سھراب" مھران آقا: گفت مھران بھ و آمد خانم سمیھ و رفت خانم لیال. میدم انجام بیاد بر

میکنم پرسجو ازاش فردا باشھ: میگھ مھران. گفت من بھ چیزی . 

 

 گاهدانش راه توی مھران. بود خوابیده  ھنوز رضا ولی دانشگاه میرن سھراب با مھران و مغازه سر میره فرج حاج"شھ می صبح

 گوشھ یک بھ فقط و نمیگھ چیزی ھیچ سھراب. بودی؟ ساکت دیشب چرا" سھراب: میگھ مھران.}} زنھ می حرف سھراب با

 دیگھ نفر دو رضا و من از غیر:میگھ دفع یک سھراب. ھا؟ میشھ تر بد حالت داری نگھ دلت تو اگھ: میگھ مھران. بود شده خیره

: میگھ سھراب. بودن؟ کی دیگھ نفر دو حاال" خوب: میگھ مھران ھست دیشب از ھست چیزی ھر دانست می کھ مھران. بودن ھم

 اون نھ: ھمیگ سھراب. افتاد؟ براش اتفاقی مگھ حال" اش میشناسم" آره آره: میگھ مھران. صبا شیخ پسر بود علی محمد اش یکی

 تر کوچک ما از سال سھ دو ھست؟ یادت سعید: میگھ سھراب. شد؟ چی پس: میگھ مھران. داد خبر فرج حاج بھ آمد و رفت در

 در کوچھ یک تو علی محمد: میگھ سھراب. آمد؟ اش سر بالیی چھ خوب" بود قرمز موش کھ ھمانی آره: میگھ مھران. بود؟

 پشت ھا کوچھ پس توی دویدن حال در اصلحھ با  ساواکی یک کھ سعید با موندم من" دیگھ کوچھ یک توی رفت ھم رضا و رفت

 سھراب. ؟کمرش یا پاش بھ: میگھ مھران. خورد سعید پشت بھ ھا تیر از یکی دفع یک کرد می شلیک سعید و من سمت بھ ما سر

 داندمگر بر  کھ را اش جنازه من"کرد تموم جا بھ جا: میگھ سھراب!. شد؟ چی بعد: میگھ مھران. اش کلھ پس بھ" کدام ھیچ: میگھ

 طور مانھ. (( بیرون بود زد جلو از تیر کھ بود معلوم"میاد بیرون آبشارخون مثل اش دھن داخل از دیدم" ببینم را اش صورت تا

 حظھل یک سھراب ھای حرف این گفتن با و بود کرده پیدا حساسیت خون بھ مھرداد ھای زنی خود بخاطر مھران بودم گفتھ کھ

 در. دانشگاه بھ میرسن سھراب و مھران اما. شد مجسم بود اش ذھن در مھرداد زنی خود از کودکی در کھ ھای صحنھ اون

 رایجو یک یا بد مھران با دبیرستان دوران از سامان. بود سامان اش نام کھ درشت چشم و الغر چھرده سیاه پسر یک دانشگاه

 بھ رو ھم سامان پدر" شدن می یقھ بھ یقھ رضا با داشت ھم بار چند و کرد نمی او بھ ای توجھ مھران اما  انداخت می اش دست

 مھران آقا هدانشگا جلوی برو: گفت رضا بھ خانم لیال.)) کرد بیدار را رضا خانم لیال. داشت فروشی پارچھ فرج حاج مغازه روی

  بر نان تکھ یک و شست را اش صورت و دست بعد کشید خمیازه یک و کرده پوف ھای چشم با شد بیدار رضا.{{ منتظرت

 مھران{{ .ھا برگردی آقات آمدن از قبل: گفت خانم لیال.}} افتاد راه و بست می را اش کفش بند"نان جویدن ھنگام و گذاشت دھان

 ھرابس و مھران و بودن داده تکھ دیوار کنار بھ  اش دوستان از تا دو با سامان. بود پاین ھمیشھ کھ داشت کاکولی موی و ریش

 شد انیعصب خیلی سھراب.{{ دیدیم اونم کھ ندیدیم حاال تا کاکولی حاج ھا بچھ: گفت سامان.}} شدن می رد کنارشان از داشتن

 دویدن اب و شنید را حرف این و بود رضا تر طرف آن قدم چند اما برد و گرفت را اش دست مھران بکند کاری اینکھ از قبل ولی

. رفتگ تمسخر بھ را سامان اسم رضا. گفتی؟ چی چھ تو خانم سوسن حی: گفت سامان بھ رضا و.}} سامان سمت بھ کرد حملھ

 کشان انکش را رضا و گرفت را شان جلوی مھران شدن می یقھ بھ یقھ داشتن وقتی.{{ فروش؟ فرش بچھ چھ تو بھ: گفت سامان

 از کھ من: میگھ سھراب.  نمیگی؟ بھش چیزی چرا تو: میگھ سھراب بھ رضا.}} میرن خانھ سمت بھ باھم و. کرد دور سامان از

: فتگ مھران ولی میرفتن راست سمت از ھمیشھ"دوراھی بھ میرسن اونا. نمیزاره مھران ولی پاین بیارم رو پسره این فک خدام

. امنمی جا ھیچ نگی من بھ تا: میگھ رضا. میفھمی بیا حاال: میگھ مھران. چی؟ برای: میگھ رضا. بریم چپ راه از بیان بچھ

 و من خوای می اگھ: میگھ رضا.بخرم شیرنی گل خوام می: میگھ مھران. نمیام من نگین تا: میگھ رضا. دیگھ بیا: میگھ سھراب

 رضا تدس مھران. ھا میشھ سرد ھم ناحار میشھ دیر" نیار در بازی لوس اینقدر: میگھ مھران. بشی خیال بی بھتر بدی آشتی آقام

 خانم لیال بھ و آمد مھران و رسیدن ھا بچھ دفع یک کھ کرد می صحبت فرج حاج با خانم لیال طرف آن از. بره می و میگیره را

 آنھا صلوات با و کرد رو بھ رو فرج حاج با را رضا مھران باالخره و. {{ بلھ:میگھ خانم لیال. کردین؟ آماده را فرج حاج: گفت

 چرا:تگف رضا بھ خانم لیال"خوردن می ناحار داشتن وقتی.}} خوردن ناحار و کردن آشتی ناحار سفره سر. داد روبوسی باھم را

 بھ ھرابس. کردم شان جدا من خانم لیال نترسین:میگھ مھران. شدم یقھ بھ یقھ سامان پسره این با: میگھ رضا. شده؟ پاره ات یقھ

 سامان ھمان سامان این: میگھ فرج حاج. گذاشتین شما مگھ: میگھ رضا. کردی می عوض رو لباست حداقل: میگھ رضا

 دب ازش ھم بازار ھمھ"ھست ادبی بی پسر خیلی: میگھ فرج حاج. جون آقا آره: میگھ رضا. نیست؟ فروش پارچھ پسرمحمد

کنن می تعریف . 

 



 بھ سیپر احوال از بعد بود مھران پدر. خورد زنگ فرج حاج خانھ تلفن"دانشگاه بھ رفتن سھراب و مھران وقتی. بود صبح(( 

. شد نگران مھران و گفت مھران بھ خانم لیال"آمد مھران کھ ظھر. تھران اش میارن ناخوش مادرمھران کھ گفت خانم لیال

 نگران میشھ مگھ: گفت مھران. ھستی؟ مامانت نگران جان مھران: گفت)) دید را مھران نگرانی کھ فرج حاج بود سرسفره

 ھای ردکت اگھ کھ دانست می مھران اما.{{ میشھ خوب زود ھم مامانت انشاهللا" میرسن فردا نباش نگران:گفت فرج حاج. نباشم

 باالخره. دبو فکر توی ھمش و نداشت خوبی حال مھران روز اون. باشھ جدی قضیھ باید پس تھران برای بفرستن را مریض آنجا

. آمدن مادرات و پدر پاشو مھران آقا: میگھ و میزنھ را مھران خانھ در لیالخانم}} میرسن مھران برادر و پدر و مادر صبح

 انمھر برادر و بود ناراحت مھران پدر. کنھ روبوسی برادراش و مادر و پدر با میره و خواب رختھ از میشھ بلند سریع مھران

 مھران"کردن می پرسی واحوال سالم ھم با فرج حاج و مھران پدر کھ حالی در. نداشت بھتری وضیعت ھم مھرشاد یعنی

 حاال"دمش نگران: گفت مھران. ترسیدی؟ چیھ: گفت لبخند با مھرشاد. جدی؟ مامان قضیھ مھرشاد: گفت و کنار کشید را مھرشاد

 بھت بعد حاال: گفت مھرشاد. چی؟ برای: گفت مھران. بکنن بھتر معاینھ تا اینجا فرستادن"ھیچی:میگھ مھرشاد. شده؟ چی میگی

 یانجر کھ نمیگھ بھش حسابی و درست کسی اینکھ برای مھران و کرد می صحبت مھران پدر با فرج حاج. شد شب.{{ میگم

 اجح. گذراند را سکتھ یک" نیست خوب اش وضیعت" آره: میگفت مھران پدر.}} میداد گوش آنھا ھای حرف بھ یواشکی" چیھ

 حاج. بده را قعطی جواب تا اینجا فرستاداش اونجا دکتر: گفت مھران پدر. داد؟ دوایی چھ دکتر حاال! بابا؟ نھ: میگھ تعجب با فرج

 زد یادفر فرج حاج. شد نگران بیشتر ھا حرف این بھ دادن گوش با مھران اما. خیره انشاهللا: باشھ خدا بھ ات امید: گفت فرج

 مھران ھب را یکی آمد و بود اش دست سیب تا دو رضا. میارم دارم:گفت و زد فریاد خانم لیال. شد؟ چی چای این خانم لیال:گفت

. آره ؟چی: گفت بود شده خیره گوشھ یک بھ کھ مھران}}.   بوکسور{{ زن مشت داداشت بودی نگفتھ تو: گفت مھران بھ و داد

 یگرد روز دو تا کھ گفتن او بھ دانشگاه در. دانشگاه رفت ھم مھران و بگیرد نوبت مادراش برای تا رفت مھران پدر صبح((

 تنھا خواست می مھران چون نماند آن منتظره و برود تر زود تا خواست سھراب از مھران. بدھد را اش شھریھ دارد فرصت

 حاج بھ بھ: تگف بھش دید را اون سامان وقتی. بود خیره زمین بھ و بود فکر توی خیلی میشد خارج دانشگاه از داشت وقتی. باشد

 چیده را فرهس خانم لیال" رفت خانھ بھ مھران. نشنید را سامان صدای اصآل کھ بود رفتھ فرو فکر در اینقدر مھران اما. {{ کاکولی

 اش یمببر فردا پس برای گرفتم نوبت: گفت مھران پدر. شد؟ چی مامان کار: پرسید او از و پدراش کنار رفت مھران.}} بود

 فرج جحا. میاد؟ یادت را ابراھیم پھلوان خواھرزاده حاجی: گفت می فرج حاج بھ چید می سفره داشت خانم لیال کھ وقتی. دکتر

. شھناز؟ اش کوچک دخترخواھر اون" نبابا: میگھ خانم لیال. میشھ رد من مغازه جلوی از روز ھر کھ اون اسماعیل؟ کی: میگھ

 انمیخ چھ ببین بیا" ھمون آره: میگھ خانم لیال. بود؟ رضا بازی ھم کوچھ توی قبآل کھ بچھ دختر ھمون" آھان: میگھ فرج حاج

 ناھار ھمھ.((ربگی یاد گیاھی  طب تا بود رفتھ" آره: میگھ خانم لیال. درستھ؟ اصفھان بود رفتھ بود بچھ اون: میگھ فرج حاج. شده

 تداش حیاط زدن جارو ھنگام در خانم لیال. ماند مھران ولی بیرون رفتن خانھ ھای مرد بقیھ و فرج حاج کھ ظھر از بعد. خوردن

 روی را اش دستان کھ حالی در مھران مادر. بود خواب رختھ در مادراش. مادراش کنار رفت مھران. میزد حرف خانم سمیھ با

 رفتنی دیگھ کھ دانم می من"جان مھران: گفت مھران بھ))  بود شده جمع اشک اش چشمان در و کرد می نوازش مھران صورت

 انمھر.{{ باشن تو مراقب کھ گفتم ھم مھرشاد و پدرت بھ" باش خودت مراقب تو"کنن می پنھان من از دارن ھا این ولی ھستم

 شوی دست در رفت مھران. آمد وجود بھ اش گلوی در بغض یک و شد جمع اش ھای چشم در اشک شنید را ھا حرف این وقتی

نفھمد چیزی کسی تا کرد کنترل را خوداش سختی بھ و زد آب را اش صورت و .}} 

 

 اراحتن خیلی کھ مھران پدر. خواھد می را ماه این شھریھ دانشگاه فردا" بابا: گفت پدراش بھ و رفت مھران ناھار بعد. شد فردا

 ستدان می ھم مھران" بود غمگین و ناراحت خیلی مھران پدر گفتم کھ طور ھمان.(( کنم می جوراش: گفت خستھ صدای با بود

 ببرن ار مھران کھ بود سپرده سھراب و رضا بھ فرج حاج" ظھر از بعد اما. فکربود در ھمش باشد بدی ھای اتفاق منتظر باید کھ

 سھراب مادر با اش ناتنی دایی"کرد می کار اش ناتنی دایی پیش سھراب ظھرھا از بعد. شود بھتر کمی اش روحی حال تا بیرون

 می درس و کرد می کار اش ناتنی دایی فروشی برنج مغازه توی سھراب خالصھ.نبودن مادر یک از ولی بودن پدر یک از

)) میزدن قدم روه پیاده در داشتن کھ وقتی. خواند می درس فقط مھران اما" بود پدراش مغازه توی اقلب کھ ھم رضا. خواند

 مین نھ: میگھ مھران. آقاجونم مغازه سر بیا خوب: میگھ رضا. کنی؟ جور من برای کاری یک توانی می: گفت رضا بھ مھران

" شدهن دیر ھنوز: میگھ مھران. سرکار؟ بری کھ زده فکرات بھ االن چرا حاال: میگھ رضا. بفھمھ کسی کھ باشھ آشنا زیاد خوام

 شما بخو: میگھ مھران. نفھمھ؟ کسی چرا حاال: میگھ سھراب. میشھ خوب خیلی"نفھمھ کسی و باشھ حسابی درست کار یک اگھ

 چیزی درمپ البتھ نداریم خوبی مالی وضعیت مادرم مریضی با ما خانواده اینکھ اش حقیقت" ھستین من ھای برادر مثل دیگھ کھ

 راجب اون از مھران کھ سوالی درباره" سھراب و مھران ھای حرف ھین در کھ رضا.{{ میشم متوجھ من ولی گھ نمی من بھ

 گی راننده امھن گواھی کھ تو" آھان: گفت و}} زد بشکن یک دفع یک بود رفتھ فرو فکر در بود پرسیده نفھمد کسی و خوب کار

 یاشراف خانواده یک من: میگھ رضا!. حلھ؟ چی: میگھ مھران. حلھ آقا: میگھ رضا. گرفتم پارسال ھمین آره:میگھ مھران. داری؟

: ھمیگ رضا. مدرسھ؟ برن می را ھا بچھ کھ ھا راننده ھمین از: میگھ مھران. دارن احتیاج راننده  بھ گیا تازه کھ شناسم می را



 اش پسربچھ  با سالھ 40 حدود خانم یک چون خانواده یک گفت شھ نمی البتھ" دارن کوچک بچھ یک فقط خانواده این راستش" نھ

 شوھراش از پیش ماه چند" نھ: میگھ رضا. دیگھ خانواده ھمان میشن شوھراش با خوب: میگھ مھران. ھستن سالھ 8یا 7 حدود کھ

 وریج این" روغن توی افتاد نونت جون مھران: میگھ مھران بھ سھراب. ایران آمده پسراش با گیا تازه و شده جدا فرانسھ توی

 اصآل ھ؟نباش ھا گنس از: میگھ رضا بھ مھران. میده بھت خوبی حقوق حتمآ باشھ دار پول کلی باید زن کنھ می تعریف رضا کھ

 اضیتر کھ دن می بھت چیزی یک نباش نگران ھم تو" داره حشنھ و خدمھ کلی اشرافی یارو میگم: میگھ رضا. میده؟ خوبی پول

 بسھرا و رضا بھ مھران. میاره دخلتو شناسی می رو ھا اشرافی این تو کھ بفھمھ آقات: میگھ رضا بھ خنده با سھراب. کنھ

داریم ھواتو ما برو تو: میگھ رضا. نباش نگران: میگھ سھراب. ھا بمونھ خودمان بین این ھا بچھ: میگھ .  

 انھم" آمد می خانھ راه در تنھایی مھران برگشتنی. پدراش مغازه سر میره ھم رضا و اش ناتنی دایی مغازه سر میره سھراب(( 

 وردبرخ بود اش دست انار سبد یک کھ چادری جوان خانم یک بھ دفع یک کھ بود فکر توی و زمین بھ خیره آمد می کھ طور

 خواھم می عذر: گفت و)) کند اش کمک تا شد خمش نیز مھران" کند جمع را ھا میوه تا نشست ھایش پا روی جوان خانم"کرد

 ھشعل آن و گرفت گور اش قلب در ای شعلھ یک"دید را جوان دخترک چھره و باال آورد را سراش مھران وقتی.{{ نبود حواسم

: گفت و}} زد صدا را جوان دختر آن ای بچھ دختر یک دفع یک کھ بود کرده فراموش را چیز ھمھ لحظھ چند مھران. بود عشق

 خانم لیال کھ بود شھنازی ھمان شھناز این باشید زده حدس درست اگھ عزیز خواندگان بلھ.{{ ھا میشھ دیر دیگھ بیا شھناز عمھ

 بھ بخندل با و بود نشستھ خانھ ایوان روی مھران شام از بعد بود شب. خانھ رفت منگی و گیج با مھران اما. کرد می تعریف ازاش

 شتبردا دست آسمان بھ شدن خیره از عمیق نفس با مھران. خوری؟ می میوه: گفت مھران بھ و آمد رضا.}} بود شده خیره آسمان

: میگھ رضا. کنم کار صبح توانم نمی" ھا دانشگاه میرم ھا صبح من راستی سرکار؟ برم کی باید فردا بگو" نھ: گفت رضا بھ و

دم می بھت را وش جواب ظھر از بعد برای و کنم می پیگری من دانشگاه رفتی تو صبح فردا" دانم می . 

 

: گفت مھران پدر. آوردی؟ کجا از:گفت پدراش بھ مھران.  داد مھران بھ و بود کرده جور را شھریھ پول مھران پدر. بود صبح

 آمده رضا. بود شده ظھر. مھران کار دنبال رفت ھم رضا و شدن راھی از بعد شدن راھی سھراب با مھران.((نباشھ کاریت تو

 و مھران پشت عجلھ با داشتن چادری دختر تا دو کھ دانشگاه در دم رفتن می داشتن ھم سھراب و مھران" دانشگاه در دم بود

 سھراب و مھران. بگیرم؟ تون وقت لحظھ چند توانم می" کاسپین آقای: گفت و)) کرد صدا شان یکی و  آمدن می سھراب

 و داد نمی بروز خجالت بخاطر خوب و بود مھران عاشق ملیکا. بود شھره دیگری و ملیکا اش اسم یکی ھا دختر اون.{{ ایستادن

 یشترب مثآل مھران با تا کرد جور را جزوه بھانھ اون برای ھم شھره و بود گفتھ شھره اش صمیمی دوست بھ فقط را موضوع این

 مزاحم کھ یدببخش: میگھ ملیکا و تر جلو میرن شھره و ملیکا. صباحتی خانم بفرمایید: گفت آنھا جواب بھ مھران اما.}} بشھ آشنا

 اگھ یمبگیر شما از خواستن" ماندیم عقب نوشتن جزوه از ھمین بخاطره و کالس سر رسیدیم دیر امروز شھره و من" شدیم تون

 آقای وبخ: میگھ شھره. بخوانید بتوانید امیدوارم"داغون خیلی من خط دست فقط"نیست مشکلی نھ: میگھ مھران. نیست زحمتی

 من یدببخش"نھ: میگھ سھراب. بدین ما بھ شما میشھ از ھست بد کاسپین آقای جزوه اگھ دارین جزوه ھم شما}}   سھراب{{ سمدی

 و دز ورق را مھران جزوه دفتر ملیکا. کرد می نگاه سھراب بھ چپ چپ و خورد بر بھش شھره.  منتظره در دم دوستم برم باید

: گفت شھره بھ  ملیکا و رفت مھران. کنم می خواھش: گفت مھران. کاسپین آقای نکن درد شما دست"ھست خواندن قابل:  گفت

 گنس پسره داره ناخلفی رفیق عجب ولی" نباش اون نگاران تو: گفت شھره. کشم می را تو من بیاد در آب از بد ات نقشھ این اگھ

 .بودن؟ کی ھا این: میگھ مھران بھ رضا. سھراب و رضا پیش میره مھران.  ش بخوریم خواھیم می انگار داد نمی را شو جزوه

 حرف این: میگھ مھران. خوان می ازت ھم نمرت دیگھ روز دو" نده رو بھشون: میگھ سھراب. خواستن می جزوه: میگھ مھران

. ھستی ظھر از بعد شیفت تو فقط" کردم حلش: میگھ رضا. کردی؟ چیکار را ما کار این با بگو تو جون رضا" خیال بی را ھا

 اون اینکھ داستان فھمیدم من کھ جوری این: میگھ رضا. مگھ؟ میرن کجا ظھر از بعد بچھ یک با زن یک: میگھ سھراب

 جوری بد ھم زنھ این و گرفت زنھ این از را بچھ و ایران آمد پیش مدت چند گرفت طالق فرانسھ توی ازاش کھ شوھرش

 ینھم واس بیاره درش ھا چیز این از خالصھ و افسردگس تنھایی از تا این پیش آمده زنھ این خالھ ھم طرف آن از حاال" ناراحت

 انمخ: میگھ رضا. نداره؟ اسم خانم این حاال خوب: میگھ مھران. بشھ بھتر اش روحیھ تا بیرون میبراش ظھر از بعد روز ھر ھم

 شیک مرد یک کھ بودن خودشان کار توی ھم مردم ھمھ و زدن می قدم رو پیاده در داشتن سھراب و رضا مھران اما.(( ابتدایی

 بر اسکم با نفر چند و ایستاد ماشین دفع یک کھ بشود اش ماشین سوار کھ خیابان سمت بھ میرفت رو پیاده از داشت پوش

 در" داشت رضا و سھراب و مھران با متر 5 از کمتر آنھا فاصلھ.  بستن گلولھ بھ  تامپسون مسلسل با را مرد آن" داشتن صورت

 آشغال سطل پشت رضا و سھراب و  نکن برخورد آنھا بھ گلولھ وقت یک تا زمین روی خوابیدن مردم" بستن گلولھ لحظھ این

 ات اون بود شده تامپسون مسلسل عاشق مھران" خورد نمی تکان اش جای از و بود ایستاده جا ھمان کھ مھران ولی شدن پنھان

 دل خیلی تو: تگف)) مھران بھ آنھا از یکی بشن سوار ماشین تا میرفت داشتن تیراندازھا اون وقتی. بود ندیده تفنگی چین ھم حاال

 اش حواس نھ و بود شده ریختھ خون بھ اش حواس نھ کھ بود شده تامپسون مسلسل مجذوب قدر آن کھ مھران. پسر داری جیگر و



 را ھا این: میگھ مھران!. شدی؟ سیر جونت از مگھ تو پسر: گفتن مھران بھ و شدن بلند سھراب و رضا. انداز تیر آن حرف بھ

داشتن تفنگی عجب کن ول . 

 

 اشتیمد کھ امروز: میگفت رضا. کرد می تعریف اندازی تیر حادثھ از ھمھ برای رضا. ناھار برای خانھ رفتن کھ ھا بچھ و مھران

 رضا!. ن؟زد رو کی: میگھ تعجب با فرج حاج. بستن بار رگ بھ ما چشم جلوی را نفر یک پیش دقیقھ چند ھمین" خانھ آمدیم می

. ره؟دا مھران آقا بھ ربطی چھ: میگھ خانم لیال. داره جیگر و دل خیلی مھران کھ فھمیدم را این ولی نفھمیدم را بود کی: میگھ

 عدب"بود وایستاده صاف جا ھمون مھران ولی بودن شدن پنھان گوشھ یک ھمھ" بستن بار رگ بھ  ما متری 5 را یارو: میگھ رضا

 و پدر: گفت فرج حاج. کجان؟ من پدر و مادر: گفت فرج حاج بھ مھران. داشتن باحالی اسلحھ عجب میگفت مھران رفتن اونا کھ

 سمیھ و نک صدا مھرشاد برو: میگھ رضا بھ فرج حاج. بشھ پیدا شون کلھ و سر باید دیگھ االن وقت خیلی" دکتر رفتن مادرت

 را اش لباس آمد ھم سھراب" بود اش بزرگ خواھر دعوت ناھار خانم سمیھ" نھ: میگھ خانم لیال. کن صدا ھم سھراب و خانم

. نداره کار: میگھ مھران. چیھ؟ کاراش راستی" خوابھ می چقدر ھم برادرت این: میگھ مھران بھ فرج حاج. رفتھ و کرد عوض

 کردن نتمری جز نداشتھ کاری ھیچ ازدواج بعد چھ و ازدواج قبل چھ  مھرشاد!. (( نکرده؟ پیدا کار ھنوز: میگھ کنایھ با فرج حاج

 یلتحو مھرشاد ولی گفت می مھران شجاعت از و امروز اندازی تیر از رضا" سفره سر آمدن می داشتن مھرشاد و رضا. بوکس

 از مادراش و مھران پدر" کرد باز را در رضا. شد زده فرج حاج خانھ در دفع یک. زد می کوچکی لبخند فقط و گرفت نمی

: گفت دید را مھران مادر تا فرج حاج.)) بود شده جمع اشک اش چشم در و بود ناراحت خیلی مھران پدر. بودن آمده دکتر مطب

 ھای خبر کھ فھمید دید را پدراش شده جمع اشک ھای چشم تا مھران اما. {{ شد بلند خواب رختھ از کاسپین خانم باالخره بھ بھ

}} .داد می گوش یواشکی گوشھ یک ھم مھران و کرد می صحبت فرج حاج با مھران پدر" خوردن را ناھار. بشنوه باید را بدی

 فرج حاج. یستن امیدی ھیچ: دیگھ گفت و کرد اش جواب دکتر: گفت مھران پدر. گفت؟ چی دکتر ببینم بگو خوب: گفت فرج حاج

 حتمالا لحظھ ھر گفت اما کرد عوض را داواھاش: میگھ مھران پدر. نداد؟ دوایی ھیچ یعنی! چھ؟ یعنی: گفت تعجب و ناراحتی با

 مھران آخھ" نھ مھران بھ اما آره مھرشاد بھ: میگھ مھران پدر. بگی؟ خوای می ھا بچھ بھ حاال: میگھ فرج حاج. داره قلبی ایست

 ماا. ببیند را کاراش تا برد را مھران  رضا ظھر از بعد. رفت فکر توی جوری بد مھران. {{ ھست مادراش بھ وابستھ خیلی

 می توضیح مھران برای را مھران کار اون}} راضی خود از و مغرور زن یک. نبود اش خالھ بلکھ نبود ابتدایی خانم خود اونجا

 ما ھک وقت ھر یعنی" ھستین ظھر از بعد شما" ظھر از بعد شیفت یک و داریم صبح شیفت یک ھا راننده برای اینجا ما: داد

 موقع بھ ایدب کارگر و نمیاد خوشمون تنبل ھای آدم از ما کھ بدانید ھم این و ببرین را ما باید شما بریم جایی ظھر از بعد بخواھیم

 :میگھ مھران. میزنن صدا خانم ژالھ را من ھمھ: میگھ خالھ. چیھ؟ تون اسم ببخشید... خانم خوب: میگھ مھران. باشھ کار سر

 کی در کاسپین خانواده. خانھ میان  رضا و مھران. ((فردا از: میگھ خانم ژالھ. کنم؟ شروع را کارام کی از من" خانم ژالھ خوب

 لیال. نھببی را فرزنداش آخرین عروسی اش مرگ از قبل تا" بگیره زن مھران برای خواد می مھران مادر. بودن گرفتھ جلسھ اتاق

 بھ ))خنده با و آورد بیرون اتاق از را چای سینی خانم لیال" بودن رسیده راه از تازه مھران و رضا" برد چای براشان کھ خانم

 توی میره مھران و زنن می صدا را مھران.{{ کردن تعجب رضا و مھران. بگیرن زن برات خوان می مھران آقا: گفت مھران

" است عرضھ بی آدم یک مھران کھ داشت را ترزفکر این ھمیشھ مھرشاد. بود مخالف مھران ازدواج با کآل مھرشاد اما. اتاق

 تو: گفت و شد عصبانی مھران.}} کرد بیان را اش فکر ترز این مھرشاد. سالھ 27 چھ و سالھ 17 چھ باشد سالھ 7 چھ حاال

. ھست تو درباره ھم زیادی ھای حقیقت: گفت مھران. گفتم را حقیقت فقط من: گفت مھرشاد. گرفتی می کم دست منو ھمیشھ

 و کرد می بحث و جر حی مامان با اش اخالق اون با کھ زنت: گفت مھران. ھایی؟ حقیقت چھ: گفت و شد عصبانی مھرشاد

 کلی خودت کھ نکن حقایق از صحبت پس" میده حرص را پدر این و  داری رابطھ ھا دختر با خودت تو" داد می حرص مامان

 گفتھ کھ طور ھمان ازدواج از بعد ولی بود سردی خون آدم خیلی مھرشاد اول. میشھ عصبانی جوری بد مھرشاد.(( زدی گند

 می بحث و جر مھران با کھ وقت ھر ازدواج از بعد مھرشاد. شد ضعیف اش عصاب جوری بد زناشوی مشکالت بخاطر بودم

. ؟جوری چھ مادرت حال بینی نمی مگھ مھرشاد دیگھ کافیھ: گفت مھران پدر.))  زد می چک را مھران آورد می کم وقتی و کرد

 رفت اتاق از عصبانیت با مھرشاد. زاشتین می فرق ما بین ھمیشھ شما گی؟ نمی اون بھ چرا میگی؟ من بھ چرا: میگھ مھرشاد

 خودم من "نیست نیازی: میگھ مھران. کنھ پیدا برات خوب دختر یک کھ سپردم خانم لیال بھ: گفت مھران بھ مھران مادر. بیرون

خوام می را یکی . 

 

" صبح .بزاره را خاستگاری قرار تا شد واستھ خانم لیال و داره دوست را شھناز کھ گفت خانم لیال و مادراش و پدر بھ مھران(( 

 قتیو ظھر. گذاره می را خاستگاری قرار و بود شھناز زن برادر کھ خانم خدیجھ" اسماعیل پھلوان زن بھ میزنھ زنگ خانم لیال

: گفت خانم خدیجھ. خوان؟ می کی برای نگفتن حاال: میگھ اسماعیل پھلوان. ))  گفت اون بھ خانم خدیجھ میاد اسماعیل پھلوان



: میگھ مخان خدیجھ. میاد خونھ زور بھ گھگداری اش شناسم می" آره: میگھ اسماعیل پھلوان. بیان رضا پسراشان برای کنم فکر

 می را اش ریش مھران ظھر از بعد اما. (( میگم بھش فرست سر امروز: میگھ اسماعیل پھلوان. بگی؟ دایت خان بھ خوای نمی

 کنھکار ھاش با باید کھ بنز یک  سویج و میرود مھران. میشود آماده اش کاری روز اولین برای و کراوات"  شلوار"  کت" زند

" بود آماده ھم مھران و میشھ ماشین سوار اون" گفت می ازاش رضا کھ بود خانھ صاحب ھمان کھ ابتدایی خانم. میدن بھش را

 میره و یشھم پیاده ابتدایی خانم. داره نگھ  گفت اون کھ شاپی کافی یک جلوی کھ خواد می مھران از ابتدایی خانم. میکنھ حرکت

 اشک تا یدهم دستمال یک بھش مھران"ماشین توی میاد و گرده می بر گریان و خیس چشمانی با دقیقھ چند از بعد شاپ کافی توی

 و رانمھ پدر" خانم لیال" فرج حاج. میرسھ خاستگاری شب باالخره اما. کنھ پاک بود کرده خراب را اش غلیظ آرایش کھ را اش

 ودخ و ظاھربین و مقدس خشک آدم یک: بگم بھتون را اسماعیل پھلوان بایدخصوصیات اما. خاستگاری بھ میرن مھران خود

 اییخد بنده یھ: میگھ اسماعیل پھلوان. کجاست؟ ابراھیم پھلوان: میپرسھ اسماعیل پھلوان از فرج حاج.)) است مغرور و خواه

. کنید معرفی را خانم و آقایان خواین نمی: پرسھ می فرج حاج از اسماعیل پھلوان. کنھ درست را کاراش رفت بود گیر کاراش

 و اقلع ھست پسرش ھم ایشون و ژاندارمری بازنشستھ" ھست شمال توی من ھای محلی ھم از کاسپین آقای این: میگھ فرج حاج

 نکاسپی آقای ھمسر: میگھ فرج حاج. کجاست؟ مادرشان پس: میگھ اسماعیل پھلوان. دارم اش دوست خودم پسر مثل" بالغ

 پھلوان. خوانھ می درس دانشگاه توی: میگھ فرج حاج. چیھ؟ آقازاده کار حاال" بده شفا خدا: میگھ اسماعیل پھلوان. ناخوش

 پھلوان. بشنوه شھناز خود از را نھ خواست می مھران اما. برن کنھ ردشان جورایی یک و بیاره بھانھ خواست می اسماعیل

 و سبک کھ درس: میگھ اسماعیل پھلوان!!!. خوانھ می در دانشگاه کھ گفتم: میگھ فرج حاج. چیھ؟ کاراش خوب: میگھ اسماعیل

 مھم حال "ھست آینده مال آینده: گفت اسماعیل پھلوان. میشھ ھم کار کسب شد کھ دکتر آینده برای: میگھ فرج حاج. نمیشھ کار

. تنھس تا دو حاال و مرد بزرگی کھ بودن برادر تا سھ: میگھ فرج حاج. برادران؟ و خواھر تا چند: میگھ اسماعیل پھلوان. ھست

 ما با ھک سالی چند این توی خوبی پسر ولی  نھ: گفت فرج حاج. ھست؟ قرآن و نماز اھل" بیامورزه خدا: گفت اسماعیل پھلوان

 و نداره کار کھ آدمی یک بھ را خواھرام من"بزنم تر راحت را ام حرف بزارین: میگھ اسماعیل پھلوان. ندیدیم ازاش بدی بود

 لاسماعی پھلوان. ندارید؟ قبول مارا حرف شما" کردیم تآیداش کھ ما پھلوان: میگھ خانم لیال. دم نمی نیست مذھب و دین اھل

 چی؟ خواھرتون خود پس: میگھ مھران. گفت اول ھمان را حقیقت باید ولی ھست سند ما برای شما حرف" ھمشیره نھ: میگھ

 منتظرتان بیرون: میگھ و میشھ عصبانی مھران. ھست خواھرام حرف من حرف: میگھ اسماعیل پھلوان. چیھ؟ اش جواب

 خانم لیال و مھران پدر فرج حاج. طور ھمین ھم خانم لیال و نیامد اش خوشش مھران حرکت این از اسماعیل پھلوان.{{ ھستم

 یم خانھ راه در فرج حاج.}} بود عصبانی خیلی اسماعیل پھلوان ھای حرف از فرج حاج. کنن می حافظی خدا و بیرون میرن

 آنقر و نماز با فقط کرده فکر کرد جواب مارا سریع بکشھ دختره آوردن چای بھ کار نزاش" ھست نفھمی آدم عجب: گفت

بھشت اش برن می راست یک  خواندن . 

 

. ندک راھی را کاسپین خانواده خواست می فرج حاج. برن تھران از و کنن حرکت خواستن می کاسپین خانواده و بود صبح((

 مھران اهدانشگ  با فرج حاج مغازه راه"  بود رضا منتظر حیاط توی و بود پوشیده لباس مھران. بود تعطیل امروز سھراب کالس

 صدای"کردن می صحبت ھم با فرج حاج و خانم لیال و بود باز فرج حاج خانھ در. میرن ھم با مھران و رضا بنابراین بود یکی

 نمھرا دست از و نیامد خوشش مھران رفتار اون از" خاستگاری مراسم توی خانم لیال کھ بودم گفتھ. میامد حیاط توی شان

 می خانم لیال.)) خوانید می جلوتر ھای قسمت در کھ ھست ای دیگھ چیز اصلی علت و بود بھانھ ھمش ھا این اما بود عصبانی

: میگھ فرج حاج. اینجا آورد ھم باباش و ننھ بود کم ھم خوداش حاال" پسره این بورد را ما آبروی دیشب کرد چیکار دیدی: گفت

 حاال خورد را ما نمک نون سال ھمھ این" ھست کھ پسره این ولی میران ھا اون: میگھ خانم لیال. میرن امروز دارن کھ ھا اون

 کھ یدینشن یا ندیدی" داشت حق مھران" کردی بزرگ را مسئلھ این خیلی تو: میگھ فرج حاج. بورد را ما آبروی چطوری ببین

 حاج. ستیمدان نمی ما کھ پسره این بود گستاخی چھ ببین: میگھ خانم لیال. کرد یخ روی سنگ را ما چطوری اسماعیل پھلوان اون

 ھم دیگھ لسا چند تا آمدیم"بمانھ اینجا خواد می کی تا آخھ ھست پسره این من مشکل: میگھ خانم لیال. چیھ؟ تو مشکل: میگھ فرج

 ار ھا حرف این تمام بود حیاط توی تنھا کھ مھران. ((بکشیم را اش خرج باید ما حتمآ چی؟ وقت اون نشد تمام اش مشق درس

 اشتباه ماا شناخت را خانم لیال سال چند این توی کرد می فکر مھران. زند می خانم لیال را ھا حرف این کھ شد نمی باوراش"شنید

 عصبانی و شد خراب جور بد اش حال" باشن زده او بھ پشت از را خنجر یک انگار ھا حرف این شنیدن بعد مھران. کرد می

 کھ نفھمید شنیدن را رضا صدای خانم لیال و فرج حاج وقتی. بریم ام آماده من: گفت مھران بھ و آمد رضا ھنگام این در.)) شد

. نید؟ش را ما ھای حرف: گفت فرج حاج بھ خانم لیال. بود مھران کھ دیدن پنجره دم رفتن و بستن را در و بود حیاط توی یکی

 تگف می خوداش با مھران" بود خانم لیال ھای حرف اش ذھن توی ھمش دانشگاه کالس توی مھران.{{ نکنھ خدا: گفت فرج حاج

 آمد فرج حاج. چید می را ناھار سفره داشت خانم لیال و شد ظھر. شده بد من با کھ نکردم اش حق در بدی کار کھ من آخھ

 حاج. ھمیکن سالم و میاد رضا دفع یک. نھ: میگھ خانم لیال. خانھ؟ نیامدان مھران یا رضا: گفت خانم لیال بھ فرج حاج.}} خانھ

 ناھار ما با بیان بگو را مادراش و سھراب برو: میگھ فرج حاج. ھیچی: میگھ رضا. مغازه؟ از خبر چھ: میگھ رضا بھ فرج



 دیر مھران: گفت فرج حاج. خوری؟ نمی ناھار چرا حاجی: گفت خانم لیال. خورد نمی ناھار فرج حاج" ناھار وقت. بخوران

. شده تعطیل اش کالس کھ دقیقھ 45"کرده دیر آره: میگھ و کنھ می  نگاه را ساعت سھراب. بود خانھ ھا موقع این ھمیشھ" کرده

 االن کردم راھی صبح من را اش خانواده" نھ: میگھ فرج حاج. اش خانواده بدرقھ رفتھ شاید: میگھ  سھراب مادر  خانم سمیھ

 نمھرا: گفت و بیرون آمد شنید را حیاط در صدای فرج حاج وقتی و خانھ آمد مھران. خوردن را ناھار ھمھ. ھستن راه توی دیگھ

. دمنیام ناھار ھم ھمین واس بودم کرد کوبیده کباب حواس: گفت داشت ناراحتی چھره کھ مھران. کردی؟ دیر قدر این چرا جان

" منونم نھ: گفت مھران. گذاشتیم کنار برات داشتی دوست تو کھ خورشتی ھمان" داشتیم فسنجون امروز ما: گفت فرج حاج

 مطمئن ولی  ھست ناراحت چیزی یک از مھران بود فھمیده دیگھ کھ فرج حاج. اش خانھ توی رفت مھران. شم نمی مزحمتان

 کنم فکر: گفت خانم لیال بھ و خانھ آشپز توی رفت فرج حاج. دیگھ چیز از یا ناراحت و  شنیده را خانم لیال ھای حرف کھ نبود

 کباب حوس گفت من بھ" خورد غذا بیرون رفت ناھار: میگھ فرج حاج. مگھ؟ چطور: گفت خانم لیال. شنید را ما ھای حرف

. وھستت تقصیر ھمش ھا این باشھ؟ شنیده را ما ھای حرف اگھ: میگھ فرج حاج. بگھ راست شاید: میگھ خانم لیال. کرده کوبیده

 بود ظھر از بعد اما. خوره می غذا ما با دوباره میاد میشھ گشنش بکشھ تھ کھ اش پول" گفتم؟ دروغ من مگھ: میگھ خانم لیال

 لباس اب را مھران وقتی و کرد می آویزان لباس داشت حیاط توی تنھا خانم لیال. بود زده و پوشیده کراوات و شلوار و کت مھران

. سرکار ھب رفت و نگفت چیزی ولی شد عصبانی خیلی مھران. عروسی؟ میرین شما روز ھر مھران آقا: گفت کنایھ با دید شیک

 با و شد هپیاد ابتدایی خانم. بود خاکی میرفت ویال بھ کھ ای جاده" شھر از خارج بزرگ ویال یک بھ برد را ابتدایی خانم مھران

 دست در مھ کیف و گریان چشمانی با بیرون آمد ویال از بعد دقیقھ چند. شد ویال وارد بوداش گرفتھ محکم کھ بزرگ ساک یک

 کنار کشید می ھم مھران و کرد می تعقیب را آنھا داشت ماشین یک  خاکی راه توی. خونھ ببر رو من: گفت مھران بھ و بود اش

 خانم. نھمیک تعقیب را ما داره ماشین یک: گفت ابتدایی خانم بھ مھران و گرفت نمی سرقت ماشین ولی بشھ رد ماشین اون تا

 ماشین یتو ارزشی با چیزی کھ ما: میگھ مھران. دزدن ھا اون کنم فکر: گفت مھران بھ و دید  پشت برگرداند را سراش ابتدایی

 این ات مھران. بکشن را ما ممکن کھ اندازی بھ" ھست پول از پر ھست من دست کھ کیف این" چرا: میگھ ابتدایی خانم!. نداریم

 آنھا از استخو می دفع یک کرد می تعقیب را آنھا داشت کھ ماشینی.(( بشینید محکم شما: گفت ابتدایی خانم بھ شنید را حرف

 بھ" ودنب تعقیب تحت ھمچنان اما کرد بیشتر را اش سرعت و گاز پدال روی داد فشار  محکم را پایش مھران کھ بگیرد سرقت

 چھار یک توی دفع یک و پیچید مھران راه چھار تا چند توی" شدن شھر وارد و بود نمانده شھر تا زیاد چیز رسیدن اصلی جاده

. برق دکل یک بھ کرد برخورد و پیچید دیر اما پیچید سرعت با ھم کرد می شان تعقیب کھ ماشینی و  پیچید سریع خیلی راه

 اسمت راستی ؟پسر آفرین: گفت و کشید عمیق نفس یک ابتدایی خانم.)) اش خانھ رساند آسیبی ھیچ بدونھ را ابتدایی خانم مھران

 خانم. نید؟ک نمی خبر پلیس خانم: میگھ مھران. مھران آفرین: میگھ ابتدایی خانم. کاسپین مھران" کاسپین: میگھ مھران. بود؟ چی

 و یدچ می را شام سفره داشت خانم لیال و بود شده شب اما. ھست شھربانی سرگرد اون" عمویم بھ زنم می زنگ: میگھ ابتدایی

 توی را مھران فرج حاج. داشت دست در پاکت یک و میاد مھران. شست می را اش ھای دست حیاط توی داشت ھم فرج حاج

 نھ: ھمیگ مھران. چینیم می را شام سفره داریم االن ھمین اتفاقآ"  بیا کن عوض را لباست جان مھران: میگھ و بینھ می حیاط

 تا برم دبای من اجازه با: میگھ مھران. نمیاد؟ خوشت دیگھ لیال پخت دست از نکنھ شده؟ چی: میگھ فرج حاج. خریدم شام" ممنونم

من پیش بیا سر یک خوردی شام: میگھ مھران بھ فرج حاج. نشده سرد ام شام . 

 

 حبتص باھاش بستھ در پشت تا بنده می را در و اتاق توی بره می را اون فرج حاج. فرج حاج پیش میره و خوره می شام مھران

 چرا تو: میگھ فرج حاج. بفرماید: میگھ مھران. بگو را اش راست کنم می ازت سوال یک جان مھران: میگھ فرج حاج. کنھ

 یندید را وضیعت کھ شما" مریض مادرام: میگھ مھران. چیھ؟ جریان سنگینی؟ ما با ما؟ پیش نیامدی شام و ناھار برای امروز

 ما یاپیشب نگرانشی اینکھ برای اما میشھ خوب حالش نباش نگران کھ مادرتی نگران اگھ: میگھ فرج حاج. نگرانم ھمین واس منم

 ھب رو باھاش باید چی؟ باالخره"مرگھ قدمی یک مادرام بره یادم کھ جمع توی بیام: میگھ مھران. خوب روحیت برای جمع توی

 من ھاگ فرج حاج: میگھ مھران!. مرگھ قدمی یک میگی تو بعد میشھ خوب حالش میگم من" نکنھ خدا: میگھ فرج حاج. بشم رو

 لقب مادرام کھ دانم می خوب من کردن اش جواب ھا دکتر کھ دانم می خوب من" نمیفھم ھیچی کھ شھ نمی دلیل کنم می سکوت

 کھاین دلیل کدوم ھیچ اما قبول ھا این ھمھ: میگھ فرج حاج. ببینھ را اش بچھ آخرین ازدواج تا کنم ازدواج من خواد می مردن از

. فھمیم می ھم ما فھمی می کھ طوری ھمون: میگھ فرج حاج. کھ نیستم سنگین شما با من: میگھ مھران. ھا؟ نبود سنگینی ما با تو

 حرف از دیگھ فرج حاج. میره مھران. دیروقتھ برم باید دیگھ من"نکنین را اش صحبت دیگھ پس فھمین می اگھ: میگھ مھران

 باھاش سھراب و رضا راه توی وقتی. دانشگاه میره مھران فردا. شنید را شون ھای حرف مھران کھ میشھ مطمئن مھران آخری

 ھمین واس کردم کباب حوس بدجوری دیروز: میگھ مھران. بخوری؟ غذا ما با نیامدی دیروز: پرسھ می مھران از رضا" بودن

 ونا با را مھران تا میزنھ حرف خانم لیال با و خانھ میاد تر زود فرج حاج ظھر اما. شام ھم ناھار ھم"خریدم کباب رفتم نیامدم ھم

 بگو را اش راست: میگھ و پرسھ می خانم لیال از فرج حاج. نبود خانھ فرج حاج و خانم لیال بجز کسی" بده آشتی جورایی یک

 بگو را قیقتح: میگھ فرج حاج. شده گستاخ گفتم فقط من نشدم بد باھاش من: میگھ خانم لیال. شدی؟ بد مھران با دفع یک چرا کھ



 می انمھر کھ فھمیدم وقتی ولی بودم کرده نشون رضا برای را شھناز قبل از من اش راست: میگھ خانم لیال. ھستم شوھرت من

 رتپ و چرت مشت یک رفتی تو نکن: میگھ فرج حاج. نیاوردم خودم روی بھ ولی شدم نارحت"  شھناز خاستگاری بره خواد

 ھلوانپ کھ دانستم می را این ولی" نزدم حرفی اصآل من خدا بھ نھ: میگھ خانم لیال. گفتی؟ اسماعیل پھلوان بھ مھران درباره

 کوتس لحظھ چند فرج حاج. نداره شناختی ھیچ کھ کسی از ھم آن نمیده کسی بھ زن راحتی ھمین بھ اش اخالق اون با اسماعیل

 را اون و تو" آمد مھران وقتی:  میگھ فرج حاج!. مگھ؟ چطوری" سبزی قرمھ: میگھ خانم لیال. داریم؟ چی ناھار: میگھ و کنھ می

 در دفع یک. ھستش بودن قھر ھرچی از بدتر بودن بد: میگھ فرج حاج.  نیستم قھر باھاش کھ من: میگھ خانم لیال. میدم آشتی

 ندچ بیا جان مھران: گفت و زد صدا را مھران فرج حاج موقع ھمان و آمد بود غذا توش کھ پاکت یک با بود مھران شد باز حیاط

 توی بره می مھران فرج حاج.  فرج حاج خانھ بھ میره و اش خانھ توی گذاره می را غذا پاکت مھران. دارم کارت لحظھ

 دانست یم کھ مھران. کنین آشتی کھ رسیده اش وقت دیگھ: میگھ فرج حاج. بود کرده تعجب مھران و بود اونجا ھم خانم لیال"اتاق

 تو کھ یمدون می ما" دیگھ لیال با: میگھ فرج حاج. کی؟ با آشتی؟: گفت تعجب با و نیاورد خوداش روی بھ چیھ فرج حاج منظور

 نھک می اشاره خانم لیال بھ فرج حاج. کنھ عذرخواھی ازت کھ آوردم را لیال ھم ھمین واس" شنیدی را ما ھای حرف صبح دیروز

 ودب کرد سکوت مھران. زدم را ھا حرف اون بودم عصبانی دیروز فقط نداشتم منظوری خدا بھ من مھران آقا: میگھ خانم لیال و

 وضع را لباست تو تا جان مھران خوب خیلی: میگھ بھش بینھ می را مھران سکوت وقتی فرج حاج. بود شده خیره زمین بھ و

 ار اش سکوت مھران اما زنن می لبخندی ھم فرج حاج و خانم لیال. کنھ می پھن را ناھار سفره ھم لیال"   ما پیش بیای کنی

 ونخ پراز و زخم رو دل ھش خورده شیشھ شکست وقتی کھ شیشھ مثل آدم دل" نھ: گفت و کرد نگاه آنھا چھره توی و شکست

 یاد ام یزندگ توی من بود اشتباه کردم بخششی امروز تا اگھ من فرج حاج" میشن کینھ یا عقده بھ تبدیل ھا خون اون و میکنھ

 ھرانم. شدیم گرگ ما حاال نکھ درد دستت: میگھ و میشھ عصبانی مھران حرف این از خانم لیال. مرگھ گرگ توبھ کھ گرفتم

 کھ کردم شما بھ بدی چھ مگھ من" میدن دیرنشان را خودشان کھ ھای گرگ اون از اما بودین گرگ شما نشدین گرگ شما: میگھ

 نای دیگھ کردم می جور خودام واس خودام من گفتین می اول از کھ بود غذا بخاطر اگھ شدین؟ بد من با جوری این دفع یک

 توپ من نمیشم آروم" نھ: میگھ مھران. جان مھران باش آروم تو حاال: میگھ فرج حاج. زنین؟ می من سر پشت کھ چیھ حرف

 لیال. کن صبر جان مھران: میگھ فرج حاج. میرم من اجازه با حاجی" کنھ اش شوت خواست  وقت ھر ھرکسی کھ نیستم فوتبال

 رفت می داشت وقتی" سرکار میره ناھار بعد مھران. گفت؟ من بھ آمد در اش دھن از ھرچی ندیدی مگھ" کن ولش: میگھ خانم

 دنترون از" دیدام را ات رانندگی دیروز من: گفت مھران بھ بود سال میان کوتولھ مرد یک" برگشت اون و کرد صداش یکی

 می خوب راننده یک دنبال من: میگھ کوتولھ مرد.چی؟ کھ حاال خوب"ممنونم: میگھ مھران. پیچوندی رو اونا خوب آمد خوشم

 بھ ار برابراش دو ما دن می پول بھت ھا اون کھ چقدر ھر: میگھ کوتولھ مرد آن. ھستم استخدام من متآسفانھ: میگھ مھران. گردم

 کریم اب بگو زدی زنگ" ھست من شماره این: میگھ و مھران بھ میده و میاره بیرون اش جیب از کاغذ یک کوتولھ مرد. میدیم تو

. چیھ؟ متاس راستی" تو مثل خوبی راننده بھ دیم می خوبی خیلی پول بکن را فکرات خوب: میگھ راننده کریم. دارم کار راننده

میره و کنھ می حافظ خدا کوتولھ مرد. کاسپین مھران: میگھ مھران . 

 

 چطور: ھمیگ مھران. کرد؟ اطمینان بھت میشھ" میرسی نظر بھ خوبی پسر تو: میگھ مھران بھ ابتدایی خانم. کار سر میره مھران

 زندگی سپاری توی و داشتیم بچھ یک ما" شدم جدا ھمسرام از کھ وقتی چند من" نھ یا دانی می دانم نمی: میگھ ابتدایی خانم. مگھ؟

. گرفتھ من از را بچھ و برگشت االن"بگیره من از را داشتن بچھ صالحیت تا کرد استفاده من افسردگی مشکل از اون" کردیم می

 پول بھش من" نداد من بھ را بچھ اون کردم ھرکاری من: میگھ ابتدایی خانم. میاد؟ بر من از کمکی چھ خوب: میگھ مھران

 چند دبع شخص اون و کنم ازدواج یکی با بتوانم من اگھ" بگیره بچھ جای بھ را من دارایی ھمھ خواد می اون  اما کردم پیشنھاد

 اب باید من: میگھ مھران. بگیرم ازاش را بچھ توانم می من وقت آن بده من روحی حال بودن خوب بر شھادت دادگاه توی مدت

 یک بعد کنی ازدواج من با اگھ: میگھ ابتدایی خانم!. ندارم شما از شناختی ھیچ من ولی بدم؟ شھادت مدت چند بعد کنم ازدواج شما

 خانم. مکن فکر خوب باید من: گفت و بود کرده تعجب خیلی مھران. دم می بھت ھم خوبی پول"بکنی را کار این توانی می ماه

. کنم لیعم را ھایم نقشھ باید من بره اینکھ قبل" بره ایران از بچھ با خواد می اون چون بکن تو فکرھا زودتر: میگھ ابتدایی

 حرف و بودن جمع فرج حاج خانھ توی ھمھ انگار ولی نبود کسی ھیچ خانھ حیاط توی و خانھ میره و خره می شام شب مھران((

 و اش ھخان توی رفت مھران. ھست مھران دید و کرد نگاه پنجره دم از رضا. گرفت پایان حرفشان شنیدن را در صدای تا میزدن

 غذا خوداش برای کھ بود این بخاط ھم این و میشھ تمام داره ھایش پول کھ بینھ می و اندازه می اش پول صندوق بھ نگاھی یک

 چشمانی و ناراحت ای چھره با فرج حاج در پشت و کرد باز را در رفت مھران" زد را مھران خانھ در یکی دفع یک. خرید می

 حال: میگھ فرج حاج. شده؟ چی: میگھ مھران.)) نشستن و مھران خانھ توی رفت مھران با فرج حاج. بود شده جمع اشک کھ

. اشھب غمت آخرین" آره: میگھ و کنھ می مکس فرج حاج. کرده؟ تمام: میگھ شنوه می را این وقتی مھران. شده بد کم یک مادرت

 من حصب فردا" آره: میگھ فرج حاج. بریم؟ باید: میگھ فرج حاج بھ و کشھ می عمیق نفس یک و بنده می را ھایش چشم مھران

 ادهایست در پشت ھمھ بینھ می کنھ بدرقھ را فرج حاج تا کنھ می باز را در مھران}}.  مازندارن{{ شمال میریم باھم میام باھات



 خوام یم" نیست نیازی نھ: میگھ مھران. بخوابم؟ پیشت امشب خوای می: گفت مھران بھ رضا. گفتن تسلیت مھران بھ و بودن

 می رفک مادراش بھ فقط و بود کرده فراموش را چیز ھمھ و بخوابھ نتوانست اصآل و گذراند را سختی شب مھران. باشم تنھا

 جفر حاج و مھران شد صبح. بود شده قرمز اش صورت و تپید می تند اش قلب و لرزید می ھایش دست شب اون مھران. کرد

 از را مادرام وقتی منم: میگھ فرج حاج. بخوابم کھ نتوانستم: گفت مھران. نخوابیدی؟ دیشب: گفت مھران بھ فرج حاج. شدن راھی

. کنی عادت کھ مجبوری تو و افتاده اتفاق نخواھی چھ و بخواھی  چھ کھ ھست چیزی" داشتم را حال و حس ھمین دادام دست

 دبو خواستھ قدر این مھران. داشتھ را زیادی ھای اجبار اش زندگی توی کھ کرد فکر این بھ فرج حاج حرف این با مھران((

 وشگ بھ زنان فریاد و جیق صدای. بود آدم پراز شان حیاط و خانھ رسیدن ھا اون. برد خوابش راه توی و شد سنگین چشمانش

 زنده ھا روز آن دوباره انگار و بود بدی ھای روز و ھا لحظھ آن و  برادراش ختم زمان بھ برد را مھران ھا این" رسید می

 دیدن می را مھران اگھ و بودن آنجا زنان کھ گذشت می پذیرایی از باید اما اش کودکی اتاق در بره خواست می مھران. شدن

 ھب کھ داشت برادراش ختم زمان را بغض ھمچین مثل" کرد می تحمل گلویش در را بغض ھم مھران و کردن می فریاد و جیق

 اما کند یم اش کنترل سختی بھ و دارد را بغض ھمان مثل ھم حاال و نکند گریھ و نترکد اش بغض تا کرد می اش کنترل سختی

 اب مھران" گرفتن نمی ازاش سراقی یا زدن نمی سر آن بھ مادراش بودن زنده در اصآل کھ دید را کسانی مھمانان جمع در مھران

 خاک در مھران" رفتن سپاری خاک مراسم برای ھمھ. ھستن ارزش بی دوربراش ھای آدم و زندگی چقدر کھ گفت خوداش

 در رفت مھران و شد خلوت خانھ. نداشت را مادراش سپاری خاک طاقت دیگر اما بود کرده شرکت سختی بھ براداراش سپاری

 رد قبآل کھ را ھایش دوست از تا دو مھران. خوردن می شام داشتن ھمھ و بود شب شد بیدار خواب از وقتی و بخوابد اش اتاق

 و بود دهش معتاد حاال بود شیطانی بچھ کھ مرتضی" بودن شده بزرگ دیگر آنھا اما احمد و مرتضی یعنی بود گفتھ اول قسمت

 و مھران. نمیامد خوشش احمد از وقت ھیچ مھران و خالف کار توی بود رفتھ" کرد می حسادت مھران بھ بچگی در کھ ھم احمد

 تربیش حیاط و خانھ اون. میام شما با منم: گفت مھران کھ تھران بھ بره خواست می فرج حاج و ماندن آنجا ھفتم تا فرج حاج

 یالل و خانھ رسیدن آنھا. تھران بھ برگشتن فرج حاج و مھران این بنابر کرد می اش ناراحت و انداخت می مادراش یاد را مھران

 لھپ روی حیاط توی مھران و کنھ عوض را اش لباس تا اش خانھ توی رفت فرج حاج. آمدن پیشوازشان بھ خانم سمیھ و خانم

 داد اطالع دانشگاه بھ سھراب: گفت مھران بھ خانم سمیھ. )) کنھ باز را در رفت خانم لیال و زد در یکی دفع یک کھ بود نشستھ

. کنید تشکر ازاش آمد سھراب" نبود دانشگاه بھ حواسم اصآل: میگھ مھران. باشی داشتھ موجھ را غیبت تا کرده فوت مادرت کھ

 خانم. ھست ابتدایی خانم بینھ می در دم میره مھران. داره کار باھات در پشت خانمی یک مھران آقا: میگھ و میاد خانم لیال

 جوری نای کھ بود بد قدر این من پیشنھاد یعنی" نیامدی روز چند: میگھ مھران بھ بینھ می را مھران داغون چھره وقتی  ابتدایی

. کرد فوت مادرام:گفت ناراحت و خستھ صدایی با مھران. بگیری؟ را ات حقوق اولین اینکھ بدونھ رفتی دفع یک و کرد داغونت

 آن اشم کھ روز ھمان شب: میگھ مھران. کرد؟ فوت کی حاال نداشتم خبر من" متآسفم: گفت و کرد مکس کمی ابتدایی خانم

 دبای: میگھ ابتدایی خانم. آمدم شمال از تازه من و بود اش ھفتم ھم دیروز" دادان من بھ را مادرام مرگ خبر دادین را پیشنھاد

 خانم. باشھ آخرت غم امیدوارم" متآسفم بازم" کنھ می داغون را روحیت مادرت خاطرات و فکر وگرنھ کنی سرگم را خودت

 ارداشتک شما با بیرون کھ خانم این نباشھ فضولی مھران آقا: گفت مھران بھ از خانم لیال حیاط داخل آمد مھران و میره ابتدایی

 نزن حرف سرم پشت تا کار سر رفتم می عروسی رفتم نمی ھا ظھر از بعد" ھستم خانم اون راننده من: میگھ مھران. بود؟ کی

 از خانم یالل. اش خانھ توی رفت مھران. نیست مھم دیگھ ولی بفھمھ کسی نبود قرار" کنیم نگھداری پسره این از باید کی تا کھ

 خانم یالل بھ شنید را مھران حرف این کھ خانم سمیھ. پاین انداخت را سراش و بود پشیمان مھران با شدن بد و کردن قضاوت زود

زد حرفی یک بود پر اش دل: میگھ خانم لیال. گفت؟ می چی مھران: گفت . 

 

. کنھ می باز را در و میشھ بیدار خواب از مھران و میزنھ را مھران خانھ در و میاد رضا. بود خواب مھران و بود ناھار وقت

 می زف: میگھ رضا. بخوابم خوام می ام خستھ:میگھ خستھ صدایی و آلودگی خواب با مھران. بخوریم ناھار بریم بیا: میگھ رضا

 ماا. بگم بھت تا خانھ توی بیا: میگھ مھران. چی؟: میگھ رضا. ھستش من کردن زف از تری مھم چیز االن: میگھ مھران. کنی

 می نگاه فرج حاج بھ ھم ھمھ و خورد نمی غذا فرج حاج. بودن جمع سھراب و خانم سمیھ و خانم لیال و فرج حاج سفره سر

 یکس منتظر شما فرج حاج: میگھ خانم سمیھ. کنین؟ می نگاه را من چرا"بخورین: گفت فرج حاج" خوردن نمی غذا و کردن

 جفر حاج. بود ناراحت  زد بھش صبح مھران کھ حرفی از خانم لیال. مھران دنبال رفت رضا" آره: میگھ فرج حاج. ھستین؟

 رضا. فتگ رضا بھ را ابتدایی خانم پیشنھاد جریان مھران طرف آن اما. نیست چیزی: میگھ خانم لیال. ناراحتی؟ چرا لیال: میگھ

 اما داشتمن انتظار منم: آره: میگھ مھران!.  بده را پیشنھاد این کنی می کار براش تازه کھ تو بھ  نداشتم انتظار اصآل من: میگھ

: میگھ مھران. ھ؟کن می را کار فالن مثآل نکنی قبول اگھ کھ کرد تھدیدت: میگھ رضا. کنم؟ چیکار باید داد را پیشنھاد این کھ حاال

 آمد صبح زامرو" کرده کلید: میگھ مھران. سرکار اونجا نرو دیگھ خوب: میگھ رضا. داد پیشنھاد دوستانھ خیلی" نکرد تھدیدی"نھ

 از و در دم رفت مادرت" نباش نگران" نھ: میگھ مھران.دیدتش؟ چی؟ آقام ھست؟ بلد را اینجا یعنی: میگھ ترس با رضا. در دم

: میگھ ضار. میرام سرکار من بفھمن ھمھ کھ نیست مھم دیگھ حاال" ھستم خانم این راننده من گفتم کیھ خانم این کھ کرد سوال من



 نمی"ارک سر نرفتم چرا روز چند این توی من کھ بدانھ تا بود آمده" نھ: میگھ مھران. نگفت؟ چیزی پیشنھاد درباره آمد کھ امروز

 چیزی" گفت تتسلی بھم و شد ناراحت فھمید وقتی  کار سر نرفتم پیشنھاداش بخاطر کھ کرد می فکر کرده فوت مادرم کھ دانست

 جور یک ھمیش ولی کرده کلید میگی تو کھ جوری این: میگھ و میکنھ سکوت ای لحظھ چند رضا. نگفت پیشنھاد اون درباره ھم

 بھ ارض. ھا میشھ سرد ناھار" دیگھ بیان: میگھ رضا و مھران بھ و کنھ می باز را در و میزنھ در سھراب دفع یک. پیچوندتش

 کھ یگمم مادرام بھ پس"باشھ: میگھ رضا. بخوابم بازم خوام می ام خستھ گفتم من" نھ: میگھ مھران. بریم شو بلند: میگھ مھران

 رونبی لباس و شوره می را اش صورت. بود غروب ھای نزدیک میشھ بیدار وقتی و خوابھ می مھران. کنار بزاره برات را غذا

 لوانپھ خانھ کھ ای کوچھ توی میره مھران. بود شده مغرب اذان وقت. بیرون میره بعد میزاره سراش کاله یک و کنھ می تن را

 کھ مھران  میامد داشت کھ بود سراش مشکی چادر یک شھناز. نماز برای بودن رفتھ ھمھ چون و بود خلوت کوچھ" بود اسماعیل

 خوبیت کوچھ توی اینجا: میگھ بود پاین سراش ھم شھناز. کاسپین ھستم مھران نترسید" خانم شھناز سالم: گفت بود پاین سراش

 آمدم کھ شبی اون: میگھ مھران. سوالی؟ چھ: میگھ شھناز. گیرم نمی را تون فقط زیاد داشتم سوال یک: میگھ مھران. نداره

 و وقت نھ االن: میگھ شھناز. بشنوم شما خود از را جواب خوام می من ولی داد نھ جواب من بھ شما برادر" شما گاری خواست

 و البا میاره را سراش شھناز. نھ یا بلھ" بشنوم خوام می کلمھ دو از کلمھ یک فقط من: میگھ مھران. نیست مناسبی مکان نھ

 و ندارم ای عالقھ شما بھ من ولی متآسفم من" نھ: میگھ و میکنھ نگاه مھران ھای چشم بھ شھناز" باال میاره را سراش ھم مھران

 جواب و نیست نھ شھناز جواب کھ کرد می فکر چون بود زده اش خشک مھران و رفت شھناز. حافظ خدا" خوری نمی بھم ما

 ھا چیز یخیل بھ مھران. خیابان توی شب در زد می قدم ناامیدی با او. (( کرد می اشتباه اینکھ مثل ولی ھست  نھ اسماعیل پھلوان

 را انشگاهد شھریھ باید دیگر روز چند کند؟ چکار دارد کھ کمی پول این با باید حاال کھ بود این اش ترین مھم کھ کرد می فکر

 اش کار حاال مھران و رفتن خرج توی حسابی مادراش ختم مراسم بخاطر ھست معلوم کھ ھم اش خانواده بوجھ وضعیت و بدھد

 ذکاغ یک میداد را لبو پول داشت وقتی کھ بود ھا فکر ھمین در و خرید خودش برای داغ لبو کم یک مھران" داده دست از ھم

 کریم ھب کھ گرفت تصمیم و خورد را لبو مھران. بود راننده کریم یعنی کوتولھ مرد آن شماره کاغذ اون و بود ھایش پول میان

 تلفن ھندل و فنتل باجھ یک توی میره مھران. کند جمع پول کمی داد پیشنھاد بھش اون کھ کاری با بتواند شاید تا بزند زنگ راننده

 سالم: میگھ مھران. بلھ؟: میگھ و)) داره می بر را گوشی مردی یک و خوره می بوق کمی" گیره می را شماره و  میزنھ را

 خط پشت یادم راننده کریم" میزنھ صدا را راننده کریم و میره خط پشت مرد آن. داشتم کار راننده کریم آقای با من" نباشید خستھ

 خوشتون اشم و پیچوندم را ماشین یک گریز و تعقیب توی کھ ھمانی ھستم کاسپین مھران من" سالم: میگھ مھران. بلھ؟: میگھ و

 قعواعد فقط" آره: میگھ مھران. گرفتی را ات تصمیم خوب" شناختم آره آره: میگھ و کنھ می سکوت کمی راننده کریم. بود آمده

 سرویسی ھر از بعد راننده بھ نقد تومان 500 ھم سرویس ھر و کنیم می کار سرویسی ما: میگھ راننده کریم. جوریھ؟ چھ کارتون

 سرویس یک برای ھم آن 1339 سال توی توما 500 چون خوره می جا شنوه می را مزد دست قیمت وقتی مھران. دیم می

 گواھی وت مگھ: میگھ راننده کریم. رونم نمی سنگین ماشین من: میگھ تعجب با مھران. بود خوبی پول واقعآ"نقد سواری ماشین

 چھ بھ و بیام کی: میگھ مھران. دیگھ حل خوب خیلی: میگھ راننده کریم. دارم" آره: میگھ مھران. نداری؟ سواری ماشین نامھ

 مھ مھران. بود بلد را خیابان آن مھران اتفاقی طور بھ کھ میده را خیابان آدرس و میزاره را قرار راننده کریم. بیام؟ آدرسی

 کھ چیھ کاراش این گفت می خوداش با ھمش اما کرده جور حسابی درست و خوب کار یک کھ بود حال خوش ھم و زده تعجب

 انتظار در ناکی خطر ھای چیزی چھ کھ دانست نمی مھران.{{ شود می مشخص فردا بود ھرچی اما. داره؟ مزد دست قدر این

 این با مھران" شن می اش زندگی و شخصیت شدن عوض باعث ناک خطر ھای چیز این کھ کرد نمی ھم این فکر حتی و اوست

.}}میشھ زیادی گناه بی و کار گناه ھای آدم مرگ باعث تماس  

 

 کھ پیچید جا ھمھ در شدن بستھ و شدن باز صدای. نبود مھران انتظار در کسی حیاط در"خانھ رفت مھران کھ بود وقت دیر{{

: ھمیگ مھران. شدیم نگران ما بودی؟ کجا: گفت مھران بھ و}} بیرون آمد فرج حاج و شد روشن فرج حاج خانھ برق دفع یک

 ازهمغ بھ میرفت آنھا با ھم رضا و دانشگاه بھ رفتن سھراب با مھران صبح فردا. اش خانھ در رفت مھران. میزدم قدم بیرون

. چیھ؟ زنھ اون جریان: میگھ سھراب. نھ: گفت مھران. نشد؟ زنھ اون از خبری دیگھ: پرسید مھران از رضا راه در. پدراش

: گھمی مھران. کنی؟ چیکار خوای می حاال: میگھ مھران بھ سھراب و کنھ می تعریف سھراب برای را ابتدایی خانم جریان رضا

 بھ سھراب. رانندگی ھمون: میگھ مھران.ھست؟ چی کاراش: میگھ رضا. میرم ظھر از بعد امروز" کردم پیدا دیگھ کار یک

" رهبھت بدانن قدر ھمین فعآل کھ میکنھ فکر خوداش با اما بگھ میخواست مھران. ھست؟ چقدر اش مزد دست حاال: میگھ مھران

 زارب پس: میگھ رضا. نھ اش حقیقت: میگھ مھران. ست؟ ماشنا آشنا: میگھ رضا. دونم نمی ھنوز: میگھ سھراب پاسخ بھ مھران

 نمخا روز یک: میگھ مھران. کردی؟ پیدا جوری چھ: میگھ مھران بھ سھراب. برم تنھایی باید" نھ: میگھ مھران. بیام باھات من

 و یچوندمپ رو ھا اون پیچ یک توی من و کرد تعقیب مارا ماشین یک راه میان" ماشین توی آورد رو پول از پر کیف یک ابتدایی

 مھران: میگھ رضا. داد کار پیشنھاد من بھ و دید را صحنھ این کوتولھ مرد یک" رفتم در من و برق تیره بھ خوردن ھا اون

 از دبع مھران. بده را شھریھ پول تا داره وقت ھفتھ یک تا کھ میگن مھران بھ دانشگاه در اما. ((باش خودات مواظب میری داری



 رفط آن و میاد رنگ پر قھوی کادیالک یک بعد مانھ می منتظر کمی و بود گفتھ راننده کریم کھ خیابونی ھمون میره ظھر

 سمت بیاد ھک کنھ می اشاره مھران بھ بود نشستھ عقب صندلی در کھ بلند قد مرد یک ولی نبود معلوم اش راننده" میستھ خیابان

 ماشین توی میره مھران. تو بیا: میگھ و)) کنھ می نگاھی یک مھران بھ و بود فرمون پشت راننده کریم. میره ھم مھران و ماشین

 ھا بحص من کھ بگم شما بھ کھ رفت یادم را این ولی" آره: میگھ مھران. کردی؟ فکرھاتو خوب: پرسھ می ازش کریم. میشینھ

 ریمک. کنم؟ شروع کجا از خوب: میگھ مھران. ھست ظھر از بعد توی ما کار"نداره اشکالی: میگھ راننده کریم. دانشگاه میرم

 یک و کوتولھ مرد یک عقب صندلی در و عقب صندلی بھ گردانھ می بر را سراش مھران. ھست مھران این ھا بچھ: میگھ راننده

 سلیم من زادهبرادر" خودام مثل ھست کوتولھ کھ اونی و ناصر بلنده اش قد کھ اینی: میگھ راننده کریم. بودن نشستھ بلند قد مرد

 اش جیب از کریم. برم؟ کجا باید: میگھ و فرمان پشت میره مھران. بشین فرمون پشت حاال ھمین بیا: میگھ مھران بھ کریم. ھست

 ایھ طرف کنم فکر: میگھ مھران. بلدی؟ را آدرس این: میگھ مھران بھ و شده نوشتھ آدرس کاغذ روی" میاره بیرون کاغذ یک

 مھران. ی؟گفت بھش را ما کار اصلی قواعد کریم عمو: میگھ سلیم. میافتھ راه و میکنھ روشن را ماشین مھران. باشھ شھر بیرون

 رانندگی وقت و سرکار بیای موقع بھ کھ اولیھ قواعد اون از غیر: میگھ مھران بھ راننده کریم. کنھ می نگاه کریم بھ تعجب با

 چقدرھر و بھتره ببینی و بدونی کمتر ھرچقدر کھ است این داریم کارمان مادر کھ ھست اصلی قواعد... و باشھ جلو بھ ھواس

 و سلیم بھ ینگاھ یک کریم. کشین می آدم انگار کھ میزنین حرف جوری یک: میگھ شوخی با مھران. بھتره کنی فراموش بیشتر

: میگھ انمھر. کنی؟ می کار کھ ھستن جریان در خانوادت: میگھ مھران بھ کریم. کریم بھ نگاھی یک ناصر و سلیم و کرد ناصر

. کنی؟ کار ما با خوای می کھ گفتی کسی بھ: میگھ کریم. کنم می تحصیل اینجا در من و کنن می زندگی شمال در من خانواده" نھ

. ردیک کاری خوب: گفت راننده کریم. نگفتم مزد دست و آدرس درباره چیزی البتھ من ھای دوست از تا دو فقط: میگھ مھران

 تا 4 تو ھھفت این توی: میگھ راننده کریم. بدم را دانشگاه شھریھ باید دیگر ھفتھ یک تا و ھستم پول دونبال من: میگھ مھران

 شب واس بقیھ و داریم ھفتھ این توی ظھر از بعد سرویس تا4 ما: میگھ کریم. سرویس؟ تا 4 فقط: میگھ مھران. داری سرویس

 انجام را ارک این نکنم خم دیگران جلوی رو سرم تا بیارم در پول اینکھ برای من آره: میگھ مھران. بیایی؟ ھم شب میتونی" ھست

 ادهپی ناصر و سلیم و کریم" داره می نگھ را ماشین مھران و میرسن ھا اون. (( میاد خوشم ازت داره" آفرین: میگھ کریم. میدم

" شدن یم رد آنجا از بچھ و زن تا چند و بود خلوت تغریبآ خیابان. دوطبقھ آپارتمان یک توی  خیابان طرف آن بھ رفتن و شدن

 طبقھ دو آپارتمان ھمان از گولولھ شلیک صدای دفع یک کھ بود شده خیره جوری ھمین و افتاد خورشید غروب بھ نگاھش مھران

 و کیسھ یک با ناصر و سلیم و کریم دفع یک کھ کرد می نگاه را طرف آن و طرف این حی و بود ترسیده مھران" رسید گوش بھ

 یعسر مھران. بگاز: گفت مھران بھ راننده کریم))  میزدن نفس نفس و ماشین داخل آمدن داشتن دست در اسلحھ یک کدام ھر

 را کیسھ صرنا. ھست؟ دالر ببین: گفت ناصر بھ بود نشستھ شاگرد صندلی روی کھ کریم. افتاد راه بھ و کرد روشن را ماشین

 تھواس فقط تو: گفت مھران بھ کریم" را جلو حی و کرد می نگاه را کریم حی مھران. ھست دالر ھمش آره: میگھ و میکنھ باز

 پیچید رانمھ. کوچھ یک توی چپ سمت بپیچ خیابون این توی: گفت مھران بھ کریم و بودن شده دور آنجا از دیگھ. باشھ جلو بھ

 ھمان و آدرس ھمان فردا برو: گفت و داد مھران بھ و آورد بیرون اش جیب از تومانی 500 یک کریم. داشت نگھ را ماشین و

 و شد پیاده ماشین از تعجب و ترس با مھران. {{ میگم بھت فردا: میگھ کریم. چی؟ سرویس 11 اون: میگھ مھران. بیا ساعت

 خانم اللی" میزد نفس نفس حی و بست را در و حیاط توی رفت و کرد باز را حیاط در رسید خانھ بھ مھران. رفت سریع خیلی

 مھران. نھ: گفت مھران. مھران؟ آقا شده چیزی: گفت تعجب با}} دید حال این با را مھران تا و میزد جارو داشت حیاط توی

اش خانھ توی رفت و زد آب را اش صورت . 

 

. د؟ش چی کارت ببینم بگو خوب: میگھ رضا. رسیده کجا بھ مھران کار جریان بفھمن تا مھران خانھ میان رضا و سھراب شب

 چھ کارت صاحب: میگھ رضا. خوبھ من برای" آره: میگھ مھران. خوبھ؟ دستمزدش: میگھ سھراب. دیگھ رفتم: میگھ مھران

 را دانشگاه شھریھ: میگھ سھراب. شکر را خدا خوب: میگھ رضا. نیست بد: میگھ مھران. اخالق؟ خوش یا اخالق بد جوریھ؟

 ھشب کارت حقوق تواز و بده را شھریھ پول پدرمن کھ چطوره: میگھ رضا. ھستم فکرش تو: میگھ مھران. کنی؟ می چیکار

  .بدی؟

 برای ھم چیزی یک و بده را دانشگاه شھریھ پول توانھ می بره را ھفتھ این ھای سرویس ھمھ اگھ دانست می کھ مھران(( 

 فھمدب چیزی کسی کھ نبود مایل ھم خوداش البتھ و بگھ چیزی کسی بھ توانست نمی کاراش قواعد بخاطر اما بمانھ خوداش

. میشھ رحاض شام االن برم باید من: میگھ سھراب. بفرستھ جوری یک برام میگم  پدرام بھ" نھ: داد پاسخ رضا بھ)) بنابراین

 کنھن درد دستت: میگھ مھران. کرده درست گوشت آب مادرم" ما پیش بیا شام: میگھ مھران بھ و مانھ می رضا ولی میره سھراب

 ضار. باشم تنھا خوام می مدتی چند یھ: میگھ مھران. ما؟ پیش نمیایی کھ مدتی چند یھ چیھ؟ جریان: میگھ رضا. خوردم شام من

 ظھر سر. دانشگاه میره مھران فردا و میره رضا.{{ بگو بھم داشتی مشکلی ھم اگھ" کن حال تنھایت با خوب خیلی: میگھ

 مھران بھ سامان.}} ایستاد مھران و زد صدا دور راه از را مھران نداخت می تیکھ مھران بھ کھ پسری ھمان"سامان برگشتنی



 خوش خانم لیال خانھ در"  خانھ میره و شد تمام تر زود اش کالس امروز  مھران. ممنونم:میگھ مھران. بگم تسلیت بھت آمد: گفت

 کسی با من: میگھ مھران. کنی؟ آشتی ما با خوای نمی مھران آقا: گفت دید را مھران تا زد می جارو را حیاط داشت و بود حال

 ظھر از عدب. اش خانھ بھ رفت مھران. کنن می غیبت من سر پشت کھ مانم می دور کسایی از فقط کنم آشتی بخوام تا نبودم قھر

 از اغذک یک کریم. فرمون پشت رفت مھران و آمدن کادیالک اون با آنھا دوباره و رفت دیروز کھ خیابانی ھمان"کار سر رفت

 چند تکجاس دونم می" آره آره: میگھ مھران. ھست شھر از بیرون کیلومتری چند بنزین پمپ یک: گفت و آورد بیرون اش جیب

 اب  مھران و میده و میاره بیرون ماشین داشبورد توی از تیر ھفت یک کریم راه در میافتھ راه مھران. شدم رد آنجا از باری

 شد ملھح بھت وقت یھ اگھ: میگھ کریم. میدین؟ من بھ چی برای: میگھ مھران. دیگھ اسلحھ: میگھ کریم!. چیھ؟ این: میگھ تعجب

 لحھاص مھران.(( کردم کار باھاش سربازی توی باری چند آره: میگھ مھران. کنی؟ کار باھاش بلدی اصآل" کنی دفاع خودت از

 رسنمی ھا اون. میکنھ زیاد را ماشین سرعت میده فشار محکم را گاز پدال  و میگیره محکم را فرمان و اش جیب توی میزار را

 یک سترسا با مھران" گاراژ توی میرن و میشن پیاده ناصر و سلیم و کریم و بود بنزین پمپ کنار گاراژ یک"بنزین پمپ بھ

 و کیسھ یک با کریم و آمد اندازی تیر صدای دفع یک  و بود خلوت جا ھردو انداخت بنزین پمپ بھ نگاھی یک و جاده بھ نگاھی

 دست از را اسلحھ و کریم دست بھ زد لگد بیرون آمد گاراژ از مرد یک و زمین روی افتاد و بیرون آمد گاراژ از دست بھ اسلحھ

 ار صحنھ این مھران کھ ھنگام این در و گرفت نشانھ کریم سر سمت بھ را داشت دست در خوداش کھ ای اسلحھ و انداخت اش

 ددی را مھران را دست بھ اسلحھ مرد آن" شد پیاده ماشین از و آورد بیرون اش جیب از را داد او بھ کریم کھ  تیری ھفت دید

 اسلحھ و دش بلند کریم"  کرد شلیک مرد آن سمت بھ گلولھ دو و کرد اندازی تیر تر سریع مھران اما گرفت اون سمت بھ را نشان

. ربیا را اون ھست مسلسل یک عقب صندوق برو: گفت مھران بھ و)) کرد شلیک مرد آن سر در تیر یک و برداشت را اش

 محاصره را ناصر و سلیم نفر 8 یا 7 کھ دیدن شدن گاراژ وارد کریم و مھران وقتی" آورد را مسلسل و رفت سریع ھم مھران((

 و اشھم روی گذاشت را اش انگشت دید را وضیعت این تا مھران" کردن می شلیک و بودن گرفتھ پناه گوشھ یک آنھا و کردن

 نشست انمھر. بود شان دست کیسھ یک کدام ھر و آمد بیرون گاراژ ناصراز و سلیم ھنگام این در و بستن رگبار بھ کرد شروع

. بود پربار یلیخ سرویس یکی این کریم عمو: گفـت کریم بھ حالی خوش با و)) کرد باز را کیسھ سلیم راه در رفتن و فرمان پشت

 بیشتر کردیم می فکر کھ چیزی اون از تعدادشون" بود تموم کارما بودی نیامد مسلسل با اگھ گرم دمت: میگھ مھران بھ ناصر

 وقتی من: گھمی کریم. شد؟ چی کثافت اصغر راستی: میگھ سلیم. داد نجات کثافت اصغر اون دست از ھم رو من: میگھ کریم. بود

 بزنھ تیر با ار من خواست می بعد افتاد اسلحھ و دستم بھ زد لگد و آمد کثافت اصغر بعد و افتادم" بیارم گاراژاصلحھ بیرون آمدم

 این قتیو. زدم من را خالصی تیر نھ: میگھ کریم. کشتتش؟ مھران: میگھ ناصر. زدتش و شد پیاده ماشین از مھران دفع یک کھ

 کھ ھم خون بھ و بود نکشتھ آدم تاحاال چون بود شده درشت چشمانش و لرزید می اش دست مھران زدن می حرف داشتن ھا

 ریمک. چیھ؟ شما کار: میگھ مھران. ترسیدی؟ مھران؟ چیھ: گفت دید را مھران روز و حال کریم وقتی اما. دید و داشت حساسیت

 انمھر شھر بھ رسیدن آنھا. خیابان ھمون سر بیا امشب بیایی ھم شب ھای سرویس خوای می اگھ" میگم بھت زودی بھ: میگھ

 نم جان مامان: میگفت و زد می حرف خانم لیال با داشت رضا خانھ حیاط در. بود دیگرغروب. خانھ رفت و گرفت را اش پول

 بھ و رونبی میاد شان خانھ از ھم سھراب مھران ورود با. پسرم نکن عجلھ:میگھ خانم لیال. ببرین؟ کجا امشب منو خواین می بگو

 و یشھم بار بھ ھم بزودی: میگھ خانم لیال. بار بھ نھ دار بھ نھ کھ ھنوز: میگھ رضا. آینده؟ دوماد آقا چطوری: میگھ خنده با رضا

: گھمی سھراب بھ مھران. میگھ نباشید خستھ و میکنھ سالم مھران بھ سھراب" شان خانھ توی میرن خانم لیال و رضا. دار بھ ھم

 طرف حاال" مبارکھ: میگھ مھران. خاتسگاری ببرن را رضا کھ قرار امشب: میگھ سھراب. حالن خوش ھمھ خبره چھ امروز

رضا خود نھ دانم می من نھ رو این: میگھ سھراب. کیھ؟ . 

 

 مادر و درپ کشتھ کھ را کسی اون کھ بود این فکر در مھران اما خاستگاری برای رفتن خانم لیال و فرج حاج و رضا و شد شب

. نداشت خوردن غذا بھ میلی اما بود شام وقت و بود درگیر فکراش مھران ھا چیز ھمین بخاطر و داره؟ بچھ و زن یا داره؟

 من" فتینگ می من بھ باید شما: میگھ کھ)) شنوه می را رضا بیداد داد صدای پوشیدن لباس حین در کھ پوشھ بھ لباس میره مھران

 خوب: میگھ تعجب با مھران. خاستگاری رفتم من: میگھ مھران بھ و میشھ مھران خانھ وارد رضا دفع یک. دارم وجدان عذاب

 و ھنازش اسماعیل پھلوان خواھر خاستگاری: میگھ رضا. نھ: میگھ مھران. رفتم؟ کیھ خاستگاری دونی می: میگھ رضا!. مبارکھ

. دی؟ش ناراحت: گفت دید را مھران کرده تعجب چھره رضا وقتی و کرد تعجب خیلی شنید را این مھران. داد مثبت جواب من بھ

 مھ آن نمیاد خوشم گفتن دروغ از: میگھ مھران.  میگی؟ راست واقعآ: میگھ رضا. نداشت من بھ عالقی ھیچ اون: میگھ مھران

 را اون پول تا کنم کار باید شب: میگھ مھران. میری؟ کجا حاال: گفت رضا کھ میرفت داشت مھران. مھمی این بھ ای مسئلھ سر

 ھرانم وقتی و بودن حیاط توی خانم لیال و فرج حاج. باش خودت مراقب خوب خیلی: میگھ رضا. کھ؟ دونی می خودت"دربیارم

 یزیچ مھران!.شب موقع این: گفت فرج حاج. کار سر: میگھ مھران. کجا؟: گفت فرج حاج بیرون آمد بیرون لباس با خانھ از

اون کھ پلیس ماشین دفع یک و خورد تیر ناصر پای سرویس اون توی" رفت و نگفت   



 تا کرد مک سرعت پیچ سر مھران. شون بپیچون پیچ سر: گفت مھران بھ کریم. کرد تعقیب را آنھا و رسید سر}} شھربانی{{ 

 بھ میرن آنھا. مغازه یک در بھ زدن ھم ھمین بخاطر و بپیچھ درست نتوانس و آمد سرعت با شھربانی ماشین اما بپیچھ راحت

 را اصرن و آمدن نفر چند" دادن می بانی نگھ مسلسل با نفر چند بزرگ حیاط آن در و داشت ھم بزرگی حیاط کھ بزرگ خانھ یک

!. رئیس: ھمیگ مھران. ببینی را رئیس باید" شو پیاده: میگھ مھران بھ کریم. ھست حیاط کنار کھ بزرگ انبار یک بھ برن می

 می رھبری را منطقھ یک یا شھر یک یا روستا یک خانواده ھر کھ ھستیم خانواده عنوان بھ ھای مجموعھ از ما: میگھ کریم

 یم ھدایت شھ می نامیده باس یا دن یا خوانده پدر کھ فردی توسط معموآل و ھست درخت یک مثل ھا خانواده این ساختار"کند

 نجرهپ یک و بود صندلی یک و میز یک  اتاق آن توی" بره می باال طبقھ در اتاق یک بھ و خانھ درون بھ را مھران کریم. شود

. شیدک می سیگار و بود نشستھ صندلی پشت مردی یک و داد می سیگار بوی اتاق و داد می نشان را حیاط کامآل کھ بزرگ

 مھران بھ مرد آن و میره کریم" بره کھ کنھ می اشاره کریم بھ و کنھ می خاموش را سیگاراش مرد آن و کنھ می سرفھ مھران

: میگھ مرد آن. نھ: میگھ مھران. ھستم؟ کی من دونی می: میگھ مرد آن. درست بلھ: میگھ مھران. کاسپین؟ فامیلیت شنیدم: میگھ

 ار تو چرا دانی می حاال: میگھ بزرگ داگ. بود شده گیج کمی مھران. بزرگ سگ میشھ پارسی بھ کھ بزرگ داگ من لغب

 من کیی من مال با فامیلیت اینکھ دوم و کرد تعریف کارت از کریم اینکھ اول: میگھ بزرگ داگ. نھ: میگھ مھران. اینجا؟ آوردم

 داگ و میشنھ مھران.  بشین: میگھ مھران بھ بزرگ داگ. نھ: میگھ مھران. شنیدی؟ جایی را اسم این"  ھستم کاسپین رضا محمد

 ھای رازشوف" پاشھ می ھم از داره من تشکیالت: میگھ و کنھ می نگاه بیرون و پنجره پشت میره و میشھ بلند جاش از بزرگ

: میگھ مھران .پیوستن عزرائیل نصیر تشکیالت بھ و کردن خیانت کردن می کار سال چندین من با کھ مشاور تا بگیر قدیمی

 داگ. تھران؟ منظورتون: میگھ مھران. من واس شمال و نصیر واس جنوب تشکیالتی" آره: میگھ بزرگ داگ!. عزرائیل؟ نصیر

. شد روعش مافیا ھای خانواده بین جنگ کردیم پیدا مشکل ھم با نوجوانی از عزرائیل و من کھ آنجایی از" کشور نھ: میگھ بزرگ

 داگ. کرد؟ شروع کی را جنگ: گفت مھران. ھستن ناکی خطر و گنده کلھ ھای آدم ھا این کھ افتاد دوھزاریش کم کم مھران

 کوچک خواھر یک نصیر"بودیم سالھ 14 یا 13 ما کھ اونجایی بھ گرد می بر ما دشمنین و دوستی" عزرائیل نصیر: میگھ بزرگ

 "بیارن در توانستن نمی را خواھراش درمون و دعوا خرج و بودن کارگر مادراش و پدر و بود مریض کھ داشت خوداش از تر

 کھ نصیر و من روز یک اما نبود زندگی فکر اصآل و زد می کتک را مادرام روز ھر و بود تریاکی کھ داشتم پدر یک ھم من

 دو تھران از ما" حسابی و درست کار یک کردن پیدا برای خراسان بھ بریم کھ گرفتیم تصمیم ھم با بودیم صمیمی ھای دوست

 و ودب داری پول خیلی آدم کھ بود خان عباس نام بھ شخصی یک خراسان ھای منطقھ از یکی توی اما شدیم خراسان راھی تایی

 این قضیھ صیرن بھ وقتی ھست قاچاقچی اون فھمیدیم کھ نگذشت زیادی چیز" شدیم کراگراش و رفتیم ما و گشت می کارگر دنبال

 ار مادرات خوای می اگھ ھم تو خوام می پول بدم نجات مریضی از را  خواھرام خوای می من نھ گفت اون برگردیم گفتم جوری

 خانھ بھ برگشتیم و کردیم جمع خوبی پول ماه 4 یا 3 در و موندیم ما خالصھ" داری احتیاج پول بھ بدی نجات پدرات دست از

 ما از خان عباس و خان عباس پیش برگشتیم دوباره ما" طور ھمین من مادر و بود مرده نصیر خواھر و بود شده دیر ولی

 یانم کھ ای خانھ قھوه یک بھ میره خان عباس بھاری روز یک" ھستین ای بوزه جر با ھای بچھ شما گفت می و بود آمده خوشش

 جلوی وارس اسب تا دو دفع یک کھ کشید می قلیون داشت خان عباس" بود صفایی با جای بود جنگل دوراش کھ بود ای جاده یک

 اما رنمی در سریع و بندن می گلولھ بھ را خان عباس تیر شیش تفنگ با بودن بستھ رو شون صورت و ایستادن خانھ قھوه

 اما داد را رترو دستور خان عباس رقیب خان جمال کھ شدیم متوجھ بعد" بگیرن را آنھا نتوانستن ولی رفتن خان عباس محافظان

 آخری مد این چون چرا؟ اما کرده خیانت خان عباس بھ و داشتھ دست ترور این توی ھم نصیر فھمیدیم کھ بود این بدتر این از

" دآور وجود بھ را نصیر حسادت کار این و کنھ اش راست دست رو من خواست می و کرد می توجھ من بھ بیشتر خان عباس

 ولی کردیم ار کار این بکشیم رو اون و کنیم حملھ خان جمال خانھ بھ انتقام برای گریفتیم تصمیم خان عباس دستھ دار و من بعد

 و پولوغی و شلوغ اون توی کھ دیدیم خودم چشمھ با من و نصیر آغوش در انداخت را خوداش و بود شده زخمی پایش خان جمال

" تنکش رو خان جمال زد فریاد بعد و کرد شلیک و خان جمال قلب روی گذاشت را اسلحھ لولھ نصیر" درگیری و رجم و ھرج

رسیده خوداش اوج بھ کھ امروز تا کھ شد شروع اون و من بین جنگ بعد کرد خیانت ھمھ بھ نصیر . 

 

 بھ ار ھا این چرا شما"فھماندین من بھ را چیز ھمھ شما ولی بھتره بدونی کمتر چھ ھر گفتن من بھ: میگھ بزرگ داگ بھ مھران

 باال یزنھم اش چرک داره دیگھ کھ بینم می را کھنھ بزرگ زخم یک کنم می نگاه چشمات بھ وقتی: میگھ بزرگ داگ. گفتین؟ من

 دل فحر شما حرف این" درست بلھ: میگھ کردنی مکس با مھران. درستھ؟"  زدن تو بھ را زخم این کھ میشھ اونایی گیر دامن و

 ھک کنم اعالم ھمھ بھ خوام می فردا من: میگھ بزرگ داگ. مادرام و پدر حتی بگھ من بھ را این نتوانستھ ھیچکس حاال تا منھ

 داری دوست اگھ ھم تو" برن برن خوان می کھ اونایی و بمونن بمونن خوان می کھ اونایی و پاشھ می ھم از داره دیگھ تشکیالت

 ھا وارد تازه ھمھ برای داشت جوانی تغریبآ مرد یک اونجا انبار توی میران اونجا از مھران دنبال میاد کریم. بری توانی می

 4 یا 3 نمیری کھ سرویسی ھر اینکھ اون" بگم شما بھ را چیزھای یک باید ھستم تیزه مجید من: گفت می و کرد می رانی سخن

 اھ کاپو این و گن می بھش کاپو کھ میشھ تشکیل گروه یک سرباز 4 یا 3 ھر و گن می سرباز شما بھ خانواده در کھ ھستین نفر



 اشاره جوان پسر یک سمت بھ و آمد نفر 3 با مردی یک دفع یک. دن می انجام خانواده برای را کشی آدم مثل ناکی خطر کارای

 رئیس کھ ستھ بزرگ داگ برادرزاده این: میگھ کریم. کیھ؟ دیگھ این: گفت کریم بھ مھران. بگیرین را جاسوس این: گفت و کرد

 بچھ: میگھ ھا بچھ بھ کریم. 12 ساعت حدود شب افتاد کھ بره خواد می را ھفتھ این سرویس آخرین مھران اما. ھست کاپوھا کل

 این"یمکر عمو: میگھ سلیم. ھست دست سگ کامران ھم طرف این اسم"کشتاری کشت و بشھ اندازی تیر نباید سرویس این ھا

 ام ندهران این و من زاده برادر سلیم این" ھست جمشید این: میگھ کریم. کنی؟ معرفی خوای نمی را آوردی ناصر بجای کھ آقای

 مخفی کمربند الی یا جیب در را شان کمری ھای اسلحھ و میرسن آنھا اما. بود سالھ 30حدود جوان یک جمشید. (( ھست مھران

 ھم دیگھ دونفر و شمارید می را ھا پول میز روی و بود نشستھ صندلی روی یکی بودن آنجا نفر 3 کآل" داخل میرن و کنن می

 قد دست گس کامران. فرمایش؟ علیک: گفت کامران. سالم: گفت کریم.)) کردن می جا بھ جا را جعبھ تا چند بقلی اتاق در داشتن

 اون کھ گفت بزرگ داگ: گفت کریم. داشت پھنی ھای شونھ و داشت کلفتی ابرو و بود ریختھ موھاش جلوی و داشت کوتاھی

 ماا شد ناراحت کم یک مھران. ھستم عزرائیل داردستھ جزو االن من"کرده غلط بزرگ داگ: گفت کامران. من بھ بدی را آدرس

 کی. ھری نیست؟ ای دیگھ حرف: میگھ کامران. کنھ می پوشی چشم تو خیانت از بزرگ داگ بدی را آدرس اگھ: میگھ کریم

 بھ و گیره می را شمشیر آن و صندوقچھ آن سمت میره مھران" بود سامورایی شمشیر یک روش کھ بود دیوار کنار صندوقچھ

 عصبانی مھران. بزنن؟ دست تیزی بھ نباید ھا مچھ بچھ کھ ندادن یاد تو بھ: میگھ کامران. سامورایی؟ شمشیر این: میگھ کامران

 کریم. ھست صندوقچھ این توی... و گورز و ساطور و قمھ دید و کرد باز را صندوقچھ در رفت و کرد کنترل را خودش ولی شد

 شد انیعصب مھران. ھستم؟ تو با کنی؟ می داری غلطی چھ بچھ حو: گفت و شد بلند کامران. مھران؟ کنی می چیکار داری:گفت

 بھ و باال آورد را اش راست دست و مھران سمت آمد کامران" آورد بیرون قالف از آرام و گرفت محکم را شمشیر دستھ و

 و کامران راست دست بھ زد محکم ھشتی صورت بھ را شمشیر مھران. کنی؟ می غلطی چھ داری"ام تو با حوی:  گفت مھران

 نجنو و عصبانیت احساس و بود خون بھ حساس ھم مھران و مھران صورت روی شد پاشیده مستقیم خون و شد قعط اش دست

 می حی کامران. کجاست؟ آدرس بگو: گفت کامران بھ و آورد بیرون گورز یک و کرد باز را صندوقچھ در و گرفت ھم با را

 ھمھ و یرونب پاشید می حی خون و کوبید کامران سر بھ  گورز با محکم زربھ تا چند قدرت تمام با مھران. ((دستم دستم آخ: گفت

 خندید بعد اش دست طور ھمین و بود شده خونی اش صورت تمام و نبود خوداش حال توی مھران" گرفت می خون داشت را جا

  ونفرد اون بھ و)) آمد  بیرون کردن تعجب از سریع سلیم اما بودن کرده تعجب و بودن ترسیده بقیھ و کریم" خندید حی و

 گورز اب رو تون کلھ یا و ببوره را تون  دست سگ کامران مثل خواین می نکنھ گرفتین؟ اللمونی چرا کجاست؟ آدرس:گفت

 ھمھ کامران کھ ھست بقلی اتاق توی گاوصندوق یک: میگھ دونفر اون از یکی. دیگھ بگین: میگھ دونفر اون بھ جمشید. بترکونھ؟

 1280 کنم فکر" مادراش تولد تاریخ: میگھ دونفر اون از یکی. چیھ؟ اش رمز: میگھ کریم. میزاره آنجا را اش مھم ھای چیز

 ونا بھ:  گفت نفر دو آن بھ رفتن وقت مھران. گرفتن را آدرس آن توی  و کردن باز را صندوق گاو بود درست رمز. باشھ

 کھ فرن دو آن از یکی. کردن خیانت و دشمنن ما با کھ اونایی برای بشھ عبرتی دست سگ کامران جنازه این بگین عزرائیل

. زده را فحر این و کرده را کار این جالد مازیار بگین"  جالد: گفت و کرد مکس مھران. گفتھ؟ کی بگیم: گفت بودن ترسیده

 ارجخ شھر از باید: میگھ کریم. خوبم نھ: میگھ مھران. برونم؟ من بده بد حالت اگھ: میگھ کریم و فرمون پوشت میره مھران

. التآسف و مستقیم و بود خلوت جاده میرن ھا آن. {{ شب موقع این ھم آن ھست خلوت اکثرآ" قدیمی ای جاده اون بھ برو"بشیم

 سر تپش ژاندارمری ماشین یک دفع یک"کنھ تمیز را اش صورت مھران تا میاره بیرون ماشین داشپورت از پارچھ یک کریم

 آمد و قھوه اقچر با و شد پیاده سال میان تغریبآ معمور یک و ایستادن ھا آن. وایستا: گفت کریم}} داد ایست آنھا برای کھ بود آنھا

 آن. بده یلیخ حالش کھ برسیم یکی بھ باید داریم عجلھ: گفت کریم. میرین تند خیلی: گفت بود شاگرد طرف کھ کریم بھ و

 با مھران. ازبگ: میگھ مھران بھ کریم. یاهللا بشین پیاده ھست خونی کھ ھم اش لباس" بده تون راننده حال اینکھ مثل: معمورگفت

 تیر اش طرف بھ: میگھ کریم. اش تعقیب در ھم ژاندارمری ماشین و میره و گاز پدال روی گذاره می را پاھایش قدرت تمام

 رفط از ھم ژاندارمری معمور و کنن می اندازی تیر و بیرون میارن ماشین پنجره از را سرشان جمشید و سلیم. کنید اندازی

 پنجره زا را سراش کریم. شون ماشین الستیک توی بزنید: میگھ مھران" کنھ می اندازی تیر و بیرون میاره را اش سر شاگرد

 و الستیک ھب خوره می اش یکی باالخره کھ کنھ می شلیک ژاندارمری ماشین الستیک سمت بھ تیر تا چند و بیرون میاره ماشین

 بود مرده راننده. کنیم قعط رو ماشین بیسیم سیم باید بزن دور مھران: میگھ کریم و میشھ چپ و زنھ می ملق ژاندارمری ماشین

 چاقو اب تا رفت سلیم"بود ندیده صدمھ خیلی ولی میامد خون اش کلھ از و بیرون آورد را خوداش شاگرد طرف از معمور آن ولی

 و آورد رونبی  اش جیب از را اسلحھ مھران اما بیرون آمد سلیم. گیره می آتش داره ماشین: گفت مجید کھ کند پاره را بیسیم سیم

. نکن پدرشان بی دارام بچھ 6 من کنم می خواھش: گفت مھران بھ بود نشستھ زمین روی کھ معمور معمور آن طرف رفت

 ھب و کشتھ را معمور آن کھ بینھ می و اونجا میاد جمشید" کنھ می شلیک و گیره می معمور آن سر سمت بھ را اسلحھ مھران

: میگھ مھران. ببینھ درست توانست نمی بود شب: میگھ جمشید. بود دیده را ما چھره: میگھ مھران. اش؟ کشتی چرا: میگھ مھران

شد منفجر ماشین. بود زده قوه چراغ کریم و من صورت روی . 

 



 ھگوش و بود کرده روشن را جا ھمھ کھ بود برق چراق دکل یک محوطھ آن وسط" ده می را شھر بیرون محوطھ یک آدرس کریم

 پیاده آنھا .))بودن افتاده اونجا کھ جنازه تا چند و اسلحھ با بودن اونجا تیزه مجید کاپو بودن کوچک اتاقک تا چند محوطھ آن ھای

 اش اسلب چرا این: گفت دید را مھران خونی لباس وقتی مجید. آوردیم رو شون ھمھ دخل رسیدی دیر: گفت کریم بھ مجید" شدن

 شون دخل"مشدی درگیر ژاندارمری ماشین یک با آمدن وقت جاده توی و کرد تیکھ تیکھ را دست سگ کامران: گفت کریم. خونی؟

 ھم اون: گھمی کریم. کردین؟ چیکار را عزرائیل کندو آدرس پس کردین تیکھ تیکھ را دست سگ کامران: میگھ مجید. آوردیم رو

 ھم ھمون آشنا چھره اون کھ دید و جلو رفت دید آشنا چھره یک ھا جنازه الی البھ و کرد می نگاه ھا جنازه بھ مھران اما. گرفتیم

. شده خالف وارد احمد کھ بود شنیده" مادراش عزاداری برای شمال  بود رفتھ وقتی مھران. احمد بود اش گی بچھ دوران بازی

 ونا بدتر باشھ داشتھ را مھران ھوای زورگو ھای بچھ مقابل در اینکھ بجای و کرد می حسادت مھران بھ خیلی کودکی در احمد

: تگف و مھران کنار آمد شده خیره  جنازه یک بھ مھران دید کھ سلیم. نبود مھران برای خوبی دوست خالصھ کرد می اذیت را

 اذیت را من و کرد می حسادت من بھ ھم ھمیشھ و بود عوضی آدم" منھ گی بچھ دوران دوست آره: گفت مھران. شناسیش؟ می

 را این مسلی. کارکردن؟ چیکار باھات دشمنات پس کردن را کار این باھات دوستات اگھ: میگھ سلیم. عوضی پدر بی" کرد می

 قدر نآ کینھ این" کرد احساس دوباره ھا سال از پس را بود اش درون در کھ قدیمی کینھ یک دفع یک مھران ولی رفت و گفت

 .کرد می آسی را اون داشت وجدان عزاب اما کشت آدم ھم تاحاال مھران البتھ داد می مھران بھ را کشتن آدم جرعت کھ بود قوی

 اصلحھ توش ھک تو میارن جعبھ تا چند و میاد اش کاپو با تیزه مجید. بگیره ناھار تا بود رفتھ سلیم" بود ظھر نزدیکای فردا اما

: میگھ ریمک. شد کشتھ بزرگ داگ برادرزاده دیشب" ندارم خوبی ھای خبر: میگھ مجید. مجید؟ خبر چھ: میگھ مجید بھ کریم" بود

 شد درگیر نھاآ با ھم اون و اش دستگیری برای بودن آماده انگار اونجا بود ریختھ پلیس کلی" ھا پلیس: میگھ مجید!. بود؟ کی کار

 کریم.ھ؟چی دیگھ کندو کریم بھ مھران.  داد را عزرائیل کندو بھ حملھ دستور بزرگ داگ ظھر از بعد برای ھم االن و شد کشتھ و

 را تپول دیگھ کھ تو شده ناک خطر خیلی اوضای"کنن می داری نگھ را قاچاق ھای بار کھ ھست انباری اون منظورشون: میگھ

 خیلی جمشید این: میگھ سلیم خوردن ناھار سر. باشم شما با آخراش تا خوام می من: میگھ مھران. بری؟ خوای نمی گرفتی

 رفح باھاش کنار کشید را معمور اون داد گیر ما بھ شھربانی معمور یک امروز: میگھ سلیم. مگھ؟ چطور: میگھ کریم. زرنگھ

 ظھر از عدب توانم می من: میگھ مجید بھ بود جوان خیلی کھ مجید افراد از یکی. رفت کشید را اش راه معمور کھ نشد دقیقھ 2"زد

 ھرامش. شھرام؟ شد چی: میگھ مجید" گرده می بر زود و میره پسر آن. ھا بیای زود ولی باشھ: میگھ مجید. ببینم؟ را مادرام برم

 یستن عمل پول فقط: میگھ شھرام. نشده؟ جمع ھنوز عمل پول مگھ: میگھ مجید. بده خیلی مادرام حال: میگھ بود پسره ھمون کھ

 کرد جمع ھفتھ این ھای سرویس توی کھ را تومان 8 آن اش جیب از شنوه می را این وقتی مھران. ھست ھم بیمارستان پول

" کنن می تعجب ھمھ. کن مادرات خرج بگیر رو تومان 8000 این: میگھ و شھرام جلوی میزاره و میاره بیرون اش شھریھ برای

 اما ددا ادامھ میشھ بعد را دانشگاه: گفت مھران.خواستی؟ نمی دانشگاه شھریھ برای را پول این تو مگھ: میگھ مھران بھ کریم

 مھران. چیھ؟ اسمت" گرم دمت: میگھ مھران بھ مجید. بشھ دیر و بگذره کار از کار کھ ممکنھ داد ادامھ نمیشھ کھ را مریضی

" داد نجات مرگ از بار یک را منو تازه ھست ھم خوبی راننده: میگھ کریم. ھستی مرامی با بچھ واقعآ: میگھ مجید. مھران: میگھ

 بھ شھرام. کنھ یم تعریف براش کریم. چیھ؟ کثافت اصغر کشتن جریان این راستی: گفت مجید. زد این را کثافت اصغر راستی

 یک کھ نزار تو" نشده اش چھلم ھنوز مرده من مادر: میگھ مھران. کنم؟ قبول تو از را تومان 8000این من یعنی: میگھ مھران

 2000 داشت کوتای قد و قھوی و فر موھای کھ مجید افراد از دیگھ یکی. بیامورزه را مادرت خدا: گفت شھرام. بمیره دیگھ مادر

 شھرام. دارم را ھمین نقد فقط من" بگیر را تومان 2000 این بیا شھرام: گفت و شھرام بھ میده و آورد بیرون اش جیب از تومان

 اگد خود و بود جنگل وسط انبار" بود انبار ھمان کھ عزرائیل کندو بھ کنن می حملھ ھمھ ظھر از بعد اما.(( گرم دمتون: میگھ

 پیدا پلس یکل کلھ و سر دفع یک ولی میشن درگیر انبار بانان نگھ با بزرگ داگ دستھ دار. داشت حضور حملھ این در ھم بزرگ

 می دھناش از خون کھ حاالی در شھرام" مھران آغوش در افتھ می و خوره می تیر بود مھران کنار کھ شھرام دفع یک و میشھ

 و اش فطر رفت مھران))  خورد تیر بزرگ داگ و دادن زخمی و کشتھ کلی و گرفتھ باال درگیره و کرد تسلیم جان بھ جان آمد

 بھ و همیار بیرون اش جیب از چھ دفتر یک بزرگ داگ. بدی ادامھ تونی می تو اما" ھست تموم دیگھ من کار: گفت بزرگ داگ

  فیاما دنیا درباره مھمی ھای چیز و نداره خبر ازش کی ھیچ کھ ھست جنگل میان کلبھ آدرس یک این توی: میگھ و میده مھران

 را ااینج کامل ھا پلیس تا برو برو ھست کادیالک یک اونجا داره قرمز در کھ انباری ین پشت برو" ھست دفترچھ این در

 ھای بشکھانبار داخل اما ھست انبار پشت بھ در یک انبار تھ دید و انبار توی رفت دیواره انبار کنار دید مھران. نکردن محاصره

 بشکھ نآ از یکی بھ خورد و شد رد انبار چوبی دیوار از اندازی تیر توی تیر یک دفع یک" بود آنھا روی خطر عالمت کھ بودن

 کشان دبکش فریاد توانست نمی نھ و بکشد نفس خوب توانست نمی نھ کھ مھران" مھران دھان در رفت و زد بیرون گاز یک و ھا

رفت و کرد روشن را ماشین" بود اش روی ھم سویچ و نشست کادیالک توی و انبار پشت بھ رفت کشان .  

 

 ات رفت را خاکی جاده این مھران" بکشھ نفس درست توانست نمی و زد می عرق کھ جوری ھمین. خاکی جاده بھ رفت مھران

 کوچکی لبھک. کلبھ توی رفت مھران. بود گفتھ بھش بزرگ داگ کھ ای کلبھ بھ رسید باالخره و چنار ھای درخت بھ بھ بود رسید



 ھگفت کھ طور ھمان" کشید دراز تخت روی مھران. شوی دست حمام یک و خانھ آشپز یک و داشت نفره یک تخت یک و بود

 و داره خش انگار کھ بود جوری اون صدای چون بزند حرف درست  توانست نمی حتی و بکشھ نفس درست توانست نمی بودم

 و زد ارکن را تخت" داشت دستگیره یک کھ تخت زیر بھ افتاد اش چشم افتاد تخت از دفع یک کھ زد می غلت تخت روی حی

 بد مھران. جاش سر گذاشت را تخت و بست را آن در مھران. بود اسلحھ در آن زیر و شد باز در یک و کشید را دستگیره

 و لیخچا اینجا اگھ کرد تعجب مھران"بود خاموش یخچال کرد باز را یخچال در خانھ آشپز توی رفت بود شده گشنش جوری

. بودن تازه اما نبودن زیاد آورد بیرون شیرنی و نان یخچال توی از مھران!. نیست؟ کار در برقی دکل چرا پس داره المپ

 را اقکات آن در مھران" بود کوچک اتاقک یک کلبھ پشت و گشت را کلبھ دور بیرون رفت و خورد را ھا شیرینی و نان مھران

 حاال" خواند را مافیا دنیای قوانین10 و کرد باز را دفترچھ مھران. کرد روشن را آن ھست موتوربرق دستگاه یک دید و کرد باز

 ھای پوکا بیشتر کھ بود داده توضیح کاپوھا درباره دردفترچھ در. نویسم می شما برای را قانون 10 این آینده ھای قسمت در من

 تنداش ھمراه بھ زیاد پول کھ ازریل ھای کاپو مکان از تا چند آدرس. دارن ھمراه بھ بیشتر پول ھستن خلوت ھای مکان در کھ

: یگھم معمور.)) بود بازرسی ایست راه در" میره و کنھ می پر را کمری اسلحھ یک صبح مھران. بود شده نوشتھ دفترچھ آن در

: ھمیگ بینھ می را کاسپین اسم معمور. میده معمور نشان و داشت اش جیب در را نامھ گواھی مھران. بده نشان را ات نامھ گوای

 وشمگ بھ اسمی ھمچین حاال تا: میگھ داراش خش صدای اون با و کنھ می مکس مھران. داری؟ نسبتی چھ کاسپین رضا محمد با

 شده نپنھا اطراف این در باند آن بازماندگان کھ ممکنھ و پاشیده ھم از مافیا بزرگ باند یک ھا طرف این: میگھ معمور. نخورده

 واھیگ کارت مھران. (( حتمآ بلھ: میگھ مھران. بدین اطالع ما بھ دیدین مشکوکی مورد اگر و باشین خودتون مراقب شما" باشن

 رفت و شد اش خانھ وارد کفش با بود حول کھ قدر آن و حیاط توی میاد فرج حاج خانھ میره مھران. میره و گیره می را نامھ

 تعجب شنید را مھران دار خش صدای سھراب وقتی کرد سالم اون بھ و آمد سھراب دفع یک کھ کند جمع را خوداش ھای لباس

. داری؟ را اش مطب آدرس میده درس ما دانشگاه توی کھ ریھ متخصص دکتر اون سھراب: گفت اون بھ مھران)) بود کرده

 یک میره سھراب. میارم برات االن دادم ام دخترخالھ بھ من را اش مطب آدرس اون مریض ام خالھ دختر" آره: میگھ سھراب

 رایب مگھ: میگھ داراش خش صدای آن با مھران. ؟ کجایی معلوم تو مھران: میگھ مھران بھ و  میشھ پیدا مھرشاد کلھ و سر دفع

 چرا: ھمیگ مھرشاد. نیستی بلد چیزی من بھ کردن حسادت از غیر کھ تو" ھستم کجا من کھ کرد می فرقی سال 27 این توی تو

 شما با میرم دارم من: میگھ مھران. بیای ما با باید نزدیک مامان چھلم نگو پرت و چرت ھم قدر این" شده؟ جوری این صدات

 را باساتل گفتم: میگھ و میزنھ فریاد مھران سر مھرشاد. نھ: میگھ مھران. بپوش را  لباسات میای با با تو: میگھ مھرشاد. نمیام

 بھ و شد عصبانی مھرشاد. میزنی؟ منو گی بچھ مثل میشھ؟ چی نیام اگھ: میگھ و زنھ می فریاد مھرشاد سر ھم مھران. بپوش

 زد ادمھرش  راست سمت پای بھ تیر یک و چپ سمت شانھ بھ تیر یک و کشید اسلحھ سریع مھران ولی کرد حملھ مھران طرف

.(( باشی کی سگ تو خورد زمین بود رستم کھ اون: گفت مھرشاد بھ و سراش باال رفت مھران زمین افتاد کش دراز مھرشاد

 بزرگ پیروزی حس یک مھرشاد زدن با و بیرون آمد خانھ از مھران. مھرشاد صورت بھ زد لگد محکم اش کفش نوک با مھران

 شد ضعیف حسابی اش عصاب ازدواج از بعد گفتم کھ طور ھمان مھرشاد" شده تخلیھ کینھ یک و کرد می احساس خوداش در را

 آمدن ھمھ دفع یک" زد می را آن و کرد می حملھ اون طرف بھ و زد می فریاد مھران سر مھران نوجوانی و گی بچھ در و

 اسلحھ و بودن ترسیده و شنیدن را گلولھ شلیک صدای آنھا سھراب و خانم سمیھ و رضا و مھران پدر خانم لیال فرج حاج بیرون

 آن آدرس و گرفت اش دست از را کاغذ مھران بود زده خشک آنجا و بود اش دست کاغذ یک سھراب" دیدن مھران دستان در را

 نداشت یقبل نوبت کھ ھم مھران و بود شلوغ ریھ متخصص دکتر مطب. رفت لباس ساک با مھران بود نوشتھ کاغذ توی دکتر

 ھرانم. دیده آسیب حنجرت ولی نداره مشکلی ات ریھ: گفت و کرد معاینھ را آن دکتر.)) داخل رفت نفر آخرین و شب تا ماند

 مھران{ . {منھ قدیمی ھای دوست از" دم می تو بھ را حنجره متخصص دکتر یک آدرس: میگھ دکتر. کنم؟ چیکار باید حاال: میگھ

 باز میره صبح. گیره می دوش و  کلبھ بھ میره و خره می خوراکی کمی راه توی و گیره می را حنجره متخصص دکتر آدرس

 حاال: ھمیگ مھران. دیده آسیب ات صوتی ھای تار: میگھ و}} کنھ می معاینھ را آن دکتر. نفر آخرین ماند نداشت نوبت ھم اینجا

 شیدنینو از درضمن خوری می شب و صبح روز ھر را آن نویسم می شربت یک برات من: میگھ دکتر. دکتر؟ آقای کنم چیکار

 یک: ھمیگ دکتر. گرده؟ می بر اش اول حالت بھ چی؟ صدام حاال: میگھ مھران. کنی پرھیز باید ھم گرم خیلی و سرد خیلی ھای

رفت و خرید را دارو مھران. میشھ جوری چھ ات وضیعت ببینم تا پیشم بیا دیگھ ماه . 

 

 بھ تر سریع ھرچھ باید مھران. خواند داد بھش کھ را بزرگ داگ دفترچھ اون" خورد شام و بود شب اش کلبھ بھ رفت مھران(( 

 نظورم کشور شمال اما بگیره را کشور شمال خواست می عزرئیل" کرد می حملھ داشتن زیادی ھای پول کھ عزرائیل کاپوھای

 منطقھ نپای بھ اما بود بزرگ داگ منطقھ را باال بھ یزد و خراسان تا کرمانشاه اصفھان از بلکھ نیست مازندران و گیالن فقط

 بود این مھران نقشھ" بکنھ کاری یک مھران باید کنھ تصرف را بزرگ داگ ھای منطقھ کامآل عزرائیل اینکھ از قبل. عزرائیل

 کنھ رستد جدید تشکیالت یک یا جدید مافیا خانواده یک کھ قدری بھ کنھ جمع پول دارن زیادی پول کھ کاپوھای بھ حملھ با کھ

 دفترچھ ویت" کنھ کار شریکی باھاش تا حکومت توی گنده کلھ آدم یک بھ کنھ وسل را آن کھ داشت رابط یک بھ احتیاج اینجا اما



 فکر توی ھبخواب خواست می وقتی مھران. کرد می وسل گنده کلھ یک بھ را مھران کھ بود شده نوشتھ بنیان بھرام نام بھ شخصی

 پنجره فتابآ نور. برد اش خواب کی کھ نفھمید اما داشت ترس بشھ کشتھ کھ ممکنھ تنھا ھم آن ھا کاپو با درگیری در کھ بود این

 ویت رفت اون" کرد می پنھان جا یک باید اما کرد پر را ھا اسلحھ. پوشید را اش لباس و شد بیدار و بود خورده چشمانش بھ

 عقب دلیصن در اسلحھ کردن پنھان برای جا یک و بیرون آورد را عقب صندلی دفع یک کھ دار تکان را عقب صندلی و ماشین

 سلمسل و شد آماده مھران" بود خلوتی جای بود دفترچھ توی کھ آدرسی. افتاد راه بھ و کرد پنھان آنجا را اسلحھ و کرد پیدا

 آن کرد شلیک و کرد باز را در لگد با مھران نفربودن سھ کرد نگاه پنجره در. رفت و 45کالیبر کلت یک با برداشت را تامپسون

 رکا اسلحھ این سرعت با اما بود خطرناکی کار و کند امتحان را اسلحھ این داشت دوست چون 45کالیبر کلت کمری اسلحھ با ھم

 غبل بودن نفر دو بعدی کاپوی. میره و گیره می را آنھا قوماربود میز کنار ھا پول تمام زنھ می را آنھا"داد انجام خوبی بھ را

 گلجن وسط میره آنجا بھ مھران. گرفتن قرار گلولھ اصابت مورد ھم بار چند و بودن جون سگ" بود تشن غول برادران شون

 اریشک اسلحھ با مھران و کنھ می باز را در بود آلود خواب کھ ھیکلی مرد یک و میزنھ در مھران" بود ساکت خیلی کلبھ یک

 یک و آمد لھیک و قد ھمان با ھیکلی مرد یک دفع یک"  میشھ پرت و میشھ رد ھیکلی مرد آن از گلولھ و کنھ می وینچسترشلیک

 این و بود دیگھ یکی کشت کھ را اون اما ھست تشن غول برادر آن از یکی این کھ فھمید مھران و بود اش دست در تیر ھفت

 بکنھ شلیک خواست می  مھران و داد جاخالی مھران اما کرد شلیک مھران سمت بھ است خون در غرق برادراش دید تا برادر

 ماشین تپش بیرون رفت و رفت در مھران کھ کرد می را دومی شلیک داشت برادر و نشد شلیک و داد فشار ضعیف را ماشھ کھ

 تامپسون مسلسل ماشین پشت کھ مھران.(( بیرون بیا عوضی آشغال: گفت و زد فریاد و بیرون اومد ھیکلی اون)) شد پنھان اش

 و ستب گلولھ رگبار بھ را آن مھران کھ بود مھران بھ اش پشت برادره اون و آمد بیرون دفع یک و گرفت بود کرده پنھان را

 و بگیرد را آن تا برد اش اسلحھ سمت بھ را اش دست و بود زنده ھنوز آن سراش باال رفت مھران و کرد اش سوراخ سوراخ

 را ھا پول و کلبھ داخل رفت و کرد خالی مغزاش در تیر یک و آورد بیرون را اش کمری اسلحھ مھران کھ بزند را مھران

 از لاگرقب کھ کرد فکر خوداش با مھران و کرد بررسی را اونجا خوب و رفت دیگھ جای یک بھ فردا مھران. رفت و برداشت

 ھای حملھ از تر خطرناک این خوب ھستن نفر 5آنھا کھ شد متوجھ" ھست بیشتر اش حملھ امنیت کند بررسی را مکان آن حملھ

 شابخ یک و کرد پر خشاب یک و برداشت را تامپسون مسلسل" زد سراش بھ فکری اما بود نفر یک مھران چون ھست قبلی

 میز روی آشپزخانھ توی نفر 5ھر. نارنجک تا2 و بود راحت باھاش خیلی کھ برداشت ھم 45کالیبر کلت یک و برداشت دیگر

 توی نفر 4 وقتی و مرد اون سر بھ کرد شلیک 45کالیبر با مھران و کرد باز را در آمد یکی زد در مھران" بودن خوری غذا

 میز روی آشپزخانھ توی انداخت نارنجک یک سریع مھران و شدن بلند جاشان از گلولھ شلیک شنیدن صدای با بودن آشپزخانھ

 اما کرد فرار میرفت خانھ پشت بھ کھ آشپزخانھ پشت در از زخمی مرد یک و مردن نفر 3 و شد منفجر سریع و خوری غذا

 تکل ھمان با مھران ولی بود کرده پارک اونجا کھ ماشینی سمت بھ دوید می زخمی پای با مرد آن و اش دنبال بھ رفت مھران

 رفتگ را ھا پول و سراش توی زد تیر یک سراش باال رفت مھران و افتاد مرد آن و مرد آن کتف بھ زد و گرفت نشان 45کالیبر

رفت و . 

 

! باشین؟ کرده مگ تون خود شده حاال تا اما باشین کرده گم خودکارتون حاال تا شاید یا باشین کرده گم انگشترتون حاال تا شاید شما

 ھم شاید و کند پیدا را خوداش روزی یک شاید دانھ؟ می چھ کسی"پیداکند توانست نمی دیگھ و بود کرده گم را خوداش مھران بلھ

 وجدان نداد ازدست قیمت بھ چی؟ قیمت بھ اما ھا آدم از خیلی مثل بود پول دنبال کاسپین مھران" نکند پیدا را خوداش وقت ھیچ

. داستان نجریا بھ میریم اما. بخوانید آینده ھای قسمت در باید را این داشت؟ شان دوست کھ کسانی دادن دست از قیمت بھ یا اش؟

 آدرس کھ را کاپو آخرین قراربود مھران اما طور ھمین ھم صداش و بود شده بھتر اش صوتی تارھای کھ بود روزی چند مھران

 و کرد دقت مھران" کنند می تیراندازی بھم نفر 5 با نفر3 دید آدرس آن بھ رفت وقتی ولی کند حملھ را شده نوشتھ دفترچھ در اش

 مجید دستیار ھمان نفر3آن از یکی"ھست کلبھ توی کھ نفری5 آن بھ کنند می تیراندازی و ھستن ماشین پشت کھ نفری3 اون دید

 داد را نفر5 آن ترتیب سریع و کرد نفرکمک 3آن بھ رفت مھران ھست بود چاق و کوتاه قد و فرفری و قھوی موی کھ بود تیزه

 زد فریاد انمھر و)) شناخت دید را مھران تا تیزه مجید دستیار و بست گلولھ رگبار بھ را شان ھمھ و شد کلبھ وارد پشت از البتھ

 مھران بھ زهتی دستیارمجید و کرد پرسی اھوال باھاشون مھران. آشناست نزنین: میگھ تیزه دستیارمجید. ھستم خودی من: گفت و

 ھم ما: میگھ تیزه دستیارمجید. کنین؟ می کار چی اینجا شما" نون لقمھ یک دنبال: میگھ مھران. کنی؟ می چیکار اینجا تو: گفت

 کھ نگرفت تصمیم ھم ھا آن و گفت آنھا بھ را چیز ھمھ راه توی مھران افتادن راه و خندیدن ھم با ھمھ بعد. ((نون لقمھ یک دنبال

 نام بھ یشخص پیش میرفت باید دفترچھ آن گفتھ طبق مھران اما. بسازد خوداش برای مافیا خانواده یک تا کنن کمک مھران بھ

 البتھ بنیان ھرامب پیش رفتن بود رحمان اش اسم کھ تیزه مجید دستیار و مھران" گنده کلھ یک بھ کند وسل را مھران کھ بنیان بھرام

 مردچاق یک بود تاریکی مغازه" مغازه اون توی رفت تنھای مھران. باشھ اطمینان مورد کھ بزرگ داگ از خط دست یک با

 اون مھران. عمرتون؟" ھستم خودام: میگھ چاق مرد اون. کارداشتم بنیان بھرام آقای با: میگھ مھران. عمرتون؟: گفت و)) آمد



 :گفت مھران بھ و شد رو اون بھ رو این از و خواند بنیان و داد آورد بیرون دفترچھ اون توی بزرگ داگ از کھ خطی دست

 مھران. آوردی؟ کجا از را خط دست از برگھ این مرده کھ بزرگ داگ: میگھ بنیان. کاسپین مھران: گفت مھران. چیھ؟ اسمت

 سبتن یک: میگھ مھران. داری؟ نسبتی بزرگ داگ با تو: میگھ بنیان. بود نوشتھ اش مرگ از قبل را این بزرگ داگ: میگھ

 یک: ھمیگ و میده مھران بھ و کنھ می یاداشت چیزی و داره می بر وقلم کاغذ یک و کشھ می عمیق نفس یک بنیان. دور خیلی

 اغذک یک بنیان. دارین؟ سراغ شما ھستم خوب وکیل دنبال من: میگھ مھران. آدرس این بھ بیا ظھر بعداز 4 ساعت سر دیگھ ھفتھ

 واس رافقط کار این کھ باشھ یادت ولی ھست خوب وکیل یک آدرس این: میگھ و مھران بھ میده و نویسھ می و داره برمی قلم و

 وکیل ینا: میگھ مھران. بعد ھفتھ تا آدرس اون سر فقط نیا اینجا بھ وقت ھیچ دیگھ و کردم بیامرز خدا بزرگ داگ خط دست این

 و بود ماشین توی رحمان" ماشین توی میره و بیرون میاد مھران. ھست برو صبح 9ساعت فردا: میگھ بنیان. ھست؟ ساعتی چھ

. بپرس: میگھ رحمان. دارم ازت سوال تا 2: میگھ رحمان بھ مھران. بعد ھفتھ یک"  حلھ: میگھ مھران. شد؟ چی: میگھ مھران بھ

 این واس حتمآ آھان: میگھ و کنھ می فکر کمی رحمان. بود داده نشون عالقھ من بھ اینقدر بزرگ داگ چرا بگو اول: میگھ مھران

 ھمون یا خانواده توی بفرستھ نفوذ برای را نفر یک کھ بود گرفتھ تصمیم بزرگ داگ آخھ کنن نفوذی خواستن می را تو کھ بود

: میگھ رحمان. میشھ؟ تشکیل چطوری مافیا خانواده اینکھ دوم: میگھ مھران. بود کرده انتخاب را تو کنم فکر" عزرائیل تشکیالت

 می بھش جوری این یعنی ھست داداش خان سردستشون و ھستن داداش ھمھ کھ جوری این ایران اما ھست جوری یک جا ھر

 لبتھا کھ ھستن ھا سرباز ھمان یا کاپو رئیس کوچک ھای داداش و ھا کاپو کل رئیس شوم داداش مشاور و وکیل دوم داداش. گن

نمیشھ استفاده وقت خیلی نظام این . 

 

 کنھ دگیزن فقر با آدم میگھ کھ شنیدین را جملھ این" دار پول چھ پول بی چھ ھستن اش دنبال ھمھ کھ چیزی" پول" پول" پول(( 

 یعنی زچی بدترین باید کنھ می زندگی فقر با کھ آدمی اون اما بود جوری ھمین ھم مھران کار. بمیره و باشھ دار پول تا بھتره

 ای و بکنھ کار ھمھ اش مرگ از قبل تا توان می میره می کھ دار پول کھ آدمی اون ولی باشھ داشتھ خودش با ھمیشھ را حسرت

 برای نھ ماا بود گرفتھ بنیان از را آدرس کھ وکیل آن پیش میره صبح مھران" داستان ادامھ بھ میریم ما حاال. باشھ داشتھ چیز ھمھ

 وکیل آن و بود شیک طبقھ 3 آپارتمان یک آدرس. داد می انجام باید سریع خیلی کھ کاری برای"  مافیا خانواده بھ کردن دعوت

 آقای طرف از من: میگھ مھران. کاردارین؟ کی با: گفت و)) داد پاسخ مرد یکی و زد زنگ و رفت مھران بود دوم طبقھ در

 ردک باز را در نازک سبیل با جوان و چاق بلند قد مرد یک و دوم طبق بھ میره مھران و کنھ می باز را در مرد اون. آمدم بنیان

: میگھ مھران بھ و شوی دست توی میره و میاره کوچک حولھ یک میره مرد آن و بنده می را در و میاد مھران. تو بیا: میگھ و

 :میگھ وکیل و ھست وکیلھ ھمان این کھ فھمید مھران. بزنید من نام بھ را خانھ یک خوام می: میگھ مھران. چیھ؟ کارت خوب

: میگھ و کنھ می پاک حولھ با را اش صورت و بیرون میاد شوی دست از وکیل اون. شخصی یک: میگھ مھران. کی؟ خانھ

 رانمھ وقتی. بود کاسپین رضا محمد ھم اش اسم و نیست کار در وارثی: میگھ مھران. نداره؟ وارث نداره؟ اسم شخص این خوب

 و دنکر چاپ را اش عکس روزنامھ توی" کشتنش کھ کاسپین محمدرضا: میگھ دفع یک و خوره می جا وکیل آن گھ می را این

 مھران: ھمیگ مھران. چیھ؟ اسمت نگفتی حاال: میگھ وکیل. نداره وارثی ھیچ اش خانھ االن و شد کشتھ بلھ: میگھ مھران!. نوشتن

 منطقھ یک از ما اجداد اون و من نھ اش حقیقت: میگھ مھران. داشتی؟ کاسپین محمدرضا با نسبتی: میگھ وکیل. ھستم کاسپین

. یدیحم پیمان ھم من اسم" ھست خوب این: میگھ وکیل. نداریم فامیلی نسبت ھیچ و ھست یکی ھامون فامیلی فقط ما و بودن

 تھالب کردم شروع را کارام تازه و ھستم تو سال و سن ھم جوانی یک ھم من: میگھ پیمان. ھستین؟ کار تازه شما: میگھ مھران

. سھبنوی دانھ می خانھ اون درباره ھرچی کھ خواست مھران از  و آورد قلم و کاغذ یک پیمان.  میشھ ردیف تو کار نباش نگران

 سریع داشتن ھا بچھ از یکی و رحمان. بودن ھا بچھ از تا 2 و رحمان با جنگل توی کھ کلبھ بھ رفت و رفت آنجا از مھران

 یک االن" رفتھ لو ما جای مھران: میگھ استرس و ترس با رحمان. شده؟ چی: گفت و آمد مھران و کردن می جمع را وسایل

 کیخورا کم یک بود رفت ھادی: میگھ رحمان. گفت؟ شما بھ را این کی: میگھ مھران. اینجا میریزن عزرائیل افراد از دستھ

 مھران" گفت و زد زنگ ما بھ سریع و طرف این میان دارن کھ دید را عزرائیل افراد بنزین پمپ توی کھ بزنھ بنزین و بخره

 دهآم مھران کھ ماشینی با بود علی اش اسم کھ ھا بچھ از یکی و رحمان با و کرد جمع را اش وسایل مھران. ((تنگھ وقت بجوم

 کھ زرائیلع بھ آمدن و نکردن پیدا چیزی ولی کلبھ توی ریختن و آمدن عزرائیل افراد" بقیھ و مھران رفتن از بعد. رفتن بود

 وشھگ در کوچک خانھ یک توی خورد می صبحانھ علی و رحمان با داشت مھران صبح فردا. دادن خبر کشید می سیگار داشت

 اداره و  شد پیدا سوختھ جنازه یک بان ده جاده حوالی در دیشب: کرد اعالم را خبری رادیو و بود روشن رادیو" شھر از ای

 روی کھ تاس این عجیب. کرد نخواھد اعالم را چیزی شکافی کاربرد از قبل تا کھ است گفتھ}} قدیم آگاھی اداره ھمان{{  تآمینات

 علی و رحمان}}. )) ھست ھمین بیافتن در عزرائیل با کھ کسانی سرنوشت{{  بود شده نوشتھ کھ بود کاغذی سوختھ جنازه آن

: یگھم رحمان. کی؟ چی؟: میگھ مھران. کشتن را ھادی: میگھ رحمان. پریده؟ رنگتون چرا شده؟ چی: گفت مھران و بودن ترسیده

 امپی یک این: میگھ رحمان. مطمئنی؟ کجا از: میگھ مھران. بود ھادی جنازه سوختھ جنازه آن و کرد اعالم رادیو کھ خبری اون

مھران افتادیم دردسری بد توی ما" ده می را اش پیغام جوری این عزرائیل قفط کھ بود داداشی . 



 

 اام" بود مشخص اش چھره از کامآل کھ طوری و بود ترسیده بدجوری علی و آورد نمی اش روح بھ ولی بود ترسیده رحمان((

 زبعدا خواب داشتن و بودن خورده ناھار تازه و بود ظھر بعداز. نداشت معنا براش ترس  دیگر و آخر سیم بھ بود زده مھران

 و مھران اما چاک بھ بود زده جورایی یک و بود کرده جمع را اش وسایل تمام و نبود علی شدن بیدار وقتی و کردن می ظھر

 ھھفت اون. میشھ ردیف داره کارت: گفت پیمان و)) پیمان یعنی وکیل اون پیش رفت مھران و دادان ادامھ شان راه بھ رحمان

 نیانب" کافھ یک توی بود اونجا ھم بنیان و سرقرار میره مھران. کنھ مالقات گنده کلھ اون با مھران تا رسید نوبت و گذشت

 کھ ودمب شنیده رادیو صبح اخبار از: گفت مھران بھ و کرد می نگاه را طرف آن طرف این حی و بود پاچھ دست و بود ترسیده

 ودب عزرائیل طرف از پیغام یک این: میگھ بنیان. شنیدم ھم من آره آره: میگھ مھران... . جنازاش روی و  سرزدن را جوان یک

 تو" باشھ ام از یکی بعدی نفر ممکن بترسم؟ نباید: میگھ بنیان. ترسیدی؟ چرا تو حاال" آره: میگھ مھران. گم؟ می چی فھمی می

 تار دیدن بخاطرآسیب کھ خشنی صدای اون با و عصبانیت با مھران. ازمرگ: میگھ بنیان. چی؟ از: میگھ مھران. ترسی؟ نمی

 بنیان. میاد؟ کی گنده کلھ این حاال: میگھ مھران. مرگ از من نھ مرگ بترسھ من از باید کھ اونی: میگھ بود دیده اش صوتی ھای

 شستن بنیان و مھران کنار صندلی روی و آمد مرد اون باالخره. (( معاملھ برای فرستھ می را دیگھ یکی نمیاد کھ خوداش: میگھ

 نآ و داد توضیح مرد آن برای را این و شود موفق کار این در و بکند کاال قاچاق فقط خواست می مھران. شد شروع معاملھ و

 رفط ازآن را کاال و داد می تومان ھزار بیست مھران مثآل: بود جوری این خوب بکنھ باید چیکار کھ داد توضیح مھران بھ مرد

 والس شما برای شاید" کنھ رد گمرک از اینکھ بدون کرد می رد مرز از قاچاقی ھم آن آورد می طرف این بھ بعد و خرید می آب

 توی یرهم کھ میگره زیادی خیلی پول گمرک چون کنن؟ نمی رد گمرک از چرا یا میشھ انجام کاال قاچاق چرا اصآل کھ بیاد پیش

 کاال زا کمترقیمت یا قیمت نصف را قیمت و بزنن دور جورایی یک را دولت میشھ باعث کاال کردن قاچاق این و دولت جیب

 ینا چیھ شما گنده کلھ آقای این کار خوب: میگھ مرد آن بھ مھران.)) بکنن سود کلی و بفروشن شن می رد گمرک از کھ ھای

 شما اب اش فروختن فقط و کنھ می رد مرز از را کاالھا و شما برای ھست محکم بانی پشتی ما گنده کلھ: میگھ مرد آن. وسط؟

 شما دهگن کلھ بھ کھ ھست توش سود چقدر مگھ: میگھ مھران. میرسھ ما گنده کلھ این بھ ھم سھمی کاال فروش سود اون کھ است

 را خرید بعد کھ برابر 4 بعد و برابر 3 بعد و میکنھ سود خرید از برابر 2 بار اولین: میگھ و میزنھ لبخندی مرد آن. برسھ؟ ھم

 مردھای دارترین پول جزو سال یک عرض در بدی ادامھ اگھ طور ھمین و میشود زیاد ھم سودات طرف آن از کھ کنی می زیاد

. یشھم داده مھران بھ گنده کلھ آن طرف از نھ یا آره پاسخ آنجا و میشھ گذاشتھ  قراربعدی و کنھ می قبول مھران. میشی کشور

 خوبی خبر این. سند زیر تو امضاء مانده فقط شد ردیف خانھ کارھای: میگھ تلفن پشت کھ میرسھ مھران بھ پیمان از خوشی خبر

 ایلوس و خانھ صاحب مھران شد امضاء اسناد. باشھ خوداش برای ھا کاپو تشکیل ھمان یا سربازھا دنبال باید مھران حاال و بود

 غول حیاط توی کنھ می باز را در سھراب و میزنھ در" نفره سھ کاپو یک با فرج حاج خانھ بھ رفت مھران. شد بزرگ داگ خانھ

 یگذار انگشتر جشن: میگھ سھراب. خبره؟ چھ اینجا: میگھ سھراب بھ مھران چیدن می صندلی و میز داشتن و بود ای غولھ

: میگھ مھران. دارم زیادی خبرھای دانشگاه از ولی ھیچی کھ من: میگھ سھراب. خودت؟ از خبر چھ: میگھ مھران. ھستش رضا

 باحتیص خانم ات کالسی ھم این و ندادی را شھریھ ماه یک پول بگم تو بھ کھ داد پیغام من بھ دانشگاه: میگھ سھراب. شده؟ چی

 را ات ھخان آدرس من از ھم حاال و بدم خودشون بھ باید نھ گفت ولی بده من بھ گفتم بھش" بده را ات جزوه  تا گرده می دنبالت

. گبزر خانھ یک توی: گفت کرد می نگاه را طرف آن و طرف این حی کھ مھران. کنی؟ می زندگی کجا االن راستی" خواد می

!. ردهک تغییر صدات: میگھ سھراب. ببرم را ھایم پرت و خرط یک آمدم: میگھ مھران. داشتی؟ چیکار اینجا حاال: میگھ سھراب

 ات انھخ آدرس بده خودت بھ را جزوه تا کرده کلید کالسیت ھم این بگذریم ھا این از: میگھ سھراب. فھمیدی؟ تازه: میگھ مھران

 ات بیار قلم و کاغذ دونھ یک برو ھم تو کنم جمع را ھام پرت و خرط برم من تا: میگھ مھران. بدم؟ کنم؟ چیکار" خواد می را

 زن و خانم لیال دفع یک کھ بیرون میاد و چمدان یک توی میزاره را ھایش پرت و خرط و میره مھران. بدم را ام خانھ آدرس

 کی خانم لیال و کنھ می سالم ھا اون بھ مھران حیاط توی میان دارن کھ بینھ می بودن ھم ھمراه کھ را شھناز و اسماعیل پھلوان

 :میگھ سھراب بھ و نویسھ می را آدرس مھران و میاد سھراب. شھ می رد مھران کنار از محلی بی با و میده زور بھ ھم آن پاسخ

 یک اهر توی و میره مھران.(( گم می بھت میام پیشت ھست زیاد وقت حال: میگھ سھراب. میکنھ؟ محلی بی من بھ خانم لیال چرا

 گیریدر در و میشن پیاده ماشین از}}  اش کاپو{{ اش سربازان با مھران و کنن می حملھ اش کاپو و مھران بھ نفر سھ با ماشین

 دوقصت از مھران و میشھ زخمی نفر یک و شن می کشتھ کردن حملھ اش کاپو و مھران بھ کھ نفری سھ آن از نفر 2 اندازی تیر

 بود فتھگر را اش لباس و صورت تمام کھ خونی با و کنھ می تکھ تکھ را مرد اون و میاره بیرون بلند ساطور یک ماشین عقب

.))بودن ترسیده خیلی مردم" میره و میده حرکت دستور اش سربازان بھ و میشھ ماشین سوار  

 

 ھردو و دارن اصلحھ ھردو مثآل چیھ؟ کش آدم شخص یک با عادی شخص یک بین  فرق اینکھ"  دارم سوال یک شما از(( 

 کھ ھباش آمده پیش سوال شما برای شاید" کشھ می را ماشھ ھست کش آدم کھ اونی فقط اما گیرن می آدم یک طرف بھ را اصلحھ



 اما بکشھ آدم کھ نمیده اجازه" میزارن روش اسمی ھر کھ دیگھ ھرچیز یا وجدان مثل چیزی یک عادی شخص اون چون چرا؟

 پستی آدم باید کش آدم اون گن می زود مردم" میزارن روش کھ اسمی ھر کھ ھرچیزی نھ داره وجدان نھ کش آدم شخص اون

 و نش می قاضی زود ھمھ" بفھمھ چیزی کش آدم اون گذشتھ درباره نمیره کس ھیچ اما باشن خودش مثل ھم اش خانواده یا باشھ

 شدش اما داشت اسم کش آدم این داشت عشق کش آدم این داشت وجدان کش آدم این کھ دانن نمی ولی کنن می صادر حکم

 رفتار و زندگی مشکالت از کھ ھای زخم با کھ کاسپین مھران مثل درست خبرداربشین اون گذشتھ از برین باید چرا؟" شیطان

 نفر یک انمھر قسمت این توی" بشھ تبدیل منفی شخصیت یک بھ مثبت شخصیت یک از مھران تا شد باعث خورد دیگران ھای

 ھا کالس توی ھمھ" کنھ حساب تسویھ تا دانشگاه بھ رفت صبح روز یک مھران. بود گرفتھ کینھ بدجوری ازاش کھ کشھ می را

: فتگ اون بھ سامان دید را سامان و)) بود خلوت دستشوی و دستشوی رفت برگشت و کرد حساب تسویھ و رفت مھران بودن

 باھات خوام می دانشگاه پشت بیا: میگھ سامان بھ ھمین بخاطر و نبود سابق مھران آن دیگر مھران. خبر؟ چھ کاکولی حاج سالم

 میره مھران. بیا تنھا داری را جیگراش اگھ: میگھ مھران!. نیست؟ خوب حالت اینکھ مثل! چی؟: میگھ سامان. کنم حساب تسویھ

 از تر گنده با کھ بگیرن یاد باید تو مثل فنجای جوجھ: میگھ مھران. چیھ؟ ھا: میگھ و میاد سامان و بود خلوتی جای دانشگاه پشت

. بکنی؟ غلطی چھ خوای می حاال: میگھ مھران بھ و میاره بیرون اش جیب از چاقو یک سامان. کنن صحبت درست خودشون

 ناو: میگھ سامان" میاره بیرون کمراش پشت از اسلحھ یک مھران. دنیا اون فرستمت می: میگھ و زنھ می پوزخند یک مھران

" دی؟ترسی چیھ" دیگھ بکش" بکش را ماشھ داری را جیگراش اگھ: میگھ سامان. نباش مطمئن زیاد: میگھ مھران. الکیھ اسلحھ

 نزمی سامان"  کشھ می را ماشھ و گیره می سامان سر طرف بھ را نشان و باال میده را اصلحھ مھران. ((بچھ نیستی کاره این

 دنشنی با ھمھ بعد و میکنھ فرار پشتی راه از سریع زود خیلی مھران. میشھ یکی اش مردن و اش پاشیدن خون و اش خوردن

 گنده کارھای خالف از تن چند روز آن ظھر از بعد و رفت مھران. ندید را مھران کسی اما بیرون میان کالس از تیر صدای

 "برگزیدن داداشی خان بھ را مھران تا کردن برگزار جلسھ یک مھران خانھ در و بودن آمده مختلف ھای منطقھ از کاال قاچاق

 این اما نبود ای خانھ ھیچ خانھ آن اطراف دور و دادن می بانی نگھ مسلسل با خانھ اطراف و دور تمام مھران ھای سرباز

" داشت را ھا آن ھوای جوره ھمھ ھم داداش خان و کاال قاچاق برای کردن می کمک داداش خان بھ کاال قاچاق توی ھا قاچاقچی

 بود ھم آنھا تراز بزرگ شریک چون کوچک شریک چرا حاال گذاشت شان روی را کوچک شریک جور یک را اش اسم میشھ

 رفح ازاش پیش ھای ازقسمت یکی در کھ ھای قانون ھمان خواند می را مافیا دنیای قانون ده نفر یک. ھست گنده کلھ ھمان کھ

 ارک این واسطھ ثالثی شخص باید" دھد نشان دوستان بھ مستقیمآ را خود تواند نمی ھیچکس_ 1:بود وضع  این بھ قوانین" زدم

 یک بودن دردسترس ھمواره_ 5.نروید ھا کلوپ و بارھا بھ زیاد_ 4.نشوید دیده پلیس با_ 3.نکن نگاه دوستانت زن بھ_ 2.شود

 با ھمواره ھمسرتان با_ 7.بگذارید احترام مالقات قرارھای بھ_ 6.است حمل وضع حال در ھمسرتان اگر حتی است وظیفھ

 آن بھ دیگریست خانواده بھ متعلق اگر ثروت_ 9. بگویید را حقیقت حتمآ شود می پرسیده سوالی وقتی_8.کنید خورد بر احترام

 کلیھ" دارند لیسپ تشکیالت در نزدیک  خویشاوندی کھ کسانی کلیھ: کوزانوستراشوند توانندعضو نمی افراد این_ 10.ندوزید چشم

 البتھ. ستندنی بند پای اخالقی ھای ارزش بھ و کنند می بدرفتاری کھ کسانی کلیھ" دارند خانواده در خائن خویشاوند کھ کسانی

 بتنس کاسپین محمدرضا ھمان یا بزرگ داگ خانوادگی لحاظ از و نداشت وارثی بزرگ داگ خانھ کھ بگم باید 9 قانون درباره

 دیگر خانواده ثروت بھ چشم و بداند خانواده این جزوه را خوداش توانھ می مھران داشت کاسپین مھران اجداد با دوری خیلی

 انینقو این از جان پای تا کھ خوره می قسم و کاغذ اون روی میزاره را اش دست مھران قوانین این خواندن از بعد. است ندوختھ

 یک آغاز و مھران داداشی خان تآیید یعنی این.  برگزیدم: میگن را این و شن می بلند جایشان از یکی یکی بعد و کنھ پیروی

 پر المپ کی فقط کھ تاریکی و بزرگ اتاق توی بود عجیبی لحظھ خیلی مھران برای لحظھ اون. بود ایران در مافیا جدید خانواده

 میز دور ھا صندلی اون روی ھمھ و صندلی دوراش و بزرگ میز یک و کرد می تاک تیک کھ ساعت یک و بود روشن نور

 ھجری 1339 ماه دی 23 صبح دقیقھ 10:43 دقیقآ ساعت" داشت مسئولیت برابراش در مھران کھ ای برگھ یک و بودن نشستھ

 احساس مھران" کرد غرور و قدرت احساس دفع یک و خورد قسم مھران" بود آفتابی اما بود سردی روز روز آن و بود شمسی

 آن رظھ از بعد اما. میکنھ اش حذف زندگی از باشھ داراش جلو کسی ھم اگر و باشھ جلوداراش توانھ نمی ھیچکس حاال کھ کرد

 اون یرو بود نشستھ روش بزرگ داگ زمانی یک کھ کرد نگاه بیرون بھ اتاق پنجره پشت از داشت مھران و شد ابری ھوا روز

 مھران بھ و دز بان نگھ از یکی)) داد دست بھش صبح از بیشتر برابر چند قدرت احساس و بست را ھایش چشم و نشست صندلی

 آشنا آره رهآ: میگھ مھران. صباحتی خانم گفت: میگھ بان نگھ. کیھ؟ نگفت: میگھ مھران. دارد کار شما با جوانی خانم یک: گفت

 می نگاه مینز بھ کھ حیایی با چشمی و چادر اون با و اتاق توی میاد ملیکا ھمون بگم بھتر یا صباحتی خانم. تو بیاد بگو ھست

 یکارچ من با صباحتی خانم خوب: کرد سوال مھران و بشینھ صندلی روی خواست ازاش و گرفت علیک مھران" کرد سالم کرد

 ھفتھ چند شما ونچ شد دیر کھ ببخشید البتھ" کنم تقدیم را بودم گرفتھ تون خدمت از کھ ای جزوه این اومدم: میگھ ملیکا. داشتین؟

. باشین وفقم: میگھ ملیکا. ھستم تجارت کار توی االن چون یام نمی دانشگاه دیگھ من بلھ: میگھ مھران. یان نمی دانشگاه دیگھ کھ

 ھست اش عاشق ملیکا کھ کرد حس مھران" داد دست بھش حسی دفع یک مھران کھ میرفت داشت و میز روی میزاره را جزوه

 خوام یم من کنید صبر لحظھ چند صباحتی خانم: میگھ میرفت داشت کھ ملیکا بھ ولی بود دیر شاید و نمیاره اش روی بھ اما

 شوکھ یکامل. کنین؟ می ازدواج بامن... من با: میگھ زبان لکنت با مھران. بگین؟ خواین می چی: میگھ ملیکا. بگم شما بھ چیزی



. طفآل بدید را تون منزل آدرس: میگھ مھران. کنید صحبت پدرام با باید مورد این در" شدم شوکھ من... من...من: میگھ و میشھ

" همیر ملیکا و گیره می ازملیکا  را ملیکا پدر کوچک اسم و زندان اسم مھران. مرده مادرم و ھست زندان پدرام: میگھ ملیکا

بد یا خوبھ حس داره حسی چھ دونست نمی ملیکا . 

 

 بیشتر ھم مرگ خطر باشن بیشتر قدر ھرچھ کھ چیز دو این و تر مند قدرت و شد می دارتر پول روز بھ روز مھران ))

 خانواده یک و نکشید پست پا مھران اما داده مھران بھ مافیایی پیغام یک و ھست مھران کشتن دنبال بھ عزرائیل نصیر"میشھ

 خرید از بعد مھران چطوری؟ اما" میشھ جلب مھران بھ ھمھ نظره زود خیلی کھ طوری ساخت خودش برای پرقدرت مافیایی

 وکیل ھمان پیمان باید اول اما کنھ می فکر پردرآمد قاچاق یک فکر بھ خانواده و خوداش برای...و بار و خانھ قمار" کازینو چند

 و زود خیلی شھ می مھران مشاور ھم و وکیل ھم و پذیره می ھم پیمان و کنھ می را کار این مھران" کنھ دعوت خانواده بھ را

 ملیکا از و زندان در پدرملیکا مالقات بره مھران کھ ھست ملیکا پدر کردن پیدا ھم اش معموریت اولین و راحت خیلی

: گفت می رحمان و کردن گفتگوی مھران با و بودن مھران اتاق توی پیمان و رحمان بود صبح 10 ساعت. کنھ خواستگاری

. میرهب بچھ اون مواد با تا است بھتر خیلی بکشی مادراش جلوی را بچھ یک: میگھ مھران. مخدر مواد قاچاق توی بزنیم بھتره

 اب و میره مھران و میزاره ملیکا پدر با مراقات قرار پیمان. بودن متنفر مخدر مواد از مافیا میالدی 70 ده تا کھ بگم باید من((

 اما کنھ آزاد ار  ملیکا پدر کھ ده می قول مھران و بود کرده صحبت ملیکا پدر با پیمان اش قبل البتھ" کنھ می صحبت ملیکا پدر

 مخان و میده اجازه مھران)) مھران جلوی بیاد زاشتن نمی محافظین اما خوره می بر ابتدایی خانم بھ خانھ در دم برگشت وقت

 مھران. وت دوست از: میگھ ابتدایی خانم!. گرفتین؟ کجا از منو خونھ آدرس" ابتدایی خانم سالم: میگھ مھران جلو میاد ابتدایی

 من: گھمی ابتدایی خانم. متآسفم: میگھ و خوره می جا مھران. مرد پسرم: میگھ ابتدایی خانم. داشتین؟ چیکار من با خوب: میگھ

 تو کھ پیش زرو چند: میگھ ابتدایی خانم. چی؟ ولی: میگھ مھران... .ولی کشیدم سختی سابقم شوھر از اش گرفتن پس برای خیلی

 از تداش را اش وسایل مھران  کھ روزی ھمان منظوراش. بودیم خیابان اون توی من پسرم  داشتی مسلحانھ درگیری نفر چند با

 مسلسل کھ دمدی را تو من: میگھ ابتدایی خانم. گرفتین اشتباه: میگھ مھران. کردن حملھ بھش نفر چند با و آورد می فرج حاج خانھ

 بھش تیر و باشھ اینجا تونھ می دفاع بی بچھ یک کنی فکر اینکھ بدون کردی می شلیک ھا اون سمت جوری ھمین و بود دستت

 من پسر :میگھ ابتدایی خانم. بشھ اینجوری خواستم نمی من ولی متآسفم واقعآ من: میگھ و بود شده شوکھ مھران.  کنھ برخورد

 اون مھران" آمد می اشک ھایش چشم از میزدن را ھا حرف این داشتن وقتی ابتدایی خانم. داد جون مالی و خونی من بغل توی

 یک یتو رفتن ھا اون و بنداش کمر الیھ گذاشت و خواست پر خشاب با کلت یک محافظین از یکی از و اش خانھ داخل آورد را

 و ستیھ تو مقصر مرد من پسر کھ این: میگھ ابتدایی خانم.خوای؟ می چی من از حاال خوب: گفت بتدایی خانم  بھ مھران و اتاق

 و رونبی آورد اش کیف از تیر ھفت یک ابتدایی خانم.(( کنی؟ چیکار خوای می مثآل حاال: میگھ مھران. ببینی شو جزا باید

 زمین قشن ابتدایی خانم و کنھ می خالی ابتدایی خانم مغز تو گلولھ یک و آورد بیرون بنداش کمر زیر از را کلت سریع مھران

 یم: گفت آنھا بھ مھران و)) شدن اتاق وارد شنیدن را تیر صدای کھ محافظین گرفت می خون را جا ھمھ داشت کم کم و میشھ

 مھران کنھ می خیانت ما بھ داره یکی کھ میاره خبر رحمان روزھا ھمین توی. دادم را اش ترتیب من ولی بکشھ منو خواست

 یک ھم قبآل من خوب. ((اونھ دست زیر ھمدان و شرکاست از یکی کھ نژاد رحیم علی رجب: میگھ رحمان. کسی؟ چھ: میگھ

 بلھ بگم  باید نھ؟ یا میشن خانواده جزو ھا شریک این کھ نگفتم اینو اما بودم داده داداش خان یک شرکای درباره کوتاه توضیح

 ای رئیس گوش بھ کھ روزی تو وای اما باشھ خانواده از جزوی توانھ می کنھ کمک خانواده و داداش خان بھ کھ ھرکس" میشن

 می قرار شخص اون قدمی یک در مرگ یعنی کنھ می خیانت داره یا کرده خیانت خانواده از کسی کھ برسھ داداش خان ھمان

 را شجدیدا طرح ھمھ بھ و میزاره جلسھ یک مھران.)) بشھ ثابت اش خیانت شخص اون تا بشھ کشیده باید نقش یک اما گیره

 کار این اما: میگھ ھا شریک از یکی ولی. بکنم ھم سوخت قاچاق کاال قاچاق درکنار باید ما: کھ بود این جدید طرح کنھ می اعالم

 دست شاهکرمان نماینده اما نیست ما دست جنوب نماینده بلھ: میگھ مھران. نیست ما دست کشور جنوب نمایندگی چون نداره امکان

 و کنن کمک توانن می ما بھ کھ ھستن کرمانشاه خان ترین مند قدرت پر و قدیمی ھای خان از یکی خان احمد جناب" ھست ما

 خیلی پول اما ھست تر دشواری و تر ناک خطر کار این: میگھ و میده ادامھ مھران. گذاشتم میان در ایشان با قبآل را موضوع این

 می مافیا نوادهخا ترین مند قدرت پر بدیم انجام دقیق ریزی برنامھ با و درستی بھ را کار این بتوانیم اگھ و داره وجود توش زیادی

 یعنی ما برقی کھ کردین را این فکر شما: میگھ یکی و کنن می پچ پچ و کنن می نگاه را دیگر ھم ھمھ. چیھ؟ شما نظر حاال" شیم

 اطربخ و ھستیم مافیا خانواده یک عضو ما: میگھ مھران. موضوع ھمین بخاطره بشن ساز خطر ممکن عزرائیل نصیر خانواده

 و رسھت نمی شما از کسی اگر اما نداریم کار این از ھم ترسی ھیچ و بدیم دست از را مان جان اگر حتی جنگیم می قدرت و پول

 کردن اهنگ را دیگر یک ھمھ. {{ کنھ ترک را اتاق این نیست موفق و میترسھ کسی ھم اگر و باال بیاره را اش دست ھست من با

 جلسھ انپای از بعد اما داشت دست عزرائیل نصیر خانواده با اون بود خائن یک کھ نژاد رحیم حتی باال آوردن را یشان ھا دست و

 ھمراھی را ما باید شما و ھمدان بیاد خواد می کاال از محمولھ یک: میگھ بھش و}} خواد می خوداش اتاق بھ را نژاد رحیم مھران



 نژاد رحیم. کنم خدمت خانواده و داداش خان بھ کھ ھست بزرگی افتخار: گفت لبخند با بود سیاستی با خیلی کھ نژاد رحیم. بکنین

ردنک پھن نژاد رحیم برای دامی چھ کھ خوانید می بعدی قسمت در اما. کنھ می ترک را آنجا گذاشتن احترام و کردن خم کمر با . 

 

. کرد؟ تا بھتره دادم کھ شربتی اون حاال" بیایی زودتر بود قرار:  گفت دکتر. رفت ھنجره دکتر بھ محافظ تا چند با مھران

  کامل ھب صدام یعنی: میگھ مھران. شھ نمی بھتر این از دیگھ: میگھ دکتر. گرده می بر اوا حالت بھ داره صدام بلھ: میگھ مھران

میبره زمان بیشتر کم یک فقط" آره: میگھ دکتر. گرده؟ می بر اول حالت . 

 رد ھمدان سمت بھ کنھ می حرکت تھران از محمولھ کامیون" کنن رو را نژاد رحیم دست کھ ھست اش وقت حاال خوب خیلی )) 

 رحیم و رحمان و مھران چون چرا؟ حاال" است خائن یک نژاد رحیم کھ ھست این دھنده نشان حملھ این و میشھ حملھ بھش راه

 برای ناو کھ مشخص کامآل و عزرائیل نصیر دستھ و دار کرد؟ حملھ بھشون کسانی چھ حاال و بودن خبر با محمولھ این از نژاد

 ینا و شده خیانت خانواده عضا دیگر و داداش خان شخص بھ واضح مشخص کامآل خیانت این و کرد می کار عزرائیل نصیر

 نژاد مرحی. باشھ دیگران برای عبرتی کھ اش بکشن باید طوری" باشھ مھم توان می ھم مردن چطوری البتھ کھ مرگ با مساوی

 کھ آمریکا ارتشھ 44کالیبر اصلحھ یک با میاد مھران" شوننش می صندلی یک روی و مھران خانھ انبار توی میارن کدبستھ را

 باھاش کھ ھای آدم اسلحھ این با بزرگ داگ" بود شده حک بزرگ داگ اسم اش لولھ روی و داشت مشکی دستھ و بود ای نقره

کشت می را کردن خیانت بھش یا بودن دشمن .)) 

 من ھای کار از چی و عزرائیل؟ نصیر ھای کار از دونی می چی بگو خوب: گفت مھران" بود ترسیده نژاد رحیم و آمد مھران 

 کرارت را ھایش سوال دوباره مھران. بیارین رو من ساطور: میگھ مھران و نمیده پاسخی نژاد رحیم. گفتی؟ عزرئیل نصیر بھ

 و زنھ می ففواره خون و کنھ می قعط را نژاد رحیم راست دست ھم مھران و ده نمی پاسخ سوالی ھیچ بھ نژاد رحیم اما کنھ می

 خیالی ما برای بکشی؟ زجر خوای می ھم باز حاال"داریم زیادی وقت ھم ما و داری پا تا دو و دست یک ھنوز: میگھ مھران

 حیمر. بگو: میگھ مھران. گم می گم می: میگھ نالھ با نژاد رحیم کھ کنھ قطع را نژاد رحیم چپ دست خواست می مھران. نیست

 ھلویپ شاھپورغالمرضا با رابطی خواد می ھم عزرائیل و کنی سوخت قاچاق خوای می تو کھ گفتم عزرائیل بھ من: میگھ نژاد

 مختصر اما تھس زیاد خیلی چون و بدم توانم نمی زیادی توضیح بگم باید بود شاه برادر کھ پھلوی غالمرضا درباره. (( کنھ پیدا

 سروانیخ و اویسی"بود مخدر مواد قاچاق اش ترین بزرگ از یکی گفت میشھ کھ کرد زیادی ھای فساد کھ بود آدمی اینکھ بگم

 می شآت آشغال کیسھ ھزار با را تریاک کیسھ دو یا یک آنھا" داشتن عھده بھ را کشور کل ژاندارمری فرماندھی ھا مدت یک کھ

 شاھد. گذارند می نمایش بھ و شد فیلمبرداری آن از کھ شود می اجرا مختلف نقاط در و بار ھا ده سالھ ھمھ مراسم این" زدند

 ندچ وسیلھ بھ را است مخدر مواد با مبارزه اداره کشفیات ظاھرآ کھ کیسھ ھزار چندین: گوید می را جالب مطلب این صحنھ

 10 آن رندی اینمیان در گویا اما" اند داده اختصاص سوزاندن برای را کیسھ 10 فقط و نموده حمل الزم ھای انبار بھ کامیون

 می خانوادھاش یا پھلوی شاھپورغالمرضا از بیشتری چیز  اگر اما. است نموده عوض مھک قره و قورت قره با را کیسھ

نوشتھ}} پھلوی تاریخ{{ کتاب بھ بدانید خواھید   

ھست جالبی کتاب خواندم خودم"  کنید رجوع}} ھاشمی حمید سرھنگ{{  .  

 سھکی در و برد می را سراش و کند می تمام را او کار نژاد رحیم مغز در گلولھ یک با مھران و میریم  مھران سراغ بھ ما حاال 

 بلھ. دباش عزرائیل اگر حتی است محکوم مرگ بدترین بھ بیافتد در داداش خان با کس ھر: نویسد می کاغذی در و میزارد ای

 ؟مازیار چرا حاال بود جالد مازیار  بود کرده انتخاب خوداش برای مھران کھ لغبی خواندید پیش ھای قسمت در کھ طور ھمان

 ای وادهخان خوداش برای کھ حاال ولی برید می را اش دشمنان سر ھمیشھ اینکھ برای ھم جالد و اش حقیقی اسم کنی گم رد برای

 مھران ھک ای گنده کلھ اون دادن پاسخ روز حاال. نبود او لغب مازیارجالد دیگر رسید داداش خان مقام بھ و بود داده تشکیل مافیا

 چون خوب و میره مالقات قرار اون بھ مھران رابط یا جانشین بگم بھتره یا مھران وکیل عنوان بھ پیمان" رسید فرا بود اش دنبال

 بر دیگر ساعت 2 حدود چیزی و میره پیمان داد می نشان قرارھا این در را خوداش نباید دیگر رسیده دادش خان مقام بھ مھران

 بتھال بود نفر یک طرف و بود داغون خیلی خانھ مسافر یک توی قرار: گفت و)) داد توضیح رحمان  و مھران بھ و گرده می

 با ایج توی اکثرآ" گذاشت قرار داغون جای یک توی عجیبھ: گفت رحمان. بود نفر یک ھمون ظاھرآ ولی ندیدم را ھا اتاق توی

 کسای و دشمن و  پلیس: میگھ مھران. کی؟ کنی گم رد: میگھ پیمان. کنی گم رد برای: میگھ مھران. میزارن قرار شیک و کالس

 رحمان. ینھبب شخصآ را مھران باید گنده کلھ اون کھ گفت طرف: میگھ پیمان. بود؟ چی پاسخ حاال" میگھ پیمان بھ رحمان. دیگھ

 باید کنھ تپیشرف خانواده خواین می اگھ: میگھ پیمان و. زنھ می مشکوک خیلی" باشھ نقشھ یک ممکن این: میگھ  عصبانیت با

 و بود انمھر مافیا خانواده این اصلی گیرنده تصمیم اما. ھست باال خیلی اش ریسک: میگھ عصبانیت با رحمان. کنیم ریسک



 من: میگھ مھران. بشی کشتھ تو کھ ممکن اما: میگھ رحمان. کنیم ریسک باید پیشرفت برای ما" ھست پیمان با حق: میگھ مھران

کنم می را کار این من" کشتم را مرگ کار این توی آمدم وقتی . 

 

 مرد یک میزنھ زنگ و میشھ پیاده مھران بود شھر از بیرون ویالی یک مکان اون و تنھایی خوداش میره قرار اون بھ مھران

 ردوا مھران. {{ ھستم کاسپین مھران: میگھ مھران. شما؟: میگھ مھران بھ و کنھ می باز را در ھیکلی و بلند قد شلواری و کت

 می ماییراھن را مھران و گرده می را مھران و میاد یکی" ھستن ویال حیاط توی مسلسل با نگھبان کلی بینھ می و میشھ ویال اون

 خوش: میگھ مھران بھ و}} میاد سالھ 40 حدود مرد یک دفع یک ولی نبود کس ھیچ میشھ داخل وقتی مھران و ویال داخل بھ کنھ

 ای دهگن کلھ ھمون من: میگھ مرد اون. نھ شما برای: میگھ مھران. نداره؟ اشکالی" کاسپین آقای بگم بھتره یا داداش خان آمدین

 سیامک{ { من" بگن را خودم اسم میدم ترجی من نیست خوبی اسم گنده کلھ البتھ بشین شریک باھاش خواین می شما کھ ھستم

 کھ یقاتیتحق طبق" مطلب اصل سر بریم بھتره خوب خیلی: میگھ ریاسی. حالم خوش تون دیدن از: میگھ مھران. ھستم}}  ریاسی

 از را یزھاچ این شما: میگھ مھران. کنین می پیشرفت دارین ھم سریع خیلی و دادین تشکیل را خوبی مافیا خانواده شما کردم من

 چون بود خوب خیلی ھم شما کار بگم باید البتھ و دانم می را چیز ھمھ من کاسپین آقای: میگھ و خنده می ریاسی!. دانید؟ می کجا

 تا چند و االک قاچاق از غیر شما کھ این اون و کنیم تمرکز اصلی چیز روی کھ بھتر حاال" نزاشتین جا بھ خودتون از مدرکی ھیچ

 براش و دور بھ نگاھی یک و بود شد مشکوک خیلی ریاسی ھای سوال از مھران. دارین؟ آینده برای ای برنامھ چھ کازینو

 در ختس کھ پلیسم من کنی می فکر اگھ: میگھ ریاسی. کنم؟ اعتماد شما بھ توانم می چطور من ریاسی آقای: گفت و انداخت

" وبخ خیلی: میگھ مھران. کنیم نابود تون رقیب اون ھم با و کنم ھمایت شما از توانم می من کردن اعتماد برای اما و اشتباھی

 ارهدرب ریاسی و مھران. (( داره بیشتری سود اما: میگھ مھران. تر سخت کاراش: میگھ ریاسی. ھست سوخت قاچاق من برنامھ

 اش خانھ رفت و بیرون آمد ویال آن از مھران" بود توافق نشانھ کھ دادن دست ھم با درآخر و کردن صحبت ھم با موضوع این

 فتگ آنھا بھ را چیز ھمھ مھران. رفت بین از داشتن کھ استرسی آنھا دیدن با کھ بودن مھران انتظار در رحمان و پیمان خانھ در

" اش عروسی مراسم بھ آمد سھراب فقط اما کرد دعوت را اش خانواده و فرج حاج و کرد ازدواج ملیکا با عید از بعد مھران اما

 ھا ریدرگی این گرفت باال مھران و عزرائیل نصیر بین درگیری" داد او بھ کوچک خانھ یک و کرد آزاد را ملیکا پدر مھران

 نمی یرنص کھ بود این اش خوبی و شد کشتھ شد کھ ای حملھ آخرین در رحمان کھ بود این اش بدی" بدی یک و داشت خوبی یک

 و تھس تاجر مھران کھ کرد می فکر ملیکا" بود رقیب با درگیری در چون شود شریک پھلوی شاھپورغالمرضا با توانست

 و پدر با مھران رحمان مرگ از قبل کھ این با بود شده حرف کم مھران رحمان شدن کشتھ از بعد نداشت اون کارھای از خبری

 قوی مقاومت اما برد می سر بھ سختی روحی فشار در مھران و بود سخت مھران برای این بود کرده رابطھ قعط برادراش

 ادهخانو دو رئیس دو ھر شدن رو در رو مذاکره این اصلی شرط و گرفتن مذاکره بھ تصمیم نصیر و مھران خانواده دو. داشت

 بھ رنمی شون مسلح افراد از تا چند با و پیمان و مھران" میشھ گذشتھ شھر از بیرون بزرگ انبار یک در مذاکره قرار. بودن

 یکی نبود نفرنشستھ دو میز طرف آن صندلی دوتا و وسط میز یک و بود روشن برق یک و شھر از بیرون انباری یک. آنجا

 کی وبخ: گفت پیمان نشستن صندلی روی و داخل آمدن پیمان و مھران.)) کشید می سیگار داشت کھ تر الغر یکی و بود چاق

 بودم مکرد صحبت شما با من: میگھ پیمان. خانواده رئیس مشاور ھستم مراکشی آقای من: میگھ چاق مرد اون. میکنھ؟ شروع اول

 داگ اورمش شما: میگھ و کنھ می قعط را مراکشی صحبت مھران... . کھ بگم باید من" بلھ: میگھ مراکشی. درستھ؟ تلفن پشت

 نصیر دفع یک... . کھ این اون و داریم خاصتی شما از ما گفتم می داشتم" بلھ: میگھ خجالت کمی با مراکش. نبودین؟ بزرگ

: میگھ مھران. نیست ھا بچھ واس جای کار این" باشی بچھ قدر این کردم نمی فکر: میگھ کشید می سیگار داشت کھ عزرائیل

 سمتق اون تمام ما کھ اینھ مطلب اصل: میگھ نصیر. مطلب اصل بریم بھتر: میگھ مراکشی. آمده سر ھا پیری شما دوره دیگھ

 ینم را کار این ما اما: میگھ پیمان و کنھ می خاموش سیگارشو نصیر. خوایم می را کنید می حکمرانی روشون شما کھ ھای

 نصیر. گیمجن می پس: میگھ مھران... . پس کھ بگم باید متآسفانھ: میگھ مراکشی. ھست گان بچھ واقعآ این چون بکنیم توانیم

 نجااو از پیمان و مھران. پیرمرد میرسھ گوش بھ گورت کلنگ صدای: میگھ مھران. بچھ نمیاری دوام زیاد تو: میگھ عزرائیل

 بگھ یچیز یک بھش خواست می ملیکا بره اینکھ قبل" میده باش آماده ھمھ بھ مھران" کنن می پیدا را نصیر خانھ آدرس و میرن

 رانمھ. بشی پدر قرار تو: میگھ ملیکا!. چی؟: میگھ مھران. دارم برات خوب خبر یک: میگھ بعدش و اتاق توی میاره مھران و

 توی چرا  تیراس" صبح امروز: میگھ حالی خوش با ملیکا. فھمیدی؟ کی اینو تو: میگھ و میاد ھایش لب بھ لبخند وقت چند از بعد

 مگھ! ببری؟ خودت با محافظ ھمھ این خوای می: میگھ ملیکا. جای یک برم خوام می من: میگھ مھران!. شلوغ؟ قدر این حیاط

 برای انمی ور آن و ور این من با و ھستن اینجا و بدستن اسلحھ کھ ھای این کھ بود گفتھ ملیکا بھ مھران. جنگ؟ بری خوای می

 اش اسم  بود پسر بچھ اگھ: میگھ مھران ملیکا سوال این پاسخ در اما بود کرده قبول را ھا حرف این ھم ملیکا کھ ھستن محافظت

 ملیکا. (( ینگرد بر شاید انگار میگی جوری یک: میگھ شوخی و لبخند با ملیکا. آرمیتا بزار بود دختر اگھ و کوروش بزار رو

 شک نھک می مھران کھ کاری بھ ملیکا اونجا از و گیره می ملیکا لبان روی از را لبخند کھ بینھ می مھران چھره در ناراحتی یک

. شتک می اون با را اش دشمنان و خائنین کھ بزرگ داگ  مخصوص اسلحھ با میره مھران اما بدونھ کھ میشھ کاو کنج و کنھ می



 یرت و کنن می باز را در و شن می حیاط وارد مھران افراد. بود بزرگی بسیار خانھ و بود شھر بیرون عزرائیل نصیر خانھ

 شھمی حیاط وارد ماشین آخرین با ھم مھران و شن می حیاط وارد بودن توش مھران افراد کھ ماشین تا چند و میشھ شروع اندازی

 یک انھدیوارخ سمت بھ کنھ می شلیک و میزاره توش تیر و میاره بیرون بازوکا یک ماشین عقب صندوق از و میشھ پیاده و

 لحظھ چند و بود گرفتھ را جا ھمھ خاک میشھ سوراخ وارد وینچستر و مسلسل یک با مھران میاد وجود بھ بزرگ سوراخ

 اگھانن و چمدان توی ریخت می شو ھا پول داشت استراب با کھ بینھ می را مراکشی اونجا دفع یک بود شد قعط ھا تیراندازی

 گبزر داگ مخصوص اسلحھ و سراش باال رفت مھران و پاش توی زد اون مسلسل با مھران کھ میرفت در داشت دید رو مھران

 چند قلیب اتاق بھ رفت بعد کرد خالی مراکشی مغز توی گلولھ یک و آورد بیرون کشت می را اش دشمنان و خائنین باھاش کھ

 بھش رنف دو عزرائیل نصیر اتاق بھ رسید تا رفت و بست گلولھ بھ را آنھا مھران و شدن مھران ورود متوجھ و بودن اونجا نفر

 عزرائیل نصیر و سریع خیلی کشت  وینچستر با شد تمام اش تیر چون بیرون آورد را مسلسل مھران و کردن می حملھ داشتن

 نور جرهپن یک و بود تاریک اش اتاق سراش باال رفت مھران و افتاد ھم اسلحھ و افتاد و پاش توی زد مھران کھ درمیرفت داشت

 غزم توی گلولھ یک و. آخرش دیگھ اینجا: گفت و)) آورد بیرون را بزرگ داگ اسلحھ رانمھ بود کرده اتاق وارد را خورشید

زد نصیرعزرائیل . 

 

 شد می تر پرقدرت ھم و دارتر پول ھم کار این با و بود آورده بدست را کشور جنوب قاچاق نصیرعزرائیل کشتن با مھران(( 

 مانز اون کھ کشور شورای مجلس از بخشی خریدن آنھا ترین مھم از یکی کھ ھست زیادی کارھای شدن تر قدرت پر برای اما

 می شتربی ھم اش قاچاق  و داشت قدرپول این کھ ھم مھران و کنن می را کار این بزرگ مافیا اکثر" ملی شورای مجلس گفتن می

 کردن می صحبت موضوع این درباره ھم با اتاق توی داشتن پیمان و مھران" ریاسی طریق از ھم آن کرد می را کار این باید شد

 یا زنن می حرف مھران کار درباره بفھمھ کھ وایستاد گوش فال در پشت و شنید را آنھا صدای میشد رد اتاق کنار از کھ ملیکا

 بخواد ھرانم چرا اصآل کھ شد کنجکاو قبل بیشتراز و بود کرده تعجب خیلی کھ شنید مجلس خریدن درباره چیزھای ملیکا. نھ

 و کشت ھمھ این کھ باشھ آمده پیش سوال براتان شما شاید حاال. آمد وجود بھ اش ذھن در زیادی سواالت و بخره؟ را مجلس

 اداره. یمبگیر را سوال این پاسخ تا شھربانی ھمان با پلیس اداره بھ میریم ما حاال نکرد؟ دخالتی پلیس چرا آمد کشتارپیش

 را جلسھ این و باشن حضورداشتھ جلسھ یک در ھا سرھنگ و ھا سرگرد و ھا سروان بود قرار چون و بود شلوغ شھربانی

 نفوذی یک اون و بود آمده بود تیرخورده کھ ناصر جای بھ کھ بود جمشید ھمان جلیلی سروان این و داد تشکیل جلیلی سروان

 نام بھ: فتگ می و)) داد می توضیح جلیلی سروان و شد روشن توگراف دستگاه یک با و تاریک بزرگ اتاق یک توی جلسھ. بود

 مافیا ھای خانواده 39 سال پاییز اوایل در رسیده تان گوش بھ ھا خبر کھ طور ھمان  خوب خیلی" مھربان بخشنده خداوند

 ھب معروف نصیرعمادی با را درگیری کھ بزرگ داگ بھ معروف کاسپین رضا محمد" کردن آغاز ھم با را شدیدی درگیری

 شخص ودنب کاسپین مافیا خانواده راه پایان این اما شد کاسپین محمدرضا شدن کشت باعث آخراش و آغازکرد عزرائیل نصیر

 کھ کاسپین رانمھ اما  ھست یکی شون فامیلی نام فقط و نداره کاسپین محمدرضا با نسبتی اصآل کھ کاسپین مھران نام بھ دیگری

 یرنص از کاسپین محمدرضا گرفتن انتقام در کاسپین مھران" داداش خان بھ شده معروف االن و جالد مازیار بھ بود معروف

 تا غرب از یعنی کشور شمال قاچاق کھ کاسپین مھران اما کشت را عمادی نصیر اواخر ھمین در شد ھم موفق و بود عمادی

 نای و آورد در خوداش سلطھ بر ھم را کشور جنوب حاال عمادی نصیر کشتن با  داشت خوداش زیرسلطھ کھ ھم کشور شرق

 حمدم ھای عکس داد می توضیح جلیلی سروان کھ جوری ھمین. {{است خطرناک کھ زیاد بسیار قدرت یک و کشور کل یعنی

 ھرانم کھ مافیایی خانواده: داد می ادامھ جلیلی سروان}} داد می نشان پرده روی کاسپین مھران و عمادی نصیر و کاسپین رضا

 از و ھست میقدی خیلی نظام این البتھ کھ دارد را داداش خان لغب خانواده رئیس یعنی ھست دادشی خان نظام از برگرفتھ کاسپین

 پینکاس مھران این اما ھستن خطرناک مافیا ھمھ قضایا این از جدا اما کرد زنده را اون کاسپین مھران حاال کھ بود رفتھ ھا یاد

 خانواده عضو کھ را کاران خالف از یکی کھ دیدم خودم ھی چشم با من و جانی یک اون ھست خطرناک از تر بد چیزی یک

 وانعن بھ ولی بودم آنجا خودم من کشت را ما خوب ھمکاران از یکی شب ھمان در و کرد تکھ تکھ ساطور با بود عمادی نصیر

 نمی بجا داشخو از مدرکی ھیچ کاسپین مھران اینکھ تر بد ھمھ از" کرد کنترل را خودم خیلی و بکنم کاری نتوانستم نفوذی یک

 ما  و بشناسید را خطرناک ھای آدم این بیشتر شما تا کھ دادام را توضیحات این من و ھستیم مدرک پی در ھنوز ما ولی گذاره

 تھخس کنم می اعالم را جلسھ خطم من" کنیم حفظ جانی و ناک خطر ھای آدم این حضور از را کشور تا بدیم ھم دست بھ دست

 میزاره ظامین احترام و میاد جلیلی سروان" اش اتاق توی بیاد خواد می را جلیلی سروان  نژاد سلیم سرھنگ جلسھ از بعد. نباشید

. قربان ممنونم: تگف جلیلی سروان. کردی برگزار خوبی جلسھ: گفت جلیلی سروان بھ" کشید می سیگار داشت نژاد سلیم سرھنگ

 سر رو نتجو ممکن تو" پسر ھست ناکی خطر خیلی کار شون شدن پیچ پا ھمون یا مافیا کردن دنبال: گفت نژاد سلیم سرھنگ

 اینکھ ام وظیفھ من" گرفتم دوش بھ ھم رو بزرگی مسئولیت پوشیدم لباس این من: میگھ جلیلی سروان. بدی دست از راه این

 بھ یدمشن: گفت نژاد سرھنگ. ببرم بین از را ھستن ای ھرجامعھ توی  کارھا خالف ترین خطرناک کھ مافیا این از را کشورم

. نشھ عزا ھب تبدیل عروسی کھ باش مراقب: گفت نژاد سلیم سرھنگ. قربان بلھ: میگھ جلیلی سروان. کنی؟ می عروسی زودی



 داری تو ھک اینجوری" مونی می پسرم مثل ھم تو: گفت نژاد سلیم سرھنگ!. قربان؟ نمیفھمم منظورتون من: میگھ جلیلی سروان

 من ضربھ وممعل کجا از: میگھ باال نفس بھ اعتماد با جلیلی سروان. ازشون خوری می قوی ضربھ میشی شاخ تو شاخ مافیا این با

 دیگھ فطر کھ زنن می ضربھ جوری رو تو از تر گنده اونھا نیست قوی تو ضربھ: گفت نژاد سلیم سرھنگ. نباشھ؟ تر قوی

 و نھک می خاموش را سیگاراش سرھنگ. ((ھست خودت با تصمیم گفتم داشتم کھ ھای تجربھ من حال ھر بھ" نمیشھ پا ازجاش

 باسل با رضا ظھر از بعد روز یک. بود شده  رو با رو زیادی مشکالت با مھران" مھران سراغ میریم حاال. میره جلیلی سروان

 و چھره مھران وقتی" بود کرده گریھ زیاد انگار بود کرده پوف کمی ھایش چشم زیر و بود ناراحت مھران خانھ میاد مشکی

 میاد انمھر بود ایستاده منتظر حیاط توی رضا.)) آورده براش بدی خبر رضا و مرده یکی کھ فھمید دید را رضا مشکی پیراھن

 ھک شده چی حاال: گفت مھران. بود داده بھم سھراب: گفت رضا. کردی؟ پیدا کجا از رو من خونھ آدرسھ: پرسھ می رضا از و

: ھمیگ رضا. چرا؟ کی؟ کیا؟: میگھ بعد و زنھ می اش خشک لحظھ چند برای مھران. کشتن سھراب: میگھ رضا. اینجا؟ آمدی

 دیدیم رفتیم و شنیدیم تیر صدای بود شب 10 حدود ساعت" اش کشتن ما خونھ از تر باال کوچھ دوتا توی دیشب ھا ساواکی

 جامان را اش سپاری خاک مراسم: میگھ مھران. کشید می رو آخرش ھای نفس داشت دیگھ رسیدیم ما وقتی و خورده تیر سھراب

 بھ "ھست ھم ھنوز و بود بد خیلی حالم: میگھ رضا. ندادی؟ خبر تر زود چرا: میگھ مھران. صبح امروز آره: میگھ رضا. دادین؟

 فکر اونا چون: میگھ رضا. چرا؟: میگھ مھران. نیای کھ بھتره: میگھ رضا. بریم بجوم: میگھ مھران. بیام اینجا تا توانستنم زور

 اواکیس تو کنن می فکر اونا: میگھ رضا. داره؟ من بھ ربطی چھ! من؟:میگھ مھران. شدی سھراب شدن کشتھ باعث تو کنن می

 محافظین از تا چند با و ماشین دوتا با و نشد خیال بی مھران. ((کنھ می سکوت رضا. کنی؟ می فکر چی تو: میگھ مھران. ھستی

 تدس و بود نشستھ پلھ روی خانم سمیھ یعنی سھراب مادر حیاط توی"بودن پوشیده مشکی ھمھ. فرج حاج خانھ بھ رفت اش

 ھم نمخا لیال و خواند می قرآن داشت اتاق توی فرج حاج" بود شده خیر زمین بھ و اش پیشانی روی بود گذاشتھ را اش راست

: گھمی مھران. آوردی؟ اینو چرا: گفت رضا بھ خانم لیال.)) کرد تغییر چیز ھمھ مھران ورود با اما کرد می جارو را حیاط داشت

 ویر گذاشت بوسید و بست و کرد تمام را قرآن و شنید را صدا بود خانھ توی کھ فرج حاج. اومدم خودم من نیاورد منو کسی

 چی ایبر: میگھ مھران. کنی؟ داغون بیشتر رو ما عصاب اینکھ برای اینجا؟ اومدی چی برای: گفت مھران بھ خانم لیال. تاقچھ

 کھ حالی در بیرون میاد خانھ از فرج حاج. تو داری روی عجب: میگھ خانم لیال. کنھ؟ می داغون رو شما عصاب من اومدن

 اون ادید نمی لو سھراب تو اگھ: گفت خانم لیال. گرفت علیک فرج حاج و کرد سالم فرج حاج بھ مھران" بود اش دست تسبیھ

 انمخ لیال. نکردم؟ کھ گناھی بھ کنین؟ می محکوم گناھی چھ بھ رو من: میگھ و میشھ عصبانی بدجور مھران. بود زنده االن

 اسامی اون توی کھ داشت رو دفترچھ یک سھراب" نبود اون کار: میگھ آرامی بھ خانم سمیھ. رسیدی ثروت بھ دادن لو با: میگھ

 ینوا بھم آخر شب یک خودش" بود نوشتھ را  کردن می کار ساواک برای اخیر دوسال این در منطقھ این توی کھ کسانی تمام

 زد سھراب مادر خانم سمیھ کھ ھای حرف این با. نیست آدمی ھمچین مھران دونستم می گفت می بود حال خوش ھم خیلی و گفت

: گفت سھراب مرگ بابت خانم سمیھ بھ مھران. مونھ نمی گفتن واس حرفی دیگھ: گفت مھران" بود گرفتھ خون خفھ خانم لیال

 ارمامیدو فقط ولی ندادم ازدست را فرزندم چون کنم درک رو شما تونم نمی ھم من و کنھ نمی بھتره را شما حال بگم من ھرچی

 عدف یک حیاط توی میرفت داشت وقتی مھران" ھست؟ آدم درون آینھ آدم چشم گن می شنیدین.(( ندین دست از رو تون امید

 را مھران چشمان وقتی شھناز" چای و سینی با ھمراه بیرون آمد می خانھ از داشت شھناز کھ بود افتاده شھناز چشم بھ چمانش

 تھکش خوداش درون در را ھایش چیز خیلی مھران این آره" خاستگاریش بود آمده کھ نیست مھران اون مھران این کھ فھمید دید

 و ودب حال زمان مشکل حاال اما کرد حل رو بود داشت گذشتھ توی کھ مشکلی و کرد ترک ھمیشھ برای رو اونجا از مھران. بود

 بھ خبراش بزودی کھ بود جلیلی سروان کھ ھم آینده زمان مشکل و بود شده بدبین مھران کار بھ نسبت کھ بود ملیکا مشکل اون

.))میرسھ مھران  

 

 رنگ دفع کی برداشت گوشی پیمان و خورد زنگ تلفن کھ کردن می کتاب و حساب داشتن آفتابی صبح روز یک پیمان و مھران

 برای جااین میان دارن قضایی حکم با معمور ماشین تا دو" بجوم مھران: گفت مھران بھ و کرد قعط گوشی و پرید اش صورت از

 سالح خلع طحیا توی ھای نگھبان اول باید: میگھ پیمان. کنیم؟ چیکار حاال: گفت و شد شوکھ شنید این تا مھران. خونھ بازرسی

 شھر از مھران خانھ. ((بجوم" زمین زیر ببریم رو کاالھا انباری توی بریم بعد  بگو ھا نگھبان بھ این برو تو: گفت مھران. کنیم

 زمین زیر بھ قاچاق ھای کاال سریع ھمین برای مھران خانھ بھ برسن تا کشید می طول دقیقھ 40 یا 30 حدود یعنی بود دور

 غافلگیر خوانب یا کنن حملھ بخوان کسانی یا کسی اگر تا بود گذاشتھ را نفر دو اش خانھ متری کیلو یک در مھران" بردن مخفی

 یدند می را میشد رد جاده از کھ ھرکی اون ولی دید نمی رو ھا اون کسی کھ بودن جای و میدن خبر مھران بھ بیسم با آنھا کنن

 حھاسل و دادان ادامھ شون کتاب و حساب بھ و اتاق توی رفتن پیمان و مھران و دادن خبر مھران بھ. بود مھران خود فکر این و

 کھ لیجلی سروان. بود تر بزرگ انبار خود از و بود انبار زیر واقع در زمین زیر اون" کردن پنھان مخفی زیرزمین توی ھم ھا

 و را حکم طور ھمین و داد نشان را شناسایی کارت و شد باز در زد در و شد پیاده بگیره توانست زحمت کلی با را حکم این

 زایمان ددر دفع یک کھ پنجره کنار رفت شنید را صدا  خواند می کتاب اش اتاق داخل داشت کھ ملیکا. شدن حیاط وارد معموران



 سروان حیاط داخل و خانھ از بیرون آمدن پیمان و مھران. آورد می دنیا بھ را اش بچھ باید کھ بود ھا روز ھمین شد شروع اش

 ردک می فکر کھ جمشید کھ نداشت خبر ھم اش روح اصآل چون بود زده تعجب مھران" شد چشم توی چشم ھم مھران با جلیلی

 کمح خواند و گرفت را حکم مھران وکیل عنوان بھ پیمان داد نشان مھران بھ را حکم جلیلی سروان" باشھ نفوذی معمور ھمان

 چیزھا یخیل انتظار بعد بھ این از نداشتی؟ رو انتظاراش: گفت مھران بھ جلیلی سروان)) شدن خانھ وارد معمورین و بود درست

 و ادمی خدمت پیش یک دفع یک!... . تو؟: میگھ تعجب با مھران. مھران خطی آخر دیگھ تو افتھ می اتفاق برات نداری کھ رو

 یک: فتگ مھران. بیمارستان بھ ببریمش باید گرفتھ دردش خانم آقا آقا: میگھ مھران بھ خدمت پیش اون و میشھ قعط مھران حرف

 از بعد دفع لیو بری در توانستی بار این: میگھ مھران بھ جلیلی و کنن نمی پیدا چیزی معموران. ببریدش و کنین سواراش ماشین

 زنگ نبیمارستا از بعد ساعت یک. میشھ راحت شون خیال پیمان و مھران و میره معموراش با جلیلی سروان. نیست خبرا این

 جلسھ ثبح و میزاره جلسھ ریاسی و پیمان با صبح فردا مھران. شد پدر مھران و آورده دنیا بھ پسر یک ملیکا گن می و میزنن

 خودش ھمراه اسلحھ یک حتمآ اون" نھ: میگھ مھران. نیست؟ درست کھ ھم اش بستن تیر بھ: گفت پیمان. بود جلیلی سروان ھم

 لحھاس از بودن بلد فقط کھ بودن آدمایی شون کشتیم جوری این کھ اونایی درضمن ازقبلھ تر جمع اش حواس ھم االن و داره

 خیلی هبد نجات را خودش جون تیراندازی برار در اینکھ احتمال و ھست دیده آموزش و پلیس افسر یک این ولی کنن استفاده

 و یسخت کار این" نھ: میگھ مھران. چایش؟ توی بریزه سم کارش محل توی بفرستم رو یکی خوای می: میگھ ریاسی. زیاد

" اش خانھ بھ میر اداره از کھ بود ظھر سر جلیلی سروان. ((دارم بھتری فکر یک من اما" کم خیلی ھم اش شدن موفق احتمال

 دراشپ کھ بود سالی چند جلیلی سروان کردن می زندگی نامزداش و مادراش اش خانھ در و بود خلوت خیابان یک توی اش خانھ

 ھم نامزداش و کرد می پاک سبزی داشت و بود نشستھ ایوان روی مادراش حیاط داخل آمد جلیلی سروان وقتی. بود کرده فوت

 بھ ادد و آورد در را اش کت جلیلی سروان و گرفتن علیک نامزداش و مادر کرد سالم جلیلی سروان" کرد می جارو حیاط داشت

 و دآور در را ھایش کفش جلیلی سروان. کردی؟ ردیف عروسی کارای: گفت او بھ مادراش)) نشستھ پلھ روی رفت نامزداش

 وقتی مادر یک دونی نمی نیستی مادر تو کھ اولین: میگھ مادراش. نگرانی؟ قدر این چرا حاال" عزیزم آره مادر آره: گفت

 آخھ نکھای سوم" ندارم دنیا توی ای بچھ دیگھ تو از غیر کھ من اینکھ دوم" میشھ حالی چھ بینھ می دومادی لباس توی را پسراش

 دوماد این خواد می کی پس کردن می سوال من از پدرش و مادر" داره گناه مردم ناموس نامزدی سال 3 گی نمی تو پدرصلواتی

 ھم روسیع ھفتھ این آخر کھ نداره صبر دیگھ مادرجان: گفت لبخند با و حوض کنار رفت جلیلی سروان. بندازه؟ راه عروسی ما

 کنم جمع عروسی برای پول توانستم نمی داشتم کھ پاینی ھای درجھ خاطر بھ حاال تا دونی می بھتر کھ خودت تو تازه گیره می

 یرهم و میگیره وضوع حوض کنار جلیلی سروان. انشاهللا: میگھ مادراش. کنم می تمام ھم عروسی کار درجھ این با حاال ولی

 اب و آورد را ھا بشقاب نامزداش" کردن می پھن سفره داشتن نامزدش و مادر و میشھ تمام نمازاش. خواندن نماز برای خانھ توی

 جلیلی سروان!.  کنیم می عروسی داریم نامزدی سال 3 از بعد باالخره میشھ باورت: گفت جلیلی سروان بھ حالی خوش و خنده

 و یزنھم فریاد بلند خانھ آشپز توی از جلیلی سروان مادر. کنیم می عروسی ھفتھ آخر ما نشھ چھ بشھ باورت چھ دیگھ: میگھ

 بیمارستان از را ملیکا بعد روز صبح" مھران سراغ میریم. ((سفره سر ببر بگیر آب تنگ این بیا گلم عروس کجای شکیال: میگھ

 تیوق و کنھ می نگاه بچھ صورت بھ و سراش باال میره مھران و بود خواب ملیکا و مھران خواب اتاق توی بچھ. کردن مرخص

 تخواس می مھران)) اتاق توی میاد ملیکا دفع یک میاد اش لب روی لبخدی بینھ می اش بچھ صورت  توی  را ناز خواب اون

 اتاق توی رنمی ملیکا و مھران. کارت اتاق توی بریم خوابیده بچھ اینجا ولی دارم حرف باھات کن صبر: گفت بھش ملیکا کھ بره

 ارک کھ بودم گفتھ بھت: میگھ مھران. چیھ؟ کارت دقیقآ بگی خوای نمی شدیم دار بچھ کھ حاال: میگھ ملیکا و مھران کار

 کردم رفک کردم اعتماد تو بھ من مھران نیستم خر من" نھ: میگھ و کنھ می قعط را مھران حرف عصبانیت با ملیکا... . تجارت

 نفس کی و میشینھ میز پشت اش صندلی روی میره مھران. بگو راستشو من بھ نیست تجارت تو کار ولی گی می رو راستش

 رئیس من: میگھ مھران. چیکاری؟ تو مگھ: میگھ ملیکا. داری؟ رو اش شنیدن طاقت تو خوب خیلی: میگھ و کشھ می عمیق

 چطور دیبو دانشجو یک فقط تو نداره امکان: میگھ و میزنھ خند نیش بعد و میشھ شوکھ ملیکا. ھستم کشور کل کاالی قاچاق

 گنده دراینق  کھ نبود اش امکان" آره: میگھ و کنھ می قعط ملیکا حرف مھران... . اینقدر سال یک این توی سریع اینقدر ممکنھ

 بھ  بود دهکر اخم و بود شده جمع چشمانش در اشک کھ ملیکا. بشھ ممکن توانھ می ممکن غیر چیزا خیلی دنیا این توی ولی بشم

 30 تا 20 تا 15 دونم نمی دقیق: میگھ مھران. چندتا؟: میگھ ملیکا.  آره: میگھ سردی خون با مھران. کشتی؟ آدم تو: میگھ مھران

: میگھ مھران. ی؟چ برای: میگھ ملیکا. گفتم کھ حاال: میگھ مھران. نگفتی؟ من بھ بودی کش آدم تو: میگھ ملیکا. بیشتر ھم شاید تا

 تو: میگھ ھرانم. نکشتم آدم ولی بودم شده فقیر و بودم پول بی شد برشکست پدرم وقتی من: میگھ ملیکا. فقر برای" پول برای

 و استرس" پولی بی" خانواده درگیری" بود ھمون روزم حال گی بچھ از من ولی سال 25 شد؟ برشکست پدرت کھ بود سالت چند

 بود این لیاص چیز نبودن مھم اینا فقط" کردن داغون منو زندگی ھمینا: میگھ مھران. کشتی؟ آدم اینا بخاطر: میگھ ملیکا. حسرت

 تا کشتی آدم نھمی واس ھم تو: میگھ ملیکا. باشم کودکیم مثل جوونی کشتن دیدن منتظر توانستم نمی" کشت آروم منو کودکی کھ

 مادرم وقتی بود گذشتھ ھا حرف این از دیگھ من کار ولی کنھ می آروم رو ھا عقده فقط انتقام: میگھ مھران. ھا؟ بگیری انتقام

 بجنگم ھک گرفتم تصمیم و پولی بی از کردن فرار از بودم شده خستھ دیگھ من" سراغم آمد پولی بی دوباره مرد و شد مریض

 تو" نیست تکشتن آدم برای ای کننده قانع دلیل زدی کھ ھای حرف این از کدوم ھیچ: میگھ ملیکا. شده ھم کشتن آدم قیمت بھ حتی



 ھرانم. کنن نمی اش درک ھرگز ولی کنن می صادر حکم براش" میشن قاضی نفر یک برای مردم: میگھ مھران. کشی آدم یک

 کھ الیح در ملیکا. کنیم تموم بحث این ھمیشھ برای کھ بھتره پس کنی نمی درک منو تو بگم تو بھ ھرچی کھ من: میده ادامھ

 اش خانھ در دم ھمھ ھا مھمان کھ بود جلیلی سروان عروسی ھفتھ آخر اما.(( شد خارج اتاق از شد می جاری چشمانش از اشک

 و بیارد عروس ماشین تا تر طرف اون متر چند رفت جلیلی سروان و آمدن بیرون نامزداش و جلیلی سروان خانھ از بودن منتظر

 انمھر بلھ" شد منفجر ماشین زد را ماشین استارت جلیلی سروان تا بودن حال خوش و بودن زده لبخند ھمھ شد ماشین سوار

 ھا روزنامھ ھمھ توی خبراش و کرد دار داغ را عروس یک و مادر یک و زد کنار اش راه از و کشت ھم را جلیلی سروان

 و دید را جلیلی سروان عکس و دیدی مھران اتاق توی کردن تمیز حال در را روزنامھ کھ کاران خدمت از یکی و)) شد نوشتھ

 لیکام. ((اینجا بود اومده آقا این شد شروع تون زایمان درد شما کھ روزی اون خانم: گفت و داد نشان ملیکا بھ و آورد را روزنامھ

 بھ مھران از را اش بچھ کرد می سعی ھمیشھ ملیکا بعد بھ آن از و ھست مھران کار کار کھ شد متوجھ خواند را روزنامھ کھ

 و کرد می اهنگ بیرون بھ و بود ایستاده پنجره کنار کاراش اتاق توی مھران بود شب. کنھ بغل را بچھ مھران نمیزاشت و کنھ دور

ھرگز: داد پاسخ خوداش و. پشیمونی؟ مھران: گفت خوداش بھ و بود افتاده پنجره شیشھ توی اش صورت . 
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